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ک3وسممممسوگ  ی عصمممممارکسممممنگلسکگکای آممممسکاممممنهاک رک گکگاک ممممما گارکهمممم 

تحسمیناکاسم کسظهممک گسم اکبن م  تنهمنیا م کسممسنی سماذشم کووامنیاکک.ینسیدیمدسما

ک. ا ساکسدی مکپیویدل کسنگلسکگکای آسکگاک  کی

کتمنًیتقم،ک م کسمدچکننمدک هم ،کلوتمن کیسمت نًیک  منکننمدکگب مک،3483کیزیسنگلسکازکپمن

 سیسمم تنتیاکاب صممن کسینسمماکیتممو یک گک ممنااکلمم یک گبمممکسلنا ممکلنسآممنًکدممو کگا

کلممنگامک گکای آسمم نریک گضمم ی کوتقممپممسکازکای رممنگکل ممن کک،پممهگهعکعآتمماکای آممس

 گک،کای آممسک.امفمم سمماک مممیک ی مممکگاک گهنزسینمم ک یرمم مک،گکتممنکزسممنرکسمممسکسممنگلس

تحقیقممنچکیک تممویهاک مم ک گسمم کدممو ک گکزسینمملتمماکبن مم هن،کتتممنساکایمملکسممن 

بتمم کازکهمممکنیممزککسمممسنی ک.لنممدسمماکسمممسنی گکتتآیمموکگکتمممگی ک اب صممن یکگک سممن  کسممنزی

اب صممن یکیک میممظییک هن ممنساکلمم کسسمم اک،اسممنک رمممی کگکعآمم ک.اثمممکسفامممک رکاسمم 

 گسمم اک مم کای آممسکییممزک مم کدممنومک مم ک،سلممماکاسمم ک،سمممسنی ل ممن کک، سنگلسیسمم

 .زیندساکلنندکگکینمکاگکگاک  کینمکسنگلسکپیویدساکسرنگل عکا ایکا  مام

 میعکازکهممکلمسک ی ممیکازک،کلتماکزیمن یکلمم .کاگسممسنی ای آسک م کپیمدایعک

 کسمیوشمم،کعآمم یک س ویمم کیقممعکایمملکاثمممک مممایک ینممد،کیز یسممنرکگکهتمزسممنرکسممنگلس

ک.ینتعکیهنیاکلنگامیکگکستنگز ک مایکلتوییس کشد ک و 

یک یظمیممیک تمممیکازکای آممسک گکزسینممصممآن ی  مممایکسممنگلسک اگگکگکسرممنگگک ن

یظممممکگکهتمممنهن اکفسممممیکسیمممنرک رک گکیقمممعکاب صمممن یکگیمممو کیداشممم .کاشممم ما 

یکسممنگلسکگکهممنی نگیینسمم ک.لممم ک ممنیاکسمممسنی یک سممنزیکگکتهیمم زگامماک گک سممن  

سسممن  کیک  گ ممنگکیکدممو هنسمتممدک یممدان کووگ مم دکلمم ک یهممنک هممسمماکای آممسکیرممنر

کگاک ممنکیسممدی مکستن امم ،کاسنسمماکلمم ک گکایمملکل ممن کسمموگ کسلنا مم کبممماگکامف مم کایممد

ک.لم یدسا

گایممم کاگضممماکگاک مممنکیک  گ مممنگکدمممو کلرممم ینچ،ک3483کی گکژایویممم ،کسمممنگلس

 کاگضممماکگایمممیک اگکیقمممنی کگکلتتو همممنیکیظمیمممک...امممذاگ سممماکای آمممسک گکسیمممنر
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شمویدکلم کسماک همد.کایملکلتتو همنکگکیقمنی ک نعم سماکگیسنگ گکگاکسموگ کای قمن کبمماگ

کگگیکلرنگگزیک گکتننبضکبماگکایم .کگیسنگ گک نکتنگیخکگکپیرمف ک هم یک میظی

ک.لمنهعک منگگگیکدمن کاسم واگکاسم یک گیسمنگ گک ممکایمدیک  ایمی کلم کیظمیمسا

یت یم کگاک نمنکلنمد.کیک ست مذ کدمو ک گ منگکی ایلکاید ک  کسمنا و کایمنز ک ا کتمنکیظمیم

 هممدکگکای آممسکیظمممکسمماکاشمم تن کگیسممنگ گکگاکیرممنر،ک مم کای آممسایک گکینسمم ،کسممنگلس

اویممدکلمم کدممو کاگکییممزکا عنهممنیکسمماکلنممد.کای آممسسمماک گسمم کدممو کگاکتصممدی 

ک8.اامممکنمم کتممنکعتمم کسسمم ا کپممیعکیمف مم کاسمم ک،گیسممنگ گکگاکسمموگ کشمماکبممماگک ا  

،کگایم کاگضمایک دمو ک گ منگیک  گکیظمیم،کلنمدکلم کگیسمنگ گسماکای آسکییزکسآن ظم 

لنممدکلمم کسممو کسمماکگیسممنگ گکت لیممدک.ایممم یتمماکیکلرممنگگزیکگاک گکیظمممهنپیرمممف 

ای آممسکایمملکک.یکلرممنگگزیک ممنکلممنهعکسممداگمکگگ مممگکاسمم هممنیک گکزسیلاذاگسمممسنی 

،ک هنممدسمماکگگیکدممن کگاکترممسی لمم ک نیممن کتکوگیمماکبممنیورکلممنهعک هممم ،کتزهممنکگا

کووگ مم ،کوممماکیقممدکاب صممن کسینسممادممو کیک  گکسقناممک، یهممنکگاکبتآممنًاگک . ایممدسمماکندلمم

سممنگلسک مم کعتمم کسسمم ا کپم ادمم کگکگگشممن میک سمملحاکسمموگ کای قممن کبممماگک ا  ک ممو .

یظمممکدممو  کگاکهمممکنمم کلنممدکلمم کیقلمم سمماکای آممسک گکینسمم ک مم کسممنگلسکتوصممی ک.لممم 

یک  همدکلم کتمیتمسماکبمو کگک م کاگ ای آیسماکسن رممکلنمدیک سممی کتممک گکیماکیرممی

ک 8.ا  تنااکگاک مکعهد کدواهدکامف یک ایلکسقنا

 La théorie]کاممم  کپممو یک  مم کلتمماکیظمیمم،ک3483کیفوگیمم کسممومکسممنگلسک گ

de la Currency]کاسس ممدکلت ممکیتزهممنضمم مکگکا  ممذا ک،ک(L’école quantitative)گاکک

صممن گاچکگکک،بیتمم کلنانهممن،ک مم کسویممدکایمملکتزهممنک6. هممدسمماک مممایکای آممسکشممما

ت ممنگیکگکیمممزکاگزک ممنکسقممداگکپممو ک گکاممم  کیک گاگ اچکلنانهممنکگک گکی ی مم کسوازیمم

 همد.کسماکیکاب صمن یکگاک م کامم  کپمو کیسمت همنشمو .کایملکسس مدک حمارسماکت ییل

پیممداکیسممم  کاسمم ککهممنایمیتنهممنک ایآمماک مممایکایمملکی ی مم یویسممدکلمم کیمم سمماکسممنگلس

لنممد.کاممم  کسمماکگاکگ کهممنایمیی ی مم کایمملکهممنیو کبیت گینممد،ک مممکعسممس،ک آسمم 
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یمماکشممم ک،ک مم کیظمممکسممنگلس،کپممو کگکبممواییلک رکدصممآ کیممنیتاک اگیممد.کیظممنمکاع تممنگ

نممم کاامکیقمممیلکعآممم ک رکییسممم یگاممماک ممم ،کیکاب صمممن یکاسممم همممن حماریک توسممم 

توایممدک نعمم کترممدیدک حمممارکسمماکین هن ممنمک گامم ک گکتنظممی کاممم  کپممو یک سدادآمم

ککشو .

سنممدکشممدکگکعآنبمم کداًیشممدسممنگلسکک7«لکلرمممکاب صممن ی دمممی» مم کایمملک ای آممس

یکهنصممحیاکاسمم کگک مم ک گهمم کشسسمم لکپنیمم کنًلنسآمم...»ک:لتمماک  ممدک مم کاگکیوشمم 

 ک4.« اکس ننیکام  کپو کلتاکدواهدکلم یک یظمی

 نزگانیمممممنرکگک،کپمسمممممدسممممماکازکای آمممممس،ک3483سمممممنگ کک33ک گ،کسمممممنگلس

کیک یهممنکگاکپوشممعهن  اگارکای آیسمماکن ویمم ک ارمماکازکسممو کگاکلمم کهزینمملنگدنیمم 

کایمیممدکگکیممنکومموگک ی مممیکعتمم سمماکلننممدیک یممنکازک نیمماکگامسمماک هممدکسحنسممت سمما

ک9. هدساک  دکپنسخکس صآاک  کاگ،کنهنگکگگز،کای آسکلنند؟سا

کازکای آمممسک،سممممسنی لمممنگکگگیکیک  گک حتو ممم،ک3468 گگیممم ک33سمممنگلسک گ

 مم ککسلآقممنًلک ممنگ کشممو ؟کسمملک گکایممسمماک حمممارکپنتمم کنمم کا  مم یک  گ ممنگ»ک:پمسممدسمما

گگیممدکایمملکیک  گ ممنگکس صممآا اممزاگ ،کگگزک  ممدک،ای آممسک.«اوآنعممنچکییممنزک اگم

 وگژگاهممنکهممما کشممدیدکگکتممم ک یتنگاویمم کای ممن کلممم  کلمم ک گکسیممنرکدممم  ،ک حمممار

 ک31.لندساکگکگیهااک رکاگسن ک، و 

،ک مممد کلمممم رکاوآنعمممنچکسیمممنرکسمممنگلسکگکای آمممسس قن ممم کگکگ گیک سرمممنگگ

گکیرمممینچککهممنل ن یک گکتحواممنچکاب صممن کگک گ ممنگکهنلکپیرمممف دصمموآک دمممی گ

 ک.امف ساکووگکسداگمکصوگچ  ،کیدیدکاب صن ی

 نمممدیکتحقیقمممنچکس  مممد کدمممو ک ممم کیتممم ،ک3481 گکاگادممممک هممم کی،کسمممنگلس

یک یاسمم یلکگگایمم کاثمممک ممزگسک  ممدیکدممو ک گ ممنگ،ک گکومماک  کسممن ،کاگکپم ادمم .

ک ک3487کممم3484یکاب صممن یکهنیوشمم  سمم تحمم کعنمموارک کلمم کاسمممگزکماب صممن کسینسمما

کساکشنند    منکعنموارکک3489یوشم  ک گکسمن ک ارماکازکایملک سم  .گاکتنظمی کلمم کمشو 

کسن رمکشد.یقدکاب صن کسینساک
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ک. رک ممو کامممسفتویمم کگکیاسمم یلکهتسممنگکای آممسکشممنهدکتواممدکایمملکلممنگکبن مم 

رکسح ممویکگسممنیدکگکاگکگاک گکیمیممنسمماکیعکگاک مم کاوآممنگکای آممسهنسممنگلسکیینزسنممدی

یکیدیممدیکگاکلمم کهممن ا .کای آممسکل ن سمماکگکوممماکلممنگکتحقیقممنتاکدممو کبممماگ

دواسمم کبتمم کازکفمسمم ن رکسمماک، ممنکصممداب کعآتمماکسنحصمممک مم کفممم کدممویع،کسممنگلس

 ک.لم ساکپیداکگک مایکاگکاگسن ،کدو ک  کینشمکسلنا  کلندیک  س نوش 

کمکنیممزازکهمم گیممو ک گگ .کبتمم  یکیدیممدیکگاک ممهنیهنای رممنگکل ممن کسرمم آ 

صممداکگکسوضمموگکل ممن کتممنک ممدکستسمملکگیسمم اک گکسلتوعممنچکپیماسممورکل ممن کسم نسمما

ای آممسکایمملکلممنگکگاک مممکعهممد کک.شممدسمماک مم کت ممدا کزیممن یکازکدواینممدانرکشننسممنید 

ک.امف 

یقممدک،ک گکاگایمم کسممن کاگچ،کازکنممنبک یمممگرک سممدکگکای آممسک3489ل ممن ک گکژگ مملک

لمم ک ممنکشممنند کعتیمم کازک،ک اگک ممنکتتحمممکعآتمماکس تممو کدمموک.س صممآاک مممک رکیوشمم 

،ک نیممن کتزهممنیاکگاکسممنگلسک گکسقدسمم ک یممنرکلممم  ک ممو ک،سوضمموگکل ممن کهتممما ک ممو 

یکهن م اشمم یک هتمم»تزهممنیاک گکدصمموآک گ کسنتمینایسمم اکتممنگیخکلمم کشممماک ا ی

ک.لم یممدسمماکسممن اکت سمممکسینسمماکگاک نومم یک گاکگ کگکشممیوک33«سممن اکگکعمفمماکازکتممنگیخ

 .یکاس  اگیکسمسنی  سنس  کبواییلکتوایدکگکستن اکشمایک  یناکیدیدکپنییهنر

یقممدکاب صممن کلمم کسممنگلسک نممنکاذاشمم کگک گک،کای آممسک یناس یمماکسنتمینایسمم اکگا
لنممدکگک متمممیک رکگاک مممکسمماکگگ کتحقیمم کعآتمماکتوصممیمک،ت سمم کینفمم سینسمماک

 یناس یمماکای زاعمماکگکایممد ک ایسمم اکه مم کگکگگ کس ممنفیزیساکاب صممن  اینرک مموگژگاک

گکهسم کلم کتوایسم کازک گگرک سمنگلسکتنهمنکلسماک مو ،کاگیک  م کا  مک.همد ساکیرنر

ک،گاکلمم کلرمم ینچکگاب مماکه مم کگاک گکدممو کپنهممنرکلممم  ک ممو ایکسنلمم که آمماکهسمم  

یکهن ممنکلنممنگکاذاشمم لکپوشممع،ک یمممگرک سرممدکگکسوفمم کام یممدکگگ ک یممناس یساکگا

 .ایدیر ک مبماگکلندیک  گکتنهنکشس کصحیاکتوس ،ک ایس اک راید 
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سیممنرکگگ کسنلقمماکگکگگ کیک  مممایکیاسمم یلک ممنگکگا لمم،ک گکیقممدکدممو ،کی آممسا

 همدکلم کگگ کسنلقماکتنهمنکسماکلنمدکگکیرمنرسماکتنگیااک گکتحقیم کاب صمن یکگاک یمنر

نیممزیکییسمم کیممزکگگ ک»ایمملکگگ ک.گگ کسننسممدک مممایکتحقیمم کاب صممن یکاسمم 

کیاای آمممسکتوضمممک31.«سن همممنکعمممنگیکازکبنامممدکتمممنگیااکگک ممموا  کات مممنباک،تمممنگیاا

