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هاركس ٍ تاريخ
اي ٚؾرٜطاٛي زض ًٜلطاٛؽ نسٗي ٚؾبّٗطٍ ٗبضًؽ زض ر٘ٞ٢ضي ؾٗ ٚبضي ٜٞزض 3891
ايطاز  ٝزض ٗزٔ٠ي ًيَ لفت ريَيَ ،ق٘بض( 341 ٟكٞضي٠ي  ،)3894نم18 .ـٛ ،05يع
ٜٗتكط قس.
زض ايٜزب ُطز آٗسٟايٖ تب پيطاٗ ٙٞزضٗٙٝبي١٠ب ٗ ٝؿبئْ ٗطث ٌٞث ٠ثطزاقت ٗبضًؿيؿتي اظ تبضيد ،يينس ؾبّ پؽ
اظ ٗطٍ ٗبضًؽ ،ث ٠ثحج ثپطزاظيٖ .اي ٚثحج ضا ٛجبيس رع يي اظ تكطيلبت ايٗ ٚطاؾٖ تٔوي ًطز١ ،طچٜس ثبيس ايٚ
ٗطاؾٖ ثب يبزآٝضي ٛوف يِب٠ٛي ٗبضًؽ زض تبضيدِٛبضي آؿبظ قٞز ٚٗ .ايً ٚبض ضا ثب ؾٗ ٠خبّ اٛزبٕ ذٞا ٖ١زاز.
ٛرؿتيٗ ٚخبّ ضا اظ ظٛسُيإ ٗيآٝضِٕٜ١ .بٗي ً ٠زض ز٠١ي  3815زاٛكزٞي ً٘جطيذ ثٞزٕ ،ثؿيبضي اظ
تٞاٜ٘ٛستطي ٚظٛبٗ ٝ ٙطزا ٙرٞا ٙث ٠حعة ً٘ٛٞيؿت پيٞؾتٜس؛ اٗب اظ آٛزب ً ٠اي ٚزٝضٟاي ثؿيبض زضذكب ٙزض تبضيد
يي زاٛكِب ٟثؿيبض ٗ٘تبظ ثٞز ،ثؿيبضي اظ اي ٚزاٛكزٞيب ٙػ٘يوبً تحتتأحيط ٛبٕ١بي ثعضُي هطاض ُطكتٜس ً٠
قبُطزاٙقبٗ ٙحؿٞة ٗيقسيُٖٓ .يل٠اي زض ٗيب ٙرٞاٛبًٛٞ٘ ٙيؿت ضٝاد زاقت :كئؿٞكبًٛٞ٘ ٙيؿت
ٝيتِٜكتبيٜي ثٞزٛس ،اهتهبززاٛبًٛٞ٘ ٙيؿت ًيٜعي  ٝزاٛكزٞيبًٛٞ٘ ٙيؿت ضقت٠ي ازثيبت ٗطيسا ٙاف .آض.
ٓيٞيؽ[]3؛ ٞٗ ٝضذبٙ؟ آٛبٗ ٙبضًؿيؿت ثٞزٛس ،چ١ ٙٞيچ ٗٞضذي ٛجٞز ً ٠زض ً٘جطيذ يب ربي زيِطي ثكٜبؾيٖ
ــ آجت ٠ثطذي ٗٞضذب ٙثعضٍ ٗبٜٛس ٗبضى ثٔٞخ ضا ٗيقٜبذتيٖ  ٝچيع١بيي اظ آ١ٙب قٜيس ٟثٞزيٖ ــ ً ٠ثتٞاٛس زض
ٗوبٕ يي اؾتبز ٜٗ ٝجغ آ٢بٕ ثب ٗبضًؽ ضهبثت ًٜس .زٗٝيٗ ٚخبّ ً٘ي ٗكبث ٠اؾت .ؾيؾبّ ثؼس ،زض  ،3898ؾط ربٙ
١يٌؽ ،ثطٛسٟي ربيعٟي ٞٛثًْ ،ظريِي تاريخ اقتصادياـ ضا ٜٗتكط ًطز .اٞٛ ٝقت « :اؿٔت ًؿبٛي [ًٗ ٠بيْاٛس
ثٗ ٠ؿيط ػ٘ٗٞي تبضيد ٛظٖ  ٝتطتيت ثسٜ١س] اظ ٗوٞالت ٗبضًؿي يب ضٝايتي تؼسيْيبكت ٠اظ آ١ٙب اؾتلبزٗ ٟيًٜٜس،
ظيطا چيعي قجي ٠ث ٠ضٝايت ثسيْ زض زؾتطؼ ٛيؿت .ثب اي ،٠٘١ ٚقِلتاِٛيع اؾت ً ٠يينس ؾبّ پؽ اظ اٛتكبض
داس كاپيتال ...ضٝايت زيِطي ظٞ٢ض ٌٛطز ٟاؾت ]2[».ؾٗٞي٠ٛٞ٘ٛ ٚي ٗٗ ٚطث ٌٞث ٠احط ثطرؿت٠ي كطٛبٛس ثطٝزّ
يؼٜي سرهايِداري ٍ زًدگي هادي اؾت ــ احطي ً٘١ ٠ي ٚػٜٞاٛف ثب ٗبضًؽ پيٛٞس زاضز .زض اي ٚاحط قٌٜ٘١ٞس،
ثيف اظ ١ط ٞٛيؿٜسٟي زيِطي ،حتي ثيف اظ ١ط ٞٛيؿٜسٟي فراًسَي ،ثٗ ٠بضًؽ اضربع زازٗ ٟيقٞز .چٜي ٚتزٔئي
اظ ًكٞضي ًٗ ٠تلٌطأٗ ٙياـ ضا زؾتًٖ ٘ٛيُيطز ،ث ٠ذٞزي ذٞز ثبػظ٘ت اؾت.
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اي ٚتأحيط ٗبضًؽ ثط ِٛبضـ تبضيد ،تحٓٞي آقٌبض ٛيؿت .ظيطا اُطچ ٠ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ١ؿت٠ي
ٗبضًؿيؿٖ ٗحؿٞة ٗيقٞز١ ٝ ،ط چيعي ًٗ ٠بضًؽ ٞٛقت ٠آًٜس ٟاظ تبضيد اؾت ،ذٞز ا ٝآَٞ ٙض ًٞٗ ٠ضذبْٙ
تبضيد ضا زضى ٗيًٜٜس ،تبضيد ظيبزي ٜٞٛقت .اظ ايٜٗ ٚظط ،أِٛؽ ثيكتط ٗٞضخ ٗحؿٞة ٗيقٞز ،آحبض ثيكتطي
ٞٛقتُٜٗ ٠ً ٠وبً ٗيتٞا ٙآ١ٙب ضا ث٠ػٜٞا« ٙتبضيد» زض ًتبثرب١٠ٛب َجو٠ثٜسي ًطز .آجتٗ ٠بضًؽ تبضيد ذٞاٛسٝ ٟ
ثي٢ٛبيت كبيْ ثٞز؛ اٗب احطي ً« ٠تبضيد» زض ػٜٞاٛف ثبقس ٜٞٛقتِٗ ،ط ٗز٘ٞػ٠اي رسٓي اظ ٗوبالت يستعاضي
ً ٠ثؼس١ب ثبػٜٞا ٙتاريخ ديپلواسي پٌْاًي سدُي ّجدّن ٜٗتكط قس[ ٠ً ]1آجت ٠يٌي اظ ًٖاضظـتطي ٚآحبض
اٝؾت .آحبض تبضيري ٗبضًؽ توطيجبً ٜٗحهطاً قبْٗ تحٔيْ ؾيبؾي اٝيبع ربضي  ٝتلؿيط١بي ضٝظٛبِٗٛ٠بضا ،٠ٛتب

حسي ثب يي پيفظٗي٠ٜي تبضيري اؾت .تحٔيْ١بي ؾيبؾي ربضي اٗ ٝبٜٛس هبارزات طبقاتي در فراًسِ ّ ٝجدّن
برٍهر لَيي بٌاپارت ثٝ٠اهغ ثطرؿت١ ٠ؿتٜسٞٛ .قت١٠بي ضٝظٛبِٗٛ٠بضا٠ٛي حزيٖ ا١ ،ٝطچٜس ا٘١يت يٌؿبٛي ٛساضٛس،
قبْٗ تحٔيْ ١بيي ثؿيبض ٗ٘٢ي ١ؿتٜس ــ ٗوبالتف ضا زضثبضٟي ٜ١س ث ٠يبز آٝضيس ــ  ٝث١ ٠ط حبّ ١٠ٛٞ٘ٛبيي
ق٘طزٗ ٟيقٛٞس ًٛ ٠كبٗ ٙيز١س ٗبضًؽ چِ ٠ٛٞضٝـ ذٞز ضا زض ذهٞل ٗؿبئْ ٗكرم ،چ ٠زضثبضٟي تبضيد ٝ
چ ٠زضثبضٟي زٝضٟاي ً ٠اظ آ ٙظٗب ٙث ٠ثؼس ث ٠تبضيد ثسّ قس ،ٟثً ٠بض ثطز ٟاؾت؛ اٗب ايٗ ٚوبالت ث٠ػٜٞا ٙتبضيد
ٞٛقتٛ ٠كسٟاٛس ،يؼٜي ث٘١ ٠بٗ ٙؼٜبي ٗٞضزٛظط اكطازي ًُٗ ٠بٓؼ٠ي تبضيد ُصقت ٠ضا ٝر٘١ ٠ت ذٞز هطاض ٗيزٜ١س.
ؾطاٛزبٕ ثطضؾي ٗبضًؽ زضثبضٟي ؾطٗبي٠زاضي قبْٗ حزٖ ػظي٘ي اظ ُٗبٓت تبضيريٗ ،خبّ١بي تبضيري  ٝؾبيط
ٗٞيٞػبتي اؾت ً ٠ثٞٗ ٠ضخ ٗطثٗ ٌٞيقٛٞس.
ث ٠اي ٚتطتيت ،ثرف ثعضُي اظ آحبض تبضيري ٗبضًؽ زض ٞٛقت١٠بي ٛظطي  ٝؾيبؾياـ ازؿبٕ قسٟاٛس .ت٘بٗي
ايٞٛ ٚقت١٠ب تٌٞي ٚتبضيري ضا زض چبضچٞثي ًٖٝثيف زضاظٗست زض ٛظط ٗيُيطٛس ً ٠قبْٗ ًْ ثبظٟي ظٗبٛي
تٌٞي ٚاٛؿب ٙاؾت .آ١ٙب ضا ثبيس ٘١طا ٟثب ٞٛقت١٠بي زيِطـ ً ٠ث ٠زٝض١ٟبي ًٞتبٗ ٟست يب ٗجبحج ٗ ٝؿبئْ
ٝيػ ،ٟيب ث ٠تبضيد رعيي ضٝيساز١ب ٗؼُٞف ١ؿتٜس ،ذٞاٛس .ثب اي١ ،٠٘١ ٚيچ تط ًيت ًبٗٔي اظ كطآيٜس ثبٓلؼْ تٌٞيٚ
تبضيري ضا ٘ٛيتٞاٛ ٙعز ٗبضًؽ يبكت :حتي ٘ٛيتٞا ٙث ٠سرهايِ ٘١چ« ٙٞتبضيد ؾطٗبي٠زاضي تب  »3991پطزاذت.
