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صویوا

هقسهِ :کتبة ػتشهایِ زض ؾِ رلس ًَقتِ قسُ اؾت .پطٍغُی هبضکؽ اهب پطٍغُی ٍؾیغتطی ثَز کِ هتإؾفابًِ
کبضـ ًیوِتوبم هبًس ٍ آى چِ زض قبلت ؾِ رلس کتبة ػتشهایِ هٌتكط قس زض ٍاقغ تحلیلی اؾت اظ قیَُی تَلیس
ؾطهبیِ زاضی .گطچِ تٌْب رلس ًرؿتِ ا یي احط ؾتُطگْ زض ظهبىِ حیبت ًَیؿٌسُ اًتكبض یبفت ٍ زٍ رلس زیگط پؽ
اظ هطگ هبضکؽ ثط پبیِی پیف ًَیؽ ّبی هزلسّبی زٍم ٍ ؾَم ٍ اًجَُ یبززاقتّبی ثِرب هبًسُ اظ اٍ تَؾفظ
اًگلؽ تسٍیي ٍ اًتكبض یبفت؛ ثب ایي ّوِ ،ضقتِای هحکن هزلسّبی ؾِگبًِی ؾطهبیِ ضا ثِ ّن گطُ هفیظًفس ٍ
پیًَس فهلّبی آى ثب یکزیگط ثیّیچضٍ تهبزفی ٍ زلجرَاّبًِ ًیؿت ،ثلکِ هغبثق ضطٍضت ٍ ضٍقی هؼیي ثفب
یک زیگط چات قسُ اًس؛ ضٍقی کِ زض ّط فهل گبمثِگبم حضَض هییبثس ٍ ّط فهل ضا ثِ فهل زیگفط ٍ ّفط
هقَلِ ضا ثِ هقَلِی ثؼسی هطتجظ هیؾبظز .زض ٍاقغ ثب قطائت ؾِ رلسِ ػشهایِ اؾت کِ تهَیطی اظ توبهیت یک
ًقبقی زض ثطاثط زیسگبًوبى تطؾین هیقَز.
ثی اغطاقْ زاقتي تهَضی ضٍقي اظ هٌغق حبکن ثط ؾبذتبض کتبة ػشهایًِ ،حَُی فهلثٌسی ٍ چگفًَگی
اضائِی هابّین ٍ هقَلِّبی اقتهبزی زض هزلسّبی ؾِگبًِ ی آى ،ثفسٍى هغبلؼفِی زقیفق رسؿفتبضی کَتفبُ اظ
هبضکؽ ثب ًبم «ضٍـ اقتهبز ؾیبؾی» زض هقسهِی گشًٍذسیؼتِ )کِ ثبیس آىضا پیفزضآهس ػتشهایِ اًگبقفت)
ًبهوکي اؾت؛ ربیی اٍ ثطای ًرؿتیيثبض هجبًی ضٍـقٌبذتی پطٍغُی ًقس اقتهبز ؾیبؾی ذَز ضا ثِ ًحَی هَرع
ٍ زضذكبى قطح هی زّس .اهب پیف اظ پطزاذتي ثِ آى الظم اؾت زضذهَل ثطذی انغالحّفبی فلؿفای هْفن
تَضیحبتی اضائِ کٌین .الجتِ زضثبضُی ایي انغالح ّب هجبحج ثؿیبضی زضگطفتِ اؾت ٍ تؼطیفّبی هغفطح قفسُ
زض ایي رب تٌْب تؼطیفّبی حساقلی ثِقوبض هیضًٍس.
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حّایفلؼفی
تَضیحبشخیاصاصطال 
 -1تؼیي ) :(determinationاظ قطى ّزسم زض فلؿاِ ثِ هؼٌبی هطظکكیسى ٍ توبیع یک نات یب ذهَنیت
اظ نابت ٍ ذهَنیبت زیگط زض یک قیی یب ؾیؿتن ثِ کبض ضفتِ اؾت .هخالً توفبیع ؾفرتیٍ ،ظى یفب ضًف
قییای هبًٌس ؾٌ  ٍ .یب نات ٍیػُی ّوِی هحهَلّبی کبض یب ًیطٍی کبض ثفِهٌعلفِی کفبال زض ربهؼفِی
ؾطهبیِزاضی .اؾپیٌَظا تؼیي ضا ثِ قکل هٌای زض ًظط هیگطفت .ثِظػن اٍ «تؼیي ًای اؾت» (determinatio
)ّ est negatioگل ثطای ایي حکن اؾپیٌَظا اّویت ظیبزی قبیل ثَز ٍ آى ضا ثسیيگًَِ تاؿیط هیکطز کفِ
ّط تؼیٌی ًای اؾت ّ (omnis determinatio est nagatio).گل ّط قیی ضا ػضَی ٍ رعیفی اظ یفک
کلیت زض ًظط هیگطفت ٍ ثِ ّویي زلیل تؼیي ضا نطفبً ثِػٌَاى احجبت َّیت آى قییْ زض ذَز ًویسیس .ثِ ًظط
اٍ تؼیي ّط رعء ثیفتط ثب ًای تؼیيّبی زیگط ًؿجت ثِ آى رعء اهکبىپصیط اؾت .ایي کِ ضاثغِی هخجت یک
رعء ثب ذَزْ زض ػیي حبل ثِ هؼٌبی ضاثغِی هٌای ثب ؾبیط ارعاء اؾت ،ثسیْی ثِ ًظط هیضؾس؛ اهب ثب زقت ثیفتط
ثِ ًتیزِای ربلت هیضؾین :تؼیي نطفبً قبهل ضاثغِی هٌای ثب ؾبیط تؼیيّب ًویقَز ،ثلکِ توبم تؼیيّبی زیگفط
ًیع زض ضاثغِ ی هٌای ثب آى قطاض هیگیطًس ٍ .اگط ضاثغِی هٌای ثب تؼیيّبی زیگط /زیگط ارعا ،یک ثرف شاتی
اظ َّیتِ تؼیيِ آغبظیي ثبقس (ثِػٌَاى ارعای یک کلیت) ،پؽ تؼیيِ آغبظیي ضاثغِای شاتی ضا ًای کطزُ اؾت.
تؼیي زض ػیي احجبت َّیت یک چیعً ،ای آى ضا ًیع زضثطهیگیطز.
اگط ثرَاّین ؾبثقِی ایي انغالحّب ًعز هبضکؽ ضا زقیقتط ثطضؾی کٌین ثبیس ثگفَیین کفِ هفبضکؽ زض
زٍضُی رَاًیاـ تحت تإحیط فلؿاِی فَئطثبخ ثب قیَُی تزطیس ّگل ثطذَضزی هٌای زاقتً .قس فَئطثفبخ ثفِ
ّگل ایي اؾت کِ ّگل تزطیسات ضا چٌبى پیف هیثطز کِ آىّب ضا اظ ٍاقؼیت رسا هیکٌس ثًِحَی کِ زیگط
هحتَای ٍاقؼی ًساضًس ٍ ،اظ ایيضٍ ثِ تزطیسّبیی پٌساضآهیع ثسل هیقًَس .ثطای ًوًَِّ ،گل اظ اًسیكِ کِ هتؼلق
ثِ یک هَرَز اًسیكٌسُ اؾت چٌبى تزطیس هیکٌس کِ اظ هحتَای ٍاقؼیاـ هؿتقل ٍ هزعا هیقفَزّ .گفل اظ
اًسیكِ ی هزطزی کِ ثِ ّیچ اًؿبًی ٍاثؿتِ ًیؿت آغبظ هیکٌس ٍ ثِ تَریِ ٍاقؼیت هیپطزاظز .هبضکؽ ثب ًقفس
فَئطثبخ ثِ ّگل هَافق ثَز ٍ ثِ ّویي زلیل ثب قیَُی تزطیس ّگل ثطذَضزی هٌای زاقت.
فَئطثبخ ثط ایي ثبٍض ثَز کِ ّگل اظ هزطز حطکت هی کٌس تب ثِ تَضیح هكفرم ثطؾفس؛ ٍلفی اٍ ذفَزْ
هی ذَاؾت حطکت اظ هزطز ثِ هكرم ضا ٍاضًٍِ کٌس؛ یؼٌی اظ هكرم ثِ هزطز حطکت کٌس .هبضکؽ رَاى
اظ ایي ًظط پیطٍ فَئطثبخ ثَزٍ .لی اظ ایذئَلَطیآلواًی ،تضّاییدسبتاسُیفَئشبتا  ٍ فمتشفلؼتفِ ثطذفَضز
هبضکؽ ثب قیَُی تزطیس ّگل زگطگَى هیقَز ٍ ثِ اّویت تزطیس ثِهخبثِی یفک اثفعاض تحلیفل ٍ ثطضؾفی
ثٍِیػُ زض ظهیٌِی هؿبیل ػلَم ارتوبػی ف تبضیری تَرِ هیکٌس .هفبضکؽ زض فمتشفلؼتفِ اظ تزطیفس هؼفیي
تبضیری نحجت هیکٌس ٍ ،زض هقسهِی چبح اٍل ػشهایِ هیًَیؿس:
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«زض تحلیل قکلّبی اقتهبزیْ اؾتابزُ اظ هیکطٍؾکَح یب هؼطفّبی قیویبیی هیؿط ًیؿت .قَُی تزطیس
ٍ اًتعاع ثبیس رجطاى ایي زٍ ضا ثکٌس».
اٍ زض گشًٍذسیؼِ ثِ ضٍـ ّگل تَرِ ثیفتطی ًكبى هیزّس.
 -2تزطیس تهبزفی (زض ثطاثط تزطیس اؾبؾی) :هبضکؽ هیگَیس ػول تزطیس ثبیس ذهلتّبی اؾبؾی یفک
پسیسُ ضا هَضز تَرِ قطاض زّس ًِ رٌجِّبی تهبزفی آى ضا .هخال رٌجِی ههطفی ٍ هجبزلِای کبال ثفطای تَضفیح
آى ثِػٌَاى یک هقَلِ ی اقتهبزی حبیع اّویت اؾت زض حبلی کِ ضً

یک کبال ثطای تَضیح آى اهط فطػفی

ثِ قوبض هیضٍز.
 - 3تزطیس ػبم ) ٍ (general abstractionتزطیس هؼیي) : (determinant abstractionهٌظَض اظ
تزطیس ػبم ایي اؾت کِ زض قکل ّبی هرتلف تَلیس ارتوبػی ،چیعی ضا کِ زض ّوِی آىّفب هكفتط

اؾفت

تزطیس کٌین .هخال کبض زض ّوِی ربهؼِّبی ثكطی (فئَزالی ،ثطزُساضی ٍ  )...ػجبضت اؾت اظ ضاثغِی اًؿفبى ٍ
عجیؼت .اًؿبى ثط ضٍی عجیؼت کبض هیکٌس ٍ عجیؼت ضا زگطگَى هیکٌس .پؽ زض توبم ایي رَاهغ هفیتفَاًین
پسیسُ ی تَلیس ٍ کبض ضا تزطیس کٌین .اهب زقت کٌیس کِ ایي تزطیس یک تزطیس ثؿیبض ػبم اؾت ٍ چیع ظیبزی ضا
ثطای هب هكرم ًوی کٌس .چطاکِ ّطیک اظ ایي رَاهغ ،رَاهؼی ذبل هحؿَة هفیقفًَس زض قفطایظ ٍ ثفب
ؾبذتبضی هؼیي .اظ ایي ضٍ ثْتط اؾت تزطیس ،تزطیسی ثبقس کِ ایي ذهَنیت ٍ ٍیػگفی تفبضیری ضا زض ًظفط
ثگیطزٍ .قتی هب اظ زل ًظبمّبی ارتوبػیِ زاضای ؾبذتبضّبی گًَبگَى چیع ٍاحسی ضا تزطیفس هفیکٌفین ،ایفي
تزطیسی اؾت ػبم کِ اضظـ هؼطفتی چٌساًی ًساضز .اهب ،تزطیس هؼیي ٍیػگی تبضیری ٍ ؾبذتبض هكفرم یفک
ًظبم ارتوبػی ضا زضثط هیگیطز.
 - 4تؼیي هزطز ) :(abstract determinationایي انغالح زض فلؿاِی کبًت ٍرَز ًساضز ٍ هبضکؽ
آى ضا اظ ؾٌت الیتًیتؿی اتربش کطزُ اؾت .هٌظَض هبضکؽ ایي اؾت کِ تؼیي هیتَاًس هزفطز ثبقفس .ففطو
کٌیس هقَلِ ی اضظـ ًؿجت ثِ هقَلِی ؾَز هزطزتط اؾت .هبضکؽ چٌیي تؼیٌی ضا تؼیي هزطز هفیًبهفس .پفؽ
زقت کٌیس کِ گبُ تؼیيْ هزطز اؾت ٍ گبُ تزطیسْ هؼیي اؾت.
سٍؽپظٍّؾٍسٍؽاسائِ
پؽ اظ ایي تَضیح هرتهط زض هَضز ثطذی انغالحّبی هاسکغ ،ثِ ثرف «ضٍـ اقتهبز ؾیبؾفی» زض کتفبة
گشًٍذسیؼِ ثبظهیگطزین .هاسکغ زض ثٌس زٍمِ ناحِی  5گشًٍذسیؼِ (تطروِی فبضؾی)* هیگَیس:
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« یک چٌیي ضٍقی کِ ثٌبی کبض ضا ثط اهَض ٍاقؼی ٍ هكرم هیگصاضز ظبّطاً زضؾت ثِ ًظط هیضؾس .اظ ایيضٍ
زض اقتهبز ّن ثبیس اظ روؼیت کِ پبیِی توبم ػول ارتوبػی اؾت آغبظ کطز .اهب ثب تإهل ثیفتطً ،بزضؾتی ایفي
ًظط آقکبض هیقَز».
هیبى ایي ػجبضت ٍ علنهٌطك ّگل قجبّت ظیبزی ٍرَز زاضز ّ.گتل ًیع اظ هقَلِی ّؿتی ثحج ذَز ضا
قطٍع ٍ زقیقبً ّویي ًکتِ ضا تکطاض هیکٌس .ثِظػن ّگل ثطذفی اظ هبتطیبلیؿفتّفب ضئبلیؿفتِ ؾفبزُاًگبضاًفس؛
چٌبى کِ اظ هٌظط آىّب کبض زضؾت ایي اؾ ت کِ اظ ٍاقؼیت هكرم آغبظ کٌین ٍ آى ضا هفَضز ثطضؾفی قفطاض
زّین .اهب ثِ ثبٍض ّگلٍ ،اقؼیت هكرم زض ٍاقغ زض ًگبُ ًرؿت ّیچ چیع ضا ثطای هب هكرم ًویکٌس ٍ فبقفس
ّط گًَِ تؼیي اؾت .هبضکؽ ّن زض ایيرب ثِ ّویي ًکتِ اقبضُ هیکٌس .یؼٌی کبضی کِ ثٌبی ذَز ضا ثط اهفَض
ٍاقؼی هیگصاضز ظبّطاً زضؾت اؾت؛ اهب ایي اهط ذغبؾت ،هگط ایي کِ قطٍع کٌین ثِ یبفتي تؼیيّبیی زض ایي
اهط ٍاقؼی هزطز .زض ٍاقغ ثبیس ایي تزطیس تَذبلی ضا ثِ ارعایف تزعیِ کٌین ٍ ثِػجبضتی آى ضا ثكٌبؾین.
هبضکؽ ازاهِ هیزّس:
«روؼیت اگط عجقبت هتكکلِی آى ًبزیسُ گطفتِ قَز تزطیسی ثیف ًیؿفتّ .وفیيعفَض عجقفبت ّفن
اًتعاػی تَذبلی ذَاٌّس ثَز اگط ثب ارعایی کِ ایي عجقبت هتکی ثِ آى ّؿتٌس آقٌب ًجبقین .کبض هعزی ،ؾطهبیِ
ٍ غیطُ  ...اظ رولِی ایي ػٌبنط ّؿتٌس .ایيّ ب ذَز هؿجَق ثِ تقؿین کبض ،هجبزلِ ٍ تقؿفین کفبض ،قیوفتّفب ٍ
غیطُاًس .هخالً ؾطهبیِ ثسٍى کبض هعزی ،ثسٍى اضظـ ،ثسٍى قیوت ٍ غیطُ ّیچ ًیؿت .ثب ایي حؿبة اگط ثٌب ثَز
ثب هاَْم کلی روؼیت قطٍع کٌینً ،بگعیط ثِ زضیبفتی آقاتِ هیضؾیسین .زض حفبلیکفِ هفیتفَاى ثفب تحلیفل
گبمثِگبم ثِ هابّین ثیفاظپیف ثؿیظتط ضؾیس .یؼٌی اظ ٍاقؼیت هلوَؼ ٍ هكرم اًس

