
 

 

 

 مسنیج  کیفردر   یسیسبک جستارنو   در یاسیس  کیهرمنوت  یشناسروش

 (شنبسی، لژ هشابه اللوم انسبنی   دطبلعب  فرهنایاستبدربر بببن)  1حسین صافی پیرلوجه

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:19/8/1401، تاریخ پذیرش: 7/1401/ 9تاریخ دریافت مقاله: 

   

  ی دحتوا   بن ده که  دحه  نزاع د هرچنهبن   انه ، شهه  ر انه    ی هرواره دحه  انتزاع دحتوا  ی دتون فرهنا  چکـیده: 
د  سهبح،  دنفصه  الر     ن ر ا   ۀ هرچون دحور دواصهل   ک د بلدت ر آن؛ حبل آند  تفدر د   بن د   برب ب   شه  ر ان  

بردارد    بن د د   ن ر فبصههل  را اب ا   ، د تحل  ی شههنبسهه اب ح فبصهه  دوضههوع   ر ش  ی تب بب فرار    کن ، ی د 
  ی   ب  قصه  بببسهبب  ، ی د د بلدت ر د  ی ا وه د شه اسه، ب    ی ر سهبی، دتن فرهنا  ی  اکب   ، ی بسه د سه  ک د ت هردنو 
بب     ه ر هر ل    ی نرب دتنبقض   ی سهبب ن  ر ب  قر   شهود ی دربوط د  ک، د بلدت ر د   ی شهنبسه لنهبن آن؛   ر ش   ی دحتوا 

  ی ( فراگشههت 1981    1971)  رسههن د ج   ک ره را فردر  بد ده بن تنهبقض   ری نرهب  ار ن  گونه  ن ر   ا  ه ره الدس آن له  
 کربل اسهه،  درک تربم  بن ر دت ههبد در جر   ی هب قطب   بن د ک  هرواره د   کن  ی د   ف ر تعر   ی دربدبن   تبً د ه دب 

  ی خ ر تبر   ب  د در بحر جزئ  ی د د بلدت ر نارش د   ی  شهو شهسه،   ببدن  د ن   رسهن، د بب ر ج ب    ، ی دگرگشهت   ن د من 
  ری دتون ر ا   ر د سهه بببار تف ب  آشههفت   ی بخشهه سههبدبن   ی ک  در اصهه  برا  ، ی بسهه د سهه   ک د اسهه،  هردنوت 

    ر قرار اسهه، باو   کن ، ی ماون  کبر د   ی دتن فرهنا     ر اب آند  باو   ش د اسهه،، ل   شهه ه  ی بن  صههور  
کمن در کبر نق  دتون   ی گذار بسه، د سه  ی بزرگ اسه، ب    ی لبسهخ  ی لس دقت ه   کن ؛ ی کبر د اسهبسهًب م  

 گون ن ر التزام ب  ا    ی نق   ن د من  ی برا   ک د بلدت ر د   ی  شههنبسهه ر ش   ی  نار ی جزئ حبل، ب    ن د   در ال   ، ی فرهنا 
ر ن     ند  ر سهراغ کرد، دشهر ط ب  ا   توان ی د   ز د ن  رسهن د نابرش یود ج  ۀ و د را اب شه   ی د د بلدت ر د  ی  نار ی جزئ 
ب    م د دحتوا، دعطوف کن    د اب سهطح تحل   ، ی بسه د سه  ک د هردنوت   ی شهنبسه ر ش  ر  د دتن را، ل   ی  سهبب ی خ ر تبر 

  ن ر ا  ی برا  ری جو لبسهخ  توان ی حبضهر را د  ۀ ه ف اب دقبل   ن، ر فرم  بنببرا    د اب من  مون تحل  ی یودآگبه 
اب آن   توان ی   ماون  د  سه،، د م   ی بسه د سه  ک د فرم در مبرموب هردنوت   ی دانسه، ک  دنطق در ن  سهش لر 
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 بهره گرف،    ی بس د س  ک د یود  هردنوت   ی  شنبس در ر ش 

   رسن د ج  ک ر فردر   ، ی بس د س  ک د هردنوت  ، ی فرانق ، تراردزگذار ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه    1
سدبسی  هردنوتدک  نظررۀ  مبرموب  بنببر  حبضر  نظرر   1دقبلۀ  اس،،  ش ه  آثبر  نابشت   در  ک   ای 

گاه سیاسی  رژه در ، ب 2فردررک جدرسن  بن ی ش ه اس،  ارن  ( دفص 1400[ 1981ا  )]ناخودآ
ج  هبی جدرسن درببرۀ هردنوتدک سدبسی،   تب ب  ادر ب نربرن ۀ ا  لردابیتررن دناع نظرر کتبب، دهم

دشبرک، نظری  نابرن ۀ یود در نق هبی دبرکسدستی اب ادبدب  اس،  قو    ضعف ارن مبرموب 
ای فرانقبدان  بب »درار الاوهبی لرشربر تفسدر ( در دقبرس    دقببل 12نظری را یود جدرسن )هربن:  

ان رش  ایمقدر  نق هبی  ابجرل   ادر ب،  اسطوره بببار  ر اندب ان ،  نشبن گرا،  شنبیتی،  شنبیتی، 
گاه سیاسی  جب یود   سنج   ب  ارن بررق قرار اس، در ارنسبیتبرگراربن ،   الهدبتی« دی هم  ناخودآ

 ای دربلدتدک بببیوانی شود ب  شدوه دبنن  درار دتون فرهنای 
ای دربلدتدک اس، ک  بی آن دفبهدم نظری   ی یود دستلزم کبربس، شدوه نوب تفدر دربلدتدک ب 

شون   ارن دگرش   گردش  دربلدتددی بب الغبی  ًب در تقبب  بب رد رار بببتعررف دیش ه دائرلذررفت 
هبری تببه، دائرًب در جه، انتزاع دفهوم لدچد ه   لغزان هب در قبلب گزاره هبی دتقن،   ابقبی آنگزاره 

لد  توان تحر د  لس، ه ف اب تفدر دربلدتدک را دیهبی دتن لدش دیجرل اب لس تک   3»تربدد،«
تک انحمل  ب سببه    دتن  کلد،هبی  دانس،   آن  کلی  سبب کبر  انتزاع  تعادر،   4بخشی،قص   ارن  ب  

بخشی را ب  النوان نرون ،  هبی آن؛ کلد،شنبی، کلد، رک نظبم اس، اب سبب کبر دربلدتددی  سببه 
دفهوم   اب  جدرسن  تعررف  بببتعررف5گری میانجیدر  اصطمح  ،    تح،  دفهوم  ارن  اب  اش 

مزگذاری ت  توان در :  دی 6رارَ

بور  ای بوده اس، ک  فلسفۀ دربلدتدک   یود دبرکسدسم ب گری شدوه دفهوم ددبنجی
هبی  ان  تب ل ر ه بدگی اللوم )بورژ اری( بهره گرفت سنتی اب آن در راه گررز اب تخصص

 
1. Theory of the Political Hermeneutic   2. F. Jameson 

3. totality          4. totalization 

5. mediation         6. transcoding 
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گری را  ظبهرًا نبدرتاط را در سراسر بن گی اجتربالی بب رد رار لدون  دهن ؛ ادب ددبنجی
تعادر کرد: فرارن ی ک  بی آن،  تراَرمزگذاری  توان ب  الرلدب   تر دی در دفهودی ادر بی

گدرد، رب راهاردی ک  در نتدجۀ آن، ردزگبن رب ای اب اصطمحب  تببه شد  دیدجروال 
بن ی د   دنظور تحلد    دفص شنبسی  اح ی ب شود   اب اصطمح بببنی انتخبب دی

شود   دًم دتفب  ، در د  سطح سبیتبری بسدبر دتربرز استفبده دیمدز رب د  »دتن« کب
 اسطۀ آن بر گسس،    گر ب توان دانس، ک  تحلد گری را ابزاری دیبنببرارن، ددبنجی

بدبن درار، بر ج اری ادر  استقمل، بر تفددک   تخصدص اجزاء بن گی اجتربالی )رب ب 
درن ادر  گسس،  بر  سدبسی،  ادر  اب  ددبن  ار ئولوژرک  شدبف  بر  اقتصبدی،  ادر  اب  ی 

رشت  ر بدره    دس،بن گی  دانشابهی(،  ب هبی  دی کم  فبئق  دوضعی  ارن بور  آر   
شنبسی تخدلی   جور ر ش اتحبد دوق،، تنهب در ح  نوالی نربدلردابی   در ح  د رک

کلد،   اح     در  اجتربالی  برستبر  ارند   اقعد،  دار  دبن ؛  یواه   ببقی  دحض 
یود   بندبدرنالرنفک  ردربرمای  تربم  بب  تبفت هه  مون  منبن  بیاش،  رب  ای  شدبف، 

 ( 49-50: 1400نبلذرر هه درک شود )جدرسن، فرارن ی ترافردی   فردًا فهم

ناره  ارن  بب  تابال   »ان رش در  در  رارج  نق هبی  ادب  هردنوتددی  قد  ی  در  بدشتر  ارران  ادر ب  بببار« 
هبی سبیتبرگراربن  درببرۀ دحتوای آشدبر  ان ،   در بهتررن حبل،، اب سنخ تحلد فردبلدسم دحض

محتوای آشکار نیازی به نقد و تفسیر ندارد، زیرا  دتن؛ حبل ارند  در مبرموب هردنوتدک سدبسی،  
سبن ک  اررب   اشبرا  سر  هربن، ب خود، پیشاپیش و جادرجا معنادار استخودیی به چنین محتوای

 گو  دحتوا هرواره اب لدش دن م  کبررفت  در رک گف،هبی ب صحن  دعنبدارن ، هرچنبنی ک  جرل 
ای هرواره لنهبن در دل سنگ، لدش اب آند   اس، ب  برس، اجتربالی   تبررخی؛ هرچون دجسر 

تراشدم  بنببرارن، فرارن  نق ، بدش اب آند  ب  تفسدر  دحتوا دربوط شود، بب آشدبرسببی،  ب ائ ش را ب
هبی برست ، سر کبر  ش ه  لی اصد ، بب لدبدی ب  اصبل، تجرب فدنی، رب بببرببی  لدبدی سرکوب بر ن

بلب ش ه، ددبشفتی ک  یود در قدارد  نق ، ب  ارن االتابر، ددبشفتی اس، درببرۀ دحتوای تحررف
ده ؛   اب ارن ر ، الدحبل  بب توصدفی اب سبب کبر دردزی شرحی اب مراری مندن تحررفی ر ی دی 

ب  شواه    بر  آغببرن  تددۀ  هردن  اس،   دتن،  هرراه  ر سبی،  لس  در  لدبم  دردزی   اب  جبدبن ه 
ک   یودیب  بندبدرن  لرسش  ارن  ب   اس،  لبسخی  است؟« یود  تفسیر  نیازمند  اثر  چرا  »اساساً 

