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 سیری در احوال، افکار و آثار چارلز هورتون کولی
 

 ویش از صساقدن کتیف قییز ادت کمی بی ابسالی اهکی  م آری  این قسی یده آتیی تسید.
 نن بی ت  امنیکی هماناه  تیی  اوتمینی امایل  تیی  م  مان چی لز هس وسن کسلی ویمعه

مکتب م قخ تین  2ی وس ج هنبن  مید م چی لز وین 1بی میسییی ویمزی وین ریسییی ویمز ویهتس
  ا ر  امنیکی وشکیل رارقد.  3بسالة هیس سهین ونانمیوی ت

وانرازان   م از قظنیاه  4نذا ان ققسة قظن  کیش متالیبل قمایرین  کسلی ر  نین بیل از وییه
 تسر.   مق سف می 6«وئس   تخصیت»م  5«هی  قخ تین ننمه»

تییدی  تیی  اوتمینیی ویمعه تیی  م ر  هیئت یک  مان کسلی ر  ک س  یک ویمعه
ننایای پونانمیوی ا م متاأرن ادات.      تد  از اصسل هس فة نمال  راق ت که به  ا نسمی نمسی می

سای مای بیتاد    ابوتمیا طسب م اقتظای  را یا ی ایان ادات کاه  اهیمای  نم       زن  ام آقچه از نس  به
 م. 335: 1369پ مدک م ما نی 

دس بی ریسییی میاد م وایهتسی مهایرا   صاسر م التازای       ن  م ویمز م ه یکسلی متأرن از و
 اش  ا به اصسل م مییقی هس فة ونانمیوی   ابناز کنره ادت.   نمسی

ونین نیمل وأریننذا  بن ودانسژ  م  م مه  امنیکیطس  کسی ونانمیوی    ا هس فة میژة  به
ا  از  م ونانمیوی ا   ا م مسناه  1974پ 7اقاد. اداکفسن   قظنیه م  هییهت ونبیتی آن وسصیف کنره

راقد که  هی  معییی تییصت م  هتی  می ا  مشتمل بن قظنیه ه  ب ته م ویسدته هی  هس فی به آمسزه
هی  نالسی م وای یخی بنصیداته م بان ربیال      ییههییی که از زم ر  دیت هس فی  یشه را قدی قظنیه

 م. 5: 1974اقد پادکفسنی  معالسلی متکی

                                                                                                                                              
1.  James Tufts  

2.  Charls Peirce  

3.  Pragmatist  

4.  symbolic interactionism  
5.  primary group 

6.  self-theory 

7.  Scheffler  
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هس فی م وییشای قظان  ر   انن قاسزره  مالای ن بای        ا  ظهس  ونانمیوی   به نیسان ققسه
ننایای ر    اقد: نس  ر  بنابان ماذهبی متیات    هی  ب یی   ظیهن تده وهیقی ادت که ر  آن والیبل
هاای  رقیااس  م   ی ار اک تااهسر  ر  بناباان و نبااة ب اایی آ مااینبناباان ناانایش بااه اب یداای

 ننایی اتناهی م مذهیی.   دیب  نصن  متی،ن  ر  مالیبل ماوس منری
باه صااسر ننهات کااه    1رهیااده ونانمیوی ا  ر  ایان میااین تاکل هس اافة میایق ی م آتاتی     

نانا   ونراز م ما اع  کستید به نس  م مذهبی قظنیه م نملی اقدیشة قظن  م وقسیلی طیییع صییل می
م مد ده م زقدنی مبد  بخشد. یکی از م ینی نمده ونانمیوی   ایان باسره ادات کاه نسا       

قاسین باه   هی  نسمی  هی  هس فی دیتی  ا ر  ونوس ویشنهت قسین  ا بی هس فه همیقید دیزر م ق،نش
سی  ی هس فه م یالسصف بنص ف مکتب وسزیت زن  ایز ائیل ادکفسن ونانمیوی  ی مع قالد کشد. به

رهاد م آن  ا وایبع ایان نسا       ا  از نس  متیت والسیل قمی تده ری،ن ن یق اق یقی  ا به تکل دیره
ین  ا بان  ونین وأر هی  آمی   مد ن ادتدبل بز گ کید. ر  ر وة املی قظنیة وکیمل م  مش قمی

ونانمیوی   قهایره م آن  ا باه قالاد مفایهی  ماس مری صاسر نسا  کشایقده ادات. ر  ر واة رمیی           
هی  مشنما موسه ری،ن و نباة اق ایقی ا اصا   م نمال اوتماینیی هیانی         ونانمیوی   صسادت

نیسان ابازا      ا به 2«بیلفعل»نینر م نس   تعنی وی ی ی مذهب م هس فة قظن  ا  ا کیم ً ود  می 
بانر. بسکاه آن  ا باه متیباة      نا  از رم  صی ج کنرن یی قیچیز تمنرن مواسه ری،ان باه کای  قمای     ب

نیانر کاه باه کماک      ون  از اقدیشة اقتالیر  ر  قظان مای   دیزقدة مفیهی  کسی قهیده م مطنح ویش
هایی وینادات،ی م ویشانهت ایان      نانرر م ر  ونواس آن   هی ویسدت،ی بین ومیی موسه آتکی  مای  آن

 م. 6: 1974تسر پادکفسنی  یموسه ممکن م
ویمعة امنیکی ر   انن قاسزره  ما ر منبساة قاسییی تاد کاه ر  آن هس افة امنیکایی کاه          

 3هاییش راتاتی رداتخسش رننناسقی م وقاسل ننریاد. مس واسن مایات         بنراتتی از م ائسلیت 
قسی د: هس فة امنیکی ر   نن قسزره  م تی ما ر منبسه قاسییی تادی    م ر  این صصسص می1972پ
تییدی م نس  معیای معطاسف کنرقاد. ایان ن یاق        سهین وسوه املیة صسر  ا به م یئل معنهتهیس

چیین غن  ر  اماس    آقین  ا ر  اقتهی  ری،ن طیف راقشمیدان م بکیمیقی  نا  رار که صسر  ا آن
ا  میظ   وساق تید کستشی بنا  ادتدبل به تیسه قد   می  مبیقی زمیقة صسر کنره بسرقد که به

مایتی (هی وعسق را ر  امی   مت مییقی طیف به هیس سهین ونانمیوی ت م بنصی معیصنان آن کیید.
 م.3: 1972

                                                                                                                                              
1.  reconciliator  

2.  potential  

3.  Morton White  
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هی  نظی  اوتمینیی نسمای م معیاس     ادتالییل ن تنره از ونانمیوی   به رلیل رنننسقی
امنیکی بسر که از وییین ویگ راصسی وی آدتیقة ویگ وهیقی رمی ویمعه امنیکی  ا هنا ننهته باسر  

کشی از میایبع طییعایی وسداعه م ارغایی      ر  تکل وقسبوی قظین صیعتی تدنی تهنقشیییی بهنهم 
مقالال م ا وییطای ی وهاش باه داس  ویشانهت م وسداعه ر          هی  آهن م ری،ن مداییل بمال    اه

مونم شی م یئل منباس  باه مادینیت     را   م دسرانن ی دنمییهی کی ی آمسزش صیعتی دنمییه
هیی ویدایش یک طیالاة ارا   م مادین    ومییل به وخصصی تدن بنهههی  بز گ مالیی ی  دیزمین

 قمییین تده ادت.  
ا   هی به متیبة ه دافه  هی  هنانین اوتمینی م معیس  دیب تد که ونانمیوی ت رنننسقی

 رهید:   ننا دؤاب  م مسقسنی  ذیل  ا ر  ردتس  کی  صسر  نا   نمل
تاییصتی م   نمالی نسامال زی ات    قخ تی وأکیدهی  نس  قسین بان رننناسقیی هنانانری   

 اوتمینی م ادتدبل ابتمیلی  ا چ،سقه وقسیل کیی ؟
رمیی بین زقدنی اق ین م وهین طییعیی صیدت،یه امی بین تاییصت م معنهتای کاه ک اب     

های   هییی که انتالیر را ری بین مفیهی  اقتزانی که تاییصت م معنهات باه مادر آن     کید م ا زش می
هییی از زقدنی اق ینی به متیبة یاک    ارهی اب ی  م نمل که بخشننرر م  سمنمهی  ا ابناز می

 تسقد چ،سقه ا ویی  بن نا  کیی ؟ مسوسر زقدهی مق سف می
دسیی چ،سقه ر  مساوهه م  میی میی بی وغیین م رننناسقی باه میایبع قاسین ریای  نالیاده       

 ردت ییبی ؟
ین م تانای   چهی یی چ،سقه اصیلت هنر  م ویمعه  ا ر  تاکسی همیهیاگ بای نمال قاس     

اوتمینی ودید ر  قظن ب،ینی ؟ م چ،سقه ص  مشی اوتمینی  ا وقت تنای  قینمهی  هزاییادة  
طس   که قظی   ر  اصتیای  ک ایقی بیتاد کاه صاسر از       قظی   اوتمینی وییین م وف ین کیی ی به

اقدازهی  هنریت م هسش اقتالایر  ر  تانای  قاسین     وذینقد؟ م بیبصنهی چش  ص  مشی وأرین می
 اقد؟ یمعة صیعتی کدایو

هییی چسن ویمزی ریسییی وین ی میاد م کاسلی بای وف این اقدیشاهی باه متیباة         ونانمیوی ت
امن  که آ زممیداقه م مشتی یقهی ویسقد م ر ه  بیهت،ی وی،یوی،ی بی نمل را ری بان آن باه نیاسان    

ن صاسری باه   قشیقة ویسدت،ی ذهن م طییعت وأکید کنرقد. ذهن از طنیق کایش متالیبال بای ویناماس    
را  باسره ادات    ییبد. از این  م آنیهی م تعس  همسا ه امن   صدمید م هدف تییصت ردت می

  هته ادت.   م به صس   ابزا   بنا  وطیبق بی مقی  به کی  می
ر  رقیای  ما عای مواسر قادا ری ر      « آن بیانمن »هیی ما عیت بالیالای   زن  ونانمیوی ت به

 تسر.   به آن ادت که صسق م ودیدا  میما ع بی نملی ر  وهین زی ت م ق یت 
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هی معنهت م راقش صسر  ا ر  بایف وهاین    ننا ر  نین بیل معتالدقد اق ین هیس سهین نمل
هییاده م   کیید م آقچه  ا بی بنادی  آقچه معسسی تده بنایشین قیهع م دسرمید ادت اصتیی  م بیی می

هی م امس  میر  م اوتمینی  ا مطایبق   ههی ودید نذا قد. از این  می اق ین قیکی آمد ادتی کیی  می
اقاد   هی ر  وای تاییصت کیشا،نان    هی معتالدقد انن اق ین کیید. آن کی بنرتین وعنیف م وف ین می

رهیاد بیای کییاد.     هی نم ً ر  وهین زی ت اق یی می بزی ادت تییصت صسر  ا بن وییة آقچه اق ین
مسنی مشیهده کیش،ن م زی ات وهاین باه    بدین ونویب ونانمیوی   بن وعیمل کیش،ن بی وهین وینا

صااس   هناییاادهی  وسیاای م قااه داایصتی هی  ای ااتی م اهمیاات وساقااییی کیشاا،ن ر  وف ااین رقیاای  
 م زر.   اوتمینی وأکید می

ابوتماایا  ا معنهتاای نمساای م نسماای  کااسلی متااأرن از اصااسل مکتااب ونانمیوی اا ی نساا 
کید. ام هماناه بای اداتیر صاسر      ییر می« ین اهیمی  نمسی اق »راقد م از آن به نیسان  کی بنر  می

رم ة راقشا،یهش م وانج    وین ریسیی ر  راقش،یه میشی،ینی  ابن  از ا وای کی همکای  م ها    
تییدای   رهیادنین  مان  ناذا ان مکتاب کایش متالیبال قمایرین م از وسداعه       هنبن  میادی از وییاه  

 آید.  ننا به تمی  می اوتمینی وعیمل
 : قسی د ی تیم  کسلی میلسئیس کسز  ر  وم ید از مالی
تییداین وشات    ویمعاه »تییدیقی ادت کاه اکیاسن غیلیایً باه طعیاه       کسلی قمسقة آن ردته از ویمعه

ق،ناقة کسلی هیسز به نیاسان   هی  ر من السصف اقدیشه م وقسیل تسقد... . مع قیمیده می« میزقشین
تییدیقی کاه بانا     ویمعهتییصتی قسین مطنح ادت. آن ردته از  نییصن ننیزقیوذین وفکن ویمعه

وساقید به این ما عیت رل،نی بیتید که بتی بی قش تن وشات   کی  و نبی ذاویً آمیرنی قدا قدی می
وسان منزهی  راقش اوتمینی  ا ب   م ن تنش رار. انان بای ایان قظان چای لز هس واسن        میز می

واس بییاد باه هان     « یزردا  هی آتییون می تییدی می  ا بی وهین اق ین ویمعه»کسلی مساهق بیتی  که 
 م.330: 1977دیزر صستیمد نسیی  پکسز ی  ون می  مش می یطی که می  ا به این هدف قزریک

ننمه وخصصی نسسی اوتمینی دیزمین مطیلعه م ودمین کتب نساسی اق ایقی پدامتم ر     
تییداین ک دایک م متاأصنی     چهی چسف دییدت صسر رال بن ونوماه م قشان آرای  هایصن ویمعاه     

وژمهاین م    ا بانا  راقاش  ی طییعت آرمی م قظ  اوتماینی  یزین چی لز هس وسن کسلیاییک ارن م
مای ر    1902را ر. این ارن قخ تین بی  ر  دیل   اهیلی نسسی اوتمینی م نسسی  هتی   ننقه می

م  1اقتشای ا  چای لز اداکنییین م و انان     1964م  1922هی   اقتشی  ییهت م دزس رم بی  ر  دیل
 ر  قیسیس ک آن  ا و دید چیپ کنرقد.  2اقتشی ا  ادکسکن

                                                                                                                                              
1.  Charles Scribner and Sons  
2.  Schocken  
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 احوال
 1ماای ر  ر  تااهن راقشاا،یهی آن آ بااس  1864چاای لز هس وااسن کااسلی ر  هفااده  ام  داایل 

بن ارن بیمی   دانطین ر  زارنایه صاسر چشا  از وهاین       1929 متسلد تد م ر  هفت  مه  میشی،ین
 هنمب ت. 

آن آ بس  نذ اقاد. آن آ باس     ا  صسر  ا ر  تهن کسلی والنیییً همة زقدنی م نمن بنهه
ی تهن  راقش،یهی ادت که ر  بی ت کیسسمتن  ریتنمیت ما ع (U of M)مالن راقش،یه میشی،ین 

مای ر  از مد داة رملتای آن آ باس       1880ادت. چی لز ر  این تهن به مد ده  هت م ر  دیل 
 صسر  ا ر ییهت کنر.  ةریزس  متسدط

آییاد کاه وایش از دایل      به تمی  می ی یمین کسلیصیقسارة کسلی از بیزمیقدنین ب هصل ب
میدیچسدت ا یمت نزیده بسرقد. این صایقساره اصایلتیً    2می ر  ر  قزریکی ادزنییگ هیسد 1640

ا  کشایم ز م ر  مقای     قیسایی،سید  بسرقد. ود  چی لزی وسمی  مک اییتیین کسلیی ر  صایقساره 
انتالایر   یبه میشای،ین مهایون  کانره باسر     دیرة  مدتی متسلد تده بسر. ام که از غنف قیسیس ک

 اد  راتت زقدنی ر  غنف ویهای بخات ام ر  ک اب وقصای   م وقصایل میزلات م ون ای        
 م. 314: 1977اوتمینی ادت پکسز ی 

ا  مختسفای ونراصاتی از    های  بنهاه   وسمی  کسلی وس از ا یمت ر  میشی،ین به هعیلیت
بنهاة مکیلات. وسمای  مانر  بسیادونمازی      تغل دنربین  وای کای  ر  بی،ایه معایم   مسکای م      

دننت وساق ت صسر  ا از نمییمی بنهیقد م ر  بین بز ناین   طسبی بیقفسذ م وساقمید بسر. ام به ویه
بالس ی م اوتمینی میشی،ین تهن  م ویی،یه ممتایز م آبنممیاد  بییباد. وسمای  کاسلی کاه باه        

ا   دایده باسر    یز م وانآمازه مادطة صدمت م مهی   ر  امس  بالس ی به تهن  م مقیسبیت ممت
 وأدیس بالس  ر  راقش،یه میشی،ین تد.  ن س هیئت نسمی راقشکدة ویزه 1859ر  دیل 

ت مَهای ر  د ا   ن مه بن ود یس ر  راقشکدة بالس  راقش،یه میشی،ینی وسمی  کسلی دیل
 یقی ریسان نیلی کشس  هعیلیت م قیز  ییدت کمی یسن بیز نیقی بین ایایلتی  ا بننهاده راتات    

 م. 314: 1977پکسز ی 
اش ویی،ایه   چی لز چهی مین هنزقد وسمی  کسلی بسر. زمیقی که ام باه رقیای آمادی صایقساره    

اداتیر   ممتیز م مس عیت اوتمینی مطسسبی ک ب کنره بسرقد. وسمی  کاسلی ر  د امَت  یقای م   
نذ اقیاد.   ا   ا مای  اش زقدنی منهه م آدسره بالس  دنتیی  ر  آن آ بس  میشی،ین بی صیقساره

                                                                                                                                              
1.  Ann Arbor 

2.  Spring Field 
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طسبی مالتد  م دخت،ین صسر بسر. به طاس   کاه    چی لز وسان به تد  م قس  م مالهس  ود  ویه
طسب م می ی  ود ی چی لز  ا ود ی یً از صاسر  اقاد م بی،یقاه کانر م ر  ام از      تخصیت مسهالیت

نیانی ص ایلتی م اقفعایلی ودیاد      نازین م تخصایتی کیای ه    صسیی رم   م ن امان وساقی صسقهمی
صس م میش تخصیتی رم  م بن  قیسر. ام ر  ناین   م آم ر. چی لز ر  دنادن نمن صسر از این صسق

معساسل م نسیال قیاز      میی مفن ی ه  به لکیات زباین ننهتای  باسر م و امی قیماه       بیل ه  به ک 
تخصیتی م اصت ب  و می م  مبی چی لز دیب تده بسرقد کاه ام غیلیایً   هی   راتت. میژنی

