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 شرحی بر احوال و آثار مید
 

 مقدمه
وس ج هنبنت مید از زنمی  ه دفة اوتمینی امایل  نن بی ت  امنیکیدت که همناه بی وین ی ویماز  

تییداای  مشاایهین بسالااة قخ ااتین قاسااة ونانمیوی اا  م از م د ااین مکتااب ویمعااهواایهتس م ریااسیی از 
 آید.   تیکینس به تمی  می

انن رغدغة ویمز  ا بال م ایئل اق اینی قالطاة نزیمات ویان   ا آزمییشا،یه م کایقسن         
ا  اوتماینی باسر.    راری اق،یزه ومنکز ویمز  ا زقدنی اقفنار  اهنار بداقی ی آقچه به مید الهیی می

تییدی اوتمینی م انتالیر ماهنش به اصسل مکتب ونانمیوی ا    یطن بیش از بدش به  مانوعسق ص
تییدی ر آم ر که ر  دیت هس فه ونبیات تاده ادات. ر  ما اع ام یا        ام  ا ر  ک ست ویمعه

کییاده ر  وأدایس    تیی  اوتمینی ادات کاه قالاش  هیان      هیس سف م ر  همین بیل ی   مان
تییدای اوتماینی راتات. اداکفسن      تش بسیا  ر  ای ایر  مان  تییدی تیکینس م کس مکتب ویمعه

اقد که  تیی  اوتمینی به وصسین کشیده ( مید  ا ر  هیئت ی   مان2978( م تسلیینگ )2994)
 مایتی مشخصًی اوتماینی از م ایمین آتایی  ونانمیوی ا  ا ائاه کانره ادات. واین ریاسیی ر           

وانین ذهان    دفة ق ل نشتاتة امنیکایی اصایل   ام ر  میین ه »دتییش از مالیی تیم  مید نفته بسر: 
 «.هس فی  ا راتت

ر  طسل رم ۀ بییت نسمی میدی وز وعدار  مالیلهی هیچ ارن مکتاسبی ر  هیئات کتایف از ام    
میتشن قشد. ام صسر معتنف بسر که قستاتن کتایف م و میاع م وادمین م آم رن اهکای ش بان  م        

رار. هیچ چیاز   ن اهکی ش بیش از کتیبت آن بهی میکیغش بس رتسا  م ویقکیه ادت. ام به ابناز م بیی
را ی و نباة اصایل م    هی  معیای  وساق ت از طنیق ونیین زقدۀ نفت،س م ژدت ام  ا بیش از آقچه می

 ,Meltzer and Manis)کنر )ق،یه کیید به:  اهکی  بدیع صسر  ا به ری،نان اقتالیل رهد صستایل قمی

(. ر  طاسل بایش از چهال دایل هعیلیات      Ritzer, 2011: 482؛ Cottrel, 1980: 49-50؛ (23 :1978
مالیلاه ر  زمییاة هس افة اوتماینیی      15آقکه کتیبی میتشن کیادی بایل  بان     راقش،یهیی مید بینسمی م 
معیای   ننایی قمیرینی تخصیت اوتمینیی  هتی ننایی اوتمینیی آنیهی اوتمینی م آنیهی وعیمل



 

 نُه

های  وانج    میتخیی از قستاته وات نیسان  2م  کاقد  2934میتشن کنر. این مالیپت  ا ر  دیل 
 وسان به مسا ر زین اتی ه کنر: ونین مالیپت مید می میتشن کنر. از مه  1هنبنت مید

 6آنیهی اوتمینی م آنیهی معیی ●
 4هی  هس فی ا  ر  بیف  تته ویشیهیرهییی وهت مقع قظنیه ●
 5تییدی مفنمض ب،ینر؟ بیید  مان چه مسقسنیت اوتمینی  ا می ●
 3دیزمکی  آنیهی اوتمینی ●
 7تخصیت اوتمینی ●
 8 مش نسمی م اق ین هکس  ●
 9را  بنراتت  هتی نناییقه از قمیر معیی ●
 21وکسین تخصیت م کیتنل اوتمینی ●
 22اقدازهی ما عیت نییی چش  ●
21طییعت نشتته ●

 

 26اش م یمین هس فی  میسی ویمز م ریسیی ر  ب تن امنیکییی ●
وعدار  از راقش سیین م  قظین آ وس  ماس هیی چای لز ماس یس م     2962بعد از منگ مید ر  

های  ر     کا    هی  میاد ر   هی م دخیناقی هیی نفته قستته آم   م ودمین ردت منیت مس  بی ومع
تییدی اوتمینی ر  راقش،یه تیکینس م بنصی از وزمات ر مدای کاه راقشا سیین ر  دان       مان
از اهکی  م آ اء ام  ا چیپ کنرقد. این چهای  اران ر مدای    هی  ام ق،یتته بسرقد چهی  ارن  ک  

ویدقسی ای کانره   ننهتید که مید ر  راقش،یه تیکینس ا ائه کانره باسر م راقشا سیین      ا ر بن می
بااسر.  هاای  اقتشاای قییهتة صااسر ام وکمیاال تااده   قستااته هاای م رداات بسرقااد م داادس باای ییرراتاات 

                                                                                                                                  
1.  Andrew Reck 

2.  Selected Writings: George Herbert Mead 

3.  Social consciousness and consciousness of meaning (1900) 

4.  Suggestions towards a theory of the philosophical disciplines (1910) 

5.  What social objects must psychology presuppose? (1910) 

6.  The mechanism of social consciousness (1912) 

7.  Social self (1913) 

8.  Scientific method and the individual thinker (1917) 

9.  A behavioristic account of the significant symbol (1922) 

10. The genesis of self and social control (1925) 

11. The objective reality of perspectives (1926) 

12. The nature of the past (1929) 

13. The philosophies of Royce, James and Dewey in their American setting (1929) 



 

 ده

 از:   اقد این چهی  ارن به ونویب دیل اقتشی  نیی ت
 میتشن کنر.  2961که آ وس  مس هی آن  ا مینایش م ر  دیل  2هس فه نصن بیقن. 2
 ییهت. اقتشی   2964بی مینادتی   چی لز رابسیس مس یس که ر  دیل  1ذهنی صسر م ویمعه. 1
کاه منیات ماس  آن  ا میانایش کانر م ر  دایل        6هی  هکن  ر   نن قسزره  وییش. 6
 میتشن تد. 2968

 اقتشی  ییهت.  2968بی مینادتی   چی لز رابسیس مس یس که ر  دیل  4ملهس فة ن. 4

اتتهی  م مالیسلیت بیشتن  ییهته ادت.  ذهنی صسر م ویمعهت  کتیف  از بین آری  مید بی
ا  از چی لز مس یس م مالیپت وکمیسای ر    این ارن  ا ر  چهی  بخش بی اقیهیوی مشتمل بن مالدمه

 تیکینس چیپ کنر. اقتشی ات راقش،یه  2964دیل 
قمیییق،ن م بیم  مفیهی  م م یمین نمدۀ هس افة اوتماینی م    ذهنی صسر م ویمعهکتیف 

ام  5ننایی قمایرین  الخصسص  ئس  اصسی اقدیشه م مییقی وعیمل تییدی اوتمینی میدی نسی  مان
 دس م قیز مشنف هس فیی وی ارای  م مکتب قظن  مید از دس  ری،ن بسر. از ی 

قن قنم ت را ر که وایش از م مر باه مالدماة نیلمیقاة چای لز ماس یس م       ر  قستتی  بی
متعی یًی متن اصسی کتیفی ق،یهی مسوز باه زقدنیییماة میاد بیفکیای  م واأم وی مختصان ر  بایف        

 ابسالی اهکی  م آری  ام راتته بیتی .  
 

 زندگینامۀ جورج هربرت مید 
دلی از اییلت میدیچسدات امنیکای   ر  تهن دیمت ه 2836هس یه دیل  17وس ج هنبنت مید ر  

از کشیشاین   3کنره چش  به وهین نشسر. ود  وس جی هیینی مید ا  مشهیی م واصیل ر  صیقساره
کانر. مایر     های  ماشهیی تانکت مای     کسی یهی  ویمع بسر م ر  مالیی ویشسا   مبیقی ر  ننرهمییی

باسر کاه ر  آن رداتیم رهی      ا  مشهیی م ویس یتن قیز از صیقساره 7بیسیی،ز وس جی الیزابت ادتس ز
. (Coser, 1977: 341)هکن ی وعسالیت اص  ی م بس م ئسلیت اوتماینی ا زش ماپیای راتات    

                                                                                                                                  
1.  The Philosophy of the Present 

2.  Mind, Self, and Society 

3.  Movements of Thought in 19th Century 

4.  The philosophy of the Act 

5.  symbolic interactionism 

6.  Hiram Mead 

7.  Elizabeth Storrs Billings 



 

 یازده

ر  اییلات   2زمیقی که وس ج به هفت دیل،ی  دید ود ش هیینی مید صیقساره  ا به تاهن امبانلین  
 1 یس هان مسنظاه  امهییس قالل مکین رار؛ به این رلیل کاه کایل  الهیایت امبانلین از ام بانا  واد      

وأدیس کانر. تایفنر    2866ر  دیل  6رنست کنره بسر. کیل  امبنلین  ا کشیش وین وی تیفنر
طسب ماب ته به ومعیت کسی یهی  ویمع بسر کاه از بالاسس داییهین م     از کشیشین میی ز م اص ح

های    اش از قخ اتین کایل    کنر. کایل  امبانلین باه رلیال قظایی آمسزتای ویشانهته        زقین رهیا می
واشینهت. کایل  امبانلینی     وسداتین  ا بانا  واصایل مای     امنیکییی ر   نن قسزره  بسر که داییه 

بااه زقااین امکااین واصاایل واای اصااش مااد ک   2842قخ ااتین کاایل  مخااتسط ر  امنیکاایی ر  داایل 
 .(Coser, 1977: 341)کی تییدی  ا رار 

 ان از رم ان کسرکی وس ج اط ا چیداقی ر  ردات قی ات. آقچاه معساسی ادات ام رم     
واصی ت ابتدایی م متسداطه  ا ر  امبانلین باه اومایی  دایقد. صایقسارۀ واس ج چیاد وعطای ت          

ا  ر  قیساق،سید نش اقدقد. وس ج ی  صساهن بز گ راتت که چهی  دایل   ویب تین  ا ر  مز نه
 .(Miller, 1973)ون بسر م بی کشیشی از اهیلی هنیمیقت قینادکی ازرماج کنره بسر  از ام بز گ

هنبنت مید وس از اومیی ربیندتین ر  تیقزره دیل،ی ما ر کایل  امبانلین تاد. ام     وس ج
رار. ام  ر  کیل  به اربییتی تعنی وی ی  امنیکی م اق،س تین بیش از ر م  ری،ن ن  اه قشاین مای   

 اقد.   ا راقش سیی ودّ ی هستیی ی متینی م رف م مهنبین وسصیف کنره

نشتت م ا ریة قیچیز  بنا  صیقساره صسر به وای  هیینی مید ود  وس ج ر  2882ر  دیل 
 نشاتت. 

هی م مخی ج زقادنی صایقساره ر  کایل      میر  وس ج وس از منگ تسهنش بنا  وأمین هزییه
 میصسف ننرید. 4هسلیسک امبنلین به ود یس مشغسل تد. ام بعدهی به  ییدت کیل  مسقت

واصای ت واس ج ام   میر  وس ج هانر  ماشهیی بای وعسیمایت ویاس یتیی باسر. ر  طاسل        
آم ر م هنزقد صسر  ا به اق ایی قیاییش  مزاقاهی مطیلعاه م انمایل       هی  پزی  ا به نمل می منا یت

کنر. آ زم  الیزابت آن بسر که وس ج وسان وای وای  وای  واد  ناشا ر م ر        قی  رنست می
 ک ست کشیشی م یای ر آید. وس ج بعد از هست ود  بنا  اراماة واصایل ر  کایل  امبانلین    

 صدمتی مشغسل به کی  تد.   ر   دتس اقی ر  تغل ویش

                                                                                                                                  
1.  Oberlin 

2.  homiletics 

3.  John Jay Shipherd 

4.  Mount Holyoke 



 

 دوازده

مید ر  طسل واصیل ر  کیل  امبنلینی ه ای  بایک  بان ماایط کایل   ا اغییکییاده قییهات.        
هی  هکان  م   کنری به لایظ وسیییی اقدیشه م قسآم   هی رهیا می ننچه کیل  از بالسس قعفی م ا سیت

اقدیشای واس ی بای وعصاییت رییای م       دان متن ی قیسر. وازی هی   متیفکناقه م قساقدیشیقه چی بییی بی ی 
هی  نال قی به تادت میاد  ا کاه ذهیای وسیایی صا س م قاسآم          مخیلفت بی هن قسا قساقدیشی م باث

منسهای  تاس اق،یز    هی  نیلمیقه م نفت هی  نسمیی ودل آز ر م ذهن ام  ا که وشیة باث راتت می
 مح م ئسپن کایل  از یا     کی اقه م صش  م بی ع مایهظهکنر. مساق م بناق،یزاقیده بسر دیناف قمی

هی  ر دی بیش از بد ک می امبنلین از دس  ری،ن مسواب تاد کاه واس ج واسان باه        دس م بنقیمه
اقدیشیقة کیل  امبانلین بنصیازر م واد ی یً انتالایرات صاسر  ا باه اص  یایت         هی  وزی مخیلفت بی  میه
مان بی ات دایل    »بدهد. ام ر  وییی صیطنقشین کنره بسر که هی  ویس یتیین از ردت  م یای م آمسزه

« م ات صاانف کاانری واای آقچااه  ا کااه ر  بی اات داایل امل زقاادنی  آمسصتااه بااسریی از ذهاان باازرای  
(Schellenberg, 1978: 39; Coser, 1977: 342). 

بانرا   بانا     التاصیسیی وس ج به کی هی  نسقاینسقی از قالشاه   طی ده دیل بعد از هی غ
دسوی م کیقایرا وای واد یس صصسصای ونراصات. ام ری،ان هکان وأدایس          آهن ر  مییه اهابداث  
ا  اربی ر  قیسیس ک  ای که زمیقی آ زمیش  ا راتتی از دن بینمن کنره باسر م اغساب     مزقیمه

کنر. ام همچیاین باه رقیایل مفانر  بانا  صانمج از        م ت صسر  ا صنف مطیلعه م کتیبخساقی می
رمدات م  هیاق    2ی هی   مبی بسر. ر  این میین ام بی هین  کیداتل هی  هکن  م وشفی هش ویش

قستت. آقاین   تفیق رم ان واصیسش ر  کیل  امبنلین منامرۀ رائمی راتت. نه،یه بنا  ام مطسب می
ا  رنمومیاد باسر. واد ش     هی  نسمی بسرقد. کیدتل از صیقساره رائمیً ر  نفت،سهی  نیلمیقه م ر  باث

م از بیث دییدی منر بیقفسذ  بسر. ها  واس ج م ها  هیان  ذهیای وسیایی       ام کی ر  هیمایی راتت 
رنناقدیش م صنرم ز راتتید. آقین اغسب ر صصسص اصسل نسا  وسزیتیاس بااث م مالاسپت بیایت      

کنرقاد. آقاین    اوتمینیی طییعتی مییدییت اق یقیی متیهیزی ی تعنی وکیمل م نیل  ه تی  ا بن دی می
کای  امبانلین بسرقاد. باه وای  مییباث رییای م         غیننسمی م مایهظه محی  هنرم میتالد وسّ صش ی بی

هاای  م اایایت وزماای از رنناقدیشاایی صاانرم ز  نیلمیقااه م بیم هاای  دااکسپ  مااد ن      آمااسزه
معتالاد ادات هیان  کیداتل واأرین       (Schellenberg, 1978: 39-40)کنرقاد. تاسلیینگ    را   می ویقب

  هتی   راتت. یعی م نسسینمیالی بن وس ج هنبنت مید ر  ننایش به نسسی طی

                                                                                                                                  
1.  Henry Castle 



 

 سیزده

ودامی رمدتی کیدتل م مید صصسصیً ن  ة آقین به واصایل معای ف م ک اب کمایپت     
بانا  اصاش ر واة کی تییدای      2887نسمیی آقین  ا به راقش،یه هی ما ر کشیقد. کیدتل ر  دایل  

 ا تد ر  هس فه به هی ما ر  هت م مید  ا باه همناهای بای صاسر م ایف کانر. آقاین ر  های ما ر        
 اویس تدقد م بیش از ویش م یل باث م هاص ر  بیف مسقسنیت نسمی  ا ییهتید.  ه 

های  هس افه  ا ما اس کییدهی واشافی اقتزانای م ر        تد م کا    مید ر  ک   بیقن می
ا  باه   کنر. ام ر  هی ما ر بایش از هان باسزه    ب یی   مسا ر و نید  م رم  از وهین ما ع ا زییبی می

 2 میاس میاد تاد. ایان ر    ا وسدایی      س فه اب یدی ) میقتی ( وشف م ن  هایدئیلی   ه،سی م ه
کنر. مید همچیین از میسییی ویمز قیز بهنه بنر م ر  نین بیل که ر  صیقة ویمز زقادنی   ود یس می

کنر م معسا  صصسصای هنزقادان ویماز ها  باسر. ایان رم معسا  های ما ر           کنر بنا  ام کی  می می
. کاسز   (Coser, 1977: 342)ا  مید نشاتاتید   هی م زقدنی بنهه م ریدنیهوأرینات نمیالی بن اهکی  

هی ما ر ننچه وشاف م ما اس کییده باسری     م تسلیینگ معتالدقد میهیت اقتزانی م هس فی ر م 
کنر م ذهن کشیفی رنناقدیش م و ت سنن ام  ا ویداخ،س قیاسر. ر  قتی اه میاد      مید  ا ا ییا قمی

تییداای هیزیسلسژیاا  وغییاان  تااته رهااد. باای آقکااه ر  آن ایاایی   انوصاامی  ننهاات از هس اافه بااه  م
وان م   وانی نسمای   تییدی  ا بسزۀ مسماس   تدی مید  مان ا  از هس فه ما سف می تییدی تیصه  مان
ا  اقتزانی ییهته بسر. م  ر  رممین دیل ا یمات ر  های ما ر باس       ون از هس فه به مثیبة بسزه نمسی

به راقش،یه پیدزی   هت. ر  پیدزیا  از ما ان    2888م ر  دیل واصیسی ر  آلمین  ا وشینهت 
م مییبث ر دی ام بهنه ننهت. صصسصیً باث قظن  ممقت ر  بیف ارا م ژدات   1ممقت میسهس 
تایی     مان 4وأرین  نمیق بن مید راتت. ام همچیاین ر  پیدزیا  زینقظان اداتیقسی هایل       6 هتی 

ممقات م هایل ر     (Coser, 1977: 343)ر. باه زنا  کاسز     هیزیسلسژی  امنیکییی مطیلعیوی اق یی را
 2884تییدی اوتمینی وأریننشا  بسرقد. ر  دایل   تییدی م  مان وشدید ن  ه م ونغیب مید به  مان

 بینر.تییدی بهنه  مید به راقش،یه بنلین  هت وی از مییبث ر   وس ج زیمل ر  هس فه م  مش
که به ریدا  م   هته بسرقد به ننمی واشینهت.   مید ر  بنلینی کیدتل م صساهن ام هسن  ا

بای یکادی،ن    2892ا  نیتالیقه م رلییصت،ی ر  امل اکتین  چید میه بعد وس ج م هسن وس از  ابطه
ا  از راقش،یه میشی،ین امنیکای   ویسقد زقیتسیی ب تید. ر  همین امان مید وس از ر ییهت رنسوییمه
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 چهارده

ی ت صسر  ا ر  آلمین قیمه ومیی نشاتات م ر   تییدی واص بنا  ود یس ر م  هس فه م  مان
 .(Coser, 1977: 343)مالیی منبی ر  راقش،یه میشی،ین مشغسل به کی  تد 

م  1واین ریاسیی   2مید ر  راقش،یه میشی،ین بی منران بز نی چسن چی لز هس واسن کاسلی  
ی وییادا    آتیییی م رمدتی ییهت. صصسصیً بین مید م ریسیی صمیمیت م  ابطة رمدت 6ویمز ویهتس

به موسر آمدی به طس   که م تی ریسیی  ییدت راقشکدۀ هس فة راقش،یه تیکینس  ا وشینهتی میاد  ا  
 بی صسر به تیکینس بنر. ر  آن اییی تهن تیکینس تهن  ر  بیل وسدعه م  تد دنیع بسر.  

