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 یداقتنا یا34انشناور رب یداقتنا #"!

 *نا,+کش لئوناما
 

 ەد#کچ

A>;چ زا س= و >;خا یاهههد رد رو8ظون یداقتنا یاه1انشناور
B

 CاداراDنردم تس= مIور مس Jازفا هMەدا8ن ش 
 ەدش لDد^ت 1انش ناور ەزوح تاحالطصا ن,+تدماسV+پ زا DT هJ یداقتنا 1انشناور ناونع ەزورما .تسا
 gmش هJ تسا یداقتنا ناسانشناور حالطصاهJ یوس زا ددعتم ijالاقم زا لgشeم هک bcلتخم یاهدلجم .تسا
 یاهنامتراCد |;}ا رد ،ناونع نیا لDذ ،ددعتم یاهمو,زوپمس و اهسuارفنک ،اهلانروژ .تسا دqلوت لاح رد ەوبنا
 اD صاخ ەزوح کD هک نیا زا j;شIب یداقتنا 1انشناور ،عقاو رد اما .دنوش� ەدDد 1انشناور ~ا{شuاد
�ش ،دشاij Jاعلاطم یاهتشرناqمqه Jچ ه;jط هک تسا یqbc سا زا �1ان یداقتنا یاهدرک,ور زاeqربارب رد لاص 
 یاه1انشناور ەدن}ارپ و هنوگ چراق دشر .تسا هتفرگ رب رد ار 1انشناور یدرکرا� و �iانعم نارحJ لح
 ره زا شIب دDاJ هچنآ ،تسا ملع کD هJاثم هJ 1انشناور قیمع نارحJ زا �اح c>;چ ره زا شIب دوخ یداقتنا

 ناسانشناور یاعدا مغ>;لع .د>;گ رارق �c,رات 1ررب دروم �jخانششور و �jخانشتفرعم رظنم زا دوخ ،c>;چ
 تماق رد 1انشناور دوخ رو8ظ اJ نامزمه ا^,+قت و شIپ اهههد ،یداقتنا 1انشناور ،بلاغ نا,+ج یداقتنا
 هJ یرمع دوخ یداقتنا 1انشناور رگDد ترا^ع هJ .تسا ەدش زاغآ ،تشاد ار ندوب ملع یاعدم هک ��uاد
  یداقتنا خــــ,رات نیا زا یداقتنا �jیاور هi� JاDتسد اما .تسا هتشاد نارحJ رد ەراومه شuاد نیا یازارد
 یداقتنا ¡لع 1انشناور زا یا�iامنزاJ هئارا مزلتسم تسا ەدش ەدنار هqشاح هJ ەزورما هک یداقتنا 1انشناور
 یداقتنا 1انشناور« هjc J£خادرپ یاج هJ ام هک درک ناونع هنوگ نیا ناوت� Tس¢وگ,و ول زا ندناتس ماو اJ .دراد
 .مqنک تکرح »عافترا یداقتنا 1انشناور« کD قلخ یوس ه�j JسMاJ »قمع یداقتنا 1انشناور« و »حطس
 -یداقتنا >;غ و یداقتنا زا معا- بلاغ نا,+ج 1انشناور �cکشراتخاس)زاï )J رد هک یایداقتنا 1انشناور
 یداقتنا qmلحت دروم ار 1انشناور �jخانششور و �jخانشتفرعم ،�jخانشانعم ،bcسلف نارحJ ا8نت هن و تسا
 تکرح رد و هتفرارف فِ  >;سفت یاهزرم زا -عافترا یداقتنا 1انشناور- ەدنورالاgm Jش هJ ه¬لJ ،دهد� رارق
 زا i� �mامش تسخن هک تسا نآ رب ²س ثحJ نیا رد .دزاد̈;ب نا8ج >;یغت هJ کqتارپ و رظن تحاس qTت¬لاDد
 1انشناور یاهدرک,ور عاونا ،یرظن یرظنم زا مود هلحرم رد .دوش هئارا یداقتنا یاه1انشناور زورب و رو8ظ
 1انشناور یراج و خــــ,رات ەژورپ ćرعم نمض ،موس هلحرم رد و ،دوش یدنبهق^ط رت�m یاهەزوح رد یداقتنا
 .دوش� ćرعم ن,µگDاج یدرک,ور -عافترا 1انشناور- �jسIسکرام

