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اٌز ٘ ٝپیؼتز ،دعتوٓ اس [سٔاٖ ا٘تؾار] «دیاِىتیه رٚؽٍٙزی» رٚیٝی پُؾتیٗ  ٚغیزلمالیی عىٝی خزدِ
رٚؽٍٙزی را ٔیؽٙاعیٓٛٞ .روٟایٕز  ٚآدٚر٘ ٛخاعتٍا ٜایٗ غ َِٛدٚچٟز ٜرا ٘اوأی در تزوٙذٜؽذٖ اس ؼثیمت
ٔیدا٘ٙذ .خزدِ لمالیی ٔذرٖ ،و ٝسادٌاٞؼ را ایٙاٖ ت ٝی٘ٛاِٖ تاعتاٖ ٔٙغٛب ٔیوٙٙذ ،ت ٝالتثار ایٙاٖ تزای
چیزٜؽذٖ تز ٞزاط اس لذرتٞای ؼثیمت  ٚتزای تٕایشیافتٗ اس اعؽٛر ٜپای ٌزفت ،اعؽٛرٜای و ٝآٖسٔاٖ،
تٛ٘ٝتٝی خٛد تاسٕ٘ایا٘ٙذٜی ٘خغتیٗ ؽىُ اس رٚیارٚیی ٔ ٚذارا تا ٕٞاٖ تزطٞا تٛد .أا ،درحاِیو ٝاعؽٛرٛٙٞ ٜس
رٌٞٝایی اس ٕٞزاٞی ٕٛٙٞ ٚایی تا ؼثیمت  ٚلٟز  ٚغعةٞایؼ را ٔیپذیزد ،رٚؽٍٙزی تاسٕ٘ایا٘ٙذٜی ٔزسوؾیِ
رٚؽٙی تا ؼثیمت اعت .پایٌیزی  ٚپیذایؼِ فزدِ تاخٛدٕٞاِٖ لالُ اعتٛار اعت تز ا٘ىار اعارت در ؼثیمت  ٚدلیماً
ٕٞیٗ ا٘ىار ،عزچؾٕٝی لٟز  ٚخزدعتیشیٕٞ ،ا٘ا ؽاِٛدٜریش رٚیٝی تاریه رٚؽٍٙزی اعت وٞ ٝزِحف ٝأىاٖ
تزٚس  ٚعزتزآٚردٖ دارد .خؽز تٙیادیٗ در تاسٌؾت لٟزآٔیشِ أزِ ٚاپظسدٜؽذٟ٘ ٜفت ٝاعت .اس ٕٞیٗر ،ٚرٚؽٍٙزی ٚ
خأمٝی اعتٛار تز آٖ[ ،أٛری] ٘اؽفاف تالی ٔیٔا٘ٙذ٘ .خغت آٍ٘ا ٜو ٝافزاد  ٚخأم ٝت ٝتأُٔ پیزأ ٖٛأز
ٚاپظسدٜؽذ ٜتپزداس٘ذ  ٚآٍ٘ا ٜو ٝآؽتیای تا ؼثیمت در٘ٚی  ٚتیز٘ٚی صٛرت پذیزد ،رٚؽٍٙزی ت ٝوٕاَ خٛاٞذ
رعیذ.
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آ٘چ ٝتِٝحاؾ ویفی در دیاِىتیه رٚؽٍٙزی تاس ٜاعتٍ٘ ،ا ٜت« ٝدیٍزیِ خزد»  ٚتٟذیذی اعت و ٝدر آٖ ریؾٝ
 ٚخا٘ ٝدارد .درعت اعت و ٝاس دیذِ رٚایت لأیاٍِ٘ٙٚ ٚ ٝارا٘ٝی ا٘ذیؾٝی رٚؽٍٙزی ٘یش پٟٙاٖ ٕ٘ا٘ذ ٜاعت وٝ
خزد ٕٛٞار ٜدر ٔمزض ـٟٛر  ٚتزٚس أز غیزلمالیی اعت ،أا ایٗ ؽی ٜٛاس ا٘ذیؾٚٝرسی آٖ خؽز را ت٘ٝحٛی
ٔؾزٚلیتتخؾٙذ ٜتفغیز ٔیوٙذ .اس خایٍا ٜایٗ ٍ٘زػ چٙیٗ دیذٔ ٜیؽٛد و ٝپظِ پؾتِ پٛعتٝی ؽىٙٙذٜی
٘اسنِ فز ٚ ًٙٞتٕذٖ ٕٞار« ٜؼثیمت» آغاسیِٗ «ا٘غاٖ» وٕیٗ وزد ٜاعت وٕٛٞ ٝارٞ ٚ ٜزتار اس ٘ ٛچٟزٜی
وزیٟؼ را ٔیٕ٘ایا٘ذ  ٚتٙاتزایٗ تایذ تٝؼٛر ٔذا ْٚتا ا ٚخٍٙیذ ٙٔ ٚىٛتؼ وزد .ایٗ ٍ٘زػ ،آؽىارا ت ٝا٘تماد اس
خٛدِ رٚؽٍٙزی رتؽی ٘ذارد .تٚ ٝار :ٝ٘ٚعٌٙٛذ  ٚایٕاٖ ت ٝتمارض آؽتی٘اپذیز ؼثیمت تا فز ٚ ًٙٞتٕذٖ
