
چپمغئلۀویعلطبنتینادیالذشؽمظیم



یکالنزشیػجذ


 

There are more things in heaven and earth, Horatio 

Than are dreamt of in our philosophy 

 هملت



ی(کز بث۱)یمهمثهفبسع ی،مزشعمچنذاصشفلغفیتعلطبنینادیشؽمظالذیمیربصگثهػجذیکالنزشی−

ک  ه«کن  ب شی  یه  ببدداؽ  ذی  ـ  ـۀن  ذیچ  پو مغ  ئلۀ»فک  شدااع  ذث  بػن  ىا یغ  ذف  فؾهر   لیدسدو

ین ذااؽزم بلیش،و ی غم،عشنىؽذ  دسفذوچنذع ب اخیمبسکغۀاوساثهطىساخـدسثبسیذگبههبید

اػدسثشداسد.



و،دسانذاؽ ذػشض هیبدداؽذوؽىاؽیعلغلهکیمیکىربا،ثبثهزشگفزهثبؽیذگبههبثهؽکلرضهبیندیا

غمدسدوسا مب.یمبسکغیبعیوعینفلغفیهغزنذاصمضبمیهایمغمىع،دفبػ



کهثش نهبنگبؽزه،مزهمؽذااعذثهیوممذمبراػیفلغفهبیثهخبطشرشعمهیعلطبنتیادنیالذشؽمظیم

یاف  لیه  بصصثب اوسااهبیورشعم  ه؛(۲)یباخز  شاعصث  بنی  «یصث  ب ع  بص»ذنض  شدؽ  ىاسفهموی  رىل

یتعلطبنیادیغذکه لبینیذی.رشدانذاذینبم"شلبثلفهمیوفبداسثهمزن،امبغ"(یغیانگل،یىنبنی،ی) لمبن

وسفزبس(؛یوخىیكفکشیشمزؼبسفدسػالی=غeccentricمبعذ)"کیاکغنزش"سوؽنفکشا ۀاصصمش

شاه للل مه ممزف بودویمنؼوؽؾشونؾ شث بع بذ نب سانهرنهبدسطشصنىؽزنثلکهدسیکهثبیکغبن

وث ه«ؼث شنهؼیپ »ذی لاع ذثگىی مب«ؾ نهبدیپ»عشساع ذۀواژیکهثهعبیرکشوثهؽغبة وسد.کغ

«فشوؽکبفنذا»لگشسایثشگشدانذورؾل«کیجبؽغیص»کساثهیباعززی،«کیزیمزبگ»غذیکثنىیضیمزبفیعب

خ ىدیخىۀذسوؽ نفکشانیسض بیشاد خ ىدػ،ث یث شایبدی صۀاصمغ لمب ر بان ذینکغ یغذــچنیثنى ؾ زن 

سایخقىف ینخغ ذل زرۀثک شدسوهل  یصث بنیهب،فشا وسد عبخزهینسوؽنفکشیچنی.ثشاغذینىیم

نطىسثبؽذک هیذایاصفلىثش.ؽبیبفشاصیمهغىساصگىعزبومبلشیدسثشداسد،همبننذلزدثشد اصلطؼها

ذیسضبیثشاعبصنذ،یش،نخغذخىدساخؾنىدمیوعخزگگشامب نذکه،کیؽنفکشا همبنهبنسویرشلیاف

نخطشکهکبسؽب نبخىان ذاثمبن ذ.دسیثباعپبسنذ؛یبمیغنذ،وعپظ نشاثهدنینىیؾزنمید وؽؼىسخى

.مزشعم ب مبنن ذی)دسنمؼسوؽنفکش سوؽنگش(مؾ شو م یػمىمۀمىاسد نهباصاسرجبطدسؽىصیبسیثغ

،الجز هنبچبسخىاهن ذؽ ذخ ىددع ذث هیفشهنگ یمبن ذگان ذوعج شا ػمتینگشا سوؽنگشد هکیگشید

(۳اصهمب  صبسثضننذ.)یدوثبسااۀرشعم



وانزم ب )ویرىع ؼهک هلق ذمؼشف ککؾىسدسؽب ی اصیمزفک شیؼن ی،یشام ىنیؼپیکسوؽنان ذیؽزب

کثبؽ ذ،یضمغ بصاع ذگهگ بااکغ نزشیساثهػهذاگشفزه،نییاسوپبیسوؽنگششاسی(میعبصیبنب ثىمیاؽ

یساپ  دخ  ىیخقىف  كی  کم  ب طل  تدسث  شطػ  بط،ػالینیخ  ىدسااصعم  غع  ذاکن  ذوهما  ى مبن  ذاس

