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هیالدیاػت ۴۰۰۲ساًیهيپیشاهَىسٍؽٍػاختاسػشهایِدسػالخَاًیذهتيًَؿتاسیػخيچِهیآى

ُکِدساتاقپالتاکیفَسٍمػَػیالیؼتتی .یتادبْتضادکتا ویٍّواتاساىاٍایتشادؿتذبتاهؼتلَلی صًتذ

ِجاکِاهااىایيهتيحفظؿذُ،اهاتاآىساًیدسچاسچَباصلیػخي پزیشبَدػتخٌاىتاتشاسی،حاؿتی

ساًیباتالؽ،دلت ٍصحوت بؼتیاسّایایيػخيفایل.اًذّایًادلیكآىحزفؿذُبٌذیسٍیٍصَست

جتادسایتي،الومذٍساصحال گفتاسیبًَِؿتاسیتبتذیلؿتذُاػت خاًنًشگغایواًیپیادُؿذٍُحتی

 ).آ.ح).کٌنًِاصایـاىتـاشهیصویوا

  

ِکتبة : هقسهِ  تطی ثَز کِ هتإؾفابًِ   ی ٍؾیغ ی هبضکؽ اهب پطٍغُ پطٍغُ. زض ؾِ رلس ًَقتِ قسُ اؾت ػتشهای

ِچِ زض قبلت ؾِ رلس کتبة  توبم هبًس ٍ آى کبضـ ًیوِ ی تَلیس  هٌتكط قس زض ٍاقغ تحلیلی اؾت اظ قیَُ ػتشهای

یي احط ؾتُطگْ زض ظهبىِ حیبت ًَیؿٌسُ اًتكبض یبفت ٍ زٍ رلس زیگط پؽ گطچِ تٌْب رلس ًرؿتِ ا. زاضی ؾطهبیِ

رب هبًسُ اظ اٍ تَؾفظ   ّبی ثِ ّبی هزلسّبی زٍم ٍ ؾَم ٍ اًجَُ یبززاقت ًَیؽ ی پیف اظ هطگ هبضکؽ ثط پبیِ

ًفس ٍ  ظ ی ؾطهبیِ ضا ثِ ّن گطُ هفی  گبًِ ای هحکن هزلسّبی ؾِ اًگلؽ تسٍیي ٍ اًتكبض یبفت؛ ثب ایي ّوِ، ضقتِ

ضٍ تهبزفی ٍ زلجرَاّبًِ ًیؿت، ثلکِ هغبثق ضطٍضت ٍ ضٍقی هؼیي ثفب   ّیچ زیگط ثی ّبی آى ثب یک پیًَس فهل

یبثس ٍ ّط فهل ضا ثِ فهل زیگفط ٍ ّفط    گبم حضَض هی ثِ اًس؛ ضٍقی کِ زض ّط فهل گبم زیگط چات قسُ یک

اؾت کِ تهَیطی اظ توبهیت یک  ػشهایِ زض ٍاقغ ثب قطائت ؾِ رلسِ. ؾبظز ی ثؼسی هطتجظ هی هقَلِ ضا ثِ هقَلِ

 .قَز هیوبى تطؾین  ًقبقی زض ثطاثط زیسگبً

ثٌسی ٍ چگفًَگی   ی فهل ، ًحَُػشهایِاغطاقْ زاقتي تهَضی ضٍقي اظ هٌغق حبکن ثط ؾبذتبض کتبة  ثی

ِ   گبًِ زض هزلسّبی ؾِ  ّبی اقتهبزی ی هابّین ٍ هقَلِ اضائِ ی زقیفق رسؿفتبضی کَتفبُ اظ     ی آى، ثفسٍى هغبلؼف

ِی  زض هقسهِ« ضٍـ اقتهبز ؾیبؾی»هبضکؽ ثب ًبم  ِزضآهس  ضا پیف کِ ثبیس آى( گشًٍذسیؼت ( اًگبقفت  ػتشهای

ی ًقس اقتهبز ؾیبؾی ذَز ضا ثِ ًحَی هَرع  قٌبذتی پطٍغُ ًی ضٍـثبض هجب ًبهوکي اؾت؛ ربیی اٍ ثطای ًرؿتیي

ّفبی فلؿفای هْفن     اهب پیف اظ پطزاذتي ثِ آى الظم اؾت زضذهَل ثطذی انغالح. زّس ٍ زضذكبى قطح هی

ّبی هغفطح قفسُ    ّب هجبحج ثؿیبضی زضگطفتِ اؾت ٍ تؼطیف ی ایي انغالح الجتِ زضثبضُ. تَضیحبتی اضائِ کٌین

 .ضًٍس قوبض هی ّبی حساقلی ثِ ب تؼطیفزض ایي رب تٌْ
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 ایفلؼفیّحتَضیحبشخیاصاصطال

اظ قطى ّزسم زض فلؿاِ ثِ هؼٌبی هطظکكیسى ٍ توبیع یک نات یب ذهَنیت : (determination) تؼیي -1

توفبیع ؾفرتی، ٍظى یفب ضًف       هخالً. اظ نابت ٍ ذهَنیبت زیگط زض یک قیی یب ؾیؿتن ثِ کبض ضفتِ اؾت

ِ  ی هحهَل ی ّوِ ٍ یب نات ٍیػُ. ؾٌ  ی هبًٌسا قیی ِ  ّبی کبض یب ًیطٍی کبض ثف ِ   هٌعلف ی  ی کفبال زض ربهؼف

 determinatio) «تؼیي ًای اؾت»ظػن اٍ  ثِ. طفتگ اؾپیٌَظا تؼیي ضا ثِ قکل هٌای زض ًظط هی. زاضی ؾطهبیِ

est negatio)  کطز کفِ   یِ تاؿیط هگًَ ّگل ثطای ایي حکن اؾپیٌَظا اّویت ظیبزی قبیل ثَز ٍ آى ضا ثسیي

ّگل ّط قیی ضا ػضَی ٍ رعیفی اظ یفک    .(omnis determinatio est nagatio) ّط تؼیٌی ًای اؾت

ثِ ًظط . سیس  ًویػٌَاى احجبت َّیت آى قییْ زض ذَز  ثِ گطفت ٍ ثِ ّویي زلیل تؼیي ضا نطفبً هیکلیت زض ًظط 

ی هخجت یک  ایي کِ ضاثغِ. پصیط اؾت  رعء اهکبىبی زیگط ًؿجت ثِ آى ّ ثب ًای تؼیي تط ثیفاٍ تؼیي ّط رعء 

 تط ثیف؛ اهب ثب زقت ضؾس هیی هٌای ثب ؾبیط ارعاء اؾت، ثسیْی ثِ ًظط  رعء ثب ذَزْ زض ػیي حبل ثِ هؼٌبی ضاثغِ

ّبی زیگفط   ، ثلکِ توبم تؼیيقَز ویًّب  ی هٌای ثب ؾبیط تؼیي قبهل ضاثغِ تؼیي نطفبً: ضؾین هیی ربلت ا ثِ ًتیزِ

زیگط ارعا، یک ثرف شاتی / ّبی زیگط ی هٌای ثب تؼیي ٍ اگط ضاثغِ. گیطًس هیی هٌای ثب آى قطاض  ًیع زض ضاثغِ

. ی شاتی ضا ًای کطزُ اؾتا ، پؽ تؼیيِ آغبظیي ضاثغِ(ػٌَاى ارعای یک کلیت ثِ)اظ َّیتِ تؼیيِ آغبظیي ثبقس 

 .گیطز هی، ًای آى ضا ًیع زضثطتؼیي زض ػیي احجبت َّیت یک چیع

تط ثطضؾی کٌین ثبیس ثگفَیین کفِ هفبضکؽ زض     قیقّب ًعز هبضکؽ ضا ز ی ایي انغالح اگط ثرَاّین ؾبثقِ

ًقس فَئطثفبخ ثفِ   . هٌای زاقت یی تزطیس ّگل ثطذَضز ی فَئطثبخ ثب قیَُ فلؿاِ تإحیطـ تحت ا ی رَاًی زٍضُ

ًحَی کِ زیگط  ٌس ثِک ضا اظ ٍاقؼیت رسا هی ّب ىکِ آ ثطز یهّگل ایي اؾت کِ ّگل تزطیسات ضا چٌبى پیف 

ثطای ًوًَِ، ّگل اظ اًسیكِ کِ هتؼلق . قًَس هیضٍ ثِ تزطیسّبیی پٌساضآهیع ثسل  هحتَای ٍاقؼی ًساضًس، ٍ اظ ایي

ّگفل اظ  . قفَز  هیاـ هؿتقل ٍ هزعا  قؼیکٌس کِ اظ هحتَای ٍا هیثِ یک هَرَز اًسیكٌسُ اؾت چٌبى تزطیس 

هبضکؽ ثب ًقفس  . زپطزاظ هیکٌس ٍ ثِ تَریِ ٍاقؼیت  هیی هزطزی کِ ثِ ّیچ اًؿبًی ٍاثؿتِ ًیؿت آغبظ  كِاًسی

 .ی تزطیس ّگل ثطذَضزی هٌای زاقت فَئطثبخ ثِ ّگل هَافق ثَز ٍ ثِ ّویي زلیل ثب قیَُ

کٌس تب ثِ تَضیح هكفرم ثطؾفس؛ ٍلفی اٍ ذفَزْ      هیفَئطثبخ ثط ایي ثبٍض ثَز کِ ّگل اظ هزطز حطکت 

هبضکؽ رَاى . ذَاؾت حطکت اظ هزطز ثِ هكرم ضا ٍاضًٍِ کٌس؛ یؼٌی اظ هكرم ثِ هزطز حطکت کٌس هی

ُ، ایذئَلَطیآلواًیٍلی اظ. اظ ایي ًظط پیطٍ فَئطثبخ ثَز ٍِ  یفَئشبتا تضّاییدسبتاس ثطذفَضز   فمتشفلؼتف

ی یفک اثفعاض تحلیفل ٍ ثطضؾفی      هخبثِ  ٍ ثِ اّویت تزطیس ثِ قَز هیی تزطیس ّگل زگطگَى  هبضکؽ ثب قیَُ

ِهفبضکؽ زض  . سکٌ هیل ػلَم ارتوبػی ف تبضیری تَرِ  یی هؿب ٍیػُ زض ظهیٌِ ثِ اظ تزطیفس هؼفیي    فمتشفلؼتف

 :سًَیؿ هی ػشهایِی چبح اٍل  کٌس، ٍ زض هقسهِ هیتبضیری نحجت 
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ی تزطیس  قَُ. ّبی قیویبیی هیؿط ًیؿت هیکطٍؾکَح یب هؼطفّبی اقتهبزیْ اؾتابزُ اظ  زض تحلیل قکل»

 «.ٍ اًتعاع ثبیس رجطاى ایي زٍ ضا ثکٌس

 .زّس هیتطی ًكبى  ثِ ضٍـ ّگل تَرِ ثیف گشًٍذسیؼِاٍ زض 

ّبی اؾبؾی یفک   ذهلتگَیس ػول تزطیس ثبیس  هیهبضکؽ (: زض ثطاثط تزطیس اؾبؾی)تزطیس تهبزفی  -2

ای کبال ثفطای تَضفیح    ی ههطفی ٍ هجبزلِ هخال رٌجِ. بی تهبزفی آى ضاّ زّس ًِ رٌجِپسیسُ ضا هَضز تَرِ قطاض 

کِ ضً  یک کبال ثطای تَضیح آى اهط فطػفی   ی اقتهبزی حبیع اّویت اؾت زض حبلی ػٌَاى یک هقَلِ آى ثِ

 .ضٍز هیثِ قوبض 

هٌظَض اظ  (determinant abstraction) :ٍ تزطیس هؼیي (general abstraction) تزطیس ػبم  -3

هكفتط  اؾفت    ّفب  آىی  ّبی هرتلف تَلیس ارتوبػی، چیعی ضا کِ زض ّوِ تزطیس ػبم ایي اؾت کِ زض قکل

ی اًؿفبى ٍ   ػجبضت اؾت اظ ضاثغِ...( ساضی ٍ   فئَزالی، ثطزُ)ّبی ثكطی  ی ربهؼِ هخال کبض زض ّوِ. تزطیس کٌین

 تفَاًین  هفی پؽ زض توبم ایي رَاهغ . کٌس هیکٌس ٍ عجیؼت ضا زگطگَى  هیاًؿبى ثط ضٍی عجیؼت کبض . عجیؼت

اهب زقت کٌیس کِ ایي تزطیس یک تزطیس ثؿیبض ػبم اؾت ٍ چیع ظیبزی ضا . ی تَلیس ٍ کبض ضا تزطیس کٌین پسیسُ

زض قفطایظ ٍ ثفب    قفًَس  هفی چطاکِ ّطیک اظ ایي رَاهغ، رَاهؼی ذبل هحؿَة . کٌس ویثطای هب هكرم ً

ضٍ ثْتط اؾت تزطیس، تزطیسی ثبقس کِ ایي ذهَنیت ٍ ٍیػگفی تفبضیری ضا زض ًظفط     اظ ایي. یيؾبذتبضی هؼ

، ایفي  کٌفین  هفی بی ارتوبػیِ زاضای ؾبذتبضّبی گًَبگَى چیع ٍاحسی ضا تزطیفس  ّ ٍقتی هب اظ زل ًظبم. ثگیطز

ض هكفرم یفک   اهب، تزطیس هؼیي ٍیػگی تبضیری ٍ ؾبذتب. تزطیسی اؾت ػبم کِ اضظـ هؼطفتی چٌساًی ًساضز

 .گیطز هیًظبم ارتوبػی ضا زضثط 

ی کبًت ٍرَز ًساضز ٍ هبضکؽ  ایي انغالح زض فلؿاِ (abstract determination): تؼیي هزطز  -4

ففطو  . هزفطز ثبقفس   تَاًس هیهٌظَض هبضکؽ ایي اؾت کِ تؼیي . ی اتربش کطزُ اؾتًیتؿ الیتآى ضا اظ ؾٌت 

پفؽ  . ًبهفس  هفی هبضکؽ چٌیي تؼیٌی ضا تؼیي هزطز . هزطزتط اؾتی ؾَز  ی اضظـ ًؿجت ثِ هقَلِ کٌیس هقَلِ

 .زقت کٌیس کِ گبُ تؼیيْ هزطز اؾت ٍ گبُ تزطیسْ هؼیي اؾت

 سٍؽپظٍّؾٍسٍؽاسائِ

زض کتفبة   «ضٍـ اقتهبز ؾیبؾفی »، ثِ ثرف هاسکغبی ّ پؽ اظ ایي تَضیح هرتهط زض هَضز ثطذی انغالح

 :گَیس هی(* فبضؾی ی تطروِ) گشًٍذسیؼِ 5ی  زض ثٌس زٍمِ ناحِ هاسکغ .گطزین ثبظهی گشًٍذسیؼِ
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ضٍ  اظ ایي. ضؾس هیگصاضز ظبّطاً زضؾت ثِ ًظط  هییک چٌیي ضٍقی کِ ثٌبی کبض ضا ثط اهَض ٍاقؼی ٍ هكرم »

، ًبزضؾتی ایفي  تط ثیفاهب ثب تإهل . ی توبم ػول ارتوبػی اؾت آغبظ کطز زض اقتهبز ّن ثبیس اظ روؼیت کِ پبیِ

 «.قَز هیًظط آقکبض 

ی ّؿتی ثحج ذَز ضا  ًیع اظ هقَلِ ّگتل .ّگل قجبّت ظیبزی ٍرَز زاضز علنهٌطكهیبى ایي ػجبضت ٍ 

ًگبضاًفس؛  اُ ضئبلیؿفتِ ؾفبز   ّفب  هبتطیبلیؿفت ظػن ّگل ثطذفی اظ   ثِ. کٌس هیقطٍع ٍ زقیقبً ّویي ًکتِ ضا تکطاض 