ٕ٘ایا٘ٙذٜی چیشی ٘یغت خش تصذیك ٔٛظك ٙٔ ٚفز خٛیؼ .عّؽ ٚ( ٝخٛیؾتٗداریِ فزدی) تزای ٍِاْسدٖ تز
٘یزٞٚای ٟٔار٘اپذیز ؼثیمت  ٚپیؼٌیزی اس ـٟٛر  ٚتزٚسؽاٖ ظزٚری اعت .ت ٝآعا٘ی  ٚتیٞیچ سحٕتی ٔیتٛاٖ
ایٗ ٍ٘زػ را تا ٔٛظمی ٘ضادپزعتا٘ ٚ ٝتِٝحاؾ فزٍٙٞی غزبٔحٛر ٓٞعاس وزد و ٝتا لشیٕت اس آٖٕٝٞ ،ی
فزًٞٙٞا  ٚتٕذٖٞای غیزغزتی ٕٞچ ٖٛفزًٞٙٞا  ٚتٕذٖٞایی پذیذار ٔیؽ٘ٛذ و ٝتٝؼٛر ٚیض ٜدرتٙذ ٌ ٚزفتار
ؼثیمت ٚحغّیاتا٘ذ ٚ :اس ٕٞیٗ ر ٚتایذ ــ در صٛرت ِش ْٚتا سٚر  ٚلٟز ــ «ٔتٕذٖ»ؽاٖ وزد.
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چزخؼ دیاِىتیىیِ ٛٞروٟایٕز  ٚآدٚر٘[ ٛتٝعٛی ٍ٘زؽی دیٍز] در ایٗ ٟ٘فت ٝاعت و ٝآٟ٘ا ایٗ [ِثٝی تیش] لاِة
فىزی را تٝعٛی خٛدِ رٚؽٍٙزی  ٚلّی ٝآٖ تزٔیٌزدا٘ٙذ .آٟ٘ا ٘ ٝؼثیمت یا تزتزیتِ در ؼثیمت را ،تّى ٝدٌزٌ٘ٛی
لٟزآٔیش  ٚعزوٛبوزدٖ أز ؼثیمی را تٟذیذی تزای فز ٚ ًٙٞتٕذٖ ٔیتیٙٙذ .یمٙی ،لٟز  ٚلاِةپذیزیِ عّؽٝ
در خٛدِ خزدِ ٔذرٖ ریؾ ٚ ٝخا٘ ٝدار٘ذ ،خزدی و ٝاس آ٘دا  ٚتا آ٘دا و ٝتزوٙذٜؽذ٘ؼ اس ؼثیمت (تاو٘ )ٖٛٙاواْ
تٛد ٜاعت ،در تٙذ  ٚاعارت ؼثیمت اعت.
ایٙه ،تٕٞ ٝاٖ فزاخی وٛٞ ٝروٟایٕز  ٚآدٚر٘ٔ ٛیذاِٖ دیذ را تزای ٘مذ تٙیادیٗ ت ٝرٚؽٍٙزی ٔیٌؾایٙذٞ ،زچٙذ اس
تزخی خٟات س٘ذا٘یِ ٔٙفٝٔٛی فىزی آٖ تالی ٔیٔا٘ٙذ ،ایٗ درتٙذٔا٘ذٌی تیؼتز ٔمؽٛف اعت ت ٝخٛدِ ٔمِٝٛی
خزدِ رٚؽٍٙزی و ٝدر دیاِىتیه رٚؽٍٙزی ت٘ٝحٛی فزاتاریخی دریافت  ٚادران ؽذ ٜاعتٛٞ .روٟایٕز  ٚآدٚر٘ٛ
تا ارخاق خاعتٍا ٜلمال٘یت ٔذرٖ ت ٝی٘ٛاٖ تاعتاٖ ،تٝخای لزاردادِٖ ایٗ خاعتٍا ٜدر فزآیٙذ ؽاِٛدٜریشی ٚ
عأاٖپذیزیِ لصز عزٔایٝدارا٘ٝی ٔذرٖ ،ردِ رٌٞٝای اختصاصاً تاریخیاػ را پان ٔیوٙٙذ .ایٗ ٍ٘زػ ٚاتغتٚ ٝ
پیٛعتٝی ایٗ تصٛر اعت و ٝتا پیؼ اس پایٌیزی  ٚپیذایؼ خزدِ ٔذرٖ ،وُ تؾزیت در تاریىیِ ؼثیمتٚارٌی
سیغت ٝاعت  ٚدر تارٚپٛد «اعؽٛر »ٜاعیز تٛد ٜاعت .ت ٝایٗ تزتیة ،خزد ٔذرٖ  ٚلمالیی تٙٔٝشِٝی تٟٙا ؽىُ
خزد تّمی ٔیؽٛد .اس ایٗ رٚعت وٛٞ ٝروٟایٕز  ٚآدٚر٘ ٛدر تٙذ  ٚافك ادلای خٟاٖؽِٕٛیِ رٚؽٍٙزی ٌزفتار
ٔیٔا٘ٙذ  ٚایٗ خزد را تٙٔٝشِٝی تٟٙا ؽىُ تاو ٖٛٙؽٙاختٝؽذٜی خزدٕٞ ،ا٘ا ا٘ذیؾٚٝرسیِ ٔتأٔال٘ ٚ ٝا٘تمادی،
تّمی ٔیوٙٙذٞ .زچٙذ :تا چزخا٘ذٖ راعتای ٍ٘ا ٜتٝعٛی رٚیٝی تاریهِ رٚؽٍٙزی ،پیؾاپیؼ اس رٚؽٍٙزی فزاتز
٘یش ٔیر٘ٚذ.