وسدااعة صاایییع ودیاادی قاانه باایپ  مهاایونت بااه تااهنی وسدااعة کیلیااد ی ای اایر          
های  مایلی    الخصاسص وأدایس راقشا،یه تایکینس م کما       سیدمنویاهی نسای  هی  ب صناش آدمین

صیبیین صیییع بز گ چسن وین ر   اکفسان باه میظاس  واأمین بسرواة وأدایس راقشا،یهی تاهن         
تیکینس  ا به کیقسن واسپت اوتمینی م راقش،یه تیکینس  ا به ه ای  هکان  مهای  م وایذبی     

نیان    به ایان تاهنی زمییاه  ا بانا  تاکل      هی  نظی  م دنیع بدل کنره بسر. صصسصیً مهیونت
های  تاهن  باه میاره ر  میایطق م       هیی اصت هیت طیالیوی م آتسف م یئل اوتمینیی و یر ا زش

کانر م ماایط تاهن تایکینس  ا باه نیاسان آزمییشا،یهی بانا           هی  هالینقشاین هاناه  مای    ماسه
 رار.  راقش،یه  نا  میهی  اص ح اوتمینی ر  اصتیی   مطیلعیت اوتمینی م نسمی م اونا  طنح

باه   2891راقش،یه تیکینس اقدک زمیقی ویش از آمدن ریسیی م مید به تیکینس ر  دایل  
مطیلعیت اق یسی ر  راقش،یه ییل نشییش ییهت. هی ونی  ئایس راقشا،یهی   ادتیر  4 ییدت میسییی هی ون

وان  ر  تانس       دی هی صسادت تیکینس به   یبت بی راقش،یه طسب م بسیدونماز  بسر که می هنر ویه
امنیکی چسن هی ما ری ونیی تسن م ییل بنصیزر. ام بی ویشیهیر بالسس رم بنابان م داینت واد یس کمتان     

 ونین ادیوید به راقش،یه تیکینس راتت. ونین م ر صشین دعی ر  وسب م وشف تیصص
قخ تین راقشکدۀ این راقش،یه کی  صسر  ا بی وشف هشت ون از ادیوید ممتیز که ریاسیی  

ا   . تایکینس ه ای  هکان  ونویذباه    (Coser, 1977: 344)م مید قیز وزم آقین بسرقد آغیز کانر  
تییدین بدل تد. ها  میاد م    بنا  مید م ریسیی هناه  آم ر م به آزمییش،یهی نمسی بنا  ویمعه
)اصیلت نمال( بسرقاد. آقاین     5ه  ریسیی از ودیدآم قدنین مکتب هس فی مسدسی به ونانمیوی  
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 پانزده

هی  نسمی مس ر ادتفیره ر  نساسی   رقد که بی ادتعیقت از اصسل هس فی این مکتبی  مشبن آن بس
تییدای   هی  هکان  زقادنی بکشایقید. آقاین بای وأدایس مکتاب ویمعاه         طییعی  ا به ری،ن بسزه

ا  ر  ب ط نساسی اوتماینی ر  ایایپت متاادۀ امنیکای بنراتاتید. ن اتنش         تیکینس نیی نمده
تییدی م تکل رارن به مکتب  ونین م م رنونین ده  مید ر  ویمعه نمده 2تییدی اوتمینی  مان

های    هکن  مسدسی به مکتب تیکینس بسر. ر  بسالة قخ تین مکتب تیکینس که به ونانمیوی ات 
 ی وین ریسیی م وس ج هنبنت مید  نا  راتتید.  1تیکینس تهنت را قد هییدن ویهتس

شینهت م به آن راقش،یه میتالل تد. میاد  رنست راقش،یه کسمییی  ا و 2914وین ریسیی ر  دیل 
 مویهتس همچیین ر  تیکینس به نیسان دخی،سیین مکتب هس فی ونانمیوی   بی ی میقدقد.  

ا  باه   ( صادمیت نماده  2962ا2894هی  ا یمتش ر  راقش،یه تیکینس ) مید ر  طسل دیل
نی ا ائاه م  تییدای اوتمای   ننایای قمایرینی هس افه اوتماینی م  مان     تییدای وعیمال   بسزۀ ویمعاه 

هی  مهمی کاه ر    تییدی تیکینس ونبیت کنر. از چهنه ا   ا ر  مکتب ویمعه تیننران بنو ته
وای. م .   6واسان باه چای لز ماس یسی     راقش،یه تیکینسی وات قفسذ آ اء میاد ونبیات تادقد مای    

هی  ر   مید همسا ه ممساس از   اتی ه کنر. ک   3م هنبنت بسسمن 5م ث هی یس الس 4ادمیتی
رار م از مساواه   هی  ک   ون می هی م باث مید بسر. اننچه ام کمتن به وندش  سیین ن  هراقش

 ییهتید.   هی  مید ب س  می تدن بی راقش سیین ننیزان بسری راقش سیین مشتی یقه ر  ک  
 قسی د: اش می یکی از راقش سیین مید ر  وسصیف ام م تخصیت معسمی 7لئسقی ر کسونل

قشدقی بسر. ادتیر مید منر  باز گ   هنر م هنامسش ا  میاصن به مید و نبهبنا  من ر   ادتیر 
 م بسر که دییسی ون ابهت م  یش مقداکی راتت. معماسپً لیخیاد  مطیاسا م وی امی      م صسش

ا  مانمیقاه کاه    آمدی چیین که نسیی از لطیفاه  ما سف بن لب راتت که به بنس چشمیقش می
 .(Cottrel, 1980: 49-50)بنر...  نسید بظ می بنا  ب ی  می

ی که قزری  به چهال دایل از ب اس ش ر  راقشا،یه تایکینس      2962مید ر  امایل دیل 
نشتتی ر نین کشمکشی دخت تد که بین راقشکده م  ییدات م ات راقشا،یه باه مواسر       می
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 شانزده

ا  از  م  وخات   آمده بسر. این کشمکش به  د   تدت ییهت که میاد  ا ماراتات طای قیماه    
  صسر  ا ان ی را ر. ام ر  این قیمه  صد صسر  ا مییی بن ونک راقشا،یه م قیاز   بیمی دتین ادتعفی

ی واس از منصصای   2962آم یل  13قالل مکین از تهن تیکینس ان ی کنر. امی ی   مز بعدی ر  
دیل،ی ر نشتت. ویمز اچ. وایهتس ر  منادا  یایربسر م      38از بیمی دتین به طس  قینهیقی ر  

آمسصات م ها     تاییصت . ام ها  مای    وانین هانر  باسر کاه مان مای       نبیای  ام صاسش »نفته ادات:  
. ریسییی که از رمدتین قزری  م  بسری ر صصسص ام نفته ادت: (Miller, 1973)« آمسزاقد می
ونین ذهان ر  میاین ق ال ویشاین ه دافة       ام از ذهیی نمیالیً اصیل بنصس را  بسر. به قظنیی اصیل»

بهانه باسریی    ای بای  هی  وأرینناشا   کاه از ام ننهتاه    ن از ایدهراق  ان امنیکی از آن ام بسر ... قمی
 .(Dewey, 1931: 310)«  هت اهکی  من به کدامین دس می

 

 پارادایم منتسبه و مکتب متعلقه 
وسان نفات ریادنیه ام ر   یایل وی امتنهای  ما رن بان  هتای  ریادنیهی          بی ق،یهی به آ اء مید می
م قیاز قینمهای     2کییادنی   کیمای ر   اد ت وعیاین   ا  کاه وینیات رم   معتدل اداتی باه نسقاه   

مچنا  آرمی )اق ین( ر  صسق ما عیت اوتماینی م اصایلت ام    چسن اوتمینی ر   هتی  م قالش بی
ر  بنابن اصایلت ویمعاه ر  بنراتات وفهمای م  میکانر وف ایننناییقه مبان ر  ریادنیه واس ج          

ی بین آ اء میاد چاسن کاسز     تاسر. از ایان  م ب ایی   از مف انان م تا      هنبنت مید ریاده قمای  
( م ریسیااد چیاال 2975ی 1122(ی  یتااز  )2978(ی تااسلیینگ )2978(ی مستااز  م ماایقیس )2977)
( مدنی ه تید که مید  هتی ننا  اوتمینی م تالسی ادت که مشنف قظان  م  هییهات م   1115)

نچیز ون ادت. ام بی موسر اینی  یل از ه تییدی اوتمینی قزری   متش به دنچشمة اصسی  مان
تییدای اوتماینی صاسر صصسصایً      تییدای م ر   مان  تده ر  مکتب ویمعه ا  ادت ونبیت چهنه

رهاد )بادمن    والدی م قه اصیلت  ا به ویمعه ر  بنابن هنر مای  1آق ی که ر  قظنیة وکسین تخصیت
نانا   تایی  ما عیات   هنر آرمی  ا اقکی  کید( ر  ک ست ی  ویمعاه  هی  میاصن به آقکه  یبسیت
سر م آق ی که ری از ادتعدارهی  ذاوی م ویسی آرمی چسن صنرم ز ی وعالالی وفکانی   ت ظیهن می

تایی    زقاد ر  هیئات یا  ویمعاه     وعیملی  د ت دخیس  ی  د ت ا زییبی م وساقییی وف ین مای 
 کید.   ننا م وفهمی وسسه می بندیصت
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 هفده

وی ات  آقچه اکثن مف نان آ اء مید ر  آن اومیا را قد این ادت که ام هیس اسهی ونانمی 
تییدای ونبیات تاده اداتی ماداهع  هتای ننایی اوتماینی ر  مالیبال          ادت که ر  مکتب ویمعه

 تییدی اوتمینی ادت.   تییصتی ماو سقی بی ننایش ماهن به بسزۀ  مان  هتی ننایی  مان
وسان میاد  ا باه لاایظ اقت ایف وای ارایمی باه        بید  وی ارایمیوی   یتز  می بنادی  طیاله
م از قظان وعساق مکتیای باه مکتاب کایش متالیبال         2یف یی بندیصت اوتمینیوی ارای  اصیلت وعن

 . (Ritzer, 1975: 96-108)متعسق راق ت   1قمیرین
تییدایی کایقسن وسواه ب ایی   از      ق   م ب ط وای ارای  وفهمای م وف اینننا ر  ویمعاه    

ی باه  چسن م چنا  ویمعاه م قینمهای  اوتماینی بان آرما      تییدین  ا از دییرت م وفسس بی ویمعه
آهنینی صنرم زی مف نی ا زییفی ص س  اق ین م اصیلت ام به نیسان مسوسر  صسرآهنینی ویمعه

 ا  م تالل معطسف دیصت.   م هعیل م صسرمختی  م بیا اره
تییدی ام  ا مالید باه واشینش داییرت     ( معتالدقد اقت یف مید به ویمعه2978میقیس م مستز  )

دایزری بایلعکس ام بای     م اصیلت ویمعه بن هنر آرمی قمی ویمعه بن هنر م هرمسقی قینمهی  اوتمینی
 یسل والدی ویمعه بن هنری همچسن مبن م اصایف وی ارای  وفهمی هنر  ا قیز نیصن  صا س م هعایل   

آم ر. از ایان میظاان میااد ریادنیهی معتاادل ر   یاایل    ر  هناییاد وعیماال هانر م ناانمه بااه تامی  ماای   
د که ر  آن ننچه ویمعه ر  ونمدة بنهمکیش هنر م نانمه  قمیی وی امتنهی  م رن بن  هتی  اوخیذ می

 والدی را ری هنر قیز ماود ادتال لی آنیهی م  د ت وشخیص م وف ین ادت.
 قسی د:   یتز  قیز ر  بیف املسیت هنر یی ویمعه می

ویمعه بن هانر ادات قاه اصایلت آن. از ایان میظان        6آقچه ر  قظنیة مید تییین وسوه ادت م ئسة والدی»

کاه ر   ابطاة رییلکتیکایل بای یکادی،ن  انا         5م  تادییبیده  4اقادی هانرم متظایهن تاسقده     اصیلهنرم 
 .(Ritzer, 2011: 478)« ییبید نینقد م بنمز م ظهس  م  سای م رمای می می

ر  »قسی اد:   ویمعه بن هنر م قاه ر  قفای اصایلت آرمای مای     « والدی»مید صسر قیز ر  تنح 
رهیدۀ آن بیی  تمینی  ا بنب ب  هتی  و  و  اهنار وشکیلتییدی اوتمینی  هتی  ننمه او  مان
قماییی  کاه ر  آن    کیی ی ر  نسض بی کسیت اوتمینی معین هعیلیت ویچیادۀ نانمه آغایز مای     قمی
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 هجده

کیای . از   رهیدۀ آن م مسنه  ا به میزلة نییصان م آبایر واسیال مای      هتی  هنی  از اهنار وشکیل
های  هانر باه نیاسان مسواسر        میت تییصتن  یبسیتتییدی اوتمینی قمن به  د این میظن  مان

ص سی صسرمختی ی آنایه م هعایلی ر  مییداییت میاین هانر م نانمه والادی  ا باه نانمه م ویمعاه           
 .(Mead, 1962: 7)« رهد می

هی م مکیواب منباس      یتز  ر  واسیل آ اء مید م وعیین ویی،یه قظنیة ام بنب ب وی ارای 
ننایی قمایرین میاد بای اصایلت رارن باه ویمعاه م هانر         ت که وعیملبه هن وی ارای  بن این بیم  اد

تاسر   ا  ذهیی وعیین می معتالد ادت  هتی  آرمی ر  ر من متن یی زمییة اوتمینی صیص م به نسقه
م آنیهی اوتماینی م تاییصت صسیشاتن قیاز وای باه وای  ها  ر  اران ا وییطایت ذهیای از طنیاق             

یید. از این  م مید م دیین وینمان مکتب کایش متالیبال   آ هی  متالیبل بی ری،نان به موسر می کیش
 ه تید.   2وشین  آرمی م دیصته تدن تخصیت قمیرین متسوه ونییقیت ویمعه

همتی  اق ین ودا از ویمعه به این مسقسا  هی  بی هی  ممتیز م وساقییی مید بی  یسل  یبسیت
م یا    4دایً یا  دایصت   ادی 6م صاسر یای قامین    1م زر که اق ین را ا  هکان م ذهان   اصنا  می

واساقی  باه    بنصیداته ادات م از ایان  م  مای مای      3ادت که از و نبة اوتمینی 5دیصتی  اوتمینی
م تالل م م نر وی بینی  که بنصیدته از و ی ف اوتمینی ر  ر من ماتن ویمعاه ادات.    « صسر »

یای زمییاة   راقد که ویهی ر  ونیاین وعیمال هانر      ا مسقسنیوی می« صسر»م « ذهن»بدین ونویب مید 
آیید م لشا از بیث وی یخی والادی  بان ویمعاه قدا قاد.      به موسر می  7اوتمینی م ا وییطیت متالیبل

موسر راتته بیتاید بایرث   « صسر »م « ذهن»ملی چ،سقه وعیمل م ا وییطیت متالیبل  یل از اییکه 
آم ر کاه وساقاییی م  یبسیات اق این وهات کایش متالیبال یا  هدیاة           ننرقد؟ مید رلیال مای   می

بیسلسژی  م صیص قسا بنون بیساقیت یعیی اق ین ادت. مید همچیاین باه نیمال زباین م  اد ت      
کید م نالیده را ر اق ین ویهای مسواسر  ادات کاه بای راتاتن  اد ت         اق ین اتی ه می 8دخیس  

بخشادی بسکاه نیمال     ا  مای  وکس  قه ویهی به  یبسیت بیسلسژی  صسر از وعیمل م ا ویای  ابعایر وایزه   
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 نوزده

ر مقای  دیزر. بی زبین اق ین ریدنیه م قکته قظنات ری،نان  ا  وشین   ا ممکن می ویمعه زبین ونیین
  ماالاق  تاسر م بایپصنه از طنیاق زباین وعیمال اوتماینی       دیزری بی زبین کیتنل اوتماینی می ان مای    می
 ؛Coser, 1975نانرر )ق،ایه کییاد:     می ان مای   2صسرآنایه  ویادایی قامین   م )هکان(  ذهن به وکسین م

؛ 2688 ؛ ما یی وینیز ی2633؛ ادکفسنی 2991؛ رمچ م کنام ی Mead, 1934؛ 2978  تسقینگی
Cheal, 2005 ؛Ritzer, 1975 and 2011.) 
 

 هاب معرفتی مید  منابع فکرب و ریشه
های  قظان ی مشای ف     هی  معنهت م اقدیشة مید متعدر م متیسا ادات. قاساه   مییبع هکن  م  یشه

 وکسین اهکی  م آ اء مید وأرین ب زایی راتتید:   هکن  م ه دفة اوتمینی متعدر  ر 
قخ تی قظنیة پمی ک ر   ابطه بی این م ئسه که هه   هتی  ا نیقی   ویهی ر  دییة وطایبق  

 وشین ادت م مایط نیمل اصسی م م رن ر  وکسین  هتی  ا نیقی   ادت.  آن بی مایط امکین
ن بان رننناسقیی وطاس  م وکیمال     رمیی را مییی   اوتمینی م وز وکیمسی را مین که قایظ 

 هی  زی تی ادت م اییکه هیچ چیز وییدا  قی تی م،ن صاسر هنانانر م ا نیقی ا  م ماایط      نسقه
 کییده ه تید.   ا  متعیمل وعیین به نسقه

دسیی مکتب ونانمیوی   م هس فة اصایلت نمال کاه معتالاد ادات امپً آنایهی م تاعس         
 مر.  صس ت ابزا   وهت وطیبق بی مایط به کی  مای همسا ه امن   صدمید م هدهدا  بسره م به 

ر  رقیای  ما عای مواسر    « آن بیانمن »از این  م ر ک امن  اقتخیبی ادت. ریقییً ما عیات بالیالای   
های   تاسر. ریلثایً اق این    قدا ری بی نملی ر  وهین زی ت م ق یت به آن ادت که صسق م ودیدا  مای 

 معسسی تده بنایشاین قایهع م داسرمید ادات      معنهت م راقش صسر  ا ر  بیف وهین بنادی  آقچه
نشا قد.  ابعایً   هییده م قیکی آمد ادت کیی  می آقچه  ا بیلعکس بی کیید م  به صیطن ددنرهی بیی می

کیید. صیم ایً   هی م امس  میر  م اوتمینی  ا مطیبق کی بنرتین وعنیف م وف ین می هی ودیده اق ین
های   اقد پزی ادت تییصت صسر  ا بنوییة آقچه اق ین انهی ر  وی تییصت کیش،ن انن چییقچه اق ین

رهید بیی کیید. بدین ونویب مکتب ونانمیوی   بن وعیمل کیش،ن بی وهین  نم ً ر  وهین اق یی می
وینامسنی مشیهدۀ کیش،ن م زی ت وهین به صاس ت هناییادهی  وسیای م قاه دایصتی هی  ای اتی م       

 کید.  مینی وأکید میاهمیت وساقییی کیش،ن ر  وف ین رقیی  اوت

                                                                                                                                  
1.  self - consciousness 



 

 بیست

هی قظین ویماز م ریاسیی معتالاد باسر معیای  ومساه  ا بییاد ر          مید همچسن ری،ن ونانمیوی ت
آم ر و ت س کنر. آقچاه  ا بییاد از ایان داخن ر ییهاتی اهمیتای        قتیی  نمسی که آن ومسه به بی  می

ایان قظان باه طاس      رهاد. میاد از    می 2ادت که ونانمیوی   به قالش م اصیلت ناللی وعالل م صنرم ز 
که صسر واات واأرین قظنیاة را میان  انا       « میشأ غنیز   هتی »ما س  از م  رمنیل ماقع قظنیة 

های    کییاده  راتتی هیصسه ننهت. م  رمنیل ر  وف ین  که از وکیمل به ردت راری نمدویً به وعیاین 
یکای از صصسصاییت   کنر. بنا  میادی   صسر ی غینا ار  م غیننال قی  هتی  وکیه می ژقتیکی م صسربه

های م  اد ت اقدیشاه م وعالال      ممتیز م صیص اق ینی وساقییی ام ر  وغیین ونیین وکیمل به مدر وساقمید 
 (.  298: 2991صسر م هدایت این ونیین ادت )به قالل از: رمچ م کنام ی 

که معتالد ادت وفکان باه صاس ت اقعکیدای قماسر  از       1تییدی کی کنر  چهی یی  مان
 ادت.  هتی  وطییق تده 

های باه اباناز ایان قظان ونراصات کاه         هی م هیقکشییلی ت مید بی وسفیق قظنییت ونانمیوی ت
قشاین    العمال  های نکاس   راتتهی ا نیقی ا  صانهیً باه ماانک     6بییت  ا نیقیکی صصسصیتی هعیل
 م زر.   هی م ر  قمن ونیین مدامی هعیلیت مییر ت می قدارهی بسکه به اقتخیف مانک
طسییقه قیساق،سید  که بن اصیلت آرمی م میهیات صسرمختای     ال لوی  ی دیت مشهیی ادت

م زید م بن م ئسلیت اوتمینی م مظیفة اص  ی آرمی ق یت به اوتمیا  م م تالل اق ین وأکید می
 اصنا  راتت.  