ف هدسیذهماى انغب و یامبنىئلکبنذسانجببیى ،یاصدکبسد،هیاصشۀ،رشعمینفىسریشد.دسچنیثگ

ییکصوس صم  بی  رنه  بینرالؽ  ی.ث  شػکظ،چن  دانغ  ذیث  هفشهن  مث  ىمیسوؽ  نگشهبیلل  هسااانزم  ب 

کهثبیمغغمهعبصمضل؛یؽخقیهبیینوثبس وسد وثهکمب سعبنذ رىانبیرمشیاعذثشایخقىف

یشف ىسین هث هر  صؾ ذیانذیسفزنم ؼیشفمظثهکم ب اص شػوفشار شاصخ ىینبپزیخغزگیؽىسوممبسعز

(۴کب انذ.)یشوا ونضدیاصؽبگشدا وپیکىچکۀرنهبؽلم"فهمنذیم"ننذگب . نهبکهیسػثشثکب



ک  (ی وپشاریغ مث هػن ىا رئ ىسی)ومبسکغ"چ پ"عشنىؽ ذۀنسوؽ نفکشثخىاه ذدسث بسیاگشهمامب

داسد،سام ذنظ شیعهبنیبعیوعیکعنجؼاعزمبػیغذوین"یخقىف"کهیؽىصاایؼنینظشدهذ،

کثمبنذ؟یاکغنزشرىانذیبثبصهممی 
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سوا وهم هیثهصث بن«چپمغئلۀ»غمویمبسکغۀدسثبسیتعلطبنیادی لبۀناعذکهسعبلیخىةاخجش

هم شااث بیبلىگ،دسم ىاسدیمؼطىفثهدی،ثبلؾنیونهچنذا رخققیفهمنىؽزهؽذا،نهچنذا فلغف

ه بدس  ظیسوصنبم هنىل ى ه ب.)ث هكوسااؽلی فدلیرؼ بسۀث ذو اسائ وییطنض،وػمىمب ثبک مم ذػب

وپشعؾگشانهمطشػیشلطؼیؾنهبدهبهمهغیهبوپـیغذ!(رؾخین«ثشو سفذ»و«ساهکبس»اصیاصش

ثهاؽبسالنبػذؽذااعذ.یبسیودسمىاسدثغانذاؽذ



یاذاثک  ش،خىانن  هبیؾ  نهبدهب،واؽ  بسایداؽ  زهب،پبدینعلغ  لهی  نثه  شاسااصایؾ  زشیذاف  ضودک  هثی  الجز  هثب

ییواسوپ بیسوع یب دمىکشاع یعىع یهبکیاصکالعیمبسکظوانگلظ،ورؼذادیکه صبسافلثشدیم

شوی ف ذوپنغ باع ب اخیغ زیخعنجؼکمىنی،لىکضامجىسگ(ساخىانذاثبؽذ،ثبربسی)پلخبنىف،کبئىرغک

«ع  ىژاۀفلغ  ف»نم  ذگزؽ  زهساه  مدسۀچنذده  ینظ  شیه  باصثؾشینم  بطػط  ف   ؽ  نبثبؽ  ذ،وثشخ  

(philosophy of the subject.ثؾنبعذ)



!یاعذنهفبسعیغینکزبةثهصثب انگلینکهایگشایدخجش



شی نق شره شا صیذا ول ی غذوکزبةاودسمیؽبغلنیغشثیبیدس کبدمیتعلطبنیادی نغبکه لباص

دسکز بةیؾیث بسارىض نی(؛دسا۵)"اع ذ؟یغ یچ شاکز بةث هصث ب انگل"ذ،یذپشع ی ثبچبپسفزه،طجؼ ب 

ث هفشهن مچ  پرىع هـ ـث بیث هصث ب فبسع ینکز بثینث بوسثبؽ ذک هچن ی ذمؤل فث شایبم ذااع ذ.ؽ بین

گشف ذ.ضپبع خخىاه ذیذاخىاهذؽذوثذنی(ــثذخىانذاوثذفهمیثىمض یشا )وفشهنمچپعزیادسیثىم

نثبؽذ.یذچنیؽب



ضث هی ثههمب صثب نیوثهعبدگ"ذاؽذایؾیانذ"یغی:کزبةثهصثب انگلداسدضوعىدیگشنیدیامباؽزمبل

غ میمکز تمبسکغهبیبدنىؽ زهی رشاع ذ.ث بخىان ذ   ث هشمؾزم لیللمدس مذااعذ.ثهگمب منؽكاخ

