
 يئٔحٕسحؿٗ قبٞىٛ/  يسيت ثب اٍّ٘ؽ يِؾقٙب ضٚـ ٘مسي ثط

 

  

زض ٘مس التهبز  طت فیپ ٝو تؾا« اظ ٌطٚ٘سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ»ي  ي زضيبفتي زض ٘مس ٔمبِٝ ي ظيط ٔمبِٝ ٘ٛقتٝ

ي حؿٗ  قسٜ زض ٔمسٔٝ اي اظ ٘ىبت َطح پبضٜ طيبح٘مس  ضز ٖآطث ٜٚالػ .زٛث ٜسق طكتٙٔؾیبؾي 

 .اؾت ٝتفطٌ ضاطل يثبيظضا زضٛٔٔطتًٛي ثط رّس ٘رؿت ؾطٔبيٝ 

 

 ثبضٜ زض ايٗاـ  زٍٞب٘ٝ ٞبي ٘ٛقتٝ اظ زؾت ثبيؿت ٔي ثٙبثٝ ؾفبضـ ٔبضوؽ ،ذٛز اٍّ٘ؽ يٝ ثٝ ٌفتِ وٝ ؾطٔبيٝ چٖٛ زْٚس ٔزّّ

 ٌٕبٖ وٙٓ ضٚ، ، اظ ايٗثٛزؾپبؾٍعاض اٚ  ثبيسػٕیمبً  ،ٞٓ ٞب يٗ ثبثتاظ بزي اظ اٍّ٘ؽ ثطز وٝوبض ظي ٚ ٔزّس ؾْٛ ٘یع چیعي ثؿبظز

وبض اِجتٝ اظ نالحیّت  ايٗ .ساِٚٛيت زاقتٝ ثبق ،اـ ٚيطاؾتبضي زض ٔمبثُ ٔربِفبٖ ٔبضوؿیؿٓ، زفبع تئٛضيه اظ اٍّ٘ؽ زض

ٔؿتمیٕبً اظ ذٛز اـ  انّي ؾبذتبضس اَٚ وتبة ؾطٔبيٝ اؾت وٝ ِیىٗ ايٙزب ثحج ثط ؾط ٔزّّ .ثیطٖٚ اؾت ايٗ ؾُٛض يٜ ٍ٘بض٘س

ثب  ،پیف ثطز فطا٘ؿٛي يٝ ٘ؿر انِٛيٚ ثطضؾي  اظ ٔٛيغ آوبزٔیه تٛاٖ ٔٛيٛع ضا ٔي حتي ايٙزب ٘یع وٝ ٚ ثب آٖ ؛ٔبضوؽ اؾت

ٚ  زاضي زض ؾطٔبيٝ تبضيد تحٛالت ػالٜٚ ثط ٔؼیبضٞبي زلیمبً ػّٕي ٔبضوؽ، ضا اٍّ٘ؽ ٚيطاؾتبضي زض ػٚٞفپ يٝ پبيثبيس  حبَ، ايٗ

وبضٌطاٖ ٚ ضإٞٙبي  ثطاي زضن لبثُ ؾطٔبيٝ وٝ وتبة ضا  ٟٔٓ ايٗ يؼٙي ،ذٛاؾت وٝ ٔبضوؽ ٔي لطاض زاززض رٙجف پطِٚتبضيب 

آوبزٔي ظيطا . وطز  ثطضؾياظ ٔٛيغ آوبزٔیه  نطفبًتٛاٖ ٚ ٘جبيس  ٕ٘ي والً ضا ؾطٔبيٝ وتبة ،زض ٞط حبَ .ثبقس تبضيري ػُٕ

 .سٕب٘ث اػتٙبء ثي ػٕالً ضٚ٘س تبضيري ٚالؼیّت اُ٘جبق ثب زض ثٝ ٚحست ًٕٔٛ٘ي وتبة ؾطٔبيٝ ٌطفتٝ ُّٔكتٛا٘س اؾتمالَ فىطي ضا  ٔي

ٚ ِعْٚ لبَؼیّت  َجمبتي يٜ زض ٔجبضظٚحست ا٘سيكٝ ٚ ػُٕ  يطٚضت تبضيري ٚ، وطز ٘رٛاٞستٛرٝ  ثٝ آ٘چٝ نٛضت، ايٗزض ٚ 

 ، آوبزٔيزض ٘تیزٝ ثٛزٜ ٚ ٞب ؾبظـ ٔیبٖ آٖ ٘ٝٞبي فّؿفي ٚ ؾیبؾي ٚ  تٕبيعثركیسٖ زلیك ثٝ ذهٛنیبت ٔتٕبيعِ ٘ظبْزض ػّٕي 

 چٝ ا٘ساظٜ ٘فٛش تبٔتطلّي  َجمبت ارتٕبػي ظحٕتىكبٖ ٚ وٝ أطٚظ ٔبضوؿیؿٓ زض ٔیبٖ ايٗ .ضؾس ٞبي ٘بزضؾت ٔي ٌیطي ٘تیزٝثٝ  لٟطاً

 .وٙس ايحبز ٕ٘ي ،تبضيري -ُٔٙمي ضٚـ يٝ پػٚٞف وتبة ؾطٔبيٝ اظ ظاٚي ٔٛيٛع تغییطي زض زاضز، يتأحیطٌصاض
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ٔٙتكطٜ زض ؾبيت ٘مس التهبز ) "اظ ٌطٚ٘سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ"تحت ػٙٛاٖ  آلبي ٔطتًٛي يٝ ٔمبِ قٙبذتيِ ضٚـ٘مس  حبيط يٝ ٘ٛقت 

ٔمبِٝ ٚ  .وٝ ؾرٙبٖ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ ضا ٘یع قبُٔ اؾت ،ؾطٔبيٝ وتبة ايكبٖ ثط رّس اَٚ يٝ ٔمسٔ ٘مس ٕٞچٙیٗ ٚاؾت ( ؾیبؾي

 ٚ ٕٞٓ٘ٛزٜ ٞٓ حؿّبؾیّت ٔٛيٛع ضا زٚچٙساٖ  ،وتبة ؾطٔبيٝ ٔتطرٓذٛزِ ٔربِفت ػّٙي ثب اٍّ٘ؽ تٛؾٍ  وٝ ثٝ زِیُ اي ٔمسٔٝ

قٙبذتي  ٘مس ضٚـحبَ ثپطزاظيٓ ثٝ  .وطزٜ اؾت زٚض ٔبضوؿیؿٓ، يٝ اـ، اقبػ اظ ٞسف اِٚیٝضا  ظحٕبت يه ٔتطرٓ ذٛة يٝ ٘تیز

 :يؾرٙبٖ آلبي ٔطتًٛ

 لٛٔیت ٚ ٘ػاز ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ غیطغطثي، رٛأغ ي زضثبضٜ وٝ ٞبيي ثحج اٌط. ثٛز ؾیبؾي التهبز ٘مس ٔبضوؽ انّي ي پطٚغٜ" 

 ثطضؾي ثب أب. إٞیت ثي ٚ زا٘ؿت فطػي ٔٛيٛػبت فمٍ قس ٔي ضا ٞب آٖ يبفت ٕ٘ي ضاٜ پطٚغٜ ايٗ انّي ٞبي وتبة ثٝ وطزْ ُٔطح

 ي فطا٘ؿٝ ٚيطاؾت ذهٛل ثٝ ٚ ؾطٔبيٝ تىٛيٗ زض غیطغطثي رٛأغ ثٝ ٘ؿجت ٔبضوؽ ٔٛيغ وٝ ثكٛيٓ ٔتٛرٝ تٛا٘یٓ ٔي آحبض ايٗ

 ٘مس ي ظٔیٙٝ زض ٔبضوؽ انّي ٞبي وتبة. اؾت زاقتٝ ٘مف وطزٜ آٔبزٜ ٔبضوؽ ذٛز وٝ ثٛزٜ ٚيطاؾتي آذطيٗ وٝ 1875ـ1872

 ضا ٞب آٖ تطتیت ثٝ وٝ ٞؿتٙس ؾطٔبيٝ يىٓ رّس ٚ 1865ـ1861 التهبزي ٞبي ٘ٛقتٝ زؾت ٌطٚ٘سضيؿٝ، قبُٔ ػٕستبً ؾیبؾي التهبز

 (ؾبيت ٘مس التهبز ؾیبؾئطتًٛي، حؿٗ اظ ٌطٚ٘سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ، )".وٙیٓ ٔي ثطضؾي

٘مس التهبز  نطفبًانّي ٔبضوؽ  يٜ وٝ، آيب پطٚغ اَٚ ايٗ يٝ ٘ىت. ا٘س َٛض ٘بنحیح زضٞٓ تٙیسٜ قسٜ ثبال چٙس ٔؿئّٝ ثٝ طُؾزض چٙس  

وٝ ذٛز اٚ وتبة )ؾیبؾي ثٛزٜ؟ يؼٙي آيب ٔبضوؽ فمٍ ثطاي ذٛز يه ٘مف نطفبً آوبزٔیه لبئُ ثٛز؟ يب ٘مس التهبز ؾیبؾي 

ثٝ ايٗ پطؾف  آلبي ٔطتًٛي؟ پبؾد ؟ ايٗ ٞسف چیؿتٜزض ذسٔت ٞسف انّي اٚ ثٛز( ؾطٔبيٝ ضا ثطاي ايٗ وبض زا٘ؿتٝ اؾت

: زٞس تٛيیح ٔئبضوؽ ضا  يٜ پطٚغ يٝ فمٍ يه رٙج ايٗ پبؾدأّب  ."٘مس التهبز ؾیبؾي" :قسٜ اؾت ػطيٝ  فٛق ؾرٗ زض

٘مالة وٝ ٔٛيٛع ااـ ايٗ اؾت  ، ٔؼٙيثٙبثطايٗ، اٌط ٞسف انّي ٔبضوؽ فمٍ ايٗ ثبقس .ٚ تسٚيٗ آٖ ٘مّبزا٘ٝ پػٚٞفثطضؾي ٚ 

 تبضيري يٜ ٔجبضظ لٟطاً نٛضت، ايٗ زضٚ . ٘یؿت ٘جٛزٜ ٚ ٔبضوؽانّي  يٜ پطٚغ زاضي ٚ ؾطٍ٘ٛ٘ي ٘ظبْ ؾطٔبيٝ پطِٚتبضيبئي

وٝ زض  چٙبٖ قٛز؛ ٔيٚزٜ ظز  زض ايٗ ٔٛيٛع اي پػٚٞٙسٜٞط ٍ٘بٜ  ثطضؾي ٚ يٜ زايط اظ ضقس ضٚ ثٝ زض رٙجف ٘یبظٞبي اٚٚ پطِٚتبضيب 

 اتىبء تئٛضيه ٚ يٝ پبي وتبة ؾطٔبيٝ وٝ حبِيزض  ثبظتبة يبفتٝ اؾت؛ ثٝ إِٓب٘ي 1890 يٝ ثب اٍّ٘ؽ ٚ ٘ؿر آلبي ٔطتًٛي ثطذٛضز

وبضٌط ٚ  يٝ ثٝ َجمػٕیمبً ايٗ ضا ٔبضوؽ . اؾت ثطاي ؾطٍ٘ٛ٘ي آٖ زاضي ٌبِٜ پطِٚتبضيب زض ٔجبضظٜ ثب ؾطٔبيٝ قٙبذتتطيٗ  انّي

ٚ ٘مس التهبز ؾیبؾي ٔبضوؽ ثٝ ػٙٛاٖ  انّي يٜ ٘ظط آلبي ٔطتًٛي ٘ؿجت ثٝ پطٚغ ثطذالف آٖ، ِٚي .٘یطٚٞبي ا٘مالثي آٔٛذت

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ضٚح  ٚ يه ٔٛيٛع ٞؿتٙس؛ زٚ رٟت ،ثبظٌكت ثٝ ٌصقتٝيؼٙي  ،1875-1872فطا٘ؿٛي  يٝ ٘ؿر ثطذٛضز ايكبٖ ثب
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زيسٌبٜ ٚ  وٝ زٞیٓ فطو ضا ٔجٙب لطاض ٔي ثٙبثطايٗ، ايٗ پیف. تٛاٖ فٟٕیس فمٍ اظ ايٗ َطيك ٔيؾرٙبٖ ايكبٖ ٚ ٔٛيغ حمیمي قبٖ ضا 

 اظ لّٓ زاضي ؾطٔبيٝ وتبة ؾطٔبيٝ ثب ٞسف ؾطٍ٘ٛ٘ي يٝ ضاثُ زض ٘عز ايكبٖوٝ  قٛز ثبػج ٔي اَٚ آلبي ٔطتًٛيضٚـ اتربشي 

ثٝ فطأٛقي  ٚ ٘یبظٞبيف رٟب٘ي وبضٌط يٝ َجم يٜ ٔجبضظ ٚ زاضي ؾطٔبيٝ تبضيد تحٛالتثب  وتبة ؾطٔبيٝ يٝ ضاثُٚ زْٚ،  ثیفتس

 .حمیمت ٌؿیرتٝ ٌطززٖ ٔؼیبض ثٝ ػٙٛاضٚ٘س تبضيري ٚالؼیّت  زض اُ٘جبق ثب ٔٛاضز فٛق يٝ ، ضاثُؾْٛ ثٝ ايٗ تطتیت، ٚ ٜ قٛزطزؾپ

وٝ  ز؛ يؼٙي ايٗ آٔٛظٜقٛ ثٛزٜ، ٘مى ٔيػُف تبضيري  زض تؼّیٓ ثعضٌف وٝ ٘مُٝ ٔبضوؽ ،٘بذٛاؾتٝ ذٛاؾتٝ يبايٙزب،  ٚ زض ٘تیزٝ،

 ٚ. (زض ٘مس فٛئطثبخ تع يبظزٞٓ) وطز٘س، أطٚظ زيٍط تغییط رٟبٖ زض زؾتٛض وبض اؾت اٌط فیّؿٛفبٖ تب زيطٚظ رٟبٖ ضا تفؿیط ٔي

ٔطتًٛي حتي رجط زيبِىتیىي يؼٙي ٔبتطيبِیؿٓ زيبِىتیه ضا ٘یع اِجتٝ ٘ٝ ثٝ يطؼ حبيط ذٛاٞیٓ زيس وٝ آلبي  يٝ ٔمبِچٖٛ زض 

