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.-اضا شزرا یا' یروئت  

مراهچ و موس و مود و لوا شخ/  

.Gقث اضCDلع همجرت ی همجرت  سکرام لرا9  

 

  Oکرام شNارگ ی هناخ/اتک HIJزا/

 

 لوا شخب
 

 	تراوتسا زمیج رس
 

 )تورث تبثم شیازفا و هدش هناگیب دوخ زا دوس نیب راک میسقت(

 زا افرص و -دوس لکش رد دوس زا دوب ترابع -هفاضا شزرا اهتارکویزیف زا لبق

 شزرا زا رتالاب یتمیق هب الاک شورف نآ ینعم و دشیم هداد حیضوت هلدابم قیرط

 وا ؛تفرن يرظن تیدودحم نیا زا رتارف یلک روط هب تراوتسا زمیج رس .دوب نآ

 هتفرگ رظن رد تسا هدرک دیلوتزاب یملع لکش رد ار نآ هک يدرف ناونع هب دیاب

 شزرا هک تسین مهوت نیا ياراد تراوتسا .یملع لکش رد :میوگیم نم .دوش

 دوخ تمیق زا رتالاب هب اهالاک شورف زا هک تسا يراد هیامرس درف هب قلعتم یفاضا

 یم نینچ و تسا لئاق زیامت یبسن دوس و تبثم دوس نیب وا .تسا هدروآ تسد هب

 	:دیوگ
 يورین شیازفا هجیتن رد تبثم دوس نیا ؛دنکیمن مک یسک زا يزیچ ،تبثم دوس“
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 ماع ندش هفاضا ای مروت لوصحم و دیآیم تسد هب یکریز زا ای تعنص ،راک

 یبسن دوس نیا ؛دناسریم ررض یسک هب هک تسا يزیچ یبسن دوس … تسالاک

 مهس هب ار يزیچ چیه اما تسا فلتخم ياهشخب نیب تورث سنالاب زا یناسون

 هژیو تیعضو نیا ؛تسا كرد لباق یگداس هب بیکرت … دنکیمن هفاضا یمومع

 هب تسا نکمم شخب ود ره …تسا تبثم اضعب و یبسن اضعب هک …تسا دوس

 زا 1 دلج یسایس داصتقا لوصا( ”.دشاب هتشاد دوجو لدابت کی رد هناگادج روط

 زمیج رس لارنژ هلیسو هب باتک نیا .نارگید و تراوتسا زمیج رس ياهراک

 ،هدش پاچ 1850 لاس رد ندنل رد دلج 6رد وه دش شیاریو ،رسپ تراوتسا

 )276 ات 275 تاحفص

	 
 هنوگچ .”دیآیم دوجو هب یکریز و تعنص ،راک يورین ندش هفاضا زا“ تبثم دوس

 نآ هب خساپ يارب یشالت چیه تراوتسا ؟دیآیم دوجو هب اهزیچ نیا زا دوس نیا

 ماع طیارش و“ مروت و یکریز هب طوبرم دوس نیا ریثات هک يرتشیب یسررب .دنکیمن

 زج هب يزیچ ،بلطم نیا نایب اب تراوتسا هک تسا نآ هدنهدناشن ،تسا ”اهالاک

 دیلوت تردق شرتسگ هجیتن رد هک درادن رظن دم ار یفرصم شزرا زا یمیظع هدوت

 يرادهیامرس دوس زا تبثم دوس نیا هک دنکیم رکف وا .دیآیم دوجو هب راک يورین

 نیا .تسا هلدابم شزرا رد شیازفا کی مزلتسم هراومه هک يروط هب تسا توافتم

 	:دیوگیم وا .دوشیم دییات وا يدعب تاحیضوت اب لماک روط هب ریسفت
 زا فلتخم الماک و دوجوم تیعقاو ناونع هب ار زیچ ود نم اهالاک تمیق دروم رد“

 )244هحفص( ”.نآ زا هدش ادج دوس و الاک یعقاو شزرا …مراد رظن رد رگیدکی

 رگیدکی زا لماک روط هب هک تسا یساسا زیچ ود لماش اهالاک تمیق بیترت نیدب

 تسد هب دوس ،هدش هناگیب دوس یمود و تساهنآ یعقاو شزرا یلوا :دناتوافتم

 	.شورف ینعی ،رگید صخش هب نآ لاقتنا نایرج رد هدمآ
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 هک دیآیم تسد هب ییاهالاک تمیق زا نینچمه یگناگیب زا لصاحِ دوس نیا اا221ا

 تسد زا اب هراومه فرط کی زا ندروآ تسد هب .دنزرایم ناشیعقاو شزرا زا رتشیب

 هب یمومع تورث رد یشیازفا چیه هجیتن رد ،تسا هارمه رگید فرط زا نآ نداد

 شدوخ و تسا یبسن تسا یفاضا شزرا نامه هک دوس ،هجیتن رد .دیآیمن دوجو

 دوجو هب ”فلتخم ياهشخب نیب تورث سنالاب زا یناسون تکرح کی“ نورد زا ار

 حیضوت بیترت نیدب ار هفاضا شزرا هک ار ياهدیا شدوخ تراوتسا .دروآیم

 ياهشخب نیب تورث سنالاب ناسون ” وا يروئت دنچ ره .دنکیم در ،دهدیم

 میسقت هب لاح نیا اب ،دنادیم تیمهامک ار یفاضا شزرا دوخ و تعیبط ،”فلتخم

 ،دوس ریظن فلتخم ياههلوقم دروم رد و فلتخم تاقبط نایم رد یفاضا شزرا

		.دهدیم تیمها ،هراجا و تعفنم

 

 دودحم هدش هناگیب دوس و ”یبسن دوس“ هب ار رادهیامرس دارفا دوس مامت تراوتسا

		:دهدیم حیضوت نینچ ار نآ و دنکیم

 

 هب روشک زا رگراک کی نیگنایم يور هک يراک “ تیمک“ هلیسو هب یعقاو شزرا“

 .دوشیم هبساحم هام کی ای هتفه کی ،زور کی رد ،دریگیم تروص ماع روط

 ندرک نیزگیاج يارب هچ هنیزه ترورض و رگراک درف یگدنز شزرا :ایناث

 رد نیگنایم روط هب دیاب هک وا هفرح هب قلعتم رازبا ]…[و وا یصخش ياههتساوخ

 ات 244 تاحفص عبنم نامه( ”… داوم شزرا … ”:اموس“ …دوش هتفرگ رظن

 .دنکیم صخشم ار لوصحم تمیق تسا هدش هتخانش هک يدروم هس نیا ”.)245

 یعقاو شزرا نیا بیترت نیدب دشاب دروم هس نیا نازیم زا رتمک دیابن تمیق نیا

 هلاسم نیا ]…[ بیترت نیدب .تسا هناخراک دوس ،تسا نآ زا رترب هک هچ نآ .تسا
 ”تسا فارطا طیحم تیعضو يانبم رب تمیق ناسون و دوب دهاوخ اضاقت اب بسانتم
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 يروهرهب شیازفا ،دایز ياضاقت ترورض روهظ و ”)245 هحفص عبنم نامه(

 دوس يانبم رب و دننکیم میظنت ار دوخ تایح ]…[ عیانص …تسا تالوصحم

		)246 هحفص عبنم نامه(“ .دنباییم شرتسگ ینیعم

 

 ،تسا یبسن دوس هراومه "هدننکدیلوت" درفنم رادهیامرسِ دوس هک تسا صخشم

 شزرا زا شیب اهالاک تمیق شیازفا نایم زا هراومه ،تسا هدش هناگیب دوس هراومه

 رگا بیترت نیدب .ناششزرا زا شیبِ شورف زا نینچمه و دیآیم دوجو هب ناشیعقاو

 دهاوخن دوجو يدوس هنوگ چیه دنوش هتخورف ناشدوخ شزرا هب اهالاک همه

 لیصفت هب وا ؛تسا هتشون هراب نیا رد ار صوصخم شخب کی تراوتسا .تشاد

 ”.دننکیم ادیپ ار دوخ ياج هیلوا شزرا رد اهدوس هنوگچ“ :دهدیم حیضوت نینچ

 )11 هحفص 3 دلج عبنم نامه(

	 
 هیرظن قبط رب .دنکیم در ار يراجت و یلوپ متسیس شریذپ فرط کی زا تراوتسا

 شزرا داجیا ثعاب ،نآ زا دوس ندمآ دوجو هب و ناششزرا زا شیب اهالاک شورف وا

 نیا هب وا رگید فرط زا .تسا تورث تبثم شیازفا تقیقح رد هک دوشیم هفاضا

 تمیق هفاضا نیا اما تسین يزیچ درفنم هیامرس دوس هک دنکیم افتکا شاهیرظن

 .راک زا یشان هفاضا شزرا( ندش هنیلا زا شیب تسا يدوس اا222ا ،شزرا زا شیب

 فرط کی زا نتفرگ .تسا یبسن اهنت دوس نیا وا رظن يانبم رب .)مجرتم حیضوت

 ”زا شیب زیچ چیه نآ تکرح هجیتن رد و دوشیم رگید فرط زا ندش مک هب رجنم

		”.تسین فلتخم ياهشخب نیب تورث سنالاب ناسون

 

 	.دهدیم یلام و يراجت متسیس زا ياهنالقاع نایب تراوتسا تمسق نیا رد



 6 

 ،دیلوت طیارش رد هنوگچ دهدیم ناشن هک تسا نیا هیامرس يروئت هب وا تمدخ

 وا )13(.دیآیم دوجو هب راک يورین و نیعم هقبط کی تیکلام نیب ییادج هسورپ

 نآ شیادیپ میقتسم روط هب هک نآ نودب ،دراد هیامرس شیادیپ نیا هب يدایز هجوت

 .دنیبیم گرزب عیانص داجیا طیارش ناونع هب ار هلاسم نیا وا نینچ مه .دنک نایب ار

 هب نینچ مه و ؛دهدیم رارق یسررب دروم زین ار يزرواشک صوصخم هسورپ وا

 رد ییادج هسورپ نورد زا اهنت یتعنص تالوصحم هک دنکیم هجوت یتسرد

 هب ییادج هسورپ نیا تیمسا مادآ ياههتشون رد .دنیآیم دوجو هب يزرواشک

		.دوشیم هتفرگ رظن رد هدش لماک البق هک يرما تروص

 

 هتشون ،هدش هتشون تیمسا مادآ طسوت ندنل رد 1767 لاس رد تراوتسا باتک(

 ي هراب رد قیقحت و 1766 رد رد]تورث عیزوت و يریگ لکش ياهباتزاب[ تگروت

 	).تسا هدش هتشون 1775 رد تیمسا مادآ طسوت للم تورث شزرا و تعیبط
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 مود شخب
 

 	اهتارکویزیف
 

 	شدرگ هزوح زا یفاضا شزرا لصا هراب رد قیقحت لیدبت .1[
 

 شزرا ناینب ناونع هب هراجا نتفرگ رظن رد .میقتسم دیلوت هزوح هب

 ]یفاضا

 یتمدخ نیا .تساهتارکویزیف یساسا راک يزاوژروب نارود رد هیامرس لیلحت

 هجرد رد .تسا هدرک نردم یسایس داصتقا یعقاو ردپ هب لیدبت ار اهنآ هک تسا

 سپس و هدمآ دوجو هب ،هیامرس هک يروط هب فلتخم يدام ءازجا لیلحت لوا

 ار اهتارکویزیف رکف ناوتیمن .دوشیم لح راک يهسورپ نایرج رد هیامرِس دوخ

 دروم رد .درک شنزرس ،دوجوم يدام لاکشا نیا هراب رد ناشیاهتیقفوم يهمه اب

 ادج لکش رد ار نآ اهنآ هک هیامرس دننامه - هریغ و ماخ داوم ،رازبا ریظن -یلیاسم

 یم ناشن ار دوخ يرادهیامرس دیلوت رد هک هنوگ نآ ،دندیدیم یعامتجا طیارش زا

 و ماع روط هب راک هسورپ زا ییاهناینب اهنآ هک یلکش رد هملک کی رد ؛دهد

 ،دیلوت يرادهیامرس لکش ،بیترت نیدب و – دنتسه ناشیعامتجا لکش زا لقتسم

 دیلوت يزاوژروب لاکشَا اهتارکویزیف يارب .تسا دیلوت یعیبط و یتاذ لکش

 هناهاگآ كرد هب طوبرم هلاسم نیا .دنوشیم رهاظ یعیبط لاکشَا ناونع هب اترورض

 نامه :تسا هعماج یکیژولویزیف ياهلکش ،لاکشَا نیا دندوب دقتعم هک دوب نانآ

 زا لقتسم هک یلاکشَا ،دنیآیم دوجو هب دیلوت دوخ یعیبط ناینب زا لاکشَا هک هنوگ

		.دنتسه هریغ و اهتسایس و دارفا تساوخ
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 کی نیعم يدام نیناوق هک تسا نآ هب طوبرم اهنت لکشم دنتسه يدام نیناوق اهنیا

 رد هک تسا هدش هتفریذپ مکاح قلطم نوناق کی ناونع هب یعامتجا خیرات هلحرم

 و دراد يدام ساسا هک یلیلحت نینچ نآ رب هوالع .تسا نامه هعماج لاکشَا مامت

 یصاخ تیعضو رد ار نانآ ،هدمآ دوجو هب راک هسورپ نورد رد هیامرس نآ قبط رب

 هب شدرگ رد هیامرس هک دندرک يراذگهیاپ ار یلاکشَا اهتارکویزیف .دهدیم رارق

 ياهمان نامز نآ رد اهنآ دنچ ره ،ریغتم هیامرس ،تباث هیامرس( دریگیم دوخ

 دیلوتزاب هسورپ و شدرگ هسورپ نیب هطبار ماع روط هب و )دنداد نآ هب يرگید

 	)14( .تشگ میهاوخ زاب شدرگ تمسق رد شخب نیا هب ام .هیامرس
 رد .تسا هدرب ثرا هب ار اهتارکویزیف ثاریم تیمسا مادآ یلصا هلاسم ود نیا رد

 بیکرت يارب تسا یعازتنا تالوقم ندرک صخشم هب دودحم وا تمدخ هطبار نیا

 هک یتالوقم نامه .دهدیم زیامتم تالوقم هب وا هک یتباث ياهمان زا يرتگرزب

		.دندوب هدروآ دوجو هب ار اهنآ ناشلیلحت رد اهتارکویزیف

 

 هب يرادهیامرس دیلوت شرتسگ ساسا )15( میدید هتشذگ رد هک نانچ مه اا223ا

 ،راک طیارش ربارب رد ،تسا نارگراک هب قلعتم یئالاک هک تسا راک يورین ماع روط

 نارگراک راک زا لقتسم روط هب و دنتسه هیامرس لکش رد هک ییاهالاک ناونع هب

 يدایز تیمها زا الاک کی ناونع هب ،راک يورین شزرا نییعت .دنراد دوجو

 يرورض لئاسو دیلوت يارب هک تسا يراک نامز لداعم شزرا نیا .تسا رادروخرب

 یقاب يارب یگدنز يرورض لئاسو تمیق ای تسا راک يورین دیلوتزاب يارب یگدنز

 فالتخا هک تسا هیاپ نیا رب اهنت هلاسم نیا .رگراک کی ناونع هب رگراک ندنام

 هدهاشم لباق ،دروآیم دوجو هب راک يورین هک یشزرا و راک يورین شزرا نایم

 .درادن دوجو رگید ياهالاک رد هک یفالتخا – تسا
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 يرادهیامرس دیلوت لیلحت شاهفیظو هک نردم یسایس داصتقا ناینب بیترت نیدب

 نازیم ناونع هب ،صخشم ما ناونع هب راک يورین شزرا روصت زا تسا ترابع ،تسا

 	.تسا صاخ دروم ره رد یکیتارپ دوجوم تقیقح رد هک هنوگ نامه - نیعم
 .دهدیم لیکشت ار اهتارکویزیف يروئت یساسا روحم قیقد روط هب دزمتسد لقادح

 تعیبط دنتسناوتن هک دنچره .دننک يراذگهیاپ ار هلاسم نیا هک دناهدش رداق اهنآ

 لئاسو يوررض تمیق رد راک يورین شزرا نیا اریز .دنسانشب ار شزرا دوخ

 هجیتن رد .تسا هداد ناشن فرصم شزرا زا ینیعم لقادح ناونع هب ار دوخ ،یگدنز

 دناهتسناوت اهنآ ،شزرا تعیبط ناونع هب نشور ریسم کی رد نتفرگ رارق نودب

 تاقیقحت رد رما نیا هک دوب يرورض بیترت نیدب .دننک كرد ار راک يورین شزرا

 دروم رد اهنآ رگا ن،آ رب هوالع .دوش هتفرگ رظن رد یشزرا اب هلئسم ناونع هب اهنآ

-دناهدش هابتشا راچد رییغت لباقریغ عوضوم ناونع هب دزمتسد لقادح نتفرگ رظن رد

 هب هک نآ هن و هدش نیعم تعیبط هلیسو هب لماک روط هب اهنآ رظن رد هک يزیچ -

 يارب یمهم عوضوم دوخ يدوخ هب هک يزیچ ،یخیرات هعسوت زا ياهلحرم هلیسو

 ریثات تحت ار اهنآ جیاتن تحص هجو چیه هب هلاسم نیا –تسا ولج هب ماگ نتشاذگ

 دوجو هب هک یشزرا و راک يورین شزرا نیب فالتخا هک هنوگ نامه .دهدیمن رارق

 یگتسب ،دوش هتفرگ رظن رد رتمک ای رتشیب هاوخ هک یشزرا هب ،یلک روط هب دروآیم

 	.درادن
 هزوح هب ،شدرگ هزوح زا یفاضا شزرا ساسا هب ار ناشتاقیقحت اهتارکویزیف

 يرادهیامرس دیلوت لیلحت يارب ار یناینب بیترت نیدب و دنداد يرست دیلوت میقتسم

 .دندرک يراذگهیاپ

	 
 دلوم ،راک اهنت هک دندرک يراذگهیاپ ار یساسا لصا نیا ،یتسرد هب الماک اهنآ

 دیلوت نایرج رد راک بیترت نیدب .تسا یفاضا شزرا دجوم راک هک نیا و تسا
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 نیاربانب .دروآیم دوجو هب ،تسا نآ فرصم شزرا هک هچ نآ زا رتشیب یشزرا

 شزرا هک یلاح رد دیآیم تسد هب هدش فرصم داوم ریاس و ماخ داوم شزرا

 داجیا اهنت صخشم روط هب یفاضا شزرا نیا .تسا دزمتسد لقادح ربارب راک يورین

 رتالاب و رتشیب رادهیامرس هب ار نآ راک يورین هدنراد هک تسا راک یگدوزفا زا هدش

 	.تسا هداد هئارا ،هدرک تفایرد دزمتسد نآ ربارب رد هک يراک لداعم زا
 شزرا زونه اهنآ اریز ،هدشن هئارا اهتارکویزیف طسوت لکش نیا هب هلاسم نیا اما

 دنترابع هک ياهداس لوصا - دندوب هدرکن ریبعت دوخ هداس لوصا هب یلک روط هب ار

		.راک نامز ای راک يورین تیمک زا

 

 اهنآ یمومع هاگدید ریثات تحت اترورض ،هلاسم نیا حیضوت رد اهنآ هویش اا224ا

 ار یناسنا دوجوم هعماج تیلاعف زا ینیعم عون هک یهاگدید تسا شزرا تعیبط زا

 عاونا و تعیبط نیمز –تسا هتفای بیکرت يدام ءایشا زا اما درادن رظن رد )راک(

		.يدام ءایشا زا یفلتخم

 

 تسا ترابع هک –نآ هلیسو هب هدش داجیا شزرا و راک يورین شزرا نیب فالتخا

 هدننکفرصم يارب هک يراک يورین دیرخ هلیسو هب هدش داجیا یفاضا شزرا زا

 رتملسم و رتصخشم یسوسحم الماک روط هب –تسا هدش نیمات راک يورین نآ

 .دیلوت هیلوا ياههخاش و يزرواشک رد ،دیلوت ياههخاش مامت رد ،دوشیم رهاظ

 دنکیم يرادیرخ رگید لاس ات لاس کی زا راک يورین هک یتشیعم لئاسو هعومجم

 وا هک تسا یتشیعم لئاسو عومجم زا رتمک درخیم هک یگدنز مزال داوم مامت ای

 درم رگراک هک دسریمن رظن هب امیقتسم ماع روط هب ،هاگراک رد .دنکیم دیلوت

 هب شا هشاعا لئاسو زا رت هفاضا یشزرا هک نآ ای دنکیم دیلوت ار هشاعا لئاسو

 لامعا هک یلاح رد درذگیم شورف و دیرخ نورد زا هسورپ .دروآیم دوجو
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 نآ كرد يارب یلک روط هب شزرا لیدبت و دوشیم ماجنا شدرگ زا یعونتم

 شزرا شیازفا رد میقتسم روط هب ار شدوخ هلاسم نیا يزرواشک رد .تسا يرورض

 شزرا نیا هک تسا هدش دیلوت فرصم شزرا تروص هب هک دهدیم ناشن یفرصم

 هک نآ نودب ناوتیم بیترت نیدب و دوشیم يرادیرخ راک بحاص هلیسو هب

 ینشور كرد نودب و درک نشور ار رما نیا تشاد ماع روط هب شزرا زا یلیلحت

 فرصم شزرا هب شزرا هک تسا یماگنه نیا .تخادرپ نآ هب ،شزرا تعیبط زا

 .دوشیم لیدبت یگدنز يارب يرورض داوم هب ماع روط هب سپس و دباییم شهاک

 اهنت نیا اریز تسا دلوم راک ،يزرواشک راک طقف اهتارکویزیف يارب بیترت نیدب

 تسا شزرا هفاضا لکش اهنت هراجا و دنکیم یفاضا شزرا داجیا هک تسا يراک

 شیازفا ار هشاعا يارب مزال داوم تعنص رد رگتعنص .دنسانشیم اهنآ هک

 داوم هعومجم –داوم .دهدیم رییغت رگید لکش هب یلکش زا ار نآ طقف وا دهدیمن

 	.تسا يزرواشک داوم اهتارکویزیف رظن زا - هشاعا يارب زاین دروم
 دنکیم هفاضا یگدنز مزال داوم هب ار شزرا راک يورین هک تسا تسرد هلاسم نیا

 زا :شدوخ راک زا هدش دیلوت ياهشزرا قیرط زا هکلب دوِخ راک قیرط زا هن اما

 ربارب هک دنکیم فرصم شراک نایرج رد وا هک ياهشاعا لئاسو هعومجم قیرط

 يزرواشک راک اریز .دنکیم تفایرد يزرواشک زا هک يدزمتسد لقادح اب تسا

 راک هک یشزرا هفاضا لکش ،دوشیم هتفرگ رظن رد دلوم راک يورین اهنت ناونع هب

 شزرا لکش اهنت ناونع هب ،هراجا ینعی ،دنکیم ادج یتعنص راک زا ار يزرواشک

		.دوشیم هتفرگ رظن رد یفاضا

 

 يارب ،تسا نآ زا يا هخاش اهنت هراجا هک ،یعقاو ینعم هب هیامرس دوس بیترت نیدب

 زا یعون اهنت اهنآ يارب دوس .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن اهتارکویزیف

 و دوشیم تخادرپ نیمز نابحاص هلیسو هب هک تسا يرتالاب ياهدزمتسد

 هب دیلوت هنیزه دراو بیترت نیدب و( دننکیم فرصم دمآرد ناونع هب نارادهیامرس
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 شیازفا نیا ؛)تسا يداِع رگراک دزمتسد لقادح دننامه هک دوشیم یبیترت نامه

 هک يرادهیامرس ،دوشیم رادهیامرس یفرصم ياههنیزه دراو هک ماخ داوم شزرا

 دیلوت هب ار ماخ داوم هک ،تسا دیلوت دلوم هک تسا یفرصم ،تسا رگتعنص نامه

		.تسا هدرک لیدبت دیدج

 

 هلیسو هب - تعفنم زا يرگید هخاش -لوپ دوس لکش رد یفاضا شزرا اهتنا رد

 ار نآ هک ،ریپ يوباریم دننامه ییاهتارکویزیف ،دش حرطم اهتارکویزیف زا یشخب

 TORGOT( تاگروت رگید فرط زا .دنتسنادیم تعیبط فلاخم و يراوخابر

 نیا هیجوت )م. مهدزناپ ییول يداصتقا ریدم 1781-1727 يوسنارف نادداصتقا

 ار نیمز دناوتیم رادهیامرس لوپ هک دروآیم تسد هب یتیعقاو قیرط زا ار تکرح

 دهدیم ار هزاجا نیا وا هب شایلوپ يهیامرس بیترت نیدب و ،تسا هراجا نیا و درخب

 ،دنک بسک ار دوس نآ دناوتیم هک هنوگ نامه .دروآ تسد هب ار یفاضا شزرا هک

 تسا نآ هیضق موهفم بیترت نیدب .دنک نیمز تیکلام هب لیدبت ار هیامرس نآ رگا

 هدرکن دیلوت یفاضا شزرا نینچ مه و تسا هدرکن داجیا يدیدج شزرا تعفنم هک

 نابحاص هلیسو هب یفاضا شزرا زا یشخب ارچ هک دهدیم حیضوت اهنت نیا ؛تسا

 ادیپ تعفنم لکش هب نارادهیامرس لوپ تمس هب ار دوخ هار و دوشیم بسک نیمز

 اا 225ا تسا هدش هداد حیضوت رگید ياههنیمز رد هک هنوگ نامه تسرد ،دنکیم

 لکش رد و دربیم هار یتعنص هیامرس تمس هب یفاضا شزرا نیا زا شخب کی ارچ

 اهنت .تسا دلوم راک اهنت يزرواشک راک يورین اریز .دهدیم ناشن ار دوخ دوس

 يزرواشک راک هک یفاضا شزرا لکش .دنکیم دیلوت یفاضا شزرا هک تسا يراک

 یفاضا شزرا ماع لکش ،دنکیم ادج هراجا دننام ،راک رگید ياههخاش مامت زا ار

 یفلتخم تالوقم افرص ،)profit( تعفنم و یتعنص )interest( دوس .تسا

 ناتسد هب نیمز نابحاص ناتسد زا ینیعم مهس و ،دننکیم میسقت ار هراجا هک دنتسه

 نانادداصتقا هک تسا يرظن فلاخم امیقتسم هیرظن نیا .دوشیم لقتنم تاقبط ریاس
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 دوس امیقتسم اهنآ اریز .دناهدرک نایب ،دنوشیم عورش تیمسا مادآ اب هک يدعب

 هیامرس هب اساسا و تسا یفاضا شزرا هک دنریگیم رظن رد یلکش هب ار یتعنص

 یساسا ماع لکش ناونع هب نیاربانب .یفاضا شزرا زا تسا یلکش و دراد صاصتخا

 رظن رد یتعنص دوس رب عرف ناونع هب ار هراجا و تعفنم اهنآ - یفاضا شزرا

 دوشیم میسقت فلتخم تاقبط نایم یتعنص dهیامرس هلیسو هب هک يزیچ ،دنریگیم

 هتفگ البق هک یلیالد رب هوالع .دننکیم بحاصت ار یفاضا شزرا اکرتشم اهنآ و

 شزرا داجیا هک تسا يراک يورین يزرواشک راک يورین هک تفگ ناوتیم – دش

 .تسا نآ شدرگ هسورپ زا يادج و دوشیم رهاظ نآ رد سوملم لکش هب یفاضا

 ار اهتارکویزیف رظن هطقن هک دراد دوجو يرگید هجوت لباق لئاسم زا يرامش -

		.دهدیم حیضوت

 

 دوشیم رهاظ یلصا لماع نیموس ناونع هب يزرواشک هراجا هک رطاخ نیا هب ،لوا

 هکنآ ای ،دوشیمن تفای تعنص رد هک تسا یفاضا شزرا زا یلکش ناونع هب و

 شزرا زا رتالاب و رتارف هک تسا هدوب یفاضا شزرا نیا ،دراد یلاقتنا هبنج افرص

 ،تسا یفاضا شزرا لکش نیرتحضاو و نیرتلمتحم و تسا )تعفنم( یفاضا

 تنارآ لراک هک روط نآ .دوشیم لیدبت مود يورین هب هک تسا يایفاضا شزرا

 )462-461 هحفص 1845لاس وناه پاچ( تعیبط راک باتک رد مهم نادداصتقا

 داجیا نیمز زا هراجا هلیسو هب شزرا“ هک تسا نیا “يزرواشک زا روظنم“ :دیوگیم

 نآ زا رتارف هک یشزرا ؛دوشیمن هدید تراجت و تعنص رد هک يزیچ دوشیم

 	“دنک نیزگیاج لماک روط هب ار هدش هتفرگ راک هب هیامرس و راک هک تسا يزیچ

 هب اهتارکویزیف هک روط نآ – هبساحم زا یجراخ تراجت ندراذگ رانک :مود

 يزاوژروب هعماج زا یعازتنا يهعلاطم کی رد دناوتیم ،دناهداد ماجنا ار نآ یتسرد

 ریاس و اههاگراک رد یتعنص نارگراک زا يرامش هک تسا صخشم - .دریگ ماجنا
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 نادرم“ –دنتسه ادج يزرواشک زا لماک روط هب و دنتسه راک هب لوغشم اهناکم

 زا یهوبنا هلیسو هب –دنکیم يراذگمان ار اهنآ تراوتسا هک روط نآ ”دازآ
 فرصم زا رتارف ار اهنآ هعرزم رگراک هک دنوشیم هیذغت يزرواشک تادیلوت

		.دنکیم دیلوت شایصخش

 

 یقاب يزرواشک راک نودب هک صاخشا نآ زا يدادعت تبسن هک تسا صخشم“

 ”دنوش هتفرگ هزادنا يزرواشک يدیلوت ياهورین هلیسو هب الماک دیاب دناهدنام

 	)160-159 هحفص ،1831 ندنل ،تورث میسقت باتک رد ناج دراچیر(
 نیا رد( دهدیم لیکشت ار یعیبط هیاپ یفاضا شزرا يارب يزرواشک راک نیا رب انب

 يارب نینچ مه هکلب شدوخ هزوح رد طقف هن )16 یلبق تشاددای هب دینک هاگن هراب

 نآ هلیسو هب هک یفاضا شزرا يارب نینچمه و راک رگید لقتسم ياههخاش مامت

 شزرا ناگدننکداجیا هب دیاب اجنیا رد هک تسا صخشم .دوشیم داجیا اههخاش

 نامز و صخشم راک تروص هب ،شزرا دوجو هک هنوگ نامه هب .دوش هجوت یفاضا

 	.شیاهيریگهزادنا اب یعازتنا راک هن و دوشیم هتفرگ رظن رد نیعم روط هب راک
 راک يورین هب هتسباو ،قلطم هکلب یبسن طقف هن ،یفاضا شزرا مامت :موس اا226ا

 دسرب شرتسگ زا ياهلحرم نانچ نآ هب راک يورین دیلوت رگا .تسا نیعم يدیلوت

 هن دنک راک شدوخ یگدنز لئاسو هزادنا هب صخشم راک نامز رد رگراک کی هک

 چیه تروص نیا رد ،تسا يرورض شدنام هدنز يارب هک یمزال رادقم زا رتشیب

 يورین شزرا نیب یلک روط هب یفالتخا چیه و تشاد دهاوخن دوجو یفاضا شزرا

 نینچ مه و یفاضا راک ناکما .دیآیمن دوجوب دنکیم داجیا هک یشزرا و راک

 طئارش .دیآیم دوجو هب راک يورین هلیسو هب دیلوت نایرج رد یفاضا شزرا داجیا

 دناوتیم و دروآیم مهارف ار راک يورین زا رتشیب یشزرا داجیا ناکما راک دیلوت

 دیلوت ،دراد جایتحا نآ هب یگدنز نایرج رد هک راک يورین ياهزاین زا شیب يزیچ

 هک دروآیم دوجو هب ار دیلوت زا یحطس هک تسا دیلوت نیا تقیقح رد و دنک
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 رد ام هک هنوگ نامه هب - دشاب لوا دیاب و ،دشاب زاغآ هطقن هنیمزشیپ دناوتیم

 راک رد ار شدوخ روهظ یفاضا شزرا دیلوت نیا - میدرک هدهاشم مود تمسق

 ینعی تسا تعیبط هیده ناونع هب نآ روهظ بیترت نیدب .تسا هداد ناشن يزرواشک

 نازیم شیپ تقو یلیخ زا يزرواشک رد بیترت نیدب .تسا تعیبط دلوم يورین

 نورد زا رشب راک يورین شیازفا –دراد دوجو یعیبط ياهورین يراکمه زا یعیسو

 هتفرگ ماجنا کیتاموتا روط هب هک تسا تعیبط ياهورین زا یشکهرهب و دربراک

 دندش رهاظ اهروتکافونام رد یعیسو حطس رد تعیبط يورین زا يروهرهب نیا .تسا

 شرتسگ رد ینیعم هلحرم .دنداد ناشن ار دوخ گرزب عیانص شرتسگ اب اهنت و

 هدننکداجیا ،رگید يروشک رد ای و ضورفم روشک کی رد هاوخ يزرواشک

 یفاضا شزرا ،هطقن نیا هب ندیسر ماگنه .تسا هیامرس شرتسگ يارب ییاههیاپ

 - تارکویزیف هتسجرب زادرپهیرظن کی – ناناچوب( دوشیم قبطنم یبسن اب قلطم

 ناشن دنکیم یعس هک اجنآ .دنکیم نایب تیمسا مادآ رظن لباقم رد ار هلاسم نیا

 	).دش نردم یتعنص ياهرهش روهظ هب رجنم يزرواشک شرتسگ هک دهد
 هلاسم نیا هب ار اهنآ هک تساهتارکویزیف مهم و صاخ طیارش بیترت نیدب :مراهچ

 ندش تسد هب تسد و شدرگ زا یشان یفاضا شزرا و شزرا هک تسا هدناشک

 و اهتسیلتناکرم اب هلباقم اب اترورض اهنآ .تسا دیلوت زا یشان هکلب تسین

 ار لباقت نیا و دندرک زاغآ ار ناشتارظن )م ،لوپ تیمکاح نارادفرط( اهيراتینوم

 رد نآ زا لقتسم و شدرگ زا ادج لماک روط هب تسناوتیم هک دیلوت هخاش نآ اب

 هن هلدابم هنیمز شیپ تارظن نیا هک دشاب ادج هلدابم زا نینچ مه و دوش هتفرگ رظن

 	.تفرگیم رب رد زین ار تعیبط و ناسنا نیب هلدابم هکلب دوب ناسنا و ناسنا نیب اهنت

 ياوتحم و متسیس یلادوئف هتسوپ :اهتارکویزیف متسیس رد داضت .2[

 ]یفاضا شزرا یگناگود ؛يزاوژروب
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 تقیقح رد .دوشیم هدهاشم اهتارکویزیف متسیس رد ییاهداضت بیترت نیدب

 و درک لیلحت ار يرادهیامرس دیلوت هک دوب یمتسیس نیلوا اهترکویزیف متسیس

 نورد رد هک نیا و دوشیم دیلوت نآ رد هیامرس هک تسا یطیارش رگنایب

 ینورد یعیبط نیناوق ناونع هب ار نآ و دوشیم دیلوت هیامرس هنوگچ يرادهیامرس

 تسا یلادوئف متسیس يزاژروب دیلوتزاب تیعضو نیا رگید فرط زا .دنادیم دیلوت

 رد هک یتعنص ياهاضف رد و ؛دنکیم يزاسزاب ار نیمز تیکلام تیمکاح طیارش و

 ياههخاش ناونع هب ،تسا هتفای شرتسگ هنالقتسم اب نیلوا يارب هیامرس نآ نورد

 رد يزرواشک فرص دئاوز ناونع هب ار اهنآ و دنایامنیم راک يورین يدیلوتریغ

 تسا راک زا نیمز تیکلام ییادج ،هیامرس شرتسگ يارب طرش نیلوا .دریگیم رظن

 هک تسا لقتسم يورین کی ناونع هب راک يورین نیزاغآ طرش ،نیمز دوجو -

 نیدب .تسا راک يورین لباقم رد و تسا نآ زا ادج ي هقبط رایتخا رد رابجالاب

 دنریگیم رظن رد نیمز نارادهیامرس ناونع هب ار نیمز نابحاص اهتارکویزیف بیترت

 رظن هطقن زا مسیلادوئف .دنهدیم صاصتخا دوخ هب ار یفاضا شزرا هک

 هب يزرواشک ؛دوشیم هداد حیضوت و هدش هدیشک ریوصت هب يرادهیامرسِ دیلوت

 هک - يرادهیامرسِ دیلوت هک يروط هب دنکیم هفیظو ماجنا دیلوت زا ياهخاش ناونع

 لاح نیع رد .دوشیم رهاظ یعیسو تروص هب -تسا یفاضا شزراِ دیلوت زا ترابع

 ار مسیلادوئف رهاظ تروص يزاوژروب هعماج و تسا يزاوژروب هدنزاس مسیلادوئف

		.دهدیم هئارا

 