 هممدکلمم کن ویمم کسممنگلسک مم کیحمموک گدرممنیاکگگ کسنلقمماکگکتممنگیااکگاک مممایکسمما

 رکسمموگ کاسمم  ن  کیک یکسا آمممکلناممنک گکشممس کتوسمم  کینف ممهنت زیمم کگکتحآیمم کینتمم 

توایسمم کک، ممنکایمملکلممنگک،س ممدیکلمم کدممو کسممنگلسک رکگاکای ممن کلممم  ک ممو کگک.بممماگک ا 

  امکاسممتی ک گککگیه  مم ک، مممکسرممسآنتاک آتمم کلنممدکلمم کاب صممن کسینسمماک مموگژگایا

کک.ی وایس ک مک یهنکنیم کشو ،کاگز یک دو ک گ نگیک سلنا 

یک  گکسقدسممکگیه  مم گکک،سممنگلسک3487 ممم3484یکاب صممن یکهنسممنک گک س نوشمم  

گگ کیک یاکلممم کای آمممسک گکاین مممنک گ مممنگهنیاکیز یممماک ممم کایدیرممم هنایدیرممم ک، ر

ک.ین ی کسا،کاب صن کسینساکسنگلسیس اک سطک ا  کاس 

 

 سرمایهآماده سازی کتاب اول 

 سممن  کک نًیسمممگاککیقممدکاب صممن کسینسمماسممنگلسک گکا  ممداکبصممدک اشمم ک اممعک گمک

لنمممدکگک آنفنصمممآ کپمممسکازکای رمممنگک امممعکاگ ک رکگاک یممممگرک دهمممد.کاسمممنک گکیمیمممنرک

گاککسمممسنی تحقیقممنچک  ممدیکدممو کازکایمملکایممد کسنصمممنکشممدکگک مم کایمملکفسمممکاف ممن کلمم ک

 ک.ند گکنندکیآدکسن رمکل

وتمم ک،کای آممس،کلمم کسممنگلسکدممو کگاکگبمممکایمملکاثمممکیتممو ایک گکتتممنمک گگ 

گکلرمم ینچکدممو کگاک ممنکاگک گککهممنوما هتممما کگکپرمم یتنرک رک و .سممنگلس،کس تممو 

یرممنرک ا کلمم کعآنبمم ک اگ کسممنگلسک،ک گکا  ممنگکگک گکعتمم ،کاذاشمم .کای آممسسمماکسیممنر

سرممسآنچک»مایک آتمم ک مممکاگک مم کسممنگلسک مم  مم کپنیممنرک مسممنیدک نًیسمممکلممنگکعظممی کدممو کگا

 گسمم نی ک مم ک،ک ا سمماکاکیظمممسسممن  کصمممفنًکعآتممیک  گ ممنگ،کلممم سمماکلتمما«گگزسممم 
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 گگ ک مممایکسمماکفرممنگک،لمم ک مم کسلنا ممنچکتکوگیمماکای آممسکتسیمم ک اشمم ،کسممنگلس

 گاکهمکن کزگ تمک  کسمای نمکگسنید.سمسنی کاینس کی نگ ک

لم یممد.ک گکسمماکل ممن کاگ کگاک ممنزدوایایک سممنگلسکگکای آممسک ممنکهمم ک س نوشمم 

ای آمممسکپیرمممنهن اچکسهتممماک ممم کسمممنگلسک گکدصممموآک،کلنمممنگکتصمممحیاکیز یمممنچ

کیک رک ا .کهنسند نگکاثمکگکس لک مداکازکفص 

 گکتوضممیاک»کدواهممدکلمم ک مم کاگک  ویممدسمماکازکای آممس،ک3467ژگ مملک3 گک،سممنگلس

نمم کیسممنتاک نیممدک ممنک گگ رکسمممن ک گکضممتیت کگگشمملکگکعنسمم کفهمم ک،کقممنًی بک،شممس کاگز 

شممدکاامممکسمماکعآممنگ ک مممکایمملکدممو »ک: هممدسمماکژگ مملکپنسممخک36کای آممسکگگزک33«شمموید.

 یممناس یساکتنظممی ککووگ مم ک«[لناممنکگکپممو ک» گک اممعکک]یممدک ی مم کلمم کاین ممنکی گکت 

تمموایاکازکومیمم کتممنگیااکضمممگگچکسمماکتمموک... گگ یسمماکسممدگ کتممنگیاا،کایلممم  

 گکنمم کایمممیکپممو کگاک مممایکفممم کعممنساکاثتممنچکلنمماکگکیرممنرک همماکلمم کپممو کشممس 

گک رکایمملکاسمم کایکتمموکیمماکاشمم تن ک ممزگسکسمتسممدکشممد ک.گگیممدیکای ممن کشممد کاسمم 

یکای زاعماک یهمنکگاک م کزیممکهمنل ک ممایکسآتمو کلمم رکگکفهم ک یرم مکایملکی ی م کایمی

 ک38«گکعننگیلک یر میکتقسی کیسم  کای.کهنس توع 

گکلم کتوصمی کاگکگاک م کلمنگک سم  ک  همدسماکژگ ملک م کای آمسکاوآمنگک11سمنگلسک گ

همممکیمماکازکیسممنچکاسمم دان کگاکلمم کبممدساک مم ک»ک«(لناممنکگکپممو )»ک گکپیوسمم ک اممعکاگ 

یآمموکاسمم ک مم ک نممدهنکگک یممم کتقسممی کلممم  کگک مممایکهمممکیمماکعنمموارکدنصمماک مازیممد ک

ک38.«اس 

یممماکگلممملک سمممینگکسهممم کل مممن ک،کسمممنگلسکعقیمممد ک اشممم کلممم کایممملکضمممتیت 

ک=س مممکپنگنمم کک11کی لمم کس ن اممک«اسمممکسممن  ک»کاسمم یزیماکاب صممن  اینرکاذشمم  کازکایممل

  آمم کلممم  ک و یممد.ک،ک«36سح ممویکتتممنمکگازکتملیممدکپممو کاسمم ک»ک...یسدسمم کاتممن 

ای زاعماککیسمت نً گکایملکتحآیم ک،کاگیک  م کا  م،کااممکنم ک.ای آسکییمزک ممکهتمیلکیظممک مو 

یک آنفنصممآ کگک مماکهنشممس کاگز کهنمموزک مم کیتمم ک نممدیک،لناممنکگکپممو یک ازکشممناو 
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شممس کیک توسمم ک»اسممنکگاب یمم ک رکاسمم کلمم کک،شممو تممایکایقآممن اکسن هممایک گاسممل

لناممنکگک،ک مم کعتممنگچک ی مممک37.«اگز ک ممدگرکشمماکاسممن کسممنزسنرک مموگژگازیکاسمم 

ک یکگاک گکدو کیه   ک اگید. اگسمسنی توایدکیک پو کتتنساکتضن هنیکاسنساکشیو

پیوسمم کیک تویمم کگاک مم کاهتیمم کگیممه،کسمممسنی  گکپیرمم   نگکل ممن کاگ ک،کسممنگلس

 یممناس یساک شممننیاکیک لنممدکگک مم کدواینممدانیاکلمم ک ممنکایدیرممسمماکیآممدسمموگ ک حمم ک

تحممو کیک لمم ک مم کسلنا مم،کیتنیممدکلمم ک گک اممعکاگ کفصمم سمماکننممدایاکیداگیممدکتوصممی 

شممس کک)»کس وبمممکیرممویدکگک مم کیممنیک رکبسممت کسممومک،پممم از سمماکشممس کاگز 

کتممنک ی ممنیاکلمم کیمماک حمم ک،یممنکسمم اکشممد کاسمم کسسمم ا  گکایممل»کگاک اواینمد.ک«(اگز 

ای آمسک سمینگکک34ک«وموگکسمن  کگک سوزشماکتوضمیاک ا  کشمو . م ،ک همدسماکعآتاکاینز 

،ک مممایکبسممت کسمموم»ک:یویسممدسمماک مم کسممنگلسک3467سمما نستمکک9گاضمماکاسمم کگک گک

 مممایکااهممنرکسلآمم کبن مم کفهمم ک،ک مم کایملکشممس ک.امموی سمماک مم کتمموکتتمیمما،کشمس کاگز 

کک39«اوی .ساکدواهدک و .کهت نیلک مایکسقدس ک  کتوکتتمیا

یک  گگ .کاگک گگسمممماکفرممممنگکزیممممن یک مممم کسممممنگلسکگاگ سمممممسنی کلممممنگکگگیک

کپن  کیممممگ سمم ک«همزاگک گ کگکسممم »کاذگایممدکگک ممنسمماکاا ممن  ک شممواگیکگاکازکسممفمو 

 یتمممنگیکگکسممممسکفمزیمممدایعکگکفقممممکگک،ک یتمممنگیکدمممو  کگکهتسمممم :کلمممم سممما

کهممنننممدیلک ممنگکاتن هتماهممنرک ا تمماکاگک گک گگارکتت یممدکانممدرک و یممد.کاگکک،امسممن ا

گک ی ممممکگسمممنی کشاصممماکدمممو کگاکاممممگکاذاشممم کگک یهمممو  کتآمممن کلمممم کتمممنکازک

لتممماک گینفممم کلنمممد.ک،ک ا یمممدسممماکیاکلممم کگامهنیک یتممم کگکازکشممممل هنشممممل 

ک یممماگکادلنگکی ا تمممنًک مممماسحممم ک مممدهسنگک مممو کگکوآتسمممنگارکیک سمممنگلسک ممم کلسمممت

،کدنیمم کگاکیاممم از نگ صممن تانی کاگکگاکتهدیممدکلممم  ک ممو کلمم کاامممکایممک.فمسمم ن یدسمما

یرنرکگاک  کدین منرکدواهمدکگیام .کسمنگلسک منکدلممک م کزیمدارکاف من رکسوایم کهناستن 

 گکک«هممنایمملکلن و »ک ممو .کاگکلمم کازایمملکگضمم ی کبممو کاا ممن  ک شممواگکگکتحقیم سیممزکگکاز

کلمم ک مم کای آممسکگگیک گگ کگ ی مممیکیداشمم کیممزکایمملیک نممنگک ناتممنًک،عممذا ک ممو 

 .شدساک کشنید اگکهتواگک«زیگکاضلماگ»
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 ممدگرک،کسممنگلسکسممنگلسکگکدممنیوا  کا کزیمممکفرممنگکفقمممک و یممدی»ک:یویسممدسمماکانممیل

گاک م کپنیممنرک سممسنی توایسم کیتماکیم کتنهمن،کای آمسیک لتماکسمنااک ا تماکگکفدالنگایم

 11«سام .ساکزیمک نگکایلکفرنگکینرکبل نً آس ک،ک مسنید

گککهمممنی سوفقک سمممدکتویممم ک اشممم یسممماکای آمممسک ممم ک ی ممم ک ممم کسممممکسمممنگلس

گیمم کگکک.لممم سمماکیکسممنگلسکگاکسوفقیمم کگکشسسمم کدممو  کسحسممو هنشسسمم 

ک ممم کسمممنگلسکننمممیلک3468اگچکک7کگاگک ک.گیممم کگکشمممن یکاگک مممو ک،شمممن یکسمممنگلس

گگزیکک...گگ سمماک سممینگکدوشممحنا کلمم کلممنگکگگیکل ممن ک ممنکسمممع کپممیع»ک:اویممدسمما

 ک سممن اکسسممک، مممایکنممنبکفمسمم ن  کشممو ک[سمممسنی ل ممن کاگ ک]یک لمم ک س نوشمم 

 13«لنممی .سمماک ممنکهمم کسسمم ،کدممواه کلممم یکگکاامممکتمموکفممم ایک رکگگزک مم کاین ممنک یممنیا

گب ممماکلممم کفهتیمممدمکلممم ک»،کیویسمممدسممماک ممم کسمممنگلسک3466کیمممواستمک33کای آمممسک گ

ی کهنای ممنگکلمم کلمموهاکازکگگیکشممنی ،ک س نوشمم  ک مممایکنممنبکفمسمم ن  کشممد کاسمم 

ک11« م اش  کشد.

 

 «سکوتی توطئه»

 مم کسممنگلسکگکای آممسک مم ک.سن رمممکشممد3467ستمسمما ن38 گکسمممسنی ل ممن کاگ ک

ایمملکل ممن کسممسوچکدواهنممدکیک لم یممدکلمم کسحنفمم کعآتمماک مموگژگایاک گ ممنگسمماکفسممم

ننممیلکلممم  ککیقممدکاب صممن کسینسمما یکهتممنرکومموگکلمم کپممسکازکای رممنگکنممنبکاگ لممم 

ک و ید.ک

  ماکبتم کازک یممگرک سمدرک،کتموارک گ کلمم کلم کسمنگلسکگکای آمسسماکایل نن م 

ک.گاک مم کسنظمموگکسقن آمم ک ممنک ممنیسوچک ایرممتندارک مموگژگاکاتاممناکلننممدکابممداسنتا،کل ممن 

یظممممکازکیقلممم »کپیرمممنهن ک ا کلممم کل مممن کگا،کعنممموارکیاسممم یلکابمممدام ممم ک،ای آمممس
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 ه مممیلک»،کسممنگلسکعقیممد ک اشمم کلمم کایمملکوممما.سمموگ ک تآمم کبممماگک هممد« مموگژگایا

ک13.«ین اکستسلکاس یک  یآ

اینمماکگاک گکسلتوعممنچک ممو کدواهممدکتممنکلتسمماکشممنرای آممسکازک گسمم نرکسینسمما

کال تمممک31ک مم کتممنگیخ،ک مم کلواآتممنرایکاگک گکینسمم کل ممن کسممنگلسکسممنزسنرک هنممد.

 ی مم کلمم کیوشمم  کیک تمممکازکسممالکا مم لک گ ممنگسهمم »لنممدکلمم کسمماکیرممنردنوم،ک3467

 رکاسمم کلمم کازکل ممن کصممحت کشممو کگک،کشممد کگکاینسمم کن ویمم کیوشمم  کشممد کاسمم 

یظمکسوضممموگک رکارهمممنگیک یدک گ مممنگگگشممم کگکگگکس تممموگکشمممو،کسیامممن یآیس،کفوشممم 

تممنک ی ممنکلمم کک،همممکیممنکلمم ک  مموارک،سینسمماکگک یممم ،کیرمممینچیک  نیممدک گکهتممک.لننممد

سممنی کازک سلآقممنً سقناممنچکلوتممن کیممنک آنممدکیوشمم .ک نیممدک گکاسمممگکگبمم ،کستسمملک نشممد

اگکک18«اعتممن کسینسمم کسممسوتاکشممدکلمم کایمملک بنیممنرکتآممن ک اگیممدک رکگاکاعتممن کلننممد.