پؽ، ؾٝ يّغ يه تحمیك  ،وٙس ٔي ٘ظط حمیمي ٔبضوؽ اِمب ٕٞچٖٛ آٖ ضا وطزٜ ٚاـ، ثٝ ٘حٛي ا٘ىبض  تسالَاؾ يٜ لبَغ ِٚي ثب قیٛ

ايٙزب  ،ثركس اُ٘جبق آٖ ثب ضٚ٘س تبضيري ٚالؼیّت، حمیمت ذٛز ضا تحمك ٔي يٝ وٝ ثٝ ٚؾیّوتبة ؾطٔبيٝ  يٜ ٔبضوؿیؿتي زض ثبض

 ٔبضوؿیؿتي ضٚقي وٝ زض انُ ،ضؾس چٙیٗ ثٝ ٘ظط ٔي ظيطا. ثب ضٚـ ػزیجي ضٚثطٚ ٞؿتیٓٔب زض ايٙزب  ثٙبثطايٗ،. اؾت ٔفمٛز

وٝ  ثطاي ايٗ ذٛاٞٓ اربظٜ ٔي زازٖ آٖ،٘كبٖ أّب پیف اظ  .وٙس "تط ٔبضوؿیؿت"ٔبضوؿیؿٓ ضا  قٛز تب ، ثب آٖ وٛقیسٜ ٔي٘یؿت

 ؾرٙبٖ، كٛزثٔؼّْٛ  ثطاي ٔب ثیكتط ،فٞبيٚ ٘یبظ وبضٌط يٝ رٙجف َجمٚ  زاضي تحٛالت ؾطٔبيٝ تبضيدؾطٔبيٝ ثب وتبة  يٝ ضاثُ

  :أٚضْثی ايٙزبثط ٚيطاؾت ؾْٛ رّس اَٚ وتبة ؾطٔبيٝ،  ضا زض ٔمسٔٝ اٍّ٘ؽ

 يٝ َجم ثعضي ٞبي رٙجف ثب وٝ وؿب٘ي وٙٙس؛ ٔي يبز "وبضٌط يٝ َجم ٔمسؼ ةبوت" ػٙٛاٖ ثٝ يٝؾطٔب اظ اضٚپب يٜ لبض زض اغّت" 

 ٚ ثّػيه ٚ ّٞٙس فطا٘ؿٝ، زض ثّىٝ ٚؾٛئیؽ إِٓبٖ زض تٟٙب ٘ٝ پیف اظ ثیف وتبة ايٗ ٘تبيذ وٝ وٙٙس ٔي تأئیس ٞؿتٙس آقٙب وبضٌط

 ضا ٘تبيذ ايٗ پیف اظ ثیف وبضٌط يٝ َجم رب ٕٞٝ  زض ٚ قسٜ تجسيُ ٞب رٙجف ايٗ ثٙیبزي انَٛ ثٝ اؾپب٘یب ٚ ايتبِیب زض حتي ٚ أطيىب

 تأحیطي ،وٙٛ٘ي يٝ ِحظ زض حتي ،ٔبضوؽ ٞبي ٘ظطيٝ ٘یع، اٍّ٘ؿتبٖ  زض ٚ .ثیٙس ٔي ذٛز آضظٚٞبي ٚ ٚيؼیّت يتزّّ تطيٗ زضؾت

 ٌؿتطـ حبَ زض وبضوط يٝ َجم اظ وٕتط "فطٞیرتٝ" ٔطزٔبٖ فٛفن زض وٝ اؾت تٌٝصاق ؾٛؾیبِیؿتي رٙجف ثط لسضتٕٙس

  (تأویسٞب اظ ٔٗ اؾت چبح -52،لٔطتًٛي حؿٗ  يٝ ،تطر1ٕؾطٔبيٝ،د)".٘یؿت

لبػستبً آٖ ضا  بِ ٘ظطياظ ِحوٙس وٝ ايكبٖ  حبثت ٔيطٔبيٝ ؾ يٝ وٓ تطرٕ زا٘س؟ زؾت ٓ ضا ٕ٘يآيب آلبي ٔطتًٛي ايٗ حمبيك ٔؿّّ 

ثط  ٚ ػجٛضيظزٜ  زض حیٗ تٛيیح يه ُّٔت، قتبةاظ ٔمبالت ذٛز  يوٝ زض يى چٙبٖ. اظ رّٕٝ ٔٛيٛع ؾطٍ٘ٛ٘ي ضا قٙبؾس ٔي

ٔب٘ٙس  ،نٛضت ٌطفتٝ ثبقس ٌٚط٘ٝتجییٙي ؾیؿتٕبتیه ٚ ضٚقٕٙس  ثبيؿتي ثب ايٗ أط ثیبٖ أّب. تأویس ٌصاقتٝ اؾتؾطٍ٘ٛ٘ي ؾطٔبيٝ 
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ربيٍبٞي  ضا زض ذٛزػٕالً ، ثطاي پیكجطز ٘مس ذٛيف ثط يس اٍّ٘ؽظيطا ايكبٖ  .افتس ٝ ٔياٞثٝ وػ ٔٛضز ٘ظط يٝ ٔمبِٝ ٚ ٔمسٔ ايٗ

اي اظ ذُبٞبي  ٔطتىت ؾّؿّٝ ٚ زض ٘تیزٝ، .ٔصوٛض افتبززض ثبال  ضؾس وٝ ثٝ ٘تبيزي ٔيوٝ لٟطاً  اتربش وطزٜ ضٚقيٚ لطاض زازٜ 

وٙس  ي ُٔطح ٔييازػب ـ ييتبضيري ٚ رٟب٘ي پطِٚتبضيب يؼٙي زض ٔٛيؼي رسا اظ رٙجف ـ رساؾطا٘ٝثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ، . قٛز تئٛضيه ٔي

  :ثیٙیٓ زض ظيط ٔي اؾت وٝ اـ ضٚـ اتربشيايٗ ٔٛيغ ٚ وٝ حبنُ 

آحبض التهبزي ٔبضوؽ ايٗ ؾٝ  ،ٌٛيس ٔي (اَٚ يٝ ٘ىتپؽ اظ ) زض ؾرٗ فٛق ٚلتي آلبي ٔطتًٛي ،وٝ زْٚ ايٗ يٝ ىت٘ثٙبثطايٗ،  

 زض ٚالغ، .ٔؼتجط ٘یؿتٙس ٚانیُ  اٚ آحبضزيٍط ٔبضوؽ ٘یؿتٙس يب  يٝ ٞبي زيٍط ٌٛيب ٘ٛقت اـ ايٗ اؾت وٝ ٘ٛقتٝ تٝ اؾت ٔؼٙي٘ٛق

ٚ  "٘بانیُ"تكریم ٚ تؼییٗ آحبض انیُ ٔبضوؽ اظ آحبض ثٝ انُالح  يٝ ، ايٙزب، تب ٔطحّاـ آلبي ٔطتًٛي ثب ضٚـ اتربشي

آحبضِ ٔؿتمیٕبً ٔبضوؿي اظ ثٝ انُالح آحبض ٔٙؿٛة ثٝ  ايٗ تفبٚت وٝ ٞیچ اضظيبثي اظ ايٗ ضٚز، ثسٖٚ ٔبضوؽ پیف ٔي  ٔٙؿٛة ثٝ

 يٝ ٞب ٚ ضٚ٘سٞبي اؾبؾي ٚ ذهٛنیبت ثطرؿتٝ ٚ ٔكتطن ٕٞ ٔبضوؽ زاقتٝ ٚ ػطيٝ وطزٜ ثبقس؛ يؼٙي انالً ثٝ ٘كبٖ زازٖ پبيٝ

ز زض ي ثطرؿتٝ ٚ ٔتًبٞب ٞبي ثعضي يب ذهٛنیبت تفبٚت ثٝ انُالح ذٛزـ احتٕبالًآحبض التهبزي ٔبضوؽ ٕ٘ي پطزاظز تب 

تٛا٘یٓ  ٘كبٖ زٞس ٚ ثٍٛيس ثٝ ايٗ زاليُ آحبض ٔٙؿٛة ثٝ ٔبضوؽ فبلس انبِت ٔبضوؿي اؾت ٚ ٔب ٕ٘ي "٘بانیُ"انیُ ضا ثب 

ضا آحبض انیُ ٔبضوؽ  "ازاي ؾٟٕي ثٝ التهبز ؾیبؾي"وتبة "ٚ يب  "٘ظطيٝ ٞبي اضظـ ايبفي"ْٛ ضا ٚ رّسٞبي زْٚ ٚ ؾ

  .ا٘س ٞب ظايُ قسٜ زض آٖ ضٚ٘سٞبي اؾبؾي ٚ ذهٛنیبت ثطرؿتٝ٘حٛي وٝ  ثٝ ظيطا وٝ ٔخالً زض آٖ زؾت ثطز٘س. ثسا٘یٓ

 زضٕٞیٗ ضاثُٝ  وٝ زضضا  ا٘تط٘بؾیٛ٘بَ زْٚيب ) ضا اٍّ٘ؽ ٚ رٙجف پطِٚتبضيبئي اـ، ثب ٔٛيغ ٚ ضٚـ اتربشي آلبي ٔطتًٛي آيب 

ٚيطاؾت حتي ايكبٖ  ثٝ ٕٞیٗ زِیُ،آيب ٚ  ؟ٞب ضا لجَٛ ٘ساضز آٖ وطزٜ اضظيبثيوبض  ثطاي ايٗ "٘بنبِح" (ثطز ٔي ٘بْ  ذٛز يٝ ٔمسٔ

آيب ايٗ ؾرٗ نحیح  ؟وطزٜي ٚإ٘ٛز وٙس وٝ اٍّ٘ؽ آٖ ضا لُؼ تّّمي ٔي ٘بلموتبثي  ضا 1890إِٓب٘ي  ثٝ رّس اَٚ ؾطٔبيٝچٟبضْ 

 قٛ٘س؟  تبضيري ُٔطح ٔي يٝ ثٝ چٝ ٔؼٙي ٚ زض چٝ ضاثُ "لُؼي"ٚ  "٘بلم" اؾت؟

زض اضٚپب پیسا  اي وبٔالً ٔكرم ثٝ ضقس ٟ٘بئي ذٛز زؾت يبفتٝ ٚ چٟطٜتمطيجبً زيٍط  ضلبثتيزاضي  ؾطٔبيٝ، 1890 ؾبَ زض زا٘یٓ ٔي

ٞبي رًٙ ثطاي تمؿیٓ ٔزسز رٟبٖ زض  تمطيجبً پبيبٖ ٌطفتٝ ثٛز ٚ ظٔیٙٝ ٞبي رٟبٖ تٛؾٍ اٚ ٘یع  وٝ تهطف لبضٜ يٕٗ ايٗ ؛وطزٜ ثٛز

اظ رّٕٝ  ،ثطٌكتٝ ثرت زضيفٛؼ يٝ لًی اؾت وٝ إِٓبٖ ثب فطا٘ؿٝيبفتٗ تًبزٞبي  ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ، قست. آٔسٖ ثٛز طاٞٓ رطيبِٖ ف

 اٍّ٘ؿتبٖ ايٗ تًبز. ٘سزآٚض فطاٞٓ ٔي ٌطي ٘ظبٔي ٞطچٝ ثیكتطِ ٌؿتطـثطاي  اي وٝ رب٘جٝ ٕٞٝ ٔمسٔبتثط ثٛز  ٚ پٛقكي تٛریٟي

 طز،و یس ٚ تساضن ٘جطز ٔيچ ظز ٚ ٞٓ تٕٟیسات ثطاي رٌّٛیطي اظ ٘فٛش احتٕبِي إِٓبٖ زض ٔؿتؼٕطات ٚ زض اضٚپب ٔي ضا ٞٓ زأٗ ٔي
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 ثٝ ٔٙظٛض وٝ اظ ٞیچ ترطيجي ثطاي زاغبٖ وطزٖ التهبز َجیؼي ٔؿتؼٕطات اضيز ؾطٔبيٝوٝ  زض حبِيزض آٖ ػٟس،  وٝ يٕٗ ايٗ

 تبظٜ ايٙزب ٚ آ٘زب زض وٙبض ايٗ ٚرٝ غبِت، ِٚي ،وطز٘س وٛتبٞي ٕ٘ي ثطاي فطٚـ وبالٞبي ذٛز ثبظاضٞب ثؿٍ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ ٚ

 قطٚع وطزٜ ثٛز ثٝٚ نسٚض ؾطٔبيٝ  تطي يبفتٝ تزؿٓ ػیٙي (وٝ اِجتٝ ٔبضوؽ ٘یع ثٝ آٖ اقبضاتي زاقت) ٞبي ا٘حهبضات ٘كب٘ٝ

آؾبي  ضقس غَٛ پبيِ ٞٓ ،زاضي اؾت ػُف زض تبضيد ؾطٔبيٝ يٝ وٝ يه ٘مُ 1875پؽ اظ ؾبَ  ٞطحبَ، ثٝ .پسيساضقسٖ

 ثب آٖ ضٚـ آلبي ٔطتًٛيِٚي  .ثٛز ضقس وطزٜثؿیبض ٘یع ثٝ ذیعـ ذٛز ازأٝ زازٜ ٚ  رٙجف ا٘مالثي پطِٚتبضيبئي زاضي، ؾطٔبيٝ

ذٛاٞي  اـ ثط تحَٛ ثٝ ضغٓ تأویسات ،ثجیٙس ٚ پٛيبئي رٙجف ا٘مالثي ضا تحٛالت تبضيد ستٛا٘ ٕ٘ي ايٙزب لٟطاً وٝ اـ چٖٛ اتربشي

ثجیٙیٓ، آلبي ٔطتًٛي ثٝ ايٗ  حبَ .ٌصاضز  تأویس ٔي 1875-1872ٞبي  ؾبَ فطا٘ؿٛيِ ٔطثٌٛ ثٝ يٝ ثط ٘ؿر ٔساْٚ ٔبضوؽ، ٕٞچٙبٖ

  وٙس؟ چٍٛ٘ٝ ٍ٘بٜ ٔي ٞب ٚيطاؾت

 ؾٕفٛ٘ي يه ٔبضوؽ قبٞىبض. اؾت يطٚضي ؾطٔبيٝ يىٓ رّس ٔتٗ تىٛيٗ ي زضثبضٜ وٛتبٞي ثحج  ٔؿئّٝ ايٗ ثطضؾي اظ پیف"