اًس

ثفِ هزفطزات

لغیفتط ٍ ؾطاًزبم ثِ ثؿیظتطیي هابّین ٍ هقَالت زؾت یبفت».
زض ایيرب هی جیٌین کِ هبضکؽ اظ یک هقَلِی هكرم یؼٌی روؼیت آغبظ هفیکٌفس ٍ زض ّوفبىحفبل
تهطیح هی کٌس کِ زض ًگبُ ًرؿت ایي یک تزطیس تَذبلی ثیف ًیؿت .اگط ثِزقت ًظط کٌین زضهییبثین کفِ
روؼیت ذَز اظ عجقبت تكکیل قسُ اؾت .عجقبت ًیع ًَػی تزطیساًس ٍ اظ تؼیيّبی زیگطی ّنچَى ؾفطهبیِ،
کبض ٍ غیطُ ؾبذتِ قسُاًس .زض ػیيحبل ذَز ؾطهبیِ ّن ثسٍى تؼیيّبیف ،تزطیسی ثیف ًیؿت.
پؽ چٌبى کِ هكَْز اؾت هبضکؽ اظ ًَػی ضٍـ تزعیِ یب آًبلیع (حطکت اظ هكرم ثِ هزطز) ثْفطُ
هیثطز .اٍ هزطزات ضا ثِ تؼیيّبی پبییيتطقبى تقؿین هیکٌس ٍ ایي هؿیط ضا ازاهِ هیزّس تب ثِ هقَلِّبیی چَى
هجبزلِ ،اضظـ ،پَل ٍ قیوت هیضؾس .ایيّب ؾبزُتطیي هقَلِّبی ثطؾبظًسُی روؼیت ّؿتٌس.
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ثِظػن هبضکؽ ٍاقؼیت هكرم اٍلیِ یؼٌی روؼیتِ پیف ضٍی هب زض آغبظ زضیبفتی آقاتِ اؾفت ،ظیفطا
زضٍى آى رٌجِّبیی ٍرَز زاضز کِ ایي رٌجِّب زض آغبظ ثطای هب آقکبض ٍ ضٍقي ًیؿتٌس .هب هیثبیؿت قفطٍع
کٌین ثِ تزعیِی ایي رٌجِّب ٍ تؼیي ثركیسى ثِ آىّب .زض ایي ضاُ اؾت کِ اظ روؼیت ثِ عجقبت ،اظ عجقبت ثِ
قکلّبی زضآهس ٍ اظ قکل ّبی زضآهس ثِ قیوت ،هجبزلِ ٍ اضظـ هیضؾین .زض ٍاقغ زض ایي هؿیط ثِ تزطیسّبیی
هیضؾین کِ ثؿیظتط ،ػبمتط ٍ ،ؾبزُتطاًس .هبضکؽ زض ازاهِ چٌیي هیگَیس:
«ایيرب حطکتی هؼکَؼ ضخ هیزّس .یؼٌی ثبیس اظ هابّین هزطز قطٍع کفطز ٍ ثفبض زیگفط ثفِ ػٌبنفط
هكرم هخل روؼیت ضؾیس».
یؼٌی یک ثبض تزعیِ ٍ آًبلیع کطز ٍ ٍاقؼیت هكرم پیفِ ضٍ ضا ثِ ػٌبنط تكکیل زٌّسُاـ تزعیِ کطز
ٍ گبمثِگبم پیف ضفت تب ثِ ػٌبنط ؾبزُتط ضؾیس؛ آىگبُ زٍثبضُ اظ ایي ػٌبنط ؾبزُتط حطکت کطز تب هزفسزاً
ّوبى کلیت اٍلیِای ضا ک ِ زض اثتسا زض ثطاثط هب قطاض زاقت ثبظؾبظی کطز ،یؼٌی ضًٍس ؾٌتع یب تطکیت (حطکت
اظ هزطز ثِ هكرم) .ثٌبثطایي ایي هكرمِ ًْبیی ًتیزِی تزعیِ ٍ تطکیت اؾت .هكرمِ حبنل اظ ایي فطایٌس
تزعیِ ٍ تطکیت ثطای هب زیگط ّوبى هكرمِ اٍلیِ ًیؿت ،ثلکِ هكرهی اؾت کِ تؼیيّبیف (ٍ ًیع ضاثغِی
ایي تؼیيّب ثب یکسیگط) آقکبض قسُ اؾت.
هبضکؽ هیافعایس:
«سٍؽاٍل اظ لحبػ تبضیری ،ضٍـ ػلن اقتهبز زض آغبظ ایي ػلن ثَز .اقتهبززاًبى ؾسُی  17ثب کل ظًسُ
ثب روؼیت ،ثب زٍلت ٍ زٍلتّبی هتؼسز آغبظ هی کٌٌس ٍ ّویكِ ّن ثِ کكف ثطذی هٌبؾفجبت ػفبم ،هزفطز ٍ
تؼییي کٌٌسُی تقؿین کبض ،پَل ٍ اضظـ هیضؾٌسّ .ویي کِ ایي هقَالت کنٍثفیف پطزاذفت ٍ هٌتفعع قفسًس
ؾبذتي زؾتگبُّبی اقتهبزی اظ هابّین ثؿیظ ًظیط کبض ،تقؿین کبضً ،یبظ ٍ اضظـ هجبزلِای قطٍع هیقَز ٍ ثفِ
زٍلت ،هجبزلِی ثیي هلتّب ٍ ثبظاض رْبًی ذتن هیقَز .ثسیْی اؾت سٍؽاخیش اظ ًظط ػلوی ،ضٍقفی زضؾفت
اؾت».
زض ٍاقغ هبضکؽ زض ایي رب اظ زٍ ضٍـ نحجت هیکٌس .ضٍـ اٍل هطثَط ثِ اقتهبززاًبى قطى  15اؾت.
آىّب اظ یک کل ظًسُ پػٍّفقبى ضا آغبظ هیکطزًس .آى ضا تزعیِ ٍ اظ آىرب ثِ هابّین ؾبزُتط هفیضؾفیسًس.
اقتهبززاًبى قطى ثؼس ،قطى  ،16زض ٍاقغ هقَلِّب یی ضا کِ آًبى تزعیِ کطزُ ثَزًس ثسیْی هیاًگبقتٌس .آىّفب اظ
ایي هقَلِّب قطٍع هی کطزًس ٍ ثِ ثبظؾبظی کل ٍاقؼیت هیپطزاذتٌس .یؼٌفی آًفبى اظ ضٍـ تطکیفت اؾفتابزُ
هی کطزًس .پؽ اقتهبززاًبى زض زٍ زٍضُ ی هرتلف اظ زٍ ضٍـ هرتلف اؾتابزُ هیکطزًس .زض یفک زٍضُ ضٍـ
تحلیل ٍ زض زٍضُی زیگط ضٍـ تطکیت غبلت ثَز.
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زقت کٌیس کِ هخبل روؼیت کِ هبضکؽ ثِ آى اقبضُ هی کٌس یک هخبل زلثرَاّبًِ ًیؿت .ثلکِ هخفبلی
اؾت کبهالً ٍاقؼی .زض ؾسُّبی  18 ٍ 17کوجَز روؼیت ٍرَز زاقت ٍ ثطای اقتهبززاًبى پفیف اظ اؾفویت ٍ
ضیکبضزٍ ثِ هَضَػی هْن ٍ قبثلتإهل تجسیل قسُ ثَز .ایي ٍضغ ثب اًقالة نٌؼتی زگطگَى قس ٍ هفب زض ایفي
زٍضُ ثب ًظطیبت ضسروؼیتی هبلتَؼ ضٍثِضٍ هیقَین .هفبضکؽ اظ پیفطٍاى گفطٍُ اٍل ٍیلیفبم پتفی ٍ ریوفع
اؾتَاضت ضا ًبم هیثطز کِ ضٍـ ًرؿت ضا زض پیف گطفتٌس .آزام اؾویت ٍ ضیکفبضزٍ ًیفع اظ ضٍـ زٍم ثْفطُ
گطفتٌس .آزام اؾویت زض کتبة ثشٍتهلل ثحج ذَز ضا اظ تقؿین کبض آغبظ هیکٌس .ؾپؽ اظ تقؿین کفبض ثفِ
هجبزلِ ،تَلیس ٍ اظ آى رب ثِ اًجبقت ٍ زضآهس زٍلتی هیضؾس .زض ٍاقغ اؾویت ثب ثْطُگیطی اظ ضٍـِ تطکیجی ،اظ
هقَلِی ؾبزُ ی تقؿین کبض ثِ هقَلِی پیچیسُی اًجبقت ٍ زضآهس زٍلت هیضؾس .ذَزِ هبضکؽ اظ ّفط زٍ ضٍـ
اؾتابزُ هیکٌس .اٍ زض ٍّلِی اٍل اظ هكرم ٍاقؼی ) (real concreteػعیوت هیکٌس کِ زضیبفت آقاتِای
اؾت اظ تؼیي ّب ٍ رٌجِّبی ثؿیبض هتؼسزی کِ زض رطیبى تحقیق ٍ ثطضؾی قٌبذتِ هیقًَس .ثفب تزعیفِی ایفي
هكرم ٍاقؼی ثِ هقَلِّبی ؾبزُتط هیضؾین .ؾپؽ حطکتی هؼکَؼ آغبظ هیقَز ،اظ ؾفبزُتفطیي هقَلفِ ثفِ
هقَلِی ذبلتط ٍ هكرمتط گصض هیکٌین تب زٍثبضُ ثِ هكرم ٍاقؼی ثطؾین .هكرم ٍاقؼفی ِزٍم ،هكفرم
ٍاقؼی اٍل ًیؿت ثلکِ رٌجِّب ی گًَبگَى آى قٌبذتِ قسُ ٍ ثِ انغالح ثِ آى هكرم اًسیكیسُ (concrete
)in thoughtهیگَیٌس .کلیتی ثبظتَلیسقسُ تَؾظ اًسیكِ کِ رٌجِّبی گًَبگَى آى ٍ ًیفع اضتجفبط زضًٍفی
ارعای آىّب ضٍقي ٍ هكرم اؾت .هبضکؽ زض ػیي اؾتابزُ اظ انغالحّبی تزعیِ ٍ تطکیت اظ ػجبضتّفبی
ذبل ذَزـ ًیع اؾتابزُ هیکٌس :ضٍـ تحقیق ٍ ضٍـ اضائِ.
ثِ ثبٍض هبضکؽ ،ضٍـ تحقیق اظ ضٍـ اضائِ هزعا اؾت .ضٍـ تحقیق ػجبضت اؾفت اظ تزعیفِی یفک
کلیت پیچیسُ ثِ ارعاء ٍ هاَْمّبی ؾبزُتط ٍ کكف ضاثغِی زضًٍی آىّب ثب یکزیگفط؛ پفػٍّف زضثفبضُی
تکَیي ٍ تحَل تبضیری ػٌبنط ؾبظًسُ ی کلیت؛ ٍ ؾطاًزبم ثطضؾی ٍ ًقس هقَلِّبی اقتهفبزی زض آضای ؾفبیط
اًسیكوٌساى ،کِ زض ٍاقغ ػٌبنط ؾبظًسُی کلیت ثِقوبض هیضًٍس ٍ ،تحَل هاَْهی ایي هقَلِّب .ثب تکویل ضًٍس
تحقیق ٍ ضٍقي قسى هبّیت ضاثغِی ػٌبنط زضًٍیِ کلیتْ ضًٍسی هؼکَؼ آغبظ هیقَز ،حطکت اظ ؾبزُتطیي
هقَلِ ثِ هقَلِّبی هكرمتط ،یؼٌی ضٍـ اضائِ.
هبضکؽ پؽ اظ ثِ ؾطاًزبم ضؾبًسى هطحلِ ی تحقیق ٍ ٍاکبٍیِ ربهؼِی ؾطهبیِزاضی ،ثِ ؾبزُتطیي هقَلِ
یؼٌی اضظـ هیضؾس کِ ثِ قکل کبال ،پَل ٍ ؾطهبیِ رلَُگط هیقَز .اٍ اظ ؾبزُتطیي قکل اضظـ یؼٌی کفبال
ػعیوت هی کٌس ٍ ثب حطکتی گبمثِگبم ٍ هٌغقی اظ هقَلِای ثفِ هقَلفِی زیگفط هفیضؾفس ٍ قفیَُی تَلیفس
ؾطهبیِ زاضی ضا زض کلیت ذَز ثبظتَلیس هیکٌس ،کِ زض ٍاقغ ثبظتَلیسی اًسیكیسُ قسُ اؾت .ؾبذتبض ٍ فهلثٌسی
کتبة ػشهایِ ثیبًگط ّویي حطکت اؾت .
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چٌیي حطکتی ضا زض ّگل ّن هیتَاى هكبّسُ کطز .اٍ اظ ٍاقؼیت هكرم ٍ آقاتِ ػعیوت هیکٌس تب ثِ
ؾبزُتطیي هقَلِ ثطؾس؛ آىگبُ حطکتی هؼکَؼ ضا آغبظ هی کٌس تب گبمثِ گبم ٍ هٌغقی ثفِ کلیفت اًسیكفگَى
زؾت یبثسٍ .لی قکل ایي ضفتٍ ثطگكت زض هبضکؽ ٍ ّگل کبهالً هتابٍت اؾت .هَضَع تحقیق ّگل ،کفل
ّؿتی اؾت؛ اٍ پؽ اظ ثطضؾی ٍ ٍاکبٍی هَضَع ،زض هطحلِی اضائِ زض «ػلن هٌغق» حطکت اًسیكفِ ضا  -زض
ؾِ هطحلِی ّؼتی ،رات ٍ هفَْم -زض ذَز ثطضؾی هیکٌس  ٍ ،ؾپؽ تحقق اًسیكفِ زض رْفبى ٍاقؼفی ،یؼٌفی
فلؿاِی عجیؼت ٍ فلؿاِی ضٍح تب ضؾیسى ثِ ضٍح هغلق .هفبضکؽ اظ ربهؼفِی ؾفطهبیِزاضیِ هكفرم آغفبظ
هی کٌس ٍ زض یک ضفتٍثطگكتْ ؾبذتبض ٍ ضٍاثظ زضًٍی ربهؼِی ؾطهبیِزاضی ضا زض کتبة ػشهایِ ثفِ قفکل
هٌغقی ٍ ضٍقي ثبظتَلیس هیکٌسّ .ن ّگل ٍ ّن هبضکؽ ثِ کلیفت اًسیكفیسُ هفیضؾفٌس ،اهفب هیفبى ایفي زٍ
تابٍتّبیی ٍرَز زاضزّ .گل ثِ ضٍح هغلق هیضؾس .ایي کلیت ،کلیتی هخجت اؾت ثِ ایي هؼٌب کِ تضفبزّب ضا
زض ذَز حل هی کٌس .ثطای هبضکؽ ایي کلیت ،ربهؼِی ؾطهبیِزاضی اؾت .کلیتی کِ تضبزّب ضا زض ذَز حفل
ًوی کٌس  ،ثلکِ زض هقبثل ،تضبزّب زض آى زائوبً زض حبل رٌ