ت کِ اظ ٍاقؼیت هكرم آغبظ کٌین ٍ آى ضا هفَضز ثطضؾفی قفطاض    ّب کبض زضؾت ایي اؾ ىکِ اظ هٌظط آ چٌبى

ٍ فبقفس   کٌس ویاهب ثِ ثبٍض ّگل، ٍاقؼیت هكرم زض ٍاقغ زض ًگبُ ًرؿت ّیچ چیع ضا ثطای هب هكرم ً. زّین

یؼٌی کبضی کِ ثٌبی ذَز ضا ثط اهفَض  . کٌس هیرب ثِ ّویي ًکتِ اقبضُ  هبضکؽ ّن زض ایي. ّط گًَِ تؼیي اؾت

یی زض ایي ّب تؼیيزضؾت اؾت؛ اهب ایي اهط ذغبؾت، هگط ایي کِ قطٍع کٌین ثِ یبفتي  ظبّطاً صاضزگ هیٍاقؼی 

 .ػجبضتی آى ضا ثكٌبؾین زض ٍاقغ ثبیس ایي تزطیس تَذبلی ضا ثِ ارعایف تزعیِ کٌین ٍ ثِ. اهط ٍاقؼی هزطز

 :زّس هبضکؽ ازاهِ هی

عفَض عجقفبت ّفن     ّوفیي . ی ثیف ًیؿفت ی آى ًبزیسُ گطفتِ قَز تزطیس روؼیت اگط عجقبت هتكکلِ»

کبض هعزی، ؾطهبیِ . اًتعاػی تَذبلی ذَاٌّس ثَز اگط ثب ارعایی کِ ایي عجقبت هتکی ثِ آى ّؿتٌس آقٌب ًجبقین

ٍ  ّفب  قیوفت ب ذَز هؿجَق ثِ تقؿین کبض، هجبزلِ ٍ تقؿفین کفبض،   ّ ایي. ی ایي ػٌبنط ّؿتٌس اظ رولِ... ٍ غیطُ 

ثب ایي حؿبة اگط ثٌب ثَز . هخالً ؾطهبیِ ثسٍى کبض هعزی، ثسٍى اضظـ، ثسٍى قیوت ٍ غیطُ ّیچ ًیؿت. اًس  غیطُ

ثفب تحلیفل    تفَاى   هفی کفِ   زض حفبلی . ینضؾیس هیثب هاَْم کلی روؼیت قطٍع کٌین، ًبگعیط ثِ زضیبفتی آقاتِ 

اًس  ثفِ هزفطزات     ٍ هكرم اًس یؼٌی اظ ٍاقؼیت هلوَؼ . تط ضؾیس ظاظپیف ثؿی گبم ثِ هابّین ثیف ثِ گبم

 «.یي هابّین ٍ هقَالت زؾت یبفتتط ثؿیظتط ٍ ؾطاًزبم ثِ   لغیف

حفبل   کٌفس ٍ زض ّوفبى   ی هكرم یؼٌی روؼیت آغبظ هفی  کِ هبضکؽ اظ یک هقَلِ جیٌین  هیرب  زض ایي

یبثین کفِ   زقت ًظط کٌین زضهی اگط ثِ. کٌس کِ زض ًگبُ ًرؿت ایي یک تزطیس تَذبلی ثیف ًیؿت تهطیح هی

چَى ؾفطهبیِ،   ّبی زیگطی ّن عجقبت ًیع ًَػی تزطیساًس ٍ اظ تؼیي. روؼیت ذَز اظ عجقبت تكکیل قسُ اؾت

 .ّبیف، تزطیسی ثیف ًیؿت حبل ذَز ؾطهبیِ ّن ثسٍى تؼیي زض ػیي. اًس قسُکبض ٍ غیطُ ؾبذتِ 

ثْفطُ  ( ِ هزطزحطکت اظ هكرم ث)کِ هكَْز اؾت هبضکؽ اظ ًَػی ضٍـ تزعیِ یب آًبلیع  پؽ چٌبى

ّبیی چَى  تب ثِ هقَلِ زّس هیٍ ایي هؿیط ضا ازاهِ  کٌس هیقبى تقؿین تط پبییيّبی  اٍ هزطزات ضا ثِ تؼیي. ثطز هی

 .ی روؼیت ّؿتٌس ّبی ثطؾبظًسُ یي هقَلِتط ؾبزُ ّب    يای. ضؾس هیهجبزلِ، اضظـ، پَل ٍ قیوت 
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هبضکؽ ٍاقؼیت هكرم اٍلیِ یؼٌی روؼیتِ پیف ضٍی هب زض آغبظ زضیبفتی آقاتِ اؾفت، ظیفطا    ظػن ثِ

قفطٍع   ثبیؿت هیهب . زض آغبظ ثطای هب آقکبض ٍ ضٍقي ًیؿتٌس ّب رٌجِیی ٍرَز زاضز کِ ایي ّب رٌجِزضٍى آى 

ثِ عجقبت، اظ عجقبت ثِ زض ایي ضاُ اؾت کِ اظ روؼیت . ّب ٍ تؼیي ثركیسى ثِ آى ّب رٌجِی ایي  کٌین ثِ تزعیِ

زض ٍاقغ زض ایي هؿیط ثِ تزطیسّبیی . ضؾین هیّبی زضآهس ثِ قیوت، هجبزلِ ٍ اضظـ  ّبی زضآهس ٍ اظ قکل قکل

 :گَیس هیهبضکؽ زض ازاهِ چٌیي . اًستط ؾبزُ، ٍ تط ػبم، تط ثؿیظکِ  ضؾین هی

ٍ ثفبض زیگفط ثفِ ػٌبنفط     یؼٌی ثبیس اظ هابّین هزطز قطٍع کفطز  . زّس هیرب حطکتی هؼکَؼ ضخ  ایي»

 «.هكرم هخل روؼیت ضؾیس

تزعیِ کطز  اـ زٌّسُ تكکیلثبض تزعیِ ٍ آًبلیع کطز ٍ ٍاقؼیت هكرم پیفِ ضٍ ضا ثِ ػٌبنط  یؼٌی یک

تط حطکت کطز تب هزفسزاً   گبُ زٍثبضُ اظ ایي ػٌبنط ؾبزُ ضؾیس؛ آى تط ؾبزُگبم پیف ضفت تب ثِ ػٌبنط  ثِ ٍ گبم

حطکت )ِ زض اثتسا زض ثطاثط هب قطاض زاقت ثبظؾبظی کطز، یؼٌی ضًٍس ؾٌتع یب تطکیت ضا ک ای اٍلیِّوبى کلیت 

هكرمِ حبنل اظ ایي فطایٌس . ی تزعیِ ٍ تطکیت اؾت ثٌبثطایي ایي هكرمِ ًْبیی ًتیزِ(. اظ هزطز ثِ هكرم

ی  ضاثغٍِ ًیع )ّبیف  تزعیِ ٍ تطکیت ثطای هب زیگط ّوبى هكرمِ اٍلیِ ًیؿت، ثلکِ هكرهی اؾت کِ تؼیي

 .آقکبض قسُ اؾت( سیگط ّب ثب یک ایي تؼیي

 :افعایس هیهبضکؽ 

ثب کل ظًسُ  17ی  اقتهبززاًبى ؾسُ. اظ لحبػ تبضیری، ضٍـ ػلن اقتهبز زض آغبظ ایي ػلن ثَز سٍؽاٍل»

ٍ ّویكِ ّن ثِ کكف ثطذی هٌبؾفجبت ػفبم، هزفطز ٍ     کٌٌس هیی هتؼسز آغبظ ّب زٍلتثب روؼیت، ثب زٍلت ٍ 

ٍثفیف پطزاذفت ٍ هٌتفعع قفسًس      کِ ایي هقَالت کن ّویي. ضؾٌس هیتقؿین کبض، پَل ٍ اضظـ  ی کٌٌسُ تؼییي

قَز ٍ ثفِ   قطٍع هی ای هجبزلِی اقتهبزی اظ هابّین ثؿیظ ًظیط کبض، تقؿین کبض، ًیبظ ٍ اضظـ ّب زؾتگبُؾبذتي 

اظ ًظط ػلوی، ضٍقفی زضؾفت    ؽاخیشسٍثسیْی اؾت . قَز هیٍ ثبظاض رْبًی ذتن  ّب هلتی ثیي  زٍلت، هجبزلِ

 «.اؾت

. اؾت 15ط ثِ اقتهبززاًبى قطى ضٍـ اٍل هطثَ. کٌس هیزض ٍاقغ هبضکؽ زض ایي رب اظ زٍ ضٍـ نحجت 

. ًسضؾفیس  هفی  تط ؾبزُرب ثِ هابّین  آى ضا تزعیِ ٍ اظ آى. ًسکطز هیقبى ضا آغبظ  ّب اظ یک کل ظًسُ پػٍّف آى

اظ  ّفب  آى. اًگبقتٌس هییی ضا کِ آًبى تزعیِ کطزُ ثَزًس ثسیْی ّب هقَلٍِاقغ ، زض 16اقتهبززاًبى قطى ثؼس، قطى 

یؼٌفی آًفبى اظ ضٍـ تطکیفت اؾفتابزُ     . ٌسپطزاذت هیًس ٍ ثِ ثبظؾبظی کل ٍاقؼیت کطز هیّب قطٍع  ایي هقَلِ

ضٍـ زض یفک زٍضُ  . ًسکطز هیی هرتلف اظ زٍ ضٍـ هرتلف اؾتابزُ  پؽ اقتهبززاًبى زض زٍ زٍضُ. ًسکطز هی

 .ی زیگط ضٍـ تطکیت غبلت ثَز تحلیل ٍ زض زٍضُ
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ثلکِ هخفبلی  . ثرَاّبًِ ًیؿت یک هخبل زل کٌس هیزقت کٌیس کِ هخبل روؼیت کِ هبضکؽ ثِ آى اقبضُ 

کوجَز روؼیت ٍرَز زاقت ٍ ثطای اقتهبززاًبى پفیف اظ اؾفویت ٍ    18ٍ  17ّبی زض ؾسُ. ٍاقؼی اؾت کبهالً

ایي ٍضغ ثب اًقالة نٌؼتی زگطگَى قس ٍ هفب زض ایفي   . تإهل تجسیل قسُ ثَز ضیکبضزٍ ثِ هَضَػی هْن ٍ قبثل

هفبضکؽ اظ پیفطٍاى گفطٍُ اٍل ٍیلیفبم پتفی ٍ ریوفع       . قَین هیضٍ  ثِ زٍضُ ثب ًظطیبت ضسروؼیتی هبلتَؼ ضٍ

آزام اؾویت ٍ ضیکفبضزٍ ًیفع اظ ضٍـ زٍم ثْفطُ    . کِ ضٍـ ًرؿت ضا زض پیف گطفتٌس ثطز هیاؾتَاضت ضا ًبم 

ؾپؽ اظ تقؿین کفبض ثفِ   . کٌس هیثحج ذَز ضا اظ تقؿین کبض آغبظ  ثشٍتهللآزام اؾویت زض کتبة . ٌسگطفت

گیطی اظ ضٍـِ تطکیجی، اظ  زض ٍاقغ اؾویت ثب ثْطُ. ضؾس هیهجبزلِ، تَلیس ٍ اظ آى رب ثِ اًجبقت ٍ زضآهس زٍلتی 

ذَزِ هبضکؽ اظ ّفط زٍ ضٍـ  . ضؾس هی ی اًجبقت ٍ زضآهس زٍلت ی پیچیسُ ی تقؿین کبض ثِ هقَلِ ی ؾبزُ هقَلِ

 ای آقاتِکِ زضیبفت  کٌس هیػعیوت  (real concrete) ی اٍل اظ هكرم ٍاقؼی اٍ زض ٍّلِ. کٌس هیاؾتابزُ 

ِ  . قًَس هیی ثؿیبض هتؼسزی کِ زض رطیبى تحقیق ٍ ثطضؾی قٌبذتِ ّب رٌجِّب ٍ   اؾت اظ تؼیي ی ایفي   ثفب تزعیف

یي هقَلفِ ثفِ   تفط  ؾفبزُ ، اظ قَز هیؾپؽ حطکتی هؼکَؼ آغبظ . ضؾین هی تط ؾبزُّبی  هكرم ٍاقؼی ثِ هقَلِ

 هكفرم  ِزٍم، ٍاقؼفی  هكرم. ثطؾین تب زٍثبضُ ثِ هكرم ٍاقؼی کٌین هیگصض  تط هكرمٍ  تط ذبلی  هقَلِ

 concrete) ی گًَبگَى آى قٌبذتِ قسُ ٍ ثِ انغالح ثِ آى هكرم اًسیكیسُّب رٌجِ ثلکِ ًیؿت اٍل ٍاقؼی

in thought) ی گًَبگَى آى ٍ ًیفع اضتجفبط زضًٍفی    ّب رٌجِکلیتی ثبظتَلیسقسُ تَؾظ اًسیكِ کِ . گَیٌس هی

ّفبی   ّبی تزعیِ ٍ تطکیت اظ ػجبضت هبضکؽ زض ػیي اؾتابزُ اظ انغالح. ضٍقي ٍ هكرم اؾت ّب آىارعای 

 .ضٍـ تحقیق ٍ ضٍـ اضائِ: کٌس هیذبل ذَزـ ًیع اؾتابزُ 

ِ  . اضائِ هزعا اؾت ثِ ثبٍض هبضکؽ، ضٍـ تحقیق اظ ضٍـ ی یفک   ضٍـ تحقیق ػجبضت اؾفت اظ تزعیف

ی  زیگفط؛ پفػٍّف زضثفبضُ    ثب یک ّب آىی زضًٍی  ٍ کكف ضاثغِ تط ؾبزُّبی  کلیت پیچیسُ ثِ ارعاء ٍ هاَْم

ّبی اقتهفبزی زض آضای ؾفبیط    ی کلیت؛ ٍ ؾطاًزبم ثطضؾی ٍ ًقس هقَلِ تکَیي ٍ تحَل تبضیری ػٌبنط ؾبظًسُ

ثب تکویل ضًٍس . ّب ، ٍ تحَل هاَْهی ایي هقَلِضًٍس هیقوبض  ی کلیت ثُِ ؾبظًس ػٌبنط اًسیكوٌساى، کِ زض ٍاقغ

یي تط ؾبزُ، حطکت اظ قَز هیٌبنط زضًٍیِ کلیتْ ضًٍسی هؼکَؼ آغبظ ی ػ تحقیق ٍ ضٍقي قسى هبّیت ضاثغِ

 .، یؼٌی ضٍـ اضائِتط هكرمّبی  هقَلِ ثِ هقَلِ

یي هقَلِ تط ؾبزُی، ثِ زاض ؾطهبیِی  ی تحقیق ٍ ٍاکبٍیِ ربهؼِ هبضکؽ پؽ اظ ثِ ؾطاًزبم ضؾبًسى هطحلِ

یي قکل اضظـ یؼٌی کفبال  تط ؾبزُاٍ اظ . قَز هی گط رلَُکِ ثِ قکل کبال، پَل ٍ ؾطهبیِ  ضؾس هییؼٌی اضظـ 

ِ   ای هقَلِگبم ٍ هٌغقی اظ  ثِ ٍ ثب حطکتی گبم کٌس هیػعیوت  ی تَلیفس   ضؾفس ٍ قفیَُ   ی زیگفط هفی   ثفِ هقَلف

 ثٌسی فهلؾبذتبض ٍ . ، کِ زض ٍاقغ ثبظتَلیسی اًسیكیسُ قسُ اؾتکٌس هیی ضا زض کلیت ذَز ثبظتَلیس زاض ؾطهبیِ

  .گط ّویي حطکت اؾت ثیبً ػشهایِکتبة 
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تب ثِ  کٌس هیاٍ اظ ٍاقؼیت هكرم ٍ آقاتِ ػعیوت . هكبّسُ کطز تَاى  هیچٌیي حطکتی ضا زض ّگل ّن 

