خوانش و روششناسی کارل مارکس
علی رها

سهمی در بزرگداشت  ۰۲۲سالگی کارل مارکس
نقد اقتصاد سیاسی
خردادماه 7931

 - ۱ذٛا٘ف ٔبضوؽ ث ٝضٚـ ٔبضوؽ
زٚیؿت ؾبٍِی وبضَ ٔبضوؽ یه ضٚیساز ٔ ٟٓخٟب٘ی اؾتٌٛ .ا ٜچٙیٗ لًبٚتی ضا ٕ٘یتٛاٖ زض ٔطاؾٓ ٕ٘بیك ی
زض «تطیط» ٚ ،یب زض ذطیس  ٚفطٚـ ا٘ٛأ  ٚالؿبْ اخٙبؼ ذٛـ آةٚضً٘ ثب ٘بْ  ٚچٟطٜی ٔبضوؽ خؿتد ٛوطز.
حتب تأییس خبٔٗٝی ضؾٕی اظ ؾ ٟٓا ٚزض ؾیط تح َٛتفىط ٔسضٖ ضا ٕ٘یتٛاٖ خبیٍعیٗ ؾ هٟط ا٘سیك ٝی ا ٚو طز.
ؾتبیف ٔبضوؽ  ٚاضتمبی خبیٍب ٜا ٚتب حس یه «پیبٔجط» یب یه ٘بثغ ،ٝزض حمیمت حبُٔ یه ٖٙهط ٘فی اؾت و ٝ
ا ٚضا ث ٝظیط ٔیوكس .قبیس ٌبْ ٘رؿتیٗ زض ایٗ ٔؿیط ضا یبض ٚفبزاض ،ضفیك ن ٕیٕیٕٞ ،ى بض ٕٞ ٚفى ط ٔ بضوؽ
فطزضیه اٍّ٘ؽ ثطزاقت و ٝتكجی« ٝؾطٔبی »ٝث« ٝوتبة ٔمسؼ َجمٝی وبضٌطوبضٌط» ضا تىطاض ٖ ٚبٔیب٘ ٝوطزٍ٘( .بٜ
وٙیس ث ٝپیفٌفتبض اٍّ٘ؽ ثط چبح اٍّ٘یؿی «ؾطٔبی)۱۱۱:۱ »ٝ
ٔدؿٕٞٝبی ٖٓیٓ اِدثٝای و ٝزض زٚضاٖ اؾتبِیٙی اظ ٔبضوؽ ؾبذت ٝقسٛٙٞ ،ظ زض ضٚؾی ،ٝاضٚپبی ق طلی ٚ
زیٍط ٘مبٌ خٟبٖ پبثطخبؾت .ث ٝقٟبزت تبضید ،ایٗ پیطٚاٖ ٘بنبِح  ٚتعٚیطٌط زض ٟ٘بی ت ٌ ٛض ذ ٛز ضا وٙس٘ س.
فطٚپبقی «وٕ٘ٛیعْ ٚالٗبً ٔٛخٛز» ثب ایٙى ٝثالفبنّ ٝثٖٛ٘ ٝی ؾطذٛضزٌی  ٚؾطٌیدٍی ٔٙد ط ق س ،ذیّ ی ظٚز
ثبظٌكت ث ٝؾیٕبی انیُ ٔبضوؽ ضا ث ٝحطوت ا٘ساذت .ایٗ تحطن فىطی ،ثٚٝیػ ٜپؽ اظ ثحطاٖ ٖٕیك ؾ طٔبیٝ
زاضی خٟب٘ی ز ٝٞپیفٔ ،بضوؽ  ٚآثبض ا ٚضا أطٚظی وطز .زضحمیمت آ٘چ ٝزٚیؿت ؾبٍِی ٔبضوؽ ضا ثٚ ٝالٗٝای
خٟب٘ی تجسیُ وطز ،ٜا٘جٖٓ ٜٛیٕی اظ وتبةٞبٔ ،مبالت ،وٙفطا٘ؽٞب ،تبضٕ٘بٞب ٔ ٚجبحثی اؾت و ٝپیطأ ٖٛا٘سیكٝی
ٚی خبضی قس ٜا٘س .أب حتی زض چٙیٗ حبِتی ٘یع ثبیس لسضی زضً٘ وطز  ٚاظ پطؾكٍطی زؾت ٘ىكیس .ثؿیبضی اظ
٘ٛقتبضٞب ٔ ٚجبحث  ۱۲۲ؾبٍِی ٔبضوؽ زضنسز «خٕٕثٙسی» ؾبذتٕبٖ فىطی اٞ ٚؿتٙسٌٛ .یی ٞطوؽ ث ٝؾ ٟٓ
ذٛز ٔكغَ َٛطاحی ٖ ٚطيٝوطزٖ چىیسٖ ٚ ٜهبضٜی تفىط اٚؾت.
زضٖیٗ حبَ ٌطایفٞبی زیٍطی ٚ ٓٞخٛز زاض٘ س و  ٝزض خؿ تدٛی ٔبضوؿیؿ ٓ ذ ٛز ٔ بضوؽ ٞؿ تٙس.
وبٚقٍطی زض آثبض ا ٚ ٚپػٞٚف زؾت٘ٛقتٞٝبی ثٝتبظٌی ا٘تكبضیبفتٝی ٚی ثٙٔٝعِٝی آظٔبیكٍب ٜفى طی ا ٚ ٚی ب
َطح ذٛا٘ف «ٔبضوؽ ثٝلّٓ ذٛز ٔبضوؽ» ،زض ظٔطٜی تالـٞبیی ٞؿ تٙس و  ٝازضان «ضٚح ان یُ» ٔ بضوؽ ضا
ٞسف ذٛز لطاض زازٜا٘س .أب حتی زض ایٗخب ٘یع ٔیثبیس لسضی تأُٔ وطز  ٚپطؾیس :آیا خوَنًص «بویٍنسوهِ»ی
هارکس نساساً هوکي نست؟ ایٗ ٚاؾُٞٝب ٔ ٓٞطث ٌٛث ۱۲۲ ٝؾبَ تبضید ٔیق ٘ٛس  ٓ ٞ ٚث  ٝت بضید تٗ بثیط ٚ
تفبؾیط ٔبضوؽ .پؽ چٔ ٌٝ٘ٛٝیتٛاٖ ثٔ ٝفبٞیٓ ٔبضوؽ ،آَٖٛض و ٝذٛز أ ٚی ا٘سیكیس ،پی ثطز؟ ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘،ٝ٘ٛ
چٔ ٌٝ٘ٛٝی تٛاٖ ضٚقی ضا ؤ ٝبضوؽ زض ٍ٘بضـ «ؾطٔبی »ٝثىبض ث طز ٜاؾ ت ضا ث طای ازضان آٖ ثبظتِٛی س و طز؟
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قىی ٘یؿت و ٝوٛقف ٚیطاؾتبضاٖ ٔدٕ ٖٝٛآثبض ا٘تمبزی-تبضیری خسیس ٔبضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ (ٍٔبی  ،)۱ث ٚٝی ػٜ
ا٘تكبض پیف٘ٛیؽٞبی ٔتٗسز «ؾطٔبیٌ »ٝبْٞبی ثعضٌی زض ایٗ ٔؿیط ثٛزٜا٘س .ثٖٛٙٝاٖ ٔثبَٔ ،مبیؿ ٚ ٝثطضؾی پیف
٘ٛیؽٞبی خّس ؾ« ْٛؾطٔبی »ٝثب ٔتٙی و ٝاٍّ٘ؽ ٚیطاؾت ٝثٛزٔ ،جبحث ٘ٛیٙی ضا ٌكٛز ٜو ٝزؾ تو ٓ ثطذ ی اظ
ثطزاقتٞبی پیكیٗ ٔب ضا ثب چبِف ٔیوكس.
أب آیب پطزٜثطزاضی اظ آضقیٞٛبی ٔبضوؽ  ٚثٟطٜثطزاضی اظ آٖٞب زض ٔجبحث خبضی ،ثًٗبً یه ٔبضوؽ و بٔالً
خسیس ضا ثٔ ٝب ٔٗطفی وطز ٜاؾت؟ ٟٔٓتط آٖو ٝآیب ایٗ پػٙٞٚسٌبٖ ٔتٛ٘ ٖٛیبفت ٝی ٔ بضوؽ ضا ث طای تأیی س آضای
لجّی ذٛزقبٖ ثٝوبض ٔیثط٘س  ٚیب ث ٝآٖٞب نطفبً ثٝؾبٖ زازٜٞب  ٚفبوتٞبی ٖیٙی ٘بة ٍ٘بٔ ٜیوٙٙس؟ آیب ثبیس ث یٗ
ایٗ ز ٚضٚـ یىی ضا ا٘تربة وطز؟ آیب ضا ٜزیٍطی ٔ ٓٞتهٛض اؾت؟ ایٗ ضا« ٜزیٍط» أب زٚثبضٔ ٜب ضا ث  ٝپطؾ ف
٘رؿتیٗ ایٗ ٘ٛقتبض ثطٔیٌطزا٘س .ثٝزیسٜی ایٗ ٘ٛیؿٙس ،ٜازضان ثیٚاؾُ ٝزض اؾبؼ ٔمِٝٛای ٔ ْٛٞٛاؾت .خ بی
تأؾف اؾت و ٝثطذی اظ ایٗ پػٞٚكٍطاٖ چٙبٖ غطق فطآیٙس قیطیٗ اوتكبفبت ّٖٕی ذٛز قس ٜا٘س و ٝضٚح ٘مبز
 ٚا٘مالثی ٔبضوؽ ضا ث ٝحبقی ٝضا٘س ٚ ٜزا٘كٕٙسی زایط٠إِٗبضفی ضا خبیٍعیٙف وطزٜا٘س .ثسیٟی اؾ ت و  ٝث طای
زضن ٔبضوؽ ٞیچ ٔطخٗی ٔٛثكتط اظ ذٛز ا٘ ٚیؿتِٚ .ی حتی ثبظذٛا٘ی ٔى طض ٔ تٗ ث ب ٚؾ بَت ٌطیع٘بپ صیط
شٙٞیت ذٛا٘ٙس٘ ٜیع پبؾدٌٛی پطؾفٞبی ٔب ٘یؿت .پؽ قبیس پیكٟٙبز ذٛا٘ف ٔبضوؽ ،تدطیس اظ ٔتٗ ثٖٛٙٝاٖ
یه «زازٚ ٚ »ٜضٚز ثٖ ٝطنٝای اؾت ؤ ٝبضوؽ آٖضا «زیبِىتیه ٔفٟٔٛی» ،یٗٙی «لسضت تدطیس» ٘بٔیس ٜاؾت.
ٕٞبَٖٛض و ٝذٛز ٔبضوؽ زض زیجبچٝی چبح ا« َٚؾطٔبی )۱۶۸۱( »ٝاْٟبض ٔیوٙس« :زض ثطضؾی نٛضتجٙسی
ٞبی التهبزی ٘ٔ ٝیىطٚؾىٛح ٗٔ ٝ٘ ٚطفٞٝبی قیٕیبیی وبضثطز زاض٘س .لسضت تدطیس ثبیس خبیٍعیٗ ٞطز ٚقٛز».
