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چِ وؿی تِ عثمِ ی واضگط تؼلك زاضز؟ ایي تؿتِ تِ آى اؾت وِ ها اظ عثمِ زض هؼٌای ؾاذتاضی یا تاضیریِ
آى صحثت وٌین .هگٌَؼ ًیلؿَى ،پیطاهَىِ هفَْمِ هاضوؿیؿتیِ عثمِ تحث هیوٌس وِ زض ًَقتِّای
هاضوؽ تؿظ ًیافتِ ٍ ّنچٌاى خسالتطاًگیع اؾت.
زض اًسیكِی هاضوؽ ،عثمِ هفَْهی واًًَی اؾت .اٍ ٍ اًگلؽ زض هاًیفؿت ووًَیؿت هسػی هیقًَس وِ:
«تاضید توام خَاهغ تاوًٌَی تاضید هثاضظُی عثماتی تَزُ اؾت».
زض تحلیلّای هاضوؽ اظ ضذسازّای تاضیری ٍ تٌیاىّای التصازی پسیساضّای عثمِ ٍ هثاضظُی عثماتی
تِعَض هساٍم زض هطوع تَخِ لطاض زاضًس.
ّنچٌیي زض هتَىِ ؾیاؾیِ هاضوؽ ،عثمِ خایگاُ هوتاظی زاضز ٍ ًمكی ولیسی ایفا هیوٌسّ .سف اٍ زض
هثاضظات ؾیاؾی چیعی ونتط اظ ؾطًگَىؾاظیِ خاهؼِی عثماتی ًیؿت ٍ ًیطٍیی وِ لازض تِ تحمك ایي
ذَاؾت تاقس ًیع خع عثمِی واضگط ًیؿت .آًاى وِ هیتایؿت ؾطهایِزاضی ضا ٍاغگَى وٌٌس ــ چٌاىوِ زض
هاًیفؿت ووًَیؿت تاویس قسُ اؾت ــ واضگطاى ًَیي یا پطٍلتاضیا ّؿتٌس وِ ّنظهاى تا ؾطًگَىوطزىِ
ؾطهایِزاضی ،عثمات ضا ًیع اظ هیاى تطهیزاضًس.
تا ایيٍخَز ،هاضوؽ ّطگع ًظطیِای هتؼیي ٍ هٌؿدن پیطاهَى پسیساضِ عثمِ ًیافطیس .تطای هثال زض خلس
ؾَم ؾطهایِ ،فصل هطتَط تِ عثمِ تٌْا ووی تیف اظ یه صفحِ اؾت وِ آىّن ًاتوام تَزُ ٍ تا
خولِای اظ ٍیطاؾتاض پایاى هیگیطز« :زؾتًَیؽ زض ایيخا توام هیقَز» .زض ًتیدِ تىَیيِ ًظامهٌسِ
هحَضیتطیي هفَْم زض اًسیكِی هاضوؽ ،تِ ٍظیفِای تطای هاضوؿیؿتّا تثسیل قسُ اؾت.
ّؿتِی ًظطیِی هاضوؽ زضتاضُی عثمات زض خاهؼِی ؾطهایِزاضی ،واضگطاًیاًس وِ هالهِ اتعاض تَلیس
ًثَزُ ٍ ًاگعیطًس تا ًیطٍی واض ذَز ضا تِ ؾطهایِزاضاًی تفطٍقٌس وِ هاظازِ واض واضگطاى ضا زض لالة اضظـ
اضافی/ؾَز تصاحة هیوٌٌس .لیىي هاضوؽ ػالٍُ تط خٌثِی التصازی تِ خٌثِّای ؾیاؾی ٍ اختواػی
عثمِ ًیع هیپطزاظز .تطای ایضاحِ ایي زٍ ازضان اظ عثمِ ،هاضوؿیؿتّا هیاىِ «عثمِ زض ذَز» ٍ «عثمِ
تطای ذَز» توایع لائل هیقًَس .هاضوؽ زض فمط فلؿفِ هیًَیؿس:
قطایظ التصازی ًرؿت تؿیاضی اظ تَزُّای هطزم ضا تِ واضگط تثسیل هیوٌس .ؾلغِی ؾطهایِزاضی تطای
آىّا ٍضؼیت ٍ هٌافغ هكتطن تٍِخَز هیآٍضز .هتؼالثا ایي تَزُ زض تطاتطِ ؾطهایِزاضی تِ یه عثمِ تثسیل
هیقَز گطچِ ٌَّظ عثمِای تطای ذَز ًیؿت .زض خطیاىِ هثاضظُ […] ایي تَزُ گطز ّن آهسُ ٍ ذَز تِ
تِػٌَاى عثمِای تطای ذَز ،هتكىل هیؾاظز ٍ اظ هٌافؼی زفاع هیوٌس وِ تِ هٌافغ عثماتی تسل ذَاٌّس
قس.