 

 نردم تس= مDاداراC ،عافترا 1انشناور ،�jسIسکرام 1انشناور ،یداقتنا 1انشناور :ا+ەژاود#ل&
 

 

 
 یاهش¸نج 1انشهعماج هتخومآشuاد ،تI·+ت و مqلعت هفسلف و خــــ,رات دشرا سانشرا� نا,+کش لئوناما *
Tنهرف ه,+ظن ��MدنازاJ ،وا رثا ن,+خآ .تسا اqمدا«آ ناریا ەا{شuاد رد راgمه رگشهوژپ و ¹امتجا

B
 :�c,رات-

  .)۲۰۲۲ اqمدا«آ ناریا ��هوژپ-¡لع تاراشeنا( ،Tس¢وگ,و هqT Jت¬لاDد یدرک,ور
 



 نا%$کش  |۸۰

  

 <انشناور ِدقن ،نارح4 رد ش/اد#پ

 س= یوروشÁهqسور رد ناوت� انیقD ار نآ صخا
 هJاثم هJ 1انشناور .تفاD ۱۹۱۷ �;ت}ا بالقنا زا
Dن رد ا8نت ،لقتسم ملع کqدوخ مهدزون نرق مود هم 
 icاسuا ناور مو8فم لوح نافوسلqف bcسلف ءارآ زا ار
 ەا{شMامزآ یزادناەار اJ ا^لاغ �iادج نیا .درک ادج
 ناملآ ک,c̈;یال رد ۱۸۷۹ لاس هJ تنوو مل8ل,و
 و �iرجت 1انشناور رو8ظ .دوش� صخشم
 دوخ ەار کqتارپ و هفسلف ندراذگرانک اJ هناDارگدرگرا�
 شIپ رد 1انشناور ملع ندا8ن ناÉqب یوس هJ ار
 ناسuا هJ یرظن درک,ور درط و �iادج نیا اما .تفرگ
 رد قیمع icارحJ ادتبا نامه زا وا ناور و ~اÊآ و
 هک روطنامه .دروآ دDدC ار رو8ظون 1انشناور
 حالطصا هJ هک تنوو مل8ل,و دوخ ،دوش� ەدهاشم
Cرعم 1انشناور ملع ردć یاراد نامزمه دوش� 
 1انشناور DT :دوب فلتخم 1انشناور ود
 یرگDد و �iرجت ¡لع هJاثم هJ ک,ژولو,c>;ف
 دروم رد qbcصوت ¡لع هJاثم هJ مدرم 1انشناور
TناÌود نیا .icاسuا شÉک تالوصحم و نا·ز ،تاداع

B
 

 �jخانشبصع ،�iرجت ،ک,ژولو,c>;ف ەزوح ود ناqم
 و 1انشناسuا ،1انشهعماج ەزوح و فرط کD زا
Tنهرف تاعلاطم

B
 راqسÍ و دراد دوجو c>;ن زورما هJ ات 

 j;شIب 1انشناور ،عقاو رد .تسا ەدش ەدj;سگ
 دقن و هشقانم لحم ،شÎÏخ لوحت رد هک دوب ��uاد
 هJ اساسا بتاgم نیا هک دوب دوخ فلتخم بتاgم
 ،نیداÉqب ijوافت رگDدکD اJ یرظن ظاحل
 >;بعت هJ .دنeشاد �jخانششور و �jخانشتفرعم
 یرظن بتاgم تافالتخا مامت تش= رد Tس¢وگ,و
 ¡لع DT ،دراد دوجو ملع ود 1انشناور
 مqناد� ام و .�jسIلا,+تام ¡لع یرگDد و �jسIلآەدDا

 کD هJ ماجناÑ هک تسا �jسIلا,+تام ه8بج نیا هک
 فالتخا نیا ١.دش دهاوخ رجنم ¡لع 1انشناور
 c>£نچمه و تنوو دوخ یاهرا� نورد رد ملع ود ناqم
 �cعD وا Òع مه 1انشناور بqقر بتکم ود
 1انشناور و ،وناتنرب ِنادجو 1انشناور
 زا >;بعت ن,j;8ب دDاش .فونچس ناویا �jسIلا,+تام