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ایٙه ،اٌز ت ٝخزدِ رٚؽٍٙزی تٝعاِٖ ٕٞاٖ چیشی ٍ٘ا ٜوٙیٓ وٞ ٝغتٕٞ ،ا٘ا ؽىّی اس تأُٔ تاریخاً ٔؾخص ٚ
ٚیضٜی لصز عزٔایٝدارا٘ٝی ٔذرٖ ،آٍ٘ا ٝ٘ ٜتٟٙا تاریخِ ؽاِٛدٜریشی  ٚعأاٖپذیزیاػ ،تّى ٝدیاِىتیهِ
در٘ٚیاػ ،آٖ  ٓٞتٝؽیٜٛای ٔتفاٚت تا آٖ ٌ ٝ٘ٛوٛٞ ٝروٟایٕز  ٚآدٚر٘ ٛدیذٜا٘ذٕ٘ ،ایاٖ ٔیؽٛد .خذایی ٚ
ٔتٕایشؽذِٖ لٟزآٔیش اس ؼثیمت  ٚدالیٝی عّؽ ٝتز ؼثیمت (یا تز آ٘چ ٝتٙٔٝشِٝی ؼثیمت پذیذار ٔیؽٛد) درٚالك
ٚخٚ ٜٛخٛدیای تٙیادٌذار یا ؽاِٛدٜریش٘ذ .أا ایٗ خذایی ٔ ٚتٕایشؽذٌی [اس ؼثیمت] در آغاسٜی [ٞزٌ]ٝ٘ٛ
ا٘ذیؾٚٝرسی  ٚتأُِٔ خزدٔٙذا٘ ٝتٝؼٛر الٓ لزار ٘ذارد ،تّى٘ ٝخغت تا سایؼ خأمٝی تٛرصٚایی پای ٔیٌیزد.
ٚحؾت اس ؼثیمت ،در تٙیاد خٛیؼ تزای [تزپایی] عاسٚارٜای اس خزد اعت ؤ ٝیخٛاٞذ ا٘ذیؾٚٝرسی را ت ٝفماِیتی
٘اب ،تیپیىز  ٚلاری اس حظ تمّیُ دٞذ (دوارت ،وا٘ت) .أا ایٗ تمّیُ تیاٖ خذایی  ٚتٕایشیاتیِ آغاسیٗ اس ؼثیمت
٘یغت ،تّى ٝاس عٕتٚعٌٛزفتِٗ ٔیا٘دیٌزیِ اختٕالی ت ٝؼزفِ اصُ ا٘تشالیِ ارسػ  ٚوار ٔدزد ٔٙتح ؽذ ٜاعت.
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تٝلثارت دیٍز ،رٚؽٍٙزی ،ؼثیمتی تٟذیذآٔیش را «اختزاق» ٔیوٙذ و ٝخذایی  ٚتٕایشیاتی اس آٖ ٌزیش٘اپذیز اعت؛
أا ایٗ «اختزاق»  ،خٛد ٕ٘ایاٍ٘ز وٙؾی اعت ٘اآٌاٞا٘ ٝ٘ ٚ[ ٝآٌاٞا٘ ٝیا پیؾاپیؼ ؼزاحیؽذ .]ٜدر ایٙدا ٔٙفٛر
تٞٝیچٚخ ٝفمػ «ؼثیمتِ تیز٘ٚی» ٘یغت و ٝتٔٝیا٘دیِ تىٙیه لاتُ اعتفادٔ ٜیؽٛد  ٚاس ریخت ٔیافتذ .تزای
عأاٖیاتیِ عٛصٜی (تِٝحاؾ عاختاریْ «ٔزدا٘»ٝی ٔتمیٗ) ٔذرٖ ٟٔٓتز اس ٞزچیش ٘ثزد لٟزآٔیش لّی« ٝؼثیمت
در٘ٚی» اعتٕٞ ،ا٘ا لّی ٝدرٔا٘ذٌی ٌ ٚزفتارتٛدِٖ پیؾیٙی  ٚآغاسیٗ در چفتٚتغتِ تزخی حغیات .ایٗ [ؼثیمت
در٘ٚی] ا٘ؾماق ٔییاتذ  ٚتٔ ٝثاتٝی «دیٍزی» ،عاخت ٚ ٝتزپا ٔیؽٛد« :س٘اٖ» « ٚالٛاْ ؼثیمی» [یا «ٚحؾیاٖ»]،
 ٚدر ایٗ «دیٍزاٖ» اعت و ٝآٖ ؼثیمتِ دٍٙٞٓٞ ،ْٚاْ آرٔا٘ی  ٚتحمیز ،عتایؼ  ٚرسٔیذٔ ٜیؽٛد .در ایٗ ٔمٙا،
تثمیط خٙغی ٘ ٚضادپزعتی [عىغیغٓ  ٚراعیغٓ] ت٘ٝحٛی خذایی٘اپذیز تا عأا٘ ٚ ٝعاسٚارٜی عٛصٜی
رٚؽٍٙزی ٌز ٜخٛردٜا٘ذ.