های   میقتی ات آلمایقی قظیان هیختااهی      تشا ی هس افة کیقات م آ اء بنصای از ایدئیلی ات     
م ائسل  نننسقی وأکید را ر م به رقییل کشف م تییدییی آزار م تسییگ م ه،ل که بن هناننر م ر

باه نیاسان    4«مای »صسرمطسق م من هنانش قده به نیسان آهنیییدۀ وهین اق یقی ادت. به قظن این ه دافه  
کیی  که وهین چی ت؟ مید بی وغیین این قظن ایدئیلی اتی معتالاد ادات کاه      وعیین می 5«صسرهییی»

 (. Coser, 1977: 349تسر )ق،یه کیید:  مفهسی وهین وعیین می 3«صسرهی»به نیسان « می»بنا  
تییصتی که بن  هتی  هعسیه م  یبل مشایهدۀ   هفت ی مکتب  هتی  ماو سن م  هتی ننایی  مان

دایصت.   هی  بناق،یزاقادۀ ویدا  متمییال مای     ونراصت م کیقسن وسوه صسر  ا به مانک اهنار می

                                                                                                                                  
1.  contemplation 

2.  functional psychology 

3.  active 

4.  we 

5.  as selves 

6.  For us as the selves 



 

 ویک بیست

اوتمااینی کاای کنر قماایر  م میتفاای راق ااتن     هتاای ننایی ماو ااسن باای  ر دااه  صصسصاایت  
قالاش  کستید  هیدت می صصسصییت هنر  م  سمنم مشیهدات صسر اهنار که مختص هنی  از آن

 ذهن کیش،ن  ا ر  بنصس ر بی مایط کیی  ب،شا ر.  
کستاد   کیادی مای   مید بی آقکه اهمیت  هتی   یبل مشیهده  ا ر  قظنیة ماو سن وصدیق مای 

 و سنی  هتی ننایی اوتمینی  ا ویی،زین آن دیزر.  قمن قالد  هتی ننایی ما
مید معتالد بسر که  هتی ننایی  مان تییصتی ماو سن وهین زی ت  ا به طانز کای  انصایف    

 ا کاه باه مدایسة آن هانر      2کانر م اکت ایف قمایر    م ن  ت مادمر م چیزهی  ا به تدت دیره می
بییی م قظای ت وییمادهی  آن اصا ح     ویشوساقد بن صسر وأرین نشا ر م  هتی  صسیش  ا از طنیق  می

ننهت. به قظن میاد ماو اسن هایچ ر کای از آنایهی کیشا،ن م هناییادهی  ذهیای          کیدی قیریده می
قدا ر. بیپصنهی مید م ماو سن ر  بایف  هتای  اق این م بیاسان اصات ف قظان را قاد. ر  بایلی کاه          

ئل قی اتی میاد معتالاد ادات وفایموی      ماو سن وفیموی بین مکیقی   بیک  بن  هتی  اق ین م بیسان  ی
واسان باه صاس ت بنصاس را        نمده م کیفی ر  این صصسص موسر را ر. کسید این وفیمت  ا می

رهد ر  هیصسة مانک م وید  بی اداتفیره   هی  ذهیی راق ت که به آرمی امکین می اق ین از وساقییی
؛ 2991؛ رمچ م کانام ی  Ritzer, 2011نین  کید )ق،یه کییاد:   از زبین ر  بیف قاسۀ وید  وصمی 

 (. Meltzer and Manis, 1978؛ Schellenberg, 1978؛ Coser, 1977؛ 2994ادکفسنی 
 

 نگاهی مجمل بر آراء مید
ننایاای  تااییصتی ر  مالیباال والسیاال تااسر. ایاان مکتااب ویمعااه ننایاای قماایرین باای میااد آغاایز ماای وعیماال
ی کنرننایی دایصتی   وای ننهات م اتاتهی      تییدی  هتی نناییقة ماو اسقیی م کا   تییصتی م  مان  مان
 ییهت.  

تایی    وانین  مان  ننایاین قمایرین م تایم     ونین چهنه ر  بین وعیمال  ت  صیئب مید بی
اوتمینی امایل  نن بی ت  امنیکیدت. ام همناه بی وین ی ویمزی ویهتس م وین ریسیی از زنمای م  

تییدی تایکینس باه تامی      کتب ویمعهنشا ان م م از وییه 1ننایی مشیهین بسالة قخ تین قاسة نمل
 آید.  می

های م اداتعدارهی  ذاوای آرمای      ام بی والدی بخشی به رقیی  اوتمینی م بدمن قفای  یبسیات  

                                                                                                                                  
1.  symbol 

2.  pragmatism 



 

 ودو بیست

تاسر م   ا  ذهیای وعیاین مای    معتالد ادت  هتی  آرمی ر  ر من متن یای زمییاة اوتماینی باه نسقاه     
اران ا وییطایت ذهیای م از     آنیهی اوتمینیی ذهنی صسر م تییصت صسیشتن قیز ویبه وای  ها  ر   

آیاد.   صیزر م ودیاد مای   هی  متالیبل بی ری،نان از رل م از ر من رقیی  اوتمینی بنمی طنیق کیش
نیانر. از قظان    ونین مابد ر  قظنیة اوتمینی صاسر ر  قظان مای    ونین م مه   ا ادیدی« نمل»مید 

های  ماایط قی ات.     کییدۀ میفعل ماانک  مید ا نیقی   اق یقی صصسصیتی هعیل را ر م ر ییهت
ا   نمل مشتمل بن چهی  منبسة غنیزهی ار اکی ما دی ماق یی نمل ادات. باه زنا  میاد  ابطاه     

رییلکتیکی بین چهی  منبسه موسر را ر. نمل اوتمینی تیمل رم قفان یای بایش از رم قفان ادات.      
لاة هناییاد   کید. مید ار اک  ا به میز نمل ا نیقی    ابطة بین هنر م مایط زی ت ام  ا وعیین می

تسر اقتخیف تاده ادات.    نینر م ر  اق یی نمل ویدخی که به مانک راره می هعیل مفنمض می
نسیاد. تایسۀ اصاسی     کید م به صس ت قمیرین به آن ویدا  مای   ن مه هنر مانک  ا وف ین می به

های م ها  بیساقایت  ایر  باه       نمل اوتمینی از قظن مید ژدت یای اراهیدات. بای آقکاه ها  اق این      
راقاد. از   هی  ا  یر  به هه  معیی  آنیهیقاة ژدات یکادی،ن مای     اقدی مید ویهی اق ین ژدت نفت،س 

های  ا ر    آمایی ه تید. این امن وساقییی متماییز اق این   هی همچیین  یر  به ای یر ژدت قظن ام اق ین
 نیان  م  را  قه ویهای دایب تاکل    رهد. قمیرهی  معیی را  قشین می ابداا م کی بنر قمیرهی  معیی

تاسری بسکاه    های مای   وکسین زبین م وساقییی متمییز اق ین ر  بن نا  کنرن ا ویای  بای ری،ان اق این    
دایزر. ر  اقدیشاة میاد م مسناه      وکسین آنایهیی ویادایی هکان م وعیمال قمایرین  ا ممکان مای       

تسر  هناییدهی  ذهیی از ومسه آنیهیی تعس ی وصس ات ذهیی م نالل م معیی که ذهن قیمیده می
 ونقد.  ایید اوتمینی بز گوزئی از هن

همتیدت که بی صسر دخن نسید م به صسر به نیسان مسقسنی  اق ین را ا  این  یبسیت بی
ر  میین ری،ن صسرهی بی،نر. ام معتالد ادت ومیی ونییقیت ذهیی ر  هنایید اوتماینی وای  را ر   

از « صاسر »ایان  م   آیاد. از  ودید می« صسرهی  ری،ن»ی که از قظن مید ر  میین «صسر»م قه ر  مغز 
ر  ما ع این وساقییی اق ین ادت که صسیش  ا باه داین تایئی    « صسر»صیزر.  هنایید اوتمینی بنمی

بیییدی صسیش  ا به وی  ری،نان ب،شا ری صسر  ا از ر یچة چش  ری،نان بی،نر م چسن ری،نان 
 6ننمهای  م بایز   1ی بایز  2 ا باه داه منبساة مالادمیوی    « صاسر »هی  وکسین  نمل کید. مید  یشه

                                                                                                                                  
1.  preparatory stage 

2.  play stage 

3.  game stage 



 

 وسه بیست

ر  منبسة بیز  ننمهی بایئز اهمیات ادات. ر      2«ری،ن  نیی»راقد. صصسصیً ظهس   منبس  می
واشینر م ق ایت باه      ا به صس ت مابد  کسای ر  ر من صاسر مای    1این منبسه کسرک ری،نان

رهد. ام همچیین وعدار کثین  از اهانار  ا   العمل قشین می هی نکس هی م ومیی ت ومع آن صسادته
کاه چیاین ظنهیتای ر      دیزر. به زن  میاد زمایقی   هی  متفیمت ر  ذهن صسر م    می دتبی صسا

م ات   کسرک به بد کیهی وسدعه م ن تنش ییهت م ام ر  این  اه و ی ف کایهی اقادمصتی آن  
نسقه که مطسسف ری،نان م دایزنی  بای اقتظای ات م      یر  ادت زقدنی اوتمینی م ننمهی  ا آن

های  متالیبال بای     کیادی چاه ام ظنهیات پزی  ا وهات اق ایی کایش      هی ی هی  ننمه ادت رقیایل  
ننریاده ادات. یعیای ر  ر من ام    « اوتمینی»ری،نان م وعیمل اوتمینی را ا تده م به اصط ح 

وصسین  از ومع اهنار وعییه تده م ام بن وییة این ودیدۀ ر مقیی  هتی  اوتمینی مییدب م معالاسل  
ظایهناً باه قظان    « صاسر » دی اهکای  م قظنیایت میاد ر  بایف     نینر. ر  بن  ا بنا  صسر ر  قظن می

کاه   راقادی ر  بایلی   هی م ومایی ت نانمه بایک  بان ام مای       دد که ام هنر  ا ویبع ر صسادت می
رم وییاه   6واسیسی بدیع م ی،یقه ادت. ر  ما ع مید بنا  تخصیت« صسر»واسیل مید از دیصتمین 

 . 5«من»م  4«منا»یی « به من»نینر:  یی بعد ر  قظن می
های  اوتماینی    دیصته م ونراصتاة ویمعاه ادات کاه ر  آن صسادات     « به من»به زن  مید 

راقاد   هیی اقتظی ات م معایقی مای   هیی وعی یفی تییصت مت سی ادت. مید به من  ا م مسنه ریدنیه
که از ر من قسابط م  مابط اوتمینی م مایط صای وی بنصیداتهی باه نمال هانر  مشی مایشی       

 رهد.  بظ م وهت می
 انا رار   کید م آن  ا بخش قیظنی میظ ی هایر ی    ا نیمل اوتمینی هنض می« به من»مید 

کیتانل اوتماینی ادات. قتی تایً هان      « باه مان  »راقد. قالش اصسی  م صی وی )بینمقی( تخصیت می
 ییبد.  صیومه می« به من»تسر م ر   تنما می« من»نمسی ر  هنر از 
های    صساداته  م   رقییله« من»نینر.  ر  قظن می« ه منب» ا مید بخش مکمل « من»ر  مالیبل 

کیاد.    ییی می« به من»العمسی تخصیت ادت که ر  مالیبل  بعد نکس« من»ویمعه قی ت. ر  ما ع 
این بخش از تخصیت به زن  مید بخش هنر ی میدای ص سی قیمیظ  م غینهیر  تخصیت هنر 

                                                                                                                                  
1.  genaralized other 

2.  others 

3.  self 

4.  me 

5.  I 



 

 وچهار بیست

کیاادی   هتاای   ا ر  نماال و ااهیل ماایهاای  قااسیی از  تااسر کااه ظهااس  م و ساای هاانی  ا تاایمل ماای
 رهد.  به نمل آرمی می 2تسر م قسنی اصیلت هنر  هی  هنر   ا دیب می  م  و 

تسقد هانر ر  ناین بایل م وای بادمر       دیب می« به من»م « من»مید معتالد ادت م مسنة 
ة بیتد موسر م  هتی   میاصن به هنر ه  راتته بیتد. از طنهی م مسنا  زییر  که ویبع ویمعه می

تسقد که هنر )تخصیت هنر( وییة هینسی م مفعسلی به صاسر ب،یانر. یعیای     دیب می« به من»م « من»
 تسر.  ه  ب ی د م ه  دی یده تسری ه  بییزمیید م ه  آزمسره تسری ه  بشییدد م ه  تییدیده 

بدین ونویب بنا  مید ر  نین بیل که ذهانی هکانی تخصایت م  هتای  آرمای ماصاسل       
ادتی ر  همین بیل آرمی م تمناً م به طس  پییالطع به آن ونییقیت ویدا  م  ونییقیت اوتمینی 

 کید.   العمل ابناز می نکس
 نسید:  ( ر  واسیل  م قالد آ اء مید می2994ادکفسن )

هاییی  ا کاه مای  ا  ایر       به انتالیر من میاد قالاش هناننرهای  قمایر   ا ر  زقادنی اق اینی  اه      
اقدازهی  ری،نان  ا ر ک کیی ی به اقدیشایدن معالاسل    چش  دیزر بی ادتفیره از زبین مشتنک می

بدنرازی ی وصسین  از وهین هیزیکی م وهین اوتمینیی که صسرهی  صسیش م قظی ت بن انمیل 
هی  بهی ی  م اقتزانای بانا     کیی ی به ردت آم ی  م دیصت هی وعنیف می صسر  ا ر  ر من آن

 رهد.  یبید  کیی ی وسقیح م هدایت و ش اوتمینی صس ت
قهاد. بای ایان     مید به ر دتی وات وأرین تدید معیقی مشتنکی ادت که قمیرننایی ویش مای 

هایی چیادان مسهاق قی ات.      همه بیید نفت ام ر  وف ین چیین معیقی مشاتنکی بنب اب ماکایش   
بسکه اوتمینی ادات. آقچاه   « اص  ی»نین  من این ادت که ریدنیه وف یننناییقة مید قه  قتی ه

های  نمیالایً    اوتمینی تدن ر  ویمعة اق یقی ادت. امای وفایمت    کیدی هناننر نیی ام وسصیف می
ییهتاه م هناننرهای     مه  اص  ی م اوتمینیوی اق یقی  ای که ومس،ی را ا  ری،نهی  نمسمیت

کیاد. از قالطاه قظان اص  ایی      مشتنک قمیر  مخصسص به صسرتین ه تیدی از یکدی،ن ودا می
بی به یکدی،ن نمسمیت ییهته قی تی بسکه باه معیای اقتخایف از میاین     وکیمل صنهیً به معیی ردتیی

هی    یب ر بی ۀ صسریات کاه از داس  ایان ری،نهای       ری،نهی  نمسمیت ییهتة   یب م آ مین
 (. 143ا145تسقد قیز ادت )ص  وعنیف می

آقچاه  »ب یده کنر که نفت:  (Straus, 1956: 16)وسان به این نفتة ادتنام   آصن می ک ی ر 
چهای چسف   هی  صیص ام یی بتی قظنیة ام قی اتی بسکاه   آم ر چیدان م مسنه هنقیه مید بنا  می می

از  منوااع ق اایتیً اقتزاناای اداات کااه چییقچااه باای ر اات کاایهی بااه آن بی،اانی ی صساهااد وساق اات باایش 
                                                                                                                                  
1.  individuality 



 

 وپنج بیست

های  ورمهشای  ا    هییی  ا مطنح دیزر مصطس  واالیالای م زمییاه   هن چهی چسف ری،ن  وندش
 «.  هناه  آم ر
های )دامت( اییا  مفتخان ادات کاه اران         یزمین مطیلعه م ودمین کتب نسسی اق یقی راقش،یهد

ی  ا بااه هی دای بنننراقاادهی باه زیااس  طیاع آ ادااته م آن  ا والاادی     ی صااسر م ویمعاه  ذهان مزیان میاادی  
تییدای اوتماینی قمییاد. چاه      تییدی م  مان میدان به آری  ک دی  ویمعه ورمهین صصسصیً ن  ه راقش

 تییدی ونومه تده به هی دی ر  اینان صیلی ادت.   لی ب یی   از کتب م مییبع ک دی  ویمعهوی  صی
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 پیشگفتار
 

واس ج هنبانت میاد ننقاه تاده       2تییدای اوتماینی    می اه  صطس  قظیی  مان ر  دطس  ویش
مای ر ی ر  راقشا،یه تایکینس م ر  کا   ر        2911هی  مید از دایل   ادت. آ اء م ریدنیه

م  وسدعه ییهت. هندیل بن وعادار راقشا سییقی   « تییدی اوتمینی  مان»مشهس  م ب یی  ارننشا  
تییدیی آمسزشی بالسس بشن م هس فه باه ایان رم ه     تییدیی زبین تییدیی ویمعه یق  مانکه بی ن 

یکای واس از ری،ان      ییهای  نسقه بسر ا م کتایف   تد ا دیلیین متمیر  این  ویسدتیدی اهزمره می می
رارقاد. اران بیقان بانا       متعادرش ناساهی مای   مید بن راقش سیین اهکی  بن وأرین تدقد  میتشن می

وساقد به همین میزان مطسسف م ا زتمید بیتد. بانا  ب ایی       یق مشیبهی را قد میآقهییی که ن
قمسرقادی باه    مدا اقاهی ها  نیلمیقاه مای     از مخیطیین آ اء میدی آ ائی که بدماً م زمایقی ها  اق این   

مادا   ویادیل    نین  ایشین ر  زقدنی  متیفکناقه م معطسف باه ا زش  ونین ماس  وهت اصسی
ی بیییرهای  اقدیشاة میاد  ا تاکل رار. ر ما اعی ایان       «تییدی اوتمینی  مان»تد. رم ه آمسزتی 
نیسان ی  راقشمید بسر؛ وأم ت هس فی م کیش اوتمینی ام بن همین ادای    رم ه معنف مید به

م  1های  هکان   انن قاسزره      وییشهی   ادتسا  بسرقد. امیدما ی  که به رقییل این کتیفی کتیف
ع آ ادته تسقد. این ده کتیف ر  کیی  ه  ده بسزۀ اصاسی کای  میاد    قیز به زیس  طی 6هس فة نمل

ننایای   نمال م  وای ی  ویادا هی  ی تییدای اوتماینی م هس افه اوتماینی      مانکییاد:    ا معنهی مای 
وسداط   2961وان ر  دایل    بای میناداتی   آ واس  ماس هی کاه وایش       5هس فه بیل. کتیف 4مید قظیی

 کید. ده بسری این م مسنه  ا کیمل میمیتشن ت 3اقتشی اوی امون کس ت ر  تیکینس
تییدای اوتماینی میتشان قماسر      اننچه ونمه اس  میاد مالایپت متعادر  ر  باسزۀ  مان     

هی  صاسر  ا باه    قیمة ویییقی کتیف م ید این ارنیدت(ی هننز مسقع م ییهته نسقه که کتیف )همین
ظن را ی  وی مظیفاة  صس ت ی  قظییی ودمین م معنهی قکنر. ر  این کتیف ر  ق تکسی ویمع م به

مید  ا به اق یی  دیقی  م ر صدری  وی بدمر  بی منوب کنرن مطیلیی که ر  کا     معنهی قظیی
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هی  میتشنتادۀ   مطنح کنره م وی بد  قیز از طنیق ا وینیت متعدر م ر  مسا ع مییدب به قستته
رقیی  هکن  وس ج وساقی  ر مازه طییعی م مر به  ییبی . این کتیف  ا می میدی به این هدف ردت
 هنبنت مید وسالی کیی .