(ؾطٔبی )۰۲:۱ ٝایٗ «لسضت تدطیس» ،فبوتٞب ضا ث ٝزٚض ٕ٘ یافى ٙس .أ ب زاز ٜٞب وٕی ت ٞبیی ٘بٔت ٙبٞیا٘ س .ث ب
ٔیب٘دیٍطی ٕٞیٗ لسضت تدطیس اؾت و ٝزض ضٚیبضٚیی ثب ٔمٛالت تدطثی ث ٝا« ٚآظازی حطوت زض أٛض ٔبزی» ضا
ٔیزٞسٔ( .دٕ ٖٝٛآثبض )۸۱۶:۳۴ ،فبوتٞب ٔ ٚمٛالت التهبز ؾیبؾی ّٕٔ ٛاظ «اق ىبَ ٘ بٔٗمٔ ٚ »َٛدَٛ ٟا٘ س.
ضٚـ زیبِىتیىی تدطیس ثٔ ٝبضوؽ أىبٖ ٔیزٞس وٛٔ ٝاز ٔ ٚهبِح التهبز ؾیبؾی ضا ٔٛق ىبفی و طز ،ٜاق ىبَ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛتىبُٔ تبضیری آٖٞب ضا تحّیُ  ،اضتجبٌ زض٘ٚی ثیٗ آٖٞب ضا وكف  ٚؾهؽ ٞؿ تی خ بٕٔ آٖ ٞب ضا ث ٝ
ٖطنٝای ُٔٙمی ،ث« ٝایسٙٔ ،»ٜتمُ وٙسٕٞ .بَٖٛض و ٝذٛز ا ٚاثطاظ ٔیوٙس ،چٙب٘چ ٝای ٗ ضٚـ ثبٔٛفمی ت ا٘د بْ
پصیطزٕٔ ،ىٗ اؾت ایَٗٛض ثٓ٘ٝط ثیبیس ؤ ٝب زض ثطاثط ذٛز ثب «ؾبذتٕب٘ی اظ پیف ثٙب قسٛٔ »ٜاخٟیٕٓٞ( .بٖخ ب،
ل  )۱۲۱اظ ایٗض ٚتهطیح ٔیوٙس و ٝذٛا٘ٙسٜای ؤ ٝیذٛاٞس وبض ا ٚضا ز٘جبَ وٙس ثبیس ضا ٜذٛز ضا «اظ ا٘تعاٖ ی
ث ٝإً٘بٔی» ثبظ وٙس .ایٗ حطوت ٕٞب٘ب قط ٔٚاظ «ؾبز »ٜثٔ« ٝطوت» یب اظ «ؾّ »َٛث« ٝوُ ا٘ساْ» اؾ ت .ث ٙبثطایٗ،
ٔبضوؽ «ؾطٔبی »ٝضا ثب ایٗ ؾّ َٛخبٔٗٝی ؾطٔبیٝزاضی ،یٗٙی ثب وبال ،قطٔ ٔٚیوٙس.
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أب پطؾیس٘ی اؾت ؤ ٝبضوؽ چ ٌٝ٘ٛٝث ٝچٙیٗ ٘تیدٝای ٔیضؾس؟ اخبظ ٜزٞیس ثطای ضٚقٗ قسٖ ٔٛي ٔٛاظ
ذٛز ا ٚوٕه ثٍیطیٌٓ« .ط٘ٚسضیؿ »ٝحبٚی ٔجحثی فكطز ٚ ٜپیچیس ٜتحت ٖٛٙاٖ «ضٚـ التهبز ؾیبؾی» اؾ ت.
ٔبضوؽ زضآٖخب اثطاظ ٔیوٙس و ٝضٚـ نٗٛز اظ ٌعاضٜٞبی ؾبز ٚ ٜتدطیسی ث ٝتٗی ٙبت غ ٙی ٔ ٚطو ت ،ضٚق ی
اؾت و ٝثٚٝاؾُٝی آٖ تفىط ٚخ ٝإً٘بٔی ضا ٔبَ ذٛز وطز ٚ ٜآٖضا زض ش ٗ ٞثبظتِٛی س ٔ ی ٕ٘بی س .أ ب ٚخ ٝ
إً٘بٔی اظ ٔٛخٛزیتی ٔٙفطز ٔ ٚدعا ثطذٛضزاض ٘یؿت ثّى« ٝؾٙتع» یب حبنُ تطویت ٖٙبنطی ٔتٗسز ٔ ٚتٙبلى
زض یه «وّیت إً٘بٔی» اؾت .ثٙبثطایٗٔ« ،ؿیط تدطیس فىطیٔ ،ؿیط ٌصاض اظ ؾبز ٜثٔ ٝطو ت ،ث ب فطآی ٙس ٚالٗ ی
تبضیری ُٔبثمت زاضز ».چطا و ٝثؿیبضی اظ تٗیٙبت التهبزی ٔثُ «پ ’»َٛپیف اظ آٖو ٝزضخبٔٗٝی ٔٗبنط اظ چٙیٗ
غٙبیی ثطذٛضزاض ق٘ٛس ،زض خٛإٔ پیكیٕٗٞ ،ب٘ٙس ض ْٚثبؾتبٖ ،حًٛضی ثبضظ أب ؾبز ٜزاقتٙسٌ( .ط٘ٚسضیؿ)۱۲۱ ٝ
ٔبضوؽ زضایٗخب ثب ٔ ٍُٞطظثٙسی ٖٛٙ ٚاٖ ٔیوٙس و ٍُٞ ٝتفىطی ذٛزا٘سیف ضا ثٝخبی ا٘ؿبٖ ا٘سیكٕٙس ثطٔی
٘كب٘س .ثبایٗحبَ ثالفبنّ ٝتأویس ٔیوٙس و« ٝوّیت إً٘بٔی وّیتی زض تفىط ،یه ٚخ ٝإً٘بٔی تٗمّی  ٚزض ٚالٕ
ٔحه َٛازضان  ٚتفىط اؾتٕٞ( ».بٖخب  )۱۲۱یٗٙی ٔبحهُ ٔكبٞس ،ٜازضان  ٚتدطیس  ٚؾهؽ اؾتحبِ ٚ ٝاضخبٔ
آٖٞب ثٔ« ٝفبٞیٓ» اؾت .ثٙبثطایٗ ثبایٗوٕ٘ ٝیتٛاٖ حطوت ذٛز «ٔمٛالت» ضا خبیٍعیٗ وٙف ٚالٗی ا٘ؿبٖ ث بضآٚض
وطز ،ثب ایٗو ٝیه ٔمِٝٛی ثْٝبٞط ؾبزِٕٛٗٔ ٚ ٜیٕٞ ،چ« ٖٛوبال»ٗٔ ،طف یه نٛضتجٙسی ٔٗیٗ  ٚی ه ضٚاث ٍ
اختٕبٖی ٔكرم اؾت ،یٗٙی ثٖٛٙٝاٖ ٔمِٝٛای تدطیسی نطفبً زض چبضچٛة ی ه ا٘ ساْٚاضٜی اً٘ ٕبٔی ظ٘ سٜ
ٔٛخٛزیت زاضز ،ثب ایٗٚنف ثس ٖٚوبضثطز ضٚـ تٗمّی ٔبضوؽ ٕ٘یتٛاٖ ث ٝؾطقت چٙیٗ ٔمِٝٛای پی ثطز.
اخبظ ٜزٞیس زٚثبض ٜذٛز ٔبضوؽ ظثبٖ ؾرٗ ثبظوٙس .زض خبٔٗٝی ؾطٔبیٝزاضی ،قىُ وبالیی ٔحه َٛوبض ،یب
قىُ اضظقی وبال ،قىُ ؾِّٛی التهبز اؾت .زض چٙیٗ اختٕبٖی ٔدتٕٕ ٖٓیٓ وبالٞبٗٔ ،طف ثطٚتا٘س و ٝزض آٖ
یه وبالی ٔٙفطز ثٖٛٙٝاٖ ثسٚیتطیٗ قىُ آٖ پسیساض ٔیٌطزز« .یه وبال زض٘ٓ ط إٞ َٚچ  ٖٛپسی سٜای ثؿ یبض
ثسیٟی  ٚپیف پب افتبزٕٛ٘ ٜزاض ٔیٌطزز .أب ٚاوبٚی آٖ ّٔٗٔ ْٛیؾبظز و ٝوبال چیعی اؾت ثؿیبض ٖدیت ّٕٛٔ ،اظ
ْطافتٞبیی ٔتبفیعیىی ُِ ٚبفتٞبیی تئِٛٛغیه( ».ؾطٔبی )۱۸۴:۱ ٝثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛیه خٙؽ ٔهطفی ٔثُ چٛة،
یه چیع ٔبزیَ ،جیٗیّٕٛٔ ،ؼ ٔ ٚحؿٛؼ اؾت .أب ثٔٝحى ایٗو ٝزضلبٔت «وبال» ْبٞط ٔیقٛز‘ ،تج سیُ ث ٝ
چیعی ٔیٌطزز و ٝثٚ ٝضای ٔحؿٛؾبت ٔیضٚز…  ٚزض اضتجبٌ ثب وبالٞبی زیٍط ضٚی ؾط ٔ یایؿ تس  ٚاظ ٔغ ع
چٛثیٗ ذٛز ایسٜٞبیی ٖدیت  ٚغطیت ثطٔ ٖٚیزٞس .ثٙبثطایٗ یه أط ثؿیبض ث سیٟی ٝ ٘ ،فم ٍ "ث بغٌ "ٖٛثّى ٝ
ٕٞچٙیٗ "اؾطاضآٔیع" ٔیقٛز .اظایٗض ٚپی ثطزٖ ث ٝؾطقت ایٗ ؾّ٘ َٛیع پیچیس ٚ ٜثغط٘ح ٔ یٌ طزز .ث  ٕٞٝیٗ
ذبَط "ش ٗٞثكط ثیف اظ  ۱۲۲۲ؾبَ زضتالقی ثیٛٞز ٜثٛز ٜاؾت تب ثّى ٝثتٛا٘س ث ٝغضفبی آٖ ٘فٛش وٙس ،زضحبِی
و ٝزؾتوٓ تبحسی ٔٛفك ثٚ ٝاوبٚی نٛضتجٙسیٞبیی قس ٜاؾت ؤ ٝبٞیتی غٙیتط  ٚپیچیسٜتط زاض٘سٕٞ( ».بٖخب
4

)۰۲
ٔبضوؽ أب ثالفبنّٔ ٝیپطؾس« :چطا؟»  ٚؾهؽ پبؾد ٔیزٞس« :چُٔ ٖٛبِٗٝی و ُ ی ه ا٘ ساْ ؾ بزٜت ط اظ
ؾَّٞٛبیف اؾتٔ ».بضوؽ تأویس ٔیوٙس و ٝثطذالف یه ؾّ َٛثیِٛٛغیىی و ٝثٚٝاؾُٔ ٝیىطٚؾ ىٛح ث ٝؾ بٖ
چیعی ذبضخی  ٚفیعیىی لبثُٔكبٞس ٜاؾت ،قىُ ؾِّٛی ؾطٔبیٝزاضی ٔبٚضای حؿی  ٚغیط ٔبزی اؾت« .تأثیطی
و ٝیه قیء ثط ٖهت ثیٙبیی ٔیٌصاضزٕٞ ٝ٘ ،چ ٖٛتحطیه ٖهت ا٘ؿبٖ ،ثّى ٕٞ ٝچ  ٖٛق ىُ ٖی ٙی چی عی
ذبضج اظ چكٓ ٕ٘ٛزاض ٔیقٛز .اِجت ٝزض ُٖٕ زیسٖٛ٘ ،ض ٚالٗبً اظ چیعی ،اظ قیئی ذبضخی ،ث ٝچیعی زیٍط ،یٗٙی
چكٓ ا٘تمبَ ٔییبثس .ایٗ یه ضاثُٝی فیعیىی ثیٗ اقیبی فیعیىی اؾت .ثطٖىؽ ،قىُ وبالیی  ٚضاثُٝی اضظقی
ٔحهٛالت وبض و ٝایٗ قىُ زض لبِت آٖ ٕ٘بیبٖ ٔیقٛزُّٔ ،مبً ٞیچ ضثُی ثٔ ٝبٞیت فیعیى ی و بال ٙٔ ٚبؾ جبت
ٔبزی ثطآٔس ٜاظ آٖ ٘ساضزٕٞ( ».بٖخب  )۱۸۲ثطای ٕٞیٗ اؾ ت و  ٔ ٝبضوؽ «ل سضت تدطی س» ضا ثطخؿ ت ٚ ٝآٖضا
خبیٍعیٗ اثعاض  ٚازٚات ّٖ ْٛتدطثی ٔیوٙس .زض ٖیٗ حبَ ،ا ٚثب تكجی ٝوطزٖ وبض ذٛز ثب یه فیعیى ساٖ ،اشٖ بٖ
ٔیوٙس و ٝقیٜٛی تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی  ٚضٚاثٍ تِٛیسی  ٚنٛضتثٙسیٞبی ٔطاٚزات اختٕبٖی ثطذبؾ ت ٝاظ آٖ ضا
ٔیثبیس ثس ٖٚزذبِت فُٗ  ٚا٘فٗبالت خب٘جی  ٚزض «ٚيٗیت ذبِم» آٖٞب ٔٛضز ٚاوبٚی  ٚؾٙدف ل طاض زاز .اظ
ایٗضٚؾت ا٘تربة اٍّ٘ؿتبٖ زض ٔمبْ چٙیٗ ٚيٗیتی.

