یادداشتی به مناسبت اول ماه می ،روز جهانی کارگر

مسئله بر سر تصویر کردن فشبر خفه کننده و متقببل همه ی سپهرهبی اجتمبعی بر یکدیگر است؛
تصویرِ یک آشفته حبلی همگبنی و دست و پب بسته :تصویر محدودیتی که همبنقدر که خود را به
رسمیت می شنبسد ،درببره خویش در اشتببه است.
(کبرل مبرکس ،مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل)

ث ٝتبضید ایطاٖ ٔسضٖ ٔی تٛاٖ اظ چكٓ ا٘ساظ ز ٚحطوتِ  ٓٞپی٘ٛس ٍ٘ب ٜوطز٘ :رؿت ،اظ ٘مٍُ٘ ٝب ٜحطوت جٟب٘ی
ؾطٔبی ٝزض لطٖ ٘ٛظز :ٓٞحرکت گسترش یابىده ی سرمایه به مثابه یک ویريی فعال ي کىص گر در برابر
ویريهای ياکىشیِ درين (قیٞ ٜٛبی و ٟٝٙی تِٛیس ،تٕبیعات ػٕیك فطٍٙٞی ،اقجبح ذبن ذٛضز ٜالی وتبة ٞبی
ٔٙؿٛخ ،اؾتجساز  ٚپسضؾبالضی غضف) ز ،ْٚتثبیتِ مکاویِ سرمایه ،و ٝزض ایٙجب ٘یطٞٚبی ٚاوٙف ٌط ،زض ٔجبضظ ٜای
تب ثُٗ ز٘ساٖ ثط ؾط لسضت ،ث٘ ٝیطٞٚبیی وٙكٍط ثطای قىُ زٞی ث ٝقطایٍ جسیس تجسیُ ٔی ق٘ٛس .ایٗ تثجیت
ٔىب٘یِ ؾطٔبیٕٞ ،ٝبُ٘ٛض و ٝزیٛیس ٞبضٚی ٔی ٌٛیس ،زض پیكٍٛیی ٞبی ٔبضوؽ زض ٔٛضز ٌطایف جٟب٘ی ؾطٔبیٝ
زض ٘ظط ٌطفت٘ ٝكس ٜثٛز.
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ٔبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ زض «ٔب٘یفؿت وٕ٘ٛیؿت» ٍٕ٘ٛٞی وبضٌطاٖ زض وكٛضٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ث ٝػٛٙاٖ ثٙیبز ٔجبضظٜ
َجمبتی جٟب٘ی زض ٘ظط ٔی ٌیط٘س ،ثَٛ ٝضی و« ٝپیكطفت نٙؼت ،و ٝثٛضغٚاظی ثب٘ی اججبضی آٖ اؾت ،اتحبز
ا٘مالثیِ وبضٌطاٖ ضا ث ٝػّت ٌطز  ٓٞآٔسٖ آ٘بٖ جبیٍعیٗ پطاوٙسٌیِ ٘بقی اظ ضلبثتِ آٟ٘ب ٔی وٙس  . . .اذتالف ٞب
 ٚتًبزٞبی ّٔی ٔیبٖ ّٔت ٞب ثب تىبُٔ ثٛضغٚاظی ،آظازی تجبضت ،ضقس ثبظاض جٟب٘یٕٞ ،ؿب٘ی قیٞ ٜٛبی تِٛیس
 ٚقطایٍ ظ٘سٌی ،و ٝاظ آٖ ٞب ٘بقی ٔی قٛز ،ثیف اظ پیف ضذت ثطذٛاٞس ثؿتٔ(».ب٘یفؿت وٕ٘ٛیؿت)
اٌطچٔ ٝبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ ث ٝیىؿبٖ ؾبظیِ جٟبٖ اظ َطیك ٌؿتطـ ؾطٔبی ٝاقبضٔ ٜی وٙٙس  ٚآٖ ضا ظٔی ٝٙای ثطای