سلتوعممنچک اتممنرک مم کسممسوچک...»ک:یویسممدسمماک گ ممنگ ک مم کلواآتممنر3467یممواستمک4 گک

 هنممدکگک ممنکایمملک ممن ک سممینگکسهمم کاسمم کلمم کلممنگیکای ممنمکسمماکا اسمم کسمممسنی یک  گ ممنگ

گکازکک.ل ممن کصمحت کشمو کگکهت نممنرکصمحت کشممو یک امنزمکاسمم کلم ک گ منگک...ایمم 

 زا یک ملمم کیممداگ کگکسممم کیمماک د مممکک، گکایمملکبضممی ک، ی ممنیاکلمم کسممنگلس

ک18«.سنک نیدکایلکلنگکگاکای نمک هی ک، نا اکاس د

 ز مماکیک یمماکگری ممسمممسنی کای آممسکعقیممد ک اشمم کلمم کشننسممنیدرکگکتمممگی ک

ای ممسکک16.« گکدممدس ک ممز کهسمم  ک،سممم کهتیرمم ،کسممل»،کیویسممدسمماکاگک.اسنسمماکاسمم 

شممس ک،کZukunftیک  مممایکیرمممی،کاگیک یقممدکیوشمم .کسقناممک9سمممسنی ک مممکل ممن کاگ ک

اگکگضمم ی کاسمم نن کاب صمممن کک،ژگایاک اشمم .ک گکا  ممدایکسقناممم تحآیمم کعینمماک ممموگ

یکهممنهتنهن ایک اصممآناکیظمیمم»ک هممدکلمم ک گسمماکسینسمماکگسممتاک اتممنرکگاکشممما

ای رممنگک،کای آممسیک شممد.ک مم کیوشمم سمماکگکایسممنگکگیسممنگ گکدآنصمم ک17«اب صممن یک نسمم ین

سهممممی کگکایکگاب ممم ک،فقیممممکگکعقممممی کاا مممن  فو  گک سمممم میک،کسممممسنی ل مممن کاگ ک

شممنرکاا ممن  تحقیقممنچکسویممو ک گکایمملکاثمممک ممنک بمم کعآتمماکفممو »لننممد ک ممو .ک ا مممم

 مم ک،ک«سممند نگک یممناس یساکسمممن کز یمماکلمم کاثممم».کاگکتویمم کگاک مم ک«شممویدسمماکسرمما 
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یدیمدکیک  م کگاگ کلمم رکیماکسقوام،ک م کتتمدی کپمو ک م کسممسنی ،کلنامنکگکپمو یک یظمی

لمنگیکلمم ک)کگز کاضمنفاکگکسممو  مم کتتمنیزکاذاشم لک بیمم کسیمنرکا،کی نماکاگز کاضمنفا

یممگیکلمنگکاسم کلم ک آسم کی،کگک  کاثتنچکایلکاسممکلم کایملکیم کلمنگک(گیسنگ گکیسم  ک و 

لنممد.کگگیسممم کتممنگیااک مممکلمم کل ممن کسمماکیآممد،کشممو سمماکفمگ  گک ممنزاگکدمیممدگ

 همدکلمم کبمواییلکاب صممن یکگاکسمماکسمنگلسک منل کاسمم کگکایملکاسمممک م کیویسممند کایمنز 

شمممایطکهسمم اک گکاگضممنگک»ک نممدیمسممو  آسمم کنویممنرکف،کایایمم ک مم کعنمموارک قممنی کیممنگ 

لوتممن ک مم کایمملکایکپممسکازکاشممنگ ،کس مفمماکلنممد.کای آممسک14«سرمما کگکاممذگایکینس مم 

ک:یویسممدسمماک گکدصمموآکاب صممن  اینرکگسممتاک اتممنر،کلرمم ینچکاسنسمماکسممنگلس

ایرممنرکگاکازکدمموا ک،ک هممدسمماک گزگک اگمک گ کسمما اکلمم کایمملکل ممن ک مم ک یهممن»

،ک مم ک یهممنکیممن  گگیکلندلمم کاب صممن کسینسمماکیمماکاممنگکشممیم  کییسمم سممن یلک یممداگکگک

لنممدک ممنکیممدی کگکاسسممن کسمموگ کاسمم  ن  کبممماگکسمماک آسمم کعآتمماکاسمم کلمم کای ممن 

ک19«ایم .

فمسمم دکگکهیکمم کسمماکGazette Rhénaneیک لمم ک مممایکیرمممیایک گکسقنامم ،کای آممس

لنممممدکلمممم کسمممماک ممممنک صمممیمچکتصممممدی ،کلنممممدسمممماکس آمممم ک رکگاکگ یک تحمیمیممم

،کل ممن کسقممد کتکوگیمماکدممو »گاک مم کعنمموارکسمممسنی ،کیکایقآممن اهنچ سولما سوسممین

،ک«31لمم کاسنسمماکتمممیلکاسمم دانانچکدممو کگاکازک ی ممنک مسمماک اگیممدایکهت ممورکزگا کدنیمم 

ک .دواهندکپذیمف 

ایتما ک مممموگژگایک  گکس آمممم،ک3467یممممواستمک1کیسمممماکازکت سممممیمهنیکای آممممسک گ

یک  مم کیوشمم ،ک کنممنبکگسممید.کسممنگلس مم،ک(Elberfelder Zeitung)کآممدگکزای ویممگتمفاا

یک وتقممیک یرممدایتنشمم کلممنگکپم ادمم ک،سوفمم کشممدکثن مم کلنممدکلمم کسمممسنی ،کای آممس

 منگیکاسمم دانانچک،کگک یرمم مکازک مدکلممنفا،ک مم ک مدکلمنفا»کاثمممکسمنگلسک.لمنگامکاسم 

کاید.اگا  کشد ک33«عآتاکلنسآنً  کشس ک» یهنکیک ل کهت،ک«یوکگکیسوگای کاس 
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کسممممسنی ازکنهمممنگکفصممم کاگ کل مممن کاگ کایکدآنصممم ،ک3464 گکسمممن کک،ای آمممس

اگک م کک.گاکیوشم ک31«ای قمن ییک دآنصم»سن رمکلم .کس آمومکییسم کاگک منکنم کهمدفاکایملک

زیممماک اممن ک،کاگا مم ک هممدسمممسنی کفهتمماکازکدواسمم کشممماکعنسمم سمماک سممینگکزیممن کا  تممن 

ایمملککیکاگا مم کشممد ک گهنیکگسممی کلممنگامارک ممنکایدیرمم هممن ممو کلمم ک شممننکشممدرکتو  

ک ممو کلمم ک مم کای آممسکایممنز ایکایمملکلممنگکهت نممیلکگسممیآ ک.ل ممن کنقممدگکسهمم کاسمم 

کک.اب صن یکسنگلسکفمگکگگ کگک ننیک رکگاک گ کلندیک  ا کتنک  کعت کایدیرسا

یکای آممسکگکلتمماک گسمم نرکگکهتمزسممنرک ی مممکسممنگلسک مممایکپاممعکهممنتآن 

یک تووکمم»ک.یممز لامماککهنیکل ن  مگشمماهن مم کثتمممکیرسمم ند.کل ممن ک گکب سمم کسمممسنی 

عآتمماک اتممنرکگکلرمموگهنیک ی مممک مم کل ممن کیک ینس ممک. گکهمم کشسسمم ک«سممسوچ

گگسمماکیک تمیتمم،کسمممسنی کتویمم کیرممنرک ا یممد.لتاک  ممدکازکای رممنگکنممنبکاگ کل ممن 

 مم کیمماکز ممنرککسمممسنی یک ایمملکیاسمم یلکتمیتممک. رک گسممن کپ مز مموگسک  ممنزکشممد

سمممنگلسک گکک،سن رممممکشمممدک3471کگگسممماکلممم ک گیک پمممسکازکتمیتمممک.دمممنگیاک مممو 

ایمملک  ممنزکک.گاکتممداگ ک یممدکسمممسنی فمایسممویکیک تمیتممک3471 ممم3478یهنسممن 

کک.شنهسنگکسنگلسک گکسمتنسمکیهنرک و یک سن قپاعک ا

 

  سرمایهسازی چاپ سوم آلمانی کتاب اول آماده

 ممم کک3473کگک3471کیهنلممم ک گکسمممن ،کسممممسنی نمممنبک گمک اتمممنیاکل مممن کاگ ک

ک.چکدممو کسممنگلسکای ممنمکامفمم یظممنگتحمم ک،کنفمم شممس کیممزگاچکیداانیمم کای رممنگکی

سممنگلسک گکسمم لکنممنبکاگ ک اتممنیاکت ییممماچکاسنسمماکای ممنمک ا کگکل ممن کسممند نگک

ک.یدیدیکپیداکلم کل ک شسنگاک ه مک و 

 گکاگادمممک،کومموگکاضمملماگی مم ،کای رممنگکنممنبکسممومک اتممنیاکل ممن کاگ یک سسمم ا

فمایسمممویککی لمممنگکگگیکتمیتممم،ک گکایممملک گگ ،کسمممنگلسکسلمممماکشمممد.ک3443کسمممن 

 گکنممنبک،ک گکسقنیسمم ک ممنکنممنبک گم،ک مم کاتممنرکاگک.گسممنید ک ممو کل ممن کاگ کگاک مم کپنیممنر
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 نیسمم اکلنسمم کگکسمماکیدیممدک اتممنیاکل ممن کاگ ک مدمماکازکصمم حنچکگکاممذگهنیکل ممن 

ک.شدیدساک گ نگ کتنظی 

ینشمممک اتممنیاک مممایک سممن  کسممنزیکنممنبکسممومکک(O. Meissner)کسنیسممنمکاُمممپیرممنهن ک

کسممم  گکشمممایلاکصمموگچکامفمم کلمم کسممنگلسک گکشمممایطک ممدیک مم اتممنیاکل ممن کاگ ک

شمدچکسممیضک مو کفموچکلمم  ک مو کگکدمو  کهم ک م ک3443ک م .کزیمعک گک سمنستمسا

یکهممناگک مممایکلمنگکگگیکل ن ک:سمنظ کگکسمداگمک مم کلمنگک امم از کووگ مم توایسم کیتماکگ

ک . گمکگکسومکازکتوارکیستاکگک گاسعکگگ اکانزمک مدوگ اگیتو 

 مممایک سممن  کسممنزیکنممنبکسممومکلممنگکک،یممو کایمملکشمممایطکینسننسممد ممنکگک،سممنگلس

ک.سهتمماکای ممنمک ا .کاگک مممایکنممنبکسممومکسلممناتاکگاک مم کسمم لکنممنبک گمکاضممنف کلممم 

گاکلممم ک نیمممدک گکنمممنبکسمممومککسممممسنی فمایسمممویکیک یاکازکتمیتمممهمممنهت نمممیلک اع

لکاسممنکاگکی وایسمم ک یرمم مکازکایممک.سرمما کلممم ،کامف نممدسمماک اتممنیاکسمموگ کاسمم  ن  کبممماگ

ک.تتنمکلنگک  دیک سن  کسنزیکننبکسومک مک گ کای آسکاف ن ک.ای نمک هد

اگکیاسمم ک مم کسممنگلسکلتمماکلممم کتممنکسمموا کاممنزمکگکس یممدک مممایکنممنبکسممومکگاک

یویسمممدکگکازکسممماک ممم ک میرممم نیلکینسممم ک،3441یمممواستمک8کال تممممکگک17ک گ،کاگک.امممم ک گگ 

 گکلنگدنی ممنچککماااممنیدواهممدکلمم کس ممورک بیمم کبممواییلکانزمسمماکومممنکسممنگلسکازکاگ

ک.زیماک مایکننبکسومکانزمکاس ،کسو یسکگک اتنرکگاکپیداکلند

لممنگکگگیکسمم لکنممنبکسممومک اتممنیاکل ممن کاگ ک،کپممسکازکسمممسکسممنگلس،کای آممس

،کیکسممنگلسکسویممو ک و یممدهنگاک  ممنزکلممم .کاامممکنمم ک مدمماکازک س نوشمم  کسمممسنی 

 ممو ککیاکازکسمم لکفمایسممویکل ممن کاگ کگاکسرمما کلممم  هممناامممکنمم کسممنگلسک اع

 نیممدک گکنممنبک،کیکنممنبک گمک اتممنیاکل ممن کاگ هممن مم کیممنیک مدمماکازک اعک،لمم 

گاکلمم کای آممسکایکاسممنکیتنیممدکلممنگکعظممی کپی یممد ک،امف نممدسمماکسممومکسمموگ کاسمم  ن  کبممماگ

ین یممد کک،ای ممنمک ا کگکسسممکوای اکگاکلمم ک ممنک سممن  کسممنزیکنممنبکسممومک معهممد کامفمم 

ک.امف 
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س  ممنگچک اسنسممنًنممنبکفمایسممویککیکنممنبک گمک اتممنیاکگهممنس ل،کیاسمم ک یسمم 

گکصمم حنچکسمم لکنممنبککهممنایمملکاسمممکهمممکاویمم کای قممن کسسممنییساکپنگاامانکهسمم ند.

