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 تاریخ دیالکتیک

 لًئی آلتًسز

 تزجمٍ: بابک سلیمی سادٌ

 

وًضتٍ ی لًئی آلتًسز است کٍ سعی می  «سیاست ي تاریخ»متىی کٍ در ایىجا ارائٍ می ضًد، بخطی اس کتاب  تًضیح:

کىم بٍ مزير آن را بطًر کامل تزجمٍ ومایم. بذایع وظزی آلتًسز در مًرد فلسفٍ سیاسی، در ایه فصل اي را بٍ خًاوطی 

در خًاوص . اصل حکًمت َا ي رابطٍ ی آن با تاریخ در اوذیطٍ ی مىتسکیً می رساوذ-صرف در باب تمامیتِ طبیعت

یک « ريیت پذیزکزدن امًر ريیت واپذیزِ»، َمان ريش بی بذیل اي را ضاَذیم کٍ خًد «القًاویهريح »آلتًسز اس 

 مته می وامیذ. آلتًسز فلسفٍ را یک پزاتیک وظزی قلمذاد می کزد. امیذ کٍ تزجمٍ ي خًاوذن آن ویش چىیه باضذ.   

 

 

 ؿّه ثَ تٌِب تبة امت[]هٌظْؿ ثغو اّل ّ ػّم ایي ک ام ی آًچَ تب ثَ صبل عبٕـ ًيبى کـػٍ ُوَ

 ثٌؼػ پـػافػ. ایي ؿّىی کَ اّ ػؿثبة هّْْػو ثَ کبؿ هی هی آى، ُبی ُب ّ ػاللت اًگبؿٍ ، پیوهٌتنکیْ

وکي کٌؼ ه ًتْاًؼ چیقی تبفٍ ؿا علك گـ، اثؼیغاهب یک ؿّه، صتی یک ؿّه . امت ثؼیغ ّتبفٍ  هنلوًب

 هٌتنکیْ چَ چیقُبیی ُنتٌؼ؟ػؿآیؼ. اف ایي هٌظـ، کيفیبت هخجت  کبؿ اف ثیِْػٍامت 

هي ثؼًّا افـاػ ثيـ ؿا هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػٍ ّ چٌبى پٌؼاىتن کَ ثيـ ػؿ ایي تيتِت ثی ًِبیِت لْاًیي ّ »

ؿا  (the first principles ) اٍْل ًغنتیيؿمْم تٌِب اف ُْی ّ ُْك عْػ پیـّی ًوی ًوبیؼ، مپل 

عْػ ثَ عْػ ثب آًِب هٖبثمت هی یبثٌؼ ّ تبؿیِظ توبم ّّغ کـػم ّ آًگبٍ هيبُؼٍ کـػم کَ لْبیبی عٍَْی 
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« هلل ػًجبلَ ی آًِبمت ّ ُـ لبًْى عٍَْی ثب لبًْى ػیگـی ّاثنتَ ّ یب تبثغ لبًْى ػوْهی تـ هی ثبىؼ.

 (  071، ًػیجبچَ)

ـِ ، ثل اٍْل ًغنتیِي کّلّ رقئی عٍَْیاثتکبؿات کيِف هٌتنکیْ اف ایي لـاؿ امت: ًَ  ی ُنتٌؼ کَ مـام

 ُوَ کـػم، کيف ؿاام  ثَ هضِ آًکَ اٍْل ًغنتیي»کٌٌؼ:  ؿا لبثل ػؿک هی توبهی ارقایوتبؿیظ اًنبى ّ 

 )ُوبى(« ی آًچَ ثَ ػًجبلو ثْػم ؿط ًوْػ.

ىوبؿی  آى، ٕـِس هضِ ثَ پـمو ایي چینتٌؼ؟ کٌٌؼ کَ تبؿیظ ؿا ثَ ایي ىیٍْ لبثل ػؿک هی اٍْلیاهب ایي 

. احـ ثقؿگ هٌتنکیْ، ثـهی گـػًؼ المْاًیي ؿّسکتبِة  تـکیتکَ هنتمیوًب ثَ  آّؿػ پؼیؼ هی ؿا ُب اف ػىْاؿی

آؿایو هٌبمجی ًؼاؿػ. ًغنت ایٌکَ، اف کتبة اّل  ىؼ، ٍضجت هْؿػىبى ػؿ کَ ىْػ کَ ثب ٍفضبتی آغبف هی

ٕجیؼت آى صکْهتِب  ثَ یب کَهغتلفی مـّکبؿ ػاؿین  لْاًیي ّ ُب ػؿ هْؿػ صکْهت میقػُن، ثب ًظـیَ ایتب 

اگـچَ  ؿمؼ، هی اًتقاػی ثنیبؿ ًظـ ثَ کَ ىٌبمی، : ثَ ثیبى ػیگـ، یک گًَْىبى اٍْل ثَ یب امت ّاثنتَ

رؼا افتبػٍ امت،  ی کتبةُب ثغو ثبلی اف کَ مبفػ ؿا هی مت ّ ثَ ًظـ کلیتی تبؿیغی ُبی هخبلهولْ اف 

ثَ  میقػُن. ثؼؼ اف کتبة (J.J Chevallier) «ّرْػ ػاؿػ یک ىبُکبِؿ ًبلٌ کَ ػؿّىیک ىبُکبِؿ کبهل »

ب گفتَ ىؼٍ ثبىؼ، اًْاع آًِب ُ صکْهت هْؿػ ػؿ ثبیؼ چیق ُوَ. این ثَ رِبى ػیگـی ّاؿػ ىؼٍ ًظـ هی ؿمؼ

)کتبثِبی چِبؿػٍ، پبًقػٍ، ىبًقػٍ، ّ  آة ّ ُْاػْاهلی ًظیـ  اف ایٌزب ثَ ثؼؼ ىٌبعتَ ىؼٍ امت، ثب ایٌضبل

)کتبة  آػاة ّ ؿمْم ّ اعالق ثؼؼ اف آىّ  )کتبة ُزؼُن(، فهیي ّ عبک چگًْگِی، ّ مپل ُفؼُن(

)کتبة ثینت ّ  روؼیت )کتبة ثینت ّ ػّم(، پْل )کتبثِبی ثینت ّ ثینت ّ یکن(، تزبؿتّ  ًْفػُن(،

کَ ُـ کؼام ثَ ًْثَ عْػ  )کتبثِبی ثینت ّ چِبؿ ّ ثینت ّ پٌزن( ثَ هیبى هی آیٌؼ ػیيّ ػؿ ًِبیت  مْم(

ّ ثـای مـپْه گؾاىتي ثـ ایي آىفتگی، چِبؿ کتبة . ؿهْف آًِب اؿائَ هی گـػػ ّ کٌٌؼ لْاًیي ؿا تؼییي هی

ّ مَ تبی )کتبة ثینت ّ ُفتن(  کٌؼ ػؿثبؿٍ تبؿیظ، کَ یکی ػؿ هْؿػ پیيـفت لْاًیي ؿّهِی تْاؿث ثضج هی

، )کتبثِبی ثینت ّ ُيت، می ّ می ّ یکن( ػُؼ هی ىـس اؿ فئْػالی لْاًیي ُبی ثَ تفَیل عبمتگبٍ ػیگـ

اٍْلی کَ ػؿ ٍؼػ ّ  .)کتبة ثینت ّ ًِن(« لْاًیي ؿّه تؼّیي»ب یک کتبة ُنت ػؿ هْؿػ ّ ثیي آًِ

 کَ ثَ ىـس تفَیلی آًِب هی ای ػؿ ؿمبلَثبینت ثغيی اف آًِب  کن ٕـس ًظوی ثـای تبؿیظ ُنتٌؼ ػمت

 . آّؿػٍ ىْػ پـػافػ

ؿا کزب هی تْاى یبفت؟ ثَ ًظـ هی ؿمؼ ؿّس المْاًیي ػؿ مَ ثغو تٌظین ىؼٍ ثبىؼ کَ  اٍْل ثَ ؿامتی آى

آى  لـاؿ ًینت اف آًِب چين پْىی ىْػ.اف پل یکؼیگـ آهؼٍ اًؼ. ُوبًٌؼ ایؼٍ ُبیی کَ هٖـس ىؼٍ اًؼ ّ 

هٌتنکیْ ؿا هی تْاى ػؿ کتبثِبی میقػٍ گبًَ ی « اٍْل»ّصؼِت ثبؿفی کَ ثَ ػًجبلو ثْػین کزبمت؟ آیب 

، ىـِس ؿا ثَ اّ ًنجت ػاػَاىکبِل صکْهت هضِ اف  ىٌبمی گًًَْغنت یبفت؟ ّ مپل ایؼٍ ی یک 
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ـُ کٌین کَ هی ىْػ ػیٌبهیِک ّیژٍ ی آًِب، امتٌتبد لْاًیي ثَ ػٌْاى ػولکـػی اف ٕجیؼت ّ اٍِل آًِب؟ ف

ثَ ًظـ ربلت تْرَ هی اگـچَ ّ افیٌـّ تبؿیظ،  همتْیبت اللیوی ّ ػْاهِل گًْبگْىچٌیي کـػ. اهب توبم 

آیب اٍْل صمیمی ؿا هی تْاى ثـ عالف، ػؿ ثغو ػّم یبفت، یؼٌی ػؿ ؿمٌؼ، اهب اهْؿی حبًْی  ّ فـػی اًؼ. 

، غيی اف آًِب هبّػی اًؼ )ًظیـ آة ّ ُْاىًْؼ، کَ ثایي ایؼٍ کَ لْاًیي اف عالل ػْاهل هغتلفی هتؼّیي هی 

اهب ػؿ ایي ٍْؿت،  (؟گـ اعاللی )ًظیـ آػاة ّ اعاللیبت، ّ ػیيعبک، روؼیت، التَبػ( ّ ثغيی ػی

پژُّو ُبی تبؿیغِی ًِبیی ثَ پٌِبًی کَ ایي اٍْل تؼییي کٌٌؼٍ ؿا ثَ اٍْل ایؼئبِل اّلیَ ّ  چینت آى ػبهل

ِِ کلپیًْؼ هی فًؼ؟ ُـگًَْ تال گًَْ اف ی اایؼئبلیتَ هتيکل اف ػؿ یک ّصؼِت ًبهوکي،  یتىی ػؿ رِت صف

ی ّ اعاللِی هضیٔ، ّ تبؿیظ، ثَ تٌبلْبتی صل ًبىؼًی هٌزـ هی ىْػ. هی تْاى گفت کَ ُب، ػتـهیٌینِن هبّػ

 هٌؼ بفهبىهیبى مبعتبؿُبی ً ػؿ ًْمبى امت.هٌتنکیْ هیبى یک هبتـیبلینِن هکبًیکی ّ یک ایؼئبلینِن اعاللی 

ثب ایٌضبل ، ًبئل آهؼٍ هؼیٌی چَ اّ ثَ کيفیبِتاگـّ یک تکْیِي تبؿیغی. چٌیي ثـػاىتی ػؿ ّالغ هی گْیؼ 

 ّیژٍ ایـ احجبت ایي ًکتَ کَ اّ کيِف و ػؿ پیًْؼًؼ. کَ ایي ػلیلی امت ثتٌِب ثب ثی ًظوِی کتبث ایي کيفیبت

 ؿا کَ فکـ هی کٌؼ ثؼمت آّؿػٍ، ؿلن ًقػٍ امت.   