ؾ ٠ػٔت ،ز ٝػٔت ًٖ ا٘١يت  ٝيٌي پطا٘١يتٝ ،رٞز زاضز ً ٠چطا چٜي ٚاؾت  ٝچطا ٗٞضذبٗ ٙبضًؿيؿت ٠ٛ
ت٢ٜب زضثبض ٟي ٗبضًؽ اظ٢بضٛظط ٗيًٜٜس ثًٌٔ ٠بضي ضا ً ٠ذٞزـ ٌٛطز ٟثٞز اٛزبٕ ٗيزٜ١س .يٌٖ ،چٜبٗ ٠ٌٛيزاٛيٖ،
ٗبضًؽ ثب ٗكٌالت ظيبزي ثطاي تٌ٘يْ پطٝغ١ٟبي ذٞز ضٝثط ٝثٞز .زٛ ،ٕٝظطاتف تب ظٗبٗ ٙطٍ ٘١چٜب ٙتٌبْٗ
ٗييبكتُ ،طچ ٠زض چبضچٞثي ً ٠زض اٝاؾٍ ز٠١ي  3945تخجيت قس ٟثٞز .ؾٗٞي ٚػٔت ً ٠اظ ٖ٢ٗ ٠٘١تط اؾت،
اي ٚاؾت ًٗ ٠بضًؽ زض آحبض ثبٓيسٟي ذٞز ػبٗسا ٠ٛتبضيد ضا ثب ٛظ٘ي ٝاضُٗ ٠ٛٝبٓؼٗ ٠يًطز  ٝؾطٗبي٠زاضي ضا
آؿبظُب ٟذٞز هطاض زاز« .اٛؿبًٔ »ٙيس ًبٓجسقٜبؾي «ٗي٘ »ٙٞثٞز .آجتٗ ٠ؿٔ٘بً اي ٚضٝي ٠اي يستبضيري ٛيؿت .ايٚ
ضٝي ٠حبًي اؾت ًُ ٠صقت٘ٛ ٠يتٞاٛس ٜٗحهطاً يب اؾبؾبً ثب ٗالى١بي ذٞزـ زضى قٞز٠ٛ :ت٢ٜب ث ٠اي ٚزٓيْ ً٠
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ُصقت ٠ثركي اظ كطآيٜس تبضيري اؾت ،ثٌٔ ٠ذٞز كطآيٜس تبضيري ٗب ضا هبزض ًطز ٟتب ثٝ ٠اًبٝي  ٝزضى چيع١بيي
زضثبضٟي آ ٙكطآيٜس ُ ٝصقت ٠ثپطزاظيٖ.
ٗخالً ٗل ٕٞ٢كار ضا زض ٛظط ثِيطيس ً ٠زض ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ٗو٠ٓٞاي اؾبؾي ٗ ٝطًعي اؾت .پيف
اظ ؾطٗبي ٠زاضي ــ يب پيف اظ آزإ اؾ٘يت ،چٜبٗ ٠ٌٛبضًؽ ثٛ ٠حٗ ٞكرمتطي ٗيُٞيس ــ ٗلً ِٕٞ٢بض ثَٞ٠ض
ػبٕٗ ،زعا اظ اٞٛاع ٝيػٟي ًبض ً ٠ثٓ ٠حبِ ًيلي ٗتلبٝت ٗ ٝوبيؿٛ٠بپصيط ثٞزٛسٝ ،رٞز ٛساقت .پؽ اُط هطاض اؾت
تبضيد اٛؿب ٙضا ثٗ ٠ؼٜبي ر٢بٛي  ٝزضاظٗست  ٝثٗ٠خبث ٠ث٢طٟثطزاضي  ٝزُطُٛٞيِ تسضيزبً ٗؤحطِ َجيؼت اظ ؾٞي ٞٛع
اٛؿب ٙزضى ًٜيٖ ،آِٛبٗ ٟلً ٕٞ٢بض ارت٘بػي ثَٞ٠ض ًٔي ٗو٠ٓٞاي اؾبؾي ذٞا١س ثٞز .ضٝيٌطز ٗبضًؽ ٜٞ١ظ
هبثْثحج اؾت؛ چطا ً٘ٛ ٠يت ٞاٛس ثٗ ٠ب ثِٞيس آيب تحٔيْ آيٜس ،ٟثط ٗجٜبي تٌٞي ٚتبضيري آيٜسً ،ٟكليبت تحٔئي
هبثْٗوبيؿ٠اي اضائٛ ٠رٞا١س ًطز ًٗ ٠تلٌطا ٙضا هبزض ؾبظز تبضيد اٛؿب ٙضا ثط اؾبؼ ٗل ِٕٞ٢تحٔئي زيِطي ً٠
اؾبؾي ثبقس ثبظتلؿيط ًٜٜس .اي ٚقٌبف ثبٓو ٟٞاي زض تحٔيْ اؾت١ ،طچٜس كٌط ٘ٛيًٜيٖ چٜي ٚتٌٞي ٚكطيي آيٜس،ٟ
ثتٞاٛس ٛوف ٗطًعي ًبض زض تحٔيْ ٗبضًؽ ضا ،زؾتًٖ ثطاي ثطذي رٜج١٠بي آقٌبضا تؼييًٜٜٚسٟي تبضيد اٛؿب،ٙ
ًٜبض ثِصاضز .ثٜب ٛيؿت ٗبضًؽ ضا ظيط ؾؤاّ ثجطٕ ،ثٌٔ ٠كوٍ ثطآٛ ٖٛكب ٙز ٠ً ٖ١ضٝيٌطز ا ٝثبيس ثرف اػظٖ آٛچ٠
اضتجبٌ ٗؿتوي٘ي ثب ١سف اٛ ٝساضز ٞٗ ٝضذب ٙػالهٜٗ٠سٛس ثساٜٛسًٜ ،بض ثِصاضز ــ ٗخالً رٜج١٠بي ثؿيبضي اظ ُصاض اظ
كئٞزآيؿٖ ث ٠ؾطٗبي٠زاضي .ايٝ ٚظيل ٠ث ٠زٝـ ٗبضًؿيؿت١بي ثؼسي اكتبزُ ،طچ ٠زضؾت اؾت ً ٠كطيسضيف
أِٛؽ ً٘١ ٠يك ٠ث« ٠آٛچ ٠ػ٘الً اتلبم اكتبز »ٟػاله ٠زاقت ،ث ٠چٜيٞٗ ٚيٞػبتي ثيكتط تٞرٛ ٠كبٗ ٙيزاز.
ثب اي ،٠٘١ ٚتأحيط ٗبضًؽ ثط ٗٞضذب ٠ٛ ٝ ،ٙكوٍ ٗٞضذبٗ ٙبضًؿيؿتٗ ٖ١ ،تٌي اؾت ثط ٛظطي٠اي ػ٘ٗٞي
(ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد)  ،ثب ذًُٔ ٌٞي يب اقبضاتي ث ٠قٌِْ ػبٕ تٌٞي ِٚتبضيري اٛؿب ٙاظ ظٛسُي اقتطاًي
آٝي ٠تب ؾطٗبي٠زاضي ٖ١ ٝ ،ثط اظ٢بضات ٗكرماـ زض ضاثُ ٠ثب رٜج١٠ب ،زٝض١ٟب ٗ ٝؿبئْ ذبل ُصقت٘ٛ .٠يذٞاٖ١
ثيف اظ اي ٚزضثبضٟي ايٞٗ ٚيٞع آذط حطف ثع١ ،ٖٛطچٜس ثي٢ٛبيت تأحيطُصاضٛس ٜٞ١ ٝظ ٗ ٖ١يتٞاٜٛس ث٠قست
ثطاِٛيعاٜٛس ٝ ٟضٝقِٜطا ٠ٛثبقٜسٛ .رؿتيٗ ٚزٔس سرهايِ قبْٗ ؾ ٠يب چ٢بض اقبضٟي حبقي٠اي ث ٠پطٝتؿتبٛيؿٖ اؾت؛ ثب
اي ًْ ،٠٘١ ٚثحج زضثبضٟي ضاثُ٠ي زي ٚثَٞ٠ض ػبٕ  ٝپطٝتؿتبٛيؿٖ ثَٞ٠ض ذبل ثب قيٟٞي تٓٞيس ؾطٗبي٠زاضي اظ
آ١ٙب ٛبقي ٗيقٞز .ث٘١ ٠يٜٞٗ ٚاّ ،سرهايِ يي ظيطٞٛيؽ زضثبضٟي زًبضت زاضز ًٛ ٠ظطات ا( ٝحيٞاٛبت
ثٜٗ٠عٓ٠ي ٗبقي١ٚبٝ ،اهؼي زض تًبز ثب ٛظطٝضظا ،٠ٛكٔؿل ٠ث٠ػٜٞاٝ ٙؾئ٠اي ثطاي ٗ٢بض َجيؼت ً٘ ٝبّثركيس ٙث٠
ظٛسُي اٛؿب )ٙضا ث« ٠زٝضٟي نٜؼتي» پيٛٞس ٗيظٛس  ٝاي ٚپطؾف ضا ُٗطح ٗيًٜس ً ٠چطا اهتهبززاٛب ٙهسي٘ي،
١بثع  ٝثيٌ ٝ ٚثؼس١ب الى ضا ث٠ػٜٞا ٙكئؿٞكب ٙذٞز تطريح ٗيزازٛس( .زضثبضٟي ٛوف ذٞز زًبضت ،زازٓي ٞٛضث
اػتوبز زاقت ً ٠ضٝـ زًبضت «اهتهبز ؾيبؾي ضا اظ ذطاكبت هسي٘ياـ ض١بٛيس» ]4[).زض ز٠١ي ، 3985
ؿيطٗبضًؿيؿت١ب اظ ايٞٗ ٚيٞع ثطاي ٘ٛبيف ٠ٛٞ٘ٛاي اظ ذالهيت چكِ٘يط ٗبضًؽ اؾتلبزٗ ٟيًطزٛس  ٝحتي
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اٗطٝظٛ ٟيع ائُٗ ٚجي اؾت ً ٠زؾتًٖ يي ٛي٘ؿبّ تحهئي ٗيتٞا ٙث ٠آ ٙپطزاذت؛ اٗب ٛيبظي ٛيؿت ١يچًؽ
زض ايُ ٚطز٘١بيي ثٛ ٠جٞؽ ٗبضًؽ يب زاٗ٠ٜي زاٛف  ٝػالئن اٗ ٝؼتوس قٞز؛ ثبيس تهسين ًطز ً ٠ثرف اػظٖ
ٞٛقت١٠بي ا ٝزضثبضٟي رٜج١٠بي ذبني اظ ُصقت ،٠ثٝ٠يػ ٟثبظتبة زاٛف تبضيري ٗٞرٞز زض ظٗب٠ٛاـ ثٞز.
