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 رشان حیضوت
 

 یسراف يهمجرت نیلوا نینل .ا .و رثا مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام باتک زا یسراف پاچ نیا
 یسراف هب نکپ و وکسم پاچ یسیلگنا نوتم يور زا همجرت نیا .دشابیم نینل هنایهاد رثا نیا
 زا 14 دلج رد هک تسا «نارنخس کی زا لاؤس هد» لماش باتک نیا .تسا هدش هدنادرگرب
 رخآ رد تاحیضوت .تسا هدمآ وکسم پاچ یسیلگنا نابز هب نینل راثآ يدلج 45 هعومجم
 ذخا ،هتفای راشتنا 1971 لیروآ رد هک نکپ رد مدرم هناخپاچ طسوت نآ ینیچ پاچ زا باتک
 .تسا هدیدرگ

 هب هتفرگ ماجنا یناریا یسایس نادنمقالع زا ییهدع طسوت هک یسراف همجرت نیتسخن نیا
 هب ار باتک نیا لوا پاچ .دشابیم ندوب ناور و یتاحالطصا ياهدوبمک ياراد عطق روط
 هک میئامنیم توعد یتسیسکرام نوتم هب نادنمقالع همه زا و میدومن عیزوت يدودعم دادعت
 ات دنیامنب ام هب مزال تیدج اب و تقو عرسا رد دنراد يداقتنا ای و یمیمرت داهنشیپ عون ره
 .میهد رارق هدافتسا دروم باتک نیا مود پاچ اب طابترا رد ار تاداهنشیپ نآ میناوتب

 

 ایسآ یتاعوبطم هسسؤم هیریرحت تئیه

 

 1978 لوا پاچ





 

           

 

 

 

 يرورض حیضوت دنچ
 

gorgin.pr@gmail.com 

 

 هدومن میظنت يرتویپمک یباتک تروص هب ار رضاح باتک ات متفای ار راختفا نیا نم هناتخبشوخ
 نیا .مهد رارق ،دوشیم هدوزفا ناشادعت رب هزور ره هک ناقاتشم و نادنمقالع سرتسد رد و
 هب .تسا مسیلایرتام زا عافد رد ،راوتسا یتسیسکرام راثآ نیرتهبناج همه و نیرتیوق زا یکی ،رثا
 نارواگنج هک تسا یمیظع عبنم ،مسیلآهدیا ماسقا و عاونا هیلع هزرابم رد تهج نیا
 .دننک رهجم نآ اب ار دوخ مئاد روط هب دیاب تسینومک

 یلو دناهدرک نآ فرص يدایز يورین و تقو و هدیشک رایسب تامحز رثا نیا نیمجرتم -
 تسد رثا لک هک يدح ات ماهدرک یعس نم هک دراد دوجو ناشراک رد مه ییهدمع صقاون
هدنناوخ هک تسا یئاه رد ار قیقد ينآ ،دنامب یقاب هدروخن هنومن ریز دراوم  . منک فرطرب ار اه

.  ناگدنناوخ زا اذل دراد یماو صقاون  حیحصت رد يرتشیب يواکجنک هب باتک نیا هعلاطم
الاب رد هک نم ل نیمه ي ی میا هب ،دنبای یم باتک ن ت م رد هک ار یتالاکشا دوش یم  تساوخرد

 هرابود تاحیحصت نیا دیدج شیاریو زین باتک نتم رد ات دنراد لاسرا هدیدرگ جرد تاحیضوت
.  دنوش ماجنا

 تمالع نورد رد و نتم رد ،ماهدرک همجرت رثا نیا یناملآ نتم هسیاقم اب نم هک ار یتالمج -
 ود زا دعب ،سیونریز رد ار باتک نتم نشوران و شوشغم ،تسردان هلمج و ماهداد رارق ] [
 یناملآ لماک نتم ،سیون ریز رد تالمج نامه ریز رد .ماهدروآ »:مجرتم همجرت« يهژاو
 رظن زاربا و هسیاقم ناکما ،دنراد طلست یناملآ نابز هب هک یناگدنناوخ ات ماهداد اج زین ار هلمج
 حیحصت يراذگ تمالع نودب زین ار کچوک تاهابتشا زا يرایسب لاح نیع رد .دنشاب هتشاد ار
  .ماهدرک

  باتک زا ،یناملآ يهدش همجرت نتم اب باتک نتم هسیاقم يارب نم

W.I.Lenin, «Materialismus und Empiriokritizismus», Dietz 

Verlag Berlin, 12 Auflage, 1973  



 
 يرورض حیضوتدنچ

 

 .ماهتسج دوس

 باتک نتم يهژاو اب ًاساسا هک تسا هدش هتفرگ راک هب ییهژاو یسراف باتک نتم رد -
 هک تسا هدش هتفرگ راک هب »یتخانش« يهژاو ،یسراف باتک رد .تسا ریاغم یناملآ يهمجرت
 تسا ترابع یناملآ يهمجرت باتک رد هژاو نیا .درادن يدربراک یتسیسکرام گنهرف رد اساسا

 هتفرگ راک هب »یتخانش« يهژاو هک اجک ره تلع نیا هب.«Erkenntnistheorie» زا

  («Erkenntnistheorie») »تخانش يروئت« يهژاو هب ار نآ نم ،تسا هدش
 کی هژاو دض اب يزکرم هژاو یگتسبمه هک دراد راهظا یسک رگا« :لثم .ماهدنادرگرب

 »...دیزرو بانتجا نآ زا ناوتیمن هک تسا ]تخانش يروئت ترورض[ یشزرا ترورض
  :قوف هلمج یناملآ نتم. )62 هحفص(

«Erklärt mann die korrelation von Zentralglied und 

Gegenglied für eine erkenntnistheoretische 
Notwendigkeit, die zu umgehen unmöglich sei,…» S. 65 

 ،باتک تیلک رد ،تالمج همجرت رد نیمجرتم صاخ هقیلس و شراگن کبس رد نم -
رگ رکذ قوف رد هنومن تر تارییغت ،دیدکچوک صو ام.  هب هک يدراوم زا ریغ هدرکن یتلاخد نیرت

هدرک یعس تقد اب و ما نیمجرتم راک کبس هب هک ما هدادن هزاجا دوخ هب ار يرگید یساسا
یم هب ،یسیلگنا نابز هب لماک طلست نیع رد باتک نیمجرتم هک دسر .  رظن هب منامب رادافو

ق اهاج زا يرایس یسراف نابز دعاو رد تهج نیا هب ب  . دنا هت ش ادن طلست هجرد نیا ات یسراف نابز
 . دنرادن مه ار مزال یناور تالمج اذل  . تسا هدشن تیاعر ،اه  يدنب هلمج رد

 کی رد DIN4 هحفص ود .ماهدومن میظنت یباتک پاچ يارب نم ار رثا نیا يدنب هحفص -
 .هحفص

 يرای ارم رثا نیا پیات زا دعب يریگطلغ رد هک يزیزع ناتسود زا ،منادیم مزال اج نیا رد
 .میامن رکشت ،دنداد

 يوترپ اضرمالغ

 2010 هیوناژ 1

  گروبماه

 2021 هیروف 21 رد ددجم تیدا
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 1نارنخس کی زا لاؤس هد
 

  ؟تسا کیتکلاید مسیلایرتام ،مسیسکرام هفسلف هک دراد ناعذا نارنخس ایآ -1

 ؟تسا هدرکن لیلحت هنیمز نیا رد ار سلگنا رامش یب تاراهظا زگره وا ارچ ،درادن رگا     

 هفسلف« ،کیتکلاید مسیلایرتام زا ار دوخ »رظن دیدجت« اهتسیخام ارچ ،دراد لوبق رگا
 ؟دنناوخیم »مسیسکرام

 سلگنا طسوت مسیلاهدیا و مسیلایرتام هب یفسلف ياهمتسیس یساسا میسقت هب نارنخس ایآ -2
 و دنتسه ود نیا لصاف دح رد هک ار نانآ سلگنا هک نآ نتفرگ رظن رد اب  ؟دراد ناعذا
 مان هب ار طخ نیا و ،هتسناد نردم هفسلف رد مویه طخ ناونع هب ،دنالزلزتم ود نیا نیب

 ؟دومن مالعا »مسیسیتسونگآ« زا یعون ناونع هب ار یئارگتناک و ،دناوخ »مسیسیتسونگآ«

 ناینب ،ناسنا نهذ رد نآ ساکعنا و یجراخ ناهج یسانشزاب هک دراد ناعذا نارنخس ایآ -3
 ؟دهنیم انب ار کیتکلاید مسیلایرتام تخانش يروئت

 – يارب - ءایشا« هب »هسفن – یف - ءایشا« لیدبت رب ینتبم ار سلگنا هیرظن قطان ایآ -4
 ؟دنادیم حیحص ،»ام

 نآ ندوب يدام رد ناهج یعقاو تدحو« هک نیا دروم رد ار سلگنا رظن نارنخس ایآ -5
 ،کی شخب ،28 هحفص ،1886  ،مود پاچ ،»گنیرود یتنآ«( ؟دنادیم حیحص »تسا
 2).ناهج مسیتامش يهرابرد  4 تمسق

 نودب تکرح يهزادنا هب تکرح نودب هدام« هک نیا دروم رد ار سلگنا رظن نارنخس ایآ -6
 ،مود پاچ ،1886  ،»گنیرود یتنآ«( »؟دنادیم حیحص ،تسا روصت لباق ریغ هدام
 3)یمیش و کیزیف ،ناهج شیادیپ ،یعیبط هفسلف هرابرد  6 شخب رد ،45 هحفص

 نیناوق ساکعنا ،هریغ و يدنمنوناق ،ترورض ،تیلع هدیا هک دراد ناعذا نارنخس ایآ -7
 نیا نایب رد سلگنا هک نآ ای ؟دنشابیم ناسنا نهذ رد یعقاو ناهج ساکعنا و تعیبط
 يهرابرد هس شخب رد ،20 - 21 ياهتمسق ،»گنیرود یتنآ«( ؟درکیم هابتشا بلطم
 هدزای شخب رد 103 - 4 ياهتمسق و ( سکرام - لولعم هب تلع زا ندرب یپ )يارقتسا
 4).ترورض و يدازآ يهرابرد
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 بتکم ربهر (Schuppe) پوش اب ار دوخ تقفاوم خام هک دنادیم نارنخس ایآ -8
 ؟دومن میدقت وا هب ار دوخ یفسلف رثا نیرتمهم و نیرخآ یتح و ،تشاد نایب نایارگتاذ
 عفادم هک ار پوش راکشآ یتسیلآهدیا هفسلف زا خام يرادفرط نیا قطان هنوگچ

 حیضوت ،تسا هفسلف رد لماک عجترم کی لک رد و (Pfaffentums) یئارگیناحور
 ؟دهدیم

 چیوکشوی ،5)»تاعلاطم« ساسا رب( شزورید قیفر اب »ارجام« يهرابرد نارنخس ارچ -9
 ،تسا هتشاد مالعا تسیلآهدیا کی )7فوتمحر دیلقت هب( ار 6فنادگوب زورما هک ،کیوشنم
 زا يدادعت دوخ باتک نیرخآ رد تلوزتپ هک تسا هاگآ قطان ایآ ؟درک رایتخا توکس
 ؟درک يدنب هقبط اهتسیلآهدیا ءزج ار خام نادیرم

 مسیوشلب اب یکرتشم جرخم چیه مسیخام هک دنکیم قیدصت ار تقیقح نیا نارنخس ایآ -10
 هک نیا و 8؟تسا هتساخرب ضارتعا هب مسیخام هیلع ًاررکم نینل هک نیا و ؟درادن
 ؟دنا»صلاخ«ياهتسیسیتیرکویرپما ،کیوشنم 9فنیتنلاو و جیوکشوی

 

 1908 نئوژ - هم رد هدش هتشون

 3 بختنم ،نینل  ،1925  :لوا پاچ

 یطخ هخسن بسح رب هدش پاچ



 

    

 

 

 

 

 

 

 مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام
  کی رب يداقتنا تاحیضوت

  10یعاجترا هفسلف





 

    

 

 

 

 لوا پاچ رب همدقم
 

 هیلع يدج ییهزرابم هب لاسما ،دنراد ندوب تسیسکرام ياعدا هک نانآ ،ناگدنسیون زا ییهدع
 فقو ًارصحنم هک باتک راهچ - لاس مین زا رتمک یتدم رد .دناهدز تسد مسیسکرام هفسلف
 دنترابع اهباتک نیا لوا هجرد رد و ًالوا .دناهدیسر روهظ هب ،دناکیتکلاید مسیلایرتام هب هلمح
 نس( مسیسکرام هفسلف 11)»هیلع« دشیم هتفگ رگا دوب رتحیحص-  ؟( رد یتاعلاطم زا
 ،دنوفلگ ،نمرب ،یکسراچانول ،فنادگوب ،فرازاب زا لکشتم یمویزوپمس ،)1908 ،گروبزرتپ
 يروئت وترپ رد کیتکلاید ؛چیوکشوی زا يداقتنا مسیلائر و مسیلایرتام ؛فرووس و چیوکشوی
 .فنیتنلاو زا مسیسکرام یفسلف ياهداینب و نمرب طسوت تخانش دیدج

 تارظن زا ًاررکم سلگنا و سکرام هک تقیقح نیا هب تبسن دنناوتیمن دارفا نیا مادک چیه
 هک دارفا نیا همه نیا اب .دنشاب نادان ،دناهدرب مان  کیتکلاید مسیلایرتام ناونع هب دوخ یفسلف
 دحتم  کیتکلاید مسیلایرتام هیلع ینمشد رد ،ناشیسایس تارظن رد دیدش تافالتخا مغر هب
 سلگنا مسیلایرتام دیوگیم نمرب !دناتسیسکرام هفسلف رد هک دننکیم اعدا ،دناهدش
 هک ،دناهدش »هقیتع« سلگنا تارظن دیوگیم یگداس هب نانچ فرازاب .تسا »یئارگفوصت«
 طسوت مسیلایرتام هک دسریم رظن هب نینچ بیترت نیدب .تسا یهیدب تقیقح کی نیا یئوگ
 ای( »ریخا هفسلف« ،»تخانش دیدج يروئت« هب هنارورغم هک ،خاتسگ نایوج گنج نیا

 »متسیب نرق یعیبط مولع هفسلف« یتح ای »نردم یعیبط مولع هفسلف« ،)»ریخا مسیویتیزوپ«
 نیا مامت ینابیتشپ اب ،کیتکلاید مسیلایرتام نارگناریو نیا .ددرگیم یفن ،دننکیم هراشا
 دروم رد نیا( دنوریم ضحم A  12یئارگنامیا فرط هب اورپ یب ،هزات رهاظ هب تایرظن
 دوجو نیا اب .13)!یئاهنت هب وا دروم رد هن هجو چیه هب ّاما .تسا رتراکشآ همه زا یکسراچانول
 یمامت ،دننک نییعت ار دوخ عضوم سلگنا و سکرام لابق رد ًامیقتسم تسا رارق هک ینامز
 زا لمع رد اهنآ .ددرگیم وحم هرابکی هب ناشنامیا هب تبسن ناشمارتحا و تماهش
 ،دنوریم هرفط هزادنا یب فرح رد .دناهدیرب ًالماک مسیسکرام زا ینعی ،کیتکلاید مسیلایرتام
 ار تسیلایرتام ییهدع و دننک ناهنپ ار دوخ دادترا ،دننزب رود ار بلطم لصا دننکیم شالت
 یب یتسیلایرتام ياههتفگ میقتسم لیلحت زا هناعطاق اهنآ ؛دنیامن لک رد مسیلایرتام نیزگیاج
 کی طسوت یتسرد هب هک هنوگ نامه ،نیا .دننکیم عانتما سلگنا و سکرام رامش

 
A- دهدیم يرتشیب تیمها نامیا هب ًامومع ای ،دناشنیم تفرعم ياج هب  ار نامیا هک تسییهیرظن یئارگنامیا. 
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 مسینویزیور عون کی نیا .»اهوناز يور رب تسا یشروش« ًاتقیقح ،دش فیصوت تسیسکرام
 يداینب تارظن زا ناشفارحنا هطساو هب هک دندوب اهتسینویزیور اهنت نیا اریز .تسا یفسلف
 ،راکشآ يوحن هب »باسح هیفصت« رد ،ناشیئاناوتان ای ،تشحو هطساو هب و مسیسکرام
 یتقو .دندش دزنابز يدب زرط هب ،دندوب هدرک كرت هک یتارظن اب نشور و راوتسا ،حیرص
 ،لاثم ناونع هب( دنتفگ يزیچ سکرام یمیدق تارظن ییهراپ هیلع سکدترا ياهتسیسکرام
 یتیمامت و تقد نانچ اب لمع نیا ،)دیزرو تفلاخم ینیعم یخیرات فیراعت اب یتقو گنیرهم
 .دیدن تاراهظا نآ رد یماهبا هطقن یسک زگره هک تفرگ ماجنا

 تقیقح اب هک دراد دوجو »مسیسکرام يهفسلف« رد »یتاعلاطم« رد یترابع ،هیقب يهرابرد
 ناگدننک تکرش هیلک اراکشآ ینعی( ام دیاش« :تسا یکسراچانول ترابع ،نیا ،تسا هباشم

 هک یبلطم نیا )161 ص( ».میئوجتسج لاح رد ام یلو ،میاهتفر ههاریب هب )"تاعلاطم رد"
 ششوک ،تسا لماش ار یبسن یتقیقح نآ مود همین و قلطم تقیقح کی ترابع لوا همین
 رگا مهد رکذت دیاب اهنت هظحل نیا رد .مهد ناشن رضاح باتک رد لیصفت هب منکیم
 »رگوجتسج« تسیسکرام ییهدع ناونع تحت هکلب ،مسیسکرام ناونع تحت هن ام نافوسلیف
.یم ناشن مسیسکرام يارب و دوخ يارب يرتشیب مارتحا ،دندوب هدرک تبحص  دنداد

 نیا رد نم هک ییهفیظو ،ینعی .متسه هفسلف رد »رگوجتسج« کی مه نم ،مدوخ دروم رد
 مسیسکرام ياول تحت هک دارفا نیا یهارمگ هیام هک تسییهتکن نتفای ،مداهن دوخرب تاداریا
 .تسا هدیدرگ ،دننکیم داهنشیپ ار هناعجترم و شوشغم ،مهرد یندرکن رواب وحن هب يزیچ
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 مود پاچ رب همدقم
 

 زا رظن فرص مراودیما .درادن یتوافت یلبق پاچ اب باتک ریخا پاچ ،تاحالصا ییهراپ زجب
 هفسلف اب یئانشآ يارب دشاب یئامنهار باتک نیا ،سور »ياهتسیخام« اب هرجاشم
 يارب .یعیبط مولع رد ریخا تافاشتکا زا یفسلف جیاتن و کیتکلاید مسیلایرتام ،مسیسکرام
 قیفر طسوت همیمض هلاقم ،ماهتشادن ار ناشیسررب تصرف نم هک ،فنادگوب .ا .ا ریخا ياهراک
 ناونع هب دوخ باتک رد اهنت هن یکسون قیفر 14.دهدیم ار مزال تاعالطا ،یکسون .يا .و
 هتشاد یناوارف تصرف ،یبزح هسردم رد لاعف رگراک کی صوصخ هب هکلب ،لک رد غلبم کی
 یئاوژروب تارظن »یئایراتلورپ گنهرف« سابل رد فنادگوب .ا .ا هک دزاس دعاقتم ار دوخ ات تسا
 .دهدیم هئارا هناعجترم و
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 همدقم ياج هب
 و  1908 لاس رد »تسیسکرام« ییهدع هنوگچ

 1710 لاس رد تسیلآهدیا ییهدع
 .دندرک در ار مسیلایرتام

 

 ناوتیم تردن هب هک دنادب دیاب ،دشاب هتشاد یفسلف تایبدا اب یئانشآ نیرتکچوک هک سک ره
 در رد میقتسم ریغ ای میقتسم يوحن هب هک تفای ار رصاعم )تایهلا ای( هفسلف داتسا کی
 در هب همه نیا اب ،هدش در راب رازه مسیلایرتام دناهدرک اعدا نانآ .دشابن ریگرد مسیلایرتام
 در ریگرد ام ياهتسینویزیور مامت .دنهدیم همادا راب نیمکی و رازه يارب نآ ندرک
 در ار تسیلایرتام فناخلپ اهنت ًالمع نانآ هک دننکیم دومناو نانچ نکیل .دنامسیلایرتام
 نگزتید یتسیلایرتام تارظن هن ،ار تسیلایرتام خابریوف هن ،ار تسیلایرتام سلگنا هن ،دننکیم
 و یعیبط مولع ،»دیدج« و »ریخا« مسیویتیزوپ هاگدید زا ار مسیلایرتام نانآ ،هوالع هب و ار
 زا هنومن اهدص دناوتیم دهاوخب سک ره هک ،لوق لقن ندروآ نودب نم .دننکیم در هریغ
 ،چیوکشوی ،فنادگوب ،فرازاب هک یتایرظن هب ،دروآ تسد هب میدرک رکذ ًاقوف هک یئاهباتک
 .درک مهاوخ عوجر ،دنزیتسیم مسیلایرتام اب نآ کمک هب اهتسیخام ریاس و Aفنرچ ،فنیتنلاو
 اریز .درب مهاوخ راک هب »تسیسیتیرکویرپما« فدارتم ناونع هب ار تسیخام هژاو نیا نم
 خام تسنرا هک رما نیا .تسا هداتفا اج سور تایبدا رد و ،تسا رتناسآ و رتهاتوک
 عقاو لوبق دروم یفسلف تایبدا رد ًاعیسو زورما ،تسا مسیسیتیرکویرپما هدنیامن نیرتتوبحم
 هداد ناشن هک نانچ ،»صلاخ« مسیخام زا چیوکشوی و فنادگوب فارحنا هک یلاح رد B.تسا
  .دراد رارق تیمها مود هجرد رد ًاقلطم ،دش دهاوخ

 - دننام تسا تخانش لباق ریغ و رکفت لباق ریغ هک ار يزیچ اهتسیلایرتام هک دنیوگیم

 
A- و سویرانوآ زیت و دنت رادفرط ردق نامه هدنسیون ،1907  ،وکسم .»یسانش هعماج و یفسلف تاعلاطم« ،فنرچ .و 

 .دنتسه ءاکرش و فرازاب هک تسا کیتکلاید مسیلایرتام نمشد
B- دلاوسگینوه دراچیر رتکد هب دوش عوجر لاثم ناونع هب  

  Über die Lehre Humes von der Realität der Aussendinge )»يهرابرد مویه هیرظن 
  )26 شخب ،1904  ،نلرب ،»یجراخ ناهج تیعقاو
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 اب اهنآ .دنریذپیم ار ام تفرعم زا جراخ و »هبرجت زا جراخ« هدام - »هسفن یف ءایشا«
 فوصت هب ،درذگیم ارف تفرعم و »هبرجت« دودح زا هک يزیچ ،ءارو رد يزیچ دوجو نتفریذپ
 ساسحا ،ام یسح ياضعا قیرط زا ،هدام دنیوگیم یتقو اهتسیلایرتام .دنطلغیم رد  یعقاو
 :دنهدیم رارق چوپ و »هتخانشان« زیچ کی ار دوخ يهتفگ ساسا اهنآ ،دروآیم دوجو هب ار
 هب اهتسیلایرتام ؟تسام تفرعم عبنم اهنت ،ساسحا هک دننکیمن مالعا دوخ نانآ ایآ اریز
 ،ینعی »هسفنیف ءایشا« دوجو لوبق اب ،تسا فناخلپ ناشروظنم( دنطلغیمرد »یئارگتناک«
 اریز ،دننکیم هظعوم ار »یگناگود« و دننکیم »لبود« ار ایند نانآ :)روعش زا جراخ ءایشا
 یسح ياههتفای يارو ؛تسا هسفن - یف - ئیش ،دومن ءاروام دندقتعم اهتسیلایرتام
 زا ینثملا کی» هعیبط ءاروام« عبنم کی ،قلطم کی ،»تب« کی ،يرگید زیچ هطساوالب
 .دراد دوجو )دیوگیم فرازاب هک هنوگ نادب »سدقم هدام«( بهذم

 نوگانوگ ءاحنا هب و ،دننکیم حرطم مسیلایرتام هیلع اهتسیخام هک یئاهاعدا تسا نینچ
 .دوشیم وگزاب و رارکت رکذلاقباس ناگدنسیون طسوت

 هک یسور تسیلایرتام کی هیلع اهنتً اعقاو ایآ و ،دنتسه هزات اهاعدا نیا ایآ مینیبب هک نآ يارب
 جرج ،نهک تسیلآهدیا راثآ زا یلصفم ياهلوق لقن ام ،دناهجوتم »دیطلغ رد یئارگتناک هب«
 تاعفد هب ام اریز ،تسیرورض رایسب ام تاداریا همدقم رد یخیرات قیقحت نیا .میروآیم یلکرب
 ،یلکرب و خام هطبار ، اهتسیخام هک ور نآ زا .دومن میهاوخ عوجر وا یفسلف طخ و یلکرب هب
  .دننکیم هضرع یتسردان هب ار ود ره یلکرب یفسلف طخ تیهام و

 تفرعم لوصا هرابرد ییهلاسر« ناونع تحت 1710 رد هرشتنم ،یلکرب جرج فقسا رثا
 یسررب ار يرشب شناد تاعوضوم هک یسک ره رب« :دوشیم زاغآ هیرظن نیا اب A»یناسنا
 ای ؛دناهتسب شقن ساوح رد ًالمع هک دنتسه یئاههدیا ای تاعوضوم نیا هک تسا راکشآ ،دنک
 طسوت هک دنتسه یئاههدیا ،هرخالاب ای و ،دناهدش كرد نهذ لامعا و تالاعفنا لابند هب
 و تاجرد اب ،اهگنر و رون زا یئاههدیا نم ،یئانیب اب ...دناهتفای لکش لیخت و هظفاح
 تمواقم و تکرح ،امرس و امرگ ،یمرن و یتخس نم ،هسمال اب .مراد ناشنوگانوگ ياهتوافت
 یئاونش و ؛ار اهمعط یئاشچ دنکیم صخشم نم يارب ار اهوب یئایوب ...منکیم كرد ار
 مان کی هب دنیآیم مه اب اهسح نیا زا يدادعت هک یتقو ... دزاسیم لقتنم ار اهادص
 ،لاثم ناونع هب سپ .دنیآیم باسح هب ئیش کی ناونع هب بیترت نیدب و .دنوشیم صخشم
 هب ،دنیآیم رگیدکی هارمه هب صاخ ماوق و لکش ،وب ،هزم ،گنر هک ددرگیم هدهاشم یتقو

 

A- 1810 دروفسکآ ،رزیرف .ا  فلؤم  .»یلکرب جرج راثآ« لوا دلج »یناسنا تفرعم لوصا هرابرد ییهلاسر« :یلکرب جرج 
 .دراد دوجو )سکرام – باتک نیا زا( یسور همجرت کی 
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 ياههعومجم ؛ددرگیم صخشم بیس مان اب هک ،دنیآیم باسح هب صخشم ئیش کی ناونع
 ».دنزاسیم ار ریظن سوسحم ءایشا و ،باتک کی ،تخرد کی ،گنر کی ،اههدیا زا يرگید
 .)1 فارگاراپ(

 ،یتفس« یلکرب هک میشاب هتشاد رطاخ هب دیاب .یلکرب راک لوا فارگاراپ ياوتحم تسا نینچ
 زا .دریگیم دوخ هفسلف يانبم ناونع هب ار هریغ و »اهوب ،اههزم ،اهگنر ،امرس ،امرگ ،یمرن
 ياههشیدنا هن ار )اههدیا( تغل نیرخآ وا هک ،دنتسه »اههدیا زا ییهعومجم« ءایشا یلکرب رظن
 .دریگیم رظن رد ،رکذلاقوف ياهساسحا ای اهتیفیک هکلب یعازتنا

 ار اهنآ هک دراد دوجو يزیچ ،»شناد تاعوضوم ای اههدیا« نیا رب هوالع دهدیم همادا یلکرب
 يریگمشچ هجیتن فوسلیف .)2 فارگاراپ( »دوخ ای سفن ،حور ،نهذ« ینعی دنکیم كرد لباق
 هتشاد دوجو ،دنکیم كرد ار نانآ هک ینهذ زا جراخ رد دنناوتیمن »اههدیا« هک دریگیم
 رظن رد ار »دوجو« هملک ینعم تسا یفاک ،مینک دعاقتم نیا هب ار دوخ هک نآ يارب .دنشاب
 و منیبیم  ار نآ نم ،ینعی ،دراد دوجو میوگیم مسیونیم نآ يور رب هک يزیم« .میریگب
 هک ینعم نیدب ؛تشاد دوجو متفگیم ،مدوب ماهعلاطم قاتا زا نوریب نم رگا و ؛منکیم سح
 رد یلکرب هک تسیزیچ نیا »...منک كرد ار نآ متسناوتیم ،مدوب ماهعلاطم قاتا رد نم رگا
 ناشتسیلایرتام هک یناسک هیلع ار یکیملپ وا سپ نآ زا و دیوگیم شراک موس شخب
 دوجو هب عجار هچ نآ يهرابرد :دیوگیم وا )هریغ و 19 ،18 ياهشخب( دنکیم زاغآ ،دناوخیم
 الماک نم رظن رد ،هدش هتفگ ،نانآ ندش كرد اب هطبار چیه نودب ،رکفتم ان ءایشا قلطم

 ,their, d.h. der Dinge( ».تسا ندرک كرد ینعم هب نتشاد دوجو« .دیآیم موهفمان

esse is percipi.  خیرات هرابرد ياهباتک رد ًابلاغ هک یلکرب هتفگ کی - موس فارگاراپ 
 هک دراد دوجو اهنآ نایم رد بیجع يوحن هب هدیقع نیا یتسار هب« ).دوشیم لقن هفسلف
 اهنآ ندش كرد زا ادج ،سوسحم ءایشا همه مالک کی رد و ،اههناخدور ،اههوک ،اههناخ
 کی هدیقع نیا دیوگیم یلکرب )4 فارگاراپ( ».دنراد یعقاو ای یعیبط يدوجو ،كرد طسوت
 كرد سح طسوت ام هک یئایشا زجب دنتسیچ هدش هتفگ ءایشا اریز» «.تسا راکشآ داضت«
 رما نیا ایآ و ؟مینکیم كرد ار يزیچ هچ ام ،دوخ ياهساسحا ای اههدیا رب هوالع و مینکیم
 دیاب ندش كرد نودب ،نانآ زا یبیکرت ره اب و ءایشا نیا زا کی ره هک تسین رادیاپان اراکشآ
 )4 فارگاراپ( »؟دنشاب هتشاد دوجو

 ترابع وا دزن هک اهساسحا بیکرت هب ار »اههدیا زا ییهعومجم« ترابع ياج یلکرب نونکا
 هب ،نتفر رتشیپ يارب »راگزاسان« یلیامت هب ار اهتسیلایرتام و ،دهدیم تسا یفدارتم
 5 شخب رد .دزاسیم مهتم اهساسحا بیکرت ینعی - بیکرت نیا يارب یئادبم يوجتسج
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 زا ساسحا ندرک ادج ،یلکرب رظن رد اریز ،دنوشیم هبرجت کی اب يزاب هب مهتم اهتسیلایرتام
 ،هدش فذح مود پاچ رد هک ،مجنپ شخب نایاپ رد وا .تسا یلاخ وت هبرجت کی ،ئیش
 درجم رگیدکی زا دنناوتیمن نیاربانب و ،دنزیچ کی ساسحا و ئیش تقیقح رد« دیوگیم
 ،دنرادن دوجو نهذ نودب دوخ اههدیا هچ رگا ،دیئوگ یم امش ّاما« .دهدیم همادا یلکرب ».دنوش
 نآ زا یتاهباشت ای اههخسن اههدیا نیا هک ،دنشاب نانآ دننام یئایشا هک تسا نکمم کلاذعم
 کی ،مهدیم باوج نم .دنراد دوجو ،رکفتم ان يرهوج رد ،نهذ نودب ءایشا نیا ؛دنشاب ءایشا
 رگم يزیچ دننام دناوتیمن لکش ای گنر کی ؛دشاب هدیا کی رگم يزیچ هیبش دناوتیمن هدیا
 هک یجراخ ءایشا اب ،هیلوا ياهضرف نیا ایآ مسرپیم نم ... دشاب رگید لکش ای گنر کی
 سپ ،دنتسه كرد لباق رگا ؟ریخ ای دنکرد لباق دوخ ،دننانآ يامنزاب ای و ریواصت ام ياههدیا
 یسک ره هب نم ،دنتسین كرد لباق دیئوگب رگا ّاما ؛میاهدیسر دوخ بلطم هب ام و دناهدیا
 هک تسا يزیچ لثم ،درادیم مالعا ار گنر هک تسا ساسحا نیا دیوگب هک موشیم لسوتم
 شخب( ».رخآ ات روط نیمه و ؛تسین سمل لباق هک يزیچ لثم ،مرن ای تفس ؛تسا یئرمان

8( 

 نیا هرابرد )Plekhanov( فناخلپ هیلع فرازاب »تایرظن« ،دنیبیم هدنناوخ هک يروط هب
 ،دنشاب هتشاد دوجو ام رب ناشلمع زا رظن فرص و ام زا جراخ دنناوتیم ءایشا ایآ هک هلأسم
 .دنرادن توافت ،دنکیمن رکذ مان هب وا هک یئاهتسیلایرتام هیلع یلکرب تایرظن اب ییهرذ
 نانچ ،»يداضت« نانچ ار )9 شخب( ».ینامسج رهوج ای هدام« دوجو روصت یلکرب

 :دیوگیم وا .درک فلت تقو نآ ياشفا يارب درادن شزرا ًاعقاو هک دریگیم رظن رد »یلوقعمان«
 هفسلف ناهذا رد یقیمع هشیر نانچ هدام دوجو هدیقع دسریم رظن هب هک اج نآ زا ّاما«
 و زارد هدور مهدیم حیجرت نم هک دروآیم رابب يرایسب ءوس جیاتن دوخ لابند هب و ،هتفرگ
 فشک هب رجنم دناوتب تسا نکمم هک منک فذح ار يزیچ هک نآ ات موش هتخانش هدننک لسک
  )9 شخب( ».دشاب يروادشیپ نیا لماک ندرک نک هشیر و

 تایرظن اب ار نامراک ادتبا .دنکیم هراشا یئوس جیاتن مادک هب یلکرب دید میهاوخ نونکا ام
 ینعی ،ءایشا »قلطم« دوجو یفن اب یلکرب .میناسرب مامتا هب اهتسیلایرتام هیلع وا کیروئت
 فیرعت بیترت نیدب ار دوخ نیفلاخم رظن هطقن تراسج هب ،یناسنا تفرعم زا جراخ ءایشا دوجو
 صخشم فورح اب 24 شخب رد یلکرب .دنراد لوبق ار »هسفنیف - ئیش« نانآ هک دنکیم
 ای ،هسفنیف سوسحم ءایشا قلطم دوجو« لوبق ،دنکیم در ار نآ وا هک ییهدیقع دسیونیم

 هب نونکا یفسلف شنیب یساسا طخ ود .)167 – 8 تاحفص زا هدش لقن( تسا »نهذ نودب
 »نیون« ياهمتسیس نیعرتخم زا حوضو هب ار کیسالک هفسالف هک یتقد و ینشور ،تحارص
 زا جراخ ای ،»هسفنیف ءایشا« لوبق مسیلایرتام .دناهتشگ میسرت ،دزاسیم زیامتم ام راگزور
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 لباقم يهفسلف .دنتسه ءایشا نیا زا يریواصت ای اهتشونور ،اهساسحا و اههدیا ؛تسا نهذ
 زا یتابیکرت« ءایشا ؛دنرادن دوجو »نهذ نودب« ءایشا هک تسا یعدم )مسیلآهدیا( نآ
 ».دنتسه اهساسحا

 کلاذعم .دش هتشون تناک لئونامیا دلوت زا شیپ لاس هدراهچ ،1710 رد بلطم نیا

 – یف - ءایشا« لوبق هک دناهدرک فشک ،«ریخا« هفسلف ساسا رب ًاروصتم ،ام ياهتسیخام
 »نیون« تایفشک .تسا هدوب یئارگتناک طسوت مسیلایرتام فیرحت و رییغت هجیتن »هسفن
 .تسا یفسلف یساسا لاور خیرات زا يزیگنا تریح تلاهج هجیتن  اهتسیخام

 يایاقب »رهوج« ای »هدام« میهافم هک :تسا هدش لیکشت نیا زا نانآ يدعب »نیون« هشیدنا
 لماکت ار یفسلف هشیدنا ،سویرانوآ و خام ،دینکیم هظحالم .دنانهک يداقتنا ریغ تارظن
 زا ار هریغ و ،»ریذپان رییغت تادوجوم« ،»اهقلطم« نیا و ،دناهدرک قیمع ار اهلیلحت ،دناهداد
 هعجارم یلکرب هب ،دینک هسیاقم لصا عبانم اب ار یتادیکأت نینچ دیهاوخیم رگا .دناهدرب نایم
 ًالماک وحن هب یلکرب .دنتسه یئاعدم رپ ياهزادرپ لایخ اهنیا هک دید دیهاوخ و دینک
 .)80 شخب( تسا چیه هدام هک ،)68 شخب( تسا »دوجومان« هدام هک دیوگیم يراکشآ
  امش ،دسرب رظن هب بوخ روط نیا رگا« هک دریگیم دنخشیر هب ار اهتسیلایرتام نینچ یلکرب
 زا لقن( »”ار چیه“ هملک نارگید هک دیرب راک هب ینعم نامه هب ار ”هدام“ يهملک دیناوتیم

 ًاعقاو« هریغ و اهوب ،اهگنر هک دوب نآ رب داقتعا ادتبا ،دیوگیم یلکرب .)167 – 98 تاحفص
 رد اهنت اهنیا هک دش هدهاشم و ،دندش هتشاذگ رانک تارظن نیا  ًادعب ّاما ،»دنراد دوجو
 لماک نهک تسردان میهافم ندرب نایم زا اب نیا ّاما .دنراد دوجو ام ياهساسحا هب یگتسباو
 شیپ کی نینچ مه هک ،)73 شخب( ،تسا »رهوج« موهفم هدنام یقاب هک يزیچ کی :دشن
 1908 رد !دش ءاشفا 1710 رد یلکرب فقسا طسوت ماجنا رس هک ،)195 ص( .تسا يرواد
 هک دننکیم اعدا و ،دنراد رواب هیقب و خام ،تیلوزتپ ،سویرانوآ هب  ًادج هک یناسک دنتسه زونه
 ندرب نایم زا هب قفوم ماجنارس هک دنتسه »ریخا یعیبط ملع« و »ریخا  مسیویتیزوپ« اهنت
 .دناهدش »یکیزیفاتم« میهافم نیا

 نیون هفسلف نیا هک دنزاسیم نئمطم ار دوخ ناگدنناوخ )فنادگوب نانآ نایم زا و( دارفا نیا
 یعون زا هک هدش در دبا ات ياهتسیلایرتام هیرظن رد ار »ناهج يزاس هناگود« ياطخ هک دوب

 ،دننزیم فرح ،دنراد دوجو روعش زا جراخ رد هک یئایشا زا یناسنا روعش طسوت »ساکعنا«
 نیا هرابرد روکذم ناگدنسیون طسوت یتاساسحا ياهيزادرپ نخس زا یهوبنا .درک نشور
 ار هتکن نیا دنتسناوتن نانیا ،تلاهج ای یشومارف هطساو هب .تسا هدش هتشون »يزاس هناگود«
 :دیوگیم یلکرب .دندوب هدش فشک 1710 رد نیون تایفشک نیا هک دنیامن هفاضا
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 روصت اب ام و ،دناهدش  شوشغم و کیرات رایسب )ءایشا ای اههدیا ینعی( اهنیا زا ام تفرعم«
 رد ای یعقاو يرگید ،نهذ رد دوجوم ای موهفم یکی ،سح تاعوضوم زا هناگود دوجو کی
 یلکرب و ».میاهدش هدناشک یکانرطخ رایسب ياهاطخ هب )روعش زا جراخ ینعی( نهذ زا جراخ
 دنخشیر هب ار ،دریذپیم ار رکفت لباق ریغ هب ندرک رکف ناکما هک ،»لوقعمریغ«  رظن نیا
 شخب( »اههدیا« و »ءایشا« نایم یتوافت روصت زا ،هتبلا ،»لوقعم ریغ« نیا عبنم !دریگیم

 و دش فشک یلکرب طسوت 1710 رد هک عبنم نیا .ددرگیم هجیتن یجراخ »ءایشا ضرف« ،)87
 یلکرب .دروآیم دوجو هب ار اهتب هب نامیا - دش فشک هرابود فنادگوب طسوت 1908 رد
 ،هدوب نایارگردق و نیدحلم هدمع یماح اهنت هن ،هدشن كرد ماسجا ای هدام دوجو« دیوگیم
 )94 شخب( ».دراد یگتسب دوخ فلتخم لاکشا هیلک اب زین یتسرپ تب لصا نامه رب هکلب

 يایند کی دوجو »ینالقعریغ« هیرظن زا هک میسریم »یئوس جیاتن« نآ هب ام اجنیا رد
 روط هب ار هیرظن نیا اهنت هن دومن راداو ار یلکرب فقسا هک .دناهتشگ قتشم یجراخ يدام
 :دیوگیم وا .دهد رازآ ،نمشد ناونع هب ار نآ نارادفرط ترارح اب هکلب ،دنک در کیروئت
 هدمع یماح و نوتس ینامسج رهوج ای هدام هیرظن میاهداد ناشن هک روط نامه اریز«
 هداهن انب ینید یب و داحلا زیمآ رفک ياهحرط هیلک انبم نامه رب زین و ،تسا هدوب یئارگکش
 هب مزال ،تسا هدوب نیدحلم يارب یگرزب تسود هچ راصعا یط يدام رهوج هک نیا ...دناهدش
 رهوج( نآ هب یمزال و راکشآ یگتسباو نانچ ،نانآ راوالویه ياهمتسیس مامت .تسین رکذ

 ناسکی كاخ اب زج یهار انب لک ،دوش هتشادرب یپ نیا هاگره هک دنراد )سکرام – يدام
 ياهلوقعمان هب صاخ یهجوت هک درادن یشزرا رگید سپ نآ زا هک يوحن هب ،درادن ندش
 هحفص( ) 204 - 203 ص -  92 شخب( ».ددرگ لوذبم نیدحلم كولفم شخب چیه

70/71( 

 دادعت ،زیمآ رفک و هنایارگکش تارظن یضعب دوخ اب ،دتفایم نوریب تعیبط زا هدام هک نیمه«
 ،»هشیدنا داصتقا لصا«( »دروآیم دوجو هب ار یئامعم تالاوئس و تاعزانم رواب زا نوریب
 زا یموهفم ناونع هب هفسلف« - )مهدجه نرق( داتفه ياهلاس رد خام طسوت هدش فشک
 یتحاران بجوم هک« )!1876 سویرانوآ - »ششوک لقاّدح فرص لصا ساسا رب ناهج
 هچ نانچ هک ،دناهدش ببس رشب يارب ار يرمث یب ناوارف راک و ،دناهدوب هفسالف و نیهلأتم

 رظن هب هدننک عناق ،میاهدرک هماقا )م – تعیبط زا هدام نداتفا نوریب( نآ هیلع ام هک ار یلئالد
 بهذم و حلص ،تفرعم ناتسود هیلک منئمطم ،)دسریم رظن هب اراکشآ نم رظن هب هک( دنیاین
 )96 فارگاراپ( ».دننک وزرآ ار تایرظن نیا ندوب یفاک هک دنراد یلیلد

 نتشادرب نایم زا رد اههشیدنا نیمه ام دهع رد !درکیم ثحب هناروسج و كر یلکرب فقسا
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 دربراک اب و ،دناهدش هدناشوپ يرتهنارهام رایسب لکش رد ،هفسلف زا »هدام» «يداصتقا«
 هفسلف ناونع هب ماخ مدرم طسوت اههشیدنا نیا دیاش ات ،دناهتشگ شوشغم »نیون« تارابع
 !دنوش هتفرگ »ریخا«

 ینایرع ات دیشوکیم هکلب ،دوب ایریب شایفسلف تاشیارگ هب تبسن اهنت هن یلکرب ّاما
 يارب شریذپ لباق و دنک اهر لوقعم ریغ ياهزیچ زا ار نآ و ،دناشوپب ار شیوخ یتسیلآهدیا

 هزورما هچ نآ هب ندش مهتم زا شیوخ يزیرغ عافد رد وا .دراد هضرع »میلس لقع«
 کی زا یتح ام« دوخ هفسلف اب هک دیوگیم ،دوشیم هدناوخ یئارگنم ای ویتکژبوس مسیلآهدیا
 نایم زیامت و ،دنامیم یقاب تعیبط )34 شخب( ».میدرگیمن مورحم زین تعیبط رد زیچ
 هیلع نم» «.دنراد دوجو نهذ رد ًایواستم ود ره اهنآ« اهنت ،دنامیم یقاب ماهوا و اهتیعقاو
 هک نیا رد ،منکیمن هرجاشم ،ددرگ كرد ساکعنا ای سح طسوت دناوتیم هک يزیچ ره دوجو
 دوجو مه ًاعقاو و ،دنراد دوجو هک منکیم سمل مناتسد اب و منیبیم منامشچ اب نم هک یئایشا
 هک تسیزیچ ،مینکیم یفن ار نآ دوجو ام هک يزیچ اهنت .منکیمن یلاوئس نیرتکچوک ،دنراد
 رب یتراسخ چیه يراک نینچ رد و ،دنناوخیم ینامسج رهوج ای هدام )یلکرب زا دیکأت( هفسالف
 رد[ ...داد دهاوخن تسد زا يزیچ زگره ،میوگیم تأرج هب ،هک ،ددرگیمن دراو تیرشب هیقب
 ار اهنآ يداحلا هاگرظن هک اوتحم یب تغل کی زا يرهاظ ینابیتشپ نآ نادحلم ،لاح ره
 A]».دنهدیم تسد زا ،درکیم تیامح

 دوبان ار ینامسج رهوج شاهفسلف هک ماهتا نیا هب یلکرب هک یئاج ،37 شخب رد هشیدنا نیا
 ،شاهنایماع موهفم هب رهوج هملک رگا ...« :دیوگیم رتنشور مه زاب دهدیم باوج ،دنکیم
 و نزو ،ندوب دماج ،تعسو لثم ،دوش هتفرگ رظن رد سوسحم ياهتیفیک زا یبیکرت يارب
 یفسلف موهفم هب نآ رگا ّاما .میوش اهنیا نتشاذگ رانک هب مهتم میناوتیمن ام - نآ ریظن
 نم یتسار هب تقو نآ - دوش هتفرگ رظن رد نهذ نودب ياهتیفیک ای ثداوح زا تیامح يارب
 هک ار يزیچ دنیوگب یکی هب تسا نکمم ایآ .میراذگیم رانک ار نآ ام هک منکیم ناعذا
 ».دراذگب رانک ،تسا هتشادن دوجو ،لیخت رد یتح ،زگره

 و هدرک رشتنم ار یلکرب راثآ هک ارگیلکرب و تسیلآهدیا کی ،یسیلگنا فوسلیف ،رزیرف[
 مان »یعیبط مسیلائر« ناونع هب یلکرب شزومآ زا تهج یب ،تسا هدوزفا نآ رب یتاحیضوت

 
A- دنک تیامح شاینامیا یب زا ،یهت مسا کی گنر تساوخ دهاوخ یتسار هب دحلم ... :مجرتم همجرت… 

Allerdings werden die Atheisten die anscheinende Stütze verlieren, welche 
ein leeres Wort ihrer unfrommen Ansicht gewährt… S. 19 
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 دروم تهج ره زا تسیابیم روآ بجعت يراذگ مان نیا )10 هحفص ،اج نامه(  A].دربیمن
 ندرک هضرع تسردان رب ینبم ار یلکرب تین لمع رد يراذگ مان نیا اریز[ .دریگ رارق هجوت
 »ياهتسیویتیزوپ« تارک هب ام دوخ يدعب ياهيرگاشفا رد B].دنکیم ءاشفا ،مسیلآهدیا

ریخا » یمالک یچیپ هفافل رد و رگید یلکش رد ار بلقت ای هلیح نامه هک تفای میهاوخ ار »
دنک ! تهج رد یلکرب فلاخم یمن یفن ار یعقاو ءایشا دوجو یلکرب  . دننک یم رارکت يرگید

 اب سایق رد .دنکیم یفن ار هفسلف ياهشزومآ »اهنت« یلکرب .دوریمن تیرشب یمامت هدیقع
 رد ار نآ ساکعنا و  یجراخ ناهج یسانشزاب ،راوتسا و يدج يوحن هب هک تخانش يروئت

یم شیوخ لالدتسا ناینب ناونع هب اه هراومه هک ،ار یعیبط مولع یلکرب ،دریگ ناسنا ناهذا
.  شخب رد دنک یمن یف ن ،هتشاد تقباطم ،یتسیلایر ات م تخانش اب ینعی ،نیا اب  ( هناهاگآ ان ابلاغ )

 زا هک C)»قلطم هبرجت« هفسلف کی - یلکرب( ییهبرجت زا !تسا نکمم« :میناوخیم 59
هدیا هرابرد یتسرد ياه ینیب شیپ  ... میا هتشاد دوخ ناهذا رد هک یئاه هدیا لسلست و یلاوت

.  رداق و میهن انب  ... تفرگ میهاوخ رارق نآ  ر  یثأت تحت لام عا زا يزارد هتشر بیقعت   اب هک یئاه
یم هچ نآ هرابرد یتسرد تواضق میدرگ رد ام تروص نآ رد هک ،مینکب ،ددرگ رهاظ ام هب دیاب

.  تعیبط تخانش لماش نیا میتفرگ یم رارق ،مینآ رد نونکا هچ نآ اب ریاغم رایسب یطیارش
وخ یلیخ قباطت رد هچ نآ اب ب را  هدافتسا  دوخ نانیمطا و د  ناوت یم دینک شوگ )! )  هک ،تسا

« .  دیامن ظفح ،تسا هدش هتفگ

 ام رد یئادخ طسوت هک »اهساسحا زا یبیکرت« هباثم هب ،ار تعیبط ،یجراخ ناهج ام راذگب
 تاساسحا نیا »هشیر« يارب قیقحت زا و دینک ناعذا نیا هب .مریگب رظن رد هدش هدناوخ ارف
 هب ،دوخ یتسیلآهدیا تخانش بوچ راهچ رد نم و ،دیشکب تسد ناسنا زا جراخ ،نهذ زا جراخ
 نیا اقیقد .درک مهاوخ ناعذا نآ ياهسایق نانیمطا و دربراک یمامت و یعیبط ملع یمامت
 و حلص« تهج رد دوخ ياهسایق يارب نم هک تسا بوچ راهچ نیا اهنت و ،بوچ راهچ
 هفسلف تیهام یتسرد هب نیا .یلکرب هشیدنا هتشر تسا نینچ .مراد زاین نآ هب «بهذم

 
A- هک ،یئارگیلکرب رادفرط کی و تسیلآهدیا کی ،رزیرف یسیلگنا فوسلیف هک دوبن بوخ تلع نودب :مجرتم همجرت 

 »درب مان »یعیبط مسیلائر« هژاو اب ار یلکرب هیرظن ،دومن ایهم دوخ هسیاقم اب و درک رشتنم ار یلکرب راثآ
Der englische Philosoph Fraser, ein Idealist und berkeleyaner, der 
Berkeleys Werke herausgegeben und mit eigenen Anmerkungen versehen 
hat, bezeichnet die Lehre Berkeleys nicht umsonst als "natürlichen 
Realismus»  (S.20  P2) 

B- درادیم نایب ار مسیلائر نتسب دوخ هب یبالق هب ار یلکرب دصق تقیقح رد نیا اریز :مجرتم همجرت.  
,da sie in der tat Berkelys Absicht zum Ausdruck bringt, Realismus 
vorzutäuschen. 

C- 117 ص( ».دنروآیم يور هبرجت هبً ارصحنم» ود ره كال و یلکرب هک دزرویم رارصا رزیرف شاهمدقم رد( 
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 اب مسیخام هطبار هرابرد یتقو  ًادعب ام و ،درادیم نایب ار نآ یعامتجا تیمها و یتسیلآهدیا
 .درک میهاوخ دروخرب نآ اب ،مینکیم تبحص یعیبط ملع

 تسیلائر و رخاتم تسیویتیزوپ طسوت متسیب نرق رد هک ار رگید ریخا فشک کی نونکا راذگب
 فشک نیا .میروآ رظن رد هدش هتفرگ تیراع هب یلکرب فقسا زا چیوکشوی .پ رگداقتنا

 مسیلوبمس يروئت ،یلکرب بوبحم يروئت ،دیوگیم رزیرف .آ[ .تسا »یبرجت مسیلوبمس«
 هدشن عقاو 1871 پاچ کی رد تاملک نیا رگا )190 هحفص ،اج نامه( A].تسا ماع یعیبط
 نادیضایر راثآ هب دربتسد يارب رزیرف یسیلگنا يارگنامیا فوسلیف هب یسک دوب نکمم ،دندوب
 !دربب کشر چیوکشوی یسور »تسیسکرام« و هراکناوپ نردم نادکیزیف و

 فقسا طسوت نیریز تروص هب ،تسا هتخادنا یناحور هسلخ هب ار رزیرف هک یلکرب يروئت نیا
 هب )دناهباشم ءایشا و اههدیا یلکرب رظن زا هک دینکن شومارف( اههدیا دنویپ« :هتشگ مالعا
 صخشم ئیش زا تمالع ای هناشن کی ینعم هب اهنت هکلب ،تسین لولعم و تلع هطبار ینعم
 رد هک یتلع روصت تحت هک ،یئایشا نآ هک تسراکشآ نیاربانب« )65 شخب )».تسا هدش
 ار ام و دناحیضوت لباق ریغ یلک هب ،دننکیم يراکمه ای دنیوجیم تکرش یئاهلولعم داجیا
 يارب یمئالع ای اههناشن هباثم هب اهنت یتقو ...دنناشکیم یگرزب هنالوقعم ریغ ياهزیچ هب
 )66 شخب( ».دنوش هداد حیضوت یعیبط رایسب يوحن هب دنناوتیم دنیآ رظن رد ام تاعالطا
 نیا کمک هب ار ام هک تسین يرگید زیچ تیهولا زج ،رزیرف و یلکرب هدیقع هب هتبلا

 يروئت رد مسیلوبمس تخانش يروئت تیمها نییعت .دنادرگ علطم »یبرجت ياهلوبمس«
 نییعت يوعد« هک ددرگ »ياهیرظن« نیزگیاج تسیابیم هک دوشیم لیکشت نیا زا یلکرب
 )66 شخب( ».دراد ار ینامسج ياهتلع طسوت ءایشا

 ءایشا حیضوت يوعد« کی .میراد دوخ يور شیپ رد یفسلف طخ ود تیلع هلأسم دروم رد ام
 هب هک« B]هدام هب قلعتم بتکم اب نیا هک تسا نشور و[ ».دنراد ار ینامسج ياهتلع طسوت
 تلع موهفم يرگید .تسا طبترم ،هدش یفن یلکرب فقسا طسوت »لوقعم ریغ زیچ کی ناونع
 )ادخ طسوت هدش ایهم( دنکیم راک »ام عالطا« يارب هک »تمالع ای هناشن« موهفم ات ار
 و مسیخام تاشیارگ هک یماگنه یمتسیب نرق یتوسک هب ار لاور ود نیا ام .دهدیم شهاک
 .تفاکش میهاوخ مینکیم لیلحت لاوئس نیا هب تبسن ار  کیتکلاید مسیلایرتام

 
A- دنکیم عوجر دوب بوبحم یعیبط یلک مسیلوبمس يروئت هب ناس نیدب یلگرب» :دیوگیم رزیرف :مجرتم همجرت.» 

Berkeleys "Lieblingstheorie", Sagt A. Fraser, ist die Theorie des 
"universellen natürlichen Symbolismus"  S.21  P2 

B- هدام هیرظن هب نیا هک تسا نشور :مجرتم همجرت 
Und es ist Klar, daß... "Lehre von der Materie"  S.22  P.2 
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 ءایشا دوجو لوبق در اب ،یلکرب هک دش رکذتم دیاب زین تیعقاو يهلأسم اب هطبار رد ،هوالع هب
  36 شخب رد وا .دبایب یلایخ و یعقاو نایم زیامت يارب یکالم دشوکیم ،نهذ زا جراخ
 یئاههدیا هب هجوت اب« دنناوخیم زاب يداش ماگنه هب اهناسنا ناهذا هک یئ»اههدیا« دیوگیم

 – هک مود ياههدیا نیا( هک ؛دنراوتساان و فیعض ،تسس ،دننکیم كرد سح طسوت نانآ هک
 زا دوخ ،دناهتسب شقن )م – اهناسنا( اهنآ رد تعیبط نیعم نیناوق و ماکحا ساسا رب )م
 هک دوشیم هتفگ اهیمود نیا .دننزیم فرح یناسنا حاورا زا رتلقاع و رتدنمتردق ینهذ تارثا
 رتبترم ،رتراذگ رثا هک تسا نیا نآ زا روظنم هک ؛دنراد اهیلوا نآ زا يرتشیب تیعقاو دوخ رد
 ياج رد یلکرب »... دنتسین ،دنکیم كرد ار نانآ هک ینهذ ماهوا هک نیا و ،دنرتصخشم و
 طسوت تاساسحا نامه نامز مه كاردا اب ار تیعقاو موهفم دشوکیم )84 شخب( يرگید
 هب بآ لیدبت ایآ هک ار لاوئس نیا ام هنوگچ ،لاثم ناونع هب .دزاس طبترم نوگانوگ دارفا
 ار بارش ،دندوب  رضاح هک یناسک هیلک زیم رس رب رگا« ؟میئوگیم خساپ ،تسا یعقاو ،بارش
 زا نم رد ،دنتفاییم ار نآ تارثا و ،دندیشونیم و ،دندیشچیم ،دندیشکیم وب ،دنتخیریم
  ...)نامه( نامز مه كرد« :دهدیم حیضوت رزیرف و ».دشاب یکش تسناوتیمن نآ تیعقاو
 و تاساسحا زا يدرف صلاخ روعش زا زیامتم هک ،نوگانوگ دارفا طسوت ،یسح ياههدیا
    ».تسا هدش هتفرگ یلوا ياههدیا تیعقاو ... شیامزآ ناونع هب اهنیا ،دشابیم تاروصت

 یئوگ هک ددرگ ریسفت يوحن هب تسیابیمن یلکرب ینهذ مسیلآهدیا هک تسا راکشآ اجنیا زا
 نیا ساسا رب دشوکیم وا سکع رب .تسا هدیشوپ مشچ یعمج و يدرف كاردا نایم زیامت زا
 نهذ رب تیهولا کی لمع زا »اههدیا« ندروآ تسد هب اب .دزاس اپ رب تیعقاو زا يرایعم ،زیامت
 نم هدیا هک دنکیم تباث ناهج :دوشیم کیدزن ینیع مسیلآهدیا هب نینچ یلکرب ،ناسنا
 زیمت نیناوق و »تعیبط نیناوق« هک تسا یلاع یناحور تلع کی لوصحم هکلب ،تسین
 .دنکیم قلخ ار ود ره ،هریغ و ،یعقاو رتمک ياههدیا زا »رتیعقاو« ياههدیا

 دشوکیم هک یئاج ،(1713) »سونولیف و سالیه نیب راتفگ هس« ،يرگید راک رد یلکرب
 هیرظن و دوخ هیرظن نایم فالتخا ،دراد هضرع یصاخ دنسپ هماع لکش رد ار دوخ تارظن
  :دنکیم مالعا ریز قیرط هب ار یتسیلایرتام

 ،میاهتفریذپ ریثأت جراخ زا ام هک اج نآ زا منکیم دیکأت )اهتسیلایرتام( امش دننام زین نم«
 رد ام هاگ نآ ّاما ... دنشاب ام دوخ زا زیامتم یییتسه رد ،جراخ زا یئاهتردق میهد هزاجا دیاب
 نم ای ،هدام دیئوگیم امش ،تسا حور نآ میوگیم نم .میراد قرف دنمتردق یتسه نیا عون
 )335 هحفص ،اج نامه( »...موس تعیبط )هچ دینادیمن امش منک هفاضا مناوتیم( هچ منادیمن

 سوسحم ياههدیدپ ،اهتسیلایرتام رظن زا :دنکیم هراشا رزیرف ؛تسا لاوئس یمامت ُبل نیا
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 تساوخ زا یشان ،یلکرب رظن زا :دناهتخانشان »موس تعیبط« یعون ای ،يدام رهوج زا یشان
 میناوتیم اهنت ام و ،تسا هتخانشان ًالماک اهنآ لصا ،اهتسیویتیزوپ و مویه رظن زا ؛ینالقع
  .میشخب میمعت قیاقح هباثم هب ،موسر قیرط زا ،یئارقتسا يوحن هب ار اهنآ

 »طوطخ« نامه هب دوخ راوتسا یتسیلآهدیا هاگدید زا ،ارگیلکرب یسیلگنا ،رزیرف ،اج نیا
 .دناهدش فیصوت تسیلایرتام سلگنا طسوت ینشور هب هک ددرگیم کیدزن هفسلف رد یساسا
 - دنکیم میسقت »گرزب هاگودرا ود« هب ار هفسالف »خابریوف کیودول( دوخ رثا رد سلگنا
 ،رتهتفای لماکت بتارم هب طخ ود ياهيروئت یسررب رد سلگنا .اهتسیلآهدیا و اهتسیلایرتام
 تقیقح نیا رد ار نانآ نایم یساسا زیامت - رزیرف یسررب ياوتحم زا رتینغ و ،رتتوافتم
 رظن زا ،تسا يوناث حور و یلوا تعیبط اهتسیلایرتام يارب هک یلاح رد هک دنیبیم
 ار تناک و مویه ناوریپ سلگنا ،هاگودرا ود نیا نیب رد .تسا قداص نآ سکع اهتسیلآهدیا
 و ،دننکیم یفن ،ار نآ لماک یئاسانش لقاال ای و ،ناهج یئاسانش ناکما هک ،دهدیم ياج
 ناوریپ هرابرد اهنت ار هژاو نیا خابریوف کیودول رد سلگنا .دناوخیم 15 نویکاکش ار نانآ
 )دنوش هدناوخ نانچ دنلیام زین دوخ و دناوخیم »تسیویتیزوپ« ار نانآ رزیرف هک یناسک( مویه
 زا تحارص هب سلگنا »یخیرات مسیلایرتام هرابرد« ،دوخ هلاقم رد نکیل .دریگیم راک هب
 زا یعون هباثم هب ار ون یئارگتناک و ،دنکیم تبحص 16»یتناکون یئارگکش« هاگدید
   A 17.دروآیم رظن رد مسیسیتسونگآ

 وحن هب هک یتواضق( سلگنا قیمع و تسرد رایسب تواضق نیا رب اجنیا میناوتیمن ام
 لیصفت هب  ًادعب نآ هرابرد .مینک لمأت )ددرگیم یشوپ مشچ  اهتسیخام طسوت ییهنامرشیب
 نیا هب و یتسیسکرام يژولونیمرت نیا هب هراشا هب ار دوخ ام لاح يارب .درک میهاوخ تبحص
 راوتسا تسیلآهدیا کی و راوتسا تسیلایرتام کی تارظن :مینکیم دودحم اهتیاهن دروخرب
 نآ ًامئاد دوخ يدعب ءاشفا رد هک( طوطخ نیا ریوصت روظنم هب ،یفسلف یساسا طوطخ هرابرد
 یهار هک مهدجه نرق روهشم هفسالف تارظن هب ًارصتخم راذگب )دومن میهاوخ یسررب ار
 .مینک هجوت ،دندومیپ یلکرب اب ریاغم

 هرابرد ،هدزاود شخب رد ،- »یناسنا مهف هرابرد یقیقحت« رد يو .دنتسه مویه تارظن اهنیا
 بصعت ای هزیرغ کی هطساو هب اهناسنا هک دسریم رظن هب راکشآ« :دیوگیم ،ارگکش هفسلف
 ًابیرقت یتح ای ،یلالدتسا هنوگ چیه نودب ،هک نیا و ؛دنروآیم نامیا دوخ ساوح هب ،یعیبط
 ام كاردا هب هک ،مینکیم روصت ار یجراخ ناهج کی هراومه ام ،درخ يریگ راک هب زا لبق

 
A- سلگنا کیردیرف، »Über historischen Materialismus« (11) 17 , Neue Zeit XI.JG.,Bd.I 

 گروبزرتپ نس( یخیرات مسیلایرتام یسور همجرت .سلگنا دوخ طسوت یسیلگنا زا هدش همجرت ،18 هحفص 1 هرامش 
 .تسین قیقد )167 هحفص ،1908
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 دوجو میدوب مودعم ای و بیاغ يرگید سوسحم قولخم ره و ام هچ رگا هکلب ،درادن یگتسب
 ءایشا هب داقتعا نیا و .دنایهباشم هدیقع هطلس تحت یناویح تاقولخم یتح .تشادیم
 یلوا و یلک هدیقع نیا ّاما ...دننکیم ظفح دوخ لامعا و اهحرط ،اههشیدنا هیلک رد ار یجراخ

 ام هب )م – هفسلف نیا( هک دیدرگ ناریو هفسلف نیرتکچوک طسوت يدوز هب اهناسنا مامت
 نیا و .كاردا ای ریوصت کی رگم ددرگ هضرع نهذ هب هاگ چیه دناوتیمن زیچ چیه دزومآیم
 دنناوتب هک نآ نودب ،دندرگیم لقتنم ریواصت نیا نآ قیرط زا هک ،دنالخدم اهنت ساوح هک
 رظن هب ،مینیبیم هک يزیم .دنروآ دوجو هب ئیش و نهذ نیب هطساوالب شزیمآ نیرتکچوک
 زا لقتسم هک ،یعقاو زیم ّاما :دوشیم رتکچوک ،میوشیم رود نآ زا ام هک نانچ مه دسریم
 نهذ هب هک دوبن نآ ریوصت زج يزیچ نیا نیاربانب :دباییمن ینوگرگد چیه ،دراد دوجو ام
 یتقو هک دنکیمن کش يرکفتم ناسنا چیه و ؛دندرخ راکشآ نیمارف اهنیا .دش هضرع
 ... دنتسین يزیچ  نهذ رد ام تاکاردا زجب اهدوجو نیا ،»تخرد نآ« و »هناخ نیا« میئوگیم
 ءایشا طسوت تسیابیم نهذ تاکاردا هک ددرگ تابثا دناوتیم رما نیا یثحب عون هچ اب
 و ،دنشاب هتشگ ببس ،)دشاب نکمم رگا( اهنآ هباشم هچ رگا ،اهنآ اب ریاغم ًالماک ،یجراخ
 هک يرگید للع زا ای ،هتخانشان و یئرمان یحور یفرعم زا ای ،نهذ دوخ يژرنا زا دنناوتیمن
 ؛هبرجت کمک هب ًانئمطم ؟دوش حرط لاوئس دیاب هنوگچ ...؟دنزیخرب ،دناهتخانشان ام يارب زونه

 و تسا تکاس ًالماک هبرجت اجنیا ّاما .رگید (gleicher Art) هباشم تالاوئس هیلک دننام
 چیه هب دناوتیمن ًالمحتم و ،درادن دوخ رد تاکاردا رگم رضاح يزیچ زگره نهذ .دشاب دیاب
 رد یئانبم چیه نودب يدنویپ نینچ نیا لوبق ،نیاربانب .دسرب ءایشا اب نانآ دنویپ زا ییهبرجت
 ًانئمطم ،نامساوح تحص تابثا روظنم هب یلاعتم دوجو کی تحص هب عاجرا .تسا لالدتسا

 هدناشک لاوئس هب راب کی یجراخ ناهج رگا )م – اریز( ... تسا هرظتنمان رایسب لطاب رود کی
 زا کی ره ای ،یتسه نآ دوجو میناوتب نآ طسوت هک میبایب ییهیرظن تسناوت میهاوخن ام ،دوش
   A».میئامن تابثا ار نآ تافص

 یئارگکش رد« ،2 تمسق ،4 شخب( دیوگیم یناسنا تعیبط رد يراتفگ رد ار زیچ نامه وا
 طسوت هسنارف همجرت زا  281ص( ».دنتسه ءایشا اهنت ام تاکاردا« :)»تاساسحا هب تبسن
 ، ءایشا تارثا هباثم هب تاساسحا حیرشت در یئارگکش زا مویه روظنم« )1878 نولیپو راونر
 حور کی ای تیهولا کی هب و ،وسکی زا ،یجراخ ناهج هب تاکاردا باستنا در ،هریغ و حور
 زا یفوسلیف نولیپ .ف ،مویه هسنارف همجرت رب همدقم هدنسیون و ،تسا رگید يوس زا هتخانشان
 يارب هک دهدیم رکذت یتسرد هب - )دید میهاوخ ًالیذ هک يوحن هب( خام هب کیدزن یطخ

 
A- 124   6- تاحفص -  2 دلج ، 1882  ندنل ،»اهراتفگ و تالاقم .یناسنا مهف هرابرد یقیقحت« ،مویه دیوید 
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 و اههدیا ،تارثأت هب ،روعش رصانع« هب ،»ددعتم تاکاردا زا یئاههورگ« هب نیع و نهذ مویه
 »رصانع نیا تابیکرت و اهيدنب هورگ« رد تسیابیم ینارگن اهنت هک ؛دندرگیم لیدبت »هریغ
 عادبا ار »مسیسیتسونگآ« حیحص و بسانم هژاو هک ،یلسکاه ،یسیلگنا يارگمویه  A.دشاب
 نتفرگ رظن رد اب ،وا هک دزرویم دیکأت تقیقح نیا رب ،مویه هرابرد دوخ باتک رد زین ،درک
 هک لاوئس نیا لابق رد ًالماک ،»روعش ریذپان لیدبت و مدقم تالاح« هباثم هب »تاساسحا«
 ،نهذ قالخ تردق اب ای ناسنا رب ءایشا رثا اب ،دوش حیرشت تسیابیم تاساسحا  ءادبم هنوگچ
 يارب ینعی( »دنایلامتحا تایضرف« ایواستم ود ره مسیلآهدیا و »مسیلائر« .تسین راوتسا
 ،خرس لگ يوب و ،یبآ و زمرق ياهگنر نیاربانب« .دوریمن رتارف تاساسحا زا مویه B.)مویه
 رد ندش لح یئاناوت هک ،دشخبیم ییهدیچیپ ریثأت ام هب خرس لگ کی ...دناهداس تاریثأت
 عضوم« مویه .»دراد ار رگید ددعتم ياهزیچ و ،خرس لگ يوب ،زمرق گنر هداس تاریثأت
 »تاکاردا هعومجم« ؛)82 ص( دریذپیم ار ود ره »یتسیلآهدیا عضوم« و »یتسیلایرتام

 یتح و »يراذگ تمالع« کی طسوت ای  (Fichtean) ییهتخیف »دوخ« طسوت دناوتیم
 مویه ،یلسکاه هک نانچ نآ تسا نیا .دشاب هدش دیلوت»یعقاو زیچ کی« کی زا لوبمس کی
  .دنکیم ریسفت ار

 فراعملاةرئاد ربهر ،وردید طسوت هک تسییهدیقع ،دوشیم طوبرم اهتسیلایرتام هب هک هچنآ
 اهنت ،هک دنوشیم هدناوخ تسیلآهدیا ییهفسالف نآ« :تسا هدش هئارا یلکرب هرابرد ناسیون
 ار يرگید زیچ چیه ،دنیآیم رگیدکی لابند هب نانآ رد هک یتاساسحا و دوخ دوجو زا هاگآ
 ؛دنراذگ ناینب دنتسناوتیم ناروک اهنت ،نم هدیقع هب هک یبیرغ متسیس نانچ .دنریذپیمن
 هچ رگا ،تسا ندیزیتس يارب نیرتلکشم ،یناسنا هفسلف و لقع يراسمرش هب ،هک یمتسیس
 نآ( دش کیدزن رایسب رصاعم مسیلایرتام هاگدید هب هک ،ورهدید C».همه نیرتینالقع ریغ
 رس رب هلأسم اجنیا هک نیا و ،دنتسین یفاک مسیلآهدیا در يارب یئاهنت هب اهسایق و تارظن
 ارگساسحا كالبدنوک و ،تسیلآهدیا یلکرب تامدقم هباشت هب ،)تسین کیروئت هیرظن کی

 زا ات تخادرپیم یلکرب در هب تسیابیم كالبدنوک )م – ورهدید( وا يهدیقع هب .دنکیم هجوت
 ام تفرعم عبنم اهنت هباثم هب اهساسحا نتفرگ رظن رد زا هک هنادرخ یب جیاتن نانچ جارختسا
 .دزرو بانتجا ،دنیآیم تسد هب

 :درادیم نایب نینچ ار دوخ یفسلف عضوم ورهدید ،»ورهدید و تربمالاد نایم هرظانم« رد

 
A- »همدقم ،1878 سیراپ ،نولیپ .ف و راونر .چ طسوت همجرت ،»یناسنا تعیبط رد يراتفگ» .«مویه یسانش ناور 

 x هحفص
B- 74 هحفص-  1879 ،ندنل ،»مویه« ،یلسکاه .ت 
C- 304 هحفص - لوا دلج ،1875  ،سیراپ تاذهسآروتیدا ،»لماک راثآ« ،ورهدید 
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 رب )م – ونایپ( نآ ایآ ،منیبب وگب .دشاب هظفاح و ساسحا یئاناوت ياراد ونایپ کی نک روصت«
 یتالآ ام ؟درک دهاوخن رارکت ،ياهتخاون شیاهیتسش رب وت هک ار یئاهگنهآ نآ دوخ قایس
 هک دنشابیم يددعتم ياهیتسش زین ام ساوح .میاهظفاح و ساسحا ياراد هک میتسه
 ،نم هدیقع هب لصا نیا و .دنزاونیم دوخرب« ًابلاغ دوخ و ،دزاونیم نآ رب فارطا تعیبط
 ».دهدیم خر ،هتفای نامزاس نم و وت دننام هک ونایپ کی رد هک تسا يزیچ نآ یمامت
 ياهونایپ دیلوت زاب و دوخ يارب اذغ نتفای یئاناوت دیاب یتلآ نینچ هک دهدیم خساپ تربمالآد
 نیا« ریگب ار غرم مخت کی اما - دهدیم باوج ورهدید کش نودب .دشاب هتشاد ار کچوک
 غرم مخت نیا .دنکیم در ار  نیمز يور دباعم هیلک و یهلا بتاکم هیلک هک تسا يزیچ نآ
 دوجو هب هفطن نیا یتقو و ،دیآ دوجو هب نآ رد هفطن هک نآ ات سوسحمان یهوبنا ؟تسیچ
 کی اهنت هفطن نیا ،دوخ يهبون هب هک ارچ ،سوسحمان هوبنا کی ؟تسیچ تقو نآ ،دیآیم
 و يریذپ ساسحا هب ،توافتم نامزاس کی هب هوبنا نیا هنوگچ .تسا ماخ و ناج یب عیام
 هک یناویح »...تکرح ؟دروآیم دوجو هب هچ ار ترارح و .ترارح يهلیسو هب ؟دسریم تایح
 تراکد اب ایآ« .دهدیم ماجنا ارت لامعا مامت ؛تساراد ارت تاساسحا مامت دیآیمرد مخت زا
 ،دیدنخ دنهاوخ وت رب کچوک ياههچب ؟تسا هداس دلقم نیشام کی نیا هک ینکیم تقفاوم
 يریذپب رگا .ینیشام کی زین وت سپ ،تسا نیشام کی نیا رگا داد دنهاوخ باوج هفسالف و
 ار شیوخ تواکذ و میلس لقع تسا نویسازیناگرا رد اهنت وت و تاناویح نیا نایم توافت هک
 ارت هک دمآ دهاوخ تسد هب ییهجیتن نیا زا اما .تفگ یهاوخ تسرد و ،دناسر یهاوخ تابثا هب
 هدام زا ياهرذ اب هک ،نیعم یقیرط هب هتفای نامزاس ناج یب هدام زا هک نیا ینعی ؛دنکیم در
 ،روعش ،هظفاح ،تایح ،يریذپ ساسحا - هدش عابشا ،تکرح و ترارح اب ،يرگید ناج یب
 يرصنع« ای ،ود نیا زا یکی ،دهدیم همادا ورهدید ».دناهدمآ دوجو هب هشیدنا و هفطاع
 لخاد نآ هب لماکت زا ینیعم هلحرم رد هتخانشان یقیرط هب هک ،ریذپب ار غرم مخت رد »یفخم
 قلخ روظنم نیا يارب ای تسيدام ایآ ،دنکیم لاغشا ناکم ایآ مینادیمن هک يرصنع ،دوشیم
 دیاب ام ای ؛دماجنایم لوقعمان رما و اهیتابث یب هب و ،تسا ضقانتم میلس لقع اب هک - هدش
 کی ساسحا یئاناوت هک نیا ینعی ،دهدیم حیضوت ار زیچ همه هک میهن انب هداس یضرف«
 نینچ هک تربمالآد ضارتعا هب ».تسا نآ نویسازیناگرا زا یلوصحم ای ،هدام یمومع تیصاخ
 خساپ نینچ ورهدید ،تسا راگزاسان هدام اب دوخ تاذ رد هک تسا یتیفیک زا یکاح یضرف
  :دیوگیم

 ار زیچ چیه تاذ ًادبا وت اریز .تسا راگزاسان هدام اب ًاتاذ ساسحا یئاناوت هک ینادیم روطچ ّاما«
 ،مسج رد ار نآ دوجو ،تکرح تیهام وت ایآ ؟ار ساسحا تاذ هن و هدام تاذ هن ،ینادیمن
 تعیبط كرد نودب« :تربمالآد »؟یباییمرد رتهب رگید یمسج هب مسج کی زا ار نآ لاقتنا
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 و ریذپان میسقت ،اهنت ،تسیاهداس تیفیک ،ساسحا یئاناوت هک منیبیم ،هدام ای ساسحا
 ،یچ !یهلا - یکیزیفاتم ،لمهم«:ورهدید ».يرهوج داینب ای ریذپ میسقت نهذ کی اب راگزاسان
 دوخ تاذ رد ،ام ساوح هب نآ شریذپ لباق لاکشا مامت ،هدام تایفیک مامت هک ینیبیمن ایآ
 فصن تسا نکمم .دشاب دناوتیمن رتشیب ای رتمک ییهجرد زا يریذپان خوسر ؟دنریذپان میسقت
 و ،شاب نادکیزیف کی ...درادن دوجو یلماک فصن چیه ّاما ،دشاب هتشاد دوجو لماک مسج کی
 نکمم هچ رگ ،ریذپب ،ددرگیم قتشم هنوگچ ینیبیم هک یتقو ار مولعم يرثا قتشم هصیصخ
 دوجو هک ار یتلع ياج و شاب یقطنم .یشابن لولعم و تلع نایم هطبار نییعت هب رداق تسا
 هطبار كرد و ،تسا نکمم ریغ نآ كرد هک رگید یتلع هب دهدیم حیضوت ار زیچ همه و دراد
 هک نآ نودب دروآیم دوجو هب ار يرامش یب تالکشم و ،تسا رتلکشم یتح لولعم اب نآ
 »؟منک اهر ار تلع نیا نم رگا دش دهاوخ هچ و« :تربمالآد ».هدن ،دنک لح ار ناشیکی
 بوچ زا یتسد گرا کی ،دراد دوجو تاناویح و ناسنا رد ،ناهج رد رهوج کی اهنت« :ورهدید
 کی و ، تسا هدش هتخاس تشوگ زا هرهس کی .تشوگ زا ناسنا ،تسا هدش هتخاس
 کی زا ود ره ّاما ؛هتفای نامزاس توافتم یقیرط هب ّاما .تسا هدش هتخاس تشوگ زا نادیقیسوم
 یگنهامه« :تربمالد ».دنراد ناسکی دصاقم و ناسکی راک .دنايدنب لکش کی زا ،أدبم
 هب ساسحا یئاناوت هک یتلآ ...« :ورهدید  »؟دنکیم هیجوت ار دوخ هنوگچ وت ياهونایپ يادص
 ینیعم جیاتن ،نیعم يادص کی زا سپ هک تسا هتخومآ هبرجت هب ،ناویح ای ،هدش هدیشخب نآ
 کیدزن ،هباشم تاناویح ای ،وا دوخ ریظن كِرُدم لئاسو ریاس هک ؛دنیآیم لابند هب نآ جراخ رد
 مامت و - ؛دننکیم شزاون ،دننزیم مخز ،دننکیم داهنشیپ ،دنبلطیم ،دنوشیم رود ،دنوشیم
 ،نک تقد .دناهارمه تاناویح ریاس هظفاح رد و يو هظفاح رد تاوصا يریگ لکش اب جیاتن نیا
 متسیس تردق هک نآ يارب و تسین لامعا و تاوصا رانک رد يزیچ اهناسنا نایم شزیمآ رد
 ماسجا دوجو هیلع یلکرب هک يریذپان قوفت لکشم نامه اب هک نک تقد زاب ،ینک كرد ارم
 ونایپ اهنت دومن روصت كردم يونایپ یتقو ای دوب نونج هظحل کی نآ .تسور هب ور ،درک رکذ
 A».دراد رارق نآ رد یتیگ یئاونمه یمامت هک نیا و ،تسا ملاع رد

 ام .میناسریم هجیتن هب ار دوخ یخیرات رصتخم قیقحت ام نیا اب و .دش هتشون 1769 رد نیا
 تاقالم ار ناسنا رد هدش نیزگیاج یتیگ یگنهآ مه و »نونجم يونایپ« راب کی زا رتشیب
 .میسریم »رخأتم مسیویتیزوپ« لیلحت هب یتقو ،درک میهاوخ

 کی یتح »ریخا ياهتسیخام« .مینکیم دودحم يریگهجیتن کی هب ار دوخ ،لاح يارب
 .دشاب هدشن هئارا یلکرب فقسا طسوت هک ،دناهدادن هئارا اهتسیلایرتام هیلع ناهرب

 مهبم يوحن هب هک ،فنیتنلاو ، اهتسیخام زا یکی مینک رکذ يواکجنک ناونع هب راذگب
 

A- 114 - 18 هحفص - 2 دلج - اج نامه 
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 ار یلکرب اب دوخ یکیدزن »راثآ« تسا هدیشوک ،دنکیم سح ار دوخ نیغورد عضوم
 شاباتک  150هحفص رد .تسا هداد ماجنا يزیمآ ریقحت وحن هب ار نیا و ،»دناشوپب«
 مادک ،مسرپیم ،دننکیم هراشا یلکرب هب ،دننزیم فرح خام زا هک نانآ یتقو ...« :میناوخیم
 ارگنم کی هباثم هب ار دوخ یتنس يوحن هب هک ار یلکرب نآ نانآ ایآ ؟تسا ناشروظنم یلکرب
 یلکرب نآ ؛دنراد روظنم )دوشیم هدروآ رظن رد هک دیوگب دراد وزرآ فنیتنلاو( دروآیم رظن رد
 هفسلف فقسا ،یلکرب نانآ ایآ ،)؟( لک رد ؟دنکیم عافد ینابر هطساوالب تیانع و روضح زا هک
 اب یتسار هب خام ؟ار دنمشیدنا - رگلیلحت ،یلکرب ای ،دنراد رظن رد ار داحلا رگناریو ،نیچ
 شوشغم فنیتنلاو ».درادن یکرتشم جرخم چیه یبهذم کیزیفاتم ظعاو و ارگنم یلکرب

 »دنمشیدنا – رگلیلحت« یلکرب زا عافد هب دیقم ارچ دزاس نشور دوخ يارب دوبن رداق وا ؛تسا
 یساسا ياهطخ نیب نشور یطخ ورهدید .تسا تسیلایرتام يورهدید لباقم رد تسیلآهدیا و
 ماجنا هناریحتم يوحن هب ار نیا هک یلاح  رد و ،دنکیم مهرد ار اهنآ فنیتنلاو .دیشک یفسلف
 یتسیلآهدیا تارظن هب خام یکیدزن ،ام« :دیوگیم وا :دهد يرادلد ار ام دشوکیم ،دهدیم
 ».دوبیم هیضق نیع ًالمع نیا رگا یتح ،دروآ میهاوخن رظن رد یفسلف تیانج کی ار یلکرب
 تسا »یتیانج« هچ ً،اعقاو - رگیدکی اب یفسلف ریذپان یتشآ طخ ود نتخیمآ مهرد .)149 ص(
 هب نونکا ام .دهدیم دق نآ هب سویرانوآ و خام لقع یمامت هک تسیزیچ نآ ،نیا ّاما ؟نیا
 .تخادرپ میهاوخ لقع نیا ناحتما



 

 

 

 

 

 لوا لصف
 

 و مسیسیتیرکویرپما ِتخانش يروئت
 یکیتکلاید مسیلایرتام

 لوا شخب
 

 اهساسحا تابیکرت و اهساسحا -1
 

 ياهراک رد نانآ طسوت حوضو و یگداس هب ،هدرپ یب سویرانوآ و خام تخانش یساسا تایرظن
 یسررب و ،درک میهاوخ هعجارم اهراک نیا هب نونکا ام .تسا هدش حیرشت ناشهیلوا یفسلف
 لوکوم دعب هب هتفای ماجنا ناگدنسیون نیا طسوت ًادعب هک ار یئاهيریگ طلغ و تاحیحصت
 .میئامنیم

 :دناوتیم اهنت ملع هفیظو« :تشون 1872 لاس رد خام

 )یسانش ناور( اههدیا دنویپ نیناوق نییعت -1

 )ینامسج روما( اهساسحا دنویپ نیناوق فشک -2

 A».دشاب )یکیزیف – ناور( اههدیا و اهساسحا نایم دنویپ نیناوق نایب -3

 .تسا راکشآ نیا

 هک ،ماسجا ای ءایشا نایم دنویپ هن و اهساسحا نایم دنویپ ینامسج روما نیا عوضوم
 ،دوخ »کیناکم« باتک رد  1883 لاس رد خام .دشابیم ،دننانآ ياهریوصت ام ياهساسحا

 
A-  یهاشنهاش یملع عمجم رد  1871ربماون  15 هک ینارنخس کی ،»راک ءاقب لصا ياههشیر و خیرات« ،خام .ا 

 57 - 58 هحفص ،1872 گارپ .دیدرگ داریا کیمهوب
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 دامن کی دوخ ، ئیش ،هکلب .دنتسین ءایشا ياهدامن« اهساسحا :دنکیم رارکت ار هشیدنا نامه
 ،اهادص ،اهگنر هکلب )ماسجا( ءایشا هن .تسا یبسن تابثاب اهساسحا زا یبیکرت يارب ینهذ
 ناهج یعقاو رصانع )میناوخیم اهساسحا ًالومعم ام هچ نآ( اهنامز ،اهناکم ،اهراشف
   A.دنشابیم

 لاح رد .درک میهاوخ تبحص ادعب ام ،»رکفت« لاس هدزاود هجیتن ،»رصانع« هملک نیا هرابرد
 ماسجا ای ءایشا هک درادیم نایب اج نیا رد اتحارص خام هک مینک تقد تسیابیم رضاح
 لباقت رد ار دوخ یفسلف رظن هطقن يراکشآ الماک وحن هب وا و ،دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت
 میتفگیم رگا دوب رتحیحص( دناءایشا »ياهامن« اهساسحا تسا دقتعم هک ،فلاخم يروئت
 هب .تسا یفسلف مسیلایرتام ریخا يروئت نیا .دهدیم رارق )ءایشا تاساکعنا ای و تاریوصت
 مسیسکرام راذگ ناینب و سکرام فورعم راکمه - تسیلایرتام سلگنا کیردیرف ،لاثم ناونع

 ،دنکیم تبحص نانآ ینهذ ریواصت ای اهسکع و ءایشا زا دوخ راثآ رد ءانثتسا نودب و ًامئاد -
 دسریم رظن هب نینچ .دنزیخیمرب اهساسحا زا ًارصحنم ینهذ ریواصت نیا هک تسا راکشآ و
 ،دنکیم تبحص نآ زا هک سک ره هب تسیابیم »مسیسکرام هفسلف« یساسا هاگدید نیا هک
 ّاما .دشاب مولعم ،دناسریم پاچ هب ییهتشون هفسلف نیا مسا هب هک سک ره هب صوصخ هب و
 ًامومع هچ نآ رارکت ،دناهدرک باب ام ياهتسیخام هک ییهداعلاقوف شاشتغا يهطساو هب
 ...« :میناوخیم و میدرگیمرب »گنیرود یتنآ« لوا تمسق هب ام .ددرگیم مزال ،هدش هتسناد
 زا هشیدنا ّاما« :دیوگیم هک یفسلف شخب لوا تمسق هب ای  B»...اهنآ ینهذ ریواصت و ءایشا
 نیا ...ریخ ؟دوخ زا ؟دنکیم بسک ار )تفرعم یمامت ییهشیر لوصا ینعی( لوصا نیا اجک
 ... دنوش قتشم ای قلخ دنناوتیم جراخ يایند زا اهنت هکلب ،هشیدنا زا دنناوتیمن  زگره لاکشا
 تسیلایرتام کی دهاوخیم هک ،گنیرود هک تروص نادب( دنتسین قیقحت زاغآ هطقن لوصا
 يهجیتن هکلب ،)تسا دقتعم نآ هب ،دنک يوریپ مسیلایرتام زا يراوتسا اب دناوتیمن ّاما دشاب
 نیا  ؛دناهدش قتشم نآ زا هکلب ،دناهدشن لامعا ناسنا خیرات و تعیبط هب نانآ ؛دننآ یئاهن
 ینامز ات اهنت لوصا هکلب ،دیامنیم تقباطم لوصا نیا اب هک تسین تیناسنا هزوح و تعیبط
 ،تسا هدام یتسیلایرتام موهفم اهنت نیا - دشاب راگزاس خیرات و تعیبط اب هک تسا رابتعا دروم
 ناهج و ،دهدیم ناشن هنوراو ار لئاسم ،تسا یتسیلآهدیا گنیرود ياقآ ضقانتم موهفم و
 همه سلگنا هک منکیم رارکت 18 )21 هحفص ،اج نامه( ».دنکیم تسرد اههدیا زا ار  یعقاو
 گنیرود هب هنامحر یب و ،دربیم راک هب ار »یتسیلایرتام موهفم اهنت« نیا ءانثتسا نودب و اج
 یتنآ« سک ره .دنکیم هلمح مسیلآهدیا هب مسیلایرتام زا فارحنا نیرتکچوک يارب

 
A-  473 هحفص ،1897  ،گیزپبال ،گالفآ ، 3  ،»نآ لماکت زا يداقتنا و یخیرات یسررب کی ،کیناکم« ،خام .ا 
B-  6 هحفص 1904  ،تراگتوتشا ،گالفآ 50 ،«لمع رد گنیرود ياقآ بالقنا» ،سلگنا .ف 
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 هک تفای دهاوخ ار یناوارف تاعفد ،دناوخب یتقد نیرتمک اب ار »خابریوف کیودول« و »گنیرود
 .دیامنیم تبحص ،هریغ و هشیدنا ،روعش رد ،یناسنا زغم رد ناشتاساکعنا و ءایشا زا سلگنا
 نادب ،راوتسا مسیلایرتام اریز ،دناءایشا »ياهدامن« اههدیا ای اهساسحا هک دیوگیمن سلگنا
 ساکعنا ای سکع ،»ریوصت»« تسیابیم ،داد میهاوخ ناشن دوخ ياج رد لیصفت هب هک هنوگ
 مسیلایرتام زا يدنبلومرف نآ ای نیا رس رب لاوئس اجنیا ّاما .درب راک هب »دامن« ياج هب ار
 هفسلف رد یسایس طخ ود نایم توافت زا ،مسیلآهدیا و مسیلایرتام تفلاخم زا هکلب ،تسین
 ءایشا هب ساسحا و هشیدنا زا دیاب ای ؟میسرب هشیدنا و اهساسحا هب ءایشا زا دیاب ام ایآ .تسا
 ینعی ،مود طخ .تسا هدش هدیزگرب سلگنا طسوت ،یتسیلایرتام طخ ینعی ،لوا طخ ؟میسرب
 نآ زا يرادقم اب هک( ییهطسفس و هرفط چیه .تسا هدش هدیزگرب خام طسوت یتسیلآهدیا طخ
 هک درادرب نایم زا ار عزانمالب و نشور تقیقح نیا دناوتیمن )دومن میهاوخ دروخرب مه زاب
 يهداس يایحا و ینهذ مسیلآهدیا ،دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت يایشا هک خام تسنرا هیرظن
 نآ هب ای »اهساسحا تابیکرت« دیوگیم خام هک تروص نآ هب ماسجا رگا .تسا یئارگیلکرب
 لک هک دنسریم هجیتن نیاب راچان هب ،دنشاب »اهساسحا هعومجم« تفگ یلکرب هک تروص
 ریاس تیدوجوم تسا نکمم ریغ ،ینیچ همدقم نینچ نیا اب .نم هدیا رگم تسین يزیچ ناهج
 ،خام هک مه ردق ره[ .تسا یئارگدوخ نیرتصلاخ نیا :مینک لوبق دوخ رب هوالع ار مدرم
 ندرک اپرب نودب ،دننک راکنا تدش هب ار یئارگنم نیا دنهاوخب ءاکرش و تلوزتپ ،سویرانوآ
 A].دنیامن نامتک ار نآ یعقاو روط هب دنناوتیمن ،یقطنم يدرخ یب شارخ شوگ ياهدایرف
 یفاضا لوق لقن دنچ ،میزاس رتنشور مه زاب ار مسیخام هفسلف  یساسا رصنع هک نیا يارب
 ،رایلتاک یسور همجرت( »اهساسحا لیلحت« زا هنومن کی اجنیا[ .دروآ میهاوخ خام ياهراک زا
  B:])1907 وکسم ،تنومریکسا یتاراشتنا

 سامت رد دوخ نت اب ار نآ ینعی ،مینک سمل ار S رگا . مینیبیم  Sهطقن اب مسج کی ام«

 ار کیرحت نآ هک نآ نودب مینیبب ار  Sمیناوتیم ام .مینکیم تفایرد کیرحت کی ،میروآ

 
A- نودب دنناوتیمن تقیقح رد ،دننک درط ار دوخ نیریاس و تلوزتپ ،سویرانوآ ،خام هک مه ردق ره :مجرتم همجرت 

 .دننک درط ار یئارگدوخ زا یقطنم ياههطسفس ماد هب نداتفا
Mögen Mach, Avenarius, Petzoldt und Co. Diesen Solipsismus noch so sehr 

verleugnen, sie können ihn tatsächlich nicht abstreifen, ohne zu 
himmelschreienden logischen Absurditäten zu gelangen. S. 33  

B- 1907 وکسم ،تنام ریکسا هرشتنم ،رایلتاک یسور همجرت زا نم ياهساسحا لیلحت( زا هنومن کی :مجرتم همجرت 
 :)منکیم لوق لقن

 Hier ein Muster aus der "Analyse der Empfindungen" (russische 
Übersetzung von Kotljar, Verl. Skirmunt, Moskau 1907):  S. 33  
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 نیاربانب .میباییم تسوپ رب ار  S،مینکیم سح ار کیرحت هک نآ درجم هب ّاما .مینک سح
 یفداصت يزیچ ناونع هب کیرحت ،طیارش هب هتسب ،هک ،تسا یمئاد هتسه کی ،یئرم هطقن
 هک دنکیم تداع ماجنارس ،هباشم ياهدادخر ررکم رارکت اب ناسنا .تسا هدش تسویپ نآ هب
 دنوریم شیپ راگدنام ياههتسه زا هک دریگب رظن رد »یتارثا« هباثم هب ار ماسجا صاوخ همه
 ام ار تارثا نیا ؛دندرگیم لقتسم )م- تسا ناسنا دوخ زا روظنم( نم نت يهطساو قیرط زا
  )20 هحفص( »...میناوخیم ساسحا

 ار اهساسحا ،دننیزگرب ار مسیلایرتام هاگدید »دنهدیم تداع« ار دوخ مدرم رگید ترابع هب
 ،»تداع« نیا .دنریگ رظن رد دوخ یسح ياضعا رب تعیبط ،ءایشا ،ماسجا لمع هجیتن هباثم هب
 یمامت و تیرشب یمامت طسوت هک یتداع( تسا رضم رایسب یفسلف ياهتسیلآهدیا يارب هک
  :دنک ناریو ار نآ ات دنکیم شالت وا و ،تسین خام دنسپ دروم ًادبا ،)!هدش بسک یعیبط ملع

 هب ،دنهدیم تسد زا ار دوخ یسح ياوتحم مامت هک اههتسه نیا هلیسو نیدب ...«[
 A]»...دنوشیم لیدبت درجم يرکف ياهلبمس

 تفگ هک تسا یلکرب ياهفرح رارکت نیا !داتسا نیرتردق نارگ يا .یمیدق ياهفرح نامه
 .دوشیم نایرع هک تسا خام تسنرا نیا ،تقیقح رد ّ،اما .تسا نایرع درجم دامن کی هدام
 دوجو ام زا لقتسم هک ،تسا ینیع تیعقاو کی »سوسحم نومضم« هک دریذپن وا رگا اریز
 هب و تشرد فورح اب ههبش یب هک ینم ،دنامیم یقاب »نایرع درجم« نم کی اهنت ،دراد

 زیچ اهنت تشادنپیم هک نونجم يونایپ« اب يواسم )م – ینم( ،هدش هتشون صخشم تروص
 ،تسین یجراخ ناهج ام ياهساسحا »سوسحم نومضم« رگا ».تسا ناهج نیا رد دوجوم
 کی ،»یفسلف« یسابورکآ راتفرگ نایرع نم نیا زجب درادن دوجو يزیچ چیه هاگ نآ
 !رمث یب و هناقمحا تیلوغشم

 ام تروص نآ رد هک .ددرگیم لیکشت ام ياهساسحا زا اهنت ناهج هک تسا تسرد سپ ...«
 اهساسحا هک ،نانآ لباقتم طباور و اهیتسه نآ ضرف و ،میراد تفرعم اهساسحا زا اهنت
 هب دناوتیم اهنت يرظن نانچ .ددرگیم دئاز و هدوهیب ً»الماک« ًاتجیتن ،دنوشیم زاغآ نآ زا اهنت

 
A- لیدبت نایرع درجم ياهدامن هب و دنمورحم دوخ لماک سوسحم ياوتحم زا اههتسه نیا نکیل ...»  :مجرتم همجرت 

 «...دندرگیم

"...Hiermit verlieren aber diese Kerne den ganzen sinnlichen Inhalt, werden 
zu bloßen Gedankensymbolen..."  S.34  P.4 
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 ».دیوج هانپ لدود یئارگداقتنا ای لدود مسیلائر

 تقرس کی نیا .میاهدرک لقن ًامامت ار خام »یکیزیفاتم دض تادهاشم« مشش فارگاراپ ام
 اهنت ام« هک نآ رگم هشیدنا هرذ کی هن ،اهنت هدیا کی هن .تسا یلکرب زا ضحم یبدا
 هک نیا ینعی ،تسا نکمم جاتنتسا کی اهنت نآ زا هک ».مینکیم سح ار دوخ ياهساسحا

 هب »نم« ياج هب خام طسوت هک »ام« تغل .ددرگیم لیکشت نم ياهساسحا زا اهنت ناهج«
 هب ار نارگید دوخ هک ار یییلدود خام ،هملک نیا اب اهنت .تسا هدش هدرب راک هب اوران ،هتفر راک
 نیا رگا ،تسا »هدوهیب« یجراخ ناهج دوجو »ضرف« رگا اریز .دهدیم ول ،دزاسیم مهتم نآ
 تروص نزوس كون و نم نت نیب یلباقتم شنک ،و دراد دوجو نم زا لقتسم نزوس هک ضرف
 هدوهیب رگید مدرم دوجو »ضرف« یلوا هجرد رد هاگ نآ ،»تسا دئاز و هدوهیب« ًاعقاو ،دریگیم
 هلوقم رد ،یجراخ ناهج روط نیمه و ،رگید مدرم مامت و ،مراد دوجو نم اهنت .تسا دئاز و
 »ام« ياهساسحا زا دناوتیمن یسک ،رظن هطقن نیا نتشاد اب .دنیآیم هدوهیب »ياههتسه«
 دوخ هدننک مرگرس یلدود زا یناشن اهنت نیا ،دنزیم فرح نآ زا خام یتقو و ؛دنزب فرح
 هک تسا یهت و هدوهیب تاملک زا یطولخم هفسلف نیا هک دناسریم تابثا هب اهنت نیا .تسوا
 .درادن رواب نآ هب دوخ ،ناشفلؤم

 زا 11 لصف  6شخب رد .خام شاشتغا و یلدود زا صاخ يریوصت لاثم کی تساجنیا
 صخش ای نم ،منکیم ساسحا هک یلاح  رد منک روصت رگا« :میناوخیم »اهساسحا لیلحت«
 تشاد ناکما ،دنک هدهاشم یئایمیش و یکیزیف لئاسو هیلک اب ارم زغم تسناوتیم يرگید
 )197 هحفص( »..دندنویپ رد مسیناگرا زا یئاههسورپ هچ اب صاخ ياهساسحا تفای نانیمطا

  ،دندنویپ رد ینیعم ياههسورپ اب ام ياهساسحا هک تسا ینعم نآ هب نیا سپ !یلاع رایسب
 نیا - دهنیم انب ار »ضرف« نیا حوضو هب خام ،هلب ؟هژیو هب زغم رد و ،لک رد مسیناگرا رد

 ًاقیقد ایآ ّاما !دشیمن انب یعیبط ملع هاگدید زا )م – ضرف نیا( – هک دوب هفیظو کی ًالماک
 تشاد مالعا ام فوسلیف هک دوبن »نانآ لباقتم ياهشنک و اههتسه« نامه »ضرف« نیمه
 نیا رد ار ام خام .دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت ماسجا هک دوشیم هتفگ ؟دندئاز و هدوهیب
 ياضعا رب ماسجا لمع لوصحم کی ناونع هب اهساسحا هیضرف هک دزاسیم نئمطم دروم
 زغم ّاما .یلکرب راکفا رب قبطنم ًالماک - .تسا دئاز و هدوهیب ضرف کی ،تسا کیزیفاتم ،ام
 هجیتن نینچ سپ .تسین اهساسحا زا یتابیکرت زا شیب زغم ،هجیتن رد .تسا مسج کی
 زا یبیکرت رگم متسین يزیچ زین نم و( نم ،اهساسحا زا یتابیکرت کمک هب هک ددرگیم
 دوشیم مالعا ادتبا !ناشخرد هفسلف کی .منکیم سح ار اهساسحا زا یتابیکرت )اهساسحا

 »(originell) لصا« یئارگ یلکرب کی هیاپ نیا رب و »دناناهج یعقاو رصانع« اهساسحا
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 هک ،ینعم نیا هب دنکیم دراو نآ رد هنایفخم ار يداضتم ًالماک رظن دعب و .دنکیم انب
 نایم هدام لدابت اب »اهدنور« نیا ایآ .دندنویپ رد مسیناگرا رد ینیعم ياهدنور اب اهساسحا

 رگا دریگ تروص تسناوتیم هدام لدابت ایآ ؟دنتسین دنویپ رد یجراخ ناهج و »مسیناگرا«
 ناهج نیا زا تسرد ینیع يهدیا کی هدام لدابت نیا هب ،صاخ مسیناگرا ياهساسحا
  ؟دندادیمن یجراخ

 يوحن هب هک یعیبط ملع تارظن اب ار یئارگیلکرب ياههراپ یکیناکم يوحن هب یتقو خام
 یئازرس درد تالاوئس نینچ ،دیامنیم طولخم ،دنکیم يوریپ یتسیلایرتام تخانش زا هتسجرب
 دوشیم لاوئس تاقوا ییهراپ نینچ مه« :دسیونیم خام فارگاراپ نامه رد ...دنکیمن دوخ زا

 هک تسین یکش هک تسا ینعم نآ هب نیا ایآ »...دنکیم سح )کیناگرا ریغ( "هدام" ایآ هک
 هکلب تسین یلوا يزیچ ساسحا هک تسا ینعم نآ هب نیا ایآ ؟دنکیم سح کیناگرا هدام
 اب وا !دراذگیم رس تشپ ار یئارگیلکرب ياهيدرخبان مامت خام ؟تسا هدام صاوخ زا یکی
 اج همه یکیزیف میهافم زا ام رگا تسا یعیبط یفاک يهزادنا هب هلأسم« :درادیم نایب نیقی
 و ،تسا یئارچ و نوچ یب و هطساو یب مولعم تیعقاو هدام نآ ساسا رب هک ،يراج هدرتسگ
 شزرا اب شریذپ نیا »...میور شیپ ،تسا هدش هتخاس نآ زا ،کیناگرا و کیناگرا ریغ ،زیچ ره
 رظن رد هطساو یب تیعقاو ناونع هب ار هدام يراج هدرتسگ اج همه یکیزیف میهافم هک ار خام
 ساسحا هدش فیرعت تیصاخ )کیناگرا هدام( تیعقاو نیا زا عون کی اهنت هک نیا و ،دنریگیم
 تسیابیم ساسحا ،یتسار هب ،هاگ نآ« :دهدیم همادا خام ...میراپسب رطاخ هب ،تساراد ار
 تروص نیا ریغ رد ای ،دشاب هتساخرب هدام زا لکشتم نامتخاس نیا رد یئاج زا ناهگان

 یتسردان لاوئس ،لاوئس ام هاگدید زا .دشاب هتشاد روضح انب نیا رد شیپ زا )م – تسیابیم(
 هجرد رد هچ نآ هکلب .دشاب هدش هداد یلوا هجرد رد هک تسین يزیچ هدام ام رظن زا .تسا
 هدناوخ ساسحا ناونع هب یئانشآ نیعم هطبار رد هک( دنتسه رصانع ،هدش هداد یلوا
  »...)دنوشیم

 ینیعم ياهدنور اب اهنت اهنآ هچ رگا ،دنتسه اهساسحا ،هدش هداد لوا هجرد رد هچ نآ سپ
 دهاوخیم ،دنکیم مه رس ار اهيدرخبان نیا خام هک یلاح رد !»دندنویپ رد« کیناگرا هدام رد
 ساسحا ِلاوئس هک ،دنک مهتم )»ار يراج هدرتسگ اج همه یکیزیف میهافم«( ار مسیلایرتام
 طسوت مسیلایرتام »در« زا هنومن کی نیا .دراذگیم باوج نودب ار دزیخیمرب »اجک زا«
 نآ زا شیب ار ییهلأسم يرگید یفسلف هاگدید چیه ایآ .تسا ناشناگتسویپ و نایارگنامیا
 نامه رد دوخ خام ایآ ؟دنکیم »لح« ،دشاب هدش عمج نآ لح يارب یفاک ياههتفای هک
 شرتسگ کیناگرا ناهج رد ساسحا دح هچ ات( هلأسم نیا هکینامز ات« :دیوگیمن فارگاراپ
   ».تسین نکمم لاوئس هب یخساپ چیه ،هدشن لح صاخ دروم کی رد یتح )دباییم
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 لیکشت تروص نیدب صاخ لاوئس نیا رد »مسیخام« و مسیلایرتام نایم توافت نیاربانب
 ساسحا ،هشیدنا ،روعش و ،مدقم ار هدام ،یعیبط ملع اب لماک تقفاوم رد ،مسیلایرتام .ددرگیم
 اب اهنت شاهدش فیرعت بوخ لکش رد ساسحا اریز ،دریگیم رظن رد يوناث ناونع هب ار
 »هدام راتخاس يانب گنس رد« هک یلاح رد ،تسا هارمه )کیناگرا هدام( هدام رتیلاع لاکشا
 نینچ ،لاثم يارب .دنک طابنتسا ار ساسحا هب هباشم یئاناوت کی دوجو دناوتیم اهنت صخش
 و ناگروم دیولل یسیلگنا تسیژولویب ،لکهه تسنرا یناملآ روهشم ملاع هیضرف ،تسا
 ،لباقتم رظن هطقن هب مسیخام .دش رکذ البق هک ورهدید هیضرف نتفرگ رظن رد نودب ،نیریاس
 ،لوا هجرد رد اریز :دوشیم رجنم يدرخبان هب هراب کی هب و ،تسا دقتعم مسیلآهدیا هب
 اب اهنت ساسحا هک تقیقح نیا مغریلع و ،هدش هتفرگ رظن رد یلوا ناونع هب ساسحا
 ،یساسا زت ًامود] :تسا هارمه هتفرگ لکش ینیعم تروص هب هک ییهدام رد ینیعم ياهشیوپ
 و رگید يهدنز تادوجوم دوجو طرش شیپ طسوت ،دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا ینعی
  A].تسا هدش شودخم ،ریبک نم زا نوریب ،رگید »تابیکرت« ًاساسا

 یفشک ناونع هب )دید میهاوخ هک هنوگ نادب( حول هداس مدرم زا يرایسب هک ،»رصنع« هملک
 تسا ینعم یب هژاو کی نیا اریز ،دنکیم رتگنگ ار لاوئس اهنت تیعقاو رد ،دنریگیم دیدج
 هدمآ تسد هب رتارف مدق کی ای خساپ کی هک دنکیم قلخ ار یتسردان ساسحا نینچ هک
 هک تسه عوضوم نیا رتشیب ياهیسررب يارب اج زونه اریز ،تسا تسردان تشادرب نیا .تسا
 ای( اهمتا نامه زا هچ رگا هک دشابیم هطبار رد ییهدام اب ساسحا زا يراع ًالماک ،هدام هنوگچ
 هلأسم ینشور هب مسیلایرتام .تسا ساسحا یئاناوت ياراد کلاذعم ،هدش بیکرت )اهنورتکلا
 یسررب و نآ لح يارب ششوک بیترت نیدب و دیامنیم يدنب لومرف ار هدشن لح زونه
 ار هلأسم ،تسا شوشغم مسیلآهدیا عاونا زا یکی هک ،مسیخام .دزیگنایمرب ار رتشیب یبرجت
 .دنادرگیم فرحنم ،»رصنع« هدوهیب يزاب تغل اب ار نآ و دنکیم هریت

 ار یتسیلآهدیا هلیح نیا یتسردان هک ،خام یفسلف یئاهن و عماج رثا نیرخآ زا ییهعطق مه نیا
 رد یلکشم چیه هک یلاح رد :میناوخیم خام هتشون »اطخ و تفرعم« رد .دزاسیم المرب
 تسا نکمم ریغ ،درادن دوجو یناور رصانع ینعی ،اهساسحا زا یکیزیف هبرجت ره نامتخاس
 هتفرگ راک هب نردم کیزیف رد هک يرصانع زا دناوتیم یناور هبرجت ره هنوگچ دومن روصت

 
A- دوجو ضرف اب ،دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت ماسجا هک یساسا ینیچ همدقم زا ،مود هجرد رد ،و :مجرتم همجرت 

  .تسا هدش یچیپرس ریبک نم هوالع هب رگید »تابیکرت« ،لک رد ،و رگید هدنز تادوجوم
Zweitens aber wird die Grundthese, dass nämlich die Körper Empfindungs-

komplexe Seien, durch die Voraussetzung der Existenz anderer 
lebender Wesen und überhaupt anderer "Komplexe", außer dem 

gegebenen großen Ich, verletzt.  S.37 P2 
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 لباق صاخ ملع نیا يارب اهنت هک ناش - يریذپان فاطعنا رد( تکرح و مرج ینعی ،دوشیم
 .ددرگ بیکرت )تسا تمدخ

 موهفم هب( یکیزیفاتم تارظن زا و نردم ياملع زا يرایسب میهافم يریذپان فاطعنا زا
 تبحص قیقد رایسب و تارک هب سلگنا ،نانآ )یکیتکلاید دض ینعی ،هملک یتسیسکرام
 هطبار وا اریز .تفر ههاریب هب خام هک دوب هطقن نیا رد تسرد هک دید میهاوخ  ًادعب .دنکیم
 نآ اب اجنیا هک تسین يزیچ نیا ّاما .تسنادیمن ای دیمهفن ار کیتکلاید و یئارگتیبسن نیب
 نیا مغریلع ،خام مسیلآهدیا هک مینک تقد تسا مهم ام يارب اجنیا .میشاب هتشاد راک و رس
 چیه ،دینکیم هظحالم .ددرگیم راکشآ ،یتیفافش هچ اب ،دیدج رهاظ هب شوشغم يژولونیمرت
 هتبلا !هلب هآ !درادن دوجو یناور رصانع ینعی ،ساسحا زا یکیزیف رصنع ره نتخاس رد یلکشم
 هتوک مسیسیتسالوکسا ،دنافرح رد ًاصلاخ اهنآ نوچ ،تسین لکشم یئاهنتخاس نانچ هک
 تسین روآ بجعت نیا زا دعب .دننکیم تمدخ یئارگنامیا يارب ییهنزور هباثم هب هک دناهنارظن
 هک ،نایارگتاذ هک تسین روآ بجعت ؛دنکیم میدقت نایارگتاذ هب ار دوخ باتک خام هک
 .دننکیم لابقتسا خام زا زاب شوغآ اب دننکیم غیلبت ار یفسلف مسیلآهدیا عون نیرتهناعجترم
 ناشن یفاک هزادنا هب یلکرب .تشاد ریخأت لاس 200ًابیرقت خام تسنرا »رخأتم مسیویتیزوپ«
 رگم »ددرگ انب« دناوتیمن زیچ چیه »یناور رصانع ینعی ،اهساسحا زا« هک دوب هداد
 هنومن رد ار نآ یعقاو نایب ام هک روط نآ ،تسا طوبرم مسیلایرتام هب هچ نآ .یئارگدوخ
 هک نآ نودب ،دهدیم رارق نآ لباقم رد زین اج نیا رد ار شیوخ تارظن خام ،میاهدید ورهدید
 زا ای هدام تکرح زا ساسحا قاقتشا زا تارظن نیا .دربب مان ار »نمشد« اراکشآ و ًاتحرص
 یکی ناونع هب ساسحا یسانش زاب زا هکلب ،دندرگیمن لیکشت هدام تکرح هب ساسحا لیدبت
 میهس ورهدید هاگدید رد سلگنا ،هلأسم نیا رد .دندرگیم لیکشت تکرح رد هدام صاوخ زا
 ،تگو ،»لذتبم« ياهتسیلایرتام زا ،لیالد ریاس نایم زا ،لیلد نیا هب ار دوخ سلگنا .تسا
 هب دنکیم حشرت ار هشیدنا زغم هک دنتشاد رواب اطخ هب نانآ هک دنکیم ادج ،تاش هلوم و ذخوب
 اپرب مسیلایرتام اب تفلاخم رد ار دوخ تارظن ًامئاد هک ،خام ّاما .ار ارفص رگج هک یقیرط نامه
 .دشوپیم مشچ ،سلگنا و سکرام ،خابریوف ،ورهدید ،گرزب ياهتسیلایرتام ،مامت رب ،درادیم
 .دننکیم نانچ یمسر هفسلف یمسر ناداتسا هیلک هک روط نامه تسرد

 موهفم هباثم هب هفسلف« ،وا یفسلف راک نیلوا ،سویرانوآ یساسا و هیلوا رظن فیصوت روظنم هب
 رد هک ار ،)»قلطم هبرجت دقن رب ییهمدقم«( ».ششوک فرص لقاّدح لصا ساسا رب ناهج
 »یبرجت یئارگتدحو« رد فنادگوب .میهدیم رارق یسررب دروم ،دش رهاظ 1876 لاس

Empiriomonism هک دیوگیم )تشاددای  9 هحفص ،1905 ،مود پاچ 1باتک( دوخ 
 ادتبا زا سویرانوآ يارب هک یلاح  رد ،دوب یفسلف مسیلآهدیا ،خام تارظن لماکت عورش هطقن«
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 رواب تفگ خام هچ نآ هب وا اریز تفگ نینچ فنادگوب ».دوب نآ هصخشم هنایارگعقاو گنر
 خام هب تسیابیمن فنادگوب .)288 هحفص ،یسور همجرت ،»اهساسحا لیلحت«( تشاد
 مسیلآهدیا ،سکعرب .تسا تقیقح اب فلاخم ًالماک وا دییأت نیا و ،تشادیم يداقتعا
 هب روبجم  1891 لاس رد دوخ سویرانوآ هک يو  1876 لاس رثا رد راکشآ ًالماک سویرانوآ
 :دیوگیم »ناهج زا ناسنا كرد« يهمدقم رد سویرانوآ .ددرگیم رهاظ ،دش نآ هب فارتعا

 لامتحا هراب کی هب ،دشاب هدناوخ ار هریغ و هفسلف ،نم کیتامتسیس راک نیلوا هک یسک«
 ،یتسیلآهدیا یهاگدید زا ار قلطم هبرجت زا يدقن لئاسم ات ماهدرک ششوک نم هک داد دهاوخ
  »مهد رارق قیقحت دروم

(Dermenschliche Weltbegriff, 1891, Vorwort, S.ix)  

 ،یفسلف مسیلآهدیا ندوب نورتس نکیل« ،)9 هحفص ،همدقم ،1891 ،»ناهج زا ناسنا كرد«
 دیوگیم هک ،رئالواک هب .)10هحفص( »منک کش دوخ یلبق هار یتسرد هب ات دومن راداو ارم
 عوجر ،تسا »ارگتدحو مسیلآهدیا« هاگدید کی »همدقم« رد سویرانوآ یفسلف هاگدید
 هک ،مربیم مان سویرانوآ دیرم ،یلیو فلدور زا نم ،یناملآ ناگدنسیون زا A 20 19درک مهاوخ
 دوخ 1876 لاس یتامدقم هتشون رد هژیو هب و - یناوج نارود رد سویرانوآ[« :دیوگیم
 «C[B .دوب یتسیلآهدیا تخانش يروئت حالطصا هب طخ رد الک -)ورین رادقم نیرتکچوک(

 یئاج ،میوش رکنم »همدقم« رد ار سویرانوآ مسیلآهدیا رگا دوب دهاوخ ینالقع ریغ ،یتسار هب
 .دیشیدنا تسیابیم دوجوم ناونع هب ساسحا هب اهنت هک درادیم نایب ًاتحارص وا نآ رد هک
 هک نانچ نآ تسا نیا .)تسام زا تاملک يور دیکأت ؛یناملآ مود پاچ -  65 و  10تاحفص(
 اجنیا فارگاراپ یمامت .درادیم هضرع ار شیوخ رثا 116 شخب ياوتحم دوخ سویرانوآ
 ،تسا رتهفرص اب( دوریم رهوج ؛تسا سح ياراد يرهوج دوجوم هک میاهدرک لوبق« :تسا
 »يرهوج« چیه هک نیا هب ندیشیدنا رد »يرتمک ششوک فرص« ،دیئامرفیمن هظحالم
 ،ار دوجوم دیاب ام سپ ؛دنامیم یقاب ساسحا ،)!درادن دوجو یجراخ یناهج هک نیا و تسین
 ».دشابن ساسحا ياراد هک تسین يزیچ ،نآ ساسا رب هک ،مینک بوسحم ساسحا

 
A- رد »مسیسیتیرکویرپما« رئالواک ناو .ف Revue neo-scolastique 51 هحفص 1907 هیروف تسیب 
B- یتامدقم هتشون رد هصاخ و - یناوج رد سویرانوآ :مجرتم همجرت (Präliminarschrift)  دوخ 1876 لاس - 

  .دوب (Ganz im Banne) یشزرا مسیلآهدیا حالطصاب روحسم الک
«Avenarius in seiner Jugend - Und insbesondere noch in seiner Präliminar-
schrift (,Das kleinste Kraftmaß,)» (1876)« - ganz im Banne des sogenannten 
erkenntnistheoretischen Idealismus war»  S.40  P.1 

C- 170 هحفص  .1905 خینوم ،)»هفسلف زا يدقن .بتکم درخ هیلع«( ،یلیو فلدور 
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 ًاعقاو ایآ !دراد دوجو زغم نودب هشیدنا ،ینعی ،دراد دوجو »رهوج« نودب ساسحا سپ
 یکی سویرانوآ دراچیر روسفرپ !دنتسه !دننک عافد زغم یب هفسلف نیا زا هک دنتسه ییهفسالف
 کی يارب هچ رگا ،میریگ رظن رد ار عافد نیا ات مینک ثکم ییهظحل دیاب ام و  تساهنآ زا
 هیرظن ،رثا نامه  90 و  89 تاحفص رد .دشاب لکشم نآ نتفرگ يدج يداع صخش
  :تسا نیا سویرانوآ

 نیا .تسا ینتبم راکشآ هبرجت رب اهنت ،دروآیم دوجو هب ار ساسحا تکرح هک هیضق نیا ...«
 رد ساسحا هک هدش لیکشت تقیقح نیا زا ًالمتحم ،ددرگیم لماش ار كاردا لمع هک ،هبرجت
 يدام طیارش ریاس کمک هب و )جییهت( ،هتفای لاقتنا تکرح هجیتن رد )زغم( رهوج ینیعم عون
 نینچ هک تقیقح نیا زا رظن فرص - نکیل .تسا هدمآ دوجو هب )نوخ لاثم ناونع هب(
 ناونع هب ،ضورفم هبرجت نیا نتخاس روظنم هب  -تسا هدشن هدهاشم زگره دوخ يداجیا
 ات تسا مزال یبرجت لیلد ،لقاال ،تسا یعقاو دوخ هدنهد لیکشت ءازجا هیلک رد هک ییهبرجت
 هدیدرگ ببس تسیابیم نیعم يرهوج رد هتفای لاقتنا تکرح رد هک ،ساسحا هک دهد ناشن
 هب دناوتن ساسحا روهظ هک یقیرط هب ؛تشادن دوجو قیرط نآ ای نیا هب رهوج نیا رد ،دشاب
 اب اهنت نیاربانب .ددرگ روصت هتفای لاقتنا تکرح شخب رد قالخ لمع کی رگم رگید يوحن

 یتح هن ،)م – یساسحا( چیه ًالبق ،دوشیم رهاظ نونکا ساسحا کی هک یئاج هک نیا تابثا
 لمع کی هدنهدناشن هک ،ار تقیقح نیا ددرگیم نکمم هک تسا هتشادن دوجو ،ياهرذ
 یمامت هنابقرتم يوحن هب و تسا ضقانتم هبرجت یقاب یمامت اب هک دومن داجیا ،تسا تیقالخ

 هب یلیلد نانچ ّاما دهدیم رییغت ار  (Naturanschauung) تعیبط زا ام مهف یقاب
 یتلاح روصت ،سکع رب ،ددرگ نیزم ییهبرجت چیه هب دناوتیمن و ،هدشن نیزم ییهبرجت چیه
 نیا ّاما .تسا هیضرف کی اهنت ،دنکیم سح ًادعب تسا يرب ساسحا زا ًالک هک رهوج کی زا
 .دزاس نشور و هداس ار نآ هک نآ ياج هب ،دنکیم کیرات و راوشد ار ام مهف ًافرص هیضرف

 هک نیا ینعی ،هبرجت حالطصا هب نیا هک ددرگیم تابثا رتقیقد یسررب اب هک نآ زا سپ
 دنکیم كرد هب عورش هظحل نیا زا هک يرهوج رد هتفای لاقتنا تکرح کی طسوت ساسحا
 لقاّدح هک دنامیم یقاب هبرجت ياوتحم رد یفاک لایرتام زونه ،تسا رادومن اهنت ،هتشگ ببس
 هک یساسحا هک دشخب نانیمطا ینعی ،دشخب نانیمطا ار تکرح طیارش زا ساسحا یبسن ًادبم
 یلجتم روعش هب ار دوخ رگید یلیالد هب ای ،تسادیپ ان و کچوک هچ رگا ،تسا رضاح
 نیا اب .ددرگیم یلجتم روعش هب ای تیوقت ای دازآ ،هتفای لاقتنا تکرح هطساو هب ،دزاسیمن
 اب ام رگا یتح .تسا دومن کی اهنت هبرجت هدنام یقاب ياوتحم زا زیچان رادقم نیا یتح همه
 زا یئاههتشر قیرط زا ،دوریم شیپ كرحتم رهوج زا هک ار یتکرح لآهدیا هدهاشم کی
 رد ،میدرکیم لابند ،دسریم ،تسا ساسحا ياراد هک ،رهوج هب و دباییم لاقتنا طساو زکارم
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 هدنوش دراو تکرح تفایرد اب نامز مه رهوج رد ساسحا هک میتفاییمرد تلاح نیرتهب
 هداد خر تکرح هجیتن ناونع هب نیا هک میتفاییمنرد نکیل - ددرگیم تیوقت ای هتفای لماکت
  »...تسا

 دناوتب هدنناوخ ات ،میاهدرک لقن لماک روط هب ار سویرانوآ طسوت مسیلایرتام در نیا ًادمع ام
 اب ام .تسا هتشگ زاب يریگنا تقر ياههطسفس هچ هب »رخأتم« یکیتیرکویرپما هفسلف دنیبب
 هک ،درک میهاوخ هسیاقم ار فنادگوب - یتسیلایرتام هیرظن ،تسیلآهدیا سویرانوآ هیرظن
 !دشاب مسیلایرتام هب شاتنایخ يارب فنادگوب هیبنت شاکیا

 »یخیرات – یعیبط تسیلایرتام« همین فنادگوب یتقو ،شیپ لاس هن رد ،رود ياههتشذگ رد
 هب رصاعم ياملع قافتا هب بیرق تیرثکا هک ،یتسیلایرتام تخانش يروئت وریپ کی ،ینعی( دوب
 هتفر ههاریب هب هتفشآ دلاوتسا طسوت هفصن روط هب اهنت وا یتقو ،)دندقتعم نآ هب يزیرغ روط
 قیاقح يدنب هقبط زا یفیصوت یسانش ناور ،لاح هب ات ناتساب ناراگزور زا« :تشون ،دوب
 ورملق و ،فطاوع ورملق ،اههدیا و اهساسحا ورملق :تسا هدرک يوریپ هلوقم هس زا روعش
 نامه هب ،دنراد قلعت لوا هلوقم هب نورد و نورب ناهج ياههدیدپ ياهریوصت ...اههزیگنا
 هدناوخ »ساسحا« يریوصت نینچ ...تسا هدش هتفرگ روعش رد نانآ دوخ طسوت هک یتروص
 هدمآ دوجو هب شایجراخ هدیدپ اب قباطت رد یسح ياضعا طسوت ًامیقتسم رگا دوشیم
 یجراخ طیحم زا ینیعم هزیگنا هجیتن رد روعش رد ...ساسحا« :دیوگیم دعب یمک و A».دشاب
 ساسحا« :دعب و ،)222 ص( »دیآیم دوجو هب ،هتفای لافتنا یجراخ یسح ياضعا طسوت هک
 مدق ره رد« )240 ص( .»تسا یجراخ ناهج اب نآ هطساوالب دنویپ ؛تسا ینهذ تایح ناینب
 ص( »دهدیم خر روعش رد یتلاح هب یجراخ جییهت يورین زا ینوگرگد کی ساسحا شیوپ زا

 هاگدید فنادگوب ،خام و دلاوتسا كرابم تنواعم اب یتقو ،1905 لاس رد یتح و .)33
 رد )!یشومارف يور زا( ،دوب هدرکرپ یتسیلآهدیا هاگدید رطاخ هب ار هفسلف رد یتسیلایرتام
 ياههرگ رد هک ،یجراخ جییهت يژرنا ،مینادیم هک اج نآ ات« :تشون دوخ »مسینومویرپما«
 یفاکان هزادنا هب زونه( دوشیم نوگرگد یبصع نایرج زا ،یفارگلت ،لکش کی هب یبصع
 هب رد هک یبصع ياهلولس هب ادتبا رد ،)تسیرب یئارگفوصت هنوگ ره زا ّاما هدش یسررب

 ,Ganglial, Cerebro-spinal هب - دناهدش عقاو ،ینیئاپ ،زکارم حالطصا
Subcortical,  118 هحفص  - 1905  ،مود پاچ ،لوا باتک( ».دسریم هریغ و( 

 ره يارب زین و ،هدشن هدناشک ههاریب هب هناداتسا هفسلف طسوت هک یملاع ره يارب
 ینوگرگد ؛تسا یجراخ يایند و روعش نایم میقتسم دنویپ یتسرد هب ساسحا ،یتسیلایرتام

 
A-  216 هحفص  1899 گروبزرتپ نس ،»تعیبط رب یخیرات شنیب یساسا رصانع« ،فنادگوب .ا 
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 راب اهنویلیم ام زا کی ره طسوت ینوگرگد نیا .تسا روعش زا یتلاح هب یجراخ جییهت يژرنا
 دوشیم لیکشت تقیقح نیا زا یتسیلآهدیا هفسلف هطسفس .دوشیم و هدش هدهاشم راب ره رد
 رد راوید کی ،راصح کی هکلب ،یجراخ ناهج و روعش نایم دنویپ ناونع هب هن ار ساسحا هک
 رظانتم یجراخ هدیدپ زا يریوصت هن - دنکیم ادج یجراخ يایند زا ار روعش هک دریگیم رظن

 کی رگم يزیچ سویرانوآ .)م – دریگیم رظن رد( »دوجوم اهنت« هباثم هب هکلب ،ساسحا اب
 ،دوب هدش هنهک یلکرب فقسا طسوت هک ،نهک یئارگهطسفس نیا هب هتفای رییغت یمک لکش
 نامزاس ینیعم لکش هب هک ییهدام و ساسحا نایم دنویپ طیارش هیلک زونه ام نوچ .دادن
 مینک ناعذا ساسحا اهنت دوجو هب راذگب نیاربانب ،مینادیمن ،مینکیم هدهاشم ًامئاد هک هتفای
 .دباییم لیدبت نآ هب سویرانوآ هطسفس هچ نآ تسا نیا -

 ،میناسر هجیتن هب ار مسیسیتیرکویرپما یتسیلآهدیا یساسا تامدقم حیضوت هک نآ يارب
 هراب رد خام[ .درک میهاوخ عوجر یفسلف طخ نیا يوسنارف و یسیلگنا ناگدنیامن هب ًارصتخم
هاگرظن اب مامت رد وا یسانش دقن ياهیم ًامیقتسم یسیلگنا نوسریپ لراک »  ار دوخ هک دیوگ
 هب زین نوسریپ )9 هحفص ،اج نامه ،»کیناکم«( A]».دباییم لماک قباطت رد یساسا تاکن
 مالعا وا .»دنایسح تارثأت ،یعقاو ءایشا« نوسریپ يارب B.تسا قفاوم خام اب دوخ هبون

.  مزع اب نوسریپ تسا کیزیفاتم یسح تارثأت ياهزرم زا جراخ ءایشا یسانش زاب هک دراد یم
) ؛ دسانش یمن ار سلگنا و سکرام ای ،خابریوف وا هچ رگا ) یم مسیلایرتام هیلع خسار دگنج
س  کی ابل هب لیامت اب نوس ریپ ن  کیل  . دنرادن توافت میدرک لیلحتً اقوف هچ نآ اب وا تایرظن 

تسیخام صوصخم اهنت لیامت نیا یسور ياه ) ،ندمآرد تسیلایرتام  تسا هناگیب رایسب
یمن عارتخا دوخ هفسلف يارب ،دنک » یی هزات » ) مسا چیه هک تساورپ یب ردق نآ نوسریپ ، تسا

 هحفص ،اج نامه( دنشابیم یتسیلآهدیا خام تارظن و وا تارظن هک درادیم مالعا یگداس هب و
.  هب ،نوسریپ هفسلف دنک یم لابند مویه و یلکرب ات ًامیقتسم ار دوخ ب  سن هر شج )326 ! وا

 زیامتم خام هفسلف زا ،شرتشیب ماوق و تقادص هطساو هب ،تفای میهاوخ تارکب ام هک يوحن
.  تسا

 و  (P. Duhem) مهود رییپ ،يوسنارف ناناد کیزیف زا ار دوخ ینابیتشپ ًاتحارص خام

 
A- قفاوت یسانش شزرا یساسا تاکن مامت هرابرد« مه اب هک ،یسیلگنا ،نوسریپ لراک هرابرد ًاتحارص خام :مجرتم همجرت 

 »دنراد
Von dem Engländer Karl Pearson sagt Mach, daß er sich "mit dessen 
erkenntniskritischen Ansichten in allen wesentlichen Punkten in 
Übereinstimmung befinde" 

B- 326 هحفص ،1900  ،ندنل ،مود پاچ ،»ملع هدعاق« ،نوسریپ لراک 
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 تشاد میهاوخ تصرف ،نیون کیزیف هب طوبرم شخب رد ام A.درادیم مالعا هراکناوپ يرنه
 هب ام اجنیا .میئامن یسررب ار ناگدنسیون نیا یفسلف تابث یب و شوشغم هصاخ تارظن هک
 يرظن هک نیا و  B،»دنتسه اهساسحا زا یئاههورگ« ءایشا هراکناوپ يارب هک نیا رب تقد
 ار سویرانوآ و خام اجنیا رد ام .درک میهاوخ هدنسب C،هدش نایب مهود طسوت یگداس هب هباشم
 هب دوخ يدعب راثآ رد و دندرک لوبق ار دوخ یلصا تارظن یتسیلآهدیا یگژیو ینشور هب هک
 .تخادرپ میهاوخ ،دنتخادرپ اهنآ حالصا

 

 »D]ناهج رصانع فشک[« -2

 

 هدنسیون اهنتً الامتحا خیروز هاگشناد داتسا ،رلدآ کیردرف نآ تحت هک یناونع تسا نینچ
   E 22  21.دسیونیم خام زا ،تسا مسیخام هلیسو هب سکرام ندومن لیمکت قاتشم هک یناملآ

 شیوخ بلق یگداس رد .تشاذگ شاتسد فک ار هاگشناد حول هداس داتسا نیا قح دیاب و
 حرطم ینلع روط هب ار لاوئس ود لقاال وا .عفن ات دناسریم ررض رتشیب مسیخام هب وا
 مدرم اهنت هتبلا هاگ نآ ،يرآ رگا ؟»دومن فشک ار ناهج رصانع« ًاعقاو خام ایآ - دنکیم
 فشک نیا هک نآ ای .دننامب یقاب تسیلایرتام دنناوتیم زونه لهاج و هدنام بقع رایسب
 ؟تسا نهک یفسلف ياهاطخ هب خام فرط زا یتشگزاب

 یتسیلآهدیا صلاخ هدیقع کی  1876 لاس رد سویرانوآ و  1872 لاس رد خام هک میدید
 رهاظ خام »کیناکم« باتک  1883 لاس رد .تسام ياهساسحا ،ناهج نانآ يارب ؛دنتشاد
 ار وا ياههدیا و ،دنکیم هعجارم سویرانوآ »همدقم« هب خام ،نآ لوا پاچ رب همدقم رد و ،دش

 .دیوگیم تینهت دوخ هفسلف هب Sehr Verwandte »کیدزن رایسب« دیاقع ناونع هب

 
A- »رب همدقم  .4ص ،»اهساسحا لیلحت Erkenntnis und Irrtum  مود پاچ - اطخ و تفرعم 
B- دراد دوجو - باتک نیا زا - یسور همجرت کی( 1905 سیراپ ،ملع شزرا ،هراکناوپ يرنه( 
C- 10 و  6 هحفص - ،1906 سیراپ ،»نآ تخاس و عوضوم ،یکیزیف يروئت« ،مهود .پ 
D- رصانع - ناهج فشک :مجرتم همجرت  «Die Entdeckung der Weltelemente»S.44»  
E- رلدآ ویلبد کیردرف 
 )Zu E. Macks 70 Geburtstag( Die Entdeckung der Weltelemente  ناهج فشک - 
 همانربخ« رد هدش همجرت - )هیروف( 15 هرامش Kampf Der21 – 1908 خام – دلوت درگلاس نیمداتفه رد رصانع
 یسور هب یخیرات مسیلایرتام مویزوپمس رد رلدآ تالاقم زا یکی - )لیروآ( – 10 هرامش - 22»تسیلایسوس یللملانیب
 .تسا هدش همجرت
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 دناوتیم اهنت یعیبط ملع مامت« :دنریز رارق هب رصانع هرابرد »کیناکم« باتک رد خام تایرظن

 ًالومعم ام هک ار يرصانع نآ زا )Vorbilden und Nachbilden (یتابیکرت
 رصانع نیا دنویپ عوضوم یعیبط ملع نآ .دنک هضرع و يرادرب سکع ،میناوخیم ساسحا

 )بصع( N اب  A دنویپ و ،تسا کیزیف هلأسم کی )هلعش( B اب )ترارح( A دنویپ ...تسا
 روط هب اهنت .دناهطبار رد ود ره ؛درادن دوجو مه زا ادج کی چیه .یکیژولویزیف هلأسم کی
 ،دنایکیناکم ً»اصلاخ« ًارهاظ هک یئاههسورپ یتح .میشوپب مشچ یکی زا میناوتیم تقوم
 لیلحت رد ار زیچ نامه .)498 هحفص ،یناملآ پاچ ،اج نامه( »دنایکیژولویزیف هراومه

 هب ای رانک رد ،"اهساسحا بیکرت" ،"اهساسحا" ياههژاو ...هک اج ره« :میباییم اهساسحا
 رد اهنت هک تشاد رطاخ هب دیاب ،دنوریم راک هب "رصانع بیکرت" ،"رصانع" ياههژاو ياج
 ًالومعم هک یتابیکرت« دنویپ زا ،ینعی ، M, L, K ای و  A , B, C دنویپ رد ینعی( دنویپ نیا
 یعبت یگتسباو نیا رد اهنت ،هطبار و« )»میناوخیم مسج هک یتابیکرت« اب »میناوخیم ماسجا
 ءایشا لاح نامه رد اهنآ ،يرگید یعبت یگتسباو رد .دنتسه اهساسحا ،رصانع هک تسا
 ناونع هب ار نآ یگتسباو یتقو گنر کی« .)17 و  23 تاحفص ،یسور همجرت( »دنایکیزیف
 عوضوم کی ،میروآ رظن رد )هریغ و اهناکم ،اهترارح ،اهگنر ریاس( ینارون عبنم هب ،لاثم

 کی ،میریگ رظن رد )K, L, Mرصانع( هینرق هب ار نآ یگتسباو یتقو نکیل .تسا یکیزیف
 .)24 هحفص ،اج نامه(تسا ساسحا ینعی ،یناور عوضوم

 :زا دنترابع ناهج رصانع ،فشک نیاربانب

 ،تسا ساسحا هک هدش مالعا ،دراد دوجو هچ نآ یمامت -1

 ،دنوشیم هدناوخ رصانع اهساسحا -2

 و ناسنا ياهبصع هب هک تسيزیچ نآ یمود ؛دناهدش میسقت یناور و یکیزیف هب رصانع -3
 ناسنا مسیناگرا و ناسنا ياهبصع( اهنآ هب یلوا ؛دراد یگتسب لک رد یناسنا مسیناگرا هب

 ،درادن یگتسب )م –
 هب رد اهنت اهنآ :دنرادن دوجو رگیدکی زا ادج ،یناور رصانع دنویپ و یکیزیف رصانع دنویپ -4
 ؛دنراد دوجو یگتسویپ مه

 ،دومنن بوسحم ار دنویپ نآ ای نیا تقوم روط هب اهنت تسا نکمم -5
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  A».تسین يرگن هبناج کی« راچد هک هدش راهظا »نیون« يروئت -6

 هطقن زا راگزاسان طولخم کی هکلب ،میراد اجنیا ام هک تسین يرگن هبناج کی نیا ،یتسار هب
 کی« ،دیراذگیم انب اهساسحا رب اهنت ار دوخ امش هک اج نآ زا .تسا داضتم یفسلف ياهرظن
 شوشغم ار هلأسم اهنت هکلب ،دینکیمن حیحص »رصنع« هژاو اب ار دوخ مسیلآهدیا »ندوب يدعب
 و یکیزیف نیب داضت امش ،رگید ترابع هب .دیوشیم ناهنپ دوخ يروئت زا هنالدزب و دینکیم
 مسیلآهدیا و )دریگیم رظن رد یلوا ناونع هب ار هدام ،تعیبط هک(  مسیلایرتام نیب ، Bیناور
 امش ،یتسار هب ؛دیرادیمرب نایم زا ار )دریگیم رظن رد یلوا هباثم هب ار سح ،نهذ ،حور هک(
 ینیچ همدقم زا و ،دیزاسیم رارقرب زاب ار نآ هناروزم ؛دیزاسیم رارقرب زاب ار داضت نیا هلصافالب
 هظحل کی يارب یتح امش ،دنتسه اهساسحا نامه رصانع رگا ،اریز !دینادرگیم يور دوخ
 ءایشا رگا ّاما .دیریذپب ار نم نهذ و نم ياهبصع زا لقتسم »يرصانع« دوجو دیرادن قح
 لمع اب اهنت ار ساسحا و دنتسه نم ياهساسحا و نم ياهبصع زا لقتسم هک ار یکیزیف
 دوخ »هبناج کی« مسیلآهدیا يروآ مرش وحن هب امش دیریذپیم دندرگیم ببس نم هیکبش رب
 هک تسا یسح گنر رگا !دینیزگیمرب ار  مسیلایرتام »يرگ هبناج کی« هاگدید و هدرک اهر ار
 هاگ نآ ،)دیریذپب دنکیم ناتراداو یعیبط ملع هک هنوگ نآ هب( دراد یگتسب هینرق هب اهنت
 تسا ینعم نآ هب نیا .دنروآیم دوجو هب ار گنر سح ،هینرق رب شبات رثا رد ،رون ياهعاعش
 اب يرون جاوما زا مینک ضرف ،هدام تکرح کی ،ام ياهنهذ و ام زا لقتسم ،ام زا جراخ هک
 هب ار یصاخ گنر سح ناسنا رد ،هینرق رب لمع اب هک دراد دوجو ،نیعم تعرس و نیعم یلوط
 ساسحا ،نیا .دریگیم رظن رد ار نآ یعیبط ملع هک نانچ نآ اقیقد تسا نیا .دروآیم دوجو
 هینرق زا جراخ هک دهدیم حیضوت يرون جاوما نوگانوگ ياهلوط اب ار  نوگانوگ ياهگنر
 رب لمع اب هدام : مسیلایرتام تسا نیا .دنراد دوجو وا زا لقتسم و ناسنا زا جراخ ،ناسنا
 ینعی ،هریغ و هینرق ،اهبصع ،زغم هب ساسحا .دروآیم دوجو هب ار ساسحا ام یسح ياضعا
 یگتسب ساسحا هب هدام دوجو .دراد یگتسب ،هتفای نامزاس ینیعم لکش هب هک ییهدام هب
 لکشب هتفای نامزاس هدام لوصحم نیرتیلاع روعش ،هشیدنا ،ساسحا .تسا یلوا هدام .درادن
 و خام[ .سلگنا و سکرام تارظن هژیو هب و ،لک رد  مسیلایرتام تارظن دنانینچ .تسا هژیو
 دوب رارق هک ییهملک ،دننکیم دراو »رصنع« هملک کمک هب ار  مسیلایرتام هنایفخم سویرانوآ
 تاینهذ هک ار نیا شریذپ و ،دزاس اهر ینهذ مسیلآهدیا »ندوب هبناج کی« زا ار نانآ يروئت
 هزاجا ،تسا ناسنا مسیناگرا زا لقتسم مسج هک ،تسا هریغ و اهبصع ،هینرق هب هتسباو

 
A- کی هژاو نآ هک اج نآ زا ّاما .دنوشیم هدناوخ اهساسحاً الومعم رصانع نیا« :دیوگیم »اهساسحا لیلحت« رد خام 

 )27 – 28 تاحفص( ».مینزب فرح رصانع زا یگداس هب میهدیم حیجرت ام ،دهدیم ینعم ار يدعب کی يروئت
B- »لیلقت رصانع زا یفالک هب ار دوخ ًامامت و ،دوریم نایم زا هاگ نآ ،ئیش و داهن ای ساسحا ،ناهج و دوخ نیب زتیتنآ 

 )21 هحفص ،اج نامه «اهساسحا لیلحت«( »دهدیم
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 اریز ،تسا كولفم هطسفس کی »رصنع« هملک اب يزاب هقح تقیقح رد هتبلا A].دهد
 ؟دنتسیچ »رصانع« :دیسرپ دهاوخ هلصافالب دناوخیم ار سویرانوآ و خام راثآ هک یتسیلایرتام
 کلک هزات هملک کی عارتخا اب دناوتیم یسک مینک رکف هک دوب دهاوخ هناقمحا یتسار هب
 هیلک هک تروص نادب ،تسا ساسحا کی »رصنع« ای .دنکب ار هفسلف یساسا طوطخ
 هفسلف تروص نیا رد هک - دندقتعم هریغ و Bتلوزتپ ،سویرانوآ ،خام ،اهتسیسیتیرکویرپما
 کی هقرخ ریز رد ار دوخ یئارگدوخ ینایرع دیشوکیم هدوهیب هک تسا مسیلآهدیا ،نایاقآ امش
 تروص نیا رد هک - تسین ساسحا کی »رصنع« ای :دیزاس ناهنپ رت»ینیع«يژولونیمرت
  .تسا یهت هچیزاب کی اهنت ؛تسا هتفرن راک هب »هزات« هژاو رد ییهشیدنا چیه ًاقلطم

 و نیلوا ، چیول .و هک هنوگ نادب ،مسیستیرکویرپما رد مالک نیرخآ ،تلوزتپ لاثم ناونع هب
 هک نآ زا سپ .میریگب رظن رد ار Cدنکیم فیصوت یسور تسیسیتیرکویرپما نیرتروهشم

 روکذم رثا مود دلج رد )م – تلوزتپ( وا ،دنکیم فیرعت اهساسحا ناونع هب ار رصانع

 ،دشاب رذحرب تسیابیم صخش ،"دناناهج رصانع اهساسحا" هک ترابع نیا رد« :دیوگیم

 راَرف[ ناهج زا یلومعم يریوصت ،رادشک اذل و ینهذ اهنت يزیچ هباثم هب ار "ساسحا" هژاو هک
 ».دنک یقلت ]یندش وحم و

 ناهج هک دنکیم سح تلوزتپ !دهدیم شرازآ هک ،دنکیم تبحص رتشیب يزیچ نآ زا ناسنا
 رد ناهج رصانع ناونع هب اهساسحا رگا ،ددرگیم لیدبت مهوت کی هب ای ،»دوشیم راخب«
 هب دیابن ساسحا :هک طایتحا نیا اب وا هک دنکیم لایخ ،بوخ ِتلوزتپ و .دنوش هتفرگ رظن
 یقطنم ریغ هطسفس کی نیا ایآ !دنکیم کمک اههدام هب ،دوش یقلت ینهذ اهنت يزیچ ناونع
 مینک ششوک ای »میریگب« ساسحا ناونع هب ار ساسحا ام هک دنکیم یقرف چیه ایآ ؟تسین
 لومعم زرط هب اهبصع اب ناسنا رد اهساسحا هک نیا لوبق اب ایآ ؟میهد طسب ار هژاو ینعم

 
A- يروئت دوب رارق هک ،دننکیم دراو  مسیلایرتام رد »رصنع« هملک کمک هب هنایفخم سویرانوآ و خام :مجرتم همجرت 

 ،هینرق هب هتسباو تاینهذ هک ار ضرف نیا مولعم رارق زا .دنزاس اهر ینهذ مسیلآهدیا »ندوب هبناج کی« زا ار نانآ
  .دهدیم هزاجا ،تسا ناسنا مسیناگرا زا لقتسم مسج هک ار ضرف نیا و ،تسا هریغ و اهبصع

Mach und Avenarius schmuggeln den Materialismus heimlich ein durch das 
Wörtchen "Elemente", das angeblich ihre Theorie von der "Einseitigkeit" 
des subjektiven Idealismus befreit, das angeblich die Annahme zuläßt , daß 
das Psychische von der Netzhaut, den Nerven usw. abhängt, daß das  
Physische vom menschlichen Organismus unabhängig ist. S.47  P1 

B- رصانع« ،113 هحفص ، 1900 گیزپیال ،لوا باتک ،»صلاخ هبرجت هفسلف رب ییهمدقم« ،تلوزتپ فزوژ، 
 »ریذپان لیدبت هداس  (Wahrnehmungen) تاکاردا يداع موهفم هب دنیاهساسحا
C- 229  و  243تاحفص ،1891 ،گروبزرتپ نس ؟تسیچ :یطاقتلا ،ياهفرح ،زور  دُم :دیناوخب ،»یملع هفسلف« ،چیول .و 
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 دوجو ام ياهساسحا زا لقتسم یجراخ ناهج هک ،دندنویپ رد هریغ و زغم ،هینرق ،هدننک لمع
 رگا ،دیور هرفط ،زیرگ کی اب هلأسم زا دینکیمن ششوک امش رگا ؟دوریم نیب زا تیعقاو ،دراد
 طخ دیاب ،دیقداص یئارگدوخ و یئارگینهذ هیلع »يریگ عضوم« تساوخ رد ًاعقاو امش
 هب جراخ يایند زا( یتسیلایرتام طخ اب )جراخ يایند هب اهساسحا زا( ار دوخ هفسلف یتسیلآهدیا
 و دینک اهر ار »رصانع« شوشغم و یهت یمالک هیاریپ نآ دیاب امش :دینک نیزگیاج )ساسحا
 هک دیئوگب هک ،تسا هینرق رب یکیزیف ئیش کی لمع هجیتن گنر هک دیئوگب یگداس هب
  .تسا یسح ياضعا رب هدام لمع هجیتن ساسحا

 رد دیاب ار »رصانع« هلأسم دروم رد وا هتشون نیرتشزرا اب .میریگب رظن رد ار سویرانوآ
 هرابرد یئاهتشاددای« ،)وا هفسلف كرد يارب رثا نیرتمهم ،تفگ ناوتیم و( شرثا نیرخآ
 »یمهف لباق« رایسب لودج اجنیا هدنسیون[ .تسج A 23»یسانشناور عوضوم موهفم

(anschauliche) رد ار نآ ریگمشچ تمسق  ام هک )410 هحفص 18 دلج( ،دهدیم هئارا 
 :B]میروآیم اجنیا

 :رصانع تابیکرت ،رصانع«

I- یمسج ياهزیچ  ییءیش ،هطبار نیا رد ءایشا 

II- اهایؤر و تارطاخ – یمسج ریغ ياهزیچ یی هشیدنا ،هطبار نیا رد ،اههشیدنا  
 ،»اهساسحا لیلحت«( دیوگیم »رصانع« زا شايزاس نشور همه زا دعب خام هچ نآ اب ار نیا
 هکلب ،دنروآیم دوجو هب ار اهساسحا هک دنتسین ماسجا نیا« :دینک هسیاقم )23 هحفص
 فشک« امش اجنیا ».دنزاسیم ار ماسجا هک دنتسه )اهساسحا تابیکرت( رصانع تابیکرت
 هب ادتبا رد !دیآیم قئاف مسیلایرتام و مسیلآهدیا ندوب يدعب کی رب هک دیراد ار »ناهج رصانع
 ؛دنانامز کی رد یناور مه و یکیزیف مه ،هزات يزیچ »رصانع« هک دوشیم هداد نانیمطا ام
 هدام یتسیلایرتام ماخ کیکفت ياج هب :ددرگیم لامعا يزیچان حیحصت یناهنپ سپس
 میئوربور »رخأتم مسیویتیزوپ« هیرظن اب ام )ایؤر ،تارطاخ ،اهساسحا( یناور و )ءایشا ،ماسجا(

 
A- سویرانوآ .ر ، 

«Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes der Psychologie,» 
Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, Bd. XVIII (1894) und Bd. 
XIX (1895)23  

B- هدمع تمسق هک ،دهدیم )410 هحفص 18 دلج( »کیفارگ« یلیخ لودج کی اجنیا هدنسیون ،یتسار :مجرتم همجرت 
  :میروآیم اجنیا ار نآ

Der Verfasser gibt hier unter anderem eine außerordentlich «anschauliche» 
Tabelle (S. 410 des XVIII. Bandes), deren Hauptteil wir hier wiedergeben: 
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 فشک« زا يزیچ نادنچ )زتیرف( رلدآ .دریگیم رظن رد نهذ ار يرصانع و داوم ار يرصانع هک
 !درواین تسد هب »ناهج رصانع

 رد تسیخام کی ار دوخ مناوتیمن نم ...« :تشون ،1906 رد فناخلپ هیلع ثحب رد فنادگوب
 - ماهتفرگ ضرق هب خام زا نم هک تسا زیچ کی اهنت یفسلف یلک موهفم رد .منادب هفسلف

 اههصیصخ نیا یگتسباو و ،"یناور" و "یمسج" اب هطبار رد هبرجت رصانع ندوب یثنخ هدیا
 نیا )12 هحفص ،1906 گروبزرتپ نس ،موس باتک .»مسینومویرپما«( ».هبرجت دنویپ هب اهنت
 بهذم هب دقتعم کی ار دوخ مناوتیمن نم - دیوگب یبهذم درم کی هک تسا نآ دننام
 نیا !ادخ هب داقتعا  - ماهتفرگ ضرق هب نینمؤم زا نم هک تسا »زیچ کی اهنت« اریز ،مناوخب

 یساسا یتسردان ،مسیخام یساسا ياطخ تفرگ ضرق هب خام زا فنادگوب هک »زیچ کی اهنت«
 تیمها نآ يارب دوخ هک مسیسیتیرکویرپما زا فنادگوب تافارحنا نیا .تسا نآ لماک هفسلف
 رگم دوشیمن غلاب يزیچ هب و دنراد يوناث تیمها ًالماک تقیقح رد ،تسا لئاق يرایسب
 دناهدش دییأت خام طسوت هک ددعتم ياهتسیسیتیرکویرپما نایم يدرف و یصوصخ ياهتوافت
 نیدب .)درک میهاوخ تبحص يرتشیب لیصفت هب هراب نیا رد  ًادعب ام( دننکیم دییأت ار خام و

 دوخ کش اهنت دوش هابتشا اهتسیخام اب )م – ادابم( هک دش نیا نارگن فنادگوب یتقو بیترت
 هچ نآ زا ار  مسیلایرتام ییهشیر يوحن هب زیچ هچ هک تخاس ّالم رب عوضوم نیا مهف رد ار
 مسیخام فنادگوب هنوگچ هک نیا .دزاسیم ادج تسا كرتشم اهتسیخام ریاس و فنادگوب رد
 یتسیلایرتام هاگدید وا هک تسا نیا مهم .تسین مهم درک رتدب ای دیشخب هعسوت ،داد لماکت ار
 هتخاس موکحم یتسیلآهدیا تافارحنا و شاشتغا هب ار دوخ راچان هب بیترت نیدب و هدرک اهر ار
  .تسا

 ریوصت« تشون یتقو تشاد یتسرد هاگدید فنادگوب  1899 لاس رد ،میدید هک روط نامه
 فنادگوب A».تسا سح کی ،هدش هداد نم هب یئانیب طسوت ًامیقتسم هک ،نم يوربور ناسنا
 نآ زا دعب و دروآ داقتعا خام هب هناروکروک وا .تشادن دوخ نیشیپ عضوم نیا زا داقتنا زا یساره
 یثنخ یناور و یکیزیف ینابم اب هطبار رد هبرجت »رصانع« هک دومن وا هتفگ رارکت هب عورش
 يروط هب« :تشون )90 هحفص ،مود پاچ( »مسینومویرپما« لوا باتک رد فنادگوب .دنتسه
 رد هبرجت رصانع هباشم یناور هبرجت رصانع ،هدش تباث رخأتم یتسیویتیزوپ هفسلف طسوت هک
 هحفص ،موس باتک( 1906رد ای ».دنشابیم یکیزیف هبرجت رصانع هباشم هک نانچ مه ،دنالک

 نیا رب ًافرص ،دنک تبحص مسیلآهدیا زا دناوتیم ناسنا ایآ ،مسیلآهدیا دروم رد ّاما« :)20

 )م – هباشم( ای ، "یناور هبرجت" رصانع هباشم "یکیزیف هبرجت" رصانع هک ساسا

 
A- »2116 هحفص ،هریغ ،»یساسا رصانع، Cf ، رگذلاقوف لوق لقن 
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 نوچ یب تقیقح کی یگداس هب نیا هک يزیچ - دناهدش هتفرگ رظن رد یئادتبا ياهساسحا
 »؟تسارچ و

 اهتسیخام هیقب اب وا هک یعبنم ،فنادگوب یفسلف ياهیتخبدب مامت یقیقح عبنم ام اجنیا
 »هبرجت یکیزیف رصانع« یتقو میناوخب مسیلآهدیا ار نآ دیاب و میناوتیم ام .میراد ار دش یکی
 نیا اریز ،دنوشیم هتفرگ رظن رد اهساسحا هباشم )هدام ،یجراخ ناهج ،یکیزیف ینعی(
 یب تقیقح ای ،یتسیویتیزوپ هفسلف ای ،رخأتم هفسلف زا يرثا اجنیا .تسا ضحم یئارگیلکرب
 فنادگوب زا  یسک رگا و .تسا یتسیلآهدیا هنهک هطسفس کی اهنت نیا .تسین ارچ و نوچ
 هباشم مسج هک دنکیم تابثا ار »ارچ و نوچ یب تقیقح« نیا وا  هنوگچ هک دیسرپیم
 نم :اهتسیلآهدیا نایاپ یب دنبعیجرت رگم دروآیمن تسد هب يرگید تجح ،تسا ساسحا
همدقم » پاچیم ساسحا ار دوخ ياهساسحا طقف » ( » رد سویراناوآ یهاگآ دوخ نایب »   منک

«[ ،هدننک ساسحا ياهرهوج ناونع هب ار نامدوخ ام )56 ای ؛ : 93 هحفص ،  شخب ،یناملآ مود
نئمطم تهج هدش هداد تیرهوجزا رت ر  ه هب ساسحا هب  رجت نآ رد هک ،مینک  یم  هبرجت

 کی )خام هب دامتعا اب( فنادگوب .کلاذ و هریغ و ،)55 هحفص ،91 شخب ،اج نامه( A]».تسا
ارچ و نوچ یب تقیقح » کی هب هن اریز ،تفریذپ »  کی ناونع هب ار یفسلف هناعجترم هقح

ت ناهج ریوص ساسحا هک  ار داقتعا نیا  ه  ک دوشب تسناوت یم ای ،دش یم دومنهر یتقیقح
9981  ملع زورما هب ات و دوب میهس نآ رد فنادگوب س رد هک يرظن لا  - خ دنک در تسا یجرا

ینادرگرس رد نادکیزیف خام هداج زا ًالماک ،شیوخ یفسلف ياه  . تسا میهس نآ اب یعیبط
هک ،مهم رما نیا نتفرگ رظن رد اب  مشچ نآ زا فنادگوب  . تسا هتفر هار یب هب نردم ملع » »

 . تشاد میهاوخ نتفگ يارب يرایسب ،  ياهزیچ  دیشوپ

 هب یعیبط ياملع  مسیلایرتام زا تعرس هب نانچ ات درک کمک فنادگوب هب هک يروما زا یکی
 ياههتشر هرابرد سویرانوآ هیرظن )دلاوسا ذوفن زا رظن فرص( دهجب خام شوشغم مسیلآهدیا
 نینچ  شیوخ »مسینومویرپما« باتک رد ار هدام دوخ فنادگوب .دوب لقتسم و هتسباو یبرجت
 صاخ یبصع متسیس تلاح هب یگتسباو رد هبرجت ياههتفای هک ینامز ات« :دنکیم حیرشت
 هبرجت ياههتفای هکینامز ات ؛دنشخبیم لکش ار یصاخ صخش یناور ناهج ،دنوشیم رهاظ
 نیدب .میراد دوخ يور شیپ رد ار یکیزیف ناهج ام ،دنوشیم هتفرگ یگتسباو نانچ زا جراخ
 هبرجت لقتسم ییهتشر و هتسباو ییهتشر بیترت هب ار هبرجت هزوح ود نیا سویرانوآ بیترت

 
A- یقی اب ام هب ساسحا هداد يرتشیب نیم یهاوگ هک( ام هبرجت رد« :مجرتم همجرت یم" ) تسه كردم ره وج ام "  هک دهد

«" تیرهوج "   اب ات تسا هدش
wir erfahren uns selbst als empfindende Substanzen, in welcher Erfahrung 
die Empfindung allerdings sicherer gegeben ist als die Substanzialität 
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 )18 هحفص( ».دنکیم فیصوت

 کی )ناسنا ساسحا زا لقتسم ینعی( لقتسم »ياههتشر« هیرظن ،ینارگن لک ًاقیقد تسا نیا
 یتابیکرت ماسجا تسا دقتعم هک ییهفسلف هاگدید زا ،هک ،تسا مسیلایرتام یناهنپ ندرک دراو
 و هاوخب لد ،عورشمان ،دنایکیزیف »رصانع« هباشم ياهساسحا هک ،دنتسه اهساسحا زا
 زا لقتسم يرون جاوما و رون عبنم هک دیسانشیم زاب امش راب کی یتقو اریز .تسا یطاقتلا
 رد ،تسا هتسباو هینرق رب جاوما نیا لمع هب گنر هک ،دراد دوجو یناسنا روعش و ناسنا
 ار مسیلآهدیا ي»ارچ و نوچ یب قیاقح« نآ همه و دیاهدیزگرب ار یتسیلایرتام هاگدید تقیقح
 و هدش فشک رخأتم مسیویتیزوپ طسوت هک ار يرصانع ،»اهساسحا تابیکرت« همه اب هارمه
  .دیاهدرک ناریو ًالماک ار هباشم تالمهم

 تارظن رد زگره )یسور ياهتسیخام هیقب دننام( فنادگوب ،ینارگن لک ًاقیقد تسا نیا
 همدقم زگره ،تسا هدرکن هاگن ،دنتشاد داقتعا نآ هب سویرانوآ و خام ًاساسا هک یتسیلآهدیا
 طاقتلا و یئاوران تسا هتسناوتن نیاربانب و ،تسا هدیمهفن ار نانآ یتسیلآهدیا ینیچ
 تسرد ،کلاذعم .دنک فشک  مسیلایرتام یناهنپ ندرک دراو يارب ار نانآ يدعب ياهششوک
 هتشگ ناعذا یفسلف تایبدا رد ًامومع سویرانوآ و خام یلصا مسیلآهدیا هب هک روط نامه
 يوس هب درک ششوک  ًادعب مسیسیتیرکویرپما هک هتشگ ناعذا ًامومع زین نیا هب ،تسا
 دیکأت ،میدرک لوق لقن يو زا ًاقوف هک يوسنارف هدنسیون ،رئالواگ .دروخب بات  مسیلایرتام
 - 90) «قلطم هبرجت دقن« ،تسا »ارگتدحو مسیلآهدیا« سویرانوآ »همدقم« هک دنکیم

 تسا یششوک (1891) »ناهج زا ناسنا كرد« هک یلاح  رد ،تسا »قلطم مسیلائر» (1889
 راک هب مسیلآهدیا داضتم هباثم هب اجنیا مسیلائر هژاو هک مینک هجوت .دهد حیضوت ار »رییغت« ات
 راک هب موهفم نیا هب ار  مسیلایرتام هژاو اهنت نم ،سلگنا زا تیعبت هب .تسا هدش هتفرگ
 »مسیلائر« هژاو هک ور نآ زا هصاخ ،مریگیم رظن رد حیحص يژولونیمرت اهنت ار نآ و مربیم
 دنگ هب دنناسون رد مسیلآهدیا و  مسیلایرتام نیب هک یئاهندوک ریاس و اهتسیویتیزوپ طسوت
 نوچ نودب تقیقح نیا رئالواگ هک مینک هجوت دوب دهاوخ یفاک لاح يارب .تسا هدش هدیشک
 دوجوم اهنت ،ساسحا (1876) »همدقم« رد سویرانوآ رظن رب انب هک تشاد نهذ رد ار ارچ و
 هدش هتشادرب نایم زا - »!هشیدنا داصتقا« لصا ساسا رب - »رهوج« هک یلاح  رد ،تسا
 نآ لاح ،دش هتفرگ لقتسم هتشر ناونع هب یکیزیف »قلطم هبرجت دقن« رد هک نیا و ،تسا
  .دناهدش هتفریذپ هتسباو ییهتشر ناونع هب اهساسحا ،هجیتن رد و یناور هک

 کی 1876رد سویرانوآ هک دریذپیم هباشم یقیرط هب یلیو فلدور ،سویرانوآ دیرم
 هناهاگآان يزیرغ هاگدید ینعی( »هناحول هداس مسیلائر«  ًادعب نکیل »دوب لماک« تسیلآهدیا
 زا لقتسم يدوجو هباثم هب ار یجراخ ناهج هک ،تیناسنا طسوت هدش هدیزگرب یتسیلایرتام
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 )اج نامه( »داد یتشآ« شزومآ نیا اب ار )دریگیم رظن رد ام ياهنهذ

 ،هفسلف نیا هک دیوگیم ،»مسیسیتیرکویرپما راذگ هیاپ سویرانوآ« باتک فلؤم ،دلاوا راکسا
 و یتسیلآهدیا ضقانتم )رصنع هژاو یناسنا موهفم هب هکلب ،یخام موهفم هب هن( رصانع
 )شنیب عون(« لاثم ناونع هب .دهدیم تدحو ار )یتسیلایرتام تفگیم تسیاب( »یتسیلائر«
 یمئاد ار يراصحنا مسیلآهدیا یبسن شنیب عون ،دشخبیم اقب ار هناحول هداس مسیلائر ،قلطم
 خام دزن رد هک دمهفیم ار يزیچ نآ سویرانوآ ،قلطم شنیب عون تحت[  A».درادیم مالعا
 دمهفیم ار يزیچ نآ ،یبسن شنیب عون تحت و .ام مسج زا جراخ رصانع طابترا اب تسا قبطنم
 B].ام مسج هب هتسباو ”رصانع“ طابترا اب تسا قبطنم خام دزن رد هک

 تیرثکا دننام هک تسا بلاج  (Wundt) تدنوو هدیقع ام يارب صاخ دروم نیا رد ّاما
 زا رتشیب دیاش نکیل ،دنکیم يوریپ یتسیلآهدیا شوشغم هاگدید زا ،رکذلاقوف ناگدنسیون
 ياهفرح هطبار نیا رد چیوکشوی .پ .تسا هدرک لیلحت تقد اب ار مسیسیتیرکویرپما همه
 هباثم هب ار مسیسیتیرکویرپما تدنوو هک مینک هجوت تسا بلاج« :دراد نتفگ يارب ار نیریز
 زا یعون نآ ینعی C»،دریگیم رظن رد  مسیلایرتام عون نیرخآ و لکش نیرتیملع
 هک یناسک و( دنریگیم رظن رد یمسج ياهشیوپ زا یعبات هباثم هب ار ناور هک اهتسیلایرتام
 و یئارگازونپسا نیب هار همین رد هک دنکیم ناشفیرعت تدنوو - مینک هفاضا دیاب -
   D24).دناهداتسیا قلطم  مسیلایرتام

 شیارگ ،تسا رت»بلاج« یتح هک يزیچ ّاما .تسا بلاج ًاعقاو تدنوو هدیقع نیا ،تسرد
 کی نیا .دنکیم ثحب نآ زا وا هک ییهفسلف هرابرد یتالاقم و بتک هب تسا چیوکشوی ياقآ
 هقالع 25لوگوگ ياکشورتپ .تسا یلئاسم نانچ هب ام ياهتسیخام شیارگ زا هنومن لاثم
 .دنزاسب ار تاملک ات دنوشیم بیکرت هشیمه فورح هک دوب بلاج شیارب و دناوخب تشاد

 
A- 66 هحفص ،1905 نلرب ،»مسیسیتیرکویرپما راذگ ناینب ،سویرانوآ دراچیر« ،دلاوا راکسا  
B- دوجو زا جراخ »رصانع«بیکرت زا خام كرد اب هک دمهفیم ار نیا سویرانوآ ،قلطم شنیب عون تحت :مجرتم همجرت 
 قابطنا ام دوجو هب هتسباو رصانع بیکرت رب ینبم خام رظن اب ار يزیچ نآ ،یبسن شنیب عون تحت و .تسا قبطنم ،ام
 .دراد
  :قوف همجرت یناملآ نتم

Unter absoluter Betrachtungsart versteht Avenarius das, was bei Mach dem 
Zusammenhang der „Elemente“ außerhalb unseres Leibes entspricht, unter 
relativer Betrachtungsart das, was bei Mach dem Zusammenhang der von 
unserem Leib abhängigen „Elemente“ entspricht. 