کَ آًِب ؿا  ؿا ًيبى ػُن ؿّس المْاًیي، فًزیـی هغتلف« صمبیك»اف هیبى ّ  بیلن ثب ایي ثـػاىت ػؿآّیقمهي ه

 ثَ ثضج گؾاىتَ ىؼٍ امت. ی کتبةػیجبچَ ػؿ  ّ ثَ مبیـ صمیمتِب پیًْؼ هی فًؼ

یک  «ِاٍل»ّ  «ٕجیؼت»ًغنتیي ثـػاىت اف اٍْل رؼیؼ هٌتنکیْ ػؿ مٖـُبیی یبفت هی ىْػ کَ هیبى 

ؿا ػاؿػ.  ٕجیؼت ّ اٍل عْػه، امتجؼاػ( . ُـ صکْهتی )روِْؿی، ملٌٖتصکْهت توبیق لبئل هی ىْػ

آى ؿا ثَ ػول »امت کَ توبیلی  اف ػجبؿت اه ، ّ اٍل«یقی امت کَ ثب آى مبعت یبفتَ امتآى چ»ٕجیؼتو 

 (0)کتبة مْم، «. ّاهی ػاؿػ

چَ صکْهت ثَ ایي پـمو پبمظ هی ػُؼ کَ: هی تْاى فِویؼ؟ ٕجیؼِت چیق یک صکْهت چَ  ٕجیؼِتاف 

ثؼیي تـتیت، ٕجیؼِت کنی لؼؿت ؿا تَـف هیکٌؼ؟ چگًَْ ػاؿًؼٍ ی لؼؿت، آى ؿا ِاػوبل هی کٌؼ؟ 

. ت( التؼاِؿ فـهبًـّایی ػاىتَ ثبىؼهّل ت )یب ثغيی افهّل اىبؿٍ ػاؿػ ثـ ایٌکَ پیکـٍ یصکْهت روِْؿی 

ثب لْاًیٌی تخجیت  ػؿ آى یک ًفـ ثَ تٌِبیی صکن ثـاًؼ، هٌتِب کَ ًبظـ ثـ ایي امت ٕجیؼِت صکْهِت ملٌٖتی

ک ًفـ ثَ تٌِبیی صکن هی ؿاًؼ، ثؼّى ُیچ ػؿ آى ی ًیق ایي امت کَ امتجؼاػ ٕجیؼتىؼٍ ّ امتمـاؿیبفتَ. 
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هيـّع ثبلی هی هبًٌؼ، ّ ّلتی ُوَ ی  . صفِ لؼؿت ّ ىیٍْ ی اػوبِل آى ـ توبم ایٌِب کبهاًللبػؼٍ ّ لبًًْی

 هی هبًٌؼ. ٍْؿیىؼ، گفتَ ّ اًزبم ایٌِب 

چـاکَ صکْهت یک ٍْؿِت هضِ ًینت. ىکلی اًْوبهی اف  موت فًؼگی ُؼایت هی کٌؼ.هب ؿا ثَ  اٍل

مْژٍ ی ًْع عبٍی اف صکْهت ُنتٌؼ ثْٖؿ ػلیك ّ  یی کَیک ربهؼَ ی اًنبًی امت. ثـای آًکَ اًنبى ُب

ػالٍّ . می )ٕجیؼت( ثَ عْػی عْػ کفبیت ًوی کٌؼآى ثبىٌؼ، تضویِل یک ىکل میب(subject) پبیؼاؿ تبثِغ 

ٌی اف کٌو ّ ّاکٌو کَ آى ػاىتَ ثبىٌؼ، ىیٍْ ی هؼی ؼ آؿایو ّ گـایيی ًنجت ثَ آى ىکلثبی ثـ ایي، آًِب

عبً ػؿ هیبى ثبىؼ.  توبیل. ُوبًْٖؿ کَ هٌتنکیْ عبٕـًيبى هی کٌؼ، آًزب ثبیؼ یک ًوبیؼؿا پيتیجبًی  ىکل

. روِْؿی ثَ ػًجبل فْیلت امت، ملٌٖت تًب ثَ توبیل عْػه گـایو ػاؿػىکلی اف صکْهت ّـّؿ ُـ

هی عْاُؼ ّ امتجؼاػ تـك. اٍِل یک صکْهت اف ىکِل آى ًيبت هی گیـػ. چـاکَ ایي مـچيوَ ی  ىـافت

ًوًَْ ی روِْؿی ؿا ػؿ . امت آىىـٓ  آى امت. اهب ایي پیبهؼ ثیو اف آًکَ هؼلْل آى ثبىؼ، پیو« ٕجیؼی»

تضت چَ ىـایٖی صکْهتی هی  اٍِل روِْؿی، یؼٌی فْیلت، ثَ ایي مْال پبمظ هی ػُؼ کَ: ًظـ ثگیـیؼ.

لؼؿت ؿا ثَ ّمیلَ ی  تفْیِ هی کٌؼ ّ هْرت هی ىْػ هـػم لؼؿت ؿا ثَ هـػم کَ تْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ

ُوگبًی لـثبًِی عیـ ـ تضت ىـایٖی کَ ىِـًّؼاى ٍبصت فْیلت ثبىٌؼ، یؼٌی عْػ ؿا لْاًیي اػوبل کٌٌؼ؟ 

ىغَی عْیو تـریش ػٌُؼ. ُویي اهـ ػؿ هْؿػ  ًوبیٌؼ، ّ مْای ُوَ چیق، هیِي عْػ ؿا ثَ توبیالت

مـچيوَ ای کَ ی آى امت، مـچيوَ ملٌٖت ّ امتجؼاػ ٍبػق امت. اگـ اٍِل صکْهت ػجبؿت اف 

ی ـٓ ّرْػ آى ثْٖؿ کلاٍل ػؿ همبم فًؼگی صکْهت، ى، اف ایي ؿّمت کَ ایي آى هی ىْػ هْرت ػول

امت. روِْؿی تٌِب ثب فْیلت کبؿ هی کٌؼ، ػؿمت ُوبًْٖؿ کَ ثـعی هْتْؿُب تٌِب ثب ثٌقیي کبؿ هی کٌٌؼ. 

ّ امتجؼاػ ثؼّى تـك ثـهی  ؼ کـػ، ُوبًْٖؿ کَ ملٌٖت ثؼّى ىـافتروِْؿی ثؼّى فْیلت ممْٓ عْاُ

 افتؼ. 

ن هتِن ىؼٍ امت. تؼـیفی اه ثَ فـهبلین ٕجیؼتىیٍْ ی تؼـیف صکْهت ثـ هجٌبی ىـس عبٕـ  هٌتنکیْ ثَ

ٕجیؼت یک کَ  ثَ هضبق ؿفتَکَ هتْوي کالهی چٌؼ ػؿ هْؿػ صمْق امبمی هضِ امت. اهب ایي ًکتَ 

ثبیؼ گفت: ف اٍِل آى تفکیک ىؼٍ امت اهـی فـهبل ّ ٍْؿی امت. ْهت ًقػ عِْػ هٌتنکیْ هبػاهی کَ اصک

 اٍل-توبهیِت ٕجیؼتامت. تٌِب ػؿ یک صکْهت، یک ٕجیؼت ثؼّى یک اٍل غیـلبثل تَْؿ ّ ًبهْرْػ 

لبثل تَْؿ امت، چْى اهـی ّالؼی امت. ّ ایي توبهیت ػیگـ ٍْؿی ًینت، فیـا ػیگـ تجییي کٌٌؼٍ ی یک 

ىکِل کبهال صمْلی ًینت، ثل یک ىکل میبمی امت کَ ػؿگیـ ثب صیبت عْیو امت، تضت ىـایٔ ّرْػ 
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یٖی ثل اًْوبهی اًؼ. هبًٌؼ توبیل ثْٖؿ ـا، ّ تـك ىیو. اگـ چَ ػؿ یک کالم فْیلت، ىـافتّ ثمبی عْ

صیبت ّالؼی  ، ثیبًگـ کلیتثَ ػٌْاى اٍْل]آًِب[ اهب  ثـمٌؼ، ًظـ ثَ اًتقاػی امت هوکيتوبیالت  ػبم.

ف عیـ ُوگبًی هی گـػػ: امت کَ ّل ًّؼ ػجبؿت اف فًؼگی اّ ثَْؿت تبمفْیلِت ىِـىِـًّؼاى ُنتٌؼ. 

کَ  ػؿ هْؿػ یک اًنبى، ُوَ ی توبیالت اّ هضنْة هی ىْػىْػ، ، کَ ػؿ ػّلت غبلت هی ایي توبیل

تضت تنلٔ لـاؿ گـفتَ امت. ػؿ هْؿػ اٍل، ایي فًؼگی اًْوبهی اًنبى، ػوْهی ّ صتی عٍَْی، امت 

صکْهت )ىکل میبمِی آى( ثب  ٕجیؼِتػجبؿت اف فَل هيتـک  اٍلکَ ثَ صکْهت ّاؿػ هی ىْػ. ثٌبثـایي، 

ای امت کَ ػؿ آى فًؼگی ّالؼی  تـتیت، ]اٍل[ ػجبؿت اف ًمَٖ ّ مْیَ يفًؼگی ّالؼی اًنبى ُب امت. ثؼی

اهـ اًْوبهِی آى اًتقاع ػجبؿت اف اًنبى ُب ثبیؼ ثبفیبفتَ ىْػ تب ثَ ىکِل یک صکْهت تقؿیك گـػػ. اٍل 

 فـهبلنین کزبمت؟ػؿ ایي هیبى )ٕجیؼت( امت. ایي ّصؼِت آًِبمت، توبهیت آًِبمت کَ ّالؼی امت. 

ّمؼت کبهل کيِف هٌتنکیْ ؿا ػؿک کٌین، ایي ًکتَ تؼییي  ثٌب ػاؿین. اهب اگـ َ عْاُین پـػاعتثَ ایي ًکت

همْلَ ی ًظـی تبفٍ کٌٌؼٍ امت. ػؿ ّالغ هٌتنکیْ ػؿ ایي ایؼٍ ی توبهیِت ٕجیؼت ّ اٍِل یک صکْهت، یک 

یو اف اّ ًظـیَ همْلَ ای کَ ثَ اّ کلیؼ صل ىوبؿ ًبهضؼّػی اف هؼوبُب ؿا هی ػُؼ. پ ؿا پیو هی ًِؼ.

