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 تبثم	دقن ،یفنم دقن
 یبالقنا و يداقتنا کیتکلاید

 يورسخ لامک
 یکرد نآ يهدنربراکهب ،تشاد رطاخِ نانیمطا ناوتیم هک ینامز یتح ،»کیتکلاید« يهژاو اب

 ِنتشاگناهدیدان اب ،نیاربانب و ــ دراد شندربراکهب زا نشور یفده و هژاو نیا زا نیعم و صخشم

 و لالدتسا ِتسبنب ،ییامنملاع رب لاد اراکشآ »کیتکلاید« زا هدافتسا هک يرامشرُپ دراوم

 يرایشوه اب دیاب هراومه ــ تسا هشیدنا نایب و یشیدنافرژ ِيراوشد زا نتخیرگ يارب یهارْزیرگ

 دلج مود تساریو هب راتفگسپ رد هک هاگنآ ،زین سکرام .دش وربور هنارگشسرپ يدرکیور ای

 فیصوت »یبالقنا و يداقتنا« ،لگه »ِکیتکلاید« اب زیامت رد ار دوخ »ِکیتکلاید« ،لاتیپاک تسخن

 تلالد يارب ار هژاو نیا نامگیب ،دیوگیم نخس »نم ِیکیتکلاید شور« زا اجنامه ای ،دنکیم

 ِیتسه ِیسانشیتسه هاوخ ،دشاب ییامنزاب ای شهوژپ شور هاوخ ،تسوا رظن دروم هک ینومضم رب

 ِنامتفگ ِراشرس و رابرُپ و دنمجرا يهتخودنا .دنادیمن یفاک ییاهنتهب ،ینیعم ِ)یعامتجا(

 ياههزرابم و اهشلاچ و اهيزروهشیدنا يهدروآرف ،هلمج زا ،کیتکلاید ورملق رد یتسیسکرام

 سکرام ِ»نم شور« نیمه تسبراک و دمآیپ ،لیوأت ،تفایردِ نادیم رد يروئت ورملق رد یتاقبط

 دننام اههژاو زا یتابیکرت يهرابرد يرظن ياهشکاشک يهمه .تسا نآ نوچودنچ و

 زا ییالقع يهتسه ندیشک نوریب« ،»نآِ ندیناداتسیا اپ ِرس« ،لگه کیتکلاید ِ»يزاسنوگژاو«

 ار اهنآ هکنیا ،دوشیم هدیزگرب تابیکرت نیا هب قالطا يارب هک یمان یتح ــ »زیمآزار يهتسوپ

 ــ اه»لیثمت« و اه»هراعتسا« طقف ای مینادب »صخشم ياهلاد« ای »هرازگ/مکح/ترابع«

 نیا رد )وهایه و( وپاکترُپ و هدنز ناکامک ییاضف و ،ثاریم و هتخودنا نیمه زا اهبنارگ یمهس

 .دنانامتفگ

 و تسیسکرام پچ یتازرابم تنس موادت و نتم رد هک »تبثم دقن ،یفنم دقن :مسیسکرام« باتک

 رایسب یمهس يادا ،دش رشتنم و هتشون تصش راختفارُپ و نینوخ يههد يهنایم ینامز يهزاب رد

 يزکرم يهشیدناِ یسیونزاب و یشیدنازاب .دوب کیروئت يهزرابم و راک و اهشلاچ نیا رد كدنا

 دنچ نیا رد هدمآگنچارف ياههبرجت و شنادهدرخ تسیابیم هک تسا يرادهنماد راک ،راتشون نیا



 3 

 دهاوخ راتشون نآ ِدوخ زا رتگرزب یمجح ریزگانهب نآ لصاح و دنک ظاحل زین ار رتنیسپ يههد

 .ندیسر نایاپ هب و ندمآرس يوزرآ رد و تسا ماجنا تسد رد تسا یلاس هس ود هک يراک ؛تشاد

 حرط دنمزاین یسایس و يرظن یتالضعم و لئاسم ،لجاع ياهترورض هب انب هک اجنآ زا لاحنیا اب

 ياهراتشون عوجر طاقن و یلالدتسا ياههیاپ یخرب هک اجنآ زا و دنتسه دقن و لالدتسا و ثحب و

 يهئارا ،دنراوتسا ،دوب هدش هدیمان »تبثم دقن ،یفنم دقن« کیتکلاید هچنآ رب ،راک روتسد رد

