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 هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هرابرد
 

 نایحابصم نیسح
 

 هفسلف هورگ 
  

 یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد
 

 نارهت هاگشناد 
 
 

  هدیکچ
 

 
 ( تساگ ییاگترا هزوخ )هاگشناد فیرعت رد( سرپسای لراک یاهیزرو رظن هب عاجرا اب ات تسا هدرک شالت هلاقم نیا
 موهفم هب ( ناکما طیارش ،)شزومآ شور رد ( ریرف ولوئاپ و ) شزومآ فیرعت رد ( ادیرد کاژ ،) هفسلف فیرعت رد
 رد .دهد رارق یسررب دروم ار هاگشناد رد هفسلف شزومآ )یزیچ روهظ ناکما یارب یرورض بوچراچ ینعی نآ یتناک
 اب هلاقم لوا تمسق .تسا هدش هداد ناماس هتسویپ مه هب و هاتوک تمسق راهچ رد هلاقم ،یدرکیور نینچ تهج
 لباقم رد هک ار ) هاگشناد یانعم ای (،هدیا هباثم هب هاگشناد یاه یگژیو مها ،سرپسای هاگشناد هدیا  باتک هب عاجرا
 عاجرا اب هک هلاقم مود تمسق رد .تسا هداد رارق یسررب دروم ،دراد رارق وتیتسنا ای داهن هباثم هب هاگشناد دوجوم عضو
 هک تسا هدش ثحب ،هدش یدنب تروص  "یگنتلد هباثم هب هفسلف "زا وا تیاور و تساگ ؟تسیچ هفسلف باتک هب
 راکشآ ،یتسین ندروآ تسه هب زا یرگید تیاور عقاو رد ،تسین هک ییاج یارب یگنتلد ،یگنتلد هباثم هب هفسلف

 زا یا یقلت نینچ .تسا ادیپ نآ هلق  طقف هک تسا یسونایقا نتخاس رادیدپ و نکممان ندینادرگ نکمم ،بایغ نتخاس
 یتکراشم شور رد و ) شزومآ فادها حطس رد ( ادیرد ییاشگ تخاس شور رد هک تسا یدرکیور دنمزاین هفسلف
 .تسا هدش وجتسج ،هلاقم مراهچ و موس یاه تمسق رد بیترت هب ،شزومآ یدربراک یاه کینکت هباثم هب ریرف ولوئاپ
 ترابع ناوتیم ار هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هک  تسا هدیسر ماجنارس هب هجیتن نیا جارختسا اب هلاقم
 رد ات دنا هدمآ هورگ نآ رد تقیقح نانابهاگن هک یلحم هباثم هب ( هاگشناد هدیا ندش هتسجرب و ندش رادیدپ زا تسناد
 هک ییاج یارب یگنتلد و دوجوم تیعقاو زا یتیاضران هباثم هب ( هفسلف هدیا ،) دنزادرپب سیردت و قیقحت هب هنادازآ نآ
  .) شزومآ رما رد یرگید نداد تکراشم و یرگید یارب هغدغد هباثم هب ( شزومآ هدیا و ) تسین اجنیا
 
  یرگید ،تیلوئسم قالخا ،یتکراشم شزومآ ،یدنسرخان هباثم هب هفسلف ،هاگشناد  هدیا : یدیلک یاه هژاو
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Abstract 

 
By referring to the thoughts of  Karl Jaspers (concerning the definition of University), 
Jose Ortega y Gasset (regarding the meaning of philosophy), Jacques Derrida (pertaining 
to the description of Education) and Paulo Freire (in relation to the classification of 
Education), this paper briefly examines the problem regarding "The necessary Conditions 
for the Possibility of Teaching Philosophy at the University", across four concise but  
interconnected sections, and will help generate a more sufficient, though not necessarily 
complete or definitive, examination of  this important problem. To do this, I draw from 
Jaspers in the first section of this paper to explore the most significant characteristics of 
the idea of university, which is in contrast to the university as an institute. I conclude that 
the first condition for the possibility of teaching philosophy at the university is to move 
the university forward from as it is to as it must be. The second section of this paper, has 
been constructed with the help of Gasset's book What is Philosophy? and his conception 
of philosophy as ‘discontent’. I argue that having an existential conception of philosophy 
instead of the epistemological or ontological ones could be considered the second 
condition for the possibility of teaching philosophy at the university. The third and the 
final condition, articulated in the last two sections of this paper, have been constructed  
from the Derridian conception of the ethics of responsibility in education, and Freireian 
Pedagogy of the Oppressed and hope, articulated in his conception of participatory 
education.  
 
 
 
 
 
Keywords: The idea of the University, Philosophy as discontent, Participatory Education, 
Ethics of Responsibility, the Other 
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 همدقم
 
 ؟میتسه یناسک هچ ؟میتسه اجک میدیسرپ یم دوخ زا دیاش ،ام مییوگب میتسناوت یم ] یهاگشناد رصانع [ ام رگا "

 ، ادیرد ( "؟یرما هچ یارب و یناسک هچ ربارب رد ؟میتسه لوئسم ام ایآ ؟مینک یم یگدنیامن ار یناسک هچ و یزیچ هچ
1992: 3 ( 

 
 ینارنخــس زا قوــف لوــق لــقن  هب عاجرا اب هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش باب رد ات تسا ددص رد هتشون نیا
 بــلطم حرــط ،دــش داریا 1980 لاس رد هک ،ایبملک هاگشناد یلیمکت تالیصحت درگلاس نیمدصکی مسارم رد ادیرد
اترورــض هــک یشسرپ نیلوا نیاربانب .هاگشناد رد ؟میتسه اجک ام .دنک

 هاگــشناد هــک تــسا نــیا تــخادرپ نادــب دــیاب ً
 شــسرپ .میــشاب لوغــشم میراودــیما اــی ،میلوغــشم یزرو هفــسلف هــب هک میتسه یناسک ؟میتسه یناسک هچ ؟تسیچ
 ســپ .مــیراد لاغتــشا هفــسلف شزومآ هب ؟مینک یم هچ ،میتسه هک ییاج رد ؟تسیچ هفسلف هک دوش یم نیا ،نیاربانب
 هــب هــک یخــساپ اــب بــسانتم شور و تــسیچ شزوــمآ یــنعی .تسا شزومآ شور و تیهام زا شسرپ ،یدعب شسرپ

  ؟ یرما هچ ربارب رد ؟میراد تیلوئسم ام ایآ ؟تسا مادک ،میهد یم شزومآ یتسیچ
 
 راــهچ رد هــک تــسا نــیا فیلکت .دوش یم نشور ،تسا هدرک  نییعت دوخ یارب هلاقم نیا هک یفیلکت ،تامدقم نیا اب
 و ؟تــسیچ شزوــمآ ؟تــسیچ هفــسلف ؟تــسیچ هاگــشناد :دزادرــپب شسرپ راهچ حرط هب هاتوک و هتسویپ مهب تمسق
  یــهار دناوت یم هنوگچ شسرپ راهچ نیا رب ندنکفا وترپ هک دهد ناشن  تیاهن رد و ؟تسیچ شزومآ رما رد تیلوئسم
  .دنک ادیپ ،تسا هتفرگ رارق نآ ناونع رد هک هلاقم یلصا هلئسم هب
 
 رد هفــسلف شزوــمآ ناکما طیارش "  هب نتخادرپ یرورض و مزال طرش هباثم هب  روکذم یاه شسرپ هب دورو یارب هچرگ
 راــهچ یاــه هشیدنا رد ار اههاگیاپ نیا تسا هدرک یعس هتشون نیا یلو دیزگرب یفلتخم یاههاگیاپ ناوت یم " هاگشناد
 یلــصا ثــحب هــب دورو یارــب یــحرط ،اه هشیدنا نیا یفیلأت بیکرت اب و دهد رارق ناهج فلتخم هطقن راهچ زا رکفتم
 هب یئوگخساپ یارب روکذم شسرپ راهچ هب دورو ترورض نتفرگ ضورفم اب و ،یدرکیور نینچ تهج رد .دروآ مهارف
 هفــسالف ،هاگــشناد یتسیچ دروم رد  هک تسا هدرک ثحب و هدش هاگشناد هزوح دراو هتشون لوا تمسق ،یزکرم شسرپ
 .دــنا هتشاد یدج یتالمأت 7ادیرد و 6رماداگ ،5سرپسای ،4تساگ ییاگتروا ،3رگدیاه ،2گنیلش ،1تناک لیبق زا یدایز
 8هاگــشناد هدــیا ناوــنع تــحت یباــتک راــب نیتسخن یارب نموین لانیدراک مان هب یا هلاتم ،هفسالف نیا رب هوالع هکنیا وگ
 ثحب دراو هک تسا هدوبن نیا شخب نیا رد اما هلاقم فده .دوب هتفرگ رارق نایهاگشناد عیسو هجوت دروم هک دوب هتشون

                                                
1 Kant, Immanuel. (1992). The Conflict of the Faculties,  Mary J. Gregor, trans. Lincoln: University of 
Nebraska Press.  

2translated E.S. Morgan, edited N.  On University Studies . (1966) phFriedrich Wilhelm Jose Schelling, 
Guterman, Athens, Ohio: Ohio University Press.  
3 Heidegger, Martin (1991 ). “Toward a Philosophical Orientation for Academics,” John Protevi, trans., 
Graduate Faculty Philosophy Journal 14–5, see also : Heidegger, Martin (1990). “The Self-Assertion of 
the German University,” in Martin Heidegger and National Socialism: Questions and Answers, Gunther 
Neske and Emil Kettering, eds. New York, Paragon House:  Heidegger, Towards the Definition of 
Philosophy, Ted Sadler, trans. (London: Athlone Press, 2000)  

4. Edited and translated by Howard Lee Nostrand, Mission of the University, Jose (1992). GassetOrtega y  
with a new introduction by Clark Kerr. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 

5The Idea of the University: An Existentialist Argument for an Institution Concerned l Jaspers (1959). Kar 
with Freedom. trans. H. A. T. Reiche and H. F. Vanderschmidt, Boston: Beacon Press.  

6r Misgeld and Graeme Nicholson, Georg( 1992).  "The Idea of the University," in Diete-Gadamer, Hans 
eds., Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry, and History: Applied Hermeneutics .Albany: SUNY 
Press. 
7 Derrida, Jacques. (2002) Who’s Afraid of Philosophy? Right to Philosophy 1, Jan Plug, trans. Stanford, 
CA: Stanford University Press,: Derrida, Jacques(2004)  Eyes of the University: Right to Philosophy 2 
,Stanford: Stanford University Press, 2004.  

8. Available online at : Universityof a  The Idea(1852). Henry Newman,John
http://www.newmanreader.org/works/idea  
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 هاگــشناد زا تناک ثحب هب تسا هدش یرصتخم هراشا طقف ورنیا زا .دوش هاگشناد تیهام نوماریپ یشهوژپ و یخیرات
 ( ،هدیا هباثم هب هاگشناد یاه یگژیو مها ،سرپسای  هاگشناد هدیا  باتک هب عاجرا اب سپس و اه هدکشناد عازن باتک رد
  اــت تــسا هدــش تــسرهف ،دراد رارــق وتیتــسنا ای داهن هباثم هب هاگشناد دوجوم عضو لباقم رد هک ار ) هاگشناد یانعم ای
 .ددرگ مهارف یزکرم شسرپ اب طبترم جیاتن جارختسا یارب مزال تامدقم زا یشخب
 
 فیرعت ،هدش هفسلف دوخ یارب هک یفلتخم فیراعت نایم زا و تسا هدش هفسلفاتم هزوح دراو هلاقم مود تمسق
 هتشاد هک یروظنم اب ار 9؟تسیچ هفسلف باتک رد یدنسرخان ای یگنتلد هباثم هب هفسلف ینعی هفسلف زا تساگ ییاگترا
 رب انب هفسلف رگا هک تسا هدش نیا هفسلف زا یفیرعت و یقلت نینچ هطساو یب هجیتن .تسا هتفای رت راگزاس ،تسا
 رد ینعی  یفیرعت نینچ تهج رد دیاب زین نآ شقن ،دشاب ،تسین اجنیا هک ییاج یارب اهناسنا یگنتلد هداز فیرعت

 تیلوئسم رصنع هکنیا رگم تسین رسیم نیا و ،دوش هداد  تکرح دوجوم عضو زا ناسنا یدنسرخان جنر نتساک تهج
 هفسلف هزوح رد ادیرد مهم و یدلج ود رثا هب عاجرا اب و هلاقم موس تمسق رد هک  یبلطم .ددرگزاب یفسلف رکفت هب
 ثحب و  هدش یریگ یپ وا 11"یئاشگ تخاس" شور و 10" یرگید " زا وا یزادرپ موهفم ،هفسلف هب قح ینعی شزومآ

 هلمج زا هفسلف بعش همه و یفسلف روما همه هب هنالوئسم یدرکیور عقاو رد ادیرد یارب ییاشگ تخاس هک تسا هدش
 نآ نتخاس ایهم یارب داهن ای تخاس کی هنیس ندوشگ موهفم هب ادیرد هفسلف رد ییاشگ تخاس .تسا شزومآ هفسلف

 تمسق نیا زا هک یا هجیتن .تسا همشچرس ندش یراج یارب تخاس کی یبوریال ای – دیدج تاناکما روهظ تهج
 نآ هب و دنک یم دییأت ار هدشن ینیب شیپ رما ،شزومآ رما رد ییاشگ تخاس هک اجنآ زا هک تسا نیا هدش لصاح ثحب
 زا یکی ناوت یم ،دزاس یم ایهم دیدج تاناکما روهظ یارب ار وجشناد ،شور نیا اب داتسا هک اجنآ زا و ،تسا دهعتم
   .داد حیضوت ،دنک یم بیقعت شور نیا هک یفده و قطنم هب عاجرا اب ار هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش
 
 ود نآ اب راگزاس یشور یوج و سرپ ،شزومآ زا یفده ای قطنم نینچ و هفسلف زا یا یقلت نانچ تهج رد تکرح یارب
 رکفتم عیدب هاگن و قیمع یاه هشیدنا هب عاجرا اب ،هتشون مراهچ تمسق رد هک یشور – تسا هدوب ریذپان بانتجا زین
 وا نیگمهس دقن زین و ،13دیما یرگشزومآ و 12هدیدمتس یرگشزومآ وا یلصا رثا ود رد هژیو هب – ریرف ولوئاپ – یلیزرب
 .تسا هدش یدنب تروص  15 "شزومآ یتکراشم شور " زا وا نیون یزادرپ هیرظن و 14شزومآ یرادکناب شور  هب
 