ؿا تّْیش ػٌُؼ. اهب آًِب کبؿی  تٌْع لْاًیِي یک صکْهِت هؼّیي پـػافاى میبمی هی کْىیؼًؼ چٌؼگبًگی ّ

، صتی ّلتی کَ ػؿ اغلت هْاؿػ اًزبم ًوی ػاػًؼصکْهت ُب  ٕجیؼتثیو اف ٕـس ؿیقی یک هٌٖك ػؿ هْؿػ 

اکخـیت لـیت ثَ اتفبق لْاًیي، ًظیـ  ثنٌؼٍ ًوی کـػًؼ. ثؼّى ُیچ ّصؼت ػؿًّی اؿکبىثَ تٍْیف هضِ 

هبلکیت، تکٌیک ُبی ػؼالت، تٌجیِبت ّ پبػاه ُب، عْىی ُب،  کَ آهْفه، تمنین اؿاّی، هیقاى لْاًیٌی

اف ایي هٌٖك هنتخٌب هی ، )کتبة چِبؿ تب ُفت(ّّؼیت فًبى، اػاؿٍ ی رٌگ، ّ الظ ؿا تؼـیف هی کٌٌؼ 

ثب کيف ّ  توبم ثَ ایي هٌبليَ هِـ پبیبى فػ؛ثب ىکٍْ ّـّؿت آًِب ػؿک ًویيؼ. هٌتنکیْ  ىؼًؼ، چْى

اه،  گؾاؿی ّاؿمی ایي فـّیَ ػؿ اهْؿ ّالغ کَ ػّلت یک توبهیت ّالؼی امت ّ توبم هيغَبت لبًْى

اّ ایي لْاًیي ؿا، کَ اتفبلی ّ  .ُنتٌؼ آى ػؿًِّی ّصؼِت ثیبى ّ هؼلْل ٍـفًب ُبیو، ًِبػُبیو ّ ُػـف

، ّ ثَ هـکقی ّاصؼ هـتجٔ مبعت. هي هؼػی ًینتن کَ اصبلَ کـػ ژؿف ٌٖمیه ثَ ًوبیٌؼ، غیـػمالًی هی

 تبهالت ػؿ تـ ثـمبفػ. ایي ایؼٍ پیوتوبهیت ػّلت ثبیؼ اف عْػ یک گوبًو  هٌتنکیْ ًغنتیي کنی ثْػ کَ

ـِ ػؿ آًـا هیتْاى ّ امت ًِفتَ افالْٕى پـػافاِى صمْق ٕجیؼی، ثغًَْ ًقػ ُبثق، ًیق صبّـ ػیؼ.  ًظـیَ تفک

 هؼْٖف ثْػ، ثؼّى آًکَ عْػ ؿا تب صؼ فِنایؼئبل اهب پیو اف هٌتنکیْ ایي ایؼٍ تٌِب ثَ ثـمبعتي یک ػّلت 

 ثؼل گيتػلوی  ای فـّیَثْػ، ثَ  ایؼئبلفـّکبُؼ. ثب هٌتنکیْ، توبهیت کَ یک  اًْوبهیتبؿیظ  پؾیـکـػِى
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 یک ّالؼیِت ثَ اًؼیيیؼى ػیگـ ًَ کَ ىؼ تجؼیل ثٌیبػیي ای . ثَ همْلَاهْؿ ّالغ ؿا ىـس ػُؼ ثـ آى ىؼ کَّ 

تٌْع اًْوبهی ّ تبکٌْى ًبهفِِْم ًِبػُبی تبؿیظ اًنبًی ؿا هوکي مبعت.  ثَ اًؼیيیؼى ثل ایؼئبل، ػّلت

 ثیيوبِؿ توبیالت ّ تَبػفبتآحبِؿ ْ اتفبلْی ُبی تبؿیظ ػیگـ آى فْبی ًبهضؼّػی ًینت کَ ػؿ آى، پـاکٌؼگی

ًبچیقِی اًنبى ّ ػظوت  اه گیـِی هوکي ًتیزَ تٌِب کَ فِوی گیـًؼ، ّ پیيبؿّی یبِك فِن لـاؿ هیاًؼ 

هـاکقی اًْوبهی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ یک هضؼّػٍ ی ػؿًِّی کبهل اف اهْؿ عؼامت. ایي فْب یک مبعتبؿ ػاؿػ. 

کَ ُوبًٌؼ افـاػ فًؼٍ ُنتٌؼ، یک  ُب، ّ ػؿ هـکق ایي توبهیت. ُب ّالغ ّ ًِبػُب ثب آى ػؿ اؿتجبٓ اًؼ: ػّلت

 ّ یک ّصؼت ػؿًّی ّرْػ ػاؿػ، یک هـکِق ثٌیبػیي ّ عبمتگبُی: ّصؼِت ٕجیؼت ّ اٍل. ػمل ػؿًّی

 کَ آًزب ىٌبعت، آهْفگبؿ عْیو ؿا کبهال هی ،ُگل، کنی کَ ثَ ایي همْلَ ی توبهیت ّمؼتی ػظین ثغيیؼ

 کـػ.ًخبؿ ًجْؽ هٌتنکیْ ثَ ایي اکتيبف  عبٕـثَ عْػ ؿا  لؼؿػاًی هـاتت

 توبهیت ی . چْى ایي ًکتَ ٍضیش امت کَ همْلَچين اًتظبؿ هبمتثب ایٌضبل ػؿ ایٌزب فـهبلینن ٌُْف 

اهب هی تْاى گفت کَ ثَ آًِب هضؼّػ امت، ّ ایي اهـ ثب  ؿا هی مبفػ. ؿّس المْاًیي ًغنت کتبثِبی ّصؼِت

عٖبُبی ٍْؿت گـفتَ ػؿ ایي کتبثِبی ًغنت هيغٌ هی ىْػ: ایٌکَ ایي کتبثِب ثَ الگُْبی هضِ هی 

 امتجؼاِػ یک ّ ملٌٖتی صمیمتًب ملٌِٖت یک عْاٍ، پـػافػ، یؼٌی ٍـفًب ]ثَ[ یک روِْؿِی صمیمتًب روِْؿی

ایٌِب »هی گْیؼ: ( 00)کتبة مْم، «گؾىتَ ُبی تبهالتی ثـ فَل»هٌتنکیْ ػؿ [. ػافػپـ ]هی امتجؼاػی صمیمتًب

ّلی توبم آًچَ گفتَ ىؼ ثؼیي هؼٌب ًینت کَ ػؿ توبم صکْهتِبی روِْؿی مَ لنن صکْهت ُنتٌؼ:  اٍِْل

صکوفـهبمت ثلکَ هٌظْؿ ایي امت کَ هی ثبینتی چٌیي ثبىؼ، ُوچٌیي اف ثیبًبت گؾىتَ حبثت « فْیلت»

تـك ّ »صتوًب هْرْػ امت یب ػؿ یک صکْهت امتجؼاػی « ىـافت»ی ىْػ کَ ػؿ یک صکْهت ملٌٖتی ًو

فیـا اگـ غیـ اف ایي ثبىؼ صکْهت ًبلٌ عْاُؼ « هی ثبینتی چٌیي ثبىؼ»لٖؼًب ّرْػ ػاؿػ؛ لیکي « ؿػت

 الگُْبی هضِ ّ َاىکبل میبمِی کبهل هؼتجـ امت هْؿػ تٌِب ػؿکَ  ٍ ایایؼ کَ کٌؼ آیب ایي حبثت ًوی« ثْػ.

 ای ًظـیَ آیب ایي هب ؿا ثَ لبثل إالق ثَ توبم صکْهتِبی هْرْػ امت؟ کَ ىؼٍ گـفتَ ًظـ ػؿ ای ثـای همْلَ

ثَ ػٌْاى  فـػ کَ ؟ ػؿصبلیهيغًَب ثبیؼ اف آى ػّؿی رنت کَػْػت ًوی ػُؼ ػاهی ایؼئبل ثَ ّ  ؽّات اف

ّ ًبلٌ ؿا ىـس ػُؼ ّ ًَ یک روِْؿی یب هؼّیي ثبیؼ ّـّؿتًب ُویي روِْؿی یب ملٌٖت  ًگبؿ یک تبؿیظ

کَ عْػه ػؼم  کبؿثـػ توبهیت ػؿ تبؿیظعلًْ هؼتجـ امت،  بهیت تٌِب ػؿ هْؿػؿا؟ اگـ تو ًبةملٌِٖت 

ت همْلَ ای ثَ تبؿیظ اًؼیيیؼ نچگًَْ هی تْاى ثـ صایي عْػه هؼوبیی مت کَ ؟ چینت علًْ امت



7 | P a g e  
 

ؿّس  ًبُوغْاًِیثَ هيکل  ػؿ ایٌزب امت؟ ؽاِت عْػ ثَ الگُْبی ًبفهبًوٌِؼ ًبة هٌتَتػه ػؿ کَ عْ

 هضِ ّ تبؿیظ ؿا؟ ىٌبمِی ًتِبی آى ؿا ثب ُن پیًْؼ فػ، گًَْثبفگيتَ این: چگًَْ هی تْاى اثتؼا ّ ا المْاًیي

ُوبًْٖؿ کَ اّ ُيؼاؿ  ن؛ ثلؿ هْؿػ هٌتنکیْ ثَ لْبّت ًٌيیٌیثب یک رولَ ػ هي هؼتمؼم ثبیؼ ُيیبؿ ثبىین ّ

 هی کٌؼهی ػُؼ، احـه ؿا ثبیؼ ُوچْى یک کل ػؿ ًظـ گـفت، ثؼّى ایٌکَ آًچَ ػؿ آى هی گْیؼ ؿا اف آًچَ 

ُیچگبٍ )یب ثَ  کَ ایي ًظـیَ پـػاِف الگُْبی ًبة . ثَ ؿامتی ایي ًکتَ ای ربلت تْرَ امتًوبیینتفکیک 

یمتًب کبهل تـیي وی ػُؼ. صتی ػؿ تبؿیِظ ؿّم، کَ ًقػ اّ صماؿائَ ً ؼؿت( ُیچ هخبلی رق هخبلِبی غیـًبةً

ًِ ثَ صنبة هی آهؼ آفهبیيگـِی تبؿیغی« رُْـ ًبة»، یؼٌی ىکلی اف هِّْْع تزـثی للوؼاػ هیيؼ ، علْ

ؿّم ػؿ ػؼم علًْ میبمی ثَ مـ هی  ػؿ ثبلی فهبًِب آًِن ػؿ ًمَٖ ی آغبف؛ایؼئبل تٌِب یک لضظَ ػاىت، 

ثـ ایي ْاى لجْل کـػ کَ هٌتنکیْ اف چٌیي تٌبلْی آگبٍ ًجْػٍ امت. ثبیؼ ایٌْٖؿ ثبىؼ کَ اّ . هٖوئًٌب ًوی تثـػ

ثَ آًِب هؼٌبیی ژؿفتـ اف آًچَ ثؼاًِب گوبى ًینت کَ ػاؿػ اٍْل عْػ ؿا ؿػ هی کٌؼ، ثلکَ هؼتمؼ ثْػٍ کَ ػاؿػ 