ثحج ٗلهْتط زضثبض ٟي ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد اضظقٜ٘س اؾت ظيطا اٗطٝظ ٠ٛت٢ٜب اظ ؾٞي
ؿيطٗبضًؿيؿت١ب  ٝيسٗبضًؿيؿت١ب ثٌٔ ٠زضٗ ٙٝبضًؿيؿٖ ٛيع ثٗ ٠زبزُٓ ٠طكتٛ ٝ ٠وس قس ٟاؾت .ثطاي ٛؿْ١بي
ٗت٘بزي ايً٘ ٚتطي ٚثرف ٗبضًؿيؿٖ ثٞز ً ٠ظيطؾؤاّ ٗيضكت  ٝث ٠ػويسٟي ٗ ٚث٠زضؾتي ١ؿت٠ي ٗطًعي آٙ
تٔوي ٗيقس .ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ً ٠زض رطيبٛ ٙوس ٗبضًؽ  ٝأِٛؽ اظ كٔؿل ٝ ٠ايسئٞٓٞغي آٓ٘بٛي
تٌٞي ٚيبكت ،اؾبؾبً ػٔي ٠ايٛ ٚظط اؾت ً« ٠ايس١ٟب ،اٛسيك١٠ب ٗ ٝلب١يٖ ١ؿتٜس ً ٠اٛؿب١ٙب ،قطايٍ ٗبزي  ٝظٛسُي
ٝاهؼيقب ٙضا ٗيآكطيٜٜس ،تؼييٗ ٚيًٜٜس  ٝثط آٗ ٙؿٍٔ ٗيقٛٞس ]0[ ».اظ  3949ث ٠ثؼس ،اي ٚثطزاقت اؾبؾبً حبثت
ثبهي ٗبٛسٗ .يتٞا ٙآ ٙضا زض يي ر٘ٔ ٠ً ٠ث١٠ُٛٞ ٠بي ٗرتٔق تٌطاض قس ،ٟذالنً ٠طز« :آُب١ي ظٛسُي ضا
تؼيي٘ٛ ٚي ًٜس ،ثٌٔ ٠ظٛسُي اؾت ً ٠آُب١ي ضا تؼييٗ ٚيًٜس ]9[».ايٞٗ ٚيٞع پيفتط زض ايسئٞٓٞغي آٓ٘بٛي
قطح  ٝثؿٍ يبكت ٠ثٞز:
ث ٠اي ٚتطتيت ،اي ٚثطزاقت اظ تبضيد ثط قطح  ٝتلهيْ كطآيٜس ٝاهؼي تٓٞيس ــ ً ٠اظ تٓٞيس ٗبزي ذٞز
ظٛسُي آؿبظ ٗيقٞز ــ  ٝك ٖ٢قٌْ ٗطاٝزٟي ٗطتجٍ ثب اي ٚقيٟٞي تٓٞيس  ٝآكطيسٟقس ٟاظ ؾٞي آ ٙيؼٜي
ربٗؼ٠ي ٗسٛي زض ٗطاحْ ُٛٞبُٛٞف ،ث٠ػٜٞا ٙپبي٠ي ًْ تبضيدٗ ،تٌي اؾت :تٞنيلف زض ًٜف آٙ
ث٠ػٜٞا ٙزٓٝتٛ ٝ ،يع تٞييح اي ٠ٌٜچِ٠٘١ ٠ٛٞي كطآٝضز١ٟبي ٗتلبٝت ٛظطي  ٝقٌْ١بي آُب١ي ،زي،ٚ
كٔؿل ،٠اذالم ٗ ٝبٜٛس اي١ٚب اظ آٛ ٙبقي ٗيقٛٞس ٝ ،زٛجبّ ًطز ٙكطآيٜس قٌُْيطيقب ٙاظ آ ٙپبي٠؛ ث ٠ايٚ
تطتيت ًْ ،چيع١ب ٗؿٔ٘بً ٗيتٞاٛس زض ت٘بٗيت ذٞز ( ٝثٜبثطاي٘١ ،ٚچٜي ٚزض ًٜف ٗتوبثْ اي ٚرٜج١٠بي
ُٛٞبُ ٙٞثب يٌسيِط) تطؾيٖ قٞز]1[.
ُصضا اقبضٗ ٟيًٜيٖ ً ٠ثٛ ٠ظط ٗبضًؽ  ٝأِٛؽ «كطآيٜس ٝاهؼي تٓٞيس» كوٍ «تٓٞيس ٗبزي ذٞز ظٛسُي» ٛيؿت،
ثٌٔ ٠چيعي ُؿتطزٟتط ضا زض ثط ٗيُيطز .كطآيٜس ٝاهؼي تٓٞيس ثٜب ث ٠نٞضت ثٜسي زهين اضيي ٓٝقٗ« ،ز٘ٞػ٠ي
پيچيسٟي ٜٗبؾجبت ٗتوبثالً ٝاثؿتٗ ٠يبَ ٙجيؼت ،كؼبٓيتً ،بض ارت٘بػي  ٝؾبظٗب ٙارت٘بػي» اؾت٘١ ]9[.چٜي ٚثبيس
اقبضًٜ ٟيٖ ً ٠اٛؿب١ٙب  ٖ١ثب زؾت  ٖ١ ٝؾطقب ٙتٓٞيس ٗيًٜٜس]8[.
اي ٚثطزاقت ،تبضيد ٛيؿت ثٌٔ ٠ضاٜ٘١بيي اؾت ث ٠تبضيد  ٝثطٛبٗ٠اي ثطاي تحوين .ثبض زيِط ،ثٛ ٠وْ اظ
ايدئَلَژي آلواًي:
ِٜ١بٗي ًٛ ٠ظطٝضظي پبيبٗ ٙييبثس  ٝظٛسُي ٝاهؼي آؿبظ ٗيقٞزٗ ،تؼبهجبً ػٖٔ ٝاهؼي  ٝايزبثي آؿبظ ذٞا١س
قس؛ قطح  ٝتٞنيق كؼبٓيت ػ٘ٔي ،كطآيٜس ػ٘ٔي تٌٞي ٚاٛؿبِٜ١ ...ٙبٗي ًٝ ٠اهؼيت تٞنيق ٗيقٞز،
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كٔؿل٠ي ذٞزًلب ٝؾئ٠ي ٝرٞزي ذٞز ضا اظ زؾت ٗيز١س .زض ث٢تطي ٚحبٓت ،ربيِب ٟآ ٙضا كوٍ ر٘غثٜسي
اظ ػبٕتطيٛ ٚتبيذ ٗيُيطز ،اٛتعاػبتي ً ٠اظ ٗكب١سٟي تٌٞي ٚتبضيري اٛؿبٛ ٙبقي ٗيقٞز .اي ٚاٛتعاػبت
كي ٛلؿ ،٠رساقس ٟاظ تبضيد ٝاهؼي١ ،يچ اضظقي ٛساضٛس؛ كوٍ ٗيتٞاٜٛس زض تؿ٢يْ ٛظٖ  ٝتطتيت ٗبزٗ ٝ ٟهبٓح
تبضيري ثً ٠بض ثطٛٝس ،تٞآي الي١٠بي رساُب٠ٛاـ ضا ٛكب ٙزٜ١س؛ اٗب ث١٠يچٝر٘١ ٠بٜٛس كٔؿلٛ ،٠ؿر ٠يب
َطحٝاضٟاي ثطاي تٜظيٖ قؿت ٝ ٠ضكت٠ي زٝضا١ٙبي تبضيري زض اذتيبض ٘ٛيُصاضٛس]35[.
ًبْٗتطي ٚنٞضتثٜسي زض پيفُلتبض  3908ث ٠در ًقد اقتصاد سياسي ُٗطح قس .آجتٛ ٠بُعيط ثبيس اي ٚپطؾف ضا
ُٗطح ًطز ً ٠آيب ٗيتٞا ٙثب ٝرٞز ضز آ ٙثبظ ٗ ٖ١بضًؿيؿت ثبهي ٗبٛسً .بٗالً ضٝق ٚاؾت ً ٠اي ٚنٞضتثٜسي
ثيف اظ حس زهينٗ ،ؿتٔعٕ قطح  ٝتلهيْ ذٞا١س ثٞز :اث٢بٕ انُالحبت آٗ ٙجبحخي ضا ثطاِٛيرتٗ ٠جٜي ثط اي٠ً ٚ
زهيوبً چ ٠چيعي «ٛيط١ٝب»  ٝچ ٠چيعي «ٜٗبؾجبت ارت٘بػي» تٓٞيس اؾت ،چ ٠چيعي «ظيطثٜبي اهتهبزي»« ،ضٝثٜب»
ٗ ٝبٜٛس اي١ٚب ضا ٗيؾبظز٘١ .چٜي ٚاظ ٘١ب ٙآؿبظ ًبٗالً ضٝق ٚاؾت ً ٠چ ٙٞاٛؿب١ٙب زاضاي آُب١ياٛس ،ثطزاقت
ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد زيربٌاي تجيي ٚتبضيري اؾت  ٠ٛ ٝذٞز تجيي ٚتبضيري .تبضيد ٗبٜٛس ظيؿتقٜبؾي ٛيؿت:
اٛؿب١ٙب ته٘يٖ ٗيُيطٛس  ٝزضثبضٟي آٛچ ٠ضخ زازٗ ٟياٛسيكٜسً .بٗالً ضٝقٛ ٚيؿت ً ٠ايٛ ٚظط ث ٠ايٗ ٚؼٜب
رجطثبٝضي اؾت ً ٠ثٗ ٠ب اٌٗبٗ ٙيز١س آٛچ ٠ضا ً ٠ثٛ٠ح ٞارتٜبةٛبپصيطي ضخ ذٞا١س زازٗ ،زعا اظ ضٝي١٠بي
ػ٘ٗٞي زُطُٛٞي تبضيدً ،كق ًٜيٖ .ظيطا ت٢ٜب ثب ثبظِٛطي اؾت ًٗ ٠ؿئٔ٠ي ارتٜبةٛبپصيطي تبضيري ٗيتٞاٛس
هبَؼب ٠ٛحْٝكهْ قٞز ٝ ،حتي آِٜ١ ٙبٕ ٛيع اي ٚكوٍ يي ٘١بُٞٙيي ذٞا١س ثٞز :آٛچ ٠اتلبم اكتبز ارتٜبةٛبپصيط
ثٞز ،چ ٙٞچيع زيِطي اتلبم ٛيلتبز؛ ثٜبثطاي ٚاحت٘بّ ضخ زاز ٙچيع زيِط ،يي اٗط آًبزٗيي ذٞا١س ثٞز.
ٗبضًؽ ههس زاقت ثَٞ٠ض پيكيٜي حبثت ًٜس ً ٠يي ٛتيز٠ي تبضيري ٗؼيًٛٞ٘ ،ٚيؿٖٗ ،حه ّٞارتٜبةٛبپصيط
تٌٞي ٚتبضيري اؾت؛ اٗب ث١٠يچٝر ٠ضٝقٛ ٚيؿت ً ٠ايٞٗ ٚيٞع ضا ثتٞا ٙثب تحٔيْ تبضيري ػٔ٘ي ٛكب ٙزاز .اظ
٘١ب ٙآؿبظ ضٝق ٚثٞز ًٗ ٠بتطيبٓيؿٖ تبضيري رجطثبٝضي اقتصادي ٛجٞز ٟاؾت :اؾتٜتبد ت٘بٗي پسيس١ٟبي
ؿيطاهتهبزي زض تبضيد اظ پسيس١ٟبي اهتهبزي ذبلٛ ٌٚ٘ٗ ،يؿت ٛ ٝيع ضٝيساز١ب يب تبضيد١بي ذبل ضا ٘ٛيتٞاٙ
ث ٠ايٗ ٚؼٜب تؼييً ٚطز .حتي اٛؼُبفٛبپصيطتطيَ ٚطكساضاٗ ٙبتطيبٓيؿٖ تبضيري ٛيع ثحج١بي ٗلهٔي ضا ثٛ ٠وف
تهبزف  ٝكطز زض تبضيد اذتهبل زازٟاٛس (پٔربٞٛف)؛  ٝنطفٛظط اظ ٛوس١بي كٔؿلي ً ٠ثتٞا ٙثط
نٞضتثٜسي١بي أِٛؽ ٝاضز ًطز ،اً ٝبٗالً زض ايٌٛ ٚت ٠زض ٝاپؿيٛ ٚبٗ١٠ب ث ٠ثٔٞى ،اق٘يت ،اقتبضًٚثٞضٍ ٝ
زيِطا ٙثياث٢بٕ ؾرُ ٚلت .ذٞز ٗبضًؽ ،زض ٗت١ٚبي ذبني ٗبٜٛس ّجدّن برٍهر  ٝضٝظٛبِٗٛ٠بضي١بيف زض
ز٠١ي  ،3905تطزيسي ث٠رب ٘ٛيُصاضز ًٛ ٠ظطاتف اؾبؾبً ٘١ي ٚاؾت.