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اس ایٗؼزیك خایٍا٘ ٜمذِ رٚؽٍٙزی دٌزٌٔ ٖٛیؽٛد .رٚؽٍٙزی خٛد را عزاعز ٕٞچ ٖٛؽىّی عزٔایٝدارا٘ٚ ٝ
ٔتمّك ت ٝعّؽٝی ا٘تشالی ٕ٘ٛدار ٔیوٙذ  ٝ٘ ٚتٙٔٝشِٝی ٌأی در تاریخ ؽاِٛدٜریشی  ٚعأاٖپذیزیِ خزدی
فزاتاریخی و٘( ٝخغت) ت٘ٝحٛی تزاصیه ٘اواْ  ٚعزؽىغت ٝؽذٜاعت .ایٗ تمییِٗ ٔٛلمیتِ تاریخی ت٘ ٝمذی
تغیار دلیكتز  ٚتزّ٘ذٜتز اس رٚؽٍٙزی  ٚظذِ رٚؽٍٙزی ٔداَ ٔیدٞذ ؤ ٝیتٛا٘ذ ت ٝر٘ٚذ پیذایؼ  ٚتىٛیٗ
عزٔایٝداری ٔمؽٛف ؽٛد .چٙیٗ ٘مذی تیٌٕاٖ ٔا٘ك اس آٖ ٘یغت و ٝتپذیزیٓ ٔمٛالت ٔمیٙی اس رٚؽٍٙزی یىغز
حاٚی ٚخٞٛی اس رٞایی اختٕالیا٘ذ .تٝلٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛفزد ٕ٘ایٙذٜی رٞایی اس تٍٙٙای ٙٞدار [٘ٛرْ]ٞا ٙٔ ٚاعثات
دعت  ٚپا ٌیز س٘ذٌی عٙتی اعت؛ خٟاٖؽٌَٕٛزایی ،تز خأمٝای خٟا٘ی تذٔ ٖٚزس دالِت دارد؛  ٚتذیٟی اعت
و ٝتایذ ٔذلای خزدِ ا٘تمادی داَ تز ریختٗ ٕٝٞی حمایك تالٔٙاسق ٕٝٞ ٚی یمیٙات ٔذٞثی تز تّی اس ستاِ ٝرا،
تٝخٛدیخٛد ،تأییذ  ٚتصذیك وزدٞ .زچٙذ ٘ثایذ ٘ادیذٌ ٜزفت و ٝایٗ ٚخٚ ٜٛخٛدی [س٘ذٌی اختٕالی] ٕٛٞار ٜدر
ٔمٛالتی ٌٙدیذ ٜؽذٜا٘ذ و ٝدر لاِة  ٚپیىزٜؽاٖ عاختارٞای عّؽٝی ا٘تشالی ارسػ را تاستِٛیذ ٔیوٙٙذ.