اٍل کَ -ّصؼِت ٕجیؼت ًنجت ػاػٍ هی ىْػ هی ثغيؼ. هي ثـ ایي ثبّؿم کَ ػؿ ّالغ همْلَ ی توبهیت )ّ

ُنتَ ی آى امت( یک همْلَ ی ػبم ّ ىبهل )کلی( امت، همْلَ ای کَ ٍـفًب ثَ تکبفُْبی کبهل ًوی 

تـك. آىکبؿ امت کَ هٌتنکیْ ثَ -، امتجؼاػىـافت-فْیلت، ملٌٖت-ُبیی ًظیـ[ روِْؿیپـػافػ: ]تکبفْ

، لبًِْى ایي توبهیت ّ ّصؼِت آى اهـی ًکتَ هی پـػافػ کَ ػؿ ُـ ػّلتی، چَ ًبة ثبىؼ ّ چَ غیـًبةایي 

. اگـ ػّلت ًبة ثبىؼ، ایي ّصؼت ّصؼتی ثنٌؼٍ ّ هٌبمت عْاُؼ ثْػ. اهب اگـ غیـ ًبة ثبىؼ، اػالمت

ّصؼتی هتٌبلِ عْاُؼ ثْػ. اغلت هخبلِبی غیـ ًبة تبؿیغِی هٌتنکیْ، هخبلِبیی اف ًْع ایي ّصؼت هتٌبلِ 

توبم ىؼ، ّ ًغنتیي پیـّفی ُب اتفبق افتبػ، تضت ػّلتی  وؼ. هخال ؿّم ّلتی کَ ػّؿٍ ی آغبفیٌُنتٌ

. گفتِي ایٌکَ اػ ّ مپل اٍل آى ًیق ثَ هضبق ؿفتؿا اف ػمت ػ« فْیلت»روِْؿی فینت کَ ػؿ آیٌؼٍ 

اٍل ُوْاؿٍ ثبلی هی هبًؼ اهب ثَ یک تٌبلِ تجؼیل هی ىْػ هؼبػل امت ثب -ثؼیي تـتیت ّصؼِت ٕجیؼت

کَ ثَ آى هضتْایی هی ثغيؼ امت کَ  بى ىکِل میبمی یک صکْهت ّ توبیلیاؿتجبٓ هْرْػ هیثیبى ایٌکَ 

. تؼییي هی کٌؼ . صیبت اه ؿا، ثمب ّ آیٌؼٍ ّ افیٌـّ ؽات تبؿیغی اه ؿامـًْىِت آى ػّلت ؿا ؿلن هی فًؼ

فْیلت  کَ ثـ آًِب صکْهت هی کٌؼ ػؿ اًنبًِبییاگـ ایي ؿاثَٖ غیـهتٌبلِ ثبىؼ، یؼٌی اگـ ىکِل روِْؿی 

ٍـفًب ثـ هـػهبًی تضویل ىؼٍ ثبىؼ کَ  ، ایي روِْؿی ثبلی هی هبًؼ. اهب اگـ ایي ىکِل روِْؿیثزْیؼؿا 

هتٌبلِ عْاُؼ ثْػ.  ؿاًؼٍ ىؼٍ اًؼ، آى ؿاثَٖعٍَْی ّاپل  کـػٍ اًؼ ّ ثَ هٌبفغ ّ توبیالت فْیلت ؿا ؿُب

ِِ هْرْػ امت کَ مـًْىت روِْؿی ؿا تؼییي هی  اهب هيغًَب ایي تٌبلِ ػؿ ؿاثَٖ، یؼٌی ؿّاثٔ هتٌبل
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 هیيْػ، امتٌجبٓ هٌتنکیْ تبؿیغِی ُبی . ایي ًکبت ُوگی اف پژُّواف هیبى عْاُؼ ؿفت ایي روِْؿی کٌؼ:

ُيتن اهب ایي ًکتَ ثَ ّّْس ػؿ کتبة  ؛هالصظبتی ثـ ػلل ػظوت ّ اًضٖبٓ اهپـاتْؿی ؿّم اف ثغًَْ

ىؼٍ امت. ُوبًْٖؿ کَ هٌتنکیْ هی گْیؼ گفتِي  نبػ صکْهت ُب هی پـػافػ ًیق هٖـسکَ ثَ ف ؿّس المْاًیي

یک صکْهِت اف ػمت ؿفتَ امت، ثَ ّّْس ثَ ایي هؼٌی امت  هتی کَ اٍل اه ؿا اف ػمت ػاػٍایٌکَ صکْ

. اگـ ًجْػ، فِویؼِى ایٌکَ چگًَْ ایي اٍل ػؿ هْاؿػ غیـ ًبة ُن ّصؼتی اػالمت-کَ ّصؼِت ٕجیؼت

 ىی صکْهت ىْػ ًبهوکي هی ثْػ.افُن گنیغتَ هی تْاًؼ هْرت فـّپبّصؼِت 

افیٌـّ ایي یک اىتجبٍ ػزیت امت اگـ تـػیؼ ػاىتَ ثبىین کَ هٌتنکیْ ػؿیبفتی اف تبؿیظ ؿا پیو هی ًِؼ یب 

فکـ کٌین گًَْ ىٌبمی اه اّ ؿا اف اؿائَ یک ًظـیَ ی تبؿیظ هٌضـف هی کٌؼ ّ اّ کتبثِبیو ػؿ هْؿػ تبؿیظ 

ػ. ایي اىتجبٍ ثی تـػیؼ لجل اف ؿا ثب یک صْاك پـتی ًْىتَ امت کَ هْرت ىؼٍ اف اٍْل عْیو فبٍلَ گیـ

ُـ چیق ؿیيَ ػؿ ایي ّالؼیت ػاؿػ کَ هٌتنکیْ ػؿ ایؼئْلْژِی ؿایزی کَ ثَ فّػی هنلٔ هی ىْػ مِین 

ؿا پی هی گیـػ. « ؿّىٌگـی»ًینت، یؼٌی ایي ثبّؿ کَ تبؿیظ ػاؿای پبیبًی امت ّ صؼّػ ػمل، آفاػی ّ 

َ ثؼّى آًکَ پبیبًی ؿا ثَ تبؿیظ ًنجت ػُؼ ثؼاى هٌتنکیْ اصتوبال ًغنتیي کنی پیو اف هبؿکل ثْػ ک

، یؼٌی ثؼّى ٕـس افکٌؼى آگبُی اًنبى ُب ّ آهبل ّ آؿفُّبیيبى ثـ فهبِى تبؿیظ. ایي گًَْ ًمبػی ثَ اًؼیيیؼ

اّ ًغنتیي کنی امت کَ یک اٍل ایزبثی ثـای تجییي تبؿیظ توبهی اهتیبِف اًؼیيَ ی اّ هضنْة هی ىْػ. 

ًینت: کَ ]ٍـفًب[ توبهیت گًْبگًْی لْاًیي ّ ًِبػُبی یک صکْهت  اینتبٍـفًب  . اٍلی کَؿا پیو ًِبػ

امت: لبًْى ّصؼِت ٕجیؼت ّ اٍل، لبًًْی کَ اًؼیيیؼى ثَ  پْیب ّ ػیٌبهیکهؼّیي ؿا تّْیش ػُؼ؛ ثلکَ 

 تْمؼَ ی ًِبػُب ّ ػگـگًْی ُبی آًِب ػؿ تبؿیظ ّالؼی ؿا ًیق هوکي هی مبفػ. ثؼیي تـتیت اّ ػؿ ژؿفبی

ؿا کيف هی کٌؼ کَ ٕجیؼت یک صکْهت ؿا ثب  اتَبل حبثتلْاًیي ثیيوبؿی کَ هی آیٌؼ ّ هی ؿًّؼ یک 

اٍِل آى هوقّد هی کٌؼ؛ ّ ػؿ للت ایي اتَبل حبثت، ػگـگًْی ػؿًِّی ایي ًنجت ؿا تّْیش هی ػُؼ، کَ ثب 

ًمالثبت ؿا ػؿ توبهیت ُبی گؾاِؿ ایي ّصؼت اف تکبفْ ثَ ػؼم تکبفْ، ّ اف ُوبًی ثَ تٌبلِ، ػگـگًْی ُب ّ ا

 اًْوبهِی تبؿیظ لبثل فِن هی کٌؼ. 

. هْتْؿ تبؿیظثَ ػالٍّ، هٌتنکیْ ًغنتیي کنی ثْػ کَ ثَ یک هنئلَ ی کالمیک پبمظ گفت، یؼٌی هنئلَ ی 

اربفٍ ػُیؼ ػّثبؿٍ ثَ لبًْى پیيـفت تبؿیغی ًظـی ثیبفکٌین. ایي پیيـفت ثَ توبهی تْمٔ ًنجتی ُؼایت هی 

بى ٕجیؼت ّ اٍل ػؿ ّصؼت هؾکْؿىبى ثـلـاؿ امت. اگـ ایي ػّ اٍٖالس ػؿ ُوبٌُگی ثب ىْػ کَ هی

یکؼیگـ ثَ مـ ثـًؼ )ؿّم روِْؿی ّ ؿّهیبِى ثبفْیلت( توبهیِت ػّلت آؿام ّ هنبلوت آهیق عْاُؼ ثْػ، ّ 
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گـ ثبىٌؼ اًنبى ُب ػؿ تبؿیغی ثؼّى ثضـاى ُب ؿّفگبؿ هی گؾؿاًٌؼ. اگـ ایي ػّ اٍٖالس ػؿ تٌبلِ ثب یکؼی

)روِْؿی ؿّم ّ ؿّهیبًی کَ اف فْیلت ػّؿی رنتٌؼ( ثضـاى ىیْع هی یبثؼ. ثٌبثـایي اٍلْ ػیگـ ػجبؿت اف 

ًینت. ملنلَ ای اف ّاکٌو ُب ؿط هی ًوبیؼ: ىکل صکْهت  هی عْاُؼآى چیقی کَ ٕجیؼِت صکْهت 

اٍل ؿا ًیق ثَ ُوـاٍ عْػ هی کْؿکْؿاًَ تاله هی کٌؼ تٌبلِ ؿا کبُو ػُؼ، تغییـ هی کٌؼ، ّ ثب ایي تغییـ 

امتجؼاػی ّ -ِکيؼ، تب ّلتی کَ ثَ هؼػ پبؿٍ ای پیيبهؼُب یک ُوبٌُگِی تبفٍ پؼیؼاؿ ىْػ. )ؿّم اهپـاتْؿی

ؿّهیبًی کَ ػؿ تـك ّ اؿػبة فًؼگی هی کٌٌؼ( ّ یب فبرؼَ ای کَ پبیبى ایي ثنبٓ ثی ربى ثبىؼ )غلجَ ی 

ش امت.: ُّلَ ُبی غبیی آى یب آىتی هیبى ػّ اٍٖالس هتْبػ امت ثـثـُب(. ػیبلکتیِک ایي فـایٌؼ کبهاًل ّاّ

ّ یب کيوکو هیبى ایٌؼّ؛ ػؿ کيوکو، فؼل ّ اًفؼبل هیبى ایي اٍٖالس ُب هيِْػ امت، چٌؼاى کَ تغییـ ّ 

ٕجیؼت ّ اٍل ػؿ توبهیِت  اٍالِس یکی ثَ ًبچبؿ تغییـ ػیگـی ؿا لْت هی ثغيؼ. ثب ایٌضبل ؿّىي امت کَ

. اهب هؼلْم ًینت کَ ًغنتیي ػگـگًْی ّ یب هٖلمًب الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ هتضـک اهب آثنتِي ػّلتْ

پیـّی هی کٌؼ.  ػللیٍْؿت هی گیـػ یب اف  فهبىاف کزب ًيبت هی گیـػ، ٕجك ًظن  ػگـگًْی ًِبیی

ت توبهیت ثب یکؼیگـ پیًْؼ ػاؿًؼ هيغٌ ًینت کَ اف ایي ػّ اٍٖالس ]ٕجیؼت ّ اٍل[ کَ ػؿ مـًْى

 کؼاهیک ربیگبٍ هِوتـی ػاؿػ.