پیساؾت وِ هاضوؽ زض ایيخا اظ هفَْم عثمِ زٍ هؼٌا ضا هسًظط زاضز:
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تركی تِ ػٌَاى یه هَلؼیت التصازی ٍ ترفِ زیگط یه آگاّیِ خوؼی پیطاهَى هَلؼیتی وِ تِ یه
هثاضظُی ؾیاؾی زض خْتِ هٌافغ عثماتی هیاًداهس .اؾتساللی هكاتِ ضا هیتَاى زض ّدسّن تطٍهط ٍ لَئی
تٌاپاضت یافت:
تا زضخِای وِ هیلیَىّا ذاًَازُ تحتِ قطایظ التصازیِ هَخَز ظًسگی هیوٌٌس ،وِ ؾثه ظًسگی ،هٌافغ ٍ
آهَظـقاى ضا اظ زیگط عثمات هتوایع وطزُ ٍ ایكاى ضا زض ذصَهت تا ّن لطاض هیزّس آىّا یه عثمِ ضا
تكىیل هیزٌّس .تا خاییوِ تٌْا یه اضتثاط هحلی هیاىِ ذطزُشاضػاى ٍخَز زاضز ٍ تَافمی خوؼی حَلِ
هٌافغ قاى تِ اقتطان هؿاػی زض لالة ضٍاتظ هلی یا ؾاظهاى ؾیاؾی ضاُ ًثطز ،آىّا یه عثمِ ًرَاٌّس
تَز .تٌاتطایي آىّا ًویتَاًٌس تِ ًامِ ذَز هٌافغ عثماتیقاى ضا چِ اظ عطیكِ پاضلواى ٍ چِ اظ عطیك
هؼاّسات پیگیطی وٌٌس .آىّا ًویتَاًٌس ًوایٌسُی ذَز تاقٌس تلىِ تایس ًوایٌسگی قًَس.
قطایظ التصازی هَخَزِ هكتطن هیاى ذطزُظاضػاى آًاى ضا تِ ػثاضتی تِ عثمِ تسل هیوٌس زض حالیوِ
فمساى یه ؾاظهاى ؾیاؾی تطای زفاع اظ هٌافغ عثماتیقاى اظ تثسیل آًْا تِ یه عثمِ خلَگیطی هیوٌس.
اظ ایي زٍ ًمل لَل تطًویآیس وِ تیي ًظطِ هاضوؽ ٍ آىچِ آلیي وَتطل «گطٍُ اختواػی» ٍ «ًیطٍی
ؾیاؾی» ًاهیسُ اؾت تفاٍتی ٍخَز زاقتِ تاقس .اظ ًظط هاضوؽ عثمِ تطای ذَز ًِ تٌْا تِ ٍخَز ذَز
تِػٌَاى عثمِی ٍاخس هٌافغ آگاُ اؾت تلىِ تطای عطح ٍ پیگیطی ایي هٌافغ فؼالیت ؾیاؾی هیوٌس.
یه هكرصِ ی تاضظ زیگط زض تحلیل هاضوؽ زض ضاتغِ هیاى عثمِ زض ذَز ٍ عثمِ تطای ذَز ،اظ پیف
تؼییيقسگی اؾت (خثطگطایاًِ) ،تسیي هؼٌی وِ ٍخَز عثمات التصازی ون ٍ تیف ذَز تِ ذَز تِ ظَْض
گطٍُّای اختواػی وِ تطای هٌافغقاى هثاضظُ هیوٌٌس ذَاّس اًداهیس .تصَیط ذَتی وِ زض هاًیفؿت
ووًَیؿت هیتَاى یافت خاییؾت وِ ازػا هیقَز پطٍلتاضیا (واضگطاى فالس اتعاض تَلیس) «ضطٍضتا» تِػٌَاى
یه عثمِ زض هثاضظُ تا تَضغٍاظی هتحس ذَاٌّس قس.