 يزکرم يهشیدنا هب طقف »یسیونزاب« نیا .دوب دهاوخن هدیافیب ،نآ زا ياهدرشف رایسب يهصالخ

 ــ عنام و عماج یتفایرد و كرد يهئارا يهیعاد يور چیههب و دزادرپیم »تبثم دقن ،یفنم دقن«

 .درادن ،دیمان »یسکرام کیتکلاید« ار نآ ناوتب هچنآ زا ــ هزات و

 ینابرق هکتسا نیا تفگ »تبثم دقن ،یفنم دقن« ناونع يهرابرد ناوتیم هک ياهتکن نیرتمهم

 هدیزگرب نآ نایب يارب هک ار ییاوتحم تسا هتسناوتن زگره اسب و هدش نآ شنیزگ یلصا يهزیگنا

 کیتکلاید« یگداسهب تسناوتیم باتک نیا ناونع .دنک لقتنم شبطاخم هب تساهدوب هدش

 ،یفنم دقن« ناونع شنیزگ یلصا يهزیگنا اما ،دشاب »یبالقنا و يداقتنا کیتکلاید« ای »سکرام

 یعامتجا و یسایسِ نیمز رد نامگیب ،زیچ ود نیا و دوب زیچ ود ساسارد نآ يارب »تبثم دقن

 ردهب ناج و هدنامزاب ِپچ هک ینارود رد انامه ،تشاد هشیر )1364( نآ راشتنا و شراگن نامز

 ،واکجنک و رگشسرپ يهدیسرون ياهورین اب هارمه ،تصش يههد ِزاغآ ِراتشک و بوکرس زا هدرب

 رگا ،یشیدنازاب و ینیبزاب ياضف نیمه .تخادرپیم دوخ ِخیرات و هبرجت و دوخ ِيداقتنا ِینیبزاب هب

 ،دشاب هتشاد دوخ يرظن ياههدولاش رب و هتسیز يهبرجت هب يداقتنا و زاب يدرکیور تساوخیم

 اهنت زا يرادروخرب ياعدا و ییوگهفازگ و رتخبت هنوگره زا ،قحهب و هژیو روطهب ،دوب ریزگان

 رب انب هک ییاهیتساک و یتسس يهمه اب ،هزات ياهشیدنا حرط .دزیهرپب مامت و مات تقیقح

 و يداقتنا کیتکلاید« هب نآ باستنا و ،دشاب هتشاد )دناوتیم و( تسناوتیم شایگزات تشرس

 تسخن يهزیگنا نیا .زاجم هن و دوب نکمم هن »یسکرام کیتکلاید« هب ،رتهناخاتسگ ای ،»یبالقنا

 ِییانعم راب زا زیهرپ نیاربانب و انشآ تالوقم و میهافم و اهمان زا زیهرپ ،مود يهزیگنا .دوب

 و يداقتنا« دنوسپ اب یتح ،»کیتکلاید« حالطصا .دشیم یعادت اهنآ اب هک دوب یی»انشآ«

 يهدمع شخب هک درکیم یعادت ار ــ يا»هرطاخ« ،میوگب رتهب ای ــ ییانعم هطساویب ،»یبالقنا

 يههد تایبدا زا هک درکیم یقلت شوپمه ییاهتفایرد اب و تسنادیم »انشآ« ار نآ پچ يهندب

 رد ــ شناد نیا ،میشاب یعدم رگا تسین هنافصنمریغ و دوب هدرب ثرا هب تصش زاغآ و هاجنپ

 دقن ،یفنم دقن« راتشون شراگن زا فده هک یلاحرد .تشادن ینادنچ يافرژ ــ یمومع یلدعم
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 ِيرظن ناگدنیامن زارت رد نآ دقن هکلب ،افرژمک و هنایماع شیبامک شناد نیا دقن اهنت هن »تبثم

 .دوب یللملانیب یحطس رد شاهتسجرب

 دقن« ناونع هک دوب باتک راشتنا و شراگن نامز ِیخیرات و یسایس رتسب نیمه لیلدهبً اقیقد ،اما

 ،هدیشیدنین ،»یساکعنا« یتفایرد تفگ ناوتب اسب ای ــ ییانشآ ینابرق ریزگانهب »تبثم دقن ،یفنم