ٍ ؾتیعاًس .تابٍت زیگط ّگل ٍ هبضکؽ زض ایفي

ظهیٌِ آى اؾت کِ اًتقبز ثطای ّگل اًتقبزی زضًٍی اؾت یؼٌی اٍ ّویكِ اًتقبز هی کٌس کِ چفطا زض چفبضچَة
ایي کلیت ،یؼٌی ربهؼِی ؾطهبیِ زاضی ،آظازی ٍ اؾتقالل ثِ قکلی کِ زض چبضچَة ایي ربهؼِ هیتَاى ثِ آى
زؾت یبفت هحقق ًكسُ اؾت .زض ٍاقغ ایي اًتقبز ثسیي نَضت اؾت کِ تَاًبیی ضؾیسى ثِ ایفي ّفسف ضا زض
ربهؼِی هَضزًظط ػولی هی زاًس ٍ ًقسْ اثعاضی اؾت کِ ؾجت هیقَز کِ هب زض ّویي ربهؼِ ثِ آى ثطؾفین .زض
حبلیکِ ثطای هبضکؽ اًتقبز رٌجِای ثیطًٍی زاضز .یؼٌی انالً زض ایي ربهؼِ ًویتَاى ثِ آظازی ٍ اؾتقالل زؾت
یبفت ٍ ربهؼِی آظازتط ًؿجت ثِ ایي کلیت رٌجِی ثیطًٍی زاضز.
ثِ هتيِ گشًٍذسیؼِ ثبظگطزین .ثٌس آذط ،ل :26
« هكرم هكرم اؾت ظیطا زض حکن تطکیت ثِّن ثطًْفبزُی تؼیٌفبت ثؿفیبض ٍ ثیفبًگفط ٍحفست زض
گًَبگًَی اؾتٍ .لی اظ زیس اًسیكِی ًَػیّ ،ن ًْبز ًَػی ًتیزِ اؾت ٍ ًِ ًقغِی ػعیوت .حتی اگط زض ػول
ثِ نَضت ًقغِی ػعیوت ٍ ثٌبثطایي ًقغِ ی ػعیوت هكبّسُ ٍ ازضا

هب ثبقس .زض نَضت ًرؿت [یؼٌفی زض

ًظط گطفتي ٍاقؼیت هكرم ثِػٌَاى ًقغِی ػعیوت ٍ ًِ ًتیزِی تحَل تبضیری] زض

زضؾت هب [اظ ٍاقؼیت]

زض هابّیوی اًتعاػی حل هیقَز ،زض حبلی کِ زض نَضت زٍم [یؼٌی اظ زیس اًسیكِای کفِ ٍاقؼیفت ضا ًفَػی
ّن ًْبز یب ًتیزِی تحَل تبضیری هیثیٌس] ثط اؾبؼ تؼیٌبت هزطز هیتَاى ثِ ثبظتَلیفس ٍاقؼیفت هكفرم اظ ضاُ
اًسیكِ ضؾیس».
ایي هكرهی کِ ثِ قَل هبضکؽ زض ًْبیت ثط احط اًسیكِ ثِ آى هیضؾین ،ثیبًگط ثطًْفبزُی تؼفیيّفبی
ثؿیبض ٍ ٍحست زض گًَبگًَی اؾت .یؼٌی زض ٍحستِ ذَزـ ،گًَبگًَی ٍ رٌجِّبی ثؿیبضی ضا ًكبى هیزّفس.
اگط قؿوت اٍل حطکت ضا حصف کٌین ،یؼٌی ایي کِ اظ ٍاقؼیت ًباًسیكیسُ قطٍع کفطزین ٍ گفبمثفِگفبم ثفِ
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هقَلِّبی ػبم ٍ ثؿیظ ضؾیسین؛ ٍ تٌْب حطکت اظ هقَلِ ی هزطز ثِ ؾوت ٍاقؼیفت ضا ثجیٌفین ،زض آى نفَضت
چٌیي اًگبقتِ ذَاّس قس کِ ایي تزطیس ٍ اًتعاع اؾت کِ ٍاقؼیت ضا هیؾفبظز .هفبضکؽ هفیذَاّفس ثفِ هفب
یبزآٍضی کٌس کِ ایي حطکتْ حطکتی زٍؾَیِ اؾت .زض ٍاقغ ّن ًقغِی آغبظ ٍ ػعیوت هب ٍ ّن ًقغِی پبیبى
هب ٍاقؼیت اؾت .هب اظ ٍاقؼیت هجْن ٍ آقاتِ قطٍع کطزین ٍ ثِ ٍاقؼیت هكرم ثبظگكفتین .لفیکي ّفسف ٍ
ًتیزِی ایي ثبظگكت ٍاقؼیتی اًسیكیسُ ٍ ضٍقي اؾت.
ثب تَضقی زض کتبة ػشهایِ هیجیٌین کِ زض ایي کتبة ثحج اظ کبال قطٍع قسُ ٍ کبال ثِػٌَاى ؾبزُتطیي
هقَلِ ی اقتهبز ثَضغٍایی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .ؾپؽ زض فهلّبی ثؼسی اظ هقَلِّبی زیگفطی ًفبم ثفطزُ
هیقَز .ؾؤال ایي اؾت کِ اضتجبط ایي هقَلِّب ثب یک سیگط چیؿفت ثفب تَرفِ ثفِ هجبحفج عفطح قفسُ زض
گشًٍذسیؼِ زضهییبثین کِ ضٍـ هبضکؽ ػعیوت اظ ٍاقؼیت ٍ تزعیٍِتحلیل آى تب زؾتیبثی ثِ هقَلفِّفبی
ؾبزُتط ٍ ثؿیظتط اؾت ٍ ،ؾپؽ ثبظگكت هٌغقی اظ ؾبزُتطیي هقَلِ ثِ ٍاقؼیت هكفرم .زض ٍاقفغ تطتیفت ٍ
تَالی هقَلِّب زض کتبة ػتشهایِ ضا هٌغقِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرم تؼییي هیکٌفس .اٍ پفیفتفط تحقیفق ٍ
ثطضؾی هقَلِ ّب ضا ثب اتکب ثِ تحلیل اقتهبززاًبى کالؾیک ٍ ثب زض ًظط گطفتي تحَل تفبضیری آىّفب ثفِ اًزفبم
ضؾبًسُ ثَز ٍ کتبة ػتشهایِ زض ٍاقغ اظ ،ؾبزُتطیي هقَلِ یؼٌی کبال قطٍع هیکٌس تفب ثفب حطکتفی هٌغقفی ٍ
گبمثِگبم کل قیَُی تَلیس ؾطهبیِزاضی ضا زض هزوَع ذَز ثبظتَلیس کٌس.
ثبظگطزین ثِ ازاهِی هتي گشًٍذسیؼِ زض ل :27
«ّ ...گل زچبض ایي تَّن قس کِ ٍاقؼیت ضا ًتیزِی اًسیكِی هتوطکع ثط ذَیف کِ ؾطگطم تؼوفق زض
ذَیف ٍ هٌكبء حطکت ذَیف اؾت ثساًس .زض حبلی کِ هٌظَض اظ ضؾیسى ثِ هكرم اظ عطیق اًسیكفِ ّوبًفب
زؾت یبفتي ثِ ٍاقؼیت هكرم ٍ ثِ ثبظتَلیس فکطی آى اؾت».
پؽ هبضکؽ هیگَیس ثِ ثبٍض ّگل ایي حطکتْ تٌْب حطکتِ اًسیكِ اؾت زض حبلی کِ ثِظػن هفبضکؽ
ایي حطکتْ حطکتی اؾت کِ زض آى اًسیكِ ثِ ثبظتَلیس اًسیكیسُی ٍاقؼیت هكرم هیپطزاظز .اهب چطا ثِظػفن
هبضکؽّ ،گل زچبض تَّن اؾت زض ایي هَضز هیتَاى زٍ تاؿیط اضائِ کطز:
ف یک تاؿیط اظ آىِ هٌسل اؾت .ثٌب ثط ایي تاؿیطْ ّگل ثًَِػی زچبض تَّن اؾت .ظیطا اٍ حطکت اٍل ضا
فطاهَـ هی کٌس ٍ تٌْب حطکت زٍم ضا هیثیٌس .چٌبىکِ پیفتط اقبضُ ضفت ،زض ایيرفب ثفب زٍ رفَض حطکفت
هَارِاین :یک ،حطکتی کِ اظ ذَز ٍاقؼیت قطٍع قسُ ٍ ثِؾَی ؾبزُتطیي هقَلِ هیضٍز .زٍم ،حطکتی کِ اظ
هزطز ثِ هكرم هیضؾس .اظ آى ضٍ کِ ّگل اظ هزطز ثِ هكرم ضؾیسُ اؾت تهَض هیکٌس کِ ایي حطکفت،
نطفبً حطکت اًسیكِ اؾت؛ ٍلی هبضکؽ ک ِ هؼتقس اؾت ایي ّط زٍ حطکت ثب ّن اًس چٌفیي تفَّوی ًفساضز.
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هبضکؽ اظ ٍاقؼیت هكرم آغبظ کطزُ ٍ ثِ ؾبزُتطیي هقَلِ هیضؾس ٍ ؾپؽ اظ ؾبزُتطیي هقَلِ ثفِ ثبظتَلیفس
اًسیكیسُی ٍاقؼیت ثطهیآیس.
ف تاؿیط زٍم ًبظط ثط ایي اؾت کِ ٍقتی ثِ علنهٌطتك ّگل هطارؼِ هیکٌین (یب هكرهبً ثِ پفبضاگطاف
فلؼفِیحك ّگل ،یب دسعّاییدسبابتاسیخفلؼفِ ،آىرب کِ ثِ ًقس فطاًؿیؽ ثیکي هیپطزاظز) هیجیٌین

32
کِ اٍ ّط زٍ ضاُ ضا ضفتِ اؾت ٍ چٌبى ًیؿت کِ حطکتِ ًَع اٍل ضا فطاهَـ کطزُ ثبقس.
زلیل تَّن ّگل هیتَاًس ایي ثبقس کِ اٍ گطچِ ّط زٍ هطحلِ ضا هسًظط زاقتِ ،هٌتْب ثِ ثبٍض اٍ توبم ایفي
حطکتّب زض پٌِْی اًسیكِ ٍحست هی یبثس ٍ ،اًسیكِ ثِ لحبػ ّؿتی كٌبؾبًِ ثط ّط زٍ ضًٍس ؾفلغِ زاضز .اٍ اظ
لحبػ هؼطفتی اظ ٍاقؼیت قطٍع هی کٌس اهب اظ حیج ّؿتیقٌبذتی اًسیكِ ثط کل ضًٍس حفبکن اؾفت .زض ٍاقفغ
ّگل تؼبزل هیبى اًسیكِ ٍ ٍاقؼیت ضا زض ًظط ًویگیطز .اظ ایي ضٍ هبضکؽ هؼتقس اؾت ّگل زچبض تَّن اؾت.
ثبظگطزین ثِ گشًٍذسیؼِ:
«هخالً ؾبزُتطیي هقَلِ ی اقتهبزی یؼٌی اضظـ هجبزلِای [ظاییسُی اًسیكِی هب ًیؿت] ثل هجتٌی ثط ٍرَز
[ٍاقؼیبت هكرهی] ًظیط روؼیت ٍ ػول تَلیس افطاز روؼیت زض قطایظ هؼیي ،یب زض ًفَع هؼیٌفی اظ ذفبًَازُ،
آثبزی یب زٍلت (یب کكَض) ٍ  ...اؾت .ایي هقَلِ ًویتَاًس ّؿتی زیگطی رع ثِ نَضت یک ضاثغِی اًتعاػفی
ٍ یک ربًجِ زض زضٍى یک کل ظًسُی هكرم ٍ زازُ قسُ زاقتِ ثبقفس ٍ .ایفي زض حفبلی اؾفت کفِ اضظـ
هجبزلِای ثِ ػٌَاى یک هقَلِ ػوطی ثِ قسهت تَفبى ًَح زاضز».
ثِ ثبٍض هبضکؽ ذَز اضظـ هجبزلِ ًتیزِی اًسیكِی هب ًیؿت ثلکِ رٌجِای اؾت اظ یک ٍاقؼیفت ظًفسُ.
یؼٌی رٌجِای اؾت اظ ًظبم ربهؼِی ؾطهبیِ زاضی؛ رٌجِای اًتعاػفی اظ یفک کفل ظًفسُ (یفب ّوفبى ربهؼفِی
ؾطهبیِ زاضی) ٍ ًِ حبنل نطفِ اًسیكِی هب .اهب زقت کٌیس کِ ثِ ثبٍض هبضکؽ زضؾت اؾت کِ ایفي هقَلفِ
رٌجِای اظ ؾطهبیِ زاضی اؾت اهب ػوطـ ثِ قسهت تَفبى ًَح اؾت .یؼٌی زض ربهؼِّبی پیكبؾفطهبیِزاضی ًیفع
اضظـ هجبزلِ ،هجبزلِ ٍ پَل ٍرَز زاقتٌس .پؽ هقَلِ ی هتؼلق ثِ یک ًظبم اقتهبزی هؼیي هیتَاًس تبضیربً پیف
اظ آى ًظبم ّن ٍرَز زاقتِ ثبقسٍ ،لی هب ًویتَاًین تکبهل ٍاقؼیت ضا اظ تکبهل تبضیری آى هقَلِ اؾتٌتبد کٌین.
یؼٌی ایي زضؾت ًیؿت کِ هب ثب ػعیوت اظ هقَلِی اضظـ هجبزلِ ثرَاّین تکبهل ًظبم ؾطهبیِزاضی ضا تَضفیح
زّین.
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ییدسباسُیسٍؽ