ً - ۲وَد «قذرت تجریذ» در جلذ دٍم «سرهایِ»
قبیس زض اثتسا یه یبزآٚضی تبضیری ثطای وٕه ث ٝضٚـقٙبؾی ٔبضوؽ ثی فبیس٘ ٜجبقس .اٌط ًٔٗالت ظٔ بٖ ٔ ب
خّس ؾ« ْٛؾطٔبی »ٝضا ث ٝوب٘ ٖٛثؿیبضی اظ ٔدبزالت ٔیبٖ ٔبضوؿیؿتٞبی پؿبٔبضوؽ تجسیُ وطز ٜاؾت ،زضٔیبٖ
اِٚیٗ ٘ؿُ ٔبضوؿیؿتٞبی ثٗس ٔبضوؽ ،ایٗ خّس ز« ْٚؾطٔبی »ٝثٛز ؤ ٝجبحث قسیسی ثٝضا ٜا٘ساذت ٝثٛز .ضٚظا
ِٛوعأجٛضي ثطخؿتٝتطیٗ ٔبضوؿیؿتی ث ٛز و  ٝث ٛ َٝض خ سی ث ب «ؾ طٔبی »۱ ٝظاٚی  ٝپی سا و طز .اؾ بؼ ٘م س
ِٛوعأجٛضٌی ثٔ ٝبضوؽ ثطاثط ٟ٘بزٖ «ٚالٗیت» زض ٔمبثُ «تئٛضی» اؾ تِٛ .وعأج ٛضي زض اث طی ثؿ یبض ٖٕی ك ٚ
خسی ث٘ٝبْ «ا٘جبقت ؾطٔبیٔ »ٝسٖی قس ٜثٛز و ٝپیففطو تئٛضیه ٔبضوؽ ثب «ٚالٗیت» ذٛا٘بیی ٘ساضزٔ .بضوؽ
زض «ؾطٔبی »۱ ٝثٛٓٙٔ ٝض قفبفیت ثركیسٖ ث ٝتٗبضو شاتی ضٚـ تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی ،اظ «چطذٝی خ بٖفطؾ بی
پیفٟ٘بزٜٞبی ثبظاض خٟب٘ی  ٚپیچ  ٚذٓٞبی آٖ نطفٓٙط ٔیوٙسِٛ .وعأجٛضي ا٘تربة چٙیٗ ٌعیٝٙای ضا اظ ِحبِ
٘ٓطی ثٕٟٔ« ٝالتی ذبضقاِٗبز »ٜتكجی ٝوطز ٜثٛز .اؾبؼ اذتالف ثب ٔبضوؽ زض حمیمت اِٛٚیت ثركیسٖ ث٘ ٝمف
ثبظاض  ٚفطایٙس ٌطزـ زض ض٘ٚس ثبظتِٛیس ٌؿتطزٜی ؾطٔبی ٝاؾت .زض ٔٓٙط ٔبضوؽ ایٗ ثبظاض اؾت و ٝثٝز٘جبَ تِٛیس
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ٔیآیس  ٝ٘ ٚثطٖىؽ .ثبظاض «»ّٝٞٚای زض ض٘ٚس تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ؾطٔبی ٝاؾت .ثسیٗ ٔٛ ٓٙض ٔ ،بضوؽ و ُ تِٛی س
اختٕبٖی ضا نطفبً ث ٝز ٚثرف تمؿیٓ ٔیوٙس :یىٓ تِٛیس اثعاض تِٛیس ٚ ،ز ْٚتِٛیس اثعاض ٔهطف.
تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی ثبظاض ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ ذٛزـ ضا ٘یع تِٛیس ٔیوٙس .ایٗ ٘ ٝؾطٔبیٝزاض و ٝذٛز ؾ طٔبیٝ
اؾت ؤ ٝهطفوٙٙسٜی تِٛیسات ذٛیف اؾت .ایٗ اقربل ٘یؿتٙس و ٝآ ٗٞضا ٔیذٛض٘س ،ثّى ٝآ ٗ ٞضا تِٛی س
فٛالز ثٔ ٝهطف ٔیضؾب٘س  ٚتِٛیس فٛالز ضا ٔبقیٗآالت .ثرف ٔهطفقسٜی ؾطٔبیٝی ثبثت و  ٝزائٕ بً زضح بَ
ٌؿتطـ اؾت ٔهطفی «ِٔٛس» اؾتٔ .هطف ثبضآٚض ثساٖ ٔٗٙبؾت و ٝؾطٔبی ٝذٛزـ ذطیساض ٔ ٚك تطی ان ّی
تِٛیس اؾتِ .صا اضظـ ايبفی ٔیتٛا٘س ثسٔ ٖٚیب٘دیٍطی ثبظاض ثَٛٝضٔؿتمیٓ ٚاضز ٖطنٝی ثبظتِٛیس ٌطزز .ثٝل َٛ
ٔبضوؽٌ« :طزـ ثٝؾبٖ آٖچ ٝثَٛٝض ثالفبن ّ ٝزض خبٔٗ ٝی ث ٛضغٚایی پسی ساض ٔ ی ٌ طزز ،فم ٍ ت ب  ٍٙٞبٔی
ٔٛخٛزیت زاضز و ٝزائٕبً ٔٛضز ٚؾبَت لطاض ٌیطز…ِصا ٚخٛز ثالفهُ آٖ ْبٞطی ثیف ٘یؿت ٌ .طزـ ٚخ ٛز
ذبضخی ض٘ٚسی اؾت و ٝدر پطت سر آى در جریاى نست .یٗٙی ٌطزـ ث ٝوٙكی ثبظٔیٌ طزز و  ٝاضظـ ٞبی
ٔجبزِ ٝضا ثط٘كب٘س ٚ ٜتِٛیس ٔیوٙس .ثبظٌكت ٌطزـ ث ٝتِٛیس ثٖٛٙٝاٖ ظٔیٝٙاـٌ( ».ط٘ٚسضیؿ )۱۸۱ ٝپؽ ٖطنٝی
ٌطزـ زض ٟ٘بز ذٛز انُ ثبظآفطیٙی ضا حُٕ ٕ٘یوٙس ثّىّٝٞٚ ٝای اؾ ت زض «ذ ٛز ؾط٘ٛق تؾ بظی» فطآی ٙس
اضظـآفطیٙی .وُ ًُٔٗ خّس ز ْٚاثجبت ایٗ ٔ ٟٓاؾت وٖ ٝطنٝی «تحمك» اضظـ ايبفی زض اؾبؼ ٘ ٝث ٝث بظاض
و ٝث ٝتِٛیس ٚاثؿت ٝاؾت .أب ِٛوعأجٛضي انطاض زاقت و« ٝاضظـ ايبفی نطف ٘ٓط اظ ق ىُ ٔ بزیاـ ٕ٘ ،ی
تٛا٘س خٟت ا٘جبقت ٔؿتمیٕبً ث ٝتِٛیس ٔٙتمُ ٌطزز ثّى ٝاثتسا ثبیس ٔتحمك قٛز« ( ».ا٘جبقت ؾطٔبی )۶۸ »ٝأب پبؾد
ٔبضوؽ ضٚقٗ ٚ ٚايح اؾت« :يطٚضی ٘یؿت و ٝاثعاض تِٛیس فطٚذت ٝق٘ٛس .آٖٞب نساساً ٔیتٛا٘ ٙس اظ ٘ ٚ ٛاضز
تِٛیس خسیس ٌطز٘س ».خبیٍعیٗ وطزٖ نٛضتجٙسیٞبی پسیساضی تِٛیس ؾ طٔبیٝزاضی ث ٝخ بی شات آٖ  ٚاظ آٖخ ب
حطوت اظ ثبظاض  ٚاقىبَ تحمك اضظـ ايبفی ،فطأٛـ ٔیوٙس و ٝایٗ ا٘ساْ ٔبزی ؾطٔبیٝی ثبثت اؾت و ٝثرف
آٖٓ اضظـ ايبفی ضا ٔیثّٗس .ثٙبثطایٗ تمؿیٓ ا٘ساْ اضٌب٘یه ؾطٔبی ٝث ٝثبثت ٔ ٚتغییط ٚ ،اِٛٚیت اِٚی ثط زٔٚی،
ٔؿأِٝای نطفبً «تىٙیىی» ٘یؿت.