گبم ٍ هٌغقی ثفِ کلیفت اًسیكفگَى     ثِ تب گبم کٌس هیگبُ حطکتی هؼکَؼ ضا آغبظ  یي هقَلِ ثطؾس؛ آىتط ؾبزُ

هَضَع تحقیق ّگل، کفل  . گل کبهالً هتابٍت اؾتثطگكت زض هبضکؽ ٍ ٍّ  ٍلی قکل ایي ضفت. زؾت یبثس

زض  -حطکت اًسیكفِ ضا   «ػلن هٌغق»ی اضائِ زض  ّؿتی اؾت؛ اٍ پؽ اظ ثطضؾی ٍ ٍاکبٍی هَضَع، زض هطحلِ

، ٍ ؾپؽ تحقق اًسیكفِ زض رْفبى ٍاقؼفی، یؼٌفی     کٌس هیزض ذَز ثطضؾی  -هفَْمٍ  رات، ّؼتیی  ؾِ هطحلِ

ِ  . یسى ثِ ضٍح هغلقی ضٍح تب ضؾ ی عجیؼت ٍ فلؿاِ فلؿاِ ِ ی  هفبضکؽ اظ ربهؼف یِ هكفرم آغفبظ   زاض ؾفطهبی

ثفِ قفکل    ػشهایِی ضا زض کتبة زاض ؾطهبیِی  ثطگكتْ ؾبذتبض ٍ ضٍاثظ زضًٍی ربهؼٍِ  ٍ زض یک ضفت کٌس هی

، اهفب هیفبى ایفي زٍ    ضؾفٌس  هفی ّن ّگل ٍ ّن هبضکؽ ثِ کلیفت اًسیكفیسُ   . کٌس هیهٌغقی ٍ ضٍقي ثبظتَلیس 

ایي کلیت، کلیتی هخجت اؾت ثِ ایي هؼٌب کِ تضفبزّب ضا  . ضؾس هیّگل ثِ ضٍح هغلق . یی ٍرَز زاضزّب تابٍت

کلیتی کِ تضبزّب ضا زض ذَز حفل  . ی اؾتزاض ؾطهبیِی  ثطای هبضکؽ ایي کلیت، ربهؼِ. کٌس هیزض ذَز حل 

 ایفي  زض هبضکؽ ٍ ّگل طزیگ تابٍت. ؾتیعاًس ٍ رٌ  حبل ، ثلکِ زض هقبثل، تضبزّب زض آى زائوبً زضکٌس ویً

کِ چفطا زض چفبضچَة    کٌس هی اًتقبز ّویكِ اٍ یؼٌی اؾت زضًٍی اًتقبزی ّگل ثطای اًتقبز کِ اؾت آى ظهیٌِ

ثِ آى  تَاى  هیی، آظازی ٍ اؾتقالل ثِ قکلی کِ زض چبضچَة ایي ربهؼِ زاض ؾطهبیِی  ایي کلیت، یؼٌی ربهؼِ

زض ٍاقغ ایي اًتقبز ثسیي نَضت اؾت کِ تَاًبیی ضؾیسى ثِ ایفي ّفسف ضا زض   . زؾت یبفت هحقق ًكسُ اؾت

زض . کِ هب زض ّویي ربهؼِ ثِ آى ثطؾفین  قَز هیٍ ًقسْ اثعاضی اؾت کِ ؾجت  زاًس هیی هَضزًظط ػولی  ربهؼِ

ثِ آظازی ٍ اؾتقالل زؾت  تَاى  ویایي ربهؼِ ًیؼٌی انالً زض . ثیطًٍی زاضز ای رٌجِکِ ثطای هبضکؽ اًتقبز  حبلی

 .ی ثیطًٍی زاضز ی آظازتط ًؿجت ثِ ایي کلیت رٌجِ یبفت ٍ ربهؼِ

 :26ثٌس آذط، ل . ثبظگطزین گشًٍذسیؼِثِ هتيِ 

گفط ٍحفست زض    ی تؼیٌفبت ثؿفیبض ٍ ثیفبً    ّن ثطًْفبزُ  هكرم هكرم اؾت ظیطا زض حکن تطکیت ثِ»

حتی اگط زض ػول . ی ػعیوت ًْبز ًَػی ًتیزِ اؾت ٍ ًِ ًقغِ ی ًَػی، ّن ٍلی اظ زیس اًسیكِ. گًَبگًَی اؾت

یؼٌفی زض  ]ت زض نَضت ًرؿ. ی ػعیوت هكبّسُ ٍ ازضا  هب ثبقس ی ػعیوت ٍ ثٌبثطایي ًقغِ ثِ نَضت ًقغِ

[ اظ ٍاقؼیت]زض  زضؾت هب [ ی تحَل تبضیری ی ػعیوت ٍ ًِ ًتیزِ ػٌَاى ًقغِ ًظط گطفتي ٍاقؼیت هكرم ثِ

کفِ ٍاقؼیفت ضا ًفَػی     ای اًسیكِیؼٌی اظ زیس ]کِ زض نَضت زٍم  ، زض حبلیقَز هیزض هابّیوی اًتعاػی حل 

ثِ ثبظتَلیفس ٍاقؼیفت هكفرم اظ ضاُ     تَاى  هیطز ثط اؾبؼ تؼیٌبت هز[ ثیٌس هیی تحَل تبضیری  ًْبز یب ًتیزِ ّن

 «.اًسیكِ ضؾیس

ّفبی   ی تؼفیي  گط ثطًْفبزُ  ، ثیبًضؾین هیایي هكرهی کِ ثِ قَل هبضکؽ زض ًْبیت ثط احط اًسیكِ ثِ آى 

. زّفس  هیی ثؿیبضی ضا ًكبى ّب رٌجِیؼٌی زض ٍحستِ ذَزـ، گًَبگًَی ٍ . ثؿیبض ٍ ٍحست زض گًَبگًَی اؾت

ِ  کِ اظ ٍاقؼیت ًباًسیكیسُ قطٍع کفطزین ٍ گفبم   کت ضا حصف کٌین، یؼٌی ایياگط قؿوت اٍل حط گفبم ثفِ    ثف
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ی هزطز ثِ ؾوت ٍاقؼیفت ضا ثجیٌفین، زض آى نفَضت     ػبم ٍ ثؿیظ ضؾیسین؛ ٍ تٌْب حطکت اظ هقَلِ یّب هقَلِ

ِ  ذَاّفس  هفی هفبضکؽ  . ؾفبظز  هیچٌیي اًگبقتِ ذَاّس قس کِ ایي تزطیس ٍ اًتعاع اؾت کِ ٍاقؼیت ضا  هفب   ثف

ی پبیبى  ی آغبظ ٍ ػعیوت هب ٍ ّن ًقغِ زض ٍاقغ ّن ًقغِ. یبزآٍضی کٌس کِ ایي حطکتْ حطکتی زٍؾَیِ اؾت

لفیکي ّفسف ٍ   . هب اظ ٍاقؼیت هجْن ٍ آقاتِ قطٍع کطزین ٍ ثِ ٍاقؼیت هكرم ثبظگكفتین . هب ٍاقؼیت اؾت

 .ی ایي ثبظگكت ٍاقؼیتی اًسیكیسُ ٍ ضٍقي اؾت ًتیزِ

یي تط ؾبزُػٌَاى  کِ زض ایي کتبة ثحج اظ کبال قطٍع قسُ ٍ کبال ثِ جیٌین  هی هایِػشثب تَضقی زض کتبة 

ّبی زیگفطی ًفبم ثفطزُ     ّبی ثؼسی اظ هقَلِ ؾپؽ زض فهل. ی اقتهبز ثَضغٍایی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت هقَلِ

سیگط چیؿفت  ثفب تَرفِ ثفِ هجبحفج عفطح قفسُ زض         ثب یک ّب هقَلِایي اؾت کِ اضتجبط ایي  ؾؤال. قَز هی

ِ  ثِ یبثی زؾت تب آى تحلیلٍ  تزعیِ ٍ ٍاقؼیت کِ ضٍـ هبضکؽ ػعیوت اظ یبثین هیزض گشًٍذسیؼِ  ّفبی  هقَلف

زض ٍاقفغ تطتیفت ٍ   . یي هقَلِ ثِ ٍاقؼیت هكفرم تط ؾبزُاؾت، ٍ ؾپؽ ثبظگكت هٌغقی اظ  تط ثؿیظٍ  تط ؾبزُ

ِّب زض کتبة  تَالی هقَلِ تفط تحقیفق ٍ    اٍ پفیف . کٌفس  هیضا هٌغقِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرم تؼییي  ػتشهای

ثفِ اًزفبم    ّفب  آىّب ضا ثب اتکب ثِ تحلیل اقتهبززاًبى کالؾیک ٍ ثب زض ًظط گطفتي تحَل تفبضیری   ثطضؾی هقَلِ

ِضؾبًسُ ثَز ٍ کتبة  تفب ثفب حطکتفی هٌغقفی ٍ      کٌس هییي هقَلِ یؼٌی کبال قطٍع تط ؾبزُزض ٍاقغ اظ،  ػتشهای

 .ی ضا زض هزوَع ذَز ثبظتَلیس کٌسزاض ؾطهبیِی تَلیس  گبم کل قیَُ ثِ گبم

 :27زض ل  گشًٍذسیؼِی هتي  ثبظگطزین ثِ ازاهِ

ی هتوطکع ثط ذَیف کِ ؾطگطم تؼوفق زض   ی اًسیكِ ّگل زچبض ایي تَّن قس کِ ٍاقؼیت ضا ًتیزِ ...»

کِ هٌظَض اظ ضؾیسى ثِ هكرم اظ عطیق اًسیكفِ ّوبًفب    ض حبلیز. ذَیف ٍ هٌكبء حطکت ذَیف اؾت ثساًس

 «.زؾت یبفتي ثِ ٍاقؼیت هكرم ٍ ثِ ثبظتَلیس فکطی آى اؾت

ظػن هفبضکؽ   ثِ ثبٍض ّگل ایي حطکتْ تٌْب حطکتِ اًسیكِ اؾت زض حبلی کِ ثِ گَیس هیپؽ هبضکؽ 

ظػفن   اهب چطا ثِ. زپطزاظ هیت هكرم ی ٍاقؼی ایي حطکتْ حطکتی اؾت کِ زض آى اًسیكِ ثِ ثبظتَلیس اًسیكیسُ

 :زٍ تاؿیط اضائِ کطز تَاى  هیهبضکؽ، ّگل زچبض تَّن اؾت  زض ایي هَضز 

ظیطا اٍ حطکت اٍل ضا . ًَػی زچبض تَّن اؾت ثٌب ثط ایي تاؿیطْ ّگل ثِ. یک تاؿیط اظ آىِ هٌسل اؾتف 

رفب ثفب زٍ رفَض حطکفت      زض ایياقبضُ ضفت،  تط پیف کِ چٌبى. ثیٌس هیٍ تٌْب حطکت زٍم ضا  کٌس هیفطاهَـ 

زٍم، حطکتی کِ اظ . ضٍز یي هقَلِ هیتط ؾبزُ ؾَی ثِ ٍ قسُ یک، حطکتی کِ اظ ذَز ٍاقؼیت قطٍع: این هَارِ

کِ ایي حطکفت،   کٌس هیضٍ کِ ّگل اظ هزطز ثِ هكرم ضؾیسُ اؾت تهَض  اظ آى. ضؾس هزطز ثِ هكرم هی

. ِ هؼتقس اؾت ایي ّط زٍ حطکت ثب ّن اًس چٌفیي تفَّوی ًفساضز   نطفبً حطکت اًسیكِ اؾت؛ ٍلی هبضکؽ ک
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تطیي هقَلِ ثفِ ثبظتَلیفس    ضؾس ٍ ؾپؽ اظ ؾبزُ تطیي هقَلِ هی هبضکؽ اظ ٍاقؼیت هكرم آغبظ کطزُ ٍ ثِ ؾبزُ

 .آیس ی ٍاقؼیت ثطهی اًسیكیسُ

یب هكرهبً ثِ پفبضاگطاف  ) کٌین هیّگل هطارؼِ  علنهٌطتكتاؿیط زٍم ًبظط ثط ایي اؾت کِ ٍقتی ثِ ف 

 جیٌین  هی( زپطزاظ هیرب کِ ثِ ًقس فطاًؿیؽ ثیکي  آى ّاییدسبابتاسیخفلؼفِ،دسعّگل، یب  یحكفلؼفِ 32

 .کِ اٍ ّط زٍ ضاُ ضا ضفتِ اؾت ٍ چٌبى ًیؿت کِ حطکتِ ًَع اٍل ضا فطاهَـ کطزُ ثبقس

ضا هسًظط زاقتِ، هٌتْب ثِ ثبٍض اٍ توبم ایفي   ایي ثبقس کِ اٍ گطچِ ّط زٍ هطحلِ تَاًس هیزلیل تَّن ّگل 

اٍ اظ . بًِ ثط ّط زٍ ضًٍس ؾفلغِ زاضز كٌبؾ  ّؿتی، ٍ اًسیكِ ثِ لحبػ یبثس هیی اًسیكِ ٍحست  ّب زض پٌِْ حطکت

زض ٍاقفغ  . ی اًسیكِ ثط کل ضًٍس حفبکن اؾفت  قٌبذت ّؿتیاهب اظ حیج  کٌس هیلحبػ هؼطفتی اظ ٍاقؼیت قطٍع 

 .اظ ایي ضٍ هبضکؽ هؼتقس اؾت ّگل زچبض تَّن اؾت. گیطز ویكِ ٍ ٍاقؼیت ضا زض ًظط ًّگل تؼبزل هیبى اًسی

 :گشًٍذسیؼِثبظگطزین ثِ 

ثل هجتٌی ثط ٍرَز [ ی هب ًیؿت ی اًسیكِ ظاییسُ] ای هجبزلِی اقتهبزی یؼٌی اضظـ  یي هقَلِتط ؾبزُهخالً »

ًظیط روؼیت ٍ ػول تَلیس افطاز روؼیت زض قطایظ هؼیي، یب زض ًفَع هؼیٌفی اظ ذفبًَازُ،    [ ٍاقؼیبت هكرهی]

ی اًتعاػفی   ّؿتی زیگطی رع ثِ نَضت یک ضاثغِ تَاًس ویایي هقَلِ ً. اؾت... ٍ ( یب کكَض)آثبزی یب زٍلت 

ٍ ایفي زض حفبلی اؾفت کفِ اضظـ     . ی هكرم ٍ زازُ قسُ زاقتِ ثبقفس  ک کل ظًسٍُ یک ربًجِ زض زضٍى ی

 «.ثِ ػٌَاى یک هقَلِ ػوطی ثِ قسهت تَفبى ًَح زاضز ای هجبزلِ

. اؾت اظ یک ٍاقؼیفت ظًفسُ   ای رٌجِی هب ًیؿت ثلکِ  ی اًسیكِ ثِ ثبٍض هبضکؽ ذَز اضظـ هجبزلِ ًتیزِ

ِ   )اًتعاػفی اظ یفک کفل ظًفسُ      ای رٌجِاضی؛ ز ی ؾطهبیِ اؾت اظ ًظبم ربهؼِ ای رٌجِیؼٌی  ی  یفب ّوفبى ربهؼف

اهب زقت کٌیس کِ ثِ ثبٍض هبضکؽ زضؾت اؾت کِ ایفي هقَلفِ   . ی هب ٍ ًِ حبنل نطفِ اًسیكِ( یزاض ؾطهبیِ

ِ ّبی پیكب یؼٌی زض ربهؼِ. ی اؾت اهب ػوطـ ثِ قسهت تَفبى ًَح اؾتزاض ؾطهبیِاظ  ای رٌجِ ی ًیفع  زاض ؾفطهبی