 هتخادرپ هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هب ،قوف یاهیزرو رظن اب کیناگرا یدنویپ رد ،هلاقم ییاهن تاظحالم 
 زا دنترابع هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما ینهذ طیارش هکنیا تسخن :تسا هدش زکرمتم یلصا هتکن هس لوح و
 هنادازآ نآ رد ات دنا هدمآ هورگ نآ رد تقیقح نانابهاگن هک یلحم هباثم هب ( هاگشناد هدیا ندش هتسجرب و ندش رادیدپ
 یارب هغدغد هباثم هب ( شزومآ هدیا و )دوجوم عضو زا یدنسرخان هباثم هب ( هفسلف هدیا ،) دنزادرپب سیردت و قیقحت هب
 هدیا نآ هب قلعت قیرط زا زج اه هدیا نیا تمس هب تکرح هکنیا مود :) شزومآ رما رد یرگید نداد تکراشم و یرگید
اصاصتخا هک اجنآ ات و دوش یمن رسیم اهنآ یمامضنا جیاتن یدوجو نیرمت و اه

 زا ءزج ،تسا طوبرم هاگشناد هب ً
 هب ناوت یمن نتشون و ندیشیدنا ،ندرک وگتفگ ،ندناوخ هدینت مه رد و نامزمه شور راهچ دنمفده یریگراکب قیرط
الوصا هک درک اعدا ناوت یم هک یدح ات ،دناسر یرای هفسلف شزومآ ناکما

 هناگراهچ رصانع زا کی ره هب یهجوت یب ً
 یمن ار هاگشناد رد هفسلف شزومآ یور رب ندیشیدنا هکنیا موس .دزاس یم لتخم ار هاگشناد رد هفسلف شزومآ رما ،قوف
 ناکما ینهذ طیارش ،هدوب هتشون نیا زکمت و هجوت دروم هچنآ رگید ترابع هب .درک ادج نآ ینیع طیارش لیلحت زا ناوت
 ناکما طیارش زا نتفگ نخس یاج هب میشاب روبجم دیاش ام اما ینیع حطس رد ،تسا هدوب هاگشناد رد هفسلف شزومآ

                                                
9, Jose (1961).  What is Philosophy? Translated from the Spanish by Mildred Adams. [First ssetGaOrtega y 

American Edition.] New York: W. W. Norton.  
 : ھب دینک عوجر  10  

  Derrida, Jacques .(1984)."Deconstruction and the Other: Dialogue with Derrida" in Dialogue with 
Contemporary Continental Thinkers: The Phenomenological Heritage, ed. Kearney, Manchester: 
Manchester University Press 

11Deconstruction  
12 Freire, Paulo.(1993). Pedagogy of the oppressed. New rev. 20th-Anniversary ed. New York: Continuum.  
13Freire, Paulo, and Ana Maria Araújo Freire.(1994). Pedagogy of hope : reliving Pedagogy of the 
oppressed. New York: Continuum.   

14Education Banking   
15Education Participatory   
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 یطیارش .میئوگب نخس 16" نردم تسپ طیارش رد شناد ندش نکممان " زا راتویل ریبعت هب ،هاگشناد رد هفسلف شزومآ
 راتفگ یط دیاب هک یرما  .تسا دیدرت یب یرما ،هیامرس و تردق هب نآ یگتسباو و تسا هدش یرازبا ملع نآ رد هک
 .تخادرپ نادب یرگید لقتسم
 
 تقیقح یوجتسج یارب یلحم هباثم هب هاگشناد
 
 رد .تسااه هدکشناد عازن ناونع تحت تناک راک نیسپاو ،تسا هدش هاگشناد دروم رد هک ییاهراک نیتسخن زا یکی
 دروم دیاب نم رظن هب هک " تایهلا هدکشناد و هفسلف هدکشناد عازن " ناونع تحت تسه یا هلاقم باتک نیا شخب نیلوا
 .دوب هدش لیکشت بط و قوقح – تایهلا هدکشناد هس زا هاگشناد تناک نامز رد هک میناد یم .دریگب رارق یدج هجوت
 یدبا تداعس تایهلا هتشر .دندمآ یم باسح هب رشب تداعس نیمات لوئسم نامز نآ رد هدکشناد هس و هتشر هس نیا
 رارق زین بط و دزادرپب عامتجا رد درف یندم تداعس هب دوب رارق قوقح هتشر .دوب هداد رارق دوخ قیقحت عوضوم ار رشب
ایوق وس کی زا هدکشناد هس ای یهاگشناد هتشر هس نیا .دنک هجوت رشب یکیزیف تداعس هب دوب

 دروم تموکح فرط زا ً
 – تایهلا رد لیجنا تیعجرم :دندوب 17ینتم یاه تیعجرم هب هتسباو رگید یوس زا و دنتفرگ یم رارق تیامح
 .بط رد یکشزپ تاررقم تیعجرم و – قوقح رد یتلود یقوقح نیناوق تیعجرم
  
الماک یتیعضو، ) 43 : 1992 ، تناک ("هدکشناد نیرت فیعض ناونع هب" ، نایم نیا رد هفسلف تیعضو

 ،دوب توافتم ً
 رــما نیــمه .دوــب یــنتم تــیعجرم هب هتسباو هن و تفرگ یم رارق تیامح دروم ) تموکح ( تردق فرط زا هن هک ارچ
 ( نیعم نوتم ای نتم تیدودحم و تیعجرم زا لالقتسا رد مه ،ددرگ یوهام یدازآ کی دجاو هفسلف هک دوب هدش ببس
 یارــب مــه ار یــضقانت اــما هــناگی و توافتم تیعضو نیا .تردق زا  لالقتسا رد مه و ) دوب یزرو درخ نآ راک هک ارچ
 هدــش داــجیا تردــق و تلود طسوت هک یمتسیس ،یهاگشناد متسیس نورد رد هفسلف وس کی زا .دوب هدروآ شیپ هفسلف
 طورشمان قح قیرط زا تسناوت یم رگید یوس زا و دوب یهاگشناد یاه هتشر زا یا هتشر طقف و درک یم تیلاعف ،دوب
 .دــهد رارــق شهوژــپ و ششوپ دروم ار یهاگشناد یاه هزوح همه مه و دنک دقن ار تردق مه ،یداقتنا لقع یریگراکب
 هدــش فــیرعت و دودحم هاگیاج مه دحاو نآ رد دناوت یم هنوگچ هفسلف هدکشناد ای هتشر هک دوب نیا ،نیاربانب ضراعت
 ) 43 : 1992 ، تناک ( .لومش ناهج و یناکمال تیعضو کی مه و دشاب هتشاد ) هاگشناد رد ( یا
 
 زا .تــسا هــجوم و هــنارهام ،تقیقح رد تناک هیرظن .دوش یم یدنب تروص هک تسا یطیارش نینچ رد تناک یروئت
 بــط و قوــقح تاعوــضوم و )35-37 : 1992 ، تناک ( تسا ترخآ ناهج هب طوبرم تایهلا عوضوم تناک رظن
 هــن و دراد راــک و رس ترخآ ناهج اب هن اما هفسلف .) 37-43 : 1992 ، تناک (تیعقاو هب طوبرم :ایند نیا هب طوبرم
امازلا

 : 1992 ، تــناک (دراد راــک ورــس تقیقح اب هفسلف هکلب ،دنتسه بط و قوقح تاعوضوم هک ییاه تیعقاو اب ً
 نآ اب تناک هک یزیچ ؟تسیچ تقیقح هک دهد ناشن دهاوخ یمن ای دنک یمن ضرف ملسم ار تقیقح اما تناک .) 49

 لــقع هــنادازآ یرواد ناکما ناوت یم هنوگچ هک تسا بلطم نیا نوماریپ ثحب و تقیقح ناکما طیارش " دراد راک ورس
 هــک تــسا اــنعم نیدب هشیدنا یدازآ " :دسیون یم " ؟تسیچ ندیشیدنا رد یبای تهج " هلاسر رد تناک ".درک مهارف ار
 یا هــجیتن  ) 241 : 1970 ، تناک ( " .دنک لیمحت دوخ هب دوخ هک ینوناق زج تسین ینوناق چیه هطلس تحت لقع
 یتراــبع هــب ای و هاگشناد و هفسلف هطبار دروم رد رتشیب هاگشناد دروم رد تناک ثحب هک تسا نیا مریگب مهاوخ یم هک
 هــک دروآ یــم مهارــف یتامدــقم و دراد هاگشناد تیهام دروم رد مه یتاراشا هکنیا وگ .تسا هاگشناد رد هفسلف هاگیاج
 حوــضو سرپسای یاه هتشون رد هک یکیکفت .دوش یم نآ تیعقاو زا ) هاگشناد یانعم ( هاگشناد هدیا کیکفت هب اهدعب
  .دبای یم
 
 ، سرپــسای ( " مود یناــهج گــنج زا دــعب رــگید راــب و لوا یناــهج گــنج زا سپ هلصافالب راب کی " راب ود سرپسای

 هاگــشناد یاــنعم ناوــنع تــحت یا هلاــسر زــین 1946 لاــس رد و تفگ نخس هاگشناد تیهام هرابرد  )95 :1374
 نایاپ دیما یلو وا   )95 :1374 ، سرپسای ( ".داتفین رثوم هاگچیه" وا دوخ هتفگ هب هک ییاه هتشون و نانخس .تشون
 ،دوــش هــتخادرپ  سرپسای رظن زا هاگشناد هدیا ای انعم هب هکنیا زا شیپ  .تشاد هاگشناد یانعم ندروآ ربرس هب یریذپان

                                                
16 Lyotard, Jean-François (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Translated by Geoff 
Bennington and Brian Massumi, Foreword by Fredric Jameson. University of Minnesota Press. 

17 .Code Textual, Authority Textual 
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 هفــسلف هــب ندروآ یور یاــه هزــیگنا ناوــنع هــب اهنآ زا دوخ یفسلف همانیگدنز رد سرپسای هک درک هراشا یلیالد هب  دیاب
 روــط هــب هــک تــسا هدــش جارختسا ،دنراد یرتشیب تیمها هک لیلد جنپ ،سرپسای لیالد نایم زا .دنک یم دای هاگشناد
  .دوش یم هداد حرش رصتخم
 
 یــم ییوجــشناد یاه نمجنا و نایوجشناد زا یگ هدروخرس سرپسای ار هاگشناد  زا شسرپ هب ندروآ یور لیلد نیلوا 
 هــب ) نوئلپاــن نارود یاــهگنج ( شخب یدازآ گنج زا سپ هک یحور زا یئوجشناد یاه نمجنا سرپسای رظن زا .دناد
 سرپــسای .دندوب هداد تسد زا ار رصع یرکف یاهنایرج اب دوخ طابترا و ،دندوب هدش یلاخ ،دوب هدیماجنا اهنآ سیسأت
 یتــسار هب نانیا هک درک یم رتخسار داقتعا نیا رد ارم هنامز یرکف یاه شبنج اب نایوجشناد نیا طابترا مدع دیوگ یم
 )96-97 :1374 ، سرپسای ( .دنتسین وجشناد
 
 .درــک یــم دــیدهت ار وجشناد  لماک یدازآ هک دناد یم یرطخ سرپسای ار هاگشناد  هفسلف هزوح هب دورو یارب مود لیلد
 هک تسا هتفگ وا هب هاگشناد رد یسک هک دنک یم لقن سرپسای .تسا یرکف یعقاو کاردا یرورض طرش  هک یا یدازآ
 ار نآ هــک دبوشآ یم رب نانچ هلمج نیا زا سرپسای )98 :1374 ، سرپسای (" .دوش تیاده دیاب طسوتم یوجشناد "
 ناوــت یــم .دنک تیاده ار یسک ،یسک هک تسین ناتسریبد هاگشناد ،سرپسای رظن زا .دنک یم یقلت هعجاف کی دح رد
 نیــیعت وا یارــب ،یتراــبع هــب اــی .درــک تیادــه راد تهج یوحن هب ار یسک ناوت یمن اما ،داد ناشن ار فلتخم یاههار
 .درک فیلکت
 
 تــیعقاو ناملعم زا یرامش تشگنا هدع اهنت ،اه هرود نآ رد وا رظن زا .دناد یم هاگشناد نایبرم سرپسای ار موس لیلد 
 زا یرایــسب هــک دــنک یــم لــقن سرپسای .دنتشادن هجوت هاگشناد حور و انعم هب هیقب و دنداد یم یلجت ار یلاع شزومآ
 حور اــب هــک یرــما ،دــنیازفیب دوــخ تــلزنم و ناش رب ات دندوب ددص رد هتسویپ و دندوب لوغشم یشورف هولج هب دیتاسا
 )99 :1374 ، سرپسای ( .دوش یم هاگشناد لوفا ببس و تسا ضقانت رد یملعم
 
 یاهروــشک و ناــملآ یاههاگــشناد هــک دــناد یــم نــیا سرپــسای ار هاگــشناد زا شــسرپ هــب ندروآ یور  مراــهچ لیلد
 هــب هاگــشناد نادواــج یاــنعم هــب تنایخ ار نیا وا .دنتفگ یم نخس ییارگ هقرف نابز هب هاگ  نامز نآ رد نوسکاسولگنا

 هدهع رب یلم قوف یفیلکت یلو تسا تلود نوهرم هاگشناد هچرگ دیوگ یم وا .دناد یم یلم قوف ییانعم و داهن ناونع
 لــباق زــین University هــملک یباــی هــشیر قــیرط زا هفیظو ای فیلکت نیا )100-101 :1374 ، سرپسای ( .دراد
 هرتــسگ و یگناــگی ،تدــحو یاــنعم هب universitas ینیتال هشیر زا قتشم دوخ University هملک ،تسا ییاسانش
 هــشیر نیــمه زا زــین یرــیگ ملاــع ای و ،یلومش ناهج ،تیلک یانعم هب Universality هژاو نینچمه .تسا یناگمه
 ،مینک یم هجوت Universitas و University ، Universality هملک هس نایم هطبار هب ام هکینامز .دنوش یم قتشم
 و یلک شناد یوج و تسج رد هک تسا هدوب ناققحم زا یا هعماج شیادیپ ،هاگشناد داهن داجیا زا فده هک مینیب یم

 هــمزال و تــسا زیگنا رب هشقانم یا هلئسم  ؟هن ای تسا لومش ناهج ییانعم ،هاگشناد یانعم ایآ هکنیا  .دنتسه یناهج
 یــم حرطم 18رخام ریالش طسوت مه هک یا هلئسم .تسا یناسنا مولع تیهام ینعی رت یلک یثحب هب دورو ،نآ هب دورو
 ناــهج  تلــصخ قیرط زا یناسنا مولع رد رتتسم ییارگ ماع و ییارگ صاخ نیب ضراعت  هب هک دوش یم شالت و ،دوش
 رد سرپــسای دوــخ  طــسوت مــه و 19 یناــسنا مولع رب یا همدقم رد یاتلید طسوت مه و ،دوش هداد خساپ نابز  یلومش
  .تخادرپ نادب اجنیا رد ناوت یمن هک تسا لقتسم و مهم یا هلئسم دوخ نیا .هاگشناد هدیا باتک
  
