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 شىاسی  دیالکتیک غیرسلبی: از مىطق تا اوسان

 

 صالح وجفیترجمه: ، آله بدیو

 

تَاًین اظ ثًٗی هالحٓبت زضثبضُ  هؿئلِ ثٌیبزی زض هیساى فلؿفِ اهطٍظ یبفتي چیعی ًٓیط هٌُمی خسیس اؾت. ًوی

یین زیبلىتیىی تط ثگَ ؾیبؾت ٍ ظًسگی ٍ آفطیٌف یب وٌف آغبظ وٌین. اٍل ثبیس هٌُمی خسیس ٍنف وٌین یب زلیك

خسیس. ایي ّوبى ضاّی اؾت وِ افالََى پیوَز اهب اظ ّط چِ ثگصضین زض يوي ایي ضاّی اؾت وِ وبضل هبضوؽ 

ای تبظُ زضثبضُ هجبضظُ َجمبتی ٍ ًٓبیط ایٌْب ِ یوٌس. وبض هبضوؽ زض ٍّلِ اٍل ًگبّی تبظُ ثِ تبضید یب ًٓط پیكٌْبز هی

یس اؾت ثِ تجٗیت اظ زیبلىتیه ّگلی. هبضوؽ قبیس پؽ اظ افالََى ًیؿت ثلىِ اظ ّوبى آغبظ یه هٌُك ٖبم خس

ًرؿتیي وؿی ثَز وِ ًؿجتی نطیح هیبى ؾیبؾت اًمالثی ٍ یه چبضچَة زیبلىتیىی خسیس ذلك وطز. اهطٍظ ثب 

ّب زض ؾیبؾت اًمالثی ٍ  ّب ٍ قىؿت اظ زٍ لطى تدطثِ هَفمیتگوبى، ثبیس پؽ  ّویي هؿئلِ زؾت ثِ گطیجبًین. ثی

هساض ؾَؾیبلیؿن چیعی ضا تهحیح وٌین. ٍلی زض ٖیي حبل ثبیس هٌُمی خسیس  ذم پؽ اظ قىؿت نَضت زٍلتثبال

ّبی  هؿئلِ ًؿجت ،لطاض ثبقس. ثسیي ّبی اثسأ ٍ ذاللیت  ثیبثین، یه پیكٌْبز فلؿفی خسیس وِ زضذَض ّوِ نَضت

تَاى گفت هؿئلِ هب هؿئلِ  ؿٌسیس، هیپ ای فَضی ٍ فَتی اؾت. اگط ایٌَُض هی زیبلىتیىی ٍ غیطزیبلىتیىی هؿئلِ

 هٌفیت اؾت.

ٍلتی چبضچَة هٌُمی وٌف ؾیبؾی اظ ًَٔ زیبلىتیىی والؾیه اؾت، آًچِ ثٌیبزی اؾت ّوبى ًفی اؾت. ضقس 

آفطیسى  - ذَاّس ثَز ٍ ًَآٍضی« فالى ٍ ثْوبى ًفی»، «هربلفت ثب»، «قَضـ ٖلیِ» هجبضظُ ؾیبؾی اؾبؾب چیعی ًٓیط

ّوَاضُ ًتیدِ فطایٌس ًفی اؾت. ایي چبضچَة ّگلی اؾت؛ ًؿجتی زاضیس هیبى  - بًَى خسیسزٍلت خسیس یب ذلك ل

انل ٍالٗی حطوت ٍ انل ٍالٗی زض ایي ًؿجت،  – وطزى اثجبت ٍ ًفی یب ایدبة ٍ ؾلت، ًؿجتی هیبى ؾبذتي ٍ ًفی

ب زٍلت حبيط یب لبًَى َجمِ اًمالثی ٖجبضت اؾت اظ يسیت ث ؾبى ذَزِ تٗطیف ًفی ًیؿت. ٍ ثسیيآفطیسى چیعی خع 

ویط لٌیي، اؾبؾب آگبّی اظ ایي اؾت وِ آزم ًؿجتی یحبيط زلیمب ثِ ّوبى هٌٗب وِ آگبّی اًمالثی، ثِ تٗجیط ٍالز

 .زاضزهجتٌی ثط ًفی ثب ًٓن هَخَز 

ٍ قىل این، ٍ ثب ز تَاى ازاهِ زاز. هب زضگیط ًَٖی ثحطاى اٖتوبز ثِ لسضت هٌفیت ایي ًگبُ ضا چٌبًىِ ّؿت اهطٍظ ًوی

وٌس زیبلىتیه والؾیه ّگلی ظیبزُ اظ حس ایدبثی ثَز، ظیبزُ اظ حس تؿلین  ایي ثحطاى آقٌبیین. تئَزٍض آزٍضًَ فىط هی
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اؾت. اهطٍظُ « زیبلىتیه هٌفی»وٌس وِ ًبهف  هٌفیت پیكٌْبز هی لسضت توبهیت ٍ ٍاحس هُلك ثَز. اٍ ًَٖی ثیف

آى لْطهبى آگبّی هب  ضؾین، ثِ زیسگبّی وِ زض گطا ًوی الق قفمتزاًین وِ اظ ایي َطیك ثِ ّیچ چیع خع ًَٖی اذ هی

زاضی پكت ًمبة  گطایی وبهال ثب ؾلُِ ؾطهبیِ زاًین اذالق خؿن ضًدجط اًؿبى اؾت، لطثبًی هحى، ٍ ًیع هی

ظ وٌٌس زیبلىتیه ّگل ظیبزُ ا گوبى هیزهَوطاؾی ؾبظگبض اؾت. اظ َطف زیگط، آًتًَیَ ًگطی، ٍ الجتِ لَئی آلتَؾط، 

اٖتٌب ثِ لسضت هُلك َجیٗت ٍ حیبت ٍ حطوت  هساض ثَز ٍ ظیبزُ اظ حس ثی حس هٌفی ٍ ؾلجی ثَز، ظیبزُ اظ حس ؾَغُ

زاًین وِ اظ ایي  یبثٌس وِ ؾطآذط ٖبضی اظ ًفی اؾت. اهطٍظُ هی ای ضا هی تبضید. ایٌبى زض وبض اؾپیٌَظا الگَی فلؿفِ

یي ٖمیسُ وِ ایي ًٓن ؾطقبض اظ تبظگی ٍ آفطیٌٌسگی اؾت ٍ ایٌىِ ضؾین، ثِ ٍاؾُِ ا َطیك ثِ پصیطفتي ًٓن هؿلٍ هی

]ؾطهبیِ[، زض ضاؾتبی ًَٖی ووًَیؿن ٖول  ای اؾت وِ ٍضای اهپطاتَضی  زاضی هسضى لسضت ثالٍاؾُِ ؾطآذط ؾطهبیِ