بحثّا

زض ایي رب قسضی اظ هتي فبنلِ هیگیطین .زض ؾبلّبی زِّی  1970زض هَضز حطکفت اظ هزفطز ثفِ هكفرم
ثحجّبی ظیبزی زضگطفت کِ زض ظیط ثِ ذالنِای اظ آىّب اقبضُ هیکٌین:
 1ف ضٍـ ػلوی :ػسُای ثط آى ثَزًس کِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرمْ قبلَزُی ضٍـّبی ػلوفی پیكفیي
ثَزُ اؾت .ثطذی تجبض آى ضا ثِ ضٍـّبی تزطثی ٍ ػقالًی ؾسُّبی  ،16 ٍ 17کِ زکبضت ثْتطیي ؾفرٌگفَی
آى ثَز ٍ ،ثطذی زیگط آى ضا ثِ ضٍـّبی تکبهلی هیضؾبًسًس کِ زض ًظطات الیتًیتؽ تزلی پیسا هیکطز .اهب
ثب هغبلؼِی زقیقتط زضهییبثین کِ زض ٍاقغ ثطای ًرؿتیي ثبض ایي ّگل ثَز کفِ ایفي ضٍـ ضا تفسٍیي کفطز ٍ
هبضکؽ ثب تسقیق ٍ تکویل آى ٍ ،ثب اتکب ثِ زیسگبُ هبتطیبلیؿتی ٍ هتٌبؾت ثب هَضفَع هفَضز ثطضؾفی یؼٌفی
ربهؼِی ؾطهبیِزاضی آى ضا ثِکبض گطفت.
ّگل ضٍـّبی ػلوی پیف اظ ذَز ضا هغبلؼِ ٍ آىّب ضا زض ؾیؿتن ذَز ازغبم کطزُ ثَز .لصا حتوفبً هیفبى
ضٍـ ّگل ٍ ضٍـّبی ػلوی هَرَز ًقغِ ّبی هكتطکی ٍرَز زاضز ٍلی ًویتَاى ضٍـ اٍ ضا ثفِ ضٍـّفبی
ػلوی زیگط فطٍکبؾت .زکبضت زض کتبة گفتاسیدسبابسٍؽ یب فَایذّذای رّي ثط آى اؾت کِ ثفطای
قٌبذت یک ٍاقؼیت (ٍاقؼیت هَضز ًظط زکبضت زض ایي رب قکؿت ًَض زض ػسؾیّب ثَز) ٍ پبؾد ثفِ ؾفؤال
پیفِ ضٍ ثبیس ًرؿت ثِ ؾؤال زیگطی پبؾد زازُ قَز؛ ایي ؾؤال کِ انالً قکؿت ًَض چیؿت ٍ ثطای پبؾفد
ثِ پطؾف زٍم ،پطؾف زیگطی هغطح قَزًَ :ض ثِ ػٌَاى یک ًیطٍی عجیؼی ٍارس چِ ذهلتی اؾت ثفِ ًظفط
زکبضت ،ؾؤال اظ ذهلتِ ًیطٍی عجیؼیْ ؾبزُتطیي پطؾكی اؾت کِ ٍارس ًَػی ثساّت اؾت .ایي اهط ضا ًیع ثب
اقطاق ٍ قَْز هیتَاًین ثاْوین ٍ ًیبظی ثِ تحقیق ٍ هغبلؼِ ًساضز .ثِػجبضتی آىقسض اظ یفک ؾفؤال ثفِ ؾفؤال
زیگط هیضٍین تب ثِ ؾؤالی ثطؾین کِ پبؾداـ ثؿیبض ثسیْی اؾت ٍ رٌجِی قفَْزی زاضز .ایفي رفب ثفِرفبی
حطکت اظ هقَلِّب ،ثب حطکت اظ یک ؾؤال ثِ ؾؤال زیگط هَارْین .زض ضوي زض هَضز زکبضت ثب یک پسیسُی
ؾبزُ ؾطٍکبض زاضین حبل آى کِ ربهؼِی ؾطهبیِزاضی ًظبهی اؾت ثؿیبض پیچیسُ ٍ هطکت اظ الیِّب ٍ رٌجِّبی
ثؿیبض هتؼسز .زض هَضز زکبضت ّط ؾؤال ثؼسی ًؿجت ثِ ؾؤال قجلی ػبمتط اؾت ،یؼٌی حطکت اظ ذبل ثِ ػفبم
ٍرَز زاضز .اهب زض ضٍـ ّگل یکثبض حطکت اظ هكرم ثِ هزطز (یب ذبل ثِ ػفبم) اؾفت ٍ ثفبض زیگفط اظ
هزطز ثِ هكرم (یب ػبم ثِ ذبل) زض الیِّبی تزطیس ثؿیبض هتؼسز .افعٍى ثطایي ،ضٍـ ّگل ثفب ضٍـ ؾفبزُ
کطزىِ) (simplificationهؼوَل زض ػلَم تابٍت زاضز کِ ثطای ثطضؾیِ پبضُی انلی ،اظ رٌجفِّفبی فطػفی
چكن پَقی هی کٌس؛ رٌجِّبیی کِ هیتَاى اظ آىّب نطفًظط کطز .ثطای ًوًَِ ،گبلیلِ ثطای هغبلؼفِی ؾفقَط
ارؿبمْ اظ هقبٍهت َّا نطفًظط هیکطز .زض ضٍـ ّگل ،ثطای ثطؾبذتي هاَْم ػبمْ اظ رٌجِّبی ذبل تزطیفس
هیقَز تب پؽ اظ ثطضؾی هقَلِی ػبمْ ثِتطتیت ٍ گبمثِگبم رٌجِّفبی ذفبل زض حطکفت هٌغقفی (حطکفت
ؾٌتیتکِ اظ ػبم ثِ ذبل) ازغبم قَز.
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زض هَضز الیت ًیتؽ ّن ثبیس گات کِ فلؿاِّبی ٍحستگطا زض قطى ّیزسّن ،کِ قبًَىّفبی عجیؼفت ٍ
ربهؼِ ضا یکؾبى هیپٌساقتٌس ،ثط ًَػی ضّیبفت تکبهلگطایبًِ اؾتَاض ثَزًس ،چٌبى کِ ّوِی ّؿتی (عجیؼت ٍ
ربهؼِ) ضا زض فطآیٌس تکبهل اظ ؾبزُ ثِ هطکت هی ًگطیؿتٌس .اظ ایي هٌظط ،ضٍـ قٌبذت ًیع حطکتی اؾفت اظ
ؾبزُتطیي اهَض ثِ هطکتتطیي ٍ پیچیسُتطیي آىّب .اگط هبضکؽ هیذَاؾت اظ ضٍـ الیتًیتؽ پیطٍی کٌفس
هیثبیس اظ ؾبزُتطیي هَرَز عجیؼی آغبظ هی کطز ٍ ثِ تکبهل یبفتِتطیي آى هیضؾیس ٍ آىگبُ اظ کوفَىّفبی
ًرؿتیي قطٍع هیکطز ٍ زض ازاهِی آى ثِ ربهؼِی ؾطهبیِزاضی هیضؾیس.
 2ف زیسگبُ هبضکؿیؿن ًَع قَضٍی :زض ایي زیسگبُ ثِضغن نحجت اظ زیبلکتیکِ اؾتقطا ٍ قیبؼ ،تزعیِ ٍ
تطکیت ،ؾبزُ ٍ هطکت ،زض ٍاقغ ّیچ چیع ثِ رع کلیبت هؼوَل زؾتتبى ضا ًویگیطز .فقفظ زض اًتْفب گاتفِ
هیقَز کِ زض حطکت اظ هزطز ثِ هكرم ،تزطیس ٍؾیلِ اؾت ٍ ّسف تَضیح ٍاقؼیت هكرم یؼٌی ربهؼِی
ؾطهبیِزاضی .ثِ ًظط هیضؾس کِ ایي تَضیح ّن ثیبى زضؾت ٍ زقیقی اظ ضٍـ هبضکؽ ًیؿت.
 3ف زیسگبُ آلتَؾط :لَیی آلتَؾط ،فیلؿَف ثلٌس آٍاظُی فطاًؿَی ،ػلیِ تزطثِگطایفی ثفَز .اٍ تزطثفِ ضا
ّن چَى ذبؾتگبُ ٍ هؼیبض ضاؾت آظهبیی ًظطیِ ثِتٌْبیی کبفی ًوی زاًؿت ٍ ثط ًقف فؼبل شّفي زض اؾفتٌتبد ٍ
پطٍضـ هقَلِّب تإکیس زاقت .اظ هٌظط اٍ ،پطاتیک ًظطی ًؿجت ثِ ٍاقؼیت ػیٌی اؾتقالل ًؿجی زاضز ٍ ثِ ایفي
ؾجت ًوی تَاى آى ضا زض ّط لحظِ ثب تزطثِ تإییس یب ضز کطز .آلتَؾط اهب زض عطح ایسُی اؾتقاللِ پطاتیک ًظطی
ًؿجت ثِ ٍاقؼیت ػیٌی ضاُ افطاط پیوَز ،چٌبى کِ هٌسل اٍ ضا ثِ زٍگبًِگطایفی ثفیي ًظطیفِ ٍ ٍاقؼیفت هفتْن
هیکٌس .اٍ هَضَع ٍاقؼی ) (real objectضا اظ هَضَع اًسیكِ) (thought objectرسا هیکطز ٍ زضؾفتی
یک ًظطیِ ضا زض هَارِ ثب پطؾوبىّبیف ) ٍ (problematicاًؿزبم هٌغقفی آى هفیؾفٌزیس .یؼٌفی هحفکِ
ؾٌزف ًظطیِ ًیع زض زضٍىِ ذَزِ ًظطیِ قطاض هیگیطز .اٍ ًویتَاًؿت هؼیبضی ٍاقؼی ثطای ضاؾتآظهبیی ًظطیفِ
اضائِ کٌس.
 4ف هکتت هٌغقی ؾطهبیِ :ایي هکتت ثب الْبم اظ ًظطات ضٍهي ضٍؾسٍلؿکی ثطکكیس .احط ضٍؾسٍلؿکی ثب
تاسیختاَیيػشهایِی هاسکغ زض ؾبل  1968اًتكبض یبفت .اٍ زض ایي احط ثِ قطح ؾبذتبض کتفبة ػتشهایِ

ًبم
هی پطزاظز :حطکتی هٌغقی اظ ؾبزُتط یي هقَلِ تب تكطیح کلیتِ پسیسُ زض توبهیت ذَز .ثفِظػفن ضٍؾسٍلؿفکی
هَضَع رلس ًرؿت ٍ رلس زٍمْ «ؾطهبیِی ػبم» اؾت ٍ رلس ؾَم ثِ ؾطهبیِّبی هتؼسز ٍ ذفبل هفیپفطزاظز.
ؾطهبیِی ػبم یؼٌی ؾطهبیِای ثب ذهَنیبت هكتط

توبهی ؾطهبیِّب ثسٍى زض ًظط گطفتي اذفتالف آىّفب ٍ

قبًَىّبی ٍیػُی حطکت آى .رلس ؾَم ثِ عطح ٍیػگیّب ٍ اذتالف ؾطهبیِّبی هتؼسز هیپطزاظز .زض رلسّبی
یکن ٍ زٍم ،تطکیت اضگبًیک ؾطهبیِ (ًؿجت ؾطهبیِی حبثت ثِ ؾطهبیِی هتغیط) ثطای توبم ؾطهبیِّب یکؿفبى
فطو قسُ؛ تٌْب زض رلس ؾَم اؾت کِ ثب زض ًظطگطفتي تابٍت زض تطکیت اضگبًیفک ؾفطهبیِ زض قفبذِّفبی
هرتلف تَلیس ٍ ضقبثت ثیي آىّب ،قکلگیطی ًطخ هتَؾظ ؾَز هَضز ثحج قطاض هیگیفطز .زض ازاهفِ ،قفطایظ
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ٍیػّبی کِ پیفتط اظ آىّب تزطیس قسُ ثَز ،گبمثِگبم ٍاضز تحلیل قسُ ٍ فطآیٌس ثبظؾبظی ًظفطی ثفِ ؾفغَح
هكرم فطاهیضٍیس.
هکتت هٌغقی ؾطهبیِ تالقی اؾت زض ازاهِ ی کبض ضٍؾسلؿکی ثطای زقت ثركفیسى ٍ قفطح تاهفیلی اظ
ؾبظٍکبض حطکت هٌغقی ،ثساىؾبى کِ ّط هقَلِ چِ تؼیيّبیی زاضز ٍ زض حطکت اؾفتٌتبری هقَلفِّفب اظ چفِ
ربیگبّی ثطذَزاض اؾت.