 
  )۲۰۱۹ ،اOمداNآ ناریا ەاJشIاد تاراشFنا( نا&Dکش لئوناما همجرت ،>انشناور رد نارح5 34&رات یانعم ،*س)وگ&و ول١ 
*نهرف ه&Dظن 4̂[ب هط5ار رب لمأت ،سومرفد سVلونام ٢

a
 ،اOمداNآ ناریا ەاJشIاد تاراشFنا( نا&Dکش لئوناما همجرت ،کOتdلاcد و 34&رات-

۲۰۲۱(، ۴۰. 

Jمه نارحIشT
B

 ¡ئاد دقن اJ طا^ترا رد 1انشناور 
 c>£تسخن زا DT ار ەزوح نیا نورد رد ��تکمانÔب و
 -۱۹۰۳ رjc;یلوپ ژرژ ،1انشناور یدج نادقتنم

  :تسا ەدرک ناqب۱۹۴۲

 زا 4ا3ش1اد یاهخاش ناونع ه* (انشناور
 زا اA B@ارگمزج زا هن ،لوا یا8ه8د زا ،ش1اد
 دوجو زا هJل* هچراGکB یرظن راتخاس
 \]عم ناد* نیا .دربS جنر راQسO »تاداقتنا«
ا `اوت ا* (انشناور هک تسا

a
 فلتخم لاbش

  ٢.تسا ەدش فQصوت دقن

 1انشناور دقن اJ هک دوبن رjc;یلوپ ا8نت هتبلا
 رب �cتبم 1انشناور شدوخ >;بعت هJ اD یزاوژروب
 زاغآ Ñ ،�امضنا 1انشناور ،1اqس داصتقا دقن

 لرا� وا اJ نامزمه .دوب یداقتنا 1انشناور نا,+ج
 ول j;م8م همه زا و  رگناوسÉیب گ,ودول ،رلهوب
 ەار هJ ار »1انشناور دقن« نا,+ج Tس¢وگ,و
 و یداقتنا راثآ نیا �امت مغ>;لع اما .دندوب هتخادنا

-هناDارگدرکرا� درک,ور کD تDا8ن رد یدج
 م«اح برغ رد م�تسد 1انشناور رب هناDارگتا^ثا

  .دش

 یداقتنا یا+<انشناور ش/اد#پ و ا+نارحA 4اوت

DT الد زاDهک ¡8م ل Jنیا ات دش ثعا 
 رد صوصخ هJ ارگتا^ثا-ارگدرکرا� 1انشناور
 دDدرت �i دوش م«اح و هتفرگ قنور متسIب نرق لDاوا
 icامزاس فادها اJ ارگتا^ثا 1انشناور زا ەدافتسا

 نا,+ج 1انشناور هJ هچ نآ .دوب ¹امتجا لj;نک و
 رد هک دqشخJ رگلj;نک و روحمشuاد ijردق بلاغ
 ،ف,+عت هJ )سانشناور ناصصختم( اهەژوس نآ
 ��مارگ >;بعت هic- Jاسuا یاهەژبا لj;نک ،>;سفت
 و �jلود فادها اJ اتسار مه دوخ -ناتسدورف
 ،عضوم >;یغت نیا .دنتخادرپ تسدارف یاهدا8ن
 هJ 1انشناور یارب ار یدا,ز 1اqس یاهدماqپ

 هJ هطلس ماظن تمدخ رد و ەد̈;سu�� Ñاد ناونع
 �jخانشناور شuاد نیا رگDد >;بعت هJ .دروآ ەارمه



 ۸۱ |یداقتنا یاه6انشناور رب یداقتنا *()

