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پیشگفتار
«هنگاامی هاه هاارن کن هیست ساااک باا اجتاگ کی یا میهننت ،تظ اه ،تبل غ و غ ه،
تخس ن هتف آتهاسک .کما در ع ن حال ،در کث کان کی یا  ،ت ازی یتات هسب میهننت؛ ت از
به اک یامعه – آتچه وس له به تظ میرس ت به اک هتف تبتال میشسد».
مارهس ،دس نسش ههای کق صادی-فلسفی ( ۴۴۱۱آثار)۱۱۴۴۴ ،

تهادانهت ان عارضاهی مارهسا سا پسامارهس ،شجافی عی ق و مزمن ب ن تظ و
هنش کسک .کان نسسک بهواژه در کم سازماندهی تجسیی بارز دکش ه کسک .کلب ه در
کانجا روی سااخن با ف ه خ هت ان کیزکی ینبش سااسس ا ال س ا ی کسااک هه به دتبال
کان نسسک ،هس و ف کسک اایی لاز ت سک.
بتالی تسان هسا نت .ب کی تشاخ
هاافی کساااک کتاتهی به دور و ب اسد تظ هن تا کز ساااسای تلا های بیوقفه در
ت ییهی آثار مارهس و پژوهشااگ ی در مباتی تظ ی کو رک مشاااهته هن و کز سااسی
داگ  ،ب تامهها ،ب ات هها و مسکضع سازمانهای نستانسن رک.
ب ن کان دو ساایکن ی نساا درهی عی قی مسیسد کسااک .ه دو بهمسکزکت ه در
حال ح هککتت .تتکال و تعاملی مشاهسد ت ساک .در کث حراسر پ رتن نن ن شجافی،
ه ناااه اجی کز کان دو ی اااان پااا رک کز م ااتودهی یغ کف اااای اسد ف کت میناارکرد،
تااسکساا ه با زباتی تجل میهنت هه تافی مسکزان تظ ی اا عیلی اسد کوسااکت تا آنیا
هه به معراال سااازماندهی م بسط کسااک ،تانهان هل هی مفاه بن ادان مارهساای
دربارهی ن زوکرنی روکبط کی یاعی در یهان مسیسد ،و یامعهی بتال پساس مااهدکری
به هناری نرکش ا ه میشااسد؛ تسنسای تقت یامعهی معای ا  ،شااجل ،م سک و هتف اک
سازمان س اسی رک درب تیین د.
کانهه کهث ساازمانهای ساسسا ال س ی تاهنسن مسیسد ،نه آتها هه زماتی ف کن
شااتتت و نه آتها هه ن وهی م شااجل کز کعراااای ورزاته باقی ماتتتت ،اسد ،ف سه ی
شا سهی ساازماندهی کی یاعی شتتت هه علیکلقاعته معارض آن بسدتت ،باات س منشاء
مباحث یتاتی ن دد و ت از به مفهسمی تسان کز ساازمان و سازماندهی رک در ما کاجاد
هنت.
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هدف چیست؟ وسیله چیست؟
«رکبطهی غاا ینتی ،اک ب هان ق اسی  Syllogismکسک هه در آن ف یا ِ سسبژه س ،با
ع ن ی اارج کز اسد با وکسااطهکی هه آندو رک به وحتت میرساااتت ،کم زکج ااف ه باشاات .کان
وحتت ،کز ساسای هنشِ هدفمند و کز ساسای داگ  ،وسا له کسک؛ اعنی ع ن ی هه مس ق یا
مط ع هتف شته باشت».