 وٌس.  هی

ى یب ّگل وَقن چبضچَة زیبلىتیىی خسیسی پیكٌْبز وٌن وِ ثبظگكت ثِ وبضل هبضوؽ خَا هي زض ّوِ وبضّبین هی

ًگطی اؾت وِ  ؾبظ ایدبثیٍ  ًیؿت اهب ًِ زیبلىتیه هٌفی آزٍضًَؾت وِ قجیِ ظیجبقٌبؾی حمَق ثكط اؾت ًِ ؾبذت

وٌن هؿئلِ هب  ای تبضید اؾت. هي فىط هی ًیچِ« زاًف َطثٌبن»وٌس ٍ قجیِ  ّبی زیبلىتیىی ضا ًبثَز هی ّوِ نَضت

ـ ثِ ًحَی وِ ایدبة یب زبلىتیىی والؾیه زض زضٍى ذَؾبذتي هٌُك زی اهطٍظ یبفتي ضاّی اؾت ثطای ٍاضًٍِ

ی زیبلىتیىی اؾت وِ ثپیكٌْبز ایدبثی ًِ زض پی ًفی ثلىِ پیف اظ ًفی ثیبیس. ثِ یه هٌٗی، تالـ هي یبفتي چبضچَ

قه  - هٌفی ثبقس. پیكٌْبز هي ؾطوَة ًؿجت هیبى ایدبة ٍ ًفی ًیؿت زضآى چیعی یب آیٌسُ همسم ثط حبل حبيطِ

َلجی ًیؿت یب ّیچ چیعی  ٍ هٌَٓضم حطوت زض هؿیط نلح - اًس َضـ ٍ هجبضظُ َجمبتی ّوچٌبى اؾبؾیًیؿت وِ ق

تط ثط ؾط  اظ ایي زؾت. ؾؤال ایي ًیؿت وِ ثِ هجبضظُ یب هربلفت ثب ًٓن هَخَز ًیبظ زاضین یب ًِ، هؿئلِ ثِ ثیبى زلیك

ّبی پل ضؾَل  زض وبض اؾت، ذَاُ زض ًبهِگَین چیعی غیطزیبلىتیىی  ًؿجت هیبى ًفی ٍ ایدبة اؾت. پؽ ٍلتی هی

وٌن. ثبیس ثىَقین زضن وٌین زلیمب  ذَاُ زض هیساى تحلیل اًًوبهی ؾیبؾت، ثِ لحبِ نَضی ّویي فىط ضا هُطح هی

ایي اهىبى فمٍ زض  ،تَاى اظ چیعی ًٓیط اهىبى ًفی اًًوبهی ؾري گفت. ثِ گوبى هي ثِ چِ قطٌ ّوچٌبى هی

زض لبهَؼ پصیطز، یٌٗی اظ َطیك چیعی وِ زض ٍّلِ اٍل ایدبثی اؾت ًِ ؾلجی.  ٍالٗی هیهیساى ایدبة اثتسایی تحمك 

 هي، هؿئلِ ثط ؾط ضذساز ٍ ؾَغُ اؾت. 

ذَاّن ثگَین ثطای ایدبز یه ٍيٗیت خسیس، یه اهىبى خسیس، ثبیس  ای ثعًن. هی ذَاّن حطف ثؿیبض ؾبزُ زض ًْبیت هی

ٍيٗیت زاقتِ ثبقین، چیعی وِ ٍالٗب یه گكبیف ثبقس. هي ایي  چیعی ًٓیط ذاللیت خسیس ظهبى ٍ ذاللیت خسیس

اًساظز، زض ضًٍس  ًبهن. ضذساز چیؿت؟ ضذساز نطفب چیعی ًیؿت وِ زض ضًٍس لبًَى ٍلفِ هی هی« ضذساز»گكبیف ضا 
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وٌس. پؽ ضذساز زض ٍّلِ اٍل آفطیسى ٍيٗیتی خسیس ًیؿت.  ٍ اهىبًی خسیس ذلك هی ،لَاٖس ٍ ؾبذتبض ٍيٗیت

زّس وِ  ٍيٗیتی خسیس یىی ًیؿت. زض ٍالٕ ضذساز زض ٍيٗیتی ضٍی هی اهىبًی خسیس اؾت وِ ثب آفطیسىِ آفطیسىِ

هبًس اهب ّویي ٍيٗیتی وِ هثل لجل اؾت زضٍى اهىبى خسیس خبی زاضز. ثطای هثبل، اظ ًٓط پل ضؾَل  ٖیي لجل هی

زّس. پؽ ٍيٗیت  تَضی ضٍم تغییط ًویضذساز ّوبى ضؾتبذیع هؿیح اؾت، ٍ ایي ضذساز هؿتمیوب چیعی ضا زض اهپطا

هبًس اهب زضٍى ٍيٗیت ثِ لُف ضذساز ثب گكبیف اهىبًی خسیس  ٖوَهی وِ ّوبى اهپطاتَضی ضٍم اؾت ٖیي لجل هی

پبضیؽ ّیچ تغییط ٍالٗی زض ٍيٗیت ٖوَهی زٍلت  86ضٍیبضٍیین. زض هیساى ؾیبؾت ّن چٌیي اؾت. هثال زض هِ 

ًس ٍ زٍلت ووبوبى ثب پلیؽ ٍ تكىیالتف وبضآهس ثَز، ٍلی گكبیف اهىبى قبضل زٍگل زض لسضت هب :ثیٌین ًوی

تحمك هبزی پیبهسّبی ایي اهىبى خسیس ًبهن. پؽ اظ آى، اهىبى  خسیسی زض وبض ثَز، ٍ ایي اؾت آًچِ هي ضذساز هی

خسیس  زض وبض اؾت، ٍ تسلیك ایي پیبهسّب ثِ هٌٗبی آفطیسى یه پیىط ؾَثػوتیَ خسیس اؾت. یه پیىط ؾَثػوتیَ

ایي پیىط خسیس ثًٗی پیبهسّبی آى  :وِ ضذساز زض لبلجی اًًوبهی ایدبز وطزُ اؾتٖجبضت اؾت اظ تحمك اهىبًی 

هجبضظُ، قَضـ،  - ّبی گًَبگًَی اظ ًفی ّؿت وٌس. ثبلُجٕ، زض هیبى ایي پیبهسّب نَضت اهىبى خسیس ضا هٌىكف هی

ّبی ًفی پیبهسّبی تَلس ؾَغگی  اهب ایي نَضت - ٍ غیطُاهىبى خسیسی ثطای يسیت ثب چیعی، ترطیت خعئی اظ لبًَى 

 - ؾتخسیسًس ٍ ًِ ثطٖىؽ؛ ؾَغگی خسیس پیبهس ًفی ًیؿت. پؽ چیعی ٍالٗب غیطزیبلىتیىی زض ایي هٌُك زض وبض ا

