اختالف دیذگبُ هعوبساى والسیه ٍ هذسى دس چیست؟
فلسفِ ٍ توذى والسیه یًَبى ٍ سٍم ثبستبى شبلَدُ فىشی ٍ اجتوبعی توذى هغشة
صهیي سا تشىیل هی دّذ ٍ طی دٍ ّضاس سبل گزشتِ ّوَاسُ فلسفِ والسیه دس ثیٌش
رٌّی ٍ وبلجذ فیضیىی توذى غشة هشَْد ثَدُ است .سجه والسیه وِ دس پی ًفَق
هعوبسی هذسى اص اٍایل لشى اخیش هَسد ثی تَجْی ًسجی لشاس گشفتِ ثَد ثِ تذسیج ثعذ
اص اًتمبدی وِ ثِ سجه هذسى شذ دٍثبسُ ثِ صَست یه سجه هْن وِ هی تَاًذ
پبسخگَی ًیبصّبی جبهعِ اهشٍص ثبشذ هطشح شذ.
هعوبساى ًئَوالسیه ّوچَى هعوبساى پست هذسى تَجِ ثِ گزشتِ داسًذ ٍلی یه
اختالف عوذُ ثیي ایي دٍ دیذگبُ ًسجت ثِ تبسیخ ٍجَد داسد .هعوبسی پست هذسى دس
پی َّیت اًسبى است ٍ تبسیخ ّش لَم ٍ هلتی ثِ عٌَاى ثخشی اص َّیت آى هلت
تلمی هی شَد ،لزا آًْب تبسیخ فشٌّگی ٍ وبلجذی ٍ ّوچٌیي دستَس صثبى هعوبسی ّش
لَهی سا دس هعوبسی خَد دس ّش هٌطمِ ًوبیش هی دٌّذ  .اهب ایي وبس ثِ هعٌی تملیذ
ًیست ثلىِ ثش اسبس ششایط صهبًی ٍ هىبًی ثِ صَست جذیذ ٍ اهشٍصی ظبّش هی شَد،
ٍ لزا هعوبساى پست هذسى دس تغییش دادى تٌبسجبت ،سًگ ّب ٍ عولىشد ّبی ًوبدّبی
تبسیخی ثِ خَد تشدیذ ساُ ًوی دٌّذ.
اهب هعوبساى ًئَوالسیه ّوچَى وَیٌلي تشی اًگلیسی(یىی اص هْن تشیي ًظشیِ
پشداصاى سجه ًئَوالسیه) هعتمذًذ وِ «ًظن ّبی والسیه الْبهبتی آسوبًی ٍ
همذس ّستٌذ» پس تغییش دس آًْب صحیح ًیست ٍ ّش تغییشی دس آى ثبعث تجذیل
شذى ووبل ثِ ًمصبى هی شَد .آًْب دلیل جبٍداًگی هعوبسی والسیه سا دس ّویي
هی داًٌذ ٍ اص ًظش هعوبساى ًئَوالسیه سجه پست هذسى یه هذ است صیشا دس ایي
سجه اصَل جبٍداًِ هعوبسی والسیه ثب طجعً ،ظش ٍ هٌطك صهیٌی تغییش دادُ شذُ
است .هعوبساى ًئَوالسیه سجه هذسى سا ًیض سجىی لبثل لجَل ًوی داًٌذ چٌبًىِ

وَیلي تشی گفتِ است «هذسًیسن پشّیض اص ّش سٍشی است وِ وبسوشد داشتِ است»
لزا هعوبساى ًئَوالسیه ،گزشتِ ٍ خصَصب هعوبسی والسیه سا هٌجع الْبم خَد هی
داًٌذ ٍ هعوبسی والسیه ٍ یب سٌتی سا ثِ ّوبى گًَِ وِ اص ًظش وبلجذی ثَدُ ،ثشای
اهب ثبیذ تَجِ داشت وِ دس داخل ایي فشم ّبی .احتیبجبت اهشٍصُ طشاحی هی وٌٌذ
تبسیخی ولیِ ٍسبیل سفبّی اهشٍصی تذاسن دیذُ شذُ است .اگش خَاستِ ثبشین دس یه
جولِ هعوبسی ًئَوالسیه سا تعشیف وٌین هی تَاى گفت :سبختوبى ًئَوالسیه،
پَستِ ای والسیه ثش سٍی اهىبًبت هذسى است .هعوبساى ایي سجه هعوبسی
والسیه سا یه هعوبسی الیضال ٍ ثی صهبى هی داًٌذ اصَلی وِ دس ایي سجه هبًٌذ
ًظن ،تمبسىّ ،وبٌّگی ٍ ووبل دس صهبى یًَبى ثشای خبًِ خذایبى هطشح شذُ ثَد
اصَلی جبٍداًِ است وِ ّوچٌبى هی تَاى اص آًْب استفبدُ وشد.خذایبى یًَبى خذایبًی
صیجب ٍ دس حذ ووبل جبٍداًِ ثَدًذ لزا خبًِ ّبی آًبى ًیض ثبیذ داسای ّویي خصَصیت
هی ثَد ثٌبثشایي اص هْوتشیي هعبثذ والسیه وِ هعجذ پبستٌَى دس آتي هی ثبشذ ًوبد
شبخص هعوبسی والسیه است وِ ثِ طَس وبهل ثش اسبس اصَل سیبضیبت ٍ ٌّذسِ
.طشاحی ٍ سبختِ شذُ است
جبلت است ثذاًین دس ایشاى ًیض اٍلیي سجه فشًگی وِ ثسیبس هَسد تَجِ لشاس گشفت
سجه ًئَوالسیه هی ثبشذ وِ دس صهبى ًبصشالذیي شبُ دس ًیوِ دٍم لشى ًَصدّن ایي
سجه ثِ وشَس هب ًفَر پیذا وشدُ است ٍ ّوچٌبى ًیض آثبس آى ثش پیىشُ شْشّبی هب
ً.مش ثستِ است