ػؿ « ربهغ»، هٌتنکیْ ؿا ثَ عبٕـ ّّغ یک ًظـیَ فلنفَ ی ؿّىٌگـیاؿًنت کبمیـؿ ػؿ کتبثو ػؿ هْؿػ 

، ّ ػؿ توبهیت هْؿػ تبؿیظ هْؿػ تزویؼ لـاؿ هی ػُؼ، یؼٌی ثَ عبٕـ اًؼیيیؼى ثَ تبؿیظ ثـ صنت همْلَ ی

ایي توبهیت ػؿّى یک ّصؼِت ثغًَْ، ّوي تَـیش ایي ایؼٍ کَ یکی اف ایي اؿکبى هی  ًظـ گـفتي اؿکبى

تْاًؼ هِوتـ اف ثمیَ ثبىؼ، ّ آى هْتْؿ تبؿیظ امت. تبؿیظ ثَ فثبى مبػٍ یک توبهیِت ػؿصـکت امت، کَ 

تّْیش صـکت ػؿًّی آى ؿا هی ىْػ ػؿیبفت، اهب ُـگق ًوی تْاى  هؼٌبیّ  فِویؼّصؼت آى ؿا هی ىْػ 

. یؼٌی صـکتِبی هتمبثل آى ؿا ًوی تْاى ثَ یک ػٌَـ تؼییي کٌٌؼٍ ًنجت ػاػ. ّ ػؿ ّالغ ایي ثـػاىت ثب ػاػ

ثنیبؿی اف مْٖؿ ػجبؿات هٌتنکیْ هٖبثمت ػاؿػ کَ ثی ّلفَ اف ىکِل صکْهت ثَ اٍِل آى ّ اف اٍل ثَ 

ؼ کَ آًِب ؿا لبػؿ ثَ ىکِل آى ػؿ گؾؿ امت. ایي لْاًیي روِْؿی ُنتٌؼ کَ فْیلتی ؿا پؼیؼ هی آّؿً

روِْؿی عْاُبًَ ثْػى هی کٌٌؼ؛ ایي ًِبػُبی ملٌٖتی ُنتٌؼ کَ ىـافتی ؿا ثَ ّرْػ هی آّؿًؼ کَ آًِب ؿا 

ـِ ىکِل صکْهت  پيتیجبًی هی کٌؼ؛ ُوبًْٖؿ کَ ىـافت ّاثنتَ ثَ ًزبثت امت، اٍِل آى تْاهبى پؼؿ ّ پن

عْػ ىـایٔ ّرْػی اه ؿا ثَ ّرْػ هی آّؿػ امت. ثَ ُویي عبٕـ امت کَ ُـ ىکِل ثغًَْ، ػؿ اٍِل 

ّ ُوْاؿٍ پیيی هی رْیؼ، اگـچَ ػؿ ػیي صبل ایي اٍل امت کَ ػؿ آى ىکل ثَ ثیبى ػؿهی آیؼ. ثَ ًظـ هی 
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ـِ چـعيی لـاؿ ػاؿین کَ ػؿ آى ُـ رقء ُوبًٌؼ کل امت:   parsؿمؼ ایٌزب ػؿ پٌَِ ی یک توبهیِت ثیبًگ

totalis.  صـکِت ایي ػـٍَ کَ هب گوبى هی کٌین ثـ هجٌبی ػلتی ثَ رـیبى هی افتؼ چیقی رق ربثزبیی آى ّ

ثـ ؿّی عْػه ًینت. ثب یک گْی غلتبى کَ ُـ ًمَٖ ثـ پٌَِ ی آى هی تْاًؼ اف ثبال ثَ پبییي صـکت کٌؼ ّ 

ًمبٓ آى یکنبى اًؼ. ػؿ یک ػـٍَ  اف آًزب ثَ ثبال ثبفگـػػ، ثبف ثَ پبییي ؿّػ، ّ ُویٌْٖؿ تب ثیٌِبیت. اهب توبهی

 ًَ ثبال ّ ًَ پبییٌی ّرْػ ػاؿػ، ػؿ ُـ ًمَٖ کَ ثبىؼ کبهال هضبٓ امت. 

ثب ایٌضبل ثَ ثبّؿ هي ایي ثـػاىِت تبصؼی فْق هؼؿى گْیبی ژؿفٌبی اًؼیيَ ی هٌتنکیْ ًینت. چْى ثَ ًظـ 

 . اٍل ػؿ کبؿ امت:  ىـٓ تؼییي کٌٌؼٍاّ ػؿ ُّلَ ی ًِبیی یک 

ایي هِوتـیي ػؿك کتبة ُيتن امت کَ ثب ایي رولَ «. اٍْل ُوَ چیق ؿا ثَ موت آى هی کيؼ ًیـّی»

فنبػ ًْػی هْلؼیت آفهبیيی ؿا « فنبػ ُـ صکْهتی ػوْهًب ثب فنبػ اٍْل آى ىـّع هی ىْػ.»آغبف هی ىْػ: 

ؿػ کَ اٍل ّ تَوین گیـی ػؿ ایي هْ-پؼیؼ هی آّؿػ کَ ػؿ آى ًفْؽ ثَ ّصؼِت غیـلبثل فنِظ ٕجیؼت

ُویي کَ اٍْل صکْهت فبمؼ ىؼ ثِتـیي لْاًیي ُن »کؼاهیک ؿکي اٍلی ایي تْبػ امت هوکي هی گـػػ. 

« ثؼ هی ىْػ ّ ػلیَ ػّلت ثـهی گـػػ؛ ّ ّلتی اٍْل مبلن ثبىؼ لْاًیِي ثؼ ُن احـ لْاًیي عْة ؿا ػاؿػ.

مبفهبى آى اٍالس ىْػ ّ یب  ُـ ػّلتی هی تْاًؼ ثَ ػّ ٕـیك تغییـ کٌؼ. ػؿ ٍْؿتی کَ( »00)کتبة ُيتن، 

ایٌکَ مبفهبى آى فبمؼ گـػػ. اگـ اٍْل عْػ ؿا صفِ کـػٍ ثبىؼ ّلتی مبفهبى آى تغییـ کٌؼ ایي اهـ ػلیل ثـ 

ایي امت کَ اٍالس هی ىْػ ّلی اگـ اٍْل عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ ثبىؼ ّ مبفهبى تغییـ کٌؼ، ػلیل ثـ فنبػ 

یبی گؾاؿ اف صبلِت ّّؼیِت آفهبیيگـی ثَ صبلت ػوْهِی ( ایي ثَ ّّْس گ01ْاّمت. )کتبة یبفػُن، 

امت کَ  اٍل ُـگًَْ اٍالس )چَ ػؿ هنیـ عْة ّ چَ ثؼ( ػؿ ٕجیؼت ػّلت امت. ثٌبثـایي ػؿ ّالغ ایي

ػؿ تضلیل ًِبیی ػلت پیيـفت ىکل ُب ّ هؼٌبی آًِب هضنْة هی ىْػ. تب صؼی کَ تَْؿ کالمیک اف 

امت  اٍلقاؿه هی ػُؼ، عِْػ احـثغيی( ثبیؼ ّاؿًَّ گـػػ. ایي ىکل ّ هضتْا )ىکل آى چیقی مت کَ گ

هبػاهی کَ »کَ ثَ ایي هؼٌب ىکِل صمیمِی آى ىکِل ظبُـی، یؼٌی ٕجیؼت صکْهت، هضنْة هی ىْػ. 

صکْهت اٍْل عْػ ؿا اف ػمت ًؼاػٍ امت کوتـ اتفبق هی افتؼ کَ لْاًیي ثؼ ثيْػ. اپیکْؿ ػؿ ایي هْؿػ 

 ( 00)فَل ُيتن، « گْیؼ: ىـاة فبمؼ ًيؼٍ ثلکَ عوـٍ فبمؼ گـػیؼٍ امت.ّـة الوخلی ػاؿػ کَ هی 

ًوی ىْػ، ثلکَ ]ایي تبحیـگؾاؿی[ ػؿ صؼّػ هؼّیٌی اتفبق  تبحیـگؾاؿی ٕجیؼت ثـ اٍلالجتَ هنلوًب ایي هبًغ اف 

یي ػؿ هی افتؼ. ػؿ غیـ ایي ٍْؿت فِن ایي ًکتَ ػىْاؿ عْاُؼ ثْػ کَ هٌتنکیْ چگًَْ گوبى هی ثـػ کَ لْاً
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عؼهت صفِ یب تمْیِت اٍل ُنتٌؼ. الفهَ ی ایي لْاًیي اػتـاف ثَ عَیََ ی تجؼی ّ هٌمبػ آًِبمت: آًِب 

تٌِب ػؿ صیَٖ ای کَ آًِب ؿا علك کـػٍ فؼبل ُنتٌؼ، ًَ ثَ ُقاؿاى ػلیل تَبػفی ّ ثیـًّی، ثلکَ ثیو اف ُـ 

صکن هی ؿاًؼ ّ صتی هؼٌبیيبى ؿا ُن تؼییي  چیق ثَ عبٕـ ػلیل ثٌیبػیٌی کَ ]ثـ آى ػالیِل تَبػفی ّ ثیـًّی[

هی کٌؼ. ثؼیي تـتیت هْلؼیتِبی هضؼّػی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ آًِب لْاًیي کَ لـاؿ امت آػاة ّ اعاللیبت ؿا 

تؼاؿک ثجیٌٌؼ ػؿ ثـاثـ عِْػ آػاة ّ اعاللیبت ثی لؼؿت اًؼ، ّ ػلیَ غبیتی ثـهی گـػًؼ کَ لـاؿ امت ثَ آى 

لیبت لْاًیٌی کَ ثـعالف اُؼاف آًِب ُنتٌؼ ؿا ؿػ هی کٌٌؼ. ُـچمؼؿ ُن همبینَ عؼهت کٌٌؼ ـ آػاة ّ اعال

ػؿ  اٍل تؼییي کٌٌؼگِیای کَ هی عْاُن اؿائَ ػُن عٖـًبک ثبىؼ، هی تْاًن ثب اصتیبٓ توبم ثگْین، ًِْع ایي 

ػُؼ، لبثل  صکْهت ؿا ثَ صیَٖ ی تبحیـهٌؼِی تجؼی ّ پبییي تـی صْالَ هی ٕجیؼت، تؼّیٌی کَ ُّلَ ی ًِبیی

ًنجت هی ػُؼ؛ تؼّیٌی کَ  التَبػ ػؿ ُّلَ ًِبیی ثَهمبینَ امت ثب ًْع تؼییي کٌٌؼگی ای کَ هبؿکل 

ؿا هـثْٓ ثَ صیَٖ ی تبحیـهٌؼی تجؼی ّ پبییي تـی هی ػاًؼ. ػؿ ُـ ػّ هْؿػ ٍضجت ثـ مـ ّصؼتی  میبمت

ایي تؼییي کٌٌؼگی ثَ ػٌَـ تؼییي  مت کَ هی تْاًؼ ُوگْى ّ یب هتٌبلِ ثبىؼ. ثب ایٌضبل ػؿ ُـ ػّ هْؿػ،

ىًْؼٍ ػاهٌَ ی گنتـػٍ ای اف تبحیـگؾاؿی ؿا هی ثغيؼ، هٌتِب یک تبحیـگؾاؿی کَ ُوْاؿٍ تجؼی ّ هبػّى 

 امت. 