تفاٍتّایهاسکغٍّگل

ؿباّ ّاٍ
پؽ اظ اقبضُ ثِ ایي ضٍیکطزّب ثْتط اؾت زض ایي رب ثِ ثطذی قجبّتّب ٍ تابٍتّبی هفبضکؽ ٍ ّگفل ًیفع
ًظطی ثیبًساظین .هبضکؽ زض ضٍـ ذَز اظ ّگل الْبم گطفتٍ ،لی زض ػیي حبل آى ضا کبهلتط کطز .هبضکؽ ٍ
ّگل ّط زٍ ،لحظِی فؼبلیت فکطی ٍ تکبپَی شّي زض تکَیي ،پطٍضـ ٍ حطکت هقَلِّب ضا هَضز تإکیس قطاض
هی زٌّس ؛ یؼٌی ّط زٍٍ ،رِ فؼبل شّي ضا زض فطآیٌس قٌبذت ثطرؿتِ هیکٌٌس .الجتِ ّگل زض ایفي کفبض ثؿفیبض
افطاعیتط اظ هبضکؽ اؾت ٍ ایي لحظِ ضا ثِ لحظِی تؼییيکٌٌسُ زض توبهیت ضًٍس قٌبذت ثسل هیکٌس.
اهب اذتالف آىّب زض کزبؾت ّگل لحظِ ی اًسیكِ ٍ شٌّیت ضا ثط ػیٌیت هؿلظ هیکٌس ،حفبل آىکفِ
هبضکؽ ثطای ایي زٍ لحظِ تابٍت ٍ اؾتقالل قبئل اؾت .زض ایي رب هبضکؽ ثیفتط ثِ کبًت ًعزیفک اؾفت،
یؼٌی هبضکؽ ّو چَى کبًت هیپصیطز کِ ٍاقؼیتی ثیطٍى ٍ هؿتقل اظ شّي ٍرَز زاضز کِ زض هقبثل شّي قطاض
هیگیطز؛ اهب زض ػیي حبل رٌجِّبی فؼبلیت شّي ٍ تإحیط آى ثط ضًٍس قٌبذت ضا زض ًظط هیگیطزً .کتِی زیگط،
تإکیس هبضکؽ ثط ًظطیِی پطاکؿیؽ اؾت .ثِظػن هبضکؽ شّي ٍ ػیي ٍحستی رسایی ًبپصیط زاضًس ٍ ّویكفِ
زض تؼبهل ثب یکزیگط فْویسُ هیقًَسّ .یچ شٌّی ثسٍى زض ًظط گطفتي قطایظ ػیٌفیاـ قبثفل فْفن ًیؿفت ٍ
قطایظ ػیٌی ّیچگبُ ثسٍى تَرِ ثِ شٌّیت تبضیری هتٌبظط ثب آى قبثل تَضیح ًیؿت .شّي تٌْفب ثفِ هفٌؼکؽ
کطزى ٍاقؼیت ًویپطزاظز ،ثلکِ آى ضا تغییط ّن هی زّس .شّيِ فؼبل ّن ٍاقؼیت ضا زضیبفت هفیکٌفس ٍ ّفن اظ
عطیق ػول آى ضا تغییط هی زّس .ثب تغییط ٍاقؼیت ،ذَزِ شّي ًیع تغییط هیکٌس ٍ زض ّط لحظِای شّي ٍ ػیي زض
تٌبؾت ثب یکسیگط حطکت هی کٌٌس .ایي اًسیكِ زؾفتبٍضز ًفَیی اؾفت کفِ ًفعز هفبضکؽ ثیفبًی ضٍقفي ٍ
هبتطیبلیؿتی پیسا هیکٌس.
هزسزاً ثِ هتي گشًٍذسیؼِ ثطگطزین:
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« ًَػی اظ آگبّی فلؿای چٌبى اؾت کِ هَرَزیت ٍاقؼی اًؿبى ضا زض تاکط هاَْهی هفیزاًفس .ثٌفبثطایي
رْبى هابّین اظ ًظط اٍ یگبًِ ٍاقؼیت هؼتجط هحؿَة هیقَز».
زض ایي رب هٌظَض اظ «ًَػی اظ آگبّی فلؿای» ایسُآلیؿتّبیی ّوچَى ّگلاًس کِ هَرَزیت ٍاقؼفی ضا
ثِ تاکط هاَْهی فطٍهیکبٌّس.
« ایي ًَع آگبّی ،حطکت هقَالت ضا کِ فقظ هتإؾابًِ ؾطـ ثِ ذبضد ثٌس اؾت ثِ رفبی ػوفل ٍاقؼفیِ
تَلیس هیگیطز ٍ هیپٌساضز کِ رْبى هحهَل آىّبؾت .ایي الجتِ زضؾت اؾت ظیطا کلیت هكرم [ٍاقؼیتّب]
ثِ ػٌَاى کلیتِ اًسیكیسُ ٍ تهَض ازضاکی ٍاقؼیت تب حسٍزی هحهَل اًسیكِ اؾت».
هبضکؽ اؾتقالل ٍاقؼیت ذبضد ضا قجَل زاضز ظیطا هیپصیطز کِ ؾطِ زضیبفتّبی هب اظ رْبىِ ثیطٍىِ اظ شّي
ثِ ذبضد ٍنل اؾت .اهب اٍ زض ػیي حبل ًقف فؼبل شّي زض قٌبذت ٍاقؼیت ضا ًای ًویکٌس .زض ایي رفب الظم
اؾت ثِ ًظطیِای اقبضُ کٌین کِ زض هبضکؿیؿن پیكیٌِای عَالًی زاضزً :ظطیِی اًؼکبؼ.
هغبثق ایي ًظطیِ ،ضاثغِی شّي ٍ ػیي ّنچَى ضاثغِی آیٌِ ٍ ٍاقؼیت اؾت؛ شّي آیٌِای اؾت کِ ػفیي
زض آى ثِ نَضت زقیق هٌؼکؽ هیقَز .اًسامّبی حؿی ٍاقؼیتِ ػیٌی ضا ثِ شّي هٌتقل هیکٌٌس .ػیي ٍ شّفي
ثِ نَضت زٍ شاتِ رسا ٍ هؿتقل زض ثطاثط ّن قطاض زاضًس ٍ شّي چَى لَحی ًبًَقتِ ػیي ضا زض ذَز هفٌؼکؽ
هی کٌسً .وًَِ ی ثبضظ ایي ضٍیکطز زض هبضکؿیؿن قَضٍی ٍ ًظطات احعاة ضؾفوی قبثفل هكفبّسُ اؾفت .اهفب
هبضکؿیؿتّبی غطثی ًظیط لَکبد  ،کطـ ،گطاهكی ٍ آلتَؾط ًظطیِی اًؼکبؼ ضا هَضز اًتقبز قفطاض زازُاًفس.
ثِ ظػن گطاهكی ٍاقؼیت ٍ شّي ّط زٍ هحهَل تبضیداًس ٍ پیًَس آىّب پیًَسی تبضیری اؾتً .ظطیِی اًؼکفبؼ
ًویتَاًس ثیبًگط ایي لحظِی تبضیری ثبقس .آلتَؾط ًیع ایي ًظطیِ ضا اظ ظاٍیِی اؾتقالل فؼبلیت ًظطی زض فطآیٌس
قٌبذت ًقس هیکٌس .ثِ ًظط اٍ ضًٍ س حطکت اظ هزطز ثِ هكرم ،ضًٍسی اؾت کِ شّي زض آى ًقف فؼبل زاضز.
شّي زض ایي فطایٌس ّن هقَالت ضا ثطهیؾبظز ٍ ّن ضاثغِی زضًٍی آىّب ضا کكف هیکٌس .ایي حطکت ،نفطفبً
هحهَل ثبظتبة ػیي زض شّي ًیؿت ،حطکتی اؾت اظ ذَزِ شّي ٍ هؿتقل اظ اًؼکبؼ ٍاقؼیت ثیطًٍی.
هبضکؽ زض گشًٍذسیؼِ زض ثرف «ضٍـ اقتهبز ؾیبؾی» هی کَقس ثب زٍ زیسگبُ هطظثٌسی کٌفس :الفف-
هبتطیبلیؿن ؾبزُاًگبض ٍ تزطثِگطا ٍ ة -ایسّألیؿن .ثِ ًظط اٍ هبتطیبلیؿتّبی ؾبزُاًگفبض توفبهی هؼطففت ضا
ًبقی اظ تزطثِ هی زاًٌس ٍ ًقف فؼبل شّي ضا زض تسٍیي ،هاَْمپطزاظی ٍ ًتیزِگیطی ًبزیسُ هیگیطًس .ثفِ ًظفط
آىّب ًقف شّي ّوبًٌس یک زؾتگبُ ػکؽثطزاضی اظ ٍاقؼیت اؾت .زض هقبثل ،ایسُالیؿتّب ًقف فؼبل شّي ضا
آىچٌبى ثطرؿتِ هی کٌٌس کِ شّيْ تؼییي کٌٌسُی ٍاقؼیت ٍ ،حطکت ٍاقؼی تبثؼی اظ حطکت هقَالت هیقفَز.
(هبضکؽ زض تع اٍل اظ تعّبیی زضثبضُی فَیطثبخ ایي ًکتِ ضا ثِ ضٍقٌی ثیبى هیکٌس».
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هالای التصادیٍهالای حمَلی
فلؼفِیحك اظ هقَلفِی

ثحج ضا اظ ناحِی  28پی هیگیطین .زض ایي قؿوت هبضکؽ هیًَیؿس کِ ّگل زض
تهبحت ) (possessionآغبظ کطزُ ،ؾپؽ ثِ هقَلِی هبلکیت ) ٍ (propertyاظ پی آى ثِ هقَلِی ذبًَازُ
هیضؾس .ثِ ًظط هبضکؽ ایي حطکت اظ هقَلِ ی تهبحت ثِ هبلکیت ٍ ؾپؽ ذبًَازُ یفک حطکفت زضؾفتِ
هٌغقی اؾتٍ .لی اٍ ثالفبنلِ ثِ ًکتِی ربلجی اقبضُ هیکٌس کِ ایي حطکتِ زضؾتِ هٌغقی ثب تفَالی تفبضیری
ّو رَاًی ًساضز ،ظیطا ثِ لحبػ تبضیری ذبًَازُ ثط تهبحت ٍ هبلکیت هقسم اؾت .ایي ثطذالف ًظفط اًگلفؽ ٍ
اًتطًبؾیًَبل زٍم ٍ ؾَم اؾت کِ ثِ ٍحست هٌغقی ٍ تبضیری ثبٍض زاقتٌس.
ثِ عَض کلی زض فلؿاِی ؾیبؾی زض ظهیٌِی ضاثغِی فطز ثب ربهؼِ زٍ ًَع ضٍیکطز یب گطایف ٍرَز زاقفتِ:
اٍلی اظ ّبثع آغبظ هیقَز تب کبًت .ایي گطایف ثطای تَضیح حقَق ارتوبػی ،قطاضزازّفب ٍ هبلکیفت اظ ففطز
ػعیوت هی کٌس .زض هقبثل ،ؾٌت زیگطی ٍرَز زاضز کِ اظ گطٍتیَؼ ٍ پَفٌسٍضف آغبظ هیقَز ٍ تب ّگل ٍ
هبضکؽ ازاهِ هی یبثس .زض ایي ؾٌت فکطی فطز ّوَاضُ زض هتي قطایظ هكرم ارتوبػی ٍ تبضیری قطاض زاضز ٍ
اظ آى رسا ًیؿت:
«هیتَاى تهَض کطز کِ یک فطز ٍحكی ،زٍض اظ ربهؼِ نبحت چیعی ثبقس .اهفب ایفي تهفبحتْ یفک
ضاثغِی حقَقی ًیؿت».
زض ایيرب هبضکؽ ثط آى اؾت کِ تهبحت ،تولک ٍ هقَلِّبیی اظ ایي زؾت ثیبًگط ًَع اضتجبط ففطز ثفب
افطاز زیگط اؾت .یک فطز زٍضافتبزُ اظ ربهؼِ هوکي اؾت اظ چیعی اؾتابزُ کٌس ،اهب زض هفَضز اٍ ًوفیتفَاى
ٍاغُ ی تهبحت یب هبلکیت زض هؼٌبی حقَقی آى ضا ثِکبض ثؿت .ظیطا ایي هقَلِ تٌْب ٌّگبهی ههساق هفییبثفس
کِ اضتجبط ایي فطز ثب ؾبیط افطاز زض تولک قئی ،یب ؾلت حق اؾتابزُ ٍ یب هكطٍط کفطزى آى ثفطای زیگفطی
هغطح قَز .ثطذی اظ هبضکؿیؿتّب یب هٌتقساى غیطهبضکؿیؿت چٌیي اًگبقتِاًس کِ تؼطیف هبضکؽ اظ هبلکیت
نطفبً یک تؼطیف حقَقی اؾت .هخالً ثِظػن پلربًف هبلکیت اظ ًظط هبضکؽ ػجفبضت اؾفت اظ ثیفبى حقفَقی
هٌبؾجبت تَلیس ارتوبػی .اظ هٌتقساى غیطهبضکؿیؿت ،ربى پالهٌبتؽ ثط ایي ثبٍضاؾت کِ هفبضکؽ هبلکیفت ضا
نطفبً یک ضاثغِی حقَقی هیزاًس.
ثطای فْن زضؾت زیسگبُ هبضکؽ ثبیس تَرِ زاقتِ ثبقین کِ اٍ زض کسام ؾٌت فکفطی ثبلیفسُ اؾفت .زض
آلوبى اظ ظهبى فتَحبت ًبپلئَى اظ  1806ثِ ثؼس هیبى حقَقساًبى ثحخی رطیبى زاقت .ثطذفی اظ حقفَق غضهٌفی
زفبع هی کطزًس ٍ ػسُای اظ حقَق ضٍهی .یکی اظ هسافؼبى حقَق ضٍهی ،ففطزضیف کفبضل ففَى ؾفبٍیٌی ،زض
زاًكکسُ ی حقَق ثطلیي اؾتبز هبضکؽ ثَز .ؾبٍیٌی اظ رولِ کؿبًی ثَز کِ تهبحت ٍ هبلکیت ضا اظ ّن رفسا
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هی کطزّ .گل ًیع چٌیي ثبٍضی زاقت ٍ هبضکؽ ّن اظ ایي ًظط پیطٍی هیکفطز .هفبضکؽ هبلکیفت ضا زض زٍ
ؾغح تؼطیف هیکٌس :ؾغح اقتهبزی ٍ ؾغح حقَقی.
زض ؾغح اقتهبزی ،هبلکیت ػجبضت اؾت اظ اذتیبضات یب کٌتطل فطز یب گطٍّی اظ افطاز ثط ٍؾیلِی تَلیفس،
ضًٍس ٍ هحهَالت تَلیسٍ ،لَ آى کِ هبلکیت ٌَّظ قکل حقَقی پیسا ًکطزُ ثبقس .هبلکیت زض ؾفغح هٌبؾفجبت
تَلیس ضا انغالحبً هبلکیت اقتهبزی ٍ ،زض ؾغح ضٍاثظ حقَقی ضا انغالحبً هبلکیفت حقفَقی هفیًبهٌفس .پفؽ
هبضکؽ زض زٍ ؾغح هبلکیت ضا نَضتثٌسی هیکٌس :یک ،زض ؾغح اقتهبزی کفِ زض ٍاقفغ ّوفبى تهفبحت
اؾت؛ ٍ زٍم ،زض ؾغح حقَقی کِ هبلکیت ًبهیسُ هیقَز .ایي ؾري ًتبیذ ؾیبؾی هْوی زضثطزاضز .هفخالً ٍقتفی
هیگَیین ؾَؾیبلیؿن ػجبضت اؾت اظ تجسیل هبلکیت ذهَنی ثِ هبلکیت ارتوبػی ،هٌظَض ایي اؾت کفِ ایفي
تغییط ٍ تحَل ًِ نطفبً گؿتطُی حقَقی ،ثلکِ هی ثبیؿت کٌتطل ذَزِ هَلسیي ثط ٍؾبیل ٍ ضًٍس تَلیفس ضا ًیفع
زضثطثگیطز.
اکٌَى ثِ ناحِی  29هیضؾین:
«اظ ؾَی زیگط هیتَاى گات قکلّبی ثؿیبض تَؾؼِیبفتِ اهب زض ػیي حبل اظ ًظط تبضیری ػقتهبًسُای اظ
ربهؼِ ،هبًٌس پطٍٍ ،رَز زاضًس کِ زض آىّب ػبلیتطیي هقَالت اقتهبزی ،هخال تؼبًٍی ،تقؿین کبض پیكطفتِ ٍ
غیطُ ضا هیتَاى زیس ثیآىکِ حتی کنتطیي ًكبًی اظ ّیچ ًَع ضاثغِی پَلی ٍرَز زاقتِ ثبقس».
زض ایي رولِ ظبّطاً اثْبهی ٍرَز زاضز .هبضکؽ هیگَیفس زض ربهؼفِای هبًٌفس پفطٍ قفکلّفبی ثؿفیبض
تَؾؼِ یبفتِای ٍرَز زاضز کِ زض ػیي حبل اظ ًظط تبضیری ػقتهبًسُ اؾت .تَؾفؼِ یفبفتگی ٍ ػقفتافتفبزگی
تَؤهبى زض چٌیي ربهؼِای ثِ چِ هؼٌبؾت ثطای ضفغ ایي اثْبم هیثبیؿت ثِ هإذص هبضکؽ زض هَضز پطٍ هطارؼِ
کٌین .زض ظهبى هبضکؽ هٌجغ انلی زض هَضز پطٍ احفطی ثفَز اظ ٍیلیفبم پطؾفکَت (William Hickling
)Prescottثب ػٌَاى ” . “History of the conquest of Peru,1850پطؾکَت اظ ربهؼِی پطٍ چٌیي
تهَیطی اضائِ هی زّس :ربهؼِای ٍارس ؾبذتبض قجیلِای کِ اظ ذبًَازُّبیی تكکیل قسُ کِ هزوَػبً یک قجیلِ ضا
تكکیل هی زٌّس .تَلیس ایي ربهؼِ ػوستبً کكبٍضظی اؾت .ذبًَازُّب ثِ عَض هؿتقل کكت هفیکٌٌفس ٍ ثرفف
اػظن هؼیكتقبى ضا ذَزقبى تإهیي هیکٌٌس .غیط اظ تَلیسات کكبٍضظی ،تَلیسات هؼفسًی ٍ کفبض زؾفتی ًیفع
ٍرَز زاضز .ایي فؼبلیتّب ،ثب ًَػی تقؿین کبض گؿتطزُ ّوطاُ اؾت کِ ثب ثطًبهِضیعی ٍ کٌتطل زٍلت نَضت
هیپصیطز .پؽ زض کٌبض کبض ذهَنیِ اًزبم قسُ زض ذبًَازُّفب ثفطای تفإهیي هؼفبـً ،فَػی کفبض ٍؾفیغ ٍ
زؾتِ روؼی ّوطاُ ثب تقؿین کبض گؿتطزُ ًیع ظیط کٌتطل زٍلت زض هؼبزى ٍ کبضگفبّْفبی کفبض زؾفتی اًزفبم
هیقَز .یک زیَاىؾبالضی ٍؾیغ زٍلتی ایي تقؿین کبض ضا کٌتطل هیکٌس .اظ هٌظط تقؿین کبض ٍ ثطًبهفِضیفعی
ٍؾیغ ثطای کل ربهؼِ هیتَاى ربهؼِی پطٍ ضا ربهؼِای پیكطفتِ زاًؿت .ػقتهبًسگی ایي ربهؼِ ثفساى ؾفجت
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اؾت کِ ایي تقؿین کبض ظیط ًظط یک قسضت زیَاىؾبالض هؿتجس ػول هیکٌس ٍ ایي قکل اظ تقؿین کبض هبًغ اظ
قکلگیطی هجبزلِ هیقَز .زض ربهؼِی پطٍ ،هجبزلِ ٍ ٍؾبیل هجبزلِ ضقسیبفتِ ًیؿتٌس .تکٌیفک تَلیفس زض ؾفغح
ثؿیبض پبییي اؾت ٍ اًگیعُ ی افطاز ثطای ثبال ثطزى ؾغح تَلیس ًبچیع اؾت .چطا کِ ؾبظهبىزّی کفبض اظ ؾفَی
یک ًیطٍی هؿتجس ٍ هؿتقل اظ اضازُی آىّب رطیبى زاضز ٍ ثط آىّب تحویل هیقَز .پؽ ثفِ لحفبػ گؿفتطـ
تقؿین کبض ارتوبػی ٍ ؾبظهبى زّی تَلیس ،پطٍ ربهؼِای پیكطفتِ اؾت .اهب ثِ لحبػ اًگیفعُ ی کفبض ،گؿفتطـ
هجبزلِ ٍ ؾغح فٌی تَلیس ایي ربهؼِ ػقت افتبزُ اؾت.
زض قؿوت ثؼس هبضکؽ اقبضُ هی کٌس کِ زض ربهؼِّبی پیكبؾطهبیِزاضی هجبزلِ ٍ پَل کنتط ضقفس یبفتفِ
اؾت ٍ تَلیس ثطای ههطف ٍ هجبزلِّبی پبیبپبی ؾلغِ زاضز .الجتِ زض ایي هیبى اؾتخٌبّبیی ّن هكبّسُ هفیقفَز
هخالً ربهؼِّبی تبرطپیكِای هخل یَْزیّب یب فٌیقیّب کِ ّوَاضُ زض حبل هْبرطت اًس ،زض حبقیِی ربهؼِّبی
زیگط ظًسگی هی کٌٌس ٍ ثِ تزبضت هكغَلاًس .آىّب کبض ٍؾبعت هیبى ربهؼِّبی زیگط ضا ثطػْفسُ زاضًفس .اٍ
هیافعایس کِ زض یًَبى ٍ ضٍم ًیع پَل ثؿیبض ضٍاد زاقت هٌتْفب زض هطاحفل اًحفالل ٍ ظٍال ایفي رَاهفغ .زض
هطحلِ ی پیف اظ اًحالل ،ثرف اػظن تَلیس زض ایي رَاهغ ثِ ٍؾیلِی ثطزگبى اًزبم هیگطفت ٍ هجبزلفِ کفبهالً
رٌجِی فطػی زاقت.
هتاسکغ قطح هی زّس کِ زض یًَبى ٍ ضٍم ًظبم پَلی ثِعَض کلی زض اضتف ضقس کطز .زض اضتف ّن کفبض
هعزیّ ،ن هجبزلِ ٍ ّن قکلّبیی اظ ؾطهبیِ ٍ تَلیس هبقیٌی ٍرَز زاقت .ایي ؾري هبضکؽ زض پػٍّفّفبی
ثؼسی زض ذهَل ایي رَاهغ تإییس قسُ اؾت (تحقیقبت فیٌلی  ٍ (Moses Finley .1977تحقیقبت یفَاى
گبضالى  ( Yvan Garlan.1989).پؽ چٌبى کِ گاتین پَل ٍ هجبزلِ تٌْفب زض زٍضاى اًحفالل یًَفبى ٍ ضٍم
تَؾؼِ یبفت ٍ ّویي تَؾؼِ ،اًحالل ایي رَاهغ ضا تؿطیغ کطز .ظیطا هجبزلِی پَلی ثِ تضؼیف ضٍاثظ غیطپفَلی
ٍ غیطهجبزلِای کِ ایي رَاهغ ثط آى اؾتَاض ثَزًس اًزبهیس.
زض اثتسای ناحِی  30هیذَاًین« :کبض هقَلِی ثؿیبض ؾبزُای ثِ ًظط هیضؾفس .فکط کبض ثفِعفَض کلی -
ثیّیچ قطح ٍ تاهیلی ً -یع ثؿیبض کْي اؾت .ثب ایي ّوِ کاس اظ ًظط اقتهبزی ،ثب ّوِ ی ؾبزگیاـ ،هقَلِ ی
رسیسی اؾت ّنچٌبىکِ هٌبؾجبت ایزبزکٌٌسُ ی ایي تزطیس ؾبزُ ًیع هقَالت رسیسی ّؿتٌس .هخالً ًظبم پَلی
ٌَّظ ّن حطٍت ضا ثِ نَضت کبهال هبزی ٍ ثِهخبثِی یک چیع ذبضری زض پَل هیثیٌس .زض هقبیؿِ ثب ایي
زیسگبًُ ،ظبم تزبضی یب کبضذبًِای [هبًَفبکتَض] ضا ثبیس گبهی ػظین ثِ رلَ زاًؿت چطاکِ ایي ًظبم هٌجغ حطٍت
ضا ًِ زض ذَز قیی ثففففل زض فؼبلیت ثكطی  -یؼٌی فؼبلیت تزبضی ٍ کبضذبًِای -هیزیس گطچِ ایي فؼبلیت ضا
ّنچٌبى تٌ