ای اس، ک  جدرسن راهارد نقبدانۀ  جوری برای مندن دسئل (  در لبسخ23-24:  1401رسن،  )جد
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ای بمفص   کن : »هرگز اددبن دواجه بور تعررف دیگدرد،   فرانق  را هم ارن»فرانق « را درلدش دی 
یوان ه نفس   جود ن ارد  هر دتنی، هرواره ب  مدزی ابلدش دثببۀ مدزی دطلقًب نبب   فی بب دتن، ب 

گدرد، رب هه در دوارد کبدًم نبدساوق هه ب   دبن ؛ فهم هر دتنی رب بر بستر تفبسدر لدشدن صور  دیدی 
هبی تفسدری  دور ثی برجب  ش ۀ یوان اری   دقوالتی ک  اب رهاذر هردن سن،لشتوانۀ البدا  رسوب 

هبی  فرانق ، بدشتر بب ر ال  (  دوضوع اصلی دطبلع  در فرانق ، یود  دتن ندس،؛12ان « )هربن:  دبن ه
رارج در یوانش   فهم دب اب دتن سر کبر دارد تب بب یود دتن  نق ی ک  لدش اب بببتفسدر  قواال  تفسدر، 

یرده  توصدف  قد   دیتقبب در  سبیتبری  نبم  هبی  شبرستۀ  سدبسی،  هردنوتدک  بب  قدبس  در  دبن ، 
ون  نق ی بر یود   بر دفبهدم دورد استفبدۀ  »فرانق « ندس،: »سبیتبرگراری بب یودداری اب ارراد هرگ

دبن « شون ، ضر رتًب اب ند  ب  فرانق ی اصد  بببدی ابزاری  یود، ک  دفبهدری اب ی   الرزال فرض دی
جبی  کوش  تب ب (  جدرسن در مبرموب هردنوتدک سدبسی  دورد نظر یود دی23:  1400)جدرسن،  

 سبی،،   تقلد  دحتوای هر اثر ب  ر سبی، آن، اب  اکتفب ب  سبیتبرشنبسی  اثری یبص در سطح ر
فرانقبدانۀ  بصدر   تاددن  در  سبیتبرگراری  سیاسی  هبی  گاه  تبررخیناخودآ شرارط  تشررح  سببی    
بور ک  در تعررف آن گفت  ش ،  هبی فرهنای بهره برگدرد  ه ف اب هردنوتدک سدبسی، هربنفرآ رده

ی، نبلد ای دتن اس،؛ لددن دستدببی ب  ارن ه ف،  قص  بببسببی بررسب اکب ی ر سبی، اثر ب 
دی  را  ب الاوری  ک   مشمبلا   بفره جبی  لنهبن    دحتوای  بر  دختصب   لوشی  تعررف  اب  رفتن 

گبه، اناش، باذارد بر تربرز ددبن دفبهدم فر یورده   المئم دردنرون  ارن فر یوردگی، بر  نبیودآ
جبی دتن   لدبم نهفت  در آن  دقبلۀ حبضر ندز در هردن تفب   ددبن دحتوای آشدبر   لنهبن، بر نهبن

 قص  یوانشی فرانقبدان  اب هردنوتدک سدبسی  دورد نظر یود جدرسن نابشت  ش ه اس،  راستب،   ب 

 ی اس ی س  ک ی هرمنوت   ی شناس روش    2
یخهبی نظری   فلسهفی فردررک جدرسهن درببرۀ دفبهدری مون  لدشهدنۀ لرسهربن ، ترثد ، اتولدب،  تار

گذرد  ه ف  هبی دبرکسهدسهتی ا  ندز بردید،، شهیء ارگی، ر ار،   فرم حتب اب نخسهتدن گرارشتربد
هبی دررلب در بول شهش ده  فعبلد،  شهنبسهی ارن لرسهشاب اجرای ارن برح لژ هشهی ادب ن  درررن 
ای اسه، ک  ا  برای فرم، اب رک سهو،   برای دحتوا ابسهوی فدری جدرسهن، بلد  شهرح دنطق در نی

ا  در الدن تأثدرلذرری اب تحوال  سهدبسهی، اجتربالی   ان رشهابنی  بئ  اسه،،   نسهاتی ک  همدرار ق
هبی یود ددبن ارن د  سهبح، اب  1اصهطمح »فرانق «ارن شهش دهۀ ایدر، کوشهد ه اسه، تب در هرۀ ب 

 
1. metacommentary 
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ظر  هم اب گونۀ ر اری ارن آثبر هههههه برقرار کن   دنطق فرم در نهر اثر هنری هههههه یبص  آثبر ادبی، آن
نفسه  سهدبسهی   ار ئولوژردی  آثبر هنری اسه،، حتب اگر ارن جدرسهن، داتنی بر صهور    سهبیتبر  فی

آثبر در سههاک دربلدتددی   در مبرموب فرانقبدانۀ یود جدرسههن دورد تحلد  قرار نارفت  ببشههن    
ن درار،  بدبدنظور جدرسههن اب دنطق دحتوا ندز سههبب کبر اسههبسههًب دربلدتددی نهفت  در لس فرم، رب ب 

ههبی دعنهبری آن اسههه،  بهب ارن لهذرری  ر سهههبیه،  اثر اب ر ابط درهبلدتددی  حهبکم بر دؤلفه صههور  
»فرانقه «   کتهبب    رژه در جسههتهبرحسهههبب، لدش اب تحلده  دحتوای آثهبر ا لدهۀ یود جدرسههن، به 

گاه ـسیاـسی نوبۀ تعررفی ک  ب ، دق دتًب ببر  تعررفی اب سهبب کبر دربلدتددی  دحتوا ارائ  شهود،  ناخودآ
 شنبسی فرم نوشتبر در کبرهبی جدرسن اس، یود در گر  ساک

 فرم نوشتار   ی شناس سبک    1- 2
دنظور سهواکردن   ب تفکر دیالکتیک  دعنبی  ، اب اصهطمح »فلسهفۀ نظری« ب 1جدرسهن ندز لدر  ها 

اب »تفدر  گدرد؛ لددن دنظور ا   حسهههبب کهبر یود اب »فلسههفهۀ نقه ی«  دنسههوب به  کهبنه، بهره دی
بببگشه،، اب جزء ب  ک ، حرکتی اسه، د سهور   برف    بیدربلدتدک« بدش اب آند  الزررتی ببشه  رک

شههنهبسههی  هالی(    ارن هرهبن سههورهۀ  آرنه   غهبره،)اب جزء به  که ،   بهبلعدس: در جهه، یمف
دب  برگشه،  دربلدتددی  دورد نظر  جدرسهن انارۀ هالی  جدرسهن اسه،  در رف،دبرکسهدسهتی اب کمن

،   لدش اب هر  تمامیتدشههواری کبر، بدش اب هر مدز، ب  بدابنای شهههر ن  جبدعۀ ادر ب بب دفهوم 
سهببی  گردد، تب اسهبسهًب ب  اددبن لدبدهبببدی 2بخـشیتمامیتبودن دخدلۀ ا  اب سهبب کبر  مدز، ب  یبلی

ظر در دفهوم   ترهبم  مندن سهههبب کهبری  به  هردن دلده  اسههه، که  جدرسههن ده ام بر لز م ادعهبن نتهبم 
تررن  را دهم کن   هم اب ارن ر  اسه، ک  تأکد ا  د ا م جدرسهن بر دفهوم تربدد،تدد  دی تمامیت

جبی  هبی هردنوتددی  دعبصهر ببر  در   جدرسهن ب  ج  ادتدبب نظرگبه )فرا(تفسهدری  ا  اب سهبرر نظرر 
در کبر یود ب  نظر ربی    هبی تفردگراربنۀ ضه نظری  درسهوم در فلسهفۀ آنالوآدرردبری، آن جزءناری 

جبی آند  درببرۀ شهدوۀ دتاوع یود داد سهخن ده ، ارن شهدوۀ دربلدتددی  ده   ا  ب دربلدتددی بهب دی
ان هبی یودبن یرا کتاًب در شهدوۀ نابرش، در سهاک   سهدبق نوشهتبر   در الاوی جرل     دهدمی نـش

رش،   نه  در آنچه  هررهک اب ارن آثهبر ر ح درهبلدتددی نقه ههبی ا  را در  هلهۀ ا ل نه  اب دحتوای آثهب
ررزی د بددن کن ، بلد  اب »فرم« ارن آثبر،   اب »ماونای« قبلبگور ، رب د رونی ک  سبب دیدی

 در کمم سراغ ببر  کرد 
 
 1. G. W. F. Hegel          2. totalization 

 



170 
  0۴01، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان زبان و  

 
... در سبک ی اسیس کیهرمنوت   یشناسروش  

 

ههبی اجترهبالهًب نرهبدرن[ نطفه  ههبی برسههته  در دقهبم کنشاثر ادبی هرگز به  ن آن ]تجربه 
هب، اددهبل، هب، ابژه هب، ان رشهه هبی برسههتهبر اجترهبالی ) اژهدؤلفه بنه د؛ درسهه، دبننه   نری

شهبن  هبی گر هی( ک  بن گی ر بدرۀ آحبد جبدع  در غدببدرددبن، ادبکن الرودی، فعبلد،
ههب دعنهب دهبنه   اثر ادبی به  ارن دؤلفه ای لوچ برجهب نریکنه    اب آن جز لوسههته قهبلهب تهی دی

بخشههه   ر نه  مندن  ای  االتر سهههبیتهبر دینههب در درتاه دعنهبی ذاتی  آبخشههه ، بلده  به نری
یواهم هرجه، لن اشهت  شهود  نریب تر اب آن اسه، ک  تصهبدفی   ببریفراگشهتی، لدچد ه

لردابی   یواهم باورم ک  هرگون  سههاکباورم ک  لز دًب رئبلدسههتی اسهه،، فقط ارن را دی
گدرد که  در نی دحتواسههه،، لس  دیهرگونه  انتزاالی در فرم، نههبرتهًب اب دنطق الردقی ررشههه   

هبی دعنبری اسهه، )جدرسههن،  جود هرگون  فردی در نهبر، د رون سههبیتبردهی ب  دؤلف 
1401 :28 ) 

ههبی لدارالدسههتی،  گدری  سههدهبسههی   فلسههفی  جدرسههن در برابر سههناربنه یارن ناره را به  جاهه 
توان نسهها، داد  اب ارن ردبری دیگراربن    لوبرتدورسههتی  دارر بر فلسههفۀ تحلدلی رب آنالوآدرتجرب 

جبی ر ربر ری دسههتقدم بب دواضههع سههدبسههی   دفر ضههب  فلسههفی  دوضههع نظری، جدرسههن ب 
ههب ای تلورحی بهب الرلدرد اره ئولوژردی ارن لهبراهبهگراری   لوبرتدورسههم دنطقی، تنههب به  دقهببله تجربه 
 آر :بردی