 و »یفنم« ،»دقن« دننام ییاههژاو اب دوخ ِبطاخم ــ ي»دوهش« حالطصاهب ،ظاحل نیا زا و

 .دش »تبثم«

 :هک یطیارش رد

 یهارمه ،تیوضع اب ار دوخ یسایس تیوه هکتسا یناسک يهبرجت ،هتسیز يهبرجت ینیبزاب )فلا
 ار دوخ هک )دننکیم و( دندرکیم فیرعت یشبنج ای بازحا و اهنامزاس ،اههورگ اب یلدمه ای

 نابزهب ــ ظاحل نیا زا و ،دنتسنادیم ــ یتسینینل/یتسیسکرام :یگمه شیبامک و ــ یتسیسکرام

 ؛دندیمانیم یتسینینل ـ تسیسکرام ای یتسیسکرام ار دوخ »يژولوئدیا« ــ اهزور نآ

 و یسکرام تالوقم و میهافم ینیبزاب ای يزومآزاب ،نیون شزومآ يانعمهب يداقتنا ینیبزاب )ب

 ؛دوب یتسینینل ـ تسیسکرام

 يدیمون ،لاصیتسا ،ترفن ،مشخ ،سرت هب هتشغآ ِیتخانشناور و یسایس ياضف رد ینیبزاب نیا )ج

 ؛تفرگیم تروص ،زین هزات يزاغآ و هزرابم يهمادا و روش و دیما اما ،ینامیشپ ،یگداداو و

 بناجهب قح ،صخا روطهب مسیسکرام و معا روطهب یبالقنا درکیور يهزات و هنهک نافلاخم و )د

 ،دندوب هتفرگ رس زا ار یبالقنا و لاکیدار ِشنک و هشیدنا ره هیلع ياهزات مجاهت ،هدیرد و

 دیاب دوخِ يرظن ینابم و شبنج يهبرجت هب يداقتنا هاگن هک دوب نیا راظتنا لباق و لوقعم دمآیپ

 ،دنکیم ي»دقن« یسک رگا نیاربانب .دتفین طیرفت و طارفا مادهب و دشاب »هنافصنم« و هنارایشوه

 و لوصا يهمه و وسکی زا اهدرواتسد يهمه رکنم و رگناریو ینعی ؛دشابن »یفنم« شدقن

 سپ و نیلاتسا هب ماگهب ماگ ات دنکن عورش تُپلُپ ای فچشورخ زا ؛دشابن رگید يوس زا سیماون

 ،راگنلو ،هیوریب ،دب ِدقن ینعی ،»یفنم دقن« .دسرب سکرام و سلگنا هب رخآرس و نینل هب نآ زا

 لوصا هب رادافو ،هنادهعتم ،هنالوئسم ،بوخ ،تسرد ِدقن ،لباقم رد .»بلطلالحنا« ،نکشهدولاش

 و یهاوفا ییانعم رد هک تسا يدقن نامه »تبثم دقن« ؛تسا »تبثم ِدقن« ،سیماون و

 .دشیم هدیمان »هدنزاس دقن« هناراگنهمانزور

 و تشادرب نیا هب یطبر نیرتکچوک ،راتشون نیا يارب »تبثم دقن ،یفنم دقن« ناونع

 .تشادن لیوأت
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 ،یقطنم ظاحلهب ــ ِرما ،»یفنم رما« هب هناداقن ای يداقتنا درکیور ،»یفنم دقن« زا ضرغ

 ،هدشيرپس ــ )ویسروکسید( ینامتفگ ای ،یتخانشهعماج/یخیرات/یعقاو ،هناسانشتخانش

 هناداقن ای يداقتنا يدرکیور ،»تبثم دقن« زا ضرغ ؛دوب هتفایققحت و هتفاییسیدرگد ،هدشبلقنم

 ای ،یتخانشهعماج/یخیرات/یعقاو ،هناسانشتخانش ،یقطنم ظاحلهب ــ ِرما ،»تبثم رما« هب

 هک ــ »یمهفدب« نیا رد .دوب قَقحُم و هتفریذپیسیدرگد ،ّلصحُم ــ )ویسروکسید( ینامتفگ

 تسا هدنسیون ندرگ هب رسارس ش»هانگ« و دوب روکذم ِيدام و ینیع يهنیمز ،شایساسا تلع

 تفصِ طبرِ ناشن مه »هرسک« ،نابز روتسد نیا رد اریز ،دوبن »هانگ«یب زین یسراف نابز روتسد ــ