زلیمبً ثٝزِیُ ٘فٛش ا٘سیك ٝث ٝشات چٙیٗ ضٚاثٍ تًبزٔٙسی اؾت وٕٛ٘ ٝزاضٞبی «ؾطٔبی ،»۱ ٝثب حصف قبخ ٚ
ثطيٞبی ٖطن ٝی ٌطزـ ،حطوت ا٘جبقت ؾطٔبی ٝضا زض ثٙیبز ؾبزٜاـ ،زض یه خبٔٗٝی ؾ طٔبیٝزاضی «ای سٜآَ»
تطؾیٓ ٔی وٙٙس .أب ایٗ پیفٟ٘بزٜی ایس ٜآِی زض ٖطنٝی ٘ٓطی ثٚ ٝالٗیت ٚخٛزی ؾطٔبی ٚ ٝض٘ٚس ثبظتِٛی س آٖ
ازضان حبنُ ٔیوٙس زضنٛضتیوِٛ ٝوعأجٛضي وٚ« ٝالٗیت» ضا ٔمبثُ تدطیس تئٛضیه لطاض زاز ٜثٛز ،ثب زضخبظزٖ
زض ٖطنٝی ثبظاض ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیضؾس و ٝا٘جبقت ؾطٔبیٔ ٝجتٙی ثط «ضاثُٝی زض٘ٚی ز ٚثرف تِٛیسی ٘یؿت ثّىٝ
زض زضخ ٝی ا٘ َٚبقی اظ ضٚاثٍ ثیٗ {خٛإٔ} ؾطٔبیٝزاضی  ٚغیط ؾطٔبیٝزاضی پیطأ٘ٛی اؾتٕٞ( ».بٖخ ب )۱۰۱
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ث ٝثیبٖ زیٍط ،ض٘ٚس ا٘جبقت ٔبحهُ ٔجبزِ ٝثیٗ تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی  ٚپیكبؾطٔبیٝزاضی اؾ ت .ای ٗ ٘تید ٌ ٝی طی
فبحف تئٛضیه ،تًبز اؾبؾی ؾطٔبیٝزاضی ضا ث ٝذبضج اظ وبض  ٚؾطٔبیٙٔ ٝتمُ ٔیوٙس .آیب چٙیٗ ٘تید ٌٝی طیای
ُٔٙمبً ٕ٘یثبیؿت ِٛوعأجٛضي ضا ث ٝتكریم إٞیت خٙجفٞبی ّٔی خٛإٔ پیطأ٘ٛی ّٖی  ٝؾ طٔبی ٝی خ ٟب٘ی
ٔٙتٟی ٔیوطز؟ أب ِٛوعأجٛضي ثب ٘فی ذهّت ا٘مالثی چٙیٗ خٙجفٞبیی ،تأویس ٔ یٚضظی س و  ٝپ یف اظ آٖو ٝ
ؾطٔبی ٝی خٟب٘ی ٔٛفك ث ٝخصة خٛإٔ پیطأ٘ٛی ٌطزز ،تٗبضو ٞبی خبٔٗ ٝی ؾ طٔبیٝزاضی ث  ٝچ ٙبٖ اٚخ ی
ٔیضؾس و ٝپطِٚتبضیبی ا٘مالثی ؾطٍ٘٘ٛف ٔیوٙس .پؽ زض ٟ٘بیت آٖچِٛ ٝوعأجٛضي خبیٍعیٗ ضٚـ زیبِىتیىی
ٔیوٙسٚ ٝ٘ ،الٗیت  ٝ٘ ٚتئٛضی ،ثّى« ٝاضازٜی ا٘مالثی» اؾت.
أب «لسضت تدطیس» ٔبضوؽٔ ،ف ْٟٛؾطٔبی ٝضا ٘ ٝاظ قرم ؾطٔبیٝزاض یب ؾطٔبیٝای ذ بل ثّى  ٝاظ «٘ف ؽ
ؾطٔبی »ٝاؾترطاج ٔیوٙس .زلیمبً پی ثطزٖ ث ٝوٕٞ ٝٙیٗ ؾطٔبی ٝی تدطیسی اؾت و ٝزضٖیٗ حبَ ٚخٔ ٝكره ٝی
تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی ضا لبثُفٔ ٟٓیوٙسٚ .الٗیت أط ایٗؾت و ٝخّس ز ْٚؾطٔبی ٝتساُٙٔ ْٚمی ٚ ٚالٗی خّ س اَٚ
اؾتٔ .بضوؽ زض پبض ٜی ٞكتٓ ٟ٘ ٚبیی خّس ا ،َٚض٘ٚس «ا٘جبقت ؾطٔبی »ٝضا وٕٞ ٝچٙیٗ قبُٔ «ا٘جبق ت ث سٚی
ؾطٔبیٔ »ٝیٌطززٔ ،ؿتسَ ؾبذت ٝثٛز و ٝفطآیٙس تطاوٓ  ٚتٕطوع ؾطٔبیٔ ٝیتٛا٘س زضٟ٘بیت ث ٝا٘حهبض ؾ طٔبی ٝزض
زؾت یه «ؾطٔبی ٝی ٚاحس»  ٚیب یه «قطوت ا٘حهبضی ٚاحس» ٔٙدط ٌطزز .ایٗ «پیفٌٛیی» ٔبضوؽ زض ٖه ط
ٔب اظ «تئٛضی» ثٚ ٝالٗیت تجسیُ قس .ضوٛز التهبزی زٝٞی ؾ ْٛلطٖ ثیؿتٓ ثٌ ٝطایف ؾطٔبیٝی خٟب٘ی ث ٝؾ ٛی
ؾطٔبیٝزاضی زِٚتی ٔٙدط قسْٟٛ .ض فبقیؿٓ و ٝثًٗبً ٘كبٍ٘ط تٕبیُ یه زِٚت ٚاحس ثطای ؾُّٝی وبُٔ ثط ثبظاض
خٟب٘ی ثٛز ،ثٚٝیػ ٜزٌطزیؿی ضٚؾی ٝث ٝیه قطوت ا٘حهبضی ٚاحس  ٚتٕطوع زِٚتی ؾطٔبیٓ٘ ،ٝطیٝی تدطی سی
ؾطٔبی ۱ ٝضا ٔتجّٛض ؾبذت .ثسیٗؾبٖ ؾطٔبیٝزاضی زِٚتیَ ،طح تطؾیٕی ٔبضوؽ اظ یه خبٔٗ  ٝی ؾ طٔبیٝزاضی
«ثؿت »ٝضا و ٝقبُٔ زَ ٚجمٝی اختٕبٖی اؾت اظ ٖطنٝی ٔجبحث ٘ٓطی ثٞ ٝؿتی ثبِفُٗ ٔجسَ ؾبذت.

« - ۴لسضت تدطیس» زضچطذٝی ٍ٘بضـ «ؾطٔبی»ٝ
«ایٗ فكبض خؿٕی تأثیط ثٝؾعایی ثط ٘بتٛا٘ی ا٘سیك ٚ ٝاظایٗض ٚلسضت تدطیس فطز زاضز .چٕٞ ٖٛبَٖٛض و ُ ٍٞ ٝ
ٔیٌٛیس ،تفىط ٘بة یب ٚخٛز ٘بة یب ًابَدگی ٕٞب٘ٙس٘سٔ( ».دٕ ٖٝٛآثبض )۱۱۲:۴۱
ٌفتبٚضز ثبال زض ٘بٔٝای اؾت ؤ ٝبضوؽ زض ٛ٘ ۱۶أجط  ۱۶۸۲ث ٝاٍّ٘ؽ ٘ٛقت ٝثٛزٍ٘ .طا٘ی ٔبضوؽ ای ٗ ث ٛز و ٝ
ثیٕبضیٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝزض ٟ٘بیت ٔٛخت ٔطي ظٚزضؼ ا ٚقس ،تٛاٖ وبض تئٛضیه  ٚاظ آٖخب لسضت تدطیس اٚ
ضا اظثیٗ ثجطز .ثٌٛ ٝاٞی زؾتٛٙیؽٞبیی و ٝاظ ا ٚثطخبی ٔب٘سٔ ،ٜبضوؽ حتی زض اٚج ثیٕبضی اظ پػٞٚف ،تّریم
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ٌ ٚعیٝٙثطزاضی ٍ٘ ٚبضـ زؾت ثطٕ٘یزاقت .أب ٕٞبَٖٛض و ٝاٍّ٘ؽ زض زیجبچٝی خّس ز« ْٚؾ طٔبی »ٝتٛي یح
ٔیزٞس (ؾطٔبی )۶۸:۱ ٝثٝضغٓ پػٞٚف ثسٚ ٖٚلف ،ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز قست ثیٕبضی ث  ٝح سی ث ٛز و  ٝو بض
ٔكرم ضٚی «ؾطٔبی ،»ٝثٚٝیػ ٜخّسٞبی ز ٚ ْٚؾ ْٛضا ٔتٛلف ٔیوطز .چٙب٘چ ٝاظ ٘بٔ  ٝی ٔ بضوؽ ثطٔ یآی س،
٘ىت ٝی وّیسی ٘ ٝثط ؾط تحمیك ثیا٘تٟب ثّى« ٝلسضت تدطیس» اؾت .پؽ پطؾیس٘ی اؾت و ٝخبیٍ ب ٜای ٗ ل سضت
تدطیس زض ٘عز ٔبضوؽ چیؿت؟
زض تبثؿتبٖ ٛٔ ،۱۶۸۱لٗیؤ ٝبضوؽ ٔكغٍ٘ َٛبضـ پیف٘ٛیؽٞبی «ؾطٔبی »ٝثٛز ،فطزیٙب٘س الؾبَ و ٝذ ٛز
ضا «پیطٔ »ٚبضوؽ ٔیاٍ٘بقت ،ثٔ ٝاللبت أ ٚیضٚز .ثَٛٝضیىٔ ٝبضوؽ زض ٘بٔٝای ث ٝاٍّ٘ؽ ثبظٌ ٔ ٛیو ٙس (۴۲
غٚییٝی  ،)۱۶۸۱الؾبَ و ٝذٛز ضا ٔطز ُٖٕ ٔیپٙساضز  ٚزض ٔریّٝاـ ٘مكٞٝبی «ا٘مالثی» ثؿیبضی ٔیپطٚضا٘س ،اظ
ٚاوٙف ٔبضوؽ و ٝا ٚضا یه «ثٙبپبضتیؿت ضٚقٙفىط» ٘بٔیس ٜثٛز ،ثٝقست ثطآقفت ٝقس ٚ ٜثب ذكٓ ثؿیبض اثطاظ ٔی
وٙس ؤ ٝبضوؽ ثٝلسضی ا٘تعاٖی فىط ٔیوٙس و ٝتٛاٖ ف ٟٓأٛض ؾیبؾی ضا ٘ساضزٔ( .دٕ ٖٝٛآث بض  )۴۶۶:۳۱ا٘تك بض
خّس ا َٚؾطٔبی )۱۶۸۱( ٝث ٝإِٓب٘ی ثب ٚاوٙفٞبی ٔتٗسز ٔ ٚتفبٚتی ضٚثط ٚقس .ثطذی ا ٚضا ٔبتطیبِیؿت  ٚثطذی
ایسٜآِیؿت ٘بٔیس٘س ،ثطذی تفىط ا ٚضا ٚالٕثیٙب٘ ٚ ٝثطذی ٔتبفیعیىی ذٛا٘س٘س .ثطذی ضٚـ ا ٚضا لیبؾی  ٚثطذ ی
اؾتمطایی اضظیبثی وطز٘س .پؽ ثٝضاؾتی ایٗ فیّؿٛف ٔبتطیبِیؿت ایسٜآِیؿتی وٖ ٓٞ ٝیٙی  ٓٞ ٚشٙٞی فىط ٔیوٙس
 ٚضٚـاـ « ٓٞتحّیّی» « ٓٞ ٚؾٙتعی» اؾت ویؿت؟ پبؾد نطیح ٖ ٚبخال٘ ٝث ٝچ ٙیٗ پطؾك ی اث ساً ٔد بظ
٘یؿت .پؽ ثطضؾی وٙیٓ.