، یؼٌی هیبى گًَْ ىٌبمی ّ تبؿیظ، ؿا آىکبؿ ؿّس المْاًیيایي تفنیـ ّصؼتی ّالؼی هیبى ثغو اّل ّ ػّم 

هی هبًٌؼ: ثغو ػّم کَ ثنیبؿ هتٌْع امت ّ ثضج آة ّ ُْا، عبک، هی کٌؼ. ثب ایٌضبل یک هيکل ثبلی 

تزبؿت، ّ ػیي ؿا هٖـس هی کٌؼ، یمیًٌب اٍْل تبفٍ ّ صتی ثیمبػؼٍ ای ؿا ثیبى هی کٌؼ، کَ ایي هغبلف 

 ّصؼتی امت کَ آى ؿا ىـس ػاػین.

ی ىْػ. پیو اف آة ّ ُْا اربفٍ ػُیؼ هـّؿی ػاىتَ ثبىین ثـ ػْاهل تؼییي کٌٌؼٍ ی تبفٍ ای کَ ثَ هب اؿائَ ه

)کتبة چِبؿػُن( ػٌَـ صبئق اُویت ػیگـی ُنت کَ ػؿ هْالغ گًْبگْى ّ ثغًَْ ػؿ کتبة ُيتن ثَ 

ثنتگی ػاؿػ. یک  . ٕجیؼِت یک صکْهت ثَ ّمؼت رغـافیبیِی اهپـاتْؿِی آىاثؼبػ ػّلتآى امتٌبػ هی ىْػ: 

ػّلت ّمیغ امتجؼاػی عْاٌُؼ ثْػ.  ػّلت کْچک، روِْؿی عْاُؼ ثْػ؛ یک ػّلت هتْمٔ ملٌٖتی ّ یک

ػؿ ایٌزب تؼییي کٌٌؼگی ای ؿا هی یبثین کَ ثَ ًظـ لْاًیي تبؿیظ ؿا ثـ ُن هی فًؼ، چْى رغـافیبمت کَ 

ػؿ هْؿػ ىکِل آى تَوین هی گیـػ. ػبهل آة ّ ُْا ایي ثضج ؿا تمْیت هی کٌؼ، چْى ایي ثبؿ ایي  هنتمیوًب

ا تمنین هی کٌؼ، امتجؼاػُب ػؿ فیـ آموبى مغت ّ عيي ىکل هی هیقاى گـهبی ُْامت کَ اهپـاتْؿی ُب ؿ

گیـًؼ ّ صکْهت ُبی هیبًَ ؿّ ػؿ آة ّ ُْای هؼتؼل، ّ ایي ػبهل تؼییي هی کٌؼ کَ کؼام هـػهبى آفاػ ّ 
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« اهپـاتْؿی آة ّ ُْا ًغنتیي ّ ًیـّهٌؼتـیِي اهپـاتْؿی ُبمت.»کؼام ثٌؼٍ عْاٌُؼ ثْػ. هب آهْعتَ این کَ 

هٌبمت کَ ثَ ( اهب ػؿ ػیي صبل ایي ًکتَ ؿا ًیق فـاگـفتَ این کَ هی تْاى ثب لْاًیٌی 01ػُن، )کتبة ًْف

آى ]اهپـاتْؿی[ تکیَ ػاؿػ اًنبى ُب ؿا اف تبحیـات آى هضبفظت ًوْػ. مپل یک ػلت تبفٍ ؿط هی  هبفاػُبی

ثبىؼ یب ثبیـ،  کَ تْمٔ یک هلت اىغبل ىؼٍ امت. ثنتَ ثَ آًکَ عبکو صبٍلغیق ٕجیؼِت عبکیًوبیؼ: 

ّٖش،  صکْهِت آى صکْهِت یک ًفـ یب چٌؼ ًفـ عْاُؼ ثْػ؛ ثنتَ ثَ ایٌکَ کُْنتبًی ثبىؼ یب پٌِؼىت ّ هن

اللین ثبىؼ یب رقیـٍ، آفاػی یب ثٌؼگی ؿا ثـ آى هنلٔ هی یبثین. اهب ػؿ ایٌزب ُن ػلیتی کَ اؿائَ هی ىْػ هی 

ؼ کَ هـػم تْاًنتَ اًؼ ػؿ آى فؿاػت کٌٌؼ ًَ آًِبیی کَ فهیٌِبی فؿاػتی فهیي ُبیی ُنتٌ»تْاًؼ عٌخی گـػػ: 

یب ؿّس ػوْهی یک هلت ؿا آػاة ّ ؿمْم ّ اعالق  ( صبل1)کتبة ُزؼُن، « ٕجؼًب امتؼؼاػ فؿاػت ػاؿًؼ.

ػاؿین کَ ثَ مبیـ تبحیـات اّبفَ هی ىًْؼ؛ مپل تزبؿت ّ پْل، ّ ػؿ ًِبیت ػیي. ثَ ػىْاؿی هی تْاى اف 

نت، ُوچٌبًکَ هٌتنکیْ مؼی هی کٌؼ ملنلَ اٍْلی ؿا کَ ثْٖؿ رؼاگبًَ کيف اصنبك آىفتگی ػّؿی ر

هـػهبى تضت »کـػٍ امت ثَ ػلت ثـىوـػ ّ مپل آًِب ؿا ثـ ؿّی ُن ثیبًجبفػ تب ثَ ًظوی ثـتـ ػمت یبثؼ. 

ة )کتب« تبحیـ ػلل گًْبگًْی لـاؿ هی گیـًؼ؛ آة ّ ُْا، ػیي، لْاًیي، لْاػؼ صکْهت، ػمجَ ُب، اعالق، ػـف

( ّصؼت یک لبًْى ژؿف ػؿ ایٌزب ثَ تکخـی اف ػلتِب تجؼیل ىؼٍ امت. توبهیت ػؿ یک فِـمت 1ًْفػُن، 

 هْوضل گيتَ امت. 

ًوی عْاُن ایٌْٖؿ ثٌوبین کَ لَؼ ػاؿم ایي ثی ًظوی ؿا ّاػاؿم کَ ُوچْى یک ًظن ظبُـ ىْػ ّ ثَ ایي 

عبٕـًيبى کٌن کَ اغلت هی تْاًین ػؿ ایي ىیٍْ هٌتنکیْ ؿا اف عْػه ًزبت ػُن. ثلکَ ثبیؼ ثْٖؿ عالٍَ 

ثی ًظوی چیقی ؿا ثیبثین کَ لَؼ ػاؿػ ثَ یک ًظن ًقػیک ىْػ، ًظوی کَ ثب آًچَ پیيتـ ثـلـاؿ ىؼٍ ثْػ 

 ثیگبًَ ًینت.

فی الْالغ آًچَ ػؿ هْؿػ اکخـیت ایي ػْاهل لبثل ؽکـ امت ـ ػْاهلی کَ یب ٕجیؼت صکْهت ؿا تؼییي هی 

فیبیی، آة ّ ُْا، عبک( ّ یب ىوبؿ هؼیٌی اف لْاًیٌو ؿا ـ ایي امت کَ آًِب ثـ ؿّی کٌٌؼ )ًظیـ ّمؼت رغـا

ػول هی کٌٌؼ. ًوًَْ ی آة ّ ُْا ؿا ػؿ ًظـ ثگیـیؼ. آة ّ ُْای گـم  ثْٖؿ غیـ هنتمینهّْْػيبى ٍـفًب 

ّ ُْا عْػ ثَ عْػ فـػ هنتجؼ ثَ ّرْػ ًوی آّؿػ، ُوبًْٖؿ کَ آة ّ ُْای هؼتؼل پبػىبٍ ًوی مبفػ. آة 

اًنبًِب تبحیـ هی گؾاؿػ، ثب یک فیقیْلْژی کَ مـصؼات ؿا ّمؼت هی ثغيؼ یب علك ّ عْی  ٍـفًب ثـ

ػولکـػه هِـ ثنتَ ثَ ًضٍْ ی هضؼّػ هی کٌؼ ّ ثؼیي ّمیلَ ثـ صنبمیت کلی فـػ تبحیـ هی گؾاؿػ، ّ 

ُنتٌؼ کَ  هيـّٓ هی ىًْؼ. اًنبًِبیی کَ چٌیي مبعتَ ّ ًیبفُب ّ توبیالت عبٍی ؿا ثـ فًؼگی اّ هی فًؼ
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اصتیبربت هغتلف ػؿ آة ّ ُْاُبی هتفبّت آػاة هغتلف »هنتؼؼ لْاًیي ّ صکْهتِبی عبً عْػ اًؼ. 

( 01)کتبة چِبؿػُن، « فًؼگی ؿا تْلیؼ هی کٌؼ، ّ ایي آػاة هتٌْع النبم هغتلف لْاًیي ثَ ّرْػ آّؿػٍ اًؼ.

آعـیي هؼلْل ػؿ یک فًزیـٍ ی کلی هضنْة هی ثؼیي تـتیت لْاًیٌی کَ تْمٔ آة ّ ُْا پؼیؼ هی آیٌؼ 

ػـف »ىًْؼ. فًزیـٍ ای کَ ًمَٖ اتَبل هیبًی اه، یؼٌی آًچَ هضَِْل آة ّ ُْامت ّ ػلِت لْاًیي امت، 

( ثَ ػبهل 01ًْفػُن،  امت. )کتبة« آػاة ّ ؿمْم ّ اعالق»امت کَ غیـ اف  (manière de vivre)« فًؼگی

بی صبٍلغیق ثـای صکْهت یک ًفـ ثَ تٌِبیی هٌبمت ثبىٌؼ، ثَ ایي ًگبُی ثیبًؼافین: اگـ فهیي ُ عبک

عبٕـ امت کَ ػُمبى ػؿ آًزب پـ کبؿ امت ّ ثبثت کْىو ُبیو ػؿآهؼ عْثی ػؿیبفت هی کٌؼ ّ هی تْاًؼ 

: ایي ػبهل هنتمیوًب ثـ لْاًیي احـگؾاؿ ًینت ثلکَ ثب هیبًزی گـِی آػاة ّ تزبؿتمـه ؿا ثبال ثگیـػ. 