تبضیربً پیف  تَاًس هیی هتؼلق ثِ یک ًظبم اقتهبزی هؼیي  پؽ هقَلِ. جبزلِ ٍ پَل ٍرَز زاقتٌساضظـ هجبزلِ، ه

. تکبهل ٍاقؼیت ضا اظ تکبهل تبضیری آى هقَلِ اؾتٌتبد کٌین تَاًین ویاظ آى ًظبم ّن ٍرَز زاقتِ ثبقس، ٍلی هب ً

ی ضا تَضفیح  زاض ؾطهبیِتکبهل ًظبم ی اضظـ هجبزلِ ثرَاّین  یؼٌی ایي زضؾت ًیؿت کِ هب ثب ػعیوت اظ هقَلِ

 .زّین
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 سٍؽیییدسباسُّابحث

ِ  هزفطز  اظ حطکفت  هَضز زض 1970 ی زِّ ّبی زض ؾبل. گیطین هیزض ایي رب قسضی اظ هتي فبنلِ   هكفرم  ثف

 :کٌین هی اقبضُ ّب آى اظ ای ذالنِ ثِ ظیط زض کِ زضگطفت ظیبزی ّبی ثحج

ّبی ػلوفی پیكفیي    ی ضٍـ ثط آى ثَزًس کِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرمْ قبلَزُ ای ػسُ: ضٍـ ػلوی ف 1

گفَی   ، کِ زکبضت ثْتطیي ؾفرٌ 16ٍ  17ّبی  ی تزطثی ٍ ػقالًی ؾسُّب ضٍـثطذی تجبض آى ضا ثِ . ثَزُ اؾت

ب اه. کطز هیتزلی پیسا  ًیتؽ الیتًس کِ زض ًظطات ضؾبًس هیی تکبهلی ّب ضٍـآى ثَز، ٍ ثطذی زیگط آى ضا ثِ 

کِ زض ٍاقغ ثطای ًرؿتیي ثبض ایي ّگل ثَز کفِ ایفي ضٍـ ضا تفسٍیي کفطز ٍ      یبثین هیتط زض ی زقیق ثب هغبلؼِ

هبضکؽ ثب تسقیق ٍ تکویل آى، ٍ ثب اتکب ثِ زیسگبُ هبتطیبلیؿتی ٍ هتٌبؾت ثب هَضفَع هفَضز ثطضؾفی یؼٌفی     

 .کبض گطفت ی آى ضا ثِزاض ؾطهبیِی  ربهؼِ

لصا حتوفبً هیفبى   . ّب ضا زض ؾیؿتن ذَز ازغبم کطزُ ثَز ز ضا هغبلؼِ ٍ آىی ػلوی پیف اظ ذَّب ضٍـّگل 

ی ّفب  ضٍـتَاى ضٍـ اٍ ضا ثفِ   ّبی هكتطکی ٍرَز زاضز ٍلی ًوی ی ػلوی هَرَز ًقغِّب ضٍـضٍـ ّگل ٍ 

ثط آى اؾت کِ ثفطای   فَایذّذای رّيیب  گفتاسیدسبابسٍؽزکبضت زض کتبة . ػلوی زیگط فطٍکبؾت

 ؾفؤال ٍ پبؾد ثفِ  ( ّب ثَز َض زض ػسؾیٍاقؼیت هَضز ًظط زکبضت زض ایي رب قکؿت ً)یت قٌبذت یک ٍاقؼ

کِ انالً قکؿت ًَض چیؿت  ٍ ثطای پبؾفد   ؾؤالزیگطی پبؾد زازُ قَز؛ ایي  ؾؤالپیفِ ضٍ ثبیس ًرؿت ثِ 

ػٌَاى یک ًیطٍی عجیؼی ٍارس چِ ذهلتی اؾت  ثفِ ًظفط    ًَض ثِ: ثِ پطؾف زٍم، پطؾف زیگطی هغطح قَز

ایي اهط ضا ًیع ثب . یي پطؾكی اؾت کِ ٍارس ًَػی ثساّت اؾتتط ؾبزُاظ ذهلتِ ًیطٍی عجیؼیْ  ؾؤالزکبضت، 

 ؾفؤال ثفِ   ؾفؤال قسض اظ یفک   ػجبضتی آى ثِ. ثاْوین ٍ ًیبظی ثِ تحقیق ٍ هغبلؼِ ًساضز تَاًین هیاقطاق ٍ قَْز 

ِ   . ی قفَْزی زاضز  ثؿیبض ثسیْی اؾت ٍ رٌجِ اـ پبؾدی ثطؾین کِ ؾؤالتب ثِ  ضٍین هیزیگط  رفبی   ایفي رفب ثف

ی  زض ضوي زض هَضز زکبضت ثب یک پسیسُ. زیگط هَارْین ؾؤالثِ  ؾؤالّب، ثب حطکت اظ یک  حطکت اظ هقَلِ

ی ّب رٌجٍِ  ّب الیِی ًظبهی اؾت ثؿیبض پیچیسُ ٍ هطکت اظ زاض ؾطهبیِی  کِ ربهؼِ ؾبزُ ؾطٍکبض زاضین حبل آى

اؾت، یؼٌی حطکت اظ ذبل ثِ ػفبم   تط ػبمقجلی  ؾؤالثؼسی ًؿجت ثِ  ؾؤالزض هَضز زکبضت ّط . زثؿیبض هتؼس

اؾفت ٍ ثفبض زیگفط اظ    ( یب ذبل ثِ ػفبم )ثبض حطکت اظ هكرم ثِ هزطز  اهب زض ضٍـ ّگل یک. ٍرَز زاضز

ضٍـ ؾفبزُ  افعٍى ثطایي، ضٍـ ّگل ثفب  . ی تزطیس ثؿیبض هتؼسزّب الیِزض ( یب ػبم ثِ ذبل)هزطز ثِ هكرم 

ِ ی انلی، اظ  هؼوَل زض ػلَم تابٍت زاضز کِ ثطای ثطضؾیِ پبضُ (simplification) کطزىِ ی فطػفی  ّفب  رٌجف

ِ . کطز ًظط نطف ّب آىاظ  تَاى  هییی کِ ّب رٌجِ؛ کٌس هی پَقی چكن ی ؾفقَط   ثطای ًوًَِ، گبلیلِ ثطای هغبلؼف

ی ذبل تزطیفس  ّب رٌجِزض ضٍـ ّگل، ثطای ثطؾبذتي هاَْم ػبمْ اظ . کطز هی ًظط نطفَّا ت ارؿبمْ اظ هقبٍه

حطکفت  )ی ذفبل زض حطکفت هٌغقفی    ّفب  رٌجِگبم  ثِ تطتیت ٍ گبم ی ػبمْ ثِ قَز تب پؽ اظ ثطضؾی هقَلِ هی

 .ازغبم قَز( ؾٌتیتکِ اظ ػبم ثِ ذبل
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ّفبی عجیؼفت ٍ    ًَىزض قطى ّیزسّن، کِ قب گطا ٍحستی ّب فلؿاِّن ثبیس گات کِ  ًیتؽ الیتزض هَضز 

عجیؼت ٍ )ی ّؿتی  کِ ّوِ یبًِ اؾتَاض ثَزًس، چٌبىگطا تکبهلٌس، ثط ًَػی ضّیبفت پٌساقت هیؾبى  ربهؼِ ضا یک

 اظ اؾفت  حطکتی ًیع قٌبذت ضٍـ هٌظط، ایي اظ. ًگطیؿتٌس ضا زض فطآیٌس تکبهل اظ ؾبزُ ثِ هطکت هی( ربهؼِ

پیطٍی کٌفس   ًیتؽ الیتاظ ضٍـ  ذَاؾت هیاگط هبضکؽ . ّب آىیي تط پیچیسُیي ٍ تط هطکتیي اهَض ثِ تط ؾبزُ

ی ّفب  کوفَى گبُ اظ  ٍ آى ضؾیس هییي آى تط یبفتٍِ ثِ تکبهل  کطز هییي هَرَز عجیؼی آغبظ تط ؾبزُثبیس اظ  هی

 .ضؾیس هیی زاض ؾطهبیِی  ی آى ثِ ربهؼِ ٍ زض ازاهِ کطز هیًرؿتیي قطٍع 

نحجت اظ زیبلکتیکِ اؾتقطا ٍ قیبؼ، تزعیِ ٍ  ضغن ثِزیسگبُ  زض ایي: زیسگبُ هبضکؿیؿن ًَع قَضٍیف   2

فقفظ زض اًتْفب گاتفِ    . گیطز تبى ضا ًوی تطکیت، ؾبزُ ٍ هطکت، زض ٍاقغ ّیچ چیع ثِ رع کلیبت هؼوَل زؾت

ی  کِ زض حطکت اظ هزطز ثِ هكرم، تزطیس ٍؾیلِ اؾت ٍ ّسف تَضیح ٍاقؼیت هكرم یؼٌی ربهؼِ قَز هی

 .کِ ایي تَضیح ّن ثیبى زضؾت ٍ زقیقی اظ ضٍـ هبضکؽ ًیؿت ضؾس هیثِ ًظط . یزاض ؾطهبیِ

اٍ تزطثفِ ضا  . یفی ثفَز  گطا تزطثِی فطاًؿَی، ػلیِ  لَیی آلتَؾط، فیلؿَف ثلٌس آٍاظُ: زیسگبُ آلتَؾطف   3

تبد ٍ ؿت ٍ ثط ًقف فؼبل شّفي زض اؾفتٌ  زاً ًویتٌْبیی کبفی  آظهبیی ًظطیِ ثِ چَى ذبؾتگبُ ٍ هؼیبض ضاؾت ّن

اظ هٌظط اٍ، پطاتیک ًظطی ًؿجت ثِ ٍاقؼیت ػیٌی اؾتقالل ًؿجی زاضز ٍ ثِ ایفي  . زاقت تإکیسّب  پطٍضـ هقَلِ

ی اؾتقاللِ پطاتیک ًظطی  آلتَؾط اهب زض عطح ایسُ. آى ضا زض ّط لحظِ ثب تزطثِ تإییس یب ضز کطز تَاى  ویؾجت ً

یفی ثفیي ًظطیفِ ٍ ٍاقؼیفت هفتْن      گطا زٍگبًِاٍ ضا ثِ  کِ هٌسل ًؿجت ثِ ٍاقؼیت ػیٌی ضاُ افطاط پیوَز، چٌبى

ٍ زضؾفتی   کطز هیرسا  (thought object) ضا اظ هَضَع اًسیكِ (real object) اٍ هَضَع ٍاقؼی. کٌس هی

یؼٌفی هحفکِ   . ؾفٌزیس  ٍ اًؿزبم هٌغقفی آى هفی   (problematic) یفّب ىبیک ًظطیِ ضا زض هَارِ ثب پطؾو

آظهبیی ًظطیفِ   ؿت هؼیبضی ٍاقؼی ثطای ضاؾتتَاً  ویاٍ ً. گیطز ًظطیِ قطاض هیؾٌزف ًظطیِ ًیع زض زضٍىِ ذَزِ 

 .اضائِ کٌس

احط ضٍؾسٍلؿکی ثب . ایي هکتت ثب الْبم اظ ًظطات ضٍهي ضٍؾسٍلؿکی ثطکكیس: هکتت هٌغقی ؾطهبیِ ف 4

ِاٍ زض ایي احط ثِ قطح ؾبذتبض کتفبة  . اًتكبض یبفت 1968زض ؾبل  هاسکغ یتاسیختاَیيػشهایًِبم   ػتشهای

ِ . یي هقَلِ تب تكطیح کلیتِ پسیسُ زض توبهیت ذَزتط ؾبزُحطکتی هٌغقی اظ : زپطزاظ هی ظػفن ضٍؾسٍلؿفکی    ثف

. زپفطزاظ  هفی ی هتؼسز ٍ ذفبل  ّب ؾطهبیِاؾت ٍ رلس ؾَم ثِ  «ی ػبم ؾطهبیِ»هَضَع رلس ًرؿت ٍ رلس زٍمْ 

ٍ  ّفب  آىثسٍى زض ًظط گطفتي اذفتالف   ّب ؾطهبیِثب ذهَنیبت هكتط  توبهی  ای ؾطهبیِی ػبم یؼٌی  بیِؾطه

زض رلسّبی . زپطزاظ هیی هتؼسز ّب ؾطهبیٍِ اذتالف  ّب ٍیػگیرلس ؾَم ثِ عطح . ی حطکت آى ّبی ٍیػُ قبًَى

ؿفبى   یک ّب ؾطهبیِثطای توبم ( ی هتغیط ی حبثت ثِ ؾطهبیِ ًؿجت ؾطهبیِ)یکن ٍ زٍم، تطکیت اضگبًیک ؾطهبیِ 

ِ فطو قسُ؛ تٌْب زض رلس ؾَم اؾت کِ ثب زض ًظطگطفتي تابٍت زض تطکیت اضگبًیفک ؾفطهبیِ زض    ی ّفب  قفبذ

زض ازاهفِ، قفطایظ   . گیفطز  هیضز ثحج قطاض ی ًطخ هتَؾظ ؾَز هَگیط قکل، ّب آىهرتلف تَلیس ٍ ضقبثت ثیي 
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ِ  ًظفطی  ثبظؾبظی فطآیٌس ٍ قسُ گبم ٍاضز تحلیل ثِ تزطیس قسُ ثَز، گبم ّب آىاظ  تط پیفبی کِ  ٍیػّ  ؾفغَح  ثف

 .ضٍیس فطاهی هكرم

ی کبض ضٍؾسلؿکی ثطای زقت ثركفیسى ٍ قفطح تاهفیلی اظ     هکتت هٌغقی ؾطهبیِ تالقی اؾت زض ازاهِ

ِ  اؾفتٌتبری  حطکت زض ٍ زاضز ّبیی تؼیي چِ هقَلِ ّط کِ ؾبى ثساى ؾبظٍکبض حطکت هٌغقی، ِ  اظ ّفب  هقَلف  چف

 .اؾت ثطذَزاض ربیگبّی



 یهاسکغٍّگلّاتفاٍتٍّاؿباّ 

ی هفبضکؽ ٍ ّگفل ًیفع    ّب تابٍتٍ  ّب قجبّتپؽ اظ اقبضُ ثِ ایي ضٍیکطزّب ثْتط اؾت زض ایي رب ثِ ثطذی 

هبضکؽ ٍ . تط کطز گطفت، ٍلی زض ػیي حبل آى ضا کبهلهبضکؽ زض ضٍـ ذَز اظ ّگل الْبم . ًظطی ثیبًساظین

قطاض  تإکیسّب ضا هَضز  ی فؼبلیت فکطی ٍ تکبپَی شّي زض تکَیي، پطٍضـ ٍ حطکت هقَلِ ّگل ّط زٍ، لحظِ

ض ثؿفیبض  الجتِ ّگل زض ایفي کفب  . کٌٌس هیذت ثطرؿتِ ؛ یؼٌی ّط زٍ، ٍرِ فؼبل شّي ضا زض فطآیٌس قٌبزٌّس هی

 .کٌس هیزض توبهیت ضًٍس قٌبذت ثسل  ُکٌٌس تؼییي ی تط اظ هبضکؽ اؾت ٍ ایي لحظِ ضا ثِ لحظِ افطاعی

کفِ   ، حفبل آى کٌس هیی اًسیكِ ٍ شٌّیت ضا ثط ػیٌیت هؿلظ  زض کزبؾت  ّگل لحظِ ّب آىاهب اذتالف 

ثِ کبًت ًعزیفک اؾفت،    تط ثیفزض ایي رب هبضکؽ . هبضکؽ ثطای ایي زٍ لحظِ تابٍت ٍ اؾتقالل قبئل اؾت

کِ ٍاقؼیتی ثیطٍى ٍ هؿتقل اظ شّي ٍرَز زاضز کِ زض هقبثل شّي قطاض  پصیطز هیچَى کبًت  یؼٌی هبضکؽ ّو

