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សមត្ថ ភាព សមាយោគ1 ដែលយ្វ ើយោយមនុសស ជា មា៉ាសុ៊ីន នន
ប្រជាា យលើសសត្វ មិនដមនសថ ិត្យៅប្ត្ង់ថា មនុសស ជា សត្វ
យោក ខ្ព ង់ខ្ពស់ជាង សត្វ យ

ោះយេ គឺ វាសថ ិត្យៅយលើ សមត្ថ ភាព

ដែលមនុសស ោចមានលេធ ភាព យប្រើសយ ើស វាង សកមម ភាព ព៊ី
ឬ យប្ចើនោ៉ាង ដែលមាន ស៊ីល្ម៏ កនុងចំយោមយ
យ

ោះ។ ស៊ីល្ម៏

ោះ គឺ រញ្ចល
ូ ប្ពមគ្នា នូ វ ្មម ជាត្ិផ្ទាល់ រស់ខ្ល ួនជាមនុសស,

រ ស្ថថន្មម ជាត្ិ ដែលខ្ល ួន ស់យៅ និង ចារ់ នន ្មម ជាត្ិ។
ែូ យចា ោះ រយប្មើសោមួ យ ដែល មនុសស យប្រើសយក វា មិនដមន ជា
រយប្មើស្មម តា យៅតាម គណ

ក ប្រយោរន៏ ត្ិច ឬ យប្ចើន

ន យ
និង រ័យរំនោះ ួម រស់ ត្ោ
ា និង សភាវគត្ិ យៅយលើ វន័
រស់ខ្ល ួនផ្ទាល់ ដត្រ៉ាុយោ
ណ ោះយ ើយ យប្រោះ សកត ិយស ពិយសស រស់
មនុសស គឺ យស ើភាព នន រយប្មើស រស់ខ្ល ួន កនុងឋានៈ ជា មនុសស
មានប្ាជាា ហ្ា ឹងឯង។ ដត្ មនុសស យោយស្ថ ខ្ល ួន មាន ភាវ ូរ
ែូ ច សត្វ វាោច ចាត្់េុកដែ ជា ភាវ ូរែុល ប្រមូ ល ួមសំយ ច
នូ វ យសចកត ៊ីប្ត្ូវកា , សភាវគត្ិ, ត្ោ
ា និង កា ងរ់ងល់ ប្គរ់
ដររោ៉ាង ដែល វាមានប្រត្ិកមម វាងគ្នានិងគ្នា យៅកនុងប្រកា
ស្ថំញំ ដត្ យៅេ៊ីរំផុត្ កា ប្រមូ ល ួមទ ំងយ
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ោះ ជា ចល

ចប្ក

សមត្ថ ភាព សមាយោគ ; capacité combinatoire។

ឩ ប សៅ េ ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ៥ េី ហា ២ ០ ១ ៧
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(mécanique) សំរារ់ សំគ្នល់ នូ វ ច នត្ រស់មនុសស ដែល វា
គ្នមនមាន ចំយរោះសត្វ ។ ែូ ចយនោះ មនុសសមាាក់ មាន កា ឃ្លាន
យហ្ើយ ដសវ ង ក មហ ូរចំណ៊ី សំរារ់ រំាត្់ គំោន រស់ខ្ល ួន ែូ ច
សត្វ ពិត្ ដត្មានច នត្ យៅកនុង ចល

ចប្ក។ ែូ យចា ោះ មនុសស ជា

មា៉ាសុ៊ីន ្មម តា ដត្ ជា មា៉ាសុិន ដែល ួមរញ្ចល
ូ យប្គឿងជាយប្ចើន
ន
យែើ យៅតាម ស្ថ ព័ន នន វធានទ
ំងឡាយមួ យ សមុកស្ថមញជាង
មា៉ាសុ៊ីន នន សត្វ ។ ែូ ចយនោះ សត្វ មាន សភាវគត្ិ នន កា កា
ន ដត្ យសចកត ៊ីប្ត្ូវកា
រ៊ី វត្

រស់មនុសស វា មានយប្រៀរយលើ សភា

ន ណាណណ មានកា អរ់ ំ
វគត្ិ រស់សត្វ យប្រោះ មនុសស មាន វចា
ន ន៏ នន មនុសសជាត្ិ។ យមាាោះយហ្ើយ យស ើ
ដែល ជា ម ត្ក នន កា វវត្ត
ភាព មិនដមនប្គ្នន់ដត្ ជា ាត្ុភូត្ ននចិត្តនិយម ដត្រ៉ាុយោ
ណ ោះ
យ ើយ គឺ វាជា អត្ថ ស់ពិយសស រស់មនុសសជាត្ិ ដត្មត ង។ យស ើ
ភាព ពុំដមន មានន័យថា មនុសស ប្ត្ូវ ស់ យៅកនុង្មម ជាត្ិ ឬ
តាមចារ់្មម ជាត្ិយ

ន យស ើភាព ចារ់យផត ើម
ោះយេ ផទុយយៅវញ

មានយៅេ៊ីោ ឬ យពលោ ដែលគ្នមន្មម ជាត្ិ គឺថា មនុសស
ោច មាន រយប្មើស យកផល វូ ស៊ីល្ម៏ យោយខ្ល ួនឯង សំរារ់ខ្ល ួន
ឯង កនុងចំយោមផល វូ ទ ំងឡាយ។ កា ប្រយុេធ រស់មនុសស យែើមប៊ី
យោយមានកា េេួ លស្ថាល់ នូ វេំហ្ំស៊ីល្ម៏យ

ោះ គឺជា ចលក

នន អភិវឌ្ឍន៏ នន ស្ថ មត កថា2 កនុង ប្រវត្ត ិស្ថស្តសត៕

2

ស្ថ មត កថា2, dialectique, សមត ៊ីប្រោំងប្រដរង, រកយប្រកួ ត្ប្រោំង។

ឩ ប សៅ េ ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ៥ េី ហា ២ ០ ១ ៧