زض ٝاهغ ،اؾتسالّ تؼييًٜٜٚس ٟزضثبضٟي ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ٗؼُٞف ث ٠ضاثُ٠ي ثٜيبزي ثي١ ٚؿتي
ارت٘بػي  ٝآُب١ي اؾت .اي ٚاؾتسالّ چٜسا ٙثط ٗالحظبت كٔؿلي (ٛظيط «ايسٟآٓيؿٖ» زض ٗوبثْ «ٗبتطيبٓيؿٖ») يب
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حتي پطؾف١بي اذالهي ـ ؾيبؾي (ٛوف «اضازٟي آظاز ًٜ ٝف آُب١ب٠ٛي اٛؿبٛي چيؿت؟» «اُط ٗٞهؼيت آٗبزٟ
ٛجبقس ،چِٗ ٠ٛٞيتٞاٛيٖ ػْ٘ ًٜيٖ؟») ٗتٌي ٛيؿت ثٌٔٗ ٠ؼُٞف ثٗ ٠ؿبئْ تزطثي تبضيد تُجيوي  ٝاٛؿبٙقٜبؾي
ارت٘بػي اؾت .يي اؾتسالّ ٝ٠ٛٞ٘ٛاض ٗيتٞاٛؿت اي ٚثبقس ً ٠ت٘بيع ٜٗبؾجبت ارت٘بػي تٓٞيس اظ ايس١ٟب ٗ ٝلب١يٖ
(يؼٜي ظيطثٜب اظ ضٝثٜب) ٛبٌٗ٘ ٚاؾت ،تب حسي ث ٠اي ٚزٓيْ ً ٠ذٞز اي ٚاٗط يي ت٘بيع تبضيري ُصقتِٛ٠ط اؾتٝ ،
تب حسي ٛيع ث ٠اي ٚزٓيْ ًٜٗ ٠بؾجبت ارت٘بػي تٓٞيس ضا كطٗ ٝ َٜ١لب١ي٘ي ٗيؾبظٛس ً٘ٛ ٠يتٞاٜٛس ث ٠آ١ٙب تؤيْ
زاز ٟقٞز .ايطاز زيِط ٗيتٞاٛؿت اي ٚثبقس ً ٠چ ٙٞيي قيٟٞي تٓٞيس ٗؼي ٚثب ٞٛ nع ٗلب١يٖ ؾبظُبض اؾت ،اي١ٚب
ضا ٘ٛيتٞا ٙثب تؤيْقب ٙث« ٠ظيطثٜب» تٞييح زاز .ث ٠اي ٚتطتيت ،رٞاٗؼي ضا ٗيقٜبؾيٖ ً ٠ظيطثٜبي ٗبزي يٌؿبٛي
زاضٛس ،اٗب ثٛ ٠حُ ٞؿتطزٟاي ث ٠قٌْ١بي ُٛٞبُٜٗ ٙٞبؾجبت ارت٘بػيقب ،ٙايسئٞٓٞغي  ٝؾبيط ٝيػُي١بي ضٝثٜبيي
زيِط ضا ٗيؾبظٛس .تب اي ٚحس ،زيسُب١ٟبي اٛؿب١ٙب زضثبضٟي ر٢ب ،ٙقٌْ١بي ظٛسُي ارت٘بػيقب ٙضا تؼييٚ
ٗي ًٜس ،زؾت ًٖ تب ربيي ً ٠اي ٚزٗٝي آٝي ضا تؼييٗ ٚيًٜس .ثٜبثطاي ،ٚچِِٛٞي تؼيي ٚاي ٚزيسُب١ٟب ثبيس ًبٗالً
ٗتلبٝت تحٔيْ قٞزٗ :خالً ث ٠پيطٝي اظ ٓٞي اقتطاٝؼ ،ث٠ػٜٞاٗ ٙز٘ٞػ٠اي اظ ُ١٠ٛٞب زض ق٘بض ٗحسٝزي اظ ٗلب١يٖ
كٌطي.
اربظ ٟز١يس ايٗ ٚؿئٔ ٠ضا ًٜبض ثِصاضيٖ ً ٠آيب ٗبضًؽ كط َٜ١ضا ٛبزيسٗ ٟيُيطز (ٛظط ذٞزٕ اي ٚاؾت ً ٠زض
ٞٛقت١٠بي تبضيري ثبٓلؼْاـٝ ،ي ث٠قست ٗربٓق تؤيُْطايي اهتهبزي ثٞز)ٝ .اهؼيت پبي٠اي اي ٚاؾت ً ٠تحٔيْ
١ط ربٗؼ٠اي ،زض ١ط ٓحظ٠ي تٌٞي ٚتبضيري ،ثبيس ثب تحٔيْ قيٟٞي تٓٞيسـ آؿبظ قٞز :يؼٜي اظ (آق) قٌْ كٜي ـ
اهتهبزي «ؾٞذتٝؾبظ ثي ٚاٛؿبَ ٝ ٙجيؼت» (ٗبضًؽ) ،قيٟٞاي ً ٠زض آ ٙاٛؿب ٙثب ٗب١يت ًبض ُٜٗجن ٗيقٞز ٝ
آ ٙضا زُطُٗ ٙٞيًٜس؛ ( ٝة) ٛظٖ  ٝتطتيت١بي ارت٘بػي ًً ٠بض ضا ثؿيذ ٢ٗ ٝيب ٗيًٜٜس  ٝترهيم ٗيزٜ١س.
اٗطٝظٛ ٟيع چٜي ٚاؾت .اُط ثرٞا١يٖ زضثبضٟي أِٛؿتب ٙيب ايتبٓيب زض اٝاذط ؾسٟي ثيؿتٖ ثساٛيٖ ،آقٌبضا ثبيس ثب
زُطُٛٞي١بي ػظيٖ زض قيٟٞي تٓٞيس آؿبظ ًٜيٖ ً ٠زض ز١٠١بي  3895 ٝ 3805ضخ زاز .زض ذهٞل ثسٝيتطيٚ
رٞاٗغ ،ؾبظٗب ٙذٞيكبٛٝسي ٛ ٝظبٕ ايس١ٟب (ً ٠ؾبظٗب ٙذٞيكبٛٝسي يي رٜج٠ي آ ٙاؾت) ث ٠اي ٚثؿتِي زاضز ً٠
آيب ٗب ث ٠اهتهبز ُطزآٝضي ذٞضاى ٗيپطزاظيٖ يب اهتهبز تٓٞيس ذٞضاىٗ .خالً چٜبٓٝ ٠ٌٛق ٗتصًط قسٜٗ ]33[،بثغ
زض اهتهبز ُطزآٝضي ذٞضاى زض زؾتطؼ ُؿتطزٟي ١ط كطزي اؾت ً ٠تٞاٛبيي ث ٠زؾت آٝضز ٙآ١ٙب ضا زاقت٠
ثبقس ٝ ،زض اهتهبز تٓٞيس ذٞضاى (ًكبٝضظي يب قجبٛي) ،زؾتطؾي ث ٠ايٜٗ ٚبثغ ٗحسٝز اؾت .ايٞٗ ٚيٞع ثبيس
٠ٛت٢ٜب اً ٜٙٞثٌٔٛ ٠ؿْ پُكت ٛؿْ ٛيع تؼطيق قٞز.
اً ٜٙٞاُطچٗ ٠ل ٕٞ٢ظيطثٜب  ٝضٝثٜب زض تؼطيق ٗز٘ٞػ٠اي اظ اٞٓٝيت١بي تحٔئي تؼييًٜٜ ٚس ٟاؾت ،ثطزاقت
ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ثب ٛوس رسيتط زيِطي ٗٞارٗ ٠يقٞز .ظيطا ٗبضًؽ ٠ٛت٢ٜب اػتوبز زاضز ً ٠قيٟٞي تٓٞيس
قبٓٞز ٟاؾت  ٝضٝثٜب ثبيس ثٗ ٠ؼٜبي ٗؼيٜي ثب «ت٘بيعات اؾبؾي ٗيب ٙاٛؿب١ٙب» ُٜٗجن ثبقس ً ٠اي ٚقيٟٞي تٓٞيس
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ٗتً٘ ٚآ ٙاؾت (يؼٜي ٜٗبؾجبت ارت٘بػي تٓٞيس)  ،ثٌٔٛ ٠يط١ٝبي ٗبزي تٓٞيس ربٗؼ ٠ضٛٝس تحٓٞي ٛبُعيطي ثطاي
تٞؾؼ ٠زاضٛس ٝ ،اظ ايٚض ٝثب ٜٗبؾجبت تٓٞيسي ٗٞرٞز  ٝرٔ١ٟٞبي ضٝثٜبيي ٛؿجتبً اٛؼُبفٛبپصيطقب ٙزض تٜبهى هطاض
ٗيُيطٛس  ٝثبيس اظ ثي ٚثطٛٝس .آِٛب ٟچٜب ٠ٌٛري .اي ٚ١ًٞ .اؾتسالّ ٗيًٜس ،اي ٚضٛٝس تحٓٞي زض ُؿتطزٟتطيٚ
ٗؼٜب كٜبٝضا ٠ٛاؾت.
ٗؿئٔ ٠ايٛ ٚيؿت ً ٠چطا اي ٚضٛٝس ثبيس ٝرٞز زاقت ٠ثبقس ،ظيطا زض ؾطاؾط تبضيد ر٢ب ٙثٜٗ٠عٓ٠ي يي ًْ،
ثيتطزيس تب ث ٠اٗطٝظ ٝرٞز زاقت ٠اؾتٗ .ؿئٔ٠ي ٝاهؼي اي ٚاؾت ً ٠اي ٚضٛٝس ثٝ٠يٞح ِ٘١بٛي ٛيؿتٗ .ب
ٗيتٞاٛيٖ زٓيْ هبٛغًٜٜسٟاي ثطاي ايٞٗ ٚيٞع ثيبثيٖ ً ٠چطا ثؿيبضي اظ رٞاٗغ چٜي ٚضٛٝسي ضا ٛكب٘ٛ ٙيزٜ١س ،يب
ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ً ٠زض ٛوُ٠ي ٗؼيٜي ٗتٞهق قسٟاٛس ،اٗب ايً ٚبكي ٛيؿتٗ .ب ًبٗالً ٗيتٞاٛيٖ يي ضٛٝس ػبٕ ضا ُٗطح
ًٜيٖ ً ٠اظ ُطزآٝضي ذٞضاى ث ٠تٓٞيس ذٞضاى (زض ربيي ً ٠ث ٠زاليْ ٗحيٍظيؿتي ٌٗ٘ ٚيب يطٝضي ٛجٞز)ٟ
پيكطكت ًطز ٟاؾت ،اٗب ٘ٛيتٞاٛيٖ ٘١يً ٚبض ضا ثطاي تحٞالت رسيس كٜبٝضي  ٝنٜؼتيقس ٠ً ٙر٢ب ٙضا اظ يي ٝ
كوٍ يي پبي٠ي ُٜٗو٠اي كتح ًطزٟاٛس ،اٛزبٕ ز١يٖ.
ث٠ظب١ط ُطًٞ ٟضي ث ٠ثبض ذٞا١س آٗس .يا ١يچ ُطايف ػبٗي ٝرٞز ٛساضز ً ٠ثٜب ث ٠آٛ ٙيط١ٝبي ٗبزي تٓٞيس
ربٗؼ ٠تٞؾؼ ٠يبثٜس يب ٝضاي ٛوُ٠ي ٗؼيٜي تٞؾؼ ٠پيسا ًٜٜس؛ زض ايٞٗ ٚضز تٞؾؼ٠ي ؾطٗبي٠زاضي ؿطثي ثبيس ثسٙٝ
اضربع آٝي ٠ث ٠چٜيُ ٚطايف ػبٗي تٞييح زاز ٟقٞز ٝ ،ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد حساًخط ٗيتٞاٛس ثطاي
تٞييح ٠ٛٞ٘ٛاي ذبل ثً ٠بض ثطز ٟقٞز (ُصضا ٗتصًط ٗيقًٜ ٠ً ٕٞبضُصاضز ٙايٛ ٚظط ً ٠اٛؿب١ٙب پيٞؾت ٠ث٠
قيٟٞاي ػْ٘ ٗي ًٜٜس ًُ ٠طايف ث ٠اكعايف ًٜتطّ ذٞيف ثط َجيؼت زاضٛس ٖ١ ،ؿيطٝاهغُطايبٓٞٗ ٖ١ ٝ ٠ٛس
پيچيسُي١بي تبضيري چكِ٘يط اؾت) .يا ايٌكِ چٜيُ ٚطايف تبضيري ػبٗي ٝرٞز زاضز ً ٠زض ايٞٗ ٚضز ثبيس
تٞييح ز١يٖ چطا ايُ ٚطايف زض ١ط ربيي ػْ٘ ٌٛطز ،ٟيب حتي چطا زض ثؿيبضي ٗٞاضز (ٗبٜٛس چي )ٚآقٌبضا ذالف
آ ٙػْ٘ ًطز ٟاؾت .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ً١ ٠يچچيع زيِطي رع اػ٘بِّ هسضت ،ؾٌ ٙٞيب ٛيط١ٝبي زيِطِ ؾبذتبض ٝ
ضٝثٜبي ارت٘بػي ثط ظيطثٜبي ارت٘بػي٘ٛ ،يتٞاٛؿت ٠حطًت آ ٙظيطثٜبي ٗبزي ضا ثبظ ايؿتبٛس.