هگل ،منطق هسنک ،بنت ۶۰۲

در وکژنان معیسل سا اسای ،کیطلاحی رکاا کسک بتان عنسکن هه «هتف وس له رک
تسی ه تییهنت ».ظاه ک عبارت تاشااااساا هکی ت سااک .کما در نن ن نزکرهکی ،هتف و
وس له تسبک با اجتاگ کرتباطی ااریی دکرتت .حال کن کان عبارت رک معجسس هن و
بگسئ «وسا له هتف رک تسی ه تییهنت» ،کان اک هیاننسای کسک .اعنی در س شک
اااریی کرتباااط ب ن آندو ،تغ ی کاجاااد تج دهکا  .در نن ن رکبطااهکی ،اسدِ هااتف
بهعنسکن اک کم ِ عا ِ تام ع ن ،و به قسل هگل «هتفی ه کتینت» اا م تود و مشااا وط،
مف وض کساک .درحالی هه غاا ینتی زماتی کز سا ش ی «بیه کن» ب اسردکر مین دد
هه اصلک تج اتیک م تفع شته باشت.
اک ف یا  ،بهعنسکن «هل ی کترایامی» ،ط کحی تقشهکی اارج کز ف آانت م کِ
ع ن اک مسیسد ت ساااک .به ب ان داگ  ،ف یا به مثابهی اک بتال در کانیا و کهنسن
درونماتتنار کسک .ون ته ،ع ن ک تسبک به هتف به ب کب کاس ادهکی مبتل مین دد هه
یاا فا اصاال ی ابزاری پ تک میهنت .اعنی اسد تع ناابی ننان هتف ه کتینتی ،در
حت اک «شجل» ،شجلی فاقت م سک ،باقی میماتت؛ غاا ی بتون م اتجی هه ویه ااص
و م سکی مشااخ رک کز م ان ب میدکرد .به عبارت داگ « ،هتف» در درون «وسا له»
ی
حراسری «تهف ه» اا «ذکتی» دکرد .هتف ،بازنشااای و یا کحک بخشا تن به سسژن ِ
درونِ کبژه و کز آنیا ،به تعامل رساتتن ع ن ک و ذهن ک کسک.
به داتهی هگل« ،کاته» ،فعل کااف گیِ وکضااان ننان وحتتی کساااک .ب عجس ،در
غااک باوری ه کتینت ،حلقهی وکسااط به دو پارهی معارض منقساا میشااسد ۱هنشاای
ساسبژه س و کبژهکی هه بهسان اک کبزکر تقش بازی میهنت .نن ن هنشی هه وکبس ه و
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مأاسذ کز «کرکده» کسااک ،کبژه رک اجساا ه کز م سک تهی میهنت و تهاا ا کتهتک ع ن ک رک
هاتف مین د .اعنی باهطسر باالقسه ااا «کاتهآلی» ،آتچه هساااک رک معتو میکتگارد.
ماحصاال ننان کرکدهکی دق قا هیان کسااک هه پس کز کتقلاف ف کتسااه اا کتقلاف که ب در
دورهی «ت م تور» شاهت آن بسدهکا .
مه  ،ت ک ت ک و بتِ کرکده ت سااک ،بلجه تفس کرکدهکی کسااک هه «کاته» رک مغلسف
اسد ه ده باشات .پس پ سا تتی کسک هه بازتاف کرکدهن کای در سازمان و سازماندهی
ن ساک به باور تساسانتهی م ن حاضا  ،منشأ تظ یِ کق تکرن کای در روکبط دروتی و
ب وتی اک تشاااج لات سااا اسااای در کرکدهن کایکی تهف ه کساااک هه اسد رک یااگزان
پ کهس س کت قادی-کتقلابی میهنت.

ارادهی فردی و ارادهی جمعی
«وضع ک آلیان در کوکا ق ن نرش ه هاملا در تقت ا د عیلی هاتک کتعجاس ااف ه کسک...
هاتک به "کرکدهی ت ک" یااا ف قاتع بسد ،ح ی کن هاملا بتون ت جه بیاتت .کو ت قق کان ت ک
اسف رک ،هیاهنگی ب ن آن و ت ازها و کتگ زههای کف کد  ،رک به یهاتی ماورکای من قل ه د .هاتک
تع نات کرکدهی بسرژوکزی ف کتسه رک هه منشأای مادی دکرد به اسد-تع ناابیِ م ضِ 'ارادهای
آزاد' ،کرکدهکی در اسد و ب کی اسد ،تبتال ه د».