ًظطاًِ فؼبلیتی ثطای پَل زضآٍضزى تهَض هیکطز .ثففففِػکؽ ایي ًظبمً ،ظبم فیعیَکطاتّب ًَع

هؼیٌی اظ کبض  -کكبٍضظی -ضا ذبلق حطٍت هیزاًؿت ٍ ػقیسُ زاقت کِ قیی [یؼٌی هحهَل] فقظ ٍؾیلِای
ثطای پَل زضآٍضزى ًیؿت ثل فطآٍضزُ ٍ ًتیزِ کلی کبض اؾت .ثب ایي ّوِ ،ثِ زلیل ذهلت یک ؾَیِ فؼبلیت
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[تَلیسی] زض ایي زٍضُ [هاَْم] فطآٍضزُ [یؼٌی هحهَل کبض] ٌَّظ حبلتی عجیؼی زاقت ٍ زض حکن فطآٍضزُ
کكبٍضظی ،فطآٍضزُ اػالی ظهیي تهَض هیقس».
هبضکؽ ثِ زیسگبُ چْبض هکتت اقتهبزی زضثبضُ هقَلِی کبض اقبضُ هی کٌسً :ظبم پَلیً ،ظبم تزفبضی یفب
کبضذبًِای ،فیعیَکطاتّب ٍ زض ًْبیت آزام اؾویت .ثیبى هبضکؽ زض ایي رب تباًساظُای هفجْن اؾفت ،هٌظفَض
هبضکؽ اظ ًظبم پَلی ٍ ّوچٌیي ًظبم تزبضی ف کبضگبّی هطکبًتیلیؿفتّفب اؾفت .زٍضُی هطکبًتیلیؿفتّفب
زٍضُی ؾلغِی ؾطهبیِی تزبضی ثَز ٍ ٌَّظ ؾطهبیِی نٌؼتی قکل ًگطفتِ ثَز .هؼیبض حطٍت فلعّبی گطاىثْفب
ثَز ٍ ثبٍض ضایذ ایي ثَز کِ ّط کكَضی کِ فلعّبی گطاىثْبی ثیفتفطی زاقفتِ ثبقفس اظ حفطٍت ٍ قفسضت
ثیفتطی ثطذَضزاض اؾت .ضاُ ثِ زؾت آٍضزى ایي فلعّبی گطاىثْب ًیع تزبضت ذبضری ثَز .پؽ زیس ضایفذ زض
ًظبم پَلی ،اّویت عال ٍ ًقطُ ٍ گطزآٍضی آى زض زاذل ّط کكَض اؾت.
ثرف زٍم کِ هبضکؽ ثب ػٌَاى ًظبم تزبضی یب کبضگبّی اظ آى یبز هیکٌس ثبػج ثطٍظ ؾَءتافبّنّفبیی
قسُ ٍ ثطذی ثط ایي ًظط اًس کِ هٌظَض هبضکؽ اظ ایي زٍضُ ،آغبظ ؾطهبیِی نٌؼتی اؾت .اهب هطاز اٍ زض ایفي
رب ثیفتط هطکبًتیلیؿتّبی هتإذط اؾت .ایٌبى ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ ثَزًس کِ ثطای رصة ثْتط فلعّبی گطاىثْب
ثِ زاذل ثْتط اؾت تَلیس کبالّبی لَکؽ ٍ کبالّبیی کِ زض تزبضت ذبضری ثِ ذَثی ثِ فطٍـ هفیضؾفٌس ضا
افعایف زٌّس .زض ٍاقغ اظ تزبضت ثِ ؾوت تَلیس آهسُ ثَزًس ٍلی ٌَّظ زٍضُی ؾطهبیِی نٌؼتی قفطٍع ًكفسُ
ثَز ٍ هطکبًتیلیؿن غبلت ثَز (زٍضُی هطکبًتیلیؿتّفب اظ قفطى  16قفطٍع هفیقفَز تفب اٍاؾفظ قفطى .)18
هطکبًتیلیؿتّبی هتإذط ثِ ظػن هبضکؽ زضیبفتِ ثَزًس کِ هٌجغ حطٍت زض قیئ ًیؿت ثلکِ زض فؼبلیت ثكفطی
اؾتٍ .لی ٌَّظ ؾطِ ایي فؼبلیت ثِ قیئ ٍنل ثَز ،یؼٌی ثِ فلع گطاىثْب.
فیعیَکطاتّب ثِ کبض کكبٍضظی ٍ گؿتطـ کكبٍضظی زض ؾطهبیِ زاضی ثْب هفی زازًفس .ثفِذهفَل زض
فطاًؿِ ؾطهبیِ زاضی زض کكبٍضظی ضقس کطزُ ثَز ٍ آىّب ؾؼی هیکطزًس ثب گؿتطـ کكبٍضظی ثِ ضقبثفت ثفب
اًگلؿتبى ثپطزاظًس .آىّب ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ ثَزًس کِ یک قکل اظ کبض اًؿبًی یؼٌی کكبٍضظی هٌجفغ حفطٍت
اؾت.
ٍ ثبالذطُ ،آزام اؾویت کِ ثِ زٍضُی آغبظ ؾطهبیِزاضی نٌؼتی تؼلق زاضز.
زض یک هقبیؿِی اروبلی هی تَاى زیس کِ ًگبُ ًرؿتْ هٌكإ حطٍت ضا زض پَل /فلعّبی گطاىثْب هیثیٌفس.
زٍهیي ًگبُ ،هٌكإ حطٍت ضا زض تَلیس کبضگبّی هیثیٌس ،اهب ّسف ّنچٌبى ثِ زؾت آٍضزى فلع گفطاىثْبؾفت.
ؾَهیي زیس ،هٌكإ حطٍت ضا زض کبض کكبٍضظی هیثیٌس .حبل ًکتِی ربلت آى اؾت کِ آزام اؾویت گبم هْوی
ثِ پیف هیگصاضز ٍ کبض اًؿبًی ضا ثِ عَض کلی ًِ ،ایي یب آى قکل هكرم کبض ،ثلکِ کبض اًؿبًی ثِعَض ػبم ضا
هٌكإ حطٍت هؼطفی هیکٌس.
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پؽ آزام اؾویت تَاًؿت کبض ثِ عَض ػبم ضا تزطیس ٍ ثِػٌَاى هٌكإ حطٍت هؼطفی کٌس .اهفب هؿفئلِ ایفي
ربؾت کِ آزام اؾویت چِگًَِ ثِ ایي تزطیس ضؾیس آیب ایي تزطیس نطفبً یک فطایٌسی شٌّی ثَز یؼٌی فکفط
اؾویت چٌبى پیكطفت کطزُ ث َز کِ تَاًؿت ثِ چٌیي تزطیسی زؾت یبثس پبؾد هبضکؽ ثِ ایي پطؾف ایفي
اؾت کِ ظهیٌِ ی ارتوبػی ٍ قکل هكرم تَلیس ثِ حسی ضقس یبفتِ ثَز کِ ظهیٌِی چٌیي تزطیسی ضا ففطاّن
ؾبذتِ ثَز .زض ایي ثبضُ هبضکؽ ثِ زٍ زؾتِ اظ تغییطات اقبضُ هیکٌس:
- 1گطزـ :زض ربهؼِی ؾطهبیِزاضی زض ظهیٌِی گطزـ تغییطاتی ثٍِقَع پیَؾتِ ثَز کِ ثفٍِاؾفغِی آى
زضیبفت کبض هزطز هیؿط هیقس .کبضّبی هرتلف ثكطی زض ثبظاض هقبثل ّن قطاض هیگطفتٌفس ٍ ثفب ّفن هجبزلفِ
هیقسًس .ایي تقبثل کبضّب زض فطایٌس گطزـ ٍ هجبزلِی آىّب ثب یکسیگط اهکبى ثطاثطًْبزى کبضّبی هرتلفف ضا
فطاّن کطز.
- 2تَلیس :زض ایي ػطنِ ًیع تغییطاتی ضخ زازُ ثَز .اظ رولِ ایي کِ زض ربهؼفِی ؾفطهبیِزاضی ثفطذالف
زٍضُ ی فئَزالیؿن کِ زض آى افطاز ثب قکل هكرهی اظ کبض ػزفیي قفسُ ثَزًفس؛ هبقفیيآالت ،هْفبضتّفب ٍ
ٍیػگیّبی کبض ضا اظ ثیي ثطزُ ٍ آى ضا ثِ کبض ؾبزُ ٍ قبثل ربیگعیٌی تجسیل کطزُ ثَز .زض زٍضُّفبی قجلفی
ثطای اًزبم یک کبض ذبل ثِ چٌسیي ؾبل کبضآهَظی ٍ قفبگطزی ًیفبظ ثفَز ،اهفب زض زٍضُی ؾفطهبیِزاضی،
هبقیٌیؿن ثِ عَض ًؿجی اًؼغبفپصیطی کبض ٍ تحط