اقاد.   کدای از مطیلیی که ر  ایی ی مس ر ادتفیره  نا  ننهته ادتی  ی ً به چیپ قندیده هیچ
قظین از والنینات راقش سیین ایان رم ه آمسزتای ادات     کتیف ر  اصل منکب از رم م مسنة بی

قشاده میاد    های  چایپ   ز قستاته ا یای م میتخ مشایبه های    هاییی از دایین ییرراتات    که بی بننزیاده 
 2917تییدی اوتمینی که ر  دایل   نیسان مییی  کی  از والنینات رم ه  مان تده ادت. به ونکیب

های    تده ادت. ردتندی باه ایان م مسناهی ر  کیای  وعادار  از م مسناه       بننزا تدهی ادتفیره
ه اتی . ام   2س ق،ن  آ ی  واس ج آقایقی   هی  ا مدیسن ازصسرنشتت،ی م آییده مشیبه دیین رم ه

نفت )همیشه بدمن ییرراتات ا ائاه    نیسان راقش س اهمیت مطیلیی  ا که مید ر  ک   می که به
وساقاد ابازا  پزی     ا همکی  رل سز  رید که می 1کنری آ ی  آلسین کی م  تدقد( ر ک می می

نیان  هی  مختسف  ا به صدمت نینر. مطیلاب وال  بنا  ادتخدای اهنار  بنا  والنین مطیلب ک  
ا  کاه بانا  ایان کتایف      ونین م مسنه تده ازقظن کیمل بسرن ر ویت متفیموی را قد امی بیییر 

واسان یا  والنیان     نیاسان قمای   هایچ  تدهی ب یی  کیمل ادات. اننچاه ایان م مسناه  ا باه      ادتفیره
های  وایش    میقیاد هان والنیان  کاه از متفکانان باز گ دایل        تا  باه   نیی  راق ات امای بای    ومیی

مییداب م مطمائن ادات. نانمه هس افه راقشا،یه تایکینس امکاین اداتفیره از ایان           میقدهی  بنوی 
 هی  ا هناه  آم ر. قستته ردت

اطمییاین م کیمال یا  راقشا س  کستای        های   یبال   هی  املیه بی ییرراتت قستته ردت
وهات   میاره ازآن  های باه   ا  غیی ییهتید. این ییرراتت م بظه ری،ن به قیی  مبنت وی  ر  ابعیر  یبل

یعیی آصنین دیلی که این رم ه به تکل کیمل صسر ر  تایکینس   2961اهمیت را قد که به دیل 
)واس از منواب قماسرنی باشف بشاس م       2917تسقد. ر  رل مطیلاب دایل    ا ائه تدی منبس  می

هییی از مطیلب دایل   قستتی بخش زمائد م وصایح ادسسبی( ه  ر  ر من متن م ه  به تکل وی
های اق ایی تاد م     ین کی  ر  ابعیر  مادمرون ر  مس ر مطیلب دیین رم هاقیهه ننرید. هم 2961

تاد   ر  رل مطیلاب نی یقاده    2961م  2917های    هییی غین از والنینات دیل میتخیی از م مسنه
هییی که به این صس ت نی یقیده تدهی  قستته تده ادت. مطیلب ردت هی قیز اتی ه  که به دیل آن
تاده ادات. اقتخایف ومایمی نیایمین بان        ز نزیده میتخب مشاخص وس ا« قستته ردت»بی اهزمرن 
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 اقد. نهده مینادتی  بسره ادت. دیین قکیت وکمیسی ر  راصل کنمته آم ره تده
هی  وکمیسی ی ی رم م ده م مسنیً م نم ً ی  والنین میتشان قشاده  ا تاکل     مالیله

های    از ییرراتات ا   ا  ادت که بای اداتفیره از م مسناه    رهید. مالیله چهی ی ننرآم   می
تده ادت. از آ ییین آقیقیس ی کی م  م وی   ودمین 2917ک   مییقی نس  اص س ر  دیل 

ب یی  ددید،زا ی که م مسا مطیلب مس ر ادتفیره  ا ر  اصتیی  مان  انا  رارقاد. ونمه اس      
هییی از این والنینات  ا مطیلعه کنره م قظن صاسر  ا   ادمیت م ونمه س  هنبنت بسسمن بخش

ام یت هناغت صاسر   1م ونمه س  آلینت رمقیی 2هی بیین کنرقد. آ ی  وین بنمدتن بی ۀ آنر 
های  میاد ر  اصتیای  مان      صسر  ا از ریدنیه هی  تخصی  ا صنف این کی کنره م بنراتت

هی  ک دی صسر  ا ر  اصتیی  من  قهیرقد. وعدار راقش سییقی که منبمت کنره م ییرراتت
های   صاساه  از آن  هی قیی بینی م به ایان مدایسه مای    ه بتساق  از آننشا رقد بیش از آن ادت ک

صمیمیقه وشکن کی . اننچه آ ییین بنمدتنی لسییس بیدی م ونمه س  منیت ماس  مطایلیی  ا   
اقیهه کنرقد امی مظیفة اصسی وهیه کتیبشییدی  ا ونمه اس  رمقایی بان نهاده راتات. آ ای        

هییی  ا بن نهاده ننهات. کما  مایلی کمیتاه      م ئسلیت ویظی  کتیبشییدی ق 6آ وس  بننسلز
دیز  والنیانات باسر. صایق      هی  نسسی اق یقی راقش،یهی کم  ا زتمید  ر  آمیره ورمهش

هی  وناکیده  ا متالیال تاد. ونمه اس       اتل ادتیسق سن زبمت منوب کنرن ن ئ  م قشیقه
دیز   آمیره دخیمومیداقه زبمت صساقدن ادییر  ا بن رمش کشید. هم نی ر  4ویمز ویهتس

قمییه کم  کنر. ر  ومیمی منابل کی ی کی میدان اقتشی ات راقش،یه به  د  کیهی کما   
 کنرقد.
هی  مشتنک می قتساق ته ادت باه وادمین کتایبی میتهای      صسبی آنیه  که ومیمی و ش به

السصفی تیهد  بن ایان مادنی قی ات     قستت. مع تسر که آ زم راتتی  ا  کیش هنبنت مید می
ون راتتی اهکی  م آ اء صسر  ا ر   یلب کتیبی به  س  صاسیش ویظای     مید نمن  طسپقیکه انن 

قمسر. اییکه ام قسی یدۀ دی ت  هکن  معین قیسر معسسل این بالیالت ادت که ام همیشه ر نین  می
وان از آن باسر کاه باه ام اوایزه       دیصت دی ت  بسره ادت. اقدیشة ام ر  وسیییی ر مقی صسر غیای 

طس  دی تمیوی  منوب کید. قیسغ ام ر  بهتانین بیلاتی صاسر  ا     م ویدا هییش  ا بهرهد بیشیید 
چیین ا بی لایی وسالیییی وان از صسال م       دیقید. تیید کتیبی این ر  ک   ر   به میصه ظهس  می
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های  امدات؛ تاکسی کاه بهتان       ونین تاکل بانا  معنهای اقدیشاه     هنجی قی ص م ودلی ا مییدب 
هاد( بای اهکای      وان   ا )باه  اسل مایات     زمایقی م مکایقی مخیطاب نایی    وساقاد ر  هان رم بعاد     می

تییدای   ا  آتیی دیزر که مخیطیین مادمر  ر  ص ل بیش از دی دیلی کاه میاد  مان   متهس اقه
 هی آتیی تدقد. کنری بی آن اوتمینی ود یس می

 
 چارلز موریس
 

  



  

 

 
 

 مقدمه
 

 شناس اجتماعی در کسوت یک روان دیم جورج
 ک فیلسوف اجتماعیو در هیئت ی

 

 اول
تایی    م از قظان نسمای یا   مان    2نانا  وس ج هنبنت مید از میظن هس فیی ی  هیس سف نمل

قیاتسی  ادالی    بسر. ام به دیتی  دیمی وعسق راتتی دیتی که ا دطسی رکای تی پیاب   1اوتمینی
ا  ایطعی  نسقه ومییز آتاکی  یای قازا    هد م ریسیی بدان وعسق راتتیدی دیتی که وینماقش هیچ مایت

ریدقاد.  هانمان ایان دایت صاسر ها  نایل  بسرقاد م ها            هی  نسمی م هس افی قمای   بین هعیلیت
هی کاه   ای ی همین هیس سف. ر بی ۀ اهمیت قالش این اهنار ر  وسدعه هس فه هن چه ب،سیی  ک  نفته

های    تین و ت س کنر. مید ر  یکای از کا     هی  نسمی تین  ا بیید ر  هعیلیت آبشخس  هس فه
وانین راقاش آن    هس فه ر  هن رم ه ر ما ع و ش بانا  وف این مطمائن   »  صسر اظهی  راتت ر 

اننچه ممکن ادت این نزا ه از میظن اهمیت م بظیت ا زتی ر  وعمی  هس افیی  «. رم ه ادت
ننایای   ت  ر بی ۀ واسپت هکن  صسر مید م ر ما ع نمل قییزمید تنح م وسقیح بیتدی امی بی

 رهد. ر  اصتیی  می  نا  می هییی ر  کلی دنق 
ۀ نسمای  نزا ونین   دید که آمسزۀ وکیمل زی تی مطمئن وی وییین  نن قسزره ی به قظن می

 ا باه قماییش    6که  ای ً  ییقاییت م هیزیا ی نیصان ریایت دایصتی         نسقه همینادت. ر دت 
  وهاین  ر 4مااس   نشا ره بسرقدی آمسزۀ وکیمل زی تی به تکسی بنو ته باه نیمال وغییان وسداعه    

ویهای ا نیقی ا  اق این کاه داین        دید که وییمد این دخن آن ادت که قه اتی ه راتت. به قظن می
میرنی مشاتنک هان   « وغیین»وف ین کنری چناکه  5بییت ذهن  ا قیز بیید ر   یلب وسدعه وکیمسی

ساس   متی ییبد. ذهن بیید ر   یلاب  هتای     تد می  تیز طیمارم ادت م ذهن ر  وعیمل ا نیقی   م 

                                                                                                                                  
1.  Pragmatist  

2.  Social psychologist 

3.  Structural constancy 

4.  Developmental change 

5.  Evolutionary development 
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مأم  نزیید. صسر وسامع  ا قیز بیید قسنی هسیت زی تی ویچیده وسالی کنر  وی همینتده م نسیی 
ننایی رم مظیفة هس افی راتات: املی وف این م ادر      هی  وکیمسی وی  رار. نمل م ر  رل مالسله

  های  ینیا ونتاییصتی ا کاه     تاییصتی م ویمعاه   از ده میظن زی اتیی  مان  2مفیهی  ذهن م ذکیمت
ه م هس اف   ر  م ایئل  بایزق،ن  ا بنو ته دیصته بسرقد ا م رمیی   هی آنم ز ی  اقدیشه 1میییو یرا 

م ر  ایان بالیالات  متان     قشاده  کیمال   مواه  چیه بهمظیفة آن از این زامیه ودید. این مأمس یت 
طس  کیمل مشیهده کانر.   نین  ی  دی ت   ا به وسان رم ه تکل دختی می ادت که هیسز ه  به

مقاسح صطاس     وسان به تییصتی می ویمعهتییصتی م  هی  بیسلسژیکیی  مان هی م راره امی ر  بیلت
طییعات  رل  ا ر  متفکان  ننایی که اق ین   ا ریدی قسنی طییعت 6ننایی و نبی کسی ی  طییعت

هی  مس مری ر بی ۀ ذهن م میرهی و نبه م طییعتی هس افه م   ادت از رمنیق،ی ر صدربیید م  می
دیزمکی ی قظنیه م نمل رم   نزییاد. قاسنی هس افه کاه باه  اسل میادی بای         تییدی م  نس ی غییت

هی  م ایایت؛   ری،نوهیقی بسرن صنر ... ر  هس فه بیدتین؛ ری،نوهیقی بسرن  مح ... ر  آمسزه»
ایان هس افه    وأریناتمخیلف ادت. ر بی ۀ «  ق یقس هی  م ری،نوهیقی بسرن ذهن ... ر  رمالی  

هی  زیایر    تییدی قیز ورمهش ی اص سی مشهبی  مش نسمی م معنهتبن آمسزشی زیییتییدیی میطق
نناییقاه بان  مش و نبای ر  کیای   مایات اص  ای م ا زتای  بنکات          اق یی تده ادت. وکیاه نمال  

دس  دیت رمکناوی  به صسق مفهسمی از هس فه می ن تد که رغدغاه رمموهای ما عیات م ا زش     به
نیان  م ادر م    مشاغسل وهات   کانر کاه رل   مطانح مای   راتت م مفهسمی از م ئسه اص س معیصن  ا

های    های م قتایی   مش و نبای ادات. دنچشامه      هی  اق ایقی ر   یلاب بیلات    بید  ویزه راتته هنمسل
 .4دیپ   ننا نیی ت بسرقد از: را مییی  ی  مش و نبی م منری ونیین نمل

نناشا ونین  ونین م ار ی مطمئن5وسان نفت که قظنیة ذکیمت م ذهن از ب یی   وهیت می
وی به امنمز بسره ادت. الیتهی این قظنیه ر  کال دایصتی  صاسر همچیاین      نناییقه نملقتی ة هعیلیت 

های  واس ج میاد ر  طاسل      مالدمیوی ادت. وسدعه م وعمق ر بی ۀ این قظنیه معنف کال هعیلیات  
زقدنی امدت. کی  مید م ریسیی از ب یی   وهیت مکمال یکادی،ن ادات م وای واییی کاه مان        

از رم ان واصایل ر  راقشا،یه    های  آناقاد.   ق ی هنناز مخیلفات واد  بای یکادی،ن قداتاته      را می
های  هعیلیات ر  راقشا،یه تایکینس رائمایً ر بای ۀ          رمدت بسرقد م ر  ص ل دایل همیشی،ین بی 

کنرقاد. قتی اهی وال ای  طییعای کای  ر  اوانا  یا          م یئسشین بی یکدی،ن باث م وییرل قظن می
                                                                                                                                  
1.  Intelligence  

2.  Post-Darwinian 

3.  Empirical naturalism 

4.  Democracy  

5.  Mind  
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ق یت به ری،ن   ابطة معس  م تیننر قداتت؛ به قظن منی هان رم   کدای هیچمظیفة مشتنک بسر. 
ب اتین   قمن بنصس را   از  یمت هکن  بنابن امی متفیمتی بن ادی  ادتعدار صیص صاسیش باده  

راری مید نمق واسیسی م ر ات نسمای    اقداز ا ائه می انن ریسیی ننصه م چش  (2)راتتید. 2متالیبسی
ننایی معیصن وسالای کیای ی    هی  چنه نمل  ییگ م ب یی   از ونهکنر. انن ریسیی  ا  ننقه می

ویمییادی  ییاگ ق ایت باه واسوی هیصاسه        مید واسوی آن باسر. اننچاه ر  م ایهتی کاه چانه مای       
اقدیشاة   ا  بی آن اصت ف راتاته بیتاد.   وساقد ذ ه کیدی امی به لایظ م ین قمی ون   ا طی می طسپقی

م غیی ییهته باسر. باه  اسل     تده  ویلسرههی  ا  بسر که ر  طسل دیلمید بن بییین چید ویدا  بیییر  ادتس
بیشاتن م بیشاتن ر نیانش تادی وعماق       هان مز ویییقی نمانی   هی    که ام ر  دیلا هس فهصسرشی 
وانین راقاش کای بنر   ا ر      ا  ویدا هی  بیییرین بسر که مطمئن ردته 1«وعمی  مصفی»قظن  یی 
نیی  ایان هس افه    رارقد. امی مظیفة می ر  ایی ی بن دی ومیی ا  میی  راقشمید  ن نیسان بهاصتیی  ام 
بن دی بییین نسمی ه تی  که این هس فه بن آن اداتسا  ادات )بییایقی     ر صدربسکه بیشتن  (1)قی ت
هاییی از ابعایر    ی  راقشمید بنا  صسق آن ب ایی  کستاید( م ر  کیای  آنی وییاه     نیسان بهکه مید 

 یز بن دی صساهی  کنر.اوتمینی م اص  ی آن  ا ق
 

 دوم
تیی  اوتمینی بسر. امنمز نمسمیً انتالیر بن این ادت کاه قظنیاه م    مید ی  راقشمید م ی   مان

نیی ییهته کاه منبساة میطالای     مشیهدهی رم بیل ونماز ونقدۀ نس  ه تید. همچیین این مسقسا  یسل
 6یایف  بی هعل م نمل بالیالت دیز ( بنابن هی  بیییر  م قظیی نس  )منبسة وفکی  م وعنیف مالسله

های    م وأییدکییده اهمیت را ر. اننچه مید به ایان کیلیاد بالاییق نساسی اوتماینی کاه بای  مش       
 4وانراز   اهزاید امی ر  نسض به دیصتی  اقدیشه اقدی چیز چیداقی قمی تده بنو ته واالیق مشخص 

هییاات م مفهااسمی غیاای  ب اایی  بخشاایده اداات. ر داات اداات کااه ایاان رم وییااه نساا  ر  ق      
وسان ویدا هی  نسمی  ا وسدعه  قیوشینقد م بدمن ا ویا به بالیالت به تکسی رمنبخش قمی ودایی

هیدات ر  اکثان ماسا ر باه  م  هم،این       راره یی واسیل قمسری امی مشیهداوی که مید صساداتی  آن 
هی م اتسزی اداتفیره از هایچ وکییا  نسمای صیصای قی اتید. داه  ام  ا قاه ر  ا  اییی            بیزقد ا آن 

 م ویمعه و ت س کنر.« صسر»مسرا هی م ابزا هی که بیید ر  طییعت ذهنی ق

                                                                                                                                  
1.  Mutual give-and-take  

2.  Descriptive generalization  

3.  Fact-finder  

4.  Ideational structure 
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های    های بای مالسلاه    م قیاز همناهای آن  « اوتمینی»م « تیی   مان»از زمین ونکیب ماژنین 
تییدی  ا بی مطیلعه ذهن یی صاسر میفانر    طس  دیتیی  مان نش ر. به زمین زییر  قمی زی تیی مدت

هی  هنرنناییقاه دایتی  ا بانا      هنض  مییی مفیهی  زی تیی ویشتییدید. بتی وأرینات و یرا می
بنا  ییهتن ویی،یهی بنا   2نسقه که مشک ت هیک سی مدوی طسپقی به چیلش قکشیدقد )همین
بید  کنرقاد کاه    نسقه مفصل رهد(ی اننچه م ئسه  ا این  هتی  اص  ی ر  هنایید وکیمل قشین می
آیادی   چ،سقه ظهس  کانر. میاد ر  مطایلیی کاه ر  اراماه مای      ر  وی ی   هتی  بیساقیی ذهن اق ین 

تییدای  ا ر  رل منابال    هنایید   ا وی ننهته که م بظیت زی تی از طنیق ایان هناییادی  مان  
کاه   ی وشیبهی کی کنرننایی م  هتی نناییی هدایت کانره ادات. ر بایلی   1ننایی مختسف ودانی

اداات م قااه  هتاای ننایی  6یی اوتمااینیمسقااع صااسر میااد  هتی نناییقااه ادااتی قااسنی  هتاای ننا
ییباد کاه    تییدای قمای   کدای از مالیطع یی مکیوب  مان . ام ویدخی از هیچ4هنرنناییقه م زینوسدتی

قشین رهید ذهن ا ذهن بیل ی مدبنی میدای م ئسل م صسرآنایه ا چ،سقاه ر  وای ی  طییعای  هتای         
ا یایل باسر    بیل مید صاسش  بیاینظهس  کنره ادت. نیمل ری،ن   ا بیید ما ر باث کنر: ویمعه. 

تدت  ماقی بیک  ر  آکیرمیی باه دامت    که ر  زمین ب س ش ر  راقش،یه تیکینس ه ی  به
  میکنرهی  کی کنرنناییقه م  هتی نناییقه ننایش ییهته بسر.

ا  ا باه اقدیشاة میاد مشاخص کانر      « ویمعه»وسان قاسه م مر نیمل ری،ن ا   رتسا   می به
ا ییلی ر  مایطی  نا  ننهته باسر   ق،نهت. مید بی  ری،ن از صسش ل  ا ویچناکه ام صسر این واس

ننهتیاد.   کا  تاکل نساسی  ا باه صاسر مای       تییدی اوتماینی کا    تییدی م  مان که ر  آن ویمعه
بان طییعات اوتماینی صاسر م اصا س وأکیاد        3میقید هس فه ه،ل م  میاس  5ننا هی  آ مین هس فه

ا  ر   قالاش بنو اته   2911وای دایل    7سر. وای ر م بایلسین  راتتید ا م مید تیننر مکتب  میاس با   
تییدی اوتمینی ایفی کنرقد. نیدقز کی  اصسی صسر  ا به دناق یی  دایقیده م کاسلی بنهاه      مان
تییدی صسر  ا ر  راقش،یه میشی،ین آغیز کنره بسر؛ مید از رمدتین کسلی بسر م داه دایل    ویمعه

های  اوتماینی    هیی وسوه صاسر  ا باه وییاه    میره آلمین ود ی  م به اقدیشید. به ر  چیین ه ییی می
کنره بسر. اننچه ام ر   تییدی م مشهب معطسف راتتید ا م مید ر  آلمین واصیل  زبینی ادطس ه

                                                                                                                                  
1.  Huxley  

2.  Associationism  

3.  Social behaviorism 

4.  Subcutaneous behaviorism 

5.  Idealistic philosophies  

6.  Royce  

7.  Tarde and Baldwin  
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واسان واأرین   ا کاه     ر  پیدزیگی ونریاد  قی ات کاه قمای     2بنلین به دن بنره بسر م قه بی ممقت
کید ا   ظه تنایط اوتمینی که ر  آن نمل میا بیم ب  1ممقت بن کم  به وفکی  مفهسی ژدت
کاه   باه مفهاسی دایره را مییای آن     « بیین اب یدیت»هی قه  بن وی  نشاتتی قیریده ننهت؛ ژدت

های    نیاسان قشایقه   نیسان املین منابل نمل ی  ا نیقی   ر  وید  به همیسا صسر م به ک  به ک 
لاب اصاط بیت اوتماینی باه ژدات      میره ر   ی منابل بعد  نمل اوتمینی وسالی تدقد. مید به

ننهات. بیایبناینی باه     هی وسدعة ا وییطیت زبیقی اصیل  ا وی می ق،نی ت م از رل همین ژدت می
ی  مفهسیی تیید بتسان نفت که مید م ین   ا ر  ویش ننهت که وی بد  ممقت آن  ا قشاین  

اداتفیره از   تییدای هانر   ا بای    ت  ممقات باه ام کما  کانر وای قاسا ص  مان       راره بسر م بی
 (4)هی  اوتمینی منوفع کید. مالسله

بیلی مید ر ب ت وینم  میس یی وی ر یی بیلدمین یی نیدقز یی کاسلی یای ممقات قیاسر.      بیاین
ومایمی   مقسح قشین صاساهی  راری ام یا  اقتالایر ادیدای  ا باه      نسقه که ر  صفایت بعد به همین
مسقسا قنهتید کاه ذهان م صاسر چ،سقاه ر       هی وی وییین  اه وشنیح این راق ت: آن هی ما ر می آن

های   ( هم،ای آن 2وسان به رم بخش م زا وفکی  کانر:   کیید. این اقتالیر  ا می رل  هتی  ظهس  می
( بتای م تای   1اقاد؛   به مفهسمی موسر ذهن یی صسر  ا بنا  واالق هنایید اوتمینی هانض ننهتاه  

س  ذهان یای صاسر ا ائاه کییادی      اقد وی  مایتی اوتمینی ر  مس ر منابال مختساف وطا    و ش کنره
هی  ا وفکی  قمییید. ک ه ویرمیی اوتمایا کاه  انا  باسر از رل      اقد دیزمکی  ر مقی آن قتساق ته

هی  ذهن م صسر بینمن کشیده تسقدی وی بد  از  یل ونتده بسر م ر  اراماه صانهیً    آن صننسش
ر  نمل هننز چیاین قشاد.   که  بید  اونا صساهد تدی ر بیلی صیر یقه ان ی تد که بنقیمة چش 

هی  اوتمینی ه تید م زبین باه   مکیدت معسسل ک  مید و ش کنر قشین رهد که ذهن م صسری بی
 آم ر. هی هناه  می دیزمکی    ا بنا  ظهس  آن 6تکل ژدت آمایی