ی  حبئز،   دتون فرهنای  دردسههر ددبن دتون فرهناانابری  تربرزی سههبده   بیلدش
سههدهبسههی، فراتر اب یطهبسههه،: بررا بر جراحهب  شههیء ارگی   فهبقه   بهبر اجترهبالی

لبشه   گذارد، ک  نرک ندز دیتنهب اناشه، دیسهببی در بن گی دعبصهر ن یصهوصهی
مندن تربرزی دؤر  هربن شهدبف، سهبیتبری، تجربی،   نظری ددبن ادر الرودی   

شهنبیتی، رب ادر سهدبسهی   ادر ادبی،   ادر ر ان  ادر یصهوصهی، ددبن ادر اجتربالی
ددبن تبررخ رب جبدع    ادر »فردی« اسه، هههههههه دؤر  هربن قواندن رارج در بن گی  

اش سبقط کرده   قوۀ  داری اسه، ک  سهوژه را اب هستی فردیجرعی برر لوای سهردبر 
مم  که  ا  را حتهب اب کدرک بدهبن   دگرگونی جههبن را در ا  کشههته  اسههه،، هرچنهبن

 ( 23-24: 1400یودش ندز بدابن  کرده اس، )جدرسن، 

گراری   تفدر لوبرتدورسهتی را تفدر دربلدتدک بب اسهتنبد  بلابنۀ دطلوب تجرب هبی تجزر گراریتقلد 
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هبری  گدرد، تب توج  لدر ان در گبههب   ر ر ادهبی جهبن ب  لرسههش دیتند ۀ ل ر هب  سههرشهه، درهم
هبی ظبهرًا دجزا جلب کن   ب   کنشهی  ضهر رتًب سهدبسهی   اجتربالی  ل ر هممندن جزءنار را ب  هارن

بن ی هر  هب   کبرکردشهبن در صهور  جرل هردن دنظور اسه، ک  جدرسهن بب تررکز بر ر سهبی، تک
کوشه  تب د هبددن در نی دتن را منبن تشهررح کن  ک  شهرح حبصه ، در الدن اثر ادبی رب فلسهفی، دی

بخش:  نار ببشهه    تربدد،اجتربالی   تبررخی اثر، تب ان ابۀ دردن ک ان ههربم ب  بددنۀ سههدبسههی
ای ادبی رب فلسهفی اگر قرار اسه، رسهبل، یود را هههههههه  اقعًب  »هرگون  توصهدف ان هربدی اب ل ر ه

هب،   تحلد  دنشأ    تک جرل  کبس، هههههه ب  انجبم رسبن ، ببر  اب اله ۀ توصدف صوری  تککمبی
ــم و فرم برآر « )جدرسههن،  بنه ی  هر جرل دانهبی شههده  ــیس (  لس شههرح دب اب ر ردرد  1مارکس

بهب سههاهک    اب برح حهبضههر  قرار اسههه، در جهبههبری  درهبلدتددی جدرسههن ندز به  هردن قدهبس 
(؛ رعنی بب هربن،  35: 1401هبی اسهتبدان    لراسهتعبرۀ جدرسهن« درگدر شهود )ارالتون،  بن ی»جرل 

اش رهب در بهتررن  قه انتررن   نقه لهذررتررن جناه  اب کهبر ا « که  اتفهبقهًب دنتقول ارالتون، »برجسههته به 
لردابان  را  هبی سههاکگون  دغ غ جب(   رب ارنان « )هربنحبل، »آن را یدلی دحتردبن  نبدر ه گرفت 

ان   لس برح حبضهر  هبی فدری ا  حر  کردهتررن جنا  اب آثبر   فعبلد،بی هدچ تعبرفی بر سهسه،
گون  نوشهتبر ب سهبیتبرشهنبسهی  ارنشهود،   بشهنبسهی  نوشهتبر جدرسهن در سهطح جرل  آغبب دیبب سهاک

تر هههههه ب  بزرگی جستبرهب رب فرانق هبی دوردی هههههه گسترش  فرد در سطح  اح هبی بزرگدنحصرب 
گاه سیاسیشنبسی یوانش در سطح ربب ، تب برس  ب  سدبس،دی     ناخودآ

ب  اگرم   ر   لدش  در برح  ببال  ب   اح هبی سبیتبری  نوشتبر جدرسن  تحلد    ر  هدچدستابه 
بست  اب اله ۀ  هرجه، ندس،، ادب من ان دقطوع   نبدنعطف هم ندس، ک  مشمب دلاخواهی   ببری

گزاره  تربم  لسربن    اب  البری  گزارۀ  تقسدم   هرگون   برآر     تحلد   دوارد  در  دوجود  دربلدتددی   هبی 
بش ، دسلرًب  بدنی کن   مندن تحلدلی اگر اصواًل نبدردن نادربلدتددی  دردن در دوارد درار را لدش 

ای در قبلب حبضر  بن ی یشک   ددبنددی  هر دسئل ق ر غدردربلدتددی یواه  بود ک  ب  صور  آن 
گر را ب  ارن گربن بدن ابد ک  الب  دربلدتدک هم دبنن   تز = سنتز« راه ده    تحلد   آدبدۀ »تز + آنتی

فو   رب  دهن سی  دقدق  آ فنابزارآال   اب  ک   اس،  الرودی  جراحی  رکهبی  بب  ببألیره  دق ار ن 
شنبسی فلسفی   ح  دسبئ  لدچد ۀ دعرفتی  توان در راه دسئل هبی البم دی دربرس،   کسب دهبر  

رغم ارن تصور هبی دفهودی بهره برداش،  ب بس،هبی ذهنی   برگذشتن اب بن 2نودی   تشررح آنتی 

 
 (  34-35: 1401ارالتون )  نک : .1

2. antinomy 
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ربلدتدک ندس،؛ ر ن ی ک  دنحصر ب   تر اب ر ن  تفدر دمدز درتنعادب در برابر قواندن لدشدنی، هدچ
بردار هم ندس،  دب هرواره مدستی هر مدزی را بب ندستی  دبن گبر ابژۀ دطبلع  اس،   فردول ذا  در ن

دی  ارنآن  »دربلدتدک  هربنب  ارن  نبارنسنجدم،    ر ش هربنی    نتدج ،  در  اس،   شنبسی  هربنی« 
ا ن   رعنی  تقببلی اس،،  ببلذات    الردقًب  تقبب   ل ر ه   تجربی  پیش ب ذا   دربلدتدک  اب  هب، ک  هرواره 

توان فبرغ شدوۀ دربلدتدک را هرگز نریگدرد  اب ارن ر ، نق    بررسی ب ددبن ارن ذ ا  ررش  دی  پسینی  
بدبن ت ررجی    ضر رتًب  کرد کبر  ب   توج   ب  ن  دفهودی،    نظبم  رک  در نی   دنطق  مندن  اب  دن  

ک  نرونۀ االمی آن   مندنظام نبیواه تببع سبب کبری اس،  لدتدک، یواهسبیتبری اب لدش برد  تفدر درب
)سدستربتدک(، در تعررف هالی   مندنظام توان سراغ کرد  فلسفۀ  ها  دیپدیدارشناسی روح  را در  

یود، ن  رک انتخبب شخصی، بلد  ضر رتی اس، نبگزرر؛ ب  ارن دعنب ک  سبب کبر نظبم، اب دنطق 
لدر ی نظبم  یود  ب دی  در نی   دب   دنورب   اب  ن   نظبم  کن ،    رک  دطبلعۀ  اب  غرض  درار،  بدبن 

یواه ، گو ببش؛ نظم   نسق ابژۀ دطبلع  را تنهب سبیتبر   رب هرم  دیان رشابنی در نظر سوژۀ ان رش
، بنبی دطبلع  ب  فرایور پدیدارشناسی  روحکن   اب ارن ر  دثًم در  ابژکتدو  یود آن اس، ک  تأددن دی

ابژۀ مندن دطبلع سبیت آگبهی  بر در نی   بر کف   هه  رب »ذهن«  هه رعنی هربن »ر ح«، »جبن«،  ای 
هبی حسی   ابردنبن  هبی حسی  لددن درربف، شود ک  برابر اس، بب ابردنبن اب درربف، گذاشت  دی

درربف، مندن  تنبقضاب  نخس،  نابه  در  ب هبری  دیآددز  درربفتی هرم   نظر  ب   رسد ن  برای  رس : 
تر اب آگبهی ببر  بر سطحی ببالتر اب ارن آگبهی  ابژکتدو تدد  کرد،   حبل ارند  حتب  تر   دقدقردقال

آگبهی سوبژکتدو رب یودآگبهی در االمدرجۀ آن ندز دشرول هردن حدم کلی اس،  لس سدر   سلوک  
ب لرر ن ب  کبره بدراتای اس، ک  رکسوی »آگبهی دطلق« برای یودش تببع سلسل ل ر ارشنبسبن  ب 
ربب   حبل  توان ب  کربل آگبهی رسد ؛ آگبهی بی هردن دراتب اس، ک  تدبد  دیللۀ آیر  آن نری

ک  نظبم، دناعث اب ابژۀ یبص یود اس،، لس کلد، نظبم را هم الجرم د رر در سبیتبر در نی 
 شنبسی سبب کبر آن ببر  دانس،  ابژه،   در لورش

هبی آن را تنهب ب  النوان رک نرون ، در تعررفی اب دتددی  سببه شنبی، کلد، نظبم اب سبب کبر دربل 
: 1400تر تح، اصطمح »تراَردزگذاری« اب قول جدرسن )توان در  ک  لدشدی  گری میانجیدفهوم  

جبی  شنبیتی  حبکم بر جبیبدندم ک  جدرسن لدر  الاوی ساکجب هم دی( نق  کردرم  در آن50-49
دار، دفهوم تراردزگذاری ب بب استفبده اب ردزگبنی یبص در بببنی نشبنهرۀ آثبر یود کوشد ه اس، ت

را الرًم در برب تعررف ارن دفهوم ب  نربرش باذارد  ب  هردن دنظور، در گبم نخس،، الابراتی مون  
بدگی اللوم«، »تفددک   تخصدص اجزاء بن گی اجتربالی«، »سطوح سبیتبری بسدبر  »تخصص
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 اقعد،  شنبسی  اح «، »  شدبف« را بب الابراتی دبنن  »اصطمح دتربرز«، »ج اری     گسس،    
شدبف«    ای بیبرستبر اجتربالی در کلدتی  اح    الرنفک«، »تربدد، ردربرمۀ بندبدرن«، »تبفت 

سببی کرده اس،، تب سرس »ارن اتحبد دوق،« ددبن د  سبح،  »ظبهرًا  »فرارن ی ترافردی« هرربر 
دتفب    »کبدًم  رب  »رکنبدرتاط«  رب  دحض«  نربدلردابی   »نوالی  اب  فراتر  را  ر ش «  شنبسی  جور 