گاگ کلممم رک  مممایکاینسمم ک.سممند سمماکفمایسممویک مم کنممنبکسممومک اتممنیاکگاک یمممکستسممل

یاکازکنممنبکفمایسممویک گکنممنبکسممومک اتممنیاکل ممن کاگ ک مم کیحممویکصمموگچکهممن اع

 نیمدکلمنگکپی یمد کگکک،لکاصمآاکهتمنهن اک اشم  ک نشمد منکسم  لنسآمنًم کل کس لکیهنیاکی  

ککشد.ساکای نمایکدآنبنی 

لممم کگکا آممدکسمماک نیسمم اکازکفمایسمم ک مم ک اتممنیاکتمیتمم سمماکای آممس،کلمم  گمک ر

 آسمم کک،ا  مماکیتممو کی یسمم کایمملکیمماکتمیتمم کگیه  مم یتممو .کایکاگبممنچکایمملکلممنگکسممن  

یکز ممنرک اتممنیاکگکهممن لکگیهاات ییمممکسمم لکفمایسممویک ممو کلمم ک نیممدک ممنک گکیظمممکامممف

یممنف لکاصمملآن نچکک.امفمم سمماکسممنگلسکصمموگچیک سممتاکگکرمافمم کدممنآکایدیرمم

اا من  ک بیم کگکصممیاکسلن  ک نکا نچک م کلمنگک مم  کشمد ک گکسم لکفمایسمویکگک یمنرکفمو 

کک.لنگیک شواگک و  سنگلسیک ایدیر

تستیمم کک یرمم میلکلممنگکتصممحیاکگک،«فم ینممدکایتنشمم کسمممسنی ک»ک، اممعکه مم  کل ممن 

ای آممسکل ممن کگاکازکا  ممداکتممنکای هممنکتصممیاکلممم کگکپیرمم   نگکنممنبکک.لممم سمماکگاکوآممد

یاسمم کتوسممطک،کیکایمملکنممنبکگکلممنگیکگاکلمم هممنسممومکگاکیوشمم کگک گک رکگیهاا

ک.شممماک ا ک، گکایمملکنممنبکای ممنمکامف مم ک ممو ک،سممنگلسکگکسمماسکتوسممطکدممو کاگ

 گ کسمملکاف ممن کک سممن  کسممنزیکایمملکنممنبکسممومک مم یک گری مم»ک:ای آممسک  ممدهنکیوشمم 

ک،گاکازک سم ک ا  ک مو م  گسم کدمو مک گکنهم کسمن کادیممکلم ک ه ممیلکگکگفمن اگتمیل

ک33«...توای ک نکلآتنچک ینرکلن یتاک گس اکل ک یلکدو مکگاک  کاگکگا

لنگهممنکگکگرممنیمککسمممسنی ای آممسک مممایکت  یمم ک گکای رممنگکنممنبکسممومکل ممن کاگ ک

نممنبکسممومک» . گیمموکیسممم کازکصمممنکگبمم کگکییمممگک ی مممکدممو کگاکلنممنگکاذاشمم کگ

ک. ممم کبک3443اگچکک11اگک گکک38«لمممنگک شمممواگیکگاک ممممک گ کسممملکاذاشممم .سممممسنی ک

سممملکس تممموگکهسممم  کتتمممنمک»ک:سممماکیویسمممد،ک شمممننیکای نایمممنیاکدمممو ک،سمممنگتینی ا
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 سممن  کک، گکلوتممنه میلکسممدچ،کیکدممو مکگاکبلمم کلن ینممورکلمم ک نیممدهممنی نگیینسمم 

کک38« مسنی .کگاک  کپنینرکسمسنی سنزیکننبکسومک اتنیاک

کسمممسنی لممنگک سممن  کسممنزیکنممنبکسممومک اتممنیاکل ممن کاگ کک،3443 گکپنیممنرکسممن 

سمممی کگکسممن  ک ممو کگکایمملکاسمممکسویممدککیسممت نً گگیممدکای رممنگکل ممن ک. مم کپنیممنرکگسممید

 مممایکاینسمم کک،س  سمم  کلمم کسممنگلسکزیممد کیتنیممد»ک:د.کاگکیوشمم شممدوشممحنااکای آممسک

نممنبکسممومک اتممنیاکل ممن کاگ کک36«... تینممدکایمملک ممنگکهتمم کنیممزک مم کدممو اکپممیعکگفمم 

کک. و کل کای آسک گکبتن کسنگلسک  کینک گگ ایکیاس یلکاوا کای نمکگری  

 

 انتشار کتاب اول به انگلیسی
یک اسسممنرکتمیتمم،ک  مماکبتمم کازکای رممنگکل ممن کاگ ک مم ک اتممنیا،کسممنگلسکگکای آممس

 مم ک،ک3467گ ملژک18ک گک،ای آمس ل من ک م کای آیسماکگاکسمموگ کسلنا م کبمماگک ا  ک و یمد.

یکسم مو ک م کتتمدی کپمو ک م کهنفصم یک شمد همدکلم کسم لکتصمحیاساکسنگلسکاوآنگ

ک.اگز کاضممنفاکگاک مم ک گسمم کدممو کسممنسو  کسمموگکیرممنرک ا  کاسمم  سنرممن  سمممسنی کگک

بتممو ک اشمم .ک لنسآممنًایمملکفصممو کگاکدممو کفهتیممد ک ممو کگکک،ای آممسیک  مم کا  ممک،سمموگ

س ویم کشمدمکلم کسموگک رکلسماکاسم ک،کر گکهتمیلکزسمن،کسملک»ک: همدسماکای آسکا اس 

لم کلمنگکتحم ک،ک  منًیوتک، منکایملک من ک...ل ک نیدکل ن کتوکگاک م کای آیسماکتمیتم کلنمد

لم کتموکینشممیکگاکپیمداکلنماکلم ک م ک م کسحمضکایمل لن مم کسملکای منمکدواهمدکامفم .

اگک منکلتمن کسیم کلمنگکتمیتم کگاک  منزکدواهمدکک،سوگک ممایکلمنگ کلتماکپمو ک امم از 

لنممدکسمماکیویسممدکلمم کتآممن سمماکگلسکسمم کگگزک  ممدک گکپنسممخک مم کای آممسسممنک37«.لممم 

لسمماکگاک گکانممدرکپیممداکلنممدکلمم ک اواهممدکل ممن کگاکنممنبکلنممدکگک نضمممک نشممدک مم ک

ک.س می کگکیویسند کپو ک دهد

 مممایک مممای یا لکتویمم کینشمممارکگکدواینممدانرک،ک3464 گکسمم کگکژگ مملکک،ای آممس

یقممدک،کل ممن کسممنگلسکتهیمم کلممم  ک ممو کاز بتآممنًکلمم ایک ممنکاسمم  ن  کازکدآنصمم ،کای آیسمما
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یویسممد.کاگک مم کسمماکFortnightly Reviewیک  مممایکیرمممیکسمممسنی ل ممن کیک س صممآاک گ ممنگ

لننمد کاسم دان کل من ک گکدصموآکاینسم کن ویم کبن م کفهم کگکبمنی کاا من  فو شسآاک

 مم ک یتممن ک،کلنممدکگسمماکشممو کگاکترمممیاسمماک مم کسمممسنی کتتممدی ،کشممسآاکازکاگز ،کپممو 

ازک یمممگرک گکیمیممنرکاممم  کگک گکهتممنرک ممن کک» هممدکلمم کسمممسنی سمماکنریرمم،کسممنگلس

تویمم کگاک مم ک،ک ممنکصممحت کازکتوایممدکاگز کاضممنفا،کای آممسک34«شممو .سمماکرممنهمک«اممم  

ثن م کلم کصممنکیک  م کسممسنی،کل کتوسمطکسمنگلسکپیرمنهن کشمد ک مو ،کتقسی کسمسنی 

کگگیممدکلممنگسمموا کاگایمم کگکسممنیمکعننصمممکصمممگگیک گک،ک اممنچدمیممدکت هیممزاچکگکسنشممیل

کیآممدک،گگ سمماکلمم ک مممایکدمیممدکییمممگیکلممنگک مم کلممنگ،کس  یمممیک شممو کگکسمممسنیسمما

کثن ممم کازکومیممم کاگز کشمممیکاکتوایمممدکشمممد کدمممو کگاک نزتوایمممدیک لنمممد.کسممممسنیسممما

س  یمممکیمم کتنهممنکیک  گک ممنااکلمم کسممسنیکلنمدییتمماکیتنیممدکگامماکاگز کاضمنفاکای ممن سما

سسمم قی کاگز کاضممنفاکیک رکسمنرممت آسمم کهت نممیلکنویممن،کلنممدسمماکدممو کگاک نزتوایممد

کشو .ساکرنهم

دممو کگاک مم ک مگسمماکتوایممدکاگز کاضممنفاک گکشمممایلاکلمم کک، گکایمملکیقممدک،ای آممس

گکتنهمنکازکومیم کافممزایعکسمنعنچکلمنگکگگزایم ک مم کک،لننمدیتمماکیکتوایمدکت ییممهمنتسنیا

اگکاگز ک،ک م کعتمنگچک ی ممکلنمد.سماکسحمدگ ک،شمو سماکای ن کاگز کاضمنفاکستمن گچ

  ممدیکدممو کگاکیک  هممد.کاگکبصممدک اشمم کسقناممسمماکنفاکسلآمم کگاکسمموگ کسلنا مم کبممماگاضمم

گک گک،کلممنگکگگی هممم  مم کاگز کاضممنفاکیسممتاکاد صممنآک هممدکلمم کازکومیمم ک ناممنک ممم رک

کاممنزمک نصمم کای تنعممنًیلک گگ رکاگز کییمممگیکلممنگکگکلممنهعکزسممنرکلممنگکی ی مم کپممنی

ککشو .سا

 مم کایمملک هنیمم کلمم ک مممایککس آمم کگ کشممدییک اگ کتوسممطکهیکمم کتحمیمیممیک اسممنکسقنامم

 گمکگاکیک ای آمممسکسقناممم،کایل نمممن م،کاسممم کگک« سمممینگکعآتممما»کدواینمممدانرکای آیسممما

ازکسقنامممنچکک،لم یمممدسممماکگاکا اگ کFortnightly Review وگژگاهمممنیاکلممم کک.ینوشممم 

ک.تمسمممیدیدسممماکهتمممنرکوممموگکلممم کازکل مممن کسمممنگلسکای آمممسکگ رممم ک اشممم ندی

ک. گگ ساک مکسننف کوتقنتاک یهنکگاگ ک«سماتنگییک  ضم»کسمسنی یکعآتاکهنتحآی 
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یکسممنگلسکگکای آممسک مممایکیممنف لکیمماکینشمممکسننسممدک گکانممدرکهممنیاسمم یلکتآن 

سممنگلسکتممنک ممدگ یکازکفسمممکنممنبکل ممن کدممو ک،ک گکا اسمم ،ک ممنکشسسمم کسوایمم کشممدکگ

فمایسممویکیک ازکتمیتممک«ایلننممد یناسیدیک ت م مم» مم کای آیسمماکسنصمممنکام یممد.کاگک

 مم ک،کفمایسمموییک تمیتممکسن رمممکشممد.ک3471کممم3478یکهناشمم کلمم ک گکسممن  سمممسنی ک

گبمم کزیممن یکازکاگکامف مم ک ممو ی  اک یرمم مکازک یسمم کاامممکز تمم ک،کسممنگلسیک ا  مم

یکل ممن کهنعآممنگ ک مممکایمملکاگکگگیک س نوشمم  ک39.امفمم سمماکلمم کتمیتمم کگاک مممکعهممد 

بممداسنچکا،کنممنبکسممومک اتممنیاک سممدرکتنهممنکپممسکازک یمممگرک.لممم سمماک گمکگکسممومکلممنگ

ک،ازکسممویک ی مممک.ای آیسمماکل ممن کاگ کازکسمممکامف مم کشممدیدیک  مممایکنممنبکتمیتمم

 .ای آیساکسوگ کاس  ن  کبماگکامف یک  اتنیاک  کعنوارکستننیکتمیتیک تمیت

شمموهمکااکممنیوگک د مممک،کا گاگ ک گاینممگک،3448ازک هممنگ،کای آممسکسممنسو  کسمموگکگ

.ک گاینممگک گکسقنیسمم ک ممنکل ممن ک مم کلممنگکاتنشمم یک گاک مممایکتمیتممک،گسمملاکسممنگلس

 نیممدکزسممنرکزیممن یکگاک ممنک سلتکنممنًسمموگکتوایممنیاکلت مممیک گکتمیتمم ک اشمم .کای آممسک

 شممننکلنممدکگکهنمممکسمممسنی ک مممایکاینسمم کاگکگاک ممنکسوضمموگک،ک گاینممگکاذگایممد ک نشممد

یویسممدکسمماک مم کسمموگژ3448ک سممنستمک33ک گ،کعآتمماکگاک مم کاگک سمموز ک هممد.کاگیک تمیتمم

یصمممک یرمم مککتممنًیتقمگگ .کسمماک مم ک هسمم  اکپممیعک سمممسنیای آیسمماکیک تمیتمم»کلمم 

ااکممنیوگک د مممکسممنگلسک گکک،Tussy)شمموهمکتوسمما،کل ممن کتمیتمم کشممد کاسمم . گاینگ

کسماکدنی کگک گکسینرک گسم نرکننمیلکینسیمد  اسمنکلمنگکاگک،کلنمدسماکلتما(.س ممی کمشمد

ک81«.دو کییس ،کاصآاکگاک مکعهد ک اگ یک گری  ل ،کسم کلنگکسنسو  کسوگ

کک،لم یممدسمماک کسمموگکگک گاینممگکتمیتمم  گک ممنااکلمم ،ک گاینممگکمااکممنیوگکسممنگلس

گکاگینعمممنتاکگاکلممم ککهمممنبو اصممم کیقممم ،کای آیسمممایک  ممممایکان نیمممدرک گکتمیتممم

یک یک  ممماکگزاگچکاسممموگکدنگیمممهمممنسمممنگلسکازکیویسمممندانرکای آیسممماکگکل ن 

بممماگک ا  ککسمموگ کاسمم  ن  کسمممسنی ای آسمم نرک مم ک اتممنیاک مام ایممد کگک گکل ممن کاگ ک

 ک. ا ساک نکاص کای آیساک یهنکسوگ کسلن ق کبماگ،کو  
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ا مممنچکگک گک(style) مممنکتصمممحیاکاشممم تنهنچکگکلن مممم کگ مممدچکسمممتاک،کای آمممس

کمکای آممسک مم کامموگاکسممنگلسیک لممم .ک گکینسممسمماک مممکلمم کتمیتمم کیظممنگچ،کاصمملآن نچ

 ممم ککسممممسنی یک تمیتممم»ک:دممموایی سممماکننمممیل3446 گگیممم ک14 ممم کتمممنگیخک،کانفمممنگس

ک،لننممدسمماکتمیتمم ک(سمموگکگک گاینممگ) یهممنک،ک ننلاکاسمم .کیاسمم ای آیسمماکلممنگکگ رمم

کیویسمم .سمماکدممو مکگاک ممنکسممدا کهنیلممن کگکپیرممنهن سمماک  ممدکسمملکتمیتمم کگاک ممنزی می

شممو . ی ن ک نیممدک مممایک مم کسسممن  کسمموگ کسمماکسمماسکتمیتمم ک مم ک یهممنک نزام ایممد 

مایک  ممدکازک رکسمملک نیممدکلمم کسمم لکگاک گ ممنگ ک امموای ک ممک.اد آممننک گگکهمم کیتمم کشمموی 

یظممکسمتاکگکتسنیماک ممایکنمنبکسننسمدکاسم کیمنکدیممکگکییمزکاینس ک تین ک ینکازکیقلم 

یاکلمم کتوسمماک گکسمایمم کای آیسمماکیسمم  وکهممنبو  مممایکاینسمم کازک بیمم ک ممو رکیقمم 

سمملک گکتتممنمک»ک:یویسممدسمماک3446یممواستمک19ای آممسک گک83«.سلتممکلکشمموم،کلممم  کاسمم 

زیممماکک،ایمملکلممنگک سممنیاکیتممو ک.ای آیسمماکل ممن کاگ ک ممو میک ایمملکسممدچکامف ممنگکتمیتمم

توایسمم  ک مم کلممنگک ی مممیکیتمماکسمملک. گکیهنیمم کسسممکوای کسمم لک مممک گ کسمملک ممو 

ک81« ام ازم.