میاره ایزملاه کانرن دایزمکی  زباین مسهاق باسره         معتالدی که مید ر  اق یی این مظییف به
تاسر م از طنیاق آن صاسر     مادطة آن ذهن ی  بندیصته اوتمینی وسالی می ادتی وفکیکی که به

دا ال   نانرر. ر  ایی ای ایان     نیسان ی  مفعسل آنیه اداتی ظایهن مای    که از صسیشتن صسیش به
مادطة قمیرهیی بیید واشینهت کاه ایان قمیرهای هم،ای       تسر که آیی ر  تییدییی ذهن به مطنح می

ایی ه تید یی صین. انن چیین قی تی ممکن ادت ذهن اق این  ا آم قمیرهی  زبیقی بی میشأ اوتمینی

                                                                                                                                  
1.  Wundt  

2.  Gesture  

3.  Vocal gesture 
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نینقاد. ر  ایان تانایطی     راینۀ ماژنین مید  نا  قمای ا  راتته بیتد که ر   هی  هنر  م بیسان وییه
 1)قمیرهای  غینزبایقی( م ای اتی هی  قمایرین     2ا  مسقسا اصسی املسیت وکسییی ای اتی هی  قشایقه  

ادت؛ زینا میاد  « قمیر»م « ذهن»ه نمده ر  ایی ی وفکی  ماژنین )قمیرهی  زبیقی( صساهد بسر. م ئس
هی وأکید کنره م بالییق ماکیش وأصین  کاه   بن آن 6م ث هییی  ا که هیلییگ ر  ویهییی هناصساقی

کیاد کاه ایان هناییادهی ذیال       هیی اب ای  مای   وشینر ملی بنص ف آن هی متکی بسری می هیقتن بن آن
وااشینر کااه ا نیقی اا  هاانر  بییااد  نینقااد. میااد ماای  اانا  قماای« نذهاا»یاای « قماایر مهاا »بیااد   طیالااه
هی  هیزیسلسژیکی مشخصی راتته بیتد وی بتساقد قمیرهی  زبیقی  ا وسداعه رهاد؛ ک ایقی     تن  ویش

وان  اداتفیره کییادی تایید اقایهه کییاد کاه هانر          که ومییل را قد وی ذهن م قمیر  ا باه مفهاسی نایی   
های  غینزبایقی م همچیاین غیناوتماینی      ه رهد انن قتساقد به قشیقهوساقد قمیرهی  زبیقی  ا وسدع قمی

مبایش ا نیقیا  باه اقتظای       تاسر وای منکاز کا      هی هن بیرراه مسواب مای    وید  نسید ا که ر  آن 
م « ذهان »هنچید که بی وشینش ادتفیره مید از اصاط بیت   (5)ا  ری،ن م هناصساقی آن بیتد. بیرره

مکیدات ر    کا   به قظن مان ام قشاین راره کاه ذهان م صاسر بای       این ابتمیل موسر را ری امی« صسر»
نینقد م ام بنا  املین بی  دیزمکی  این وکسین  ا ایزملاه کانره ادات.     هنایید  اوتمینی تکل می

نیاسان قالطاة نطفای ر  نسا  م      ون بنا  صدمت به پزی به ذکن قی ت که ردتیم ر  صیسی کسچ 
نیاسان یا     تییدی اوتمینی باه  لین منبسة وسلد نمسی  مانهس فه کیهی بسر. کی  مید قشیقه بنمز ام

 (3)ننرر. هی   نن بی ت  بیزمی نس  ادت زینا ویدا هی  املیه ام به املین دیل
رهاد   دا ال ویدا  مای    به این  4اوتمینی ونویب مید بی ادتفیره از اصط بیت زی ت این به

تییداین دایتیی هناییاد     ام مثال  مان کییاد.   که ذهن م صسر چ،سقه ر  هنایید  از  هتی  بنمز می
تییداین   کید م بانص ف ویمعاه   رهد هنامسش قمی اوتمینی  ا که ر  آن وسدعه اق یقی  م  می
نسقاه کاه ر  اذهاین ویشایییین بیایت راتاته ا داطح          دیتیی بی وسدل به مفهسی ذهیی ویمعاه ا آن  

یید اوتماینی م اتمن  از وعیمال    ام بی وسدل به هنا (7)نینر. زی تی هنایید اوتمینی  ا قیریده قمی
کیادی هناییاد  کاه ذهان م      هی رم   مای  موفنیط هی  بیسلسژی  از هن رم  این اهنا  ا نیقی  

کییاد.   هی  آمایی( ظهس  می هی )به تکل ژدت دیز  نفت،س  ژدت صسر از طنیق آن بی ر مقی
کیادی از   مای همچیین از طنیق وصدیق طییعت اوتمینی هناییاد زی اتی کاه ذهان ر  آن ظهاس       

 تسر. ننایی یعیی هنرننایی زی تی اوتییف می دسمین اهنا 

                                                                                                                                  
1.  Sign-situations 

2.  Symbol-situations 

3.  Hollingworth 

4.  Biosocial terms 
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تییدی بن بییایقی   تییدی م ویمعه تسر؛  مان نمل هنر  ر  ر من نمل اوتمینی ریده می
تییدی اوتمینی بن مااس   هتای ننایی اوتماینی اداتسا  ادات.       ییبید م  مان زی تی مبدت می

کید وای باه م ائسه بایر  کاه مفایهی  وکایمسی مطانح          مید بی وسدل به این اصط بیت و ش می
اقدی وید  نسید: این م ئسه که چ،سقه  م  تاکیف باین ماانک م نال قیات وال بازقی ی        کنره

هاای  زقااده بااه ظنهیاات صسرآناایهیی وفکاانی صاانرم ز   قشااین رهاای  چ،سقااه بنصاای ا نیقی اا 
ن م ئسه که چ،سقاه اق این   ییبید؛ ص صه ای ی  هتی  هدهمید م هداکی   اص  ی ردت می2اقتزانی

 کید. یی به نیی وی بیسان قیطق ظهس  می
 

 سوم
 ا به کی  قینری امی ابتمایپً اداتفیره از آن باه ومییاز     « تییدی اوتمینی  مان»اننچه مید اصط ح 

های  ماو اسن ب ایی      کیاد. باه قظان میادی ریادنیه      مسقع مید بی مسقع وین ماو اسن کما  مای   
میتازا   1هی بخش هنر  نمل  ا از نمال کیمال یای اوتماینی     ین ریدنیهاق،ی اقه بسرقدی چه ا دیره
نسقاه کاه ر     کید امی وسهن زبین  ای آن کنرقد. اننچه ماو سن ر بی ۀ زبین ب یی  صایت می می

تاسری ومایی م کمایل     قسا صیصی از وعیمل اوتمینی ییهت ننریده م ر  زین وسدات مخفای مای   
هاییی کاه وایی،زین     تاده یای ر  ویدا     صاسوی مخفای   وی هی   نینر. بتی ر  بنکت قیریده می

ننرقاد. ر  مالیبالی    هی  وسسیای قیودید مای  تسقد م بیپصنه کیم ً ر  وید  هی  آمایی می وید 
ا  از  بنا  مید زبین ی  ودیده نییی وعیمل ر  ر من نانمه اوتماینی اداتی م مسناة ویچیاده     

رهاد م همچیاین    هانر  ا تاکل مای   ژدت  هتی  ی بتی م تی ر مقی تدی ویی،یه ر مقای ذهان   
های م   هییش ر  صسر ق،نش هییی که از طنیق آن هنر بی ژدت میقد ا یکی از  اه  اوتمینی بی ی می

 اق،یزر. هی  ری،نان  ا که ر  نمل اوتمینی مشتنک وسسیایً بیین تده ادتی بنمی قالش
ر   6سننسقاه کاه کاسه    وفیمت بعد  ر  تیسۀ بنصس ر بی امن صصسصی قهفته ادت. هماین 

تییدی ادت. ام  کنرهی مسقع ماو سن اصسپً ونویح قسنی معنهت اتی ه 4«تییدی نشتیلت  مان»
وساقاد ر    نسید که امن صصسصای بتای انان بتاسان مواسرش  ا وشاخیص راری قمای        ر ما ع می

بیسی ا  کاه ر  بنابنماین ب اس       5 می بیید ر بی ۀ بیاسان قایطالی   مادمره نس   نا  نینر؛ ازاین

                                                                                                                                  
1.  Abstract reasoning 

2.  Social act  

3.  Kohler  

4.  Gestalt Psychology  

5.  Human animal  
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نیاسان بیاسان قایطق     ا  ادت امی مای باه   وشین ادت کیم ً نمل تیی ته شنیح آقچه مشیهدهرا ر. و
کیای    هیی وصیمینی اهکای  م اب یدایومین مشایهده مای     هییی از صسرمین  ا ر  ق،نش ر ما ع وییه

واشین ادات. ماو اسن ر یالایً      بییی ؛ م این بالیالت مییرلاه  مکیدتی قمی ک  که ر  ری،نان به این بی
بیی ت تنح رهد. مید ر یالیً از این  ییهته می تییدی کمیل تسایی  ا  ر کنر که ی   مانهمین ما

مقعیت آنیه بسر م آتکی ا بیم  راتت که ق خة  هتی ننایی  صاسرش بانا  اق ایی ایان مظیفاه      
تادی بسکاه    تادۀ نمال  ا تایمل مای     هی  اوتماینی هناماسش   ویهی وییه مییدب ادت. این ق خه قه

کانر.   ن  ا نمسمیً ا امی قه میاصناً ا به  م  مشیهده صسر هنر کیشا،ن بایز مای     هی  ر مقی آ وییه
نیسان قاسنی  هتای  وسالای نانرر      مادمر تسر بسکه  نا  بسر به 2 نا  قیسر ذهن به  هتی  غینرمیغی

آید. بن همین ادی ی  هتی ننایی بنا  میاد   که اصسپً از رل اقساا  هتی هی  غینرمیغی بینمن می
اقکی  وییه صصسصی یای قیریاده نانهتن آنایهی کاه باه معیای اوخایذ  میکانر ق،ایه            قه به معیی

از ایان    ومیمی و ی ف از میظن  هتی  بسر. بنصی ممکن ادات اب ای  کییاد کاه اداتفیره نایی       به
اصط ح غینمیطالی ادتی زینا این اصط ح یا  اصاط ح ماو اسقی ادات. امای اداتفیرۀ اصیان        

هی  ا مشایهده م کمّای    وساقد آن که ی   هتی ننا   اریکیل میتسر  تیمل ومیمی  هتی هییی می
وان   تاسری  هتای ننایی  ا ر  ایان مفهاسی نایی      کید م هنک ی که ابتمیپً به دنر نمی می ان مای  

ومییز رار. بینشتت زماین ممکان ادات ماو سقی ا  قاسنی  هتای ننایی        1وسان از ماو سقی   می
تاده ادات.    های  آزمییشا،یهی دایره     بن دای تییدای م بیهادف    وسالی تسر که به لاایظ  مش 

از آن بیف بسر که ام  میکنر  میتیی بن و نبه «  هتی ننایی»ادتفیرۀ مید )م ریسیی( از اصط ح 
رهد که ر  ونیاین کایش باه داهسلت م بای       ویشیهیر می 4م غینبیزویبی 6ان  از اقعکیدی یی بیزویبی

طاس   مکتاب اصایلت نمال قشاین      نیساقی مالت ی وهت م دسنین  صنیای  ا ر   میکانر و 
هی ویش از ویدایی ماو سن ر  صاایه  اسای ییهات م واس از آقکاه ام میادان        رهدی وهتی که دیل

 بنهه  ا ونک کنری همچیین به بییت صسر ارامه رار. 
ریسیی باه قایی    2893نینر که مید همیهیگ بی مالیله  وفیمت دسی از این بالیالت قشئت می

کیااد.  باان  ابطااة متالیباال مااانک م ویداا  وأکیااد ماای« تییداای انر   م 5مفهااسی کمااین بیزواایف»
تسری ویهی وی واییی   یی مانک ویدیل می 3تییصتی هییی از مایط  مان هییی از وهین به بخش وییه

                                                                                                                                  
1.  Nonmental behavior 

2.  Watsonism  

3.  Reflective  

4.  Non-reflective  

5.  The Reflex-Arc Concept 

6.  Psychological environment 
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بییبناینی ب یدیت م کیش ا نیقی   ماایط ما رن    (8)که بن وخسیة بیشتن اق،یزه وأریننشا  ه تید.
میازان کاه ماایط هیزیکای بان ب یدایت ا نیقی ا  واأرین          کید ر دات باه هماین    ام  ا وعیین می

وان از ریادنیه ماو اسن     هی  وسیی م وهایومی  هتای  میطالای    نشا ر. این ریدنیه ر  مس ر وییه می
هاییش ر  ردات ماایط     بییاد کاه دانق     ا  مای  بایز   تب ادت که ا نیقی    ا ننمد  صیمه

های    دیز  ا نیقی   ق یت به مانک وساقد بن ادی  صسرتنطی هیزیکی ادت. بییبناینی مید می
دایز  ماسش یکای     آییدهی واسیسی ر یق ر  مس ر وفکن اقعکیدی ا کاه ماو اسن ر یالایً بای تانطی      

وساقاد از طنیاق قمیرهایی وییمادهی  اقاساا صیصای از        مادطه اییکه هنر مای  راقد ا ا ائه کید؛ به  می
  ادت ن مه بان وشانیح  هتای     هی  ا به صسیشتن قشین رهد. این  مایت  یر وید  به این وانی 

 دیز  مسش  ا تنح رهد. تدهی  هتی  ماو سن ر  تنطی مسش تنطی
ویهای   هی  بیییر  ر  این ادت که ماو سقی   به قظان ب ایی   قاه    دناق ییی یکی از وفیمت

قییتادی وهای   « ویدا  » ا از هن معیییی کاه ر   « و نبه»کیدی بسکه صسر  و نبه تخصی  ا اقکی  می
هی  چشامی   میهیچه» ا بی « بیی  من ایکس می»بنصی از  هتی ننایین  اریکیلی صیر یقه دیزر.  می
ر   2ی صسرمااس   قاسن  بهاقد که این ویسقد  اقد؛ م صیر یقه وشینهته ویسقد راره« اقد تده  میالیضمن 

تاییصتی م میطالای ر     های   مش  تسر. چیین مقعیتی صنهیً ظهس   دسایی  هتی ننایی می ن می
هی وفکان نسمای  ا باه داتسه آم ره باسر: از یا  طانف نسا  اهتخای            یدی ادت که دیلتی  مان
ونین قظنییت صسر  ا به آزماسن قهایره ادات؛ از     کنر که بن و نبه میتیی ادت م اییکه ظنیف می

های  بیصال از مشایهده  ا     طنف ری،نی نسا  ومییال راتات وای متایهیزیکی  ا بداشینر کاه راره       
هییی را قد که و نبه قشین  کید که اتییء مس ر مطیلعه میرنی م اقکی  میبیید  هییی ذهیی می راره

دایز  ایان    بنا  مالیسل 1ننایی اقتالیر  وساقد بی و ش ما ع ننایی چسن مید قمی راره ادت. نمل
بییاد ا ر     نسقه که نس  می ننایی معتالد ادت که وهین ا آن  رادتین تسر. چیین نمل مقعیت ه 

تاسر؛ وهاین نسا ی باه وای  اییکاه        کیی ی ییهت مای  ون  که و نبه می ییون م غ رل وهین بز گ
تده قیچیز تمنره تسری چیز  ادات کاه میشاأ     بیتد که بنب ب آن رقیی  و نبه« ما عی»وهین 

آن  ا بیید ر  اصط بیت و نبی ییهت. بییبناینی مید بن این بیم  بسر که تیء هیزیکایی اننچاه   
ری،انی قظمای    نیی ت نبی از اقشعیبیت اتییء اوتمینی ادتی بهبنا  نس  ا وح ادتی از میظن و 

از و نبه ادت که میشأ اوتمینی را ر. به قظن میدی وهین نس  منکب از چیاز  ادات کاه بانا      
باه  هی  ادتین ادت ا وهین و نبة مشتنک یی اوتمینی که   قیظنان مختسفی مشتنک م ر  قظن آن

ر  مید بنا  این معمای ر  وأکیاد بان ایان قکتاه قهفتاه       بل ویشیهی نینر.  اه تکسی قمیرین تکل می

                                                                                                                                  
1.  Solipsism  

2.  Critical realism 
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ردتندای م اتالی  م   « اتاییء »م « صسرهای »ادت که رارۀ بیییرین مشیهده نیی ت ادت از وهیقی کاه  
نسقاه کاه قایظن باه      مشیبهی به آن را قد )اننچه ابعیر ردتندی ممکن ادت متفایمت بیتاد( هماین   

ماداطه   بییدی م اییعی کاه باه    ه م ییع طییعی میتده  ا ننص صسرش ردتندی را ر. مید وهین و نبه
 اد  را ایای ا نیقی ا  ه اتید کاه را ایای چیزهای          کیید م هماین  هی ظهس  می ب یدیت ا نیقی  

ادات: کیفیایت    2ننایی نییای  نین  قسنی ق یی بیتید. از میظن هس فیی این مسقع تدهی می مشیهده
فی متفایمت بیتاد. بخاش مشخصای از     تده مختس هی  تنطی تیء ممکن ادت ق یت به ا نیقی  

تده ا صصسصی ادت؛ امی ی  بخش قیز اوتمینی یای مشاتنک ادات م      نسقه که و نبه وهین ا آن 
کید. و نبه صصسصی یی تخصی م و نبه نمسمی یی مشاتنک مفایهیمی    بید  می نس  آن  ا هنمسل

 .وسان ر  بنابن آقچه نمسمی ادتی وعنیف کنر  طیی ه تید؛ صصسصی  ا ویهی می
تییدای م هس افه نسا      ر  ایی ی امکین بن دی وأرینات مفهسی و نبه اوتمینی بان معنهات  

وهت به مسقسا اتی ه تد کاه قشاین رهای   هتای ننایی میاد وهاین        صنهیً ازآن (9)موسر قدا ر.
های    کیدی اننچه اصنا  را ر کاه میرنای   هی مادمر قمی و نبه  ا به بنکیت انصیف م میهیچه

هییی کاه ر  و ات س  و سای ه اتید. ایان ریادنیه        قد از کی کنرهی  اق،یزها این وهین نیی ت
یای  « صاسر »کید م قاه هانر . ازآق یکاه و نباه یا  بعاد اوتماینی را ر م         و نبه  ا قه ذهیی می
تسری مید به لایظ و نبی اوایزه را ر وای کای  صاسر  ا بای       ماالق می« ری،نان»ا نیقی   بیموسر 

تییدی اوتمینی صسر  ا بن وییه  هتی ننایی اوتمینی بیی قمییاد.   نمل اوتمینی آغیز کید م  مان
واان  از  هتاای ننایی را یاا  کااه بااه  مایاات ام ر  وسدااعه    واان م غیاای ر قتی ااه مفهااسی مییدااب

که بنا  املین بی  قسنی  هتای ننایی  ا ننقاه    رهدی ر بیلی تییدی ویی،یهی ماس   می  مان
 (21)بل م یئل هس فی مییدب ادت.وساقد مدنی بیتد که بنا   کید که می می

 

 چهارم
صیبب ذهن از طنیاق نیمال زباین ماالاق     « صسر»به قظن میدی ویدیل اق ین زی تی به ا نیقی   یی 

های  هیزیسلسژیا     قسبه صسر موسر قسا صیصی از ویمعاه م ظنهیات   که زبین به تسری ر بیلی می
 ید.ک هنض واالق صسر وسالی می هی  هنر   ا ویش صیصی ر  ا نیقی  

بییاد منکاب از اهانار بیسلااسژیکی بیتاد کاه ر  یا  نمال اوتمااینی         1ویمعاة بادا سی  
نیاسان   ری،انی باه   نیای ت  نیسان ژدت ا باه   وسیید م از منابل املیة نمل یکدی،ن به مشی کت می

هایی هان داگ     ر  رناسا  داگ  « های  نفت،س  ژدت»نینقد. ر    اهیمی  وکمیل نمل ا بهنه می 
                                                                                                                                  
1.  Objective relativism 

2.  Minimal society  
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کیاد؛ م هماین مطساب ر  ماس ر      ری،ن  آغیز کنره ادتی وعیین می هتی  صسر  ا بنب ب آقچه 
رمر. ایان   ا  صیرس ادت که بی صدا   د اد مانغ باه دامتش مای      زنی تمشینبیز م وسوه مشت

هی قمیر ه تید زینا بنکت مییدب منابل بعادون   نمل قسنی ا ویی  ادت؛ به ی  مفهسیی ژدت
اق،یزر م مکمل اتاییئی ه اتید کاه ر      بنمیاش ه تید قشین راره م  نمل  ا که صسر بخش املیه
را قادی   های معیای    به هماین مفهاسیی تایید نفتاه تاسر کاه ژدات        (22)چیین انمیلی ب س  را قد.

هی به معیی منابل بعد  نمل بسره م ق یت به اتاییء رصیالی ریقسیاه ما اسف      ری،ن آن نیی ت به
معیای تایئی ادات کاه بانا       تسقد: مشت ننه تده به معیی قنبه ادتی ردت ر از تده به  می

اقادی قاه صصسصای م قاه هاینسی بسکاه نییایً ر           دیدن به آن ر از تده ادت. این معیقی قه ذهیای 
 مقعیت اوتمینی ب س  را قد.