یامغمىػهنکزبةیاکشد یب میذخیؽبثىد،یثشمنؽنبخزهنم.اگشنب مؤلفونبؽشمیافزیمییبیزبنیثش

کهبثضثب ثبؽذ.یباسیبمض،یلیمىنذویل،سیغزىفشهیچى کشیکغیبدداؽزهبیاص

:م  ؤدة،ییبی زبنیثشیسع  میواساع ذث ههم  ب مؼن ب"عن  زلمن"بسیکز  بةثغ "م نؼ"لؾ نوصث  ب وچ شا؟

  (.ۀخزیباسوپبمذاسوفشهیییلاسوپبیافیزن)ثهمؼنیغشك،کبصمىپبلیرؼقتوثیخىنغشد،ث



ر بسااؽ مبسدیساثشنم یوگنبه ب ػ ذااشدی گینم یکغ یث هع ىغذ،انگؾذارهب ینیلؾنکزبةػقج

/ی کغ  فىسدیهفض  بیاع  ذؽ  جیضی  اع  ذ،چیشان  یشایغیکز  بةث  هکل  یفک  شیدسع  ذنؾ  ب ده  ذ.فض  ب

.یالدیمۀهلـپنغبالش گزؽزـچیعهبیدسدههییبیزبنیثش

 

داؽ  ذ،یغ  منم  یث  بمبسکغیث  ش  مؾ  هىداع  ذ.اگ  شهم  ذسدیل  یرؾلۀوفلغ  فیغ  ممنطم  یىیزیپىصیۀع  ب

اصؽ  بگشدا ث  بهىػیک  یۀنىؽ  زبک  الطی  نگىود،یبک  بلی  ثبؽ  ذاصلد  شدساع  ل،یک  ىچکۀسع  بلرىانغ  ذیم  

ن.یزگنؾزبیو



یگ  شیؼم  ذس ،وپغ  بمذس ،ودیمم  ذس ،پ  یىؿمف  بهدسخق  یک  یکاصدوثخ  ؼسع  بله)ی  چیه  ام  ب

غ  زبسیمبسکغۀدسث  بس ؼساث  هط  شصیک  هگبمه  بکن  ذیغ  نذاادػ  بم  ینىیغ  ذ.ولز  ینی/منطم  یلیرؾلیغ  م(عد

نؾ ىث هوضدی پشهیمم یكوع بخزنمف بهی فدلیمنظ ىس  اع ذک هاصرؼ بسداسد،یثشم"کیفنىمنىلىژ"

لـ یضدسپیونپشداصدیثهگغزشػثؾشنمیلیرؾل غذ. ناهدسکنبسهمینهبذایب پذیمیاعزمشاسسواثظػ 

هیوؽبؽ یپ شداصهیبنؾ ىنذ.ؽبؽ ی گشمشثىطؽ ىنذیکذیضثهینیگشیدیهبثهؽکلرىانغذی وسداؽذام

یپبع خث هخىانن ذاوپشر بةگ ىاسعبعدؽزنثؾش،،مؼلكنگهیذ ػمذیه،اصؽبخهثهؽبخهپشیدسؽبؽ

مؼزج ش،اصۀماصچن ذفشهنگنبم یک،گباثبنملمغ زمیکلىپذیاسعبػبدانغینمخبطت،ممذاسمؼزنبثهیصمثه

.انذهنسعبلیکایغزیلیوعىااعزب
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فم بدا؛ط شػی غ مورؼشیبلیؽ ذا)مبرشیغ ماؽ بساریمبسکغدسیػمىمیهبوپشعؼیمىضىػبدفلغفثه

منط  ك،یاعزم  بػیو گ  بهیاعزم  بػیمزمبث  لهغ  زیهبـدنی  رؼ،یخیغ  م ر  بسیبلیدسمبرش"شثنب  ـسوثن  بیص"

،یلطجم بری رؾل،بی سپشولزبیکزبرىسید،ى ینبعیالیرئىس،انمالةیرئىس،اسصػاضبفهیرئىس،یکیبلکزید

غ ذوینیککز بةفلغ فی خ ىد"چ پمغ ئلۀ"شا(ام بیغموصوا دولذ،وغیغمثهکمىنیبلیگزاساصعىع

.دهذیاسائهنمهبنهینصمیکاصایچیسادسهیلیمغـزملورفقیثؾض



)م ضال ث برک شکن ذیاصمبسکغیغم،مؤلفسمبنزیغیغ مخ ىدساپنه ب نم یهبییهبوویژگدسرىفیفچهشا