هاای  اقاادک م  باایز  ر  صسااس  صااسر م ر  ویهااییی صااسیشی ام اای  صااسر  ا داازن  کیااد. هاا 
وانراز  م مطیلعاه ر  ویهاییی م صساس  داس        نزییی از ومعی ام  ا بیش از ویش به صیایل  رم  

میقی م میژنی تخصایتی صاسر آنایهی راتات م از     هی  و  راره بسر. الیته چی لز که از کیدتی
های  صیایلی چاسن یاک داخیس  یای        کستید صسر  ا ر  قالش بنری می لکیت زبیقش ب یی   ق  می

کنر بن قالیصة و میقی صسر دانوسش ب،اذا ر.    دین دعی می یک  هین مالتد  وصس  کید م بدین
ب ای  بالای وش ق ایت باه     هی  ام ر  زقدنی ما عی بن ا انتالیر ق یت به نظمت ود  م مسهالیت

راتت صسر  ا ر  قالش م ک اس  واد   انا  رهاد م ام  ا ر  وخیال       اهزمر م ام  ا ما می صسر می
اتتیی  چای لز کاسلی   »قسی د:  م می1968صسیش بیزآهنییی کید. کسز  به قالل از  مبن  آق ل پ

وییاین  واسان بنب اب    های  ونمخایطنه  ا مای    بن ی ق ی   م بنصی هعیلیات  به دسا کی  ی چسف
« های  و امیقی م قایوساقی اوتماینی باه تامی  آم ر       ی کستشی ر  وهت وینان قاعف 1آرلن 
 م.134: 1977پکسز ی 

 1880ر  دایل   هچی لز وس از اومیی رم ة ربینداتین ر  آن آ باس  م اصاذ ریازس  متسداط     
کانر.  تاتة وقصایسی چای لز      ما ر راقش،یه میشی،ین تد وییی که ود ش ر  آق ی واد یس مای  

وقصایسی صاسر قداتات. وقصایل ام ر  مالطاع       ةی مکیقیک بسر. ام ن  ة چیداقی به  تات مهیدد
 های  آمای نن    مد  باه هعیلیات   هییی همناه بسر. دفن ام به ا موی م اتتغیل کسویه لی یقس بی م فه

 1890قسی اای داایب تااد کااه ام وااس از هفاات داایل از راقشاا،یه میشاای،ین ر  داایل      م بیقااه
 التقصیل تسر.  هی غ

صایطن ن  اة    کانر ر مدای  ا قیاز باه     ا  که ام ر  راقش،یه میشی،ین وقصیل می م هر  ر
های  وای ی ی هس افه م ا تصایر نذ اقاده باسر. ام ویسداته غان  مطیلعاه باسر.            اش ر   تاته  هنر 
ادزی ن م آلین  تیهسه راتت. هماین ن  اة چای لز     الخصسص ن  ة ماهن  به آری  را مینی نسی

                                                                                                                                              
1.  Adler 
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قی بااسر کااه ام  ا باانا  ارامااة وقصاایل ر   تااتة ا تصاایر دییداای م  بااه مسقااسنی  نسااسی اق اای
مسهاق باه اصاذ     1894بیزننراقد. چی لز ر  دیل  1890تییدی به راقش،یه میشی،ین ر  دیل  ویمعه

مد ک رکتن  صسر ر   تتة هس فه از روی ومین ا تصیر دییدای راقشا،یه میشای،ین تاد.  دایلة      
تییدای اق ایقی باسر. ر  ایان      یک بن دی نیلمیقاه ر  باسی   1مقالل قظنیة بملرکتنا  ام بی نیسان 

تاسقد م وسداعه    مقالال بیای مای    هی  بمل قظنیه کسلی قشین رار تهنهی نمسمیً ر  م ین  اه دی ت 
 ییبید.  می

اهمیات اوتماینی  اه   »مسقسا  دیلة رکتنا  کسلی م قیز مالیلة وقالیالی ام وقت نیاسان  
ا ائه تد از و نبة کی   ام ر  رم دیل کی  ر  هیئات   که ر  همییش اق من ا تصیر امنیکی« آهن

ابییلتی م منکز آمای  ر  ماتایی،تن قشائت ننهتاه باسر. هان رم اران ر  ناین بایل           بیز نیقی بین
کنرقد که بایف میال واد      بیییقه راتتید م از دیک م دیی ی وأدی می ا  غیناب یدی م ما ع زمییه
 طسب چی لز بسر.  بین م ویه ما ع

ف وس از م مر چی لز هس وسن کسلی به هعیلیت راقش،یهی ر  راقش،یه میشی،ین السص مع
ی دایک ق،ای شی قاسا ق،ایه م ققاسة بنراتات م وعالا          1892م آغیز کای  واد یس ر  دایل    

تد اهکی  م آ اء م  ون می قمین  ام وغیین کنر م هنچه چی لز به رم ان بسسغ هکن  صسر قزریک
باه   2نناییی صنرم ز  م و نید اوتمینی همناه بی قسنی ر منتییدی  آری  ام  قگ م بس   مان

 ننهت.  صسر می 
کسلی  یل از تنما کی  ود یس ر  راقش،یه میشی،ین م وایش از اصاذ ماد ک رکتانا      

رصتن  ئیس کیل  وزتکی راقش،یه میشای،ینی ویسقاد زقیتاسیی     بی الیز وسقزی 1890صسری ر  دیل 
های    ننا م وساقمیاد باسر کاه بای چای لز از بیای میژنای        نتدهی بنم ب ت. الیز وسقز زقی ونبیت

مهس  الیز ر  قالطة مالیبل تخصایت   موسش م هی  ننایی م ویب تخصیتی وفیم  راتت. بنمن
نین چی لز قسنی وعیرل م وسازن ر  زقدنی زقیتسیی آقاین ودیاد آم ره    ننای آ ای م نسته ر من

ن  ا چیاین دایمین رهاد کاه بای  م ائسلیت       بسر. الیز زن ههیمی بسر که وساق ت زقدنی مشتنکشی
 ارا ة میزل م ق،هدا   هنزقدان بن رمش چی لز دی،ییی قکید.  
ا  ویب مقسطاة راقشا،یه میشای،ین     الیز یک و ن م رم رصتن به رقیی آم ر. آقین ر  صیقه
 ر  آن آ بس  زقدنی آ ای م رم  از هییهسیی  ا نذ اقدقد. 

قساره م ر   یال م  ایل مقای  راقشا،یه م واس       چی لز هس وسن کسلی ر  کایقسن نانی صای   

                                                                                                                                              
1.  Theory of Transportation  

2.  abstraction  
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هکن  بیک  بن آن کستید ام ی  صسر  ا صنف کی هاییی کیاد کاه نمادویً بان صسرآزماییی م       
مشیهدة  هتی  قزریکین م هنزقداقش میتیی بسر. چی لز ر  هه  م تییصت ققسة وکاسین م ویادایش   

یظاس  مطیلعاه ر  آزمییشا،یه    از هنزقادان صاسر باه نیاسان مسقاسنیوی باه م       (Self)« صسر»مفهسی 
 کنر.  صیق،ی ادتفیره می

به منویة ادتیریی   ر  راقش،یه میشی،ین قیئل آمد. ام وی  دیل بعادی   1899کسلی ر  دیل 
 به منویة راقشیی   ا والی ییهت م ده دیل بعد به مالیی ادتیر  ردت ییهت.   1904یعیی ر  دیل 

تییدای بای مانران     نانمه هس افه م  مان  چی لز هس وسن کسلی ر  راقش،یه میشای،ین م ر   
هکنی همکای  م   ه  بز نی چسن ویمز اچ. ویهتسی وین ریسییی وس ج هنبن  مید م آ وس  ممر

اش ر  دنادان   رمدت بسر. بی موسر ایانی ام باه رلیال صصسصایی  هانر  م میژنای تخصایتی       
 ان هاای  وااد یس ر  میشاای،ین کمتاان اهاال معیتاان  م  هاات م آمااد باای رمدااتین م همکاای داایل

 هت م ک  وفنیح  اش بسر. ام بتی بی صیقسارة صسر صیسی ک  به م یهن  م مهمیقی می راقش،یهی
هاای  غین دامی م دایره  ا بیشاتن رمداات راتاتید. چای لز چیاد معیتاان        های ومای    کانر. آن  مای 
 هات.    م  م نانرش م م ایهن  مای    تده م صیص راتت که نیهی بی آقین به ویایره  چین ردت

کنرقد که ر  قزریکی اییلات میشای،ین  انا  راتاتی ر  هاسا        کیقیرا دفن می آقین زمیقی که به
کنرقاد. کاسلی نه،ایه بای زن م هنزقادان صاسر باه کناقاة          زرقد م غذا ر دت مای  آزار چیر  می

 هت. آقاین ر  آق ای کسیاة صایقسارنی راتاتید م ام ای         ر ییچة کنی تیل ر  تمیل میشی،ین می
 نذ اقدقد.   م  می  اقی م وییره صسر  ا بی میهی،ین ی تییی  ییق

ا  باسر. ام   بایز غینبنهاه   تایی  م ونقاده   چی لز هس وسن کسلی ر  ناین بایل یاک نیایه    
هاای   زقاادنی آ ای م رم  از هیاایهس  ا رمداات راتاات. ام بتاای بااه رنااس  بنصاای از روی ومااین

آ بس  م باه  تد  به مقی  آن  تییدی دنتیی  قظین کسمییی وید  میفی راره بسر. چی لز به ویمعه
 1ا  م زیاد. ام بتای ر  مالیلاه    کنرقد نشق مای  راقش،یهی که ود  م هم نش ر  آن ود یس می

کاه  ییدات آن  ا صاسر بننهاده راتاتی       ی2تییصتی امنیکای  که ر  م سة ماب ته به اق من ویمعه
قستته بسر: من ر  ایی ی صستیخت ه ت  م از هسای غاذای ر ییچاه م کی های  صاسر م زقادنی بای       

وساق  به دیبل ر ییچة کنی تیل میشای،ین بانمی    بنی م از اییکه هن ویب تین می ای لذ  می ارهصیقس
 م. 73: 1942صستقیل ه ت  ... پییقد ی 

ا  بنا  راقش سیین قیسر. صادا  زیان م کا      چی لز هس وسن کسلی چیدان ادتیر ونویذبه

                                                                                                                                              
1.  Life and Student  

2.  American Sociological Society  
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ن رم ة کی تییدای  ا م اذمف   اش کمتن راقش سیی نسقه طیین ام بی وتة قه چیدان بیهییت م نسیل
ا تاد تایفتة  مح و ات سنن م     کنر. ر  مالیبل ب یی   از راقش سیین مالطع کی تییدای  صسر می

هاای  ام م تااییدن  باانا  ب اایی   از راقشاا سیین ب ااس  ر  کاا    1 اقدیشااة صاا   ام بسرقااد.
تاسر کاه    کن مای هی  ام م وعمق ر  آ اء م اهکی  ام بناق،یزاقیده م مهی  بسر. کسز  متذ دخیناقی

هاای م تاانکت ر    هااییی کااه از ب ااس  ر  کاا     باانا  ب اایی   از راقشاا سیین کااسلیی آن  
هی  ام بی اقدیشه م اهکی  ویچیدة م  آتیییی ییهته م ک ی ام  ا ر ک کانره بسرقاد ر     کیفناقس

طسل بیی  نسمی م هعیلیت راقش،یهی صسر وقت قفسذ  هییهت م ص  هکن  م   انا  راتاتید   
 م. 316: 1977پکسز ی 

واس   طسب م نزلات  کی ی آ امش ا  قیسر. ام منر  مقیهظه زقدنی کسلی زقدنی ونبیرره
کانر. دایک زقادنی م  بای ال،اس        بسر که همسا ه از ر نین ی م یرله م  میی میی رم   می

م امانمزه  1977آراف م هی ی هی  راقش،یهی آن زمین دیزنی  بسر. ال،سیی که به  اسل کاسز  پ  
میشیقه بایک    هی  راقش،یهی قسنی متیقت اتناف قدا ر. ر  نصن کسلی بن مقی موسر صی وی 

هی  راقشا،یهی هیاسز    کنر. بن مقی  وسلی ق،ناقش قمی بسر. ام ادتطینت میلی راتت م هالن م بی
م تسلی قشده بسر. ام زقدنی نیلمیقه همناه بی قاسنی آ اماش م   « هس فه چیپ کن یی بمین»اقدیشة 

های ر  ه ای  رقا  م آ ای       ویش ننهته بسر م وسدن اقدیشه  ا وای رم ردات  دسسک نی هیقه  ا ر
 م. 317ا315: 1977رار پکسز ی  آ بس  وسبن می آن

 غ  اییکه چی لز هس وسن کسلی ر  امس  منبس  باه مادینیت م زیادنی قداتات م      نسی
ننمهای  بای   1905و ایدیدی ر  دایل    هی  دییدیی اوتمینی م اونایی  ا قمای  تنکت ر  هعیلیت

هی  آن ب س  راتات. بای آقکاه     تییدین امنیکی  ا بییین نذاتت م ر  اکتن قش ت اق من ویمعه
باه  ییدات ایان     1918و ایدیدی ر  دایل    هی  وس ی  اق مان  ا قمای   هی م ودل ام چیدان بقی

کنر موهة بزی  ا ر  میین اهیلی ویمعة نسمی ک اب کانره    اق من بننزیده تد. ام اب ی  می
ویداتت م از اییکه ر  آغسش نانی   تد  صسر  ا وزئی از قهیر راقش،یه میشی،ین می هادت. ام ب

راقش،یه وی  ننهته ادت مقظسظ م صندید بسر که باه ام امکاین وعالالی وفکان م تکسهیدایز       
کید که به ام اوایزه   بیلید ر  راقش،یهی صدمت می رار. ام به صسر می اش  ا می ادتعدارهی  قهفته

ت میژة صسر زقدنی کید م ندی  نییت بنصی آراف م  دسی راقش،یهی  ا از رهد بی تخصی می
 نینر. ویقب ام قیریده می

                                                                                                                                              
 ا  کسلی مناوعه تسر به:  م زقدنی بنهه راقش،یهیر  بیف میش م  هتی  .  1

Jandy, 1942; Angell, 1968; Coser, 1977. 



 طبیعت آدمی و نظم اجتماعی      10

 

هی  بیییرین و امی م تخصایتی صاسر چاسن لکیات       چی لز هس وسن کسلی که از قعف
بانری وساق ات     م   قا  مای   نین م واک   مییی ب یدیتی قعف مزاجی طییعت نسته زبینی ک 

ا  باه نساسی    م هعیلیت نسمی ر  راقش،یه میشی،ین صدمی  ا زقاده 1928ا1892 نیب به ده رهه پ
رهیادنین   واسان از وسداعه   تییدی اوتمینی ننقاه را ر. ام  ا مای   الخصسص  مان اوتمینی نسی

تییدای   نذا ان مکتب کیش متالیبل قمیرین م از صیرماین مکتاب ویمعاه    قظنیة تخصیتی از وییه
تییدای قظیان صاسر     ین مفایهی  ودیاد  ر  ویمعاه   تیکینس به تمی  آم ر. ام همچیاین از ماقاع  

 ی ننمه قخ تین م هنایید اوتمینی ادت. 1دین آیییه
 

 افکار 
 ییهته ادت.   اهکی  م آ اء کسلی از مییبع م مناوع هکن  متعدر   سای م قظیی 

تییداین م   تییداینی زی ات   تییداینی ویمعاه   ق،ی انی هیس اسهینی اربای م تاعنای  مان    وی ی 
نین  اقدیشه م وعال   قامین  م  وأرینناذا  بسرقاد:     متعدر  ر  وکسین م تکلاقدیشمیدان 

ق،ی  اق،سی ی وی  الف مالادم   مدا  م وی ی  م قسی یدهی دییدت1859ا1800پ 2از وسمی  میکسب 
را   قسیس م مخیلف دنداخت بنرنای م طانف    م هیس سفی تینن م مالیله1882ا1803پ 3امندسن

ننام آلمیقی وای آرلان    ننای ا نین ا نیقی ت پاقدای 4نیکیی از تیهسههی  هنر  ر  ام ونتس  آزار 
م قسی ایده امنیکایییی راقتاه تاینن م قسی ایدة      1862ا1817کیم اونیشیی از ویدکیلی وس م پ  مان

ا تصایرران   6تیی  کیوسلیک  نن ویقزره  ا موی وی مالتن بیژم  رین 5هناق س ی وسمی  ا.کمزیس
 8تایی  هناق اس  م لانر بانایس     ویمعاه  7نن قاسزره ی رموسکسمیال  ق،ای  اق،سی ای  ا    م  مزقیمه
تاایی   ق،اای  م قسی اایدة اق،سی اای  اانن قااسزره  از هنباان  ادزی اان زی اات  رانی واای ی  بالااس 

 ناانا  اق،سی اای م نسوااه تااینن  میقتی اات آلماایقیی واای  اق،سی اایی چاای لز را میاان ناایل  وکیماال
 9 انن قاسزره ی ویماز مای ک بیلادمین      میسییی ویمز هیس سف م هیزیسلسژی ت امنیکییی اماصان 

                                                                                                                                              
1.  the looking-glass self 

2.  Thomas Macaulay  

3.  Ralph Waldo Emerson  

4.  Albert Schaeffle 

5.  Thomas A.  Kempis  

6.  Walter Bagehot  

7.  Alexis De Tocqueville  

8.  Bryce  

9.  James Mark Baldwin  
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 ق،اای  تاایی  اوتمااینی امنیکااییی اماصاان  اانن قااسزره ی هنر یااک وک ااسن ونقاان واای ی    مان
 2ق،ی  امنیکییی امایل  نن بی ت  م ونیی،تاسل  وی ی  1امایل  نن بی ت ر  امنیکیی چی لز آدتین بینر

تییداین   ویمعاه  5م نیادیی،ز  4دیمین ی ادمیلی3ق،ی  ویشنم امنیکییی امایل  نن بی تی از ما ر وی ی 
نصن کسلی ر  قیمة امل  نن بی ت وی واین ریاسییی وانج هنبان  میادی  ابان  از ا وای ک م         ه 