ر  »تاسر؛ هیاسز معایقی     بیلی این قسا ا ویی  ر یالیً ی  ا ویی  زبیقی ما سف قمای  بیاین
اقاد. بانا     ن آنیهیقه ا ویی  بن انا  قکانره  ب س  قدا قد؛ اهنار بیسلسژی  هیسز بی صسرتی« ذهن

هی  مه  ویدیل تاسقد. هانر    هی بیید به قمیرهی یی ژدت آقکه این قتیی  هیش تسقدی قمیرهی یی ژدت
هالاط   بیید بداقد رقییل چی ت؛ ام صسرش ه  بیید بتساقد معیی  ژدت صاسرش  ا وف این کیادی قاه    

یی این مطسب بدان معیی ادت که اق ین زی اتی  رهید. از میظن  هتی ننای هی که به ام وید  می آن
صساقاد م دادس از ایان     بیید بتساقد ر  صسرش ویدخی  ا هنابخساقد که ژدتش ر  ری،ن  هنامای 
هیی قمیرهی  مه  ه تید.  وید  ری،ن  بنا  کیتنل  هتی  بعد  صسرش ادتفیره قمیید. این ژدت

 هتی  صسرش  ا ویظی  کیاد. اق این اصاسپً     وی« وشینر قالش ری،ن   ا می»هی  هنر بی ادتفیره از آن
ادت. هناصساقی وید  مشیبه ر  صسر م ری،ن ی ماتسا  مشتنکی  ا که بانا    2وشین بیسان قالش
 کید. را  پزی ادتی هناه  می ویمعه معیی
 کاه  یم تا کیادی   اتی ه مای « آوش!»هنییر  دنرارنمثیل قمیر مه  به ننایش به  نیسان مید به

تسر. ایان هنیایر صانهًی بخشای از نمال آغیزتاده ادات م ر          غ رمر ریده میر  ی  وئیون تسس
بان  « آوش!»تسر. امی م تی ننایش به دنرارن هنییر  بهتنین بیلت ی  قمیر غینمه  ما سف می

نشا ر که بن ری،نان م صسرش بنب ب همین واأرینات   نسقه وأرین   ا بن وی  می نسییده همین
 (21)کیاد    قمیر مه  ویدیل تده ادت؛ هنر از آقچه رقیایل مای  تسری ژدت آمایی به ی کیتنل می

وی  ا وییطیت قیصسرآنیه  دیده ادات؛ اکیاسن تایید بتاسان      آنیه ادت؛ به منبسة زبین اصیل به
نسیاد؛ اکیاسن صایبب     های ویدا  قمای    کید م هالط به قشیقه نفت که از قمیرهی  مه  ادتفیره می

 ذهن تده ادت.

                                                                                                                                  
1.  Role-taking animal 
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ه  یر قد به قمیرهی  مه  ویادیل تاسقد م بیایبناین اق این     هییی ک مید ر  و ت س  ژدت
 داد. هایچ ژدات     مای  2زی تی  ا به ی  ا نیقی   صیبب ذهن ویدیل کییدی باه ژدات آمایای   

نسقه کاه   نشا ر. همین نشا ر که بن ری،نان می ری،ن  بن صسر هنر همین وأرین   ا بنوی  قمی
تایسی  امای    صسرماین صادا  صاسر  ا مای     تیسقدی کیی  ری،نان صدایمین  ا می م تی صایت می

هی  صسر وسوه قادا ی . باه قظان میادی ژدات       بییی  م معمسپً به بنکت بیلت چهنه صسر  ا قمی
آمایی صیدت،یه نمسی زباین تیی اته ادات م ومایمی اتاکیل قمایرننایی م بیایبناین ذهان از آن         

 نینقد. دنچشمه می
دایز  هناییاد اوتماینی     ر مقای ذهن نیی ت ادات از ب اس  قمیرهای  مها  ر   هتای .      

 کیاد ا ادات ر  ر من هانر. وساقاییی قشاین رارن ویداخی         ا وییطیت ا که معیی ر  آن ظهاس  مای   
رهد م کیتنل صسر وید  بن ایان   )م اتییء ر نین( به صسر ادت که ژدت هنر به ری،نان قشین می

معایقی  ا کاه    ا  از قف ه بخشی از ی  هناییاد اوتماینی ادات کاه رداته      ادی . ژدت مه  هی
اقد به اق ین زی تی ر نیان   صسرتین  ی ً ر  منابل ویشین م غینمه  ا وییطیت ژدتی ظهس  کنره

کید. مید به وی  آقکه باث  ا بی اذهین هنر  آغیز کید م  هی  ا ر مقی می رهد م ام آن قشین می
م ر  اراماه  کیاد   به ویمعه ن تنش رهدی کی  صسر  ا بی ی  هناییاد اوتماینی نییای تانما مای     

کید. ر  ارامهی هنر نمل  مدیسه ژدت آمایی به ر من هنر ما ر می هنایید اوتمینی ا وییطیت  ا به
ییهتاه ر  واشینش    میقاد؛ بتای اهکای  وسداعه     کید. ذهن اوتمینی بی ی مای  اوتمینی  ا ر مقی می

 را قاد.  ا ی  یشاه  واشین   هی  ری،انان م کیتانل  هتای  صاسر بنب اب چیاین قالاش        هنقی قالش
ازآق یکه بنا  مید ایزمله کنرن چیز هیزیکی به وساقییی واشینش قالاش ری،انان ب ات،ی را ر م     

تاسری بتای وادبن یای وفکان اقعکیدای        های مای   هی  آن وفکن ر بی ۀ این اتییء تیمل وشینش قالش
هی وادبن   راقشمید ر بی ۀ طییعت هیزیکی ی  هنایید اوتمینی ادتی اننچه اتییئی که ر بی ۀ آن

 (26)ری،ن اوتمینی قی تید.تسری  می
کییدی به داطح قمایر مها      هی ومی  بن نا  می همه بیساقیوی که ر  دطح نفت،س  ژدت

 دید. ر ما ع مید آتاکی ا معتالاد باسر کاه هایچ بیاساقی واز اق این قتساق اته از اق،یازه باه             قمی
ا ی  کاه  نسقه تساهد  ر  ردت قد کید که هیچ نال قیت نشا  کیدی همچیین معمسپً اقیهه می

 دد کاه مسقاع ام ایان ادات کاه ویهای ا نیقی ا  اق ایقیی دایصتی            غینازاین ب،سیید. به قظن می
نصیی پزی بنا  قمیر مه   ا ر  اصتیی  را ر. م بظیت نصایی میاد معماسپً هم اس بای اتاکیل       

هایی   هی  ابتمیلی داسسل  هی  نصییی ونکیب  دیمی م ای تیون  هتی ننایی ا بنب ب وعدار دسسل 

                                                                                                                                  
1.  Vocal gesture  
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  ت م اوتمیا م در نییصن ویسقدهی   دیمی ا به وی  مفیهی  وسیایون  ادات کاه ر  آرای       ن
واسان ییهات. امای قکایت اصاسی بااث ام باه وغییانات ر           مای  6ی کسهسن م ویملسف1ی لشسی2چییسد
طانف بان اهمیات     ماب ته ادت. ام ر  باث تنایط نصیی قمیر مه  ازی  بیسلسژی هی   مالسله

قیماد ا     از طنف ری،ن آقچه صسر بُعاد زمایقی دی ات  نصایی اق این مای      کس وکس یی  شن م  م 
 نمال  کاه صاسر   اهعایلی ر  زمین وسداعه وسداط    نملآه ته نمل بیهدف کیتنل  ةوساقییی وسدع
انمایل  « وسداط آییاده  »هاییی کاه    کی  که ومیمی کیتنل هکن میکید.  وأکید میهیدت ا   میدا آن

 داد کاه کاس وکس اق این )کاه       تید. باه قظان مای   بن ابتمیل چیین  هتای   میتیای ه ا   تسری  می
اقاد( م بُعاد زمایقی     قشاین راره  5هی  بیپون ویی،یهش  ا به کنرات ر  ماکیش 4هی  هسک سلسژی ت

آم ر( ویهی به  دی ت  نصیی )که امکین کیتنل ژدت بنب ب وییمدهی  اوخیذ ژدت  ا هناه  می
هناوان  هتاه م باه قمایر مها  زباین ما ر       هی  رهید وی از دطح نفت،س  ژدت بیسان قیطق امکین می

تسر که ونقدنین داخی،س ما عایً داخن ب،سییاد. ایان رم میرنای ر         تسر م هالدان آن میقع از آن می
های    هی  ا نیقیکی ه اتید کاه وفایمت    کیی  ویی،یه ردت اق ین ر  ایزمله کنرن تیء هیزیکیی بییین

 کیید. بیسلسژی  اق ین م بیسان  ا وعیین می
 

 پنجم
ی صاسری ذهانی   دیزر. ر ما اع   ا ممکن می« صسر»این قظنیهی همین نیمل زبین ادت که ظهس   ر 
کییاد. میاد ر ییهات کاه میرنای       م قمیر مه  به یا  مفهاسی همادی،ن  ا والسیات مای     « آنیهی»

وساقاد بانا  صاسرش     بنو تة هنریت ر  این ظنهیت ا نیقی   صیبب ذهن قهفته ادت کاه مای  
آید  ا  مادطه آن این امکین ر  ی   میکنر  هتی ننا به موسر می تیء بیتد. دیزمکی   که به

وشین  که بخشی از قمیر زبین ادتی و ت. وی وییی که هنر بتساقد قالش ری،ن   ا  بیید ر  قالش
باه یا    وساقد از این ریدنیه به صسرش بی،نر )به صسرش وید  رهد( م بیایبناین   اوخیذ کیدی می

بناین ر  ایی ای قیاز ویهای ر  یا  هناییاد اوتماینی ادات کاه         تیء بنا  صسرش ویدیل تسر. بیی
اقاد از   وساقیاد ظهاس  کییاد ا صسرهای نیای ت       های  بیسلسژیا  ا مای     صسرهی ا متمییز از ا نیقی ا   

 مسوسراوی که از موسر صسر آنیه ه تید.

                                                                                                                                  
1.  Child  

2.  Lashley  

3.  Pavlov  

4.  Reflexologists 

 هی تنح رار. ا  از ماکیش وسان بی وسوه به م مسنه ی   ا میبیمیین این قظنیه که  هت
5.  Higher reflexes 
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هالط هنایید آنیهی از صاسری امان  اوتماینی قی ات: صاسر  کاه هانر باه ایان تایسه از           
تسری به لایظ تکسی قیز اوتمینی ادات اننچاه باه لاایظ ماتاسایی همیشاه        موسرش آنیه می

. ر  بایز ی  1م م ایباله  2کیاد: بایز    وأکید مای « صسر»نسقه قی ت. مید بن رم منبسه ر  وسدعه  این
اقاد یکای واس از     هی  اهنار م بیساقیوی  ا که به طنیالی ما ر زقدنی ام تده کسرک صنهیً قالش

هاای  ری،اانان از طنیااق   ایاان منبسااهی  یناادویً اوخاایذ ق،اانش نیاانر. ر   ری،اان  بااه صااسر ماای 
هاییی   که ر  منابل بعاد  زقادنی چیاین ق،انش     صسراق،یخت،ی بی ژدت آمایی ادتی ر بیلی

ومایمی آن چیاز  ویادیل     تسر. امی ر  م یبالهی هنر باه  هی رتسا ون می مختصنون تده م کشف آن
ا بییاد ر  ر من صاسرش کال هعیلیات       تسر که ری،ن اهنار ر نین ر  هعیلیت اوتمینی ه تید می

تده  ا راتته بیتد وی بتساقد قالش صسر  ا بی مسهالیت بیز  کیاد. هانر ر  ایی ای صانهیً      دیزمیقدهی
نینر که ر  هعیلیات   قالش ی  ری،ن  صیص  ا قدشینهته بسکه قالش ومیمی ک یقی  ا به صسر می

باان اداای  یکاای از  وااشین   ا وعماای  راره اداات. مشااتنک مشاای کت را قااد؛ ام ق،اانش قالااش
 ا  6«ییهتاه  ری،ان  وعمای   »ونین اصط بیت م بی م ونین مفیهی  میدی ام ق،نش یی قالاش   مییدب

 (24)اوخیذ کنره ادت.
تاسقد ا    تده م ر  صسر هنر م تماع مای   دیزمیقدهی که   ری،نان هی اکیسن ومیمی ق،نش

دیزقد. انن این ویهی   ا می 4«من مفعسلی»ا تده بیتید   صیص یی دیزمیقدهی نشتته از اییکه چالد 
باسری هایچ واییی بانا       5وییاه  موسر راتتی  مایت اهناطی م هنر و « صسر»چیز  بسر که ر  

کانر م هناوان    ویهی دیصتی  اوتمینی  ا میعکس می« صسر»میقد؛  هعیلیت ص س م دیزقده بی ی قمی
هان  « مان مفعاسلی  »م  3«ینسیمن ه»نیی   ومیی« صسر»بسر. امی به قظن میدی  از این اقعکی  چیز  قمی

اصل نمل م اق،یزه ادت؛ م ر  نمل صسر دایصتی  اوتماینی  ا رننناسن    « من هینسی»رم ادت. 
هنر بنره ویمعاه قی ات. قالاش ام ر     »کید که نفته  هی  ریسیی  ا وکنا  می کید. مید ریدنیه می

عی هان نمال   ر ما ا «. نین  ام  د  اصیل ادت که قالش ویمعه ر  تکل نین  ویمعه همین تکل
هنر ر  هنکدای از دطسح ا وییطایت زبایقی م غینزبایقیی دایصتی  ویمعاه  ا وای باد  رننناسن         

 کیدی این وأریننشا   ر  مس ر اکثنیت قیچیز م ر  مس ر قساب  م  هینان چشم،ین ادت.   می
ییباد   نیسان ی  مخسسس اوتمینیی بن بییین ا نیقی   بیسلسژی  وسدعه می به« صسر»ویهی  قه

                                                                                                                                  
1.  Play  

2.  Game  

3.  Generalized other 

4.  Me  

5.  One-sided  

6.  I  
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وااسان باای نییصاان متمااییز م  نیااسان یاا  کاال ا نیقیاا  باایقظمی ویچیااده  ا قماای ه ویمعااه بااهبسکاا
وان ا    ون م صسرهی ر  دطسح ویچیاده  آن ا اهنار بیسلسژی  ر  دطسح اوتمینی دیره  صیوشخ  یبل

وهات اهمیات را ر کاه بنصای از صساقیادنین       ر  مالیبل ه  وصس  قمسر. اتی ه به این قکته ازآن
نناییی هنر  ا هدا  ویمعه کنره ادت. اننچه بنصای وما ت    اقد که نمل چیین بنراتت کنره

مان  )»مید ممکن ادت چیین وصس    ا به ذهن متییر  کییاد امای وصادیق مواسر اق این زی اتی       
که صسرهی از  یل ی  هنایید اوتماینی   م این بالیالت که ر بیلی«( من مفعسلی»ر  بنابن « هینسی
دیزقدی بیید  وشین می نین  میظ  ویمعه اق یقی  ا امکین سر تکلقسبه ص نینقد به هنض می  ا ویش

نیاسان   مید م قظنیة اص س بان اقدیشاه باه    2این ونریدهی  ا  هع قمیید. بی وسوه به اییکه ابزا ننایی
وأکیاد  « ویمعاه  1منکاز بیزدایزقده  »نیاسان ا باه  اسل ریاسیی ا        ی  هعیلیت دیزقده م بن متفکن به

 (25)که ا ائه تسری وف ین  قیر دت صساهد بسر. را قدی هن وف ین ری،ن 
بییبناین اق این زی اتی بای بنصاس را   از مسزممایت ا نیقیا  م از طنیاق یا  هناییاد          

از طنیاق ویمعاه باه یا  بیاسان       6اوتمینیی صیبب ذهن م صسر صساهد تد. بیسان اق،یزتای 
ی ا وییطایتی هانر باه    دایز  یای ما رات هناییاد اوتماین     به لطف ر مقی (23)تسر. نی ل ویدیل می

بییای وییمادهی  اقتخایف     دیزمکی  وفکن اقعکیدی یی بیزویبی )وساقییی هدایت نمل صاسر بای وایش   
ییبد؛ وساقییی ویدیل صسر به ی  تیء بنا  صاسرش م زقادنی    هی  مختسف نمل( ردت می  اه

قمییاد؛ باه هانر  اص  ای ویادیل تاده م        ر  ی  رقیی  نسمی م اص  ی مشتنک  ا ک ب مای 
 تسر. میاش   م ویی،زین اهداف اق،یزتی وعالیب آنیهیقه اهداف ویش

از طنیاق صاسر   هانر  تاسر.   قسبه صسر رننناسن مای   مادطه ظهس  چیین هنر ی ویمعه به به
 تاسر؛   رهیدۀ هکن ی صیبب دیزمین متمییز  از ویمعه اق ایقی مای   م بیزویف 4اقعکیدیاوتمینی 

طنیق وماییز هیزیسلسژیا  )میقیاد بشانات( یای از       وی  آقکه اق ین قالش اوتمینی صسر  ا ازه ب
بیز  کیدی قالاش صاسر ر     5طنیق انمیل قفسذ ننیین م غنیز  بن ری،نان از طنیق ژدت  هتی  

های  ری،ناقای کاه ر  هعیلیات مشاتنک تانکت را قادی         نمل اوتمینی  ا از طنیق اوخیذ قالش
نیی باه هان ودیاد کیتانل     قمیید. ویمعه بی ک ب اصل ودیاد  بانا  دایزمین اوتمای     ویظی  می
ادات م هان    راره  ویصسرش  رهیده لیوشکادت زینا اکیسن صسر  ا ر  ر من اوزاءِ  یهتهی ردت

اش بان   وساقاد  هتای  هانر  ا بنب اب میازان وأرینناشا         ون بسرهی بیشتن مای  چه ر  این  اه مسهق
                                                                                                                                  
1.  Instrumentalism  

2.  Reconstructive center 

3.  Impulsive animal 

4.  Reflective social self 

5.  Gesture  
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ه هیای بانا  ناشا     ری،نان بی نمل دی یده صسیشی ویظی  قمیید. دناق ییی ر  این هناییدی ویمعا 
واسان اقتظای  راتات کاه ویمعاه بایش از آقچاه امانمز بای           صسیش ننقه کنره ادت. میطالیً قمای 

صس ت راره ا چهای چسف اوتماینی کاه ر  آن     « من مفعسلی»هنکدای از ان ی  صسر از طنیق 
های  اوتماینی دایزر      نا  ادت  هتی  ماالق تسر ا کی   اق یی رهد م هنکدای  ا م ئسل ا زش 

وساقد مامادا    نینقد. ویمعه به رلیل ون  از  کسر قمی ز طنیق نمل هنر وات وأرین  نا  میکه ا
 کید. ص س به ننصه ویمعه معنهی می« من هینسی»وغییناوی قییتد که نمل اص  ی 

 

 ششم
ا  که مید باه چهای چسف قظان کسای صاسر       ایی ی وی  آن قی ت که ویچیدنی بییش م مدعت هکن 

تییدای  ماقایی    به طس  کیمل بن دی کیی ؛ همچیین وأریناوی که بن آماسزشی آدایب  ا زاقی راتته  ا 
تییدای   ناشا ر؛ یای اییکاه چ،سقاه هس افه ام بان  مان       تییدای م زباین بنوای  مای     تییدیی  مان ویمعه

ی از بای م   ویادا هی  اصاسی ام باه رم قکتاه      نیاسان مثایل   باه وساق   تسر. امی قمی اوتمینی ام میطیق می
. ر  ایی ای م ائسه صانهیً هس افی     1«ییهتاه  ری،ان  وعمای   »م مفهاسی   2هی ی ه قکی  ا قظنیه وهین منویط ات

تمسلیی بان ادای  ریادنیهی       یمت ر بی ۀ هیکتس هی  دیصتی ی رییت م وهین ابتمیل بهقی ت بسکه 
کااه نسااسی  ییقاای م هیزیاا  چیااین  ر باایلیتااسر.  ناانا م و نباای منبااس  ماای نناییقااهی ق اایی نماال

های  وغییان م هناییاد  ا     اقدی نسسی اوتمینی م بیسلسژیا  را مییای مالسلاه    ی  ا بنو ته کنرههیکتس هیی
های  باسرن  انا  رهای  م ما ر      اقد. انن بی  ری،ن صانهیً هس افه تادن  ا ر  کیای  هس افه      وعیلی بخشیده

 ای .   هننایی مد ن ا ائه رار رمن  و نبه ب تی تسی  که اقدیشة یسقیقی تدی قشیقه آتکی   بن بی بن
وساقد بالیالت وهین صی ج از ذهان   بیتد م قمی 6ننا بی هی نیسان تده که نمس،نا بیید قیی
ننایای  انمن    وهت از دایینین باه مفهاسی    ننایی ازاین یی نمسی  ا قمیییدنی کید. ر ما عی نمل

کید که قمیر واسهن م اتالسی بیتاد     ننایی ویهی زمیقی ظهس  می ادت. این قیی ون قزری  4مدطییی
کید. امی ر ما ع قمیر مه  ا میقیاد یا  ژدات ا        ه وعدار  از وسهنهی  ری،ن  ا قمیییدنی میک

ا  از نمل ادت م بییبناین ر  هن نمسمیتی کاه نمال را ری    رلیخساهی قی ت بسکه همیشه منبسه
ا مشایهده کانره باسری      3هی ویش از امی امکهیی ا مدت  5نسقه که چی لز وین  تنی  ادت. همین