C-  15 هحفص 1908  ،گوبزرتپ نس ،»يداقتنا مسیلائر و  مسیلایرتام« .چیوکشوی .پ 
D-  يداقتنا و ماخ مسیلائر هرابرد«( .تدنوو .و«( "Über naiven und kritischen Realismus" 
 334 هحفص  13 دلج  24یفسلف تاعلاطم
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 نتفر يارب شالت نکیل .دباییم بلاج ،دیوگیم تسیلآهدیا تدنوو ار هچ نآ چیوکشوی ياقآ
 داصتقا» لصا ساسا رب ًالمتحم( و دروآیم رظن رد ششوک فالتا ار بلطم هشیر هب
 ...)»هشیدنا

 مهتم  مسیلایرتام هب ار سویرانوآ تدنوو هک هدنناوخ هب نداد عالطا اب هک تسا نآ هتکن

 ار  مسیسیتیرکویرپما زا یئاههبنج تدنوو هک )م – هدنناوخ( وا هب ندادن عالطا اب و ،دنکیم
 دنویپ هک تسا دقتعم و دریگیم رظن رد مسیلآهدیا ناونع هب ار هیقب و  مسیلایرتام ناونع هب
 نآ ًاقلطم اقآ نیا ای .دیامنیم فیرحت ار بلطم ًالماک چیوکشوی ،تسا یگتخاس ود نیا نیب
 ات دوب هدش هتخیگنارب بذاک یئاتسدوخ رد طارفا هب یلیامت اب وا ای ،دمهفیمن دناوخیم ار هچ
 ،تسیلایرتام ناونع هب ار ام زین یمسر ناداتسا ،دیئامرفیم هظحالم :دیوگب ،تدنوو کمک هب
  .دنریگیم رظن رد ندوک  ناونع هب هن و

 رد هک ،ددرگیم لماش ار )هحفص 300 زا زواجتم( یگرزب باتک تدنوو هتشون رکذلاقوف هلاقم
 .تسا هدش اهتسیسیتیرکویرپما زا سپس و نایارگتاذ بتکم زا یلصفم لیلحت فرص ادتبا
 و ؛دریگیم رظن رد  کیدزن رایسب ار اهنآ يو اریز  ؟داد دنویپ ار بتکم ود نیا تدنوو ارچ
  ًادعب هک يوحن هب ،دنامیهس نآ رد نایارگتاذ و تلوزتپ ،سویرانوآ ،خام هک ،هدیقع نیا
 نایارگتاذ هک دهدیم ناشن شاهلاقم لوا شخب رد تدنوو .تسا حیحص ًالماک ،دید میهاوخ
 ،دید میهاوخ  ًادعب هک يروط هب ،زین نیا .دنایئارگنامیا  رادبناج و ارگینهذ ،تسیلآهدیا
 یگدیزرو و دح زا هدایز ینیگنس اب ار نآ تدنوو هچ رگا .تسا حیحص ًالماک ییهدیقع
 تقیقح نیا اب تسیابیم هک دنکیم حیرشت دح زا هدایز ياهطایتحا و اهتفارظ اب ،ياهفرح
 رطاخ هب هن ار ارگتاذ يهفسلف وا .دوش نییعت تسارگنامیا و تسیلآهدیا کی دوخ تدنوو هک
 زا نانآ وا هدیقع هب ،هک نآ هطساو هب هکلب ،دنایئارگنامیا رادبناج و تسیلآهدیا نانآ هک نآ
 هراشا اراکشآ ًالماک وا اج نآ .دنکیم شنزرس ،دنسریم مهم لوصا نیا هب تسردان ياههویش
 و »هبرجت« ریسفت لاثم ناونع هب( مسیسیتیرکویرپما مهم رایسب کیروئت يایاضق هک دنکیم
 ،دنراد نایارگتاذ هک یئایاضق اب »درک میهاوخ تبحص ًادعب نآ زا هک »یلصا یگنهامه«
  دناهباشم

(Die empiriokritische in Übereinstimmung mit der 
immanenten Philosophie annimmt.26 Seite 382  

 لک رد و دناهدش هتفرگ ضرق هب مسیلایرتام زا سویرانوآ کیروئت يایاضق ریاس

 رد هک تسا )57 هحفص ،اج نامه(  Bunte Mischung »یطولخم« مسیسیتیرکویرپما
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 vollig einander sich an »دناسناجتمان ًالماک فلتخم هلکشتم رصانع« نآ

heterogen sind - 56 هحفص ( 

 ءازجا زا یکی ناونع هب ،هژیو هب ،ار سویرانوآ »لقتسم یتایح ياههتشر« هیرظن تدنوو
 زا رگا ،دیوگیم تدنوو .دریگیم رظن رد خام - سویرانوآ راک ملق هلش شآ یتسیلایرتام

 رایسب هزات ياههژاو هنادنمشناد يزاب زا هک - سویرانوآ هک نانچ نآ تسا نیا( »C متسیس«
 رگا و ،دینک عورش )دراذگیم مان ار یبصع متسیس لک رد ای ناسنا زغم - دمآیم ششوخ

 تسا »یکیزیفاتم رهوج« کی »C متسیس« نیا هاگ نآ ،دشاب زغم زا یعبات امش يارب نهذ
 اهتسیلآهدیا بلاغ هک دوش هتفگ دیاب .تسا  مسیلایرتام ناتهیرظن و ،)64 هحفص ،اج نامه(
 ،دنناوخیم نیسیزیفاتم ار اهتسیلایرتام )اهیمویه و اهیتناک مامضنا هب( اهکیتسونگآ مامت و
 ياهزرم زا نتشذگ ناسنا نهذ زا لقتسم ،یجراخ ناهج دوجو یسانش زاب نانآ رظن هب اریز
 دوخ ياج رد ،مسیسکرام رظن هطقن زا نآ لماک یتسردان و يژولونیمرت نیا زا .تسا هبرجت
 طسوت »لقتسم« ياههتشر یسانشزاب هک مینک تقد تسا مهم اجنیا .درک میهاوخ تبحص
 ساسا رب ،)دنکیم نایب رگید یتاملک رد ار هدیا نامه هک ،خام طسوت نینچمه و( سویرانوآ
 مسیلایرتام لیدعت ،هفسلف رد نوگانوگ طوطخ ینعی ،نوگانوگ ياههورگ هفسالف یلک هدیقع
 ماسجا هک نآ ای ،تسا ساسحا دراد دوجو هک يزیچ ره هک دینک روصت امش رگا .تسا
 هفسلف مامت زا ،دوخ ینیچ همدقم زا یچیپرس نودب دیناوتیمن دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت
 لمع ساسحا و ،دنراد دوجو ام ناهذا زا لقتسم ماسجا هک دیسرب هجیتن نیا هب ،»دوخ«
 ناشهفسلف رد سویرانوآ و خام .دشابیم هتفای نامزاس ینیعم لکش هب هک تسا ییهدام
 اهنآ يروئت اریز ،دننکیم دحتم ار یتسیلایرتام درفنم جیاتن و مسیلآهدیا یساسا ياهزت
 A.دنکیم تبحص ریقحت هب نآ زا هناقحم سلگنا هک 27تسیی»یطاقتلا هناریقف پوس«

  1906  ،مود پاچ ،»اطخ و تفرعم« ،خام یفسلف راک رخآ رد هژیو هب یئارگطاقتلا نیا
 رصنع ره نداهن انب رد یلکشم چیه« هک هتشاد مالعا اج نآ خام هک میدید .تسا صخشم
 :میناوخیم باتک نامه رد و ».درادن دوجو یناور رصانع زا ینعی ،ساسحا زا یکیزیف

 رب طاحم یئاضف زرم« ینعی Umgrenzung ینعم هب( »U زرم زا جراخ ياهیگتسباو«

 
A- ددرگیمرب لک رد ناملآ ییهفرح هفسلف هب سلگنا تاملک نیا ،1888 هیروف خیرات هب ،خابریوف کیودول همدقم. 

 لهاجت هب یهاگ ،سلگنا هشیدنا نیا ینعم و تیمها كرد زا ناوتان ،دنشاب تسیسکرام دنهاوخیم هک  اهتسیخام
 رب هدیقع نیا )37 هحفص ، مسیلایرتام خیرات رد رلدآ زتیرف( ».تخانشیمن ار خام زونه سلگنا« .دنربیم هانپ یکولفم
 نیا و درادن دوجو يرگید ینابم ؟دنکیمن لقن سویرانوآ و خام زا سلگنا هک تکاف نیا رب ؟تسا یتنبم زیچ هچ
 سلگنا هک تسا لمتحم تردن هب و دنکیمن رکذ مسا هب ار نویطاقتلا زا کی چیه سلگنا اریز .دناشزرا یب ینابم
 .تخانشیمن ،درکیم يریبدرس  1876 زا ار »یملع« همانلصف هک ،ار سویرانوآ



 
 لوا تمسق – لوا لصف

 
56 

 شخب ،323 هحفص( ».دنتسه یکیزیف مسج ،موهفم نیرتعیسو رد« )8 هحفص »تسام نت

 مزال  (rein erhalten) صلاخ ضحم تلاح کی رد اهیگتسباو نآ بسک يارب«  .)4

 ،دنراد رارق  U نورد رد هک يرصانع نآ ینعی رگهدهاشم ریثأت ،دراد ناکما هک اج نآ ات تسا
 شتآ هب ار ایرد هک دناوخ زجر لوا هدنرپ ،بوخ .بوخ .)لبق لثم( ».دوش هتشادرب نایم زا
 رصانع هک دوشیم مولعم  ًادعب و دزاسب یناور رصانع زا ار یکیزیف رصانع ینعی ... 28دناشکب
 کی !»دنراد رارق ام نت نورد رد هک« ،دنراد رارق یناور رصانع زرم يوس نآ رد یکیزیف
 !شزرا اب هفسلف

 :درادن دوجو ،لماک عاجترا لباق مسج کی ،لماک عیام کی ،لماک زاگ کی« :رگید لاثم کی
 ار نانآ هاوخ لد يوحن هب و دنوشیم کیدزن قیاقح هب اهنت وا تالیخت هک دنادیم نادکیزیف
 ،418 هحفص( ».تسا هاگآ ،دوش هتشادرب نایم زا دناوتیمن هک ام فارحنا زا وا :دنزاسیم لهس
 )30 شخب

 هشیدنا ؟یچ زا یچ فارحنا ؟تسا رظن دروم اجنیا رد  (Abweichung) یفارحنا هچ
 دنتسه »اهساسحا تارثا« اههدیا ؟اههدیا ،دنتسه هچ اههشیدنا و ؟قیاقح زا )یکیزیف يروئت(
 تارثا فارحنا ،نیاربانب و دنتسه »اهساسحا تابیکرت« قیاقح ؟دنتسیچ قیاقح و )9 هحفص(
 .دوش هتشادرب نایم زا دناوتیمن اهساسحا تابیکرت زا اهساسحا

 یتقو و دنکیم شومارف ار دوخ يروئت خام هک تسا ینعم نادب نیا ؟تسا ینعم هچ هب نیا
 یتسیلایرتام ینعی ،یتسیلآهدیا ياهبات و چیپ نودب ،كر ،دزادرپیم کیزیف ددعتم لئاسم هب
 .دوشیم دوبان یییلکرب لقع هریخذ لک و »اهساسحا تابیکرت« یمامت .دنکیم تبحص
 و ام زا جراخ دوجوم ياهزاگ ،تاعیام ،ماسجا زا یساکعنا هک دوشیم تباث نانادکیزیف يروئت
 لد« ار يزاس هداس ای بیرقت نیا ّاما ؛تسا یبیرقت ،هتبلا ،هک یساکعنا ،تسام زا لقتسم
 رظن رد نانچ نآ تسرد خام طسوت اجنیا ساسحا ،تقیقح رد .تساطخ ،ندناوخ »یهاوخب
 رد هدشن »صلاخ« مویه و یلکرب نادیرم تسد هب هک یملع یمامت طسوت هک هدش هتفرگ
 خام دوخ يروئت .یجراخ ناهج زا يریوصت ناونع هب ،نآ لابق رد ینعی ،دوشیم هتفرگ رظن
 رد تافیرشت نودب خام ،ددرگیم بلط ندوب ینیع لماع یتقو ّاما ؛تسا ینهذ مسیلآهدیا
 کی ،نمتراهنو دراودا .دنکیم دراو ار یتسیلایرتام تخانش ینعی ،سکع رظن دوخ تایرظن
 اهتسیلایرتام هیلع  اهتسیخام گنج اب هک ،هفسلف رد راوتسا عجترم کی و راوتسا تسیلآهدیا
 خام یفسلف عضوم هک دیوگیم یتقو دوشیم کیدزن تقیقح هب رایسب ،دراد تقفاوم

 قلطم یئارگمهوت و هناحول هداس مسیلائر زا  Nicht-unterscheidung یطولخم«
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 ،تسا قلطم یئارگمهوت ،هریغ و دنتسه اهساسحا زا یتابیکرت ماسجا هک هیرظن نیا .A»تسا
 هیرظن ،رگید بناج زا .نم مُهََوت رگم تسین يزیچ ناهج هاگدید نیا زا اریز ؛ یئارگدوخ ینعی
 ناونع هب هک تسیزیچ ،وا مهرب و مهرد تایرظن زا رگید يرایسب دننام ،خام هتفگ رکذلاقوف
 هب و هناهاگآان هک یتسیلایرتام تخانش ینعی ،تسا هدش هتفرگ رظن رد »هناحول هداس مسیلائر«
 .تسا هدش هتفرگ املع زا يزیرغ روط

 يروئت اب ار طولخم نیا  دنشوکیم ،دننکیم لابند ار وا ياپ ياج هک یناداتسا و سویرانوآ
 راک راذگب ّاما .میوریم يروئت نیا شیامزآ هب نونکا مه ام .دنزاس ناهنپ »یلصا یگنهامه«
 هک ،چیوکشوی ياقآ .میناسر ماجنا هب تسا تسیلایرتام کی سویرانوآ هک ماهتا نیا اب ار دوخ
 هب دوخ ای ،هدمآ بلاج شرظن هب ردق نآ ،دمهفب تسناوتن هک لاح نیع رد ار تدنوو هدیقع
 هک دهد عالطا هدنناوخ هب تشادن ینتورف هک نآ ای ،دوبن هقالعیذ ندناوخ هب یفاک هزادنا
 کلاذعم .دنداد ناشن لمعلاسکع ماهتا نیا هب سویرانوآ ناوریپ و نادیرم نیرتکیدزن هنوگچ
 ،میاهقالعیذ ،مسیسیتیرکویرپما هفسلف و مسیلایرتام ینعی سکرام هفسلف نیب هطبار رد ام رگا
 زا یطولخم ،مهرد زیچ کی مسیخام رگا هوالع هب .ددرگ نشور بلطم نیا تسا مزال
 میناوتب رگا - دیخرچ وس مادک هب نایرج نیا مینادب تسا مهم ،تسا مسیلآهدیا و  مسیلایرتام
 رطاخ هب نآ درط هب عورش یمسر ياهتسیلآهدیا هک نآ زا دعب - مینک نایب نینچ ار نآ
 .دندومن  مسیلایرتام اب شاياهشزاس

 .ف و ،تلوزتپ .ژ ،سویرانوآ نادیرم نیرتسکدترا و نیرتصلاخ زا رفن ود ،نیریاس نایم زا
 هک ،ار  مسیلایرتام ماهتا هناربکتم یمشخ اب ،تلوزتپ .دنداد خساپ ،تدنوو هیلع نجناتسراک

 رکف - )م – دوخ در زا( تیامح رد و ،درک در ،تسا روآ تفخ رایسب یناملآ داتسا کی يارب
 هدش هدرب نایم زا رهوج موهفم قحلا هک یئاج رد ،سویرانوآ »همدقم« هب - ؟هچ هب دینکیم
 ياهراک هک دوش هتخاس يروط دناوتیم هک تحار يروئت کی یتسار هب !درک  هعجارم ،تسا
 تلوزنپ !دریگربرد ار ود ره ،هدش ضرف یهاوخب لد یتسیلایرتام تارظن و یتسیلآهدیا صلاخ
 ضقانت رد ، مسیلایرتام ینعی ،شزومآ نیا اب ،هتبلا ،دسیونیم ار سویرانوآ قلطم هبرجت دقن
 نآ ًاقیقد نیا !یلاع عافد کی B.تسین ضقانتم زین لباقتم يارگحور هیرظن اب یلو ،تسین
 تسین رضاح هک یسک ،فنادگوب .دناوخ »یئارگطاقتلا هناریقف تشوگبآ« سلگنا هک تسیزیچ
 ،ددرگ دادملق )هفسلف رد( تسیسکرام کی دهاوخیم هک یسک و ،دنادب تسیخام ار دوخ
 اب ای ، مسیلایرتام اب ... مسیسیتیرکویرپما« هک دزرویم دیکأت وا .دنکیم لابند ار تلوزتپ

 
A- 219 هحفص 1903 گیزپیال ،نردم کیزیق ینیب ناهج ،نمتراهنو دراودا 

B- Eduard von Hrtmann, Die Weltanschauung der modernen Physik (The 
world Qutlook of Modern Physics), Leipsig, 1902, S. 219.  
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 ،"یئالط هنایم" رد ...تقیقح رد« هک A»،درادن يراک و رس لک رد کیزیفاتم اب ای ، یئارگحور
 B،»دراد رارق ود ره زا جراخ هکلب ،درادن رارق« )یئارگحور و  مسیلایرتام( »عزانتم طوطخ نایم
 ناسون !يرکف شاشتغا رگم تسین يزیچ دسریم رظن هب تقیقح فنادگوب يارب هک هچ نآ
 .مسیلآهدیا و  مسیلایرتام نیب

 دورو« نیا ًاقلطم )م – نجناتسراک( وا هک تفگ ،تدنوو اب تفلاخم رد ،نجناتسراک

(Unterschiebung)  هناگیب قلطم هبرجت دقن اب ًالماک هک ار »یتسیلایرتام رصنع کی 
 یئارگکش میهافم ياوتحم اب هطبار رد مسیسیتیرکویرپما« C.دنکیم در ،تسا

Yaresoxyv دوجو مسیخام ندوب یثنخ رد هنارصم دیکأت نیا رد تقیقح وج کی ».تسا 
 یبسن میلست هب ،دش هدوزفا ناشیلصا مسیلآهدیا هب سویرانوآ و خام طسوت هک یممتم ؛دراد
 تسا نم ساسحا یجراخ ناهج - یلکرب راوتسا هاگدید ياج هب .دیدرگ رجنم  مسیلایرتام هب

 نم ياهاساسحا ءاروام يزیچ ایآ هک ار لاوئس نیا نم - دریگیم ار یمویه هاگدید یهاگ -
 نیب ناسون هب موکحم ار صخش راچان هب کیتسونگا هاگدید نیا و ،منکیم فذح ،دراد دوجو
 .دزاسیم مسیلآهدیا و  مسیلایرتام

 

 »هناحول هداس مسیلائر« و یلصا یگنهامه -3
 

 حیرشت وا ي»اهتشاددای« رد و »ناهج زا ناسنا كرد« رد سویرانوآ یلصا یگنهامه هیرظن
 دقن« زا هک ار يزیچ هک دنکیم دیکأت سویرانوآ نآ رد و ،دش هتشون رترید یمود .تسا هدش
 حیرشت ،تسا نامه ًاقیقد هکلب ،تسین توافتم »ناهج زا ناسنا كرد« و »قلطم هبرجت
 زت هیرظن نیا يهتسه .)رکذلاقوف هلجم رد 137 هحفص ،1894 ،»اهتشاددای«( .دنکیم

 تسا »طیحم و دوخ« لباقتم هطبار )ufloslicheaun( »ریذپان كاکفنا یگنهامه«

 زج و دوخ" زا دناوتیم صخش یفسلف نایب هب« دیوگیم اج نیا سویرانوآ .)146 هحفص(

 
A- »21 هحفص ،مود پاچ ،1 باتک - »مسینومویرپما 
B- 93 هحفص ،اج نامه 
C- تدنوو تالاقم هب یخساپ اب ،مسیسیتیرکویرپما«( ،نجناتسراک .رف«( 

«Der Empiriokritizismus, zugleich eine Erwiderung auf W. Wundts 
Aufsätze» «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche   Philosophie», jahrg. 22 
(1898), S. 73 und 213 
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 )ein immer "دننامیم رگیدکی اب هراومه" ام طیحم و ام ِنم ،ود ره ،دیوگب "دوخ

Zusammen-vorgefundenes) " رضاح عضو زا یلماک فیصوت چیه (des 
) rgefundeneoVيدوخ نودب ار ’طیحم‛ کی دناوتیمن ) ein ohne Ich( نآ هک 

)des  هدش هتفای ار هچ نآ دوخ نیا هچ رگا ،دهد هئارا ،تسا شا طیحم طیحم

) Vorgfundene يزکرم هژاو ینعم هب دوخ ،نایب نیا رد .)146 هحفص( » دنک حیرشت 
 A.دناهدش هدناوخ هژاو دض  طیحم  و ،یگنهامه

 مسیلائر ناونع هب هک ار هچ نآ لماک شزرا هیرظن نیا اب وا هک دنکیم اعدا سویرانوآ
 طسوت هک ماخ یفسلف ریغ یلومعم رظن نیا ینعی ،دسانشیم زاب ،هدش هتخانش هناحول هداس
 ایآ و دنراد دوجو دوخ ایآ هک دنزادنایمن رس درد هب ار دوخ هک هدش هتفریذپ اهناسنا مامت
 ار دوخ دشوکیم سویرانوآ زا ینابیتشپ نایب اب زین خام .دراد دوجو ،یجراخ ناهج ،طیحم
 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«( دیامن هضرع »هناحول هداس مسیلائر« عفادم کی ناونع هب

 هک دنتفای داقتعا سویرانوآ و خام ياعدا نیا هب ءانثتسا نودب یسور ياهتسیخام .)39
 ناسنا .تسا هدش دیئأت دوخ طیحم و دوخ :تسا هناحول هداس مسیلائر زا عافد یتسار هب نیا
 .دهاوخیم نیا زا رتشیب يزیچ هچ

 زا راذگب ،تساراد ار یحول هداس هجرد نیرتشیب یسک هچ ًالمع میریگب میمصت هک نآ يارب
 و نیعم فوسلیف کی نیب یعیاش يوگ و تفگ تساج نیا .مینک عورش يرگید هطقن
 :شاهدنناوخ

 هاگنآ و دشاب دوجوم تسیابیم )یلومعم هفسلف ساسارب( ءایشا زا یمتسیس دوجو :هدنناوخ«
  ».دوش دیلوت روعش نآ زا

 لقع ساسا رب هن و ...ینزیم فرح ییهفرح فوسلیف کی بلاق رد يراد وت الاح« :فوسلیف
 ...یلمع روعش و میلس

 رد و دوشیم رهاظ وت رد يزیچ ایآ :نک رکف بوخ یهد خساپ هک نآ زا شیپ و ،وگب نم هب
 ...؟نآ اب نامزمه و روعش قیرط زا ریغ ددرگیم رضاح وت يارب و وت

 ».مریذپب ار نآ دیاب ،یفاک رکف ساسا رب :دنناوخ

 تدوخ زا هک شاب بظاوم نیاربانب .ینزیم فرح دوخ بلق زا ،تدوخ زا وت الاح« :فوسلیف

 
A- هب دینک عوجر  Der menschliche Weltbegriff, 2. Auflage, 1905, S. 83-84,  148)   شخب 

(ff.   
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 و روعش دننام ،ینآ كرد هب رداق هک ینامز رگم ینکن كرد ار زیچ چیه و ،یهجن نوریب هب
 هک نآ هکلب ،نآ هن نیا هن رتقیقد ،ای :روعش و ئیش ،ئیش )تسا فوسلیف زا هملک يور دیکأت(
  ».تسا قلطم ینهذ - ینیع ای ینیع - ینهذ هک نآ ،دوشیم لح ود نیا رد ًابقاعتم اهنت

 هداس مسیلائر« زا عافد نیرخآ ،یکیتیرکویرپما یلصا یگنهامه لک تیهام امش اجنیا
 هب رایسب اجنیا »ریذپان كاکفنا« یگنهامه هدیا !دیراد ار مسیویتیزوپ نیرخآ طسوت »هناحول
 اب هک تسا يداع دارفا رظن هطقن زا یقیقح عافد کی یئوگ و هدش نایب ینشور
 کی راک زا وگ و تفگ نیا ،تقیقح رد ّاما .دناهدشن بارخ »ياهفرح هفسلف« ياهيریگهدرخ

)Gottlieb Johann  هتشیف بیلتوگ ناهوی ،ینهذ مسیلآهدیا کیسالک هدنیامن

)Fichte، تسا هدش هتفرگ 1801 لاس رد هرشتنم.A  

 ناحتما ار نآ ام هک تسین ینهذ مسیلآهدیا لیوأت زج يزیچ سویرانوآ و خام ياهشزومآ رد
 لباقت نانآ هک ،دناهدش دنلب مسیلآهدیا و  مسیلایرتام تسد يور نانآ هک اعدا نیا .مینکیم
 ،دناهتشادرب نایم زا ار سکع رظن هطقن و دسریم  روعش هب ئیش زا هک يرظن هطقن نایم
 هب هک درکیم لایخ زین هتشیف .هدش يزاسون یئارگ هتشیف یهت ياعدا کی رگم تسین يزیچ
 ار هلأسم وا هک ؛تسسا هداد دنویپ ار ئیش و روعش ،»طیحم« و ،»دوخ« يریذپان كاکفنا وحن
 هیرظن ،رگید ترابع هب .تسا هدرک لح ،دهجب نوریب دوخ زا دناوتیمن ناسنا هک نیا راهظا اب
 مرادن قح نم ،منکیم كرد ار دوخ ياهساسحا اهنت نم .تسا هدش رارکت هنابآم یلکرب

 طسوت هک نایب توافتم ياههویش .منک روصت ار دوخ ساسحا زا جراخ »هسفنلایف ءایشا«
 راک هب  1894 - 1891 رد سویرانوآ طسوت و 1801 رد هتشیف طسوت ،1710 رد یلکرب

 .دنهدیمن رییغت ار ینهذ مسیلآهدیا یساسا طخ  Vis ینعی ،عوضوم تیهام ًادبا ،دناهتفر
 هدمآ دوجو هب ،هدیدرگ قلخ( هدیدرگ »نایب« دوخ طسوت دوخ زج ؛تسا نم ساسحا ناهج
 و دوخ ریذپان كاکفنا یگنهامه ؛تسا دنویپ رد روعش اب يریذپان كاکفنا وحن هب ئیش ؛)تسا
 نامه ،تسا ترابع نامه لامک و مامت نیا - ؛تسا یکیتیرکویرپما یلصا یگنهامه ،طیحم
  .هدش يزیمآ گنر هرابود ای ،هزات یمک ییهحول رس اب هنهک لاغشآ

 زا هطسفس ،ددرگیم عافد هفسلف نیا طسوت ًانیقی هک »هناحول هداس مسیلائر« هب عوجر
 ای نیناجملاراد کی نکاس هک یملاس صخش ره »هناحول هداس مسیلائر« .تسا عون نیرتریقح

 
A- Johann Gottlieb Fichte, Sonnenklarer Bericht an das grossere Publikum 
über das eigentliche Wese der neuesten Philosophie. Ein Versuch die Leser 
zum Verstehen zu zwingen (A Clear Account tot he Broad Public oft he True 
Nature of Recent Philosophy. An Attempt to Get the Reader to Unterstand), 
Berlin, 1801, S. 178-80  
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 لقتسم ناهج ،طیحم ءایشا هک ددرگیم لیکشت رظن نیا زا هدوبن تسیلآهدیا هفسالف درگاش
 دوجو ناسنا زا لقتسم لک رد و ام دوخ زا لقتسم ،ام روعش زا لقتسم ،ام ياهساسحا زا
 ار داقتعا نیا ام رد هک )هژاو یناسنا موهفم هب هکلب ،یخام موهفم هب هن( ییهبرجت نامه .دنراد
 ياهساسحا فرص تابیکرت هن و ،دنراد دوجو يرگید مدرم ام زا لقتسم هک دروآیم دوجو هب
 هک دروآیم دوجو هب ار داقتعا نیا ام رد هبرجت نیمه .هریغ و  تخس ،درز ،هاتوک ،دنلب زا نم
 ناهج زا يریوصت اهنت ام روعش ،ام ساسحا .دنراد دوجو ام زا لقتسم طیحم و ناهج ،ءایشا
 دوجو ،دوشیم روصم هک يزیچ نوریب دناوتیمن ریوصت کی هک تسا راکشآ و ،تسا یجراخ
 .دراد دوجو ،دنکیم ریوصت ار نآ هچ نآ زا لقتسم یمود هک تسا راکشآ و دشاب هتشاد
 .دهدیم رارق دوخ تخانش يروئت يانبم ار تیرشب »هناحول هداس« روط هب ًادمع  مسیلایرتام

 هیلع یتسیلایرتام يروادشیپ زا یلوصحم »یلصا یگنهامه« زا هتفگ شیپ یبایزرا ایآ
 مهتم مسیلایرتام زا يرادبناج هب دنناوتیمن هک هفسلف رد نیصصختم ً.ادبا ؟تسین مسیخام
 ،دنریذپیم ار یتسیلآهدیا متسیس نآ ای نیا هک یناسک و دنرفنتم نآ زا یتح هک یناسک ،دندرگ
 هب ،تدنوو .تسا ینهذ مسیلآهدیا ءاکرش و سویرانوآ »یلصا یگنهامه« هک دننکیم تقفاوم
 هک درادیم نایبً اتحارص ،دشن هدیمهف چیوکشوی ياقآ طسوت وا بلاج هدیقع هک ،لاثم ناونع
 نودب ،دوخ نودب ،ور شیپ زیچ ای هدیدپ کی لماک حیرشت نآ ساسا رب هک ،سویرانوآ يروئت
 اب یعقاو هبرجت ياوتحم تسردان طاقتلا کی« ،تسا نکمم ریغ ،هدننک حیرشت ای رگهدهاشم
 يرگهدهاشم ره زا ًالماک یعیبط ملع« دیوگیم تدنوو .تسا »هبرجت نآ هرابرد یتاساکعنا
 نآ رکفت هک ،تسا نکمم تهج نیا هب طقف یعازتنا نانچ .»تسا عزتنم

(Hinzudenken)  رد یکیتیرکویرپما هفسلف هک ،هبرجت ياوتحم ره هب هدننک هبرجت درف 
 زا هک تسا کیرپما هدشن تباث طرش شیپ کی اساسا ،دنکیم لوبق یئارگتاذ هفسلف اب قباطت
 .دیآیم دوجو هب نآ هرابرد یساکعنا اب یعقاو هبرجت ياوتحم تسردان طاقتلا

(hervorgeht) )تربوش ،رلکل ،کمر ،پوش نایارگتاذ اریز .)382 هحفص - اج نامه 
 مالعا ار سویرانوآ اب دوخ یبلق تقفاوم - دید میهاوخ  ًادعب هک يوحن هب - دوخ هک نردلوس
 ،تدنوو .و و ،دوریم شیپ هب نیع و نهذ نایم »ریذپان كاکفنا« دنویپ هدیا نیا زا ،دنرادیم
 یلکرب »رییغت« کی اهنت نایارگتاذ هفسلف هک داد ناشن لیصفت هب ،سویرانوآ لیلحت زا شیپ
 هزاجا دیابن ام ،دننک یفن یلکرب اب ار دوخ یکیدزن نایارگتاذ ردق ره هچ رگا هک تسا یئارگ
 و یئارگیلکرب ینعی ،»یفسلف ياههیرظن نیا رتقیمع ياوتحم« یمالک ياهتوافت میهد
   A.دنزاس ناهنپ ام زا ار یئارگهتشیف

 
A- و  386 تاحفص    شخب ؛ 375 و  373 تاحفص »هنابآمیلکرب مسیلآهدیا و نویلولح هفسلف« : شخب ،اج نامه 

 381 هحفص »،هاگدید نیا زا یئارگنم يریزگان« ، 407
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 ار داقتنا نیا ،سویرانوآ »قلطم هبرجت هفسلف« لیلحت رد ،تیمسا نمرون یسیلگنا هدنسیون
 :دزاسیم دراو رتهدننک نییعت و رتمیقتسم یلکش هب یتح

 دنتسه هدیقع مه الامتحا سویرانوآ يهتشون "ناهج زا ناسنا" كرد باتک ناگدناوخ رثکا«[

 یلیخت ًالماک ،دشاب تبثم  "مسیلآهدیا" دقن ناونع هب مه هزادنا ره ،باتک نیا هجیتن هک
 هب ینعی ،هدش هضرع ماع یلکش هب هک ار وا هبرجت يروئت مینکیم یعس هک مادام A].تسا
 یفن رد نآ موهفم مامت :دنادرگیم هریت ار نشور كرد مامت ،مییامن ریسفت یعقاو ًاتقیقح هباثم
 هک ینامز اهنت .دوریم لیلحت ،تسا لباقت رد نآ اب دسریم رظن هب هک یمسویتکژبوس
 عبنم هک ددرگیم فشک ،مینکیم همجرت رتیلومعم نابز هب ار سویرانوآ یکینکت ياههژاو
 هیلع دوخ هدمع هلمح نتخاس هجوتم اب سویرانوآ .تسا هتفهن اجک رد يرگیفوص یعقاو
 زا ار هجوت ،تسا کلهم وا دوخ يروئت يارب هک )یتسیلآهدیا عضوم ینعی( یساسا فعض
 .تسوا عفن هب هبرجت هژاو ماهبا ،ثحب رسارس رد« B 29».دزاسیم فرحنم دوخ عضوم صقاون

 نیرخآ يور ینامز[ ،دهدیم ینعم هدننک هبرجت رگید ینامز و هبرجت )م – هبرجت( ینامز
 ود نیا C].تسا نایم رد تبحص )self the oft ( نم تعیبط زا هک ،ددرگیم هیکت ینعم
 ًاقوف( .دناقبطنم یبسن و قلطم ياههاگدید نیب وا مهم ثحب اب ًالمع هبرجت هژاو يانعم
 هفسلف رد رظن هطقن ود نیا و ؛)دراد سویرانوآ يارب یتیمها هچ ثحب نیا هک ماهدرک یسررب
 لآهدیا ییهویش هب هبرجت هک درادیم اور ار تساوخ نیا وا یتقو اریز .دناهتفاین یتشآ ًاعقاو وا
 دوخ کی يارب يرکف اب یبولطم وحن هب طیحم هبناج همه فیصوت( ددرگ لماک هشیدنا رد
 اب يزیمآ تیقفوم وحن هب دناوتیمن هک دریذپیم ار يزیچ وا ،(ددرگیم لماک ،رگهدهاشم

 )self the Ichto(.  دوخ اب هطبار رد رگم درادن دوجو زیچ چیه هک دنک بیکرت دوخ دیکأت
 یناسنا سح چیه هک يرصانع هب يدام ماسجا هبرجت زا هک نیعم تیعقاو بولطم لامک

 
A- باتک( هچ رگ ،هک دومن دنهاوخ تقفاومً الامتحا سویرانوآ "ناهج زا ناسنا كرد" ناگدنناوخ بلاغ« :مجرتم همجرت 

 رازآ وحن هب دوخ تبثم شزومآ رد ،)مسیلآهدیا زا( تسا يدقن هباثم هب هک دزاس دعاقتم )م - ار هدنناوخ دشوکیم
  ».تسیرادنپ ییهدنهد

Die meisten Leser von Avenarius ‛Werk ʼDer menschliche Weltbegriff`ʼ 
werden wahrscheinlich darin übereinstimmen, daß die positiven Resultate 
desselben, so überzeugend es auch als Kritik" (des Idealismus) "ist, 
vollständig illusorisch sind. S.63  

B- 29نهذ »سویرانوآ صلاخ هبرجت هفسلف« ،تیمسا نمرون، XV 1906  27 - 28 تاحفص 
C- دریگیم رارق دیکأت دروم ،تسا لاوئس ریز دوخ تیهام یتقو یمود ینعم :مجرتم همجرت. 

Die letztere Bedeutung wird dann betont, wenn von der Natur des Ich (oft 
the self) die Rede ist.  S. 63  
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 ،اهمتا ،دناهدش فشک یعیبط ملع طسوت هک يدام رصانع اجنیا( دنک ناشكرد دناوتیمن
 زا ای ،)دناهدش فشک سویرانوآ و خام طسوت هک یلایخ رصانع هن و ،دنرظن رد هریغ ،اهنورتکلا
 و مک یب ،ددرگیم هجیتن ،تشادن دوجو یناسنا چیه نآ رد هک ینامز هب نیمز ندرک لابند
 اهنت نیا .دشابیم ،تسا هدش هبرجت هچ نآ لیمکت اهنت هکلب تسین هبرجت لیمکت کی تساک
 اهنت هن نیا .دنکیم لیمکت ،دنریذپان یئادج هتشاد راهظا سویرانوآ هک ار ییهبنج ود زا یکی
 طسوت یهجو چیه هب دناوتیمن زگ ره هچ نآ هب هکلب ،تسا هدشن هبرجت هچ نآ هب ار ام
 تاجن هب هبرجت  هژاو تاماهبا ًاددجم اجنیا ّاما .دناشکیم ،ددرگ هبرجت ام نوچ یتادوجوم
 تسا هبرجت زا یقیقح لکش کی  ردق نامه هشیدنا هک دنکیم جاجتحا وا .دنیآیم سویرانوآ
 هشیدنا هک ،ددرگیمرب ینهذ مسیلآهدیا قیتع هیرظن هب تیاهن رد هجیتن رد و ،یسح كرد هک
 روضح هشیدنا و ،ددرگ كرد دناوتیم هشیدنا رد اهنت تیعقاو اریز .دنریذپان یئادج تیعقاو و
 هکلب ،مسیلائر قیمع و یلصا - ددجم داجیا چیه هن نیاربانب .دشکیم نایم هب ار رگهشیدنا
 تبثم تراظن یئاهن لصاح ،نآ لکش نیرتهتخپن هب ینهذ مسیلآهدیا عضوم ددجم نایب اهنت
 .)29 هحفص( ».تسا سویرانوآ

 یلاع يوحن هب ،دنکیم رارکت ار هتشیف هابتشا ًالماک هک ،سویرانوآ يرگیفوص هک تساج نیا
 وحم هک ددرگیم تابثا هلصافالب ،میسریم صحشم و نیعم لئاسم هب یتقو .تسا هدش اشفا
 و )دربیم راک هب ار مسیلائر هژاو تسیابیمن تیمسا نمرن(  مسیلایرتام نایم داضت هنانزفال
 دوجو هلأسم ،لاثم ناونع هب تسا نانچ .تسا هناسفا کی ،»هبرجت« هژاو کمک هب مسیلآهدیا
 لیصفت هب هتکن نیا هرابرد نونکا مه ام .یکردم دوجوم ره رب مدقم ،ناسنا رب مدقم نیمز
 يروئت فلاخم کی ،تیمسا نمرن اهنت هن هک درک میهاوخ تقد اجنیا .درک میهاوخ تبحص

 زا ناسنا كرد« روهظ یمرگ هب هک ،ارگتاذ پوش .و نینچ مه هکلب ،)م – سویرانوآ( وا
 و سویرانوآ زا ، Aتفگ دمآ شوخ هناحول هداس مسیلائر دیئأت کی ناونع هب ار »ناهج
 نانچ اب ًامامت پوش هک تسا نآ بلطم تقیقح .درادیمرب هدرپ شایلیخت »مسیلائر«
 سویرانوآ هب وا .تسا قفاوم ،سویرانوآ تسد هب  مسیلایرتام يرگیفوص اب ینعی ،یمسیلائر
 ینهذ تسیلآهدیا کی ناونع هب هک ،ارگ تاذ فوسلیف ،نم ار »یمسیلائر« نانچ ،دسیونیم
  .ماهدرک اعدا ،مرتحم راکمه امش قح يهزادنا نامه هب هراومه ،ماهتفرگ رارق ءارتفا دروم

 يروئت اب (verträgt sich vortrefflich) یلاع يوحن هب ...نم هشیدنا موهفم«
 هژاو ود يریذپان یئادج و دنویپ« .)384 هحفص( »تسا گنهامه امش صلاخ هبرجت

 
A- رد سویرانوآ .ر هب پاکسا .و هداشگرس همان Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 

Philosophie دلج XVII 1893، 364 - 88 تاحفص 
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 درجم یهاگآ دوخ ،)Ich Das( تسا )Ich das ( دوخ طقف تیعقاو رد »یگنهامه
 ار هچ نآ« :)388 هحفص( تشون نینچ سویرانوآ هب پوش .تسا زغم زا ادج هشیدنا ،ياهتشیف
 هتفگ تسا لکشم و »دیاهداد رارق طرش شیپ لماک توکس اب ،دینک راکنا دیتساوخیم هک
 و میقتسم در اب تیمسا - درادیمرب هدرپ ار ارگفوصت سویرانوآ رتهداس کی مادک دوش
 رد پوش ملهلیو هسوب .سویرانوآ راک هاش هرابرد شاهناقاتشم هدیقع اب پوش ای شانشور
 .تسین تسایس رد 30فوکیشنم ای هووارتسا رتیپ هسوب زا رتهب هفسلف

 هب یلصا یگنهامه زا ،دیاتسیم  مسیلایرتام هب ندرواین دورف رس رطاخ هب ار خام هک دلاوا .ا
 هژاو دض اب يزکرم هژاو یگتسبمه هک دراد راهظا یسک رگا« :دنکیم تبحص هباشم یقیرط
 هملک رگا یتح ،هاگ نآ ،دیزرو بانتجا نآ زا ناوتیمن هک تسا تخانش يروئت ترورض کی

 هک دنیزگیمرب ار یهاگدید وا ،دوش هتشون اناوخ فورح اب هتخت يور رب "مسیسیتیرکویرپما"
 تفگیم تسیاب وا ؛تسا تسردان هژاو( .تسین توافتم قلطم مسیلآهدیا زا هجو چیه هب
 نودب یکیزیف يایند و تعیبط ،نیمز دوجو اب لگه قلطم مسیلآهدیا اریز ،ینهذ مسیلآهدیا
 زا ).تسا هدش هتفرگ رظن رد قلطم هدیا »تیریغ« هباثم هب تعیبط اریز ،تسا راگزاس ناسنا
 ،میزاس اطع ار ناشلالقتسا اههژاو دض هب و میهن ندرگ یگنهامه نیا هب ام رگا ،رگید يوس
 یئالعتسا مسیلائر تهج رد هصاخ ،یکیزیفاتم ناکما ره يارب هار هراب کی هب هاگ نآ

(transzendental)  56 – 57 تاحفص ،اج نامه( ».تسا هدش زاب( 

 مسیلائر و کیزیفاتم زا ،تسا هدش ناهنپ دلاوا راعتسم مان تحت هک ردنال درف ياقآ روظنم
 و اهتسیخام اب ًالماک وا ،مسیلآهدیا عاونا زا یکی فارتعا اب .تسا  مسیلایرتام ییالعتسا
 نیرتیشحو اهتنا هب ات ادتبا زا« - تسا کیزیفاتم  مسیلایرتام هک دنکیم تقفاوم اهارگتناک
 )34 هحفص( »کیزیفاتم

 همه و فرازاب اب وا  مسیلایرتام یکیزیفاتم هصخشم و »ءالعتسا« هلأسم دروم رد
 .میئوگب رتشیب  ًادعب هک تشاد میهاوخ یتصرف ام اجنیا رد و ،تسا قفاوم ام ياهتسیخام
 لضف و هنارظن هتوک ياعدا تقیقح رد هنوگچ هک ،مینک تقد تسا مهم ًاددجم اجنیا
 رییغت اب هلأسم هنوگچ و دزیریم مه رد  مسیلایرتام و مسیلآهدیا زا نتشذگ ارف هناشورف
 رگا( ینعی »ندرک اطع ار ناشلالقتسا اههژاو دض هب« .دیآیم دوجو هب يراگزاسان و يریذپان
 ناهج و تعیبط )دنک همجرت یلومعم نایب هب ار هتفریذپ ریثأت سویرانوآ ياعدم رپ نابز یسک
 نداهن انب .تسا  مسیلایرتام نآ و ،نتفرگ رظن رد ناسنا ساسحا و روعش زا لقتسم ار یجراخ
 »اهساسحا تابیکرت« یناسنا ساسحا و ئیش نیب ریذپان كاکفنا دنویپ هیضرف رب تخانش
 یگنهامه ؛دناهباشم ،ود ره یکیزیف و یناور رظن زا هک »ناهج رصانع« ؛ماسجا اب هباشم
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 بانتحا و هداس تقیقح تسا نینچ .تسا ندیتلغرد مسیلآهدیا هب راچان هب ،هریغ و ،سویرانوآ
 هتفریذپ ریثأت هنابآم لضاف يژولونیمرت زا یهوبنا ریز زا ناوتیم هجوت ییهرذ اب هک يریذپان
 کیرات ار بلاطم دصق هب هک  ییيژولونیمرت ،دیشک نوریب نیریاس و دلاوا ،پوش ،سویرانوآ
 .دناسرتیم هفسلف زا ار هماع و دزاسیم

 نایم رد یتح ار یئاهههبش تیاهن رد »هناحول هداس مسیلائر« اب سویرانوآ يروئت »يراگزاس«
 هک یمومع دیکأت نیا هک دیوگیم یلیو .ر لاثم ناونع هب .تخیگنارب وا دوخ نادیرم

 هتفرگ salis ogran cum 31  دیاب دیزگرب یفداصت ار »هناحول هداس مسیلائر« سویرانوآ
 ءایشا هب داقتعا رگم دشابن يزیچ تسیاب هناحول هداس مسیلائر ،مزج کی ناونع هب« .دوش

 ناشریذپ كاردا لکش رد  (ausserpersonliche) ناسنا زا جراخ رد هک هسفنیف
 اب یلایخ هن و یلمع تقفاوم رد ًاعقاو هک یتخانش اهنت ،رگید ترابع هب A»دنراد دوجو
 ،هتبلا ،یلیو و !تسا  مسیلایرتام ،یلیو هتفگ رب انب ،هدش قلخ »هناحول هداس مسیلائر«
 ،»ناهج زا ناسنا كرد« رد سویرانوآ هک دریذپب تسا روبجم وا ّاما .دنکیم در ار  مسیلایرتام
 جنرغب و یکمک میهافم زا یئاههتشر کمک هب« ار طیحم و »دوخ« تدحو ،»هبرجت« تدحو
 هب ،سویرانوآ »ناهج زا ناسنا كرد« .)171 هحفص( دزاسیم رارقرب »یگتخاس ًالماک ًاشخب و
 مسیلائر نیب »لداعت داجیا« هصیصخ ًالماک ،هیلوا مسیلآهدیا لباقم رد یلمعلاسکع ناونع
 ایآ هک نیا ّاما .دراد ار ارگ بتکم هفسلف یتسیلآهدیا تخانش يروئت و میلس لقع هناحول هداس

 ینعی ،Grunderfahrung ار نآ یلیو( هبرجت تیمامت و تدحو دناوتیم یلداعت نانچ
 »مزاسیمن للدم نم ،دیامن رارقرب ار )!رگید هزات ناهج کی - دناوخیم یساسا هبرجت
 )170 هحفص(

 هب لداعت مسیلایرتام و مسیلآهدیا نیب تسناوتن سویرانوآ »هبرجت« !شزرا اب ناعذا کی[
 هبرجت هفسلف ات دنکیم در ار هبرجت »یبتکم هفسلف« یلیو دسریم رظن هب B].دروآ دوجو

 …دزاس نآ نیزگیاج ،تسا شوشغم ربارب هس هک ،ار »یساسا«

 

 

 
A- 170 هحفص یلیو .ر Gegen die Schulweisheit 
B- دهد یتشآ ار  مسیلایرتام و مسیلآهدیا تسناوتن سویرانوآ «هبرجت» !شزرا اب ناعذا کی :مجرتم همجرت. 

Ein Vertvolles Eingeständnis! Einen Ausgleich zwischen Idealismuns und 
Materialismus ist der Ä Erfahrung von Avenarius nicht gelungen.  S.76 P2 
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 ؟تشاد دوجو ناسنا زا لبق تعیبط ایآ -4
 

 ًادج یعیبط ملع .تسا ضقانت رد سویرانوآ و خام هفسلف اب هژیو هب لاوئس نیا هک میاهدید
  چیه هن و ناسنا هن نآ رد هک تسا هتشاد دوجو یتیعقوم رد راب کی نیمز هک دزرویم دیکأت
 ،يدعب هدیدپ کی یلآ هدام .دشاب هتشاد دوجو تسناوتیمن و هتشادن دوجو يرگید هدنز دوجوم
 تابیکرت« چیه ،یکرَدُم هدام چیه هک ددرگیم هجیتن .تسا ینالوط لماکت کی هویم
 هیرظن قبط رب طیحم اب »ریذپان كاکفنا« دنویپ ردً اروصتم هک يدوخ چیه ،»اهساسحا
 کی تالوصحم ساسحا ،روعش ،هشیدنا و تسا نیتسخن ،هدام .تشادن دوجو ،دشاب سویرانوآ
 هحص نآ رب ًادکؤم یعیبط ملع هک ،یتسیلایرتام تخانش تسا نینچ .دنشابیم یلاع لماکت
 .دراذگیم

 دوخ يروئت نیب داضت نیا مسیسیتیرکویرپما يالاو ناگدنیامن ایآ هک ،دیآیم شیپ لاوئس نیا
 حرط ار لاوئس نیاً احیرص و دناهدرک هدهاشم اهنآ ،يرآ ؟دناهدرک هدهاشم ار یعیبط ملع و
 هب تبسن شیارگ هس .دوش هتشادرب نایم زا دناوتیم داضت نیا یئاههیرظن هچ اب هک دناهدرک
 تاشیارگ و سویرانوآ دوخ شیارگ ،دناصاخ هجوت ياراد مسیلایرتام رظن هطقن زا لاوئس نیا
 یلیو .ر و تلوزتپ .ژ شانادیرم

 رد »هوقلاب« يزکرم هژاو يروئت کمک هب ار یعیبط ملع اب داضت دشوکیم سویرانوآ
 دوخ نیب »ریذپان كاکفنا« دنویپ یگنهامه ،مینادیم هک يروط هب .درادرب نایم زا یگنهامه
 يزکرم هژاو موهفم ،يروئت نیا راکشآ یلوقعم ان ندرب نایم زا روظنم هب .تسا طیحم و
 زا ناسنا لماکت دروم رد هلأسم نیا تسا هنوگچ ،لاثم ناونع هب[ .ددرگیم لخاد »هوقلاب«
 هدش هضرع هفطن کی طسوت »يزکرم هژاو« رگا دراد دوجو )»هژاو دض«( طیحم ایآ ؟هفطن

 طیحم اب هطبار رد هوقلاب يزکرم هژاو«C  ییهفطن متسیس ،دهدیم خساپ سویرانوآ A]؟دشاب
 رفص يواسم زگره هوقلاب يزکرم هژاو ،)140 هحفص 32 »اهتشاددای«( «تسا هدنیآ يدرف

 اهنت هکلب  (elterliche Bestandteile) دنرادن دوجو ینیدلاو زونه یتقو یتح ،تسین

 
A- يزکرم هژاو« رگا دراد دوجو»هژاو دض«( طیحم ایآ ؟روطچ هفطن زا ناسنا لماکت هرابرد ،لاثم ناونع هب :مجرتم همجرت« 

 ؟دشاب هدش هضرع هفطن کی طسوت
Wie steht es zum Beispiel mit der Entwicklung des Menschen aus dem 
Embryo? Existiert eine Umgebung (= "Gegenglied"), wenn das "Zentralglied" 
ein Embryo ist? S. 68   
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 (141) تسا ندش نیدلاو هب رداق »طیحم هدنهد بیکرت ءازجا« )م – يواسم(

 ظفح روظنم هب نیا رب دیکأت تسیسیتیرکویرپما يارب .تسا ریذپان كاکفنا یگنهامه سپ
 نیا يزکرم هژاو ناسنا .تسیرورض - اهنآ تابیکرت و اهساسحا - شیوخ هفسلف ینابم
 هژاو کلاذعم ،تسا هدماین ایند هب زونه وا یتقو ،تسین یناسنا یتقو ّاما .تسا یگنهامه
 هک تسا روآ بجعت !تسا هدش هوقلاب يزکرم هژاو کی اهنت ؛تسین رفص يواسم يزکرم
 !دنریگب يدج ،دربیم شیپ  ار یتایرظن نینچ هک ار یفوسلیف دنناوتیم هک دنتسه یمدرم
 )یئارگنامیا زا ینعی( کیزیفاتم زا یلکش چیه نمشد دنکیم حیرصت هک یسک ،تدنوو یتح
 هک ار »هوقلاب« هملک اب »هبرجت موهفم هنایارگ یفوص يزاس کیرات« دش روبجم ،تسین
 )379 هحفص نیشیپ( .دریذپب ،دزاسیم ناریو ًالماک ار یگنهامه

 هوقلاب رد نآ يریذپان كاکفنا هک یگنهامه کی زا ًادج دناوتیم یسک روطچ ،یتسار هب و
 ؟دنک تبحص ،دوشیم لیکشت نآ ياههژاو زا یکی ندوب

 هوقلاب يزکرم هژاو هب تسا نکمم رگا ؟تسین یئارگنامیا دمآرد  شیپ ،يرگیفوص نیا ایآ
 دیابن ناسنا گرم زا دعب ینعی ،هتشذگ طیحم اب هطبار رد ارچ ،دیشیدنا هدنیآ طیحم اب هطبار رد
 نیا هب ّاما ،لوبق ؟تفرگن دوخ يروئت زا ار هجیتن نیا سویرانوآ تفگ دیهاوخ ؟دیشیدنا نآ هب
 نیا ،1894 لاس رد ،سویرانوآ .رتهب هن و دش رتنوبج هناعجترم و درخبان يروئت نیا رطاخ
 - تربوش .ر نکیل .دنک نانچ دیسرت دیاش ای ،دناشکن شایقطنم يریگ هجیتن هب ار يروئت
 ،دسرب یهلا جیاتن هب ات تشگرب يروئت نیا هب  1896 رد ،دید میهاوخ هک يوحن هب ،نردلوس
 ار )مسیخام هب( کیدزن رایسب يریسم نردلوس - تربوش تفگ هک ،ار خام دیئأت  1906 رد هک
 ،گنیرود هب هلمح ردً الماک سلگنا )4 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«( .دروآ تسد هب ،دومیپیم
 ،شاهفسلف رد یئارگنامیا يارب یئاههنزور هناراوتسا ان ندراذگزاب رطاخ هب ،ممصم دحلم کی
 هچ رگا ،دومن دراو تسیلایرتام گنیرود هب ار ماهتا نیا ،قح هب و ،اهراب سلگنا .دوب قحم

 ّاما .دوب هتفرگن یهلا هجیتن چیه ،)م – مهدجه نرق( داتفه ياهلاس رد لقاال ،ریخا صخش
 کلاذعم ،میریگ رظن رد تسیسکرام ار نانآ دنهاوخیم هک میراد ار یناسک دوخ نایم رد ام
 .تسا یئارگنامیا هب کیدزن یلیخ هک دنروآیم ییهفسلف ،مدرم يارب

 ملع یکیتیرکویرپما عضوم زا هک دیآ رظن هب نینچ دناوتیم« :تشون اج نامه رد سویرانوآ[
 رظن زا هک ،دنک حرط ار یتالاوئس ام ینونک طیحم زا یلحارم يهرابرد تسین قحم یعیبط
 ققحم« :دهدیم خساپ سویرانوآ )144 هحفص( A]».دشاب هتفرگ یشیپ ناسنا دوجو زا ینامز

 
A- رد سویرانوآ :مجرتم همجرت Bemerkungen  ملع ،یکیتیرکویرپما هاگدید زا هک دسریم رظن هب« تشون 

  ».تسین ،دنتشاد اج نامه ناسنا دوجو زا ،نامز رد هک ام رضاح  طیحم زا یئاههرود هرابرد قحتسم یعیبط
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 ینعی( »دزرو بانتجا دوخ “sich hinzuzudenken“ ندرک روصت زا ًانهذ دناوتیمن
 رگا( دهاوخیم ملاع هچ نآ اریز« دهدیم همادا سویرانوآ ).دشاب رضاح يدوخ هک نیا روصت
 مدقم دیاب نیمز هنوگچ :تسا نیا اهنت ًاساسا )دشابن هاگآ نآ زا ینشور هب تسا نکمم وا هچ
 کی شقن رد ار دوخ ًانهذ تسیابیم نم رگا ددرگ فیرعت ناسنا ای هدنز تادوجوم روهظ رب
 میتسناوتیم ام هک دوب ندیشیدنا لباق یئوگ هک یقیرط نامه هب تسرد - منک ریوصت رظان

 یلئاسو کمک هب ار يرگید یسمش هموظنم )م – خیرات( ای رگید ییهراتس خیرات دوخ نیمز زا
 ».میئامن لابند لماک

  ناونع هب ار دوخً انهذ هراومه ام« .دشاب هتشاد دوجو ام روعش زا لقتسم دناوتیمن ئیش کی
 ».میئامنیم ریوصت ،دیامن كرد ار ئیش دشوکیم هک یلقع

  ار ناسنا رب مدقم تعیبط هب و ئیش ره هب ناسنا نهذ »ینهذ ریوصت« ترورض يروئت نیا
 رد ،مود فارگاراپ رد و  سویرانوآ .ر »رخأتم تسیویتیزوپ« تاملک رد لوا فارگاراپ رد نم
 راکشآ ردق نآ يروئت نیا هطسفس .ماهداد ناشن Aهتشیف .ج.ژ ارگینهذ تسیلآهدیا تاملک
 یلیخت ام روضح ، »مینک ریوصت ًانهذ« ار دوخ ام رگا .تسا هدننک هتسخ نآ لیلحت هک تسا
 کی دناوتیمن لمع رد ناسنا .تسا یعقاو ناسنا رب مدقم نیمز دوجو نکیل - دوب دهاوخ
 نآ رد شیوخ دوجو »روصت« و ،دشاب یبامیس تلاح کی رد نیمز ،لاثم ناونع هب رگهدهاشم
 هیرظن نیا اب ار منهج دوجو مشوکیم نم هک نآ دننام ًانیع ،تسا یئارگ کیرات کی نامز
 ،»مدرکیم ریوصت« اج نآ رد رگهدهاشم کی ناونع هب ار دوخ »ًانهذ« نم رگا هک منک تباث
 غلاب نیا هب یعیبط ملع و مسیسیتیرکویرپما »يراگزاس« .منک هدهاشم ار منهج متسناوتیم
 نآ شریذپ ناکما هک دشخبیم »ینهذ ریوصت« هب يزیچ هنافوئر سویرانوآ هک ددرگیم
 نیمز هک دنکیمن کش يزغم ملاس و هدیمهف ناسنا چیه .تسا هدش یفن یعیبط ملع طسوت
 هتشاد دوجو نآ رد تسناوتیمن  »يزکرم هژاو« چیه ای یساسحا چیه ،یتایح چیه ینامز رد
 زا یبیکرت نیمز هک ددرگیم هجیتن نآ زا هک ،سویرانوآ و خام يروئت یمامتً اتجیتن و ،دشاب
 نآ رد هک يرصانع زا یتابیکرت« ای )»دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا«( تسا اهساسحا
 رفص يواسم دناوتیمن زگره نآ يزکرم هژاو هک ییهژاو دض« ای ».دناهباشم یکیزیف و یناور
 .تسا تافرخزم هب ینهذ مسیلآهدیا ندناشک اب یفسلف یئارگ کیرات کی ،»ددرگ

 
…Es könnte scheinen", schreibt ebendort Avenarius, "als ob gerade von 
empiriokritischem Standpunkte aus die Naturwissenschaft gar nicht 
,berechtigt, wäre, nach Perioden unserer jetzigen Umgebung zu fragen, 
welche dem Dasein des Menschen zeitlich vorangehen sollte."   S. 69  P2 

A- هرود ،هتشیف .ج.ژ Aenesidemus، 1794، كرد شیلنیاز bd. I 19 هحفص 
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 .درک مرش ساسحا و هدیمهف ،دوب هداتفا نآ رد سویرانوآ هک ار ییهنادارخبان عضوم تلوزتپ .ژ
 )65 شخب( لماک فارگاراپ کی ،)مود دلج( دوخ »قلطم هبرجت هفسلف رب ییهمدقم»« رد وا

  .درک »نیمز  (fruhere) نیشیپ ياه هرود تیعقاو هلأسم« فرص ار

 توافتم دنکیم يزاب یشقن )Ich das ( دوخ ،سویرانوآ شزومآ رد« هک :دیوگیم تلوزتپ
 راهظا ًاررکم و اراکشآ تلوزتپ هک مینک تقد راذگب( دنکیم يزاب پوش يارب هچ نآ زا
 نیا کلاذعم )پوش و خام ،سویرانوآ - دش يراذگ هیاپ رفن هس طسوت ام هفسلف :درادیم
 ریثأت تحت اراکشآ تلوزتپ( ».دنکیم افیا دایز تیمها وا يروئت يارب ،دیاش هک تسا یشقن

 همه زین )م – سویرانوآ( وا يارب هک نیا نداد ناشن اب پوش هک دوب هتفرگ رارق تقیقح نیا
 یحالصا دهاوخیم تلوزتپ و ؛دوب هتشادرب هدرپ سویرانوآ زا ،دریگیم رارق دوخ رب ًالماک زیچ
 ییهقطنم هب میناوتیم ام هک تفگ راب کی سویرانوآ« :دهدیم همادا تلوزتپ ).دهد تروص
 نانچ هب میناوتب هک نآ يارب ّاما ،تسا هدیسرن نآ هب یناسنا چیه ياپ زونه هک میشیدنیب

)Ich- دوخ هژاو اب ار نآ هک تسا مزال يزیچ )تسا سویرانوآ زا دیکأت( میشیدنیب یطیحم

) tesnehBezeic تسا رگهشیدنا ،شاهشیدنا )سویرانوآ زا دیکأت( هک ،میهدیم ناشن«  

 :دهدیم باوج تلوزتپ

 ییهقطنم نانچ هب میناوتیم ام ایآ هک تسین نیا ،تخانش يروئت رظن زا مهم لاوئس نکیل«
 يدرف نهذ ره زا لقتسم هک يزیچ ناونع هب ار نآ هب ندیشیدنا قح ام ایآ هکلب ،میشیدنیب
 ».هن ای میراد ،تسا هتشاد ای ،دراد دوجو

 يارب (hindenken) »دنشیدنایب یتهج رد« و دنشیدنیب دنناوتیم مدرم !تسا قح ،قح
 - دوخ يارب یکسراچانول یتح« .دننک ریوصت ًانهذ ار یتنج عون ره و منهج عون ره دوخ
 نیا ّاما ». 33دومن ریوصت ًانهذ ار یبهذم میهافم - میربب راک هب میالم ترابع کی ،بوخ
 یتاریوصت نینچ هناعجترم و یمهو ،یعقاو ریغ هصیصخ ات تسا تخانش يروئت هفیظو ًاقیقد
 .دهد ناشن ار

 شاهفسلف و سویرانوآ يارب ،تسا مزال هشیدنا يارب )زغم ینعی(  Cمتسیس هک نیا ،اریز ...«
 »...تسا لوبق لباق ،دوشیم هضرع اجنیا هک

 رد و تسا زغم نودب هشیدنا يروئت کی سویرانوآ 1876 لاس يروئت .تسین تسرد نیا
 زا یهباشم رصنع ،دید میهاوخ نونکا مه هک یتروص هب ،وا  1891 - 94 ياهلاس يروئت
 .دراد دوجو یتسیلآهدیا لمهم



 
 لوا تمسق – لوا لصف

 
70 

 کیئوزوزم هرودً الثم ،)تلوزتپ زا دیکأت( دوجو طرش کی C متسیس نیا ایآ ّاما ...«

(Sekundärzeit)  ملع عوضوم رد ،سویرانوآ هیرظن هئارا اب ،تلوزتپ و »؟تسا نیمز 
 ،ماهدرک لقن نم هک ،»مینک ریوصت« ًانهذ ار رظان میناوتیم هنوگچ و دهاوخیم هچ ًالمع
 :دنکیم ضارتعا

 نامهب رود رصع نآ رد نیمز هک منک رکف مراد قح نم ایآ هک مینادب میهاوخیم ام ،ریخ«
 ای .تشاد دوجو لبق هقیقد کی ای زورید هک مشیدنایم نآ هرابرد نم هک تشاد دوجو یقیرط
 لقاّدح ام قح هب ددرگ طورشم ،دنکیم اعدا یلیو هک نانچ نآ ، ًاعقاو دیاب نیمز دوجو هک نآ

 ،شالماکت هلحرم نیرتنیئاپ رد هچ رگ ،یئ C متسیس نیعم ییهرود رد هک نیا روصت رد
 .درک میهاوخ تبحص نونکا مه ام ،یلیو هدیا نیا هرابرد »؟درکیم یتسیزمه

 ار لاوئس هک یسک هک دوریم هرفط هیرظن نیا اب یلیو بیجع يریگهجیتن زا سویرانوآ«

 ار دوخ ینعی( »sich wegdenken‛ دنز رانک ار دوخ ًانهذ دناوتیمن ،دنکیم حرطم

 sich) دوخ ندرک روصت ًانهذ زا دناوتیمن نینچ مه ،)دشیدنیب بیاغ

hinzuzudenken)  لوا پاچ ،»ناهج زا ناسنا كرد« ،سویرانوآ( دزرو بانتجا 
 هن ار نم نیا هب رکفت اتح ای هدننک لاوئس ِیصخش ِنم وا هلیسو نیدب[ )130 هحفص ،یناملآ
 هب رواب تیناقح يارب هکلب ،دوب نوکسم ریغ نیمز زونه نآ رد هک هشیدنا لمع يارب طقف
 A.]دنکیم طورشم ،نامز نآ رد نیمز تیدوجوم

 دوخ يارب کیروئت تیمها ردق نآ ام رگا ،دنابانتجا لباق یناسآ هب نیغورد ياههار نیا«
 نامز و ناکم رد هچ نآ ددعتم میهافم زا دیاب تخانش يروئت هک يزیچ اهنت - میوشن لئاق
 ؛دیآ رکفت هب ینشور زرط هب دناوتب و دشاب ریذپ كاردا زیچ نآ هک تسا نیا ،دبلطب ،تسا رود
 .)325 هحفص ،مود دلج( ».تسا دوخ صاخ مولع هدهع هب یقاب

 هت ،دید میهاوخ ً ادعب هک يوحن هب و درک يراذگ مان دحاو نییعت نوناق ار تیلع نوناق تلوزتپ
 ار دوخ تلوزتپ هک تسا ینعم نادب نیا .دومن دراو دوخ يروئت رد ار نوناق نیا هدنکارپ نیشن
 تبسن دوخ هب هدش قارغا تیمها کی وا«( سویرانوآ یئارگنم و ویتکژبوس مسیلآهدیا زا

 
A- يارب هن یطرش ار يدوخ نانچ هشیدنا ای ،دنکیم حرطم ار لاوئس هک یصخش دوخ سویرانوآ دعب ّاما :مجرتم همجرت 
 .دزاسیم نامز نآ رد نیمز دوجو هب رواب هیجوت يارب هکلب ،ینکس لباق ریغ نیمز هب رواب عون

Damit macht er aber das individuelle Ich des Fragenden oder doch den 
Gedanken an dieses Ich zur Bedingung nicht bloß für den Akt des Gedankens an 
die nocht unbewohnte Erde, sondern für die Berechtigung des Glaubens an 
Existenz der Erde in Jener Zeit. 
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 .دهدیم تاجن یتناک ییهدیا کمک هب )دراد ار نآ هناداتسا نابز هک یتروص هب ،»دهدیم

 )م – سویرانوآ هیرظن( نآ نداد شزاس ناکما  مدع ،سویرانوآ هیرظن رد ینیع لماع بایغ
 زا لبق اهتدم  )Objekt = نیع( نیمز درادیم مالعا هک ،یعیبط ملع ياهتساوخ اب

 تیلع هب دومن راداو ار تلوزتپ ،تسا هتشاد دوجو )Subjekt = نهذ( هدنز تادوجوم روهظ
 اب تیلع هطبار رد ناسنا رب مدقم نآ دوجو اریز ،تشاد دوجو نیمز .دیوج هانپ )دحاو نییعت(
 ًایناث ،34 شیپ زا ،دیوگیم تلوزتپ ؟دیآیم اجک زا تیلع ،ًالوا .تسا طبترم نیمز ینونک دوجو
 طبترم رگیدکی اب تیلع طسوت یکسراچانول »ینهذ میهافم« و ،نیطایش ،منهج ياههدیا ایآ
 .دوشیم ناریو تلوزتپ طسوت تروص ره رد »اهساسحا بیکرت« يروئت ً،اثلاث ؟دنتسین
 رتشیب ار دوخ اهنت و ،دنک لح ،دومن هدهاشم سویرانوآ رد هک ار يداضت تسناوتن تلوزتپ
 یجراخ ناهج هک یسانش زاب نیا ینعی ،تسا نکمم لح هار کی اهنت اریز ،دومن راتفرگ
 ًاعقاو یتسیلایرتام لح هار نیا اهنت .دراد دوجو ام نهذ زا لقتسم ،ام نهذ طسوت هدش سکعنم
 لاوئس هرابرد خام و تلوزتپ یتسیلآهدیا ياهلح هار ،نیا اهنت و تسا راگزاس یعیبط ملع اب
 .درادیمرب نایم زا ،درک میهاوخ تبحص هناگادج نآ زا هک ،ار تیلع

 نیلوا يارب ،دنایامنیم لکشم سویرانوآ هفسلف هک ار ياهلأسم ،یلیو .ر ،موس رکیتیرکویرپما
 .دنکیم حرط )»یملع هاگدید اهنت مسیسیتیرکویرپما«( ناونع تحت ییهلاقم رد  1896رد راب
 اب قباطت رد وا لوا هلحرم رد ،؟تسا هدوب هنوگچ ناسنا زا شیپ ناهج :Aدنکیم لاوئس یلیو
 دهدیم همادا دعب یلو ».مینکیم ریوصت هتشذگ رد ًانهذ ار دوخ ام« :دهدیم باوج سویرانوآ
 ام رگا اریز« .میریگ رظن رد یناسنا هبرجت ناونع هب ار هبرجت میتسین دیقم اترورض ام هک
 - ار یناویح ورملق یگداس هب دیاب ،میروآ رظن رد یمومع هبرجت اب دنویپ رد ار یناویح تایح

 رظن رد هیلوا  (Mitmenschen) ناعون مه ناونع هب دشاب مرک نیرتتیمها یب رگا یتح

 فیاظو هک ،دوب مرک کی »هبرجت« نیمز ،ناسنا زا شیپ سپ )73 – 4 تاحفص( »میریگ
 !دهد تاجن ار سویرانوآ هفسلف و سویرانوآ »یگنهامه« ات دادیم ماجنا ار »يزکرم هژاو«
 تسا یئوگ فرخزم يالاب دح اهنت هن هک ياهیرظن اب دیشوک تلوزتپ هک تسین روآ تفگش
 ،)هدش هداد تبسن مرک کی هب هک ناسانش نیمز ياهيروئت اب رظانتم نیمز هرابرد یئاههدیا(
 زا لبق اهنت هن نیمز اریز ،دنکیمن کمک ام فوسلیف هب هجو چیه هب هک تسا ییهیرظن هکلب
 .دنک يدنبزرم ،تشاد دوجو ییهدنز دوجوم ره زا لبق لک رد هکلب ،ناسنا

 
A- Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie  Bd. 20 1896,  S. 72 
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 نوناق« ،هتبلا ّ،اما Aدوب هدش هتشاذگ رانک هعفد نیا مرک .تشگزاب هلأسم نیا هب 1905 رد یلیو
 رظن رد »یقطنم مسیلامرف« کی ًافرص ار نآ هک ،ار یلیو تسناوتیمن تلوزتپ »دحاو نییعت

  هک نانچ ،ناسنا رب مدقم ناهج هلأسم ایآ  -دیوگیم )م – یلیو( فلؤم .دزاس یضار ،دروآیم
 هب ینعی( »دناشک دهاوخن میلس لقع هسفنیف ءایشا هب ،بقع هب« ار ام ،دنکیم حرطم تلوزتپ
 ایآ« دهدیم ینعم هچ تایح نودب لاس اهنویلیم .)!كانتشحو هچ هک یتسار هب ! مسیلایرتام
 زا جراخ ءایشا هک تسا ینعم نآ هب نیا و !B هن هک هتبلا ؟تسا هسفنیف ئیش کی نامز دیاش
 هرابرد ام هک یئاههکت کمک هب اهناسنا تسد هب هک دنامهو زا یئاههرذ ،تارثأت اهنت ناسنا
 و ...؟دراد تایح نایرج زا سرت هب يزاین فوسلیف ایآ ؟هن ارچ و .دناهدش هتخاس ،میباییم دوخ
 بایرد ار هظحل و نک اهر ار اهمتسیس هب قشع نیا همه :میوگیم دوخ هب نینچ نم

)ergreife den Augenblick(، هک ییهظحل ،ینکیم یگدنز نآ رد هک ییهظحل 

 )177 – 8 تاحفص( »دروآیم يداش اهنت

 هک تسا يزیچ نآ ،شانینط رپ تارابع مغریلع ،نیا - یئارگنم ای مسیلایرتام ای !بخ ،بخ
  .دسریم نآ هب ،دنکیم لیلحت ار ناسنا زا شیپ تعیبط دوجو هلأسم یتقو یلیو

 نیبج قرع اب و دناهدش رهاظ ام يور شیپ رد مسیسیتیرکویرپما يوگ بیغ هس مینک هصالخ
 .دننک رپ ار یئارگنم ياههرفح ات ،دنزاس راگزاس یعیبط ملع اب ار دوخ هفسلف ات دناهدیشوک
 .دومن یعقاو يایند نیزگیاج ار یلایخ يایند کی و درک رارکت ار هشیف هیرظن سویرانوآ
 تسکش زا دعب هک یلیو[ .تفر یتناک مسیلآهدیا تمس هب و دیرب هتشیف مسیلآهدیا زا تلوزتپ
 داد ول نینچ ،هتساوخان ار تقیقح و تشاذگ دوخ لاح هب ار هیضق ،دوب هدش هدیجنر »مرک«

)ausplaudern(: رضاح يهظحل رگم چیه ًاساسا ای و یئارگنم ای مسیلایرتام ای.[C 

 طسوت  هنوگچ هلأسم نیا میهد ناشن هدنناوخب هک دنامیم یقاب نیا ام يارب اهنت
 هفسلف ’رد‘ یتاعلاطم« رد فرازاب اج نیا .دش یسررب و هدیمهف ام یموب ياهتسیخام

 
A- یناملآ نتم .بتکم لقع هیلع( :مجرتم همجرت ]»یبتکم تمکح هیلع«[ ،یلیو .ر: gegen die 

Schulweisheit)،  1905، 173 - 78 تاحفص 
B- دومن میهاوخ ثحب اهتسیخام اب ً ادعب ار هتکن نیا ام. 
C- مدع يور زا ار تقیقح و تخادنا رود هب ار جنفسا ،دوب هدروخ  همطل »مرک« تسکش زا هک ،یلیو :مجرتم همجرت 

 .رضاح هظحل رگم زیچ چیه یئاسانشزاب یتح ای ،یئارگ نم ای مسیلایرتام ای :دنارپ نوریب دهعت
Willy gab es, nachdem er mit dem "Wurm" Fiasko erlitten hatte, auf und 
plauderte unversehens die Wahrheit aus: entweder Materialismus oder 
Solipsismun oder gar überhaupt nichts als der gegenwärtige Augenblick. 
(S.74 p2) 
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 :دیوگیم )11 هحفص( »مسیسکرام

 نمؤم يامنهار Vademecum 35 دومنهر تحت هک دنامیم یقاب نیا ام يارب نونکا«
 هب ،مینک طوقس یئارگنم خزود هریاد نیرتفوخم و نیرخآ هب« )فناخلپ ینعی( »دوخ
 رطخ هب ار ینهذ مسیلآهدیا ره ،دشخبیم نانیمطا ام هب فناخلپ هک هنوگ نآ ،هک ییهریاد
 رظن رد Bاهسکیرتپاکرآ و Aاهسوراس ویتکیا طسوت هک هنوگ نآ هب ناهج روصت ترورض
 باقعا اهنت هک يرصع هب ار دوخ راذگب ،دسیونیم فناخلپ .دنکیم دیدهت ،هدشیم هتفرگ
 نیا .مینک لقتنم کیئوزوزم هرود هب ،لاثم ناونع هب ،دنتشاد دوجو نیمز رب ناسنا رود رایسب
 ینهذ لاکشا هاگ نآ نانآ ؟دوب هچ هاگ نآ تیلع و نامز ،ناکم عقوم هک دیآیم شیپ لاوئس
 نیناوق نامز نآ رد یسک هچ لقع و ؟دندوب اهسوراس ویتکیا ینهذ لاکشا نانآ ایآ ؟دندوب هک
 چیه یتناک هفسلف اهشسرپ نیا هب ؟سکیرتپاکرآ لقع ؟درکیم لامعا تعیبط رب ار دوخ
 ».ددرگ در نردم ملع اب راگزاسان ًاقلطم يزیچ ناونع هب تسیابیم  و .دهدب دناوتیمن یخساپ
 )117 هحفص خابریوف .ل(

 هعطق کی زا لبق تسرد - دید میهاوخ هک يوحن هب - ار فناخلپ لوق لقن فرازاب اجنیا
 نیمز خیرات .درادن دوجو ینیع ،نهذ نودب دیوگیم مسیلآهدیا« :ینعی ،دنکشیم مهم رایسب
 اهتدم ینعی .تشاد دوجو ددرگ رهاظ نهذ هک نآ زا لبق اهتدم نیع هک دهدیم ناشن
 تقیقح ،لماکت خیرات ...دندوب روعش زا یکرد لباق هجرد ياراد هک یئاهمسیناگرا روهظ زا لبق
 ».دزاسیم راکشآ ار مسیلایرتام

 :میهدیم همادا ار فرازاب زا لوق لقن

 هک میروآ رطاخ هب راذگب ؟دزاسیم ایهم ار بولطم لح هار فناخلپ هسفنلایف ئیش ایآ ّاما ...«
 دنتسه دوخ سفن رد هک هنوگ نآ هب ءایشا زا ییهدیا چیه میناوتیمن ام فناخلپ رب انب یتح
 ار دوخ یسح ياضعا رب نانآ لمع جیاتن اهنت ،ار نانآ ياهدامن اهنت ام ؛میشاب هتشاد

 هحفص ،خابریوف .ل( .’دنرادن  (Gestalt) یلکش چیه نانآ لمع نیا زا ادج‘ .میسانشیم
 یسح ياضعا اهنت ،اراکشآ ؟دنتشاد دوجو اهسوراسویتکیا هرود رد یسح ياضعا هچ )112

 یعقاو و یلمع ياهدامن اهسوراس ویتکیا ياههدیا اهنت هاگ نآ ،نانآ ریاظن و اهسوراسویتکیا
 یعقاو يهنیمز رب دهاوخب سانش ناتساب رگا زین فناخلپ رب انب ،نیاربانب .دندوب هسفنلایف ءایشا
 و دسیونب اهسوراسویتکیا تاروصت وترپ رد ار کیئزوزم هرود ناتساد تسیابیم ،دنامب یقاب
 ».تسا هدشن هتشادرب شیپ هب یئارگنم اب هسیاقم رد مه مدق کی اهنت ،هجیتن رد

 
A- هتسیزیم یسانش نیمز مود هرود رد هک یهام هیبش گرزب هدنزخ یعون. 
B- تسا هدوب ناگدنزخ و ناگدنرپ نیب طساو دح و هدوب راد هرهم و لیوط یمد ییراد هک يروناج لیسف نیرتیمیدق. 
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 بانتجا نآ زا میتسناوتیمن .دشخبب ار ینالوط لوق لقن دیاب هدنناوخ( لماک هیرظن تسا نانچ
 یندوک لوا هجرد لاثم کی ناونع هب ندش نادواج شزرا هک ییهیرظن ،تسیخام کی )میزرو
  .دراد ار

 ناشریثأت زا جراخ ،هسفنلایف ءایشا رگا .تسا هدرک میلست ار دوخ فناخلپ دنکیم لایخ فرازاب
 کیئوزوزم هرود رد هک تسا ینعم نیدب نیا سپ ،دنرادن ییهبنج چیه ،ام یسح ياضعا رب
 هاگدید تسا نیا ایآ و .دنتشاد دوجو اهسوراسویتکیا یسح ياضعا »لکش« ناونع هب نانآ
 ایآ ،تسا یسح ياضعا رب »هسفنلایف ءایشا« ریثأت هجیتن »لکش« کی رگا ؟تسیلایرتام کی
 ؟درادن دوجو رگید یعون ای عون کی یسح ياضعا زا لقتسم ءایشا هک دوشیم هجیتن

 »تسا هدیمهف دب« ار فناخلپ تاملک یتسار هب فرازاب هک مینک ضرف هظحل کی يارب راذگب

 کیرات )م – فرازاب( وا دزن رد اهنآ هک ،)دسریم رظن هب لمتحم ریغ یضرف نانچ هچ رگ(
 هک( فناخلپ اب يزاب ریشمش هقباسم کی ریگرد فرازاب ایآ :میسرپیم .داب نینچ .دندش رهاظ
 دشوکیم وا هک نآ ای ،تسا )!دنربیم الاب مسیلایرتام هدنیامن اهنت عضوم ات ار وا  اهتسیخام
 ،دیسر هریغ و ضقانتم ای ،کیرات امش رظن هب فناخلپ رگا ؟دنک نشور ار  مسیلایرتام هلأسم
 تلاهج ّاما ؟دیسانشیمن ار نانآ هک لیلد نیا هب ایآ ؟دیدرکن ور اهتسیلایرتام ریاس هب ارچ

 .تسین  (Kein Argoment) یهجوم لیلد چیه

 دوجو و یجراخ ناهج یسانشزاب  مسیلایرتام یساسا همدقم هک دنادیمن یتسار هب فرازاب رگا
 دروم کی دوخ لباقم رد لمع رد ام تروص نیا رد[ ،تسام نهذ زا لقتسم و جراخ ءایشا
 1710رد هک میزادنایم یلکرب دای هب ار هدنناوخ ام A].میراد ار ییهزادنا زا جراخ لهج ریگمشچ
 دنراد دوجو ام نهذ زا لقتسم هک »هسفنلایف ءایشا« زا ناشیسانشزاب يارب ار اهتسیلایرتام 
 ای یلکرب اب هک تسا دازآ یسک ره هتبلا .درکیم تمالم ،دندرگیم سکعنم ام نهذ طسوت و
 ًایواستم زین نیا ّاما .تسا ثحب لباق ریغ نیا ؛دریگب ههبج اهتسیلایرتام هیلع رگید سک ره
 همدقم زا یشوپ مشچ ای فیرحت و  مسیلایرتام زا ندرک تبحص هک تسا ثحب لباق ریغ
 .تسا هلأسم رد لوقعمان شاشتغا ندرک دراو ، مسیلایرتام یمامت یساسا

 دوجو نهذ کی نودب ینیع چیه مسیلآهدیا يارب هک تفگ یتقو ،تفگ تسرد فناخلپ ایآ
 شیب امک يزرط هب و دراد دوجو نهذ زا لقتسم نیع  مسیلایرتام يارب هک نآ لاح .درادن
 هک یسک ره هاگ نآ ،تسا طلغ نیا رگا ؟ددرگیم سکعنم ناسنا نهذ رد بسانتم

 
A- تسا فعاضم تلاهج زا دروم کیً اتقیقح نیا :مجرتم همجرت.  

Dann hätten wir in der Tal einen eklatanten Fall äusserster Ignoranz vor 
uns (S.76)  
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 هراشا فناخلپ ياطخ نیا هب تسیابیم ،تسا لئاق مسیسکرام هب یمارتحا نیرتکچوک

 ،سکرام اب ،يرگید سک اب هکلب[ ،تخادرپیم )م – فناخلپ( وا هب تسیابیمن و درکیم
 لدج هب ناسنا روهظ زا شیپ تعیبط و  مسیلایرتام يهلأسم دروم رد خابریوف ،سلگنا
 ،دیبایب اج نیا یئاطخ دیتسین رداق امش رگا لقاال ای ،تسا تسرد نیا رگا ّاما A].تخادرپیم
 قرف روصت نیرتیساسا ندز مه رب و اهتراک نتخیر مه هب يارب امش ششوک هاگ نآ
 .تسا یبدا یگتسیاشان کی ،هدنناوخ نهذ رد مسیلآهدیا اب مسیلایرتام

 فناخلپ طسوت هک ياهملک نیرتکچوک زا لقتسم ،لاوئس نیا رد هک یئاهتسیسکرام يارب
 هب هن دیاش( مینادیم هک يوحن هب هک ار خابریوف .ل هدیقع ،دناهقالعیذ ،هدش هدنار نابز رب
 زا ،تسا روهشم هک يوحن هب ،وا قیرط زا سلگنا و سکرام و دوب تسیلایرتام کی ،)؟فرازاب
 دوخ یعافد خساپ رد خابریوف .مینکیم لقن ،دندمآ دوخ یتسیلایرتام هفسلف هب لگه مسیلآهدیا

 :تشون ،)R. Haym( میه .ر هب

 ،مسیلآهدیا يارب لقاال ای ،يرظن هفسلف يارب ،تسین نهذ ای ناسنا عوضوم کی هک ،تعیبط«
 ام ياهتسیخام هک تقیقح نیا زا لیصفت هب  ًادعب ام( تسا ارگیتناک هسفنلایف ئیش کی
 میهاوخ تبحص ،دنریگیم هابتشا یتسیلایرتام هسفنلایف ئیش اب ار یتناک هسفنلایف ئیش
 ببس ار مسیلآهدیا لاوز هک تسا تعیبط نیا نکیل ،تسا تیعقاو نودب يدیرجت ،)درگ
 طیارش هک ییهطقن هب بقع هب ار ام ًاترورض شاینونک تلاح رد لقاال یعیبط ملع .ددرگیم
 و مشچ عوضوم کی زونه نیمز ینعی ،تعیبط هک یتقو ،دندوب بیاغ زونه ناسنا دوجو يارب

 absolut) یناسنا ریغ ًاقلطم دوجوم کی تعیبط ًاتجیتن هک یتقو ،دوبن ناسنا نهذ
unmenschliches Wesen)  ًالباقتم تسا نکمم مسیلآهدیا .دنکیم تیاده ،دوب 

 von der) دوشیم هدیشیدنا امش طسوت هک تسیزیچ زین تعیبط ّاما :دهد باوج
gedachte)، تشادن دوجو ًالمع ینامز تعیبط نیا هک ددرگیمن هجیتن نیا زا ّاما ً،انئمطم. 

 نانآ هب نم رگا دنرادن دوجو نم يارب نوطالفا و طارقس هک تقیقح نیا زا هک نآ لثم تسرد
 B».دنتشادن دوجو نم نودب ینامز ًالمع نوطالفا و طارقس هک ددرگیمن هجیتن ،مشیدنین

 
A- رب مدقم تعیبط دوجو و  مسیلایرتام هلأسم رد ،خابریوف ،سلگنا ،سکرام هب ،رگید یسک هب هکلب :مجرتم همجرت 

 .تخادرپیم ناسنا
Sondern mit jemand anders, mit Marx, Engels, Feuerbach über die Frage 
des Materialismus und der Natur vor dem Auftreten des Menschen 
auseinander-setzen. S. 76 

B- خابریوف .ل ،نورگ لراک ای ،510 هحفص ،1903 تراگتوتشا ،راثآ هعومجم .خابریوف .ل 
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 رب مدقم تعیبط دوجو هاگدید زا ار مسیلآهدیا و مسیلایرتام ،خابریوف هک نانچ نآ تسا نیا
 ،خابریوف طسوت )»رظان ینهذ ندرک ریوصت«( سویرانوآ هطسفس .تفرگ رظن رد ناسنا روهظ
 ار نهک یتسیلآهدیا ياههطسفس ًالماک یلو ،تخانشیمن ار »رخأتم مسیویتیزوپ« هک
 نیا ًافرص هکلب ،دنکیمن داهنشیپ ام هب ییهزات زیچ چیه ًاقلطم فرازاب و .دیدرگ در ،تخانشیم
 )ناسنا رب مدقم ،نیمز رب( مدوب اج نآ نم رگا« :دیامنیم رارکت ار یتسیلآهدیا نهک هطسفس
 ترابع هب )29 هحفص مسیسکرام هفسلف ’رد‘ یتاعلاطم( ».مدیدیم نانچ و نینچ ار ناهج
 ناسنا هک( تسا یعیبط ملع اب ضقانتم و هنادرخبان اراکشآ هک مزاسب یضرف نم رگا :رگید
 فاکش دوب مهاوخ رداق ،)دشاب رظان تشاد دوجو ناسنا هک نآ زا شیپ يرصع رد دناوتیم
 !منک رپ ار ماهفسلف

 »یلکشم« وا هک نیا زا دعب ار وا هنابیدا ياهشور هطبار نیا رد و عوضوم هب فرازاب شناد[
 نیا زا و درکن نایب یتغل چیه اب ،دندوب نابیرگ هب تسد نآ اب یلیو و تلوزتپ ،سویرانوآ هک ار
 هک دیچ یمهرد يهرفس نانچ نآ هدنناوخ يارب و تخیر گید کی رد ار زیچ همه رذگهر
 مسیلآهدیا A].دومن یبایزرا ناوتیم ،دنامن یقاب یقرف هنوگ چیه یئارگنم و  مسیلایرتام نیب
 رب ناشلمع زا جراخ ءایشا دوجو یفن  مسیلایرتام هب و هدیدرگ هضرع »مسیلائر« ناونع هب
 و  مسیلایرتام نیب یئادتبا توافت خابریوف ای ًاتقیقح !تسا هدش هداد تبسن ام یسح ءاضعا
 ضوع ار هفسلف یئادتبا قیاقح ًالماک ءاکرش و فرازاب هک نآ ای ،تسنادیمن ار مسیلآهدیا
 .دناهدرک

 :دنکیم ظح فرازاب زا ًاتعیبط هک یفوسلیف ،میریگب ار فنیتنلاو راذگب ای

 هحفص( »تسا نیع و نهذ  (Korrelativität) یگتسباو يروئت رازگناینب یلکرب« -1
 .تسا »قیمع لیلحت« کی نیا !هن ،هآ .تسین هنابآم یلکرب مسیلآهدیا نیا )148

 )!ریسفت طقف( ریسفت یلومعم  (!) لکش زا رظن فرص ،هبنج نیرتتسیلائر رد« -2

 
A- هب یتح فرازاب .دهدیم وا هنابیدا ياهشور و عوضوم هب فرازاب تفرعم نازیم  زا ییهدیا نیا :مجرتم همجرت 

 عوضوم لک زا ،هوالع هب و ؛درکن ییهراشا ،دندوب نابیرگ هب تسد نآ اب یلیو و تلوزتپ ،سویرانوآ هک »یلکشم«
 هک دوشیم رهاظ نینچ ماجنارس هک ،تشاذگ یندرکن رواب راکملقلش نانچ هدنناوخ يور شیپ ،تخاس ياهمیق نانچ
 !درادن دوجو یئارگنم و  مسیلایرتام نایم یتوافت چیه

Danach kann man die Sachkenntnis bzw. die literarischen Methoden 
Basarows beurteilen, der die "Schwierigkeit", mit der sich Avenarius, 
Petzoldt und Willy herumschlagen haben, mit keinem Wort erwähnte und 
dabei alles derart in einem topf warf und dem Leser ein so unglaubliches 
Durcheinander auftischte, dass zwischen Materialismus und Solipsismus 
überhaupt kein Unterscheid übrigblieb!   S.77  P3 
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 )148 هحفص( ».دناهدش هلومرف سویرانوآ طسوت يروئت یساسا تامدقم ،ناشیتسیلآهدیا
 !دناهدش روحسم يرگیفوص اب مینیبیم هک يوحن هب ناکدوک

 نیعم یطیحم رد ار دوخ يدرف ره هک تسا نآ سویرانوآ تفرعم عورش هطقن موهفم« -3
 نامه (!) ریذپان یئادج و هتسویپ ياههژاو ناونع هب طیحم ود ره ،رگید ترابع هب .دباییم
 و فرازاب - تسین مسیلآهدیا نیا !تسا هکرعم )148 هحفص( ».دناهتشگ هضرع یگنهامه
 و نهذ «يریذپان یئادج نیا - دناهدش دنلب مسیلآهدیا و  مسیلایرتام تسد يور فنیتنلاو
 .تسا »یتسیلائر هزادنا یب ،نیع

 هژاو چیه نآ يارب هک تسین ییهژاو دض چیه هک ینعی ،تسا تسرد سکع دیکأت ایآ« -4
 اهلگنج Aنییکرآ هرود رد ...هن (!) ًاتعیبط ؟دشاب هتشادن دوجو - درف کی - يرظانتم يزکرم
 یئادج هک تسا ینعم نآ هب نیا )148 هحفص( ».دوبن یناسنا چیه کلاذعم ...دندوب زبسرس
 ؟تسین »یعیبط« نیا !دوش ادج دناوتیم ریذپان

 هحفص( ».تسا ینالقع ریغ هسفنلایف ئیش هلأسم ،تخانش يروئت رظن هطقن زا کلاذعم« -5
 ءایشا دوجو نیا اب ،دنتشادن دوجو ییهدننک سح اهمسیناگرا هک ینامز نآ !هک نیا و )148

 .دندوب اهساسحا اب هباشم »رصانع تابیکرت«

 یلکش هب ار اههشیدنا (!) نیا ،بوش و نردلوس - تربوش صخش رد نایارگتاذ بتکم« -6
 نیا« ّاما )149 هحفص( ».تفای یئارگنم تسب نب رد ار دوخ و درک سبلم هدافتسا لباق ریغ
 حیضوت کی هتبلا مسیسیتیرکویرپما و دنرادنرب رد ار یئارگنم چیه هتبلا ،دوخ »اههشیدنا
 سویرانوآ اب تقفاوم رد ار دوخ یتقو دنیوگیم غورد هک نایارگتاذ هناعجترم ياهيروئت
 !تسین ،دنرادیم مالعا

 .تسا تاملک زا راگزاسان یطولخم .تسین هفسلف نیا ،یخام نایاقآ

 

 ؟دنکیم رکف زغم کمک اب ناسنا ایآ -5
 

 روعش" هک فناخلپ زت هب رگا« :دسیونیم وا .دهدیم تبثم خساپ لاوئس نیا هب ًادکؤم فرازاب
 لاثم ناونع هب ،دوش هداد رتشخب تیاضر یلکش "تسا هدام )فرازاب ؟( ینورد تلاح کی

 ار نآ سویرانوآ هن خام هن هاگ نآ ،"تسا یغامد شیوپ زا یعبات ینهذ شیوپ ره" هک نیا
 

A- یسانش نیمز ياههرود زا یکی 
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  )29 هحفص ،»مسیسکرام هفسلف ’رد‘ یتاعلاطم«( ».دنوشیمن رکنم

 یتسیلایرتام چیه یسور تسیخام يارب .تسین هبرگ زا رتيوق يروناج چیه شوم يارب
 یتسیلایرتام زت نیا هک دوب یسک نیلوا ای سک اهنت ًاعقاو فناخلپ ایآ .تسین فناخلپ زا رتيوق
 زا فناخلپ يدنب لومرف فرازاب رگا و ؟درک حرطم ،تسا هدام ینورد تلاح کی روعش هک ار
 ؟ار خابریوف ای سلگنا هن و تفرگ ار فناخلپ ارچ تشادن تسود ار  مسیلایرتام

 دومناو ّاما ،دنگنجیم  مسیلایرتام اب نانآ .دنسرتیم تقیقح نتفریذپ زا اهتسیخام اریز
 .یلوصا ریغ و هنانوبج شور کی ،دنگنجیم هک تسا فناخلپ اب اهنت هک دنزاسیم

 ،تسا زغم زا یعبات هشیدنا هک ار راهظا نیا سویرانوآ .مسیسیتیرکویرپما هب میدرگرب ّاما

 هن .درادربرد ار میقتسم (Unwahrheit) بذک کی فرازاب تاملک نیا ».دوشیمن رکنم«
 .دنکیم عارتخا نآ در يارب لماک يروئت کی هکلب ،تسا یتسیلایرتام زت رکنم سویرانوآ اهنت
 ای هلیسو ،هدننک دیلوت ،هاگیاج ،نکسم زغم« دیوگیم »ناهج زا ناسنا كرد« رد سویرانوآ
 رد خام زیمآ دیئأت رظن اب - )76 هحفص( ».تسین هشیدنا يهریغ و ،لمحم ای یماح ،وضع
 ای ،رگید مین ای ،هدنامرف ای ،نکاس کی هشیدنا« )32 هحفص ،هدش لقن »اهساسحا لیلحت«
 یتلاح لک رد ای ، A]یکیژولویزیف درک لمع[ یتح ای لوصحم زین و تسین هریغ و رگید يور
 شیاه»تشاددای« رد ار دوخ رظن رتمک دیکأت اب هن سویرانوآ و )اج نامه( ».تسین زغم زا

 نامه( »دنتسین زغم )یکیزیف – ناور ای ،یناور ،یکیژولویزیف( راک B]تاروصت[» :دنکیم نایب
 )116 شخب( دنتسین »زغم یناور راک« اهساسحا .)419 هحفص 115 شخب ،اج

 ار سلگنا .تسین زغم لمع کی هشیدنا و تسین هشیدنا وضع زغم ، سویرانوآ هتفگ ربانب سپ
 .میباییم ار هدرپ یب سوکعم ًامیقتسم یتسیلایرتام ياهلومرف هلصافالب ام و ،دیریگب رظن رد
 مجنپ پاچ( »دناناسنا زغم تالوصحم روعش و هشیدنا« دیوگیم »گنیرود یتنآ« رد سلگنا
 ام خابریوف گیودول رد .تسا هدش رارکت رثا نآ رد ًابلاغ هشیدنا نیا  36.)22 هحفص ،یناملآ

 یسح رظن زا  (stofflich) يدام ناهج ...« :میراد ار سلگنا و خابریوف تارظن نیریز حرش
 هچ رگ ،ام هشیدنا و روعش» «،تسا تیعقاو اهنت ،میراد قلعت نآ هب دوخ ام هک یکاردا لباق

 ،يدام یمسج وضع کی  (Erzeugnis) لوصحم ،دنیآ رظن هب یسح قوفام تسا نکمم
 هدام لوصحم نیرتیلاع ًافرص دوخ نهذ هکلب ،تسین نهذ لوصحم کی هدام .دنزغم ینعی
 ،4 هحفص رد ای .)18 هحفص ،یناملآ مراهج پاچ( »تسا صلاخ مسیلایرتام هتبلا نیا .تسا

 
A- یکیژولویزیف عبات :مجرتم همجرتPhysiologische Funktion S.79 P3   
B- اهامن :مجرتم همجرت Vorstellungen  S.79  P3  



 
 لوا تمسق – لوا لصف

 
79 

 تبحص »رگهشیدنا زغم« رد تعیبط ياهشیوپ ساکعنا زا )م – سلگنا( وا هک یئاج
 .هریغ و هریغ و 37،دنکیم

 ملع تب« کی »دنمشیدنا زغم« هک دیوگیم و دنکیم در ار یتسیلایرتام هاگدید نیا سویرانوآ
 چیه سویرانوآ نیاربانب .)70 هحفص یناملآ مود پاچ ،»ناهج زا ناسنا كرد«( »تسا یعیبط
 ،دریذپیم وا .دنارورپیمن دروم نیا رد یعیبط ملع اب شاقلطم قفاوت مدع هرابرد ار یمهوت
 رظن هطقن کی ياراد یعیبط ملع هک ،دننکیم نانچ نایارگتاذ همه و خام هک هنوگ نامه
 ناور« زا ًاقلطم هک درادیم مالعا ًاتحارص و دریذپیم وا  .تسا يزیرغ و هاگآان یتسیلایرتام
 دوجوم یسانش ناور نیا .)هریغ و  150هحفص ،اهتشاددای( تسا توافتم »دوجوم یسانش
 طسوت هک يدیدج هژاو تسا نینچ - شریذپ لباق ریغ  A»نویسکژورتنا« کی رصقم
 رد تاساسحا ندرک لخاد ای ،زغم رد هشیدنا ندرک لخاد ینعی ،تسا هدش عارتخا ام فوسلیف

  (Annahme - یضرف ) ،(in uns - ام رد( »هملک ود« نیا دهدیم همادا سویرانوآ .ام
 ندرک لخاد نیا« .دوشیم رکنم مسیسیتیرکویرپما هک دنراد ربرد ار

) Hineinverlegung( نویسکژورتنا ار نآ هک تسا يزیچ نآ ناسنا رد هریغ و یئرم 
 .)153 هحفص ،45 شخب( »میناوخیم

 لباقم رد« ياج هب ،(vor mir) » نم رد« ندومن نیشناج اب »ساسا رد« نویسکژورتنا
 لیکشت ءزج کی هب )یعقاو( طیحم هدنهد لیکشت ءزج کی لیدبت اب ،)154 هحفص( »نم

 (naturlicher Weltbegriff)  »ناهج یعیبط موهفم« زا )ینهذ( هشیدنا يهدنهد
 ار دوخ هک« )ینهذ ياج هب هزات ییهملک(  amechanicalزا .)اج نامه( دوشیم فرحنم

  (Im Vorgefundenen هدش هتفای هچ نآ رد ای( هدش هبرجت رد حضاو و هنادازآ
 یبصع متسیس رد زیمآ رارسا يوحن هب ار دوخ هک دزاسیم يزیچ نویسکژورتنا ،دنایامنیم

 (رگید هزات تغل کی  - Latitierendes دیوگیم سویرانوآ( »دنکیم یفخم يزکرم
 .)اج نامه)

 طسوت »هناحول هداس مسیلائر« روهشم عافد رد هک میراد ار يرگیفوص نامه ام اجنیا
 دنپ ساسا رب اجنیا سویرانوآ .میدرک دروخرب نآ اب نایارگتاذ و اهتسیسیتیرکویرپما
 يراد هک ار یئاهصقن نآ همه زا رتشیب تدوخ :38دنکیم لمع فنژروت رثا  رد ناتالراش
 - یفسلف مسیلآهدیا :دزیتسیم مسیلآهدیا اب هک دزاس دومناو دشوکیم سویرانوآ .نک مالعا

 
A- زا هدش سابتقا) رادناج ریغ ياههژبا هب یکردم تایفیک باستنا ،نویسکژورتنا College Standard 

Dictionary) - م 
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 هدیا هب ،ساسحا هب یجراخ ناهج ،ددرگیم هجیتن نویسکژورتنا زا ًالومعم - دینکیم هظحالم
 تیعقاو ،منکیم عافد »هناحول هداس مسیلائر« زا نم هک یلاح  رد ،ددرگیم لیدبت هریغ و

 ندرک لخاد نودب ،ود ره طیحم و »دوخ« )م – تیعقاو( ،تسا هدش هضرع زیچ ره لداعتم
  .ناسنا زغم رد یجراخ ناهج

 A].میدرک هدهاشم روهشم یگنهامه دروم رد هک میراد ار ییهطسفس نامه ًاقیقد ام اجنیا رد[
 رد سویرانوآ ،دزاسیم رود مسیلآهدیا زا ار هدنناوخ هجوت مسیلآهدیا هب هلمح اب هک یلاح  رد
 ؛ تسین زغم راک هشیدنا :زیچان توافت اب یتاملک اب هچ رگا ،دنکیم عافد مسیلآهدیا زا تقیقح
 اهساسحا !هن ،هآ .دنتسین یبصع متسیس راک اهساسحا ؛ تسین ندیشیدنا ِناگرُا زغم
 رصانع هچ رگ( رگید يدنویپ رد هک یلاح  رد ،دنویپ کی رد اهنت ،یناور - دن»رصانع«
 اب و دیدج تاحالطصا اب ،شامهرد و دیدج يژولونیمرت اب .دنتسه یکیزیف )دنا»هباشم«
 هب و Bدوریم هرفط سویرانوآ ،دنرادیم نایب ار دیدج »يروئت کی« ًاروصتم هک ،شاهوکش
 .ددرگیم زاب شیوخ یساسا یتسیلآهدیا ینیچ همدقم

 هجوت »يرگیفوص« نیا هب دنتسناوتن )فنادگوب لاثم ناونع هب( ،یسور ياهتسیخام رگا و
 مسیسیتیرکویرپما لیلحت رد ،دندرک ادیپ مسیلآهدیا زا »هزات« عافد رد ار مسیلآهدیا در و دننک
 زا یتقو هک ،سویرانوآ راکفا یقیقح تیهام زا نیتم دروآرب کی ،ياهفرح هفسالف طسوت
 .میباییم ،دنامیم ياج هب نایرع ،ددرگ يراع شاهوکش اب يژولونیمرت

 زا« شراثآ هعومجم رد »هنارمآ ندرک رکف« مان هب يراتشون رد( فنادگوب 1903 لاس رد[

 :C ]تشون ) ff119 هحفص ،»هعماج یسانش ناور

 مسج و حور مسیلآود لماکت زا رتلماک و رتزاسمه یفسلف هیبشت کی سویرانوآ دراچیر«
 ار یکیزیف ماسجا اهنت ام( »تسا نیا وا نویسکژرتنا هیرظن رد مالک ناج .درک هضرع
 هیضرف اب اهنت ،ار رگید صخش نهذ ینعی ،ار نارگید براجت و مینکیم هدهاشم ًامیقتسم
 رگید صخش براجت هک تسا هدیچیپ تقیقح نیا هطساو هب هیضرف نیا ...« .)مینکیم ریسفت

 
A- میدرک هدهاشم روهشم یگنهامه دروم رد هک تسا نآ دننام هطسفس اجنیا :مجرتم همجرت.  

Hier haben wir ganz dieselbe Sophistik, die wir an dem Beispiel der 
berüchtigten Koordination beobachtet haben.  S.81  P.3 

B- نتشگ راو هریاد ریسم کی رد يزیچ لابند هب. 
C- هحفص ،یسانشناور زا مویزوپمس رد ییهلاقم ،»ندیشیدنا هنارمآ«( تشون فنادگوب 1903 لاس رد :مجرتم همجرت 

119، et seq.( 
Im Jahre 1903 schrieb Bogdanow (in seinem Aufsatz "Das autoritäre Denken" 
in dem Sammelband "aus der Psychologie der Geselschaft", S. 119 ff.)  
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 کی نیا .)دناهدش هژورتنا( دناهدش لخاد وا مسیناگرا هب ،دناهدش عقاو وا نت رد هدش ضرف هک
 يزرط هب سویرانوآ .دروآیم دوجو هب ار يرامش یب ياهداضت یتح و تسا دئاز هیضرف
 و مسیلآود لماکت زا یپایپ یخیرات قیاقح زا یئاههتشر نتخاس راکشآ اب کیتامتسیس
 ار سویرانوآ میرادن يزاین ام اجنیا ّاما .دناشکیم اهداضت نیا هب ار هجوت ،یفسلف مسیلآهدیا
 تمدخ مسج و نهذ مسیلآود زا حیضوت کی ناونع هب نویسکژورتنا» «...مینک لابند
 ».دیامنیم

 مسیلآهدیا هیلع »نویسکژورتنا« هک نیا هب داقتعا اب درب ورف ار هناداتسا هفسلف همعط فنادگوب
 دوب هداد شزرا نآ هب سویرانوآ هک روط نامه ار نویسکژورتنا وا .تسا هدش يریگ فده
 .تسا هدش تیاده  مسیلایرتام هیلع هلمح كون هک دنک تقد تسناوتن و تفریذپ
 یبصع متسیس راک اهساسحا هک ،تسا زغم راک هشیدنا هک ار هلأسم نیا نویسکژورتنا
 ات دنکیم یفن ار يژولویزیف تقیقح نیرتیئادتبا ینعی :.دنکیم یفن ،تسا ناسنا يزکرم
 تسا هدش یفن یتسیلآهدیا یقیرط هب ،دباییم دومن نینچ مسیلآود .دزاس ناریو ار  مسیلایرتام
 هک دوشیم تباث اریز ،)مسیلآهدیا هیلع سویرانوآ هنارادمتسایس مشخ مامت مغریلع(
 اجنیا مسیلآود .دنتسه یلوا هکلب ،دنتسین هدام لوصحم ،دنتسین يوناث هشیدنا و تاساسحا
 ناهج ،هشیدنا ندوب هدام ،نهذ نودب نیع دوجو وا هک تسا هدش در یئاج ات سویرانوآ طسوت

 يزرط هب )م – مسیلآود( نآ ینعی ؛دنکیم »در« ار ام ياهساسحا زا لقتسم یجراخ
 زا یعبات تخرد کی يرصب ریوصت هک تقیقح نیا هنادرخبان یفن .تسا هدش در یتسیلآهدیا
 »ریذپان كاکفنا« دنویپ يروئت ات دوب مزال سویرانوآ يارب ،تسا زغم و ،اهبصع ،هیکبش
 .دنک ظفح ،ددرگیم لماش زین ار طیحم ینعی ،تخرد هکلب دوخ اهنت هن هک ار »لماک« هبرجت

 و دنکیم دراو ار یتسیلآهدیا لمهم زیچ کی ؛تسا مهرب و مهرد زیچ کی نویسکژرتنا هیرظن
 هک ،تسا زغم راک هشیدنا هک تسا دقتعم فاطعنا لباق ریغ يوحن هب هک یعیبط ملع اب
 رب ءایشا لمع طسوت ،دنراد دوجو ام نورد رد هک ،یجراخ ناهج ریواصت ینعی ،اهساسحا
 مسیلآود« یتسیلایرتام نتشادرب نایم زا .تسا ضقانتم ،دناهدش دیلوت ام یسح ياهناگرا
 زا لقتسم نهذ هک ددرگیم لیکشت دیکأت نیا زا )یتسیلایرتام مسینوم ینعی( »مسج و نهذ
 زا تسا یجراخ ناهج زا یساکعنا ،تسا زغم راک ،تسا يوناث نهذ هک ،درادن دوجو مسج
 دیکأت نیا زا )یتسیلآهدیا مسینوم ینعی( »مسج و نهذ مسیلآود« یتسیلآهدیا نتشادرب نایم
 و »طیحم« هک ،تسا یلوا نهذ ً،اتجیتن هک ،تسین مسج راک نهذ هک ددرگیم لیکشت
 ود نیا زا ادج .دنراد دوجو »رصانع تابیکرت« نامه زا ریذپان یئادج دنویپ رد اهنت »دوخ«
 ،دشاب دناوتیمن یموس شور ،»مسج و نهذ مسیلآود« نتشادرب نایم زا لباقتم ًالماک يهویش
 نیا و .تسا مسیلآهدیا و  مسیلایرتام زا ینعم یب یطولخم هک دشاب یئارگطاقتلا هک نآ رگم
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 مسیلآهدیا و  مسیلایرتام زا هک یتقیقح« ءاکرش و فنادگوب رظن هب هک دوب سویرانوآ طولخم
   .دمآ »درذگیم ارف

 ره ،تسرد .دنتسین رواب دوز و حول هداس یسور ياهتسیخام هزادنا هب ییهفرح هفسالف ّاما
 یهد یتشآ زا لاح ره هب ای ،»دوخ« مسیلایرتام در متسیس زا يراج دیتاسا نیا زا مادک
 نودب نانآ ،دسریم بیقر کی هب تبون یتقو ّاما .دننکیم عافد مسیلآهدیا و  مسیلایرتام
 و »رخأتم« ياهمتسیس مامت رد هک ار مسیلآهدیا و  مسیلایرتام طبترم ان ءازجا تافیرشت
 نآ ،دندیعلب ار سویرانوآ همعط ناوج رکفنشور دنچ رگا و .دننکیم اشفا ،دنراد ياج »یلصا«
 يارب ار وا یتقو تسیلآهدیا تدنوو .دوشیمن هدیشک ماد هب یناسآ نیا هب تدنوو ریپ هدنرپ
 زا هدرپ یتافیرشت ریغ یلیخ يزرط هب ،دوتس نویسکژورتنا يروئت یتسیلایرتام دض لیامت
 .دیرد ریگتسژ سویرانوآ

 اب نوچ دنکیم شنزرس ار لذتبم  مسیلایرتام« ،»مسیسیتیرکویرپما رگا« تشون تدنوو

 هک دنکیم نایب ار ییهطبار ،دنکیم ’دیلوت‛ ار هشیدنا زغم ای ،’دراد‘ هشیدنا زغم ریظن یتارابع
 کی نیا تدنوو يارب ،اراکشآ( ددرگ داجیا یقیقح فیصوت و هدهاشم اب دناوتیمن ًامومع
 هتبلا ،تمالم نیا  ...)!دشیدنیب زغم کی کمک نودب دناوتیم صخش کی هک تسا »تقیقح«
 )47-48 تاحفص ،اج نامه( »تساجب

 قحلم  مسیلایرتام هب هلمح رد لد ود خام و سویرانوآ هب هراومه اهتسیلآهدیا !هتبلا ،بخ
 نویسکژورتنا يروئت نیا هک تسا فسأت ثعاب طقف نیا ،دهدیم همادا تدنوو[ .دش دنهاوخ
 ،اهدومن هیلک رد و A]دریگیمن رارق ییهطبار جیه رد لقتسم يرورض ياههتشر بتکم اب«
 هحفص( ».تسا هدش همیمض نآ هب یگتخاس یلکش هب ییهزادنا ات و زغم کی ناونع هب اهنت

356( 

 رد مسیسیتیرکویرپما لایخ کی رگم زیچ چیه ناونع هب دیاب نویسکژورتنا« دیوگیم دلاوا .ا
 »دبلطیم شیوخ ياههطلغم ندرک یفخم روظنم هب ار نآ يرخآ نیا هک دوش هتفرگ رظن
 نتشادرب نایم زا ،وس کی زا :مینکیم هدهاشم بیجع داضت کی« .)44 هحفص ،اج نامه(
 ار هدنز تیعقاو هصیصخ ناهج هب دهاوخیم یعیبط ناهج موهفم ندنادرگ زاب و نویسکژورتنا
 یتسیلآهدیا يروئت کی تهج مسیسیتیرکویرپما ،یلصا یگنهامه رد ،رگید يوس زا ؛دنادرگرب

 
A- يرورض ياههتشر هیرظن اب ییهطبار چیه رد« نویسکژورتنا يروئت نیا هک تسا یعس ات طقف  :مجرتم همجرت 

 »دریگیمن رارق لقتسم
Es ist nur schade, fügt Wundt hinzu, dass diese Theorie der "Introjektion 
"mit der Lehre von der unabhängigen Vitalreihe in gar keiner Beziehung 
steht,  S.84  P1 
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 کی رد سویرانوآ نیاربانب .دوریم يزکرم هژاو و هژاو دض قلطم یگتسب مه کی صلاخ
 رد اراکشآ گنج هک نآ زا لبق ّاما ،دگنجب مسیلآهدیا هیلع ات دش مزاع وا .دنکیم تکرح هریاد
 هب ار ناهج نآ ًاددجم ّاما ،دنک دازآ نهذ غوی زا ار ءایشا ناهج تساوخ وا .دش میلست ،دسر
 هن ،تسا مسیلآهدیا زا يروتاکیراک ،درک ناریو دوخ داقعنا اب ًالمع وا هچ نآ .درک دیقم نهذ
  )64 -65 تاحفص ،اج نامه( »نآ تخانش يروئت یقیقح نایب لکش

 ای وضع ،هاگیاج زغم هک )سویرانوآ( وا هدش لقن ًابلاغ ترابع رد« دیوگیم تیمسا نمرون
 نامه( »میراد ناشدنویپ زا عافد يارب ام هک دنکیم در ار یئاههژاو اهنت ،تسین هشیدنا یماح
 )30 هحفص ،اج

 تقفاوم ،هدش عقاو تدنوو دیئأت دروم هک نویسکژورتنا يروئت هک تسین روآ بجعت نینچ مه
 و مسیلاروتان« هیلع ار یکیتامتسیس گنج هک دزیگنارب ار Aدراو زمیج ،راکشآ يارگحور
 هب تسیلایرتام کی وا هک نآ رطاخ هب هن( یلسکاه ساموت هیلع هژیو هب و »مسیسیتسونگآ
 هک نآ رطاخ هب )هکلب ،درک تمالم ار وا سلگنا ،دوب ممصم و راکشآ یفاک ریغ هزادنا
 .درادیم اپرب ،درک کمک  مسیلایرتام ندرک ناهنپ هب تقیقح رد وا مسیسیتسونگآ

 بانتجا یفسلف تاعنصت مامت زا هک ،یسیلگنا تسیخام ،نوسریپ لراک هک مینک هجوت
 لوبق ار »ناهج رصانع فشک« یتح هن ،یگنهآ مه هن ،نویسکژورتنا هن هک یسک و ،دزرویم
 نانچ زا یتقو دسریم صلاخ ینهذ مسیلآهدیا ینعی ،مسیخام ریذپان بانتجا لصاح هب ،دراد
 »یسح تارثأت« ؛دسانشیمن ار »يرصنع« چیه نوسریپ .ددرگیم يرب »یلدبم ياهتئیه«
 نیب داضت و .دشیدنایم زغم کمک هب ناسنا هک دنکیمن کش زگره وا .دنتسه وا ياگما و افلآ
 نوسریپ .دنامیم یقاب راکشآ و نایرع وا هفسلف ساسا و )تسا قباطم ملع اب اهنت هک( زت نیا
 ورف ،دراد دوجو ام یسح تارثأت زا لقتسم هدام هک موهفم نیا اب زیتس رد یششوک چیه زا
 درادیم مالعا نوسریپ ،یلکرب تایرظن یمامت رارکت اب .)7 شخب ،»ملع هدعاق«( دنکیمن رازگ
 ًادکؤم نوسریپ ،دسریم هشیدنا و زغم هطبار هب تبون یتقو ّاما .تسا دوجوم ریغ کی هدام هک
 نآ نودب میناوتیمن ًادبا ام تسا هارمه يدام نیشام اب هک يروعش و هدارا زا« :دنکیم مالعا
  B».مینک يریسفت روعش و هدارا زا نیشام

 روعش« :دنکیم حرطم هنیمز نیا رد دوخ یسررب زا ییهصالخ ناونع هب ار نیریز زت یتح وا
 مینک اعدا تسا یقطنم ریغ ؛درادن ام  هب کیدزن یبصع ياهمتسیس ياروام رد یئانعم چیه
 تساراد ار یتیصاخ هدام مامت هک مینک دیکأت تسا یقطنم ّاما( تسا روعش اب هدام یمامت هک
 هک  ،تسا یقطنم ریغ رتشیب یتح ،)ساکعنا تیصاخ ،تسا کیدزن ساسحا اب ًاساسا هک

 
A- 171 - 72 تاحفص ،2 دلج ،1906  ،ندنل ،موس پاچ ،»مسیسیتسونکآ و مسیلاروتان« ،دراوزمیج 
B- »58هحفص ،1900  ،ندنل ،مود پاچ ،»ملع هدعاق  
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 .)مود زت ،75 هحفص ،اج نامه( »دنشاب هتشاد دوجو هدام زا جراخ دنناوتیم هدارا ای روعش
 تسا نیا .یسح تارثأت زا یئاههورگ رگم تسین يزیچ هدام !تسا ناشخرد نوسریپ یمهرد
 ،هن ّاما .يوناث ،هدام ؛دنشاب یلوا دیاب هشیدنا و ساسحا نیاربانب .وا هفسلف تسا نیا ،وا همدقم
 و روعش ،ینعی !یبصع متسیس کی نودب یتح هن اراکشآ و ،درادن دوجو هدام نودب روعش
 گنهن و ،تسا هداتسیا گنهن کی يور نیمز ،دناهداتسیا نیمز يور اهنآ .دنايوناث ساسحا
 نیا سویرانوآ نویسکژورتنا و یگنهامه و خام »رصانع« .تسا هداتسیا نیمز يور اهبآ رد
 هب راثآ ندناشوپ ،تسا عوضوم ندرک کیرات ،دننکیم نانآ هچ نآ ،دنکیمن نشور ار شاشتغا
 .تسا هناداتسا یفسلف دنت یئوگ مهرب و مهرد کمک

 سویرانوآ صوصخم يژولونیمرت ،تغل دنچ هرابرد یئوگ مهرب مهرد و یفارح نینچ کی

 هریغ و هریغ و  «notals»، «seurals»، «fidentials» زا یناوارف رادقم هک ،تسا
 نیا زا یگدنمرش اب عقاوم رتشیب رد ام یسور ياهتسیخام .تسا هدرک عادبا نوگانوگ
 )شاندرک جیگ روظنم هب( ار هدنناوخ هرابود و نونکا اهنت و ،دننکیم بانتجا هناداتسا تایدنرچ

 ار  تاملک نیا ،ماخ مدرم رگا ّاما .دننکیم ناراب هلولگ نآ ریاظن و «existantial» کی اب
 تاملک قشاع دوخ هک ،یناملآ هفسالف ،دنریگب کیناکم - ویب زا یعون ناونع هب

 یئارگبتکم هصیصخ« ناونع تحت یشخب رد تدنوو .دندنخیم سویرانوآ هب ،»دناهناداتسا«

 نتفگ ای ،)انشآ = "Notal" ("notus" هتسناد( نتفگ« :دیوگیم »یکیتیرکویرپما متسیس
 و نیرتصلاخ نیا ،یتسار هب و ».تسا زیچ کی ًاقلطم ،تسانشآ نم يارب ئیش نآ ای نیا
 فارتعا تماهش یلیو .ر ،سویرانوآ نادیرم نیرتنمؤم زا یکی .تسا یئارگبتکم نیرتکیرات
 هب ّاما .تشاد رس رد ار کیناکم - ویب کی يایؤر سویرانوآ« دیوگیم وا .تشاد ار نیا هب
 هب دیشوک سویرانوآ هک یقیرط زا هن و دیسر ناوتیم یلمع تایفشک اب اهنت ،زغم تایح مهف
 ؛تسین ینتبم ییهزات هدهاشم چیه رب هجو چیه هب سویرانوآ کیناکم - ویب .دسرب نآ
 یتح هک يداجیا یتسار هب و تسا میهافم صلاخ کیتامش داجیا نآ صخشم هصیصخ
 اهنت[ رتشیب هکلب .درادن دوخ رد ،دنیاشگیم ار ییهزات ياههاگدید هک ار یئاههیضرف تیهام
 B.»دنزاسیم ناهنپ ار ام هاگدید ،راوید کی دننام هک دنتسه A]هنارگادوس ياهبلاق

 هفسالف هک یهالک يارب هک دش دنهاوخ دُم ناقشاع دننام يدوز هب یسور ياهتسیخام
 .دنوشیم دوخ یب دوخ زا ،دناهدیشک تسد نآ زا اپورا يزاوژروب

 
A- ياهشیلک تایرظن :مجرتم همجرت         

blosse Spekulierschablonen  S.86  P.1   
B- یلیو .ر، Gegen die Schulweisheit، دهاوخن یتافارتعا نینچ شورف لضف تلوزتپ ،هتبلا ،169 هحفص 

 )2 شخب ،1 دلج( دنکیم راوخشن ار سویرانوآ »یکیژولویب« یئارگینهذ ،لهاج کی هنارظن هتوک تیاضر اب .درک
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 سویرانوآ و خام یئارگدوخ -6
 

 ناهج .تسا ینهذ مسیلآهدیا ،مسیسیتیرکویرپما یساسا همدقم و عورش هطقن هک میاهدید
 »رصنع« هملک اب هجو چیه هب ّاما تسا کیرات هک ،یساسا همدقم تسا نیا - تسام ساسحا
 ان .دوشیمن نوگرگد »نویسکژورتنا« و »یگنهآ مه« ،»لقتسم ياههتشر« ياهيروئت ای و 
 درف دوجو یسانشزاب هب اهنت ،یئارگنم هب هک تسا هتفهن تقیقح نیا رد هفسلف نیا یلوقعم
 هک دنزاسیم نئمطم ار دوخ ناگدنناوخ ام  یسور ياهتسیخام ّاما .دماجنایم زاس هفسلف
 فنادگوب .تسا »یئارگینهذ ياهتنم« ،»یئارگنم یتح و مسیلآهدیا هب« خام »ندرک مهتم«

 هتسد مامت و دیوگیم نینچ ،)XI هحفص( »اهساسحا لیلحت« یسور همجرت رب همدقم رد
 .دننکیم رارکت نوگانوگ لئاسو هب ار نآ اهیخام

 ،دنزاسیم ناهنپ ار دوخ یئارگنم سویرانوآ و خام نآ طسوت هک یئاهشور هعلاطم زا سپ
 فنادگوب دروم رد ًالماک ،»يرگینهذ ياهتنم« ياعدا :میئامن هفاضا زیچ کی دیاب اهنت نونکا
 شیپ اهتدم زا اهاطخ نیرتتوافتم ناگدنسیون ،یفسلف تایبدا رد اریز :تسا قداص ءاکرش و
 کی هب ار دوخ ام .دناهتخاس شاف لدبم ياهتئیه نآ مامت ریز رد ار  مسیخام یساسا هانگ
 ،دنهدیم ناشن ار ام ياهتسیخام »ینهذ« تلاهج یفاک ردق هب هک يدیاقع زا هداس هصالخ
 عون نآ ای نیا قفاوم ییهفرح فوسلیف ره ًابیرقت هک مینک هجوت ًانمض .درک میهاوخ عناق
 اهتسیسکرام ام يارب هک نانچ ،تسین گنن کی مسیلآهدیا نانآ نامشچ رد ،تسا مسیلآهدیا
 هب مسیلآهدیا زا متسیس کی اب و ،دننکیم هراشا خام یلمع یفسلف طخ هب نانآ ّاما ؛تسه
 .دنزیخیمرب ،رتتابث اب نانآ رظن زا ّاما ،یتسیلآهدیا نانچمه یلو ،رگید یمتسیس لباقت

 قلاخ« :دسیونیم ،هدش سویرانوآ ياهشزومآ لیلحت فرص هک یباتک رد دلاوا .ا

 »دنکیم میلست یئارگنم هب ار دوخ volens nolens 39هاوخ ان هاوخ مسیسیتیرکویرپما
 )61 - 62 تاحفص ،اج نامه(

 رب شاهمدقم رد خام هک ،خام دیرم کی ،)Hans Kleinpeter( رتپنیلک زناه

 40Irrtum und Erkennisدیوگیم ،درادیم مالعا وا زا ار دوخ ینابیتشپ ًاتحارص: 
 ياهتساوخ اب یتسیلآهدیا تخانش يروئت يراگزاس زا تسا یلاثم هک تسا خام ًاقیقد نیا«
 رایسب )م - یعیبط ملع( یمود و ،)!تسا »راگزاس« زیچ همه ارگ طاقتلا يارب( یعیبط ملع
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 rüf Archiv 41( »دتسیاب اج نآ رد هک نآ نودب دنک عورش یئارگنم زا دناوتیم بوخ

systematische Philosophie 87 هحفص ،1900  ،6 دلج( 

 اهمهافت ءوس ...نیا زا رظن فرص« :دیوگیم خام ي»اهساسحا لیلحت« دقن رد ،اکول .ا

)Missverständnisse( ریذپان كرد نیا ...دنیزگیمرب ار صلاخ مسیلآهدیا هیاپ خام 

 ،1903  ،8 دلج ، 42Kantstudien( »تسارگیلکرب کی هک دنکیم یفن خام هک تسا
 )416 - 17 تاحفص

 نایب رکذلاقوف همدقم رد وا زا ار دوخ ینابیتشپ خام هک ارگتناک نیرتعجترم ،میلشروا .و

 Vorwort zur - درکیم رکف البق خام هچ نآ زا هشیدنا »رتشیب یکیدزن کی«( درادیم
"Erkennis und Irrtum" ، 1906(، یئارگنم هب تابث اب یئارگهدیدپ« :دیوگیم 

  !دنک ضرق تناک زا یمک دیاب صخش نیاربانب و ».دماجنایم

(Der kritische Idealismus und die reine Logik  

1905 ،»صلاخ قطنم و يداقتنا مسیلآهدیا«   (26 هحفص ،

 کیزیفاتم ای یئارگنم قش اب اهتسیسیتیرکویرپما و نایارگ تاذ ...« :دیوگیم دلاوسگینوه .ر

 Über die Lehre hum‘s von) »دندرگیم وربور لگه ای گنیلش ،هتشیف حور رد

der Realität der Aussendinge  »1904 ،»مویه یجراخ ناهج تیعقاو هیرظن، 
 )68 هحفص

 هب ،تسیلایرتام  (Haeckel( لِکهه حیبقت رد شاباتک رد ،جال رویلا یسیلگنا نادکیزیف
 ینایارگدوخ« زا ،تسا هدش هتخانش ًامومع یئوگ هک دنکیم تبحص يزیچ زا ارذگ يوحن

 ،»هدام و تایح«  La vie dt La matiere جال رویلُا رس( »نوسریپ لراک و خام نوچ
 )15 هحفص ،1907 ،سیراپ

 نشور رایسب هدیقع ،نوسکید .ت .ا نادهسدنه نابز زا ،یسیلگنا ياملع ناگرا ،43»تعیبط«
 ،تسا هزات هک نآ هطساو هب هن ،دراد ار ندش لقن شزرا هک ،تشاد نایب ار تسیخام نوسریپ
 هب ار خام یفسلف یئوگ مهرد هناحول هداس روط هب یسور ياهتسیخام هکنآ هطساو هب هکلب

 et هحفص ،»اهساسحا لیلحت« همدقم ،فنادگوب .ا( .دناهتفریذپ »یعیبط ملع هفسلف« ناونع
seq.,xii( 
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 يزیچ ًامیقتسم میناوتیمن ام نوچ هک تسا هیضق نیا باتک مامت يانبم« :تشون نوسکید
 زا جراخ ای ،ویتکژبا ناونع هب ًالومعم ام هک یئایشا نیاربانب ،مینک كرد ار یسح تارثأت رگم
 جیاتن و یسح تارثأت زا یئاههورگ رگم يزیچ ،نانآ تارییغت و ،مینزیم فرح اهنآ زا ام دوخ
 هب اهنت هن ،ار دوخ روعش رب هوالع اهروعش ریاس دوجو نوسریپ روسفورپ ّاما .دنتسین اههورگ نآ
 ».دریذپیم ،تاعطق يرایسب رد راکشآ روط هب هکلب ،اهنآ هب شاباتک باطخ اب یحیولت روط
 ریسفت مدرم ریاس یمسج ياهتکرح هدهاشم اب ،لیثمت اب ار نارگید روعش دوجو نوسریپ
 دیاب نم دوخ زا جراخ یمدرم دوجو ،تسا یعقاو نارگید روعش هک اج نآ زا ّاما ؛دنکیم
 تسا دقتعم هک ،ار تابث اب تسیلآهدیا کی قیرط نیدب دوب نکمم ریغ هتبلا« !ددرگ هتفریذپ
 در ،دنراد دوجو وا لیخت رد اهنت و دنایعقاو ریغ رگید روعش مامت هکلب یجراخ  ءایشا اهنت هن
 زا ام نآ اب هک تسا یلئاسو یعقاو یسانش زاب ،رگید ياهروعش تیعقاو یسانش زاب ّاما ؛درک
 یسانشزاب لکشم زا جورخ هار ».تساهناسنا ماسجا یجراخ هبنج ...هک ،میدرگیم هاگآ اهنآ
 نیا .دراد قباطت ام زا جراخ ینیع تیعقاو کی ام یسح تارثأت هب هک تسا »هیضرف« نیا
 منک کش ًادج مناوتیمن نم« .دنکیم نییعت ار ام یسح تارثأت يزیمآ تیاضر وحن هب هیضرف
 ار نآ وا رگا ،اهنت .تسین دقتعم يرگید سک ره هزادنا هب اهنیا هب دوخ نوسریپ روسفورپ هک
 A».درکیم یسیون زاب ار »ملع هدعاق« هحفص رهً ابیرقت تسیابیم ،درکیم مالعا ًاتحارص

 الج ار نآ هناقاتشم خام هک یتسیلآهدیا هفسلف هب رکفتم ياملع خساپ تسا نیا - هرخسم
 .دهدیم

 تسا نکمم  اهتسیخام .نمزتلوب .ل یناملآ نادکیزیف کی هدیقع ماجنا رس مه نیا و
 .تسا نهک بتکم نادکیزیف کی )م - نمزتلوب( وا تفگ رلدآ کیردرف هک روط نامه ،دنیوگب
 راک ورس یفسلف یساسا هلأسم اب هکلب میرادن راک ورس کیزیف ياهيروئت اب ام نونکا ّاما
 :دیوگیم نمزتلوب .»دناهدش دیقم هزات یشزرا ياهمزج اب« هک یناسک هیلع نتشون اب .میراد
 هب میروآ تسد هب هطساوالب یسح تارثأت زا اهنت میناوتیم ام هک یمیهافم يدامتعا یب«
 تارثأت اهنت .تسا نیشیپ هناحول هداس داقتعا میقتسم فلاخم هک هدش هدناشک یتیاهن نانچ
 يارب ّاما .میهن رتارف مدق کی میرادن قح ام ،دوشیم هتفگ نیاربانب و .دناهدش هداد ام هب یسح
 هچ نآ ؟دناهدش هداد مه ام زورید یسح تارثأت ایآ :دسرپب ًادعب دیاب صخشم ،ندوب تابث اب
 رد ام هک يزیچ نآ ینعی .تسا هشیدنا کی اهنت ای ، یسح رثأت کی اهنت ،هدش هداد هطساوالب
 دوجو اهنت هن دیاب ،دشاب تابث اب یسک هک نیا يارب نیاربانب .میشیدنایم نآ هب رضاح هظحل
 میاهتشاد هتشذگ رد ام هک ار یمیهافم هیلک نینچ مه هکلب ،ار شدوخ زا جراخ مدرم ریاس

 
A- »269 هحفص ،1892 يالوژ 21 ،»تعیبط. 
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  A».دوش رکنم

 یب ناونع هب ار ءاکرش و خام »نیون« ًاروصتم »يارگهدیدپ« رظن یتسرد هب نادکیزیف نیا
 .دریگیم هرخسم هب یفسلف يارگینهذ مسیلآهدیا نهک يدرخ

 يروک هب التبم ،تسا خام یساسا ياطخ یئارگنم هک »دننک هجوت دنتسناوتن« هک یناسک ،هن
  .دنا»یئارگنهذ«

 
A- نمزتلوب گیودول، »Populare Schriften» »177 ،132 هحفص ، 1905 گیزپیال ،»دنسپ مدرم تالاقم، 

 هریغ و ،187 ،168



 

 

 

 

 مود لصف
 

 و مسیسیتیرکویرپما زا تخانش يروئت
 کیتکلاید مسیلایرتام

 )مود شخب(
 

 »هسفنلایف ئیش«

 فنرچ .و طسوت سلگنا کیردرف در ای
 

 عمج نانآ ياههتشون رگا هک دناهتشون »هسفنلایف ئیش« هرابرد ردق نآ ام ياهتسیخام
 ،فنیتنلاو و فنادگوب يارب »هسفنلایف ئیش« .دشیم ذغاک نم داتفه يونثم ،دیدرگیم يروآ

 چیه .44تسا noire bete  الویه کی قیقحت هب چیوکشوی و نمرب ،فنرچ و فرازاب
 هیلع[ .دنشاب هدیرابن نآ رب هک تسین يدنخشیر چیه و دنشاب هتفگن نآ هب هک تسین یئازسان
 A]؟تسا هدش هداد تمس ،هراچیب »يهسفنلایف ئیش« رطاخ هب هزرابم نیا یسک هچ

 نایم رد .دوشیم عورش یسایس بازحا ساسا رب یسور ياهتسیخام میسقت اج نیا
 »هسفنلایف ئیش« هیلع ناگدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح همه ام ياهتسیخام
 ندیشک تسد و یئارگ تناک هب فارحنا و ندش راتفرگ هب ار فناخلپ نانآ ؛دنزیتسیم فناخلپ
 مه ار مود ماهتا ؛دومن میهاوخ ثحب مراهچ لصف رد ار لوا ماهتا( دننکیم مهتم سلگنا زا
 دنگوس نمشد کی و کیندران کی ،تسیخام فنرچ روتکیو ياقآ ).درک میهاوخ یسررب نونکا

 
A- ؟دننزیم رتشین یسک هچ هیلع ،هراچیب ء»هسفنلایف ئیش« نیا رطاخ هب نانآ و :مجرتم همجرت 

Gegen wen aber richtet sich der Kampf wegen dieses unglückseligen 

«Dinges an sich»? 
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 .دزادنایم هار هب هسفنلایف ئیش رطاخ هب سلگنا هیلع ار یمیقتسم هزرابم ،مسیسکرام هدروخ

 میراد ناهنپ ار تقیقح نیا رگا دوب دهاوخ یهانگ اما ،ددرگ راسمرش نیا هب فارتعا زا دیاب مدآ
 یبدا نمشد کی هب دروم نیا رد ار وا ،مسیسکرام اب فنرچ روتکیو ياقآ راکشآ ینمشد هک
 اهنت اریز .45،دنتسه ام فلاخم ،هفسلف رد و قیفر ،بزح رد هک نانآ ات درک لیدبت يرتیلوصا
 نیا لوئسم تسناوتیم )؟مسیلایرتام هب تبسن لهج ،دیاش ،نآ رب هوالع و( راکهانگ نادجو
 هنارادمتسایس ام يهدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح ياهتسیخام هک دشاب تیعقاو
 .دنخرچیم فناخلپ رود هبً ارصحنم و دناهدیشوپ مشچ خابریوف زا ،دناهتشاذگ رانک ار سلگنا
 درگاش کی رب يریگهدرخ ،ریقح و هدننک هتسخ ،هطقن کی درگ هب شخرچ یتسار هب نیا
 اج نآ زا و .ددرگیم بانتجا هنالدزب ،ملعم تارظن هدرپ یب یسررب زا هکنآ لاح ،تسا سلگنا
 )م - تسا نینل مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام باتک روظنم( ارذگ تاظحالم نیا فده هک
 ،تسا سلگنا و سکرام مسیلایرتام یتسرد و مسیخام هناعجترم هصیصخ نتخاس المرب رد
 و میراذگیم رانک ار فناخلپ اب یخام ناگدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح ياوعد
 .درک در ار وا تسیسیتیرکویرپما فنرچ .و ياقآ هک ،مینکیم هعجارم سلگنا هب ًامیقتسم
 »هناسانش هعماج و یفسلف تاعلاطم« يو باتک زا »یئالعتسا هفسلف و مسیسکرام« يهلاقم
 اب هناخاتسگ )1900 زا لبق ،تائانثتسا ییهراپ اب ،هدش هتشون تالاقم هعومجم ،1907  ،وکسم(
 هب ار ریخا صخش و دهد رارق سلگنا لباقم رد ار سکرام هک دوشیم عورش ششوک نیا

 تاحفص( .دزاس مهتم »یتسیلایرتام مسیتامگد نیرتهتخپن« هب ،»ماخ کیتامگد مسیلایرتام«
 هیلع سلگنا ثحب ،هراب نیا رد »یفاک« لاثم کی هک دنکیم نایب فنرچ ياقآ )32 و 29
 .مینکیم عورش لالدتسا نیا اب ام .تسا مویه یفسلف طخ و یتناک هسفنلایف ئیش

 یساسا ياهنایرج ناونع هب ار مسیلآهدیا و مسیلایرتام هفسلف سلگنا ،»خابریوف کیودول« رد
 و لوا ار یتسه ؛دریگیم رظن رد يوناث ار حور و یلوا ار تعیبط مسیلایرتام .دهدیم حیضوت
 ود« نیب ییهشیر زیامت نیا .تساراد ار سکع رظن مسیلآهدیا .دهدیم رارق مود ار هشیدنا
 نآ هب مسیلایرتام و مسیلآهدیا »نوگانوگ بتاکم« يهفسالف هک ار »گرزب یفسلف هاگودرا
 ياههژاو هک ار سک ره ًامیقتسم و دریگیم رظن رد ساسا ناونع هب سلگنا ،دناهدش میسقت
 .دنکیم مهتم يرکف هتفشآ هب ،تسا هدرب راک هب يرگید قیرط هب ار مسیلایرتام و مسیلآهدیا

 و هشیدنا هطبار هرابرد ،نردم هفسلف هصاخ ،هفسلف یساسا گرزب هلأسم« ،دیوگیم سلگنا
 نیا ساسا رب »گرزب هاگودرا ود« هب هفسالف میسقت  زا سپ .تسا »تعیبط و حور« »یتسه
 یساسا هلأسم نیا يارب »يرگید هجو کلاذعم« هک دهدیم ناشن سلگنا ،یساسا هلأسم
 نیا دوخ اب ياهطبار هچ رد ،نوماریپ ناهج هرابرد ام ییههشیدنا« ینعی ،دراد دوجو هفسلف
 اههدیا رد میرداق ام ایآ ؟تسه یعقاو ناهج یئاسانش هب رداق ام هشیدنا ایآ ؟دنراد رارق ناهج
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 A»؟میروآ دوجو هب تیعقاو زا تسرد یساکعنا یعقاو ناهج زا دوخ تاروصت و

 هک ،»دنهدیم تبثم خساپ لاوئس نیا هب هفسالف قافتا هب بیرق تیرثکا« :دیوگیم سلگنا
 ،اهتسیلآهدیا نیرتتابث اب هکلب دهدیم ياج ار اهتسیلایرتام مامت اهنت هن لصف هس نیا رد
 ققحت هباثم هب ار یعقاو ناهج هک ،دهدیم ياج زین ار لگه قلطم تسیلآهدیا لاثم ناونع هب
 زا و نآ رد ،یعقاو ناهج تسرد كرد اب یناسنا حور .دریگیم رظن رد یتاذ »قلطم هدیا« کی
 .دیامنیم كرد ار »قلطم يهدیا« نآ قیرط

 زا يرس کی زونه )تابث اب ياهتسیلآهدیا و اهتسیلایرتام رب هوالع ،ینعی( نیا رب هوالع«
 یئاسانش کی لقاال ای یئاسانش هنوگ ره ناکما هک نانآ - دنراد دوجو نوگانوگ هفسالف
 و ،دننانآ زا تناک و مویه ،اهرتنردم نایم زا .دنهدیم رارق لاوئس دروم ار ناهج زا ،عماج
 46»...دناهتشاد یفسلف لماکت رد مهم رایسب یشقن

 نیریز حیضوت »تناک« هملک هب وا .دیآیم نادیم هب سلگنا تاملک نیا لقن اب فنرچ .و ياقآ
 :دیازفآیم ار

 .دناوخ »نردم« ار مویه هصاخ و تناک نوچ ییهفسالف هک دوب بیجع ًابیرقت 1888 لاس رد«
 و گنیروگ ،نمبیل ،سآال ،لیار ،کنال ،نهوک نوچ یئاهمسا هک دوب رتیعیبط نامز نآ رد
  33 هحفص ،اج نامه( ».دوبن انشآ نردم يهفسالف اب اراکشآ ،سلگنا اما .دنوش هدینش هریغ
 )2 تشادای

 ار مدآ یفسلف و يداصتقا لئاسم رد ًایواستم وا .دیوگیم تسرد دوخ لایخ هب فنرچ .و ياقآ
 نونکا سلگنا ،Bلهاج نونکا یکستوئاک هک ،47دزادنایم فینگروت باتک فولیشورو دایب
 نیا یمامت هک تسا نآ هلأسم اهنت !دنکیم دوبان »یبتکم« یماسا هب عوجر اب ًافرص ار لهاج
 نامه رد تسرد سلگنا هک دنتسه یئاهیتناکون ،دناهدش رکذ فنرچ ياقآ طسوت هک تاماقم
 هب دنشوکیم هک ،دربیم مان کیروئت نیعجترم ناونع هب دوخ »خاب ریوف کیودول« زا هحفص
 هک دیمهفن ،بوخ ِفنرچ .دنشخبب هرابود یناج مویه و تناک هدش درط اهتدم بتاکم دسج
 ثحب رد ار اهنآ سلگنا هک دناهتفشآ و )مسیخام يارب( ماقم بحاص ناداتسا نیمه تسرد

 
A- تاحفص ،1905 ونژ پاچ ،یسور همجرت ، 15 هحفص ،یناملآ مراهچ پاچ ،هریغ ،»خابریوف گیودول« ،سلگنا .ف 

 رد هکنآ هطساو هب ار فناخلپ )م - و( دنکیم همجرت یبدا ار )ياهنیآ ساکعنا کی( تغل فنرچ .و ياقآ ،12 - 13
 هب« سلگنا يروئت هصرع هب ،دنکیم تبحص »ساکعنا« کی زا »هنیآ ساکعنا« کی ياج هب یگداس هب یسور
 موهفم هب یگداس هب یناملآ رد تسا فرص يریگهدرخ کی نیا .دزاسیم مهتم »هدش فیعض رایسب یلکش

Spiegelbild  )دوریم راک هب زین )ریوصت ،ساکعنا. 