فزد [خأمٝی] عزٔایٝداری در تٙیادِ خٛیؼ فزدی لأُ رلاتت اعت و ٝفزآیٙذ چیشٌٖٛوٙٙذٌی را تزخٛد  ٚتز
دیٍز العای خأم ٝاِلٕاَ ٔیوٙذ؛ خٟاٖؽٌَٕٛزاییِ ا٘تشالی تٙا تز عزؽت در٘ٚیاػ لثارت اعت اس ٕٞذٚعیِ
[ ]Zusammenhangفزاٌیزِ عّؽٝی ؽىُپذیزیِ ا٘تشالی [یا ٔمؽٛفؽذٌیِ ا٘تشالی ت ٝؽىُ] ٝ٘ ،فمػ
درٞیأتِ تاسار خٟا٘ی ،تّى ٝدر ٞیأتِ ؽىُٞای وٙؼ  ٚا٘ذیؾٚٝرسیِ عزٔایٝدارا٘٘ ٝیش؛  ،ٚخزد ا٘تمادی
ٌزدٖٟ٘ادٖ تز اص َٛرا ت٘ٝحٔ ٛاتمذْ [( ]a prioriوا٘تٔ )ٍُٞ ،ؾزٚلیت ٔیتخؾذ  ٚتٙاتزایٗ ٕ٘یتٛا٘ذ خٛد
را اس ٔتافیشیه تزٞا٘ذ ،تّىٕ٘ ٝایٙذٜی ؽىّی اس ٔذٞةِ د٘یٛیؽذ٘ ٚ ٜاعٛتی اعت .افش ِٖٚتز ایٗ ،ایٗ ٔمٛالت
ٕٛٞار ٜدرتزدار٘ذٜی تصٛیزٞای ٔتخاِفی ٞغتٙذ و ٝاس آٟ٘ا ا٘ؾماق یافتٝا٘ذ ٔ ٚاداْ و ٝدر ٔاتزیظ عّؽٝی
ا٘تشالی لزاردار٘ذ ،اس ایٗ تصاٚیز رٞایی ٘خٛاٙٞذ یافتٕٞ :ا٘ا[ ،یىی] آرسٚی ٌزدٖٟ٘اد٘ی ِذتآٚر ت ٝخٕك
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تٙاتزایٗ ا٘ذیؾٚٝرسیِ رٞاییتخؼ ٕ٘یتٛا٘ذ خٛد را تالا٘مؽاق تٔ ٝمٛالت رٚؽٍٙزی ٔمؽٛف وٙذ ،حتی ٘ ٝدر ایٗ
ٔمٙا ٘یش ،و ٝرٚؽٍٙزی در عزٔایٝداری وٕاَ ٘یافتٞ ٚ ٝذف ،وأُوزدِٖ آٖ اعت ،چٙاٖو ٝچپٞای عٙتی
تصٛرػ را دار٘ذ ،یا در تٟٛق (تغیار فزاٌیزِ) تصٛراتی و ٝتزآ٘ٙذ «دٔىزاعیِ حمیمی»  ٚحمٛق تؾز تٟٙا در
خأمٝی غیزعزٔایٝدارا٘ٔ ٝیتٛا٘ٙذ تحمك یاتٙذ .سیزا ،اٌز اِغای عزٔایٝداری تٔ ٝثاتٝی تحمك رٚؽٍٙزی تّمی
ؽٛدٔ ،زدٜریًِ ٕٝٞی ؽىُٞای ا٘ذیؾ ٚ ٝوٙؼِ پیٛعت ٝتا آٖ  ٚؽىُٞایی اس ٚعاؼت اختٕالی و ٝتز ایٗٞا
اعتٛار٘ذ ،پٟٙا٘ی تٝدر ٖٚتصٛرات خأمٝای رٞایییافتٔ ٝیخش٘ذ ([ٔمٛالتی ٕٞچ ]ٖٛعٛص ،ٜتزاتزی ،حك) .در
ٔماتُ ،تایذ تز ایٗ أز پافؾاری وزد و ٝرٚؽٍٙزی ٘ثایذ در ٘مذِ ت ٝخأمٝی تٛرصٚایی ٔغتثٙا ؽٛدٚ .خٞٛی
ٌٙدیذ ٜدر رٚؽٍٙزی و ٝتز رٞایی اختٕالی دالِت دار٘ذ ،فمػ اس را٘ ٜمذ رٚؽٍٙزی ٘ ٚمذ ٔمٛالتؼ ،حفؿ
ٔیؽ٘ٛذٞ .ذف« ،تحمك» آٟ٘ا ٘یغت ،تّى ٝآٟ٘ا ٘یش تایذ ٕٞزا ٜتا ؽیٜٛی تِٛیذ  ٚس٘ذٌی عزٔایٝداراّ٘ٔ ٝغا ؽ٘ٛذ،
ّٔغا [ ]aufgehobenدر ٔمٙای عٌٝا٘ٝی ٍّٞیاػ [:حُ  ٚحفؿ  ٚتماِی].