 بیرف فارشا نایم رد ار )QUESNY( ینساک رتکد نارادفرط ،رهاظ تروص نیا

 يدعب ناگدنیامن نایم رد .رالاسردپ و سوهلاوب ریپ يوباریم دننامه یناسک ،داد

 الماک یگتخیمآ مهرد )TURGOT( تگروت صوصخ هب اا227ا اهتارکویزیف

 يدیدج يرادهیامرس هعماج ناونع هب ار دوخ کیتارکویزیف متسیس و تفر نیب زا

 نیا بیترت نیدب .تسا هدش مکاح یلادوئف هعماج بوچراچ رد هک داد ناشن
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 هویش زا ار دوخ هار هک دمآ دوجو هب ياهرود رد يزاوژروب هعماج رد یگنهامه

 يروشک رد دوب هسنارف رد تیعضو نیا نیزاغآ هطقن .درکیم ادج الماک یلادوئف

 يدرونایرد و تراجت ،عیانص هک ناتسلگنا رد هن و دوب طلسم نآ رد يزرواشک هک

 رد ،دوب فوطعم شدرگ هب هجوت یعیبط روط هب ریخا روشک رد .دوب طلسم نآ رد

 دریگیم تروص ینامز اهنت الاک دیلوت .دروآیم دوجو هب شزرا روشک نیا تقیقح

 هک هنوگ نامه بیترت نیدب .دوش رهاظ ،لوپ تروص هب ،یمومع یعامتجا راک هک

 طوبرم شزرا نازیم هب هکلب دوشیمن شزرا لکش هب طوبرم هلاسم تسا صخشم

 	.تسا
 تراوتسا هک یبسن دوس زا تسا ترابع هک -تیکلام بلس دوس ،شزرا شیازفا و

 شزرا رگا اما .دنکیم بلج ار رظن هک تسا يزیچ نامه – درک فیصوت ار نآ

 نآ هب زیچ ره زا لبق هک تسا يرورض ،دوش داجیا دیلوت ياضف دوخ رد یفاضا

 نآ شدرگ يور رب هنالقتسم روط هب یفاضا شزرا هک میزادرپب يدیلوت هخاش

 رد یماگشیپ بیترت نیدب .تسا يزرواشک نامه هک ،تسا هدش يراذگهیاپ

 نیا هب طوبرم ياههدیا .دنتسه مکاح يزرواشک رد هک تسا ییاهروشک

 دنداد هئارا اهنآ هک یمیدق ياههتشون رد هدنکارپ لاکشَا تروص هب اهتارکویزیف

 تربلاگزوب ياههتشون رد لاثم يارب یشخب هک ،هدش يزیرهیاپ

)BOISGUILLEBERT( ییاهتارکویزیف اهنت نیا اما .تسا هسنارف دوخ رد 

 	.تفای شرتسگ ،کیتارکویزیف متسیس تخاس هرود کی رد ناشیاههدیا هک دندوب
 .تسا دزمتسد لقادح هب هتسباو يرورض ياهزاین رطاخ هب يزرواشک راک يورین

 نامه ،تسا هراجا نامه هک تسا یشیازفا ،يرورض ياهزاین نیا زا شیب يدیلوتزاب

 - ،تعیبط ینعی راک یساسا طیارش نابحاص هلیسو هب هک ،تسا هفاضا شزرا

 :هک تسین نیا زا ترابع دنیوگیم اهنآ هک هچنآ بیترت نیدب .دوشیم بحاصت

 یشزرا ؛دننکیم راک ناشراک يورین دیلوتزاب يارب مزال راک نامز زا شیب نارگراک

 رد راک يورین هک نآ ای ؛تسوا راک يورین شزرا زا شیب دنکیم دیلوت رگراک هک

 هب وا هک تسا يراک يورین تیمک زا رتگرزب هک دهدیم هئارا يزیچ يراک هرود
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 نازیم :هک تسا نیا دنیوگیم اهنآ هچ نآ اما .دنکیم تفایرد دزمتسد لکش

 شزرا نازیم زا رتمک دنکیم فرصم دیلوت هرود یط رد رگراک هک یفرصم شزرا

 یفاضا شزرا زا یشیازفا کی بیترت نیدب و دنکیم داجیا وا هک تسا یفرصم

 تهج زاین دروم نامز يارب اهنت رگراک هک یماگنه – .دوشیم هتشاذگ رانک

 اما دیآیمن دوجو هب یشیازفا هنوگ چیه ،دنکیم فرصم شراک يورین دیلوتزاب

 ار ناکما نیا نیمز يدیلوت ناوت هک دناهدش زکرمتم ياهطقن هب اهنت اهتارکویزیف

 رد ینیعم تیفیک هک ،شیراک زور رد ،راک يورین هدنراد هک دروآیم دوجو هب

 همادا تهج مزال داوم فرصم يارب هک هچ نآ زا شیب ،تسا هدش هتفرگ رظن

 تعیبط هیده ناونع هب بیترت نیدب یفاضا شزرا .دنکیم دیلوت ،دراد زاین یگدنز

 ياههناد -کیناگرا داوم زا یتیفیک نیعم يراکمه بیترت نیدب ،دوشیم رهاظ

 يرتشیب کیناگرا ریغ داوم ات دزاسیم رداق ار راک يورین -ناویح يدادعت ،یهایگ

		.دنک لیدبت کیناگرا هب ار

 

 ربارب رد ات دوشیم هداد نیمز بحاص هب هک تسا ياهیطع نیا رگید فرط زا

 راک يورین يارب وا .دوش رهاظ رادهیامرس کی ناونع هب راک يورین بحاص

 هئارا الاک مان هب يزیچ وا هب راک يورین بحاص ،ربارب رد و دنکیم تخادرپ

 ار يرتگرزب شزرا هکلب دنکیم تفایرد یلداعم زیچ طقف هن وا ربارب رد و ،دهدیم

 .تسا هدش یشان راک يورین نیا نتفرگ راک هب زا هک دهدیم صاصتخا شدوخ هب

 ضرف ملسم هلدابم نیا رد شدوخ راک يورین زا رگراک يدام طیارش ندش هناگیب

 هب هک دسریم ياهلحرم هب وا اما تسا لادوئف نیمز بحاص ،زاغآ هطقن .تسا هدش

 هک یسک ،اهالاک لماک کلام کی ناونع هب ،دوشیم رهاظ رادهیامرس ناونع

 و دزاسیم هدافتسا لباق شراک يارب رگراک اب هلدابم رد ار اهالاک فرصم دربراک

 دنکیم تفایرد لداعم زا شیب ياهفاضا هکلب دنکیم تفایرد ار نآ لداعم اهنت هن

 اجنیا رد .تسا هدرک تخادرپ الاک کی ناونع هب ار راک يورین لداعم وا اریز
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 رگید نابز هب .دنکیم دروخرب الاک کی بحاص دننامه دازآ راک يورین اب امرفراک

 متسیس هک نیا نتفرگ رظن رد اب .تسا رادهیامرس کی اساسا نیمز بحاص نیا

 زا رگراک ییادج بیترت نیدب ،تسا هدز هلاسم نیا رد ار دوخ كرام یتارکویزیف

 دیلوت و يرادهیامرس دیلوت اا 228 ا يارب یساسا طرش نیمز تیکلام زا و نیمز

		.تسا هیامرس

 

 کلمت هلیسو هب یفاضا شزرا هک دوب راب نیلوا نیا :متسیس نیا رد اهداضت نیا رب انب

 يانبم رب بحاصت نیا حیضوت تقیقح رد و دش هداد حیضوت نارگید راک يورین

 ناونع هب یلک روط هب شزرا ندید يانعم هب هلاسم نیا اما ؛دش هداد اهالاک يهلدابم

 .دشاب یفاضا راک ناونع هب یفاضا شزرا هک نیا و تسین یعامتجا راک زا یلکش

 هلیسو ناونع هب افرص ،فرصم شزرا ناونع هب افرص ار شزرا رکفت نیا سکعرب

 راک هب هک دریگیم رظن رد تعیبط زا ياهیده ناونع هب ار شزرا و ،یگدنز يدام

 تیمک ،کیناگرا داوم زا هدش هئارا تیفیک هک تسا ییاج رد نیا و ددرگ یمرب

 –دنکیم شخب شخب ار هراجا رکفت نیا فرط کی زا .دهدیم هئارا ار يرتگرزب

 شزرا هب ار نآ و ،یلادوئف مخ و چیپ رد –تسا نیمز تیکلام يداصتقا لکش نیا

 رگید فرط زا .دیآیم تسد هب رگراک دزمتسد زا هک هداد شهاک فرص یفاضا

 زا هک ياهنوگ هب ،دوشیم هداد حیضوت یلادوئف ریسم رد اددجم یفاضا شزرا نیا

 .یعامتجا طباور زا هن ،كاخ اب اهناسنا طابترا زا ،هعماج زا هن و هدمآ نوریب تعیبط

 مزال داوم هب بیترت نیدب و دوشیم فرصم شزرا هب لیدبت افرص شدوخ شزرا

 کمک اهتارکوزیف هب يدام يهشاعا نیا رد اددجم هچ نآ اما ،یگدنز يارب

 ؛هدش فرصم هچنآ زا رتارف دیلوت فرصم شزرا شیازفا –تسا نآ تیمک دنکیم

 هلدابم شزرا ،رگیدکی اب فرصم ياهشزرا یمک تابسانم افرص هک انعم نیا هب

 	.دوشیم طوبرم راک نامز هب تیاهن رد هک ،تساهنآ فرص
 نورد زا يرادهیامرس هک تسا یلاح رد و تسا دیلوت يرادهیامرس داضت اهنیا مامت
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 هب لیدبت ریسم رد اهنت ار شدوخ یلادوئف هعماج و دیآیم نوریب یلادوئف هعماج

 –تسا هدرکن فشک ار شدوخ صوصخم لکش زونه اما ،دهدیم رارق يزاوژروب
 دزاسیم هاگآ ،یبهذم لکش نورد رد ار شدوخ ادتبا هک ياهفسلف دننامه يزیچ

 رد رگید فرط زا لاح نیع رد ،دنکیم بیرخت ار بهذم رگید فرط زا سپس و

 دنکیم تکرح یبهذم ياضف نیا نورد رد اهنت زونه ،دوخ یتسیویتیزوپ ياوتحم

		.یلقعت ياههرود هب هتفای لیلقت و هدش یتسیلاهدیا

 

 اب ارهاظ ،دندروآ تسد هب ناشدوخ اهتارکویزیف هک یجیاتن رد بیترت نیدب

 يرادهیامرس دیلوت دییات و دش داصتقا نآ یفن هب لیدبت ،نیمز تیکلام هب مارتحا

 نابز هب ای درکیم ینیگنس نیمز هراجا يور رب اهتایلام مامت فرط کی زا .تسا

 بالقنا هک تسا يزیچ نامه هک تسا هدش فیقوت اضعب نیمز تیکلام رگید

 یسایس داصتقا لماک شرتسگ نآ هجیتن اهتنا رد و درذگب نآ زا درک شالت هسنارف

 ،نیمز هراجا رب لماک روط هب تایلام راب ینیزگیاج اب .دوب ودراکیر نارادفرط نردم

 رگید لاکشا رد تایلام هنوگ ره اتجیتن – تسا یفاضا شزرا اهنت هراجا نآ اریز

 بیترت نیدب و یشخرچ ریسم کی رد اما ،ددرگیمرب نیمز تیکلام هب اتیاهن دمآرد

 قلعتم هک هچ نآ و نتفرگ تایلام –دیلوت عناوم نآ ،يداصتقا تخس ریسم کی رد

 نیمه هب ادعب و دیآیم نوریب عیانص دوخ زا ،یتلود تالخادم لاکشا زا تسا نآ هب

 ندناسر دوس يارب ارهاظ نیا .دنوشیم دازآ یتلود هلخادم لاکشا مامت زا بیترت

 هب تمدخرد تعنص هب ندناسر دوس يارب هک نآ هن ،دوشیم ماجنا نیمز ناکلام هب

		.نیمز نابحاص

 

 ؛ )2( دوشب دهاوخیم راک ره راذگب دنیوگیم هک تسا هلاسم نیا اب طابترا رد

 تاراصحنا و تلود تالخادم مامت زا تعنص يزاسکاپ .دشاب عنامالب دازآ تباقر
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 چیه }دننیبیم ار نآ اهتارکویزیف هک هنوگ نآ{ تعنص بیترت نیدب ... هریغ و

 يزرواشک هلیسو هب هدش هئارا شزرا لاقتنا هلیسو طقف هکلب دنکیمن قلخ يزیچ

 دنکیمن هفاضا اهنآ هب يدیدج شزرا تعنص بیترت نیدب ؛تسا رگید لکش هب

 ،هتفایرییغت لکش رد دنچ ره ،دنادرگیم زاب اهنآ هب ار هدش هئارا ياهشزرا هکلب

 نودب دیاب لیدبت هسورپ هک تسا بولطم یعیبط روط هب هلاسم نیا ؛لداعم ناونع هب

 ریذپناکما دازآ تباقر نایم زا اهنت نیا و ؛هلیسو نیرتنازرا هب و دوش ماجنا بیرخت

 ییاهر .دوشیم ریذپناکما دوخ تازیهجت اب يرادهیامرس دیلوت رارقتسا اب هک ؛تسا

 یلادوئف هعماج ياههبارخ يور رب هک قلطم يروتاتکید زا يزاوژروب هعماج

 هک دوشیم نیزگیاج ینیمز بحاص ياهلادوئف عفانم اب اهنت دوشیم يراذگهیاپ

 .دوشیم اهنآ ندش دنمتورث هب رجنم اهنت و اا229ا دناهدش رادهیامرس هب لیدبت

 ،دنک نیمات ار نیمز نابحاص عفانم هک تسا يرادهیامرس یماگنه اهنت يرادهیامرس

 ار اهنآ دناوتیم دوخ ریخا شرتسگ رد یسایس داصتقا هک هنوگنامه تسرد

		.رگراک هقبط هب دنمهقالع اهنت دمامنب ینارادهیامرس

 

 ره ]ریظن[ نردم ياهنادداصتقا یکدنا دادعت هک درک هدهاشم ناوتیم بیترت نیدب

 درک پاچ ار اهتارکویزیف ياهراک هک( )Herr Eugene Daire( ریاد نیجیا

 یتقو ،دناهدرک كرد ار اهترکویزیف هک ،)درک لیلجت هلاقم کی رد اهنآ زا و

 هراب رد یئاهيروئت -دنهدیم رارق یسررب دروم ار اهنآ صوصخم ياهيروئت هک

 شزرا عبنم اهنت ناونع هب هراجا زا ،يزرواشک راک يورین زا دیلوت ناوت شرتسگ

 ياهنوگ هب -دیلوت متسیس رد یساسا هنیمز شیپ ناونع هب نیمز نابحاص زا و ،یفاضا

 ریسم رد ناشتاراهظا اب یقافتا روط هب اهنت و دناهتشادن ياهطبار چیه اهنآ ایوگ هک

 يرادهیامرس دیلوت نآ ینعم هک ،دناهتفرگ رارق گرزب عیانص رد تباقر يدازآ

 متسیس نیا مسیلادوئف هنوگچ هک تسا كرد لباق هلاسم نیا ،نآ اب نامزمه .تسا

 يرگنشور زا تبحص تارکوتسیرآ فارشا هک بیترت نامه هب ،دنکیم لداعتم ار
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 تروص هب لادوئف ياهدرل زا يرامش عفن هب هک دنتسنادیم دوخ هفیظو و دندرکیم

 دشر نایب ،متسیس نآ ساسا رد هک دنشاب یمتسیس یتاغیلبت و یتاساسحا نایماح

 . تسا مسیلادوئف يدوبان نآ يانبم هک دشاب دیلوت يزاوژروب متسیس

 	يروئت شرتسگ زا رتارف .هعماج رد هقبط هس اب هارمه ینساک .3 [
 

 تابسانم زا قیمع لیلحت کی ساسا :تگروت هلیسو هب اهتارکویزیف

 	]يرادهیامرس

 اضعب و ندرک نشور يارب اضعب مینکیم یسررب ار اهلوقلقن زا يرامش نونکا ام

 رد شدوخ ینساک .دناهداد هئارا ار ام زا شیپ ياهزت هک ییاهنآ زا تیامح يارب

 هقبط هس زا هتفای بیکرت تلم :دیوگیم ،تسا هتشون داصتقا دروم رد هک یلیلحت

		:تسا نیشنرهش

 

 ”نورتس هقبط و نیمز بحاص هقبط“ .)يزرواشک نارگراک( ”هدننکدیلوت هقبط“

 هک يرگید نارگراک ای و دنتسه نارگید تمدخ هب لوغشم هک ینادنورهش مامت(

 تمسق 1848 سیراپ پاچ ،نارگید و اهتارکویزیف( )دنتسه يزرواشک اب توافتم

		.)58 هحفص ،کی

 

 هتفرگ رظن رد هدننکدیلوت هقبط ناونع هب ،نیمز نابحاص هن ،يزرواشک نارگراک اهنت

 نابحاص هقبط تیمها .دنکیم یفاضا شزرا داجیا هک ياهقبط ناونع هب ،دنوشیم

 رد هک دنتسه یفاضا شزرا ناگدنیامن اهنآ اریز دنتسین نورتس هک تسا نآ نیمز
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 تقیقح رد یعیسو روط هب هکلب تسین یفاضا شزرا قلاخ اهنآ دوجو تقیقح

		.دننکیم بحاصت ار یفاضا شزرا

 

 يرایسب رد .تفای شرتسگ یعیسو روط هب کیتارکویزیف متسیس ،تگروت اب

 زا و یفاضا شزرا زا تسا ترابع تعیبط صلاخ هیده تگروت هیلوا ياههتشون

 زا شیب هک دهد هئارا ار یشیازفا کی هک تسا نآ رگراک ترورض رگید فرط

 راک طیارش زا رگراک ییادج هلیسو هب ار هلاسم نیا وا .تسوا يرورض دزمتسد

 اهنآ زا هک دنتسه ياهقبط تیکلم ناونع هب ناشراک اب اهنآ هکنیا و دهدیم حیضوت

		.دنکیم هدافتسا شورف و دیرخ يارب

 

 وا هک تسا نیا تسا دلوم ییاهنت هب يزرواشک راک يورین ارچ هک یلیلد نیلوا

 	.تسا راک رگید لاکشا مامت موادت طرش شیپ و دراد یعیبط يانبم
 میسقت هعماج رد فلتخم دارفا نایم راک ریسم رد )زرواشک درم( وا راک يورین“

 ،يراک يورین ناونع هب و …دنکیم ظفح ار دوخ مدقت لاح نیع رد و ،دوشیم
 .دهدیم هئارا هک يراک يورین فلتخم عاونا اب ؛تسا هدرک هدامآ ار شدوخ ياذغ

 ياهزیچ فلتخم عاونا هک تسا روبجم دنکیم راک ییاهنت هب وا هک یماگنه یتح

 هن و میراد راک يورین مدقت هن ام بیترت نیدب .دروآ تسد هب ار شدوخ زاین دروم

 راک يورین هچ نآ …تسا یکیزیف ترورض کی نیا ،نآ يارب یگژیو و مارتحا
 ترابع نآ و تسوا یصخش ياهتساوخ زا رتارف دوشیم نیمز رد دیلوت ثعاب وا

 يارب هلدابم رد هعماج رگید ياضعا مامت هک يدزمتسد يارب یناینب اهنت زا تسا

 يزیچ نیا تمیق ندرک هدافتسا لباق يارب سپس .دننکیم تفایرد ناشراک يورین

 ندنادرگرب اهنت ،دنزادرپیم وا هب زرواشک درم دیلوت ندیرخ يارب هلدابم رد هک

 تفایرد وا زا اهنآ هک تسوا هب )هیلوا داوم ناونع هب( یئاهيزیچ نامه اقیقد
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 نیا نایم یفلتخم ياهناینب اا230ا میراد یفلتخم ياهناینب اج نیا رد ام .دننکیم

 1844 پاچ تگروت .1766 تورث میسقت يریگلکش یسررب(“ ”راک زا عون ود

		.)10و9 هحفص

 

 شدرگ زا یفاضا شزرا نیا ؟دیآیم دوجو هب یفاضا شزرا هنوگچ بیترت نیدب

 دوخ شزرا هب دیلوت .دوشیم ققحم شدرگ نایرج رد هکلب دیآیمن دوجو هب

 داجیا شزرا يور رب یتمیق شیازفا چیه هدشن هتخورف رتالاب هب و تسا هدش هتخورف

 هدنشورف ،تسا هدش هتخورف دوخ شزرا هب الاک نآ هک اج نآ زا هکلب تسا هدشن

 هک تسا ریذپناکما یماگنه اهنت نیا .تسا هدرک ققحم ار یفاضا شزرا کی

 ار نآ وا هک یشزرا .تسا هدشن تخادرپ راک يورین نآ هب لماک روط هب ششزرا

 هب هک تسا شزرا زا یشخب لماش دیلوت هک تسا تلع نادب نیا ،تسا هتخورف

 ناربج ربارب روط هب راک يورین نآ تقیقح رد ،تسا هدشن تخادرپ رادیرخ هلیسو

 ار يزیچ هدنشورف .تسا يزرواشک راک يورین يانبم رب رما نیا و .تسا هدشن

 هب ار هدشن يرادیرخ شیازفا نیا ادتبا رد تگروت .تسا هدیرخن هک دشورفیم

 رد هک دید میهاوخ ام لاح نیع رد .تفرگ رظن رد تعیبط صلاخ هیده ناونع

 هک دوشیم رگراک یفاضا شزرا هب لیدبت تعیبط صلاخ هیده نیا شیاههتشون

 هتخورف يزرواشک دیلوت رد ار نآ اما ،تسا هدرکن يرادیرخ ار نآ نیمز بحاص

 	.تسا
 دراد زاین هک هچ نآ زا شیب هک دنکیم صخشم زرواشک راک يورین يدوز هب“

 دهدیم هئارا هیده ناونع هب وا هب تعیبط هک شیازفا نیا اب دناوتیم وا .دنکیم دیلوت

 هعماج رگید ءاضعا يورین ندیرخ .دنک دیلوت لوصحم ،شدزمتسد زا رتارف و شیب

 اهنت نیمز بحاص هب راک يورین نآ شورف اب نآ زا سپ .دنکیم ققحم ار رما نیا

 عمج ار یتورث دوخ هشاعا زا شیب زرواشک اما ؛دنکیم تفایرد هشاعا نازیم هب

 نآ اما تسا هدیرخن وا هک يزیچ ،تسا فرصمراب کی و تسا لقتسم هک دنکیم
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 مامت دوخ شدرگ اب هک تسا تورث عبنم اهنت وا بیترت نیدب .تسا هتخورف ار

 يورین هک تسا یسک اهنت وا اریز .تسا هدروآ رد تکرح هب ار هعماج راک يورین

 	.)11 ص عبنم نامه( ”دنکیم دیلوت شراک دزمتسد زا رترب و رتشیب شراک

 تسا يزیچ نآ –یفاضا شزرا ساسا تخانش يارب ،میراد ام هک یلوا روصت رد

 يارب یلداعم هدنشورف هک نآ نودب ،دوشیم ققحم شورف ماگنه رد ششزرا هک

 مود هلحرم رد اما .دشاب هدیرخ ار نآ شاهدنراد هک نیا نودب ،دشاب هداد هئارا نآ

 زا رترب تسا یشیازفا نیا .دوشیم تفایرد تعیبط صلاخ هیده هلیسو هب رما نیا

 هب هتسباو نآ ،تسا تعیبط هیده نیا ،اهزیچ مامت زا سپ اریز ؛راک يورین دزمتسد

 زا شیب دوخ يراک زور رد ار نآ تسا رداق رگراک هک تسا تعیبط دیلوت ناوت

 زا شیب نینچمه و دنک دیلوت ،تسا مزال شراک يورین دیلوتزاب يارب هک هچ نآ

 بحاصت رگراک دوخ هلیسو هب زونه دیلوت عومجم روصت نیلوا رد .شدزمتسد غلبم

 لکش شخب نیلوا دوشیم میسقت شخب ود هب دیلوت هعومجم نیا اما …دوشیم

 شدوخ هک ،دهدیم ناشن ار دوخ ،راک يورین دزمتسد ناونع هب هک ؛دراد دزمتسد

 راک يورین دیلوتزاب يارب يرورض هک دهدیم ناشن يدیلوت زا یشخب ناونع هب ار

 هیده تسا لوا شخب يارو هک مود شخب .تسا یگدنز يارب غلبم نیا هک .تسا

 صلاخ هیده نیا ،یفاضا شزرا نیاِ تعیبط .تسا یفاضا شزرا لکش رد و تعیبط

 نیمز ناکلام بناج زا هک تسا یماگنه نآ و ،دراد یصخشم لکش تعیبط

 هتشاذگ رانک ناشنیمز زا ناکلام لوصحم هک یتقو .دوشیم يرادربلوصحم

 هداد توافتم هقبط ود هب ،یفاضا شزرا و دزمتسد ،دیلوت تمسق ود و دوشیم

 کی يریگلکش .نیمز بحاص هب یکی و رگراک دزمتسد ناونع هب یکی ،دوشیم

 رد – يزرواشک دوخ رد هچ و اهروتکافونام نایم رد هچ ریگبدزم نارگراک زا هقبط
 دزم هک یناسک( دنتسه ریگبدزم ناونع هب اهنت هک اهروتکافونام نارگراک لوا هلحرم

 ییادج دنمزاین –عرازم ناکلام ریگبدزم نارگراک )دننکیم تفایرد يررقم ای
 هک تسا ییادج نآ زا ترابع هیضق نیا يانبم و ،تسا راک يورین زا راک طیارش
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 هک يروط هب ،دوشیم هعماج زا یشخب یصوصخ تیکلام هب لیدبت نیمز دوخ

 ار ناشدوخ راک يورین هک نآ ات هدش ادج یعقاو طیارش نیا زا رگید ياهشخب

		.دنهد رارق هدافتسا دروم

 

 نیا رد …تسین نازرواشک زا ناکلام ییادج هب يزاین چیه هیلوا لحارم رد“
 دنکیم ادیپ دهاوخیم هک ار ینیمز ره ،رگتعنص ره هک هنوگ نامه ،هیلوا لحارم

 مامت نایاپ رد هکلب …داد بیرف نارگید يارب راک تهج ناوتیمن ار وا اا 231ا
 عبنم چیه ادتبا رد دنرادن تیکلام هک ییاهنآ و ،دننکیم ادیپ بحاص اهنیمز

 هک دوشیم نآ هجیتن ،دنرادن ناشیوزاب رد دوجوم راک يورین هلدابم زج هب يرگید

 نارگراک هیلک ،ناراکداتسا هقبط ینعی( ”دندنویپیم ریگبيررقم هقبط فص هب

 نامه( ”.يزرواشک تالوصحم ناکلام زا دیلوت هفاضا مهس يارب“ )يزرواشکریغ

		)12ص عبنم

 

 دناوتیم ،دهدیم وا راک هب نیمز هک یهجوت لباق شیازفا اب يزرواشک نیمز کلام

 دزمتسد اب هک يدارفا يارب و ؛دننک تشک ار شنیمز هک نآ ات دزادرپب دزم دارفا هب“

 سک ره هزادنا هب ناشلغش رد ار اهنآ هک تسا بسانم نانچ نآ دننکیم یگدنز

 يزرواشک راک زا ییادج هب روبجم نیمز ناکلام نیاربانب .دنکیم عفتنم يرگید

 تکرح هب دننکیم عورش نیمز ناکلام …تسا هدوب هک بیترت نامه هب و دنتسه

 	)13ص عبنم نامه( ”.يدزمراک يانبم رب نیمز يزرواشک راک تهج رد
 دوجو هب يزرواشک دوخ زا يدزم راک و هیامرس نیب هطبار هک دوب بیترت نیدب

 یطیارش رد ار ناشدوخ مدرم زا ياهدع هک دمآ دوجو هب یماگنه هلاسم نیا .دمآ
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 چیه و –دوب نیمز راک لئاسو نیا دمآرس هک –دندوبن راک لئاسو بحاص هک دنتفای

		.دنتشادن ناشراک يورین شورف زج زیچ

 

 يورین دیاب هکلب دنک دیلوت ییالاک دناوتیمن هک يریگبدزم رگراک يارب دنچ ره

 رد .دشاب یگدنز يرورض مزاول لداعم دیاب دزمتسد لقادح ،دشورفب ار شراک

 بحاص اب راک يورین هلدابم رب رظان هک دمآ دهاوخ دوجو هب ینوناق اترورض هجیتن

		.تسا راک طیارش

 

 يرگید زیچ چیه و دراد رایتخا رد ار شتراهم و اهوزاب اهنت هک فرص رگراک “

 یهاتوک يراک عون ره زا دناوتیمن وا …درادن نارگید هب شراک يورین شورف زج
 دودحم رگراک دزمتسد و ،دوش ماجنا دیاب راک نیا ،تکرح رهوج ناونع هب و ،دنک

 ص عبنم نامه( ”.تسا يرورض شراک يورین تفایزاب يارب هک تسا يزیچ نآ هب

10(	 
 کی ؛دش میسقت شخب ود هب نیمز دیلوت“ ،دمآ دوجو هب يدزمراک هک یماگنه زا

 راک دزمتسد ناونع هب هک ،زرواشک درم عافتنا و یگدنز نارذگ هدنریگرب رد شخب

 يزرواشک هب تیکلام هزوح رد وا طیارش نآ رد هک یطیارش و دشیم تخادرپ وا

 فرصم لباق و لقتسم شخب زا تسا ترابع دنامیم یقاب هچنآ .تسا هتخادرپیم

 دراکیم ار نآ هک تسا هدرک میدقت يزرواشک هب صلاخ هیده ناونع هب نیمز هک

 ای و تسا کلام مهس نیا و تسا هداد ماجنا وا هک تسا يراک زا رتارف و شیب هک

 دهاوخب هک هنوگ ره و دشاب هتشاد دوجو راک نودب دناوتیم ادعب هک تسا يدمآرد

		)14ص عبنم نامه( ".دنک فرصم ار نآ
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 ینعی تسا هدش نییعت وت يارب البق هک ياهیده ناونع هب نونکا نیمز صلاخ هیده

 هک تسا ياهیده بیترت نیدب و هدش صخشم دراکیم ار نیمز هک یسک نآ يارب

 لامعا نیمز رب راک دلوم يورین هک هنوگ نامه ؛دیآیم دوجو هب راک هلیسو هب

 زا ار نآ تعیبط يورین دربراک اب راک يورین ناگدنراد هک يدیلوت يورین ،دوشیم

 راک يورین هک دیآیم نوریب نیمز زا یماگنه هلاسم نیا اما –دنروآیم نوریب نیمز
 تعیبط هیده زا شیب يزیچ نیمز بحاص ناتسد رد بیترت نیدب .دوش لامعا

 ،نارگید راک يورین زا –لداعم کی نودب –نیمز کلام ناونع هب اما .تسین یفاضا
 شدوخ ياهزاین زا شیب ار یگدنز لیاسو دوشیم رداق ،تعیبط دیلوت ناوت نایم زا

 يارب هک هچنآ هب دوشیم دودحم راک دزمتسد نآ هک نآ تلع هب .دنک دیلوت

 يارب هک تسا يزیچ نآ اهنت هک ،راک دیلوت زا جراخ ،تسا هداد صاصتخا شدوخ

 	“وا یگدنز لئاسو ”.)رگراک ینعی(“ .تسا يرورض نآ ندیرخ
 ار يدمآرد نآ رب هوالع و دنکیم دیلوت ار دوخ دزمتسد يزرواشک هدننکدیلوت“

 دنکیم زادناسپ ناریگبيررقم ریاس و نارگتعنص هقبط مامت هب تخادرپ يارب هک

 تعیبط هیده اهنت بیترت نیدب( ”درادن زرواشک راک زج هب زیچ چیه نیمز کلام …

 نیا و دنکیم تفایرد ار دوخ هشاعا لئاسو اا 232 ا راک بحاص زا وا “ ؛)تسین

 .دنکیم تخادرپ ار ناشدزم رگید ریگبقوقح نارگراک هب راک بحاص نآ هک

 ص عبنم نامه( ”…نیناوق و اهدادرارق هلیسو هب اهنت دراد کلام هب زاین زرواشک

 تسا زرواشک راک زا یتمسق حیرص روط هب یفاضا شزرا ریسم نیا رد نیاربانب )15

 و دزادرپب نآ ربارب رد یلداعم چیه هک نآ نودب دنکیم بحاصت ار نآ کلام هک

 رکف رد هک هچ نآ .درخب ار نآ هک نآ نودب دشورفیم ار وا راک دیلوت کلام

 هکلب .تسا راک نامز دوخ هب طوبرم هلدابم شزرا هک تسین نآ اهنت تسا تگروت

 تسا يدزمتسد زا رتالاب دهدیم هئارا کلام هب نازرواشک راک هک یتادیلوت شیازفا

 تسا ینامز نازیم هب طوبرم اهنت تادیلوت رد یشیازفا ره لاح نیع رد ؛دریگیم هک
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 ینامز زا رتشیب و دریگیم رارق نیمز بحاص رایتخا رد هک دنکیم راک زرواشک هک

 	.دنکیم راک شدزمتسد دیلوتزاب يارب وا هک تسا
 ،يزرواشک راک رد اهتیدودحم دوجو اب هنوگچ هک مینکیم هدهاشم ام نیاربانب

 هب ار یفاضا شزرا اهنآ ؛دناهدرک كرد ار یفاضا شزرا یتسرد هب اهتارکویزیف

 رواب اهنآ لاح نیع رد ،تسا يدزم نارگراک راک لوصحم هک دننیبیم ياهنوگ

 .دنکیم هولج فرصم شزرا تروص هب دوخ صخشم لکش رد راک نیا دنراد

 – نیمز یطاسقا شورف ای يرادربهرهب هزاجا –يزرواشک هنارادهیامرس حیضوت
 هدش فیصوت تگروت هلیسو هب هک هنوگ نآ دوش هتفگ تسا نکمم .تسا

 نامه( ”.دشاب ینغ البق نیمز هک تسا نآ مزلتسم رما نیا اما تسا دتم نیرتهتفرشیپ“

		)21 ص عبنم

 

 ياضف هب شدرگ ياضف زا هک تسا يرورض ،یفاضا شزرا هلئسم هب هجوت اب <

 یگداس هب الاک هب الاک هلدابم زا یفاضا شزرا تفگ ناوتیم .مینک ناکملقن دیلوت

 نیب هلدابم زا و هداتفا قافتا دیلوت نایرج رد هک ياهلدابم زا هکلب ، هدشن جاتنتسا

 ود نیا هلباقم نینچمه .تسا هدمآ دوجو هب نارگراک دوخ و راک طیارش نابحاص

 لقتسم دیلوت زا اجنیا رد يروصت هنوگ چیه هجیتن رد و تسا الاک بحاص ناونع هب

 	> .تسین هلدابم زا

 دنتسه ناتمعنیلو ]نیمز نابحاص[ ناکلام ،کیتارکویزیف متسیس رد <

 ای تعنص ياههخاش مامت رد اهروتکافونام نارگراک )دزم ناگدننکتخادرپ(

 و نامکاح زا دناترابع اهنآ هجیتن رد .ناریگبيررقم ای و دنتسه يدزم نارگراک

 	> .ناگدنوشتموکح

 	:دنکیم میسرت تروص نیا هب ار رگراک طیارش تگروت
 دیاب وا دشاب هتفرشیپ رازبا ياراد رگراک هک تسا يرورض یتعنص شخب ره رد“
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 تسا يرورض ؛دشاب هتشاد رایتخا رد دراد مزال راک يارب هک ار يداوم یفاک رادقم

 عبنم نامه( ”.دشورفب ار دوخ ییاهن يالاک هک ینامز ات دنک یگدنز دناوتب وا هک

		)34 ص

 

 هک ییاهزیچ ،دنک هدامآ ار نآ دیاب راک يورین هک یطیارش ،اهتفرشیپ نیا مامت

 زا ناگیار تروص هب یساسا روط هب ،دنتسه راک هسورپ طرششیپ بیترت نیدب

		:تسا هدش هئارا “نیمز“ فرط

 