هارل مارهس( ،آثار)۶۱۴:۲ ،

کن اسدهامگی و کق تکرن کای ت جهی منطقی کرکدهن کای کسااک ،کرکدهی «عا » اا
«یاامع» ،ییع یب ی کرکدههاای کف کدی اسدبن ااد ت ساااک .هااملا ب عجس .دق قا ب
زم ناهکی کز کرکدههای منف د کساااک هه اک «م هزاک» ،اا کرکدهی ف دی وکحت ،کمجان
ظهسر می اابت .نه در ساطن یامعه ،نه در درون اک کت اداه ،ییع ک و اا تشج لات
س اسی ،ویه عا رک تییتسکن به اک «ق کردکد» ییعی ،ح ی وق ی «دکوطلباته» باشت،
ف وهااساااک .ویه عا مفهسمی هیّی ت ساااک .هی نطسر ا د عا اا ا د عیسمی .کن
نن ن بسد« ،هل ک» به ع ن ک اا مفهسمی آشااف ه و دره مبتل میشاات .پ سااش کان
کسک هه نه ن زی کعرای اک سازمان ،اا اک «هل کرنات ک» رک به ه پ ستت میزتت
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باه دااتهی ماارهس ،اک «هل» زتته رک باات کب تک به تع نات ساااادهت و لااههای
تاازک ت ی کز تج ااتکت ف وهاساااک تا ب سکن با وسااااطک کدرکک مفهسمی ،به «هل ی
کتراایامی» دسااک اافک« .هل ک کتراایامی ،هل ی در کتتاشااه ،و در وکقع م صااسل
کتتاشاا تن و کدرکک کسااک( ».ن وتتراسااه ،ص )۴۰۶ه مارهس و ه هگل در تقت
«ق کردکد کی یااعی» ژکن ژکک روساااس ،ویه عا رک با مفهس هل ک اا یامع ک م تبط
ک کف کد
میهننت ،ته کانهه اسدسا تسشاکساازی رک وکبسا ه به ا د بیوکسطهی تکت ِ
هننت .دروکقع هیانطسر هه مارهس در تقت فلسفهی حق هگل به وضسح تشان میدهت،
ویسد ااک کتسرا اهی م ی هز ااا دول ی مق اتر ،و ف د یاامعاهی متتی ،لاز و ملزو
اجتاگ تت.
ف د یامعهی متتی ،ف دی کساااک هه ب کی کو هل هی کشاااجال م نس کی یاعی در
حج اک «وساا له» کسااک .ب کی کف کد یامعهی متتی ،هل کی یا بهسااان ضاا ورتی
اااریی پتاتکر میشاااسد .در کانیا ،یامعه ،اا اک مج یع ،تسااابک به ف د هیچسن
قترتی مس قل و ع نی به تظ میرست هه بهیای تجس کرتباط آناهاته و م قابل آنها
باا اجاتاگ  ،اسد آتهاا رک تابع و مط ع آن مسیسداک اسدمخ ار میهنت .در ع ن حال،
ف د ت ز با کتصاال اا ت ل ل ب دن اسد در آن هل ک مجازی کساک هه بهتسعی کحسااس
تسکتینتی و قترت میهنت.
درنن ن وضاع ی ،روح هیبسا گی و کشا کک اک کی یا اا تشج لات س اسی،
باژنسن شاته ،کز هن ل کعراای آن اارج شته ،و کز اک هس یِ هاذفِ ع نی ب اسردکر
نشا ه – «ن زنسته» میشاسد .بتان سان در درون یسرتبنتی اک تشج لات ،تقس
هاری بهویسد میآات هه عجسب ن دکنِ تقسا هار کی یاعی در ب ون سااازمان کسااک.