أطٚظ ٜقٕبضی اظ ٔبضوؽپػٞٚبٖ ٔسٖی قسٜا٘س و ٝچ ٖٛذٛز ٔبضوؽ خّس ز ٚ ْٚؾ« ْٛؾطٔبی »ٝضا تىٕی ُ
٘ىطزٔ ،بضوؿیؿٓ ٔبضوؽ «٘بتٕبْ»  ٚحتی «٘بلم» اؾت .ثطذی زضنسز تدسیس٘ٓط زض تئٛضی اضظـ اٞ ٚؿتٙس ٚ
ثطذی زیٍط ٘بفی تئٛضی ثحطاٖ ا .ٚزضؾت اؾت وٚ ٝیطاؾتبض خّسٞبی ز ٚ ْٚؾ« ْٛؾطٔبی »ٝاٍّ٘ؽ ثٛز  ٚؾهؽ
وبئٛتؿىی ثٛز و« ٝتبضید تئٛضی» ضا ظیط ٖٛٙاٖ «تئٛضیٞبی اضظـ ايبفی» زض  ۴خّس ٔٙتكط وطز .أب ایٗ زضؾت
٘یؿت و ٝث ٝایٗ ثٟب٘ ٝؾهٟط ا٘سیكٍی ٔبضوؽ ضا ٘بتٕبْ ثرٛا٘یٓ .ث ستط آٖو « ٝپ ػٞٚف ث یو طاٖ» ضا خ بیٍعیٗ
خبٔٗیت فىطی ا ٚوٙیٓ .ایٗ یه ازٖب ٘یؿت ثّىٓ٘ ٝط ذٛز ٔبضوؽ اؾت  ٚث  ٞٝیچٚخ ٙٔ ٝى ط آٖ ٘یؿ ت و ٝ
ٔبضوؽ تب آذط ٖٕط ٔكغ َٛوبض زایٓ ثط ضٚی «ؾطٔبی »ٝثٛز .ایٗ ٘ ٝفمٍ قبُٔ خّس ز ٚ ْٚؾ  ،ْٛثّى  ٝث ٚٝی ػٜ
خّس ا َٚؾطٔبی٘ ٝیع ٔیقٛز .قبٞس ایٗ أط تغییطات ٕٟٔی اؾت ؤ ٝبضوؽ ثٔ ٝتٗ فطا٘ؿٛی خّس اٚ َٚاضز ٔی
وٙس ،تب خبییى ٝتأویس ٔیٚضظز و ٝتٕبْ چبحٞب  ٚتطخٕٞٝبی ثٗسی ٔیثبیس ثط اؾبؼ ٔتٗ فطا٘ؿٛی ا٘دبْ ق ٛز.
حتی زض اٚاذط ؾبَ  ،۱۶۶۱وٓتط اظ ز ٚؾبَ پیف اظ ٔطٌف ،ظٔب٘یؤ ٝبضوؽ تبحسی احؿبؼ ثٟجٛزی ٔیوطز ٚ
ٔكغ َٛتىٕیُ  ٚتٓٙیٓ خّس ز ْٚثٛز ،ث٘ ٝبقط إِٓب٘ی و ٝلهس تدسیس چبح ؾطٔبی ۱ ٝضا زاقت پبؾد ٔٙفی ٔ ی
8

زٞس چٛٙٞ ٖٛظ ٔیثبیس ضٚی آٖ وبض وٙس  ٚزض حبَ حبيط فطنت چٙیٗ وبضی ضا ٘ساضز٘( .بٔ ٝث ٝزا٘یّؿ ۱۴ ،ٖٛ
زؾبٔجط ٔ ،۱۶۶۱دٕ ٖٝٛآثبض )۱۸۲:۳۸اِجتٕٞ ٝبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝبضوؽ تٛيیح ٔیزٞس ،ضٚـ تحمیك ثب ضٚـ اضای  ٝی
ٔتٗ تفبٚت زاضز .ثٙبثطایٗ قىی ٘یؿت و ٝچٙبٖچ ٝذٛزـ خّس ز ٚ ْٚؾ ْٛضا آٔبز ٜچ بح ٔ ی و طز ،چ  ٝزض
فهُثٙسی  ٚچ ٝزض ؾجه اضائٝی آٖٞب تغییطات ثؿیبضی ٚاضز ٔیوطز.
ٔبضوؽ ٘ٛیؿٙسٜای نجٛض ثٛز .اٍّ٘ؽ ثیهجطا٘ ٝزضا٘تٓبض اتٕبْ «ؾطٔبی »ٝثٛز ٔ ٚطتجبً ث ٝا ٚفكبض ٔ یآٚضز و ٝ
وبض ضا تٕبْ وٙس .أب ٔبضوؽ ظیط ثبض ٕ٘یضفت .قبیس آٖٞبیی و ٝتبحسی ثب ٔىبتجبت ثیٗ آٖز ٚآقٙبیی زاض٘س ثسا٘ٙس
و ٝاٍّ٘ؽ ٔٛلٗی وُ خّس ا َٚضا زیس و ٝآٔبز ٜی چبح ق س ٜث ٛز  ٔ ٚبضوؽ خ ٟت ٘ٓ طذ ٛاٞی ٚ ٚی طایف
«ٟ٘بیی» ،فه َٛوتبة ضا ثطای ٚی اضؾبَ ٔیوطزٔ .بضوؽ ثط ایٗ ٖبزت ثٛز و ٝآثبضـ ضا لجُ اظ وبٔ ُق سٖ ث ٝ
ا٘تكبض ٘طؾب٘س .ا ٚزض ٘بٔ ٝای و ٝزض  ۴۱غٚییٝی  ۱۶۸۸ث ٝاٍّ٘ؽ ٔی٘ٛیؿ س ٔ ،سٖی ٔ یق ٛز و ٚ ٝخ  ٝأتی بظ
«ؾطٔبی »ٝزض ایٗ اؾت و ٝنطف٘ٓط اظ ٞط وٕجٛزی ،یه اثط «وبٔ ُ  ٙٞطی» اؾ ت  ٚؾ هؽ اث طاظ ٔ یزاضز و ٝ
«ؾطٔبی »ٝضا «زض وّیتف پیف ضٚی ذٛز زاضزٔ( ».دٕ ٖٝٛآثبض ٕٞ )۱۱۱:۳۱چٙیٗ ث ٝذیطذٛاٞب٘ی و ٝثالفبنّ ٝثٗس
اظ ا٘تكبض خّس ا َٚثینجطا٘ ٝزضا٘تٓبض خّس ز ْٚثٛز٘س اثطاظ ٔیوٙس وٙٔ ٝتٓط ٕ٘ب٘ٙس چ ٖٛخّس ا« َٚثٝذٛزی ذٛز
یه ٔدٕ ٖٝٛی وبُٔ اؾت٘( ».بٔ ٝث ٝوٌّٕٛبٖ  ۱۱اوتجط ٔ ،۸۱دٕ ٖٝٛآثبض ٔ )۳۳۰:۳۱بضوؽ حتی تأویس ٔیو ٙس
وٌ ٝطایف ٘عِٚی ٘طخ ؾٛز و ٝزض خّس ؾ ْٛتكطیح قس٘ ٜیع زض ٕٞبٖ خّس ا ،َٚاظ «تغیی ط زض تطوی ت ؾ طٔبی»ٝ
ٔٙتح قس ٜاؾت .ا ٚزض٘بٔٝی ثؿیبض ٔفهّی ث ٝاٍّ٘ؽ زض  ۴۲آٚضیُ  ۱۶۸۶و ٝچىیسٜی ؾبذتٕبٖ وُ «ؾطٔبی »ٝضا
تكطیح ٔیوٙس ،پؽ اظ تٛيیح ٌطایف ٘عِٚی ٘طخ ؾٛز اظ آٖ ثٖٛٙٝاٖ «ٟٔٓتطیٗ پیطٚظی ثط ذك هٔغ عاٖ و ُ
التهبز ؾیبؾی تبو٘ٛٙی» یبز ٔیوٙسٔ( .دٕ ٖٝٛآثبض )۱۳:۳۴
ٔبضوؽ حتی ا« ّٓٞتبضید تئٛضی» ضا و ٝث ٝوتبة آذط «ؾطٔبیٛٔ »ٝو َٛوطز ٜثٛز زض خّس ا َٚثٛ َٝض فك طزٜ
ٔٛٓٙض ٔیوٙس .ا ٚزض زیجبچٝی چبح ا َٚثب ٔمبیؿٝی وتبة حبيط ثب «ؾٕٟی ثط ٘مس التهبز ؾیبؾی» تٛيیح ٔ ی
زٞس و« ٝلؿٕتٞبی ٔطثطٌ ث ٝتبضید تئٛضیٞبی اضظـ  ٚپ َٛضا وبٔالً حصف وطز ٜاؾت .أب ذٛا٘ٙسٜی اثط لجّی
زض پبٚضلیٞبی فهُ اٙٔ َٚبثٕ خسیسی ضا زضٔٛضز آٖ تئٛضیٞب ذٛاٞس یبفت( ».ؾطٔبی )۶۰:۱ ٝث ٝیبز زاقت ٝثبقیٓ
ؤ ٝبضوؽ ؾبذتٕبٖ «ؾطٔبی »ٝضا زض ٔدٕ ٔٛثِ۴ ٝس تمؿیٓ وطز ٜثٛز .خّس ا َٚوتبة ا ٚ َٚوتبة ز ْٚضا ق بُٔ
ٔی قس و ٝا ٚزض اثتسا لهس ا٘تكبض ٕٞعٔبٖ آٖٞب ضا زاقت .خّس ز ،ْٚوتبة ؾ ٚ ْٛخّس ؾ ،ْٛقبُٔ وتبة چٟبضْ
یب «تبضید تئٛضی» ثٛز .ثٙبثطایٗ آٖچ ٝأطٚظ خّس ا ٚ َٚز« ْٚؾطٔبی٘ »ٝبٔیس ٜقس ٜاؾت ،زض انُ اخعای یه خّس
ٚاحس ٞؿتٙسٍ٘( .ب ٜوٙیس ث٘ ٝبٔ ٝی ٔ بضوؽ ث  ٝو ٌّٕٛبٖ ۱۸ ،اوتج ط ٔ ،۱۶۸۸دٕ ٝ ٖٛآث بض ٚ )۴۱۰:۳۱اٍ٘ ٟی،
ٕٞبَٖٛض ؤ ٝبضوؽ ذٛزـ تٛيیح ٔیزٞس ،اٍ٘ ٚبضـ «ؾطٔبی »ٝضا وبٔالً ثٖٝىؽ آغ بظ و طز .یٗ ٙی اثت سا ث ب
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«تبضید تئٛضی» قط ٔٚوطز  ٚؾهؽ «خّس ؾ« ٚ »ْٛخّس زٟ٘ ٚ »ْٚبیتبً خّ س ا٘( .َٚبٔ  ٝث  ٝظیٍٕ ٘ٛس ق ٛت۴ ،
٘ٛأجط ٔ ،۱۶۱۱دٕ ٖٝٛآثبض ٌ )۱۶۱:۳۸فتٙی اؾت و ٝآذطیٗ فهّی ؤ ٝبضوؽ ث ٝلّٓ وكیس ،فهُ یىٓ خّس اَٚ
«ؾطٔبی »ٝثٛز
اخبظ ٜزٞیس ثطای تأییس ایٗ زٖبٚی یهثبض زیٍط اظ ذٛز ٔبضوؽ وٕه ثٍی طیٓ ٔ .بضوؽ زض ح یٗ ٍ٘ بضـ
پیف٘ٛیؽٞبی «ؾطٔبی ،)۱۶۸۱-۸۴( »ٝظٔب٘یو ٝثم  َٛذ ٛزـ ضٚظی  ۱۱ؾ بٖت ٔك غ َٛو بض ث ٛز ،یى ی اظ
ٟٔٓتطیٗ زؾتبٚضزٞبیف ضا ثب اٍّ٘ؽ زض ٔیبٖ ٔیٌصاضز .ا ٚزض ٘بٔ ٝای ث ٝت بضید  ۱اٚت  ۸۱تأوی س ٔ یو ٙس و ٝ
اؾبؼ تئٛضی ضا٘ت ظٔیٗ ضیىبضز ٚضا ٚاغٌ ٖٛوطز ٜاؾت  ٚلهس زاضز آٖضا يٕیٕ ٝی خّ س ا« َٚؾ طٔبی »ٝو ٙس.