 1875ـ1872 ٚ إِٓب٘ي 1872 ،1867 ٞبي ٚيطاؾت اظ وساْ ٞط زض. اؾت ؾبذت حبَ زض وٝ احطي ٔتؼسز، ٞبي ٚاضيبؾیٖٛ ثب اؾت

 ا٘زبْ ٔبضوؽ ٘ظط ظيط ٔكرهبً وٝ اؾت ؾطٔبيٝ فطا٘ؿٝ ثٝ تطرٕٝ زض تغیطات ايٗ اٚد ...اؾت قسٜ زازٜ ٔؼیٙي تغییطات فطا٘ؿٝ

 اَٚ رّس ٟ٘بيي ٚيطاؾت اٍّ٘ؽ وٝ زا٘ٙس ٔي ا٘سوي يٜ ػس. وطز ايزبز آٖ زض إِٓب٘ي ٔتٗ انُ ثٝ ٘ؿجت ضا ظيبزي تغییطات ٚ قس

. زاز ضخ 1894 تب 1883 اظ ٞب آٖ ي ٕٞٝ وٝ ظز ٟٕٔي ٚيطايكي ٞبي ا٘تربة ٝث زؾت آٖ َي وٝ فطايٙسي اؾت، وطزٜ ايزبز ضا

 زض حتي فطا٘ؿٝ، 1875ـ1872 ٚيطاؾت اظ تٛرٟي لبثُ ُٔبِت ٌصاقتٗ وٙبض ٔٛضز زض ٌیطي تهٕیٓ اٍّ٘ؽ ٌعيٙف تطيٗ ٟٔٓ

 إِٓب٘ي چٟبضْ ٚيطاؾت ثط ٔتىي وٝ اَٚ رّس أطٚظي ٚيطاؾت. قس ثسَ اؾتب٘ساضز ٚيطاؾت ثٝ وٝ ثٛز 1890 إِٓب٘ي ٚيطاؾت

 زض ثٛز ٌطفتٝ لّٓ فطا٘ؿٝ ٔتٗ زض اٍّ٘ؽ وٝ فطاظٞبيي اظ ثؿیبضي وٝ اؾت اي نفحٝ پٙزبٜ پیٛؾتي قبُٔ اؾت، اٍّ٘ؽ 1890

 (، تأویس اظ ٔٗ اؾتؾبيت ٘مس التهبز ؾیبؾي ب ؾطٔبيٝ،ت ٝاظ ٌطٚ٘سضيؿ) ".ٞؿتٙس ٔب ٞبي ثحج ثٝ ٔطثٌٛ ٟ٘ب آ اظ ثطذي ٚ ٌیطز ثطٔي

ثٝ يه  آضي، ايٗ ؾرٗ ،"اؾت ؾبذت حبَ زض احطي ٔبضوؽ قبٞىبض" :ٌٛيس ٔي وتبة ؾطٔبيٝ يٜ زض ثبض آلبي ٔطتًٛيرب  ايٗ

ٚ  ضلبثتيزاضي  ؾطٔبيٝ ضقس ٚ قىٛفبئي اٚدِ ،يؼٙئبضوؽ ٚ اٍّ٘ؽ زٚضاٖ تب پبيبٖ وٝ فمٍ اي ٔمسٔٝ تٛا٘س نحیح ثبقس؛ اػتجبض ٔي

  .بظٞٓ زض ايٗ ثبضٜ نحجت ذٛاٞٓ وطزث تط ؾپؽ .تٛا٘ؿت نحیح ثبقس ٔي، قىُايٗ  لٟطيِ٘عزيه ثٝ تغییط  يٝ ٔطحّ اـ ثٝ ضؾیسٖ

ثط  يٝ وٝ ٔٗ ٘مس رسي اظ وبضـ زض ٔمسٔ) ٖٛوٛيٗ آ٘سضؾ ،ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚٞبي رٟبٖ أپطيبِیؿتي  آوبزٔیؿیٗ حبَ ثجیٙیٓ ثطذي 

اْ  وبفي ٘كبٖ زازٜ يٝ اـ، ٚ ثب ازِ آ٘زب ثب تحّیُ زلیك ٔمبِٝزض اْ ٚ  وطزٜ( زفتطٞبي ٍُٞ)زفتطٞبي فّؿفي ٚالزيٕیط ايّیچ اِٚیب٘ف 
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فطا٘ؿٛي چٝ  يٝ ٘ؿر يٜ زض ثبض ؾطٔبيٝ وتبة رّس اَٚ يٝ زض ٔمسٔ (يؾبظي ٚ وبض ػّٕ وٝ لهسـ ترطيت اؾت ٚ ٘ٝ ضٚقٗ

اظ  ٔبضوؽ،تحت ازػبي ٚاٞي آحبض پؿب ٔبضوؽ اظ زيٍط وبضٞبيف آحبضفٟٕیٓ وٝ رسا وطزٖ  ٔي ايٙزب وٝ يٕٗ ايٗ ٌٛيس؟ ٔي

  :ٚ أخبَ اٚؾت وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ

فطا٘ؿٝ ٚيطاؾت زض ضا  ٞبي ٟٔٓ ٔتٙي تفبٚتَٛضلُؼي  ثٝ MEGAؾطٔبيٝ زض ٚيطاؾت رسيس  ٚيطاؾت چٟبضْ إِٓب٘ي رّس اَٚ" 

 ،(18ٕٞبٖ،ل) "ثٛز  ٌطفتٝٞب ضا ٘بزيسٜ  يب آٖ ٘ساقت ٞب اَالع اٍّ٘ؽ يب اظ آٖزٞس وٝ  ٔبضوؽ ٘كبٖ ٔي

وٕتطيٗ احتیبٌ ػّٕي ضا ثط ذٛز فطو  ،ٕٞیٗ ٔمسٔٝزضظ٘س،  حطف ٔي اَالػي احتٕبِي اٍّ٘ؽ ثياظ ٕٞیٗ آلب وٝ نطاحتبً  ٚ

 :اربظٜ ثسٞیس ثبٞٓ آٖ ضا ثرٛا٘یٓ .ظ٘س ثٝ اٍّ٘ؽ ػّٙبً تٟٕت ٚ افتطاء ٔئؿئِٛیتي  زض ٟ٘بيت ثي ٞب، ثبثت آٖ تفبٚت ٘ىطزٜ ٚ

ٞبي  ٔبضوؿیؿت اظ آحبض  آحبض ٔبضوؽوطزٖ  رسا: تط اؾت وبّٔي اظ رّس اَٚ ؾطٔبيٝ ثركي اظ يه ٔكىُ ثعضئتٗ زؾتیبثي ثٝ "

 ٞبي وطزٖ ٞب ٚ ٔخّٝ وطزٖ اظ لّت والف ؾطزضٌٕي رساوطزٖ ثّىٝ اظٞٓ ٌكٛزٖ  ٚ ٘ٝ فمٍ ،قٛز ٔيثب اٍّ٘ؽ آغبظوٝ  پؿبٔبضوؽ

 ".زٌطٌٖٛ قٛز تٛتبِیتبضيؿٓٚ  ؾتبِیٙیؿٓا يؼٙي ايسئِٛٛغيثٝ يس ذٛز  تٛا٘س ضٞبئي، ٔي يٝ تب آ٘زب وٝ ٔبضوؿیؿٓ، فّؿف آحبض اٚ

  (اظ ٔٗ اؾت  ٞب، تأویس22ؾطٔبيٝ، ٔمسٔٝ،ل)

ثطاي  ي "نحیح"انُالح  "تٛتبِیتبضيؿٓ"ٚ  "اؾتبِیٙیؿٓ" وٝ ايٗ حتي ثط فطو ،ضٔصوٛ يٜ ٘ٛيؿٙس ٌصقتٝ اظ ٘بضٚقٕٙسيِ

اٍّ٘ؽ ٘ؿجت  غ ثٝٚ زض ٚال ضْ رّس اَٚ ؾطٔبيٝبس، ثٝ چٝ زاليُ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ آٖ ضا ثٝ ٚيطاؾت چٟٙثبق ثّكٛيىي قٛضٚي

 ٚ اِػٕبَ ظٚض يب زيىتبتٛضي حعثي ثبقس ٌطائي اضازٜ  ،"اؾتبِیٙیؿٓ"اظ  اٚ ظيطا اٌط ٔٙظٛض ٔیبٖ آٖ زٚ ٞؿت؟زٞس؟ چٝ ؾٙریّتي  ٔي

پیطٚي اظ لٛا٘یٗ  يؼٙي ٌطائي ٚ ثبٚض ثٝ رجط زيبِىتیىي تي ٔیبٖ اضازٜؾٙریّ چٝنٛضت،  ، زض ايٗوٙس وٝ لٛا٘یٗ ػیٙي ضا ٘مى ٔي

٘في زض  ، آذط ثرفِزض آ٘تي زٚضيًٙ اٍّ٘ؽ ثجیٙیٓ، افتطا زض پبؾد ثٝ ايٗ ٚرٛز زاضز؟ ثبٚض زاقت، مبًػٕ ػیٙي وٝ اٍّ٘ؽ ثٝ آٖ

 :ٌٛيس ٔي چٝ ٘في،

آلبي زٚضيًٙ ثبظٞٓ  ]أّب [  ...اؾت ٚ ايٗ، ٘فيِ ٘في. قٛزيه ضٚ٘س َجیؼي،تِٛیس ٔي زاضي ٕٞچٖٛ يطٚضت٘فيِ تِٛیس ؾطٔبيٝ 

٘في ٔب٘ٙس يه لبثّٝ ثبيس ثٙس ٘بف آيٙسٜ ضا اظ ثُٗ  ٘فيِ  ٘ظط ٔبضوؽ،قٛز وٝ اظ ٔٛضزي ثٝ ٔبضوؽ ظزٜ ٚ ٔسػي ٔياتٟبْ ثي

وٝ ٘في ثٝ اَٚ ايٗ . ٌٛيب ا٘ؿبٖ ثبيس يطٚضت ارتٕبػي قسٖ ظٔیٗ ٚ ؾطٔبيٝ ضا ثپصيطز  ٘في، ثٝ اػتجبض ٘فيِ وٝ ايٗ ٌصقتٝ ثجطز ٚ يب

ثٙبثطايٗ، ٔٗ ٘ٝ تٟٙب ثبيس ٘في ثىٙٓ . ٌیطزٔي  نٛضت فطايٙسَجیؼت ذبل زض يه  يٝ وٝ ثٝ ٚؾیّػبْ ٚ زْٚ ايٗ َجیؼتِ يٝ ٚؾیّ
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َٛضي ثبيس نٛضت ثسٞٓ وٝ ٘في ثؼسي أىبٖ پصيطٌطزز ٚ أىبٖ پصيط  ٘رؿتیٗ ٘في ضا ضٚ،اظ ايٗ. آٖ ضا فطاتط ٘یع ثجطْ ثّىٝ ثبيس

 اي رٛاٌط زا٘ٝ ].ـ. ٚ ؾطٔبيٝ ظٔیٗقسٖ  پصيطفتٗ يطٚضت ارتٕبػي٘ٝ ثٝ نطفِ  [ ٞط ٔٛيٛع َجیؼتِ چٍٛ٘ٝ؟ ثطاؾبؼ .ثٕب٘س

ثٙبثطايٗ، . اْوطزٜ ضا ٘بٕٔىٗ ٘رؿتیٗ ٘في زؾت ظزْ ِٚي ٘في ثؼسي وٙٓ، زض ايٗ حبِت، ثٝاي ضا ِٝآضز تجسيُ ٚ يب حكطٜ ضا ثٝ

ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ  ثٝآٖ ٘ٛػي تىبُٔ ثبقس،  يٝ وٝ ٘تیز ثكٛز ذبل ذٛز ضا زاضز ٚ ٞط قيء َٛضي ثبيس ٘في چیعٞب، ٞط يه، ٚيػٌي

  (اؾت تأویساظ ٔٗ) .اؾت تهٛضات ٚ ٔفبٞیٓ

ٔطزٚز ٚ غیط ضا ٘یع  ٞب ػٕبَ ظٚض ػّیٝ آٖيؼٙي اِ تهٛضات ٚ ٔفبٞیٓ يٝ ذٛزؾطا٘ ٘فيوٝ حتي  ٔٙفثعضي ٚ آظاز ٔطزايٗ  ثٙبثطايٗ، 

وٝ  زضحبِي اٚ ضا ثٝ آٖ ٔتٟٓ وطزٜ؟ ثبقس وٝ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ "تٛتبِیتبضيؿٓ" يب ٔٙكبء تٛا٘س ٔطّٚد زا٘س، آيب ٔي ػّٕي ٔي

وٙس وٝ يه قىُ  سيس ٔيتٛتبِیتبضيؿٓ ضا اؾبؾبً ثٛضغٚاظي أپطيبِیؿتي ثب ٔبٞیّتِ ٚرٛزي ذٛز ثٙیبز ٌصاقتٝ ٚ ٕٞٛاضٜ آٖ ضا تز

وٙس،  ضا تكسيس ٔي ٚ فالوت ػٕٛٔي ثط يس ٔطزْ زضٚغیٗ ثب آٖ، اذتٙبق يٜ تطٚضيؿٓ اؾت وٝ ٔعّٚضا٘ٝ تحت ٔجبضظ آٖ، أطٚظ،

  .ٌصاض٘س ؾطپٛـ ٔي ٓ،اي ٞب وٝ زيسٜ ٌٛ٘ٝ حطف ٞب، ثب آٖ ٞبي ٔرٛف، أخبَ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ یّتوٝ ثط ايٗ ٚالؼ زضحبِي

 يٝ اظ ثحج ٘ؿر ذٛاٞٓ ايٙزب ثیأٚضْ ٞبئي ضا وٝ ٔي وٝ ٕ٘ٛٝ٘ ٚ ٔٗ ثب آٖ .ٌٛ٘ٝ تحطيفبت ثط يس اٍّ٘ؽ وٓ ٘یؿت ايِٗیىٗ  

اربظٜ  ،پؽ ثحج اؾت، ايٗ قٙبذتيِ ضٚـ ٌیطي اظ ذسٔت ٘تیزٝٚـ ٔؿتمیٕبً زض ِحبِ ض ثٝ چٖٛ حبَ، ثیطٖٚ اؾت ثب ايٗ فطا٘ؿٛي

زض  وٝ اٚ ٚلتي ،ٔزّس زْٚ ؾطٔبيٝ 27زض ل ضا پیتط ٞیٛزيؽ يٝ ٕ٘ٛ٘ اظ رّٕٝ ضا ايٙزب شوط وٙٓ تحطيفبت يٝ ٕ٘ٛ٘ ذٛاٞٓ ايٗ ٔي