اتحبز وبضٌطاٖ ٔی زا٘ٙس ،أب ؾطٔبی ٝزاضی ٔتبذط ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝزیٍط ٕ٘ٞ ٝؿب٘ی ،ثّى ٝتفبٚت اؾت وٝ
ٔجٙبی ػٕس ٜی جٟب٘ی قسٖ اؾت .ؾطٔبی ٝزاضی تٟٙب اظ َطیك احًبض اضٚاح ٌصقت ٝزض وكٛضٞبی پیطأ٘ٛی ٚ ،ثب
ٔسز جؿتٗ اظ ٔجٕٛػ ٝای وبُٔ اظ قیبَیٗ ٔٛضٚثی و ٝزض تبضید ایٗ وكٛضٞب پطؾٔ ٝی ظ٘ٙس  ٚثط آٔس ٜاظ حیبت
ثی تحطن قیٞ ٜٛبی ٔٙؿٛخ تِٛیس٘سٔ ،ی تٛا٘س ٘یبظٞبی ٞطزْ تبظ ٜق٘ٛس ٜی ؾطٔبی ٝضا زض ؾُح جٟب٘ی تبٔیٗ
وٙس .زض وكٛضٞبی جٟبٖ ؾ ،ْٛحىٔٛت ٞبیی و ٝؾبِٟبؾت اظ ٔطي آٟ٘ب ٔی ٌصضز ،اظ لًب «أطٚظ» ث ٝلسضت ٔی
ضؾٙسٞ ٚ .ط وساْ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ث ٝتٕبیعات ٔصٞجی ،لٔٛی ٚ ،جٙؿیتی زأٗ ٔی ظ٘ٙس  ٚحىٔٛت جٟب٘یِ ؾطٔبی ٝثط
ٚیطا٘ٞ ٝبی ٔجبضظات َجمبتی ٔؿتساْ ٔی ٌطززٍٕ٘ٛٞ .ی ای و ٝپیكجیٙی ٔی قس ثط اثط جٟب٘ی قسِٖ ؾطٔبی ٝزض
َجم ٝوبضٌط ایجبز قٛز ،ث ٝپطاوٙسٌی ثیف اظ پیف آٟ٘ب ا٘جبٔیس ٜاؾت .ؾطٔبی ٝایٗ لسضت ثبِم ٜٛضا زاضز و ٝتمؿیٓ
وٙس ،ثرف ثٙسی ٕ٘بیس ،جصة وٙس  ٚزٌطٌ ٖٛؾبظز ٚ ،زض چبضچٛة  ٍٖٕٛٞقسٖ ؾطاؾطی حبنُ اظ وبض
زؾتٕعزی ٔ ٚجبزِ ٝی ثبظاض ،تٕبیعات ٔىب٘ی ایجبز وٙس  ٚثؿیج جغطافیبیی ؾبظٔبٖ زٞس.
ٔف« ْٟٛػساِت»  ،آُ٘ٛض و ٝزض تثجیت ٔىب٘یِ ؾطٔبی ٝاحیب قس  ٚثؿیج اجتٕبػی تِٛیس وطز ،یىی اظ ٔفبٞیٕی اؾت
و ٝثب ایجبز اثٟبْ زض تًبزٞبی اجتٕبػی ،ثرهٛل زض ؾبِٟبی اذیط ،تٛؾؼ ٝؾطٔبی ٝضا ث ٝلیٕتِ ثی حمٛلیِ
فعایٙس ٜی ٔطزٔبٖ جٛأغ پیطأ٘ٛی ٔٛجت قس ٜاؾتٔ .ؿئّ ٝایٗ اؾت و ٝآیب ػساِت ث ٝتًبزی اجتٕبػی اقبضٜ
ٔی وٙس یب ثسٞ ٖٚیچ ضاثُ ٝای ثب جبٔؼ ٝپسیساض ٔی ٌطزز .اٌط ث ٝتًبزی اجتٕبػی اقبضٔ ٜی وٙس  ٚاٌط ثط ایٗ
تًبز ؾٛاض ٔی قٛز ،یه ٘ٛیؿٙس ٜی ٔبضوؿیؿت چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘س ثط ایٗ تًبز ٘بٔی ٟ٘س ،تب تمبثُ َجمبت زض
جٟبٖ ؾٔ ْٛیساٖ اذتهبنیِ تبذت  ٚتبظ پٛپِٛیؿٓ ٘جبقس.