 وا .دناد یم هاگشناد رد هشیدنا یدازآ نتفرگ رارق رطخ رد سرپسای ار هاگشناد  هفسلف هزوح هب دورو یارب لیلد نیمجنپ
 هدوــب بلط حلص هک لبموگ مان هب رامآ رای داتسا کی .دنک یم لقن 1924 لاس هب طوبرم ار یا هعقاو هلئسم نیا یارب
 ییاج رد  هک دور یم شیپ اجنآ ات  یتحوا .دنک یم شترا ددجم سیسأت و گنج اب تفلاخم رد ییاهرظن راهظا ،تسا
 سرپــسای ( . " دنداد ناج کانلوه یعضو هب یلو ،دندمآرد یاپ زا گنن هنحص رد میوگن رگا هک ینادرم ... " دیوگ یم

                                                
18 Schleiermacher , Friedrich Daniel (1998). Hermeneutics and Criticism: And Other Writings. Ed. Andrew 
Bowie (Editor), Karl Ameriks and Desmond M. Clarke (Series Editors) (Cambridge: Cambridge University 
Press).  
19 Dilthey,Wilhelm. (1989) Selected Works, Vol.1, Introduction to the Human Sciences. R.A. Makkreel and 
F. Rodi (eds.) Princeton, NJ: Princeton University Press.  
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 هــب لــبموگ نانخس زا شیپ اهتدم زا هک بلط گنج تسیلانویسان ناداتسا هک دنک یم لقن سرپسای )103 :1374 ،
 هزاجا و تسا هدرک تناها یناملآ ناگتشک تفارش هب لبموگ هک دنتفگ و دندرک هناهب ار ترابع نیمه ،دندوب هدمآ مشخ
 قــیقحت و ثحب یدازآ هلئسم هک دوب نشور ادتبا نامه زا نم یارب هک دنک یم لقن سرپسای .دوش لطاب دیاب شسیردت
 سرپــسای .دوش یم هدز یدازآ هشیر ،دوش نکمم یملع تأیه یاضعا دیاقعرد شیتفت هکنیا ضحم هب .تسا نایم رد
 ار سک چیه نآ یانبم رب هک یا همانساسا .تسا هدوب هاگآ گربلدیاه هاگشناد 1803 لاس همانساسا زا هک دنک یم لقن
 .درــک مورــحم سیردــت زا یــسایس تاداــقتعا زــین و یتکازن یب یتح ای و وا صاخ ینیب ناهج لیلد هب تسا هدش یمن
 نارــگن وا ،دــشاب لــبموگ صخــش نارگن دوخ ریبعت هب هکنآ یب ،دنک یم شالت هاگشناد رد لبموگ ظفح یارب سرپسای
 )102-107 :1374 ، سرپسای ( .تسا هدوب قیقحت و ثحب یدازآ
 
 یعیبط مولع و هفسلف نیب نداهن توافت قیرط زا و دزادرپ یم هاگشناد هلئسم هب سرپسای ،دش رکذ هک یلیلد جنپ نیا هب
 نایم زا .دوش یم هاگشناد تیهام دراو ،دوب هتخادرپ نآ هب یعیبط مولع و یناسنا مولع توافت لیذ یاتلید وا زا شیب هک
 یــم رــکذ ،دنتــسه یرتشیب تیمها یاراد هک  یگژیو شش ،دنک یم رکذ هاگشناد یانعم یارب سرپسای هک ییاه یگژیو
 .دوش یم هتخادرپ هفسلف یتسیچ ینعی  ثحب مود تمسق هب سپس و دوش
 
 نوماریپ قیقحت هب  نآ رد تسا دازآ یمدآ هک تسا یلحم هاگشناد هک تسا نیا سرپسای رظن زا هاگشناد تلصخ نیلوا

 و قــیقحت رد یدازآ ( یدازآ نــیا هــک یسک ره لباقم رد دناوتب و دهد شزومآ ار دوخ قیقحت لصاح و دزادرپب تقیقح
 یاــنعم اــب دــیوگ یــم هــک دور یــم شیپ اجنآ ات هاگشناد یدازآ زا عافد رد سرپسای .دتسیاب ،دنک دودحم ار ) سیردت
 و لیــصحت هزاــجا ،دراد هاگــشناد رد سیردــت و لیــصحت یارــب یــنهذ ییاناوت هک یسک هب رگا تسا فلاخم هاگشناد
 .دــنک ادیپ روهظ هزاجا هاگشناد رد دیاب یهاگدید ره .دشاب هناگیب عفانم عفن هب زوجم نیا رگا یتح ،دوشن هداد سیردت
 و ناــنابهاگن زا یــعمجم سرپــسای رظن زا هاگشناد .دوش یم یلجتم یفخم و راب نایز یاه لکش هب تروصنیاریغ رد
 زا یناــملآ هاگــشناد رد هک ار یتنس تشاد دصق سرپسای عقاو رد )63 :1959 ، سرپسای ( .تسا تقیقح ناظفاحم
 زا عاــفد هــب هلاسر  نیا زا یشخب ردازونیپسا .دنک یزاسزاب ،دوب هدش هداهن ناینب یسایس – یهلا هلاسر رد ازونیپسا نابز
 هک منک یروآدای ملیام " دیوگ یم سرپسای هب هراشا نمض هاگشناد هدیا هلاقم رد مه رماداگ .دوب هتخادرپ هشیدنا یدازآ
 دش ناهج فلتخم یاهروشک یاههاگشناد یارب ییوگلا و لدم هک تفای هعسوت یناملآ گنهرف رد هاگشناد زا یا هدیا
  .دوب هاگشناد یدازآ هدیا ،انعم ای هدیا نیا) 47 :1992 ، رماداگ (  ."
 
 رد مود هبترم رد اهنت و ناداتسا و نایوجشناد کیاکی رد لصا رد هاگشناد یانعم "هک تسا نیا هاگشناد تلصخ نیمود
 .دوــش نآ تاــجن هب رداق تسین نکمم داهن ،تشاذگ عزن هب ور ناج یتقو .دریگ یم ناج داهن نآ فلتخم یاه لکش
 هــب شوــگ وجــشناد )107 :1374 ، سرپسای ( .  " .دنمد یم دارفا رد ،لاح بسانم و هزات یاه هتشون ار یلصا ناج
 رد یلو تسا یوق اهداهن هسوسو .دوش یم نادرگرس و هراچیب ،دنیبن داتسا رد ار نآ رگا یلو تسا انعم نآ هدامآ و گنز
  .تسین ریذپان یگداتسیا ) هاگشناد ( اهداهن یانعم لباقم
 
 هــب .تــسا هتــسویپ طبترــم لــماع هــس هب هاگشناد یعقاو ی هدیا و انعم یرادیاپ هک تسا نیا  هاگشناد یانعم موس هیاپ
 شور هب سیردت ) فلا :زا دنترابع لماع هس نیا .دش دهاوخ یرگید لاوز هب رجنم کی ره یگدرمژپ و لاوز هک یوحن
 .) دوش تیقالخ داجیا هب رجنم هک یا یگنهرف یاضف ( قالخ یگنهرف یگدنز ) ج  شهوژپ و قیقحت ) ب  کیمداکآ
 رــظن زا .دــش دــهاوخ هاگــشناد لاوز هــب رــجنم ،سرپسای رظن زا یشهوژپ و یشزومآ شخب هب هاگشناد میسقت نیاربانب
 ریالــش هک روطنامه هک لیلد نیا هب )37 :1959 ، سرپسای ( .درادن سیردت قح ،دنک یمن قیقحت هک یسک ،سرپسای
الوصا شناد ،تفگ یم رخام

 ،تــسین روــصتم نآ رب ینایاپ هطقن هاگچیه هک دوش هتفرگ رظن رد یا هلئسم هباثم هب دیاب ً
 و دــنا هتــسباو مه هب سیردت و قیقحت هک دوب دقتعم زین تلوبمه هک دنک یم لقن رماداگ .تسا قیقحت دنمزاین نیاربانب
 دعب وا .دوب نینچ رماداگ رظن زا زین رگدیاه  ) 53 :1992 ، رماداگ ( .دشخب یم ماهلا سیردت هب هک تسا قیقحت نیا
ابیرقت نامز و یتسه زا

 و اــهراتفگ سرد لــصاح وا راــثآ هــمه .سیردــت دــصق هب درک یم قیقحت ،تشونن یباتک چیه ً
 وا زا ناــمتراه یالکیــن هــک دــنک یــم لقن سیردت و قیقحت دنویپ تهج رد رماداگ .تسوا یاه ینارنخس و اهرانیمس
 و ؟یــنک یــم تبحــص یــچ دروــم رد ؟مــسرد ات راهچ متفگ نم و ؟تسیچ یراد هک یسرد ات راهچ هک تسا هدیسرپ
 ( .دــناد یــم مود تــیلاعف ار سیردــت و هدرــک شراثآ راشتنا فورصم ار شدوخ هقالع و ورین همه نامتراه هک مدیمهف
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 "  هــکلب ،دنتــسین مــه "یوــلهپ هــب ولهپ " سیردت و قیقحت سرپسای رظن زا .سرپسای هب میدرگرب) 5 :1992 ، رماداگ
 )78 :1959 ، سرپسای ( .دنتسه رگیدکی   " تسد رد تسد
 
 هاگــشناد اــب و رگیدــکی اــب ) نایوجــشناد و دیتاسا – ناریدم لماش ( دارفا ینورد یگتسباو ،هاگشناد یانعم مراهچ هیاپ
 اــب مــه و دــنراد یــنورد و مکحتــسم یا هطبار رگیدکی اب دارفا مه یعقاو یانعم هب هاگشناد رد سرپسای رظن زا .تسا
 رد یهاگــشناد ی اه تنس و ینارنخس یاهرالات ،اهنامتخاس یتح و دننک یم قلعت ساسحا هاگشناد هب دارفا .هاگشناد
 دارفا و وس کی زا ) نایوجشناد و دیتاسا – ناریدم ینعی ( دارفا نیب دیابن نیاربانب .تسا هوکشاب و مرتحم ،زیزع اهنآ رظن
 ،ناریدــم ،دنتــسه شخب هس سرپسای رظن زا دنتسه هاگشناد رد هک یدارفا .دیآ شیپ یگناگود رگید یوس زا هاگشناد و
 کــی زا رتــشیب یا هــفیظو مــه و تیحالــص مه نانیا .دنتسه هاگشناد ناریدم دارفا نیا نیرتمهم .نایوجشناد و دیتاسا
 ناریدــم .تــسا اــهنآ تــبقارم تــحت هــکلب ،تــسین اهنآ هتخاس هک دنتسه وربور یناهج اب نانیا .دنراد هاگشناد داتسا
 مــه و دیتاــسا مــه ( یناــسک یــنهذ تــیقالخ هــب رــجنم هــک دــننک یریگیپ ار یتسایس دیاب ،یعقاو یانعم هب هاگشناد
اقیقد .دنراد روضح هاگشناد رد هک دنوش ) نایوجشناد

 داــجیا غاــب کــی رد ار یطیارش ،رهام ینابغاب هک هنوگ نامه هب ً
 و تردــق هسوسو راچد هاگشناد ناریدم رگا سرپسای رظن زا .دنیورب دنمشزرا و ابیز ناهایگ و اه لگ نآ رد هک دنک یم
 قــلمت و یــسولپاچ هــب رتشیب تازایتما بسک ای و هاگشناد رد دوخ روضح همادا یارب دیتاسا ،دنوش تیصخش شیک ای
 راــتفر دروم هک دنریگ رارق یطیارش رد ای دنوش هجاوم یمارتحا یب و تفخ ،تناها ،ریقحت اب دیتاسا هکیتقو و ،دنتفا یم
 هــمه هــک دــبای هــمادا اــجنآ اــت دناوت یم دنور نیا و دنهد یم رارق ریقحت دروم ار نایوجشناد ،دندرگ عقاو یقالخا ریغ
 اــهنآ یارــب و دنروآ یم مه درگ ار اه نیرتهب هک دنتسه یناسک یلو هاگشناد یعقاو ناریدم .دریگرب رد ار ناهج و هعماج
 نایوجــشناد و دیتاــسا ،دارفا رگید شخب ود .دنروآ یم مهارف ار طیارش نیرتهب ،دازآ یوگتفگ و سیردت ،قیقحت رما رد
 هــک دــنک یم ثحب وا .تسا وجشناد و داتسا نیب گولاید و طابترا یدازآ ندید همدص نارگن تدش هب سرپسای .دنتسه
-67 :1959 ، سرپــسای ( .دوــش طاــبترا نــیا ندید همدص ثعاب تسا نکمم هاگشناد یاضعا نیب هنارگشاخرپ عازن

 ،تــشاد رارق ناملآ یمیدق هاگشناد هفیظو و تیلوئسم بلق رد هچنآ هک دنک یم لقن زین رماداگ ،هباشم یشور هب  )62
 همدــص وجــشناد داــیدزا اب رماداگ رظن زا تیمیمص و یکیدزن نیا و وجشناد و داتسا هطبار لماک یکیدزن زا دوب ترابع
 نآ زا و اههاگــشناد رتشیب هچ ره سیسأت ینعی ؛دنک یم عافد ایناتیرب رد جیار یوگلا زا رماداگ لیلد نیمه هب .دنیب یم
 رخــسمت هــب نایوجشناد و دیتاسا یکیدزن اب دنویپ رد رماداگ .نایوجشناد و ناداتسا دادعت نیب بسانت کی داجیا قیرط
 نــم ،دــش فــیح .دــیهد یــم سرد نوــطالفا مرت نیا امش مدینش ،تفگ نم هب  ییوجشناد اکیرمآ رد هک دنک یم لقن
 نــیا تیهام اب ریاغم و هدیاف و دوس رب ینتبم یا هطبار ار وجشناد و داتسا هطبار عون نیا وا .ما هدنارذگ ار نوطالفا سرد
 ) 5-6 :1992 ، رماداگ ( .تسا ضرتعم نآ هب و دنیب یم هطبار
 