وٌین، گیطم وِ  ًفؿِ آغبظ ًوی ظیطا هب اظ ذاللیت ذَز ًفی فی - غیطزیبلىتیىی ثِ هٌٗبی هَضزًٓط هبضوؽ ٍ ّگل

 قَز. فیت یمیٌب زض پیبهسّبی چیعی وِ ایدبثی اؾت گٌدبًسُ هیٖطنِ هٌ

ّب ثِ ٖمت ثطگطزم، ثِ وتبثن زضثبضُ پل ضؾَل. ایي وتبة زض ًْبیت ثِ لهس پیكٌْبز هثبل  تَاًن ؾبل زض ایٌدب هی

ّبی حمیمت ٍ ثٌبثطایي ثطای آى ِ ٍايحی اظ ایي هٌُك خسیس تحطیط قس، یٌٗی هٌُك خسیسی ثطای توبم ضٍیّ

وطزى ثِ زّس اظ چگًَگی فىط يحی ثِ زؾت هیاًس. پل هثبل ثؿیبض ٍا ّبیی ًیع وِ زض هیساى ؾیبؾت خبضی یِضٍ

بض ًبفصی ثِ زؾت ایي ّسف انلی هي ثَز. پل هٌٓط خسیس ٍ ثؿی – ًؿجت هیبى یه ضذساز ٍ یه ؾَغگی خسیس

خسیس ثب ، ٍ هكرهب زض ًؿجت ؾَغُ وٌس ىِ چگًَِ ایي هٌُك زض هیساى لبًَى ٖول هیزّس ثطای ًٓطوطزى ثِ ایٌ هی

زّس وِ ٍلتی ضذسازی زاضیس وِ ٍالٗب آفطیسى یه اهىبى خسیس  ای ثؽ نطیح، تَيیح هی لبًَى لسین. پل، ثِ قیَُ

زض ٍيٗیت اؾت، اٍل ثبیس پیىطی خسیس ذلك وٌیس ٍ لجل اظ ّطگًَِ ًفی ٍ پیبهسّبی هٌفی یه ؾَغگی خسیس ضا 

وطز. اهب زض ّوبى آغبظ ؾَغگی خسیس ٍ پیىط ؾَثػوتیَ خسیس  تأییسخسیس ضا ذلك ٍ  وٌیس. اٍل ثبیس آى ؾَغگی تأییس

یب ایدبة  تأییسیب ایدبة ضا  تأییسآًْب  – وٌٌس زضٍالٕ اهىبًی خسیس زض وبض اؾت هی تأییسّبیی وِ  چِ زاضین؟ گطٍُ آزم

ل ٖٓیوی اظ پیبهسّبی ٖولی ٍ ًوبزیي وٌٌس. پؽ اظ آى ثب ذی هی تأییسوٌٌس. زض هَضز هؿیحیت، آًْب ضؾتبذیع ضا  هی

قَین. اهب چیعی وِ زض هثبل پل ضؾَل خبلت تَخِ اؾت ایي اؾت وِ ذَز آغبظ  ّب هَاخِ هی زض توبهی ٍيٗیت
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اهىبى خسیس اؾت. ضؾتبذیعی زض وبض اؾت؛ ثبیس آى ضا  یب ایدبة هحى ذَزِ تأییسچیعی ًَ ّویكِ چیعی ًٓیط 

ٍ زض آذط ایدبة ّوطاُ ثب زیگطاى  - وٌیس هی تأییسوٌیس؛ ٍ آى ًَٔ ایدبة ضا  هی أییستوٌیس! ٍ ٍلتی ضؾتبذیع ضا  تأییس

س، ًِ زض لبلت ًفی چیعی وِ ٍخَز زاضز ثلىِ زض لبلت ًَثَزًی وٌی هیچیعی وبهال ًَ ذلك  - ضاؾتبی زیگطاى اؾت

بة ٍ هطظوكی ّؿت یب آفطیسًی ؾبى زیگط تمبثل ًفی ٍ ایدبة زض وبض ًیؿت. ثلىِ اید زضٍى آًچِ ٍخَز زاضز. ٍ ثسیي

گیطز. ایي  یبثی ؾَغُ خسیس اظ ؾَغُ لسین اؾت، اؾتماللی وِ اظ زضٍى ٍيٗیت قىل هی وِ هجٌبی اؾتمالل

 ایي هٌُك خسیس اؾت.  گیطی ٖبمِ خْت

ّبی لسیوی زض یه هیساى هٗطفت ثب  تَاًین ضاُ خسیسی پیف ًْین ثطای ثطضؾی توبم خْبى گیطی، هی زض ایي خْت

زهَوطاؾی زض ٍالٕ انُالح  ثحث وٌین. اهطٍظُ، « زهَوطاؾی»وٌن زضثبضُ ولوِ  خْت توطیي، پیكٌْبز هی ٖول.

ّبی اضتدبٖی.  ّبی اهپطیبلیؿت ٍ ضاؾتف تمطیجب توبم زٍلت ٖبهی اؾت ثطای اقبضُ ثِ توبم تطتیجبت ایسئَلَغیىی زٍلت

ؾبى گؿؿتی اٍلیِ ضا اٖالم وٌین ظیطا هكی آًْب زض  ثسیي پصیطین ٍ ثٌبثطایي ثبیس ثگَیین هكی ایسئَلَغیىی آًْب ضا ًوی

آًْب هربلفت وٌس ٍ تطٍضیؿت یب هتحس اؾتجساز ٍ « زهَوطاؾی»تَاًس ثب  ًویقَز وِ آزم  ًْبیت ثِ ایي ًٓط ذتن هی

فمٍ یس ثطای ذَز چیعّبیی ضا ٍيَح ثركین، ًِ بًٓبیط ایٌْب ًجبقس. ٍلی ایي یٌٗی هب زض ٍيٗیتی ّؿتین وِ زض آى ث

ذَاّین اظ ایي ولوِ اؾتفبزُ وٌین. آیب اهطٍظُ اهىبًی  هحتَای ایي هفَْم ضا ثلىِ ّوچٌیي ایي هَئَ ضا وِ آیب هی

ّؿت؟ ایي ؾؤال هكرم هي اؾت. زلیمب ؾَالی ًٓطی ًیؿت. چطا؟ « زهَوطاؾی»ثطای اؾتفبزُ هُلَة اظ ولوِ 

ّن اؾتفبزُ هُلَة اظ  :اهطٍظُ ّط زٍ اهىبى ٍخَز زاضزثٌبهن. « زهَوطاؾی»تَاًن چیعی زیگط ضا  چَى هي ّویكِ هی

وٌٌسُ زض اؾتفبزُ اظ ذَز ایي ولوِ ٍخَز زاضز ظیطا،  ولوِ زهَوطاؾی ّن اؾتفبزُ ًبهُلَة. ٍ احتوبال چیعی ٍالٗب گیح