نبهم جرلۀ  قبلب  در  ارنتخدلی«،   » »ددبنجی  ب   ده    لدون   رد رار  بب  لبربنی  ترهد ا   لبرۀ  گون  
یشکساک د سورۀ  تقبب   دش،  رک  ک   اس،  ارائۀ  شنبسبن   جه،  در  الرًم  جدرسن  را   یبلی 

دفهوم   اب  دربلدتدک  دی ک  دیالکتیتعررفی  جرربن  جرربن ب   اب  لورب  مندن  تعررفی  ارائۀ  بب  ان ابد؛ 
کن ، لدون ی شنبسی اس، ک  لدون ی دربلدتدک ددبن صور    جوهر نوشتبر یود برقرار دیلورش 

شود،   بب گذر اب »د  دتن کبدًم  یدز آن اب »د  مدز کبدًم دتفب  « آغبب دیک  دادنۀ حرک، بر ن
رفت دتفب  « در »د  سطح   دتربرز«،  بسدبر  ب  درکی هر سبیتبری   اب » اقعد، برستبر  رفت   جبنا  

 شود  اجتربالی در کلد،   اح    الرنفک  آن« یتم دی 
بخشی ب  جزئدب  ظبهرًا دجزا رب حتب دتنبفی در هردن ادب ارن حرک، دربلدتددی در جه،  ح  

ر د   ب  تفدر دربلدتدک را هم نشبن  دیشدن    نفس  شود، بلد  بر یود دی نابه ابژکتدو یمص  نری
گدرد  اب ارن نظر، هرگون  آگبهی دربلدتددی، توأدبن حرکتی اس، یودآگبهبن  در راستبی  لرسش دی 

دبن گبر آن  در نق ی بدبن ابژه اببررق نق  در ن »قاض   بسط«، رب »الغب   ابقب«ی هم  1،بونگههآوف
اش بب ر ردردی دطلوب ردسره کنبر  تنهب ب  بهبنۀ نبسببگبری تواناب ارن دس،، هدچ در گبهی را نری

گذاش،؛ نفی در گبه دخبلف، در الوض، دستلزم بررسی   شنبسبری تنبق ب  در نی  ابژه، لدش اب 
جبی آند  دقوال   تر اس،  ارن نارۀ جبرازرن ب ای دنسجمبدارش جوانب نبسبب ار آن ب  سود ناره 

  بن نفی کن ، بب ت قدق در تنبق ب    نبهربهنای ددبن آنهب نشبن   اصلی ر ردرد لدشدن را اب بدخ
دربلدتددیدی  بببتعررف  اببررق  ماون   ک   دیده   جبدعشبن  فهم  ب   ارن  توان  سبب کبر  اب  تری 

یود اب اله ۀ مندن فهری یودیبدبن درار، دقوال  فبهرۀ انسبن اب جهبن ب دقوال  نبئ  ش   ب 
توان تحلد  شبن را دی ستدزیه تأد  در مدستی یود هردن دقوال  اس، ک  همآرن ؛ تنهب اب را برنری

بستۀ در گبه نبدوافق،  رف، اب دع م  فهم، ن  نفی   برد مشمکرد  در نظر یود جدرسن ندز راه بر ن
اب رک مشم آن،   سردرآ ردن  ب  قلب  ب رع در رک مبرموب نظری   ک  »بدن  فلسفی  کبدًم  ان اب 

دق د    ب  ن بببناری در آنهب : هف،(  دقوال  نبکبرآرن  را بی1972س،« )جدرسن،  تر ادطلوب 
اب راه ح  ببش   سن، تفدر  صور  دسئل توان تصفد  کرد، رب ب نری ای بببنوش، ک  یود بخشی 

 
1. Aufhebung 
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ای، ارن الرلدب  دنفی در دنفی، رب الدس  نقدض اس، ک  بنب را  دربلدتدک، تببع ارن حرک، د درحل 
هبی دورد نظر،  گذارد تب در  هلۀ بع  بب فرار ی اب تقبب ا ل بر تعررف دفبهدم دتقبب  دی  در حرک،

تر برکش ، سطحی ک  در آن بتوان  جوه افتراق   اتحبد  هب را ب  سطحی انتزاالیهر د  سورۀ ارن تقبب 
 دوارد تحلد  را توأدبن درنظر گرف، 

توان در  ک  جدرسن اب آنهب برای  هبری دی ررگول را بب توج  ب  نقط   پرش دوگام ای اب ارن  نرون 
برداری دربلدتدک  بن ی جرم  یود در ابت ا   انتهبی نق  قول ببال، رب در نق  قول برر، بهره دفص 

توأدبن حبص    ت بدی  اب بابق    تراردزگذاری ماون   ده  ک   نشبن  ترهد   ارن  ب   تب  اس،،  کرده 
 شود: دی 

هبی اللری  دتع د، جز صهور  رشهت بشهی  ردزگبن ب ل ادی گسهسه،، ج اری   بر ن
قول هاه ، نه   اقعدتی تجلی بدر نی  اقعده، ندسههه،: جلوتی که  دوجودره، آن، به 

ــهفی ، دنطق رب قبنون بندبدرنی اب بن گی ر بدرۀ  عندیمن  ، بلد  حقدقتی اسهه،نفس
یر  داری دتأادر بی اسه، ک  بر تجربۀ  جودشهنبسهبنۀ دب اب برسهتبردبن در سهردبر 

ران   لس ترنبی هرگون   ح   اسهبسهی   نهبری ددبن »سهطوح« گونبگون،  حدم دی
لشههتوانۀ توجدهی دنطقی   فلسههفی دحتوا؛ دار ب تقمری یواه  بود صههوری   بی

ههبری اب آن دسههه، که  در ارنجهب تر ددهبنجیبدنهبنه تر   بهبررهکبدنهبنه برای بررسههی  اقع
اب دفهوم سههبیتبر ارن  1رببرۀ انابرۀ آلتوسههردورد نظر اسهه،  ادب ندتۀ البم ب  ذکر د

اسه،، ب    ارتباطق ر ک   ابسهت  ب  اسهتقمل« هربناسه، ک  تعررف ا  اب دفهوم »شها 
ندز بسهتای دارد؛  گرن ، سهبیتبر ب  سهطوحی کبدًم ج ا اب هم تجزر    دمبر  افتراق

 ( 50: 1400هبی بورژ اری یواه  ش  )جدرسن، شیء ارگی در قبلب رشت 

هبی د گبن   تقبب یواه  نشههبن ده  ک  اب تحلد  بمفصهه  دتن ب  یردهجدرسههن ب  ارن الابر  دی
تر در سهبیتبر ر ابط سهلای برگذشه،   توان ب  دراتب  هرم  انتزاالی لی دسهتق  اب رد رار ماون  دی

ب  سطح  دراتب ارن دنفد،  فزارن ه ددبن شهرارط البم   دردن هرم  ببشه ، برای آند  اب سطح آگبهی
یودآگبهی برسه ، در  هلۀ بع  ندببدن  تعردم الرلدب  تنبفی اب ابژۀ تفدر دربلدتدک ب  سهبب کبر آن 

ای رب الرلدب  دنفی در دنفی اسه، ک  دنظور ها  اب »دنفد، اسه،  در نتدجۀ ارن حرک، د درحل 

 
1. L. Althusser         
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شههود؛ در غدر ارن صههور ،   به  ن بهببانه رشههی در ر نه  تحلده  سهههبیتهبر به  برآ رده دی  1دطلق«
دسهتق ، »سهبیتبر ب  سهطوحی کبدًم ج ا اب هم تجزر    دمبر شهیء ارگی یواه  شـبههبی  سهببه 
 ش « 

داررۀ اددبن، در سن، تفدر دربلدتدک، دعرواًل ن  بدر ن اب قلرر  ضر ر ، ک  دحبط در آن تلقی 
ر د  ضر ر ، ب  ارن االتابر،  شربر دیشرط آن ب   ضر ر  ن  لز دًب نبفی  اددبن، ک  لدش  شود، دی 

شود، بادعتی ک  بب ندر هب   دنببع ا لدۀ یود، بددنۀ تمش انسبن صور  بادع، تصورر دیاغلب ب 
شرارط دوجود  ده    اددبن تغددر برداری اب شرارط دبدی  بن گی   رفع ندببهبرش را ب  ا  دیبرای بهره 

دطلوب  شرارط  دیب   فراهم  برارش  را  ب تر  نظر،  ارن  اب  را  ضر ر   اددبن   کن    بب  تقبب   جبی 
هبی یود در جه، برآ ردن ندببهبی دبدی یورش   برگذشتن  بخشی  آبادانۀ آددی ب  قببلد،فعلد،

کرد،   آن را اب  هبی بن گی ر بدره، ببر  در رابطۀ دربلدتدک بب مندن اددبنی تعررف  اب دح  در،
هردن ر  در نقطۀ دقبب  آبادی ببر  در   ارن آبادی آردبنی را، تب  قتی تحقق ندبفت  اس،، جز در قبلب  

دص اق،   جز در هدئ، دتنی برسبیت   صور  دفهودی کبدًم بیقسری دقولۀ دطلقًب انتزاالی، جز ب 
رس، ب  هردن قدبس، در نوشتبر جدرسن ندز  توان ب  بببن آ رد  دنبلذرر نریهبی دنطقًب تحقدقاب گزاره 

تنهب بب دق، در ر سبی، جرم  اس، ک  ب  سدمن  نبدحسوس  د بددن  دحض در لس کمم ا  
هبی ظبهرًا نبدرتاط«، »تجلی بدر نی  اقعد،«   »حقدق، توان لی برد: الابراتی اب قاد  »ل ر هدی 
واقعیت ا، اب بررسبی، لنهبن   لغزانی در دبرۀ  بور ضرنی،   آن هم ب  اشبرتی گذرالن ی« تنهب ب دن

کنن   نوشتبر جدرسن حدبر، دی ناپذیر  مثابۀ فرایندی ترافردی و فرداً فهمبه  یکپارچۀ زیستار اجتماعی
بخشی    ح   دربلدتددی ددبن جزء   ک ، هرچون گشتبلتی الر   بدن اب لز م تربدد،جبی دم ب 

اش الطف توج  بی  دتنب ب دحتوای آشدبر   نهبن اس،   ه فسب بددن   لدشکن  ک  کبر آن لسدی 
ان اب دردن  در ترنبی مندن کبرکردی اس،  تررن مشمتررن جزئدب  ب  گستردهیوانن ه اب فر بست 

گاه سیاسیک  جدرسن   کن     دقبرس  دی  3  گتبری   2دلوب ضد ادیپ   را بب دستابهی مون    ناخودآ
آنهب دیب  اب  آن  گور : »دع منق   اب کبربس،  تنهب  بلد   ن ارد،  ب  دعنب  نبیودآگبه هدچ ربطی    

گبه ن  بببنربری، ک  تولد  اس،  ب نشأ  دی کن «  جبی دعنبدادن، فقط کبر دیگدرد      کبر  نبیودآ
 ( 26: 1400)جدرسن، 