ثٛ ٠ظط ٗ ٚايٞٗ ٚيٞع ٗكٌٔي حْ ٛكسٛي ثطاي ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ثٜٗ٠عٓ٠ي قيٟٞاي ثطاي تلؿيط
ر٢ب ٙايزبز ٘ٛيًٜس .ذٞز ٗبضًؽ ً ٠ث١٠يچٝر ٠تيضاؾتبثبٝض ٛجٞز ،تٞييحي زضثبضٟي ايٞٗ ٚيٞع اضائ ٠زاز ً٠
چطا ثطذي رٞاٗغ اظ ػ٢س ػتين ًالؾيي ،اظ َطين كئٞزآيؿٖ ث ٠ؾطٗبي٠زاضي تح ّٞيبكتٜسٛ ٝ ،يع چطا ؾبيط رٞاٗغ
(ٗز٘ٞػ٠ي ٝؾيؼي ًٝ ٠ي ثَٞ٠ض توطيجي تحتػٜٞا ٙقيٟٞي تٓٞيس آؾيبيي ُطٟٝثٜسي ًطز) ٛتٞاٛؿتٜس؛ اٗب اي،ٚ
ٗؿئٔ٠ي ثؿيبض زقٞاضي ضا ثطاي ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ثٜٗ٠عٓ٠ي قيٟٞي تغيير ر٢بُٗ ٙطح ٗيًٜس١ .ؿت٠ي
اؾتسالّ ٗبضًؽ اي ٚاؾت ً ٠اٛوالة ثبيس ضخ ز١س ظيطا ٛيط١ٝبي ٗٓٞس ثٛ ٠وُ٠اي ضؾيسٟاٛس يب ثبيس ثطؾٜس ً ٠زض
آ ٙثب «پٞؾت٠ي ؾطٗبي٠زاضي» ٜٗبؾجبت تٓٞيس ٛبؾبظُبض ٗيقٛٞس؛ اٗب اُط ثتٞاٛ ٙكب ٙزاز ً ٠زض ؾبيط رٞاٗغ ضٛٝسي
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ثطاي ضقس ٛيط١ٝبي ٗبزي ٛجٞز ٟاؾت ،يب ايٛ ٠ٌٜيطٝي ؾبظٗب ٙارت٘بػي  ٝضٝثٜب ،ضقس آ١ٙب ضا ًٜتطّٜٗ ،حطف يب
ٗ٘بٛؼت ًطزٟاٛس تب اٛوالة ثٗ ٠ؼٜبي پيفُلتبض  3908ضخ ٛس١س ،آِٛب ٟچطا ٘١ي ٚاٗط ٛجبيس زض ربٗؼ٠ي ثٞضغٝايي
ضخ ز١س؟ ثيتطزيس اي ٚاٌٗبٝ ٙرٞز زاضز  ٝحتي ٛؿجتبً ث٠ؾبزُي ٌٗ٘ ٚاؾت ً٠ٛٞ٘ٛ ٠ي تبضيري ػبزيتطي ضا
ثطاي يطٝضت  ٝقبيس ارتٜبةٛبپصيطي زُطُٛٞي اظ ؾطٗبي٠زاضي ث ٠ؾٞؾيبٓيؿٖ نٞضتثٜسي ًٜيٖ؛ اٗب آِٛب ٟزٝ
چيع ثؿيبض ٗ ٖ٢ثطاي ًبضّ ٗبضًؽ  ٝهُؼبً ثطاي پيطٝاٛف (اظر٘ٔ ٠ذٞزٕ) اظ زؾت ذٞا١س ضكت( :آق) ايٗ ٚؼٜب
ً ٠پيطٝظي ؾٞؾيبٓيؿٖ پبيبُٜٗ ٙوي ت٘بٕ تح ّٞتبضيري تب ث ٠اٗطٝظ اؾت؛ ( ٝة) ايٗ ٚؼٜب ً ٠ؾٞؾيبٓيؿٖ پبيبٙ
«پيكبتبضيد» ضا ضهٖ ٗيظٛس ،اظ ايٓ ٚحبِ ً٘ٛ ٠يتٞاٛس ربٗؼ٠اي «ؾتيعٟر »ٞثبقس ٛ ٝرٞا١س ثٞز.
اي ٚاٗط تأحيطي ثط اضظـ ٗل« ٕٞ٢قيٟٞي تٓٞيس» ٘ٛيُصاضز ً ٠پيفُلتبض ث٠ػٜٞاٗ« ٙز٘ٞع ٜٗبؾجبت تٓٞيسي
ً ٠ؾبذتبض اهتهبزي ربٗؼ ٠ضا ٗيؾبظز  ٝقيٟٞي تٓٞيس ٝؾبيْ ٗبزي ظٛسُي ضا تكٌيْ ٗيز١س» تؼطيق ٗيًٜس.
ٜٗبؾجبت ارت٘بػي تٓٞيس ١ط چ ٠ثبقٜس ١ ٝط ًبضًطز زيِطي ً ٠زض ربٗؼ ٠زاقت ٠ثبقٜس ،قيٟٞي تٓٞيس ،ؾبذتبضي ضا
ٗيؾبظز ً ٠قٌْ ضقس ٛيط١ٝبي ٗٓٞس  ٝتٞظيغ ٗبظاز ضا تؼييٗ ٚيًٜسٛ ٝ ،يع اي ٠ٌٜچِ ٠ٛٞربٗؼٗ ٠يتٞاٛس يب
٘ٛيتٞاٛس ؾبذتبضـ ضا تـييط ز١س ٝ ،چِ ٠ٛٞزض ٓحظبت ٜٗبؾتُ ،صاض ث ٠قيٟٞي زيِط تٓٞيس ٗيتٞاٛس ضخ ز١س ٝ
آجت ٠ضخ ذٞا١س زاز .اظ َطكي زيِط ،زاٗ٠ٜي اٌٗبٛبت ضٝثٜبيي ضا ٛيع تؼييٗ ٚيًٜس .ثَٞ٠ض ذالن ،٠قيٟٞي تٓٞيس
پبي٠ي زضى ٗب اظ تٜٞع رٞاٗغ اٛؿبٛي ًٜ ٝف١بي ٗتوبثْ آ١ٙب ٛ ٝيع پٞيف١بي تبضيريقب ٙاؾت.
قيٟٞي تٓٞيس ثب ربٗؼ٘١ ٠بٜٛس ٛيؿت« .ربٗؼٛ »٠ظبٗي اظ ٜٗبؾجبت اٛؿبٛي يب زهينتط ٜٗبؾجبت ثيُ ٚط١ٟٝبي
اٛؿبٛي اؾتٗ .ل« ٕٞ٢قيٟٞي تٓٞيس» ث ٠ذسٗت تؼييٛ ٚيط١ٝبيي زضٗيآيس ً ٠نقآضايي ايُ ٚط١ٟٝب ضا ١سايت
ٗيًٜٜس ٗ ٝيتٞاٛس ث ٠قي١ٟٞبي ٗرتٔق زض رٞاٗغ ُٛٞبُ ،ٙٞزض زاٗ٠ٜاي ٗؼي ،ٚاٛزبٕ قٞز .آيب قي١ٟٞبي تٓٞيس
ضقت١٠بي تٌبٗٔياي ضا تكٌيْ ٗي زٜ١س ً ٠ثٓ ٠حبِ ظٗبٛي يب ؿيط اظ آٗ ٙطتت قسٟاٛس؟ ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ً ٠اٛسى
قٌي ٝرٞز زاضز ً ٠ذٞز ٗبضًؽ قي١ٟٞبي تٓٞيس ضا ؾبظٛسٟي ضقت١٠بيي ٗيزاٛؿت ً ٠زض ضقس ض١بيي اٛؿب١ٙب اظ
َجيؼت ًٜ ٝتطّ آ ٙثط ٛيط١ٝب ٜٗ ٝبؾجبت تٓٞيس تأحيط ٗيُصاقت ٠اؾت .ثٜب ث ٠ايٗ ٚز٘ٞػٗ ٠الى١بٗ ،يتٞاُ٘ ٙبٙ
ًطز ً ٠اٞٛاع قي١ٟٞبي تٓٞيس زض ٛظ٘ي نؼٞزي ٗطتت قسٟاٛس؛ اٗب ثب اي ٠ٌٜثطذي اظ قي١ٟٞبي تٓٞيس ضا آقٌبضا
٘ٛيتٞاٗ ٙوسٕ ثط قي١ٟٞبي زيِط زاٛؿت (ٗخالً آ١ٙبيي ًٗ ٠ؿتٔعٕ تٓٞيس ًبال يب ٗبقي ٚثربض ١ؿتٜس ٗوسٕ ثط
آ١ٙبيي ً ٠كبهس ايٝ ٚيػُياٛس) ،ك٢طؾت ٗبضًؽ اظ قي١ٟٞبي تٓٞيس ثب اي ٚههس ٘١طاٛ ٟجٞز ٟاؾت ً ٠يي تٞآي
تيضاؾتبيي اظ ٓحبِ ظٗبٛي ايزبز ًٜس .زض ٝاهغ ٗيتٞا ٙاظ٢بض ًطز ً ٠زض اثتساييتطيٗ ٚطاحْ تٞؾؼ٠ي اٛؿبٙ
(كطيي) ،اٞٛاع قي١ٟٞبي تٓٞيسٖ١ ،ظيؿتي ًٜ ٝف ٗتوبثْ زاقت٠اٛس.
قيٟٞي تٓٞيس ،تزؿٖ ثطٛبٗ٠ي ذبل تٓٞيس (قيٟٞي تٓٞيس ثط پبي٠ي يي كٜبٝضي ذبل  ٝتوؿيٖ ًبض ٗٓٞس) ٛ ٝيع
«ٗز٘ٞػ ٠اي ذبل  ٝاظ ٓحبِ تبضيري ٗكرم ٜٗبؾجبت ارت٘بػي اؾت ً ٠اظ َطين آ ،ٙثطاي ثيطً ٙٝكيسٙ
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اٛطغي اظ َجيؼت ثب اثعاض١ب٢ٗ ،بضت١ب ،ؾبظٗب ٝ ٙزاٛف» زض ٗطحٔ٠ي ٗؼيٜي اظ تٌبْٗقبً ،ٙبض اٛزبٕ ٗيقٞزٝ ،
ثٝ٠اؾُ٠ي آٗ ٙبظاز ارت٘بػبً تٓٞيسقس ٟثُ ٠طزـ زضٗيآيس ،تٞظيغ ٗيقٞز  ٝثطاي اٛجبقت يب ٗوهٞز ٗؼي ٚزيِطي
نطف ٗيقٞز .يي تبضيد ٗبضًؿيؿتي ثبيس ١ط زً ٝبضًطز ضا زض ٛظط ثِيطز.