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یىی اظ ٚجٔ ٜٛكتطن فطٞ ًٙٞبی ثبؾتب٘ی ،جّ ٜٛای آؾٕب٘ی  ٚذسایی ثركیسٖ ث ٝػساِت اؾت .زض ایٗ زٚضاٖ
ٞب ػساِت زض ٔؼٙبی زٌٚب٘ ٝای فٕٟیسٔ ٜیكس :یىی زض ٔؼٙبی ثؿیبض ٚؾیغ ٚ ،زیٍطی تٟٙب اظ ِحبِ ؾطچكٕ ٝی
اِٟی آَٖ .جك ایٗ ٘ظط ،ا٘ؿبٖ ٞب ث ٝتٟٙبیی تٛا٘بیی ایجبز ٚيؼیت ػبزال٘ ٝضا ٘ساض٘س  ٚیب ث ٝثیب٘ی زیٍط ،ػساِت
ٞسی ٝای اِٟی اؾت .اٌطچ ٝزض ز٘یبی ؾىٛالض زضن حمٛلی ػساِت پطٚضـ یبفت ٝاؾت ،أب ٕٛٞاض ٜقجح ثیٍب٘ٝ
ای ذٛز ضا ٚاضز ثبظی ٔی وٙس :زض وكٛضٞبی پیطأ٘ٛی ضقس ٘بٔٛظ ٖٚؾطٔبی ٝزاضیٚ ،يؼیت ٘بػبزال٘ ٝای ضا ثٝ
ثبض ٔی آٚضز ؤ ٝطزْ اظ ٌع٘س آٖ ث ٝلب٘ ٖٛقطیؼت ،یب اجطای احىبْ ػبزال٘ ٝی اِٟی تٕؿّه ٔی جٛیٙس٘ .ظیط
آ٘چ ٝزض ؾپیس ٜزٔبِٖ ػهط پؿت ٔسضٖ ،زض ایطاٖ ( )1331اتفبق افتبز  ٚأطٚظ ٘یع یىی اظ ثسیُ ٞبی نبحت ٘فٛش
زض ا٘مالثبت وكٛضٞبی ػطثی ث ٝحؿبة ٔی آیس.
افالَٙٔ ٖٛكبء ػساِت ضا «فطز ػبزَ» وٚ ٝاؾُ ٝی ا٘ؿبٖ  ٚذساؾت تّمی ٔیىطز .ػساِت آٖ ذهّتی اؾت وٝ
فطز ػبزَ زاضای آٖ اؾت ٔ ٚیبٖ ؾ٘ ٝیطٚی پبی ٝای ضٚح (تٕبیُ ث ٝوؿت چیعی ،لسضت ػُٕ ،ػمُ) تٛاظٖ ٚ
٘ظٓ ثطلطاض ٔی وٙس .فیّؿٛفبٖ ایطا٘ی و ٝزض حیُ ٝػساِت تحت تبثیط افالَ ٖٛثٛز٘س ،چیع ظیبزی ث ٝآٖ ٘یبفعٚز٘س
 ٚاِجت ٝچیعٞبی ظیبزی (اظ جّٕ ٝإٞیت ٔهّحت ػٕٔٛی زض فّؿف ٝی٘ٛبٖ) ضا اظ آٖ وبؾتٙس .ثط ذالف جبٔؼٝ
غطة وٚ ٝج ٝذسایی ٔ ٚصٞجیِ ػساِت زض ٌبْ ٘رؿت ثٔ ٝتبفیعیه ٚ ،ؾپؽ ث ٝفّؿف ٝی حك تح َٛپیسا وطز،
ٔف ْٟٛػساِت حتی زض ایطاِٖ ٔسضٖ  ٓٞزالِتی ٔصٞجی زاقت ٝاؾتٔ .هّحیٗ اجتٕبػیِ پیف اظ ا٘مالة ٔی ٌفتٙس
ذّكِ ؾتٕسیس ٜچ ٝچیع ثب  ٓٞث ٝاقتطان زاض٘سٔ :صٞت قبٖ .ح َٛچ ٝچیعِ ٔكتطن ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثؿیج وطز تب
ٔكبضوت حساوثطی ثبقس :ثبٚضٞبی زیٙی قبٖ .چٍ٘ ٚ ٝ٘ٛعز چ ٝوؿی ثب  ٓٞثطاثط٘س٘ :عز ذسا  ٚزیٗ قبٖ .ثٝ
جبی تبویس ثط تٕبیعٞب ،زض حٕبلت قبٖ ثب  ٓٞقطیه قس٘س ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛتفبٚتی ضا زض آتفِ ٚحست ذبوؿتط
وطز٘س.