 یکی ،هیلافاضموفاضم و فوصوموتفص ِیلاوت و ؛هیلافاضم و فاضم مه و تسا فوصوم و

 تفایرد ییایؤر و افصم ای یتشهب يرعش نوچمه هکنآ زا رتمک »یسودرف رعش« بیکرت :تسا

 بیکرت هکیلاحرد ،دراد هدشهتخانش رعاش یسودرف مساقلاوبا هب قلعتم يرعش رب تلالد ،دوش

 یشحو زا يرعش ات دش دهاوخ لیوأت شکرس و هدشنمار يرعش نوچمه رتشیب ،»یشحو رعش«

 ــ هن و دنوش یقلت فوصوم و تفص نوچمه »تبثم دقن« ای »یفنم دقن« بیکرت هکنیا .یقفاب

 »یعیبط« اسب ،راظتنا لباق ،هیلافاضم و فاضم نوچمه ــ تسا هدوب هدنسیون تین هک نانچنآ

 .تسا

 زا یسابتقا ،دوش نایب »تبثم دقن« و »یفنم دقن« تارابع اب تسا رارق هک ياهشیدنا هکنیا اب

 اما ،تسین ــ یناملآ ای یسیلگنا ًالثم ــ نوتم ای ناگدنسیون دزن یجیار تاحالطصا ای هشیدنا

 و فوصوموتفص ناشيروتسد نامتخاس رد هک ــ اهنابز نیا هب اهنآ يهمجرت دیاش

 .دناسرب يرای ،دوشیم دارم اهنآ زا هک يدوصقم لاقتنا هب ــ دراد يراکشآ زیامت هیلافاضموفاضم

 و »negative critique« بیترتهب یسیلگنا نابزهب »تبثم دقن« و »یفنم دقن« زا ضرغ

»positive critique« اب دننامه يزیچ هکلب ،تسین »Critique of the 

Negative« و »Critique of the Positive«، ار زیامت نیا یناملآ نابز رد .تسا 

 بیترتهب ،»تبثم دقن« و »یفنم دقن« زا ضرغ ،نابز نیا زا هدافتسا اب .درک نایامن رتهب ناوتیم

»negative Kritik« و »positive Kritik« هکلب ،تسین »Kritik des 

Negativen« و »Kritik des Positiven« تسا. 
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 دیاب ،میزادرپب »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن ياعدم و عوضوم و هاگتساخ هب هکنآ زا شیپ

 )فلا :مینک دای ،تسا هدش راوتسا نآ رب هیرظن نیا هک ییاههدولاش نیرتمهم زا هدرشف روطهب

 .هدنیازدوخ ِکیتارپ )ب و کیتارپ تینیع

 ود هب ار یتسه ،قالطاالایلعْ هفسلف ای ،يرظن يهفسلف هکیلاحرد :کیتارپ تینیع )فلا
 ینهذ رما »ققحت« ار ینیع رما )1 :هکنآ زا غراف ،دنکیم میسقت »ینیع« و »ینهذ« يهمین

 تسادق ای تمدق ای تلاصا نآ ای نیا يارب )3 و دنادب ینیع رما لصحام ار ینهذ رما )2 ،دنادب

 یخیرات و یعامتجا ِناسنا انامه ،نآ لماعت ِلماح و لحم ،نآ و نیا نیب يهطبار رد ،دوش لئاق

 ِيرادیدپ لکش رد اهنت« ،سکرام يهتفگهب ای دنکیم شومارف ار وا یخیرات و یعامتجا ِکیتارپ و

 ًاقیقد هکنآ لاح .)خابرئوف يهرابرد تسخن زت( دنادیم انتعا يهتسیاش »شراويدوهی و فیثک

 تشرس و نآ تینیع ،ناسنا یخیرات و یعامتجا کیتارپ ینعی ،»موس« تحاس نیمه

 ،ساسا رد و دناهریم شايوهام ِتسبنب زا ار يرظن يهفسلف هک تسا نآ زاسنوگرگد

 يداقتنا تشرس و کیتارپ فشک اب تسخن .دهنیم ینایاپ يهطقن نآ رب ،يرظن يهفسلف هباثمهب

 و لماح و )انعم نیرتماع رد( یهاگآ لماع و لماح ماقم رد ،هژوس عضو هکتسا نآ یبالقنا و
 ،)هقبط ،هورگ( یعامتجا ياههدنتسه ماقم رد هچ و درفنم ناسنا هباثمهب هچ ،)تیلماع( هدارا لماع