ی زیگط،  ًکتِ. گیطز هیضًٍس قٌبذت ضا زض ًظط آى ثط  تإحیطی فؼبلیت شّي ٍ ّب رٌجِ؛ اهب زض ػیي حبل گیطز هی

زاضًس ٍ ّویكفِ   ًبپصیط رساییظػن هبضکؽ شّي ٍ ػیي ٍحستی  ثِ. ی پطاکؿیؽ اؾت هبضکؽ ثط ًظطیِ تإکیس

قبثفل فْفن ًیؿفت ٍ     اـ ػیٌفی ّیچ شٌّی ثسٍى زض ًظط گطفتي قطایظ . قًَس هیزیگط فْویسُ  زض تؼبهل ثب یک

شّي تٌْفب ثفِ هفٌؼکؽ    . ثِ شٌّیت تبضیری هتٌبظط ثب آى قبثل تَضیح ًیؿت گبُ ثسٍى تَرِ ّیچ یقطایظ ػیٌ

ٍ ّفن اظ   کٌفس  هفی شّيِ فؼبل ّن ٍاقؼیت ضا زضیبفت . زّس هیز، ثلکِ آى ضا تغییط ّن پطزاظ ویکطزى ٍاقؼیت ً

شّي ٍ ػیي زض  ای لحظٍِ زض ّط  کٌس هیثب تغییط ٍاقؼیت، ذَزِ شّي ًیع تغییط . زّس هیعطیق ػول آى ضا تغییط 

ایي اًسیكِ زؾفتبٍضز ًفَیی اؾفت کفِ ًفعز هفبضکؽ ثیفبًی ضٍقفي ٍ         . کٌٌس هیسیگط حطکت  تٌبؾت ثب یک

 .کٌس هیهبتطیبلیؿتی پیسا 

 :ثطگطزین گشًٍذسیؼِثِ هتي  هزسزاً
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ثٌفبثطایي  . زاًفس  هفی ًَػی اظ آگبّی فلؿای چٌبى اؾت کِ هَرَزیت ٍاقؼی اًؿبى ضا زض تاکط هاَْهی »

 «.قَز هین اظ ًظط اٍ یگبًِ ٍاقؼیت هؼتجط هحؿَة رْبى هابّی

اًس کِ هَرَزیت ٍاقؼفی ضا   چَى ّگل ّبیی ّو آلیؿت ایسُ« ًَػی اظ آگبّی فلؿای»زض ایي رب هٌظَض اظ 

 .کبٌّس فطٍهی ثِ تاکط هاَْهی

ایي ًَع آگبّی، حطکت هقَالت ضا کِ فقظ هتإؾابًِ ؾطـ ثِ ذبضد ثٌس اؾت ثِ رفبی ػوفل ٍاقؼفیِ    »

[ ّب ٍاقؼیت]ایي الجتِ زضؾت اؾت ظیطا کلیت هكرم . ؾتّب آىز کِ رْبى هحهَل پٌساض هیٍ  گیطز هیتَلیس 

 «.ػٌَاى کلیتِ اًسیكیسُ ٍ تهَض ازضاکی ٍاقؼیت تب حسٍزی هحهَل اًسیكِ اؾت ثِ

ّبی هب اظ رْبىِ ثیطٍىِ اظ شّي  کِ ؾطِ زضیبفت پصیطز هیؽ اؾتقالل ٍاقؼیت ذبضد ضا قجَل زاضز ظیطا هبضک

زض ایي رفب الظم  . کٌس ویاهب اٍ زض ػیي حبل ًقف فؼبل شّي زض قٌبذت ٍاقؼیت ضا ًای ً. ثِ ذبضد ٍنل اؾت

 .ی اًؼکبؼ ًظطیِ: ای عَالًی زاضز اقبضُ کٌین کِ زض هبضکؿیؿن پیكیٌِ ای ًظطیِاؾت ثِ 

ای اؾت کِ ػفیي   ی آیٌِ ٍ ٍاقؼیت اؾت؛ شّي آیٌِ چَى ضاثغِ ی شّي ٍ ػیي ّن هغبثق ایي ًظطیِ، ضاثغِ

ػیي ٍ شّفي  . کٌٌس هیّبی حؿی ٍاقؼیتِ ػیٌی ضا ثِ شّي هٌتقل  اًسام. قَز هیزض آى ثِ نَضت زقیق هٌؼکؽ 

نَضت زٍ شاتِ رسا ٍ هؿتقل زض ثطاثط ّن قطاض زاضًس ٍ شّي چَى لَحی ًبًَقتِ ػیي ضا زض ذَز هفٌؼکؽ  ثِ 

اهفب  . ی ثبضظ ایي ضٍیکطز زض هبضکؿیؿن قَضٍی ٍ ًظطات احعاة ضؾفوی قبثفل هكفبّسُ اؾفت     ًوًَِ. کٌس هی

. اًفس  اًتقبز قفطاض زازُ اًؼکبؼ ضا هَضز ی  ی غطثی ًظیط لَکبد ، کطـ، گطاهكی ٍ آلتَؾط ًظطیِّب هبضکؿیؿت

ی اًؼکفبؼ   ًظطیِ. ّب پیًَسی تبضیری اؾت اًس ٍ پیًَس آى ظػن گطاهكی ٍاقؼیت ٍ شّي ّط زٍ هحهَل تبضید ثِ

ی اؾتقالل فؼبلیت ًظطی زض فطآیٌس  آلتَؾط ًیع ایي ًظطیِ ضا اظ ظاٍیِ. ی تبضیری ثبقس تَاًس ثیبًگط ایي لحظِ ًوی

. س حطکت اظ هزطز ثِ هكرم، ضًٍسی اؾت کِ شّي زض آى ًقف فؼبل زاضزثِ ًظط اٍ ضًٍ. کٌس قٌبذت ًقس هی

 ایي حطکت، نفطفبً . کٌس ّب ضا کكف هی ی زضًٍی آى ؾبظز ٍ ّن ضاثغِ شّي زض ایي فطایٌس ّن هقَالت ضا ثطهی

  .هحهَل ثبظتبة ػیي زض شّي ًیؿت، حطکتی اؾت اظ ذَزِ شّي ٍ هؿتقل اظ اًؼکبؼ ٍاقؼیت ثیطًٍی

 -الفف : کَقس ثب زٍ زیسگبُ هطظثٌسی کٌفس  هی «ضٍـ اقتهبز ؾیبؾی»زض ثرف  ًٍذسیؼِگشهبضکؽ زض 

توفبهی هؼطففت ضا    اًگفبض  ؾبزُی ّب هبتطیبلیؿتثِ ًظط اٍ . ألیؿن ایسّ -ٍ ة گطا تزطثٍِ  اًگبض ؾبزُهبتطیبلیؿن 

ثفِ ًظفط   . گیطًس هیًبزیسُ  گیطی ًتیزِپطزاظی ٍ  ٍ ًقف فؼبل شّي ضا زض تسٍیي، هاَْم زاًٌس هیًبقی اظ تزطثِ 

ّب ًقف فؼبل شّي ضا  الیؿت یسُازض هقبثل، . طزاضی اظ ٍاقؼیت اؾتث ًقف شّي ّوبًٌس یک زؾتگبُ ػکؽ ّب آى

. قفَز  هیٍاقؼیت، ٍ حطکت ٍاقؼی تبثؼی اظ حطکت هقَالت  ی کٌٌسُ تؼییيکِ شّيْ  کٌٌس هیچٌبى ثطرؿتِ  آى

 «.کٌس هیی فَیطثبخ ایي ًکتِ ضا ثِ ضٍقٌی ثیبى  هبضکؽ زض تع اٍل اظ تعّبیی زضثبضُ)
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 هالای التصادیٍهالای حمَلی

ِ  یحكفلؼفِس کِ ّگل زض ًَیؿ هیزض ایي قؿوت هبضکؽ . گیطین هیپی  28ی  ثحج ضا اظ ناحِ ی  اظ هقَلف

ی ذبًَازُ  ٍ اظ پی آى ثِ هقَلِ (property) هبلکیتی  طزُ، ؾپؽ ثِ هقَلِکآغبظ  (possession) تهبحت

ی تهبحت ثِ هبلکیت ٍ ؾپؽ ذبًَازُ یفک حطکفت زضؾفتِ     ثِ ًظط هبضکؽ ایي حطکت اظ هقَلِ. ضؾس هی

کِ ایي حطکتِ زضؾتِ هٌغقی ثب تفَالی تفبضیری    کٌس هیی ربلجی اقبضُ  ٍلی اٍ ثالفبنلِ ثِ ًکتِ. هٌغقی اؾت

ایي ثطذالف ًظفط اًگلفؽ ٍ   . بػ تبضیری ذبًَازُ ثط تهبحت ٍ هبلکیت هقسم اؾترَاًی ًساضز، ظیطا ثِ لح ّو

 .اًتطًبؾیًَبل زٍم ٍ ؾَم اؾت کِ ثِ ٍحست هٌغقی ٍ تبضیری ثبٍض زاقتٌس

ِ  ی ضاثغِ ی ؾیبؾی زض ظهیٌِ عَض کلی زض فلؿاِ ثِ : ی فطز ثب ربهؼِ زٍ ًَع ضٍیکطز یب گطایف ٍرَز زاقفت

ایي گطایف ثطای تَضیح حقَق ارتوبػی، قطاضزازّفب ٍ هبلکیفت اظ ففطز    . ب کبًتت قَز هیاٍلی اظ ّبثع آغبظ 

ٍ تب ّگل ٍ  قَز هیسٍضف آغبظ  زض هقبثل، ؾٌت زیگطی ٍرَز زاضز کِ اظ گطٍتیَؼ ٍ پَفٌ. کٌس هیػعیوت 

 زض ایي ؾٌت فکطی فطز ّوَاضُ زض هتي قطایظ هكرم ارتوبػی ٍ تبضیری قطاض زاضز ٍ. یبثس هیهبضکؽ ازاهِ 

 :اظ آى رسا ًیؿت

اهفب ایفي تهفبحتْ یفک     . تهَض کطز کِ یک فطز ٍحكی، زٍض اظ ربهؼِ نبحت چیعی ثبقس َاىت هی»

 «.ی حقَقی ًیؿت ضاثغِ

گط ًَع اضتجبط ففطز ثفب    یی اظ ایي زؾت ثیبًّب هقَلِرب هبضکؽ ثط آى اؾت کِ تهبحت، تولک ٍ  زض ایي

 تفَاى   وفی هوکي اؾت اظ چیعی اؾتابزُ کٌس، اهب زض هفَضز اٍ ً یک فطز زٍضافتبزُ اظ ربهؼِ . افطاز زیگط اؾت

یبثفس   ظیطا ایي هقَلِ تٌْب ٌّگبهی ههساق هفی . کبض ثؿت ی تهبحت یب هبلکیت زض هؼٌبی حقَقی آى ضا ثِ ٍاغُ

کِ اضتجبط ایي فطز ثب ؾبیط افطاز زض تولک قئی، یب ؾلت حق اؾتابزُ ٍ یب هكطٍط کفطزى آى ثفطای زیگفطی    

اًس کِ تؼطیف هبضکؽ اظ هبلکیت  ٌتقساى غیطهبضکؿیؿت چٌیي اًگبقتِیب ه ّب هبضکؿیؿتطذی اظ ث. هغطح قَز

ظػن پلربًف هبلکیت اظ ًظط هبضکؽ ػجفبضت اؾفت اظ ثیفبى حقفَقی      هخالً ثِ. نطفبً یک تؼطیف حقَقی اؾت

ؽ هبلکیفت ضا  اظ هٌتقساى غیطهبضکؿیؿت، ربى پالهٌبتؽ ثط ایي ثبٍضاؾت کِ هفبضک . هٌبؾجبت تَلیس ارتوبػی

 .زاًس هیی حقَقی  نطفبً یک ضاثغِ

زض . ثطای فْن زضؾت زیسگبُ هبضکؽ ثبیس تَرِ زاقتِ ثبقین کِ اٍ زض کسام ؾٌت فکفطی ثبلیفسُ اؾفت   

ثطذفی اظ حقفَق غضهٌفی    . ساًبى ثحخی رطیبى زاقت ثِ ثؼس هیبى حقَق 1806آلوبى اظ ظهبى فتَحبت ًبپلئَى اظ 

یکی اظ هسافؼبى حقَق ضٍهی، ففطزضیف کفبضل ففَى ؾفبٍیٌی، زض     . ق ضٍهیاظ حقَ ای ػسًُس ٍ کطز هیزفبع 

ؾبٍیٌی اظ رولِ کؿبًی ثَز کِ تهبحت ٍ هبلکیت ضا اظ ّن رفسا  . ی حقَق ثطلیي اؾتبز هبضکؽ ثَز زاًكکسُ
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هفبضکؽ هبلکیفت ضا زض زٍ   . کفطز  هیّگل ًیع چٌیي ثبٍضی زاقت ٍ هبضکؽ ّن اظ ایي ًظط پیطٍی . کطز هی

 .ؾغح اقتهبزی ٍ ؾغح حقَقی: کٌس یؾغح تؼطیف ه

ی تَلیفس،   زض ؾغح اقتهبزی، هبلکیت ػجبضت اؾت اظ اذتیبضات یب کٌتطل فطز یب گطٍّی اظ افطاز ثط ٍؾیلِ

هبلکیت زض ؾفغح هٌبؾفجبت   . کِ هبلکیت ٌَّظ قکل حقَقی پیسا ًکطزُ ثبقس ضًٍس ٍ هحهَالت تَلیس، ٍلَ آى

پفؽ  . ًبهٌفس  ض ؾغح ضٍاثظ حقَقی ضا انغالحبً هبلکیفت حقفَقی هفی   تَلیس ضا انغالحبً هبلکیت اقتهبزی، ٍ ز

یک، زض ؾغح اقتهبزی کفِ زض ٍاقفغ ّوفبى تهفبحت     : کٌس هیثٌسی  هبضکؽ زض زٍ ؾغح هبلکیت ضا نَضت

هفخالً ٍقتفی   . ایي ؾري ًتبیذ ؾیبؾی هْوی زضثطزاضز. قَز هیاؾت؛ ٍ زٍم، زض ؾغح حقَقی کِ هبلکیت ًبهیسُ 

ػجبضت اؾت اظ تجسیل هبلکیت ذهَنی ثِ هبلکیت ارتوبػی، هٌظَض ایي اؾت کفِ ایفي   گَیین ؾَؾیبلیؿن  هی

ثبیؿت کٌتطل ذَزِ هَلسیي ثط ٍؾبیل ٍ ضًٍس تَلیفس ضا ًیفع    ی حقَقی، ثلکِ هی تغییط ٍ تحَل ًِ نطفبً گؿتطُ

 .زضثطثگیطز

 :ضؾین هی 29ی  اکٌَى ثِ ناحِ

اظ  یاُ یری ػقتهبًسضًظط تبل اظ ػیي حبزض هب ا تَؾؼِیبفتِض ثؿیب یگات قکلّباى یگط هیتَز یؾَاظ »

ٍ پیكطفتِ ض تقؿین کب، ًیٍهخال تؼب، یزقتهبت اّب ػبلیتطیي هقَالزض آىًس کِ ز زاضرٍَ، ٍهبًٌس پط، ربهؼِ

 «.قتِ ثبقسز زارٍَپَلی  ی ثغِع ضاّیچ ًَاظ ًكبًی تطیي  کنحتی کِ  آى ثییس اى زهیتَُ ضا غیط

ِ زض  گَیفس  هیهبضکؽ . رَز زاضزاثْبهی ٍ زض ایي رولِ ظبّطاً ی ثؿفیبض  ّفب  قفکل هبًٌفس پفطٍ    ای ربهؼف

ِ . هبًسُ اؾت ای ٍرَز زاضز کِ زض ػیي حبل اظ ًظط تبضیری ػقت بفتِی تَؾؼِ افتفبزگی   یفبفتگی ٍ ػقفت   تَؾفؼ