٘رؿتیٗ ذهٛنیتِ ػساِت ٚلتی اظ َطف ٔصٞت ُٔطح ٔی قٛز ٌ ٚب ٜزض جبٔؼٔ ٝسضٖ  ٓٞذطیساض ٔی یبثس،
پیشفرض گرفته سلسله مراتب خدایگان ي بىده اؾت .اظ ایٗ ٘مُ٘ ٝظط ،ػساِت چیعی ٕ٘ی تٛا٘س ثبقس ٍٔط
تٙظیٓ ضاثُ ٝی ایٗ ز .ٚػساِت زض جبٔؼ ٝأطٚظ فمٍ ت ٚ ٓٞٛتعئیٙی ايبف ٝقس ٜث ٝلطاضزاز اجتٕبػی ٘یؿت ،ثُ
قىُ زٙٞس ٚ ٜتىٛیٗ زٙٞس ٜی آٖ ٘یع ٞؿت .ػساِت ایسئِٛٛغیِ ػهطِ پبیبِٖ ایسئِٛٛغی اؾتٛ٘ .ػی قىُ زٞی
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ث ٝضٚاثٍ لسضت ثط اؾبؼ «ٔیعاٖ» .اٌط زض ثیٙف و ٟٗػساِت ذهٛنیتی فطزی ثٛز و ٝزض قرم حبوٓ (ػبزَ)
ٔتجّی ٔیكس ،أطٚظ ایٗ ػساِت ضاثُ ٝی اجتٕبػی ٔیبٖ افطاز اؾت و ٝتٛؾٍ «ٔیعاٖ» ا٘جبْ ٔی ٌیطز.
ثٙسٌبٖ ٔجصٚةِ لسضتی ٞؿتٙس و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝظا٘ ٛزضآٚضز ٜاؾت .ػساِت ٌطچٕٞ ٝچ ٖٛضایح ٝی ضٚح ثركی
اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ض٘جِ ایٗ جٟبٖ ثی ضٚح ضا اِتیبْ ثركس ،أب زض ػیٗ حبَ ثطذبؾت ٝاظ قی ٜٛی وی ٝٙتٛظا٘ ٝی
ٍ٘ب ٜثٙسٌبٖ ثٔ ٝؿئّ ٝی لسضت اؾت .ػساِت ٘ظِٓ تٛظیؼی جبٔؼ ٝاؾت و ٝحمبضت ضا ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٞب ث ٝتؿبٚی
تمؿیٓ وطز ٜاؾت  ٚزظزی زض آٖ ٘بِْ زیٍطِ ٔبِىیتِ ذهٛنی اؾت .ػساِت قی ٜٛای اظ تٙظیٓ لسضت اؾت ثی
آ٘ى ٝذٛزِ ایٗ لسضت ضا ٔٛضز پطؾف لطاض زٞس .ثی لسضتیِ ثٙسٌبِٖ قیفت ٝی لسضت اؾت.
ػساِت زض ایٗ ٍ٘بٔ ٜی ذٛاٞس تٕبیعات اجتٕبػی ضا ٔح ٛوٙس  ٚپی٘ٛسٞبی اجتٕبػی ضا ٌؿتطـ زٞس .چٖٛ
ضیك ٝی ٘بثطاثطی ضا زض جسایی ٞبی ذٛزپؿٙسا٘ ٚ ٝغیطاجتٕبػی ٔی زا٘سٞ .سفِ ػساِت يحدت اؾت ،زض جٟب٘ی
و ٝجسایی ثط آٖ حبوٓ اؾت .تًبز زاضایی ٞب  ٚاضازٞ ٜب زض جبٔؼٔ ٝسضٖ ث ٝؾبظٌبضی ٔبِه ّٕٛٔ ٚن زض ایس ٜی
«ػساِت» تجسیُ ٔی قٛز .ث ٝجبی تبئیسِ تًبز ثٙٔ ٝظٛض ضفغِ آٖ ،ضفغِ تًبز اؾت ثٙٔ ٝظٛض تىصیتِ آٖ.