 )خیرات و یناسنا عمتجم( یعامتجا ناهج ماقم رد هچ و يدام ناهج هباثمهب هچ ،هژبا عضو و

 يهفسلف تسبنب و لضعم اب شاهطبار و کیتارپ ِتینیع حورشم حرش .دوشیم لالدتسا ِلباق

 تینیع ینابم و ماهدروآ ]1[ »سکرامِ یکیتارپ مسیلایرتام ياههدولاش« يهلاقم رد ار يرظن

 ]2[ »يژولوئدیا دقن« باتک رد لیصفتهب ار )هناشن و هطبار ،لمع( نآ يدنبلصفم و کیتارپ

 .ماهدرک لدتسم

 ،رکف( هدیا کی يهتفایققحت ِتیعقاو ْکیتارپ ،هک اجنآ ات و ،هاگنآ :کیتارپ ِیگدنیازدوخ )ب

 یبایرکیپ هب زگره ،تسا	 )»ملع« و شناد يانعم رد ــ هیرظن ،همانرب ،يژتارتسا ،کیتکات ،هشقن
 ،اهیتساک ای اهینوزف .دنامیمن دودحم هدیا ِرگا و امایب و تساک و مکیب ِیگدنریذپلکش ای

 لباق ای هدشینیبشیپ ،هدشهدارا رصانع اب هتفایققحت ِتیعقاو ياهضراعت یتح ای اهیناسرگد

 مه و هدیا ِدوخ رهپس رد مه یگدنیازدوخ نیا .دناکیتارپ ِ�یگدنیازدوخ لصاح ،هدیا رد راظتنا

 ــ ماع لصا يانعمهب کیتارپ یگدنیازدوخ .دریگیم تروص هدیا يهتفایققحت ِتیعقاو رهپس رد

 تسا یلماوع زا یکی »فداصت« .تسین »فداصت شقن« ــِ نّیعتیب ،تیماع نیمه ظاحلهب و
 یعوضوم« يهرابرد میهاوخیم یتقو :لاثم کی .دنکیم افیا شقن کیتارپ ِیگدنیازدوخ رد هک
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 رصانع شنیزگ هکتسا نشور .مینکیم زاغآ »همانرب« کی زا ریزگانهب ،مینک قیقحت »یعامتجا

 ،میراد شناد و هشیدنا و هبرجت تشابنا ظاحلهب ام هک تسا یهاگیاج زا یشان »همانرب« نیا

 شنیزگ نیا .تسام ياهتفایرد يهعومجم روحم نیرتیعازتنا »همانرب« نیا ییوگ هکنانچ

 ،کیژولوئدیا ،یتنس ،یتخانشناور ـ يدرف ياهشیارگ يهمه زا تسا یشان نینچمه نامگیب

 هچنآ ینعی ،دهدیم يور »همانرب« نیاِ نتخاسققحتم ِکیتارپ رد هچنآ .ام قیالع ،مالک کی رد

 تسخن :لیلد ود هب مکتسد .دنامیمن یقاب »همانرب« نیا بوچراچ رد ،تسام »کیروئت ِکیتارپ«

 يارب ار يرگید دراوم ،میاهتفرگ رظنرد نام»همانرب« رد هعلاطم يارب هک يدراوم زا یکی ،هکنآ

 و ؛تسا هدوبن نکمم نآ ینیبشیپ ،عبنم نآ هب دروخرب زا شیپ ات هک دنکیم يرورض هعجارم

 دنایعقاو ییاهدادیور ،تسا کیروئت ِکیتارپ رد ام يهعلاطم يهزوح هک ییاهدادیور ،هکنآ مود

 ِيریذپلکش هجیتن رد .دنتسه لقتسم ام یشهوژپ راک زا ــ ینیعم بسانتهب ای ً،الماک ــ و

 ي»همانرب« ياپ و تسد دنکیم ریزگان ار ام هک دروآیم شیپ ياهزات دراوم ،اهدادیور نیا ِنوگانوگ