Dع�c هجدوب یاراد مولع وزج هک دنمدوس ¡لع 
�ژوس ماقم درط اJ تسا

Ù
 یزاسq²بط و ناسuا 

Aەژبا ەا{Dاج
B

 �jیعقاو دqلوت و تqعقاو ششوپ اJ وا 
 ربارب رد و ەدوب ناوتان مدرم هک تشاد ناعذا q²بط
 و دنeسه موتحم و رو8قم دوخ یور  شIپ راتخاس
 یوس زا jc£خاسنوگرگد و >;یغت ناgما هنوگ چیه
 نارحJ مغ>;لع الاح ،1انشناور .درادن دوجو ناشMا
TناÌود

B
 ب¸س هJ دوخ نیداÉqب �jفرعم و 

 راچد نارحc J>£مه زا �1ان یاهیدرکرا�ژک
Jپ یاهنارحqس یدرکرا�-یدماqن ¹امتجا و 1ا;<c 

 هJ ات دش بجوم اهدماqپ c>£مه عقاو رد .تسا ەدش
 j;سÍ رد ١»یداقتنا یاەدوت« سومرفد >;بعت

 ناونع هJ ۷۰ ههد ¹امتجا یاهنا,+ج
 نا,+ج 1انشناور هجوتم یداقتنا یاه1انشناور
 .دوش برغ رد بلاغ

 دDدج ¹امتجا یاهش¸نج رو8ظ اJ ۱۹۶۰ ههد
 و ەژورپ ،فادها اi� Jاهش¸نج .تسا ەدش هتخانش
Jدج نارگ,زاDاد یاهش¸نج .دuوجشi� Jناونع ه DT 
 .درک رو8ظ ههد نیا رد اهش¸نج نیا ن,+تصخاش زا
 c>£تسخن ەا{شuاد نورد رد و ش¸نج نیا نورد رد
 و ¹امتجا مولع یاهدرکرا�ژک هJ یدج یاهداقتنا
Jاهداقتنا ههرب نیا رد .دش ح+طم 1انشناور رتدع 

 درک,ور یدمآرا«ان هجوتم و �jخانششور اتدمع
 مولع رد q²بط مولع زا یرادر·ÜÎلا و �iارگتا^ثا
 اJ یداقتنا ەزوح دنچ ههرب نیا رد .دوب ¹امتجا
 :درک رو8ظ نوÝانوگ فادها

 ماظن ناونع هJ هن نا·ز نآ رد هک icا·ز شخرچ •
 mمع ناونع هJ ه¬لJ یروتسد نیدامن

 ،عقاو رد .دش ح+طم icاهذالاc>£ب و زاستقqقح
 تقqقح jc£خاسرب زا یاەویش ناونع هJ نامتفگ
 �iارگتخاسرب ه,+ظن jc£فرگ قنور بجوم
  .دش ¹امتجا

 نیداÉqب یاهداقتنا jc£خاس ح+طم اJ هک مسIنیمف •
Jج راتخاس هÉ� ج وÉیس�j عماوج رب م«اح 
Cع^ت و رالاسردqبلاغ رد ار دوخ را� رگض 

 درک,ور تعÑ هJ درک زاغآ لوا جÎم یاهش¸نج
 هک �iاج ات داد شj;سگ ار دوخ یداقتنا-یرظن

 
 .۴۵ ،نامه  ١

 ناونع هJ نون}ا ،>;ئوک و �jسIنیمف 1انشناور
 1انشناور یاهەزوح ن,j;م8م زا هخاش ود
 .دنeسه ح+طم یداقتنا

Tنهرفارف 1انشناور •
B

 ەزوح ارگزکرم>;غ و 
 ²س هک تسا یداقتنا 1انشناور زا یرگDد
 �jخانشناور تاعلاطم رد ار یروحمبرغ ات دراد
Jحم 1انشناور ¹ون هmرظن زا ارگ|;کت و ارگ 
Tنهرف

B
 .دDامن لد^م 

 و ەدش درط کqمدا«آ ەزوح زا هک c>;ن یوا�ناور •
Jبدا هqه و تا;c م لقنgه^نج ،دوب ەدرک نا 
-¹امتجا یوا�ناور رو8ظ اJ ار دوخ یداقتنا
 و هناوا�ناور یدرک,ور .تخاس ح+طم یداقتنا
 رد هک نردم ناسuا icاور تالgشم هJ یداقتنا