کان تقسا هار ح ی کز سلسلهم کتب درون اک مج یع س اسی مهلکت کسک ن کهه
ف د رک قطعهقطعه میهنت – اجی دوتتنی میهنت ،کعلام ه پخش میهنت ،شاعارتساسی
میهنت و بهطسر الایاااه هار یسااایی کتجا میدهت ،داگ ی ط کحی ،ب تامهرازی و
بهطسر الایه هار فج ی میهنت؛ ه هتک در تس هاری هه کتجا میدهنت ،مهارت پ تک
میهننت .اجی «رهب » و داگ ی «تسده»ت بتاننسته کسک هه کف کد در ح ن عرساک ،کز
مشارهکِ فعال در تصی ن یها و سیکوسسی سازمان م و مین دتت.
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فتیشیسم و تشکیلات
«پ شش ط پ سس ن کتگلس و من به جمعیت کمونیستی هه سازماتی مخفی بسد ،حرف
هامل ه نسته کع قاد ا کفی کی هه کتسرا ه رک تشساق هنت کز مق رکت سازمان بسد( .بعتها ،لاسال
تفسذ اسد رک در یه ی مخالف آن به هار ب د»).
مارهس( ،آثار ،)۱۶۱۶۴۴ ،تامه به والهل بلاک ۴۰ ،تسکمب ۴۴۱۱

به داتهی مارهس ،عی قت ان نسااسااکِ مسیسد در یسکمع ساا مااهدکری ب ن هار
یساایی و هار فج ی کسااک .س ا شااک هژداس اهی هل هی علسمی هه یرف پ ج بنتی
ف آانت تسل تی شااتهکتت ،و به هل طب عک و اسد کتسااان بهعنسکن اک مادهی اا  ،اک
کبژهی م ض ،میتگ تت کز آنیا تاشی شته کسک هه ب ن مبنای هس ی و مباتی فج ی،
شااجافی عظ بهویسد آمته کسااک .کان شااجاف در ع ن حال ساا نشاایهی کیاالی
تخبهن کای در درون کحزکف ساسس ال س ی بسده کسک .یز دا پای عقبکف ادنی م د
عامی و نزکفهنسای دربارهی تقش «پ شاهنن کتقلابی» و ت ز کان باور سیا هه «آناهی
ساسس ال س ی» تسبک به اسد طبقه عاملی ااریی کسک ،ی فا تاشی کز هیان تقس
هار کسک هه به داتهی مارهس در وکقع ب آمته کز اک شجاف طبقاتی کسک.
درت جاه بهعسض رشااات هامل و آزکدکتهی کعراااای اک پ ج هی ییعی ،و تسل ت
«کتساان ساسسا ال سا ی» در ف آانت اسدهنشن ی تشج لاتی ،هنش کف کد به تج کر و
تتکو کعیالی مجات جی کساا اله میاابت و اسد سااازمان هه در کب تک وساا لهکی ب کی
رسا تن به اک هتف بسد ،تبتال به هتف میشاسد .وق ی ساازمان و سا تسشک آن به
غااا ی در اسد و ب کی اسد مباتل ن دد ،آن وقاک با پتاتهکی روب و مین دا هه تا
آن ف ش س تشج لاتی کسکت
ف شا س شجل ض وری پتاتکری تشجلی کسک هه اسد تشج لات و هس ی آن رک
به تقتا و س ا تسشااک کعرااای اسد تبتال ه ده کسااک .ف ش ا س ا عاملی کسااک هه
تعارضات درونماتتنار و م تفع تشتهی تشج لاتی رک متفسن میهنت .ف ش س کعرای
ساازمان رک به وسا لهی هتفی هه اارج کز اسد آتهاساک تبتال میهنت .اس ِد سازمان
«ساسژه» و سسژهها ،کبژههای مقایت سازمان میشستت .نناتچه نن ن سازماتی مسفق به
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هساب قترت سا اسای شاسد ،در آن یاسرت ته فقط کعرا بلجه هل یامعه رک م عسف
میهنت .ت جه هیان کساااک هه کز ل اا تاراخی بارها و بارها شااااهت پیآمتهای آن
بسدهکا  ۱کح اا و باازتسل اتِ هیان روکبط کی یاعیکی هه در کب تکی هار ف کروی کز آن در
حج «هتف» بسد.