 يهرتسگ زا نوریب ار رگید دراوم ای و ،میزادرپب هزات يدراوم هب ؛مینک دنلب ای و هاتوک ار دوخ

 راک ي»همانرب« :اجنیا رد( هدیا ققحت يهویش نیا .میهد شرتسگ »همانرب« رد هدشینیبشیپ

 .تسا »يروئت« يهزوح رد ام يهدنیازدوخ ِکیتارپ ،)یشهوژپ

 و اهروتکاف يهبساحم ،اهشهوژپ ،اهیسررب يهعومجم ،هدیا کی ققحت يارب هاگره نیاربانب

 زین اهنآ یگدنریذپلکش يهوقلاب ياتسار نیرتیمومع و دوش هتفرگ رظنرد …و اهنآ تابسانم
 یکیتارپ ،»همانرب« نیا تسبراک ،دبای یلجت »همانرب« رد لکش نیرتیعازتنا رد و دوش ینیبشیپ

 ،قلطم روطهب ،شایگدنریذپلکش و دیجنگ دهاوخن »همانرب« نآ بوچراچ رد زگره هک تسا
 .تسا ینیبشیپ لباقریغ

 »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن هاگتساخ

 ِنیزاغآرس و یلصا يهزیگنا و »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن هاگتساخ و تمیزع يهطقن

 زا دعب تسیسکرام ِپچ تسکش للع ِییوجیپ ،ماگ نیرتماخ و نیتسخن رد ،نآ هب نتخادرپ

 یناهج نارحب للع ،ماگهب ماگ ،اجنآ زا و ،پچ ياهنامزاس یشاپورف و نارحب للع ،57 بالقنا

 يهطساوالب و دودحم يهزوح زا تسخن هک دوب شخبییاهر يهیرظن و مسیسکرام یخیرات و

 نوماریپ يزادرپهیرظن هب سپس و دش زاغآ »همانرب ققحت« و »یبالقنا يهمانرب« يهطبار

 و راتخاسوهژوس ای لمعوهیرظن يهطبار دننام ،رتنشور و رتقیقد ياهزرم اب رتگرزب ياهتحاس

 .دیسر دقن و کیتکلاید ،شور رخآرس
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 يایعامتجا ياهیتسه يدنبتروص هب هکنآ زا شیپ »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن نیاربانب

 يهطبار دننام ،اه»یتسه« نیا ياههنومن ای اهقادصم یخرب هب ،دزادرپب دناهیرظن نیا عوضوم هک

 و هژوس يهطبار ای )یخیرات/یعامتجا شناد ورملق رد و معا روطهب( نآ ياتسیاربارب و يروئت

 یگدنز زا ییاههزوح هب تسخن »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن رگید ترابعهب .تخادرپ راتخاس

 ای هتفایققحت لکش هک یتحاس اب همانرب ای هشقن زا یتحاس يهطبار اهنآ رد هک تخادرپ یعامتجا

 و »همانرب« ای »هشقن« ام رگا .دوشیم حرطم ،تسا همانرب ای هشقن نیا يهدنبایققحت

 يارب ییاهقادصم ،ار همانرب و هشقن نیا ي»هدنبایققحت ای هتفایققحت ِیگدنریذپلکش«

 دقن ،یفنم دقن« يهیرظن )ياتسیاربارب ای( عوضوم هک مینادب ییاههدنتسه ای یعامتجا ياهیتسه

 فیرعت نودم يهشیدنا زا ییاهرهپس و اهتیعقوم ،تالاح ،ار اههدنتسه نیا میناوتیم ،دنا»تبثم

 اب اهنآ زا یکی ،ای ،تسا يرگید نیزگیاج و لصحام ،دمآیپ ،اهنآ زا یکی هک يوحنهب ،مینک

 دنویپ )4 و لباقتم رثأت و ریثأت )3 ؛شنکنایم )2 ؛هشقن ققحت/هشقن )1 رب ینتبم ياهطبار يرگید

 .دراد لباقتم

 ای اه»لک« ،ار اههدنتسه نیا ام رگا :تسا نیا »تبثم دقن ،یفنم دقن« يهیرظن ياعدا

 ای ،تسا راومادنا رصانع نیا ِیگتسویپ هکنیا زا معا( هتسویپ رصانع ياراد ییاه»هعومجم«