 ”تسا هدرک هدامآ لبق زا يزرواشک يارب ار راک هیاپ نیلوا “ هک تسا نیمز نیا

 ،فلتخم ناتخرد ریظن يرازبا نینچمه و هریغ و راکش ،یهام ،اههویم هنیمز رد

 هئارا دیلوت ياههنیمز شیپ تروص هب فرط دنچ زا هک ،یلها تاناویح ،اهگنس

 داوم ریاس و مشپ ،تسوپ ،ریش “ ،تاناویح زا ناوتیم هلاس ره نآ رب هوالع ،دوشیم

 اههیاپ نیلوا لگنج زا هدمآ تسد هب ياهبوچ اب لاح نیع رد ،دروآ تسد هب ار

		)34 ص عبنم نامه( ”.دیآیم تسد هب عیانص رد ندرک راک يارب

 

 يارب هک دوشیم ياهیامرس هب لیدبت راک رد اهتفرشیپ نیا ،راک طیارش نیا نونکا

 نآ رد هک تسا ياهظحل زا انبم نیا و .دوشیم هئارا یثلاث صخش هلیسو هب رگراک

 	.تسین شدوخ راک يورین زج هب زیچ چیه بحاص رگراک
 یقاب ناشیارب هک دنتسه ییاهوزاب بحاص اهنت هعماج زا یعیسو شخب هک یماگنه“

 ،دننکیم یگدنز ناشدزمتسد اب هک اهنآ هک تسا يرورض هلئسم نیا ،تسا هدنام

 هک دنروآ تسد هب يداوم هکنآ هچ ،دننک زاغآ ناشناتسد رد يزیچ نتشاد اب دیاب
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 عبنم نامه(”.دنشاب ناشدزمتسد تفای رد رظتنم هکنآ ای و دننک راک نآ زا هدافتسا اب

		)38- 37 تاحفص

 

 دنادیم ”تکرح لباق يهدش هتشابنا شزرا”دننامه ار”هیامرس“ تگروت اا233ا

 ره امیقتسم ار اهدزمتسد نازرواشک ای کلم نابحاص اساسا .)38 ص عبنم نامه(

 .ناتک یسیرخن خرچ :لاثم روط هب ،دننکیم هضرع ار داوم و دننکیم تخادرپ هزور

 دیلوت هسورپ موادت و عیسو تفرشیپ يارب دنکیم ادیپ شرتسگ تعنص هک یلاح رد

 دیاب ،تادیلوت هنیزه هب .دباییم همادا هیامرس تکرح اب هلاسم نیا .تسا يرورض

 یماگنه وا لوپ شزرا“ .دوش فشک ،نآ لداعمِ يدنمدوس و اهتفرشیپ نیا مامت

 رد ”تسا ردقچ وا يارب تسا هتفرگ راک هب هعومجم کی دیرخ يارب ار نآ وا هک

 هک داد دهاوخ حیجرت وا ،دشاب نامه دوس رگا کش نودب“ ،شیاهدزمتسد رانک

 تسد هب هیامرس نامه اب هک دنک یگدنز ینیمز دمآرد اب یششوک هنوگ چیه نودب

		.)39- 38 تاحفص عبنم نامه( ”.تسا هدروآ

 

 هب“ دوشیم میسقت هعومجمریز دنچ هب شدوخ ”یتعنص روخهفیظو هقبط“

 ناروخهفیظو )39ص( .هریغ و ”هداس نارگراک ،نایاشگراک ،نارادهیامرس

 مامت دیاب اهنآ .دنتسه یتعنص ناروخهفیظو تیعضو نامه رد يزرواشک

 هنوگ نامه هب ار دوس نآ رانک رد و دنروایب تسد هب ار هدش نیزگیاج ياهتفرشیپ

		.دننک بسک ،دش هداد ناشن هک

 

 ؛دوش هدیشک نوریب نیمز تادیلوت دمآرد زا زیچ ره زا لبق دیاب اهنیا مامت"

 هک دهد هزاجا ات کلام هب تخادرپ يارب تسا زرواشک تمدخ رد دیلوت شیازفا
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 نآ يور رب ار شاهیامرس هعومجم ات دهد رارق هدافتسا دروم ار وا هعرزم زرواشک

 مامت يارب ؛صلاخ دیلوت .تسا کلام دمآرد ،تسا هراجا تمیق نیا .دنک فرص

 و عون ره زا تفرشیپ ،دوشیم نیزگیاج هچ نآ رادقم هب ندیسر ،نیمز تادیلوت

 دمآرد ناونع هب دناوتیمن ،دنروآیم دوجو هب ار تفرشیپ هک یصاخشا ياهدوس

 ؛دوشیم بوسحم زرواشک هنیزه تشگزاب ناونع هب اهنت هکلب ،دوش بوسحم

 دهدن سپ ار اهنآ زرواشک رگا ،دنکیم هجوت هلاسم نیا هب صخش هک یماگنه

 زا يریگهرهب رد وا تامحز و دریگب تمدخ هب ار شعبانم دناوتن هک تسا نکمم

 )40ص عبنم نامه( ”.دوشن ناربج نارگید

 	:يریگهجیتن
 لکش رگراک تاقبط دمارد زا هدش هریخذ تعفنم زا اضعب اههیامرس دنچ ره“

 زا اهنآ رتشیب –دیآیم نوریب نیمز زا هراومه اهدما رد نیا هک یلاح رد ،دریگیم
 تسا دمآرد دیلوت يارب هک ياهنیزه زا یشخب ناونع هب ای ،دوشیم تخادرپ دمآرد

 هک هنوگ نامه تسرد دنوشیم لصاح نیمز زا اههیامرس هک تسا صخشم نیا –

 یشخب يروآعمج زج يزیچ اهنآ یبسن روط هب ای ؛دوشیم لصاح نآ زا دمآرد

 نیب ار نآ هک اهنآ ای دمآرد ناکلام هک دنتسین نیمز هلیسو هب هدش دیلوت شزرا زا

 ار نآ هک نآ نودب دنریگب رایتخا رد ار نآ هلاس ره دنناوتیم ،دننکیم میسقت دوخ

		.)66 ص عبنم نامه( ”دنرب راک هب ناشیاههتساوخ ءاضرا يارب

 

 تورث ندش هوبنا ،تسا یفاضا شزرا اهنت ،هراجا رگا هک تسا تسرد الماک نیا

 ،دنکیم ادج هراجا زا ار يرادهیامرس تشابنا هچ نآ .دیآیم دوجو هب هراجا زا طقف

 – تسا ناشفرصم يارب ،اهنآ دمآرد( دنیابریم اهدزمتسد زا اهنآ هک تسا نآ

		).دیآیم اجک زا ناشدوس هکنآ اب بسانتم
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 باسح هب يزرواشک لوصحم شزرا رد ،دزمتسد هیبش ،دوس هک هنوگ نامه

 - بیترت نامه هب ،دهدیم لکش ار کلام دمآرد هک تسا یشیازفا اهنت و ،دیآیم

 شزرا زا دوس نیا تقیقح رد –دنهدیم نآ هب هک ياهنادنمتفارش تیعضو مغر هب

 نامه تسرد ،)دیلوت لماع دوجو زا بیترت نیدب و( دیآیم تسد هب راک و تشک

		.دنیوگیم ودراکیر نارادفرط هک هنوگ

 

 .دوب )COLBERTISM( مزیتربلوک اب تفلاخم اب طابترا رد اهتارکویزیف روهظ

 هب )JOHN LAW( وال ناژ متسیس يور هک ییوهایه و همهمه اب صوصخ هب و

 .دمآ دوجو

	 

 	])PAOLLITI(یگدنز يارب یفاک تشیعم اب شزرا ندرک طولخم .]4
 اب شزرا نتسناد ربارب ای ،یگدنز يارب مزال لیاسو اب شزرا ندرک طولخم اا234ا

 ،دناهتفگ اهتارکوزیف هک یبلاطم مامت و رظن نیا نیب ندرک رارقرب طابترا ای و نآ

 ودنانیدرف ياههتشون زا هدش جارختسا هلمج رد ریز هصالخ لقن رد صخشم روط هب

 هک تسا )VERRI( ربارب رد امیقتسم یشخب رد وا هتشون :دوشیم نشور یتیلوئاپ

 .دنکیم هلمح اهتارکویزیف هب )1771( یسایس داصتقا حالصا باب رد شاهتشون رد

)paoletti of Toscana ,op.cit,t.XX,[publishedby] CusTodi, 

parte moderna(		

 

 رد هاگ چیه انئمطم ،”تسا نیمز تادیلوت هک اجنآ زا ”ياهناگدنچ داوم نینچ“
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 يدام تالوصحم نیا .درادن دوجو ناکما نیا اساسا و دیآیمن تسد هب تعنص

 هب اهنآ مادک چیه هجیتن رد ؛تسا نیمز زا هدش دیلوت داوم عاونا صاخ لکش اهنت

 تعنص هک دیایب شیپ تسا نکمم لاوس نیا اما .دناهدماین دوجو هب تعنص هلیسو

 لکش کی زگره دنشابن هدام لوصحم اهنآ رگا اما ؛.دهدیم لکش ار اهنآ

 .مزیخرب لادج هب هلاسم نیا اب مهاوخیمن نم بیترت نیا هب بوخ رایسب .دنریگیمن

 ندرک هنیزه زج زیچ چیه نیا سکعرب هکلب ؛تسین تورث داجیا هلاسم نیا اما

 هلئسم ناونع هب ار شیراذگهیامرس و دراد ییاهضرف شیپ یسایس داصتقا …تسین

 .تسا يزرواشک رد اهنت شیانبم هک ،یعقاو دیلوت و داوم ،دریگیم رظن رد یعقاو

 لکش ار تورث هک تسا یتادیلوت و اهانبریز ریثکت ییاهنت هب يزرواشک بیترت نیدب

 اهنآ يور رب هک نآ يارب ،درخیم يزرواشک زا ار ماخ داوم تعنص …دهدیم

 لکش اهنت ار ماخ داوم نیا –میتفگ البق ام هک هنوگ نامه –وا راک يورین ؛دنک راک
 تاحفص( ”دهدیمن شیازفا ار اهنآ و دنکیمن هفاضا اهنآ هب زیچ چیه اما دهدیم

 رب وا ؛دنک هدامآ یماش امش يارب ات دیهدب تابوبح يرادقم زپشآ هب“ )197- 196

 هب هک ییاهتیفیک نامه زا اما دراذگیم ياهزمشوخ و بوخ ياذغ امش زیم يور

 نیمز رد ار نآ وا ات دیهدب نابغاب هب ار داوم نامه رگید فرط زا اما هدش هداد وا

 نآ ربارب راهچ امش هب وا ،دسرب ارف بسانم تقو هک یماگنه ،اهتنا رد ؛دراکب

 دیلوت اهنت و دراد تقیقح نیا .تسا هدرک تفایرد هک دنادرگ دهاوخرب ار يرادقم

 نیاربانب .دننکیم تفایرد رشب ي اهزاین نایم زا ار شزرا ءایشا“ .)197 ص( ”تسا

 نارگراک هنیزه هجیتن هکلب ،تسین یتعنص راک هجیتن اهالاک شزرا شیازفا ای شزرا

 شدوخ تالوصحم شعون ره زا یتخس هب دیدج روتکافونام“ .)198 ص( ”تسا

 و ؛دباییم شرتسگ روشک کی جراخ و لخاد رد اروف هلاسم نیا اما ،دزاسیم ار

 یتسرد حطس هب تمیق هک دوشیم ثعاب راجت و عیانص ریاس اب تباقر عیرس یلیخ

 ياقب و ظفح ياههنیزه و ماخ داوم شزرا هلیسو هب تمیق نآ هک … دنک طوقس

 )205-204 تاحفص( .دوشیم صخشم راک يورین
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 	]تیمسا مادآ تارظن رد اهتارکوزیف يروئت لوصا .5[

 حطس رد ار تعیبط ياهورین هک تسا تعنص زا ياهخاش زیچ ره زا لبق يزرواشک

 اهنت يروتکافونام تعنص رد اهنآ دربراک .دهدیم رارق هدافتسا دروم یهجوتلباق

 دهدیم ناشن ریز لوقلقن .دوشیم راکشآ ،یتعنص شرتسگ رتالاب هلحرم کی رد

 هب و دنکیم دانتسا میدق گرزب عیانص هب تیمسا مادآ طابترا نیا رد هنوگچ هک

 زا ودراکیر هطبار نیمه رد و ،دنکیم تیامح اهتارکویزیف تارظن زا لیلد نیمه

		.دهدیم خساپ وا هب نردم عیانص رظنهطقن

 

 تورث لماوع و تعیبط هراب رد قیقحت کی[ مجنپ شخب مود باتک رد اا235ا

 	:دیوگیم نینچ نیمز هراجا هب عاجرا اب تیمسا مادآ ] اهتلم
 هک دراذگیم یقاب يزیچ ،همه ناربج ای رسک زا سپ هک تسا تعیبط راک نیا“

 زا رتمک تردن هب ،هدنامیقاب نیا .دروآ باسح هب ناسنا راک لوصحم ار نآ ناوتیم

 تیمک هک یلاح رد .تسا دیلوت مامت موس کی زا شیب یعیبط روط هب و مراهچ کی

 یضعب دناوتیم یتح تسین دیلوت ربارب روتکافونام رد هدش مادختسا راک دیلوت

 همه رگراک ،دوشیمن ماجنا يراک تعیبط رد .دشاب هتشاد يدایز دیلوتزاب تاقوا

 نآ هک دشاب یلماوع موادتاب بسانتم هراومه دیاب دیلوتزاب و ؛دهدیم ماجنا زیچ

 للع و تعیبط هراب رد قیقحت کی تیمسا مادآ[”دنا هدروآ دوجو هب ار تصرف

 ص1828 گروب نیدا 2 دلج , J. R. McCulloch هلیسو هب … اهتلم تورث

147[.	 
 مود پاچ ]تایلام و یسایس داصتقا لوصا مان هب شباتک رد[ ودراکیر هراب نیا رد

		:دیوگیم نینچ 62 -61 تاحفص تشاددای 1819
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 و داب ياهورین ایآ ؟دهدیمن ماجنا روتکافونام رد ناسنا يارب زیچ چیه تعیبط ایآ“

 چیه ،دننکیم کمک لقن و لمح هب و دنروآیم رد تکرح هب ار ام نیشام هک بآ

 زیگناتفگش راک يارب ار ام هک راخب هتیسیتسالا و رفسمتا راشف ؟دنتسین زیچ

 يارب هک يداوم رد زیچ چیه ایآ ؟دنتسین تعیبط هیده اهنآ -دنکیم اناوت اهنیشام

 دوخ لوحت و رییغت هسورپ رد هک دنوریم راک هب تازلف ندرک بوذ و ندرک مرن

 ییایمیش ياههیزجت و يزرگنر تاجهناخراک رد نینچمه و هدرک هیزجت ار رفسمتا

 زا ادج ار نآ ناوتب هک درادن دوجو يروتکافونام چیه ؟درادن ریثات ،دننکیم لمع

 هئارا ضوعالب و هنادنمتواخس هک ییاهکمک تفرگ رظن رد تعیبط کمک

 	”.دوشیم
 زیچ اهنت ناونع هب دوس هب اهتارکویزیف هک ]دنکیم دیکات سانشان هدنسیون کی[

 :دنراد هجوت هراجا زا هدمآرب

	 
 یتمسق هک دننکیم تبحص ،يروت هعطق کی تمیق ”زا اهتارکویزیف“ لاثم يارب

 اهنت رگید شخب و ،تسا هدرک فرصم رگراک هک دوشیم يزیچ نیزگیاج افرص

 بیج هب و < نیمز بحاص ینعی > تسا هدمآ نوریب راک بحاص کی بیج زا

 فرصم ترورض و ناهج تعیبط لوصا هراب رد قیقحت کی( .تسا هتفر يرگید

 	)96 ص 1821 ندنل .هدش ماجنا نارگیدوسوتلام رتسم هلیسو هب البق هک
 زادناسپ و یصخش تسخ نویدم هیامرس تشابنا هک وا ناوریپ و تیمسا مادآ رظن

 اهتارکویزیف هیرظن زا ییاههشیر تسا نارادهیامرس ندرک مورحم دوخ و ندرک

 .نارادهیامرس فرصم يارب تسا يدمآرد افرص )عفانم اب هارمه( دوس هک دراد

 نیمز يهراجا اهنت اهنآ هک تسا نآ تلع هب هلاسم نیا هک دنیوگب دنناوتیم اهنآ

 هراب رد اهنآ تبحص بیترت نیا هب .دنریگیم رظن رد یعقاو دمآ رد ناونع هب ار

		.تسا عورشم تشابنا نیمات عبنم
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 دیلوت ،شراک دزمتسد زا شیب هک تسا یسک اهنت زرواشک“ دیوگیم تگروت

		.)11 ص عبنم نامه تگروت( ”دنکیم

 

		.دوشیم هبساحم راک دزمتسد اب صلاخ دوس اجنیا رد

 

 دیلوت تسا مزال شدوخ راک ناربج يارب هک هچ نآ زا شیب زرواشک“ اا236ا

 و دوخ يارب ياهفاضا زیچ رگتعنص و ؛کلام هیامرس ”)شدوخ دزم زا(“ دنکیم

 رتشیب هک نیمز تادیلوت مامت“ )16 ص عبنم نامه( دروآیمن دوجو هب نارگید ای

 دوس نینچ مه و دشابیم شعون ره زا هتخیرشیپ هیامرس ندش نیزگیاج نازیم زا

 ناونع هب دناوتیمن ،دناهدرک نیمات ار هدش فرصم ياههیامرس نیا هک یصاخشا

 عبنم نامه( ”تسا دیلوت هنیزه تشگزاب ناونع هب هکلب دوش هتفرگ رظن رد دمآرد

 )40 ص

	 

 یسایس داصتقا خیرات باتک رد )ADOLPhE BLANQUI( یکنالب وفلودآ

)1839 BRUSSELS ( اهنآ[ :دیوگیم نینچ اهتارکویزیف هراب رد 139 ص رد 

 هب كاخ تشک يارب و يزرواشک رد هک يراک يورین“ ] هک دنتشاد ار رظن نیا

 رد راک نآ نامز تدم رسارس رد راک يورین ناونع هب اهنت دیابن ،دوشیم هدرب راک

 ”دوش هتفرگ رظن رد دیاب شزرا رب ياهدوزفا ناونع هب نینچمه هکلب ،دوش هتفرگرظن

 هتشاد دوجو تورث زا البق هک دوش هدوزفا ياهریخذ هب دناوتیم هک“ )یفاضا شزرا(

 هدوزفاشزرا اهنآ بیترت نیدب( .”دنمانیم صلاخ دیلوت ار هدوزفا نیا اهنآ .تسا

 رارق هدافتسا دروم هک یفرصم شزرا ،دننکیم روصت فرصمشزرا لکش رد ار
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 رارق وا ناتسد رد و تسا نیمز بحاص هب قلعتم اترورض صلاخ دیلوت “ )دریگیم

 رد صلاخ دیلوت ناونع هب سپ نیا زا .تسوا رایتخا رد الماک يدمآرد هک دریگیم

 ،راجت ،روتکافونام نابحاص ... ؟میریگب رظن رد میناوتیم ار زیچ هچ عیانص ریاس

 یناسک ،يزرواشک ناریگبيررقم ،دنوشیم مادختسا هک ییاهنآ مامت اهرگراک

 ،راک يورین تادیلوت .دنتسه تورث مامت ياههنیزه رظان و دننکیم يروآون هک

 رد اهنآ هک هچ نآ لداعم اهنت )17( دوشیم رهاظ يداصتقا متسیس رد ادعب اهنیا

 ،تسا هدش مامت ناشراک هک نآ ضحم هب ینعی ،دننکیم فرصم راک لوط

 و رگراک هک نآ زج هب ،هدوب البق هک تسا هدوب يزیچ نامه اقلطم تورث هعومجم

 فرصم قح اهنآ هک هچ نآ زا مییوگب هک نآ ای ،تسا هدرک زادناسپ رگتعنص ای

 هضرع ار يزیچ كاخ هب راک يورین نیاربانب . تسا هدش زادناسپ دناهتشاد ار نآ

 زیچ کی ناونع هب عیانص ریاس رد راک و .تسا تورث دلوم راک اهنت هک دنکیم

 هجیتن نآ زا یمومع هیامرس رد یشیازفا هنوگ چیه اریز ،هدش هتفرگ رظن رد نورتس

 دیلوت ساسا ناونع هب ار یفاضا شزرا دیلوت اهتارکویزیف نیاربانب< ”.دوشیمن

 .دنهدیم حیضوت ار نآ اهتارکویزیف هک تسا ياهدیدپ نیا .دننادیم يرادهیامرس

 هلاسم نیا ،دننکیم یفن ار یتسیلتناکرم متسیس هدش هناگیب دوس اهنآ هک نآ زا سپ

		.دنامیم یقاب

 

)Mercier De la Rivere( )92 -1719 يوسنارف تسیل یتناکرم ناد داصتقا 

 هدیرخ ار يزیچ دیاب صخش ادتبا لوپ ندروآ تسد هب يارب“ دیوگیم ریسرم )م -

 ؛دوشیمن تسا هدوب هچ نآ زا رتینغ صخش رما نیا اب دشورفب ار نآ سپس و

 الاک تروص هب شزرا نامه اب تسا هداد هک ار یلوپ نامه یگداس هب دیاب صخش

 	)338 ص 2 شخب یسایس داصتقا ساسا( ”.دریگب سپ
 نینچمه و اا237ا دهدیم هئارا شورف يارب مه و دیرخ يارب مه ار الاک رما نیا

 ،ناششزرا هب فلتخم ياهالاک هلدابم هجیتن رد ای ،الاک ياهندش لیدبت مامت يارب
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 نوریب زیچ هچ زا یفاضا شزرا بیترت نیدب .اهلداعم هلدابم زا تسا ترابع هک

 .دوب حرطم اهتارکویزیف يارب هلاسم نیا ؟دیآیم نوریب هیامرس زا ایآ ؟دیآیم

 هک )فرصم شزرا( ار یگدنز يارب مزال داوم شیازفا هک دوب نیا اهنآ هابتشا

 هیامرس شیازفا و يزرواشک یتاذ زیامت و تشک یعیبط هسورپ زا یشان

 	.دندرکیم طولخم هلدابم شزرا شیازفا اب ،دوب يروتکافونام
 اییم شهاک ییالاک ره فرصم شزرا و . دوب اهنآ زاغآ يهطقن فرصم شزرا

 زا هشاعا داوم هک یناهج کی رد ،دنیوگیم اهکیتسالوکسا هک هنوگ نامه دب

 	> .تسا ریذپناکما يزرواشک رد اهنت لکش نامه هب نآ شیازفا ،تسا تعیبط
 هینراگ نمرژ مان هب یتارکویزیف شدوخ هک تیمسا مادآ باتک مجرتم

)Germain Garnier( نینچ ار ناشدوخ زادناسپ يروئت یتسرد هب تسا 

 لک هدنرادهگن تسیلتناکرم ناونع هب روتکافونام هک دیوگیم ادتبا .دهدیم حیضوت

 داجیا ،هتفای صاصتخا دوس نایم زا ار یفاضا شزرا دناوتیم اهنت هک ،تسا دیلوت

 بیترت نیدب ،دریگیم تروص ناششزرا زا رتالاب ،اهالاک شورف اب رما نیا هک ،دنک

 شیازفا چیه اما ،دیآیم دوجو هب هدش داجیا ياهشزرا دیدج میسقت کی اهنت

		.دوشیمن هفاضا هدمآ دوجو هب ياهشزرا هب يدیدج

 

 رد دناوتیم اهنت تسین یتورث چیه دیدج عبنم اهروتکافونام و رگتعنص راک“

 هک یشزرا ،فرص یبسن شزرا کی اهنت و دشاب هدافتسا لباق تالدابم تفرشیپ

 يارب يرتشیب تصرف هک یتروص رد مه نآ ،دیآیم تسد هب ،دوشیمن رارکت

 سیراپ 5 شخب للم تورث للع تعیبط يور رب قیقحت همجرت( ”.دشابن تالدابم

 رترب اهنآ هک ییاهشزرا ،دننکیم اهنآ هک ییاهزادناسپ ای )15 266 ص 1802

 هدرک دودحم ار ناشفرصم دیاب ،دنروآیم دوجو هب ،هدرک فرصم هچ نآ زا

 دوب دهاوخ رداق اهنت بیترت نیدب اهروتکافونام و نارگتعنص راک يورین “.دنشاب

 هدمآ دوجو هب زادناسپ هلیسو هب هک هدش هفاضا هعماج تورث ماع رادقم هب هک
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 دنمتورث موهفم هب نیا هک تسا هدش داجیا نارادهیامرس و نارگراک دزمتسد طسوت

		)266 ص عبنم نامه( ”.تسا هعماج ندرک

 

 یعقاو دیلوت هلیسو هب ار تموکح يزرواشک رد نارگراک“ هک نآ رتشیب حیضوت و

 دنناوتیمن ،سکعرب تراجت و اهروتکافونام رد نارگراک :دننکیم ینغ ناشراک

 رظنراهظا نیا . دنیازفیب تورث هب دننکیم زادناسپ ناشفرصم زا هک هچ نآ زا شیب

 لماک روط هب و دناهدرک يراذگهیاپ اهنآ هک تسا يزیامت هجیتن نانادداصتقا تبثم

 اهروتکافونام و نارگتعنص راک يورین تقیقح رد .دشابیم ارچ و نوچیب

 هب دنیازفیب ناشدوخ راک شزرا زا شیب داوم شزرا هب يرگید زیچ چیه دناوتیمن

 دوجو هب راک يورین نیا هک يروآدوس و دزمتسد شزرا تفگ ناوتیم هک يروط

 نیا يارب دشابیم نآ ای نیا يارباا238ا روشک رد يراج یعقاو خرن هب دروآیم

 نابحاص دننامه اهنآ ؛تسا راک دزمتسد دنشاب دایز ای مک هک نآ هچ اهدزمتسد

 ندرب تذل نیا و ،دنربب تذل ناشراک ياههرمث زا ات دنتسه فرصم قح ياراد راک

 هچ ییاهدوس نینچ نیا .دهدیم لیکشت ار اهنآ شاداپ هک تسا يزیچ نآ مامت

 فرصم موادت و هدش هتفرگ رظن رد هنازور يرما ناونع هب مک ای دشاب دایز

 زا ندرب تذل وا مهس یعیبط روط هب هک يزیچ ،دربیم شیپ هب ار يرادهیامرس

 .دزادرپیم وا هب اهدمآرد نآ زا هیامرس هک تسا ياهدش هتفرگ رظن رد دمآرد

 نآ ،هدراذگ رانک ار دوخ تحارتسا زا یشخب رگراک هک اج نآ زا نیاربانب

 :تسا هتفای صاصتخا وا هب اهدزمتسد يراج خرن قبط رب ،تسا وا قح هک یتحارتسا

 اریز دهدیم صاصتخا دوخ هب ار دمآرد زا یشخب رادهیامرس زادناسپ هک نیا اب

 ،دنتسه هدننکفرصم ،کی نآ مه و کی نیا مه ،تسا هدروآ ار هیامرس وا هک

 شزرا مامت ینعی ،هدش لیمکت راک زا یشخب ناونع هب هک یمهس يهدننکفرصم

 زا دعب بیترت نیدب هعماج تورث تیفیک عومجم .تساراک نیا زا هدمآ تسد هب

 اهنآ تقیقح رد .تشاد البق هک يزیچ نآ زا ،دراد يرتشیب زیچ شراک رسک

 ار هچ نآ و دنتشاد ار نآ فرصم قح هک دندرک زادناسپ ار يزیچ نآ زا یشخب
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 جراخ رود زا دوخ فرصم ابا ر اهالاک نآ ،ضراعت نودب دنتسناوتیم اهنآ هک

 نیا لماک شزرا هلیسو هب هعماج تورث تیمک عومجم یتیعضو نینچ رد .دننک

 تراجت و روتکافونام لماوع هک تفگ ناوتیم اتجیتن .دباییم شیازفا اهزادناسپ

 ییاهنت هب دوخ رقف اب ار هعماج رد دوجوم تورث تیمک، عومجم رد دنناوتیم اهنت

		)264-263 ص عبنم نامه( .دنهد شیازفا

 

 یشان تشابنا هراب رد تیمسا مادآ يروئت زا یتسرد الماک زیچ چیه نینچمه رینراگ

 روط هب تیمسا مادآ( .دیوگیمن ،تسا اهتارکویزیف هیرظن ناینب هک زادناسپ زا

 زا شداقتنا اب وا هک ياهنوگ هب ،تسا اهتارکویزیف ریثات تحت رثوم یلیخ

 	:دیوگیم رینراگ .)دیوگیمن يرتهتسجرب زیچ چیه اجک چیه رد اهتارکویزیف
 يراجت تعنص و يروتکافونام دیلوت هک دنریگب رظن رد اهنادداصتقا رگا اهتنا رد“

 اهنآ دننامه تیمسا ،دنهد شیازفا ار یلم تورث ییوجهفرص اب دنناوتیم طقف

 ار روشک هیامرس و دراد یئزج درکلمع هک تسا ياهنوگ هب تعنص هک دیوگیم

 دوخ زادناسپ اب ار روشک تورث هک نآ رگم دهدیمن شیازفا یعیسو روط هب زگره

 قفاوم الماک تیمسا بیترت نیدب“ )موس شخب مود باتک( ”.دنک لیمکت

 )270 ص عبنم نامه( .نینچمه و ”تسا اهنادداصتقا

 

 گرزب ياههسسوم ياهنازیتراپ ناونع هب اهتارکویزیف .6[

 ]یتسیلاتیپاک يزرواشک

 شرتسگ و طسب نآ رد اهتارکویزیف يروئت هک ینیعم یخیرات طیارش رد اا236ا

 ،دوب هدرک رشتنم البق هک يراثآ رد ،یکنالب فلودآ ،دش رهاظ نآ رد یتح و تفای

		:تفگ نینچ
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 چیه“ )نیناوق( ”تسا هدش هتفگ متسیس بهتلم ياضف رد هک ییاهشزرا مامت زا“

 لوصحم یگتسکشرو و یگتخیر مه هب نینچمه .تسا هدنامن یقاب داسف زج هب زیچ

 هب >”.دوریمن نایم زا اهنارحب نایرج رد ییاهنت هب نیمز تیکلام .تسا هدوب نآ
 رابتعا زا سپ اهنت ار نیمز تیکلام ،رقف هفسلف باتک رد نودورپ ياقآ لیلد نیا

 میکحت ندش تسد هب تسد هلیسو هب ار شتیعقوم یتح یکی نیا“ .<دروآیم

 نارود زا راب نیلوا يارب دیاش گرزب ياهشخب هب ندش لیدبت هلیسو هب و دنکیم

 تحت هک تیکلام رامشیب تارییغت“ ،هژیو هب )138 ص عبنم نامه( ”.مسیلادوئف

 .... لاوما يزاس هدامآ زا ییاههسورپ يهدننکزاغآ ،دیآیم دوجو هب متسیس ریثات

 نآ یلادوئف متسیس هک درک دشر بذاک گرم طیارش رد راب نیلوا نیمز تیکلام

 يزرواشک يارب یعقاو يرادیب کی رما نیا .دوب هدرک ظفح يدایز تدم يارب ار

 هتفرگ رارق شدرگ رد و هتشذگ ندش تسد هب تسد طیارش زا نونکا )نیمز( .”دوب

		.)138-137 تاحفص عبنم نامه( ”.تسا

 

 رد یتسیلاتیپاک دیلوت ناهاوخ شنارادفرط ریاس و ینساک یبوخ نامه هب تگروت

		:دیوگیم نینچ تگروت بیترت نیدب .تسا يزرواشک

 

 رب هک گرزب ياهيزرواشک( ”تسا ریخا هویش هک ...نیمز يراذگاو ای و هراجا“

 نیا اما دنتسه همه زا رتهتفرشیپ“ )دناهدش يراذگهیاپ هراجا نردم متسیس يانبم

 	.)21 ص عبنم نامه تگروت( ”تسا هدوب دنمتورث البق هک تسا يروشک رد هلاسم

 Maximes ( يزرواشک رد یتموکح ياهداصتقا نیرتیمومع باتک رد ینساک
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Generales Du Gouvernement Economique D , Un 

Royaume Agricole...( دیوگیم:		

 

 هب رتشیب هچ ره دیاب دنوشیم هتفرگ راک هب اههناد دشر يارب هک نیمز تاعطق“

 رادهعرزم هلیسو هب دنناوتب ات دنریگب رارق گرزب عرازم رد و دنوش لصتم رگیدکی

 ریمعت و موادت هنیزه بیترت نیدب“ )اهرادهیامرس ینعی( ”دنوش تیریدم ،دنمتورث

 رد صلاخ دیلوت و دیآیم نییاپ اهتمیق بیترت نیدب و شهاک اهنامتخاس

 	”.دهدیم رارق عاعشلاتحت ار کچوک تادیلوت ،گرزب يزرواشک
 دمآرد يزرواشک راک يدیلوت ناوت شیازفا هک دریذپیم ”ینساک ” هنیمز نیمه رد

 ینعی نیمز نابحاص هب لوا هجرد رد بیترت نیدب و دهدیم شیازفا ار صلاخ

 هب نیمز زا يدعب یبسن شیازفا هک نیا و ،دناسریم دوس یفاضا شزرا نابحاص

 شیازفا هب طوبرم هک دیآیم تسد هب یتابسانم ریاس و هعماج زا هکلب دیآیمن تسد

 همادا نینچ اج نامه رد لیلد نیمه هب اا240ا .تسا راک يورین يدیلوت ناوت

 	:دهدیم

 کمک اب هک راک داصتقا رد “ <صلاخ دیلوت رد تفرشیپ ینعی > یتفرشیپ ره“

 تعفنم تیعمج هب دیایب دوجو هب .. .هریغ و بآ تردق ،اهنیشام ،تاناویح

		... هریغ و ”،دناسریم

 

 عبنم نامه()Mercier de La Riviere( ریویر ال ود ریسرم نامز نامه رد

 يزیچ يروتکافونام دیلوت رد یفاضا شزرا هک دیوگیم نینچ )405 ص 2 شخب

 نیا هک دهدیم حیضوت تگروت( .دسریم روتکافونام نارگراک دوخ هب هک تسا

 نینچ وا همادا رد )دوشیم تادیلوت لماش هدش رکذ البق هک هنوگ نامه هب هلاسم
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 ياهتسکش هناروکروک امش ،دینک لرتنک ار ناتدوخ تاساسحا“ :دهدیم حیضوت

 شیاتس ار نآ تازجعم امش هک نآ زا لبق .دینکیم نیسحت ار یتعنص تادیلوت

 ای رقف رد يرایسب ياهیگدنز هنوگچ هک دینیبب و دینک زاب ار ناتنامشچ ،دینک

 هک دمهفیم هک تسه یسک ،ناگدننکدیلوت نیا نایم رد ،دنتسه یگدنز لقادح

 نیا زا یسک هچ و تسیچ )Ecus( وکا رازه کی شزرا هب وس تسیب لیدبت رنه

 هک ییاهنآ يارب ؟دییوگیم هچ امش ؟دربیم دوس ،شزرا رد میظع شیازفا

 دیاب اهلباقت نیا اب .تسا هتخانشان تحارتسا دهدیم ماجنا راک ناشیاهتسد

 ”درک بسک یهاگآ

 

 بالقنا و اهتارکویزیف .اهتارکویزیف یسایس هیرظن رد اهداضت.7[

 	]هسنارف

 رادفرط ینساک . دراد دوجو یلک روط هب اهنادداصتقا متسیس رد داضت ]اج نیارد[

		.تسا قلطم یشرانوم

 

 رد روز فلاخم هک یمتسیس ... دشاب هتشاد دوجو رترب تردق کی اهنت دیاب“

 و تیرثکا نایم رد يراگزاسان زا یناشن افرص رما نیا .دوشیم هابت دشاب تموکح

 Maximesمان هب هدش رکذ البق باتک نامه رد( ”0تسا مدرم تیلقا فذح

Generales(.	 
 ار هعماج رد یگدنز هب لیامت صخش“ یعقاو روط هب :دیوگیم ریویر ال ود ریسرم

 L’ordre( ”دنک یگدنز دنمتردق تیمکاح کی تحت هک دراد لیامت وا ،دراد

Naturet Et Esentiel Des Societs Politiques( )ص عبنم نامه 
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281(.	 
 ،ریپ يوباریم -وباریم سوکرام )19( ”مدرم ناتسود“ مامت تشادیمارگ يارب و