ایي خثطگطایی وِ زض تحلیل وَتطل هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ،ػمیسُی هي ًیع ّؿت؛ تسیيهؼٌا وِ
هاضوؽ زض ایي فمطُ زچاض اقتثاُ قسُ اؾت ٍ هٌافغ عثماتی التصازی ضطٍضتا تِ عثمِی ؾیاؾی (ؾیاؾتِ
عثماتی) ضٌّوَى ًویقَز.
تطای ایيوِ ضاتغِ هیاى عثمات التصازی ٍ عثمِ تِ هثاتِ گطٍُ اختواػی یا ًیطٍی ؾیاؾی زضن قَز
هیتَاى اظ توایعگصاضی هیكائیل ٌّطید هیاى عثمِ تِ هؼٌای ؾاذتاضی ٍ تاضیری تْطُ گطفت:
زض ضاتغِ تا عثمات اختواػی هیتَاى زٍ هؼٌی ضا هؿتفاز وطز؛ اظ ًمغِ ًظط ؾاذتاضی ،عثمات تِ هیاًدیِ
هَلؼیت ذَز زض فطایٌس تَلیس اختواػی هتؼیي هیقًَس .تسیيهؼٌا وِ وؿی هیتَاًس تِ عثمِای تؼلك زاقتِ
تاقس حتی اگط ذَز اظ آى آگاّی ًساقتِ تاقس .زض توایع تا ایي گعاضُ هیتَاى زض عثمِ اظ حیث تاضیری
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هسالِ وطز؛ گطٍُ ّای اختواػی وِ زض یه هَلؼیت اًضواهیِ تاضیری ذَز ضا تِ ػٌَاى عثمِای هتوایع اظ
زیگط عثمات زضن هیوٌٌس .یؼٌی تاقٌسگاىِ عثمِ ،تِ هیاًدیِ یه آگاّیِ عثماتی هكتطن هتوایع
هیقًَس.
توایعگصاضیِ ٌّطیف گطچِ یازآٍض عثمِ زض ذَز ٍ عثمِ تطای ذَز اؾت ٍ زض لیاؼ تا هاضوؽ ٍ تطذی اظ
هاضوؿیؿتّا تِ خثطیت هیاى تاضید ٍ ؾاذتاض ًویاًسیكس .آگاّی عثماتی وِ عثمات تاضیری ضا تطخؿتِ
هیوٌس ،لعٍها تطآهسُ اظ آگاّی تِ هَلؼیت ایي عثمات زض فطایٌس تَلیس ًیؿتٍ .ی ّنچٌیي اضتثاعی
تالفصل هیاىِ عثمِی تاضیری ٍ هثاضظُی ؾیاؾی عثمِ تطلطاض ًویوٌس .هیتَاى اًسیكیس وِ عثمات
تاضیری هیتَاًٌس حَل هَضَػاتِ زیگطی خع اظ ٍاتؿتگیّای ؾاذتاضی اػضا قىل یاتٌس ٍ یا ایيوِ
عثمات هیتَاًٌس ــ ّن اظ لحاػ ؾاذتاضی ٍ اظ حیث تاضیری ــ ٍخَز زاقتِ تاقٌس تیآًىِ ضطٍضتا
هؼغَف تِ ػَالة ؾیاؾی تاقٌس.
ٌّطیف هیاىِ عثمات ًظط التصازی ٍ تاضیری توایع لائل هیقَز .وَتطل ًظط هاضوؽ ضا تحَلِ ذَز تِ
ذَزی عثمِ زض ذَز تِ عثمِ تطای ذَز هَضز ًمس لطاض هیزّس ٍ هي هؼتمسم وِ آگاّی عثماتی ًویتَاًس
ضطٍضتا زض آگاّی زضتاضُ ی هَلؼیت ؾاذتاضی هَثط تَزُ یا هؿثةِ هثاضظُی ؾیاؾی زض خْت پیفتطز
هٌافغ عثماتی تاقس .ایيّا قالَزُی تطذی اظ هْنتطیي زالیلِ هي زضتاضُی تحلیل عثماتی ٍ ؾاظهاىزّی
ؾَؾیالیؿتی اؾت.