فْوٌس وِ اؾبؾب ّوبى هٌٗبیی اؾت وِ ّوِ ًیطٍّبی  اـ هی ایي ولوِ ضا ثالفبنلِ ثطحؿت هٌٗبی وًٌَیٖوَهب، 

 اًس.  اضتدبٖی زًیبی اهطٍظ ثِ آى زازُ

ضا وٌبض ًگصاضم. ٖوَهب ًگبُ زاقتي ایي ولوِ وبض ذَثی اؾت اهب ایي « زهَوطاؾی»ام ولوِ  هي زض ًْبیت تهوین گطفتِ

ٍلی ایي « هٌٗب قسُ اؾت ًساضم ظیطا ٖوال ثی« زهَوطاؾی»ای ثِ  هي ّیچ ٖاللِ» زاض اؾت وِ گطایبى هؿئلِ گفتِ چپ

وٌیس.  وٌیس ّوَاضُ زض للوطٍ ایسئَلَغی هكتطن هكبضوت هی زاضز وِ ٍلتی زضثبضُ زهَوطاؾی نحجت هیّن حمیمت 

ٍ ثِ هٌٗبیی هتفبٍت  ثبلفٗل ضا ًمس وٌین« ّبی زهَوطاؾی»ثِ یه هٌٗی  اظ َطفی ثبیس ٍيٗیت زقَاض اؾت ظیطا

اًس. اگط ایي وبض  ثِ ضاُ اًساذتِ« وطاؾیزهَ»ای ضا ًمس وٌین وِ اهطٍظُ زضثبضُ انُالح  ؾیبؾی َّ ٍ خٌدبلهدجَضین 

وٌین ٍلی  ثلِ، هب زض ًٓبهی زهَوطاتیه ظًسگی هی»تَاًین ثگَیین،  قَین. زض ایي نَضت، هی ضا ًىٌین فلح هی

ٍ ایي ًمُِ همبثل ثطزاقت گیطین.  ٖی لطاض هیبٍ زض ًْبیت زض هَيٗی زف« تَاًس ثىٌس زهَوطاؾی وبض زیگطی ّن هی
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ظ هَيٗی زفبٖی. پؽ اگط ولوِ زهَوطاؾی ضا ٍخِ ا وطزى اظ ایدبة اؾت ٍ ًِ ثِ ّیچ ٕ هي قطٍٔهي اؾت، ظیطا هَي

وٌین ٍ فطق ثگصاضین ثیي زهَوطاؾی ذَة ٍ زهَوطاؾی ای والؾیه هٌٗبی آى ضا تمؿین  حفّ وٌین، ثبیس ثِ قیَُ

 هٌٗی اضتدبٖی زهَوطاؾی ٍ هٌٗی هتطلی زهَوطاؾی. ، ثیيثس

یی زاضز؟ زض هبضوؿیؿن والؾیه، هجٌبی ٍايحی ٍخَز زاضز ثطای تمؿین ّوِ چیع ٍ هب اهب ایي تمؿین چِ هجٌب

تَاًین فطق ثگصاضین ثیي زهَوطاؾی ذلمی )هطزهی( ٍ  وٌین. هی هُبثك ثب توبیع یب اذتالف َجمبتی تمؿین هی

ٍ ذطپَل ّب ّب  زهَوطاؾی ثَضغٍایی، یب قبیس اگط هٗبنطتط ثبقین ثیي زهَوطاؾی ذلمی ٍ زهَوطاؾی ًَویؿِ

(Yuppie اهىبى آى ًَٔ تمؿین زض ٖیي حبل اهىبى فىطوطزى ثِ زهَوطاؾی ثِ ٌَٖاى چیعی غیط اظ نَضتی اظ .)

ّب ثلىِ هیبى زهَوطاؾی ٍ زهَوطاؾی ثِ  زٍلت اؾت. ایي تمؿین ًِ فمٍ هیبى زهَوطاؾی هطزم ٍ زهَوطاؾی یبپی

مبتی، اؾت. الجتِ ایي زٍگبًگی اویس زض چبضچَة یه تفىط نَضتی اظ زٍلت ؾتوگط، زٍلتی َج هثبثِ نَضتی اظ زٍلت، 

تَاى زهَوطاؾی ذلمی ضا ثِ نَضت ؾلجی ّط آى چیعی تٗطیف  وٌٌسُ ًیؿت؛ ذیلی ضاحت هی زیبلىتیىی خسیس هدبة

 وِ زهَوطاؾی زٍلتی ًیؿت. وطز

ًِ تمؿین ثط زٍ، ثلىِ  – ذَاّن ؾِ تلمی اظ زهَوطاؾی ٖطيِ وٌن ثطای گطیع اظ ثبظی ًفی ٍ ًفی زض ًفی، حبل هی

وٌن ٍ  ای ذلك هی تمؿین ثط ؾِ ذَضم،  تمؿین ثط ؾِ. ایي تطفٌس ّویكِ هي اؾت. ٍلتی ثب تمؿین ثط زٍ ثِ هكىل هی

ای چْبض  آذط ثطای ّط هؿئلِایي ًىتِ اقبضُ وطز( ٖوَهب هي ؾطثطای ّویي اؾت وِ )آگبهجي اٍلیي وؿی ثَز وِ ثِ 

هٗطفت  اٍ ول فطایٌس ضا زض هكت زاضز، یٌٗی نیطٍضتِ ،پؽ اظ ًفی ٍ ًفی زض ًفیحس زاضم. ّگل ؾِ حس زاضز ظیطا 

وبض ٍ ایدبة اهىبى  یٌٗی ایدبة هحبفِٓ  اهب ثطای هي، پؽ اظ زٍ ایدبة هتفبٍت، هُلك ضا ثِ نَضت یه حس ؾَم.

وٌس ثب  زّس، فطق هی ت هیوِ اضتدبٔ نَض   ای ًَآٍضی، ًفی وبضِ . چطاوِ ًفی هحبفِٓض وبض اؾتخسیس، زٍ ًفی هتفبٍت ز

 وبضاى. ایدبة خسیس، ٖلیِ هَيٕ هحبفِٓ خعء ؾلجیِ

، زض ٍالٕ زهَوطاؾی ثِ ٌَٖاى نَضتی اظ زٍلت وٌن. اٍل ؾِ حس اثتسایی هُطح هی هي زض هؿئلِ زهَوطاؾی

زض همبم  یزهَوطاؾ زٍم،یٌٗی، زهَوطاؾی ًوبیٌسگی یب ایسئَلَغی پبضلوبًی.  – زهَوطاؾی زض هٌٗبی ٖبزی ٍ هألَفف

، وِ هؿتمیوب زهَوطاؾی ثِ هٌٗبی ؾیبؾی ًیؿت ثلىِ قبیس ثیكتط زهَوطاؾی «ّب زهَوطاؾیِ هىبى»خٌجف یب ًَٖی 