 "،دشاب دهاوخیم هک روط ره ،دوشب دهاوخیم هچره" ، تسا نیا شبتکم اقیقد
 هعماج ياهتیلاعف هب لیدبت ار یتموکح لاکشا مامت و هدرک دوبان ار مسیربلوک هک

 یگدنز هعماج نیا يالهبال رد اهنت تلود هک دهدیم هزاجا وا .دنکیم يزاوژروب

 زا لیلجتدادیم ياج ،ناهج يالهبال رد ار شیاهتب روکیپا هک هنوگ نامه ،دنک

 هراجا رب یعیسو روط هب دیاب تایلام هک دوشیم نآ هب لیدبت لمع رد نیمز تیکلام

 طسوت نیمز تیکلام یعقاو فیقوت ]دوشیم لامعا نا رب و[ ،دوش هتسب نیمز

 نایب ودراکیر نارادفرط لاکیدار شخب هلیسو هب هک نآ دننامه تسرد ،تموکح

 يروئت نیا نارگید و )Roederer( ضارتعا مغر هب هسنارف بالقنا .تسا هدش

		.تفریذپ ار یتایلام

 

 هسنارف بالقنا يارب ار هار هک دوب لاکیدار ياوژروب ریزو کی شدوخ تگروت

 ،یلادوئف تارظن تهج رد ناشیاهیگدنمرش ناربج يارب اهتارکویزیف .درک راومه

 	.)240( .دندرک يراکمه اهسیونفراعملا ةریاد اب تسد رد تسد

 وا 1776 هیروف نامرف اب .درک ینیبشیپ ار هسنارف بالقنا عوقو تگروت – اا241ا

 مه )دش وغل ناگدنیامن رظنراهظا زا سپ دعب هام هس نامرف( .درک لحنم ار فانصا

 کی هک درک یعس وا درک وغل يزاسهداج يارب ار ناناقهد يرابجا راک وا ،نامز

		)20( .دنک رارقرب ار نیمز زا هراجا ای تایلام

 

 هدش ماجنا اهتارکویزیف هلیسو هب هک یگرزب تامدخ هب هرابود ام -اا241ا

 	)21( .هیامرس لیلحت هلاسم زا دوب ترابع تامدخ نیا هک میدرگیمرب
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 ناوت نویدم )اهنآ رظن قبط رب( یفاضا شزرا :هطقن نیا رد تسرد تقیقح رد

 ناوت نیا مامت و تسا يزرواشک راک نآ هک تسا راک زا یصاخ عون يدیلوت

		.تسا تعیبط دوخ نویدم ،صوصخم يدیلوت

 

 کی هک تسا يزیچ نآ –اب طابترا رد اهنت یفاضا شزرا ،یتسیلتناکرم متسیس رد

 تورث ناسون ای و ندش هناگیب يور رب هک يدوس :تسا هدنزاب يرگید و هدنرب رفن

 ام رگا ،روشک کی نورد رد هک روط نامه .دوشیم داجیا فلتخم ياهشخب نیب

 یعقاو روط هب هک دیآیمن دوجو هب يایفاضا شزرا زا هیامرس عومجم ، مینک هجوت

 اب تلم کی نیب يهطبار رد دناوتیم اهنت یفاضا شزرا نیا .تسا هدش داجیا

 یتلم ناونع هب تلم کی هلیسو هب )شیازفا(هفاضا و دیآ دوجو هب رگید ياهتلم

 اریز ،)يراجت سنالاب( دیآیم دوجو هبدنکیم ادیپ یلوپ لکش هک نارگید ربارب رد

 لباقم رد .تسا هلدابم شزرا لقتسم لکش میقتسم روط هب هک تسا لوپ اعطق نیا

 راکنا قلطم یفاضا شزرا داجیا تقیقح رد یتسیلتناکرم متسیس رد –هیرظن نیا

 دیلوت :دنهد حیضوت ار قلطم هفاضا شزرا ات دننکیم شالت اهتارکویزیف –دوشیم

 ،تسا یکی فرصم شزرا اب اهنآ نهذ رد صلاخ دیلوت بیترت نیدب و .صلاخ

 .تسا نآ قلاخ اهنت اهنآ يارب يزرواشک

 عجترم Schmalzهلیسو هب اهتارکویزیف تایرظن نتفای تیمومع . 8[

 	]یسورپ

-درک تکرح تگروت زا رود ردقچ هک –اهتارکویزیف يروئت ناگدنیامن زا یکی

 تسا یسورپ یصوصخ نمجنا سیئر و بلطتصرف بیرفماوع کی -

SchmaLz. دیوگیم نینچ وا لاثم يارب:		
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 یتح“ )نیمز بحاص ،نیمز هدنهد هراجا( ”دنکیم تخادرپ درف هب تعیبط رگا”

 تارج یسک ياهدشهتفریذپ هنیمز هچ رد ،دنک ربارب ود ار شاینوناق عفانم رگا

 )90هحفص 1828 سیراپ... .یسایس داصتقا( ”؟دنک مورحم نآ زا ار وا دنکیم

)23(	 
 رد راک يورین )هنیزه ای( فرصم زا ترابع اهتارکویزیف هلیسو هب دزمتسد لقادح

 نآ )SCHMALZ( هک هنوگ نآ ای و ...دننکیم تفایرد هک تسا يدزمتسد ربارب

		:دنکیم نایب ماع تروص هب ار

 

 درم کی هک تسا يزیچ نآ نیگنایم ربارب هناختراجت کی رد دزمتسد لدعم ”

 هراجا“ )120 ص عبنم نامه( ”.دنکیم فرصم شراک نامز یط رد تراجت نیا رد

 دزم و هدش هتفرگ راک هب هیامرس عفانم و اا242ا ؛تسا یلم دمآرد ساسا اهنت نیمز

 ره ناتسد هب شدرگ رد هک دننکیم دیلوت ار ياهراجا اهنت هدش ماجنا ياهراک مامت

		)310-309 ص عبنم نامه( “ دسریم یصخش

 

 اهنیا مامت ،هراجا هنالاس دیلوتزاب يارب نآ دادعتسا ،نآ ییاناوت ،نیمز زا يروهرهب”

 میدرگرب یساسا هب ام رگا“ )310 ص عبنم نامه( ”دنهدیم لیکشت ار یلم تورث

 میوشیم روبجم ام ، دنتسه هک روط نآ ،تساههژبا مامت زا شزرا لوصا نیلوا هک

 بیترت نیدب ؛دنتسین تعیبط هداس دوجوم زج هب زیچ چیه اهشزرا نیا هک میریذپب

 دهدب اههژبا نیا هب يدیدج شزرا تسا نکمم راک يورین دنچ ره ،تفگ ناوتیم

 يهدنزاس ،دیدج تمیق نیا ای ،دیدج شزرا نیا ،دهد شیازفا ار اهنآ تمیق و

 ،دنروآیم دوجو هب ار یعیبط تادیلوت نیا رگیدکی اب هک تسا ییاهشزرا هعومجم

 هب ای دوریم نیب زا ،دوشیم بیرخت دهدیم اهنآ هب راک هک يدیدج لکش اریز



 48 

 عبنم نامه( ”دوشیم فرصم رگید لکش هب ای لکش نیا هب رگراک کی هلیسو

 	.)313ص
 دوجو هب ار يزیچ هک تسا يراک اهنت“ )بسانم يزرواشک( ”راک زا عون نیا“

 هب و ،دسرب ینیعم هطقن هب دناوتیم هک تسا يراک اهنت بیترت نیدب و ،دروآیم

 ای داوم يور رب نارگراک هک هنوگ نامه .دوش هتفرگ رظن رد دلوم راک ناونع

 دنهدیم یئایشا هب يدیدج لکش یگداس هب اهنآ ... دنتسهراک لوغشم عیانصرد

 )16-15 ص عبنم نامه( ”تسا هدرک دیلوت ار اهنآ تعیبط هک

 

 هلاسم رد اهتارکویزیف تامهوت زا هیلوا داقتنا کی.9[

 ]Verriيزرواشک

 

 یسایس داصتقا باتک رد )Verri (Pietro( :اهتارکویزیف تامهوت ربارب رد

 هدش پاچ )Cudtodi,Parte moderna( هلیسو هب هک )1771 لوا پاچ(

		: دیوگیم نینچ، تسا

 

 زا ای و دشاب هدش هتخاس ناسنا تسد هلیسو هب هک نآ هچ ناهج ياههدیدپ مامت“

 زا یلکش افرص هکلب دنتسین دیدج تیقالخ یلک روط هب ایند یکیزیف نیناوق قیرط

 رکف هک تسا یلوصا اهنت نیا دنوشیم ادج و هدش بیکرت رگیدکی اب .دنتسه هدام

 دیلوت زاب ار نآ دوخ روصت رد و دنکیم لیلحت و هدرک ادیپ ار نآ هراومه رشب

 یماگنه ؛تسا تورث و شزرا دیلوتزاب هک تسا يزیچ نامه تسرد نیا و ؛دنکیم

 رشب تسد هک یتقو ای .دنوشیم ترذ هب لیدبت اههعرزم رد بآ و اوه ،نیمز هک
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 مه رانک يروط ار زلف تاعطق یضعب ای ،دنکیم مشیربا هب لیدبت ار تارشح حشرت

 . )22-21 تاحفص( ”دروآیم نوریب نآ زا ار تعاس درکراک هک نآ ات دنیچیم

		:نآ رب هوالع

 

 نانآ رظن هب اریز دنناوخیم نورتس ار يروتکافونام رگراک هقبط“ اهتارکویزیف

 هک ياهشاعا لیاسو هک تسا یماخ داوم ربارب يروتکافونام تادیلوت شزرا

 عبنم نامه( ”هدش هفاضا نآ هب ،دننکیم فرصم راک نامز رد روتکافونام نارگراک

		)25 ص

 

 تیعمج یمئاد رقف هب ار شدوخ هجوت )verri( يرو رگید فرط زا اا243 ا

 نینچ سپس و درادیم فوطعم ناراکتعنص تورث تفرشیپ اب لباقت رد زرواشک

 هن ،دنکیم تفایرد هک یتمیق هب رگتعنص هک دنکیم تباث هلاسم نیا“ دیوگیم

 دیلوت نآ زا شیب ینیعم رادقم هکلب ،دنکیم نیزگیاج ار هدش ماجنا فرصم طقف

 هدمآ دوجو هب هنالاس دیلوت رد هک تسا یشزرا دیدج تیفیک رادقم نیا و :دنکیم

 تمیق زا یشخب هدش داجیا دیدج شزرا بیترت نیدب ”)26 ص عبنم نامه(“ .تسا

 و داوم یلصا شزرا زا شیب اهنآ شزرا هک تسا يزرواشک و یتعنص تادیلوت

 فرصم و هناد يزرواشک رد .تسا هدش هنیزه اج نآ رد هک تسا نآ تایرورض

 رگراک فرصم ، روتکافونام رد هک هنوگنامه هب ،دوش رسک دیاب زرواشک درم

 هبساحم زا سپ هک ینازیم هب ،دوشیم داجیا دیدج ياهشزرا هلاس ره و :یتعنص

 )27-26 ص عبنم نامه(.دنامیم
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  موس شخب
 	تیمسا مادآ

 

 هب شزرا نییعت ؛تیمسا مادآ طسوت توافتم شزرا ود نییعت.1[

 	دش فرصم راک تیمک هلیسو
 

 هک رگراک یگدنز هلیسو هب نییعت و دراد دوجو الاک کی رد هک ه

 ]دنک يرادیرخ ار نآ الاک نیا هلدابم رد دناوتیم

 زا رتارف هک ، دراد نتفگ نخس شزرا نانادداصتقا مامت ریظن تیمسا مادآ

 یعیبط تمیق ار نآ و دریگیم رظن رد ار طسوتم دزمتسد و تساهتارکویزیف

 شدزمتسد اهتنا رد و دنک یگدنز شراک اب هراومه دیاب ناسنا" .دنادیم دزمتسد

 هب يرتشیب ياهتصرف دیاب نینچمه .دراد هگن هدنز ار وا ات دشاب یفاک وا يارب دیاب

 دهاوخن ناکما وا يارب تروص نیا ریغ رد دشاب هتشاد يرتشیب زیچ ات دوش هداد وا

 همادا لوا لسن نامه زا شیب نارگراک لسن و دشاب هتشاد هداوناخ کی هک تشاد

 1 دلج 1928 دروفسکآ هاگشناد للم تورث تیمسا مادآ باتک( ”تفای دهاوخن

			)8 شخب 130 ص و 75 ص

 

 ِدوخ هب راک يورین دیلوت تردق شرتسگ هک دنکیم نایب احیرص تیمسا مادآ

 تورث للع و تعیبط لیلحت( مان هب متشه شخب رد وا .دناسریمن يدوس راک يورین

		:دیوگیم نینچ )1828 ندنل ،للم
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 کی رد .تسا راک يورین دزمتسد ای یعیبط شاداپ هدنریگرب رد راک لوصحم“

 مامت ،تسا هیامرس تشابنا و نیمز تیکلام رب مدقم هک ءایشا یعیبط تیعضو نینچ

 يراک بحاص هن و تسا نیمز بحاص هن وا .تسا رگراک هب قلعتم راک يورین دیلوت

 دزمتسد ،دنک ادیپ همادا دیاب تیعضو نیا .دشاب هتشاد تکراشم راک اب هک تسا

 لیمکت دیآیم دوجو هب يدیلوت يورین رد هک ییاهدوبهب مامت اب دیاب راک يورین

 جیردت هب اهالاک مامت .دروآیم دوجو هب ار ییاهتصرف راک میسقت هک نآ ات دوش

 راک يورین تیفیک نیرتمک هب زاین اهالاک نآ مامت نازیم ره هب > ”.دنوشیم رتنازرا

 یقیقح تروص هب هکلب ؛دنوشیم رتنازرا طقف هن اهنآ اما .دنراد ناشدیلوتزاب يارب

 :دناهدش دیلوت راک يورین تیفیک نیرتمک اب اهنآ " < .دنراد ینازرا تمس هب لیم

 روط هب ،دنا هدش دیلوت راک زا يواسم ياه تیمک هلیسو هب هک ییاهالاک ناونع هب و

 دنوشیم هتخورف اهنآ ،دنوشیم هلدابم رگیدکی اب هک دنراد رارق یطیارش رد یعیبط

 تیعضو نیا اما ]...[ .تسا راک رادقم نیرتمک ياراد هک يدیلوت دننامه اا244ا

 ، دوش دنم هرهب شراک يورین دیلوت مامت زا رگراک هک يروط هب اهالاک یلصا

 نیرتهب رد هکلب .دشاب هیامرس تشابنا و نیمز تیکلام هیلوا زاغآ زا رتارف دناوتیمن

 نودب ،دروآیم دوجو هب يدیلوت راک ياهورین رد یهجوت لباق ياهتفرشیپ تلاح

 1 دلج( “ . دشاب هتشاد ،دزمتسد ای شاداپ دوبهب رب يرتشیب يراذگریثات دناوتب هکنآ

 دنکیم ناشنرطاخ یعقاو الماکروط هب تیمسا مادآ اج نیا رد .)109 -107 ص ص

 راک هک دش زاغآ ياهظحل زا اهنت ،يدیلوت راک يورین یعقاو عیسو شرتسگ هک

 رارق نیمز تیکلام ربارب رد ار نآ فرط کی زا راک طیارش و ،دمآ دوجو هب يدزم

 اهنت يدیلوت راک يورین هعسوت بیترت نیدب .هیامرس ربارب رد رگید فرط زا و داد

 .دنک بحاصت ار دوخ راک جیاتن دناوتیمن رگراک دوخ هک دش ماجنا یطیارش تحت

 ياهورین دشر نیا هنوگچ مینک قیقحت هک دوب دهاوخ هدوهیب الماک بیترت نیدب

 اجنیا رد هک، دهد رارقای هداد رارق ریثات تحت ار اه دزمتسد تسا نکمم يدیلوت

 ای( راک دیل وت هک ضرف نیا اب ، دوشیم هتفرگرظن رد راک يورین لداعم دزمتسد
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 ریثات تحت دایز رایسب تیمسا مادآ تسا رگراک دوخ هب قلعتم ) نآ دیل وت شزرا

 یسرب دروم وا ياهراک رد هک یئاه هیاپ مامت ابلاغو تسا اه تارک ویزیف راکفا

 اب تسا داضت رد لماک روطب و تسا اه تارک ویزیف نامه هب قلعتم دنریگیم رارق

 تسا نینچ نیا . تسا هدش هداد ءاقترا وا دوخ هلیسو هب هک یصوصخم تارظن

 هب لماک روط هب میناوتیم ام ،یلعف روظنم يارب . هریغ و هراجا يروئت رد لاثم يارب

 نیا رد هکلب هدشن نایب وا دوخ هلیسو هب هک یتایرظن میشاب هجوتیب اههتشون نیا

 )24( .تسا تارکویزیف کی افرص وا تایرظن

	 
 مه البق نم ،میاهجاوم الاک لیلحت هلاسم اب ام هک یماگنه اهراک نیا لوا شخب رد

 شزرا نییعت یگنوگچ اب وا دروخرب هنیمز رد تیمسا مادآ ضقانت )25( هک ماهتفگ

 تاقوا یضعب وا هنوگچ هک[ ماهداد ناشن نم] صوصخ هب .تسا صخشم ،هلدابم

 تیمک هلیسو هب اهالاک شزرا نییعت ، دراوم یخرب رد و دنکیم طولخم ار لئاسم

 هک يرگراک یگدنز تیمک ندش نییعت اب ار ،اهنآ دیلوت يارب زاین دروم راک

 يزیچ نینچ هب طوبرم هک هچ نآ ای ، دنکیم اجب اج ،درخب دهاوخیم ار اهالاک

 نیا رد . . دیرخ ناوتیم هک يا هدنز راک زا ینیعم تیمک اب ار اهالاک تیمک ،تسا

 يریگهزادنا ،تساهالاک شزرا يارب هک ینازیم هب ار راک هلدابم شزرا وا اج

 اب ، تسا ربارب دزمتسد ؛دنکیم يریگهزادنا ار اهدزمتسد وا تقیقح رد .دنکیم

 تیمک اب ای دوشیم يرادیرخ هدنز راک نیعم تیمک اب هک یئاه الاک نیعم تیمک

 ای راک شزرا .دوش هدیرخ اهالاک زا نیعم تیمک کی هلیسو هب دناوتیم هک يراک

 اصوصخم بیترت چیه هب و ،يرگید يالاک ره هیبش ، تالدابم ،راک يورین تبسن

 ياهیاپ و يریگهزادنا نازیم، شزرا اج نیا رد .تسین اهالاک ریاس شزرا زا توافتم

 	.میراد تسردان لکیس کی ام هک ياهنوگ هب –دوشیم شزرا حیضوت يارب
 و یناسون تکرح نیا هک دوشیم هدید دیآیم ریز رد هک ینایب حرش زا دنچ ره

 تیمسا تاقیقحت هک تسا شزرا تانیعت ندوب توافتم هب طوبرم الماک یلدود نیا

 ،تقیقح رد اریز ؛دهدیمنرارق ریثات تحت یفاضاشزرا ساسا و تعیبط هراب رد ار
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 یتسرد هب وا .دنکیم حرطم ار هلئسم نیا اج ره رد وا ،نآ زا ندوب هاگآ نودب

 تیمک نییعت زا تسا ترابع هک - دنکیم صخشم ار هلدابم شزرا حیحص تانییعت

		اا242ا اهنآ يارب هدش فرصم راک نامز ای راک يورین

 

 نایرج رد ابلاغ هنوگچ هک داد هئارا ناوتیم يرایسب ياهلاثم >اا اa 283 - 7ا
 تیمسا دروخرب ،دهدیم حیضوت ار لماوع یعقاو روط هب وا هک یتقو ،وا ياهراک

 دیلوت شزرا يهدننکنییعت و شزرا ناونع هب اهنت هک تسا ياهنوگ هب راک تیفیک اب

 رد وا لماک هیرظن )26( .تسا هدش لقن ودراکیر هلیسو هب اهنیا زا یضعب . تسا

 رارق انبم نیا رب اهالاک تمیق يور رب يژول ونکت تفرشیپ و راک میسقت ریثات هراب

 شخب رد .دوب دهاوخ یفاک هلاسم نیا نداد ناشن يارب لوق لقن کی اجنیا رد .دراد

XI شدوخ نارود رد اهروتکافونام ياهالاک زا يرایسب ندش نازرا زا تیمسا مادآ 

		:دریگیم هجیتن نینچ هتشذگ ياهنرق اب هسیاقم رد و دنکیم تبحص

 

 هب ار اهالاک هک یماگنه اا 283bا تسا راک يورین تیمک زا رتگرزب شزرا نیا“
 هدیرخ دیاب اهالاک نیا دنیآیم رازاب هب اهالاک یتقو بیترت نیدب .میروایب رازاب

 پاچ للم تورث( ”.رتگرزب تیمک کی اب ،دنوش هلدابم یتمیق کی اب ای و دنوش

o.u.p ا >)156 ص 2 شخب رینراگ “ 284 ص 1 دلجVII - 283b ا ا	 

 حیضوت زا یعون زا وا رذگ و تیمسا مادآ هتشون رد داضت نیا ،یناث رد ااVI-245ا

 حیضوت رد ودراکیر هک هنوگ نامه ،دراد رتقیمع یلئاسم رد هشیر رگید یعون هب

 نیدب و دنکیمن قیدصت ار نآ یتسرد هب ای و دریگیم هدیدان ار نآ ای داضت نیا

 اهرگراک مامت هک میریگب رظن رد دیهدب هزاجا .دوشیمن لح داضت نیا بیترت

 ار اهنآ هکلب دننکیم دیلوت ار ناشیاهالاک طقف هن و دنتسه الاک هدننکدیلوت
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 نآ هک دوشیم نییعت یمزال راک نامز هلیسو هب اهالاک نیا شزرا .دنشورفیم

 دنوش هتخورف ناشدوخ شزرا هب اهالاک بیترت نیدب رگا .دنتسه نآ لماش اهالاک

 12 راک نامز رد ینعی ،هدش دیلوت تعاس 12 رد هک الاک کی دیرخ اب اهرگراک

 رگید يالاک ندروآ دوجو هب يارب هدش فرصم راک نامز ،ار يرگید راک هتعاس

 شزرا رد هک تسا يراک نامز تعاس 12 تفگ ناوتیم ،دننکیم فرصم ،ار

 نیا شزرا اب تسا ربارب راک نیا شزرا .تسا هدش هداد شیامن يرگید فرصم

 ددجم دیرخ و شورف .راک نامز ینعی راک تعاس 12 دیلوت اب تسا ربارب نیا ؛الاک

 رد رییغت داجیا نودب ،الاک زا تسا یسیدرگد ،هلدابم هسورپ مامت ،مالک کی رد .

 .هدش رهاظ راک تعاس 12 نیا رد هک تسا یفرصم شزرا لکش اهنت رییغت نیا .نآ

 تسا ربارب لوا هلحرم رد .راک يدیلوت شزرا اب تسا ربارب راک شزرا بیترت نیدب

 ناششزرا اب اهنآ هجیتن رد –تسا هدش هلدابم الاک رد هک هدش يدام راک تیفیک اب
 يارب رگراک یگدنز زا نیعم تیمک کی رگید تهج زا دنچ ره .دناهدش هلدابم

 يربارب تیمک ،لوا هلحرم رد .تسا هدش هلدابم هتفای تیدام راک زا يربارب تیمک

 هب اهنآ هک ياهنوگ هب – دناهدش هلدابم اهالاک تروص هب هتفای تیدام راک زا
 تیمک کی ربارب رد هدنز راک زا ینیعم تیمک یناث رد .دناهدش هلدابم ناششزرا

 رد هدنز راک ،لوا هلحرم رد بیترت نیدب . هدش هلدابم هتفای تیدام راک زا نیعم

 هلحرم رد و تسا رگراک هب قلعتم هک هدش لیدبت ییالاک هب ،هتفای تیدام دیلوت کی

 يربارب نازیم هدنراد هک هدش هلدابم يرگید يالاک اب دوخ شدرگ رد الاک نیا ،مود

 يربارب رادقم اب هدنز راک زا ینیعم تیمک تقیقح رد ،بیترت نیدب .تسا راک زا

 الاک ربارب رد هک تسین الاک طقف نیا بیترت نیدب .دش هلدابم هتفای تیدام راک زا

 هتفای تیدام راک نامز زا يربارب تیمک رگنایب اهنآ هک یتبسن رد ،هدش هلدابم

 رگنایب هک ییالاک ربارب رد دنوشیم هلدابم هک تسا هدنز راک زا یتیمک هکلب ،دنتسه

		.تسا هتفای تیدام راک زا رادقم نامه
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 ای راک زا یتیمک نداد اب ناوتیم هک ییاهالاک تیمک( راک شزرا ،هیرظن نیا رد

 )دوش يرادیرخ هدش هداد هئارا راک زا یتیمک هلیسو هب دناوتب هک ییالاک زا یتیمک

 لماش هک يراک تیمک دننامه تسرد ،الاک کی شزرا نازیم ناونع هب دناوتیم

 راک زا یتیمک نامه رگنایب هراومه راک شزرا بیترت نیدب . دوش هئارا تسا نآ

 رگید مالک هب ؛تسالاک نیا دیلوت يارب زاین دروم هدنز راک ناونع هب هتفای تیدام

 هک دنک نیعم ار ییالاک تیمک هراومه دناوتیم هدنز راک تعاس تیمک نییعت

 هب و –دیلوت عاونا مامت رد اما .تسا هتفای تیدام راک نامز زا يربارب رادقم رگنایب

 )راک طئارشداجیا(يدام طیارش نآ رد هک –دیلوت يرادهیامرس عون رد صوصخ
 راک يورین رگید فرط زا هک یلاح رد ،تسا هقبط دنچ ای کی هب قلعتم راک يورین

 فلاخم دوشیم ماجنا هچ نآ . تسا رگراک هقبط ینعی ،رگید هقبط هب قلعتم اهنت

 زا ینیعم تیمک .تسین رگراک هب قلعتم راک يورین دیلوت شزرا ای دیلوت .تسا نیا

 تیمک کی ای ،تسین هتفای تیدام راک زا تیمک نامه يهدننکنییعت هدنز راک

 هب تسا هدنز راک زا يرتگرزب تیمک رگنایب الاک کی رد هتفای تیدام راک زا نیعم

		.دراد دوجو الاک دوخ رد هک هچ نآ هب تبسن

 

 اهالاک هلدابم و الاک زا ار دوخ زاغآ هطقن یتسرد هب تیمسا مادآ هک هنوگ نامه اما

 و در اهنت رگیدکی اب ندش هجاوم يادتبا رد ناگدننکدیلوت نیاربانب و دنکیم زاغآ

 مادآ تایفشک بیترت نیدب ،اهالاک رادیرخ و هدنشورف ،دنتسه اهالاک هدننکلدب

 تیدام راک اا246ا ،راک دزم و هیامرس نیب هلدابم هک )تسا نینچ وا رظن هب( تیمسا

 يورین( اهالاک و ،دنامیم زاب خساپ زا هراب کی هب یمومع نوناق ،هدنز راک و هتفای

 تیمک اب بسانتم )دوشیم هتخورف و هدیرخ بیترت نامه هب هک تسا ییالاک راک

 هجیتن نانچ تیمسا مادآ نیاربانب .دنوشیمن هلدابم ،دنوشیم هئارا هک يراک

 نیمز تیکلام لکش رد يدزم راک ربارب رد راک طئارش هک ياهظحل زا هک دریگیم
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 دناوتب هک تسین تباث يریگهزادنا کی ياراد راک نامز ،دریگیم رارق هیامرس و

 ودراکیر هک هنوگ نادب ،سکعرب تیمسا مادآ .دنک میظنت ار اهالاک هلدابم شزرا

 و ”راک تیمک“ ياهدامن هک دسریم نآ فلاخم جیاتن هب ،دنکیم هراشا یتسرد هب

 ،اهالاک یبسن شزرا بیترت نیدب و ،دنتسین ناسکی نونکا هک ،دنتسه ”راک شزرا“

 راک شزرا هلیسو هب و دوشیم نیعم تسا هتفهن اهنآ رد هک يراک نامز هلیسو هب

 يواسم یمود دامن هک تسا تسرد ینامز اهنت نیا بیترت نیدب ،دوشیمن نییعت

 ناشن میناوتیم ام میوشیم هجاوم )27( سوتلام اب ام هک یتقو ،اهدعب .دشاب یلوا

 دیلوت رگراک هک یتقو یتح ،دشاب لمهم و طلغ دناوتیم هلاسم نیا هنوگچ هک میهد

 شزرا نیا هک ،ار شدوخ دیلوت شزرا ینعی دهد صاصتخا شدوخ هب ار شدوخ

 دوخ ای راک نامز هک یموهفم نامه هب ،دهدرارق شزرا نازیم ار شراک شزرا ای

 یتیعضو نینچ رد بیترت ره هب .دهد یم رارق نازیم ار ینیرفآشزرا لماوع و راک

 نازیم ناونع هب دناوتیمن دوش يرادیرخ الاک کی اب دناوتب هک يراک يورین

 رظنرد دراد دوجو نآ رد هک يراک ناونع هب هک دشاب یموهفم نامه هب يریگهزادنا

		.دشاب يرگید يریگهزادنا يارب صخاش دیاب یکی . دوش هتفرگ

 

 ینوناق زا راک و هیامرس نیب هلدابم جاتنتسا دنکیم ساسحا تیمسا مادآ بیترت ره هب

 يرهاظ لاکشا بیترت نیدب ،تسا لکشم ،دنکیم نیعم اهالاک رد ار هلدابم هک

 یماگنه ات داضت تقیقح رد و دنکیم هولج لوصا داضتم و فلاخم الماک هدنامیقاب

 رارق راک يورین ربارب رد هک نآ ياج هب دراد رارق راک ربارب رد امیقتسم هیامرس هک

 راک نامز هک دوب هاگآ یبوخ هب تیمسا مادآ .دوش لح دناوتیمن ،دشاب هتشاد

 ینعی( تسا يراک زا توافتم الماک راک يورین ءاقب و دیلوتزاب يارب هدش فرص

 هلاقم رد شدوخ وا نیا رب انب .دسرب ماجنا هب دناوتیم شدوخ هک )راک يورین

		:دیوگیم نینچ )CANTILLON( ”تراجت تعیبط“
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 جراخم ربارب ود دیاب ارابجا ،دنمناوت هدرب کی راک ،دنکیم هفاضا هدنسیون نامه“

 اناوت هدرب کی زا رتمک دناوتیمن رگراک نیرتطسوتم هک دنکیم رکف وا ؛دشاب وا

 1 دلج رینراگ( .)75 ص 1 دلج )o.p.u ( پاچ ،للم تورث( ”دشاب هتشاد شزرا

		.)137 ص 8 شخب

 

 دنکیمن هجوت هلاسم نیا هب تیمسا مادآ هک تسا بیجع هلاسم نیا رگید فرط زا

 ردقچ ،تسا رگیدکی اب اهالاک هلدابم هدننکنییعت هک ینوناق هب وا ضارتعا هک

 هلدابم دنتسه اراد هک يراک نامز تبسن هب هک B و A ياهالاک .تسا فیعض

 دندرک میسقت ار B ای A تادیلوت هک ییاهتبسن هلیسو هب هجو چیه هب دنوشیم
 شخب کی رگا .دراد دوجو ناشدوخ نیب هک یشزرا تبسن هب ای ،دوشیمن یسررب

 هب موس شخب و رادهیامرس هب رگید شخب و دسرب نیمز بحاص هب A يالاک زا

 رییغت ار یتیعقاو هلاسم نیا ،، دشاب ردقچ کی ره مهس هکنیا هب هجوت نودب، رگراک

 دوجوم راک نامز نیب هطبار .دوشیم هلدابم ششزرا يانبم رب B اب A هک دهدیمن

 هک تسین B و A رد راک نامز نتفرگ رارق یگنوگچ زا رثاتم Bو A ياهالاک رد

 هچراپ يارب توهام هلدابم یتقو“ .تسا هدش هداد صاصتخا فلتخم صاخشا هب

 هب هک دنریگیم یناتک هچراپ ؛توهام ناگدننکدیلوت ،تسارجا لاح رد یناتک

 رقف باتک( ”.دناهداد رارق توهام رد البق اهنآ هک تسا يزیچ نآ ربارب تبسن

 مادآ ربارب رد ار ودراکیر نارادفرط ادعب هلاسم نیا نینچمه 28 )29 ص هفسلف

 	:تفگ نینچ )JOHN CAZENOVE( بیترت نیدب اا247ا داد رارق تیمسا

 رارق ریثات تحت ار صخش هک یطیارش …رگیدکی زا نتفرگ و نداد ،هلدابم …“

 شزرا شهاک لاثم يارب .دهدیمن رارق ریثات تحت ار نارگید هراومه ،دهدیم
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 نیا اما :دهدیم رییغت اهالاک رگید اب ار الاک نآ يهطبار الاک زا شخب ره دیلوت

 تحت ار اهنآ یبیترت چیه هب نینچمه و دهدیمن رییغت ار شبحاص مهس اترورض

 ناسکی هب ار اهنآ همه اهالاک شزرا یمومع شهاک اددجم .دهدیمن رارق ریثات

 تسا نکمم .دهدیمن رییغت رگیدکی اب ار اهنآ تابسانم اما دهدیم رارق ریثات تحت

 پاچ همدقم( )john cazenove( ”دهدن ای و دهد رارق ریثات تحت ار اهنآ مهس

		.)]7 ص [ 1853 ندنل یسایس داصتقا هراب رد سوتلام هلاقم

 

 هلدابم يانبم رب نارگراک و نارادهیامرس نیب دیلوت ياهشزرا میسقت بیترت نیدب اما

 دروم نیا رد تیمسا مادآ –راک يورین و الاک –تسا هدش يراذگهیاپ اهالاک

 هک نآ ای تسا هدرک فشک ار راک شزرا وا هک تسا نآ تقیقح . تسا توهبم

 یماگنه ،شزرا نازیم ،دشاب راک يورین رادیرخ دناوتیم )لوپ ای( الاک دح هچات

 و ،دوس خرن يور رب تباقر ریثات رگنایب هک ،دزادرپیم اهتمیق يروئت هب وا هک

 یگنهامه زا ار وا راک هلاسم نیا ؛… دراد تیمسا ثحب رب یبرخم ریثات تسا هریغ
 .دراذگیم رانک وا لیلحت زا ار یساسا ياهلاوس زا يرامش یتح و ،دنکیم جراخ

 شزرا هراب رد ار وا ثحب هلاسم نیا دید میهاوخ يدوز هب ام هک هنوگ نامه هب

 تانیعت اموادم وا اج نیا رد اریز دهدیمن رارق ریثات تحت یلک روط هب یفاضا

 فلتخم ياهالاک رد دوجوم راک نامز هب طوبرم هک دهدیم هئارا شزرا زا یتسرد

		.لاوس نیا اب وا دروخرب نونکا .دشابیم

 

 ار فلتخم ياهزیچ تیمسا مادآ .مینک هجوت لئاسم زارگید یکی هب دیاب ام ادتبا اما

 	: دیوگیم نینچ مجنپ شخب لوا باتک رد وا ادتبا .دنکیم بیکرت مه اب
 زا ات دنک هنیزه دناوتیم هک ینازیم يانبم رب ،تسا ینغ ای ریقف یصخش ره“

 یناسنا یگدنز تاحیرفت هب و دنک تحارتسا ،دربب تذل یگدنز ياهترورض
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 یکچوک شخب ، دما رد يرسارس تروص هب راک میسقت هک نآ زا سپ اما .دزادرپب

 شخب .دننک هضرع ار ار نآ دنناوتیم دنتسه راک يورین بحاص نادرم نآ زا

 رادقم هچ زا هک نآ يانبم رب و دننک يربهر ار نارگید راک دیاب اهنآ زا يرتگرزب

 ،دنک تخادرپ نآ دیرخ يارب دناوتب هک ياهنیزه نازیم ای ،دنک هدافتسا دناوتب يراک

 نآ هک یصخش يارب ،بیترت نیدب ،الاک ره شزرا ؛دشاب ینغ ای ریقف دیاب درف نآ

 نآ ای دنکیمن هدافتسا نآ زا و دراد رایتخا رد ار رازبا هک یسک و دراد رایتخا رد ار

 يراک تیمک اب ربارب ،دنکیم هلدابم يرگید ياهالاک اب ار نآ اما تسا هدیرخ ار

 راک بیترت نیدب .دریگ راک هب ای هدیرخ ار نآ هک دزاسیم رداق ار وا هک تسا

 1 دلج OUP پاچ للم تورث( ”.تساهالاک مامت هلدابم لباق شزرا یعقاو نازیم

		)60 - 59 تاحفص 1 دلج رینراگ( )33 - 32 تاحفص

 