یىی زیگط اظ ػٌاصط پایِای ًعز اؾتیَى ضظًیه ٍ ضیچاضز ٍٍلف ـ زؾتون زض ًگاُ ًرؿت ـ ًظط
تطاًگیعاًٌسُی ػسم تكىیل عثمات اظ افطاز ٍ گطٍُّای افطاز اؾت .ضظًیه ٍ ٍٍلف هؼتمسًس وِ اظ ًظط ذَز
زض اضتثاط تا ًَقتاضّای هاضوؽ زفاع هیوٌٌس ٍ اگط واپیتال ضا ترَاًیس اظ ایي ٍالؼیت وِ هاضوؽ اغلة
هیوَقس تا عثمات ٍ افطازِ ٍالؼی ضا زض فاصلِ اظ ّن ًگاُ زاضز ،هتؼدة ذَاّیس قس.
یه هثال زض ایيتاضُ ایي صَضتتٌسیِ هاضوؽ زض خلس ًرؿت واپیتال ایي اؾت وِ «یه اًؿاى تٌْا
ظهاًی زض ًمف ؾطهایِزاض ظاّط هیقَز وِ پَل اٍ ػولىطزی ؾطهایِای زاقتِ تاقس» وِ توایعی آقىاض
هیاى فطز ّنچَى فطز ٍ ًمف التصازی لائل هیقَزّ .نچٌیي هاضوؽ تأویس هیوٌس وِ یه اًؿاى
هیتَاًس ّنظهاى ػضَِ چٌس عثمِ تاقس .ضظًیه ٍ ٍٍلف تِ ًمل لَلی اظ ًظطیِی اضظـ افعٍزُ اقاضُ
هیوٌٌس وِ هاضوؽ هسػی قسُ اؾت ،واضگطی وِ هالهِ تطذی اظ اتعاض واض اؾت ّنظهاى واضگط هعزی ٍ
ؾطهایِزاض اؾت .افعٍى تط ایي توام اػضای عثمات (تاضیری) ّنظهاى ـ تِػٌَاى هثال ـ اظ حیث هطز یا
ظى تَزى ،ضٍؾتایی ٍ قْطی تَز ى ،حتی اظ حیث ػضَیت زض ایي یا آى تین فَتثال ،هكوَل ػضَیت زض
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گطٍُّای زیگط هیقًَس .اظ ایي هٌظط تایس تِ ًظطیِی ضظًیه ٍ ٍٍلف ًگطیؿت وِ عثمات ًثایس اظ افطاز یا
گطٍُّا تكىیل قسُ تاقٌس.
خٌثكی وِ زض پیِ ٍاغگَى وطزىِ خاهؼِی عثماتی ؾطهایِزاضی ٍ تطپا زاقتيِ خاهؼِای ؾَؾیالیؿتی ٍ
تیعثمِ اؾتً ،ویتَاًس تٌْا تِ تحلیل التصازی ٍ تاضیری عثمات تؿٌسُ وٌس .تلىِ ّنچٌیي تایس تطای
ضقس عثمِی واضگط تِ تاظیگطی ؾیاؾی تا ذَزآگاّی عثماتی تطای هثاضظُ زض ضاُ هٌافغ عثماتی تىَقس.
اظ ّویيضٍ تحلیل التصازی عثمِ ضا هیتایؿت تِػٌَاىِ ًمغِی آغاظیي زض تؿیحِ ؾیاؾی لحاػ وطز .اظ
ضّگصض تحلیل عثمات اظ حیث ؾاذتاضی ،زاًكی ذلك هیقَز پیطاهَى ایيوِ گطٍُّای اًؿاًی تط هثٌای
هَلؼیت ذَز زض فطایٌس تَلیس ٍاخس چِ هٌافؼی ّؿتٌس وِ زض تضاز تا ضٍـّای ؾطهایِزاضاًِی تَلیس ٍ
تَظیغ واضِ اضافی لطاض زاضز .تسیي ؾثة وِ ایي هٌافغ تِ ذَزی ذَز تِ تثلَضِ آگاّی عثماتی ًویاًداهس ٍ
ّط زٍ ٍخِِ َّیت عثماتیِ خوؼی یا ؾاظهاى ؾیاؾی اؾت ،ؾَؾیالیؿتّا تایس فؼاالًِ زض اؾتفازُ اظ تدعیِ
ٍ تحلیل عثماتی تِػٌَاى گطاًیگاُ تطای ایدازِ آگاّی عثماتی ؾْین تاقٌس.