های  تایکینس م میشای،ین     هکنان چی لز هس وسن کسلی ر  راقشا،یه  ویمز ویهتس از همکی ان م ه 
  6سلی قیی بنر.وسان به نیسان مقنکین هکن  ارننذا  بن اهکی  م آ اء ک امنیکی می

تییداین اوتماینی کاه از ققساه م مکتاب       ننایین قمایرین م  مان  کسلی چسن دیین وعیمل
ر  آغایز   7«صاسر »اقاد معتالاد ادات     تییدی اصیلت وعنیف م بندیصت اوتماینی بنصیداته   ویمعه

کیاد. از   ظهس  می« صسرهی  ری،ن»صیزر م ر  میین  از هنایید اوتمینی بنمی« صسر»موسر قدا ر. 
زنا    زارقاد. باه   ه  ب تهی ویسدته م ه  هییی به اقد م ودیده بی ه  زاره تده« ویمعه»م « صسر»ی طنه

موسر را ر: ر  ما ع ایان رم  « ویمعه»م « صسر»کسلی ویسقد  ا نیقیک م ا وییطی قین  تیی بین 
ن مفهسی ر  همه آری  م اهکی  م آ اء کسلی مسقسا اصسی م بیییر  ادت م ام  ا ر  زمنة صیرمای 

صاسر  »ی یعیای  « تخصایت »تییدی  تییدی اوتمینی م ویمعه نمده ر  وسدعة مفیهی  ادیدی  مان
  نا  راره ادت.  « دین آیییه

 ا کاه  یئال باه وادایی میاین       8بنادی  اقدیشة میسییی ویمزی کاسلی ایان دایت رکای وی    
وهاین  » کیاد.  باسری قفای م اقکای  مای     10م وهاین بینمقای م صای وی    9تییدییی راقیده م اقدیشیده

 (Self)« قامین مان  »م  11«ذهن»رهیدة  ی ر  اقدیشة کسلی اوزاء  دیزقده م نییصن وشکیل«اوتمینی
 ه تید.   12م تییدی

بنکشایده باسری مادنی    « ویمعه»م « هنر»رکی   که دد مفهسمی میین  ةکسلی بی  ر اقدیش
 تد:

                                                                                                                                              
1.  Charles Austin Beard  

2.  Parington  

3.  Ward  

4.  Sumner  

5.  Giddings  

 چی لز هس وسن کسلی به مییبع زین مناوعه تسر:  ءریننذا ان بن اهکی  م آ اأر صصسص و.  6
Coser, 1977; Mead, 1964, p. xxx.  
7.  self 
8.  Cartesian tradition 
9.  knowing, thinking subject 
10.  external world 
11.  mind 
12.  subject 
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آیاد.   ر قمای یک هنر ودا از ویمعهی و نیاد م اقتزانای ادات کاه باه تاییصت و نباه        »
ا  قایمفهسیی وصاس   م و نیاد  ادات.      به متیبة امن  ودا از اهنار ودیاده « ویمعه»همچیین که 

 های  ومعای   کییادی بسکاه وییاه    بن رم ودیدة متفیم  م ودا از ه  ربلت قمی« اق ین»م « ویمعه»
از  «صاسر »م. کسلی معتالاد ادات   37ا36: 1964پکسلیی « رهیاد م هانر  یاک ودیده  ا قشاین می

زن  امی آنیهی هنر از  نینر. به  ه،ذ  قسنی ا ویی  رییلکتیکی پمیتیی بن میطق ودلم تکل می
واسان از صسرهای     وس باه هایر  م  قمای   »صسری بیزویف اهکی  ری،نان ر  بیف ام پصسرم ادت. 

« مان »هایر ار اکای از   « هی آن»م « ام»ی «تمی»ب ته  ودانیقه دخن به میین آم ر. بدمن ار اک ه 
 م. 5: 1964پکسلیی « وساقد ر  ذهن قالش بیدر میق

به هماین ونویاب قیازی کاسلی ویمعاه  ا چیاز  واز تایکة ا وییطای  میاین کیشا،نان م            
راقد. از این  م ی هنانانر ا وییطای  م و  ا  آن ر  نالیادة هم،ایقیی       هی  اوتمینی قمی ننمه

 کید.   یبیدر م وساهق هم،یقی  ا و مین م تینازة ویسقدهی  اوتمینی  ا می
اننچه کسلی م مید به نیسان قمیییدنین نمدة مکتاب کایش متالیبال قمایرین م ر  زمانة      

راقیادی باه لقایظ     زار می  ا رم ودیدة ه « ویمعه»م « صسر»ونرازان تخصیتی  ونین قظنیه تیصص
های  کایش متالیبال اوتماینی از یکادی،ن       نناییقاه ر  بایف صاس      نناییقه م نین صصست ذهن
 . تسقد متمییز می

ریاد م قاه باه نیاسان      هی  متالیبل ر من ذهان مای   هی  ا بیشتن به نسقة کیش کسلی صس  
های  ا ر  بنابان بعاد     هییی که به نفتة مید: به یک بعد نییی و نباه وعساق را قاد م مای آن     صس  

کستید ویمعه  ا ر  ذهن صسر و  ا    م. کسلی میxxxv: 1964رهی  پمیدی   ماقی و نبه  نا  می
ننهات. ر  مالیبالی میاد نایلمی      ین  می هعیلیت ذهیی  ا اصل نسمی م املی ر  قظن میکید م از ا
نناون از کسلی باسر. ام معتالاد باسر کاه ر  هنانانر ا وییطای ی قاسنی وهاین           ون م بنمن اوتمینی

آید کاه باه اقادازة وهاین هیزیکای ما عیات را ر پکاسز ی         ودید می« صسرهی»اوتمینی منکب از 
 م. 329ا328: 1977

آمیخت،ی م وأرین متالیبل صسرهای  ذهیای ادات. ام     سلی معتالد ادت ویمعه همین ر ه ک
اقدیشا  کاه ذهان تامی ر بای ة ذهان مان چاه          نینی م مای  نسید: من ذهن تمی  ا ر  قظن می می
 اقدیشادی چاه قظان      اقدیشد م ذهن تمی ر  ماس ر آقچاه ذهان مان ر  ماس ر ذهان تامی مای         می

 آ ای  م از تمی قیاز چشا  را ی کاه ذهان صسرواین  ا ر        تمی میرا ر. من صسر  ا ر  بنابن ذهن 
وانین مفایهی  م    یکای از مها   « دین صسرآیییهم. »201ا200: 1927ید پکسلیی یبنابن ذهان من بیی ا

 ادت.  « تخصیت»تییدی اوتمینی  مسقسنی  ر  اقدیشة کسلی م ر  میقی  مان
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ی نیصن اصاسی دایصته تاده ادات:     از ده وزء ی« دین صسر آیییه»ر  اقدیشة کسلی مفهسی 
قمییدی یعیی وصس  وسسة صسر ر  قازر ری،انانی رمیی    قخ ت ظیهن می به چش  ری،ن  چ،سقه می

رام   م   یم  ام ر بی ة ظیهن می چی تی یعیی وصس    ایم  ری،انان ر  بایف آن وساسه م     
 م. 184: 1964آیدی غنم  یی دنتک ت،ی پکسلیی  دسیی چه اب یدی از صسر بنا  می ودید می
بان ایان اصال مها       طییعت آرمی م قظ  اوتماینی وأکید نمدة کسلی ر  ارن مزین صسر 

ر  یک هناننر اوتمینی میتیی بن مییرلة ا وییطی م ونیاین وعایمسی میاین هانر م     « صسر»ادت که 
 تسر.   آید م ر  آنیهی هنر میعکس می زمییة اوتمینی پننمهم ودید می

 داین م نانمه قخ اتینی مفایهیمی ر ها  وییاده م       ر آیییهر  اقدیشة کسلیی رم مفهسی صس
زن  کاسلی ب یدایت ق ایت باه اقدیشاة ری،انان م ب یدایت ر  بنابان          ا  ه تید. به به ه  ب ته

های    واسان ر  وعایم   اوتماینی م کایش     هی  ری،نان  ا ویهی می هی م رام    میکنرهیی ا زش
م وسداعه رار. ر  قتی اه نانمه قخ اتین      هی  قخ تین ونم ش متالیبل م قزریک م صمیمیقة ننمه

هیدات کاه هانر باه واد ی  بای        ب تن نمدة  تد اب یدی  م نساطف بشن  ادت. ر  این نانمه 
تاسر م صاسر  ا بای مقای  بیانمن       راداتین مای   هی م آ زمهی  ری،نان ه  قییزهیی د یق م صسادته

ن همچیین وساقییی به وای   دیزر. ننمه قخ تی پویمعهم م قُنی پهی ی م ننمه دیزنی  م میطیق می
هی  ری،انان هانر    کید م بی ای یر ب یدیت ق یت به ماکیش ری،ن  نذاتتن صسر  ا والسیت می

 م. 308: 1977کشد پکسز ی  اش بینمن می  ا از ویسة صسربیییقه
تییدای باه مکتاب     کسلی به لقیظ میهیت اقدیشهی  میکنر قظن  م مفیهی  ادیدی ویمعه

ننایای اوتماینی م وای ارای  اصایلت وعنیاف م       ه بسزة قظن  بندیصتکیش متالیبل قمیرین م ب
م. از ایان  م  مش بایک  بان مکتاب کایش      28اا 27: 1991انتالیر را ر پ یتز ی  1وفهی  اوتمینی
سویکی مایکس مبان متاأرن    یا ق،ناقاة همدبقاه م هنم   ر من تییدای  تد  از  مش متالیبل قمیرین به

قنم ویً بیید معییهییی  ا ر بننیانر کاه کیشا،نان     هی  اق یقی ادت. به قظن کسلی بن دی کیش
قد. این بن دی بیید از صنف وسصیف  هتای  اق ایقی   ا اق یقی بنا  مس عیت اوتمینی صسیش  یئل

آیاد   هی  ری،ن ودید می هناون  مری زینا راقش اوتمینی از ا ویی  م اوصیل بی اذهین م اههیی اق ین
اوتمینی ادت. کسلی بیی به این انتالیر کاه ا ویای    م مقصسل بنصس رهی  میین ذهیی کیش،نان 

ابذهیقی میین کیشا،نان هنانانر  از اب ای  م اقدیشاه همیقیاد بای ری،انان  ا باه بنکات           بین
های  ا ر ک   های  ذهیای ری،انان آن    دیزر وی بی اتتناک ر  بیلات  آم ر م آقین  ا  یر  می ر می

هی  اوتمینی بن ابعایر کیفای آن    ن دی ودیدهبیید ر  ب تییدین  کید که ویمعه کییدی ادتدبل می

                                                                                                                                              
1.  social definition paradigm  
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ر ک متالیبل میتیای بان    یوقسیل تعس ی آنیهیی وفکنی اب ی  م متمنکز بیتید م به میظس  و زیه
 بهنه بینقد.  1ق،ن  همدبقه وف ین م میقید آن از  مش ر من

های    معتالاد ادات: از بیایش    طس  کاه لاسئیس کاسز     تهن  چی لز هس وسن کسلی همین
تاادة  اش ر  تااییصت م اایئل ر مقاای کییااده صیاازری بسکااه دااه  وعیااین رم کیماای ام بنقماای تاایه
ام  ا بسیادآمازه دایصته ادات پکاسز ی     « ویمعاه »م « صاسر »هی  اوتمینی م میهیات ذهیای    ا زش
 وانراز  تیید ویلکس  وی دیز  د   وید  هته بیتد که نفته ادت: رم کی  قظنیاه  .م309ا308: 1977

ونراز ویمعه به نیاسان بخشای از    ا  ر  وهین صی وی بسری امی کسلی قظنیه هویمعه به نیسان ودید
 م. 310: 1977ی به قالل از: کسز ی 66: 1968صسر هنر  بسر پوی دیزی 

 دد وی دیز ر دات نفتاه ادات کاه بانص ف قظان رم کای ی         ر  معیی  نییی به قظن می
 همتیدت.   ویمعه به قظن کسلی یک ودیدة ذهیی بی

 کید:   کسلی آتکی ا وصنیح می می م قظ  اوتمینیآر طییعتر  
اقاد م   هی  ویمعاه  وصس اوی که منری از یکدی،ن را قد آتکی ونین م مقنزونین ما عیت

 م. 120ا119: 1964ویمعه همین  ابطه میین اهکی  اتخیص ادت پکسلیی 
 

 آثار
بی چاه ر  هیئات   ا  صسر وألیفی  م آری  مکتاس  کسلی ر  طسل بیی  نسمی م بنهه وسنچی لز هس 

 تسر:   کتیف م چه ر   یلب مالیب  نسمی میتشن کنر. ر  ذیل به بنصی از این آری  اتی ه می
مای ر  ر  ننرهماییی اق مان     1890این مالیله کاه ر  دایل    2اهمیت اجتماعی راه آهن:

ادت کاه   قظنیة بمل م قاللامنیکییی ا تصیر ا ائه تد مسه  از  دیلة رکتن  کسلی وقت نیسان 
های    آن ام کستید قشین رهد ویدایی م وسدعة تهنهی ر  امنیکای نمادویً ر  م این  اه دی ات      ر 

 قالل م صصسصیً  اه آهن بسره ادت.   م بمل
ا   می ر  اقتشی  ییهات کاسلی باه نسقاه     1899ر  این مالیله که ر  دیل  3رقابت شخصی:

دمت وسدعه م صیعتی تادن  که ویمعة امنیکی به طس  تتیبین به  هشدا رهیده متذکن تد همچیین
را ری به همین میزان ویسقدهی  اوتمینیی  سای صیقسارة دایتی م مقساه م هم ایی،ی آن     نیی بنمی
 ییبد.  ا  می تسر م هنرننایی م   یبت دندختیقه رمای هزاییده ون می د ت

                                                                                                                                              
1.  sympathetic introspection  
2.  Social Significance of Railways 
3.  Personal Competition  
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مای ر    1902دایل   ر که م قظ  اوتمینی  آرمیطییعت  1و نظم اجتماعی: آدمیطبیعت 
تاسر. ر  ایان اران کاسلی ر  ک اس  یاک        اقتشی  ییهت یکی از آری  مها  کاسلی مق اسف مای    

نیانر م   ر  قظان مای   2یی تخصیت  ا یک بندیصت اوتمینی« قمین صسر»تیی  اوتمینی   مان
چسن وس ج هنبن  مید معتالد ادت آنیهی اوتمینی م تییصت صسیشتن وی به وای  ها  ر  اران    

آییاد. ام بای کای بنر مفهاسی      هی  متالیبل بی ری،انان باه مواسر مای     هیی از طنیق کیشا وییطی  ذ
ای  م صاسر  ا ر    ری،نان اقداصته ةمدنی ادت که می وصسین  از صسر  ا ر  آییی« دین صسرآیییه»

زنا  ام رم   نیانر. باه   منبسه ر  قظن می ده ا وقت « صسر»نین    . کسلی هنایید تکلیبیی آن می
صاسر ر  قازر ری،انانی رمیی     ةم یک منبسه اب یدی ادت: قخ تی وصس  وسس منبسه وصس  

م دسیی اب ی  صسش پمطیسام یی قیصسش پقایمطیسام ق ایت    ه  یم  ری،نان ر  بیف آن وسس
ونرازان کیش متالیبل قمیرینی نیمال غنیازه  ا    به آن   یم  م وسسه. کسلی قیز چسن دیین قظنیه

هی  متالیبال   راقد م ا وییطی  م کیش یت آرمی منرمر مینین  تخص به میزلة نست اصسی تکل
 کید.   میین هنر   ا نست م نیمل اصسی وکسین م ویدایی آنیهی م تییصت صسیشتن  سمدار می

می ر  اقتشی  ییهتی کسلی رم  1909که ر  دیل  دیزمین اوتمینیر   3سازمان اجتماعی:
 کنر.  تییدی  یی  ویمعه ا ما ر ارب« ننمه ریقسیه»م « ننمه قخ تین»مفهسی 

هی  کسچکی قظین صایقسارهی نانمه    زن  کسلی اهنار ر  بدم زقدنی اوتمینی به ننمه به
های   های  ایان نانمه    بیز  وعسق را قد. اهنار بای ومایی مواسر ر  هعیلیات     هی  ه  دیبن م ننمه ه 

قیمادی اب یدایوی قظیان     های  ا نانمه قخ اتین مای     هی که کسلی آن کیید. ر  این ننمه تنکت می
های م   تسر. میژنای  ی نشقی مقیتی صمیمیت م ویسدت،ی بی ری،نان آمسصته میهمدلیی مهیرا  

هاییی قظیان ا وییطای  چهانه باه چهانهی        های  قخ اتین قایظن بان میژنای      صفی  مشتنک نانمه 
مهیرا  ی ویسدت،ی نیطفیی همکی   قزریک م  ماب  رمدتیقه م میتیی بن صمیمیت ادات. ایان   

های  اوتماینی هانر ایفای      ای ایر میهیات م آ ماین    ا  ر  وکسین تخصیت م هی قالش نمده ننمه
 کیید.   می

آییاد کاه ر  مالیبال     هی  اوتمینی به تمی  می هی  رممین یی ریقسیه اقسانی از ننمه ننمه
هی  رممین  ماب  میین اهانار  دامی م کمتان میتیای بان       هی  قخ تین  نا  را قد. ر  ننمه ننمه

های  اوتماینی وشاکیل     ا رارهای م قانم    های بنادای   ن   اب ی  م نیطفه ادات. ایان نانمه   
های م مطایبق بای تانای  م مصایلح       هییی بیای باه میال آن    تسقد م ن سیت اهنار ر  چیین ننمه می

                                                                                                                                              
1.  Human Nature and Social Order 
2.  social construe 
3.  Social Organization  
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 هی  ریقسیه از قظن کسلی نیی   ادت از: زقدنی آقین ادت. مشخصی  ننمه

  ماب  اهنار بنادی   ماب  م مییدیی  غینهنر  ادت.   ●
 اب   دمی ادت.  ماب  نمدویً از قسا  م ●
ا وییطی  به طس  نمسر  م اهالی ادت م اهنار به طنیق  دمی بی اهنار میهس  م مایرمن   ●
 کیید.    ریف م همکی   ابطه بن نا  می م ه 

های  اوتماینی نانمه باه      ا وییطی  اهنار به صیطن ادتمنا  م بالی  ونییقای  م هعیلیات   ●
 صس   وکنا   م یکیساصت ادت.