 و 20دــنک یــم یــفرعم تــلود رد یتلود ار هاگشناد سرپسای .تسا تلود زا نآ لالقتسا ،هاگشناد هدیا یگژیو نیمجنپ
 :1959 ، سرپــسای ( .دــهد یــم صاــصتخا لالقتسا نیا ترورض فیصوت و حرش هب ار هاگشناد هدیا باتک زا یلصف
 )مهن شخب
 

 یریگوــلج دوــخ لاوز و لوــفا زا و دــهد رارــق دــقن و یسرپزاب دروم ار دوخ مادم هک تسا نیا هاگشناد یگژیو نیمشش
اعیرس هک دنتسه نآ دعتسم اههاگشناد نیرتهب یتح سرپسای رظن زا ،دننک

 قــیرط زا دــیاب هاگشناد .دنراذگ لاوز هب ور ً
 ( .تسا هدرکن شومارف ار هاگشناد هدیا اب قبطنم فادها و فیاظو هک دنک لصاح نانیمطا ،دوخ یاه تیلاعف یرگنزاب
 )70 :1959 ، سرپسای
 
 و دزادرــپب سیردــت و قیقحت هب نآ رد هنادازآ دناوت یم ناسنا )1 هک تسا یلحم  ،ورنیا زا ،یدنب عمج کی رد هاگشناد
 اهنت و دریگ یم لکش نایوجشناد و دیتاسا کیاکی رد لصا رد ) یدازآ ( انعم نیا )2 .تسا هاگشناد یلصا یانعم نیا
 هــس هب هاگشناد یانعم ای هدیا یرادیاپ )3 .دبای یم رولبت  هاگشناد داهن فلتخم یاه لکش رد هک تسا  مود هبترم رد
 هــب ) ناــنکراک ،نایوجــشناد ،دیتاــسا ،ناریدــم ( دارفا )4.تسا هتسباو قالخ یگنهرف یاضف و قیقحت ،سیردت لماع
 )5 .دنراد قلعت نآ هب و دنا هتسباو هاگشناد هب قیمع یوحن هب دارفا نیا رگید یوس زا و ،دنراد ینورد یگتسباو رگیدکی
 دروــم ار دوــخ هراوــمه یــعقاو هاگــشناد )6 .تــسا تــلود رد تلود هاگشناد .تسا تلود زا لقتسم هراومه هاگشناد
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 رد هفــسلف شزومآ ناکما طرش نیتسخن نیاربانب .دنک یم یریگولج دوخ لاوز و لوفا زا و دهد یم رارق دقن و یسرپزاب
 هــب هــک ) نایوجــشناد و دیتاــسا ،ناریدم ( یدارفا رگید ترابع هب ای ،تسا اه یگژیو نیا اب یهاگشناد دوجو ،هاگشناد
الامتحا ،دننک یم قلعت ساسحا هاگشناد

  .دنهد تکرح ییانعم نینچ تمس هب ار هاگشناد هک دنراد تیلوئسم ً
 
 یگنتلد هباثم هب هفسلف
 

 نــیا زا زــین هفسلف هفسلف ای هفسلف زا شسرپ .تسا نآ یتسیچ زا شسرپ ،یتفرعم ره هلئسم نیرت محازم و نیرت یدج
ابیرقت ،دریگ یم رارق هفسلفاتم هزوح رد هک هفسلف زا شسرپ هک میناد یم .تسین رانکرب یلک هدعاق

 هفسلف دوخ اب دازمه ً
 زا شــسرپ ،درــیگ یم رارق قالخا هزوح رد رتشیب دنا هتفگ هک ،لاثم روط هب ینوطالفا یاه گولاید رد یتح .تسا هدوب
 یاــه هلاــسر رد ،یفــسلف یاــه شور و هفــسلف تــیهام هــب نونم زا ییاه تمسق رد نوطالفا .تسا هدش حرط هفسلف
 یگدــنز ءازــجا و یفــسلف دــقن هــطبار هــب یروهمج رد و هفسلف اب بسانتم فادها هب یژولوپا و  ساروگاتورپ ،سایگرگ
 نــیا طــقف فدــه ،دوش یریگیپ هفسلف خیرات رد  هفسلف زا شسرپ ریس هک تسین نیا اجنیا رد فده .دزادرپ یم هنازور
 اــعدا یفسلف یاه شهوژپ باتک زا ییاج رد هک نیاتشنگتیو دننام ینافوسلیف یتح هک دوش هراشا هتکن نیا هب هک تسا
الوصا هفسلفاتم هک دنک یم

 نیدــب و دــهد یــم رارق شهوژپ عوضوم ار یفسلف مهف ،باتک نیمه رد دوخ ،درادن دوجو ً
 رد هفــسلف یلصاح یب هب هک یترور دراچیر دروم رد رگید یوحن هب بلطم نیمه .دوش یم هفسلفاتم هزوح دراو بیترت
الوصا هک یدح ات .تسا قداص زین ،دهد یم مکح اه هزوح یخرب

 یلــصاح یب مکح ( مکح نیمه لیلد هب ار یترور ً
الوصا ،تسا هفسلف شقن و هفسلف تیهام دروم رد شهوژپ نآ همزال هک ،) اه هزوح یخرب رد هفسلف

 فوــسلیفاتم کــی ً
 .تــسا حرــطم یفوــسلیف ره یارب هفسلف زا شسرپ هک دسر یم رظن هب نیاربانب  ) 68 : 1997 ، لیتسا ( .دنا هدناوخ
 ار هفــسلف لاثم روط هب لاکساپ .تسا عونتم ،یفسلف یاههاگدید دوخ هزادنا هب تسا هدش هفسلف زا هک اما مه یفیراعت
 هــک میــنک شالــت دیراذگب سپ ،دراد رارق ام رکفت رد ام تمارک  تفگ یم و درک یم فیرعت یناسنا تمارک اب دنویپ رد

 .تــسناد یم یشکدوخ هلئسم ار هفسلف هلئسم نیرت یدج وماک ربلآ ای ) 348 : 1660 ، لاکساپ ( .مینک رکف بوخ
 یــشکدوخ نیارباــنب و ،تسا یفسلف هلئسم نیرت یدج عقاو رد هن ای دراد ندرک یگدنز شزرا یگدنز هکنیا هب نتخادرپ
 ( .تــسین یــشکدوخ عوضوم هب ندیشیدنا زج یزیچ هفسلف تیهام و دزادرپب نآ هب دیاب هفسلف هک تسا یا هلئسم اهنت
 زــکرمت .دوــش یرــیگیپ ،تــسا هدش هفسلف زا هک یفلتخم فیراعت  هک تسین نیا اجنیا رد فده)11 : 1955 ، وماک
  .یگنتلد هباثم هب هفسلف :تسا هفسلف زا تساگ ییاگترا هسوخ فیرعت یور طقف اجنیا رد ثحب
 
 رکذ نآ یارب ار ییاهیگژیو ،نآ هب ندیشخب حوضو یارب و دناد یم یتسه )لاکیدار(یا هشیر هعلاطم ار هفسلف  تساگ
 .تسا یا هشیر هداد کی یگدنز و .تسا نم یگدنز ،یتسه .تسین یعازتنا یرما یتسه دوخ هکنیا تسخن :دنک یم
 یگدنز نآ رد هک دنیوگب نخس یزیچ زا دنتسین رداق اهناسنا هکنیا یارب تسا قلطم یگدنز هک دنک یم ثحب تساگ
 ،دشاب دهاوخ یم هچ ره ،یرگید هدوب ره .تسا هدوب مدقم و یلبق ضرف نم یگدنز تیعقاو ای هدوب " :دنا هدرکن
 هکنآ زا شیپ ار دوخ نم " :تسا رکفت رب مدقم ورنیا زا یگدنز  )113 :2002 ،تساگ ( ".تسا نم یگدنز هب هتسباو
 ،نآ رب هوالع هکنیاوگ .مبای یم " ندوب نم " هژورپ اب ورایور ،متسه یا هژورپ هچ هک میوگب خساپ دوخ تریح هب

 هک تسا نیا .میا هتفاین یقیفوت ،میتسه یا هژورپ هچ ام زا کی ره هکنیا نوماریپ ندیشیدنا رد زگره ام زا کیچیه
   )132 :2002 ، تساگ ( ".تسا  یئایبوتا مکح کی " سانشب ار تدوخ" روتسد
 
اتیهام اهناسنا همه " هک وا فورعم لصا و وطسرا کیزیفاتم باتک هب عاجرا نمض ،تساگ نیا رب هوالع

 نتسناد هب لیم ً
 " ناسنا " هک زین اعدا نیا سپ ،تسا لوقعمان و لمهم نخس کی ،" دراد یتیهام ناسنا " هک اجنآ زا دسیون یم ،" دنراد
اتیهام

 ار یتراکد یوتیژوک نینچمه تساگ) 93 : 1960، تساگ ( .تسا لوقعمان ینخس زین ،دراد نتسناد هب لیم ً
 یگدنز نیا .تسا لاکیدار هداد کی ای قلطم تیعقاو کی هک تسین هتیویتکژبوس نیا دسیون یم و دریگ یم دقن هب
 دناوت یمن یا هدنناوخ چیه هک دهد یم حرش هنوگنآ ار یگدنز اب هفسلف هطبار تساگ .تسا لاکیدار هداد کی هک تسا
 هچنآ هب دوش یم میسقت عقاو رد یگدنز هک دنک روصت نانچ ای و دنک راکنا ار رگیدکی اب ود نیا طابترا یداینب تیمها
 یم  هفسلف یوجتسج هب ام یتقو " .دراد نایرج رگید یاهاج رد هچنآ و درذگ یم هناخباتک ای رانیمس قاطا رد هک
 تسد زا ،لامعا نیا هنارکیب ترثک بلق رد ار دوخ و میبای یمرد ار دهد یم ماجنا یمدآ هک ییاهراک نایم دنویپ ،میور
 ) 106 :2002 ، تساگ ( " .میبای یم هتفر
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 : 1960، تساگ ( .دمان یم 21یگدنسب دوخ /ینادرگ دوخ لصا ار نآ تساگ هک تسا یزیچ هفسلف یگژیو نیمود
 یمن فوسلیف .ددرگ دادملق هفسلف هناسانش شور لصا تقیقح رد دناوت یم ،یگ هدنسب دوخ لصا ،لصا نیا )101

 یلبق ضورفم قیاقح زا دیابن فوسلیف .دشاب هتفرگن لکش هفسلف داینب رب هک دریذپب تقیقح ناونع هب ار یزیچ دناوت
 نودب  یتفرعم هفسلف " هک ارچ دریگب ضرف شیپ ار یزیچ چیه دیابن نینچمه فوسلیف .دشاب هتشاد نهذ رد یزیچ
 یعبنم یوجتسج هب ار تساگ ،هفسلف یگ هدنسب دوخ یارب قایتشا نیا  ) 101 : 1960، تساگ ( " .تسا تایضرف
 ،هفسلف زا فده .دنایامن زاب وا هب ،تسا یگدنز  انامه هک ار تیعقاو نیرت لیصا و نیلوا قلطم تهادب هک دراد یماو
 ندیشیدنا نامه نیا و .مینک ندیشیدنا هب عورش میناوتیم ،نآ زا هک یا هطقن ،تسا ییاهن تیعقاو ندرک ادیپ  ،نیاربانب
 یم ،دهد یم ناشن ام هب شیوخ تیمامت رد ار دوخ هک هچنآ ءزج هب یزیچ ره راکنا تمس هب ار ام هک تسا لاکیدار
  .دناشک
 
 ،یگ هدنسب دوخ لصا نوچمه هک یلصا ،دمان یم 22تیلک لصا ار نآ تساگ هک تسا یزیچ نآ هفسلف موس یگژیو
 ،میمان یم ) ... و یمیش ،موجن ،بط ،کیزیف ،یسانش تسیز( مولع ام هک هچنآ .دزاس یم زیامتم ملع زا ار هفسلف
 تیمامت اب و لک اب یلو هفسلف .نآ تیمامت هب هن و دنتسه دنم هقالع تیعقاو زا یشخب هب طقف هک دنتسه ییاه هتشر
 ،ینهذ یایند هچ ،دشاب یدام یایند ایند نیا هچ ،دشاب یم " تسا نآ رد هچنآ " و ایند ریگرد و دراد راک ورس تیعقاو
 " نآ فده .تسا ندش یناهج قایتشا رد هک ارچ ،دنیب یم لومش ناهج یتفرعم ار دوخ هفسلف .بولطم هچ یلایخ هچ
 اب .تسا لک هب طوبرم وا هعلاطم هک دنادب ار تیعقاو نیا دیاب تساگ رظن زا فوسلیف .تسا " یتسه همه شهوژپ
 صاخ دارفا زین و صاخ و یئزج هوجو هب دنم هقالع و ،درادن راکورس ) اهزیچ (ءایشا هوجو همه اب هفسلف ،همهنیا
 نیا ندرک هصالخ یارب .تسا لومش ناهج و یلک زیچ کی زا یهجو هچ هک دنک یم فشک عقاو رد هفسلف .تسین
 ،تسا صصختم کی فوسلیف " :هک دریگ یم راک هب ار لاکیسکوداراپ ترابع نیا دوخ  تساگ ،هفسلف زا هجو
 ) 105 : 1960، تساگ ( " .اه ناهج صصختم
 
 میهافم زا یمتسیس تساگ رظن زا تفرعم .تسا )یرظن( کیروئت یتفرعم هفسلف هک تسا نیا هفسلف مراهچ یگژیو
 هک تسا انعم نیا هب ندوب کیروئت ،دبای یم ماظتنا نآ دعاوق و قطنم هلیسو هب هک تسا لالدتسا ساسا رب ،قیقد
 و دعاوق ای و دبای هطلس ناهج رب ) یرازبا( لاکینکت یوحن هب هک درادن دصق ،هفسلف اجنیا رد و ،رظن دروم تفرعم
 ریغ تفرعم کی هک دیآ یم رظن هب ورنیا زا هفسلف .دهد داهنشیپ اهزیچ قلخ ای رییغت یارب ار یمامضنا یتاروتسد
 ار شرگن نیا تساگ .دریگ یم رارق یگدنز زا ینیعم هوجو اب لباقت رد لقادح ای یگدنز اب لباقت رد هک تسا یدربراک
 میبای لاغتشا نآ هب میناوت یم ام هک یتیلاعف ،تسا تیلاعف ای شنک کی دوخ هفسلف دسیون یم و دنیب یم حیضوت لباق
 هفسلف یتقو .دشاب یگدنز زا یتوافتم هویش هکنیا وگ ،تسا یگدنز زا یا هویش یتح و یگدنز زا یشخب دوخ نیاربانب و
 یانعم هب هنادنمشیدنا یگدنز " :هنادنمشیدنا و ،یرظن ،کیروئت تروص هب رگم ،درادن روضح یگدنز ،دراد روضح
-107 : 1960، تساگ ( .تسا دوخ و یگدنز نیب نیعم یا هلصاف تیاعر یانعم هب و ،یگدنز زا جراخ رد نداتسیا