اِجت ٝاٟ٘ ٚبیتبً تئٛضی ثسیٕ «ضا٘ت ُّٔك» ذٛز ضا ث ٝفهُ چٟبضْ خّس ؾ« ْٛؾطٔبیٛٔ »ٝؤ َٛیو ٙس .أ ب اؾ بؼ
تئٛضی ٔبِىیت اضيی ضا زض ایٗ ظٔبٖ پطزاذتٔ ٝیوٙس .آٖچٔ ٝیثبیؿت ثِٝحبِ تئٛضیه ثبث ت ٔ یو طز ،أى بٖ
ٚخٛزی ضا٘ت ُّٔك ثٛز ثس ٖٚآٖو ٝچٙیٗ أىب٘ی ٘بلى تئٛضی اضظـ ثبقسٔ .بضوؽ ٔیٌٛیس و ٝایٗ «ٔدبزِٝی
تئٛضیه» اظ ظٔبٖ فیعیٛوطاتٞب تب و ٖٛٙزضخطیبٖ ثٛز ٚ ٜالیٙحُ ٔب٘س ٜاؾت« .ضیىبضزٙٔ ٚىط آٖؾت زضحبِیو ٝ
ٔٗ ٔیٌٛیٓ ٚخٛز زاضز ».اِجتٔ ٝبضوؽ اشٖبٖ زاضز و ّْٖٛ ٝخسیسی چ ٖٛق یٕی ،ظٔ یٗقٙبؾ ی  ٚفیعیٛ ِٛغی
پیفٟ٘بزٜٞبی ٔ ٟٓوكبٚضظی ٔیثبقٙسّٖٔٛ ،ی و ٝأُ ٚبِٗٝی ٖٕیك  ٚزلیك آٖٞب ضا تب آذط ٖٕط ازأ  ٝزاز .أ ب
ثحث ٔبضوؽ ایٗ اؾت و« ٝضیىبضز ٚفطق نرزش  ٚقیوت ضا ٔرسٚـ ٔیوٙس .اٗٔ ٚتمس اؾت و ٝچٙبٖچ ٝرنًت
ههلق ٚخٛز ٔیزاقتٔ ،حهٛالت وكبٚضظی ٕٛٞاض ٜهازند بر نرزش آٖٞب ث ٝفطٚـ ٔیضؾیس٘س چطاو ٝفطاتط اظ
ٞعیٝٙی آٖٞب فطٚذت ٝقسٜا٘س .چٙیٗ أطی لب٘ ٖٛثٙیبزیٗ {التهبز ؾیبؾی} ضا ٚاغٌٔ ٖٛیوٙسِ .صا اٚ ٚخٛز ضا٘ت
ُّٔك ضا ضز وطز ٚ ٜفمٍ ضا٘ت تفبيّی ) (differntialضا ٔیپصیطز .أ ب ای ٗ یىؿ بٖ ٌ طفتٗ اضظـ وبال ٞب ث ب
ٞعیٝٙی آٖٞب و ٝاظ آزاْ اؾٕیت ثطٌطفت ٝقس ٜاؾبؾبً غٍّ اؾت».
ثٙیبٖ تئٛضی اضظـ ،ؾٛز  ٚلیٕت ٔبضوؽ زض خّ س ا« َٚؾ طٔبی »ٝپطٚضا٘ س ٜق س ٚ ٜزض «تطوی ت اضٌب٘ی ه
ؾطٔبی ٚ »ٝتمؿیٓ آٖ ث ٝؾطٔبی ٝی ثبثت ٔ ٚتغیط ضیك ٝثؿت ٝاؾتٞ .طخب نحجت اظ ؾطٔبی ٝثبق س ،ث طای ٚي ٛح
تئٛضیهٕٛٞ ،اض« ٜوُ ؾطٔبی»ٝی اختٕبٖی ٔس ٘ٓط اؾتٞ .طخب ؾٛز ،لیٕت یب ٘ طخ ث ٟطٜوك ی زض ٔی بٖ ثبق س،
نحجت اظ «ٔیبٍ٘یٗ» اؾت .زضحمیمت ثٚٝاؾُٝی ایٗ پیفٟ٘بزٜی ٘ٓطی و ٝحبنُ الیٞٝبی ٔتٗسزی اظ تدطی س
اؾت ٔبضوؽ زض ٖیٗ حبَ ٚخٛز اضظـ ايبفی ضا ث ٝاثجبت ٔیضؾ ب٘س .ث  ٝان ُ ٔٛي  ٔٛثطٌ طزیٓ .زضای ٗخ ب
نحجت اظ ایٗ ٘یؿت و« ٝؾطٔبی »ٝاظ اثتسا حبيط  ٚآٔبز ٜثٛز یب ایٗو  ٔ ٝبضوؽ اظ پ ػٞٚف ،ث ٚٝی ػ ٜزضٔ ٛضز
ٔبِىیت اضيی زض ضٚؾی ٚ ٝایطِٙس زؾت وكیس .ثحث حبيط زض ایٗ اؾت و ٝآیب ا٘سیك ٝی ٔ بضوؽ ن طفبً ضٚی
«ذُی ٔؿتمیٓ»  ٚثٝؾبٖ «پطٚغٜای ثیوطاٖ» ٔیٌطزز  ٚثب ٚؾبَت «پػٞٚكی ثیا٘تٟب» تىٕیُ ٔیقٛز  ٚیب وّیتی
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خبٕٔ اؾت؟ آیب ضٚـ ٔبضوؿی نطفبً ثب ٔیب٘دیٌطی ّٖ ْٛتدطثی ُٔ ٚبِٗبت آٔهطیه ث ٝزضن حمیم ت ٚان ُ
ٔیقٛز  ٚیب «لسضت تدطیس» ضا ٚاؾُٝی ازضان ؾطقت ٚالٗیت ٔیؾبظز؟ آیب اؾبؾبً ضاثُٝی اختٕبٖی ا٘ؿ بٖ ث ب
ا٘ؿبٖ ثسٚ ٖٚؾبَت تدطیس لبثُف ٟٓاؾت؟ پبؾد ٔبضوؽ ٔٙفی اؾت!

ٔ - ۳ف« ْٟٛلسضت تدطیس» ٘عز ٔبضوؽ
«ٕٞبَٖٛض ؤ ٝكبٞس ٜوطزیٓ قبِٛز ٜی اضظـ زض ایٗ اؾت و ٝا٘ؿبٖٞب ثب وبض یىسیٍط ثٖٛٙٝاٖ و بضی یىؿ بٖ ٚ
ٖبْ اضتجبٌ ثطلطاض ٔیوٙٙس  ٚزض چٙیٗ قىّی ثٖٛٙٝاٖ وبضی اختٕبٖی .ایٗ ٕٞب٘ٙس وّیت تفىط ا٘ؿب٘ی ،یه تدطیس
اؾت  ٚضٚاثٍ اختٕبٖی ثیٗ ا٘ؿبٖٞب فمٍ تب خبیی ٚاخس ٞؿتی اؾت و ٝاظ تفىط  ٚلسضت تدطیس آٖٞب ثطذٛضزاض
قس ٜثبقس( ».زؾت٘ٛیؽٞبی ٔ ،۱۶۸۱-۸۴دٕ ٖٝٛآثبض )۱۴۱:۴۲
ظثبٖ ٔبضوؽ ٚايح  ٚضٚقٗ اؾت ث ٝقطَی و ٝالیٞٝبی ا٘جبقتٝقسٜی ٔفبٞیٕی ضا و ٝپؽ اظ ا ٚزض شٙٞیت
ٔب ضؾٛة وطز ٜاؾت الیطٚثی وٙیٓ .تئٛضی اضظـ ٔبضوؽ ثس ٖٚلسضت تدطیس اؾبؾبً لبثُف٘ ٟٓیؿت .وبالی یه
ضا ٕ٘یتٛاٖ ثب وبالی زٔ ٚجبزِ ٝوطز ٍٔط ٞطزٚی آٖٞب ضا ثب یه ٚاحس ٔٗیٗ ،یب ثب یه چیع ؾ ،ْٛثب ؾبٖبت ٔٗیٙی
اظ وبض اختٕبٖبً الظْ ثٖٛٙٝاٖ یه «ٕ٘بز» ا٘ساظٌٜیطی وٙیٓ .ثٝزیس ٜی ٔبضوؽ ،ایٗ چیع ؾ « ْٛفم ٍ زض ش ،ٗ ٞث ٝ
ٖٛٙاٖ یه ٔفٛٔ ْٟٛخٛزیت زاضز چطا ؤ ٝجیٗ یه ضاثُ ٝاؾت؛ ثَٛٝضوّی أىبٖ ثطلطاضی ٔٛخٛزیت ضٚاثٍ ث ٝ
ٚخٛز تعقلی ثؿتٍی زاضزٌ( ».ط٘ٚسضیؿ )۱۳۴ ،ٝپؽ ٞطٌب ٜزض حؿبة  ٚوتبةٞبیٕ بٖ وبال ٞب ضا ث  ٕ٘ ٝبز ٞبی
اضظقی تجسیُ  ٚآٖٞب ضا ثٖٛٙٝاٖ اضظـٞبی ٔجبزالتی تثجیت ٔی وٙیٓ ،اظ ٚخٛز ٔبزی  ٚتٕبْ ویفیبت َجیٗی آٖٞب
تدطیس وطزٜایٓ .یه خٙؽ ٔهطفی زض ٚخٛز  ٚذهٛنیبت ٔبزی ذٛز لبثُ ٔجبزِ ٝثب ؾبیط اخٙبؼ ٔهطفی زیٍط
٘یؿت .ثسیٟی اؾت و ٝثٍٙٞٝبْ زازٚؾتس ٖٕالً ث ٝیه ٔیب٘دی ٚالٗی ٘یبظ اؾت تب ث ٝآٖ تدطیس فّٗیت ثجركس.