( ثؼؼ ُن 0)کتبة ثینتن، « ػؿ ُـ رب تزبؿت ؿّاد ػاؿػ ؿفتبؿ هـػم آًزب هالین امت.»ی کٌؼ: ؿفتبؿُب ػول ه

ٍضجت ثـ مـ ؿّس هنبلوت آهیق تزبؿت، تٖبثك اه ثب ثـعی صکْهت ُبی ثغًَْ، ّ هغبیـتو ثب 

ي ، ثَ ًظـ هی ؿمؼ ثغيی اف ػبلوی ػیگـ ثبىؼ ّ هتفبّت اف ایػیيثـعی ػیگـ ثَ هیبى هی آیؼ. ػؿ هْؿػ 

ػْاهل کبهاًل هبػی؛ ثب ایٌضبل ثَ ُوبى ىیٍْ ػول هی کٌؼ: ثب اؿائَ ی ىیٍْ ُبی فینت لبًْى ّ تؼمیت 

اعالق ثَ یک هلت. صکْهت ؿا تٌِب اف ًمَٖ ًگبٍ ؿفتبؿ ىِـًّؼاى ّ ؿػبیب هی ًگـػ. ملَٖ ی تـك امت کَ 

ثَ عْثی ثب یک صکْهت  ملَٖ ی اعالق ػؿ ػیي هنیضی آى ؿا  امتجؼاػ هی کٌؼ.ػیي هضوؼی ؿا هنتؼؼ 

هب ؿػبیت صمْق میبمی ػؿ صکْهت ّ ؿػبیت صمْق هلتِب ػؿ رٌگ ؿا ثَ هنیضیت »هؼتؼل ّفك هی ػُؼ: 

( اهب ایي ملنلَ ػلت ُب، ػؿمت ّلتی کَ ثـ صکْهت ػول هی کٌٌؼ 1)کتبة ثینت ّ چِبؿم، « هؼیْى این.

ًبُوغْاًی هی ىًْؼ، ّ ثـ ؿّی یک ًمَٖ ی ّ لْاًیي ؽاتی اه ؿا تؼییي هی ًوبیٌؼ، ظبُـًا اف امبك ػچبؿ 

هيتـک ثَ ُن ًقػیک هی ىًْؼ: ػـف، اعالق، آػاة ّ ؿمْم، ّ اصنبك ّ کٌيی کَ ثَ اًنبًِبیی کَ ػؿ 

 للوـّ اهپـاتْؿی آًِب هی فیٌؼ هی ثغيٌؼ. 

هـػهبى »هی ًبهؼ؛ اّ هی ًْینؼ  تؿّس یک هّلاف تـکیت ایي ػْاهل آى چیقی مـثـهی آّؿػ کَ هٌتنکیْ 

اف ایٌزب ؿّس »ّ مپل ًتیزَ هی گیـػ « تضت تبحیـ ػلل گًْبگًْی لـاؿ هی گیـًؼ؛ آة ّ ُْا، ػیي، ّ الظ.

 ( 1)کتبة ًْفػُن، « ػوْهی یک هلت ىکل هی گیـػ.

ؼیٌی ًتیزَ اف ایي لـاؿ امت: آػاة ّ اعالق، ؿّس ػوْهی یک هّلت امت کَ یب ىکل صکْهت ّ یب ىوبؿ ه

 آیب ایي یک تؼییِي آىٌب ًینت؟اف لْاًیي آى ؿا تؼییي هی کٌؼ. مپل مْالی کَ پیو هی آیؼ ایي امت کَ 

ًکتَ ای ؿا یبػآّؿ هی ىْم کَ ػؿثبؿٍ اٍل یک صکْهت ّ ژؿفٌبی صیبت اًْوبهی اًنبًِب کَ ]ایي اٍل[ 
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همتْیبت میبمی اه، ثلکَ اف صکْهت، یؼٌی  ىکِلثیبًگـ آى امت عبٕـ ًيبى کـػم. اٍل ًَ اف ًمَٖ ًظـ 

ػؿ ّالغ اٍل ثیبى میبمِی ؿفتبؿ اًْوبهی ی آى یؼٌی عبمتگبٍ ُبی آى لبثل فِن امت؛ هضتْاًمَٖ ًظـ 

یب ثَ ػجبؿت ػیگـ، ثیبى میبمِی آػاة ّ ؿمْم ّ اعاللیبتيبى، ّ ُوبى ؿّس ىبى.  اًنبًِب هضنْة هی ىْػ

صکْهت آى اٍِل  یبت یب ؿّس یک هّلت مبفًؼٍ ی ؽاِتهنلوًب هٌتنکیْ ػیًٌب ًوی گْیؼ کَ آػاة ّ اعالل

امت. ثلکَ ًمَٖ آغبف عْػ ؿا اٍْل ثَ ػٌْاى َاىکبِل ًبِة صکْهت لـاؿ هی ػُؼ: صمیمِت آًِب ػؿ فنبػىبى 

آػاة ّ ؿمْم ّ اعاللیبت ثَ ْٕؿ هْحـی اف ػمت ؿفتَ ثبىؼ، ؿّىي امت کَ  اٍلّلتی ًوبیبى هی ىْػ. 

آًِب ممْٓ یب ؿمتگبؿی آى اٍل ُنتٌؼ. روِْؿی ای ؿا ػؿ ًظـ ثگیـیؼ کَ  :ربی آى اٍل ؿا هی گیـًؼ

فْیلت ؿا تـک گفتَ ثبىؼ: ػیگـ ثـای لْبتو اصتـاهی ثبلی ًوی هبًؼ، ًَ ثـای مبلوٌؼاًو، ًَ صتی ثـای 

( 2)کتبة ُيتن، « آًزب ػیگـ چیقی تضت ػٌْاى آػاة، ًظن،  یب فْیلت ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت.»ىُْـاى. 

امت ػىْاؿ عْاُؼ ثْػ. ًظـی ثَ ؿّم ثیبفکٌین:  آػاة ّ ؿمْم تي ایٌکَ آى اٍل )فْیلت( ثیبًگـػیگـ گف

ؿّم هبًٌؼ یک »ػؿ ػاػؿمی ُب ّ ًبکبهی ُبیو، ثب ؿّیؼاػُبیی کَ توبم ىکل ُبی آى ؿا ثَ لـفٍ ػؿآّؿػ: 

)کتبة ُيتن، .« کيتی ثْػ کَ ػؿ ْٕفبى صْاػث ػّ لٌگـ آى ؿا ًگبٍ هیؼاىت: یکی هؾُت ّ ػیگـی اعالق

ٌُْف ُن اغلت هلل اؿّپب تضت تبحیـ صکْهت اعالق ّ »( ػمت آعـ، ػّلتِبی هؼؿى ؿا ػؿ ًظـ ثگیـیؼ: 01

( ّ ایي آًِب ؿا اف امتجؼاػ کَ پیيتـُب ثغيًب ثـ لْاًیي آًِب صبکن ثْػ 8)کتبة ُيتن، « ؿمْم فًؼگی هی کٌٌؼ

ؿػ کـػ کَ آػاة ّ اعاللیبت ػاهٌَ ای ّمیغ تـ ّ صفِ هی کٌؼ. چگًَْ هی تْاى ثـ ایي ثـػاىت تـػیؼ ّا

گنتـػٍ تـ اف اٍل ػاؿًؼ ّ ىبلْػٍ ّ ربیگبٍ ّالؼی آى هضنْة هی ىًْؼ، ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ثَ ًظـ هی ؿمؼ 

یک صکْهت اؿائَ هی ىْػ؟  ٕجیؼتّ  اٍْلّ هیبى  لْاًیي ّ آػاة ّ اعالقػیبلکتیک یکنبًی هیبى 

لْاًیي هنتمـ هی ىًْؼ، صبل آًکَ آػاة ّ ؿمْم ؽاتًب ّ فٖـتًب رـیبى ػاؿًؼ ّ اف یک ؿّس ػوْهی ًيبت »

هی گیـًؼ؛ ػؿ صبلی کَ لْاًیي هٌجؼج اف ًِبػُبیی ثغًَْ ُنتٌؼ. ثـاًؼاعتي ؿّس ػوْهی ثنیبؿ عٖـًبکتـ 

( فِن ایي ًکتَ ػىْاؿ امت کَ چـا تغییـ آػاة ّ 02)کتبة ًْفػُن، « اف ػگـگًْی ًِبػُبی عبً امت.

اعاللیبت عٖـًبکتـ امت اف تغییـ لْاًیي اگـ آػاة ّ اعاللیبت ًنجت ثَ لْاًیي ُوبى اؿرضیتی ؿا ػاىتَ 

اف ایٌزب ایؼٍ ای هٌتذ هی   1.یؼٌی تؼییي کـػى آًِب ػؿ تضلیل ًِبییثبىٌؼ کَ اٍل ًنجت ثَ ٕجیؼت ػاؿػ: 

ُـ هـػهی ثَ آػاة ّ »ْیلِت اّلیَ ای ؿا ثَ آػاة ّ اعاللیبت ًنجت هی ػُؼ. اگـ ىْػ کَ اغلت ًْػی ف
                                                           

1
امذ دس ٌمً ی جُامع، کً عثاستىذ اص اتحاد ارٌان، یک شخصیت مشتشک شکل می گیشد. ایه سَح کلی شیُي ای اص اوذیشیذن سا اوتخاب می کىذ کً پی» - 

حکُمت می  ىٍاییصوجیشي ای اص علتٍای وامحذَد است کً طی قشن ٌا تکثیش َ تشکیة می شُوذ. اص آوجا کً ایه حال َ ٌُا مفشَض َ پزیشفتً شذي است، تً ت

آن مشتُط است َ کىذ،  َ ٌش آوچً حاکمان، قاضیان َ مشدم اوجام می دٌىذ َ تصُس می کىىذ، چً تا ایه حال َ ٌُا تستیضد چً اص آن پیشَی کىذ، ٌمُاسي تً 

 (.(Mes Pensées« حتی تش َیشاوی کامل آن جامعً ویض تفُق داسد.
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( ثَ ایي عبٕـ امت 00)کتبة ػُن، « ؿمْم عْػ ثیيتـ پبیجٌؼ امت ّ آًِب ؿا ثیيتـ اف لْاًیي ػّمت هی ػاؿػ

تبهیي ّفبػاؿی آػاة ّ ؿمْهيبى ثـای »کَ ایي آػاة ّ ؿمْم ؿیيَ ػاؿتـ ّ افلی تـًؼ. ػؿ هیبى ؿّهیبى اّلیَ 

( ثؼؼُب ّلتی ثَ ػًجبل آػاة ّ 01)فَل پبًقػُن، « ثـػٍ ُب کفبیت هی کـػ ّ ًیبفی ثَ لْاًیي ًؼاىتٌؼ.