 :2002 ، تساگ ( " .تسین نم یگدنز زا یعازتنا یا هفلوم " زج زیچ چیه  تساگ رظن زا ندوب فوسلیف ) 106
 نیرت یداینب هکنیا یارب ،تسا 23یدرکراک رما کی هفسلف .دهد یم ماجنا صخش هک تسا یزیچ هفسلف  )63

 نیا دسیون یم ،یتراکد یوتیژوک هب هراشا نمض تساگ .تسا یدرک راک یداینب یوحن هب ،نم یگدنز ینعی ،موهفم
 هک تسا یگدنز نیا هکلب ،تسین لاکیدار هداد کی رکف " :هیتویتکژبوس ای رکف هن تسا قلطم تیعقاو هک تسا یگدنز
   )64 :2002 ، تساگ ( " .تسا لاکیدار هداد کی
 
 روضح یلو یگدنز همه .یگدنز همه ی هعلاطم ینعی ،یا هشیر هعلاطم .تسا یگدنز یا هشیر هعلاطم نیاربانب هفسلف
 یزیچ نآ گنتلد وا ،ددرگ یم یگدنز هدشمگ شخب لابند هب و تسا دنسرخان رشب هک تسا ببس نیمه هب و .درادن
 زا ،تسا یهاگهانپ هفسلف .تسا دوجو سونایقا رد هتفر تسد زا و هتسکش یتشک کی ناسنا .درادن دوجو هک تسا
 وا هعلاطم هک دنادب دیاب تساگ رظن زا فوسلیف ،دزادرپ یم یگدنز یتسه همه شهوژپ " هب رشب ،نآ رد هک ،ورنیا
  .تسا یگدنز لک هب طوبرم
 

                                                
21Autonomy Principle   

22Principle of “Pantonomía” or Universalism   
23 Performative 
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 اهنآ زا کیچیه هک یلاحرد ،تسا هدنام لطعم ،اه هدیا زا یعونت نایم رد ناسنا " :دسیون یم هفسلف ءاشنم رد تساگ
 دزغل یم / دوش یم اج هب اج فلتخم فراعم نیب رد رشب ورنیا زا .دنراد هاگن دوخ رد یمکحم هب ار وا هک دنتسین رداق
 ار دوخ اهناسنا یتقو  )102 :1967 ، تساگ ( " .اهدیدرت سونایقا رد طوقس ... دبای یم طوقس لاح رد ار شدوخ و
 تهج رد یرطف / یزیرغ یشبنج ،] دننز هیکت نآ رب ای [ دنتسیاب نآ رب ات دنبای یمن یزیچ و دننیب یم هتفر تسد زا
 ، تساگ ( .دننز هیکت نآ رب هک دراد یم او یزیچ یوجتسج هب ار اهنآ هک یشبنج ،دیآ یم دیدپ اهنآ نهذ رد فلاخم

 دنک یم شالت و دنیب یم طوقس رطخ رد ار دوخ هک تسا یسک طسوت نتفرگ عافترا یعون هفسلف  )44 :2002
 تخس یمسج ،ءالخ رد دناوتب ات تسا یسک یارب یزیچ ندرک انب یارب شالت هفسلف .دزاس یثنخ ار طوقس هثداح
 ) 45 :2002 ، تساگ ( " .دتسیاب نآ رب و دبایب

 
 هدش همجرت یدامج شوایس یاقآ طسوت ییابیز هب هک ،هفسلف باب رد دراد ییابیز هعطق تسیچ هفسلف رد تساگ
 :دنک کیدزن نآ ینایاپ جیاتن هب ار ثحب دناوت یم اجنیا رد نآ لقن و تسا
 

 ناهج رد هچنآ هب و یزرو هفسلف زا غراف یگدنز هب دیابن ارچ ؟تسور هچ زا هفسلف یارب یقاتشم همه نیا 
 هدنسب ،تسا ام شیپارف حوضو هب اجنآ رد هچنآ هب ،هدوب شیپ زا هچنآ هب دیابن ارچ ؟مینک تعانق ،میا هتفای
 همه و ،هدش هداد ام هب هچنآ یمامت ،تساجنآ رد هچنآره ،تسا ام شیپارف هچنآ همه :لیلد نیا هب ؟درک
 بیاغ یزیچ هدنام هت و یا هراپ ،یا هکت زج ،فرص یا هعطق زج دوخ تاذ رد ،نشور و رضاح یاهزیچ
 ره رد .مینکن ساسحا ،تسین اجنآ رد ار هچنآ یلاخ یاج و میرگنب اهنآ هب هک تسین نآ یارای ار ام و دنتسین
 زا درد هک مینیب یم .مینیب یم .... ار یتاذ هتسکش طخ نیا ،ناهج رد دوجوم هداد رهرد ،هدش هداد دوجوم
 هب نآ ییادخ یدنسرخ ان و ،تسا شیوخ هتشگ مگ هراپ بلط رد هک شقایتشا درد ،دوجوم نآ یگدیرب لصا
 نوچمه و ندش هتشاد تسود نودب نتشاد تسود نوچمه ،یدنسرخان نیا ... دهد یم رس هلان ام دزن
 نانوچ نتشیوخ تخانش ،میتسین هچنآ یارب یگنتلد .مینک یم سح ،میرادن هک ییاضعا رد هک تسا یدرد

 : 1385 ، یدامج – 94 :1960 ، تساگ ( ... یدنسرخان نآ تسا نیا .لماکان و چول و گنل یزیچ
12-11 ( 

 
 ،هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما مود طرش هک تسا نیا درک جارختسا ناوت یم ثحب تمسق نیا زا هک یا هجیتن
 نوچمه دوش یقلت ینف هفسلف هکنیا هن .دنک ریگرد یدوجو یوحن هب ار هفسلف لها هک تسا هفسلف زا یا یقلت نتشاد
 ،تسین هک ییاج یارب یگنتلد ،یگنتلد هباثم هب هفسلف .دوش نف نآ بحاص نآ دعاوق نتخومآ اب یمدآ هک یکشزپنادند
 نتخاس رادیدپ و نکممان ندینادرگ نکمم ،بایغ نتخاس راکشآ ،یتسین ندروآ تسه هب زا یرگید تیاور عقاو رد
 شور رد ار نآ ناوت یم هک تسا یشور دنمزاین هفسلف زا یا یقلت نینچ کی .تسا ادیپ نآ هلق  طقف هک تسا یسونایقا

 یدربراک یاه کینکت هباثم هب ریرف ولوئاپ یتکراشم شور رد و ) شزومآ فادها حطس رد ( ادیرد ییاشگ تخاس
 ،شزومآ فده هک دوش هداد ناشن  ات دوش یم شالت ثحب یدعب تمسق رد رگید ترابع هب .درک وجتسج شزومآ

  .تسا یتکراشم نآ شور و ییاشگ تخاس
 
 تیلوئسم هباثم هب شزومآ
 
 ،دنک یریگ یپ ار شزومآ هب طوبرم ثحب ادیرد یاه هشیدنا هب عاجرا اب ات دراد دصق هتشون زا شخب نیا هک اجنآ زا
اریخا.دهد ناشن شزومآ هفسلف اب ار ادیرد هطبار دیاب زیچ ره زا لبق

 و ادیرد ناونع تحت تسا هدش رشتنم یباتک ً
 هدش یعس باتک نیا رد .تسا هدرک لیلحت ار شزومآ رما رد ادیرد یفسلف رکفت فلتخم یاه هبنج هک 24شزومآ
 ادیرد هک تسا نیا تیعقاو .ددرگ یفرعم شزومآ رصاعم نافوسلیف نیرت هتسجرب زا یکی ناونع هب ادیرد هک تسا
 هدوب شزومآ رما ریگرد شرمع ینایاپ یاهلاس ات ددنویپ یم 25" فرگ " هب هک 1975 لاس زا ینعی ههد هس زا زواجتم
 هسردم ،قیقحت و شزومآ ریظن یلئاسم هب اهنآ رد وا هک ار ینوتم لک هک دریگ یم میمصت 1990 لاس رد ادیرد .تسا
 رد ار دوب هتشون یفسلف رکفت لوحت و لماکت ندوب رطخ رد باب رد هک یبلاطم هیلک هارمه هب ،دوب هتخادرپ هاگشناد و
 کی هک تسا هتشاد دصق هک دنک یم دیکأت باتک نیا زاغآ رد وا :دزاس رشتنم  هفسلف هب قح  مان هب یدلج ود یباتک

                                                
24. Routledge.Derrida & EducationKuehne(ed). (2001).  -Gert J.J Biesta, Denise Egéa  

25 of Philosophy Group for the Research of The TeachingGreph :    
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 لیدبت  " هفسلف هب ناگمه یسرتسد قح ای ،هفسلف هب ناگمه قح " راعش هب دناوت یم هک زیگنارب هعزانم و یلدج باتک
 نیا و دیآ نوریب اههاگشناد روجهم و هنهک یاهراصح زا دیاب هفسلف هک تسا نیا راعش نیا زا وا روظنم .دسیونب ،دوش
 : 2002 ، ادیرد (  .تسا هار رد هفسلف مان هب یزیچ زا نتفگ نخس و ندیشیدنا و هفسلف اب ام هطبار رییغت مزلتسم دوخ

4-2( 
 
 هب هاگ ،تسا هدش رشتنم ؟دسرت یم هفسلف زا یسک هچ  ناونع تحت هک باتک نیا تسخن دلج رد ادیرد هکیلاح رد
 هنایاشگ تخاس لیلحت هب دورو یارب مزال تامدقم اهنآ هب عاجرا اب ات دهد یم عاجرا ناهج یسایس صخشم لئاسم
 .دراد راک ورس یسایس لئاسم زا رت هدرتسگ یلئاسم اب باتک نیا رد هدش یروآ درگ تالاقم ،دروآ مهارف ار شزومآ زا
 رما هک دزادرپ یم یا یلصا و یدیلک ،یزکرم میهافم یسانش رابت هب عقاو رد دوخ موسرم یریگ تخس و تقد اب وا
 " هچنآ ای نابز موهفم ،هقبط موهفم ریظن یمیهافم لماش میهافم نیا .تسا هجاوم نآ اب هاگشناد نآ عبت هب و شزومآ
 " هاگشناد رد هفسلف ندرک هنیداهن " یفسلف لیلحت زین و ،تسا هدش هدناوخ ) هسنارف نابز دننام ( " یعیبط یاهنابز
  .تسا
 
اتدمع هک هاگشناد یاه مشچ ناونع تحت باتک مود دلج رد

 تارظن ادیرد ،تسا هتفای صاصتخا هاگشناد هفسلف هب ً
 اب ار هفسلف سیردت و قیقحت یلصا و یزکرم هلئسم و دهد یم رارق یسررب دروم ار گنیلش و تناک نوچ ینافوسلیف
 یروآدرگ دلج ود نیا رد هک یبلاطم هک تسا حضاو .دهد یم دنویپ ،دناوخ یم 26هاگشناد تیلوئسم دوخ هک هچنآ

 نیا دیکأت نیا زا فده .دنور راک هب شزومآ رما رد دنناوتب هک تسین ماکحا و اه لمعلاروتسد زا یا هعومجم دنا هدش
 هب فده هکلب ،دوش هداهن دیکأت شزومآ نوماریپ ادیرد راثآ قمع هب هجوت ترورض رب ینعی یرگید رما رب هک تسین

 دهاوخ رجنم وا یناوخدب هب ،ادیرد یشزومآ هفسلف هدیچیپ میهافم ندرک هصالخ یارب یشالت ره هک تسا نیا یگداس
 یارب یزیمآ مارتحا و قیقد تئارق ،دیوگ یم ادیرد دوخ هک هنوگنامه نیاربانب  27 .دروآ دهاوخن راب هب یا هجیتن و دش
 هراب نیدنچ ندناوخ دنمزاین هک یراک .تسا هلصوح و طابضنا ،تقو فرص مزلتسم " هک یتئارق ،تسا مزال نتم مهف
 نتسب راک هب مزلتسم یتئارق نینچ ) 1995b  401  :، ادیرد ( " .تسا نتم تئارق دیدج لاکشا نتفرگ راک هب و نتم
 لیلحت و ،شزومآ نوماریپ یشیدنازاب هب ار ادیرد روکف هدنناوخ دناوت یم ییاشگ تخاس .تسا ییاشگ تخاس شور
 .دنک تیاده ،تسا هتفهن شزومآ هفسلف اب طبترم تاعوضوم رد هک یتایضرف
 
 یارب یدرف ره قح نتخانش تیمسر هب تسخن ،درب یم شیپ مه تازاوم هب ار رما ود ،یدلج ود باتک نیا رد ادیرد
 یارب رتشیب تاناکما ندروآ مهارف تهج شالت ترورض رب دیکأت مود و ،) لمع رد و رظن رد ( ندیزرو هفسلف
 نامه عقاو رد نآ و دزادرپ یم مه یرگید مهم رما هب ،ود نیا رب هوالع وا .هفسلف هب مدرم زا یرتشیب دادعت یسرتسد
 " اب هراومه هک هچنآ خیرات و اههاگدید رب لمأت :دنک یم هتکید هدنسیون کی رب یباتک نینچ نتشون هک تسا یا هفیظو
  :تسا هاگآ " هفسلف هب ناگمه قح " ،یقح نینچ تاعبت و تارطخ زا اما ادیرد .تسا هتشاد دنویپ " هفسلف هب قح

 
 هفسلف اب یروف و هطساو یب هطبار کی دیاب ای ناوت یم هک تسین انعم نیا هب هجو چیه هب ،هفسلف هب قح
 یا هفسلف ،دوش هدیمان  28هعاسلا قلخ ای زیگنادوخ هفسلف دناوت یم هک هچنآ مان هب یزیچ چیه .درک رارقرب
 هدامآ یاهوگلا دیلوت زاب ناوت یمن ور چیه هب .درادن دوجو ،دوشیم نیرمت سیراپ رامش یب یاه هفاک رد هک
 لقادح شیپاشیپ هکنآ رگم دریگب لکش دناوت یمن یا یفسلف تیلاعف چیه ...... .دیمان هفسلف ار یرکف
 دروم ،دیوگ یم نخس نآ اب هفسلف هک ینابز و یفسلف نایب کبس ،رظن دروم یفسلف تیلاعف هزوح عبانم
 شسرپ ندنکفا رد اب فدارتم یزرو هفسلف نآ رد هک ،هفسلف زا هداس روصت فالخرب .دشاب هتفرگ رارق شجنس
 رما نیا نتسناد هک شسرپ حرط طقف هن یزرو هفسلف همزال ،میوگب هک مهد یم حیجرت نم ،دوش یم هتسناد
 هک تسا نیا دزاس یم زیامتم فراعم ریاس زا ار هفسلف  هچنآ... دوش حرط شسرپ نیا هنوگچ هک تسا