آى ضا اظ ضقتِای ثِ ضقتِی زیگط ثفِ هطاتفت آؾفبىتفط

هی کٌس .ثِظػن هبضکؽ زض چٌیي ربهؼِای تحط

ٍ اًتقبل کبض اظ ضقتِای ثِ ضقفتِی زیگفط ٍ «ثفیتافبٍتی

ًؿجت ثِ اًَاع ذبل کبض» ظهیٌِی زضیبفت کبض ػبم ٍ هزطز ضا فطاّن هیکٌس.
ثِ ًظط هبضکؽ ثی تابٍتی ًؿجت ثِ اًَاع ذبل کبض اظ قجل زض ضٍؾیِ ٍ آهطیکب ٍرَز زاقتٍ .لی اٍ ایي
پسیسُ ضا زض ایبالت هتحسُ هخجت ٍ زض ضٍؾیِ هٌای اضظیبثی هیکٌس .ثطای ضفغ اثْبم اظ ایي ًظط هبضکؽ ثبیس ثفِ
هٌجغ هَضز اؾتابزُی اٍ هطارؼِ کطز ،یؼٌی احط اگَؾت فَى ّبکؿت ّبٍظى زضثبضُی ضٍؾیِ
(August von Haxthausen, studien über der innern Zustände, das Volksleen
)und inbesondere die Ländlichen Einrichtungen Russlands 1847
ثِ ثبٍض ّبٍظى تؼساز ظیبزی اظ هْبرطاى زض آهطیکب هی تَاً ؿتٌس ثب آثبز کطزى ٍ قبثل کكت کطزىِ ظهیي
هبلک آى قًَس .هْبرطاى ًِ تٌْب کبض کكبٍضظی ثلکِ کبضّبی ظیبز زیگطی ّوچَى آٌّگطیً ،زبضی ٍ غیفطُ
ضا ذَز اًزبم هی زازًس .زض ضٍؾیِ هب ّویي پسیسُ ضا زض کوَىّب هیجیٌین .زض آىرب زّقبًبى ػالٍُ ثط پفطزاذتي
ثِ کبض کكت؛ آٌّگطیً ،زبضی ٍ غیطُ ضا ًیع ذَز اًزبم هیزٌّس .اهب ایي کِ چطا ایي پسیسُ زض آهطیکب هخجت
ٍ زض ضٍؾیِ هٌای اضظیبثی هیقَز ًبقی اظ آى اؾ ت کِ ثِ ظػن هبضکؽ هْبرطاى زض آهطیکب افطاز ذَزهرتبض ٍ
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آظازی ثَزًس کِ ثِ هیل ذَز زؾت ثِ ایي کبض هیظزًس ٍلی زض ضٍؾیِ اًزبم کبضّفبی هرتلفف ظیفط ؾفلغِی
اضثبثبى اًزبم هیگطفت.
هَضَع انلی ناحِّبی  33 ٍ 34ؾلغِی یک قیَُی تَلیس ثط قکلّبی زیگط تَلیس اؾت :زض ربهؼِی
یًَبى ٍ ضٍم قکل انلی تَلیس کكت اؾت ٍ هٌبؾجبت تَلیس اظ رٌؽ هٌبؾجبت تَلیس ثفطزُزاضی اؾفت .تَلیفس
ثطای ههطف اؾت ٍ ًِ ثطای هجبزلِ .ایي قکل اظ تَلیس هسْط ذَز ضا ثط توبهی رٌجِّبی زیگط ربهؼِ هیظًس .زض
ایي ربهؼِ کكت ٍ رٌ

هْنتطیي کبضّب ثِ حؿبة هیآیٌس ٍ کبضِ زؾتی ٍ تزبضت زض زضرِی زٍم اّویفت

قطاض زاضًس کِ هرتم ثطزُّبؾت ٍ اقطاف ٍ ؾٌبتَضّب اظ اًزبم آى ارتٌبة هیٍضظًس .اظ هطحلفِی اهپطاتفَضی
ؾعاض ثِ ثؼس اقطافیت ًظبهی ّن ثِ عَض غیطهؿتقین ثِ اًزبم ایي کبضّب هیپطزاظز ،ثِػجبضتی ثطزُّبی آظازقسُ ضا
ثِ ایي کبضّب هیگوبضز ٍ زضآهس حبنل اظ آى ضا کؿت هیکٌس .هْنتطیي هكبغل زض زؾفت ؾفٌبتَضّب ثفبقی
هیهبًس ٍ آىّب ّیچ گبُ ثِ هكبغل نٌؼت ٍ تزبضت ٍاضز ًویقًَس .زض اٍاذط زٍضُی ثطزُزاضی ؾبیط گطٍُّبی
ارتوبػی ًیع ثِتسضیذ ٍاضز ایي هكبغل هیقًَس ٍلی زض ایي ٌّگبم زیگط ایي ربهؼِ زض حبل اًحفالل ٍ قفکل
هؿلظ زض حبل تضؼیف ٍ فطٍپبقی اؾت.
زض زٍضُ ی فئَزالی ّن ثب هبلکیت ظهیي ٍ تَلیس ثطای ههطف ضٍثِضٍاین .تَلیس ثط اؾفبؼ کفبض زّقبًفبى
ٍاثؿتِ ثِ اضثبثبى رطیبى زاضز .کبضِ زؾتی ٍ تزبضت زض قْطّب اًزبم هفیگیفطز اهفب تحفت کٌتفطل ٍ ؾفلغِی
نٌفّب .تؼساز کبضگبُّب ٍ ،تؼساز کبضکٌبى زض ّط قبذِ اظ تَلیسّ ،وچٌیي هَاز ذفبم ٍ هحهفَالت توبهفبً اظ
ؾَی نٌف کٌتطل هیقَز ٍ زض ٍاقغ تَلیس هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ربهؼِ تٌظین قسُ اؾت ٍ ثب ًَؾبىّفبی ثفبظاض
ثبال ٍ پبییي ًویضٍز.
زض ربهؼِی ؾطهبیِ زاضی ایي هٌبؾجبت اظ ّن هیگؿلس ٍ تَلیس اؾبؾبً ثِ هٌظَض هجبزلِ اًزبم هفیقفَزّ .فط
ٍاحسی هحهَل ذَز ضا ثِ قکل کبال ثِ ثبظاض ػطضِ هیکٌسٍ .ضٍزی ٍ ذطٍری ّط ٍاحس تَلیسی کبالؾفت ٍ
هجبزلِ ٍاؾغِای اؾت کِ هیبى تَلیس ٍ ههطف قطاض هیگیطز .زض ربهؼِّبی پیكیيْ تَلیس ٍ ههفطف اظ حیفج
ارتوبػی هؿتقیوبً ثب ّن پیًَس زاقتٌس .زض ربهؼِی ؾطهبیِزاضی ایي پیًَس گؿؿتِ هیقَز ٍ یک حلقِی ٍاؾفظ
هیبى آىّب قطاض هیگیطز .ایي حلقِی ٍاؾظ ،ثبظاض یب هجبزلِ اؾت .پؽ زض ایي فضب تَلیفس اؾبؾفبً ثفطای هجبزلفِ
نَضت هیگیطز .ثب گؿتطـ ٍ تاَق تَلیس ؾطهبیِ زاضی ،هبلکیت اضضی ًیع تبثؼی اظ ؾطهبیِ هفیقفَز؛ ظیفطا
ثْطُ ی اضضی ذَزْ ثركی اظ اضظـ اضبفی اؾتّ .ن اظ ایيضٍؾت کِ هبضکؽ ظهبًی هیتَاًس ضاًفت ظهفیي ضا
تَضیح زّس کِ اضظـ اضبفِ ضا تَضیح زازُ ثبقس .ثسیيؾبى تَلیفس ؾفطهبیِ زاضی هسْفط ٍ ًكفبى ذفَز ضا ثفط
قکلّبی زیگط تَلیس هیظًس.
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سٍؽهٌطمییاسٍؽتاسیخی -هٌطمی
زض ثٌس آذط ناحِی  34هیذَاًین:
«پؽ ثطضؾی هقَلِّبی اقتهبزی ثِ تطتیجی کِ اظ لحبػ تبضیری یکی ثؼس اظ زیگطی تؼییيکٌٌسُ ثَزُاًفس
غیطػلوی ٍ ًبزضؾت اؾت .تَالی آىّب ثیفتط اظ عطیق ضاثغِای کِ زض ربهؼِی هسضى ثَضغٍایی ثب یکزیگفط
زاضًس تؼییي هیقَز .ایي زضؾت ػکؽ آى چیعی اؾت کِ اظ ضٍال عجیؼی آىّب ثطهیآیس ٍ یب ثط تَالی تحَل
تبضیری آىّب هٌغجق اؾت .ضاثغِی هقَلِّبی اقتهبزی زض قکل ّبی هتابٍت ارتوبػی ثِ ؾیبق ًظفن تفبضیری
ًیؿت ٍ .ثستط اظ آى ،ثب آى چِ کِ پطٍزٍى زض تهَض هجْن ٍ آقاتِاـ اظ حطکت تبضیری هیپٌساضز ،یؼٌی ثفب
تَالی ایي هقَلِّب «زض ایسُ» ًیع ضثغی ًساضز .ثطػکؽّ ،سف ًظن ٍ هاهفلثٌفسی هقَلفِّفبی اقتهفبزی زض
ربهؼِی هسضىِ ثَضغٍایی اؾت».
زض ایي ثٌس ثحج هْوی هغطح هیقَز .پیف اظ ایي ثِ هَضَعِ حطکت اظ هزطز ثِ هكرم اقبضُ کطزین.
ایي حطکت زض ٍاقغ هزوَػِای اؾت اظ هقَلِّبی اقتهبزی ثب ًظن ٍ تَالی هؼیي ٍ زض پی یکسیگط .اکٌَى ایي
پطؾف هغطح هیقَز کِ ایي حطکت ٍ تطتیت هقَلِّب هٌغقی اؾت یب تفبضیری ٍ ،یفب ٍحفستی اظ هٌغقفی ٍ
تبضیری زض پبؾد ثِ ایي پطؾف زٍ زیسگبُ ٍرَز زاضز:
الف) زیسگبُ هٌغقی ف تبضیری :ایي ًظطی اؾت کِ اًگلؽ هغطح هیکطز .لٌیي ٍ هٌسل ًیع ثفِ آى ثفبٍض
زاقتٌس ٍ .زض ٍاقغ ثرف اػظن هبضکؿیؿتّبی اًتطًبؾیًَبل زٍم ٍ ؾَم ًیع اظ آى پیطٍی هیکطزًس .زض هقبلِی
اًگلؽ زض داعفَلک قوبضُی  16زض اٍت  1859زض ایي هَضز چٌیي هیذَاًین:
«اظ ایي ضٍ تٌْب ضٍـ هٌبؾت ّوبى ضٍـ هٌغقی ثَز .ایي ضٍـ ًیع زض حقیقت چیعی ًیؿت رع ّوفبى
ضٍـ تبضیری .هٌتْب ػبضی اظ قبلت تبضیری ٍ اًحطاف اظ حَازث تبضیریِ اتابق افتبزًُ .قغِ ی قطٍع ایي تبضید
ًیع هیثبیؿت ًقغِی قطٍع ضقتِ ی افکبض هب ثبقس ٍ پیكطٍی ثفیفتفط آى ّوبًفب ثبظتفبة اًتعاػفی ٍ قفکل
ًبهتؼبضف هؿیط تبضیری ذَاّس ثَز».
ّوبى عَض کِ هكَْز اؾت اًگلؽ ضٍـ تبضیری ٍ ضٍـ هٌغقی ضا زض ٍحست ثب یکزیگط هیثیٌس .هٌتْفب
ثب حصف رٌجِّبی تهبزفی ٍ اتابقی تبضید .لصا قطٍع حطکت هب ثبیس هقَلِای ثبقس کفِ ّفن اظ ًظفط هٌغقفی
ؾبزُتطیي ٍ ػبمتطیي هقَلِ ثبقس ٍ ّن اظ ًظط تبضیری قسیویتطیي هقَلِ.
ة) زیسگبُ هٌغقی :عجق ایي زیسگبُ هقَلِّب ی اقتهبزی ًظیط کبال ،پَل ،ؾطهبیًِ ،یفطٍی کفبض ٍ غیفطُ
ثِ عَض هٌغقی اظ ّن اؾتٌتبد هیقًَس ٍ تطتیت ٍ تَالی هقَلِّب نطفبً یک تَالی هٌغقی اؾت .هفطاز اظ تفَالی
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هٌغقی ًِ هٌغق نَضی اؾت ًِ هٌغق کبًتی یب ّگلی؛ ّطچٌس اظ قَاػس ٍ انَل آىّب هیتَاى اؾفتابزُ کفطز.
ایي هٌغق ،هٌغقی ًیؿت کِ نطفبً اظ هغع هبضکؽ تطاٍـ کطزُ ثبقس ،ثلکِ ذبؾفتگبُ آى ثفیف اظ ّفط چیفع
ؾبذتبض ٍ ؾیؿتن ؾطهبیِزاضی اؾت؛ یؼٌی ذَزِ هٌبؾجبت ٍ ضٍاثظ زضٍى ربهؼِی ؾطهبیِزاضی اؾت کِ هقَلِّب،
حطکت ٍ تطتیت آىّب ضا تؼییي هیکٌس .هخالً اضظـ ثِ ؾِ قکل کبال ،پَل ٍ ؾطهبیِ ظبّط هیقَز؛ هبضکؽ اظ
هقَلِ ی کبال ،یؼٌی ؾبزُتطیي قکل اضظـ آغبظ هیکٌس ٍ اظ آىْ قکل پَل ضا اؾتٌتبد هیکٌس ٍ ؾپؽ اظ قکل
پَل قکل ؾطهبیِ ضا .زض ثطذی هَاضز ضٍال هٌغقی حتی ذالف ٍ ثطػکؽ ضٍال تبضیری اؾت .هفخالً هبلکیفت
ظهیي تبضیربً هقسم ثط ؾطهبیِ اؾت ٍلی زض تحلیلِ ؾبذتبض ؾطهبیِزاضی ،ؾطهبیِ پیف اظ هبلکیفت ظهفیي هفَضز
ثطضؾی قطاض هیگیطز .یب هخالً قکلّبی ؾطهبیِی تزبضی ٍ ضثبیی ثِ لحبػ تبضیری قجل اظ ؾطهبیِی نٌؼتی قطاض
زاضًس اهب زض زاذل ًظبم ؾطهبیِ زاضی اثتسا ثبیس ؾطهبیِی نٌؼتی ٍ اضظـ اضبفی تَلیس قسُ ضا هَضز تحلیل قفطاض
زاز ٍ ؾپؽ تَظیغ اضظـ اضبفی ثیي ؾطهبیِی تزبضی ٍ ثبًکی ضا.
هبضکؽ زض فطاظ یبزقسُ ثِ پطٍزٍى ًیع اقبضُ هی کٌس .پطٍزٍى هقَلِّبیی چَى تقؿین کفبض ،هبقیٌیؿفن،
ضقبثت ،اًحهبض ،هبلکیت ٍ اربضُ ی ظهیي ضا عطح هیکٌس .هبضکؽ زض فمشفلؼفِ هحتفَا ،حطکفت ٍ تطتیفت
هقَلِ ّب ثِ ضٍایت پطٍزًٍی ضا هَضز اًتقبز قطاض هی زّس .پطٍزٍى پیطٍ ضٍـ هٌغقی  -تبضیری اؾفت .ثفِظػفن
هبضکؽ هحتَا ،اضتجبط ٍ تَالی هقَلِّبی اقتهبزی تبثغ ؾبذتبض ؾطهبیِزاضی اؾت ًِ تقفسم ٍ تفبذط آىّفب زض
رطیبى تحَل تبضیری.