ذص هبضکؽ زض هَضز پطٍ هطارؼِ إثِ ه ثبیؿت هیثِ چِ هؼٌبؾت  ثطای ضفغ ایي اثْبم  ای ربهؼِهبى زض چٌیي ؤتَ

 William Hickling) زض ظهبى هبضکؽ هٌجغ انلی زض هَضز پطٍ احفطی ثفَز اظ ٍیلیفبم پطؾفکَت    . کٌین

Prescott) ثب ػٌَاى “History of the conquest of Peru,1850”  .ِی پطٍ چٌیي  پطؾکَت اظ ربهؼ

هزوَػبً یک قجیلِ ضا یی تكکیل قسُ کِ ّب ذبًَازُکِ اظ  ای قجیلٍِارس ؾبذتبض  ای ربهؼِ: زّس هیتهَیطی اضائِ 

ٍ ثرفف   کٌٌفس  هفی عَض هؿتقل کكت  ثِ ّب ذبًَازُ. تَلیس ایي ربهؼِ ػوستبً کكبٍضظی اؾت. زٌّس هیتكکیل 

غیط اظ تَلیسات کكبٍضظی، تَلیسات هؼفسًی ٍ کفبض زؾفتی ًیفع     . کٌٌس هیقبى ضا ذَزقبى تإهیي  اػظن هؼیكت

ی ٍ کٌتطل زٍلت نَضت ضیع ثطًبهِّوطاُ اؾت کِ ثب  ، ثب ًَػی تقؿین کبض گؿتطزُّب فؼبلیتایي . ٍرَز زاضز

ثفطای تفإهیي هؼفبـ، ًفَػی کفبض ٍؾفیغ ٍ        ّفب  ذبًَازُپؽ زض کٌبض کبض ذهَنیِ اًزبم قسُ زض . پصیطز هی

ّ  زؾتِ ْفبی کفبض زؾفتی اًزفبم      روؼی ّوطاُ ثب تقؿین کبض گؿتطزُ ًیع ظیط کٌتطل زٍلت زض هؼبزى ٍ کبضگفب

ِ اظ هٌظط تقؿین کبض ٍ . کٌس هیبالضی ٍؾیغ زٍلتی ایي تقؿین کبض ضا کٌتطل ؾ یک زیَاى. قَز هی ی ضیفع  ثطًبهف

ایي ربهؼِ ثفساى ؾفجت    هبًسگی ػقت. پیكطفتِ زاًؿت ای ربهؼِی پطٍ ضا  ربهؼِ تَاى  هیٍؾیغ ثطای کل ربهؼِ 
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تقؿین کبض هبًغ اظ ٍ ایي قکل اظ  کٌس هیهؿتجس ػول  ؾبالض زیَاىاؾت کِ ایي تقؿین کبض ظیط ًظط یک قسضت 

تکٌیفک تَلیفس زض ؾفغح    . ی پطٍ، هجبزلِ ٍ ٍؾبیل هجبزلِ ضقسیبفتِ ًیؿتٌس زض ربهؼِ. قَز هیگیطی هجبزلِ  قکل

زّی کفبض اظ ؾفَی    چطا کِ ؾبظهبى. ی افطاز ثطای ثبال ثطزى ؾغح تَلیس ًبچیع اؾت ثؿیبض پبییي اؾت ٍ اًگیعُ

پؽ ثفِ لحفبػ گؿفتطـ    . قَز هیتحویل  ّب آىیبى زاضز ٍ ثط رط ّب آىی  یک ًیطٍی هؿتجس ٍ هؿتقل اظ اضازُ

ی کفبض، گؿفتطـ    اهب ثِ لحبػ اًگیفعُ . پیكطفتِ اؾت ای ربهؼِزّی تَلیس، پطٍ  تقؿین کبض ارتوبػی ٍ ؾبظهبى

 .هجبزلِ ٍ ؾغح فٌی تَلیس ایي ربهؼِ ػقت افتبزُ اؾت

تط ضقفس یبفتفِ    ی هجبزلِ ٍ پَل کنضزا ؾطهبیِّبی پیكب کِ زض ربهؼِ کٌس هیزض قؿوت ثؼس هبضکؽ اقبضُ 

 قفَز  هفی الجتِ زض ایي هیبى اؾتخٌبّبیی ّن هكبّسُ . ّبی پبیبپبی ؾلغِ زاضز اؾت ٍ تَلیس ثطای ههطف ٍ هجبزلِ

ّبی  ی ربهؼِ ّب کِ ّوَاضُ زض حبل هْبرطت اًس، زض حبقیِ ّب یب فٌیقی ای هخل یَْزی ّبی تبرطپیكِ هخالً ربهؼِ

اٍ . ّبی زیگط ضا ثطػْفسُ زاضًفس   کبض ٍؾبعت هیبى ربهؼِ ّب آى. اًس ثِ تزبضت هكغَلٍ  کٌٌس هیزیگط ظًسگی 

زض . کِ زض یًَبى ٍ ضٍم ًیع پَل ثؿیبض ضٍاد زاقت هٌتْفب زض هطاحفل اًحفالل ٍ ظٍال ایفي رَاهفغ      افعایس هی

هجبزلفِ کفبهالً   گطفت ٍ  ثطزگبى اًزبم هی ی ی پیف اظ اًحالل، ثرف اػظن تَلیس زض ایي رَاهغ ثِ ٍؾیلِ هطحلِ

 .ی فطػی زاقت رٌجِ

زض اضتف ّن کفبض  . عَض کلی زض اضتف ضقس کطز کِ زض یًَبى ٍ ضٍم ًظبم پَلی ثِ زّس هیقطح  هتاسکغ

ّفبی   ایي ؾري هبضکؽ زض پػٍّف. ّبیی اظ ؾطهبیِ ٍ تَلیس هبقیٌی ٍرَز زاقت هعزی، ّن هجبزلِ ٍ ّن قکل

ٍ تحقیقبت یفَاى   Moses Finley .1977) تحقیقبت فیٌلی)ثؼسی زض ذهَل ایي رَاهغ تإییس قسُ اؾت 

کِ گاتین پَل ٍ هجبزلِ تٌْفب زض زٍضاى اًحفالل یًَفبى ٍ ضٍم     پؽ چٌبى .(Yvan Garlan.1989 ) ىگبضال

ی پَلی ثِ تضؼیف ضٍاثظ غیطپفَلی   ظیطا هجبزلِ. تَؾؼِ یبفت ٍ ّویي تَؾؼِ، اًحالل ایي رَاهغ ضا تؿطیغ کطز

 .کِ ایي رَاهغ ثط آى اؾتَاض ثَزًس اًزبهیس ای هجبزلٍِ غیط

ِ فکط کب. ضؾفس  هیثِ ًظط  ای ؾبزُی ثؿیبض  کبض هقَلِ»: ینذَاً هی 30ی  زض اثتسای ناحِ  -کلی عفَض   ض ثف

 ی هقَلِاـ، گیزؾب ی ثب ّوِ، یزقتهباًظط اظ  سکا ّوِ یيا ثب. ؾتا کْي ضثؿیب ًیع - تاهیلی ٍ حقط ّیچ ثی

پَلی م ًظب هخالً. ّؿتٌس یرسیست ًیع هقَالزُ یي تزطیس ؾبا یُ کٌٌسزیزبت اکِ هٌبؾجب ىؾت ّنچٌبا یرسیس

یي اهقبیؿِ ثب زض . هیثیٌسل پَزض ری ضیک چیع ذب یهخبثِ ثٍِ  یزکبهال هبضت ثِ نٍَت ضا ّن حطظ ٌَّ

ٍت هٌجغ حطم یي ًظباکِ اًؿت چطزاثبیس گبهی ػظین ثِ رلَ ضا [ ضهبًَفبکتَ] یاذبًِضکب یب یضتزبم ًظبُ، یسگبز

ضا یي فؼبلیت ایس گطچِ زهی -یاذبًِضکبٍ  یضیؼٌی فؼبلیت تزب - یفؼبلیت ثكطثففففل زض قیی ز ذَزض ًِ ضا 

ع ّب ًَاتفیعیَکطم ًظبم، یي ًظباػکؽ  ثففففِ. زهیکطض تهَل زضآٍضزى پَ یاًِ فؼبلیتی ثطاتٌ ًظطى چٌب ّن

 یاؾیلٍِفقظ [ لیؼٌی هحهَ]قت کِ قیی ُ زاػقیسٍ ًؿت زاهیٍت ذبلق حطضا  -یٍضظکكب -ض کباظ هؼیٌی 

لیل ذهلت یک ؾَیِ فؼبلیت زثِ ، یي ّوِاثب . ؾتض اًتیزِ کلی کبآٍضزُ ٍ ًیؿت ثل فطزى ل زضآٍضپَ یاثط
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 آٍضزُفط حکن زض ٍ قتزا عجیؼی حبلتی ظٌَّ [ضکبل یؼٌی هحهَ]آٍضزُ فط[ مهاَْ]زٍضُ یي زض ا[ یتَلیس]

 «.قس ض هیهیي تهَظ یػالآٍضزُ افط، یٍضظکكب

ًظبم پَلی، ًظبم تزفبضی یفب   : کٌس هیی کبض اقبضُ  َلِهبضکؽ ثِ زیسگبُ چْبض هکتت اقتهبزی زضثبضُ هق

هفجْن اؾفت، هٌظفَض     ای اًساظُثیبى هبضکؽ زض ایي رب تب. ٍ زض ًْبیت آزام اؾویت ّب فیعیَکطات، ای کبضذبًِ

 ّفب  هطکبًتیلیؿفت ی  زٍضُ. اؾفت  ّفب  هطکبًتیلیؿفت چٌیي ًظبم تزبضی ف کبضگبّی   هبضکؽ اظ ًظبم پَلی ٍ ّو

ثْفب   هؼیبض حطٍت فلعّبی گطاى. ی نٌؼتی قکل ًگطفتِ ثَز ی تزبضی ثَز ٍ ٌَّظ ؾطهبیِ ی ؾطهبیِ ی ؾلغِ زٍضُ

ی زاقفتِ ثبقفس اظ حفطٍت ٍ قفسضت     تفط  ثیفثْبی  ثَز ٍ ثبٍض ضایذ ایي ثَز کِ ّط کكَضی کِ فلعّبی گطاى

پؽ زیس ضایفذ زض  . ت ذبضری ثَزثْب ًیع تزبض ضاُ ثِ زؾت آٍضزى ایي فلعّبی گطاى. ی ثطذَضزاض اؾتتط ثیف

 .ًظبم پَلی، اّویت عال ٍ ًقطُ ٍ گطزآٍضی آى زض زاذل ّط کكَض اؾت

ّفبیی   تافبّن  ثبػج ثطٍظ ؾَء کٌس هیثرف زٍم کِ هبضکؽ ثب ػٌَاى ًظبم تزبضی یب کبضگبّی اظ آى یبز 

اهب هطاز اٍ زض ایفي  . تی نٌؼتی اؾ قسُ ٍ ثطذی ثط ایي ًظط اًس کِ هٌظَض هبضکؽ اظ ایي زٍضُ، آغبظ ؾطهبیِ

ثْب  ایٌبى ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ ثَزًس کِ ثطای رصة ثْتط فلعّبی گطاى. اؾت هتإذطی ّب هطکبًتیلیؿت تط ثیفرب 

ضا  ضؾفٌس  هفی ثِ زاذل ثْتط اؾت تَلیس کبالّبی لَکؽ ٍ کبالّبیی کِ زض تزبضت ذبضری ثِ ذَثی ثِ فطٍـ 

ی نٌؼتی قفطٍع ًكفسُ    ی ؾطهبیِ س آهسُ ثَزًس ٍلی ٌَّظ زٍضُزض ٍاقغ اظ تزبضت ثِ ؾوت تَلی. افعایف زٌّس

(. 18تفب اٍاؾفظ قفطى     قفَز  هفی قفطٍع   16اظ قفطى   ّفب  هطکبًتیلیؿتی  زٍضُ)ثَز ٍ هطکبًتیلیؿن غبلت ثَز 

ثِ ظػن هبضکؽ زضیبفتِ ثَزًس کِ هٌجغ حطٍت زض قیئ ًیؿت ثلکِ زض فؼبلیت ثكفطی   هتإذطی ّب هطکبًتیلیؿت

 .ثْب ایي فؼبلیت ثِ قیئ ٍنل ثَز، یؼٌی ثِ فلع گطاىٍلی ٌَّظ ؾطِ . اؾت

ِ . زازًفس  هفی ی ثْب زاض ؾطهبیِثِ کبض کكبٍضظی ٍ گؿتطـ کكبٍضظی زض  ّب فیعیَکطات زض  ذهفَل  ثف

ًس ثب گؿتطـ کكبٍضظی ثِ ضقبثفت ثفب   کطز هیؾؼی  ّب آىی زض کكبٍضظی ضقس کطزُ ثَز ٍ زاض ؾطهبیِفطاًؿِ 

ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ ثَزًس کِ یک قکل اظ کبض اًؿبًی یؼٌی کكبٍضظی هٌجفغ حفطٍت    ّب آى. اًگلؿتبى ثپطزاظًس

 .اؾت

 .ی نٌؼتی تؼلق زاضززاض ؾطهبیِی آغبظ  ٍ ثبالذطُ، آزام اؾویت کِ ثِ زٍضُ

. ثیٌفس  هیثْب  فلعّبی گطاى/ زیس کِ ًگبُ ًرؿتْ هٌكإ حطٍت ضا زض پَل تَاى  هیی اروبلی  زض یک هقبیؿِ

. ثْبؾفت  چٌبى ثِ زؾت آٍضزى فلع گفطاى  ّن ، اهب ّسف ثیٌس هیكإ حطٍت ضا زض تَلیس کبضگبّی زٍهیي ًگبُ، هٌ

ی ربلت آى اؾت کِ آزام اؾویت گبم هْوی  حبل ًکتِ. ثیٌس هیؾَهیي زیس، هٌكإ حطٍت ضا زض کبض کكبٍضظی 

عَض ػبم ضا  اًؿبًی ثِ عَض کلی، ًِ ایي یب آى قکل هكرم کبض، ثلکِ کبض ٍ کبض اًؿبًی ضا ثِ گصاضز هیثِ پیف 

 .کٌس هیهٌكإ حطٍت هؼطفی 
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اهفب هؿفئلِ ایفي    . ػٌَاى هٌكإ حطٍت هؼطفی کٌس عَض ػبم ضا تزطیس ٍ ثِ پؽ آزام اؾویت تَاًؿت کبض ثِ

ثِ ایي تزطیس ضؾیس  آیب ایي تزطیس نطفبً یک فطایٌسی شٌّی ثَز یؼٌی فکفط  گًَِ  چِربؾت کِ آزام اؾویت 

َز کِ تَاًؿت ثِ چٌیي تزطیسی زؾت یبثس  پبؾد هبضکؽ ثِ ایي پطؾف ایفي  اؾویت چٌبى پیكطفت کطزُ ث

ی چٌیي تزطیسی ضا ففطاّن   ی ارتوبػی ٍ قکل هكرم تَلیس ثِ حسی ضقس یبفتِ ثَز کِ ظهیٌِ اؾت کِ ظهیٌِ

 :کٌس هیزض ایي ثبضُ هبضکؽ ثِ زٍ زؾتِ اظ تغییطات اقبضُ . ؾبذتِ ثَز

ِ  ی گطزـ تغییطاتی ثِ ض ظهیٌِی ززاض ؾطهبیِی  زض ربهؼِ: گطزـ -1 ِ  ٍقَع پیَؾتِ ثَز کِ ثف آى  ی ٍاؾفغ

گطفتٌفس ٍ ثفب ّفن هجبزلفِ      کبضّبی هرتلف ثكطی زض ثبظاض هقبثل ّن قطاض هی. قس زضیبفت کبض هزطز هیؿط هی