زّس، ثب زهَوطاؾی زض لبلت یه ضذساز هَاخْین. ایي  ثِ هٌٗبی تبضیری اؾت. ثٌبثطایي ٍلتی زهَوطاؾی ضٍی هی

طای ضاًؿیط، ّوچٌبى وِ ثطای هي، زهَوطاؾی یٌٗی هٌٗبی زهَوطاؾی زض وبض هتفىطی چَى غان ضاًؿیط اؾت. ث

ای اظ ثطزاقت هب اظ زهَوطاؾی ؾطٍوبض زاضین:  وطزى انل ثطاثطی. ٍلتی انل ثطاثطی ٍالٗب فٗبل اؾت ثب ًؿرِ فٗبل
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اًًوبهی وِ هوىي اؾت اٖتطاو ثبقس یب لیبم یب هدوٕ  لبلجییٌٗی زهَوطاؾی زض همبم فَضاى ثطاثطی خوٗی زض 

 ثط فٗبل اؾت. ؤزیگطی وِ ثطاثطی زض آى ثِ ََض ه لبلتذلمی یب ّط 

تَاى ثِ ََض وبهل هبّیت زلیك ایي نَضت اظ زهَوطاؾی ضا  ّبی هتٗسزی زاضز اهب هی نَضتپؽ ذَزِ ایي ثطزاقت 

فْویس ٍ ایي زض ٍالٕ نَضت هىطضی اظ زهَوطاؾی اًمالثی اؾت. ثب ایي حبل، ایي نَضت اظ زهَوطاؾی ثیكتط قىلی اظ 

ی ًبگْبًی زض تبضید ٍ زض ًْبیت ضذساز اؾت ٍ ووتط زض لبلت پیبهسّبی یه ضذساز یب ذلك یه پیىط ؾیبؾی َْْض

زض ایي هطتجِ حتی اگط لحِٓ گؿؿت اًمالثی یىی اظ هٗبًی حمیمی زهَوطاؾی ثبقس، زلیمب هفَْم ؾیبؾی آى خسیس. 

یٌٗی هفَْهی وِ ثب ضذساز ًؿجت زاضز ٍ  هٌٗب ًیؿت. ثِ گوبى هي ایي ثیكتط هفَْهی تبضیری اظ زهَوطاؾی اؾت،

ؾَغُ  یهتٗییي  هجتٌی ثط ثٌبثطایي هب ثبیس هٌٗبی ؾَهی ثطای زهَوطاؾی ثیبثین وِ ثِ هٌٗبی اذم ولوِ زهَوطاؾیِ

فطایٌس ثؿٍ پیبهسّبی وٌف خوٗی  . ایي ثطزاقت ًْبیی هي اؾت. زهَوطاؾی ثطای هي ًبم زیگطاؾتؾیبؾی خسیس 

 .سیس اؾتٍ تٗییي ؾَغُ ؾیبؾی خ

 ٍ ؾطآذط چْبض حس زاضین:

 وِ نَضتی اظ لسضت زٍلتی اؾت؛« زهَوطاؾی ًوبیٌسگی والؾیه( »1

 وِ هبّیتی تبضیری زاضز؛ «ای تَزُ زهَوطاؾی»( 2

 ؛«ای ؾیبؾی زض همبم ؾَغُ زهَوطاؾی»( 3

ض تبضید اؾت، اًسضاج زٍلت، فطایٌسی وِ ّوبى اًسضاجِ تبضیری ٍ ؾلجی ؾیبؾت زتسضیدی ( ٍ ؾطاًدبم فطایٌس هحَ 4

 آى تحت ًبم ووًَیؿن.

وَقین تمبثل والؾیه ضٍقي هیبى زهَوطاؾی زضٍغیي هؿلٍ ٍ زهَوطاؾی ضاؾتیي ذلمی ضا خبیگعیي  ؾبى هی ثسیي

زؾتطؾیِ هطزهبى ثِ  لت، ضذساز اًمالثی، ؾیبؾت؛ تأییسای هطوت اظ ؾِ هَلٕ ٍ ؾِ فطایٌس ؾبظین: زٍ ول پیچیسُ

هطزم. ووًَیؿن  زٍلت، ٍ پیطٍظی ؾبظهبًسّی ؾیبؾی زٍلت، ًفیِ ایي زؾتطؾی اظ خبًت ؾیبؾت ثطٍى اظ هطظّبی

یس يٗف ؤزضًَضزز ٍ ایي ًتبیدی هكرم زضپی زاضز، ًتبیدی هتَاًس ول ایي توبهیت پیچیسُ ضا  حسی اؾت وِ هی

 هحَوطزى زٍلت. ؤیس اهىبىزٍلت ٍ زض ًْبیت ه
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سف وٌف ؾیبؾی تؿریط لسضت ٍ ؾت. زض ضٍایت والؾیه، ًّوًَِ زیگط زلیمب ضاثُِ هیبى ؾیبؾت ٍ لسضت ا

ّبی آٖن ول والؾیؿیؿنِ ؾیبؾی اؾت: اًمالة.  هبقیي زٍلتی زقوٌبى اؾت. ًبم ّوِ ایٌْب یىی اظ ًبموطزى ًبثَز

تكىیل یه پیىط ؾَثػوتیَ خسیس، اهىبى هبًسى زضٍى (، زض آغبظ constitutionؾیؽ )أزض آغبظ فطایٌس ت اهطٍظُ، 

تَاًس اؾن آٖن هب ثبقس، پؽ ثبیس وبهال ثیطٍى  ًوی« اًمالة»گطفتي لسضت ًیؿت. ولوِ  تط ّسف ثِ ثیبى ولی زٍلت یب

هبًس ٍ زض فًبی ٖول. اگط ؾَغگی ؾیبؾی  ّبی ؾیبؾی هی لسضت زٍلتی ثبقین، گطچِ زٍلت ّوَاضُ زض هیساى ؾؤال

هیساى ٖول هبؾت. یه هثبل اًًوبهی اظ تدطثِ زضٍى زٍلت ًیؿت، اگط ثطٖىؽ ثیطٍى آى اؾت، ثب ایي حبل زٍلت زض 

هؿتمین ذَزم ثعًن: اگط هب ثبیس وبضی ثطای وبضگطاًی وٌین وِ اٍضاق َّیت ًساضًس، هثال هْبخطاى آفطیمبیی، ٍ اگط 

ذَاّین اهَض ضا زض ایي هیساى ؾبظهبًسّی وٌین ٍ تغییط زّین، ذیلی ظٍز زضذَاّین یبفت وِ زٍلت زض فًبی  هی

ّبی زٍلت ؾطقبخ قَین، ٍ هدجَض ذَاّین ثَز چیعی  ّب ٍ تهوین َض زاضز. هدجَض ذَاّین ثَز ثب لبًَى]وٌف[ هب حً