 >;سا یدعJ کت و هنا{qبدوخ زا icا8ج
 .تسا ەدش رگنار,و و ەدزباتش نویساc>;نردم

 شÏرا کش �i یداقتنا وا�ناور ن,+تصخاش
 .تسا مورف

 زا یرگDد ن,وانع تسIل نیا هJ ناوت�
 c>;ن ار یداقتنا دنوس= اJ فاضم یاه1انشناور
 یاهتسر8ف ەزورما هک �c,وانع .دوزفا
 دوخ هJ ار یداقتنا 1انشناور یاهفراعملاةریاد
 یداقتنا یاه1انشناور نیا اما .دناەداد صاصتخا
  ؟دننک� دقن ار یc>;چ هچ اساسا

 یداقتنا <انـــــــــــشناور و Iامتجا-<ا#ـــــــــــس نارح4
 رگننورب

Jسگ و رو8ظ ا;jش CاداراDیاهانبم نردمتس= م 
 یاه1انشناور زا ~وبنا رو8ظ یارب یدDدج
 رب زکرمت ،اهتDاور نال� درط .دش مهارف یداقتنا

 یاج هi� Jارگگنهرف ،ەدن}ارپ-mحم یاهدرک,ور
 و اهمتس دقن و یوا«او ،1اqس داصتقا رب زکرمت

 شMادqپ و عطاقتم و ه^ناجدنچ یاههطلس
 ،روحمنامتفگ و ارگراتخاساس= یاهدرک,ور
 هک دش یایداقتنا یاه1انشناور رو8ظ یاههنیمز
Jرب هâc م8م زا;j,ب نرق رد اهنآ نIرد متس Jەراشا الا 

 ار دوخ هجوت یداقتنا یاه1انشناور نیا |;}ا .دش
Jس هq1انشناور ندش1ا Jتکراشم و معا روط ه 



  نا%$کش | ۸۲

 شuاد هک^ش هطساوب متس و هطلس ماظن رد نآ
 .دننک� فوطعم صخا روط هJ تردق

 ۱۹۷۰ ههد زا 1انشناور هic Jو>;ب یاهدقن
Jسگ وس نید;jش Dتسا هتفا. DT م8م زا;j,نیا ن 
 نآ رد هک دوش� طو·+م تلوم� ەژورپ هJ اهدقن
 ناسانشناور زا ۱۹۶۰ ههد رد اg,+مآ عافد ترازو
 بوکÑ رد ��هوژپ یاەژورپ ششوپ تحت

 ەدش ەدافتسا c>£تال یاg,+مآ شخi�Jاهر یاهش¸نج
 هJ یداقتنا ناسانشناور زا هتسد نیا فده ١.دوب
 تسا ٢»1انشناور یزاس1اqس« سومرفد >;بعت
J1انشناور یاهدرکرا� هک فده نیا ا Jیاج ه 

 و ناتسدورف هJ سکعلاJ ،ناتسدارف یرازگتمدخ
 نیا هJ ت8ج نیدJ .دDامن تمدخ متس تحت دارفا
 دقن یاج هJ هک دوش� قالطا icو>;ب اهداقتنا
 و 1انشناور �jخانششور و �jخانشتفرعم
 نآ icو>;ب یاهدماqپ هJ نآ icورد نارحJ هjc J£خادرپ
 هک دوش� ب¸س رما c>£مه و دنراد هجوت
 یروما ار اهدماqپ نیا mصا نا,+ج 1انشناور
 رود هJ و ¹امتجا طJاور زا �1ان ،1اqس و icو>;ب
 mصا نارحJ و دنک bjلت  1انشناور ملع لصا زا

  .دزاس نا8نپ ار 1انشناور

 دـقن ،QRخاـنــــــــــــــشهـعماـج و QRخاـنــــــــــــــشتـفرعم ِنارح4
 TUاوژروب <انشناور

 jc£فر ارف اJ یداقتنا 1انشناور رد مود یەزوح
 یاه1انشناور هچ نآ و ف icو>;ب دقن زا
 رد 1انشناور تکراشم ،نردم تس=  یداقتنا