سیگط اهکبى ثطاثطًْبزى کبضّبی هرتلفف ضا   ثب یک ّب آىی  ایي تقبثل کبضّب زض فطایٌس گطزـ ٍ هجبزلِ. قسًس هی

 .فطاّن کطز

ِ . زض ایي ػطنِ ًیع تغییطاتی ضخ زازُ ثَز: تَلیس -2 ِ ی  اظ رولِ ایي کِ زض ربهؼف ی ثفطذالف  زاض ؾفطهبی

ّفب ٍ   آالت، هْفبضت  ی فئَزالیؿن کِ زض آى افطاز ثب قکل هكرهی اظ کبض ػزفیي قفسُ ثَزًفس؛ هبقفیي     زٍضُ

ّفبی قجلفی    زٍضُ زض. ثَز کطزُ تجسیل گعیٌی ربی قبثل ٍ ؾبزُ کبض ثِ اظ ثیي ثطزُ ٍ آى ضا ی کبض ضاّب ٍیػگی

ِ ی  ثطای اًزبم یک کبض ذبل ثِ چٌسیي ؾبل کبضآهَظی ٍ قفبگطزی ًیفبظ ثفَز، اهفب زض زٍضُ     ی، زاض ؾفطهبی

تفط   هطاتفت آؾفبى  ی زیگط ثفِ   ای ثِ ضقتِ پصیطی کبض ٍ تحط  آى ضا اظ ضقتِ عَض ًؿجی اًؼغبف هبقیٌیؿن ثِ

ِ  تحط  ٍ اًتقبل کبض اظ ضقتِ ای ربهؼِهبضکؽ زض چٌیي  ظػن ثِ. کٌس هی تافبٍتی   ثفی »زیگفط ٍ   ی ای ثِ ضقفت

 .کٌس هیی زضیبفت کبض ػبم ٍ هزطز ضا فطاّن  ظهیٌِ «ًؿجت ثِ اًَاع ذبل کبض

ٍلی اٍ ایي . قتتابٍتی ًؿجت ثِ اًَاع ذبل کبض اظ قجل زض ضٍؾیِ ٍ آهطیکب ٍرَز زا ثِ ًظط هبضکؽ ثی

ثطای ضفغ اثْبم اظ ایي ًظط هبضکؽ ثبیس ثفِ  . کٌس هیپسیسُ ضا زض ایبالت هتحسُ هخجت ٍ زض ضٍؾیِ هٌای اضظیبثی 

 ی ضٍؾیِ ی اٍ هطارؼِ کطز، یؼٌی احط اگَؾت فَى ّبکؿت ّبٍظى زضثبضُ هٌجغ هَضز اؾتابزُ

(August von Haxthausen, studien über der innern Zustände, das Volksleen 
und inbesondere die Ländlichen Einrichtungen Russlands 1847) 

ؿتٌس ثب آثبز کطزى ٍ قبثل کكت کطزىِ ظهیي تَاً  هیثِ ثبٍض ّبٍظى تؼساز ظیبزی اظ هْبرطاى زض آهطیکب  

ٍ غیفطُ   چَى آٌّگطی، ًزبضی هْبرطاى ًِ تٌْب کبض کكبٍضظی ثلکِ کبضّبی ظیبز زیگطی ّو. هبلک آى قًَس

رب زّقبًبى ػالٍُ ثط پفطزاذتي   زض آى. جیٌین  هی ّب کوَىزض ضٍؾیِ هب ّویي پسیسُ ضا زض . زازًس هیضا ذَز اًزبم 

اهب ایي کِ چطا ایي پسیسُ زض آهطیکب هخجت . زٌّس هیثِ کبض کكت؛ آٌّگطی، ًزبضی ٍ غیطُ ضا ًیع ذَز اًزبم 

ت کِ ثِ ظػن هبضکؽ هْبرطاى زض آهطیکب افطاز ذَزهرتبض ٍ ًبقی اظ آى اؾ قَز هیٍ زض ضٍؾیِ هٌای اضظیبثی 
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ِ     آظازی ثَزًس کِ ثِ هیل ذَز زؾت ثِ ایي کبض هی  ی ظزًس ٍلی زض ضٍؾیِ اًزبم کبضّفبی هرتلفف ظیفط ؾفلغ

 .گطفت اضثبثبى اًزبم هی

ی  زض ربهؼِ: ّبی زیگط تَلیس اؾت تَلیس ثط قکل ی ی یک قیَُ ؾلغِ 33ٍ  34ّبی  هَضَع انلی ناحِ

تَلیفس  . زاضی اؾفت  یًَبى ٍ ضٍم قکل انلی تَلیس کكت اؾت ٍ هٌبؾجبت تَلیس اظ رٌؽ هٌبؾجبت تَلیس ثفطزُ 

ط ذَز ضا ثط توبهی . ثطای ههطف اؾت ٍ ًِ ثطای هجبزلِ زض . ظًس ی زیگط ربهؼِ هیّب رٌجِایي قکل اظ تَلیس هْس

ی زٍم اّویفت   آیٌس ٍ کبضِ زؾتی ٍ تزبضت زض زضرِ تطیي کبضّب ثِ حؿبة هی ٌ  هْنایي ربهؼِ کكت ٍ ر

ِ . ٍضظًس ّبؾت ٍ اقطاف ٍ ؾٌبتَضّب اظ اًزبم آى ارتٌبة هی قطاض زاضًس کِ هرتم ثطزُ ی اهپطاتفَضی   اظ هطحلف

ّبی آظازقسُ ضا  ی ثطزُػجبضت ز، ثِپطزاظ هیعَض غیطهؿتقین ثِ اًزبم ایي کبضّب  ؾعاض ثِ ثؼس اقطافیت ًظبهی ّن ثِ

تطیي هكبغل زض زؾفت ؾفٌبتَضّب ثفبقی      هْن. کٌس هیگوبضز ٍ زضآهس حبنل اظ آى ضا کؿت  ثِ ایي کبضّب هی

ّبی  زاضی ؾبیط گطٍُ ی ثطزُ زض اٍاذط زٍضُ. قًَس ویگبُ ثِ هكبغل نٌؼت ٍ تزبضت ٍاضز ً ّیچ ّب آىهبًس ٍ  هی

ٍلی زض ایي ٌّگبم زیگط ایي ربهؼِ زض حبل اًحفالل ٍ قفکل    ًَسق هیتسضیذ ٍاضز ایي هكبغل  ارتوبػی ًیع ثِ

 .هؿلظ زض حبل تضؼیف ٍ فطٍپبقی اؾت

تَلیس ثط اؾفبؼ کفبض زّقبًفبى    . اینضٍ ظهیي ٍ تَلیس ثطای ههطف ضٍثِ ی فئَزالی ّن ثب هبلکیت زض زٍضُ

ِ     گیفطز  هفی زؾتی ٍ تزبضت زض قْطّب اًزبم  کبضِ. ثؿتِ ثِ اضثبثبى رطیبى زاضزٍا ی  اهفب تحفت کٌتفطل ٍ ؾفلغ

چٌیي هَاز ذفبم ٍ هحهفَالت توبهفبً اظ     ّب، ٍ تؼساز کبضکٌبى زض ّط قبذِ اظ تَلیس، ّو تؼساز کبضگبُ. ّب نٌف

ی ثفبظاض  ّفب  ًَؾبىٍ زض ٍاقغ تَلیس هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ربهؼِ تٌظین قسُ اؾت ٍ ثب  قَز هیؾَی نٌف کٌتطل 

 .ضٍز ویثبال ٍ پبییي ً

ّفط  . قفَز  هفی ثِ هٌظَض هجبزلِ اًزبم  گؿلس ٍ تَلیس اؾبؾبً ی ایي هٌبؾجبت اظ ّن هیزاض یِؾطهبی  زض ربهؼِ

ٍضٍزی ٍ ذطٍری ّط ٍاحس تَلیسی کبالؾفت ٍ  . کٌس هیٍاحسی هحهَل ذَز ضا ثِ قکل کبال ثِ ثبظاض ػطضِ 

ههفطف اظ حیفج   ّبی پیكیيْ تَلیس ٍ  زض ربهؼِ. گیطز هیای اؾت کِ هیبى تَلیس ٍ ههطف قطاض  هجبزلِ ٍاؾغِ

ی ٍاؾفظ   ٍ یک حلقِ قَز هیی ایي پیًَس گؿؿتِ زاض ؾطهبیِی  زض ربهؼِ. ثب ّن پیًَس زاقتٌس ارتوبػی هؿتقیوبً

پؽ زض ایي فضب تَلیفس اؾبؾفبً ثفطای هجبزلفِ     . ی ٍاؾظ، ثبظاض یب هجبزلِ اؾت ایي حلقِ. گیطز هیقطاض  ّب آىهیبى 

؛ ظیفطا  قفَز  هفی زاضی، هبلکیت اضضی ًیع تبثؼی اظ ؾطهبیِ  ثب گؿتطـ ٍ تاَق تَلیس ؾطهبیِ. گیطز هینَضت 

ضاًفت ظهفیي ضا    تَاًس هیضٍؾت کِ هبضکؽ ظهبًی  ّن اظ ایي. ی اضضی ذَزْ ثركی اظ اضظـ اضبفی اؾت ثْطُ

ِ ؾبى تَلیفس   ثسیي. تَضیح زّس کِ اضظـ اضبفِ ضا تَضیح زازُ ثبقس فط ٍ ًكفب  زاض ؾفطهبی ى ذفَز ضا ثفط   ی هْس

 .ظًس ّبی زیگط تَلیس هی قکل
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 هٌطمی-سٍؽهٌطمییاسٍؽتاسیخی

 :ینذَاً هی 34ی  زض ثٌس آذط ناحِ

اًفس   کٌٌسُ ثَزُ ی اقتهبزی ثِ تطتیجی کِ اظ لحبػ تبضیری یکی ثؼس اظ زیگطی تؼییيّب هقَلِپؽ ثطضؾی »

زیگفط   ی هسضى ثَضغٍایی ثب یک ای کِ زض ربهؼِ اظ عطیق ضاثغِ تط ثیف ّب آىتَالی . غیطػلوی ٍ ًبزضؾت اؾت

آیس ٍ یب ثط تَالی تحَل  ثطهی ّب آىایي زضؾت ػکؽ آى چیعی اؾت کِ اظ ضٍال عجیؼی . قَز هیزاضًس تؼییي 

ّبی هتابٍت ارتوبػی ثِ ؾیبق ًظفن تفبضیری    ّبی اقتهبزی زض قکل ی هقَلِ ضاثغِ. هٌغجق اؾت ّب آىتبضیری 

ز، یؼٌی ثفب  پٌساض هیاـ اظ حطکت تبضیری  چِ کِ پطٍزٍى زض تهَض هجْن ٍ آقاتِ ٍ ثستط اظ آى، ثب آى. ًیؿت

ّفبی اقتهفبزی زض   ِ هقَلف  ثٌفسی  اهفل ثطػکؽ، ّسف ًظن ٍ ه. ًیع ضثغی ًساضز «زض ایسُ»ّب  تَالی ایي هقَلِ

 «.ی هسضىِ ثَضغٍایی اؾت ربهؼِ

. پیف اظ ایي ثِ هَضَعِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرم اقبضُ کطزین. قَز هیزض ایي ثٌس ثحج هْوی هغطح 

اکٌَى ایي . سیگط ّبی اقتهبزی ثب ًظن ٍ تَالی هؼیي ٍ زض پی یک ای اؾت اظ هقَلِ ایي حطکت زض ٍاقغ هزوَػِ

ّب هٌغقی اؾت یب تفبضیری، ٍ یفب ٍحفستی اظ هٌغقفی ٍ      حطکت ٍ تطتیت هقَلِ کِ ایي قَز هیپطؾف هغطح 

 :تبضیری  زض پبؾد ثِ ایي پطؾف زٍ زیسگبُ ٍرَز زاضز

لٌیي ٍ هٌسل ًیع ثفِ آى ثفبٍض   . کطز هیایي ًظطی اؾت کِ اًگلؽ هغطح : زیسگبُ هٌغقی ف تبضیری ( الف

ی  زض هقبلِ. ًسکطز هیل زٍم ٍ ؾَم ًیع اظ آى پیطٍی ی اًتطًبؾیًَبّب هبضکؿیؿتٍ زض ٍاقغ ثرف اػظن . زاقتٌس

 :ینذَاً هیزض ایي هَضز چٌیي  1859زض اٍت  16ی  قوبضُ داعفَلکاًگلؽ زض 

ایي ضٍـ ًیع زض حقیقت چیعی ًیؿت رع ّوفبى  . اظ ایي ضٍ تٌْب ضٍـ هٌبؾت ّوبى ضٍـ هٌغقی ثَز»

ی قطٍع ایي تبضید  ًقغِ. هٌتْب ػبضی اظ قبلت تبضیری ٍ اًحطاف اظ حَازث تبضیریِ اتابق افتبزُ. ضٍـ تبضیری

بظتفبة اًتعاػفی ٍ قفکل    آى ّوبًفب ث  تفط  ثفیف ی افکبض هب ثبقس ٍ پیكطٍی  ی قطٍع ضقتِ ًقغِ ثبیؿت هیًیع 

 «.ًبهتؼبضف هؿیط تبضیری ذَاّس ثَز

هٌتْفب  . ثیٌس هیزیگط  عَض کِ هكَْز اؾت اًگلؽ ضٍـ تبضیری ٍ ضٍـ هٌغقی ضا زض ٍحست ثب یک ّوبى

ثبقس کفِ ّفن اظ ًظفط هٌغقفی      ای هقَلِلصا قطٍع حطکت هب ثبیس . ی تهبزفی ٍ اتابقی تبضیدّب رٌجِثب حصف 

 .تطیي هقَلِ هقَلِ ثبقس ٍ ّن اظ ًظط تبضیری قسیوییي تط ػبمیي ٍ تط ؾبزُ

ی اقتهبزی ًظیط کبال، پَل، ؾطهبیِ، ًیفطٍی کفبض ٍ غیفطُ    ّب هقَلِعجق ایي زیسگبُ : زیسگبُ هٌغقی( ة

هفطاز اظ تفَالی   . نطفبً یک تَالی هٌغقی اؾت ّب هقَلٍِ تطتیت ٍ تَالی  قًَس هیعَض هٌغقی اظ ّن اؾتٌتبد  ثِ
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. اؾفتابزُ کفطز   تَاى  هی ّب آىهٌغق نَضی اؾت ًِ هٌغق کبًتی یب ّگلی؛ ّطچٌس اظ قَاػس ٍ انَل هٌغقی ًِ 

ایي هٌغق، هٌغقی ًیؿت کِ نطفبً اظ هغع هبضکؽ تطاٍـ کطزُ ثبقس، ثلکِ ذبؾفتگبُ آى ثفیف اظ ّفط چیفع     

، ّب هقَلِی اؾت کِ اضز ؾطهبیِی  ی اؾت؛ یؼٌی ذَزِ هٌبؾجبت ٍ ضٍاثظ زضٍى ربهؼِزاض ؾطهبیِؾبذتبض ٍ ؾیؿتن 

؛ هبضکؽ اظ قَز هیاضظـ ثِ ؾِ قکل کبال، پَل ٍ ؾطهبیِ ظبّط  هخالً. کٌس هی يضا تؼیی ّب آىحطکت ٍ تطتیت 

ٍ ؾپؽ اظ قکل  کٌس هیٍ اظ آىْ قکل پَل ضا اؾتٌتبد  کٌس هییي قکل اضظـ آغبظ تط ؾبزُی کبال، یؼٌی  هقَلِ

هفخالً هبلکیفت   . ٌغقی حتی ذالف ٍ ثطػکؽ ضٍال تبضیری اؾتزض ثطذی هَاضز ضٍال ه. پَل قکل ؾطهبیِ ضا