ای آیسماک م کسممع ک م کپنیمنرکیک دواهمنرک رک مو کلم کتمیتم دصموآ م  ای آس

یکهنشمممگگک مم کای رممنگکفصمم ،ک3448ازکال تمممک،کTo Dayکای آیسممایک  مسممد.کزیممماکس آمم

 .ک م همممنگ کیمممنمک)کلمممم  ک مممو ک(D.Broadhouse) .ک م همممنگ یک تمیتمممکسممممسنی ک مممن

.کایمممملک( ممممو ،کتیا سولماسوسممممین گهتمممممکفدگاسممممیورکک،ینممممدسنرهنکیمیهنسسمممم  نگ

یک سمممن ک ممنگزکگگشمماک ممو کلمم کازکومیمم ک رکیمماکایدیرممک یمممکبن مم کبتممو کگیکا تمیتمم

ک م همنگ یک شمو .ک منکایملک من کتمیتمسماکعیمنگکتتمدی صحیاک  کیماک تنبم کتتمنم

ک. نک رکسقن آ کشو کفوگاًینف کگکانزمک و کل کساک گک دکگسی اکای رنگ

تحمم کعنمموارک،کینممدسنرهنکی تمیتممیک  گ ممنگایکسقنامم ک3448کای آممسک گکیممواستم

سن رمممکلممم کگک Commonwealیک  گکیرمممیک،«ن ویمم کیتنیممدکسممنگلسکگاکتمیتمم کلممم »

نتوگیسممم کگکنرمممت یمتمیلکسهتآمممنچکایممملکتمیتممم کگاک ممم ک مممن کتتسمممامکامفممم کگک س

ک83« انهنیمم  گاب ممنًیمماکلممنگکعآتمماک»لمم کلت مممیلک گلمماکازک،کای ممنگیکس مممی کگاسممه 
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 نیممدککسمممسنی یرممنرک ا .کاگک گکهتممیلک ممن کننممدکشممم کاسنسمماکلمم کس مممی کک،یداشمم 

شممنند کلنسمم کز ممنرک اتممنیاکگکز ممنیاکلمم کل ممن ک مم ک رکک: اگاک نشممدکگاک مممکشممتم 

،کرکگکسمتاکسمنگلسک م کز منرک ی ممشمو یک اشم لکتتحممک گک مام ایمدرکز منسماکتمیت 

هممی ک قممنًی بینممدسلکهنتسممآطکلنسمم ک مممکسوضمموگکل ن .کازکومیمم کفم ینممدهنیکسننسممدی

ک .لدامکازکایلکدصوصینچکگاکیداش 

،کازکای آممسایک ممنکسقدسمم ک، مم کای آیسمماک گک گکیآممد سمممسنی نممنبکاگ کل ممن کاگ ک

لنممدکلمم کسمماکیممن  گگیکگیه  مم دممو کیک سن رمممکشممد.کاگک گکسقدسمم3447 گکژایویمم کی

یک ل مممن کسقمممد کوتقممم»اگگپمممنکا آمممدکیک لممم ک گکبمممنگ)سممممسنی یکهمممنی ی ممم کایمی

کلمنگامکیهمنیاکتتمدی کشمد کایمدکگیک  م کاصمو ک نیمن یکوتقمک(شمو سماکینسید ک«لنگام

گاک مم کعنمموارک گسمم کتمممیلک یممنرککهنلممنگامک ممیعکازکپممیعکایمملکیتمم ک نممدییک وتقمم»

ک88.«پذیم ساکیکدو هنگض ی کگک گسنر

 مم کفمممگ کک، گکومماک گکسممن ،ک(یسمما ک811 گکس تمموگ)یکل ممن کهنسمما تتممنساکی

سممویلکک سمیسممنک مم کفمممگ کگف نممد.یک گسممیدید.کییتمماکازکایمملکت ممدا ک گکایناممنچکس حممد

 گ ممنگ کل ممن کگاکک3447 گک گگیمم ،کای آیسممایک ینشمممکتمیتممک،(Sonnenschein)شممنیل

 گککسممممسنی ای آیسممماکیک تمیتمممک مممدگرکهمممی کت ییممممیک گکشمممس ک رکنمممنبکلمممم .

کک.اسنکایلک نگک گکیاکیآدک،ت دیدکننبکشدک3493گک3449یکهنسن 

 

 چاپ چهارم آلمانی کتاب اول 

شمممگگک مم ک سممن  کسممنزیکنممنبکنهممنگمک اتممنیاکل ممن کک،3449کیزیازکپممن،کای آممس

 گکزسممنرک یممنچکاگکسن رمممکشممدکگککاگ کسمممسنی کلممم یکایمملک دمممیلکنممنپاک ممو کلمم 

لممنگک،ک گکسقنیسمم ک ممنکنممنبکبتآمماک،سممنشممدکاسمماکنمم کلممنگک بیمم کگکسهتمماکسحسممو اام

 .یتو ایکاس م  کگکپی ید 
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گرممنی اکگاک،ک3449سمما نستمکک16 مم کتممنگیخک،کSorge)) مم کسمممژکایکای آممسک گکینسمم  

 مممایکنممنبکنهممنگمک»ک: هممدسمماکشممما،کلمم کنممنبکنهممنگمک مممک گ کاگکاذاشمم  کاسمم 

کسمابممد اسممنک نیممدک سممینگکگکننممدکین  اشمم کتستیآمماکاممنزمکاسمم . تنهممنکننممدکتصممحیا

،ک بمم کازکیظمممکاذگایممدهت نممیلک نیممدکسمم لکنممنپاکگاک مم کتملیممدکگکی ممنگ ک یهممنک ممو ی

دممو ک مم کیک اسممنکاگک گکینسممک88«هممی کاشمم تن کس همموساک گک رکگاگ کیرممو .  مممایکاینسمم 

ازک ی ممنیاکلمم ک گکایمملکفنصممآ ک»ک:لنممدسمماکتصمممیا،کیممواستمک37 مم کتممنگیخک،کاشممتی 

گککهمنیقم کبو یک  گاینمگکهتمای آیسماکسن رممکشمد کاسم کلم ک گک رکدمنی کیک تمیت

گک ممنکای ممنمکلممنگک مم ک مدمماککاگینعممنچکگاک ممنکاصمم کای آیسمماک یهممنکسقن آمم کلممم  کاسمم ی

کگیمم هممی سمملک مم ک.بممو ک مدمموگ ی یکشممسآاکگکییممزکننممدکاشمم تن ک گکیقمم هممن ب ا مما

بتمم کازک یسمم کلمم کل ممن ک گ ممنگ کازکیظمممک،کتوایسمم  کنممنبکنهممنگمکگاک یمممگرک همم یتمما

کک86«اذگاید کشو .

ک سمممنستمک8ک ی ممممیک گیک  ممم ک تممم کگک گکینسمممایک گکینسممم ک3449یمممواستمکک38کاگک گ

لمنگک»،کلنمدسماکتصممیا،کلمم سماکگاک م کگگسماکتمیتم کسممسنی لم ک،کآسملی ای  کک3449

 مم کنممنبکنهممنگمک گکیممنکسمم کسمموگ کتوضممیاکافممزگ  کامکلمم کازک»ک87«.لممونساکیتممو 

ی آیسماک یهمنکسلن قم ک ا  ک منکاصم کاکهمنایمدکیکیقم کبو فمایسویکامف م کشمد یک تمیت

امکلمم کیسمماکازک یهممنک گکسمموگ کعآممنگ ک مممکننممدکیظمممکشاصمماکگاکاضممنف کلممم  ،کشممد کایممد

کسیسمم  کپمموااکاسمم کلمم ک گک رکوآممنگکیقممم ک مم کعنمموارکس یممنگکسمموگ کاسمم  ن  کبممماگ

ایمملکیمماکیظمممکتستیآمماکسهمم کاسمم کلمم ک گکفصمم کسممومکک84ک.«(bimétallisme)کایمیممدسمما

سممن کتحآیم کت ییممماچکسم ممو ک م کاگز کوآممنکگکیقممم ک گکاگا م کشممد کاسمم .کای آمسک مممکا

کهمنایمم کلم کیقمم ک ممکدآمننکسمدادآنچکسصمنوعاک نیاسماک یس کسن کاذشم  کی ی م 

کیعکلی یمم کپمموااکدممو کگاکازک سمم پمم  مماک گک ممنزاگکیهممنیاک ممیعکازک»هممن،کگک گا 

سننسممتنچک   ممدیکگبممنی ک گکبآتمممگیک  ایممی کتوسمم سمماکهتممنرکومموگکلمم ک89.« هممدسمما

ککیدکلم .ییلکترای کگاکت ا،کپواا
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لممم ک مممنگیک)کفمایسممموییک سممم لک اتمممنیاک مممنکتمیتمممیک ای آمممسکپمممسکازکسقن آممم

لمم کتممنگیخک،ک گکپیرمم   نگکنممنبکنهممنگم،ک(گکتممذلماتاکازکسممنگلسک ممو کهنین  اشمم 

سلممناتاکگاکلمم ک گکسقنیسمم ک ممنکنممنبکسممومک اتممنیاک مم کایمملک،کگاک اگ ک3491ژگ مملک18

 گکایمملکنممنبک،کلنممد.کاگک مم کایمملکتمتیممدسمماکالممم،کنممنبکنهممنگمکاضممنف کلممم  ک ممو 

کبل اکتنظی کلم .کووگ  س لکگک واشاکل ن کگاک،کنهنگم

ک81«پمگفسممموگهنیک تووکممم» ممم کافرمممنیککساصوصمممنً،ک گکایممملکسقدسممم ،کای آمممس

لم یمدکلم کسماکتووکم کاممارکا عمنک.پم از کل ک یسم کسمنااک مو کلم کیمیمنرک اشم سا

 گکدصمموآک و یمم کگاکی مم کلممم  ک،ک می نییممنیک گزیمممکسنایمم،کسممنگلسکیلمم کاآن سمم ور

اسممنک،کنمم ک گکسلتوعممنچک گسمم کیتممو رکایمملکاتهممنمکگاکیرممنرک ا اام اسمم .کسممنگلس

لم یممد.کای آممسکسمماکسممدامکایمملک اسمم نرکگاکعآمم ،ک  مماکپممسکازکسمممسکاگ،کس  میممنر

 گکک ممدگرکاسضممنایک ممنکای رممنگکسقنامم ،ک3471کسممنگ ک7سممنیمایکایمملکس ن امم کگاکلمم ک گ

کومموگکسا صمممکشممما مم ،ک  ممنزکشممد ک ممو ،ک(Concordia)ک ماینمماکلویسوگ یممنیک س آمم

یاسم ک گکسمانمایاک،کلمم کلم کسمنگلسسماکفمو کت لیمدیک سقنامیک  همد.کیویسمندسا

 ارممماکازکسمممانمایاکک،سممممسنی ای مینسمممیوین کاگ کگکسممماسک گکل مممن کاگ کیک اف  ن یممم

 و یمم کگاکعنسدایمم کتحمیمممکلممم  کیک  گ ممنگ،کای آسمم نریک گزیمممکسنایمم،کاآن سمم ور

ای آممسکیمماک ممنگک ی مممکدآممننکگابمم ک ممو رکاتهنسممنچکگاگ کشممد ک مم کسممنگلسکگکک.اسمم 

ک .صداب کای قن اچک وگژگایاکگاکیرنرک ا عدم

 

 های کتاب دوم برای چاپسازی دستنوشتهآماده

،کگگی ممم ارکیتو یممدایکلمم کسنینممدکهتیرمم کازکهممی کگسممیآ ،ک شممتننرکسنگلسیسمم 

فماتمممککسمممسنی ازکل ممن کاگ کشممنی  ک مم کگا کایداد نممدکلمم کاگک پممسکازکسمممسکسممنگلس

سممنزیک گکسمموگ ک سممن  کهنیآممدک گسمماک نویسممدکگکا  مم ک«یداشمم   گکسممم»کیمف مم ک ممو کگ
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 ممممایکو مممم کگفممم لکازک حممم کعآتممماک مممنکسن قمممدارکک«سمممنگلسیک  یآمممک»،کل مممن ک گم

یکاگز کگکاگز کاضممنفاک ممو کلمم ک گکل ممن کاگ کسمموگ کت زیمم کگکتحآیمم کهنیظمیمم 

یهنیمم کای زاعمماک و یممدکگک یهممنک ممایک لمم ک مم کا  ممیاکهنیظمیمم کممم بممماگکامف مم ک و یممد

ینا  مم کپیممداک ممو کک83.لم یممدیتمماکیکگاک یممنر اگسمممسنی توایممدکیک سننسممتنچکگاب مماکشممیو

ک.گکاسنساکیداش ند ل کایلکارهنگاچکدصتنی کهی کپنی 

هآمملکک.یکلن ممذکگکل ممن ک ممو هن سمم  ک،پنلمم ک،پمممکازکلممنگتلک،سنممز کدممنااکسممنگلس

کیک گمکگهممنیکل ن هنلمم ک ممنگیک س نوشمم  ک،پممنل اکگاک،3443سممنگ ک18 گک، سمموچ

کلم  ک و .  گکایلکدنی کپیدا،ک و سمسنی کسومک

 گکنمم ککهن ایسمم کلمم کایملک س نوشمم  یتماک،  مماکای آممسک،همی سس،ک منکایمملک ممن 

ک مم ک تمم ،ک3443کاگچک31ک گ،ک نشممندکگک یممنکبن مم کنممنبکهسمم ندکیممنکدیممم.کاگسمماکگضمم ی ا

گضمم ی کل ممن کازکسمملکپنهممنرک ن ویمم کستسمملکاسمم کلمم پمسمماکسمماکتممو»ک:یویسممدسمما

شمدکگکگگزکسمنگلسکک، ایسم  سماکسملکااممک:دیآماکسمن  کاسم کی هداشم  کشمد ک نشمد؟

گکاگکایمملکگاک ه مممکازکهمممکلممسکک، گگ مکتممنکل ممن کتتممنمکگکنممنبکشممو سمماکگاک مم کسمم و 

 گک مدتمیلک نامم ک،ک ایسم کلم ک س نوشم  سماک ایسم یکسمنگلسکهت نمیلسماک ی ممی

توایمدکتحم کسمابتم کسملک منک  مآکگگاک رک م کسماک(س ممی کمم سممسکاگکی نما)ستسملک

ک81«...اگکایلکگاک  کتوساکا   ک و ،کننبک مسد

سممممکلنگهمممنیکینتتمممنمک گکسماسممممکیهمممنرکی ممممارک و یمممدکلممم ک مکهنسوسینایسممم 

ای آمسک م کک.لنسآمنًک  منک مو ی مایماک یهمنک،کنم کدواهمدک سمدکسممسنی یک سنگلسک گ منگ