ثطای آ٘ى ٝایٗ ا٘ؿبٖ ٞب «ثطازض» یىسیٍط ثبقٙس ،یؼٙی ٘ ٝاضثبة ثبقٙس  ٝ٘ ٚثٙس ،ٜؾیٕبی یه ضٛ٘ٚقت اظ ذسا٘ٚس
ثبیس ذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ یه فطزیتِ اجتٕبػیِ ػبْ ٔجؿٓ وٙس و ٝزض انُ ٚاجس ػساِت اؾت .ایٗ ا٘طغیِ اجتٕبػی
وٛٔ ٝجت اتحبز ٔیبٖ افطاز ٔی قٛز ،ثیف اظ آ٘ى ٝثطاثطی ضا ٔیبٖ آٟ٘ب ٔحمك وطز ٜثبقسٕٞ ،ب٘ٙس أطٚظ ،زض جٟت
ٚحست تِٛیس ػُٕ وطز ٜاؾت٘ .عز ذسا/حبوٓ  ٕٝٞثب  ٓٞثطاثط٘س ؾٛای تٕبیعاتی و ٝثطٚت  ٚجبیٍبٙٔ ٚ ٜعِت
اجتٕبػی ٔیبٖ آٟ٘ب ثطلطاض وطز ٜاؾت .ػساِت ٔی ٌٛیس افطازِ ٘بثطاثط ٘عز ذسا ثب یىسیٍط ثطاثط٘سٕٞ .بُ٘ٛض و ٝزض
زازٌب ٜآذطت ٘یع ػساِت ث ٝیىؿبٖ ثط آٟ٘ب اجطا ٔی قٛز .ػساِت  ٓٞز٘یٛی اؾت  ٓٞ ٚاذطٚی .ثٙبثطایٗ ػساِت
زض قیؼ ،ٝػجبضت اظ ٔح ٛا٘تعاػی ایٗ تٕبیعاتِ اجتٕبػبً پسیساضقس ٚ ٜپی٘ٛس اذاللی ٔیبٖ اضثبثبٖ  ٚثٙسٌبٖ اؾت.
نالحیتِ ایٗ ػساِت ٚضظی ث ٝقرم ػبزَ (حبوٓ) ٚاٌصاض ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ ثبیس «٘بثطاثطی» ضا انُ ٔٛيٛػٝ
ذٛز لطاض زٞس  ٝ٘ ٚثطاثطی ضا ٕٝٞ :ثب  ٓٞثطاثط٘س زض ثطاثطِ وؿی (وؿب٘ی) و ٝاظ  ٕٝٞثطاثطتط اؾت! زض زٚضاٖ ٔب،
یؼٙی زٚض ٜی ذبنی اظ تىٛیٗ ؾطٔبی ٝزاضی زض ایطاٖ ،ػساِت ٘بٔی قس و ٝحبوٕیت ثطای ؾیبؾتٟبی تؼسیُ
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ؾبذتبضی  ٚاؾتطاتػی ٕٞبٍٙٞی ثب ثب٘ه جٟب٘ی ا٘تربة وطز .ا٘ؿبِٖ حمٛلیِ زٚضاٖ انالحبت زض ٔغبنِ ا٘ؿبِٖ
التهبزی اظ  ٓٞفطٚپبقیس ٜاؾت.
ضٚؾ ٛضاثُ ٝاضثبة  ٚثٙس ٜضا زض لبِت لطاضزاز اجتٕبػی تؼطیف ٔی وٙس .اٌطچ ٝزض لطاضزازٞبی والؾیه ،فطز تٟٙب
ثركی اظ حمٛلف ضا زض «ٔجبزِٚ »ٝاٌصاض ٔی وٙس تب أٙیت اـ ضا ثسؾت آٚضز؛ أب اظ ٍ٘طـ ضٚؾ ٛایُٛٙض ٘تیجٝ
ٔی قٛز و ٝفطز ثبیس  ٕٝٞچیعـ ضا ثسٞس ،ذٛزـ ضا ثبیس ثس ٖٚحفِّ چیعی ث ٝتٕبٔی ٚاٌصاض وٙس ،تب چیعی «زض
ٔجبزِ »ٝث ٝزؾت آٚضز .ث ٝثیبٖ زیٍط ثطای آ٘ى ٝأىبِٖ ٔجبزِٚ ٝاجس ٔؼٙبیی ثبقس ،يطٚضی اؾت و ٝایٗ ٞسی ٝی
اِٚی ٝی تٕبْ ػیبض ،ایٗ ٚاٌصاضی وٕ٘ ٝی تٛا٘س ٔٛيٛع ٞیچ ٔجبزِ ٝای ثبقسٚ ،جٛز زاقت ٝثبقس .ثٙبثطایٗ ٕٞبُ٘ٛض
و ٝآِتٛؾط ث ٝزلت ذبَط٘كبٖ ٔی وٙس ایٗ ثیٍبٍ٘ی تٕبْ ػیبض وٞ ٝیچ ٔجبزِ ٝای ججطاٖ اـ ٕ٘ی وٙس ث ٝػٛٙاٖ
قطٌ پیكیٙیِ ٞطٌٔ ٝ٘ٛجبزِ ٝی ٕٔىٙی َطح ٔی قٛز .ثسیٗ لطاض ؾبذت ٝقسٖ َطفِ ز ْٚلطاضزاز ،یؼٙی اجتٕبع،

٘ ٝػجبضت اظ ٔجبزِ ٝثّى ٝػجبضت اظ ثطؾبذتٗ قطٌ پیكیٙیِ أىبِٖ ٞطٌٔ ٝ٘ٛجبزِٚ( ٝالؼی یب تجطثی) اؾت.