B- 195 هحفص ،1908 ،گروبزرتپنس ،کی شخب ،»یضرا هلأسم« ،نیلیا .و. 
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  .دنکیم در دوخ

 تسا هدرک هضرع تناک و مویه هیلع »ياهدننک نییعت« تالالدتسا لگه هک نیا هب هراشا اب
 سلگنا ،قیمع ات دناهنافیرظ رتشیب دندش هئارا خابریوف طسوت هک یفاضا تالالدتسا هک نیا و
 :دسیونیم

 ،کیتارپ ،رگید یفسلف  )Schrullen( ياهگنرین هیلک دننام ،گنرین نیا در نیرتینتفگ«
 نیا هب یعیبط هسورپ کی زا ار دوخ كرد یتسرد میرداق ام رگا .تسا تعنص و هبرجت ینعی
 يراک ،میروآرد یتسه هب شا طیارش زا ار نآ ،میزاسب دوخ يارب ارنآ هک مینک تباث وحن
 ئیش« رب دوب دهاوخ ینایاپ نیا هاگنآ ،دنک تمدخ ام رظن دروم دصاقم تهج رد هک مینک

 مهم هملک نیا  - unfassbarenسمل لباق ریغ ای( یتناک كرد لباق ریغ »يهسفنلایف
 دیلوت یئایمیش داوم .)تسا هدش فذح ود ره فنرچ .و ياقآ همجرت رد و فناخلپ همجرت رد
 یکی یلآ یمیش هک نآ ات دندنام یقاب »هسفنلایف ءایشا« تاناویح و ناهایگ مسج رد هدش
 .دش »ام يارب ئیش« ،»هسفنلایف ئیش« سپ نآ زا و ،دومن اهنآ دیلوت هب زاغآ يرگید زا سپ
 رد ار نآ شرورپ تمحز رگید ام هک ،سانور یگنر هدام ،نیرازیلآ لاثم ناونع هب هک نانچ
 دیلوت گنس لاغذ نارطق زا رتناسآ و رتنازرا هکلب ،میشکیمن هعرزم رد سانور ياههشیر
 48)16 هحفص ،اج نامه( »مینکیم

 اونیب سلگنا ًالماک و دهدیم تسد زا ار يرابدرب ماجنارس لالدتسا نیا لقن اب فنرچ .و ياقآ
 ام هک دش دهاوخن بجعتم هتبلا یئارگ تناک - ون چیه« :دینک شوگ نیا هب .دنکیم دوبان ار
 نیا اب هارمه هک نیا اما .مینک دیلوت »رتناسآ و رتنازرا« نیرازیلآ ،گنس لاغز زا میناوتیم
 دیلوت »هسفنلایف ئیش« در کی ینازرا نامه هب و گنس لاغز نارطق زا تسا نکمم نیرازیلآ
 - ون يارب اهنت هن و دیسر دهاوخ رظن هب هقباس یب و بلاج فشک کی هک یتسار هب ،درک
  »،اهارگتناک

 نیا ،تسا ریذپان تخانش »هسفنلایف ئیش« تناک رظن ربانب هک نیا كرد اب ،اراکشآ ،سلگنا«
 »هسفنلایف ئیش« کی ییهتخانشان زیچ ره هک تفرگ هجیتن و دنادرگرب نآ سکع هب ار هیضق
 )33 هحفص( »تسا

 لقن نیا مومع نامشچ شیپ رد ارچ !رادهگن هزادنا ّاما ،وگب غورد : تسیخام ياقآ ،نک شوگ
 هلأسم هظحالم یتح نودب ،دیراد ار شا»ندرک هکت ندرک هکت« دصق هک ار سلگنا لوق
 !دینکیم هضرع تسردان ،ثحب دروم

 هب سلگنا .»دنکیم دیلوت هسفنلایف ئیش رب يدر« سلگنا هک تسین تسرد نیا لوا هلهو رد
 ار یتناک )ریذپان تخانش ای( سمل لباق ریغ هسفنلایف ئیش وا هک تفگ حوضو هب و تحارص
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 ار ام روعش زا لقتسم ءایشا دوجو زا سلگنا یتسیلایرتام كرد فنرچ ياقآ .دنکیم در
 ریذپان تخانش هسفنلایف ئیش هک دیوگیم تناک هیضق رگا ،مود هلهو رد .دنکیم شوشغم
 فنرچ ياقآ .تسا هسفنلایف ئیش ریذپان تخانش :دوب دهاوخ نیا »سکع« هیضق ،تسا
 یئاج هب اج نیا اب دهد صیخشت هک نآ نودب ،دنکیم اج هب اج هتخانشان اب ار ریذپان تخانش
 .تسا هدرک فیرحت و شوشغم ار سلگنا یتسیلایرتام رظن ًاددجم

 رس ،دنادیم دوخ نیما ناتسود ار نانآ هک یمسر هفسلف نیعجترم طسوت نانچ فنرچ .و ياقآ
 .دنکیم دنلب دایرف سلگنا هیلع ،هدش لقن لاثم ینعم زا یکرد نیرتمک نودب هک هدش مگ رد
 .تسیچ رس رب اوعد میئوگب مسیخام هدنیامن نیا هب مینک یعس راذگب

 .دریگیم هلداجم هب ار ود ره مویه و تناک هک درادیم نایب تحارص هب و حوضو هب سلگنا
 رد يزیچ هچ سپ .تسین »ریذپان تخانش هسفنلایف ءایشا« زا يرکذ ًادبا مویه رد کلاذعم
 ار »اههدیدپ« لصا رد ود ره اهنآ هک تسا نآ كرتشم رما ؟تسا كرتشم فوسلیف ود نیا
 ئیش« زا ار ام يارب ئیش ،ددرگیم كرد هچ نآ زا ار كاردا ،ددرگیم دیدپ هچ نآ زا
 ار نآ رکف وا .دونشب »هسفنلایف ئیش« زا دهاوخیمن مویه هوالع هب .دننکیم ادج »هسفنلایف
 و  اهیمویه هک نانچ( »کیزیفاتم« ناونع هب ،لوبق لباق ریغ یفسلف رظن زا يزیچ ناونع هب
 »هسفنلایف ئیش« دوجو تناک هک یلاح  رد ؛دریگیم رظن رد )دنناوخیم نینچ ار نآ اهیتناک

 هدیدپ زا توافتمً اساسا ،»ریذپان تخانش« ار نآ نکیل   (jenseits( ،دریذپیم ار

)Erscheinung)  قلعت »ءاروام« ورملق هب ،توافتمً اساسا يورملق هب هک ،درادیم مالعا 
 .تسا راکشآ ،نامیا يارب نکیل ،تسا یسرتسد لباق ریغ تفرعم يارب هک دراد

 نیرازیلآ ياراد گنس لاغذ نارطق هک میتسنادیمن زورید ؟تسیچ سلگنا تاضارتعا هتسه
 ياراد زورید گنس لاغز نارطق ایآ .تسا نیا هلأسم .تسه هک میاهتخومآ زورما .تسا
 ار دیدج ملع تقو نآ میوش كوکشم رما نیا هب رگا .تشاد هک هتبلا ؟دوب هتبلا ؟دوب نیرازیلآ
 :ددرگیم لصاح مهم یتخانش يهجیتن هس ،تسا نانچ رگا و میاهدرک هرخسم

 تسین یکش اریز .دنراد دوجو ام زا جراخ ،ام تاکاردا زا لقتسم ،ام روعش زا لقتسم ءایشا  -1
 چیه ام زورید هک تسین یکش ًایواستم .تشاد دوجو گنس لاغذ نارطق رد زورید نیرازیلآ هک
 .میدرکیمن تفایرد نآ زا یساسحا هنوگ چیه و میتسنادیمن نیرازیلآ نیا دوجو زا زیچ

 یتوافت نینچ و درادن دوجو هسفنلایف ئیش و هدیدپ نیب یتوافت چیه لصا رد ًاعطق -2
 زونه هک يزیچ و هدش هتخانش هک تسا يزیچ نیب توافت اهنت .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن
 هک لیبق نیا زا یتاعادبا ،نآ و نیا نیب نیعم ياهزرم یفسلف تاعادبا و .تسا هدشن هتخانش
 زا یفسلف ياهراصح اب ار دوخ دیاب ام هک ای ،)تناک( تساههدیدپ »ءارو رد« هسفنلایف ئیش
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 دراد دوجو ام زا جراخ یلو تسا هتخانشان زونه رگید یشخب ای شخب رد هک یناهج هلأسم

 49.دنتسه یبالق و ضحم Schrulle  لمهم همه ،مینک ادج )مویه(

 تفرعم دیابن ینعی ،میشیدنایب یکیتکلاید دیاب ،ملع رگید هبعش ره دننام تخانش يروئت رد -3
 هنوگچ مینک نیعم دیاب هکلب ،میریگب رظن رد ریذپان ینوگرگد و هدامآ و رضاح ناونع هب ار دوخ
 .ددرگیم رتقیقد و رتلماک ،قیقد ان و لماکان تفرعم هنوگچ ،دباییم روهظ لهج زا تفرعم

 زا لاثم اهنویلیم دباییم لماکت لهج زا یناسنا تفرعم هک میریذپیم ار رظن هطقن نیا یتقو
 رد اهنت هن هدهاشم اهنویلیم ،گنس لاغز نارطق زا نیرازیلآ فشک یگداس هب تسرد ،نآ
 ءایشا« ینوگرگد هک تفای میهاوخ دوخ کیاکی هرمزور یگدنز رد هکلب يژولونکت و ملع خیرات
 زا يریثأت ام یسح ياضعا یتقو ار »اههدیدپ« ندش رهاظ ،ار »ام يارب ءایشا« هب »هسفنلایف
 مینادیم هک ئیش کی لمع زا یعنام یتقو ار »اههدیدپ« وحم ،دننکیم تفایرد یجراخ ءایشا
 بانتجا و دحاو سایق .دننکیم ریوصت ،دنکیم يریگولج ام یسح ياضعا رب ،دراد دوجو
 و میزاسیم هرمزور کیتارپ رد ام همه هک یسایق - دوش هتخاس نیا زا دیاب هک يریذپان
 جراخ هک تسا نآ - دهدیم رارق دوخ تخانش ناینب ناونع هب هناهاگآ  مسیلایرتام هک یسایق
 ناهج ياهریوصت ام تاکاردا و دنراد دوجو ماسجا ،اهزیچ ،ءایشا ام زا لقتسم و ام زا
 رگم تسین يزیچ )دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا هک( خام زا نآ لباقت يروئت .دنایجراخ
 رگید راب کی سلگنا زا شا»لیلحت« رد فنرچ ياقآ و .یتسیلآهدیا زیمآ محرت لمهم
 !دمآ »ماخ و بیجع« وا رظن هب سلگنا هداس لاثم .داد ناشن ار دوخ یفولیشورو ياهتیفیک

 یقیقح هفسلف ناونع هب ار (gelehrte Spitzfindigkeit( هنافیرظ ياههتخومآ اهنت وا
 راوتسا یتسیلایرتام تخانش يروئت زا ار هناداتسا یئارگطاقتلا تسین رداق و دریگیم رظن رد
  .دهد زیمت

 همه اهنآ .مینک لیلحت ار فنرچ ياقآ تالالدتسا ریاس هک تسا يرورض ریغ و نکمم ریغ
 ئیش متا اهتسیلایرتام يارب هک راهظا نیا دننام( دنوشیم یهتنم اعدم رپ لمهم نامه هب
 دارفا اراکشآ هک یلالدتسا( تسا طوبرم نامثحب هب هک یلالدتسا هب اهنت ام )!تسا هسفنلایف
 توافت سلگنا اب اروصتم سکرام هک نیا ینعی .درک میهاوخ هجوت )هدناشک ههاریب هب ار ینیعم
 هملک زا فناخلپ همجرت و خاب ریوف هرابرد سکرام مود زت ثحب دروم هلأسم .دراد

 itigkeiteDiess 50.تسا   

 :مود زت مه نیا

 هکلب تسین کیروئت هلأسم کی ،تسا ینیع تقیقح ياراد یناسنا هشیدنا ایآ هک هلأسم نیا«
 يویند ،تردق و تیعقاو ینعی ،تقیقح کیتارپ رد دیاب ناسنا .کیتارپ تسیاهلأسم
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)Diesseitigkeit( تیعقاو مدع و تیعقاو نوماریپ ثحب .دنک تباث ار شاهشیدنا  ندوب 
     51».تسا یبتکم ًافرص ییهلأسم کیتارپ زا ادج هشیدنا

 نک تابثا :دیوگیم فناخلپ ،)تغل هب تغل همجرت کی( »هشیدنا ندوب یتوسان تابثا« ياج هب

 :دنزیم دایرف فنرچ .و ياقآ و »درادن رارق )Diesseitigkeit( يوس نیا رد« هشیدنا هک
 دسریم رظن هب نینچ« ،».تسا هدش هتشادرب نایم زا یگداس هب سلگنا و سکرام نیب داضت«
 هشیدنا »ندوب یتوهال« و هسفنلایف ءایشا يریذپ تخانش رب سلگنا دننام سکرام ایوگ هک
 )تشاددای 34 هحفص ،اج نامه( ».دزرویم دیکأت

 روتکیو ياقآ !درک ناوتیم هچ دزاسیم رتشوشغم یشاشتغا شاترابع ره هک یفولیشورو اب
 ءایشا يریذپ تخانش رب اهتسیلایرتام همه دینادن هک تسا ضحم لهج نیا ،فنرچ
 زا هک تسا تیاهن یب یگتخلش ای لهج نیا ،فنرچ روتکیو ياقآ .دنزرویم دیکأت هسفنلایف
 »ینیع تقیقح« هک دیهدن صیخشت و دیرذگب هجوت یب زت ترابع نیلوا

)Wahrheit gegenstandliche( ءایشا دوجو رگم تسین يزیچ هشیدنا )ینعی 
 یب نیا فنرچ روتکیو ياقآ .دناهدش سکعنم هشیدنا طسوت ًاتقیقح هک یئ)»هسفنلایف ءایشا«
 ترابع کی فناخلپ( فناخلپ یحیضوت ترابع زا دیزرو دیکأت هک تسا ضحم يداوس
 ندوب یتوهال زا  سکرام »ایوگ هک دسریم رظن هب نینچ« )همجرت کی هن و داد یحیضوت
 دودحم »اههدیدپ يوس نیا« هب ار هشیدنا اهیتناک و اهیمویه اهنت اریز .درک عافد هشیدنا
 فقسا هک مهدفه نرق ياهتسیلایرتام مامضنا هب ،اهتسیلایرتام هیلک يارب ّاما .دنزاسیم
 ءایشا« زا یئاهیپک ای »ام يارب ءایشا« »اههدیدپ« ،)دینیبب ار همدقم( درک ناشرام و رات یلکرب
 دوخ دنهاوخیم هک یناسک يارب فناخلپ دازآ یحیضوت ترابع هتبلا .دنتسه »هسفنلایف
 ،تسا هفیظو کی سکرام روظنم ندیمهف رد ششوک ّاما .تسین يرابجا ،دنسانشب ار سکرام
   .تخادنا کتفج فولیشورو کی لثم هک نآ هن

 یب کی اب دنناوخیم تسیلایسوس ار دوخ هک یناسک نایم رد هک یلاح  رد ،تسا هجوت بلاج
 ،اوژروب ناگدنسیون ،میروخیمرب سکرام »ياهزت« ینعم كرد رد یناوتان ای یتبغر
 یسک ناگدنسیون نیا نایم زا نم .دنهدیم ناشن يرتشیب تقد یهاگ ،هفسلف رد نیصصختم
 نآ .درک هعلاطم ار سکرام »ياهزت« نآ اب هطبار رد و خابریوف هفسلف هک مسانشیم ار
 فرص ار »خابریوف هرابرد« دوخ باتک مود تمسق موس شخب هک تسا يول ربلآ هدنسیون
 هب ار خابریوف هشیمه يول ایآ هک نیا  یسررب نودب  A.دومن سکرام رب خابریوف ریثات یسررب

 
A- رب خابریوف ریثأت هرابرد ،249-338 تاحفص 1904 سیراپ ،»ناملآ تایبدا رب يو ریثأت و خابریوف هفسلف« ،يولربلآ 

  »اهزت« یسررب ،298 - 290 تاحفص و سکرام
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 ام ،دنکیم داقتنا سکرام زا يزاوژروب جیار هاگدید زا هنوگچ ای ،دنکیم ریسفت حیحص وحن
 يول .درک میهاوخ لقن سکرام روهشم »ياهزت« یفسلف ياوتحم هرابرد ار وا هدیقع اهنت
 خابریوف اب و نیشیپ  مسیلایرتام همه اب هارمه ،وس کی زا ،سکرام« :دیوگیم لوا زت هرابرد
 دوجو ءایشا زا ام ياههدیا اب رظانتم ام زا جراخ یصخشم و یعقاو ءایشا هک دهدیم صیخشت
 »...دنراد

 مسیلایرتام اهنت هن یساسا عضوم هک دش راکشآ يول هب هلصافالب دنیبیم هدنناوخ هک نانچ
 یعقاو ءایشا یسانشزاب »نیشیپ«  مسیلایرتام »همه« ،یتسیلایرتام هنوگ ره هکلب یتسیسکرام
 همه يارب هک ،یئادتبا تقیقح نیا »دناقباطم« ءایشا نآ اب ام ياههدیا هک ،تسام زا جراخ
 همادا يول .تسا هتخانشان  یسور ياهتسیخام هب اهنت ،تسا قداص لک رد  مسیلایرتام
  :دهدیم

  یبایزرا تهج )Sorge( شیوپ ،مسیلایرتام هک دنکیم فسات راهظا سکرام ،رگید يوس زا«
 ،سکرام رب انب هک تشاذگاو مسیلآهدیا هب ار )یناسنا کیتارپ ینعی( لاعف ياهورین تیمها
 هتبلا ّاما .دنوش هتفرگ مسیلآهدیا زا یتسیلایرتام متسیس رد اهنآ بیکرت روظنم هب تسیابیم
 دناوتیمن مسیلآهدیا هک ار یسوسحم و یعقاو هصیصخ لاعف ياهورین نیا هب دوب دهاوخ مزال
 جراخ یعقاو ءایشا هک روط نامه تسرد :تسا نینچ سکرام هدیا سپ .دهدب ،دشخبب نانآ هب

 Phänomenale( ینورد صاخ تیلاعف روط نامه دناقباطم ام ياههدیا اب ام زا

Tätigkeit(  هب .تسا قباطم ءایشا تیلاعف کی اب ،ام زا جراخ یعقاو تیلاعف کی اب زین ام 
 رد کیتارپ تیلاعف قیرط زا نینچ مه هکلب کیروئت تفرعم قیرط زا اهنت هن رشب موهفم نیا
 وا هب هک دبلطیم ار یتلاصا و تیصخش ناسنا تیلاعف یمامت نیاربانب .دوشیم میهس قلطم
 تیمها کی یبالقنا تیلاعف قیرط نیدب .دور شیپ هب  يروئت تسد رد تسد دهدیم هزاجا
 »...دنکیم بسک یکیزیفاتم

 .دناوخب نیسیزیفاتم ار اهتسیلایرتام دیاب لماک روسفرپ کی و .تسا روسفرپ کی يول تربلآ
 »کیزیفاتم«  مسیلایرتام عون ره ،اهیتناک و اهیمویه ،بآم روسفرپ ياهتسیلآهدیا رظن زا
 .آ نیاربانب .دریذپیم ار ام زا جراخ یتیعقاو )ام يارب ئیش دومن( هدیدپ يوس نآ رد اریز ،تسا
 کی« ناسنا »ییهدیدپ تیلاعف« اب سکرام هدیقع هب هک دیوگیم یتقو دیوگیم تسرد يول
 موهفم هب( ییهدیدپ تیمها کی اهنت هن یناسنا کیتارپ ینعی ،تسا قباطم »ءایشا تیلاعف
 هک يوحن هب - کیتارپ رایعم .دراد یعقاو ینیع رظن زا تیمها کی هکلب )هژاو یتناک و یمویه
 ینعم ود سکرام و خام يارب - )شش تمسق( داد میهاوخ ناشن نآ ياج رد لیصفت هب
 یناسنا تفرعم هک تسا نآ ینعم هب »دوشیم میهس قلطم رد رشب« .دراد توافتمً الماک
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 هچ نآ ،ام ياههدیا تابثا اب ،کیتارپ ؛)دینیبب ار  5 تمسق( دزاسیم سکعنم ار قلطم تقیقح
 :دهدیم همادا يول .آ .دنکیم دیئأت ،تسا قباطم قلطم تقیقح اب ام ياههدیا رد ار

 ءایشا دوجو وا .دوشیم وربور نیدقان تاضارتعا اب ًاعبط سکرام ،هطقن نیا هب ندیسر اب ...«
 لومعم ضارتعا زا دناوتیمن وا .دریذپیم ،تسا نآ یناسنا نامجرت ام يروئت هک ار هسفنلایف
 هب یناسنا نهذ هک دیراد یلیلد هچ ؟دیهدیم همجرت یتسرد يارب ینیمضت هچ :دور هرفط
 »دهدیم باوج دوخ مود زت رد ضارتعا نیا هب سکرام ؟دهدیم ینیع تقیقح کی امش
 )291 هحفص(

 ءایشا دوجو سکرام هک دنکیمن کش هظحل کی يارب )A. Lévy( يول هک دنیبیم هدنناوخ
   !دسانشیمزاب ار هسفنلایف

 

 طسوت سلگنا رد »رظن دیدجت« ای و »قوفت« -2
 فورازاب

 

 يزرط هب ام یسور هدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح ياهتسیخام هک یلاح  رد ّاما
 ار وا رگید زاربا ،دنتفر هرفط سلگنا تاداریا نیرتحیرص و نیرتدکؤم زا یکی زا هنارادمتسایس
 و تافارحنا حیحصت هفیظو هک مه ردق ره .دندرک رظن دیدجت یفنرچ ًالماک ییهویش هب
 زا دهاوخیم هک یسک ،دشاب روآ تلالم و هدننک هتسخ اهلوق لقن ینعم تافیرحت
 .دزرو بانتجا نآ زا دناوتیمن ،دنک تبحص یسور ياهتسیخام

 .سلگنا زا فرازاب رظن دیدجت مه نیا

 شیارگ هفسالف( یسیلگنا ياهکیتسونگآ زا A»یخیرات  مسیلایرتام هرابرد« هلاقم رد سلگنا
 :دنکیم تبحص نینچ )مویه يرکف

 
A-  و یلیخت :مسیلایسوس :مجرتم همجرت(   ]»ملع هب لیخت زا مسیلایسوس لماکت«[ یسیلگنا پاچ رب همدقم هلاقم نیا 

 ,XI, 1, 1892-1893, Nr. 1 .دش همجرت یناملآ هب  Neue Zeit رد سلگنا دوخ طسوت و تسا سلگنا )یملع

S. 15  مسیلایرتام« )مویزوپمس :مجرتم همجرت( ]راثآ هعومجم[ رد دیاب ،منکن هابتشا رگا ،یسور همجرت اهنت 
 64 هحفص ،»مسیسکرام هفسلف ‛رد‘ یتاعلاطم« رد ار ترابع نیا فرازاب .دوش تفای دعب هب 162 هحفص  »یخیرات
 دنکیم لقن
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 طسوت ام هک ،دراد رارق یتاعالطا رب ام شناد هک ،دنکیم لوبق ام رکیتسونکا بیترت نیمه هب ...«
 A».مینکیم تفایرد ،نامیاهساوح

 عورش اهساسحا زا زین )یمویه( کیتسونگا هک مینک تقد دوخ ياهتسیخام عفن هب راذگب
 صلاخ »تسیویتیزوپ« کی کیتسونگآ .دسانشیمنزاب ار يرگید تفرعم عبنم چیه و دنکیم
 !دوش هتفگ »مسیویتیزوپ نیرترخأتم« نارادبناج عفن هب نیا راذگب .تسا

 ریواصت نامساوح هک مینادیم هنوگچ ام هک دنکیم هفاضا )کیتسونکآ( وا ّاما ...«

)Abbilder( وا و ؟مینکیم ناشکرد نانآ قیرط زا ام هک دنهدیم ام هب یئایشا زا یتسرد 
 تبحص نانآ ياهتیفیک ای ءایشا زا وا تقو ره هک دناسرب ام عالطا هب ات دوریم شیپ
 اهنآ زا نانیمطا اب دناوتیمن وا هک تسین اهتیفیک ای ءایشا نیا عقاو رد وا روظنم ،دنکیم
 52»...دناهدروآ دوجو هب يو ساوح رد نانآ هک تسا یتاریثأت ًافرص هکلب ،دنادب يزیچ

 هک تسا نآ طخ کی ؟دهدیم رارق مه لباقم رد ار یفسلف شیارگ ود مادک اجنیا سلگنا  
 هک ،میسانشیم ار ءایشا دوخ ام هک دنهدیم ءایشا زا ینانیمطا لباق ياهریوصت ام هب ساوح
 اب کیتسونگآ هک - تسا  مسیلایرتام نیا ،دنکیم لیمحت ام یسح ياضعا رب یجراخ ناهج
 رتارف اهساسحا زا هک تسا نآ ؟تسیچ کیتسونگآ طخ تیهام سپ .تسین قفاوت رد نآ

 »یتح« زیچ ره ندید و دنکیم فقوت اههدیدپ )diesseits( يوس نیا رد هک ،دوریمن
 ،هسفنلایف ياهزیچ هرابرد ینعی( ءایشا دوخ نیا هرابرد .دنکیم در ار اهساسحا زرم زا رتارف
 ،تساخرب نانآ اب تفلاخم هب یلکرب هک یئاهتسیلایرتام هک يوحن هب »هسفنلایف ءایشا«
 عطاق يوحن هب کیتسونگآ - مینادب نیقی هب ار يزیچ چیه میناوتیمن ام )دنناوخیم ناشنانچ
 تسیلایرتام دنکیم تبحص نآ زا سلگنا هک ياهرظانم رد ،نیاربانب .دزرویم دیکأت نینچ
 هسفنلایف ءایشا رکف یتح کیتسونگآ .دنکیم دیئأت ار هسفنلایف ءایشا يریذپ تخانش و دوجو
 .مینادب نانآ هرابرد نیقی هب يزیچ میناوتیمن ام هک دنکیم دیکأت و دریذپیمن ار

 هچ هب هدش حرط سلگنا طسوت هک يوحن هب کیتسونگآ عضوم دوش لاوئس تسا نکمم
 هک مینک رواب رگا تسا  هناگچب ّاما ؟»رصنع« »نیون« هژاو رد ؟دراد قرف خام عضوم اب لکش
 هدناوخ »رصانع« یتقو اهساسحا هک ،دهد رییغت ار یفسلف طخ کی دناوتیم يراذگ مان کی
 رصانع نامه تسرد هک تسا »نیون« هدیا نیا رد توافت ای !دنتسین اهساسحا رگید دنوش
 هک دیدیدن ایآ ّاما ؟دنهدیم لیکشت رگید يدنویپ رد ار یناور و دنویپ کی رد ار یکیزیف
 ینعم نآ هب نیا ؟دراذگیم »ءایشا دوخ« ياج هب زین ار »تاریثأت« سلگنا رظن زا کیتسونگآ
 اجنیا !دراذگیم قرف یناور و یکیزیف »تاریثأت« نیب زین کیتسونگآ ساسا رد هک تسا

 
A - تسا هدشن همجرت لوق لقن نیا  
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 تابیکرت ءایشا هک دیوگیم خام یتقو .تسا يراذگ مان توافت کیً ارصحنم توافت هرابود
 دیوگیم و »دنکیم حیحصت« ار دوخ خام یتقو ؛تسارگیلکرب کی خام ،دنتسه اهساسحا
 کی خام ،دنشاب یناور يرگید رد و یکیزیف دنویپ کی رد دنناوتیم )اهساسحا( »رصانع« هک
 قلطم یماخ و .دوریمن رتارف طخ ود نیا زا دوخ هفسلف رد خام .تسا یمویه کی ،کیتسونگآ
 ود ره مسیلآهدیا و  مسیلایرتام زا وا هک درک رواب و تفریذپ ار رکف هتفشآ نیا فرح هک تسا

 .»تسا هتشذگ رتارف«

 هفسالف( یئارگمویه يدرف ناگدنیامن زا و دنکیمن رکذ یمان دوخ يرگاشفا رد هناهاگآ سلگنا
 يرگید ای یکی هچ نآ زا عونت هدرخ کی ناونع هب یلصا ياهمتسیس ندناوخ رد هک ياهفرح
 یمویه طخ لک هکلب ،دنکیمن داقتنا )دنددعتم رایسب ،دنزاسیم ثحب ای يژولونیمرت رد نانآ رد
 لماع وا .دنکیم داقتنا یساسا تلصخ زا هکلب اهیگژیو زا هن سلگنا .دریگیم داقتنا هب ار
 نیاربانب و دنکیم یسررب دنوشیم فرحنم  مسیلایرتام زا نآ رد اهیمویه همه هک ار یلصا
 هدام هک )لیم .ا .ج اب هارمه( میئوگب ،هچ .دریگیمربرد مه ار خام و یلسکاه ،لیم ،وا داقتنا
 تابث اب شیبامک تابیکرت هدام هک )خام تسنرا اب( میئوگب ای ،Aتسا یپ رد یپ ساسحا ناکما

 یقاب یئارگمویه ای ،مسیسیتسونگآ ياهزرم نورد رد تسا - اهساسحا - »رصانع«
 ار يدنبلومرف ود ره رتحیحص ای هاگدید ود ره مسیسیتسونگا زا سلگنا ءاشفا .مینامیم
 هب يزیچ دناوتیمن هک دزرویم دیکأت و دوریمن رتارف اهساسحا زا کیتسونگآ :دریگیمربرد
 قفاوت مدع هب یگرزب تیمها نانچ خام رگا و .دنادب هریغ و اهنآ ًادبم ،اهنآ عبنم هرابرد نیقی
 روسفرپ کی سلگنا رظن زا خام هک تسا نآ لیلد هب دهدیم هلأسم نیا رس رب لیم اب دوخ

 اههژاو رییغت ای و تاحیحصت هدرخ اب امش ،نایاقآ ،يآ ):Flohknacker  53 (تسا يداع
 .دیاهدز فال اهنت ،هراک همین یساسا هاگدید لماک كرت ياج هب

 دوخ  مسیلایرتام ًادکؤم و ًاتحارص سلگنا هک ياهلاقم زاغآ رد  -هنوگچ تسیلایرتام سلگنا و
 ؟دنکیم در ار هتفگ شیپ تالالدتسا - دهدیم رارق مسیسیتسونگآ لباقم رد ار

 تسکش فرص جاجتحا اب لالدتسا طخ نیا هک دسریم رظن هب لکشم کش نودب ّ،اما ...«

 و Im Anfang war die Tat .دوب لمع ،دشاب جاجتحا هک نآ زا شیپ ّاما .دروخب
 .دوب هدرک لح ،دنک عارتخا ار نآ ناسنا غوبن هک نآ زا شیپ اهتدم ار لکشم ناسنا لمع
 نانآ زا هک یتایفیک رب انب ار ءایشا نیا ام هک ياهظحل زا« ».تسا نآ ندروخ رد اذغ کحم

 
A- یناملآ هلمج مامت: 

Ob wir sagen, daß die Materie eine permanente Epfindungsmöglichkeit sei 
(nach J.St. Mill), oder…  S.102 
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 کی هب ار دوخ یسح تاکاردا یتسردان ای یتسرد ،میروآیمرد دوخ هدافتسا هب مینکیم كرد
 هک ياهدیاف زا ام دروآرب هاگ نآ دنشاب طلغ تاکاردا نیا رگا .میراذگیم يریذپان اطخ ناحتما
 رگا ّاما .ددرگ وربور تسکش اب دیاب ام ششوک و .دشاب طلغ دیاب زین دناسرب دناوتیم ئیش کی
 و تسا قفاوم نآ زا ام هدیا اب ئیش هک میبایرد رگا ،میوش قفوم دوخ فده ماجنا رد ام
 زا ام تاکاردا هک تسا یتبثم لیلد نیا هاگ نآ ،دیوگیم خساپ میتشاد نآ زا هک ار يدوصقم
 »...دنراگزاس ام زا جراخ تیعقاو اب نونک ات نآ تایفیک و نآ

 هضرع لماک حوضو هب اجنیا ،ام نهذ طسوت ءایشا ساکعنا يروئت ،یتسیلایرتام يروئت سپ
 نیا تابثا .دننانآ ریواصت ام ياههدیا و تاکاردا .دنراد دوجو ام زا جراخ ءایشا :تسا هدش
 یمک راذگب ّاما .دریگیم ماجنا کیتارپ طسوت ، تسردان و تسرد ریواصت نایم زیامت ،ریواصت
 ار فناخلپ زا هکلب ای ،سلگنا زا لوق لقن هطقن نیا رد فرازاب( میهد شوگ سلگنا هب رتشیب
 :)دوش فرط سلگنا دوخ اب هک دنادیم مزال ریغ اریز ،دنکیم مامت

 نامتسکش ثعاب هک یتلع نتفایرد هب ًامومع ،میبایب هجاوم تسکش اب ار دوخ هاگ ره و ...«
 و  صقان ای میاهدرک لمع نآ ساسا رب هک یکاردا هک میباییم رد ؛میتسین بغار هدش
 ار بیکرت نیا جیاتن نآ هک نآ نودب هدش بیکرت رگید یتاکاردا جیاتن اب ای و هدوب یحطس
 ات« .)تسا تسردان کیتکلاید  مسیلایرتام هرابرد رد یسور همجرت( »دنشاب هدرک قیدصت
 رد ار دوخ لمع و میزادنا راک هب و مینک تیبرت ًالماک ار دوخ ساوح میبقارم هک ینامز
 هب و هدش هتخاس لماک يوحن هب هک هدش زیوجت یتاکاردا طسوت هک میهد ماجنا ياهدودحم
 ام لمع هجیتن هک تفای میهاوخرد نامز نآ ات ،دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم لماک يوحن

 ینیع تیهام اب ار ام تاکاردا  )Übereinstimmung( قباطت

)gegenstandlich( زین دروم کی رد یتح اهنت نونک ات .دنکیم تباث هدش كرد ءایشا 
 نهذ رد ،دنشاب هدش لرتنک یملع يوحن هب هک ام یسح تاکاردا هک میاهدیسرن هجیتن نیا هب
 توافتم تیعقاو اب ناشتیهام هطساو هب هک دنروآ دوجو هب یجراخ ناهج هرابرد یئاههدیا ام
 دوجو نآ زا ام یسح تاکاردا و یجراخ ناهج نیب یتاذ يراگزاسان کی هک نیا ای ،دنشاب
 .دشاب هتشاد

 54»...دنیوگیم و دنیآیم یتناکون ياهکیتسونگآ هاگ نآ ّاما

 ناشن رطاخ اج نیا راذگب .میراذگیم رگید یتقو هب ار اهارگتناکون تالالدتسا یسررب ام
 دناوتیمن ،یهجوت نیرتمک یتح ای ،دشاب هتشاد عوضوم اب یئانشآ نیرتمک هک یسک هک مینک
  اهتسیخام هک دنکیم فیصوت ار یمسیلایرتام نامه تسرد اج نیا سلگنا هک دمهفن
 رظن دیدجت سلگنا رد فرازاب هک ار یشور الاح و .دنگنجیم نآ هیلع اج همه و هشیمه
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 :دینک اشامت دنکیم

 هب ًالمع سلگنا اج نیا« :دسیونیم میاهدروآ ام هک یلوق لقن زا یتمسق اب طابترا رد فرازاب
 »...دنکیم هلمح یتناک مسیلآهدیا

 ام طسوت و درک لقن وا هک یترابع رد .دنکیم مهرد ار اهزیچ دراد فرازاب .تسین تسرد
 رگا .درادن دوجو مسیلآهدیا هرابرد ای یئارگ تناک هرابرد شخب کی یتح ،هدش لقن رتلماک
 زا سلگنا هک دمهفن ار نیا تسناوتیمن ،دوب هدناوخ ار سلگنا هلاقم مامت ًاعقاو فرازاب
 لوق لقن ام هک یئاج ،دنکیم تبحص دعب فارگاراپ رد اهنت تناک طخ لک زا و یئارگتناکون
 و دوب هدناوخ ،دنکیم لقن دوخ هک ار یتمسق نآ تقد اب فرازاب رگا و .میدرک مامت ار دوخ
 سلگنا هک کیتسونگآ تالالدتسا رد هک دمهفن ار نیا تسناوتیمن ،دوب هدرک رکف شاهرابرد
 ینامز اهنت مسیلآهدیا نوچ .تسین یئارگتناک ای مسیلآهدیا زا يرثا ،دنکیم در ار نآ اج نیا
 هک یلاح  رد .دنتسه ام ياهساسحا ءایشا هک دیوگیم فوسلیف هک دوشیم عورش
 تخانش ّاما دراد دوجو هسفنلایف ئیش دیوگیم فوسلیف هک دوشیم عورش ینامز یئارگتناک
 دریگیم هابتشا ار اهنآ و ؛دریگیم هابتشا یئارگمویه اب ار یئارگتناک فرازاب .تسا ریذپان
 رد لیصفت هب هکیوحن هب( وا ،یخام هقرف زا یمویه همین - ارگیلکرب همین کی ناونع هب ،اریز
 ار یئارگتناک اب  یتسیلایرتام و یمویه فالتخا نیب قرف )دش دهاوخ هداد ناشن نیئاپ
  .دمهفیمن

 هزادنا نامه هب تسرد .تسا فناخلپ هفسلف هیلع لیلد نیا .فیح اما« :دهدیم همادا فرازاب
 هدرک هراشا فنادگوب هک نانچ ،55سکدترا -  فناخلپ بتکم رد .تسا یتناک هفسلف هیلع هک
 مامت دننام فناخلپ رظن زا .دراد دوجو رابگرم مهافت ءوس کی روعش اب هطبار رد ،تسا
 هک تسا »ینهذ« ،هدش هتخانش ینعی ،دش هداد یکاردا قیرط زا هک يزیچ ره ،اهتسیلآهدیا
 رد دناوتیم اهنت یعقاو ئیش هک ؛تسا یئارگ دوخ کی ،هدش هداد ًاعقاو هچنآ زا عورش اهنت
  »...ددرگ تفای هدش هداد هطساوالب هک يزیچ ره ياهزرم ءاروام

 کی )Liebknecht( تشنکبیل هک تسوا ياهنانیمطا و فنرچ حور رد الماک نیا
 امش ارچ سپ ،هدرک اهر ار سلگنا هک تسا تسیلآهدیا فناخلپ رگا !دوب یسور ًاتقیقح کیندران
 ینافرع رگم تسین يزیچ نیا ؟دیتسین تسیلایرتام کی ،دیتسه سلگنا رادبناج ًاروصتم هک
 ،میسیسونگآ نیب توافت »هدش هداد هطساوالب« یخام ترابع اب امش !فرازاب قیفر ،كولفم
 هداد هطساوالب« نوچ یتارابع هک دیمهفیمن ایآ .دینکیم یطاق ار مسیلایرتام و مسیلآهدیا
 رد نیعجترم ریاس و نایارگنامیا ،اهتسیخام تایدنرچ زا یشخب »هدش هداد ًاعقاو« و »هدش
 دوخ ،)زین تسیلآهدیا ،خام دروم لثم تاقوا یهاگ و( کیتسونگآ .تسا هکساملاب کی ،هفسلف
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 »هدش هداد اعقاو« ترابع اهتسیلایرتام يارب  ؟دنکیم ناهن تسیلایرتام هقرخ رد ار

(faktisch gegeben) يارب .دننآ ریوصت اهساسحا هک ، تسا یجراخ ناهج 
 »اهساسحا بیکرت« یجراخ ناهج و تسا ساسحا »هدش هداد ًاعقاو« ترابع اهتسیلآهدیا
 نکیل ،تسا ساسحا »هدش هداد هطساوالب« ترابع زین کیتسونگآ يارب .دوشیم هدناوخ
 یتسیلآهدیا یسانشزاب دح ات ای ،یجراخ ناهج تیعقاو یتسیلایرتام یسانشزاب دح ات کیتسونگآ
 ربانب( یعقاو یتسه« هک امش هتفگ نیاربانب .دوریمن شیپ ام ساسحا ناونع هب ناهج
 لمهم »ددرگ تفای هدش هداد هطساوالب هک هچ ره ياهزرم يوس نآ رد دناوتیم اهنت )فناخلپ
 ره دیراد قح امش هک یلاح رد اما .دریگیم همشچرس امش یخام عضوم زا و تسا قلطم
 فرح سلگنا زا یتقو دیرادن قح ،دینک باختنا ،ار یخام عضوم کی هلمج زا ،ار یعضوم
 یتسه ،تسیلایرتام يارب هک تسا حضاو ًالماک سلگنا مالک زا و .دینک فیرحت ار وا دینزیم
 يارب هک یلاح رد .دراد رارق ناسنا ياههدیا و تارثأت »یسح تاکاردا« يوس نآ رد یعقاو
 پوش و سویرانوآ ،خام هتفگ فرازاب .تسا نکمم ریغ تاکاردا نیا زا نتفر رتارف کیتسونگآ
 رد ،هدش كاردا طیحم اب ار هدننک كاردا دوخ هدش هداد ً)اعقاو ای( »هطساوالب« هک درک رواب ار
 لمهم نیا ،دنیبب هدنناوخ هک نآ نودب دشوکیم و دنکیم طوبرم »ریذپان كاکفنا« یگنهامه
     !ددنبب تسیلایرتام سلگنا هب ار

 هتشون هناهاگآ ،شریذپ لباق و دنسپ مدرم رایسب يوحن هب سلگنا نیشیپ ترابع یئوگ ...«
  »...درادرب نایم زا ار یتسیلآهدیا مهافت ءوس نیا ات دوب هدش

 اب هزرابم ياول رد :دهدیم همادا ار دوخ نافرع وا !دوبن سویرانوآ درگاش تهج یب فرازاب
 قاچاق ار یتسیلآهدیا »یگنهامه« وا )دیوگیمن نخس نآ زا اج نیا سلگنا هک( مسیلآهدیا
 !فرازاب قیفر ،تسین دب .دنکیم دراو

 ام هب ءایشا زا یتسرد هضرع ام ینهذ ساوح هک مینادیم روطچ ،دسرپیم کیتسونگآ ...«
 نوچ یلمهم زا دوخ سلگنا .فرازاب قیفر ،دینکیم یطاق ار اهزیچ دیراد امش »...؟دنهدیم
 .دهدیمن تبسن دوخ کیتسونگآ فیرح هب ار نیا یتح و دنکیمن تبحص »ینهذ« ساوح
 ناسنا هاگدید زا ام نوچ ،درادن دوجو »ینهذ« ساوح ینعی ،ناسنا ساوح زجب يرگید ساوح
 ات دیدنبب سلگنا هب ار مسیخام دینکیم شالت هرابود امش .مینکیم تبحص نم کی هن و
 ینهذ هباثم هب ار اهساسحا ،رتقیقد ای ،ساوح اهنت کیتسونگآ :دیوگیم وا هک دینایامنب نینچ
 یطابترا رد ار سویرانوآ و ام هک یلاح رد ،)!دنکیمن نینچ کیتسونگآ هک( دریگیم رظن رد
   .فرازاب قیفر ،تسین دب .میاهدرک »نوگمه« نهذ اب ریذپان كاکفنا

 تسا حیحص يزیچ نآ« :دهدیم باوج سلگنا ؟»دیراذگیم مان "تسرد" ار زیچ هچ اما ...«
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 دییأت هبرجت طسوت ام یسح تاکاردا هک اج نآ زا ،هجیتن رد و ؛ددرگ دییأت ام کیتارپ اب هک
  »....دنایعقاو و حیحص هکلب .دنتسین یمهو ای یهاوخبلد ینعی .دنتسین ینهذ ،ددرگیم

 زا جراخ ءایشا دوجو هلأسم ياج هب امش !فرازاب قیفر ،دینکیم مهرد ار اهزیچ دیراد امش
 ار »ءایشا نیا دوخ« زا ام ياههدیا یتسرد رایعم هلأسم ام ياههدیا ،تاکاردا ،اهساسحا
 هب سلگنا اما .دیناشوپیم مود هلأسم کمک هب ار لوا هلأسم دیراد امش ،رتقیقد ای .دیاهتشاذگ
 کش اهنت دنکیم زیامتم کیتسونگآ زا ار وا هک هچ نآ هک دیوگیم حوضو و تحارص
 تسه زین کیتسونگآ کش نیا رد هکلب ،تسین ’دناتسرد‘ اهریوصت ایآ هک نیا رد کیتسونگآ
 زا ’ینیعم‘ تفرعم میناوتیم ام ایآ هک ؛مینک تبحص هسفنلایف ءایشا زا میناوتیم ام ایآ هک
 هلأسم هک ار يزیچ هک نآ يارب ؟دز تسد هدبعش نیا هب فرازاب ارچ .میشاب هتشاد نانآ دوجو
 دوجو هلأسم ینعی ،تسا )تسیلایرتام کی ناونع هب ،سلگنا يارب و( مسیلایرتام يارب یساسا
 و مهبم ،دنزیگنایمرب ار اهساسحا ام یسح ياضعا رب لمع اب هک ،ار ام نهذ زا جراخ ءایشا
 اما ؛دوب تسیلایرتام کی هلأسم نیا هب نداد تبثم خساپ نودب تسا نکمم ریغ .دنک هدیچیپ
 هدش هئارا ياهریوصت یتسرد رایعم رد کلاذعم و دشاب تسیلایرتام کی دناوتیم صخش
 .دشاب هتشاد یتوافتم رظن ساوح طسوت

 نیا ،کیتسونگآ اب هرجاشم رد یتقو دنکیم مهرد نیا زا رتشیب یتح ار اهعوضوم فرازاب و
 دییأت »هبرجت« طسوت تسیلایرتام یسح تاکاردا هک ار هنالهاج و یقطنم ریغ ترابع
 هب تسناوتیمن و دربن راک هب اج نیا ار هملک نیا سلگنا .دهدیم تبسن سلگنا هب ددرگیم
 يوردید و کیتسونگآ مویه ،تسیلآهدیا یلکرب هک دوب هاگآ یبوخ هب وا اریز ،دشاب هدرب راک
  .دندوب هدرک عوجر هبرجت هب همه تسیلایرتام

 و ئیش کی زا ام تاکاردا ،میراد راک و رس ءایشا اب کیتارپ رد ام هک ياهدودحم رد ...«
 طخ‘ زا توافتم ’نتشاد قباطت ‘.دنراد قباطت ام زا جراخ دوجوم تیعقاو اب نآ صاوخ
 تیعقاو نامه یسح تاکاردا ، نیعم دودح رد ینعی ’دنراد قباطت‘ اهنآ .تسا ’يریوصت
 ...)فرازاب زا دیکأت( »تسا ام زا جراخ

 یخام سوس کی اب و هدش خرس ،خام هویش هب سلگنا .دراد یگتسب نآ هجیتن هب راک شزرا
 !ردق نارگ ياهزپشآ ،دیوشن هفخ دیشاب بظاوم اما .تسا هدش ورس

 فیرحت و يزاس مهرد ،فرخزم ًاساسا نیا !!»تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا«
 خام نآ هطساو هب و دوشیم يراج نآ زا هفسلف نیا تایدنرچ هیقب هک ،تسا مسیخام یساسا
 ره .دناهدش هرود ،نایارگنامیا کلسم شیشک نیظعاو و مان هب نیعجترم طسوت سویرانوآ و
 ساسح تاکن زا نتفر هرفط رد هک مه ردق ره ،درک رو نآ رو نیا فرازاب .و هک مه ردق
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 الم رب ار دوخ یقیقح یتسیخام هرهچ و دش میلست ماجنارس ،دوب رادمتسایس و رگهلیح
 ،یئارگمویه هب تشگزاب »تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا« هک نیا نتفگ !تخاس
 غورد کی ای نیا .تسا ندرک ناهنپ »یگنهامه« رابغ رد ار دوخ و یئارگیلکرب یتح ای
 زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا  !فرازاب قیفر .یکیتسونگآ هلیح کی ای تسا یتسیلآهدیا
 یسور كوکشم هملک زا دینکیم یعس دیراد ایآ .تسا تیعقاو نآ زا يریوصت اهنت .تسین ام
 اج نیا یسور هملک هک دنک رواب دراوان هدنناوخ دینکیم ششوک ایآ ؟دیزاسب هیامرس قابطنا
 دروم رد ار دوخ نافرع مدآ هک نآ ینعی نیا ؟»ندوب قباطم« هن و »ندوب هنیرق« ینعی
 .رتشیب يزیچ هن و دهن انب لوق لقن کی ینعم فیرعت رب ،خام هویش هب سلگنا

 دیهاوخ ار  Stimmen mit تاملک اج نآ رد و دیریگب رظن رد ار یناملآ یلصا هخسن
 یظفلا تحت یمود همجرت - تسا »اب ندوب ادص مه« ای ندوب قباطم ینعم هب هک تفای

 قباطت« دناوتیمن  «Stimmen mit« تاغل  .CΟДΟR ینعی  stimme  اریز .تسا
 یلو دنادن یناملآ هک ياهدنناوخ يارب یتح .دهد ینعم »ندوب ناسکی« موهفم هب »نتشاد
 دشاب حضاو زا ریغ يزیچ دناوتیمن و تسا حضاو الماک نیا ،دناوخب تقد یمک اب ار سلگنا

  )Abbild( ریوصت ناونع هب ار »یسح كاردا« ترابع دوخ لالدتسا رسارس رد سلگنا هک
 هب دناوتیم ًارصحنم یسور رد »قباطت« هملک نیاربانب و ،دنادیم ام زا جراخ دوجوم تیعقاو
 دوجوم تیعقاو یسح كاردا« هک ار رکف نیا .دشاب هریغ و »يراگزاس« ،»قفاوت « ینعم
 یئاوسر ششوک نانچ ،یخام ناشخرد فارحنا نانچ ،نداد تبسن سلگنا هب »تسام زا جراخ
 دنک فارتعا دیاب مدآ هک تسا مسیلایرتام ناونع هب مسیلآهدیا و مسیسیتسونگآ ندز اج يارب
 !تسا هتسکش ار اهدروکر همه فرازاب

 كاردا« هک دننک راهظا دنناوتیم ملاس تواضق و لقع اب لقاع مدرم روط هچ ،دسرپیم مدآ
 تیعقاو کی نیمز ؟»تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو )تسین مهم ياهدودحم هچ رد( یسح
 مه لثم ینعم هب( »دشاب قبطنم« ام یسح كاردا اب دناوتیمن نیمز .تسام زا جراخ دوجوم
 ،ساسحا اب هباشم هب رگید یطابترا رد ای ،دشاب نآ اب ریذپان كاکفنا یگنهامه رد ای )ندوب

 چیه ،تشادن دوجو یناسنا چیه هک تشاد دوجو ینامز نیمز نوچ ؛دشاب »رصانع زا یبیکرت«
 هب ساسحا تیصاخ نآ رد هک رترب لکش نآ هب یلکشتم هدام چیه ،تشادن دوجو یسح وضع
 .تشادن دوجو ،تسا كرد لباق حوضو

 فشک هزات يروئت و ،»لخادت« ،»یگنهامه« هدیچیپ ياهيروئت هک تساج نیا ًاقیقد هتکن
 یتسیلآهدیا لمهم نیا ندناشوپ هب ،میدرک لیلحت کی شخب رد ام هک »ناهج رصانع« هدش
 رب ار راکشآ لمهم نیا اراکشآ هک تهج نآ زا تسا یلاع فرازاب يدنب لومرف .دننکیم کمک
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 یملع رهاظ هب هنارحبتم تایدنرچ هوبنا زا ار نآ دوب مزال تروص نیا ریغ رد هک دزاسیم الم
 .دیشک نوریب هناداتسا و

 کی رد .تخاس میهاوخ يدوبدای يانب تیارب وت تایح نارود رد ام !فرازاب قیفر ،وت رب نیرفآ
 ار مسیخام ربق هک یسور تسیخام هب« :رگید فرط رد و درک میهاوخ کح ارت هتفگ نآ فرط
 »!دنک یسور ياهتسیسکرام نایم رد

 ياهرایعم ینعی ،هدش هتفگ رکذلاقوف ترابع رد فرازاب طسوت هک ياهتکن ود زا هناگادج ام
 ساکعنا يروئت نیب توافت زا و ،اهتسیلایرتام و )اهیخام مامضنا هب( اهکیتسونگآ کیتارپ
 لقن دنچ هب رضاح لاح رد .درک میهاوخ تبحص )فیلگوریه ای( اهُلبمس يروئت و )ریواصت ای(
 :تخادرپ میهاوخ فرازاب زا رتشیب لوق

 مه هملک کی هراب نیا رد سلگنا ؟دراد دوجو هدودحم نیا ءاروام رد زیچ هچ اما ...«
 رظن زا ناهج ياهزرم ءاروام هب نداهن مدق ’قفوت‘ هضرع هب یلیامت اج چیه وا .دیوگیمن
  »...درادیمن زاربا ،تسا فناخلپ تخانش يروئت ناینب هک ،هدش هداد یکاردا

 هب ًاروصتم هک تسا سویراناوآ و خام »یگنهامه« ياهزرم وا روظنم ایآ »اهزرم« مادک ءاروام
 طسوت هک ياهلأسم ؟دهدیم طابترا نهذ اب ار نیع ،طیحم اب ار دوخ ریذپان كاکفنا يوحن
 هب ،دوب هدرک حرطم لوقعم يوحن هب ار هلأسم وا رگا اما .تسا ینعم یب هدش حرطم فرازاب
 ناسنا ياههدیا و تاکاردا ،اهساسحا »ياهزرم ءاروام رد« یجراخ ناهج هک دیدیم حوضو
 صاخ »رادنپ« کی نیا .دزاسیم الم رب ار فرازاب رگید راب کی ’قوفت‘ هملک اما .دراد رارق
 .دنروآ دوجو هب هسفنلایف ئیش و دومن نیب يزرم لصا رد هک نآ يارب تسا یمویه و یتناک
 رد دوجوم ئیش هب هریغ و كاردا ،ساسحا زا ،دیراد شوخ رگا ای ،دومن زا روبع دیوگیم تناک
 ضارتعا مویه .تساور نامیا هب هکلب شناد هب هن قوفت و ؛تسا  قوفت کی ام كاردا زا جراخ
 و یقوفت نایارگعقاو ار اهتسیلایرتام ،اهیمویه دننام اهیتناک و تساور ًادبا قوفت هک دنکیم

 هب هقطنم کی زا اوران )transcensus نیتال هب( روبع هک دنناوخیم »یئاهتسیزیفاتم«
 طخ هک هفسلف رصاعم ناداتسا ياهراک رد .دنهدیم ماجنا ار رگید توافتم ًاساسا هقطنم کی
 فنرچ - فولیشورو طسوت هک ار یماسا طقف( ،دننکیم لابند ار مویه و تناک هناعجترم
 لکش نارازه هب هک دینک دروخرب ینایاپ یب ياهدیلقت هب تسا نکمم )دیریگب هدش هدرمش
 زا فرازاب .دناهتفای تروص »یقوفت« و »یکیزیفاتم« هب مسیلایرتام نتخاس مهتم يارب
 نویسیزوپا« مسا هب ار اهنآ و تفرگ ضرق ار هشیدنا ریس مه و هملک مه ،عجترم ناداتسا
 ئیش و دومن ِنیب لصا رد زرم کی هدیا ینعی »قوفت« هدیا عقاو رد !دناخرچیم اوه رد »ریخا
 و تسا اهتسیلآهدیا و )اهیتناک و اهیمویه مامضنا هب( اهکیتسونگآ لمهم هدیا ،هسفنلایف
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 خابریوف نابز زا ارنآ ًاددجم و میاهداد حیضوت نیرازیلآ زا سلگنا لاثم اب طابترا رد ار رما نیا ام
 رد فرازاب »رظن دیدجت« اب ار نامراک لوا راذگب اما .داد میهاوخ حیضوت نگزتید فزوژ و
 :مینک مامت سلگنا

 هلأسم کی ،كاردا ورملق زا جراخ ’یتسه‘ هک دیوگیم سلگنا ،»گنیرود یتنآ« رد یئاج ...«
 نآ هرابرد ندیسرپ يارب یتح ای نآ هب نداد خساپ يارب هک تسا ییهلأسم ینعی ،تسا زاب
 ».میرادن ياهتفای چیه

 رخآ لاثم نیا .دنکیم رارکت رلدآ شیردرف یناملآ تسیخام لابند هب ار لالدتسا نیا فرازاب
 یتنآ« رد سلگنا ».تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو« هک تسا »یسح كاردا« نآ زا رتدب یتح
 :دیوگیم یناملآ مجنپ پاچ  21 هحفص »گنیرود

 ارچ .تسا نآ تدحو یتامدقم طرش نآ یتسه هچ رگا ،تسین نآ یتسه رد ناهج تدحو«
 هلأسم هشیمه یتسار هب یتسه .دشاب یکی هک نآ زا لبق ،دشاب ًانئمطم دیاب ادتبا ناهج هک

 هدهاشم ورملق هک ياهطقن ءاروام رد  (offene Frage) .تسا يزاب

)Gesichtskreis( نیا و تسا نآ ندوب يدام رد ناهج یعقاو تدحو .دباییم نایاپ ام 
 هدش تابثا یعیبط ملع و هفسلف هدننک هتسخ و ینالوط لماکت اب هکلب هناتسدرت تارابع اب هن
 56».تسا

 هک ياهطقن ءاروام رد یتسه زا سلگنا .دینک اشامت هدید كرادت نامزپشآ هک ار ییهزات ياذغ
 .دنکیم تبحص خیرم رد ناسنا دوجو زا لاثم ناونع هب ،دباییم نایاپ ام هدهاشم ورملق
 لقن مامت ندروآ زا هچ رگا فرازاب و .تسا زاب لاوئس کی یتسار هب یتیدوجوم نانچ ًاملسم
 ءاروام رد یتسه« تسا هتفگ یئوگ هک دنکیم ریسفت نینچ ار سلگنا ،دنکیم يراددوخ لوق
 تارظن اج نیا و تسا یئوگ لمهم عون نیرتصلاخ نیا !تسا زاب لاوئس کی »كاردا ورملق
 هب نگزتید هک یناسک و تساهنآ نخس نتفریذپ هب داتعم فرازاب هک هفسلف ناداتسا نآ
 رارق سلگنا شود رب ،دناوخیم یئارگنامیا و یئارگیناحور راوخ هریج نالیصحتلاغراف یتسرد
 .دریگیم

 .دراد دوجو »كاردا ناهج ءاروام رد« يزیچ هک دزرویم دیکأت ًادج یئارگنامیا یتسارب
 ینایم عضوم کی .دننکیم تفلاخم نیا اب ًادیدش ،یعیبط ملع اب قفاوت رد ،اهتسیلایرتام
 جراخ رد ار تقیقح هک « هریغ و )اهتسیخام مامضنا هب( اهیمویه ،اهیتناک ،ناداتسا طسوت
 کی نیا هک دنیوگیم و ،»دننکیم شزاس هک یناسک« ،»دناهتفای مسیلآهدیا و مسیلایرتام زا
 مدآ رگا دوب یمرش ،دوب هتفگ ار يزیچ نینچ سلگنا رگا .تسا هدش رارقرب ،تسا زاب لاوئس
  .دناوخیم تسیسکرام ار دوخ
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 هک دزادنایم هار هب لماک يوشبلب نانچ فرازاب زا لوق لقن هحفص کی فصن !تسا یفاک اما
 هشیدنا لزلزت نیا بیقعت هب رگید و مینک عناق هدش هتفگ نونک ات هچنآ هب ار دوخ میدیقم
   .میهدن همادا یخام

 

 هسفنلایف ئیش هرابرد نگزتید .ژ و خابریوف .ل -3
  

 سلگنا و سکرام هک هراب نیا رد ام ياهتسیخام تاراهظا میهد ناشن هک نآ يارب
 و )ام هریغ و تاکاردا ،اهساسحا زا جراخ ءایشا ینعی( هسفنلایف ءایشا دوجو تسیلایرتام
 ار هسفنلایف ئیش و دومن نیب قلطم زرم کی دوجو و دندرک یفن ار اهنآ یئاسانش ناکما
 تسا نیا هلأسم مامت .میروآیم خابریوف زا لوق لقن دنچ .تسا هنادرخ یب دح هچ ات ،دنتفریذپ
 رارکت کیتکلاید مسیلایرتام هرابرد ار عجترم ناداتسا تاراهظا راویطوط ام ياهتسیخام هک
 .دننادب مسیلایرتام ای کیتکلاید زا يزیچ دوخ هک نآ یب دننکیم

 دوخ لایخ هب ،دناوخیم مسیلآهدیا ار دوخ هک ،نردم یفسلف یئارگحور« :دیوگیم خابریوف
 زا ینعی ،تسا مسیتامگد مسیلایرتام هک دزادنایم هار هب مسیلایرتام هیلع رگناریو يداقتنا

 تسین نآ رد فرح هک ینیع تقیقح هباثم هب )sinnlichen( سح لباق ناهج

)ausgemacht( هسفنلایف یناهج هک دنکیم ضرف و ،دنکیم عورش )an sich( تسا، 
 ».تسا حور لوصحم کی اهنت ناهج عقاو رد هک یلاح رد .دراد دوجو ام نودب ینعی

 دوجو ام نودب هک تسا یناهج هسفنلایف ناهج .دسریم رظن هب حضاو یفاک هزادنا هب نیا
 هزرابم هب نآ اب یلکرب فقسا هک مهدفه نرق مسیلایرتام دننام ،خابریوف مسیلایرتام نیا .دراد
 .دنراد دوجو ام نهذ زا جراخ »هسفنلایف ءایشا« هک دوشیم لیکشت یسانشزاب نیا زا ،تخادرپ

An sich )»هسفنلایف« ای »دوخرد«( لباقت رد ًامیقتسم خابریوف an sich  )دوخ رد( 
 ار تناک خابریوف نآ رد هک میروایب دای هب میدرک رکذ خابریوف زا هک ار ياهعطق .تسا تناک
 شنزرس ،تسا »تیعقاو نودب هبرجت« کی »هسفنلایف ئیش« يو رظن زا هک نآ يارب
 یناهج ینعی ،»تیعقاو اب هبرجت« کی »هسفنلایف ئیش« يو رظن زا هک نآ يارب .دنکیم
 .درادن یتوافت »دومن« اب ًاساسا و تسا ریذپ تخانش ًالماک و دراد دوجو ام زا جراخ هک تسا

 زا »یقوفت« رگا تسا یقطنم ریغ هچ هک دهدیم حیضوت حضاو و هنافیرظ يوحن هب خابریوف
 طسوت هک تسا ریذپان روبع يهّرد نیا هک .مینک ضرف ار هسفنلایف ناهج هب اههدیدپ ناهج
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 نیا ار وا تاحیضوت زا یکی .دناهتفرگ تیراع هب نانآ زا هفسلف ناداتسا و هدش قلخ ناشیشک
 :میروآیم اج

 ،یناسنا ياهورین هیلک دننام ،مهو هوق اریز ،دناتعیبط تالوصحم زین مهو تالوصحم هتبلا«

 کی اذهعم ؛تسا تعیبط يورین کی دوخ أدبم و ساسا رد )zuletzt( یئاهن لیلحت رد
 و ،ناهایگ و تاناویح ،اهگنس زا زیامتم ،ناگراتس و هام ،دیشروخ زا زیامتم دوجوم کی ناسنا

 صخشم ’تعیبط‘ یلک مان اب هک )Wesen( تسا یتادوجوم نآ زا زیامتم هملک کی رد

 ریاس و ناگراتس و هام ،دیشروخ زا ناسنا )Bilder( ياهریوصت ،هجیتن رد و ؛دنوشیم

 یتالوصحم ،دناتعیبط لوصحم ریواصت نیا هچ رگا ،)Naturwesen( تعیبط تادوجوم

 1903 تراگتوتشا ،Werke, VIII Band( »دنشابیم تعیبط رد ءایشا دوخ زا زیامتم
 )516 هحفص

 .تسا زیامتم ام يارب ئیش زا هسفنلایف ئیش .دنزیامتم ام ياههدیا زا ام ياههدیا ياهعوضوم
 اهنت ناسنا هک نآ لثم تسرد .تسا یلوا زا هبنج کی اهنت ای ،شخب کی اهنت یمود نوچ
  .تسا هتفای ساکعنا شیاههدیا رد هک تسا یتعیبط زا یئزج

 هجیتن نیا ،نیا زا اما ،تسه کمن هک تسا تعیبط لوصحم ردق نامه یئاشچ بصع ...«
 کی ًافرص کمن رگا هک ،تسا نآ ینیع تیصاخ ًامیقتسم کمن هزم هک دوشیمن لصاح

 يروش هک نیاربانب و ،)an und für sich( تسه زین هسفنلایف ،تسا ساسحا عوضوم

 des ohne( دشاب نایم رد یساسحا هک نآ نودب تسا کمن تیصاخ نابز رب کمن

Empfindung (gedachten Salzes...«  هب يروش« :نیا زا رتشیپ هحفص دنچ و 
 )514 هحفص ،اج نامه( »تسا کمن تیصاخ ینهذ نایب ،هزم کی ناونع

 رب دنکیم لماکت ام زا جراخ ینیع یتروص هب هک ،هسفنلایف ئیش کی لمع هجیتن ساسحا
 ،ینیع ناهج زا ینهذ ریوصت کی ساسحا .خابریوف يروئت تسا نینچ .تسام یسح ياضعا
 .تسا دوخ يارب و دوخ رد ناهج زا

 ،هایگ ،هراتس ،دیشروخ دننام ،)Naturwesen( !تسا تعیبط دوجوم کی زین ناسنا ...«
 زا ناسنا بلق و رس رد تعیبط هجیتن رد و تسا زیامتم تعیبط زا وا ،اذهعم .گنس و ،ناویح
 ».تسا زیامتم ناسنا بلق و رس زا جراخ تعیبط

 دوخ راهظا ربانب ،نآ رد هک تسا یعوضوم اهنت ،ناسنا ینعی ،عوضوم نیا نکیل ...«
 تسا یعوضوم ناسنا اریز .تسا هتفای ققحت ’نهذ و نیع یگناگی‘ ترورض ،اهتسیلآهدیا
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 ،يرگید يارب ناسنا کی ایآ و ...دنریذپان کش شایتسه اب هارمه نآ یگناگی و يواست هک
 یناسنا ره ایآ ؟تسین لیخت عوضوم کی ،مهو عوضوم کی وا هب تبسن نیرتیمیمص یتح

 كرد )in und nach seinem Sinne( دوخ نهذ رب انب ،دوخ شور هب ار يرگید
 ياهظحالم لباق رایسب توافت ،نهذ و نهذ نیب ،ناسنا و ناسنا نیب یتح رگا و ...؟دنکیمن
 هسفنلایف دوجوم کی نیب توافت ،تسا نکمم ریغ نآ زا یشوپ مشچ هک دراد دوجو

)Wesen an sich( هباشتم ریغ ،یناسنا ریغ ،رکفتم ریغ )يوحن هب دوجوم نامه و )ام اب 
 نامه( »؟دشاب رتگرزب دیاب ردقچ میباییم رد و مینکیم كرد ارنآ ،مینکیم رکف نآ هب ام هک
 )518 هحفص ،اج

 یفسلف ضحم تایدنرچ هسفنلایف ئیش و هدیدپ نیب هنامیکح و فیرظ ،زومرم تازیامت مامت
 رد ار »هسفنلایف ئیش« راکشآ و هداس ینوگرگد راب اهنویلیم تیعقاو رد یناسنا ره[ .دنتسه
 تخانش ًاقیقد ینوگرگد نیا .تسا هدرک هدهاشم »ام يارب ئیش« کی رد ،هدیدپ کی
 دوجو میناوتیمن ،میسانشیم ار اهساسحا اهنت ام نوچ هک مسیخام هیرظن نیا  A].دشابیم
 و یتسیلآهدیا هفسلف هنهک هطسفس کی ،میسانشب ساسحا ياهزرم ءاروام رد ار يزیچ
 .دشاب هدش ورس هزات سس کی اب هک تسا کیتسونگآ

 وا نایب هویش هک داد میهاوخ ناشن ًالیذ ام .تسا رکیتکلاید تسیلایرتام کی نگزتید فزوژ

 )unklug( چیگ ياهمدآ یضعب هک دتلغیم رد یشاشتغا هب ًابلاغ وا هک[ ،تسا قیقد ان ًابلاغ
 دناهدنابسچ نآ هب ار دوخ ،نامدوخ ياهتسیخام نینچ مه ًاتعیبط و )نگزتید نگیوا هلمج زا(

)Klammern(. هفسلف یساسا طخ هک دناهدوبن رداق ای دناهدادن تمحز دوخ هب زگره اهنآ 
  B].دنزاس ادج ًاقیقد هناگیب رصانع زا ار مسیلایرتام و دننک لیلحت ار وا

 
A- ئیش« هب ،هدیدپ هب »هسفنلایف ئیش« راکشآ و هداس ینوگرگد رایسب تاعفد هب لمع رد ام زا کی ره :مجرتم همجرت 

 .تسا یئاسانش هک تسا ینوگرگد نیا ًاقیقد .تسا هدرک هدهاشم ار »ام يارب

In Wirklichkeit hat jeder Mensch millionenmal die einfache und augenf'llige 

Verwandlung des "Dinges an sich" in eine Erscheinung, in ein "Ding fuer 
uns" beobachtet. Diese Verwandlung ist eben die Erkenntnis.  S.114 P. 1   

B- هتبلا و )نگزتید نژوا هلمج زا( يرایسب قمحا دارفا هک یتقیقح .تسین يرب شاشتغا زا ًابلاغ وا هک :مجرتم همجرت 
 و دننک لیلحت ار وا هفسلف طلسم طخ دندوبن رداق ای دنتفرگن ار یلصا هتکن نانآ اما .دناهدرب دوس نآ زا اهتسیخام
 .دنزاس اهر هناگیب رصانع زا ار وا مسیلایرتام
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 ’ئیش‘ ناونع هب ار ناهج راذگب« :دیوگیم »ناسنا نهذ درک راک تیهام« باتک رد نگزتید
 یتروص نآ هب ناهج و ’هسفنلایف ناهج‘ هک دید میهاوخ یناسآ هب .میریگب رظن رد هسفنلایف
 توافتم لک اب ءزج هک تروص نیا هب اهنت ،ناهج ياههدیدپ ینعی ،دوشیم هدومن ام هب هک
 ار نآ هک ییئیش ای هدیدپ کی« )65 هحفص  1902یناملآ پاچ( ».دنراد قرف مه اب ،تسا
 ».رتشیب هن و رتمک هن ،دراد قرف هداج دوخ اب هداج یلیام هد هکت کی لثم دنکیم دیلوت

 دوجو »يرطف يراگزاسان« ای ،»قوفت« چیه ،یساسا توافت چیه اج نیا )72 – 71 هحفص(
 ینعی .دراد دوجو یتوافت هک میئوگب نانیمطا يارب اما .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن و درادن
 .ام زا جراخ ءایشا دوجو هب یسح تاکاردا ياهزرم ءاورام زا روبع

 کمک هب ام« :دیوگیم دوخ »تخانش يروئت هقطنم هب تسیلایسوس کی راذگ« رد نگزتید

 زا هک تسیزیچ نآ زا یشخب اهنت ياهبرجت ره هک )Wir erfahren( میزومآیم هبرجت
 هدش هاگآ دوخ تعیبط زا هک يروعش يارب ...درذگیمرد اههبرجت همه دودح زا ،تناک نابز
 رخآ هب ات تخانش هک تسا يزیچ ،بوچ زا ای گنس زا هچ ،دشاب كاخ زا هچ ،ياهرذ ره ،تسا

 ناسنا یئاسانش هوق يارب ياهرذ ره ینعی ،)unauskenntliches( تسین نکمم نآ

 kleinere( ».درذگیمرد هبرجت زا هک تسیزیچ هجیتن رد و تسا ریذپان نایاپ حلاصم کی

philosophische Schriften  »199 هحفص 1903 »رتهاتوک یفسلف تالاقم(  

 تناک زیمآ هابتشا و طلغ يژولونیمرت باختنا اب ینعی ،تناک نابز زا نگزتید :دینکیم هظحالم
 ار »هبرجت ءاروام هب« روبع - نداد رارق ور رد ور يارب ،ندرک هنادنسپ مدرم يارب افرص -
 مسیسیتسونگآ هب مسیلایرتام زا یتقو اهتسیخام هچنآ زا تسا یبوخ لاثم نیا .دریذپیم
 »هبرجت ءاروام هب« میهاوخیمن ام ،دینیبیم :دنیوگیم اهنآ .دنبسچیم نآ هب ،دنرذگیم
 »تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا« ام يارب :میورب

 یملع ریغ يوحن هب ،ملاسان نافرع« :دیوگیم ياهفسلف نانچ هب ضارتعا رد ًاقیقد نگزتید
 زا و ،دباییم دومن هک یتروص نآ هب ئیش زا .دنکیم ادج یبسن تقیقح زا ار قلطم تقیقح

 
… daß er oft in eine Konfusion geraet, an die sich manche unklugen Leute 

(darunter eugen Dietzgen) und natürlich auch unsere Machisten 

geklammert haben. Jedoch haben sie sich nicht die Mühe genommen oder 
waren nicht instande, die Grundlinie seiner Philosophie zu untersuchen 

und den Materialismus von anders gearteten Elementen deutlich 

abzusondern  S.114  P.2 
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 اب )ًاساسا ً،الماک(  toto coelo هک دزاسیم ییهلوقم ود دوب و دومن ینعی هسفنلایف ئیش
 )200 هحفص( ».دنریگیمن ياج یکرتشم هلوقم چیه رد و دنراد قرف رگیدکی

 ار دوخ درادن تسود هک یسور تسیخام کی ،فنادگوب غوبن و شناد هرابرد میناوتیم نونکا
 تواضق ،دوش هدناوخ هفسلف رد تسیسکرام کی ناونع هب دراد تسود و دناوخب تسیخام
 .مینک

 رتمهم ياهتسیلایرتام طسوت »مسیلایرتام ناپ و یئارگحور ناپ« نیب-  »یئالط هنایم کی«
 نآ لاح نیع رد اما .دناهدرک یفن ار’هسفنلایف ئیش‘ قلطم يریذپان تخانش هک هدش باختنا
 نآ ات هبرجت زا جراخ ‘هدیا‘ اب )فنادگوب زا دیکأت( ًاساسا هک دنریگیم رظن رد تروص نیا هب ار
 نامه هک ،دناحرطم »رصانع« هک اج نآ ات ً،الامتحا ،ینعی( تسا حرطم نآ ياوتحم هک اج
 يوحن هب نآ يریذپ كرد‘ اهنت هشیمه نیاربانب و تسا توافتم )دنتسین هبرجت رصانع
 ینعی ،تسا هدش هدناوخ هبرجت لاکشا هچ نآ دودح نورد رد کلاذعم اما .تسا رسیم ’کیرات
 مهدجه نرق يوسنارف ياهتسیلایرتام هاگدید ًابیرقت نیا .دریگیم رارق تیلع و ناکم ،نامز
 باتک ،»مسینومویرپما«( 57».تسا فوتلب وا یسور وریپ و سلگنا - نردم هفسالف نایم رد و

  )41 – 40 تاحفص 1907 مود پاچ ،مود

  A].تسا مگردرس ياهزیچ زا فالک کی نیا[

 ءایشا« هک دندقتعم ،دنکیم جاجتحا اهنآ هیلع یلکرب هک ،مهدفه نرق ياهتسیلایرتام -1
 ءایشا نآ تاساکعنا ای اهیپک اهنت ام ياههدیا و اهامن نوچ .دنریذپ تخانش ًاقلطم »هسفنلایف
 .)دینیبب ار همدقم( دنراد دوجو »نهذ زا جراخ رد« هک دنتسه

 هدیدپ و هسفنلایف ئیش نیب »یساسا« توافت ره ًادیدش نگزتید .ژ وا لابند هب و خابریوف -2
 »هسفنلایف ئیش« ینوگرگد زا دوخ هاتوک لاثم اب ار رظن نیا کلک سلگنا و ،دنوشیم رکنم ار
 .دنکیم »ام يارب ئیش« هب

 کیرات يوحن هب اهنت هشیمه« ار هسفنلایف ءایشا اهتسیلایرتام هک نیا نتفریذپ ،هرخالاب -3
 در رد ام هک روط نامه .تسا ضحم یئوگ لمهم ،دنریگیم رظن رد »هدیدپ رد كرد لباق
 نیب هطبار ندیمهفن رد مسیلایرتام زا فنادگوب فارحنا لیلد ،میاهدید کیتسونگآ زا سلگنا
 ئیش هرابرد .)تفگ میهاوخ نخس ًادعب نآ زا هک( تسا یبسن تقیقح و قلطم تقیقح
 هک دنتسه یخام یئوگ مهرد زاغآ همه اهنیا ،»هبرجت رصانع« و »هبرجت زا جراخ« هسفنلایف

 
A- تسا ًالماک مهرد کی نیا :مجرتم همجرت. 

Das ist ein einziges Knäuel von lauter wirren Zeug   S.115 
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 .میاهتفگ نخس یفاک ردق هب نآ زا

 رد سلگنا در ،اهتسیلایرتام هرابرد عجترم ياهروسفورپ یندرکن رواب فرخزم راویطوط دیلقت
 تسا نینچ 1908 لاس رد مسیسیتسونگآ اب سلگنا »رظن دیدجت« رد ششوک و  1907 لاس
  !یسور ياهتسیخام »ریخا مسیویتیزوپ« هفسلف

 

 ؟دراد دوجو ینیع تقیقح ایآ  -4
 

 یتقیقح ره طورشم ان تینیع یفن مسیسکرام ،ممهفیم نم هک روط نآ« :دیوگیم فنادگوب

 – 7 تاحفص 3 باتک ،»مسینومویرپما«( ».درادربرد ار هنوگ ره زا يدبا قیاقح هیلک یفن ،ار
 يارب تقیقح« :دیوگیم هعطق نامه رد فنادگوب ؟تسیچ طورشم ان تینیع زا روظنم )17
 ار ینیع تقیقح« ات دنکیم تقفاوم و ».تسا هملک قلطم موهفم هب ینیع تقیقح کی تیدبا
 .دسانش زاب »نیعم رصع هدودحم کی نورد رد اهنت

 :دناهدش یطاق مه اب هلأسم ود اراکشآ اج نیا

 کی هب هک دنراد یئاوتحم ناسنا ياههدیا ایآ ینعی ،دراد دوجو ینیع تعیبط نوچ يزیچ ایآ 
 ؟دشاب هتشادن یگتسب رشب هب ای ناسنا کی هب هک ،دشاب هتشادن یگتسب هژوس

 هرابکی دنناوتیم ،دنکیم نایب ار ینیع ياهتقیقح هک ناسنا ياههدیا ایآ ،تسا نانچ رگا 
 و یبیرقت يوحن هب اهنت ای ،دنراد نایب ار نآ قلطم و طورشم ان يوحن هب ،لک کی هباثم هب
 .تسا یبسن تقیقح و قلطم تقیقح هطبار هلأسم مود لاوئس نیا ؟دنرادیم نایب ار نآ یبسن

 شریذپ نیرتکچوک یتح یفن اب یعطق و تحارص هب ،ینشور هب ار مود هلأسم فنادگوب
 .دنکیم موکحم یئارگطاقتلا هب یشریذپ نینچ يارب ار سلگنا و دهدیم خساپ قلطم تقیقح
 رد .درک میهاوخ تبحص هناگادج ًادعب فنادگوب طسوت سلگنا رد یئارگطاقتلا فشک نیا زا ام
 نآ هک نآ نودب ،فنادگوب هک ياهلأسم .مینکیم دودحم لوا هلأسم هب ار دوخ ام رضاح لاح
 نیا هدیا رد تیبسن رصنع تسا نکمم هچ رگا اریز ،دهدیم یفنم خساپ نآ هب دنکب نشور ار
 تقیقح تسا نکمم ریغ ،دشاب هدش یفن ینیع تقیقح هک نآ نودب درک یفن ار ناسنا نآ ای
 .ددرگ یفن ینیع تقیقح دوجو هک نآ نودب درک یفن ار قلطم

 دوجو فوتلب رظن زا ینیع تقیقح رایعم« :دسیونیم )IX هحفص( دعب هحفص دنچ فنادگوب
 »...تسا ناسنا هبرجت هتفای نامزاس لکش کی ،یکیژولوتدیا لکش کی تقیقح ؛درادن
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 و ،فوتلب هلأسم هن و تسا یفسلف یساسا لئاسم زا یکی هلأسم نیا نوچ ،»فوتلب رظن« هن
 تقیقح ایآ هک هلأسم نیا اب شاندرک طولخم نودب ،هناگادج تسیابیم هک ،تقیقح رایعم هن
 فنادگوب یفنم خساپ .دنرادن عوضوم هب یطبر مادک چیه - درک شایسررب ،دراد دوجو ینیع
 چیه هاگ نآ .تسا یکیژولوئدیا لکش کی اهنت تقیقح رگا :تسا حضاو مود هلأسم هب
 ام هن و فنادگوب هن اریز ،دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن رشب زا لقتسم ،هژوس زا لقتسم یتقیقح
 مود همین رد فنادگوب یفنم خساپ و .میسانشیمن یناسنا يژولوئدیا زجب يرگید يژولوئدیا
 یتقیقح چیه هاگنآ ،تسا یناسنا هبرجت زا یلکش تقیقح رگا :دوشیم راکشآ رتحضاو وا هتفگ
 .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ینیع تقیقح چیه ؛دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن رشب زا لقتسم

 نیا ندوب ینالقع ریغ .تسا یئارگینهذ و مسیسیتسونگآ فنادگوب طسوت ینیع تقیقح یفن
 ملع .ددرگیم راکشآ هدش لقن ًاقوف هک یملع تقیقح کی زا اهنت لاثم کی زا یتح یفن
 تقیقح کی ناسنا زا شیپ نیمز دوجو هک دراذگیمن یقاب کش نیا يارب یئاج چیه یعیبط
 لقتسم هدش سکعنم ئیش دوجو :تسا راگزاس یتسیلایرتام تخانش يروئت اب ًالماک نیا .تسا
 ناسنا رب مدقم نیمز هک ملع راهظا نیا )نهذ زا یجراخ ناهج لالقتسا( هدننک سکعنم زا
 هیرظن و اهیخام هفسلف اب یعیبط ملع هیضق نیا .تسا ینیع تقیقح کی هتشاد دوجو
 نآ ،تسا یناسنا هبرجت يهتفای نامزاس لکش کی تقیقح رگا :تسا راگزاسان اهنآ تقیقح
   .دشاب تسرد دناوتیمن دراد دوجو ناسنا هبرجت زا جراخ نیمز هک راهظا نیا هاگ

 نآ ،تسا یناسنا هبرجت هتفای نامزاس لکش کی اهنت تقیقح رگا .تسین هیضق همه ،نیا اما
 کی یئارگکیلوتاک هک تسین یکش نوچ .دناتسرد زین یئارگکیلوتاک ياهشزومآ هاگ
 و دنکیم سح ار راکشآ غورد نیا دوخ فنادگوب .تسا »یناسنا هبرجت هتفای نامزاس لکش«
 نوریب ،هداتفا نآ رد هک یقالتاب زا ار دوخ دشوکیم هنوگچ مینک اشامت تسا بلاج ًالماک
  .دشکب

 هتشاد رارق یعمج هبرجت هزوح رد دیاب تینیع هیاپ« :میناوخیم »مسینومویرپما« لوا باتک رد
 رگید و ام يارب یکرتشم یتایح يانعم هک میناوخیم ینیع ار هبرجت زا یئاههتفای نآ ام .دشاب
 ،میهنیم انب داضت نودب ار دوخ ياهتیلاعف ام اهنت هن نآ ساسا رب هک یئاههتفای ،دنراد مدرم
 ینیع يهصیصخ .دوش بانتجا داضت زا ات دنهن انب نآ رب ار دوخ دیاب زین نارگید میدقتعم هکلب
 تسرد( دراد دوجو همه يارب هکلب ،نم صخش يارب هن هک تسا نیا زا یشان یکیزیف ناهج
 یسک ره يارب نم داقتعا هب و )!دراد دوجو »سک ره« زا لقتسم یکیزیف ناهج !تسین
 نآ لومش ناهج تیمها ،یکیزیف ياههتشر تینیع .نم يارب هک دراد ار یئانعم نامه
 نآ هب دوخ هبرجت رد هک یکیزیف ماسجا تینیع« )فنادگوب زا دیکأت ،25 هحفص( ».تسا
 هب .ددرگیم داجیا نوگانوگ دارفا نخس یگنهامه و تابثا اب یئاهن لیلحت رد میروخیمرب
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 هملک کی رد و هدش گنهامه ًاعامتجا ،هتفای قیبطت ًاعامتجا هبرجت یکیزیف ناهج یلک روط
 )فنادگوب زا دیکأت ،36 هحفص( ».تسا هتفای نامزاس ًاعامتجا

 ناهج هک ،تسا یتسیلآهدیا تسردان فیرعت کی ًاساسا نیا هک ،درک میهاوخن رارکت ام
 چیه دوجو هک ینامز یکیزیف ناهج هک ،دراد دوجو یناسنا هبرجت و ناسنا زا لقتسم یکیزیف
 .هریغ و تشاد دوجو ،دوبن نکمم یناسنا هبرجت زا »ینامزاس« هنوگ چیه و »یعامجا« هنوگ
 تینیع هک نیا ینعی .مینک ءاشفا يرگید هبنج زا ار یخام هفسلف ات مینکیم ثکم نونکا
 دنراد »لومش ناهج تیمها« کی کش نودب هک ،یبهذم ياههیرظن هک هدش فیرعت يروط
 هب رگید راب کی« :دینک شوگ فنادگوب هب ًاددجم اما .دنریگیم ياج فیرعت نیا رد هریغ و
 ...تسین ’یعامتجا‘ يهبرجت نامه هجو چیه هب ’ینیع‘ يهبرجت هک میوشیم روآ دای هدنناوخ
 هراومه و تسا رود رایسب دشاب هدش لکشتم یعامتجا رظن زا ًامامت هک نیا زا یعامتجا هبرجت
 قفاوت رد نآ هیقب اب نآ زا ینیعم ياهشخب هک يوحن هب ،درادربرد ار ینوگانوگ ياهداضت
 زا نیعم یهورگ ای نیعم یمدرم یعامتجا هبرجت هزوح رد تسا نکمم هنجا و حاورا .دنتسین
 رظن زا هبرجت رد ًاموزل دیابن اهنآ اما ؛ناناقهد لاثم ناونع هب - دشاب هتشاد دوجو مدرم
 یگنهامه یعمج هبرجت هیقب اب اریز ، دنوش همیمض ینیع هبرجت ای هتفای نامزاس یعامتجا
 )45 هحفص( ».دریگیمن اج ،تیلع ریجنز لاثم ناونع هب ،نآ هتفای نامزاس لاکشا رد و دنرادن

 ار هنجا و حاورا اب هطبار رد یعامتجا هبرجت دوخ فنادگوب هک تسا یلاحشوخ هیام نیا هتبلا
 موهفم رد تین نسح يور زا کچوک حیحصت نیا اما »دنکیمن همیمض« یعامتجا هبرجت رد
 فیرعت .دنکیمن حیحصت ار فنادگوب عضوم لک یساسا ياطخ هجو جیه هب ،یئارگنامیا یفن
 یبهذم هیرظن نوچ ،دوشیم ناس کی كاخ اب ًالماک یکیزیف ناهج و تینیع زا فنادگوب

 نونک ات تیرشب رتگرزب شخب !دراد یملع هیرظن زا يرتشیب »لومش ناهج تیمها«
 نامزاس یعامتجا رظن زا« لماکت اهنرق یط یئارگکیلوتاک .تسا هدوب لوا هیرظن ناهاوخ
 نیرتثحب لباق ریغ هب »تیلع ریجنز« رد ؛»تسا هدیدرگ اون مه و هدش گنهامه ،هتفای
 ذوفن بهاذم هک تسین یفداصت .دماین دوجو هب تهج یب بهذم نوچ ؛»دریگیم اج« لکش
 هک تسا »یعیبط لاور رب« ًالماک نیا و دننکیم ظفح نردم طیارش رد اههدوت رب ار دوخ
 کش نودب یبهذم یعامتجا هبرجت نیا رگا .دنهد قباطت نآ اب ار دوخ دیاب هفسلف ناداتسا
 یگنهامه« ملع »هبرجت« اب هتفای نامزاس یلاع لکش هب کش نودب و مهم لومش ناهج
 فنادگوب هک ،دراد دوجو ود نیا نیب یساسا و ياهشیر یتوافت هک تسا تهج نآ زا »درادن
 دوخ دنک یعس فنادگوب هک مه ردق ره و .دربن نایم زا ار نآ درک یفن ار ینیع تقیقح یتقو
 نیا ،»دنک حیحصت« درادن یگنهامه ملع اب یئارگیناحور ای ،یئارگنامیا هک نیا نتفگ اب ار
 اب ًالماک فنادگوب طسوت ینیع تقیقح یفن هک دنامیم یقاب راکنا لباق ریغ تیعقاو



 
 مود شخب - مود لصف

  
115 

 یئارگنامیا هچ نآ ؛دنکیمن در ار ملع ًادبا رصاعم یئارگنامیا »دراد یگنهامه« یئارگنامیا
 رگا .ینیع تقیقح هرابرد نآ ياعدا ینعی ،تسا نآ »زیمآ قارغا ياعدا« ،دنکیم در ار نآ
 ناهج هک ،یعیبط ملع اهنت رگا ،)دنشیدنایم اهتسیلایرتام هک نانچ( دراد دوجو ینیع تقیقح
 ،دناسانشب ام هب ار ینیع تقیقح تسا رداق ،دزاسیم سکعنم یناسنا »هبرجت« رد ار ینوریب
 رگا ،درادن دوجو ییینیع تقیقح چیه رگا اما .تسا هدش در ًاقلطم یئارگنامیا لک هاگ نآ
 هاگ نآ ،تسا یناسنا هبرجت هتفای نامزاس لکش کی اهنت )یملع تقیقح مامضنا هب( تقیقح
 يارب یئاج و تسا زاب نآ يارب رد ،تسا یئارگیناحور یساسا همدقم شریذپ دوخ نیا

  .تسا هدش هدامآ یبهذم هبرجت »هتفای نامزاس لاکشا«

 هک ،دراد قلعت فنادگوب وا صخش هب ینیع تقیقح یفن نیا ایآ هک دیآیم شیپ لاوئس نیا
 سویرانروآ و خام یساسا ياهشزومآ زا هک نآ ای ،دناوخب تسیخام ار دوخ دنکیم عاتنما
 ( دراد دوجو ناهج رد ساسحا اهنت رگا .تسا نکمم خساپ اهنت مود لاوئس ؟ددرگیم یشان
 ،)»اهساسحا لیلحت« رد ،خام( دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا رگا )1876 رد سویرانوآ
 ینیع تقیقح عفن هب راچان هب هک میتسه وربور یفسلف یئارگینهذ کی اب اراکشآ ام هاگنآ
 يرگید رد و یکیزیف هطبار کی رد هک دناهدش هدناوخ »رصانع« اهساسحا رگا و .دماجنایم
 ساسا عورش هطقن اما .تسا هدننک شوشغم اهنت ،میاهدید هک روط نامه ،نیا ،دنایناور
 ام تفرعم عبنم هباثم هب ار اهساسحا خام و سویرانوآ .دیامنیمن یفن ار مسیسیتیرکویرپما
 ای )دیآیم تسد هب هبرجت زا تفرعم( یئارگ هبرجت هاگدید نانآ هجیتن رد .دنسانشیمزاب
 رظن فرص ،هاگدید نیا اما .دننیزگیمرب ار )دیآیم تسد هب ساسحا زا تفرعم( یئارگساسحا
 و مسیلآهدیا نیب توافت ،دیشاب هدناشوپ نآ هب هک )»رصانع«( »نیون« تاملک سابل زا
 تسیلآهدیا ینعی ،ارگدوخ .دربیمن نایم زا ار توافت نیا و ،دوشیم بجوم ار مسیلایرتام
 .دنریگ رظن رد ام تفرعم عبنم هباثم هب ار اهساسحا تسا نکمم ود ره تسیلایرتام و ،ینهذ

 نودب تخانش يروئت همدقم نیتسخن .دندرک عورش )Locke( كال زا ود ره وردید و یلکرب
 اما دراد لوبق ار لوا همدقم خام .تسا اهساسحا ام تفرعم عبنم اهنت هک تسا نآ کش
 ياهساسحا رد هک ینیع تیعقاو نتفرگ رظن رد ینعی ،دنکیم شوشغم ار مود مهم همدقم
 زا عورش اب .دهدیم لیکشت ار ناسنا ياهساسحا عبنم ای ،تسا هدش هداد وا هب ناسنا
 دماجنایم یئارگدوخ هب هک ،دنک لابند ار یئارگ ینهذ طخ تسا نکمم صخش ،اهساسحا
 یئارگینیع طخ تسا نکمم ای ،)»اهساسحا زا ياهعومجم ای تابیکرت ای اهفالک ماسجا«(
 .)دنایجراخ ناهج ریواصت ،ءایشا ریواصت اهساسحا( دماجنیم مسیلایرتام هب هک ،دنک لابند ار
 ینیع تقیقح چیه ،ینهذ مسیلآهدیا ،رترود یمک ،ای مسیسیتسونگآ ینعی ،لوا رظن هطقن يارب
 ینیع تقیقح یسانشزاب ،مسیلایرتام ینعی ،مود رظن هطقن يارب .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن
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 هبرجت همدقم زا نکمم طابتنسا ود هکلب ای ،شیارگ ود یفسلف نهک هلأسم نیا .تسا یساسا
 هبلغ نآ رب و هتفرن نایم زا وا طسوت ،تسا هدشن لح خام طسوت ،یئارگ ساسحا و یئارگ
 یفن .تسا هدش شوشغم نآ ریظن و »رصنع« هملک اب یمالک يزاب هقح اب هکلب ،تسا هدشن
 یفارحنا هن و ،تسا لک کی هباثم هب مسیخام ریزگان هجیتن کی فنادگوب طسوت ینیع تقیقح
 .نآ زا

 عون ره ناکما هک« دناوخیم ياهفسلف ار تناک و مویه دوخ »خابریوف کیودول« رد سلگنا
 سلگنا نیاربانب ».دنهدیم رارق لاوئس دروم ار ناهج زا عماج یئاسانش کی لقاال ای یئاسانش
 میسقت ار نانآ هچ نآ رب هن و ،دزرویم دیکأت تسا كرتشم تناک و مویه رد هچ نآ رب
 نییعت )یتناک و یمویه رظن( رظن نیا در رد هچ نآ« هک دنکیم نایب ًادعب سلگنا .دنکیم

 مرظن هب هراب نیا رد .58) 15– 16 هحفص ،مراهچ پاچ( »هدش هتفگ لگه طسوت ،تسا هدننک
 تابث اب متسیس کی« ناونع هب مسیلایرتام ندیمان اب ،لگه هک مینک تقد دشابن دب دسریم

 ًامومع )das äusserliche( یجراخ ناهج ،یئارگ هبرجت يارب« :تشون »یئارگ هبرجت
 دناوتیمن نآ رب تفرعم ،دوش عقاو دییأت دروم مه یسوسحمان هدیدپ کی رگا و ،تسا تقیقح
  .دریگ تروص

)soll doch eine Erkenntnis desselben nicht stattfinden 

können( دنک هیکت ،دراد قلعت كاردا هب هچ نآ هب ًاعطق دیاب صخش وdas der 
Wahrnehmung( Angehörige)   شیوخ ققحت رد لصا نیا نکیل 

)Durchführung( نیا .دش هتشاذگ مان مسیلایرتام هک دروآ دوجو هب ار يزیچ 

 رظن رد  (das wahrhaft Objective( ینیع ًاتقیقح هباثم هب ار هدام مسیلایرتام
 A».دریگیم

 شیپ لاوئس نیا اما .تسا تسرد نیا .دیآیم كاردا زا ،ساسحا زا ،هبرجت زا تفرعم یمامت
 ساسحا همشچرس ینیع تیعقاو ایآ ینعی ،»دراد قلعت كاردا هب« ینیع تیعقاو ایآ هک دیآیم
 راچان هب و دیرادیاپان ،هن دیهدب باوج رگا .دیتسه تسیلایرتام کی ،هلب دیهدب باوج رگا ؟تسا
 ئیش يریذپ تخانش ایآ هک نآ زا رظن فرص ،دیسر دیهاوخ مسیسیتسونگآ ای ،یئارگینهذ هب
 )مویه اب( هک نآ ای .دینک یفن )تناک اب هارمه( ار تیلع و ناکم ،نامز تینیع ای ،هسفنلایف

 
A- لگه، »Encyklopedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse« 

  122 و 83 تاحفص Grundrisse(، VII Band, Werke، 1843 رد یفسلف مولع فراعملاةریاد(    
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 ،امش یئارگهبرجت يرادیاپان تروص نیا رد .دیهدن هزاجا مه ار هسفنلایف ئیش رکف یتح
 تقیقح ،هبرجت ینیع ياوتحم امش هک تسا هتفهن تقیقح نیا رد امش هبرجت هفسلف يرادیاپان
 .دینکیم یفن ار یبرجت تفرعم ینیع

 ،دنتسین ضحم يارگیلکرب یتقو سویرانوآ و خام( دندقتعم مویه ای تناک طخ هب هک نانآ
 رد هک ار ینیع تیعقاو ام نوچ دنناوخیم »نیسیزیفاتم« ار اهتسیلایرتام ام .)دنا( یمود ءزج
 يارب ار ناسنا زا لقتسم ینیع عبنم کی ام نوچ ،میراد لوبق هدش هداد ام هب هبرجت
 و اهیتناک و مینکیم تیعبت سلگنا زا اهتسیلایرتام ام .میراد لوبق دوخ ياهساسحا
 ام ياهساسحا عبنم هباثم هب ار ینیع تیعقاو اهنآ نوچ ،میناوخیم کیتسونگآ ار اهیمویه

  gnosis ،»هن« ینعی ینانوی رد a .تسا ینانوی هملک کی کیتسونگآ .دننکیم یفن
 اهساسحا طسوت هک ینیع تیعقاو کی ایآ هک منادیمن نم :دیوگیم کیتسونگآ .»تفرعم«
 دوجو نیا نتسناد يارب یهار چیه منکیم مالعا نم ؛دراد دوجو هدش ریوصت و هتفای ساکعنا
 یفن نیاربانب .)دینیبب میدرک لقن اقوف هک کیتسونگآ عضوم نایب رد ار سلگنا نانخس( درادن
 یئاهمگد - هنانوبج و هنارظن گنت لمحت - لمحت و نامه کیتسونگآ طسوت ینیع تقیقح
 هب هنانز فال لسوت اب سویرانوآ و خام .نامه هریغ و کیلوتاک نیسدقم ،هنجا ،حاورا ءهرابرد
 ،ار کیتسونگآ خساپ ،تقیقح رد »نیون« ًاروصتم رظن هطقن کی هب ،»نیون« يژولونیمرت کی
 اهساسحا تابیکرت ماسجا وس کی زا :دننکیم رارکت مهرد و شوشغم يوحن هب هچ رگا
 ار دوخ ياهساسحا ام رگا رگید يوس زا ؛)ضحم یئارگیلکرب ،صلاخ یئارگینهذ( دنتسه
 یسح ياضعا زا لقتسم هک مینک رکف نینچ ناشهرابرد تسا نکمم ،میراذگ مسا »رصانع«
 !دنراد دوجو ام

 ياضعا هاوگ هب الماک هک دنتسه ياهفسالف نانآ هک دننک قطن دنراد تسود اهتسیخام
 اهگنر ،اهادص زا رپ ،دسریم ام رظن هب ًالمع هک روط نآ ار ناهج هک ،دنراد دامتعا ام یسح
 گنز زا یلاخ ،هدرم ناهج اهتسیلایرتام رظن زا دنیوگیم اهنآ هک یلاح رد .دننیبیم هریغ و
 هب ،یقطن نینچ .هریغ و تسا توافتم دسریم رظن هب هچ نآ زا دوخ تیعقاو رد و ادص و
 زا یناهج هلأسم رد و صلاخ هبرجت هفسلف رب ياهمدقم رد تلوزتپ.ژ طسوت ،لاثم ناونع
 هناقاتشم ار »نیون« هدیا هک فنرچ روتکیو ياقآ .تسا هدش داریا )1906( یتسیویتیزوپ هاگدید
 کیتسونگآ و ارگینهذ اهتسیخام ،تقیقح رد اما .دنکیم دیلقت ار تلوزتپ ،دهدیم الج
 یئارگساسحا رد و دننکیمن دامتعا ام یسح ياضعا هاوگ هب یفاک نازیم هب نوچ ،دنتسه
 رظن رد ام ياهساسحا عبنم هلاثم هب ار ناسنا زا لقتسم ،ینیع تیعقاو نانآ .دنرادیاپان دوخ
 و ،دنریگیمن رظن رد ینیع تیعقاو نیا یقیقح یپک هباثم هب ار اهساسحا نانآ .دنریگیمن
 ،سکعرب .دننکیم زاب یئارگنامیا يارب ار رد و دنزیتسیم یعیبط ملع اب ًامیقتسم بیترت نیدب
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 ارچ ،دیآیم رظن هب هک تسا يزیچ نآ زا رتعونتم و رتهدنزرس ؛رتینغ ناهج تسیلایرتام يارب
 اهساسحا ،تسیلایرتام يارب .دندرگیم فشک ینیون ياههبنج ملع لماکت رد مدق ره اب هک
 ،تسا هدش فشک رخآ هب ات هک مهفم نیا هب هن یئاهن ،دنایئاهن و دحاو ینیع تیعقاو ریواصت
 اهنت هن ار رد هناعطاق رظن نیا .دشاب دناوتیمن و تسین يرگید تیعقاو هک موهفم نیا هب هکلب
 ینیع تیعقاو کی هک ددنبیم زین ییهناداتسا یئارگبتکم نآ رب هکلب ،یئارگنامیا عون ره رب
 یمالک ياهنامتخاس کمک هب ار ینیع موهفم ،دریذپیمن ام ياهساسحا عبنم هباثم هب ار
 طابنتسا« ،کلاذ و هریغ و هتفای نامزاس یعامتجا رظن زا ،لومش ناهج تیمها نوچ یعونصم
  .دنک ادج هنجا و حاورا هب داقتعا زا ار ینیع تقیقح هک تسا لیم یب ًابلاغ و ،ناوتان و »دنکیم

 ینعی ،اهتسیتامگد »هدش هقیتع« تارظن يارب ار دوخ هناش زیمآ ریقحت يوحن هب اهتسیخام
 و »رخأتم ملع« طسوت ًاروصتم هک هدام موهفم هب زونه هک دنزادنایم الاب اهتسیلایرتام
 هرابرد کیزیف نیون ياهيروئت زا هناگادج ام .دنبسچیم ،تسا هدش در »رخأتم مسیویتیزوپ«
 هرابرد صاخ يروئت کی هک تسا ریذپان ششخب ًاقلطم اما .درک میهاوخ تبحص هدام
 نیون ياههبنج نیون صاوخ هلأسم هک ،درک طولخم تخانش يروئت هلوقم اب ار هدام نامتخاس
 تقیقح دوجو ،ام تفرعم عبنم هلأسم اب ،تخانش يروئت نهک هلأسم اب ار )نورتکلا الثم( هدام
 ،زبس ،زمرق :»درک فشک ار ناهج رصانع« خام دناهتفگ ام هب .درک طولخم هریغ و ینیع
 ،دنیبیم زمرق ار يزیچ یتقو ناسنا کی ایآ ،میسرپیم ام .هریغ و لیوط ،دنلب ،مرن ،تفس
 شسرپ نیا ؟هن ای دوشیم هداد وا هب ینیع تیعقاو ،هریغ و دنکیم سح تخس ار يزیچ
 هداد وا هب ینیع تیعقاو هک میشاب دقتعم رگا .تسا هدش شوشغم خام طسوت یمیدق یفسلف
 يور زا و دیتلغیمرد مسیسیتسونگآ و یئارگینهذ هب راچان هب ،خام اب هارمه ،دوشیمن
 هک دیشاب دقتعم رگا .دیتفایم یفسلف ياهفوکیشنم ینعی ،نایارگتاذ شوغآ هب قاقحتسا
 و تسا مزال ینیع تیعقاو نیا يارب یفسلف موهفم کی ،تسا هدش هداد وا هب ینیع تیعقاو
 یفسلف هلوقم کی هدام .تسا هدام ، موهفم نیا .تسا هدش راک موهفم نیا يور شیپ اهتدم
 طسوت ،دراد دوجو اهساسحا زا لقتسم هک یلاح رد ،هک تسا ینیع تیعقاو رب لاد و
 و هدش يرادرب سکع ،هدش یپک ام ياهساسحا طسوت ،هدش هداد وا هب ناسنا ياهساسحا
 یفرح »دوش هقیتع« دناوتیم یموهفم نانچ هک نیا نتفگ نیاربانب .تسا هتفای ساکعنا
 مسیلایرتام نیب هزرابم ایآ .تسا زور دم یعاجترا هفسلف لالدتسا ینعم یب رارکت کی ،هناقمحا
 نیب هزرابم ،هفسلف رد تیرکومد و نوطالفا طوطخ ای تاشیارگ نیب هزرابم ،مسیلآهدیا و
 و یسح قوفام تفرعم نارادفرط نیب هزرابم ،نآ دییأت و ینیع تقیقح یفن ،ملع و بهذم
  ؟دشاب هدش هقیتع دناوتیم هفسلف لماکت لاس رازه ود یط نآ نیفلاخم

 لئاق دوخ یسح ياضعا هاوگ يارب ناسنا هک تسا ینانیمطا هلأسم هدام موهفم در ای لوبق
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 شرسرب و هدش هدیسرپ هفسلف يادتبا زا هک تسییهلأسم ،تسام تفرعم عبنم هلأسم ،تسا
 نوگانوگ هماج نارازه رد هناداتسا ياهيزاب کقلد اب تسا نکمم هک ییهلأسم ،هدوب هرجاشم
 یئاونش ،هسمال و یئانیب ناسنا تفرعم عبنم ایآ هک هلأسم نیا زا دناوتیمن اما ،درک شاناهنپ
 ،یجراخ ناهج ریواصت هباثم هب اهساسحا نتفرگ رظن رد .ددرگ رتهقیتع ،تسا یئاشچ و
 ناشن يارب .دنزیچ کی همه ،یتسیلایرتام تخانش يروئت هب داقتعا ،ینیع تقیقح یسانشزاب
 دنک تواضق هدنناوخ ات مروآیم لوق لقن هفسلف باتک ود زا و خابریوف زا اهنت نم ،نیا نداد
  .تسا یئادتبا ردقچ هلأسم نیا هک

 کی )Verkundung( لیجنا ،ساسحا هک دومن راکنا تسا لذتبم هچ« :تشون خابریوف
 طخ کی اما ،دنرچ و بیجع يژولونیمرت هک دینیبیم هک روط نامه A».تسا ینیع یجان
 ینهذ نم ساسحا« .دنکیم راکشآ ناسنا هب ار ینیع تقیقح ساسحا !حضاو ًالماک یفسلف

 رد هک یلوق لقن اب ار نیا .)195 هحفص( »تسا ینیع نآ )Grund هشیر ای( هیاپ اما ،تسا
 یئاهن ینیع تقیقح کی هباثم هب یکاردا ناهج زا مسیلایرتام هک دیوگیم خابریوف نآ

)ausgemachte( دنکیم هسیاقم ،دنکیم عورش.  

 ار ام ياههدیا هیلک هک تسیاهیرظن یئارگساسحا ،میناوخیم B»کنارف هفسلف يرنشکید« رد
 ».دهدیم لزنت اهساسحا هب ار تفرعم یمامت« و ،دنکیم طابنتسا »یسح ياضعا هبرجت زا«
 و )یئارگروکیپا( یقالخا یئارگساسحا ،)یئارگیلکرب و یئارگ کش( ینهذ یئارگساسحا
 نوچ ،تسین مسیلایرتام زجب يزیچ ینیع یئارگ ساسحا« .دنراد دوجو ینیع یئارگساسحا
 رثا ام ساوح رد دنناوتیم هک دنتسه یئاهعوضوم اهنت ماسجا ای هدام اهتسیلایرتام هدیقع هب

  »(atteinndre nos sens)« ».دنراذگب

 راهظا یئارگساسحا رگا« :دیوگیم دوخ C»هفسلف خیرات رد« )Schwegler( رلگوش
 تسیابیم صخش ،ددرگ كرد دناوتیم ساوح طسوت ًارصحنم یتسه ای تقیقح هک درکیم
 يوحن هب ار هیضق نیا اهنت )دنکیم ثحب هسنارف رد مهدجه نرق نایاپ هفسلف هرابرد رلگوش(
 كرد لباق طقف :هک دیسریم مسیلایرتام زت نیا هب و ،درکیم يدنب لومرف ینیع

)Sinnliche( درادن دوجو يدام یتسه رگم یتسه هنوگ چیه ؛دراد دوجو.« 
 

A- خابریوف Saemtliche Werke  Band X ، 1866 194 - 95 هحفص  

B- یفسلف مولع يرنشکید ِ Dictionnaire des sciences philosophiques، 1875 سیراپ  

C- رلگوش تربلآ رتکد Geschichte der Philosophie im Umriss  )و 194 هحفص )هفسلف خیرات حرط 

te Aufl. - 15 
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 شومارف ام ياهتسیخام طسوت ،دناهتفای هار یمسر ياهباتک رد هک یئادتبا قیاقح نیا
 .دناهدش

 

 

 یئارگطاقتلا و یبسن و قلطم تقیقح -5

 دش فشک فنادگوب .آ طسوت هک سلگنا
 

 فنادگوب .داد ماجنا »مسینومویرپما« باتک رب همدقم رد 1906 لاس رد ار دوخ فشک فنادگوب

 نم هک دنکیم نایب یتروص نامه هب ًابیرقت ار دوخ ،"گنیرود یتنآ" رد سلگنا« :دسیونیم
 ،يدبا تقیقح یمامت یفن تروص هب ،ینعی - )V هحفص( ».ماهدرک فصو ار تقیقح تیبسن

 هابتشا شیوخ یتابث یب رد سلگنا« ».نآ لکش ره هب تقیقح یمامت طورشمان تینیع یفن«
 لوبق ،دنشاب تسپ هک مه ردق ره ار ینیعم »يدبا قیاقح« وا شاهیانک مغریلع اریز ،دنکیم

 سلگنا یطاقتلا دویق ریظن یطاقتلا دویق دناوتیم يراوتسا ان اهنت« )VIII هحفص( »...دنکیم
 .مینک لقن ار فنادگوب طسوت سلگنا یئارگطاقتلا در ياههنومن زا یکی راذگب »...دهد هزاجا ار
 هک دروآیم گنیرود دای اب هک یئاج »يدبا قیاقح« شخب رد »گنیرود یتنآ« رد سلگنا
 ياهراتفگ« هب ار دوخ دیاب دنکیم ار یخیرات مولع رد يدبا قیاقح فشک ياعدا هک یسک

 فنادگوب ».درم 1821 هم 5 رد نوئلپان« :دیوگیم ،دنک دودحم  (Plattheiten) »هداس
 ؟تسا ’يدبا‘ نآ ياجک و ؟تسا »یتقیقح« عون هچ نیا« :دهدیم خساپ سلگنا هب نینچ
 هباثم هب دناوتیمن درادن ام لسن يارب یعقاو تیمها چیه یتح دیاش هک ،دحاو هعقاو کی تبث

 :هحفص رد و )IV هحفص( ».دربیمن یئاج هب هار و ،دنک تمدخ یتیلاعف هنوگ ره يارب یئانبم

VIII »تقیقح ؟دناقیاقح ’هداس راتفگ‘ ایآ ؟دوش هدناوخ تقیقح دناوتیم هداس ياهراتفگ ایآ 
 کی اب ار ام و دربیم نامتیلاعف رد یئاج هب ار ام ؛تسا هبرجت مزال هتفای نامزاس لکش کی
  ».دزاسیم زهجم یگدنز يارب هزرابم رد ءاکتا هطقن

 فرص هملکد کی سلگنا در ياج هب فنادگوب هک تسا حضاو ًالماک لوق لقن ود نیا زا
 و طلغ »تسا هدرم 1821 هم هام 5 رد نوئلپان« هلمج هک ینک اعدا یناوتیمن رگا[ .دزاسیم
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 هک ینکیمن یئاعدا رگا .ینکیم دییأت تقیقح ناونع هب  ار نآ تروص نیا رد ،تسا قیقدان ای

 هب ار تقیقح نیا تروص نیا رد ،دوش )widerlegt( یفن دناوتیم هدنیآ رد هلمج نیا
 يهدنز لکش« تقیقح هک ،یییفارخ نینچ ناسنا رگا اما .ییهدرک دییأت قلطم تقیقح ناونع
 اوتحم یب تاغل نداد نوریب ینعم هب ،دنک یقلت یفن ناونع هب ار تسا »هبرجت يهدنهدنامزاس
 رد هک نآ ای هدش حیرشت یسانش نیمز رد هک دراد یخیرات نیمز ایآ A].تسا هفسلف يارب
 تقیقح هراب رد یفارح اب ار هلأسم نیا دراد هزاجا ناسنا ایآ[ ؟تسا هدش قلخ زور تفه
 ایآ B]؟هریغ و .دوشیم هدیشک اجک هب تسین مولعم هک دناشک یفارحنا هب )هچ ینعی( »هدنز«
 طقف نیا ؟دشاب هتشادن »یعقاو تیمها« دناوتیم ناسنا خیرات رب و نیمز خیرات رب تفرعم
 نیا اریز .تسا هدش هدافتسا شاینیشن بقع ندناشوپ يارب فنادگوب طسوت هک تسا یلمهم
 يدبا تقیقح شریذپ هک دنک تباث هتسناد فظوم ار دوخ هک ،وا هک یتقو تسا ینیشن بقع
 هک ار تیعقاو نیا و دنکیم رارف بلطم زا تاملک کمک هب تسا یئارکطاقتلا سلگنا طسوت
 در ،تسا ینالقع ریغ هدنیآ رد تقیقح نیا در ناکما هک ار نیا و ،درم  1821هم 5 رد نوئلپان
  .دراذگیم یقاب هدشن

 دناوتیم یلکشم نیرتمک نودب یسک ره و تسا یئادتبا هدش هدروآ سلگنا طسوت هک یلاثم
 سلگنا هک روط نامه( ناگناوید اهنت و دناقلطم و يدبا هک دنک رکف یناوارف هباشم قیاقح هب
 زا اج نیا سلگنا ارچ .دننکیم کش نآ رد )دیوگیم »تسا هسنارف رد سیراپ« لاثم رکذ اب

 دنکیم در ار گنیرود مگد یکیزیفاتم تسیلایرتام وا اریز ؟دنکیم تبحص »هداس ياهراتفگ«
 یبسن و قلطم تقیقح نیب طباور رب ار کیتکلاید تسین رداق هک دریگیم دنخشیر هب و

 
A- ار نآ ،تسا قیقدان ای تسردان »درم 1821هم  5رد نوئلپان« ترابع هک دینک مالعا دیناوتیمن رگا :مجرتم همجرت 

 نوچ یترابع اما .دیناوخیم يدبا ار نآ ،ددرگ یفن هدنیآ رد دناوتیمن نیا هکدیریذپیم رگا .دیناوخیم تقیقح
 بلاغ هفسلف ياج ار هملک تشم کی ینعی نتسناد خساپ کی ار تسا »هبرجت هتفای نامزاس لکش کی« تقیقح
 .ندرک

Kannst du nicht behaupten, dass der Satz "Napoleon ist am 5 Mai 1821 
gestorben" falsch oder ungenau ist, so erkennst du ihn als wahr an 
.Behauptest du nicht, dass dieser Satz in Zukunft widerlegt werden könnte, 
so erkennst du diese Wahrheit als eine ewige Wahrheit an. Wenn man aber 
solche Phrasen, dass die Wahrheit "die lebendige, organisierende From der 
Erfahrung" sei, als Widerlegung bezeichnet, so heisst das leer Wörte für 
Philosophie ausgeben  S.126  P.2 

B- یئاج هب هک )؟هچ ینعی( »مزال« تقیقح هرابرد تبحص اب هلأسم نیا زا دناوتیم صخش ایآ :مجرتم همجرت 
 ؟دنک رارف نآ ریظن و »دربیم«

Darf man diese Frage den durch Phrasen über die "lebendige" (was soll das 
heissen?) Wahrheit ausweichen, die irgendwo "hinführt" usw.?  S.127  P.1 
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 ام هب ام یسح ياضعا طسوت هک ینیع تقیقح قیدصت ینعی ندوب تسیلایرتام .دنک لامعا
 هب ،تسین هتسباو رشب و ناسنا هب هک یتقیقح ینعی ،ینیع تقیقح قیدصت .تسا هدش راکشآ
 هک تسا »قیرط نآ ای نیا هب« نیا و .تسا یبسن تقیقح یسانشزاب قیرط نآ ای نیا
 گنیرود .دزاسیم زیامتم سلگنا یکیتکلاید تسیلایرتام زا ار گنیرود یکیزیفاتم تسیلایرتام
 :دنارپ هملک پچ و تسار زا هژیو هب خیرات ملع و ،لک رد ملع لئاسم نیرتهدیچیپ دروم رد
 دوجو يدبا قیاقح هتبلا تفگ سلگنا .دیشک دایرف وا رب سلگنا - يدبا و یئاغ ،یئاهن تقیقح

 رد ار )gewaltige Wörte( قارطمط رپ تاملک هک تسا ینالقع ریغ نیا یلو ،دنراد
 يزاب نیا دیاب ،میربب شیپ هب ار مسیلایرتام میهاوخیم رگا .درب راک هب هداس ياهزیچ اب هطبار
 قلطم تقیقح نیب هطبار هلأسم هک میزومایب دیاب ؛مینک اهر ار »يدبا تقیقح« تاملک اب هنهک
 رد سلگنا و گنیرود نیب گنج .میئوگ خساپ و مینک حرطم یکیتکلاید يوحن هب ار یبسن و
 سلگنا  حیضوت هب تساوخیم هک فنادگوب و .تفرگرد عوضوم نیا رس رب شیپ لاس یس
 و »دنکن هجوت« هدش حرطم شخب نامه رد هک یبسن و قلطم تقیقح هلأسم هرابرد
 تقیقح کی مسیلایرتام لاکشا هیلک يارب هک هیضق کی شریذپ يارب ار سلگنا تساوخیم
 هب تبسن ار دوخ قلطم لهج رگید راب کی اهنت ،دنک مهتم یئارگطاقتلا هب تسا راکشآ
 .دهدیم ناشن کیتکلاید و مسیلایرتام

 ...«[ :دسیونیم )IX شخب ،لوا تمسق( روکذم شخب زاغآ رد »گنیرود یتنآ« رد سلگنا
 تبسن ار طرش نودب ياعدا و طلسم رابتعا دنناوتیم یناسنا تخانش تالوصحم مادک ًاساسا
 نیا هب ار لاوئس نیا سلگنا و )79 هحفص ،یناملآ مجنپ پاچ( A]».دنشاب هتشاد تقیقح هب
 :دیوگیم خساپ تروص

 یتفرعم ؛ .دباییم ققحت یلاتعمان تیاهن یب هشیدنا اب ياهناسنا زا يرایسب رد هشیدنا یلاعت«
 نیا هن ،دباییم ققحت یبسن رامش یب یئاهاطخ اب دراد تقیقح هب تبسن طورشمان یئاعدا هک
 دنبای ققحت ًالماک دنناوتیمن )هشیدنا لالقتسا هن ،قلطم یقیقح تفرعم هن ینعی( نآ هن و
 .تیرشب نایاپ یب و يدبا تیدوجوم رد رگم

 ًاترورض هک یناسنا هشیدنا هصیصخ نیبً اقوف هک مینیبیم ار يداضت نامه ًاددجم ام اج نیا
  ًاقلطم هشیدنا اب یناسنا دارفا رد نآ تیعقاو و ،دوشیم هتفرگ رظن رد قلطم ناونع هب

 
A- دنناوتیم یناسنا تفرعم تالوصحم زا ،کیمادک و ییهراپ ایآ هک دوشیم حرطم لاوئس نیا نونکا :مجرتم همجرت 

 .دنشاب هتشاد تقیقح هب تبسن )Anspruch( طورشمان ياعدا کی و رابتعا
Ob und welche Produkte des menschlichen Erkenntnis überhaupt 
souveraene Geltung und unbedingten "Anspruch" auf Wahrheit haben 
können.   S. 128 



 
 مود شخب - مود لصف

  
123 

 زا لقاال ام رظن زا ای و تیاهن یب دعاصت کی رد اهنت هک تسيداضت نیا .میدید ،ناشدودحم
 موهفم نیا رد .ددرگ لح دناوتیم يرشب ياهلسن نایاپ یب یلاوت کی ،یلمع هاگدید کی
 ردقنامه تفرعم يارب نآ تیفرظ و تسا یلاعتم ریغ هک تسا یلاعتم ردقنامه یناسنا هشیدنا

 رد ،)Anlage( شایگدامآ رد تسا دودحم ان و لقتسم .دودحمان هک تسا دودحم
 نایب رد تسا دودحم و لقتسم ریغ ؛شایخیرات یئاهن فده رد و شاتاناکما رد ،شایئاناوت
 A)81 هحفص( ».صاخ هظحل ره رد شاققحت رد و شايدرف

 يارب هاگدید نیا 59».تسا روط نیمه ًاقیقد زین يدبا قیاقح دروم رد« :دهدیم همادا سلگنا
 ،ددرگیم دیکأت اهتسیخام هیلک طسوت هک ام تخانش تیبسن لصا و یئارگتیبسن هلأسم
 ياهتسیخام اما .دنتسه ارگتیبسن هک دنزرویم رارصا یگمه اهتسیخام .تسا مهم رایسب
 دنتسین رداق ای ،دنسرتیم ،دننکیم رارکت ار یناملآ ياهتسیخام تاملک هک یلاح رد ،یسور
 فنادگوب يارب .دننک لح تسارور و ینشور هب ار کیتکلاید اب یئارگتیبسن هطبار هلأسم
 شریذپ نیرتکچوک یتح ام تفرعم و تیبسن نیب هطبار لوبق )اهتسیخام همه دننام(
 هدش لیکشت یبسن قیاقح زا قلطم تقیقح سلگنا يارب .دوشیمن لماش ار قلطم تقیقح
 هن اما ،رگید لیلد کی نیا .تسا نیسیتکلاید کی سلگنا ؛تسارگتیبسن کی فنادگوب .تسا
  :تسا »گنیرود یتنآ« شخب نامه زا سلگنا مهم رتمک

 نیرتمک رگا ،دیمهفیم ار نآ گنیرود ياقآ هک يروط نامه و میاهدید هک يروط نامه«
 ،دنکیم یسررب ار داضتم ياهبطق یتقد یب اب هک تشاد کیتکلاید هیلوا رصانع اب یئانشآ
 کی رد اهنت ،دننکیم تکرح داضتم تهج رد هک ياهشیدنا میهافم هیلک دننام ،اطخ و تقیقح
 زا جراخ رد ار اطخ و تقیقح نیب زتیتنآ ام هک نآ درجم هب .دنراد رابتعا دودحم ًالماک هتشر
 و دوشیمن یبسن رابتعا نیا ،میرب راک هب میدرک هراشا نآ هب ًاقوف هک يدودحم هتشر نآ
 يزیچ ناونع هب ار نآ میئوگب رگا و ؛دوریمن راک هب قیقد یملع نایب ياههویش يارب نیاربانب
 ود ره :میوشیم وربور تسکش اب اعقاو ،میرب راک هب هتشر نآ زا جراخ رد تسا ربتعم ًاقلطم هک
 هحفص( »تقیقح اطخ و ددرگیم اطخ تقیقح ،دوشیم لیدبت دوخ داضتم هب زتیتنآ بطق

 راشف اب سکع هطبار زاگ کی مجح هک( دیآیم نایم هب لیوب نوناق زا فرح اج نیا 60)86
 قلطم ینیعم يهدودحم رد طقف ،نوناق نیا رد دوجوم »تقیقح وج کی« .)دراد نآ رب دراو
  .تسا تقیقح »یبیرقت يوحن هب اهنت« نوناق نیا نیاربانب .تسا

 
A- cf.V. Chernov, loc. Cit., p.64, et seq.  
 نیا رد توافت .تسا میهس دنادب تسیخام کی ار دوخ درادن تسود هک فنادگوب عضوم رد ًالماک ،تسیخام نیا ،فنرچ

 دادملق هریغ و یفداصت عوضوم یعون ار نآ و ،دناشوپب ار سلگنا اب دوخ توافت مدع دشوکیم فنادگوب هک تسا
  .تسا ود ره کیتکلاید و مسیلایرتام هیلع هزرابم هلأسم نیا دنکیم سح فنرچ هکیلاح رد ،دنک
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 زا هک ،دهدیم و ،دهد تسد هب قلطم تقیقح دناوتیم دوخ تیهام ربانب یناسنا هشیدنا سپ
 هب ینیون ياههداد شناد لماکت رد مدق ره .تسا هدش لیکشت یبسن قیاقح يدنب عمج
 دشر اب ،تسا یبسن یملع هیضق ره تقیقح دودح اما ،دیازفایم قلطم تقیقح عومجم
 قلطم تقیقح«:61 دیوگیم دوجوم راذگ رد نگزتید .ژ .دزیریم ورف ،دباییم شرتسگ تفرعم
 رد ًالماک اما ؛دوش هتخانش هتبلا ،و دوش سمل ،دوش هدیئوب ،دوش هدینش ،دوش هدید دناوتیم

 هک تسین نیا رد یفرح« )195 هحفص( )gebt nicht auf( ».دوشیمن بذج تفرعم
 بقع دوخ لدم زا دنمرنه و ،دهدیمن هئارا ار دوخ عوضوم عماج يوحن هب سکع کی
 ،یبیرقت روط هب ؟دشاب هتشاد توافت ،شالدم اب دناوتیم سکع کی هنوگچ ...دتفایم
 یبسن روط هب اهنت ار نآ ءازجا و تعیبط میناوتیم ام نیاربانب« )197 هحفص( »دناوتیم
 تیهام ،قلطم تیهام ،دشاب تعیبط هطبار کی هک نآ ولو ،ءزج کی یتح نوچ ؛میسانشب

 هب دناوتیمن هک تساراد ار )des Naturganzen an sich( لک کی هباثم هب تعیبط
 ،تعیبط ياههدیدپ سپ رد هک مینادیم هنوگچ سپ ...ددرگ هئارا تفرعم طسوت عماج يوحن
 ار دوخ هک دراد دوجو قلطم و دودحمان ،لومش ناهج تعیبط کی ،یبسن قیاقح سپ رد
 طسوت ؛تسا يرطف تفرعم نیا ؟تفرعم نیا تساجک ...؟دزاسیمن راکشآ ناسنا هب ًالماک
 نگزتید ياهیتقد یب نآ زا یکی رخآ ترابع نیا )198 هحفص( »تسا هدش هداد ام هب روعش
 هتفشآ زا 62،نملگوک هب شاياههمان زا یکی رد ،هک دناشک اج نآ هب ار سکرام هک تسا
 هک تسا یتسردان تاعطق نانچ هب عوجر اب اهنت .دیوگب نخس نگزتید تارظن رد يرکف
 اما .دنک تبحص نگزتید صاخ هفسلف و کیتکلاید مسیلایرتام نایم توافت زا دناوتیم صخش
 تقیقح هب تبسن تفرعم هک میوگیم یتقو« :دنکیم حالصا ار دوخ هحفص نامه رد نگزتید
 ،تسا ]لولعم هب تلع زا تفرعم[ یَمِل تفرعم اهنت هک ،تسا يرطف ام رد قلطم و يدبا
  (198 هحفص( ».دنکیم دییأت ار يرطف تفرعم نیا زین هبرجت

 کیتکلاید مسیلایرتام يارب هک تسا راکشآ نگزتید و سلگنا زا هدش لقن تاعطق نیا هیلک زا
 هدیمهفن ار نیا فنادگوب .درادن دوجو قلطم و یبسن تقیقح نیب يروبع لباق ریغ زرم چیه
 ینیع تفرعم هباثم هب ار دوخ )نهک مسیلایرتام ینیب ناهج( نآ« :دسیونب تسناوت هک دوب
 طورشم یخیرات رظن زا تیهام اب و ،دهنیم انب )فنادگوب زا دیکأت( ءایشا تاذ هب تبسن قلطم

 هاگدید زا )IV هحفص  3باتک ،»مسینوم ویرپما«( ».تسا راگزاسان اهيژولوئدیا هیلک
 ینیع تقیقح هب تبسن ام تفرعم ندش کیدزن ياهزرم ،مسیسکرام ینعی ،نردم مسیلایرتام
 نیا و تسا طورشمان تقیقح نیا دوجو ِدوخ نکیل ،تسا طورشم یخیرات رظن زا قلطم و
 یخیرات رظن زا ریوصت طوطخ .تسا طورشمان زین میوشیم رتکیدزن نآ هب ام هک تقیقح
 طورشمان ،دنکیم میسرت ار دوجوم ًانیع لدم کی سکع نیا هک تقیقح نیا نکیل ،دنا طرشم
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 یساسا تیهام هب تبسن دوخ تفرعم رد ،ام یطیارش هچ تحت و عقوم هچ هک نیا .تسا
 رظن زا ،میدیسر متا رد نورتکلا فشک هب ای گنس لاغذ نارطق رد نیرازیلآ فشک هب ،ءایشا
 ،تسا »ینیع ًاقلطم تفرعم« تفرشیپ نآ ریظن یفشک ره هک نیا اما ؛تسا طورشم یخیرات
 نیا اما ،تسا طورشم یخیرات رظن زا يژولوئدیا ره ،هملک کی رد .دشابیم طورشمان
 زیامتم یبهذم يژولوئدیا زا لاثم ناونع هب هک( یملع يژولوئدیا ره اب هک تسا طورشمان
 نیب زیامت نیا تفگ دیهاوخ .تسا قباطم قلطم تعیبط اب ،ینیع تقیقح کی اب )تسا
 »نیعمان« یفاک هزادنا هب ،هلب :داد مهاوخ خساپ نم و .تسا نیعمان یبسن و قلطم تقیقح
 ،دماج ،دمجنم ،هدرم يزیچ هب نآ لیدبت زا ،هملک دب موهفم هب ملع ندش مگد زا ات .تسا
 هب ار دوخ دزاس رداق ار ام ات تسا »نیعم« یفاک يهزادنا هب لاح نیع رد اما ؛دنک يریگولج
 يهطسفس و یفسلف مسیلآهدیا زا ،مسیسیتسونگآ و یئارگنامیا زا هجو نیرتعطاق و نیرتدکؤم
 نیا اب و ،دیاهدرکن هجوت نآ هب امش هک يزرم تساج نیا .میراد رذحرب تناک و مویه ناوریپ
 و یکیتکلاید مسیلایرتام نیب زرم ،نیا .دیاهدیتلغرد یعاجترا هفسلف بادرگ هب ندرکن هجوت
 .تسا یئارگتیبسن

 ياهتسیخام و فنرچ ياقآ .میتسه ارگتیبسن ام هک دننکیم مالعا تلوزتپ ،سویرانوآ ،خام
 ام دننکیم رارکت ناشلابند هب ،دنراد لد هب ندش تسیسکرام ترسح هک نانآ ،ینیعم یسور
 هکنآ يارب .تساج نیمه امش هابتشا یخام ياقفر و فنرچ ياقآ هلب .میتسه ارگتیبسن
 ،یئارگکش هب ای ار دوخ راچان هب نداد رارق تخانش يروئت يانبم ار یئارگتیبسن
 هباثم هب یئارگتیبسن .یئارگینهذ هب ای تسا ندرک موکحم قلطم هطسفس و مسیسیتسونگآ
 ای هلیسو هنوگ ره یفن هکلب ،تسام تفرعم ندوب یبسن یسانشزاب اهنت هن تخانش يروئت هیاپ
 زا .دوشیم کیدزن ام یبسن تفرعم نآ هب هک ،دراد دوجو رشب زا لقتسم هک تسا ینیع لدم
 نکمم صخش ؛دنک هیجوت ار ياهطسفس ره دناوتیم صخش نایرع یئارگتیبسن هاگدید
 نکمم صخش .هن ای درم  1821هم 5 رد نوئلپان ایآ هک دریگ رظن رد »طورشم« ار نیا تسا
 ار یبهذم يژولوئدیا شریذپ )تسا »تحار« رظن کی زا هک( یملع يژولوئدیا رانک رد تسا
 مالعا هریغ و تیرشب و ناسنا يارب فرص یتحار کی )تسا »تحار« رایسب رگید رظن زا هک(
 .دنک

 یئارگکش ،یفن ،یئارگتیبسن رصنع - تفگ دوخ رصع رد لگه هک روط نامه - کیتکلاید
  ًانئمطم سلگنا و سکرام کیتکلاید مسیلایرتام .دنکیمن لزنت یئارگتیبسن ات اما ،درادرب رد ار
 یمامت ندوب یبسن ینعی ،تسین لزنت لباق یئارگتیبسن هب اما ،درادربرد ار یئارگتیبسن
 کیدزن دودح هک موهفم نیا هب هکلب ینیع تقیقح یفن موهفم هب هن ،دنریذپ یم ار ام تفرعم
 .تسا طورشم یخیرات رظن زا تقیقح نیا هب ام تفرعم ندش
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 ار يدبا قیاقح نوچ »یئاتسیا و مگد میهافم تابث اب مسیسکرام« :دنکیم دیکأت فنادگوب

 ،ناهج رگا .تسا شاشتغا کی نیا )IX هحفص ،موس باتک ،»مسینومویرپما«( ».دریذپیمن«
 روعش طسوت هک )دننکیم رکف اهتسیسکرام هک نانچ( تسا یلماکتم و كرحتم دبا ات يهدام
 رییغت تیهام رس رب هلأسم ؟تسیچ »اتسیا« يهملک نیا سپ ،دوشیم سکعنم هدنبای لماکت
 تعیبط هک تسا يروعش نیب قباطت رس رب هکلب ،تسین ریذپان رییغت روعش کی ای ،ءایشا ریذپان
 اهنت و هلأسم نیا اب هطبار رد .تسا هدش سکعنم روعش رد هک یتعیبط و دنکیم سکعنم ار
 هک تسا یعوبطم هملک نیا :دراد هژیو دوخ و صاخ یفسلف هزم کی »مگد« هژاو ،هلأسم نیا
 دروم رد هک روط نامه ،دوریم راک هب اهتسیلایرتام هیلع اهکیتسونگآ و اهتسیلآهدیا طسوت
 »رخأتم مسیویتیزوپ« هاگدید زا هک یتاضارتعا .میدید خابریوف »نهک« ییهزادنا ات تسیلایرتام
 .دنایناتساب ياهلاغشآ اهنت ،دناهتفرگ تروص مسیلایرتام هیلع ریهش

 

 تخانش يروئت رد کیتارپ رایعم -6
 

 يروئت هیاپ ار کیتارپ رایعم  1892 و 1888 رد سلگنا و 1845 رد سکرام هک میاهدید
 ثحب« :دیوگیم خابریوف هرابرد دوخ مود زت رد سکرام 63.دنداد رارق یتسیلایرتام تخانش
 ».تسا یبتکم ًالماک لاوئس کی کیتارپ زا ادج هشیدنا تیعقاو مدع و تیعقاو نوماریپ
 یفسلف ياهگنرین ریاس و یمویه و یتناک مسیسیتسونگآ در نیرتهب ،دنکیم رارکت سلگنا

)Schrullen(  قباطت ام لمع هجیتن«:64 دیوگیم کیتسونگآ هب خساپ رد وا .تسا کیتارپ 

)Übereinstimmung( دنکیم تابثا هدش كرد ءایشا ینیع تیهام اب ار ام تاکاردا.« 

 و ندرک رکف یلومعم شور رد« :دینک هسیاقم کیتارپ رایعم هرابرد خام لالدتسا اب ار نیا
 رد هک دادم کی .دنوشیم هداد رارق تیعقاو لباقم رد ًالومعم ،مهو و دومن ،ندرک تبحص
 ،مینک ورف بآ فرظ رد ار نآ یتقو ؛دسریم رظن هب تسار هدش هتشاد هگن اوه رد ام لباقم
 تسار تیعقاو رد اما دیآیم رظن هب هتسکش دادم میئوگیم مود دروم رد .مینیبیم شاهتسکش
 دومن هب ار يرگید و مینک مالعا تیعقاو ار تکاف کی دهدیم هزاجا ام هب زیچ هچ اما .تسا
 هک میتفایم یعیبط ياطخ نیا هب ام یتقو دنیآیم رد بآ زا طلغ ام تاراظتنا ...؟میهد لزنت
 یلومعم ریغ دروم کی دروم هچ رگ ،میشاب هتشاد میاهدرک تداع نآ هب هک ار يزیچ راظتنا
 دومن زا ،دراوم نیا رد .مینک ناششنزرس رطاخ نیا هب هک دنتسین نیا يارب اهتکاف .دشاب
 یقیرط هب ،یملع تیمها کی هن اما .دشاب هتشاد یلمع تیمها کی تسا نکمم ندز فرح
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 روصت ار نآ ًافرص ام ای تسا یعقاو ناهج ایآ هک دوشیم هدیسرپ ًابلاغ هک لاوئس نیا .هباشم
 تیعقاو کی يرگید زیچ ره ردق هب ایؤر نیرتكانتشحو یتح .درادن یتیمها ًادبا ،مینکیم

  )19 – 18 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«( ».تسا

 تیعقاو کی زین هفسلف نیرتكانتشحو هکلب ،ایؤر نیرتكانتشحو اهنت هن هک تسا تسرد
 رگهطسفس .تسین نکمم خام تسنرا هفسلف اب یئانشآ زا دعب یکش مه دروم نیا رد .تسا
 ياهایؤر« و ناسنا ياهاطخ هناسانش ناور و یخیرات - یملع هدهاشم وا نوچ يرهاق
 و تقیقح نیب یتخانش زیامت اب ار هریغ و هنجا ،حاورا هب داقتعا دننام ،رشب »كانتشحو
 ،65روینیس يروئت هک دیوگب نادداصتقا کی هک تسا نآ لثم نیا .دنکیم مهرد »شحوت«
 ود ره سکرام يروئت و تسا رگراک راک »تعاس نیرخآ« زا یشان  رادهیامرس دوس لک هک
 يروئت مادک هک درادن دوجو لاوئس نیا ندیسرپ يارب ياهتکن چیه ملع هاگدید زا و دناتیعقاو
 .ار نآ ناداتسا یشورف دوخ و يزاوژروب يروادشیپ کی مادک و دنکیم نایب ار ینیع تیعقاو
 ناهج حالس« یتسیلایرتام تخانش يروئت ینعی ،یملع تخانش يروئت رد نگزتید فزوژ

 Kleinere philosophische) .دیدیم ار »یبهذم داقتعا هیلع لومش

Schriften)  »مظن اب خام تسنرا روسفرپ رظن زا اما )55 هحفص »رتهاتوک یفسلف تالاقم، 
 یتیمها ًادبا« ینهذ یتسیلآهدیا تخانش يروئت و یتسیلایرتام تخانش يروئت نیب زیمت
 عوبطم هدیا کی تسا فرط یب مسیلآهدیا هیلع مسیلایرتام هزرابم رد ملع هک هدیا نیا !»درادن
 هب نگزتید هک نانچ هک تسا نردم يزاوژروب ناداتسا هیلک يارب هکلب خام يارب اهنت هن
 فرحنم مسیلآهدیا اب ار قلخ هک دنتسه یلیصحتلاغراف ناراوخ هریج« ،دنکیم نایب یتسرد
 )53 هحفص ،اج نامه( ».دننکیم جیگ دوخ هدننک

 زا کی ره يارب هک ،کیتارپ رایعم یتقو تسا هدننک فرحنم مسیلآهدیا کی یتسار هب نیا و
 رانک تخانش يروئت ورملق زا ،ملع ورملق زا خام طسوت ،دهدیم زیمت تیعقاو زا ار مهو ام
 تخانش یساسا هلأسم لح يارب ار اهششوک هیلک هک سلگنا و سکرام .تسا هدش هتشاذگ
 کیتارپ هک دنتفگ ،دندرب راک هب »یفسلف ياهگنرین« و »یبتکم« تانیرمت هب زاین نودب
 زیچ کی کیتارپ خام يارب اما .دنکیم تباث ار یتسیلایرتام تخانش يروئت یتسرد یناسنا
 یمود هک نیا نودب دنوش هداد رارق مه رانک رد دنناوتیم نانآ .رگید زیچ تخانش يروئت تسا
 نیرمت کی تفرعم« :دیوگیم ،»اطخ و تفرعم« شرثا نیرخآ رد خام .دشاب طورشم یلوا هب

 )115 هحفص ،یناملآ مود پاچ( »تسا )forderndes( دیفم کیژولویب رظن زا ینهذ
 يراک هیضرف کی ،موهفم« )116 هحفص( »دنک ادج اطخ زا ار تفرعم دناوتیم تیقفوم اهنت«
 ام هدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح یسور ياهتسیخام )143 هحفص( ».تسا یکیزیف
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 مسیسکرام هب خام ندش کیدزن رب لیلد ار خام تارابع نیا دوخ زیگنا بجعت یماخ نیا رد
 شبنج هب كرامسیب هک دوشیم کیدزن مسیسکرام هب ردق نامه اج نیا خام اما .دننادیم
 يروئت هناش هب هناش یتارابع نینچ خام يارب .یسارکمد هب سویگولوا فقسا ای ،يرگراک
 .دننکیمن نیعم ار تخانش طخ نآ ای نیا نیب باختنا و ،دنریگیم رارق وا یتسیلآهدیا تخانش
 يارب ،دوش عقاو دیفم یناسنا کیتارپ رد ،دوش عقاو دیفم کیژولویب رظن زا دناوتیم تفرعم
 ،ار ینیع تقیقح هک ینامز اهنت دوش عقاو دیفم عاونا ظفح يارب ،دوش عقاو دیفم تایح ظفح
 کیتارپ »تیقفوم« تسیلایرتام يارب .دزاس سکعنم تسا ناسنا زا لقتسم هک ار یتقیقح
 .دنکیم تباث ،مینکیم كرد ار اهنآ هک یئایشا ینیع تیهام اب ار ام ياههدیا قباطت ،یناسنا
 زا ادج دناوتیم هک ،تسا مزال کیتارپ رد نم يارب هک تسیزیچ ره »تیقفوم« ارگدوخ يارب
 ناینب رد ار کیتارپ رایعم ام رگا دیوگیم تسیسکرام .دوش هتفرگ رظن رد تخانش يروئت
 کیتارپ راذگب ،دیوگیم خام .میسریم مسیلایرتام هب راچان هب میروآیم تخانش يروئت
 .تسیرگید زیچ يروئت اما ،دشاب یتسیلایرتام

 ،مینکیم يراک دوخ هدیا نودب ام یتقو کیتارپ رد« :دسیونیم »اهساسحا لیلحت« رد خام
 هک نآ یب مینزب گنچ ئیش کی هب هک میروآ تسد هب میناوتیم يزیچان هجیتن ردق نامه
 دیشروخ مینیبیم دبا ات هک یتابث نامه اب ام کیژولویزیف رظن زا .میشاب هتشاد نآ زا ییهدیا
 زا ناوتیمن کیروئت رظن زا اما .مینامیم یقاب تسیلایرتام و تسرپدوخ ،دنکیم عولط هرابود
 )284 - 85 هحفص( ».درک يرادبناج رظن نیا

 هلوقم کی هجو چیه هب یتسرپ دوخ هک ارچ ،درادن یطبر چیه یتسرپ دوخ اب هلأسم نیا
 ارچ ،تسیرگید بلطم زین دیشروخ درگ هب نیمز راکشآ شدرگ هلأسم .تسین تخانش يروئت
 رد يرایعم ناونع هب هک ،کیتارپ رد ار هریغ و هناسانش هراتس تایفشک و تادهاشم دیاب هک
 یقاب خام شزرا اب شریذپ نیا اهنت .میریگب رظن رد دنکیم تمدخ ام هب تخانش يروئت
 یتسیلایرتام تخانش يروئت طسوت ًاعطق و ًالماک شیوخ یلمع تایح رد اهناسنا هک دنامیم
  - هناداتسا ياهششوک ،نآ رانک زا »کیروئت« ندش در تهج شالت ّاما[ ؛دنوشیم نومنهر
 A].دنکیم نایب ار خام یتسیلآهدیا ًاقیمع و یبتکم

 یسررب رد کش لباق ریغ يزیچ هباثم هب کیتارپ ندرب نایم زا يارب اهششوک نیا هک نیا
 ،تسین هزات دح هچ ات مسیلآهدیا و مسیسیتسونگآ يارب اج ندرک زاب روظنم هب ،تخانش يروئت

 
A- هدننک فرحنم یتسیلآهدیا ياهششوک و هصیصخ »کیروئت رظن زا« نآ نتخاس راکشآ يارب ششوک ، :مجرتم همجرت 

  .تسا خام
der Versuch aber, sie "theoritisch" zu umgehen, drückt nur die gelehrt - 
scholastischen und geschraubt - idealistischen Bestrebungen Macks aus. 
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 .گ ،هتشیف و تناک نیب .تسا هدش هداد ناشن ناملآ کیسالک هفسلف خیرات زا نیریز لاثم رد
 زا اراکشآ وا .دراد رارق )تسا فورعم سومدیسهنآ - زتلوش هب هفسلف خیرات رد هک( زتلوش .ل
 و نوریپ وریپ و( مویه وریپ کی ار دوخ و دنکیم يرادبناج هفسلف رد هنایارگکش شیارگ
 تفرعم ناکما و هسفنلایف ئیش هنوگ ره ًادکؤم وا .دناوخیم )ناتساب نارود رد سوتسکس
 ،میور رتارف اهساسحا زا »هبرجت« زا دیابن ام هک دزرویم رارصا ًادکؤم و دنکیم در ار ینیع
 یتقو ارگکش هک اج نآ زا« :دونشیم رگید هاگودرا زا ار نیریز ضارتعا ،نیا اب هطبار رد هک
 رب ،دنکیم ضرف ریذپان کش يوحن هب ار ینیع ءایشا تیعقاو دیوجیم تکرش یگدنز روما رد
 وا دوخ راتفر .دهدیم تسد هب تقیقح رایعم کی بیترت نیدب و دنکیم راتفر لاور نامه
 یلیالد نانچ« :دهدیم خساپ تینابصع اب زتلوش A».تسا یئارگکش در نیرتحضاو و نیرتهب

 یگدنز تایرورض اب نم یئارگکش« اریز ».تسا ربتعم )Pobel( مدرم هدوت يارب اهنت
 )255- 254 هحفص( ».دننامیم یقاب هفسلف ياهزرم رد هکلب .دنرادن يراک یلمع

 يارب یتسیلآهدیا هفسلف ياهزرم رد تسراودیما زین هتشیف ینهذ تسیلآهدیا ،هباشم یقیرط هب
 نیا هب ینعی ،لمع هب یتقو اهتسیلآهدیا نیرتخسار يارب یتح ،ام همه يارب هک یمسیلائر«
 تسا ریذپان بانتجا ،دنراد دوجو ام زا جراخ رد و ام زا لقتسم ًالماک ءایشا هک دسریم ضرف

)sich aufdringet« دنک زاب اج )Werk I، 455( 

 دروم رد هک میوشیم روآدای !تسا هدشن رود نادنچ هتشیف و زتلوش زا خام رخأتم مسیویتیزوپ
 .تسین هبرگ زا رتيوق ییهدنرد .درادن دوجو فناخلپ زج یسک فرازاب يارب زین هلأسم نیا

 ... 66رد ياهعلاطم( دریگیم دنخشیر هب ار »فناخلپ elvita salto  هفسلف« فرازاب
 ناهج دوجو هب »داقتعا« هک دومن ار ینالقع ریغ راهظا نیا  )م - فناخلپ( وا هک ،)69 هحفص

 گیودول هرابرد یئاهتشاددای«( تسا هفسلف )یئایح شهج( »salto vitale کی« یجراخ
 هتشاذگ همویگ رد هکنآ ولو )هدش هتفرگ مویه زا هک( »داقتعا« هملک )111 هحفص ،»خابریوف
 اما .دشاب دناوتیمن نآ رب یهیجوت چیه هک ،دهدیم ناشن ار فناخلپ بناج زا یشاشتغا ،دشاب
 هب اهنت ایآ ؟تفرگن ،ار خابریوف الثم ،ار يرگید تسیلایرتام فرازاب ارچ ؟؟فناخلپ هچ يارب
 رد سلگنا و سکرام دننام زین خابریوف .تسین لیلد لهج اما ؟دسانشیمن ار وا هک لیلد نیا
 کیتارپ هب - خام و هتشیف ،زتلوش رظن هطقن زا - اوران »شهج کی« تخانش یناینب لئاسم
 زا نیریز هجوت لباق لوق لقن اب ار نآ یلصا تیهام مسیلآهدیا زا داقتنا رد خابریوف .دنکیم

 
A- G.E. Schulze, Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn 

Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie  
( نیر روسفرپ طسوت هدش حیرشت یئادتبا هفسلف ینابم ای ،سومدیس هنآ انی رد دلوه  
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 امش« :دسیونیم هتشیف :دنکیم ناریو ار مسیخام ياهتسجرب وحن هب هک دهدیم حرش هتشیف
 ار اهنآ هک نآ رطاخ هب اهنت ،دنراد دوجو امش زا جراخ هک ،دنایعقاو ءایشا دینکیم ضرف
 امش ...دنتسه ساسحا اهنت یئاونش و هسمال ،یئانیب اما .دینکیم سمل و دیونشیم ،دینیبیم

 ،Werk, Band x خابریوف( ».دینکیم كرد ار دوخ ياهساسحا اهنت هکلب ،ءایشا هن
 کی ناسنا کی :دهدیم خساپ )م - تسا هتشیف لوق لقن روظنم( نآ هب هک )185 هحفص
 ار تسا نم ساسحا ناهج ایآ هک لاوئس نیا و ،نز ای تسا درم ای هکلب ،تسین درجم دوخ
 رد ام طباور هک نآ ای ،تسا نم ساسحا نز ای درم ایآ هک درک هسیاقم لاوئس نیا اب ناوتیم
 ینیع هلأسم :تسا مسیلآهدیا یساسا صقن نیا« ؟دنکیم تباث ار نیا سکع یلمع یگدنز
 دنکیم حرطم يروئت هاگدید زا اهنت ار ناهج ندوبن یعقاو ای ندوب یعقاو ،ندوب ینهذ و ندوب
 يروئت هیاپ ار یناسنا کیتارپ عومجم خابریوف )189 هحفص ،اج نامه( ».دیوگیم خساپ و
 یگدنز رد ار وت و نم تیعقاو هتبلا  زین اهتسیلآهدیا هک دیوگیم وا .دهدیم رارق تخانش
 هن و تسا ربتعم یلمع یگدنز يارب اهنت رظن هطقن نیا اهتسیلآهدیا يارب« .دنریذپیم یلمع
 ادج حور کی ،گرم هاگدید هک ،تسا داضت رد یگدنز اب هک ییهیضرف اما .يزاس هیضرف يارب
 )192 هحفص( ».تسا نیغورد و هدرم هیضرف کی ،دنکیم دادملق تقیقح هاگدید ار ،مسج زا
 یندیماشآ و اذغ ،اوه نودب میناوتیمن ام :میشکیم سفن ،مینک كرد هک نآ زا شیپ ام
  .مینک یگدنز

 يراگنا هلأسم ام یتقو هک تسا ینعم نآ هب نیا ایآ« :درادیمرب دایرف رطاخ هدیجنر مسیلآهدیا
 هچ ؟میزادرپب یندیماشآ و اذغ لئاسم هب دیاب مینکیم یسررب ار ناهج ندوب یعقاو ای ندوب
 و هفسلف یلدنص زا یملع موهفم هب ار مسیلایرتام رگا دوب دهاوخ تاسدقم هب ینیهوت هچ !دب
 رس رب لکش نیرتماخ هب دوخ حور و بلق اب ار نآ اهنت و میهد رارق شنزرس دروم تایهلا ربنم

 ناهج اب ار ینهذ ساسحا هک درادیمرب دایرف خابریوف و .)d`hôte«)196   مینک تیاعر زیم
 )198 هحفص( ».تسا ندرک یکی لثم دیلوت اب ار یکاپان« ندرک یکی ینیع

 :دنهدیم شزومآ هک ياهفسالف هب ًاقیقد اما ،لکش نیرتهنابدؤم اب هن تسا يداریا نیا[
 A].دنزیم هبرض ،دنتسه ام زا جراخ دوجوم تیعقاو نامه ینهذ تاروصت

 هب راچان هب نیا و .دشاب یساسا و مدقم تخانش يروئت رد دیاب کیتارپ و تایح هاگدید
 

A- دوجوم یعقاو یسح كاردا دنروآیم ییهفسالف یتایح هطقن هب اما ،لکش نیرتهنابدؤم هب هن يداریا :مجرتم همجرت  
  .دنزیم هبرض ،تسام زا جراخ

Diese Bemerkung ist nicht besonders höflich, sie trifft aber auf jene 
Philosophen, die lehren, dass die Sinnesverstellung eben die ausser uns 
existierende Wirklichkeit sei, haargenau zu.  S. 137  P.3 
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 دیابن هتبلا .دنزیم رانک  ار هناداتسا یئارگبتکم نایاپیب تایلعج و دماجنایم مسیلایرتام
 ار یناسنا هدیا چیه دناوتیمن زگره ءایشا تیهام هطساو هب ،کیتارپ رایعم هک مینک شومارف
 یناسنا تفرعم هب ات تسا »نیعمان« یفاک هزادنا هب نینچ مه رایعم نیا .دنک در ای دییأت ًالماک
 هیلع ناما یب يدربن ات تسا نیعم یفاک هزادنا هب لاح نیع رد اما .ددرگ »قلطم« دهدن هزاجا
 ،دنکیم دییأت ام کیتارپ هک ار هچ نآ رگا .دزادنا هار هب مسیسیتسونگآ و مسیلآهدیا عاونا
 تقیقح نیا هب هار اهنت هک تفرگ هجیتن دیاب نیا زا  هاگنآ ،تسا ینیع و یئاهن ،دحاو تقیقح
 ات تسا هدامآ فنادگوب لاثم ناونع هب .تساراد ار یتسیلایرتام رظن هطقن هک ،تسا ملع هار
 »ام رصع« يارب اهنت ینیع تقیقح کی ناونع هب ار لوپ شدرگ هرابرد سکرام يروئت
 ار نآ ،دوش هداد تبسن »یخیرات ءاروام ینیع« تقیقح کی يروئت نیا هب رگا و ،دریذپب

 .تسا شاشتغا کی نیا .)VII هحفص ،3 باتک ،»مسینومویرپما«( دناوخیم »مسیتامگد«
 هک هداس لیلد نامه هب ،دوش نوگرگد هدنیآ طیارش رد دناوتیمن کیتارپ اب يروئت نیا قباطت
 رایعم هک اج نآ زا اما .دزاسیم يدبا تقیقح کی ،درم 2181 هم 5 رد نوئلپان هک ار رما نیا
 ینیع تقیقح ،هتشذگ ههد دنچ رد يرادهیامرس ياهروشک هیلک لماکت دنور ینعی ،کیتارپ
 ای شخب نآ ای نیا ًافرص هن و ،دنکیم تابثا ار سکرام يداصتقا و یعامتجا يروئت لک
 کی ندرک تبحص اهتسیسکرام »مسیتامگد« زا هک تسا حضاو ،ار نآ هریغ و يدنب لومرف
 هدیقع زا ناوتیم هک ياهجیتن اهنت .تسیزاوژروب داصتقا هب ریذپان ششخب میلست
 ندرک لابند اب هک تسا نآ تفرگ تسا ینیع تقیقح کی سکرام يروئت هک اهتسیسکرام
 هک نآ نودب( میوشیم رتکیدزن و رتگیدزن ینیع تقیقح هب ام یتسیسکرام يروئت هار
 غورد و شاشتغا رگم زیچ چیه هب ام يرگید هار ره ندرک لابند رد اما .)میسرب نآ هب ًالماک
 .دیسر میهاوخن

  





 

  

 

 

 موس لصف
 

 و مسیسیتیرکویرپما زا تخانش يروئت
 کیتکلاید مسیلایرتام

 )موس شخب(
 

 ؟تسیچ هبرجت ؟تسیچ هدام

 

 اهتسیلایرتام زا اهیخام مامضنا هب ،اهکیتسونگآ و اهتسیلآهدیا طسوتً امئاد لوا لاوئس
 نشور ار بلطم مینکیم یعس .اهیخام زا اهتسیلایرتام طسوت مود لاوئس .دوشیم هدیسرپ
  .میئامن

 :دیوگیم هدام دروم رد سویرانوآ

 - قلطم یکیزیفاتم موهفم هب ’هدام‘ - ’یکیزیف‘ زیچ چیه هدش هیفصت ’لماک هبرجت‘ رد«
 دض عومجم )م - هدام( نآ ؛تسا دیرجت کی موهفم هدام بیترت نیدب اریز ،درادن دوجو
 یگنهامه رد هک روط نامه .تسا هدش قتشم يزکرم يهژاو ره زا هک دوب دهاوخ یئاههژاو
 كرد لباق ریغ يزکرم هژاو کی نودب هژاو دض کی ،’لماک هبرجت‘ ینعی یلصا

)undenkbar( چوپ ًالماک لایخ کی قلطم یکیزیفاتم موهفم هب ’هدام‘ روط نامه ،تسا 

)Unding( تسا.«A  

 یکیزیف ،سویرانوآ هک نیا ینعی ،تسا راکشآ زیچ کی هتسکش اپ و تسد ترابع نیا مامت رد
 ای( وا یلصا یگنهامه يروئت ربانب نوچ ،دنکیم صخشم کیزیفاتم و قلطم هژاو اب ار هدام ای

 
A- »اهتشاددای« (Bemerkungen) 119 شخب دش رکذ ًالبق هک ییهیرشن رد 
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 ؛تسا ریذپان یئادج دوخ زا طیحم ،يزکرم هژاو زا هژاو دض ،)»قلطم هبرجت« ،دیدج هویش هب
 نیا زا دوخ ياج رد ام .)تفگ هتشیف .گ .ژ هک روط نامه( تسا ریذپان یئادج دوخ زا دوخ زج
 تالمح تیهام و  ؛تسا يرگید ششوپ اب ینهذ مسیلآهدیا ،يروئت نیا هک میدرک تبحص
 نهذ زا لقتسم هک ار یکیزیف یتسه تسیلآهدیا :تسا راکشآً الماک زین »هدام« هب سویرانوآ
 ،دش هتخادرپ و هتخاس یتسه نآ يارب هفسلف طسوت هک ار یموهفم نیاربانب و دنکیم در تسا
 هداد هطساوالب و نیرتانشآ هک نیا ینعی( تسا »یکیزیف« هدام هک نیا و دیامنیم در
 کش دناوتیمن ناتسرامیت نکاس کی رگم سک چیه شدوجو هب و ،تسا ناسنا هب نیرتهدش
 كاکفنا طابترا هرابرد »شدوخ« شریذپ رب اهنت وا ؛تسا هدش یفن سویرانوآ طسوت )دنک
 .دزرویم رارصا دوخ و طیحم نیب ریذپان

 هدام ام هک ار هچ نآ« :دنکیم نایب یفسلف ياهتنیز نودب ،رتهداس ار رکف نامه خام
 لیلحت«( ».تسا )اهساسحا( رصانع زا نیعم کیتامتسیس بیکرت کی میناوخیم
 رد »ياهشیر رییغت« کی وا راهظا نیا اب هک دنکیم رکف خام )265 هحفص ،»اهساسحا
 ینایرع هک تسا هنهک رایسب مسیلآهدیا کی نیا عقاو رد .دروآیم دوجو هب جیار ینیب ناهج
   .تسا هدش هدناشوپ »رصانع« هملک اب نآ

 چیه نونکا« :دیوگیم مسیلایرتام بصعتم نمشد ،نوسریپ ،یسیلگنا تسیخام ماجنارس و
 هدام ار نانآ و نیعم یسح تارثات مئاد شیبامک ياههورگ زا ام يدنب هقبط هب یملع ضارتعا
 تراوتسا ناج فیرعت هب ار ام یتسار هب يراک نینچ - دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ندناوخ
 ار ام هدام فیرعت نیا اما - دنکیم کیدزن »ساسحا مئاد ناکما« کی ناونع هب هدام زا لیم
 ،مود پاچ ،»ملع هدعاق«( »دزاسیم رود دنکیم تکرح هک يزیچ ناونع هب هدام زا ًالماک

 تسیلآهدیا و تسین نایم رد زین »رصانع« رتاس گرب نآ یتح اج نیا )249 هحفص ،1900
 .دنکیم زارد تسد کیتسونگآ تمس هب اراکشآ

 و ًالماک مسیسیتیرکویرپما نارازگ ناینب تالالدتسا نیا یمامت ،دنیبیم هدنناوخ هک يروط هب
 یکیزیف اب ساسحا ،یتسه اب هشیدنا هطبار ،نهک تخانش يروئت يهلأسم درگ هب ًارصحنم
 هک داد صیخشت ار يزیچ اج نیا رد ات دوب مزال یسور ياهتسیخام قلطم یماخ .دخرچیم
 رکذ هک ياهفسالف مامت .دشاب طوبرم »رخأتم مسیویتیزوپ« ای »رخأتم ملع« اب ياهرذ یتح
 هب یتسه زا( مسیلایرتام یساسا یفسلف طخ ،ینمض روط هب یضعب و اراکشآ یضعب ،میدرک
 فرط زا هدام یفن .دندرک اج هب اج ،مسیلآهدیا ،سکع طخ اب ار )ساسحا هب هدام زا ،هشیدنا
 یجراخ و ینیع عبنم کی دوجو یفن زا هک ،تسا تخانش يروئت لئاسم هب نهک خساپ اهنآ
 ،رگید تهج زا .ددرگیم لیکشت ام ياهساسحا اب قباطم ینیع تیعقاو کی ،ام ياهساسحا
 هدش نایب فیراعت نیا رد اهکیتسونگآ و اهتسیلآهدیا طسوت هدش یفن یفسلف طخ لوبق
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 تیعقاو هدام ؛دنکیم دیلوت ساسحا ام یسح ياضعا رب لمع اب هک تسیزیچ نآ هدام :تسا
 .هریغ و تسا هدش هداد ام هب ساسحا رد هک تسا ینیع

 مشچ سلگنا زا هنالدزب و دنکیم جاجتحا فوتلب هیلع اهنت دنکیم دومناو هک فنادگوب
 ناشن هداس رارکت ناونع هب ار ناشدوخ« ًاناکما ،هک تسا كانبضغ یئاهفیرعت زا - دشوپیم

 تسا »یئاهلومرف« نآ ،)XVI هحفص ،موس باتک ،»مسینومویرپما«( ،».دنهدیم
 شیارگ کی يارب هک )سلگنا زا :دنک هفاضا ار نیا دنکیم شومارف ام »تسیسکرام«(
 .تسا قداص نآ سکع رگید شیارگ يارب هک یلاح رد ،تسا يوناث حور و یلوا هدام ،یفسلف
 رکفت ياهرذ ،نآ ياج هب .دننکیم رارکت ار فنادگوب »در« هنارورسم یسور ياهتسیخام مامت
 ود نیا زا تسا نکمم ریغ عوضوم تیهام هطساو هب هک دهد ناشن دارفا نیا هب تسناوتیم
 زا کی مادک دنکیم صخشم هک یفیرعت رگم داد تسد هب یفیرعت ،تخانش یئاهن موهفم
 هک تسا نآ يانعم هب ًاساسا ؟تسیچ نداد تسد هب »یفیرعت« زا روظنم .تسا مدقم اهنآ
 کی غالا« میوگیم نم یتقو لاثم ناونع هب .دروآ رتعماج موهفم کی رد ار نیعم موهفم کی
 هک تسا نیا هلأسم سپ .مروآیم رتعماج موهفم کی رد ار »غالا« موهفم نم ،»تسا ناویح
 هک دنراد دوجو ینهذ و یکیزیف ،ساسحا و هدام ،هشیدنا و یتسه زا يرتعماج میهافم ایآ
 یمیهافم نیرتعماج و یئاهن میهافم اهنیا .ریخ ؟دنک لمع اهنآ اب دناوتب تخانش يروئت
 تاغل تارییغت زا رظنفرص( دور رتارف نانآ زا تسا هتسناوتن نونک ات عقاو رد تخانش هک دنتسه
 زا هک دشاب ضحم ندوک کی ای ناتالراش کی دیاب صخش .)دنانکمم هشیمه هک ،یصصخت
 ای یکی :دشابن »هداس رارکت« هک دهاوخب »یفیرعت« یئاهن تیعماج اب میهافم هتشر ود نیا
 هچ[ .دیریگب رظن رد ار هدام هرابرد هتفگ شیپ لیلد هس .دنوش هتفرگ رظن رد مدقم دیاب يرگید
 یکیزیف هب ،»نم« ای و یحور زا هفسالف نیا هک نیا هب A]؟دوشیم لصاح اهنآ زا ياهجیتن
 كاردا زا ای ،هدام هب ساسحا زا ای - هژاو دض هب يزکرم هژاو زا ًالثم .دنوریم شیپ طیحم ای
 میهافم زا يرگید »فیرعت« ًاساسا دنتسناوتیم نوسریپ و خام ،سویرانوآ ایآ .هدام هب یسح
 هب دنتسناوتیم اهنآ ایآ  ؟دنهدب هئارا ناشیفسلف طخ شیارگ نداد ناشن زا ریغ ،یساسا
 ،تسیچ ساسحا ،تسیچ »نم« هک دنشاب هدرک فیرعت ،ینیعم شور هب ،يرگید قیرط
 دهد صیخشت ات دنک يدنب لومرف حوضو هب ار هلأسم اهنت دیاب صخش ؟تسیچ یسح كاردا
 دنهاوخیم هک یتقو دننکیم تبحص یضحم لمهم هچ هب عجار اهتسیخام هک
 ،تعیبط ،هدام هک دماجناین لوق نیا رارکت هب هک دنهد تسد هب هدام زا یفیرعت اهتسیلایرتام
 .يوناث - یناور ،ساسحا ،روعش ،حور و تسا یلوا  -یکیزیف ،یتسه