 ار اهنآ ام هک دنتسه راک زا ینیعم یمک شزرا لماش“ )اهالاک( ”اهنآ“ :نینچمه

 رب رد هک ینامز رد دوشیم هتفرگ رظن رد هک هچ نآ ربارب رد اا248ا مینکیم هلدابم

 هدیجنس هرقن ای الط هلیسو هب هک …تسا تیمک نامه ربارب یشزرا هدنریگ
 هب ناهج تورث مامت هک يا هنوگ هب دوشیم هدیجنس راک هلیسو هب هکلب دوشیمن

 رد ار شزرا نآ هک اهنآ يارب ،نآ شزرا و ؛تسا هدش يرادیرخ یساسا روط

 هلدابم دیدج تادیلوت يرادقم اب ار نآ دنهاوخیم هک ییاهنآ و ،دنراد رایتخا

 و هدرک يرادیرخ ار نآ دناوتب هک تسا ربارب يراک زا یتیمک اب عطق روط هب ،دننک

		.(61-60 ص 5 شخب ]رینراگ[ )33 ص عبنم نامه( ”.دریگب رایتخا رد ای

 

 اما .تردق زا تسا ترابع دیوگیم سپاه ياقآ هک هنوگ نادب تورث“ ؛اهتنا رد و

 رد ار نآ زا یگرزب شخب دوشیم قفوم ای و دروآیم تسد هب ار نآ هک یصخش

 یماظن ای هچ ،تسین یسایس تردق بسک هب قفوم اترورض ،دشاب هتشاد رایتخا
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 لقتنم وا هب امیقتسم ای هلصافالب دروآیم تسد هب هک یتردق …دشاب یماظنریغ

 ای راک زا ینیعم رادقم يریگراک هب و دیرخ تردق زا تسا ترابع و دوشیمن

 نامه( ”.تسا دوجوم رازاب رد سپ نیا زا هک راک تادیلوت مامت يور رب تیمکاح

 تیمسا مادآ اهلوقلقن نیا مامت رد هک درک هدهاشم ناوتیم )61 ص رینراگ عبنم

 ره هک ییالاک هلدابم شزرا .دنکیم طولخم راک نیا دیلوت اب ار رگید مدرم راک

 هک ییاهالاک –راک رادقم زا سپ – زا تسا هتفای بیکرت دراد رایتخا رد یصخش
 راک تیمک رد ینعی ،دنرخب ار اهنآ دنناوتیم هک دنتسه يرگید دارفا هب قلعتم

 هتفای رولبت نآ رد هک ینارگید راک تیمک ،دناهتفرگ ياج الاک نآ رد هک ینارگید

 رولبت وا يالاک رد هک تسا ربارب يراک تیمک اب نارگید راک تیمک نیا و .تسا

		:دیوگیم ادکوم وا هک يروط هب .تسا هتفای

 

 نآ ام هک دنتسه راک زا ینیعم رادقم کی شزرا هدنریگرب رد اهالاک ینعی اهنآ“

 ”.تسا ربارب یمک شزرا هدنریگرب رد هک میریگیم رظن رد يراک نامز ناونع هب ار

 ناوتیم :تسا راک میسقت يور رب هدمآ دوجو هب رییغت يور رب دیکات اج نیا رد

 هکلب ،تسین راک يورین )رادیرخ( بحاص دیلوت زا هتفای بیکرت تورث هک تفگ

 یعامتجا راک ، دنا هتفرگ رایتخا رد ار دیلوت نیا هک تسا نارگید راک زا یتیمک

 شدوخ نورد رد هک يراک تیمک هلیسو هب هک یتیمک ،دوش هدیرخ دناوتیم هک

 رظن رد اج نیا رد هلدابم شزرا موهفم اهنت ،تقیقح رد .دوشیم نیعم هتفرگ ياج

 رد و ،دوشیم هتفرگ رظن رد یعامتجا راک ناونع هب نونکا نم راک هک -هدش هتفرگ

 رادقم يور رب تیمکاح هلیسو هب هک دنکیم نیعم ارم تورث، نآ دیلوت ،هجیتن

 راک نامز زا نیعم رادقم کی لماش هک نم يالاک .تسا یعامتجا راک زا يربارب

 اب ییاهالاک ریاس رب یطلست مناوتب هک دهدیم ار ناکما نیا نم هب ،تسا يرورض

 نارگید راک زا يربارب تیمک يور رب بیترت نیدب و ،مشاب هتشاد نآ ربارب شزرا

 اجنیا رد دیکات . تسا هتفای تینیع يرگید فرصم ياهشزرا رد هک مراد تیکلام
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 رد ینعی ،تسا هلدابم شزرا و راک نیب میسقت اب طابترا رد هک تسا يربارب يور

 راک هک یتقیقح( یعامتجا راک اب رگید یمالک هب ،نارگید راک اب نم راک تقیقح

 هدش نیعم یعامتجا رظن زا البق ،تسا هتفای رولبت نم ياهالاک رد هک يراک ای نم

 تاجن ار تیمسا مادآ هلاسم نیا هک تسا هدرک رییغت شرتکاراک اساسا و ،تسا

 و ،هدنز راک و هتفای تیدام راک نیب یفالتخا یلک روط هب هک نآ هن و )دهدیم

 رتشیب زیچ چیه اجنیا رد تیمسا مادآ تقیقح رد . دشاب نآ هلدابم صوصخم نیناوق

 صخشم نآ رد هتفای رولبت راک نامز هلیسو هب اهالاک شزرا هک دیوگیمن نیا زا

 تسا یعامتجا راک تیمک زا هتفای بیکرت ،الاک بحاص تورث هک نیا و دوشیم

		.دراد رارق وا رایتخا رد هک

 

 يارب ار تصرف نیلوا تقیقح رد اا249ا راک دیلوت و راک نتسناد يواسم هچرگ

 نییعتو ،نآ رد دوجوم راک تیمک هلیسو هب اهالاک شزرا نییعت ندرک طولخم

 .دنکیم مهارف ،دنرخب دنناوتیم اهنآ هک ياهدنز راک تیمک هلیسو هب اهنآ شزرا

 یماگنه يزیمآمهرد نیا .راک شزرا هلیسو هب اهنآ شزرا نییعت رگید مالک هب

		:دیوگیم نینچ تیمسا مادآ هک تسا

 

 ای .تسا تردق شرتسگ اب طابترا رد عطق روط هب مک ای دشاب دایز تورث هک نیا“

 یطلغ تانییعت اجنیا رد هک( ”رگید زیچ ای و تسا نارگید راک تیمک اب طابترا رد

 دنکیم رداق ار رگراک هک نیریاس راک دیلوت زا يرگید ياهزیچ“ )دربیم راک هب ار

 ص عبنم نامه رینراگ( )33 ص 1 دلج oup پاچ للم تورث( ”.درخب ار اهنآ

 راک تیمک اب بسانتم هلاسم نیا : دوش هتفگ نینچ حیرص روط هب تسا نکمم )61

 زین وا تقیقح رد و ؛تسا تورث بحاص ای الاک بحاص رد هتفای رولبت یعامتجا

		:دیوگیم نینچ
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 ینامز اب ار اهنآ ام هک دنتسه راک زا ینیعم یمک شزرا لماش“ )اهالاک( ”اهنآ“

 ”.دنتسه تیمک زا يربارب شزرا )لماش هک( مینکیم هلدابم میریگیم رظن رد هک

 ینامه دیآیم تسد هب هک یطلغ هجیتن )تسا ینعمیب و دئاز اجنیا رد شزرا هملک)

 نینچ لاثم يارب هک تسا یماگنه نآ و هدش هدروآ 5 شخب نیا رد البق هک تسا

 	:دیوگیم
 هب هکلب ،دوشیمن رهاظ شدوخ شزرا هب زگره دوخ يدوخ هب راک بیترت نیدب“

 همه رد دناوتیم هک تسا ییاهالاک مامت شزرا تیاهن و یعقاو درادناتسا ییاهنت

 ص عبنم نامه( ”.دوش هسیاقم و هدش هدز نیمخت نآ اب اهناکم و اهنامز

		)66 ص ]رینراگ]))36

 

 اب هراومه اهالاک شزرا هک نیا –تسیچ راک نامز نازیم هجیتن رد و راک تقیقح

 يراک شزرا یگنوگچ هب یطابترا و تسا بسانتم اهنآ رد هتفای تینیع راک نامز

 راک يورین شزرا دوخ هک تسا نآ تیعقاو - درادن ،دنک رییغت تسا نکمم هک

 .دنکیم رییغت

	 
 تعیبط :دنکیم یسررب ماع روط هب ار الاک تالدابم اهنت تیمسا مادآ اج نیا رد

 ربارب رد ناگدننکهلدابم زا ياهشخب .تسا لوپ و راک مهس هب طوبرم .هلدابم شزرا

 نارگید راک اهنآ .دنتسه اهالاک نابحاص ناونع هب اهنت هک دنریگیم رارق رگیدکی

 لکش هب هک ناشدوخ راک دننامه تسرد ،دننکیم يرادیرخ الاک کی لکش رد ار

 طیارش نیا رد ،دنراد رایتخا رد اهنآ هک یعامتجا راک تیمک .تسا هدمآرد الاک

 اهنآ هک ییالاک نامه .تسا هتفای رولبت الاک رد هک تساربارب يراک تیمک اب

 راک نیب هلدابم هلئسم هب وا يدعب ياهشخب رد هک یماگنه اما .دننکیم يرادیرخ
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 هک دنکیم دیکات ،دزادرپیم رگراک و رادهیامرس نیب هدنز راک و هتفای تیدام

 هب هکلب ،دراد دوجو نآ رد هک دوشیمن نییعت يراک تیمک هلیسو هب الاک شزرا

 وا هک دوشیم نییعت ینارگید هدنز راک –تسا نآ اب توافتم هک –تیمک هلیسو
 هلیسو نیا هب تقیقح رد تیمسا مادآ .درخب ینعی ،دریگب رایتخا رد دناوتیم

 اهنآ رد هک دنوشیمن هلدابم يراک نامز زا شیب هب ناشدوخ اهالاک هک دیوگیمن

 و تسا هتفای رولبت الاک رد هک یشزرا شیازفا ،تورث شیازفا هکلب ؛هتفر راک هب

 هتفای تیدام راک هک دراد یگتسب ياهدنز راک تیمک نازیم هب ،شیازفا نیا رادقم

 اما دوریم ار یتسرد ریسم هنیمز نیا رد دنچ ره تیمسا مادآ و .دریگیم راک هب ار

 .تسا مهبم شیاههتفگ هطقن نیا رد

 

 ،دوس هراب رد وا شنیب .هفاضا شزرا زا تیمسا مادآ یمومع روصت .2 [

 	]رگراک راک دیلوت لوصحم ناونع هب هرهب و هراجا

 تسا هتفرگ رظن رد هک یطباور نآ زا تیمسا مادآ ،لوا باتک 6 شخب رد اا250ا

 رگیدکی اب اهالاک نابحاص و ناگدنشورف ناونع هب اهنت ناگدننک دیلوت نآ رد هک

 طیارش ناگدنراد هک اهنآ نیب هلدابم طباور هب و دنکیم روبع دننکیم دروخرب

 	:دیوگیم وا .دسریم ،دنتسه راک يورین بحاص اهنت هک اهنآ و دنتسه راک
 نیمز تیکلام و هیامرس تشابنا دمآرد شیپ هک هعماج نشخ و هیلوا تیعضو رد“

 ،فلتخم ياههژبا ندروآ تسد هب يارب يرورض راک تیمک نایم تیکلام ،تسا

 اب اهنآ هلدابم يارب ار یشقن ره دناوتیم هک یطیارش اهنت هک دسریم رظن هب

 روط هب هک هچ نآ هک تسا یعیبط هلاسم نیا …تسا هدامآ ،دنک مهارف رگیدکی

 ود دیاب دوشیم دیلوت يراک تعاس ود رد ای دیآیم دوجو هب زور ود رد يداع

 تعاس کی ای زور کی رد يداع روط هب هک دشاب هتشاد شزرا يزیچ نآ ربارب
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 95 - 94 تاحفص مشش شخب .52T. I ص عبنم نامه( ”،دوشیم دیلوت يراک

 	.)رینراگ
 یتبسن هدننکنییعت ،فلتخم ياهالاک دیلوت يارب مزال راک نامز هک تفگ ناوتیم

 نیا اب اهنآ هلدابم شزرا هک نآ ای دنوشیم هلدابم رگیدکی اب اهالاک نآ هک تسا

		.دوشیم هدیجنس بسانت

 

 هک يراک تیمک ؛تسا رگراک هب قلعتم راک يورین دیلوت مامت ،تیعضو نیا رد“

 دیلوت ار یئالاک ره ای دریکرارق هدافتسا دروم ات هدش هتفرگ راک هب يداع روط هب

 روط هب دیاب هک دنک میظنت ار يراک تیمک دناوتیم هک تسا طئارش اهنت نیا .دنک

 عبنم نامه ( .دریگ رارق هلدابم ضرعم رد ای و هدش هتفرگ راک هب ای يرادیرخ يداع

		.96 ص رینراگ )53 ص

 

 هک یسک و تسالاک هدنشورف کی افرص رگراک یتیعضو نینچ رد هجیتن رد

 يالاک اب ،تسا نارگید يالاک رادیرخ اهنت دریگیم تسد رد ار يرگید درِف راک

 يالاک زا ینازیم اهنت تسرپرس شدوخ يالاک هلیسو هب وا بیترت نیدب .شدوخ

 رد ییاهالاک هلدابم ،ود ره تروص نیا رد و ،تسا اهنآ هب قلعتم هک تسا نارگید

 يراک تیمک ای و راک نامز هلیسو هب اهالاک هلدابم شزرا و دنتسه رگیدکی ربارب

 	:دهدیم همادا نینچ تیمسا مادآ اما .دوشیم نیعم ،دنراد دوخ رد اهنآ هک
 روط هب اهنآ زا یشخب ،دوشیم عمج یصاخ صاخشا ناتسد رد ییاراد يدوز هب“

 مدرم ،دنریگیم راک هب رگتعنص مدرم يارب راک داجیا رد ار تورث نآ یعیبط

 نآ يارب ،دنیآیم رد تمدخ هب یگدنز لیاسو و داوم هلیسوب هب هک يرگتعنص

 هفاضا داوم شزرا هب اهنآ راک هک هچ نآ دیرخ ای و ناشراک شورف هلیسو هب هک

 .)56 ص رینراگ 53 ص عبنم نامه( ”دنراد يروآدوس ،دنکیم
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 مدرم“ لوا هلحرم رد .مینکیم فقوت میورب رتشیپ ام هک نآ زا لبق اج نیا رد

 - دنتسین راک لیاسو و دیلوت رازبا کلام هک ییاهنآ ،دنیآیم اجک زا ”رگتعنص

 ادج شاهداس تارابع زا ار تیمسا مادآ ام رگا ؟دنقلعم اوه و نیمز رد هک یمدرم

 زا يرادهیامرس دیلوت :مییوگب هک تسین نآ زا رتشیب زیچ چیه هلئسم نیا ،مینک

 راک يورین رگید تاقبط و تسا هقبط کی هب قلعتم راک هک دوشیم زاغآ ياهظحل

 دیلوت طرش شیپ راک طیارش زا راک يورین ییادج نیا .دنراد رایتخا رد ار

 دیوگیم هک نیا زا شروظنم تیمسا مادآ ایناث .تسا يرادهیامرس

 شورف اب هک نآ يارب “ دنریگیم راک هب ار نارگراک ،رگراک ناگدننکمادختسا

 شیازفا ار اهالاک شزرا اهنآ راک ارچ ای اا251ا ؟تسیچ دنربب دوس اهنآ راک

 	؟دهدیم
 و ،دیآیم تسد هب شورف زا دوس هک تسا نآ لیاسم نیا نتفگ زا وا روظنم ایآ

 تراوتسا هک تسا ینامه نیا - دوشیم هتخورف شدوخ شزرا زا شیب الاک هک نیا

 نیب تورث لاقتنا زج هب تسین يزیچ هک ،دمانیم ندش هناگیب زا لصاح دوس ار نآ

 	.دهد باوج لاوس نیا هب شدوخ هک دیهدب هزاجا فلتخم ياهشخب
 کی اددجم اج نیا رد( ”راک ای لوپ رطاخ هب هچ ،يروتکافونام الماک هلدابم رد“

 هچ نآ زا رتارف و رتشیب ،دشاب رگید ياهالاک يارب ای و“ )تسا دیدج ياطخ يانبم

 دزمتسد تخادرپ نینچمه و دشاب یفاک داوم تمیق نتخادرپ يارب تسا نکمم هک

 دوش تخادرپ راک زا هدمآ تسد هب ياهدوس يارب دیاب ییاهزیچ یضعب ،رگراک

 رینراگ 53 ص عبنم نامه( ”.دزادنایم رطخ هب ییوجارجام نیا رد ار دمآرد هک

		)هحفص نامه

 

 ار 173 ص موس دلج ياهتشاددای( میدرگیمرب نتخادنا رطخ هب نیا هب ادعب ام

 يارب اهزیچ نیا .)29( دوس هاگشیپ رد ریصقت رذع شخب رد )دینک هظحالم
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 ایآ ،تسا هدش هلدابم الماک راک هک دوشیم هئارا یماگنه هدمآ تسد هب ياهدوس

 نامه هلاسم نیا ایآ ؟دیآیم تسد هب ششزرا زا رتالاب الاک شورف قیرط زا

		؟تسین تراوتسا دوس یگناگیب

 

 تسا يزیچ زا ترابع“ دهدیم حیضوت هلصافالب تیمسا مادآ هک روط نآ ”شزرا“

 ”دنکیم لح نآ رد ار شدوخ بیترت نیدب .دنکیم هفاضا داوم هب رگراک هک

 اهدزمتسد تخادرپ یکی ،شخب ود رد“ )دش زاغآ يرادهیامرس دیلوت هک یماگنه(

 البق وا هک تسا يدزمتسد و هیلوا داوم زا رتشیب هدننکمادختسا ياهدوس يرگید و

		)97 - 96 ص رینراگ 53 ص عبنم نامه( ”.تسا هتخادرپ

 

 يانبم رب هک دوس :دیوگیم نینچ تحارص هب تیمسا مادآ اج نیا رد بیترت نیدب

 زا ،تسین شورف دوخ زا ،دیآیم تسد هب يروتکافونام لماک تال وصحم شورف

 نیا .تسین هناگیب دوخ زا دوس نینچمه و تسین ششزرا زا رتالاب الاک شورف

 هدرک هفاضا داوم هب رگراک هک دوشیم يراک تیمک هب طوبرم هک تسا یشزرا

 يارب هک نآ ای دزمتسد تخادرپ هب شخب کی .دوشیم میسقت شخب ود هب و تسا

 هب شدرکراک نازیم نامه هب رگراک لدابت نیا اب و دوشیم تخادرپ ناشدزمتسد

 نآ هک تسا رادهیامرس دوس هدنزاس رگید شخب .دنکیم تفایرد دزمتسد لکش

 تخادرپ نآ يارب يدزم هک نآ نودب تسا هتخورف وا هک تسا يراک تیمک شخب

 يراک نامز رطاخ هب دشورفب دوخ شزرا هب ار الاک وا رگا بیترت نیدب .دشاب هدرک

 دنک هلدابم رگید ياهالاک اب ار نآ وا رگا رگید نابز هب .تسا هتفهن نآ رد هک تسا

 هک دراد تقیقح نیا رد هشیر دوس نیا ،دنک راتفر شزرا نوناق يانبم رب و

 دوجو نیا اب اما ،تسا هدرکن تخادرپ يزیچ رگراک راک زا یشخب يارب رادهیامرس

 هک دنکیم ضقن ار ياهدیا شدوخ بیترت نیدب تیمسا مادآ .تسا هتخورف ار نآ

 ای و الاک نآ هک دوشیم روبجم وا .تسین رگراک هب قلعتم راک دیلوت مامت نآ رد
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 رد هک دنک ضقن ار یکلمت نوناق و ،دنک میسقت هیامرس بحاص اب ار نآ شزرا

 هلیسو هب نآ رد هلدابم شزرا هک ینوناق .دراد دوجو رگیدکی نیب اهالاک هلدابم

 دوس وا ،سکعرب تقیقح رد .دوشیم نیعم نآ رد هتفای تیدام راک نامز تیمک

 ار يراک زا یشخب رادهیامرس هک دنادیم تقیقح نیا لوصحم ار رادهیامرس

 شورف رد وا دوس هک تسا رطاخ نادب نیا و ،تسا هدش هفاضا الاک هب هک هتخادرپن

 هب نآ زا رتارف تیمسا مادآ هنوگچ هک دید میهاوخ ام .تسا هتفای شیازفا الاک

 نآ و هتفرگ لکش رگراک هلیسو هب هک دنادیم يراک هب قلعتم ار دوس ،تحارص

 هب .تسا هدرک تفایرد شدزم يارب رگراک هک تسا یتیمک زا رتالاب و رتارف

 نیدب .تسا هدرک نیزگیاج یلداعم کی اب ار راک نآ هک تفگ ناوتیم هک ياهنوگ

 وا نامز نامه رد و دسانشیم ار یفاضا شزرا یعقاو هشیر تیمسا مادآ بیترت

 ره –نآ شزرا . تسا هدماین دوجو هب یلبق ياهتشابنا زا دوس هک دنکیم دیکات

 ددجم دیلوت رد افرص –دشاب دیفم راک یعقاو يهسورپ رد تسا نکمم هک دنچ

 هب رگراک هک دیآیم تسد هب يدیدج راک زا یعیسو روط هب اما ؛دوشیم رهاظ

 لوا ياهتشابنا نآ هک يروط هب تسا هدرک هفاضا دیلوت هسورپ رد هیلوا داوم

		.دنتسه راک لیاسو ای راک رازبا دننامه

 

 ریاس ای راک ای لوپ اب هچ يروتکافونام لماک لدابت رد“ ترابع ،رگید فرط زا

 هداد رکذت البق هک یندوب شوشغم هب دوشیم طوبرم و( تسا طلغ ”… اهالاک

 شورف زا دوس هدنروآ دوجو هب ،الاک ربارب رد ای لوپ ربارب رد الاک هلدابم رگا .)دش

 تیمک کی هک دوشیم یشان تقیقح نیا زا ،تسا نآ دیرخ تبسن هب راک رتشیب

 بیترت نیدب .دوشیمن هلدابم هدنز راک ربارب تیمک کی اب راک زا هتفای تیدام ربارب

 رارق ياهیاپ نامه هب ار رگید ياهالاک يارب ای لوپ يارب هلدابم دیابن تیمسا مادآ

 هفاضا شزرا ،هیلوا لدابت نیا يارب .راک ربارب رد روتکافونام لماک هلدابم هک دهد

 ،دناهدش هلدابم ناشدوخ شزرا هب اهالاک هک تسا هدمآ دوجو هب تقیقح نیا زا
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 زا یشخب بیترت ره هب هک یلاح رد ،تسا هتفهن اهنآ رد هک يراک نامز اب بسانتم

 تیمک رادهیامرس هک تسا هدش ضرف نینچ اج نیا رد .تسا هدشن تخادرپ راک

 یتیمک هک ؛دنکیمن هلدابم هدنز راک زا يربارب تیمک اب هتشذگ راک زا ار يربارب

 هک تسا ياهدنز راک تیمک زا شیب دوشیم بحاصت وا هلیسو هب هک هدنز راک زا

 دیلوت شزرا اب ربارب رگراک دزم تروص نیا ریغ رد .تسا هدرک تخادرپ شتباب وا

 شزرا هب اهنآ رگا ،اهالاک ای لوپ ربارب رد لماک تالوصحم هلدابم دوس .تسوا

 راک و روتکافونام نیب هلدابم هک دوشیم یشان تقیقح نیا زا ،دنوش هلدابم ناشدوخ

 بیترت نیدب .دنوشیمن هلدابم اج نیا رد اهربارب هک ؛دراد يرگید نیناوق هب زاین هدنز

		.دنوش هتخیمآ مه رد رگیدکی اب لئاسم دیابن دروم نیا رد

 

 هدرک هفاضا راک داوم هب رگراک هک تسین یشزرا لوصحم زج هب زیچ چیه دوس

 راک زا یتیمک زج هب يزیچ دناهدرک هفاضا داوم هب اهنآ هک هچ نآ دنچ ره .تسا

 هک شخب کی :دوشیم میسقت شخب ود هب بیترت نیدب رگراک راک نامز .تسین

 رادهیامرس هب وا هک يرگید شخب و ؛دنکیم تفایرد رادهیامرس زا دزمتسد نآ تباب

 دنکیم ناشنرطاخ یتسرد هب تیمسا مادآ .دزاسیم ار رادهیامرس دوس و دهدیم

 دزمتسد هب دنکیم هفاضا داوم هب ادیدج رگراک هک راک )شزرا( زا یشخب اهنت هک

 هب هدش قلخ ادیدج یفاضا شزرا تفگ ناوتیم هک ، دوشیم لیدبت دوس و

 تسا هدش هتخیرشیپ زا هک درادن ياهیامرس زا یشخب اب يراک چیه دوخيدوخ

 هدشن تخادرپ راک هب ار دوس بیترت نیدب هک تیمسا مادآ .)رازبا و داوم ناونع هب(

		:دیوگیم هراب کی هب دنادیم طوبرم نارگید

 

 عون دزمتسد زا يرگید مان طقف هیامرس دوس هک ،دوش رکف نینچ تسا نکمم“

 )97 ص رینراگ 53 ص عبنم نامه( ”.صخشم و نیعم راک ،تسا راک زا یصوصخم

 میهاوخ زاب ادعب هلاسم نیا هب ام .دنکیم در ار یتیریدم راک طلغ هیرظن تیمسا مادآ
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 مهم هلاسم اهنت اج نیا رد )30( .تخادرپ میهاوخ نآ هب رگید شخب رد و تشگ

 ار بلطم ،تسا هتخانش نشور یلیخار عوضوم تیمسا مادآ هک تسا نآ رب دیکات

 هنانیگمرش هیرظن نیا و دوس ساسا هراب رد وا هیرظن نایم داضت هب ادیدش و هدرک نایب

 همادا نینچ دنکیم نایب ار شحاف فالتخا نیا وا هک نآ زا سپ .دنکیم دیکات

 	:دهدیم

 وا .تسین رگراک هب قلعتم هراومه راک يورین دیلوت مامت تیعضو نیا رد" اا253ا

 میسقت ،تسا هدرک مادختسا ار وا هک هیامرس بحاص اب ار نآ عقاوم يرایسب رد دیاب

 ییالاک عون ره ات دوشیم مادختسا يداع روط هب هک تسین راک تیمک نیا .دنک

 داوم و نامتخاس رازبا(راک طیارش اهنت نینچمه ،دروآ تسد هب ای هدرک دیلوت ار

 ای یتسرپرس ،يرادیرخ يداع روط هب دیاب هک دنک هرادا ار یتیمک دناوتیمن ) هیلوا

 دوش ياهیامرس دوس هب لیدبت دیاب صخشم روط هب هفاضا تیمک کی .دنک هلدابم

 -54 تاحفص نامه( “ .تسا هدش فرصم راک نآ داوم و رازبا و دزمتسد يارب هک

		)99 ص رینراگ 55

 

 دروآیم رد يدام تروص هب ار راک ، يراد هیام رس دیلوت .تسا حیحص الماک نیا

 دوخ نورد رد هک راک زا یتیمک دیرخ رانک رد هراومه - الاک ای لوپ لکش رد -

 دوس يارب“ هدنز راک زا تسا ترابع هک “ دراد ار یفاضا تیمک“ کی دراد

 بحاصت ،چیه يارب بحاصت زج یموهفم رگید نابز هب ،اج ره رد هک ؛”هیامرس

 زا شیب تیمسا مادآ .درادن ،هدنز راک زا یشخب ینعی ،نآ ربارب رد تخادرپ نودب

 دیلوت اب رییغت نیا هنوگچ هک دنکیم دیکات تدش اب هنیمز نیا رد ودراکیر

 زگره وا اریز تسا رتبقع ودراکیر زا وا ،رگید فرط زا .دش زاغآ يرادهیامرس

 شدوخ تمسق نیا رد وا هچ رگ – تسین رظن هطقن نیا زا دوخ ندرک دازآ هب رداق

 راک نایم هتفای رییغت هطبار نیا نورد زا هک – دنکیم در شدوخ لیلحت هلیسو هب ار
 هک دیآیم دوجو هب اهالاک یبسن شزرا نییعت رد يرییغت ،هدنز راک و هتفای تیدام
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 تیمک و دنتسین هتفای تیدام راک زج هب زیچ چیه هدننکنایب رگیدکی اب هطبار رد

		.دنهدیم هئارا ار هتفای تیدام راک زا هدش هئارا

 

 هک راک زا یشخب ناونع هب ،دوس لکش ،لکش کی رد یفاضا شزرا رولبت زا سپ

 هتفرگ دزمتسد نآ تباب هک تسیراک زا شخب نآ زا شیب و هداد هئارا ار نآ رگراک

 یکی .دراد نیمز هراجا دننامه یفاضا شزرا لاکشا ریاس اب ار راتفر نامه وا ،تسا

 هب ،بیترت نیدب و ،دشاب هدش هناگیب رگراک زا هک تسا نآ راک ینیع طیارش زا

 تسا ترابع هک يرگید ؛دوش هیامرس هب لیدبت هک ،دشاب هدمآ رد يرگید تیکلام

 اب دروخرب زا سپ بیترت نیدب . نیمز تیکلام ناونع هب نیمز و نیمز دوخ زا

		:دهدیم همادا نینچ تیمسا مادآ ،هیامرس نابحاص

 

 و ،دوشیم یصوصخ تیکلام هب لیدبت یلک روط هب يروشک ره نیمز يدوز هب“

 ،دناهتشاکن زگره هک دنتسه ییاج ندرک ورد قشاع نیریاس دننامه نیمز نابحاص

 وا …تسا هدمآ دوجو هب یعیبط دیلوت يارب یتح هک دنتسه ياهراجا ناهاوخ و
 هب تسا هدرک دیلوت ای و هدروآ تسد هب وا راک هک هچ نآ زا یمهس دیاب ”رگراک“

 ،مهس نیا تمیق ،دشاب نآ هب هیبش هک يزیچ ای مهس نیا .دزادرپب نیمز بحاص

 	)100 - 99 ص رینراگ 55 ص عبنم نامه( “ .تسا نیمز هراجا لماش
 هک تسا يراک زا یشخب اهنت نیمز هراجا ،تعنص رد هدمآ تسد هب دوس دننامه

 هب هک يزیچ ،هدش هفاضا ،دهدیم هئارا وا هک هچ نآ و داوم هب رگراک هلیسو هب

 هدش تخادرپ )لبق زا( نآ يارب يزیچ هک نآ نودب هدش تخادرپ نیمز بحاص

 هتفرگ لکش وا هلیسو هب هک تسا یفاضا راک نامز زا یشخب اهنت بیترت نیدب ؛دشاب

 ار شدزمتسد ات تسا هدرک راک وا هک تسا يراک نامز شخب زا رتارف و شیب هک

 هدنریگرب رد هک يراک نامز يارب دشاب هتشاد یلداعم کی هک نآ ای .دنک تفایرد
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 هفاضا راک ناونع هب ار یفاضا شزرا تیمسا مادآ بیترت نیدب .دشاب شدزمتسد

 هک تسا ییالاک رد هدش یعقاو و هتفرگ لکش هک يایفاضا راک - دنکیم روصت

 دزمتسد تروص هب ار شدوخ لداعم هک يراک ،دزرایم هدش تخادرپ راک زا شیب

 نیمز هراجا و تسا نیعم هزوح کی رد دوس هک يروط هب اا254ا - تسا هتفرگ

 ياهلوقم کی ناونع هب ار یفاضا شزرا وا بیترت نیدب .تسوا ياههخاش افرص

 هب هک دنکیم ادج یصاخ لاکشا زا ار نآ و ،دنکیمن زیامتم شدوخ هب طوبرم

 ياهتشادرب و تاهابتشا رتشیب يانبم تسا نیا .دریگیم رظن رد هراجا و دوس ناونع

		.ودراکیر راک رد رتشیب یتح و وا تاقیقحت رد بسانمان

 

 ،هیامرس عفانم زا تسا ترابع ،دوشیم رهاظ نآ رد یفاضا شزرا هک يرگید لکش

 نینچ شخب نامه رد ار ”هراومه یلوپ عفانم“ نیا تیمسا مادآ اما .لوپ لکش هب

 تسد هب ،لوپ لکش هب هک يدوس زا رگا هک قتشم دمآرد کی“:دهدیم حیضوت

 بیترت نیدب( “ “دوش هتخادرپ دمآرد رگید عبانم زا دیاب ،دوشن تخادرپ ،دیآیم

 هک ،دریگیم رظن رد ار طسوتم دزم رگید شخب رد سپس و دزمتسد ای و هراجا

 ،لکش نیا رد و -تسا دزمتسد دوخ لوصحم اما درادن یفاضا شزرا رد هشیر

 هعسوت يرادهیامرس دیلوت رد میراد ار نآ هب تخادرپ تصرف ادعب ام هک هنوگ نامه

 هک نآ رگم ) 31 تسا دوس زا يرگید لکش اهنت هکنیا ای - دوشیم رهاظ هتفاین

 ات دزادرپب يرگید ماو ،تسا یجرخلو مدآ هک ياهدنهدماو دشاب هتشاد لامتحا

 	)106 - 105 ص رینراگ 58 ص عبنم نامه(“ .دریگب ار یلوا ماو عفانم
 دوجو هب یضارقتسا هیامرس هلیسو هب هک تسا يدوس زا یشخب ،هرهب بیترت نیدب

 هخاش کی ،تسا دوس دوخ زا ياهیوناث لکش کی اهنت نیا هنیمز نیا رد ؛دیآیم

 ِفلتخم صاخشا نایم هک تسا يرتشیب ندش تمسق تمسق اهنت نیاربانب و ،دوس زا

 زا تسا یتخادرپ ای .دریگیم ماجنا ،دوس لکش هب یفاضا شزرا هدننکبحاصت

 صخش ای شدوخ يهرهب هدنریگماو هک نآ ای . دشاب بسانم هک یبیت رت ره هب .هراجا
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 شزرا يهدنروآدوجو هب هلاسم نیا هنیمز نیا رد .دزادرپیم ار هیامرس بحاص رگید

 یتورث ناسون ،تسا دوجوم تورث زا یفلتخم ياهمهس افرص هکلب ،تسین یفاضا

 هناگیب هک تسا يدوس ناونع هب و دوشیم میسقت فلتخم ياهشخب نایم هک تسا

 زا یلکش بیترت ره هب تعفنم هک یماگنه ،هلاسم نیا زا رتارف هب نتفر .تسا هدش

 نیا زا دشاب دوس زا یلکش ای دزمتسد لوصحم هک یماگنه و( تسین یفاضا شزرا

 اهنت هرهب سپ )درادن هجوت زین ادعب هلاسم نیا هب تیمسا مادآ ؛تسا ینثتسم هلاسم

 اهنآ مهس اهنت هک( هراجا ای دوس زا یصلاخ شخب ،تسا یفاضا شزرا هیوناث لکش

 یفاضا شزرا زا یشخب زج هب يزیچ هرهب بیترت نیدب و )دهدیم رارق ریثات تحت ار

		.تسین هدشن تخادرپ

 