عثمِی واضگط زض ؾَ ئس تیف اظ ّط چٌسی قرصیتی تاضیری زض خٌثف واضگطی تِ ذَز گطفتِ اؾت .ایي
خٌثف تط پایِی تؼاضیف تاضیری هتفاٍت اظ عثمِی واضگط هیلیَىّا اًؿاى ضا تطای حوایت اظ اقىال
هرتلف ؾیاؾتِ ؾَؾیالیؿتی تؿیح وطزُ اؾت .زض زضٍى خٌثف واضگطی واضگطاى تِ آگاّی عثماتی ًائل
آهسُ ٍ تطای هٌافغ عثماتیقاى خٌگیسُاًس .تِ زالیل پطقواضی خٌثف واضگطیِ اهطٍظ اظ تیواضیِ ػمةگطز
زض ضًح اؾت .اظ تٌیازیيتطیي زالیل زض تطٍظ ایي تیواضی ایي اؾت وِ اهطٍظُ اًؿاىّا ّط چِ ووتط ذَز ضا
واضگط (اظ حیث َّیت) للوساز هیوٌٌس ٍ اظ ّویيضٍ ًویتَاى تِ تؿیحِ ؾیاؾیِ آىّا پطزاذت.
تط اؾاؼ زضن هاضوؿیؿتی اظ هٌاؾثات عثماتی ؾطهایِزاضی ،هیتَاى گفت وِ خٌثفِ واضگطی وًٌَیِ
ؾَئس زضوی گؿتطزُ ًؿثت تِ عثمِی واضگط زاضز .تِػٌَاى هثال وٌفسضاؾیَىِ اتحازیِّای واضگطاى ؾَئس،
گطٍُّای تعضگی اظ واضگطاى ضا زض ترفّای زٍلتی ؾاظهاىزّی هیوٌس ،هؼْصا ایي واضگطاى تطای
ؾطهایِزاضاًی وِ واض اضافی ضا زض لالة ؾَز تصاحة هیوٌٌس واض ًویوٌٌس.
لیىي هیتَاى تصسیك وطز وِ خٌثف واضگطی اظ خٌثِّایی هكرص ًگاّی غیطاضغطاضی تِ عثمِی
واضگط زاضز .اظ خْت هثال ،وٌفسضاؾیَى واضگطاى ؾَئس ،هؼلواىِ لطاضزازی ضا ػلیضغن ًظط هاضوؽ وِ
آىّا ضا زض فطایٌس اختواػی تَلیس زض همام پطٍلتاضیا تؼطیف هیوٌس ،ؾاظهاًسّی ًویوٌس:
تٌْا واضگط هَلس اؾت وِ تطای ؾطهایِزاض اضظـ اضافی تَلیس وطزُ یا تِ افعایف ؾطهایِ ،هسز هیضؾاًس.
اگط هداظ تاقین وِ یه هثال ذاضج اظ للوطٍ فطایٌس تَلیس هازی تطگعیٌین ،هیتَاًین تِ هؼلواى تِػٌَاى
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ًیطٍی هَلس اقاضُ وٌین .چطا وِ هؼلن ػالٍُ تط تْصیةِ شّي وَزواى تِ غٌای واضآفطیٌاى یاضی هیضؾاًس.
هْن ًیؿت وِ ؾطهایِ ضا تِخای صٌؼت تَلیس ؾَؾیؽ زض واضذاًِی ػلن ٍ زاًف تِ واض اًساظز.
خٌثف واضگطی تِ هیاًدیِ زض قواض ًیاٍضزىِ ولیِی قاغالىِ ذسهاتی زض ترف ذصَصی ،هاًغ اظ تؿظِ
آگاّی عثماتی ؾیاؾی زض تیي ایي واضگطاى هیقَز وِ زض ًْایت ًیع خع تضؼیف خٌثف ًتیدِای زض تط
ًرَاّس زاقت ٍ .اظ عطیك تؿیح وطزى واضگطاى تا ػالیك عثماتی احتواال هتفاٍت اظ آىچِ هاضوؽ هٌافغ
عثماتی هیًاهس ــ تِػٌَاى هثال اضائِوٌٌسگاىِ ذسهات ػوَهی ــ الثتِ وِ ذغط تثسیل قسى تِ خٌثكی
ؾیاؾی وِ هسػیِ هٌافغ عثماتی غیط اظ آىچِ وِ تا هٌافغ ؾَؾیالیؿتّا گطُ ذَضزُ اؾت (یؼٌی هٌافؼی
وِ زض تضاز تا ؾطهایِزاضاى تاقٌس) ٍخَز زاضز.