یکبث بساای،مىع یم«انزشنبع یىنبله»و«ی ضیع شودمبسع »ػق شسمبنزی ک،یانمالث ی میضمىعیمؽىق

یادی تع لطبنی..(. لبالرین.ی مشیکبیانمالثیکىسدوایلوثشرىلذثشؽذدسدوسا وایمبس، واصهب

پ  شداص (و وسد  «گبع  یپ»gossip«)اخ  زالط»ر  بؽ  ذیؽ  یفزخم  بسکظاع  ذودساث  شاصای  نؽ  یفزگ

.)ای    نػ    بدد،اصلض    ب،م    شاث    هی    بد  مبسکغیغ    ذ سودی(پ    یؼم    anecdoteؽکبی    بدکىر    با)

نخغزینفیلغىفب »ومؤلفاسعطى،مزشعمییبدؽشفالذینخشاعبنــصنذاانذاصدیاکغنزشیک دیگشمب م

ث ضسگویه بددمل»ث هی بدداس ،دسث بسحیهبیؼدسدانؾگباملي،ث هخ ىثاصکالطیــکهدسیک«یىنب 

کزبثخبنخثشیزیؼیفنذلیخىداوسویکهگىیگفذیچنب ثبهیغب عخنم«دسدنبکثبعنکبس مبسکظ

یع بلخىسداث بمىه بیمغغ مکنی ذاصم شدیساثبرق ىیشن!واگشایکؾذیمیىصیى نؾغزهوداسددسدم

یهبانذاصایکثؾمبةــمضلنبثغهثهیثلنذعپیذوعؾى سکؾیذا،کذوؽلىاسوعلیمخؽكوسق،وپبپیىن

.(ؽ  ىدیگیشرب م  اصفیلغ  ىفب م  بدع  ذیاصم  نؼانگلىفی  لثشخ  یدیىان  هدس صمبیؾ  گباـ  ـ نگ  باچی  ض

گغ زشدحاوؽکبی ذداسد،میشؽ مظال ذین یکهاصفشهن مادث «داطکبپیزب »دسمبسکظیصثبنیهبیثبص

ع  خنثگىی  ذ.یث  هچن  ینصث  بنرىان  ذی ع  بم  رنه  بی  کنبثغ  خغى :»کن  ذیسامغ  ؾىسخ  ىدم  یادی  تع  لطبن

نجىؽیکهثبخىانذ اینخطىطدسمنثشوصکشدلبثلوففثبکلمبدنیغذ:اینعخن،فیضیىلىژیعزبیؾ

اصدسخؾب رشیناعنبدر بسیخانذیؾ خیمبنیفغذکمىنیغذیک»(یب،۶.«)گزاسدیساؽینػملثهنمبیؼم

چ پپشچم ذاسینی شو:»ده ذیگ باث هلل ماع بصحؽ ؼبسداد نی ضم یادی تع لطبنی( ل ب۷«)اعذ.یثؾش

«فشهنم}دسعبمؼه{اعذ.



اع ذک هدسیصث ذگب وخىاف یوفشهن مواالی،ث ذو ؽ کفشهیخزگ «فشهن م»منظىسمؤلفاصو

عنجؼچپ،ثیؼاصه شکظدیگ ش،خ ىدم بسکظمظه ش  ث ىدومیشؽ مظال ذینادی تع لطبني،ث هیم ن

 نه بداسد.اوثهؽکغپیشوگىرهنضدیکرشاعذواصیاػ،ثب  اؽغبطخىیؾبونذیرائمخفشاگیشاسوپبی

ربمضال ؽبفظومىلى . وسدیلى م



انذ.واسنىؽ زهؽ ذاهمل ذیاث بسوؽی هیااع ذ،ر بان ذاصا«مغئلخچپ»کهؽبفلؾب کزبةیهبییبدداؽذ

ؽکغ  پیش،همل  ذفک  ىسرشوث  هرؼجی  شام  شوصینسوؽ  نفکشرشاع  ذویهبک  هدسمی  ب ؽخق  یذدان  یمیم  

هم ب نج شگ،زاع ذ)گىی برؾق یلک شدادسدانؾ گباوییپژوه دسعذثههمینخبطشؽکبکر ش.اودانؼ

ثهضؼفاسادایاوساثشخیهب.رشدیذهبوپشعؼنگشدیفیلغىفبنهثهعهب میدانؾگبالىرش(کهثبمؾشث

نگ شدیهبچنذع ىیهم ثبوسنذاسد؛ثهپذیذاییمینیهبهبوپبعخانذامبهملذ،ثهوالغ،ثهلطؼیذرؼجیشکشدا