                                                                                                                                  
1.  Universals  

2.  Generalized other  

3.  Nominalist  

4.  Medieval conceptualism 

5.  Charles Peirce  

6.  Ockham  
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وهات کاه    وهین صی ج از ذهن بی نیرت ویسقد مریالای را ر. نمال نایی ادات ازایان      نمسمیت یی
نیسان مانک مییدب نمل قمیییاد: هان تایئی کاه      وساقید به هی  اتییء می ب یی   از اتییء یی وییه

کسبادی چکاش ادات. اکیاسن      هنر بتسان  م  آن بیشییدی صیدلی ادت؛ هن تیئی که می   ا مای 
ر نیان م قاه   های    هاییی از ق،انش   نیسان نییی صسرتاین بخاش   به« شچک»م « صیدلی»هی   ماژه

هی وسدط هنر میقید نمل صیص قش اتن یای چکاش زرنی     صساص میزم  تده ه تید؛ وکنا  ماژه
نیاسان نایی ر  رل    هی  )به  سل وین ی المثیی( نمسمیت ق،نش ه تید. ویادا  یای مفهاسی باه     مثیل

که اتییء چاه قالشای ر  واأمین الزامایت نمال را قادی        رهید اقد. این مفیهی  قشین می ق،نش قهفته
نیسان ماانک نمال هعسای را ر. بیایبناینی      هی  پزی  ا بنا  صدمت به یعیی کدای تیء میرنی

های م   ا  از ژدات  بین م مسناه  2نمسمیت قه ی  هسیت که  ابطة کی کنر  میتیی بن قمیردیز 
  تید.از نیی ه« هییی مثیل»هی  اتییء ادت که هنکدای از آن

این مسقع مید  ا که کمی بیش از ا وینیت مختصن صسرش وسقیح راری ی اصسپً ی  
های    نسقاه کاه اتاییئی کاه ر  مس عیات      هیدت. ر دات هماین   ننایی نییی ر  مس ر وهین ق یی

کییدی بنا  مید  قگ م ا زش را قد؛ اتییء از میرنی نمسمیات   هی  ا ر نین می صیص ا نیقی  
های  مختساف اتاییء ماالاق      وساقد بی اتییء مختسف یای وییاه   نصس را قد که میر   ابطه بی نمسی ب

کییادی از نمسمیات    را   از آن بمییات مای   تاسر. اتاییء ر   ابطاه بای نمسای کاه بادمن ویقاب        
طنهیقه  نسقه که از میرنی وسب بمییت بی بنصس را قد؛ نمل از نمسمیت بنصس را  ادت همین

ر  این مقعیت نمال یای بخشای از نمال  ا کاه ژدات ادات        مید ادت.  ا  از اتییء بهنه ن تنه
نینقد یی ر  اتییء ماانک   نیسان صیص ر  ذیل آن  نا  می وسان نیمی وسالی کنر که اتییء به می
ا  که ن مه بن صادمت   که نمسمیت اتییء نیی ت ادت از میرنی کید؛ ر بیلی آهنییی می قالش
ا   ق ایت باین نمسمیات م نمالی نمال باه       نیسان مانک نملی از آن بنصس را قد. بای بن ان   به

تاسر نیای ت    تسر. ومیمی آقچه ر  این بنصس ر اقکی  مای  ننصه نسسی و نبی م هس فه آم ره می
م « باسرن » 1قهایرِ  هییی م از این  ه،ش ی طانح م ادر بانه     ادت از قنم ت و    چیین وهین

 هد ارییت تده مهس  ادت. که از زمین اه طسن وی مایت« تدن»
ییهتهی  کییده ر  بن دی نمسمیت ادت. ری،ن  وعمی  اوتمینیی رممین نیمل ریساقهنیمل 

واشین  وسالای تاسر:     بخشای هناییاد قالاش    بن ادی   مایتی که ال ینه راره تادی تایید نمسمیات   
واشین  ر  هناییاد    ییهته هن کس م ومیمی ک یقی ه تید که ر  بنابن ق،انش قالاش   ری،ن  وعمی 

                                                                                                                                  
1.  Symbolization  

2.  Antithesis  
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ق،انی ی   ییهته از زامیه نمل می وساقید بیتید. م تی به ری،ن  وعمی  همکی  ی صیص ه تید یی می
 وشین  ر  نمسمیت آن. نیی ت ادت از نمل قالش

کید بنا  ری،ناقی که ر نیان نمال    زقد یی کی   که می هن چالد  که بنهی که هنر می
ی مالیسل یی ر دت بیتاد )م بادمن مواسر نمال مشاتنک ری،ان ویمعاه        هه   یبلمشتنک ه تید 

قی موسر قخساهد راتت(ی آقچه نفته یی کنره تده از قاسا ودیاد  از نمسمیات بنصاس را      معی
نانا   . چیین نمسمیتی به ی  مفهسی متنارف نیییت ادت. بنا  ارییت2ادت ا نمسمیت اوتمینی  

ونین قسا نیییت ادات ا باه قظان بنصایی ویهای قاسا ممکان ادات. م تای هانر از طنیاق              این مه 
  ییبد که و نبه ری،نی ر می نیی ت ری،نان قیز همین و نبه ام  ا را قدی به ییبد که ا وییطیت ر می

نینقد )به املین مفهسی نیی(ی از آقچاه ویهای باه ام     ام م و نبه ری،نان ذیل ی  نیی مشیبه  نا  می
های  و نبای    های  ایان نایی ر  ر من ریادنیه     های یای قمسقاه    کید. م تی صیص راره تده نیس  می
های    بُعد اوتمینی به صسر ننهته ادت. هنر بی واشینش قالاش  « نمسمیت»ینقدی ن مختسف  نا  می

صاس ت و نبای اطمییاین     ری،نان از رقیی  مادمر صاسر صای ج تاده م از طنیاق ا وییطایت باه      
کیاد. ر  چیاین ماسا ر ی و نباه      ییبد که ر  ومیمی این مسا ر رقیی میظن مشیبهی  ا ننقه می می

ویهای ر  بنابان ایان رقیای  مشاتنک ادات کاه هانر و نباه          اوتمینیی نمسمی م مشتنک ادات؛  
 رهد. صصسصی صسر  ا وشخیص می

وان چیاین رقیای      های  نایی   ونین بیلتی نس  نیی ت ادت از ریت تافیهی وییاه   ر  کمییه
های مشاتنک    مشتنکی. نس  بی ییهتن آقچه بین ب یی   از قیظنان م ر  بیلت آ میقی باین هماه آن  

ی اوتماین تییدای   ییبد. مید ر  واسیل قیهش صسر از  مان ادتال ل میادتی از ریدنیه صیص قیظن 
رهاد کاه ایان     واشین  ویادیل تاده( قشاین مای      ق ییت هیزیکی )که به مثیل قظنیه نیمش از قالش

نیانر کاه ر بای ۀ     تییهتی که و ت س م ظیهناً ییهت تده ر  اقاصی  ویهی ی  هنماسل  انا  مای   
« اداتال ل و نباه  »میظن  به آن ق،نی ته تسر. معیی   وهین صات را ری نشتته از اییکه از چه

ر  ماس ر ومایمی   »م « ماب ت،ی به هان و نباه صیصای   »وساقد بیش از  می 1«تمسل بالیالت وهین»م 
 وساقد کمتن از آن بیتد. بیتد ملی قمی« قیظنانی ر دت

باایلی کااه ر   ا  موااسر را ر. ر نااین ر واایت متفاایموی از چیااین نمسمیاات اوتمااینی 
وان  را ر. ایان ر  ما اع دایصتی       م زیییتییدی غییب قی تی ر  نس  ب اس  ن اتنره  اص  ییت 

دیزری به طس   که نسا    تمسلی م نیمیّت  ا آتکی  می ونین وهین ا وییطی وهین ادت که غیلب

                                                                                                                                  
1.  Social universality 

2.  Universal truth  



 19      مقدمه

 

وانین مواه    نیاسان قایزل   ه اتید. باه   2 ییقییت م میطق قتی ة غییی و ت س  هم یقی دایصتی   
های ر    یبناین رقیی  نمل م رقیییی که ر بی ۀ آن صایت کانری ی آن مشتنک رقیی  نفتمین م بی

بیل کاه میاد هایچ وسقایای ر بای ۀ       بین ومیمی مسوسرات نی ل مشتنک بسره م ه تید. ر نین
رهدی  مایات ام آتاکی ا مشاتمل بان میایقی قظنیاه میطاق م         ا وینیت مس ر  صسر به میطق قمی

 هس فه  ییقییت ادت.
به نشتته م آییاده اداتی    ن تنش  یبلنمسمیت اوتمینی بیلالسه  زمیقی که متصس  بیتی 

وسان ر ییهت که  میکنر مید بی این انتناف هم سدت که اکثان انمایل مشای کتی نماسمیی      می
هی  هس   م مس ت مسقع نمس،انا قاه بای اقاساا      هی  ب یی  ریبت نیی را قد. وییه   میرنیک نی

ره ر  وعاای ض اداات م قااه باای آقچااه میطااق  تااده ر ما ااع ننقااه کاان  ریاایوی کااه وهااین و نبااه
تاده   وساقید بیصل کیید. بی اتی ه به این قکته که نمسمیت و نباه  م  ییقییت می 1ننایی صس ت

هی  امس  ر  بنابن نمل هنر  یی اوتمینی ادتی به صنر ر  مس ر اصاسل متالیبال    یکی از میرنی
 (27)ییهیچ. مزییر ادت قه همه ک ونویبی باث اصسی بن دن  این رهد. به بسرن م تدن مشیم ه می
مادطه  رار ب یی  ویلب بسر که ر بی ۀ ری،ن د اپوی باث کیی  که به انن ه ی اویزه می

ننایاین ر  ماس ر    های م ق ایی   اقد. بنا  مثایلی اه طسقی ات   ییهته مطنح تده مفهسی ری،ن  وعمی 
را قد؟ آیی وسداعة هناییاد   قظن  ییهتهی چالد  بی یکدی،ن اصت ف ر وة وشینش قالش ری،ن  وعمی 

رهد وی قیظنان اق یقی  ا ک ً وشت دن  وشین  بیهدف تمسل اتییء هیزیکیی به هنر اویزه می قالش
ا که نایهی نسیای میاد      6ننایی اوتمینی را   از ارییت که بتساقد به تکل معیی قاس  ب،شا ری به

ناشا    4ننایای هس افی    اع اا باه دامت ما   ( 28)کانر  را  وسالی می آن  ا مادمریت متیهیزی  معیی
ماصسل رکتنین مید وس از اوتمیا بی مفهسی و نبه اوتمینیی بنا  طییعت بالیالات م   (29)کید؟

« مطساق »ییهتاه معایرل  ماقای بانا  مفهاسی وای یخی صادا م         راقش چی ت؟ چالد  ری،ن  وعمی 
ویهای ر    کیاد؟ طانح چیاین دا اپوی     ننایین م بییبناین ر  بنابن ما عیت م ظیهن ننقه می آ مین

وشین ادت م تیید این اقاناف از اقدیشة مید م وسدعه آن به قظن بنصی صساقیادنینی   ایی ی امکین
تییدای اوتماینی میاد بانا       وهت ما ر این باث تادی  کاه  اد ت  مان    میصفیقه قییتد. ازآن

ی های بااث قکانره م وایی     اقدازه کیهی ر بی ۀ آن ننایی به بن دی م یئسی  ا قشین رهی  که نمل
 اقد. ادت که میتالداقش بیشتنین بق  ا بنا  تییدییی قکته مغفسل راتته

                                                                                                                                  
1.  Structural invariance 

2.  Formalism  

3.  Social positivism 
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 هفتم
ننایین از زمین ویمزی به قظنیه ا زش ن  ه راتت: چیز  صاسف ادات کاه     مید ر  کیی  ومیمی نمل

2ننایای نییای   امی ر  ایی ی قیز نزا ه مید به زبین ق ایی  (11)به ی  میفعت یی اق،یزه وید  نسید.
ادات:   

به یا  میفعات را ر    نسیی وید مادطه ظنهیتی که بنا   نیی ت ادت از میرنی ی  تیء بها زش 
های بای یکادی،ن ر      ا قه صنهیً ر  تیء مأم  را ر م قه ر  مقعیت اب یدی هینل. امی میایهع یای اق،یازه   
 تسر. والیبل م بنصس رقد م بییبناین م ئسه ادتیقدا ر ا زش م قنم ت ا زییبی مطنح می

هی  میتیی بن لان  ا ر   یلب ی  کل همیهیاگ   صس وی اب یدی اق،یزه هتیء هین  ب
هییی  ا که ا زش یی میرنی هین  را قد  ونویب این تیء  یر  ادت اق،یزه این کید؛ به م تمع می

بناق،یخته یی یکدی چاه دایزر. از طنیاق امان )یای تایئی( بای چیاین صصسصاییویی هانر مشااسن م            
نایمی کاه بنراتاتهی وییاین م داناق یی کای  صاسر  ا متصاس          ماظسظ از وسهیاق غاییی صاسر ر     

کیاد م بای اداتفیره از ابزا هاییی کاه ر  اصتیای  را ری        های بایز  مای    هینمید بی ق،نش (12)تسر. می
اق،یزاقاد کاه کای ش باه ر وایت مختساف بای         هی  اب یدای ق،نتای  ا ر  صاسرش بنمای     وییه

ن نا  کنره ادت. به همین میزان که این کای   هی ا ویی  ب هناصساقی همین ق،نش ر  ری،نان بی آن
 1ادات بای تایء   « مان مفعاسلی  »م « مان هاینسی  »تسری ابتمیل وعیلی زیییتییصتی امتازاج   اق یی می

تییدی  هتای ننا  ام بییاین داسرمیدون      تسر. مید معتالد بسر که ق خة  مان ممکن م مالدم  می
 ر  ا مفص ً تنح قدار.کیدی اننچه ریدنیه صس بنا  قظنیه زیییتییصتی ننقه می

« صاسر »ا زش زیییتییصتیی ی  هدیاة ومایی م کمایل ادات کاه طییعات یای هینمیاد باه          
هییی متالیبال   کیید؛ مظیفة زقدنی اص  ی آن ادت که از طنیق و ش )تخصیت هنر( ا زاقی می

 (11)هی  ا ای یر کید. ر  دطح صسرهی  متعیملی ونکیب مشیبهی از اق،یزه

اصسپً تییه قظنیه ریسیی ادت امی قزری  تادن باه مسقاسا از میظان     قظنیه اص  ی مید 
تاسر. بایموسر    ی مسواب و اهیل ر  وانراصتن باه ایان مفهاسی مای       «صاسر »تییدی اوتماینی    مان

اقعکیدای   وساقد ر  هعیلیات  می« صسر»تییصتی میقید اییکه چ،سقه  اوتمینی بسرنی ری،ن م ئسه  مان
نسقه که ر  ریدنیهی مییای  کای  صاسر  ا     تسر؛ همین صسرش ری،نان  ا ما ر کیدی مطنح قمی

ننایای مطانح    رهد که م تالیمیً اتییء  ا هادف  انا  رارهی م ائسه ناشا  از لاشت      نمسی  نا  می
نینری ر  و ت س  اتییئی ادت کاه امکاین    هییش تکل می نسقه که بی اق،یزه آن« صسر»قی ت. 

ان یا  امان اوتماینیی باه هماین میازان کاه        نیاس  باه « صاسر »کییاد.   هی  ا هناه  می وکمیل اق،یزه
های    تاسر م ا زش  کیدی به ری،نان بدل می هی  ری،نان  ا از طنیق هنایید زبین اوخیذ می ق،نش

                                                                                                                                  
1.  Objective relativistic 

2.  Object  
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ییهتاه  ا اوخایذ    قالش ری،ن  وعمای  « صسر»تسقد؛ به هن میزان که  هی  صسرش می ری،نان ا زش
ننرقاد. هانا     هی  صسرش بدل مای  شهی  هنایید اوتمینی به ا ز کیدی به همین اقدازه ا زش می

قظانات ری،انان    کاه تایمل قالطاه    2«قامین  »تییصتی از مع ل صسرماس   بی وسدل به  معنهت
های    تسری تییه وسدل به قظنیه ا زش بنا  ردتییبی به صاسر  ادات کاه ر  صاسرش ا زش     می

ذه باه باسزۀ   هی  نمسی میدی بی م    میکنر مأصس ری،نان  ا را ر. این بندیصت آزار از نزا ه
ا  کاه اص  یایت    تاییصتی  رهد. ونرید  قی ت که ق ایت باه و هیازات  مان    می ا زش  ا قشین 

م  1های  صسرصاساهی   بید  وزئیایت وایی،زین   ون  بنا  هنمسل کیدی  اه ر یق معمسپً ننقه می
 ی ادت.ازصسرنشتت،م  4ی صسرابناز 6ری،نصساهی

اصانا  را ر کاه ر  نمال اص  ایی ماانک       مید که قظن صسر  ا به زبین اص س بیاین کانرهی  
بنا  کیش صسر اق،یزۀ  دییی ادت که بانا  هادف اوتماینی و هیاز تاده ادات. صاسر اوتماینی         

هی صسادتی  و سی ادت. بنا  میدی اهاداف اص  ای    اقدازه دیین اق،یزه هییی اوتمینی را ر که به اق،یزه
واشین   تیقدا ر  بانا  اق،یازه کاه اق،یازه امکاین     اقد از اهداف اوتمینی زینا ر   دی امل ویهی اد نیی ت
تاسر یای    دیزر ر  وید  به این د ال قهفته ادت که آیی اق،یزه ماس ر قظان بای  هاع تادن وغشیاه مای        می
صاس ر؛ م رمیی صاسر    تسر یای ماادمر تاده م تک ات مای      مینر م آیی وسدعه ییهته م همیهیگ می می
 هی بیتد یی صین. غسل همیهی،ی اوتمینی اق،یزهمش نیسان ی  مسوسر اوتمینیی بیید اصسپً رل به

های    هاییی بیتاد کاه ر  مس عیات     م یهیً اییکهی مظیفة اص  ی بیید قیظن بن ومایمی ا زش 
هی بکستد مناکز  قییت م  م ر  بنصس ر م مساوهه بی این ا زش (16)صیص زقدنی ب س  را قد
ی والیقی  نشا  از میفعت به صنر هی  مس ر قظن انمیل کید. ر  ایی  ن تنش  ا ر  بیف اق،یزش

مطنح قی ت بسکه از مییهع ایزمله تده به میفعت ر  قظیی اوتمینی مییهعی مطنح ادت کاه  هتای    
ایی ایان  کان اصاسی قظنیاه میاد م قیاز        هنر ر  آن ر نین ادت. وای واییی کاه مان متسواه تاده      

یی م نایی ادات باه ایان     بیل نمل ر دت بی وسوه به مقعیت میت بهی نی ننایین ادت. بیاین نمل
معیی که قییزمید  قییت ومیمی نال دت. ر دت قه میس  به هس  هینل ادت قه وسهن  ازلای  

 م ابد ؛ نمسمیت آن ی  نمسمیت اوتمینی ادت.
دایزر. اننچاه اصا س     چیین ریدنیهی زقدنی اص  ی  ا ی  زقدنی هعیل م ونوکیوس مای 

بایل   تاسر بایاین   کیادی وغشیاه مای    ه نس  ننقه مای آم ر م بی راقشی ک بی اهداف اوتمینی رمای می
ادات. میاد واالاق آ ماین     « مان مفعاسلی  »ادتی صاسر  کاه بایش از    « من هینسی»قییزمید ص  یت 
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بییاد. هادف ایان ویمعاه صانهیً ک اب م        ا  متشکل از چیین صسرهاییی مای   اوتمینی  ا ر  ویمعه
کییاد ا آقچاه     آن  ا وعنیف می هییی قی ت که موسر را ر یی صیبیین ا تدا  وامل م مسنه ا زش

اقادازه صاسر  مش    قیماد. باننکسی هس افه وای یخی آن باه      مای  2مید آن  ا هس فه آنسدتییی وی ی 
هی از طنیق بیزوف ین مقعیت بن ادی  بهتانین   مشغسل هن بیزدیز  ا زش و نبیی و نبی ادت. رل

 د بیتد.وساق راقش مسوسر ادت م  متن ادت که این هن چیز  وز صسر اص س قمی
متشاکل از مسواسرات    دیپ  ی هماین ویمعاة    دد که ق خه مید از آ مین منری به قظن می

ا   ا و امین   وساقاد آییاده   که یا  وهاین قسظهاس  قمای     اص  ی ادت. مید معتالد بسر که ر بیلی
م قهیرهی  زقدنی بشان ا زباینی ماشهبی هناییاد ا تصایر  ا ر ما اع          1هی کیدی نیمسین م کی نزا  

ق،نش مشهیی که بن بییاین  رهید.  ا   ا که ر  آن ر نین ه تیدی وسدعه می وشین  هنایید قالشهمین 
م ق،انش ا تصایر  کاه بان ننقاة مایزار        (14)ال،س  یی نین  ر   مابط صایقسارنی اداتسا  ادات   

وساقاد وای    چیز  به ری،نان که هنر صسر بدان قییز قدا ر م امن  بیلالسه وهیقی ادت م زباین کاه مای   
ییبدی ن تنش ییبد. این بدان معیای ادات کاه ظنهیات واشینش       ه نمل مشتنک وسدعه میوییی ک

ا  ر  وهات   وساقاد ودیاده   قالش ری،ن  به ر ویت بیپون وسدط وعدار هن چه بیشتن  از اهناری مای 
 (15)مادا  بادل تاسقد.    باه صسرهای  اصا س   « صسرهای »تان  آقکاه    دیپ   وسالی تسر به آ مین منری

نسقه ق،نتی باه یکیساصات م    ا  هیچ دیپ   کنری این منری مقسح وصس  می بهنسقه که مید  همین
رهاد. بسکاه بایلعکسی بای      اق،ای   قمای   دطح کانرن قایمسزمن قداتاته م هایچ املاسیتی باه مییقاه        ه 

دایپ   آن    دیقی دیزنی  ادات. کای بنر ما عای مانری     هی  چشم،ین ر  وساقییی م صدمت وفیمت
از طنیاق مشای کت اص  ای ر  هناییاد همکای   باه میصاه ظهاس          ادت که هن کس بیید صاسر  ا  

بیید که کانرا   چاسن ام را ر )تاییه     بندیقد. به صس ت آ میقیی هنر صسر  ا ر  هیئت ری،ن  می
دیپ  وییی بنا  بنون  طیالیویی میلی یی  د ت موسر قادا ر؛ ر    کید(. ر  ویمعه منری ام  هتی  می

م اهتخی اوی وم ید م وا ین تسقد که قشیق،ن وعیلی م دییرت ایفای   هی  ما ع بیید ر  ویمعهی بنون 
 بیتید. کی کنرهی  اوتمینی نسقینسن م متفیمت می

ما اع تاسقد م بان اهتخای  باه بنوان  بیصال از اوانا           شیداتی  مس رهی وداً  بیید بنون 
 کی کنرهی  اوتمینی نسقینسن وأکید تسر.