اؾتساللِ هاضوؽ زضتاضُ ی هؼلواىِ تا لطاضزازّای هَلت ًِ تٌْا اظ حیث هسالِ تط گٌداًسىِ واضگطاى
ذسهاتی زض ترف ذصَصی زض صف عثمِی واضگط حائع اّویت اؾت تلىِ اظ ایي خْت هحتول زاًؿتي
گٌداًسى زیگط گطٍُّای واضگطی ًیع خالة تَخِ اؾت.
چٌاىوِ ًمل لَلی اظ اٍ گَیاؾت ،هثاحث هاضوؽ پیطاهَى عثمِ تِهثاتِ پسیساض تا هفَْم واض هَلس گطُ
ذَضزُ اؾت اظ ایي حیث وِ واض هَلس ،تطای ؾطهایِزاض اضظـافعٍزُ تَلیس وطزُ یا تِ افعایف ؾطهایِ هسز
هیضؾاًس .تا ایيحال اتمای هطظتٌسی هاضوؽ هیاى واض هَلس ٍ غیطهَلس چٌساى ؾازُ ًیؿت ٍ اظ ًظط وَتطل
ایي حتی ًؿثتا ذَزؾطاًِ اؾت .هاضوؽ هؼمتس اؾت وِ واض زض ؾپْطِ گطزـ ،غیطهَلس هحؿَب هیقَز
ظیطا تِ تَلیس اضظـ ًویاًداهس .تا ایيٍخَز ؾیؿتن حول ٍ ًمل ضا هَلس هیزاًس:
اضظـ هصطفی تٌْا اظ عطیك هصطف هحمك هیقَز ٍ هصطف ًیاظهٌس خاتِخایی اظ ًمغِای تِ ًمغِی
زیگط اؾت ٍ ایي اهط تَضیحزٌّسُی حول ٍ ًمل زض فطایٌس تَلیس اؾت .ؾطهایِی هَلس وِ زض ترف حول
ٍ ًمل ؾطهایِگصاضی هیقَز تِ هحصَالت حولقسُ اضظـ هیتركس؛ لؿوی اظ عطیك اضظـ ٍؾایل
حول ٍ ًمل ٍ تركی ًیع اظ اضظـافعٍزُ ی حاصل واضِ حول ٍ ًمل .ایي افعایف اضظـِ اذیط ،زض لالة
زؾتوعز ٍ اضظـ اضافی ؾطقىي هیقَز (هاًٌس توامِ تَلیساتِ ؾطهایِزاضی).
اگط حول ٍ ًمل واضگط واضیؾت هَلس ــ وِ اضظـ افعٍزُ تَلیس وطزُ یا تِ افعایف ؾطهایِ هسز هیضؾاًس
ــ تایس اهىاىِ تِ قواض آٍضزى زیگط اقىال واض هَلس ضا ًیع زض ًظط زاقت .آیا ًویتَاى تاظاضیاتی ضا هاًٌس
حول ٍ ًمل تطای تِ هصطفضؾاًسى واالّا ضطٍضی زاًؿت؟ ٍ آیا ًویتَاى ایي اؾتسالل ضا تِعَض ولی زض
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ؾپْط واض تؼوین تركیس؟ آیا ًویتَاى حتی گاهی فطاتط ضفت ٍ واضّای آهَظقی ٍ هطالثتی هاًٌس ًگْساضی
اظ وَزواى ،آهَظـ ٍ زضهاى ضا تِػٌَاى واض هَلس لحاػ وطز ،اظ آى حیث وِ قطط الظم تطای تْطُوكیِ
ؾطهایِزاضاى اظ واض اختواػی ،زض ؾغَح هرتلف اختواػی اؾت؟
خاى ّطیؿَى ،یاى گاف ،تاب ضٍثَضى ٍ آلي ّاًت تطذی اظ هاضوؿیؿتّایی ّؿتٌس وِ زض ایيتاضُ اًسیكِ
ٍ ازػا هیوٌٌس وِ «توام واضّا زض چْاضچَب تَلیس ؾطهایِزاضاًِ هَلس ّؿتٌس ظیطا زض ًْایت ــ تِ اقىال
هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ــ تِ تَلیسِ اضظـ اضافی ووه هیوٌٌس».