ثب زٍلت ذَاّین « ثحثی»ًِ زضٍى زٍلت، ثلىِ ضٍزضضٍی زٍلت. پؽ هب  – ذلك وٌین وِ ضٍزضضٍی زٍلت ذَاّس ثَز

اّین ثَز اظ ثیطٍى چیعی زضثبضُ زٍلت (. ثِ ّط تمسیط، هدجَض ذdisruptionَّبی گًَبگَى اذالل ) زاقت، یب نَضت

وٌس. ٍ تفبٍت ثعضي ایي اؾت:  ای ثب زٍلت ثطلطاض هی تدَیع وٌین. هدجَض ذَاّین ثَز چیعی تدَیع وٌین وِ ضاثُِ

قَز. پؽ ًَٖی هكىل تَپَلَغیىی زض  حفّ اهىبى ثیطٍى ثَزى ٍ زض ٖیي حبل تدَیع چیعی وِ هطثٌَ ثِ زضٍى هی

وٌس ٍ اظ  ٌٗی ضاثُِ هیبى ثیطٍى ٍ زضٍى، ظیطا زٍلت ّویكِ قوب ضا زَٖت ثِ زضٍى هیثؿٍ ؾیبؾت ٍخَز زاضز، ی

 ذَاّس ثیطٍى ًجبقیس.  قوب هی

قَم تب ثِ اتفبق ثب  ام. ثطای هثبل، ثب گطٍّی اظ وبضگطاى ّوطاُ هی ّبی ثؿیبض هلوَؾی زض ایي ظهیٌِ زاقتِ تدطثِهي 

وٌس، ٍ ّوَاضُ ًوبیٌسُ زٍلت ذَاّس  ایكبى ذَززاضی هی «وطزى ًَیلبً»فالى ٍظیط وبثیٌِ ثحث وٌین ظیطا زٍلت اظ 

، ٍ خَاة زٍلت «هب ؾبظهبًی ؾیبؾی ّوطاُ هطزم ّؿتین»زّین،  ٍ هب ّویكِ خَاة هی« قوب وی ّؿتیس؟»پطؾیس، 

ثَزى یٌٗی زضٍى زٍلت ثَزى، ٍگطًِ  هؿئلِ ؾبزُ اؾت: وؿی« ثؿیبض ذت، اهب وی ّؿتیس؟»ّویكِ ایي اؾت، 

قَز. پؽ زٍ ًتیدِ هوىي. یب ؾطاًدبم ثحثی ّؿت ٍ ًتبیدی ؾیبؾی یب، ٍگطًِ، خبیی ثطای  ى انال قٌیسُ ًوینسایتب

آًىِ  تَاًین وؿی ثبقین ثی این. ٍ ثبظ زلیمب هؿئلِ ثط ؾط ایدبة اؾت: چگًَِ هی ثحث ًیؿت ظیطا هب الاحسین، ّیچىؽ

 هبى ضا، ٍ ّوَاضُ اظ ثیطٍى. وٌفزضٍى ثبقین؟ ثبیس ّؿتی ذَز ضا ایدبة وٌین، انَل ذَز ضا، 

ّبی تغییط وبهل ٍيٗیت هب ثبقٌس  اهىبىذَاٌّس ًوبیٌسُ  زاًن وِ ثًٗی هٌتمساى تفىط هي وِ زض ٖیي حبل هی هی

ٍ ًِ ثبظی وٌن « پیبهجط»خَض  ذَاّن ًمف یه هیزض ًْبیت  ام ٍ ایي فطایٌس ایؿتبزُ« ثیطٍى»ًیع گیطًس وِ هي  ایطاز هی

انال لجَل ًساضم ظیطا ایٌبى زض تحلیل ًٓطی  ایي ًَٔ ایطاز ضااًًوبهی. هي  زضٍى خْبىفٗبل زض ٍالٕ ثبظیگطی ِ ث
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وٌٌس. ثسٍى  خبهِٗ خْبًی هٌُك ٍالٗی تدَیع ٍ زض ًْبیت يطٍضت ثطزاقتی تبظُ اظ زیبلىتیه ایدبثی ضا فطاهَـ هی

اًًوبهی پطٍلتبضیبی پبضیؽ، هبضوؽ  اًمالة فطاًؿِ، ثسٍى قَضـ ٖٓین وبضگطاى زض فطاًؿِ، ثسٍى خٌجف ٍالٗی ٍ

قَز.  وطز. خٌجف اظ هفَْم پطٍلتبضیب ثِ خٌجف پطٍلتطی ذتن ًوی یمیٌب ّطگع زض ایي هفَْم پطٍلتبضیب غَض ًوی

ضؾس. پؽ زض ًْبیت، ثحث حمیمی ثِ ّیچ ٍخِ  آیس ٍ ثِ پیكٌْبز خسیس هی نیطٍضت ٍالٗی اظ قَضـ وبضگطاى ثطهی

ِٗ خْبًی ًیؿت ثلىِ زض ٍالٕ زضثبضُ ًؿجت هب ثب زٍلت اؾت. ؾؤال ٍالٗی ایي اؾت: زض هَضز تحلیل اًًوبهی خبه

ثبیس  خسیس ثَزى، هیثیطٍى زٍلت ثبقین یب زضٍى آى؟ فىط ثٌیبزیي ایي اؾت: ثطای زض چبضچَة زیبلىتیه ایدبثی 

ثطایي ثبض زیگط، هٌفیت، گیطیس. ٍ ثٌب ثیطٍى زٍلت ثبقیس ظیطا زضٍى زٍلت قوب زلیمب زض وبلجس ؾلجی تمبثل خبی هی

 یبثس. َْْض ضّیبفت ؾلجی، اٍلَیت هی

ّبی  ویس وٌن چبضچَة هٌُمی خسیس فمٍ ًگبّی ثِ ؾیبؾت یب حتی ًگبّی تبظُ ثِ ثًٗی ضٍالأذَاّن ت ٍاًگْی، هی

 وٌن هب حیَاًین، وٌس. اٍال، هي فىط هی قٌبؾی تدَیع هی خَض اًؿبى تط، یه ذبل ٖول ًیؿت. زض ؾُحی ثؿیبض ٖبم

گطایی والؾیه زض تٗطیف ذَز اظ  گَین، ٍ ثطذالف ول اًؿبى ّبیی ظًسُ ؾري هی ّبیی ثكطی ٍ خؿن هي اظ حیَاى

ثسٍى ّیچ چیع   گیطز، گٌدبًن. زض ًْبیت، ایي تٗطیف ول ّؿتی اًًوبهی هب ضا زضثط هی ّب یه ذطٍاض چیع هی حیَاى

ؾبالض ثطاثط ثب ایي اٖتمبز اؾت وِ اًؿبى،  قٌبؾی ؾطهبیِ وٌن اًؿبى زیگط ٍ ثسٍى ّیچ هىولی، ٍ هي ثِ ضاؾتی فىط هی

وٌن زض ایي ظهیٌِ  قرهی. ایي ًىتِ ثؿیبض هْن اؾت. فىط هی اؾبؾب، ّیچ ًیؿت هگط حیَاًی ؾَزخَ ٍ اؾیط هٌفٗت 

اهب گَیس  آظازی ٍ غیطُ ؾري هی زاضی هسضى ّوَاضُ زضثبضُ حمَق ثكط، زهَوطاؾی،  ؾطهبیِثبیس وبض تجلیغبتی ثىٌین. 