کید. میاد یا     هی قیز صدس می ر  مس ر مستآقچه ر  ایی ی ر  مس ر اهنار صیرس ادتی 
وساقد به لاایظ قظان  باه     رهد می ا  که ام تنح می ادت زینا ق،نش اوتمینی 6اقتنقیدیسقیلی ت
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نیاسان   باه  2تییدییی آنیهیقه صسر بی ویمعه م مشی کت ر  آن صت  تسر. ام مکن اً از ویمعه مسال 
کید که صاسر  ا بخشای از آن    ا  ییر می هی بنا  واالق ویمعه یکی از ردتیم رهی  بنو ته مست

وساقیاد بنب اب ایفای  قالشای کای کنر  ر  آن ما ر تاسقد ا بیایبناین          راقید ملی هیسز قمای  می
اقاد قالاش ری،ان   ا بدشینقاد م      هی هیسز یایر ق،نهتاه   متسدل تسقد. مست زم  بههمچیین قینزینقد 

های   کاه ر ما اع ر نیان آن    یاد یوس مشای کت ون   آنیهیقه م اص  ی ر  هناییدهی  اوتمینی نیی
هی  ا به اهنار وشییه کیی  هیسز ر  منبسة اق ین زی تی ه تید؛ هیسز باه صسیشاتن    ه تید. انن مست

المسسای   باین « مان مفعاسلی  »  کاه بای   ا ر صاایه های هیاسز    آن« من هینسی»اقد؛  اص  ی ردت قییهته
کت صاسر  کاه باه لاایظ     کید. ر دت میقید نانمه اوتماینیی باه مشای      ی نمل قمیتده آ ادته

ننایای یای اقتنقیدیسقیلی ا      المسال  تسر؛ بییبناین این باین  کی کنر  متفیمت ادتی ویراش راره می
 هی قیسره بسکه بیشتن ارییت صسر ر  دطح اص  ی صسرهی  اوتمینی ادت. رنست به بشف مست

 نییات  مشغسلی اوتمینی   مایت مید ندالت  ا ر  مس ر هن رم نیمل ابتکی  هنر  م رل
صاس وی ا نیقیا  هان رم اصال هنرننایای م       هایی باه   های م ر  باین آن   کید م ر  ر من مسات  می

قمیید م ق،نش هانر ویشا،یی م لاان بانار   اق این  ا کاه        دسدییلی    ا بی یکدی،ن ونکیب می
 آمیزر. هی ر می دیپ   ه تید بی آن هی  منری ومعیً مشخصه

   به دامت واالاق آقچاه واس ج هنبانت      دیپ صیح صیرس یی کیذف؟ انن آ مین منری
ونرازان هس افی آن ما اسف    ونین قظنیه هی وزء اصسی اقدی ویش بنمر آن مید م وین ریسیی نفته

ر  ننصه اقدیشه صساهید بسر؛ انان قینمهای  چاا یای  ادات       1صساهید تد م ی  مالت میتمن
 آن کم  کنره ادت.  ین دیگوصس  آن  ا قیممکن دیزقدی مید به بکیکی 
العایره بای م     دایپ   چاه بیتادی ویادا هی  هاسس      نشتته از اییکه دنقستت آ مین منری

تییدی اوتماینی رارهی بسکاه باه     ویهی ویی،یه امیی به ام ر  بین صیلالین  مان وس ج هنبنت مید قه
قظنییت اوتمینی م اص  ای ب ایی  مفیاد  میتهای ننریاده م ونکییای بانا  وسداعه چشام،ین          

هناه  آم ره ادتی ر نین بیلی که ر  رل صسر ایان  اد ت   « هس فه نمل»ننایی به تکل  نمل
ا  بانا  واالیاق و نبای هاناه       هی  وایزه   ا را قد که به مفیهی  نسسی اوتمینی غیی بخشیدهی  اه

 هی  ودید   ا بنا  وف ین هس فی بیز کنره ادت. آم ره م اهق
 

6چارلز دبلیو. موریس
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 ها یادداشت
اداییر  »؛ م 619اا 24( ص 2962مهشات )  تمی ه بی ات  م سه هاس فه. ریاسیی ر  قشنیاه 2

هی  مید وید   ی به باث276ا77(ی ص 2962)م مسنه ودید(ی تمی ه هفده )« راقش،یه تیکینس
ی تامی ه  المسسای اصا س   م ساه باین  راره ادت. بنا  آنیهی بیشتن از باث ریسیی ر بی ۀ میاد باه   

میتشان   2963کاه  انا  ادات ر  دایل     « ن ریاسیی هس فه وی»؛ م مالیله 122ا62(ی ص 2961چهل )
 تسری  وسا کیید.

 هس افه نمال  آ وس  ایی. ماس هی(؛   نادتی یم) هس فه بیل. به کی هی  مید  وسا کییدی 1
« های  هکان   انن قاسزره      ویایش »)مینادتی ان وین بنمدتنی آلینت رمقیی م چی لز ماس یس(؛  

 )مینادتی  منیت مس (.

ی اقتشی ات رههی «تییدی کی کنرننا م دیصتی   بی هس فه مان مابط  ». ویمز آق،ل ر  6
تییدای   به بن دی وس آن  مزهی م انتمیر به  مان 2916ی راقش،یه تیکینسی 55ا76ی ص 6تمی ه 

 نیی  ونراصته ادت. به ی  هس فه ومیی 2کی کنرننا

« مایای ژدت آ»تسر که  ادت م نفته می ابتنای مس ر 1اش ننایی مادطه ا اره . ممقت به4
نیسان بخشی از نمل واسیل قکنره  ممقت ژدت  ا به»از طنف ری،نی   ا ام مطنح کنر.( 2961)

ممقات کی کنرهای    «. »کانر  میقید ی  کیلیدتیی  م قه ی  وزت  بی آن بنصاس ر مای   بسکه به
هاای  ا ر  مهسااه امل صاانهیً  کاانر م آن اوتمااینی بیااین اب یداایت  ا مسقااسنی ریقسیااه وسالاای ماای

ا   ممقاات  ر تااده م بااه تاایسه 6(. ویاایظنننایی2921« )ریااد اییاادهی   ماقاای ماایوییظنهاای  هن
 تسر. تییصتی وسقیح راره می  مش

ماکیش واأصین  ر  بیساقایت   »ی ربسیس. ا . هیقتنی «تییدی  مان»ی 4. اچ. ال. هیلیی،س ث5
ن م هناییاد قمایری  »ر   5. واین مای کی  2914 تییدای  م سه  مانهمچیین مالیله ام ر  «. م کسرکین

مسقع والنیییً مشیبهی بی مسقع مید اوخیذ کنر. امی مید اظهای  راتات کاه    « ارغیی آن ر  کسرکین
اق،ی اقاه ادات. ومییاز  کاه میاد باین قمیرهای  مها  م          دیره ازبد شیبکید این  مایت  هکن می

ید. غینمه   یئل بسر بی ومییز بین قشیقه م قمیر یکی قی ت زینا رم مس ر املی هن رم اوتمینی ه ت
ا  به ومییز  ادت کاه میاد  یئال باسر م وسقایایوی ر بای ۀ طییعات ایان          تیمل اتی ه 16بخش 
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 ومییز.

رهاد کاه ویادا هی      تییدی اوتماینی قشاین مای    ر بی ۀ  مان 2921.  مقستت مالیپت 3
 ا  ام همین زمین به بسسغ  دیده بسرقد.  یشه

. اتای ات مختصان  باه    اقاد  مقاسح بن دای تاده    . ر  این کتیف اقتالایرات ماو اسن باه   7
قالاش کاسلی ر  وفکان    »واسان ر  مالیلاه ام بای نیاسان      های  میاد بای کاسلی  ا مای      اصت ف ریدنیه

باه   396(ی ص 2961موی  ) به تمی ه دی تییدی م سه آمنیکییی ویمعهر  « تییدی آمنیکی ویمعه
 بعدی ییهت.

ی  .ک.: مالیلاه  نین  که ب یی  مدیسن میاد ادات   . بنا  آنیهی بیشتن ر بی ۀ این مسقع8
واسیساایی  .  هتاای ننایی میااد بااه قزریکاای بیشااتن  مان2بااه  ساا  ال. ال. ری دااتسن« طییعاات هااسش»

 تییدی انزی تیق ییل می ن تد.  تییدی نشتیلت م  مان  مان

تییدای داایتی  ا باه چاایلش    .  متان ادات کااه ایان مفهااسی بییاین هنرنناییقاه معنهاات     9
 ی بخش امل.هس فه نملکشد.  .ک.:  می

ابتمیپً مید از  هتی ننایی صسر بیشتنین بهانه  ا قیانری چناکاه قتساق ات بای  طعیات        .21
م  31هی   بل ابتمیلی  .ک.: بخش  ا مشخص کید. بنا  آنیهی از ی   اه« صصسصی»مال 
تییدایقه باه بن دای     صس وی  مش مید نیهی صندیدون از آن ادت که به«. تش قظنیه ذهن» 36

 ان ی  هن کیتنلی بدنرازر. به بخش تش  همین کتیف  وسا کیید.نیس  هتی نناییی صنهیً به

کیدی بنا  مثایل ر    . نسیی مید مکن اً ا ویا به ی  تیء غیناوتمینی  ا هنامسش می22
 دد که همیشه ا ویا به یکی از منابال بعاد  نمال ادات.      بخش ییزره . ر  ایی ی به قظن می

صاس ت هننای ادات     م ا ویا به چیزهی ویهای باه   ظیهناً مسقع ام این ادت که اصسپً چیین ادت
ییبیاد. ام ر  بخاش هفات      ه  وی وییی که ر نین ه تید م از طنیق هنایید اوتمینی معیای مای   آن

اتای ه باه ایان یای آن تایء ر  باسزۀ  هتای         »کید که نسیای   ا  صایت می نسقه ر بی ۀ ا ویا به
هیزیکای کاه ر  هناییاد اوتماینی از اتاییء      این وف ین بی ریدنیه ام ر بی ۀ اتییء «. اوتمینی ادت

کییاده مختسفای کاه     تسر متسن نی  اوتمینی میف  ه تیدی هم سدت. این  میکنر مسوب می
تاسری نایهی بای منابال بعاد        هی معیی نیهی بی وید  مخیطب به ژدت هینل وعنیف می ر  آن

هها  ننرقاد.    ی  یبال هی اتای ه را ر  نمل که ژدت بخشی از آن ادت م نیهی بی اتییئی که به آن
ب س  وید  ری،ن  ر  بیاساقی کاه قمایر ننقاه     »که معیی نیی ت ادت از  2914این اظهی قظن 

وساقاد نایهی تایء     می« ری،ن » ا بیید مشنم  به این انتناف کنر که ر   مایت مید « کید می
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قمایر  دیزمکی  ما ر کنرن ماتسا به تیء نیی ت ادت قمیرننایی؛ چیزهییی کاه  »هیزیکی بیتد. 
کیید؛ بنا  میی معیی چکاش نیای ت    آهنییی می منبسة بعد  نمل ه تیدی ر  منابل  یسی قالش

اقاد از قتایی ی کاه نمال بایل  ا کیتانل        ادت نمل قهییی کسبیدن مای . معایقی چیزهای نیای ت    
 (.2917« )کیید؛ وییین نمل ر  هنایید مسوسر ب س  را ر می

ادت ومییاز رار م قیاز   « و نبه»ه قمیر بسزۀ هنقی . این ادتفیره از آنیهی  ا بیید از آقچ21
معیای  انا     از کی بنر دسمی کاه آن  ا بای صصسصای یای تخصای ر  مالیبال و نباة اوتماینی ها          

صساهی  اق یی رهی  آقچه ر  بایل اق ایی    زمیقی آنیه ه تی  که آقچه می»رهد. ر  منبسة هعسیی  می
قیاز کای بنر   « ذهن»ر  مس ر ماژه  نیقه ی  دهه (. همین وفکی 2914« )کید آن ه تی   ا کیتنل می

 را قد. ذهن به معیی ب س  قمیرهی  مه  قه بی و نبه ر  کل یکی ادت م قه بی و نبه صصسصی.  

کییادی مای    آهنییای مای   . چیزهی  هیزیکی اتییئی ه تید کاه ر  نمال اوتماینی قالاش    26
؛ 16قید چیاین کییاد.  .ک.: بخاش    وسا هی قمی هی  ا بن نهده ب،ینی  امی آن هی  آن وساقی  قالش می

 ی بخش رمی.«هس فه هین»ی مالیله وکمیسی تمی ه رمی؛ «هس فة بیل»همچیین 

زیایر واات     ابتمایل  ییهتاهی باه   وشین  م ری،ن  وعمای   . مید ر  وأکید صسر بن مفیهی  قالش24
ی کاه  وأرین مکتب ودانی اق،سی ی بسره ادت. ر  ایی ای قیاز م ائسه نیای ت ادات از کشاف ابزا هایی       

وانرازری  هایه    های  صاسر باه   ایمت مای      نینری ر بای ۀ اق،یازه   هی هنر مسقع ننمه  ا می مدیسه آن به
دایزر.   رهد م بتی تیر  ری،انان  ا هادف ومایی ت صاسر مای      اوتمیا  ا بن میفعت صسر ونویح می

ت و ات م آرای ادامیت آن  ا ر  ویادا  اب یدای     که هیسی این دیزمکی   ا ر  رل اسز  مای   ر بیلی
 کنرقد. این دیزمکی   ا ر  رکتنین ودانی ویدا هی و ت س می 2راری میل م بین اص  ی وسدعه می

. به قظنی ادمیت ر  مالیپت رل سزاقه امای اقتالایر  صاسر ر بای ۀ میادی ویی،ایه اق این        25
کای     ا قیریده ننهته ادت. به صیطن این مالیپتی اب ی  می« صسر»زی تی ر  قظنیه مید ر بی ۀ 

هس فه اوتمینی وس ج هنبنت »هی  صیصی از اقدیشة مید بدنرازی:  قنم وی قدا ر وی به وییهکه 
هنبانت  واس ج  »؛ 685ا638(ی ص 2962ی تمی ه دی م هفت  )تییدی م سه آمنیکییی ویمعهی «مید

؛ 67ا54(ی ص 2961ی تمی ه تش )ما سة بان دی صدمیت اوتمینیی «رمدتی مید م هاس فه قاسا
ی تامی ه رمازرها    م سة ماشهب ی «هیی ی  ذهن دکسپ : وس ج هنبنت میدردتیم رهی  مش»
ی راقشاییمه نساسی اوتماینی   ر  « واس ج هنبانت میاد   ». همچیین  .ک.: مالیله 126ا111(ی 2961)

ی م سه راقش،یه تایکینس ی «وس ج هنبنت میدی ا زییبی»ی 1؛ مان میتز ایمز142ا41تمی ه رهی ص 
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 .671(ی ص 2962ا2961مده ) تمی ه بی ت
« صاسر ». م ئسة ذهن م و   یی  مح م و   طییعتیً بنب اب مالیی اه اق این زی اتی م     23
تسر. ر دت میقید منابل املیه هنایید اوتمینی که وس از ردتییبی باه منابال بایپون     بن دی می
تادی باه بیایت صاسر اراماه         میقیدی اق ین زی تی بتی م تی ر   یلاب صاسر دایزمیقدهی    بی ی می

اط نیت زییر  ر بی ۀ تک ت ر  ارغیی تیی اته ایان منابال     2تییدی قیبهی ی   رهد.  مان می
 کید. ابتدایی تخصیت ا ائه می

 1به زبین کی کنر  به مید ویی،ایه یا  ا داطس  و ایرا مییی    « نیی». این  مایت از 27
رهد ا ا دطسیی که بی  تاد بیسلاسژ  صاسر  ا از قاسا ص اه طاسقی ق ایت راره ادات. میاد           می
 العمن ا دطس بسر.  س  میرایراقش

 .228م  227میره  .ک.: به بخش هس فه بیلی ص  . به28
باه ایان    2964ی بن دای هس افی  ی «ننایی م متیهیزیا   نمل». ر  مالیله صسری بی نیسان 29

 ای. مسقسا ونراصته

میرنی آییاده تایء وای واییی کاه نمال تامی  ا        »نیسان  . نیهی مید ر بی ۀ ا زش به11
تاسر. ابتمایل    کید. ر  ایی ی ویهای باه کای بنر ا زتای آن اتای ه مای       صایت می« دقمیی وعیین می

 وکمیل تسر.« هس فه نمل»ون ا زش وسدط مید ر    مر که این کتیف بی باث ویمع می

 (ی 2913) متاش  یدا ی تامی ه  المسسای اصا س   م سة باین ی «طییعت و نبه زیییتییدیقه. »12
 .685م  687ص 

ادت:  تده مطنحنسقه  ی مسقسا این2913ی  منبس  به دیل ه ییرراتت ر  م مسنه. 11
تامی باه بیماه نمان صاسر صیوماه        یکاه یا مثل دد.  تیء زییی وییی به قالطة وییین بییت صسر می»

رهید. تیء اص  ی نیی ت ادت از دیزمین زقدنی وی به وکیمل قهاییی صاسر بنداد. یعیای تامی      
 «.بق بیمه نمن صسر  ا ونراصت کیید

کید که میظس  این قی ت  ی بی وید  ان ی میبی ه نیر ایکی از اظهی ات صسر  . مید ر 16
(. 2917« )ادتیقدا ر اص  ی نیی ت ادت از آقچه بیشتنین صیان اوتماینی  ا باه رقیایل را ر    »که 

 قیوشین م میه .  ننا  مدینیت هییده« ویمعه»کیدی قه ی   مید بن مقعیت صیصی وأکید می

های  اوتماینی ر  وهاین     نبة مشهیی که مید ر  ن تنش ق،نش. میرنی  مزآلسر و 14
ما ه از صادا بای    نسیاد کاه مفایهی  اق این     مشیهده کنر. ن یب ادت که مید هیچ ک ی نسییً قمای 
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 ویسقد را قد.« ییهته ری،ن  وعمی »مفهسی 
اقدازه  به   هی م ندی دیزمیقدهی هی م قزاا ی ویگ«اوتمینی». ر  مفهسی غیناص  ی ماژه 15

قدهییشین اوتمینی ه تید. قیوساقی مید ر  وأکید بن این بالیالت کاه م ائسه اصاسی رداتییبی باه      
صسرهی  اص  ی م قه صنهیً صسرهی  اوتمینی ادتی نیهی بنراتت انتمیر ق ی یده باه وسداعه   

های  باه    اقدازه کیهی ق یت باه وییاه   هی ام به کیدی اننچه ر  دیین زمین  ویمعه اق یقی  ا ای یر می
ننایاین بان    (. وأکید نمال 69میره بخش  اق،یز  هتی  ب ی  ادت ) .ک.: به ایظ اوتمینی قفیسل

ماداطه آن   آمسزش قتی ة میطالی قظنیاه اص  ای امدات: آماسزش بییاد هیای ا ائاه کیاد کاه باه          
صسرهی  اص  ی ا صسرهی  بیهسش م اوتماینی ا بتساقیاد وسداعه ییبیاد. میاد ر  مالایپت صاسر          

( اهمیت مد ده ر  ا ائه معیقی مشتنک م ابزا هی  2کید:  ی  قکته وأکید میر بی ۀ آمسزش بن و
های  رداتی کاه باه      ( قنم ت اق یی هعیلیات 6( ویی،یه نس  ر  بنقیمه ر دی؛ 1زبیقی مشتنک؛ 

کییاده   نیاسان ننقاه   ( اهمیت بیز  به4نسیید؛  اب ی  ما عیت ر  منابل لم ی نمل وید  می
( مظیفاة  5تاسر؛ م   دایصته مای  « صسر»هی  ری،ناقی که از رل آن هی  میره صیی بنا  وشینش قالش

تییدای مناوعاه    مد ده ر  دیصت صسرهی  اص  ی. بنا  آنیهی از نییمین مالایپت باه کتایف   
 کیید.

 

  