رق میمثگی شدوؽک مف بدسیثهع بدگرىانذی.اونمغذعنیگىنبگى میهبػملسااصصاویهیوثشاینذهب

.ثینذیکنذودعذثهػملثضنذصیشاعهب سایکعىیهنم



مؤل  فث  هپىصیزیىیغ  م،فلغ  فخیوػالل  خؽخق  یهم  هث  هسغ  مای  نؽمیم  ذاع  ذک  هگ  شایؼفک  شه  باین

سواع ذک هث شخالفگ شایؼغبل ت.اصهمیننبنزب یرشاعذربفلغفخکبنزنضدیکی نبلیزیک،وسوػػلم

یبلیغ  مدسمبسکغیغ  مغشث  ي،دسای  نسع  بله،فشدسی  کانگل  ظ)دوع  ذوهمک  بسم  بسکظدسر  ذوینمبرش

وی  ژاثشخ ىسداساع  ذ.ای نانگل  ظاع  ذک هدع  ذم  بسکظسایومبرشیبلیغ  مدیبلکزی ک(اصاسع  یر بسیخ

ثذو انگلظ،م بسکظرنه بی ککنذیادػبمییتعلطبنادی. لبانذاصدیم«ػلمي»واوسادسخظکؾذیم

(۸«)پىصیزیىیغذثىدنذ.شدومبسکظوانگلظه»نىیغذ،یدیگشمی!دسعبمبنذیمیثبلی لیغذهگلایذا

دسثبساضشوسدرىعهث هػل ى دلیم ه،۱۹۷۶انذسعى دسعب یاعذکهپشیاینر کیذهبیبد وسهؾذاس
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دسمبسکغیغ مغشث ي(ث هیر کی ذث شفلغ فهوصیجبؽنبع ی)ث هع بیر بسیخینبع الزقبدعیبعي،وعبمؼهؽ

(.۹میب کؾیذ)



اخالقث همی ب  ی ذدساخاللی بدػملي/اریک ض(ػم ذرب یهبدسعیبعذ)ونیضاگشپبکهمبسکغیغذدانیمیم

.گی شدیمیلیجشا پیؾ یکمىنیزهثشفشدگشای یوهمجغزگ«پىلیظ»انذ:نضد نهبییبنىاسعطىییاسعطىی

یده  ذودسػ  ىكاسع  طىینم  ث  هاخاللی  بدوعیبع  ذاسع  طىنؾ  ب یاػالل  هیادی  تع  لطبنیام  ب ل  ب

.ده ذیم یوهم ب ساث هکلی ذمبسکغیغ مث هط ىسػ ب رغ شکن ذیساثشعغ زهم یفیضیکوؽنبخذػلم 

نامپیشیغ ذمنطمي/پىصیزیىیغ ذنخغ زی»ثىد مبسکظ،اسعـطىساهم«اسعطىیي»ضمنر کیذمکشسثش

.ؽمبسدیثشم«ونخغزینفیلغىف]مکزت[رؾلیليیمنطم



یسوصهبدسپهنخرئىسیک،عزبسحالجب مبسکغیغ م نبلیزی کاف ى ک شداام بث ههشؽ ب   نی ضؽ بخهااین

یادی  تع  لطبني،اصهم  ینسهگ  زس،عىع  یب دمىکشاع  یمبسکغیغ  مغشث  ي. ل  بیهباع  ذمه  ماصؽ  بخه

اػینام   شوص«م  ذ ع   ـىئذ »اض   بفهک   شدث  ب عزشومبسکغیغ   م(ر   بؽ  ذیسا)م   یثشنؾ  زینوکبئىرغ   ک

هم شاایچنذؽضثي(وه مدسالزق بد)ؽ ذاللمبلکی ذدولز یهمدسعیبعذ)دمىکشاعثینذ،یپزیشمرىفیه

رؼبوني(.یثبعشمبیهداس



و ن ب سااصثد ـزىاساک شد کن ذیخ ىدم یه بیدسرئ ىس«الزمبط»هبسادػىدثهمبسکغیغذیعلطبنادیت

دسیوؽ جهم زهجیهبساثبی ذاصرم بیالدایم بن.ثهػمیذحاومبسکغیغذپشهیضانذیم«ربسیخ»ثهنب یچیض

خنضبکشد.چپثبیذاصؽزفمؾبفظهکبسا «ساعزگشایب »سمبنیذ.ثبیذنفشد نهبسااصؽب یافى اػزمبد

واخاللي(چپیعالمذ)فکشیدسعبمؼهثشا«ساعذ»نقشافؽبفلکنذ؛ؽضىسایدسمجبسصحطجمبر

وانزشنبع  یىنب ع  ى ینبک  ب ارؾ  بدؽ  ىسویرغشث  خر  بسیخیه  بهباصدسطاع  ذ.ای  نع  فبسػیض  شوس