زض ايٜزب يؼق ًتبة ثسيغ  ٖ٢ٗ ٝاضيي ٓٝق اٛؿبٙقٜبؼ ،ارٍپا ٍ هردهاى بيتاريخ٢ٛ ،لت ٠اؾت .ايً ٚتبة
ٗي ًٞقس ٛكب ٙز١س ً ٠چُِ ٠ٛٞؿتطـ ر٢بٛي  ٝپيطٝظي ؾطٗبي٠زاضي ثط آ ٙزؾت ٠اظ رٞاٗغ پيكبؾطٗبي٠زاضي ً٠
زض ٛظبٕ ر٢بٛي ازؿبٕ قسٟاٛس تأحيط ُصاقت ٠اؾت؛  ٝچِ ٠ٛٞؾطٗبي٠زاضي ثٞٛ٠ث٠ي ذٞز ث ٠تؼجيطي ثب الُ٠ٛعيٜي زض
ًخطتي اظ قي١ ٟٞبي تٓٞيس تـييط يبكت  ٝقٌْ ُطكت .ايً ٚتبة زضثبضٟي پيٛٞس١بؾت  ٠ٛ ٝػٔت١بُ ،طچ ٠پيٛٞس١ب
ٗيتٞاٜٛس ثطاي تحٔيْ ػٔت١ب تؼييًٜٜٚس ٟثبقٜسً .تبة يبزقس ٟثَ٠طظ زضذكبٛي ضا١ي ثطاي زضى «ٝيػُي١بي
اؾتطاتػيي ...تٜٞعپصيطي رٞاٗغ ٗتلبٝت ُٗطح ٗيًٜس ــ يؼٜي قي١ٟٞبيي ً ٠زض آ١ٙب ٗيتٞاٜٛس ثب ت٘بؼ ثب
ؾطٗبي٠زاضي تؼسيْ يبثٜس يب ٛيبثٜس٘١« ».چٜي ٚزض ي٘ ٚضاٜ٘١بيي ضٝق ٚثطاي ٜٗبؾجبت ثي ٚقي١ٟٞبي تٓٞيس ٝ
رٞاٗغ زض ٙٝآ١ٙب  ٝايسئٞٓٞغي١ب يب «كط١َٜ١ب» كطاٗ ٖ١يًٜس ]32[».اٗب ًبضي ً ٠اٛزبٕ ٘ٛيز١س ــ يب زض
حويوت ٗجبزضت ث ٠اٛزبٕ آ٘ٛ ٙيًٜس ــ تٞييح تـييطات پبي٠ي ٗبزي  ٝتوؿيٖ ًبض  ٝاظ ايٚض ٝزُطُٛٞي١بي
قي١ٟٞبي تٓٞيس اؾت.
ٓٝق ثب ؾ ٠قيٟٞي تٓٞيس يب «ذبٞٛاز١ٟبي» قيٟٞي تٓٞيس ػْ٘ ٗيًٜس :قيٟٞي «ٛظبٕ ذٞيكبٛٝسي» ،قيٟٞي
«ذطادُصاضي» « ٝقيٟٞي ؾطٗبي٠زاضي ».اٗب ثب ايٝ ٠ٌٜي تـييط اظ رٞاٗغ قٌبضچي ُ ٝطزآٝضٛسٟي ذٞضاى ث٠
رٞاٗغ تٓٞيسًٜٜس ٟضا زض قيٟٞي ٛظبٕ ذٞيكبٛٝسي ٗيپصيطز ،قيٟٞي «ذطادُصاضي» ا ٝپيٞؾتبضي اؾت ُؿتطزٟ
ًٛ ٖ١ ٠ظبٕ١بيي ًٗ ٠بضًؽ «كئٞزآي» ٗيٛبٗيس  ٖ١ ٝآٛچ« ٠آؾيبيي» ٛبٗيس ٟثٞز ،زض ثطٗيُطكت .زض ٠٘١ي
اي١ٚبٗ ،بظاز ضا اؾبؾبً ُط١ٟٝبي حبًٖ ً ٠هسضت ؾيبؾي ٛ ٝظبٗي ذٞيف ضا اػ٘بّ ٗيًٜٜس ،تهبحت ٗيًٜٜس.
ٌٛبت ظيبزي ضا ٗيتٞا ٙزضثبضٟي ايَ ٚجو٠ثٜسي ُؿتطز ٠ً ٟاظ ؾ٘يط اٗيٝ ٚإ ُطكت ٠قسُ ٟلت ،اٗب اي ٚيؼق
ٗكب١سٗ ٟيقٞز ً ٠قيٟٞي «ذطادُصاضي» آقٌبضا رٞاٗؼي ضا زض ٗطاحْ ثؿيبض ٗتلبٝت اظ ظطكيت تٓٞيسي زض
ثطٗيُيطز :اظ اضثبثب ٙكئٞزاّ ؿطثي زض زٝضا ٙتبضيي تب اٗپطاتٞضي چيٚ؛ اظ اهتهبز١بي ثس ٙٝق٢ط تب اهتهبز١بي
ق٢طي .اٗب اي ٚتحٔيْ كوٍ ث٠نٞضت حبقي٠اي ث ٠ايٗ ٚؿئٔ٠ي اؾبؾي ٗيپطزاظز ً ٠چطا ،چِ ٝ ٠ٛٞچ ٠ظٗبٙ
ييُ ٠ٛٞاظ قيٟٞي ذطادُصاضي ،ؾطٗبي٠زاضي تٞؾؼ٠يبكت ٠ضا ايزبز ًطز.
ثَٞ٠ض ذالن ،٠تحٔيْ قي١ٟٞبي تٓٞيس ثبيس ٗتٌي ثط ُٗبٓؼ٠ي ٛيط١ٝبي ٗبزي ٗٞرٞز تٓٞيس ثبقس :يؼٜي ُٗبٓؼ٠ي
كٜبٝضي  ٝؾبظٗب ٙآٛ ٝ ٙيع اهتهبز .ظيطا كطاٗٞـ ٌٜٛيٖ ًٗ ٠بضًؽ زض ٘١ب ٙپيفُلتبض ً ٠كطاظ١بي ثؼسياـ
اؿٔت ٛوْ ٗيقٛٞس ،اؾتسالّ ًطز ً ٠اهتهبز ؾيبؾي ًبٓجسقٜبؾي ربٗؼ٠ي ٗسٛي اؾت .ثب اي ٠٘١ ٚاظ يي رٜج،٠
تحٔيْ ؾٜتي قي١ٟٞبي تٓٞيس  ٝزُطُٛٞيقب ٙثبيس ضقس ًٜس ـ  ٝآحبض ٗبضًؿيؿتي رسيس ثٝ٠اهغ ايً ٚبض ضا ًطزٟ
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اؾت .زُطُٛٞي ثبٓلؼْ يي قيٟٞي تٓٞيس ث ٠قيٟٞي زيِط اؿٔت ثطاؾبؼ ٗالى١بي ػّٔي  ٝتيضاؾتبيي زضى
ٗيقس ٟاؾت :اؾتسالّ ٗيقٞز ً ٠زض١ ٙٝط قي« ،ٟٞتًبزي اؾبؾي» ٝرٞز زاضز ً ٠پٞيف ٛ ٝيط١ٝبيي ضا ايزبز
ٗيًٜس ً ٠زض٢ٛبيت ث ٠زُطُٛٞياـ ٗياٛزبٗس .ث١٠يچٝر ٠ضٝقٛ ٚيؿت ً ٠ايٛ ٚظط اظ آٗ ٙبضًؽ ثبقس ــ
ث٠اؾتخٜبي ؾطٗبي٠زاضي ــ  ٝاي ٚثيُ٘ب ٙثٗ ٠كٌالت ثعضٍ  ٝثحج١بي ثيپبيب ،ٙثٝ٠يػ ٟزض ضاثُ ٠ثب ُصاض اظ
كئٞزآيؿٖ ؿطثي ث ٠ؾطٗبي٠زاضي ٗياٛزبٗس.
اضائ٠ي ز ٝكطو ظيط ٗليستط اؾت .كطو اٝ :ّٝرٞز ػٜبنط پبي٠اي زض ٙٝقيٟٞي تٓٞيس ًُ ٠طايف ث٠
ثيحجبتياـ زاضٛس ،حبًي اظ ثبٓوُٟٞي  ٠ٛ ٝهُؼيت زُطُٛٞي اٛس ،اٗب ثٜب ث ٠ؾبذتبض آ ٙقي ،ٟٞحسٝز ٗؼيٜي ضا ثط ٞٛع
زُطُٛٞي ٌٗ٘ٝ ٚيغ ٗيًٜٜس .كطو ز :ٕٝؾبظًٝبض١بيي ًٜٗ ٠زط ث ٠زُطُٛٞي يي قيٟٞي تٓٞيس ث ٠قيٟٞي
زيِط ٗيقٛٞسٗ ،يتٞاٜٛس ثَٞ٠ض اٛحهبضي شاتي آ ٙقيٛ ٟٞجبقٜس ،ثٌٔ ٠اظ پيٞؾتِي ًٜ ٝف ٗتوبثْ رٞاٗؼي پسيس
آيٜس ً ٠ثٛ٠حٗ ٞتلبٝتي ؾبذت ٠قسٟاٛس .زض ايٗ ٚؼٜب ًْ تٞؾؼ ،٠تٞؾؼ٠اي ٗرتٍٔ اؾت .ث٠ربي رؿتٝرٞي قطايٍ
ُٜٗو٠اي ذبل ًٜٗ ٠زط ث ٠تكٌيْ ٗخالً ٛظبٕ ٝيػٟي ػ٢س ػتين ًالؾيي زض ٗسيتطا ٠ٛقس ،يب ث ٠زُطُٛٞي
كئٞزآيؿٖ ث ٠ؾطٗبي ٠زاضي زض چبضچٞة ٗٔي اضثبثي  ٝق٢ط١بي اضٝپبي ؿطثي اٛزبٗيس ،ثبيس ث ٠ضا١ٟبي ُٛٞبُٛٞي
ثِٜطيٖ ً ٠ث ٠پيٛٞسُب ٝ ٟتوبَغ١بيي اٛزبٗيسٛس ً ٠زض ٗطحٔ٠ي ٗؼيٜي اظ تٞؾؼ ،٠ايٜٗ ٚبَن زض آ ٙهطاض ُطكتٜس.
اي ٚضٝيٌطز ــ ً ٠ثٛ ٠ظطٕ ًبٗالً ثب زيسُبٗ ٟبضًؽ ؾبظُبض اؾت  ٝاُط الظٕ ثبقس ٗيتٞا ٙزض تأييس آٜٗ ٙبثغ
ٗتٜي ٗؼيٜي ضا يبكت ــ تٞييح ٖ١ظيؿتي رٞاٗؼي ً ٠زض ٗؿيط ٜٗت٢ي ث ٠ؾطٗبي٠زاضي پيكطكت ٗيًٜٜس ٛ ٝيع
رٞاٗؼي ً ٠تب ظٗبٛ ٙلٞش  ٝؿٔج٠ي ؾطٗبي٠زاضي زض آٗ ٙؿيط تٞؾؼ٘ٛ ٠ييبثٜس ،آؾبٙتط ٗيؾبظز؛ اٗب ٘١چٜي ٚتٞر٠
ضا ثٝ ٠اهؼيتي رٔت ٗيًٜس ًٞٗ ٠ضذب ٙؾطٗبي٠زاضي آُب١ي كعايٜسٟاي اظ آ ٙزاضٛس؛ اي ٠ٌٜتٌبْٗ ايٛ ٚظبٕ ذٞز،
تٌبٗٔي ٗرتٍٔ اؾت :ايٛ ٚظبٕ ٠ٛت٢ٜب ثط ٗهبٓح اظ پيف ٗٞرٞز تٌي ٝ ٠اظ آ١ٙب ث٢طٟثطزاضي  ٝاهتجبؼ ٗيًٜس ثٌٔ٠
آ١ٙب ذٞزـ ضا ٛيع قٌْ ٗيزٜ١س .تحوين تبظٟاي زضثبضٟي تكٌيْ  ٝضقس َجوبت ًبضُط ايٌٛ ٚت ٠ضا ضٝقً ٚطزٟ
اؾت .زض ٝاهغ ،يي ػٔت ثطاي تٞييح چطايي زُطُٛٞي١بي ارت٘بػي غضف تبضيد ر٢ب ٙزض ثيؿتٝپٜذ ؾبّ
ُصقت ٠اي ٚاؾت ً ٠چٜي ٚػٜبنط پيكبؾطٗبي٠زاضي ً ٠تبً ٜٙٞارعاي انٔي كؼبٓيت ؾطٗبي٠زاضي ثٞزٟاٛس ،ؾطاٛزبٕ
ثب تٞؾؼ٠ي ؾطٗبي٠زاضي چٜب ٙضيك ًٚ٠قسٟاٛس ً ٠زيِط ٘ٛيتٞاٜٛس آٛ ٙوف حيبتي ُصقت٠ي ذٞز ضا ايلب ًٜٜس.