ٔبضوؽ ٔی ٌٛیس و ٝچٙیٗ تٛاٖ تدطیسی حتی زض ثسٚیتطیٗ قىُ زازٚؾ تس ٘ی ع ٔٛي ٖٛیت زاضز .ا ٚزض
زؾت٘ٛقتٞٝبی  ۱۶۸۱-۸۱ثٔٛیبٖ ؾبحُ غطثی افطیمب ضا ٔثبَ ظزٖٛٙ ٚ ٜاٖ ٔیؾبظز و ٝزض ٔیبٖ آٖ ٞب« :زض اثت سا
یه لبِت إٓٞ ٗٞچ ٖٛپِٛی ٚالٗی ثٛز و ٝثٗسٞب ث ٝپِٛی ایسٜآَ ٔجسَ قس .أب آٖٞب وٕبوبٖ ؾ ٗی زاق تٙس و ٝ
اضظـ لجّی آٖضا حفّ وٙٙس .أب اظ آٖخب و ٝزضحیٗ زازٚؾتس زضیبفتٙس و ٝاضظـ آ ٗٞزض ثطاثط َال  ٚغیطٔ ٜتغی ط
اؾت ،چٙبٖچ ٝیه لبِت آ ِٗٞایسٜآَ ثرٛاٞس اضظـ ذٛز ضا حفّ وٙسٔ ،یثبیس ٔٗطف ٔمبزیط ٔتفبٚتی اظ وٕیت
ٞبی آٌ ٗٞطزز .ایٗ یه ضٚـ پیچیسٜی ٔحبؾج ٝاؾت و ٝلسضت تدطیس آٖٞب ضا تهسیك ٔیوٙسٔ( ».دٕ ٖٝٛآثبض
)۱۱۴:۱۰
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پؽ حتی زض ثسٚیتطیٗ قىُ ٔجبزِ« ٝیه وبال پیف اظ آٖو ٝثب وبالیی زیٍط ٔجبزِ ٝقٛزٔ ،یثبیس ث ٝشٚ ٗٞ
ظثبٖ ٔجبزِ ٝا٘تمبَ پیسا وٙس( .لبِت {آ }ٗٞنطفبً ٔٛخٛزیتی ٔدبظی زاضز ٕٞبَٖٛض و  ٞ ٝط ضاثُ ٝای ن طفبً ث ب
ٚؾبَت تدطیس ٕ٘ٛزی ذبل یبفت ٚ ٝفطزیت پیسا ٔیوٙسٌ( ».ط٘ٚسضیؿٔ )۱۳۱ ٝبضوؽ تأویس ٔ یو ٙس و  ٝی ه
تدطیس اضظقی ،تدطیسی «اختٕبٖی» اؾت و ٝپیفقطٌ ٚخٛزیف ازضاوی ٖٕٔٛی اؾت .پؽ زضٚالٕ ایٗ تدطیس
ٔٗطف ضٚاثُی اختٕبٖی اؾت .زض ایٗ ضٚاثٍ اختٕبٖیٚ ،خٛز اختٕبٖی یب اضظقی یه وبال اظ ٞؿ تی ٔ بزی آٖ
فبنّ ٝپیسا ٔیوٙس ،یٗٙی زض ش ٗٞاظ ٔٛخٛزیتی زٌٚب٘ ٝثطذٛضزاض ٔی قٛز« .ایٗ زٌٚبٍ٘ی زض ایس ٜزض تسا ْٚذٛز
ث ٝخبیی ٔیضؾس و ٝزض فُٗ ٔجبزِ ،ٝوبالیی زٌٚب٘ ٝضا ٕ٘ٛزاض ٔیؾبظز؛ اظ ؾٛیی یه ٔحهَ َٛجیٗی  ٚاظ ؾ ٛی
زیٍط اضظـ ٔجبزِٕٞ( ».ٝبٖخب  )۱۶۸چٙبٖچ« ٝپ »َٛضا ثٔٝثبث ٝآٖ «ٕ٘بز اختٕبٖی» فطو وٙیٓ ،ذٛز آٖ ٕ٘بز ٘ی ع
ٔٛخٛزیتی زٌٚب٘ ٝپیسا ٔیوٙس ٓٞ ،ثٖٛٙٝاٖ ٚاحس ؾٙدف ٚ ٓٞ ٚؾیّٝی ٔجبزِ .ٝایٗ پ« َٛنطفبً وبال ٞبیی ضا ث ٝ
ٌطزـ ٔیا٘ساظز و ٝلجالً ثٚٝخٟی نیذُآل  ٓٞزض ش ٗٞفطز  ٓٞ ٚزض ٔف بٞیٓ اختٕ بٖی ث  ٝپ  َٛاؾ تحبِ ٝیبفت ٝ
ثبقٙسٕٞ( ».بٖخب  )۱۶۱اضظـٞبی ٔجبزِ ٝثب ٔیب٘دیٌطی ش ٗٞثٔ ٝمبزیط ٔٗیٙی اظ اضظـ ٞبی ٔجبزِ ٝی ٔتف بٚت
ٔجسَ ٔیق٘ٛس ،یٗٙی ثٚ ٝخٟی ایسٜآِی ثط٘كب٘س ٜقس ٚ ٜثب یى سیٍط ثطاث ط ٔ یٌطز٘ س .ث ٙبثطایٗ ٔ بضوؽ ٘تید ٝ
ٔیٌیطز و ٝوبالٞب پؽ اظ آٖو ٝثَٛٝضی ایس ٜآَ ث ٝپ َٛتجسیُ قس ٜثبقٙس اؾت و ٝثب پٔ َٛجبزِ ٝقس ٚ ٜث ٝپ َٛ
ٚالٗی اؾتحبِٔ ٝییبثٙسٕٞ( .بٖخب )۱۰۴
أب «پٛٙٞ »َٛظ «ؾطٔبی٘ »ٝیؿت ٌ« ٚط٘ٚسضیؿ٘ »ٝیع «ؾطٔبی٘ »ٝیؿتٌ« .ط٘ٚسضیؿ »ٝثب فهُ «پ  »َٛق طٔٚ
ٔیقٛز  ٚثب فهُ «ؾطٔبی »ٝث ٝپبیبٖ ٔیضؾسٔ .بضوؽ زض ا٘تٟبی «ٌط٘ٚسضیؿ »ٝزؾتٛٙقتٝی خساٌب٘  ٚ ٝوٛت بٞی
ظیط ٖٛٙاٖ «اضظـ» ضا ث ٝلّٓ ٔیوكس و ٝثب «وبال»  ٚؾطقت زٌٚب٘ ٝی آٖ آغبظ ٔیقٛز .اِٚیٗ خّٕٝی ایٗ ٘ٛقتٝ
ذبَط٘كبٖ ٔیؾبظز و ٝثبیس ثب ایٗ لؿٕت قط ٔٚوطزِ .صا ٔبضوؽ «ؾطٔبی »ٝضا ثب «وبال» آغبظ ٔیو ٙس .ث ب ای ٗو ٝ
«ٌط٘ٚسضیؿ »ٝتدؿٓ فٛضاٖ ذٛزاٍ٘یرتٍی ذاللیت شٙٞی ٔبضوؽ  ٚقِٕٛیت اف ك ا٘سیك ٝی اٚؾ ت ،ز ٜؾ بَ
زیٍط وبض الظْ زاقت تب ث« ٝؾطٔبی »ٝتىبُٔ پیسا وٙسٕٞ .بَٖٛض و ٝزض اثتسای ایٗ ٌفتبض اث طاظ ق س ،و بال «ق ىُ
ؾِّٛی» ٗٔ ٚطف «خبٔٗیت ا٘تعاٖی» ضٚاثٍ اختٕبٖی تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی اؾت .آَٖٛض و ٝاٍّ٘ؽ تٛيیح ٔیزٞس:
«ؾّٕٞ َٛبٖ "ٚخٛز زض ذٛز"  ٍُٞاؾت  ٚزض ٔؿیطـ ٕٞبٖ فطآیٙس ٍّٞی ضا َی وطز ٚ ٜزضٟ٘بیت ث" ٝای س"ٜ
ٔٙتٟی ٔیقٛز؛ یٗٙی ث ٝیه اضٌب٘یؿٓ ٔٗیٗ وبُٔ٘( ».بٔ ٝثٔ ٝبضوؽ ۱۳ ،غٚییٔ ،۱۶۸۶ ٝدٕ ٖٝٛآثبض )۴۱۸:۳۲
ث ٝثیبٖ زیٍط ،اظ ؾطقت ؾِّٛی تِٛیس ؾطٔبیٝزاضی ،تفىیه  ٚتٗبضو زض٘ٚی  ٚؾ یط ا٘ىك بف آٖ ٘ ٝت ٟٙب
ٔی تٛاٖ ثٔ ٝف ْٟٛؾطٔبی ٝثّى٘ ٝفی آٖ ،ث ٝایس ٜی خبٔٗٝی پؿب ؾطٔبیٝزاضی ضؾیس .چٙب٘چ ٝفهُ ا« َٚؾطٔبی »ٝضا
ثٝزلت ز٘جبَ وٙیٓ؛ یکن زض ٔی یبثیٓ و ٝؾطقت زٌٚب٘ ٝی وبال  -ثٖٛٙٝاٖ خٙؽ ٔهطفی  ٚاضظـ  -زض ؾطق ت
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زٌٚب٘ ٝی وبضی و ٝوبال ٔحه َٛآٖ اؾت ضیك ٝزاضزٔ .بضوؽ ثٔٝحى اتٕبْ «ؾ طٔبی »ٝزض ٘بٔ  ٝای ث  ٝاٍّ٘ ؽ
تأویس ٔیوٙس و ٝؾطقت زٌٚب٘ ٝی وبض  -وبض ٔكرم  ٚوبض ا٘تعاٖی  -یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٘ىبت وت بة اؾ ت ٚ
ؾهؽ ايبفٔ ٝیوٙس و« ٝف ٟٓکل ٔؿبئُ ث ٝایٗ ثؿتٍی زاضز ۱۳( ».اٚت ٔ ،۸۶دٕ ٖٝٛآث بض  )۳۲۲:۳۱زض اثت سای
وتبة «ؾطٔبی )۴۱:۱( »ٝتٛيیح ٔیزٞس و ٗٔ« ٝاِٚیٗ وؿی ٞؿتٓ و ٝایٗ ؾطقت زٌٚب٘ٝی وبضی و ٝزض وبال ٞب
ٟ٘فت ٝاؾت ضا ٘كبٖ زاز٘ ٚ ٜمبزا٘ٛٔ ٝضز ؾ ٙدف ل طاض زازٜاْ ».ز ،ْٚلؿ ٕت ٘ ٟبیی فه ُ یى ٓ وت بة ح بٚی
«ّٝٞٚای» ایسٜای اؾت ؤ ٝب ضا ثٚ ٝضای خبٔٗ ٝؾطٔبیٝزاضی ٔیثطزٔ .بضوؽ تكطیح ٔیوٙس و ٝیىی اظ ٟٔٓت طیٗ
وبؾتیٞبی التهبز ؾیبؾی والؾیه زض ایٗ اؾت و ٝثٚٝاؾُ ٝی تحّیُ وبالٞب ٚ ،ثٚٝیػ ٜاضظـ آٖٞبٞ ،طٌع لبزض
ث ٝوكف «ضکل نرزش» و ٝاضظـ ضا ث ٝاضظـ ٔجبزِ ٝتجسیُ ٔیوٙس ٘كس ٜاؾت .حتی ٟٔٓتطیٗ ٕ٘بیٙسٌب٘ف ،آزاْ
اؾٕیت  ٚضیىبضز٘ ٚیع ٘ؿجت ث ٝقىُ اضظقی ثیتفبٚتا٘س  ٚآٖضا زض اضتجبٌ ثب ؾطقت ذٛز وبال ثٖٛٙٝاٖ چیعی
ذبضخی اضظیبثی ٔی وٙٙس.