 اٚ ؾپؽ .قٛز پسيس ٔي زاضي ؾطٔبيٝ وٝ زض ٚ ظائسي آظازقسٜ يٝ ؾطٔبي يٜ زض ثبض وٙس ثٝ ٘ظط ٔبضوؽ اقبضٜ ٔي ايٗ ٔزّسثحج اظ 

تٛيیحبت آٖ ضا ثٝ احجبت ضؾب٘سٜ،  اذیط يٝ ثٝ ٚيػٜ زض ؾٝ زٞ ٔبِي يٝ لسضت ضٚظافعٖٚ ؾطٔبي زضؾتي ٘ظط ٔبضوؽ وٝ اقبضٜ ثٝ ثب

 "٘بثزبإٞیّت " ٜثبض ايٗ ضا زض ٔبضوؽ قطح ٚ ثؿٍ ،يبززاقت ٔؼتطيٝ َي يه تحت ايٗ ثٟب٘ٝ وٝ اٚ ،زض ايٗ ثبضٜ ضا اٍّ٘ؽ

 زض ؛اُ٘جبق ٘ساضز ٚالؼیّت تبضيري ثب ضٚ٘س٘ظط اٚ وٝ تٌٛٛئي  زٞس ّٜٛ ٔيَٛضي ر ٚ ضا تحطيف وطزٜ اٍّ٘ؽ ربٖ والْ، زا٘ؿت

ٚ ثبظٞٓ  يفٞب اذتالَ ٚ ثحطاٖ تٛرٝ ثٝ ضقس ٚ حطوت ؾطٔبيٝ ثسٖٚيؼٙي ثطضؾي ، ٔزّس زْٚ ٞسفثب تٛرٝ ثٝ  اٍّ٘ؽ وٝ حبِي

 :ٌٛيس ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٞسف ،آضي،وٙس زاضي ضا ؾس ٕ٘ي ؾطٔبيٝپیكطفت ضاٜ  ٔعاحٕي ٔكىُ ٚ ٞیچ وٝ يؼٙي ثب فطو ايٗ

 حبيط ثبقس ٚ ثٝ ايٗ تطتیت  پَٛ ثبيسٚ ثطاي ايٗ ٔٙظٛض،  يبثس ثب ٔمیبؼ ٔٛرٛز ازأٝ ٔي ٚلفٝ ثيوٝ تِٛیس  ثط ايٗ اؾت فطو" 

ٟ٘فتٝ ٚ نطفبً  يٝ ؾطٔبيثٝ ثیبٖ زيٍط . قٛز پَٛ آظاز ٔي  حبِت زض ٞط ٌٚط٘ٝ "ثطٌكت وٙس چٝ آظاز قسٜ ثبقس چٝ ٘كسٜ ثبقس

قطايٍ ذبني وٝ زض ايٗ  آٖ ٚ ٘ٝ فمٍ تحت زٞس قطايٍ ضخ ٔي يٝ ايٗ أط زض ٕٞ أّب . قٛز تكىیُ ٔي ]پِٛيقىُ  [زض ثبِمٜٛ
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 ايٗ يٝ ٚ زض ذبتٕ ".قٛز زض ايٗ ٔتٗ فطو قسٜ، ا٘زبْ ٔيچٝ اظ آ٘ تط اي ٚؾیغ زض ٌؿتطٜػالٜٚ ثط ايٗ . اؾت ٔكرم قسٜٔتٗ 

 يٝ ؾطٔبي اظاي  ٔالحظٝ اؾت وٝ ثرف لبثُ ثطٞبٖايٗ  ]،ـٔزّس زْٚ[ٔتٗ  ػٕسٜ زض ايٗ يٝ ٘ىت" :افعايس اٍّ٘ؽ ٔي يبززاقت

ايٗ قىُ ضا فمٍ  ،يب[ٌٍٟبٜ ثپصيطز   ايٗ قىُ ضا ثبيس ٌیطتطي ثرف چكٓوٝ  زضحبِي نٙؼتي ٕٞیكٝ زض قىُ پِٛي حبيط اؾت

حؿٗ  يٝ ،تطر396ٕؾطٔبيٝ،رّس زْٚ،ل)".ايٗ ثطٞبٖ اؾت  تمٛيت فمٍ زضٔٗ  اظٟبضات ايبفي. ]ـ پصيطز، ٌٍٟبٜ ٔي

  (ویسٞب اظ ٔٗ اؾت،تأٔطتًٛي

 تغییطٞبئي اؾت ٔتٙبؾت ثب  يبززاقت يٜ اظ ظٔطاٍّ٘یؿي ٌفتٝ،  يٝ اـ ثط تطرٕ زض ٔمسٔٝ اٍّ٘ؽ ٌٛ٘ٝ وٝ ٕٞبٖ ،ٗ تٛيیحاي 

 پِٛيزض قىُ  ٟ٘فتٝ يٝ ؾطٔبيآظاز قسٖ پَٛ زض ٞط حبِت، تكىیُ  :ثط إٞیّت ثیكتط ٔٛيٛع اؾت ٚ تٛيیحي قطايٍ تبضيري

 إٞیّت ٞبيٝ ب ٘كب٘ٞ زض تِٛیس نٙؼتي، ايٗ _ رع ٌٍٟبٜ _ ٌیطتطي اظ پَٛ ثرف چكٓ ٚ حبيط ٘جٛزٖ ،تط اي ٚؾیغ حتي زض ٌؿتطٜ

٘جبيؿتي ثب تٕؿّه ثٝ يه ثٙبثطايٗ . ثب ضٚ٘س تبضيري ٚالؼیّت زض اُ٘جبقاؾت ٚ  ٘یع ٔٛيٛع زض ٘عز اٍّ٘ؽ ايٗ ثؿیبض ظيبز

  :زض ٔٛيٛع ظيط اؾت ايٗ ؾیبٞىبضي زيٍط يٝ ٕ٘ٛ٘ .وتٕبٖ قسٜ ثبقس ٍّ٘ؽحمیمت ؾرٗ ا ،تبضػج پبضٜ

ٚيػٜ زض قطح ٔٙبؾجبت تِٛیس ثٝ  ،وٝ ثبظتِٛیس ٚ ٌطزـ ؾطٔبيٝ ٔٛيٛع آٖ اؾت ٚ ايٗ ؾطٔبيٝ ثطضؾي ٔزّس زْٚ زض پیتط ٞیٛزيؽ

طَجك ثوٝ قبٖ ٞؿت  ٔیبٖ زض تًبز ي،ٔهطف ٚؾبيُ تِٛیس ٚ ثرف ٚؾبيُؾطٔبيٝ يؼٙي ثرف  زٚ ثرف وٝ ٚ ايٗ ،ْؾٛ يٜ زض پبض

زاضي  ا٘جبقت زض ؾطٔبيٝ يٝ ٝ ايٗ ثطتطي ٚؾیّو زاضز اي ضقس فعايٙسٜ ثٝ ٘ؿجت ٚؾبيُ ٔهطفي ٚؾبيُ تِٛیس ،ضيزا لبٖ٘ٛ ؾطٔبيٝ

ٚ ثسٖٚ  ثبفي وّيثب ٔؼُٛف ثٝ ايٗ ٔٛيٛع اؾت ٚ ٘ٝ ثبظاض، آٍ٘بٜ  زض ٔزّس زْٚ ٔبضوؽ يٜ ٞسف ػٕس وٝ ٚ ثب ٌفتٗ ايٗ ،اؾت

آٖ " ٚضا زضن ٘ىطز٘س  ٔبضوؽ ٞب ايٗ ٞسف ٟٔٓ وٝ آٖ يالتهبزي ؾٙت يٝ ظ٘س ثٝ ٘ظطي ٔيَؼٙٝ  اـ، ٔكرم وطزٖ ٔهساق ؾرٗ

؛ (19طتًٛي،لٔحؿٗ  يٝ ٕ٘ه ثٝ تطر)"ضثٍ زاز٘سٞب  ثط اؾبؼ لیٕت ٞب ضا ثٝ وؿت ٚ وبض ٚ ٔٙبؾجبت ثبِفؼُ قطوت

تأویس  ثب ثطرؿتٍي ٔٙبؾجبت تِٛیس،زض ثحج  اتفبلبً ِٙیٗ وٝ ٞؿت، ثبقس التهبزي قٛضٚي يٝ ٚ ٘ظطي ٔٙظٛض اٌط ِٙیٗ وٝ زضحبِي

٘ؿجت ثٝ  اي فعايٙسٜ ضقس لٟطاًاِٚي  وٝ يٗا :زض ثبظتِٛیسٌؿتطزٜ ٚؾبيُ تِٛیس ٚ ٚؾبيُ ٔهطفي ٔیبٖ ثرف زض ثط تًبز ٌصاضز ٔي

 ثٝ زِیُ فمساٖ ثبظاض ٌفتٙس ٔي وٝ ٞب ثب ٘بضٚز٘یه زض يه زٚضٜ، ،زض ثحج ثٛزٜٙیٗ ِٔٙتٟب . يزاض لبٖ٘ٛ ؾطٔبيٝزٚٔي زاضز ثطَجك 

زض ضزّ  اـ ربٖ والْ وٝ ،ثب ضظاِٛوعأجٛضي زيٍط يٜ اضي زض ضٚؾیٝ غیطلبثُ تحمك اؾت ٚ زض زٚضز ؾطٔبيٝ ،زاذّي ٚ ذبضري

 آٖ، اي زض ٔهطف وبفي ٘ساضز ٚ ثٙبثطايٗ، ثحطاٖ انّي ٚ ضيكٝزاضي  ؾطٔبيٝ يٝ ربٔؼ: ايٗ ثٛز ٔبضوؽ يٜ ثبظتِٛیس ٌؿتطز يٝ ٘ظطي

اضظـ  ،(ٔتطٚپُ)ـ ذٛزي وكٛضٞبزض زاضي  ؾطٔبيٝ ثطاي اٌط ثبظاض ذبضري ٘جبقس، ضٚ، ٚ اظ ايٗ ٌطزز ثٝ ايٗ ثبظاض ٔحسٚز ثطٔي
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 آيب وٝ ايٗ اظ َطيك ثحج ثبظاض ٚ ٔهطف، يب ػسْ تحمكٔٛيٛع تحمك ، تبضيريزض ػُٕ ثٙبثطايٗ،  .لبثُ تحمك ٘یؿتايبفي 

تأویس ثب ضظاِٛوعأجٛضن  ٝٚ ِٙیٗ زض ٔحبرّ .قسٜ ٔي حتئٛضيه ُٔط ثٝ ػٙٛاٖ يه ثحجنطفبً  آٖ ٞؿت يب ٘ٝ؟ ثطاي تحمك أىب٘ي

 .تٛاٖ ػسْ تحمك ضا ٘تیزٝ ٌطفت ٕ٘ي ضٚ، ثٝ ٞیچ ٚ ضقس ثؿیبض وٕتط ٚؾبيُ ٔهطفي، يبزقسٜ ٔیبٖ زٚ ثرف زض وطز وٝ اظ تًبز ٔي

ثط  ٞب ٚ ٔٙبؾجبت قطوت ثٝ وؿت ٚ وبض ضثُيٞیچ  ايٗ ثحج ٔكرم، ايٙزبؾت وٝ زض ؾرٗ پیتط ٞیٛزيؽ تحطيف يٝ ٘مُ، پؽ

اٍّ٘ؽ  بضيٚيطاؾت آلبيبٖ ثب ايٗ ثطذٛضزٞبئٙظٛضْ ايٗ اؾت وٝ  .٘ساضز (ٛع ٔزّس ؾْٛ ؾطٔبيٝ اؾتوٝ ٔٛي) ٞب اؾبؼ لیٕت

 ضا ٞب آلبي حؿٗ ٔطتًٛي ايٗ آيب.زٞٙس آِیؿٓ ٔیساٖ ٔي وٝ ثب ضزّ رجط زيبِىتیىي آٌبٞب٘ٝ ثٝ ايسٜ يٕٗ ايٗ .اؾت پطحبقیٝ٘یع 

  :ثبيس زيسزا٘س؟  ٕ٘ي

 ٔب ثطاي اٚ وٝ اؾت ايٗ ٌفت تٛاٖ ٔي ؾطٔبيٝ يىٓ رّس ٚيطاؾتبض ػٙٛاٖ ثٝ اٍّ٘ؽ ٔٛضز زض وٝ چیعي تطيٗ ؾربٚتٕٙسا٘ٝ" 

 ،، سايت نقد اقتصاد سياسيسرمايه از گروندريسه تا )".وطز َطح لُؼي ٚيطاؾتي ػٙٛاٖ ثٝ ضا آٖ ٚ ٌصاقت ثبلي ٘بلم ٚيطاؾتي

 (اظ ٔٗ اؾت ٞبتأویس

ثٝ  چٟبضْ ٚيطاؾت ؾطٔبيٝ، "٘بلم" وتبة اٍّ٘ؽ ،ٔطتًٛي آلبي ازػبي ثٝ ثٙبظيطا . قٛز ٍّ٘ؽ ايٙزب ٔتٟٓ ثٝ تمّّت ٔيا

قبٞىبض ٔبضوؽ ":ذٛزـ يٝ آيب زضن ايكبٖ اظ ٌفت آيب ايٗ ازػب نحیح اؾت؟ وطزٜ؛َطح  "لُؼي"ثٝ نٛضت ضا ،1890إِٓب٘ي،

ة ؾطٔبيٝ انَٛ ٚ لٛاػس ٔبضوؽ زض وتب وٝ ثب آٖ زا٘یٓ، ِیىٗ ٔي ظٔب٘ي ٘یؿت؟ا، يه زضن فط"احطي زض حبَ ؾبذت اؾت

ضيرت وٝ تحّیُ أپطيبِیؿٓ  پي پیكطفت ٚ پؿطفت ايٗ ٘ظبْ ضا چٙبٖ ٚ ػّٕيِ ٘ظطيزاضي ٚ ثٙیبزٞبي  تحّیُ ؾطٔبيٝ قٙبذتيِ ضٚـ

ثب اؾت  وتبة ؾطٔبيٝ أىبٖ پصيط ثٛزٜ يٝ پبي ، فمٍ ثطزضٚ٘ي آٖ تزاضي ٚ زيٍط تغییطا ؾطٔبيٝ يٝ ثبالتطيٗ ٔطحّ يٝ ثٝ ٔخبث