 
A- ؟دنوشیم غلاب زیچ هچ هب اهنآ همه Worauf lassen sie sich zurueckfuehren?      
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 ياههژاو هزات باقن اب يزاب هملک نانآ هک تسا نآ سلگنا و سکرام غوبن زا ریبعت کی
 طخ کی :دنتفگ ینشور و یگداس هب و دندرمش ریقح ار هنافیرظ »ياهمسیا« و هناداتسا
 نوگانوگ ياههتسد نانآ نیب رد و ،دراد دوجو هفسلف رد یتسیلآهدیا طخ کی و یتسیلایرتام
 نامه هفسلف رد »نیون« رظن هطقن کی يارب كاندرد يوزرآ .دناهتفرگ رارق مسیسیتسونگآ
 کی ای »نیون« شزرا يروئت کی قلخ يارب كاندرد ششوک هک دزاسیم راکشآ ار ینهذ رقف

 .هریغ و »نیون« )Rententheorie( يروآدوس يروئت

 ار دوخ رظن یصوصخ هرظانم کی رد راب کی يو هک دیوگیم نجناتسراک ،سویرانوآ دیرم
 هب ».مسانشیم ار یموس زیچ کی هکلب ،ینهذ هن یکیزیف هن نم« :تسا هداد حیضوت نینچ
 :داد باوج تلوزتپ ،هدشن هداد سویرانوآ طسوت  موس زیچ نیا موهفم هک هدنسیون کی راهظا

 موهفم دض کی دقاف موس زیچ نیا .دهد هعسوت ار یموهفم نانچ تسناوتن وا ارچ مینادیم ام«

)Gegenbegriff( حرطم یقطنم ریغ يوحن هب ؟تسیچ موس زیچ هک لاوئس نیا ...تسا 
 موهفم نیا هک دنکیم لوبق تلوزتپ )Aصلاخ هبرجت هفسلف رب ياهمدقم( ».تسا هدش
 ضحم يهناهب کی »موس زیچ« کی هب لسوت هک دمهفیمن وا اما .ددرگ فیرعت دناوتیمن
 لاح رد ام زا کی چیه اما .تسیچ ینهذ و تسیچ یکیزیف دنادیم ام زا کی ره نوچ .تسا
 هلیح نیا اب ار دوخ ياپ در ًافرص سویرانوآ .تسیچ »موس زیچ« نآ هک دنادیمن رضاح
 دض( )طیحم( تعیبط و تسا یلوا )يزکرم هژاو( »نم« هک درکیم مالعا  ًالمع و دناشوپیم
 .تسا يوناث )هژاو

 رد .دراد قلطم تیمها دودحم رایسب هتشر کی ياهزرم رد اهنت نهذ و هدام لباقت یتح هتبلا
 ناونع هب دیاب زیچ هچ هک تخانش يروئت یساسا هلأسم نیا ياهزرم رد ًارصحنم دروم نیا
 نیا یبسن هصیصخ اهزرم نیا ءاروام رد ،دوش هتفرگ رظن رد يوناث ناونع هب زیچ هچ و یلوا
 .تسا دیدرت لباق ریغ لباقت

 .دریگیم رارق هدافتسا دروم یکیتیرکویرپما هفسلف رد روط هچ »هبرجت« هملک مینیبب لاح
 ام طیحم زا یشخب ره« :دنکیم حیرشت ار نیریز »ضرف« صلاخ هبرجت دقن فارگاراپ نیلوا
 هبرجت هرابرد اهیمود ،دشاب هدش هداد یلوا رگا هک دریگیم رارق نانچ ناسنا دارفا اب هطبار رد
 و’دش یشان هبرجت زا نیا‘ ای ؛’تسا هبرجت نیا‘ ،’تسا هدش هبرجت نیا‘ :دنیوگیم نینچ دوخ
 نامه بلاق رد هبرجت نیاربانب )1 هحفص ،یسور همجرت( »؛’دراد یگتسب هبرجت هب نیا‘ ای
 ناش»ریذپان كاکفنا« طابترا »هیرظن« هک یلاح رد ؛تسا هدش فیرعت طیحم و »نم« میهافم
 هب« هبرجت ینعی - »صلاخ هبرجت بکرم موهفم« :دعب .تسا هدش هتشاذگ رانک هظحل نیا رد

 
A- Einfuehrung in der Philosophie der reinen Erfahrung.  Band 2 S.329  
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 نآ هب همدقم ناونع هب طیحم زا یئاهشخب اهنت ،شیازجا یمامت رد هک تسا یعوضوم هباثم
 و »تاراهظا« زا لقتسم طیحم هک مینک ضرف رگا )2 و 1 هحفص( ».دننکیم تمدخ
 ریسفت یتسیلایرتام ییهویش هب ار هبرجت تسا نکمم هاگ نآ ،دراد دوجو ناسنا »تاعوضوم«
 ،زیچ جیه اب هک عوضوم کی هباثم هب هبرجت ،ینعی« - »صلاخ هبرجت یلیلحت موهفم« !درک
 طولخم ،تسین هبرجت رگم يزیچ دوخ رد ،نیاربانب ،و دوب دهاوخن هبرجت دوخ هبون هب هک
 هتسکش اپ و تسد ترابع نیا هک دنتسه یناسک و .تسا هبرجت هبرجت )2 هحفص( ».ددرگن
 !دنریگیم یقیقح درخ ناونع هب ار هناداتسا ًارهاظ

 هباثم هب ار »هبرجت« سویرانوآ ،»صلاخ هبرجت دقن« مود دلج رد هک درک هفاضا تسا مزال

 Werte Sachhafte  هب ار هبرجت وا هک .دریگیم رظن رد ینهذ »صاخ تلاح« کی

 میسقت )ییهشیدنا ياهشزرا(  gedankenhafte Werte و )ییئیش ياهشزرا(
 اب »لماک هبرجت« هک ؛دوشیم لماش ار یمود »هملک عیسو موهفم هب هبرجت« هک ؛دنکیم

 یهدیم لوپ ،هک نیا هصالخ )Bemerkungen(  67ددرگیم صخشم یلصا یگنهامه
 ،دریگیمربرد ار ود ره هفسلف رد یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام طوطخ »هبرجت« ،ینکیم باختنا
 »صلاخ هبرجت« نانیمطا اب ام ياهتسیخام هک یلاح رد اما .دنکیم ریهطت ار نانآ شاشتغا
 هب نوگانوگ ياهشیارگ ناگدنیامن یفسلف تایبدا رد ،دنریذپیم جیار هکس ناونع هب ار
 هبرجت هک نیا« :دسیونیم لیر .ا .دننکیم هراشا موهفم نیا زا سویرانوآ تسردان هدافتسا
 تسیاهبرجت ،صلاخ هبرجت هک وا حیضوت و دنامیم یقاب مهبم سویرانوآ يارب تسیچ صلاخ
 درگ هب اراکشآ ،دشاب هدشن طولخم نآ اب تسین هبرجت دوخ هبون هب هک يرگید زیچ چیه هک

 ،کیتامتسیس هفسلف Systematische Philosophie( ».دخرچیم هریاد کی
 عقاوم یضعب سویرانوآ يارب صلاخ هبرجت« :دسیونیم تدناو )102 هحفص ،1907 ،گیزپیال
 ».تسا »تینامسج« هصیصخ ای عوضوم کی رگید عقاوم و مهو عون ره

)Philosophische Studien، هبرجت موهفم سویرانوآ )93 – 92 تاحفص ،12 دلج 
 فیرعت هب یگتسب هفسلف نیا يانعم یمامت« :دسیونیم رلواک .)382 هحفص( دهدیم شک ار
 ».دهدیمن تسد هب قیقد فیرعت کی سویرانوآ .دراد صلاخ هبرجت و هبرجت ياههژاو قیقد

)Revue neo-scolastique، 1907، ماهبا« :دیوگیم تیمسا نمرن .)61 هحفص 
 هب رهاظت اب ار مسیلآهدیا ات دنکیم کمک وا هب اریز[ ،تسا دنمدوس وا لاح هب ،هبرجت يهژاو
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 )29 هحفص ،15 دلج ،»نهذ«( A]».دنک دراو یقاچاق ،نآ هیلع هزرابم

 ناسنا هک دوشیم لیکشت نیا زا نم هفسلف حور و ینعم هنُک هک منکیم مالعا اراکشآ نم«
 هبرجت قیرط زا اهنت هک دنکیم كرد ینامز ار زیچ ره ناسنا کی ؛هبرجت رگم درادن زیچ چیه
 نیا هدنسیون ؟تسین روط نیا ،صلاخ هبرجت تریغ اب فوسلیف کی »...دشاب هدیسر نآ هب

 هحفص ،Sonnenklarer Bericht, usw( .تسا هتشیف ینهذ تسیلآهدیا تاملک
 زا ار کیسالک ياهتسیلایرتام ،هبرجت موهفم ریسفت هک مینادیم هفسلف خیرات زا ام )12
 یقطن هب ار دوخ یعاجترا تیهام اههتسد هیلک هناداتسا هفسلف هزورما .درک ادج اهتسیلآهدیا
 رد خام .دنوشیم لسوتم هبرجت هب نایارگ تاذ مامت .دنکیم ناهنپ »هبرجت« عوضوم نوماریپ
 رد هک دیاتسیم ار میلشروا ملهلیو هتشون باتک ،دوخ ي»اطخ و تفرعم« مود پاچ رب همدقم
 مسیلآهدیا«( ».تسین داضت رد هبرجت اب لیصا یهلا یتسه کی شریذپ« :میناوخیم نآ

 Der kritische Idealismus und die  222 هحفص ،»صلاخ قطنم و يداقتنا

reine Logik(  

 کمک هب ناوتیم هک دناهدرک رواب ار ياکرش و سویرانوآ رظن هک یناسک رب دناوتیم اهنت مدآ
 .دنک يزوسلد ،دمآ بلاغ مسیلآهدیا و مسیلایرتام نیب »كورتم« زیامت رب »هبرجت« هملک
 ،دننکیم »هبرجت« هملک زا تسردان هدافتسا هب مهتم ار فنادگوب ،چیوکشوی و فنیتنلاو یتقو
 .دنهدیم ناشن ار دوخ لهج اهنت نایاقآ نیا ،هدش فرحنم صلاخ مسیخام زا يدودح ات هک
 ار سویرانوآ و خام شاشتغا راوهدنب يوحن هب اهنت وا »تسین رصقم« دروم نیا رد فنادگوب
 یهباشم میهافم ینهذ هطساوالب هبرجت و روعش« هک دیوگیم فنادگوب یتقو .تفرگ ضرق
 اما ،»تسین هبرجت هدام هک یلاح رد )53 هحفص 2 باتک ،»مسینومویرپما«( دنتسه
 ،3 باتک ،»مسینومویرپما«( ».دزیگنایمرب ار ياهدش هتخانش زیچ ره هک تسا ياهتخانشان«

 نیرخآ و  B  68نیلوا وا هتبلا و .دنکیم ریسفت یتسیلآهدیا يوحن هب ار هبرجت وا )XII هحفص

 
A- ياول تحت( دوشیم لصوتم ینهذ مسیلآهدیا نهک لالدتسا هب ماجنارس سویرانوآ هجیتن رد و  :مجرتم همجرت 

 )نآ اب هزرابم

Den sie hilft ihm, den Idealismus unter dem Schein seiner Bekaempfung 

einzuschmugeln, 

B- وا باتک هک يوسنارف کی .دنکیم نیرمت قیرط نیا هب هک تسا ینالوط یتدم سیلگنا رد سکوب تروفلب قیفر 

 روعش يارب يرگید هملک اهنت هبرجت« :درک راهظا هدنزگ یتلاح هب ًابیرقت ،هدنارذگ رظن زا ار ’تیعقاو ياههشیر‘
 Revue   )399.S10   .Nr, 1907, Philosophie de(  68».تسا
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 هب وا یتقو .دنکیم انب هبرجت هملک رب ار کچوک یتسیلآهدیا ياهمتسیس هک تسین یسک
 عقاو رد هبرجت ياهزرم زا روبع يارب ششوک هک دهدیم باوج وحن نیا هب عجترم هفسالف
 هبرجت زا نآ رصانع یمامت اذهعم هک ،دماجنایم داضتم ياهریوصت و یهت تادیرجت هب اهنت«
 زا جراخ هچ نآ اب ار ناسنا نهذ یهت تادیرجت وا )48 هحفص ،1 باتک( »دناهدش هتفرگ
 لثم ار هبرجت وا رگید ترابع هب .دهدیم رارق ور رد ور ،دراد دوجو وا نهذ زا لقتسم و ناسنا
  .دنکیم ریسفت تسیلایرتام کی

 تابیکرت( دهدیم رارق دوخ عورش هطقن ار مسیلآهدیا هچ رگا ،خام یتح ،هباشم یقیرط هب
 وا .دوشیم فرحنم هبرجت هملک یتسیلایرتام ریسفت هب ًابلاغ )دنتسه »رصانع« ای اهساسحا

 uns aus nicht( میزاسب هفسلف نامدوخ زا دیابن ام« :69دیوگیم »کیناکم« رد

herausphilosophieren(، میریگب هبرجت زا دیاب هکلب.« )1897 ،یناملا موس پاچ، 
 رگید ترابع هب ،هدش مسر دوخ زا يزاس هفسلف و هبرجت نیب ینیابت اج نیا )14 هحفص
 هدش هتفرگ رظن رد ،هدش هداد ناسنا هب جراخ زا هک يزیچ ،ینیع يزیچ ناونع هب هبرجت
 تعیبط رد ام هک ار هچ نآ« :رگید لاثم کی نیا .تسا هدش ریسفت یتسیلایرتام ینعی ؛تسا
 زا سپ هک دراذگیم شقن ام ياههدیا رد ،هدشن لیلحت و هدشن كرد هچ رگا ،مینکیم هدهاشم

 ار تعیبط ياههسورپ ناشتلاح )stärksten( نیرتيوق و نیرتیلک رد اههدیا نیا نآ

 تسد هب )Schatz( ياهنیجنگ ام اههبرجت نیا رد (nachahmen) .دننکیم دیلقت
 و ساسحا و یلوا تعیبط اج نیا )27 هحفص ،اجنامه( »...تسا یسرتسد لباق هک میروآیم
 هطقن نیا زا راوتسا يوحن هب خام رگا .دناهدش هتفرگ رظن رد نآ تالوصحم ناونع هب هبرجت
 یتسیلآهدیا »تابیکرت« زا ار تیرشب ،دوب هدرک يرادبناج تخانش یساسا لئاسم رد رظن
 یعیبط ملع ،هبرجت اب هشیدنا کیدزن طابترا« :موس لاثم .دوب هداد تاجن يرامش یب هناقمحا
 هتخادرپ و هتخاس ًادعب هشیدنا نیا .دوشیم ببس ار هشیدنا هبرجت .دروآیم دوجو هب ار نردم

 هحفص ،Erkenntnis und Irrtum( ».ددرگیم هسیاقم هبرجت اب اددجم و دوشیم
 هاگدید يزیرغ يوحن هب هدنسیون و هدش هتشاذگ رانک اج نیا خام صوصخم هفسلف )200
 .دنریگیم رظن رد یتسیلایرتام ار هبرجت هک دریذپیم ار نادنمشناد لوادتم

 ،دنهنیم انب نآ رب ار دوخ ياهمتسیس اهتسیخام هک »هبرجت« هملک :مینک هصالخ
 هب نونکا و دنکیم تمدخ یتسیلآهدیا ياهمتسیس هب رپس کی ناونع هب هک تساهتدم
 عضوم و یتسیلآهدیا عضوم نیب ناشهنایارگ طاقتلا نتفر شیپ و سپ رد ءاکرش و سویرانوآ
 یساسا طخ ود نآ نایب اهنت موهفم نیا نوگانوگ »فیراعت« .دنکیم تمدخ یتسیلایرتام
  .تسا هدش هداد ناشن سلگنا طسوت هتسجرب يوحن هب هک دنتسه یفسلف
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 »هبرجت« موهفم دروم رد فناخلپ ياطخ -2
  

  :دیوگیم )1905 پاچ( »خابریوف گیودول« رب دوخ همدقم  X-XI هحفص رد فناخلپ

 کی اهنت هبرجت مسیسیتیرکویرپما يارب هک تسا هدرک راهظا یسیلگنا يهدنسیون کی«
 نیب زیامت هاگنآ ،تسا نینچ رگا .تفرعم يهلیسو کی هن و تسا هدهاشم عوضوم
 هلأسم نیا هرابرد ثحب و ،دهدیم تسد زا ار دوخ ینعم مامت مسیلایرتام و مسیسیتیرکویرپما
 ».تسا هدوهیب و یهت ًالماک دریگب ار مسیلایرتام ياج تسا رداق مسیسیتیرکویرپما ایآ هک

  .تسا لماک شاشتغا کی نیا

 هرابرد دوخ هلاقم رد سویرانوآ ناوریپ »نیرتسکدترا« زا یکی ،نچنتسراک .ف
 هلیسو کی هبرجت صلاخ هبرجت دقن يارب« هک دیوگیم )تدناو هب یخساپ( مسیسیتیرکویرپما
 رظن زا هک دوشیم لصاح هجیتن نیا A».تسا هدهاشم عوضوم کی اهنت هکلب تسین تفرعم
  .تسا ینعم یب مسیلایرتام و نجنتسراک .ف تارظن نیب يزیامت ره فناخلپ

 دوخ 70 ياهتشادای رد هک ،دنکیم لوق لقن سویرانوآ زا هملک هب هملک ًابیرقت نجنتسراک .ف
 میباییم ار نآ هک هچ نآ ،هدش هداد ام هب هک هچ نآ هباثم هب هبرجت زا ار دوخ كرد ًادکؤم

)das vorgefundene)  هب ،’تفرعم هلیسو‘ کی هباثم هب هبرجت موهفم لباقم رد 
 هحفص ،اجنامه( دهدیم رارق ».دنتسه یکیزیفاتم ًاساسا جیار تخانش ياهيروئت ینعم«

 باتک( صلاخ هبرجت هفسلف رب ییهمدقم رد ار زیچ نامه سویرانوآ زا يوریپ هب تلوزتپ )401
 ،سویرانوآ ،نجنتسراک تارظن نیب لباقت فناخلپ ربانب نیاربانب :دیوگیم )170 هحفص ،1
 هک روط نآ ار ءاکرش و نجنتسراک ،فناخلپ هک نآ ای !تسا ینعم یب مسیلایرتام اب تلوزتپ
 .تسا هداد رارق مجنپ تسد »یناملآ هدنسیون« کی ار دوخ عجرم هک نآ ای ،هدناوخن دیاب

 نآ فناخلپ و دناهتفگ ار نآ اهتسیسیتیرکویرپما نیرتهتسجرب زا یضعب هک ،ترابع نیا سپ
 هبرجت دقن« رد سویرانوآ هک دیوگب دهاوخیم نجنتسراک ؟تسا ینعم هچ هب ،هدیمهفن ار

 
A- عوضوم« کی هن و ،»تفرعم زا لقتسم ،تفرعم عوضوم کی« دوب هتفگ نجنتسراک هک درک رکف فناخلپ دیاش 

 مسیسیتیرکویرپما اب هک يرگید سک ره هن ،نجنتسراک هن اما دوب دهاوخ مسیلایرتام یتسار هب نیا ؟»هدهاشم
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 رظن رد هدهاشم عوضوم هباثم هب ،ار»یناسنا تاعوضوم« ینعی ،ار هبرجت ،دوخ »صلاخ
 نیا ایآ هک درادن يراک اج نیا سویرانوآ ،)50 هحفص ،اجنامه( دیوگیم نجنتساک .دریگیم
 نکمم تاعوضوم هیلکً افرص وا ؛دنا طوبرم حاورا هب ً،الثم ،هک نآ ای ،دنایعقاو تاعوضوم
 ،دیوگیم کیتامتسیس ،دنکیم بترم ار )53 هحفص( ود ره یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام ،یناسنا
 دیوگیم تسرد ًاقلطم نجنتسراک .دزادرپب هلأسم تیهام هب هک نآ نودب ،دنکیم يدنب هقبط
 نجنتسراک یتسار .دنکیم فیصوت »تلیضف اب يواسم یئارگکش« ار رظن هطقن نیا یتقو
 )یناملآ داتسا کی يارب( زیمآ گنن ماهتا لباقم رد دوخ یمارگ رورس زا هلاقم نیا رد
 ،میتسه مسیلایرتام  ام هچ يارب .دنکیم عافد هتفرگ ماجنا تدنوو طسوت هک مسیلایرتام
 مینزیم فرح »هبرجت« زا ام یتقو - نجنتسراک تاضارتعا لک تسا نینچ - ؟ناه
 تسا نکمم ای دماجنایم مسیلایرتام هب هک ،تسین نآ يراج یلومعم ینعم نامروظنم
 راک ،»دنکیم دانتسا« هبرجت هب ناسنا هچ ره اب ام هک تسا ینعم نیا هب هکلب ،دماجناین
 ،تفرعم هلیسو ناونع هب هبرجت هک تسا نآ سویرانوآ و نجنتسراک رظن - .میراد
 هک روط نامه ،تسا تسردان کلاذعم اما ،دشاب هدیقع نیرتجیار دیاش ،هک( تسا یتسیلایرتام
 و دنکیم يدنبرگنس »دوجوم« »کیزیفاتم« لباقم رد سویراناوآ )میاهدید هتشیف دروم رد
 و لخادت ياهيروئت زا و دریگب رظن رد ندیشیدنا وضع ار زغم هک نیا رب دزرویم رارصا

 das( هدش هتفای ای هدش هداد زا سویرانوآ روظنم .دشوپب مشچ یگنهامه
vorgefundene(، ریوصت کی هب هک تسا طیحم و دوخ نیب ریذپان كاکفنا طابترا 

 طخ و ،مسیلآهدیا و مسیلایرتام یفسلف طخ نیاربانب .دماجنایم »هبرجت« زا یتسیلآهدیا مهرد
 فیرعت هن اما ؛دنوش ناهنپ »هبرجت« هملک تشپ ارچ و نوچ یب دنناوتیم یتناک و یمویه
 نیا رد مادک چیه تفرعم هلیسو هباثم هب نآ فیرعت هن A،هدهاشم عوضوم کی هباثم هب هبرجت
 زیامت هلأسم هب یطبر ًادبا تدنوو لباقم رد نجنتسراک راهظا هصاخ .دنتسین هدننک نییعت دروم
 .درادن مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام نیب

 نیا دروم رد فناخلپ هب دوخ خساپ اب فنیتناو و فنادگوب هک مینک تقد راذگب ننفت يور زا
 ًالماک )م - هبرجت( نآ« :هک تفگ فنادگوب .دندادن ناشن عوضوم زا يرتشیب تخانش هلأسم

 نیا هک تساهتسیسیتیرکویرپما هفیظو نیا« - )XI هحفص ،هس باتک( ».تسین نشور
 ،نم :تحار یلیخ عوضوم کی ».دننک در ای دنریذپب ار طرش و دننک یسررب ار يدنب لومرف

 
A- عوضوم« کی هن و ،»تفرعم زا لقتسم ،تفرعم عوضوم کی« ،دوب هتفگ نجنتسراک هک هدرک رکف فناخلپ دیاش 

 مسیسیتیرکویرپما اب هک يرگید سک ره هن ،نجنتسراک هن اما دوب دهاوخ مسیلایرتام یتسار هب نیا ؟»هدهاشم
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 نجنتسراک ای سویرانوآ کی مبایرد هک متسین دیقم نیاربانب و متسین تسیخام کی ،قحلا
 شاشتغا زا و مسیخام زا دهاوخیم فنادگوب !دننزیم فرح هبرجت زا موهفم هچ هب نیعم
 .دوش هتخانش لوئسم نآ يارب دهاوخیمن اما ،دنک هدافتسا »هبرجت« هرابرد یخام

 عمج روضح رد و درک یسیونور ار فناخلپ راهظا فنیتنلاو »صلاخ« مسیسیتیرکویرپما
 هک دادن حیضوت ارچ و دربن ار هدنسیون مسا ارچ هک دز دنخزوپ فناخلپ هب وا ؛دیصقر Aنکنک

 فوسلیف نیا لاح نیع رد اما )108 – 9 تاحفص ،اج نامه( .دوب هچ رس رب بلطم
 هک دوب هدرک مالعا هچ رگا ،تفگن هدام هرابرد هملک کی یتح دوخ باوج رد یکیتیرکویرپما
 نیا ،هآ .)تسا هدیمهفن اراکشآ و( تسا هدناوخ »رتشیب ای راب هس« ار فناخلپ راهظا
  ؟اهتسیخام

 

 تعیبط رد ترورض و تیلع -3
  

 هب دیاب نیاربانب و دراد صاخ تیمها ییهزات »مسیا« ره یفسلف طخ نییعت رد تیلع هلأسم
  .مینک تبحص نآ هرابرد لیصفت

 وا خساپ رد ینشور هب خابریوف .ل تارظن .مینک عورش یتسیلایرتام تخانش يروئت زا یحرش اب
  .دناهدش حیرشت ،میدرک عوجر نآ هب البق هک میاه .ر هب

 نیب و ،دنتسه ادج رگیدکی زا ًالماک )خابریوف( وا يارب یناسنا درخ و تعیبط« :دیوگیم میاه
 رب ار شنزرس نیا میاه ؛دز لپ نآ رب وس نآ هب نیا زا ناوتیمن هک تسا یئایرد نانآ
 قیرط زا اهنت تعیبط ،هدش هتفگ هک یئاج ،دنکیم راوتسا »بهذم تیهام« باتک  48شخب
 هن یکیزیفاتم هن ،یقطنم هن و یناسنا هن ترورض ینعی ،ددرگ كرد دناوتیم تعیبط دوخ
 یناسنا رایعم کی نآ رب تسا نکمم ریغ هک تسا یتسه نآ تعیبط اهنت هک ،تسا یضایر
 ار اهنآ ات میراذگیم مسا ناشيارب و مینکیم هسیاقم ار نآ ياههدیدپ ام هچ رگا .درک لامعا
 یناسنا میهافم و تارابع نآ رب هک تسا نکمم ریغ لک رد و .مینک كرد لباق دوخ يارب
 نیا .مینک نانچ میدیقم نامنابز هصیصخ هطساو هب و ؛درک لامعا نوناق و فده ،مظن نوچ
 نکمم ًالثم هک نانچ ،درادن دوجو تعیبط رد یمظن هک تسا ینعم نآ هب نیا ایآ ؟هچ ینعی
 دوجو فده هک ؟ناتسمز زا دعب زیئاپ ،راهب زا دعب ناتسمز ،دیایب زیئاپ زا دعب ناتسبات تسا

 
A- دننکیم دنلب ار ناشدوخ ياهاپ صقر عقوم و ،دوشیم ماجنا هراباک ياهنز طسوت هک صقر عون کی.  
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 شوگ و ادص نیب ،مشچ و رون نیب ،اوه و اهشش نیب یگنهامه چیه ًالثم ،هک نانچ ،درادن
 ،يوضیب رادم رد راب کی نیمز تسا نکمم ًالثم هک نانچ ،درادن دوجو ینوناق هک ؟درادن دوجو
 فرظ راب کی و لاس کی فرظ راب کی تسا نکمم هک ،دنک تکرح ياهریاد رادم رد راب کی
 چیه ؟تسیچ هعطق نیا زا روظنم سپ !یلمهم هچ ؟دخرچب دیشروخ رود هب تعاس عبر کی
 هعطق نیا ؛دراد قلعت ناسنا هب هچ نآ و تسا قلعتم تعیبط هب هچ نآ نیب زیمت رگم زیچ
 .درادن دوجو نوناق و فده ،مظن تاملک اب قباطم يزیچ تعیبط رد ًالمع هک دنکیمن راهظا
 هک دنکیم یفن هعطق نیا .تسا یتسه و هشیدنا یگناگی یفن ،دنکیم هعطق نیا هچ نآ مامت
 رد ،دنراد دوجو ناسنا نهذ و رس رد هک یلکش نامه هب ًاقیقد )م - نوناق ،فده ،مظن( اهنیا
 لامعا همجرت يارب ناسنا طسوت هک دنتسه یتاملک نوناق ،فده ،مظن .دندوجوم زین تعیبط
 تاملک نیا .دمهفب ار اهنآ دناوتب يو ات دنریگیم رارق هدافتسا دروم شدوخ نابز هب تعیبط

 nicht sinn-, D.h. gegenstandlose( دنتسین ینیع ياوتحم ای ینعم زا یلاخ

Wörte( يزیچ یناسنا موهفم هب نوناق ،فده ،مظن .داد زیمت همجرت زا ار لصا دیاب اذهعم 
 .دننکیم نایب ار يرایتخا

 ِدوجو ؛دنکیم جاتنتسا ار اهنآ يرایتخا أدبم اراکشآ نوناق ،فده ،مظن ثودح زا یتسرپ ادخ
 هسفنلایف هک دشخبیم یتعیبط هب ار نوناق و فده ،مظن هک ار تعیبط زا زیامتم یتسه کی

)an sich( مظن یب )dissolute( دنکیم جاتنتسا ،تسا توافت یب ینُیَعَت ره هب تبسن و. 
 ای يروص يرگید و يدام یکی :دنکیم میسقت یتسه ود هب ار تعیبط ناتسرپ ادخ درخ

 )518 - 525 هحفص ،Werke, Band VII، 1903( »یحور

 کی اب اهنت هک دسانشیمزاب نینچ ار تعیبط رد ینیع تیلع و ینیع يدنمنوناق خابریوف
 خابریوف رظن زا .دناهدش سکعنم هریغ و نوناق ،مظن زا یناسنا ياههدیا رد یبیرقت یتسرد
 ناهج ینیع تیعقاو یسانشزاب اب يریذپان یئادج روط هب تعیبط رد ینیع نوناق یسانشزاب
 تارظن .تسا طوبرم دنوشیم سکعنم ام نهذ طسوت هک یئایشا ،ماسجا ،ءایشا ،یجراخ
 رد رگید یفسلف طخ ره ای ،رگید تارظن هیلک .دنتسه یتسیلایرتام يراوتسا وحن هب خابریوف
 طسوت یتسرد هب ،تعیبط رد ینیع ترورض و تیلع ،ینیع يدنمنوناق یفن ،تیلع هلأسم دروم
 هب نوچ .دناهدش هتفرگ رظن رد ،دنراد قلعت یئارگنامیا طخ هب هک یتارظن ناونع هب خابریوف
 هن تعیبط ترورض و مظن سایق تیلع هلأسم هرابرد یئارگینهذ طخ هک تسا حضاو یتسار
 تعیبط زا ار یناسنا درخ اهنت هن ،هریغ و قطنم ،درخ ،روعش زا هکلب یجراخ ینیع ناهج زا
 هب .دزاسیم درخ زا یئزج ار تعیبط هکلب ،دهدیم رارق یمود لباقم رد ار یلوا اهنت هن ،درُبیم
 ،تیلع هلأسم دروم رد یئارگینهذ طخ .دریگ رظن رد تعیبط زا یئزج ار درخ هک نآ ياج
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 شیبامک یئارگنامیا ،ینعی )دنتسه نآ ماسقا زا یتناک و یمویه تیلع هک( یفسلف مسیلآهدیا
 اب نوناق نیا هک یسانشزاب نیا و تعیبط رد ینیع نوناق یسانشزاب .تسا رتقیقر و رتفیعض
 .تسا مسیلایرتام ،هدش سکعنم ناسنا زغم رد یبیرقت یتسرد

 اهشیارگ ریاس لباقم رد ار دوخ یتسیلایرتام رظن هاگ چیه وا ،منکن هابتشا رگا سلگنا دروم رد
 همه زا ار دوخ ًاعطق نوچ ،تشادن نیا هب يزاین وا .دادن رارق تیلع صاخ هلأسم دروم رد
 ّاما .دوب هدرک ادج ،لک رد یجراخ ناهج ینیع تیعقاو رتیساسا هلأسم رس رب اهکیتسونگآ
 سلگنا هک دشاب حضاو دیاب دشاب هدناوخ مه تقد یب ار سلگنا یفسلف راثآ هک یسک يارب
 ار دوخ ام .دریذپیمن تعیبط رد ینیع ترورض ،تیلع ،نوناق دوجو هرابرد ار کش ياهرذ یتح
 يارب« :دیوگیم 71»گنیرود یتنآ« لوا شخب رد سلگنا .درک میهاوخ دودحم لاثم دنچ هب
 یعیبط طابترا زا ار اهنآ دیاب میمهفب ار )یناهج ياههدیدپ یلک ریوصت( ياهشخب عضو هکنآ

)natürlich( تعیبط ،تیلع ،مینک یسررب هناگادج ار کی ره و مینک ادج ناشیخیرات ای، 

 نیا هک نیا )6 – 5 هحفص( ».مینک یسررب هناگادج ار شاهریغ و اهلولعم ،صاخ ياهتلع
 .تسا حضاو ،دراد دوجو ینیع يوحن هب ،یعیبط ياههدیدپ نیب طابترا نیا ،یعیبط طابترا
 رد ،هباشم یقیرط هب ،و« :دنکیم دیکأت لولعم و تلع یکیتکلاید رظن رب هژیو هب سلگنا
 ّاما ؛دناقداص يدرف دراوم هب ناشلامعا رد اهنت هک دنتسه یمیهافم لولعم و تلع هک میباییم
 ،میریگب رظن رد لک کی هباثم هب یتیگ اب ناشیلک طابترا رد ار يدرف دراوم هک نآ درجم هب
 رد هک مینکیم رکف لومشناهج لمعلاسکع و لمع نآ هب هک یتقو و ،دنوریم ورف مه رد
 الاح و اج نیا هک نآ هک يوحن هب ،دننکیم ضوع ار دوخ ياج دبا ات اهلولعم و اهتلع نآ
 )8 هحفص( ».دندرگیم هدیچیپ ،سکع هب و دوشیم تلع تقو نآ و اج نآ ،تسا لولعم
 هداس ار تعیبط ياههدیدپ ینیع طابترا يدح ات هشیمه لولعم و تلع زا ناسنا كرد نیاربانب
 کی هبنج نآ ای نیا یگتخاس يوحن هب و دزاسیم سکعنم یبیرقت روط هب ار نآ ،دنکیم
 نیناوق اب هشیدنا نیناوق هک مینیبیم رگا :دیوگیم سلگنا .دنکیم ادج ار دحاو یناهج هسورپ
 روعش و درخ هک میریگب رظن رد هک دوشیم كرد لباق ًالماک ینامز نیا ،دناقباطم تعیبط
 زغم تالوصحم« هتبلا ».تعیبط لوصحم کی دوخ ناسنا و دناناسنا زغم تالوصحم«
 تعیبط لباقتم تاطابترا هیقب اب ،دنتسه زین تعیبط تالوصحم یئاهن لیلحت رد هک ،ناسنا

)Naturzusammenhang( یکش (22)72 .دناقباطم اهنآ اب هکلب دنتسین داضت رد 
 زا ًامئاد سلگنا .دراد دوجو ناهج ياههدیدپ نیب ینیع و یعیبط لباقتم طابترا کی هک تسین

 تبحص (Naturnotwendigkeiten) »تعیبط ياهترورض« زا ،»تعیبط نیناوق«
 .دهدیم حیضوت ار مسیلایرتام هدش هتخانش ًامومع يایاضق دنادب مزال هک نآ نودب ،دنکیم
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 و یجراخ ناهج رد هاوخ تکرح یمومع نیناوق ...« :میناوخیم زین »خابریوف گیودول« رد
 نهذ هک اج نآ ات دوخ نایب ظاحل زا نکیل ،دنناسکی رما تیهام رد ،یناسنا هشیدنا رد هاوخ
 ًارثکا نونک ات و تعیبط رد هک یلاح رد .دنتوافتم ددنبب راک هب هناهاگآ ار نانآ دناوتیم ناسنا
 رد یجراخ ترورض کی لکش هب هناهاگآان يوحن هب ار دوخ نیناوق نیا زین ناسنا خیرات رد
 یعیبط هفسلف سلگنا و  )38 هحفص( ».دننکیم راهظا يرهاظ تافداصت زا ياهتشر نایم
 ّاما یعیبط لباقتم تاطابترا« ياج هب ار »یلایخ و يراگنا تاطابترا« هک نآ رطاخ هب ار نهک
 ترورض و تیلع ،تقیقح نتفریذپ 73)42 هحفص( .دنکیم شنزرس ،»دراذگیم هتخانشان زونه
 یبسن هصیصخ رب وا دیکأت هک نانچ مه ،تسا حضاو ًالماک سلگنا طسوت تعیبط رد ینیع
 .نآ نوگانوگ ياههبنج رد نوناق نیا زا ناسنا ینعی ،ام یبیرقت ياهساکعنا

 تقد دوخ ياهتسیخام رامشیب تافارحنا زا یکی رد دیاب میسرب نگزتید هب هک نآ زا شیپ
 :دیوگیم ام هب دنوفلگ ياقآ »مسیسکرام هفسلف ’رد‘ یتاعلاطم« ناگدنسیون زا یکی .مینک
 یگتسباو -9... :دنوش يدنب عمج ریز ياهزت رد دنناوتیم نگزتید ینیب ناهج یساسا تاکن«
 نیا ،)248 هحفص( »درادن دوجو ءایشا نآ دوخ رد عقاو رد میهدیم تبسن ءایشا هب ام هک یَِّلع
 مسیلایرتام زا یعقاو شاشتغا کی شدوخ تارظن هک دنوفلگ ياقآ .تسا ضحم یئوگ لمهم
 میناوتیم ام هتبلا .تسا هدرک فیرحت ار نگزتید .ژ هنامرش یب ،تسا مسیسیتسونگآ و
 ياهبلق هک یئاهاطخ ریظن ،مینک ادیپ نگزتید رد يرایسب ياهاطخ و یتقد یب ،شاشتغا
 دنریگب رظن رد یفوسلیف ار نگزتید ات هدرک روبجم ار اهتسیلایرتام و هدرک داش ار اهتسیخام
 ار تیلع یتسیلایرتام رظن میقتسم یفن تسیلایرتام نگزتید .ژ هب ّاما .تسین راوتسا ًالماک هک
 .دیآیمرب یسور ياهتسیخام زا اهنت ،دنوفلگ کی زا اهنت .نداد تبسن

 یملع تفرعم« :دیوگیم )1903 ،یناملآ پاچ( »ناسنا نهذ ياهدرکراک تیهام« رد نگزتید

 سپ زا هکلب priori a (( شیپ زا هن ،ءارقتسا و هبرجت اب هکلب ،نامگ و نامیا اب هن ینیع

)aposteriori( هکلب اههدیدپ تشپ ای جراخ رد هن یعیبط ملع .ددرگیم اهتلع لابند هب 

 اهتلع« )94 – 95 هحفص( ».ددرگیم اهتلع لابند هب اهنآ کمک هب ای نورد رد
 طابترا رد نآ طسوت هکلب ،دنتسین نآ صلاخ تالوصحم اهنآ نکیل .دنارکفت هوق تالوصحم
 تسد هب قیرط نیا هب هک یئاهتلع هب یسح لایرتام نیا .دناهدمآ دوجو هب یسح لایرتام اب
 کی تقیقح ،تقیقح کی میهاوخیم هک روط نامه ام .دنهدیم ار ناشینیع دوجو ،دناهدمآ
 ینیع هدش هداد ریثأت کی تلع ،تلع کی هک میهاوخیم مه روط نامه ،دشاب ینیع يهدیدپ

   )100 هحفص( ».تسا نآ طابترا ئیش تلع« )98 – 99 هحفص( ».دشاب

 .تسا تقیقح اب داضتم ًامیقتسم هک تسا هتفگ يزیچ دنوفلگ ياقآ هک تسا حضاو نیا زا
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 رد یّلِع یگتسباو هک دریذپیم ار نیا هدش حیرشت نگزتید.ژ طسوت هک مسیلایرتام ینیب ناهج
 یتسیلایرتام طخ دنوفلگ ياقآ هک دوب مزال نیا یخام شاشتغا يارب .تسا هتفهن ءایشا دوخ
  .دنک یطاق یتسیلآهدیا طخ اب ار هلأسم نیا هرابرد

  .میزادرپب مود طخ هب لاح

 وا لوا رثا رد دیاب ار هلأسم نیا هرابرد سویرانوآ هفسلف حضاو عورش هطقن کی

Philosophie als Denken der welt gemäss dem Prinzip des 
kleinsten Kraftmaßes  

 تکرح تلع ناونع هب ار ورین ام هک روط نامه تسرد« :میناوخیم  81شخب رد .تسج

 هبرجت تکرح يارب ار یترورض چیه مه روط نامه )erfahren (.مینکیمن هبرجت

 لابند هب یکی هک تسا نآ )erfahren( مینکیم هبرجت ام هچ نآ یمامت .مینکیمن
 هبرجت و ساسحا ؛نآ لکش نیرتصلاخ هب یمویه تسا یهاگدید ،نیا ».دیآیم يرگید
 )»هشیدنا داصتقا« لصا ساسا رب( هک یفوسلیف .دنیوگیمن ام هب یترورض هنوگ چیه زا يزیچ
 دعب یمک .دسرب يرگید هجیتن هب دناوتیمن ،دراد دوجو ساسحا اهنت هک دنکیم راهظا
 کفنیال ءزج ناونع هب ار تیدودحم ای ترورض و ورین ،تیلع يهدیا هک اج نآ زا« :میناوخیم
 یلامتحا زا یصاخ هجرد ترورض نیاربانب« )82 شخب( »،دیآیم نآ اب هارمه ،دبلطیم لولعم
  )زت ،83 شخب( ».دورب تسا نکمم ای دوریم لولعم راظتنا نآ اب هک دنکیم نایب ار

 دناوتیمن ،تسین راوتسا ًالصا یسک رگا و .تسا تیلع هلأسم دروم رد راکشآ یئارگینهذ نیا
  .دریذپب تاساسحا عبنم هباثم هب ار ینیع تیعقاو هک نآ رگم ،دسرب يرگید هجیتن هب

 ،مود پاچ »rmlehreäW«( 74»حیضوت و تیلع« ،هژیو شخب کی رد ،میدرگرب خام هب
 ظفح ار دوخ رابتعا )تیلع موهفم زا( یمویه داقتنا اذهعم« :میناوخیم ،)432 - 39 هحفص
 هب ار تیلع هلأسم )دشکیمن ار هفسالف ریاس یسررب تمحز خام( مویه و تناک ».دنکیم
 ترورض زا ریغ هب« ».میهدیم حیجرت« ار مویه لح هار »ام« .دنکیم لح توافتم يوحن
 ».درادن دوجو ،یکیزیف ترورض لاثم ناونع هب ،يرگید ترورض چیه )خام زا دیکأت( یقطنم
 مه خام رکف هب یتح زگره .درک هزرابم نآ اب تدش هب خابریوف هک تسا يرظن ًاقیقد نیا
 اج نآ ات دنتسناوتیم یسور ياهتسیخام اهنت .دنک یفن مویه اب ار دوخ یکیدزن هک دسریمن
 بیکرت« سلگنا و سکرام مسیلایرتام اب ناوتیم ار مویه مسیسیتسونگآ دنیوگب هک دنور شیپ
 هحفص( ».لولعم هن دراد دوجو تلع هن تعیبط رد« :میناوخیم خام »کیناکم« رد ».درک

474، auflage 3 ، 1897( »زا تیلع نوناق لاکشا هیلک هک ماهداد ناشن ًاررکم نم 
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 ».دشاب قباطم اهنآ اب دیابن ًاموزل تعیبط و ،دنوشیم لصاح )treiben( ینهذ ياهكرحم
   )495 هحفص(

 یتسیلایرتام شیارگ هلأسم يروآ تریح یماخ اب ام یسور ياهتسیخام هک مینک هجوت دیاب
 نوناق نیا زا يدنب لومرف نآ ای نیا هلأسم اب ار تیلع نوناق هب طوبرم لالدتسا یتسیلآهدیا ای
 مه« نتفگ فرص هک دندرک رواب ار یناملآ یکیتیرکویرپما ناداتسا نانآ .دننکیم اج هب اج
 یتارابع »مسیشیتیف« زا ار صخش و تسا »رخأتم مسیویتیزوپ« رد یفشک »یعبت یگتسب
 تدناو و تسا ینالقع ریغ ًالماک نیا هتبلا .دنکیم اهر هریغ و »نوناق« ،»ترورض« نوچ
 رد ،دش لقن ًاقوف هک ياهلاقم رد( یتاملک رییغت نانچ ندرک دنخشیر رد الماک

philosophische Studien ، ضوع ار يزیچ عقاو رد هک )383 و 388 هحفص 
 و تفرعم« رد و دنکیم تبحص تیلع نوناق »لاکشا هملک« زا دوخ خام .دوب قحم ،دنکیمن

 ینامز اهنت عبات موهفم هک دنکیم ار راکشآ طایتحا نیا )Auflage 3 S.278( دوخ ي»اطخ
 لباق ریداقم لکش رد هدهاشم جیاتن نایب ناکما هک دنک نایب ار »رصانع یگتسباو« دناوتیم
 هب .تسا هدمآ تسد هب ًائزج یمیش دننام یمولع رد یتح هک ،دشاب هدمآ تسد هب يریگهزادنا
 سلگنا زا( خابریوف ،دنرواب دوز رایسب هناداتسا تایفشک هب تبسن هک ،ام ياهتسیخام هدیقع
 هب دنناوتیم ینیعم طیارش تحت هریغ و نوناق ،مظن میهافم هک تسنادیمن )مینزیمن یفرح
 .دشاب هدش فیرعت یضایر رظن زا هک دنوش نایب یعبت هطبار کی تروص

 زا هک یتقد هجرد دنکیم ادج ار یفسلف تاشیارگ هک یمهم ًاعقاو تخانش يروئت هلأسم
 ياهلومرف رد دنناوتیم فیراعت نیا هک نیا ای ،تسا هدمآ تسد هب ّیلع تاطابترا زا ،فیراعت
 نوناق تاطابترا نیا زا ام تفرعم عبنم ایآ هک تسا نآ هکلب ،تسین دنوش نایب یضایر قیقد
 نیا .هریغ و نیشیپ قیاقح كرد يارب نآ يرطف يهوق ،ام نهذ صاوخ ای تسا ینیع یعیبط
 و سکرام ،خابریوف دننام هب یئاهتسیلایرتام يریذپان تشگرب يوحن هب هک يزیچ نآ تسا
 .دنکیم ادج خام و سویرانوآ ،)اهیمویه( اهکیتسونگآ زا ار سلگنا

 ًابلاغ شیاهراک زا ینیعم ياهشخب رد ،تسا هانگ ،ندرک مهتم ،ندوب راوتسا هب ار وا هک ،خام
 لثم »یگداس هب« و دنکیم »شومارف« ،تیلع هنایارگینهذ يروئت و مویه اب ار دوخ قفاوت
 رد لاثم ناونع هب .یتسیلایرتام يزیرغ هاگدید زا ینعی ،دروآیم لالدتسا یعیبط دنمشناد کی
 میناوخیم »میبایب شیاههدیدپ رد دزومآیم ام هب تعیبط هک یتخاون کی نآ«  زا وا کیناکم
 کی ایآ ،میباییم تعیبط ياههدیدپ رد ار یتخاونکی ام رگا )182 هحفص ،يوسنارف پاچ(
 ،تعیبط یتخاونکی هلأسم دروم رد ،هن ؟دراد دوجو ام نهذ زا جراخ ینیع يوحن هب یتخاون
 هب اهنت هک ار یئاهتکاف دوخ هشیدنا رد دنکیم بیغرت ار ام هک یتردق« :دیوگیم نینچ خام
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 .دوشیم يوق رارکت اب هک .تسا یگتسویپ تردق ،میئامن لماک دناهدش هدهاشم یئزج يوحن
 يدرف قیاقح و ام تساوخ زا لقتسم هک تسا یتردق نیا هک دسریم ام رظن هب نینچ ًادعب
 نوناق کی هباثم هب هک ،دنکیم تیاده ار قیاقح )خام زا دیکأت( و اههشیدنا هک یتردق ،تسا
 هب هک مینیبیم رداق ار دوخ ام هک نیا .درادیم هگن قباطت رد ًالباقتم ار اهنآ ،ود ره رب مکاح
 ام طیحم رد یفاک یتخاونکی هک دنکیم تباث )؟( اهنت ،مینک ینیب شیپ ینوناق نانچ کمک
 ».دنکیمن تباث ار ام ياهینیبشیپ تیقفوم ترورض نیا ّاما ،دراد دوجو

)Wärmelehre, S.383( 

 طیحم یتخاونکی زا ادج یترورض يوجتسج هب دیاب و میناوتیم ام هک دریگیم هجیتن نینچ
 زا هک تسا یتسیلآهدیا هفسلف زار ،تشگ نآ لابند هب دیاب اجک ؟میشاب تعیبط ینعی ،دوخ
 نیرخآ رد خام .دسرتیم تعیبط هداس ساکعنا کی ناونع هب ناسنا یکاردا يهوق یسانشزاب
 !دنکیم فیرعت »تاراظتنا دیدحت« ار تعیبط نوناق یتح ،»اطخ و تفرعم« دوخ رثا

)Auflage 2, S. 450( دنکیم اعدا ار دوخ قح یئارگدوخ. 

 یسیلگنا نوسریپ لراک .مینک یسررب ار یفسلف شیارگ نامه رگید ناگدنسیون عضوم راذگب
 ملع نیناوق« :)مود پاچ ،»ملع يهدعاق«( دنکیم نایب یصاخ تقد اب ار دوخ رظن
 هب ،تعیبط هب هک یناسک« )36 هحفص( ».یجراخ ناهج رصانع هن دناناسنا نهذ تالوصحم
 دننکیم شومارف ًابلاغ ،تسیلایرتام هچ دنشاب رعاش هچ ،دننکیم شنرک ،ناسنا رورس ناونع
 و یکاردا ياوق لوصحم ردق نامه لقادح ،دنرادیم گرزب ار نآ هک یجنرغب و مظن نآ هک
 هصیصخ« )185 هحفص( ».ناشدوخ ياههشیدنا و اههشیدنا و اههظفاح هک دناناسنا يدوخ
 هتفگ هس لصف  4شخب رد )اج نامه( ».تسا یناسنا نهذ غوبن زا یشان یعیبط نوناق عماج
 نوناق تعیبط هب ناسنا هک ترابع نیا« ».تسا یعیبط نوناق هدنزاس ناسنا« هک تسا هدش
 فسأت اب ردقنارگ داتسا هچ رگا ».ناسنا هب تعیبط هک تسا نآ سکع زا رتراد ینعم دهدیم
 هحفص( ».تسا لوادتم رایسب زورما هناتخبدب« )یتسیلایرتام( مود رظن ،هک دریذپب تسا راچان

 دنکیم يدنب لومرف ار نیریز زت نوسریپ ،هدش تیلع هلأسم فرص مراهچ لصف رد )87

 هجوت دیاب ».اهكاردا ناهج رد هن و تسا هتفهن میهافم ناهج رد ترورض« :)II شخب(
 رد« .دنتسه ام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح تارثآت ام تاکاردا نوسریپ يارب هک تشاد
 چیه زین )تاکاردا رمتسم نایرج( دنوشیم رارکت نآ اب كاردا ياههتشر هک یتخاونکی
 دیاب هک تسا رکفتم تادوجوم دوجو يارب مزال طرش کی نیا ّاما ،درادن دوجو یتاذ ترورض
 رکفتم دوجوم تعیبط رد ترورض نیاربانب .دشاب هتشاد دوجو تاکاردا رد يرمتسم نایرج
 یکاردا هوق لوصحم يروصت لباق زرط هب ترورض نیاربانب !تاکاردا دوخ رد هن و تسا هتفهن
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 )139 هحفص( ».تسا

 و تنمیم هب نینچ ،دنکیم نایب وا زا ار دوخ لماک تیامح ًابلاغ زین خام دوخ هک ام تسیخام
 هتکید نوناق تعیبط هب هک تسا ناسنا نیا :دسریم صلاخ یتناک مسیلآهدیا هب یکرابم
 یئارگنیشیپ هیرظن رارکت مهم هتکن !دنکیم هتکید نوناق ناسنا هب هک تعیبط هن و ،دنکیم
 لومرف کی اهنت هکلب ،دنکیمن فیرعت نادنچ ار هفسلف رد یتسیلآهدیا طخ هک تسین تناک
 یلوا روعش ،نهذ ،درخ اج نیا هک تسا تیعقاو نیا هکلب ،دهدیم طخ نیا زا ار صاخ يدنب
 نیرتیلاع زا یکی ،تسا تعیبط زا یشخب هک تسین درخ نیا .يوناث تعیبط و دنتسه
 درخ زا یشخب هک تسا تعیبط هکلب ،تسا نآ ياههسورپ ساکعنا ،تسا نآ تالوصحم
 درخ کی هب تسا هتخانش ام همه رب هک هداس یلومعم ناسنا درخ زا قیرط نیا هب هک ،تسا

 - یتناک لومرف .دوشیم رجنم یهلا و زومرم ،دیوگیم نگزتید هک روط نآ ،»زیگنا تفگش«
 ياهتسیخام رگا .تسا هنایارگنامیا لومرف کی »دهدیم نوناق تعیبط هب ناسنا« هک یخام
 مسیلایرتام یساسا هژیو تفص هک دنوشیم هریخ سلگنا ترابع نیا هب زاب نامشچ اب ام
 زیمت رد ردقچ اهنآ هک دهدیم ناشن اهنت نیا تسا مدقم ناونع هب حور هن و تعیبط شریذپ
 .دنناوتان اهروسفورپ هدیچیپ تاملک و هناداتسا رهاظ هب ظفل زا ،مهم ًاعقاو یفسلف تاشیارگ

 زا یلاع لاثم کی ،داد هعسوت و درک لیلحت ار سویرانوآ دوخ يدلج ود رثا رد هک تلوزتپ .ژ
 زا دعب لاس هاجنپ و دص ،زورما هب ات یتح« :دیوگیم وا .تسا یخام یعاجترا یئارگبتکم
 ،»صلاخ هبرجت هفسلف رب ياهمدقم«( ».دننکیم جلف ار رکفتم تراسج تیلع و تیدام ،مویه
 هک یناسک هک تسین نیا رد یفرح )31 هحفص ،لوا باتک
 ،کیناگرا هدام نودب ساسحا هک دنتسه ینایارگدوخ ،دنانیرت»روسج«
 و دناهدرک فشک ار ینیع نوناق نودب تعیبط ،زغم نودب هشیدنا

 زیچ ،تعیبط رد ترورض ای ترورض ،میاهدرکن رکذ ار نآ زونه هک تیلع لومرف نیرخآ«
 )32 و 34 هحفص( )هریغ و »یتسرپناسنا« ،»مسیشیتیف« هدیا( ».دراد ربرد زومرم و مهبم
 فرح تعیبط رد ترورض زا تدم مامت اهنآ !سلگنا ،سکرام ،خابریوف هراچیب نیفراع ،هآ
 زا تلوزتپ !دندناوخیم کیروئت نیعجترم دنتشاد یمویه عضوم هک یناسک یتح و دندزیم
 ره هک ،تسا هدرک فشک ار »دحاو نییعت نوناق« وا .دوریم رتالاب »اهیتسرپ ناسنا« مامت
 لاثم ناونع هب .درادیمرب نایم زا ار هریغ و هریغ و »مسیشیتیف « ،زا يرثا ره ،یماهبا
 تقیقح« کی ناونع هب ار نآ دیاب ؛دوش تابثا دناوتیمن )35 هحفص( .اهورین عالضالايزاوتم
 قرط هب هباشم ياهكرحم تحت مسج کی هک درک لوبق ناوتیمن .تفریذپ »هبرجت
 لئاق یندوب يرایتخا و ندوب نیعمان نانچ تعیبط يارب میناوتیمن ام« .دنک تکرح نوگانوگ
 تعیبط زا ام !بوخ ،بوخ )35 هحفص( ».میبلطب نوناق و ندوب نییعم نآ زا دیاب ام ؛میوش
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 تعیبط زا ام هشیدنا« .دبلطیم ار شاناداتسا عاجترا يزاوژروب .میبلطیم نوناق زا تعاطا
 هب هک دید میهاوخ یتح ؛دهدیم نت اضاقت نیا هب هشیمه تعیبط و .دبلطیم ندوب نیعم
 رد ياهبرض رثا رد هک یمسج ارچ[ )36 هحفص( ».دهدرد نت نآ هب تسا راچان ینیعم يانعم

  A]؟هریغ و F  ای و D  تمس هب هن و دوریم C  تمس هب ،دنکیم تکرح AB ریسم

 نییعت« نآ اریز )37 هحفص( »؟دنکیمن باختنا ار رگید رامش یب تاهج زا یکی تعیبط ارچ«
 .دنکیم بلط ار دحاو نییعت تلوزتپ فزژ یکیتیرکویرپما ریبک فشک و دوب دهاوخ »هناگ دنچ
  !دننکیم رپ یفصولادیاز ياهلاغشآ نینچ اب ار يرایسب تاحفص »اهتسیسیتیرکویرپما«

 ادج ياههبرجت عمج زا ار دوخ يورین ام زت هک میاهدرک ناشن رطاخ راب کی زا رتشیب ام ...«

 seine( ار نآ رابتعا تعیبط هک مینکیم بلط ام ،سکع رب هکلب ،دروآیمن تسد هب

Geltung( کی ام يارب ،ددرگ نوناق کی نیا هک نآ زا لبق یتح یتسار هب .دسانشزاب 
 .تسا هدش ملسم رما کی ام يارب ،میوشیم کیدزن تیعقاو هب نآ اب هک تسا هدش لصا
 يارب یتسار هب .تسا ربتعم ،هناگادج ياههبرجت یمامت زا لقتسم ،شیپ زا زت نیا نیاربانب
 هب بیترت نیا هب و دنک ظعو ار نیشیپ قیاقح هک تسا هتسیاشان صلاخ هبرجت هفسلف کی
 هن ،دشاب یقطنم یئارگنیشیپ کی دناوتیم اهنت نآ یئارگنیشیپ .ددرگرب کیزیفاتم نیرتمیقع
 هاگ نآ میناوخب یقطنم ار یئارگنیشیپ ام رگا هتبلا )40 هحفص( ».یکیزیفاتم ای هناسانش ناور
            !دباییم ءاقترا »رخأتم مسیویتیزوپ« حطس و دوشیم وحم هدیا نیا یعاجترا تیهام

                        

 ؛دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن یناور ياههدیدپ زا يدحاو نییعت هک دزومآیم ام هب ًادعب تلوزتپ
 نوناق هک یلاح رد ،دنراد یئانثتسا هبنج اج نیا هریغ و گرزب تاعارتخا تیمها ،لیخت شقن
 کی دوخ يور شیپ ام )65 هحفص( .دریذپیمن ار »یئانثتسا چیه« ،حور نوناق ای ،تعیبط
 ترورض و قافتا نیب توافت ندوب یبسن زا یعالطا نیرتمک هک ،میراد صلاخ نیسیزیفاتم
 .درادن

 هب ار رعش رد تیصخش لماکت اب یخیرات عیاقو شزیگنا تسا نکمم ،دهدیم همادا تلوزتپ
 يدحاو نییعت نانچ هک دید میهاوخ ،مینک یسررب ًاقیقد ار عوضوم ام رگا«.دنروایب نم دای
 مینک روصت میناوتن ام هک درادن دوجو دحاو ناتساد کی ای یخیرات هعقاو کی یتح ؛درادن دوجو

 
A-  هریغ ای فرط هن و فرط هب هتفرگ طخ تهج رد یکیرحت هک یمسج ارچ :مجرتم همجرت 

Warun bewegt sich bei einem Stoss in der Richtung AB der Koerper nach C, 

nicht aber nach D oder F usw? S.158  P.1 
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 )73 هحفص( »...دننکن راتفر يرگید وحن هب یناور طیارش نامه تحت نآ ناگدننک تکرش هک
 بلط تیعقاو زا ار نآ بایغ میزاجم ام هکلب ،تسا بیاغ یناور ورملق رد اهنت هن دحاو نییعت«
 کی حطس هب ینعی ،ملسم لصا کی حطس هب ..ام هیرظن بیترت نیدب )تلوزتپ زا دیکأت( .مینک
 هب ،رتمدقم رایسب هبرجت کی مزال طرش کی ناونع هب ار نآ ام هک ،دباییم ءاقترا تقیقح
 )76 هحفص ،تلوزتپ زا دیکأت( ».میریگیم رظن رد نآ یقطنم نیشیپ کی ناونع

 رشتنم يهوزج رد و ،شاهمدقم دلج ود ره رد A]»یقطنم نیشیپ« نیا اب[ ار شراک تلوزتپ و
 نیمود اج نیا .دهدیم همادا B»یتسیویتیزوپ هاگدید زا ناهج هلأسم«0619.  لاس رد هدش
 یئارگ تناک هب سوسحم ان يوحن هب هک میراد ار يروهشم تسیسیتیرکویرپما کی زا هنومن
 نیا و .دنکیم ورس توافتم ًابیرقت سوس کی اب ار اههیرظن نیرتیعاجترا و تسا هدیزغل
 بذک کی تیلع دروم رد سویرانوآ و خام ياهشزومآ ناینب رد نوچ .تسین یفداصت
 .دناشوپب ار نآ دناوتیمن »مسیویتیزوپ« بات و بآ رپ يوگتفگ هک تسا هتفهن یتسیلآهدیا
 نیب مود هجرد هدیقع توافت کی اهنت تیلع هرابرد یتناک و یمویه ياهيروئت نیب زیمت
 یکی تعیبط رد ینیع نوناق یفن رد ینعی ،دنتسه یکی ًاساسا هک تسا یئاهکیتسونگآ
 عون نآ ای نیا زا یتسیلآهدیا ياهيریگهجیتن هب ار دوخ راچان هب بیترت نیدب و ،دنتسه
 یکیدزن زا هک یلیو فلدور ،تلوزتپ .ژ زا »رتقیقد« تسیسیتیرکویرپما کی .دننکیم موکحم
 ار »دحاو نیعت« دروم رد تلوزتپ يروئت لک لاثم ناونع هب ،تسا راسمرش نایارگ تاذ اب دوخ
 تلوزتپ در اب یلیو ایآّ اما ،دماجنایمن »یقطنم مسیلامرف« رگم زیچ چیه هب نوچ دنکیم در
 عفن هب اهنت ار یتناک مسیسیتسونگآ وا نوچ ،هجو چیه هب ؟دشخبیم دوبهب ار دوخ عضوم
 کی ’ترورض‘ هک مینادیم مویه نامز زا ام« :دسیونیم وا .دنکیم در یمویه مسیسیتسونگآ

 ای ،))transzendental(  = ’یئالعتسا‘ هن( یقطنم ًاصلاخ )Merkmal( هژیو تفص
 یمالک ًاصلاخ هژیو تفص کی ،ماهتفگ و میوگب مهدیم حیجرت نم هک روط نآ

)sprachlich( تسا« )یلیو .ر »gegen die Schulweisheit«، 1905 خینوم 
 )91 هحفص

 درخ‘ هاگدید زا نوچ .دناوخیم ’یئالعتسا‘ ار ترورض هرابرد ام یتسیلایرتام رظن ،کیتسونگآ

 
A- یناملآ نتم   .یقطنم ریغ نیشیپ نیا رب :مجرتم همجرت: 

und mit diesem "logischen Apriori" 
B-»Petzoldt, "Das Weltproblem von positivischem Standpunkte aus«, 
 نیشیپ تیلع ،دشاب هتشاد دوجو دناوتیم یقطنم نیشیپ کیزیف یبرجت هاگدید زا نینچ مه ،130 هحفص 1906 گیزپیل

 .تسام طیحم  (erfahrungsmässige) هدش هبرجت موادت یقطنم
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 ره ،دشخبیم نآ هب هزات یتروص هکلب دنکیمن در ار نآ یلیو هک یمویه و یتناک ’یبتکم
 .تسا زاجم ریغ ’يالعتسا‘کی هدش هداد ام هب هبرجت رد هک ینیع تیعقاو یسانشزاب هنوگ

 ار هراکناوپ يرنه ،مینآ لیلحت لوغشم هک یفسلف شیارگ نآ يوسنارف ناگدنسیون نایم زا
 کی هراکناوپ يرنه .دوشیم فرحنم مسیسیتسونگآ ریسم نیمه هب ًامئاد هک میباییم
 نیرخآ ار وا ياهاطخ چیوکشوی هتبلا هک تسا ریقح فوسلیف کی ّاما ،هتسجرب نادکیزیف
 ار هزات »مسیا« کی یتح هک »يرخأتم« نانچ یتسار هب ،دناوخ رخأتم مسیویتیزوپ رد فرح
 هب طوبرم شخب رد ار شاتارظن لک هک( هراکناوپ يارب .مسیلوبمسویرپما :تخاس يرورض
 ناسنا هک دنتسه یئاهدادرارق و اهلوبمس تعیبط نیناوق )درک میهاوخ یسررب نیون کیزیف
 ».تسا ناهج ینورد یگنهامه ،یقیقح ینیع تیعقاو اهنت« .تسا هدرک قلخ »یتحار« يارب
 يزیچ ،تسا هدش هتفرگ رظن رد ربتعم ًامومع هک تسا يزیچ نآ »ینیع« زا هراکناوپ روظنم
 ًالماک ياهویش هب وا ینعی ؛A.تسا هدش هتفریذپ ،اهنآ همه ای ،اهناسنا تیرثکا طسوت هک
 هرابرد و .دننکیم اهتسیخام همه هک نانچ ،دنکیم ناریو ار ینیع تقیقح هنایارگینهذ
 باوج هناعطاق ،دراد دوجو ام زا جراخ یگنهامه ایآ هک لاوئس نیا هب خساپ رد وا »یگنهامه«
 یناتساب عضوم هجو چیه هب هزات ياههژاو هک تسا راکشآ ًالماک ».هن کش نودب « - دهدیم
 تیعقاو یفن هراکناوپ »یلصا« يروئت تیهام نوچ ،دنهدیمن رییغت ار مسیسیتسونگآ یفسلف
 یعیبط ًالماک نیاربانب )تسین راوتساً ادبا وا هچ رگا( تسا تعیبط ینیع يدنمنوناق و ینیع
 هب ار هنهک ياهاطخ زا هزات ياهيدنب لومرف هک یسور ياهتسیخام سکع هب هک تسا
 نتشگزاب ناونع هب ار یتارظن نانچ یناملآ ياهیتناک ،دنریذپیم تافاشتکا نیرترخؤم ناونع
 دمآ شوخ هفسلف یساسا هلأسم کی دروم رد ،مسیسیتسونگآ ینعی ،ناشدوخ تارظن هب
 نیا هراکناوپ يرنه يوسنارف نادیضایر« :میناوخیم یتناک کنارف پیلیف رثا رد .دنیوگیم
 لاثم ناونع هب( کیروئت یعیبط ملع نیناوق نیرتیمومع زا يرایسب هک تساراد ار رظن هطقن

 تسا لکشم ًابلاغ هک )هریغ و يژرنا ياقب نوناق »Trägheitsgesetz« یسرنیا نوناق
 لاوقا هکلب ،دنانآ هن و نیا هن عقاو رد ،نیشیپ ای دنتسه یبرجت أدبم کی زا ایآ هک دوش هتفگ
 دننکیم يداش نینچ اهیتناک و »...دنراد یگتسب ناسنا رظن هب هک دنتسه يدادرارق ًالماک
 يداقتنا مسیلآهدیا یساسا هدیا هرظتنم ریغ يوحن هب یعیبط هفسلف نیرترخؤم بیترت نیدب«
 یم تعیبط زا دوخ اب ناسنا هک ار یبوچراچ هبرجت هک ار هدیا نیا ینعی ،دنکیم دیدجت ار

 
A- هراکناوپ يرنه La valeur de la science  )همجرت کی 9 و 7 تاحفص ،1905 ،سیراپ ،)ملع شزرا 

 تسه )م - راک نیا زا( یسور
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   A75»...دنکیم رپ ،دروآ

 یماخ هجرد زا نشور يهدیا کی هدنناوخ هب هک مینکیم لقن تهج نآ زا ار لاثم نیا ام
 .دنریگیم رظن رد نیون ًاتقیقح يزیچ ناونع هب ار »مسیلوبمس يروئت« هک میهدب اهچیوکشوی
 تحارص و ینشور هب ،دنامظنم دوخ عوضوم رد دح نیرتمک ات هک ییهفسالف هک یلاح رد
 ًاموزل رظن هطقن نیا تیهام اریز !تسا هتشگرب يداقتنا مسیلآهدیا هاگدید هب وا هک دنیوگیم
 رد كرتشم یساسا هدیا یسانشزاب رد هکلب ،تسین هتفهن تناک ياهيدنب لومرف رارکت رد
 صاخ »طیارش« جاتنتسا و تعیبط رد ینیع نوناق یفن رد ینعی .تسا هتفهن تناک و مویه
 زا و ،ناسنا روعش زا ،عوضوم زا صاخ تایرظن و ملسم لوصا ،صخشم لوصا ،»هبرجت«
 زا کیمادک هب فوسلیف کی هک تسین مهم نیا تفگ هک یتقو تشاد قح سلگنا .تعیبط
 ،تعیبط وا ایآ هک تسا مهم نیا هکلب ،تسا قلعتم مسیلآهدیا ای مسیلایرتام ددعتم ياهبتکم
 .ار هریغ و روعش ،درخ ،حور ای دریگیم رظن رد مدقم ار تکرح رد هدام ،یجراخ ناهج

 طسوت ،یفسلف طوطخ ریاس اب نیابت رد ،هلأسم نیا هرابرد مسیخام صاخ تافص زا رگید یکی
 قفاوم مویه اب ًالماک خام« تیلع هلأسم هرابرد .تسا هدش هداد اکول .ا ،صصختم يارگتناک
 .دروآیم تسد هب تعیبط ياههسورپ ترورض زا ار هشیدنا ترورض نامکلو .پ«  B».تسا
 رب ّاما ؛دسانشیم زاب ار ترورض تقیقح ،تناک اب قفاوت رد و خام اب داضت رد هک یهاگدید
 ».دنکیم وجتسج تعیبط ياههسورپ رد هکلب هشیدنا رد هن ار ترورض عبنم ،تناک سکع
 )424ص(

 لثم و دسیونیم تخانش يروئت لئاسم هرابرد اج همه ًابیرقت هک تسا ینادکیزیف نامکلو
 و نوبج ،راوتسا ان یمسیلایرتام هچ رگا ،تسا لیامتم مسیلایرتام هب نادنمشناد تیرثکا
 .تسا مسیلایرتام هشیدنا رد نآ زا ترورض جارختسا و تعیبط رد ترورض یسانشزاب .طبترمان
 ییهعطق رد هک يزیچ اهنت .تسا مسیلآهدیا هشیدنا زا هریغ و نوناق ،تیلع ،ترورض جارختسا
 .تسا خام هب بستنم ترورض یمامت لماک یفن هک تسنآ ،تسین یفاک دش رکذ ًالبق هک
 زا لماک فارحنا هک تسین روط نیا ،لک رد یکیتیرکویرپما شیارگ ای خام رظن زا هک میاهدید
 .تسا مسیلآهدیا هب ندیزغل ریزگان مسیلایرتام

 همه .میئوگب یسور ياهتسیخام هرابرد مه ییهملک دنچ صوصخ هب هک دنامیم یقاب نیا
 یمویه شیارگ اب مسیلایرتام یعطق يدنبزرم ؛دنراد لد هب ندش تسیسکرام ترسح هک نانآ

 
A-Annalen der Naturphilosophie75  B.VI, 1907, S 443,  447 

B- اکول .ا Das Erkenntnisprblem und Machs  )رد )خام و تفرعم هلأسم Kantstudien، باتک 
  409 هحفص ،متشه



 

 موس شخب - موس لصف

 
154 

 نیرتمک هک يرگید سک ره زا ای خام زا دنتسناوتیمن نانآ ؛»دناهدناوخ« ار سلگنا طسوت
 .دننکیم لابند ار مویه طخ سویرانوآ و خام هک دنشاب هدیمهفن دراد يو هفسلف اب یئانشآ
 هلأسم هرابرد مسیلایرتام ای یئارگمویه زا مه هملک کی یتح دنابقارم همه اهنآ کلاذعم
 مسیلوبمسویرپما چیوکشوی ياقآ :میروایب لاثم دنچ .تسا لماک اهنآ شاشتغا ؛دنیوگن تیلع
 یضرف ياههتفای نیا - هریغ و تخس زیچ ،یبآ گنر ياهساسحا« .دنکیم ظعو ار »نیون«
 همه »جنرطش ای الویه کی لثم صلاخ درخ یضرف تاقولخم« و »صلاخ هبرجت
 تسا کیلوبمسویرپما ،تفرعم« )179 هحفص ...،76یتاعلاطم( .دنتسه »یبرجت ياهلوبمس«
 ندوب لوبمس زا يرتالاب هجرد اب یبرجت ياهلوبمس هب دباییم هعسوت هک نانچ مه و
 ؛یقیقح تیعقاو« )اج نامه( »...دنتسه یبرجت ياهلوبمس نیا ...تعیبط نیناوق ...دماجنایم
 77)!تسیدنمشناد مدآ هچ هک ًاعقاو چیوکشوی ياقآ نیا( یهانتمان یئاهن متسیس نآ هسفنلایف
 نایرج« )188 هحفص( ».دوریم شیپ هب نآ تهج رد ام تفرعم یمامت هک تساهلوبمس زا
 و 194 تاحفص( ».تسا یقطنم ریغ ...ینالقع ریغ ...دراد رارق ام تفرعم هیاپ رد هک ...هبرجت

 ریاس و هوبنا ،ناکم ،نامز هک تسا کچوک رهوج کی ،زیچ هک ردق نامه« يژرنا )187
 ریاس لثم هک ،تسا یبرجت لوبمس کی ،»تابث« کی يژرنا :یملع یساسا میهافم
 ریغ نایرج هب ، مالک و دوخ یفرعم يارب ار ناسنا یساسا زاین یتدم یبرجت ياهلوبمس
 )209 هحفص( ».دنکیم فرطرب هبرجت ینالقع

 ياههدرخ اب و هدمآرد ناکقلد سابل اب هک دراد رارق یئارگینهذ تسیلآهدیا ام لباقم رد
 تعیبط ،یجراخ ناهج شیارب و تسا هدرک شیارآ ار دوخ يژولونیمرت »نیرتدیدج« گنراگنر
 نوناق و مظن ،درخ زا يراع هبرجت نایرج .دنتسه ام تفرعم ياهلوبمس همه نآ نیناوق و
 مه نیمز و دنناسنا تفرعم ياهلوبمس يوامس مارجا .دشخبیم درخ نآ هب ام تفرعم :تسا
 يارب هکنآ زا شیپ اهتدم نیمز هک دزومآیم ام هب ملع رگا ،دینکیم هظحالم .تسا نانچ
 مظن !میاهداد رییغت ار همه نآ ام ،تشاد دوجو ،دشاب روهظ ناکما هتفای نامزاس هدام و ناسنا
 سح یتقو چیوکشوی ياقآ .تسام تفرعم لوصحم و هدش هدروآ ام طسوت اههرایس تکرح
 تعیبط رازگ ناینب و مقار ناونع هب هزادنا زا شیب ،هفسلف نیا طسوت یناسنا درخ هک دنکیم
 ،ناسنا زغم عبات کی هن ،لک لقع هکلب :درخ هن ،درجم درخ ینعی ،مالک هملک ،دوشیم هدوتس
 نیرخآ .دروآیم درخ رانک رد ار یهلا يزیچ ،تشاد دوجو يزغم ره رب مدقم هک يزیچ هکلب
 هدرک ءاشفا ار نآ خابریوف هک تسا یئارگنامیا یمیدق لومرف نآ »رخأتم مسیویتیزوپ« مالک
 .تسا

 تحت و دوب تسیلایرتام همین کی زونه یتقو ،1899 لاس رد وا .میریگب رظن رد ار فنادگوب.ا
 هتفرن ههار یب هب دلاوتسا ملهلیو شوشغم رایسب فوسلیف کی ّاما گرزب نادیمیش کی ریثأت
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 نیا ؛تسا یناسنا تفرعم دنزرف نیرتهب و نیرخآ اههدیدپ یمومع یّلع طابترا« :تشون ،دوب
 درخ ،فوسلیف کی لوق هب ، هک تسا ینیناوق نآ نیرتیلاع و لومش ناهج نوناق طابترا
 )41 هحفص ،هریغ و »یناینب رصانع«( ».دنکیم هتکید تعیبط هب یناسنا

 کی لوق« هک تسا نآ تیعقاو ّاما .تسا هدروآ اجک زا ار ذخأم نیا فنادگوب دنادیم ادخ اهنت
 هعقاو کی .تسا تناک لوق ،هدش رارکت »تسیسکرام« نیا طسوت دامتعا اب هک »فوسلیف
 دلاوتسا ذوفن »فرص« هب اهنت ار نآ ناوتیمن هک تسا تهج نآ زا رتشیب يراوگان و !راوگان
 .داد حیضوت

 ،دوب هدرک اهر ار دلاوتسا .و یخیرات - یعیبط مسیلایرتام رگید هک 1904 لاس رد فنادگوب
 نداد طابترا يارب هلیسو کی هباثم هب اهنت ار تیلع نوناق نردم مسیویتیزوپ ...« :تشون
 رد هبرجت ندرک گنهامه يارب یلکش هباثم هب اهنت ،موادتم ياهلسلس رد اههدیدپ هناهاگآ
 ای ،تسنادیمن ای فنادگوب )207 هحفص ،»هعماج یسانش ناور زا«( ».دریگیم رظن
 تعیبط ینیع ترورض هک نیا و تسا مسیسیتسونگآ نردم مسیویتیزوپ نیا هک تفریذپیمن
 هچ نآ نامیا يور زا وا .دنکیم یفن ،دراد دوجو ناسنا و »تفرعم« ،زا جراخ و ،رب مدقم هک ار
 لاس رد فنادگوب ماجنارس .تفریذپ دنناوخیم »نردم مسیویتیزوپ« ،یناملآ هفسالف هک ار

 هب و ،تشاذگ رس تشپ ار مسیسیتیرکویرپما هلحرم و یلبق لحارم هیلک هک یتقو 1905
 هداد نآ رد ...دنتسین قلعتم هبرجت هزوح هب نیناوق« :تشون ،دوب هدیسر مسینومویرپما هلحرم
 يارب ياهلیسو ،هبرجت نداد نامزاس يارب هلیسو ناونع هب هشیدنا طسوت هکلب ،دنوشیمن
 هحفص ،1 »مسینومویرپما«( ».دناهدمآ دوجو هب ،بسانتم لک کی رد نآ نتخاس گنهامه

 دنراد یکیزیف كدنا صاوخ هزادنا نامه یکیزیف نیناوق و !دناتفرعم تادیرجت نیناوق« )40
  )اجنامه( ».دنراد یناور صاوخ یناور نیناوق هک

 هبرجت طسوت ،ناتسمز لابند هب راهب و دیآیم زیئاپ لابند هب ناتسمز هک نوناق نیا ،نیاربانب و
 ،ندرک گنهامه ،نتفای نامزاس يارب ياهلیسو ناونع هب هشیدنا طسوت هکلب ،هدشن هداد ام هب
 ؟فنادگوب قیفر ،تسا هدمآ دوجو هب یچ اب یچ ...نتخاس اون مه

 گنهامه ار هبرجت لاعف يوحن هب تفرعم هک تسا ریذپ ناکما ور نآ زا اهنت مسینومویرپما«
 ناهج ،هتفای نامزاس لاکشا نآ يارب ،دربیم نایم زا ار نآ نایاپ یب ياهداضت ،دنکیم
 دناوتیم تفرعم هک هدیا نیا .تسین تسرد نیا )57 هحفص( ».دروآیم دوجو هب لومش
 هدیا ،هریغ و دروایب مظن ،یئادتبا یمظن یب ياج هب ،»دروآ دوجو هب« لومش ناهج لاکشا
 هب ،ام تفرعم و تسا نوناق اب قابطنا رد تکرح رد هدام ،ناهج .تسا یتسیلآهدیا هفسلف
 سکعنم ار يدنمنوناق نیا اهنت هک تسا یعضو رد ،تعیبط لوصحم نیرتیلاع ناونع
 .دنکیم
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 ًاهابتشا »رخأتم« عجترم ناداتسا هناروکروک لوبق اب ام ياهتسیخام ،رصتخم روط هب
 ای هک دننکیمن هجوت و دننکیم رارکت تیلع هلأسم هرابرد ار یمویه و یتناک مسیسیتسونگآ
 یبیشارس کی رد دوخ اهنآ ای ،دنامسیلایرتام ینعی ،مسیسکرام اب قلطم داضت رد اههیرظن نیا
   .دنطلغیم مسیلآهدیا فرط هب

 

 »ناهج رد تدحو« هلأسم و »رکفت رد داصتقا لصا« -4
 

 رارق تخانش يروئت هیاپ ار نآ نارگید و سویرانوآ ،خام هک "يژرنا لقادح فرص" لصا«
 ».تسا تخانش ملع رد یتسیسکرام شیارگ کی ارچ و نوچ یب ... دنهدیم

 :دیوگیم نینچ »...رد یتاعلاطم«  69 هحفص رد فرازاب

 »ریذپان کش« اعقاو ایآ .دراد ي»داصتقا« رظن کی خام ؛دراد ي»داصتقا« هیرظن سکرام

 ؟دراد دوجو )Zusammenhang( یگتسویپ کی زا یئاپ در ود نیا نیب هک تسا

 سویرانوآ رثا رد

 Philosophie als Denken der Welt gemaess dem Prinzip 
den kleinsten Kraftmasses (1876)  

 مالعا »هشیدنا داصتقا« مسا هب هک دربیم راک هب نانچ ار »لصا« نیا میاهدید هک روط نامه
 رطاخ هب« ناداتسا نایاقآ هک ییهژاو( »رهوج« و تیلع .دراد دوجو ساسحا اهنت هک دوشیم
 ناونع نامه تحت )دنهدیم حیجرت هدام رتقیقد و رتنشور هملک هب ار نآ »شاتیمها
 نودب هشیدنا و هدام نودب ساسحا اهنت بیترت نیدب .دناهتشگ مالعا »هدش فذح« داصتقا
 مسیلآهدیا ندرک دراو یقاچاق يارب تسا یششوک ضحم یئوگ لمهم نیا .مینکیم ادیپ زغم
 داصتقا« رد هدمع راک نیا هصیصخ هک رما نیا میاهدید هک روط نامه .هزات یئاول تحت ینهذ
 ًامومع ،تسا )م - ینهذ مسیلآهدیا ندرک دراو یقاچاق يارب یششوک( نانچ روهشم »هشیدنا
 ریز ینهذ مسیلآهدیا هب ام ياهتسیخام هک رما نیا .تسا هدش قیدصت یفسلف تایبدا رد
 .دراد قلعت اهيواکجنک هزوح هب هک تسا یتیعقاو دناهدرکن هجوت »نیون« مچرپ

 هرابرد دوخ 1872 لاس رثا هب ًاتعفد )49 هحفص یسور همجرت( »اهساسحا لیلحت« رد خام
 ار صلاخ یئارگینهذ هاگدید ،میاهدید هک روط نامه ،رثا نیا و .دنکیم عوجر هلأسم نیا
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 نیا هک یساسا رثا ود ره نیاربانب .دهدیم لیلقت اهساسحا هب ار ناهج و دنکیم حیرشت
 ؟تسیچ نیا لیلد !دننکیم حیرشت ار مسیلآهدیا ،دننکیم یفرعم هفسلف رد ار روهشم »لصا«
 هب ،دشاب هدش هداهن تخانش يروئت هیاپ ًاعقاو هشیدنا داصتقا لصا رگا هک تسا نآ نیا لیلد
 نم هک تسا »رتيداصتقا« نیا ارچ و نوچ یب .دماجنایمن ینهذ مسیلآهدیا رگم زیچ چیه
 ریغ موهفم نیا میهاوخب ام رگا هتبلا ،دنراد دوجو نم ياهساسحا و نم اهنت »منک رکف«
 .مینک دراو تخانش رد ار ینالقع

 زا مینک رکف هکنآ زا ،تسا »رتيداصتقا« تسا ریذپان میسقت متا »مینک رکف« هک نیا
 هیسور يزاوژروب بالقنا مینک رکف هک نیا ؟تسا هدش لیکشت یفنم و تبثم ياهنورتکلا
 مدآ ؟دوش يربهر اهلاربیل هیلع هک نآ زا تسا »رتيداصتقا« دوش يربهر اهلاربیل طسوت
 رد ار »هشیدنا داصتقا« هلوقم دربراک یئارگنهذ و تلاطب ات دنک حرطم ار لاوئس نیا دیاب طقف
 ار ینیع تقیقح یتسرد هب هک تسا »يداصتقا« ینامز اهنت یناسنا هشیدنا .دمهفب اج نیا
 تیعقاو یفن اب طقف صخش .تسا تعنص و هبرجت ،کیتارپ یتسرد نیا رایعم و دنک سکعنم
 تخانش يروئت رد هشیدنا داصتقا زا ًادج دناوتیم مسیسکرام لوصا یفن اب ینعی ،ینیع
 .دنک تبحص

 هک تفای میهاوخ هتسجرب لصا نیا زا يریسفت اهنآ رد میدرگرب خام يدعب ياهراک هب رگا

 هدیا هب  Wärmelehreرد خام لاثم ناونع هب .دوشیم یهتنم نآ لماک یفن هب ًابلاغ
 اج نآ ّاما )366 هحفص .یناملآ مود پاچ( ددرگیمرب ملع »يداصتقا تعیبط« شاهقالع دروم
 هحفص( تیلاعف نآ دوخ رطاخ هب هن ّاما مینزیم تسد تیلاعف کی هب ام هک دنکیم هفاضا وا

 ...نیرتنیتم ،...نیرتلماک هضرع یملع تیلاعف فده« :)391 هحفص رد هدش رارکت ؛366
 زا اهنت هن »داصتقا لصا« ،تسا نینچ رگا )366 هحفص( ».تسا ناهج زا نکمم ریوصت
 ملع فده هک دیوگیم یسک یتقو .دوشیم جراخ تخانش لک زا ًاعقاو هکلب ،تخانش ساسا
 رظن هطقن دراد ،تسا ناهج زا )تسا نینچ ًالماک اج نیا نیتم( یقیقح ریوصت کی هضرع
 اب هطبار رد ار ناهج ینیع تیعقاو ،دیوگیم ار نیا یسک یتقو .دنکیم رارکت ار یتسیلایرتام
 ندز فرح یطابترا نانچ رد هشیدنا داصتقا زا .دریذپیم ریوصت اب هطبار رد ار لدم ،ام تفرعم
 نیا خام .تسا »یتسرد« هملک ياج هب لمهم و تشز هنانزفال هملک کی زا هدافتسا ًافرص
 !دنیاتسیم ار نآ و دننیبیم ار شاشتغا نیا اهیخام و تسا شوشغم اج

 :میناوخیم نینچ »هدهاشم ياههویش میسرت« ناونع تحت یلصف رد »اطخ و تفرعم« رد

 يداصتقا هصرع" ،)Kirchhoff 1874 فوهشریک( "فیصوت نیرتناسآ و نیرتلماک"«
 نمسارگ( "هشیدنا ياههسورپ لباقتم قفاوت و یتسه و هشیدنا قفاوت" ،)1872 خام( "یعقاو
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 ».دننکیم نایب ار رگیدکی ،توافت یمک اب اهنیا همه )1844

 نآ زا  1872 لاس رد خام هک »هشیدنا داصتقا« :هدش هتفگ ؟تسین شاشتغا لدم کی نیا ایآ
 ار نآ دش روبجم ًادعب دوخ وا هک يرظن هطقن( دنراد دوجو اهساسحا اهنت هک تفرگ هجیتن
 قباطت ترورض هرابرد نادیضایر نامسارگ یتسیلایرتام ًالماک هتفگ اب ،)دناوخب یتسیلآهدیا
 ،ینیع تیعقاو کی زا( فیصوت نیرتهداس اب تسا لداعم ینعی ،تسا لداعم ،یتسه و هشیدنا
  )دنک کش نآ دوجو هب درکن روطخ فهشریک رکف هب زگره هک

 بیجع یفسلف لزلزت زا یلاثم رگم تسین يزیچ »هشیدنا داصتقا« لصا زا يدربراک نینچ
 لصا« یتسیلآهدیا هصیصخ ،دنوش هتشادرب نایم زا اهشزغل و اهيواکجنک نیا رگا و خام
 ثحب رد ،ارگتناک دلاوزگینوه لاثم ناونع هب .ددرگیم ارچ و نوچ یب »هشیدنا داصتقا
 »یتناک ياههدیا هریاد« رد یمدق ناونع هب ار وا »داصتقا لصا« خام هفسلف نوماریپ يداقتنا

machschen der Kritik Zur دلاوزگینوه دراچیر رتکد( دریذپیم زاب شوغآ اب
Philosophie   »تیعقاو ،لمع رد ناسنا رگا )27 هحفص 1903 نیلرب »خام هفسلف دقن 

 دیاب اجک زا )Subjekt( عوضوم زا زجب ،دسانشنزاب هدش هداد ام هب ساسحا رد هک ار ینیع
 ام هب هشیدنا نیاربانب .دنرادن ربرد »يداصتقا« چیه اهساسحا هتبلا ؟دیایب »داصتقا لصا«
 زا ینعی( هبرجت زا »داصتقا لصا« نیاربانب !درادن دوجو اهساسحا رد هک دهدیم يزیچ
 ،یتناک هلوقم کی لثم ،و تساههبرجت يهمه رب مدقم هکلب ،تسا هدشن هتفرگ )اهساسحا
 لقن »اهساسحا لیلحت« زا ار ریز هعطق دلاوزگینوه .دهنیم انب ار هبرجت یقطنم طرش کی
 یتخاون کی و ،نییعت تدحو ،تابث ،دوخ یحور و یمسج تابث زا میناوتیم ام« :دنکیم
 يهصیصخ یتسار هب و )281 هحفص ،یسور همجرت( ».مینک طابنتسا ار تعیبط ياههسورپ
 هدیسر یئارگنیشیپ هب هک تلوزتپ اب خام یکیدزن و یلاوقا نانچ هنایارگینهذ تسیلآهدیا
 .دنارود هب یکش نیرتمک زا ،تسا

 نآ ور نیا هک یتناک« ار خام یتسرد هب »هشیدنا داصتقا لصا« اب هطبار رد تسیلآهدیا تدنو

 ،1907 گیزپیال ،Systematisch Philosophie»( دنکیم فیصوت »دشاب هدش ور
 هشیدنا داصتقا لصا اریز ،نیشیپ و دراد هبرجت خام ،هبرجت و دراد نیشیپ تناک )128 هحفص
 دنادیمن یسک - و ینهذ خام يارب داصتقا لصا )130 هحفص( .تسا یئارگنیشیپ ًاساسا خام
 هحفص( .دنشاب هتشاد ینعم توافت یمک تسا نکمم هک یهلا لصا کی لثم - تساجک زا

 ماخ ام ياهتسیخام هزادنا هب یفسلف يژولونیمرت ناسانشراک دینیبیم هک روط نامه )131
 و یئارگینهذ نیب لباقت دناوتیم »ینیون« هژاو ره دننک رواب دنشاب هدامآ هک دنتسین
 .دربب نیب زا ار مسیلایرتام و مسیلآهدیا نیب ،یئارگینیع
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 ارگحور يارگتدحو کی ار دوخ یظافل نودب هک دراوزمیج یسیلگنا فوسلیف هب رخآ رد
 لک ،دید میهاوخ ًادعب هک روط نامه ّ،اما ،دنکیمن در ار خام هفسلف وا .میدرگرب ،دناوخیم
 مالعا ًاعطق وا و .دریگیم راک هب مسیلایرتام هیلع هزرابم يارب ار کیزیف رد یخام شیارگ
 و مسیلاروتان«( ».ینیع هن ،تسا ینهذ ساسا رد تلوهس رایعم« خام رظن زا هک درادیم
 )82 هحفص ،موس پاچ ،کی دلج ،»مسیسیتسونگآ

 یسیلگنا نایارگحور و یناملآ ياهیتناک ،تخانش ناینب هباثم هب هشیدنا داصتقا لصا هک نیا
 هک یناسک هک نیا .دیسر دهاوخن رظن هب بیجع میاهتفگ ًاقوف هچ نآ زا دعب ،درک دنسرخ ار
 خام تخانش يروئت داصتقا اب ار تسیلایرتام سکرام یسایس داصتقا ،دنشاب تسیسکرام دنلیام
 .تسا رادهدنخ ،دنهدیم رارق حطس کی رد

 هک هلأسم نیا هرابرد .میئوگب »ناهج تدحو« هرابرد ياهملک دنچ اج نیا هک تسا بسانم
 هب ياهنومن یقیمع شاشتغا زا - راب نیمرازه يارب دیاش - هتسجرب يوحن هب چیوکشوی ياقآ
 :هدمآ دوجو هب ام ياهتسیخام طسوت هک دهدیم تسد

 هدرک جاتنتسا هشیدنا تدحو زا ار ناهج تدحو هک ،گنیرود هب »گنیرود یتنآ« رد سلگنا
 تارابع اب هن نیا و تسا نآ ندوب يدام رد ناهج یعقاو تدحو« :دهدیم باوج نینچ دوب
 ».تسا هدش تابثا یعیبط ملع و هفسلف هدننک هتسخ و ینالوط لماکت اب هکلب ،هناتسدرت
 نشور همه زا لوا« :دهدیم باوج و دنکیم لقن ار هعطق نیا چیوکشوی ياقآ 78)31 هحفص(

 هحفص ،اج نامه( ».تسیچ "تسنآ ندوب يدام رد ناهج تدحو" هک راهظا نیا ینعم تسین
52( 

 يایاضق نیرتیساسا هک هلأسم نیا حیضوت رطاخ هب مدآ نیا[ ؟تسین روط نیا ،تسا بلاج
 !دنک یجارو مسیسکرام هفسلف هرابرد هک دریگیم هدهع هب ًانلع ،دنتسه »نشوران« مسیلایرتام
 زا دناوتیم ای ار ناهج تدحو ،راوتساان هفسلف کی هک دهدیم ناشن گنیرود لاثم رد سلگنا
 .تسا حالس علخ یئارگنامیا و یئارگحور لباقم رد تروص نیا رد - دریگب هجیتن هشیدنا
 دهاوخ ناتسدرت یفارح ًاراچان زین ياهفسلف نینچ لالدتسا و )30 هحفص ،»گنیرود یتنآ«(
 مسا اب تساهتدم تخانش يروئت رد هک ،دراد دوجو ام زا جراخ هک ینیع تیعقاو زا ای A]دوب

 
A- هک دیوگیم تقو نآ و دنک یجارو مسیسکرام هفسلف هرابرد هک دریگیم هدهع هب ًانلع مدآ نیا :مجرتم همجرت 

 ناشن ،لاثم کی ناونع هب گنیرود زا هدافتسا اب سلگنا  !»دنتسین نشور« وا يارب مسیلایرتام يایاضق نیرتیئادتبا

 نیا رد هک - دنک جاتنتسا هشیدنا زا ای ار ناهج تدحو دناوتیم ،دنکیم ندوب راوتسا ياعدا هک ییهفسلف ره هک داد

 راچان هب نآ لالدتسا و )30 هحفص ،»گنیرود یتنآ«( ...درادن ییهراچ یئارگنامیا و یئارگحور لباقم رد تروص
 - دنوشیم تارابع اب یتسدرت
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 نانچ هک یسک اب تسا هدیاف یب .ددرگیم هعلاطم یعیبط ملع طسوت و دوشیم صخشم هدام
 هک نآ ات »تسا نشوران« دیوگیم وا اریز .درک تبحص يدج ،تسا »نشوران« شیارب يزیچ
 يراک نینچ اب و دور هرفط سلگنا حضاو لوق هب یقیقح خساپ کی نداد زا هناروزم يوحن هب
 »یتسه طابترا و یساسا ینگمه ،هدمع ملسم لصا« هرابرد یگنیرود ضحم لمهم زا وا
 ناشهرابرد هک دنتسه »یئایاضق« هک یملسم لوصا هرابرد ،)51 هحفص ،اج نامه ،چیوکشوی(
 هطساو هب اهنت یملع هبرجت اریز ،دناهدش جاتنتسا هبرجت زا هک میئوگب رگا دوب دهاوخن قیقد«
 )اج نامه( ».دنزیم فرح ،تسا ریذپ ناکما ،دناهدش هداهن انب هدهاشم يانبم اهنآ هک نآ
 لئاق هدش پاچ  هملک يارب یمارتحا نیرتمک مدآ نیا رگا نوچ .دنرچ رگم تسین يزیچ نیا
 هک دربیمیپ هژیو هب نآ یتناک هصیصخ و لک رد هدیا نیا یتسیلآهدیا هصیصخ هب دیاب ،دوب
 هبرجت نانآ نودب و دناهدشن هتفرگ هبرجت زا هک دنشاب هتشاد دوجو دنناوتیم یملسم لوصا
 رانک رد و هدش يروآ عمج نوگانوگ ياهباتک زا هک تاملک زا یطولخم .تسا نکمم ریغ
 و چیوکشوی ياقآ هفسلف تسا نینچ - تسا هدش هتشاذگ تسیلایرتام نگزتید راکشآ ياهاطخ
    .وا رئاظن

 تلوزتپ فزوژ ،يدج تسیسیتیرکویرپما کی طسوت ناهج تدحو يارب هک ار یلالدتسا راذگب
 يارب لیامت« :تسا نیا وا »همدقم« مود دلج 29 فارگاراپ ناونع :مینک یسررب ،هدش حیرشت

 قافتا هچ نآ همه دحاو نییعت حرط ؛تفرعم هزوح زا  )einheitlich( نوگمه كرد کی
 دناوتیم تدحو رد اهنت صخش ...« :دنتسه اهنیا وا لالدتسا طخ زا هنومن دنچ و ».دتفایم
 رگا ،هشیدنا ،ًاتجیتن ،و دور رتارف نآ زا دناوتیمن ياهشیدنا چیه هک دبایب ار یعیبط تیاغ نآ
 )79 هحفص( ».دسرب نوکس هب دناوتیم نآ رد ،دریگ رظن رد ار هدش هداد هزوح قیاقح مامت
 رد هک تسین کش ّاما .دهدیمن باوج تدحو ياضاقت هب هشیمه تعیبط هک تسین کش ...«
 ،نامیلبق تادهاشم یمامت اب قباطم ،دیاب و دنکیم ءاضرا ار نوکس ياضاقت يرایسب دراوم
 ،نیاربانب .درک دهاوخ ءاضرا دراوم مامت رد هدنیآ رد ار اضاقت نیا ًانئمطم تعیبط هک تفگ

 
Dieses Subjekt unternahm es, öffentlich über die Philosophie des 
Marxismus zu schwatzen, um nun zu erklären, dass ihm die elementarsten 

Sätze des Materialismus "unklar" seien! Engels zeigte an dem Beispiel 
Dühring, das seine halbwegs konsequente Philosophie die Einheit der Welt 
entweder aus dem Denken ableiten kann - dann ist sie gegenüber dem 

Spiritualismus und Fideismus hilflos (Anti Dühring, S. 30) und die 

Argumentation einer solchen Philosophie läuft unausweichlich auf 
Taschespielerphrasen hinaus -  
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 مینک فیصوت تابث تالاح يارب یششوک هباثم هب ار حور یلمع راتفر رگا دوب دهاوخ رتحیحص
 لکهه حرط[ ...ددرگیم رتقیمع و رتعیسو تابث تالاح لصا ...تدحو يارب یششوک ات

)Haeckel( یتابث اب لح هار ،تاناویح و ناهایگ رانک رد اهیلولس کت نداد رارق يارب 
 نیب زرم البق رگا :دروآیم دوجو هب هزات لکشم ود یلبق لکشم کی ياج هب A]اریز ،تسین

 اب اهیلولس کت زرم تسا نکمم ریغ نونکا ،دوب )fraglich( كوکشم تاناویح و ناهایگ

 .تسین )endgueltig( یئاغ یتلاح نانچ اراکشآ ...درک صخشم ار تاناویح و ناهایگ
 تقفاوم کی اب ،دشابن يرگید هلیسو چیه رگا یتح ،قیرط نآ ای نیا هب دیاب یماهبا نانچ
 )80 - 81 تاحفص( ».دوش هتشادرب نایم زا تیرثکا يأر اب ای ،نیصصختم نیب همان

 زا رتهب مه ياهرذ تسیسیتیرکویرپما تلوزتپ هک تسا حضاو ؟دشاب یفاک منکیم رکف
 تقادص ردقنآ لقاال تلوزتپ ؛مینک راتفر بوخ فلاخم کی اب یتح دیاب ام ّاما .تسین گنیرود
 مامت رد عطاق و لوئسم يوحن هب یفسلف شیارگ کی هباثم هب ار مسیلایرتام هک دراد یملع
 ناشن تسیلایرتام کی ار دوخ هک دنکیمن راوخ دح نیا ات ار دوخ وا لقاال .دنک در شیاهراک
 .»تسین نشور« یفسلف یساسا ياهشیارگ نیب زیامت نیرتیئادتبا هک دنک مالعا و دهد

 

 نامز و ناکم -5
 

 هب ،ام نهذ زا لقتسم ،تکرح رد هدام ینعی ،ینیع تیعقاو دوجو یسانشزاب زا سپ مسیلایرتام
 یئارگتناک اب نیابت رد همه زا شیپ .دسانشزاب زین ار ناکم و نامز ینیع تیعقاو دیاب راچان
 ناونع هب هن ار ناکم و نامز و دتسیایم مسیلآهدیا رانک رد هلأسم نیا دروم رد هک تسا
 نیب یساسا توافت .دریگیم رظن رد یناسنا كرد ياهلکش هباثم هب هکلب ینیع ياهتیعقاو
 نیرتتوافتم ناگدنسیون طسوت حوضو هب ًالماک زین هلأسم نیا دروم رد یفسلف یساسا طخ ود
 اهتسیلایرتام اب .تسا هدش هتخانشزاب ،دنتسه يراوتسا نیرکفتم تهج ره هب هک اهشیارگ
 .مینک عورش

 یساسا طیارش هکلب ،دنتسین اههدیدپ فرص لاکشا نامز و ناکم« :دیوگیم خابریوف

 
A- نوچ تسا هدشن باسح لح کی یناویح و یهایگ هلسلس رانک رد هفسلف نتشاذگ يارب لکهه حرط :مجرتم همجرت  

Haeckels Vorschlag, neben Pflanzen und Tierreich ein Reich der Protisten 

zu stellen, war kein haltbare Loesung, da…  S. 170 
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)Wesensbedingung(...  دنشابیم یتسه.« )Werke، رد اب خابریوف )332 هحفص 
 تیعقاو ناونع هب میسانشیم اهساسحا قیرط زا ار نآ هک ،سح لباق ناهج نتفرگ رظن
 هب( کیتسونگآ ای )دناوخ دهاوخ ار دوخ كرد خام هک نانچ نآ( هنایارگهدیدپ كرد ًاعبط ،ینیع
 ای ءایشا هک روط نامه تسرد .دنکیم در ار نامز و ناکم )دناوخیم ار نآ سلگنا هک يوحن
 ینیع ياهتیعقاو هکلب ،دنتسین اهساسحا زا یتابیکرت ،دنتسین فرص ياههدیدپ ماسجا
 هکلب ،دنتسین اههدیدپ فرص لاکشا زین نامز و ناکم ،دننکیم لمع ام ساوح رب هک دنتسه
 رد هدام و .تسین تکرح رد هدام زجب يزیچ ناهج رد .دنشابیم یتسه ینیع یقیقح لاکشا
 .تسا یبسن نامز و ناکم زا ناسنا كرد ،نامز و ناکم رد رگم دنک تکرح دناوتیمن تکرح
 دوخ لماکت رد یبسن كرد نیا .دنک حیرشت ار قلطم تقیقح ات دوریم یبسن كرد نیا نکیل
 كرد يریذپ رییغت .دوشیم رتکیدزن و رتکیدزن نآ هب و دوریم قلطم تقیقح تمس هب
 رییغت هک دنکیمن در نآ زا رتشیب ار نامز و ناکم ینیع تیعقاو ،نامز و ناکم زا یناسنا
  .ار ناهج ینیع تیعقاو ،تکرح رد هدام لاکشا و نامتخاس زا یملع تفرعم يریذپ

 هک دریگیم ياهظحل رد ار وا چم ،گنیرود شوشغم و راوتسا ان تسیلایرتام ياشفا رد سلگنا
 زا یتح تیمها هجرد ره اب رصاعم هفسالف يارب هک ياهلأسم( نامز هدیا رد رییغت زا وا
 نداد باوج زا ّاما .دنکیم تبحص )تسین هرجاشم دروم ،یفسلف تاشیارگ نیرتتوافتم
 یبسن كرد ای و يراگنا ای دنایعقاو نامز و ناکم ایآ هک دوریم هرفط هلأسم نیا هب میقتسم
 نهذ لوصحم اهنت هک نآ ای یتسه ینیع یقیقح لاکشا زا تسا یبیرقت نامز و ناکم زا ام
 یتخانش هلأسم نیا اهنت و نیا ؟دنناسنا هریغ و هدننک گنهامه ،هدنهد نامزاس ،هدنبای لماکت
 یتنآ« رد سلگنا .دناهدش میسقت نآ ساسا رب یفسلف یساسا تاشیارگ هک تسا یساسا
 گنیرود ياقآ رس رد یئاههدیا هچ هک بلطم نیا اب ًادبا اج نیا ام« :دیوگیم »گنیرود
 هک تسا یعقاو نامز هکلب ،تسین نامز هدیا ثحب عوضوم .میرادن راک ورس دنوشیم ضوع
 مجنپ پاچ ،»گنیرود یتنآ«( ».دوش صالخ نآ رش زا ینازرا هب دناوتیمن گنیرود ياقآ
  79)41 هحفص ،یناملآ

 بلطم هنُک هک دنمهفب دنشاب رداق مه اهچیوکشوی یتح هک دسرب رظن هب حضاو ردقنآ دیاب نیا
 هک دهدیم رارق ار نامز ینیع تیعقاو ینعی تیعقاو ترابع گنیرود لباقم رد سلگنا !تسیچ
 هک دیوگیم و .تسا نشور یتسیلایرتام ره يارب و هدش هتفریذپ یتسیلایرتام ره طسوت ًامومع
 و نامز ياههدیا رد رییغت زا ندز فرح اب ًافرص ترابع نیا یفن ای دییأت زا دناوتیمن صخش
 لماکت و رییغت رد یسررب یملع شزرا و ترورض سلگنا هک تسین نیا هتکن .دنک رارف ناکم
 هب راوتسا باوج کی دیاب ام هک تسا نآ هکلب ،دنکیم یفن ار ناکم و نامز زا ام ياههدیا
 ره .میهدب لک رد یناسنا تفرعم تیمها و عبنم هلأسم ینعی ،تخانش يروئت هلأسم
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 ،دنکیم تبحص اهتسیلآهدیا زا سلگنا یتقو و - یکریز ًاتبسن یفسلف تسیلآهدیا
 نامز زا ام ياههدیا لماکت ههبش یب - دراد رظن رد ار کیسالک هفسلف راوتسا ياهتسیلآهدیا
 لماکت ياههدیا هک دنک رکف لاثم ناونع هب ،وا رگا هک تسین روط نیا ؛دریذپ یم ار ناکم و
 رگید هریغ و دنوشیم کیدزن ناکم و نامز قلطم هدیا تمس هب ناکم و نامز زا ام هدنبای
 ماسقا اب هنانمشد لباقت رد هک ار یفسلف هاگرظن کی تسا نکمم ریغ .دوب دهاوخن تسیلآهدیا
 هک میریذپن خسار و عطاق يوحن هب رگا ،مینک ظفح راوتسا ،هتفرگ رارق مسیلآهدیا و یئارگحور
 اج نیا هک ؛دننکیم سکعنم ار ینیع ًاتقیقح ناکم و نامز کی ناکم و نامز هرابرد ام تارظن
 .دنوشیم کیدزن ینیع تقیقح هب ،یلک تلاح لثم ،زین

 دوجو و ،دنانامز و ناکم یتسه همه یساسا لاکشا« هک دهدیم رکذت گنیرود هب سلگنا
 )اج نامه( ».ناکم زا جراخ دوجو هک تسا شحاف لمهم ردق نامه نامز زا جراخ

 رد ،و دنک رارکت هملک هب هملک ًابیرقت ار خابریوف ،لوق لقن لوا همین رد سلگنا دوب مزال ارچ
 یسانش ادخ شحاف ياهلمهم هیلع تیقفوم اب خابریوف هک دروآ دای هب ار ياهزرابم ،مود همین
 سلگنا باتک شخب نامه زا دناوتیم مدآ هک روط نامه ،گنیرود اریز ؟تسا هدرب شیپ
 سلگنا هک( »یلصا كرحم« هب و ،ناهج »یئاغ تلع« هب لسوت نودب تسناوتیمن ،دمهفب
 کش یب .دسرب دوخ هفسلف فادها هب )»ادخ« موهفم يارب تسا يرگید ترابع دیوگیم
 تسیلایرتام تساوخیمن ،دنشاب تسیسکرام دنهاوخیم هک ام ياهتسیخام زا رتمک گنیرود
 ًاتقیقح هک دهد هعسوت ار یفسلف رظن هطقن نآ راوتسا يوحن هب دوبن رداق وا ّاما .دشاب دحلم و
 و نامز ینیع تیعقاو وا هک اج نآ زا .دشاب هدیرب ار هناسانش ادخ و یتسیلآهدیا لمهم هشیر
 دروم رد و لزلزتم وا نوچ( ،تخانشنزاب صخشم و نشور يوحن هب لقاال ای تخانشن ار ناکم
 کی رد گنیرود هک دوب ریذپان بانتجا هکلب دوبن یفداصت نیا )دوب شوشغم هلأسم نیا
 رایعم نآ زا ار دوخ وا نوچ ؛دروخبرس »یلصا كرحم« و »یئاغ تلع« تمس هب یبیشارس
 و نامز رگا .ددرگیم ناکم و نامز يوس نآ هب صخش نتفر عنام هک  درک مورحم ییینیع
 قح رب اهنآ ياهزرم ءاروام هب نتفر رد ،هدرک قلخ ار اهنآ هک ،ناسنا ،دنامیهافم اهنت ناکم
 نتفر قح نیا زا عافد يارب یعاجترا ياهتموکح زا قوقح تفایرد رد اوژروب ناداتسا و تسا
 .دناقح رب یئاطسو نورق »لمهم« زا میقتسم ریغ ای میقتسم عافد يارب ،اهزرم نآ ءاروام هب

 شاشتغا کیروئت رظن زا ناکم و نامز ینیع تیعقاو یفن هک داد ناشن گنیرود هب سلگنا
 .تسا یئارگنامیا لباقم رد نداد ناشن فعض ای میلست ،کیتارپ رظن زا هک نآ لاح ،یفسلف

 :میناوخیم خام هتشون رد .دینیبب هراب نیا رد ار »رخأتم مسیویتیزوپ« »ياهشزومآ« لاح

 ».دنتسه اهساسحا ياههتشر )wohlgeordnete( بترم ياهمتسیس نامز و ناکم«
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)«Mechanik، Auflage 3، هب هک تسا یتسیلآهدیا راکشآ لمهم نیا )498 هحفص 
 نیا ،خام رظن ربانب .دوشیم یشان دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا هک هیرظن نیا زا راچان
 هک دناناکم و نامز هکلب ،دراد دوجو نامز و ناکم رد هک تسین دوخ ياهساسحا ای ناسنا
 سح وا .دناهدمآ دوجو هب وا هلیسو هب و دنراد یگتسب ناسنا هب هک ،دنراد دوجو ناسنا رد
 لثم ،و دنکیم تمواقم تاطایتحا زا یهوبنا هلیسو هب و دتفایم مسیلآهدیا هب دراد هک دنکیم
 هرابرد )دینیبب ار اطخ و تفرعم صوصخ هب( ینالوط ياههباطخ ریز رد ار هلأسم نیا ،گنیرود
 ار وا نیا ّاما .دنکیم نوفدم هریغ و اهنآ ندوب یبسن ،نامز و ناکم زا ام كرد يریذپ رییغت
 و نامز ینیع تیعقاو یسانشزاب اب اهنت صخش نوچ ،دهد تاجن دناوتیمن و دهدیمن تاجن
 یتمیق چیه هب ار نیا خام و .دنک هبلغ هلأسم نیا دروم رد یتسیلآهدیا عضوم رب دناوتیم ناکم
 ،نیمه طقف و .دهنیم انب تیبسن لصا رب ار دوخ ناکم و نامز تخانش يروئت وا .درک دهاوخن
 هب ینداهن انب نینچ ،میداد ناشن یبسن و قلطم تقیقح هرابرد هک یعقوم رد ام هک روط نامه
 .ینهذ مسیلآهدیا رگم دماجنایب زیچ چیه هب دناوتیمن ءایشا تیهام هطساو

 هیلع ،دنوشیم یشان يو تامدقم زا راچان هب هک یتسیلآهدیا جیاتن لباقم رد تمواقم اب خام
 .تسا هدمآ تسد هب هبرجت زا ،ناکم زا ام كرد هک دزرویم دیکأت و دنکیم جاجتحا تناک
 هب هبرجت رد ینیع تیعقاو رگا ّاما )383 و 350 هحفص ،یناملآ مود پاچ ،»اطخ و تفرعم«(
 عضوم هجو چیه هب تناک هب یضارتعا نینچ ،)دزومآیم خام هک نانچ( تسا هدشن هداد ام
 زا ام كرد رگا .دنکیمن ناریو خام دروم رد هچ و تناک دروم رد هچ ار مسیسیتسونگآ یلک
 ،دشاب ام زا جراخ ینیع تیعقاو زا یساکعنا هک نآ نودب دشاب هدش هتفرگ هبرجت زا ناکم
 يریگهزادنا لاس اهنویلیم اب هک ،نامز رد تعیبط دوجو .دنامیم یقاب یتسیلآهدیا خام يروئت
 ردقچ یتسیلآهدیا يروئت نیا هک دهدیم ناشن ،یناسنا هبرجت و ناسنا روهظ رب مدقم ،دوشیم
 .تسا لمهم

 یبای تهج ياهساسحا ياهمتسیس ناکم و نامز ،يژولویزیف رظن زا« :دسیونیم خام

 زا یقابطنا ياهلمعلاسکع )Auslösung( ماجنا یسح تاکاردا اب هارمه هک دنشابیم
 ياهیگتسباو ناکم و نامز ،یکیزیف رظن زا .دننکیم نییعت ار دوصقم اب یسانش تسیز رظن
 )434 هحفص ،اج نامه( ».دنایکیزیف رصانع لباقتم

 و !دنکیم دودحم نآ نوگانوگ ياههبنج رد نامز موهفم یسررب هب ار دوخ ارگتیبسن خام
 رصانع یگتسباو هاگنآ ،دنتسه اهساسحا »رصانع« رگا .دسریمن یئاج هب گنیرود لثم
 و ناسنا رب مدقم تسناوتیمن و دشاب هتشاد دوجو ناسنا زا جراخ دناوتیمن رگیدکی هب یکیزیف
 تهج کی ناسنا هب ناکم و نامز ياهساسحا رگا .دشاب هتشاد دوجو کیناگرا هدام رب مدقم
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 هک دشاب نانچ دناوتیم طرش نیا هب اهنت نیا ،دنهدیم دوصقم اب یسانش تسیز رظن زا یبای
 تسناوتیمن زگره ناسنا :دنزاس سکعنم ار ناسنا زا جراخ ینیع تیعقاو کی اهساسحا نیا
 ینیع رظن زا هضرع کی وا هب شیاهساسحا رگا دنک قبطنم طیحم اب یتسیز رظن زا ار دوخ
 هلأسم هب باوج اب يریذپان یئادج وحن هب نامز و ناکم يروئت .دندادیمن طیحم زا تسرد
 هک نآ ای ،دناءایشا و ماسجا ریواصت ام ياهساسحا ایآ :تسا طوبرم تخانش يروئت یساسا
 .دلولیم هلأسم ود نیا نیب افرص خام ؟دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا

 ناکم و نامز كرد رب قلطم ناکم و نامز هرابرد نوتوین كرد ،نردم کیزیف رد دیوگیم وا

 .تسا ینعم یب »ام« رظن هب كرد نیا و )443 – 44 هحفص( تسا بلاغ لومعم لکش هب
 یتسیلایرتام تخانش يروئت و و اهتسیلایرتام هک دشاب هتشاد عالطا ًارهاظ هک نیا نودب خام

 هدوب )dlichäunsch( ررض یب لاح ره هب كرد نیا لمع رد ،دهدیم همادا دراد دوجو
  .تسا هدنام ناما رد ینالوط داقتنا کی زا ینالوط تدم تهج نیا هب و )442 هحفص(

 نیا الوا .دنکیم اوسر ار خام ًالماک یتسیلایرتام رظن ندوب ررض یب هرابرد ماخ راهظا نیا
 زا یگداس هب خام .دندرکن داقتنا رظن نیا زا ینالوط یتدم اهتسیلآهدیا هک تسین تسرد
 زا وا ؛دشوپیم مشچ هلأسم نیا رس رب یتسیلایرتام و یتسیلآهدیا تخانش يروئت نیب هزرابم
 »ندوب ررض یب« یسانشزاب اب ً،ایناث .دوریم هرفط رظن ود نیا میقتسم و راکشآ نایب کی
 رگا اریز .دریذپیم ار اهنآ یتسرد عقاو رد ،دزیتسیم اهنآ اب خام هک یتسیلایرتام تارظن
 رایعم نآ تساجک ؟دننامب یقاب ررض یب اهنرق دنتسناوتیم روط هچ ،دندوب تسردان اهنآ
 ناکم و نامز ینیع تیعقاو یتسیلایرتام رظن ؟دنزب سال نآ اب درک ششوک خام هک یکیتارپ
 زا ناکم و نامز ياهزرم زا یعیبط ملع هک دشاب »ررض یب« دناوتیم تهج نآ زا اهنت
 نانچ .دراذگ او یعاجترا هفسلف ناداتسا هب ار هلغشم نیا و دنکن روبع يدام ناهج ياهزرم
 .ندوب تسرد اب تسا لداعم »یندوب ررض یب«

 رد ،لوا هلهو رد نوچ ،تسا »رضم« هک تسا نامز و ناکم هرابرد خام یتسیلآهدیا رظن نیا
 ياهيریگهجیتن ات دبیرفیم ار خام دوخ ،مود هلهو رد و دنکیم زاب یئارگنامیا يارب ًالماک ار
 رصانع تسین دیقم صخش ...« هک تشون 1872 لاس رد خام لاثم ناونع هب .دنکب یعاجترا

 ،»Erhaltung der Arbeit«( ».دنک روصت يدعب هس ياضف کی رد ار یئایمیش
 نامدوخ رب مزال ریغ تیدودحم کی« مینک نانچ رگا )هدش رارکت  55هحفص رد ،29 هحفص

 )das bloss Gedachte( فرص هشیدنا هک درادن دوجو یترورض چیه .میاهدرک لیمحت
 درادن یترورض هزادنا نامه هب ،میشیدنایب سمل لباق و هدهاشم لباق طباور رد ینعی ،یناکم ار
 هحفص( ».میشیدنایب یصخشم يادص يدنلب رد ار نامه تسا يرورض هچ نآ زا شیب هک
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 نآ دیاش تسا هتشگن لصاح شخب تیاضر هتیسیرتکلا يروئت کی زونه هک نآ لیلد« )27
 يدعب هس ياضف رد یلوکلم ياههسورپ بلاغ رد یکیرتکلا ياههدیدپ حیضوت رد ام هک دشاب
 )30 هحفص( ».میاهدیزرو رارصا

 نآ زا اراکشآ  1872لاس رد خام هک شوشغم ریغ و تسار ور مسیخام تارظن هطقن زا یکی

 رگا :تسا )unbestreitbare Überlegung( نشور عضوم نیا ،درکیم يرادبناج
 هشیدنا« سپ ،دنوش كرد دنناوتیمن یئایمیش رصانع ،هملک کی رد ،اهمتا ،اهلوکلم
 یمیش و کیزیف راذگب !درک رکف یناکم رظن زا متا هب تسین مزال هک تسا حضاو .دنا»فرص
 يارب نکیل ؛»دننک دودحم« دنکیم تکرح نآ رد هدام هک يدعب هس ياضف کی هب ار دوخ
 !مینک وجتسج تسین يدعب هس هک یئاضف رد ار نآ رصانع میناوتیم ام هتیسیرتکلا حیضوت

 رد هچ رگا ،خام لمهم نیا هب عوجر زا طایتحا اب دیاب ام ياهتسیخام هک تسا مهف لباق نیا
 نیا ریغ رد نوچ ،دنزرو بانتجا ،)418 هحفص ،»اطخ و تفرعم«( دوشیم رارکت 1906 لاس
 ً،امیقتسم ار ناکم هرابرد یتسیلایرتام و یتسیلآهدیا تارظن هلأسم تسیابیم نانآ تروص
 حرطم ،ریذپان یتشآ عضاوم نیا »نداد یتشآ« يارب ششوک نودب و اهنتفر هرفط نودب
 خام یتقو )م - مهدزون نرق( داتفه ياهلاس رد هک تسا مهف لباق روط نیمه .دندرکیم
 عانتما »سکدترا نادکیزیف« تالاقم پاچ زا یتح هک یتقو و دوب هتخانشانً الماک زونه
 نیا ًاقیقد هناقاتشم تسیابیم ،رلکل نف نوتنآ ،یئارگتاذ بتکم ناگرزب زا یکی ،دندرکیم
 لوبق مسیلآهدیا نتفریذپ و مسیلایرتام زا شزرا اب یشوپ مشچ کی هباثم هب ار خام لیلد
 زا ای دوب هدرکن فشک ار یئارگتاذ بتکم »نیون« بقل زونه رلکل نامز نآ رد نوچ !درکیم
 يداقتنا تسیلآهدیا ار دوخ اراکشآ هکلب ،دوب هتفرگن ضرق کمر .ژ ،نردلوس - تربوش ،پوش
 ظعو دوخ یفسلف ياهراک رد ار نآ اراکشآ هک ،یئارگنامیا راکشآ رادبناج نیا A.دناوخیم
 نیرتهب هب یبالقنا« کی ،گرزب فوسلیف کی ،تاراهظا نیا رطاخ هب ار خام هلصافالب ،درکیم
 ملع عضوم زا راذگ خام هاگدید[ .تفگ تسرد ًاقلطم و )252 هحفص( .درک مالعا »هملک موهفم
 ،هتیسیرتکلا ،متا يوجتسج رد  1906لاس رد و  1872لاس رد ملع B].تسا یئارگنامیا هب
 هب لقادح ای ،دنکیم فشک ار نآ دراد و تسه زین نونکا و دوب يدعب هس ياضف رد ،نورتکلا
 ياضف کی رد دزادرپیم نآ یسررب هب هک ییهدام هک دنکیمن کش ملع .دوریم نآ تمس

 
A- Anton von Leclair, Der Realismus der modernen Naturwissenschaft im 
Lichte der von Berkeley und Kant angebahnten Erkenntniskritik  

  1879 گارپ ،»تناک و یلکرب تفرعم داقتنا وترپ رد نردم ملع مسیلائر«
B- دوشیم یهتنم یئارگنامیا يارب ملع كرت هب خام لیلد :مجرتم همجرت.  

Machs Betrachtung ist der Übergang aus dem Lager der Naturwissenschaft 
in das des Fideismus. 
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 ار اهنآ میناوتن هک دنشاب کچوک ردقنآ هچ رگ هدام نآ يازجا نیاربانب و دراد دوجو يدعب هس
 شیب نونک ات 1872 زا .دنشاب هتشاد دوجو يدعب هس ياضف نیا رد دیاب »ًاترورض« زین ،مینیبب
 و میظع ياهتفرشیپ هب هدام نامتخاس هنیمز رد ملع نآ رد هک ،هدش يرپس ههد هس زا
 نامز و ناکم زا یتسیلایرتام كرد نامز نیا لوط رد و ،تسا هدمآ لئان يروآ هجیگرس
 هک نآ لاح ،دراد رارق یعیبط ملع اب قباطت رد قباس لثم ینعی ،تسا »ررض یب« نانچمه
 .دوب یئارگنامیا تیعقوم هب »رضم« يراذگ جرا کی ءاکرش و خام سکع رظن

 یسررب ار مُاn دعُب روصت لباق ياهاضف هلأسم هک ینانادیضایر زا دوخ »کیناکم« رد خام
 زا »لوقعمان« ياهيریگ هجیتن ماهتا لابق رد نانآ زا وا ؛دنکیم عافد ،دننکیم
 يروئت عضوم ّاما ،تسا قح هب کش نودب و ًاقلطم عافد نیا .دنکیم عافد ناشياهیسررب
 هلأسم رخأتم تایضایر :دیوگیم خام .مینک هظحالم دریگیم عافد نیا رد خام هک ار یتخانش

 ؛تسا هدرک حرطم ار لوبق لباق ياضف کی ناونع هب يدعُب n ياضف کی دیفم و مهم رایسب

 .دنامیم یقاب  (ein wirklicher Fall) »یعقاو دروم« اهنت يدعب هس ياضف کلاذعم

 دنباییم لکشم هک يددعتم ناسانش ادخ« نیاربانب )483 – 85 هحفص ،یناملآ موس پاچ(
 زا ات دندرک ششوک هدوهیب ،نایارگحور زین و ».دنهد ياج اجک ار منهج دنریگب میمصت هک
 )اج نامه( .دنیوج دوس مراهچ دعب

 دوخ روط هچ وا ّاما .دزرویم عانتما نایارگحور و ناسانش ادخ هب نتسویپ زا خام !بوخ رایسب
 یعقاو يدعب هس ياضف اهنت هک نیا راهظا اب ؟دنکیم ادج اهنآ زا دوخ تخانش يروئت رد ار
 تیعقاو امش یتقو تساهنآ ریاظن و ناسانش ادخ لباقم رد یعافد عون هچ نیا ّاما !تسا
 توکس رد هک دینیزگیمرب ار يدتم امش هک تسانعم نادب نیا ؟دینکیم یفن ار نامز و ناکم
 نوچ .دیوش رود نایارگحور زا یمک هلیسو نیدب و دیریگب ضرق مسیلایرتام زا ار يزیچ لماک
 کی ناونع هب مینکیم كرد ار نآ هک ياهدام ،یعقاو ناهج یسانشزاب اب اهتسیلایرتام
 ره نآ فده ،یناسنا موهفم چیه هک دنریگب ار هجیتن نیا هک دنراد ار قح نیا ،ینیع تیعقاو
 نایاقآ امش ّاما .تسین ربتعم ،دورب ناکم و نامز ياهزرم ءاروام هب رگا ،دشاب دهاوخیم هچ
 یتقو کلاذعم .دینکیم یفن ار »تیعقاو« ینیع رابتعا دیگنجیم مسیلایرتام اب یتقو اهیخام
 دراو ار نآ یقاچاق هرابود ،دیگنجب تسا هدرپ یب و سرت یب ،راوتسا هک یمسیلآهدیا اب دیاب
 ینیع تیعقاو رگا ،درادن دوجو تیبسن رگم يزیچ ناکم و نامز یبسن موهفم رد رگا !دینکیم
 ،دشاب هدش سکعنم میهافم نیا طسوت هک درادن دوجو )رشب و ناسنا زا  لقتسم تیعقاو ینعی(
 زاجم خام رگا ؟دشاب ناکم و نامز زا جراخ یتادوجوم روصت هب زاجم تیرشب تیرثکا دیابن ارچ
 ارچ ،دنک وجتسج يدعب هس ياضف زا جراخ رد ار لک رد اهمتا ای ،هتیسیرتکلا ياهمتا تسا
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 هس ياضف زا جراخ رد ،تایقالخا لوصا ای اهمتا يوجتسج هب زاجم تیرشب تیرثکا دیابن
  ؟دشاب يدعب

 کمک مراهچ دعب هلیسو هب ینامیاز هب هک هدوبن یئامام تسدرو چیه« :دهدیم همادا خام
 ».دشاب هدرک

 و ینیع تقیقح دییأت هباثم هب ار کیتارپ رایعم هک یناسک يارب اهنت ّاما - یلاع لیلد کی
 ینیع رظن زا ریوصت کی ام ياهساسحا رگا .دنریگیم رظن رد ام یکاردا ناهج ینیع تیعقاو
 رب ینتبم هک یلیلد ،دنهدیم ام هب ،دراد دوجو ام زا لقتسم هک یجراخ ناهج زا یقیقح
 هب مسیخام ،تسا نینچ رگا ّاما .تسا ربتعم ،تسا یناسنا کیتارپ رب ًالک ای ،امام تسدرو
 .تسین ربتعم یفسلف شیارگ کی ناونع

 نم هچ نآ کمک هب سک چیه مراودیما« :دهدیم همادا دوخ  1872لاس رثا هب عوجر اب ،خام
  ».دنکن عافد حاورا ياههصق زا ماهتشون و ماهتفگ ،ماهدیشیدنا عوضوم نیا هرابرد

(Die Kosten einer Spukgeschichte bestreiten wird)  

 هب مسیخام یتقو .دشاب هدرمن 1821 هم  5رد نوئلپان هک دشاب هتشاد دیما دیابن مدآ
 خام هک دشاب هتشاد دیما دیابن ناسنا ،دهدیم همادا تمدخ نیا هب و هدرک تمدخ نایارگتاذ
 !دریگن رارق هدافتسا دروم »حاورا ياههصق« هب تمدخ يارب

 يزیچ یفسلف مسیلآهدیا ،دنتسین نایارگتاذ طقف اهنیا دید میهاوخ ًادعب هک روط نامه و
 یسیلگنا و يوسنارف ناگدنیامن هب .هتفای تنیز و ناهنپ حاورا هصق کی رگم تسین
 .دنانحل شوخ یفسلف شیارگ نیا یناملآ ناگدنیامن زا رتمک هک دینک هاگن مسیسیتیرکویرپما
 هب اهتسیلایرتام ریغ يارب( هجیتن رد و دنایبسن نامز و ناکم میهافم هک دیوگیم هراکناوپ
 تعیبط رب ار اهنآ ام هکلب ،دنکیمن لیمحت ام رب ار اهنآ تعیبط« )»هجیتن رد« یتسار
 هئربت نیا ایآ )6 هحفص ،اج نامه( ».میباییم تحار ار اهنآ نوچ ،مینکیم لیمحت
 راوتسا تایرظن هک دنکیمن دییأت ار سلگنا راهظا نیا ایآ ؟دنکیمن هیجوت ار یناملآ ياهیتناک
 ؟دنریگب مدقم ار یناسنا هشیدنا ای تعیبط ای دیاب یفسلف

 دوجو کی میناوتیمن ام« :دیوگیم وا .دنامولعمً الماک نوسریپ لراک یسیلگنا مسیخام تارظن
 تسام یعون تایصوصخ رد هکلب دنتسین ءایشا رد اهنآ[ :میوش لئاق ناکم و نامز يارب یعقاو
 .هداس و صلاخ ،تسا مسیلآهدیا نیا )184 هحفص ،اج نامه( A]».میرادنپ یقیقح ار اهنآ هک

 
A- تساهنآ زا ام كرد هویش رد هکلب تسین ءایشا رد )م - یعقاو دوجو( نیا :مجرتم همجرت 



 

 موس شخب - موس لصف

 
169 

 نیشام نآ ،نآ ساسا رب هک دسریم یئاهحرط زا یکی ام رظن هب ناکم دننام زین )نامز( نآ«
 )اج نامه( ».دنکیم فیدر ار دوخ تایوتحم ،یناسنا تخانش هوق ،میظع نک فیدر
 نینچ ،هدش حیرشت قیقد و نشور ياهزت رد لومعم قبط هک نوسریپ یئاهن يریگهجیتن
 ام نآ تحت هک دنتسه یئاههویش هکلب ،دنتسین رادیاپ ناهج ياهتیعقاو نامز و ناکم« :تسا
 ًاساسا هکلب ،دنتسین ریذپ میسقت تیاهن یب ای گرزب تیاهن یب  اهنآ .مینکیم كرد ار ءایشا
 و ناکم هرابرد جنپ شخب هصالخ ،191 هحفص( ».دندودحم ام كاردا ياوتحم هطساو هب
 )نامز

 دوخ لماک قفاوت ًابلاغ خام ،مینکیم رارکت هک ،مسیلایرتام قیقد و سانش هفیظو نمشد نیا
 ،دنکیم مالعا خام اب ار دوخ قفاوت تحارص هب دوخ هبون هب هک یسک و ،درادیم مالعا وا اب ار
 ار تناک و مویه یماهبا چیه نودب و دنکیمن عارتخا شیاههفسلف يارب یصاخ يولبات چیه
 )192 هحفص( !دریگیم نانآ زا ار دوخ یفسلف شیارگ هک دناوخیم یئاهرکیسالک

 باوج کی مسیخام دننکیم رواب هک دنتسه یحول هداس دارفا هیسور رد هک یلاح رد و
 هک مینیبیم یسیلگنا ياههتشون رد ،تسا هدید كرادت نامز و ناکم هلأسم يارب »نیون«
 رد ینیعم عضوم هراب کی ،رگید تهج زا ،تسیلآهدیا هفسالف و ،تهج کی زا ،نادنمشناد
 :سانش تسیز ناگرم دیول هدیقع مه نیا ،لاثم يارب .دنتفرگ یخام نوسریپ لراک لابق
 رگهدهاشم نهذ هب تبسن یجراخ هباثم هب ار اههدیدپ ناهج ،نآ جیار موهفم هب یعیبط ملع«
 عضوم کی« نوسریپ روسفرپ هک یلاح رد »...دریذپیم رگهدهاشم نهذ زا لقتسم و
 قحم ًالماک ،نم رظن هب ،ملع کی ناونع هب یعیبط ملع« A 80.دنکیم لوبق ار »یتسیلآهدیا
 کی ،دسریم مرظن هب .دنک دروخرب صلاخ ینیع ءهلوقم ناونع هب نامز و ناکم هب ،تسا
 شخپ دراد قح سانش هایگ کی و ،ناکم رد اهمسیناگرا شخپ ،دراد قح سانش روناج
 هب هک دننک لطعم ار دوخ ياهظحل هک نیا نودب ،دهد رارق هجوت دروم نامز رد ار اهمسیناگرا
 راک ورس هدش هتشابنا یسح تاکاردا و یسح تاکاردا اب طقف اهنآ هک دنزادنایب هدنناوخ دای
 تسیز ای کیزیف رد نیا ياج ّاما ،دشاب تسرد یفاک هزادنا هب تسا نکمم همه نیا .دنراد
 هک تسا مسیسیتسونگآ زا یعون نآ هدنیامن ناگرم دیول )304 هحفص( ».تسین یسانش
 ییهفسلف نانچ تاشیارگ هک مه ردق ره و دناوخیم »هدنمرش مسیلایرتام« ار نآ سلگنا

 هک دیوگیم يرگید دقان .تسا نکمم ریغ ملع اب نوسریپ هدیا قفاوت ،دشاب »هناراک شزاس«

 
Sie befinden sich nicht in den Dingen, sondern sind unsere Art (our mode), 

die Dinge wahrzunehmen    S. 179 
A- 300 هحفص ،1892  ،1 دلج ،80 یعیبط ملع  
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 عفادم کی لیار .ژ A 81».نآ رد ناکم دعب و ،تسا ناکم رد لوا نهذ« نوسریپ رظن زا
 نامز و ناکم تیهام هیرظن هک دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن یکش هراب نیا رد« :تفگ نوسریپ
 هب یلکرب فقسا راگزور زا هک تسا یتبثم شیازفا نیرتمهم ،تسا هارمه تناک مان اب هک
 دنمشزرا تایصوصخ زا یکی نیا و ».تسا هتفرگ تروص یتسیلآهدیا تخانش یناسنا يروئت
 هب ،یسیلگنا ملع نادرم ياههتشون رد راب نیلوا يارب دیاش ،نآ رد هک تسا »ملع هدعاق«
 ار نآ راکشآ ّاما هاتوک فیصوت ،تناک هیرظن یمومع تقیقح زا لماک یسانشزاب کی هراب کی
  B»...میباییم

 هاگیاجرد ناشنانمشد دزن هن و ،اهتسیخام نیب رد هن ناتسلگنا رد هک مینیبیم بیترت نیا هب
 هصیصخ هب تبسن ياهفرح هفسالف هاگیاج رد ناشناوریپ نیب رد هن ،تعیبط نیققحم
 هدنسیون دنچ اهنت .دننکیمن کش ياهرذ یتح ناکم و نامز هرابرد خام هیرظن یتسیلآهدیا
 .»دننک هجوت« نیا هب دنتسناوتن ،دنراد ندش تسیسکرام يوزرآ هک ،یسور

 صاخ تارظن زا يرایسب« :دسیونیم )67 هحفص( »یتاعلاطم« رد فرازاب .و لاثم ناونع هب

 ».دناهدش هنهک نونکا "صلاخ" ناکم و نامز زا وا كرد لاثم ناونع هب ،سلگنا

 و تسیلآهدیا نوسریپ تارظن ّاما .دناهدش هنهک نونکا تسیلایرتام سلگنا تارظن !ًاعقاو ،هلب
 کش یتح فرازاب هک تسا نآ زیچ نیرتکحضم !دنانردم یلیخ شوشغم تسیلآهدیا خام
 نایم رد دنناوتیم اهنآ ینیع تیعقاو یفن ای لوبق ینعی ،نامز و ناکم تارظن هک دنکیمن
 نیا هک »ینیب ناهج عورش هطقن« اب دنداضت رد هک دنوش يدنب هقبط »یصاخ تارظن« نآ
 نآ زا یناشخرد هنومن ام اج نیا .دنکیم تبحص نآ زا دوخ يدعب هلمج رد هدنسیون

 ياهلاس ناملآ هفسلف هب هعجارم رد سلگنا هک میراد ار »یئارگطاقتلا هناریقف تشوگبآ«
 »عورش هطقن« نداد رارق ور رد ور نوچ .درکیم تبحص نآ زا )م - مهدزون نرق( داتشه
 و نامز ینیع تیعقاو هرابرد نانآ »صاخ رظن« اب سلگنا و سکرام یتسیلایرتام ینیب ناهج
 يداصتقا يروئت »عورش هطقن« دیتساوخیم امش یئوگ هک تسا یلمهم راک ردق نامه ناکم
 هیرظن ندرک ادج .دیهد رارق ور رد ور یفاضا شزرا هرابرد وا »صاخ رظن« اب ار سکرام
 هب »هسفنلایف ءایشا« ینوگرگد هرابرد وا هیرظن زا ناکم و نامز ینیع تیعقاو هرابرد سلگنا

 رد هک ینیع تیعقاو ینعی ،قلطم و ینیع تقیقح هرابرد وا یسانشزاب زا »ام يارب ءایشا«
 رد ینیع ترورض و تیلع ،نوناق هرابرد وا یسانشزاب زا و هدش هداد ام هب ام ياهساسحا
 همه دننام فرازاب .ضحم شاشتغا کی هب تسا عماج هفسلف کی نداد لزنت ،تعیبط

 
A- 523هحفص ،1897 ربماتپس  5،مشش دلج ، 81 »یفسلف هلجم« ،یلتنب .م.ژ   
B- 454 هحفص ،1892 توا ،»یعیبط ملع« ،لیار .ژ .ر  
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 رییغت اب ار نآ یبسن ًاعطق هصیصخ و ناکم و نامز زا ناسنا كرد يریذپ رییغت اهتسیخام
 و ،دنراد دوجو ناکم و نامز رد اهنت تعیبط و ناسنا هک دنکیم یطاق تیعقاو نیا يریذپان
 هدوت هلیخم رد و هدش عادبا ناشیشک طسوت هک یتروص هب ناکم و نامز زا جراخ تادوجوم
 یفسلف مسیلآهدیا ياهگنرین و اوران ماهوا ،تسا هدش ظفح يرشب هدیدمتس و لهاج
 ،هدام نامتخاس هرابرد ملع ياهشزومآ .دناهدیسوپ یعامتجا متسیس کی هدیسوپ تالوصحم
 هنهک ًامئاد و دنوش هنهک تسا نکمم نورتکلا و متا هرابرد ،اذغ یئایمیش بیکرت هرابرد
 ینوطالفا قشع اب اهنت و دنک یگدنز اههدیا اب تسین رداق ناسنا هک تقیقح نیا ّاما ،دنوشیم
 ار ناکم و نامز ینیع تیعقاو هک ياهفسلف و .دنوشیمن هنهک زگره دروآ دوجو هب ینادنزرف
 هدش رکذ قیاقح نیا یفن هک نانچ مه ،تسا بذاک و هدیسوپ ًاتاذ ،تسا لمهم دنکیم یفن
 ياهتحیصن هک دناهناراکایر ردق نامه لک رد اهکیتسونگا و اهتسیلآهدیا ياهگنرین
 !ینوطالفا قشع هرابرد نویضیرف

 نورد رد ،قلطم لباقت و ناکم و نامز زا ام كرد ندوب یبسن نیب زیامت میسرت روظنم هب
 دوخ هعطق کی نم ،هلأسم نیا دروم رد یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام طخ نیب ،تخانش ياهزرم
 یمویه سومدیسهنآ-زلوش زا ینعی صلاخ یلیخ و نهک »تسیسیتیرکویرپما« کی زا هژیو
  :تشون  1792لاس رد هک منکیم لقن

 )هاگنآ( ،مینک جاتنتسا دوخ نورد رد ياههشیدنا و اههدیا زا ار "دوخ زا جراخ ءایشا" ام رگا«
 کی رد اهنت ماسجا دوجو اریز ،دنراد دوجو ام زا جراخ رد ًالمع و دنایعقاو يزیچ نامز و ناکم

 روصت لباق دوجوم نامز کی رد اهنت تارییغت دوجو و )vorhandenen( دوجوم ناکم
 )100 هحفص ،اج نامه( ».تسا

 مسیلایرتام هب ياهرذ یتح و ،دنکیم در ار مسیلایرتام ًادکؤم هک مویه وریپ نیا ،زلوش !ًاقیقد
 زا جراخ ینیع تیعقاو هلأسم و نامز و ناکم هلأسم نیب هطبار  1792لاس رد ،دهدیمنرد نت
 .درک فیصوت  1896لاس رد تسیلایرتام سلگنا هک درک فیصوت يروط نامه تسرد ار ام
 نیا یط هک تسین ینعم نآ هب نیا )1894 هم  23خروم ،»گنیرود یتنآ« رب همدقم نیرخآ(
 يرایسب نیون حلاصم هک نآ ای ،دناهدرکن يرییغت ناکم و نامز هرابرد ام ياههدیا لاس دص
-  فنیتنلاو و فولیشورو - فنرچ هک یحلاصم( .دناهدشن عمج تارظن نیا لماکت هرابرد
 تسا ینعم نآ هب نیا )دننکیم عوجر نآ هب سلگنا در يارب دوخ لایخ هب ود ره فلیشورو
 همه مغریلع ،هفسلف رد یساسا طوطخ ناونع هب ،مسیسیتسونگآ و مسیلایرتام نیب هطبار هک
 .دشاب هدرک رییغت تسناوتیمن ،دناهدش هضرع ام ياهتسیخام طسوت هک »ینیون« یماسا نآ

 نهک مسیسیتسونگآ و مسیلآهدیا هب يرگید کمک »نیون« یماسا زجب مه فنادگوب و
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 یکیژولویزیف ياضف نیب توافت هرابرد ار خام و )Hering( گنیره لیالد وا یتقو .دنکیمن
 هحفص ،کی باتک ،»مسینومویرپما«( دنکیم رارکت درجم و یکاردا ياضف نیب ای ،یسدنه و

 یسح ياضعا کمک هب هنوگچ ناسنا هک نیا .دیامنیم رارکت ار گنیرود هابتشا ًالماک ،)26
 ياههدیا ،ینالوط یخیرات لماکت کی دنور رد هنوگچ و ،دنکیم كرد ار ناکم نوگانوگ
 ینیع تیعقاو ایآ هک نیا ؛تسا زیچ کی دنیآیم تسد هب تاکاردا نیا زا ناکم هرابرد درجم
 ًالماک زیچ کی دشاب قباطم رشب میهافم و تاکاردا نیا اب هک دراد دوجو رشب زا لقتسم
 هجوت« مود هلأسم هب لوا هلأسم هرابرد حورشم تادهاشم هوبنا ریز رد فنادگوب .رگید توافتم
 .دهد صیخشت خام شاشتغا زا ار سلگنا مسیلایرتام حوضو هب دوبن رداق نیاربانب و »درکن

 ینیع« هک ،تسا »نوگانوگ دارفا براجت یعامتجا یگنهامه زا یلکش« ناکم دننام نامز
 )34 هحفص ،اج نامه( .تسا هتفهن اهنآ »یمومع تیمها« رد اهنآ »ندوب

 شخب هبرجت یعامتجا یئاونمه هک يزیچ ناونع هب زین بهذم .تسا طلغ ًاقلطم نیا
 دوجو ییینیع تیعقاو چیه ّاما .دراد یمومع تیمها ،دنکیم نایب ار تیناسنا زا يرتگرزب
 .دشاب قباطم ناهج تقلخ و نیمز هتشذگ دروم رد ًالثم ،بهذم ياهشزومآ اب هک درادن
 نامه ملع لماکت زا هلحرم ره رد هچ رگا( ملع شزومآ نیا اب هک دراد دوجو ياینیع تیعقاو
 ره رب مدقم نیمز هک تسا قباطم )بهذم لماکت زا هلحرم ره رد هک دشاب یبسن ردق
 رد و نیعم نامز کی رد هک ،تشاد دوجو کیناگرا هدام رب مدقم ،ناسنا رب مدقم ،ییهعماج
 نوگانوگ لاکشا ،فنادگوب رظن زا .تشاد دوجو تارایس ریاس اب هطبار رد نیعم ناکم کی
 سکع تسرد عقاو رد .دنهدیم قیبطت وا یکاردا هوق و ناسنا هبرجت اب ار دوخ نامز و ناکم
 و ناکم ینیع تیعقاو اب رتشیب و رتشیب ار دوخ ام كاردا و ام »هبرجت« .تسا قداص نیا
 .دننکیم سکعنم رتقیمع و رتتسرد هچ ره ار اهنآ و دنهدیم قیبطت نامز

 

 ترورض و يدازآ -6
 

 یتنآ« رد سلگنا طسوت هک ار یلیلد »یتاعلاطم«  140 - 40 تاحفص رد یکسراچانول 
 و قیقد هتسجرب روط هب« نایب ًالماک و دنکیم لقن هدش هداد هلأسم نیا دروم رد »گنیرود
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 A.دنکیم دییأت هدش رکذ رثا »زیگنا تفگش هحفص« نآ رد ار سلگنا طسوت هلأسم »بسانم
82 

 نیا رت»زیگنا تفگش« یتح و .دنراد دوجو يرایسب زیگنا تفگش ياهزیچ یتسار هب اج نیا
 لد هب ندش تسیسکرام ترسح ياهتسیخام لیخ هن ،یکسراچانول هن هک تسا تیعقاو
 .»دندرکن هجوت« ترورض و يدازآ هرابرد سلگنا ثحب تخانش يروئت تیمها هب ،رگید هدنام
 .دندومن هضرع هتسکش اپ ورس تروص هب ّاما ،دندرک یسیونور و دندناوخ ار نآ اهنآ

 نایب ار ترورض و يدازآ نیب هطبار یتسرد هب هک دوب یسک نیلوا لگه« :دیوگیم سلگنا
 هدشن كرد هک ینامز ات اهنت تسا روک ترورض .تسا ترورض كرد يدازآ وا رظن زا .درک
 و ،نیناوق نیا رب تفرعم رد هکلب تسین یعیبط نیناوق زا ندوب لقتسم يایؤر رد ،يدازآ ؛دشاب
 تمس هب بترم يزرط هب ار اهنآ ات دروآیم دوجو هب تفرعم نیا هک تسا یناکما
 دوجو رب هک ینیناوق و  یجراخ تعیبط نیناوق اب هطبار رد نیا .دهد قوس ینیعم ياهتساوخ
 رثکادح ام هک نیناوق زا هقبط ود ،دنکیم قدص ،تسا مکاح اهناسنا دوخ ینهذ و یمسج
 تساوخ يدازآ نیاربانب .مینک ناشيادج مه زا میناوتیم تیعقاو رد هن و هشیدنا رد اهنت
 تواضق هچ ره نیاربانب .عوضوم هب تبسن تفرعم اب يریگ میمصت یئاناوت رگم تسین يزیچ
 نآ اب تواضق نیا ياوتحم هک یترورض ،دشاب رتهنادازآ نیعم ییهلأسم اب هطبار رد ناسنا
 لیکشت یجراخ تعیبط رب و دوخ رب لرتنک زا يدازآ نیاربانب ...تسا رتشیب ،دش دناوخ نیعم
 - یعیبط تایرورض هب تبسن تفرعم رب هک یلرتنک ،دوشیم

Naturnotwendigkeiten  13 هحفص ،یناملآ مجنپ پاچ( .تسا هدش هداهن انب – 
112(83 

 .مینک لیلحت ،دهنیم انب ار تاظحالم نیا مامت هک ار یتخانش يروئت شریذپ راذگب

 ار تعیبط ترورض ،یجراخ تعیبط نیناوق ،تعیبط نیناوق ،دوخ لیلد يادتبا رد سلگنا ًالوا
 ناونع هب ءاکرش و تلوزتپ و سویرانوآ ،خام هک ار يزیچ نآ همه ینعی - دسانشیم زاب

 »زیگنا تفگش« لیلد هب تساوخیم ًاعقاو یکسراچانول رگا .دننکیم فیصوت »کیزیفاتم«
 و مسیسیتسونگآ و یتسیلایرتام تخانش يروئت نیب توافت هب تسناوتیمن ،دنک رکف سلگنا
 مالعا هریغ و هریغ و »یقطنم« اهنت ار نآ ای دننکیم یفن ار تعیبط رد نوناق هک ،مسیلآهدیا
 .دشاب هدرکن هجوت ،دننکیم

 
A- هدنناوخ بناج زا يدنخبل رطخ لباقم ار نیا نم .داصتقا زا زیگنا تفگش هحفص کی ...« :دیوگیم یکسراچانول 

 امش ندز سال هک تسا راجزنا هکلب دنخبل هن ،یکسراچانول قیفر دشاب بوخ ناتتین ردقچ ره ».میوگیم بهذمال

  82.دوشیم يراج بهذم اب
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 فیرعت عون نآ ،دنک عادبا ،ترورض و يدازآ يارب »یفیراعت« دنکیمن ششوک سلگنا ًایناث
 .دنلوغشم نآ هب )فنادگوب لثم( ناشنادیرم و )سویرانوآ لثم( عجترم ناداتسا هک یبتکم
 ،ار تعیبط ترورض فرط کی زا و ،دریگیم ار ناسنا تساوخ و تفرعم فرط کی زا سلگنا
 و تسا یلوا تعیبط ترورض هک دیوگیم یگداس هب ،فیراعت نداد تسد هب ياج هب و
 .دنهد قیبطت یلوا اب ار دوخ راچان هب و ًاترورض دیاب اهنیا .يوناث ناسنا نهذ و تساوخ
 .دنکیمن مارح دوخ رظن حیضوت يارب ار تاملک هک دنیبیم حضاو ردق نآ ار نیا سلگنا
 تسا یلوا تعیبط هک( مسیلایرتام زا سلگنا یمومع فیرعت زا ات دنامزال یسور ياهتسیخام
 لاح نیع رد و دننک هیالگ )!دیروایب دای هب ار دروم نیا رد فنادگوب »یجیگ« ؛يوناث نهذ و
 و  »زیگنا تفگش« ار سلگنا طسوت یساسا و یمومع فیرعت نیا صاخ ياهدرب راک زا یکی
 !دنریگ رظن رد »بسانم ییهتسجرب روط هب«

 ناسنا هب هتخانشان ترورض کی دوجو وا .دنکیمن کش »روک ترورض« دوجو رد سلگنا ً،اثلاث
 روط هچ ،اهیخام هاگدید زا ّاما .تسا راکشآ دش لقن هک ییهعطق زا ًالماک نیا .دریذپیم ار
 ،»نافرع« نیا ایآ ؟دنادب يزیچ ،دسانشیمن ار نآ هک يزیچ دوجو زا دناوتیم ناسنا

 ریذپان تخانش هسفنلایف ئیش« نیا ایآ ،تسین »اهتب« و »اهشیتیف« شریذپ ،»کیزیفاتم«
 رگا ؟مینادیم يزیچ هتخانشان ترورض کی دوجو زا ام هک میئوگب رگا تسین »یتناک
 سلگنا لیلد نیب لماک یگناگی دنتسناوتیمن ،دندوب هدرک رکف عوضوم هب یمک اهتسیخام
 »ام يارب ئیش« هب »هسفنلایف ئیش« ینوگ رگد و ءایشا ینیع تعیبط يریذپ تخانش هرابرد
 .دننکن هدهاشم ار رگید تهج زا هتخانشان و روک ترورض کی هرابرد وا لیلد و تهج کی زا
 هلحرم ره رد هبانتعم يرادقم هب یعمج تفرعم لماکت و یناسنا درف ره رد روعش لماکت
 زا ،هدش هتخانش ي»ام يارب ئیش« هب هتخانشان »هسفنلایف ئیش« ینوگرگد زا یئاهلاثم
 هدش هتخانش ي»ام يارب ترورض« هب »هسفنلایف ترورض« ،هتخانشان روک ترورض ینوگرگد
 ،درادن دوجو یناینب رظن هطقن زا  ینوگرگد ود نیا نیب یتوافت ًادبا .دنرادیم هضرع ام هب ار
 تیعقاو یسانشزاب ،تسا یتسیلایرتام ینعی ،تسا یکی دروم ود ره رد یساسا رظن هطقن نوچ
 نیناوق نیا و ناهج نیا هک تسا تیعقاو نیا و یجراخ تعیبط نیناوق و یجراخ ناهج ینیع
 .دندرگ هتخانش یئاهن روط هب وا هب دنناوتیمن زگره نکیل ،دنریذپ تخانش ناسنا يارب ًالماک
 اوه هدنب راچان هب دح نیا ات و میسانشیمن ار اوه هب طوبرم ياههدیدپ رد تعیبط ترورض ام
 زا تفرعم نیا .دراد دوجو هک مینادیم ،میسانشیمن ار ترورض نیا ام هک یلاح رد ّاما .میتسه
 ام نهذ زا جراخ  ءایشا هک تسا هتشگ لصاح تفرعم نیا هک یعبنم نامه زا ؟تسا هدمآ اجک
 زا لاثم اهنویلیم درف ره يارب هک ،دوخ تفرعم لماکت زا ینعی ،دنراد دوجو نآ زا لقتسم و
 رب و ،دنکیم لمع ام یسح ياضعا رب ئیش کی یتقو دریگیم ار لهج ياج هک یتفرعم
 ،دشاب هتفر نایم زا یلمع نانچ ناکما یتقو دریگیم ار تفرعم ياج هک یلهج زا سکع
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  .دنیبیم كرادت

 رد  )م - یتایح شهج(  salto vitaleشور اراکشآ سلگنا ،هدش رکذ لیلد هب ً،اعبار
 زا رفن کی یتح .دهدیم ماجنا کیتارپ هب يروئت زا یشهج وا ینعی ،دریگیم راک هب ار هفسلف
 ماجنا ،دننکیم لابند ار اهنآ ياپ در ام ياهتسیخام هک ،هفسلف )قمحا و( دنمشناد ناداتسا
 ملع« فقو ار دوخ هک یسک يارب يراک نینچ هک ارچ .دهدیمن هزاجا دوخ هب ار یشهج نینچ
 ،دبلطیم ار »فیراعت« هنالیحم دنویپ هک تخانش اهنآ يارب .تسا روآ تفخ هدرک »صلاخ
 يروئت رد یناسنا هدنز کیتارپ یمامت سلگنا رظن زا .رگید يزیچ کیتارپ و ،تسا زیچ کی
 نوناق نیا هک نیمه ّاما .دنیبیم كرادت تقیقح يارب ینیع رایعم کی و دنکیم ذوفن تخانش
 و ام تساوخ زا لقتسم )هدرک هراشا راب نارازه سکرام هک روط نامه( هک ،میسانشیم ار
 زورب یناسنا کیتارپ رد هک تعیبط يرورس .میوشیم تعیبط رورس ،دنکیم لمع ام نهذ
 ناسنا رس رد تعیبط ياههسورپ و اههدیدپ تسرد ینیع رظن زا ساکعنا کی هجیتن .دباییم
 )هدش راکشآ کیتارپ اب هچ نآ هدودحم رد( ساکعنا نیا هک تسا تیعقاو نیا لیلد و تسا
 .تسیدبا و قلطم ،ینیع تقیقح

 و ًالماک ،یلوق ره ،یترابع ره ًابیرقت هملک هب هملک ،سلگنا لیلد رد مدق ره ؟تسیچ هجیتن
 اب تسا داضت رد هک تسا هدش هداهن انب یتامدقم رب ،کیتکلاید مسیلایرتام تخانش رب ًارصحنم
 قباطت« ،»رصانع« هرابرد ،دنتسه اهساسحا تابیکرت ماسجا هک نیا هرابرد یخام لمهم
 نودب اهتسیخام .هریغ و هریغ و هریغ و »دراد دوجو ام زا جراخ هک یتیعقاو اب یسح تاکاردا
 زا یکی زاب شوغآ اب لاح نیع رد و ،دننکیم اهر ار مسیلایرتام ،دراد ناشزاب رما نیا هک نآ
 تشوگبآ کی زا ار دوخ هفسلف نانآ !دنیوگیم دمآ شوخ ار کیتکلاید مسیلایرتام ياهدرب راک
 فراعت هدنناوخ هب ار طولخم نیا ات دنهدیم همادا ششوک هب و دناهتفرگ یئارگطاقتلا هناریقف
 زا یئاههکت نآ هب ،دنریگیم خام زا مسیلآهدیا یمک و مسیسیتسونگآ ياهرذ نانآ .دننک
 نانآ .دنناوخیم مسیسکرام هعسوت ار شاشتغا نیا و دننکیم هفاضا کیتکلاید مسیلایرتام
 نیا هب ياهراشا نیرتکچوک ناشتاماقم هیلک و تلوزتپ ،سویرانوآ ،خام رگا دننکیم لایخ
 افرص نیا ،دناهدرک لح ار )ترورض و يدازآ( هلأسم سکرام و لگه روط هچ هک دنرادن بلطم
 دنتخادنا اج ار نیعم باتک کی زا نیعم هحفص کی یگداس هب اهنآ نوچ ،ارچ :تسا یفداصت
 هداد يور هفسلف رد مهدزون نرق رد هک یعقاو تفرشیپ هب تبسن »تاماقم« نیا هک نآ هن و
  .دنتسه و دندوب یفسلف ناشیدنا کیرات نانآ هکنآ هن و دنتسه و دندوب لهاج ًالماک دوب

 ،نیو هاگشناد رد هداتفا اپ شیپ يهفسلف ،شیدنا کیرات يهدنیامن نینچ کی هاگدید مه نیا[
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 A:]خام تسنرا

 ملع ای لماک ملع کی اهنت .دوش هداد ناشن دناوتیمن یئارگرایتخا ای یئارگربج عضوم تحص«
 یئاهطرش شیپ هب طوبرم نیا .دریگب میمصت هلأسم نیا هرابرد دناوتیم نکمم ریغ هدش تباث
 هتشذگ هدهاشم ياهیماکان ای اهتیقفوم هب هک نآ هب هتسب ،ءایشا هظحالم رد ام هک تسا

 ره ّاما .میروآیم ،میهدب يرتمک ای رتشیب )subjektives Gewicht( ینهذ نزو
 مود پاچ ،»اطخ و تفرعم«( ».تسارگربج کی يروئت رظن زا ًاترورض قیقحت نمض يرکفتم