هاضوؿیؿتّای زیگط ًیع تالـ وطزُاًس تا تا اؾتساللّای ػولگطایاًِتط ٍ توایعگصاضی هیاى واض هَلس ٍ
غیطهَلس تؼطیفی خاهغتط اظ عثمِی واضگط اضائِ وٌٌس .تِػٌَاى هثال ،اضیه اٍلیي ضایت ػٌَاى هیوٌس وِ
واضگطاى ذَاُ هَلس ٍ ذَاُ غیطهَلس ــ زض قىل هغالثِی لغَ ؾطهایِزاضی ــ هٌافغ عثماتی هكتطوی
زاضًس .اؾتسالل تؿیاض هكاتْی ضا ًیع ًعز وَتطل هیتَاى یافت وِ تاویس هیوٌس حتی اگط ؾپْط گطزـ
هَلس ًثاقس ــ یؼٌی ّیچ واض اضافی ضا وِ ؾطهایِزاضاى تتَاًٌس توله وٌٌس تَلیس ًویوٌس ــ تا ایي ٍخَز
واضگطاىِ زض گطزـ واض تیهعز اًدام هیزٌّس.
گفتاض هكاتْی ًیع ًعز ٌّطیف ٍخَز زاضز .پؽ اگط وِ واضگطاى هَلس ٍ غیطهَلس تِ صَضت ضایگاى تطای
زیگطاى واض وٌٌس ،هٌغمی ذَاّس تَز اگط تگَئین وِ آىّا هٌافغ عثماتی تؿیاض هكاتْی زاضًس؟
تحث زیگطی زض هاضوؿیؿن وِ اقاضُ هیوٌس عثمِی واضگط هیتَاًس اظ فطض هؼوَل تؿیاض ٍؾیغتط تاقس
تِ ایي هؿالِ هطتَط هیقَز وِ آیا تؼلمات عثماتی تا ذصَصیات صَضی تؼییي هیقَز هاًٌس ضاتغِی
واضگط هعزی یا هَلؼیت افطاز زض فطایٌس تَلیسٌّ .طیف یىی اظ وؿاًیؾت وِ زض ایيتاضُ ازػا هیوٌس:
ضئیؽ یه قطوت هیتَاًس تِعَض تكطیفاتی یه واضگط تاقس اها زض ٍالؼیت یه ؾطهایِزاضِ تالفؼل اؾت .اٍ
زاضای ؾطهایِ اؾت (حتی اگط ایي ؾطهایِ اظ آى ذَزـ ًثاقس) اٍ تِ تْطُوكی ؾاظهاى زّس ٍ پَلی وِ
زضیافت هیوٌس ًِ ًتیدِی اضظـ واض اٍ تلىِ تطآهسُ اظ اضظـ افعٍزُ اؾت .اظ ؾَی زیگط تطذی اظ افطازِ
تا قغل آظاز (وِ چِ تؿا صاحة تطذی اظ اتعاضّای تَلیس ًیع تاقٌس) زضؾت هاًٌس پطٍلتاضیای ؾاتك زض ػول
تا فطٍـ واضقاى ظًسگی هیوٌٌس ،تا ایي تفاٍت وِ حتی گاّی قطایغی تستط ضخ هیزّس اگط وِ فطٍـ
تحت یه لطاضزاز واضهعزی تاقس.
تطاؾاؼ زضن ؾٌتی هاضوؿیؿتی اظ عثمات ؾطهایِزاض ــ عثمِی واضگطی وِ تِ ػلت ػسم هالىیت تط
اتعاض تَلیس ًیطٍی واض ذَز ضا تِ ؾطهایِزاضاًی وِ واض اضافِ ضا تِصَضت ؾَز توله هیوٌٌس ،هیفطٍقس ــ
عثمِی واضگط ؾَئس (زض هؼٌای ؾاذتاضی) تؿیاض ٍؾیغ اؾت.
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اگط تط اؾاؼ تحلیل فَق تؼطیف عثمِی واضگط ٍؾیغتط قَز عثمِی واضگط اوثطیت خوؼیت ضا زض تط
ذَاّس گطفت .گطچِ عثمِ ی واضگط ّطچمسض ّن وِ اظ حیث ؾاذتاضی تعضي تاقس تسیْیؾت وِ زض حال
حاضط اظ لحاػ تاضیری وَچه اؾت .ػالٍُ تطایي ،ایي عثمِ اظ لحاػ ؾیاؾی زچاض ضؼف اؾتّ ،طچِ
ووتط ذَز ضا تا عثمِی واضگط ّنؾطًَقت هیزاًس ٍ ًیطٍّای ؾیاؾی ــ تطای هثال ،احعاب ٍ
اتحازیِّای واضگطی ــ وِ تِ زضخات هرتلف هسػی ًوایٌسگیاـ ّؿتٌس قسیسا زض هَضغ زفاػی لطاض
زاضًس .ووه تِ اػتالی آگاّی عثماتی پطٍلتاضیا ٍظیفِی تؿیاض هْن ٍ ضطٍضی پیفِ ضٍی ؾَؾیالیؿتّا
اؾت.