ثٙبثطايٗ،  .ٌطفت پبيبٖ ٔي ضلبثتي وٝ زاقتزاضي  ، زٚضاٖ ؾطٔبيٝفطظ٘س ظٔبٖ ذٛز اؾت "زض حبَ ؾبذت"ايٗ قبٞىبضِ  حبَ، ايٗ

اٍّ٘ؽ ضا ٚنيِ  وٝ اظ ُ٘ط ٔبضوؽ .ثرٛضز "ٟ٘بئي"ُٟٔط  ثبيؿت ط لطٖ ٘ٛظزٕٞي زيٍطثٝ ػٙٛاٖ يه اح ٔبضوؽ ؾطٔبيٝوتبة 

 ضأبضوؽ  ٚ حبَ ٚ ٞٛاي وٓ ٚ ویف وبض ثبيؿت٘ٝ تٟٙب ظيطا . ٜوؽ زيٍطي نبِح ثطاي آٖ وبض ٘جٛز اٚرع ، ذٛيف لطاض زاز

 ٘یع پطِٚتبضيبئي رٙجف ػٕیك اٚ ضا ثٝ يٝ ػالل زاضي ٚ ٞبي ػّٕي اٚ ضا زض فطايٙس قٙبذت ؾطٔبيٝ ٞب ٚ ٚؾٛاؼ ثّىٝ تت ٚ تبة

ٚ  .قٙبؾي زضرٝ يه ثٛز التهبززا٘ي ٕٔتبظ ٚ ثٛضؼ زذٛاٍّ٘ؽ،  ذهبيم فٛق،ػالٜٚ ثط  . ثكٙبؾس ٚ ثؿیبض زلیك ذیّي ذٛة

 تبضيد ٚ آيب آلبي ٔطتًٛي ثب ضٚقي وٝ ثطٌعيسٜ. ثع٘س "ٟ٘بئي"تٛا٘ؿت ثط وتبة ؾطٔبيٝ ُٟٔط  وٝ ٔي ، تٟٙب اٚ ثٛزثٙبثطايٗ

رٕالت پبيب٘ي پیكٍفتبض ذٛز  آٖ زاقتٝ ثبقس؟ ثطذٛضز نحیح ثب ٚ ضا زضن وطزٜ آٖ تٛا٘س ٔي ،حصف وطزٜ ايٙزبضا  تحٛالت
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اٍّ٘ؽ، ايكبٖ اظ ِعْٚ ايزبز يه  1890 إِٓب٘ي يٝ ، ٚلتي وٝ زض ٘مس ٘ؿر13ٚ آغبظ ل  12ايكبٖ زض رّس اَٚ وتبة ؾطٔبيٝ، ل

ثطذٛضز  وٝ ، حبثت وطزٜ"اـ ذبِي ذٛاٞس وطز ظثبٖ ٔٛرٛز ضا اظ ٔحتٛاي وٙٛ٘ي ٞبي لّتاحتٕبالً "وٙس وٝ  ظثب٘ي نحجت ٔي

، "ضا ذبِي وٙس "ٞب لّت"، يب ثٝ لَٛ ذٛزِ آلبي ٔطتًٛي،ي وٙٛ٘ئحتٛا وٝ آٖ ظثبٖ رسيس وٝ چٖٛ .ٛع ٘ساضزنحیح ثب ٔٛي

قبٞىبض ٔبضوؽ احطي زض حبَ ":ـزذٛ يٝ اظ ٌفت ايكبٖوٙس وٝ زضن  ٚ ايٗ حبثت ٔي اٞس ثٛزٔبضوؽ ٘رٛ يٝ ظثبٖ ٚ ؾطٔبي زيٍط

ثب  .لطاض ٌیطز زقٕٙبٖ ٔبضوؿیؿٓ يٜ اؾتفبز تٛا٘س ٔٛضزؾٛء وٝ ٔي تبضيري اؾت يسٚ  ظٔب٘يافطيه زضن  ،"ؾبذت اؾت

 :ٌٛيس وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ ٔي ؟ٌٛيٙس چٝ ٔي ٔربِفبٖ ٚ ثجیٙیٓ ثیبفىٙیٓ ذٛضزثطايٗ  "زاليُِ"ثٝ ٘ظطي ثٟتط اؾت  ٕٞٝ، ايٗ

إِٓب٘ي ٍ٘ٙزب٘سٜ  ثٝ ظثبٖ  1890ضا زض ٚيطاؾت ... ٚيطاؾت فطا٘ؿٝ تٕبٔي ُٔبِت ٟٔٓانّي ايٗ اؾت وٝ اٍّ٘ؽ  يٝ ٔؿئّ"

 (.ٔٗ اؾتتأویس اظ  ،ا٘تكبضات آٌبٜ ،، چبح يى18ٓحؿٗ ٔطتًٛي،ل يٝ ؾطٔبيٝ، تطرٕ رّس اَٚ)"...اؾت

 :ٌٛيس ٔي ،رّس اَٚ زض ٔمسٔٝ ثط ٚيطاؾت ؾْٛأّب اٍّ٘ؽ 

اؾتفبزٜ  ٔٛضز وٝ ثبيس  ٞبئي ضا ثب زلت ثرف ]اٚ [ وٝ زض آٖ فطا٘ؿٝ ٞٓ پیسا قس يٝ ٘ؿر... ٞبي ٔبضوؽ زض ٔیبٖ ٘ٛقتٝ" 

 (تأویس اظ ٔٗ اؾت،46لٕٞبٖ،)".ٔكرم وطزٜ ثٛز ٌطفتٙس يلطاضٔ

 ٚ اٍّ٘ـؽ ثـٝ ٌـٛاٞي   . ٔٛضز زضذٛاؾت ٔبضوؽ ثطاي افعٚزٖ ثٝ آذطيٗ چبح ثـٛز  ٞبئي اظ آٖ ثرفتٕبٔي ُٔبِت، ثّىٝ  ٘ٝ پؽ،

ٚ  46ؾطٔبيٝ،ل ِیىٗ آلبي ٔطتًٛي ثب اضربع زازٖ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ رّس اَٚ. اـ ثٝ ٚنیّت ٔبضوؽ ػُٕ وطزٜ ؾرٗ  ، َـٛض زيٍـطي 

 :زٞس رّٜٛ ٔيآٖ ضا  ثٝ َطظ ثسي

 وطزٜ ضرٛع فطا٘ؿٝ ٚيطاؾت ثٝ وٝ وطز ذبَط٘كبٖ ٔبضوؽ، ٔطي اظ پؽ 1883 إِٓب٘ي ٚيطاؾت ؾٛٔیٗ ٚيطايف ٍٞٙبْ اٍّ٘ؽ"

 اظ ٌطٚ٘سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ،) "...ٚ ٘سازٜ  ا٘زبْ آٖ شات ثٝ لبئٓ تئٛضيه اضظـ ثطاي ضا وبض ايٗ ٚي وٝ ٘ٛيؿس ٔي ٕٞٝ، ايٗ ثب. اؾت

 (، تأویس اظ ٔٗ اؾت٘مس التهبز ؾیبؾي

زض  حتي ي رّس اَٚٞب ٞبي اٍّ٘ؽ ثط ٚيطاؾت يه اظ ٔمسٔٝ زض ٞیچوٝ ظيطـ ذٍ وكیسْ،  ٔبٞیتبً تحمیطآٔیعِ آذط يٝ ايٗ رّٕأّب  

ٚالؼبً اٍّ٘ؽ آٖ ضا ؾبذتٝ ٚ ثٝ اٍّ٘ؽ ٘ؿجت زازٜ اؾت؟ ايكبٖ پؽ، چطا . آلبي حؿٗ ٔطتًٛي ٘یع ٚرٛز ٘ساضز ذٛز يٝ تطرٕ

 46ٚ ٘ٝ ٚيطاؾت ؾْٛ،ل ،اٍّ٘یؿي ذٛز آلبي ٔطتًٛي زض پیكٍفتبض ٚيطاؾت يٝ اربظٜ ثسٞیس ثب ضرٛع ثٝ تطرٕ چٝ ٌفتٝ اؾت؟

 :ٞب ٍ٘بٞي ثیٙساظيٓ ، ثٝ آٖٔأذص زازٜوٝ آلبي ٔطتًٛي 
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وٝ ذٛز ٔؤِّف زض  وطزيٓ  ثٝ ػٙٛاٖ قبذهي ثطاي فٟٓ ايٗ ٔٛيٛع ضرٛع ٔي ثٝ ٔتٗ فطا٘ؿٝٞبي زقٛاض  زض ثؿیبضي اظ لؿٕت" 

 (.15همان،ص)"آٖ ثٝ حصف چٝ ٔفبٞیٓ تبْ ٚ تٕبٔي اظ ٔتٗ انّي حبيطثٛز يٝ نٛضت تطرٕ

ٝ   ٔٙظٛض اٍّ٘ؽ آقىبضا ايٗ اؾت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ثرفزض ػجبضات فٛق،  ٝ  ٞبي ٚيطاؾـت فطا٘ؿـ ـ  وـ ٍ ٔـبضوؽ حـصف زض آٖ   تٛؾ

 يٗ،ثٙـبثطا . اـ پیف ثجطز اٍّ٘یؿي ضا ثط اؾبؼ ضٚـ ٚ اؾّٛة ضفیك ٌطأي يٝ اظ آٖ ذٍ ٌطفتٝ اؾت تب وبض تطرٕ، نٛضت ٌطفت

اي وٝ اٍّ٘ؽ ٞطٌـع   رّٕٝ. اؾت فبلس اضظـ شاتيفطا٘ؿٛي  يٝ فٟٕس وٝ ٘ؿر اثساً ايٗ ضا ٕ٘يانالً ٚ اظ آٖ ؾرٗ  يٞیچ آزْ ٔٙهف

ـ  ٔبضوؽ ثٝ اٚ ثطاي ذٛزِ تصوطات قفبٞيِ يٜ ثبضوٝ زض  ٚلتي اٍّ٘ؽ ٘یع، ؾْٛٚيطاؾت زض . ٍ٘فتٝ اؾت  ثطذـي ٔٛيـٛػبت   صفح

  :ٌٛيس ٔي زض ازأٝ وٙس، اقبضٜ ٔي زض ٚيطاؾت فطا٘ؿٛي

ـ    ربيٍعيٗ ظثبٖ فكطزٜ ٚ ٔٛرع إِٓب٘ي ذٛز ضا ٚ ثُطز ايبفبت ٚ ٔتٖٛ رٙجي زؾت ٔئبضوؽ ثٝ ٞطحبَ زض ايٗ "  يٝ ظثـبٖ فطا٘ؿ

ٗ   یكتطيٗ ٕٞبٍٞٙيثوطزْ وٝ  ٞب فمٍ ثبيس ثٝ ايٗ أط اوتفبء ٔي آٖ يٝ ٍٞٙبْ تطرٕ. وطز ٔي ضٚاٖ  "انـّي زاقـتٝ ثبقـس     ضا ثـب ٔـت

  (.اظ ٔٗ اؾت ٞبتأویس،74،صسرمايه،جلد اول)

ٚ زيٍط  .٘كب٘س ٔيٖ ٚ ظثبٖ ٔٛرع إِٓب٘ي ذٛز ضا ثٝ ربي آ زاز تغییط ٔيضا ٘یع  فطا٘ؿٛي يٝ ٌٛيس ٔبضوؽ ٘ؿر اٍّ٘ؽ ٔي ايٙزبزض 

ٔبضوؽ ضٞجط پطِٚتبضيب ثٛز . ًٕٔٛ٘ي وتبة ؾطٔبيٝ ُِٕٝ ثع٘سثٝ ٚحست  اي ٘جبيؿت ٝ ٞط ايبفٝزا٘ؿت و وٝ اٍّ٘ؽ ذٛة ٔي ايٗ

ثبقس،  اُٞ ػُٕ ؼيثٝ ٔؼٙي ٚال وٝ وؿي.سٚاحس چٙس ذُٕكي ٔتًبز اثالؽ وٙ ٘ٝ يه آوبزٔیؿیٙي نطف وٝ ٕٔىٗ اؾت زض آِٖٚ 

  .ٌیطز ، ثٝ اٚ ايطاز ٕ٘يثطاي ثیكتطيٗ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔتٗ انّي اٍّ٘ؽ زض تطرٕٝ ٚ ثبثت ٔطالجت ٜزوط زضنايٗ ٘ىتٝ ضا ذٛة 

زض  ٌفتبض ٚيطاؾت اٍّ٘یؿي زض پیف ٕٞچٙیٗ ثٛزٜٔتؼٟس ٚ ٚفبزاض یطاث ٔبضوؽ ٚ ثٝ ضٚـ ٚ افىبضـٕٞٝ، اٚ وٝ ؾرت ثٝ ٔ ثب ايٗ

 يٝ كىیالتي ٚػاللأطٚظي وٝ ثٝ ٚاثؿتٍي ػٕیك آضٔب٘ي ٚ ت يٜ يطاي ذٛا٘ٙس ٔفیس اؾت ٞٓثؿیبض وٝ) فطا٘ؿٛي يٝ ضاثُٝ ثب ٘ؿر

  :ٌٛيس ٔيچٙیٗ  ،(وٕتط ٚلٛف زاضز ثٝ ٔبضوؽ اٍّ٘ؽ  رب٘جٝ ٕٞٝ

ايـبفٝ   فطا٘ؿٝ ثٝ ٔتٗ إِٓـب٘ي آٖ   يٝ ُٔبِت زيٍطي اظ تطرٕاظ ٘ٛ  ٞبي ٔبضوؽ، ٚ يبززاقت ٔتٗ فطا٘ؿٟٝ٘بئي  يٝ پؽ اظ ٔمبيؿ"

ضا زض ٔـتٗ    ٞـب  ثـٝ ٔؼـس٘چي  ٚ ظيط٘ٛيؽ َٛال٘ي ٔطثٌٛ  اْ فطا٘ؿٝ ٚ إِٓب٘ي تجؼیّت وطزٜ يٝ ٌصقتٝ اظ ٕٕ٘ٛ٘ٞچٙیٗ ٔب٘ٙس ... وطزْ

تٕـبْ  . اْ چٙس يبززاقت تٛيـیحي افـعٚزٜ  وطز،  تبضيري ايزبة ٔييٍ اوٝ تغییط قط ػالٜٚ ثطايٗ، ثٝ ٚيػٜ ٞطرب ... اْ وتبة ٌٙزب٘سٜ