  )282 – 83 هحفص ،یناملآ

 یتقو ،تسا هدش ادج کیتارپ زا تقد هب صلاخ يروئت یتقو ،تسین یشیدنا کیرات نیا ایآ
 و ،یعامتجا تیلاعف ،قالخا هتشر رد هک نآ لاح ،هدش دودحم »قیقحت« هتشر هب یئارگربج
 لضف ؟تسا هدش اهر »ینهذ« دروآرب کی هب هلأسم ،»قیقحت« زجب رگید ياههتشر هیلک
 فوسلیف هک نیا ّاما »،متسه ارگربج کی مدوخ راک قاتا رد نم« ،دیوگیم دنمشناد شورف
 و يروئت مه هک دشاب یئارگربج رب ینتبم ناهج زا عماج موهفم کی بسک يوجتسج هب دیاب
 هک ور نآ زا دیوگیم ترچ خام .تسین نایم رد يرکذ چیه نیا زا ،دریگربرد ار کیتارپ مه
 .تسا ترپ ًالماک ترورض و يدازآ ِکیروئت هلأسم رد

 هجوت یب نونک ات هک ار ياهدنامیقاب ،دنکیم المرب ار ام تفرعم صقن ياهزات فشک ره ...«
 »هسفنلایف ئیش يهدنامیقاب« نیا ایآ و !یلاع )283 هحفص( »...دنکیم راکشآ ،دوب هدنام
 رد هک یسک نیاربانب ...« : ًادبا ؟دنکیم سکعنم ار نآ رتقیمع هچ ره ام تفرعم هک تسا
 )283 هحفص( »...دنامب یقاب ارگرایتخا دیاب کیتارپ رد ،دنکیم عافد قلطم یئارگربج زا يروئت
 کیتارپ ،ناداتسا يارب يروئت :B.دناهدش میسقت يزیمآ تملاسم وحن هب ءایشا بیترت نیدب و
 ینهذ نشور« و يروئت رد )»نیگمرش« مسیلایرتام ینعی( یئارگینیع ،ای !ناسانشادخ يارب
 ،یسور ياوژروب هدرخ ياهگولوئدیا هک تسین زیگنا تفگش[ .کیتارپ رد »یسانش هعماج رد
 فسأت ياج ّاما C].دنهدیم ناشن هقالع یحطس هفسلف نیا اب فنرچ ات چیوسل زا اهکیندوران

 
A- خام تسنرا ،نیو هاگشناد هفسلف جیار  روسفرپ ،ناشیدنا کیرات نینچ زا یکی لیلد مه نیا :مجرتم همحرت 

Hier die Betrachtung eines solchen Obskuranten, des Ordinarismus der 
Philosophie an der Wiener Universität Ernst Mach.  S. 188 

B -لیمحت نارگید هب ار نآ اهنآ یتقو ات دنامدرم یصوصخ ًادیکا لئاسم یبهذم دیاقع« :دیوگیم »کیناکم« رد خام 
  )434 هحفص ،هسنارف همجرت( ».دنربیمن راک هب دناقلعتم يرگید هزوح هب هک یئاهزیچ دروم رد ار نآ و دننکیمن
C- ات هتفرگ چیوسزا ،اهکیندوران ،یئارگسدقم هکشخ یسور ياهگولوئدیا هک تسین روآ تفگش :مجرتم همجرت 

  ،فنرچ
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 اب دنراد و دناهدش یلمهم نانچ هتفیش دنراد ندش تسیسکرام يوزرآ هک اهنآ هک تسا
  .دنناشوپیم ار یخام لمهم یگچاپتسد

 یلیخ وا :تسین عناق مسیسیتسونگآ یلد ود و شاشتغا هب ، A]هدارا[ هلأسم دروم رد خام ّاما
 لیم اب نادنچ ًاساسا یگنسرگ زا ام ساسحا ...« :میناوخیم کیناکم باتک رد .دوریم رتشیپ
 گنس راشف اب نادنچ نینچ مه ام تساوخ و ،تسین توافتم يور اب کیروفلوس دیسا یبیکرت
 ار دوخ )میشاب دقتعم يرظن نینچ هب رگا ینعی( بیترت نیا هب ...تسین توافتم شالمحم رب
 زا یندشن كرد رابغ کی رد ار دوخ دشاب مزال هک نآ نودب تفای میهاوخ رتکیدزن تعیبط هب
 هحفص ،هسنارف همجرت( ».مینک لح اهلایخ زا یمتسیس رد ار تعیبط ای ،مینک لح اهمتا

 ینیع تیعقاو یسانشزاب ینعی ،اهنورتکلا ای »اهمتا رابغ«( مسیلایرتام هب يزاین نیاربانب )434
 دسانشیم زاب حور »لیثمت« هباثم هب ار ناهج هک مسیلآهدیا هب يزاین ،تسین )يدام ناهج

 !دسانشیمزاب )willen (هدارا هباثم هب ار ناهج هک دراد دوجو ینکمم مسیلآهدیا ّاما ؛تسین

 irgenseins«( یعون لگه ره[ مسیلآهدیا زا رترب هکلب ،مسیلایرتام زا رترب اهنت هن ام
Hegel«( ؛]میتسهB رواه نپوش مسیلآهدیا نوچ یمسیلآهدیا ره اب ندز سال زا ّاما 

 مسیلآهدیا هفسلف اب خام هطبار زا تبحص تقو ره هک ام ياهتسیخام !میتسین نادرگیور
 فیرظ هلأسم نیا لابق رد دنداد حیجرت دننکیم دومناو هدروخ مخز ناموصعم ار دوخ دوشیم
 تفای خام تارظن زا یفیصوت یفسلف ياههتشون رد تسا لکشم کلاذعم .دننامب تکاس زین

 ارگهدارا مسیلآهدیا ینعی ،Willensmetaphysik تمس هب ار وا شیارگ هک

)voluntaristisch( درک هراشا رما نیا هب نمواب .ژ .دشاب هدرکن رکذ،C رتپنیالک و 
 هتبلا خام هک دنکیم مالعا ،دزاس ینثتسم ار رما نیا هک نآ نودب ،وا هب باوج رد تسیخام
 ».تسا جیار ملع رد هک یکیزیفاتم یئارگهبرجت هب ات تسا رتکیدزن یلکرب و تناک هب«
 هراشا نیمه هب زین رکب ِ.ا )87 هحفص ،مشش باتک ،اج نامه ؛يزیرغ مسیلایرتام ینعی(
یم يراد رد و دنکیم بناج يدارا کیزیفاتم زا اهاج یضعب رد خام رگا دیوگ یم هک یتقو دنک

در وا عق دهد ؛ یم ناشن ار وا يژولو ن یمرت ندوب يدارا اهنت نیا ،دنک یم در ار نآ رگید ياج

 
Dass die russischen Ideologen des Kleinbürgertums, die Volkstümler von 
Lessewitsch bis Tschernow für eine so fade Philosophie Sympathie hegen, 
ist nicht verwunderlich  S. 187 

A- یناملآ نتم رد   / تساوخ :مجرتم همجرت  willen  
B- یناملآ نتم رد   / لگه ره :مجرتم همجرت  »irgendeines Hegel« 

C- Archiv für systematische Philosophie, Bd II, 1898, S.63  
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 ینعی( کیزیفاتم نیا بیکرت اکول یتح A.تسا ریذپان کش يدارا کیزیفاتم اب خام یکیدزن
 هراشا نیا هب زین تدنو و B.دریذپیم ار )مسیسیتسونگآ ینعی( »یئارگرادیدپ« اب )مسیلآهدیا
 رد »تسین نادرگ يور یئارگهدارا و مسیلآهدیا زا« هک تسا رگرادیدپ کی خام هک C.دنکیم
 D.تسا هدش قیدصت زین نردم هفسلف هرابرد ِزنیاه گوربوا یسرد باتک

 ياهتسیخام دیاش رگم همه يارب مسیلآهدیا هب وا شیارگ و خام یئارگطاقتلا هکنآ هصالخ
 .تسا نشور یسور

 
A- دلج ،»یفسلف هیرشن« ،»خام تسنرا یفسلف تارظن« ،رکب کیرا XIV ، 5، 1905، 548 ،547 ،546 ،536 تاحفص 

B- E. Lucka, «Das Erkenntnisproblem und Machs, Analyse de 
Empfindungen‘» in «Kantstudien», Bd. VIII, 1903 S. 400  

C- «Systematische Philosophie», Leipzig 1907, S. 131 
D- «Grundriss der Geschichte der Philosophie», Bd. 4, 9. Auflage, Berlin 1903, 

S. 250 
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 ياقفر هباثم هب یفسلف ياهتسیلآهدیا
   مسیسیتیرکویرپما نانیشناج و رگنس مه

 

 و دنویپ و یخیرات لماکت دیاب لاح .میاهدرک یسررب ار مسیسیتیرکویرپما اهنت ام نونک ات
 تناک اب سویرانوآ و خام هطبار هلأسم لوا .مینک یسررب یفسلف تاشیارگ ریاس اب ار نآ طابترا
 .دوشیم حرطم

 

 تسار زا و پچ زا یئارگتناک رب داقتنا  -1
 

 یتقو )م - مهدزون نرق( داتفه ياهلاس رد ار دوخ یفسلف يهفرح ود ره سویرانوآ و خام
 هب و ،دندرک عورش ،دوب 84»!تناک هب تشگزاب« ناملآ هنابآم داتسا ياهلفحم زور دم دایرف
 خام .دندرک عورش تناک زا ار دوخ یفسلف لماکت ،مسیسیتیرکویرپما راذگ هیاپ ود ره یتسار
 اب نم و ،دوب نم يداقتنا هشیدنا یمامت عورش هطقن )تناک( وا يداقتنا مسیلآهدیا« :دیوگیم
 هب .دنام یقاب نمؤم نآ هب تسا نکمم ریغ ّاما .منکیم ناعذا نیا هب يرازگساپس نیرتقیمع
 و ...مدیسر مویه تارظن دننامه یتارظن هب )تقونآ و( ...متشگرب یلکرب تارظن هب نم يدوز
 ».منادن تناک هب تبسن يرتراوتسا نیرکفتم ار مویه و یلکرب مناوتیمن نم زورما یتح
 )292 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«(

 ار یلکرب و مویه طخ يدوز هب تناک زا عورش اب هک دنکیم فارتعا نینچ ینشور هب خام
 .میدرگرب سویرانوآ هب .درک لابند

 هک دنکیم نایب راتفگ شیپ رد ،دوخ (1876) »قلطم هبرجت دقن« رب ياهمدقم رد سویرانوآ

 وا رظن هدنهد ناشن  )قلطم هبرجت دقن(  Kritik der reinen Erfahrung تاملک
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 تناک هب تبسن »ریذپان یتشآ رظن کی هتبلا« و تناک »قلطم لقع يداقن« هب تبسن

 نیا رد ؟تسیچ رد تناک اب سویرانوآ يریذپان یتشآ )IV هحفص ،1876 پاچ( .دشابیم
 .دوب هدرکن »هیفصت ار هبرجت« یفاک هزادنا هب ،سویرانوآ هدیقع هب ،تناک هک تیعقاو
 يرایسب و 72 و 56شخب( .دراد راک و رس »هبرجت هیفصت« نیا اب دوخ همدقم رد سویرانوآ
 لوا هلهو رد ؟دنکیم هیفصت زیچ هچ زا ار هبرجت هرابرد یتناک هیرظن سویرانوآ )رگید ياهاج
 نامه هب تسا زاجم ایآ هک هلأسم نیا ،سکع رب«[ :دیوگیم  56شخب رد وا .ّیمل ملع زا
 هبرجت قیرط نیا هب و A].ددرگ فذح هبرجت ياوتحم زا كاردا نیشیپ موهفم دئاوز ،قیرط
 ،راب نیلوا يارب تروص نیا هب ،منادیم نم هک اج نآ ات ،دیآ دوجو هب تلیضف اب يواسم قلطم
 لوبق زا ار یئارگتناک قیرط نیا هب سویرانوآ هک میاهدید ».تسا هدش حرطم اج نیا رد
 .درک هیفصت تیلع و ترورض

 هب ،هک ،دنکیم هیفصت هسفنلایف ئیش ینعی )95 شخب( رهوج ضرف زا ار یئارگتناک وا ًایناث
 ».تسا هدش دراو نآ هب هشیدنا طسوت هکلب هدشن هداد قلطم هبرجت رد« سویرانوآ يهدیقع

 تسا یکی خام فیرعت اب ًالماک دوخ یفسلف طخ زا سویرانوآ فیرعت هک دید میهاوخ يدوز هب
 تقیقح نیا هک مینک هجوت دیاب لوا ّاما .دراد قرف نآ اب يدنب لومرف بات و بآ رد اهنت و
 هیفصت« هلأسم راب نیلوا يارب  1876رد هک دوب وا هک دنکیم راهظا سویرانوآ یتقو درادن
 رد .درک حرطم ار هسفنلایف ئیش ضرف و  ّیمل ملع هراب رد یتناک هیرظن هیفصت ینعی »هبرجت
 رد ًاقیقد یئارگتناک زا داقتنا ببس تناک زا دعب هلصافالب ناملآ کیسالک هفسلف لماکت عقاو
 ناملآ کیسالک هفسلف رد طخ نیا .درک لابند ار نآ سویرانوآ هک دش یطخ نامه لوط
 رادفرط کی ،هتشیف گ.ژ و یمویه مسیسیتسونگآ رادفرط کی ،سومدیسهنآ زلوش طسوت
 زا  1792لاس رد سومدیسهنآ زلوش .تسا هدش هضرع ینهذ مسیلآهدیا ینعی ،یئارگیلکرب
 داقتنا هسفنلایف ئیش و )هریغ و 161 ،56 تاحفص ،اج نامه( یئاسانش نیمه رطاخ هب تناک
 رد يزیچ هباثم هب ار هسفنلایف ئیش ،مویه ناوریپ ای نایارگ کش ام دیوگیم زلوش .درک
 مینکیم در ار ینیع تفرعم ام )57 هحفص( .مینکیم در »هبرجت یمامت ياهزرم ءاروام«
 ام )100 هحفص( .دنراد دوجو ام زا جراخ ًاعقاو نامز و ناکم هک مینکیم یفن ام ؛)25 هحفص(
 )113 هحفص( .مینکیم در دوخ هبرجت رد ار هریغ و ورین ،تیلع ،)112 هحفص( ترورض روضح
 تناک )114 هحفص( .دهد تبسن »ام میهافم زا جراخ یتیعقاو« اهنآ هب دناوتیمن یسک
 عون میناوتیمن ام نوچ هک دیوگیم و دنکیم تابثا »کیتامگد« يوحن هب ار ندوب نیشیپ

 
A- ددرگ فذح هبرجت ياوتحم زا تسا نکمم و دیاب »درخ« دئاز "نیشیپ میهافم" ایآ هک هلأسم نیا :مجرتم همجرت 

Dagegen dürfte die Frage, ob aus dem Inhalt des Erfahrungen gleicherweise 
die Zutat der 'apriorischen Verstandesbegriffe' entfernt…  S.192 



 
 مراهچ لصف

  
181 

 باوج تناک هب زلوش .دراد دوجو هشیدنا نیشیپ نوناق کی نیاربانب ،مینک رکف يرگید
 ياههدیا زا جراخ هچ نآ ینیع تیهام تابثا يارب هفسلف رد تساهتدم لیلد نیا« :دهدیم
 ءایشا هب میناوتیم مینک لالدتسا نینچ رگا )141 هحفص( ».تسا هتفر راک هب ،دراد رارق ام

 Wie( دیوگیمن ام هب زگره هبرجت« )142 هحفص( .میهد تبسن تیلع هسفنلایف

erfahren niemals( تناک و ».دروآیم دوجو هب یئاههدیا ام رب ینیع ءایشا لمع هک 
 ئیش کی ناونع هب دیاب )دراد رارق ام لقع زا جراخ هک( زیچ نیا« هک درکن تباث هجو چیه هب

 هب دناوتیم زین ساسحا ّاما .دوش هتفرگ رظن رد )Gemut( ام ساسحا زا زیامتم ،هسفنلایف
 لقع زا یتناک داقتنا )265 هحفص( ».دوش هتفرگ رظن رد ام تفرعم یمامت يانبم اهنت ناونع
 رب ینیع ءایشا لمع اب یئاسانش لمع ره هک دهنیم انب هیضق نیا رب ار دوخ لیلد« قلطم

 و تقیقح )یتناک داقتنا( شدوخ دعب ّاما .دوشیم عورش ام )Gemut( ساسحا ياضعا
 یلکرب هجو چیه هب تناک )266 هحفص( ».دهدیم رارق لاوئس دروم ار هیضق نیا تیعقاو
 )268272 -  تاحفص( .درکن در ار تسیلآهدیا

 ان میلست ناونع هب ار هسفنلایف ئیش هرابرد تناک هیرظن یمویه زلوش هک تسا حضاو
 رد ینیع تیعقاو هک »یمگد« راهظا نیا هب ینعی .دنکیم در مسیلایرتام هب هناراوتسا
 ینیع ءایشا لمع طسوت ام ياههدیا رگید ترابع هب ای ،تسا هدش هداد ام هب ام ياهساسحا
 کیتسونگآ تناک ،کیتسونگآ زلوش .دناهدمآ دوجو هب ام یسح ياضعا رب )ام نهذ زا لقتسم(
 هب و تسا داضت رد مسیسیتسونگآ اب هسفنلایف ئیش هرابرد وا ضرف هک دنکیم شنزرس ار
 ینهذ تسیلآهدیا طسوت تناک ،رتيوق یتح هکلب ،قیرط نیمه هب .دماجنایم مسیلایرتام
 زا لقتسم هسفنلایف ئیش هرابرد تناک ضرف تسا دقتعم هک ،دریگیم رارق داقتنا دروم هتشیف

 نیب »ینشور« زیامت چیه تناک و )483 هحفص ،Bd, Werke. 1( .تسا »مسیلائر« ،دوخ
 و تناک راهظا نیا رد راکشآ يراوتساان کی هتشیف .دوشیمن لئاق »مسیلآهدیا« و »مسیلائر«
 نیا هک ارچ )480 هحفص( .تسا »ینیع تیعقاو يانبم« هسفنلایف ئیش هک دنیبیم اهیتناک
 رظن زا« هک درادیمرب دایرف تناک تسیلائر نیرسفم رب وا .تسا يداقتنا مسیلآهدیا اب داضت رد
 اهنت هک ،امش هسفنلایف ئیش .نیمز يور گرزب لیف و ،هداتسیا گرزب لیف يور نیمز امش
 )483 هحفص( »!دنکیم لمع دوخ رب ،تسا رکف کی

 »راب نیلوا يارب«وا درکیم لایخ هک نیا رد درکیم هابتشا ادیدش سویرانوآ بیترت نیا هب
 نیا هب هک نیا و تفرگ هدهع هب ار هسفنلایف ئیش و یّمل ملع زا تناک »هبرجت هیفصت«
 ،یلکرب و مویه نهک طخ وا عقاو رد .دروآ دوجو هب هفسلف رد »نیون« شیارگ کی بیترت
 تشاد هک درکیم لایخ سویرانوآ .دادیم همادا ار هتشیف .گ .ژ و سومدیسهنآ زلوش
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 ار یئارگتناک مسیسیتسونگآ تشاد اهنت وا عقاو رد .»درکیم هیفصت« لک رد ار »هبرجت«
 هدش هداد ینیع تیعقاو یفن مسیسیتسونگآ( دیگنجن تناک مسیسیتسونگآ اب وا .درکیم هیفصت
 اب هک ،تناک ضرف فذح يارب ،رتصلاخ مسیسیتسونگآ کی يارب هکلب ،)تسا ساسحا رد
 ،ریذپان تخانش هچ رگا ،دراد دوجو ياهسفنلایف ئیش هک دیگنج ،تسا داضت رد مسیسیتسونگآ
 كرد رد هدش هداد و نیشیپ هچ رگا ،دراد دوجو یتیلع و ترورض هک ،تسیتوهال و ،یتاذ
 اب اهتسیلایرتام هک نانچ ،پچ زا هن ّاما ،دیگنج تناک اب وا .ینیع تیعقاو رد هن و ،تسام
 لایخ وا .دندیگنج تناک اب اهتسیلآهدیا و نایارگکش هکنانچ ،تسار زا هکلب ،دندیگنج تناک
 نآ زا تشاد عقاو رد هک یلاح رد ،دربیم شیپ هب ار تناک زا داقتنا همانرب تشاد هک درکیم
 سومدیسهنآ زلوش زا یتقو ،بسانم يوحن هب رشیفونوک هک ياهمانرب .درکیم ینیشن بقع
 قلطم لقع نآ رد هک قلطم لقع يداقن« :درک فیصوت تروص نیا هب ار نآ ،دزیم فرح
 ئیش نآ رد هک قلطم لقع يداقن .تسا یئارگکش ،هدش هتشاذگ رانک )ّیَمل ملع ینعی(
 پاچ ،»نردم هفسلف خیرات«( ».تسا هنایارگیلکرب مسیلآهدیا ،هدش هتشاذگ رانک هسفنلایف
 )115 هحفص ،5 دلج ،1869 ،ناملآ

 ياهیخام لدج لک رد ، A»دای یخام« لک رد اههعطق نیرتبیجع زا یکی هب ار ام نیا
 و چیوکشوی ،فرازاب و فنادگوب فشک نیرتدیدج .دناسریم سکرام و سلگنا هیلع یسور
 دنکیم كولفم یششوک« فناخلپ هک تسا نیا ،دندز شاراج مقر نارازه هب هک ،فنیتنلاو
 ییهرذ اهنت هک ياهسفنلایف ئیش - هحلاصم کی کمک هب تناک اب سلگنا نداد یتشآ يارب
 فشک نیا )رگید ياهاج يرایسب و  67هحفص ،85»...یتاعلاطم«( ».تسا ریذپ تخانش
 يزیگنا تفگش تسردان مهف و ضحم شاشتغا زا اهتنا یب ًاعقاو لادوگ کی ام ياهتسیخام
 .تسا ناملآ کیسالک هفسلف لماکت دنور لک زا و تناک زا

 ود تکرش ،ود نیا هحلاصم ،مسیلآهدیا و مسیلایرتام نداد یتشآ تناک هفسلف یلصا هصیصخ
 يزیچ هک دنکیم ضرف تناک یتقو .تسا متسیس کی رد نوگمهان و داضتم یفسلف شیارگ
 یتقو .تسا تسیلایرتام کی وا ،تسام ياههدیا اب رظانتم هسفنلایف ئیش کی ،ام زا جراخ
 کی وا ،تسا یتوهال و یبالعتسا ،ریذپان تخانش هسفنلایف ئیش نیا دنکیم مالعا
 هفسلف ام تفرعم عبنم اهنت هباثم هب ،اهساسحا ،هبرجت یئاسانش اب تناک .تسا تسیلآهدیا
 تمس هب ینیعم طیارش تحت ،یئارگساسحا قیرط زا و یئارگ ساسحا تمس هب ار دوخ
 هفسلف ،هریغ و تیلع ،نامز ،ناکم ندوب نیشیپ یئاسانش اب تناک .دنکیم تیاده مسیلایرتام
 و( راوتسا ياهتسیلآهدیا و راوتسا ياهتسیلایرتام .دنکیم تیاده مسیلآهدیا تمس هب ار دوخ
 دروم يراوتساان نیا رطاخ هب هنامحریب ار تناک ود ره )اهیمویه و »صلاخ« ياهکیتسونگآ

 
A- »م  - تسا گنج حرش يارب زیمآ هنعط مسا )دایلیا لثم( »داییخام  
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 ياههصیصخ ،هدرک شنزرس شامسیلآهدیا رطاخ هب ار تناک اهتسیلایرتام .دناهداد رارق داقتنا
 ندوبن ،هسفنلایف ئیش ندوب یتوسان ،يریذپ تخانش .دناهدرک در ار وا متسیس یتسیلآهدیا
 نیناوق زا هن ار هریغ و تیلع طابنتسا هب زاین هدیدپ و هسفنلایف ئیش نیب یساسا توافت
 هب ار تناک اهتسیلآهدیا و اهکیتسونگآ .دناهداد ناشن ،ینیع تیعقاو زا هکلب ،هشیدنا نیشیپ
 ای »مسیلائر« ،مسیلایرتام هب یمیلست ناونع هب هسفنلایف ئیش هرابرد وا ضرف رطاخ
 هکلب هسفنلایف ئیش اهنت هن اهکیتسونگآ هوالع هب .دندرک شنزرس »هناحول هداس مسیلائر«
 نیشیپ لاکشا راوتسا جاتنتسا اهنت هن اهتسیلآهدیا هک یلاح رد ؛دندرک در زین ار یّمَل ملع
 هشیدنا ندناسر اب( دندیبلطیم زین ار لک کی هباثم هب ناهج راوتسا جاتنتسا هکلب ،كرد
 و )هریغ و هریغ و »یلک هدارا« کی هب ای ،»قلطم هدیا« کی هب ای ،درجم دوخ کی هب یناسنا
 دوخ ياهملعم ناونع هب ار یناسک نانآ هک نیا هب هجوت نودب« اج نیا ام ياهتسیخام
 دارفا مشچ شیپ .دندوب هدرک داقتنا مسیلآهدیا و یئارگکش هاگدید زا تناک زا هک دندوب هتفرگ
 رصنع نیرتکچوک هک ،دندرک دقن فلاخم ًالماک رظن هطقن کی زا ار تناک هک یتفص الویه
 ،هسفنلایف ئیش دنتفگ هک ،دندرک در وا متسیس رد ار مسیلآهدیا و )یئارگکش( مسیسیتسونگآ
 هک ،تسین توافتم دومن اب ًاساسا هک ،تسا یتوسان و ریذپ تخانش ًالماک ،یعقاو ینیع روط هب
 نابیرگ ،ددرگیم نوگرگد دومن هب رشب یعمج روعش و ناسنا يدرف روعش لماکت زا مدق ره رد
 زا عورشمان بیکرت کی نیا ،کمک دندز دایرف نانآ .دنتخیر رس رب كاخ و دنداد كاچ
 !تسا یئارگتناک و مسیلایرتام

 و رتراوتسا  تناک زا اهنآ هک مناوخیم ار نامياهتسیخام ياهنداد نانیمطا نم یتقو
 یئوگ هک دسریم مرظن هب نینچ هشیمه ،دندرک داقتنا ياهنهک تسیلایرتام ره زا رتلماک
 رتراوتسا هاوخ هطورشم ياهتارکومد زا نم :دز دایرف و دش قحلم ام هورگ هب 86چیوکشیروپ
 ياقآ ،تسین نیا رد یلاوئس چیه !مدرک داقتنا تسیسکرام نایاقآ امش زا رتلماک و
 زا ار بلط هطورشم ياهتارکومد دنناوتیم راوتسا یسایس رظن زا ياهمدآ ،چیوکشیروپ
 درک شومارف دیابن هتشذگ اهنیا همه زا ّاما ،درک دنهاوخ و دننک دقن فلاخم ًالماک ياههاگدید
 داقتنا ،دندوب تارکومد دح زا هدایز هک نآ رطاخ هب بلط هطورشم ياهتارکومد زا امش هک
 !میدرک داقتنا دندوبن تارکمد یفاک هزادنا هب هک نیا رطاخ هب اهنآ زا ام هک یلاح رد ،دیدرک
 زا ام هک یلاح رد ،دننکیم داقتنا تسا تسیلایرتام یلیخ هک نآ رطاخ هب تناک زا اهتسیخام
 زا ار تناک اهتسیخام .مینکیم داقتنا تسین تسیلایرتام یفاک هزادنا هب هک نآ رطاخ هب وا
 .پچ زا ام ،دننکیم داقتنا تسار

 خیرات رد لوا تسد نیدقنم زا یئاهلاثم دنناوتیم ینهذ تسیلآهدیا هیشیف و یمویه زتلوش
 ار »تسیلائر« رصانع دننکیم یعس اهنآ میدید هک روط نامه .دنشاب ناملآ کیسالک هفسلف
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 .دندرک داقتنا تناک زا هتشیف و زتلوش هک روط نامه تسرد .دننک وحم یئارگتناک زا
 همین ياهیتناکوئن زا زین ارگتاذ يارگینهذ ياهتسیلآهدیا و یمویه ياهتسیسیتیرکویرپما
 هرابود ون ییهزادنا ات سابل کی رد یلکرب و مویه ياطخ ،دندرک داقتنا ناملآ مهدزون نرق مود
 ئیش هرابرد وا یسررب هک نآ رطاخ هب هن دندرک داقتنا تناک زا سویرانوآ و خام .دوشیم رهاظ
 وا هک نآ رطاخ هب هکلب ،دوبن یتسیلایرتام یفاک هزادنا هب ،یتسیلائر یفاک هزادنا هب هسفنلایف
 زا تعیبط رد ترورض و تیلع جاتنتسا زا وا هک نآ رطاخ هب هن ؛دوب هدرک ضرف ار نآ دوجو
 دیاش زجب( ترورض و تیلع ًالصا وا هک نآ رطاخ هب هکلب ،درک يراددوخ ینیع تیعقاو
 و دندوب یکی اهتسیسیتیرکویرپما اب زین نایارگتاذ .درک ضرف ار )قلطم »یقطنم« ترورض
  1879لاس رد رلکل لاثم ناونع هب .دندرکیم داقتنا ارگیلکرب و یمویه یهاگدید زا تناک زا
 ان« يارب ار تناک ،دوتس هتسجرب فوسلیف کی ناونع هب ار خام نآ رد هک ییهتشون رد
 هدنام سپ« نیا ،»هسفنلایف ئیش« موهفم رد هک »مسیلائر هب نداهن ندرگ و يراوتسا

 Der Realismus der) .درک شنزرس ،هدش نایب »لذتبم مسیلائر يرهاظ
6)  .S .usw, Naturwissenschaft modernen مسیلائر« ار مسیلایرتام رلکل 

 هدیقع هب« :دسیونیم رلکل .دنک »)gepfefferter( رتزیت و دنت« ارنآ ات دناوخیم »لذتبم
 هب دیاب دنوشیم هدیشک صلذتبم مسیلائر تمس هب هک یتناک يروئت ياهشخب نآ هیلک ،ام

 ،یتسیلآهدیا رظن هطقن زا ،)Zwitterhaft( عورشم ان تالوصحم و اهيراوتسا ان ناونع
 یتناک تخانش يروئت ياهداضت و اهيراوتسا ان« )41 هحفص( ».دنوش هتشادرب نایم زا و وحم

 هدشن دوبان زونه يایاقب اب یتسیلآهدیا یئارگداقتنا )Verquickung( بیکرت )ياهزادنا ات(
 .تسا مسیلایرتام ،یتسیلائر مسیتامگد زا رلکل روظنم )170 هحفص( ».یتسیلائر مسیتامگد

 ًاعقاو ار دوخ هسفنلایف ئیش اب وا هکنآ رطاخ هب ار تناک ،کمر سناهوی ،رگید يارگتاذ کی

als Welt Die  کمر سناهوی( .دنکیم شنزرس ،درک ادج یلکرب زا
Wahrnehmung und Begriff, ، تناک یفسلف تیلاعف« )9 هحفص ،1880 ،نیلرب 

 ینعی( یناملآ یئارگدرخ هیلع وا هسفنلایف ئیش اب :تشاد زیگنا ثحب ًاساسا هصیصخ کی
 یئارگهبرجت هیلع يدج همانرب کی اب و تساخرب )مهدجیه نرق یمیدق یئارگنامیا
 هاچ کی رس رب كرحتم رد کی اب ار یتناک هسفنلایف ئیش نم« )25 هحفص( ».یسیلگنا
 مدق شايور یسک ؛دسریم رظن هب نئمطم و موصعم رایسب زیچ نیا :منکیم هسیاقم
 تسا نیا يارب )27 هحفص( ».دنکیم طوقس »هسفنلایف ناهج« ...هب هبترم کی و دراذگیم
 نوچ دنرادن تسود ار وا اهنآ ؛دنرادن تسود ار تناک ،نایارگتاذ ،سویرانوآ و خام ءاکرش هک
 !دوشیم کیدزن مسیلایرتام »لادوگ« هب وا اهرظن یضعب زا
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 هب هکلب ،شامسیلایرتام رطاخ هب هن ار تناک خابریوف .پچ زا تناک دقن زا لاثم دنچ نونکا و
 هداهن یئارگ هبرجت رب هک یمسیلآهدیا« ار وا متسیس و ،دنکیم شنزرس شامسیلآهدیا رطاخ

  (Werke, Bd II, S. 296) .دنکیم فیصوت ».هدش

 ام رگا دیوگیم تناک« :خابریوف طسوت تناک هرابرد مهم هژیو هب راهظا کی مه نیا
 هب - میریگب دیاب هک - میریگب رظن رد فرص ياهدومن هباثم هب ار دوخ تاکاردا تاعوضوم
 ًالمع مینادیمن هچ رگ ،دراد رارق هسفنلایف ئیش کی اهدومن هنک رد هک میریذپیم بیترت نیا
 نیا طسوت ام ساوح هک ار یقیرط ینعی ،میسانشیم ار نآ دومن اهنت هکلب ،هدش هتخاس هنوگچ

 )affiziert) .دنریگیم ریثأت نآ زا هتخانشان زیچ

 قیدصت زین ار هسفنلایف ءایشا دوجو ،دریذپیم دومن هک تیعقاو نیا ساسا رب ،ام درخ نیاربانب
 اهدومن هنک رد هک یتادوجوم نانچ زا ییهدیا بسک هک میئوگب میناوتیم دح نیا ات و ؛دنکیم
 ریذپان بانتجا هکلب اور اهنت هن ،دنتسین ياهشیدنا تادوجوم رگم يزیچ هجیتن رد و دنراد رارق
 يزیچ ناونع هب ًافرص هسفنلایف ئیش نآ رد هک تناک زا ياهعطق باختنا اب خابریوف »...تسا
 ار دوخ داقتنا لک ،هدش هتفرگ رظن رد یعقاو يزیچ ناونع هب هن و ،ياهشیدنا دوجوم ،ینهذ
 يارب )هبرجت تاعوضوم( ساوح تاعوضوم ،نیاربانب ...« :دیوگیم وا .دنکیم تیاده نآ هیلع
 یلمع تاعوضوم نهذ يارب ییهشیدنا تادوجوم کلاذعم ...تقیقح هن ،دنتسه دومن اهنت نهذ
 و هشیدنا نیب ،دوجو و دوجوم نیب ،نیع و نهذ نیب تسا يداضت تناک هفسلف !دنتسین
 دوجو ینعی( دوجوم نودب دوجو .ساوح هب دوجو .تسا هدش هتشاذگ او نهذ هب دوجوم .یتسه
 نودب دوجوم هک یلاح رد - سوسحم ءایشا - تسا فرص دومن )ینیع تیعقاو نودب اهدومن
 - اهنآ ّاما ،دوشیم رکف اهنآ هب ؛اهتاذ ،ییهشیدنا تادوجوم - تسا فرص يهشیدنا دوجو
 یعقاو ءایشا ّاما ،یقیقح ءایشا ،دناهسفنلایف ءایشا اهنآ ؛دناتینیع و دوجو دقاف ام يارب لقاال

 ، Werke( »!تقیقح زا تیعقاو ،تیعقاو زا تقیقح ندرک ادج ،يداضت هچ ّاما ...دنتسین

 ءایشا وا هک نآ رطاخ هب هن دنکیم شنزرس ار تناک خابریوف )202 – 3 ،راثآ هعومجم
 ینیع تیعقاو ینعی ،تیعقاو اهنآ يارب وا هک نآ رطاخ هب هکلب ،دنکیم ضرف ار هسفنلایف
 رد »ییهشیدنا تادوجوم« ،فرص هشیدنا ناونع هب ار اهنآ وا هک نآ رطاخ هب ،دوشیمن لئاق
 خابریوف .دندوجوم ًالمع و ًاعقاو ینعی ،»دنراد دوجو هک یتادوجوم« ناونع هب هن و دریگیم رظن
 .دنکیم شنزرس مسیلایرتام زا فارحنا رطاخ هب ار تناک

 هب ای نیاربانب و تسا داضت کی یتناک هفسلف« :تشون نیلوب هب  1858سرام  26رد خابریوف
 ».دراد قلعت هتشذگ هب« لوا يریگهجیتن ».دماجنایم یئارگساسحا هب ای ياهتشیف مسیلآهدیا

 زا خابریوف هک میاهدید )49 هحفص ،II .cit, op, Grun( ».هدنیآ و لاح هب« یمود
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 تمس هب تناک زا هزات شخرچ .دنکیم يرادبناج مسیلایرتام ینعی ،ینیع یئارگساسحا
 زا یتح ،تسا یعاجترا کش نودب ،یلکرب و مویه تمس هب ،مسیلآهدیا و مسیسیتسونگآ
 هک مه ار وا ياهاطخ شاملعم تامدخ اب هک ،وار تربلآ ،وا قاتشم وریپ و خابریوف هاگدید
 :درک داقتنا شاملعم حور رد ًالماک تناک زا ،دیزگرب ،دنتفر نایم زا سلگنا و سکرام طسوت

 و ،تسا ود ره مسیلآهدیا و مسیلایرتام ؛تسا )Amphibolie( ماهبا کی یتناک هفسلف«
 تسیلایرتام کی ناونع هب وا .تسا هتفهن شاهناگود تعیبط رد نآ تاذ كرد دیلک

 کی ناونع هب ّاما .دهدن ام زا جراخ )Wesenheit( يدوجو ،ءایشا هب تسناوتیمن
 تسا يدوجوم حور هک دنک صالخ يرواد شیپ نیا زا ار دوخ تسناوتیمن وا تسیلآهدیا
 ءایشا نآ هک یناسنا نهذ کی و یعقاو ءایشا بیترت نیا هب .سح لباق ءایشا زا توافتم ًالماک
 كرد دنتوافتم نآ اب ًالماک هک ار یئایشا دناوتیم روط هچ نهذ ّاما .دنراد دوجو ،دنک كرد ار
 تساراد ار ینیعم نیشیپ تفرعم نهذ :تسا نینچ هدش باختنا تناک طسوت هک یهار ؟دنک
 ءایشا ام هک تیعقاو نیا ،نیاربانب .دنوشیم هک دنوش رهاظ نآ رب نآ بجوم هب دیاب ءایشا هک
 اریز .میاهدرک قلخ دوخ ام هک تسا یتیعقاو میمهفیم هک میمهفیم یتروص نامه هب ار
 هک روط نامه تسرد و ،یهلا نهذ رگم تسین يزیچ دنکیم یگدنز ام نورد رد هک ینهذ
 اهنآ هک دنکیم قلخ يزیچ ءایشا زا زین ناسنا نهذ ،درک قلخ چیه زا ار ناهج ادخ
 ناشدوجو »هسفنلایف ئیش« ناونع هب یعقاو ءایشا هب نینچ تناک .دنتسین روط نآ هسفنلایف
 یقالخا لصا کی وا يارب يریذپان انف هک ارچ ،تشاد زاین حور هب تناک نکیل .دشخبیم ار
 هتفشآ گنال .ا هب صوصخ هب و لک رد اهیتناکون هب باطخ وار( نایاقآ ،هسفنلایف ئیش .دوب
 زا ار تناک مسیلآهدیا هک تسیزیچ« دیوگیم ،درک فیرحت ار »مسیلایرتام خیرات« هک رکف
 تسا نیا .دنزیم لپ مسیلآهدیا و مسیلایرتام نیب هلصاف رب ؛دنکیم ادج یلکرب مسیلآهدیا
 زیامت تسیلایرتام يارب ...دننک در ار نآ دنناوتیم هک اهنآ راذگب و ،یتناک هفسلف زا نم داقتنا
 ار تعیبط موادت اج چیه وا نوچ ،تسا دئاز ًاقلطم  ’هسفنلایف ئیش‘ و نیشیپ تفرعم نیب
 ،دریگیمن رظن رد توافتمً اساسا زیچ ود ناونع هب ار نهذ و هدام وا نوچ ،دنکشیمن مهرد
 و نهذ ات دوش لسوتم هلیح هب درادن زاین وا .دریگیم رظن رد زیچ کی هبنج ود هباثم هب هکلب
  A».دزاس هتسویپ مه هب ار ئیش

 هن ،درک شنزرس ندوب کیتسونگآ رطاخ هب ار تناک ،میاهدید هک روط نامه ،سلگنا هوالع هب

 
A- Albrecht Rau, Ludwig Feuerbachs Philosophie, die Naturforschung und 
die philosophische Kritik der Gegenwart (Ludwig Feuerbach’s philosophy, 
Natural Science and the Modern Philosophical Critique), Leipzig 1882, S.87 - 
89 
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 هیلع 1900لاس رد ،سلگنا دیرم ،كرافال .راوتسا مسیسیتسونگآ زا شفارحنا رطاخ هب

 )دوب ناشنایم رد نامز نآ رد )Charles Rappoport( تروپوپار لراش هک( اهیتناک
  :دنکیم لالدتسا نینچ

 ،دوب هدناسر نایاپ هب ار دوخ یبالقنا مادهنا هفیظو هک ،ام يزاوژروب مهدزون نرق زاغآ رد ...«
 اب ار نآ نایربوتاش ریبک روتاروکد هک یئارگکیلوتاک .درک در ار یشیدنا دازآ و يرتلو هفسلف

 هیسرم نیتسابز و ،دش دم هرابود ،درک یشاقن )peinturlurait( کیتنامر ياهگنر

)Sebastien Mercier( هب ار یصالخ ریت ات درک دراو نآ هب ار تناک مسیلآهدیا 
 هب ریپسبر تسد هب شایلصا ياهتیصخش هک ،دنزب فراعملاهرئاد باحصا مسیلایرتام
 .دندوب هدش هدرپس نیتویگ

 ششوک نارکفنشور ،دنام دهاوخ "يزاوژروب نرق" مان هب خیرات رد هک ،مهدزون نرق نایاپ رد
 رد یعاجترا تکرح .دننک درُخ تناک هفسلف طسوت ار سلگنا و سکرام مسیلایرتام دندرک
 هب ار راختفا نیا دنلیام هک 87 اهتسیلانویسارگتنا لایسوس هب هک نآ نودب - دش عورش ناملآ
 ریاس و نیتشنرب ،گربخوه بتکم رد دوخ نولام ّاما .دنک هلمح ،دنهدب نولام ،ناشربهر
 شبنج هب گرافال( A]».دندرک زاغآ ار مسیسکرام رد مرفر ،خیروز رد هک[ دوب گنیرود نادیرم
 )دنکیم هراشا )م - مهدزون نرق( داتفه ياهلاس رخاوا رد ناملآ مزیلایسوس رد کیژولوئدیا

 تناک هب ار ام زین ام رگید نارکفنشور و هینروف ،)Jaure's( سروای هک تشاد راظتنا دیاب
 ام هب یتقو دنکیم هابتشا تروپوپار ...دندش طلسم وا يژولونیمرت هب هک نآ درجم هب دندنبب
 نینچ زگره ام لوا هلحو رد .دنتسه یکی تیعقاو و لآهدیا ،سکرام يارب هک دهدیم نانیمطا
 نآ ساکعنا هک ییئیش نامه هزادنا هب هدیا کی .میربیمن راک هب ار یکیزیفاتم يزاس ترابع
 انشآ يزاوژروب هفسلف اب ار دوخ دیاب هک یئاقفر يارب هکنآ يارب ...تسا یعقاو ،تسا زغم رد
 تخس ار نایارگحور ناهذا هک مهم هلأسم نیا رهوج ،مشاب هدید هیهت یتحار بابسا ،دننک
  .داد مهاوخ حیضوت ،هتشاد لوغشم

 هک دنادیم یبوخ هب ،دریگیم دزم کنارف جنپ و دروخیم سیسوس کی هنازور هک يرگراک[
 هک دنادیم وا ؛دروخیم كوخ تشوگ شیامرفراک و دوشیم لواپچ شیامرفراک طسوت
 .تسا ندب يارب يذغم رایسب و دراد یعوبطم هزم وا سیسوس هک ،تسا دزد کی شیامرفراک
 ،دوش هدیمان تناک ای و مویه ،نوریپ ،دنکیمن یقرف چیه هک ،اوژروب رگهطسفس ،زگره

 
A- دندروآیم رد يرگید لکش هب ار مسیسکرام ،خیروز رد هک :مجرتم همجرت.  

…, die in zürich den Marxismus zu reformieren begannen.   S. 200 
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 نامه اب ؛تسوا ینهذ ینعی ،یصخش داقتعا تالوقم نیا هرابرد رگراک رظن هک دیوگیم
 تسوپ زا )رگراک( وا سیسوس و تسوا رّیَخ شیامرفراک هک دنک رکف تسناوتیم وا تیناقح
 ...دسانشب ار هسفنلایف ئیش دناوتیمن وا :اریز ،هدش تسرد یلاع يهدرک خرچ

 ار يائیش هک نآ يارب ناسنا A]...تسا هدش حرط طلغ هلأسم هک تسا نیا رد لکشم لک
 نیا زا اهنادیمیش ...هن ای دهدیم بیرف ار وا شاساوح ایآ هک دنک تباث دیاب لوا ،دسانشب
 رصانع هب ،دناهدرک لیلحت ار اهنآ .دناهدرک ذوفن ماسجا لخاد هب اهنآ - دناهتفر رتشیپ مه
 و ،دناهتخاس هرابود ناشرصانع زا ار اهنآ .دناهداد ماجنا ار سکع نایرج دعب و ،دناهدرک هیزجت
 نامه ،دروآ دوجو هب دوخ هدافتسا يارب یئایشا رصانع نیا زا تسا رداق ناسنا هک ییهظحل زا
 يادخ .دسانشیم ار هسفنلایف ءایشا هک دنک دیکأت دناوتیم ،دیوگیم سلگنا هک روط
 نیا زا رتشیب يراک تسناوتیمن ،درکیم قلخ ار ناهج رگا و تشادیم دوجو رگا ،نایحیسم

 
A- و دپاچیم ار وا امرفراک هک دنادیم یبوخ هب ،دریگیم وس دص هنازور و دروخیم سیسوس هک يرگراک :مجرتم همجرت 

 ً،ادبا .تسا يزغم رایسب ندب يارب و معط شوخ سیسوس و تسا دزد امرفراک هک ،دوشیم هیذغت كوخ تشوگ اب

 لک و ،هدشن حرطمً الماک هلأسم .دسانشب ار هسفنلایف ءایشا دناوتیمن وا نوچ اوژروب نارگهطسفس دنیوگیم نینچ

 …تسنیا هلأسم

Eine Arbeiter, der eine Wurst ißt und fünf  Frank täglich verdient, weiß 

recht gut, das er vom Unternehmer bestohlen wird und das er 

Schweinefleisch ißt, er weiß, dass sein Unternehmer ein Dieb ist, dass die 

Wurst einen angenehmen Geschmack hat und nahrhaft für den Körper ist. 

Nichts dergleichen, sagt der bürgerlicher Sophist, ganz gleich, ob der 

Pyrrhon, Hume oder Kant heißt, die Meinung des Arbeiters über diese 

Dinge ist seine persoenliche, d,h, subjective Meinung; mit dem gleichen 

Recht könnte er denken, dass der Unternehmer sein Wohltäter ist und daß 

die Wurst aus haschierter Haut gemacht ist, dann: das Ding an sich kann er 

nicht kennen…. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, daß die Frage falsch 

gestellt ist… S. 200 
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  A88».دنک

 ار سلگنا روط هچ گرافال میهد ناشن هک میدروآ تهج نآ زا ار ینالوط لوق لقن نیا ام
 مویه و تناک رد هک یئاههبنج نآ يارب هن ،درک داقتنا پچ زا ار تناک روط هچ و دیمهف
 رظن ندوب یفاکان رطاخ هب هکلب ،هسفنلایف ئیش هرابرد وا ضرف رطاخ هب هن ؛دناكرتشم
 .نآ هرابرد وا یتسیلایرتام

 هاگدید اب فلاخم ًالماک یهاگدید زا ار تناک دوخ قالخا باتک رد یکستوئاک لراک ماجنارس و
 ،زبس نم هک نیا« :دیوگیم تناک تخانش هیلع لالدتسا رد وا .دنکیم داقتنا یلکرب و مویه
 زا توافتم يزیچ زبس هک نیا ّاما ...دراد نم یئانیب يهوق رد هشیر ،منیبیم ار دیفس و خرس
 ...تسا ءایشا نیب یعقاو توافت هاوگ ،دراد رارق نم زا جراخ هک تسیزیچ هاوگ تسا خرس
 ...،دندرگیم راکشآ نم هب ینیعم نامز و ناکم رد هک ءایشا دوخ نیب ياهتوافت و اههطبار
 ...دنتسین نم یکاردا هوق تیهام هب طورشم هک دنایجراخ ناهج یعقاو ياهتوافت و اههطبار
 ام ،)تشاد تحص ناکم و نامز ندوب يراگنا هرابرد تناک هیرظن رگا( دوب نانچ نیا رگا
 همجرت( ».دراد دوجو هک نیا یتح ،مینادب دوخ زا جراخ ناهج هرابرد يزیچ چیه میتسناوتیمن
 )34 - 33 تاحفص ،یسور

 و مسیلآهدیا یمامت لماک در هب ،پچ هب تناک زا نینچ سلگنا و سکرام ،خابریوف بتکم لک
 ار سویرانوآ و خام ،ار هفسلف رد یعاجترا شیارگ ام ياهتسیخام ّاما .دیخرچ مسیسیتسونگآ
 ره سدقم قح نیا هتبلا .دندرک داقتنا یلکرب و مویه هاگدید زا ار تناک هک دندومن لابند
 ،دراد تسود هک یکیژولوئدیا عجترم ره زا هک تسیرکفنشور ره صوصخ هب و ،صخش
 رد مسیسکرام لوصا اب ار دوخ هطبار ياهشیر يوحن هب هک یناسک یتقو ّاما .دنک يوریپ
 نانیمطا ام هب و ،دننکیم شوشغم ار اهنآ و دنوریم هرفط لئاسم زا ،دناهدیرب هفسلف
 و دناقفاوت رد سکرام اب ً»ابیرقت« هک ؛دناتسیسکرام هفسلف رد »زین« اهنآ هک دنشخبیم
 .تسین دنیآشوخ ًالصا عضو نیا - دناهدرک »لیمکت« ار وا یمک اهنت

 

 
A- Paul Lafarque, «Le materialism de Marx et l'idealisme de Kant» [Der 
Materialismus von Marx und der ]Idealismus von Kant] in "Le Socialiste 88 
von 25 Februar 1900   S. 201 
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 ،»تسیلوبمسویرپما« چیوکشوی هنوگچ -2

 تفرگ دنخشیر هب ار »تسیسیتیرکویرپما« فنرچ
 

 فنرچ ياقآ هنوگچ هک مینیبب تسا روآ هدنخ ًاتعیبط نیا«[ :دسیونیم چیوکشوی .ب ياقآ

 و )Comtes( ستمُک يور هلابند و ،کیتسونگآ ِتسیویتیزوپ یکسفلیئاخیم زا دهاوخیم
 )73 ،اج نامه( A]».دزاسب سویرانوآ و خام يارب یلوارق شیپ ،رسنپسا

 همه لثم وا .تسا چیوکشوی ياقآ روآ تریح لهج ،تسا بلاج اج نیا هچ نآ لوا هلهو رد
 لقن هعطق .دنکیم ناهنپ هناداتسا یماسا و تاملک زا یشیامن ریز ار لهج نیا ،اهفولیشور
 چیوکشوی ياقآ هچ رگا و .مسیسکرام و مسیخام هطبار هرابرد تسا یفارگاراپ هب طوبرم هدش
 يارب هک روط نامه( سلگنا يارب هک دنادیمن ،دزادرپب عوضوم نیا هب هک دریگیم هدهع هب
 نیاربانب .دناکیتسونگآ يواسم روط هب یتناک طخ و یمویه طخ نارادفرط )یتسیلایرتام ره
 کی هک دنکیم فارتعا خام دوخ یتقو ،مسیخام اب لک رد مسیسیتسونگآ نداد رارق ور رد ور
 ترابع .تسا لهاج هفسلف رد صخش هک تسا نیا تابثا یگداس هب ،تسا مویه وریپ
 تسیویتیزوپ ار دوخ عقاو رد مویه نارادفرط نوچ ،تسا لمهم زین »کیتسونگآ مسیویتیزوپ«
 ًاعطق تلوزتپ هک تسنادیم دیاب ،هداد رارق دوخ ملعم ار تلوزتپ هک جیوکشوی ياقآ .دنناوخیم
 یماسا ندروآ نایم هب هرخالاب و .دریگیم رظن رد مسیویتیزوپ ناونع هب ار مسیسیتیرکویرپما
 کی هک ار هچ نآ هن مسیسکرام هک ارچ ،تسا لمهم زاب رسنپسا تربره و تمُک تسوگآ
 ار هچ نآ و تسا كرتشم ود ره رد هک ار هچ نآ هکلب ،دنکیم ادج يرگید زا ار تسیویتیزوپ
 .دنکیم در ،دزاسیم تسیویتیزوپ تسیلایرتام ياج هب ار فوسلیف کی هک

 اب ار وا ،»دنک باوخ« ار دوخ هدنناوخ ات تشاد زاین تاملک شیامن نیا هب ام فولیشرو
 و ،دنک فرحنم یهت تایئزج هب بلطم لصا زا ار وا هجوت ،دنک جیگ تاملک بیجع ياهادص

 
A- دنکیم یعس روط هچ فنرچ ياقآ مینیبب تسا بلاج هتبلا« :دسیونیم چیوکشوی .ب ياقآ :مجرتم همجرت 

 )73 ،اج نامه( ».دزاسب سویرانوآ و خام يورشیپ ار یکسفلیئاخیم ،رسنپساو تنک وریپ ،کیتسونگآ تسیویتیزوپ
«Es ist natuerlich lächerlich zu sehen, wie Herr Tchernow aus Michailowski, 
dem Agnostischen Positivisten, dem Anhänger Comtes und Spencers einen 
Vorlaeufer von Mach und Avenarius machen möchte.» (l.c. S. 73)   S. 202 
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 تسوگوا هک تسا مسیویتیزوپ عیسو نایرج و مسیلایرتام نیب ياهشیر توافت بلطم لصا
 ربرد ار سویرانوآ و خام و اهارگتناکون زا يدایز دادعت ،یکسفلیئاخیم ،رسنپسا تربره ،تنک
 وا هک یئاج ،تسا هدش نایب خابریوف گیودول رد سلگنا طسوت تقد هب بلطم لصا .دراد
 هاگودرا رد ار )هتشذگ نرق داتشه ياهلاس ینعی( هرود نآ ياهارگمویه و اهارگتناک هیلک

 نیا 89.دهدیم ياج هریغ و )نزفال = یظفلاتحت :ckerFlohkna( كولفم نایارگطاقتلا
 هک تسا ياهلأسم درب راک هب دیاب و ناوتیم یسک هچ دروم رد ار فیصوت نیا هک
 کی .دناندرک رکف زا زجاع اهنآ نوچ ،دننک رکف نآ هب دنتشادن تسود ام ياهفولیشرو
 تبحص عقوم 1892 لاس رد مه و  1888لاس رد مه سلگنا .میروآیم هدننک نشور هسیاقم
 هراشا هک یباتک اهنت هب سلگنا 90.دربیمن یمسا ،لک رد اهیمویه و اهیتناک زا ندرک
 سلگنا .دنکیم لیلحت ار نآ سلگنا هک تسا خابریوف هرابرد هکراتشا يهتشون ،دنکیم
 رس رپ ناداتسا تایرظن و تالمح لباقم رد خابریوف زا ات دربیم رایسب جنر هکراتشا« :دیوگیم
 زیچ نیا هب هک یناسک يارب .دنک عافد ،دنوشیم هدناوخ فوسلیف ناملآ رد زورما هک ادص و
 هکراتشا دوخ يارب ؛تسا یمهم عوضوم نیا ،دندنمقالع ناملآ کیسالک هفسلف نامیاز زا دعب
 ،»خابریوف گیودول«( ».مینکیم محر هدنناوخ هب ام نکیل .دشاب هدوب مزال نیا تسا نکمم
 91)25 هحفص

 لد یئانشآ کی زا ار اهتارکومد لایسوس ،ینعی »دنک محر هدنناوخ هب« تساوخیم سلگنا
 زا سپ ياهزیچ« نیا .دهد تاجن دنناوخیم فوسلیف ار دوخ هک ياهزره نایوگرپ اب ریذپ
  ؟ددرگیمرب یسک هچ هب »نامیاز

 و مینکیم زاب ار )1885 ،تراگتوتشا ،»خابریوف کیودول« ،هکراتشا .ث .ن( هکراتشا باتک
 ادج شیارگ ود نیا زا ار خابریوف ،هکراتشا .میباییم ار تناک و مویه نارادفرط هب مئاد تاراشا
 ،3 هحفص( دروآیم لوق لقن گنال .ا و دنابلدنیو ،لیر .ا زا طابترا نیا رد هکراتشا .دنکیم

 )هکراتشا باتک رد هریغ و 127 ،19 - 18

 هحفص رد و ،مینکیم زاب تفای راشتنا  1891 لاس رد هک ار سویرانوآ »ناهج یناسنا موهفم«
 هب ناگدننک یسررب رگید هچ نآ اب ام لیلحت یئاهن هجیتن« :میناوخیم یناملآ لوا پاچ 120

 ًاقلطم هن هچ رگا - تدناو .و .و ،لیر .ا ،خام .ا ،سال .ا لاثم ناونع هب ،دناهدیسر نآ

)durchgehend( زین رواهنپوش هب .تسا قفاوم نوگانوگ ياهرظن هطقن ياهرایعم اب 
 ».دینک هعجارم

 ؟دزیم هنعط هک هب ام چیوکشوی فولیشرو

 صاخ هلأسم ره دروم رد هن - شایلوصا يدنواشیوخ هب تبسن یکش نیرتمک سویرانوآ
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 تدناو اب و سال و لیر اهیتناک اب - مسیسیتیرکویرپما »یئاهن هجیتن« دروم رد هکلب
 هتسد کی همه اهنآ ایآ یتسار هب و دنکیم رکذ یتناک رفن ود نیب ار خام وا .درادن تسیلآهدیا
 ار مویه سویرانوآ و خام و دندرک هیفصت مویه کبس هب ار تناک ،سال و لیر هک ارچ ،دنتسین
 ؟یلکرب کبس هب

 کی زا ار نانآ ،»دنک محر« ناملآ نارگراک هب تساوخیم سلگنا هک تسا روآ بجعت ایآ
  ؟دهد تاجن هاگشناد »نزفال« ناداتسا ِلُگ هتسد نیا اب کیدزن یئانشآ

  .دننکیمن محر یسور هدنناوخ هب اهفولیشرو ّاما .دنک محر یناملآ نارگراک هب تسناوت سلگنا

 ياهتبسن رد یلکرب و مویه ای ،مویه و تناک زا یطاقتلا ًاساسا بیکرت کی تشاد هچوت دیاب
 ،دشابن قارغا رگا ،بیکرت رصنع نآ رب یهاگ و نیا رب یهاگ یلصا دیکأت نتشاذگ اب ،ریغتم
 اراکشآ ،رتپنیالک .ه ،یخام رفن کی اهنت هک میدید البق لاثم ناونع هب .تسا ریذپ ناکما
 شیارگ ،رگید تهج زا .دنتسه )راوتسا ياهیلکرب ینعی( ارگدوخ خام و وا هک دنکیم فارتعا
 :تسا هدش دیکأت اهنآ ناوریپ و نادیرم زا يرایسب طسوت سویرانوآ و خام تارظن رد یمویه
 کی ام .نارگید و Aاورکالد يرنه ،چیوسل یسور تسیسیتیرکویرپما ،نوسریپ ،یلیو ،تلوزتپ
 یلکرب اب ار مویه نینچ مه هفسلف رد هک گرزب اصوصخم دنمشناد کی ،دروآ میهاوخ ار لاثم
 ،تسا یلسکاه ساموت وا .دومن دیکأت بیکرت نیا یتسیلایرتام رصانع رب ّاما ،درک بیکرت
 کش نودب سلگنا هک یسک و داد رابتعا »کیتسونگآ« هژاو هب هک یسیلگنا روهشم دنمشناد
 .درک تبحص یسیلگنا مسیسیتسونگآ زا یتقو تشاد رظن رد ار يو همه رب مدقم و ًاصوصخم
 زمیج .دناوخ 92»نیگمرش ياهتسیلایرتام« ار اهکیتسونگآ عون نیا  1892 لاس رد سلگنا
 ًاصوصخم نآ رد هک ،»مسیسیتسونگآ و مسیلاروتان« دوخ باتک رد ،یسیلگنا يارگحور ،دراو
 رظن هب )229 هحفص ،2 دلج( ،دنکیم هلمح یلسکاه ،»مسیسیتسونگآ یملع نامرهق هب«
 یکیزیف تمس شیارگ هب یتسار هب یلسکاه دروم رد« :دیوگیم یتقو دراذگیم هحص سلگنا
 ار نآ ناوتیمنً ادبا هک تسا دیدش ردق نآ ًابلاغ )دناوخیم »اهساسحا ياههتشر« ار نآ خام(
 هب ینیهوت ناونع هب تسیلایرتام ناونع هرابرد وا دیدش راکنا مغریلع .دناوخ نزاوت
 يارب دروم نیا رد هک مسانشیم ار يرخؤم ناگدنسیون نم ،يو هزنم و كاپ مسیسیتسونگآ

 
A- «Bibliotheque du congres international de philosophie», Vol. IV, Henri 
Delacroix, «David Hume et la philosophie critique». (Bibliothek des 
internationalen Philosophiekongresses, Bd. IV. Henri Delacroix, "David 
Hume und die kritische Philosophie". Die Red.) Der verfasser zählt zu den 
Anhängern Humes Avenarius und die Immanenzphilosophen in 
Deutschland, Ch. Renouvier und seine Schule (die «Neokritizisten») in 
Frankreich.   
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 ار یلسکاه نیریز تاراهظا دراو زمیج و  )31 – 30 هحفص ،2 دلج( ».دنرتهتسیاش ناونع نیا
 هک تفریذپ دهاوخ تسانشآ ملع خیرات اب هک یسک ره« :دنکیم لقن دوخ هدیقع دییأت رد
 تیلع و هدام ار نآ هک يزیچ نآ ورملق هعسوت يانعم هب راصعا هیلک رد نآ تفرشیپ
 میناوخیم يدوخ هب دوخ و حور ار نآ هک يزیچ نآ یجیردت جورخ نآ اب هارمه و ،میناوخیم
 يزیچان تیمها هسفنلایف نیا« ای ».تسه ینامز ره زا شیب نونکا و ،دوب یناسنا هشیدنا زا
 بلاغ رد ار حور ياههدیدپ هک نآ ای مینک نایب حور بلاغ رد ار هدام ياههدیدپ ام ایآ هک دراد
 ّاما )خام رب انب »اهساسحا رادیاپ ًاتبسن تابیکرت«( .دراد ینیعم یبسن تقیقح مادک ره - هدام
 نوچ ،دوش هداد حیجرت اج همه دیاب یتسیلایرتام يژولونیمرت ،ملع شرتسگ نتفرگ رظن رد اب
 ای ،لباقم يژولونیمرت هک یلاح رد ...،دنکیم طوبرم ملاع ياههدیدپ ریاس اب ار هشیدنا
 کش نیاربانب ...دماجنایمن اههدیا شاشتغا و ماهبا زج يزیچ هب و تسا رمث یب هنایارگحور
 و رتدایز تعیبط ياههدیدپ ،دورب رتشیپ ملع هچ ره هک دشاب هتشاد دوجو دناوتیم یمک
 )19 - 17 هحفص ،لوا دلج( ».دش دنهاوخ هضرع یتسیلایرتام مئالع و اهلومرف اب رتراوتسا

 ناونع هب ار نآ و ،درک عانتما مسیلایرتام نتفریذپ زا هک ،یلسکاه »نیگمرش تسیلایرتام«
 رتارف »اهساسحا ياههورگ« زا عورشم ان يزرط هب هک تفرگ رظن رد »کیزیفاتم« کی
 مسیلایرتام نیب مدوب دیقم نم رگا« :تشون یلسکاه نیمه و .درک لالدتسا نینچ ،دوریم
 ار ریخا قش هک مدرکیم سح روبجم ار دوخ ،منک باختنا ار یکی قلطم مسیلآهدیا و قلطم
 )216 هحفص ،2 دلج ،دراو زمیح( ».تسا ینهذ ناهج دوجو ام نانیمطا اهنت ...منک باختنا

 دروم رد ّاما .خام هفسلف هک تسا یلکرب و مویه زا یطولخم ردق نامه یلسکاه هفسلف
 يارب يریجنا گرب هباثم هب مسیسیتسونگآ و دنایقافتا یئارگیلکرب ياههگر یلسکاه
 دراو و تسیرگید روط طولخم »يزیمآ گنر« خام رظن زا .دنکیم تمدخ مسیلایرتام ندناشوپ

)Ward( و سویرانوآ تشپ هب هنانابرهم ،دگنجیم یلسکاه اب تدش اب هک یلاح رد ارگحور 
 .دنزیم خام
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 نامزر مه ،ستننامیا هفسالف[ -3

 A]سویرانوآ و خام
 

 بتکم حالطصا هب هفسالف رکذ زا ًاررکم میناوتمن ام مسیسیتیرکویرپما زا ندرک تبحص رد

 نردلوس - تربوش و کمر ،رلکل ،)Schuppe( پوش نآ یلصا ناگدنیامن هک ارگتاذ
 تیهام و نایارگتاذ اب مسیسیتیرکویرپما هطبار تسا مزال نونکا .میزرو بانتجا دنتسه
 .مینک یسررب ،دوشیم ظعو ریخا دارفا طسوت هک ار ياهفسلف

 ،تسیویتیزوپ هفسالف زا یهورگ هک منیبیم نم هزورما ...« :تشون 1902 لاس رد خام
 ،همه ،نادنمشناد زا يزیچان دادعت زین و یئارگتاذ بتکم نارادفرط ،تسیسیتیرکویرپما
 ،اهنآ يدرف فالتخا مغریلع ،هک دننکیم یط ار یئاههار ،دنسانشب ار رگیدکی هک نیا نودب
 هب لوا دیاب ام اج نیا )9 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«( ».دنوریم هطقن کی تمس هب ًابیرقت
 ناوریپ نادنمشناد زا يزیچان دادعت هک مینک هجوت خام تسار ور و كر لومعم ریغ شریذپ
 هدیقع نیا ًایناث .دنتسه یتناک - یمویه نهک یلیخ تقیقح رد ّاما ،»نیون« ًاروصتم هفسلف
 نامه رد نایارگتاذ نآ رد هک تسا عیسو ینایرج ،نیون هفسلف نیا هک تسا مهم رایسب خام
 یسور پاچ رب همدقم رد خام .اهتسیویتیزوپ و اهتسیسیتیرکویرپما هک دنراد رارق یئاج
 )4 هحفص( »...دراد دوجو كرتشم تکرح کی نیاربانب« :دنکیم رارکت »اهساسحا لیلحت«
 نم ...دریگیم رارق یئارگتاذ هفسلف رانک رد نم ياج هوالع هب« :دیوگیم رگید ياج رد خام
 اب دیاش ،نآ اب هک منیبیمن )»قطنم و تخانش حرط« ،پوش .و ینعی( باتک نیا رد يزیچ
 - تربوش هک دنکیم روصت نینچ مه خام (46) ».مشابن قفاوم یلاحشوخ اب ،توافت یکدنا
 خام ،پوش ملهلیو دروم رد و )4 هحفص( ».دنکیم لابند ار یکیدزن ياههار« زین نردلوس
 وا هب ار »اطخ و تفرعم« ،شایفسلف ياهراک تفگ دوشب رگا هصالخ ،دوخ راک نیرخآ یتح
 .دنکیم میدقت

 هب پوش هقالع هک تشون 1894 لاس رد ،مسیسیتیرکویرپما رگید رازگ هیاپ سویرانوآ
 اهنت دیاش« پوش و وا نیب »ياهتوافت« و درک »قیوشت« و »داش« ار وا مسیسیتیرکویرپما

 
A- سویرانوآ و خام تسد رد تسد ناقیفر ناونع هب اهستننامیا :مجرتم همجرت  

Die Immanenzphilosophen als Mitstreiter von Mach und Avenarius  S. 206  
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 هرخالاب و stehendeb noch einstweilen nur vieleicht(A(».دنشاب یتقوم
 اراکشآ ،دنادیم مسیسیتیرکویرپما رد مالک نیرخآ ار وا ياهشزومآ چیوسل هک ،تلوزتپ .ژ
 .دنکیم مالعا »نیون« شیارگ ناربهر ناونع هب ار سویرانوآ و خام ،پوش ثلثم

(Einfuehrung in die Philosophie der reinen Erfahrung(، باتک 

 رد )»Das Weltproblem», 1906, S. V und 146(  - ،295 هحفص ،1904 ،مود

 تسیخام اهنت دیاش ،).II، Einf،321( تسا فلاخم یلیو اب ًاعطق تلوزتپ هتکن نیا دروم
 ،دنک ادج وا زا ًاساسا ار دوخ هک درک یعس و دش راسمرش پوش اب یکیدزن نانچ زا هک هتسجرب
 ار یتاملک سویرانوآ .دش خیبوت سویرانوآ شابوبحم ملعم طسوت دیرم نیا راک نیا يارب هک
 یلیو داقتنا هک درک هفاضا و ،تشون پوش هیلع یلیو هلاقم رب يداریا رد میدرک لقن ًاقوف هک

 Vierteljahrsschrift fuer) »دوب مکحم ،مزال ًاعقاو دح زا شیب« دیاش
wissenschaftliche Philosophie, S. 29 زین ار پوش هیلع یلیو هلاقم هک 

 ).دوشیم لماش

 راذگب ،میاهدرکانشآ نایارگتاذ هراب رد اهتسیسیتیرکویرپما يهدیقع اب ار دوخ هک نونکا
 طسوت هک ار ياهدیقع ام .مینک یسررب ار اهتسیسیتیرکویرپما هرابرد نایارگتاذ يهدیقع
 تحارص هب  1882لاس رد نردلوس تربوش .میاهدرک رکذ ،هدش راهظا 1879 لاس رد رلکل

 ،ینهذ مسیلآهدیا هدش هتخانش هدنیامن ینعی( »ردپ هیشیف اب ياهزادنا ات« ار دوخ »قفاوت«
 اب« ،)نگزتید فزژ رسپ هک دوب دنرچ ردق نامه هفسلف رد شرسپ هک ،هتشیف بیلتوگ ناهوی
 یصاخ قوش اب خام زا هک یلاح رد ،درک نایب »کمار اب ياهزادنا ات و سویرانوآ ،رلکل ،پوش
 ناداتسا نیسردم مامت طسوت هک ياهژاو - B»یخیرات - یعیبط کیزیفاتم« اب تفلاخم رد
 پوش و .دوشیم رکذ - هدش قالطا یخیرات - یعیبط مسیلایرتام هب ناملآ رد هاگشناد عجترم
 هداشگرس ياهمان رد ار راک نیا ،سویرانوآ ناهج یناسنا موهفم راشتنا زا دعب ،1893 لاس رد
 پوش هک تفگ دمآ شوخ »هناحول هداس مسیلائر رب يدییات« هباثم هب سویرانوآ روسفرپ هب
 هبرجت اب هتسجرب يوحن هب ،هشیدنا زا نم كرد« :تشون پوش .دنکیم يرادبناج نآ زا دوخ

 
A- "Vierteljahrsschriften fuer wissenschaftliche Philosophie", 1894, 18. Jahr-

gang, Heft I, S.29  
B- Dr. Richard von Schubert - Soldern, «Ueber Transcendenz des Objekts 

und Subjekts», 1882, S. 37 und $ 5. Vgl. Von selben Verfasser «Grundlagen 
einer Erkenntnistheorie», 1884, S. 3 
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 هصالخ عقوم رد  1896لاس رد نردلوس - تربوش A».تسا گنهامه )سویرانوآ( امش صلاخ
 همان بسن ،»دهنیم انب« نآ رب »ار دوخ« وا هک »هفسلف رد هناسانش شور شیارگ« ندرک
 عورش گنال زا ناملآ رد ام شبنج یعقاو زاغآ«( گنال .ف .ف هب مویه و یلکرب زا ار دوخ
 .چ ،)اهیتناکوئن نایم رد( لیار ،خام و سویرانوآ ،ءاکرش و پوش ،سال هب دعب و )»دوشیم
 هدش پاچ ياهمانرب »همدقم« رد هرخالاب B.دنکیم لابند هریغ و )نایوسنارف نایم رد( هیاونر
 هقالع راهظا و مسیلایرتام هیلع گنج نالعا رانک رد نایارگتاذ یفسلف ناگرا هرامش نیلوا رد
 يدرف نیرکفتم ياهادص نادنمشناد دوخ هاگودرا رد یتح« :میناوخیم ،هیاونر زلراچ هب
 یعیبط ملع رب هک یفسلف ریغ حور هیلع ،ناشناراکمه هدنبایدشر ربکت هیلع هک دزیخیمرب
 دنراد هزات ياهورین اهتسد همه رد ...ناد کیزیف خام لثم ...دنهدیم زردنا ،هتخادنا تسد
 هرابود اهنآ و ،دننکیم ناریو ار یعیبط مولع يریذپان اطخ هب روک نامیا دنراد و دنبنجیم
 تقیقح يهناخ هب يرتهب يدورو ات ،دننکیم زاغآ  زومرم ياههاگترپ رد ار یئاههار وجتسج
  C93».دننک ادیپ

 هک تسا هسنارف رد هتفای شرتسگ و ذوفن اب یبتکم ربهر وا .هیوونر .چ هرابرد هملک ود ای کی
 تناک یّمَل ملع و مویه یئارگهدیدپ زا یبیکرت وا کیروئت هفسلف .دنافورعم نویداقتنا - ون هب
 نوناق و مظن ،اههدیدپ طابترا هک هدش راهظا .تسا هدش در ًاقلطم هسفنلایف ئیش .تسا
 ناشیشک .تسا هدش لیدبت نید لصا هب و هدش هتشون گرزب فورح اب نوناق ؛دنانیشیپ
 هیونر هب زیمآ تناها يوحن هب تسیخام یلیو .دنوشیم دوخ یب دوخ زا هفسلف نیا اب کیلوتاک
 هدارا رایشوه ظعاو« ناونع هب و »لوا بآ هدننک هریت« ناونع هب ،»مود يراوح لپ« ناونع هب

 نارکف مه تسد نیا زا و  (Gegen die Schulweisheit) .دنکیم هراشا »دازآ
 هسنارف نابز هب وا »کیناکم« باتک یتقو و دنریذپیم ار خام هفسلف یمرگ هب هک دننایارگتاذ

 يریبدرس هب  ePhilosophiqu L'Annee - 95اهیتناکون ناگرا ،94،تفای راشتنا
 ،نآ رد هک دز فرح ییهنماد زا تسا يرورض ریغ« :تشون هیونر دیرم و راکمه کی ،نولیپ
 ».تسا قفاوم يداقتنا - ون مسیلآهدیا اب خام تبثم ملع ،هسفنلایف ئیش ،ئیش ،رهوج دقن نیا
 )179 هحفص ،1904 ،15 دلج(

 مدآ هتبلا و .دنراسمرش نایارگتاذ اب ناشیکیدزن زا همه اهنآ یسور ياهتسیخام هرابرد

 
A- «Vierteljahrsschrift fuer wissenschaftliche Philosophie», 17.Jahrgang, 1893, 

S. 384 
B- Dr. Richard von Schubert - Soldern, «Das menschliche Glueck und die 

soziale Frage», 1896, S. V, VI  
C- - «Zeitschrift für immanente Philosophie», Bd. I, Berlin, 1896, S.6, 993 
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 راظتنا ،دندرکن باختنا ار مهلاثما و فوکیشنم ،هدورتسا هار هناهاگآ هک یناسک زا دناوتیمن
 ناونع هب »ارگتاذ بتکم زا ینیعم ناگدنیامن« هب یئاهنت هب فرازاب .دشاب هتشاد يرگید
 بتکم« هک دنکیم مالعا )طلغ عقاو رد و( ًارصتخم فنادگوب A.دنکیم هراشا »مسیلائر«
 ،مسینومویرپما( ».تسا مسیسیتیرکویرپما و یئارگتناک نیب طساو لکش کی اهنت رگتاذ

 زا هبنج کی رد اهنت نایارگتاذ یلک روط هب« :دسیونیم فنرچ .و )XXII هحفص ،3 باتک
 ».دنوشیم رود نآ زا رگید ياههبنج رد ،دنوشیم کیدزن مسیویتیزوپ هب دوخ يروئت
 نیا ارگتاذ بتکم« :هک دیوگیم فنیتنلاو )37 هحفص ،»هناسانش هعماج و یفسلف تاعلاطم«(
 ».تفای یئارگدوخ تسب نب رد ار دوخ و دناشوپ بسانم ان یسابل رد ار )یخام ياههدیا( اههدیا
 و هطورشم :ینکیم باختنا و یهدیم  لوپ دینیبیم هک روط نامه )149 هحفص ،اج نامه(
 و نشور تقیقح هک نیا زا دنراد سرت ام ياهتسیخام .یئارگدوخ و مسیلائر ،نوملاسسس
 .دنیوگب نایارگتاذ هرابرد ار راکشآ

 کیرات رد و یئارگنامیا نارادبناج ،راکشآ نیعجترم نایارگتاذ هک تسا نیا تیعقاو
 دوخ کیروئت ياهراک رتشیب هدرپ یب هک تسین مه اهنآ رفن کی .دنابلقتم دوخ یشیدنا
 .دشاب هدرکن عون نآ ای نیا زا یئارگیطسو نورق هیجوت و بهذم زا یعافد ار تخانش هرابرد
 رظن زا نهذ کی ياهزاین هیلک« هک ياهفسلف ناونع هب دوخ هفسلف زا ،1879 لاس رد ،رلکل

 .Der Realismun etc.», S) .درک يرادبناج ،دنکیم فرطرب ار »دعتسم یبهذم
 ناتستورپ یناحور ياوشیپ هب ار دوخ »تخانش يروئت« ،1880 لاس رد ،کمر .ژ («73

 هکلب ،سوسحم قوفام يادخ کی هرابرد هن ظعو اب ار دوخ باتک و درک يادها نامردنیب
 نایارگتاذ فرازاب هک دوب رطاخ نیا هب دیاش( »یعقاو موهفم« کی ناونع هب ادخ هرابرد
 هب ندیشخب تینیع« هک نیا هرابرد هوالع هب و )؟داد رارق »اهتسیلائر« فص رد ار »ینیعم«
 درکیم مالعا هک یلاح رد .داد همتاخ »تسا یلمع یگدنز هدهع رب یعقاو موهفم نیا

 Die ،کمر .ژ( تسا »یملع یسانش ادخ« زا لدم کی نامردنیب»یحیسم مسیتامگد«

Welt als Wahrnehmung und Begriff، پوش )312 هحفص ،1880  ،نیلرب 

 هک دشخبیم نانیمطا ام هب ،Zeitschrift für imannente Philosophie رد
 موهفم نیا تحت گرم زا دعب یگدنز و ادخ ،دننکیم یفن ار یبالعتسا ،نایارگتاذ هچرگ

 )52 هحفص ،2 دلج ،)Zeitschrift für imannente Philosophie( .دنیآیمن

 
A- »و سویرانوآ - خام بتکم ،دناهدروآرب رس یئارگتناک زا هک بتکم زا ینیعم ناگدنیامن - نردم هفسلف ياهتسیلائر 

 ».درادن دوجو هناحول هداس مسیلائر يانبم در يارب یببس چیه ًاقلطم هک دندقتعم رگید کیدزن ياهتکرح يرایسب
 )26 هحفص »...یتاعلاطم«(
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 دزرویم رارصا »ناهج یکیزیفاتم موهفم اب ...یقالخا نوناق دنویپ« رب دوخ قالخا باتک رد وا
 ملهلیو رتکد( .دنکیم موکحم »ینعم یب ترابع« کی ناونع هب ار تلود زا اسیلک یئادج و

 لوصا«()Gerundzuge der Ethik und Rechtsphilosophie ،پوش

 رد نردلوس - تربوش )325 ،181 تاحفص ،Breslau، 1881 ،»نوناق هفسلف و قالخا

 Erkenntnistheorie reine Grundlage و ،مسج زا لبق دوخ نیشیپ دوجو 
 ار هریغ و )82 هحفص ،اج نامه( حور يریذپان انف ینعی مسج زا دعب دوخ نیشیپ دوجو
 زا عافد اب هارمه ،دنکیم لالدتسا لبب هیلع یتقو ، 96 یعامتجا هلأسم رد .دنکیم جاتنتسا

 هک دیوگیم و دنکیم عافد تسا ینتبم یتاقبط زیامت رب هک یجنر زا »یعامتجا تاحالصا«
 ،ینامداشان یهلا هیده نودب هک دنشوپیم مشچ تیعقاو نیا رب اهتارکومد لایسوس«
 مسیلایرتام هک تهج نیدب ،وا و[ )330 هحفص( ».دشاب هتشاد دوجو تسناوتیمن ینامداش
 هب یتح ای ،یئاروام یگدنز کی هب هک یسک هزورما« :)242 هحفص( هک »دنکیم مکح«
 )اج نامه( دزیریم کشا »تسا قمحا کی ،دشاب دقتعم ،نآ ناکما

 مک هیونر زا چیه يرواب شوخ رد هک یناشیدنا کیرات ،یناملآ ياهفوکیشنم نیا و
 اهنآ کیروئت يدنواشیوخ رد .دننکیم یگدنز مئاد دقع رد اهرکیتیرکویرپما اب ،دنروآیمن
 نوسریپ ای و تلوزتپ زا رتشیب يزیچ یئارگتناک رد ستننامیا ياهفوسلیف .تسین يدیدرت
 هدیقع نیا و ،دنناوخیم یلکرب و مویه نادرگاش ار دوخ ،نانآ هک میدید الاب رد ام .دنرادن
 ناشن حوضو هب هک نآ يارب A].تسا دییأت دروم یفسلف تایبدا رد ماع روط هب ارگتاذ هفسالف

 
A- زورما« :)242 هحفص( »تسا دقتعم« مسیلایرتام هک دروخیم فسأت تیعقاو نیا رب اج نیا زا و :مجرتم همجرت 

  )اج نامه( ».تسا قمحا کی ،دشاب دقتعم ،نآ ناکما هب یتح ای ،یئاروام یگدنز کی هب هک یسک
 اب مئاد هغیص رد ،دنتسین لوا بآ ناگدننک هریت هیوونر زا رتمک هک ،اهنیا نوچ یناملآ ياهفوکیشنم و
 زا يرتشیب یئارگتناک ،نایارگتاذ رد ،اهنآ کیروئت یکیدزن رد یفرح .دننکیم یگدنز اهتسیسیتیرکویرپما
 نایارگتاذ هدیقع ،دنناوخیم یلکرب و مویه نادیرم ار دوخ ،دوخ نانآ هک میدید الاب رد ام .تسین نوسریپ و تلوزتپ
 .تسا هدش هتفریذپ یفسلف تایبدا رد امومع هک

Und vergiesst dabei Tränen darüber, dass der Materialismus «herrscht» (S. 
242): «Wer heute an ein jenseitiges Leben gleubt, auch nur der Moeglichkeit 
nach, der gilt als Narr.» (Ib) Und eben diese Deutschen Menschikow, 
Obskuranten von nicht geringerer Guete als Renouvier, leben mit den 
Emperiokritikern un festem Konkubinat. Ihre theoretische Verwantschaft 
ist unbestreitbar. Vom Kantianismus haben die Innanenzphilosophen nicht 
mehr als Petzoldt und Pearson. Wir haben oben gesehen, dass sie sich 
selbst als Schüler Humes und Berkeleys bekennen, und diese Einschätzung 
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 دنچ ،دننکیم عورش یتخانش تامدقم هچ زا سویرانوآ و خام رگنس مه ياقفر نیا میهد
 .درک میهاوخ لقن نایارگتاذ ياهراک زا یساسا کیروئت هیضق

 »هبرجت رد هدش هداد« ؛»هبرجت يانبمرب« هک ار »یئارگتاذ« هژاو  1879لاس رد زونه رلکل[
 يارب یلعج كالپ کی ،یئاپورا يزاوژروب بازحا یلعج ياهكالپ دننامه و ،دهدیم انعم
 ار دوخ حیرص و هدرپ یب دوخ لوا رثا رد رلکل A].دوب هدرکن عارتخا ،تسا داسف ندناشوپ

 هک روط نامه)S, Realismus Der.206 ,21 ,2…( .دناوخیم يداقتنا تسیلآهدیا
 حوضو هب و دنکیم داقتنا مسیلایرتام هب ندش میلست رطاخ هب تناک زا رثا نیا رد وا میاهدید
 و ،لک رد مسیلایرتام اب رلکل .دنکیم مالعا یلکرب و هیشیف فرط هب و رود تناک زا ار دوخ هار
 یب ردق نامه ،هژیو هب ،هدش هداد ناشن مسیلایرتام هب نادنمشناد تیرثکا طسوت هک یلیامت اب
 .دنگنجیم کمر و نردلوس - تربوش ،پوش هک دگنجیم هنامحر

 ياههسورپ و تعیبط هب رگا ،میدرگرب يداقتنا مسیلآهدیا هاگدید هب رگا« :دیوگیم رلکل
 يارب هاگنآ ،میهد تبسن )ناسنا روعش زا جراخ يدوجو ینعی( یبالعتسا دوجو کی تعیبط
 هارمه ،دنک سح و دنیبب ار نآ دناوتیم هک اج نآ ات ،وا دوخ مسج زین و ماسجا عمجت صخش
 و ،هتسویپ یناکم رظن زا ياهیتسیز مه زا تسا ییهدش هداد ًامیقتسم هدیدپ ،نآ تارییغت اب
 لیلقت اهیلاوت و اهیتسیزمه نیا نیناوق نایب هب تعیبط حیرشت لک و ؛ینامز ياهیلاوت
 )21 هحفص( ».دباییم

 عجترم نایارگتاذ هک يزیچ نآً اساسا !تناک هب تشگزاب :دنتفگ نینچ عجترم ياهیتناکون
 تابیکرت« دراد دوجو هک يزیچ نآ لک رلکل يارب !یلکرب و هتشیف هب تشگزاب :دنیوگیم
 صاوخ زا ینیعم ياههتسد وا هک یلاح رد )38 هحفص( .تسا »اهساسحا

)Eigenschaften( فرح اب ًالثم دننکیم لمع ام یسح ياضعا رب هک ارM  و 

 هحفص( .دهدیم ناشن ، Nفرح اب دننکیم لمع تعیبط ءایشا ریاس رب هک ار رگید ياههتسد
 

der Imannenzphilosophen ist in der philosophischen Literatur allgemein 
anerkannt. S.211 

A- هدش هداد« ،»هبرجت« رب لاد ًاعقاو هک ،دوب هدرکن عارتخا ار »ارگتاذ« هژاو زونه 1879 لاس رد رلکل :مجرتم همجرت 
 بازحا ياهبسچرب هک تسا داسف ندناشوپ يارب یلعج بسچ رب کی ردق نامه تسرد و ،تسا »هبرجت رد
 ».اپورا يزاوژروب

Im Jahre 1879 hatte sich Leclair die Bezeichnung "Imannent" noch nicht 
ausgedacht, was eigentlich "erfahrungsmaessig", "in der Erfahrung 
gegeben" bedeutet und ein ebenso heuchlerisches Ausgangschild zur 
Verdeckung der Faeulnis ist, wie die Ausgangschild der europischen 
buergerlichen Parteien heuchlerisch sind.     S. 211 
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 »روعش ياههدیدپ« ناونع هب هن تعیبط زا رلکل هوالع هب )هریغ و 150

(Bewusstseinphaenomen)  یعون ناسنا هکلب دحاو صخش کی 

)menschliche Gattung( دنکیم تبحص. )رطاخ هب رگا )56 – 55 تاحفص 
 اب رلکل و دوب کیزیف داتسا خام هک یئاج ،درک رشتنم گارپ رد ار دوخ باتک رلکل هک میروایب

 راشتنا 1872 لاس رد هک Arbeit der Erfahrung 97 خام باتک زا اهنت قوش روش
 دیابن ایآ :دوشیم حرطم لاوئس نیا هتساوخان روط هب تقونآ ،دنکیم لوق لقن ،تفای
 رظن رد خام »یلصا« هفسلف یقیقح ورشیپ ناونع هب ار رلکل راکشآ تسیلآهدیا و یئارگنامیا
 ؟میریگب

 ًاعقاو وا میاهدید هک روط نامه ،دیسر »جیاتن نامه« هب Aرلکل رظن رب انب هک پوش دروم رد
 هب »سویرانوآ .ر هب هداشگرس همان« رد و ،دنکیم اعدا ار »هناحول هداس مسیلائر« زا عافد
 هلگ ».ینهذ مسیلآهدیا رد )پوش ملهلیو( نم تخانش يروئت هنایماع فیرحت« زا یخلت
 زا ًالماک دناوخیم مسیلائر زا عافد ارگتاذ پوش هک یفخم لعج یقیقح تیهام .دنکیم
 ینهذ ياهتسیلآهدیا ینعی یئارگهتشیف اب ار نایارگتاذ دیآیمن شدب هک ،تدناو هب وا باوج

 ,philosophische Studien, Loc, w 386) .تسا مولعم ،دهد اج هقبط کی رد
397, 407)  

 تسا ینعم نیدب »تسا روعش یتسه« ترابع نم دروم رد« :دهدیم باوج تادنو هب پوش
 ینعم هب ،تسا قلعتم یلوا هب یمود هک ،تسا روصت لباق ریغ  یجراخ ناهج نودب روعش هک

 دیکأت ًابلاغ نم هک تسا يرگید اب یکی )Zusammengehoerigkeit( قلطم دنویپ
  B».دنزاسیم ار یتسه مدقم لک ،ود نیا نآ رد هک ،ماهداد حیضوت و ماهدرک

 »یمسیلائر« نینچ رد ار یبلقت ریغ ینهذ مسیلآهدیا هک دشاب حول هداس ًالماک دیاب مدآ
 نآ اب قلطم دنویپ رد و »تسا قلعتم روعش هب« یجراخ ناهج :دینک رکف طقف !دهدن صیخشت
 ءارتفا دروم یتسار هب ،اهتسیلآهدیا فص رد »زرحم« روط هب هراچیب داتسا نداد رارق اب !تسا
 چیه ؛تسا قباطم سویرانوآ »یگنهامه لصا« اب ًالماک ياهفسلف نینچ !تسا هتفرگ رارق
 هفسلف ود ره ؛دنک ادج مه زا ار اهنآ دناوتیمن فنینلاو و فنرچ بناج زا یضارتعا و طایتحا
 هک يواکجنک يور زا .دش دنهاوخ هدرپس ناملآ یبآمداتسا یعاجترا تایلعج هزوم هب مه اب

 
A- Beitrag zu einer monistischen Erkenntnistheorie (Eassays in Monistic 

theory ef Knewiedge, Breslau, 1882, S.10  
B- Wilhelm Schuppe, "Die imannente Philosophie und Wilhelm Wundt" 

Zeitschrift für imannente Philosophie, Band II, S. 195 
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 ارگدوخ کی ار پوش وا هک مینک هجوت راذگب ،تسا فنیتنلاو تواضق نادقف هاوگ رگید راب کی
 ياههلاقم و  -دوبن ارگدوخ هک دروخ مسق و داد لوق پوش هک تسین نیا رد یفرح( دناوخیم
 و ،)دنتشون ءاکرش و تلوزتپ ،خام هک یتدش نامه هب تسرد - تشون هراب نیا رد مه یصاخ
 هتفگ دهاوخیم ملد .دربیم رفاو ظح »...یتاعلاطم« باتک رد فرازاب هلاقم زا لاح نیع رد
 کی لباقم رد و منک همجرت یناملآ هب ».تسام زا جراخ تیعقاو یسح كاردرا« هک ار فرازاب
 دریگیم شوغآ رد ار فرازاب بلق میمص زا ردق نامه وا .مراذگب شوه اب شیب امک يارگتاذ
 فرازاب هتفگ نوچ .دنتفرگ شوغآ رد ار وا سویرانوآ و خام ،ردلوس - تربوش ،رلکل ،پوش هک
 .تسا یئارگتاذ بتکم تایرظن اهتنا ات ادتبا زا

 یئاسانش »کیزیفاتم« ،»یعیبط ملع مسیلایرتام« :نردلوس - تربوش مه نیا ماجنارس و

 Grundlagen einer) .تسا فوسلیف نیا هدمع نمشد ،یجراخ ناهج ینیع تیعقاو
Erkenntnis-theorie, 1884, S. 21)  ملع و کیزیفاتم« :مود شخب لک و 

 و( هدمع يالب ینعی - )52 هحفص( »دربیم روعش ياههطبار هیلک زا یعیبط ملع« .)»یعیبط
 اهساسحا« زا دناوتیمن صخشم نوچ )!دزاسیم ار مسیلایرتام هک تسیزیچ نامه ًاقیقد نیا

 رد نردلوس - تربوش هتبلا )34 – 33 تاحفص( .دنک رارف »روعش تلاح کی زا نیاربانب و

x. s » soziale( تسا تخانش يروئت یئارگدوخ وا هاگدید هک درک قیدصت  1896لاس
Frage«(، ام هب هطساوالب هچ نآ« .»یلمع« یئارگدوخ هن ،»یکیزیفاتم« یئارگدوخ هن ّاما 

 Über) ».تسا هدنبای رییغت ًامئاد ياهساسحا زا یتابیکرت ،دنتسه اهساسحا هدش هداد
Transcendenz des Objekts und Subjekts, S. 73( 

 و اههسورپ تلع ناونع هب ار دیلوت يدام هسورپ سکرام« :دیوگیم نردلوس - تربوش
 ملع )هک تسردان يزرط هب هزادنا نامه هب و( هک یقیرط نامه هب ،تفرگ یلخاد ياهكرحم
 رظن رد يدرف ینورد ياهایند تلع ناونع هب ار )رشب يارب( یلومعم یجراخ ناهج یعیبط

 اب سکرام یخیرات مسیلایرتام هک نیا )Die soziale Frage, S. XVIII( ».دریگیم
 قیفر نیا رکف هب یتح ،تسا طوبرم لک رد یفسلف مسیلایرتام و یخیرات - یعیبط مسیلایرتام
 .دنک کش نآ هب هک دسریمن خام رگنس مه

 تخانش يروئت یئارگدوخ هاگدید زا هک دنشاب هدیقع نیا رب ،تیرثکا دیاش ،يرایسب دارفا«

 )transzendent( یسح قوفام هشیمه کیزیفاتم ینعی ،تسین نکمم یکیزیفاتم چیه
 ...مالیلد مه نیا .مشاب قفاوم هدیقع نیا اب مناوتیمن نم رتلماک رکفت کی زا دعب .تسا
 هک ،تسا )هنایارگدوخ( یحور طابترا ،تسا هدش هداد هک يزیچ نآ یمامت هطساوالب ناینب
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 نیا نودب ناهج هیقب .شامسج اب تسا )هشیدنا يدرف ورملق( يدرف دوخ نآ يزکرم هطقن
 روصت لباق ریغ ناهج هیقب نودب دوخ نیا هک روط نامه تسرد ،تسا روصت لباق ریغ دوخ
 اب و دسریم رظن هب نکمم ریغ هک ،دوریم نایم زا زین ناهج ،يدرف دوخ مادهنا اب .تسا
 هب اهنت یمود نیا نوچ .دنامیمن یقاب نم يدرف دوخ يارب زیچ چیه ،ناهج هیقب مادهنا
 ،دنامب یقاب ناهج رگا نیاربانب .ناکم و نامز رد هن ،دوش ادج ناهج زا دناوتیم یقطنم یقیرط

 )XVIII هحفص ،اج نامه( »...دهد همادا یگدنز هب نم گرم زا دعب دیاب نم يدرف دوخ

 ًالماک دارفا یضعب هب یخام ياهلاذتبا هیقب و »اهساسحا تابیکرت« ،»یلصا یگنهامه«
 !دنکیم هناقداص تمدخ

 کی اهنت ؟تسیچ هنایارگدوخ رظن هطقن زا )das Jenseits( گرم زا سپ یگدنز ...«
 وس نآ دوجو تسا دیقم ...یئارگحور« )اج نامه( »...تسا نم يارب یتآ ریذپ ناکما هبرجت

[Jenseits] هب یئارگحور هیلع دناوتیمن یعیبط ملع مسیلایرتام تهج رهب ّاما .دنک تباث ار 
 هسورپ زا هبنج کی اهنت ،میاهدید هک روط نامه مسیلایرتام نیا  نوچ .دوش هدروآ نادیم
 هحفص( ».تسا )»یلصا یگنهامه« =( ».زیچ همه رب طاحم یحور طاتبرا نورد رد یناهج

XXIV( 

 نآ رد هک تسا هدش هتفگ 1) (896»یعامتجا لئاسم« رب یفسلف همدقم نآ رد اهنیا مامت
 اهنت مسیخام .دوشیم رهاظ سویرانوآ و خام يوزاب رد وزاب نردلوس - تربوش تدم مامت
 .دنکیم تمدخ هنارکفنشور ندرک یجارو فده يارب ًارصحنم یسور تسیخام یتشم يارب
 !تسا هدش مالعا اراکشآ یئارگنامیا رب یشیارآ ناونع هب شايردام نیمزرس رد نآ شقن

 

 دوریم اجک هب مسیسیتیرکویرپما  -4
 

 کی اهنآ هفسلف هک میاهدید .میزادنیب سویرانوآ و خام زا دعب مسیخام لماکت هب یهاگن لاح
 مینیبب دیاب لاح .تسا تخانش يروئت يایاضق زا داضتم و طوبرمان يدنب مهرس کی ،طولخم
 دهاوخ کمک ام هب نیا اریز ،دباییم لماکت تهج مادک رد ینعی اجک هب و روط هچ هفسلف نیا
 هب و .مینک لح ار ثحب دروم لئاسم ،ثحب لباق ریغ یخیرات قیاقح هب هعجارم اب ات درک
 لوغشم هک شیارگ یلصا یفسلف تامدقم یطبر یب و یئارگطاقتلا نتفرگ رظن رد اب یتسار
 بانتجا ًاقلطم ،ءازجا و صاوخ هرابرد رمث یب ياهثحب و نآ زا نوگانوگ ریسافت ،مینآ یسررب
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 دشر هک تسا هدنز زیچ کی ؛یکیژولوئدیا نایرج ره لثم مسیسیتیرکویرپما ّاما .دنریذپان
 لیلد زا رتشیب ،دنکیم دشر تهج نآ ای نیا رد هک تیعقاو نیا و دباییم هعسوت و دنکیم
 هفسلف نیا یعقاو تیهام هک یساسا هلأسم نیا ات دنکیم کمک ام هب ینالوط ياهیشارت
 و دیوگیم دوخ دروم رد وا هچ نآ يور زا هن صخش کی دروم رد دیاب ام .مینک لح ار تسیچ
  .مینک تواضق شالامعا يور زا هکلب ،دنکیم رکف ای

 شیپ لاس تسیب زا زواجتم یساسا لئاسم همه .تسام رظن دروم رخآ هلأسم نیا نونکا
 »ناربهر« نیا هک دشیم نشور دیاب هلصاف نیا رد .تسا هدش هتفگ سویرانوآ و خام طسوت
 خام لقاال( دوخ اهنآ و .دنوش كرد دنمهفب ار اهنآ دنتساوخیم هک یناسک طسوت روط هچ
 صوصخ هب .دنریگیم رظن رد دوخ نیشناج ار یناسک هچ )دنام هدنز رتشیب شراکمه زا هک
 و ،دناسویرانوآ و خام )رادفرط ای( دیرم دننکیم اعدا ناشدوخ هک میریگب رظن رد ار یناسک
 زا دروآ میهاوخ تسد هب يریوصت ام بیترت نیا هب .دناوخیم نینچ ار اهنآ مه خام دوخ
 .یبدا بیارغ زا ياهعومجم هباثم هب هن و یفسلف نایرج کی هباثم هب مسیسیتیرکویرپما

 کی ناونع هب سویلینروک زناه ،»اهساسحا لیلحت« یسور همجرت رب خام همدقم رد
 لابند ار »یکیدزن یلیخ ياههار لقادح ،اههار نامه ًالماک هن رگا« هک »ناوج رگهدهاشم«
 اب« رگید راب کی خام »اهساسحا لیلحت« باتک رد )4 هحفص( .تسا هدش هیصوت ،دنکیم
 ار سویرانوآ راکفا هتسه هک دربیم مان نارگید و سویلینروک ياهراک زا »یلاحشوخ

 Einleitung in die) .دناهدیشخب شرتسگ رتشیب ار اهنآ و دناهتفاکش

Philosophie, deutsche Auflage, 1903, S. 48( هفسلف رب همدقم« باتک« 
 در ندرک لابند يارب دوخ یعس زا زین فلؤم هک دید میهاوخ .میریگب رظن رد ار سویلنروک

 يدیرم دوخ يور شیپ ام سپ )32 وVIII  هحفص( .دنکیم تبحص سویرانوآ و خام ياپ
 ،دنکیم عورش رصانع - اهساسحا زا مه دیرم نیا .تسا هدرک شالوبق ملعم هک میراد

 )VI هحفص( ،دنکیم دودحم هبرجت هب ار دوخ هک دنکیم مالعا هناعطاق )24 و 17 تاحفص(
 )335 هحفص( ،دناوخیم »تخانش يروئت یئارگهبرجت ای راوتسا یئارگهبرجت« ار دوخ تارظن
 ار ود ره اهتسیلایرتام و اهتسیلآهدیا »مسیتامگد« و مسیلآهدیا »ندوب يدعب کی« ًادکؤم
 هب ًاحیولت وا هفسلف هک ار )132 هحفص( نکمم »مهافت ءوس« نیا ًادیدش( ،دنکیم موکحم
 اب ،دنکیم یفن دراد دوجو ناسنا نهذ رد هک يزیچ ناونع هب تسا ناهج یسانشزاب يانعم
 كاردا کی«( دنزیمن سال فرازاب ای تلوزتپ ،سویرانوآ زا رتهنایشان هناحول هداس مسیلائر
 یئاج رد اهنت و ،میباییم ار نآ هک هدش عقاو یئاج رد ،يرگید یسح كاردا ره دننام ،یئانیب
 ،هدشن سمل بذاک هفسلف کی طسوت هک ،ماخ نهذ کی هک یئاج ینعی ،میباییم ار نآ هک
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 انف هب ،هدش هتفریذپ شاملعم طسوت نینچ هک دیرم نیا و )125 هحفص - »دهدیم رارق ار نآ
 دیرم نیا دیشخبب ،يداتسا یلدنص رد سیلپ رسفا نیا .دسریم ادخ و يریذپان

 لیدبت ینیشام مدآ کی هب ار ناسنا مسیلایرتام - درادیمرب ویرغ »رخأتم ياهتسیویتیزوپ«
 ،تامیمصت يدازآ هب داقتعا اب هارمه )م - مسیلایرتام( هک تسین نیا نتفگ هب يزاین« .دنکیم
 نامه .دنکیم دوبان زین ار اهنآ يارب ام تیلوئسم و ام لامعا یقالخا شزرا تاظوحلم هیلک
 تشاددای )116 هحفص( ».دنامیمن یقاب یئاج زین گرم زا سپ تایح همادا هدیا يارب روط
 )دناهدش رامحتسا ملع درم نیا طسوت هک یناناوج دیاش( تیبرت و میلعت :تسا نیا باتک رخآ
 يارب هن )تسا يرورض( مارتحا نیقلت يارب« »زیچ ره زا لبق« و هکلب لمع يارب اهنت هن
 يارب ،یئابیز و هفیظو یندرمژپان ياهشزرا يارب هکلب یقداصت تنس کی یلاقتنا ياهشزرا

 )357 هحفص( ».تسا مزال ،تسام یب و ام اب هک )dem Gottlichen( یهلا حور

 ره زا وا یفن نتفرگ رظن رد اب خام هفسلف رد تفگ هک دینک هسیاقم فنادگوب راهظا اب ار نیا
 و هدارا يدازآ ،ادخ هدیا يارب )فنادگوب زا دیکأت( »یئاج چیه ًاقلطم« »هسفنلایف ئیش« هنوگ

 خام هک یلاح رد )XII هحفص( ».دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن و درادن دوجو« حور يریذپان انف
 یتح هن و ،»درادن دوجو یخام هفسلف« هک دنکیم مالعا )292 هحفص( باتک نیمه رد

 هتفاکش ار سویرانوآ ياههدیا هتسه هک مه ار )Cornelius( سویلنرک هکلب نایارگتاذ
 ناونع هب ار »یخام هفسلف«ً اقلطم فنادگوب ،لوا هجرد رد ،نیاربانب !دنکیم هیصوت ،دوب
 دسریم یئارگنامیا هب دوخ هکلب ،دوریم یئارگنامیا لاب ریز هب اهنت هن هک ینایرج
 یفن نداد طبر نوچ :دنادیمن ار هفسلف خیراتً اقلطم فنادگوب مود هجرد رد .دسانشیمن
 ایآ .تسا هفسلف خیرات هب نیهوت هسفنلایف ئیش هدیا یفن اب دش رکذ اقوف هک یئاههدیا
 ئیش عون ره در اب مویه راوتسا ناوریپ مامت هک دنک یفن ار نیا دهاوخیم فنادگوب
  ؟دننکیم زاب اههدیا نیا يارب ار اج اقیقد ياهسفنلایف

 در ار ياهسفنلایف ئیش عون ره هک ،ینهذ ياهتسیلآهدیا هرابرد يزیچ زگره فنادگوب ایآ
 اههدیا نیا يارب ؟تسا هدینشن دننکیم زاب اههدیا نیا يارب یئاج بیترت نیا هب و دننکیم
 ،درادن دوجو یکاردا یتسه زج يزیچ دزومآیم هک »دشابن یئاج دناوتیم« ییهفسلف رد اهنت
 تیعقاو اهنت ،همه هب انشآ یکیزیف ناهج ،یجراخ ناهج هک ،تسا تکرح رد يهدام ناهج هک
 هک تسا نیمه رطاخ هب ًاقیقد و نیمه رطاخ هب و .مسیلایرتام هفسلف رد ینعی - تسا ینیع
 هفسلف لک رد و ،خام دیرم سنویلنرک نینچمه ،دناهدش هیصوت خام طسوت هک ینایارگتاذ
 .دنگنجیم مسیلایرتام اب ،هناداتسا

 سویلنرک در هب عورش ،دش هراشا نانآ هب دادیور نیا هک نآ زا دعب اهنت ام ياهتسیخام
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 رلدآ کیردرف هب یسک مولعم رارق زا .دنتسین شزرا اب دایز یئاهندرک در نینچ .دندرک
 هیصوت نینچ یتسیلایسوس هیرشن کی رد ار سویلنرک نیا وا نیاربانب و ،هدرکن »راطخا«

 یلیخ و دناوخ ناوتیم ناسآ هک يراک« :Der Kampf, 1908, 5, S. 235) .دنکیم
 يارب یئارگنامیا نارگهظعوم و ضحم یفسلف نیعجترم ،مسیخام کمک هب )»دیدنسپ
 !دنوشیم هدز اج ملعم ناونع هب نارگراک

 شور ّاما :درک فشک سویلنرک رد ار غورد ،دشاب هدرک راطخا وا هب یسک هک نآ نودب تلوزتپ
 روصت ،ناهج هک نیا راهظا« :دینک شوگ نیا هب .تسا دیراورم کی ،غورد نیا هیلع وا هزرابم
 )!تسین یخوش - میگنجیم اهنآ اب ام هک - دننکیم راهظا اهتسیلآهدیا هک نانچ( تسا
 نآ هشیدنا هب ًارصحنم نآ دوجو ؛دیوگب هلیسو نادب دهاوخب ناسنا هک دراد ینعم ینامز اهنت
 و دنکیم رکف نآ هب وا هک دراد دوجو ینامز ات اهنت ناهج نآ ؛دراد یگتسب دارفا نآ ای درف
 دارفا ای درف هشیدنا هب ار ناهج ام سکعرب .درادن دوجو ،دنکیمن رکف نآ هب وا هک يزیچ
 یلمع هشیدنا هب ای ندیشیدنا لمع هب ناهج دوجو رتنشور ترابع هب ،مینکیمن هتسباو
 .تسا هتسباو لک رد هشیدنا هب - یقطنم موهفم هب ًارصحنم و - هکلب ،درادن یگتسب
 نامه .تسا کیتسونگآ یئارگدوخ همین هجیتن و دنکیم شوشغم مه اب ار ود نیا تسیلآهدیا

 )Einfuehrung, 2, S. 217( ».مینیبیم سویلنروک دروم رد هک روط

 ًاتقیقح !دنکیم دوبان ار اهتسیلآهدیا تلوزتپ !98درک یفن ار هایس ياههنیباک دوجو نیپیلوتسا
 يارب ات تساهتسیلآهدیا هب هیصوت هیبش ردقچ مسیلآهدیا يدوبان نیا هک تسا روآ بجعت
 یگتسب هشیدنا هب ناهج هک نیا نتفگ .دنهد جرخ هب يرتشیب تراهم مسیلآهدیا ندناشوپ
 ،دراد یگتسب لک رد هشیدنا هب ناهج هک نیا نتفگ .تسا رگید يریبعت هب مسیلآهدیا ،دراد
 رگا !تسیزاوژروب يزاب ناتالراش لیمکت هملک کی رد - يداقتنا مسیلائر ،رخأتم مسیویتیزوپ
 .تسا کیتسونگآ همین يارگدوخ کی تلوزتپ ،تسا کیتسونگآ يارگدوخ همین کی سویلنرک
  !دینزیم فال دیراد امش نایاقآ

 کی« :دسیونیم دوخ  Erkenntnis und Irrtum مود پاچ رد خام .میهدیم همادا
 شایلصا تاکن مامت ياپ مناوتیم نم هک یحیضوت« )خام تایرظن( »،کیتامتسیس حیضوت

 Die) ».تسا هدش هداد رتپنیالک زناه رتکد داتسا طسوت ،مراذگب هحص

Erkenntnistheorie der Naturforschung der Gegenwart, 
Leipzig, 1905(  2هرامش زناه  )نیا .میریگب رظن رد ار )م - دوب زناه مه سویلنرک مسا 

 تایرشن رد خام یفسلف تارظن هرابرد هلاقم یهوبنا :تسا مسیخام شخپ رومأم روسفرپ
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 رد - خام زا ياهمدقم اب خام طسوت هدش هیصوت ياهراک همجرت ،یسیلگنا و یناملآ هب ،یفسلف
 )ینوریب و ینورد( نم هبرجت یمامت ...« :وا تارظن مه نیا .»ملعم« تسار تسد هملک کی
 هداد نم هب ،نم روعش زا یشخب ناونع هب ،یناور هسورپ ناونع هب نم لامآ و راکفا همه
 یناور رصانع زا یئانب ،میناوخیم یکیزیف ام هک ار هچ نآ« )18 هحفص ،اج نامه( ».دناهدش

 بسک لباق فده اهنت ینیع )itGewisshe( نیقی هن ینهذ نامیا« )144 هحفص( ».تسا
 يزیچ« :دنکیم هفاضا ار راهظا نیا هک تسا رتپنیالک زا دیکأت( )9 هحفص( ».تسا یملع ره
 دوجو يرگید ياهنهذ هک ضرف نیا« )»دش هتفگ یلمع لقع يداقن رد تناک طسوت هباشم
 رد ایآ هک ...منادیمن نم« (42) ».ددرگ تابثا هبرجت اب دناوتیمن زگره هک تسا یضرف دنراد
  )43 هحفص( ».دنراد دوجو نم دوخ زا جراخ يرگید ياهدوخ لک

 رد« )کیتاموتا = Spontanität(» (Spontanität) تیلاعف زا« :5 فارگاراپ رد
 دروم رد .تسا یکیناکم الماک اههدیا یلاوت یناویح ياهنیشام دروم رد هک میناوخیم »روعش
 دوخ یعیبط تلاح رد ام روعش تیفیک« .تسا قداص نیمه مینیبیم باوخ هک یتقو مه ام
 و ،دننآ دقاف ًالماک )اهنیشام( نیا هک تساراد ار یتیصاخ يو ،تسا توافتم نیا اب ًاساسا
 هب :میهد حیضوت یکیتاموتا ای و یکیناکم یقیرط هب ار نآ هک تسا لکشم ام يارب لقادح
 ،دنک ادج شروعش تالاح زا ار دوخ دناوتیم یصخش ره .دوخ یتیلاعف - دوخ حالطصا
 و دجنسب ار اهنآ نوگانوگ ءازجا ،دنک لیلحت ار اهنآ دناوتیم ،دنک باسح ار اهنآ دناوتیم
 عومجم اب ًاساسا ام دوخ نیاربانب .تسا )هطساوالب( هبرجت زا تیعقاو کی اهنیا همه .هریغ
 نژیسکا و نژردیه ،نبرک زا رکش .دشاب لداعم نآ اب دناوتیمن و دراد قرف روعش تالاح
 هوق تسناوتیم ،هسیاقم يور زا تقونآ میدادیم تبسن حور کی نآ هب رگا ؛دوشیم لیکشت

 )30 – 29 تاحفص( ».دشاب اراد دوخ تساوخ هب ار نبرک و نژیسکا ،نژردیه تکرح تیاده
 تسا یتساوخ لمع کی - یئاسانش لمع« :دعب لصف رد  4فارگاراپ

)Willenshandlung(«، »هک دوش هتفرگ رظن رد زرحم اعطق يرما ناونع هب دیاب نیا 
 .يرایتخا لامعا و يرابجا لامعا :دناهدمع هورگ ود هب میسقت لباق نم یناور براجت هیلک
 تسا نکمم هک نیا« )47 هحفص( ».دناقلعتم ریخا لامعا هب یجراخ ناهج تاریثأت هیلک
 نانادکیزیف يارب ردق نامه ...داد هعسوت تایعقاو زا ورملق کی هرابرد ار ینوگانوگ ياهيروئت
 هصیصخ اب زین تیعقاو نیا و تسا راگزاسان قلطم تخانش يروئت کی تامدقم اب هک تسانشآ
 طیارش هب دیقم ام هدارا هک تسا ینعم نیا هب ًاحیولت نینچمه ؛تسا طبترم ام راکفا يدازآ
 )50 هحفص( ».تسین یجراخ

 یئاج ًاقلطم« خام هفسلف رد هک دوب روسج راهظا نیا رد ردقچ فنادگوب هک دینک تواضق الاح
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 !دنکیم هیصوت ار رتپنیالک نوچ ياهنومن خام دوخ یتقو ،»درادن دوجو دازآ هدارا يارب
 رد رتپنیالک .دزاس ناهنپ ار خام ای دوخ مسیلآهدیا دنکیمن ششوک ریخا صخش هک میاهدید
 میهافم تیهام هرابرد ار )خام رظن( يرگینهذ رظن نامه زتره« :تشون  1898- 1899 لاس
 هب ار روهشم نادکیزیف ياپ یقح هچ اب رتپنیالک( »زتره و خام رگا ...« »...دنکیم مالعا ام
 هیلک ینهذ أدبم رب دیکأت رطاخ هب مسیلآهدیا هاگدید زا« )دید میهاوخ يدوز هب ،دشکیم نایم
 هاگدید زا .دنریگیم زایتما ینیعم يدرف میهافم اهنت هن و - اهنآ نیب طابترا و ام میهافم
 ناونع هب هبرجت اهنت هک دنریگیمن نیا هب ناعذا  رطاخ هب يرتمک زایتما یئارگهبرجت

 Archiv für( ».دهد خساپ ار اهنآ یتسرد هلأسم دناوتیم هشیدنا زا لقتسم ییهمکحم
systematische Philosophie، رد وا )70 – 69 هحفص ،1898 - 99 مجنپ باتک 

 هب« ،تسا توافتم یلکرب و تناک اب خام نآ رد هک یطاقن هیلک مغریلع هک تشون 1900 لاس
 یعیبط ملع رد بلاغ یکیزیفاتم یئارگهبرجت اب هن و تسا رابت کی زا اهنآ اب وا لاح ره
 هدمع فده یتسار هب هک )دنارب نابز رب ار ناطیش مسا درادن تسود داتسا !مسیلایرتام ینعی(
 هطقن« :تشون  1903 لاس رد يو )87 هحفص ،6 دلج ،اج نامه( ».دزاسیم ار خام تالمح
 ».دناسر نایاپ هب ،درک عورش تناک هک ار هچ نآ خام ...تسا ریذپان راکنا خام و یلکرب عورش

)Kantstudien، 374 ،314 هحفص ،1903 ،8 باتک( 

 مه ار )Th. Zieher( رهیست .ت خام »اهساسحا لیلحت« باتک یسور پاچ رب همدقم رد
 ام ».دنکیم لابند ار یکیدزن یلیخ ياههار لقادح ،اههار نامه هن رگا هک« :دنکیم رکذ
 »یکیژولویزیف - وکیسپ تخانش يروئت« رهیست رودوئت روسفرپ باتک

)Psychophysiologische Erkenntnistheorie, Jena 1898( رظن رد ار 
 .دنکیم عوجر نیریاس و پوش ،سویرانوآ ،خام هب همدقم رد فلؤم هک مینیبیم و میریگیم
 هک تسا نیا رهیست »رخأتم« يروئت .دراد شلوبق ملعم هک میراد يدیرم ام هرابود مه اج نیا
 ».دنزیگنایمرب ار ام ياهساسحا یعقاو ءایشا« هک دشاب دقتعم دناوتیم »رارشا عمج« اهنت
 :دشاب دناوتیمن یلکرب تاملک زج ياهحولرس ،تخانش يروئت ياهژاو رد رب« و )3 هحفص(
 هب هچ نآ« )5 هحفص( »!دنراد دوجو ام ناهذا رد هکلب ،دنرادن دوجو هسفنلایف یجراخ ءایشا
 یناور ریغ .دنراد ياج یناور هملک رد ود ره و ،دنتسه اههدیا و اهساسحا تسا هدش هداد ام
 ،دنتسین يدام ماسجا طباور تعیبط نیناوق« )100 هحفص( ».تسا ینعم زا یلاخ ياهملک
 - »نیون« موهفم نیا )104 هحفص( ».دنا»هتفای لیلقت ياهساسحا« طباور هکلب

 )Orginalität( یلصا رهیست یئارگیلکرب رد هک ار هچ ره - »هتفای لیلقت ياهساسحا«
 !دوشیم لماش ،تسا
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 .درک در تسیلآهدیا کی ناونع هب ار رهیست دوخ »همدقم« مود دلج رد 1904 لاس رد تلوزتپ

  روورف ،رهیست ،رتپنیالک ،سویلنرک  1906 لاس وا )301 – 298 هحفص(

(«Das Weltproblem etc.», S. 137, Anm)  

 نیا مامت دروم رد ،دینیبیم .دوب هدرک دراو ،»اهتسینوموکیسپ ای اهتسیلآهدیا« تسیل رد ار
 دوجو »سویرانوآ و خام تارظن زا« اهنآ ریسفت رد »مهافت ءوس« کی ردق نارگ ياهروسفرپ
 )اج نامه( .دراد

 »یتح« و مسیلآهدیا ءارتفا دروم ناشنانمشد طسوت اهنت هن اهنآ !سویرانوآ و خام هراچیب
 ،ناشناوریپ ،نادرگاش ،ناتسود هکلب ،دندش عقاو یئارگدوخ )دیوگیم فنادگوب هک نانچ(
 رگا .دندیمهف ،تسیلآهدیا کی موهفم هب ینعی ،دب ار دوخ نیملعم زین ،صصختم ناداتسا
 تامدقم شوشغم و ياهشیر بذک نیا ،دباییم هعسوت مسیلآهدیا فرط هب مسیسیتیرکویرپما
 هب ،کچوک »مهافت ءوس« کی اهنت نیا !اشاح .دهدیم ناشن ار نآ هنابآم یلکرب یساسا

  .تسا هملک 99یتلوزتپ - )wojNosdr( فویردزون موهفم

 و خام ًالوا ،تمصع و صولخ ظفاحم نیا ،تلوزتپ دوخ هک تسا نآ دیاش زیچ نیرترادهدنخ

 ًایناث و »درک لیمکت« )Apriori logisches (»یقطنم نیشیپ« کی اب ار سویرانوآ
   .تشاذگ مه رانک رد یئارگنامیا روتوم ،پوش ملهلیو اب ار اهنآ

 تسیل هظحالم لباق يوحن هب تسیابیم ،دوب انشآ خام یسیلگنا نارادفرط اب تلوزتپ رگا
 شرتسگ ،دندوب هدیطلغرد مسیلآهدیا هب )»مهافت ءوس« کی رطاخ هب( هک ار یئاهتسیخام
 .میاهدرک هراشا یعقاو تسیلآهدیا کی ناونع هب ،دوتس ار وا خام هک ،نوسریپ لراک هب ام .دهد
 بتکم«[:دنیوگیم نوسریپ دروم رد ار زیچ نامه هک رگید »نزارتفا« ود هدیقع مه نیا

A ) .V Howard]».تسا یلکرب گرزب ًاعقاو بتکم يهداس كاوژپ کی نوسریپ روسفرپ
Knox in «Mind», vol. VI, 1897T P. 205( »ياقآ هک تشاد ناوتیمن یکش 

 Georg Rodier in( ».تسا هملک موهفم نیرتدیکا هب تسیلآهدیا کی نوسریپ

«Revue philosophique», 1888, II, vol. 26, p. 200( یسیلگنا تسیلآهدیا 
 »اهساسحا لیلحت«( دنادیم »کیدزن رایسب« دوخ هفسلف هب ار وا خام هک دروفیلک مایلیو

 
A- هئارا حوضو هب ریبکً اتقیقح یلکرب طسوت راب لوا هک دنکیم رارکت ار ییهیرظن افرص نوسریپ روسفرپ :مجرتم همجرت 

 .دش
Die Lehre des Prof. K. Pearson ist ein einfaches Echo der wirklich grossen 

Lehren Berkeleys  
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 رد دروفیلک یفسلف ياهراک هک ارچ ،وا دیرم ات دوش هتفرگ رظن رد خام ملعم دیاب )8 هحفص
 خام دوخ هدهع هب »مهافت ءوس« اج نیا .دنتفای راشتنا )م - مهدزون نرق( داتفه ياهلاس
 يزیچ« ناهج هک »درکن هجوت« دروفیلک يروئت رد مسیلآهدیا هب  1901لاس رد هک تسا
 A.تسا هریغ و »هتفای نامزاس یلاع يوحن هب هبرجت« کی ،»یعامتجا ئیش« کی ،»ینهذ
 هک مینک هجوت تسا یفاک میهد ناشن ار یناملآ ياهتسیخام يرگناتالراش هک نآ يارب
 ءاقترا »نردم ملع تخانش«راذگ ناینب حطس هب ار تسیلآهدیا نیا  1905لاس رد رتپنیالک
  !داد

 و مسیئادوب هب( »هدش کیدزن« یئاکیرمآ فوسلیف خام ،»اهساسحا لیلحت«  284هحفص رد
 »یصخش تسود و دنمتدارا« کی ار دوخ هک سوراک .دنکیم رکذ ار سوراک لپ ،)مسیخام
 ،»زاب همکحم« و هدش هفسلف فقو هک ياهیرشن ،»تسینوم« هیرشن وگاکیش رد ،دناوخیم خام
 مدرم کچوک هیرشن ناریبدرس .دنکیم يریبدرس ار هدش بهذم جیورت فقو هک ياهیرشن
 رد دناوتیم ملع هک دننکیم نایب ار هدیقع نیا و ».تسا یهلا یحو ملع« :دنیوگیم دنسپ
 ظفح »تسا بوخ و یقیقح بهذم رد هک ار هچ نآ مامت« هک دهد تروص یحالصا بهذم
 نآ رد ار شاياهراک نیرخآ هناگادج ياهلصف و تسا »تسینوم« مئاد راکمه کی خام .دنک
 خام هک دنکیم مالعا و دنکیم حیحصت »یمک« تناک هار زا ار خام ،سوراک .دنکیم رشتنم
 تارظن نیب کش نودب« ».تسا ارگینهذ کی ،میئوگیم ام هک روط نآ ،ای تسیلآهدیا کی«
 ار کیدزن حور کی وا رد هراب کی هب نم« هچ رگا ».دنراد دوجو یئاهتوافت نم و خام
 هن ،هنایارگحور هن ،تسا یتسیلایرتام هن ام مسینوم« :دیوگیم سوراک B100».مداد صیخشت
 لاکشا و دریگیم انبم ناونع هب ار هبرجت هک ...تسا يراوتسا يانعم هب ًافرص نیا ؛کیتسونگآ
 زا یبدا تقرس کی مولعم رارق زا( ».دربیم راک هب دتم ناونع هب ار هبرجت طباور بترم
 هن ،تبثم ملع هکلب مسیسیتسونگآ هن« :تسا نیا سوراک راعش )!فنادگوب مسینومویرپما
 زا یتسینوم رظن کی هکلب مسیلایرتام هن ،یئارگهعیبطلا ءاروام هن ،یشیدنا نشور هکلب نافرع
 ادخ« کی سوراک راعش نیا اب قفاوت رد و ،نامیا هکلب شیک هن ،بهذم مگد کی هن ،ناهج
 یفن ار لیجنا یبدا هبنج هک دنکیم هظعوم ار »یملع یسانش ادخ« کی ،»دیدج سانش
 روط نامه دنکیم راکشآ ملع رد ار دوخ ادخ و یهلا تقیقح« هک دزرویم رارصا ّاما دنکیم

 
A- نیا رد«  :69 ،65 ،55 تاحفص ،2 دلج ،1901 ،ندنل ،موس پاچ ،»تالاقم و اههباطخ« ،دروفیلک نادگنیک مایلیو 

 نم روعش رد تارییغت زا ییهتشر هژبُا سپ« :)58 هحفص( ».مقفاوم رسنپسا ياقآ اب هن و یلکرب ابً الماک نم دروم
  )52 هحفص( ».نآ زا جراخ يزیچ هن و ،تسا
B- »هب تسا یباوج هلاقم نیا 333 ،345 ،320 هحفص ،»خام روسفرپ هفسلف« ،سوراک .پ ؛1906 هیئوژ 16 »تسینوم 

  .دش رهاظ هیرشن نامه رد هک رتپنیالک هتشون ياههلاقم
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 تخانش يروئت هرابرد دوخ باتک رد رتپنیالک هک تفگ دیاب A».دنکیم نینچ خیرات رد هک
 هیصوت نایارگتاذ و سویرانوآ ،دلاوسا اب هارمه ار سوراک ،میدرک هراشا نآ هب هک نردم ملع

 ،درک مالعا یتسینوم داحتا هرابرد ار دوخ ياهزت لکهه یتقو )151 – 52 هحفص( .دنکیم
 دنکیم شالت هدوهیب لکهه لوا هک ساسا نیا رب تساخرب وا اب تفلاخم هب تدش هب سوراک
 لکهه یئارگربج هیرظن مود ،»تسا راگزاس یملع هفسلف اب ًالماک« هک دنک در ار یئارگنیشیپ
 نادیعیبط يدعب کی رظن رب دیکأت« رد لکهه موس ،».دربیم نایم زا ار دازآ هدارا ناکما«
 ياهاسیلک نمشد وا  بیترت نیا هب .دنکیم هابتشا » اهاسیلک یتنس يراک هظفاحم هیلع
 زا رتیقیقح و دیدج ریسفت کی هب اهنآ لماکت زا هک نآ ياج هب .دسریم رظن هب دوجوم

 دوخ سوراک ق)122 هحفص ،XVI ، 1906 دلج ،اج نامه( »...دشاب لاحشوخ ناشیاهمگد
 در رد اهنآ هتسد هب نتسویپن يارب ناشیدنا دازآ زا يرایسب رظن هب نم« هک دنکیم قیدصت
 )355 هحفص( ».متسه عجترم تافارخ ناونع هب بهذم

 راک هب تسد هک میراد ار یئاکیرمآ یبدا نیلعاج دناب سیئر اج نیا ام هک تسا نشور ًالماک
 ءوس« کی هجیتن رد رتپنیالک و خام مولعم رارق زا .تسا یبهذم نویفا اب قلخ ندرک داتعم
 .دنتسویپ دناب نیا هب رصتخم »مهافت

 

 فنادگوب .آ »ِمسینومویرپما« -5
 

 تایبدا رد ار تسیسیتیرکویرپما کی اهنت نونک ات ًاصخش نم« :دسیونیم دوخ هرابرد فنادگوب
 وا تارظن هک میوگب مناوتیم و مسانشیم بوخ یلیخ ار وا نم ّاما .ار فنادگوب .ا - مسانشیم
 دوجو هک ار هچ نآ یمامت وا ینعی .دناقباطم نهذ رب تعیبط مدقت سدقم لومرف اب ًالماک
 یمظن یب رد نآ نیئاپ ياههقلح هک دریگیم رظن رد لماکت هتسویپ ریجنز کی ناونع هب دراد
 هبرجت نیبم ،دناهدش هتخانش ام هب هک ،رتالاب ياههقلح هک یلاح رد .دناهدش مگ رصانع
 و هبرجت نیا .یکیزیف هبرجت رتالاب یتح ،و یناور هبرجت - )فنادگوب زا دیکأت( تساهناسنا
 ».تسا قباطم ،دوشیم هدناوخ نهذ الومعم هک هچ نآ اب نآ زا یشان تفرعم

 )XII, III ،»مسینومویرپما«(

 نکیل .تسا سلگنا روهشم لوق دریگیم هرخسم هب اج نیا فنادگوب هک »سدقم« لومرف

 
A- سوراک ياههتشون زا ییهلاقم ،»ملع کی هباثم هب یسانش ادخ« ،هریغ و 24 هحفص ،13 دلج ،اج نامه   
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 !هن هآ .میرادن یتوافت سلگنا اب ام .دنکیم يراددوخ وا مان رکذ زا هنارادمتسایس فنادگوب

 يرتشیب تقد اب ار شروهشم »ینیزگیاج« و »مسینومویرپما« زا فنادگوب دوخ هصالخ اما
 رد یکیزیف هبرجت هک هدش مالعا و هدش هدناوخ اهناسنا هبرجت یکیزیف ناهج .مینک یسررب
 عون نآ ًاقیقد و !تسا ضحم لمهم نیا ّاما .تسا یناور هبرجت زا »رتالاب« لماکت ریجنز
 دیعب فناذگوب زا یگداس هب نیا .تسا یتسیلآهدیا ياههفسلف هیلک صاخ هک تسا یلمهم
 یلوا تعیبط زین نم رظن زا دیوگیم وا .دنک دادملق مسیلایرتام ار »متسیس« نیا هک تسا
 تسیلایرتام کی مه لگه تقو نآ ،دوش انب نینچ سلگنا فیرعت رگا .يوناث نهذ و تسا
 نآ لابند هب دعب و دیآیم لوا )قلطم هدیا ناونع تحت( یناور هبرجت زین وا يارب نوچ .تسا

 هدیا تعیبط قیرط زا هک ناسنا تفرعم ماجنارس و تعیبط ،یکیزیف ناهج »رتالاب هلحرم رد«
 نوچ ،دنکیمن یفن ار ینعم نیا هب تعیبط مدقت  تسیلآهدیا کی یتح .دنکیم كرد ار قلطم
 هباثم هب ،هدش هداد هطساوالاب هباثم هب تعیبط عقاو رد هک ارچ ،تسین یقیقح مدقت کی نیا
 زا ،ینالوط هسورپ کی هجیتن رد تعیبط عقاو رد .دوشیمن هتفرگ رظن رد تخانش عورش هطقن
 ریغ دنوشیم هدناوخ نآ هب تادیرجت نیا هچ نآ .دوشیم لصاح »یناور« هبرجت قیرط
 عاونا اههژاو نیا .کلاذ و هریغ و یناهج تساوخ ،یلک دوخ ،قلطم هدیا هاوخ :تسیدام
 هک تسا نآ مسیلآهدیا تیهام .دنارامشیب عاونا نیا دادعت و دننکیم صخشم ار مسیلآهدیا
 نآ زا سپ اهنت و ،هدش هجیتن نآ زا یجراخ ناهج ؛هدش هتفرگ عورش هطقن ناونع هب یناور
 هب هشیمه مدقم »یناور« نیا نیاربانب .تسا هدش هجیتن تعیبط زا ناسنا یلومعم روعش
 لاثم ناونع هب .دنکیم ناهنپ ار یقیقر یسانش ادخ هک دیآیمرد ناج یب دیرجت کی تروص
 ،ناسنا رب مدقم و ناسنا زا لقتسم هدیا کی ّاما ؛تسیچ یناسنا هدیا کی هک دنادیم یسک ره
 دنادیم یسک ره .تسا تسیلآهدیا لگه هناسانشادخ عارتخا قلطم هدیا کی ،درجم هدیا کی
 کی ،لمهم ،ناسنا رب مدقم ساسحا ،ناسنا زا لقتسم ساسحا ّاما ؛تسیچ یناسنا ساسحا
 یتسیلآهدیا گنرین نینچ هب ًاقیقد فنادگوب و تسا یتسیلآهدیا گنرین کی ،ناج یب دیرجت
 .دنکیم انب ار نیریز نابدرن یتقو دوشیم لسوتم

 درادن رارق »رصانع« هژاو تشپ يرگید یناسنا موهفم چیه مینادیم( .»رصانع« یمظن یب -1
  )ساسحا رگم

 .اهناسنا یناور هبرجت -2

 .اهناسنا یکیزیف هبرجت -3

 .اهنیا زا یشان تفرعم -4

 یب دیرجت کی نابدرن نیا هلپ نیلوا نیاربانب .دنرادن دوجو ناسنا نودب )یناسنا( ياهیساسحا
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 انشآ و یلومعم یناسنا ياهساسحا میراد اج نیا ام هچ نآ عقاو رد .تسا یتسیلآهدیا ناج
 ياهساسحا ،لک رد اهساسحا ،سک چیه ياهساسحا ،یلایخ ياهساسحا هکلب ،تسین
 ناسنا زا یتقو دش یهلا لگه رظن زا یلومعم یناسنا هدیا هک روط نامه تسرد - تسا یهلا
 .دش ادج ناسنا زغم و

  !رانک هب لوا هلپ سپ

 موس هلپ زا لبق ار مود هلپ فنادگوب و( یکیزیف زا لبق یناور نوچ ،رانک هب مه مود هلپ
 دناوتب یناور هک نآ زا شیپ یکیزیف ورملق .تسا ملع ای ناسنا هب هتخانشان يزیچ )دراذگیم
 کیناگرا هدام لاکشا نیرتیلاع لوصحم نیرتیلاع یناور نوچ ،تشاد دوجو دوش رهاظ
 زا ادج یناسنا درخ ،زغم نودب هشیدنا ،تسا تایح یب دیرجت کی مه فنادگوب مود هلپ .تسا
 .تسا ناسنا

 هب ناهج زا يریوصت میناوتیم نامز نآ اهنت و میراذگیم رانک ار لوا هلپ ود ام هک ینامز اهنت
  :ینعی .تسا قباطم مسیلایرتام و ملع اب ًاتقیقح هک میروآ تسد

 ره رب مدقم ،ناسنا رب مدقم اهتدم و دراد دوجو ناسنا نهذ زا لقتسم یکیزیف ناهج -1
 ؛تشاد دوجو »یناسنا هبرجت« هنوگ

 هژیو هب شخب نآ زا یعبات )یکیزیف ینعی( هدام لوصحم نیرتیلاع هریغ و نهذ ،یناور -2
 .دوشیم هدیمان ناسنا زغم هک تسا هدام هدیچیپ

 یناور ياههدیدپ :یکیزیف ياههدیدپ هب تسا طوبرم ینیزگیاج ورملق« :دسیونیم فنادگوب
 ».دناهطساوالب تابیکرت اهنآ نوچ ،دنرادن يرگید زیچ ياج هب ندش نیزگیاج هب جایتحا

  )XXXIX هحفص(

 رظن رد هطساوالب هریغ و ساسحا ،هدیا ،روعش ینعی ،یناور نوچ ؛تسا مسیلآهدیا ًاقیقد نیا و
 زج ناهج تفگ هتشیف .تسا هدش نآ نیشناج ،هدش هجیتن نآ زا یکیزیف و هدش هتفرگ
 رواه نپوش .تسا قلطم هدیا ناهج تفگ لگه .تسا هدش قلخ دوخ طسوت هک تسيدوخ
 ارگتاذ پوش .تسا هدیا و موهفم ناهج دیوگیم ارگتاذ کمر .تسا هدارا ناهج تفگ
 دشاب روک دیاب مدآ .تسا یناور نیشناج یکیزیف دیوگیم فنادگوب .تسا روعش یتسه دیوگیم
 .دمهفن نوگانوگ یمالک ياههقرخ نیا ریز ار هباشم یتسیلآهدیا تیهام هک

 نامدوخ زا راذگب« :دسیونیم )128 – 29 هحفص( »مسینومویرپما« لوا باتک رد فنادگوب

 ناسنا« :دهدیم باوج و »"؟تسیچ ناسنا کی ًالثم" هدنز دوجوم کی :مینکب ار لاوئس نیا

 نآ )Primarily !ًالصا ،دینک تقد( .تسا "هطساوالب براجت" زا نیعم بیکرت کی ًالصا
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 ریاس نایم رد دوشیم مسج کی نارگید و دوخ يارب "ناسنا" ،هبرجت يدعب لماکت رد ،هاگ
 ».یکیزیف ماسجا

 هدیا ای ،حور يریذپان انف جاتنتسا يارب اهنت هک ،تسا ضحم تالمهم زا »بیکرت« کی نیا
 لماکت دنور رد و تسا هطساوالب براجت زا بیکرت کی ًالصا ناسنا .تسا بسانم هریغ و ادخ
 مسج کی نودب یی»هطساوالب تابیکرت« ینعی نیا !ددرگیم یکیزیف مسج کی يدعب
 زونه گرزب هفسلف نیا هک تسا فسأت ياج !دنراد دوجو یکیزیف مسج کی رب مدقم ،یکیزیف
 ینادردق هنامرتحم ًالماک شاتامدخ زا اج نآ رد ات !تسا هدشن هتفریذپ ام ینید سرادم رد
  .دوش

 کی تابیکرت زا )فنادگوب زا دیکأت( یلوصحم دوخ یکیزیف تعیبط هک میاهتفریذپ ام ...«
 )م - تعیبط( هک ،)دنراد قلعت نآ هب زین یناور ياهیگنهامه هک( تسا هطساوالب هصیصخ
 رد( »دنرتهدیچیپ عون زا ّاما هیبش اهنآ هب هک تسیرگید تابیکرت رد یتابیکرت نانچ ساکعنا
 )146 هحفص( )هدنز تادوجوم لکشتم ًاعامتجا هبرجت

 و .تساهشیشک هفسلف هداس و فاص ،تسا لوصحم کی دوخ تعیبط دزومآیم هک ياهفسلف
 .دوشیمن ضوع دنکیم در ار بهذم ًادکؤم ًاصخش فنادگوب هک تیعقاو نیا اب نآ هصیصخ
 »هنابآم تسیلایسوس« مظن هجو رد ار بهذم میرحت حرط یتح وا ؛دوب دحلم کی مه گنیرود
 گنیرود »متسیس« هک درک هراشا یتقو تشاد قح ًالماک سلگنا اذهعم .تخیر دوخ
 .تسا قداص مه فنادگوب دروم رد نیمه .دسرب شاياهتساوخ هب بهذم نودب تسناوتیمن
 هتسه هکلب تسین یفداصت يراوتسا ان کی هدش لقن هعطق هک یلصا توافت نیا اب

 اهنت هک تسا حضاو ،تسا لوصحم کی تعیبط رگا .تسوا »ینیزگیاج« و »مسینومویرپما«
 لوصحم ،تسا تعیبط زا رتمیظع و رتعیسو ،رتینغ ،رتگرزب هک دشاب يزیچ لوصحم دناوتیم
 تعیبط زا لقتسم دیاب دنک »دیلوت« ار تعیبط هک نآ يارب زیچ نیا اریز ؛دراد دوجو هک يزیچ
 هوالع هب هک يزیچ ،دراد دوجو تعیبط زا جراخ يزیچ هک نآ ینعی نیا .دشاب هتشاد دوجو
 هشیمه تسیلآهدیا هفسالف .دوشیم هدناوخ ادخ نیا هداس نابز هب .دروآیم دوجو هب ار تعیبط
 لاح نیع رد و دننک شرتمهبم و رتدرجم ،دننک ضوع ار ریخا مسا نیا دناهدرک ششوک
 ،»هطساوالب بیکرت« کی لثم ،دننک رتکیدزن »یناور« هب ار نآ )شاندرک لوبق لباق يارب(
 ،یناهج هدارا ،یلک حور ،قلطم هدیا ،دهاوخیمن یلیلد چیه هک ،هدش هداد هطساوالب لثم
 و یناسنا ره[ .دناهدیا فلتخم ياهيدنب لومرف یکیزیف ياج هب یناور »یلک ینیزگیاج«
 و دسانشیم ناسنا لاعف زغم يداع لمع ناونع هب ار یناور ،هدارا ،حور ،هدیا ،یعیبط ملع



 
 مراهچ لصف

  
214 

 هب ار لمع نیا ،ندرک ادج نیعم یلکش هب هتفای نامزاس هدام زا A].دهدیم رارق شیامزآ دروم
 ،ندرک یکیزیف تعیبط لک »نیشناج« ار دیرجت نیا ،ندرک لیدبت یمومع و یلک دیرجت کی
 .تسا ملع دنخشیر و یفسلف مسیلآهدیا نایذه

 ،یکیزیف تعیبط لوصحم »هدنز تادوجوم لکشتم ًاعامتجا هبرجت« هک دیوگیم مسیلایرتام
 چیه نآ رد هک یکیزیف تعیبط تلاح کی زا یلماکت .تسا تعیبط ینالوط لماکت هجیتن
 هتشاد دوجو دنتسناوتیمن ای دنتشادن دوجو ییهدنز تادوجوم ای هبرجت ،نامزاس ،هعماج هنوگ
 اب و تسا هدنز تادوجوم هبرجت نیا لوصحم یکیزیف تعیبط هک دیوگیم مسیلآهدیا .دنشاب
 ادخ نوچ )دنکن نآ عبات ار نآ رگا( .دهدیم رارق يواسم ادخ اب ار تعیبط مسیلآهدیا نیا نتفگ
 هچ زا هک نیا زا رظن فرص .تسا هدنز تادوجوم لکشتم ًاعامتجا هبرجت لوصحم کش نودب
 .درادن ربرد ار یعاجترا شاشتغا کی رگم يزیچ فنادگوب هفسلف ،دینک هاگن ياهیواز

 يروئت مسیلایسوس« نامه هبرجت یعامتجا نامزاس زا ندز فرح دنکیم رکف فنادگوب

 رظن رد نینچ مسیلایسوس رگا .تسا دنرچ نیا )XXXIV هحفص ،3 باتک( .تسا »تخانش
 يانبم نوچ ،دنا»تخانش يروئت مسیلایسوس« نیشتآ نارادفرط اهتیئوزوژ ،دوش هتفرگ
 هک دشاب ناوتیمن یکش و .تسا »لکشتم ًاعامتجا هبرجت« هباثم هب تیهولا اهنآ تخانش
 دنکیمن سکعنم ار ینیع تقیقح طقف هن ؛تسا لکشتم  ًاعامتجا هبرجت کی یئارگکیلوتاک
 لهج زا هدافتسا ءوس هکلب ،)دزاسیم سکعنم ار نآ ملع ّاما ،دنکیم یفن ار نآ فنادگوب هک(
 .دزاسیم سکعنم ار ینیعم یعامتجا تاقبط طسوت اههدوت

 شاتیلک رد ار فنادگوب »تخانش يروئت مسیلایسوس« ام !مینک تبحص اهتیئوزوژ زا ارچ ّاما
 »رشب عون« روعش هباثم هب ار تعیبط رلکل .مینیبیم دناخام بوبحم رایسب هک نایارگتاذ رد

)das Realismus, S. 55, etc( ره اوژروب هفسالف .درف کی هن و دریگیم رظن رد 
 مه پوش .دنهدیم ار ییهتشیف تخانش يروئت مسیلایسوس نینچ امش هب دیهاوخب هک ردقچ
 دنکیم دیکأت روعش یعون و یمومع لماع نیا رب

(Das generische, das gattungsmässige Moment des 

 
A- ملع و دنادیم ناسنا دننک لمع یعیبط روط هب رقف عبات کیار یناور ،هدارا ،نهذ ،هدیا یناسنا ره :مجرتم همجرت 

  .دیوگیم نینچ

Jedermann kennt - und die Naturwissenschaft untersucht die Idee, den 

Geist, den Willen, das Psychische als eine Funktion des normal arbeitenden 

menschlichen Gehirns,  S. 227 
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Bewusstseins) (vgl. S. 379-389 in «Vierteljahres - schrift fuer 
wissenschaftliche Philosophie», Bd. xvii) 

 لکشتم ًاعامتجا هبرجت ای ،دریگب ار درف روعش ياج رشب روعش یتقو هک ندرک رکف روط نیا
 درک رکف هک تسا نیا لثم ،دوریم نایم زا یفسلف مسیلآهدیا دریگب ار صخش کی ياج
 نایم زا يرادهیامرس دریگیم ار ياهیامرس کت تکرش کی ياج یماهس تکرش کی یتقو
 .دوریم

 )Rachmetow( فوتمخر دننامه ،فنیتنلاو و  چیوکشوی ،ام یسور ياهتسیخام
 دوخ ًالماک لاح نیع رد و( تسا تسیلآهدیا کی فنادگوب هک دننکیم رارکت ،تسیلایرتام
 زا مسیلآهدیا نیا هک دننکن رکف دنتسناوتیمن اهنآ ّاما ).دنشکیم شحف هب مه ار فوتمخر
 درفنم دروم کی ،یقافتا هدیدپ کی و يدرف هدیدپ کی فنادگوب اهنآ رظن هب .تسا هدمآ اجک
 عارتخا »یلصا« متسیس کی هک دنک رکف اصخش فنادگوب دیاش .تسین تسرد نیا .تسا
 ار ییهدیقع نینچ یتسردان ات دنک هسیاقم خام هتفگ شیپ ياهدیرم اب ار وا دیاب مدآ ّاما ،هدرک
 سوراک و سویلنرک نیب قرف زا رتمک رایسب سویلنرک و فنادگوب نیب قرف .دهد صیخشت
 اب هن و دناحرطم یفسلف ياهمتسیس هک اج نآ ات ًاتعیبط( سوراک و فنادگوب نیب قرف .تسا
 رهیست و سوراک نیب قرف زا رتمک )دناهاگآ یعاجترا جیاتن هب هزادنا هچ ات اهنآ هک رظن نیا
 یهاوگ هک تسا »لکشتم ًاعامتجا هبرجت« نآ ياههنومن زا یکی اهنت فنادگوب .هریغ و تسا
 هب فنادگوب هرابرد ًارصحنم اج نیا ام هتبلا( فنادگوب . مسیلآهدیا هب مسیخام دشر رب تسا
 وا ملعم ياههیرظن رگا دسرب ادخ ناهج هب تسناوتیمن )مینکیم تبحص فوسلیف کی ناونع
 ماقتنا« فنادگوب يارب مناوتیمن نم و ،دنتشادن یئارگیلکرب زا ...»يرصانع« خام
 يارب و همجرت یناملآ هب ًالثم وا »مسینومویرپما« هک منک روصت نیا زا يرت»كانتشحو

 و سوراک ،رتپنیالک و سویلنرک ،نردلوس - تربوش و رلکل هب )Rezension( یبایزرا
 و وزاب رد وزاب ياقفر نیا هک یئاهدیجمت .دوش هداد )راونر يوسنارف دیرم و راکمه( نولیپ
 .دوب دهاوخ نانآ لیالد زا رتغیلب رایسب درک دنهاوخ »ینیزگیاج« زا خام میقتسم ناوریپ ینامز
 رد اتسیا و هدش مامت متسیس کی ناونع هب ار فنادگوب هفسلف رگا دوب دهاوخن تسرد نکیل
 ياهيردبرد رد ار هلحرم راهچ فنادگوب  1908ات  1899لاس زا لاس  9یط .میریگب رظن
 ینعی( .دوب »یخیرات - یعیبط« تسیلایرتام کی وا ادتبا .تسا هتشاذگ رس تشپ دوخ یفسلف
 رب یخیرات شنیب یساسا رصانع« :باتک )ملع حور هب نمؤم يزیرغ روط هب و هناهاگآ همین
 رد هک دوب دلاوسا »کیتژرنا« مود هلحرم .تساراد ار هلحرم نیا زا ینشور راثآ وا »تعیبط
 هب یهاگ هک شوشغم مسیسیتسونگآ کی .دوب زور دم رایسب هتشذگ نرق دون ياهلاس رخاوا
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 »یعیبط هفسلف هرابرد یئاههباطخ« ناونع هحفص رد( دلاوسا زا فنادگوب .دزغلیم مسیلآهدیا
 هک ار ینهذ مسیلآهدیا کی تامدقم ینعی ،تفر خام يوس هب )»خام .ا هب میدقت« :هدش هتشون
 تسا یششوک مراهچ هلحرم .تفرگ ضرق ،تسا شوشغم و راوتسا ان خام هفسلف لک هزادنا هب
 يروئت« .ینهذ مسیلآهدیا هباشم کی داجیا و مسیخام ياهداضت زا یضعب فذح يارب
 هدیخرچ شاعورش هطقن زا هجرد  180ًابیرقت فنادگوب هک دهدیم ناشن »یمومع ینیزگیاج
 مسیلایرتام زا نیشیپ لحارم زا رتمک ای رتشیب فنادگوب هفسلف زا هلحرم نیا ایآ .تسا
 رگا .دوشیم رود رتشیب هتبلا ،دنامن یقاب هطقن کی رد فنادگوب رگا ؟تسا رود کیتکلاید
 نونکا وا .دوشیم رود رتمک دنک تکرح هدرک تکرح لاس هن نیا یط هک ینحنم نامه يور
 لک ًالک ینعی .دراد مسیلایرتام هب نتشگرب يارب يدج مدق کی اهنت رگید راب کی يارب
 مامت و ددرم مسیلآهدیا ياهاطخ مامت یلک ینیزگیاج نیا نوچ .دراذگب رانک ار دوخ ینیزگیاج
 هک روط نامه تسرد ،دنکیم عمج مه رانک دنب کی رد ار راوتسا ینهذ مسیلآهدیا ياهفعض

)!si Licet parve componere magnis کچوک اب ار گرزب دشاب زیاج رگا 
 ياهفعض مامت و یتناک مسیلآهدیا ياهداضت مامت لگه »قلطم هدیا« )درک هسیاقم
 هب ات تشادیمرب يدج مدق کی دیاب اهنت خابریوف .درک عمج مه رانک رد ار یئارگهتشیف
 یکیزیف تعیبط )ياج هب( يارب حور یلگه ینیزگیاج ،قلطم هدیا ینعی[ ،ددرگرب مسیلایرتام
 ترابع هب ،ار یفسلف مسیلآهدیا دنب نیا خابریوف A].دنک فذح ًاقلطم و دزادنا رود هب ًالک ،ار
 .تفرگ انبم »ینیشناج« هنوگ چیه نودب ار تعیبط رگید

 دهاوخ همادا دشر هب رتینالوط یتدم یخام مسیلآهدیا دنب نیا ایآ هک داد دهاوخ ناشن نامز
 .داد

 

 

 
A- اقلطم و دزادنا رود هب ًالک ار یلگه »ندرک یناور نیشناج« ار یکیزیف تعیبط نآ ،قلطم هدیا ینعی :مجرتم همجرت 

 .دنک فذح

Nämlich die absolute Idee, diese hegelsche "Substitution des Psychischen" 
für die physische Natur, universal über Bord zu werfen, absolut zu 

entwerfen 
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 )اهفیلگوریه ای( »اهلبمس يروئت« -6

 زتلوهمله رب داقتنا و
 

 نانیشناج و وزاب رد وزاب ياقفر هباثم هب مسیلآهدیا زا الاب رد هچ نآ لمکم ناونع هب
 لاوقا زا یخام دقن هصیصخ هرابرد لیصفت هب دوب دهاوخ بسانم ،هدش هتفگ مسیسیتیرکویرپما
 هک ام ياهتسیخام لاثم ناونع هب .مینک ثحب دناهدش حرطم ام تایبدا رد هک ینیعم یفسلف
 رب ینعی ،دندیبسچ فناخلپ »ياهفیلگوریه« هب یلاحشوخ اب دنراد ندش تسیسکرام يوزرآ
 تعیبط  ياههسورپ و یعقاو ءایشا ياهیپک ناسنا ياههدیا و اهساسحا هک يروئت نیا
 فرازاب .دناهریغ و اهفیلگوریه ،اهلوبمس ،يدادرارق مئالع هکلب ،دنتسین اهنآ ریواصت .دنتسین
 قح رب راک نیا ماجنا رد وا تفگ دیاب ؛دریگیم دنخشیر هب ار یفیلگوریه  مسیلایرتام نیا
 ّاما .درکیم در یفیلگوریه ریغ  مسیلایرتام عفن هب ار یفیلگ وریه  مسیلایرتام رگا ،دوبیم
 .دنزیم اج »یئارگفیلگوریه« دقن ناونع هب ار  مسیلایرتام در یتسدرت کی اب اجنیا فرازاب
 و ریواصت ،اهسکع ،اهیپک زا هکلب ،اهفیلگوریه زا هن دنکیم تبحص اهلوبمس زا هن سلگنا
 فارحنا یتسردان نداد ناشن ياج هب فرازاب .دنکیم تبحص ءایشا دننام هنیآ تاساکعنا
 تقیقح ات دنکیم هدافتسا فناخلپ هابتشا زا ، مسیلایرتام زا سلگنا يدنبلومرف زا فناخلپ
  .دراد هگن هدیشوپ هدنناوخ زا ار سلگنا

 مهم رادفرط کی هب مینک نشور ار فرازاب شاشتغا مه و فناخلپ ياطخ مه هک نآ يارب
 زتلوهمله هب ، )دنکیمن ضوع ار زیچ چیه ندناوخ فیلگوریه ار لوبمس( »اهلوبمس يروئت«
 هارمه هب اهتسیلآهدیا و اهتسیلایرتام طسوت وا روطچ هک دید میهاوخ و مینکیم هراشا
 .تفرگ رارق داقتنا دروم اهیخام

 میظع تیرثکا هک دوب راوتسا ان ردق نامه هفسلف رد ،دوب لوا هجرد دنمشناد کی هک زتلوهمله
 زا يراوتسا اب یتح دوخ تخانش اب ّاما ،درک ادیپ شیارگ یئارگتناک هب وا .دنتسه نادنمشناد
 ار وا »یکیژولویزیف کیتپُا« باتک زا یتاعطق لاثم ناونع هب .درکن يرادفرط مه تارظن نیا
 دادملق یجراخ ناهج طباور يارب یئاهلوبمس ناونع هب ًافرص ار اهساسحا نم« :میروآیم
 همجرت( ».دنراد دننکیم هضرع هچ نآ اب یلداعت ای هباشت اهنآ هک ماهدرک یفن و ماهدرک
 نامه رد دعب ّاما .تسا مسیسیتسونگآ نیا )442 هحفص ،یناملآ لصا ؛579 هحفص ،يوسنارف
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 كرد و تفایرد هک یئایشا طسوت هک دنتسه یتارثا ام ياههدیا و میهافم« :میناوخیم هحفص
 هک نانچ ّاما .تسا  مسیلایرتام نیا ».دناهدش کح ام روعش و یبصع متسیس يور رب دنوشیم
 .تسین نشور یبسن و قلطم تقیقح نیب هطبار رد زتلوهمله دنهدیم ناشن وا يدعب تاراهظا
 چیه تقیقح زا ندز فرح رد هک منکیم رکف نیاربانب« :دیوگیم وا دعب یمک لاثم ناونع هب
 لوبمس زج يزیچ دنناوتیمن ءایشا زا ام ياههدیا .یلمع تقیقح کی رگم تسین هتفهن یئانعم
 لامعا و تاکرح میظنت يارب اهنآ زا میریگیم دای ام هک دنشاب ءایشا يارب یعیبط مئالع ای
 یتیعقوم رد ،میناوخب ار اهناشن نیا یتسرد هب هک میاهتفرگ دای یتقو .مینک هدافتسا دوخ
 بولطم هجیتن هب هک مینک تیاده نانچ ار دوخ لامعا اهنآ کمک هب میناوتیم هک میتسه
 تقیقح و ینیع تیعقاو یفن هب ،یئارگینهذ هب اجنیا زتلوهمله .تسین تسرد نیا »...میسرب
 يراکشآ یتسردان هب دنکیم مامت تاملک نیا اب ار فارگاراپ یتقو و .دطلغیم رد ینیع
 قلعت توافتم ًالماک يایند ود هب دنکیم هضرع ار نآ هک ییئیش و هدیا کی« :دسریم
 نکیل .دننکیم ادج تعیبط زا ار روعش ،تیعقاو زا ار هدیا بیترت نیا هب اهیتناک اهنت »...دنراد
 داد دهاوخ ناشن ندرک رکف یمک ،یجراخ ناهج ءایشا صاوخ هرابرد« :میناوخیم دعب یمک
 هک دنهدیم ناشن ار یتارثا ًافرص میهد تبسن اهنآ هب تسا نکمم هک یصاوخ هیلک هک
 ،581 هحفص ،هسنارف پاچ( ».دناهدش کح یعیبط ءایشا ریاس رب ای ام ساوح رب اهنآ طسوت
 عضوم هب هرابود زتلوهمله اجنیا )منکیم همجرت يوسنارف زا نم ؛445 هحفص ،یناملآ لصا
 ار هشیدنا رب مدقم نیناوق یهاگ هک دوب رادیاپان یتناک کی زتلوهمله .ددرگیمرب یتسیلایرتام
 ینعی( .درکیم ادیپ شیارگ ناکم و نامز »یئالعتسا تیعقاو« تمس هب یهاگ و تفریذپیم
 هک تسنادیم یجراخ ءایشا زا قتشم ار ناسنا ياهساسحا یهاگ ؛ )اهنآ یتسیلایرتام موهفم
 ینعی ،دنالوبمس اهنت اهساسحا هک درکیم مالعا یهاگ و ،دننکیم لمع ام یسح ياضعا رب
  هب دوش عوجر( .دنتسه ادج مولعم ءایشا »توافتم ًالماک« ناهج زا هک ینیعم يرایتخا مئالع

Viktor Heyfelder, über den Begriff der Erfahrung bei 
Helmholtz »1897 نیلرب ،»هبرجت زا زتلوهمله كرد(  

 دش داریا »كاردا رد تایعقاو« هرابرد  1878لاس رد هک یقطن رد ار دوخ تارظن زتلوهمله
 نینچ )دومن فیصوت ار قطن نیا رلکل هک روط نآ »یتسیلائر هاگودرا زا شزرا اب راهظا کی«(
 ياضعا رد یجراخ ياهتلع طسوت هک دنتسه یتارثا یتسار هب ام ياهساسحا« :درک نایب
 رایسب يوحن هب دنهدیم زورب ار دوخ راثآ نیا هک ياهویش هتبلا و دناهدش کح ام یسح
 رایسب يوحن هب دنهدیم زورب ار دوخ راثآ نیا هک دراد يزیچ تیهام هب یگتسب یساسا
 تیفیک هک اج نآ ات ،دناهتسب شقن نآ رب راثآ نیا هک دراد يزیچ تیهام هب یگتسب یساسا
 هب نآ طسوت ساسحا نیا هک دنکیم علطم یجراخ لمع کی صاوخ زا ار ام نامساسحا
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 ریوصت ناونع هب هن ّاما ،دوش هتفرگ رظن رد نآ )Zeichen( تمالع ناونع هب ،هدمآ دوجو
 تمالع کی ّاما ...دوشیم بلط هدش ریوصت هک يئیش اب ینیعم هباشت ریوصت کی زا اریز ،نآ