،کسمنگلسیک سن رممکدواهنمدکشمدیک  ماکیماکلآتمکهنوشم   س نک: همدسماک یهنکیموا 

یک سلمممن  کدواسممم ،کاممم کیاواهمممدکشمممد.کاگ،کاگکاگز کوآمممنکگاک اگ یک گکهممممکلآتممم

ایملکلمنگک سمینگکسمن یناک م کک.لنمدسماکگاک ممایکنمنبک سمن  کهنایلک س نوشم  ،کسنگلس

ا م کسماکزیمماکهتمنرکوموگکلم کدمو  ،کگسید.کاسمنک ممایکای آمسک اامذیمک مو ساکیظم

کک83.«ینف ساکا  گ نگ ک گکلننگک گس کبدیتا» نگکل کدو  کگاکای
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 گکیمماککسممنگلسکپیرممنهن کلممم  ک ممو کلمم کل ممن ک گمک مم ک گکیآممدکتقسممی کشممو ی

س تمموگکگگیممدکتوایممدک،کیآممدک مم کگگیممدکاممم  کسمممسنی کپم اد مم کشممو کگک گکیآممدک ی ممم

یکهن ممنکتویمم ک مم کسح ممویکین  اشمم ،کیکسمموگ ک حمم کبممماگکایممم .کای آممس اگسمممسنی 

 یممدکلمم کایمملک گکیآممدک مم کصمموگچک گکل ممن کسمماکعنبآنیمم ،کیممنکسنیممد کگک  مم ک یهممن مم 

کک.ننبکگکسن رمکشو ،کل ن کاگ کگکل ن ک گم،کسس ق 

 مممایکل ممن ک گمکننممدیلک س نوشمم  کلرمممکشممدکلمم ک گکسمم لکلنسمم ک گکسیممنرک یهممنک

زسممنیاکس  ممنگچکیوشمم  کشممد ک و یممد.هت نیلکیمماکسمممیکوممماکلآمماکگکیک  گک گکاحظمم

کیکیداانی ک گک س م ک و ید.نهین  اش 

هن،ک س نوشمم  ،کشممو سمماکهتممنرکومموگکلمم کای آممسک گکپیرمم   نگکل ممن ک گمکیممن  گگ

ا آممدک»،کتحمیمممک گ سممد ک و یممدیک یک دمممک مم کگشمم هن یهممنیاکلمم ک گکسممن کگیه  مم 

فمسممنکیتنیرمم مکایمملکهسمم ندکلمم کسممنگلسک ممنکنمم کبممدگتاک مممکعآیمم کایمملک یتممنگیکیممنر

لمم ک گک رک مم کتکمموگیک،کهرمم  یک  س نوشمم ،ک دمممیک شمم  گک س نوک88.«لممم سمماکستممنگز 

ک ناتمممنًیظممم کسنلقممماک»،کشممو سممماکای تممنعاکپم اد ممم یک  نزتوایممدکگکامممم  کسممممسنی

،ک گک دممممکگیه ،ک ممم  یمممنرکسلآمممدک گک مدممماکینهمممنکیمممنب کسنیمممد کگ،کاسمممیا  کشمممد 

 ک88ک.«س  م کگکتس کتس کاس سلآقنً

کاگکیتو یممد.کای آممس  مم کگسممی اکازکاسممنن کازکسممتاکی ممنگ کگا ممدیک مدمموگ 

هتممنرکومموگکلمم کسممنگلسکلتمماکبتمم کازکسمممسکدممو ک مم ک د ممم کااکممنیوگک،ک نیسمم اسمما

کک86«.نیزیک سنز »کهن س نوش  یک پی یدیک ازکایلکس توع،کا   ک و 

کسمماکیاسمم ک نیممدکدوایممد کگکفهتیممد کهن س نوشمم    ممنکتویمم ک مم ک مشممدیدکگکایممل

 سممینگکگکیک لآتممنچکشسسمم گیممو کک،یندوایممنک ممو رکدممطکسممنگلسک،پی یممدااکسوضمموگ

گاژانرکگکاصملآن نچکز منرکای آیسماکگکییمزکلآتمنتاکلم کازکتملیمدکننمدکز منرکسمند  ک

ک.یتو ایکلنگکسن   مشد ک و یدک
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 مم کک3443سمما نستمک34کای آممسک یهممنکگاک ممنکسمممع کدوایممد.کاگک گ،ک ممنکایمملک ممن  

یکست مممذ کگاک سمممینگکسممم یو کهنایممملکل مممن ک گمکسوسینایسممم »ک:لن وتسمممساکیوشممم 

یاکهن بیمم کپدیممد یک عآتمماکسلنا مم فقممطکشممنس ک سممط تممنًیتقمل ممن کک.هممدکلممم دوا

نیممزیکگیممو کیممداگ کلمم ککنًسلآقممک.یمیممنرک اگیممدک اگیکسمممسنی  اسمم کلمم ک گگرکوتقمم

 ک87«...  وارکازک رکش نگکینکساننرکلرداگک گس کلم 

اک مم ک گکسممدچکیسممت نًکلوتممنهای آممسک گکا  ممداکاسیممدگاگک ممو کلمم کل ممن ک گمکگاک

ک« یتممنگیکا ن مما»ک ممنکست آممنکشممدرک مم کیمما،ک3443 گکال تممم،کاسممنکاگکهمم ک ینممنبک سممانگ

ایمممکشمد.کای آمسک گک گگارک یتممنگیک منگک ی ممک م کایمملکفسممکاف من کلمم کزسمیلکشمعکسمن 

یممنیاکلمم کسمملکازک ر»کا مم سمماکگ،کتوایممدکهمممکاحظمم ک مم کسمممایکاگکییممزک ینیممدسمماکسمممس

لآتممنچکسا مممکگاکتوایممدکایمملک سمم اطکگکسممتاکگکسمماکهسمم  کلمم ایکتنهممنکفممم کزیممد 

 نیمدکلم کسم لکک، م کسممع ک م کپنیمنرک مسمدک«لمنگک مزگس»ک نیدکایملک84،« اوایدکگک  هتد

ک11ک گک،سمممنهمک یس ممم کشمممو .کای آمممسیک لننمممد ممم کیممماکگگیمممویسکهن س نوشممم  

لنمدکگکسماکگاک یس م کسممسنی یویسمدکلم کاگکل من ک گمکسماک م کیوهمنرک سمم،ک3448ژگ ل

کنمم کایمملکلممنگکعظممی کگبمم کزیممن ییکاامگگ سمماکسمممع کیآممولممنگک گکس تمموگک مم 

 مم کگک گک  ضماکینهمنکدسم  کلننمد کاسم کگک نیمدکلآن منگکگفم .کای آمسک م ک ایم کسا

ازکک،اسمممنکهممممکگگزک نزارممم ک یتمممنگیکدمممو کس تممموگکشمممدکسیمممزکلمممنگکگاکتمممم کلنمممدی

،کلرممید ک ممو ک گک ممنااکلمم کگگیکیمماکلنینپمم ک گاز،ک  ممدکازکرهمممک8صممتاکتممنک31سممنع 

ککپم اد .ساک  ک نزی میکس لک یس  کشد کهن ا کگکشدساک  ک یس  کلم رکا اس 

سمممومکگکنهمممنگمکل مممن کاگ ک،کیک گمهمممناگک ممم کهتمممنرکیحمممویکلممم کسمممند نگکننب

سممند نگکیهممنیاکسمم لکل ممن ک گمکگاکییممزکت یممیلک،ک مم ک اتممنیاکگاکتنظممی کلممم  ک ممو کسمممسنی 

 م کننممدکفصمم کگک،کسمم کل ممن کاگ ک،سممنگلسکپیرمنهن کلممم  ک مو کلمم کل ممن ک گمک.لمم 

فص ک  کنندکزیممکفصم کلوتمن کتقسمی کشمو .کای آمسکل من ک گمکگاک م کننمدک امعککهم

ک،گکفصممو کهمن ممایکعنموارک اع،کیکلمنسآاکتقسممی کلمم .کاگهنگکهممک امعکگاک م کفصم 
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یکسممنگلسکگاکسمموگ کاسمم  ن  کبممماگک ا کگک گکسممواگ یکهنعنممنگیلکسویممو ک گک س نوشمم  

کلم .ساکت ییلدو کعنوارک رکگاک،کل ک اعکینکفصآاکفنبدکعنوارک و 

ی نگ کیهنیاکس لکل ن ک گمکگگیویساکبل نچک نضمکگک سن  کگکیظ کگکتمتیدک ا رک

،کفقطکای آسکپی ید کگکست سمای ک و .کاا ن  فو  آس کلنگیک،کیکدنمکیتو هنا  اک  ک س نوش  

کاب صن  ارک زگس کشنند ساکسنگلسکگایک   کایدیرل کزیمگ، ک  ک، بن گک و کایلکلنگکگا

کایدیر کگکستاکسنگلسکسمای نمک کعمض کلندکل ک ن کنسآنًکل مسنیدکگک س ک دمکاثمیکگا

اکاثمکتوایس کازکنندک س نوش  کیساکاگک و .کتنهنکای آسیک سلن ق ک اش کگکاثمیکشنیس 

کگکاگتتنونچکسنلقاک گک س نوش  کگاک مومنکیتنیدکگ بل کپیویدهن،کلند هنکگاکپمدآن ،ک سنز 

یک آاک اکعیدکگکیق ک  کز نرکعآتاک گ گگ .کای آسک گکسقدسایتو کیتآنچکگکتزهنکگاک  کشس

ک، دو  کسالک  کسینرک گگکیهنگکشنیس  اکهن دگرک یس کازکبن آی ،کدو ک مکل ن ک گم

کک. هدساکلنگیکل ک  کای نمکگسنید کاس کگاکشما

یکسنتمممیکگکهندممو کگاک مم کگ کاتهممنساکلمم کسوسینایسمم یک اگک اممعک گمکسقدسمم

سممنگلسکک، مم کسویممدکایمملکاتهممنمک.اد صممنآک ا ،کلم یممدسمماکگاگ ک گا مماک مم کسممنگلس

سم مو کیک سمتسدکیماکسممب کا  ماکشمد ک مو یک م کایملکس نمنکلم ک گکدصموآکسسم ا

اب صمممن  ارکای آیسممماکک(Rodbertus)کاگز کاضمممنفاکازک ثمممنگکگ  متمممو کسنرممم    ممم ک

ک3481سممنگلسکتممنکپنیممنرک همم کیک. ممدگرک یسمم کیممنساکازکاگک یممنگگ ،کاسمم  ن  کلممم  ک ممو 

دممویعکازکاب صممن ککازکایمملکتممنگیخکای قممن کبتمم شممنند کگکیتمماک ثممنگکگگ  متممو کگا

سممند  کگکک،تمممیلکیز یممنچک ریمم کتنهممنک گکدلممو کلآمماک آسمم ک گکسهمم ،کسینسمماکگا

تنهممنکیمماکاثمممکگ  متممو ک مم کهن،ک گکایمملکسممن ،کپم اد مم ک ممو .کسممنگلسکازکسممویک ی ممم

،ک گکدصمموآکاثمممک ی مممکاگشممنند .کسمماکگاک مم کفممورکلیمشممتلکیکای تممنعاهنینسمم یممنمک

گسمی اکسمموگ ککووگ م کسممسنی شمدک گکسماکلم کا  مم ک،شمنند کیظمنمکاب صمن یکسمنی نماک

 نیمدکا م کلم کسمنگلسک،کلم کازک رکیمنمک مم  کشمو  ماک ر،کاس  ن  کبمماگکامف م کاسم 

یک«ین  ممم »ک مممنکگ کاتهنسمممنچکسمممایم،کای آمممسک89.همامممزکایممملکل مممن کگاکیدیمممد ک مممو 
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نیممزیککاصمملآناکلرمم ینچکگ  متممو  هممدکلمم ک مم سمماکریرممنک،ینشممنند  کگکومفممداگارکاگ

 ی مم کلمم ک  امکاسممتی کگک یویممدکگیسممنگ گک گکیک پنکشسسمم گییسمم کیممزکتسممماگک سمم 

سممنگلسک ممنکک.دممو اک یممنرکلممم  ک و یممددصمموآکسقواممنچکاگز کگکاگز کاضممنفاک مم 

،ک سمینگک گگتممکگفم .کای آمس،کضمتلکتسیم ک ممک ل ممیلکاسمتی کگکگیسمنگ گ،کایلک من 

گککهنگک گکعمممیلک مممن کسحمممدگ ی کهنشنیسممم  ا،کپیرممم   نگکدمممو ک گکایممملک امممعکاز

کلنممد.کاگکیرممنرسمماکیکاب صممن کسینسمماکلآنسممیاکای آسمم نرکگاک ممنک بمم ک یممنرهنضمم م

گیمو ک اگ کگک م کالمممکایکاگز کاضمنفاکسمنگلسکنیمزکتمنز یک  همدکلم ک گکیظمیمسما

ک61.«سنیدساکاگز کاضنفاکسنگلسک  ک م کگعدک گک ستنرکصننیک یظمی» رک

پیرممینینرکدممو کگکیک  مدآممننکهتمم،کلنممدکلمم کسممنگلسسمماکیرممنر آممسکدنومای

گز کسمموگ کت زیمم کگکتحآیمم کبممماگکایک عنمموارک فمیننممدلممنگکگاک مم ،کیتآمم کگیسممنگ گاز

پممو کگاکیک یممنس ک گ ممنگیک یاسمم یلکیظمیممک یلممملناممنکگکپممو کگاک مگسمماکیک گا لممکی ا 

یک  مم کلنممدکگک رکگا لممگاک مم کلممم کلمم کگیسممنگ گکی وایسمم  ک ممو کایک نممنکیهن یسسمم ا 

سمممسنی کگاک مم ک گک اممعککسیممنرکسمممسنی کگکلممنگک مممکاسممن کبممنیورکاگز ک ممو ییک ستن امم

اگز کاضممنفاکگاکسمموگ کت زیمم کگککس  یمممکتقسممی کلممم ییک ثن مم کگکسمممسنییک سمممسنی

گاکک(اگز کاضمممنفاکسلآممم کگکاگز کاضمممنفاکیسمممتا)کتحآیممم کبمممماگک ا کگک گکشمممس ک ر

 سمم تز کگاکیک عقآممنیاک گ ممنگیک اکیظمیممگکیاسمم یلکلسمماک ممو کلمم کیممکلرمممکلممم ی

کا داگکلم .ک

 گایمملکپیرمم   نگک گ ممنگ ک گکیظمممکدواینممدانرک مم کعنمموارکیمماکسمموگزک،کای آممس

کیمماکرممنهمامممک گیمم پممم ازکگکیمماکس ن امم یمماکیظمیمم ک،عآمم کاب صممن یک  میسمم 

پیرمم   نگک»ک:یویسممدسمماک مم کاگ،ک3446ژایویمم کیک14 گ،ک(J. Becker)شممو .کیوهممنرک سمممسمما