پ سااش کان کسااک ۱نگسته میتسکن کز کان ن اهی تاراخی رهاای اافک آاا ب کی
دن نستی مفهس سااازمان و سااازماندهی ،نزانش کیااسلی کالاقی هفااک میهنت آاا
تعتال مق رکت اشاک درونساازماتی و تأه ت ب دمسه کساای س اسی هافی کسک آاا
تقت «ساات کل سا دمسه کت ک» ،با کانهه نامی به پ ش کسک ،معرل سازماندهی رک
ب ط ف میهنت آاا مشاجل کسااسای شجلِ اک تشج لات س اسی کسک و آاا اسد کان
شجل بازنسهننتهی م سکای مع ن ت سک پس رکه ا وج ن سک

دیالکتیک سازمان و فلسفه
«رهاای طبقه میباات تسساااط اسدِ طبقهی هارن م قق شاااسد .کزکانرو ما تییتسکت با
کف کدی هیجاری هن هه بهطسر علنی مینسانت هارن کن بیسسکدت کز آن هس نت هه اسدشان
رک آزکد هننت و کب تک باات تسساط کعرای ا اسکهِ کقشار بالاای و پاا نی طبقهی م سسط رهاای
پ تک هننت».
مارهس و کتگلس( ،آثار« ،)۶۱۱۶۶۴۱بخشنامه» ۴۴ ،س امب ۴۴۱:

ب ش کز اک ق ن کسااک هه ن کاشاای مسسااس به «هیست سا شااسرکای» در ینبش
ساسسا ال سا ی حراسری فعال دکشا ه کسک .کان ن کاش در ف آانت کتقلاف که ب و به
رهب ی آت سکن پاتههسک شاااجل ن فک .در ی اان کتقلاف کا کن ت ز ،کان ن کاش تظ ی
ظهسری بالفعل پ تک ه د .کان ن کاش «ییع ک آزکدی» رک تأسااا س تیسد و با کت شاااار
تش ا اهی «تاف مان» ،و با شااعار «تیا قترت بهدسااک تسدهها» ،کعلا ویسد ه د .تفی
سااازماندهی ه می ،تأه ت ب روکبط کفقی و غ ساالساالهم کتبی در درون سااازمان و
تصی ن ی با «کتفاق آرک» ،شاا شجل سازماندهی آتها بسد.
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سا هسفهای دههی  ۲۰و کاجاد سلطهکی افقاتی و کمن ی در س کس یامعه ماتع
کز تتکو فعال کهای آتها و ت ز بس اری کز سازمانهای داگ ن دات .بتان سان بار داگ
مساجل شات هه ویه عا  ،شجل سازماندهی ت سک .به عبارت داگ  ،کوضا کی یاعی،
شاجل ساازماندهی رک مش وط و م تود میهنت .کلب ه تساسنتهی م ن حاض در ه چ
یا تساخهکی حاضا و آماده ب کی حل معرال ساازماندهی پ تک تج ده کسک .نف یان
هنستی ت ز با هیال تسکضاع ی فا متالی مقتماتی ب کی ط ح مسئله و تلاشی در یهک
نشاااسدن ب ثی تازه کساااک .در ع ن حال باات پرا فک هه نا تخسااا ن در نن ن
مسا ی ،تغ یاسرت قر ه کز شجل سازمان به س شک سازمان و رکبطهی سازمان با
ی
کتتاشهی کتقلابی کسک .در کان یسرت ،ویه عا در معرل سازماندهی به سازمانده ِ
اسدِ کتتاشااه و داالج ک فلساافه و کتقلاف تبتال میشااسد .پس آتچه در دریهی کول
ض وری مین دد ،بازسازی ساا یان اسدِ تفج کسک.