 متس و ضqع^ت دqلوت و لj;نک و هطلس نا,+ج
 �jخانشهعماج و �jخانشتفرعم دقن هJ ،دنمان�
 ەزوح نادقتنم هچ نآ اهنآ رظن زا .دنروآ� یور
 لولعم دوخ ،دننک� ەراشا نادJ تسخن
 1انشناور �jخانشتفرعم و یرظن یاهضرفشIپ

 �iاوژروب هعماج j;سÍ رد هک تسا بلاغ نا,+ج
 یدنبتروص نیا تاqضتقم یوس زا و ەدمآرب
 هJ .تسا ەدش دDدحت و روصحم ¹امتجا-یداصتقا

 
1  See to Irving L. Horowitz, The Rise and Fall of Project Camelot: Studies in the Relationship between Social Science and 

Practical Politics (The MIT Press; Revised edition, 1967). 
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 یانبم رب بلاغ نا,+ج 1انشناور رگDد ترا^ع
 یاهشMارگ هJ کم� اJ دوخ �jخانشتفرعم و یرظن

 زا یداصتقا-¹امتجا �iادزراتفاJ و زاسیدرف icالقع
 icاسuا تDدرف موادت و تqبæت ،ی>;گلgش هJ ناسuا
Jکت ەژبا ناونع ه£<c ا وuو یزاوژروب لوصحم ناس 
 .دزرو� تردا^م یرادهDامÑ دqلوت ¹امتجا طJاور
 ،1انشناور ،نادقتنم زا هتسد نیا رظن زا عقاو رد
 یاهدرکرا� و اهدماqپ �امت و تسا �iاوژروب ¡لع
 دننک� ەراشا اهنادJ نادقتنم ِلوا ەورگ هک یاbcنم
 اما .تسا �jخانشتفرعم لصا c>£مه زا �1ان

-یداصتقا یدنبتروص هک رما نیا دqیات مغرmع
 یاضف �iاوژروب هعماج و یرادهDامÑ ¹امتجا
 رارق 1انشناور راqتخا رد ار روصحم یا¹امتجا
 ~اÊآ نودm Jصا نا,+ج 1انشناور و تسا ەداد
 هناÌود دqلوتزاJ اJ نانچمه �c,رات cّ>£عت نیا زا
 هJ �امضنا ناسuا ¹Áاjc;نا ناسuا ،هعماجÁدرف

 یزاوژروب یژولوئدDا تاqح موادت و �iارگصخش
 یدقن ،دزادرپ� c>£کت ناسuا ت,µکرم موادت یارب
  .تسا ��لس اف و ćا«ان

 یزاوژروب ��uاد 1انشناور هک نیا ررکم رارکت
 یزاسزاJ ت8ج �1الت هنوگره jc£شاذگ رانک و تسا
 ه,+ظن تسVرا� مدع زا �1ان همه زا شIب نآ 1اسا

 1انشناور یاهنارحJ اJ هجاوم رد تسرد شور و
 یداقتنا یاه1انشناور نیا رگDد ترا^ع هJ .تسا

 و �jخانشتفرعم ،یرظن درک,ور رظن زا دوخ
 نیا |;}ا .دنeسه نارحJ راچد �jخانششور
 ەورگ صوصخهJ ەدش داD یداقتنا یاه1انشناور
 1انشناور یاهدر¬لمع �jخانشهعماج دقن هJ >;خا
 لا^ند هJ و دنeسه دودحم یرادهDامÑ هعماج رد
 یاهه,+ظن �cعD رتیاهشÏر لئاسم یداقتنا �iا,زرا

 هک ¹وضوم j;م8م همه زا و شور ،1انشناور
 رد .دنeسIن ،تسا نآ 1ررب یاعدم 1انشناور
 �jسIسکرام 1انشناور ەژورپ زا ام هک تساجنیا

 .م,روآ� ناqم هJ ت^حص
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 JاDام هک تشاد هجوت د Jرات ظاحل ه,�c Jود ا 
 هجاوم �jسIسکرام 1انشناور زا زیامتم عÎن