زض حمٛق لطٖ ٘ٛظز ،ٓٞػساِت ػجبضت اؾت اظ ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ ذٛزآئیٙی ٞط یه اظ َطفیٗ ٔجبزِ،ٝ
ذٛزآئیٙی ای و ٝثٔ ٝیب٘جی یه چكٓ پٛقی ٚ ٚاٌصاضی (اظ ؾٛی یه َطف ٔجبزِ )ٝث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .حیبت
ضٚا٘یِ لسضت ٘یع حىٓ ٔی وٙس و :ٝآزٔی ثٔ ٝیب٘جی اذتٍی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ٔیُ ٚضظز .ایٗ چكٓ پٛقی قطٌِ
ثطؾبذت ٝقسِٖ «ذٛز» زض ػبِٓ ٕ٘بزیٗ اؾت .زض ٚالغ «جبٔؼٔ ٝس٘ی» ثب ثطؾبذت ٝقسٖ قطٌ پیكیٙی أىبٖ
ٞطٌٔ ٝ٘ٛجبزِٔ ٝی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ جبٔؼٔ ٝس٘ی تؼطیف قٛز .أىب٘ی و ٝقطٌ پیكیٗ اـ لسضت اؾت ٝ٘ ٚ
ثطاثطیٚ .اٌصاضی اؾت  ٝ٘ ٚاقتطان .ثٕٞ ٝیٗ ذبَط ،جبٔؼٔ ٝس٘ی و ٝثٔ ٝثبثٔ ٝجٕٛػ ٝای اظ افطاز و ٝاظ ضٍٞصض
تؼٟس حمٛلی  ٚؾیبؾی ث ٝیىسیٍط ٔتهُ ٔی ق٘ٛس لطاض ٔی یبثس ،ثی لطاضیِ ذٛز ضا زض ٔغبنِ «لطاضزاز التهبزی»
ٔی یبثس .لطاضزاز التهبزی زض جبٔؼٔ ٝس٘ی ٕٔىٗ ٔی قٛز ٚ ،زض ػیٗ حبَ و ٝافطاز ضا اظ ٘مُ٘ ٝظط ٍٕٞطاییِ
ذٛزثرٛزیِ ٔٙبفغ ث ٝیىسیٍط پی٘ٛس ٔی ظ٘س ،آٟ٘ب ضا زض ٘فغ ذٛزذٛاٞب٘ ٝقبٖ  ٚتبویس ثط ثطجؿت ٝؾبظی آٖ اظ
یىسیٍط تفىیه ٔی وٙسٟ٘ ٓٞ .بزیِ ذٛزثرٛزی ای و ٝلطاضزاز التهبزی زض آٖ ٕٔىٗ ٔی قٛز ،زض ػیٗ حبَ

حىِٓ ٔطظٞبی ٘بٕٔىٙیِ آٖ جبٔؼٔ ٝس٘ی ضا پیسا ٔی وٙسٔ .ؿئّ ٝایٗ اؾت و« ٝلسضت» پیف اظ تٙظیٓ ،تفٛیى ،یب
اؾتمطاضِ حمٛلیِ آٖ ٚجٛز زاضز؛ ٔ ٚؿئّ ٝی ا٘میبز ٚ ٚالؼیتِ لسضت ٔمسْ اؾت ثط حمی و ٝآٖ ضا ٔؿتمط ،تٛجی،ٝ
تحسیس ،یب تمٛیت ٔی وٙس( .فٛو ،ٛزضؾٍفتبضٞبی ظیؿت ؾیبؾت)
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ػساِتی و ٝثط حؿت «ثطاثطی» تؼطیف ٔی قٛز ،ثب لسضت ٔربِف اؾت  ٚزض نسز أحبی آٖ اؾت .ػساِتی و ٝثط