تطای ًیل تِ ایي همصَز ،تایس تحلیلی تِضٍظ ٍ هكرص اظ عثمات التصازی ؾَئس زاقتِ تاقین .ؾپؽ تایس
ًكاى زّین وِ ایي تحلیل ًِ تط پایِی فتیفِ عثمِی واضگط زض ؾپْط واض ــ هطزاى واضگط صٌؼتی زض
لثاؼ واضگطی ــ تلىِ گطٍُّای تعضي خوؼیتی وِ اهطٍظ تِػٌَاى عثمِی واضگط قٌاؾایی ًویقًَس.
زض ایي ضاُ تا اّویت اؾت وِ ضاتغِی هفاّین عثماتی تا َّیتّای اضتداػی ــ هاًٌس ًػاز ٍ لَهیت ــ
زضن قسُ ٍ ّنظهاى زاًؿتِ قَز وِ عثمِی واضگطِ ٍاخس آگاّی عثماتی ّوَاضُ هتكىل اظ افطازیؾت
وِ ػالیك ٍ َّیتّای هتفاٍتی خع اظ آىّایی ًیع زاضًس وِ گطزِ هٌافغ عثماتی پطٍلتاضیا ؾاذتِ هیقًَس.
تط حؿة ًظط هاضوؽ ٍ اًگلؽ تضازّای عثماتی زضٍى ؾطهایِزاضی ؾازُؾاظی قسُ اؾت :توام خاهؼِ
تِعَض فعایٌسُ تِ زٍ ترف هتضاز تمؿین هیقَز؛ پطٍلتاضیا ٍ تَضغٍاظی .ایيوِ آیا ایي صَضتتٌسی
صحیح اؾت ،ؾَالی گكَزُ اؾت .پیففطضّا خْت پاؾدگَیی ًیع زض ّط زٍ ؾغح هثاحث ًظطی ٍ
تحمیمات تدطتی وواواى ازاهِ زاضًس .لیىي تِ ًظط هیضؾس وِ هاضوؽ زض زضن تاضیری اظ عثمِی واضگط
زچاض اقتثاُ قسُ اؾت .زض ؾَئس ًیع ّنچَى زیگط ًماط خْاى تًِظط هیضؾس وِ افطاز ّطچِ ووتطی ذَز
ضا تِ عثمِی واضگط هتؼلك هیزاًٌس .ػالٍُ تط ایي ،ؾیاؾت ًیع تِعَض فعایٌسُای تَؾظ عثمِی واضگطی
وِ زض زفاع اظ هٌافغ عثماتی ذَز قىل هیگیطز ،هكرص هیقَز .تا ایيحال ایي پیكطفتی ؾطًَقتؾاظ
ًیؿت ،تلىِ چیعیؾت وِ هیتَاًس هتاثط اظ هثاضظُی ؾیاؾی تاقس.
منابع:
ّطی تطاٍضهي ،واض ٍ اًحصاض ؾطهایًِ ،یَیَضن ،هاًتلی ضیَیَ1۷۹4 ،
الیي واتطل ،عثمات اختواػی زض ًظطیِی هاضوؿیؿتی1۷۹4 ،
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هاضوؽ ٍ اًگلؽ ،هاًیفؿت ووًَیؿت ،چاج هالوَ 1۷۷۹
هاضوؽ ،فمط فلؿفِ ،چاج گَتٌثطي 1۷۹1
خلسّای ؾِگاًِی واپیتال چاج لًَس
ّدسّن تطٍهط ٍ لَئی تٌاپاضت ،چاج گَتٌثطي 1۷۹1
اضیه اٍلیي ضایت ،عثمِ ،تحطاى ٍ زٍلت ،لٌسى1۷۹۹ ،
ضظًیه ٍ ٍٍلف ،زاًف ٍ عثمِ ،اًتكاضات زاًكگاُ قیىاگَ1۷۹۹ ،
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