. ینذیثشم



،پ شداصدیم«مبلجلمذس ،مذس ،وپغذمذس »دسثخؼاو کزبةکهثغیبسکىرباثهیادیتعلطبنی لب

نىپالرىنیغ مگىی ذیوم انذاصدینظشم«ؽمیمذ»و«هىیذ»یثهطىسگزساثهدیگشگى ؽذ مفبهیمثنیبد

هبی ذگش،ولىدوی مندسمغم ىع،افالط ى ،م بسری»فکشم ذس ان ذ:یث ضسگث شایمذسنیغمچبلؾ وپدغذ

،مطبلؼخ صبس نهبچ بلؼویزگؾزبینمؼشفیکمؼضلیبامشثغشنظدسثغزشانذیؾخمذس انذواصایندیذ

.«.دهذیساؽکلمیثضسگیرهن



ک هکنذیفؾجذمیامبسوؽناعذاودسثبسحچیضدهذ،ینمیدسثبسااینامشثغشنظرىضیؼثیؾزشمؤلف

نی ض،ک های ن«چ پیاؽی ب»یمطشػؽذااعذ.ر الػث شا«فلغفخعىژا»اخیشصیشػنىا نمذیدسعبلهب

ه  میای  نسوی  بسویه  نىؽ  زهؽ  ذا،ثبی  ذث  بای  ننم  ذسوی  بسوؽ  ىد.دسای  نکز  بةث  یهبدسساع  زبیبدداؽ  ذ

ــػلمي،کنذیثب  ؽظمیثیؾزشینضدیکیادیتعلطبنیپشداخزهنؾذااعذ.طجؼب   نىعاصچپکه لب

مبسکغیغ مر بم ضال گی شدیمذس ل شاسم دسممبث لچ بلؼپدغ ذینىپىصیزیىیغذ، نبلیزیکــثبؽذدثیؾ زش

مکزتفشانکفىسد.یونظشیخانزمبدیهگل



وػم لدسعبمؼ هویاخزیبس  گ بهخىدمخزبس؛فبؽت ینیغذمگشفبػلػمالنی)عبثغکذ(چیضعـىژا

یاعذ،ث هنؾ ىیػملیانذیؾیذنوانذیؾهاػساکهنؾینذیمیربسیخ.دسػقشمذس ،انغب دسمذاسهغز

.هم ینػم لاصکن ذیم ذ )ػلم،اخ الق،وهن ش(ث یؽمیمذ،نیکي،وصیجبییهبیعهبنؾمى ،ثهممب داوسن

خىسد.یعبمؼهوربسیخنیضپیىنذمیسعذوثبوعبطذهگلثهمنطكدسونیثهمبسکغیغممیسوؽنگش



اگشنؾب داداؽىدــاگش!ــکهػملمه بسخ ىدساث هط ىسکبم لدسدع ذخ ىیؼن ذاسدوهم ىاساث بامب

هماى نبخىد گبا،اساداثهلذسد،علطهگش ،ورشوس،واگشیهبیربسیکدمخىساعذ،عىیهیهبیعىیه

خبن   هداسن   ذ، نگ   باوهب"ثی   شو "ػمالنی   ذنیغ   زنذ،ثلک   هدسعبیگ   باخ   ىداصبث   ذگ   شددک   های   نع   ىیه

خ عب رؾمكنخىاهنذػبمل گبا،یبػبملیذعىژا،وػملمؼطىفثه صاد ،دسفؾنخربسی یخىدمخزبس
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ک  های  نػم  لؽ  ىدی نگ  باسوؽ  نم  کنن  ذ،یهبث  هصث  ب ع  شایذکنن  ذ،ک  هلطؼ  ب م  پ  زیشفذ.اگ  شای  نع  ىیه

هبواع زؼبسادساع زؼبسا،مؼنبیي،اع زؼبسایبهسوؽن)لىگىط(نیغذکهثشصثب عیطشاداسد،ثلکهعبیه

یه بیه بهمان ینثبی ذع شپیاانذ.ثشاینانذکهصثب ساعشاعشثهرقشفگشفزهداللزگشانهیهبیوعبثغبی