 یوروش رد راc J>£تسخن هک نآ لوا عÎن .مeqسه
 ندرک دراو لا^ند هJ هک دوب یا1انشناور درک رو8ظ
 1انشناور ه�j JسIسکرام ءارآ مqقتسم و qTناqgم
 هتسد وزج ناوت� ار 1انشناور زا عÎن نیا .ددوب
 èو .تفرگ رظن رد رد یداقتنا یاه1انشناور >;خا

 هک �jسIسکرام 1انشناور نیا رو8ظ اJ نامزمه
 ءارآ ندرک راJ زا لصاح و فاضم 1انشناور ¹ون
 زا یرگDد عÎن ،دوب 1انشناور رب �jسIسکرام
 لqلد هJ هک تشاد دوجو یداقتنا 1انشناور
 �jسIسکرام 1انشناور و دوخ ناqم یراذگهلصاف
 نکqلو درک¡ن ەدافتسا �jسIسکرام تفص زا >;خا
Jب تروص هÉqد شور زا یراتخاس و نیداDت¬لاqT، 
 سکرام qmلحت یوÜلا و �c,رات مسIلا,+تام هفسلف
 یوس هJ تکرح رد 1اqس داصتقا دقن و ،هDامÑ رد
 نیا .دوب ەدرک ەدافتسا ¡لع 1انشناور کD قلخ
 تفص هJ هن هک تسا ¡لع 1انشناور نامه
 داضت رد دوخ qTت¬لاDد تqهام رد ه¬ل�j JسIسکرام
Jگنوب8فآ رد و تسا یزاوژروب 1انشناور ا Jه 

 هJ ا�j DسIسکرام اتقqقح 1انشناور قلخ یوس
  .دور� ارف ¡لع اعقاو Tس¢وگ,و >;بعت

 زا یورارـف و یداـــــــقـتـنا یاـــــــ+<اـــــــنــــــــــــــشناور دـــــــقـن
 دوجوم <انشناور

Jفرارف ا£jc یداقتنا یاه1انشناور دقن زا Jه 
 روخ رد یا1انشناور تqلماع و قلخ یه,Îس
 رد تسرد .م,Îش� دراو ²قاو ملع کD یانعم
 رد �jسIسکرام 1انشناور ەژورپ هک تساجنیا
 زا 1انشناور نیا .دوش� هتفرگ ï نآ >;خا یانعم
 رد �c,رات مسIلا,+تام هفسلف و کqت¬لاDد قطنم
 .دنک� ەدافتسا ناسuا ~اÊآ �c,رات لوحت 1ررب
 ناسuا �cهذ یاهدرکرا� لوحت ،رظنم نیا زا عقاو رد
Jروص هij دDت¬لاqT و Jد تدحو اDت¬لاqT 
 1ررب دروم iéزج �mÁ و �cهذ�cÁیع ،هعماجÁدرف
 رد �jسIسکرام 1انشناور نیا دوخ .د>;گ� رارق
 زا کD ره .تسا هجوت لJاق �c,رات یاراد انعم نیا
 مسIلا,+تام تسVرا� هJ یوحن هJ ەزوح نیا ن,+کفتم
 icاسuا 1انشناور رد کqت¬لاDد قطنم و �c,رات
 رد ناوت� ار 1انشناور نیا یاههشÏر .دناهتخادرپ

Jسلف یاهثحbc آ و نهذ ،ناور لوحÊرد �دآ ~ا 
 ،ل{ه شÏرد,+ف ،ازونëسا خوراJ نوچ �c,+کفتم دزن
 و ،سل{نا شÏردرف ،سکرام لرا� ،خا·+ئوف گ,ودول
 گروئگ و ��مارگ وینوتنآ نوچمه اهنآ زا رترخأتم
 �jسIسکرام 1انشناور نیا زاغآÑ اما .تفاD چا�ول
Jیانعم ه 