 (، تأویسٞب اظ ٔٗ اؾت54ٕٞبٖ،ل) ". ..ا٘س ايبفي زضٖٚ لّّبة لطاض ٌطفتٝ ٞبي يبززاقت ايٗ 
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لجّي ذٛز اظ  ٞبي ٘ٝ تٟٙب افعٚزٜ ،1890،ثٝ إِٓب٘ي رّس اَٚ آلبي ٔطتًٛي، اٍّ٘ؽ زض ٚيطاؾت چٟبضْ يٝ پؽ، ثطذالف ٌفت 

حتي ثٝ  حصف ٘ىطز ثّىٝ( ثٛز ذٛز ٔبضوؽ قسٜ تٛؾٍ ٞبي ثٝ زلت تؼییٗ ثرف وٝ) ضا زض ٚيطاؾت ؾْٛ فطا٘ؿٛي يٝ ٘ؿر

اي ثٝ  ٞیچ اقبضٜ٘ٝ تٟٙب  ...ٚ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ  افطازي ٔب٘ٙس ضايبزا٘بيفؿىبيب،ِٚي حبال. ٜافعٚز ٞب ثط آٖ اظ ٘ٛ ٘یع ا٘تربة ذٛز

زٞٙس وٝ  چٙیٗ رّٜٛ ٔي ثطذالف لٛاػس آوبزٔیه، ،ثطػىؽ وٙٙس ثّىٝ، ٔبضوؽ ٕ٘يذٛزِ تٛؾٍ  قسٜ تؼییٗیف ٞبي اظ پ ثرف

ي زض ٘بٔٝ ثٝ ٘یىال ضا تبضيد ايٗ زضذٛاؾت ايٙزب وٝ ايٗ ، ثسٖٚانُ لطاض ٌیطز فطا٘ؿٛي يٝ ٘ؿر ٝذٛاؾت ٔبضوؽ ٔي ٌٛيب

وٝ تب أىبٖ تغییط ٕٞیٗ ٘ؿرٝ تٛؾٍ اٚ ٚ ثٝ پٛيبئي ٔبضوؽ  اي ثىٙٙس اقبضٜ زيٍط ايٙزب وٝ ٚ ثسٖٚ ايٗ .شوطوٙٙس 2718 زا٘یّؿٖٛ

ٔؤحط ثٛزٜ ٘یع  ايٗ ٘ؿرٝ يٜ اٍّ٘ؽ ثب اٚ زض ثبض يٝ ٔجبحخ وبض، زض ايٗ اٌط حتي نٛضت ثٍیطز، تٛا٘ؿت اـ ٔي ظٔبٖ ٘عزيه ثٝ ٔطي

ٚ يب  وطز٘س ٞب ضا تهحیح ٔي يب ثبٞٓ آٖ٘ٛقتٙس  ٞبئي ٔي ٔتٗ: زاز٘س ا٘زبْ ٔيٕٞٛاضٜ اٚ ٚ اٍّ٘ؽ ٔتفبلبً  ٘ظبيط آٖ ضا ثبقس؛ وبضي وٝ

زضؾت ٔبضوؽ، وٝ  چٙبٖ) زاز اـ ضا تغییط ٔي ٘ٛقتٝ وٝ ثؿب چٝ ٚ ذٛاؾت ذبل ٔي يب آٖ ٔٛضز ٔبضوؽ ٘ظط اٍّ٘ؽ ضا زض ايٗ

اٍّ٘ؽ ثط ٔزّس  يٝ ٔمسٔ -چیعي ثؿبظز ؾطٔبيٝ ؾپطز وٝ اٍّ٘ؽ اظ رّس زْٚ ،٘ٛض آ اِٝ ،تطيٗ زذتطـ پیف اظ ٔطي، ٝث وٛچه

ٔٙحطف ٌفتبضٞبيف ٞبي اٍّ٘ؽ يؼٙي  ٔٝٔمس اظ ذاليك ضا تٛرٝ وٛقٙس تب آٌبٞب٘ٝ ٔي ٞبي غطثي آوبزٔیؿیٗ ايٗ ٘ٛعض ٚالغ ز (زْٚ

 (؟)!! ٞبيف لبثُ اػتٕبز ٘یؿت حطفٌٛيس ٚ  وٝ اٍّ٘ؽ زضٚؽ ٔي رّٜٛ ثسٞٙس َٛض ايٗذٛاٞٙس  ٔيوٝ  چٖٛ  سٙوٙ

 :٘ٛيؿس چٙیٗ ٔي فطا٘ؿٛي يٝ ٘ؿر ثبضٜ ٘یع زض آلبي وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ

حصف ؾطٔبيٝ ثؼسي رّس اَٚ  زض ايٙزب ٔبيّٓ چٙس ٔٛضز ٟٔٓ اظ ٚيطاؾت فطا٘ؿٝ ضا شوط وٙٓ وٝ تٛؾٍ اٍّ٘ؽ ٚ ٚيطاؾتبضاٖ " 

 :قسٜ اؾت

: اؾتچٙیٗ آٔسٜ  ا٘ؿبٖ ثب َجیؼت، زض ٔتٗ ٚيطاؾت اٍّ٘یؿي، ٔتىي ثط ٚيطاؾت چٟبضْ،  يٝ ضاثُ يٜ زض فطاظي زض ثبض- 1 

ضا ٘یع تغییط  َجیؼت ذٛيف ٕٞعٔبٖ زٞس، ٔي  ٌصاضز ٚ آٖ ضا تغییط ثطَجیؼت ذبضري احطٔي وٝ ا٘ؿبٖ اظ َطيك ايٗ حطوت زضحبِي

ذٛيف لسضت ُّٔك  ثبظي ايٗ ٘یطٚٞب ضا تبثغثركس ٚ  اؾت تىبُٔ ٔي ٞبئي ضا وٝ زض ايٗ َجیؼت ٟ٘فتٝ ٚي تٛإ٘ٙسي: زٞس ٔي

 ... وٙس ٔي

 :آٔسٜ اؾت ٕٞیٗ فطاظ ثب ا٘سوي تفبٚت 1875-1872زض ٚيطاؾت فطا٘ؿٛي  



03 
 

٘یع رطح  ذٛيف ضاوٙس، َجیؼت  ٔي ٌصاضز ٚ آٖ ضا رطح ٚ تؼسيُ وٝ اظَطيك ايٗ حطوت ثطَجیؼت ذبضري احطٔي  زض ٕٞبٖ ظٔبٖ 

، تأویـس اظ ٔـٗ   19ٔطتًٛي،ل حؿٗ يٝ ،تطر1ٕوبپیتبَ،د)".ثركس ٔي ٘یع تىبُٔٞبي ٟ٘فتٝ زضآٖ ضا  وٙس ٚ تٛإ٘ٙسي ٚ تؼسيُ ٔي

 (اؾت

 :وٙس ٌیطي ٔي چٙیٗ ٘تیزٝوٛيٗ آ٘سضؾٖٛ تط،  یٗيؾپؽ، پب

ُ  يـطٚضت وـٝ ثـط    تطإِٓب٘ي ضا  وٝ ٔبضوؽ زض ٚيطاؾت ثؼستط فطا٘ؿٝ ٚيطاؾت لجُ وٙیٓ  رب ايٗ ثحج ضا ُٔطح ٔي ايٗ"   يٝ ؾـّ

ثب َجیؼت تأویس  ٔتمبثُوٙف ثط ٔتىي  يٝ ضاثُوٝ ثط   وٙس ٚ ظثب٘ي ضا ربيٍعيٗ آٖ ٔي ٌصاضز ٔيوٙبض  وٙس تأویس ٔي ا٘ؿبٖ ثطَجیؼت

 (، تأویس اظ ٔٗ اؾت19ل ٕٞبٖ،)".ٌصاضز ٔي

ثیٙٓ  زِیّي ٕ٘ي ػزبِتبً ، ضٚ اظ ايٗٚرٛز زاضز ٚ  اٍّ٘یؿي يٝ ٘ؿر آٖ زضاي  ثٙسي چٙبٖ ػجبضت ٝو  ٌصاضْ فطو ضا ثطآٖ ٔي ايٙزب ٔٗ 

ازضان ٚ زا٘ف ا٘ؿبٖ اظ رٟبٖ وٝ "ٌٛيس،  ٔي "زيبِىتیه َجیؼت" وتبة زض اٍّ٘ؽظيطا . ٔفْٟٛ زؾت ثع٘ٓ ریٝ ايٗوٝ ثٝ تٛ

قٛ٘س تب  تط ٔي تط ٚ پیچیسٜ تط، ػٕیك َجمبتي، ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ، زلیك يٜ ٘ؿجي اؾت، زض پطاتیه تِٛیس ٚ پطاتیه ػّٕي ٚ زض ٔجبضظ

: ايٗ لّٓ يٝ ٔمبِ ٘مُ اظثٝ ) "قٛيٓ ٔي ٘عزيه ،ظايف َجیؼتِ ٞط ٔٛيٛع يٝ وبُٔ اظ چطذ تمطيجبً آٖ حس وٝ ؾطا٘زبْ ثٝ قٙبذت

: ٜسآٔ  اٍّ٘ؽ ٘یع ايٗ ؾرٗ ايٗ ٔمبِٝ ٚ زض ثرف اَٚ. (اِٚیب٘ف احط ٚالزيٕیطايّیچ ،"زفتطٞبي ٍُٞ ٍ٘بٞي ثٝ" -ثرف زْٚ

قبٖ،  تط ربٔؼٝ ٚ َجیؼت، حمبيك ٔؿّٓ ػّٕي ضا ثٝ ذبَط ٘ؿجي ثٛزٖ ٔساْٚ ا٘ؿبٖ زض زا٘ف ٚ نٙؼت ٚ قٙبذتِٗ ػٕیك  پیكطفت"

 ،وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ يٝ ٘مسي ثط ٔمسٔ اَٚ، ثرف ،ايّیذ اِٚیب٘فزفتطٞبي فّؿفي ٚالزيٕیط)"ٌصاضز ٞب ٔحسٚزيت ٔي وٙس ثّىٝ ثط آٖ ٘مى ٕ٘ي

  .(5پب٘ٛيؽ 

ٝ  ،ثٝ ٕٞیٗ ٔؼٙي ثٝ ٔؼٙي قٙبذت وبُٔ ٚ پبيبٖ يبفتٝ ٚ ...َجیؼت ٚ ثط ُّٔكقٙبذت ثب ٞطٌٛ٘ٝ ثٙبثطايٗ، اٍّ٘ؽ   تؿـٍّ   ثب ٞطٌٛ٘ـ

ٖ ٕٞ) زٌیط آٖ ضا ٘بزيسٜ ٔي ايٗ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛأّب  .زاقتٝ اؾت ٔربِفت آقىبض َجیؼت٘یطٚٞبي   ثبظيثط  ُّٔك تـط   وـٝ پـیف   چٙـب

 يٜ ٔخالً ػمیـس  يٜ ثرٛاٞس زض ثبض "ٔحمك"آذط چٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ اؾت يه . (ٜززا ٘ؿجت حتي تٛتبِیتبضيؿٓ ضا ٘یع ثٝ اٍّ٘ؽ  وٝ يٓسزي

ثـب   ،ضٚ ايٗاظ  ٚ ؛آذطيٗ آحبضـ ٚيػٜ ثٝ آحبضـ تٕبْضا زض اٚ فىطي يٝ كؾبثمٝ ٚ ضي رؿتزٛ ثىٙس وٝ اٍّ٘ؽ زاٚضي ثىٙس ثسٖٚ ايٗ

 :ثٙـسي  آٖ ػجـبضت  ٔؼٙـبي  حزـِٓ  ،َـٛض ٘ؿـجي   ثٝ وٝ رؿتزٛ ثىٙس زْٚ، ُّٔك ٚ ٘ؿجي زض ٔبتطيبِیؿٓ زيبِىتیه، يٝ ضاثُ تٛرٝ ثٝ

 لـطاض ٔٛضز ؾـٙزف   ضا آٖ، اٍّ٘ؽ فٟٓ ؽ اظپ ٚ ؟ٙزستٛا٘س ثٍ زض چٝ ظطفي ٔي ،"تبثغ لسضت ُّٔك ذٛز وطزٖ ضا ثبظي ٘یطٚٞب"

  .ظزٜ ثبقس اٚ ٔٛضز ٚ ضؾٛا ثٝ اتٟبٔي ثي ٘جبيؿتي ،نٛضت زض ايٗ ٚ ؛سٞسث
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ـ  زض ثٙسي آٖ ػجبضت يٜ زض ثبض آ٘سضؾٖٛ وٛيٗ ٌیطي ٘تیزٝآيب  :حك زاضيٓ ثپطؾیٓ ثٙبثطايٗ،  نـحیح اؾـت؟ زض    اٍّ٘یؿـي  يٝ تطرٕ

  :وٝ ٔجٙي ثط ايٗ وٙس ٌیطي ٔي ٘تیزٝ آ٘چٝ اٚ اظ ؾرٗ ٔبضوؽ: پبؾد ثبيس ٌفت

وٙـبض  وٙـس   تأویـس ٔـي    ا٘ؿـبٖ ثطَجیؼـت   يٝ يطٚضت ؾُّتطإِٓب٘ي ضا وٝ ثط  ٚيطاؾت ثؼستط فطا٘ؿٝ ٚيطاؾت لجُٔبضوؽ زض  " 

 ، (اظ ٔٗ اؾت ٞبتأویس)"ٌصاضز ٔي

يب  َجیؼت ٘یطٚٞبي ُّٔكِ نطفبً اظ ٘یطٚٞب ٔطاز اٌط) تَجیؼ ثبظي ٘یطٚٞبي ثط ُّٔك يٝ ٔیبٖ ؾُّ ،وٝ اَٚ ايٗ .ؾتا زضؾت٘ب اؾبؾبً

يطٚضت پیطٚي  ثیبِٖ أطي ٘ؿجي اؾت ٚ ؾُّٝ ثط َجیؼت، يطٚضتِ .ؿتٞفطق  ،يطٚضت ؾُّٝ ثط َجیؼت ثب (سثبق وُّ آٖ يىزب

ضقس ٚ پیكـطفت   وٝ چٙبٖ .پیكطفت ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط ظ٘سٌيثطاي  َجمبتي يٜ ثب َجیؼت ٚ زض ٔجبضظ ا٘ؿبٖ يٜ ٔجبضظ اظ لٛا٘یٗ ػیٙي زض