 Existenzweise/mode of سکرام هچنآ ــ تسا لک ِیتسه يهویش

existence لگه هچنآ ،تسا لک روهظ و یلجت هباثمهب يدوجو یهجو ای ، ــ دمانیم 

Moment مینادب )دارفا نیعم ياههورگ ،یباسح ياههعومجم( هتسویپان رصانع ای )دمانیم، 

 کیهب کی يرظانت ،دراد دوجو اه»هعومجم« ای اه»لک« نیاِ رصانع نیب هک ياهطبار

 »یفنم رما« ،تسا »ب« يهدنتسه اب لماعت رد هک ار »فلا« يهدنتسه ام رگا ،نیاربانب .تسین

 کی يرظانت ،»ب« و »فلا« رصانع نیب يهطبار ،میمانب »تبثم رما« ار »ب« يهدنتسه و

 يدرکیور ودره هب دیاب رگیدکی اب ناشهطبار و اههدنتسه نیا يودره يواکاو رد و تسین کیهب

 .تشاد يداقتنا

 دقن« درکیور ناوتیم ،رگید یتخاس هب نیعم یخیرات/یعامتجا تخاس کی زا راذگ يهنومن رد

 يدنبتروص ریز تلاح راهچ رد ار اهتخاس رصانع کیهب کی رظانت نادقف و »تبثم دقن ،یفنم

 :درک

 رصنع هجیتن رد ؛دنوشیم لقتنم تساک و مک نودب يدعب تخاسهب نیشیپ تخاس زا يرصانع )1

 .تساهنآ ِدوخ ،اهنآ اب يدعب تخاس رد رظانتم
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 رد يرظانتم رصنع هجیتن رد ؛دنیآیمن يدعب تخاس هب هجوچیههب نیشیپ تخاس رد يرصانع )2

 .دنرادن يدعب تخاس

 رصانع نیا ؛دنرادن نیشیپ تخاس رد يرظانتم رصنع هک دنیآیم دیدپ يدعب تخاس رد يرصانع)3

 .دناهدنیازدوخ ِکیتارپ لصاح

 یشان صاخ تلاح( دنوشیمن رارکت دوخ زا سپ ِتخاس ردً اموزل ،يدعب تخاس رد هزات رصانع )4

 .)مودِ یگژیو ِییایوپ زا

 .دناتبثم دقن يهزوح رد مراهچ و موس ياهتلاح و یفنم دقن يهزوح رد تسخن تلاح ود

 نیعم تخاس کی ای موهفم کی یفن يایفارغج نتخاسنشور :ینعی ؛يداقتنا یفن ینعی ،یفنم دقن

 اب هک یموهفم يایفارغج نتخاسنشور :ینعی ؛يداقتنا تابثا ینعی ،تبثم دقن .یخیرات/یعامتجا

 ؛تسا هدمآ دیدپ نیشیپ ِتحاس کی یفن اب هک یتحاس ای ،هدروآربرس نیشیپ موهفم کی یفن

 ندادناشن ؛تسین یچیپرام یطخ رد رتالاب ياهریادً اموزل ،لَصَحام تیعضو هکنیا ندادناشن
 کیتارپ ،ناسنا یعامتجا يهدنز کیتارپ رتسب رب ،رگید يراتخاس هب راتخاس کی لیدبت رد هکنیا

 ،یفنم دقن .تسا هدروآ دیدپ یعامتجا تیعقاو يارب ینیون ياهیگدنریذپ لکش هچ هدنیازدوخ

 ای تمیزع يهطقن کی هب ندیسر يارب ،دوجوم ياههاگتسد دقن و دوجوم عضو دقن :ینعی

 .نامرآ دقن و هزاتِ ییامنزاب ره دقن :ینعی ،تبثم دقن .هزات کیتارپ کی هب دورو يارب ییامنزاب

 رد ،کنیا ،هک تسا یتبثم دقن یتسیلایسوس بالقنا يروئت دقن .تسا یفنم دقن يرادهیامرس دقن

 ییاهر يروئت دقن ،مسیلایسوس دقن .تسا هدمآرد یفنم دقن يهزوح هب يوروش عون عماوج بلاق

 .تسا تبثم دقن ،یعامتجا

 :»کیتارپ« و »همانرب« دننام ییاههدنتسه يهزوح رد

 کیروئت ِیفنم دقن يهزوح رد ،دنهدیم امهب هدمآردلمعهب ياههمانرب و اهيروئت هک يرایعم )فلا