سملکازکدوایمدرک رککل من ک گمکدمو  کیماکلمنگکعظمی کگکیماکشمنهسنگکاسم .کتوک م

یکگیممگکگکهنیهن مممم.ک ممنکنمم کسهممنگچکگک ممنکنمم کصممآن  اکایمملکیوشمم  سمماکاممذچکزیممن ی

سن رمممکک3448کل ممن ک گکژگ مملک63«.گ  متممو کگاکگسممواکلممم  کاییک گاگیممگک گ ممنگ

ک.شد
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 های کتاب سوم برای چاپسازی دستنوشتهآماده

لممم ک ممم کس تممموگکگگیمممدکتوایمممدک،کیکل مممن کسمممومهننوشممم  سمممنزیک س  سمممن  

ای ظمنگک رککاصمآنًکگکا مداًسرمسآنتاکگاکیتنیمنرکلمم کلم کای آمسک،کپمم از سماکی اگسمسنی 

ارهممنگکاسیممدگاگیک،ک3448ژگ مملک11 مم کتممنگیخ،ک مم کیممنرک سمممایکگاکیداشمم .کاگک گکینسمم 

سن رمممکلممم  ک ممو کلمم کل ممن ک گمکپممیعکازکپنیممنرکسممن کگکل ممن کسممومکسممن ک  ممدکازک رک

ای رممنگکل ممن ک گمکزیممن ک آممطکازکلممنگکیک  ینمماکای آممسک گ ممنگاامممکنمم کپممیعک.شممو 

یکل ممن کسممومک  کسممن ک مم ک گازاکهنلممنگکگگیک س نوشمم  ،ک گکعممو ،کاسممنک، گیینسممد

یک ای آممسکازکفوگیممک. مم کپنیممنرکگسممیدک3498ک  ممنزکشممدکگکتنهممنک گ3448کلرممیدیکی نمماک گ

یک مم کیممنکسنیممد کازکسممنگلسکلممم کهن گکین  اشممکهنشمممگگک مم کدوایممدرک س نوشمم  ک3448

اعآممنرکلممم کلمم کل ممن ککVorwärtsیک  ممو کلمم ک گکیرمممی3498ژایویمم کیک31گکتنهممنک گ

زیمممکنممنبکاسمم کگک ممدالممک گکسممن کسمما نستمکسن رمممکک،ای ظممنگکهن  ممدکازکسممدچ،کسمموم

 اممعک زگامماکازکگبمم کگکییمممگیکدممو کک، گکومماکایمملک گگ ،کای آممسک.دواهممدک اشمم 

نممنبکک ایسمم .سمماک ک رکگاکاسمممیکاسنسمماکگکاضمملماگیگاکگبمممکایمملکل ممن کلممم کلمم

کشممتنگ ای آممسک ممیک یسمماکازک میسمم  کتمممیلک سمم نگگ هنیکدآنبنیممسمممسنی کل ممن کسممومک

 گگ .کسا

تحمیممممک گ گگ  کیک  ممم کگشممم 3468لممم کسمممنگلسک رکگاک گ،کاصمممآایک  س نوشممم 

ای آممسک گکپیرمم   نگکل ممن کسممومک گکک.امفمم سمماک ممدگ کهممزاگکصمم ح کگاک گک ممم،ک ممو 

تنهممنکیمماکوممماکسقممدسنتاکگیممو ک،ک مممایکل ممن کسمموم»ک:اویممدسمماک ممنگ کننممیلایمملک

  ممنزکهمممکیمماکازک،کلآمماکووگ مم کیممنب ک ممو .کاا ممن  فو همم کلمم ک ر،ک اشمم کگک ممس

ازکاحممنسکسممتاک،ک گکا آممدکسممواگ ،ک ممنک بمم کلممنفاکتنظممی کشممد ک ممو کگ هممن اع

لممنگک نامم ک،کگف ممی سمماکگامماکهمممکنمم کیآمموتمک.یمموگک ممو گی ممنگ ک گسمم کگکیت 

یسمنچکثمنیویکزیمن یکلم ک گکیمیمنرک،کشمدسماکامفم کگکینلنسم سماکاوی ک  کدو وما

 یرم مک،کتحقی کرنهمکشمد ک و یمدکگکپمم اد لکبل ماک م ک یهمنک م ک  مدکگاامذاگکشمد ک مو 
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،کیک گک مممن کتسمممویلکگگیکلن مممذک سمممد ک و یمممدهنگکفواصمممآاکلممم کوممماک رکایدیرممم 

سلآممدک مم کگگشممناکیک دممطکگکاگا مم،کشممدید.ک گکننممدیلکیممنسمماکتمممتمممکگکپی یممد وویمم 

لممنگکیک  ا یممدکلمم ک گی ی ممسمماکیاکگاکیرممنرهممنه ممومکگکپیرمممف کتممدگی اک یتنگی

سمما ک مممکیویسممند کعممنگ کشممد ک و یممدکگک ممیعکازک ممیعکلممنگکشاصمماکاگکگاک شممواگکگک

 ک61«.سند ساک یمکستسلکلآنً ناندم ک مایکسدتاک

س  مممنگچکفصممم کاگ کگکیک ننمممدکیسممما،کاصمممآایک ای آمممسکعآمممنگ ک ممممک س نوشممم 

یکلوتممنهاک گکدصمموآکسسممن  کسا آ مماکلمم ک گکل ممن کهنقیقممنچکگکین  اشمم تح

هت نممیلک ف مممیک ممنگیکسحنسممتنچککایممدک گکاد یممنگک اشمم .سمموگ ک حمم کبممماگکامف مم 

سممنگلسکک.سویممو ک ممو ک،نفاکگکیمممزکسممو ضممسیممنرکیمممزکاگز کایک سم ممو ک مم کگا لمم

سنظمموگک مم  ممنک مموگکلممم رک گکسنممن  کگگسمماک  مم کعظیتمماکازکسمموا کگکسنممن  کگاککگیه  مم 

یتمم ک گگیک،کگایمم کاگضمماکگیه ،ک مم توضممیاکسسممن  کتکوگیمماکگگا ممطکلرممنگگزی

 لم  ک و .

اکشممدکس مذگ ک نممنیکلرمم ینت،کلتمماک  ممدکازکشممگگک مگسمماکایمملکسیممما ،کای آمس

ی نمماکتنهممنک گک،ک3448کسممنگ ک4امفمم .کاگک گکسمماک ممملمم کایمملک س نوشمم  ک یهممنکگاک گ

کل ممن کسمموم»ک:فممنگسکیوشمم  مم کامموگاکان،که  مم کپممسکازکشمممگگکلممنگکگگیکل ممن کسمموم
بن م ک یممککتمنًیتقمشمو ...کسماکتمم نشمسو ،کشمومسماکهممکنم ک یرم مک گک رک مم ،کسممسنی 

یماکایقآمن کعآتماکلنسم ک،کای یمزاس کلم کایسمنیاکایملکهتم کلرم ینچکشم   کتصوگ

ک63« اگ .سمن ک ممایکدمو کی م ک11رکگاک م کسمدچکعیمنگکگاک گکسممک اشم  ک نشمدکگک گکتتنم

 گک ممن ک نضمممک»ک: مم ک اییآسممورکننممیلکیوشمم ک،3448 گگیمم کک13 گک،اگکلتمماک  ممد

سرم و کل ممن کسممومکهسم  .کایمملک اممعک دممکاثمممکگکامم کسمسمتدک رکاسمم کگک  مماک مممک

توایمدک رکیتماکلمسکیمزکسمللم کهمی ،کافسنمد.کسملکسم لکاصمآاکگاسماکل ن کاگ کسمنی 

کیووگ م ،کلمن کگکتمنکزسمنیاکلم کتتمنمک س نوشم  ک نزیویسماکیرمو سماک یس  ،کگاک اواید

دممواه کک رگا مم کیاممواه کیرسمم .کپممسکازک،ک رکگاک اواینممدکلمم ک ی مممارکییممزک  واینممد

لممنگکک، ممنکتویمم ک مم کینلنسمم ک ممورکسمم لکاصممآا،کتوایسمم ک مم کی ممنگ کیهممنیاک اممم ازمکلمم 
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  ماکااممکی موای کلمنگکگاک م ک،ک سنیاکیاواهدک مو .ک م کهممک من کهممکنم کلم کپمیعک یمد

نبکا کنممتوایممدک مم کشممس کلنممویاسمماک س نوشمم  کازک ممیلکیاواهممدکگفمم کگ،کپنیممنرک تمممم

امکگکتمممیلکنیممزیکاسمم کلمم کسمملکتممنلنورکدوایممد ای یزشممو .کایمملکل ممن کسممومکشمم   

 رکی وایسمم ک گکزسممنرک یممنچکدممویعکیک یممنیکت سمممک اگ کلمم کیویسممندکاا ممن  فو 

 گدرممنرکیک  ممکایمملکیوشمم  .ایملکلممنگکگاک مم کپنیمنرک مسممنیدکگکدممو  ک رکگاکنمنبکلنممد

یتاکگاگ کییسمم .کپی یممد کتمممیلکسسممن  کننممنرکگا مم کگکهممی کایممما کسمگاسمم کگکسسمم ق

انیمم کهسمم ندیکگکلمم کسیسمم  کایممدکلمم کای ممنگکیمماک ممنزیک  مم  سممنرکگگشمملکگک مم کشممد 

کک68«ایم .ساکیوکگکسن  ک  کدو ایکینت 

دوایمممد کگکس همممومکشمممد.کای آمممسکسممماسکک3448اصمممآاک گکیمممواستمکیک  س نوشممم 

 کسممنگلسک گکیظمممکفصمم کلممکه مم ک مم کیممنی،کل ممن ک:سممند نگکل ممن کگاکت یممیلکیتممو 

ک.فص کتقسی کشدک81 اعکگک7  ک،ک اش 

لمم کشممنس کسحنسممتنچکگک،ک نیسمم اکسمموا کگکسصممنااکسویممو ک گک س نوشمم  سمماکسمماس

اممم  گگیکگک،کیکپمالنممد ک و یممدهنهت نمماکازکین  اشمم  یهنتن آوهممنکگک  مماکفصمم 

فصمم ک همم ککشممدید.سمماک ممنک بمم ک مگسمماکهنیتو اگهممنکگکیممدگ ،کسحنسممتنچکهممن، ا  

یقممعک»گکفصمم ک یسمم کگکه مم  کک«ت ممنگییک سمممسنییک تممنگیااک گ ممنگسآن ظممنچک»

ک  کایلکتمتیدکپدیداگکشدید.ک«ی اگسمسنی اع تنگک گکتوایدک

یکهنفصمم ک،لمم ک گک ناممنک مم ک یهممنکاشممنگ کشممد«لتتو هممنیا»ک مممایکیتمممار،کای آممس

،کسممنگلسک مممایکفصمم کنهممنگمیک  گک س نوشمم  سمآممنًکیدیممدیکتممداگ ک یممد.کلنسآممنً

فقمطکعنمموارک رکالممکشمد کگکسمنگلسکیوشم  ک مو کلمم ک،ک«مکیممزکسمو تم ثیمکنممدعک م»

  ممدیکلممنگکدممو کتوضممیاکدواهممدک ا .کاسممنکاگکفمصمم کتممدگیلکیک سسمم ا کگاک گکسم آمم

ک مک گ کای آسکاف ن .کاتتنس  ایلکفص کگاکیینف کگکایلکگری  ک

 مممکدآممننکفصمم کک«یسممت کسیممنرکیمممزکسممو کگکیمممزکاگز کاضممنفا»سمم لکفصمم کسممومک

 ممنکایمملک ممن ک،کبممماگکی مف مم کاسمم کگکعآممن  کاسممتاکای آممسکگاکیممداگ نهممنگمکسیممنرکبآممن ک
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سحنسمممتنچکگینضممماکک، مممایکایممملکفصممم ک.ای آمممسکاسممم یک  اممعکاعظممم ک رکیوشممم 

هت نممیلک ف مممیک ممنگیکس ن اممنچکسم ممو ک مم ککینتتممنساکازکسممنگلسک ممنباکسنیممد ک و یممدی

لمم ک گک،کسممنسو  کسمموگکیمممزکاگز کاضممنفاک ممنکیمممزکسممو کگیممو ک اشمم .یک گا لمم

 ممم ک گدواسممم کای آمممسکگگیکایممملک،کتتممممی کگینضمممینچکدوایمممد ک مممو  ایرممم ن کل

ازکایمملک ف مممکتهیمم کیتممو .کای آممسک ممنکتسیمم ک مممکایکسحنسممتنچکگکس ن اممنچکلممنگکگکدآنصمم 

سمم لکیهممنیاک،ک3468اصممآاکیک گک ممنکاسمم  ن  کازک مدمماکصمم حنچک س نوشمم ،کایمملکدآنصمم 

لنمدکلم کسماکفص کسمومکگاکتمدگیلکلمم .کاگک گکپنیمنرکایملکفصم ک م کایملکسلآمدکاشمنگ 

ت ممنگچکسیممنرکیمممزکاگز کاضممنفاکیک  گک س نوشمم  کسحنسممتنچکس صمم ک ی مممیک گ ممنگ»

یکیممناتاکهسمم ندکگک ملمم کهممندوگیممدکلمم ک اگایکگیهااسمماکگکیمممزکسممو ک مم کنرمم 

ک هممدکلمم کایمملک گکیمممزکازکهمم ک گگکیممنک مم کهمم کیز یمماسمماک یهممنکسممواگ یکگاکیرممنر

سمملکازک گگ رکایمملککا ییاکیرممنرک هممنتمموارک ممنکسنحناسمماکشمموید.کایمملک ملممنچکگاسمما

زیممماک مممایکاهممدانک  ممدیکایمملکل ممن کازکاهتیمم کلتمماککلممن یسمماکیظمممسمموا کصمممن

یک  مدمموگ اگکهسمم ندکگکفقممطکلممنفاکاسمم کیظمممکدواینممدانیاکلمم کدواهممنرکسلنا مم

کک68.«اس م  کتمکایلکیس  کهس ندکگاک  ک رکیآدکیتنی 

،کتقسممی کسممو ک ممم ک هممم کگکسن  مم کصمممن تسنگ)»کی ممنگ کفصممو ک اممعکپمممن  

سممنگلسکی وایسمم  ک ممو کک66.سرممسآنچک زگامماکای ممن کلممم ک«( نسمم ک هممم یک یسمممسن

یک ایتوهمم»یممنکسنیممد کی ممنگ کیهممنیاکایمملکفصممو کگاک مم کای ممنمک مسممنیدکگکسمموا ک مم 

ای آمممسکک67.«اسمممنن ک و یمممدیک سآن ظمممنچکگکدآنصمممهن،ک مهتممماکازکین  اشممم  گهممم 