آجت ٚٗ ٠زض ايٜزب ث ٠ذبٞٛاز ٟكٌط ٗيً.ٖٜ
اً ٜٙٞث١٠ٛٞ٘ٛ ٠بيي اظ ا٘١يت يِب٠ٛي ٗبضًؽ ثطاي ٗٞضذب ٙاقبضٗ ٟيً ٠ً ٖٜزض آؿبظ اي ٚؾرٜطاٛي اظ آٙ
ؾرُ ٚلت ٠ثٞزٕٗ .بضًؽ ثٜيبز اؾبؾي ١ط ُٗبٓؼ٠ي ثؿٜس ٟاظ تبضيد ثبهي ٗيٗبٛس ،ظيطا تبًٝ ٜٙٞي ث ٠ت٢ٜبيي
ًٞقيس ٟاؾت ضٝيٌطز ضٝـ ٜٗسا ٠ٛث ٠تبضيد ضا زض ًْ تسٝيًٜ ٚس  ًْ ٝكطآيٜس تٌبْٗ ارت٘بػي اٛؿب ٙضا ٗتهٞض
قٞز  ٝتٞييح ز١س .اظ ايٓ ٚحبِ ٝي ثطتط اظ ٗبًؽ ٝثط اؾت ،ت٢ٜب ضهيت ٝاهؼي اٛ ٠ً ٝلٞشي تئٞضيي ثط
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ٗٞضذب ٙزاضز ٝ ،اظ ثؿيبضي رٜج١٠ب ٌْٗ٘  ٝانالحًٜٜسٟي ٗ٘٢ي اؾت .تبضيري ٗتٌي ثط ٗبضًؽ ثسٙٝ
اكعٝز١ٟبي ٝثط هبثْتهٞض ذٞا١س ثٞز ،اٗب تبضيد ٝثطي تهٞضٛبپصيط اؾتِٗ ،ط تب ربيي ًٗ ٠بضًؽ يب زؾتًٖ
َطح ٗؿئٔ٠ي ٗبضًؿيؿتي آؿبظُب ٟهطاض زاز ٟقٞز .پػ١ٝف زض كطآيٜس تٌبْٗ ارت٘بػي اٛؿب ،ٙثٗ ٠ؼٜبي آ ٙاؾت
ً ٠پطؾف١بيي ث ٠ؾجي ٗبضًؽ ُٗطح ٗيقٛٞس١ ،طچٜس ت٘بٗي پبؾد١بي ا ٝپصيطكتٛ ٠كٛٞس .اُط ثرٞا١يٖ ث٠
زٗٝي ٚپطؾف ٖٗ٢تط ً ٠زض پطؾف ٛرؿت تٔٞيحبً ٢ٛلت ٠ثٞز پبؾد ز١يٖ٘١ ،ي ٚاٗط نبزم ذٞا١س ثٞز :يؼٜي چطا
اي ٚتحٞٗ ،ّٞظ ٝ ٙٝتيضاؾتبيي ٛجٞز ٝ ٟثٛ٠ح ٞقِلتاِٛيعي ٛبٗٞظٗ ٝ ٙٝطًت ثٞز ٟاؾت .ت٢ٜب پبؾد١بي ثسئي
ً ٠تبًُٗ ٜٙٞطح قسٟاٛس ثطاؾبؼ تٌبْٗ ظيؿتقٜبؾي (ٗخالً ظيؿتقٜبؾي ارت٘بػي) ١ؿتٜس ً ٠ثٝ٠يٞح
ٛبًبكياٛسٗ .بضًؽ ٝ ٠ٛاپؿيً ٚالٕ ،ثٌٔٛ ٠رؿتيً ٚالٕ ضا ثيبً ٙطز ٗ ٝب ٗٞظليٖ ُلتبضي ً ٠ا ٝآؿبظ ًطز تسإٝ
ثركيٖ.
ٗٞيٞع ايُ ٚلتبضٗ ،بضًؽ  ٝتبضيد اؾت؛ ٛ ٝوف ٗ ٚايٛ ٚيؿت ً ٠پيفثيٜي ً ٖٜاٗطٝظ ٟچ ٠زضٗٙٝبي١٠بي
ػ٘سٟاي ثطاي ٗٞضذبٗ ٙبضًؿيؿت ُٗطح ١ؿتٜس؛ اظ ؾٞي زيِط ٘ٛيذٞا ٖ١ثحج ذٞزٕ ضا ث ٠پبيب ٙثطؾب ،ٖٛثسٙٝ
رٔت ٛظط ث ٠زٝضٗٙبي٠اي ً ٠ثٛ ٠ظطٕ ٛيبظٜٗس تٞر٢ي كٞضياٛسٛ .رؿتيٞٗ ٚيٞػي ً ٠پيفتط ٗتصًط قسٕٗ :ب١يت
ٗرتٍٔ ٗ ٝطًت تٞؾؼ٠ي ١ط ربٗؼٛ ٝ ٠ظبٕ ارت٘بػيًٜ ،ف ٗتوبثْ آ ٙثب ٛظبٕ١بي زيِط  ٝثب ُصقت .٠اُط ٗبئيس
ٗيتٞاٛيس آ ٙضا قطح  ٝثؿٍ اظ٢بضٛظط ٗؼطٝف ٗبضًؽ ثساٛيس ً ٠اٛؿب١ٙب ذٞز تبضيد ذٞز ضا ٗيؾبظٛس ،اٗب ٠ٛ
آ ٠ً ٠ِٛٞٛذٞز ٗيذٞاٜ١س «ثٌٔ ٠زض قطايٍ زازٟقسٟاي ًٗ ٠يطاث ُصقت ٠اؾت  ٝذٞز آٛبٗ ٙؿتوي٘بً ثب آٙ
زضُيطٛس ».زٗٝيٞٗ ٚيٞع َجوٗ ٝ ٠جبضظٟي َجوبتي اؾت.
ٗب ٗي زاٛيٖ ً ٠اي ٚزٗ ٝل ٕٞ٢ثطاي ٗبضًؽ ،زؾتًٖ زض ثحج تبضيد ؾطٗبي٠زاضي ٝ ٖ٢ٗ ،اؾبؾي ١ؿتٜس؛ اظ
ؾٞي زيِط ٗيزاٛيٖ ً ٠ايٗ ٚلب١يٖ زض ٞٛقت١٠بي ٗبضًؽ تؼطيق زهين  ٝذٞثي ٛساضٛس  ٝث ٠ثحج١بي ثؿيبضي
اٛزبٗيسٟاٛس .ثرف ظيبزي اظ تبضيدِٛبضي ؾٜتي ٗبضًؿيؿتي ث ٠تؼ٘ن زضثبض ٟي آٛ ٙپطزاذت ٝ ٠زضٛتيز ٠ثب ٗكٌالتي
ضٝثط ٝقس ٟاؾت .يي ٗخبّ ٗيآٝضٕ« .اٛوالة ثٞضغٝايي» چيؿت؟ آيب ٗيتٞاٛيٖ «اٛوالة ثٞضغٝايي» ضا اٛوالثي
ثساٛيٖ ً ٠اظ ؾٞي ثٞضغٝاظي ،ث٠ػٜٞا١ ٙسكي ثطاي ًؿت هسضت ػٔي ٠ضغيٖ يب َجوبت حبًٖ پيكيٜي ثطپب ٗيقٞز
ً ٠زض ٗوبثْ اؾتوطاض ربٗؼ٠ي ثٞضغٝايي هطاض ُطكت٠اٛس؟ يب چِٜ١ ٠بٕ ثبيس اي ٠ُٛٞٚاٛسيكيس؟ ٛوس ًٜٛٞي تلؿيط١بي
ٗبضًؿيؿتي اظ اٛوالة أِٛؿتب ٝ ٙاٛوالة ًجيط كطاٛؿً ٠بضآٗس ثٞز ٟاؾت ،ػ٘ستبً ث ٠اي ٚزٓيْ ًٛ ٠كب ٙزاز ٟچٜيٚ
تهٞيط ؾٜتي اظ ثٞضغٝاظي  ٝاٛوالة ثٞضغٝايي ٛبًبكي اؾتٗ .ب ثبيس ايٞٗ ٚيٞع ضا ٗيزاٛؿتيٖٗ .ب ث٠ػٜٞاٙ
ٗبضًؿيؿت يب زض حويوت ،ث٠ػٜٞاٛ ٙبظطاٝ ٙاهغُطاي تبضيد ،اظ ٜٗتوساٛي پيطٝي ٛرٞا١يٖ ًطز ًٌٜٗ ٠ط ٝرٞز
چٜي ٚاٛوالة١بيي يب اٛوالة أِٛؿتب ٙؾسٟي ١لس ٝ ٖ١اٛوالة ًجيط كطاٛؿ١ ٠ؿتٜس ً ٠حبًي اظ تـييطات ثٜيبزيٝ ٚ
ثبظر٢تُيطي «ثٞضغٝايي» رٞاٗغقب ٙثٞزٟاٛس؛ اٗب ثبيس ثب زهت ثيكتطي زضثبضٟي ٜٗظٞضٗب ٙثيبٛسيكيٖ.
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ثٜبثطاي ٚچِٗ ٠ٛٞيتٞاٛيٖ تأحيط ٗبضًؽ ثط ٞٛقت١٠بي تبضيري ضا يينس ؾبّ پؽ اظ ٗطُف ر٘غثٜسي ًٜيٖ؟
ٗيتٞاٛيٖ چ٢بض ٌٛت٠ي اؾبؾي ضا ٗتصًط قٞيٖ.
( )3تأحيط ٗبضًؽ زض ًكٞض١بي ؿيطؾٞؾيبٓيؿتي ثيقي زض ٗيبٞٗ ٙضذب ،ٙاٗطٝظ ٟثيف اظ ُصقت ٠زض َّٞ
ػ٘طٕ ــ  ٝذبَطاتٖ ٗطث ٌٞث ٠پٜزب ٟؾبّ هجْ ــ  ٝاحت٘بالً ثيف اظ ١ط ظٗب ٙزيِطي هجْ اظ ٗطُف ثٞز ٟاؾت.