 Reden und geäVortr( »...تسا نآ تمالع هک تسین يزیچ نآ هیبش ًاموزل
 هکلب ،دنشابن ءایشا ریواصت اهساسحا رگا )226 هحفص ،2 دلج ،1884 )اهقطن و اههباطخ(
 یتسیلایرتام همدقم تقو نآ ،»دنتسین هیبش« اهنآ اب هک دنشاب یئاهلوبمس ای مئالع اهنت
 مئالع نوچ ؛دریگیم رارق کش دروم یجراخ ءایشا دوجو ؛تسا هتفر نایم زا زتلوهمله یلصا
 و مئالع نینچ زا یئاههنومن اب سک ره و دنشاب یلایخ ءایشا رب لاد تسا نکمم اهلوبمس ای
 نیب قلطم زرم کی لثم يزیچ دشوکیم ،تناک زا تیعبت هب زتلوهمله .تسانشآ اهلوبمس
 هیلع یندشن فرط رب يرواد شیپ کی زتلوهمله .دشکب »هسفنلایف ئیش« و »هدیدپ«
 ممهفب مناوتیمن نم« :دیوگیم دعب یمک ّاما .درورپیم راکشآ و نشور ،هدرپ یب مسیلایرتام
 کی ناونع هب ار تایح هک ار قلطم ینهذ مسیلآهدیا یتح ار یمتسیس دناوتیم رفن کی روطچ
 هدوب لمحتم ریغ ًادیدش نیا هک دنک راهظا تسا نکمم صخش .دنک در ،دریگیم رظن رد ایؤر
 - درک مهاوخ هئارا ار تفلاخم نیرتدیدش دوخ نم دروم نیا رد - تسین شخب تیاضر و
 هدهاشم هب یتسیلائر هیضرف سکع رب ...ددرگ انب راوتسا یقیرط هب دناوتیم نیا اذهعم

)Aussage( نیعم لمع کی لابند هب هک كاردا تارییغت نآ ربانب هک دنکیم دامتعا دوخ 
 رظن هب هک ار يزیچ ره هیضرف نیا .دنرادن هدارا یلبق كرحم اب یناور طابترا چیه دنیآیم
 يزیچ ناونع هب ار ام زا جراخ يدام ناهج ینعی ،هدش تابثا ام هرمزور كاردا طسوت دسریم

 کش نودب« )242 – 43 تاحفص( ».دریگیم رظن رد دراد دوجو ام ياههدیا زا لقتسم هک
 هتشر کی رد هیضرف نیا ؛میهن انب میناوتیم ام هک تسییهیضرف نیرتناسآ یتسیلائر هیضرف
 ءازجا رد تقد هب هیضرف نیا ؛تسا هتشگ تابثا و هدش شیامزآ ،درب راک عیسو ًالماک
 ».تسا راب رمث و دیفم رایسب لمع يانبم ناونع هب نیاربانب و هدش فیرعت شانوگانوگ
 و چیپ اب تسا »نیگمرش  مسیلایرتام« هیبش مه زتلوهمله مسیسیتسونگآ )243 هحفص(
 .تسا یلسکاه هنابآم یلکرب ياهمخ و چیپ زا زیامتم هک ،یتناک نیعم ياهمخ

 ياهلوبمس يروئت زا تدش هب ،خابریوف وریپ کی Rau Albrecht(A) ،]وار تشربلآ[
 رظن ،دیوگیم وار .دنکیم داقتنا »مسیلائر« زا راوتسا ان فارحنا کی ناونع هب زتلوهمله
 کمک هب ار ءایشا ینیع صاوخ ام« نآ ربانب هک تسا یتسیلائر هیضرف کی زتلوهمله یساسا
 هک روط نامه هک( يرظن نانچ اب دناوتیمن اهلوبمس يروئت B».مینکیم كرد دوخ ساوح

 
A- وئار تربلآ :مجرتم همجرت، Albrecht Rau, S. 234        

B- «Albrecht Rau, Empfinden und Denken», Giessen, 1896, S.304  
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 يدامتعا یب يانعم هب ًاحیولت يروئت نیا نوچ ،دبای قفو )تسا یتسیلایرتام ًالماک میاهدید
 هک تسین یکش .تسام یسح ياضعا هاوگ هب تبسن يدامتعا یب ،كاردا هب تبسن ینیعم
 تمالع و لوبمس و تسا زیچ کی ریوصت ّاما ،دشاب لدم هیبش ًالماک دناوتیمن ریوصت کی
 هک تسیزیچ نآ ینیع تیعقاو يانعم هب ًاحیولت ًاترورض و راچان هب ریوصت .رگید زیچ يدادرارق
 رصنع کی هک دنتسه یمیهافم فیلگوریه ،لوبمس ،»يدادرارق تمالع« .»دوشیم ریوصت«
 يروئت هک نیا نتفگ رد وار تشربلآ نیاربانب .دننکیم یفرعم ار مسیسیتسونگآ مزال ریغ ًالماک
 رگا« :دیوگیم وار .تسا قحرب ًالماک ،دزادرپیم جاب یئارگتناک هب زتلوهمله اهلوبمس
 یساسا لصا نیا زا يراوتسا اب وا رگا ،دنامیم یقاب قداص دوخ یتسیلائر كرد رب زتلوهمله
 ،دنتسه ام اب نینچ مه و رگیدکی اب ماسجا طباور نیبم ماسجا صاوخ هک درکیم يرادبناج
 :دیوگب دیفم و رصتخم تسناوتیم تقو نآ ؛تشادیمن اهلوبمس يروئت هب يزاین چیه اراکشآ
 نامه( ».دناءایشا نآ تیهام تاساکعنا دنیآیم دوجو هب ام رد ءایشا طسوت هک یئاهساسحا
 )320 هحفص ،اج

 یفیلگوریه  مسیلایرتام وا .دنکیم داقتنا زتلوهمله زا تسیلایرتام کی هک یشور تسا نینچ
 .دنکیم در خابریوف راوتسا  مسیلایرتام عفن هب ار زتلوهمله  مسیلایرتام همین ای کیلوبمس ای

 )تسا زیزع خام نهذ و بلق رد رایسب هک »یئارگتاذ بتکم« هدنیامن کی( تسیلآهدیا رلکل

 Das) .دنکیم مهتم یئارگحور و  مسیلایرتام نیب جومت هب ،يراوتسا ان هب ار زتلوهمله مه
Realismus، هزادنا هب هک نیا هن اهلوبمس يروئت رلکل يارب ّاما )هریغ و 154 هحفص 

 رکف زتلوهمله« :دیوگیم رلکل .تسا یتسیلایرتام دایز یلیخ هکلب تسین یتسیلایرتام یفاک
 یگناگی ریغ و یگناگی و ینامز بیترت یئاسانش زا یفاک هزادنا هب ام روعش تاکاردا هک دنکیم
 یئاسانش و ندرک ضرف يارب زتلوهمله هدیقع هب نیا .دننکیم تیامح یبالعتسا ياهتلع
 و )33 هحفص( ».تسا یفاک )یعقاو ینیع رظن زا يورملق رد ینعی( یبالعتسا ورملق رد نوناق
 يادخ« دنزیم دایرف وا :درادیمرب دایرف »زتلوهمله کیتامگد يرواد شیپ« نیا هیلع رلکل
 رداق ردق نامه لقاّدح یعیبط نوناق اب ام نهذ رد اههدیا قباطت یضرف تلع ناونع هب یلکرب
 يروئت راوتسا دربراک« )34 هحفص( ».یجراخ ءایشا زا یناهج هک تسام رد تیلع زاین ءاضرا هب
 زیچ چیه هب )مسیلایرتام ینعی( لذتبم مسیلائر اب ییهیامرس طالتخا نودب ...اهلوبمس
 )35 هحفص( ».دیآ لئان دناوتیمن

 رطاخ هب زتلوهمله زا  1879لاس رد »يداقتنا تسیلآهدیا« کی هک یشور تسا نیا
 رایسب شاملعم طسوت هک خام دیرم ،رتپنیالک دعب لاس تسیب .درک داقتنا شامسیلایرتام

 )Heinrich Hertz( زتره شیرنیاه و خام تسنرا یساسا تارظن« هلاقم رد ،هدش هدوتس
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 تروص هب خام »رخأتم« هفسلف کمک هب ار »هدش هقیتع« زتلوهمله  A 101»کیزیف هرابرد
 رانک )دوب راوتسا ان زتلوهمله هزادنا هب عقاو رد هک( ار زتره رضاح لاح رد .درک در نیریز
 لقن زا دعب رتپنیالک .مینک یسررب ار رتپنیالک طسوت زتلوهمله و خام هسیاقم و میراذگب
 رد خام روهشم تاراهظا رب دیکأت صوصخ هب و ،هدنسیون ود ره ياهراک زا يرایسب تاعطق
 :دیوگیم ،هریغ و دنتسه اهساسحا تابیکرت يارب ینهذ ياهلوبمس ماسجا هک دروم نیا

 :میروخیمرب نیریز یساسا تامدقم هب ،مینک لابند ار زتلوهمله يرکف ياطخ رگا«

 .دنراد دوجو یجراخ ناهج ءایشا -1

  .تسا ریذپان روصت )هدش روصت یعقاو هک( تلع کی لمع نودب ءایشا نیا رد يرییغت -2

 نوناق و ،اههدیدپ رییغت تشپ رد دوجوم و راگدنام هدام ،هملک یلصا موهفم رب انب ،تلع -3
 ).تسا هدش هتفرگ زتلوهمله زا رتپنیالک طسوت لوق لقن( .تسا ورین ینعی ،نآ ریثأت

 ياهتلع زا ،هدش نییعت دحاو روط هب و نیعم ًاقطنم يوحن هب ار اههدیدپ هیلک ناوتیم -4
 .درک جاتنتسا اهنآ

 بسک بیترت نیا هب هک ،تسا ینیع تقیقح هب ندیسر اب لداعم تساوخ نیا هب ندیسر -5

)Erlangung( تسا هدش هتفرگ رظن رد روصت لباق نآ.« )146 هحفص( 

 ریغ لئاسم ندروآ دوجو هب و اهنآ ندوب داضتم ،تامدقم نیا زا ندش ینابصع اب رتپنیالک
 یهاگ و تسین دقتعم تارظن نیا هب دکؤم يوحن هب زتلوهمله هک دنکیم راهظا ،لح لباق
 زا خام یقطنم ًالماک كرد روآدای يدودح ات هک دریگیم راک هب ار مالک ندناچیپ« تاقوا
 .هریغ و تیلع ،ورین ،هدام نوچ »تسا یتاملک

 دوخ یتیاضران عبنم هک تسین لکشم هاگ نآ میروایب دای هب ار خام نشور و ابیز تاملک رگا«
 لیلد لک هدمع فعض هریغ و ورین ،مرِج تاملک تسردان كرد .مینک ادیپ زتلوهمله زا ار
 دوجوم ياهتیعقاو هن و دنتسه ام لیخت تالوصحم و میهافم اهنت اهنیا .تسا زتلوهمله
 رداق لک رد ام .میسانشب ار یئاهزیچ نینچ هک میتسین یتیعقوم رد یتح ام .هشیدنا زا جراخ
 دحاو روط هب هجیتن کی هب یتح اهنآ ندوب لماکان رطاخ هب ،دوخ ساوح هدهاشم اب میتسین
 تاصتخم کی ندناوخ اب هک مینک دیکأت لاثم ناونع هب میناوتیمن زگره ام .میسرب نیعم

)durch ablesen einer Skala( دودح رد هشیمه :میروآ تسد هب نیعم ددع کی 
 تایعقاو اب يواسم روط هب یگمه هک دنراد دوجو نکمم دادعا زا يرامش یب دادعت ،ینیعم

 
A- Archiv für Philosophie,II,Systematische Philosophie101,Bd.5,1899, S.64-163  
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 نکمم ریغ ام يارب ،تسام زا جراخ هک یعقاو يزیچ هب نتشاد تفرعم و .دنراگزاس هدهاشم
 چیه تروص نآ رد ؛میتخانش ار تیعقاو ام و ،تسا نکمم نیا هک مینک ضرف نکیل .تسا
 ،ام میهافم هب اهنت ،دنتسه ام نیناوق اهنآ نوچ ،میرادن نآ هب قطنم نیناوق لامعا يارب یقح
 یقطنم طابترا چیه تایعقاو نیب )رتپنیالک زا دیکأت( .دنالامعا لباق ام ینهذ تالوصحم هب
 مه ار یعطق ًالماک تاراهظا رکف اجنیا ؛دراد دوجو هداس یلاوت کی اهنت هکلب درادن دوجو
 رد و تسین تسرد تسیرگید تیعقاو تلع تیعقاو کی هک نیا نتفگ نیاربانب .درک دوشیمن
 هرخالاب .دزیریم مهرد هدش هداهن انب موهفم نیا زتلوهمله طسوت هک یجاتنتسا لک هجیتن
 هن ،تسا نکمم ریغ دراد دوجو ینهذ ره زا لقتسم هک یتقیقح ینعی ینیع تقیقح بسک

 als( ناسنا ناونع هب ام هک نآ هطساو هب هکلب ،ام ساوح تیهام هطساو هب اهنت
Menschen( دراد دوجو ام زا لقتسم ًالماک هچ نآ هب تبسن يرظن هنوگ چیه لک رد 

 )164 هحفص( ».میرادن

 هک فنادگوب و دوخ ملعم دنسپ دروم تارابع رارکت اب خام دیرم ،دنیبیم هدنناوخ هک يروط هب
 هاگدید زا ار نآ ،دنکیم در ار زتلوهمله هفسلف لک ،دنادیمن  تسیخام کی ار دوخ
 زا یقافتا دیاش و تیمها یب فارحنا کی ار نآ هک اهلوبمس يروئت .دنکیم در یتسیلآهدیا
 ّاما زتلوهمله .تسا هدشن رکذ تسیلآهدیا نیا طسوت صاخ روط هب یتح دنادیم مسیلایرتام
 هک یتارظن« ،هدش باختنا »کیزیف رد یتنس تارظن« هدنیامن کی ناونع هب رتپنیالک طسوت
 )160 هحفص( ».دنامیهس نآ رد نانادکیزیف تیرثکا نونک ات

 هابتشا کی  مسیلایرتام زا دوخ حیضوت رد فناخلپ هک تسا نیا میاهدیسر نآ هب هک ياهجیتن
 مسیلآهدیا اب ار  مسیلایرتام ،درک شوشغم ًالماک ار عوضوم فنادگوب ّاما ،دش بکترم راکشآ
 یتسیلآهدیا لمهم ،»یفیلگوریه  مسیلایرتام« ای »اهلوبمس يروئت« لباقم رد و درک طولخم
 نانچ مه ،یتناک زتلوهمله زا .»تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا« هک درب شیپ ار
 .تسار هب اهیخام و دنتفر پچ هب اهتسیلایرتام ،خام دوخ زا هک

 

 گنیرود رب داقتنا هنومن ود -7
 

 فنیتنلاو .مینک هجوت  مسیلایرتام زا اه یخام یندرکن رواب فیرحت رد رگید هژیو تفص کی هب
 اب يرایسب كرتشم طاقن ًاروصتم هک ،رنخوب اب اهنآ هسیاقم اب ار اهتسیسکرام دنکیم یعس
 رد فنادگوب .درُبیم رنخوب زا ار دوخ تدش هب سلگنا هچ رگا ،دنکشب مهرد ،دراد فناخلپ
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 »یعیبط نادنمشناد  مسیلایرتام« زا لومعم قبط ،رگید ییهیواز زا هلأسم نیمه هب ندیسر
 .دنکیم عافد »دوشیم هدز فرح نآ زا ریقحت اب ًابلاغ« دیوگیم فنادگوب ،هک
 رد يراب تکالف وحن هب ود ره فنادگوب و فنیتنلاو )5 هحفص ،3 باتک ،»مسینومویرپما«(
 ریقحت هب« دب ياهتسیلایسوس زا هشیمه سلگنا و سکرام .دنتسه جیگ هلأسم نیا دروم
 مسیلایسوس شزومآ اهنآ هک دیآیم تسد هب هجیتن نیا ،نیا زا ّاما ؛»دندرکیم تبحص
 تارظن هب مسیلایسوس زا زیرگ کی هن و دندرکیم بلط ار یملع مسیلایسوس ،حیحص
 ار  )یکیتیکلاید دض صوصخ هب و( دب  مسیلایرتام هشیمه سلگنا و سکرام .یئاوژروب
 یکیتکاید و رتهتفرشیپ ،رتیلاع  مسیلایرتام کی هاگدید زا ار نآ اهنآ ّاما ؛دندرکیم موکحم
 اب نگزتید و سلگنا ،سکرام .یئارگیلکرب ای یئارگمویه هاگدید زا هن و ،دندرکیم در
 تاهابتشا دندرکیم یعس و دندرکیم لالدتسا اهنآ اب ،دندرکیم ثحب ،دب ياهتسیلایرتام
 ثحب یتح سویرانوآ و خام ،اهارگیلکرب و اهیمویه اب اهنآ ّاما .دننک حیحصت ار اهنآ
 لک کی ناونع هب اهنآ شیارگ هرابرد اهنت زیمآ ریقحت راهظا کی هب ار دوخ و دندرکیمن
 يارب ام ياهتسیخام طسوت هک ینایاپ یب ياهمیرگ و اهتروص نیاربانب .دندرکیم دودحم
 كاخ يارب رگم دنتسین يزیچ ًاقلطم ،دنوشیم هتخاس هریغ و ءاکرش و رنخوب ،ءاکرش و خابلوه
 لوصا زا لک کی ناونع هب مسیخام ندش رود يارب یششوپ ،مومع مشچ هب نتخیر
  .سلگنا لابق رد نشور و هدرپ یب عضوم کی نتفرگ زا سرت و ، مسیلایرتام

 و تگو ،رنخوب لابق رد و مهدجه نرق رد هسنارف  مسیلایرتام لابق رد ار دوخ ناوتب لکشم و
 »خابریوف کیودول« باتک مود شخب نایاپ رد سلگنا هک درک نایب نآ زا رتحضاو توشلوم
 .دنک فیرحت ار وا ًادمع دهاوخب هک نآ رگم ،دمهفن یسک ار سلگنا تسا نکمم ریغ .دنکیم
 زا ار  مسیلایرتام بتاکم هیلکً اساسا يزیچ هچ دهدیم حیضوت یتقو شخب نیا رد سلگنا
 دیوگیم ،دنکیم صخشم لک رد اهیمویه و اهیتناک هیلک زا ،اهتسیلآهدیا هاگودرا لک
 کبس عون کی ،نبج عون کی يارب ار خابریوف سلگنا و .میتسه تسیلایرتام نم و سکرام
 کی هباثم هب  مسیلایرتام زا )م - خابریوف( وا در رد یهاگ نیا هک ،دنکیم شنزرس ،يرکف
 :دیوگیم سلگنا .تسا هدش نایب اهتسیلایرتام بتکم نآ ای نیا تاهابتشا رطاخ هب لک
 هب  مسیلایرتام اب ار )ءاکرش و رنخوب( درگهرود ظاعو نیا ياههیرظن تسیابیمن خابریوف«
 هنارواب شوخ و ندناوخ اب هک یئاهنهذ اهنت 102)21 هحفص( ».درکیم مهرد لک کی هباثم
 هک ار یئاهشنزرس نینچ تیهام دنناوتیم دناهدش دساف یناملآ عجترم ناداتسا ندرک رواب
 .دنشاب هدیمهف طلغ دنکیم خابریوف زا سلگنا

 ياهتیدودحم رب هجو چیه هب« ءاکرش و رنخوب هک دیوگیم حضاو یلیخ سلگنا
 مدق کی یتح اهنآ هک ،»دندرکن هبلغ« مهدجه نرق ياهتسیلایرتام ینعی ،»ناشاهملعم
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 هذخاؤم ءاکرش و رنخوب زا سلگنا هک تسا نیا اهنت و نیا رطاخ هب و .دنتشادنرب شیپ هب مه
 اهنآ هک نآ يارب هکلب ،دننکیم رکف اهنادان هک نانچ ،ناش مسیلایرتام يارب هن ،درک
 يروئت نیا هک دوب اهنآ سردید زا جراخ ًالماک« هک نآ يارب ،دندادن تفرشیپ ار  مسیلایرتام
 ءاکرش و رنخوب زا سلگنا هک دوب نیا رطاخ هب اهنت ».دنهد هعسوت رتشیب ار )مسیلایرتام(

 )nktheitäBeschr (»تیدودحم« هس هتکن هب هتکن سلگنا سپ نیا زا و .درک هذخاؤم
 زا ار دوخ سلگنا و سکرام هک ،درامشیم ار مهدجه نرق يوسنارف ياهتسیلایرتام یساسا
 دوب نآ تیدودحم نیلوا .دنزاس اهر نآ زا ار دوخ دندوبن رداق ءاکرش و رنخوب ّاما .دندرک اهر نآ
 دربراک« هب اهنآ هک ینعم نیا هب .دوب »یکیناکم« نهک ياهتسیلایرتام تارظن هک
 .دندوب دقتعم »کیناگرا و یئایمیش تعیبط ياههسورپ رد کیناکم ياهرایعم يراصحنا
 هک دش ببس سلگنا نانخس نیا ندیمهفن هک دید میهاوخ هدنیآ شخب رد ام )19 هحفص(
 هب ار یکیناکم  مسیلایرتام سلگنا .دنوش میلست مسیلآهدیا هب نیون کیزیف رد ینیعم صاخشا
 تبسن نآ هب )اهیخام رگید مان( »رخأتم« یتسیلآهدیا شیارگ نانادکیزیف هک یئاهاطخ رطاخ
 ،دوب نهک ياهتسیلایرتام تارظن یکیزیفاتم هصیصخ ،مود تیدودحم .دنکیمن در دنهدیم
 اب ًالماک ءاکرش و رنخوب مود تیدودحم نیا رد .»اهنآ هفسلف یکیتکلاید دض هصیصخ« ینعی
 تخانش رد کیتکلاید دربراک دنتسناوتن ،میاهدید هک روط نامه هک دناکیرش ام ياهتسیخام
 ظفح موس تیدودحم )یبسن و قلطم تقیقح لاثم ناونع هب( .دنمهفب ار سلگنا طسوت
  .دوب یخیرات  مسیلایرتام ندیمهفن و یعامتجا مولع هزوح رد »سأر رد« مسیلآهدیا

 حیضوت ًالماک حوضو اب ار اهنآ و درمشیم ار »تیدودحم« هس نیا سلگنا هک نآ زا دعب
 زا )ءاکرش و رنخوب( اهنآ هک دنکیم هفاضا اج نآ و تقو نآ ،) 21- 19 تاحفص( دهدیم

  )Schranken diese berü  (.دندرکن اهر ار دوخ »تیدودحم نیا«

 نرق  مسیلایرتام ،اهتیدودحم نیا نورد رد ًارصحنم و زیچ هس نیا رطاخ هب ًارصحنم سلگنا
 رتیئادتبا لئاسم ،رگید لئاسم هیلک رس رب !دنکیم در ار ءاکرش و رنخوب تایرظن و مهدجه
 زا سلگنا و سکرام نیب یقرف چیه )دندش فیرحت اهیخام طسوت هک یلئاسم(  مسیلایرتام
 اهنت نیا .دشاب دناوتیمن و تسین رگید فرط زا نهک ياهتسیلایرتام نیا هیلک و فرط کی
 يارب هک ارچ ،دندرک دراو شاشتغا نشور ًالماک هلأسم نیا رد هک دندوب یسور ياهتسیخام
 اب شاناتسود و خام طخ نیب ياهشیر قرف ناشنارکف مه و اهنآ یبرغ ياپورا ياهملعم
 هک دندید مزال ار نیا ام ياهتسیخام .تسا راکشآ لماک روط هب ًامومع اهتسیلایرتام طخ
 هفسلف هاگودرا هب ار دوخ درمت و مسیسکرام اب ار دوخ ندزمه هب ات دننک شوشغم ار بلطم
   !دننک هضرع مسیسکرام »زیچان حیحصت« ناونع هب یئاوژروب
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 وا هرابرد سلگنا هک ياهدیقع زا رتزیمآ ریقحت يزیچ تسا لکشم .میریگب رظن رد ار گنیرود
 ،رلکل ،درکیم داقتنا گنیرود زا سلگنا هک ینامز نامه رد دینیبب ّاما .درک روصت ،دنکیم نایب
 رلکل .درکیم داقتنا گنیرود زا هنوگچ ،دیاتسیم ار خام »زاس بالقنا هفسلف« هک یسک
 ساسحا ،ياهرفط هنوگ چیه نودب« هک دریگیم رظن رد  مسیلایرتام »لماک پچ« ار گنیرود
 ریغ و هدش عمج رثا ،دبسرس لگ ،عبات ،شوارت ار لقع و روعش تیلاعف هنوگ ره لک رد و

 و  23 - 24 تاحفص ،Der Realismus، 1879( ».دنکیم مالعا یناویح مسیناگرا
 )هریغ

 قفاوت رد گنیرود اب وا دروم نیا رد .ریخ ؟دنکیم داقتنا گنیرود زا سلگنا تهج نیا هب ایآ
 ،فلاخم ًالماک یهاگدید زا گنیرود زا وا .دوب يرگید تسیلایرتام ره اب هک نانچ ،دوب لماک
 يارب يرفم هک ،وا یتسیلآهدیا تامهوت رطاخ هب ،وا  مسیلایرتام يراوتسا ان رطاخ هب
 .درک داقتنا ،دراذگیم زاب یئارگنامیا

 زا مزال تفرعم ات دنکیم راک جراخ زا مه و زاس هدیا تادوجوم نورد رد مه ،دوخ تعیبط«
 ار گنیرود تاملک نیا رلکل ».دروآ دوجو هب طبترم تارظن مظنم دیلوت کمک هب ار ءایشا دنور
 نینچ »ماخ کیزیفاتم« هب ،يرظن هطقن نینچ  مسیلایرتام هب هنایشحو و دنکیم لقن
 )161 - 63 و تاحفص( .دنکیم هلمح هریغ و هریغ و »یبیرف دوخ« هب ؛یمسیلایرتام

ّ اما دنکیم هرخسم ار هبملس هبملغ نابز وا ؟دنکیم داقتنا گنیرود زا سلگنا تهج نیا هب ایآ
 اب سلگنا ،دوشیم سکعنم روعش طسوت هک ،تعیبط رد ینیع نوناق یئاسانش دروم رد
  .دوب يرگید تسیلایرتام ره اب هک نانچ دوب قفاوت رد ًالماک گنیرود

 ،یساسا همدقم کی ...تسا نآ لاکشا هیقب زا رتیلاع و تیعقاو زا لکش کی هشیدنا«
 تاملک نیا رلکل ».تسا روعش ياهیلجت زا یعقاو يدام رظن زا ناهج زیامت و لالقتسا
 رطاخ نیا هب و ،دنکیم لقن هریغ و تناک هب گنیرود تالمح زا يدادعت اب ار گنیرود
 هریغ و »یکیزیفاتم مگد کی« لوبق هب ،)218 - 222 تاحفص( »کیزیفاتم« هب ار گنیرود
 .دنکیم مهتم

 دوجو نهذ زا لقتسم ناهج هک نیا .ریخ ؟دنکیم داقتنا گنیرود زا سلگنا تهج نیا هب ایآ
 هریغ و اهارگیلکرب ،اهیمویه ،اهیتناک طسوت تقیقح نیا زا یفارحنا هنوگ ره هک نیا و دراد
 ره اب هک نانچ ،دوب قفاوت رد ًالماک گنیرود اب سلگنا دروم نیا رد ،تسا تسردان
 گنیرود زا ،خام حور رد ياهیواز هچ زا رلکل هک دوب هدید سلگنا رگا .دوب يرگید تسیلایرتام
 زا رتزیمآ ریقحت راب اهدص هک دوب هدناوخ یئاهمسا اب ار یفسلف عجترم ود نیا ،دنکیم داقتنا
 و مسیلائر مسجت گنیرود رلکل رظن زا .تسا هدناوخ نآ اب ار گنیرود هک دوب هچ نآ
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 Beiträge zu einer monistischen) .دوب ریرش  مسیلایرتام

Erkenntnistheorie", 1882, S. 45"( رد وزاب قیفر و ملعم ،پوش .و  1878رد 
 مسیلآهدیا« بقل ماقتنا هب درک مهتم A B»]یئایؤر مسیلائر[« هب ار گنیرود ،خام يوزاب
 گنیرود ،سلگنا رظن زا سکع رب .دوب هداد تبسن اهتسیلآهدیا هیلک هب گنیرود هک »یئایؤر
 .دوبن راوتسا و نشور ،مدق تباث یفاک هزادنا هب تسیلایرتام کی

 هک دندش دراو یفسلف تازرابم هضرع هب یعقوم ،نگزتید .ژ روط نیمه و سلگنا و سکرام
 مکح رگراک هقبط ياهلفحم رد صوصخ هب و ،یقرتم نارکفنشور نایم رد ًالک  مسیلایرتام
 ياههدیا رارکت هب هن ار دوخ هجوت تسیابیم نانآ هک تسا یعیبط ًالماک نیاربانب .دوب امرف
 هب رگید ترابع هب و ،خیرات رد نآ دربراک ،مسیلایرتام يدج کیروئت لماکت هب هکلب هنهک
 رد اهنآ هک تسا یعیبط ًالماک .دندرکیم فوطعم نآ جوا هب یتسیلایرتام هفسلف يانب لیمکت
 گنیرود تایدنرچ ندرک هرخسم ،خابریوف تاهابتشا حیحصت هب ار دوخ تخانش هزوح
 نیرتروهشم نیا هچ نآ رب دیکأت ،)دینک عوجر نگزتید .ژ هب( رنخوب تاهابتشا دقن ،تسیلایرتام
 .دندرک دودحم کیتکلاید ینعی دندوب نآ دقاف صوصخ هب نارگراک نایم رد ناگدنسیون
 رد نادرگ هرود طسوت هک  مسیلایرتام یئادتبا قیاقح نارگن نگزتید .ژ و سلگنا ،سکرام
 هب نتفای نانیمطا فوطعم ار دوخ هجوت همه هکلب ،دندوبن ،هدش هدز دایرف يرایسب ياهباتک
 هب ،دنوشن فیرحت یگداس طرف زا ،دنوشن هدیشک لاذتبا هب یئادتبا قیاقح نیا هک دندرک نیا
 ياهمتسیس شزرا اب هویم یشومارف هب ،)»الاب مسیلآهدیا ،نیئاپ  مسیلایرتام«( هشیدنا دوکر
 ،اهرنخوب ،هعرزم ياهسورخ نآ هک يدیراورم نآ  -دنوشن رجنم یلگه کیتکلاید ،یفسلف
 تفاثک هوبنا نایم زا دنتسناوتن )هریغ و سویرانوآ ،خام ،رلکل روط نیمه و( ءاکرش و اهگنیرود
 .دنشکب نوریب قلطم مسیلآهدیا

 دندش هتشون نگزتید .ژ و سلگنا راثآ نآ رد هک ار یخیرات طیارش صخشم يزرط هب مدآ رگا
 لذتبم زا دوخ ندیرب هب دنمقالع رتشیب اهنآ ارچ هک دوب دهاوخ حضاو ًالماک ،دریگب رظن رد
 هب سلگنا و سکرام .قیاقح نیا دوخ زا  عافد ات دندوب  مسیلایرتام یئادتبا قیاقح يزاس
 یسایس یسارکمد ياهتساوخ يزاس لذتبم زا دوخ ندیرب هب دنمقالع رتشیب هباشم قیرط
 .اهتساوخ نیا دوخ زا عافد ات دندوب

 هب يروط ار عوضوم و »دنمهفن« ار طیارش نیا دنتسناوتیم یفسلف نیعجترم نادیرم اهنت

 
A- نیبفرژ مسیلائر :مجرتم همجرت.   Traumrealismus 

B- Dr. Wilhelm Schuppe, Erkenntnistheoretische Logik, Bonn, 1878, S.56 (  قطنم
یتخانش ) 
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 دنتسنادیمن سلگنا و سکرام یئوگ هک دسرب رظن هب نینچ هک دنهد هئارا دوخ ناگدنناوخ
  .هچ ینعی ندوب تسیلایرتام

 

 دروم تسناوتیم نگزتید .ژ هنوگچ -8

 ؟دریگ رارق یعاجترا نافوسلیف تمحرم
 

 یب ياههنومن ام و دراد ربرد ار لاوئس نیا هب باوج میدرک رکذ دنوفلگ زا البق هک یلاثم
 دریگیم رارق یسررب دروم ام ياهتسیخام طسوت دنوفلگ لثم نگزتید .ژ نآ رد هک ار يرامش
 ار وا فعض طاقن ات مینک لقن نگزتید .ژ دوخ زا یتاعطق تسا رتهب .درک میهاوخن یسررب
  .میهد ناشن

 Das Wesen der) ».تسا زغم لمع ندیشیدنا« :دیوگیم نگزتید
menschlichen Kopfarbeit, 1903, S. 52تسا دوجوم یسور همجرت کی ؛( 

 نآ اب ،تسا نم هشیدنا رد هک يزیچ ناونع هب نم زیم ...تسا زغم لوصحم کی هشیدنا«
 نآ زا الماک و ادج ئیش کی نم رس زا جراخ نم زیم ّاما .درادن یقرف نآ اب ،تسا یکی هشیدنا
 نینچ نگزتید .ژ طسوت یتسیلایرتام ًالماک تارابع نیا نکیل )53 هحفص( ».تسا زیامتم
 ...تسه زین یعقاو ینعی يدام و سوسحم ،سوسحم ریغ هدیا اذهعم« :دندرگیم لیمکت
 ».درادن توافت ،دنراد قرف مه اب اهزیچ نیا هک يرادقم نآ زا رتشیب ادص ای رون ،زیم اب نهذ
 دوجو ینعی »دنایعقاو« ود ره هدام و هشیدنا هک نیا .تسا طلغ اراکشآ نیا )54 هحفص(
 هب یمدق ،تسا تسردان یمدق نتشادرب تسیدام هشیدنا هک نیا نتفگ ّاما .تسا تسرد دنراد
 .تسا نگزتید قیقد ریغ نایب کی اهنت نیا عقاو رد .مسیلآهدیا اب  مسیلایرتام شاشتغا يوس
 هک دنراد ار كرشم جرخم نیا لقاّدح هدام و نهذ« :دیوگیم یتسرد هب رگید ياج رد يو
 رکف هک نآ يارب نم ...تسا ندب راک هشیدنا« :دیوگیم نگزتید )80 هحفص( ».دنراد دوجو
 تایح و تعیبط ياههدیدپ رد رهوج نیا .درک رکف نآ هب دوشب هک مهاوخیم يرهوج منک
 کی نهذ ...دور رتارف نآ زا دناوتیمن نهذ هک تسا نهذ زرم هدام ...دوشیم هدید كرادت
 لیلحت زا اهتسیخام )64 هحفص( »...تسین نهذ لوصحم هدام ّاما .تسا هدام لوصحم
 دنهدیم حیجرت اهنآ !دننکیم يراددوخ ،اهنیا لثم ،تسیلایرتام نگزتید یتسیلایرتام لیالد
 اهنت« :نادنمشناد ،دیوگیم وا لاثم ناونع هب .تسا مهرد و قیقد ان هک دنبسچب یتاعطق هب



 
 مراهچ لصف

  
228 

 ارچ و ،تسا نینچ ایآ )108 هحفص( »دنشاب تسیلآهدیا« دنناوتیم »دوخ هتشر زا جراخ رد
 نگزتید لبق هحفص کی دودح ّاما .دننکیم توکس  اهتسیخام دروم نیا رد .تسا نینچ
 دیاب هک ،دریذپیم ار »یتسیلایرتام لیصا یئاسران« و )106 هحفص( »مسیلآهدیا تبثم هبنج«
 دریگیم همشچرس تیعقاو نیا زا نگزتید هدش نایب تسردان رکف .دروآ دجو هب ار  اهتسیخام
 زا هچ نآ ّاما .تسا تسرد نیا  (107).یعطق هن و تسا یبسن زین نهذ و هدام نیب توافت هک
 تسا نآ هکلب ،تساسران  مسیلایرتام ناونع هب  مسیلایرتام هک تسین نآ دوشیم هجیتن نیا
  .تساسران یکیتکلاید دض و یکیزیفاتم  مسیلایرتام هک

 ینعی( تسا جراخ رد شاناینب هکلب ،دریگیمن ناینب صخش رد سدقم ان یقیقح تقیقح«[
 ...میناوخیم تسیلایرتام ار دوخ ام ...تسا ینیع تقیقح نیا ؛A]دوخ يهدام رد )صخش جراخ
 رد ،زاغآ رد ار ینامسج ناهج هک دنوشیم صخشم تیعقاو نیا اب یفسلف ياهتسیلایرتام
 ییهویش هب ،اهنآ نیفلاخم هک یلاح  رد ،هلابند ناونع هب ار حور و هدیا و ،دنهدیم رارق سأر
  ».دنروآیم تسد هب هدیا زا ار يدام ناهج ...هملک زا ار ءایشا ،یبهذم

)Kleinere philosophische Schriften, 1903, S. 59, 62( زا  اهتسیخام 
 ّاما .دننکیم يراددوخ  مسیلایرتام زا سلگنا فیرعت رارکت و ینیع تقیقح یسانشزاب نیا
 متسیس نوچ ،میناوخب تسیلآهدیا ار دوخ هک میقحرب زین ردق نامه ام« :دهدیم همادا نگزتید
 هداهن انب نهذ تیهام رد نشور یصحفت رب ،هدیا یملع هدهاشمرب ،هفسلف یلک هجیتن رب ام
  مسیلایرتام ات دیبسچ تسردان اراکشآ ترابع نیا هب تسین لکشم )62 هحفص( ».تسا هدش
 دوشیم غلاب نیا هب هک ،تسوا یلصا رکف زا رتقیقدان نگزتید يدنب لومرف ًالمع .درک یفن ار
 )یخیرات  مسیلایرتام کمک هب( یملع يوحن هب ار اههدیا دوبن رداق نهک  مسیلایرتام هک
  .دنک یسررب

 داصتقا زا ام مهف دننام ،ام  مسیلایرتام« :نهک  مسیلایرتام هرابرد نگزتید ياههدیا مه نیا
 زا ار دوخ ام هک یقیرط نامه هب تسرد .تسا یخیرات و یملع يزوریپ کی یسایس
 نهک ياهتسیلایرتام زا ار دوخ مه روط نامه ،مینکیم صخشم هتشذگ ياهتسیلایسوس
 ناونع هب ار هدام هک میراد ار كرتشم جرخم نیا اهنت ریخا دارفا اب ام .مینکیم صخشم
 نیا !تسا مهم »اهنت« هملک نیا )140 هحفص( ».مینکیم مالعا هدیا مدقم ناینب ای ،همدقم

 
A- دوخ يهدام رد ،)صخش زا( جراخ ار دوخ هیاپ ،تسین صخش رب ینتبم یملع و هداس تقیقح« :مجرتم همجرت 

 ».دراد

"Profane wahrhaftige Wahrheit gründet sich nicht auf eine Person. Sie hat 
ihre Gründe außerhalb" (d.h. außerhalb der Person) "in ihrem Material,  
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 زیامتم مسیلآهدیا ،مسیخام ،مسیسیتسونگآ زا هک درادرب رد ار متسیلایرتام یتخانش ناینب لک
 .تسا هدش زکرمتم لذتبم ياه تسیلایرتام زا دوخ ندیرب يور اجنیا نگزتید هجوت ّاما .تسا

 نیا .دوش هداد میمعت دیاب هدام موهفم« :تسا تسردان ًالماک هک دیآیم ياهعطق دعب یمک ّاما
 ».دریگیم ربرد ار ام نداد حیضوت ای نتخانش هوق زین و تیعقاو ياههدیدپ هیلک موهفم
 و  مسیلایرتام ندرک شوشغم هب دناوتیم اهنت هک تسا شاشتغا کی نیا )141 هحفص(
 ینعی :نداد تعسو« نیا هب ندیبسچ .دوش رجنم نآ »نداد تعسو« فافل ریز مسیلآهدیا
 عقاو رد ّاما .»نهذ زرم« و هدام مدقت لوبق مدع ینعی .نگزتید هفسلف ناینب ندرک شومارف
 ...نهذ رب هدام .تسامرف مکح ءزج رب لک« :دنکیم حیحصت ار دوخ رتنیئاپ طخ دنچ نگزتید
 نیمز و تشهب قلاخ ناونع هب ،لوا تلع ناونع هب ار يدام ناهج میناوتیم ام موهفم نیا هب
 اههشیدنا دیاب »هدام« موهفم هک نیا )142 هحفص( ».میراذگب مارتحا نآ هب و میرادب تسود
 کی ،)24 هحفص ،اج نامه( 103دنکیم رارکت راذگ رد نگزتید هک نانچ ،دوش لماش مه ار
 ،هدام و نهذ نیب تخانش يروئت نیابت ،دیآ دوجو هب یلومش نینچ رگا نوچ ،تسا شاشتغا
 زا ار دوخ ینعم مامت ،دزرویم رارصا نآ رب نگزتید دوخ هک ینیابت ، مسیلایرتام و مسیلآهدیا
 یفرح نیا رد ،دشاب یکیزیفاتم و زیمآ قارغا ،»یعطق« دیابن نیابت نیا هک نیا .دهدیم تسد
 دودح )دیزرو دیکأت نیا رب هک نگزتید یکیتکلاید  مسیلایرتام يارب تسیزایتما نیا و( .تسین
 شیارگ هک دنتسه يدودح نامه ًاقیقد یبسن نیابت نیا قلطم تقیقح و قلطم ترورض
 نیب زیامت اب دودح نیا زا جراخ رد ندرک لمع .دننکیم فیرعت ار تاقیقحت تخانش يروئت
 یگرزب هابتشا ،دناقلطم ياهداضتم اهنآ یئوگ هک نانچ ،ینهذ و یکیزیف ،نهذ و هدام
  .دوب دهاوخ

 رد یتفلچ اپ و تسد و نشوران ،مهبم یقیرط هب ار دوخ راکفا سلگنا فالخ رب نگزتید
 اب وا ،شايدرف ياهاطخ و نداد حیضوت رد صقاون زا رظن فرص ّاما .دنکیم نایب ساسحا
 »کیتکلاید  مسیلایرتام« ،)27 و 222 تاحفص( »یتسیلایرتام تخانش يروئت« زا تیقفوم
 زاب نیا هب یتسیلایرتام تخانش يروئت سپ« :دیوگیم نگزتید .دنکیم عافد )224 هحفص(
 تعیبط زا یئزج هکلب ،دناباتیمن یکیزیفاتم هعشا چیه ناسنا یکاردا وضع هک دسریم یسانش

 کی ام یکاردا هوق« )222 – 23 تاحفص( ».دزاسیم سکعنم ار تعیبط ءازجا ریاس هک تسا
 ای ناهج ءایشا هک تسا يدننام هنیآ هلیسو کی هکلب ،تسین تقیقح ياهعیبطلاءاروام عبنم
 زا یترابع ره لیلحت زا ام قیمع ياهتسیخام )243 هحفص( ».دنکیم سکعنم ار تعیبط
 هب ،يروئت نیا زا وا تافارحنا هب ّاما ،دننکیم بانتجا نگزتید یتسیلایرتام تخانش يروئت
 دشاب گنهآ شوخ عجترم هفسالف يارب تسناوتیم نگزتید .ژ .دنبسچیم وا شاشتغا و ماهبا
 امش ،دراد دوجو یگتفشآ اج ره هک تسا مهف لباق و .دشیم هتفشآ یهاگ هک ور نآ زا اهنت
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 .تفای دیهاوخ ار اهتسیخام ،اج نآ

 زا یشخب)نگزتید( وا شیپ اهتدم ًابیرقت« :تشون ناملگوک هب  1868ربماسد  5رد سکرام
 و نیعم یشاشتغا مغریلع هک داتسرف نم يارب ار »هشیدنا هوق« هرابرد سیون تسد کی
 - رگراک کی لقتسم لوصحم ناونع هب - و تسییهتسجرب تاکن لماش ،دایز ًابلاغ رارکت
 ،دنکیم لقن ار هدیقع نیا فنیتنلاو ياقآ 104)53 هحفص ،یسور همجرت( ».تسا نیسحت لباق
 نگزتید رد شاشتغا ناونع هب ار يزیچ هچ سکرام هک دسرپب درکن روطخ وا رکف هب زگره ّاما
 خام زا ار نگزتید هک نآ ای ،دنکیم کیدزن خام هب ار نگزتید هک يزیچ ایآ ،دراد رظن رد
 ار سکرام ياههمان و نگزتید وا نوچ :دنکیمن ار لاوئس نیا فنیتنلاو ياقآ .دزاسیم زیامتم
 ادیپ ار لاوئس نیا باوج تسین لکشم کلاذعم .تسا هدناوخ لوگوگ ياکشورتپ شور هب
 »گنیرود یتنآ« و ،دناوخ کیتکلاید  مسیلایرتام ار دوخ ینیب ناهج تارک هب سکرام .درک
 حیرشت ار ینیب ناهج نیا ًاقیقد ،دناوخ سیون تسد تروص هب ار نآ مامت سکرام هک ،سلگنا
 اهنت نگزتید شاشتغا هک دشاب هدوب نشور دیاب مه اهفنیتنلاو يارب یتح نیاربانب .دنکیم
 صوصخ هب و راوتسا  مسیلایرتام زا کیتکلاید راوتسا دربراک کی رد وا فارحنا رد تسناوتیم
  .دشاب »گنیرود یتنآ« زا

 سکرام هک ار هچ نآ هک تسا هدش نشور شاناکلسم مه و فنیتنلاو ياقآ هب نونکا ایآ
 هک یسک نآ ،خام هب ار نگزتید هک تسیزیچ نآ اهنت دناوخب نگزتید رد شاشتغا تسناوتیم
 هک نآ ای ؟دنکیم کیدزن ،تفر مویه و یلکرب فرط هب هکلب  مسیلایرتام فرط هب هن تناک زا
 هک یلاح  رد ،دناوخ شوشغم ار نگزتید یتسیلایرتام تخانش يروئت تسیلایرتام سکرام
 تکرش اب هک ،»گنیرود یتنآ« اب هک يزیچ نآ ینعی ،مسیلایرتام زا وا فارحنا
 ؟درک قیدصت ،ار دراد قرف ؛دوب هدش هتشون )سکرام(شدوخ

 تسیسکرام دنراد تسود یناسک هچ ،دنهد بیرف دننکیم یعس ام ياهتسیخام ار یسک هچ
 هدیدنسپ ار نگزتید ،»اهنآ« ِخام هک دنهد عالطا نایناهج هب زین لاح نیع رد ،دنیآ رظن رد
 تسناوتیم ار يزیچ نآ اهنت نگزتید رد خام هک دننزب سدح دنتسناوتن ام نانامرهق ایآ ؟تسا
  ؟دناوخیم شاشتغا سکرام هک دنک قیدصت

 کی مهد هن وا .تسین یتخس روسناس نینچ قحتسم نگزتید .ژ هتفر مه يور ّاما
 ار  مسیلایرتام زا زیامتم صاخ هفسلف کی بحاصت ای داینب ياعدا زگره و تسا تسیلایرتام
 درکیم تبحص رکفت زرط نیا ربهر ناونع هب سکرام زا هشیمه و تارک هب وا .دنکیمن

Kleinere«( »philosophische Schriften، 1873رد هک ياهدیقع ،4 هحفص  
 یفسلف شزومآ« سلگنا و سکرام هک دنکیم دیکأت  1876لاس 95 هحفص رد ؛هدش راهظا
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 راذگ ناینب« ناونع هب سلگنا و سکرام زا وا  1886لاس 81 هحفص رد ؛».دنتشاد ار مزال
 نگیوا رگا و دوب تسیسکرام کی نگزتید ).دنکیم تبحص رکفت زرط نیا ».هدش هتفریذپ

 )Naturmonismu( ِگواد .پ قیفر - سوسفا - نینچ مه و 105نگزتید
 یکپچ تمدخ وا هب عقاو رد ،دنهدیمرس ار ،»یئارگنگزتید« ای )یعیبط یئارگتدحو(
 هب یمدق ،شاشتغا کی ،کیتکلاید مسیلایرتام زا ریامتم يزیچ »یئارگنگزتید« .دننکیم
 فزوژ رد هچ نآ زا هن شیارگ کی داجیا يارب تسا یششوک و یعاجترا هفسلف تمس
 فشک دوخ شور هب ار کیتکلاید مسیلایرتام هک رگراک فوسلیف نآ رد و( تسا گرزب نگزتید
 .دشابیم شافعض طاقن زا هکلب )تسا گرزب هک تسیرایسب ياهزیچ ،درک

 نگزتید نژوا و گواد .پ قیفر روطچ مهد ناشن ات منکیم دودحم لاثم ود هب ار دوخ نم
 .دنزغلیم یعاجترا هفسلف نوردب

 هفسلف نیب هطبار هب یئاوژروب دقن یتح« :دسیونیم )273 هحفص( Akquisit  رد 106گواد
 هراشا رلکل صوصخ هب« دعب و »یئارگتاذ بتکم نینچ مه و مسیسیتیرکویرپما اب نگزتید
 )»یئاوژروب دقن« کی زا یلوق لقن( ».دنکیم

 ّاما .دراذگیم مارتحا وا هب و دنکیم یناد ردق نگزتید .ژ زا گواد .پ هک تشاد کش ناوتیمن
 هدیقع ،ضارتعا نودب یتقو ،دنکیم حضتفم ار وا يو هک تشاد کش ناوتیمن نینچ مه
 - اهروسوفرپ و یئارگنامیا هدروخ مسق نمشد هک دنکیم لقن ار »راکتفاثک« ياوژروب کی
 ظعاو هک دهدیم ياج ياهقبط نامه رد ار - يزاوژروب »راوخ هریج نالیصحتلاغراف« نیا
 ار يرگید صخش هدیقع گواد هک دراد ناکما .ار رلکل راکشآ عجترم و یئارگنامیا راکشآ
 .دشاب انشآ نیعجترم نیا ياههتشون اب دوخ هک نآ نودب هدرک رارکت رلکل و نایارگتاذ هرابرد
 هب - نگزتید ياهیگژیو تمس هب سکرام زا هک ییهداج :دشاب وا هب يرادشه نیا راذگب ّاما
 هن ار وا .دوریم بادرم هب هک تسیاهداج ،دوشیم رود - نایارگتاذ تمس هب - خام تمس
 نگزتید  لباقم رد جیگ نگزتید ندرک هتسجرب ،ندرک هقبط مه خام اب هکلب رلکل اب اهنت
  .تسا تسیلایرتام

 گنن قحتسم نگزتید هک منکیم دیکأت نم .درک مهاوخ عافد گواد لباقم رد نگزتید زا نم
 نیا رد صخش نیرترادتیحالص زا ،دهاش کی زا مناوتیم نم .تسین رلکل اب ندوب هقبط مه
 هک تسا »ارگتاذ« و ارگنامیا فوسلیف کی ردق نامه ،عجترم ردق نامه هک یسک ،دروم
 لایسوس« :تشون  1896لاس رد وا .مروآیب لوق لقن نردلوس تربوش زا ینعی ،رلکل دوخ
سلف بیترت نیا هب هفیم هیکت لگه هب )هناقحم رتمک( هناقحم شیب و مک اهتارکومد  . دننک

.  يدام ناهج ،قلطم ،نگزتید رظن رد دینک عوجر نگزتید ژ.  .  هب دوش یم  یتسیلایرتام لگه
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یف قلطم نهذ هسفنلا ئیش و ددرگ  یم هسفنلا یف ئیش ،يدام ناهج  niversum ) و m)
)  کی قیرط نیا هب نگزتید ) .   نآ هک ار نیا هتبلا دننآ قادصم نآ ياه هدیدپ هک ددرگ یم

یب دوخ لگه هچ نآ زا رتش وا ،دنک  یم لیدبت صخشم هسورپ يان بم هب ار صلاخ دیرجت
هه ،نیوراد ،لگه مظنم ان و لک ...  يزرط هب وا دهد یمن صیخشت ،داد یم صیخشت

 «. دنک یم عمج مه رانک رد ار یعیبط  -   یملع  مسیلایرتام

(Die soziale Frage, S. XXXIII)  
 ره ضیعبت نودب هک تسا خام زا يرتهب یضاق یفسلف ياههتسد دروم رد نردلوس تربوش
  .دیاتسیم ار یتناک میلشروا مامضنا هب ،یسک

 هیسور رد هک درک هلگ یناملآ هماع هب هک دوب شیدنا هداس ردق نآ نگزتید نگیوا
 گواد و فناخلپ تالاقم و »دناهدرک نیهوت« نگزتید فزوژ هب رظن گنت ياهتسیلایرتام

und snitErkenn « - نگزتید فزوژ( .درک همجرت یناملآ هب ار نگزتید هرابرد
Wahrhit« لاروتان« هلگ )دینیبب ار همیمض ،1906 ،تراگتوتشا تقیقح و تفرعم 

 زا یکزیچ تفگ ناوتیم هک گنیرهم زتنارف .تشگرب شدوخ هب هرابود هراچیب »تسینوم
 تسرد گواد هیلع رب ًاساسا فناخلپ هک تشون دوخ یسررب رد ،دنادیم مسیسکرام و هفسلف

 هک نیا )432 هحفص ،Peuilleton ،38 هرامش ،Zeit neue Die، 0819( .تفگیم
 يارب )431 هحفص( دروخرب یتالکشم هب ،دش فرحنم سلگنا و سکرام زا نگزتید .ژ یتقو
 زیمآ هلان دنلب تشاددای کی رد گنیرهم هب نگزتید نگیوا .تسارچ و نوچ یب گنیرهم
 ناردارب« »نداد یتشآ« هب دناوتیم نگزتید .ژ تفگ هک تفر اج نآ هب ات نآ رد و داد باوج

 ،44 هرامش ،Die neue Zeit، 1908( .دنک تمدخ »اهتسینویزیور و اهسکدترا ،عزانم
 )654 هحفص

 و »یئارگنگزتید« تمس هب سکرام زا هک ياهداج :گواد قیفر .رگید رادشه کی
 ناویا يارب هن ،درف کی يارب هن[ ،دربیم بادرم هب هک تسیاهداج ،دوشیم رود »مسیخام«

)Iwan(، رودیس )Sidor( لواپ ای )Pawel(، تمس يارب هکلب )Richtung([A  

 »عجارم« هب امش تاضارتعا ؛مروآیم لوق لقن »عجارم« زا نم هک دینکن هلگ یخام نایاقآ و

 
A- رکفت يارب هکلب ،يره و کید ،مات يارب هن ،دارفا يارب هن :مجرتم همجرت.  

... nicht für einzelne Person, nicht für Iwan, Sidor oder Pawel, sondern für 
die Richtung 
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 تسیلایسوس عجارم ياج هب امش هک تیعقاو نیا ششوپ يارب ییهدرپ رگم تسین يزیچ
 و سویرانوآ ،تلوزتپ ،خام( اوژروب عجارم )یکستوئاک ،گنیرهم ،كرافال ،سلگنا ،سکرام(
 ار »یئارگعجرم« و »عجارم« هلأسم هک تسا نآ رتهب امش يارب .دیراذگیم ار )نایارگتاذ
  !دینکن حرطم

 





 

 

 

 

 مجنپ لصف
 

 و یعیبط ملع رد ریخا بالقنا

 یفسلف مسیلآهدیا
 

 فزوژ هتشون ییهلاقم ،)52 هرامش 906 - 1907( رد Die neue Zeit رد شیپ لاس کی

 مولع رد ریخا بالقنا و مسیسکرام« ناونع تحت )Josef Diner-De'nes( هند-رنید
 زا هک تخانش يروئت ياهيریگهجیتن زا هک تسا نآ هلاقم نیا بیع .دش پاچ »یعیبط
 نیمه ًاقیقد ّاما .دشوپیم مشچ ،تسام هجوت دروم رضاح لاح رد و دوشیم »نیون« کیزیف
 ،هند رنید فزوژ .دنکیم بلاج ام يارب ار فلؤم ياهيریگهجیتن و رظن هطقن هک تسا بیع
 نانچ اب ام ياهتسیخام هک تساراد ار »تسیسکرام يداع وضع« رظن ،رضاح هدنسیون لثم
 ًالومعم« :هک دسیونیم چیوکشوی ياقآ لاثم ناونع هب .دننکیم دای نانآ زا ییهناربکتم ریقحت
 و )وا باتک  1هحفص( ».دناوخیم رکیتکلاید تسیلایرتام کی ار دوخ طسوتم و يداع وضع
 هب و ،ملع رد رخأتم تایفشکً امیقتسم ،هند-رنید .ژ بلاق رد ،تسیسکرام يداع وضع نیا الاح

 و مویدار ،)Becquerel-Strahlen( لروکوب هعشا ،سکیا هعشا( کیزیف رد صوصخ
 هدناشک ياهجیتن هچ هب ار وا هسیاقم نیا .دنکیم هسیاقم سلگنا »گنیرود یتنآ« اب ار )هریغ
 ،تسا هدش بسک ینیون تفرعم یعیبط ملع ياههتشر بلاغ رد« :دسیونیم هند-رنید ؟تسا
 نیا ینعی ،دنک نشور تساوخیم سلگنا هک دنتسه يدحاو هتکن نآ هب لیامتم اهنآ همه هک

 رگا و "دنرادن دوجو تباث ارابجا تازیامت و يزرم طوطخ ،راگزاسان ياهداضت" تعیبط رد هک
 قلطم و تابث نیا ام هک تسا نآ رطاخ هب ،دنروخیم مشچ هب تعیبط رد یتازیامت و اهداضت
 رهظم ود هتسیرتکلا و رون هک دش فشک لاثم ناونع هب ».میاهدرک یفرعم تعیبط رد ار ندوب
 ياههسورپ هب یئایمیش بیکرت لیم هک ددرگیم رتلمتحم زور ره .دناتعیبط يورین کی
 تسا هدام یکیرتکلا صاوخ زا یشان لیم نیا هک دمهفب ناسنا ینعی( .ددرگ لیدبت یکیرتکلا

 تدحو ءازهتسا اب یئوگ ناشدادعت هک ریذپان هیزجت و یتفر ان نیب زا یئایمیش رصانع )م -
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 مویدار رصنع .دنریذپ هیزجت و ینتفر نیب زا هک هدش تباث نونکا ،دهدیم همادا دشر هب ناهج
 ورین کی هب تعیبط رد اهورین هیلک هک روط نامه تسرد« .تسا هدش لیدبت مویله رصنع هب
- رنید زا دیکأت( ».دناهتفای لیلقت رهوج کی هب زین تعیبط رد اهرهوج هیلک ،دناهتفای لیلقت
 رظن رد رتا ناعیم ناونع هب اهنت ار متا هک یناگدنسیون زا یکی لوق لقن اب فلؤم )هند
یم نیا« :دیوگ تقباطم دش نایب شیپ لاس یس هک سلگنا راهظا اب ناشخرد هچیم د ، ریگ

تکرح تعیبط ياه نیب توافت و ،دنا هدیدپ هیلک«  «. تسا هدام دوجو لکش تکرح هک دراد
لتخم ياه ف لکش هب ار تکرح نیا اه ناسنا ام هک تسا هتفهن تیعقاو نیا رد اهنت اه نآ

س ت ،تفگ سلگنا هک نوناق عبات خیرات دننام تعیبط ا روط نامه نیا  ... مینک یم كرد
«.  تسا تکرح کیتکلاید

 دینک ادیپ ار مسیخام هرابرد ای  اهتسیخام ياههتشون زا یکی دیناوتیمن امش رگید تهج زا
 در ار  مسیلایرتام دوشیم هتفگ هک دشاب هدشن نیون کیزیف هب هنانز فال تاعجارم نآ رد هک
 هطبار ّاما .تسیرگید لاوئس دناساسا اب تاراهظا نیا ایآ هک نیا .کلاذ و هریغ و تسا هدرک
 مسیلآهدیا عاونا ریاس و مسیخام اب ،نیون کیزیف زا ینیعم بتکم هکلب ای ،نیون کیزیف نیب
 - هطبار نیا زا یشوپ مشچ لاح نیع رد و مسیخام لیلحت .تسا ریذپان کش نردم یفسلف
 شور ندرک ادف ینعی ،تسا یکیتکلاید  مسیلایرتام حور ءازهتسا - دنکیم فناخلپ هک نانچ
 زاس نارود فشک ره اب« :هک دیوگیم تحارص هب سلگنا .سلگنا ظفل يارب تسا سلگنا
 ار دوخ لکش دیاب  مسیلایرتام )»مینکیمن یتبحص رشب خیرات زا«( یعیبط ملع هزوح رد یتح
 لکش رظن دیدجت[ 107)19 هحفص ،یناملآ پاچ ،»خابریوف گیودول«( ».دنک ضوع
 »یبلط رظن دیدجت« چیه طقف هن شایعیبط هفسلف تالمج رظن دیدجت ،سلگنا مسیلایرتام

(Revisionistisches) کی ،همادا رد سکع رب هکلب ،تسین هملک عیسو موهفم رد 
 هب هن مینکیم داقتنا اهتسیخام زا ام  A].دراد دوخ رد ار مسیسکرام ریذپان بانتجا ياضاقت
 رد اهنآ یتسینویزیور ًالماک هقح رطاخ هب هکلب ،دندرکیم رظن دیدجت نینچ هک نآ رطاخ
 یعاجترا هفسلف ماکحا باختنا و نآ لکش زا داقتنا هفافل تحت  مسیلایرتام تاذ هب تنایخ
 تاراهظا نیعم و هدرپ یب ،میقتسم یسررب يارب یششوک نیرتمک هک نآ نودب يزاوژروب
 ...« هک راهظا نیا نوچ ینیعم تالاوئس دروم رد ًاقلطم ارچ و نوچ یب هک دنشاب هدرک سلگنا

 
A-  طسوت سکعرب هکلب تسین هملک هدش هتفریذپ ینعم هب »مسینویزیور« رد رظن دیدجت نیا نیاربانب  :مجرتم همجرت 

 .تسا هدش هتساوخ مسیسکرام
Eine Revision der "form" des engelsschen Materialismus, eine Revision 
seiner naturphilosophischen Sätze enthält folglich nicht nur nichts 
"Revisionistisches" im landläufigen Sinn des Wortes, sondern ist im 
Gegenteil eine unumgängliche Forderung des Marxismus. 
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 .دنامهم 108)50 هحفص ،»گنیرود یتنآ«( ».تسا روصت لباق ریغ هدام نودب تکرح

 هرابود دلوت و نردم نانادکیزیف بتاکم زا یکی نیب هطبار یسررب رد هک تسین نتفگ هب مزال
 تسام رظن دروم هچ نآ .تسین ام رظن دروم یکیزیف ياهيروئت یسررب ،یفسلف مسیلآهدیا
 نیا .تسا هدش هتخانش ًامومع تایفشک و ایاضق زا تخانش يروئت ياهيریگهجیتن ًارصحنم
 روهشم نانادکیزیف زا يرایسب هلیسو هب هک دنامکحم نانچ تخانش يروئت ياهيریگ هجیتن
 رب یبتاکم و ،دراد دوجو نانادکیزیف نایم رد ینوگانوگ ياهشیارگ هوالع هب .دندرگیم دییأت
 نشور حیضوت هب دوب دهاوخ دودحم ام فده نیاربانب .دنانتفرگ لکش لاح رد انبم نیا
 .دنراد هفسلف یساسا طوطخ اب هک ياهطبار و نوگانوگ تاشیارگ نیا نیب توافت تیهام

  

 نردم کیزیف رد نارحب -1
 

 هک دیوگیم »ملع شزرا« دوخ باتک رد هراکناوپ يرنه يوسنارف روهشم نادکیزیف
 نیا هب ار صاخ شخب کی و ،دروخیم مشچ هب کیزیف رد »يدج نارحب کی زا یئاههناشن«
 تسین تیعقاو نیا هب دودحم اهنت نارحب )171 هحفص ،8 شخب( .دهدیم صاصتخا نارحب
 زین رگید لوصا هیلک« .دشکیم لاوئس ریز هب ار يژرنا ءاقب لصا »مویدار :ریبک یبالقنا« هک
 مرج ياقب لصا ای هیزاوال لصا لاثم ناونع هب )180 هحفص( ».دنرطخ رد يواسم يزرط هب
 يازجا زا اهمتا ،يروئت نیاربانب .تسا هدش هدیشک لاوئس ریز هب هدام ینورتکلا يروئت طسوت
 رد« و دنراد یفنم ای تبثم یکیرتکلا راب هک دناهدش لیکشت نورتکلا مان هب یکچوک رایسب
  یئاههتفای نانادکیزیف ياهشیامزآ ».دناهدش عمج میناوخیم رتا ار نآ هک یطساو لماع
 )اهنآ یکیرتکلا راب اب مرج هطبار ای( اهنآ مرج و اهنورتکلا شدرگ تعرس هبساحم يارب
 )هیناث رد رتمولیک رازه 300( رون تعرس اب شدرگ تعرس نیا هک هدش تباث .دناهدید كرادت
 ربارب ود یطیارش نینچ تحت .تسا نآ موس کی دودح لاثم ناونع هب و تسا هسیاقم لباق

 دوخ ًالوا )Trägheit( تابث ناربج اب نیا هک دنوش هتفرگ باسح هب دیاب اهنورتکلا مرج
 و ،دوب دهاوخ نورتکلا یکیناکم ای یعقاو مرج ،لوا مرج .دنکیم تقباطم رتا ًایناث و اهنورتکلا

 مولعم نینچ و ».تسا رتا )Trägheit( تابث نیبم هک کیمانید ورتکلا مرج« ،مود مرج
 لقاال ای اهنورتکلا مرج یمامت هک دوشیم تباث .تسا رفص اب يواسم لوا مرج هک دوشیم
 ،دوشیم وحم مرج .تسا یکیمانیدورتکلا دوخ لصا رد ًارصحنم و ًالک یفنم ياهنورتکلا
 ریز هب لمعلاسکع و لمع يواست ،نتوین لصا .دوشیم هدیشک لاوئس ریز هب کیناکم ینابم
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 .هریغ و دوشیم هدیشک لاوئس

 یمومع عمق و علق کی« ای ،؟کیزیف نهک لوصا »ياههناریو« :اب ام دیوگیم هراکناوپ
 تیاهن یب هب ،لوصا زا روکذم تافارحنا هیلک هک تسا تسرد دیوگیم وا .میئوربور »لوصا
 يزاس ناریو هک یئاهکچوک تیاهن یب زا زونه ام هک تسا نکمم ؛دنراد تلالد اهکچوک
 ره هب ّاما .تسا بای مک رایسب مویدار ،هوالع هب .میشاب ربخ یب دننکیم یثنخ ار نهک لوصا
 جیاتن هچ »کش رصع« نیا زا فلؤم هک میاهدید .میاهدیسر »کش رصع« کی هب ام لاح
 ام رب ار نامز و ناکم میهافم هک تسین تعیبط نیا« :دروآیم تسد هب ار یتخانش يروئت
 ره« ؛».مینکیم لیمحت تعیبط رب ار اهنآ هک میتسه ام نیا هکلب ،دنکیم )هتکید ای( لیمحت
 .دنتسه یتسیلآهدیا ياهجاتنتسا ،اهجاتنتسا نیا ».تسا ضحم چیه ،تسین هشیدنا هک يزیچ
 نیا هک )هراکناوپ يرکف شیارگ تسا نینچ( دهدیم ناشن لوصا نیرتیساسا نتخیر ورف
 ناسنا روعش اب هطبار رد یجراخ يزیچ ریواصت ،دنتسین تعیبط ياهسکع و اههخسن لوصا
 هعسوت راوتسا يوحن هب ار اهجاتنتسا نیا هراکناوپ .دنتسه وا روعش تالوصحم هکلب ،دنتسین
 لیصفت هب لاوئس نیا .تسین دنمقالع لاوئس نیا یفسلف هبنج هب ًاساسا وا زین و دهدیمن

 يروئت« شاباتک رد )Abel Rey( ير لبآ ،یفسلف لئاسم يوسنارف هدنسیون طسوت

 La theorie physique chez les physiciens( »نردم نانادکزیف ِکیزیف
contemporains، سیراپ،F. Alcan ، 1907( دوخ فلؤم ،هلب .تسا هدش یسررب 

 یتیزم یتح نیا دروم نیا رد ّاما .یخام همین و جیگ مدآ کی ینعی ،تسا تسیویتیزوپ کی
 نظ ءوس دروم ام ياهتسیخام تب هب »ندز ارتفا« يارب یلیامت هب دناوتیمن وا هک ارچ ،تسا
 دامتعا يو هب ناوتیمن ،دسریم  مسیلایرتام و میهافم قیقد فیرعت هب تبون یتقو .دریگ رارق
 هدش عابشا اهتسیلایرتام ضحم ریقحت زا هجیتن رد و تسا روسفرپ کی مه وا نوچ ،درک
 ).دنکیم صخشم  مسیلایرتام تخانش يروئت هب تبسن ضحم لهج اب ار دوخ و( .تسا
 دوجو »ملع نادرم« نیا يارب ًاقلطم سلگنا کی و سکرام کی هک تسین نیا رد یفرح
 ،عوضوم نیا دروم رد يدایز رایسب ياههتشون نادجو يور زا لک رد و تقد هب ير ّاما ،درادن
 هب ،دنکیم هصالخ ار )خام و دلاوسا صوصخ هب( یناملآ و یسیلگنا هب هکلب هسنارف هب اهنت هن
  .تشاد میهاوخ وا راک هب يررکم تاعجارم ام هک يوحن

 ًامومع لیلد نآ ای نیا هب هک یناسک هجوت نینچ مه و لک رد هفسالف هجوت دیوگیم فلؤم
 رد« .تسا هدش فوطعم کیزیف تمس هب صوصخ هب هزورما ،دننک داقتنا ملع زا دنهاوخیم
 ئیش نتخانش ناکما ،تبثم ملع تیناقح رارق زا ،یکیزیف تفرعم شزرا و دودح نوماریپ ثحب

 هجیتن يارب مدرم )III هحفص II - I فارگاراپ( ».دریگیم رارق داقتنا دروم هک تسا
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 ّاما )13 هحفص ،14 فارگاراپ( دنباتشیم »نردم کیزیف رد نارحب« زا هنایارگکش ياهيریگ
 زیچ ره دروم رد دوخ نایم رد نانادکیزیف مهدرون نرق لوا ثلث ود یط ؟تسیچ نارحب نیا
 ضرف اهنآ :دندوب دقتعم تعیبط زا یکیناکم حیضوت کی هب اهنآ« .دنتشاد قفاوت یساسا
 .یلوکلم کیناکم کی ینعی رتهدیچیپ کیناکم کی رگم تسین يزیچ کیزیف هک دندرکیم
 اب مسیناکم تایئزج رد کیناکم هب کیزیف لیلقت يارب هدافتسا دروم ياهشور رد اهنت اهنآ
 ،هدش هضرع یئایمیش - یکیزیف مولع طسوت هک عاضوا رضاح لاح رد« ».دنتشاد قرف مه
 نیا و ، هتفرگ ار یلک هدیقع داحتا ياج قلطم قفاوت مدع .دسریم رظن هب هتفای رییغت ًالماک
 هک یلاح  رد .تسا قداص زین یساسا و هدمع ياههدیا دروم رد هکلب تایئزج دروم رد اهنت هن
 .تساراد ار دوخ هب صوصخم تالیامت يدنمشناد ره هک میئوگب رگا دوب دهاوخ قارغا نیا
 هک دوخ نوگانوگ بتاکم رنه لثم کیزیف صوصخ هب و ،ملع هک درک هجوت دیاب کلاذعم
 ...دنامصاختم و فلاخمً الماک زین یهاگ و توافتم رگیدکی ابً ابلاغ اهنآ ياهيریگهجیتن

 هدش هدناوخ نردم کیزیف رد نارحب هچ نآ تعسو و تیمها هرابرد ناوتیم نیا يور زا
  .درک تواضق

 هب ًافرص ار کیزیف تسا یفاک هک دوب هدرک ضرف یتنس کیزیف مهدزون نرق مود همین ات
 شزرا کی دوخ ياهيروئت هب کیزیف نیا .داد شرتسگ هدام کیزیفاتم هب ندیسر روظنم
 نیا ير( یتنس مسیناکم .دندوب یکیناکم نآ ياهيروئت هیلک و دشیم لئاق یسانش یتسه
 راک هب ،دهدیم لیلقت کیناکم هب ار کیزیف هک اههدیا زا یمتسیس صخشم ینعم هب ار هملک
 اعذا ار يدام يایند زا یعقاو تفرعم کی ،هبرجت جیاتن زا رتالاب ،بیترت نیا هب ).دریگیم
 )16 هحفص( »...دوب مگد کی نیا .دوبن هبرجت زا یضرف حرش کی نیا .درکیم

 هفسلف وا هک تسا حضاو .مینک عطق ار ردق نارگ »تسیویتیزوپ« فرح دیاب اجنیا
 مسا هب ار ) مسیلایرتام( ناطیش دهاوخیمن ّاما دنکیم فیصوت ار یتنس کیزیف یتسیلایرتام
 و هبرجت ياهزرم زا یطخت ،مزج ،کیزیفاتم یمویه کی رظن هب دیاب  مسیلایرتام .دنک ادص
 زا یکرد ًادبا ،دنادیمن  مسیلایرتام زا زیچ چیه هک تسا مویه رادفرط ير .دسرب هریغ
 هملک یسلگنا ینعم هب یکیزیفاتم  مسیلایرتام و یکیتکلاید  مسیلایرتام نیب قرف و کیتکلاید
 .تسا مهبم ير يارب ًاقلطم یبسن و قلطم تقیقح نیب هطبار لاثم ناونع هب نیاربانب .درادن

 تیعقاو همدقم ،تفرگ تروص مهدزون نرق مود همین لک یط هک یتنس مسیناکم زا داقتنا ...«
 زا یفسلف موهفم کی ،تاداقتنا نیا ساسا رب .درس كاخ هب ار مسیناکم هناسانش یتسه
 ملع .دش تنس مه هفسلف رد مهدزون نرق نایاپ رد ًابیرقت هک دیدرگ يراذگ هیاپ کیزیف

 داجیا ،reperage( يراذگ تمالع شور کی و کیلوبمس لومرف کی رگم دوبن يزیچ
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 ،درکیم قرف بتاکم رب انب يراذگ تمالع ياهشور هک اج نآ زا و )اهناشن ،اهكرام ،مئالع
 يارب ناسنا طسوت البق هک دوشیم يراذگ تمالع  يزیچ نآ اهنت هک دش مولعم يدوز هب

 یناسک يارب ملع (faconne) .دشاب هدش هتفرگ رظن رد )يراذگ ناشن ای( يراذگ تمالع
 يرظن هطقن[ :ناتسرپ هدیاف يارب يرنه راک ،دش يرنه راک دنزادرپیم نآ هب ننفت يور زا هک
 هب ملع کی .دومن شاهئارا هب عورش ملع ناکما یفن ناونع هب یعیبط روط هب امومع ناسنا هک
 یناسر دوس کینکت کی ناونع هب ،تعیبط رب ریثأت يارب ،یعونصم افرص ییهلیسو ناونع
 نتفگ A.]دیامن ضوع ار تاغل موهفم دهاوخن ناسنا رگا ،دمانب ملع ار دوخ درادن قح ،هداس
 موهفم هب ملع در ،لمع يارب یعونصم هلیسو نانچ رگم دشاب يزیچ دناوتیمن ملع هک نیا
 .تسا هملک لماک

 لوق نیا هب دوب نآ عبات )م - مسیناکم( طوقس هک يداقتنا رتقیقد ای یتنس مسیناکم طوقس
 زا هداس و فاص يرادبناج يریذپان ناکما زا .تسا هدرک طوقس زین دوخ ملع هک دیماجنا
 )17 - 16 تاحفص( ».دشیم طابنتسا ملع يریذپان ناکما ،یتنس مسیناکم

 ملع لماکت رد یجراخ و یتقوم قافتا کی کیزیف رد رضاح نارحب ایآ« :دسرپیم فلؤم و
 ...؟دنکیم اهر هدومیپ نونک ات هک ار یهار ًاعطق و دهدیم هفایق رییغت دوخ ملع هک نآ ای تسا

 ورف نارحب نیا رد ،دناهدوب شخب یئاهر خیرات رد ًاساسا هک )یئایمیش و یکیزیف( مولع رگا
 اهنآ و دهدیم لیلقت دیفم یکینکت رظن زا فرص لمعلاروتسد کی عضو هب ار اهنآ هک ،دنزیر
 لماک بالقنا کی دیاب هجیتن هاگ نآ ،دنکیم طقاس تیمها زا تعیبط رب تفرعم هاگدید زا ار
 و ؛دهدیم تسد زا ار یشزومآ شزرا یمامت کیزیف هاگ نآ ،دشاب اههدیا خیرات و قطنم رد
 دناوتیم اهنت ملع ».ددرگیم كانرطخ و بذاک دنکیم نایب )م - کیزیف( هک یتبثم ملع حور
 رگید لیاسو طسوت دیاب تیعقاو رب تفرعم« .یعقاو تفرعم هن و دنک داهنشیپ یلمع تاروتسد
 ،ینهذ هزیرغ هب دیاب صخش ،دریگب ار رگید ییهداج دیاب صخش ...دوش هداد و ددرگ وجتسج
 ار یئاهزیچ نآ همه ،ددرگرب زیمآ رارسا يهملک کی رد ،تیعقاو زا ینافرع ساسحا کی هب
)یم رکف ناسنا ،هک 19 .»  هحفص( دنادرگرب ،دنا  هتشادرب فاکش ملع طسوت دنک

 
A-  صلاخ عونصم کی هک یملع ،درک ریسفت ملع ناکما یفن ناونع هب ًامومع دشیم یتسرد هب هک یتارظن :مجرتم همجرت 

 ملع ار دوخ دنک فیرحت ار هملک هک نآ نودب درادن قح ،تسا هناتسرپ هدیاف کینکت کی ،تسا تعیبط رب لمع يارب
 .دناوخب

Ein Standpunkt, denn man natürlicherweise allgemein als Verneinung der 
Möglichkeit der Wissenschaft auszulegen begann. Ein  Wissenschaft als 
bloßes künstliches Mittel, um auf die Natur einzuwirken, als einfache 
utilitarische Technik, hat kein Recht, sich Wissenschaft zu nennen, wenn 
mann den Sinn der Wörter nicht entstellen will.    S. 255 
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 یتقوم اهنت ار کیزیف رد نارحب و طلغ ار يرظن نینچ تسیویتیزوپ کی ناونع هب فلؤم
 اهيریگهجیتن نیا زا ار ءاکرش و هراکناوپ ،خام روطچ ير هک دید میهاوخ يدوز هب ام .دنادیم
 میهاوخ دودحم نآ تیمها و »نارحب« تقیقح هب ار دوخ ام رضاح لاح رد .دنکیم هیفصت
 زا عجترم رصانع مادک هک تسا حضاو ًالماک هدش لقن ام طسوت هک ير تاملک نیرخآ زا .درک
 دنکیم نایب دوخ راک رب همدقم رد تحارص هب ير .دناهدرک دیدشت ار نآ و هتسج دوس نارحب
 يوجتسج رد »مهدزون نرق رخآ ياهلاس يرگيرکفنشور دض و هنایارگنامیا تکرح« هک

 هک یناسک هسنارف رد )II هحفص( ».دهن انب نردم کیزیف یمومع حور رب ار دوخ« هک تسنآ

 هب  fidesینانوی هملک زا( .دنوشیم هدناوخ ارگنامیا دنهدیم رارق درخ زا رتالاب ار نامیا
 .دنکیم یفن ار دوخ ياهاعدا و قوقح هک تسا ياهیرظن يرگيرکفنشور دض )نامیا ینعم
 نهک کیزیف هک تسا نآ »نردم کیزیف رد نارحب« تیهام یفسلف هبنج زا نیاربانب
 ینیع تیعقاو زا یساکعنا ینعی »يدام ناهج زا یعقاو تفرعم« ناونع هب ار دوخ ياهيروئت
 و مئالع ،اهناشن ناونع هب اهنت ار اهيروئت کیزیف رد نیون شیارگ .تفرگیم رظن رد
 و ام نهذ زا لقتسم ینیع تیعقاو کی دوجو ینعی ،دریگیم رظن رد کیتارپ يارب اهكرام

.  دوب هدرب راک هب ار یفسلف يژولونیمرت ير رگا دنک یم یفن ار نآ طسوت هتفای ساکعنا
تفریذپ نیشیپ کیزیف طسوت يزیرغ يوحن هب هک ،یتسیلایرتام تخانش ياج هب :تفگ ه یم
تسیلآ و اه هدیا ياه تساوخ مغریلع هک تسا هتسشن یک اکش و یتسیلآ هدیا خ ت انش ،دوب هدش

 . تسا هتسج دوس نآ زا یئارگ  نامیا   ،نویکاکش

 نردم نانادکیزیف هیلک یئوگ .دنکیمن هضرع دزاسیم ار نارحب هک ینیزگ ياج نیا ير ّاما
 رد نردم نانادکیزیف هک دهدیم ناشن وا .ریخ .دناهداتسیا نهک نانادکیزیف هیلک لباقم رد
 ؛ارگموهفم ای ارگيژرنا بتکم :دنوشیم میسقت بتکم هس هب دوخ تخانش يروئت تاشیارگ
 یبتکم و ؛دننآ رادبناج زونه نانادکیزیف میظع تیرثکا هک یتسیناکم ون ای یتسیناکم بتکم
 بتکم هب هراکناوپ يرنه ؛دناقلعتم لوا بتکم هب مهود و خام ،.بتکم ود نیا نیب يداقتنا
 و رومرال و - اهرتمیدق نایم زا - لوسکام ،)نیولک درل( ساموت ،زتلوهمله ،فهشریک ؛ موس
 هدمع شیارگ ود نیا تیهام هک نیا .مود بتکم هب نردم ياهنادکیزیف نایم زا ستنرول
 نیریز تاملک يور زا ناوتیم ار )تسا ینایم هکلب ،تسین لقتسم موس شیارگ نوچ( تسیچ
 :درک تواضق ير

 ینتبم هدام نامتخاس هرابرد نآ هیرظن ».داهنیم انب يدام ناهج زا یمتسیس یتنس مسیناکم«
 و »ریذپان ذوفن ،ریذپان رییغت« هیاپ رصانع و ؛دوب »هباشم و نگمه یفیک رظن زا رصانع« رب

 )rtelöM( تالم و یعقاو حلاصم زا یعقاو يانب کی« کیزیف .دندشیم هتفرگ رظن رد هریغ
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 لمع یعقاو نیناوق و ،اهنآ لمع لاکشا و اهتلع ،يدام رصانع نادکیزیف .تخاسیم یعقاو

 زیچ ره زا شیپ کیزیف زا كرد نیا رد تارییغت«[ )38 – 33 تاحفص( ».تشاد ار اهنآ
 هناسانش رادیدپ يانعم رب و دوشیم در ،اهيروئت هناسانش یتسه شزرا هک تسا نیا زا یشان

 konzeptualistische( هنادنمهشقن كرد »ددرگیم دیکأت هزادنا زا جراخ کیزیف

Auffassung( دراد راک و رس "صُلخ تادیرجت" اب،[A  »ًالماک يروئت يوجتسج رد و 
 زا یئزج يژرنا موهفم نیاربانب« ».دنک فذح ار هدام هیضرف ناکما دح ات هک تسيدرجم
 کیزیف ناوتیم ًابلاغ ار ارگموهفم کیزیف هک تسا لیلد نیا هب .ددرگیم نیون کیزیف تخاس
 خام نوچ ارگموهفم کیزیف هدنیامن کی دروم رد ًالثم هیمست نیا هچ رگا ،».دناوخ ارگيژرنا
  )41 هحفص 46 فارگاراپ( .تسین بسانم

 یهد نانیمطا نینچ مه .تسین حیحص ًالماک ير طسوت مسیخام اب کیتژرنا ندرک یکی هتبلا
 رظن تمس هب نایارگموهفم اب دوخ فرژ قفاوت مدع مغریلع یتسیناکمون بتکم هک وا
 ير »نیون« يژولونیمرت .تسین تسرد زین )48 هحفص( .دوریم کیزیف رد هنایارگرادیدپ
 رگا میزرو بانتجا نیا زا میتسناوتیمن ام ّاما ؛دنکیم مهبم هکلب ،دنکیمن نشور ار تاعوضوم
 روطچ ار کیزیف رد نارحب »تسیویتیزوپ« کی هک میشاب هداد ییهدیا هدنناوخ هب میتساوخیم
 تسا نکمم هدنناوخ هک روط نامه ،نهک تارظن اب »نیون« بتکم تفلاخم ًاساسا .دنیبیم
 .تسا قباطم میدرک لقن ًاقوف هک زتلوهمله زا رتپنیالک داقتنا اب ًالماک دشاب هدرک عناق ار دوخ
 ار اهنآ یفسلف تارظن لزلزت و ینیعمان ،نوگانوگ نانادکیزیف تارظن زا دوخ هضرع رد ير
 نهک یساسا لوصا و نیناوق نتخیر ورف زا نردم کیزیف رد نارحب تیهام .دزاسیم سکعنم
  مسیلایرتام ياج نداد زا ینعی ،دوشیم لیکشت نهذ زا جراخ دوجوم ینیع تیعقاو یفن زا و
 ياهلاوئس اب هطبار رد ار هژیو و یساسا لکشم دناوتیم مدآ .یئارگکش و مسیلآهدیا هب
 .»تسا هدش وحم هدام« دنک نایب نینچ دناهدروآ دوجو هب ار نارحب نیا هک يرایسب صاخ
 .مینک ثحب لکشم نیا هرابرد و میئامن ثکم راذگب

 
A- تیمها رب زیمآ قارغا دیکأت کی زا و اهيروئت هناسانش یتسه تیمها در زا یشان رظن نیا رد رییغت« :مجرتم همجرت 

 ...»دنکیم راک "صاخ تادیرجت " ارگموهفم رظن .تسا کیزیف هنایارگرادیدپ

Die Modifikationen in dieser Auffassung der Physik bestehen vornehmlich 

darin, daß der ontologische Wert der Theorien abgelehnt und die 

phänomenologische Bedeutung der Physik außerordentlich betont wird. 

Die konzeptualistische Auffassung habe es mit "reinen Abstraktionen" zu 

tun,...   S. 257 
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 »هدش دیدپان مسج« -2
 

 روط هب ،دروخرب نآ هب ریخا تایفشک زا نردم نانادکیزیف تاحیضوت رد ناوتیم هک یترابع
 ناونع »مولع لماکت« دوخ باتک رد گیولوه .ل لاثم ناونع هب .تسا نینچ یظفللاتحت
 وا »؟دراد دوجو هدام ایآ« :دهدیم رارق نینچ ار هدام نیون ياهيروئت هب طوبرم لصف
 اهتسیخام مینیبب هک نیا يارب A 109».ددرگیم وحم هدام ،دوشیم يدام ریغ متا« :دیوگیم
 :دسیونیم وا .میریگب رظن رد ار فنیتنلاو ،دننکیم یفسلف ياهيریگهجیتن ناسآ هچ نیا زا

 دبایب مکحم يانبم کی دناوتیم  مسیلایرتام رد اهنت ناهج یملع حیضوت هک راهظا نیا«
 کی ناونع هب وا )67 هحفص( ».چوپ هناسفا کی نآ زا رتدب و ،هناسفا کی رگم تسین يزیچ
 هک دنکیم لوق لقن یئایلاتیا سانشرس نادکیزیف یگیروتسوگآ زا چوپ هناسفا نیا رگناریو
 نیون متسیس ؛تسا هدام يروئت هک تسین هتسیرتکلا يروئت ردق نآ« نورتکلا يروئت دیوگیم
 »یکیزیف ياههدیدپ نردم يروئت« ،یگیروتسوگآ( ».دراذگیم هدام ياج هب ار هتسیرتکلا اهنت

Die moderne Theorie der physikalischen Erscheinungen، 
 لقن زا دعب فنیتنلاو ياقآ ).تسا دوجوم یسور همجرت کی ،131 هحفص ،1905 ،گیزپیال
  :دیوگیم )64 هحفص( تاملک نیا لوق

 نآ رطاخ هب دیاش ؟دنکب سدقم هدام هب ياهلمح نینچ هک دهدیم هزاجا دوخ هب یگیر ارچ«
 زا رتدب یتح ای ،تسیسیتیرکویرپما کی ،اوژروب دقنم کی ،تسیلآهدیا کی ،ارگدوخ کی وا هک
 »؟تساهنیا

 یب ،دنکیم زاربا رادشین كانتشحو نینچ فنیتنلاو ياقآ هک ،اهتسیلایرتام هیلع راهظا نیا[
 ءوس چیه فنیتنلاو ياقآ B].دهدیم ناشن یفسلف مسیلایرتام هلأسم رد ار شراوهزیشود یهانگ

 
A- L. Houllevigue, L'evolution des sciences 

  88 ،87 ،62 تاحفص ،1908 سیراپ  Les L'annee psychologieque وا هلاقم نینچ مه )مولع لماکت( 
  1908 ،1909 )هدام هرابرد نانادکیزیف ياههدیا(
B- یهانگیب اهنت ،درادیمرب نایم زا ار اهتسیلایرتام شاهیانک اب فنیتنلاو ياهرظن زا هک راهظا نیا :مجرتم همجرت 

  .دهدیم ناشن یفسلف مسیلایرتام عوضوم رد ار وا هناموصعم
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 هب وا هک »هدام وحم« .درادن »هدام وحم« و یفسلف مسیلآهدیا نیب یعقاو هطبار دروم رد ینظ
 نیب تخانش يروئت زیامت هب یطبر ،دنکیم تبحص نآ زا نردم نانادکیزیف زا دیلقت
 و نیرتراوتسا زا یکی ،مینک نشور ار نیا هک نیا يارب .درادن مسیلآهدیا و  مسیلایرتام
 زا یئاههورگ زا یکیزیف ناهج وا يارب .میریگب ار نوسریپ لراک ای اهتسیخام نیرتنشور
 ناهج زا  ام یکاردا لدم« )م - تسا نوسریپ روظنم( وا .تسا هدش لیکشت یسح تاکاردا
 هب ار یبسن ياههزادنا هک دهدیم حیضوت نکیل ،دهدیم ناشن نیریز لکش رد ار »یکیزیف
 )282 هحفص ،»ملع هدعاق«( دروآیمن باسح

 
 اب ،هتسیرتکلا و رتا نیب هطبار لاوئس ًالماک دوخ لکش هدرک هداس يارب نوسریپ لراک
 هاگدید زا هک تسا نآ مهم .تسین مهم نیا ّاما .دنکیم فذح ار یفنم و تبثم ياهنورتکلا
 دعب و دناهدش هتفرگ رظن رد یسح تاکاردا ناونع هب لوا »ماسجا« نوسریپ یتسیلآهدیا
 ببس يدام ناهج لدم رد ار یتارییغت هریغ و اهلوکلم زا تارذ ،تارذ زا ماسجا نیا نامتخاس
 ای دناتاکاردا ياههناشن ماسجا ایآ هک درادن لاوئس نیا رد يریثأت هجو چیه هب نکیل .دوشیم
 ام تفرعم عبنم لاوئس هب دوخ ياهخساپ رد مسیلآهدیا و  مسیلایرتام .ماسجا ریواصت تاکاردا
 هک نآ لاح ؛دنراد قرف رگیدکی اب یکیزیف ناهج اب )»ینهذ« لک رد و( تفرعم هطبار و
 یتقو .»یکیزیف ناهج« نیا هرابرد تسا یلاوئس اهنت اهنورتکلا و متا ،هدام نامتخاس لاوئس
 ملع اجنیا هب ات هک تسا نآ ناشروظنم ،»تسا هدش وحم هدام« هک دنیوگیم نانادکیزیف
 هتسیرتکلا ،هدام :تسا هداد لیلقت یئاهن موهفم هس هب یکیزیف ناهج هرابرد ار دوخ تادهاشم
 هدام هک تسا هدش ریذپ ناکما نوچ .دننامیم یقاب رخآ ياتود اهنت نونکا هک یلاح  رد ؛رتا و
 کچوک تیاهن یب يدیشروخ متسیس کی هب هیبش ناوتیم ار متا ؛داد لیلقت هتسیرتکلا هب ار
 رود هب )دایز رایسب ،میدید هک روط نامه( یتعرس اب یفنم ياهنورتکلا نآ رد هک داد حیضوت
 رصانع زا ار یکیزیف ناهج هک تسا ریذپ ناکما هجیتن رد .دننکیم تکرح تبثم نورتکلا
 

Diese Bemerkung gegen die Materialisten, die Herrn Walentinow so 

furchtbar bissig dünkt, zeigt seine ganze jungfräuliche Unschuld in der 
Frage des philosophischen Materialismus.  



 

 مجنپ لصف

 
245 

 ًاساسا عون ود« یفنم و تبثم ياهنورتکلا هک اج نآ ات( .داد لیلقت رصنع هس ای ود هب رایسب
 تاحفص ،اج نامه ،ير  -دیوگیم نادکیزیف تالپ هک نانچ ،دنهنیم انب ار »هدام صخشم

 نینچ A 110)اج نامه( دوشیم رجنم »هدام تدحو« هب یعیبط ملع نیاربانب ) 95– 492(
 هک هریغ و نآ ياج هب هتسیرتکلا نتسشن ،هدام وحم دروم رد راهظا نیا یعقاو ینعم تسا
 نونک ات ام هک يدودح ینعی »دوشیم وحم دراد هدام« .دناشکیم ههاریب هب ار يرایسب دارفا
 ؛ندش رتقیمع لاح رد ام تفرعم و دنانتفر نایم زا لاح رد میاهتخانش ار هدام نآ نورد رد
 ،يریذپانرییغت ،يریذپ ان ذوفن( یلوا و ریذپان رییغت ،قلطم ًاقباس هک هدام صاوخ روط نیمه
 اهنت و یبسن هک دنهدیم ناشن نونکا و دناهدش وحم لاح رد دنسریم رظن هب )هریغ و مرج
 نآ یسانش زاب هب یفسلف  مسیلایرتام هک هدام »تیصاخ« اهنت نوچ .دناهدام زا ینیعم تالاح
 .تسا نتشاد دوجو ام نهذ زا جراخ ،ندوب ینیع تیعقاو تیصاخ ،تسا دیقم

  مسیلایرتام يانبم نیا رب هک تسا نآ یخام نیون کیزیف ياطخ لثم لک رد مسیخام ياطخ
 یسانشزاب .دشوپیم مشچ کیتکلاید  مسیلایرتام و یکیزیفاتم  مسیلایرتام نیب زیامت و یفسلف
  مسیلایرتام هکلب ،تسین  مسیلایرتام هریغ و »ءایشا ریذپان رییغت رهوج« ،ریذپان رییغت رصانع
 دیکأت نگزتید .ژ هک تسا لیلد نیمه هب .تسا یکیتکلاید دض  مسیلایرتام ینعی یکیزیفاتم
 ریغ زین »متا زا رتکچوک« هکلب تیاهن یب اهنت هن هک ».تسا نایاپ یب ملع عوضوم« هک درک
 يازجا هیلک رد تعیبط نوچ« .تسا ریذپان نایاپ ،ریذپان تخانش رخآ هب ات ،يریگ هزادنا لباق

 ،)Kleinere philosophische Schriften»( «.درادن ینایاپ و زاغآ چیه دوخ

 گنس لاغز نارطق رد نیرازیلآ فشک سلگنا هک تسا لیلد نیمه هب )229 – 30 تاحفص
 ،تسرد لکش اهنت هب ار لاوئس هک نآ يارب .درک داقتنا یکیناکم  مسیلایرتام زا و دز لاثم ار
 هب هریغ و رتا ،اهنورتکلا ایآ :میسرپب دیاب مینک حرطم کیتکلاید  مسیلایرتام هاگدید زا ینعی
 نودب دیاب زین نادنمشناد ؟ریخ ای دنراد دوجو ناسنا نهذ زا جراخ ینیع ياهتیعقاو ناونع
 روط نامه تسرد ،دنهدیم تبثم خساپ نآ هب هراومه و .دنهدب باوج لاوئس نیا هب فراعت
 دوجو کیناگرا هدام رب مدقم و ناسنا رب مدقم تعیبط هک دننکیم لوبق فراعت نودب هک
 میاهدید هک روط نامه نوچ .تسا هدش نایب  مسیلایرتام عفن هب لاوئس نیاربانب .تسا هتشاد

 
A- یساسا رهوج« ناونع هب هتسیرتکلا یسانشزاب ،»هدام یکیرتکلا يروئت« 159 هحفص ،1906 ،سیراپ ،جال رویلوا« 

 نینچ مه ».هدام تدحو ینعی ،دناهدیشوک نآ يارب هشیمه هفسالف هک تسیزیچ نآ یبیرقت ماجنا کی«

 .ژ .ژ ،1908 ،کیزپیال ،- »هدام نامتخاس هرابرد« Über die Struktur der Materie - یکیروتسوگا

 کیزیف« »La physique des electrone« نیوکنال .پ ،1907 ندنل ،»هدام ياهرذ يروئت« ،نوسمات

 257 - 76 تاحفص ،110Revue generale des sciences، 1905  ،65  ،»اهنورتکلا و
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 هک ینیع تیعقاو رگم تسین يزیچ یحیولت روط هب تخانش يروئت رظن زا هدام موهفم
 .ددرگیم سکعنم نآ طسوت و دراد دوجو ناسنا نهذ زا لقتسم

 هدام نامتخاس هرابرد یملع يروئت ره یبسن و یبیرقت هصیصخ رب کیتکلاید  مسیلایرتام ّاما
 كرحتم هدام ینوگرگد رب ، تعیبط رد قلطم ياهزرم ندوبن رب ؛دزرویم دیکأت نآ صاوخ و
 هچ ره .دزرویم رارصا هریغ و تسا راگزاسان نآ اب ام رظن زا هک رگید یتلاح هب تلاح کی زا
 رظن هب بیجع سکعلاب و نزو اب هدام هب ،نزو یب رتا ینوگرگد »میلس لقع« هاگدید زا ردق
 یسیطانغم ورتکلا مرج رگم نورتکلا رد مرج زا يرگید عون ره ندوبن ردق هچ ره ،دسریم
 هزوح کی هب اهنت تکرح یکیناکم نیناوق هک تیعقاو نیا ردق هچ ره ،دیآ رظن هب »بیجع«
 ورتکلا ياههدیدپ رتقیمع نیناوق طلست تحت و دندودحم یعیبط ياههدیدپ زا دحاو
 رب يدیئات رگم تسین يزیچ همه نیا - هریغ و دنشاب هداعلاقراخ دنتسه یسیطانغم
 هک تسا هدیطلغرد مسیلآهدیا هب رطاخ نیا هب ًاتدمع نیون کیزیف .کیتکلاید  مسیلایرتام
 و هملک یسلگنا موهفم هب( یکیزیفاتم  مسیلایرتام اب اهنآ .دنتسنادیمن کیتکلاید ،نانادکیزیف
 دندیگنج نآ يدعب کی »کیناکم تیصوصخ« و )نآ یمویه ینعی یتسیویتیزوپ موهفم هب هن
 و رصانع يریذپان رییغت یفن رد اهنآ .دنتخیر رود نگل بآ اب مه ار هچب نآ ماجنا رد و
 .دندیسر یکیزیف ناهج ینیع تیعقاو ینعی هدام یفن هب ،هدش هتخانش نونک ات هک هدام صاوخ
 يدنمنوناق ره یفن هب ،نیناوق نیرتیساسا و نیرتمهم زا یضعب قلطم هصیصخ یفن رد اهنآ
 کی« ،فرص دادارق کی تعیبط نوناق کی هک دندیسر راهظا نیا هب و تعیبط رد ینیع
 هصیصخ رب رارصا اب اهنآ .تسا هریغ و »یقطنم ترورض کی« ،»تاراظتنا رد تیدودحم
 و حیحص زرط هب ًابیرقت هک دندیسر نهذ زا لقتسم ئیش یفن هب ام تفرعم یبسن و یبیرقت
رخ یم سکعنم نهذ طسوت یقیقح ًاتبسن  آ یلا کلاذ و هریغ و ،ددرگ

 دیاقع ،»ءایشا ریذپان رییغت تیهام« هرابرد  1899لاس رد فنادگوب طسوت هدش نایب دیاقع
 هطقن زا .دناکیتکلاید هب لهج زا یهباشم ياه هویم هریغ و رهوج هرابرد چیوکشوی و فنیتنلاو
 لماکت و دراد دوجو نهذ زا لقتسم هک یجراخ ناهج ساکعنا ،ریذپان رییغت اهنت ،سلگنا رظن
 »ریذپان رییغت« چیه .)دراد دوجو یناسنا نهذ کی یتقو( تسا یناسنا نهذ رد دباییم
 میهافم نیا هک یئانعم نآ هب يرگید »قلطم رهوج« چیه ،يرگید »تاذ« چیه ؛،يرگید
 ،ءایشا »تاذ« .درادن دوجو سلگنا و سکرام يارب ،دناهدش میسرت یهت هناداتسا هفسلف طسوت
  رد و ؛دنکیم نایب ار ءایشا زا ناسنا تفرعم قمع هجرد اهنت ؛تسا یبسن زین »رهوج« ای
 ،دوریمن رتارف رتا و نورتکلا زا زورما و تفریمن رتارف متا زا تفرعم نیا قمع زورید هک یلاح
 رب تفرعم رد اهتفرشیپ نیا هیلک یبیرقت و یبسن ،یتقوم هصیصخ رب کیتکلاید  مسیلایرتام
 ردق نامه نورتکلا .دنکیم دیکأت ،هدمآ تسد هب ناسنا هدنورشیپ ملع طسوت هک تعیبط
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 نیا و .دراد دوجو تیاهن یب روط هب ّاما ،تسا تیاهن یب تعیبط ،متا هک تسا ریذپان نایاپ
 كاردا و نهذ زا جراخ تعیبط دوجو زا طورشم ریغ یسانشزاب اهنت نیا ،قلطم یسانشزاب اهنت
 .دزاسیم زیامتم مسیلآهدیا و یبسن یئارگکش زا ار کیتکلاید  مسیلایرتام هک تسا ناسنا

 نیب يزیرغ و هاگآان يوحن هب نیون کیزیف هنوگچ هک مینزب یقیرط زا لاثم ود راذگب
 اب ،»یئارگرادیدپ« و ،دنامیم یقاب هتخانشان اوژروب نادنمشناد هب هک ،کیتکلاید  مسیلایرتام
 .دنکیم ناسون نآ )هنایارگنامیا ًامیقتسم هجیتن رد و( ینهذ راچان هب تاجاتنتسا

 رد یباوج وا زا دوبن رداق فنیتنلاو یهاگآ هک ،)Righi Augusto( یگیر وتسوگآ نیمه
 دوخ باتک رب همدقم رد ،دریگب دوب هدرک هقالعیذ  مسیلایرتام هب ار وا هک یلاوئس دروم
 زار کی زین نونکا یتح دنتسه هچ ًاعقاو یکیرتکلا ياهمتا ای ،اهنورتکلا هک نیا« :دسیونیم
 یفسلف تیمها نامز لوط رد هک تسا ردقم دیاش نیون يروئت ،نیا مغریلعّ اما ؛دنامیم یقاب
 يارب و دسریم نزو اب هدام هرابرد ینیون ًالماک ياههیضرف هب دراد اریز ،دنک بسک يدایز
 .دیامنیم ششوک كرتشم ءادبم کی هب یجراخ ناهج ياههدیدپ هیلک لیلقت

 یمک جیاتن تسا نکمم یتیزم نانچ ام نامز رد هناتسرپ هدیاف و یتسیویتیزوپ تالیامت يارب
 بسانم ندرک هصالخ و مظنم يارب ياهلیسو ناونع هب ًاتدمع دیاش يروئت کی و ،دروآ راب هب
  رد ّاما .دوش هتفرگ رظن رد رتشیب ياههدیدپ يارب قیقحت رد امنهار کی ناونع هب و قیاقح
 و ،دشیم ناسنا نهذ ياههوق هب يدح زا شیب دامتعا دیاش هتشذگ ياهنامز رد هک یلاح
 هب لیامت زورما ،تفای ار اهزیچ هیلک یئاهن ياهتلع ناوتیم ناسآ یلیخ هک دشیم روصت
 )3 هحفص ،اج نامه( ».دراد دوجو لباقم ياطخ رد نداتفا

 هک یلاح  رد ،نوچ ؟دَرُبیم هناتسرپ هدیاف و یتسیویتیزوپ تالیامت زا ار دوخ اجنیا یگیر ارچ
 نیا و یجراخ ناهج تیعقاو هب يزیرغ روط هب ،درادن ینیعم یفسلف هاگدید چیه وا اراکشآ
 »یبرجت ناشن« کی اهنت )هراکناوپ( »بسانت« کی اهنت نیون يروئت هک دبسچیم یسانشزاب
 نیا اهنآ هک يرگید زیچ ره ای )فنادگوب( »زاس گنهامه هبرجت« کی اهنت ،)چیوکشوی(
 نیا رگا .تسا ینیع تیعقاو یئاسانش زا رتارف یمدق هکلب ،تسین ،دنناوخب ار ینهذ ماهوا
 لباقم هطقن هک یئاطخ هرابرد وا هدیقع ،دوب انشآ کیتکلاید  مسیلایرتام اب نادکیزیف
 ّاما .دشاب تسرد یفسلف عورش هطقن کی تسناوتیم دیاش ،تسا نهک یکیزیفاتم  مسیلایرتام
 هفسلف شوغآ هب ار اهنآ و دنکیم رود سلگنا و سکرام زا ار اهنآ دارفا نیا هیلک طیحم
 .دزادنایم لذتبم یمسر

 نانادکیزیف نایم رد هک دنک نایب تسا راچان زین وا ّاما .تسانشآ ان کیتکلاید اب ًالماک زین ير
 وا .دنهدیم همادا ار ) مسیلایرتام ینعی( »مسیناکم« ياهتنس هک دنتسه یناسک نردم
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 درل و زتلوهمله ،لوسکام ،نمزتلوب ،زتره ،فوهشریک طسوت اهنت »مسیناکم« هار دیوگیم
 رگید سک ره زا رتشیب اهرظن یضعب زا و ،قلطم ياهتسیناکم« .دوشیمن بیقعت نیولک

 و زتنرول هک دنتسه یناسک ،مسیناکم )l'aboutissant( جوا هدننک نایب و تسیناکم
 مرج تابث یفن هب هک دننکیم لابند هدام زا یکیرتکلا يروئت کی يدنب لومرف رد ار رومرال
 یعقاو تکرح نوچ .دناتسیناکم همه اهنآ .دننکیم مالعا تکرح زا یعبات ار نآ و دنسریم
 )]270 هحفص[ - 291290 فارگاراپ ،ير زا دیکأت( ».دنریگیم دوخ عورش هطقن ناونع هب ار

 ،یبرجت دیئأت هلیسو هب ،نیوگنال و رومرال ،زتنرول ریخا ياههیضرف لاثم ناونع هب رگا ...«
 ،دندادیم تسد هب کیزیف ندرک يدنب متسیس يارب راوتسا یفاک هزادنا هب يانبم کی
 ورتکلا نیناوق زا یعبات کی رگم دنتسین يزیچ نیزورما کیناکم نیناوق هک دشیم صخشم
 مرج تابث .دنهنیم انب یصخشم دودح رد ار ریخا نیناوق زا صاخ دروم کی اهنآ :سیطانغم

 ،دنتشادیم رابتعا ماسجا طسوتم ياهتعرس يارب اهنت ]Trägheit[ يریذپان رییغت لصا و
 انب ار ام یمومع هبرجت هک یئاههدیدپ و ام ساوح اب هطبار رد ،»طسوتم« هژاو هکیلاح رد
 لکش رییغت کی ،کیناکم یمومع لکش رییغت کی ریذپان بانتجا هجیتن .دنمهف لباق ،دنهنیم
 .دوب دهاوخ کیزیف ندرک هزیتامتسیس یمومع

 لابند زونه یتسیناکم ًالماک تنس .هجو چیه هب ؟دوبیم  مسیلایرتام كرت ینعم هب نیا ایآ
 )295 هحفص( ».درکیم یط ار دوخ لماکت یلومعم دنور مسیناکم و دشیم

 يدنب هدر یتسیناکم ًامومع حور کی اب یئاهيروئت نایم رد دیاب هک کینورتکلا کیزیف«
 نیا یساسا لوصا هچ رگا .تسا کیزیف هب دوخ مظن لیمحت هب لیامتم رضاح لاح رد ،دوش
 يروئت یبرجت ياههتفای طسوت هکلب هدشن هدید كرادت کیناکم طسوت یکینورتکلا کیزیف
  :نوچ ،تسا یتسیناکم نآ حور ،دناهدش هدید كرادت هتسیرتکلا

 راک هب اهنآ نیناوق و یکیزیف صاوخ هئارا يارب ار يدام )figure( يزاجم رصانع -1
 .دنکیم نایب كاردا بلاق رد ار دوخ ؛دریگیم

 رد یکیناکم ياههدیدپ صاخ دراوم ناونع هب ار یکیزیف ياههدیدپ رگید هک یلاح  رد -2
 رظن رد یکیزیف ياههدیدپ صاخ دراوم ناونع هب ار یکیناکم ياههدیدپ ،دریگیمن رظن
 و ؛دننکیم ظفح کیزیف نیناوق اب ار دوخ میقتسم موادت کیناکم نیناوق نیاربانب .دریگیم
 رد .دننامیم یقاب یئایمیش - یکیزیف میهافم عون زا یمیهافم تروص هب کیناکم میهافم

 نوچ ،هک )calques( دندوب هدش یپک يدنک ًاتبسن تاکرح زا هک یتاکرح یتنس مسیناکم
 هیلک زا تکرح عون کی ناونع هب ...،دندوب هدهاشم لباق ًامیقتسم و هدش هتخانش اهنآ اهنت



 

 مجنپ لصف

 
249 

 تسا مزال هک دنهدیم ناشن ریخا ياهشیامزآ سکعرب .دندشیم هتفریذپ نکمم تاکرح
 یقاب هدروخن تسد ًالماک یتنس کیناکم ...میهد شرتسگ نکمم تاکرح زا ار دوخ كرد
 اب هطبار رد  ...دوریم راک هب دنک ًاتبسن  تاکرح دروم رد اهنت نونکا نکیل ،دنامیم
 يایکیرتکلا ءازجا هب هدام هک دسریم رظن هب .دناتوافتم تکرح نیناوق ،دایز ياهتعرس
 ...دنامتا یئاهن رصانع هک دشاب هتفای لیلقت

 .دنامیم یقاب کیزیف يروئت )figuratif( يزاجم رصنع اهنت اج رییغت ینعی ،تکرح -1

 هب يرگید يریگهجیتن ره زا شیپ کیزیف یمومع حور هاگدید زا هک ییهجیتن هرخالاب -2
 طباور و نآ ياهيروئت ،نآ ياهشور ،کیزیف موهفم هک تسا تیعقاو نیا دیآیم تسد
 نونک ات سناسنر زا هک کیزیف موهفم اب ،مسیناکم موهفم اب هباشم ًاقلطم هبرجت اب اهنآ
 )47 - 46 تاحفص( ».دنامیم یقاب ،هدش رارقرب

 ینارگن هطساو هب هک ماهدروآ لماک روط هب تهج نآ زا ار ير زا ینالوط لوق لقن نیا نم
 یشور هب ار وا تاراهظا هک دوبیم نکمم ریغ ،»یتسیلایرتام کیزیف« زا بانتجا رد وا یکاردا
 اب دنکیم تبحص نانآ زا وا هک ینانادکیزیف و ير هک مه ردق ره ّاما .داد حیضوت رگید
 یعقاو تاکرح زا یپک کی کیناکم هک تسین نیا رد یکش ،دننک دهع ضقن  مسیلایرتام
 الاب رایسب تعرس یعقاو تاکرح زا یپک کی نیون کیزیف هک یلاح  رد ،دوب طسوتم تعرس
 ینیع تیعقاو زا یبیرقت یپک کی ناونع هب ،یپک کی ناونع هب يروئت یسانشزاب .تسا
 هیلع یلمعلاسکع« نردم نانادکیزیف نایم رد هک دیوگیم ير یتقو .تسا  مسیلایرتام
 رد ار ینورتکلا يروئت نانادکیزیف وا یتقو و ،دراد دوجو »ارگيژرنا و )یخام( ارگموهفم بتکم
 نیا رب دیئأت نیرتهب نیا ،)46 هحفص( دنکیم يدنب هدر لمعلاسکع نیا ناگدنیامن نایم
 شومارف دیابن ّاما .تسا یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام تالیامت نیب ًاساسا هزرابم هک تسا تیعقاو
 ناتخسرس هیلک رد هک  مسیلایرتام هیلع یمومع ياهيرواد شیپ زا رظن فرص هک مینک
 جلف کیتکلاید زا لماک لهج کی اب اهنیسیروئت نیرتهتسجرب ،تسا كرتشم هدرک لیصحت
  .دناهدش

 

 ؟تسا ریذپ ناکما مسج نودب تکرح ایآ -3
 

 هک نیا ای ،دیوج دوس نیون کیزیف زا ات دشوکیم یفسلف مسیلآهدیا هک تیعقاو نیا
 ،ورین و رهوج نیون عاونا فشک رطاخ هب ،دوشیم نیون کیزیف زا یتسیلآهدیا ياهيریگهجیتن
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 نودب تکرح روصت يارب یششوک هک تسا تیعقاو نیا رطاخ هب هکلب ،تسین تکرح و هدام
 یسررب دنناوتیمن ام ياهتسیخام ار ششوک نیا تیهام و .تسا نتفرگ لکش لاح رد هدام
 »تسا روصت لباق ریغ هدام نودب تکرح« رب ینبم سلگنا تاراهظا اب دندوبن لیام نانآ .دننک
 نامه »ناسنا نهذ ياهدرک راک تیهام« رد 1869 لاس رد نگزتید .ژ .دنزیخرب لادج هب
 یتشآ« يارب یشوشغم ششوک اب ار راک نیا وا هک هچ رگا ،درک نایب ار سلگنا ياههدیا
 حیضوت تیعقاو نیا اب هک ار اهششوک نیا راذگب .داد ماجنا مسیلآهدیا و  مسیلایرتام »نداد
 رانک ،دنکیم جاجتحا رنخوب یکیتکلاید ریغ  مسیلایرتام هیلع نگزتید نآ رد هک دنوشیم هداد
 اهنآ« :دیوگیم وا .مینک یسررب ار رظن دروم هلأسم هرابرد وا تاراهظا و میراذگب
 ار ملع ،رهوج نودب ار ورین ،هدام نودب ار نهذ ،ءزج نودب ار لک دنهاوخیم )اهتسیلآهدیا(
  ».دنشاب هتشاد یبسن نودب ار قلطم ،حلاصم ای هبرجت نودب

(Das Wesender der menschlichen Kopfarbeit, 1903,S. 108)  

 طوبرم مسیلآهدیا اب ار رهوج زا ورین ،هدام زا تکرح ندرک ادج يارب ششوک نگزتید نیاربانب
 همادا نگزتید .دنکیم هسیاقم زغم زا هشیدنا ندرک ادج يارب ششوک اب ار نآ و دنادیم

 )Spekulation( يزاس نامگ هب دوخ یئارقتسا ملع زا هک )Liebig( گیبیل« :دهدیم
 )109 هحفص( ».دوش هدید دناوتیمن ورین :دیوگیم مسیلآهدیا لثم ًالماک ،دوشیم فرحنم
 دقتعم ورین ندوب حیضوت لباق ریغ و راوحبش ینعی ،یحور تیهام هب تسیلآهدیا ای ارگحور«
 نیب زت یتنآ هک تسا هنهک ردق نامه هدام و ورین نیب زت یتشآ« )110 هحفص( ».تسا
 ورین نودب ياهدام چیه ،هدام نودب یئورین چیه هتبلا« )3 هحفص( ». مسیلایرتام و مسیلآهدیا
 یعیبط نادنمشناد رگا .دنالاحم يرما هدام نودب ورین و ورین نودب هدام ؛درادن دوجو
 نادنمشناد اهنآ دروم نیا رد ،دندقتعم اهورین يدام ریغ دوجو هب هک دنراد دوجو یتسیلآهدیا
 )114 هحفص( ».دناحابشا ناگدننیب هکلب ...دنتسین یعیبط

 دندوب هدامآ هک درک دروخرب یناسک هب دشیم مه شیپ لاس لهچ هک مینیبیم نیاربانب
نآ ناگدننیب ار اه »دروم نیا رد« نگزتید هک ،تسا روصت لباق هدام نودب تکرح دنریذپب 

هدیا نیب هطبار سپ رهوج ندرک ادج و تکرح زا هدام ندرک ادج و یفسلف مسیلآ  . دناوخ حابشا
؟درک روصت ار هدام نودب تکرح »رت  هک تسین هفر اب« یتسار هب ای ص  آ ؟تسیچ ورین زا

 و وا هدیا ،وا ساسحا ناهج لک تسا دقتعم هک میریگب رظن رد ار راوتسا مسیلآهدیا کی راذگب
 ار یفسلف مسیلآهدیا عون اهنت نیا ،میریگب ار »سک چیه« هدیا ای ساسحا رگا( .تسا هریغ
 تکرح ناهج هک دنکیمن مه ار نیا یفن رکف یتح تسیلآهدیا )ار نآ تاذ هن دهدیم رییغت
 زیچ هچ هک ار لاوئس نیا تسیلآهدیا .تسوا تاساسحا و اههدیا ،اههشیدنا تکرح ینعی ،تسا
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 تاساسحا رد يرییغت دریگیم تروص هچ نآ :دنکیم در لمهم ناونع هب دنکیم تکرح
 .تسین زیچ چیه نم زا جراخ .تسین رگید زیچ چیه و ،دنوریم و دنیآیم وا ياههدیا ،تسوا

 رگا .تفای »رتهفرص اب« ندیشیدنا شور کی تسا نکمم ریغ .نیمه و ،»دنکیم تکرح«
 در هب رداق یفیرعت و سایق ،لیلد چیه دنک يرادبناج دوخ هدیقع زا يراوتسا وحن هب ارگدوخ
 .تسین وا ندرک

 هک تسا هتفهن تیعقاو نیا رد یتسیلآهدیا هفسلف رادفرط و تسیلایرتام نیب یساسا زیامت
 ینیع تیعقاو زا يریوصت ناونع هب ار ناسنا نهذ و هدیا ،كاردا ،ساسحا لک رد تسیلایرتام
 هدش سکعنم ام روعش طسوت هک تسا ینیع تیعقاو نیا تکرح ،ناهج .دریگیم رظن رد
 موهفم .تسا رظانتم نم زا جراخ هدام تکرح کی هریغ و تاکاردا ،اههدیا تکرح هب .تسا
 .تسا هدش هداد نم هب نم ساسحا رد هک دنکیمن نایب ار ینیع تیعقاو زج يزیچ هدام
 ندرک ادج ای ینیع تیعقاو زا هشیدنا ندرک ادج اب لداعم هدام زا تکرح ندرک ادج نیاربانب
 هک ياهقح .تسا مسیلآهدیا هب نداتفا نیا هملک کی رد .تسا یجراخ ناهج زا نم تاساسحا
 و هدام نیب هطبار رب یشوپ مشچ ،دننزیم هدام نودب تکرح لوبق رد ،هدام یفن رد ًالومعم
 هطبار نیا عقاو رد ّاما ،درادن دوجو هطبار نیا یئوگ هک هدش حرطم يروط هلأسم .تسا هشیدنا
 شیبامک دعب ّاما ،دنامیم یقاب هدشن نایب رظن نیا زاغآ رد ؛تسا هدش دراو یقاچاق تروص هب
   .دوشیم رهاظ دیمهف ناوتن هک يوحن هب

 يروئت رد یئاهيریگهجیتن نآ زا هک تسا هدش وحم هدام دنیوگیم ام هب تّین نیا اب اهنآ
 زین هشیدنا هدام وحم اب رگا ،هن رگا ؟تسا هدنام یقاب هشیدنا ایآ :میسرپیم ام .دننکب تخانش
 نآ .دناهدش وحم مه اهساسحا و اههدیا ،یبصع متسیس و زغم وحم اب رگا ،تسا هدش وحم
 زا ییهنومن ناونع هب مه امش تبحص و تسا هدش وحم زیچ همه هک دوشیم مولعم تقو
 هدش ضرف رگا ،تسا هدنام یقاب هشیدنا رگا ّاما !تسا هدش وحم )هشیدنا نادقف ای( هشیدنا
 تروص هب امش تقو نآ ،دوشیمن وحم )هریغ و ساسحا ،هدیا( هشیدنا ،هدام وحم اب هک تسا
 هک دتفایم قافتا یناسک دروم رد هشیمه نیا و .دیاهداتفا یفسلف مسیلآهدیا هاگدید هب یناهنپ
 هک تیعقاو نیا نوچ ،دننک روصت ار هدام نودب تکرح ،»یئوج هفرص رطاخ هب« ،دنالیام
 زا دعب هشیدنا دوجو هب ینمض روط هب اهنآ هک تسا نآ نیبم دنهدیم همادا جاجتحا هب اهنآ
 رایسب ای هداس رایسب یفسلف مسیلآهدیا کی هک تسا ینعم نآ هب نیا .دنراد ناعذا هدام وحم
 یب یئارگدوخ زا دروم کی نیا رگا هداس رایسب مسیلآهدیا کی .تسا هدش هتفرگ انبم ،هدیجیپ
 هب رگا هدیچیپ مسیلآهدیا کی ؛)تسا نم ساسحا اهنت ناهج و ،مراد دوجو نم( دشاب هدرپ
 چیه هشیدنا ینعی هدرم دیرجت کی ،هدنز صخش کی ياهساسحا و اههدیا ،هشیدنا ياج
 ،)هریغ و یلک هدارا ،قلطم هدیا( لک رد هشیدنا هکلب ،سک چیه ساسحا ،سک چیه هدیا ،سک
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 و دنتسشن یکیزیف تعیبط لک ياج هب هک »یناور« ،ینایم »رصنع« کی هباشم هب ساسحا
 نکمم هشیمه و دنانکمم یفسلف مسیلآهدیا عاونا زا هتسد نارازه .دوش هتشاذگ هریغ و هریغ
 ًالثم( کچوک متسیس نیمکی و رازه نیا فلؤم رظن رد و ؛درک قلخ ار نیمکی و رازه هک تسا

 زا نکیل ،دیآ رظن هب مهم تسا نکمم ،دنکیم زیامتم هیقب زا ار نآ هچ نآ )»مسینومویرپما«
 یلصا هتکن .تسا فارحنا هطقن یلصا هتکن .تسا یعرفً اقلطم زیامت نیا  مسیلایرتام هاگدید
 نیا و تسا هدام زا ادج هشیدنا عقاو رد ندرک رکف هدام نودب تکرح هب هک تسا نیا
 .تسا یفسلف مسیلآهدیا

 نیرتراوتسا و نیرتنشور ،نوسریپ لراک یسیلگنا تسیخام لاثم ناونع هب نیاربانب
 هب هک ار شاباتک متفه لصف ًامیقتسم ،تسا نادرگ ور یمالک ياههقح زا هک ،اهتسیخام
 »كاردا رد اهنت ّاما - دننکیم تکرح ءایشا هیلک« هژیو لصف رس اب هداد صاصتخا »هدام«
 هزوح رد دنکیم تکرح ارچ و دنکیم تکرح زیچ هچ هک لاوئس نیا نیاربانب« :دنکیم عورش
  )243 هحفص ،»ملع هدعاق«( ».تسا فرصم یب كاردا

 عورش خام اب شایئانشآ زا لبق عقاو رد وا یفسلف ياهتبیصم مه فنادگوب دروم رد نیاربانب
 دلاوسا ریقح فوسلیف و گرزب نادیمیش راهظا هب وا هک دندش عورش ینامز زا اهنآ .دندش
 رایسب هعطق نیا رب هک تسا رتبسانم .درک رکف هدام نودب تکرح هب ناوتیم هک درک دامتعا
 زا ندرک تبحص عقوم رد تسا نکمم ریغ نوچ ،مینک ثکم فنادگوب یفسلف لماکت زا هنهک
 مشچ دلاوسا »کیتژرنا« زا نیون کیزیف رد نیعم یتاشیارگ و یفسلف مسیلآهدیا نیب هطبار
 .دیشوپ

 تاذ زا ار دوخ تسناوتن هرخالاب مهدزون نرق هک میاهتفگ« :تشون 1899 لاس رد فنادگوب
 ینیب ناهج رد مهم یئاج یتح »هدام« مان تحت تاذ نیا .دنک صالخ ءایشا ریذپان رییغت
 )38 هحفص ،»تعیبط رب یخیرات شرگن یساسا رصانع«( ».دراد نرق نیارکفتم نیرتگرزب

 یسانشزاب ،یجراخ ناهج ینیع تیعقاو یسانشزاب .تسا ضحم شاشتغا کی نیا هک میاهتفگ
 ءایشا ریذپان رییغت تاذ یسانشزاب ،ام نهذ زا جراخ ریغتم دبا ات و كرحتم دبا ات هدام دوجو
 سلگنا و سکرام 1899 لاس رد فنادگوب هک تسا ریذپ ناکما یتخس هب .تسا هدش شوشغم
 کیتکلاید  مسیلایرتام اراکشآ وا ّاما .دشاب هدرکن يدنب هدر »نیرکفتم نیرتگرزب« نایم رد ار
 .دمهفیمن ار

 تفگ ناوتیمن .نآ تکرح و هدام :دنزیامتم زونه ًالومعم هبنج ود تعیبط ياههسورپ رد ...«
 تسیچ هدام هک لاوئس نیا هب تسین ناسآ .تسا هدش صخشم حوضو هب هدام موهفم هک
 فیرعت ساسحا مئاد ناکما ای و ،اهساسحا تلع ناونع هب هدام .داد یشخب تیاضر خساپ
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 »...تسا هدش شوشغم تکرح اب هدام اجنیا هک تسا نشور ّاما ؛تسا هدش

 ینیع عبنم کی یسانشزاب اهنت هن وا .دنکیم لالدتسا طلغ فنادگوب هک تسا نشور
 فیرعت اب ار )هدش هلومرف »اهساسحا تلع« تاملک رد کیرات يوحن هب هک( اهساسحا

  هکلب ،دنکیم ضوع ساسحا یمئاد ناکما ناونع هب هدام زا )Mill( لیم طسوت یکاکش
 مدع ای دوجو لاوئس هب تأرج اب هک نآ زا سپ فلؤم هک تسا نآ اج نیا رد هدمع ياطخ
 هب و دنکیم اهر هراک همین ار لاوئس نیا ،دوشیم کیدزن اهساسحا ینیع عبنم کی دوجو
 تسا نکمم تسیلآهدیا .درپیم  تکرح نودب هدام دوجو مدع ای دوجو لاوئس ،رگید لاوئس
 گنهامه« و »لکشتم ًاعامتجا« ولو( دریگب رظن رد ام ياهساسحا تکرح هباثم هب ار ناهج
 لدم کی ،ینیع عبنم کی تکرح هباثم هب ار ناهج تسیلایرتام ؛)هجرد نیرتیلاع هب« »هدش
 نکمم یکیتکلاید دض ینعی یکیزیفاتم تسیلایرتام .دریگیم رظن رد ام ياهساسحا ینیع
 تسیلایرتام )هریغ و »لوا گرم« زا لبق ،ًاتقوم ولو( .دریذپب ار تکرح نودب هدام دوجو تسا
 هکلب دریگیم رظن رد هدام ریذپان یئادج تیصاخ کی ناونع هب ار تکرح اهنت هن کیتکلاید
  .دنکیم در ار هریغ و تکرح هدش هداس رظن

 ردق نامه نیا ّاما ،دنکیم تکرح هک تسیزیچ نآ هدام :دشاب نیا فیرعت نیرتقیقد دیاش ...«
 تکرح‘ نآ دنسم هک تسیا هلمج لعاف هدام :دیوگب یسک یئوگ هک تسا يوتحم زا یلاخ
 تداع نیا هب اهناسنا کیتاتسا رصع رد هک تسا نآ دایز لامتحا هب تیعقاو .تسا ’دنکیم
 زیچ دندوب هدامآ و ،دننیبب لعاف شقن رد ار ئیش کی ینعی دماج يزیچ ًاترورض هک دنتشاد
 زا یکی ناونع هب ،دنسم کی ناونع هب اهنت ار اتسیا زغم کی يارب ’تکرح‘ نوچ یتحاران

 ».دننک لمحت "هدام" تافص

 اهنآ همانرب هک نیا ینعی ،دش هدز اهیئارکسیا هب فومیکآ طسوت هک تسا یماهتا لثم نیا
 هدام ناهج میئوگب هک نیا !دوبن یلعاف موهفم هب ایراتلورپ هملک لماش )م - اهیئارکسیا(
 .درادن یقرف ًادبا تسیدام تکرح ناهج هک نآ ای تسا كرحتم

 لیلد اب دلاوسا .دشاب هتشاد ییهلیسو دیاب يژرنا ّاما  -دنیوگیم دندقتعم هدام هب هک یناسک«
 )39 هحفص( »؟دوش لیکشت دنسم و لعاف زا دیاب ًاترورض تعیبط ایآ ؟ارچ - دسرپیم

 مدآ .تسا راکشآ هطسفس درک دنسرخ رایسب ار فنادگوب  1899لاس رد هک دلاوسا باوج
 ؟دنوش لیکشت رتا و اهنورتکلا زا دیاب ًاترورض ام دیاقع ایآ ،دهد باوج دلاوسا هب تسا نکمم
 شریذپ ینعم هب ینمض روط هب اهنت ،»لعاف« ناونع هب تعیبط زا هدام ینهذ فذح عقاو رد
 )هدام زا لقتسم ،عورش هطقن ،یلوا ناونع هب ینعی( .تسا »لعاف« ناونع هب هفسلف رد هشیدنا
 ،هفسلف ینعی ،دوشیم »لعاف« ساسحا و ،تسا هدش فذح ساسحا ینیع عبنم هکلب لعاف هن
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 دلاوسا .دوش هتسارآ یتنیز هچ هب »ساسحا« هملک هک نآ زا رظن فرص ،دوشیم هنایارگیلکرب
 ان درب راک کمک هب )مسیلآهدیا ای  مسیلایرتام( یفسلف ریذپان بانتجا قش نیا زا درک ششوک
 ار یئاههلیح نانچ یگدوهیب رگید راب کی ششوک نیا ّاما ،دنک بانتجا »يژرنا« هملک مولعم
 ،دیاهدرک لقتنم دنسم هب لعاف زا ار لکشم اهنت امش ،تسا تکرح يژرنا رگا .دنکیم تباث
 ایآ .دیاهدرک ضوع ؟تسیدام يژرنا ایآ لاوئس اب ار ؟دراد دوجو هدام ایآ لاوئس اهنت امش
 هک نآ ای دریگیم تروص اهناسنا و ناسنا زا لقتسم ،نم نهذ زا جراخ يژرنا ینوگرگد
 »ارگيژرنا« هفسلف يارب لاوئس نیا و ؟دناهریغ و يدادرارق مئالع ،اهناشن ،اههدیا اهنت اهنیا
 ناهنپ »نیون« يژولونیمرت کمک هب ار نهک تخانش يروئت ياهاطخ دیشوک هک دوب کلهم
 .دنک

 يهمدقم رد وا .دش شاشتغا راچد ارگيژرنا دلاوسا روطچ هک نیا زا لاثم دنچ مه نیا
 دحتم رد یمیدق تالکشم ندش فرطرب« هک دنکیم مالعا A»هفسلف هرابرد یئاههباطخ«
 رظن رد »گرزب درب کی ار يژرنا زا یعبات هب اهنآ يود ره لیدبت قیرط زا حور و هدام ندرک
 يروئت یسررب ایآ هک لاوئس نیا نوچ ،تسا تخاب کی هکلب تسین درب کی نیا .دریگیم
 کی هن دنکیم حرطم ار تخانش يروئت رما هک دهدیمن صیخشت حوضو هب دلاوسا( تخانش
 درب راک کی اب ،ددرگ تیاده یتسیلآهدیا ای یتسیلایرتام طوطخ لوط رد دیاب )!ار یئایمیش رما
 ره نهذ و هدام ام رگا هتبلا .ددرگیم شوشغم هکلب ،دوشیمن لح »يژرنا« هژاو زا يرایتخا
 لح )م - نهذ و هدام نیب( زت یتنآ یمالک یناری و ،مینک )م - يژرنا( موهفم نیا عبات ار ود
 نایم زا ندناوخ »کیتژرنا« ار نآ ای ،لاثم ناونع هب ،هنجا و حاورا هب داقتعا تلاطب ّاما .تسا
 نکمم هک یجراخ عیاقو هیلک« :میناوخیم دلاوسا »ياههباطخ«  394هحفص رد .دوریمن
 هداد حیضوت یگداس هب دنناوتیم ،دنوش هضرع اهيژرنا لباقتم لمع کی ناونع هب تسا
 ياههدیدپ هیلک هب ار دوخ تیصاخ نیا و دنشاب کیتژرنا دوخ ام ینهذ ياههسورپ رگا دنوش

 تسین ام هشیدنا نیا :تسا صلاخ مسیلآهدیا نیا« )aufprägen( دننک لیمحت یجراخ
 کی هک تسا یجراخ ناهج هکلب ،دنکیم سکعنم ار یجراخ ناهج رد يژرنا ینوگرگد هک
 نیا هب هراشا اب نییه یئاکیرمآ فوسلیف !دزاسیم سکعنم ار ام نهذ زا »نیعم« تیصاخ
 کی رد« دلاوسا هک دیوگیم بسانم يوحن هب ،»دلاوسا ياههباطخ« رد هباشم تاعطق و هعطق
 ام نهذ صاوخ زا یجراخ ناهج ياههدیدپ يریذپ حیضوت : ».دوشیم رهاظ یتناک فافل
 نانچ يژرنا یئادتبا موهفم رگا هک تسا نشور نیاربانب« :دیوگیم نییه !دناهدش هجیتن
 هک یتروص نآ هب ار يژرنا هداس موهفم رگید ام دریگ ربرد ار یناور ياههدیدپ هک دوش فیرعت

 
A- Wilhelm Oswald, "Vorlesungen über Naturphilosophie", 2. Aufl., Leipzig 

1902, S.VIII  
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 دوشیم هتخانشزاب و هدیمهف نایارگيژرنا دوخ نایم رد یتح ای یملع ياهلفحم رد
 اهناسنا ناهذا زا لقتسم ینیع هسورپ کی ناونع هب ملع طسوت ،يژرنا ینوگرگد A»...میرادن
 يژرنا زا دلاوسا روظنم و تسا هدش هتفرگ رظن رد یتسیلایرتام یقیرط هب ینعی ،رشب هبرجت و
   .تسا يدام تکرح ،دراوم رثکا رد و دراوم يرایسب رد

 خام دیرم هک دلاوسا دیرم کی فنادگوب هک دنکیم زاب اج شزرا اب يهدیدپ نیا يارب نیا و
 رظن زا راوتسا يوحن هب وا هک نآ رطاخ هب هن دنکیم دلاوسا شنزرس هب عورش تسا هدش
 ار يژرنا یتسیلایرتام رظن هک نآ رطاخ هب هکلب دنکیمن يرادبناج يژرنا یتسیلایرتام
 دننکیم داقتنا دلاوسا زا اهتسیلایرتام )دریگیم دوخ يانبم ار نآ یهاگ یتح و( .دریذپیم
 فنادگوب .دهد یتشآ ار مسیلآهدیا و  مسیلایرتام دشوکیم نوچ ،دطلغیم مسیلآهدیا هب نوچ
 هک دلاوسا کیتژرنا ...« :تشون 1906 لاس رد وا .دنکیم داقتنا یتسیلآهدیا هاگدید زا دلاوسا زا
 بلج ارم هقالع نیرتهنامیمص ،تسا نهک  مسیلایرتام کیدزن رابت مه و یئارگمتا نمشد
 هب تارک هب وا هچ رگا :متفایرد وا تعیبط هفسلف رد مهم داضت کی يدوز هب نم نکیل .درک

 نآ زا دوخ يرایسب دروم رد ،دزرویم دیکأت "يژرنا" موهفم هناسانش شور ًالماک تیمها
 و قیاقح نیب ياهدنویپ صلاخ ناشن کی زا ار "يژرنا" هظحل ره وا .دنکیمن يرادبناج
 تاحفص ،3 باتک ،»مسینومویرپما«( ».دنکیم لیدبت یناهج هیام هب ،هبرجت رهوج و هبرجت

XVII - XVI( 

 اب دهاوخیم هک ردق هچ ره دناوتیم فنادگوب نیا زا دعب !تسا صلاخ ناشن کی يژرنا
 ثحب هریغ و اهتسیسیتیرکویرپما ،»صلاخ ياهتسیخام« اب ،»تسیلوبمسویرپما« چیوکشوی
 و تسا دقتعم درز ناطیش هب هک یسک نیب تسا یثحب نیا تسیلایرتام هاگدید زا - دنک
 نآ هکلب ،تسین اهیخام ریاس و فنادگوب نیب یقرف مهم هتکن نوچ .زبس ناطیش هب هک یسک
 یفن و ،»يژرنا« و »هبرجت« یتسیلآهدیا ریسفت :ینعی ،تسا كرتشم اهنآ رد هک تسیزیچ
 شور« اهنت نآ ریوصت رد هک دهنیم انب ار یناسنا هبرجت نآ اب نتفای قابطنا هک ینیع تیعقاو
 .دراد دوجو »کیتژرنا« و یملع »یسانش

 و نهک  مسیلایرتام اب ًالماک ؛تسا توافت یب ناهج حلاصم هب تبسن )دلاوسا کیتژرنا(«

 مسیلآهدیا ینعی ... )XVII هحفص( ».تسا راگزاس )؟یفسلف مسیلآهدیا ینعی( یئارگناور
 هار زا هکلب یتسیلایرتام هار زا هن ،دش رود شوشغم کیتژرنا زا فنادگوب و ؟یفسلف

 
A- 30 تاحفص ،1903 لیروآ ،3 هرامش ،13 دلج ،»تسینوم« »نآ یفسلف راب و کیتژرنا يروئت« نییه .گ .ژ - 
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  مسیلایرتام رگم تسین يزیچ نیا دوشیم هضرع رهوج ناونع هب يژرنا یتقو « ...یتسیلآهدیا
 )اج نامه( ».دوجو موادت ینعم رد حیحصت کی اب  مسیلایرتام - قلطم ياهمتا ياهنم نهک
  مسیلایرتام يارب هن ار نادنمشناد یکیزیفاتم  مسیلایرتام ینعی نهک مسیلایرتام فنادگوب .هلب
 يارب هکلب ،1899 لاس رد هک دیمهفیم مک ردق نامه ار نآ  1906لاس رد هک کیتکلاید
 ،نردم یئارگنامیا زا ياهدرک لیصحت هدنیامن چیه نوچ ؛درک كرت یئارگنامیا و مسیلآهدیا
 نآ ریسفت هب ،يژرنا »هناسانش شور« كرد هب ییهریغ و »ون يارگداقتنا« چیه ،ارگتاذ چیه
 سوراک لپ .دنکیمن ضارتعا »هبرجت قیاقح یگتسب مه زا صلاخ ناشن« کی ناونع هب

)Carus( دیهاوخ و دیریگب رظن رد میاهدش انشآ یفاک هزادنا هب وا ینهذ نامتخاس اب هک ار 
 و مسیلایرتام ...« :دنکیم داقتنا فنادگوب شور نامه هب دلاوسا زا تسیخام نیا هک دید
 )536 هحفص ،4 هرامش ،1907 ،17 دلج ،»تسینوم«( ».دناعضو کی رد ًاقیقد کیتژرنا

 ماسجا هک ،تسا هدام زیچ ره هک دنیوگیم ام هب یتقو دنکیمن یکمک ام هب  مسیلایرتام«
 تسین رتهب مه ییهرذ دلاوسا روسفرپ کیتژرنا و ،دناهدام عبات کی ًافرص اههشیدنا و ،دناهدام
 )533 هحفص( ».تسا يژرنا لماع کی زین حور و تسا يژرنا هدام دیوگیم یتقو

 و دوشیم دُم »نیون« يژولونیمرت کی عیرس هچ هک نیا زا تسا یبوخ لاثم دلاوسا کیتژرنا
 دناوتیمن هجو چیه هب »هدش ضوع« ًابیرقت نایب لکش کی هک دوشیم مولعم عیرس هچ
 و  مسیلایرتام .دنک فذح ار یفسلف یساسا ياهشیارگ و یفسلف یساسا ياهلاوئس
 )رتشیب ای رتمک يراوتسا اب هتبلا( دنوش نایب »کیتژرنا« بلاق رد دنناوتیم ود ره مسیلآهدیا
 ارگيژرنا کیزیف .دندرگ نایب نآ رئاظن و »هبرجت« بلاق رد دنناوتیم هک روط نامه تسرد
 هطساو هب - دنک روصت ار هدام نودب تکرح ات تسا یتسیلآهدیا ياهششوک زا ییهزات عبنم
 فشک هطساو هب و دندمآیم باسح هب ریذپان هیزجت نونک ات هک هدام ءازجا يریذپ هیزجت
 .دندوب هتخانشان نونک ات هک يدام تکرح لاکشا
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 و ،نردم کیزیف رد شیارگ ود -

 یسیلگنا نایارگحور
 

 رس رب زورما تایبدا رد هک ار یجیار یفسلف گنج صخشم يزرط هب هک نآ يارب
 زا ار بلطم تسا رتهب ،میهد ناشن ،دوشیم نیون کیزیف زا هک یفلتخم ياهيریگهجیتن
 عورش اهیسیلگنا زا تهج نیا هب و ،میونشب »عازن« میقتسم ناگدننک تکرش زا یضعب نابز

 هاگدید زا شیارگ کی زا نادکیزیف )Arthur W. Rücker( رکار .و روترآ .مینکیم
 تخانش يروئت هاگدید زا يرگید شیارگ ،فوسلیف دراو زمیج ؛دنکیم عافد یعیبط دنمشناد
 .ار

 شخب سیئر رکار .و .آ ،دش رازگرب وکسالگ رد  1901لاس رد هک یئایناتیرب هسسؤم هسلج رد
 رد هک یئاهکش صوصخ هب و یکیزیف يروئت شزرا هلأسم ار دوخ هباطخ عوضوم کیزیف
 گیتنیوپ و هراکناوپ اهنادکیزیف هب نارنخس .درک باختنا ،دناهتساخرب رتا و اهمتا دوجو دروم
 ار هلأسم نیا هک )تسا میهساهتسیخام اب اهتسیلوبمس تارظن رد هک یسیلگنا رفن کی(
 تارظن دومن ششوک و درک هراشا لگه .ا روهشم باتک هب و فوسلیف دراو هب ،دناهدرک حرطم
 A.دراد هضرع ار دوخ

 ياهيروئت ناینب رد ًامومع هک ار یئاههیضرف ایآ هک تسا نیا ثحب دروم هلأسم« :تفگ رکار
 ًافرص ای تسناد دوخ نوماریپ يایند نامتخاس زا قیقد حیضوت کی دیاب ،دناهدش هتفریذپ یملع
 زا یپک کی اهنآ ایآ :هریغ و چیوکشوی ،فنادگوب اب ام ثحب بلاق رد( ».بسانم ياهلیخت
 لاکشا« ،»صلاخ ناشن« کی ،»یسانش شور« کی اهنت ای دناكرحتم هدام زا ،ینیع تیعقاو
 ود نیب کیتارپ رد تسا نکمم هک دنکیم تقفاوم رکار )؟دنایبرجت یهدنامزاس »فرص
 یسک طسوت دناوتیم ردق نامه هناخدور کی تهج ؛دشاب هتشادن دوجو یتوافت چیه يروئت
 دنادیم هک یسک طسوت هک ددرگ نییعت دنکیم لابند ار لکش ای هشقن يور یبآ طخ اهنت هک
 هب یکمک« بسانم لیخت کی هاگدید زا يروئت .تسا یعقاو هناخدور کی فرعم طخ نیا

 
A- لمکم ،یملع ياکیرمآ« رد رکار .و روترآ روسفرپ طسوت تسایر هباطخ ،1901 وگسالگ رد یئایناتیرب هسسؤم« 

  1346 و  1345 ياه هرامش
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 ،یگتخاس متسیس کی ساسا رب ام تادهاشم رد »مظن داجیا« يارب ياهلیسو ،»هظفاح
 ناونع هب .دوب دهاوخ هریغ و تالداعم هب نآ لیلقت و »ام تفرعم هدرک بترم« يارب ییهلیسو
 يژرنا ای تکرح زا یلکش  امرگ ،میئوگب هک مینک دودحم نیا هب ار دوخ میناوتیم ام لاثم
 يژرنا زا گنر یب نایب کی اب ار كرحتم ياهمتا زا هدنز ریوصت کی« بیترت نیدب و ،تسا
  رد رکار ».مینک فیرعت ار نآ یعقاو تیهام مینکیمن مه ششوک هک میئامن ضوع یترارح
 هب ،دسانشیم زاب شور نیا کمک هب ار یگرزب یملع ياهتیقفوم بسک ناکما هک یلاح
 نیرخآ ناونع هب ناوتیمن ار اهکیتکات زا یمتسیس نینچ حرش« هک دنکیم دیکأت تأرج
 لیمحت ام رب ار دوخ زونه اهلاوئس نیا ».تفرگ رظن رد تقیقح يارب هزرابم رد ملع مالک
 هدام دوخ نامتخاس هب هدش هداد شیامن هدام طسوت هک ياهدیدپ زا میناوتیم ام ایآ« :دننکیم
 هن و یپُک کی يدح ات هدرک مسر ملع هک یحرط هک مینک رواب میراد یلیلد ایآ ؛میربب یپ
 »؟تسا تقیقح زا فرص ریوصت کی

 زا اوه هک دیوگیم و دریگیم لاثم کی ناونع هب ار اوه هدام نامتخاس هلأسم لیلحت رد رکار
 ...دنکیم هیزجت رتا و اهمتا زا یطولخم هب ار هداس زاگ کی« ملع و ،دوشیم لیکشت یئاهزاگ

 ؛دندرگ كرد ًامیقتسم دنناوتیمن اهمتا و اهلوکلم "رادهگن" دنیوگیم هک دنتسه یناسک
 رظن رد تیعقاو ناونع هب دنناوتیمن ّاما دنراد ار دوخ ياهدربراک هک دنافرص میهافم اهنآ
 ملع لماکت رد رامش یب ياههنومن زا یکی هب هراشا اب ضارتعا نیا هب رکار ».دنوش هتفرگ
 رظن هب هتسویپ مرج کی دنوشیم هدهاشم پوکسلت اب یتقو نرتاس ياههقلح :دروخیمرب
 یفیط لیلحت و تسا نکمم ریغ نیا هک دندرک تباث هبساحم اب نانادیضایر ،دنسریم
 نانچ :رگید ضارتعا کی .درک دیئأت دوب هدمآ تسد هب تابساحم ساسا رب هک ار ییهجیتن
 یلومعم متا رد ار اهنآ دناوتیمن ام تاساسحا هک دناهدش هداد تبسن رتا و اهمتا هب یصاوخ
 باوج هریغ و تاعیام و اهزاگ بیکرت نوچ یئاهلاثم هب هراشا اب مه نیا هب رکار .دنبایب
 ياههناد ای ءازجا زا هدام هک دننکیم تباث يرایسب ياهشیامزآ و تادهاشم ،قیاقح .دهدیم
 »یساسا هطساو« ای »یلصا هطساو« زا ،اهمتا ،ءازجا نیا ایآ هک نیا .تسا هدش لیکشت ادج
 لاوئس کی زونه ،دناصاخ تلاح کی رد هطساو نیا زا یئاهشخب هک نآ ای ،دنزیامتم )رتا(
 جیاتن لبق زا یفن يارب یئانبم چیه .دنرادن اهمتا دوجو يروئت هب یطبر چیه و تسا زاب
 یلومعم هدام اب هک دنراد دوجو »يدام رهاظ هب ياهرهوج« دنهدیم ناشن هک یئاهشیامزآ
 عومجم ّاما ،دنریذپان بانتجا اج نیا صاخ ياهاطخ .درادن دوجو ،دنراد قرف )رتا و اهمتا(
 .دراذگیمن یقاب اهلوکلم و اهمتا دوجو رد ندرک کش يارب یئاج یملع ياههتفای

 راب اب یئ)اهنورتکلا( اههرذ زا هک اهمتا نامتخاس هرابرد دیدج ياههتفای هب ًادعب رکار
 و اهشیامزآ هجیتن رد یئاهتهباشم هب و ،دنکیم هراشا دناهدش لیکشت یفنم یکیرتکلا
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 10 دودح رد يرطق »بیرقت نیلوا« :دنکیم هجوت اهلوکلم هزادنا هرابرد نوگانوگ تابساحم
 زا وا داقتنا و رکار صاخ تاراهظا فذح اب ام .دهدیم )رتم یلیم مینویلیم کی( نورکیم یلیم

 :مینکیم لقن ار وا يریگهجیتن ،ون )Vitalismus( یئارگتایح

 ًابلاغ ،دننکیم کچوک دنامکاح یملع يروئت تفرشیپ رب هزورما هک ار یئاههدیا هک یناسک«
 و اهمتا فرط کی زا هک درادن دوجو داضتم تاراهظا نیا نیب يرگید قش هک دننکیم ضرف
 هک رتا و اهمتا یکیناکم يروئت هک نیا رگید فرط زا و ،دنایملع لیخت فرص ياههتخاس رتا
 یساسا ياهتیعقاو زا بسانم و لماک نایب کی تسناوتیم دشیم لماک تسا صقان نونکا
 کیرات قاطا کی رد مدآ کی ».دراد دوجو یطسو دح کی هک مدقتعم نم .دهدب ام هب
 ياج هب و دنکن فداصت هیثاثا اب رگا ّاما ،دهد صیخشت ار ءایشا رات و هریت يوحن هب دناوتیم
 نیاربانب .دنیبیم یتسرد هب ار یکزیچ وا هک تسا ینعم نآ هب نیا ،دراذگن مدق هرجنپ زا رد
 هدرپ امامت ام هک درک اعدا ای ،درک اهر ار تعیبط حطس ریز هب ذوفن ياعدا اب هک تسین یموزل
 تیهام زا راوتسا ریوصت کی زونه هک تفریذپ ناوتیم« .میاهتشادرب دوخ فارطا ناهج زار زا
 ماهدرک ششوک نم هکلب ،میاهداهنن انب دنراد دوجو نآ رد )م - اهمتا( اهنآ هک رتا زا ای اهمتا
 رایسب تالکشم مغریلع ،ام ياهيروئت زا یضعب یشیامزآ تیهام مغریلع هک مهدب ناشن
 هدیچیپ هک ار هچ نآ نانچ نآ ،دنکیم عمج ار يرایسب قیاقح نانچ نآ یمتا يروئت ،دایز
 یبیقر لوقعم هیضرف کی هک ینامز ات عقاوم هیلک رد - میراد قح ام هک دزاسیم ناسآ تسا
 ییهلیسو ًافرص اهمتا هک ؛تسا تسرد ام يروئت هدمع نامتخاس هک میئوگب - دیآ دوجو هب
 ».دنایکیزیف ياهتیعقاو هکلب ،دنتسین نانادیضایر ندناچیپ يارب

 ورس تخانش يروئت اب نارنخس هک دنیبیم هدنناوخ .درک مامت ار دوخ هباطخ نینچ نیا رکار
 يزیرغ هاگدید کیً اساسا نادنمشناد هورگ فرط زا کش نودب وا عقاو رد ّاما ،تشادن راک
 ینیع تیعقاو زا ییهیپک کیزیف يروئت :تسا نیا وا عضوم ناج .دادیم حرش ار یتسیلایرتام
 نآ زا ام تفرعم هک تسا تکرح رد هدام ،ناهج )ددرگیم رتقیقد رتشیب هچ ره هک( .تسا
 يروئت زا مزال ریغ عافد کی هطساو هب رکار هفسلف ياهیئاسران .دوشیم رتقیمع هچ ره
 هطبار كرد رد وا تسکش هطساو هب و رتا تاکرح )؟یسیطانغم - ورتکلا هن ارچ( یکیناکم
 کیتکلاید  مسیلایرتام زا یتخانش دقاف اهنت نادکیزیف نیا .تسا قلطم و یبسن تقیقح نیب
 یسیلگنا ناداتسا هک میرواین باسح هب ار مهم رایسب یعامتجا تاظحالم نآ رگا هتبلا(  .تسا
 )دنناوخب »کیتسونگآ« ار دوخ دننکیم قیوشت ار

 ملع یئارگتعیبط ...« :درک داقتنا هفسلف نیا زا روطچ ارگحور دراو ،مینیبب میهاوخیم لاح
 هچ رگ اذهعم ...تسین ملع تسا نآ يانبم هک مه تعیبط یکیناکم يروئت و ،تسین
 رظن زا ملع کی ناونع هب کیناکم و ایند یکیناکم يروئت ،یعیبط مولع و یئارگتعیبط
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 یلیخ وحن هب یخیرات رظن زا و دناهیبش یلیخ لوا هاگن رد کلاذعم ،دنزیامتم مه زا یقطنم
 )هنایارگحور ای( یتسیلآهدیا عون زا یئاههفسلف و یعیبط مولع نیب .دنا طوبرم مه هب یکیدزن
 ياهطرش شیپ زا داقتنا رد ًاترورض یئاههفسلف نانچ هیلک نوچ .تسین شاشتغا رطخ ًاعقاو
 هب یعیبط مولع !تسرد A»...دنریگرد ،دنکیم هاگآ ان يوحن هب یعیبط ملع هک تخانش يروئت
 اهنت و دزاسیم سکعنم ار ینیع تیعقاو اهنآ ياهشزومآ هک دنکیم ضرف هاگآ ان يوحن
 تسین قداص یئارگتعیبط دروم رد نیاّ اما ...« !تسا راگزاس یعیبط ملع اب ییهفسلف نانچ
 ، مسیلایرتام لثم ،یئارگتعیبط عقاو رد .تسا كاپ ملع دوخ هزادنا هب یتخانش هنوگ ره زا هک
 هب یئارگتعیبط کش نودب ...دوشیم دروخرب نآ اب کیزیفاتم لثم هک تسا کیزیف اهنت
 مگد  مسیلایرتام زا رتمک ،یئاهن تیعقاو تیهام دروم رد دوخ یکیتسونگآ طایتحا هطساو
  ».دزرویم دیکأت دوخ ریذپان تخانش يدام هبنج مدقت رب ًادکؤم ّاما ؛تسا

 کیزیفاتم زا روظنم .انشآ هیرظن کی !دننکیم دروخرب کیزیفاتم لثم کیزیف اب اهتسیلایرتام
 و اهیتناک اب نایارگحور .تسا ناسنا زا جراخ ینیع تیعقاو کی یسانشزاب )م - اجنیا رد(
 نوچ ؛تسا مهف لباق نیا .دنراد قفاوت  مسیلایرتام هب یئاهشنزرس نینچ يارب اهیمویه
 تسا نکمم ریغ ،ماسجا و ءایشا يهدش هتخانش سک ره هب ینیع تیعقاو ندرب نایم زا نودب
 ...!درک كاپ نآ یکمر رظن زا »یعقاو میهافم« يارب ار هداج

 هباثم هب ار هبرجت تروص نیرتهب هب دیاب هنوگچ هک نیا ینعی ،یفسلف یساسا هلأسم یتقو«
 ...ارگتعیبط ،دوشیم حرطم )!فنادگوب زا یبدا تقرس کی دراو ياقا( درک بترم لک کی
 نیعم قیقد قیاقح اهنت تقو نآ .مینک عورش یکیزیف بناج زا دیاب ام هک دنکیم هدیقع راهظا
 هار ناسنا بلق هب هک ییهشیدنا ره ،هدیقع نیا ربانب :دنراد دوجو هتسویپ مه هب تدش هب و
 و انعم نینچ لیالد هک نیا[ ...دوش ریبعت تکرح و هدام ددجم میسقت کی هب دناوتیم ...هتفای
 نانادکیزیف ،دنتسه )یعیبط ملع ینعی( یکیزیف ملع زا دنمنوناق جیاتن ،یفسلف یگدرتسگ
 اهنآ ملع هک دننکیم روصت اهنآ زا يرایسب ّاما B].دنرادن ار نآ میقتسم ياعدا تئرج نردم
 مسیلائر و یفخم کیزیفاتم نتخاس راکشآ يوجتسج رد هک هتفرگ رارق یناسک هلمح دروم
 رد يروئت نیا زا داقتنا ...دراد رارق نآ رب ناهج یکیناکم  يروئت هک دنتسه یکیزیف

 
A- 303 هحفص ،1 دلج ،1906 ،»مسیسیتسونگآ و مسیلاروتان« ،دراو زمیج  
B- دنتسه یکیزیف ملع زا یقح هب ياهجاتنتسا یفسلف دید هریاد میمعت نینچ نیا لاوقا هک ار رما نیا :مجرتم همجرت 

 .دنریذپن ار نآ هک دناعاجش ردق نآ ام نردم نانادکیزیف زا رفن دنچ اهنت هک
Daß Behauptungen von solcher philosophischen Bedeutung und Tragweite 
gesetzmässige Folgerung aus der physikalischen Wissenschaft" (d.h. der 
Naturwissenschaft) "seien, das getrauten sich die modernen Physiker nicht 
direkt zu behaupten.  S.279 
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 نیا زا( نم داقتنا عقاو رد ...)رکار طسوت( تسا هدش هتفرگ رظن رد نینچ یلبق ياههباطخ
 - نانادکیزیف زا بتکم کی فیراعت رب ًالک )تساهتسیخام مامت رفنت دروم هک »کیزیفاتم«
 یناسک ،دوشیم رتدایز ناشذوفن و دادعت ًامئاد هک دراد رارق - دناوخب نینچ ار اهنآ یسک رگا
 نآ ینالوط ياهتدم مسیلائر نیا ...دننکیم در ار یئاطسو نورق ًابیرقت مسیلائر ًالماک هک
 هار هب یملع جرم و جره کی يرایسب رظن رد نآ اب هزرابم هک هدنام یقاب لاوئس نودب ردق
 ای فهشریک نوچ ینادرم مینک روصت هک تسا یئوگ هفازگ نیا ًانئمطم و .تسا هتخادنا
 هب دننکیم هزرابم نآ اب هک - مینک رکذ ار هدش هتخانش یماسا زا مسا ود اهنت - هراکناوپ
 ،میدق بتکم در ار دیدج بتکم هک نآ يارب ...،دناملع ياهشور ندرک رابتعا یب و وجتسج
 بتکم میناوتیم ،مینک زیامتم ،میناوخب یکیزیف ياهتسیلائر ار اهنآ میناوتیم ًابیرقت هک
 دناوتیم لقاال ّاما .تسین بسانم یلیخ هژاو نیا .میناوخب یکیزیف ياهتسیلوبمس ار دیدج
 دروم لاوئس .دشاب دیفم میریگرد نآ اب ام نونکا هک ود نیا نیب توافت کی رب دیکأت يارب
 ره ؛دننکیم عورش يدحاو سوسحم ياههبرجت زا بتکم ود ره هتبلا .تسا هداس رایسب ثحب
 ًاساسا ّاما دناتوافتم مه اب تایئزج رد هک دنریگیم راک هب ار درجم یکاردا متسیس کی ود
 هب دراد هک تسا دقتعم یکی ّاما .دنوشیم لسوتم تابثا شور کی هب ود ره ؛دنتسه یکی
 هک تسا دقتعم يرگید ؛دراذگیم رس تشپ ار ضحم دومن و دوشیم رتکیدزن یئاهن تیعقاو
 زا یبیکرت نیزگیاج تسا میظنت لباق يرکف رظن زا هک ار یمومع یفیصوت يامش کی دراد
 زا دیکأت( هرابرد بترم تفرعم ناونع هب کیزیف شزرا رظن ود ره زا ...دنکیم صخشم قیاقح
 دروم ود ره رد یلمع دربراک و هدنیآ شرتسگ يارب نآ تاناکما دنامیم رییغت یب ءایشا )دراو
 هک ییهلأسم هطبار نیا رد و ،تسا دایز رایسب ود نیا نیب یعرف توافت ّاما .تسا ناس کی
  »...تیمها ،درب دهاوخ تسا تسرد

 .تسا هدش حرطم یهجوت روخرد حوضو و تقیقح اب راوتسا و كر يارگحور نیا طسوت هلأسم
 یتسار هب .تسا یشزرا اهنت ،یفسلف اهنت نردم کیزیف رد بتکم ود نیب توافت یتسار هب
 هتفای ساکعنا )ینیع تفگیم دیاب وا( »یئاهن« تیعقاو یکی هک تسا نیا اهنت یساسا زیامت
 هب اهنت ار يروئت و ،دنکیم یفن ار نآ يرگید هک یلاح  رد ،دسانشیمزاب ار ام يروئت طسوت
 رظن رد کلاذ و هریغ و یبرجت ياهناشن زا متسیس کی ،هبرجت ندرک بترم کی ناونع
 یفسلف لئاسم ،نآ تکرح نیون لاکشا و هدام نیون ياههبنج نتفای اب نیون کیزیف .دریگیم
 هب هک یناسک رگا و .درک حرطم نهک یفسلف میهافم نتخیر ورف هطساو هب ار نهک
 حرط هب رداق )اهیخام ،اهیمویه ،اهتسیویتیزوپ( دناقلعتم »ینایم« یفسلف ياهشیارگ
 هیلک هک دوب دراو فورعم تسیلآهدیا هدهع هب نیا ،دنتسین صخشم يوحن هب رظن دروم هلأسم
 .دردب ار اههدرپ
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 یکیلوبمس ریسافت لباقم رد یکیزیف مسیلائر زا عافد فرص ار دوخ هیحاتتفا هباطخ رکار ...«
 - 6 تاحفص( ».تسا هدش يرادبناج نم و گینتوپ و هراکناوپ دیتاسا طسوت ًاریخا هک دومن

 ار خام و نوسریپ ،مهود یماسا ،تسیل نیا هب شاباتک رگید ياهتمسق رد دراو و ؛305
 )هریغ و  83 ،75 ،57 ،63 ،161 تاحفص ،مود دلج ؛دنکیم هفاضا

 هک دنکیم ضارتعا ًامئاد هک یلاح  رد ،دنزیم فرح »ینهذ ياهسکع« زاً امئاد رکور ...«
 عوضوم نیا نتفگ هب ًالمع ینایرج نینچ .دنشاب يرکف تاروصت زا شیب دیاب رتا و اهمتا
 دیاب تیعقاو نیاربانب ،مزاسب يرگید سکع مناوتیمن نم دروم نیا رد :هک دوشیم یهتنم
 درجم ناکما هک تسا فصنم ردق نآ )رکار( وا ...دشاب )م - تسا دوجوم هک سکع( نآ لثم

 زا یضعب یشیامزآ تیهام" وا هکلب نیا اهنت هن ...دهد هزاجا ار توافتم ینهذ سکع کی
 اهنت وا هصالخ سپ .دریذپیم ار "یناوارف تالکشم" وا :دهدیم هزاجا مه ار "ام ياهيروئت
 رایسب ار دوخ ژیتسرپ هتشذگ نرق مین رد هک ییهیضرف ،دنکیم عافد ارجا لباق هیضرف کی زا
 دنتسین يزیچ هدام نامتخاس ياهيروئت ریاس و یمتا ياهيروئت رگا ّاما .تسا هداد تسد زا
 چیه ،دندودحم یکیزیف ياههدیدپ هب ًالماک هک یئاههیضرف ،ارجا لباق ياههیضرف رگم
 قیاقح و تسا یساسا اج همه مسیناکم تسا دقتعم هک درادن دوجو يروئت نیا يارب یهجوت
 ،دنکیم رتياهدیدپ هجرد کی ار اهنآ ینعی .دهدیم لیلقت نیشیپ هدیدپ هب ار نهذ و تایح
 نیا زجب .ناهج یکیناکم يروئت تسا نینچ .دنکیم تکرح و هدام زا یعقاو رتمک هجرد کی
 رکار روترآ رس اب يرگید فرح ام .دنکیم تیامح نآ زا هتساوخ ان وا دسریم رظن هب هک
 )314 - 15 تاحفص( ».میرادن

 هک تسا دقتعم ییهظحل یتح  مسیلایرتام دوش هتفگ هک تسا ینالقع ریغ ًالماک نیا هتبلا
 هن و یکیناکم رتهدیچیپ تیاهن یب سکع کی ًاترورض ای یعقاو »رتمک« سکع کی روعش
 هب دراو نشور و فورعم تسیلآهدیا ّاما .تسا كرحتم هدام زا رگید یعون ای یسیطانغم ورتکلا
 )شوشغم ياهتسیلآهدیا ینعی( ام ياهتسیخام زا رتهنارهام رایسب و رتهناکریز ًاتقیقح یشور
 یناوتان هب لاثم ناونع هب .دبسچیم »يزیرغ« یخیرات - یعیبط  مسیلایرتام فعض طاقن هب
 تقیقح نوچ دیوگیم و دنزیم کتشپ دراو .قلطم و یبسن تقیقح هطبار حیضوت رد نآ
 رگید تهج زا ّاما !دزاس سکعنم ار تیعقاو دناوتیمن تسا »یشیامزآ« اهنت ،یبیرقت ،یبسن
 )م - دراو( ارگحور طسوت بوخ یلیخ ،»ارجا لباق هیضرف« کی ناونع هب هریغ و اهمتا هلأسم
 جاتنتسا دوخ یئارگحور زا ًامیقتسم دراو هک( گنهرف اب و نردم یئارگنامیا .تسا هدش حرطم
 یعیبط ملع میهافم هک دنکیمن رکف ،راهظا نیا زا رتشیب يزیچ ياضاقت هب )دنکیم
 نآ طرش هب میراذگیم او نادنمشناد امش هب ار ملع ام نایاقآ .دنتسه »ارجا لباق ياههیضرف«
 ناسانشادخ یئوشانز طرش تسا نینچ - دینک راذگاو ام هب ار تخانش يروئت و هفسلف امش هک
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  .»هتفرشیپ« يرادهیامرس ياهروشک رد ناداتسا و

 طوبرم »نیون« کیزیف اب ار دوخ تخانش يروئت نآ کمک هب دراو هک یتاکن ریاس نایم رد
 داضتم و اههیضرف صئاقن دنخ شیر اب دراو .درمش ار هدام هب وا هناممصم هلمح دیاب دنکیم
 دیاش ای - ؟تسا یعونرتا ای تسا رتا ؟تسیچ يژرنا و تسیچ هدام - دسرپیم اهنآ ندوب

 يریگهجیتن ؟تسا لمحتم ریغ و هزات تایفیک ياراد هنارسدوخ هک تسیدیدج »لماک عیام«
 رانک تکرح هک نآ رگم دیمهف میهاوخن نیعم روط هب ار يزیچ چیه ام ...« :تسا نیا دراو
 و رون ،تسا تکرح زا ییهوحن فاطعنا ،تسا تکرح زا ییهوحن ترارح .دوش هتشاذگ
 تسین يزیچ تیاهن رد مرج دوخ دوشیم روصت هکلب نیا اهنت هن .دناتکرح لاکشا سیطانغم
 هن تسا مسج دوخ هن ،زاگ هن عیام هن تسا دماج هن هک يزیچ تکرح زا لکش کی رگم

 طسوت هک ییهملک( یعقاو Apeiron کی ،یلومعم هن هداعلاقوف هن ،ماسجا زا یعامتجا
 ياههژاو میناوتیم ام هک )تفریم راک هب دح یب ،تیاهن یب ینعم هب ینانوی ياهفوسلیف
 )140 هحفص ،ي دلج( ».مینک لامعا نآ رب ار دوخ

 تعیبط رد ماسجا تکرح .دنکیم ادج هدام زا ار تکرح یتقو تسا قحرب دوخ رظن زا ارگحور
 راب کی تکرح هب ،تسین تباث یمرج اب یمسج هک دوشیم لیدبت يزیچ تکرح هب
 لیدبت کیتکلاید نیا .دوشیم لیدبت هتخانشان رتا کی رد هتخانشان هتسیرتکلا يهتخانشان
 شیپ هک روط نامه( تسیلآهدیا مشچ شیپ ،دریگیم تروص هناخراک و هاگشیامزآ رد هک هدام
 :تسا نآ هیلع يدهاش هکلب کیتکلاید  مسیلایرتام رب يدیئأت هن )اهتسیخام و ،مومع مشچ
 زا ار دوخ هدنشک تبرض ناهج هدش هتفریذپ حیضوت کی ناونع هب یکیناکم يروئت ...«
 ،ناهج میهدیم باوج ام )143 هحفص( ».دنکیم تفایرد یکیناکم کیزیف دوخ تفرشیپ
 يروئت و لدتعم ياهتعرس دروم رد کیناکم طسوت نآ تکرح نیناوق و تسا تکرح رد هدام
 ،هتفای شرتسگ ياهمتا« ...دنوشیم سکعنم دایز ياهتعرس دروم رد سیطانغم ورتکلا
 و تخس متا ّاما .دناهدوب ناهج هرابرد یتسیلایرتام تارظن هلق هشیمه ریذپان انف ،دماج
 نیا و درکیمن تشاد نآ زا هدنبای شیازفا تفرعم هک ار یئاهاضاقت يوفاکت هتفای شرتسگ
 ،نآ يریذپان نایاپ ،اهمتا يریذپان انف )144 هحفص( »...دوب زیگنامغ یئاهرظن نانچ يارب
 هیلک .دناهدوب کیتکلاید مسیلایرتام هلق هشیمه نآ تکرح و هدام لاکشا هیلک يریذپ رییغت
 هب ام نهذ یجیردت ندش کیدزن نیبم و تکرح لباق هشیمه نآ تکرح و هدام لاکشا
 کی ،ناشن کی هدام دوخ ،تعیبط هک دنکیمن تباث هجو چیه هب نیا ّاما .دناهدام زا تفرعم
 رد هطقن کی لثم متا لباقم رد نورتکلا .تسا ناسنا نهذ لوصحم ینعی ،يداد رارق تمالع
  50عافترا هب و توف  100ضرع هب ،توف  200لوط هب ینامتخاس لباقم رد تسا باتک نیا
 نیا مرج ؛دنکیم تکرح هیناث رد رتمولیک رازه  270لداعم یتعرس اب هک ؛)کچوک هناخ( توف
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 درخ .تسا نامز و ناکم رد هدام تکرح تهج ره هبّ اما ؛تسا کیناکم زا رتهدیچیپ رایسب مه
 دهاوخ فشک نیا زا رتشیب و هدرک فشک تعیبط رد ار یناوارف زیگنا تفگش ياهزیچ یناسنا
 تسین ینعم نآ هب نیا ّاما .داد دهاوخ شیازفا تعیبط رب ار دوخ تردق بیترت نیا هب و ،درک
 هریغ و فنادگوب »ینیشناج« ،دراو يادخ ینعی درجم نهذ ای ام نهذ قولخم تعیبط هک
 .تسا

 هب یعقاو ناهج يروئت کی ناونع هب تدش هب هک )»مسیناکم« بولطم ینعی( بولطم نیا«
 یتارییغت اهنت تکرح نوچ ،دناتکرح تارییغت هیلک :دربیم مسیلیهن هب ار ام دیآیم تسد
 دوخ دوش كرد هک نآ يارب دنکیم تکرح هچ نآ نیاربانب و ،میمهفب میناوتیم ام هک دنتسه
 هک روط نامه و ،مهد ناشن ماهدرک یعس هک روط نامه« )166 هحفص( ».دشاب تکرح دیاب
 رهوج هباثم هب تکرح و هدام هب رعشیال نامیا يارب ار يرثؤم هلیسو کیزیف تفرشیپ ،مدقتعم
 زا میناوتیمن زگره ام ...دیامنیم تابثا دوجو لک ياهناشن نیدرجم  هباثم هب هن ینورد
 )180 هحفص( ».میسرب ادخ هب مسیناکم قیرط

 دیاب امش دراو ياقآ .تسا »مسیسکرام هفسلف "رد" یتاعلاطم« لثم ًاقیقد نیا ،بوخ .بوخ
 رت»نیگمرش« یمک اهنآ .دینک یفرعم فنادگوب و فرازاب ،چیوکشوی ،یکسراچانول هب ار دوخ
 .دننکیم هظعوم ار نیرتکد نامه ّاما .دنتسه امش زا

 

   یناملآ مسیلآهدیا و ،نردم کیزیف رد شیارگ ود -5
 

 ینامداش اب )Hermann Cohen( نهوک نمره روهشم یتناک تسیلآهدیا  1896لاس رد

 Geschichte des« مجنپ پاچ رب ییهمدقم یلومعم ریغ هناحتاف
Materalismus«، )»( کنال تربلآ .ف هتشون  )»مسیلایرتام« هدش فیرحت »خیراتFr. 