 کبل منتاکلم ک منک سمطکگکتنظمیک،گاک موممنکلنمدکگکهمن داب کسم ک منگکتآمن کلمم کیق 

نیممزیکیز یماک مم ک ی م کلمم کسمنگلسکبصممدک اشمم ک،کاویمم ک اشم ندوممایک تنهمنکینتمم

تمموارک مم کسقصممو کیتمماک یمممگرک یممنگگ .ک ناممندم کس آممومکشممدکلمم کازکایمملکگا ،کسلمماکسممنز 

 نیسمم اک  مم کگسممی اکازکا  یممنچکسمماکا  ممداک، مممایکیوشمم لکنیممزیک گکایمملک ممنگ ک:گسممید

 سممدکهمم کل ممن کگکلممنگیکلمم کازک  ک گسمما»کشممدسمماکسم ممو ک مم کایمملکزسینمم کسلنا مم 

 مم کیظمم ک ا رکک،پممسکازکاتآممننکگبمم ک سممینگک،ای آممسک سمم ک دمممک64.«شممدیتمماکسممنگلس
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یکهنیکسممنگلسکپم ادمم کگکفقممطک مم کی ممنگ کگکاضممنف کلممم رکتستآمم هن مم کین  اشمم 

کلم .کال  نضمگگیککسلآقنً

یدکگکشمموسمماکسمموگ ک ممناوک61 مم ککلآممنًیکتستیآمماکای آممسکهناضممنفنچکگکین  اشمم  

لننمممدکگک سمممینگیکازک یهمممنکت تیتمممنچکیتممماکنمممنپاکت مممنگزیک ازک  کصممم حکس توعمممنً

یکرممنهمک اگسمممسنی یکیدیممدیکهسمم ندکلمم ک گکاب صممن کهنتکوگیمماکگکیممنکتحآیمم کپدیممد 

 ممن کشممدرکتتممنساکتضممن هنیک،کگبن مم ک زا ک« گگگگشسسمم  اکشمممم»شممد ک و یممدکگک

یکایحصممنگیک اگی سمممسنیکگکیممنی زیلکشممدرکبمیممدکااوبمموگک نلتیمم ک اگسمممسنی 

ک ا ید.ساک  کینیکگبن  ک زا کگاکیرنر

یمماکاصمم کسهمم کگاکگعنیمم کلممم کگک رک ای آممسک گکوممو کلممنگکگگیکل ممن کسمموم

س نماکگاکتنظمی کلنمدکلم کتمنک مدکاسسمنرک دممیلکی منی کلرم ینچکسمنگلسک»ایلک و کل ک

اگکسممدادآنچکدممو ک گکسمم لکک69«....گاک ممنکعتممنگاچکگکاصمملآن نچکدممو کاگکعمضمم کیتنیممد

کسنگلسکگاک  کسواگ کضمگگیکسحدگ کلم .یک نوش  س 

یممنکسنیممد کیک مم هنای آممسک گکپیرمم   نگکدممو ک مممکل ممن کسممومکگضمم ی ک س نوشمم  ک

یممنک هممد.کاگک گکایملسماکس صم کشممماکووگ مم گکلممنگکدمو ک مممکگگیک یهمنکگاک ازکسمنگلس

 ل مممیلکاب صممن یکسممنگلسکگک گ کسنتمینایسمم اکک(اوگیممن،کا سممیس،کگاممم)ینعآممنرک

اگز کیک لم یمدکلم کیظمیمسماکلنمد.کایملکینبمدارکسنگلسیسم کت لیمدسماکرمنافتنگیخکگاک

ای رمنگکل من کسمومکیرمنرکک.گیم ک منکیممزکسمو کسیمنی یلکهتمنهن اکیمداگ همی اضنفاک  

ایممد.کای آممسکپممیعکپناف ممن ااکگکفمگسممنی اکسانا ممنرکسممنگلسکسممم گا کشممد ک ا کلمم 

یدکگاکیرممنرک ا .کایمملکشمموسمماکس وسمم کهممنیاکگاکلمم کسانا ممنرکسنگلسیسمم ک مم ک رهممنگگ 

کککسانا نرکبن گکیتو یدک نکاس دانانچکعآتاکسنگلسکسقن آ کلنند.

یقمدکک.ای رنگکل ن کسومک م ک تآمنچک ممکعآیم کتکموگیکاب صمن یکسمنگلسکپنیمنرکیمدا 

اصمملآناکتضممن یکگاکسمماک مم  سولماسوسین  مموگژگایاکگک  مماکننممدکتمملکازکیتنینممدانرک

 گکل ممن کاگ کک.عآمم کلم یممدک،مکلممم  ک و یممدلمم کسیممنرکل ممن کاگ کگکل ممن کسممومکلرمم
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 مم ک،کگسممندکگسمماکیرممنرک ا  کشممد ک ممو کلمم کلنانهممنک مممکاسممن کاگز ک یهممنک مم کفمممگ 

لنانهمنکیم ک ممکاسمن کاگز ک یهمنک آسم ک م کسویمدکبیتم ک،کسویدکت نگیمکل ن کسموم

کایم .کساکتوایدکگکس وسطکسو کگاک گ میک ل کهزین،کشویدساکتوایدک یهنکفمگد  

 مم ک،کبممنیورکاگز یک ینف مممکبیتمم کتوایممدک مم کعنمموارکشممس کت ییمو گکل ممن کسمم

کس مفمما،کی اگسمممسنی عنمموارکشممس کتظممنهمکبممنیورکاگز ک گکزیممدااکگاب مماک ممنزاگک

 م اشمم کیک  مممایکگگشمملکلممم رک گ ممنگک،فهمم کلممم رکایمملکسسمم ا شممو .ک مممایکسممن  سمما

گکسمم لک یهممنک کیلمم کس نممن یظممماچکسهتممایقلمم ک میسمم  کلممم رک ه مممکی ممما»،کسممنگلس

 مو کگک ممایکاضمنف کلمم رکضمتنی کسهتماک م کبمنی کلننمد کرمنهمکیرمد ک لنفایک ایداز  

اسمممیکلمم کگضمم ی کاسمموگک،کیوشمم  کشممد ک ممو ک3468سممنگلسکلمم ک گکیک سمم لک س نوشمم 

سصممت ک،ک مم کسمممونرکا  آممن ممنکگیممو ک،کای آممسک71،«سممند سمماک رکگاکضمممگگیک3498 گک

ک شدکبآ ک  ک س ک  یم .

گاکلمم ک مممایکل ممن کایکیاسمم یلک اممعکازک گکضممتیت ،ک3984 گکسمم کگکژگ مملک،کاگ

،کیوشمم .کای آممسک«بممنیورکاگز کگکیمممزکسممو »ک ممنکعنمموارک،سممومکپممیعک ینمماکلممم  ک ممو 

 ممایکایسمنگکدصمآ کعینماککیکاب صمن  اینرک موگژگاهمن م کسقن آم ک منکتآن ،کبت کازکهمنیز

نًکزسمممنرکلنگای تنعممماگز کپم ادممم .کایممملکاب صمممن  اینرکاگز کگاکیممم کنویمممنرکت سممم ک

شمو کگکس من  کسماکلم یمدکلم ک گکیمیمنرکستن ام ک مبمماگسماکبآتمدا ایک آس کسقوام کانزم

ت ییمممماچک،کیکتمممنگیااهمممن ممم کلتممماکسمن ک،سمماس بیتمم کیمممنگیکاسممم .کای آمممس

ی نممماکازکزسمممنرکتوایمممدک،ک ریک ازکیاسممم یلکسم آممم،کلنانهمممنیک شمممد ک گکستن امممای مممنم

کیرنرک ا .کیکگا اگیکسمسنی  لنانیاکسن  کتنکستن ا ک گکسم آ

یکصممن  کگکهنتمممازکشممدرکیمممزکسممو کشممند شممنهدکهمم ،کی اگسمممسنی  گکشمممایطک

 رکک.گچکاسممم ن نزگامممنیاکهسممم ی کلممم کتملیمممدکاگانییممماکسممممسنی ک گک یهمممنکس  ممم

یک ثن مم کازکسممه کسمممسنییک یاکازکتوایممدکگکت ممنگچکلمم ک گک یهممنکسممه کسمممسنیهنشممند 

لننممدکگکسمماک یرمم میکلسممدک نًیسممتاگز کاضممنفاکگک گکی ی مم کسممو کک، ناممنتمکاسمم  س  یممم

کارک نعم  اگسممسنی  گگیمد.کگبن م کسیمنرکسماکتممیک م ک سم یک ی ممکسمو ل هنشند 
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یاکلم کسمو ک یرم میکهمنتممکسمو  گگک م ک اعیکلم همنازک اعکهنشو کل کسممسنی سا

اگز کیمماکیک یمم ک مممکپنیمم،ک گکی ی مم ،کشممویدکای قممن کپیممداکلننممد.کلنانهممنسمماکگاکسویممد

یک لننممدلمم ک یممنر،ک ک مممکاسممن کیمماکیمممزکسممو کسیممنی یل آسمم،ک اممعکتوایممدیکس ممیل

ک مم کفمممگ ،کیکتوایممدیکاسمم هممنیکتوایممدکگکیمممزکسممو کعتمموساکتتممنساک اعهنهزینمم 

یممنفاک،کاف مدسماکارکات من  اگیکسمممسنی  لم کدمنگاکازکفهم کگکاگا ،کگسمند.کایملکعتمم سما

ک هد.کساک آس کتنهنکشس کتظنهمک رکگاکت ییم،کبنیورکاگز کییس 

 آنفنصممآ ک  ممدک،کامماکلمم کای آممسک مممایکل ممن کسمومک گکیظمممکامف مم ک ممو اگیک ضمتیت

سمماک اتممنرکسن رمممک سولماسوسین اگاممنرکتکوگیمماککNeue Zeit گکک،ازکسمممسکای آممس

 گمکس  سمم نی کیوشمم  کیرممد.کای آممسکفقممطکفمصمم کینفمم کوممماک رکگاکیک شممد.کضممتیت

اچکیقمعکت ییمم،ک« موگ » منکعنموارک،کومماکاویم یک ای آمسک گکایملکیوشم  فماه کلنمد.

ایممممیکتمممدگی اکسفسسمممنچکگکشمممس ،ک ممم ک  مممد3446 ممموگ کازکزسمممنرک حممممارک

ایقآمممن کتسنیسممماک گکلرمممنگگزیکگک،کیکسمممهنساک گکصمممن  کگک نزگامممنیاهنشممممل 

صممن گاچکسمممسنی ک مم کشممس ک،کگک مموگ ک گکبآتمممگکلرممنگگزیکهممنتقویمم کیقممعک نیا

کیکاگگپممنیاک گکگاسمم نیکسنممنف ک مموگ کگاهنسممهنمکگکتقسممی کسسمم  تماچکسیممنرکبممدگچ

ککسنز .ساکگگشل

گاککسمممسنی ل ممن کنهممنگمکک،یک گمکگکسممومهممنپممسکازکل ن ک،ای آممسکبصممدک اشمم 

توسممطک،ک«یکاگز کاضممنفاهنیظمیمم »کایمملکیآممدیک یاسمم یلکگکتنهممنکیسمماک.سن رمممکلنممد

،کیوشمم  کشممد ک ممو .کای آممس،ک3463گکژگ یمم کی3461ژایویمم کییک  گکفنصممآ،کسممنگلس

ک،ک3498 سممنستمکک37 گک ایمملک س نوشمم  ک سممینگک»ک:نگسکیوشمم انفممکم مم کامموگاکسممنگلس

 73.«ا  دایاکگکینب کاس 

یک گمکهممناسممنکاگک ی مممک گکگضمم ی اکیتممو کلمم ک  وایممدکلوشرمماکگاکلمم کگگیکل ن 

توایسمم کیتمماک مممایکل ممن کنهممنگمکییممزکسصمممگنک اگ کگک  مما،کگکسممومکای ممنمک ا  ک ممو 

کلنسآممنًک یممدکنرممتهنی »،کیویسممدسمماکاگک.سمم لک س نوشمم  کگاک مم کسنرمماکدممو ک یس مم کلنممد
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بتم کک، م کایملک ایم ک71.«لمنگک مسمی یک بتم کازک یسم ک  ماک م کیصم ،کدما کشمد کاسم 

،کای آمممسکشنیسممم  ک یمممدکلممم ک ممم کلن وتسمممساکگک میرممم نیل،کازکای رمممنگکل مممن کسممموم

اگک .دوایممدرکدممطکسممنگلسکگکگسزارممنیاکازک رکگاک یممنسوز ،کیتنینممدانرکیسمم کیمموار

لمم .کاسمنکسماک تز کپم ادم   اک  کایملکیوایمنرک ممایکلنگشمنرکازکییمدکدمو  ک سم

ایمملکهتسممنگیک مم کسمممای نمکیمسممید.کفقممطکلن وتسممساک ارمماکازک س نوشمم  کگاکدوایممدکگک

ک پنلنویسکلم .

ای آممسکپیرممنهن کلممم کدوایممدرکگکگسزارممنیاک اممعک ی مممک س نوشمم  ک مم کااکممنیوگک

ک شمممگگک مم کلممنگکگگیک،کلتمماکبتمم کازکسمممس،ک گاینممگکسممام  کشممو .کاگ مسممنگلس

شممد ککایویسمملمم کپممیعکازکایمملکتوسممطکلن وتسممساکپممن  ارمماکازک س نوشمم  کلممم ک

 یتممنگیکسممنی کازک رکشممدکلمم کاگک مم ک سممن  کسممنزیکل ممن کنهممنگمکک، ممو .ک ممنکایمملک ممن 

ک. ام از کسمسنی 

،کیک گمکگکسممومهممنگگیکل ن کگیه ،ک مم سممنگلسیک سمممسنیای آممسک ممنکلممنگکگگیک

سنگکشمنه  م کیمنمکعآم کگک گکیهم کسنمنف کینمتعکلمنگامیکیهمنیاکیما،ک  کینمک گسم ا

ک گاک  کای نمکگسنید.

ک

ک

 هایادداشت
فصمم ک گاز همم کل ممن اکاسمم کلمم ک گکسممن کیک  نضمممک گکگابمم کتمیتممیک .کیوشمم 3

توسممطکای رممنگاچکپمگاممم کزیممدااکگک ثممنگک،کفمیممدگیعکای آممستحمم کعنمموارکک3976

ل من ک م کشمماکزیممکیک شننسمننسک. گکشوگگیکسن  ک م کز منرکفمایسم کسن رممکشمد کاسم 

ک:اس 
Friedrich Engels (sa vie, son Œuvre), Editions du Progrès, Moscou 1976.ک 

تممنکک346صمم حنچککde Marx Engels et le Capitalکتحمم کعنمموارک،فصمم ک گاز همم 

کایم .ایلکل ن کگاک گک مساک814
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