ی، ؾطهبیِ پیف اظ هبلکیفت ظهفیي هفَضز    زاض ؾطهبیِظهیي تبضیربً هقسم ثط ؾطهبیِ اؾت ٍلی زض تحلیلِ ؾبذتبض 

ی نٌؼتی قطاض  ی تزبضی ٍ ضثبیی ثِ لحبػ تبضیری قجل اظ ؾطهبیِ ّبی ؾطهبیِ یب هخالً قکل. گیطز هیثطضؾی قطاض 

ی نٌؼتی ٍ اضظـ اضبفی تَلیس قسُ ضا هَضز تحلیل قفطاض   ی اثتسا ثبیس ؾطهبیِزاض ؾطهبیِاهب زض زاذل ًظبم  زاضًس

 .ی تزبضی ٍ ثبًکی ضا زاز ٍ ؾپؽ تَظیغ اضظـ اضبفی ثیي ؾطهبیِ

یی چَى تقؿین کفبض، هبقیٌیؿفن،   ّب هقَلِپطٍزٍى . کٌس هیفطاظ یبزقسُ ثِ پطٍزٍى ًیع اقبضُ زض هبضکؽ 

هحتفَا، حطکفت ٍ تطتیفت     فمشفلؼفِهبضکؽ زض . کٌس هیی ظهیي ضا عطح  ًحهبض، هبلکیت ٍ اربضُضقبثت، ا

ِ . تبضیری اؾفت  -پطٍزٍى پیطٍ ضٍـ هٌغقی . زّس هیّب ثِ ضٍایت پطٍزًٍی ضا هَضز اًتقبز قطاض  هقَلِ ظػفن   ثف

زض  ّفب  آىی اؾت ًِ تقفسم ٍ تفبذط   زاض ؾطهبیِ ّبی اقتهبزی تبثغ ؾبذتبض هبضکؽ هحتَا، اضتجبط ٍ تَالی هقَلِ

 .رطیبى تحَل تبضیری



 یپظٍّـیهاسکغبشًاهِ

ی پػٍّكی هبضکؽ هغطح  ، ثْتط اؾت اروبالً ًکبتی ضا زض هَضز ثطًبهِػشهایِپیف اظ پطزاذتي ثِ ذَز کتبة 

قفبهل   ایي عفطح . قبى ضا زاقت عطحی اضائِ کطز اظ تحقیقبتی کِ قهس اًزبم 1857هبضکؽ زض ؾپتبهجط . کٌین

 :قس قف کتبة هی

 ؾطهبیِ .1

 هبلکیت اضضی .2

 کبض هعزی . 3

 زٍلت .4
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 تزبضت ذبضری .5

 ثبظاض رْبًی ٍ ثحطاى .6

هطتجِ ػَو قس ٍ عطح ًْبیی آى چیعی اؾت  14عجق هغبلؼبت ضٍؾسٍلؿکی  1868ایي عطح تب آٍضیل 

ِکِ ؾِ رلس  ثؼفس اظ   3ٍ  2رلس اٍل زض حیبت ذَز هبضکؽ ٍ رلفسّبی  . زض قبلت آى تٌظین قسُ اؾت ػتشهای

ی عطح اٍلیِ ثب عطح ًْبیی چیؿت  زض ایي ثبضُ ؾِ  پطؾیسًی اؾت کِ ضاثغِ. هطگ اٍ تَؾظ اًگلؽ هٌتكط قس

 :ًظط ٍرَز زاضز

ثفب زالیفل ٍ   آى ضا  1929زیسگبُ اٍل ًظط کبئَتؿکی اؾت کِ پؽ اظ اٍ ٌّطیفک گطٍؾفوي زض ؾفبل    

هزسزاً ایي ًظفط ضا ثفب اؾفٌبز ٍ     (Keith Tribe) کبیت تطایت 1974زض ؾبل . تطی هغطح کطز هساض  ثیف

هغبثق ایي ًظط، هبضکؽ کتبة اٍل یؼٌی ؾطهبیِ ضا زض ؾِ رلس ًَقت، . ای هَضز تإییس قطاض زاز هساض  ًَیبفتِ

 .کطز طًظ نطفی ذَز ثِ ػلت ثیوبضی ٍ کوجَز ٍقت  ی پطٍغُ ٍ اظ ثقیِ

ّبیی اظ عفطح   ثرف ػشهایِ،ظػن اٍ عطح ًْبیی، یؼٌی کتبة  ثِ. زیسگبُ زٍم هتؼلق ثِ ضٍؾسٍلؿکی اؾت

ثٌفبثط ًوفَزاض   . )ثِ قکل عطح ثبقی هبًفسُ اؾفت   ّبیی زیگط نطفبً ضا زض ذَز ازغبم کطزُ اؾت ٍ ثرف اٍلیِ

کتبة هبلکیت اضضی، یؼٌی کتبة زٍم، زض فهل ضاًت ظهیي زض رلفس ؾفَم   ( زض احط ضٍؾسلؿکی 95ی  ناحِ

ِ؛ ٍ کتبة ؾَم یؼٌی کبض هعزی ثِ فهل زؾتوعز زض رلس اٍل ػشهایِکتبة  یؼٌفی  . ثفسل قفسُ اؾفت    ػتشهای

ایي ًتیزِ ضؾیس کِ ایي هجبحج ضا ًِ زض قبلت کتبثی هزعا، ثلکِ  ثِ ػشهایِهبضکؽ عی هغبلؼِ ٍ تٌظین کتبة 

ِّبیی اظ کتبة  ثِ قکل فهل ِپؽ ؾِ رلفس اهفطٍظی   . ثِ ًگبضـ زض آٍضز ػتشهای ، ازغفبهی اؾفت اظ   ػتشهای

اهب ػوط هبضکؽ کابف ًساز کِ کتبة چْبضم، پٌزن ٍ قكن ضا . رلسّبی اٍل، زٍم، ٍ ؾَم اظ عطح قف رلسی

 .ثِ پبیبى ثطؾبًس

ل اظ عطح قف رلفسی  لالى ٍ هبکؿیویلیبى ضٍثل ًیع کتبة ؾِ رلسی ؾطهبیِ ّوبى رلس اٍ ثٌب ثط ًظط هک

ًکطز ٍ تب پبیبى ػوفط قهفس    ًظط نطفی قف رلسیِ ذَز  ی تحقیقبت ٍ ثطًبهِ بُ اظ ازاهِگ هبضکؽ ّیچ. اؾت

ّبی زیگط اقبضُ  زض آحبض اٍ ثِ تساٍم کبض ٍ ًگبضـ کتبة. ضا ثِ اًزبم ثطؾبًس کِ ارل هْلتف ًساز ّب آىزاقت 

ّفبی هزفعا    کتفبة  زض ضا هجبحفج  ایي ثؼسّب زاقتِ قهس آیس کِ اٍ قسُ اؾت ٍ اظ فحَای کالم اٍ چٌیي ثطهی

ِلالى ٍ ضٍثل هب زض کتبة  ظػن هک ثِ. هاهالً ازاهِ زّس یفبثین، اظ   کبهل زض ثبة ثحفطاى ًوفی   ای ًظطیِ ػتشهای

 .ضٍ کِ هبضکؽ زض ًظط زاقتِ ثحطاى ضا زض رلس قكن ٍ پؽ اظ ثحج ثبظاض رْبًی قطح ٍ ثؿظ زّس آى
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 ّایگًَاگَىاصػشهایِخَاًؾ

 :کٌین ّبی نَضت گطفتِ اظ کتبة ؾطهبیِ اقبضُ هی تطیي قطائت پؽ اظ ایي ثحج هرتهط، ثِ هْن

زض  ّفب  هبضکؿیؿتٍ ثطذی اظ  ّب هبضکؿیؿتثؿیبضی اظ غیط: فبقس یک ًظن اضگبًیک چَى احطی ّو ػشهایِ - 1

ِهَضز  ّبی اقتهبزی ٍ اعالػفبت تفبضیری    ای اؾت اظ تحلیل ثط ایي ثبٍض اًس کِ کتبة ؾطهبیِ هزوَػِ ػتشهای

پفی  . ای. ّبی گًَفبگَى آى ٍرفَز ًفساضز    ی، ٍ ّیچ ًظن ٍاحس ٍ اضتجبط ضطٍضی هیبى فهلزاض ؾطهبیِزضثبضُ 

 .کٌٌس هیاظ ایي زیسگبُ زفبع  یهاسکغجایگاُعلویػشهایِی  تبهپؿَى یب زاًیل لیتل زض هقبلِ

گشایتیدستفاتشراتایي ًظط ضا اؾکبت هبیکل زض کتبة : ی ضطٍضت عجیؼی ػٌَاى یک ًظطیِ ثِػشهایِ-۴

آى ضا ًَػی هبضکؿیؿن اضؾغَیی تلقی کطز کِ ثط اضتجفبط هیفبى    تَاى  هیهغطح کطزُ اؾت ٍ  کاسلهتاسکغ

ّب ٍ اؾفتؼسازّبیی ضا زض   حطکتی اؾت اظ یک حبلت اٍلیِ کِ تَاًبیی ػشهایِ .کٌس هی تإکیسهبضکؽ ٍ اضؾغَ 

هخفل  . کٌٌفس  هیآیٌس، ٍ ظَْض ٍ تکبهل پیسا  ذَز ًْاتِ زاضز ٍ زض ؾیط ظهبى ایي اؾتؼسازّب اظ قَُ ثِ فؼل زض هی

هبضکؽ ًیع . قَز هیای کِ اؾتؼساز ثسل قسى ثِ زضذت ضا زاضز ٍ پؽ اظ عی یک فطآیٌس ثِ زضذت تجسیل  زاًِ

ٍ زض عَل تبضید، تکبهل ٍ فؼلیفت ثفبفتي    گیطز هییک حبلت اٍلیِ یؼٌی هٌبؾجبت کبالیی ٍ هجبزلِ ضا زض ًظط 

ِ    ٍ ًیط ّب ىااؾتؼسازّب، تَ ِ ی  ٍّبی ًْاتِ زض ایي حبلت اٍلیِ ضا تب تجفسیل قفسًف ثفِ ربهؼف ی پفی  زاض ؾفطهبی

 .گیطز هی

هتاسکغٍزض کتبة  ػتاچتیٌ .آ .ٍایي ًظط ضا : ی پطاتیک هبزی ف ارتوبػی چَى یک ًظطیِ ّوػشهایِ -3

ٍ ثفب شات ٍ   ی ّگلی فطػی اؾفت ّب هقَلِبی هبضکؽ اظ ّگل ٍ ّ اؾتابزُ ثٌب ثط ایي زیسگبُ. عطح کطزفلؼفِ

ی هغلت هَضز  پطزاظی زض اضائِ ّب تٌْب ثطای ظیجبیی ٍ ػجبضت ایي هقَلِ. ثٌیبز اؾبؾی کبض اٍ پیًَس هحکوی ًساضز

ِهٌغق انلی حفبکن ثفط کتفبة    . قًَس ویاًس ٍ رعئی اظ هٌغق انلی احط هحؿَة ً اؾتابزُ قطاض گطفتِ  ػتشهای

كفبى    عی پطاتیک ارتوبػی ف هفبزی   ّب ىباًؿگًَِ  چِکِ  هخالً ایي. ؾتّب ىبّبی هبزی ٍ ارتوبػی اًؿ پطاتیک

ّفب زض ٍاقفغ    زض ایي ضٍیکطز هقَلِ. ضؾٌس هیٍ زض عی ایي پطاتیک ثِ پَل ٍ ؾطهبیِ  کٌٌس هیکبالّب ضا هجبزلِ 

 .ّبؾت تجلَض پطاتیک ارتوبػی اًؿبى

گاتِ قس ثفِ ٍحفست    تط پیفگًَِ کِ  ایي ذَاًف ّوبى: ی هٌغقی ف تبضیری  ی یک ًظطیِ هخبثِِ ثػتشهایِ-4

هبًٌس لٌیي، ضًٍبلس هیک، ؾَئیعی ٍ  ّب هبضکؿیؿتتبضیری ٍ هٌغقی ثبٍض زاضز ٍ ثِ پیطٍی اظ اًگلؽ ثؿیبضی اظ 

 .اًسیكٌس تی ضٍؾسلؿکی ًیع ثط ّویي ضٍال هیح
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یؼٌی حطکت هَرَز زض ؾفطهبیِ، حطکفت اظ هزفطز ثفِ هكفرمِ      : ی هٌغقی ػٌَاى یک ًظطیِ ثِػشهایِ-۵

ثط ثؿتط ایي فطآیٌفس کلفی،   . ی هٌاطز ی ذبل ٍ ؾطهبیِ اًسیكگَى، حطکتی اؾت هٌغقی اظ ؾطهبیِ ثِ ؾطهبیِ

قفَز   اؾتٌتبد هیی کبال  ی پَل اظ هقَلِ ػٌَاى ًوًَِ هقَلِ ، ثِقًَس هیزیگط اؾتٌتبد  ّبی اقتهبزی اظ یک هقَلِ

ثِ ثیبى هبضکؽ . ی اؾتزاض ؾطهبیِی  ثٌیبز ایي حطکتْ ًظن ٍ ؾبذتبض ربهؼِ. ی پَل ی ؾطهبیِ اظ هقَلِ ٍ هقَلِ

 Sache der ػلفن هٌغفق  "ّفبی   اؾت، ًِ الفعام  "Logik der Sache هٌغق هَضَع هَضز ثطضؾی"اؾبؼْ 

Logik".  ثطذالف ّگل ثط ایفي   ایبشآدلفٍاگٌشحاؿیِّاییادداؿ هبضکؽ زض اًتقبز ثِ پطٍزٍى یب زض

حطکفت  . پَیف ٍاقؼیت ضا تَضفیح زاز  تَاى  ویّبی هٌغقی ً ثب حطکت اظ هقَلِ کِ نطفبً کٌس هی تإکیسًکتِ 

ّب ٍ قَاػس هٌغقی ًیع  اظ هقَلِ تَاى  هیٍاقؼیت ثبیس ثِ قکل هؿتقل هَضز ثطضؾی قطاض گیطز، اهب زض ایي ثطضؾی 

 .ثْطُ گطفت

ٍاقؼیت یؼٌفی عجیؼفت ٍ    ، ثِکٌس هیی ًبة ضا ثطضؾی  ّگل ذَز زض گصاض اظ ػلن هٌغق، کِ قَاًیي اًسیكِ

ّگفل ٍ   علتنهٌطتك ثسیي تطتیت تٌبظط یک ثِ یک هیفبى  . ای زؾت ثِ گطیجبى ثَز تبضید ثب هكکالت ػسیسُ

 علنهٌطكثب ثرف شات  تط ثیف ػشهایِّبی کتبة  گات کِ هقَلِ تَاى  هیی هبضکؽ ٍرَز ًساضز، اهب  ػشهایِ

 .زٌّس هیی هیبى شات ٍ پسیساض ضا ًكبى  ّگل ّوبًٌسی زاضًس ٍ ضاثغِ

ّب  ؾبذتبض ٍ تَالی هٌغقی هقَلِ یهاسکغهٌطكػشهایِزض احطی تحت ػٌَاى  1990تًَی اؾویت زض ؾبل 

ٍِ هجبحج ّط ؾِ هزلس کتبة  زض رسٍل ضویوِ عطح کلی ایي ؾبذتبض . ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازُ اؾت ػتشهای

 پبیبى. اضائِ قسُ اؾت

 

 

  ؿًَیپ

ی فبضؾی ایي احط ثِ ّوت ثفبقط   رلسِ ًرؿتِ تطروِ 36تب  25ّبی  اظ ناحِ گشًٍذسیؼٍِضزّب اظ بگات ی ّوِ *

 .زسزا تطروِ قسُ اؾتاهب زض زض ربّبیی کِ هتي اظ زقت کبفی ثطذَضزاض ًجَزُ ه. پطّبم ٍ احوس تسیي اؾت
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