                                                
26 University Responsibility 

 . دنناوخب ار وا یاھ ھتشون و دننک فرص تقو ھک دنا هدادن تمحز دوخ ھب یتح ھک دنک یم هوکش دوخ تخسرس نیدقتنم زا دوخ ادیرد 27
  . وا راثآ ھنالوئسم یبایزرا ات دناد یم ، " تسا توافتم ھک یزیچ" زا سرت ربارب رد ھیلوا شنکاو یعون رتشیب ار نانآ یاھدقن وا

Derrida, Jacques. (1995a). The Gift of Death. Trans. David Willis, University of Chicago Press: Chicago. 
1995. P. 401. 
28 Spontaneous 
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 و دوخ رتشیب یراد یتسه هب هک دزاس یم راداو ار ام هک تسا رکفت زا یا هبرجت ای ندیشیدنا زا یشور هفسلف
   )6-10 : 2002 ، ادیرد ( .میشیدنیب ،اه هدنتسه ریاس اب نام توافت
 

 ؟درک رطخ دیاب اجک ات ؟تسه نآ زا یراظتنا هچ ؟دشاب دیاب هنوگچ هاگنآ هفسلف سیردت :دسرپ یم سپس ادیرد
 تخاس هک دنا هتفگ هاگ .دهد یم شزومآ رما رد ییاشگ تخاس شور هب عاجرا اب ادیرد ار اه شسرپ نیا هب خساپ
 ،ناطیش کی نوچمه " ار ادیرد یتح هاگ .قالخا و تیلوئسم ریظن یتاعوضوم ءزج تسا طوبرم یزیچ ره هب یئاشگ
 یم یفصولا دئاز شالت هک دنشک یم ریوصت هب تسیلیهین یتح ای و ارگ تیبسن کی ،اهار راهچ رس  تسیشرانآ کی
 مامت ،دشک ءازهتسا هب یتح ار تقیقح و هفسلف دوخ ،دزاس دوبان ار تاداقتعا و اه شزرا ،اهداهن ،ننس ات دنک
 – اه شزرا – اهداهن [ اهنآ نیزگیاج ار دوخ ینعم یب و هنالوئسمریغ شیامن ] و دنک رثا یب ار یرگنشور یاهدرواتسد
 یشور هب " ،زین دیعس دراودا و وکوف لشیم ) 36 :1997 ، وتوپک ( ".دزاس]  یرگنشور – تقیقح – هفسلف تاداقتعا
 یسانش شور کی هنافاکشوم و هناداتسا نایب زج زیچ چیه عقاو رد ییاشگ تخاس هک دنا هدرک راهظا ،زیمآ ءازهتسا
 )271 : 2000 ، سنوفیارت ( ".تسین نتم زا هنایارگراتخاس اسپ ریسفت نف کی ای دیدج یشزومآ
 
 شور کی یتح هن و یتسیلیهین یرواب تیبسن کی هن و تسا یرکف یخوش کی هن "یئاشگ تخاس" اما ادیرد یارب

 هدنام اج هب یاه هتشون لاب غراف و رطاخ هدوسآ ،یگنهرف هدش تیبثت تاسسؤم تیامح تحت هک ،یکیتونمره دیدج
 هفسلف هلمج زا هفسلف بعش همه و یفسلف روما همه هب هنالوئسم یدرکیور عقاو رد ییاشگ تخاس .دنک ریسفت ار
 یارب داهن ای تخاس کی هنیس ندوشگ موهفم هب ادیرد هفسلف رد Deconstrunction ای ییاشگ تخاس .تسا شزومآ
 هدیشیدناین ای و همشچرس ندش یراج یارب تخاس کی یبوریال ای – دیدج تاناکما روهظ تهج نآ نتخاس ایهم
  .تسا موهفم کی یاه هدنام
 
 باتکرد ادیرد .تسا " یتسود " موهفم ادیرد ییاشگ تخاس شور یارب اه لاثم نیرت یمامضنا و نیرتایوگ زا یکی

 یانعم دنک یم شالت ،درادن دوجو تسود نم ناتسود یآ هک وطسرا هب بوسنم یلوق لقن اب ،29 یتسود یاه تسایس
 دروم ار ناتسود وس کی زا لوق لقن نیا اب وا ) 1 : 1977 ، ادیرد ( .دهد رارق دوجوم یتسود لباقم رد ار یتسود

 خیرات یسررب قیرط زا و هویش نیا اب ادیرد .دنرادن دوجو هک دیوگ یم اهنآ هب رگید ییوس زا و  دهد یم رارق باطخ
 یتسود ءاقترا ببس هک یتاناکما ،دیدج یتاناکما روهظ یارب ار یتسود تیعقاو هنیس دنک یم یعس یتسود یفسلف
 رظن زا .دهد یم رارق یتسود دوجوم عضو لباقم رد ار درادن دوجو هک یا یتسود بیترت نیدب وا .دیاشگب ،دوش یم
 هار رد یتسود " نآ هب وا هک تسا ور نیمه زا و دبای ققحت و دیایب دوجو هب دناوت یم ،درادن دوجو هک یا یتسود ادیرد
  .دریگ یم راکب شزومآ و هفسلف ،یسارکومد هرابرد ادیرد ار هویش نیمه .دیوگ یم 30"
 
 .دزادرپب شزومآ ییاشگ تخاس هب یترابع هب ای شزومآ راتخاس یزاسزاب هب هک دنک یم یعس ادیرد ،شزومآ رما رد
 و نم هطبار نییبت هب ییاشگ تخاس هک ارچ ) 945 : 1990 ، ادیرد ( .تسا تلادع ییاشگ تخاس دیوگ یم ادیرد
 رد ییاشگ تخاس .تسا یرگید یارب تیلوئسم و یرگید یارب هغدغد ،ادیرد رظن زا شزومآ طرش .دزادرپ یم یرگید
 هب نداد سرد ،یرگید هرابرد ندرک رکف زا روظنم هک دراد راک ورس اه شسرپ نیا اب مادم ،ادیرد رظن زا شزومآ رما
 هلئسم و ادیرد " ناونع تحت یا هلاقم رد نهاک ریدید .تسیچ یرگید ناونع هب یرگید هرابرد نتسناد و یرگید
 ،دراد یاج ادیرد راثآ بلق رد شزومآ هلئسم هنوگچ هک دزاس یم نشور اهنت هن " هفسلف یارب یدیدج یاضف ،شزومآ
 مه هب ادیرد هفسلف رد یفداصت یوحن هب شزومآ و ییاشگ تخاس هک تسین هنوگنیا هک دزاس یم نشور نینچمه هکلب
 تفای میهاوخرد ،دوش هتسیرگن قیمع یوحن هب ییاشگ تخاس هژورپ هب رگا هک دنک یم ثحب نهاک .دنشاب هتفای دنویپ
 یم نم ینامز هچ هک تسا نیا حطس نیا رد یلصا شسرپ .تسا شزومآ هلئسم عقاو رد ییاشگ تخاس هلئسم هک
 هک تسا رسیم یراک نینچ ینامز طقف هک تسا نیا یلک خساپ و مهد شزومآ " یرگید هباثم هب ار یرگید " مناوت
اقیمع هک  دوش لقتنم یحطس هب اه شور و اه کینکت حطس زا صاخ روط هب هفسلف شزومآ و یلک روط هب شزومآ

 هب ً
اتیاهن و تسایس ،قالخا

 )3 : 2001 ، نهاک(  .دشاب طبترم تیناسنا و خیرات ،یگدنز تیاغ هب ً
 

                                                
29Trans George. Collins, London, Verso Politics of friendship,Derrida, Jacques. (1977).    

30ndship to ComeFrie   
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 یم ساسحا وا هک " هفسلف هب قح " رطاخ هب طقف ،دنک یم ءاضما ار فرگ هب شدهعت ادیرد هکیتقو 1975 لاس رد
 هکلب ،دنک یم یلمع نینچ هب تردابم هک تسین ،تسا هتفرگ رارق دیدهت دروم نامز یسایس تردق قیرط زا دنک
 ،یزاس یا هفرح رب ینتبم هفسلف ،هفسلف زا یرگید عون دنک یم ساسحا هک ددنویپ یم فرگ هب ببس نیا هب نینچمه
 هن " و هفسلف رس رب یسایس تردق اب فرگ لباقت نیاربانب .تسا هتفرگ رارق هفسلف لباقم رد ،ییارگ هدیاف و یرواب دوس
اقیقد فرگ فده هک دسیون یم ادیرد .دوب هفسلف عون ود لباقت .دوبن " هفسلف مک " ای " هفسلف

 زا یا هرکیپ یهدنامزاس " ً
  )15 : 2001 ، نهاک a 1990 : 162، ادیرد (" .دراد دوجو نآ شزومآ و هفسلف نیب هک دوب یدنویپ نوماریپ قیقحت
 :دزاس یم نشور ار دوب لدج عوضوم هچنآ و فرگ تیهام ،دوب نآ یلصا ناگدنسیون زا یکی ادیرد هک فرگ همانساسا
  

 روط هب و یخیرات – یسایس طیارش لیلحت زا ناوتب ار هفسلف شزومآ یور رب ندیشیدنا هک مینک یمن رکف ام
 یسایس و یلمع جیاتن هک درادن دوجو یرظن قیقحت چیه هک اجنآ زا .درک ادج یشزومآ متسیس فیاظو یلک
 داهن صوصخ رد هدش ذاختا یرکف عضاوم نآ رد هک دوب دهاوخ یلحم زین فرگ ،دشاب هتشادن یپ رد
 ذاختا زین یا یلمع تامادقا ،لیصا یدقن و قیقحت ساسا رب و تفرگ دهاوخ رارق ثحب دروم هاگشناد

 )15 : 2001 ، نهاک c 1990 :152، ادیرد ( .دیدرگ دهاوخ
 

 .تسا شزومآ هصرع هب تیلوئسم رصنع ندرک دراو ،دزاس یم هتسجرب شزومآ هفسلف رد ار ادیرد هچنآ ،نیا رب هوالع
 هقالع و هژیو یهجوت ناهج رساترس رد یشزومآ همانرب نازادرپ هیرظن و شزومآ هفسالف " هک تسا ور نیمه زا دیاشو
 دنک یم شالت عقاو رد ادیرد ) 3 : 2001 ، اتسیاب ( ".دنا هداد ناشن ییاشگ تخاس زا وا هیرظن و وا راثآ هب هدنیازف یا
 تخاس هک دنک یم دیکأت فلتخم یاهاج رد و اهراب وا .دنک رارقرب تیلوئسم و ینکشراتخاس نیب یکیدزن طابترا ات
 رد تاعوضوم نیرت هتسجرب زا یکی تقیقح رد .تفرگ یکی یزیچ ندرک دوبان ای یزاس ناریو اب دیابن ار یئاشگ
 مه هب ار هفسلف و یقالخا لئاسم هک تسا هدرک شالت وا .تسا تیلوئسم هلئسم ،ادیرد یرکف تایح مود هرود یاهراک
 رد رظن هب ادیرد یرکف تایح لوا هرود رد هک یا هژورپ ،ار دوخ یئاشگ تخاس یفسلف هژورپ هکنآ یب ،دزاس کیدزن
 مه رد یفسلف لمأت و قالخا ،رخأت ام یادیرد رظن زا .دنک ینابرق نایم نیا رد ،تشاد رارق قالخا هفسلف اب لباقت
 زا ،رتدب ای رتهب تیعضو کی رد ار دوخ شیپاشیپ دنک یم شسرپ حرط هب عورش هک ینامز یتح صخش و دنا هدینت
 اب یتح هک درک اعدا ناوت یم ورنیا زا .تسا تیلوئسم زا یدح دجاو هک یتیعضو ،تسا هداد رارق یقالخا رظن هطقن
 ، رلداس ( .درک رارقرب وا هفسلف و یقالخا  هژورپ نیب یراگزاس یعون ناوت یم ،ادیرد رخأتام هفسلف هناطاتحم تئارق

2004 : 7 ( 
 
 و ( یقالخا تاعوضوم تمس هب شرخأتم راثآ رد ادیرد ور هچ زا هک تسا نیا ،تسا حرط لباق اجنیا رد هک یشسرپ

 وا هژورپ هک دشاب نیا دناوت یم شسرپ نیا هب زیگنا هسوسو خساپ کی .دنک یم ادیپ شیارگ ) یبهذم و یسایس یتح
 یم عقاو رد رییعت نیا اب قباطم ادیرد .دوب هدمآ مهارف  شا هیلوا راثآ رد نآ تامدقم هک دش یم یا هجیتن هب رجنم دیاب

 . تسا تیلوئسم زا اربم و اهر هفسلف هک دهد تبسن هفسلف هب ار اعدا  نیا دناوت یمن سکچیه " هک دهد ناشن دهاوخ
 یسایس هژورپ کی ناونع هب ار ییاشگ تخاس هژورپ ادیرد ،یتح سکرام حابشا باتک رد ) 7 : 2004 ، رلداس ("
 رارق راکنا و تلفغ دروم یتح ای و ،تسا هتفرگن رارق قیدصت دروم هکیئاج رد یتح " : دسیون یم و دنک یم فیصوت
 تخاس یفسلف تارکفت و اه هفسلف همه هب ینمض یوحن هب هک یا هفسلف ،یسایس هفسلف  رد دهعت یعون ،تسا هتفرگ
 روضح زا یدامن دوخ یسایس هفسلف رد رتتسم دهعت نی ا  ) 93 : 1994 ، ادیرد ( " .تسا نایرج رد ،دشخب یم
اتدعاق اما تیلوئسم .تسا ادیرد ییاشگ تخاس هژورپ رد تیلوئسم رصنع

 ار دوخ هنالوئسم عوضوم کی قیرط زا دیاب ً
 باتک رد ؟دنک یم رارقرب هطبار هنالوئسم رما و دوخ هژورپ نیب هنوگچ ادیرد هک تسا نیا نیاربانب لاوئس ،دهد ناشن

  : دهد یم خساپ شسرپ نیا هب هنوگنیا ادیرد ،گرم هیده
 
 دوخ دشاب دیاب هچ ای تسیچ تیلوئسم هکنیا زا بسانمان  31" یزادرپ عوضوم " هک مینکن شومارف دیراذگب             