یبثین،  قبى ًوی ّبی ثكطی ٍ هٌبفٕ قرهی ّب ّیچ چیع خع حیَاى ثیٌین وِ تحت ّوِ ایي ًبم زض ٍالٕ ثِ ٖیٌِ هی

زاضی هسضى ؾَغُ چیعی قجیِ  : ثِ چكن ؾطهبیِسّبیی وِ ثبیس ثب توله هحهَالت ثكطی احؿبؼ ؾٗبزت وٌٌ حیَاى

 ،زاضین وِ زض لٗطـ فمیطاى لطاض زاضًسهطاتجی  ؾلؿلِاؾت. اؾت. ایي ثِ ضاؾتی تٗطیف اًؿبى  اضّبیی زض خلَ ثبظ حیَاى

ای ثطای ذطیس ًساضًس، ٍ زض ثبالی آى ثطٍتوٌساى لطاض زاضًس. آًْب ّن خلَ  اًس اهب ٍؾیلِ فمیطاًی وِ خلَ ثبظاض ایؿتبزُ

ؾبالض  ٌبؾی ؾطهبیِق ٍالٕ چیعی خع اًؿبىِ ّ ایي ّوِ ثفاًس اهب ٍؾبیل ثؿیبض ثیكتطی زاضًس ٍ ٍؾیلِ ح ثبظاض ایؿتبزُ

یه حیَاى ثكطی؛ ثب خعئی اظ یه  قسىِ ٍالٕ یٌٗی ؾَغُِ ّب ثَزى زض ایي هٌٗی ث . اهىبى چیعی غیط اظ حیَاىًیؿت

یه ؾَغُ قَیس. تَاًیس چیعی ًٓیط  پیىط خسیس قسى )یٌٗی چیعی غیط اظ زض خلَ ثبظاض ثَزى( اؾت وِ هی

یي ًَٔ پیىطیبثی ایدبة یه اهىبى خسیس ثب پیبهسّبیی ًبهتٌبّی اؾت. زض اًبم زیگط ایي فطایٌس اؾت ظیطا « ًبهتٌبّی»

تَاى گفت حمَق ثكط، حمَلی وِ حمَق  ایي اهىبى خسیس پیبهسّبی ًبهتٌبّی زاضز؛ ّویكِ ّویٌَُض اؾت. پؽ هی

 «زیفِطاى»بثف تطیي وت ثبض غاى فطاًؿَا لیَتبض زض هْن اًس. ایي فطهَل ضا اٍلیي اًس، زضٍالٕ حمَق اهط ًبهتٌبّی ؾَغُ

1ًَقت ٍ هي ایي ًىتِ ضا لجَل زاضم.
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وٌس؟  ّب، ضا تىیي هی قٌبؾی چیؿت؟ پیكٌْبز هي ایي اؾت: زلیمب چِ چیع ًَٔ ثكط، آزم اهب زض ًْبیت هؿئلِ اًؿبى

ٍ  ،قًَس ّبی ثكطی ٍخَز زاضز وِ ثِ ٍاؾُِ ازغبم زض ثبظاض خْبًی تٗطیف هی زاًین وِ اهطٍظُ ًَٖی اظ حیَاى هی

افتس. ْطفیت   قسى وِ اتفبق هی ؾَغُ یه ضذساز قسى ثٌبهین، تبثٕ چیعی ضا ْطفیتِ «ثَزى اًؿبى»تَاًین  هی ،ىؽثطٖ

ْطفیت اؾترطاج پیبهسّبی ٖولی آى زض ٍيٗیت  ؛پصیطفتي اهىبى خعئی اظ یه پیىطُ ؾَثػوتیَ خسیس قسى

ّبی  حوبیت ّط آًچِ یىی اظ حیَاىپیىطیبثی وِ ذَز ّوبى نیطٍضت ؾَغُ خسیس اؾت. زض نیطٍضت ؾَغُ، ٍضای 

هي حمیمت اؾت. ثكطی اؾت، چیعی ًبهتٌبّی ٍخَز زاضز، آفطیٌف خسیس چیعی ًبهتٌبّی، ٍ ًبم ایي ًبهتٌبّی ثطای 

ٍ  ّبی ثكطی ثِ چیعی چَى فطایٌس حمیمت اؾت. قسىِ ثًٗی حیَاى هلحكتَاى گفت پیىطیبثی ؾَغُ ّوبى  پؽ هی

ًبهین. هي زض  ی وِ، زض چبضچَة زیبلىتیه ایدبثی، ًَٔ ثكط یب اثٌبی ثكط هیایي اؾت هیساى خْبًگؿتط آى چیع

ّب  ّبی خسیسی اظ ؾَغُ فمٍ زض آفطیٌف پی زض پیِ نَضت»ًْبیت ثط ؾط یه ًىتِ ثب هبضوؽ خَاى ّوساؾتبًن: 

اًس. ٍ  ٍ یىیتَاًس زاقت، ظیطا ثكطیت ولی ثكطیتی ًبهتٌبّی اؾت. ایي ز چیعی چَى ثكطیتی ولی یب غًطیه ٍخَز هی

 2«ضٍ ولی ًیؿت، وبهال خعئی اؾت. حیَاى ثكطی زض پیكگبُ ثبظاض ثِ ّیچ

ای ًَ زضثبضُ حیبت ثكط اؾت، زضثبضُ هٌٗبی ظیؿتي  هبًس، ٍ زض يوي فطيیِ ای ًَ زضثبضُ ؾَغُ هی ّوِ ایٌْب ثِ فطيیِ

یِ حمَق ثكط ٍ حمَق اهط ًبهتٌبّی ثطای تجییي تمبثل هٌٗبی ٖبز« ّب ّبی خْبى هٌُك»ّب. هي زض وتبة  ثطای اًؿبى

بم هوىي زیگطی ام وِ ً ؾري گفتِ« زیبلىتیىیهبتطیبلیؿن »زًیبی اهطٍظ ٍ پطٍغُ « هبتطیبلیؿن زهَوطاتیه»اظ تمبثل 