 .تسا

 .تسا کیروئت ِتبثم دقن يهزوح رد )مسینومک( ادرف يهعماج ياههمانرب و اهيروئت دقن )ب

 ِیفنم دقن يهزوح رد ،دنوریمن ای ،دنوریم هدنیآ تخاس هب هتشذگ تخاس زا هک يرصانع )ج

 .دناکیتارپ

 .دناکیتارپ ِتبثم دقن يهزوح رد ،دنیآیم دوجوهب کیتارپ ِیگدنیازدوخ رد هک يرصانع )د

 تبثم دقن و یفنم دقن ياهرهپس
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 تبثم دقن/یفنم دقن کیتکلاید نوچمه ناوتیم ار اهنآ يهطبار هک ییاههدنتسه ای اهرهپس يارب

 :هلمج نآ زا .دراد دوجو ینوگانوگ ياههنومن ،درک یبایزرا

 :هژیو روطهب ،معا روطهب کیتارپ هب فطع رد ،نامتفگ )کی

 .یخیرات/یعامتجا تیعقاو هب فطع رد ،یعامتجا يهیرظن ای يروئت )فلا

 و همانرب نیا يهدنبایققحت ای هتفایققحت تیعقاو و هب فطع رد ،هشقن ای يژتارتسا/همانرب )ب

 .هشقن

 .کیتکات نیا يهدنبایققحت ای هتفایققحت تیعقاو هب فطع رد ،کیتکات )ج

 .دوشیم بجوم ار تبثم دقن/یفنم دقن کیتکلاید ،حوطس نیا ِدوخ نیب ،هدنیازدوخ ِکیتارپ شقن

 رجنم )ب حطس( همانرب رییغت هب دناوتیم )ج حطس( کیتکات کی ققحت رد کیتارپ ِیگدنیازدوخ

 هار )فلا حطس( يروئت رییغت هب ،میاداراپ ای رابتعا يهزوح حطس رد دناوتیم همانرب رییغت و دوش

 .دربب

 ياههویش ای یعامتجا ياه)نویسامرف( يدنبلکش دننام یخیرات/یعامتجا ياهتیعقوم رییغت )ود
 .دیلوت

 شهوژپ رد .ییامنزاب و شهوژپ ياهدنیآرف نیب تبثم دقن/یفنم دقن يهطبار .يروئت ِ کیتارپ )هس

 نیا .دنالیخد یتاقبط/یسایس/کیژولوئدیا ،هناراذگشزرا ،یتافتلا ،یفداصت ،یصخش رصانع

 عوضومِ یسانشیتسه ای قطنم اجنیا .دنرادن ییامنزاب دنیآرف رد يرظانتم رصنع ًاموزل رصانع

 .دنک نییعت ار ییامنزاب رد رصانع یلاوت و بیترت ای رصانع دناوتیم

 ياجهب ،تبثم دقن /یفنم دقن کیتکلایدً الثم .نیعم دیلوت يهویش کی دقن و يواکاو )راهچ

 رد ای ؛هیامرس ،الاک ،لوپ ياههرکیپ رد شزرا ياهیسیدرگد رد ،هطساوالب رظانت کیتکلاید

 و راشرس یعبانم ناوتیم تبثم دقن /یفنم دقن کیتکلاید نیا يارب .هیامرس ياهییامیپرود

 .تفای سکرام يهسیردنورگ رد ناشخرد

 يژولوئدیا ،قیاع نیا .دوشیم ادج کیتارپ زا قیاع کی اب هیرظن ،یخیرات/یعامتجا شناد رد

 ار نکمم »ِتینیع« هچنآ ینعی ؛تسا دقن ،يژولوئدیا نورد رد هیرظن درکراک و تشرس .تسا

 رد يژولوئدیا درکراک .دزاسیم رسیم هیرظن ِدوخ يارب ار نکمم »ِتیملع« و هیرظن عوضوم يارب

 زا مه هکلب ،تسین نامه و یکی یتاقبطِ يژولوئدیا اب هیرظن .تسا هیرظنِ نتخاسرادبناج هیرظن

 رد و ؛دشاب رادبناج ات ،یفنم دقن يهزوح رد :دوشیم راوتسا نآ دقن رب مه و دریگیم هشیر نآ
 .دوشن هسیدژک نآ رد ات ،تبثم دقن يهزوح
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