Lange rtbelA( تشون.A دیوگیم نهوک )هحفص xxvi( »نونکا کیروئت مسیلآهدیا 
 ًالماک ار نآ هاتوک یتدم رد اهنت دیاش و هدرک یعیبط نادنمشناد  مسیلایرتام ندنازرل هب عورش

 
A-:  Im Jahre 1896 schrieb der bekannte Kantianer und Idealist تسا نینچ هلمج مامت 
Hermann Cohen außergewöhnlich feierlich und frohlockend in der 
Einleitung zur 5 Auflage der von Fr. Albert Lange Falsifizierten "Geschichte 

des Materialismus". 
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 (Durchwirkung) ».دنکیم ذوفن نیون کیزیف هب دراد مسیلآهدیا« ».دنکشب مهرد
 رد هک تسیاهدنزرا عاضوا زا یکاح نیا« »...دهدب مسیمانید هب ار دوخ ياج دیاب یئارگمتا«
 .تسا هدیماجنا هدام یتسیلایرتام رظن رب یساسا يزوریپ هب رهوج نامتخاس باب رد قیقحت نآ
 يزاس هیضرف اب ار نآ و داد ماجنا ار رهوج هدیا زا دیرجت نیلوا سلات هک روط نامه تسرد
 بالقنا نیرتگرزب هک دوب ردقم هتسیرتکلا يروئت مه روط نامه ،درک طوبرم نورتکلا هرابرد
 ».دزاس یلمع ار مسیلآهدیا يزوریپ ورین هب هدام ینوگرگد اب و دوش ببس هدام موهفم رد ار

 )xxix هحفص(

 هک تسا مولعم و نشور ردق نامه یفسلف یساسا ياهشیارگ نداد ناشن رد نهوک نمره
 نآ ای نیا نیب کچوک زیامت رد )دننکیم ام ياهتسیخام هک نانچ( ار دوخ و ،دراو زمیج
 .دنکیمن مگ هریغ و تسینومویرپما ،تسیسیتیرکویرپما ،تسیلوبمس ،ارگيژرنا مسیلآهدیا
 و هراکناوپ ،خام مان اب زورما هک دریگیم ار کیزیف بتکم یفسلف یساسا شیارگ نهوک
 هدام ینوگرگد« .دنکیم فیصوت یتسیلآهدیا ار شیارگ نیا یتسرد هب و تسا هارمه نارگید
 يارب هک روط نامه تسرد .تسا مسیلآهدیا يزوریپ نیرتمهم نهوک يارب اجنیا »ورین هب
 هک هدش راهظا .درک ءاشفا  1869رد نگزتید .ژ هک دوب »یحابشا هدننیب« نادنمشناد
 ار متا ،هدرک ناریو ار هدام نامتخاس نهک يروئت نوچ ،تسا مسیلآهدیا رواب کی هتسیرتکلا
 هب تهابش یب ردق نآ هک تسا هدرک فشک ار هدام تکرح زا ینیون لاکشا و هدرک ناغاد
 هزجعم« و لومعم ریغ ردق نآ ،هدشن هعلاطم و هدشن هدهاشم ًالک ردق نآ ،نهک لاکشا
 نایب )یناور ،ینهذ ،یحور( يدام ریغ تکرح کی هباثم هب تعیبط دنهدیم هزاجا هک دنی»اسآ
 - نیاربانب .تسا هتفر نایم زا هدام کچوک تیاهن یب ءازجا رب ام تفرعم نیزورید دح .ددرگ
 یقاب هشیدنا ّاما( .تسا هدش وحم هدام - دنکیم يریگهجیتن نینچ تسیلآهدیا فوسلیف
 هب یسک ّاما ،تسا )يدام( تکرح هتسیرتکلا هک دنادیم یسدنهم ره و نادکیزیف ره )دنامیم
 يریگ هجیتن نینچ تسیلآهدیا فوسلیف - نیاربانب ،دنکیم تکرح زیچ هچ دنادیمن حوضو
 هدنهد بیرف لوق نیا اب ار هدیدن شزومآ یفسلف رظن زا )م - ناسنا( میناوتیم ام - دنکیم
   ...مینک كرد ار هدام نودب تکرح راذگب :مینزب لوگ »يداصتقا«

 .دنزب اج دوخ دحتم ناونع هب ار زتره شیرنیاه روهشم نادکیزیف دنکیم یعس نهوک نمره
 ار تیهولا هک مینیبیم ار وا تاقوا یضعب ،تسا یتناک کی وا - تسام زا زتره دیوگیم وا
 یئاههناشن زتره رد ام نوچ تسام زا زتره هک دنکیم هدیقع راهظا یخام رتپنیالک .دریذپیم
 نیا A».خام دروم رد هک میراد ار دوخ میهافم تیهام هرابرد یئارگینهذ رظن نامه« زا

 
A- Archiv für systematische Philosophie, Bd v, 1898 - 1899, S. 69 - 170  
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 هک نیا زا تسا یبوخ لاثم تسا قلعتم اجک هب زتره هک دروم نیا رد بیجع هرجاشم
 دروم رد نایب ماهبا نیرتیئزج هب ،تاهابتشا نیرتکچوک هب روط هچ تسیلآهدیا نافوسلیف
 رد .دننک هیجوت ار یئارگنامیا زا دوخ هتفای الج هرابود عافد ات دنبسچیم روهشم نادنمشناد
 زا هک دهدیم ناشن ار يدنمشناد یلومعم هاگدید A»کیناکم« رب زتره یفسلف همدقم عقاو
 رب دناوتیمن نیا دوجو اب ّاما ،هدیسرت  مسیلایرتام »کیزیفاتم« هیلع هنابآم روسفورپ يوهایه
 هدش ناعذا مه رتپنیالک طسوت نیا .دنک هبلغ یجراخ ناهج تیعقاو هب تبسن يزیرغ داقتعا
 رد ار یعیبط ملع تخانش يروئت هرابرد یتسردان ًالماک دنسپ مدرم ياههوزج تهج کی زا هک
 تهج زا هک یلاح رد ،هتفرگ رارق زتره رانک رد خام نآ رد هک دنکیم شخپ ناگدنناوخ نایم
 نیا هب زونه نوسریپ و خام اب داضت رد ،زتره« هک دریذپیم یفسلف هژیو تالاقم رد رگید
 B.دوش هداد حیضوت یکیناکم یقیرط هب دناوتیم کیزیف یمامت هک ».دبسچیم يرواد شیپ
 « زتره هک[ ،درادیم هاگن ار »نانادکیزیف یلومعم هاگدید« و هسفنلایف ئیش موهفم وا هک
 CD].هریغ و ».دنکیم ینابیتشپ هسفنلایف ناهج دوجو زا مه زونه

 نیا یعقاو تلع رد  رگا« :دسیونیم وا .مینک تقد کیتژرنا هرابرد زتره رظن هب ،تسا بلاج
 ،میوش قیقد دنک نایب کیتژرنا بلاق رد ار دوخ دهدیم حیجرت رضاح لاح رد کیزیف ارچ هک
 هب )م - کیزیف( قیرط نیا هب هک تسا نآ هطساو هب نیا هک میهد باوج تسا نکمم
 هتبلا ...دزرویم بانتجا دنادیم نآ زا مک رایسب هک يزیچ هرابرد ندز فرح زا یهجو نیرتهب
 ام ینیعم دراوم رد و ؛تسا هدش لیکشت اهمتا زا نزو اب  هدام هک میدعاقتم رضاح لاح رد ام
 ،اهنآ هطبار ،اهمتا لکش ّاما .میراد اهنآ تاکرح و اهمتا نیا هزادنا زا ینیعم ًاتبسن  ياههدیا
كرد هک يوحن هب  زا امنآ تکرح دراوم يرایسب رد  .. اند. هدیشوپ امرب ًالماک اه  نیا همه ،اه

.  يارب صاخ يزرط هب ّاما تسا رت شیب تادهاشم يارب بلاج و مهم عوضوم کی دوخ هدام
.»  دلج ،اج نامه( تسین دی فم مولعم و هدش يروئت هتخانش يانبم کی ناونع هب یضایر ياه

ام هد تیهام« زا یحیض  وت رتا هرابرد رت شیب هعلاطم هک تشاد راظتنا زتره 3 هحفص ، )21
( 354 . (ج هحفص ،کی دل دنیبب كرادت »نآ هبذاج يورین و  كاکطصا   ...  یتنس

 مه زتره رکف هب یتح يژرنا هرابرد یتسیلایرتام ریغ رظن کی ناکما هک تسا راکشآ نیا زا
 رطاخ هب  مسیلایرتام كرت يارب دوب ياهناهب هفسالف يارب کیتژرنا .درکیمن روطخ

 
A- Heinrich Hertz, Gesammelte Werke, Bd. 3, Leipzig 1894, bes. S. 1-2-49 

B- "Kantstudien", Bd. VIII, 1903, S. 309  

C- هریغ و دنکیم يرادبناج» هسفنلایف ناهج زا یسکع« زا زونه زتره هک :مجرتم همجرت  

,dass Hertz "immer noch an der Existenz der Welt an sich festhält" usw. 

D- خام »مسینوم« هرابرد ییهلاقم ؛164 هحفص ،2 هرامش ،1906 ،16 دلج ،تسینوم  
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 رد هدام تکرح نیناوق نایب يارب یبسانم شور هباثم هب ار کیتژرنا دنمشناد .مسیلآهدیا
 هدرک اهر ار متا نانادکیزیف ،مینک نایب نینچ ار نآ میناوتب رگا ،هک دریگیم رظن رد ییهرود
 هدیسرن نایاپ هب زونه عیسو یموهفم هب هرود نیا .دندوب هدیسرن نورتکلا هب زونه ّاما دندوب
 ؛تسین یتخانش ًادبا تبثم نورتکلا زا ؛دهدیم رگید هیضرف هب ار دوخ ياج هیضرف کی ؛تسا
 وا هک داد شرازگ هسنارف مولع یمداکآ هب لروکب ناژ )1908 نئوژ 22( شیپ هام هس اهنت

 comptes rendus - تسا هدش »هدام هدنهد لیکشت نیون ءزج« نیا فشک هب قفوم
des seanves de L'Academie des Sciences, S. 1311یتسیلآهدیا هفسلف 

 طسوت زونه »هدام« یتقو ،دنک يراد دوخ یتیعقوم نینچ زا یئوج دوس زا تسناوتیم روط هچ
  .دوبن هریغ و »ناشن« کی زا رتشیب نیاربانب و دشیم »وجتسج« ناسنا نهذ

 Eduard von  نمتراه نف دراودا ،نهوک زا رتعجترم ،رگید یناملآ تسیلآهدیا کی

Die( Hartmann( داد صاصتخا نردم کیزیف ینیب ناهج هب ار لماک باتک کی. 

)Weltanschaung der modernen Physik, 1902, Leipzig(، هب ام هتبلا 
 مهم نیا اهنت ام يارب .میتسین هقالعیذ دوخ یعون مسیلآهدیا زا عافد رد فلؤم صاخ تایرظن
 نمتراه .نهوک و دراو ،ير هک دنکیم هجوت یئاههدیدپ نامه هب تسیلآهدیا نیا هک تسا
 و یتناکون تکرح اهنت و ،دوب هدرک دشر یتسیلائر يانبم کی رب نردم کیزیف« :دیوگیم
 یتسیلآهدیا یقیرط هب ار دوخ ياههتفای ات تشاد او ار نآ هک تسام رصع رد  یکیتسونگآ
 ناینب تخانش يروئت متسیس هس نمتراه هیرظن رب انب )218 هحفص( ».دنک ریسفت هرابود

 Kinesis و هدام  - Hyleینانوی تاملک زا( سکیتن سکولیه - دنزاسیم ار نردم کیزیف
 .مسیمانید و کیتژرنا ،)تکرح رد هدام هباثم هب یکیزیف ياههدیدپ یسانشزاب ینعی ،تکرح -
 زا هک دنکیم يرادبناج مسیمانید زا تسیلآهدیا نمتراه هتبلا )رهوج يورین یسانشزاب ینعی(
 ار یناور وا هملک کی رد .دناهشیدنا ناهج تعیبط نیناوق هک دریگیم ار هجیتن نیا نآ
 رادبناج نانادکیزیف تیرثکا هک دریذپب تسا راچان وا ّاما .دنکیم یکیزیف تعیبط نیشناج
 ».دوشیم هتفرگ راک هب همه زا رتشیب« هک تسا یمتسیس نیا هک ،دناسکیتنسکولیه
 سکیتنسکولیه زا ربخ هک تسیداحلا و مسیلایرتام« نآ هدمع صقن هک ،)190 هحفص(
 کی ناونع هب ار کیتژرنا یتسرد هب ًالماک هدنسیون نیا )189 هحفص( ».دهدیم صلاخ
 نیا هتبلا )136 هحفص( .دناوخیم مسیسیتسونگآ ار نآ و دریگیم رظن رد ینایم متسیس
 1920( ».دنکیم رانکرب ار رهوج نوچ ،تسا صلاخ مسیمانید دحتم « کی )م - کیتژرنا(

 دنادیمن »Anglomania« زا یلکش هیبش ار دوخ مسیسیتسونگآ نمتراه ّاما ،)VI هحفص
 .تسین راگزاس یناملآ یقیقح عجترم کی یقیقح مسیلآهدیا اب هک
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 نامه هفسلف رد نافرط یب( تسیلآهدیا یندشن مرن رادفرط نیا دید هک تسا هدنزومآ رایسب
 نیا ندرک لابند هک دهدیم حیضوت نانادکیزیف هب روط هچ )تسایس رد هک دنازغم کشخ ردق
 نیرتدیدج یتسیلآهدیا ریسفت هب هراشا رد نمتراه ...هچ ینعی تخانش يروئت شیارگ نآ ای
 لابند ار شور نیا هک دنتسه یمک رایسب نانادکیزیف اهنت« هک دسیونیم کیزیف رد جیاتن
 دنمهفب دنتسناوتن نانآ .دنهدیم صیخشت ار يریسفت نینچ لماک تلالد و تعسو و دننکیم
 ياههیضق زا هک درک بسک تیمها ور نآ زا اهنت ،دوخ مسیلآهدیا زا رظن فرص ،کیزیف هک
 اهنآ یعقاو يریذپ رییغت ، هسفنلایف ءایشا دوجو زا ینعی .درکیم يرادبناج یتسیلائر یساسا
 ،تیلع یئالعتسا رابتعا( یتسیلائر تامدقم نیا لوبق اب اهنت ...اهنآ یعقاو تیلع و نامز رد
 نآ نیناوق زا کیزیف هک ،تعیبط هک طرش نیا لوبق اب اهنت ینعی )يدعب هس ياضف و نامز
 یعیبط نیناوق زا دناوتیم صخشم ،تسا قبطنم هسفنلایف ءایشا زا يورملق اب ،دنزیم فرح
 زا لقتسم يورملق رد یعیبط نیناوق رگا اهنت .دنزب فرح ،دنزیامتم هناسانش ناور نیناوق زا هک
 دننک تمدخ تیعقاو نیا رب یحیضوت ناونع هب دنناوتیم اهنآ هک تسا دننک لمع ام نهذ
 مزال یخیرات - یعیبط رظن زا تارثا ریواصت هراومه ام ریواصت مزال یقطنم رظن زا تارثا هک
 ».دنراذگیم ناشن ای دنزاسیم سکعنم ام روعش رد )م - ریواصت نآ( اهنآ هک تسیاهتخانشان
 )218 - 19 تاحفص(

 هن و  دُم کی رگم تسین يزیچ نیون کیزیف مسیلآهدیا هک دنکیم سح یتسرد هب نمتراه
 هب یتسرد هب وا نیاربانب و ؛یخیرات - یعیبط  مسیلایرتام زا يدج یفسلف شخرچ کی
 عماج و راوتسا یفسلف مسیلآهدیا هب »دم« نیا لیدبت يارب هک دهدیم حیضوت نانادکیزیف
 رییغت ار یعیبط نوناق و تیلع ،ناکم ،نامز ینیع تیعقاو هیرظن ییهشیر يوحن هب تسا مزال
 کی ناونع هب ،فرص ياهناشن ناونع هب ار رتا و اهنورتکلا ،اهمتا اهنت میناوتیمن ام .داد
 یجراخ ناهج لک و تعیبط نیناوق ،ناکم ،نامز .میریگب رظن رد فرص ارجا لباق »هیضرف«
 ياج هب یناور یلک ینیشناج ای  مسیلایرتام ای .دنوش مالعا »ارجا لباق ياههیضرف« دیاب زین
 فنادگوب و ام ّاما ،دنتسه رگشل کی دننکیم مهرد ار ود نیا هک یناسک ؛یکیزیف تعیبط لک
 .میتسین اهنآ ءزج

 1906رد هک )Ludwig Boltzmann( نمزتلوب گیودول یناملآ نانادکیزیف نایم رد
 یناسک لباقم رد هک میاهداد ناشن ام .درک هزرابم یخام شیارگ اب یبترم زرط هب ،تشذگرد
 هب ار مسیخام حوضو هب و یگداس هب وا ،»دنتفر رد اج زا هزات تخانش يروئت ياهمگد اب« هک
 تسیلایرتام ار دوخ دیسرتیم نمزتلوب هتبلا )6 هحفص ،کی شخب( .داد لیلقت یئارگنم
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 ًاساسا وا تخانش ّاما A.دنکیمن یفن ار ادخ دوجو هک درک نایب تحارص هب یتح و دناوخب
 مهدزون نرق رد یعیبط ملع سیون خیرات Bرتنوگ .ز طسوت هک نانچ - و تسا یتسیلایرتام
 هیلک دوجو زا ام« :دیوگیم نمزتلوب .دنکیم نایب ار نادنمشناد تیرثکا تارظن - هدش هتفریذپ
 )29 هحفص ،اج نامه( ».میوشیم هاگآ دنراذگیم ام ساوح رب هک یتاریثأت يور زا اهنت ءایشا
 )77 هحفص ،اج نامه( .تسا یجراخ ناهج و تعیبط زا )یپک ای( »ریوصت« کی يروئت
 نآ رد هک دهدیم ناشن تسا یسح تاکاردا بیکرت هدام دنیوگیم هک یناسک هب نمزتلوب
 نیا )168 هحفص( .دناهدننک تبحص صخش تاساسحا اهنت مدرم ریاس تروص
 سکع« کی ام هب ،دناوخیم نینچ ار یفسلف ياهتسیلآهدیا یهاگ نمزتلوب ،»اهگولوئدیا«
 کی )م - نمزتلوب( فلؤم هک یلاح  رد )176 هحفص( .دننکیم هضرع »ناهج زا ینهذ
 مه هدام هک ار راهظا نیا تسیلآهدیا« .دهدیم حیجرت ار »تعیبط زا رتناسآ ینیع سکع«
 هک یگنس هک دنکیم هسیاقم هناکدوک هدیقع نیا اب دنراد دوجو ام تاساسحا هک نانچ
 ینهذ هنوگچ دنک روصت دناوتیمن صخش هک ار راهظا نیا تسیلائر .تسا هدیشک درد هتسکش
 ییهدرکن لیصحت صخشم هدیقع اب دیآ دوجو هب اهمتا شخرچ زا یتح ای يدام زا دناوتیم
 نوچ دشاب لیام نویلیم  20دناوتیمن نیمز و دیشروخ نیب هلصاف دیوگیم هک دنکیم هسیاقم
 هضرع ملع لآهدیا هک دنکیمن یفن نمزتلوب )186 هحفص( ».دنک روصت ار نآ دناوتیمن وا
  )396 هحفص( ».تسا هدام يازجا هدیچیپ لامعا« ناونع هب هدارا و نهذ

 لالدتسا و ،درکیم هلداجم دلاوسا کیتژرنا اب نادکیزیف کی هاگدید زا ًابلاغ نمزتلوب .ل
 )تعرس عبرم رد برض مرج مود کی( یشبنج يژرنا لومرف تسناوتیم هن دلاوسا هک درکیم
 اب  دعب و )یشبنج يژرنا لومرف شریذپ اب( مرج زا يژرنا جاتنتسا و ،فذح هن دنک در ار
 هب ارم نیا )112 و 139 تاحفص( .دیخرچیم یلطاب هریاد رود هب يژرنا ناونع هب مرج فیرعت
 رب همدقم رد فنادگوب .دزادنایم »مسینومویرپما« موس باتک رد خام زا فنادگوب ریسفت دای
 رهاظ کیناکم تالداعم رد هک نانچ هدام موهفم ،ملع رد« :دسیونیم خام 111»کیناکم«
 بیرض هک دوشیم تباث قیقد لیلحت ساسا رب نکیل ؛دباییم لیلقت مرج بیرض هب دوشیم
 ».دننکیم لمع مه رب یکیزیف بکرم مسج ود یتقو تسا تعرس دایدزا سوکعم ،مرج
 تکرح ،دوش هتفرگ دحاو کی ناونع هب نیعم مسج کی رگا هک تسا نشور )146 هحفص(
 نیا ّاما .ددرگ نایب تعرس دایدزا هطبار کی ناونع هب دناوتیم رگید ماسجا هیلک )یکیناکم(
 ام نهذ زا لقتسم رگید ای دنوشیم وحم )هدام ینعی( »ماسجا« هک تسین ینعم نآ هب ًادبا

 
A-  Ludwig Boltzmann, Populäre Schriften, Leipzig, 1905, S 187 

B -  Siegmund Günther, "Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften 

im 19. Jahrhundert", Berlin 1901, S. 942 und 941 
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 هک تسا ریذپ ناکما ،دباییم لیلقت اهنورتکلا تکرح هب ناهج لک یتقو .دنرادن دوجو
 هک دوش تباث رگا و ،دوشیم ضرف اج همه رد نوچ ،درک فذح تالداعم هیلک زا ار نورتکلا
 ای اههورگ نیب یگتسبمه ،دناکیناکم تکرح لاکشا یگداس نامه هب تکرح لاکشا
  .دهدیم لیلقت اهنآ لباقتم تعرس دایدزا هب ار دوخ اهنورتکلا ياهعمجت

 رواب هک یناسک« هک تفگ ءاکرش و خام ي»ارگهدیدپ« کیزیف هیلع هزرابم رد نمزتلوب
 دننیبیم ار تخرد هنت بوچ ،تسا هتفر نایم زا لیسنرفید تالداعم طسوت یئارگمتا دننکیم
 هلداعم کی تیمها دروم رد میهاوخیمن رگا« )144 هحفص( ».دننیبیمن ار تخرد دوخ یلو
 تالداعم رد هک( ناهج سکع نیا هک مینک کش میناوتیمن ...میوش مهو راچد لیسنارفید
 نیا رب ینبم دشاب يروتسد ینعی ،دشاب یمتا دوخ تیهام هطساو هب دیاب )هدش نایب لیسنارفید
 اب قباطم دیاب نامز رد ،دناهدش بترم يدعب هس ياضف رد هک ءایشا زا یعیسو تیمک رییغت هک
 ای ریذپان رییغت ،هباشم ریغ ای هباشم دنناوتیم ءایشا هتبلا .دنوش هتفرگ رظن رد ینیعم نیناوق
 هک نادنمشناد هرگنک رد ییهباطخ رد نمزتلوب )156 هحفص( .هریغ و »،دنشاب ریذپ رییغت
 رد ار دوخ هک ینایارگهدیدپ هک میشاب نشور ًالماک رگا« :تفگ دش رازگرب خینوم رد  1899رد
 يدننام متا يادج ياهدحاو رب ار دوخ رظن زین دناهدناشوپ لیسنارفید تالداعم

)Einzelwesen( نآ بحاص ینامز و نیا بحاص ینامز ار اهنآ دیاب هک دنهنیم انب 
 کی هدش ناسآ یئارگمتا کی هب زاین ،دننک روصت اههدیدپ زا هورگ ره يارب نیعم صاوخ
 لماکت لاح رد« ینورتکلا يروئت )223 هحفص( ».دش دهاوخ ساسحا ًاددجم يدوز هب تخاون
 رد تعیبط تدحو )357 هحفص( ».تسا لک کی هباثم هب هتسیرتکلا یمتا يروئت کی هب

 «.تسا هدش هداد ناشن اههدیدپ نوگانوگ ياههزوح نیب »زیگنا تریح ياهتهباشم«
 رظن رد اهلیسناتپ يروئت و کیمانید وردیه لئاسم لح يارب دنناوتیم يدحاو تالداعم

 کی )Gasreibung( اهزاگ رد كاکطصا يروئت و تاعیام رد بادرگ يروئت .دنوش هتفرگ
 )57 هحفص( ».دنهدیم ناشن هریغ و سیطانغم ورتکلا يروئت اب زیگنا تریح رایسب تهباشم
 یسک هچ :دننک رارف لاوئس نیا زا دنناوتیمن دنریذپیم ار »ماع ینیشناج يروئت« هک یناسک
 ؟داتفا یتخاون کی نیا هب یکیزیف تعیبط »ینیشناج« رکف هب

 لقن لیصفت هب دنراذگیم رانک ار »نهک بتکم نانادکیزیف« هک یناسک هب خساپ رد نمزتلوب
 تخانش يروئت عضوم کی دنراد »یکیزیف یمیش« رد صصختم دنچ هنوگچ هک دنکیم

 ياهراک« نیرتهب زا یکی فلؤم )Vaubel( لبواو .دننکیم باختنا مسیخام عضوم اب داضتم
 هزورما هک یئارگهدیدپ حالطصاب هب تبسن مصاختم یعضوم )نمزتلوب رظن رب انب(  1903عماج
 نکمم هک اج نآ ات دنکیم یعس وا« )381 هحفص( ».دریگیم ،دوشیم هیصوت دایز رایسب
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 نیب هک یلماوع و اهورین زا و اهلوکلم و اهمتا تیهام زا نشور و صخشم هدیا کی تسا
 تاشیامزآ اب قباطت رد ار هدیا نیا هک دنکیم ششوک و ،دروآ تسد هب دننکیم لمع اهنآ

 )هریغ و Zeemanneffekt( تکفانمیز ،مویدار ،اهنورتکلا ،اهنوی( هتشر نیا رد ریخا
 نیا ياراد ود ره هک A،دنکیم يرادبناج يژرنا و هدام یگناگود زا تدش هب فلؤم ...دروآرد
 زا )م - لبواو( فلؤم زین هدام دروم رد .دنراد یصاخ ءاقب نوناق کی ره هک دنکرتشم جرخم
 رد يدام موفهم نیرتدکؤم هب ار رتا اذهعم ،دنکیم يرادبناج رتا و نزو اب هدام نیب یگناگود
 رظن نیا زاغآ زا« )هتسیرتکلا يروئت( دوخ راک مود دلج رد فلؤم )381 هحفص( ».دریگیم رظن
 ینعی ،دننام متا تادوجوم تکرح و لباقتم لمع طسوت هتسیرتکلا ياههدیدپ هک دراد ار
 )383 هحفص( ».دنوشیم نییعت اهنورتکلا

 يارب ،دنکیم صخشم ناتسلگنا يارب ارگحور دراو زمیج هک ار هچ نآ مینیبیم نیاربانب
 ياهلاس تایفشک و قیاقح مسیلائر بتکم نانادکیزیف هک نیا ینعی .تسا قداص زین ناملآ
 قرف هک نیا و دننکیم هزیتامتسیس تیقفوم اب مسیلوبمس بتکم نانادکیزیف هزادنا هب ار ریخا
  B.تساهنآ تخانش يروئت ياهرظن هطقن رد اهنت اهنآ نیب یساسا

 
A- مسیلائود« زا ندرک تبحص .دنک روصت ار هدام نودب تکرح دنکیمن یعس فلؤم هک دیوگب دهاوخیم نمزتلوب« 

 دوجو راوتسا ان ای راوتسا مسیلآدیا ای و مسیلایرتام رد ،مسیلائود هطبار نیا رد ،یفسلف مسینوم .تسا رادهدنخ اجنیا
 .دراد

B-  رشب شیرا هتشون )Erich Becher(  
Philosophische Voraussetzung der exakten Naturwissenschaften  

 ،مدش انشآ دوب هدش مامت مباتک هک نآ زا دعب اهنت نآ اب نم هک ،1907 ،گیزپیال ،»قیقد مولع یفسلف تامدقم«
 تخانش يروئت رظن هطقن هب همه زا رتکیدزن فلؤم .دنکیم دییأت هدش هتفگ فارگاراپ نیا رد هک ار هچ نآ
 و عافد فرص ار دوخ راک ،هدش رکف لماکان يوحن هب و »نیگمرش«  مسیلایرتام کی هب ینعی نمزتلوب و زتلوهمله
 زور  کیتکلاید مسیلایرتام شیارگ هیلع یگنج هب اعبط عافد نیا .دنکیم یمیش و کیزیف یساسا تامدقم ریسفت
 هب رکب .ا )91 هحفص هب دوش عوجر( دوشیم لیدبت کیزیف رد یخام هدنوش وربور تمواقم اب رتشیب هچ ره ّاما
 هب دوخ ضارتعا يزکرم هطقن و  )   iiiهحفص( دنکیم فیصوت »ویتکژبوس مسیویتیزوپ« ار شیارگ نیا یتسرد
 تاکاردا زا لقتسم« نآ »دوجو« رب یلیلد هب )7 – 2ياهشخب( یجراخ ناهج »هیرظن« رب یلیلد هب ار نآ
 .دهدیم لیلقت »ناسنا

 («von Wahrgenommenwerden unabhängige Existenz»)  
 تارظن« رکب )هریغ و  78 - 82 تاحفص( .دناشکیم یئارگنم هب ار اهنآ ًابلاغ اهیخام طسوت »هیرظن« نیا یفن
 یئارگتدحو« دناملع عوضوم اهنت )138 هحفص( »یجراخ ناهج هن و اهساسحا ياهمالک و اهساسحا هک ار خام
 هقبط »هنایارگروعشً الماک تاشیارگ« ءزج ار نآ و دناوخیم  (Empfindungsmonismus) »ارگساسحا
 تسین يزیچ و هدش هتخاس روعش ینعی conscientia نیتال هملک زا لمهم و مهبم هژاو نیا .دنکیم يدنب
 - ناهج و هدام نهک یکیناکم يروئت تراهم اب رکب ،باتک رخآ شخب ود رد )156 هحفص( .یفسلف مسیلآهدیا رگم
 ششک یشبنج« موهفم دناوخیم ار اهنآ فلؤم هک روط نآ( .دنکیم هسیاقم نیون یکیرتکلا يروئت اب ار ریوصت
 رد شیپ هب یماگ تسا ینتبم ینورتکلا يروئت رب هک ریخا يروئت )نآ »یکیرتکلا - یشبنج« اب ار هدام »ریذپ
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 و نردم کیزیف رد شیارگ ود -6

 يوسنارف نایارگنامیا
 

 .تسا هدیبسچ یخام کیزیف تالزلزت هب ،ممصم رتمک هن یتسیلآهدیا هفسلف زین هسنارف رد
 هلصافالب روط هچ و دندرک لابقتسا ار خام »کیناکم« باتک ،نویداقتنا روط هچ هک میدید
 هراکناوپ يرنه ،يوسنارف تسیخام .دنداد صیخشت ار خام هفسلف لوصا یتسیلآهدیا هصیصخ
 ًاعطق نآ میهافم هک یتسیلآهدیا هفسلف نیرتیعاجترا .دوب رتقفوم یتح دروم نیا رد

 )Le Roy( يُرل هفسلف نیا رادبناج کی .دندیبسچ وا يروئت هب هلصافالب دندوب هنایارگنامیا
 ریغ ياهاعدا امش ؛دنتسه يدادرارق ياهلبمس و مئالع ملع قیاقح :درک لالدتسا نینچ
 یقطنم سپ بوخ - دیاهدرک اهر ار ینیع تیعقاو زا تفرعم هرابرد »یکیزیفاتم« و ینالقع
 یلمع تیمها ناسنا ياهتیلاعف زا هزوح کی يارب اهنت ملع هک دینک تقفاوم ام اب و دیشاب
 یخام »کیلوبمس« ملع ؛درادن تیلاعف رگید هزوح يارب يرتمک یعقاو تیمها بهذم و دراد
 باتک رد و دش هچاپتسد يریگ هجینت نیا زا هراکناوپ .ه .درادن یسانش ادخ یفن يارب یقح

 عضوم هچ وا دینیبب طقف ّاما .درک اهنآ هب ییهژیو هلمح science la valeur La  دوخ
 :دسیونیم وا .دنک صالخ يُرِل نوچ ینیدحتم زا ار دوخ ات تفرگیم دیاب یتخانش يروئت
 ریاس هب يرتالاب ماقم ات دریگیم رظن رد ناوتان ریذپان نامرد يوحن هب ار لقع يُرِل .م«

 :دیوگیم وا )215 – 214 تاحفص( ».دهدب نامیا و هزیرغ ،ساسحا ،بلقً الثم تفرعم عبانم
 رگا« ّاما .دنتسه اهلبمس و اهدادرارق ملع نیناوق: ».منک لابند رخآ ات ار نآ مناوتیمن نم«

 ام هک تسا رطاخ نیا هب ،دنراد یشزرا لمع دعاوق ناونع هب یملع "ياهلمعلاروتسد"
 رگا و ؛نتسناد یکزیچ ینعی نتسناد ار نیا ّاما .دناقفوم لک رد اهنآ هک مینادیم لقاّدح
 )219 هحفص( »؟مینادب زیچ چیه میناوتیمن ام هک دیئوگب دیناوتیم  روط هچ ،تسا نینچ

 
 ».دنتسه یکینورتکلا ياهراب يدام ناهج رصانع« ،يروئت نیاربانب .تسا ناهج تدحو هب تفرعم
)Ladungen، هژبا ینیعم دادعت رگم دنادیمن يزیچ ،تعیبط زا یصلاخ یشبنج موهفم ره« )223 هحفص، 
 اب رتاوتم ینامز ياههلصاف رد اههژبا نیا تکرح تلاح .رگید زیچ ره هچ دنوش هدناوخ نورتکلا هچ ،كرحتم
 لهج ،رشب باتک هدمع صقن )225 هحفص( ».ددرگیم نییعت لبق ینامز هلصاف رد اهنآ تکرح تلاح و تیعضو
 نکمم ریغ هک دناشکیم یئوگ لمهم و شاشتغا هب ار وا ًابلاغ لهج نیا .تسا کیتکلاید  مسیلایرتام هب وا قلطم
 .درک ثکم نآ رب اجنیا تسا
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 هک نآ نودب دنکیم اج هب اج ار لاوئس اهنت وا ّاما .دوشیم لسوتم کیتارپ رایعم هب هراکناوپ .ه
 نیا مه يُرِل .دوش ریسفت ینیع و ینهذ یقیرط هب دناوتیم رایعم نیا نوچ ؛دهد باوج ار نآ
 کی رایعم نیا هک تسا نیا دنکیم یفن وا هچ نآ ؛دریذپیم تعنص و ملع يارب ار رایعم
 رد ار بهذم ینهذ تقیقح ات تسا یفاک وا يارب یفن نیا نوچ ،دنکیم تباث ار ینیع تقیقح
 صیخشت هراکناوپ .دریذپب )درادن دوجو رشب زا ادج هک نیا ینعی( ملع ینهذ تقیقح رانک
 و ،دنک دودحم کیتارپ هب هراشا هب ار دوخ يُرِل هیلع جاجتحا رد دناوتیمن صخش هک دهدیم
 دننام ًاقیقد ؟تسیچ ملع ندوب ینیع رایعم« .دنکیم حرطم ار ملع ندوب ینیع لاوئس نیاربانب
 ام رد اهنآ طسوت هک یتاساسحا رگا دنایعقاو ءایشا نیا .تسا یجراخ ءایشا هب ام داقتعا رایعم

 دوز هن و ریذپان ناریو يزرط هب )qu'ils nous font eprouver( دناهدش هتخیگنارب
 )270 - 269 تاحفص( ».دنشاب دحتم رذگ

 تسین نیا رد یفرح ًاقلطم ّاما ،دشاب گرزب نادکیزیف کی تسا نکمم یترابع نینچ هدنسیون
 هدش مالعا .دنریگب رظن رد فوسلیف کی ًادج ار وا دنناوتیم فولیشورو ياهچیوکشوی اهنت هک
 لاب ریز هب یئارگنامیا هلمح نیلوا اب هک تسا هدش ناریو یی»يروئت« طسوت  مسیلایرتام هک
 طسوت تاساسحا تفگ هک تسا  مسیلایرتام نیرتصلاخ نیا نوچ !دربیم هانپ  مسیلایرتام
 ینیع هب »داقتعا« نامه ملع ندوب ینیع هب »داقتعا« و دنوشیم هتخیگنارب ام رد یعقاو ءایشا
 .تسا یجراخ ءایشا دوجو ندوب

 ».درادن يرگید یجراخ مسج چیه زا يرتمک تیعقاو رتا هک تفگ ناوتیم لاثم ناونع هب ...«
 )270 هحفص(

 هچ !دندرکیم اپ هب ییهلهله هچ ام ياهتسیخام دوب هتفگ ار نیا تسیلایرتام کی رگا
 هیاپ دعب هحفص چنپ ّاما .دشیم هتفگ هریغ و »يرتا  مسیلایرتام« هرابرد یلذتبم ياههفیطل
 ام نوچ ،تسا قلطم چیه ،تسین هشیدنا هک يزیچ ره« :دیوگیم مسیلوبمسویرپما رازگ
 ؛هراکناوپ ياقآ دینکیم هابتشا )276 هحفص( ».دشابن رکف هک مینک رکف يزیچ هب میناوتیمن
 یلاخ ًالماک هک دننک رکف يزیچ هب دنناوتیم هک دنتسه یناسک هک دنکیم تباث امش ياهراک
 شخب رد« تسا دقتعم هک دراد قلعت دارفا هقبط نیا هب لروس ژرژ اوسر شوشغم .دشاب رکف زا
 ود نیا ناوتیم نیاربانب و دناهدش هتشون »يِرل حور اب« ملع شزرا هرابرد هراکناوپ باتک »لوا
 کی ناهج و ملع نیب یگناگی داجیا يارب ششوک ،»داد یتشآ« مه اب وحن نیا هب ار فوسلیف
 هتشاد تفرعم تعیبط هب دناوتیم ملع ایآ هک لاوئس نیا ندرک حرط هب يزاین ؛تسا مهو
 رظانتم دناهدش قلخ ام طسوت هک یئاهمسیناکم اب ملع هک تسا یفاک نوچ ،تسین هن ای دشاب
  »نردم نانادکیزیف یکیزیفاتم ياههلغشم«( .دشاب
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(Georges Sorel, «Les pre'occupations me'taphysiques des 
physiciens modernes» 1907 سیراپ ،   (81 – 80 - 77 تاحفص ،

 هب تسا مزال ،تشذگ و درک يرکذ اهنت هراکناوپ »هفسلف« زا تسا یفاک هک یلاح  رد ّاما

 یساسا شیارگ ود هک میاهداد ناشن .درک ثکم )A. Rey( ير .ا راک رب حورشم يزرط
 نیب قرف هب ار دوخ ،دناوخیم »یتسیناکمون« و »ارگموهفم« ار اهنآ ير هک ،نردم هفسلف
 ير روط هچ هک مینیبب دیاب لاح .دنهدیم لیلقت یتسیلایرتام و یتسیلآهدیا تخانش يروئت
 رمیج طسوت هک تسیاهلأسم لباقم هطقن رد ًالماک هک دنکیم لح ار ییهلأسم تسیویتیزوپ
 هلأسم هن ینعی دش حرطم راب نیتسخن يارب تسیلآهدیا نمتراه و نهوک و ارگحور دراو
 هلأسم هکلب مسیلآهدیا فرط هب نآ لیامت و نردم کیزیف یفسلف تاههابتشا هب ندیبسچ
 هک یی)هنایارگنامیا ای( یتسیلآهدیا ياهيریگهجیتن ندوب اوران تابثا و تاهابتشا نیا حیحصت
  .تسا هدش نیون کیزیف زا

 2-  تاحفص( نایارگ نامیا هک تسا تیعقاو نیا یسانشزاب درذگیم ير راک لک زا هک یخن
 قوقح دروم رد یئارگکش )200 هحفص( »یفسلف مسیلآهدیا« و )هریغ و  17-  220-  362

 يروئت هب هریغ و )311 هحفص( یئارگینهذ ،)210 - 220 تاحفص( ملع قوقح و لقع
 دیاقع« یتسرد هب ًالماک ير نیاربانب .دناهدیبسچ )اهیخام( »نایارگموهفم« نیون یکیزیف
 .دنهدیم رارق دوخ راک زکرم ار )3 هحفص( »کیزیف ینیع رابتعا هرابرد نانادکیزیف

 ؟دنتسیچ لیلحت نیا جیاتن

 ریسفت هک دهدیم نانیمطا ام هب ير .ار هبرجت موهفم ،مینک باختنا ار یساسا موهفم کی
 هک تفرگ میهاوخ یبتکم هدنیامن ناونع هب ار خام ،راصتخا و تلوهس يارب( خام یئارگینهذ
 زا یکی هک تسا تسرد نیا .تسا ضحم تسردان مهف کی )دراذگیم مان ارگموهفم ير
 رد هک یئارگهبرجت« هک تسا نآ »مهدزون نرق نایاپ هفسلف مهم دیدج ياههصیصخ«
 نامه ،دماجنایم نامیا مدقت هب ،یئارگنامیا هب ،تسا هدش رتینغ و رتفیرظ یئزج تارییغت
 ایآ .دوب کیزیفاتم تاراهظا هیلع یئارگکش گرزب یگنج نیشام راب کی هک یئارگهبرجت

 فیرحت سوسحمان یئزج تارییغت کمک هب و جیردت هب "هبرجت" هملک یعقاو ینعم ًاتقیقح
 هیفصت و قیقد ار نآ هک ددرگیمرب یبرجت ملع هب ،دوجو طیارش هب یتقو هبرجت ؟تسا هدش
 هب مسیخام لک هک تسین کش )398 هحفص( ».دناشکیم تقیقح و ترورض هب ار ام ،دنک
 رد سوسحمان یئزج تارییغت کمک هب فیرحت کی رگم تسین يزیچ هملک عیسو موهفم
 فیرحت نیا هب ار خام دوخ هن و نایارگنامیا اهنت هک ير ّاما !»هبرجت« هملک یعقاو يانعم
 فیرعت هب انب هبرجت« :دینک شوگ ؟دنکیم حیحصت ار فیرحت نیا  روط هچ دنکیم مهتم
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 هبرجت ...تسا رگید ياج ره زا رتبسانم کیزیف ملع رد فیرعت نیا .تسا ئیش هب تفرعم
 ار نآ دنناوتیمن ام هدارا و اهتساوخ هک ،درادن نآ رب یطلست چیه ام نهذ هک تسیزیچ
 هجاوم نهذ اب هک تسا یئیش هبرجت .تسین ام هتخاس و تسا هدش هداد هک ،دننک لرتنک

 )314 هحفص( »(en face du) .تسا

 ار یکرد هچ هغبان سلگنا !دنکیم عافد مسیخام زا  ير روطچ هک نیا زا میراد یلاثم اجنیا
 ار یفسلف یئارگهدیدپ و مسیسیتسونگآ نارادبناج عون نیرتدیدج یتقو داد ناشن

 زا یلاع هنومن کی ير قاتشم يارگهدیدپ و تسیویتیزوپ .دناوخ »نیگمرش ياهتسیلایرتام«
 ،»تسا نهذ لباقم رد ئیش هبرجت« رگا ،تسا »ئیش تخانش« کی هبرجت رگا .تسا عون نیا

 )quelque chose du dehors( یجراخ يزیچ« هک دراد دوجو یئاجنآ رد هبرجت رگا

 ,se pose et en se posant s'impose( »دیامنیم تابثا و هدرک هضرع ار دوخ

S.324(، يزیچ وا دکؤم و دنت راهظا و ير یئارگهدیدپ !دوشیم غلاب مسیلایرتام هب اراکشآ نیا 
 همه نیا - هریغ و هریغ و تسا ربتعم ًامومع هک تسیزیچ ینیع و ،دنرادن دوجو اهساسحا زج
 هتفگ ام هب نوچ ،تسا  مسیلایرتام يارب یهت یمالک ششوپ کی ،ریجنا گرب کی اهنت
  :دوشیم

 )impose( لیمحت هبرجت طسوت هک ،دوشیم هداد جراخ زا هک تسیزیچ نآ ینیع«
 ینیعم دح ات و تسا هدش هتخاس ام زا لقتسمّ اما ،تسین ام هتخاس هک تسیزیچ نآ ؛ددرگیم
 در !دنکیم عافد یئارگهدیدپ زا یئارگهدیدپ ندرک ناریو اب ير )320 هحفص( ».دزاسیم ار ام
 هدش لصاح نیگمرش  مسیلایرتام هویش هب مسیخام ریسفت اب اهنت مسیخام یتسیلآهدیا ریسافت
 نیبج قرع اب ،دریذپیم ار نردم کیزیف رد شیارگ ود زیامت دوخ هک نآ زا دعب ير .تسا
 وا لاثم ناونع هب .درادرب نایم زا یتسیلایرتام شیارگ عفن هب ار تازیامت هیلک ات دشوکیم
 یب نیرتمک ،یکش نیرتمک« )م - بتکم نیا( هک دیوگیم یتسیناکم ون بتکم هرابرد
 نیا ياههیرظن اب هطبار رد( اجنیا« :)237 هحفص( .درادن کیزیف تیلع هب تبسن »ینانیمطا
 ياهيروئت ریاس هاگدید زا تسیابیم هک یفارحنا نآ هک دنکیم ساسحا صخش )بتکم
 ».تسا رود هب ،دسرب ندوب ینیع نیا دیکأت هب ات تفاییم یکیزیف

 ،ناشيور هب ییهدرپ نتخادنا اب دوخ فیصوت رد ير هک تسا مسیخام »تافارحنا« نیمه ّاما
 یسانشزاب زا ،ملع ندوب ینیع زا هک تسا نآ مسیلایرتام یساسا هصیصخ .دناشوپیم ار اهنآ
 هب مسیلآهدیا هک یلاح  رد ،دنکیم عورش هدش سکعنم ملع طسوت هک ییینیع تیعقاو
 »ناور« ،روعش ،نهذ زا ار ندوب ینیع قیرط نآ ای نیا هب ات دراد جایتحا »یتافارحنا«
 يروئت تیعقاو هب کیزیف رد )بلاغ ینعی( یتسیناکم ون بتکم« :دیوگیم ير .»دنک جاتنتسا«
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 ».تسا دقتعم یجراخ ناهج تیعقاو هب تیرشب هک روط نامه تسرد تسا دقتعم یکیزیف

 ناهج زا )Le decalaque( هیپک کی يروئت« بتکم نیا يارب )زت :234 و  33 تاحفص(
   )235 هحفص( ».تسا ینیع

 تخانش يروئت ناینب رگم تسین يزیچ »یتسیناکم ون« بتکم یساسا طخ نیا و .تسرد
 دهد نانیمطا ام هب ای دربب اهتسیلایرتام زا ار دوخ هک نآ يارب ير ياهششوک .یتسیلایرتام
 فیفخت ار تیعقاو نیا  دنناوتیمن هریغ و دنتسه ارگهدیدپ تیهام رد مه اهتسیناکم ون هک
 و )دنانیگمرش شیب امک هک یئاهتسیلایرتام( اهتسیناکم ون نیب قرف تیهام  .دنهد
 راچان هب نآ زا ندش رود اب و دنوشیم فرحنم تخانش نیا زا ریخا دارفا هک تسا نیا اهیخام
 .دنتفایم یئارگنامیا هب

 ام هب ير .دیریگب رظن رد ار خام تعیبط رد ترورض و تیلع يروئت هب تبسن ير يریگتمس
 و »یئارگکش« هب خام هک دسریم رظن هب لوا هاگن رد اهنت هک دهدیم نانیمطا

 لک کی ناونع هب خام ياهشزومآ رگا ؛)76 هحفص( »دوشیم کیدزن« »یئارگینهذ«

 ناونع هب ار نآ ير و دوریم نیب زا )115 هحفص ،equivoque( ماهبا نیا دنوش هتفرگ

der Analyse  و rmelehreäW 112 زا یتاعطق ،دریگیم لک کی
Empfindungen  ار لوا باتک رد تیلع هب طوبرم شخب صوصخ هب و ،دنکیم لقن ار 

 دنک لقن ار خام راهظا نیا ینعی هدننک نییعت هعطق ادابم هک تسا بقارم ..ّ.اما .دنکیم یسررب
 مدآ هک يزیچ نآ لک !دراد دوجو یقطنم ترورض اهنت هکلب ،درادن دوجو یکیزیف ترورض هک
 هکلب دنکیمن ریسفت ار خام )م - نایرج نیا( هک تسا نآ دیوگب ینایرج نانچ هرابرد دناوتیم
 يریگ هجیتن .دربیم نایم زا ار مسیخام و » مسیناکم ون« نیب ياهتوافت هک ،دنکیم شیارآ
 هک درادیمرب ار نایارگهدیدپ هیلک و لیم ،مویه يریگ هجیتن و لیلحت خام هک تسا نآ ير
 یساسا زت نیمه وا .تسا هشیدنا تداع کی اهنت و درادن یتلاصا چیه یلع هطبار اهنآ ربانب
 )م - زت نیا( ینعی تسا هجیتن کی اهنت نآ تیلع هیرظن هک تسا هتشادرب ار یئارگهدیدپ
 ،ملع هک دنکیم هفاضا ینیع ًالماک طخ کی لوط رد وا ّاما .درادن دوجو تاساسحا زجب يزیچ
 نیا زا هچ رگ هک دنکیم ادیپ یکرتشم و مئاد رصانع اهنآ رد ،اهساسحا لیلحت« نایرج رد
 هدهاشم هلیسو هب اهنآ نوچ ،دنراد اهساسحا دوخ دننام یتیعقاو ،دناهدش دیرجت اهساسحا
 لاکشا و يژرنا دننام كرتشم و مئاد رصانع نیا و ،دناهدش هتفرگ اهساسحا زا یکاردا
 )117 هحفص( ».کیزیف ندرک بترم يارب دنتسه یئانبم ،نآ نوگانوگ

 یموهفم هب ار نآ و دریذپیم ار تیلع هرابرد مویه ینهذ يروئت خام هک تسا ینعم نآ هب نیا
 نتفگ اب ،خام يراوتسا ان هب هراشا اب یتقو دناچیپیم ار بلطم ير !دنکیم ریسفت  یئارگینهذ
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 .دنکیم عافد خام زا ،دماجنایم »ترورض« هب هبرجت نیا هبرجت »یعقاو« ریسفت رد هک نیا
 زا مه نآ نیناوق و تعیبط ترورض رگا و ؛هدش هداد ام هب جراخ زا هک تسیزیچ هبرجت سپ
 قرف هک هتبلا تقو نآ ،دنشاب هدش هداد ناسنا هب یعقاو ینیع رظن زا تعیبط کی زا ،جراخ
 اب »مسیناکم ون« ماهتا لباقم رد مسیخام زا ير .دوریم نیب زا  مسیلایرتام و مسیخام نیب
 هن ّاما دنکیم ظفح ار یئارگهدیدپ هملک .دنکیم عافد طخ لوط رد مسیناکم ون هب میلست
 .ار شیارگ تیهام

 زا ار - ناکم ندوب يدعب هس یتح - تعیبط نیناوق خام لثم ًالماک .هراکناوپ لاثم ناونع هب

 هب نیا ّاما :»دنک حیحصت« ات دباتشیم ير .دروآیم تسد هب convenience »تبسانم«
 دیکأت( »ینیع ناهج اب قابطنا« نیبم اجنیا »تبسانم« ،هن هآ .تسین »يرایتخا« هجو چیه
 اب »ندرک در« هچ و بتکم ود نیب یهوکش اب صیخشت هچ .تسا )196 هحفص ،ير زا
 ریسفت زا ریذپان روبع جیلخ کی اب یقطنم رظن زا هراکناوپ يروئت رگا« ! مسیلایرتام زا یهوکش
 زا یپک کی هباثم هب يروئت شریذپ زا ینعی( تسا هدش ادج یتسیناکم بتکم هناسانش یتسه
 او یفسلف مسیلآهدیا تیامح هب ار دوخ هراکناوپ يروئت رگا ...)ریخا بتکم طسوت ینیع ناهج
 رد هب  لیامت و کیزیف ياههدیا یمومع لماکت اب یبوخ هب یملع هزوح رد لقاال ،دراذگیم
 نامه هب ینعی هبرجت ندوب ینیع نامه هب ،ینیع تفرعم کی ناونع هب کیزیف نتفرگ رظن
 )200 هحفص( ».تسا قفاوم ،دوشیم یشان نآ زا هبرجت هک یئاهساسحا ندوب ینیع

 روبع جیلخ تهج کی زا .مینک فارتعا دیاب رگید تهج زا ؛میریذپن میناوتیمن تهج کی زا
 و خام »یئارگموهفم« طسو رد هراکناوپ هچ رگا ،دنکیم ادج مسیناکم ون زا ار هراکناوپ ریذپان
 ون زا  یجیلخ چیه اب خام هک دسریم رظن هب نینچ هک یلاح  رد .دراد رارق مسیناکم ون
 هک تسا راگزاس کیسالک کیزیف اب ًالماک هراکناوپ رگید تهج زا ؛تسا هدشن ادج مسیناکم
 هب ار دوخ هراکناوپ يروئت تهج زا .دریذپیم ار »مسیناکم« هاگدید ًالماک ير دوخ رب انب
 راگزاس هبرجت هملک ینیع ریسفت اب رگید تهج زا ؛دراذگیم او یفسلف مسیلآهدیا تیامح
 اب ،سوسحمان تافارحنا اب ار هبرجت هملک ینعم ،دب نایارگنامیا نیا تهج کی زا .تسا
 ینیع رگید تهج زا .دناهدرک فیرحت »تسا ینیع هبرجت« هک تسرد رظن نیا زا فارحنا
 اب ود ره هتشیف و یلکرب هک ...تسا ساسحا هبرجت هک تسا ینعم نیا هب اهنت هبرجت ندوب
 !دنقفاوم نآ

 ياهبتکم نیب تیدض »یهد یتشآ« نکمم ریغ هفیظو وا نوچ درک شوشغم ار دوخ ير
  مسیلایرتام دشوکیم وا .تسا هتفرگ هدهع هب ار نیون کیزیف رد یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام
 کی ناونع هب ار دوخ يروئت هک ینانادکزیف تارظن نداد تبسن هب ار یتسیناکم ون بتکم
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 مسیلآهدیا دشوکیم و A.دنک میالم ،یئارگهدیدپ هب دنریگیم رظن رد ینیع ناهج زا یپک
 هیحور اب هیقب ریسفت اب و نآ نارادبناج رتدکؤم تاراهظا ندز لاثم اب ار ارگموهفم بتکم
 و عقاو زا رود ير طسوت  مسیلایرتام در دح هچ ات هک نیا .دنک میالم نیگمرش  مسیلایرتام
 لوسکام لیسنارفید تالداعم کیروئت تیمها هرابرد وا هدیقع رد لاثم ناونع هب ،تسا یلایخ
 ار دوخ يروئت نانادکیزیف نیا هک تیعقاو نیا اهیخام هدیقع هب .تسا هدش هداد ناشن زتره و
 هن و دنراد دوجو اههلداعم :دنکیم در ار  مسیلایرتام دننکیم دودحم تالداعم زا یمتسیس هب
 دنکیم در ار رظن نیا نمزتلوب .دنتسه اهلوبمس اهنت  ،ینیع تیعقاو هن ،هدام هن ،رگید يزیچ
 لایخ و دنکیم در ار رظن نیا ير .دنکیم در ار ارگهدیدپ کیزیف دراد هک تسا هاگآ ًالماک و
 ار زتره و لوسکام میتسناوتیمن ام« :دیوگیم وا !دنکیم عافد یئارگهدیدپ زا دراد هک دنکیم
 تالداعم ریظن یتالداعم هب ار دوخ اهنآ نوچ مینکن يدنب هقبط “اهتسیناکم“ نایم رد

 هدیقع هب هک تسین ینعم نآ هب نیا .دندوب هدرک دودحم )Lagrange( ژنارگال لیسنارفید
 .میزاسب هتسیرتکلا یکیناکم يروئت کی یعقاو رصانع زا دوب میهاوخن رداق ام زتره و لوسکام
 هک مینکیم هضرع يروئت کی رد ار یکیرتکلا ياههدیدپ ام هک تیعقاو نیا .سکعرب ًالماک

 
A- یفسلف  مسیلایرتام طسوت هک یتروص نآ هب ثحب دروم لاوئس يدنب لومرف رب یباجح اهنت هن »یجنایم« ير .ا 

 هب . تسا هدیشوپ مشچ مه يوسنارف نانادکیزیف یتسیلایرتام تاراهظا نیرتحضاو زا هکلب دیشک دوب هدش حرطم
 نادکیزیف نیا .درکن يرکذ تشذگرد 1902 لاس رد  هک )Alfred Cornu( ونرُک درفلآ زا وا لاثم ناونع
 هنانز فال و هناراگن همانزور یسررب ،يزیمآ ریقحت راهظا اب ار »یملع  مسیلایرتام« يدلاوسا )هبلغ ای( »يدوبان«
 یللملانیب هرگنک رد  (Revue generale des sciences, 1895, S. 130-131( دناوخ هلأسم

 یعیبط ياههدیدپ هب تفرعم هب ام رتقیمع هچ ره ...« :تفگ ونرک دش رازگرب سیراپ رد 1900 رد هک نانادکیزیف
 )م - دهدیم ناشن( ینعی دنکیم مولعم و راکشآ ار دوخ رتاورپ یب ناهج مسیناکم نیزتراک موهفم ،مینکیم ذوفن
 هک یتایفشک زا دعب ...یکیزیف ياهورین تدحو هلأسم .درادن دوجو تکرح و هدام رگم يزیچ یکیزیف ناهج رد هک
 ،هداراف ام نردم ناربهر یمئاد ینارگن نینچ مه .تسا هدش حرطم هرابود دننکیم صخشم ار نرق نیا نایاپ
 ندرک نشور و رتقیقد یتروص هب تعیبط فیرعت دروم رد )مینک رکذ ار روهشم ناگدرم اهنت( زتره و لوسکام
 ياههدیا هب تشگزاب ...دوب یناهج يژرنا نزخم نیا ،)matiere subtile( هدننز لوگ هدام نیا صاوخ

 Rapports presentes au»کیزیف یللملانیب هرگنک هب شرازگ«( »...تسا راکشآ نیزتراک

congres international de physique، 1900 ،سیراپ، t.4-me، هب هراکناوپ نیسول )7 هحفص 

 نرق رد فراعملاةرئاد باحصا طسوت نیزتراک هدیا نیا هک دنکیم راهظا »نردم کیزیف« دوخ باتک رد یتسرد
 نادکیزیف نیا هن ّاما )14 هحفص ،1906 ،سیراپ ،La physique modern( .تفای هعسوت و بذج مهدجه

 کی زا ار  مسیلایرتام یساسا همدقم نیا سلگنا و سکرام رکیتکلاید ياهتسیلایرتام هک دنتسنادیمن ونرک .ا هن و
 دناهتخاس اهر یکیناکم  مسیلایرتام يدعب
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 هحفص( »...تسنآ ناکما لیلد تسا کیسالک کیناکم یمومع لکش اب هباشم نآ لکش

 اهتیمک تیهام هکنانچمه« هلأسم ینونک لح )Unbestimmtheit( ینیعم ان )253
 دهاوخ لزنت تبسن هب ،ددرگیم نییعت رتقیقد ،دنراد دوجو تالداعم رد هک يرصانع ینعی
 هب ير تسا هدشن هدهاشم زونه يدام تکرح لکش نآ ای نیا هک ار تیعقاو نیا ».درک
 ناونع هب هن (262 هحفص( »هدام ینگمه« .دریگیمن تکرح ندوب يدام یفن رب یلیلد ناونع
 تسا نیا .»کیزیف هژبا ینگمه« ،ملع هعسوت و هبرجت هجیتن ناونع هب هکلب ملسم لصا کی
 .دزاسیم نکمم ار یضایر تابساحم و يریگ هزادنا درب راک هک یطرش

 نیا ،یئارگکش يایاضق سکعرب« :تخانش يروئت رد کیتارپ رایعم زا ير دروآرب مه نیا
 ».دیآیم تسد هب نآ کیروئت شزرا زا ملع یلمع شزرا دوش هتفگ هک دسریم رظن هب زاجم
 هب یئارگکش لاوقا نیا هک دنکن تبحص تیعقاو نیا زا دهدیم حیجرت ير )368 هحفص(
 شزرا( اهنآ« .تسا هدش هتفریذپ اهنآ بتکم لک و هراکناوپ ،خام طسوت مهبم ریغ يزرط
 - ملع( نآ ینیع شزرا يزاوم تدش هب و ریذپان یئادج هبنج ود )ملع کیروئت شزرا و یلمع
 دوش هتفگ هک تسا نآ لثم ًاساسا ...دراد یلمع شزرا تعیبط نوناق کی هک نیا نتفگ .دنا)م
 ئیش نداد رییغت يانعم هب ینمض روط هب ئیش رب ندرک لمع .دراد تینیع تعیبط نوناق نیا
 ای راظتنا اب هک تسا ئیش لمعلاسکع يانعم هب ینمض روط هب ئیش فرط رد نیا ؛تسا
 نیاربانب .دنکیم تقباطم ،میدرک لمع ئیش رب نآ ساسا رب ام هک یلوق رد دوجوم ینیب شیپ
 تروص نآ رب هک یلمع و ئیش طسوت هک دراد ربرد ار رصانع ینیب شیپ ای راظتنا نیا
 ».دراد دوجو تینیع زا یشخب نوگانوگ ياهيروئت نیا رد نیاربانب ...دوشیم لرتنک ،دریگیم
 هطقن ریاس نوچ تسا یتسیلایرتام اهنت و یتسیلایرتام ًالماک تخانش کی نیا )368 هحفص(
 یتیمها ینعی ،دراد ینیع تیمها کیتارپ رایعم هک دننکیم یفن مسیخام صوصخ هب و اهرظن
 ،دراو اب توافتم ًالماک ییهیواز زا ير ،مینک يدنب عمج .تسین هتسباو رشب و ناسنا هب هک
 هک یسانشزاب نیا هب ینعی دیسر هجیتن نامه هب ّاما ،دش کیدزن هلأسم هب ءاکرش و نهوک
 ار نردم کیزیف رد هدمع بتکم ود میسقت يانبم یتسیلآهدیا و یتسیلایرتام ياهشیارگ
 دنهدیم لیکشت

 

 سور »تسیلآهدیا نادکیزیف« کی -7
 

 اب یئانشآ زا لماک روط هبً ابیرقت نم ،مینک راک نآ تحت دیاب هک يدعاسمان طیارش هطساو هب
 ییهلاقم ءاشفا هب ار دوخ نم .ماهدنام هرهب یب ثحب دروم عوضوم هرابرد یسور ياههتشون
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 مظعا عجترم ،اوسر فوسلیف طسوت و دراد عوضوم نیا اب یمهم طبر هک درک مهاوخ دودحم
 لئاسم« هیرشن ربتکا - ربماتپس ياههرامش رد هلاقم نیا .تسا هدش هتشون نیتاپول ياقآ
 .تسا »تسیلآهدیا نادکیزیف« نآ ناونع و دش پاچ  1907رد 113»یسانش ناور و هفسلف
 ياهتسیلآهدیا اب ار ییهطبار نامه ،»یسور ًاتقیقح« یفسلف تسیلآهدیا کی نیتاپول ياقآ
 .دراد برغ یعاجترا بازحا اب »سور قلخ داحتا« لاثم ناونع هب هک دراد یئاپورا رصاعم
 ياهطیحم رد ار دوخ هباشم یفسلف تاشیارگ روط هچ مینیبب هک تسا هدنزومآ رایسب نیاربانب
 اهيوسنارف هک روط نآ نیتاپول ياقآ هلاقم .دنهدیم زورب نوگانوگ ًالماک یعامتجا و یگنهرف

 یفوتم( نیکشیش .ا .ن یسور دیقف نادکیزیف زا - حدم کی هیزعت  - elogeکی دنیوگیم
 زتره هب رایسب هک دننمشناد نیا هک دوب هدش تیعقاو نیا هتفیش نیتاپول ياقآ .تسا )1906 رد
 دوب یتسار تسد هاوخ هطورشم تارکمد کی اهنت هن دوب دنمقالع نیون کیزیف ًامومع و
 و هریغ و فیولوس ریمیدالو هفسلف هاوخاوه کی ،یبهذم ادیدش درم کی هکلب ،)339 هحفص(
 هدارا و هفسلف نیب زرم رد وا »شالت« هدمع طخ هک تیعقاو نیا مغریلع نکیل .دوب کلاذ
 نیا تخانش يروئت تارظن فیصوت يارب مه یحلاصم نیتاپول ياقآ ،دراد رارق سیلپ
 ریذپان یگتسخ شالت رد وا« :دسیونیم نیتاپول ياقآ .تسا هدید كرادت تسیلآهدیا نادکیزیف
 هاگدید زا ملع قیاقح و تایضرف هدهاشم ياهشور زا رتعیسو هچ ره يداقتنا يارب دوخ
 و عماج ینیب ناهج کی نامتخاس يارب یحلاصم و لئاسو ناونع هب اهنآ ندوب بسانم
 زا يرایسب لباقم هطقن نیگشیش .ا .ن رظن نیا زا .دوب یقیقح تسیویتیزوپ کی ،لماک
 هب هک مهد حیضوت ماهدرک شالت همانهاگ نیا رد دوخ یلبق تالاقم رد نم .دوب دوخ نارصاعم
 قیاقح اهنآ .تسا هدش هتخاس یتابث یب و نوگمهان حلاصم هچ زا یملع ینیب ناهج حالطصا
 نآ ای نیا يارب نیعم هظحل کی رد هک یئاههیضرف ،اورپ یب شیب امک ياهمیمعت ،زرحم
 نوچ یب تیصخش هب همه نیا و .دنتسه ینیعم یملع تالیخت یتح و ،دنابسانم ملع هتشر
 ای یفسلف تاداقتعا هیلک و رگید ياههدید هیلک هک تسا هدش هداد ءاقترا ینیع قیاقح يارچ و
 دیاب هدشن نایب قیاقح نیا رد اهنآ زا هچ نآ و دنوش تواضق نآ هاگدید زا دیاب رگید یبهذم
 يراوهنومن حوضو اب یکسدانرو .ا .و روسفرپ ام قوذ اب رکفتم و یملع نادنمشناد .دنوش در
 کی هب نیعم یخیرات هرود کی یملع تارظن لیدبت يارب اهاعدا نیا هک تسا هداد ناشن
 هماع اهنت و .دناهیاپ یب و قمع مک ردق هچ ،همه يارب روآ مازلا مگد كرحتم ریغ متسیس
 هتشون رایسب هنایماع ياهباتک ناگدنناوخ نیا يارب« :نیئاپول ياقآ سیون ریز( ».ناگدنناوخ
 اهلاوئس نیا مامت هب هک دنراد دوجو یملع حلاصم هک تسا رظن نیا ءاقلا اهنآ فده هک هدش

 لکهه "ناهج يامعم" ای زخوب "هدام و ورین" :عون نیا زا هنومن ياهراک .دنهدیم باوج
 رتتیجع ؛دنتسین یلیدبت نینچ رصقم ملع صاخ ياههتشر رد دنمشناد دارفا اهنت و« )».تسا
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 ًابلاغ اهنآ ياهششوک هیلک هک دنوشیم بکترم مه یمسر هفسالف ار هانگ نیا هک تسا نآ
 مولع ناگدنیامن طسوت البق هچ نآ زج يزیچ اهنآ دننک تباث هک تسا تهج نیا رد
  .دنیوگیم دوخ نابز هب ار زیچ نامه دنراد اهنت و دنیوگیمن هدش هتفگ نوگانوگ

 حیضوت هدش هتفریذپ نامرهق کی وا .دوبن هنارواد شیپ مسیتامگد زا يرثا نیگشیش .ا .ن  رد
 هحفص( »...دوب هدهاشم هویش کی اهنت وا يارب نیا ّاما ،دوب تعیبط ياههدیدپ یکیناکم

 یکیناکم يروئت هک دوب رود هب رایسب داقتعا نیا زا وا« !انشآ گنهآ کی ...هلب .هلب ،)341
 نیرتبسانم ناونع هب اهنت ار نآ وا ؛دهدیم ناشن ار هدش هدهاشم ياه هدیدپ یقیقح تیهام
 .تفرگیم رظن رد یملع فادها يارب اههدیدپ حیضوت و نتخاس دحتم شور نیرترمثرپ و
 یکی هجو چیه هب تعیبط یتسیلایرتام رظن و تعیبط یکیناکم موهفم وا يارب نیاربانب

 سکعرب ًالماک« !»مسیسکرام هفسلف "رد" یتاعلاطم« ناگدنسیون دروم لثم ًاقیقد ».دنتسین
 و يداقتنا يریگتمس کی تسیابیم رتالاب ياهمظن لئاسم رد یکیناکم يروئت وا رظن هب
 ».دریگب هدنهد یتشآ یتح

 و مسیلایرتام نیب »يدعب کی و دودحم ،كورتم« داضت رب »هبلغ« نیا اهیخام نابز هب
 يدازآ ،ام نهذ ینورد تیهام ،یئاهن نایاپ و یئادتبا زاغآ هرابرد یلئاسم« .تسا مسیلآهدیا
 - یکیناکم يروئت( نآ تعسو رد دنناوتیمن نآ عیسو موهفم هب هریغ و حور يریذپان انف ،هدارا
 تیصوصخ يهطساو هب ،قیقحت شور کی ناونع هب يروئت نیا نوچ - دنجنگب )م
 هحفص( ».دوشیم دودحم یعیبط ياهزرم اب یکیزیف براجت تیعقاو رب طقف شايدربراک

 .تسا فنادگوب .ا »مسینومویرپما« زا یبدا تقرس کی کش نودب رخآ طخ ود )342

  دوخ باتک زا »یکیناکم يروئت هاگدید زا یکیزیف - یناور ياههدیدپ« هلاقم رد نیگشیش

(«Woprossy Filossofii i Psichologii», Heft 1, S. 127) 

 ناونع هب ،هتسیرتکلا ناونع هب ،تکرح ناونع هب ،رهوج ناونع هب ناوتیم ار رون« :تشون 
 ».تفرگ رظن رد ساسحا

 نیا هک نیا و اهتسیویتیزوپ نایم رد نیگشیش يدنب هدر رد نیتاپول ياقآ هک تسین یکش
 .دوب قح رب ًالماک ،تشاد قلعت نیون یکیزیف یخام بتکم هب ًاحور و ًامسج نادکیزیف
 هدام نتفرگ رظن رد نوگانوگ ياههویش هک دیوگب دهاوخیم رون هرابرد دوخ راهظا رد نیگشیش
 ياهرظن هطقن زا هک دنتسه )فنادگوب .ا نابز هب( »هبرجت یهد نامزاس« نوگانوگ ياههویش
 )خام نابز هب( »رصانع« نوگانوگ »ياهدنویپ« اهنآ هک نآ ای .دنزاجم ًایواستم فلتخم
 تیعقاو زا یپک کی رون يهرابرد )م - نیگشیش( نادکیزیف يروئت تروص ره رد و ،دنتسه
 ناونع هب ناوتیم ار رون« :دیوگیم وا .دنکیم لالدتسا دب یلیخ نیگشیش اّما .تسین ینیع
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 و دراد دوجو تکرح نودب رهوج هن تعیبط رد اّما .»...تفرگ رظن رد تکرح ناونع هب ،رهوج

 ینعم یب نیگشیش )Gegenüberstellung( »هسیاقم« نیلوا .رهوج نودب تکرح هن
 اج نیا نیگشیش سپ ،تسا رهوج تکرح کی هتسیرتکلا »...هتسیرتکلا ناونع هب« ...تسا
 لاکشا هتسیرتکلا و رون هک تسا هداد ناشن رون یسیطانغم ورتکلا يروئت .دیوگیم طلغ مه

 تکرح رد هدام زا يریوصت ساسحا »...ساسحا ناونع هب« .دنا)Äther -رتا( رهوج تکرح
 تکرح لاکشا زا ای رهوج لاکشا زا يزیچ میناوتیمن ام اهساسحا قیرط زا زجب .تسا
 نیا .دنوشیم هتخیگنارب ام یسح ياضعا رب تکرح رد هدام لمع رثا رد اهساسحا ؛مینادب
 450ًابیرقت سناکرف اب رتا تاناسون زمرق ساسحا .دنیبیم ار نآ ملع هک يروط نآ تسا
 نویلیرت  620ابیرقت سناکرف اب رتا تاناسون یبآ ساسحا .دنکیم سکعنم ار هیناث رد نویلیرت
 .دنراد دوجو رون زا ام ساسحا زا لقتسم رتا تاناسون .دیامنیم سکعنم ار هیناث رد
 ياهساسحا .دنراد یگتسب ناسنا یئانیب وضع رب رتا تاناسون لمع هب رون زا ام ياهساسحا
 ،دراد دوجو تیرشب ياهساسحا و رشب زا لقتسم هک ار يزیچ ینعی ،ینیع تیعقاو ام
 هیلع نیگشیش هیرظن .دنیبیم ار نآ ملع هک يروط نآ تسا نیا .دننکیم سکعنم
 .تسا هطسفس عون نیرتشزرا یب  مسیلایرتام

 

 »یکیزیف« مسیلآهدیا تیمها و تیهام -8
 

 دنیآ لمع هب نیون کیزیف زا دنناوتیم هک A]تخانش يروئت ياهجاتنتسا[ لئاسم هک میاهدید
 نونکا و دناهدش حرطم يوسنارف و یناملآ ،یسیلگنا ياههتشون رد توافتم ياهرظن هطقن زا
 کیژولوئدیا یللملانیب نایرج کی دوخ لباقم رد ام هک دشاب دناوتیمن یکش .دناثحب دروم
 جراخ هک تسا ینیعم یمومع للع هجیتن هکلب تسین هتسباو یفسلف متسیس کی هب هک میراد
 کیزیف اب مسیخام هک دهدیم ناشن کش نودب قیاقح نیشیپ رورم .دنراد رارق هفسلف هزوح زا
 طسوت هک طابترا نیا حرش هک دهدیم ناشن لاح نیع رد ّاما ،تسا »طوبرم« نردم
 کیزیف دننام زین هفسلف رد ام ياهتسیخام .تسا تسردان ًاساسا هتفای هعاشا ام ياهتسیخام
 کی ناشدوخ هب صتخم یتسیسکرام هاگدید زا دنتسین رداق و دننکیم يوریپ  دُم زا راوهدرب
 لاغشا )م - عیاقو نیا( هک یهاگیاج دروم رد و دننکب صاخ تانایرج زا یمومع یسررب
 .دنیامن تواضق دننکیم

 
A- یشزرا ياهجاتنتسا :مجرتم همجرت  erkenntnistheoretischen Schlußfolgerungen, S. 305 
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 ،»مولع رخأتم هفسلف« ،»متسیب نرق یعیبط ملع هفسلف« ناونع هب خام هفسلف زا
 فنادگوب( .تسا هلبود غورد کی ،ندرک تبحص هریغ و »یملع - یعیبط رخأتم مسیویتیزوپ«

 و فنیتنلاو ،چیوکشوی نینچ مه ، IVو  XII هحفص ،»اهساسحا لیلحت« رب همدقم رد
 ملع زا هخاش کی رد بتکم کی اب اهنت کیژولوئدیا رظن زا مسیخام ًالوا )دینیبب ار ءاکرش
 طوبرم بتکم نیا اب مسیخام رد هچ نآ ،تسا یلصا هتکن نیا  و ً،ایناث .تسا طوبرم نردم
 زیامتم یتسیلآهدیا هفسلف ياهمتسیس و تاشیارگ هیلک رد ار نآ هک تسین يزیچ نآ ،تسا
 هاگن تسا یفاک .دراد لک رد یفسلف مسیلآهدیا اب هک تسا یکرتشم جرخم هکلب .دنکیم
 یتسرد رد مه ییهرذ ات تخادنا لک کی ناونع هب  ثحب دروم کیژولوئدیا نایرج هب یهاتوک
 هراکناوپ يرنه ،یناملآ خام ،دیریگب رظن رد ار بتکم نیا نانادکیزیف .درکن کش راهظا نیا
 نامه :دنراد رایسب كرشم جرخم اهنآ .یسیلگنا نوسریپ لراک ،یکیژلب مهود .پ ،يوسنارف
 ار يدحاو تهج و دنراد يدحاو يانبم هک دننکیم ناعذا یتسرد هب اهنآ زا کی ره هک روط
 هن و تسا لک رد مسیسیتیرکویرپما هیرظن لماش هن اهنآ كرشم جرخم ّاما .دننکیم لابند
 نیا زا مه ییهرذ یتح ریخا نادکیزیف هس .هژیو هب خام »رصانع ناهج« هیرظن ًالثم لماش
 ناشهمه هک ،یفسلف مسیلآهدیا - دنراد كرتشم جرخم »کی« اهنت اهنآ .دننادیمن تایرظن
 رب ار دوخ هک ییهفسالف .دنوریم نآ تمس هب یعطق شیبامک ،هناهاگآ شیبامک ءانثتسا نودب
 انب تخانش يروئت تروص هب ار نآ دنیامنیم یعس هک ،دننکیم راوتسا نیون کیزیف بتکم نیا
 ون ،خام نادیرم ،یناملآ نایارگتاذ هرابود  هاگنآ ،دیریگب رظن رد ،دنهد هعسوت و هداهن
 هوالع هب و یسور نیتاپول ،یسیلگنا نایارگحور ،يوسنارف  ياهتسیلآهدیا و نایارگداقتنا
 كرتشم جرخم کی اهنت همه اهنآ .تفای دیهاوخ ار فنادگوب .ا اهنت و هکی تسینومویرپما
 هب تبسن يزیت و دنت لیامت اب ای یعطق شیب امک ،هناهاگآ شیب امک - همه اهنآ ینعی دنراد
 یگدنیامن ار یفسلف مسیلآهدیا- )فنادگوب دروم لثم( نآ زا یصخش يرازیب اب ای ،یئارگنامیا
. یم  دننک

 و ام ساسحا رد هدش هداد ینیع تیعقاو یفن ثحب دروم نیون کیزیف بتکم یساسا هدیا
 بتکم نیا اج نیا .تسا یتیعقاو نانچ دوجو هب تبسن کش ،ام ياهيروئت رد هدش سکعنم

 )Hylokinetik( کیتهنیکولیه ،مسیناکم ون ،مسیلائر قیقدان يوحن هب هک( مسیلایرتام زا
 نایم رد یمومع ناعذا اب هک )هتفای هعسوت نانادکیزیف طسوت هناهاگآان يوحن هب و دش هدناوخ
 نآ زا »یکیزیف« مسیلآهدیا بتکم کی ناونع هب و دوشیم فرحنم تسا بلاغ نانادکیزیف
 .ددرگیم ادج

 هفسلف خیرات زا یتمسق دیاب دسریم رظن هب بیجع یلیخ هک رخآ هملک نیا حیضوت يارب
 روهشم راذگ هیاپ رلوم سناهوی هب خابریوف .ل 1866 لاس رد .میروآ دایب ار نردم ملع و نردم
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 .داد رارق »یکیژولویزیف ياهتسیلآهدیا« فص رد ار وا و درک هلمح نردم يژولویزیف

(Werke, Bd. 10, S. 197( همشچرس تیعقاو نیا زا تسیژولویزیف نیا مسیلآهدیا 
 و اهساسحا اب هطبار رد ام یسح ياضعا مسیناکم تیمها یسررب عقوم رد وا هک  تفرگیم
 دوجو هب مشچ رب نوگانوگ ياهكرحم لمع هجیتن رد رون ساسحا هک نیا نداد ناشن ًالثم
 ،دناینیع تیعقاو ریواصت ام ياهساسحا هک عوضوم نیا یفن هب نیا زا دوب لیام ،تسا هدمآ
 تمس هب ینعی »یکیژولویزیف مسیلآهدیا« تمس هب نادنمشناد زا بتکم کی لیامت نیا .دسرب
 »هطبار« .درک هدهاشم تقد هب خابریوف .ل ار يژولویزیف ياههتفای زا یتسیلآهدیا ریسفت کی
 هدافتسا ءوس دروم دیدم ياهتدم  ،یتناک عون ًاتدمع ،یفسلف مسیلآهدیا و يژولویزیف نیب
 زا تیامح رد يژولویزیف زا ییهداعلاقوف شیامن گنال .ا.ف .تفرگ رارق یعاجترا هفسلف
 هب فنادگوب هک( نایارگتاذ نایم رد هک یلاح  رد ؛تخاس  مسیلایرتام در و یتناک مسیلآهدیا
 نیا اب صوصخ هب 1882 لاس رد کمر .ژ )دهدیم رارق تناک و خام طسو رد ار نانآ یتسردان
  A.دوب هدش دییأت يژولویزیف طسوت یئارگتناک هک دیگنج راهظا

 بذج یئارگتناک و مسیلآهدیا هب نامز نآ گرزب ياهتسیژولویزیف زا يرایسب دادعت هک نیا
 مسیلآهدیا هب گرزب نانادکیزیف زا يرایسب هزورما هک تسارچ و نوچ یب ردق نامه دندش
 رد نانادکیزیف زا ینیعم بتکم مسیلآهدیا ینعی »یکیزیف« مسیلآهدیا .دنوشیم بذج یفسلف
 ياهتسیلآهدیا و  گنال .ا .ف ياهششوک زا رتشیب متسیب نرق زاغآ و مهدزون نرق نایاپ
 ای( مسیلآهدیا نیب ییهطبار و دننکیمن »در« ار  مسیلایرتام »یکیژولویزیف«
 رد هک یعاجترا هفسلف تمس هب فارحنا .دنیامنیمن رارقرب یعیبط ملع و )مسیسیتیرکویرپما
 ،یتقوم فارحنا کی هدرک زورب ملع زا هخاش کی رد نادنمشناد زا یبتکم طسوت دروم ود ره
 هطساو هب ًاتدمع هک تسا دشر زا یشان یشوخان کی ،ملع خیرات رد يرامیب یلاقتنا هرود کی
  .تسا هدش لصاح زرحم میهافم دیدش نتخیر ورف

 نردم کیزیف نارحب و نردم »یکیزیف« مسیلآهدیا نیب هطبار میاهداد ناشن هک روط نامه
 يرادبناج هب هک دنکیمن هراشا اهارگکش هب هزادنا نآ هک ير .ا .تسا هدش هتفریذپ ًامومع
 کیزیف هیلع هنایارگکش داقتنا لیالد« :دسیونیم ،رییت هنرب نوچ یئارگنامیا يوگ كر
 نیب رد( »هدیقع فالتخا :دنسریم نایرگکش همه فورعم هیرظن هب ًاساسا نردم
 ،کیزیف خیرات« ».دنکیمن تباث ار کیزیف تینیع هیلع يزیچ« فالتخا نیا ّاما .)نانادکیزیف
 تیصوصخ و لکش طسوت هک دوشیم میسقت یفلتخم ياههرود هب ،یخیرات ره دننامه

 
A- کمر سناهوی Philosophie und Kantianismus  )یئارگتناک و هفسلف(، Eisenach، 1882، 

 15 هحفص
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یم تروص یفشک هک نآ د رب ،دریگ رجم هب ّاما  ... دندرگ یم يروئت یمومع صخشم مه زا اه
یم رارقرب ار یساسا قیاقح نوچ دراذگ و دب نونک ات هک دنک یم ریثأت کیزیف ياه هتشر هیلک

)م  یمامت هدش ضوع کیزیف هبنج  - ی ن بیترت ا هب(  . دندوب ه دش هتخانش یئزج روط هب ای
و نتوین تایفشک زا دعب هک تسیزیچ نیا  تایفشک زا دعب  . دوش یم زاغآ نیون رصع کی ؛تسا

.  دراد زین هتیویتکا ویدار فشک زا دعب زیچ نامه داتفا قافتا سویسالک ونراگ و ریام  -  لوژ
ب ،درگن نآ ،تمحز نود یم مزال ه لص ا ف زا ار تاقافت ا اهدعب هک یسیون خیرات  ... دتفا یم قافتا

یم نوگانوگ ياه کی ،دندید بتکم رد فارحنا و داضت ، يریگرد ار نآ نارصاعم هک یئاج
لاس رد کیزیف هک ینارحب نینچمه نآ اب ریخا ياه  . دنک یم هتسویپ لماکت یی هدهاشم ار

)دنک  هب یم ن آ ز  ا یفسلف یئارگد اقتنا هک یئاه يریگ هجیتن زا رظن فرص(  . دشاب یم ریگرد

یم ناشن هک دهد ( croissance  de  crise ( هدر رد ار يداع نارحب هتسجرب یی يوحن 
.  نیا زا هک کیزیف ریذپان راکنا ینوگرگد تسا هدمآ دوجو هب نیون میظع تاف اشتکا ببس هب

ور كرد لباق يوحن هب هیح )؟دوب نکمم هعسوت و لماکت نآ نودب ایآ( دش دهاوخ هجیتن 
( 27  - مه( تاحفص ،اج نا 72  «. داد دهاوخن ری  ی  غت ار یملع

 !دنک دحتم یئارگنامیا هیلع ار نردم کیزیف ياهبتکم هیلک دنکیم یعس رگیجنایم ير
 - هراکناوپ - خام بتکم شیارگ رد نوچ ؛بذک تهج ره هب ّاما هناهاوخ ریخ ،تسا بذک نیا
 ندوب ینیع و تسین یکش )هدش هیفصت یئارگنامیا ینعی( مسیلآهدیا تمس هب نوسریپ
 حور زا و دنکیم عافد نآ زا هناقاتشم ير هک تسا هارمه »یملع هیحور« ناینب اب هک کیزیف
 تلصخ . مسیلایرتام زا »نیگمرش«يدنب لومرف کی رگم تسین يزیچ تسا زیامتم ارگنامیا
 ّاما درک دهاوخ هبلغ اهنارحب یمامت رب نردم ملع یمامت دننام ،کیزیف یتسیلایرتام یساسا
 .یکیزیفاتم  مسیلایرتام ياج هب کیتکلاید  مسیلایرتام ندناشن اب اهنت

 هب نردم کیزیف نارحب هک دشوپب مشچ تیعقاو نیا رب دنکیم یعس ًابلاغ رگیجنایم ير
 ياهيروئت ینیع شزرا زا اج رب اپ و یعطق ،میقتسم یسانشزاب کی زا نآ فارحنا هطساو
 هک دسیونیم ير .دناهدنهد یتشآ ياهششوک هیلک زا رتيوق رایسب ،قیاقح ّاما .تسنآ
 دنمشناد نهذ طسوت رهاظ لکش هب لقاال ،نآ عوضوم هک یملع یسررب رد« نانادیضایر
 ملع زا ،دنوشیمن لخاد یسررب رد صخشم ياههدیدپ تهج ره هب نآ رد و تسا هدش قلخ
 رتشیب هچ ره ار نآ ات هدمآ لمع هب یئاهششوک .دناهتخاس درجم رایسب موهفم کی کیزیف
 ...تسا هدش لیدبت کیزیف موهفم هب تایضایر یمومع موهفم و ،دننک کیدزن تایضایر هب
 هیلک طسوت هک تسا کیزیف مهف و تواضق ياههویش هب یضایر تلصخ مجاهت کی نیا
 هک یتافارحنا و کیزیف ندوب ینیع اب هطبار رد نهذ ناسون ایآ و .تسا هدش در نارگشیامزآ
 رطاخ هب ،دنزاس نایامن ار نآ ات دنوشیم هتشادرب نایم زا هک یتالکشم ای دنریگیم تروص
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 ینانیمطا یب هطساو هب ًابلاغ دراوم یضعب رد نوچ تسیوق تهج ره هب هک تسین ریثأت نیا
 )227 هحفص( »...؟دوشیم ناهنپ

 نیا - کیزیف ندوب ینیع اب هطبار رد »نهذ ناسون« .تسا هدش هتفگ هتسجرب يزرط هب نیا
 .زور دُم »یفسلف« مسیلآهدیا تیهام تسا

 هک ییهویش و یکیزیف تیعقاو نیب ییهدرپ نانادیضایر درجم تالیخت هک دسریم رظن هب ...«
 ینیع مهبم يوحن هب اهنآ .دشاب هدیشک دنمهفیم ار تیعقاو نیا ملع نانادیضایر نآ رد
 ره زا شیب دنوشیم هدیشک کیزیف هب اهنآ یتقو هچ رگ ...دننکیم سح ار کیزیف ندوب
 ،دناتیعقاو رد یئاپ ياج ظفح و نتفای يوجتسج هب نانآ هچ رگ ؛دنشاب ینیع دنهاوخیم زیچ
 رتمکحم تسیابیم هک کیتژرنا میهافم رد یتح هک يوحن هب ،دنراد ار نهک ياهتداع زونه
 ناهج دیشوکیم )م - مسیناکم( هک - دشیم هتخاس مسیناکم زا يرتمک ياههیضرف اب و

 اب زونه ام - دیامن يزاسزاب ار نآ هک نآ هن دنک )decalquer( یپک ار سوسحم
 دننک ظفح ار ندوب ینیع ات دناهدرک راک همه نانآ ...میراد راک ورس نانادیضایر ياهيروئت
 یهار مگ و یگدیچیپ ّاما ...دشاب دنناوتیمن کیزیف ،ندوب ینیع نودب هک دننادیم نوچ
 یلیخ )م - ساسحا نیا( .دروآیم دوجو هب هدننک تحاران ساسحا کی اهنآ ياهيروئت

 نانیمطا اجنیا هدننک شیامزآ ؛تسا )edifie( کشخ یلیخ ،عقاو زا رود یلیخ ،یگتخاس
 رارق زا نیا ...دنکیمن یسح دهدیم وا هب کیزیف تیعقاو اب مئاد سامت هک ار يدوخ هب دوخ
 هتفگ دننادکیزیف ًارصحنم هک یناسک ای دننادکیزیف لوا هجرد رد هک ینانادکیزیف هیلک طسوت
 ون بتکم یمامت طسوت هک تسیزیچ نیا ؛تسا دایز رایسب اهنآ یماسا و - تسا هدش
 کیزیف ورملق رد یضایر هیحور هبلغ هطساوب کیزیف رد نارحب ...تسا هدش هتفگ یتسیناکم
 مهدزون نرق رد رگید تهج زا تایضایر تفر شیپ و تهج کی زا کیزیف تفر شیپ .تسا
 هرود دعب ...تسا هدش یضایر کیزیف کیروئت کیزیف ...دیماجنا ملع ود نیا کیدزن بیکرت هب
 ناونع هب هن یضایر کیزیف ؛صلاخ یضایر کیزیف هرود ینعی دش عورش کیزیف یمسر
 يراذگ هیاپ نانادیضایر طسوت هک یضایر زا ییهخاش ناونع هب هکلب کیزیف زا ییهخاش
 اهنت هک دوب )یقطنمً الماک( یکاردا رصانع هب داتعم هک نادیضایر طخ نیا لوط رد .دشیم
 یفاک هزادنا هب دیمهف هک يدام ماخ رصانع طسوت ار دوخ و ،دننیبیم كرادت ار وا راک عوضوم
 هب نکمم دح ات ار اهنآ تشاد لیامت هشیمه ًاموزل ،دیدیم دودحم دنتسین ریذپ شمرن
 یتح ای ،دنک هض رع یکاردا و يدام ریغ ًالماک ییهویش هب ار اهنآ .دهد لیلقت تادیرجت
 یکیزیف رصانع هباثم هب ،ینیع و یعقاو ياههتفای هباثم هب رصانع .دشوپب مشچ اهنآ زا ًالک
 لیسنرفید تالداعم اب هک دندنام یقاب يروص طباور اهنت .دندش وحم ًالماک دشابن قارغا رگا
 کیروئت کیزیف یتقو ،دهدن بیرف دوخ یساسا راک اب ار دوخ نادیضایر رگا ...دندشیم هضرع
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 ،دروآ تسد هب هرابود نآ ینیع شزرا اب و دیرجت اب ار نآ طباور دناوتیم ...دنکیم لیلحت ار
 هب ور يرایتخا هعسوت کی اب ام هک دسریم رظن هب انشآ ان صخش رظن زا و لوا هاگن رد ّاما
 ،یخیرات رظن زا نیاربانب ...تسا هتفرگ ار یعقاو رصنع ياج ،اج همه ،موهفم كرد ...میئور

 ساسا رب ینیع قیاقح زا نآ راکشآ يریگ هرانک و کیزیف نارحب ،)le malaise( یشوخان
 - 32 تاحفص( ».دوشیم هداد حیضوت ،هدش ضرف کیروئت کیزیف طسوت هک یضایر لکش

228( 

 ملع تفر شیپ اب هارمه یعاجترا ياهششوک .»یکیزیف« مسیلآهدیا تلع نیلوا تسا نینچ
 هب ندش کیدزن ،هدش بسک یعیبط ملع طسوت هک یمیظع ياهتیقفوم .دناهتفای قنور
 قیرط هب ار اهنآ تکرح نیناوق ناوتیم هک هداس و تخاون کی نانچ يوحن هب هدام رصانع
 ،»دوشیم وحم هدام« .دنشوپب مشچ هدام زا ات دومن قیوشت ار نانادیضایر ،درک یسررب یضایر
 نهک هدیا ،دیدج ياههویش هب اراکشآ و لماکت نیون هلحرم رد ام .دنامیم یقاب هلداعم اهنت
 زا میاهدید هک روط نامه نهوک نمره .درادیم ررقم نوناق تعیبط هب درخ :مینیبیم ار یتناک
 تایضایر ندرک دراو زا هک دوریم اج نآ ات دیآیم دجو هب نیون کیزیف یتسیلآهدیا هیحور
 رصع رد هک مسیلآهدیا هیحور اب ار ناتسریبد نیلصحم ات - دنکیم يرادفرط سرادم هب یلاع

 Geschichte des گنال .ا .ف( .دنک عابشا تسا یناریو لاح رد ام یتسیلایرتام
Materialismus، هحفص ،2 دلج ،1896 ،مجنپ پاچ XIIX( هرخسم يایؤر نیا هتبلا 

 هب نیصصختم زا ییهدع تقوم یگتفیش کی زج يزیچ اجنیا رد عقاو رد و تسا عجترم کی
 قیرغ هک تسا یشور مهم رایسب یگژیو ّاما .دشاب هتشاد دناوتیمن و درادن دوجو مسیلآهدیا
 يزاوژروب ناگدنیامن هک تسا نیا هیانک نیا زا روظنم ،دنزیم گنچ هاک کی هب تاجن يارب
 هطساو هب ات ،دننک ظفح ار یئارگنامیا ات دننکیم ششوک یگتخاس يوحن هب هدرک لیصحت
 رد نآ يارب یئاج ،يرادهیامرس ياهداضت هنایشحو تلاطب و اههدوت رابمتس طیارش و لهج
 .دننک زاب قلخ ياههدوت نایم

 تیبسن ینعی ،یئارگتیبسن لصا دروآیم راب هب ار »یکیزیف« مسیلآهدیا هک يرگید تلع
 نایم رد یمکحم هشیر نهک ياهيروئت نتخیر ورف هرود رد هک یلصا .تسام تفرعم
 مسیلآهدیا هب راچان هب دنشاب نادان کیتکلاید هب تبسن ریخا دارفا رگا و دریگیم نانادکیزیف
 .دماجنایم

 بئاصم حیضوت رد ار شقن نیرتمهم دیاش کیتکلاید و یئارگتیبسن نیب هطبار هلأسم
 ریاس لثم هک دیریگب رظن رد ار ير لاثم ناونع هب .دنکیم يزاب مسیخام کیروئت
 ار کیتکلاید هملک وا .درادن یتسیسکرام کیتکلاید زا یکرد ًادبا یئاپورا ياهتسیویتیزوپ



 

 مجنپ لصف

 
288 

 سح وا هچرگ هجیتن رد .دریگیم راک هب یتسیلآهدیا یفسلف يزاس هیضرف موهفم هب ًارصحنم
 و القت یگدنامرد اب ،تسا هتفر ههاریب هب یئارگتیبسن هلأسم دروم رد نیون کیزیف هک دنکیم
 یئارگتیبسن« هتبلا .دراذگب قرف لدتعم ریغ و لدتعم یئارگتیبسن نیب ات دنکیم ششوک
 هحفص( »تسا یعقاو یئارگکش هب کیدزن ،لمع رد هچ رگا ،یقطنم رظن زا لدتعم ریغ

 يور زا تسرد .درادن دوجو هراکناوپ رد »یلدتعم ریغ« یئارگ تیبسن چیه ،دینیبیم ،ّاما ،)215
 نیا هب و دنک هفاضا یئارگتیبسن رتمک ای رتشیب یمک ،راطع کی لثم ،دناوتیم مدآ ننفت
 دهد تاجن ار مسیخام بیترت

 کیتکلاید  مسیلایرتام رد یئارگتیبسن هلأسم زا حیحص کیروئت يدنب لومرف اهنت عقاو رد
 یفسلف مسیلآهدیا هب راچان هب ،یئارگتیبسن نیا هب لهج و تسا هدش هداد سلگنا و سکرام
 نمرب ياقآ لمهم باتک ات تسا یفاک تیعقاو نیا ندیمهفن هوالع هب .دماجنایم

)Berman( »رایسب لمهم ،نمرب ياقآ .ددرگ شزرا یب »نردم تخانش وترپ رد کیتکلاید 
 رد هک میاهدید .دنکیم رارکت تسا هدرکن كرد ار نآ ًاقلطم هک کیتکلاید هرابرد ار نهک
 .دنهدیم ناشن ار یهباشم كرد نادقف یمدق ره رد اهتسیخام هیلک تخانش

 لباق ریغ و زرحم تدش هب هک یئاهنآ مامضناب نهک یکیزیف قیاقح هیلک هک تسا هدش تباث
 دناوتیمن رشب زا لقتسم ینیع تقیقح نیاربانب .دنایبسن قیاقح دنوشیم هتفرگ رظن رد دیدرت
 »یکیزیف« ياهتسیلآهدیا هکلب اهتسیخام همه اهنت هن هیرظن تسا نینچ .دشاب هتشاد دوجو
 ؛ددرگیم هجیتن اهنآ لماکت دنور رد یبسن قیاقح عومجم زا قلطم تقیقح هک نیا .لک رد
 هک دننک هضرع ار ئیش کی زا ینانیمطا لباق یبسن روط هب تاساکعنا یبسن قیاقح هک نیا
 ؛دنوشیم نانیمطا لباق رتشیب و رتشیب تاساکعنا نیا هک نیا ؛دراد دوجو ناسنا زا لقتسم
 ،دراد ربرد ار قلطم تقیقح زا يرصنع دوخ یبسن تیهام دوجو اب ،یملع تقیقح ره هک نیا
 ،دناحضاو دشاب هدرک رکف سلگنا »گنیرود یتنآ« هب  هک یسک ره هب هک لاوقا نیا هیلک
  .رهُم تفه اب تسا یباتک »نردم« تخانش يارب

 زا »نردم کیزیف ياهيروئت و میهافم« و Aمهود .پ »کیزیف يروئت« نوچ یئاهراک[

 هک ،دهدیم ناشن حوضو هب دنکیم هیصوت صوصخ هب خام هک  )B A)Stallo]ولاتسا

 
A- P. Duhem, "La the'orie physique, son objet et sa structure", Paris 1906. 

B- ولاتسا راک و مهود کیزیف يروئت نوچ یئاهراک :مجرتم همجرت...     

Werke wie "Die theorie der Physik" von P. Duhem oder " Die Begriffe und 

Theorien der modernen Physik" von Stallo,...  S. 312 
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 هک ،دنهدیم ام تفرعم ندوب یبسن لیلد هب ار تیمها نیرتشیب »یکیزیف« ياهتسیلآهدیا
 هرود ود هب هک فلؤم ود ره .دنراد ناسون  کیتکلاید مسیلایرتام و مسیلآهدیا نیب عقاو رد نانآ
 کیزیف رد مهود صصخت( دنوشیم کیدزن هلأسم هب فلتخم هیواز ود زا و دناقلعتم فلتخم
 زا اهدعب هک دوب سکدترا یلگه کی البق ولاتسا ؛تسا هدرک راک لاس تسیب هتشر نیا رد هک
 نیگمرش دوب هتشون یلگه نهک هیحور اب 1848 لاس رد هک یعیبط هفسلف هرابرد دوخ باتک
 ،موهفم نیا تیدودحم هب اهنآ .دنگنجیم تعیبط یکیناکم - یمتا موهفم اب یمرگ هب )دش
 ناگدنسیون ياههدیا زا يرایسب رجحت هب ،ام تفرعم دح ناونع هب نآ لوبق يریذپان ناکما هب
  مسیلایرتام هک تسا راکنا لباق ریغ یتسار هب نیا و .دننکیم هراشا ،دندقتعم موهفم نیا هب هک
 اهنآ تسکش رطاخ هب ار نیشیپ ياهتسیلایرتام سلگنا ؛ .دربیم جنر یصقن نینچ زا نهک
 رطاخ هب و کیتکلاید هب اهنآ لهج رطاخ هب ،یملع ياهيروئت هیلک ندوب یبسن كرد رد
 دوب رداق )ولاتسا فالخ رب( سلگنا ّاما .درکیم شنزرس یکیناکم رظن هطقن رد اهنآ قارغا
 سلگنا .درادهگن ار یلگه کیتکلاید یقیقح و میظع هتسه و دزادنا رود هب ار یلگه مسیلآهدیا
 رطاخ هب هن و درک در کیتکلاید  مسیلایرتام رطاخ هب ار نهک یکیزیفاتم  مسیلایرتام
 یکیناکم يروئت« :دیوگیم ولاتسا لاثم ناونع هب .دوریم ورف یئارگنهذ رد هک یئارگتیبسن
 ،يدادرارق ًالماک دیاش ،و بولطم ،یئزج ياههورگ یکیزیفاتم ياهيروئت هیلک اب تکراشم رد
 روصت ینیع تیعقاو عاونا ناونع هب ار اهنآ و دریگیم انبم ار دحاو ياهتبسن ای ،اهتبسن
 اب و دینکن یفن ار ینیع تیعقاو امش رگا تسا تسردً الماک نیا )150 هحفص( ».دنکیم
 هدیمهفن ار یتسیلایرتام کیتکلاید وا .دیگنجب تسا یکیتکلاید دض هک نآ رطاخ هب کیزیفاتم
 .دزغلیم مسیلآهدیا و یئارگنهذ هب یئارگتیبسن هار زاً ابلاغ نیاربانب و تسا

 اب و بلاج ياهلاثم يرایسب کمک هب و هداعلاقوف راک وا .تسا قداص زین مهود دروم رد نیا
 ره« هک دهدیم ناشن ،دروخیمرب نآ هب خام رد ًابلاغ مدآ هک نانچ ،کیزیف خیرات زا شزرا
 هک تسیسکرام کی[ )280 هحفص( ».تسا یبیرقت نوچ تسا یبسن و یتقوم کیزیف نوناق
 ّاما .دودیم یعنام یب زاب هار هب هک دنکیم رکف دناوخیم ار عوضوم هرابرد ینالوط هباطخ نیا
 ار یستیلایرتام کیتکلاید زاب هار هک تسا هراکناوپ ،خام ،ولاتسا ،مهود یتخبدب ًاقیقد نیا
 زا یئارگتیبسن زا تسرد يدنب لومرف کی نداد تسد هب رد دوخ یناوتان اب اهنآ B].دننیبیمن

 
A- J. B. Stallo, "the concepts and Theories of Modern Physics", London 1882, 

Es gibt eine französische und eine deutsche Übersetzung.  
B- زاب رد کی یصخش دنکیم رکف دناوخیم ار عوضوم هرابرد ینالوط هباطخ نیا تسیسکرام کی یتقو :مجرتم همجرت 

 زاب کیتکلاید  مسیلایرتام طسوت رد دنمهفیمن هک تسا هراکناوپ و خام ،ولاتسا ،مهود هلأسمً اقیقد نیا !دبوکیم ار

 .تسا هدش
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 هن تسا تسرد هن کیزیف نوناق کی ًالک« :دسیونیم مهود .دنروخیم رُس مسیلآهدیا هب نیا
 کی نیب زرم وحم زاغآ ،فارحنا زاغآ »هکلب« نیا و )274 هحفص( ».تسا یبیرقت هکلب ،طلغ
 کیدزن ینیع تقیقح هب ینعی دنکیم سکعنم ار تیعقاو یبیرقت روط هب هک یملع يروئت
 يزاب يروئت ای یبهذم يروئت ًالثم يدادرارق ًالماک ای یلایخ ،يرایتخا يروئت کی و دوشیم
 .تسا جنرطش

 اب »يدام تیعقاو« ایآ هک لاوئس نیا دنک مالعا هک دناشکیم اج نآ هب ار فارحنا نیا مهود
 و میهافم !رانک هب تیعقاو هلأسم ،)10 هحفص( تسا کیزیفاتم تسا رظانتم یکاردا ياههدیدپ
 .دناهریغ و  )27 هحفص( »يرایتخا« ياهنامتخاس ،)26 هحفص( فرص مئالع ام ياههیضرف
 هظعوم یتناک هیحور اب مهود رپیپ هک »نمؤم کیزیف« ات ،مسیلآهدیا ات نیا زا مدق کی اهنت
 کی مه زاب - بوخ )زتیرف( رلدآ ّاما )160 و 126 تاحفص ،ير( .تسا هلصاف دنکیم
 نینچ ار مهود هک دنکیمن ادیپ نیا زا رتهب يراک !تسا تسیسکرام تسا یعدم هک تسیخام
 هب اهنت ار اههدیدپ تشپ رد هدش ناهنپ ياهتیعقاو« مهود هک دنکیم اعدا وا :»دنک حیحص«
 هاگدید زا یئارگتناک داقتنا نیا A».دنکیم فذح تیعقاو ءایشا هباثم هب هن ،يروئت رازبا هباثم
 .تسا یلکرب و مویه يانشآ

 خام لثم وا .دشاب دناوتیمن هناهاگآ یئارگتناک ییهرذ هرابرد یلاوئس مهود دروم رد هتبلا ّاما
 يرایسب رد .دهن انب زیچ هچ رب ار دوخ یئارگتیبسن دنادب هک نآ نودب ،دنکیم ناسون ًافرص
 نآ هب« ار ادص ام هک دیوگیم وا .دوشیم کیدزن یلیخ  کیتکلاید مسیلایرتام هب وا اههعطق
 »،تسا زاس ادص ماسجا رد هسفنلایف هک یتروص نآ هب هن ّاما ،تسام اب هطبار رد هک یتروص
 ،دنهدیم ام هب ار نآ ششوپ و یجراخ يامن اهنت ام اهساسحا هک تیعقاو نیا« .میسانشیم
 یئاج هک دنیوگیم ام هب اهيروئت نآ .تسا هدش هدناسانش ام هب کیتسوکآ ياهيروئت طسوت
 تکرح کی اعقاو ،دنوشیم هدناوخ ادص هک دننکیم تبث ار دومن نیا اهنت ام تاکاردا هک
 ياهناشن ماسجا )7 هحفص( .هریغ و »دراد دوجو عیرس رایسب و کچوک رایسب کیدویرپ
 کیزیف لماکت« .دناماسجا )ریواصت ،رتهب ای( اهناشن اهساسحا هکلب ،دنتسین اهساسحا
 هک درخ و ،دوشیمن هتسخ دیدج حلاصم داهن شیپ زا هک تعیبط نیب مئاد هزرابم کی ببسم
 روط نامه تسرد ،تسا یهانتمان تعیبط - )32 هحفص( ».تسا ،دوشیمن هتسخ یئاسانش زا
 

Er rennt doch offene Türen ein! Denkt der Marxist, der die langen 

Betrachtungen über dieses Thema liest. Aber das ist eben das Unglück 

der Duhem, Stallo, Mach, Poincare', daß sie die von dem dialektischen 

Materialismus geöffnete Tür nicht sehen.  S. 313 

A- تراب .ج ،1908 گیزپیال ،مهود یناملآ همجرت هب مجرتم تشاددای  
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 روط هب هزادنا نامه هب درخ ّاما ،تسا یهانتمان )نورتکلا مامضنا هب( نآ ءزج نیرتکچوک هک
 نیب هزرابم نیاربانب« .دنکیم لیدبت »ام يارب ئیش« هب ار »هسفنلایف ئیش« یهانتمان
 ینوناق ره لباقم رد تیعقاو ؛تشاد دهاوخ همادا نیعم ان يوحن هب کیزیف نیناوق و تیعقاو
 دهاوخ تقیقح کی تروص هب نشخ در کی دوز ای رید دنکیم يدنب لومرف کیزیف هک
 دهاوخ رییغت ،داد دهاوخ دوبهب ار هدش در نوناق ریذپان یگتسخ يوحن هب کیزیف ّاما ؛تشاذگ
 ینیع تیعقاو نیا هب يراوتسا اب هدنسیون رگا )290 هحفص( ».درک دهاوخ هدیچیپ و داد
 .دشاب  کیتکلاید مسیلایرتام زا تسرد حرش کی تسناوتیم نیا ،دوب دقتعم تیرشب زا لقتسم
 ان ادرف و دشاب بسانم زورما هک تسین یکتخاس ًالماک متسیس کی کیزیف يروئت ...«
 هک ،ساکعنا کی و ،دوشیم یعیبط رتشیب و رتشیب هک ،يدنب هقبط کی کیزیف ...بسانم
 رد ور ار اهنآ دناوتیمن یشیامزآ شور هک تسا یئاهتیعقاو زا ،دوشیم رتنشور و رتنشور
 )445 هحفص( ».دریگ رظن رد ور

  زجب یشور يارب هار یئوگ :دنزیم سال یتناک مسیلآهدیا اب یخام مهود رخآ ترابع نیا رد
 ،هطساوالب ً،امیقتسم ار »هسفنلایف ءایشا« میناوتیمن ام یئوگ و دوشیم زاب »یشیامزآ« شور
 نآ ینعم هب نیا ،دوشیم یعیبط رتشیب و رتشیب کیزیف يروئت رگا ّاما .میسانشب ور رد ور
 .دراد دوجو ام روعش زا لقتسم يروئت نیا طسوت »هدش سکعنم« تیعقاو ،»تعیبط« هک تسا
 .تسا کیتکلاید مسیلایرتام رظن ًاقیقد نیا و

 ًافرص زورید »یکیژولویزیف« مسیلآهدیا دننام تسرد زورما »یکیزیف« مسیلآهدیا هملک کی رد
 هفسلف هب یعیبط ملع زا هخاش کی رد یعیبط نادنمشناد زا بتکم کی هک تسا ینعم نیا هب
 هب یکیزیفاتم  مسیلایرتام زا راب کی هب و ًامیقتسم تسا هدوبن رداق نوچ ،هدروخرس یعاجترا
 هتشادرب و دوشیم هتشادرب دراد نردم کیزیف طسوت مدق نیا A.دورب  کیتکلاید مسیلایرتام

 
A- روط هچ ؟تسین ناسون کی هتسیرتکلا ایآ ّاما" :دوشیم لاوئس نم زا ًابلاغ« :دیوگیم یسمر مایلیو روهشم نادیمیش 

 ئیش کی هتسیرتکلا" :تسا نیا باوج "؟داد حیضوت کچوک ياههرذ ای ءازجا روبع اب ناوتیم ار میس یب فارگلت

 كرت ار هژبا کی )م – اههرذ( اهنآ یتقو ّاما ،)یسمر زا دیکأت( .تسا درخ ياههرذ نیا )م – هتسیرتکلا( ؛تسا

 »".دوشیم هدافتسا میس یب فارگلت يارب جوم نیا و دباییم نایرج رتا رد ،رون جوم لثم ،جوم کی ،دننکیم
 هرابرد تبحص زا دعب یسمر )126 هحفص ،1908 ندنل ،»یئایمیش و ییهمان یگدنز تالاقم« ،یسمر مایلیو(

 ّاما .تفرگ رظن رد یئاهن رصنع ناونع هب ناوتیمن رگید ار رصنع کی لقاّدح« :دیوگیم مویله هب مویدار ینوگرگد
 هتسیرتکلا دقاف هدام تبثم هتسیرتکلا نونکا« )160 هحفص( ».دنکیم رییغت هدام رتهداس لکش کی هب دوخ نیا
 هک دوب نیا رب داقتعا اقباس ؟تسیچ هتسیرتکلا سپ« )176 هحفص( ».یکیرتکلا هدام نیا ياهنم ینعی - تسا یفنم

 دناهتخاس لمتحم ار نیا ریخا تاقیقحت ّاما .یفنم يرگید و دشیم هدناوخ تبثم یکی ،دراد دوجو هتسیرتکلا عون ود
 يریگ هزادنا نآ يازجا یبسن نزو یتسار هب .تسا رهوج کی اعقاو دشیم هدناوخ یفنم هتسیرتکلا هچ نآ هک
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 هن یعیبط ملع یقیقح هفسلف اهنت و یقیقح شور اهنت تمس هب مدق نیا ّاما ؛دش دهاوخ
 ار دوخ »یئاغ فده« ینشور اب هن ،يزیرغ هکلب هناهاگآ هن ،تشه و تفه هکلب میقتسم
 ،ندش کیدزن فده نیا هب تشپ اب یهاگ یتح و لمأت اب ،لام روک لام روک اب هکلب نتسناد
 ایند هب ار کیتکلاید مسیلایرتام دراد ؛تسا نامیاز هظحل رد نردم کیزیف .دوشیم هتشادرب
 تالوصحم دیاب ،ملاس هدنز دوجوم کی رب هوالع و ،تسا روآ درد هچب دلوت هسورپ .دروآیم
 بتکم لک و دروخیم لاغشآ لطس درد هب اهنت هک ییهدنام سپ ،دنیآ دوجو هب مه ییهدرم
 هریغ و مسینومویرپما ،مسیسیتیرکویرپما اب ارمه یکتیرکویرپما هفسلف لک ،یکیزیف مسیلآهدیا
 .دنوش هتفرگ رظن رد ییهدنام سپ نینچ ناونع هب دیاب کلاذ و

 
 ».دنوشیم هدناوخ نورتکلا هتسیرتکلا ياهمتا ...تسا نژوردیئ متا کی مرج مدصتفه کی ،ءزج ره ؛دناهدش

 ،دندوب ندرک رکف هب رداق دنسیونیم یفسلف تاعوضوم هرابرد اههلاقم و اهباتک هک ام ياهنیخام رگا )196 هحفص(

 زا نایب کی اهنت هریغ و »تسا هدش لیدبت هتسیرتکلا هب هدام« ،»دوشیم وحم هدام« ترابع هک دندیمهفیم دیاب
 ار يدام تکرح نیون لاکشا ،هدام نیون لاکشا تسا رداق ملع هک تسا تقیقح نیا يهدنام رد تخانش يروئت رظن

  .هریغ و دیامن لیدبت نیون لاکشا هب ار نهک لاکشا ،دنک فشک



 

 

 

 

 مشش لصف
 

 یخیرات مسیلایرتام و مسیسیتیرکویرپما
 

 مه و فنرچ ياقآ ،دنوشیم میسقت هاگودرا ود هب یسور ياهتسیخام میاهدید هک روط نامه

 راوتسا و كر نیفلاخم )Bogatstwo Russkoje(114 ووتستاگوب هیوکسور ناراک
 رظن دروم اهنآ رتشیب هک اهیخام رگید هورگ .دناخیرات رد و هفسلف رد کیتکلاید  مسیلایرتام
 هب ،هدش هک یقیرط ره هب دننکیم یعس هک دنراد ار ندش تسیسکرام يوزرآ ،دنتسه ام
 .تسا راگزاس سلگنا و سکرام  کیتکلاید مسیلایرتام اب مسیخام هک دنشخب نانیمطا هدنناوخ
 اب تسیخام کی یتح .دنتسین یشخب نانیمطا زج يزیچ ًابلاغ اهیشخب نانیمطا نیا ،تسرد
 ياهشیارگ بترم یقیرط هب ات تسا هدرکن یششوک نیرتمک زگره ندش تسیسکرام يوزرآ
 هلأسم نیا رب ام .دنک هضرع ار یعامتجا مولع هتشر رد مسیسیتیرکویرپما نارازگ هیاپ یعقاو
 یناملآ ياهتسیسیتیرکویرپما ياههتشون رد دیاب هک یتاراهظا هب لوا ،مینکیم ثکم یمک
  .مینکیم ور اهنآ یسور نادیرم تاراهظا هب دعب و دنوش تفای

 

 یناملآ ياهتسیسیتیرکویرپما ياهتلاخد -1

 یعامتجا مولع هطیح رد
 

 ،دشیم يریبدرس وا طسوت هک ییهیرشن رد ،دوب هدنز زونه سویرانوآ .ر یتقو  1895لاس رد

 .F( يالب .ف ،وا دیرم ياههتشون زا ،»یسایس داصتقا رد کیزیفاتم« ناونع تحت ییهلاقم
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Blei( دش پاچ.A و حیرص »کیزیفاتم« هیلع اهنت هن مسیسیتیرکویرپما ياهملعم هیلک 
 يوحن هب هک زین یعیبط ملع )م - »کیزیفاتم« هیلع( هکلب یفسلف  مسیلایرتام هناهاگآ
 )م - يالب( دیرم .دنزادنایم هارب گنج دنکیم باختنا ار یتسیلایرتام تخانش هاگدید يزیرغ
 داصتقا نوگانوگ بتاکم هیلع گنج نیا .دوشیم حلسم یسایس داصتقا رد کیزیفاتم هیلع
 و سکرام بتکم هیلع یکیتیرکویرپما هیرظن هصیصخ رد اهنت ام ّاما .دتفایم هار هب یسایس
 .میاهقالعيذ سلگنا

 هشیمه یسایس داصتقا هک دهد ناشن هک تسا نآ ینونک یسررب فده« :دسیونیم يالب .ف
 ؛دنکیم لمع یکیزیفاتم تامدقم اب يداصتقا تایح ياههدیدپ ریسفت يارب دوخ شالت رد
 رد ناسنا و ،دروآیم تسد هب داصتقا نیا تیهام زا ار داصتقا کی رب مکاح “نیناوق“	...ینعی
 هیلک رد  اجنیا هب ات یسایس داصتقا .تسا یعرف لماع کی اهنت “نیناوق“ نیا اب هطبار
 و یتسیز ریغ نآ ياهيروئت هیلک ؛تسا هتشاد رارق یکیزیفاتم ینابم رب دوخ ياهيروئت
 ار دوخ ياهيروئت هک دننادیمن اهنیسیروئت ...دناشزرا یب تفرعم يارب و یملع ریغ نیاربانب
 نودب هک دننکیم رهاظت اهنآ[ .دنتسه یکاخ هچ هویم اهيروئت نیا و دنهنیم انب هچ رب
 لباق[“ و “یلمع“ ،“صلاخ“ ياههدیدپ اب ار دوخ اریز ،دنتسه تسیلآر یطرش نیرتکچوک
 رد ددعتم تاشیارگ اب یگداوناخ هباشت نآ اهنآ همه و B]....دننکیم لوغشم يداصتقا “]سمل
 هب دنناوتیم - يزاس هیضرف و کیزیفاتم ینعی - نیدلاو نامه اهنت هک دنراد ار يژویویزیف
 زا بتکم کی .دنزاس لقتنم نانادداصتقا و اهتسیژولویزیف هب دروم نیا رد ،دوخ نادنزرف
 همویگ رد ار یلومعم تاملک وا بتکم و سویرانوآ(	“يداصتقا“ “ياههدیدپ“ نانادداصتقا
 »یکیزیفاتم« ًاساسا »هصیصخ« ،یقیقح ياهفوسلیف نیا ،اهنآ هک دنهد ناشن ات دنراذگیم
 هدولآ و لذتبم رایسب »تخانش يروئت لیلحت« طسوت هک دننکیم كرد ار تاملک زا هدافتسا
 اب هطبار رد تسا هتفای قیرط نیا هب هک ار هچ نآ هک نآ نودب دنکیم لیلحت ار )تسا هدش

 Wirkungen( "حور تاریثأت" ناونع هب ار درف راتفر اهتسیژولویزیف ؛دهد رارق درف راتفر

 
A- "Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie", 1895, Bd. XIX, F. 

Blei, "Die Metaphysik in der Nationalökonomie", S. 378 - 390  

B- هناشیدنا رود اهنآ نوچ ،دننکیمن لمع ییهمدقم چیه اب ًادبا هک دننادیم  یئاهتسیلائر ار دوخ نانآ :مجرتم همجرت 
 ...دنزادرپیم )Sinnfällige( ’سمل لباق‘ و ،’یلمع‘ ،)nüchterne( ’نیتم‘ ياههدیدپ یسررب هب

Sie dünken sich die voraussetzungslosesten Realisten, da sie sich ja mit den 

so, `[nüchternen]´, `praktischen´ und `[sinnfälligen]´, wirtschaftlichen 

Erscheinungen befassen...  S.318    
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der Seele( راتفر هک دننکیم مالعا شیارگ نیا نانادداصتقا هک یلاح  رد ،دنراذگیم رانک 
 يروئت« )278-379 تاحفص( ».دنارظن فرص لباق “داصتقا ینورد نیناوق“ اب هطبار رد درف
 رد “نیناوق“ نیا و ،دومنیم رارقرب ییهدعاق ياههسورپ زا ار “يداصتقا نیناوق“ ،سکرام

 هک یلاح  رد ،دندش دراو هتسباو یتایح ياههتشر )Initialabschnitt( هیلوا شخب

 طسوت “داصتقا“ ...دنتشگ دراو )Finalabschnitt( یئاغ شخب رد يداصتقا ياههسورپ

 هک دندرک فشک ار "ینیناوق" اهنآ نآ رد هک دش لیدبت یئالعتسا هلوقم کی هب نانادداصتقا
 نانادداصتقا .“دوس“ و “دزم“ ،“هرهب“ ،“راک“ و “هیامرس“ “نیناوق“ :دندوب نآ فشک هب لیام

 هب مسیلایسوس .هریغ و “رگراک“ ،“رادهیامرس“ – دندرک لیدبت ینوطالفا هدیا کی هب ار ناسنا
 ار “لمکم“ تفص رگراک هب مسیلاربیل .داد تبسن ار “دوس يارب عامط“ تفص “رادهیامرس“
 ».دندش هداد حیضوت “هیامرس نیناوق درکلمع“ اب تفص ود ره هوالع هب و داد تبسن
 )381 - 382 تاحفص(

 يوسنارف یسایس داصتقا و مزیلایسوس هعلاطم هب یتسیلایسوس ینیب ناهج کی اب سکرام«
 زا ات دوب دوخ ینیب ناهج يارب “کیروئت يانبم“ کی ندید كرادت وا فده و ،دز تسد
 يریگهجیتن ّاما ...تفای ودراکیر رد ار شزرا نوناق وا .“دنک تظفاحم“ دوخ هیلوا شزرا
 “تظفاحم“ يارب دوخ شالت رد ار سکرام تسناوتیمن ودراکیر زا يوسنارف ياهتسیلایسوس
 ،دوب هدش هدروآ وا ینیب ناهج رد ینعی ،یتایح توافت کی رد هک دنک اضرا دوخ 115شزرا زا
 لکش هب وا هیلوا شزرا ياوتحم رد لکشتم ءزج کی ناونع هب البق اهيریگهجیتن نیا نوچ
 ناونع نیا هب اهيریگهجیتن نیا .دندوب هدش دراو هریغ و “نارگراک زا تقرس زا یشان مشخ“
 رد قالخا درب راک یگداس هب“ اهنآ نوچ ،دندش در “دناتسردان يداصتقا رظن زا“ ًارهاظ هک
 هطقن زا دناوتیم ،تسا تسردان يداصتقا رظن زا ًارهاظ هچ نآ ّاما .دنتسه “یسایس داصتقا
 هنالداع ریغ ار يداصتقا تقیقح کی هدوت یقالخا روعش رگا .دشاب تسرد ناهج خیرات رظن
 قیاقح ریاس هک تسا هتفر نایم زا تقیقح نآ دوخ هک تسا نآ رب یلیلد نیا ،دنک مالعا
 تسا هدش باسح هریغ و ریذپان لمحت یلبق تقیقح هک یلیلد نامه هب ار دوخ يداصتقا
 کی تشپ رد تسرد رایسب يداصتقا ياوتحم کی تسا نکمم نیاربانب .دناهدرک نایامن
  )سکرام لراک »هفسلف رقف« رب سلگنا همدقم زا( ».دشاب ناهنپ يداصتقا يرهاظ یتسردان

 ینایم شخب قوف هعطق رد« :دهدیم همادا يالب .ف ،سلگنا زا قوف لوق لقن زا دعب

)Medialabschnitt( تسا هدش ادج تسام هجوت دروم اجنیا هک هتسباو ياههتشر. 

)abgebrochen -  شیپ هب ،دش دراو روعش هب :ینعم هب سویرانوآ زا یکینکت هملک کی 
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 ریغ یقالخا روعش“ تشپ رد دیاب “يداصتقا تقیقح“ کی هک “یئاسانش“ نیا زا دعب )دمآ

 ,Initialabschnitt( یئاغ شخب هب تبون ،دشاب ناهنپ “هنالداع
Medialabschnitt, Finalabschnitt(... يداصتقا تقیقح نآ“ یئاسانش ینعی“ 

 رد وا “ینیب ناهج“ ،هیلوا شزرا “نتفای هرابود“ ِنونکا يهفیظو رگید ترابع هب ای .دسریم
 هتسباو ياههتشر نیعم رییغت نیا .“دنک تظافح“ هیلوا شزرا زا ات تسا “يداصتقا قیاقح“
 شخب رد روطچ “هدش یئاسانش“ هک نآ زا رظن فرص ،تسا یتسیسکرام کیزیفاتم لماش
 کی ناونع هب ،لقتسم شزرا کی ناونع هب “یتسیلایسوس ینیب ناهج هب“ ،دوش رهاظ یئاغ
 صاخ “تخانش کی هلیسو هب“ هدش هداد يانبم کی “هتشذگ هب عوجر ای“  “قلطم تقیقح“
 یتسیلایرتام يروئت و سکرام يداصتقا متسیس هلیسو هب ینعی .تسا هدش هداد
 تقیقح“ یفاضا شزرا موهفم کمک هب یتسیسکرام ینیب ناهج رد “ینهذ“ “تقیقح“...خیرات
 هتشذگ هب عوجر اب کیزیفاتم و تسا هدش لماک هیلوا شزرا زا تظافح .دباییم ار دوخ “ینیع
 )384 - 86 تاحفص( .تسا هدروآ تسد هب تفرعم زا ار دوخ دقن

 رهاظ هب هناقمحا فرح نیا ،رواب زا رود هنایماع دنرچ نیا لصفم لقن يارب هدنناوخ ًالامتحا
 دهاوخیم هک یسک ّاما .تسا هدیجنر ام زا ،هتفای تنیز سویرانوآ يژولونیمرت رد هک یملع

 )will dFein den Wer 116.دورب نمشد نیمزرس هب دیاب دمهفب ار نمشد

verstehen, muss im Feindes Lande gehen( هب سویرانوآ هیرشن و 
 کی يارب هک مینکیم توعد هدنناوخ زا ام و .تساهتسیسکرام يارب نمشد ورملق یتسار
 سویرانوآ راکمه و درگاش هیرظن و دناشنب ورف يزاوژروب ملع ناکقلد هب ار دوخ ترفن هظحل
 .دنک لیلحت ار

 ار »میهافم« تخانش يروئت »دقن« هک تسا »نیسیزیفاتم« کی سکرام :کی هرامش هیرظن
 تخانش« رد ار  مسیلایرتام یگداس هب و درکن ادیپ ار یمومع تخانش کی هک ،درکن كرد
 .درک قیرزت دوخ »صاخ

 هک میاهدید راب اهدص و اههد ام .درادن ربرد دشاب يالب دوخ زاً الصا هک ار يزیچ هیرظن نیا
 هب ار  مسیلایرتام یسور ياهتسیخام هیلک و مسیسیتیرکویرپما نارازگ هیاپ هیلک
 اهتسیلآهدیا و اهیمویه ،اهیتناک هنهک تایرظن اهنآ رتقیقد ای ،دننکیم مهتم »کیزیفاتم«
 .دننکیم رارکت ار یتسیلایرتام »کیزیفاتم« هیلع

 اجنیا و .)يژولویزیف( یعیبط ملع هک تسا یکزیفاتم ردق نامه مسیسکرام :ود هرامش هیرظن
 اهنآ نوچ ؛دناسویرانوآ و خام هکلب تسا هیرظن نیا »لوئسم« هک تسین يالب نیا مه
 تخانش هب ار مان نیا هک دندرک مالعا ار »یخیرات - یعیبط کیزیفاتم« هیلع گنج هک دندوب
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 عوضوم اب هک یناسک هیلک تواضق ربانب و ناشدوخ قیدصت ربانب( هک دنداد یتسیلایرتام ًازیرغ
 .دننآ رادبناج نادنمشناد میظع تیرثکا )دنیانشآ

 Quantite کی »تیصخش« هک دنکیم مالعا مسیسکرام :هس هرامش هیرظن

negligeable )شزرا یب زیچ کی ،)م - رظن فرص لباق تیمک  cypherهک ،تسا 

 des لیلحت کی هک تسا »داصتقا ینورد نیناوق« عبات هک تسا »یعرف لماع« کی ناسنا
gefundenen، درادن دوجو هدش هداد هچ نآ زا لیلحت ،هدش هتفای هچ نآ زا لیلحت ینعی. 