درلیٗحاَ تایذ ایٗ ٘ىت ٝرا ٘یش در٘فزداؽت ؤ ٝداس ٘یغتیٓ ٕٝٞی آٖ ٚخٚ ٜٛخٛدی را و ٝخاعتٍاٜؽاٖ
خأمٝی تٛرصٚایی اعت  ٚت٘ٝحٛی ارسػِ ٍ٘ٝداری  ٚپاطداری دار٘ذ ،تٝحغاب رٜآٚردٞا یا خذٔات «رٚؽٍٙزی»
تٍذاریٓ .تخؼ لفیٕی اس ایٗٞا ٔٙتح اس ٘مذ ؽىُٞای عّؽٝی عزٔایٝدارا٘ ٝاعت ،حتی اٌز تىاپ٘ ٚ ٛثزد تزای
تٝچ ًٙآٚردٖؽاٖ سیز پزچٓ ٔمٛالت رٚؽٍٙزی ،دٔىزاعی یا حمٛق تؾز صٛرت ٍ٘زفتٝتاؽذ .اس خّٕٔ ٝمٛالتی
و ٝت ٝرٚؽٍٙزی تمّك دار٘ذ ،یىی  ٓٞدیاِىتیه اعت و ٝادلایؼ ٕٞیؾ ٝتیاٍ٘ز ٚالمیت ٘یغت؛ ٔثالً آٍ٘ا ٜوٝ
تحت ٘اْ حمٛق تؾز ،لٜٛی لٟزیٝی دِٚتی ٔٛرد ا٘تماد لزارٔیٌیزد (درحاِیو[ ٝدر ٚالمیت] ٚـیفٝی دِٚت اعت
و ٝؽىُٞای عزٔایٝدارا٘ ٝرا ،در صٛرت ِش ْٚحتی تا لٟزی ِداٌْغیخت ،ٝتزلزار  ٚپایذار ٍ٘ ٝدارد) ،یا آٍ٘ا ٜوٝ
تّٛن  ٚارادٜی آسادِ خأم ٝتٚٝعیّٝی فزآیٙذ وٛر ٔٙؽكِ ارسػیاتی  ٚارسػافشایی تحت ٘اْ دٔىزاعی لٕالً ٚ ٚالماً
عّة ٔیؽٛد٘ .شد چپ عٙتی ،ایٌٌٗ ٝ٘ٛالیٞٝا تٝؼٛر لٕٔٛی ٕٞچٌ ٖٛالیٞٝا یا التزاظاتی ایذٜآِیغتی ٔٛرد
ا٘تماد لزارٔیٌیزد  ٚلّیٝؽاٖ چٙیٗ اعتذالَ ٔیؽٛد و ٝایٗٞا آرٔاٖٞا را تٚ ٝالمیت فزٚختٝا٘ذ .آ٘چ٘[ ٝشد چپ
عٙتی] تٙٔ ٝشِٝی ٔٛظمی ٔاتزیاِیغتی پذیزفتٔ ٚ ٝمتثز ؽٙاختٔ ٝیؽٛد ایٗ اعتو ٝتٛرصٚاسی تزای اعتحىاْ
عّؽٝی ؼثماتیاػ ،ت ٝآرٔاٖٞای خٛد خیا٘ت وزد ٜاعت ٚ ٚـیف ٝایٙه ایٗ اعتو ٝاص َٛفی٘فغ ٝراعت ٚ
درعت رٚؽٍٙزی را در عٛعیاِیغٓ یا وٕ٘ٛیغٓ ٔتحمك وٙیٓ( .تٍذریٓ اس ایٗو ٝآدٚر٘ ٛأیذ چٙذا٘ی ت ٝخٙثؼ
وٕ٘ٛیغتی ٘ذارد).
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اس ٔٙفز ٘مذ رادیىاَِ رٚؽٍٙزی ٔٛظٛق چیش دیٍزی اعت؛ آ٘دا و ٝاس ٚالمیت عزٔایٝداری تحت ٘اْ رٚؽٍٙزی ٚ
حمٛق تؾز ا٘تماد ٔیؽٛد ،وٓ ٘یغتٙذ ؽُٕار ٚافزی اس ٔحزنٞا  ٚاٍ٘یشٜٞا تزای رٞایی اختٕالی و٘ ٝمؼ ایفا
ٔیوٙٙذ  ٚتٞٝیچ رٚی در لاِة ٔمٛالت رٚؽٍٙزی ٕ٘یٌٙدٙذ ،حتی آٍ٘ا ٜو ٝتا ٘اْ  ٚپزچٓ ایٗ ٔمٛالت پذیذار
ٔیؽ٘ٛذ .تیٌٕاٖ ایٗ ٚفٛرٛٔ ،تٛر ٚالمیِ ٔذرٖعاسیِ عزٔایٝدارا٘ ٝتٛد؛  ٚتیتزدیذ ٕٛٞار ٜتا ٘ٔٛیذی ٚ
عزخٛردٌی رٚتزٔ ٚی ؽذ .سیزا آ٘چ ٝتحمك یافت دراعاط ٕٞیؾ ٝفمػ آٖ تخؾی اس تصٛرات تٛد و ٝتا ٔٙؽك
عزٔایٝدارا٘ ٝعاسٌار تٛد٘ذ  ٚؽىُٞایؽاٖ لاتّیتِ ٓٞخٛاٖ ٓٞ ٚعاسؽذٖ تا ٔٙؽك عزٔایٝداری را داؽتٙذ .یه
ٕ٘ ٝ٘ٛاس ایٗٞا ،حزوت فزدیتیاتی در چُٟعاِٝی اخیز اعت و ٝتیٌٕاٖ تٍٙٙای ٘فظٌیزِ دٚراٖ پظ اس خًٙ
[د ْٚخٟا٘ی] را اس ٔیاٖ تزد ٚ ٜتزتاد داد ٜاعت ،أا ٍٙٞٓٞاْ ،رلاتتی اتٕیشٜؽذ ٚ ٜخٛدُٔثّٝعاسیِ ا٘غاٖٞا را
ت٘ٝحٛی تحُٕ٘اپذیز تؾذیذ وزد ٜاعت.