 هلیسو هب هیامرس کی ناونع هب هراومه دوشیم هداد ماو ،هرهب يارب هک ياهیامرس“

 زاب وا هب ینیعم نامز رد هک دراد راظتنا هدنهدماو .دوشیم هتفرگ رظن رد هدنهدماو

 يارب ار هنالاس دوس وا هب هدنریگماو صخشم نامز رد هک نیا و ،دوش هدنادرگ

 راک هب هیامرس ناونع هب ار ماو نآ تسا نکمم هدنریگماو .دنادرگزاب نآ زا هدافتسا

 ار نآ رگا .تسا مزال يروف فرصم يارب هک دراذگب رانک یلوپ ناونع هب ای و دربب

 هک دنکیم هدافتسا نارگراک دیلوت موادت رد نآ زا ،دربب راک هب هیامرس ناونع هب

 ار هیامرس مه دناوتیم وا یتیعضو نینچ رد .دنکیم دیلوتزاب ار دوس و شزرا

 عبانم هب ای دنک لقتنم ار ياهیامرس هکنآ نودب دزادرپب ار شعفانم مه و دنک دیلوتزاب

 هدش هریخذ هیامرس ناونع هب ار ماو هدنریگ ماو رگا .دنک دراو یبیسآ دمآرد رگید

 لاوما هدننک فارصا ای جرخلو کی ناونع هب وا ،دریگب رظن رد يروف فراصم يارب

 نیا رد .تسا مزال تعنص راک موادت زا تیامح يارب هک يزیچ ،تسا هدرک لمع

 هک نآ نودب ،دزادرپب ار هرهب و هدرک دیلوتزاب ار هیامرس دناوتیمن وا تیعضو

 لاوما ای و نیمز هراجا دننامه ار رگید عبانم ياهیجرخلو ای هیامرس زا یشخبرد

 	.)چولک کم حیحصت 127 ص 5 تمسق 2 شخب 2 دلج( ”دنک ییوجهفرص رگید
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 ره رد هک تسا هیامرس ینعم هب هدش هتفرگ ماو لوپ اج نیا رد نیاربانب اا255ا

 یتیعضو نینچ رد .دنکیم دوس داجیا و ،دوریم راک هب هیامرس ناونع هب تروص

 تحت هک تسین دوس زج هب يزیچ چیه دزادرپیم هدنهدماو هب هدنریگماو هک یعفانم

 ار هدش هداد ماو لوپ وا تقیقح رد هک نآ ای .دوشیم تخادرپ صوصخم مان

 مهس ربارب رد و دهدیم شیازفا ار هدنهدماو تورث وا بیترت نیدب .دنکیم فرصم

 فلتخم ياهتبسن اهنت دوشیم نیزگیاج هک هچ نآ .دهدیم شهاک ار شدوخ

 اما ،دباییم لاقتنا هدنهدماو تسد هب جرخلو مدآ کی تسد زا هک تسا یتورث

 ینایب تروص ره رد هرهب بیترت نیدب .تسا هدشن داجیا یفاضا شزرا هنوگ چیه

 زاب شدوخ هک ،دوس زا یشخب زج هب تسین زیچ چیه هک ،تسا یفاضا شزرا زا

 راک زا تسا ترابع مه نآ هک یفاضا شزرا زا ینیعم لکش زج هب تسین زیچ چیه

		.تسا هدشن تخادرپ

 

 یصاخشا ياهدمآرد مامت بیترت نیمه هب هک دنکیم هدهاشم تیمسا مادآ اهتنا رد

 تروص نیا رد ،دشاب دزمتسد تروص هب هچ دننکیم قازترا تایلام تفایرد اب هک

 هراجا و دوس رد اهنآ هشیر ای و ؛تسا ناشدوخ ياهدزمتسد زا هدمآ تسد هب

 هک دنتسه هعماج ياهشخب فلتخم مهس هدننکنایب اهنت نیاربانب ،تسا

 یفلتخم لاکشا زج هب زیچ چیه اهنآ دوخ هک دنشابیم هراجا و دوس هدننکفرصم

		.تسین یفاضا شزرا زا

 

 ،اهدزمتسد مامت ،دوشیم لصاح نآ زا هک ییاهدمآرد مامت و اهتایلام مامت“

 هب دمآرد صخشم عبنم هس زا تیاهن رد ،عون ره زا هنالاس ياهتخادرپ و تامدخ

 دزمتسد زا ،تدم نایم رد ای و دنوش تخادرپ تیروف هب هچ لاح ،دنیآیم تسد



 74 

 58 ص .یپ .وی .وا پاچ للم تورث( دنتسه نیمز هراجا ای ماهس ياهدوس ،رگراک

		)106 ص 5 شخب رینراگ و

 

 هک نآ هچ –اهتایلام زا یشان ياهدمآرد ای اهتایلام اب هارمه لوپ هرهب نیاربانب

 ،دنتسه هراجا ای و دوس زا یمهس افرص –دنشاب هدماین نوریب اهدزمتسد دوخ زا اهنآ
 راک نامه هک ،دناهدش یشان یفاضا شزرا زا رگید شخرچ کی رد ناشدوخ هک

		.تسا هدشن تخادرپ

 

 	.تسا یفاضا شزرا هراب رد تیمسا مادآ ماع يروئت نامه نیا
 ،دنکیم هصالخ لماک لاوس کی هب ار دوخ هیرظن تیمسا مادآ يرگید ياج رد

 بیترت ره هب ات دنکیم شالت هک دهدیم ناشن و میدرک نایب رت صخشم ار نآ هک

 رسک زا سپ( دوشیم هفاضا دیلوت هب رگراک هلیسو هب شزرا هک دنک تابثا

 هک يراک نامز زج هب يزیچ چیه )راک رازبا و ماخ داوم شزرا ،دیلوت ياهشزرا

 روط هب ار شزرا نیا شدوخ رگراک اریز دنامیمن یقاب تسا دوجوم لوصحم رد

 رادهیامرس اب –دیلوت ای شزرا –دنکیم میسقت ار نا هکلب ،دنکیمن بحاصت لماک
 روط هب الاک نآ ناگدننکدیلوت نایم الاک شزرا هک یتیعضو رد .نیمز بحاص و

 و دروآیمن دوجو هب يرییغت شزرا نیا تعیبط رد زیچ چیه دوشیم میسقت یعیبط

 	.دوشیمن داجیا يرییغت رگیدکی تبسن هب اهالاک شزرا اب هطبار رد ای
 زا یمهس ناهاوخ نیمز بحاص ،دوشیم یصوصخ نیمز تیکلام هک یماگنه“

 يروآعمج نیمز يور زا ای دروآ دوجو هب دناوتیم رگراک هک تسا یتادیلوت مامت

 يورین .دوشیم رسک راک يورین دیلوت زا هک تسا يزیچ نیلوا ،نآ هراجا .دنک

 هک دتفایم قافتا تردن هب هلاسم نیا .تسا هدش مادختسا نیمز يور رب هک يراک
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 .دنک ورد ار لوصحم هک دشاب هتشاد ار نآ ناکما دراکیم ار نیمز هک یصخش

 ،دراد هارمه هب تسرپرس يارب ار دمآرد زا یمهس یلک روط هب نآ يرادهگن

 وا مادختسا رد یعفانم چیه هک یسک و ،تسا هدرک مادختسا ار وا هک يرادهعرزم

 شیارب وا مهس هک نآ ای ،دشاب هتشاد شراک دیلوت رد یمهس وا هک نآ رگم ،درادن

 رسک اا256ا دروآیم دوجو هب ار یمود رسک دوس نیا .دشاب هدش نیزگیاج دوس اب

 راک يورین مامت دیلوت .هدش مادختسا نیمز يارب هک يراک يورین ]…[ زا یمود
 اه روتکافونام و اهيروهشیپ مامت رد .تسا دوس مهس زا تخادرپ لباق هک نارگید

 راک داوم هک دوشیم نییعت راک داتسا زاین هب هجوت اب نارگراک زا شخب نیرتگرزب

 لیمکت راک هک تسا ینامز ات اهنآ يرادهگن و دزمتسد و دنکیم هیهت ار اهنآ

 داوم هب اهنآ هک یشزرا رد ای ،تسا کیرش اهنآ راک لوصحم رد راکداتسا .دوش

 زین دوس مهس نیا رد و ؛دناهداد اهنآ هب هک تسا يزیچ زا رتارف هک هدرک هفاضا

 	)110 - 109 تاحفص 8 شخب 1 لصف 1 دلج چولک کم پاچ( “ .تسا دوجوم
 ناونع هب ار هیام رس دوس و هراجا هداس روط هب تیمسا مادآ اج نیا رد بیترت نیدب

 ربارب هک دنادیم رگراک دیلوت شزرا ای دنکیم فیصوت رگراک دیلوت زا يرسک

 هک هنوگ نامه هب ،رسک نیا دنچ ره .داوم هب وا هلیسو هب هدش هفاضا تیمک اب تسا

 راک شخب نآ زا یبیکرت دناوتیم اهنت ،تسا هداد حیضوت البق شدوخ تیمسا مادآ

 شدزم اهنت هک يراک تیمک زا رتارف و رتشیب ،دنکیم هفاضا داوم هب رگراک هک دشاب

 شزرا نامه هلاسم نیا هک ؛تسا شدزمتسد لداعم اهنت ای ،تسا هدش تخادرپ

 و دوس ،يرورض روط هب نیاربانب( .راک هدشن تخادرپ شخب ینعی تسا یفاضا

	).دنشاب شزرا عبنم دنناوتیمن هاگ چیه نیمز تیکلام و هیامرس ای هراجا

 مامت هب یفاضا شزرا هیرظن زا تیمسا مادآ رظن شرتسگ .3[

 ]یعامتجا راک ياههزوح

 میتسه اهتارکویزیف تایرظن رد تیمسا مادآ هلیسو هب یگرزب تفرشیپ دهاش ام

 رد .تسا هدمآ دوجو هب هیامرس نینچمه و یفاضا شزرا لیلحت رد تفرشیپ نیا
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 دوجو - يزرواشک راک – صخشم راک زا ینیعم عون اهنت اهتارکوزیف هیرظن

 یسررب اهنآ هک هچ ره بیترت نیدب .درکیم دیلوت یفاضا شزرا هک تشاد

 ماع یعامتجا راک ای و راک نامز هن و راک فرصم شزرا زا دوب ترابع دندرکیم

 رد هک ،نیمز هک تسا یعیبط ،راک زا صوصخم عون نیا رد .تسا شزرا عبنم هک

 – تسا داوم )کیناگرا( شیازفا هدنهدلیکشت ،تسا یفاضا شزرا قلاخ تقیقح
 ار هلاسم نیا اهنآ .دنراد ،هدش فرصم داوم زا رتارف هدش دیلوت داوم هک یشیازفا

 رانک رتبلاج ياههدیا اب بیترت نیدب و دندیدیم نآ هدش دودحم لکش رد الماک

 هک هچ نآ هب تیمها نودب – یمومع یعامتجا راک ،تیمسا مادآ يارب اما .دش هدز

 قلاخ ،راک يرورض تیمک افرص – تسا هتفر راک هب نآ رد یفرصم شزرا هچ

 يزیچ ،هرهب هیوناث لکش رد ای دشاب دوس لکش رد هچ یفاضا شزرا .تسا شزرا

 هدمآ دوجو هب راک يدام طیارش نابحاص هلیسو هب هک تسین راک زا یشخب زج

 شزرا اهتارکویزیف يارب .دوشیم هلدابم هدنز راک اب طیارش نیا ،نآ رد هک تسا

 و دوس ،هراجا تیمسا مادآ يارب دوشیم رهاظ نیمز هراجا لکش رد اهنت یفاضا

		.دنتسه یفاضا شزرا فلتخم لاکشا اهنت هرهب

 

 هیامرس رادقم هعومجم اب طابترا رد ،منکیم تبحص یفاضا شزرا زا نم هک یتقو

 امیقتسم رادهیامرس هک تسا تلع نادب ،هیامرس دوس ناونع هب ،هدشهتخیرشیپ

 هچ تحت درادن تیمها و ،دنکیم یفاضا شزرا میقتسم بحاصت هب تردابم

 هدنهدماو ای نیمز بحاص نایم یفاضا شزرا میسقت هب تردابم سپس وا ياهلوقم

 و دنکیم تخادرپ نیمز بحاص هب امیقتسم رادهعرزم نیاربانب .دنکیم هیامرس

 ار هراجا دهدیم صاصتخا دوخ هب هک یفاضا شزرا زا جراخ روتکافونام بحاص

 هب ار هرهب و تسا هدرک انب نآ رد ار هناخراک هک دزادرپیم ینیمز بحاص هب

 	.تسا هداد رارق وا رایتخا رد ار هیامرس هک دزادرپیم يرادهیامرس
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 دوس اب ار یفاضا شزرا تیمسا مادآ -1 :دوش یسررب دیاب زونه نونکا اا257ا

 زا ار هراجا و هرهب وا هنوگچ -3 ؛دلوم راک هراب رد وا هیرظن -2 ؛دنکیم طولخم

 هب ،اهالاک “ یعیبط تمیق “ زا وا تسردان لیلحت و دروآیم تسد هب شزرا عبنم

 و دناهدشن هتفرگ رظن رد هناگادج تروص هب رازبا و ماخ داوم شزرا هک يروط

 .دناهدشن هتفرگ رظن رد دمآرد عبنم هس و تمیق زا ادج بیترت نیدب

 رد شزرا نوناق نآ رد هک ياهژیو ریسم ذاختا رد تیمسا هابتشا 4[

 	[تسا مکاح راک دزم و هیامرس نیب هلدابم

 لکش رد دزادرپیم راک يورین نتفرگ رایتخا رد يارب رادهیامرس هک یلداعم ای دزم

 ییالاک ،تسا لوپ ،تسا هتفای لکش رییغت يالاک هکلب ،تسین الاک ،دوخ لصفالب

 یعامتجا راک میقتسم ناونع هب ،تسا هلدابم شزرا ياراد دوخ لقتسم لکش رد هک

		.تسا ماع روط هب راک نامز ،تسا هتفای تیدام

 

 نامه هب ار ییاهالاک یعیبط روط هب لوپ نیا اب رگراک ،لوپ ناگدنراد ریاس دننامه

 رد وا هک يزیچ لاثم يارب . نآ تاییزج هب هجوت نودب( .دنکیم يرادیرخ تمیق

 ناونع هب اهالاک هدنشورف اب وا )هریغ و درخیم يرتدعاسم ان طیحم رد و طیارش

 دوشیم الاک شدرگ دوخ دراو وا .رادیرخ ناونع هب – دوشیم هجاوم لوپ هدنراد

 رارق الاک رادقم ربارب هک یلوپ رادقم ناونع هب هکلب ،رگراک کی ناونع هب هن

 هلدابم لباق لکش ياراد هراومه ،يداع روط هب هک ییالاک کلام ناونع هب ،دریگیم

 فرصم شزرا ناونع هب هک تسا هدش الاک هب لیدبت راب کی زا شیب وا لوپ .تسا

 هدیرخ رازاب يراج تمیق هب ار ییاهالاک وا هسورپ نیا رد و ،تسوا تمدخ رد

 هب اهنت لدابت نیا رد .تسا هدرک يرادیرخ ناششزرا هب مییوگب هداس رگا – تسا

 تسا یلک نوناق کی ناونع هب اما .تسا لکش رییغت رگنایب هک الاک – لوپ تروص
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 رگراک بیترت نیدب .تسین شزرا زا یمجح یئاجباج يانعم هب هجو چیه هب هک ،

 هتفای مسجت هک يراک نامز نازیم زج هب زیچ چیه ،دیلوت رد شا هتفای تیدام راک اب

 ار شلداعم طقف هن وا .تسا هدرکن هفاضا ،دنکیم تفایرد هک تسا یلوپ رد

 دوس زا یشخب عطق روط هب هک – تسا هداد مه یفاضا راک هکلب هدرک تفایرد

 ،شراک يورین شورف نایرج رد ،هتفرگ ماجنا هسورپ( وا تقیقح رد – تسا

 زا رتشیب یشزرا ) درادن تیمها نادنچ ،مینکیم دروخرب شجیاتن اب ام هک یماگنه

 اب وا ، لباقم رد . هداد هئارا ،دهدیم لیکشت ار وا دزمتسد هک یلوپ هعومجم شزرا

 ناونع هب هک هدرک يرادیرخ ار لوپ رد هتفای تینیع راک زا یتیمک يرتشیب راک نامز

 وا هک یقیرط نامه هب هک تفگ ناوتیم بیترت نیدب .تسا هدرک تفایرد دزمتسد

 تیمک زا یلقتسم نایب اهنت هک( تسا هدیرخ لوپ اب ار اهالاک همه میقتسمریغ روط هب

 اهالاک نآ هک يرتشیب راک نامز اب وا تفایرد )تسا یعامتجا راک نامز زا ینیعم

 تسا هدیرخ یتمیق نامه هب ار اهنآ وا دنچ ره .دوشیم هدنادرگرب ،دنراد رب رد

 هک یلوپ ،سکعرب .دنرخیم هیلوا لدابت رد الاک ناکلام و نارادیرخ ریاس هک

 نامز ینعی ،تسا راک زا يرتمک رادقم لماش ، دزادرپیم يراک يارب رادهیامرس

 الاک دیلوت رد رگراک هک يراک نامز ای راک تیمک هب تبسن رد ،تسا يرتمک راک

 هدنریگرب رد هک يراک تیمک رانک رد .تسا هدرک نیزگیاج شدوخ هلیسو هب

 زا يرتشیب تیمک رادهیامرس ،دهدیم لکش ار دزم هک تسا یلوپ زا رادقم نامه

 ربارب رد ياهفاضا .تسا هدرکن تخادرپ یلوپ نآ يارب هک تسا هدیرخ ار راک

 تیمک نیا عطق روط هب و تسا هتفرگ ياج هدش تخادرپ لوپ رد هک يراک تیمک

 	.دروآیم دوجو هب ار هیامرس رد هدش داجیا هفاضا شزرا هک تسا راک هفاضا
 ( درخیم ار راک يورین نآ هلیسو هب رادهیامرس هک اا258ا یلوپ هک روط نامه اما

 اب هکلب ، راک میقتسم دیرخ اب هن و دشاب هلدابم هطساو اب رگا یتح یعقاو هجیتن رد

 هک ،رگید ياهالاک مامت هتفای رییغت لکش زج هب تسین يزیچ)دشاب راک يورین

 مامت هک تفگ نینچ ناوتیم .دراد دوجو هلدابم شزرا ناونع هب اهنآ لالقتسا

 نیا .دنرخیم دنراد دوخ رد هچ نآ زا ار يرتشیب راک ،هدنز راک اب هلدابم رد اهالاک
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 	.تسا هفاضا شزرا زا یشخب شیازفا نیا هک تسا صخشم هلاسم
 7و 6 ياهشخب( باتک لوا شخب رد یتسرد هب هک تسا تیمسا مادآ غوبن نیا

 رذگ اهالاک هداس هلدابم زا وا هک یئاج ،دهدیم رارق یسررب دروم ار هلئسم نیا )8و

 فشک هدنز راک و اهالاک نیب هلدابم اب طابترا رد ار نآ شزرا نوناق و دنکیم

 روط هب هراجا و دوس هب هکنآ ات ،تسا راک دزم و هیامرس نیب هلدابم رد هک دنکیم

 اجنامه رد و– دسریم یفاضا شزرا هشیر هب رصتخم روط هب - دسریم یلک
 ره - یلیلد هب هک دنکیم ساسحا وا .تسا هدش رهاظ یفاکش هک دنکیم ساسحا

 ینیع نوناق هجیتن رد - تسیچ نآ هک دنادن وا و دشاب هتشاد دوجو یتلع هک اج

 رظن هطقن زا( هدش هلدابم رتمک راک اب رتشیب راک :تسا هدنام فیلکتالب اتقوم

 .)رادهیامرس رظن هطقن زا( هدش هلدابم رتشیب راک ربارب رد رتمک راک ،)رگراک

 نیا هک تسا صخشم و – دنکیم دیکات وا هک تسا نیا تیمسا مادآ ینیبهتکن

 - نیمز يور رب تیکلام روهظ و هیامرس تشابنا هک - تسا هدرک جیگ ار وا هلاسم

 زیچ – دریذپیم دوخ ربارب رد ار یلقتسم دوجو راک طیارش هک تسا یماگنه
 رییغت دوخ سکع هب شزرا نوناق )اعقاو هجیتن رد و( ارهاظ ،دتفایم قافتا يدیدج

 دیکات نآ داضت هب و دنکیم ساسحا هک تسوا یکیروئت تردق نیا .تسا هدرک

 ار وا دامتعا داضت نیا هک تسوا یکیروئت فعض هک هنوگ نامه تسرد ،دنکیم

 هک دنکیمن كرد وا ؛اهالاک هداس هلدابم يارب یتح ،دنکیم لزلزتم یلک نوناق هب

 هب لیدبت هک يراک يورین دوخ نورد زا ،دهدیم ناشن ار دوخ داضت نیا هنوگچ

 نیدب هک – نآ فرصم شزرا هژیو يالاک نیا طیارش رد و ،دوشیم الاک کی
 تسا يايژرنا عطق روط هب - درادن دوجو نآ هلدابم شزرا يارب يزیچ چیه بیترت

 داضت هنیمز نیا رد تیمسا مادآ زا رتولج ودراکیر .دنکیم دیلوت هلدابم شزرا هک

 مادآ لابند هب وا هکلب .دنکیمن طولخم ار نآ - یعقاو داضت هجیتن رد و – يرهاظ

 هرتسگ هجیتن رد و هلاسم نیا روضح هک دنکیمن دیدرت یتح هنیمز نیا رد تیمسا

 راچد ار وا هظحل کی يارب ،دراد يرادهیامرس نارود رد شزرا نوناق هک ياهژیو
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 هنوگچ هک دید میهاوخ ادعب ام .دنکیمن بلج ار وا هجوت یتح ای دنکیمن لکشم

 طسوت یعاجترا تکرح هب لیدبت تیمسا مادآ بناج زا زیمآغوبن تکرح کی

 	)32( .دراد رارق ودراکیر رظن لباقم هطقن رد هک يروط هب دوشیم سوتلام
 هب لیدبت ار وا هک تیمسا مادآ قیمع لیلحت نیا نامز نامه رد یعیبط روط هب

 سکعرب -ار وا ولج و درک یلاخ ار وا ياپ ریز ،دوب هدرک نئمطمان و ددرم صخش

 ماع ياهناینب لقتسم هیرظن یکیروئت هعومجم و بیکرت هب ندیسر زا - ودراکیر

		.تفرگ ییاوژروب متسیس

 

 رد هک يراک زا شیب الاک نآ رد هک تیمسا مادآ زا قوف هدش لقن لیاسم اا259ا

 دزادرپ یم الاک ربارب ردیرتشیب شزرا راک هک نآ ای ، دنکیم دیرخ تسا دوجوم نآ

 نیکسا دوه)HODGSKin( هلیسو هب ، تسا راک ياراد الاک نآ هک هچ نآ زا ،

		:تسا هدش هلومرف نینچ

 

 یعیبط راک تیمک مامت هک تسا موهفم نیا هب }.…{*یعیبط ای يرورض تمیق “

 ،تسا یساسا هک يراک … دنک دیلوت ار ییالاک ره دناوتب رگراک ات تسا زاین هک

 … تسا تعیبط اب لدابت رد هک دوشیم هدیرخ لوپ اب اهنت اج ره رد و نونکا هک
 هراومه دیاب رگراک ،تسا زاین دروم ییالاک ره دیلوت يارب راک تیمک هک اج ره

 تسد هب ار الاک نآ دناوتب ات دهد هئارا ار يرتشیب راک ،هعماج دیدج تیعضو رد

 شیازفا نیاریانب .درخب تعیبط زا ات دراد زاین هک ار يزیچ ،دنک کلمت و هدروآ

 هب هراومه دیاب ام … تسا یعامتجا تمیق شیازفا ،رگراک يارب *یعیبط تمیق

 ** )HODGSKIN مینک هجوت یعامتجا تمیق و یعیبط تمیق نایم فالتخا
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).THOMAS )نیا رد )220 - 219 ص 1827 ندنل یمومع یسایس داصتقا باتک 

 هچ نآ مه و دنکیم دیلوتزاب ار تسا حیحص هک هچ نآ مه نیک سدوه بلطم

 	تیمسا مادآ رظن رد تسا هتخیر مه رد و هدش طولخم هک

 دوس هلیسو هب یفاضا شزرا هراب رد تیمسا حیضوت . 5[

 

 ]تیمسا يروئت رد هنایماع لوصا

 هب داد حیضوت ماع روط هب ار یفاضا شزرا تیمسا مادآ هنوگچ هک میدید البق ام

 نآ .دنتسه نآ يازجا و نآ زا یفلتخم لاکشا اهنت دوس و نیمز هراجا هک ياهنوگ

 دیلوت رازبا و ماخ داوم زا هتفای لیکشت هک هیامرس زا یشخب دنکیم نایب وا هک نانچ

 شزرا .دهدیمن ماجنا یفاضا شزرا داجیا اب طابترا رد یمیقتسم راک چیه ،تسا

 رتارف و رتشیب رگراک هک تسا يراک تیمک ندش هفاضا زا یشان ارصحنم یفاضا

 نیا بیترت نیدب .دهدیم هئارا ، تسا دزمتسد ربارب رد هک،شدوخ راک شخب زا

 و دیآیم دوجو هب دزمتسد زا هک تسا ياهدشهتخیرشیپ هیامرس زا یشخب اهنت

 طقف هن هک تسا هیامرس زا یشخب اهنت نیا و دنکیم داجیا امیقتسم ار یفاضا شزرا

 رد رگید فرط زا .دروآیم دوجو هب مه یشیازفا هکلب دنکیم دیلوتزاب ار دوخ

 دوشیم هبساحم ،هدش تخادرپ هیامرس نازیم هعومجم رد یفاضا شزرا ،دوس هلاسم

 عونتم ياهشخب رد ،دوس سنالاب زا دیدج تابیکرت رگید عاونا نیا رب هوالع و

		. دنکیم ناربج ار هیامرس دیلوت

 

 دهدیم هئارا یفاضا شزرا زا لیلحت کی ساسا رد تیمسا مادآ هک نآ تلع هب

 لاکشا زا ار نآ هک دنکیمن نایب ینیعم هلوقم لکش رد حیرص روط هب ار نآ اما

 رتهتفرشیپ لکش اب میقتسم روط هب ار یفاضا شزرا وا هجیتن رد ؛دنک ادج شصاخ

 و ودراکیر هلیسو هب تیمسا مادآ ياطخ نیا .دنکیم طولخم ،تسا دوس هک ،نآ
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 الک ،ودراکیر دزن رد صوصخ هب( شیازفا نیاربانب .دوشیم رارکت شناوریپ همه

 رد ار شزرا یساسا نیناوق وا هک لیلد نیا هب دوشیم راکشآ يرتهتسجرب روط هب

 لح ياهداضت ،تاضقانت زا يرس کی )دنکیم فشک يرتشیب هتفای مظن تدحو

 دوس شخب رد ادعب ام هک هنوگ نامه( ودراکیر نارادفرط هک یگتخیرمههب و هدشن

 لح ار نآ کیتسالوکسا هویش هب یتارابع اب ات دننکیم شالت )دید میهاوخ ار نآ

 مسیتسالوکسا ینعی یکیزیفاتم تاهابتشا هب یئادتبا ییارگهبرجت )33( .دننک

 هلیسو هب ،راکنالباقریغ یبرجت هدیدپ حیضوت يارب ار يدایز تالکشم و ،دتلغیم

 ناشن يارب ای .دوشیم لمحتم ، هدش عازتنا یمومع نیناوق زا امیقتسم هک هداس لکش

 رد .دننزیم تسد هدننکهارمگ ياهثحب هب دنتسه نوناق قباطم اهنآ هک نیا نداد

 اریز ،درک میهاوخ هئارا یلاثم مینکیم ثحب تیمسا مادآ زا ام هک ییاج هطقن نیا

 هب هژیو روط هب وا هک یماگنه یتح هن و دوشیم داجیا تیروف هب یگتخیمآ مه رد

 وا هک ییاج هکلب – یفاضا شزرا زا یصوصخم لاکشا – دزادرپیم هراجا و دوس
 نامه ،دنکیم رکف ماع روط هب یفاضا شزرا زا یلکش ناونع هب اهنت اهنآ هراب رد

 داوم يور رب نارگراک هلیسو هب راک فرط زا هدش هیده هجیتن ار اهنآ هک هنوگ

		.دنادیم هیلوا

 

 یشزرا “هک دیوگیم مشش شخب لوا باتک رد تیمسا مادآ هک نآ زا سپ اا260ا

 هک یشخب ،دنکیم میسقت شخب ود هب ار شدوخ ،دنکیم هفاضا داوم هب رگراک هک

 هیامرس مامت هک دنکیم نیمات ار ییامرفراک دوس رگید شخب و دزادرپیم ار وا دزم

 )راذگهیامرس( “ وا “ :دهدیم همادا وا “ ،تسا هتخادرپ لبق زا ار اهدزمتسد و يدام

 شورف زا هک دشاب هتشاد راظتنا هک نآ رگم درادن اهنآ مادختسا يارب یعفانم چیه “

 هب ،دوشیم اهنآ يارب شاهیامرس نیزگیاج هک هچ نآ زا شیب يزیچ اهنآ راک

 هیامرس ياج هب رتگرزب ياهیامرس يریگراک هب يارب یعفانم چیه وا و ؛دروآ تسد
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 شدمآرد ات هداد شیازفا ار وا مهس رادقم وا دوس هک نآ رگم ،درادن رتکچوک

		)53 ص عبنم نامه( “ .دبای شرتسگ

 

 یشزرا نازیم زا رتارف راذگهیامرس هک تسا يدازام یفاضا شزرا :میتفگ ادتبا رد ام

 مادآ هلیسو هب هک . تسا زاین دروم وا هیام رس ینیزگیاج يارب هک دنکیم تفایرد

 زا رتارف ات دهدیم ماجنا رگراک هک دباییم لیلقت يراک زا شخب نآ هب تیمسا

 هب هیامرس زا یشخب زا افرص شیازفا نیا بیترت نیدب و - .دشاب یتخادرپ دزمتسد

 نیا هلصافالب وا لاح نیع رد .تسا هدش تخادرپ دزمتسد يارب هک دیآیم تسد

 هک دنکیم رکف نینچ وا بیترت نیدب و - دریگیم رظن رد دوس لکش هب ار شیازفا

 هیامرس مامت زا رتارف“ ،تسا هتفر راک هب هیامرس شزرا عومجم زا رتارف شیازفا نیا

 يرظن هابتشا کی نیا( .”تسا هتخادرپ وا هک تسا يدزمتسد و هیلوا داوم زا معا

 شزرا وا نیاربانب )دنوشیم هدراذگ رانک هبساحم زا اجنیا رد دیلوت رازبا هک تسا

 يدوز هب تالکشم هک تسا اج نیا زا و .دنیبیم دوس لکش رد امیقتسم ار هفاضا

 اهنآ مادختسا رد یتعفنم چیه يرادهیامرس “ دیوگیم تیمسا مادآ .دوشیم رهاظ

 هک هچنآ زا رتشیب يزیچ ،اهنآ راک شورف زا دشاب هتشاد راظتنا هکنآ رگم ،درادن

		“ .دنک تفایرد ،هتخادرپ شاهیامرس ینیزگیاج يارب

 

 نآ يارب رادهیامرس .تسا حیحص الماک نیا یتسیلاتیپاک تابسانم نتفرگ رظن رد اب

 فرصم رطاخ هب اقلطم وا ؛دنک هدروآرب دیلوت اب ار شیاهزاین هک دنکیمن دیلوت

 تسدب یفاضا شزرا ات دنکیم دیلوت رطاخ نادب وا .دنکیمن دیلوت دوخ میقتسم

 هن و دریگیم رظن رد ار نآ يرادهیامرس دیلوت هک – ملسم ضرف نیا اما . دروآ

 تیمسا مادآ هلیسو هب – یفاضا شزرا تهج يرادهیامرس دیلوت ،نآ زا شیب يزیچ

 نادرگاش زا یخرب هک هنوگ نامه .تسا هتفرن راک هب یفاضا شزرا حیضوت يارب



 84 

 هلیسو هب ار یفاضا شزرا دوجو وا هک دوش هتفگ دیاب ؛دنداد ماجنا اتجیتن وا نادان

 شزرا تفایرد هب رادهیامرس لیامت هلیسو هب ای و دادن حیضوت نارادهیامرس عفانم

 نوریب یشزرا زا ار یفاضا شزرا البق وا سکعرب هکلب ،دریگیمن تروص یفاضا

 هک تسا ینآ زا رتشیب يزیچ و دنکیم هفاضا هیلوا داوم هب رگراک هک دوب هدروآ

 هراب کی هب وا سپس اما . دناهدرک هئرا دزمتسد تفایرد يارب هلدابم رد نارگراک

 نآ رگم ،درادن رتشیب هیامرس مادختسا يارب یعفانم چیه رادهیامرس :دیوگیم نینچ

 هب دوس اج نیا رد .دشاب هدش هتخیرشیپ هیامرس زا شیب هک دشاب هتشاد یمهس هک

 رادهیامرس تعفنم هلیسو هب هکلب دوشیمن هداد حیضوت یفاضا شزرا تعیبط هلیسو

		.تسا ضحم ینادان هک يزیچ دوشیم هداد حیضوت

 

 و دوس اب ار یفاضا شزرا امیقتسم بیترت نیدب هک دنکیمن ساسحا تیمسا مادآ

 ار یفاضا شزرا یساسا نوناق وا ،تسا هتخیر مه رد یفاضا شزرا اب ار دوس

 یفاضا شزرا رگا اا261ا .تسا هدش داجیا یتسرد هب هک ینوناق دنکیم نوگژاو

 هفاضا نادب رگراک هلیسو هب هک )تسا راک زا یتیمک ای( تسا شزرا زا یشخب اهنت

 هدرک هفاضا هیلوا داوم هب وا هک تسا یشخب زا رتشیب هک تسا یتیعضو رد و هدش

 شزرا میقتسم هجیتن رد مود شخب نیا دیاب ارچ ،دشاب شدزمتسد نیزگیاج ات تسا

 دوجو هب داضت ؟دشاب رگید شخب زا رتگرزب و دنک دشر ،هدش هتخیر شیپ هیامرس

 یتح دروآیم هلاسم نیا لابند هب هلصافالب شدوخ تیمسا مادآ هک یلاثم رد هدمآ

 راک يارب يدزم زا ترابع دوس هک دنک درار هیرظن نیا ات تسا رتصخشم

		.تسا یتسرپرس

 

		:دیوگیم نینچ وا لیلد نیمه هب
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 )اهدزمتسد زا( “ دناتوافتم عومجم رد“ )دنتسه هیامرس ياهدوس روظنم( “ اهنآ“

 ،یتخس ،تیمک زا یمهس چیه و دناهدش میظنت یتوافتم الماک لوصا هلیسو هب و “

 اب اهنآ .دنرادن ،هدش هتفرگ رظن رد راک رد تیریدم ای و یسرزاب يروآون ای

 ییاراد شرتسگ رد و دننکیم میظنت ار هدش هتفرگراک هب هیامرس شزرا رگیدکی

 ،صاخ یئاج رد لاثم يارب هک میریگب رظن رد دیهدب هزاجا .دنراد دایز ای مک یمهس

 ود ،تسا دصرد10 هدش هتفرگ راک هب هیامرس یلومعم هنالاس دوس هک ییاج

 دناهدش مادختسا رگراک 20 اهنآ زا کی ره رد ،دراد دوجو توافتم روتکافونام

 هزاجا .هناخراک ره رد لاس رد دنوپ دصیس هک نآ ای لاس ره رد دنوپ 15 رارق زا

 دنوپ دصتفه اهنت یکی رد هتفرگ لکش هنالاس یلصا داوم هک میریگب رظن رد دیهدب

 هیامرس .دزرایم دنوپ رازه تفه يرگید رد رت فیرظ داوم لاح نیع رد ،دزرایم

 رد ؛ تسا دنوپ رازه کی غلبم اهنت هنیمز نیا رد یکی رد هدش هتفرگ راک هب هنالاس

 خرن اب دنوپ 300و رازه 7 رب غلاب يرگید رد هدش هتفرگ راک هب هیامرس تقیقح

 دودح دوس هنالاس هک تشاد راظتنا دیاب هناخراک کی رد بیترت نیدب دصرد10

 دنوپ 730 دودح رد دوریم راظتنا يرگید رد هک یلاح رد ؛دشاب دنوپ دص کی طقف

 تسا نکمم تیریدم و یسرزاب راک تسا توافتم اهنآ ياهدوس دنچ ره اما دشاب

 )54 - 53 تاحفص عبنم نامه( “ .دشاب نامه ابیرقت ای و ناسکی اهنآ زا کی ره رد

		)عبنم نامه رینراگ(

 

 میسریم دوس یمومع خرن کی هب میقتسم ام دوخ ماع لکش رد یفاضا شزرا زا

 رد !میرذگب نآ زا دیهدب هزاجا اما .تسین نآ درکلمع يارب یمیقتسم طخ چیه هک

 ربارب اهنآ دزم هناخراک ود ره رد ؛دناهدش مادختسا رگراک تسیب هناخراک ود ره

 مادختسا راک زا يرترب عون الامتحا هک نیا تابثا بیترت نیدب .دنوپ دصیس اب تسا

 تعاس کی بیترت نیدب ،درادن دوجو ،دشاب يرگید اب هسیاقم رد یکی رد هدش

 راک تعاس دنچ اب تسا ربارب یکی رد یفاضا شزرا تعاس کی نینچمه و راک
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 لکش يربارب ناونع هب ود ره رد راک لدعم نامه سکعرب .يرگید رد یفاضا