قبى اظ هٌٗبی  قَز ثطزاقت هتفبٍت ؾلجی اؾت. آًچِ هبیِ تًبز ایي زٍ نَضت هبتطیبلیؿن هیثطای زیبلىتیه غیط

ّب زض وبض ًیؿت یب حس ؾَهی ّن ٍخَز زاضز، چیعی چَى تَلیس  ّب ٍ خؿن ظثبىعی ثِ خع ظًسگی ثكط اؾت: یب چی

ایي « ّب ّبی خْبى هٌُك»ظًٌس. ٌَٖاى ثرف پبیبًی وتبة  وِ ؾیُطُ ّؿتی حیَاًی هب ضا ثطّن هی« ّبیی حمیمت»

زاقت ؾطاپب هتفبٍت اظ قٌبؾی اؾت. زض ٍالٕ، زٍ ثط ال ًْبیی اًؿبىؤٍ ضٍقي اؾت وِ ایي ؾ« ظیؿتي چیؿت؟»اؾت: 

ّبی  وٌس: اضيبی ّوِ ذَاؾت ظًسگی ثكط زاضین. ثطزاقت اٍل ظًسگی ثكط ضا زض حیبت هكتطن حیَاًی ذالنِ هی

گَیین: ظًسگی اًؿبًی  َجیٗی، قبزوبهی، اهٌیت، ٍ غیطُ. ثطزاقت زٍم ثطزاقتی اؾت وِ زض ایٌدب اظ آى ؾري هی

پیىطیبثی زض فطایٌس حمیمت. پؽ اًؿبى فمٍ ظهبًی ثِ هٌٗبی قسى ثِ پیىط یه حمیمت،  هؿبٍی اؾت ثب هلحك

وِ ٖبهل فطایٌس گصاضی ثبقس اظ خعئیت ثِ ولیت، اظ فطایٌسی هحلی ثِ فطایٌسی ٖبم، اظ خْبًی « ظیس هی»حمیمی 

 هٌفطز ثِ حمیمتی اثسی.

حىن ٍاؾُی اؾت هیبى ٍخَز پصیطًس. ٍ ایي ایسُ، ثطای یه فطز ٍالٗی، زض  تحمك هیای ًَ  ّوِ ایي گصاضّب تحت ایسُ

هٌفطز ٖولی اٍ ٍ ضاثُِ هكتطن یب ٖبم ثب حمیمتی ولی. ثطای هثبل، زض ؾیبؾت، ًبم ایي ایسُ ٍاؾٍ هیبى ٍيٗیت 



11 

www.thesis11.com 

ًوبیس. ًِ؟  پطٍض هی اًًوبهی ٖول ؾیبؾی ٍ نَضتی اظ حمیمتی اثسی ووًَیؿن اؾت. ایي تهَض ثفْوی ًفْوی لْطهبى

لتَؾط ثَز آپطٍضی ثِ ؾط ضؾیسُ اؾت اهب قبیس حك ثب  وٌٌس وِ ظهبًِ لْطهبى ویس هیأزاًین ثؿیبضی اظ فیلؿَفبى ت ٍ هی

افتبزُ اؾت، ثطای فیلؿَف، ًمُِ يٗفی ثطای آى ایسُ ثِ قوبض ای اظهس گفت فلؿفِ تبضید ًساضز. ایٌىِ ایسُ وِ هی

وٌن: هي  ثطاثط قوب اشٖبى هی خب زض زّس، ّویي پطٍضی هی ثَی لْطهبىآیس. ٍ ثِ ّط تمسیط، حتی اگط ایي تهَض  ًوی

 قه پیطتط اظ آًن وِ ثتَاًن ایي ثطزاقت ذَزم ضا تغییط زّن. چٌیي تهَضی زاضم ٍ ثی
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وَقس ًكبى زّس  زاًؿت. زض ایي وتبة لیَتبض هی تطیي وتبثف هی تطیي ٍ فلؿفی هٌتكط قس هْن 1863ثبض زض  لیَتبض ایي وتبة ضا وِ اٍلیي 1

ای ثطای  قَز وِ ثِ ٖلت فمساى لبٖسُ ًعأ َطفیٌی اَالق هیزٌّس. زیفطاى زض لبهَؼ اٍ ثِ  ّب زض للوطٍ ظثبى ضٍی هی ٖسالتی وِ چگًَِ ثی

قبى ضا ضفٕ وٌٌس. زیفطاى ًمُِ همبثل البهِ زَٖاؾت  تَاًٌس ثِ َطظی هٌهفبًِ اذتالف زاٍضی وِ زض هَضز ّط زٍقبى وبضثطز زاقتِ ثبقس ًوی

بٖسُ زاٍضی ثِ تَافك ثطؾٌس. لیَتبض ثیي لطثبًی )هٓلَم( ٍ تَاًٌس ثط ؾط ل اـ ٍخَز زاضز ظیطا َطفیي زضگیط هی ًعاٖی وِ اهىبى حل هٌهفبًِ –

گصاضز. قبوی زض خطیبى یه زازذَاّی َطف خفبزیسُ اؾت ٍ لطثبًی َطف هٓلَم زض یه  قبوی )ذَاّبى زض ههُلحبت حمَلی( فطق هی

گَیٌس وِ ؾتن زیسُ اؾت  نطفب ثِ وؿی ًوی زیفطاى اؾت. زض زیفطاى، اهىبى اضائِ ْلوی وِ ثِ لطثبًی قسُ ٍخَز ًساضز. لطثبًی زض ًٓط لیَتبض

 م  –قَز وِ يوٌب لسضت ثیبى یب ًوبیف ایي ؾتن ضا اظ وف زازُ اؾت.  ثلىِ ثِ وؿی اَالق هی
قٌبذتی اؾت. ؾَغُ زض خبهِٗ ووًَیؿتی  ثلىِ اًؿبى«( ثِ ّطوؽ ثط اؾبؼ ًیبظّبیف)»ذَاّی هبضوؿی ًِ تٌْب ؾیبؾی ٍ التهبزی  ثطاثطی 2

ٍلتی فطزِ ٍالٗی اًؿبى زگطثبض قْطًٍس اًتعاٖی ضا ثِ تهطف ذَز »ؿبى ولی )غًطیه( اؾت. هتي هكَْض هبضوؽ ثسیي لطاض اؾت: فطز ًیؿت، اً

اـ ثِ هَخَزی ولی )غًطیه( تجسیل قَز؛ ٍلتی اًؿبى  اـ، ٍ زض هٌبؾجبت فطزی اـ، زض وبض فطزی زضآٍضز، ٍلتی فطز ٍالٗی زض حیبت تدطثی

 م –« اى خبهِٗ ثبظقٌبؾس، فمٍ آًَلت اؾت وِ ًَٔ ثكط ثِ ضّبیی ذَاّس ضؾیس.تَاى ذَز ضا زض همبم تَ