در آغاس تٚٝاعؽٝی ٔمتعایات  ٚچارچٛب لٕٔٛی ٛٙٞس ٘غثتاً ٔٙاعة اختٕالی ،التصادی  ٚعیاعی ،ایٙدا  ٚآ٘دا
در ٔزاوش تشري خٛأك عزٔایٝداری فعاٞایی ٔمؽمی پذیذ آٔذ و ٝتا ا٘ذاسٜای فعای خٛال٘ی تزای ؽىٛفایی
فزدی ٔیٌؾٛد ،فعاٞایی وٕ٘ ٝیتٛاٖ اس آٟ٘ا تٝعادٌی  ٚتٝؼٛر وأُ تٙٔٝشِٝی فعاٞای ٘اوارآ ٘ ٚاعاسٌار تا
عزٔایٝداری عّةِ صالحیت وزد .ایٗو ٝچٙیٗ ؽزایػ اختٕالیای تزای ٔزدْ در ٘فاْٞای دیىتاتٛری ،رصیٓٞای
عزوٛب ٌز یا ٔٙاؼك فمیزُٔ ،زخح تٛد٘ذ ،تذیٟی اعت ،أا درعت ٘یغت و ٝآٟ٘ا را ٌٛاٞی تزای دعتاٚردٞای
«رٚؽٍٙزی» تّمی وٙیٓ .آٟ٘ا پیؼ اس ٞزچیش تیاٖ ؽزایػ  ٚچارچٛب تاریخیِ وأالً ٔمیٙی تٛد٘ذ و ٝایٙه تا
تٛفاٖ تحزاٖٞا رٚتیذ٘ ٚ ٜاتٛد ٔی ؽ٘ٛذ .تیٟٛد ٚ ٜتصادفی ٘یغت و ٝتا تزتاد رفتِٗ آٟ٘ا ،ایٙه دٚتار٘ ٜیاسِ ٞزٌش
٘اپذیذ٘ؾذ ٜتٛٞ ٝیتٞای خٕمیٔ ،ا٘ٙذ ٔذٞةٌزایی ،لٌْٛزایی ّٔ ٚیٌزایی لٛیاً ارظاء ٔیؽٛدٌ .زیش ٚ
پٙاٜآٚردٖ ت ٝآغٛػ چٙیٗ ٛٞیتٞایی خٕمی ،اس ٔٙفز افزاد پزاوٙذ ،ٜآ٘چٙاٖ ؤٕ ٝىٗ اعت ت٘ٝفز آیذ ،اصالً
غیزلمالیی ٘یغت ،سیزا و ٝفزد در ایٙدا أٙیتی ؽخصی (ٌ ٚا ٜحتی ٔادی) پیذا ٔیوٙذ و ٝخای دیٍز  ٚتحت
ؽزایػ دِٚت رفا ٜفزٚپاؽٙذ ٚ ٜتحزاِٖ تؾذیذیافتٝی رلاتتٕ٘ ،یتٛا٘ذ تیاتذ .اس عٛی دیٍز ،ایٗ ٚظك ٔتٙاـز اعت
تا ایٗوٌ ٝفتٕاِٖ ِیثزاَِ رٚؽٍٙزی تیؼ اس پیؼ عزؽتِ عّؽٝخٛیؼ را آؽىارا ٕ٘ایاٖ ٔیوٙذٔ ،ثالً تا اعتمزار
ٌفتٕاِٖ التذارٌزایا٘ٝی اعتٛار تز ارسػ و ٝآٔاج ٔ ٚخاؼثؼ ،تٚٝیض ٜفعیّتٞای ثا٘ٛیِ تٛرصٚایی  ٚخؽز٘انا٘ذ.
ت ٝایٗ ت زتیة تحزاٖ تار دیٍز ٔداَ آؽىارؽذِٖ دٚچٟزٌیِ تٙفزاٍ٘یشِ رٚؽٍٙزی  ٚظذِ رٚؽٍٙزی را فزآٞ
ٔیآٚرد و ٝدر وؾٛرٞای ٔزوشیِ عزٔایٝداری سٔا٘ی ؼٛال٘ی وٕاتیؼ پٟٙاٖ تٛد.