زی تی م  هیه بیشتنی همکی   م همناهی اهنار بن وییة انتالایرا  م ویعیات    به میظس  ه  ●
 تسر.    یز  می از مسازین اوتمینی م هنهی،ی وییه

هی را ا  وشاکی   ونکییای از    قیمقدمر بسرن بیطة هعیلیت ةهی  ریقسیه به مادط ننمه ●
   1مابدهی  نسقینسن ه تید.

اقتشی  ییهتی کاسلی متاأرن    1918دیل ر  که  نایید اوتمینیهر کتیف   2فرایند اجتماعی:
ویمعه  ا باه یاک    4«ه تی ومعی»م اقطیی  بی  3«اقتخیف طییعی»از اقدیشة چی لز را مین ر  بیف 
مید میین هناننرهی م ونییقای  اوتماینی    کید م بن  ماب  قظیی ا نیقی   پمسوسر زقدهم وشییه می

های    معه چیز  به وز تیکة ا وییطی  میین کیشا،نان م نانمه  زن  کسلیی وی م زر. به وأکید می
تاینازة ویسقادهی  اوتماینی     5نمسمیی هاوتمینی قی ت. هناننر ا وییطی  م و    آن ر  نالید

ا  از  کید. به قظن کسلیی نالیده نمسمی صنهیً م مسنه بیدر م وساهق هم،یقی  ا و مین می  ا می
بسکاه مسلاسر ا وییطای  مشاتنک م واأرینا  متالیبال        هی  میفک م ودانیقة هنر  قی تی رام  

اهنار متعیمل ادت. از ایان  م ی نالیادة نماسمی از بنصاس ر اهکای  اهانار ر  ونیاین ا وییطای          
 .م379: 1966نینر پکسلیی  اوتمینی متالیبل دنچشمه می

ا  قاانم   م اماان    ر  اوتماایا  ا ودیااده  6ی کشاایکشاوتمااینی ییاادهناکااسلی ر  
زن  ام کشمکش م همکی   رم ودیدة ودا از ها  قی اتیدی بسکاه رم     ویدا ر. به یقیوذین م اوتییف

نیانر پکاسلیی     میدار از یک هناننرقد. این هناننر همیشه وزئی از این رم  میدار  ا ر بنمای 
 .م39: 1966

                                                                                                                                              
 . Cooley, 1962: xxi, 23-24ر  این صصسص مناوعه تسر به: .  1

2.  Social Process 
3.  natural selection 
4.  collective existence 
5.  public opinion 
6.  conflict 
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دیل وس از منگ م   کسلی ر  این ارن که یک 1شناختی و تحقیق اجتماعی: جامعه ۀنظری
کید که مطیلعة کیش اق یقی بیید معییهاییی  ا ر بننیانر    اقتشی  ییهت ادتدبل می 1930ر  دیل 

اقد؛ از این  م ی این بن دی بیید از صنف  تین  یئل که کیش،نان اق یقی بنا  مس عیت اوتمینی
تییدی بیاساقی   کنرقد که ویمعه هکناقش وأکید می وسصیف  هتی  اق یقی هناون  مر. کسلی م ه 

وساقی  بداقی  که بیساقی  چه معییهاییی   وسصیف بیساقی  میتیی بیتدی چنا که می قمیوساقد بن  می
تییدی اق ین بیید  اه ری،ن   ا ر  ویش نیانری زیانا    رهید. امی ویمعه هییشین ق یت می به هعیلیت
هی  ا ر  معیقی ذهیی اهنار کیش،ن و ت س کنر. کسلی میاین   وسان  ساقین  هتی   اق ین ر  آن می

تد. کسلی بن آن ادات کاه    ومییز  یئل می« راقش تخصی یی اوتمینی»م « قش مکیقی یی میر را»
اننچه راقش می از ری،نان یک راقش  هتی نناییقه ادتی امی انن بی همادلی هماناه قییتادی ایان     

بهنه صساهاد باسر. کای بنر     راقش هیر نمالی قخساهد راتت م از میژنی یک بصین  اق یقی بی
ق،ناقة ام کمی آدیب  نناییقه م ر من   همدبقه به رلیل وأرین بیش از بد ذهنکسلی از  مش هه

هی ر   ماب  متالیبسشین بای ری،انان    ریده بسر. همچیین ام به همین رلیل میین معیییی که همة اق ین
تاد. باه قظان امی راقاش اوتماینی از ومای  م        رهید قیز وفکیک  یئل قمای  به انمیلشین ق یت می

آید. این ومی ی هناننر  از اب ی  م اقدیشة همیقیاد   هی  ری،ن ودید می هین اق ینا ویی  بی اذ
های  ذهیای    دایزر وای بای اتاتناک ر  بیلات      آم ر م مای  ا  ایر  مای    بی ری،نان  ا به بنکت مای 

کنر که وفیم  راقاش مای از یاک اداب      هی  ا ر ک کیی . کسلی چیین ادتدبل می ری،نانی آن
های م   وساقی  ر بای ة اق،یازه   اق ینی ر  این ما عیت قهفته ادت که می می بی یک دگ بی راقش می از

 م.1977هی  کیش اق ینی هه  همدبقه راتته بیتی  پکسز ی  دنچشمه
کنر که بن دی وهین  هکنان آلمیقی امی بن این وأکید می کسلی قیز میقید میکس مبن م ه 

هییش  ی بیتد که کیش،نان اق یقی به کیشا  میتی اوتمینی اق ینی بیید بن کیدمکیم معیقی ذهیی
بن دی کانر وای از طنیاق اوکای      « هه »رهید م یک چیین معیقی  ا بیید بیشتن از طنیق  ق یت می

مقض بان نازا ش  هتای . ر  مشایبهت ادیدای اقدیشاه مبان م کاسلی بییاد از  اه و نباه مییای             
 م. 297: 1380یی هی م اب یدی  مشیبه ر  ذهن اق ین  ا و ت س کنر پوسدس اقدیشه

 

 دکتر علیرضا محسنی تبریزی
 شناسی دانشگاه تهران استاد جامعه

 «سمت»و مدیر گروه تخصصی علوم اجتماعی 
 1399تهران 

                                                                                                                                              
1.  Sociological Theory and Social Research 
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 پیشگفتار
 
کی  ادتالییل از این کتیف ویبد  قتی ة ریدنیه ودید  ادت که ر  ق،ای ش آن اوخایذ    هکن می

به  س  ک ی ادت که اصاسبً قاه    1ا  ر بی ة طییعت آرمی تده ادت. میظس ی این ادت که  دیله
نسقاه کاه باه قظانش      تییدی ادت م بن بییین ایان بنراتات پآن   وژمه ویمعه تیی  که راقش  مان

 دیدهم ادتسا  ادت که این مسقسا هننز از این ریدنیه بن دای قشاده م هماین مسقاسا ام  ا     
 مهش کنره ادت. قینزین از وژ
تییدای ماس ر اداتالییل ما اع      نیسان  اهیمی  مطیلعة ویمعه هنوالدینی این کتیف بیشتن به به

تده ادت م بی این امید که به این هدف بهتن صدمت کیادی میانایش راقشا سیی آن  ا آمایره م      
 ا ب    نیسان مالدمه بی مطسع م ارت م غنیزه به آن اقیهه کنریی هصل ویمعه م هنر هصل به  یک

راری م ر  ا ویی  بی مسقسنی  مختساف بان غیای  آن اهازمری. همچیاین وعادار  داؤال باه آن         
 مید وذاف بیتد. قمیمه کنری که امیدما ی بنا  راقش سیین ن  ه

 
2چارلز اچ. کولی

 

 

                                                                                                                                              
1.  Human Nature  
2.  Charles H. Cooley 



 

 
 

 مقدمه
 وراثت و غریزه

 
کنـیم ـ شـیوة     وراثت و چه چیزی از جامعه دریافـت مـی   دیدگاه تکاملی ـ دو کانال زندگی ـ چه چیزی از  

نژاد ـ وراثـت و ترقـی ـ      دهد ـ نقش انتخاب در وراثت ـ اصالح    زندگی ما وراثت کودکانمان را تغییر نمی
پـذیری وراثـت آدمـی ـ کـودکی       تعامـل وراثـت و محـیج اجتمـاعی ـ آیـا ضـد یکدیگرنـدز ـ آمـوز            

حـا  بـه زنـدگی متنـوم و متغیـر اشـاره دارد ـ غریـزه چیسـتز ـ           پـذیر تلوی  مدت ـ وراثت آمـوز    طوالنی
تـوان بـا عملکـرد     هایی از مزاج احساسی غریـزی ـ رفتـار انسـان را نمـی      احساسات غریزی در انسان ـ مثال 

مستقیم غریزه توضیح داد ـ استدالل به عنوان سازمان غریزة تغییرپذیر ـ تاریخ بشر ـ طبیعت آدمی چیستز 
 شودز دگرگون می آیا طبیعت آدمی

 

ومیمی دؤاب  منبس  به بیی  بشان از میظان یای     ای  به  هی  اصین ر صدر بنآمده ر  دیل
نسیی . بییبناین تیید بد قییتد ر  همین ابتدا ییرآم   کیی  وکیمل به چه   وید  1ریدنیه وکیمسی

 معییدت.
چیاز  ر  اقازما     وکیمل  یل از هن چیز بدان معیی ادت که زقدنی می وی یخی را ری هیر

ا  رم   کیی  بخشی از ونییقی ادت که از نذتته رهد م هن چه ه تی  م هن کی   می  م  قمی
کیی ی هن ویادا   کاه ر      اقی ی هن بنکتی که می ا  که بن زبین می نینر. هن ماژه دنچشمه می

مزنای ان  رار چیز  ادات کاه اوادار مای ر        ذهن را ی  م ومیمی اب یدیومینی به طنیالی بنمن
های   اقد. ودامی وی یخی نمسی از زقادنی آن  اقد یی اب ی  کنره اقدی اقدیشیده اقدی کنره  دی  نفته

ر  بیی  می موسر را ر م همیشه ر  و ش ه تی  وی این وای ی   ا بشییدای ی بیییای  کاه چ،سقاه      
های  بعاد     ال کیی  به ق هیی آقچه  ا ا زتمید وسالی می چیین تده ادت وی تیید قمن هه  بهتن آن

 میتالل قمییی .
های    های  وناکیاده م تایصه     ددی این وای ی  بیای  کاه بنصاس را  از  یشاه      به قظن می

متماییز ونیاین را ر. یای تایید بهتان ادات ب،اسیی ی یاک          ما اع  باه متعدر  ادتی ر  رم م نا  
 ا  قیز ر  دیبل آن کشیده تده ادت ا رم ص  ناذا .  مرصیقاهی م ارات یای       مرصیقه که ویره

                                                                                                                                              
1.  evolutionary point of view 
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دنچشامه   3هی از قطفاه  . یکی از ونیین2ادت م ویرهی ا وییطی  یی نذا  اوتمینی 1نذا  بیساقی
ییبد. وایره از  مرصیقاه ودیادون     م ری،ن  از م ین زبینی نفت،س م آمسزش ونیین می 4نینر می

ادت: ر  ما ع قسنی بهیسر  ادت که اصسبً ر  ونیین املیه زقدنی بیساقی موسر قداتته بسکاه  
منم  متمییزون ننریاده م داناق یی    به تکل یک ص  میه  ر  کیی   مرصیقه ای یر تدهی به بعداً

به یک تیهناه بنو ته ویدیل تده که آمایره واذینش اقاساا صاسر م م وناهیکای بنابان بای صاسر         
  مرصیقه ادت.

وسان این ویدا   ا ر  مس ر زقدنی یک هنر بخصسص ا بنا  متیلی من یی تمی   چ،سقه می

نانرری والنییایً باه     العییی آغیز می فةییوی کنر؟ و   هنر ا م به همین رلیلی ذهن ام ا ر  طن  ا نمس

ا  از موسر ادتی یک دسسل بی اوقایر رم داسسل از بادن مالادین      تکسی میکنمدکسویی که ذ ه
هاییی ادات کاه از     تسر م به طنیالی که هیسز بن می مکشسف قی تی مشتمل بان نانایش   آغیز می

هی  وی یخی طسبقی ودامی ییهته ادت. اینی کیقایل م ارات    اودار ر  طسل رم ه طنیق مالدین م
تاسر ا    های میتالال مای    زقدنی هنر ادت م ظیهناً اقساا صیصی از داسسل کاه م ارات از طنیاق آن    

های    هایی وساقمیاد    هی  موسر ه تید م طیاییعی ظنهیات   هی  م ارتی ا ویهی مییع این ونیین  دسسل
 کیید که هنکدای از می از آغیز ونیین بیی  بی صسر را ر. بمل میا   ا بی صسر  بیلالسه

میشأ اوتمینی زقدنی هنر بیصل وعیمل بی دایینین ادات. ایان میشاأ ر  ابتادا از طنیاق       
هی  لم یی تیساییی ایمییی م بیلت چهنه م بعداً از طنیق ر ک ود ی ی دخن صسر  ب یدیت

آماسزر کاه    از ان ی  صیقساره م رمدتین صسر مای   دیقد. ام دخن نفتن  ا  ا به هنر وذینقده می
های  وای یخی    ونویب ]این میشأ اوتمینی[  یشه اقد م بدین ونهییشین آمسصته قسبة صسر از بز گ به

کید. این مطسب ر  مس ر ادتفیره از ابزا هیی مسدیالیی هینی مذهبی و ای   م هان آقچاه     ویدا می
های   ییدیشد یی نمل کید قیاز صایر  ادات. ومایمی آن    هی ب هنر ممکن ادت هنا ب،ینر وی ر بی ة آن

 میناث اوتمینی اق ین از نذتتة رینین ه تید.
بهتن  به وصاسین کشای ی انان مقاعیتی  ا      مقسح بهتیید بتساقی  این رم ص  وی یخی  ا 

ا  که ر  آن میناث اوتماینی   وصس  کیی  که ر  آن این رم ص  مساز  یکدی،ن قی تید م ویره

                                                                                                                                              
1.  animal transmission 

2.  social transmission 
3.  germ-plasm 

کاسلی ر  بایف ویبعیات اق این م      ةرهیدة وأرینا  را مییی   اوتمینی بن اقدیشا  هییی از این     قشین بنراتت.  4
 ا ی. هی  ه تی ادت اصسل م  ساند وطس  م وکیمل ما عیت ازویمعه 



 طبیعت آدمی و نظم اجتماعی      22

 

کید که از آن میناث بیساقی صسر  ا باه   ا  وینم  قمی کیی ی از همین  مرصیقه یصسر  ا ک ب م
ادات. بانا     نآم رها  ری،ان دان با    ای ی بسکه وغیین م ین راره م از دیبل  مرصیقه ردت آم ره

متیلی هنض کیید یک صیقسارة امنیکاییی ر  چاین یاک کاسرک چییای  ا باه هنزقدصساقادنی        
تاسر. وای ی  بیای  بیاساقی کاسرک ر        اقد م ر  آق ی بز گ مای  نرهوذینهتهی ام  ا به امنیکی ب

هی  ا را ر  هی  هیزیکی چییی چین  نا  را ر. ام مسهی  دییه م صیفی وسدت ز ر م دیین میژنی
هی بیتد. امی نذتته اوتماینی ام ر    وساقد بخشی از میناث آن ننایش ذهیی که می هننسقهم قیز 

صاسر صساهاد ننهات کاه      اطاناف ایان میاناث  ا از منرمای ر      امنیکی قهفته صساهد باسری زیانا  
 ییهتاه  وسداعه کیید م ننفی دسسک م ویدا هییی را قاد کاه ر  ایان کشاس       اق،سی ی صقیت می

صسا  قهیرهی  دییدیی مذهییی آمسزتی م ا تصیر  امنیکی تده ادت م ذهییات   ادت. ام میناث
ی پانن وفایموی مواسر راتاته بیتادم کاه باین       وفیمو وز بهام ذهییتی ومیمیً امنیکییی صساهد تدی 

ادتعدار ا ری ام بنا  ییرنین  این اماس  م یایرنین  از دایین کسرکاین امنیکاییی مواسر را ر.       
 اقد. دس تده  مرصیقة چییی م ویره امنیکییی ر  زقدنی ام ه 

انن رم کسرک ر  چیین تنایطی موسر راتته بیتید ا بنا  متایلی رم سسهای  هم این ا      
باه لقایظ هیزیکای م     کاه  یر بایل هی ر  چین بمیقد م ری،ن  به امنیکای بانره تاسری     ز آنیکی ا
وستشی زبین م ویادا هی کایم ً    قظن ازتسقدی امی  مزاویی میقید یکدی،ن بز گ می قظن ازابتمیبً 

تاسر صیسای    بی یکدی،ن وفیم  صساهید راتت. از این میظنی کسرکی که ر  امنیکای باز گ مای   
 ر  چین. شیرم سساهن م بنرا  قیویی امنیکییی صسر صساهد بسر وی بنار  بیشتن تییه صس

نینی  م بیصل می از نذا  اوتمینی چی ت؟ املای   چه چیز   ا ر یالیً از طنیق قطفه می
نذتاته از اییکاه    1هی  و میقی میدت. کسرک بی قژار مس  مشاکی  تک مییع اصسی میژنی بی

ا   تد کیدی مسهی  دییه صساهد راتت م ر  کل هن میژنی ری،ن  که به  قگ  ر  چه ویمعه
اش از آن  تاسر باه قاسا قاژار  ب ات،ی را ر کاه قطفاه        مسی تکل دنی  د م امتیل آن منبس  مای 

ین ونرید  موسر قدا ر ا اننچه چیدان ماقح قی ت ا که اداتعدار ذهیای اصایل      همچیآید.  می
اقادی معماسبً    مغاز باسره   کیاد. کاسرکی کاه اوادارش دایک      سیش  ا از همین مییع ک ب مای ص

مغز ادت م ک ی که مالدییش وساقییی غیننیر  را قاد م اتعد تاییهت باه ایشاین ادات.        دیک
کیدی بسکاه میشاأ    به می ننقه می 2ویهی ننایش به دمت قسا مشخصی از وسدعة هیزیکی م ارت قه

                                                                                                                                              
1.  dark race  

2.  physical development 
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های   ماقای    واساقی  نانایش   وذین  یی هن آن چیز  ادت که می ر   ظنهیتی ادتعداری ومییلی
 ای . میهمی بییمی  که همة می ر  زمین وسلد بی صسر به همناه راتته