 ەزوح رد »�jسIسکرام 1انشناور« ەژورپ رد
 دنچ ijالاقم و اهباتک همجرت هJ نون}ات 1راف نا·ز
 رد �jسIسکرام 1انشناور mصا نازاسنا,+ج زا
 زا یراثآ .تسا ەدش ەد,زرو تردا^م >;خا یانعم
 سIلونام ،وِس c>£سول ،Tس¢وگ,و ول ،�وم8لا دمحم
 هJ اqمدا«آ ناریا ەا{شuاد یوس زا نون}ات سومرفد
 .تسا ەدش �eïنم ەژورپ نیا ماجنا mصا زکرم ناونع
 ،چیلDا ،ازوز ،فونچس ،رjc;یلوپ ژرژ زا یراثآ c>£نچمه
DسفشوراT ت و�c د زا دنچDناسانشناور رگ 
  فده .تسا راشeنا و همجرت تسد رد �jسIسکرام
Jسکرام 1انشناور ەژورپ تسخن شخIس�j، لوتqد 
 نا·ز رد م� تسد ەزوح نیا �cیشIپ تاqبدا لاقتنا و
 1انشناور ەزوح ن,+کفتم |;}ا هتبلا .تسا 1راف
 کqمدا«آ mصا نا,+ج یهqشاح رد �jسIسکرام
 ��هوژپ زکرم ناqم نون}ا .دنراد رارق icا8ج
�jسIسکرام 1انشناور

 و اqمدا«آ ناریا ەا{شuاد  
 و نانوی ،هqسور-ەزوح نیا رد لاعف ¡لع ز}ارم ریاس
 âcرب همجرت رد یراgمه هطساوب -c>£تال یاg,+مآ
 و تسا هتفرگ لgش شuاد زا èاقتنا یاهک^ش ،راثآ
 هJ ناوتب اهیراgمه نیا j;شIب هعسوت اJ تسا دqما
 ما{مه �jسIسکرام 1انشناور شuاد دqلوت هلحرم
Jرما نیا .دش دراو ەزوح نیا رد لاعف ناسانشناور ا 
 یداقتنا و قیقد شuاوخ اJ زج دوب دهاوخن Iïم
 j;شIب دqلوت رد یراgمه و سj;سد رد �cیشIپ تاqبدا
 قلخ لا^ند هJ هک icاسانشناور یوس زا شuاد نیا
Dقح 1انشناور کqسه ¡لع اتقeاش .دنDد 
 �jسIسکرام 1انشناور نیا زیامت هجو ن,+تیداÉqب
 هJ ناوتب )یزاوژروب(دوجوم 1انشناور لJاقم رد ار
 iéاهزت زا مهدزاD زت رد سکرام لرا� درواتفگ زا 1أت
  .درک یدنبتروص هنوگ نیا وا خا·+ئوف ەرا·رد

 ~اÊآ و نهذÁراتفرÁناور ا8نت ناسانشناور
 >;سفت نوÝانوگ یاهەویش هJ ار )icاسuا درف(ناسuا

 ~اÊآÁناور ندرک نوگرگد Ñ رب اما هلئسم .دناەدرک



  نا%$کش | ۸۴

 یانعم هJ گنهرفÁدqلوت ¹امتجا طJاور(ناسuا
.تسا )سIس}ارپ و تqل�



 ۸۵ | یداقتنا یاه6انشناور رب یداقتنا *()

  

Bibliography 
Dafermos, Manolis, Athanasios Marvakis. “Critiques in Psychology-Critical Psychology.” 

Anntual Review of Critical Psychology 5, (2006):1-20.  

Dafemos, Manolis. Ta’amol bar Rābeteye beyne Nazariyeye Farhangi-Tarixi va diālectik 
[Reflection on the Relation between Cultural-Historical Theory and Dialectics]. 
Translated by Emanuel Shokrian. Iran Academia University Press, 2021. 

Horowitz, Irving L. The Rise and Fall of Project Camelot: Studies in the Relationship between Social 
Science and Practical Politics. The MIT Press; Revised edition, 1967. 

Rieber, Robert W, Jeffrey Wollock. “The Historical Meaning of the Crisis in Psychology: A 
Methodological Investigation,” In The Collected Works of L. S. Vygotsky, 233–343. 
Switzerland: Springer Nature, 1997. 

Vygotsky, Lev. Ma’nayeye Tarixiye Bohran dar Ravansenasi[ The Historical Meaning of The 
Crisis in Psychology]. Translated by Emanuel Shokrian. Iran Academia University Press, 
2019. 



 

  

 