دیگ شاف ضود.اصیودی نسادسعبمؼ خم ذس اصع ىیثذ ،اسوط،ورمنبسااصیکغىوثبصگؾذامشلذع

یبی ذچ بلؼصث بنادی تع لطبني،لبػ ذرب ثیثبگ شایؼ ل بیکغیاصهمهثشاهمزشهب،ممیب همخاینچبلؼ

ثبسه  بث  هض  شوسددل  ذیادی  تع  لطبنی)چ  بلؼع  بخزبسؽ  کنبنخمؼن  بگشیض(ثبؽ  ذ.دسکز  بةؽبض  ش، ل  ب

چ بلؼ»  یاوع ذ؛ول یپىصیزىیغ ممنطم یک هدسساع زبوسصدیر کی ذم «(سیگ ىس)»یومفه ىمیصثبن

ػلى ،یثغیبسثهدعزبوسدهبینثیکؾبنذ.اوثبخىػیکهنب ثشداثىدثهؽىصحصثب نمسا«ثضسگیرهن

مغئلخچپ»نظشداسد.ثهثبوسمؤلفکزبةیانفىسمبریکونبنىرکنىلىژیهبپیؼسودسعهب یهبثهافك

ــاینهبع ذک هؾشیذخبد ث یاسوپبیي،ورکنىلىژی،منطك،ػلى پىصیزیى،عىعیب دمىکشاع«و ینذح  

ؽ بداةیاصللمنیفزبدااعذ؟پ شنظدانم بسکث شای نداوسیضثبیذرغذیذؽیبدچپسامىعتؽىد. یبچی

دسنظ شگشفز هؽ ذا«ثشثشی ذ»مفه ى ربسی کیث شایافکنذ؟دساینخىػثیني، ی بع بییچگىنهنظشم

اعذ؟



ث بالگشفزنخؾ ىنذ]دسعه ب [ث ه:»نىیغ ذینگ بسا ػق شم بم اصثضسگز شینربسیخیهبثضثب ،یکاسیک

او ثهاینط شفسوث هسؽ ذداؽ زهیصفشاینذگغزشػثشثشیذاعذکهاصعنمعهبنایطىسػب ،ثخؾ

خؾ ىنذع طؼم ذس ثشثشی ذث هػمی ذحهبثضث ب اصعمل هػج بسدان ذاصث بالسف زنی(ؽ کلهب۱۱«)اعذ.

دس نه بث هیک هسؽ ذرم ذنی)کؾ ىسهبییلیجشا دمىکشاری کغشث یدسداخلکؾىسهبیوغیشدولزیدولز

م شگیهبکضیف"یبرؾ کیلعىخ هیهب بهشلشاسثىداصمیضا خؾىنذثهنفغفلؼػب ثکبهذ(،"عنم

ممبومذک هر بکنى یهبجؼعنیاصمیب ثشد سهجشا وکبدسهبیواثغزهثهغشةثشایهبیدسدیکزبرىس

گشدساک  ضرشثی  ذؽ  کنغهعیغ  زمبریکومشیهب،رىع  ؼخؽ  کنغهف  ذهبه  ضاسکؾ  زهثشع  بگزاؽ  زهاع  ذ

لبچبلای ب م ىادیهبواثغزهثه نهب،عنمیهبیودیکزبرىسیغشثیرىعظدولزهبیضذپبسریضانیهبعنم

یه بگغ زشػاسرؼنه ذ،یثشع بمین(ک ههشع بلهه ضاسا لشث بnarco-wars)یمخذسدسعشؽذادم شص

یانذوث  هاع  زخذا دولزه  بغى ث  هک  بسمؾ  یچن  ذملیزیع  هبمیوم  ضدوسک  هث  هؽ  کلؽ  شکزهبیخقىف  

(apostateک همشر ذ)یکؾ زنکغ بنیرىعیه بدرئىلىژی کدسعه ب اع ال ث شا ین ذ،یدسمیداسعشمبیه

وای   بالدمزؾ   ذادسعه   ب وسؽ   ذؽ   جکخرىن   بیمیلزبسیغ   زیهبوع   شانغب ،عیبع   ذؽ   ىنذ،یؽ   نبخزهم   

ک ههم ىاساخ ىدسایایذئىلىژیککغبنویضمغیشمزمشکضرشوسیغمضذغشة)نظیشالمبػذا(.اػزمبدادع

یی بدین یسااصلؾ ب اخالل «دؽ من»ػلی هیک ه نه با ػم ب هشن ىعثشثشیز ؽ ىدیثبػشمداننذیثشؽكم

(۱۱رىعیهپزیشثذاننذ.)