 نادقف رثا رب هچ ،دشاب مزال تفرعم نادقف رثا رب هچ ،نتسنادن .تسا هنالوئسمریغ یزادرپ عوضوم کی
 تسا مزال ندوب لوئسم یارب .تسا تیلوئسم نادقف زا یا هناشن دوخ یدوخ هب ،تیلوئسم یانعم زا یهاگآ
 موهفم هک تسا تسرد رگا هکنیا یارب .دوش هداد خساپ ،دراد ییانعم هچ ندوب لوئسم هک شسرپ نیا هب هک

                                                
31Thematization 
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 اب ،لمع اب ینمض روط هب هراومه ،خیرات رد نآ موادت لکش نیرت ربتعم و نیرت نانیمطا لباق رد ،تیلوئسم
 زا ای و یقالخا هداس ریمض زا هک یمیمصت ،تسا هتشاد راک و رس میمصت کی اب و سیسکارپ اب ،نداد ماجنا
 موهفم[ موهفم نامه هک دراد تقیقح بلطم نیا زین تبسن نامه هب ،تسا هتفر یم رتارف کیروئت کرد
 ( .تسا دوخ یتسیچ نوماریپ خساپ تفایرد یارب هنالوئسم لمع کی ای میمصت کی دنمزاین ] تیلوئسم
 ) 25 : 1995 ، ادیرد

 
 زا یدیدج عون زا ،ایبملک هاگشناد یلیمکت تالیصحت سیسأت درگلاس نیمود مسارم رد 1980،  لاس رد ،ادیرد
 .تسا ییاشگ تخاس رب یکتم هک یتیلوئسم .دیوگ یم نخس تیلوئسم هباثم هب شزومآ ناونع تحت تیلوئسم
 یزاس ناریو هب هن و دزاس یم راودیما دوخ یاقب هب ار دوجوم کیمداکآ لفاحم و  یشزومآ یاهنامزاس هن هک یدرکیور
 عضو میکحت هجیتن رد و دوخ لاح هب یزیچ ره ندرک اهر شا هجیتن نیرت یعطق ادیرد رظن زا هک  - اهنآ  هنالوئسمریغ
 ریز هدننازیگنارب تارابع و اه شسرپ اب مسارم نیا رد ار دوخ ینارنخس وا .دزادرپ یم -تسا تاسسؤم نیا دوجوم
 هچ ؟ میتسه اجک میدیسرپ یم دوخ زا دیاش ،ام مییوگب میتسناوت یم ] یهاگشناد رصانع [ ام رگا " : هک دنک یم زاغآ
 هچ یارب و یناسک هچ ربارب رد ؟ میتسه لوئسم ام ایآ ؟ مینک یم یگدنیامن ار یناسک هچ و یزیچ هچ ؟ میتسه یناسک
 ) 3 : 1992 ، ادیرد (  "؟ یرما
 
 هفسلف توافت ،یرگید یارب هغدغد  هباثم هب شزومآ فیصوت نمض هک دنک یم شالت اه شسرپ نیا حرط اب ادیرد
 نیا رد وا .دهد ناشن لوئسمریغ یراک هظفاحم اب مه و لوئسمریغ یرواب تیبسن اب مه ار دوخ ییاشگ تخاس
اقیقد ینارنخس

 یلمع لقع " هب لسوت رد هن هک ار تیلوئسم زا یدیدج عون و دنکیم  ثحب کیمداکآ تیلوئسم هرابرد ً
 ،ییاشگ تخاس ،ادیرد هژیو شور هب ءاکتا رد هکلب ،) 10-11 : 1992 ، ادیرد ( " نوناق ضحم موهفم ای و ضحم
  .دنک یم وجتسج ،دنام یمن یکیژولودتم یاه مرفر هب دودحم و رصحنم شزومآ رما رد هک یشور
 
 ناونع اب رگدیاه هلاقم هب هراشا نمض ،" دیدج یناسنا مولع و ادیرد ،مسیناموا " ناونع تحت یا هلاقم رد زرتیپ لکیام
 لاکشا زا ،مسیناموا موهفم یفسلف و یخیرات قیقد یسررب نمض رگدیاه نآ رد هک ،" مسیناموا صوصخ رد یا همان "
 و مسیناموا صوصخ رد ادیرد تالم ات ،دهد یم هئارا نآ زا توافتم یکرد و دور یم رتارف رصاعم مسیناموا فلتخم
الماک یدرکیور ار دیدج یناسنا مولع

 یناسنا مولع هک تسا نیا ادیرد هاگدید زرتیپ رظن زا .دنیب یم توافتم و دیدج ً
 یناسنا مولع " مان هب یموهفم زا و داد دنویپ ،دراد دوجو ام نارود رد هاگشناد هفیظو هرابرد هک یلئاسم اب دیاب ار دیدج
 حضاو نیاربانب .تسا ییاشگ تخاس تاذ انامه اما  32"،هار رد " رگید زیچ ره و یناسنا مولع .تفگ نخس " هار رد
 هجوت رد مه و دراد لاکیدار یتحارص ،یناسنا مولع اجنیا رد و ،یرما ره یاشفا و دقن رد مه ییاشگ تخاس هک تسا
 ینیب شیپ رما تقیقح رد شزومآ رما رد ییاشگ تخاس .هار رد یناسنا مولع اجنیا رد و ،هار رد یرما ناونع هب ،هدنیآ هب
 شیور و روهظ انامه ینعی هدشن ینیب شیپ رما ) 211 : 2001 ، زرتیپ ( .تسا دهعتم نآ هب و دنک یم دییأت ار هدشن
 یم ایهم دیدج تاناکما روهظ یارب  ار وجشناد ،داتسا شزومآ رما رد .ییاشگ تخاس شور قیرط زا غباون و نارکفتم
 ،تسا یریگیپ  لباق ریرف ولوئاپ قیرط زا هک شزومآ یتکراشم یاه شور و اه کینکت اب زج یفده نینچ کی .دزاس
  .دسر یمن رظن هب ریذپ ناکما
 
 شخب یئاهر یرما هباثم هب شور
 
 هکلب ،تخومآ ار هملک ندناوخ شور دیاب اهنت هن هک دوب دقتعم ،یلیزرب شزومآ فوسلیف و رکفتم ،ریرف ولوئاپ
 ریذپ ناکما یشزومآ دوجوم یاه شور اب نآ ماجنا هک یرما .داد میلعت زین ار ناهج ندناوخ شور دیاب نینچمه
 .یتکراشم شور و یرادکناب شور ،تسا ییاسانش لباق شزومآ رما رد هدمع شور ود ریرف رظن زا .تسین
 
 ، " ،روبــص هدنونش کی درگاش و فرحرپ  هدنیوگ " کی ملعم نآ رد هک ملعم و درگاش نیب دوجوم هطبار دقن نمض ریرف
 " :دــسیون یــم و دــناوخ یم روآ جنر ار هطبار و متسیس نیا ،تسا "،هدنوش هریخذ کی درگاش و راذگ هریخذ کی ملعم"
 هــک دوــش یــم رــما نــیا هــب رــجنم یرــگ تیاور ) 2 : 1970 ، ریرف (  " .درب یم جنر یرگ تیاور یرامیب زا شزومآ
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 هــک دزاــس مهارــف ار ناکما نیا و دراپسب رطاخ هب ،دنک ظفح یکیناکم یوحن هب ،تسا هدش تیاور هک ار هچنآ وجشناد
 قیرط زا تشاد مزال هک زیچ ره ،تسا هدش هریخذ نآ رد هک ینهذ ینعی ،عبنم نآ زا دناوتب ،تشاد مزال داتسا تقو ره
 نآ رد هــک یدــنور ." یراذــگ هرــیخذ " هــب دوــش یــم لیدــبت نیارباــنب ،شزوــمآ .درادرــب ،صخــشم یاه شسرپ حرط
 یرادکناب ( یروحم تشابنا شزومآ ار شزومآ عون نیا ریرف .راذگ هریخذ ناراگزومآ و دنتسه هدنوش هریخذ نایوجشناد
 :دسیون یم و دمان یم )
 
 هدــش هرــیخذ اــهنآ رد هک دنوش یتاعالطا هدنروآدرگ هک دنبای یم تصرف طقف نایوجشناد یشزومآ دنور نیا رد           

 گرــم هــب شور نــیا هــک تسا نیا دربراک هب ناوت یم یشزومآ هویش نیا دروم رد هک یتاملک نیرت مرن .تسا
 ،شزوــمآ یلــصا هــیاپ ود ناونع هب ،وگتفگ رما زا ادج ،قیقحت ترورض زا ادج هک ارچ .دماجنا یم تیقالخ
الوصا

 زا ،موادــم عادبا و راکتبا قیرط زا اهنت شناد  ... دنا هدماین باسح هب ناسنا نایوجشناد شور نیا رد ً
 یــم لــصاح ،رگیدــکی اــب و ناــهج اب ،ناهج رد ناسنا هناراودیما و بات یب ،ریذپان یگتسخ شهوژپ قیرط
  ) 3 : 1970 ، ریرف ( .دوش

 
 نابحاص ار دوخ هک یناسک طسوت هک دوش یم یقلت یا هیده ناونع هب شناد " اما یرادکناب هباثم هب شزومآ متسیس رد
 اب شور نیا ) 3 : 1970 ، ریرف (" .دوش یم ءاطعا ،دنوش یم یقلت تفرعم نادقاف هک ییاهنآ هب ،دننک یم یقلت شناد
 رارــق تلفغ دروم ار شناد و شزومآ تقیقح ،تسا یرگمتس یژولوئدیا یلصا یگژیو هک ،یرگید قلطم نتفرگ هدیدان
 متــسیس رد وجــشناد و داتــسا هــطبار ،هدــنب و ناگیادــخ رد یــلگه فورعم کیت کلاید نتفرگ راکب اب ریرف  .دهد یم
 کــیت کــلاید رد هدرب نوچمه ،هدش هناگیب دوخ زا ،نایوجشناد " :دهد یم حرش هنوگنیا ار یرادکناب هباثم هب شزومآ

 یــم هــیجوت و دــنهد یــم دنویپ ملعم ندش هدید و ملعم روضح اب ار نآ و دنریذپ یم ار دوخ ندش هتفرگ هدیدان ،یلگه
 ) 4 : 1970 ، ریرف (" .دنهد یم شزومآ ملعم هب زین اهنآ هک دنهد یمن صیخشت زگره اهنآ هدرب فالخرب اما ... دننک
 
الوصا شزومآ زاغآ هطقن

 فرــط ود رــه .دشاب وجشناد و ملعم نیب هطبار رد دوجوم ضقانت ندرک لح یارب شالت دیاب ً
 هیلع تکرح هک تسا تروص نیا رد اهنت .دنتسه نتفرگ دای و نداد دای لاح رد هک دنریذپب نامزمه یوحن هب دیاب هطبار
 جارختــسا لــباق یرادکناب هباثم هب شزومآ موهفم زا هجو چیه هب لح هار نیا .دریگ یم لکش شزومآ رما رد یرگمتس
 هکلب ،دراشف یم یاپ شزومآ رما رد یگ هدرب و یناگیادخ هطبار رس رب اهنت هن یرادکناب هباثم هب شزومآ هکارچ ،تسین
 کــی یاــه شنک زا یساکعنا و باتزاب عقاو رد هک ییاه شنک و اه شور ،دننز یم نماد نآ هب ریز یاه شنک قیرط زا

 :شور نیا رد .تسا یلک روط هب رگمتس هعماج
 
 رــکف مــلعم .دناد یمن زیچ چیه وجشناد و دناد یم زیچ همه ملعم .دریگ یم دای وجشناد و دهد یم دای ملعم             

 یــم شوــگ یــنتورف اب و هنارابدرب وجشناد و دیوگ یم نخس ملعم  .دریگ یم هرهب وارکف زاوجشناد و،دنک یم
 و دــنک یــم باــختنا ار سرد نتــم و عوــضوم مــلعم ... دریذــپ یم مظن وجشناد و دهد یم مظن ملعم .دهد
 ار دوخ یملع ضورفم رادتقا ملعم .دهد یم قفو نآ اب ار دوخ ،تسا هتفرگن رارق تروشم دروم هک ،وجشناد
 یریگدای دنور لعاف ملعم .دهد یم رارق وجشناد یدازآ لباقم رد ار نآ و دزیمآ یم رد دوخ یا هفرح رادتقا اب
 ) 4 : 1970 ، ریرف ( .فرص هدنریگدای هژبا وجشناد و تسا

 
 .دنوش یقلت ریذپ همانرب و مار یتادوجوم اهناسنا ،یرادکناب هباثم هب شزومآ موهفم رد هک تسین بجعت یاج نیاربانب
 هب دناوت یم ،وجشناد تیقالخ یاغلا یتح ای شهاک رد ، یرادکناب هباثم هب شزومآ رب ینتبم یشزومآ ماظن تیلباق

 و دهد سیورس ،دنتسه یتقیقح ندرک نشور یپ رد هن و دنراد یزیچ رییغت هب یا هقالع هن هک ار ینارگمتس یگ هداس
 لقن هب یرادکناب رب ینتبم یشزومآ ماظن و یرگمتس ینورد هطبار نوماریپ لصفم یثحب هئارا نمض ریرف .دنک تمدخ
 ار یگدیدمتس هک یطیارش و تیعقوم رییغت رد هن نارگمتس عفانم و حلاصم تقیقح رد ":دسیون یم راوب ود نومیس زا
 ریرف -34 : 1963 ، راوبود ( " .دوش یم یریگ یپ هک تسا ناگدیدمتس یهاگآ  یهد تمس رد هک تسا هدرک داجیا
 یگ هدوسآ اب ،تخاس راگزاس ،دراد رارق نآ رد هک یطیارش اب ار هدیدمتس ناوتب رتشیب هچ ره هکنیا یارب ) 5 : 1970 ،
  .دروآ رد دایقنا هب ار وا و تفای هطلس وا رب ناوت یم یرتشیب
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 ناراــگزومآ هــک ارــچ ( هناهاگآان ای هناهاگآ ،دنریگ یم راک هب ار یرادکناب رب ینتبم یشزومآ شور هکیناسک ریرف رظن زا
 هب دناوت یم طقف اهنآ شالت هک دنشاب فقاو هکنآ یب ،دنریگ یم راک هب ار شور نیمه هک دنتسه یرامش یب تین شوخ
 هــک دنتــسه ناوتان بلطم نیا کرد زا ،دماجنایب یعامتجا تابسانم هجیتن رد و شزومآ رما رتشیب ندرک رت یناسنا ریغ
 هــک یــتیعقاو اــب دنیوگ یم ناراگزومآ نیا هچنآ هک انعم نیدب ،تسا تیعقاو هرابرد ضقانت یعون دجاو ریاخذ نیا دوخ
البق نایوجشناد ،اما دوز ای رید .تسا راگزاسان ) درگاش و ملعم ( دنرب یم رس هب نآ رد همه