های باه تاکسی  طعای      تسقد وی این نانایش  هییی که مسوب می هی م آمسزش ومیمی اق،یزه
ص اداتفیره کیای ی   ن تنش ییبید م می  ا به دمت م دسیی هادایت کییاد کاه از یاک زباین صای      

وای  اق،سایس یای ایتیلیای      طسیی  ا وسدعه رهی  یی به امنیکای باه   ا  از ویدا هی یی قسنی ویه م مسنه
وندتی راتته بیتی ی بیصل نذا  اوتمینی از طنیق مقی  ه تید. نذتته از اییکه مای   بس مطن

از ایان طنیاق یایر     یز ر  مس ر هن کی کنر صایص بییاد  چ  همههییی راتته بیتی ی  چه قسا وساقییی
ران زاره تده ادتی میظس مین ایان قی ات کاه     نسیی  که کسرکی مسدیالی ننهته تسر. م تی می

وساقد صنهیً بن ادی  طییعت صسر بیسازر یی وصییف ب یزری بسکه میظس  این ادات کاه انان     ام می
باه ایان     د   م وسان صسر  ا ر  ایان  اه وسداعه رهاد.    دننت بهوساقد  آمسزش ر دت بییید می

وساقد مکیلی معس ی تینن یی بتی متالساب یای نادا باه      مفهسی م قه به هیر مفهسی ری،ن ی اق ین می
تیید  که و نهییشین ادتعدار ن ییی ر  هسوییل را قد م چید قفنتاین   ا   ا می رقیی آید. صیقساره

تادقد   یره قمای هی به کیل ی هندات  ونرید انن هم،ی آن اقدی امی بی به بیزیکیین مشهس   بدل تده
تاسری ایان اداتعدار هنناز      نیانر م وشاسیق مای    می  نا یش دتی مس رکه ر  آن ادتعدار هسوییل 

 تد. کشف قمی
هییماین   دؤال صیسی مه  این ادت که آیی تیسة زقدنی می باه وغییان م ارتای کاه باه بچاه      

تسر یی صین. آیی بنا  متیلی انن من زقدنی صسری  ا م ف مطیلعه کی ی  کیی ی می ن می میتالل می
نذا ر که هنزقداق  ظنهیت ذهیی بیبون  راتته بیتاید؟ قظنیاة نسمای     چیین بن قطفه من وأرین می

کانره قی ات امای     یلوقصا هی  بانار   کاه    ن ادت که صینی ابتمیل بیادتعدار بسرن بچهتییع ای
 مر م ما ر یاک بنهاة    ة بنار   ادت کاه باه راقشا،یه مای    اقداز بهوساقییی طییعی مشیبهی را ری 

 ون  قخساهد راتت. هییشی هنزقدان  س  تسر. م زتکی  به نست هعیلیت هکن  می
هی یی  طع ن اسی میقیاد    از این ریدنیه آن ادت که زص یکی از آتکی ونین ربیل رهیا 
نسقه کاه ر    هی ارامه راتته بیتدی همین  دیدی بتی انن ق ل از ردت رارن ویی هننز به ا ث قمی

ب اتید   تسر که ویهییشین  ا از کسرکی مقک  مای  مس ر طیالی  صیصی از زقین چییی مشیهده می
ی 1د میشأ ا ریی میقید کن  قیتی از وب مخمساک وی تکل صیصی به صسر ب،ینر. بتی قسا ص هی 

کاس قتساق اته ادات ماد ک       غ  وقالیالای  هانامانی هایر    بن امبر وأرین  قدا ر. ر  ما عی نسی

                                                                                                                                              
1.  scarlet fever 
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که قتی ة تیسة زقادنی ه اتیدی هنناز از طنیاق      1«ا  هی  مکت یه میژنی»معتین  ا ائه کید که 
 تده بیتید.    قطفه میتالل

م ارت بی قطفه میتالل تسر م ازآق ی کاه قطفاه قاسا صیصای از     ی بیید 2بن ادی  قظنیة میره
نینری رلیسی موسر قدا ر که م ارات رچای     ادت که وقت وأرین تیسة زقدنی می  نا  قمی  دسسل

نسقاه کاه میاسه مقصاسل ر صات       وغیین تسر. بنصی معتالدقد که هنر بیصل قطفاه اداتی هماین   
های  م ارتای  ا بمال م     صانهیً میژنای   رهاد؛  ادتی امی قطفه به صیبب صسر ماکیش قشین قمی

 رهد. کید همین کی   که دیب ر  مس ر راقه اق یی می میتالل می
واساقی    انن این مطسب ر دت بیتد پم تساهد مسوسر چیین متالن ه تید کاه بادا ل مای   

واساقی  میقصاناً بای آماسزش      نینی  که قمی ونین قظنیه بزذینی می قتی ه می نیسان مقتمل آن  ا به
هی  زقدنیی نیمال   هی یی ومیمی وییه هی ر  هن یک از وییه یشین یی بتی بی بهیسر زقدنی آنمالدی

وسان نفت که قطفه ب وغیین بی ی صساهد میقدی بتای   م ارت  ا ر  کسرکین بهیسر بخشی . امی قمی
انن صسرمین قتساقی  آن  ا وغیین رهی . ظایهنًا  تاد یای قاسنی وغییان ذاوای ر  طاسل زقادنی            

رهد م طییعی ادت که هنض کیی  قطفه ادتتیی قی ت. بزی قی ات هانض کیای  هایر وغییان        می
کیدی امای   رهد: ابتمیبً وغییناوی  ا و نبه می ر  آن  م  قمی 3وز ونکیب مکیقیکی نییصن قیییی

قدا ی . انن ک ی اصسبً معتالد بیتد که هی  این وغیینا   هیسز اط نی  چیداقی ر بی ة میژنی
اداتی طییعتاًی ایان ویادا   ا باه م ارات قیاز میقیاد هان چیاز            4وعیین تده م وین  از ویشزقدنی 

بیل انن بن این انتالیر بیتاد کاه باه مفهاسمی مختای  م صا          رهدی امی ر نین ری،ن  وعمی  می
 هی دهمی قدا ر.  ادتی رلیسی موسر قدا ر که وصس  کید ونیین م ارت ر  این میژنی

واساقی  بای    هیر وأرین م اتالیمی بان م ارات قداتاته بیتادی بایز مای        بتی انن تیسة زقدنی می
مشهس  ادتی آن  ا وقت وأرین  انا  رهای . ایان وساقاییی بان       5«اقتخیف»هنایید  غینم تالی ی که به 

واسوهی بای قطفاة هانر ری،ان       هی  ر صاس    وساقد وفیم  این بالیالت میتیی ادت که قطفة هن هنر می
ییباد م باین    هی  مختسف اهزایش می قساره م این وفیم  بین صیقسارهراتته بیتدی بتی ر من یک صی
تسر؛ اننچه هم،ی یک ود مشتنک را قد. بییبناینی انان باداقی     قژارهی  مختسف بتی بیشتن می

های    کیدی بی اهزایش یی کیهش وعادار بچاه   ا  بمل می که ه ن هنر یی صیقساره یی قژار چه قسا قطفه

                                                                                                                                              
1.  acquired traits 
2.  theory of the matter  
3.  ancestral elements 
4.  predetermined  
5.  selection  



 25      مقدمه

 

 ی  ق یت قسنی از م ارت  ا ر  مالیی ه بی دیینین وغیین رهی .وساق مبیش می هیی ک  آن
م تی رم قژار متفیم  را ی ی یک چیز م س  ادت. بنا  متیلی هنض کییاد تاهن  بای ره    

یدوسدت ه تید م متسدا   دفوسدت م همین وعدار  هی دییه هزا  دکیه را ی  که وی  هزا  ون آن
تاسقدی یک این ادات. اکیاسن انان باه        دییه متسلد میهی  دفید م  وعدار هنزقداقی که ر  صیقساره

های   هی  دفید  ا وقنیک کیید وی هنزقدان بیشتن  به رقیای بییم قاد یای داییه     طنیالی بتساقید صیقساره
رم باه قفاع    باه  ود ی  رچی  وغییان صساهاد تاد. انان ایان قان  داه        هنزقدان کمتنی ونکیب تهن به

سرک دفید رم کاسرک داییه صاساهی  راتات م     دفیدهی تسری ر  ق ل بعد  ر  مالیبل هن ده ک
ر  ق ل بعد  این وفیم  به قه به چهی  صساهد  دید م باه هماین ونویاب باه صاس   وصایند        

 ا  از ومعیت  ا وشکیل صساهید رار. ییبیده دننت ق یت قالصین هی به وغیین صساهد کنر. دییه
بیتی  امی به لقیظ  قگ  وی  رم قژار متفیم  ر  یک تهنی صنهیً قژار دفید راتته انن به

های    مس م چهنه ویسا صیقسارنی بیب بیتدی اوفی  مشیبهی ممکان ادات    رهاد. انان صایقساره     
ون صساهاد تاد یای باننکس.       قگ ود ی  وینه مسمشکی بیشتن از بس هی زارمملد کییدی ومعیت به

واسان   مای  هییی موسر راتاته بیتاد کاه    بتی ر من یک صیقساره ممکن ادت از این میظن وفیم 
میژنی منبسطه  ا بی اقتخیف آنی کیهش یی اهزایش رار. ونرید  قی ت انن کی  صسر  ا بای یاک   

هی  ا کیتانل کیای ی از ایان     ننمهی م وعدار بچه ومعیت متیسا آغیز کیی  م بتساقی  ازرماج بنمن
ه م دایی  آبای یای چشا     طنیق صساهی  وساق ت اهنار  دیزه یی  متنی  دبسیاد یای  ادکسویهی چشا     

 باه بیهسش یی کسرن راتته بیتی  م ر  ما ع هن میژنی م ارتای  ا بییاین اقتخایف  انا  رهای  کاه       
 وشخیص رارن بیتدی آن  ا اهزایش یی کیهش رهی . ة کیهی  یبلاقداز 

بنصی معتالدقد تنای  زقدنی همیشه مشاس  بنصای اقاساا م ارات ادات وای بیشاتن از        
نیاسان یاک    نانمه باه  ان ای    ایید  قیصسرآنیهی قطفةدیینین زارمملد کیید م بییبناینی بی هن

نیان    کید. بنا  متیلی باه دایب تانای  رتاسا  زقادنی ر  ابتادا  تاکل        م مسنه وغیین می
وان وسلیاد    وی ی  امنیکی ابتمیبً این ومییل به موسر آمده بسر وی قژار  به لقیظ هیزیکای  اس   

وهات کاه    بن قطفه راتاتی بسکاه از آن   تسر؛ قه به این رلیل که تنای  رتسا  وأرین م تالیمی 
زییر ر  این تنای  رتسا  از وی  ر آمدقد م هنزقد  از صاسر بنوای     ونهی به ابتمیل  قعیف
هاای   وانی صاایقساره  کااه قاسا  ااس   های  ا بااه ا ث بیاانر؛ ر بایلی   نذاتااتید کاه قااعف آن  قمای 
یی  1«اقتخیف طییعی» ری،ن از طنیق  نیی   ونویب ا به  ون  از صسر بنوی  قهیرقد م بدین بز گ

                                                                                                                                              
1.  natural selection 
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کیید وغیین کنره ادت. این هناییاد ممکان ادات ر      ا  که بمل می ا قسا قطفه  1«بالی  اصسح»
طسل زمین به وغیینا  چشم،ین  می ن تسر. وفیم   قاگ باین قژارهای  ویانه م دافید پکاه       

بای  وسان بن ادی  اصل اقتخیف طییعای تانح راری    تک قیی  مشتنکی را قدم  ا ابتمیبً می بی
های    ون بی وسان مالیممت بیبون ر  بنابن ننمای  صس تاید یای بیمای       این هنض که وسدت وینه

هاسایی ن اتنش    م ونویبی ایان قاسا م ارات ر  چیاین آف     ا  همناه ادت م بدین مییطق بی ه
رهید  هییی  ا وسدعه می راقی   قگ هی  بیساقی  که می ییبد؛ ر دت میقید ب یی   از نسقه می

چیاین ادات کاه      کید. اکتن بیساقی  ازومسه  قاگ وان ونقادنین    هی کمک می   آنکه به بالی
های کماک    هی از مقی  اطناهشین رتسا  بیتاد: ایان قاسنی اداتتی  ادات م باه آن       وشخیص آن

کنرقدی هانا  کییاد یای     هی  ا تکی  می کید از چیگ رتمییقشینی که ر  غین این صس   آن می
 کنرقد. هی هنا  می ن این صس   از چیگ آنبه تکی  صسر قزریک تسقد که ر  غی

های  مختساف بیساقای  م     ی نمدویً از طنیق اقتخیف طییعی ادت که نسقه2به قظن را مین
نینقاد م   ود ی  بنا  وییدب بی تنایطی که ر  آن قینزین از زقدنی ه تیدی تکل مای  نییهین به

ا ل تش هصال امل کتایف   بداقد بهتن ادت بد 3هن کس بخساهد مطسیی ادیدی ر  مس ر وکیمل
را مین ابتمیبً صساهاد راق ات کاه     5ویی  اق ینرا مین  ا بخساقد. همچیین بی کتیف  4میشأ اقساا

 ام چ،سقه این ویدا   ا ر بی ة وسدعة قژار اق ین به کی  بنره ادت.
نسقاه کاه ر     امی چنا اقتخیف  ا آنیهیقه م هستمید قکیی  م بییبناین قطفة اق این  ا هماین  

ر صادر   6بخشی ی بهیسر قیخشی ؟ ر  ما عی نس  اص ح قژار اق این  ر بیساقی  اهسی بهیسر میمس 
ادت قمن وشسیق به وسدعة اقساا مطسسف ژن اق اینی مایقع ن اتنش اقاساا قایمطسسف آن تاسر.       

واساقی  آن  ا   اننچه این اقدیشه مشک   هناماقی به همناه را ر م  متن قی ت که چ،سقاه مای  
وذینقاد. بهتان     وسان کنر م بیید این کی های صاس     رید  قی ت که کی هییی میمقالق کیی ی ون
هی یای ک ایقی کاه باه      هی  نسمی ر  مس ر ومیمی کسرکین به نمل آید وی کیدذهن ادت آزمییش

های   های  آن  ی تییدییی تسقد م به رقیایل آن صایقساره  اقد بهنه ا  از هسش طییعی بی قیامیدکییدهتکل 
مطیلعه ننرقد وی مشخص تسر این قسا ص ا ری ه تید یی صین. انن مشخص تد کاه ا رای ه اتیدی    

را  تادن میاع تاسقد وای ایان       هی ه تید وس از  دیدن به بساسغ از بچاه   بهتن ادت اهنار  که قی ل آن

                                                                                                                                              
1.  the survival of the fittest 

2.  Darwin  
3.  evolution  
4.  The Origin of Species 
5.  Descent of Man  
6.  eugenics  



 27      مقدمه

 

های  زیایر  باه     ر تی می از این قظانی بچاه   لت م بیقالص به ا ث قندد. ر  بیل بیقنی به رلیل وهی
موی اه   ا  ردات  آیید که معسسل ه تید م ن مه بن اییکه صسرتین بیید بای مشاک   ندیاده    رقیی می

بانا  ویمعاه باه هماناه      ا  قیاز  کن قشادقی   یشه میقدنیم بسرنی پصطن نالب قنی کییدی صطن رمن
 را قد.

اقاد کاه ومییال را قاد هنزقادان       قشاین راره  کنره م منهاه  از طنف ری،نی طیالی  وقصیل
 دد این ومییل  مشهس  تده ادت. به قظن می 1کمتن  راتته بیتید؛ امن  که به صسرکشی قژار 

کیاد م ویباد  قیاز وییماد      طسیی م نییتی ادت که رنم  آن  ا والسیت مای  ویبد  قتی ة  ابت
قف اه نایلی    نچاه رداتة رمی های   ادات. ان  3ویشنهت هانر    م ومییل بیشتن به 2طسیی اوتمینی ویه

م راتاتن  ازرماج  واأصین ر  م  رهیاد  مای ماین  ا باه صاسر اصتصایص      ه تید؛ امی ابزا های م اقانژ   
ییبیادی ابتمایل    دایب   وسداعه مای    هنزقدان کمتن  ا ر  وی را قد. ازآق یکه این ننمه بای مانری  

 دیب   بی قن   تد ر  و یر بیتد.  مر که منری می
آن بفظ تاسر م بیشاتن از    4والنیییً چهی  هنزقد راتته بیتد وی مییع م ارتیهن صیقساره بیید 

متقده  ا از ردت قدهاد.   این وعدار وی ده  صسر از ومعیت  م به  تد  میقید تهنمقدان اییب 
رلیل آن این ادت که بیید هنزقدان به وعدار  بیتید که ن مه بن اییکه وایی،زین مالادین صاسر    

هییی  ا وینان کیید که  یل از  دایدن باه    تی ة ندی ازرماجی قیزایی م بچهتسقدی کیهش ر  ق می
 مینقد. دن بسسغ می

های قمیییادة    تسر م انان هانض کیای  کاه آن     هن  مز از ده  طیالی  بیبردت کیدته می
های  م باه اهاسل     ماداطة والسیال وعادار آن     دد که قژار بشن به هی  وساقمیدون ه تیدی به قظن می ژن
های بیشاتن از طیالاة     هی  ا به بی م   بیشتن ونغیب کیی ؟ بتی انن آن آیی بهتن قی ت آن نذا ر. می

هی  وساقمید قییتیدی آیی این صطن موسر قدا ر که ننایش به راتاتن صایقساره    متسد  قمیییدة ژن
راره ادات. ب ایی   از    ا  به طیالة متسد  قیز دنایت کید؟ ر  هناق اه چیاین اوفای ی  م      ه ته
ی مشیهدة اهزایش چید بنابن  مییع ژقی مهیونان ر  مییطق تمیلی م تان ی ر  مالیی اه بای    منری ب

های ویهای    وسدات  کییاد کاه داییه    اقد م به این قکته اتای ه مای   مییع ژقی بسمیینی اب ی  صطن کنره
وان  باه م بظای      اقد. بنصی ن تنة نایی  ممین از دفیدهی ویشی ق،نهته مادطة قن  بیبون منگ به