ٝ  يٜ ؾطا٘زبْ ثٝ اؾتمطاض قیٛ ٚ حبنُ قسٜ َجیؼيثب ضفغ ٔٛا٘غ ارتٕبػي ٚ وٝ تِٛیس  ٚ  تِٛیس ؾـطٔبي ٝ  زاضي ا٘زبٔیـسٜ  ثبظتِٛیـس   ثـ

ٖ  ٞطٌع ٕ٘ـي  ،وٝ زْٚ ايٗ ثٙبثطايٗ، .اؾت ثٛزٜ ؾُّٝ ثط آٖ تِٛیسي ا٘ؿبٖ ثب َجیؼت ٚ -ػّٕي يٜ ٔجبضظ یٕٗٞ ٔحهَٛ ،ٌؿتطزٜ  تـٛا

ثطاي ضٞبئي ذـٛيف   اي فؼّبَِ تٛزٜ ا٘ؿبٖ  يٕزائ يٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔجبضظ ثط َجیؼتا٘ؿبٖ  يٝ يطٚضت ؾُّ ز وٝ ٔبضوؽ ثبوطثبٚض ٚ ٘جبيس

ٔخُ ايٗ اؾت وٝ ازػب وٙـیٓ ٔـبضوؽ ٔرـبِف يـطٚضت پیكـطف       .اؾتٔربِف ثٛزٜ  ،اظ لیس ٚ ثٙسٞب، چٝ َجیؼي ٚ چٝ ارتٕبػي

ـ ٚ  .اؾـت  ٚ ارتٕـبػي  ٔٛا٘ـغ تِٛیـسي   ضفـغ  ٚ ٔجبضظٜ ثطاي پیكطفت ٕٞبٖ يطٚضت ؾُّٝ ثط َجیؼـت !! ا٘ؿبٖ ثٛزٜ اؾت  يٝ ضاثُ

ٖ  وٝ رجط زيبِىتیىي  اؾت ثطلطاض ٕٞیٗ پیٛ٘سٌبٜ ت زضؾیؿٓ تبضيري زضتطيبِیؿٓ زيبِىتیه ٚ ٔبتطيبِبٔ . ؾـت ٞب لبٖ٘ٛ حـبوٓ ثـط آ

ضا ٌفتـٝ  نـحیحِ لًـیٝ    فمٍ يه ثرـفِ  انٛالً اظ ؾرٗ ٔبضوؽ اؾتٙتبد وطزٜ،مبثُ ضا وٙف ٔتنطفبً وٝ وٛيٗ آ٘سضؾٖٛ  ايٗپؽ، 

، ذـٛز،  تأحیط ٔتمبثُ ا٘ؿـبٖ ٚ َجیؼـت   وٝ حبِيزض .ٔؿىٛت ٌصاقتٝضا ت ا٘ؿبٖ ٚ َجیؼ رجط زيبِىتیىي حبوٓ ثط ضٚاثٍ ِيٚ .اؾت

ثـط َجیؼـت ؾـُّٝ    ثتـسضيذ ا٘ؿـبٖ    ،ٞط ٔطحّٝ ٚ زض ٞـط ٔٛيـٛع   وٝ زض اظ ٚحست ٚ ٔجبضظٜ زٚ رٟتياي  ، ضاثُٝيه تًبز اؾت

 .ثٟتطيٗ زِیُ ٚ حزّت ؾـرٗ ٔـب ٞؿـتٙس    نٙؼتي-افعٖٚ ػّٕي زْٞبي  پیكطفت .يبثس؛ ٞطچٙس ايٗ ؾُّٝ زض ٞط زٚضٜ ٘ؿجي اؾت ٔي

ٍ وـٝ تٌٛـٛئي    ؛ ثـسيٗ ٔؼٙـي  وٙس فطأٛـ وطزٖ ايٗ ٚحست ٚ ٔجبضظٜ ٚ يب تحطيف آٖ، ايٗ ضاثُٝ ضا ثٝ ٘ٛػي تؼبُٔ تجسيُ ٔي  فمـ

 . ٞب ٔیبٖ آٖ زض ٚ ٚحست انُ اؾت ٚ ٘ٝ ٔجبضظٜؾبظقي ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٚ َجیؼت ثطلطاض اؾت 

 ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ثب ٔٛيٛع رجط زيبِىتیىي. آيس ٕ٘ي زض ٞبي رٟبٖ أپطيبِیؿتي رٛض آوبزٔیؿیٗ ايٗ ٘ٛعب ايٗ تحّیُ ثب ٔمبنس أّ 

 .وٝ زض ثبال زيسيٓ چٙبٖ .ٔبضوؽ "رجط٘بثبٚضي"زض اِمبي وٛقٙس  پؽ، ٔي وٙٙس؛ ثٝ قست ٔربِفت ٔي پیطٚي اظ لٛا٘یٗ ػیٙي ٚ
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رجطثبٚضي ٚ  يٜ زض ثبض وٝ زض ثبال آٔسٜ،ذٛز انّي ٔبضوؽ ثٝ ظػٓ  يٜ زض ضاؾتبي پطٚغ ايكبٖ. وٙس آلبي ٔطتًٛي ٘یع چٙیٗ ٔي

 : ٘ٛيؿس چٙیٗ ٔئبضوؽ  رجط٘بثبٚضي

 قطح 1846 إِٓب٘ي ايسئِٛٛغي زض وٝ ضاؾتبيي ته ضٚيىطز. وٙیٓ ٔي پیسا ٔبضوؽ آحبض زض ضا تبضيد تىبُٔ اظ قطح زٚ ٞط ٔب" 

 تب اظآ٘زب ٚ فئٛزاِي ؾپؽ ٚ ثبؾتب٘ي رٛأغ تب لجیّٝ يب اظَبيفٝ ٔؿتمیٓ زضذُي وٝ اؾت غطثي اضٚپبي ثطتبضيد ٔتىي قسٜ زازٜ

 اثسي لٛا٘یٗ تبثغ يب ثیطٚ٘ي ؾبذتبض ٔٙفؼُ ظطف چٖٛ ا٘ؿب٘ي  ػٛأُ ٔسَ زضايٗ. ضٚز ٔي پیف ثٛضغٚايي ٔسضٖ ٞبي نٛضت

 .ضؾس ٔي ٘ظط ثٝ حطوت

 اظ) ".ثیٙیٓ ٕ٘ي آٖزض ٔبضوؽ پیكیٗ رجطثبٚضي اظ ظيبزي ٘كبٖ وٝ ٞؿتیٓ ضٚثطٚ تطي پیچیسٜ ثؿیبض حطوت ثب ٌطٚ٘سضيؿٝ زض أب 

  (.، تأویس اظ ٔٗ اؾتٌطٚ٘سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ، ٔٙتكطٜ زض ٘مس التهبز ؾیبؾي

ي یتقره ،"ضاؾتب  ته غیط" ثٝ انُالحِ ٔبضوؽِ زض تٛنیف ايكبٖ،ٍٔط  يبآ نحیح اؾت؟ ٚفٛق آيب ؾرٗ آلبي ٔطتًٛي زض  

ضاؾتبئي وٝ   ه٘في ت آيب ثطضؾي ربٔؼٝ اػتمبز زاقتٝ ثبقس؟ وٝ ثٝ چٙس ػبّٔي زض اؾت غضغٌٛضٚيچ ربٔؼٝ قٙبؼ فطا٘ؿٛي ٔب٘ٙس

 آلبي ٔطتًٛي والً ٘یؿت؟ غضغٌٛضٚيچ يٜ ػمیس قجیٝ ثٝ ٕٞبٖ اؾت، آلبي ٔطتًٛي زض ٘عز ضاؾتبئيچٙس  ػٕالً ثٝ ٔؼٙي لجَٛ

. اؾت زيبِىتیىئبتطيبِیؿٓ  رٛٞطوٝ يب رجط زيبِىتیىي؟ ( رجط وٛض)زتطٔیٙیؿتي رجطثبٚضي ثٝ چٝ ٔؼٙي؟ رجط  ،وٙس ٕ٘ي  ٔكرم

ٙیؿتي یثٝ رجط زتطٔايسئِٛٛغي إِٓب٘ي  وتبة زٞس وٝ تٌٛٛئي ٔبضوؽ ٚ اٍّ٘ؽ زض تٛيیح ٔيضاؾتبئي ضا ثٝ ٘حٛي  ته يكبٖظيطا ا

 ٞب، ٔٙتٟب ػالٜٚ ثط ايٗ .٘یؿت ٔطثٌٛ ٔٛيٛع ثحج ٔب زض ايٙزب ثٝ وٝ وٙٓ چٖٛ نحجت ٕ٘ي ثیكتط ٔٗ زض ايٗ ثبضٜ. ا٘س اػتمبز زاقتٝ

ثٝ وتبة ٚ رجطثبٚضا٘ٝ  "لُؼي"نٛضت  وٙس وٝ اٚ ٔي ا٘تمبز اظ اٍّ٘ؽ "تب ؾطٔبيٝاظ ٌطٚ٘سضيؿٝ " يٝ آلبي ٔطتًٛي زض ٔمبِ

، وٝ ايٗ يىي :زٞس ٘كبٖ ٔيزٚ چیع ثیكتط زض ٔبضوؽ ضا  "ثٛزٖ ضاؾتبئي هت غیط" ٚ "رجط٘بثبٚضي"زض ٔمبثُ، ،ٚ ٜؾطٔبيٝ ثركیس

 ؾّت ٔبِىیّت اٚ، وٝ ايٗ زْٚٚ  ،زض ربٞبي زيٍط وٙس ٚ ٘ٝ فمٍ زض اضٚپبي غطثي نحجت ٔيحساوخط  ؾطٔبيٝ طـاظ ٌؿت ٔبضوؽ

ٚ اظ  ٝ اؾتزا٘ؿت لبثُ تحمك تجؼیّت ذٛاٞٙس وطز،  وٝ آٖ وكٛض ضااي  رٛأغ نٙؼتي زضنطفبً تحمك يبفتٝ  زض اٍّ٘ؿتبٖ وٝ ضا

ٔبضوؽ زض وتبة  "رجط٘بثبٚضي"حمیمتبً ثیبٖ ، زض ايٗ ثبضٜ  آيب ؾرٗ آلبي ٔطتًٛي .حطفي ثٝ ٔیبٖ ٘یبٚضزٜ ربٞبي زيٍط

 "رجط٘بثبٚضي" اٜض ٌبْ زض ذٛاؾتٝ حمیمتبً ٔيآيب ٔبضوؽ  :تٛاٖ ُٔطح وطز ثٝ ٘حٛ زيٍطي ٘یع ٔيايٗ ؾؤاَ ضا  ٌطٚ٘سضيؿٝ اؾت؟

ٔبضوؽ  يٝ ؾطٔبي"زض وتبة  ضٚٔٗ ضٚؾسِؿىي پبؾد آٖ ضا ثكٙٛيٓ اظ ٌكتٝ؟ وبض اٚ ثط ٔي ثٝ َطظيب ٔٛيٛع اؾبؾبً  اضززثط

 :ٌٛيس چٙیٗ ٔيايكبٖ  ".چٍٛ٘ٝ قىُ ٌطفت
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اِٚي ثٝ  .اـ اظ آٖ اؾتفبزٜ وٙس احط انّي يٝ ذٛاؾت ثٝ ػٙٛاٖ پبي زا٘یٓ وٝ ٔبضوؽ زٚ َطح اِٚیٝ زاقت وٝ ٔي ٔي" 

ذٛاؾت  ٔبضوؽ ٔي... تمؿیٓ قسٜ ثٛز... وُ احط ثٝ قف وتبة 1857زض َطح ... 1865يب  1866ٌطزز ٚ زٚٔي ثٝ  ثطٔي 1857ؾبَ 

، زاض٘سوٕبثیف تٕبٔي رٛأغ  وٝ اي ذهبيم ػبْ ٚ ا٘تعاػيآٖ  ػٙٛاٖ پیكٍفتبض ثٙٛيؿس وٝ زض ثٝ  احط يه ٔمسٔٝ ]آٖ[ثطاي وُّ 

ٞطٌٛ٘ٝ  ؛ ظيطا ثٝ ٘ظطـ آٔس وٝ .اٚ تهٕیٓ ٌطفت ايٗ ٔمسٔٝ ضا وٙبض ثٍصاضز 1858زض پبيبٖ ؾبَ  أّب. لطاض ثٍیطزٔٛضز ثحج 

-35نم،ؾیٕیٗ ّٔٛحس يٝ تطرٕ  رّس اَٚ،)"، ثٝ ٔؼٙي ا٘حطاف ذٛاٞس ثٛزا٘س ٘تبيزي وٝ ٞٙٛظ ثٝ احجبت ٘طؾیسٜ يٜ پیكٍٛئي زض ثبض

34 .) 