دادن »کرد کبر« دحتوای نهبن در صور   لردابی، اصواًل نشبنبنببرارن، ه ف جدرسن اب ساک
 
1. absolute negativity         2. G. Deleuze 

3. P. F. Guattari 
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هبی   ربیکشد ن المرق فردی   سمرق شخصی  یود اب رهاذر ذ قرخبیتبر کمم اس،، ن  ب   س 
لی برابری در  دربلدتددی جدرسن  بببن  شدوۀ  دربددنۀ  ررختبرشنبسی  شنبسبن   بب  را  ارن ه ف  گدری 

ای   دثببۀ رسبن توان درربف،  جدرسن اب بببن ن  ب هب   سبیتبرشنبسی هررک اب آثبر ا  دیجرل تک
لبب  انتقبل بیرام    دربلدتددی  راه در راستبی  اسبسًب بسبن دستابه  بلد    اسطۀ دعبنی  حبضر آدبده، 

لرداب دول  دفهوم،   سرس هرچون دستابه تصورربرداری اب سبب کبر دربلدتددی  یود ارن نظبم  دفهوم 
سجب ن ی در سبیتبردهی ب   بن ی   قواندن  ش ه اب قواال  جرل  برداری حسببگدرد  بب بهره بهره دی

دفبهدم بسدط   بببسبیتبردهی ب  دفبهدم لدچد ه اس، ک  جدرسن برح دجبدالتی  یود را در برابر  
کن   غرض اب دشوارنورسی  البد انۀ جدرسن   دربلدتدک یودآگبهبنۀ نثر ا ،  فلسفۀ تحلدلی لدبده دی

یوار در  تعبرف یوانن ۀ لخت انهبدن  بیررزی در ابای دعنب،    دجبدلۀ یوانن ه ب  الرق اداشتن بی
دی  جستبرنورسی  در  اغمق  توجد   در  ارالتون  دعنبس،   را  قف رؤربی  یود  ک   »گفتبری  گور : 

ددبندسم نریآشدبرسببی  اس،،  کرده  جبدع   الرلدرد  لدچد ۀ  شاد   هبی  ک   ببش   ادد  ار  توان  
نورسی (  اب ارن نظر، دغلق55: 1394 گوهبی دردم دای  اتوبوس اب آب دربدبر « )ارالتون، گف،

گراری بببنی« ببر  دانس،   باعبنۀ دصرف (، »برد شوخ114:  1386)  1قول لئو لو نتبلجدرسن را ب 
، در اقع، انادزۀ یورش را  2، بب دفبع اب نثر لدچد ۀ آد رنو مارکسیسم و فرمیود جدرسن در دق دۀ  

ده : »اناوه انتزاالب    ارجبالب ، دقدقًب ب  دح دی برای الاوبرداری اب ساک نوشتبری  ا  مندن توض 
دتن ش ه دلد   ارد  اس،  ارن  احبب  کرده  را  آن  آنچ   داتذل  دوقعدتی اللد  سهول،  در  دتن  ان  ک  

اصد    ان رشد ن  برای  ببر   بهبری ک   درببرۀ  ب  یوانن ه  در اقع هش اری اس،  ارن  یوان ه شود،   
ای بب  بودن  نوشتبر  یود در دصبحا ندن در دفبع اب دشواریوان (  هرچ16:  1386،  3برردابد« )رابرتس 

یتیک دجلۀ   گور :دی 4دای کر

هبی یودم بنشهدنم، رب ب  دن در دقبدی ندسهتم ک  ب  ق هب   درببرۀ دشهواری نوشهت 
جور دشهوارنورسهی برآرم، دخصهوصهًب ب  ارن دلد  ک  بب ر دارم دفبهدم،  دفبع اب ارن

در ر بدبن   بب لدشههرف، دطبلعب   شههبن ب هرق ر هم ک  دشههوارربب ببشههن ، فهم
دشههواری را )ک  یود دن هم    ذات  ب ببألیره آسههبن یواه  شهه   شههبر  بشههود دفبع ا

ای گرفه، برای لدچهبنه ن هرمه  بدشههتر دطهبلهب   ام( بههبنه گه اری اب آن دفهبع کردهگهبه
 
1. L. Löwenthal       2. T. L. W. Adorno 

3. A. Roberts        4. Diecritic 
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بور کلی )گذشههت  اب کبرهبی یودم(، هردشهه  برارم جبی سههؤال بوده ک  مرا ادب ب 
شههنبسههی درببرۀ فرهنگ را نسهها، ب  هبی درار دعرواًل دسههئل دتخصههصههبن رشههت 

شهنبسهی، رربضهدب  ج ر ، رب شههرسهببی،  ای، بببنن فدزرک هسهت هبری مورشهت 
ر  قهوه دی ربانۀ تشهررفبتی، دثًم در دبر بدشهتر نوالی تفنن  ذ ق بدنن ، تب هبی هنر سه 

دانم مرا دسههبئلی  رسههن ، نریرک کبر تخصههصههی     ادب ب  نظررۀ فرهنای ک  دی
، ر اره،، دهبتررس اجترهبالی،  دهبننه  رابطهۀ ددهبن آگهبهی   بهببنرهبری، ددهبن نهبیودآگهبه

کنن   تر اب دسههبئ  بدوشههدری فرض دیدسههتور  نربدرن   سههردبرۀ نربدرن را سههبده
 (87-88: 1982  هردبران،   1)جدرسن در دصبحا  بب گررن

دبرابن، رب دفبهدم  دشهواری تفدر دربلدتدک   بببنرود آن، نسها، دسهتقدری دارد بب دشهواری ان رش
بب ر جدرسهن، تفدر »اصهد « در هر حبل دشهوار اسه،   تنهب بب اصهرار بر   داد مندن تفدری  بدر ن

توان ب  درک    نورسهی«، یواه در بددنۀ بدوشهدری ببشه  رب نظررۀ ادبی، لز دًب نری»صهراح،«   »سهبده
 تر رسد  تر   دقدقدرربفتی الردق

نربی هر ل ر ه بب  سببی  دتنبقضشود ب  قررن دبجرای اصلی دربلدتدک ابنظر جدرسن دربوط دی 
بددن   دربلدتددی  »تفدر   ل ر ه:  آن  همالدس  د   رژگی   اب  توأدبن  اس،  درربفتی  سنگ  لی سبب  

بددن نبهم برای      ار نسبب:  تصورری  ای  در  تراژدی  ]دثًم[  )جدرسن،  کمیکنربری    »1400 :
کن  ک  اب بنی تعررف دیبندبد را جدرسن فراگشتی دبهدتًب دربدنربری تنبقضگون   ار ن(  ارن305

تخفدف  بب ر  بیقطب دثا، ب  دنفی،   ببلعدس در جرربن اس،  درک تربم   کربل مندن دگرگشتی، ب 
گون    شوی نارش دربلدتددی در بحر جزئدب  تبررخی اس،  التزام ب  ارنجدرسن، ندببدن  شس،

تواندم درربف،، دشر ط ب  ارند   جبی نوشتبر یود جدرسن ندز دیناری  دربلدتددی را اب جبیجزئی
هب دعطوف ا اًل  اح  دطبلعۀ نوشتبر را اب سطح لبراگراف، ب  دعبدل دفهودی  آن در سطح تحلد  نرون 

سببی  ابژۀ دطبلع  را، لدر  شدوۀ دربلدتددی  یود جدرسن، اب سطح  کندم؛   در ثبنی، ر ن  تبررخی
اب م ب  سطح یودآگبهی  تحلد  دعطوف کندم  ر ن   شواه   رب هربن  دربلدتددی،  تحلد   ن  مون 

گذاری  دج د   سببی ابژه  بب التزام ب  ارن د  شرط اس، ک  در ارنجب یواهدم کوشد  تب بب در ن تبررخی
در کبر جوبف    لرد جیمگذاری تبررخی  دثًم  گذاری دربلدتددی  جدرسن اب ماونای در ن شدوۀ در ن  

اگزرستبنسدبل    2کنراد  دتبفدزرک   راهاردهبی  بنببر  ماون   جدرسن  نظر  در  کنراد  ک   بادندم   ،
 
1. L. Green          2. J. Conrad 
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گذاری داستبن  یود   بببگوری  دلودرادبتدک  آن در سبیتبر فرالی  توانست  اس، »ب  در ن   دلودرادبتدک
 ( 279-280یدر   شر   دنبساب   دقت ی ددبن قهردبنبن   اشرار نبئ  شود« )هربن: 

ک  دح  نزاع ددبن دحتوای ان رش    برب ان ، هرچنبنهرواره دح  انتزاع دحتوای ان رش هب  دثبل
بدبن آن؛ حبل آند  تفدر دربلدتدک هرچون دحور دواصلۀ ارن د  سبح،  دنفص  )ددبن تحلد     

شنبسی تحلد ، فبصل  را اب ارن   برگش، در ح فبص  ابژه   ر ش کن  تب بب رف،تجردع( الر  دی
بر دیددبن  نظر  ارن  اب  را  ابژه  ددبن سوژه    درب  اب  دربلدتدک  تفدر  فراَر ی  نوالی دارد   ضبدن  توان 
هبی  شرطسببی  لدشسببی  ابژۀ دطبلع ، هرراه بب تبررخیسببی  د قا   دانس، ک  تبررخیتبررخی

دطبلع  دیمندن  صور   ارنای  در  ارالتون  دیگدرد   ب ببره  »آثبر  قرا گور :  ادبی،  ئ،  اصطمح 
  ر ر ادهبی   هبی یبص شبن، الم ه بر ارند  ب  دوقعد،بلان ، بررا دب هنابم یوان ن د بالفی را دی

دهدم   تر جبی دی ای کلیشدلی نبآگبهبن ، در بددن دهدم، آنهب را، حتب ب دشخص  اکنش نشبن دی
الربل شود، ب  گورن « آن ترثد  دی       قتی ک  ارن استراتژی د بالف رب د الر  کبدًم یودآگبهبن  ا 

قول یود جدرسن، »راهی اس، برای درگشودن دتن (  »ترثد  در ارنجب«، ب 118:  1398)ارالتون،  
ب  ر ی دعبنی دتع د، راهی ب  سوی بببنورسی رب ر نورسی لدبلی دتن در سطوحی ب رع،   بب تفبسدر  

م تحلد  دلودرادبتدسم (  ب  هردن دنوال اس، ک  جدرسن، یواه هناب 36:  1400ب ر « )جدرسن،  
گدسدنگ کبر  داستبن1در  در  رئبلدسم  بررسی  رب  ببلزاک ،  بلدع 2هبی  نخستدن  دعرفی  در  رب  هبی  ، 

ر ار،  در  اید رندسم  رب  کنراد،  لس،هبی  فرهنگ  راهاردشنبسی   در  بر  بسب  حبکم  د رندسی  
در  سردبر  انتزاالی  دفبهدم  ان راج   رب  ان رگذاری  ب   لدوست   نورن،  اجتربالیداری  شبن تبررخیبددنۀ 