آاا یای تعجب ت ساک هه آت سکن پاتههسک هه ننان قاطعاته در ب کب «بلشساس »
قت عل ه د ،در ع یاهی تظ ی« ،کم اسه ا س » لن ن رک ت س ن و تأا ت میه د
در وکقع آتچه لن ن رک کز سااااا ساااسسااا ال ساااکهای معایااا اسد تفج ک ه د ،ته
دسا سرکلعیلهای «نه باات ه د» بلجه بازساازی فج ی اسد و هنتوهاو راشههای
دااالج اک ماارهس در عل منطق هگال بسد« .دولاک و کتقلااف»« ،تزهاای آورال»،
«تبتال ینن کم اال سا ی به ینن دکالی» و شعار «تیا قترت به دسک شسرکها»،
هیگی ماحصال تجتات ساازماندهی تظ ی کو بسدتت .م أسفاته لن ن با تیا تغ کت و
تعتالاتی هه در «بلشاساسا » و رکبطهی بلشساکها با اسدسازماندهی هارن ی کاجاد
ه د ،بازسااازی فج یک رک به شاا سهی سااازماندهی حزف تعی تتکد .کزکانرو ،ب ن
داالج ک فلسافه و ساازمان الائی ب یای نرکشاک هه پس کز اکیاات سال هنسز پ
تشته کسکت
پس آاا میتسکن کدعا ه د هه در تجتات سازمانده ی تظ ی لن ن هیبسد اا تقطهی
هسری ویسد دکشک هه در معرل سازماندهی تیادان شت چنین ادعایی باید ثابت
شوود کما کان اسد مب ثی پ چ ته و مفصال کساک هه در ننجااش تسشا هی حاض
ت سااک .هافی کسااک کشاااره هن

هه هنتوهاو در عل منطق هگل ،در وکقع پژوهشاای
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تاتیا کسااک ن ک هه کو در آس ا اتهی کتقلاف ،پاسااخ اسد رک ااف ه بسد« ۱کاتهی پ کت ک،
ف کت کز کاتهی تظ ی کساااک ».کما لن ن به هشاااتکر هگل هه ه اک کز آن دو کاته به
اسدیِ اسد اکساااساه کساااک ،تسیهی تج د در حالی هه نا بعتی منطق ،به تعامل
رساتتن کاتهی تظ ی و عیلی کسک.
عل منطق هگل ب الاف منطق هسنک ،اک هلّ هامل کسک .منطق هسنک ،ه اف
تخسک «دکتشنامهی علس فلسفی» کسک هه فلسفهی طب عک و فلسفهی روح دو ه اف
بعتی آن رک شااامل میشااستت .هلا پاااتی منطق هسنک ،نرکر به «طب عک» کسااک هه
لن ن آن رک به «پ کت ک» ت ییه ه ده بسد .کما عل منطق ،به طب عک ا تییشاااسد.
در آنیا هگل پس کز کشاااره به نرکر به طب عک ،تسضاا ن میدهت هه اسد طب عک به
وکساطهکی تبتال میشسد هه کاتهی منطقی رک با فلسفهی روح پ ستت میدهت؛ یاای
هه «هس ی آزکد ،اسد رهاسازیک رک به هیال میرساتت».
کماا لن ن هه پ شت پاساااخ اسد رک ااف ه بسد ،تهتنها به ییلات پاااتی عل منطق
تسیهی تج د بلجه تسشاااک« ۱کز کانیا به بعت ن ز مهیی ویسد تتکردت» شااااات کان آن
تقطهی هسر در بازساازی فلسفی لن ن باشت .پس کز که ب  ،هیه ن ز وکبس ه به پ کت ک
شت؛ هیه ن ز ح ی کمجان «بازنشک» س مااهدکری.
کما عصاا ما داگ تییتسکتت به تامجفی بسدن فلساافی لن ن بساانته هنت .وظ فه و
نالش ه تسالی کساک هه مارهس س مارهس رک ب کی اسد حلایی هنت .کان بینیان
هار دشااسکری کسااک .کما باات کز یاای شاا و ه د .و ب کی کان مه  ،ه چ یاای به کز
«تقت ب تامهی نستا» ت سااک؛ کث ی هه مارهس آن رک به هی که اک تسااخه کز وا کسااک
ف کتسسی هاپ ال ،ب کی رهب کتی هه اسد رک «مارهس سک» میپنتکش نت ،کرسال ه د.