ضا وٝ آلبي  يؼٙي آٖ ذهبيم ػبٔي) آٖ ٔمسٔٝ ثرف انّي ٘ٛيؿس وٝ ٔي 35زض پب٘ٛيؽ ل ٕٞب٘زب ثب ايٗ حبَ، ضٚؾسِؿىي 

ِٚي  .اؾت ثبظتبة يبفتٝ 81-111زض ٌطٚ٘سضيؿٝ نم اتفبلبً ( ٘كبٖ يبفتٝ تمطيجبً اظ آٖ ثي ٚ ٌطٚ٘سضيؿٝ ضا ٔطتًٛي رجط زا٘ؿتٝ

وبٔالً اظ ايٗ احتیبٌ وٙس وٝ تٌٛٛئي ٔبضوؽ  ٔبضوؽ ُّٔغ ٘جٛزٜ، َٛضي اؾتسالَ ٔي يٝ آلبي ٔطتًٛي وٝ قبيس اظ ايٗ ٌفت

  :ٌٛيس فطا٘ؿٛي ٘یع ٔبضوؽ ٔي يٝ أّب آيب ٔبضوؽ چٙیٗ ثٛزٜ؟ حتي زض ٘ؿر. ذٛاؾتٝ رجطثبٚضي ضا وٙبض ثٍصاضز ػّٕي ٔي

ٌصقت وٝ ثحطا٘ـي وـٝ    آٖ ٕ٘ي اؾت ٚ چٙس نجبحي اظ ا٘تكبض 1873 يٝ غا٘ٛي 24ٌفتبض ٚيطاؾت زْٚ ثٝ ظثبٖ إِٓب٘ي  تبضيد پي" 

ثٝ ٘بزضؾـت اػتمـبز زاض٘ـس وـٝ ثحـطاٖ ػٕـٛٔي،        ثؿیبضي. زاز قسٜ ثٛز زض اتطيف، ايبالت ٔتحسٜ ٚ إِٓبٖ ضخ  ثیٙي  زض ايٙزب پیف

اٍّ٘ؿـتبٖ ٔطوـع   . ثطػىؽ، ايٗ ثحطاٖ زض حبَ اٚد ٌـطفتٗ اؾـت  . يبثس حسي ترفیف ٔي عـ تبآٔی ػجبضتي ثب ا٘فزبضات ذكٛ٘ت ثٝ

ـ 1ؾـطٔبيٝ، د ) ".احؿبؼ ذٛاٞس قـس رٟب٘ي  ذٛاٞس ثٛز ٚ پیبٔس آٖ زض ثبظاض ايٗ ا٘فزبض  ،  43ل، حؿـٗ ٔطتًـٛي،   يٝ ،تطرٕ

 (افعٚزٜ ثٝ فطا٘ؿٝ

 وٝ زض ثبظاض رٟب٘ي احؿبؼ ذٛاٞس قس، ايٗ  اي ٚ ٌؿتطـ يبفتٝ ايٗ ا٘فزبضِ زض حبَ اٚدقسٜ ثٛز ٚ  ثیٙي پیفايٗ ثحطا٘ي وٝ 

 زاضي ٘یؿت، پؽ، چٝ ٞؿت؟ يب ٚلتي ٔبضوؽ حتي زض لٛا٘یٗ حبوٓ ثط ؾطٔبيٝ رجطزضن ٔبضوؽ، اٌط ٘بقي اظ ثبٚض ػٕیك اٚ ثٝ 

 :ٌٛيس ٕٞبٖ افعٚزٜ ثٝ فطا٘ؿٝ ٘یع ٔي

 (42ٕٞبٖ،ل)".قٛز ٘یع زضن ٔي آٖ ٚيؼیّت ٘بٌعيطٚ ٘بثٛزي  ٔحتْٛزضن ايزبثي اظ ٚيؼیّت ٔٛرٛز ٕٞعٔبٖ ٘في "ثب  

 وطزٜ، ٔؼٙبيف اٌط رجطِ ٘یع ُٔطح  فطا٘ؿٛي يٝ افعٚزٜ ثٝ ٘ؿرزاضي وٝ ٔبضوؽ زض  ؾطٔبيٝ ٘بٌعيطِٚ ٘بثٛزي  ٔحتْٛايٗ ٘في  

اؾرب٘ٝ ايٗ ٘ظط وؽ ضضٔبزض ٘مس فٛئط ثبخ، تع يبظزٞٓ،  ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ،زاضي ٘یؿت، پؽ، چٝ ٞؿت؟  لٛا٘یٗ حبوٓ ثط ؾطٔبيٝ 
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ییط رٟبٖ زض وطز٘س، أطٚظ زيٍط ٘ٝ تفؿیط رٟبٖ ثّىٝ تغ ٞب زض ٌصقتٝ رٟبٖ ضا تفؿیط ٔي اٌط فّؿفٝ: لُؼي ذٛز ضا اػالْ وطز

٘مس التهبز ؾیبؾي ٘یؿت ثّىٝ  نطفبًٔبضوؽ زيٍط ٚ  يٜ پطٚغوٝ  اـ ايٗ اؾت ٔؼٙي(. ٘مُ ثٝ ٔفْٟٛ)زؾتٛض وبض لطاض زاضز

آيب َطح چٙیٗ ٔٛيٛػي ثٙیب٘ي ٚ تبضيري . ٔبضوؽ ٞطٌع اظ ايٗ ؾرٗ لبَغ ذٛز ػسَٚ ٘ىطز .اؾتزاضي  ؾطٍ٘ٛ٘ي ٘ظبْ ؾطٔبيٝ

آلبي ٔطتًٛي چٍٛ٘ٝ  پؽ، یع ٘یؿت؟ٔتطلي رٟبٖ ثٛزٜ، ؾرت تأُٔ ثطاٍ٘ ٔؿیط پیكطفت ثكطيت ظحٕتىف ٚ ػُف زض وٝ ٘مُٝ

اـ  ٞبي ثیطٚ٘ي زٞس ٚ چٍٛ٘ٝ ثط تٙبلى شاتي اؾتسالَ رب٘ف اظ ٔبضوؽ تُجیك ٔي يبِىتیىي ضا ثب تهٛيط ثيايٗ ثیٙف ٚ رجط ز

اؾتب٘ساضز وبپیتبَ  يٝ ٞبي أطٚظي ٘یع ثٝ لسض وبفي ٘كبٖ ٘سازٜ اؾت وٝ ٘ؿر ٌؿتطي ؾطٔبيٝ ٚ ٚالؼیت آيس؟ آيب ؾیط رٟبٖ فبئك ٔي

ٞبي "لّت"زٖ ثٝ انُالح وط  س تب ثب ذبِيذٛاَ٘ ٔيًٛي وٝ ٕٞٝ ضا فطا ٔطتآلبي ثطايٗ، ثٙبوبٔالً نحیح ٚ زضؾت ثٛزٜ؟  1890

وتبة ؾطٔبيٝ، ٚيطاؾت فطا٘ؿٝ ضا پیف چكٓ زاقتٝ ثبقٙس، آيب ثٟتط ٘یؿت اَٚ ذٛزـ اظ اػتمبز نطيح ٔبضوؽ ثٝ رجط اٍّ٘ؽ اظ 

  ٞبي فطا٘ؿٝ، پیطٚي وٙس؟ زيبِىتیىي زض ٕٞبٖ افعٚزٜ

 يٝ ٘ؿر يٜ زض ثبض ؾرٙب٘ي ضا ٘یع زض ؾبيت ٘مس التهبز ؾیبؾي، يبزقسٜ يٝ زض ٕٞبٖ ٔمبِ آلبي ٔطتًٛيربِت اؾت وٝ ِیىٗ  

  :ثبٞٓ ثرٛا٘یٓ. زٞس ٔي ُّٔمیّتثٛي  ذٛز ٌٛيس وٝ ٔي 1866-1865

 زض ٌطفتٗ ً٘ذحبَ  زض زاضي ؾطٔبيٝ ضاؾتیٗ ٔٙبؾجبت ٌٛيس ٕ٘ي زيٍط وٝ اؾت 1853 ثٝ ٘ؿجت ٔبضوؽ تغییط زيٍط ٟٔٓ ي ٘ىتٝ" 

 ثٝ ضؾیسٖ ٔفْٟٛ ػٛوزض  زٞس؛ ٔي  ضخ ذٛاٞب٘ٝ تطلي قسٖ  ٔسض٘یعٜ ٘ٛػي حبنُ، ض٘ذ ٚ زضز ٚرٛز ثب وٝ ايٗ يب اؾت، ٞٙس

 ثبقٙس لبزض ذٛاٜ تطلي رسيس ٞبي  نٛضت وٝ ايٗ ثسٖٚ  ا٘س قسٜ تزعيٝ لسيٕي ٞبي ثٙسي نٛضت ظيطا زاضز، ٚرٛز تبضيري ثؿت ثٗ

  ".وٙٙس ضقس ٚ آيٙس ٚرٛز ثٝ

يري ٚالؼیّت ٞٓ وٝ ثب ضٚ٘س تبض ، ثٝ ٚيػٜ ايٗسآي ٕ٘ي ثٙسي ثبال ٚرٛز زاضز وٝ ثب ؾیبق ٔبضوؽ انالً رٛض زض ػجبضتُّٔمیّتي زض  

ا٘س، ثٝ  ٘تبيزي وٝ ٞٙٛظ ثٝ احجبت ٘طؾیسٜ يٜ ٞطٌٛ٘ٝ پیكٍٛئي زض ثبض"وٝ   ٔبضوؽذٛز  يٝ وٝ ثب ٌفت يٕٗ ايٗ ،زٞیچ اُ٘جبق ٘ساض

ثبيس چٙیٗ  ،قٛز ثٙسي ػجبضتاظ ٘ٛ آٖ ٔفْٟٛ  لطاض ثبقس ايٙزب اٌط ٕٞیٗ زِیُ، ثٝ .زاضز ، ٔغبيطت آقىبض"ٔؼٙي ا٘حطاف ذٛاٞس ثٛز

ٞبي  زاضي ثب ثحطاٖ ؾطٔبيٝ تحمك اٌطچٝ ظيطا ."ثٝ ٚرٛز آٔسٜ ثبقٙس ،ذٛاٜ تطلي رسيسِ ٞبي ثٙسي  وٝ نٛضت ثسٖٚ ايٗ... ": ٌفت

ضٚظٌبضي وٝ ٕٞٝ رب ضا ؾطٔبيٝ ظيط ؾیُطٜ ٌطفتٝ ٚ تٕبْ ثبظاضٞب زض حبَ، ػیِٗٚي زض  اؾتثٛزٜ  ٕٞطاٜ ٘یع ازٚاضي ٚ ٚضقىؿتٍي

 يٝ ٔخبث فطز ثٝ يٝ ربثطا٘ تّٕهِيب ) ٞب اظ ذّك ثب ؾّت ٔبِىیّت ثیطحٕب٘ٝ ٚ زائٕي اضو ضا يٜ ٔٙبثغ وط يٝ ضا تهبحت وطزٜ ٚ ٕٞ

ثٝ اؾترطاد ٚ اؾتفبزٜ ٌطفتٝ  ،(حبوٓ ثب اتىبء ثٝ لسضت زاضي ؾطٔبيٝ يٜ زاضي ٚ چٝ ثٝ قیٛٝ ؾطٔبي غیط يٜ چٝ ثٝ قیٛ زاض ؾطٔبيٝ
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ضاٜ ا٘ساذتٗ ايٗ ثحج وٝ ٔبضوؽ فمٍ اٍّ٘یؽ ضا ٚ حساوخط اضٚپبي غطثي ضا زض ثطضؾي ثطاي يسيّت ثب اٍّ٘ؽ، اؾت، 

وٝ  زضحبِي) زا٘ؿت ٔي لبثُ تحمك ...كٛضٞبيفمٍ زض ويب ؾّت ٔبِىیّت ضا  زاضي زض ٘ظط زاقتٝ ٚ ؾطٔبيٝ يٜ اـ زض ثبض تبضيري

ثٝ  ٞب، ٌٛ٘ٝ حطف َطح ايٗزض ٘تیزٝ، رجطٌطا ٘جٛزٜ،  ٚ (وطز ٔي ٞب اظ ّٔتّ ؾّت ٔبِىیّت ٚحكیب٘ٝ ،رب ٕٞٝ آغبظ،ٕٞبٖ اظ  اؾتؼٕبض

اي ثٛز ٔطزّز وٝ لبزض ثٝ  ٌٛئي اٚ پػٚٞٙسٜوٝ تٛ اي ثؿبظز بضوؽ يه چٟطٜوٝ اظ ٔ ػٕالً ايٗ اؾت اـ "ذبنیّت" ٌٕبٖ ٔٗ تٟٙب

وٝ ٔیىبئیُ ٞبيٙطيف ٘یع زض ثطضؾي ٔزّس ؾْٛ  ٕٞچٙبٖ .ثیٙٓ ٞب ٔٗ ٕ٘ي زيٍطي ثطاي ايٗ حطف يٜ فبيس ؛ٌیطي ٟ٘بئي ٘جٛزٜ تهٕیٓ

ثحطاٖ ٘ٝ  يٜ ٌٛئي ٔالحظبت ٔبضوؽ زض ثبض وٝوٛقس تب چٙیٗ اِمبء وٙس  ٔي 1870 ٞبي ٞبي ؾبَ ٘ٛقتٝ ٛع ثٝ زؾت، ثب ضرؾطٔبيٝ

وٝ اٍّ٘ؽ  ثٛزٜ ٘بلم كييه َطح پػٚٞوتبة ؾطٔبيٝ والً  ٚ ٔٙؿزٓ ٘یؿت ثّىٝ حبٚي افىبض ٘بٍٕٞٛ٘ي اؾت يٝ يتٟٙب يه ٘ظط

تٛا٘ؿتٝ  چٍٛ٘ٝ اظ ِحبِ ٘ظطي ٔي قٛز ٌٛ٘ٝ تهٛيط ٔي ايٗ وٝ ايٗ ٔبضوؿي ٔؼّْٛ ٘یؿت .پبضچٝ ٚ ٔٙؿزٓ وٙس آٖ ضا يه تب وٛقیس

ٞبي رٟبٖ  آوبزٔیؿیٗ ايٗ ٘ٛعوٝ  وٙس ٚ ايٗ حبثت ٔي ضٞجط ثبقس؟ا٘مالة ثطاي ؾطٍ٘ٛ٘ي ؾطٔبيٝ ضا ٚ  رٙجف پطِٚتبضيبئي

 آٖ ٌفتٗ ِٚي آلبي ٔطتًٛي چطا؟ .اؾت زاضي ؾطٔبيٝ ا٘مالة پطِٚتبضيبئي ٚ ؾطٍ٘ٛ٘ي اػتمبز ٘ساض٘سثٝ آ٘چٝ وٝ أپطيبِیؿتي 

ٞب چیعي  ايٗ ُٔطح قٛ٘س؟وٝ  قٛ٘س؟ آيب فمٍ ثٝ نطف ايٗ ٔئُطح ٞب  آٖٚ چطا . وٙس ٞب چٝ وٕىي ثٝ حُّ ٔؿبئُ أطٚظ ٔي حطف

 ػسْ ا٘ؿزبْ ،ٚ يسيّت ثب اٚ اٍّ٘ؽ ٔبضوؽ اظ ثطاي رساوطزٖ "پطزاظي تئٛضي" ٞطٌٛ٘ٝزض اٌطچٝ  .ؿت٘یا٘ؿزبْ  ػسْيه  رع

 .ٔحتْٛ اؾت

 چٖٛزاضز ِٚي  ٞؿت وٝ ربي حطف ٚ حسيجِ "سضيؿٝ تب ؾطٔبيٝ٘اظ ٌطٚ"آلبي ٔطتًٛي  يٝ ٔؿبئُ زيٍطي ٞٓ زض ٔمبِ 

  .پٛقٓ ٞب زض ايٙزب چكٓ ٔي آٖ، اظ َطح س٘یؿتٙ ٔطثٌٛٔٛيٛع ثحج ٔب  ٔؿتمیٕبً ثٝ

 يئٛىٞبق ٗؿحسٕحٔ

              1395آثبٖ

       

 