(ٝيؼيت زض ًكٞض١بيي ً ٠ضؾ٘بً ذٞز ضا ث ٠ايس١ٟبيف پبيثٜس ٗيزاٜٛس هبثْٗوبيؿٛ ٠يؿت) .ايٞٗ ٚيٞع ضا ثبيس
ٗتصًط قس ،ظيطا زض ايٓ ٚحظ ٠زٝضي ٛؿجتبً ُؿتطزٟاي اظ ٗبضًؽ ٗيب ٙضٝقٜلٌطا ،ٙثٝ٠يػ ٟزض كطاٛؿ ٝ ٠ايتبٓيب،
ٝرٞز زاضزٝ .اهؼيت اي ٚاؾت ً ٠تأحيط ا ٝضا  ٠ٛكوٍ زض تؼساز ٗٞضذبٛي ثبيس زيس ً ٠ازػب ٗيًٜٜس ٗبضًؿيؿت
١ؿتٜس١ ،ط چ ٖ١ ٠ثؿيبض ثعضٍ ثبقٜس ٝ ،زض تؼسازي ً ٠ا٘١يت ا ٝضا ثطاي تبضيد تهسين ٗيًٜٜس (ٗبٜٛس ثطٝزّ زض
كطاٛؿٌٗ ،٠تت ثئ٠كٔس زض آٓ٘ب ، )ٙثٌٔ ٠زض تؼساز ظيبز ٗٞضذب ٙهجالً ٗبضًؿيؿت  ٝاؿٔت ثطرؿتٛ ٠ً ،٠بٕ ٗبضًؽ ضا
زض ر٢بٗ ٙحتطٕ ٗيق٘بضٛس (ٗبٜٛس پٞؾتب )ٙثبيس رؿت .ػال ٟٝثطاي ،ٚػٜبنط ثؿيبضي ٝرٞز زاضٛس ً ٠پٜزب ٟؾبّ
پيف ،ػ٘ستبً ٗبضًؿيؿت١ب ٗٞضزتأًيس هطاض زازٟاٛس  ٝاً ٜٙٞث ٠ارعاي تبضيد ؿبٓت ثسّ قسٟاٛس .زضؾت اؾت ً٠
اي ٚاٗط كوٍ ٛبقي اظ ًبضّ ٗبضًؽ ٛجٞز ٟثٌٔٗ ٠بضًؽ احت٘بالً ػبْٗ انٔي تأحيطُصاض زض «ٗسضٛيعًٟطزِٛ »ٙبضـ
تبضيد ثٞز ٟاؾت.
( )2چٜب ٠ٌٛاٗطٝظ ٟزؾتًٖ زض اؿٔت ًكٞض١ب ٞٛقت ٝ ٠ثحج قس ٟاؾت ،تبضيد ٗبضًؿيؿتيٗ ،بضًؽ ضا
آؿبظُب ٟذٞز ٛ ٠ٛ ٝوُ٠ي ٝضٝز ذٞز تٔوي ٗيًٜسٗ .وهٞزٕ ايٛ ٚيؿت ً ٠اي ٚاٗط يطٝضتبً ثٗ ٠ؼٜبي ٗربٓلت ثب
ٗتٗ ٙٞبضًؽ ذٞا١س ثٞز١ ،طچٜس ١ط رب ً ٠ثٓ ٠حبِ كبًتي ٛبزضؾت يب ٜٗؿٞخ ثبقس ،ثبيس آٗبزٟي چٜيً ٚبضي
ثبقيٖ .ايٞٗ ٚيٞع آقٌبضا زض ذهٞل ٛظطاتف زضثبضٟي رٞاٗغ قطهي يب «قيٟٞي تٓٞيس آؾيبيي» ٛ ٝيع رٞاٗغ
آٝي ٝ ٠تٌبْٗقب ٙنسم ٗيًٜسُ ،طچ ٠اؿٔت اٝهبت زيسُب١ٟبيف زضذكب ٝ ٙغضف اؾت .چٜبً ٠ٌٛتبثي رسيس
زضثبضٟي ٗبضًؿيؿٖ  ٝاٛؿبٙقٜبؾي اظ ؾٞي يي اٛؿبٙقٜبؼ ٗبضًؿيؿت ٗتصًط ٗيقٞز« :زاٛف ٗبضًؽ ٝ
أِٛؽ اظ رٞاٗغ آٝي ٠ث٠ػٜٞا ٙپبي٠اي ثطاي اٛؿبٙقٜبؾي ٗسض ٙثؿيبض ٛبًبكي ثٞز٘١ ]31[».چٜيٜٗ ٚظٞضٕ ايٛ ٚيؿت
ً ٠يطٝضتبً ثبيس ذٞاؾتبض تزسيسٛظط يب ًٜبض٢ٛبز ٙذُ ٌٞانٔي ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد قسُ ،طچ ٠زض
نٞضت ٓع ٕٝثبيس آٗبزٟي ثطضؾي اٛتوبزيقبٛ ٙيع ثٞز ٚٗ .قرهبً ٘ٛيذٞا ٖ١ثطزاقت ٗبتطيبٓيؿتي اظ تبضيد ضا ًٜبض
ثِصاضٕ؛ اٗب اً ٜٙٞتبضيد ٗبضًؿيؿتي ،زض ظايبتطي ٚضٝايت ذٞز ،اظ ضٝـ١بي ا ٝاؾتلبزٗ ٟيًٜس ث٠ربي آ٠ٌٛ
زضثبضٟي آحبضـ ٛظط ثس١س ــ ث٠اؾتخٜبي ربيي ًً ٠بٗالً اضظـ ٛظطزاز ٙزاقت ٠ثبقسٗ .ب ٗيًٞقيٖ ًبضي ضا اٛزبٕ
ز١يٖ ً ٠ذٞز ٗبضًؽ اٛزبٕ ٛساز ٟثٞز.
( )1تبضيد ٗبضًؿيؿتي اٗطٝظً ٟخيط اؾت .يي تلؿيط «زضؾت» اظ تبضيدٗ ،يطاحي ٛيؿت ًٗ ٠بضًؽ ثطاي ٗب
ث٠رب ُصاقت ٠ثبقس :اي ٚزيسُب ٟثٝ٠يػ ٟاظ  3815يب ٘١ي ٚحسٝز ،ثركي اظ ٗيطاث ٗبضًؿيؿٖ قس ٟثٞز ،اٗب زيِط ايٚ
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ضٝيٌطز پصيطكت ٠يب پصيطكتٜي ٛيؿت ،زؾتًٖ زض ربيي ً ٠اكطاز اٌٗب ٙاٛتربة زاضٛس .ايً ٚخطتُطايي ٛوبٌ
يؼلي ٛيع زاضز .اي ٚيؼق١ب زض ٗيب ٙاكطازي ً ٠زضثبضٟي تبضيد ٛظطي٠پطزاظي ٗيًٜٜس ثيكتط ػيب ٙاؾت تب زض
ٗيبً ٙؿبٛي ً ٠آ ٙضا ٗي ٞٛيؿٜس ،اٗب حتي ايٞٗ ٚيٞع زض ٗيب ٙزؾت ٠زٛ ٕٝيع ٗكٞ٢ز اؾت .ثب اي ،٠٘١ ٚنطفٛظط
اظ اي ٠ٌٜچ ٠كٌطي زضثبضٟي ؾٞز  ٝظيب ٙاي ٚاٗط زاقت ٠ثبقيًٖ ،خطتُطايي ًبض ٗبضًؿيؿتي اٗطٝظ ٟيي ٝاهؼيت
ُطيعٛبپصيط اؾت .زض حويوت١ ،يچ ايطازي  ٖ١ث ٠آٝ ٙاضز ٛيؿت .ػٖٔ ُلتُٞٝيي اؾت ثيٛ ٚظطات ٗتلبٝت
ٗتٌي ثط يي ضٝـ ٗكتطى .كوٍ ظٗبٛي زيِط ػٖٔ تٔوي ٛرٞا١س قس ً١ ٠يچ ضٝقي ثطاي تؼيي ٚايً ٠ٌٜسإ يي
اظ ٛظطات ضهيت ٛبزضؾت ً٘ ٝتط ظايبؾت ٝرٞز ٛساقت ٠ثبقسٗ .تأؾلب ٠ٛاي ٚحبٓت اؿٔت زض تبضيد ضخ ٗيز١س ٝ
ث١٠يچٝر ٠كوٍ ٜٗحهط ث ٠تبضيد ٗبضًؿيؿتي ٛيؿت.
( )4اٗطٝظ ٟتبضيد ٗبضًؿيؿتي اظ زيِط اٛسيكٝ٠ضظي١ب  ٝپػ١ٝف١بي تبضيري رسا ٛيؿت ٛ ٝيع ٘ٛيتٞاٛس رسا
ثبقس .ايُ ٚعاضٟاي زٓٝج ٠اؾت .اظ ؾٞييٗ ،بضًؿيؿت١ب زيِط ٞٛقت١٠بي ٗٞضذبٛي ً ٠ذٞز ضا ٗبضًؿيؿت
٘ٛيزاٜٛس ،يب زض حويوت يسٗبضًؿيؿت ١ؿتٜس ضز ٘ٛيًٜٜس ،رع ث٠ػٜٞاٜٗ ٙجغ ٗبزٟي ذبٕ ثطاي ًبضقب .ٙاُط
اي١ٚب آحبض تبضيري ذٞثي ثبقٜس ،ثبيس ٓحبِ قٛٞس .ايٞٗ ٚيٞع اٗب ٗب ضا اظ ٛوس  ٝثطپبيي ٗجبضظٟي ايسئٞٓٞغيي ػٔي٠
ٗٞضذب ٙذٞثي ً٘١ ٠بٜٛس ايسئ١ٍٞٓٞب ػْ٘ ٗيًٜٜس ثبظ ٘ٛيزاضز .اظ ؾٞي زيِطٗ ،بضًؿيؿٖ چٜب ٙرطيب ٙؿبٓت
زض تبضيد ضا زُطًُ ٙٞط ز ٠ً ٟاٗطٝظٗ ٟكٌْ ثتٞاُ ٙلت ً ٠احط ذبني ضا يي ٗبضًؿيؿت ٞٛقت ٠يب
ؿيطٗبضًؿيؿت؛ ِٗط ايٗ ٠ٌٜؤٓق ذٞز ٗٞيغ ايسئٞٓٞغيٌف ضا تجٔيؾ ًطز ٟثبقس .ايٞٗ ٚيٞع ١يچ ربي اكؿٞؼ
ٛساضز ٚٗ .چكٖ ث ٠ضا ٟظٗبٛي ١ؿتٖ ً١ ٠يچ ًؽ ٛپطؾس آيب ٗؤٓلبٗ ٙبضًؿيؿت ١ؿتٜس يب ذيط؛ ظيطا زض اي ٚنٞضت
ٗبضًؿيؿت١ب ٗيتٞاٜٛس اظ زُطُٛٞي تبضيد ثٝ٠اؾُ٠ي ايس١ٟبي ٗبضًؽ ضيبيتذبَط زاقت ٠ثبقٜس؛ اٗب ٗب ثب ايٚ
قطايٍ آضٗبٙق٢طي كبنٔ٠ي ظيبزي زاضيٖٗ :جبضظات ايسئٞٓٞغيٌي  ٝؾيبؾيَ ،جوبتي  ٝآظازيثرف ؾسٟي ثيؿتٖ
ث٠ُٛٞ٠اي ١ؿتٜس ً ٠حتي اٛسيكيس ٙث ٠چٜي ٚچيعي ؿيطهبثْتهٞض اؾت .ثطاي آيٜسٟاي هبثْپيفثيٜي ،ثبيس اظ
ٗبضًؽ ٗ ٝبضًؿيؿٖ زض زاذْ  ٝذبضد تبضيد ،ػٔيً ٠ؿبٛي زكبع ًٜيٖ ً ٠ث ٠زاليْ ؾيبؾي  ٝايسئٞٓٞغيٌي ث ٠آٙ
ح٘ٔٗ ٠يًٜٜس .ث ٠اي ٚتطتيتٗ ،ب اي ٠ُٛٞٚاظ تبضيد ٝ ،زضى تٞاٜ٘ٛسي اٛؿب ٙثطاي چِِٛٞي زؾتيبثي ثٝ ٠يؼيت
ًٜٛٞي ٛ ٝيع زؾتيبثي ث ٠آيٜسٟاي ث٢تط ،زكبع ٗيًٜيٖ.

هقالِي باال فصل يازدّن كتاب «دربارُي تاريخ» اثر اريك ّابسبام است كِ حسي هرتضَي آى را ترجوِ
كردُ ٍ بِزٍدي هٌتشر هيشَد.
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