 هــبرجت قــیرط زا ،لعفنم ً
اــتاذ اهناــسنا رــگا .دــننک رذح نآ هب نداد نت زا و دنتسیاب یگدش مار هیلع هک دیسر دنهاوخ یا هطقن هب ،یگدنز یعقاو

ً 
 هچنآ لباقت – درگاش و ملعم لباقت ( یرادکناب هباثم هب شزومآ رد هتفهن یاه لباقت هب دوز ای رید اهنآ ،دنتسه رگوجتسج
 یدازآ هــک درــک دــنهاوخ شالت ،نآ اب ندش ریگرد قیرط زا و درب دنهاوخ یپ ) دراد دوجو هچنآ و دوش یم هداد شزومآ

 ) 6 : 1970 ، ریرف ( .دنبایب ار دوخ
 
 زا دــیاب مــلعم .دــننامب ییوزرآ نینچ ققحت و یا هظحل نانچ روهظ رظتنم دنناوت یمن ریرف رظن زا اما لوئسم نیملعم
 دــیاب وا شالــت .دزاس ییارگناسنا فلتخم یاه هولج هدنیوج و یداقتنا رکفت ریگرد ار وجشناد ،سیردت لوا زور نامه
 رد ار دوــخ دــیاب مــلعم یفدــه نینچ هب ندیسر یارب .دشاب هدش هدینت وا هقالخ تردق و وجشناد هب قیمع یداقتعا رد
 )6 : 1970 ، ریرف ( .دنادب اتمهو روای ،دراد وا اب وجشناد هک یا هطبار
 
 دوــخ نیگمهــس دقن زا سپ ،ریرف هک تسا یشزومآ شور زا یرگید عون روهظ و روضح دنمزاین یا هطبار نینچ داجیا
 یزادرــپ موــهفم ،یتکراشم شور ناونع تحت ار نآ ،دش هئارا الاب رد نآ تایلک هک یرادکناب رب ینتبم یشزومآ ماظن هب
 ،ناــسنا ندوــب یعازتنا هک هنوگنامه یشزومآ شور نیا .یدازآ نیرمت یارب تسا یشور هیرظن نیا رد شزومآ .دنک یم
 اهناــسنا زا لقتسم یناهج هک درادن زین  تیعقاوان نیا هب رواب ،دنک یم راکنا ار ناهج هب ناسنا ندوب هتسباوان و لقتسم
 یراذــگ ماــن شزومآ رما یشحب یئاهر شور و  یتکراشم شور ار نآ  بوانت هب ریرف هک یشزومآ شور نیا .دراد دوجو
  :تسا ریز یاهیگژیو یاراد ،دنک یم
 
 .تــسا یرورــض و یــندرکن رــظن فرــص یرــما ،تــیعقاو زا باــجح فــشک و تخانــش یارــب شور نیا رد گولاید
 یا هــفیظو و شــقن نیــنچ یاــفیا تــهج رد و دنوش یم هظحالم یداقتنا ینارکفتم ناونع هب شور نیا رد نایوجشناد

 و تــقیقح یارــب وجتــسج هزــیگنا جیــیهت و تیقالخ سح کیرحت رد ار دوخ یانبم شور نیا .دنوش یم هداد تکرح
 ،تــسا تــیقالخ و شهوژپ ریگرد هک یسک ناونع هب ار وجشناد ورنیا زا و دهد یم رارق ناهج لئاسم رب لمأت ترورض

 هزــیمم لصف ار یریذپان نایاپ نیا هب یهاگآو دنیب یم ریذپان نایاپ یناسنا هباثم هب ار وجشناد ،شور نیا .دنک یم یقلت
 یــم دنمرواب یرییغت هنوگره ناکما هب ار وجشناد ،یمامتان و یریذپان نایاپ نیا زا یهاگآ .دنک یم یقلت ناویح و ناسنا

 هــک دزاــس یــم ریزگان ار شزومآ ،تیعقاو یریذپ رییغت تلصخ و ناسنا یریذپان نایاپ  یگژیو ،رگید ترابع هب .دزاس
 " ،" ندوب " همزال هک ارچ ،دراد دنویپ شنک اب شور نیا رد شزومآ .دنک یقلت موادم شنک ای تیلاعف کی هباثم هب ار دوخ
 .تــسا راگزاس ناسنا یخیرات تیهام اب ورنیا زا و تسا یا هشیر یرگن هدنیآ یعون شور نیا رد شزومآ .تسا " ندش
 تــحت ناــمدرم هــک ار رــما نــیا شزومآ ، یناسنا و شخب یدازآ شنک کی هباثم هب ،یشخب یئاهر و  یتکراشم شزومآ

 شور عوــن نــیا ،یدرکیور نینچ تهج رد .دنیبب یم یداینب و بجاو  دوخرب ،دننک شالت دوخ ییاهر یارب دیاب هطلس
 اهنآ و دزاس یم دنمرواب ،دنتسه شزومآ دنور یعقاو ناراذگریثأت و نالعاف نانآ هک رما نیا هب ار ملعم و درگاش یشزومآ
 ) 10-12 : 1970 ، ریرف ( .دننک هلباقم یرکفنشور و یسایس زا معا ،ییارگرادتقا عون ره اب هک دزاس یم رداق ار
 
 تالاوئــس و تــشگزاب نآ هــب رــگید راــب ،تــشون ار " هدیدمتس یرگشزومآ " باتک ریرف هکنآ زا سپ لاس جنپ و تسیب

 یرــگید باــتک ندــمآ دــیدپ ،قوف نتم ددجم تئارق لصاح .درک حرط یسانش شزومآ ای یرگشزومآ نوماریپ یدیدج
 بــضغ اــب و قشع اب باتک نیا ":دوب هدرک رکذ هنوگنیا ریرف ار نآ فیلأت زا فده هک  دیما یرگشزومآ ناونع تحت دوب
 باــت ،تــسا 33یروآ باــت و مزیلاکیدار زا عافد باتک نیا دارم .درادن دوجو یدیما ودنیا یب هکارچ ،تسا هدش هتشون
 ) 10 : 1994 ، ریرف ( ".دوش هتشاگنا ناسکی یشوپ مشچ و ضامغا اب یتسیابن هک یا یروآ
 

                                                
33Tolerance  



 17 

 رــب تــخر دیما ،دنک هناخ یشنک یب و توخر ،یتسس هک ییاج .دریگ هشیر دربن زا و لمع زا دیاب ریرف رظن زا اما دیما
 طیارــش ندروآ مهارــف :دنوــش تــسرهف رــیز حرــش هب دنناوت یم ریرف رظن زا ورشیپ ناگدنهد شزومآ فیاظو .ددنب یم
 اههاگدــید یارب مارتحا ندش لئاق) 9 : 1994 ، ریرف ( ;دراد دوجو هک یعناوم همه مغریلع ،دیما لصا سیسأت ناکما
 یاــه یریگدای یپ رد هک دنزومایب اهنآ هک هنوگنآ ،ناگدنریگ شزومآ هب نداد شزومآ فلتخم و توافتم یاه تیعقوم و
 لالدتــسا دناوتب وا هک تهج نآ زا ،صخشم ییاعدا هرابرد وجشناد نیقی و نانیمطا ندیشک شلاچ هب  ;دنورب یرتشیب

 ناــهج زا نتــفر رــتارف دــنمزاین ،تــیعقاو کــی یــیارچ کرد " هــک بلطم نیا مهف یارب شالت و ;دنک تیوقت ار شیاه
 ) 87 : 1994 ، ریرف ( .تسا تیعقاو زا یناهج شنیب کی بسک یارب شالت و ییایفارغج و یموق یاهیرگن
 
 ینایاپ تاظحالم
  

 لمع نتم یارب بسانم یمان نوچ نانوچ .دشخب یم تیوه نتم هب ءاضما نوچمه ،ادیرد ریبعت هب ناونع -1
 ینیب شیپ و دشیدنایب نآ ءازجا نیب هطبار هب ،دنک تبحص نآ هرابرد نتم بایغ رد هک دزاس یم رداق ار درف و دنک یم
 یناونع )241-258 : 1993 ، ادیرد و نوتگنینب ( .دهد یم هدعو ار یزیچ هچ و تسا یرما هچ هدنرادربرد هک دنک
 " هلئسم اب ندش ریگرد قیرط زا ناوت یم  هک  تسا هیضرف نیا هدنرادرب رد تسا هدرک باختنا دوخ یارب نتم نیا هک
 .دناسر یرای  هاگشناد رد ندیشیدنا میلعت هب هک اه هشیدنا میلعت هب امازلا هن ،" هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش
 ،تسا هدش هتفرگ راک هب ) یزیچ روهظ ناکما یارب یرورض بوچراچ ( نآ یتناک موهفم هب هتشون نیا رد ناکما طرش
 شزومآ " ،" هفسلف "  ،" هاگشناد " زا یمیهافم اب  ندش ریگ رد ،هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هک انعم نیا هب
 .دهد تکرح " هار رد " یعضو تمس هب ار اهنآ دوجوم عضو  هک تسا " شزومآ شور " و "
 
 رد هفسلف شزومآ ناکما طرش هک دوب نیا ،دوب نآ نداد ناشن ددصرد هتشون نیا هچنآ یدرکیور نینچ اب -2
 هداد عاجرا شزومآ شور و تیهام هب و ،هفسلف یتسیچ هب  ،هاگشناد یانعم هب یزیچ ره زا لبق هک تسا نیا هاگشناد
 هباثم هب شزومآ زا ،یگنتلد هباثم هب هفسلف زا ،تقیقح یوجتسج یارب یلحم هباثم هب هاگشناد زا هک یفیرعت .دوش
 راک هب یدرکیور نانچ تهج رد دناوت یم هتشون نیا رظن زا ،دش هئارا شخب یئاهر یرما هباثم هب شور زا و تیلوئسم
 زین و تسین هک ییاج یارب یمدآ یاه یگنتلد زا یباتزاب ناونع هب هفسلف هک دیامن یم بیرغ هچرگ .دوش هتفرگ
 و هفسلف دنلب خیرات اب هکنیا رب هوالع فیرعت نیا یلو ،ددرگ یقلت ،درب یم رس هب نآ رد هک یعضو زا وا یتیاضران
 " هلئسم هکنیا مغریلع ،هباشم یشور هب .تسا قابطنا رد زین هفسلف هفسلف اب ،دیامن یم راگزاس  یفسلف رکفت تالوحت
الامتحا ،شزومآ رما رد " تیلوئسم

 هیشاح هب ،متسیب نرق یاهیژولوئدیا هب موسوم ،بتاکم یفنم و برخم ریثأت تحت ً
 یاه ثحب یلو داد تلاخد ار – تیلوئسم ریظن – یقالخا رصانع دیابن شزومآ رما رد هک تسا هدش ثحب و هدش هدنار
  .دنناد یم بولطمان مه و نکممان مه ار شزومآ ندوب لقتسم و یثنخ – ادیرد ثحب هلمج زا و ،شزومآ باب رد دیدج

 
 ایپوتا یب هعماج و ناسنا و تسا ایپوتا زا یرگید تیاور رگا یگنتلد و تسا یمدآ یگنتلد  تیاور رگا هفسلف -3
 تیلوئسم اب دیاب  رگا شزومآ و ،)312 : 1986 ، روکیر ( دنتسه هدرم یا هعماج و ناسنا ،روکیر لپ ریبعت هب رگا
 شزومآ شور هاگنآ ،دوش هداد میلعت دیابن یزیچ هچ و دوش هداد شزومآ دیاب یزیچ هچ هک دوش هتسناد و دبای دنویپ
 ار ناهج ندناوخ هک هملک ندناوخ دیاب  اهنت هن ریرف ریبعت هب  شزومآ شور .دبای یم یداینب تیمها ،هاگشناد رد هفسلف
 یگتسخ شهوژپ قیرط زا ،موادم عادباو راکتبا قیرط زا اهنت شناد هک دهد رارق دیکات دروم ار رما نیا و دزوم آیب زین
 ،دش هدید هکنانچمه یشور نینچ .دوش یم لصاح رگیدکی اب و ناهج اب ،ناهج رد ناسنا هناراودیما و بات یب ،ریذپان
 ،دنوش یم یقلت ،هدنوش هریخذ وجشناد و راذگ هریخذ ملعم نآ رد هک یرادکناب هباثم هب یشزومآ ماظن اب ور چیه هب

 تفلاخم دروم وجشناد و داتسا نیب یگ هدنب و یناگیادخ هطبار نآرد هک تسا عافد لباق نیاربانب یشور .تسین راگزاس
 عناوم همه مغریلع ،دیما لصا سیسأت یارب مزال تاناکما و  دوش یقلت هفرطود یریگدای دنور ،دریگ رارق یداینب
  .دش یزادرپ تروص شزومآ رما یشخب یئاهر ای یتکراشم شور ناونع تحت هک یشور .دیآ مهارف ،دوجوم
 

 یتسیچ ،هاگشناد یتسیچ  هک تسا نیا  هاگشناد رد هفسلف شزومآ ءاقترا یاههار زا  یکی الامتحا هکنیا تیاهن -4
 نیا زا یبلاق فیراعت و بلاغ عضو و  دریگ رارق شسرپ دروم هراومه ،نآ شزومآ شور و شزومآ یتسیچ ، هفسلف
 نایبرم عقاو رد ،میئوگب نخس رگا ادیرد نابز هب .دوش هداد تکرح  اهنآ " هدیشیدنین " و "هار رد " تیعقوم عفن هب میهافم
 زا ادیرد ریبعت هب و ود نیا یناعم زا ،دوجوم یشزومآ یاه شور و هاگشناد لباقم رد هک  دنتسه لوئسم هاگشناد
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 حرط هب عورش هک ینامز یتح صخش و دنا هدینت مه رد یفسلف لمأت و قالخا .دنیوگب نخس  اهنآ هار رد میهافم
 دجاو هک یتیعضو ،تسا هداد رارق یقالخا رظن هطقن زا ،رتدب ای رتهب تیعضو کی رد ار دوخ شیپاشیپ دنک یم شسرپ

  .تسا تیلوئسم زا یدح
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 ) یسراف ( عبانم
 
. نارهت – سونقق ، رگدیاه و لرسوه ، یسانش رادیدپ هنامز و هنیمز .)1385 ( شوایس ، یدامج   
 . نارهت ، نازرف رشن ،دنودالوف  هلا تزع همجرت ، نم یفسلف همانیگدنز.)1374 (. لراک  ،سرپسای
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