اعاللیبت ثْػًؼ ثَ لبًْى اصتیبد پیؼا کـػًؼ. ّ ػؿ هیبى هـػهبى اثتؼایی اگـ آػاة همؼم ثـ لْاًیي امت ّ 

ىکل ّ «. بمتگبُيبى ؿا اف ٕجیؼت هی گیـًؼع»( ثَ ایي عبٕـ امت کَ 01اّلْیت ػاؿػ )کتبة ُزؼُن، 

ىوبیل ملْکی کَ ثَ ًضْ میبمی ػؿ اٍل ثیبى هی ىْػ هی تْاًؼ ثَ ایي هجٌبی غبیی تملیل یبثؼ. ایي هجٌبی 

 غبیی کَ هٌتنکیْ هْلفَ ُبی ؽاتی اه ؿا ثَ ٍْؿت آة ّ ُْا، عبک، ػیي، ّ الظ فِـمت هی کٌؼ. 

ى آػاة ّ اعاللجبت ّ اٍلْ ػلیِت ػّؿِی غـیجی ؿا ًیق هیبى ایي ثَ ًظـم هی ؿمؼ کَ ایي لیبك ؽاتی هیب

پیو هی ًِؼ، ػلیتی کَ ػؿ ًگبٍ ًغنت هکبًیکی ثَ ًظـ هی ؿمؼ. ػؿمت امت کَ آة ّ ُْا ّ عبک  ػْاهل

ّ غیـٍ لْاًیي هؼیٌی ؿا تؼـیف هی کٌٌؼ. اهب هی تْاًٌؼ تْمٔ لْاًیي عٌخی ًیق ثيًْؼ، ّ توبم ٌُـ لبًْى 

ثیي ًیق ُویي امت کَ ثـ ؿّی ایي ّـّؿت کبؿ هی کٌؼ تب آى ؿا فـّکْثؼ. اگـ ایي ؿاُکبؿ گؾاؿ ؿّىي 

امت، ّ ایٌکَ ثْٖؿ کبهل ػؿ  غیـهنتمینثل  هنتمیناهکبى پؾیـ امت ثَ ایي عبٕـ امت کَ ایي تؼّیي ًَ 

لت ّاؿػ ثَ توبهیت ػّ اٍلآػاة ّ ؿمْم ّ ؿّس یک هلت میـ هی کٌؼ ّ ثب آى پیْمتَ امت، ّ اف ٕـیك 

هی ىْػ؛ کَ ایي اٍل ُوبًب اًتقاع میبمی ّ ثیبى آػاة ّ ؿمْم ّ اعاللیبت امت. ثب ایٌضبل اف آًزب کَ 

ػؿّى ایي توبهیت کٌيی اف مْی ٕجیؼت ثـ ؿّی اٍل اهکبى پؾیـ امت، ّ ثَ ُویي ًضْ کٌو لْاًیي ثـ 

ی تؼزت ًینت کَ آة ّ ُْا ثَ ربؿّی آػاة ّ اعاللیبت ّ ػؿ ًتیزَ ثـ ؿّی هْلفَ ُب ّ ػلل آًِب، لؾا 

 . لْاًیي ًفْؽ کٌؼ

هی ػاًن کَ هنبئل هتمبثلی ثـ ػلیَ هي هٖـس عْاُؼ ىؼ ّ هتِن هی ىْم ثَ ایٌکَ ػؿ کبؿ هٌتنکیْ تيکیک 

ؿّا ػاىتَ ام. ثب ایٌضبل توبهی ؿػیَ ُبیی کَ ٕـس عْاٌُؼ ىؼ آىکبؿکٌٌؼٍ ی چیقی رق ایي تٌِب ًکتَ 

 ّالؼی. اهب ثَ ػمیؼٍ ی هي ایي اثِبم ػؿ کبؿ هٌتنکیْ اهـی آػاة ّ اعاللیبتّ  ٍلا ًینتٌؼ: اثِبم ػؿ هفبُین

امت. ایي اثِبم ثَ ْٕؿ تْاهبى ثیبًگـ عْامت اّ ثـای اؿائَ ی ثیيتـیي ّّْع ّ ّـّؿت صـکت ثَ موت 

صکْهت  اه امت. فیـا اگـ پٌَِ ی ٕجیؼِت یک اًتغبةتبؿیظ ّ ًیق ثَ یک هؼٌب گْیبی ًبتْاًی اّ ػؿ گفتِي 

ُِ اّلْیِت -ُویيَ ثَ ّّْس ّ ثب ػلت تؼـیف ىْػ، اگـ ػیبلکتیِک ّصؼِت ٕجیؼت اٍل ّ تٌبلِ، ّ فـ

اٍل، ُـ ػّ ثَ ؿّىٌی اف هخبلِبیو امتغـاد ىًْؼ، هفِِْم اٍل ّ هفِِْم آػاة ّ اعاللیبت هجِن ثبلی هی 

 هبًٌؼ. 
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ـِ ىـایٔ ّرِْػ یک صکْهت امت، ّ فًؼگی ّالؼی اًنبى ُب ؿا ثَ ػٌْاى فهیٌَ ی اًْوبهی  گفتن اٍلْ ثیبًگ

اه ػاؿػ. ػلیت ُبی هْافِی ثغو ػِّم ؿّس المْاًیي هْلفَ ُبی ایي فًؼگی ّالؼی ـ یؼٌی ىـایٔ ّالؼی 

اة ّ اعاللیبت عالٍَ هی هبػی ّ اعاللِی ّرْػ یک صکْهت ـ ؿا ثـ هب آىکبؿ هی کٌؼ، ّ آًِب ؿا ػؿ آػ

ثَ هٌََ ظِْؿ هی ؿمؼ. اهب هيبُؼٍ ی گؾاؿ اف آػاة ّ اعاللیبت ثَ اٍل ػىْاؿ امت،  اٍلکٌؼ کَ ػؿ 

هوقّد هی ىًْؼ. ُویي ػجبؿاتی  اٍلیؼٌی اف ىـایٔ ّالؼی ثَ القاهبت میبمِی ىکل یک صکْهت، کَ ػؿ 

ثَ  ثیبى، گْیبی ایي ػىْاؿی اًؼ ـ چْى ایي ؼآػاثی کَ ػؿ اٍل ثیبى هی ىًْکَ هي ثَ کبؿ هی ثـم، ًظیـ 

ًْػی ػچبؿ ػّپبؿگی هیبى عبمتگبٍ )آػاة ّ اعاللیبت( ّ همتْیبِت غبیتو )ىکِل صکْهت( امت. توبم 

اثِبم هْرْػ ػؿ کبؿ هٌتنکیْ ثب ایي تٌو ػؿ اؿتجبٓ امت. اّ ػؿک هی کـػ کَ ّـّؿت تبؿیظ ؿا تٌِب 

کبل هی تْاى هْؿػ هؼالَ لـاؿ ػاػ ّ ػؿ ػیبلکتیِک ایي ّصؼت ثـصنت آىکبل آى ّ ىـایٔ ّرْػی ایي اى

ػمتَ ثٌؼی هی کٌؼ کَ ػؿ ّالغ عْػىبى اف یکنْ ػؿ آػاة ّ اعاللیبت رنت. اهب اّ ُوَ ی ایي ىـایٔ ؿا 

تْمٔ ىـایٔ ّالؼی ثَ ّرْػ هی آیٌؼ ّ ثب ایٌضبل هفِْهيبى هجِن ثبلی هی هبًؼ )تـکیت توبم ایي ىـایٔ 

]ػمتَ ثٌؼی هی  ّ اف ػیگـ مْ ػؿ اٍللیبت چیقی رق ثـُن اًجبىتي اف آة ػؿًوی آیؼ(؛ ػؿ آػاة ّ اعال

کٌؼ[؛ کَ هیبى عبمتگبٍ ُبی ّالؼی آى ّ همتْیبت ىکِل میبمی ای کَ ثبیؼ ثؼاى صیبت ثغيؼ تمنین ىؼٍ 

ِبم ًقػ . عْاُن گفت کَ ایي تٌبلِ ّ ایي اثّ ػؿ اغلت هْاؿػ تٌِب ثـ ایي همتْیبت تکیَ هی کٌؼامت، 

هـػی کَ ثـصنت هفبُین ػّؿاًو هی اًؼیيؼ ارتٌبة ًبپؾیـ امت ّ ًوی تْاًؼ اف ػاًيی کَ ػؿ آى ٌُگبم 

هنتمـ ثْػ فـاتـ ؿّػ. ٍـفًب آًچَ هی ػاًؼ ؿا مـروغ هی کٌؼ ّ لبػؿ ًینت ػؿ ىـایٖی کَ تٍْیف هی کٌؼ 

ایي ػؿمت امت. ّ  2هل ثبىؼ.کبالتَبػ میبمی یک ّصؼت ژؿف تـ ؿا ثزْیؼ، اهـی کَ ىبیؼ هتْوي یک 

الجتَ ایي ؿا ُن ثبیؼ گفت کَ هٌتنکیْ ًغنتیي کنی ثْػ کَ ّوي یک هفِْم پـػافی ػؿعيبى اف تبؿیظ، 

 ِّ آػاة ّ ؿمْم للوـّیی تب آًقهبى تبؿیک ؿا تؼـیف ّ تجییي کـػ ّ ثب هفِْهی هجِن ًْؿی ثـ آى افکٌؼ: للوـ

 .هِی آػهیبى ػؿ ًنجت ىبى ثب ٕجیؼت ّ ثب گؾىتَؿفتبؿ اًْوب ، ّ ػؿ پل آى للوـّّ اعاللیبت

اهب ػؿّى اّ هـػی ثَ غیـ اف ػبِلن ّرْػ ػاؿػ کَ ثـ ایي اثِبم فبئك هی آیؼ. هـػی اف یک صقة میبمی کَ 

ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، تب  مَ ًْع صکْهتهيغًَب ثَ اّلْیت ىکل ُب ثـ اٍْل ىبى ًیبف ػاؿػ ّ هی عْاُؼ 

 هیبى آًِب گـػػ.     اًتغبة ایٌکَ، ػؿ پٌبٍ همتْیبت آة ّ ُْا ّ آػاة ّ اعاللیبت، لبػؿ ثَ

                                                           
2
مىتسکیُ شىاختی اص اصُل سیاسی ای کً تا ثشَت، تُلیذ، امُس مالی َ تجاست پیُوذ داسوذ وذاشت. ایه اصُل ٌىُص کشف وشذي »تىگشیذ تً گفتً ی َلتش:  - 

 «آَسد.اش سا ٌمچُن سسالً ی اسمیت دستاسي ثشَت یا ٌمچُن اصُل سیاضیاتی ویُته پذیذ  سَح القُاویهتُدوذ . . . تشای اَ واممکه تُد کً 
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