کییاد باه وفاس      کیید که هکن مای  هی اتی ه می ر  بی م   تن ی 5اقد م به صطن قژار ز ر رهصسر را

                                                                                                                                              
1.  race-suicide  

2.  social ambition  

3.  self-development  
4.  hereditary stock  
5.  yellow peril 
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 رهد. قژارهی  دفید م ومدن دفید صیومه می
  هایر  این مطسب که بهیسر تیسة زقدنی می ابتمیبً به وغیین م ارات قخساهاد اق یمیادی باه     

آن از اصا ح قاژار  کمتان     موه به این معیی قی ت که این مسقاسا اهمیتای قادا ر یای اهمیات     
نسقاه وغییان  ر  م ارات     تاسری باه هایر    نسقه که معمسبً ههمیاده مای   آن 1ادت. ر  ما عی ون ی

قییزمید قی ت بسکه به وسدعة راقشی هینهی م قهیرهییی میس  ادت که ر  هناییاد  اوتماینی      
را  ی  لغاس بانره   های. ن اتنش آماسزشی    ا بدمن هننسقه وغیین یی کمتانین وغییان ر  ژن     2رهد می

نیان  ویمعاة مسال م وییاین ویاگی هماة        وسدعة صطس   یسیی وس،نافی وسفن م صسر می تاکل 
بایلی   های مقالاق تاسقد. بای ایان       وساقید بادمن بهیاسر ژن   هی امس   اوتمینی ه تید م  طعیً می این

ن نیاسان  هیا   وان   ا باه   های  بایهسش   تاسر؛ زیانا اق این    م ارت بهتنی مسوب و نیع ر  ون ی می
ناذا ر. م ارات    هی ر  اصتیی  مای مای   ا  بی مییق،ین بیبون  از وساقمید  رهد م ویمعه ونم ش می

تسر م ابتمیبً ر  نذ   کیید بی چیین صطن  مساوه ه تی  ا میقع ون ی می  بدون ا ب یی   هکن می 
ید م اص ح قژار  رم ن س یک نانمه ه ات   3دیز  اوتمینی رهد. به زمین ک ً به آن صیومه می

 یش  مقد.و که بیید بی ه  
تسری این رم نیصن وی یخی ا م ارت م اوتمیا ا کاه از     م تی زقدنی تخصی می آغیز می

نیسان رم قینم  م ازا   تسقد م ری،ن به ی ر   یلب یک کل ودید ارغیی میای  هی میشعب تده آن
وسان ویهی باه یکای از    هی  هنر  ا قمی کدای از ابعیر موسر  یی هعیلیت موسر قخساهید راتت. هیر

های هان رم باه تاکسی      چیز بن نیرا  م و ی بی ادتسا  ادت که ر  آن هی ق یت رار؛ زینا همه  آن
نسقاه کاه ر  زقادنی اق این      اقاد. م ارات م مقای ی آن    قیوذین بی یکادی،ن ونکیاب تاده    ودایی
نیی  کاه   ومیی اقدی ر  ما ع اقتزانی ه تید؛ چیز ما عی نیی   ادت از یک هنایید ا نیقیک رصیل
وفکیک به اوزاء  صسر قی ت. اییکه م ارت ر  کی کنر نمسی صسر ر  هن لقظه چی اتی باه     یبل

م بنصای  ا   رهاد  های  بایلالسه  ا وسداعه مای     صسر این هناییاد ب ات،ی را ر ا کاه بنصای ظنهیات      
م هی  میتخب ا نیقی   زقاده   کید. به همین ققسی میزان ارننذا   مقی  به هعیلیت دنکسف می
وانین   هی از دس  ا نیقی   ب ت،ی را ر. انن ومییل باه هها  ک ای راتاته بیتایدی مها        ه   آن

نیان  ر   با  م دازس     کی   که بیید بکیید این ادت که وی ی  زقادنی ام  ا از زماین تاکل   

                                                                                                                                              
1.  progress  

نانایش ام   ةکییاد  ام قی تی بل میعکس ةبمل بن ومیی   قژاروندتیقهییی از دس  کسلی  بدیهی ادت چیین بنراتت.  2
 ی.ا هی  نیل  ه تی ادت  وکیمل ودیده دیزمکی به را مییی   اوتمینی ر  بیف بالی  اصسح م 

3.  social improvement  
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وساقید ر  صس   ومییالی قطفاة ام م قیاز میاناث اوتماینی  ا       وسلد بن دی کیید؛ هناون از آن می
هی ر بای ة ویای  هانر م     د که از رل آن بینمن آمده ادت. این اط نی  ا میقید نزا ش مطیلعه کیی
کیاد. امای    زمییاه  ا  متان مای    صاساقی  ا وایش    مای  هی قیمه ا  که ر  هصل امل زقدنی مقی  املیه

چیز  ادت کاه بییاد م اتالیمًی مطیلعاه کییاد م هایر اط نایوی ر بای ة          1زقدنی میسییی دییکس
 م1پوساقد چیز  بیش از ردتیی   بنا  آن بیتد. یمیناث م مقی  قم
کشاد.   یناث بیساقی م اوتمینی می  ا باه وصاسین مای   مقیوذین  صسبی مبد  صسل نفتی  به

هی  صسوی م بخشی قیز از اق،یزة ا ری بنا  اداتفیره از آن   بخشی از آن از دیصتی  طییعی ا نین
تد  هعیل ادت.  هی به ابسهین م بنکی  کن م بل مو نسیی بییی  ر  ون  نینر که می قشئت می

تاسر. امای    هی قیز ما ر میونا می ب یدیت طییعی ق یت به اتخیص ری،ن م قنم   ا ویی  بی آن
ی ب اته  تاده   آمسصتاه نسیید که دخن نفتن بیصل ا وییطی  ادتی از ری،نان  هی می هم،ی این

 2ا بیسلسژیاک  نفتی  کای کنر  اوتماینی  به مقی  متفیم  ادت م  یشه ر  دیت را ر. بییبناین 
هی  هعیل اوتمینی می همناه ادت: بی این قیایز باه    طسیی م ومیمی اق،یزه ونویبی بی ویه ادت م بدین

آیی  که از صسر رهیا کیی ی امی اییکه این کی   ا ر  چاه  ایلیی اق ایی رهای ی تاکی چیی       رقیی می
هییی ب ت،ی را ر که هنایید اوتماینی   ه هنصتمدا  یی دنبیزی ب وی، سی میهی،ینی ویونی دییدت

 کید. به می ننقه می
نین  که م ارت م مقی  اوتمینی ر  والیبال بای یکدی،نقادی آتاکی ا      ر  کل این مسقع

کادای بادمن    هی معمسبً مکمل یکدی،نقد م هنکدای مظیفه صسر  ا را قد م هایر  اتتییه ادت. آن
 ری،ن  کی بنر  قدا ر.

های   ون ادت؟ این دؤاب  ابسهیقه ادت م طانح آن  یک مه  ؟ کدایون ادت یک  س  کدای
کییده هایر ویادا   متایی ر بای ة مسقاسا ر  ردات بن دای         کید که دؤال  متیی اریی  می به

ون  ر  صیقساره ادت یی میر ؟ بییاد   قدا ر. ر دت متل این ادت که ک ی بزنددی ود  ن س مه 
های اننچاه    هن رم ماوب ه تید؛ م کی کنرهی  آننفت که اهمیت هن رم بیتییهی ادتی زینا 

 از لقیظ قسا متفیم  ادتی امی به لقیظ کمی ت  یبل  یی  قی تید.  
بییبناین آیی بیید ب،سیی  که هننسقه بقی ر بی ة  ابطة بین م ارت م مقی ی بقتای واسچ   

قاد م  موه. ر  بالیالتی اننچه  متن ادت که ر  کل مکمال یکدی،ن   هیر  معیی ادت؟ به م بی
های ر  هان ماس ر ر یالایً      آهنییی هنکادای از آن  راقی  که قالش قدی معمسبً قمیا متالیب ً به ه  ماب ته

                                                                                                                                              
1.  William Sykes 

2.  socio-biologic function 
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ر بی ة اییکه آیی بهتن ادت به رقییل بهیاسر از طنیاق    نین  چالد  ادت م بییبناین ر  زمین وصمی 
ویهای بای  واسا باه      تسی . کی   م  قطفه بیتی  یی وأریننذا   اوتمینیی ابتمیبً رچی  ونرید می

ا  ادات. ر    وان اداتی داؤال ابسهیقاه     یک مه  نسیی  این دؤال که کدای قظنیة نیی ادت که می
نسقاه کاه ممکان     ا ویی  بی این مسقسا صیصی تیید کیم ً ه  دؤال ب ییی بیتد ا ر دت همین 

وساقید  ادت ر  مس ر مشک   یک صیقساره صیص ب ی بیتد که بزندی  آیی از طنیق ود  بهتن می
نیان  م اتالی  ایان نسامالی بادا ل ر        کاه اقادازه   هی  ا بل کیید یی از طنیق میر . ر بایلی  آن

های مواسر م زایای قدا قادی تایید       مسا ر  که ذهان ر نیان اداتی غیانممکن اداتی زیانا آن      
 کیید. هی  غینم تالی  ادتیتیج موسر راتته بیتید که مسقسا  ا وی بدمر   متن می  مش

های م   هی  چشم،ین  بین ژاویی اقد. بنا  متیلی وفیم  نسقه ب  قژار  اینب یی   از دؤا
های  اص  ای    های میقیاد زباینی ماذهب یای ا زش      هی موسر را ر. بنصای از ایان وفایم     امنیکییی

وساقید وقت وأرین آمسزش وغییان کییاد. بنصای میقیاد  ادی  قاگ        مقسح اوتمینی ه تید م می به
های   کییاد: اننچاه تایید ایان     ی ه تید م بی آمسزش وغیین قمیتک ا ر هی بی وسدت م تکل چش 

ذهیای یای    های   هی  ظنیف صُسالایی ظنهیات   قف ه اهمیت چیداقی قداتته بیتید. امی آیی وفیم  هی
های ایان قژارهای     ب ی بیتید م ها  مها  م ر قتی اة آن    موسر را قد که ه  ا  ادتعدارهی  ب ی

راقای ی   بن ری،ن  وفس  ییبد؟ وساف این داؤال  ا قمای  قتساقید ر  صسح بی ه  به دن بنقد یی یکی 
های ها     وسدات  ونین دؤالی ادت که بیید وید  آن  ا بییبی . همین دؤال ر بی ة داییه  اننچه مه 
 ییباد  . وی چه بد تنای  قیمطسسف این قژار بی آمسزش م ویشنهت اوتمینی بهیسر میکید صد  می

؟ کال م ائسه   کیاد  ویهای بای اقتخایف وغییان مای     م وی چه بد مسقسنی منبس  باه قطفاه ادات کاه     
 وساقی  بی اطمییین به آن وید  رهی .   مدفید به همین دؤالی ماب ته ادت که قمی دییه

همین م ئسه ر  مس ر م نمین مطنح ادت. وی چه بد یی ر  مس ر کادای رداته از وانائ ی    
از م اسا وانی وکیاه کیای ؟     نیسان  اه ویش،ین   به 1هی  آمسزتی یی بیزرا قده وساقی  به  مش می

های   هی و ش کیی  م انن آ  ی کی م چ،سقه؟ ر  مس ر قیبغه آیی بیید بنا  وسسنین  از وکتین آن
های قیایز را یا . آیای آماسزش  اه چای ه ادات یای بییاد از           بیید نفت که به وعادار بیشاتن  از آن  

تالد بسر بیید  یل از هن چیاز  ا ود  نس  اص ح قژار اق ین ا وینم  کیی  که مع   2هی  نیلتسن آمسزه
وساقمیدونین اهنار  ا به هنزقدآم   بیشتن ونغیاب کیای ؟ ر  ماس ر طیالای  رنمومیاد م صایبب       

های م   هی قتی ة وساقییی طییعای یای ژن بنوان آن     د   قیز همین دؤال مطنح ادت. آیی ادتی   آن

                                                                                                                                              
1.  deterrent methods 
2.  Galton  
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ینی بیصال از آماسزش م   بییبناین ابتمیبً مسوه م دسرمید ادت؟ یای میتیای بان امتیایزا  اوتما     
کیی  وی ر ییبی   آم  ادت؟ هنک ی دعی می م بییبناین به قظن ب یی   ظیلمیقه م زیین طسیی هنصت

 .آم قاد  ردت دن بنمی  این از ا  قشده وسان زقدنی بشن  ا بهیسر بخشیدی دؤاب  بل چ،سقه می
هن آقچه ظایهناً  کیی   وساقی  اق یی رهی  آن ادت که و ش ر  بیل بیقنی بهتنین کی   که می

 بخشدی مقالق کیی .  ا بهیسر می 1قطفه یی هنایید اوتمینی
اننچه اقتالیل م ارت از طنیق قطفه ر  اق ین م دیین بیساقی  والنیییً یکی اداتی وفایم    

تاده ادات ر     ییباد م مشاخص    تسر که اقتالایل مای   هییی مشیهده می چشم،ین  ر  قسا میژنی
 4نانرر. ابازا  ذهیای    بایز مای   3یی اقعطایف  2وذین  وفیم  به آمسزشزمین وسلد موسر را قد. این 

وذین م بییبناین  طعیً قیمعین ادت؛ نا مه بان اییکاه باه اق ایی       هنزقد اق ین  یل از هن چیز آمسزش
واذین  یای اداتعدارهی      انمیل صیصی ننایش را ر که بالی  ام ر  آن اداتی صطاس  آماسزش   

قییییادی کای ایی قخساهیاد راتات. از طانف ری،انی ابازا          نینر که وی آمسزش میهمی  ا ر  بنمی
ذهیاای بیااسان ق اایتیً معااین م ریباات اداات م باای کمتاانین آمااسزش یاای باادمن هننسقااه آمسزتاایی 

 هی  مفید  ادت. نن هعیلیت هدایت
آنیهی از این وفیم  بنا  ردتییبی باه هننسقاه تاییصت ر بای ة  ابطاة اق این م هناییاد        

دنی اق ین بی طییعت م زقدنی بیسان بیییر  ادات. قانم   ادات    وکیمل یی  ابطة طییعت م زق
  متیی ر ک کیی  م وییمدهی  وسسیقی آن  ا ر  قظن راتته بیتی . آن  ا وی بد ممکن به
قظن از وزئیی ی م ارات ر  دایین بیساقای  دایزمکی   تاییه ا گ رداتی        بییبناینی  طع

وساقید بی آمسزش مقدمر یی بادمن   ؛ تمی میتده ادت وی چید  طعة مقدمر  ا بیسازر  را ر: دیصته
های  ا بیسازیاد. از    آمسزشی ب هیصسه این  طعی   ا بیسازید؛ م هننز قخساهید وساق ت بیش از آن

طنف ری،نی م ارت ر  اق ین دیزمکی   ادت کاه بیشاتن باه ویایقس تاییهت را ر: دایصته قشاده        
وساقیاد اق ایی رهیاد ملای      کی   قمی ادت وی  طعی  صیصی  ا بیسازر؛ بدمن آمسزشی بی آن هیر

 قهییت  طعه بی آن ب یزر. وساقد بی قسازقدة صینه می
وساقد ننرش کید م اتییئی بی اقادازه   ا  که ویزه دن از وخ  بینمن آم ره ادت می وسوه

قد   قییز  رهید م به زقدنی صسر ارامه رهد. به م تکل مشخص بییبد که غذا  ام  ا وشکیل می
کشای کاه واز از طنیاق      نفت که مقصسل میتاین وسواه   به آمسزش را ر. منغدا   به من می
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رهد که بای   ا  به بیی  صسر ارامه می قژار صسر قدا ری به همین صسبی وسوهقطفه هیر ویسقد  بی 
کشد وی  اه  هتن بیایمسزر م   کید. از طنف ری،نی کسرکی یک دیل طسل می میر ش زقدنی می

وساقد نم ً معیش صاسر  ا واأمین    هی می هییی  ا بییمسزر که بی آن هی  صیسی بیشتن  وی هعیلیت دیل
ا   یت معییی بنا  ک ب مسار غذایی از میر ش را ری امی این ویهای  اه چای ه  تک ام  یبس کید. بی

ونش هنصات وسداعه ییباد.     هی  اق یقی بیساقی بنا  کمک به ام وی وساقییی ا  مس ت ادتی تیسه
کاه قسازقاده قاساصتن     هییده ه تید وی م تی اقدازة وییقس بی هی  م ارتی ن یب ام به  ر  کلی ظنهیت
 کی کنر  طعی کیم ً به آمسزش ب ت،ی را ر. ا آغیز قکید. 