٘بثطاثطی اؾتٛاض اؾت قیفتٍیِ ثطزٚ ٜاض ث ٝلسضت زاضز .اظ ٘ظط زٔٚی ،ػساِت چیعی اؾت و ٝحبُٔ لسضت اؾت،
 ٚایٗ ٘بٌعیط ث ٝػىؽ ذٛز ٔیب٘جبٔسٞ :طآ٘ىؽ و ٝلٛی اؾت ،ث٘ ٝبٌعیط اٚؾت و ٝػبزَ اؾتٕٞ .ؿبٖ پٙساقتِٗ
ػساِت ثب یه ثط٘بٔ ٝی حىٔٛتی ،یؼٙی پی٘ٛس ػساِت  ٚلسضت ،تٟٙب ٔی تٛا٘س ث ٝقىُ ثبظتِٛیس ایٗ لسضت زض
لبِت یه ثبظٕ٘بیی (تٛؾٍ زِٚت) پسیساض قٛز و ٝپیكبپیف ٞطٌ ٝ٘ٛثطاثطی ضا پبیٕبَ وطز ٜاؾت .ثطاثطی ٘ٝ
ٞسفی و ٝثبیس ث ٝؾٛی آٖ ث ٝایٗ یب آٖ ضٚـ پیف ضفت ،ثُ ٘مُ ٝی ػعیٕتی اؾت وٞ ٝط ظٔبٖ ثبیس ثساٖ
ثبظٌكت.
ثبیس ػساِت ضا ثط ٔجٙبی «ثطاثطی» تؼطیف وطز« ٝ٘ .ثطاثطیِ ٔٛلؼیت ٞب» زض ٌفتٕبٖ ِیجطاَ ،ثّىٛٔ« ٝلؼیت ٞبی
ثطاثطی» و ٝثبظتؼطیفی زض ؾٛغ ٜی ٌفتٗ  ٚػُٕ وطزٖ ایجبز ٔی وٙس .ػساِت أطی تٛظیؼی ٘یؿت .أط تمؿیٓ
٘بپصیط (ثطاثطی) ضا ٕ٘ی تٛاٖ ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٞب ث ٝتؿبٚی تمؿیٓ وطزٕٞ .یك ٝایٗ ا٘تظبض ثٛز ٜو ٝػساِت ٔیبٖ
پی٘ٛسٞبی اجتٕبػی ٚحست ایجبز وٙس ،أب «ػساِت» ػجبضت اظ ثط  ٓٞظزٖ افطاَیِ ایٗ ٚحست اؾتٛٔ .لؼیت
ٞبی ثطاثطی ثبیس «اثساع ق٘ٛس»ٕ٘ .ی تٛاٖ ثطاثطی ضا یه فطوِ ٞؿتی قٙبذتی زا٘ؿت ،ثطاثطی قطَی اؾت وٝ
فمٍ ٚلتی ث ٝوبض ٔی آیس و ٝاجطا قٛز .ؾیبؾتِ اجطاٌطی ثبیس ث٘ ٝظطی ٝتعضیك قٛز .تّفیك تجطث ٝی ظیؿت ٝثب
تبضید ،یب زض ٚالغ ،تعضیك تبضید ث ٝتجطث ٝی ظیؿت ،ٝث٘ ٝظطی ٝأىبٖ قٙبذت ٔٛلؼیت ذٛیف زض وطزاض اجتٕبػی
ضا ٔی زٞس ٌٝ٘ٛ .ای اظ ذٛا٘ف تبضیدِ ٔجبضظاتِ ٔب و ٝزض ػیٗ حبَ ٔجبضظ ٜثط ؾط تبضید ٞ ٓٞؿت.
وبضٌطاِٖ ایطاٖ ثُٛض ضٚظٔطٌ ،ٜب ٜپٟٙبٖ ٌ ٚب ٜآقىبض ،زض حبَ ٔجبضظ ٜثٛز ٜا٘س .ایٗ ضٚظٔطٌیِ ٔجبضظٔ ،ٜی تٛا٘س ثٝ
ٔجبضظ ٜػّی ٝضٚظٔطٌی تجسیُ قٛز.
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أ َٚبٔ ٜی 2012

www.mindmotor.info

6