 نارگراک هک یفاضا راک هنوگچ بیترت نیدب .تسا هدش هتفرگ ضرف اهنآ دزمتسد

 نآ زا شیب ربارب تفه هک ،دشاب ناشدزم تمیق زا رتارف دناوتیم ،دناهدرک هفاضا

 ،دننک راک هناخراک کی رد نارگراک دیاب هنوگچ هک نآ ای ؟دزرایم رگید هناخراک

 يرگید زا رتنارگ ربارب تفه دننکیم راک نآ يور رب اهنآ هک يداوم هک اریز

 ،دننک هدامآ يرگید هناخراک اب هسیاقم رد ار یفاضا راک رتشیب ربارب تفه هک ،تسا

 و ،دننکیم تفایرد ار دزمتسد نامه نارگراک هناخراک ود ره رد هک یلاح رد

 	؟ اا262ا دنراد ناشدزمتسد دیلوتزاب يارب ار نامز نامه بیترت نیدب
 روط هب ای - يرگید اب هسیاقم رد هناخراک کی رد دوس ندوب رتگرزب ربارب تفه

 یهیدب نیا رب انب – تسا هدش هتخیر شیپ هیامرس میظع مهس هک ،دوس نوناق ماع
 ود ره تیمسا مادآ هک هنوگ نادب( دوس ای یفاضا شزرا نوناق ياهداضت هک تسا

 هدشن تخادرپ یفاضا راک زا هتفای بیکرت افرص )دنکیم هئارا ناسکی روط هب ار

 رانک یگداس هب اهنآ هب ندرکن رکف اب ار هلاسم نیا تیمسا مادآ .تسا رگراک

 شناوریپ مامت .تسا هدش رهاظ هک يداضت هب ینامگدب نیرتمک نودب ،دراذگیم

 هب ،دنریگیمن رظن رد یلک روط هب ار یفاضا شزرا اهنآ مادک چیه هک اجنآ زا –

 لابند اروا هناقاتشم و دنوریم وا لابند هب - نیعم لاکشا زا توافتم يزیچ ناونع

 رتهتسجرب یلیخ ودراکیر دروم رد هلئسم نیا دش هتفگ البق هک روطنامه .دننکیم

 		.تسا
 لح نیمز و هراجا رد نینچمه هکلب دوس رد اهنت هن ار یفاضا شزرا تیمسا مادآ

 الماک نیناوق هلیسو هب اهنآ كرحت هک ،یفاضا شزرا زا ياهژیو عون ود – دنکیم

 لکش اب دروخرب نامه تسین روبجم هک تسا اج نیا زا - دوشیم نیعم یتوافتم

 نانادداصتقا مامت .دشاب هتشاد رگید هژیو لاکشا اب ناسکی تروص هب ار یعازتنا ماع

 صیخشت يارب زاین دروم یکیروئت كرد دقاف ،وا دننامه ،تیمسا زا سپ يزاوژروب

 هبرجت رد عفانم و دوخ نالک لکش رد هدنامیقاب يداصتقا تابسانم فلتخم لاکشا
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 ،دناناوتان لوپ زا یحیحص روصت هئارا يارب اهنآ نیاربانب .دنتسه سرتسد رد ینیع

 تسا هلدابم شزرا لکش رد فلتخم تارییغت اهنت تسا لاوس دروم هک هچنآ اریز

 	.دنامیم یقاب رییغت نودب شزرا مظعا شخب هک یلاح رد

 دزمتسد و نیمز هراجا ،دوس هراب رد تیمسا مادآ يرظن تاهابتشا . 6[

 ]شزرا عبانم ناونع هب

 1808 سیراپ( یمومع ياهتورث ءاشنم و تیهام رد قیقحت باتک رد لاد ردول

 رطاخ هب تیمسا مادآ هب ) LAVAISSE زا LAGENTIE طسوت هدش همجرت

 هک ياهیرظن هئارا رطاخ هب دیوگیم وا – دنکیم ضارتعا یفاضا شزرا زا شنایب

 تورث یلصا عبنم هیامرس هیرظن نیا قبط رب – دش هئارا LOCKE هلیسو هب البق

 رد و تسا یعرف عبنم کی طقف هکلب ،دیوگیم تیمسا مادآ هک نانچ مه ،تسین

		:دیوگیم نینچ هطبار نیا

 

 “ داد هئارا ار هیرظن نامه ابیرقت ییابیز هب كال ياقآ شیپ نرق کی زا شیب “

 و تسا رمثیب يزیچ زا ترابع لوپ هک دیوگیم وا “ )… تیمسا مادآ دننامه(

 راک زا هک يدوس و دنکیم اج هباج ار دمآرد هک نآ زج هب دنکیمن دیلوت يزیچ

 ص لاد ردول( “ .دنکیم لقتنم يرگید درم بیج هب دیآیم تسد هب درم کی

116(	 
 دیاب ،دوب هیامرس دوس زا یتسرد و حیحص هدیا کی هلاسم نیا رگا بیترت نیدب “

 یساسا عبنم کی و دشاب قتشم کی دیاب هیامرس دوس هک دشیم صخشم نآ لابند هب

 ،دوشیمن هتفرگ رظن رد تورث عبنم ناونع هب بیترت نیدب هیامرس و ؛دشابن دمآرد
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 - 157 تاحفص( “ .دوشیم لقتنم هیامرس کلام هب رگراک بیج زا اهنت نآ دوس

		*)117 - 116 تاحفص عبنم نامه( .)158

 

 … یمومع تورث ساسا و تعیبط هراب رد قیقحت کی دنلتیام زمیج لاد ردول(

		)158 - 157 تاحفص 1804 ،ندنل و گروب نیدا

 

 کی ار نآ ناوتیمن و دوشیم رهاظ دیلوت رد هرابود هیامرس شزرا تروص نیا رد

 ار راک اهنت هک تسا يزیچ هیامرس اج نیا رد .دروآ باسح هب “ تورث عبنم “

 شزرا هک تسا هتفای تیدام راک زا ینیعم تیمک ناونع هب و ،دنکیم يروآعمج

		.تسا هدرک هفاضا دیلوت نآ هب ار شدوخ

 

 يورین کی هک ياهنوگ هب ،هطبار کی ناونع هب اهنت تسا شزرا دلوم هیامرس

 دوجو هب ار یفاضا راک ات دنکیم روبجم ار نآ هک ،تسا يدزم راک هدننکراداو

 هب ار یبسن یفاضا شزرا ات دنکیم بیغرت ار يدیلوت راک يورین هک نآ ای ،دروآ

 ناونع هب و اا263ا تسا شزرا هدننکدیلوت اهنت هیامرس تلاح ود ره رد .دروآ دوجو

 هناگیب رگراک زا راک يورین نیا هک یماگنه ،تسا راک يورین يدام طیارش بحاص

 يدزمراک طیارش ناونع هب ،يدزِم راک دوخ لاکشا زا یکی ناونع هب اهنت ؛دوش

 ای لوپ رد دوجوم راک هدننکهریخذ ناونع هب نانادداصتقا يداع تشادرب اما .تسا

 ناگیار يورین یتح ،راک طیارش مامت دننامه – دوریم راک هب هیامرس ای و اهالاک

 شزرا دیلوت رد هک ،دنتسه راک هسورپ رد يدیلوت ياهدرکلمع اهنآ –تعیبط

 يدیدج شزرا اریز .دنتسین شزرا عبنم هاگ چیه اما ،دنوریم راک هب فرصم

 تفگ ناوتیم .دیازفایم يزیچ دیلوت هب هک تسا هلدابم شزرا اهنت نیا ،دننیرفآیمن
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 تیدام راک نامز زا تسا یبیکرت دوخ يدوخ هب اهنت هک تسا هلدابم شزرا نیا

		.تسا نآ شزرا عبنم راک هک ياهنوگ هب هتفای

 

 تسا لیاق تیمسا مادآ يارب هک یمارتحا همه اب هک دیوگب هک تشاد قح لاد ردول

 ناونع هب نیمز و هیامرس طلغ هب ،شزرا و یفاضا شزرا تعیبط حیضوت زا سپ

		.دندش حرطم هلدابم شزرا زا یلقتسم عبانم

 

 تیمک زاغآرس اهنآ هک ياهنوگ هب دنتسه ناشنابحاص يارب دمآرد عبانم اهنآ

 زاین دروم راک نامز زا رتشیب و رتارف دیاب رگراک هک دنتسه یفاضا راک زا ینیعم

 	:دیوگیم نینچ تیمسا مادآ لاثم يارب .دهد ماجنا شدزمتسد نیمات يارب
 مامت هنوگ نامه هب ،دنتسه اهدمآرد مامت یلصا عبنم هس هراجا و دوس ،دزمتسد “

 	)6 شخب رینراگ 57 ص OUP پاچ للم تورث( “ .هلدابم لباق ياهشزرا
 هب ،دنتسه دمآرد مامت یلصا عبنم هس اهنآ ،تفگ ناوتیم هک هنوگ نامه تسرد

 .دنتسه هلدابم شزرا مامت یلصا عبنم هس اهنآ مییوگب هک تسا طلغ بیترت نامه

 دوجو اهنآ رد هک دوشیم نییعت يراک نامز هلیسو هب یعیسو روط هب اهالاک شزرا

 دنوشیم رسک شزرا زا یغلابم ناونع هب هراجا و دوس هک نآ زا سپ تسرد .دراد

 .دنیآیم دوجو هب ،تسا هدش هفاضا ماخ هدام هب رگراک هلیسو هب هک يراک زا ای و

 اهنت اهنآ(؟دمانب هلدابم شزرا یلصا عبنم ار اهنآ دناوتیم تیمسا مادآ هنوگچ

 تفگ ناوتیمو دنشاب یلصا عبانم بسک لاح رد هک دنشاب موهفم نیا هب دنناوتیم

 لصفرس اهنآ بیترت نیدب )دهد ماجنا یفاضا راک هک دناهدرک راداو ار رگراک هک

 اهنآ و ،تسالاک رد هتفایتیدام راک هک دنتسه شزرا زا یشخب بحاصت )طیارش(

 يانبم رب انئمطم ،شزرا بحاصتو میسقت اما .دنتسه ناشنابحاص يارب دمآرد عبنم

 ،دوشن ماجنا بحاصت نیا رگا .درادن رارق دنکیم بحاصت ار نآ هک یشزرا عبانم
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 دیلوت يالاک شزرا ،دنک تفایرد دزمتسد ناونع هب ار دوخ راک دیلوت مامت رگراکو

 نایم يزیچ تروص نیا رد ،هچرگ ،تسا هدوب البق هک تسا نامه تسرد ،هدش

		.دوشیمن میسقت راذگهیامرس و نیمز بحاص

 

 دنتسه ناشنابحاص يارب دمآرد عبانم هیامرس و نیمز تیکلام هک تسا نآ تقیقح

 هب هدش داجیا شزرا زا یشخب ات دهدیم تردق اهنآ هب هک تسا يزیچ نامه و

 دنکیمن لیدبت یشزرا عبنم هب ار اهنآ یلو دنهد صاصتخا دوخ هب ار راک هلیسو

 هتفگ هک تسا طلغ ردق نامه هلاسم نیا اما .دنهدیم صاصتخا ناشدوخ هب هک

 موادت ای ،اهدزمتسد هک یلاح رد ،تسا هلدابم شزرا یلصا عبنم دزمتسد دوش

 دزمتسد هن و تسا راک نیا .تسا رگراک يارب دمآرد عبنم ،راک يورین شورف

 دوجوم شزرا نونکا مه اهنت اهدزمتسد .دروآیم دوجو هب شزرا هک رگراک

 هلیسو هب هدش داجیا شزرا زا یشخب ،میریگب رظن رد ار دیلوت مامت ام رگا ای .دنتسه

 شزرا داجیا بحاصت نیا اما ؛دنکیم بحاصت شدوخ وا هک تسا رگراک

 شزرا هک نآ نودب دنک طوقس ای هتفای شیازفا دناوتیم اهنت وا دزمتسد .دنکیمن

 	اا263ا .دریگ رارق ریثات تحت وا هلیسو هب هدش دیلوت يالاک

 هک نیا هب هجوت اب دوش هفاضا دش هتفگ البق هچ نآ هب دیاب ریز لوقلقن > اا265ا
 شزرا نیا عبانم هب ار الاک شزرا هک دهدیم هئارا ار ییاههلوقم تیمسا مادآ

 دوس نآ قبط رب هک دنکیم در ار هیرظن نآ وا هک نآ زا سپ :دهدیم صاصتخا

 ياهدزمتسد هک نآ ای ،تسا نارادهیامرس ياهدزمتسد يارب يرگید مان اهنت

		:دریگیم هجیتن نینچ ،تسا ناتسرپرس

 

 هتفای بیکرت یتوافتم ءازجا زا هیامرس دوس ،اهالاک تمیق هلاسم رد بیترت نیدب “
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 میظنت یفلتخم الماک لوصا هلیسو هب و دنتسه ادج )راک( دزمتسد زا هک تسا

 )99 ص 6 شخب رینراگ 54 ص عبنم نامه( “ .دنوشیم

	 
 داوم هب رگراک هلیسو هب هدش هدوزفا شزرا هک دهدیم ناشن یتسرد هب تیمسا مادآ

 نیدب ؛تسا هدش میسقت ،دوس و دزمتسد لکش هب رادهیامرس و نارگراک نیب ،هیلوا

 نیا زا جراخ دوس و دزمتسد تمیق و ،شزرا عبنم اهنت زا تسا ترابع راک بیترت

 اا265ا < .دنتسین شزرا عبنم ناشدوخ اهتمیق نیا اما .دوشیم صخشم شزرا عبنم

 	.دمآرد و شزرا نایم طابترا هراب رد تیمسا هناگ ود هیرظن .7[
 

 نازیم ناونع هب “ یعیبط تمیق “ هراب رد تیمسا هیرظن بویعم لکیس

 ]هراجا و دوس ،دزمتسد

 تیمسا مادآ لومعمریغ و لماک روط هب هنوگچ هک دید میهاوخ ام اج نیا رد اا263ا

 لفاغ اهالاک تمیق هدنهدلیکشت لماوع زا یکی ناونع هب هراجا نتفرگ رظن رد زا

 اریز درادن يدایز تیمها یلک روط هب لاوس نیا ،هلئسم نیا قیقحت يارب .دوشیم

 زا یصخشم شخب ناونع هب ،دوس اب هک دنکیم دروخرب هنوگ نامه هراجا اب وا

 هجیتن رد و .ماخ داوم هب رگراک هلیسو هب هدش هفاضا راک زا يرسک و ،هفاضا شزرا

 شزرا عومجم هک ياهنوگ هب ،دوس زا يرسک کی ناونع هب تقیقح رد، اا264ا

 راک يورین اب شتابسانم رد رادهیامرس هلیسو هب امیقتسم هدشن تخادرپ یفاضا

 دریگیم تروص ییاههلوقم هچ تحت هلاسم نیا هک نیا لاح ؛دوشیم بحاصت

 نابحاص اب ار یفاضا شزرا نیا ادعب رادهیامرس هک تسا نکمم و درادن تیمها

 .هیامرس ماو ناگدننکتخادرپ ای نیمز نابحاص دننامه - دنک میسقت دیلوت طیارش

 مینکیم تبحص ياهلوقم ود ناونع هب دوس و دزمتسد زا اهنت ام ،یگداس لیلد هب

		.دنتسه هدش میسقت دیدج شزرا يهدنروآ دوجو هب هک
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 تسا هتفای تیدام الاک کی رد هتعاس 12 راک نامز هک میریگب رظن رد دیهدب هزاجا

 فرصم راک رازبا و ماخ داوم زا هدش فرصم شزرا نازیم نتفرگ رظن رد نودب(

 رد ینعی نآ شیامن لکش اهنت ناونع هب ار نآ شزرا میناوتیم ام )نآ رد هدش

 تعاس 12 میریگب رظن رد هک دیهدب هزاجا بیترت نیدب .میهد ناشن "یلوپ“ تروص

 .دهد ناشن گنیلیش جنپ تروص رد ار دوخ هک دشاب نآ دننامه ،يراک نامز زا راک

 تیمسا مادآ ،اهالاک یعیبط تمیق اب .تسا گنیلیش جنپ نآ ییالاک شزرا نیاربانب

 تمیق( .دنزیمن نیمخت ،لوپ هلیسو هب اهنآ هدش هدنایامن شزرا زج هب ار زیچ چیه

 روط نامه تقیقح رد .تسا نآ شزرا زا رتالاب ای و رتنییاپ ،عطق روط هب الاک رازاب

 ناششزرا زا هراومه اهالاک تمیق نیگنایم یتح ،داد مهاوخ ناشن ادعب نم هک

 تبحص یعیبط تمیق زا ثحبم نیا رد تیمسا مادآ هچ رگ )34( .تسا توافتم

 هب دناوتیم هک اهالاک نیگنایم تمیق ناسون و تمیق رازاب زا نآ رب هوالع .دنکیمن

 	.)دروآیمن نایم هب یثحب ،دشاب شزرا تعیبط كرد زا ادج یساسا تروص
 رد يزیچ ای ،دشاب شزرا عومجم دصرد 20 الاک رد هدش هریخذ یفاضا شزرا رگا

 نیا تروص نیا رد ،دشاب هتشاد دوجو نآ رد يرورض راک دصرد25 ،دودح نیمه

 کی و دزمتسد گنیلیش راهچ هب دناوتیم ،الاک یعیبط تمیق ،گنیلیش جنپ شزرا

 هب هتبلا .میمانیم دوس ار نآ ام اج نیا رد هک( دوش میسقت یفاضا شزرا گنیلیش

 هب القتسم الاک شزرا نازیم ،مییوگب هک تسا حیحص نیا .)تیمسا مادآ زا يوریپ

 گنیلش راهچ هب دناوتیم ،نآ یعیبط تمیق ای ،دوشیم نییعت دوس و دزمتسد هلیسو

 نیا اما .دوش میسقت )دوس تمیق( دوس گنیلیش کی و )راک يورین تمیق( دزمتسد

 ای دوشیم یشان مه اب اهنآ ندش هفاضا زا الاک شزرا هک مییوگب هک تسا طلغ

 ياهنوگ هب صخشم روط هب هک تسا دوس تمیق و دزمتسد تمیق عومجم هک نآ

 اقلطم دشاب تمیق نییعت يانبم رما نیا رگا .دننکیم نیعم ار الاک شزرا ،لقتسم

 گنیلیش تشه دیابن الاک شزرا عومجم ارچ هک نآ يارب درادن دوجو یلیلد چیه
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 جنپ دزمتسد هک میریگب رظن رد نآ قبط رب هک ،دشاب هریغ و گنیلیش هد ای دشاب

		.رخآ ات نینچمه و ،گنیلیش هس دوس و تسا گنیلیش

 

 یعیبط تمیق ای و دنکیم یسررب ار دزمتسد یعیبط خرن تیمسا مادآ هک یماگنه

 یعیبط تمیق ؟تسیچ وا تاقیقحت يامنهار دهدیم رارق یبایزرا دروم ار دزمتسد

 تمیق هلیسو هچ هب اما تسا يرورض راک يورین دیلوتزاب يارب یگدنز لیاسو

 هب ار نآ تیمسا مادآ تلاح نیا رد ؟دوشیم صخشم یگدنز لیاسو نیا یعیبط

 نامز ینعی ددرگیمرب شزرا حیحص ندرک صخشم هب وا .دنکیم نییعت یلک روط

 ار حیحص ثحب نیا وا هک یتقو اما .هیذغت لیاسو نیا دیلوت يارب زاین دروم راک

 لیاسو یعیبط تمیق هلیسو هچ هب .دوشیم راتفرگ لطاب رود کی هب دراذگیم رانک

 تمیق هلیسو هب ؟تسا دزمتسد یعیبط تمیق هدننک نییعت هک ،دوشیم نییعت یگدنز

 دنتسه هشاعا رازبا نیا یعیبط تمیق هدنهد لیکشت هک ،هراجا ،دوس ،دزمتسد یعیبط

 نوناق هراب رد ینعم یب نخس .هراومه نینچمه و .دنتسه اهالاک مامت زا بکرم و

 تمیق “ يارب .دنک کمک لطاب رود نیا زا جورخ هب ار ام دناوتیمن اضاقت و هضرع

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد دوجوم تروص هب هک الاک شزرا لداعم تمیق ای “ یعیبط

 رتنییاپ ای و رتالاب الاک تمیق هک تسا یماگنه ،تساضاقت و هضرع يربارب لداعم

 یماگنه رگید نابز هب ؛دریگن رارق اضاقت و هضرع رد ناسون هجیتن رد نآ شزرا زا

 ترابع )هدنشورف هلیسو هب هدش هضرع يالاک شزرا ای( الاک 35 تمیق هنیزه هک

		.دزادرپیم اضاقت هک یتمیق زا تسا

 

 تیمسا مادآ ،دزمتسد یعیبط تمیق قیقحت رد :میتفگ البق ام هک نانچ مه اما اا265ا

 حیحص نیعت رد – صخشم ریسم کی رد اهتنا رد و - دنکیم درگبقع تقیقح رد
 تمیق ای یعیبط خرن هب هک یشخب رد رگید فرط زا .دریگیم رارق الاک شزرا زا
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 ،تسا نیا یلصا هلاسم هک يروط هب ،دوشیم طوقس راتفرگ وا دسریم دوس یعیبط

 نیا ادتبا رد تقیقح رد .دریگیم رارق ینعمیب ياهفرح و هدوهیب رارکت کی رد

 رظن رد هراجا و دوس و دزمتسد هدننک نییعت ناونع هب ار نآ وا هک دوب الاک شزرا

 طوبرم یکیدزن روط هب اهنآ هک( تخادرپ رگید ياهشدرگ هب وا سپس .تفرگیم

 اهالاک یعیبط تمیق نونکا و .)هنازور ياههدیا و یبرجت تادهاشم هب دندشیم

 و هبساحم يانبم رگیدکی اب ندش هفاضا هلیسو هب هک دوشیم هتفرگ رظن رد نینچ

 هناقالخ ياهراک زا یکی نیا .دنتسه هراجا و دوس ،دزمتسد یعیبط تمیق فشک

 روط هب هدنیآ رد هطقن نیا هب ام .داد نایاپ یگتخیرمه رد نیا هب هک دوب ودراکیر

 	.36 تخادرپ میهاوخ ،مینکیم دروخرب ودراکیر اب هک یماگنه رصتخم
 ندش هتخرف تمیق :دوش هراشا دیاب هک دراد دوجو يرگید هتکن اهنت اج نیا رد

 رگتعنص يارب یلمع تروص هب ،تسا دزمتسد و دوس تخادرپ يانبم هک ،اهالاک

 ،دناهدش دیلوت رتشیب ای رتمک نامز رد هک اهالاک يارب رازاب تمیق نییعت لکش هب

 تسا يرورض بیترت نیدب .دزمتسد رد اهناسون مامت مغر هب ،دهدیم ناشن ار دوخ

 نیعم الاک شزرا ادتبا :تیمسا مادآ باتک رد يرکف هژیو تکرح هب مینک هجوت ات

 دوشیم صخشم یتسرد هب سپس – دوشیم صخشم یتسرد ریسم رد و دوشیم

 نآ صوصخم لاکشا زا و دوشیم جراخ یفاضا شزرا یلصا ماع لکش زا وا هک

 هب وا سپس اما .دنیآیم نوریب شزرا زا دوس و دزمتسد نیاربانب ،دوشیم ادج زین

 نییاپ ار اهالاک شزرا لباقم تهج رد هک دنکیم شالت و دتفایم فلاخم هجو

 تمیق ندرک طولخم اب )دروآیم نییاپ ار دوس و دزمتسد وا بیترت نیا هب( دروایب

 چیه رد وا هک تسا يرخآ تیعضو نیا .رگیدکی اب ،هراجا و دوس ،دزمتسد یعیبط

 حیضوت اهالاک تمیق يور رب ار هریغ و دوس دزمتسد تاناسون ریثات یتسرد هب اجک

 عوضوم دناوتب هک نآ ات تسا صخشم يانبم کی دقاف وا بیترت نیدب - دهدیمن

 )265 -6( دهد حیضوت ار

*** 
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 هدهاشم ،نآ فلتخم ياهشخب و شزرا هراب رد ،تیمسا مادآ رظن ااVIII-365ا

 هداد ناشن ریزرد ،وا هیرظن ساسا ندوب تسرد مغر هب ،وا تسردان تایرظن

 زا توافتم هویش هب هک دوشیم اهالاک تمیق هعومجم دراو ... هراجا “ :دوشیم

 ندوب نیئاپ و الاب بجوم ،دوس و دزمتسد ندوب نیئاپ و الاب .تسا دوسو دزمتسد

 11 شخب للم تورث( “ .تسا نآ هجیتن هراجا ندوب نییاپ و الاب و دوشیم تمیق

 )V 111-364( 37 )165 ص OUP پاچ

 .دمآرد رد یعامتجا دیلوت شزرا هعومجم لح رد تیمسا هابتشا. 8 [

 	]صلاخان و صلاخ دمآرد هراب رد وا هیرظن رد اهداضت

 طابترا رد الاک شزرا ای تمیق لیلحت اب هک ،میوریم رگید هطقن هب ام ااV1- 265ا

 .)دنوشیم هتفرگ رظن رد ناسکی تروص هب اج نیا رد ود ره هک بیترت نیدب( تسا

 ناوتیم - دنکیم هبساحم یتسرد هب تیمسا مادآ هک میریگب رظن رد دیهدب هزاجا

 بیکرت ياهشخب رد ار نآ یتسرد هب وا ،هدش هئارا يالاک شزرا دروم رد ،تفگ

 - تسا هدش شخپ دیلوت فلتخم لماوع نایم رد شزرا نیا هک دهدیم هئارا هتفای

 ،هتفای بیکرت ياهشخب نیا تمیق زا ار شزرا هک دنکیمن یعس نآ سکع رب اما

 ياهفرط کی هار نینچ مه و هتشاذگ رانک ار هلاسم نیا دیاب ام نیاربانب .دنک جاتنتسا

 ،میراذگب رانک ،دنوشیم هئارا هدش میسقت لاکشا رد اهنت دوس و اهدزمتسد هک ار

 هک دنراد رارق ياهزوح نامه رد دمآرد ناونع هب اهنآ يود ره بیترت نیدب و

 یلاوس شدوخ تیمسا مادآ اهنیا همه زا ادج .دننک فرصم دنناوتیم اهنآ نابحاص

 – دراد يرترب ودراکیر رب وا هک دهدیم ناشن اددجم هلاسم نیا و ،دنکیم هفاضاار
 روط هب وا هکلب ،دهدیم هئارا هدنیازف ياهلاوس يارب یتسرد لح هار وا هک نآ هن

 	:زا تسا ترابع دیوگیم تیمسا مادآ هچ نآ اا266ا .دنکیم نایب ار نآ یلک



 96 

 هلصافالب مادک ره هک دسریم رظن هب “ )هراجا و دوس ،دزمتسد( “ تمسق هس نیا “

		“. دنتسه هلغ تمیق لک هدنروآدوجو هب تیاهن رد ای

 

 زا یشخب رد اریز ،دریگیم رظن رد ار هلغ اج نیا رد تیمسا مادآ ،اهالاک مامت زا(

 	).درادن ریثات تمیق هدنهدلیکشت شخب ناونع هب هراجا اهالاک
 ینیزگیاج يارب مراهچ تمسق کی تسا يرورض هک ،دیآ رظن هب تسا نکمم“

 رظن رد ناقهد ماشحا نتفر نیب زا و یگدوسرف ناربج يارب ای ،رادهعرزم هیامرس

 بحاص رازبا تمیق هک دوش هتفرگ رظن رد دیاب اما .ناقهد رازبا ریاس ای و دوش هتفرگ

 :دنتسه تمیق شخب هس نامه ناگدنزاس دوخ يدوخ هب ،رگراک بسا ریظن ،راک

 هدافتسا اددجم و هدش يرورپزاب هک يراک ،هدرک راک نآ يور وا هک ینیمز هراجا

 .تسا هتخادرپ ار رگراک دزمتسد مه و نیمز هراجا مه هک يرادهعرزم دوس و هدش

“	 

 هتفرگ رظن رد دوشیم لماش ار هراجا هک ياهیلوا لکش ناونع هب دوس اج نیا رد>

 ،بسا ندنام هدنز تمیق تخادرپ فرص تسا نکمم هلغ تمیق هچ رگ“ < دوشیم

 ،ییاهن تروص هب ای و هلصافالب روط هب هچ دنک يزاسزاب ار شدوخ هک یتمیق مامت

 ص O.U.p پاچ للم تورث( “دوشب مه ،دوس و راک ،هراجا شخب هس نامه رد

 زا وا ناهگان هک تسا یلوقعمریغ الماک بلطم اج نیا رد( )6 شخب رینراگ 56

 هیامرس ای نیمز تیکلام زا هک یلاح رد دنکیم تبحص دزمتسد ياج هب راک يورین

 )دنکیمن تبحص دوس و هراجا يارب

	 
 تمیق اب هارمه رادهعرزم هک دسریم رظن هب يرورض يراکشآ روط هب هلاسم نیا اما

 شیخ هدنزاس ای بسا هدننکدیلوت ،دریگب رظن رد ار تالغ تمیق ،شیخ و بسا
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 رازبا تمیق ،شیخ و بسا تمیق رد دیاب .تسا هدیرخ وا زا ار اهنآ رادهعرزم هک

 و )دهاوخب ار يرگید بسا دیاش ،راد هعرزم دروم رد( دیریگب رظن رد ار دیلوت

 هک يرورض لیاسو تقیقح رد ،نهآ و ییاذغداوم ریظن یماخ داوم نینچمه

 )هراجا و( دنزادرپیم دوس و دزمتسد نآ يارب شیخ هدنزاس و بسا هدننکدیلوت

 رادقم ات دنوشیم هفاضا دیلوت هزوح نیا هب هک دنشاب يدیدج راک هدنهدلیکشت اهنت

 طابترا رد هک دریذپیم تیمسا مادآ نیاربانب ؟دوش رهاظ ناشتباث هیامرس رد شزرا

 هک ياهراجا و دوس ،دزمتسد دننامه ییاهزیچ هدنریگرب رد هلغ تمیق رادهعرزم اب

 هک یمراهچ ءزج نینچمه و ،دوشیم تخادرپ نارگید هب ای شدوخ هب وا هلیسو هب

 اهبسا دننامه ،تسا هدرب راک هب وا هک یتباث هیامرس شزرا – تساهنآ اب توافتم

 رازبا هدنزاس و بسا هدننکدیلوت يارب نینچمه دیاب نیا – هریغ و يزرواشک رازبا

 تسین دیفم تیمسا مادآ يارب هلاسم نیا هک نیا و ؛دوش هتفرگ رظن رد يزرواشک

 ياراد رادهعرزم هنومن یقافتا روط هب .دربب رگید نوتس هب ینوتس زا ار ام هک

 رگید نوتس هب نوتس کی زا ام ندرب يارب هک تسا يدنیاشوخان هژیو تایصوصخ

 هدنریگرب رد تباث هیامرس ياههنومن هنیمز نیا رد لاثم يارب ،تسا هدش باختنا

 تسین يرگید صخش زا اهنآ ندیرخ هب يزاین یلک روط هب هک دنتسه ییاهزیچ

 شدوخ هک تسین یشزرا هدنهدلیکشت شخب هلاسم نیا ایآ هک نیا و ؛رذب دننامه

		؟تسا هدرک لح ،یصخش ره يارب هراجا و دوس ،دزمتسد رد ار

 

 تیمسا مادآ اجک هک مینیبب و هدرک یسررب هک دیهدب هزاجا رضاح ثحب يارب اما

 مامت ای کی زا هتفای لیکشت ییالاک ره شزرا هک دنکیم يراشفاپ هلئسم نیا رب

 نیدب و هراجا و دوس ،دزمتسد زا دناترابع هک يدمآرد عبانم ؛تسا دمآرد عبانم

 ره هب ای هدش فرصم هک تفرگ رظن رد ار يزیچ نآ فرصم يارب ناوتیم بیترت

 ادتبا .)یتعنص فرصم يارب هن و( یصخش فرصم يارب ،دوش هدرب راک هب بیترت

 ندرک عمج لاثم يارب تیعضو نیا رد .تسا يرگید یتامدقم هطقن کی اا267ا
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 نآ شزرا هک دوش هتفرگ رظن رد نینچ دناوتیم نآ هیبش يزیچ و اهتوت عاونا

 رازبا يرادقم هک تسا هارمه یشقن اب اج نیا رد هک تسا دزمتسد زا یلماک بیکرت

 ییاج اما .دنتسه رگراک زاین دروم رازبا هک هریغ و دبس ریظن ،دننکیم هدافتسا نآ رد

 طبریب الماک عون نیا زا ییاهلاثم میراد راک و رس يرادهیامرس دیلوت اب ام هک

 	.تسا
 دیآیم مشش شخب لوا باتک رد هک ياهیرظن رد راب کی زا شیب هلاسم نیا زاغآ

 نینچ )213 و 212 تاحفص رینراگ( مود شخب مود باتک رد ؛دوشیم رارکت

 شخب هس اب اهالاک زا یگرزب شخب تمیق هک .. .دوش هداد ناشن دیاب “ :دیوگیم

 شخب دوشیم تخادرپ رگراک هب هک يدزمتسد هلیسو هب شخب کی دوشیم نییعت

 پاچ للم تورث باتک( تسا نیمز هراجا شخب نیموس و تسا هیامرس دوس رگید

OUP 313 ص(		

 

 بیترت نیدب و ،دباییم دمآرد رد ار شدوخ ییالاک ره شزرا مامت رظن نیا قبط رب

 هب ،دننکیم یگدنز دمآرد نیا هلیسو هب هک تسا يا هثبط يرگید ای یکی مهس

 هعومجم هک اج نآ زا نونکا ،لاثم ناونع هب .فرصم يارب تسا یناینب هک ياهنوگ

 هدش دیلوت ياهالاک ياهشزرا عومجم زا هتفای بیکرت اهنت لاس ره ،روشک دیلوت

 نیعم دمآرد هلیسو هب اهالاک نیا زا دحاو کی ره شزرا بیترت نیدب و تسا

 هب ،هژیوان دوس ،راک يورین يهنالاس دیلوت ،نآ رادقم دیاب بیترت نیدب ،دوشیم

 مادآ هلاسم نیا زا سپ هلصافالب و .دشاب فرصم لباق لکش نیا رد هنالاس تروص

		:دنکیم نایب ار هتکن نیا شدوخ تیمسا

 

 ،صاخ يالاک ره هب هجوت اب ،تسا هدش هدهاشم هک تسا یبلطم نیا بیترت نیدب “

 لیکشت هک ییاهالاک مامت هب رظن اب دیاب ،دوش هتفرگ رظن رد هناگادج روط هب هک
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 .دنیآ باسح هب الماک ،دنتسه يروشک ره راک يورین و نیمز هنالاس دیلوت هدنهد

 ،دبایب تمسق هس نامه رد ار شدوخ دیاب ،هنالاس دیلوت هلدابم شزرا ای لماک تمیق

 ،دشاب راک دزمتسد هک نآ هچ ،دوش میسقت روشک فلتخم ياهشخب نایم رد و

 	)213 ص رینراگ ،313 ص عبنم نامه( “ .دشاب نیمز هراجا ای هیامرس دوس
 ياهالاک تقیقح هچ نآ .تسا ثحب نیا يرورض هجیتن تقیقح رد هلاسم نیا

 تیمسا مادآ اما .تساهالاک زا ياهعومجم يرورض تقیقح ،تسا يدارفنا

		:تسین نینچ هلاسم هک دیوگیم

 

 رد طیارش نیا رد يروشک ره رد راک و نیمز دیلوت هنالاس شزرا مامت هچ رگ اما “

 نایم رد هک ،تسا یلک روط هب دمآرد هدنهدلیکشت و دوشیم میسقت همه نایم

 ار نآ ام هک یصوصخ تیکلام هراجا دننامه ،اما ؛دوشیم میسقت فلتخم نینکاس

 همه دمآرد اب روط نامه میناوتیم ،مینکیم میسقت هژیوان هراجا و هژیو هراجا نیب

 	)213 ص رینراگ 313 ص عبنم نامه( “ .مینک راتفر گرزب روشک نانکاس
 ام یصخش هعرزم هنیمز رد :دوب هلاسم نیا فلاخم امیقتسم وا الاب رد دینک ربص اما(