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ٔحزن عٛتضوتی ٛتزای رٞایی اس عّؽ ٝدر دٚراٖ تحزاٖ عزٔای٘ ٝیش تٞٝیچ رٚی عز تُٟٔ ٝز ٘یغت .تزلىظ،
خٛد را ٕٝٞخا ٔیٕ٘ایا٘ذ  ٚتیاٖ ٔیوٙذ .اِثتٔ ٝمتعیات  ٚچارچٛتی و ٝدر آٖ وارآ  ٚوارٌز ٔیؽٛد ،دٌزٌٖٛ
ؽذٜا٘ذ .ایٗ ٔحزن ،در خزیاِٖ دٚراِٖ اٚجٌیزیِ عزٔایٝدارا٘ ٝوٕاواٖ ٔیتٛا٘غت ت ٝفزآیٙذ ٔذرٖعاسی پایتٙذ ٚ
در آٖ پایٌیز ؽٛد  ٚاس ؼزیك ٕٞیٗ پایتٙذی تٛد و ٝتزای عزٔایٝداری وارآ ٔیؽذ ٍٙٞٓٞ ٚاْ ٔیتٛا٘غت
ٞزتار اس ٘ ٛخٙثی ؽٛد .أا در دٚراٖ تحزاٖ عزٔای ٝفعای خٛالِٖ ٔذرٖعاسیِ عزٔایٝدارا٘ ٝتٛا٘ؼ را اسدعت
دادٜاعت٘ .تیدٔ ،ٝدزاٞا  ٚخؽٛغ دیٍزی اس وؾاوؼٞایٙذ .آ٘چ ٝؽٛرػتزاٍ٘یش اعت ،یىی ٓٞچٙاٖ ؽزایػ
تحُٕ ٘اپذیز اختٕالی  ٚالتصادی تزای س٘ذٌی اعت ٚ ،دیٍزی ،عزوٛبِ دِٚتیِ ٔتحذ ٔ ٚتٙاـز تا ایٗ ؽزایػ
اعتو ٝاغّة تا تدشیٝی دعتٍا ٜدِٚتی  ٚأٙیتی ٕٞزا ٜاعت (فغاد  ٚغیز.)ٜ
در ٔماتّ ٝتا ایٗ ؽزایػ  ٚایٗ عزوٛب خٙثؼٞایی و ٝتحت ِٛای دٔىزاعی  ٚحمٛق تؾز پذیذار ٔیؽ٘ٛذ،
چارٜای خش ؽىغت ٘ ٚاوأی ٘ذار٘ذ؛ سیزا تصٛیزی و ٝت ٝآٟ٘ا عٕت  ٚعٔ ٛیدٞذ ،ــ اس آٖ خّٕ ٝت ٝا٘مالتات
«٘ار٘دیِ» خٛرٚاخٛر فىز ٔیو ٚ ٓٙؼثماً ت« ٝتٟار لزتی» ٘یش ــ ٘ٛلی اس عزٔایٝداری اعت و ٝت٘ٝحٛی
دٔىزاتیه  ٚتزخی تمٟذات ت ٝتأٔیٗ اختٕالی وٓسیاٖتز ؽذٜاعت؛ ٕٞاٖ تصٛیزی و ٝدر وؾٛرٞای ٔزوشی ٚ
اصّیِ عزٔایٝداری ٕٛٞارٞ ٚ ٜزتار اس ٘ ٛرٚتیذ ٚ ٜاس ٔیذاٖ تٝدر ٔیؽٛد .یمٙی ،حتی وأیاتیٞای «خٙثؼٞای
والعیه ٔذرٖعاسی» در دعتزط  ٚافك ایٗ خٙثؼٞا ٘یغتٙذ .تا ایٗحاَ تایذ تأویذ وزد و ٝایٗ خٛاعتٞٝا
تٝخٛدی خٛد یا اٍ٘یشٜٞا ٔ ٚحزنٞایی و ٝپظِ پؾتِ ایٗ خٛاعتٞٝایٙذ٘ ،اراعت یا ٘ادرعت ٘یغتٙذ ،تّى ٝفمػ
ؽىّی و ٝدر آٟ٘ا ٔفصّثٙذی  ٚتیاٖ ٔیؽ٘ٛذ٘ ،ادرعت ٘ ٚأٙاعة اعت .اٌز ایٗ تٕایش را لائُ ٘ؾٛیٓ ایٗ خؽز
پیؼ ٔیآیذ و ٝتا ٔؾزٚلیتسدایی اس دٔىزاعی  ٚاس دِٚتِ ٔثتٙی تز لا٘ٔ ،ٖٛحتٛاٞایی ٘یش و ٝتا آٟ٘ا ٔزتثػا٘ذ ٚ
در ایٗ ؽىُ تحمك ٕ٘ییاتٙذ  ٚاحزاس ٕ٘یؽ٘ٛذ ،تایذ اس ٔیاٖ تز٘ٚذ .چٙیٗ خؽایی أا سٔی ٝٙرا تزای ؽىُٞای
التذارٌزایا٘ٝی ادارٜی تحزاٖ ٞ ٚیٛالٞای ظذِ رٚؽٍٙزی فزأ ٓٞیوٙذ .اس ٕٞیٗ ر ،ٚدلیماً أزٚس ،یمٙی در
رٚسٌار تحزاِٖ عزٔای٘ ،ٝمذِ رٞاییتخؼ رٚؽٍٙزی اس ٞز سٔا٘ی دیٍز لاخُتز اعت .تزلىظ ،خؽا آٖ اعتوٝ
دلیماً أزٚس اس رٚؽٍٙزی درتزاتز دؽٕٙاِٖ ـاٞزاً تیز٘ٚیاػ دفاق وٙیٓ ،حتی اٌز دفاق اس آٖ ،دفاق اس آخزیٗ عٍٙز
درتزاتز «تزتزیت» تاؽذ .رٚؽٍٙزی ؽایغتٍیِاػ را ٘ذارد و ٝچٙیٗ عٍٙزی تاؽذ ،سیزا تا [فزٚپاؽی] عزٔایٝداری،
دارتغتِ التثار رٚؽٍٙزی ٘یش فزٔٚیپاؽذ.
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