بیاایبناینی میژناای میعطااف م غین طعاای م اراات اق ااین تاایمل رم ة طااسبقی م ننیزقیوااذین   
قسبه صسری بییین صیقسارة اق ین ادت چناکه کی کنر املیاه م قانم   صایقساره     کسرکی ادت؛ م این به

اقدازة کایهی بای م ارات صانف آمایره       ن به هییشی هییی از بیساقی  که بچه هیدت. نسقه منا یت از بچه
مبایش تاییه    کا   1هی که از میظن م ارت میعطف که آن زقدنی ه تیدی اصسبً صیقساره قدا قد؛ ر بیلی

ا  صایقساره قیاز تاییه ام ه اتید.      های  وییاه   اق ین ه تیدی بدا ل از میظن بنصس را   از بنصی میژنی
نیاسان   هی وی بدمر  از مایر  صاسر باه    ننبه بچههی  صسر ادت م  بنا  متیلی ننبه چید میه منا ب بچه

 بنقد. دنمشق م منبی بهنه می
کااه  وااذین  بااه ایاان معیاای اداات کااه ر باایلی هاای از میظاان اقعطاایف نمسماایًی وفاایم  آن

نسن  هی  اق ین نسقه هی  بیسان ر  طسل زقدنی ق یتیً ریبت م متقدالشکل ادتی هعیلیت هعیلیت
وساقاد   چیین متیسا م ویچیده ه تید که هیر دیزمکی  ریبتی قمی نرهی  اق ین م متغین ادت. کی ک

ویهی ر  طسل زقدنی هنری بسکه از یک ق ل به ق ل ری،ن قیاز وغییانا     هی ا ائه تسر م قه بنا  آن
هی  غین طعای ادات    ا  از ظنهیت هی م مسنه کیید. ویهی بییین م ارتی ممکن بنا  آن بیییرین می

 وساقید وسدعه ییبید م بیو نبه هدایت تسقد.  ه قییزهی  زقدنی الزامی دیصتی میکه هن زمین ک
ا  صشکیده قش ته ادتی واییی کاه هایر     کی  که  م  تیصه منغ م، ی  ا مشیهده می

تاسری   م  مای  بننی قی ت که میقع رید ام تسر. قینهین به دمت بشانة ر  بایل وانماز  بمساه    
تاسر م دازس باه     کید یی مسهق به این کای  قمای   م  ا تکی  میچنصدی ا چید ریقیه بیب  دن ام می

ننرر. این  اه ک ب معیش امدت: ر  طسل زقدنی صسر همین کی   ا کانره   دی،ن صسر بیز می
های تایصة    هی مانغ م،اس  م  میسیاسن    رهد. میسیسن ادت م وی وییین نمن قیز همین  اه  ا ارامه می

نسقاه وایقس  باسره     د. هزا ان دیل این تیسة زقدنی اینرهی صشکیده ر یالیً همین کی   ا اق یی می
 های م  هی از طنیق قطفهی ظنهیات  طعای بزی بانا  ایان کای  ا چشامیقی ویازبینی بنکات          آنادت. 
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هی  ظنیف بنا  وعالیب تکی ی بنکت دانیع م ر یاق نانرن م میالای   بانا  نانهتن        زرن بیل
ننسقه آمسزش م بای کمای ومانینی ر     هی بدمن ه اقد؛ همة این ظنهیات باشنا  ا  ا ک ب کنره 
 قهییت کی آمد  ه تید.

تسر م قیز دیزمکی  طییعی چشیدنی وسیدنی  اق ین قیز میقید منغ م،س طییعتیً نندیه می
  مختسف زقادنی ب ایی  متفایم     هی رم ههی  ک ب غذایش ر   بسعیدن م ه    ا را ر؛ امی  اه

کیاد.   یم ً از ق سی به ق ل ری،ان وغییان مای   ه تیدی ر  مس ر اهنار مختسف یکی قی ت م اغسب ک
از اییکه بقة مالادییمین  ا وانک کانری  از طنیاق      می غذا  صسر  ا وس  اوفی   بهاکتنیت  نیب 

آم ی  م تغل هان هعایلیتی ادات کاه یاک ویمعاة        آقچه به تغل معنمف تده ادت به ردت می
 یی آن به مای مازر بدهاد. امانمزه ب ایی       راقد که بنا  اق ا  ا زتمید می اقدازه ویچیده م متغین به 

مقتمل ادت که ر  وییی از م ین زقدنی صاسر چیاین وغییناوای  ا و نباه کیای  کاه اوادارمین        
بتی به نستشین قیز قخس ره ادت. بیایبناین آقچاه ونریاد  ر  اق ایقی باسرن آن قی اتی یعیای        

یرهی  اوتمینی می بای میژنای   وذین  میی  د   می بنا   تدی هینهی م نسسی میی ون ی م قه اقطیی 
 ادت. صس ره  ننهغین طعی م ارت می 

وذین ی هیر مانز ر یاق م مشخصای باین اق این م دایین بیساقای          الیته ر  مس ر آمسزش
تاده قییتایدی    یاین وعتده قی ت م وی وییی که  یینوعموسر قدا ر. ا دامی  بیساقی  ومیمیً از ویش 
ر را ر. بیساقی  بنون ا میقید ادبی دگ یای هیال ا     هنایید آمسزش بن ادی  م ارت میعطف موس

وساقید ر  وغییانا  ویمعاة اق ایقی مشای کت      وذینقد م بتی می به تکل ر صس  وسوهی آمسزش
هی  هی  ا وعالیب کییدی نمشده نینقد که دس ومه بکشیدی هنا   هی ییر می راتته بیتیدی م تی دگ

های  اق این    از طنف ری،نی آن ردته از هعیلیت ا هدایت قمییید یی ر  دینک قمییش اونا کیید. 
که قییزمید اقطیی  زییر  قی تیدی میقید قفس کشیدنی مکیدن م ننیه کنرن کاسرک م بتای  اه   

تاسرمی بای    اقدازة کیهی  س  تدقدی یایر ننهتاه مای    زمیقی که ویهی به   هتن پکه بدمن آمسزش ه 
 تسقد. ننقه می 1م ارت  طعی

ویهی مشاتمل   ر  زقدنی بشن  ا قیز بن دی کیی ی زینا قه 2ه غنیزهبد قی ت ر  ایی ی ویی،ی
های   طعای م    میژه تیمل ومییاز باین ماکایش    بن  ابطة بین م ارت اق یقی م بیساقی ادتی بسکه به

 ویزنی ر بی ة آن بقی کنری . تسر که به میعطف به مقیطی می
های   طعای     ا به تایسه قظن زییر  ر بی ة وعنیف غنیزه موسر را ری بنصی آن   اصت ف
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کییاد؛ م بنصای معیای      میقید مخفی کانرن هیاد  از داس  دای یف مقادمر مای       1 هتی  م ارتی
قظان ودیاد آماده     رهید. وقالیق ر بی ة اییکاه چ،سقاه ایان اصات ف     ون م میهمی به آن می ن تنره

 کید. می ون ادتی کل مسقسا  اکمی  متن
م ماؤرن  بانا  ا ادای را قاد کاه قیییاد        هی   طعی نسقه که ریدی ی بیساقی  تیسه همین

داس     ا باه های   ا دامی  بسرقد که ر  مالیی ه بی  هتی  اق ین وسواه   هی  ا ییر ب،ینقد؛ ابتدا همین آن
وان اق این.    ون یای اکت ایبی   هی  نال قی صسر وسب کنرقد م غنیزه قیمیده تدقد ا ر  مالیبل هعیلیت 

 نسید: می میشأ اقساارا مین ر  کتیف 
راقید که معیی  آن چی ت م تی نفتاه   صساه  وعنیفی از غنیزه به ردت ره  ... امی همه می قمی
کید وی ر  بقة دایین ونقادنین وخا  ب،اذا ر. معماسبً باه        تسر که غنیزه هیصته  ا م یس  می می

یاژه  م ای ی ملی بیسانی به تسر که می بنا  اق یی آن قییزمید و نبه ا دامیی  هتی  غنیز  نفته می
رهیدی بدمن  آن  ا به یک  مش اق یی میهی  آن رهد م هم،ی  و نبه اق یی می بیسان ویزه بیل  بی

های   کدای از این میژنای  وساقی  قشین رهی  که هیر اییکه بداقید هدف از اق یی آن چی ت. امی می
 م2پتمسل قی تید. وهین

مای م تای وژمهشا،نان    هی مقادمر ادات. ا   طیق مفهسی اصیل ماژهی ا دامی  غنیز  اق ین
 هتی  می از میظن وکیمسی  ا بن دی کنرقدی ر ییهتید که اننچه  هتی  می باه مفهاسی مقادمر ماژهی    

بیانمن آمادهی ر  طاسل وای ی  بای آن اراماه ییهتاه ادات م          2غنیز  قی ت امی از رل  هتی  غنیز 
  کانر. باه نا مهی    وسان هیر ص  منز  متیی بین اق ین م بیسان وندی ص صهی از این میظن قمی

 داد کاه همچیاین     تاسقدی باه قظان مای     اننچه ا دامی  ظیهن  می ری،ان بای م ارات وعیاین قمای     
تسقد م وأرین ت،نهی بن  هتی  می بن  ا  را ی  که به این ققس وعیین می اب یدی  م بیب  ر مقی

طاس     ا که باه نذا قد. بییبناینی دؤال این بسره م ه ت که آیی آن بخش از  هتی  اق ین  وی  می
 تسری بیید غنیز  قیمید یی صین. کسی بی این اب یدی  م بیب  م ارتی ام هدایت می

ماداطة   ا  باه  نسیید که اق این هننایه بای هان ر واه      رهیدی می ک یقی که وید  متیت می
نندی،یی ون ی نصییقیت یی ومییل وی ی م یس  به ماکایش تاسری باه صاس   غنیاز  نمال       

رهیادی   هی که وید  میفای مای   هی کیم ً ودید بیتد. آن سة بیین این اق،یزهکنره ادت بتی انن تی
معتالدقد که ا دای غنیز  قی ت زینا به صس    طعی از دس  دیزمکی   م ارتای وعیاین قشاده    

هیی اقتالیل  هتی  از طنیق قطفه ادات. بیایبناینی ر بای ة ویی،ایه غنیازه ر        ادت. تیسة آزمسن آن
ن مواسر را ر. انان بخاساهی  باه آن ویی،ایه نظیمای بادهی ی بییاد ر          قظ زقدنی اق ین اصت ف
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وای  بینمقای وسالای کیای  م      مفهسی املی آن  ا باه کای  بیانی ی یعیای آن  ا هناییاد  ر مقای باه       
 وی  ا دای صیص وعنیف قمییی . بنب ب اق،یزه به

 هتی های    نسقه که ر  مس ر اکتان  آن« غنیزه»تیید  اه مییقه آن ادت که از کی بنر ماژة 
نسقه  طعیتی از قسا غنیازة بیاساقی قدا قادی اوتیایف کیای  م ر        اق یقی به کی   هته ادت م هیر

صقیت کیای ؛ زیانا ایان وییاة اب یدای هعیلیات مای آتاکی ا          1«اب ی  غنیز »نسض ر بی ة 
ونین و سیای  صاسر وای باد زیایر         دد ر  متیسا مشتمل بن نیصن  م ارتی ادت که به قظن می

 میقد. بی ی میریبت 
کیی  که ر بی ة میهیات اب یدای     که این ویشیهیر  ا بزذینی ی بیز مشیهده می ر صس وی

هی وساهق چیداقی موسر قدا ر. رلیل این ندی وساهق آن ادت که و نبة می  غنیز  م ققسة کی  آن
تادقی م  قی نذا ری اننچه بالیالی م ماقح ادتی امی همچیین هنّا ی وعنیاف  بن این دؤال وأرین می

بید  م قیز وف ینوذین ادت. بنا  متیلی نشق از نیایمین معماسل اربیای  م نفت،اس      غین یبل طیاله
ای  م رمدت را ی  آقچه ر بای ة آن   ای ی آن  ا ر  ری،نان ریده ادتی اکتن می آن  ا و نبه کنره

کاه نییصان    وساقاد ر یالایً ب،سیاد    بیلی چه ک ای مای   راقی  ر  اصتیی  ری،نان ب،ذا ی ؛ بی این  می
 ددی چ،سقه این میناث باه کماک و نباه     اقد یی چه چیز  به ا ث می کدای  قنم   این ودیده
های داؤاب  میهمای ه اتید م تایید همیشااه       ییباد؟ ایان   تاسر م وسداعه مای    بیادا  م اصا ح مای   

 هی موسر نسقه بی ی بمیقید. دؤاب  مشیبهی ر  ا ویی  بی ون ی نصییقیتی اقدمه م امتیل آن همین
ییبید که هدهشاین وسقایح ایان منابال زقادنیی       هی  ویلب وسوهی می را ر. راقش سیین کتیف

های از غنیازة بیاساقی     ییبی وکیمال ابتمایلی آن   هی  اب یدی م  یشه وقسیل م وسصیف این تیسه
های   کادای از آن  ادتی امی این کی هی باه لقایظ ریادنیه ماأصسذه ب ایی  متیاسا ه اتید م ر  هایر        

 بن دی قشده ادت.  ممیقع ویمعی مسقسا به صس و
تده را ی  کاه   اب یدی غنیز  تییصته هی  وین اقساا بیلت  متن ادت که بدا ل قی 

تاسقد.   اوتمینی ه تیدی به این مفهسی که م تالیمیً به نانایش مای باه دایین اتاخیص منباس  مای       
نشاق   2یر  یهی  نصییقیتی ون ی نشق ما  به بیلتهی  آن نیسان آتکی ونین وساق  بدا ل به می

های    نیاسان بیلات    ا باه های   آن واساقی   زن م منر م اب ی  صسرو ید  یی  د   اتی ه کی . می
 غنیز  بزذینی :

تاده   آم   ی تساهد وماع هی نسقه که مشیهدا  مشتنکی بن دی  دد همین . زینا به قظن می1

                                                                                                                                              
1.  instinctive emotion 
2.  maternal love 
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اقاد ا قشاین     به کی  ننهتاه  1کیمان هی که  مان مبیش نسمی مطیلعه ا میقید آن  هی  ک  ر  اربیی  م  مش
های  ا اریای     قف ه غنیاز  باسرن آن   تمسلی هی اقدی ر  مس ر قژار اق ین مشتنک ه تید. این وهین راره
بیتاید. امای باه متالیندکییادنی      2نیی   ری،نی ممکن ادت مقصسل تنای  اوتمینی نیی کید: به قمی

 کید. قهییت کمک می دیین ربیل بی

داختی   هی  بییقی هماناه ه اتید کاه باه     هی  هیزیکی یی تیسه ا  از ماکیش . زینا بی ردته2
اقاد م بنصای    هی نم ً ر  بین قژار اق ین هم،ایقی  هی  ا غنیز  قداق ت؛ ب یی   از آن وسان آن می

های یای باه ها  هشانرن       تسقدی بنا  متیلی ننه کانرن مشات   هی قیز ییهت می هی ر  بین بسزییه از آن
های وقالیاق    ر بی ة آن 3بیین اب یدی هی ر  زمین نصییقیت. را مین ر   هی م قشین رارن آن قدانر

مقسبی کاه مای رمدات را یا       کنره امی به رلیل این انتالیرش که وأرینا  نیر  ا ری ادتی به
 هی  ا از یکدی،ن وفکیک قکنره ادت. ومییز  یئل تسی ی آن هی م آمسصتیی هی بین م ارتی

ویهای ر  اق این بسکاه ر      هی بی اقساا رینواییی از کی کنرهاییی متییظنقاد کاه قاه      ن. زینا آ3
هی  چیین  تسقد م مقنک این کی کنرهی ه تید؛ ص صه آقکهی زینا  یشه بیساقی  قیز ییهت می

نمیالی ر  وکیمل بیساقی را قد که ن یب صساهد بسر انن غنیز  قییتید. بنا  متیلی نصاییقیت  
بی تخص مخیلف ادت م باه لقایظ کای کنر تاییه نصاییقیت بیساقای         اق ین مقنک ر نین 

ادت که آتکی ا غنیز  ادت. به همین ونویبی ون ی مقنک هنا  از صطن ادتی ه  ر  ماس ر  
های ب،نیزقاد م    تاسقد کاه بییاد از آن    می م ه  ر  مس ر ومیمی بیساقیوی که بی صطناوی مساوه مای 

  کییدی امای میازان اقانژ       صیصی  ا از ویش وعیین قمیهی. این اب یدی  غنیز  ا دامی امتیل آن
م3پکیید که بی وسوه به مقی  کی کنر معییی را قد. اصتصیصی بنا  ا دامیوی  ا مشخص می

 

تامی  ری،ان     وشخیص ه تیدی بیب  بی مقسح  یبل هناون از این بیب  م ارتی که به
اقاد ملای اکتاناً باه تاکل مایه  م        تان به همین اقادازه  م هی  آن موسر را قد که اننچه بنصی از

کاه قایی   های   آن قد. به ن مهی ومیمی این بایب  ازومساه  بناق،یز اقد م بقی قشده  هی تده وعنیف
آمیزقاد م مسواب    کیید م بی و نبة اوتمینی ر ه  مای  ییبیدی وغیین می دننت وسدعه می بنری ی به

 ا های   آن بخشای  تاکل  قاییت  کاس باه    تسقد که هیر ا  می بنمز اب یدی  م مصیئب ویچیده
تنح قداره ادت. ر  ما اعی ازآق یکاه ایان وغییانا  بای وغییناوای ر  زقادنی اوتماینی ر  ها           

 ا باه  های   آن ا  را قدی غینممکن ادت بتسان قتی ة م بظه هی   یبل وفیم هی  آن آمیزقد که بی می

                                                                                                                                              
1.  psychoanalysts  

2.  universal social conditions 

3.  Expression of the Emotions 
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های  اب یدای    های  هکان ی تایسه    صس    طعی وسقیح رار. هن نصن م کشس   همیقید تایسه 
 م4پتسر. نسقه  طعیتی ر  این بسزه مشیهده قمی مبیش صیص صسر  ا را ر. هیر ک 

تاسری امای ایان     رهی  اب ی  غنیاز  ما ر مای   اننچه ابتمیبً ر  هن کی   که اق یی می
وساقی  ا  هتی  اق ین  ا صنهیً بای    وساقی  ا یی اص ً قمی  قد   می رهد که به اوفی  به طنیالی  م  می

 ویا به آن تنح رهی . ر  زقدنی بشنی به هیر ر وة  یبل  یسلیی مقنک بانا   هتای  صایص    ا
وتماینی ب ات،ی   که و سی  طعای آن باه آماسزش م مقاعیت ا    را ی  ی ییه قدا ی ؛ صنهیً اق،یزه
هی وز از طنیق ا نیقی   ویچیده م اقدیشه م اب ی  متأرن از اوتمایای باه تایسة     را ر. این اق،یزه

 تسقد. ر نمل قمیری،ن  ما 
ی داخیی بان زباین    «واسیی ادات   ویاگ قتی اة غنیازة داتیزه    »انن بنا  متیل ب،سیی  کاه  

های  ری،ان صاسر  ا باه       د  ر  مس ر نزییه ای  که بالیالت قیچیز  ر  آن قهفته ادت م آن  اقده
تامی    یشاه    های  غنیاز  بای    که نم ً بنهمین غس  ادت. ویگ ر  ننایش ای  وهیلت زره
کاه مطیلعاة     ققاس   اقادی باه   مادطة آماسزشی دایت م دایزمین متقاسل تاده      هی به ة آنرا ر م هم

یایبی وایش از هان چیاز      هی  آن ر  ما ع م تسزی مطیلعة کل هنایید اوتمیا ادت. این  یشاه   یشه
واسان چیاز  ییهات کاه بایش از       داختی مای   م تسزی وقسیل اوتمینی م وی یخی مفصسی ادت: باه 