هبییؾانذیاک  نذاسنذوچبسی کبدمیثهفلغفهثهمؼنیغماسرجبطچنذانیبلیعىع یخیمؾکالدربسغبلت

نی ذرنه بثزىان ذایش  .فلغ فهؽ بی بغی ع ىژاۀغ ذ،اػ ماصفلغ فین"فلغ فه"ضاصع نظی نهبنیثشاینظش

هسایر بخ ىاةع شمبصدیدساسوپبگؾذم یکهصمبنیغذؽجؾینیذیکنذ.رشدیمبمؼنیمؾکالدساثشا

دخىؽ  جیاسواؽ  ؽ  ىد،یذام  ی  گشث  همق  بفطلجیدیاسواؽ  یخ  ىداکن  ى اصع  ـى،بؽ  ىثذیث نیک  هخ   شو

.کشدی هىسؽب سانمینیؼثیخهشگضپیؾشفذربسیسوؽنگشانهنغجذثهپ



۲۱۱۱نىامجش



هبپبنىؽزه



گشا .ین،ودیزگنؾزبیاصاسعطى،کبنذ،و-۱



ذثهینمىنهنگباکنیثشا-۲

پشهب مزشعمی لب۴۱۷،ؿ۱۳۷۸ممبالد،انزؾبساد گبا،ۀ،مغمىػویکزبنگشیینگشثبهمپشهب ،ثبلش

اعذ،اصعمله:یچنذاصشمهماصمبسکظثهفبسع
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.۱۸۷۱دسفشانغهیعنمداخل،ثنبپبسدیهیغذهمثشومشلىئ،گشونذسیغه


نیشؽ  ذ چن  یپ  زامک  ب »:ذغ  ینىیگشم  ب (م  یکدیلغ  ىفاسوپبم  ذاسواکغ  نزشی سام  ؼدوع  زذاس،)ف-۳

اصی،ث  بوع  ىدؽ  مبس[یتع  لطبنی  ادۀع  نغؼخ  شدن  بة،رشعم  ]یاصکبن  ذث  هفبسع  یمغه  ضۀرشعم  

نخىاه ذی ر شایشػ بدیعبثمهاع ذ.ام بغیودسنىعخىدثیشػبدیاػ،خىدکبمال غیصثبنیهبیینبسوا

بی بکز بةکبن ذی  ...[ى   ث ش وسد.شام یثزىان ذانزظ بسمز شعمسادسثؾ شوع ذ پ]ثىدک هفشهن مم ب

بی  م؟یبثی یبن ب ثغ شنظم یبث ب نا هم باؽی نؼ  داسن ذ؟ی ث بفشهن مم بونگ شػوثی  اسرجبطیمبننذهب

اوییکبن ذوفشهن ماسوپ بیه بب ثغ شنظی ذومیشو عهیخىدثیذادفشهنگیبفشاصسویب یاصمؽىدیم

ؽ لمؾ کالدینال ذا ث شای اصاؽ ىدیوچگىنهمذامبؽلؽیثشایمؾکلن مذ؟اگشثؾىد،ربصاچهییپب

«خىدمب اعزفبداکشد؟

،چ بپع ى ،انزؾ بسادف شوؽری شایهبدسخؾ ؼدس:،"ب م بی کبن ذدسم" سامؼدوعزذاس،:ذثهینگباکن

.۳۱۲ؿ



یع  لطبنتی  زذاسواد. سام  ؼدوع   وس یساث  بثبسمضج  ذم  "یفشهنگ  یاسوپ  بم  ذاس"ؽبض  ش،ۀدسممبل  -۴

خ ىاؿم نؼکظدسفلغ فه،صث ب ،وهنشه ب(سام ذ ی)خىد گ بهییاسوپ ب«کىلزىس»یهشدواصفشهنمرلم

.یثهجىدکیفیذصنذگ،یکالنزشیػجذذثهینگباکنیمغشثیممىالدومفبهی عبصیثىمۀنظشداسنذ.دسثبس



۵-M. S. Adib-Soltani, The Question of the Left and Its Future - Notes of an 

Onlooker, Hermes Publishers, 2010. 



۶۷ؿ-۶

۶۲ؿ-۷

۶۸ؿ-۸



ذثهینگباکن-۹

Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, 1976, Verso 

وػم لیغ ممؼبف شدسرئ ىسیذمبسکغی مىلؼینلط تنم بیانذسعى ،دسمغمىع،خىدثهزشهبینىؽزه

:ذثهیاعذ.اصعملهنگباکن

Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism, 1983, Verso 

Perry Anderson, Arguments Within English Marxism, 1980, Verso. 

Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, 1976, Verso 

Perry Anderson, A Zone Of Engagement , 1992,  Verso 
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