 هر، گربشت  اس،  
لس تفدر دربلدتدک، هربنب کبربس، شدوۀ دربلدتدک اس، در راه انتزاع   انحمل د ا م دفبهدم  

 قف    ربب ، دار در راستبی هردن دگرش   گردش  بیای شرف ص  ر نرینظری  در ارن راه، هدچ گزاره 
هبی دتن اس،   جرل وم لدچد ه   لغزان »تربدد،« اب لس تکبببرببی آن ندز الجرم ندببدن  انتزاع دفه

هبی دتن   سبیتبر کلی آن اس، ک  دب را  هردن نوسبن   دَ ران دربلدتدک ددبن جزء   ک ، ددبن سببه 
کن   در ارن ددبن، دشواری د من ان  تند ۀ آنهب دالل، دیهبی بسدط، ب  سبب کبر درهمفراتر اب گزاره 

لدچد در گبه کلیهب    سرش،  ت برب  اب  در اقع،  جدرسن،  بدبن  ساک  د بالف  ارن گی  گراربنۀ 
گدرد: ه ف اب انتزاع دفبهدم کلی در  شبن ررش  دییواه هبی دربلدتددی در یصل، تربدد،در گبه

 
1. G. Gissing          2. H. de Balzac 
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هبی  تقبب تفدر دربلدتدک جدرسن )فراتر اب ار ئبلدسم کبن،(، لدون دهی ب  ارن دفبهدم در هدئ،  
بزرگ ن هرم   غبر،تر،    )بریمف  تبررخیهبرتًب  ها (،  دتبفدزردی  دج د  شنبسی  سببی  

اقت بی ر ردرد  هبی دنتزع اب دصبدرق الدنی   دقبرق تبررخی اس،  اب ارن ر ، جدرسن ب تقبب یرده
تربدد، -هالی ب   هرواره  یود،  رب  دبرکسدستی  کلی،  دفبهدم  انتزاع  اب  بدش  ان ربدی،  بخشی  

بخشی  تبررخی، هم  ده   تربر  جدرسن ب  تربدد،هدم دجرد بهب دیشنبسبنۀ دفب دربلدتدک غبر،
ا  اس،،   هم بددن  نثر  لدچد گی  ب  دبرۀ غنب    لدون دهی  اب  آن  سع، نظری اس، ک  یود  سبب 

آددزی گون  درهمگدرد  یوانن ه در دواجه  بب ارنهبی دطبلعبتی  ظبهرًا دستق  اب رد رار دبر  دیحوبه 
ستدز، الب  دمبر به،   حدرتی یواه  ش  ک  َدطلع افقی بسب همیوان، رب ای نبهمهبی فرضبً ل ر ه 

 لبرۀ یورش تر در سطح ادراک یودآگبهبنۀ ا  اب برستبر اجتربالًب تد اس، گسترده
دشههی  دربلدتددی  سههوژۀ فردی در دراتب آگبهی اب برسههتبر  حقدقی یود )برسههتبری حقدقتًب 

ردربرم (، حدم صههبئای اسهه، ک  حتب کسههی در جبرابه جدرسههن،    تبررخی   اجتربالی در جهبنی
( ندز اب داررۀ شههرول آن بدر ن 37: 1401هبی هالی« )ارالتون، تررن دبرکسههدسهه،دان»ارن آداب

ندسهه،  جدرسههن یود در ارراد نق ی صههررح بر جبرابه اسههتثنبئًب  االری ک  ها ،   اب برف درار،  
لردابان  الق رتررن نظرر ان ، حتب جلد جربال، درنظر گرفت وفتلورح برای فدلسدبرکس   انالس، ب 

 دان :تررن دراتب سدر تفدر دربلدتدک دعبف نریدربلدتدک را هم اب نببل

دریصههوص تفدر دفهودی، اگر صههور  ق ههد  را فرضههًب دعطوف کندم ب  گررز اب 
دی را در  دقوال  ایمقی  کهبدًم فرددحور، به  اسههتعم اب دقوالتی که  دوجودره، آد

تر اب رک برسههتبر ان ،   ب  گزرنش دنظری بس فراخاش ب  گر  گرفت سههوژگی فردی
بد ده، در ارن صهور ، ب  ارن نتدجۀ دحتوم یواهدم رسهد  ک  فردی  فر بسهتۀ تبررخ

غهبره، تفدر را در     هرهبن درهبلدتدهک بهبره  جسهه،  الاته  ارن به ان دعنهب ندسهه، که   
تدهک، هرگز یود را بهب دقوال  ایمقی درگدر   اضههعهبن رهب کهبشههفهبن دفهوم درهبلد 

دثهببهۀ افق غهبری  تهبررخ   یرد جرعی،  « به روح مطلقانه   در تعادر هاه  اب »ندرده
یرددن  نهفت  اسهه،؛ رب دثًم     تمش  ای اب یودآگبهی  فردی  فدلسههوفلن اره لس

ــت  در    1دبرکس   انالس هبرشههبن درببرۀ »جار تبررخی« برای تاددن در گبهمانیفس
االیمق ق رم اسهه،   دار هرهبن اللم    ندز، م  ابنظر دفهبهدم   م  ابنظر بدهبن،  ام 

 
1. F. Engels 
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بن ،   اب ک ام اب ارن دتون دتق م، حرف آیر را درببرۀ مدسههتی دربلدتدک نریهدچ
 اجتربالًب  بن ی  هبی سههرادن درببرۀ  ج  ان رشهابنی نوالی شهد گوریحدطۀ لدش

 ( 148-149: 1400ر د )جدرسن، دحتر  در آرن ه، فراتر نری

الفبرق« بب درار ر ردردهبی  لردابی دبرکسهدسهتی را در قدبسهی »دعبب ارن حبل، جدرسهن، نق    نظرر 
بدن : »صهمحد، الاوهبی  شهنبسهی دربلدتدک دیدربلدتددی، تنهب نبدزد رسهد ن ب  االمدرجۀ لورش

قواندن نبظر بر  هب بب فمن رب بهربن یرده مرای آنمونصهه اری بیشههی اب همغدردبرکسههدسههتی، نب
هبری اب رک  گوی آنهب بب برربخشگف،هبری اب بن گی فر لبشههد ۀ اجتربالی،   هرراهی بیگوشهه 

ر بنبی فرهنای  لدچد ه اسهه،؛ حبل ارند  دبرکسههدسههم، بنببر درربف، دب اب رک سههن، دربلدتددی  
نبلذرر را در یود اسهتعمنبلذرر«ی اسه، ک  هرگون  تحلد  انتقبدی  دتنبفی رب قدبستر، آن »افق اصهد 

گدرد   بهب االطهبی بخشههی اب االتاهبر یود به  هرکه ام، دوجهب الغهب،   در الدن حهبل، ابقهبی آنههب  دی
(  جدرسههن در ارنجب بنبی قدبس ددبن الاوی نق  دبرکسههدسههتی   الاوهبی  13شههود« )هربن:  دی

گذارد، ادب دعدبر اربرببی  ای اب دراتب آگبهی دیگذاران بر دقدبس سهلسهلۀ اربش غدردبرکسهدسهتی را 
هبی   اسههطۀ در گبهگدری اب دسههتابه تفسههدری  آببء کلدسههب ب گذاری  هنجبری را بب الهبم ارن اربش

هبی دعنبری   کن : »ارن افقبن ی دینورتر پ فرای، دشخصًب در س  سطح رب افق تفسدری  دجزا درج 
توان ب  دقببع دختلفی اب جرربن تفسهدر نسها، داد،   ب  ارن تعادر، آنهب را دعبدل  گربن دیجزا را بید

گف، سلسل  »دراح « بببتفسدر هههههه بببیوانی   ب  آن دی  1دربلدتددی  هربن مدزی دانس، ک  فرای
 ( 96بببنورسی  هه دتن ادبی« )هربن: 

گبه  بن ی   تحلد  شواه  در نوشتفراتر اب جرل  بر جدرسن، آنچ  سوژه را ب  ببالتررن سطح یودآ
دهی ب   اح هبی سبیتبری  دتن اس،  نرونۀ االمی ارن راهاردهب  شود، راهاردهبی دتند،رهنرون دی 

نرونۀ ارن الاو را هم اب  توان در ،   لدش را در الاوی جستبرنورسی  حبکم بر تقرراًب هرۀ آثبر ا  دی
گاه سیاسی  توان کرد  الاوی نابرش جستبر را  لدوست ، سراغ دیهمجستبر  ب ال ، ارن دجروناخودآ

ب  ش ،  ام جدرسن،  نق   ا   یود  اب  ک   ب قولی  لس  اس،   آد رنو  کبرکرد  دار  آد رنو،  اب  لدر ی 
دان   کبربرد  د ر اب گزارش اللری رب آفررنش هنری، بببان رشی در ذیبرر فدری دیجستبرنورسی را ب 
در قبلب جستبرنورسی، اب شاردهبی جدرسن در راه بببان رشی دربلدتددی اس،   بببراوشبنۀ بببن  

قص  فراَر ی اب ح    دربهبی صلب    هبی تخصصی ب در ارن راه، اب تجندس   بببی بب کلد  اژه 

 
1. N. Frye 
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ک  دثًم اب اصطمح »فرم« گبهی برای اشبره ب   شود، منبنشنبسی  اللری استفبده دیسخ، اصطمح 
، رب رک برب تفدر یبص  درنتدج ، اب  ژانردفهوم البم  شود،   گبه ب ی استفبده دیساک نابرش فرد 

ب   دفهودی  آن  بسبن  توأدبن  هنری،  رشتۀ  بهربن  اب  ژانری  فمن  ب   دنحصر  اصطمحی  جبی 
ل ر هبرابری بهره شنبیتی    تبررخی  دیای  ددبن برداری  شود  برقرار  نساتی  ترهد ،  ارن  ب   تب  شود، 

جبی آند  صراحتًب تعررفی ارائ   شنبسی ب هبی اجتربالی  رب دثًم اب دفهوم برابریران   یمقد، فردی  
هبی تبررخی   فرهنای الظدری مون رئبلدسم،  شود، برای اشبره ب  حس هنری  دخببب   ندز جرربن

شنبسی داهم، ترجدح بددن  ب  دتن شود  دستب رد ارن اصطمح د رندسم استفبده دید رندسم   لس،
 تبررخی  آن -اس،   بببنورسی دعنبی آشدبر دتن بر بددنۀ اجتربالی

هبی  لذررد ک  بببی بب کمم ب  بهبنۀ جستبرنورسی دردن اس، بریمف شدوه جدرسن الات  دی 
بن ی  دفبهدم شود  بب ارن حبل،  دعهود در الاوی تفدر تحلدلی دوجب آشفتای در تعررف   دقول 

را بخش ج اری بببن ان رشنبلذرآ ری  اب سرش،  دبرۀ ری  را  آن  دربلدتددی،   تحرک در نی   ربی  
انتزاالی    اقعد، دفبهدم  ددبنۀ  در  نردش القمند، یشک  تبررخی دیلورش    دان   کبربرد  هبی 