«قىُ اضظقی ٔحه َٛوبض ا٘تعاٖیتطیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ خبٕٔتطیٗ ق ىُ ق یٜٛی تِٛی س ؾ طٔبیٝزاضی اؾ ت.
ثٕٞٝیٗ ذبَط ث ٝایٗ ضٚـ تِٛیسی ٟٔط یه قیٜٛی ٔٗیٗ تِٛیس اختٕبٖی ضا و  ٝذه ّتی ٌ صضا زاضز ٔ یظ٘ س.
ثٙبثطایٗ چٙب٘چ ٝزچبض ایٗ اقتجب ٜقٛیٓ و ٝآٖضا ثٖٛٙٝاٖ قی ٜٛی َجیٗی  ٚاظِ ی تِٛی س اختٕ بٖی ث طآٚضز و ٙیٓ،
ثٝاخجبض اظ ٚخٔ ٝكرهٝی قىُ اضظقی  ٚاظ آٖخب قىُ وبالیی  ٚا٘ىكبفف ث ٝقىُ پِٛی  ٚؾطٔبیٝای غفّ ت
وطزٜایٕٓٞ( ».بٖخب  )۱۱۳قىُ اضظقی ٔحه َٛوبضٔ ،كره ٝی نٛضتجٙسی اختٕبٖی اؾت و  ٝزض آٖ «فطآی ٙس
تِٛیسی ثط ا٘ؿبٖ ؾطٚضی ٔیوٙس  ٝ٘ ٚثٖٝىؽٕٞ( ».بٖخب  )۱۱۸ایٗ قىُ زض حمیمت ٔٗطف ٘ح ٜٛی ٔٗی ٙی اظ
تٗب ٖٚا٘ؿبٖ ثب ا٘ؿبٖ اؾت و ٝزض آٖ ٖیٙیتی ٔطز ٜثط ؾٛغٜای ظ٘س ٜحىٕطٚایی ٔیو ٙس .ای ٗ ق ىُ ٘ بٔٗمٚ َٛ
ثیٔٗٙی ٘كبٍ٘ط یه ثبغٌٍ٘ٛی اؾت و ٝزض آٖ ضاثُٝی ثیٗ ذٛز ا٘ؿبٖٞب ث ٝقىُ ٔ ْٛٞٛضاثُٝی ثیٗ اقیب ْبٞط
ٔیقٛزٔ .بضوؽ ٔیپطؾس :ایٗ ذهیه ٝی ؾحطآٔیع اظ ودب ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز؟  ٚنطیحبً پبؾد ٔیزٞس و « ٝنز
خَد ّویي ضکل ».زض ایٗخب ٔحه َٛو بض ذ ٛز ا٘ؿ بٖ ،ذٛزوف ب  ٚذ ٛزٌطزاٖ ق س ٚ ٜزض ق ىُ  ٚق ٕبیُ
اؾطاضآٔیع وبالیی ،هیاًجی ضاثُٝی اختٕبٖی ا٘ؿبٖٞب ٔیٌطزز .ایٗ یٗٙی «ضاثُٝی ٔبزی ثیٗ اقربل  ٚضاثُ ٝی
اختٕبٖی ثیٗ اقیبٕٞ( ».بٖخب )۱۸۸
زضٟ٘بیت پؽ اظ آٖؤ ٝبضوؽ تٕبْ ظٔی ٞٝٙبی ف طاضٚی اظ ؾ طٔبی ٝضا ف طا ٔ ٓٞیو ٙس ٔ ،ب ضا ث ب ٝ ّٞٚای
«ٍ٘طٚضظا٘( ٝاؾهىٛالتی »)ٛیب ایسٜای ٔٛاخٔ ٝیؾبظز .ا ٚاختٕبٖی اظ اف طاز آظاز  ٚآٌ ب ٜضا ٔدؿ ٓ ٔ یؾ بظز و ٝ
خبٔٗیت یبفتٝا٘س .ایٗ ا٘ؿبٖٞبیی و ٝآظازا٘ ٝث ٝتٗب ٖٚضؾیسٜا٘س ثب اثعاض  ٚازٚاتی و ٝزض اقتطان آٖٞبؾت وبض ٔی
وٙٙس .آٖٞب «اقىبَ ٔت٘ ٔٛٙیطٚی وبض ذٛز ضا ثب آٌبٞی وبُٔ ثٖٛٙٝاٖ یه ٘یطٚی ٚاحس وبض اختٕبٖی ثٔ ٝه طف
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ٔیضؾب٘ٙس… وُ ٔحه َٛتٗب ٖٚذیبِی ٔبٔ ،حهِٛی اختٕبٖی اؾتٕٞ( ».بٖخب  )۱۱۱ایٗ ٔحهٛالت ٔؿتمیٕبً
«اثػٜٞبی ٔهطفی»ا٘س .زضایٗخب ضٚاثٍ اختٕبٖی ا٘ؿبٖٞب زض ؾبزٌی ذٛز ٓٞ ،زض تِٛیس  ٓٞ ٚزض تٛظیٕ ،قفبف ٚ
ٚايح ٞؿتٙس .افطازیو ٝاظ تٗبضو ث ٝتٗبُٔ ضؾیسٜا٘س ،زضٖٛو تٙبظٔ ثمب ،یىسیٍط ضا تأییس  ٚتهسیك ٔیوٙٙس.
چٙب٘چ ٝثیٗ چٙیٗ تهٛیطی اظ اختٕبٔ پؿب ؾطٔبیٝزاضی « ٚزؾتٛٙقت ٞٝبی  ٔ »۱۶۳۳بضوؽ ٚخ  ٝتك بثٟی
ا٘ىبض٘بپصیط ٔییبثیس اثساً ٔتٗدت ٘كٛیس .آٖچ ٝلبثُ قه اؾت تٛؾُ ث ٝیه «ثیوطاٖ وبشة» )(Bad infinity
ٚازٖبی ٌؿؿت فّؿفی ٔبضوؽ اظ ٔجب٘ی فّؿفیاـ اؾت.
«تهٛض وٙیٓ و ٝثٔٝثبثٛٔ ٝخٛزاتی ا٘ؿب٘ی تِٛیس وطز ٜثٛزیٓ .زض ایٗنٛضت ٞطوساْ اظ ٔ ب زض تِٛی سـ ٓ ٞ
ذٛزـ  ٓٞ ٚفطزی زیٍط ضا زٚثبض ث ٝنثبات هیرساًذ ٗٔ - ۱ .زض تَلیذم ،فطزیت  ٚسرضت هطخص فوردیتن
ضا ٖیٙیت ٔیزازْ ٚ ،اظ ایٗض ٚزض ض٘ٚس فٗبِیتٓ ٘ ٝفمٍ اظ تجسن زًذگینم ِصت ٔیثطزْ ثّى ٝزض ٔكبٞسٜی قیء،
٘كبٌ فطزی آقٙبیی ثب قرهیتٓ ضا ثٝنٛضت لسضتی عیٌی و ٝثَٛٝضی هحسَس لبثُ ازضان  ٚغیرقابل تردیوذ
اؾت تدطثٔ ٝیوطزْ - ۱ .زض اؾتفبز ٚ ٜتٕتٕ ت ٛاظ ٔحه ،ِٓٛایٗ ِصت هستقین  ٚآٌبٞب٘٘ ٝهیجٓ ٔیقس و ٝو بض
ٔٗ ٘یبظی نًساًی ضا ثطآٚضز ٜوطزَ ،ٜجیٗت شاتی نًساى ضا ٖیٙیت زاز ٚ ،ٜقیء زضذٛض ٘یبظ ٔٛخٛز ا٘ؿب٘ی زیٍطی
ضا آفطیس ٜاؾت ٗٔ - ۴ .هیاًجی ت ٔٛ٘ ٚ ٛا٘ؿبٖ ٔی قسْ ٚ ،تٔ ٛطا ثٖٛٙٝاٖ وبُٔوٙٙس ٚ ٜثرف ي طٚضی ذ ٛز
تدطثٔ ٝیضزی؛ ٔٗ  ٓٞزض تفىط  ٓٞ ٚزض ٖكك ت ٛتهسیك ٔیقسْ - ۳ .ثیبٖ فطزی ظ٘سٌیأْ ،ؿتمیٕبً ظ٘سٌی تٛ
ضا ٔیآفطیس  ٚزض ٘تید ٝفٗبِیت ف طزیاْ ،ؾطق ت نضوترنکی  ٚنًسواًیِ حمیم ی ذ ٛز ضا تحقوق زاز ٚ ٜتأییوذ
ٔیوطز…» (ٔدٕ ٖٝٛآثبض )۱۱۱:۴
ّٖی ضٞب
ٔبٔ ٜی ۱۲۱۶
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