م ز  م وی،ین  دؤال از این میظنی بتساقد رتمیی بی راقش  صسمتهی  ویگ به ص اقتصیف  یشه
 بیتد. 1ما عی م  هتی  نال قی

بنا  وشانیح   3«غنیزة نسه»یی  2ننایی هنقی ابتمیبً این مطسب ر بی ة ادتفیره از غنیزة ننمه
ی ون  از طنر تدنی ویانم  از ماد  مزی چیوسسدای ا بایف     4هی هی  مختسفی ازومسه هی ین وسره ودیده

هاییی کاه میقیاد ویاگ باه مطیلعاة ر یاق         ویسیغای  صایر  بیتاد؛ ودیاده     باه کماک   د   م کیتانل  
های    یکای از  اه  این : »م5پاتی ه کنره 5نسقه که ونمه س  هییدلی ویشیییدهی  اوتمینی قییز را قد. همین

ون از چیز  ادت کاه ایان    هی ب یی  ویچیده ادت که نسل م آری  آن  هییی دیره م متعصییقة وشنیح ودیده
ر  ما ع اط ا قدا ی که آیی اص ً تساهد  رال بان مواسر   «. کیید ردته از قسی یدنین بدان انتناف می

کییاد کاه    ننایی همیقید غنیزة ون  یی نصییقیت موسر را ر یی صین؛ م ب ایی   هکان مای    غنیزة ننمه
ر ر  م الالی بدمن هناصاساقی یاک    ی تیید قتی ة ه تسر   وسقیح از آن ادتفیره میاین ودیدهی که بنا

                                                                                                                                              
1.  rational conduct 

2.  supposed gregarious instinct 

3.  instinct of the herd 
4.  mob-excitement 

5.  professor Findlay  
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ر  و ات س    1تییدای هنرنناییقاه   غنیزة صیص بیتد. به قظن منی ایان کای  ر  ما اع وسدال باه  مان     
قسنی اق،یزة میژه بنا  وشنیح  هتی  ومعی ادت. انن تمی طییعت آرمای  ا اصاسبً یای ر  ر واة امل     

 م6پا  قییز قخساهید راتت. کییدی به چیین اق،یزة میژه اوتمینی هنض
هیی ا تصایرراقینی متخصصاین    کیمانی بیسلسژی ت تییدینی  مان ر  ما عی آن ردته از  مان

تییدای   قاد امای بای م ان  صایطن از وای ی  یای ویمعاه        مید آمسزش م ری،ناقی که به غنیزه ن  اه 
وقسیال  ا م اتالیمیً از غنیازه باه دامت  هتای         م زقد وی دس سه نسال  ا کسوایه کییادی    اوتییف می

هی  هنایید اوتمینی ا که نم ً از رل   کییدی بدمن اییکه آن  ا ر  ویچیدنی اوتمینی هدایت می
یکای از    تاسر ا وعالیاب کییاد. ایان      ییباد م بای آن رننناسن مای     آن ر  رقیی  ما عیی ونیین مای 

باه   ی ویهای ا  از نسامال  ن م مسناة ویچیاده  ادت که از میای  3م وزءق،ن  2هی  مغیلطة تییع قمسقه
ونرازر. به این رلیل که نسامل زییر  ر  م ایئل اوتماینی رصیال ه اتیدی      بن دی یک نیمل می

 مدسدة زییر  بنا  وسدل به این مغیلطه موسر را ر م مالیممت ر  بنابن آن ب یی  رتسا  ادت.
نسقاه کاه    دبل کیی ؟ هماین وساقی  صنرم زاقه ادت ر   ابطه بی مسقسا غنیزهی چ،سقه می

رهای : آیای غنیازه ویهای باه معیای         ی ً اتی ه کنری ی ب ت،ی را ر به ویدخی که به این دؤال مای 
وساقاد اب ای  غنیاز   ا قیاز تایمل تاسر کاه ر   هتای           های   طعای  هتای  ادات یای مای       تیسه

دی،ن  ا باذف  تسر. انن آن  ا به املی مقدمر کیی ی غنیزه م صنر یکا  وذین مت سی می اقعطیف
کییدی زینا طییعت صنر آن ادت که  هتی   ا بن تنای  نسقینسن میطیق کید؛ امی انان رممای    می

وساقید بای ها  همکای   کییاد. غنایاز  طعای صساداتی  کیتانل نایی            ا بزذینی ی صنر م غنیزه می
می غنایاز  رهد م بی ی کی هی بن نهدة دیزمکی  م ارت ادت. ا ا   ا هشی  می قی تید: زقدنی رکمه

هی بیید به ققاس  هادایت تاسقدی وانم ش ییبیادی همیهیاگ م        آمسصتیی قییزمید معس  ه تید. آن
رهی تسقد که بتساقید به تکسی ارننذا  نمل کیید؛ م این قالش صنر ادت. صنر از یاک   دیزمین

زقادنی متیاسا م متغیان اق این      ا  ادات کاه   لقیظی کی  ننمهی ر  ذهن ادت؛ دایزمین ذهیای  
نیاسان یاک    کیدی باه  قنم   دیصته ادت. از اقنژ  صیی بیب  غنیز  ادتفیره می موسرش  ا

رهاد وای    های  ا آماسزش مای    نینر که ر  ردتندش ادات م آن  اه ن مسار صیمی  ا به صدمت می
طسیادی بای    که بتساقید بنا  وقالق هن هدهی که ام ر  دن را ر م به هن طنیالی که تنای  مای  م تی

رهد چ،سقه بای وسواه باه تانای  مسواسری       زن بخساهدی به ام آمسزش میه  کی  کیید. انن منر 

                                                                                                                                              
1.  individualistic psychology 

2.  common fallacy 

3.  particularism  
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وساقد رل ام  ا به ردت آم ر م چ،سقاه واس از ویانمز  از ام بمییات کیادی ام  ا ر  م این        می
بایل ویباد  وقات واأرین      کید که بی تنای  بیل اقطیی  ییبدی بی این  ویچیدة  هتی    هدایت می

 اب ی  م ارتی ادت.
تسری متل اییکاه هنمیقادهی دانبیز   ا ویقشاین      یهی صنر ویقشین غنیزه قمیر  این ریدن
های  غنیاز  بایک      کید؛ ر  ایی یی اصلِ دیزمین بنونی کیتنل م اقتالیل اقانژ   دنبیز  ری،ن می

ادت. ر  ما عی صسر  صنر بیلتی غنیز  ادات م ر  بیشاتنین کای بنری ایان اصاط ح ومییال باه        
نینر. بیساقی  وی بد  آن  ا را قد  هی  ذهن  ا ر  بنمی هعیلیت رهی مالیی هی ونکیب م دیزمین
ییهت،یی میقصن به اق ین ادت: تیید بتسان آن  ا بای دانبیز  مالیی اه     م ویهی از میظن ر وة وسدعه
ی باه هنمیقاده   مس ع بهرا ان تده ادت م  صیص صسر ما ر ومع ر وه هی  کنر که به رلیل وساقییی

 تسر. بدل می
تییدای   های   مان  رارهی  طییعی میژنای  بی وی ی  بیساقی ی وی ی  بشن یکی از بنمنر  مالیی ه 

واذین ادات کاه از     هاییی امکاین   بقی کنری . این هنایید ویهی بانا  نسقاه  هی  آن اق ین ادت که ر بی ة
مادااطة صاانر ر   یلااب یااک کاال اوتمااینی  مسهیاات باایب  غنیااز  بنصس را قااد م واای بااد  بااه 

تسقد. این کال باه هازا ان طنیاق باه رقیای  بینمقای ویدا           رهی می یده دیزمینوذین م  تدییب اقعطیف
ا  ر  ر من صسر ادت م همیشه اتاکیل ودیاد     هی  متیسا م بیلالسه نسیدی همچیین تیمل اقنژ  می

قهد که آن  ا بن این ادی  کاه بهتان یای بادون از قاسا  ادیمی باداقی ی ون ای یای           می  از زقدنی  ا ویش
هی  غنیز  امی آمسصتیی ا ق یتیً ریبت ادت م وی واییی کاه باه       . بییین م ارت ا ظنهیت قیمی اققطی  می

تسری رلیل چیداقی موسر قدا ر که هکن کیی  امنمز قسارنین قاژار   منبس  می هی  غنیز  ظنهیت  این
 م بای  اقاد  ای ی به تکل مق سدی بی آقچه ر   مزنی   یصن بسره یی ژ میی که اکتن می از آن آمده 1وسویی
وساق اتی  هازا  کاسرک آن     اقدی وفیم  را قد. انن مای  م  ی  کنرهی وی،یده م وسصیف کنرههی  آن

های ه اتیدی ابتمایبً هایر وفایم        هییی کیای  کاه امانمز ر  نهاسا ه     زمین  ا بییم ی  م ویی،زین بچه
قادی  داق  مای وی  ا اباهی صاسر م    تدقدی به به  مش می بز گ میهی  آن کنری . مق سدی م بظه قمی

 می. ةتسر ر دت متل بالی کنرقد که امنمز بیز  می هییی می صساقدقد م ر  کل بیز   مزقیمه می
بیبصنهی میظس  می ر یالیً از طییعت آرمی چی ت؟ اننچاه ایان نیای   اصاسبً باه تاکل       

  ا های  وسان بی ر تای ق ایی آن   نینری امی بدا ل ده معیی را ر که می میهمی مس ر ادتفیره  نا  می
زماین باه    واساقی  ر  ما اع م ها     رهی  می هی  ا از یکدی،ن ومییز  از یکدی،ن متمییز کنر. م تی آن

 تسر؟ یک دؤال همیش،ی وید  نسیی ی آیی طییعت آرمی رنننسن می

                                                                                                                                              
1.  Teutonic 
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نیانر م   وساقد به معیی طییعت میقصناً م ارتی اق ین بیتد که بی قطفاه تاکل مای    املی می
زقی  ر  زمین وسلد موسر را قدی امای راقاش    سی ادت که بد  میتک هی  بی هی م ظنهیت اق،یزه

هی قدا ی ؛ چناکه صسر  ا واز باه تاکل نیمال وسداعة اوتماینی بانمز          طعی چیداقی ر بی ة آن
کید م رلیسی قدا ر وصس  کیی  که ر   کید  وغیین می  دد که این طییعت به رهید. به قظن می قمی

 م7پر  هزا  دیل ویش متفیم  ه تی . زمین وسلد صیسی از اودار صسر مت ً
یای   1بیتاد کاه بای اتاکیل دایرة ویسقاد صسرمایقی        وساقد به معیی طییعت اوتمینی رمیی می

تده ادات همیشاه م    میژه صیقساره م هم یی،ین که مشخص  نینری به تکل می« هی  املیه ننمه»
سبً منکاب از بنصای   نذا قاد. ایان طییعات اصا     وی وی بدمر  به یک طنیق بن هنر وأرین می همه

هی م اب یدی  اوتمینی املیه ادتی از  ییل آنیهی از صسیشاتن ر  ا ویای  بای ری،انانی      ننایش
کاه بای    2نشق به وذینهته تدنی رلخاس   از اقتالایری مقیکای  م هها  ر دات م غسا  اوتماینی       

ر  « رمیطییعت آ»نینر. به قظنی این بنراتت بی آقچه میظس  می از  ادتیقدا رهی  ننمه تکل می
وان از بیلات    هی  نیر  ادتی وطیبق ب یی  زییر  را ر. میظاس  مای چیاز  ب ایی   طعای      صقیت

بیلی امان  بییایر  م هنانیان ا      راقی  بی این  م ارتی ادتی که اننچه اکتناً چیز  ر بی ة آن قمی
یره هی  مسال رم اهتا   انن ق،سیی  وهیقی ا ر  زقدنی اق ین ادت که ر  وی ی  بیدتیقی م نزا ش 

صاساقی  کاه بانار ان یسداف از ام قفان        تسر. بیایبناین م تای مای    م قیز اکیسن م ایی ی ییهت می
ریدقاد کاه ود تاین ام  ا بیشاتن از      وساق تید بی مهنبیقی بی ام صقیت کیید چسن مای  راتتید م قمی

شاتن  این طییعت اوتمینی ب ایی  بی «. الیتهی طییعت آرمی همین ادت»نسیی   بالیه رمدت را ر؛ می
 ر  دنادان وهاین صیسای    »ناسیی    نسقاه کاه مای مای     واذین ادات م انان آن    از م ارت رننناسقی 

های تاکل    هی  صسرمایقی کاه ایان طییعات آرمای ر  آن      ی به این رلیل ادت که ننمه«تییه ادت
های وغییان    یدی طییعت آرمی بای آن کیهی وغیین  بیییرین  نینر وی بد  تییه یکدی،نقد. انن این می

 صساهد کنر.
میاژه ر    بنراتت دسمی از این نیی   موسر را ر که چیدان ها  غینمعماسل قی اتی باه    

تاسر. وعنیاف آن آداین قی ات امای       مقیدن م معییب طییعت آرمی کشیده میهییی که به  بقی
تاسر؛ میقیاد    هی ر  تییداییی چیاز  ادات کاه اقاساا صایص  هتای  وسالای مای          وفیم  آن از  یسی

کای   یای    طسییی کی آمد  یای قیکی آماد ی مقیهظاه      یی صسحصسرصساهی یی دخیمومید ی وعد 
نیانر م نییصان   ا ما ر    نیی   ری،نی از کسیت ایان ایاده هیصاسه مای     هی. به وید م  م امتیل آن
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هی م قهیرهی  صیص ه تید. طییعت آرمای ر  چیاین مفهاسمیی     کید که بیصل مقعیت بقی می
ماداطة ناسامسی    کیدی باه  تی   که ر  آن ظهس  میبی بیبونین ر وة وغیینا  همناه ادت؛ زینا  ه

وساقاد اکیاسن صسرصساهیقاهی قیکی آمادی      نذا قادی معماسبً متغی ان ادات. مای      که بن آن واأرین مای  
کی  بیتد م چید دیل بعد ر  همین مقعیت یی امقیا ری،ن  داخیمومیدی   طسب م مقیهظه ویگ
م  نیانر  کیاد مای   باه ام  م مای   طسبی کی آمد م متن ی بیتاد؛ طییعات آرمای هان آقچاه  ا      صسح
ا  ادات   ا ویی  مطنح ادت مغسطه  ا  که ر  این ونین مغسطه کید. تیید معنمف رهی می دیزمین

نسقاه نمال    نینر کاه همیشاه هماین    م قتی ه می کید هی  صیص نمل اق ین اتی ه می که به تیسه
تسر که ویگ م طماع   کید طییعت اق ین بیتغین ادت. نفته می صساهد کنر م بییبناین هنض می

هی  طییعت بیتغین آرمی ه تید؛ همیشه بی ی صساهیاد میقاد. ر  مالیبالی ازآق یکاه ایان       ویشکش
تاسقدی تایید بتاساقی  قتی اه ب،یانی  کاه        یی وقت تنای  صیصی کیتنل می تسقد امس  قیودید می

 طییعت آرمی به این مفهسیی وغیینوذین ادت.
وذین  ادت م بیایبناینی   که میژنی اصسی آن آمسزشونی طییعتی ادت  امیی به مفهسی نیی

قیوذین قهیرهی م  هتی  متغینی وغیین کید. انان آن  ا   میظس  ویدیل تدن به مییع وییین لزممی قدا ر به
وساقی  والنیییً ر  هن طنیالی آن  ا به صدمت نینی  ر دت متل مکیقیک بیهستی که  بشییدی  می

 میره م بنکت  ا ونکیب کید. وساقد به صسادت صسر  ساقین نیی می
 

 ها یادداشت
ی باه  1وساقی  م تالل از نیمل اوتمینی یی اکت یبی تسری این ادت که می  دیمی که مکن  قیز مطنح می ا  . مغسطه1

اقاد کاه    نین  کیی . بییبناین بنصای از قسی ایدنین مادنی تاده     طنیالی قالش نیمل م ارت  ا ر  اق ین اقدازه
نین  هسش طییعی م تالل از مقای  اوتماینی ادات م     یکی از معیی هی  اقدازه هی  هسش ر  ا وش آزمسن

اقد. امی ازآق یکاه  تاد ذهان بای هناییاد        تده  ا اریی  کنره هی ر  بین مسل بن دی و تی م ارتی بنصی مسیت
 م تالل از آن هنبیل بهوساقد  رار می اوتمینی همناه ادت پ .ک. هصل دسیمی میطالی قی ت هنض کیی  بنمن

های  زبایقیی دایبالة     وسان به تاکسی متالیندکییاده بای وفایم      هی  ا می هنایید بیتد. ر  ما عی قتیی  این آزمییش
 اقدازة م ارت وسقیح رار.  صیقسارنیی آمسزش م تغل به

2. The Origin of Species, chap. Viii. 

تای قیاز مواسر راتاته بیتاد کاه       . ظیهناً بیید ر  کیی  بیلت اب یدی م ارتیی بنصی دایزمکی هی  نصایی م ار  3
بیییاد امای    اق،یزقد. بنصی آن  ا قسنی مع ل مای  هی  مختسفی ویسقد رهد که آن  ا بنمی اب ی   ا به مقنک

تیی  ادت. اییکه اقساا نایی کای کنر میقیاد مییزناة تخصایی       ر  این صس  ی مظیفه بل آن بن نهدة  مان
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تاسقدی بییاد ماس ر مشایهده      های قیاز بناق،یختاه مای     بای آن اق،یزقد م  اب یدی  صیصی میقید نصییقیت  ا بنمی
  نا  نینر. 1م تالی 

از چیپ قخ اتین میانایش ایان کتایف میتشان        که چید دیل وس 3رمنیل ونمه س  مک 2تییدی اوتمینی  مان. 4
 تسر. نیسان یک کی  ادتیقدا ر ر  این زمییه وسالی می تدی امنمزه به

5. An Introduction to Sociology, p. 72. 

ق یت رار ابهیی صسر  ا وی بد زییر  از قیچه « غنیزة نسه» ا بیید به  4 دد این اقدیشه که  هتی  ومعی . به قظن می6
نینری ک ی که ب یی  از آن به مفهسمی وقالینآمیز ادتفیره کنره ادت وای هس افة قادرمکناویک صاسر  ا      می

 وین بخشد.

 ادت. 6طییعت اصیل آرمیهش مهمی بی نیسان قسی یدة وژم 5. ونمه س  ا .ال. رس قدایک7
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