پیگفتار
هگل در بنت آا پتاتکرشاناسی روح ،دو تس «سازماندهی» رک ب یس ه می هنت؛
اجی ساااازمااندهی اسدیس و آزکدی هاه تااراخااا باهویسد میآات ،و داگ ی،
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«ساااازماندهی» کدرکک کتتاشاااینتکته« .دکتشِ مطلق» به معنی وحتت ه دو تس
سازماندهی کسک .کما ه دوی آنها در اک «یامعهی تسان» ،حفظ و تفی مین دتت.
«ینبهی داگ ی هه روح کز آن رکه به دت ا میآات ،تاریخ کسااک ،ف آانتِ شااتن در
قلی و دکتش؛ اعنی اک ف آانتِ اسد-م اتجین ِ آناهاته – روحی هه ب وتی شااته و در
زمان تخل ه شاته باشات .کما کان شاجل رهاساازی ،هیان تهی ه دن اسد تسسط اسد
کسک؛ تفی ،تافی اسد کوسک.
کان ف آانت ش اتن ،ح ه ی آرک  ،ساالسااله کی کز یااسرتبنتی های روحاتی ،و اک
ناال ی تجسااایی رک باهتیاااش مینرکرد هه ه هتک کز غنای هل روح ب اسردکرتت ،و
بهقتری آهسااا ه ح هک میهننت تا روح ب سکتت به تیام ک غنای یسه تفسذ ه ده،
آنرک یرف اساش هنت .کز آتجا هه نن ن دساا اوردی بهمنزلهی آن کسااک هه روح به
فه آن تاال شته ،اعنی درک هاملی کز یسه اسد بهدسک آورده کسک ،نن ن دکتشی
به معنی تی هز اسد ب اسد کسک؛ وضع ی هه روح هس ی ب وتی اسد رک ت ک ه ده و
تااجساااا ویااسدی اااسد رک بااه حاافااظ ااااطاا ه ماایساااا ااارد( .درونروی
 Erinnerungاا )Recollection
ی
هتفِ کان ف آانت ،نشاااش ژرفای هسا ی روحاتی کسک؛ کان هیان مفهس کدرکه ِ
مطلق کساک .درت جه ،نن ن نشاااشای بهمعنی م تفع ه دن «عیق» و «سااطن» ،اا
تجس بعت مکانی آن بسده ،و ف داک اسدبن ادِ دروتیک
در حج ط د اسد ،ب وتی شتتش ،و اا هسب یسه

رک تفی میهنت  -منف ی هه
کسک .نن ن نشااشی در ع ن

حال تجسا زمانی آن کساک ،بتکن معنا هه کان تجس ااریی ااف ن بنا به س ش ش
اسد رک ت ک ه ده و کزکانرو درآن وکحت ه در «سااطن» مجان و ه در«عیق» اا
دراسد ،بهس میب د.
هتف هه دکتش مطلق اا روحی کساک هه اسد رک هیچسن روح می شاناست ،مس
ح هاک اسد رک در حفظ و ااادآوری یاااسرتبنتیهای روحاتی پ تک میهنت؛ آنه به
هیان ویهی هه آن یسرتبنتیها بهاسدی اسد مسیسداک دکرتت و هیانطسر هه قلی و
روحاتی اسد رک سااازماندهی میهننت .حفظ آن (یااسرتبنتی)ها ،کز ینبهی هساا ی
آزکدشاااان با تیادی مشااا وط ،تاریخ کساااک؛ و کز ینبهی کدرکک کتتاشاااینتکتهی
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 اعنی،  ه دوی آتها با ه. عل ِ رو های پتاتکر شااتن دکتش کسااک،سااازماندهی آتها
 درآنِ وکحت حفظ و م م روح مطلق رک،تاراخی هه کتتاشااینتکته کدرکک شااته باشاات
.شجل می دهنت
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