بشًاهِیپظٍّـیهاسکغ

پیف اظ پطزاذتي ثِ ذَز کتبة ػشهایِ ،ثْتط اؾت اروبالً ًکبتی ضا زض هَضز ثطًبهِی پػٍّكی هبضکؽ هغطح
کٌین .هبضکؽ زض ؾپتبهجط  1857اظ تحقیقبتی کِ قهس اًزبمقبى ضا زاقت عطحی اضائِ کطز .ایي عفطح قفبهل
قف کتبة هیقس:
 .1ؾطهبیِ
 .2هبلکیت اضضی
 . 3کبض هعزی
 .4زٍلت
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 .5تزبضت ذبضری
 .6ثبظاض رْبًی ٍ ثحطاى
ایي عطح تب آٍضیل  1868عجق هغبلؼبت ضٍؾسٍلؿکی  14هطتجِ ػَو قس ٍ عطح ًْبیی آى چیعی اؾت
کِ ؾِ رلس ػتشهایِ زض قبلت آى تٌظین قسُ اؾت .رلس اٍل زض حیبت ذَز هبضکؽ ٍ رلفسّبی  3 ٍ 2ثؼفس اظ
هطگ اٍ تَؾظ اًگلؽ هٌتكط قس .پطؾیسًی اؾت کِ ضاثغِی عطح اٍلیِ ثب عطح ًْبیی چیؿت زض ایي ثبضُ ؾِ
ًظط ٍرَز زاضز:
زیسگبُ اٍل ًظط کبئَتؿکی اؾت کِ پؽ اظ اٍ ٌّطیفک گطٍؾفوي زض ؾفبل  1929آى ضا ثفب زالیفل ٍ
هساض

ثیفتطی هغطح کطز .زض ؾبل  1974کبیت تطایت ) (Keith Tribeهزسزاً ایي ًظفط ضا ثفب اؾفٌبز ٍ

هساض

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

ٍ اظ ثقیِی پطٍغُی ذَز ثِ ػلت ثیوبضی ٍ کوجَز ٍقت نطفًظط کطز.
زیسگبُ زٍم هتؼلق ثِ ضٍؾسٍلؿکی اؾت .ثِ ظػن اٍ عطح ًْبیی ،یؼٌی کتبة ػشهایِ ،ثرفّبیی اظ عفطح
اٍلیِ ضا زض ذَز ازغبم کطزُ اؾت ٍ ثرفّبیی زیگط نطفبً ثِ قکل عطح ثبقی هبًفسُ اؾفت( .ثٌفبثط ًوفَزاض
ناحِی  95زض احط ضٍؾسلؿکی) کتبة هبلکیت اضضی ،یؼٌی کتبة زٍم ،زض فهل ضاًت ظهیي زض رلفس ؾفَم
کتبة ػشهایِ ؛ ٍ کتبة ؾَم یؼٌی کبض هعزی ثِ فهل زؾتوعز زض رلس اٍل ػتشهایِ ثفسل قفسُ اؾفت .یؼٌفی
هبضکؽ عی هغبلؼِ ٍ تٌظین کتبة ػشهایِ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس کِ ایي هجبحج ضا ًِ زض قبلت کتبثی هزعا ،ثلکِ
ثِ قکل فهلّبیی اظ کتبة ػتشهایِ ثِ ًگبضـ زض آٍضز .پؽ ؾِ رلفس اهفطٍظی ػتشهایِ ،ازغفبهی اؾفت اظ
رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ،ؾَم اظ عطح قف رلسی .اهب ػوط هبضکؽ کابف ًساز کِ کتبة چْبضم ،پٌزن ٍ قكن ضا
ثِ پبیبى ثطؾبًس.
ثٌب ثط ًظط هکلالى ٍ هبکؿیویلیبى ضٍثل ًیع کتبة ؾِ رلسی ؾطهبیِ ّوبى رلس اٍل اظ عطح قف رلفسی
اؾت .هبضکؽ ّیچگبُ اظ ازاهِی تحقیقبت ٍ ثطًبهِی قف رلسیِ ذَز نطفًظط ًکطز ٍ تب پبیبى ػوفط قهفس
زاقت آىّب ضا ثِ اًزبم ثطؾبًس کِ ارل هْلتف ًساز .زض آحبض اٍ ثِ تساٍم کبض ٍ ًگبضـ کتبةّبی زیگط اقبضُ
قسُ اؾت ٍ اظ فحَای کالم اٍ چٌیي ثطهیآیس کِ اٍ قهس زاقتِ ثؼسّب ایي هجبحفج ضا زض کتفبةّفبی هزفعا
هاهالً ازاهِ زّس .ثِظػن هکلالى ٍ ضٍثل هب زض کتبة ػتشهایِ ًظطیِای کبهل زض ثبة ثحفطاى ًوفییفبثین ،اظ
آى ضٍ کِ هبضکؽ زض ًظط زاقتِ ثحطاى ضا زض رلس قكن ٍ پؽ اظ ثحج ثبظاض رْبًی قطح ٍ ثؿظ زّس.

23

خَاًؾّایگًَاگَىاصػشهایِ

پؽ اظ ایي ثحج هرتهط ،ثِ هْنتطیي قطائتّبی نَضت گطفتِ اظ کتبة ؾطهبیِ اقبضُ هیکٌین:
 - 1ػشهایِ ّوچَى احطی فبقس یک ًظن اضگبًیک :ثؿیبضی اظ غیطهبضکؿیؿتّب ٍ ثطذی اظ هبضکؿیؿتّفب زض
هَضز ػتشهایِ ثط ایي ثبٍض اًس کِ کتبة ؾطهبیِ هزوَػِای اؾت اظ تحلیلّبی اقتهبزی ٍ اعالػفبت تفبضیری
زضثبضُ ؾطهبیِزاضیّ ٍ ،یچ ًظن ٍاحس ٍ اضتجبط ضطٍضی هیبى فهلّبی گًَفبگَى آى ٍرفَز ًفساضز .ای .پفی
جایگاُعلویػشهایِیهاسکغ اظ ایي زیسگبُ زفبع هیکٌٌس.

تبهپؿَى یب زاًیل لیتل زض هقبلِی
راتگشایتیدستفاتش
-۴ػشهایِثِػٌَاى یک ًظطیِی ضطٍضت عجیؼی :ایي ًظط ضا اؾکبت هبیکل زض کتبة 
کاسلهتاسکغ هغطح کطزُ اؾت ٍ هیتَاى آى ضا ًَػی هبضکؿیؿن اضؾغَیی تلقی کطز کِ ثط اضتجفبط هیفبى
هبضکؽ ٍ اضؾغَ تإکیس هیکٌس .ػشهایِ حطکتی اؾت اظ یک حبلت اٍلیِ کِ تَاًبییّب ٍ اؾفتؼسازّبیی ضا زض
ذَز ًْاتِ زاضز ٍ زض ؾیط ظهبى ایي اؾتؼسازّب اظ قَُ ثِ فؼل زض هیآیٌس ٍ ،ظَْض ٍ تکبهل پیسا هیکٌٌفس .هخفل
زاًِ ای کِ اؾتؼساز ثسل قسى ثِ زضذت ضا زاضز ٍ پؽ اظ عی یک فطآیٌس ثِ زضذت تجسیل هیقَز .هبضکؽ ًیع
یک حبلت اٍلیِ یؼٌی هٌبؾجبت کبالیی ٍ هجبزلِ ضا زض ًظط هیگیطز ٍ زض عَل تبضید ،تکبهل ٍ فؼلیفت ثفبفتي
اؾتؼسازّب ،تَاىّب ٍ ًیطٍّبی ًْاتِ زض ایي حبلت اٍلیِ ضا تب تجفسیل قفسًف ثفِ ربهؼفِی ؾفطهبیِزاضی پفی
هیگیطز.
 -3ػشهایِّوچَى یک ًظطیِی پطاتیک هبزی ف ارتوبػی :ایي ًظط ضا ٍ .آ.ػتاچتیٌ  زض کتبة هتاسکغٍ
فلؼفِعطح کطز .ثٌب ثط ایي زیسگبُ اؾتابزُّبی هبضکؽ اظ ّگل ٍ هقَلِّبی ّگلی فطػی اؾفت ٍ ثفب شات ٍ
ثٌیبز اؾبؾی کبض اٍ پیًَس هحکوی ًساضز .ایي هقَلِّب تٌْب ثطای ظیجبیی ٍ ػجبضتپطزاظی زض اضائِی هغلت هَضز
اؾتابزُ قطاض گطفتِاًس ٍ رعئی اظ هٌغق انلی احط هحؿَة ًویقًَس .هٌغق انلی حفبکن ثفط کتفبة ػتشهایِ
پطاتیکّبی هبزی ٍ ارتوبػی اًؿبىّبؾت .هخالً ایي کِ چِگًَِ اًؿبىّب عی پطاتیک ارتوبػی ف هفبزیكفبى
کبالّب ضا هجبزلِ هی کٌٌس ٍ زض عی ایي پطاتیک ثِ پَل ٍ ؾطهبیِ هیضؾٌس .زض ایي ضٍیکطز هقَلِّفب زض ٍاقفغ
تجلَض پطاتیک ارتوبػی اًؿبىّبؾت.
-4ػتشهایِثِهخبثِی یک ًظطیِی هٌغقی ف تبضیری :ایي ذَاًف ّوبىگًَِ کِ پیفتط گاتِ قس ثفِ ٍحفست
تبضیری ٍ هٌغقی ثبٍض زاضز ٍ ثِ پیطٍی اظ اًگلؽ ثؿیبضی اظ هبضکؿیؿتّب هبًٌس لٌیي ،ضًٍبلس هیک ،ؾَئیعی ٍ
حتی ضٍؾسلؿکی ًیع ثط ّویي ضٍال هیاًسیكٌس.
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-۵ػشهایِثِػٌَاى یک ًظطیِی هٌغقی :یؼٌی حطکت هَرَز زض ؾفطهبیِ ،حطکفت اظ هزفطز ثفِ هكفرمِ
اًسیكگَى ،حطکتی اؾت هٌغقی اظ ؾطهبیِ ثِ ؾطهبیِ ی ذبل ٍ ؾطهبیِی هٌاطز .ثط ثؿتط ایي فطآیٌفس کلفی،
هقَلِّبی اقتهبزی اظ یکزیگط اؾتٌتبد هیقًَس ،ثِػٌَاى ًوًَِ هقَلِی پَل اظ هقَلِی کبال اؾتٌتبد هیقفَز
ٍ هقَلِ ی ؾطهبیِ اظ هقَلِی پَل .ثٌیبز ایي حطکتْ ًظن ٍ ؾبذتبض ربهؼِی ؾطهبیِزاضی اؾت .ثِ ثیبى هبضکؽ
اؾبؼْ "هٌغق هَضَع هَضز ثطضؾی" Logik der Sacheاؾت ًِ ،الفعامّفبی "ػلفن هٌغفق Sache der
 Logik".هبضکؽ زض اًتقبز ثِ پطٍزٍى یب زض یادداؿ ّایحاؿیِایبشآدلفٍاگٌش ثطذالف ّگل ثط ایفي
ًکتِ تإکیس هی کٌس کِ نطفبً ثب حطکت اظ هقَلِّبی هٌغقی ًویتَاى پَیف ٍاقؼیت ضا تَضفیح زاز .حطکفت
ٍاقؼیت ثبیس ثِ قکل هؿتقل هَضز ثطضؾی قطاض گیطز ،اهب زض ایي ثطضؾی هیتَاى اظ هقَلِّب ٍ قَاػس هٌغقی ًیع
ثْطُ گطفت.
ّگل ذَز زض گصاض اظ ػلن هٌغق ،کِ قَاًیي اًسیكِی ًبة ضا ثطضؾی هیکٌس ،ثٍِاقؼیت یؼٌفی عجیؼفت ٍ
تبضید ثب هكکالت ػسیسُای زؾت ثِ گطیجبى ثَز .ثسیي تطتیت تٌبظط یک ثِ یک هیفبى علتنهٌطتك ّگفل ٍ
ػشهایِ ی هبضکؽ ٍرَز ًساضز ،اهب هیتَاى گات کِ هقَلِّبی کتبة ػشهایِ ثیفتط ثب ثرف شات علنهٌطك
ّگل ّوبًٌسی زاضًس ٍ ضاثغِی هیبى شات ٍ پسیساض ضا ًكبى هیزٌّس.
تًَی اؾویت زض ؾبل  1990زض احطی تحت ػٌَاى هٌطكػشهایِیهاسکغ ؾبذتبض ٍ تَالی هٌغقی هقَلِّب
ٍ هجبحج ّط ؾِ هزلس کتبة ػتشهایِ ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازُ اؾت .زض رسٍل ضویوِ عطح کلی ایي ؾبذتبض
اضائِ قسُ اؾت .پبیبى

یًَؿ
پ 
* ّوِی گاتبٍضزّب اظ گشًٍذسیؼِ اظ ناحِّبی  25تب  36رلسِ ًرؿتِ تطروِی فبضؾی ایي احط ثِ ّوت ثفبقط
پطّبم ٍ احوس تسیي اؾت .اهب زض زض ربّبیی کِ هتي اظ زقت کبفی ثطذَضزاض ًجَزُ هزسزا تطروِ قسُ اؾت.
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