گدران  رب  بسب لدششنبسبن ، بلد  م فقط آسدبگوشبنۀ بببن را اب ارن نظر شبر  بتوان ترهد ی ن  بببی
هبری دانس، ک  درری اس،  شنبسیگدر انواع اصطمح ورد بب کژکبرکردهبی دادنحتب جارانی، در بری 

هبی درسوم در ان   جدرسن الات  هرگز دنظور یود اب شدوه تح، النب رن گونبگون اللری تثاد، ش ه
یدز یود برانادز   ج لکن ، تب دابدا دواضع مبلشدطبلعب  اللری   است الل دنطقی را تصررح نری

ش ۀ ارن ترفن   رب آن سن، فدری   فلسفی  یبص دح  د کرده ببش   بب کبربس، حسببرا ب  ارن  
تنگب گوربن  هرچندن دجبل دجبدل کلی برای حررف  اب لحن   تر دیدث   استفبده  ببری، دنع  شود  

  نورسی  اللری  ادر ب را اگر ربدگبر ادتنبع  فدلسوفبن تحلدلی اب کبربرد اصطمح »انشبری« در دقبل ب 
بببن دانس،،  بتوان  ترردی ه ف ربیصنبالب  کمدی  ب   ببر   دتقببًم  را  ارن هبی جدرسن  اب  دن  

اش ب  ارهبم   تعقد  در نوشتبر، اتفبقًب قبنون نبنوشت  تعادر کرد، ترردی ک  ه ف اب آن، بب  جود تربر 
بدان    نثر ج لی  سببی دقوال  نبدنتظم  جدرسن، نابه نقبداری اب اصطمحب  اس،   دن مابهبم 

سبی، در  دربلدتدک  تفدر  دستابه  ق ر   د رون  بربالعرلی،  هر  اب  فبرغ  را،  اب  یود  شدنی 
دادهبی تحلد ،   القد ی   انعطبف شدوۀ جستبرنورسی دتاوع  مندن دستابهی در بببتعررف  در ن

 دفبهدم   بببآراری سبیتبرهبس،  
ا برای دثبل در نابه دربلدتددی جدرسن ب  شدنی   بببسبیتبردهی رَد ران دتنب ب مریۀ سبی،
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 توان در : دی  2سازی شیءواره رب  1بخشی عقالنیتدفهوم 

یخ و بع هب در   4ک  لوکبچ  3هههه اصطمحی اب دبکس  بربخشی  عقالنیتجرربن  تار
گاهی طبقاتی   کن  هههههه فرارن  برداری راهاردی دیبهره   ـشیءوارگیاب آن بب النوان آ

هبی اجتربالی،  آن اتحبدهبی سههنتی رب »بادعی«، شههبکل  ای اسهه، ک  بیلدچد ه
شهدنن   داری[ فر دیر ابط انسهبنی،   ری ادهبی فرهنای درتاًب ]تح، نظبم سهردبر 

صههور  ر ر ادهب رب سههبب کبرهبی لسههببادعی  کبرآرن تری برسههبیت  تب دج دًا ب 
، برای  هبی حبصهه  اب تجزرۀ اتحبدهبی سههببقلبره شههون ؛ ادب در هردن حبل، تد 

رسهن  ک  یود در الدن انعدبس  دسهتق  دینوالی اسهتقمل رب انسهجبم  شها یودشهبن ب 
بداری  نبشهی اب ای هم ب  رفع انسهبند،داری، تب ان ابه شهیء ارگی   القمند، سهردبر 

کن  نبلذرر ارن جرربن دتأیر کرک دیشه ه،   جاران دبفب   تحر بن گی شهیء اره 
 ( 80: 1400)جدرسن، 

داری،   تجزرۀ  اح هبی دختلف  سهنتی رب »بادعی«  سهببی اب ندر ی کبر تح، نظبم سهردبر کبالری
، ک  بنببر  5قول جدرسههن، فرارن ی اسهه، در راسههتبی »تدلوررزاسههدون«شههبن، ب ب  اجزای برسههببن ه

حه ههبی  گونه   ا  ری  بهدنه  اب ارنقصههه  بهره القمنده، ابزاری رهب دنطق  د جزئی  ابزار/اهه اف،   به 
گدرد؛ ب  ارن ترتدب ک  فرارن  کبر ابت ا در دسهتابه د ررر، اللری  ندر هبی دول   بادعی صهور  دی

شههود، تب سههرس اربش هر جزء، ج ا اب »ه ف« کلی    هبی تولد  تجزر  دیتررن دؤلفه ب  کومک
« یبص یودش دورد سههنجش  کرکدفد، البم فعبلد، ی  هبی انسههبن، تنهب بنببر سههوددن ی »ابزاری 

اش  سببی کبر   فعبلد، آددی اب دفهوم اصلیدر الدن تهی  شیءوارگیقرار گدرد  بب ارن  صف، ر ن  
 ری   قص  کبالسببی اب ندر ی کبر   بهره بخشی ب   جود نوالًب انسبنی  ا  هههههه تنهب ب هههههه رعنی فعلد،
اب بر ن ارگی  مصــرف داد آن، ضههرنهًب دفهوم  »ابزاری«  ی دته االی اب کنه   دعنهبندز ته االی دی  را ـب

جهبری  ابزار تولده    هه ف غهبری  کهبر بهب رده رار، توجه  دهب را در جهبری  رای فرارنه  کهبالسهههببی اب جهببه 
 
1. rationalization        2. reification 

3. M. Weber         4. G. Lukács 

  مدیریت علمی دعنی نوالی  ( اس،، ب  Frederick Winslow Taylorبرگرفت  اب نبم  اضع ارن اصطمح، فردررک  رنسلو تدلور )   5 
    آر   هبی تولد  ب  اجرا دردیتررن   کبرآد تررن دؤلف  ک  در لی تحلد  دنطقی فرارن  کبر اب راه تقسدم آن ب  کومک
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کنه  که  اهه  جهبدعهۀ دصههرفی  ای جلهب دیشههنهبیتی  افز دهههبی فرهنای، به  اربش براهبریفرآ رده
سههه،  اهه  مندن الرودهًب برای هرگونه  کهبالری، االم اب دحصههوال  فرهنای   غدرفرهنای، قهبئه  ا

ای بب یرر  یوراک   لوشههبک   لوابم یبنای   یودر  شههخصههی، »فرهنگ« دصههرف ارن جبدع 
یرد  بنببرارن، دبباد بر اربش دصهرفی  هر کبالری، ببب، الاوی دصهرف آن ندز دحصهوال  را هم دی

برای آن را هم   لردابد،   هرراه بب یود کبال، دفهوم  اجتربالًب دتصههورای دینبیواه هزرنۀ اضههبف یواه
قول شهنبیتی  افز ده بر کبال، رب ب کن   ارن تصهور رب دفهوم انتزاالی، هردن اربش برابریدصهرف دی

«  داری« اسه، ک  »دبفب   تحر  انفعبال   سهردبر (، »لسهربن  فع 295: 1400جدرسهن ) نبلذرر 
 کن  ای جاران دیداری« را تب ان ابه نبشی اب »شیء ارگی   القمند، سردبر 

کوش  تب دفبهدم ظبهرًا دتعبرف را، قطع نظر اب تعررف ب  مندن برب بدبنی اس، ک  جدرسن دی 
انتزاالی   یودبسن ۀ هرک ام، در نوالی رابطۀ دربلدتددی  تنابتنگ بب رد رار بببتعررف کن   ر شنی  

هبی دختلف در ببفتبر  ردزگبنتند گی  ای دستقدرًب بستای دارد ب  درهم  رسبری مندن تعررف تببه 
مدنی  ای اب جنس جستبر الات  ن  غبر، کبر، ک  بددن فشردۀ کمم  انتسبج دفبهدم نبهران در تبفت 

هب  برای دثبل، د رندسم در تعررف  برای گشبرش افقی تببه اس، ب  ر ی ان رش ،   ب  سوی نبان رشد ه
افی ب  شیء ارگی، بلد  هرچندن  اکنشی اس،  ده ، ن  فقط  دس، دیای ک  جدرسن اب آن ب تببه 

قرن   ا ایر  اجتربالی  برستبر  در  بببتبب دحض شیء ارگی  اب  فراتر  بسب  هه  آن: »د رندسم  برابر  در 
یواهبنۀ کلی  اس، اب رک جرربن آردبن  1نوبدهم هه بغدبنی اس، اللد  شیء ارگی، رب کنش نربدرنی 

(  رب دثًم در بببتعررف یود  53گی ر بدره« )هربن:  بداری فزارن ه در سطح بن برای جاران انسبند،
ب  را  د   ارن  لسبسبیتبرگراری،  دبرکسدسم    تربدد،ستدزی اسطۀ هماب  بب  ار ئبلدستی   شبن  یواهی  

 دارد:کنشی بب رد رار  ادیها ، ب  هم

ک  دؤر   هربنی  حقدق،   کلد،«، بدش اب آنتررن احدبم ها  دانی بر »ارندحدم
یود ها  ]ابدنظر دبرکسههدسههم[ ببشهه ، دنظر   ددزانی اسهه، ]در نق  حقبند، 

دبرکسههدسههتی[ برای کشههف حجبب اب مدسههتی ار ئولوژی   لرتوافدنی بر دبهد، 
شههنهبیتی  دنفی نسههاه، ب  دفهوم »ترهبدده،« را در  »کبذب« آن  ارن دوضههع ر ش 

بخشی« ،توان در  ک  »تربددای هم دیهبی لسبسبیتبرگراربن سبب کبر هربن فلسف 

 
1. symbolic act 
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صههراح، تح، النب رنی مون تفب  ، سههدمن، لراَکنش   نبهراونی تدذرب را ب 
 ( 68: 1400کنن  )جدرسن، دی

بنببر هردن دقبرسهه    دقببلۀ توأدبن اسهه، ک  تنهب در الرض رک جرل ، دفبهدم دجزاری مون فرد    
هبی سههبرتر را در ادت اد کن ،   در گبهبن ی دییبنواده   جبدع  را ابنظر سههبرتر بب رد رار دفصهه 

کن  ب  ر ردرد  دسه، داده اسه،،  صه  دیب   دسهتق «تعررفی ک  آلتوسهر اب ر ابط سهبیتبری  »شها 
 گرادشی:

دار فلسهفۀ بب النوان »لرمم 2هم، ک  آلتوسهر بر ا  ندز هرچون گرادشهی  1حتب سهبرتر
بسبن ددبنجی    اری ک  اب نهبد یبنوادهگدرد، در ر ار، نرون گری« یرده دیددبنجی

بور کلی )دوضهوع  کب ی(   سهبیتبر باقبتی جبدع  ب تجربۀ کودکی )دوضهوع ر ان
دسه، داده اسه،، ارن سه   اقعد، دجزا را اب ًا ب  رک دخرج  نق  دبرکسهدسهتی( ب 