 ینعی ،تسا لاکیتیرکویرپما »یساسا یگنهامه« ياههداد رابنا زا لماک رارکت کی تجح نیا

 یتقو دراد قح ًالماک يالب .سویرانوآ يروئت رد یتسیلآهدیا )Schrulle( ياوه و لاح
 سلگنا و سکرام دزن ار یتسیلآهدیا لمهم نیا زا ییهرذ ناوتب تسا نکمم ریغ هک دیوگیم
 یفسلف تامدقم زا ،ادتبا زا ،لماک روط هب دیاب مسیسکرام ،لمهم نیا هاگدید زا و ،درک ادیپ
     .دوش در شایساسا

 و »یتایح ياهتوافت« زا كاپ ًالماک ،تسا »یتسیز ریغ« سکرام يروئت :راهچ هرامش هیرظن
 .دهنیم انب ار سویرانوآ عجترم روسفرپ ملع هک تسا یهباشم یگتخاس یکیژولویب تاملک
 و سکرام يروئت نیب يایرد یتسار هب نوچ ،تسا تسرد مسیخام هاگدید زا يالب هیرظن
 هک دید میهاوخ يدوز هب .تسا مولعم هاگن کی رد سویرانوآ »یتسیز« ياههطسفس
 لابند ار يالب ياپ در ًالمع روط هچ ندش تسیسکرام يوزرآ اب یسور ياهتسیخام
 .دننکیم

 .وا هدش نییعت شیپ زا لح هار و سکرام يروئت يریگههبج ،نتشاد ههبج :جنپ هرامش هیرظن
 ملع و هفسلف رد هک دننکیم اعدا ،اهنت يالب هن و ،لک کی هباثم هب اهتسیسیتیرکویرپما
 یتوافت اهنآ .مسیلآهدیا رادفرط هن و دنامسیلایسوس رادفرط هن اهنآ .دناههبج نودب یعامتجا
 شالت هکلب ،دنوشیمن لئاق مسیلآهدیا و  مسیلایرتام راگزاسان و یساسا ياهشیارگ نیب
 لئاسم زا ینالوط هتشر کی رد ار مسیخام لیامت نیا ام .دنریگ رارق اهنآ قوفام دننکیم
 بجعت دیابن مینکیم دروخرب نآ هب یسانش هعماج رد یتقو و میاهدرک لابند تخانش يروئت
 .مینک

 سح یتسرد هب و ،درک سح هبترم کی يالب .»ینیع« تقیقح رخسمت :شش هرامش هیرظن
 ینیع تقیقح یسانش زاب کی زا سکرام يداصتقا هیرظن لک و یخیرات  مسیلایرتام هک درک
 هب ًاقیقد هک یتقو درک نایب تقد هب ار سویرانوآ و خام تایرظن لیامت يالب .دناهدش عابشا
 تشپ رد هک نیا مالعا اب هراب کی هب ار مسیسکرام »زاغآ زا« ،ینیع تقیقح هدیا رطاخ
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 .درک در ،سکرام »ینهذ« تارظن رگم تسین يزیچ ًاقلطم یتسیسکرام شزومآ

 میهاوخ اهنآ هب ام )دش دنهاوخ ًانئمطم هک نانچ( دنوش رود يالب زا ياهتسیخام رگا و
 يالب .دینک شنزرس جوعم و جک هرهچ کی نداد ناشن رطاخ هب ار هنیآ دیابن امش :تفگ
 طسوت ندش رود نیا و ،دزاسیم سکعنم ار مسیسیتیرکویرپما تالیامت تقد هب هک تسیاهنیآ
 یطاقتلا ياهشالت رب یهاوگ و دوب دهاوخ اهنآ تین نسح رب یهاوگ اهنت ام ياهتسیخام
 .سویرانوآ و سکرام بیکرت يارب اهنآ

 طسوت ریخا صخش ،تسا فرص دیرم کی لوا صخش رگا .میورب تلوزتپ هب يالب زا راذگب
 يالب هک یلاح رد .تسا هدش مالعا داتسا کی ،چیوسل نوچ ییهتسجرب تسیسیتیرکویرپما
 سکرام کی یسررب اب ار دوخ هک - تلوزتپ ،دنکیم حرطم تحارص هب ار مسیسکرام هلأسم
 ار یسانش هعماج رد مسیسیتیرکویرپما تارظن - درک دهاوخن کچوک فرص سلگنا ای فرص
 .مینک هسیاقم مسیسکرام اب ار اهنآ دزاسیم رداق ار ام هک دنکیم هضرع تبثم یلکش هب

 يوس هب« رتیت ياراد ،تلوزتپ زا  A»صلاخ هبرجت هفسلف رد ییهمدقم«باتک  مود دلج ناونع
 ياههصیصخ« .دهدیم رارق دوخ هدهاشم يانبم ار تابث يارب لیامت ،فلؤم .تسا B»تابث

 طابنتسا نآ يروص هبنج زا ناوتیم ار تیناسنا تابث )endgültige( یئاهن تلاح هدمع
 هحفص( ».میسریم يروص تخانش و یسانش یئابیز ،قالخا ینابم هب ام بیترت نیا هب .درک

III( »لماک تلاح کی تمس هب نینچ مه ،دراد دوخ رد ار دوخ فده یناسنا لماکت 

)vollkommene( تسا لیامتم تابث.« )و ناوارف ،نیا يارب اههناشن )60 هحفص 
»رت  ولاکیدار زا ردق هچ ،لاثم ناونع هب .دناعونتم لقاع« ،تلوهک هب ندیسر اب دنت ياه

تخسرس تمالع کی   (62 »عقوم زا شیپ تابث« نیا ،ت  هحفص( سرد ؟دنا هدشن ،رت مارآ

؟دنهد  هحفص( یمن لیکشت ار »هچراپ کی تیرثکا« ناتخسرس ایآ ّا  ما  . تسا  (Philister)
(62 

 یلصا هصیصخ « :تسا نینچ دنکیم هضرع هتسجرب ِفورح اب وا هک ام فوسلیف يریگهجیتن
 اهیلیخ« :تسا نینچ ،نیا حیضوت )72 هحفص( ».تسا تابث ام لمع و رکفت فادها هیلک
 هک ار سکع کی ،دننک لمحت هتفرگ رارق يزیم يور لیام روط هب هک ار دیلک کی دنناوتیمن
 ...دنتسین یساوسو ًاترورض صاخشا نیا و ...دننکیم لمحت رتمک هتفرگ رارق راوید يور جک
 دیکأت ،72 هحفص( ».تسین دوخ مظن رد يزیچ کی دننکیم سح اهنآ هک تسا نآ زیچ اهنت

 
A- "Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung"  
B- "Auf dem Wege zum Dauernden» 
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 ربانب و قلطم تلاح کی يارب تسا یششوک تابث يارب لیامت« رگید ترابع هب )تلوزتپ زا
 لیامت« ناونع تحت مود دلج مجنپ شخب زا همه نیا )73 هحفص( ».یئاهن دوخ تیهام
 :لاثم ناونع هب .دنانیزو رایسب لیامت نیا لیالد  .تسا هدش هتفرگ A»تابث يارب یناور
 لیم همه .دنشوکیم ،یناکم رظن زا ،نیرتعفترم يارب ،قلطم کی يارب نادرون هوک تیرثکا«
 ار اهنآ هک تسین هدرتسگ تعیبط و دازآ ياوه رد يدرون هوک زا تذل ای عیسو هرظنم کی هب
 یکیناگرا دوجوم ره رد قیمع يوحن هب هک تسه زین ییهزیرغ هکلب ،دناشکیم هلق تمس هب
 ».دسرب یعیبط فده کی هب ات دنک لابند ار هدش باختنا تیلاعف کی هار ات هدش هتفهن
 ربمت نویسکلک کی ندرک لماک يارب دنرضاح مدرم هک یلوپ :رگید لاثم کی )73 هحفص(
 و ...دنک شواک شورف ربمت ياهتمیق تسیل رد ات درادیم او ار صخش نیا« !دنزادرپب
 )74 هحفص( ».تسین تابث رب رارصا نیا زا رتكرد لباق و رتیعیبط زیچ چیه کلاذعم

 هشیدنا داصتقا و تابث عیسو لصا زا یموهفم چیه هتفاین میلعت یفسلف رظن زا هک یصخش
 هعسوت لیصفت هب يویند صخش يارب ار دوخ »يروئت« تلوزتپ .دشاب هتشاد دناوتیمن
 ای رارکت کی يدرد مه .تسا تابث تلاح کی هب هطساوالب زاین نایب يدرد مه« .دهدیم
 نیرتشیب ...تسا جنر نیا ساسا رب یجنر هکلب ،تسین هدش هدهاشم جنر زا يوناث هخسن کی
 میاهتفریذپ هلیسو نیا هب ،میریذپب ار نیا رگا ...تشاذگ يدرد مه یگطساوالب رب دیاب ار دیکأت
 دشاب حرطم صخش يارب یساسا و هطساو یب يزرط هب ردق نامه دناوتیم نارگید هافر هک
 تداعس و هناتسرپ هدیاف يانبم هنوگ ره لاح نیع رد ام بیترت نیا هب و ،وا دوخ هافر هک
 ًاساسا ناسنا تاذ ،حلص و تابث يارب ناسنا لیامت هنارکش هب .مینکیم در ار قالخا هنایارگ
 ....تسا کمک قاتشم هکلب تسین دیلپ

 نودب ًابلاغ هدنهد تاجن کی .دنکیم زورب کمک یگطساوالب رد ًابلاغ يدرد مه یگطساوالب
 گرم اب هک یسک هرظنم دناوتیمن وا .تخادنا دهاوخ بآ هب قیرغ تاجن يارب ار دوخ رکف
 و دوخ ناج و دنکیم شومارف ار دوخ رگید ياههفیظو وا ؛دنیبب ار تسا نابیرگ هب تسد
 ترابع هب ؛دهد تاجن ار رمخلامئاد کی هدیافیب یگدنز ات دزادنایم رطخ هب ار شاناکیدزن
 یقالخا رظن زا هک دناشکب یئاهراک هب ار صخش دناوتیم يدرد مه ینیعم طیارش تحت رگید
 ».دنریذپان هیجوت

  !دنرُپ یفصولادئاز ياهلمهم نینچ زا یکیتیرکویرپما هفسلف زا هحفص اهدص و اههد و

 »Die :2 دلج ،مود تمسق( .تسا هدش جاتنتسا »تابث یقالخا تلاح« موهفم زا قالخا

»Dauerbestande der Seele )»کی شخب ،)»حور تابث تلاح: Vom« 
 

A- "Die psychische Tendenz zur Stabilität"  
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ethischen Dauerbestande»  )رب انب تابث تلاح« )یقالخا تباث تالاح هرابرد 
 دوشیم هجیتن نینچ نیا زا .درادن دوخ لکشتم ءازجا زا کی چیه رد يرییغت چیه دوخ تیهام
 روط هب یعامتجا و يداصتقا يربارب« )202 هحفص( ».دریگ ربرد ار گنج ناکما دناوتیمن هک

 نیا )213 هحفص( ».تسا هتفهن تباث و )endgültig( یئاغ تلاح موهفم رد ینمض
 هک نانچ »تیرثکا« .تسا هدمآ تسد هب »ملع« زا هکلب بهذم زا هن »تابث تلاح«
 هب دناوتیمن اهتسیلایسوس تردق و .دهد ماجنا ار نآ دناوتیمن دننکیم روصت اهتسیلایسوس
 بولطم هب هک تسا »دازآ لماکت« نیا - .هن هآ )207 هحفص( ».دنک کمک تیناسنا«
 ؟تسین شیازفا   لاح رد نارگراک دزم و لزنت لاح رد نارادهیامرس دوس اعقاو ایآ.دماجنایم
 ار هدرب ياپ )229 هحفص( .دناتسردان »دزم یگدرب« هرابرد تاراهظا هیلک ،)223 هحفص(
 هب ؛تسین »یقالخا تفر شیپ« رد یکش ،ریخ ؟الاح ّاما ،تسکش رفیک نودب دشیم
 »یقالخا عماوج« هب )230 هحفص( ،یئاهر شترا هب ،سیلگنا رد یهاگشناد ياهتخادرپ
 »یئارگکتینامر« )2 تمسق ،2 شخب( »هناسانش یئابیز تابث« مسا تحت .دینک هاگن ناملآ
 ،کیزیفاتم ،مسیلآهدیا ،دوخ بترم ان شرتسگ لاکشا هیلک یئارگکیتنامر ّاما .تسا هدش در
 لایسوس لآهدیا« و »تیلقا رب تیرثکا زیمآ رهق متس« یتسرپ دوخ ،یئارگدوخ یئارگلاهن

 A) 41– 240 تاحفص( ».دریگیم ربرد ار تلود طسوت راک یهدنامزاس کیتارکومد

 یب تقامح نایب رگم دنتسین يزیچ خام و تلوزتپ ،يالب هناسانش هعماج ياهراذگ و تشگ
 يژولونیمرت و ندرک بترم ششوپ تحت ار لاغشآ نیرتهنهک هک يزابجل نایاپ
 رد تشز لئاسو ،یمالک ياهگنرین زا هنانز فال هقرخ کی .دشورفیم ون »یکیتیرکویرپما«
 نامه زین یسانش هعماج رد ،تخانش يروئت دننام ،هملک کی رد ،فیرظ و یسایق یئارگبتکم
 .راد قرب و قرز يولبات نامه ریز رد یعاجترا ياوتحم

 .میدرگرب یسور ياهتسیخام هب لاح

 

 
A- رپوپ کیتارکوروب مسیلایسوس رادفرط ار دوخ خام قیرط نیمه هب )Popper) رگنم و )Menger) هک دنکیم 

 هسیاقم رد« هک اهتارکومد لایسوس نیرتکد :دنکیم هدیقع راهظا وا هک نآ لاح ،دنکیم نیمضت ار »درف يدازآ«
 یفارشا ای یهاش تلود کی یگدرب زا رتهنارگمتس و رتیلک یتح یگدرب زا رطخ ،تسا بولطمان »مسیلایسوس نیا اب

 81 - 80 هحفص ،1906 ،2 پاچ ،Erkenntnis und Irrtum .دهدیم
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 دنکیم حیحصت ار سکرام فنادگوب هنوگچ -2

 »دهدیم لماکت« و
 

 ،1903 ،»هعماج یسانش ناور« زا( »هعماج و تعیبط رد تایح هعسوت« دوخ هلاقم رد فنادگوب

 لقن ار Kritik Zur 117 یسایس داصتقا دقن يهمدقم زا فورعم هعطق )هریغ و  35 هحفص
 حرش ار یخیرات  مسیلایرتام لوصا ،سکرام ینعی ،»ریبک سانش هعماج« نآ رد هک دنکیم
 مسینوم زا نهک يدنب لومرف« هک دنکیم مالعا سکرام راتفگ لقن زا دعب فنادگوب .دهدیم
 ءاضرا ار ام لماک روط هب رگید ،دشاب هداد تسد زا ار دوخ یتسرد هک نآ نودب یخیرات
 يروئت دوخ لوصا زا عورش اب ار يروئت نیا دهاوخیم فلؤم نیاربانب )37 هحفص( ».دنکیمن
 :تسا نینچ فلؤم هدمع يریگهجیتن .دشخبب لماکت ای دنک حیحصت

 یکیژولویب ياهقابطنا یلک )Gattung( عون هب یعامتجا لاکشا هک میاهداد ناشن ام«
 فیرعت کی يارب :میاهدرکن فیرعت ار یعامتجا لاکشا هزوح هلیسو نیا هب ام ّاما .دنراد قلعت
 هب اهنت دوجو يارب دوخ هزرابم رد اهناسنا ...دنشاب زرحم دیاب زین عاونا هکلب اهنژ اهنت هن
 .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن یشزیمآ چیه روعش نودب :دنوش دحتم دنناوتیم روعش کمک
 زا هعماج ...تسا هناهاگآ یناور تایح کی دوخ ياهیلجت هیلک رد یعامتجا تایح نیاربانب
 اههژاو نیا قیقد ینعم هب یعامتجا روعش و یعامتجا یتسه .تسا ریذپان یئادج روعش
  ) فنادگوب زا دیکأت  51 و  50 تاحفص( ».دناهباشم

 هدش هداد ناشن سکدترا طسوت تسا هناگیب مسیسکرام اب ًاقلطم يریگهجیتن نیا هک نیا
 هب فنادگوبّ اما )سیونریز ،183 هحفص ،1906 ،گوبزرتپنس ،»یفسلف تالاقم«( .تسا
 قیقد ینعم هب« ياج هب سکدترا :داد باوج ازسان اب لوق لقن رد هابتشا کی نتفرگ اب یگداس
 و دوب هتفرگ تروص اعقاو هابتشا نیا »اههژاو نیا لماک ینعم هب« دوب هدرک لقن »اههژاو نیا
 هریغ و »يرازگیاج« ،»فیرحت«نتشادرب دایرف ّاما ؛دنک حیحصت ار نآ هک تشاد قح فلؤم

 دروم هتکن تیهام ندرک مهبم یگداس هب )XIIV هحفص ،موس باتک ،»مسینومویرپما«(
 تسا نکمم فنادگوب هک یقیقد يانعم ره زا رظن فرص .تسا هراچیب تاملک کمک هب ثحب
 ناوتیمن یکش ،دشاب هدرک عارتخا »یعامتجا روعش« و »یعامتجا دوجو« ياههملک يارب
 »یعامتجا روعش« و »یعامتجا دوجو« .تسین تسرد میدرک لقن ام هک یترابع هک تشاد
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 نیا زا .دنتسین هباشم لک رد روعش و لک رد دوجو هک روط نامه تسرد .دنتسین هباشم
 هجیتن نیا دننکیم لمع روعش اب تادوجوم هباثم هب دوخ شزیمآ رد اهناسنا هک تیعقاو
 ياهيدنب لکش هیلک رد .تسا یعامتجا دوجو اب هباشم یعامتجا روعش هک دوشیمن لصاح
 رد مدرم - صوصخ هب يرادهیامرس یعامتجا يدنب لکش رد و - یگدیچیپ ره اب یعامتجا
 نیناوق مادک اب قباطم ،دنریگیم لکش دنراد یعامتجا طباور عون هچ هک نیا زا دوخ شزیمآ
 دراو دنشورفیم ار دوخ ّهلغ هک یناناقهد لاثم ناونع هب .دنتسین هاگآ هریغ و دنباییم هعسوت
 ؛دنتسین هاگآ نیا زا اهنآ ّاما ،دنوشیم یناهج رازاب رد هّلغ یناهج ناگدننک دیلوت اب »شزیمآ«
 روعش .دنتسین هاگآ زین دباییم لکش هلدابم ساسا رب هک یعامتجا طباور عون زا نینچ مه
 دناوتیم ساکعنا کی .سکرام شزومآ تسا نیا .دنکیم سکعنم ار یعامتجا دوجو یعامتجا
 ینالقع ریغ ندرک هناگی زا تبحص ّاما دشاب ،هتفای ساکعنا هچ نآ زا تسرد ًابیرقت یپک کی
 .مسیلایرتام مامت یمومع لصا کی تسا نیا .دنکیم سکعنم ار دوجو لک رد روعش .تسا
 روعش :دیدن یخیرات  مسیلایرتام لصا اب ار نآ ریذپان یئادج و میقتسم هطبار تسا نکمم ریغ
 .دنکیم سکعنم ار یعامتجا دوجو یعامتجا

 لوصا حور رد« سکرام سوسحم ریغ نداد لماکت و ندرک حیحصت يارب فنادگوب ششوک
 تسا کحضم .تسا مسیلآهدیا حور رد یتسیلایرتام لوصا نیا زا راکشآ فارحنا کی »دوخ
 ،مسینومویرپما هن( میروایب رطاخ هب مسیسیتیرکویرپما زا ار فرازاب حیضوت .درک یفن ار نآ هک
 دوجوم تیعقاو یسح كاردا« :)!دراد دوجو »متسیس« ود نیا نیب يدایز رایسب توافت !هن هآ
 دعب .یتسه و روعش یگناگی زا راکشآ يروئت کی ،تسا راکشآ مسیلآهدیا نیا ».تسام زا جراخ
 داد لوق و دروخ مسق ءاکرش و فرازاب تدش نامه هب هک یسک ارگتاذ پوش .و يدنب لومرف
 دای هب ار درکیمن دیکأت تاملک قیقد ینعم رب فنادگوب زا رتمک هک ،تسین تسیلآهدیا کی هک
 تربوش طسوت سکرام یخیرات  مسیلایرتام در اب ار نیا لاح ».تسا روعش دوجو« :دروآ
 کی نآ رگهدهاشم رظن زا هشیمه دیلوت يدام هسورپ ره« :دینک هسیاقم ارگتاذ نردلوس

 )prius( یلوا هک تسین دیلوت یجراخ هسورپ نیا تخانش يروئت رظن زا ...تسا روعش لمع
 ام زین دیلوت يدام ًالماک هسورپ یتح رگید ترابع هب ؛دنتسه یلوا تاینهذ ای نهذ هکلب ،تسا

 .دربیمن نوریب )Bewußtseinzusammenhang( روعش یمومع دنویپ زا ار

(Das menschliche Glück und die soziale Frage، و 293 هحفص 
 )295 - 96 تاحفص

 »وا ياههشیدنا فیرحت« يارب ار اهتسیلایرتام دهاوخیم هک اج نآ ات دناوتیم فنادگوب
 يروئت حیحصت .داد دهاوخن رییغت ار نشور و هداس تیعقاو ینیرفن چیه ّاما .دنک نیرفن
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 زا ًاساسا »تسینومویرپما« فنادگوب طسوت سکرام حور رد ًاروصتم سکرام لماکت و سکرام
 شالت تخانش يروئت يارگدوخ تسیلآهدیا نردلوس تربوش هک یشور اب ییهبنج چیه
  .تسین توافتم دنک در ار سکرام ات دنکیم

 نانیمطا ام هب نردلوس تربوش .تسین تسیلآهدیا کی هک دشخبیم نانیمطا ام هب فنادگوب
 دیاب فوسلیف کی ام هنامز رد )درک رواب ار وا یتح فرازاب( .تسا تسیلائر کی هک دشخبیم
 ار نآ مه امش هک ییهنامز .دنک مالعا »مسیلآهدیا نمشد« کی و »تسیلائر« کی ار دوخ
 رب همه اهتسینومویرپما و اهتسیسیتیرکویرپما ،نایارگتاذ !اهیخام نایاقآ ،دیدیمهف
 لوصا هیلک لوا زا ام هک نآ لاح .دننکیم جاجتحا مسیلآهدیا يدنبلومرف رب ،ءازجا رب ،صاوخ
 هیلک شریذپ اب فنادگوب راذگب .مینکیم در تسا كرتشم تلثم نیا رد هک ار اهنآ هفسلف
 و یعامتجا یتسه »یگناگی« ،تاین نیرتهب اب و هجو نیرتهب هب سکرام ياهيریگهجیتن
 رتهب ای( »مسینومویرپما« ياهنم فنادگوب :تفگ میهاوخ ام ؛دنک هظعوم ار یعامتجا روعش
 یعامتجا روعش و یعامتجا دوجو یگناگی يروئت نیا نوچ .تسا تسیسکرام کی )خام ياهنم
 اب ،مسیسکرام اب ار نآ ینیعم دارفا رگا .تسا یعاجترا ًاقلطم يروئت کی و ضحم لمهم
 ،دنتسه ناشیاهيروئت زا رتهب دارفا نیا هک میریذپب دیاب ام ،دنهدیم یتشآ یتسیسکرام راتفر
  .میهد هزاجا ار مسیسکرام زا کیروئت تافارحنا میناوتیمنّ اما

 نیا يادف ار یئادتبا تابث و ،دهدیم یتشآ سکرام ياهيریگهجیتن اب ار دوخ يروئت فنادگوب
 دهدیم صیخشت ناهج يداصتقا متسیس رد يدحاو هدننک دیلوت ره .دنکیم اهيریگهجیتن
 هک دهدیم صیخشت یکلام ره ؛دنکیم یفرعم دیلوت کینکت رد ار ینیعم رییغت دراد هک
 ناکلام نیا و ناگدننک دیلوت نیا ّاما ؛دنکیم هلدابم رگید تالوصحم اب ار ینیعم تالوصحم
 نیا عومجم .دنهدیم رییغت ار یعامتجا یتسه دنراد يراک نینچ اب هک دنهدیمن صیخشت
 مه سکرام داتفه طسوت یتح يرادهیامرس یناهج داصتقا رد نآ ياههخاش هیلک رد تارییغت
 فشک تارییغت نیا نیناوق هک تسا نآ تسا لوا هجرد رد هچ نآ .ددرگ هدهاشم دناوتیمن
 .دناهدش راکشآ اتدمع و ًاساسا اهنآ یخیرات لماکت و تارییغت نیا ینیع قطنم هک ،دناهدش
 دناوتیم و تسا دوجوم ،اهناسنا ،روعش اب تادوجوم زا ییهعماج هک ینعم نیا هب هن ینیع
 »يروئت« اب ار یئاهیگزم یب نینچ فنادگوب( دبای لماکت روعش اب تادوجوم دوجو زا لقتسم
 اهناسنا یعامتجا روعش زا لقتسم یعامتجا دوجو هک ینعم نیا هب هکلب )دزرویم دیکأت دوخ
 ،دیروآیم ایند هب هچب ،دیربیم شیپ ار دوخ راک و دینکیم یگدنز امش هک تیعقاو نیا .تسا
 ،عیاقو زا مزال ینیع رظن زا ریجنز کی دینکیم هلدابم ار اهنآ و دینکیم دیلوت یتالوصحم
 طسوت زگره و تسامش یعامتجا روعش زا لقتسم هک دروآیم دوجو هب ار لماک ریجنز کی
 قطنم نیا هک تسا نآ تیرشب هفیظو نیرتیلاع .ددرگیمن كرد لماک روط هب امش روعش
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 كرد نآ یساسا و یمومع ياههصیصخ رد ار )یعامتجا دوجو لماکت( يداصتقا لماکت ینیع
 هیلک رد ورشیپ تاقبط روعش و صخش کی یعامتجا روعش هک ددرگ ریذپ ناکما ات دنک
 .ددرگ قبطنم نآ اب يداقتنا و نشور ،مولعم نکمم دح ات یهجو هب يرادهیامرس ياهروشک

 هک تسا ینعم نآ هب عقاو رد نیا ؟تسا ینعم هچ هب نیا و .دریذپیم ار همه نیا فنادگوب
 هدئاز کی هک ،تسا هدش هتشاذگ رانک وا »یعامتجا روعش و یعامتجا دوجو یگناگی« يروئت
 »ینیشناج یمومع يروئت« هک فرصم یب و هدرم ،یهت هزادنا نامه هب ،ددرگیم یهت یبتکم
 ناج هدنز زا هدرم ّاما« .یخام تایدنرچ هیقب و »لخادت« هیرظن زا »رصانع« هیرظن ای
 هب ار وا هفسلف ،فنادگوب روعش زا لقتسم و تساوخ هیلع ،هدرم یبتکم هدیاز نیا ؛»دریگیم
 نارازه هب هک دنکیم لیدبت نیعجترم ریاس و نردلوس تربوش يارب هدننک تمدخ رازبا کی
 ،دننکیم شخپ هدنز يزیچ ناونع هب ار هدرم زیچ نیا هناداتسا یلدنص اهدص زا ،فلتخم زاس
 کی اصخش فنادگوب .دننکیم تیاده نآ تمس هب هدنز زیچ نیا ندرک هفخ يارب ار نآ
 يروئت و »ینیشناج« .تسیزاوژروب عاجترا صوصخ هب و لک رد عاجترا هدروخ مسق نمشد
 مغ نیا .دنکیم تمدخ عاجترا نیا هب فنادگوب »یعامتجا روعش و یعامتجا دوجو یگناگی«
 .تسا تقیقح ّاما .تسا زیگنا

 هریغ و هبرجت ،ساسحا ،روعش زا لقتسم ار )هدام( یعقاو ینیع دوجو ،لک رد مسیلایرتام
 زاب یعامتجا روعش زا لقتسم ار یعامتجا دوجو یخیرات  مسیلایرتام ،دسانشیم زاب تیناسنا
 یقیقح ساکعنا کی تلاح نیرتهب رد ،دوجو ساکعنا اهنت روعش تلاح ود ره رد .دسانشیم
 هعطق کی زا هک یتسیسکرام هفسلف نیا زا دیناوتیمن امش .تسا نآ زا )قیقد ًالماک ،بسانم(
 زا هک نآ نودب دینک فذح ار لصا شخب کی ،یلصا همدقم کی هدش هتخاس دحاو دالوف
 .دیتفین يزاوژروب یعاجترا بذک ماد هب هک نآ نودب ،دیوشن فرحنم ینیع تقیقح

 تسیسکرام فنادگوب زا مسیلآهدیا هدرم هفسلف روط هچ هک نیا زا رتشیب لاثم دنچ مه نیا
 :دریگیم ناج هدنز

 :میسریم هجیتن نیا هب ام« :)هریغ و 2 هحفص ،اج نامه( ،1901 ،»؟تسیچ مسیلآهدیا« هلاقم
 هک یئاج رد مه و دنراد قفاوت تفرشیپ هرابرد دوخ ياهتواضق رد مدرم هک یئاج رد مه
 هدنبای شیازفا یتخاون کی و لامک ینعی تسا یکی تفرشیپ یساسا هدیا ینعم ،دنرادن قفاوت
 زا یناور يدنب لومرف نیا رگا لاح ...تسا تفرشیپ موهفم ینیع ياوتحم نیا .روعش اب تایح
 هک ییهناسانش تسیز ياهيدنب لومرف اب هدمآ تسد هب تروص نیا هب هک ار تفرشیپ هدیا
 هحفص ،».تسا تایح عومجم رد یشیازفا هناسانش تسیز تفرشیپ«( دش هداد حیضوت البق

 تسا قباطم یمود اب ًالماک یلوا هک درک میهاوخ دعاقتم ار دوخ یگداس هب ،مینک هسیاقم )14
 غلاب یعامتجا دارفا یناور تایح هب یعامتجا تایح نوچ و ...دوش جاتنتسا نآ زا دناوتیم و
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 :تایح یتخاون کی و لامک رد شیازفا :تسا نامه تفرشیپ هدیا ياوتحم زین اجنیا .ددرگیم
 ياوتحم زگره یعامتجا تفرشیپ هدیا هتبلا و اهناسنا یعامتجا تایح - مینک هفاضا دیاب اهنت
 )16 هحفص( ».دشاب هتشاد تسناوتیمن و هتشادن يرگید

 رتمک تالاح رب یعامتجا رتشیب تالاح يزوریپ نیبم مسیلآهدیا هک ...میاهتفایرد ام«
 رظن زا لیامت ساکعنا هدنبای تفرشیپ لآهدیا کی مسیلآهدیا هک ،تسا ناسنا حور رد یعامتجا
  )32 هحفص( ».تسا یتسیلآهدیا یسانش ناور رد هدنبای تفرشیپ یعامتجا

 ییهرذ یتح یسانش هعماج و یسانش تسیز اب يزاب نیا دوش هتفگ هک تسین نیا هب يزاین
 دهاوخب هک ردق ره مه یکسفلیئاخیم و رسنپسا رد دناوتیم مدآ .درادن ربرد مسیسکرام
 نایب ار فلؤم »بوخ تاین« زج يزیچ هک ،دنشابن رتدب نیا زا ییهرذ هک دنک ادیپ یفیراعت
 .دنهد ناشن ار تسیچ  مسیلایرتام و »تسیچ مسیلآهدیا« كرد زا لماک نادقف کی و دننکن

 در اب ار 1906 ،»)شور ینابم( یعامتجا باختنا« هلاقم ،»مسینومویرپما« باتک فلؤم
 دنکیم عورش »رگید يرایسب و نمتلو ،يرف ،گنال ءهناسانش هعماج یطاقتلا ياهششوک«
 دنویپ میناوتیم« :میباییم ار »قیقحت« زا نیریز يریگ هجیتن 5 هحفص رد و ،)1 هحفص(
 :مینک يدنب لومرف ریز تروص هب ار یعامتجا باختنا و کیتژرنا نیب یساسا

 رظن دروم یعامتجا بیکرت رد يژرنا شهاک ای شیازفا کی نیبم یعامتجا باختنا لمع ره
 )فلؤم زا دیکأت( ».“یفنم باختنا“ مود دروم رد .میراد “تبثم باختنا“ ام لوا دروم رد .تسا

 ،رتمیقع يزیچ دناوتیم مدآ ایآ !دوشیم هضرع مسیسکرام ناونع هب فصولادئاز لاغشآ نیا و
 چیه هک دنک ادیپ یئارگيژرنا و هناسانش تسیز تاملک يهتفاب نیا زا رتیبتکم و رتتایح یب
 ،صخشم قیقحت ییهرذ اجنیا ؟دنکن هضرع یعامتجا مولع هزوح رد یتمدخ چیه و ،یتمدخ
 کی اهنت .درادن دوجو یتسیلایرتام ینیب ناهج و یکیتکلاید شور ،یتسیسکرام شور ییهرذ
 هدامآ و رضاح ياهيریگهجیتن رد اهنآ نداد اج يارب یئاهششوک و فیراعت فرص عارتخا
 یشیازفا کش نودب يرادهیامرس هعماج يدیلوت ياهورین عیرس دشر« .دراد دوجو مسیسکرام
 هک تسا لوا همین هداس رارکت کی کش نودب ترابع مود همین »...تسا هعماج لک يژرنا رد
 اب هجو چیه هب عقاو رد ّاما .دشخبب »قمع« هلأسم هب ًارهاظ ات هدش نایب ینعم یب تاملک رد
 هصیصخ ّاما« !تسین توافتم ءاکرش و گنال هناسانش تسیز - هعماج ياهششوک
 يدیلوت ياهورین ناوارف فالتا هب ،نارحب کی هب نآ دشر هب هسورپ نیا گنهامهان
 )18 هحفص( ».دهدیم یفنم باختنا هب ار دوخ ياج تبثم باختنا :دماجنایم

 ياهيریگ هجیتن رب کیژرنا - یکیژولویب بسچ رب کی ؟تسا توافتم گنال رظن اب نیا ایآ
 یصخشم حلاصم ًادبا هک نآ نودب ،تسا هدش هدز اهنارحب عوضوم هرابرد هدامآ و رضاح
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 نیرتهب اب همه نیا .دنشاب هدش نشور اهنارحب تیهام هک نآ نودب و دشاب هدش هفاضا
 هب و دنک دییأت ار سکرام ياهيریگ هجیتن دراد تسود فلؤم نوچ ،تسا هدش هضرع اهتین
 لمحت وحن هب یئارگبتکم کی اب ار اهنآ اهنت وا عقاو رد ّاما .دشخبب يرتشیب قمع اهنآ
 يریگ هجیتن کی رارکت ،»مسیسکرام« اهنت اجنیا .دنکیم قیقر ،تایح یب و فوخم يریذپان
 )34 هحفص( »یعامتجا کیتژرنا« نیا یمامت ،نآ »نیون« تابثا یمامت و ،تسا هدش هتخانش
 ضحم ءازهتسا و تاملک زا فرص هعومجم کی رگم تسین يزیچ »یعامتجا باختنا« و
  .مسیسکرام

 ندناشوپ دنکیم وا هچ نآ یمامت !تسین ریگرد یتسیسکرام قیقحت کی رد ًادبا فنادگوب
 و هناسانش تسیز يژولونیمرت کی رد یتسیسکرام قیقحت طسوت هدش بسک جیاتن
 ،»باختنا« میهافم نوچ .تسا شزرا یب رخآ هب ات لوا زا ششوک لک .تسا هنایارگيژرنا

 دنور راک هب  یعامتجا مولع هزوح رد یتقو هریغ و کیتژرنا لداعت ،يژرنا »عفد و فذح«
 نشور کی و یعامتجا ياههدیدپ رد قیقحت کی عقاو رد .یهت تارابع رگم دنتسین يزیچ
 زیچ چیه .دریگ تروص میهافم نیا کمک هب دناوتیمن یعامتجا مولع ياهشور يزاس
 هدیدپ رب ار »یسانش هعماج - تسیز« ای »کیتژرنا« ياهبسچرب هک تسین نیا زا رتناسآ
 یب و رتیبتکم ،رتمیقع يزیچ چیه ّاما ؛دز هریغ و یتاقبط هزرابم ، بالقنا ،نارحب نوچ یئاه
 ای - هیلک دنکیم یعس فنادگوب هک تسین نیا مهم هتکن .تسین ییهلغشم نینچ زا رتتایح
 - )میاهدید یعامتجا روعش اب یعامتجا دوجو هطبار دروم رد ار وا »حیحصت« ام( هیلک ًابیرقت
 نداد اج ياهشور هک تسا نآ هکلب ،دهد اج مسیسکرام رد ار دوخ ياهيریگهجیتن و جیاتن

 .دنرادن قرف گنال ياهشور اب هجو چیه هب و دنابذاک ًالماک - »یعامتجا کیتژرنا« نیا -

 ،هریغ و »راک هلأسم هرابرد«( گنال ياقآ« :تشون ناملگوک هب 1870 نئوژ 27 رد سکرام
 .دنک مهم ار دوخ هک فده نیا اب ّاما ،دنکیم شیاتس نم زا دنلب يادص هب )مود پاچ
 نوناق کی تحت ناوتیم ار خیرات لک .تسا هدرک میظع فشک کی گنال ياقآ ،دینیبیم
 کی رگم يزیچ نیوراد نایب دربراک نیا اب( ترابع یعیبط نوناق نیا .دروآ دحاو میظع یعیبط
 رتهب ای تیعمج نوناق ،ترابع نیا ياوتحم و ،تس ا“تایح يارب هزرابم“ ،)دوشیمن ترابع
 هب هک يوحن هب “تایح يارب هزرابم“ لیلحت ياج هب نیاربانب .تسا یسوتلام تیعمج هفاضا
 ره همجرت درک دیاب هچ نآ ،تسا هدش هضرع هعماج نیعم نوگانوگ لاکشا رد یخیرات قیرط
 مهو“ هب ترابع نیا دوخ  همجرت و ،تسا “تایح يارب هزرابم“ ترابع هب صخشم هزرابم
 دوخ لهج يارب - تسا رثؤم رایسب شور کی نیا هک دریذپب دیاب مدآ ؛یسوتلام “تیعمج
  118».يرکفنشور یلبنت و زیمآ هغلابم ،یملع رهاظ هب ،هنایاتس

 هعماج رد ار یئارگسوتلام صوصخ هب گنال هک تسین نآ گنال زا سکرام داقتنا يانبم
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 مولع هزوخ هب لک رد هناسانش تسیز میهافم لاقتنا هک تسا نآ هکلب ،دنکیم بلاق یسانش
 اب هچ دشاب هتفرگ تروص »بوخ« تاین اب هچ لاقتنا نیا .تسا يزادرپ ترابع یعامتجا
 و .دنامیم یقاب يزادرپ ترابع تهج ره هب ،غورد هناسانش هعماج ياهيریگهجیتن روظنم
 اهنت مسیسکرام اب وا یعامتجا باختنا هیرظن ندرک تفج ،فنادگوب »یعامتجا کیتژرنا«
 .تسا ییيزادرپ ترابع نینچ

 هکلب دندادن هعسوت ار مسیلآهدیا سویرانوآ و خام ،تخانش يروئت رد هک روط نامه تسرد
 ،»رصانع«( دندناشوپ زیمآ هغلابم کیژولونیمرت دنرچ کی اب ار نهک یتسیلآهدیا ياهاطخ اهنت
 تدارا کی یتقو یتح ،یسانش هعماج رد روط نامه ،)هریغ و »لخادت« ،»یساسا یگنهامه«
 و کیتژرنا اب مسیسیتیرکویرپما ،تشاد دوجو یتسیسکرام ياهيریگهجیتن هب تبسن هناصلاخ
 .دش فرحنم یخیرات  مسیلایرتام زا زیمآ هغلابم و یهت هناسانش تسیز ياهیظافل

 زا شخب کی نایم رد یخام هدیقع رتهب ای( یسور نردم مسیخام یخیرات تیصوصخ کی
 کی الاب زا و تسیلایرتام کی نیئاپ زا« خابریوف .تسا نینچ )اهتارکومد لایسوس
 اب ،تسا قداص گنیرود و تاشسلوم ،تگو ،رنخوب دروم رد يدح ات نیا ؛دوب »تسیلآهدیا
 و کچوک ياهتسد ماخ خابریوف اب هسیاقم رد هفسالف نیا هیلک هک یساسا توافت نیا
 .دندوب یکولفم

 ًاعبط ،دندش هتخپ ناتسد ماخ هیلع هزرابم رد و دندرک دشر خابریوف زا نوچ سلگنا و سکرام
 هب هن ینعی دنتشاد فوطعم یفسلف  مسیلایرتام نامتخاس نداد ناشن هب يرتشیب هجوت
 هک تسا لیلد نیمه هب .خیرات یتسیلایرتام موهفم هب هکلب یتسیلایرتام تخانش يروئت
  مسیلایرتام رب ات دنتشاذگ کیتکلاید  مسیلایرتام رب ار دیکأت دوخ راثآ رد سلگنا و سکرام
 .یخیرات مسیلایرتام ات دندرک رارصا یخیرات  مسیلایرتام رب رتشیب اهنآ هک کیتکلاید
 مسیسکرام هب توافتم ًالماک هرود کی رد ندش تسیسکرام يوزرآ اب ام ياهتسیخام
 و دنتفاییم صصخت تخانش يروئت رد صوصخ هب يزاوژروب هفسالف هک یتقو ،دندش کیدزن
 هب( کیتکلاید هدنهد لیکشت ءازجا زا یضعب هدش فیرحت و يدعب کی لکش کی بذج اب
 نیئاپ زا مسیلآهدیا ءایحا ای عافد کی هب فوطعم ًاتدمع ار دوخ هجوت )یئارگیبسن لاثم ناونع
 نتفرگ اب مسیخام هژیو هب و لک رد مسیویتیزوپ لاح ره هب .دندرکیم الاب زا مسیلآهدیا هن و
 یلیخ یملع رهاظ هب يژولونیمرت کی ریز دوخ مسیلآهدیا ندرک ناهنپ و  مسیلایرتام ششوپ
 هب یمک هجوت یبسن روط هب و دناهتشاد راک و رس يژولونیمرت هناکریز فیرحت اب رتشیب
 زا يریبعت هب هک نآ يارب دندیمهفن ار مسیسکرام ام ياهتسیخام .دناهداد ناشن خیرات هفسلف
 یهاگ و	- دندرک بذج ار سکرام یخیرات و يداصتقا يروئت و دندش کیدزن نآ هب رگید دعُب
 ناینب نشور يزرط هب هک نآ نودب - دناهدرکرب زا تداع يور زا هک دناهدرکن بذج ردق نآ
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 و فنادگوب دیاب ناسنا هک تسا نآ هجیتن و .دنشاب هدرک كرد ار یفسلف  مسیلایرتام ینعی نآ
 تسیسکرام الاب زا دنهاوخیم اهنآ .دسانشب هدش ور و ریز ياهگنیرود و اهرنخوب ار ءاکرش
 زا فنادگوب دروم رد !دننک صالخ شوشغم مسیلآهدیا زا نیئاپ زا ار دوخ دنتسین رداق اما دنشاب

 هدش دساف مسیلآهدیا طسوت و لذتبم رایسب هچ رگ دراد دوجو یخیرات  مسیلایرتام »الاب«
 تاملک اب و هدش ناهنپ یتسیسکرام يژولونیمرت رد هک دراد دوجو مسیلآهدیا »نیئاپ« زا ،تسا
 تاملک هریغ و »راک یعمج هسورپ«،»لکشتم ًاعامتجا هبرجت« .تسا هتفای تنیز یتسیسکرام
 مالعا هک دننکیم ناهنپ ار یتسیلآهدیا هفسلف کی هک ،دناهملک اهنت ّاما ،دنتسه یتسیسکرام
 ناشن« کی ای »هبرجت« یجراخ ناهج ،دنتسه اهساسحا و »رصانع« تابیکرت ءایشا دنکیم
   .کلاذ و هریغ و تسا »یناور« »لوصحم« یکیزیف تعیبط ،تسا تیرشب »یبرجت

 دض تایرظن رتهناکریز هچ ره هضرع کی ،مسیسکرام رتهناکریز هچ ره فیرحت کی
 رد نردم مسینویزیور هژیو دوخ هصیصخ تسا نیا .مسیسکرام هفافل تحت یتسیلایرتام
 هعماج رد مه و تخانش يروئت رد مه .لک رد هفسلف و اهکیتکات لئاسم رد ،یسایس داصتقا
  یسانش

 

 فرووس »یعامتجا هفسلف ینابم« -3
 

 فورووس .س قیفر هتشون »مسیسکرام هفسلف “رد“ یتاعلاطم« يریگهجیتن هلاقم

)Suworow( لگ هتسد کی باتک یعمج تیهام هطساو هب میدرک هراشا نآ هب ًاقوف هک 
 ربانب دیوگیم هک فرازاب ياهقطن مه رانک رد و نامز کی رد یتقو .تسا لومعم ریغ روراب

 هک )Bermann( نمرب ،»تسام زا جراخ دوجوم تیعقاو یسح كاردا« سلگنا هتفگ
 ،دسریم بهذم هب هک یکسراچانول ،دنکیم مالعا ینافرع ار سلگنا و سکرام کیتکلاید
 مسیلآهدیا هک فنادگوب ،دنکیم یفرعم »هبرجت یقطنم ریغ نایرج رد ار مالک« هک چیوکشوی
 ماجنارس و دنکیم كاپ  مسیلایرتام زا ار نگزتید .ژ هک دنوفلگ ،دناوخیم مسیسکرام هفسلف ار

 ار دیدج شیارگ »حور« عیرس ناسنا[ - »یعامتجا هفسلف ینابم« شاهلاقم اب فورووس .س
 ادج نونک ات هک »یناگدننک وجتسج« .تسا هدش لیدبت تیفیک هب تیمک A].دنکیم ساسحا
 یباسح ياوتف مالعا کی هب دندوب وجتسج هب هناگادج ياهباتک و تالاقم رد مه زا

 
A- دیباییم رد ار دیدج يدنب فص يوس هب هراب کی هب دیراد ار  :مجرتم همجرت 

- dann spürt man sofort den "Geist" der neuen Linie.    S. 335 
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 هن و( هیلع اهنآ  یعمج روهظ تیعقاو ساسا رب اهنآ نیب يدرف ياهقفاوت مدع .دناهدیسر
 کی ناونع هب مسیخام یعاجترا ياههصیصخ و دوریم نایم زا مسیسکرام هفسلف )»رد«
 .دنوشیم راکشآ نایرج

 تسینومویرپما کی هن فلؤم هک تسا بلاج رایسب ور نآ زا فورووس هلاقم طیارش نیا تحت
 هورگ هیقب هب ار وا هچ نآ نیاربانب .»تسیلائر« کی هکلب ،تسیسیتیرکویرپما کی هن تسا
 مه زا فوسلیف ناونع هب ار فنادگوب و چیوکشوی ،فرازاب هک تسین يزیچ نآ دنکیم طوبرم
 هسیاقم کی .تسا كرتشم کیتکلاید  مسیلایرتام هیلع اهنآ همه رد هچ نآ هکلب دنکیم ادج
 درک دهاوخ کمک ام هب تسینومویرپما تایرظن اب »تسیلائر« نیا هناسانش هعماج تایرظن زا
 .میهد ناشن ار اهنآ كرتشم لیامت ات

 ،دننکیم مظنم ار یناهج هسورپ هک ینیناوق ندرک يدنب هجرد رد« :دسیونیم فورووس
 لماکت ماع نوناق عبات اهنآ هیلک و دنوشیم لیدبت ناسآ و یمومع هب جنرغب و صاخ
 اهورین زا یمتسیس ره هک تسا نآ نوناق نیا تیهام .اهورین داصتقا نوناق ینعی دندرگیم
 فرصم و دشاب رتشیب نآ تشابنا و رتمک نآ فرصم رگا دبای لماکت و ءاقب دناوتیم رتشیب
 هدیا شیپ اهتدم هک كرحتم لداعت لاکشا .دنک تمدخ تشابنا هب رترثؤم يوحن هب
 رب ،)تایح هسورپ ،ینیمز ياههدیدپ لکیس ،یسمش هموظنم( هتخیگنارب ار ینیع تحلصم
 نوناق .دنباییم لماکت و دنزیخیمرب تسا هتفهن اهنآ نورد رد هک يژرنا لماکت و اقب ساسا
 تسیز ،یلآ ریغ لماکت - تسا لماکت یمامت هدننک مظنم و تخاون کی لصا اهورین داصتقا
 )فلؤم زا دیکأت ،293 هحفص( یعامتجا و هناسانش

 هب ار »ماع نیناوق« یهجوت روخ رد تلوهس هچ اب ام »ياهتسیلائر« و »اهتسیویتیزوپ«
 یگداس هب هک دنتسین ینیناوق زا رتهب مه ییهرذ یتح نیناوق نیا هک فیح هچ !دنروآیم تسد
 هغلابم و یهت ردق نامه فورووس »ماع نوناق« .دندمآ تسد هب گنیرود طسوت تعرس هب و
 فلؤم طسوت هک ییهتشر نیلوا هب ار نوناق نیا دینک یعس .گنیرود ماع نوناق هک تسا زیمآ
 نوناق زجب »ینوریب داصتقا« چیه هک دید دیهاوخ .یلآ ریغ لماکت - دینک لامعا هدش رکذ
 لامعا »ماع« تروص هب هک نآ هب دسر هچ ،دوش لامعا اجنیا دناوتیمن يژرنا لیدبت و ءاقب
 هدرک رکذ هناگادج نوناق کی ار نآ و دوب هتخادرپ »يژرنا ياقب« نوناق هب البق فلؤم و .دوش
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 ؟دنام یقاب یلاع ریغ لماکت هتشر رد يزیچ هچ نوناق نیا زجب سپ A)292 هحفص( .دوب
 دنداد قح فلؤم هب هک دنتسه اجک نیون قیاقح ای ،نیون تایفشک ای ،اهیگدیچیپ ای تافاضا
 و قیاقح نینچ ؟)دنک لماک( دهد رییغت »ورین داصتقا« نوناق هب ار يژرنا لیدبت و ءاقب نوناق
 هک نآ يارب ،یگداس هب وا .دنکیمن مه هراشا اهنآ هب یتح فورووس ؛دنرادن دوجو یتایفشک
 هب و درک هدامآ ار دوخ ملق - تفگیم 119یفینکروت ِفرازاب هک نانچ ،دنک دومناو رثؤم ار نآ
 یحلاصم تسا نیا )292 هحفص( دیسر »ارگتدحو - یعقاو هفسلف« دیدج »ماع نوناق« کی
 ؟میتسه گنیرود زا رتدب ام روط هچ !میاهدش هتخاس نآ زا ام هک

 اهمسیناگرا لماکت هکیئاج ،هتشر نیا رد .هناسانش تسیز لماکت دیریگب ار لماکت مود هتشر
 ای تسا ماع اهورین داصتقا نوناق ایآ ،دریگیم تروص باختنا و دوجو يارب هزرابم طسوت
 »ینعم« دناوتیم »ارگتدحو - یعقاو هفسلف« !دیشابن شرکف هب ّاما ؟يژرنا فرص »نوناق«
 .دنک ریسفت رگید قیرط هب رگید هتشر رد و قیرط کی هب هتشر کی رد ار ماع نوناق کی
 نیا هب ماع نوناق رگا دراد لاکشا هچ .رتتسپ زا رتیلاع ياهمسیناگرا لماکت ناونع هبً الثم
 هتشر رد و تسا هدش ظفح »یئارگتدحو« لصا - ددرگ لیدبت یهت ترابع کی هب بیترت
 لماکت موهفم هب - درک ریبعت یثلاث موهفم هب ناوتیم ار »ماع نوناق« ،)یعامتجا( موس
 دناوتیم هک نانچ - تسا »ماع نوناق« کی نیا هک تسا لیلد نیا هب .يدیلوت ياهورین
  .دریگ ربرد دیهاوخب هک ار هچ ره هک دوش هتخاس يروط

 ؛دراد ینیعم ياهمیمعت و مکحم هیاپ کی کلاذعم ،تسا ناوج زونه یعامتجا ملع هچ رگ«
 ار سکرام گرزب تمدخ نیا و - دیسر کیروئت حطس کی هب ملع نیا مهدزون نرق رد
 تفگ سلگنا »...داد ءاقترا یعامتجا يروئت کی حطس هب ار یعامتجا ملع وا .دهدیم لیکشت
 یفاک فورووس يارب نیا ّاما ،درک لیدبت ملع کی هب لیخت کی زا ار مسیلایسوس سکرام هک

 
A- دناوخیم »کیتژرنا یساسا لوصا ندش زرحم« يژرنا لیدبت و ءاقب نوناق فشک فورووس هک تسا هژیو دوخ نیا. 

 هک تسا هدینش ار تیعقاو نیا زگره ام هدنام لد هب ندش تسیسکرام ترسح »تسیلائر« ایآ )292 هحفص(
 لوصا ندش زرحم ناونع هب ار نوناق نیا سلگنا یکیتکلاید تسیلایرتام و ءاکرش و رنخوب لذتبم ياهتسیلایرتام

 :تسا هدرکن ؟تسا هدرک رکف توافت نیا يانبم رب زگره ام »تسیلائر« ایآ ؟دنتفرگیم رظن رد  مسیلایرتام یساسا
 نوچ یئ»اهتسیلائر« :تسا نیمه تسرد لکشم و .نیمه و تسا هدرک رارکت ار دلاوسا .هدرک لابند ار  دُم اهنت وا
 ار نآ و درک فذح ار يژرنا دیدج وا رظن زا يهملک سلگنا لاثم ناونع هب هک یلاح  رد .دنوشیم میلست ُدم هب وا

 اب لداعم ار نآ ّاما .درب راک هب »خابریوف گیودول« 1888 رد و )»گنیرود یتنآ« مود پاچ رب همدقم( 1885 رد
 کی نتفرگ اب ار دوخ  مسیلایرتام تسناوت سلگنا .درب راک هب اهنآ رانک رد و »تکرح« و »ورین« میهافم

 نیب قرف هب هک نآ نودب دندیبسچ دیدج هملک هب اهندوک ریاس و »اهتسیلائر« .دنک رتینغ دیدج يژولونیمرت
  .دننک هجوت کیتژرنا و  مسیلایرتام
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 ملع کی سکرام زا شیپ ایآ( مینک زیامتم ملع زا ار يروئت ام رگا دوب دهاوخ رترثؤم .تسین

  A]!تسا ینعم یب زیامت نیا رگا ،دوشیم هچ[ – )؟تشاد دوجو یعامتجا

 لماکت نآ رب انب هک ،درک نیعم ار یعامتجا کیمانید یساسا نوناق وا هک نآ زا دعب ...«
 لماکت ّاما .تسا یعامتجا و يداصتقا لماکت یمامت هدننک نییعت لصا يدیلوت ياهورین
 رظانتم يژرنا تشابنا شیازفا و فرصم یبسن لزنت اب ،راک يروآراب دشر اب يدیلوت ياهورین
 کیتژرنا هزات يانبم کی :تسا راب رمث ردق هچ »ارگتدحو - یعیبط هفسلف« نیا دینیبب( تسا
 داصتقا لصا سکرام نیاربانب .تسا يداصتقا لصا نیا ...)!تسا هدش قلخ مسیسکرام يارب
 »...داد رارق دوخ یعامتجا يروئت يانبم ار

 راذگب نیاربانب دراد یسایس داصتقا کی سکرام نوچ !تسا یلاع هک ًاتقیقح »نیاربانب« نیا
 !میمانب »ارگتدحو - یعقاو هفسلف« ار راوخشن و میوجب ار »داصتقا« هملک

 دنتسه یئاهلمهم اهنیا .دادن رارق اهورین داصتقا لصا چیه ار دوخ يروئت ناینب سکرام .هن
 کی سکرام .دنروخیم هطبغ گنیرود نگیوا ناشن هب هک دناهدش عارتخا یناسک طسوت هک
 هعلاطم ار دشر نیا صخشم هسورپ و درک دیلوت ياهورین دشر موهفم زا قیقد ًاقلطم فیرعت
 دوب هدش لیلحت سلگنا طسوت هک ار یموهفم ات درک عارتخا ییهزات هملک فورووس ّاما .دومن
 نوچ .درک شوشغم ار تاعوضوم اهنت و دوب نومیمان رایسب وا عارتخا و ؛دنک صخشم
 يریگهزادنا دناوتیم روط هچ .تسیچ »اهورین داصتقا« زا شروظنم هک دادن حیضوت فورووس
 و ؛دریگیم ربرد ار ینیعم و قیقد قیاقح هچ .درب راک هب ار موهفم نیا ناوتیم روط هچ ،دوش
 :دینک شوگ نیا هب .تسا شوشغم نوچ دوش هداد حیضوت دناوتیمن نیا

  ایآ زیزع هدنناوخ( تسا یعامتجا ملع ینورد تدحو لصا اهنت هن یعامتجا داصتقا نوناق نیا«
 يروئت و یعامتجا يروئت نیب هدننک لصتم هقلح هکلب ،)؟دیروآردرس نیا زا يزیچ دیناوتیم
 )294 هحفص( ».تسه زین یتسه یمومع

 و ددعتم تاعفد هب هک نآ زا دعب هک میراد ار »یتسه یمومع يروئت« ام اجنیا بوخ .بوخ
 رگید راب کی ،تسا هدش فشک یبتکم هفسلف ددعتم ناگدنیامن طسوت فلتخم لاکشا هب
 یمومع يروئت« نیا يارب یسور ياهتسیخام هب ام .دش فشک فورووس .س طسوت
 ناشن فرص ًالماک اهنآ هدنیآ یعمج راک هک میشاب راودیما !میئوگیم کیربت دیدج »یتسه
 !دوش میظع فشک نیا لماکت و نداد

 
A- دشاب ینالقع ریغ زیامت نیا رگا تشاد دهاوخن يررض و :مجرتم همجرت! 

- was tut's, wenn diese Unterscheidung keinen Sinn hat!  
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 حرش ار سکرام يروئت ام يارگتدحو - یعقاو ای ،یتسیلائر هفسلف هدنیامن هک ار یقیرط
 کیتنژ يدنب هجرد کی اهناسنا يدیلوت ياهورین لک رد« :دید ریز لاثم زا ناوتیم دهدیم
 زا تعیبط ،هداتفا راک هب يرصنع ياهورین اهنآ راک يژرنا زا و )!ياو( دنهدیم لیکشت ار
 هطبار رد ...دناهدش لیکشت دنزاسیم ار دیلوت کینکت هک راک لئاسو و هتفای رییغت یگنهرف رظن
 هفرص راک يژرنا رد ؛دنهدیم ماجنا يداصتقا ًالماک درک لمع کی اهورین نیا راک هسورپ اب
 رد يدیلوت ياهورین )298 هحفص( ».دنهدیم شیازفا ار نآ فرصم يروآراب و دننکیم یئوج
 مدآ هک تسا نآ لثم تسرد نیا !دنهدیم ماجنا يداصتقا درک لمع کی راک هسورپ اب هطبار
 نیا .دنهدیم ماجنا یتایح درک لمع کی تایح هسورپ اب هطبار رد یتایح ياهورین دیوگب
 زا یندرکن رواب شاپ و تخیر کی اب ار مسیسکرام تکرح نیا ؛تسین سکرام نداد حرش
 .تسا ندرک دس تاملک

 ندرک یعامتجا« .درمش ار فورووس هلاقم رد دوجوم ياهشاپ و تخیر هیلک تسا نکمم ریغ
 ...« )313 هحفص( ».دوشیم نایب نآ کلمیام و مدرم رب نآ یعمج تردق دشر رد هقبط کی
 )322 هحفص( ».تسا یعامتجا ياهورین نیب رد لداعت لاکشا يرارق رب یتاقبط هزرابم فده
 تفر شیپ« .دنایعامتجا دض و یفنم ياههدیدپ ًاساسا ،هزرابم و ینمشد ،یعامتجا فالتخا
 مدرم نیب یعامتجا ياهدنویپ دشر ،یعامتجا طباور دشر نآ یساسا موهفم هب یعامتجا
 هعماج ناگدنیامن و - دنک رپ تافرخزم نیا اب ار یئاهباتک دناوتیم مدآ )328 هحفص( ».تسا
 هفسلف ناونع هب اهنآ هضرع ّاما .دننکیم رپ اهنآ اب ار یئاهباتک دنراد يزاوژروب یسانش
 ندرک دنسپ مدرم يارب یشیامزآ اهنت فورووس هلاقم رگا !تسا یئور رپ رگید نیا !مسیسکرام
 تاین هک تفریذپیم یسک ره .درکیمن تواضق تدش نیا هب شاهرابرد مدآ ،دوب مسیسکرام
 رد یهورگ یتقو ّاما .دوبیم نآ رخآ نیا و تسا هدوب قفومان شیامزآ ّاما ،دنابوخ رایسب فلؤم
 و دنناوخیم یعامتجا هفسلف ینابم ار نآ و دننکیم هضرع ام هب ار يزیچ نینچ اهتسیخام
 هب فنادگوب یفسلف ياهباتک رد مسیسکرام »لماکت« ياهشور نیمه هک مینیبیم یتقو
 تخانش نیب کیدزن هطبار کی هک میسریم ریزگان يریگهجیتن نیا هب ،دنوشیم هتفرگ راک
 .دراد دوجو یسانش هعماج رد یعاجترا ياهششوک و یعاجترا
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 A]یفسلف ناشوشغم[ و هفسلف رد بازحا -4
 

 نیا هب رما نیا ّاما .مینک یسررب ار بهذم و مسیخام نیب هطبار هک دنامیم یقاب ام يارب نیا
 هفسلف رد ندوب ههبج یب زا روظنم و دنراد دوجو یبازحا هفسلف رد ًالک ایآ هک دسریم هلأسم
 .تسیچ

 سمل نیون کیزیف طسوت هک تخانش يروئت هلأسم ره اب هطبار رد نیشییپ یسررب نایرج رد
 مسیلآهدیا و  مسیلایرتام نیب هزرابم ام ،دوب هدش حرطم نآ طسوت هک یفسلف هلأسم ره و هدش
 یئارگبتکم لاغشآ تشپ رد ،دیدج کیژولونیمرت لیاسو زا یهوبنا تشپ رد .میدرک لابند ار
 ار یفسلف لئاسم لح رد یساسا شیارگ رد یلصا يدنب فص ود یتسرد هب ام هناداتسا
 ،روعش و دنوش هتفرگ یلوا دیاب یجراخ ناهج ،یکیزیف ،هدام ،تعیبط ایآ .میداد صیخشت
 و یناور ،)دراد دوجو ام نامز جیار يژولونیمرت رد هک یتروص نآ هب - هبرجت( ساسحا ،نهذ
 ود هب ار هفسالف عقاو رد هک تسیاهشیر هلأسم نیا .دنوش هتفرگ رظن رد يوناث دیاب هریغ
 نیا هزوح نیا رب مکاح شاشتغا و هابتشا رازه نارازه عبنم .تسا هدرک میسقت گرزب هاگودرا
 نیا یمالک ياهگنرین و یبتکم لیاسو ،فیراعت ،تاملک ششوپ تشپ رد هک تسا تیعقاو
 عانتما دوخ مسیلآهدیا مالعا زا فنادگوب لاثم ناونع هب( .دناهداتفا رظن زا یساسا شیارگ ود
 :»یبرجت« میهافم »نهذ« و »تعیبط« ،»یکیزیفاتم« میهافم ياج هب ،دنیبیم نوچ دنکیم
 )!تسا هدش ضوع هملک کی .تسا هتفرگ ار یناور و یکیزیف

 ،ینالوط هرود کی دنور رد نانآ هک دریگیم همشچرس تیعقاو نیا زا سلگنا و سکرام غوبن
 رتشیپ ار هفسلف رد یساسا شیارگ کی هک ،دنداد لماکت ار  مسیلایرتام ،نرق مین هب کیدزن
 نیمه هکلب دندرکن فقوت دندوب هدش لح البق هک تخانش يروئت لئاسم رارکت رد هک ،دندرب
 هچ هک دنداد ناشن و-  دندرب راک هب یعامتجا مولع هزوح رد راوتسا يوحن هب ار  مسیلایرتام
 رامش یب ياهششوک ،هنانز فال تایدنرچ ناما یب يزرط هب ،- درب راک هب ار نآ دیاب روط
 ناونع هب ار هریغ و »نیون« شیارگ کی عارتخا ،هفسلف رد »نیون« طخ کی »فشک« يارب
 اب یبتکم يزاب ،یئاهششوک نانچ یمالک تیهام .دنتخیر رود هب لطاب و لاغشآ
 و كرد رد یناوتان ،هنانز فال لئاسو کمک هب عوضوم ندرک دس ،هزات یفسلف »ياهمسیا«
 و سکرام هچ نآ تسا نیا - تخانش يروئت یساسا شیارگ ود نیب هزرابم شور هضرع

 
A- یفسلف ناتخسرس :مجرتم همجرت.    philosophische Wirrköpfe.  S.339  
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  .دندیگنج نآ اب و دندرک بیقعت دوخ تیلاعف مامت رد سلگنا

 ینعی سکرام تشاد هزات سکرام یتقو  1843لاس زا یتسار هب و ،نرق مین هب کیدزن میتفگ
 رظن زا هزادنا یب هک دشیم نردم  مسیلایرتام رازگناینب ،یملع مسیلایسوس رازگ ناینب
  مسیلایرتام نیشیپ لاکشا مامت زا رتراوتسا هسیاقم لباق ریغ يوحن هب و رتینغ يوتحم
 هراشا هفسلف رد هدمع ياهشیارگ هب يروآ تفگش حوضو هب سکرام نامز نآ رد یتح ،تسا

 لقن ار 120خابریوف هب سکرام  1843ربتکا  20خروم همان )nüGr Karl( نورگ لراک .دومن

Deutsch –  121هلجم يارب ییهلاقم نتشون هب ار خابریوف سکرام نآ رد هک دنکیم
Französiche« Jahbücher»  هک دسیونیم سکرام .دنکیم توعد گنیلش هیلع 

 هتفر رتارف اهنآ زا و هتفرگ ربرد ار نیشیپ ياههفسلف هیلک هک دوخ ياهاعدا اب گنیلش نیا
 :دیوگیم يوسنارف نیفراع و اهتسیتنامر هب )گنیلش( وا« .تسا هیام مک يوگرپ کی ،تسا
 مسج داحتا نم :دیوگیم يوسنارف ياهتسیلایرتام هب ؛متسه یسانشادخ و هفسلف داحتا نم
 سکرام A».متسه مسیتامگد رگناریو نم :دیوگیم يوسنارف نایارگکش هب ؛متسه هدیا و
 متسیب نرق رد ای( یتناک ای دنوش هدناوخ یمویه رگا لاح ،»نایارگکش« هک ار هتکن نیا
 صیخشت نامز نآ رد دنرادیمرب دایرف مسیلآهدیا و  مسیلایرتام »مسینامگد« هیلع )یخام
 کچوک یفسلف متسیس نارازه زا یکی طسوت هک دهد هزاجا دوخ هب هک نآ نودب و ؛دوب هداد
 لباقم رد هک ار یتسیلایرتام میقتسم هداج خابریوف قیرط زا دوب رداق ،ددرگ فرحنم كولفم
 »هیامرس« لوا دلج مود پاچ رب راتفگ یپ رد سکرام ،دعب لاس یس .دنک یط تسا مسیلآهدیا
 و نیرتراوتسا ،لگه مسیلآهدیا لباقم رد ار دوخ  مسیلایرتام تیعطاق و حوضو نامه هب تسرد
 رانک ار تنک »مسیویتیزوپ« زیمآ ریقحت يوحن هب وا ؛داد رارق اهمسیلآهدیا نیرتهتفای لماکت
 ناریو ار لگه دندرکیم لایخ هک داد كولفم نادلقم بقل رصاعم هفسالف هب و تشاذگ
 .دندوب هتشگرب مویه و تناک ،لگه زا شیپ تاهابتشا رارکت هب عقاو رد هک یلاح  رد دناهدرک
 ،گنیرود ،گنال ،رنخوب« هب ریقحت نامه اب ناملگوک هب دوخ 1870 نئوژ 27 همان رد سکرام

 لگه کیتکلاید زا يزیچ اهنآ نوچ دنکیم هراشا »هریغ و )Fechner( رنشف

 
A- Karl Marx, Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, 

sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung, Bd. 1, Leipzig 

1874, S. 361  
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 رد سکرام ددعتم یفسلف ياههتفگ رگا هرخالاب و A.دندرکیم تناها وا هب و دندیمهفیمن
 دیهاوخ )رییغت لباق ریغ( تباث یساسا هزیگنا کی دیریگب رظن رد ار وا راثآ ریاس و »هیامرس«
 تمس هب فارحنا و شاشتغا ،ماهبا زیمآ ریقحت ءازهتسا و  مسیلایرتام دیکأت ینعی ،تفای
 رظن زا و دنخرچیم یساسا داضتم دح ود نیا رود سکرام یفسلف ياههتفگ هیلک .مسیلآهدیا
 نیا عقاو رد .تسا »ندوب يدعب کی« و »تیدودحم« نیا اهنآ بیع هنابأمداتسا هفسلف
 تمدخ مسیلآهدیا و  مسیلایرتام نداد یتشآ يارب سناجتمان ياههشقن یسانشزاب زا عانتما
  122 123.تفر شیپ هب هدش فیرعت ًالماک یفسلف هداج کی لوط رد هک تسا سکرام گرزب

 و ًارصتخم دوخ یفسلف راثآ هیلک رد ،وا اب کیدزن يراکمه رد و سکرام اب تقفاوم رد سلگنا
 ،دهدیم رارق مه لباقم رد ار لئاسم هیلک اب هطبار رد یفسلف و یتسیلایرتام طوطخ حوضو هب
 کی« زا »نتشذگ« يارب نایاپ یب ياهششوک 1241892  ای 1888 ای 1878 رد هک نآ نودب
 »مسیلائر« ، »مسیویتیزوپ« نیون شیارگ کی ياعدا ،مسیلآهدیا و  مسیلایرتام »ندوب يدعب
 گنیرود هیلع دوخ گنج مامت سلگنا .دریگب يدج ار رگید یعون هنابآمداتسا مسیناتالراش ای
 هب ار تسیلایرتام گنیرود و ،داهن انب  مسیلایرتام زا راوتسا يرادبناج يارب اضاقت رب ار
 و مسیلآهدیا هب میلست هک یلالدتسا ياهشور هب ،يزادرپ ترابع هب ،بلطم یمالک شاشتعا
 بذک ای   مسیلایرتام رخآ هب ات ای .درک مهتم ،دنراد لابند هب ار یتسیلآهدیا عضوم کی باختنا
 و ؛گینرود یتنآ فارگاراپ ره رد هلأسم يدنب لومرف تسا نیا .یفسلف مسیلآهدیا شاشتغا و
 هجوت نیا هب دنتسناوتن دوب هدش دساف هناداتسا یعاجترا هفسلف اب ناشنهذ هک یناسک اهنت
 طسوت راب نیرخآ يارب و دش هتشون »گنیرود یتنآ« رب همدقم نیرخآ هک ،1894 ات و .دننک
 همادا ملع و هفسلف رد اهتفر شیپ نیرخآ بیقعت هب سلگنا ،تشگ عیسو رظن دیدجت هدنسیون
 لاغشآ و دنام یقاب دوخ راوتسا و نشور عضوم رد دوخ نیشیپ مزع یمامت اب و ،داد
 .تشاذگ رانک و تسش ار دیدج گرزب و کچوک ياهمتسیس

 مولعم »خابریوف گیودول« زا درکیم لابند ار هفسلف رد نیون ياهتفر شیپ سلگنا هک نیا
 رد ناملآ کیسالک هفسلف هرابود دیلوت نوچ یئاههدیدپ زا یتح 1888 همدقم رد .تسا
 )باتک نتم رد و همدقم رد( سلگنا هک یلاح  رد ،تسا هدش رکذ ایوانیدناکسا و سیلگنا
 هک تسا نشورً الماک .درادن ،جیار یئارگمویه و ون یئارگتناک يارب ضحم ریقحت رگم يزیچ
 طسوت یئارگمویه و یئارگتناک یلگه زا شیپ نهک تاهابتشا رارکت هدهاشم زا سلگنا
 رد( لگه هب تشگزاب زا یتح تشاد یبوخ زیچ راظتنا ،سیلگنا و ناملآ زور  دُم هفسلف

 
A- یلسیب زا سکرام )Beesly( یلسیب روسفرپ« :دنکیم تبحص نینچ دوخ  1870ربماسد  13همان رد تسیویتیزوپ 

  1892لاس رد هک ییهدیقع اب ار نیا  »122.دنک رکف اهسوه هیلک هب تسا دیقم نیاربانب و ،تسا ارگتناک کی

  123.دینک هسیاقم ، هدش راهظا یلسکاه نوچ یتسیویتیزوپ دروم رد سلگنا طسوت
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 ياهاطخ ءاشفا هب گرزب نیسیتکلاید و تسیلآهدیا هک تشاد دیما و ،)ایوانیدناکسا و ناتسلگنا
  .دنک کمک یکیزیفاتم و کچوک یتسیلآهدیا

 رد یئارگمویه و ناملآ رد ون یئارگتناک فلتخم ياههتسد یسررب نودب ،ادتبا زا سلگنا
 لک هک دنکیم مالعا سلگنا .دنکیم در ار  مسیلایرتام زا اهنآ یساسا فارحنا ناتسلگنا
 تالیامت نیا هرابرد وا هدیقع و .تسا »بقع هب مدق کی یملع رظن زا« بتکم ود نیا لیامت
 و اهارگتناک نیا »یستیلائر« کش نودب ،جیار يژولونیمرت رب انب »یتسیویتیزوپ« کش نودب
 سلگنا ؟تسیچ درواین ار یلسکاه تسناوتیمن لاثم ناونع هب نانآ نایم رد هک اهارگمویه
 بلج زونه و ،درک بلج ار اهندوک زا يرایسب هک ار »مسیلائر« نیا و »مسیویتیزوپ« نیا
 هک یلاح  رد دننکیم رکذ  مسیلایرتام زا یقاچاق هنالهاج شور کی تلاح نیرتهب رد ،دنکیم
 یبایزرا نینچ رب یمک دیاب مدآ !دننکیم دهع ضقن نآ اب و دنیوگیم ازسان نآ هب ماع ءالم رد
 ،تسیلائر کی ییهسیاقم لباق ریغ وحن هب و گرزب دنمشناد کی - یلسکاه ناموت زا
 اب سلگنا هک دنک كرد ات دنک رکف - ءاکرش و ،خام زا رتتبثم ،تسیویتیزوپ کیو رتتسیلائر
 هب ،»رخأتم مسیویتیزوپ« هب اهتسیسکرام زا یهورگ رضاح یگتفیش زا يریقحت هچ
 .درکیم تبحص هریغ و »مسیلائر نیرتدیدج«

 و  مسیلایرتام زا تافارحنا هب دندوب رداق نانآ .دنتشاد عضوم رخآ هب ات لوا زا سلگنا و سکرام
 ار یلسکاه اهنآ نیاربانب .دنربب یپ »نیون« لیامت ره رد یئارگنامیا و مسیلآهدیا هب میلست
 لابند يارب ار خابریوف اهنآ نیاربانب .دندرک یبایزرا يو یتسیلایرتام تابث هاگدید زا ًارصحنم
 ،درفم ياهتسیلایرتام تاهابتشا رطاخ هب  مسیلایرتام در يارب ،رخآ هب ات  مسیلایرتام ندرکن
 رد ندوبن رداق يارب ،دیدج بهذم کی عارتخا ای نآ يزاسون روظنم هب بهذم اب گنج يارب
 ندوب تسیلایرتام کی یسانش هعماج رد و یتسیلآهدیا يزاس ترابع زا دوخ ندرک صالخ
 .دندرک شنزرس

 ،تشاد دوجو نگزتید فزوژ کیتکلاید مسیلایرتام حرش رد یصاخ تاهابتشا هک نیا دوجو اب
 اب نگزتید درب راک هب و درک كرد ًالماک ار دوخ ياهملعم ياهب نارگ و ریبک تنس نیا وا
 لصا رد درکن ششوک زگره ّاما .دش بکترم يدایز هانگ  مسیلایرتام زا دوخ بیجع تافارحنا
 هظحل رد هشیمه و دنک مَلَع »نیون« رایعم کی درکن ششوک زگره .دربب نآ زا ار دوخ
 هفسلف کی ام هفسلف ؛متسه تسیلایرتام کی نم :درک مالعا هناعطاق و يراوتسا اب ساسح
 رتهدننز همه زا ینایم بزح ،بازحا مامت رد« :تفگ ام نگزتید فزوژ .تسا یتسیلایرتام
 هب دراد مه ملع ...دنوشیم میسقت هاگودرا ود هب رتشیب هچ ره بازحا هک روط نامه ...تسا

 و ،اهنیسیزیفاتم فرط کی :دوشیم میسقت )Generalklassen( یمومع هقبط ود
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 باقلا اب ارگشزاس نازاب لوچاچ و ینایم رصانع A.اهتسیلایرتام ای نانادکیزیف رگید فرط
 فده .دنروخیم زور خرن هب نان - هریغ و هریغ و تسیلائر ،ارگساسحا ،ارگحور - ناشعونتم

 توعد )Retraitebläser( ینیشن بقع هب هک ینیعجترم .تسا ینشور و تیعطاق ام
 يدازآ يارب هک دشاب یناسک مان دیاب تسیلایرتام و ،Bدنناوخیم تسیلآهدیا ار دوخ دننکیم
 عیام و دماج اب بیترت هب ار بزح ود ام رگا ...دننکیم شالت یکیزیفاتم نوسفا زا ناسنا نهذ
  C.دراد دوجو دننام ریمخ کی اهنآ نیب رد مینک هسیاقم

 ریمخ کی هریغ و اهیخام ،»اهتسیویتیزوپ« مامظنا هب هریغ و »اهتسیلائر« !تسرد
 و یتسیلایرتام ياهشیارگ هک دناهفسلف رد ریقحت لباق ینایم بزح کی ؛دناكولفم
 شیارگ ود نیا زا رارف يارب ششوک .دننکیم شوشغم ییهلأسم ره دروم رد ار یتسیلآهدیا
 .»هناراک شزاس يزاب لوچاچ« رگم تسین زیچ هفسلف رد هدمع

 یگداس هب یتسیلآهدیا هفسلف »یملع هناخ شیشک« هک تشادن کش ياهرذ  نگزتید .ژ
 هب ات دشوکیم تیدج هب یملع هناخ شیشک« :تشون وا .تسا راکشآ هناخ شیشک نک شفک
 مهف ،تخانش هزوح رد صوصخ هب« )51 هحفص ،اج نامه( ».دنک يرای یبهذم هناخ شیشک

 شیشک عون ود هک »تسا )Lausgrube( یناد شپش نانچ ناسنا نهذ زا تسردان
 ناشياهفرح اب هک يراوخ هریج نالیصحتلاغراف ».دننک يزیر مخت « نآ رد دنناوتیم

 دوخ )geschraubte( هدیچیپ »مسیلآهدیا« هلیسو هب ار قلخ »لآهدیا شزرمآ« هرابرد
 تسرد« .هفسلف ناداتسا هراب رد نگزتید .ژ هدیقع تسا نیا - )53 هحفص( دننکیم رامحتسا
 هناداتسا شیشک روط نامه ،تسا ناطیش بوخ يادخ داضتم هطقن هک روط نامه

)Kathederpfaffen( تخانش يروئت ».دراد تسیلایرتام رد ار دوخ داضتم بطق مه 
 هیلع اهنت هن و )55 هحفص( ».تسا یبهذم داقتعا هیلع لومش ناهج حالس کی« یتسیلایرتام
 و نیرتهدش هیفصت هیلع نینچ مه هکلب ناشیشک یلومعم و يروص« ،»اوسر« بهذم

    )58 هحفص( »)benebelter( شوشغم ياهتسیلآهدیا هناداتسا بهذم نیرتیلاع

 
A- نگزتید .»اهتسیلآهدیا« تفگیم دیاب وا »اهنیسیزیفاتم« ياج هب :میراد قیقد ان و بیجع ترابع کی زاب اجنیا 

   .دهدیم رارق اهنیسیتکلاید لباقم رد ار اهنیسیزیفاتم رگید ياج رد دوخ

B- تسیچ  مسیلایرتام نانمشد بزح هک دهدیم حیضوت رتقیقد الاح و درک حالصا ار دوخ نگزتید هک دینک تقد.  

C- 1876 رد شهدش هتشون ،تارکومد لایسوس هفسلف يهلاقم "Kleinere philosophische 

Schriften"، 1903، 135 هحفص   
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 .دهد حیجرت شیدنا دازآ ناداتسا »یلد ود« هب ار »یبهذم تقادص« دوب رضاح نگزتید
 ار پیسنرپ اب صاخشا ام اج نآ ،».دراد دوجو یمتسیس لقاال اج نآ« نوچ )60 هحفص(
 کی هفسلف« دیتاسا نایاقآ يارب .دننکیمن ادج کیتارپ زا ار يروئت هک یصاخشا ،میباییم
 )107 هحفص( »...یسارکومد لایسوس لباقم رد عافد يارب تسا ییهلیسو هکلب تسین ملع
 یشیدنا دازآ مغریلع دنناوخیم هاگشناد رای شناد ،داتسا ،فوسلیف ار دوخ هکیناسک مامت«
 لایسوس اب هطبار رد و ...دناهدش قرغ یئارگرادنپ و تافارخ رد شیبامک ،ناشراکشآ
 هار هک نآ يارب لاح« )108 هحفص( ».دنهدیم لیکشت ار دحاو هوبنا ...کی یسارکومد

 ههاریب هب یفسلف و یبهذم )Welch( هدرمشان ظافلا طسوت هک نآ نودب مینک یط ار تسرد

 )der Holzweg der Holzweg( تسردان ياههار نیرتتسردان تسا مزال ،میور
   )103 هحفص( ».مینک هعلاطم ار هفسلف

 هب نایاقآ نیا .هآ .مینک یسررب هفسلف رد بازحا هاگدید زا ار ناشبتکم و سویرانوآ ،خام لاح

 داضتم هطقن کی رگا و دننکیم تاهابم دوخ partisanship-non ندوب ههبج یب
 هیلک ياههتشون هیلک زا هک يزمرق خن .تسا تسیلایرتام  ...اهنت و زیچ کی نیا دنراد
 رارق مسیلآهدیا و  مسیلایرتام »قوفام« ار دوخ هک تسیاهناقمحا ياعدا ،درذگیم اهتسیخام
 عاطقناالب فنص لک عقاو رد ّاما ؛تسا نتشاذگ رس تشپ ار »كورتم« زت یتنآ نیا ،دهدیم
 تیاده  مسیلایرتام هیلع ار یپ رد یپ تخاون کی ياهزرابم و دروخیم رس مسیلآهدیا هب دراد
 عارتخا رگم دنتسین يزیچ سویرانوآ نوچ یسک هناکریز تخانش يروئت ياهگنرین .دنکیم
 ،عقاو رد ّاما ؛»دوخ نآ زا« یفسلف هقرف کی ندروآ دوجو هب يارب یششوک رگم ،هنابآمداتسا
 نیا طسوت هک ییینیع شقن ،نردم هعماج رد اهشیارگ و اههدیا هزرابم یمومع طیارش رد
 ییرب هار ندرک فاص ینعی .تسا یکی دروم ره رد دوشیم يزاب تخانش يروئت ییهگنرین
 دشاب دناوتیمن یفداصت نیا عقاو رد .ندرک تمدخ اهنآ هب هنانمؤم و یئارگنامیا و مسیلآهدیا
 طسوت ،دراو لثم یسیلگنا نایارگحور طسوت اهتسیسیتیرکویرپما کچوک ییهبتکم هک
 طسوت و ،دنیاتسیم  مسیلایرتام هب شاهلمح رطاخ هب ار خام هک يوسنارف ون نایارگداقتنا
 راوخ هریج نالیصحتلاغراف« نگزتید ترابع !دنوشیم نیسحت یناملآ نایارگتاذ
 .دنکیم تباصا فده هب ًاقیقد اهنآ بتکم لک و سویرانوآ ،خام دروم رد »یئارگنامیا

 شزاس« ار مسیسکرام و مسیخام دنتفرگ هدهع هب هک تسا یسور ییهتسیخام تبیصم نیا
 نیئاپ هب یبیشارس رد هجیتن رد و دندرک دامتعا هفسلف عجترم ناداتسا هب هک ،»دنهد
 راک هب سکرام لیمکت و هعسوت ییرب ددعتم ییهششوک رد هک یلمع ییهشور .دندروخرس
 زا ،دننکیم لوبق ار دلاوسا سپس ،دنناوخیم ار دلاوسا اهنآ .دوبن هناداتسا یلیخ دندش هتفرگ
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 کی هب یتح دسریم هفسلف هب تبون .دنناوخیم مسیسکرام ار نآ و دننکیم لوق لقن دلاوسا
 یشزرا اب تامدخ کیزیف و خیرات ،یمیش صاخ ياههتشر رد دنرداق هک ناداتسا نیا زا رفن
 یمومع يروئت هب تبون یتقو هک لیلد نامه هب ؟ارچ .درک دامتعا ییهرذ ناوتیمن دنهد هئارا
 دنشاب رداق تسا نکمم هک یسایس داصتقا ناداتسا زا رفن کی هب یتح دسریم یسایس داصتقا
 دامتعا ییهرذ ناوتیمن دنهد هئارا یشزرا اب تامدخ یصصخت و یعقاو تادهاشم هتشر رد
 ناداتسا ،لک رد .تسا رادههبج ملع کی تخانش هزادنا هب مه نیا نردم هعماج رد نوچ .درک
 ناداتسا هک یلاح  رد ،رادهیامرس هقبط هدرک لیصحت ياهيرازاب رگم دنتسین يزیچ داصتقا
 .دناناسانش ادخ هدرک لیصحت ياهبایرازاب هفسلف

 »نابایرازاب« نیا ياهدرواتسد رب دنناوتب هک تسا نآ دروم ود ره رد اهتسیسکرام هفیظو
 يداصتقا ياههدیدپ یسررب رد ییهرذ امش لاثم ناونع هب( دننک لیدعت ار اهنآ و دنبای طلست
 دنناوتب و )دیشاب هدرک عوجر نابایرازاب نیا ياهراک هب هک نآ رگم تفر دیهاوخن شیپ نیون
 تاقبط و اهورین يدنب فص لک اب و دننک لابند ار دوخ طخ ،دننزب ار نآ یعاجترا لیامت
 !دندوبن نآ ماجنا هب رداق ام ياهتسیخام هک تسیزیچ نامه تسرد نیا و .دنگنجب ام نمشد
 فرط زا یکسراچانول .دننکیم تیعبت هنابآمداتسا یعاجترا يربهر زا راوهدرب يوحن هب اهنآ
 نیا لاکشا ».میئوجتسج لاح رد ّاما .میاهتفر هار یب هب ام دیاش« :تشون »تاعلاطم« نیفلؤم
 !دیوشیم وجتسج دیراد هک دیئامش هکلب ،دینکیم وجتسج دیراد هک دیتسین امش نیا هک تسا
 تسیسکرام دیهاوخیم امش نوچ( دوخ یتسیسکرام هاگدید اب ینعی ،دوخ هاگدید اب امش
 ار دوخ تالوصحم ،دیآیم امش تمس هب دُم ،دیوریمن يزاوژروب یفسلف ُدم تمس هب )دیشاب
 هراکناوپ روتسد قبط رتدعب زور و خام روتسد قبط دعب زور ،دلاوسا روتسد قبط زور کی هک
 ،»کیتژرنا«( هناقمحا »کیروئت« لئاسو نیا .دنکیم بلاق امش هب هتفرگ یتسیلآهدیا هزم
 بتکم کی ياهزرم رد[ ،دینکیم رواب یماخ نیا هب امش هک )هریغ و »لخادت« ،»رصانع«
 لئاسو نیا یعامتجا و کیژولوئدیا لیامت هک یلاح  رد A]،دننامیم یقاب کچوک و گنت
 هب و ،دوشیم هداد صیخشت اهتسیتامگارپ و اهنیتاپول ،نایارگداقتنا ،اهدراو طسوت هلصافالب
 هب »یکیزیف« مسیلآهدیا و مسیسیتیرکویرپما يارب یگتفیش .دنکیم تمدخ اهنآ دصاقم
 ّاما ؛دوشیم در »کیژولویزیف« مسیلآهدیا و ون یئارگتناک يارب یگتفیش تعرس نامه
 مسیلآهدیا عفن هب ار نآ لئاسو و دریگیم اهیگتفیش نانچ زا ار دوخ روبع قح یئارگنامیا
 .دهدیم رییغت قیرط نارازه هب یفسلف

 هنوگچ هک دهدیم ناشن یلاع يوحن هب یعیبط ملع تمس هب لیامت و بهذم تمس هب لیامت
 

A- دنوشیم دودحم کچوک ود ره بتکم کی هب :مجرتم همجرت،  

verbleiben in den Grenzen einer ganz engen, winzigen Schule,...   S. 347 
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 .دنک هدافتسا مسیسیتیرکویرپما زا اوژروب نیعجترم طسوت دناوتیمً اعقاو هقبط کی

 کی رد یکسراچانول هک تسا فداصت کی نیا دینکیم رکف ایآ .دیریگب رظن رد ار لوا هلأسم
 يزاسادخ«[ زا هک تفر اج نآ ات هدش تیاده مسیسکرام هفسلف هیلع هک یعمج راک
 رکف نینچ رگا B؟دنک تبحص هریغ و »یبهذم داحلا« زا ،A]»ناسنا ياهیئاناوت  نیرتیلاع
 نایرج لک رد یتسرد هب ار همه یسور ياهتسیخام هک تسا نآ رطاخ هب اهنت نیا دینکیم
 هجو چیه هب اهنت هن دروخرب نیا ،دناهدرکن ربخ اب بهذم هب تبسن نآ دروخرب و اپورا رد یخام
 زا ،تسنآ دض رایسب هکلب ،تسین خابریوف یتح و نگزتید .ژ ،سلگنا و سکرام دروخرب هیبش
 »تسین داضت رد داحلا اب هن و نامیا اب هن« مسیسیتیرکویرپما هک نیا رب رئاد تلوزتپ راهظا

(Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung، دلج 
 همجرت( »تسا یصخش عوضوم کی یبهذم هدیقع« هک خام مالعا ای )351 هحفص ،کی
 یعاجترا ًاتحارص تارظن ،حیرص یئارگنامیا هب و دوشیم عورش )434 هحفص ،يوسنارف
 متخ نایارگتاذ هیلک و سوراک ،دیاتسیم ار وا مه خام و دیاتسیم ار خام هک سویلنرک مظعا
 یئارگنامیا لباقم رد یگیام ورف دوخ هلأسم نیا دروم رد فوسلیف کی ندوب یثنخ .دوشیم
 و دنوریمن رتالاب ندوب یثنخ نیا زا دوخ یتخانش تامدقم رطاخ هب سویرانوآ و خام و ،تسا
  125 126.دنورب دنناوتیمن

 هیلک ،دینکیم یفن دوش هداد ام هب ساسحا رد هک ار ییینیع تیعقاو امش هک نیمه
 یئارگینهذ مسیسیتسونگآ هب نوچ ،دیاهداد تسد زا ار یئارگنامیا هیلع دوخ ياهحالس
 ینیع تیعقاو یکاردا ناهج رگا .دهاوخیم یئارگنامیا هک تسیزیچ نآ مامت نیا و دیاهدیطلغ
 دای هب( .تسا هدش هتسب يرگید »تیعقاو هبش« ای »تیعقاو« ره يور هب رد تقو نآ تسا
 موهفم	کی ادخ دننکیم مالعا هک درک لوبق ار نایارگتاذ »مسیلائر« فرازاب هک دیروآیب
 رد ریذپان نایاپ يوحن هب دیاب و دناوتیم هدام ،تسا تکرح رد هدام ناهج رگا )تسا "یعقاو"
 .دوش هعلاطم ،هدام نیا تکرح ،تکرح نیا یئزج و هدیچیپ تیاهن یب ياههخاش و اهیلجت
 چیه تسانشآ نآ اب یسک ره هک یجراخ و »یکیزیف« ناهج ءاروام رد ، نآ ءاروام رد ّاما
 رد دنرابیم اهتسیلایرتام رب هک ازسان ناراب و  مسیلایرتام اب تموصخ و .دشاب دناوتیمن يزیچ

 
A- ناسنا رتیلاع ياهیئاناوت زا يزاس ادخ« :مجرتم همجرت« 

 “ Vergottung der höchsten menschlichen Potenzen“...  S. 348  

B- 125 ،179 و 157 تاحفص یتاعلاطم Zagranitschnaja Gazeta  رد یملع مسیلایسوس زا فلؤم نیمه 

 ،10 هرامش ،Obrazovanija، 1908  126  رد و )5 هحفص ،3 هرامش( دنکیم تبحص نآ یبهذم تیمها

   ».دوشیم هتخپ نم نورد رد هزات بهذم کی هک تساهتدم« :دیوگیم تحارص هب 164 هحفص
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 هتشاد همادا زورما هب ات همه نیا .تسیداع لاور کی اپورا کیتارکومد و ندمتم ياهروشک
 راب کی یتح هک دوشیم هتشادهگن ناهنپ مومع زا سور ياهتسیخام طسوت همه نیا .تسا
 هیلع ءاکرش و تلوزتپ ،سویرانوآ ،خام طسوت هک ار یتالمح یگداس هب دندرکن ششوک
 عفن هب نگزتید .ژ و سلگنا ،سکرام ،خابریوف طسوت هک یتاراهظا اب هدش  مسیلایرتام
 .دننک هسیاقم هتفرگ تروص  مسیلایرتام

 .تشاد دهاوخن يدوس یئارگنامیا هب سویرانوآ و خام لیامت »نتشادهگن ناهنپ« نیا ّاما

 هک )Schande( یبادنگ زا ار عجترم ناداتسا نیا دناوتیمن سک چیه .دنراکشآ اهتیعقاو
 و اهتسیتامکارپ ،رلکل ،نردلوس تربوش ،پوش ،ون نایارگداقتنا ،دراو ياهینیریش هطساو هب
 ،داتسا و فوسلیف ناونع هب روکذم صاخشا ذوفن .دهد تاجن ،دناهدش هتشاذگ نآ رد هریغ
 اهنآ هک یصاخ تایبدا و اوژروب ینعی »هدرک لیصحت« دارفا نیب رد اهنآ ياههدیا تیبوبحم
 .تسا سویرانوآ و خام صاخ کچوک بتکم زا رتینغ و رتعیسو راب اههد دناهدروآ دوجو هب
 شاجایتحا هزادنا هب یسک ره .دنک تمدخ ،دننک تمدخ دیاب هک یئاهنآ هب کچوک بتکم نیا[
  A].دریگیم هرهب کچوک بتکم نیا زا

 لوصحم اهنآ ؛دنتسین ینثتسم هدروآ دورف رس اهنآ هب یکسراچانول هک يروآ مرش ياهزیچ
 اب فلؤم »بوخ تاین« ساسا رب نانآ زا ناوتیمن .دنایسور و یناملآ مسیسیتیرکویرپما

 ینعم ًامیقتسم ینعی ،لومعم و میقتسم ینعم ،نیا رگا ؛درک عافد وا تاملک »صاخ ینعم«
 هب نوچ B]؛میدرکیمن ثحب فلؤم اب هجو چیه هب ام تروص نیا رد[ تشاد هنایارگنامیا
 رد ًاقیقد ار یکسراچانول لوتانآ تاداهظا هک درک ادیپ ار یتسیسکرام دشیمن دایز لامتحا
 هب ًارصحنم )تسین نینچ زونه و( تسین نینچ رگا .دهدن رارق هوورتسا رتپ اب يدحاو هلوقم
 زونه هک یتقو ات میگنجیم میراد و مینکیم كرد ار »صاخ« ینعم ام هک تسا نآ هطساو
 تاراهظا گنن تسرد نیا .دشاب هتشاد دوجو هناقیفر طوطخ رد گنج کی يارب ییهنیمز
 يالب تسرد نیا .دنک طوبرم »بوخ« تاین اب ار اهنآ تسناوت وا هک-  تسا یکسراچانول

 ،)Karp( پراک ،مات ینهذ عوضوم »بوخ« تاین تلاح نیرتهب رد هک - تسوا »يروئت«

 
A- نوچ دریگیم رارق هدافتسا دروم و دنکیم تمدخ ،دننک تمدخ دیاب هک یئاهنآ هب کچوک بتکم نیا :مجرتم همجرت 

  .تسا نتفرگ رارق هدافتسا دروم راوازس

Das Schülchen dient, wem es zu dienen hat. Man bedient sich dieses 
Schülchen nach bedarf.   S. 349 

B-  مینکیمن عطق فلؤم اب  ار تاعوضوم ثحب ام :مجرتم همجرت  

, so würden wir mit dem Verfasser überhaupt nicht diskutieren;   S.349 
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 یتاراهظا نینچ یعامتجا تیمها هک یلاح  رد  .تسا )Sidor( رودیس ای و )Pjotr( رتوجپ
 .دهد فیفخت ار نآ دناوتیمن یحیضوت ای طایتحا چیه و ،تسارچ و نوچ یب و ریذپان راکنا
 )دوش هسیاقم یناملآ باتک  350هحفص لوا(

 »ناسنا ياهیئاناوت نیرتیلاع زا يزاسادخ« نیب کیژولوئدیا یکیدزن هک دشاب روک دیاب مدآ
 نیا .دنیبن ار فنادگوب یکیزیف تعیبط لک ياج هب یناور »یمومع ینیشناج« و یکسراچانول
 زا رگید دروم رد و هدش نایب یسانشابیز هاگدید زا ًاساسا دروم کی رد ؛تسا هشیدنا نامه
 هیواز کی زا و ینمض روط هب ،هلأسم هب ندش کیدزن اب »ینیشناج« .تخانش يروئت هاگدید
 ندرک نیشناج اب و ناسنا زا »یناور« ندرک ادج اب ار »ناسنا ياهیئاناوت نیرتیلاع« توافتم
 ،یکیزیف تعیبط لک ياج هب »لک رد« تایح یب - یهلا ،درجم ،هدرتسگ »یناور« کی
 یفرعم »هبرجت یقطنم ریغ نایرج« رد هک چیوکشوی »مالک« هرابرد و .تسا هدرک نیزگیاج
  ؟هچ ،هدش

 رد قیمع همه ام ياهتسیخام و .تسا هداتفا ریگ هدنرپ ،دتفایب ریگ هدنرپ ياپ کی رگا
 ریگ ییهظحل زا اهنآ .هدش فیعض و رایشوه یئارگنامیا کی رد ینعی ،دناهتفر ورف مسیلآهدیا
 کی ناونع هب هکلب یجراخ ناهج زا يریوصت ناونع هب هن ار »ساسحا« هک دناهداتفا

 .سک چیه هدارا ،سک چیه حور ،سک چیه نهذ ،سک چیه ساسحا .دنتفرگ صاخ »رصنع«
 هک دسانشن زاب ار یتسیلایرتام يروئت نیا رگا دسریم نآ هب راچان هب ناسنا هچ نآ تسا نیا
 .دنکیم سکعنم ار یعقاو ینیع رظن زا یجراخ ناهج کی ناسنا نهذ

 

 خام تسنرا و لکهه تسنرا -5
 

 - مینک یسررب یعیبط مولع هب تبسن ار یفسلف نایرج کی هباثم هب مسیخام دروخرب لاح
 هک تسا یمسا نیا و .دگنجیم یعیبط مولع »کیزیفاتم« اب رخآ هب ات لوا زا مسیخام لک
 ،هتفاین لکش ،هتسنادان ،يزیرغ داقتعا هب ینعی دنهدیم یملع - یعیبط  مسیلایرتام هب اهنآ
 ناهج ینیع تیعقاو اب هطبار رد نادنمشناد بلاغ تیرثکا هک ياهناهاگآان یفسلف رظن زا
 نیا اب هطبار رد ام ياهتسیخام .دنامیهس نآ رد هتفای ساکعنا ام روعش طسوت هک یجراخ
 نادنمشناد يزیرغ  مسیلایرتام نیب ریذپان یئادج هطبار و دننکیم يرابگرم توکس تیعقاو
 راب اهدص و شیپ اهتدم هک یشیارگ ،شیارگ کی ناونع هب ار یفسلف  مسیلایرتام و یعیبط
  .دنیامنیم شوشغم و کیرات هدش دییأت سلگنا و سکرام طسوت
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 :دوخ راک نیلوا رد وا .دیریگب رظن رد ار سویرانوآ

 Philosophie als Denken der Welt gemäß dem Prinzip des 
kleinsten Kraftmasses 

 هلمح یملع - یعیبط  مسیلایرتام ینعی یعیبط مولع کیزیفاتم هب 1876 لاس رد هدش رشتنم
 ار دوخ تارظن هک نآ نودب ّاما( درک فارتعا  1891لاس رد وا دوخ هک روط نامه و A.درک
  .درک هلمح B]تخانش يروئت  مسیلآهدیا[ هاگدید زا نآ  هب ،)!»دنک حیحص«

 هیلع ار یعطقنیال گنج 1906 ات )رتدوز یتح ای(  1872لاس زا وا .دیریگب رظن رد ار خام
 ییهدع« هک دنک فارتعا هک دوب نادجواب ردق نآ وا ّاما .تخادنا هار هب یعیبط ملع کیزیفاتم
 میهس وا تارظن رد »نادنمشناد زا یمک رایسب دادعت« ّاما )نایارگتاذ مامضنا هب( »فوسلیف
 هک درک فارتعا تقادص اب مه 1906 لاس رد خام )9 هحفص ،»اهساسحا لیلحت«( .دندوب

 ،مود پاچ ،Erkenntnis und irrtum( ».دنامسیلایرتام رادبناج نادنمشناد تیرثکا«
 )4 هحفص

 ganz( ًالماک یعیبط مولع« هک تشادرب گناب 1900 لاس رد وا .دیریگب رظن رد ار تلوزتپ

und gar( دوش هیفصت دیاب زونه اهنآ ’هبرجت‘» ».دناهدش عابشا کیزیفاتم زا.« 

(Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung, Bd. 1, 

S. 343( هداد ینیع تیعقاو یئاسانشزاب یمامت زا ار هبرجت تلوزتپ و سویرانوآ هک مینادیم 
 ینیب ناهج« :درک مالعا 1904 لاس رد تلوزتپ .دننکیم »هیفصت« ام هب ساسحا رد هدش
 ،اهنآ يارب ...تسین ناتساب نایدنه ینیب ناهج زا رتهب چیه ًاساسا نردم دنمشناد یکیناکم
 هزادنا نامه هب هوبنا کی يور ای دشاب هتشاد رارق ییهناسفا لیف کی يور ناهج هک نیا
 هب هن و دنوشیم روصت یعقاو C]تخانش يروئت[ رظن زا هک-  اهمتا و اهلوکلم زا ییهناسفا

  )176 هحفص ،مود دلج( ».تسا توافت یب - )bloss bildlich( هراعتسا تروص

 اب دوخ یکیدزن زا هک دوب دنموربآ ردق نآ هک یتسیخام اهنت .دیریگب رظن رد ار یلیو
 همه زا یعیبط مولع ...« :درک مالعا  1905 لاس رد مه وا کلاذعم ،دوش راسمرش نایارگتاذ
 ».مینک صالخ نآ زا ار دوخ دیاب ام هک دنتسه یتیرمآ اهرظن يرایسب زا هتشذگ زیچ

 
A- هریغ و  112 و  79 شخب  

B- یناملآ نتم      یتخانش مسیلآهدیا :مجرتم همجرت: des Erkenntnistheoretischen Idealismus 

C- یناملآ نتم     .یتخانش :مجرتم همجرت: Erkenntnistheorie    S. 258   
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(gegen die Schulweisheit، 158 هحفص( 

 ،اهلوکلم ،اهمتا نتفرگ رظن رد .تسا لماک عاجترا ،ضحم یشیدنا کیرات امامت نیا ّاما
 رد هدام یعقاو ینیع رظن زا تکرح زا تسرد ًابیرقت ساکعنا کی ناونع هب هریغ و اهنورتکلا
 هک تسین بجعت ياج !تسا هداتسیا نآ يور ناهج هک تسا یلیف هب داقتعا لداعم ام نهذ
 طسوت زاب شوغآ اب زور دُم مسیویتیزوپ ياهگنر و هالک رد هتسارآ ،شیدنا کیرات نیا
 ،ملع »کیزیفاتم« هب راوهناوید هک درادن دوجو مه ارگتاذ کی یتح .دش هتفریذپ نایارگتاذ
 ،)نآ يازجا و( هدام ینیع تیعقاو یسانشزاب رطاخ هب ًاقیقد نادنمشناد  »مسیلایرتام« هب
 نآ زا شیپ اهتدم .دنکن هلمح نادنمشناد طسوت هریغ و هریغ و تعیبط نیناوق ،ناکم ،نامز
 اب رلکل ،دندش ببس ار »یکیزیف مسیلآهدیا« هک دنریگ تروص کیزیف رد نیون تایفشک هک

 ملع طلسم یتسیلایرتام )Grundzug( شیارگ« اب یماح کی ناونع هب خام زا هدافتسا

 نردلوس تربوش ،دیگنج )Der Realismus usw., 1879 مشش شخب ناونع( »نردم

 Grundlagen einer شخب ناونع( »یعیبط ملع کیزیفاتم« اب
, 1884Erkenntnistheorie( نیا ،یملع - یعیبط »مسیلایرتام« اب کمر .دیگنج 

und Philosophie , 1882, Kantianismus( دیگنج »رازاب و هچوک کیزیفاتم«
S. 17( هریغ و هریغ و. 

 یعیبط  مسیلایرتام »یکیزیفاتم هصیصخ« هرابرد یخام هدیا نیا زا قح رب ًالماک نایارگتاذ
 ياهيروئت رد یعیبط ملع رگا .دندرک هنایارگنامیا هدرپ یب و میقتسم يریگهجیتن یملع -
 و یناسنا هبرجت لاکشا ،اهناشن ،اههراعتسا اهنت هکلب ،دنکیمن مسر ار ینیع تیعقاو دوخ
 رگید ییهزوح رد دوخ يارب تسا زاجم رشب هک تسین نیا رد یکش ،دنکیم مسر ار هریغ
 .هریغ و ادخ نوچ ،دنتسین »یعقاو« رتمک هک دنک قلخ »یمیهافم«

 نامه هب خام .حیسم يارب تسا یحیسم يادوهی ینیریش لثم ملع يارب دنمشناد خام هفسلف
 راکنا .دهدیم ول یئارگنامیا ناتسد رد ار ملع یفسلف مسیلآهدیا هاگودرا هب درمت اب ،قیرط
 هزرابم زا هک یتقو ام .تسا یعاجترا هدیدپ کی رظن ره زا یملع - یعیبط  مسیلایرتام زا خام
 همادا نهک هفسلف هاگدید بسک هب هک نادنمشناد تیرثکا اب »یکیزیف ياهتسیلآهدیا«
 يرتشیب حوضو هب مه زاب ار نیا ام .میدید ینشور هب ار رما نیا میدرکیم تبحص ،دنهدیم
 نالهاج نایم رد( هتسجرب فوسلیف اب ار لکهه تسنرا هتسجرب دنمشناد رگا دید میهاوخ
 .مینک هسیاقم خام تسنرا )عجترم

 يوحن هب تخیگنارب یندمتم روشک ره رد لکهه تسنرا »ناهج يامعم« هک ینافوط
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 فرط زا و هداد ناشن ار نردم هعماج رد هفسلف نتشاد ههبج هصیصخ فرط کی زا هتسجرب
 تیعقاو نیا .ار مسیسیتسونگآ و مسیلآهدیا اب  مسیلایرتام هزرابم یقیقح یعامتجا تیمها رگید
 رد و دش همجرت اهنابز هیلک هب هلصافالب هک ،تفر شورف هب هخسن رازه اهدص رد باتک هک
 نایم رد ار دوخ هار« باتک نیا هک دهدیم ناشن حوضو هب دش رهاظ نازرا تمیق اب ياهپاچ
 ار اهنآ هراب کی هب لکهه تسنرا هک دنراد دوجو يرایسب ناگدنناوخ هک ،»تسا هتفای اههدوت
 .یتاقبط هزرابم رد دش ییهحلسا دنسپ مدرم کچوک باتک نیا .تسا هدیشک دوخ تمس هب
 لکهه ندرک دوبان و ندرک موکحم هب ناهج زا يروشک ره رد یسانش ادخ و هفسلف ناداتسا

 زا ات تفاتش ،)Lodge( جدول یسیلگنا روهشم نادکیزیف .دندز تسد نکمم قیرط ره هب
 هوزج رد ات تفر ناملآ هب نوسلواج ياقآ یسور نادکیزیف .دنک عافد لکهه لباقم رد ادخ
 همه نونکا هک دزاس نئمطم ار مرتحم نالهاج و دنک هلمح لکهه هب يروآ مرش یعاجترا
  A.»دنرادن ار هناحول هداس مسیلائر« عضوم نادنمشناد

 طسوت هک دوبن یئازسان چیه .دنرامش یب دنتسویپ لکهه هیلع لادج هب هک یناسانش ادخ
 - ناشیگدنز رد راب نیلوا يارب دیاش-  هک نیا ندید B.دنشاب هدیرابن وا رب هفسلف ناداتسا
 ،تسا هدش هدیکورچ و کشخ ،یئارگبتکم ناج یب ياضف رد هک اهیئایموم نیا نامشچ
 هدش خرس دوب هدز اهنآ هب لکهه هک ییهدیشک زا ناشهنوگ و هدرک ندیشخرد هب عورش
 هلان مشخ اب ،يروئت نیرتدرجم هجیتن رد و صلاخ ملع هتسجرب ناشیشک .دوب یئاشامت ،تسا
 سکیدآ ،ارگتاذ کمر ،تسیلآهدیا نوسلوئلپ( یفسلف ناناجتخس هزوز رسارس رد و دندادرس
 صیخشت لباق حوضو هب هزیگنا کی )دشاب دهاوخیم هچ ره ،ناشمسا هک نارگید و یتناک
 تیمها و شزرا رد قارغا« هیلع ،»مسیتامگد« هیلع ،ملع »کیزیفاتم« هیلع همه اهنآ :تسا
 نیا !وا رب تنعل - تسا تسیلایرتام کی وا .دنا»یملع - یعیبط  مسیلایرتام« هیلع ،»ملع
 .دنازوسیم ار ردق نارگ ناداتسا صوصخ هب هچ نآ تسا

 
A- O. D. Chwolson, "Hegen, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebet", 1906, 

Vgl. S. 80  

B- تیمشا شیرنیاه هوزج Der Kampf und die Welträtsel )1900 نُب ،»ناهج يامعم« رس رب گنج) 

 .دهدیم ناشن هداتفا هار هب لکهه هیلع یسانش ادخ و هفسلف ناداتسا طسوت هک یگنج زا بوخ ًاتبسن  ریوصت کی
 .تسا هدش یمیدق رگید هوزج نیا ّاما
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 ار  مسیلایرتام لکهه دوخ هک تسا نآ Aيدژارت-  يدمک نیا مامت رد هجوت لباق هتکن و
 بهذم هکلب ،دنکیمن در ار بهذم اهنت هن وا هوالع هب .دنکیم در ار بقل نیا و دنکیم راکنا

 داحلا« ای )Bulgakow( فوکاگلوب »يداحلا نامیا« لثم يزیچ( دنکیم عارتخا ار دوخ
 سپ .دنکیم يرادفرط ملع و بهذم داحتا کی زا لصا ساسا رب و )یکسراچانول »یبهذم
 ؟درک عورش ار عازن نیا »یکلسم تسردان كرد« هچ ؟تسیچ هرابرد همه نیا

 يارب وا ینارگن ،عطاق رادههبج ياهفده نتشادن ،لکهه یفسلف یماخ هک تسا نیا هتکن
 ياهحرط و هناراک شزاس تالیامت ، مسیلایرتام هیلع بلاغ هنالهاج يرواد شیپ هب مارتحا
  مسیلایرتام يریذپان عمق و علق هب ،وا باتک یمومع حور هب همه نیا بهذم هرابرد وا یصخش
 ،یمسر هناداتسا یسانش ادخ و هفسلف یمامت اب نآ يریذپان شزاس و یملع - یعیبط
 هچ نآ ّاما ،دنک هطبار عطق نالهاج اب دنکیمن یعس ًاصخش لکهه .داد يرتشیب یگتسجرب
 دوجوم یفسلف مسیلآهدیا زا ییهتسد ره اب ًاقلطم دهدیم حرش یلزلزتمان ماخ داقتعا نانچ اب وا
 هک تلوزتپ ات نمتراه کی یعاجترا ياهيروئت نیرتماخ زا ،اههتسد نیا مامت .تسا راگزاسان
 ،تسیسیتیرکویرپما خام ات ،تساهتسیویتیزوپ نیرتورشیپ و نیرتیقرتم ،نیرخآ دنکیم لایخ
 کی یسانشزاب هک ،تسا »کیزیفاتم« کی یملع - یعیبط  مسیلایرتام هک دنراد قفاوت همه
 »هناحول هداس مسیلائر« دراد رارق ملع ياهيریگهجیتن و اهيروئت ناینب رد هک ینیع تیعقاو
 هناداتسا یسانشادخ و هفسلف یمامت يارب هک نیرتکد نیا يارب و .هریغ و تسا ضحم
 هک دنمشناد نیا .ناشتروص هب تسیاهدیشک لکهه باتک زا هحفص ره ، تسا »سدقم«
 نایاپ نادنمشناد بلاغ تیرثکا هدش سرغ مکحم رایسب تالیامت و اهتیساسح کش نودب
 هفسلف هک ار هچ نآ یناسآ و یگداس هب ًاروف ،درک نایب ار متسیب نرق زاغآ و مهدزون نرق
 هک ار تیعقاو نیا ینعی درک راکشآ دراد ناهنپ دوخ زا و مومع زا درکیم ششوک هناداتسا
 رازه یعاسم و اهششوک هیلک و دنکیم دشر رتمکحم و رتعیسو هچ ره هک دراد دوجو یئانبم
 رگید و مسیسیتیرکویرپما ،مسیلائر ،مسیویتیزوپ ،مسیلآهدیا کچوک بتکم کی و
 داقتعا نیا .تسا یملع - یعیبط  مسیلایرتام انبم نیا .دنکیم ناغاد ار اهیئارگشاشتغا

 زا یئاهریوصت ام ياهساسحا هک  )تیناسنا مامت رگید ترابع هب( »حول هداس ياهتسیلائر«
 زرط هب دراد هک تسیداقتعا ،نادنمشناد هدوت داقتعا دنتسه یعقاو ینیع رظن زا ناهج کی
 .دباییم تردق و دنکیم دشر یتخاون کی

 
A- یهباشم ياههمان لکهه هک نآ زا دعب .دش لکهه ناج هب (1908( لاسما راهب رد هک دوب يدصق ءوس کیژارت لماع 

 یناملآً اتقیقح حور اب رفن کی ،دندادیم هریغ و »نومیس« ،»دحلم« ،»گس« نوچ یباقلا هب وا هک درک تفایرد

  .درک باترپ انی رد لکهه هعلاطم قاطا هرجنپ هب کچوک نادنچ هن یگنس
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 هب دیدج تخانش يروئت »ياهمسیا« نیعرتخم و دیدج یفسلف بتاکم ناراذگ هیاپ رما
 کچوک ياهمتسیس رد تسا نکمم اهنآ .تسا هتفر نایم زا ریذپان هراچ و یعطق يوحن

 لد زا يزیچان هدع هجوت دننک یعس تسا نکمم اهنآ ؛دننزب اپ و تسد دوخ »یلصا«
 ای یکیتیرکویرپما یکسنیچبوب «!اهآ« تفگ وا یسک هچ هک بلاج ثحب نیا هب ار ناگتخاب
 کی داجیا فقو ار دوخ یتح تسا نکمم اهنآ ؛دننک بلج 127،یتسینومویرپما یکسنچیود
 و اهناسون مغریلع ،ملع لماکت دنور ّاما .»نایارگتاذ« لثم ،دننک »صاخ« هدرتسگ تایبدا
 زورید یگتفیش مغریلع ،شانادنمشناد  مسیلایرتام هتساوخان هصیصخ مغریلع ،شاياهگنرد
 دراد ،زور دُم »یکیزیف مسیلآهدیا« هب زورما  یگتفیش ای زور دُم »یکیژولویزیف مسیلآهدیا« هب
 رگید راب کی و دراذگیم رانک و دیوشیم ار کچوک ياهگنرین و اهمتسیس نیا هیلک
 .دروآیم ولج هب ار یملع - یعیبط  مسیلایرتام »کیزیفاتم«

 يروئت »تایح ياهیتفگش« رد لکهه .لاثم کی رد لکهه ياههتفگ زا يریوصت مه نیا
 هسیاقم تاکن نیرتبلاج ام .دنکیم هسیاقم ارگهناگود تخانش يروئت اب ار ارگتدحو تخانش
 :Aمیروآیم ار

 

 ارگهناگود تخانش يروئت  ارگتدحو تخانش يروئت

 وضع هک تسا یکیژولویزیف هسورپ کی تخانش
 .تسا زغم نآ یحیرشت

 دوجو هب نآ رد تفرعم هک ناسنا زغم تمسق اهنت
 ءاشغ رد دودحم یناکم رظن زا هزوح کی ،دیآیم

 .تسا )Phronema( امنُرف ینعی ،زغم گرزب

 کی هکلب تسین کیژولویزیف هسورپ کی یئاسانش 
 .تسا یحور ًالماک هسورپ

 ناونع هب دسریم رظن هب هک ناسنا زغم زا تمسق نآ
 تسا هلیسو کی اهنت عقاو رد دنکیم راک تفرعم وضع
  .دنایامنب ار دوخ یحور هسورپ دهدیم هزاجا هک

 کیمانید نیشام کی )Phronema( امنُرف
 لولس اهنویلیم زا نآ يدرف ءازجا هک تسا لماک

 .دنوشیم لیکشت )Seelenzellen( یحور
 وضع دروم رد ندب رگید وضع ره لثم تسرد
 عومجم »حور« ینعی نآ درک لمع زین یحور
 نآ هدنهد لیکشت ياهلولس ياهدرک لمع
 .تسا

 لقتسم درخ وضع ناونع هب )Phronema( امنُرف 
 دوخ هدنهد لیکشت يازجا قیرط زا هکلب تسین

)phronetal( لیکشت ار اهنآ هک یئاهلولس و 
 و يدام ریغ حور نیب هطساو کی ناونع هب اهنت ،دنهدیم
 حور اب ًاقلطم ناسنا درخ .دنکیم تمدخ یجراخ ناهج
 .دراد قرف تسپ تاناویح هزیرغ و یلاع تاناویح

 
A- هسنارف همجرت نم Les merveills de la vie، ياهلودج .مربیم راک هب ار رجیلش ،سیراپ I  وXVI  
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 یفسلف لئاسم زا لیلحت کی يارب لکهه هک دهدیم ناشن وا ياهراک زا هنومن لوق لقن نیا
 تخانش يروئت لباقم رد ار یتسیلایرتام تخانش يروئت تسین رداق و دنکیمن ششوک
 ياهگنرین هیلک ،رتعماج ترابع هب - یتسیلآهدیا ياهگنرین هیلک وا .دهد رارق یتسیلآهدیا
 هدیا نیا هب یتح هک نآ نودب ،دریگیم دنخشیر هب یعیبط ملع هاگدید زا ار - یفسلف صاخ
 وا .تسا نکمم یملع - یعیبط  مسیلایرتام زجب يرگید تخانش يروئت هک دهد هزاجا
 دهد صیخشت دوخ هک نآ نودب دریگیم دنخشیر هب تسیلایرتام کی هاگدید زا ار نافوسلیف
  !تسا یتسیلایرتام هاگدید کی شاهاگدید هک

 اقوف ام .تسا كرد لباق هتساخرب هفسالف نایم رد رداق ِمسیلایرتام نیا زا هک یناوتان مشخ
 نیرتیقرتم یلیو فلدر ياقآ هدیقع مه نیا و .میدرک لقن ار نیتاپول »یقیقح سور« هدیقع
 )!دیدنخن( .تسا نمشد مسیلآهدیا اب ریذپان شزاس يوحن هب هک »اهتسیسیتیرکویرپما«
 نوچ ینیعم یملع - یعیبط نیناوق :تسا نوگمهان رایسب طولخم کی لکهه یئارگتدحو«
 کی رد هسفنلایف ئیش و رهوج هرابرد ینیعم یبتکم ياهتنس اب ...ار يژرنا ءاقن نوناق

  (Gegen die Schulweisheit, S. 128) ».دروآیم مه رانک رد مظنمان طولخم

 تسناوتیم وا روط هچ ؟تسا هدرک نارگن ار ردق نارگ »رخأتم تسیویتیزوپ« نیا يزیچ هچ
 - سویرانوآ وا ملعم میظع تایرظن هیلک لکهه هاگدید زا هک داد صیخشت یتقو دوشن نارگن
 هدام ،دنتسین یجراخ ناهج ریواصت اهساسحا ،تسین ندیشیدنا وضع زغم لاثم ناونع هب
 دنرچ رگم تسین يزیچ - هریغ و تسین ینیع تیعقاو کی هسفنلایف ئیش ای )»رهوج«(
 درکن لخاد هفسلف رد ار دوخ نوچ درکن نایب دایز تاملک رد ار نآ لکهه ؟!ضحم یتسیلآهدیا
 هک دهدن صیخشت تسناوتیمن یلیو فلدر ّاما .دوبن انشآ »مسیسیتیرکویرپما« اب نادنچ و
 فت سویرانوآ و خام هفسلف تروص هب دارفا دادعت نیمه ینعی لکهه هدنناوخ رازه دص
 هک یلئالد تیهام نوچ .دنکیم كاپ ار دوخ تروص نیتاپول هویش هب شیپ زا یلیو .دناهتخادنا
 یملع - یعیبط  مسیلایرتام هژیو هب و لک رد  مسیلایرتام هیلع یلیو ياقآ و نیتاپول ياقآ
 اب نیتاپول ياقآ نیب قرف اهتسیسکرام ام رظن زا .تسا یکی ود ره رد ًاقیقد دهدیم هئارا
 ادخ کی اب ناتستورپ سانش ادخ کی نیب قرف زا رتشیب ءاکرش و خام و تلوزتپ ،یلیو نایاقآ
  .تسین کیلوتاک سانش

 تیهام اب ینعی ینیع تیعقاو اب ام رظن نیا هک تسا هدرک تباث لکهه رس رب »گنج«
 .دنکیم تقباطم نآ یتاقبط یکیژولوئدیا تالیامت و نردم هعماج یتاقبط

 اکیرمآ رد هک ار ردیاتسا لراک زا باتک کی یخام رتپنیالک .رگید کچوک لاثم مه نیا

   -Das Weltbild der modernen Naturناونع تحت یسیلگنا زا تسا روهشم
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wissenschaft ]»نردم یعیبط ملع ناهج ریوصت«[A )یناملآ هب )1905 گیزپیال 
 رد ریخا تایفشک هرابرد يرایسب مهف مدرم و نشور تاحیضوت رثا نیا .تسا هدرک همجرت
 ییهمدقم دیاب هک درک ساسحا تسیخام رتپنیالک و .دهدیم ملع ياههبعش ریاس و کیزیف
 ردیاتسا تخانش هک نیاً الثم .دیامنب ینیعم تاطایتحا نآ رد هک دنک هیهت باتک يارب

 ریوصت هک دنکیمن کش ییهرذ ردیاتسا نوچ ؟ارچ .)7 هحفص( »تسین شخب تیاضر«
 .»دنکیم رکف هدام« روط هچ و دنکیم تکرح هدام روط هچ هک نیا زا تسا يریوصت یناهج
 هراشا اب )1907 ،كرویوین و ندنل( »ناهج نیشام« دوخ يدعب باتک رد ردیاتسا )228 هحفص(

 )Demokrits von Abdera( اردیا زا سوتیرکومد دای هب وا باتک هک تیعقاو نیا هب
 ًابلاغ سوتیارکومد« :دیوگیم ،درکیم یگدنز دالیم زا لبق  360 -460دودح هک هدش میدقت
  دُم زا یمک هزورما هک تسا هفسلف زا بتکم کی نیا .تسا هدش هدناوخ  مسیلایرتام ردپ
 ناهج نیا زا ام ياههدیا رد نردم تفرشیپ لک ًالمع هک تسا هجوت روخ رد کلاذعم ؛هداتفا
 تادهاشم رد یگداس هب یتسیلایرتام ياهضرف یلمع رظن زا .دناهدش هداهن انب وا میهافم رب
  )140 هحفص( ».دنریذپان بانتجا یکیزیف

 اهنیا همه هک دنک لایخ نینزان یلکرب فقسا اب هار مه دناوتیم دراد تسود یسک رگا ...«
 ،دشاب هدننک شوخ لد هدش هزیلآهدیا مسیلآهدیا کی یتسدرت هک مه ردق ره .تسا ایؤر کی
 ناهج هلأسم هرابرد اهنآ  هچ نآ زا رظن فرص ،هک دنراد دوجو یمک دارفا ام نایم رد کلاذعم
 ندرک لابند هب يزاین و ؛دنراد دوجو ناشدوخ اهنآ هک دنشاب هتشاد کش ،دننکیم رکف جراخ

 نودب هظحل کی رد رگا هک دشخب نانیمطا دوخ هب صخش ات تسین“ نم – هن“ و “نم“
 اهدومن لک هب ،میراد یتسه و تیصخش کی نامدوخ هک مینک ضرف هجوت

)Erscheinungen( میهدیم لوخد هزاجا دنوشیم دراو ام ساوح هزاورد شش زا هک. 
 ياههیضرف‘ زج يزیچ دنناوتیمن اهنآ ریاظن و یمتا يروئت ،رون لماح رتا ،يرابغ هیضرف
 اهنآ یفنم لیلد کی بایغ رد هک تشاد رطاخ هب تسا بوخّ اما .دنشاب بسانم ’یئارجا
 ’امش‘ ار نآ امش هک دوجوم کی هک هیضرف نیا هک دنراد رارق یتیعقوم نامه رد شیبامک
 )32 - 31 تاحفص( ».دنکیم هاگن طوطخ نیا رب ،تشذگ لباق يهدنناوخ .هآ ،دیناوخیم

 ياههلوقم هک شاهقالع دروم هناکریز ياهانب هک دینک روصت ار تسیخام کی خلت تشونرس
 سونایقا فرط ود ره رد نادنمشناد طسوت دهدیم لیلقت فرص یئارجا ياههیضرف هب ار ملع
 اب1905  رد یلیو فلدر هک درک بجعت نیا زا دیاب ایآ !دنوش هتفرگ هدنخ هب لمهم ناونع هب

 
A- یتاملآ نتم )نردم یعیبط ملع هاگدید زا ناهج ریوصت( :مجرتم همجرت:  

Das Weltbild der modernen Natur-wissenschaft   S. 358 
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 ریوصت کی بیترت نیا هب و تسا هدنز نمشد کی وا یئوگ هک نانچ دگنجیم سوتیرکومد
 نیا رد ار شدوخ یعقاو عضوم رگید راب کی و دنکیم هیهت هفسلف رادههبج هصیصخ زا یلاع
 هک دوبن هاگآ تیعقاو نیا زا سوتیرکومد هتبلا« :دسیونیم وا ؟دیامنیم اشفا ،ياههبج هزرابم

 blosse( دنهدیم ماجنا یعرف تامدخ هک دنتسه یلایخ میهافم اهنت ألخ و اهمتا

Handlangerdienste(، ینعی ،دننکیم ظفح ار دوخ دوجو تحلصم ياضتقا هب اهنت و 
 ّاما ؛دوبن دازآ یفاک هزادنا هب نیا يارب سوتیرکومد .دنوشیم عقاو دیفم هک اج نآ ات
 یمیدق سوتیرکومد نامیا .دنتسین دازآ ءانثتسا ییهراپ رجب مه ام نردم یعیبط نادنمشناد
 )57 ،اج نامه( ».تسام نادنمشناد نامیا

 »نیون« ًالماک »یقیرط هب« »اهتسیسیتیرکویرپما« !دراد دوجو يدیماان يارب یبوخ لیلد و
 نیا رب یعیبط نادنمشناد کلاذعم و دنا»یئارجا ياههیضرف« اهمتا و ناکم هک دناهدرک تباث
 کی نیا ،میتسین تسیلآهدیا هجو چیه هب ام .دننکیم لابند ار لکهه دندنخیم یئارگیلکرب
 تخانش يروئت طخ هک )اهتسیلآهدیا اب هارمه( مینکیم یعس میراد اهنت ام ؛تسارتفا
 و !هدوهیب شاهمه ّاما ،میاهدرک یعس نینچ لاس 2000 زا رتشیب ام ؛مینک در ار سوتیرکومد
 لصاح ،دوخ راک نیرخآ هک نیا زج دنامیمن یقاب خام تسنرا ام ربهر يارب يرگید زیچ

 اب و دنک میدقت پوش ملهلیو هب ارIrrtum und Erkenntnis  شاهفسلف و یگدنز
 لکهه زا »مه ام« هک و دناتسیلایرتام نادنمشناد تیرثکا هک دنک راهظا باتک نتم رد فسأت
 )14 هحفص( .مینکیم يرادفرط شا»یشیدنا دازآ« رطاخ هب

 ار پوش مظعا عجترم هک یعاجترا تیلهاج گولوئدیا نیا ،)م - اطخ و تفرعم رد( اج نآ و
 اهنیا همه .دزاسیم ّالم رب ار دوخ ،تسا لکهه یشیدنا دازآ »رادفرط« و دنکیم لابند
 یکیژولوئدیا تراسا اب و ناشيدازآ هب قشع لایما اب اپورا رد ارگناسنا نالهاج نیا ،دنانینچ
 زج تسین يزیچ هفسلف رد ندوب ههبج یب A.پوش ملهلیو هب ناش)يداصتقا و یسایس(
 128.یئارگنامیا و مسیلآهدیا هب ناهنپ يرازگ تمدخ

 کی دهاوخیم اهنت هن هک ،گنیرهم ستنارف رظن اب ار نیا يریگهجیتن يارب راذگب
 .مینک هسیاقم لکهه هرابرد ،دشاب تسیسکرام کی روط هچ دنادیم هکلب دشاب تسیسکرام
 راک« هک درک هراشا گنیرهم ،1899 لاس رخاوا رد ،دش رهاظ »ناهج يامعم« هک ینامز
 هتسجرب يوحن هب شابوخ رایسب ياههبنج رد مه و بوخ رتمک ياههبنج رد مه لکهه

 
A- يارب وا .یکیوشلب نویسکارف هب هبرض کی ندز اب ات دوب ریگرد مسیخام در اب رتمک مسیخام زا دوخ داقتنا رد فناخلپ 

 ياهکیوشنم طسوت هک باتک ود اب راوازس وحن هب یساسا کیروئت ياهتوافت زا كولفم و ریقح یئوجدوس نیا

 128.تسا هدش هیبنت ،هدش هتشون یخام
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 زا یخیرات  مسیلایرتام تیمها هرابرد هک یشوشغم اراکشآ تارظن ندش نشور هب کمک يارب
 بیع A».تسا بسانم دراد دوجو بزح رد رگید فرط زا یخیرات  مسیلایرتام و فرط کی
 راهظا هب ار وا هک درادن یخیرات  مسیلایرتام زا یموهفم نیرتمک وا هک تسا نآ لکهه
 .دناشکیم کلاذ و هریغ و »ارگتدحو بهذم« هرابرد ،تسایس هرابرد تالمهم نیرتكاندرد
 تسیلایرتام کی هکلب یخیرات تسیلایرتام کی هن ،تسا تسینوم و تسیلایرتام کی لکهه«
 )اج نامه( ».تسا یملع - یعیبط

 ار )یعامتجا  لئاسم یسررب رد یملع - یعیبط  مسیلایرتام( یناوتان نیا دهاوخیم هک یسک«
 یملع - یعیبط  مسیلایرتام هک دوش دعاقتم دهاوخیم هک یسک ،دنک كرد سوملم روط هب
 هزرابم رد ریذپان تسکش یحالس دهاوخیم ًاعقاو رگا دبای هعسوت یخیرات  مسیلایرتام هب دیاب
 .دناوخب ار لکهه باتک راذگب ،دشاب رشب يدازآ يارب ریبک

 ریذپان یئادج يوحن هب نآ لومعم ریغ فیعض هبنج !دناوخب ار نآ دوصقم نیا يارب اهنت هن و
 زا هک( ینشور و كرد لباق فیصوت اب ینعی .تسا هدش هتسب نآ لومعم ریغ يوق هبنج اب
 هرابرد لکهه طسوت هک )دریگیم ربرد ار باتک رتمهم و رتشیب تمسق هتشذگ زیچ همه
 دنمزوریپ یئامیپ هار هرابرد رگید ترابع هب ای )مهدزون( نرق نیا رد یعیبط مولع لماکت
  B».تسا هدش هداد یملع - یعیبط  مسیلایرتام

 

 
A- گنیرهم .ف “Die Welträtsel“ )ناهج يامعم( “Neue Zeit“ 1900 – 1899، 418 هحفص  

B- 419 هحفص ،اج نامه 





 

       

 

 

 يریگهجیتن
 

 هاگدید راهچ زا دیاب دنک تواضق مسیسیتیرکویرپما دروم رد هک نآ يارب تسیسکرام کی
 .دور شیپ

 کیتکلاید  مسیلایرتام کیروئت ینابم اب دیاب هفسلف نیا کیروئت ینابم ،همه رب مدقم و مکی
 لک لوط رد دندش هداد صاصتخا نآ هب لوا شخب هس هک ییهسیاقم نینچ .دنوش هسیاقم
 زا هک دهدیم ناشن ار مسیسیتیرکویرپما یعاجترا ًالماک هصیصخ ،تخانش يروئت لئاسم طخ
 و مسیلآهدیا هنهک تاهابتشا ات دنکیم هدافتسا ون یعرف نیوانع و تاملک ،اهگنرین
 و لک رد یفسلف  مسیلایرتام تیهام هب ضحم لهج اهنت .دیامن نناهنپ ار مسیسیتسونگآ
 زا هک دناشکب اج نآ هب ار صخش دناوتیم سلگنا و سکرام یکیتکلاید شور تیهام
 .دنک تبحص مسیسکرام و مسیسیتیرکویرپما »بیکرت«

 هفسلف رد نیصصختم زا کچوک رایسب بتکم کی ناونع هب مسیسیتیرکویرپما تیعقوم ،مود
 تناک زا ود ره سویرانوآ و خام .ددرگ نییعت دیاب هفسلف رد دیدج بتاکم ریاس اب هطبار رد
 و مویه فرط هب ،فلاخم تهج رد هکلب  مسیلایرتام فرط هب هن وا كرت رد ّاما دندرک عورش
 رد «دنکیم هیفصت ار »هبرجت« لک رد دراد درکیم لایخ هک سویرانوآ .دنتفر شیپ یلکرب
 تسد سویرانوآ و خام بتکم لک .درکیم هیفصت یئارگتناک زا ار مسیسیتسونگآ تشاد عقاو
 ًاعطق رتشیب هچ ره نایارگتاذ حالطصا هب ینعی یتسیلآهدیا بتکم نیرتیعاجترا اب تسد رد
 .دوریم مسیلآهدیا تمس هب

 رظن رد دیاب دیدج ملع زا هخاش کی رد بتکم کی و مسیخام نیب دیدرت لباق ریغ هطبار ،موس
 ینعی ثحب دروم ملع صاخ هخاش نیا رد و لک رد نادنمشناد بلاغ تیرثکا .دوش هتفرگ
 ورف ریثأت تحت ،دیدج نانادکیزیف زا یتیلقا نکیل .دنا مسیلایرتام فرط رد ًاعطق کیزیف
 کیزیف رد نارحب ریثأت تحت ،ریخا ياهلاس میظع تایفشک رثا رد نهک ياهيروئت نتخیر
 هب ناشلهج هطساو هب ،تسا هداد ناشن ار ام تفرعم ندوب یبسن رایسب حوضو هب هک نیون
 نامه زورما لومعم یکیزیف مسیلآهدیا .دناهدیطلغ مسیلآهدیا هب یئارگیبسن هار زا کیتکلاید
 .کیدزن هتشذگ زور دم کیژولویزیف مسیلآهدیا هک تسا یلاقتنا و یعاجترا یگتفیش کی ردق

 بازحا هزرابم دناوتب دیاب مدآ مسیسیتیرکویرپما تخانش يروئت یئارگبتکم تشپ رد ،مراهچ
 رد ریذپان یتشآ تاقبط يژولوئدیا و تالیامت یئاهن لیلحت رد هک ییهزرابم .دنیبب ار هفسلف رد



 

 يریگهجیتن

 

 رازه ود هفسلف هک تسا رادههبج ردق نامه دیدج هفسلف .دزاسیم سکعنم ار نردم هعماج
 هب يزاب لوچاچ اب نیا هچ رگا .دنامسیلآهدیا و  مسیلایرتام ًاساسا عزانم بازحا .دوب شیپ لاس
 کی ًافرص یمود .تسا هدش هدناشوپ هناقمحا یگههبج یب اب ای دیدج تاملک اب هناداتسا رهاظ
 ياهنامزاس رب ،دتسیایم حلسمً الماک هک تسا یئارگنامیا زا هدش هیفصت و هناکریز لکش
 یفسلف هشیدنا رد ناسون نیرتکچوک ندنادرگرب اب یتخاون کی زرط هب و دراد طلست يرایسب
 مسیسیتیرکویرپما یتاقبط و ینیع شقن .دهدیم همادا اههدوت رب يراذگ ریثأت هب ،دوخ عفن هب
 و لک رد  مسیلایرتام هیلع ناشهزرابم رد تسا نایارگنامیا هب هناقداص تمدخ هئارا رد ًالماک
 .یخیرات  مسیلایرتام هیلع هژیو هب

 

 

 

 129مکی تمسق ،مراهچ لصف لمکم

 

 هب یکسفشینرچ .گ .ن هیواز مادک زا

 ؟درک داقتنا مسینایتناک
 

 داقتنا یهاگدید زا ار تناک اهتسیلایرتام هک میداد ناشن لیصفت هب  4لصف لوا تمسق رد
 دهاوخن دئاز .دندرک داقتنا ار وا سویرانوآ و خام هک تسا یهاگدیداب داضتم ًالماک هک دننکیم
 تسیلایرتام و یلگه تخانش يروئت عضوم زا یحیضوت ،رصتخم روط هب ول و ،اجنیا رگا دوب
  .مینک هفاضا ار یکسفشینرچ .گ .ن یسور گرزب

 ،درک رشتنم تناک زا ار دوخ داقتنا خابریوف یناملآ دیرم وئار تشربلآ هک نآ زا دعب یمک
  راب نیلوا يارب دوب خابریوف دیرم کی مه وا هک یکسفشینرچ .گ .ن سور گرزب هدنسیون
 یکسفشینرچ .گ .ن .تشون تناک و خابریوف تمس هب شالیامت رب ینبم ار دوخ حیرص راهظا
 ام روسناس ّاما .دوب هدش رهاظ خابریوف دیرم کی ناونع هب یسور تایبدا رد هاجنپ ياهلاس زا
 رد .دنک رکذ مه ار خابریوف مسا یتح دادن هزاجا وا هب )م - تسیرازت تموکح روظنم(
 .ن ،»دوخ تیعقاو اب رنه هناسانش یئابیز هطبار« موس پاچ حرط رب  همدقم رد  1888لاس
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 روسناس  1888لاس رد اما ،دنک هراشا خابریوف هب  ًامیقتسم هک درک ششوک یکسفشینرچ .گ
 همدقم نیا  1906لاس رد هرخالاب و !درک تعنامم مه خابریوف هب فرص هراشا هزاجا زا یتح
 تمسق ،مجنپ دلج ،»راثآ هعومجم« ،یکسفشینرچ .گ .ن( )دش پاچ( .دید دوخ هب رون گنر
 داقتنا هب ار هحفص فصن یکسفشینرچ .گ .ن همدقم نیا رد )دینیبب ار  90 - 97هحفص ،مود
 .داد صاصتخا ،دننکیم تیعبت وا زا دوخ یفسلف ياهيریگهجیتن رد هک ینادنمشناد و تناک زا

 :مینکیم لوق لقن هداد هئارا  1888لاس رد یکسفشینرچ هک ار یبوخ طابنتسا اجنیا رد

 اعقاو دننکیم روصت زیچ همه لماش ياهيروئت هدنزاس ار ناشدوخ هک یعیبط نادنمشناد«
 هعسوت ار یکیزیفاتم ياهمتسیس هک دنایناتساب نیرکفتم ریقح ياهدیرم ًالومعم و ،دیرم
 لگه طسوت ماجنا رس و گنیلش طسوت یئزج روط هب ناشياهمتسیس هک ینیرکفتم  ،دناهداد
 دننکیم شالت هک یعیبط نادنمشناد تیرثکا هک دنک هراشا دیاب اهنت ناسنا .دندوب هدش ناریو
 تناک یکیزیفاتم يروئت اهنت دنزاسب ناسنا هشیدنا درک لمع نیناوق زا یعیسو ياهيروئت
 هک یسور ياهتسیخام رطاخ يارب راذگب( »...دننکیم رارکت ار ام تفرعم ندوب ینهذ هرابرد
 نوچ دریگیم رارق سلگنا زا دعب فیدر رد یکسفشینرچ هک میئوگب دننکیم مهرد ار زیچ همه
 و یکیزیفاتم هشیدنا نیب نیابت اب ار مسیلآهدیا و  مسیلایرتام نیب نیابت دوخ يژولونیمرت رد
 هن ار تناک نوچ تسا سلگنا حطس مه ًالماک یکسفشینرچ ّاما ؛دریگیم هابتشا یکیتکلاید
 یسانش زاب يارب هن ،دنکیم خیبوت یئارگنهذ و مسیسیتسونگآ يارب هکلب مسیلائر يارب

 ...« ).ینیع عبنم نیا زا ام تفرعم ندروآ تسد هب رد وا یناوتان يارب هکلب »هسفنلایف ئیش«
 لاکشا اب یهباشت چیه ام یسح كاردا لاکشا هک دننکیم لالدتسا تناک تاملک نیا زا نانآ
 شوشغم ار زیچ همه هک یسور ياهتسیخام رطاخ يارب راذگب( »...دنرادن ءایشا دوجو یلمع
 ،سویرانوآ طسوت تناک زا داقتنا داضتم ًالماک تناک زا یکسفشینرچ داقتنا هک میئوگب دننکیم
 لاکشا یتسیلایرتام ره يارب هک نانچ مه یکسفشینرچ  يارب نوچ ،تسا نایارگتاذ و خام
 ...« ).دنتسه  ءایشا - یعقاو ینیع رظن زا ینعی - یلمع دوجو لاکشا هیبش ام یسح كاردا
 طباور و ،اهنآ یعقاو ياهتیفیک ،دوجوم اعقاو ءایشا نیاربانب هک دننکیم لالدتسا اهنآ
 همه هک یسور ياهتسیخام رطاخ يارب راذگب( »...دنریذپان تخانش ام يارب اهنآ نیب یعقاو
 تسیلایرتام ره يارب هک نانچ مه یکسفشینرچ يارب هک میئوگب دننکیم شوشغم ار زیج
 ام ياربً الماک و دنراد دوجو اعقاو »هسفنلایف ءایشا« تناک عیدب نابز هب ای ءایشا ،يرگید
 ).ناشنیب یعقاو طباور رد و ناشياهتیفیک رد ،ناشدوجو رد ریذپ تخانش ،دنریذپ تخانش
 هیلک )م - هشیدنا( هک دنشاب ام هشیدنا ئیش دنتسناوتیمن دندوب ریذپ تخانش اهنآ رگا و ...«
 لکش )م - اههژبا نآ( یلمع دوجو لاکشا اب توافتم ًالماک یلاکشا رد ار تفرعم حلاصم
 رطاخ يارب راذگب( »....دنراد ینهذ تیمها کی اهنت هشیدنا نیناوق هوالع هب هک ،دشخبیم
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 تسیلایرتام ره يارب هک نانچ مه یکسفشینرچ يارب هک میئوگب یخام ناگدننک شوشغم
 لاکشا هشیدنا نیناوق رگید ترابع هب ؛دنرادن ینهذ تیمها کی اهنت هشیدنا نیناوق يرگید
 ...« ).دنرادن قرف نآ اب و دناهباشم ًالماک لاکشا نیا اب ،دننکیم سکعنم ار ءایشا یلمع دوجو
 لولعم و تلع هطبار ام رظن هب هچ نآ اب يزیچ چیه تیعقاو رد هک )م - دننکیم لالدتسا(
 »...کلاذ و هریغ و ءازجا هن لک هن ،هجیتن هن دراد دوجو همدقم هن نوچ ،تسین رظانتم دسریم
 يارب هک نانچ مه یکسفشینرچ يارب هک میئوگب یخام ناگدننک شوشغم رطاخ يارب راذگب(
 لولعم و تلع نیب هطبار ام رظن هب هک دراد دوجو يزیچ یعقاو رد يرگید تسیلایرتام ره
 نینچ رگید یعیبط نادنمشناد یتقو ...« ).دراد دوجو یعیبط ترورض ای ینهذ تیلع ،دسریم
 میهافم زا یمتسیس ملع يانبم رب دوب دنهاوخ رداق ،دنیوگن نآ هباشم و یکیزیفاتم لمهم
 راذگب( »...داهن دنهاوخ انب و دنهن انب هدش حرطم خابریوف طسوت هچ نآ زا رتلماک و رتقیقد
 یکیزیفاتم لمهم ناونع هب یکسفشینرچ هک میئوگب یخام ناگدننک شوشغم رطاخ يارب
 رظن رد ار مسیسیتسونکآ تهج رد و مسیلآهدیا تهج رد  مسیلایرتام زا تافارحنا هیلک
 يواکجنک یساسا لئاسم حالطصا هب یملع میهافم راهظا نیرتهب نمض رد ّاما ...« ).دریگیم

 زا یکسفشینرچ روظنم )195 – 96 تاحفص( ».تفگ خابریوف هک دنامیم یقاب ینامه ناسنا
 يروئت یساسا لئاسم ناونع هب دیدج نابز رد هک تسیزیچ ناسنا يواکجنک یساسا لئاسم
 دوب یسور گرزب اعقاو هدنسیون اهنت یکسفشینرچ .تسا هدش هتخانش یسانش شزرا ای تخانش
 و درادهگن ار عماج یفسلف مسیلایرتام کی حطس تسناوت  1888 ات هاجنپ ياهلاس زا هک
 در ار اهندوک ریاس و اهتسیخام ،اهتسیویتیزوپ ،اهیتناک ون كولفم لمهم هک دوب یسک
 دوبن رداق یسور یگدنز یگدنام بقع هطساو هب رتهب ای ،تسناوتن یکسفشینرچ ّاما ...درک
  .درب الاب ار سلگنا و سکرام کیتکلاید مسیلایرتام حطس
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 تاحیضوت

 
 یکسفووربود .ف.ا طسوت ینارنخس يارب هک دندوب یئاهزت »نارنخس کی زا لاؤس هد« -1

 کی رد ایراتلورپ همانزور ناریبد هس زا یکی و کیوشلب تیزکرم وضع )یتنگونیا(
 ياههام رد نینل طسوت ،دوب هدش دقعنم ونژ رد فنادگوب .آ فرط زا هک یفسلف مویزوپمس
  .دندش هتشون  1908 نئوژ - هم

 ،1954 وکسم ،یجراخ ياهنابز هناخپاچ ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردیرف -2
 .65 - 66 تاحفص

 .86 هحفص ،اج نامه -3
 157 - 58 و  55 - 56 تاحفص اج نامه -4
 .مسیسکرام يهفسلف رد تاعلاطم ینعم هب  -5
 .دشابیم یکسفونیلام ردناسکلا راعتسم مسا فنادگوب -6
 .تسا یفوناخلپ کیوشنم کی ،مولب راکسا راعتسم مسا فوتمحر -7
 .یکروگ میسکرام هب ،)دیدج کبس(  1908 هیروف  25 خیرات هب نینل همان هب دوش عوجر -8

 411 - 17 تاحفص ،13 دلج ،یسور مراهچ پاچ ،نینل تایلک
 .دشابیم یکسلو يالوکین راعتسم مسا فونیتنلاو  -9

 نآ هم هام رد .دومن عورش 1908 هیروف رد ،ونژ رد ار مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام نینل -10
 يور هب ایناتیرب يهزوم هناخباتک رد هام کی تدم هب اج نآ رد و تفر ندنل هب وا لاس
 هب و دش لماک 1908 ربتکا رد یلصا هخسن .درک راک دمآیمن تسد هب ونژ رد هک یبلاطم
 نآ يریگ طلغ .دش پاچ ون زا هناخپاچ طسوت هک ،هدش لاسرا وکسم رد یفخم سردآ
 هجراخ هب هخسن کی تقو نآ .تفرگ ماجنا وکسم رد اورا ازیلا .يا .آ نینل رهاوخ طسوت
 يرس کی و  یپاچ تاهابتشا و دومن هنیاعم ًاقیقد نینل ار نآ هک دش لاسرا نینل يارب
 رد هیقب و دش قحلم یپاچ هخسن هب تاحیحصت زا  یشخب .داد حیضوت ار تاحیحصت
 .دش هتشاذگ باتک لوا پاچ فوج رد اه طلغ مهم تسیل کی
 يرازت روسناس زا ات دوب باتک رد اهراتفگ زا یضعب نُت نروآ نیئاپ لوبق هب روبجم نینل
 .دورب هرفط باتک عیزوت و پاچ عنم يارب
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 هن»	 ترورض رطاخ هب ار رما نیا و دوش پاچ رتدوز هچ ره باتک هک درکیم دیکأت نینل
 نیا .دادیم ماجنا «يدج یسایس يهبنج کی زا نینچ مه هکلب یبدا يهبنج زا طقف
 .دیسر پاچ هب 1909 هم رد هخسن رازه ود رد باتک

 نینل دوخ طسوت )نینل طسوت هدش لوق لقن ياهراتفگ نورد( اههشورک نورد هتشون -11
 .دنشاب هدمآ يرگید حیضوت اب هک نآ رگم ،دناهدش هدروآ

 انیشفوپوپ (popovshchina) مرت زا هیلوا هخسن رد نینل - )یئارگنامیا( مسیئدیف -12

)priest - lore  ای و clericalism( دعب یلو دومن هدافتسا یئارگبهذم ینعم هب 
 8همان رد ار »مسیئدیف« مرت نینل .دزیهرپب روسناس زا ات دومن لیدبت »مسیئدیف« هب ار نآ
 پاچ ،تایلک ،نینل .يا.و( .داد حیضوت اورازیلا .يا.، هب  ،)دیدج کبس( ،1908 ربماون هام 
 ) 3 هحفص ،316 ،یم ،37 دلج ،یسور مراهچ

 - یفسلف یگدنسیون لاور کی ،دیامنیم هراشا »يزاس – ادخ« هب حالطصاب نینل -13
 نارکف نشور زا یشخب نایم رد ینیپلوتسا عاجترا هرود رد هک یتسیسکرام دض یبهذم
 فرحنم مسیسکرام زا  1905 - 7بالقنا تسکش زا دعب هک یناسک ،درک دشر یبزح
 کی يرازگ هیاپ یعدم (نارگید و فورازاب ،یکسراچانول .و.آ »نازاس ادخ« .دندش
 میسکام .دوب بهذم و مسیسکرام یتشآ شافده هک دندش دیدج یبهذم »مسیلایسوس«
 هیریرحت تئیه زا عیسو سنارفنک کی .دوب دحتم هورگ نیا اب نامز کی رد یکروگ
 صوصخم هبوصم کی رد و دومن موکحم ار »يزاس ادخ« دنور نیا  (1909) يراتلورپ
 زا یتافیرحت نانچ نآ« اب یکرتشم جرخم هنوگ چیه کیوشلب نویسکارف هک دومن مالعا
 و مسیلایرتام رد ار »يزاس ادخ« نیا یعاجترا تیهام نینل .درادن »یملع مسیلایسوس
  1913ربماسد - لیروآ - هیروف رد یکروگ هب شاياههمان رد و  مسیسیتیرک ویرپما
  .دومن ءاشفا

 مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام زا مود پاچ رد همیمض ناونع هب هک یکسون يآا.و هلاقم -14
  .تسا هدش فذح نینل تایلک یسور مراهچ پاچ زا دوب هدمآ

 .سلگنا و سکرام .»ناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف کیودول« ،سلگنا کیردیرف -15
 هحفص مود دلج ،1951  ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هناخپاچ یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم

335 
 زا مسیلایسوس لماکت« زا  1892یسیلگنا پاچ هب صوصخم همدقم ،سلگنا کیردرف -16

 ياهنابز هناخپاچ ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم ،سلگنا و سکرام »ملع هب لیخت
 86 - 06 تاحفص ،مود دلج ،1951 ،وکسم ،یجراخ
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17-«Die Neue Zeit»  پاچ ناملآ یسارکمد - لایسوس ناگرا - (دیدج رصع 
 روط هب دیدج رصع ،سلگنا گرم زا دعب ینعی  1895 زا  1923 ات  1883 زا تراگتوتشا
 - 18) لوا یناهج گنج نایرج رد .دومنیم جرد ار یتسینویزیور تالاقم کیتامتسیس

 .دش اهتسینوش - لایسوس عفادم و تسویپ یکستوئاک هنایم تایرظن هب (1914
 وکسم ،یجراخ ياهنابز هناخ پاچ ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردیرف -18

 54 و  34 تاحفص ،1954

19- I.e., Prolegomena ، 28 هحفص صلاخ هبرجت زا يداقتنا هب 

20- (Revue Neu-Scolastique یفسلف هعماج طسوت هک یبهذم یفسلف لانروژ 
 .دش يرازگ هیاپ  1894 رد ،کیژلب ناوول رد کیلوتاک

21- »Der Kampf« )The Struggle( - »تارکمد لایسوس بزح ناگرا »هزرابم 
 عضوم هب هیکت اب .دیدرگیم پاچ 1938 ات  1907ياهلاس رد نیو رد هک ،شیرطا
 دض يزاوژروب زا ار دوخ تعاطا و يرتلورپ بالقنا هب ار دوخ تنایخ ،هنایم هنابلط تصرف
 .تخاسیم ناهنپ پچ تاملک باقن ریز یبالقنا

22- »The International Socialist Review« یتسینویزیور هنایهام هلجم 
  .دندشیم رشتنم  1900 - 1918ياهلاس رد هک وگاکیش پاچ ،نایئاکیرمآ

23-(Viertel Jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie)  
 ات(  1916ات  1877زا هک گیزپیل پاچ ،)یخام( تسیسیتیرکویرپما یلصف لانروژ
 هب نآ مسا 1902 رد .دشیم رشتنم )سویرانوآ يریبدرس ریز  1896لاس

 Viertel Jahrsschrift für  wissenschaftliche Philosophie und 
Sociologie 

 دیامنیم یفسلف لانروژ نیا زا تبحص باتک نیا  383هحفص رد نینل .درک ادیپ رییغت        
  ».تسا اهتسیسکرام يارب نمشد طیحم ًاعطق« هک

24- (Philosophie) - دهعتم ًاتدمع هک یتسیلآهدیا شیارگ کی لانروژ یفسلف تاعلاطم 
  1883ياهلاس زا  گیزپیل رد تدنود ملهلیو طسوت هک ،دندوب یسانش ناور تالوئس هب
 .دش رهاظ یسانشناور تاعلاطم ناونع تحت  1918ات  1905زا  1903 ات

 هعلاطم قشاع فرس ياکشورتپ .لوگوگ يالوکین رثا ،هدرم حاورا باتک نارگیزاب زا یکی -25
 بیترت یگنوگچ هب وا يدنمقالع .تشاد هجوت نآ يانعم هب مک یلیخ  و دوب بتک
  .دوب تاملک هعومجم

   دناهباشم نایارگ تاذ هفسلف و لاکیتیرک ویرپما باتک نیا رد -26
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 و سکرام ،»یناملآ کیسالک هفسلف ناپای و خابریوف کیودول« ،سلگنا کیردیرف -27

 	،مود دلج 1951 وکسم ،یسیلگنا پاچ و راثآ بختنم ،سلگنا
 .دیامنیم رخسمت ار اهتراگارب هک فولرک ياهناتساد زا یکی زا -28

 ندنل پاچ یتسیلآهدیا شیارگ کی زا یسانشناور و یفسلف لانروژ - (Mind) »نهذ« -29
  1786 لاس زا

 راذگ هیاپ و ،یبالقنا دض و بلط تنطلس ،قباس »ینوناق تسیسکرام« - ورتسا .ب .پ -30
 )تداک( تارکمد -لانشوتیتسناک بزح

 هریخذ ای و طایتحا ینعم هب کمن زا يوج اب -31
 یسانش ناور بلطم موهفم هرابرد یتاحیضوت -32
 رد هک درک هدهاشم ناوتیم اورازیلا .يا .آ هب ،)دیدج کبس( ربماسد  19 رد ،نینل همان زا -33

 رد ادخ زا يریوصت کی یتح دوخ يارب یکسراچانول« :هک تسا هدمآ نینچ یلصا هخسن
 .دنامب ناما رد نایچروسناس ریت زا ات دوب هدش هداد رییغت هلمج .»تسا هدوب هتخاس نهذ
 يریوصت هب تسیابیم هتخاس دوخ يارب نهذ رد ادخ زا يریوصت« :تشون نینل ،همان رد
 دریگ رارق هدافتسا دروم یمرن هلمج هک نآ يارب ،بوخ - ددرگ لیدبت دوخ يارب ینهذ
 ،یسور مراهچ پاچ ،تایلک ،نینل .يا.و( »لیبق نیا زا يزیچ ای ،یبهذم تاموهفم -
 )324 هحفص 37 دلج

 .هبرجت زا لقتسم ینعم هب -34
 امنهار ینعم هب -35
 55 هحفص ، 1954  ،وکسم ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردیرف -36
 ،سلگنا و سکرام ،»ناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف کیودول« ،سلگنا کیردیرف -37

 328 و 337 تاحفص ،مود دلج ،1951 ،وکسم یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم
 مان هب هدیشک دوخ راعشا يهچباتک رد فنژروت .س .يا هک يرگيزاب هب نینل -38

 ،1931 ،یسور پاچ ،عجسم رثن ،فنژروت .س .يا( دیامنیم هراشا »یگدنز زا ییهدعاق«
 .)24-25 تاحفص

 دهاوخن هچ ،دهاوخب هچ ینعم هب -39
 هابتشا و تخانش -40
 لانروژ زا یشخب و یتسیلآهدیا دنور کی لانروژ - کیتامتسیس هفسلف يارب ویشرآ -41

 هب یخام و یتناکوئن تالاقم لماش هک 1896 - 1931 زا نلرب پاچ .هفسلف يارب وتسیرآ
 .دوب یئایلاتیا و یسیلگنا ،يوسنارف ،یناملآ ياهنابز

  1937 پاچ ،یتناکوئن یتسیلآهدیا دنور ،یناملآ هفسلف لانروژ - یتناک تاعلاطم -42
  یسیلگنا یعیبط  نیملاع طسوت  1869 زا ندنل پاچ یگتفه هلجم - »تعیبط« -43
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 یگناخ ناویح زا یعرف یعون ای ،لوغ ،یشحو ناویح -44
 فلاخم ناگدنسیون« هلمج اورازیلا .يا .آ هناخ پاچ يارب باتک نیا پاچ نیلوا هیهت رد -45

 رییغت نیا هب نینل .داد رییغت »یلوصا رتشیب فلاخم ناگدنسیون« هب ار »قداص رتشیب
 )341 هحفص مود دلج .سور مراهچ پاچ ،تایلک ،نینل .يا .و( .دومن ضارتعا

 ،سلگنا و سکرام ،»ناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف گیودول« ،سلگنا کیردرف -46
 هحفص مود دلج ،1951 وکسم ،یجراخ ياهنابز پاچ هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم

335 
 هاگآ هچمین کی هک دنکیم هراشا دود ناتساد رد فنژروت .يا .ا هتخاس رگيزاب هب نینل -47

 ار وا »سکرام رب داقتنا و یضرا هلأسم« شاهتشون رد نینل .تسا یلومعم کیتامگد
 )134 هحفص مجنپ دلج ،یسور پاچ ،تایلک ،نینل .يا .و( .دومن فیصوت

 ،سلگنا و سکرام ،»ناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف کیودول« سلگنا کیردیرف -48
 هحفص مود دلج ،159  ،وکسم ،یجراخ ياهنابز پاچ هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم

336 
  ینعم هب -49
  ندوب هفرط نیا ینعم هب -50
 ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم ،سلگنا و سکرام ،»خابریوف هرابرد یئاهزت« .سکرام لراک -51

  365 هحفص مود دلج ،1951 ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا
 زا مسیلایسوس لماکت« ،1892 یسیلگنا پاچ هب صوصخم همدقم ،سلگنا کیردرف -52

 ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم ،سلگنا و سکرام »ملع هب لیخت
  92 هحفص مود دلج ،وکسم

  شُک هرشح ینعم هب -53
  93 هحفص  25لثم -54
  فورلسکا راعتسم مان ،يآ .ل ،سکودوترا -55
   وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردیرف -56
 خیرات زا یطخ کت رظن هعسوت هرابرد وا هتشون .فناخلپ .ا .ج راعتسم مسا - فوتلب -57

  .دش رهاظ ناونع نیا تحت ،1895
  335 هحفص  48 لثم -58
 123 هحفص  56لثم -59
  128 هحفص اج نامه -60
  تخانش يروئت هطیح رد تسیلایسوس کی ياهتلاخد ،ینعم هب -61
 زا یبختنم ،سلگنا و سکرام رد نآ زا یشخب  1868ربماسد  5،نملگوک هب سکرام همان -62
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 سیون ریز  261هحفص ،1953 ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،تالسارم
  2هرامش

 و (1845) »خابریوف هرابرد یئاهزت« سکرام لراک :تسا نیریز ياههتشون هب هراشا -63
 و[ (1888) »یناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف کیودول« سلگنا کیردیرف
 رثا »ملع هب لیخت زا مسیلایسوس لماکت« 1892 »یسیلگنا پاچ همدقم« نینچمه
 ،5 - 7 هحفص ،1969 نیلرب ،3 دلج ،سلگنا کیردیرف / سکرام لراک تایلک رد سلگنا
 – 311 هحفص ،1963 نیلرب ،22 دلج ؛ 259 - 307 هحفص ،1962 نیلرب ،21 دلج

 همدقم« ،ینعم هب (1892) »یخیرات مسیلایرتام هرابرد و« :مجرتم همجرت( ]287
 سلگنا سکرام( »یملع و یلیخت :مسیلایسوس« زا »1982 یسیلگنا پاچ هب صوصخم
 تاحفص مود دلج ،1951 ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم

67 - 365 ، 64 - 324 ، 156 - 88« 

… sowie die "Einleitung zur englischen Ausgabe" (1892) 

der Arbeit "Die Entwicklung der Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft" von Engels in karl 
Marx / Friedrich Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1969, S. 

5-6, Bd 21, Berlin 1962, S.259-307; Bd.22, Berlin 1963, S.  
287-311  

  باتک رد  58 تشاددای هب طوبرم
 نایاپ و خابریوف کیودول« سلگنا کیردیرف و »خابریوف هرابرد یئاهزت«  سکرام لراک -64

 لماکت « زا »1892 زا یسیلگنا پاچ هب صوصخم همدقم« و »ناملآ کیسالک هفسلف
 هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم ،سلگنا و سکرام( »ملع هب لیخت زا مسیلایسوس
 93 ،336 ،365 تاحفص مود دلج ،1951 ،وکسم یجراخ ياهنابز

 زا لوا دلج .دهدیم رارق داقتنا دروم ار روینیس حول هداس نادداصتقا يروئت سکرام -65

  A شخب ،مهن لصف ،لوا دلج ،1954 ،وکسم پاچ ،یجراخ ياهنابز هرادا .لاتیپاک
  .مسیسکرام هفسلف »رد« تاعلاطم ینعم هب -66
  .یسانشناور بلطم زا موهفم رب یتاحیضوت ،ینعم هب -67
 1900 سیراپ پاچ یتسیلآهدیا لانروژ - هفسلف زا یئویویر -68
 .نآ هعسوت زا یخیرات و يداقتنا هبساحم کی ،کیناکم ینعم هب -69
  یسانش ناور بلطم زا موهفم رب یتاحیضوت ینعم هب -70
  .گنیرود یتنآ همدقم زا لوا شخب ،ینعم هب -71
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 تاحفص ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا شیردیرف -72

  55 و  36 ،33 - 34
  353و  350 تاحفص  48 لثم -73
  ترارح يروئت لوصا ینعم هب -74
 ملهلیو طسوت حیحیصت تبثم دنور زا یتسیلآهدیا لانروژ - یعیبط هفسلف ياههنازخ -75

  1921ات  1902 زا گیزپیل  پاچ ،دلاوسا
  مسیسکرام هفسلف »رد« تاعلاطم ینعم هب -76
 یجراخ هملک زا اج نیا رد چیوکشوی هک لیلد نیا هب هدش هتشادرب بجعت تمالع -77

  .تسا هدومن هدافتسا یسور هیماتتخا اب »تیاهنیب«
 ،1954 وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردرف -78

   )66 و 65 تاحفص(
  76 هحفص ،اج نامه -79
  1899ات  1892زا ندنل پاچ ،هناهام يویویر - »یعیبط ملع« -80
 هحفص ،1892 زا رشن ،خیرات یتسیلآهدیا هفسلف زا یئاکیرمآ لانروژ - یفسلف »يویویر« -81

133  
 تاکیرحت اب ندرک يزاب رد ،دنخبل کی اهنت هن نیا ...« دوشیم هدناوخ پاچ نیلوا رد -82

 هن نیا« هک تشون فرازیلا .ي .آ هب نینل ،لوا هخسن ندناوخ زا دعب ،».تسین یبهذم
 ای ،»تسا هارکا هکلب ،تسین دنخبل کی نیا« هب دبای رییغت دیاب »تسین دنخبل کی اهنت
 طلغ تسیل رد حیحصت نیا باتک پاچ نیلوا رد .دوش هتشون دروم نیا رد همان طلغ کی
 .دوب هدمآ اههمان

 ،1954 وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،گنیرود یتنآ ،سلگنا کیردیرف -83
   158 هحفص

 یعاجترا دنور ناگدنیامن طسوت ناملآ رد  1870لاس رد »تناک هب تشگرب« دایرف -84
 ياهحرط بلغا هدننک ریثکت هک تسا مسیتناک - وئن مان تحت يزاوژروب یفسلف
 دروم هک ار مسیتناکوئن يراوتسا روط هب نینل .دوب مسینایتناک یعاجترا و یتسیلآهدیا
 هب يروئت هرابرد رگید راب کی« شاهتشون رد دوب »ینوناق ياهتسیسکرام« ینابیتشپ
 تاحفص ،یسور مراهچ پاچ ،تایلک ،نینل .يا .و( .دومن درط ار  (1899) »ندمآ تسد

   »مسینویزیور و مسیسکرام« و  (59 - 77
  مسیسکرام هفسلف »رد« تاعلاطم ینعم هب -85

 the( هیسور مدرم هیداحتا راذگ هیاپ ،یعاجترا یلیخ و بلط تنطلس ،چیوکشیروپ .م .و -86

Black Bundreds)  
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 رگراک هقبط ياهشبنج نایم رد کیژلب و ایلاتیا ،هسنارف رد هک هنابلط تصرف دنور کی -87

 »نایخزود« هب دیاب مسیلایسوس هک دوب نآ غلبم دنور نیا .تساخرب هتشذگ نرق نایاپ رد
 هزرابم نیزگیاج دیاب یتاقبط حلص هکنآ و ،رگراک هقبط ياج هب دنک هیکت لک رد هعماج
  .دوب نولام تئونب دنور نیا یلصا هدنیامن .ددرگ یتاقبط

 يرگراک بزح کیروئت ناگرا ناونع هب 1885 زا هک ییهمان هتفه - تسیلایسوسال -88
   .دش لیدبت هسنارف تسیلایسوس بزح ناگرا  1902زا دعب و هسنارف

  340هحفص ،46 لثم -89
 هرابرد« (1888) »ناملآ کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف گیودول« سلگنا هب هراشا -90

 ،سلگنا و سکرام( »ملع هب لیخت زا مسیلایسوس لماکت« (1892) »یخیرات مسیلایرتام
  تاحفص مود دلج ،1951 ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم

  )156 – 88 و  324 -46
  342هحفص ،46 لثم  -91
  92هحفص ،52 لثم -92
 غلبم ،1895 - 1900 زا نیلرب پاچ ،یناملآ یفسلف لانروژ - ستننامیا هفسلف لانروژ -93

  .مسیلآهدیا یئارگینهذ زا یعاجترا یلیخ مرف کی ،مسیپیلوس
  1904لاس رد نآ هعسوت زا یخیرات و يداقتنا هبساحم کی ،کیناکم زا يوسنارف پاچ -94

  .دیسر پاچ هب سیراپ رد
 یفسلف لاس ،ینعم هب -95
 عامتجا هلأسم و ناسنا یلاحشوخ ینعم هب -96
  راک رد داصتقا لصا زا یئاههشیر و خیرات ،ینعم هب -97
 تیدوجوم هک دنکیم هراشا نیپیلوتسا ،يرازت ریزو تسخن طلغ هیراهظا هب نینل -98

 يرازت تلود کش دروم هک یصاخشا تالسارم ناحتما صوصخم تبظاوم ياههنیباک
  .دومنیم یفن ار ،دنراد رارق

 يوگغورد و هدرم بابرا کی ،»ناگدرم حاورا« لگوگ هتشون زا رگیزاب کی ،فیردزون -99
 .تسا ییهفرح

 پاچ ،مسیلآهدیا و یبهذم تایرظن غلبم یئاکیرمآ یفسلف لانروژ - »ياهیرظن کت« -100
  1936 - 1890 زا وگاکیش

 پاچ ،یخام  یتسیلآهدیا هفسلف زا ییهنومن و اهیتناک -وئن لانروژ - »یفسلف ویشرآ« -101
 هب طوبرم يرگید و هفسلف خیرات صوصخم یکی :پاچ ود رد 1931ات  1895 زا نیلرب
   یفسلف یمومع لئاسم

  339هحفص ،46 لثم -102
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  .تخانش يروئت هطیح هب تسیلایسوس کی زا یئاهتلاخد ،ینعم هب -103
 ،1965 نیلرب ،32 دلج ،راثآ هعومجم ،سلگنا شیردیرف  -سکرام لراک هب دینک هاگن -104

  579 هحفص
  دوب نگزتید فزوژ رسپ نگزتید نگیوا -105
 وا دقنم و نگزتید فزوژ« :ناونع تحت گواد طسوت هدش هتشون هرخؤم هب هراشا -106

 ندروآ تسد هب مان تحت نگزتید فزوژ باتک زا یسور مود پاچ يارب »فناخلپ
  )تیزیویکآ( هفسلف

  338هحفص ،46 لثم -107
  86هحفص ،72 لثم -108
 پاچ ،يوسنارف تسیلآهدیا ناسانش ناور هورگ کی ناگرا - )یسانش ناور لاس( -109

 .1894 زا سیراپ
 تشاددای نتم رد .تسا هدماین ،یسراف همجرت ياهتشاددای نتم رد هرامش نیا حیضوت -110

   .تسین یحیضوت چیه زین یناملآ
  نآ هعسوت زا یخیرات و يداقتنا هبساحم کی ،کیناکم ینعم هب -111
 ترارح يروئت زا یلوصا ینعم هب -112
 .ن طسوت سیسأت ،یتسیلآهدیا دنور کی لانروژ - )یسانش ناور و هفسلف زا یلئاسم( -113

 ياهتسیسکرام« دون ياهلاس رد .دشیم رشتنم 1918ات  1889لاس زا هک تورگ .ي
 رگید و فنادگوب .آ ،عاجترا ياهلاس رد و فناگلوب .ن .س ،هوورتسا .ب .پ »ینوناق
 .م.ل یتسرپرس تحت هیرشن نیا  1894لاس زا .دندرک يراکمه هیرشن اب اهتسیخام
  .تفرگ رارق نیتاپول

 رد 1918 طساوا ات  1786زا گروبزرتپ تنس پاچ هناهام هلجم کی  - )هیسور تورث( -114
 یکسفوئاخیم و وکنوریک طسوت و دش لیدبت کیندوران - لاربیل ناگرا هب 1890 لئاوا
 هیلع رب یبالقنا هزرابم عطق و يرازت تلود اب شزاس غَلبُم هلجم نیا .دیدرگیم حیحصت
 .دومنیم ینمشد یسور ياهتسیسکرام و مسیسکرام اب هنارصم و دوب نآ

 دلج ،صلاخ هبرجت رب داقتنا رد سویرانوآ طسوت هک تسیاهملک )E. Value( ویلاو .ِا -115
 ام طیحم زا یئزج هک دوش ضرف ،فیرعت لباق شزرا هنوگ ره رگا :15 هحفص لوا

 اوتحم ناونع هب فیرعت لباق شزرا هنوگ ره رگا .میئامنیم هاتوک )R( رآ ار نآ دشاب

 ود لوا فرحِ ا .میئامنیم هاتوک )E( ِا ار نآ ام ،دوش هتشادرب نارگید طسوت هدش هئارا
 )تخانش Erkenntnis( و )هبرجت  Erfahrung( یناملآ هملک

116-“Wer den Feind...“  هک دشابیم هتوگ یتیب ود کی زا هتفرگرب تاملک نیا 
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  .تسا هدش ذخا دیدج نیمزرس مان هب فینگروت .سا .يا ناتساد زا نینل طسوت

117-“Zur Kritik“  (1859) )یسایس داصتقا رب داقتنا( سکرام هتشون هدش هاتوک مان 
 ،1951  ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا پاچ ،راثآ بختنم ،سلگنا و سکرام
  327 - 31 تاحفص ،لوا دلج

 پاچ ،تالسارم بختنم ،سلگنا و سکرام( 1870 نئوژ 27 ،نملگوک هب سکرام همان -118
  )280 – 90 تاحفص ،1935  ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا

  .نادنزرف و ناردپ مان هب فنژروت .سا .يا ناتساد رد يرگیزاب -119
 ،27 دلج ،تایلک ، سلگنا و سکرام ،1843 ربتکا  3،خابریوف گیودول هب سکرام همان -120

  419 - 21 تاحفص ،یناملآ پاچ
 ،زور دلونرآ و سکرام لراک یتسرپرس تحت لانروژ کی - )يوسنارف - یناملآ همانلاس( -121

 .دش رشتنم 1844 هیروف رد لبود پاچ رد راب کی طقف ،سیراپ رد 1844 پاچ
 پاچ ،تالسارم بختنم ،سلگنا و سکرام ،1870 ربماسد  13،نملگوک هب سکرام همان -122

 305 - 7 تاحفص ،1953 ،وکسم ،یجراخ ياهنابز هرادا ،یسیلگنا
   97 - 99تاحفص ،52 لیم -123
 کیسالک هفسلف نایاپ و خابریوف گیودول ،1878 گنیرود یتنآ :رد سلگنا تاحیضوت -124

  1892یخیرات مسیلایرتام هرابرد و ،1888 ناملآ
 ،1908 لیروآ  13ات سرام  16زا ونژ رد هدش رشتنم ،یسور رجاهم هورگ کی همان هتفه -125

 نیرجاهم یگدنز هرابرد یتالاقم ًاساسا ،تفای راشتنا تدم نیا رد هک نآ هرامش راهچ
 کی رد »اهنومک شزومآ« نینل ینارنخس ،مود هرامش رد ...دشیم لماش ار یسور
 هتفه نیا رد نینچ مه .دش پاچ 1908 سرام هام 18 رد ونژ رد یللملانیب گنیتیم
 غیلبت ،یکسراچانول و فنادگوب زا یتالاقم راشتنا اب مسیخام و »یسانش ادخ« همان
 .دشیم

126- “Obrasowanija“ )دنسپ مدرم یملع ،یبدا هناهام هلجم )شزومآ 

)Populärwissenschaft( گروبزرتپ رد  1909ات  1892زا هک یعامتجا و 
  .دندرکیم کمک نآ هب  1908 ات 1902 زا اهتسیسکرام و دشیم رشتنم

 يالکین يدمک ناریگزاب زا ود ره ،یکسنیچبود و یکسنیچ بوب -127

  .دنشابیم "Revision"لووگ
 رد فنیتنلاو .ن :1908  .دنکیم هراشا کیوشنم ياهتسیخام زا باتک ود هب نینل -128

 .»يداقتنا مسیلائر و  مسیلایرتام« چیوکشوی .پ و »مسیسکرام یفسلف نامتخاس«
 ،یکسفشینرچ .ج .ن هیواز مادک زا لوا شخب ،مراهچ لصف رب هفاضا« زا سیون تسد -129
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 1909 سرام رخاوا رد فورازیلا .يا .آ هب ار »؟داد رارق داقتنا دروم ار مسینایتناک
 24 ای 23 رد وا هب ییهمان رد .دوب هتفر پاچ ریز هب باتک هک یتقو ،داتسرف
 هک دزرایمن .متسرفیم هفاضا کی نم« :تشون نینل ،)دیدج کبس(  1909سرام
 ،دینک پاچ باتک رخآ رد ار نآ ،تسا تقو زونه یلو ،دیرادهگن نآ رطاخ هب ار باتک
 هسیاقم نم .لیراپنانً الثم - صوصخم ریرحت نیشام اب ،يدنب عمج زا دعب
 .میامنیم یقلت مهم یلیخ ار نایخام اب یکسفشینرچ

 
 

 