شهبن کرر ناسهت  اسه، ک  آشهدبرتررن  لن اریدشهترک فر  ندبسهت ،   منبن ب  هرسهبن
ی، تبررخ یبنوادۀ سلولی  بورژ ا،   »هراراری«   جوه دردز ددبن سرنوش، سوژۀ فرد 

داری دلی را نبدر ه بادرد )جدرسههن، دنبسههاب  باقبتی بر سههر الاوری اب سههردبر 
1400 :54-53 ) 

رک اب ارن دوارد، رب دوارد درار، تربرز   تشبب  دقوال  را ب  سود ردی اب ارن د  نوع جدرسن در هدچ
دسههتقه  آنههب را هرواره در هرهبن رهب شههاه نسههاه، )نهب(ارن  دهه ، بلده رابطهۀ سهههبیتهبری فدصههله  نری

 کن  هبی یود لحبظ دیتحلد 
 برگش،  ای   غدریطی اس،: در الدن رف،اقت بی سرش، دربلدتددی آن، مری فرم جستبر، ب 

کن   اب ارن نظر،  سببی دیددبن تعررف ارجببی   سلای دفبهدم، مندن نوسبنی را بببنربری   برجست 
تر    بر تن تر   در الدن حبل کن تر اب تفدر غدردربلدتددی اس،: جستبر بب ارند  مبالکحرک، جست 

تر نوسبنب  آن ددبن دابحث دتنوع، دلد  دادنۀ نساتًب گستردهلوربتر اب تفدر ب  شدوۀ سنتی اس،، ادب ب 
تبرنورسی  بع ی اس،  ه ف اب جستر اب تفدر تکاش کوتبهاش کن تر،   بردار حرک،برآرن  لدشرف،
ب  کبستیدربلدتدک،  توجد   نبرسبریجبی  ارن  بب  دواجه   نظرر ،  ردربرمای هبی  اگر  حبل  هبس،  

هب  تواندم توقع داش، ک  فرم آن بریمف نبلدوستای جستبر را بببتببی اب  ح   ابژۀ آن بادررم، نری
 
1. J. P. Sartre         2. A. F. Gramsci 
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نبگزرر دحتوارش، آن  گسس، ببرستۀ فردول هبی  ، سبده   ر ان  هبی دنطقی اس،نورسیمنبن ک  
ده ، تب ب  تفدر البلربنۀ  ببش   هردن فرم لدچد ه اب ق ب ب  بدبن دخد   دحتواری دتخلخ  بدشتر راه دی

نبلذرر  دبرۀ انسجبم جستبر را لدش اب دحتوا، در »ساک« دربلدتددی نوشتبر آن ببر  جس،،   یل 
لردابی تبررخی، رب هربن  لاوی ر ار،اش، ببر  ب  الدوستای مندن فردی را هم فراتر اب سبیتبر ر اری

  گررختۀ دتاوع جستبر نسا، داد  هبی جست ر ار،سببی« اب یردهراهاردهبی »تبررخی

 ی بند جمع    3
هبی نثر یودآگبهبنۀ  فر شههینرونۀ االمی جسههتبرنورسههی ب  سههاک   سههدبق دربلدتددی را اب جلوه 

ــی  جدرسههن در  ــیاس گاه س گذاری  تبررخ در دتن توان سههراغ کرد،   نقش کلد ی در ن دیناخودآ
توان  سهببی در هربن نخسهتدن جرل  اب دق دۀ کتبب دیر ار، را اب توصهدۀ اکد  جدرسهن ب  تبررخی

بسب هرچون فردبنی کمم هههههه ک  دبنن  حدری قببع،   ای: »هردش  تبررخی کن! ارن تدد درربف،
گاه ـسیاـسی  آر  هههههه باعًب بر ضهردر  ، اب لدشهدنۀ هرگون  تفدر دربلدتددی بردیفراتاریخی ندز ناخودآ

ی  (  جدرسهن یود در اجرای ارن حدم،  11یوش نشهسهت  اسه،« )هربن:   یاـس گاه ـس را ب   ناخودآ
لاوی دورد نظر یود تح، النوان »تراردزگذاری«،   کبربسه، ارن دشهی  دربلدتددی  شهنبسهی ار ش 

هبی رئبلدسههتی   نبتورالدسههتی ایتصههبص داده هبی د رندسههتی اب ر ار،در راه تابرشههنبسههی ر ار،
قولی ک  اب یود ا  نق  شه ، بببنورسهی لرسهربن لژ هش اب اسه،  ه ف جدرسهن اب تراردزگذاری، ب 

جوری هبی لبسهختر،   راهک  بددنۀ برح دسهئل  در افق لدشهبر ی آن گسهتردهمنبندنظری تببه اسه،،  
توان  سهو دیبرای دسهبئ  دطرح در ارن بددن  هروارتر ببشه   دعرفی   کبربسه، تراردزگذاری را ابرک

شههرول   ارن ر ش در قدهبس بهب دسههتاهبه نظری  هره   1گزرنی   هرهب نه سهههببی  به  قهببلده، لراکنه ه
 فرانقد  تعادر کرد؛   ابسهوی درار، ب  اق ادی در جه، گسهترش الاوی دربلدتددی  تخفدف هابی

تر  شنبسی تفسدر، ب  دنظری فراخاب حدطۀ دتون ادبی رب فرهنای  دنفرد   اب سطح دجبدل  بر سر ر ش 
 توان نسا، داد در سطحی ببالتر دی

یدزتررن د  النوان اب ج ل درار یبصد، جستبرنورسی، تأثدر دبن گبر آن اس،  برای دثبل اگر  
داری د رندسم: دنطق فرهنای سردبر [(   »لس، 1401]  1971جستبرهبی جدرسن، رعنی »فرانق « )

( دی1379]  1984دتأیر«  بادررم،  درنظر  را  انتشبر  [(  اب  ده   مهبرلنج  گذش،  بب  هنوب  بدندم 
 ه اس،  تببگی   گدراری  شبن مدزی اب ح      ق ر  تأثدرگذاری  ا لدۀ آنهب کم نشهبی اصلینسخ 

 
1. combinatoire 
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بببن ببش  رب بببن اصلی، در  هلۀ ا ل اب ارن د  اثر در نظر یوانن ۀ ادر ب، یواه اه  جبدعۀ فبرسی
آر ، تب اب  دبن ۀ آنهب بردیدهی جستبرگون  ب  د بددن ب رهی  لی دغفول ساک نوشتبر   شدوۀ دتند،

 درببرۀ تقبب  ددبن کبر اجابری   رضبر،  شبن )دثمً من ان ب رعدحتوای هرمن  دربلدتدک،  لی ن 
نربدرن  تجرب  هبی بن ه(  ب  ارن االتابر، نوشتبر ب  ساک دربلدتدک   در قبلب  یببر، رب دگردرسی  

ب  سه  بر ذهندتی دعتبد  بد ارببشی اس،  ببنگ  بب رقدقجستبر، هرچون  هه ان رشی   سببی جستبر 
ای در  ح  »فرانق «، ب  رک فص  دفّص   ص صفح  ای درصفح افزارش حجم آن اب رک دتن سدزده

گاه سیاسی   شود هه اب ش   اثربخشی آن ندز ب  هربن نسا، کبست  دیناخودآ
کش ، کنج هر مدزی   کنبری سرک دی نثر دربلدتددی دعرواًل لدش اب تصررح دسئل ، ب  هر گوش 

داد دعرول در مندن نثری، اب غنبی در ن توی آن را درآ رد  ابهبم   ابنبب  کوش  تب ت  کب د   دیرا دی 
هبی برآد ه اب اناوه دواد   دصبلح ا لد ، گبه  گشبری  سبرۀ لرسشاش در گره گدرد   اب تعل آن دبر  دی

دی سنادنی  دربلدتددی  نق   اصلی  دسئلۀ  سر  بر  لرس  حتب  جدرسن  گفتربن   کن    ف بی  در  بنی 
لرسش اصلی را ابدنظر نق هبی ض دربلدتدک، آف،  ای بر  دسبئ  حبشد دجبدالتی   انابش، یرده

ده ،   در مبرموب نق  دبرکسدستی، بهبی البم برای ند  ب  مندن شنبیتی   شنبسی قلم دیلرسربن
یدز جستبر اگرم  گبهی ب  بهبی نابه تن  تدز آن تربم  بدبن درار، لحن کن    ج لاب ارن نظر،   ب 

دبرکسدی  نق   البدۀ  هرچنبن  ادب  توان شود،  تقمی  اس،   دصرف  دستی  ب   دعتبد  یوانن ۀ  فرسبی 
نتدج  ب   ب دتر  اگر  جستبر  نبهروار  لرلدچ    دسدر  در  اللری  دقبلۀ  رب  ر اری  دلروس    گفتربن  ای 

ر یدن ان دلزدگی    دوجب  ک   ندس،  د ر  نرس ،  کوره گدر  ارن  ادادۀ  اب  یوانن ه  راه شود،  گردانی 
س،، دررآشنب   ب دبببده  شفبفد، ان رش    سرال، انتقبل فدر  هبی تفدر سررا سوی هربن شبهراهب 

جبی راه    یود دستب رد ب ی ندس،؛ دشد  اب جبری اس، ک  مندن دستب ردی را ب یودیالات  ب 
لردابی   ر ش تحلد  دنطقی   دحبسابتی، اب ساک   سدبق تفدر دربلدتدک انتظبر داشت  ببشدم  نظرر 

ده ؛ هرچنبن ک  جستبر  ان ربدی، ب  جستبرنورسی دربلدتدک تن نریتجربی درببرۀ جزئدب   لدش 
ده ،  لو ارند  صور   نبد  رب دقبلۀ اللری ق  نریندز ذاتًب ب  نتبرج دنطقی حبص  اب دتونی مون درس

غبدض   دحتوای فشردۀ آن در حجم رک کتبب درسی   بب حوصلۀ تربم تشررح   ترقدق ش ه ببش   
ای نبمدز  غبرب نخواه  بود، ببرق ای اب رک تربدد،  هردش جستبر جز ببرق حتب در ارن صور  ندز  

ای اب کرد کبر  ای اب رک سبیتبر کلی را، آن هم تنهب در هدئ، دقدق ک  در بهتررن حبل،، تنهب تد 
گذارد   بس  سه  اس،، ک   اشدبفی  دربلدتددی  تنبق ب  دفهودی در اش، ب  نربرش دیلدچد ه 

کش ، اب ق ب بر آشفتای ارن کمف سردرگم در نظر یوانن ۀ جستبر  قتی ب  درابا دی   قبلب جستبر
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هبی دفهودی در جستبرنورسی  جدرسن ندز تقبب شود  ب  هردن ترتدب، برای انابش، یردهافز ده دی 
ب  ابای لردبرای دحتوای آن  ظبهرًا هدچ گشبرشی دتصور ندس،؛ ادب اب ارن صور  دتصلب شبر  

 رگذش، بتوان د
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