 شزرا لاثم ناونع هب هک يروط هب مینک ادج رگیدکی زا ار تمسق راهچ میناوتیم

 يارب رما نیا .دنکیم هتفر راک هب تباث هیامرس نیزگیاج افرص ار شدوخ مدنگ

 هیامرس هک هچ نآ میورب نآ زا رتارف ام هک یتقو اما .تسا حیحص يدرف رادهعرزم

 تسد رد ،دهدیم ناشن هیلوا هطقن رد ار شدوخ دوشیم بوسحم وا يارب تباث

 تروص رد ،دوش هنیمز نیا رد هیامرس هب لیدبت هک نآ زا لبق يرگید صاخشا

 رگا بیترت نیدب .دمآرد تروص هب مالک کی رد و ... اهزیچ ریاس و دوس ،دزمتسد

 زا یشخب لماش ،هدننکدیلوت دارفا تسد رد ،اهالاک هک دشاب تسرد تقیقح نیا

 دوب دهاوخ یعیبط هجیتن رد سپ ،تسین دمآرد هدنروآدوجو هب هک دنتسه شزرا

 رد هچ نآ اریز دنکیمن داجیا دمآرد مه “ گرزب روشک نینکاس مامت “ يارب هک

 نیا زا ار شدوخ شزرا ،دراد دوجو تباث هیامرس ناونع هب صخش کی تسد
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 هب و تسا هدوب رگید صخش تسد زا یلاقتنا هک تسا هدروآ تسد هب تقیقح

 دیوگیم ار يزیچ وا نونکا .تسا هراجا و اهدوس ،اهدزمتسد تمیق عمجت ناونع

		.)تسا نآ فلاخم الماک هک

 

		:دهدیم همادا نینچ تیمسا مادآ

 

 هلیسو هب هک دوشیم يزیچ لماش یصوصخ هقطنم صلاخان هراجا “اا268ا

 يارب دازآ تروص هب هک تسا يزیچ صلاخ هراجا ؛هدش تخادرپ رادهعرزم

 مامت و ،تفایزاب ،یتسرپرس ياههنیزه هک نآ زا سپ دنامیم یقاب نیمز بحاص

 ،وا هقطنم هب ندز همدص نودب هک هچ نآ ای و ؛دوشیم رسک رگید يرورض لماوع

 يور ای و دوش هریخذ يروف فرصم يارب وا مهس هک دنک دعتسم ار ناکم دناوتب

 تسین صلاخان هراجا اب بسانتم وا یعقاو تورث “ ... .هریغ و “دوش فرص وا زیم

 	)314 - 313 ص عبنم نامه( “ .تسا صلاخ هراجا اب بسانتم هکلب
 ناونع هب رادهعرزم هک هچ نآ .دروآیم ار یبسانمان بلاطم تیمسا لوا هلحرم رد(

 هب دزمتسد ناونع هب وا هک هچ نآ دننامه تسرد ،دزادرپیم نیمز بحاص هب هراجا

 شزرا زا یشخب ،تسوا دوس دننامه تسرد ،دوشیم هبساحم ،دزادرپیم نارگراک

 ره هب هک تسا نآ لاوس .دهدیم ناشن دمآرد رد ار شدوخ هک تسالاک تمیق ای

 اج نیا رد ار هلاسم نیا وا .تسا دوخ شزرا زا يرگید ياهشخب لماش الاک لاح

 وا اما ،دریذپب رادهعرزم هنیمز رد ار هلاسم نیا دیاب وا هک نانچ مه دریذپیم

 لباق افرص )هلغ نیا هلدابم شزرا ای تمیق ینعی( يرخآ هلغ هک دنک در دناوتیمن

 رادهعرزم کی یعقاو تورث ،هتشذگ هب هجوت اب ،ایناث .تسا دمآرد رد لح

 دناوتیم ،تفرگ رظن رد رادهعرزم کی ناونع هب ار نآ ناوتیم هک یصوصخ

 مامت دناوتیم وا اهالاک بحاص ناونع هب ،رگید فرط زا اما .دشاب وا دوس هب هتسباو
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 ار یتباث هیامرس مامت دناوتیم وا ،دشابن قلعتم وا هب نیمز رگا ای دشورفب ار هعرزم

 شورف هب هریغ و يزرواشک رازبا ،هلگ روخشبآ دننامه دراد رارق نآ يور رب هک

 رد هک یتورث ؛دروآ رد ینیع تروص هب ار نآ دناوتیم وا هک یشزرا .دناسرب

 هدش طورشم شزرا هلیسو هب و ،دنک فرصم ار نآ دناوتیم و تسا وا تیکلام

 هچ رگ .دراد رارق وا رایتخا رد هک تسا یتباث هیامرس نازیم تقیقح رد نیا :تسا

 يزیچ شناتسد رد هک ،دشورفب يرگید رادهعرزم هب اددجم ار نآ دناوتیم اهنت وا

 یئاج نامه ام زونه بیترت نیدب .درادن ،تباث هیامرس ناونع هب ،کلمیام ناونع هب

		).میاهدوب هک میتسه

 

 راک و نیمز هنالاس دیلوت مامت لماش ،گرزب روشک نینکاس همه صلاخان دمآرد“

 رد ار دوخ – تسا نآ شزرا هک – هعومجم نیا هک میتفگ البق ام( “ .دوشیم اهنآ
 ).تسین دمآرد فلتخم لاکشا زج هب زیچ چیه و ،دنکیم نایب دزمتسد و هراجا دوس

 سپ ،دنامیم یقاب دازآ تروص هباهنآ يارب هک تسا يزیچ نآ ،صلاخ دمآرد “

 هیامرس دروم رد سپس و تباث هیامرس دروم رد ،ادتبا ،هدنامیقاب ياههنیزه رسک زا

 :)دنکیم رسک نآ زا ار ماخ داوم و راک رازبا نونکا وا بیت رت نیدب( :“شدرگ رد

 هیامرس رد ار نآ دنناوتیم اهنآ ؛دشاب ناشهیامرس هب يزادناتسد نودب هک هچنآ ای “

 دای ام نونکا هک يروط هب( “ .دننک نیزگیاج يروف فراصم يارب ناشهدشهریخذ

 دروم دننامه تسرد ،اهالاک ياهب عومجم تمیق ای هلدابم شزرا هک میاهتفرگ

 هک تسا شخب راهچ زا هدش لیکشت ،روشک مامت يارب نینچمه ،يدرف رادهیامرس

 هراجا ای دوس ،دزمتسد هب دناوتیمن و دروآیمن دوجو هب دمآ رد سکره يارب

 يراکشآ تروص هب دیاب هدش فرصم تباث هیامرس ظفح هنیزه مامت “ ).دوش میسقت

 ياهنیشام ینابیتشپ يارب مزال داوم هن .دوش هدیشک نوریب هعماج صلاخان هیامرس زا

 راک دیلوت هن و ؛هریغ و هدافتسا لباق ياهنامتخاس ،يراجت لئاسو و هتفر راک هب

 نآ زا تمسق ره دناوتیمن ،فرصم لباق لکش هب داوم ندرک هدامآ يارب يرورض
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 هنوگ نامه :دنک نیمات ار نآ زا یشخب تقیقح رد تسا نکمم راک تمیق .دزاسب ار

 رد هک ار اا269ا شدزمتسد شزرا مامت تسا نکمم ،هدش مادختسا رگراک هک

 هچ ،راک رگید عاونا رد اما .دریگب رظن رد يروف فرصم يارب ،هدش هریخذ شمهس

 مدرم دیلوت ،رگراک دزمتسد تمیق :دوشیم لقتنم هیامرس هب دیلوت و تمیق رد

 هلیسو هب هک ییاهزیچ و حیرفت و تحارتسا ،اهنآ تشیعم و تسیز لئاسو ،رگید

 -214 ص رینراگ .314 ص OUP پاچ للم تورث(“ .دوشیم هدوزفا رگراک نآ

215(	 

 – دنکیم ناهنپ ور دهد باوج دیاب هک یلاوس زا رگید راب تیمسا مادآ اجنیا رد
 لماش هک یشخب ، تسا طوبرم اهالاک تمیق هعومجم مراهچ شخب هب طوبرم لاوس

 : تسا طلغ الماک هک تسا یئاهزیچ ادتبا .تسا هدشن هراجا و دوس دزمتسد

 ماخ داوم هک يرگراک،یتعنص نارادهیامرس ریاس دننامه تسرد ،نیشام ناگدنزاس

 رد .دنروآیم رد فرصم لباق لکش هب و ، هریغو دنکیم لیدبت هدامآ نیشام هب ار

 هن بیترت نیدب و ،دهدیم لیکشت ار یفاضا راک و يرورض داومزا یبیکرت تقیقح

 زین هیامرس دوس نینچمه هکلب ،دنهدیم لیکشت ار رگراک دزمتسد زا یشخب طقف

 هدامآ لکش هب رگراک هلیسو هب هک رازبا شزرا و داوم شزرا اما .تسه نآ رد

 هن ناشتعیبط رطاخ هب هک تادیلوت نیا . درادن قلعت یتمسق چیه هب ،دنوشیم بترم

 دراو ،دناهدش هتفرگ رظن رد یتعنص فرصم يارب هکلب یصخش فرصم رطاخ هب

 ماجنا اهنآ اب يراک یلک روط هب و دنوشیمن يروف فراصم يارب هدش هریخذ شخب

 یلاحرد ،)دوشیم فرصم نتشاک يارب هک هلغ زا یمهس( هناد لاثم يارب .دوشیمن

 درکلمع رطاخ هب اما ؛دوش فرصم شخب دراو دناوتیم یعیبط روط هب هک

 هک تسا طلغ الماک ،نآ رب هوالع اما . دوش دیلوت شخب دراو دیاب ،شیداصتقا

 تمیق مه سپ هدش هتفرگ رظن ردِ دارفا فرصم يارب دیلوت هکنآ هب هجوت اب میئوگب

 نابداب يارب هک یتقو ناتک لاثم يارب .دنسرب فرصم هب دیاب اهنآ دیلوت مه و لماک

 تمیق اما دسریم فرصم هب نآ مامت ،دوریمن راک هب يدیلوت دصاقم ریاس ای یتشک

 اهنت و هریغ و یگدنفاب رگید شخب ،دوشیم ناتک خن نیزگیاج نآ زا شخب کی



 103 

 	.دهدیم لکش رییغت شعون ره زا دمآرد هب ناتک تمیق زا شخب کی
 لباق ياهنامتخاس ،نیشام يارب يرورض داوم هک دیوگیم ام هب مادآ نونکا

 زا شیب زیچ ره “.دنهدیمن لیکشت ار هژیو دمآرد زا یشخب چیه “ هریغ و هدافتسا

 الامتحا بیترت نیدب ؛دنیآیم دوجو هب اهنآ زا هک يرگید ياهزیچ و اهنیشام

 ار یبلطم وا نآ زا سپ یمک .دنهد لیکشت ار صلاخان دمآرد زا یشخب دنناوتیم

		)220 ص 2 باتک زا 2 شخب رینراگ( دیوگیم سکعرب

 

 هچ دنتسه هدش تباث هیامرس هدنهدلیکشت هک ،هریغ و تراجت رازبا و اهنیشام “

 لیکشت ار هژیوان ای هژیو دمآرد زا شخب چیه دنشاب هعماج هب ای درف هب طوبرم هک نآ

 )317 ص عبنم نامه( “ ...لوپ هک يروط هب ؛دنهدیمن

	 
 هطقن زا وا ياهینادرگرس و اهضقانت ،تیمسا مادآ ياهندز رود و اهشخرچ

 وا ایآ .دزادنایم رگید هلاچ هب ياهلاچ زا ار شدوخ وا هک دنکیم تباث ،صخشم

 ،دنادیم هلدابم شزرا يازجم ياهتمسق ناگدنهدلیکشت ار هراجا و دوس دزمتسد

 .دیآیم دوجو هب دیلوت تمیق عومجم زا هلدابم شزرا هک نیا ای و

 

 

 نورد هک دندرک یم روصت نینچ دوس نیا دروم رد یلام هیرظن نارادفرط اتح - ]1[

 نیا رد هک تسا رگید ياهروشک اب هلدابم رد اهنت هکلب دیآ یمن دوجوب روشک کی

 نیا ]هک تفرگ یم رظن رد هک[ .دندنام یم یقاب یتسیلیتناکرم رکفت نامه هب دروم

 لکش رد بیترت نیا هب هفاضا شزرا و )رهاوجو الط( .دراد ار لوپ لکش شزرا

 	.دهد یم ناشن یلوپ لکش رد ار دوخ هک ،دوش یم رهاظ تراجت سنالاب
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		)روتیدا حیضوت( - نیرت بجاو و نیرت يرورض - ]2[
 

 

 دننک یم باختنا هک روط ره مدرم راذگب( ،دنک لمع راذگب ، دورب راذگب - ]3[

 یعامتجا یگدنز رد يا هلخادم تموکح هک دهاوخ یم تقیقح رد ؛)دننک لمع

 )روتیدا( .دنکن روشک
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مراهچ شخب  

 

 

 )مراهچ تمسق( یفاضا شزرا ياه يروئت
 

 دلوم ریغ راک و دلوم راک ياهيروئت
 

 نآ هب دیاب هک میسریم تیمسا مادآ ياههتشون رد زیگناثحب هطقن هب نونکا ام

 .دلومریغ راک و دلوم راک نیب داضت : مینک هجوت

 

 راک زا ار نآ و دمانیم دلوم راک وا هچنآ هراب رد تیمسا مادآ رظن رد اا300ا

 ياهلئسم ره رد هک يروط هب مینیبیم مه رانک رد هنیزگ ود ام ،دنکیم ادج دلومریغ

 ود رد ار دوجوم هلاسم نیا رد یگتخیرمه هب ام .مینکیم هدهاشم ار نآ ینونک ات

 یسررب نیا زاغآ يارب و دمانیم يدیلوت راک ار نآ وا هک هچنآ هراب رد مینیبیم نیعت

 .میهدیم رارق یسررب دروم ار حیحص نیعت ادتبا رد ام

 دیلوت یفاضا شزرا هک يراک :يرادهیامرس دیلوت رظنهطقن زا دلوم راک-1 ]

 [دنکیم

 هک يدزم راک زا تسا ترابع ،يرادهیامرس دیلوت يارب دوخ موهفم رد ،دلوم راک

 فرص هک هیامرس زا یشخب( تسا هدش هلدابم هیامرس فلتخم ياهشخب ربارب رد

 راک يورین شزرا ای( ار هیامرس زا شخب نیا طقف هن هک یتادیلوت ،)هدش دزمتسد

 بیترت نیدب .دنکیم دیلوت رادهیامرس يارب ار یفاضا شزرا نآ رب هوالع هکلب ،)ار

 دیلوت هیامرس ناونع هب و ،دوشیم هیامرس هب لیدبت هک تسا لوپ ای الاک اهنت نیا

 تسرد نیا( .دنک دیلوت هیامرس هک تسا دلوم ي دزمتسد هک نآ اهنت .تسا هدش
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 هک یشزرا نآ زا رتالاب حطس رد تسا يدیلوت زاب هک میئوگب هک تسا نآ دننامه

 يرتشیب راک ،دوخ شدرگ رد تادیلوت نیا هک نآ ای ، تسا هدش فرص نآ يارب

 نآ اهنت ،هجیتن رد .دهدیم هئارا ،،هدرک تفایرد دزمتسد لکش رد هچ نآ زا ار

 ).دنکیم دیلوت شدوخ زا رتگرزب یشزرا هک تسا دلوم يراک يورین

 :تسا راک ندوب دلوم هب هتسباو ،هیامرس نینچمه و رادهیامرس هقبط فرص دوجو

 زور کی رگا :لاثم يارب .نآ یبسن ندوب دلوم اب هکلب ،قلطم روط هب هن دنچ ره

 راک يورین وا تروص نیا رد ،دشاب یفاک رگراک نتشاد هگن هدنز يارب اهنت يراک

 دلوم هک رگراک راک قلطم موهفم هراب رد ثحب اا301ا ،دنکیم دیلوتزاب ار شدوخ

 نآ هک اریز ،تفگ ناوتیم ؛دوشیم دیلوتزاب راک نآ هک تسا رطاخ نیدب دشاب

 )شدوخ راک يورین شزرا اب تسا ربارب( دوشیم ییاهشزرا نیزگیاج اموادم راک

 راک نآ اریز ،تسین دلوم راک نآ يرادهیامرس رظن زا اما .تسا هدش فرصم هک

 دنکیمن دیلوت يدیدج شزرا هنوگ چیه تقیقح رد( .دنکیمن دیلوت یفاضا شزرا

 تسا هدرک فرصم هکار ي راک نآ ؛دنکیم نیزگیاج ار یمیدق شزرا طقف هکلب

 هدرک دیلوتزاب يرگید لکش هب ار نامه هک يروط هب ،لکش کی رد – ار شزرا –

 تسا ربارب شدیلوت هک تسا دلوم يرگراک هک تفگ ناوتیم ریبعت نیا اب . تسا

 شدیلوتزاب زا رتشیب شفرصم هک تسا دلوم ریغ يرگراک هک نیا و ،شفرصم اب

 ).دشاب

 طقف هن رگراک هک – تسا یبسن ندوب دلوم يانبم رب ندوب دلوم يرادهیامرس رظن زا
 هب ؛دروآ دوجو هب مه ار يدیدج شزرا هکلب دنک نیزگیاج ار یمیدق شزرا

 زا شیب، دشخبب تینیع شدیلوت رد ار يرتشیب راک نامز دناوتب رگراک هک يروط

 تسا يدزمراک دیلوت عون نیا . درادیم هگن رگراک ناونع هب ار وا هک ینامز نآ

 .تسا هیامرس دوجو يانبم هک

 هب ار شایفاضا راک رگراک اما ،درادن دوجو ياهیامرس چیه هک میریگب رظن رد >

 زا شیب تسا هدرک داجیا وا هک یشزرا هفاضا – تسا هداد صاصتخا شدوخ
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 راک نیا اهنت هک تفگ ناوتیم بیترت نیدب .تسا هدرک فرصم هک تسا یشزرا

 تسا هدرک داجیا دیدج شزرا و تسا دلوم یعقاو روط هب هک تسا

 ]دلوم راک هراب رد اهتسیلتناکرم و اهتارکویزیف تایرظن – ] 2

 شزرا هشیر هراب رد تیمسا مادآ تایرظن زا سپ یعیبط روط هب دلوم راک يهیرظن

 وا هک اجنآ زا .دیآیم نوریب هیامرس تعیبط زا هلئسم نیا ،تسا هدش عورش یفاضا

 هب یتح و دوب هدش ماجنا اهتارکویزیف هلیسو هب هک یتاقیقحت لابند هب ار هیرظن نیا

 ياهتشادرب زا ار هیرظن نیا اهنت وا ؛ تسا هدروآ تسد هب اهتسیلتناکرم هلیسو

 ره .دوب هدروآ تسد هب ،ناشرکفت فعض رطاخ هب اهنآ هابتشا ياهریسم و طلغ

 صوصخم دنادیم دلوم ار يزرواشک راک اهنت هک يرکفت رد هابتشا دنچ

 رظن هطقن زا هک دنتسه حیحص هیرظن نیا ورشیپ اهنآ اما تساهتارکویزیف

 رد و ؛دروآیم دوجو هب ار یفاضا شزرا هک تسا دلوم ي راک اهنت يرادهیامرس

 ای طیارش بحاص يارب هکلب ،دنکیمن داجیا شدوخ يارب یفاضا شزرا تقیقح

 ،دروآیم دوجو هب ار صلاخ دیلوت کی هک تسا راک ؛دنکیم داجیا دیلوت لیاسو

 دیلوت رد یفاضا راک نامز ای و یفاضا شزرا هک اریز .تسا نیمز بحاص يارب یلو

 روصت اهتارکویزیف اددجم اج نیا رد اما( .دباییم تیدام صلاخ دیلوت ای یفاضا

 یمدنگ ،لاثم يارب ، تسه هک هزادنا نامه هب تسرد ؛دنراد هلئسم نیا زا یطلغ

 ،سابل رما رد نینچمه و ؛دنروخیم ،نارادهعرزم و نارگراک هک هچ نآ زا شیب

 يارب – راک داتسا و رگراک ،روتکافونام نابحاص سابل هک تسا ینآ زا شیب دیلوت
 هدش جرد یطلغ تروص هب شدوخ یفاضا شزرا )دنراد زاین ناشدوخ ندیشوپ

 يورین فرصم شزرا هب ار نآ و دنتشاد شزرا زا یتسردان رکفت اهنآ اریز ،تسا

 . دنتشادن یهجوت ،دننامه راک ، یعامتجا راک ،راک نامز هب و دندادیم لیلقت راک

 نآ هک يروط هب دنتشاد یحیحص نیعت يدزم راک يهراب رد اهنت اهنآ دوجو نیا اب

 ار تانیعت نیا تیمسا مادآ .دنتسنادیم شايدیلوت ياهب زا يرتشیب شزرا قلاخ ار

 هتسباو نآ هب اهتارکویزیف هک یطلغ تاروصت .دروآ نوریب طلغ تاروصت زا

 يروئت زا يرگید هزوح میدرگرب اهتسیلتناکرم هب اهتارکویزیف زا ام رگا .دندوب
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 هاگآ نآ زا اهنآ دنچ ره ،تسا دلوم راک تایرظن نامه لماش هک تفای میهاوخ ار

 يدیلوت ياههخاش دلوم اهنت راک هک تسا ياهدیا نامه اهنآ يروئت هیاپ .دنتسین

 اهنآ هک هچ نآ زا شیب یلوپ دوشیم هضرع هک یماگنه ،ناشدیلوت هک تسا

 هلدابم رد الاک نآ يارب هک هچ نآ زا شیب ای( دنادرگیمرب ،دناهدرک تخادرپ

 يرتالاب هجرد هب ات دزاسیم رداق ار يروشک بیترت نیدب هک ؛)تسا هدش رداصپ

 نیا رد هک دندیدیم اهنآ .دبای تسد هدش فشک ادیدج يهرقن و الط تادیلوت رد

 هچ .دباییم هعسوت زین طسوتم هقبط و دراد دوجو تورث زا یعیرس دشر اهروشک

 هب دزمتسد ؟دوب الط هلیسو هب هدمآ تسد هب شرتسگ نیا عبنم تقیقح رد زیچ

 رطاخ نیا هب و دوب هتفای شهاک دزمتسد یتح ؛دوب هتفاین شیازفا اهالاک تمیق تبسن

 نآ رطاخ هب نیا – دوب هدش رتشیب دوس خرن و دوب هتفای شیازفا یفاضا راک تبسن ،
 ناوتیم( دزم قلطم ردق هک دوب رطاخ نآ هب هکلب دوب هدش رتدلوم رگراک هک دوبن

 .دوب هتفای شهاک روز هب )درکیم تفایرد رگراک هک يدوجوم ءایشا تیمک تفگ

 دندوب هدرک مادختسا ار رگراک هک یناسک يارب تقیقح رد راک ،اهروشک نیا رد

 هک دوب نینچ نیا و ؛دوب هارمه اهبنارگ تازلف هب موجه اب تقیقح نیا .دوب رتدلوم

 هک دش ثعاب رما نیمه و ،دندوب هاگآ نآ زا یمهبم تروص هب اهنت اهنآ

 زا یئاههخاش رد هدش مادختسا راک هک دناشکب رظن نیا تمس هب ار اهتسیلتناکرم

 مامت رد هک ]تیعمج[ هظحالم لباق شیازفا “ اا302ا .تسا دلوم ییاهنت هب ،دیلوت

 دیاش هتشذگ نرق 60 ای 50 ياهلاس یط رد ،تسا هداتفا قافتا ییاپورا ياهروشک

 کی .تسا هدش اکیرمآ نداعم تادیلوت شیازفا هب رجنم هک دشاب يایلصا لیلد

 “ )اهنآ یعقاو شزرا طوقس هجیتن رد هتبلا( “ اهبنارگ تازلف رد دایز رایسب شیازفا

 راشف ثعاب رما نیا ؛راک تمیق زا رتگرزب تبسن کی رد اهالاک تمیق شیازفا

 دمآرد رد یشیازفا نآ اب نامز مه و ،دوشیم رگراک طیارش هب ندروآ

 دوخ هیامرس شدرگ هک دوشیم راداو رادهیامرس بیترت نیدب .ناگدننکمادختسا

 ار یلئاسو دناوتب رتشیب هچ ره و دناسرب دوخ ناوت رثکادح هب و هدرک رتشیب ار

 نیرتشیب عطق روط هب رما نیا هک تسا هدهاشم لباق هلاسم نیا و – ؛دریگب رایتخارد
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 نینچ شتادهاشم سوتلام رتسم … دراد تیعمج شیازفا تهج رد ار تدعاسم

 ،دش ربارب 4 ات 3 هکس تمیق شیازفا هک ینامز رد اکیرمآ نداعم فشک ،هک تسا

 لاثم يارب( هدننکفرصم يارب اهالاک تمیق…‘ درکن ربارب ود ار راک تمیق ابیرقت

 رد اما ؛دوب هدمآ دوجو هب لوپ موجه رثا رد هک يزیچ ،تفاین شیازفا اروف )هکس

 دوس خرن ،تفاییم شهاک يزرواشک نارگراک مادختسا رد دوس خرن هک یلاح

 رگید هلحرم هب یلبق ياهلحرم زا جیردت هب هیامرس ،تفاییم شیازفا اه روتکافونام

 نیشیپ هلحرم زا دوس شیازفا هب یلیامت هیامرس لک بیترت نیدب :دشیم هدیشک

 نوتراب ناج( ‘دوب بسانتم دزمتسد طوقس اب هراومه اهدوس شیازفا و ،تشاد

 1817 ندنل ،تسا هعماج رگراک هقبط طیارش ریثات تحت هک یطیحم تادهاشم

 نرق مود همین رد ،”نوتراب“ هتفگ قبط رب الوا بیترت نیدب * ).دعب هب 29 تاحفص

 نرق و مهدزناش نرق ینایاپ ههد هس زا .تشاد دوجو اههدیدپ نآ نایم یتباقر 18

 یتارداص ياهالاک اهنت هک اجنآ زا ایناث .تفای شرتسگ مزیلتناکرم متسیس ،مهدفه

 نیمه رد ،دوب نآ هدنبای شهاک شزرا يانبم رب و دشیم يریگهزادنا هرقن و الط اب

 نیشیپ شزرا هک دنتفرگیم هزادنا هرقن و الط اب ار اهالاک ناگدننکفرصم لاح

 نیا هب نارادهیامرس نایم رد تباقر هک یماگنه ات( دنتفرگیم رظن رد ار اهنآ

 دیلوت یمیدق ياههخاش رد راک ،)داد نایاپ فلتخم درادناتسا ود اب يریگهزادنا

 ،درکیم دیلوت هفاضا شزرا بیترت نیدب ،دوب هدش رهاظ دلوم تروص هب امیقتسم

 .دوب هداد شهاک ار اهنآ نیشیپ حطس ،اهدزمتسد يور رب راشف هک یلاح رد

 دیفم راک هیرظن :وا حیضوت نیلوا .دیفم راک زا تیمسا تشادرب رد یگناگود -3[

 ]هیامرس ربارب رد هدش هلدابم راک ناونع هب

 رظن اب ، دهدیم هعاشا ارنا تیمسا هک تسا دلوم راک زا طلغ يروصت هک یمود رظن

 نیشناج تعرس هب نتم کی رد و ، دزیما یم مه رد تسا هتفگ ادتبا هک یتسرد

 رد ار لوقلقن هک تسا يرورض ،روصت نیلوا نداد ناشن يارب .دنوشیم رگیدکی

 هفاضا الاک شزرا هب هک دراد دوجو راک عون کی “ .میروایب هناگادج ياهشخب

 يریثات نانچ هک دراد دوجو يرگید راک :دهدیم يزیچ نآ هب هک يروط هب دنکیم
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 ؛دوش هدیمان دلوم تسا نکمم ،دنکیم دیلوت شزرا هک هنوگ نآ یلوا راک .درادن

 شزرا هب ،ماع روط هب روتکافونام رگراک کی راک نیاربانب .دلوم ریغ راک يدعب راک

 تردق رطاخ هب لمع نیا دنکیم هفاضا يزیچ ،دوشیم راک نآ يور رب هک يداوم

 چیه ،سکعرب ،نییاپ حطس رکون کی راک .تسا شتراهم دوس زا و تسا شدوخ

 اب شدزمتسد روتکافونام رگراک بیترت نیدب .دنکیمن هفاضا شزرا هب زیچ

 اهنآ دزمتسد شزرا ،درادن ياهنیزه ششزرا تقیقح رد وا دباییم شیازفا شتراهم

 هک يداوم شزرا ندرب الاب رد ،دوس اب هارمه ،دوشیم هریخذ اددجم ماع روط هب

 نییاپ حطس رازگتمدخ کی ییاناوت اما .تسا هدرک هفاضا يزیچ نآ هب وا راک

 رگراک دنچ مادختسا اب ار شتورث درم کی .دنکیمن هریخذ يزیچ هاگچیه

 حطس راکتمدخ دنچ نتفرگ تمدخ هب اب وا …… دهدیم شیازفا روتکافونام

 تورث یلصا تلع هراب رد یلیلحت تیمسا مادآ[(“ دهدیم شیازفا ار دوخ رقف نییاپ

 رد( – 94 	93٫ تاحفص ،چولک کم مود دلج موس تمسق مود شخب ]اهتلم

 هک دروخیم مشچ هب ینیعم داضت دش لقن البق هک هچ نآ همادا رد و – ترابع نیا

 راک زا هتسجرب تروص هب و لصا هک هچنآ – دنتسه هناش هب هناش رگیدکی رانک رد

 دنکیم دیلوت یفاضا شزرا هک تسا يراک نآ ،هک تسا نیا دوشیم كرد دلوم

 “ )وا نارگراک( “ نآ “ شزرا دیلوتزاب هب ندش هفاضا – “ راک بحاص دوس “ –

 نارگراک ندرک مادختسا اب “ دنناوتیمن نارگتعنص نینچمه .“دوخ دیلوتزاب موادت

 ،ادعب هکنیا رگم )رگراک نانز و نادرم( دنهد شیازفا ار تورث “ روتکافونام عونتم

 یفاضا شزرا هک ،دهد شیازفا ار اهنآ دیلوتزاب ییاناوت هک یشزرا هب ندرک هفاضا اب

 يراک ،دلوم راک زا شروظنم تیمسا مادآ بلطم نیا رد دنچ ره ایناث .دنک دیلوت

 هب هظحل کی يارب ار رما نیا اما اا303ا “ دنک داجیا شزرا “ ماع روط هب هک تسا

 نیلوا هک میروایب وا زا يرگید لوقلقن میناوتیم ام هک يروط هب ،دروآیمن باسح

 صوصخ هب و ،تسا هدش هلومرف رتدیدش اضعب و ،هدش رارکت اضعب وا تاروصت

 راک هلیسو هب هک .… بیترت ره هب ،سابل و اذغ تیمک رگا “ .تسا رتهتفرشیپ
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 اهنآ ،دوش میسقت دلوم ناگدننکدیلوت ناتسد نایم رد ،دوشیم فرصم دلومریغ

 فرصم زا یلماک شزرا ،دیآیم تسد هب دوس نآ اب هارمه و ،دش دنهاوخ دیلوتزاب

 روط هب دیفم رگراک اجنیا رد .)3 تمسق ،2 شخب ؛109 ص عبنم نامه( “ناش دوخ

 هشاعا رازبا زا یلماک شزرا رادهیامرس يارب اهنت هن هک تسا یسک حیرص الماک

 دیلوت زاب وا يارب “ دوس اب “ ار نآ هکلب ،دوشیم زین دزمتسد لماش هک دنکیم دیلوت

 لیدبت لوپ ای اهالاک .تسا دیفم راک دنکیم هیامرس دیلوت هک يراک اهنت .دنکیم

 و دریگیم تروص راک يورین ربارب رد میقتسم هلدابم نینچمه دنوشیم هیامرس هب

 رتشیب يراک ،دوش نیزگیاج رتشیب راک هلیسو هب هک دوشیم هلدابم یتروص هب اهنت

 هب رادهیامرس يارب راک يورین فرصم شزرا .تسا مزال ناشدوخ يارب هکنآ زا

 صخشم راک نیا ندوب دیفم هک ،تسین یعقاو فرصم شزرا رادهیامرس کی ناونع

 ینارگن رادهیامرس .تسا هریغ ای و یگدنفاب ،یگدنسیر راک نیا هک – دشاب هژیو

 يارب هک يروط هب ،تسا هنوگچ راک نیا دیلوت فرصم شزرا هک دراد یمک

 لباق تروص هب راب نیلوا يارب هکنآ زا لبق یتح( تسالاک کی دیلوت رادهیامرس

 دنکیم نیمات الاک رد ار وا عفانم هک هچنآ .یفرصم يالاک کی هن ،)دیآرد هلدابم

 هب ،هدش تخادرپ شیارب هک هچنآ زا رتشیب یفرصم شزرا الاک نآ هک تسا نیا

 تیمک هک تسا نآ ،وا يارب راک فرصم شزرا بیترت نیدب و ؛دشاب هتشاد هارمه

 لکش رد وا هک هچنآ زا رتشیب ،تسا هدنادرگرب وا هب راک نامز زا ار يرتگرزب

 دنراد روضح ییاهنآ مامت دیفم نارگراک ،نیا اب هارمه هتبلا .تسا هتخادرپ دزمتسد

 و ناریدم ات یعقاو نارازگراک زا ،دنراد اهالاک دیلوت رد بیترت ره هب یمهس هک

 کی هک هنوگ نامه یتح و )دنشاب رادهیامرس زا ادج اهنآ هک یتروص رد( ناسدنهم

 رانک رد “ حیرص روط هب “ اههناخراک رد تسا هداد شرازگ اریخا یسیلگنا ماقم

 رد هک یصاخشا مامت دنوشیم مادختسا يدزم نارگراک ناونع هب هک یناسک

 هبساحم ،تساهنآ هب هتسباو هک يراک رتفد رد ای و دناهدش مادختسا هناخراک

 يدنبعمج زا لبق شرازگ يدنبهلمج هب( .روتکافونام نابحاص دوخ زج هب ،دنوشیم

 دیلوت رظنهطقن زا دلوم راک اجنیا رد )دینک هجوت هت و رس یب بلاطم نیا زا یشخب

 هدیسر عوضوم لصا هب اجنیا رد تیمسا مادآ و تسا هدش صخشم یتسیلاتیپاک
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 تسا یملع تایفشک نیرتگرزب زا یکی هلاسم نیا .دوریم ورف رکف هب ،تسا

 دلوم راک نیب فالتخا یسررب نیا ،درک هدهاشم یتسرد هب سوتلام هک هنوگ نامه(

 )دراد همادا ییاوژروب یسایس داصتقا مامت ياهناینب رسارس رد هک تسا دلومریغ و

 هک تسا يراک هک ،دنکیم صخشم دلوم راک تروص هب وا هک يزیچ نامه

 هک دنکیم صخشم تیمسا مادآ بیترت نیدب :تسا هیامرس اب هلدابم لباق امیقتسم

 هلیسو هب هاوخ ،ماع روط هب شزرا و ،راک دیلوت طیارش نتفرگ رظن رد اب ،هلدابم اب

 موهفم رد يدزم راک هب راک و( .دریگیم تروص هیامرس هب لیدبت نیلوا ،الاک ای لوپ

 ریغراک هک هچنآ يارب تسا ینیعم هیاپ هلاسم نیا نینچمه )دوشیم لیدبت شایملع

 دمآرد اب امیقتسم هکلب تسین هیامرس هب لیدبت لباق اریز دوشیم هدناوخ )دلوم(دیفم

 نآ رانک رد هک ( دوشیم تخادرپ دزمتسد و دوس اب هک يروط هب دراد راک و رس

 ياکرش ناونع هب و دنربیم ار دوخ مهس کی ره هک دنراد دوجو یتوافتم ياه هتسد

 هب راک ياهشخب مامت هک یلاح رد .)هراجا و هرهب دننامه ،دنتسه رادهیامرس دوس

 کی تروص هب و )فرس ناقهد يزرواشک راک دننامه( دننکیم تخادرپ ناشدوخ

 رد روتکافونام نارگراک راک دننامه( دوشیم هلدابم هیامرس ربارب رد امیقتسم شخب

 یسایس داصتقا راکفا رد يراک دزمتسد چیه و هیامرس چیه هک ،)ایسآ ياهرهش

 يدام تیعضو هب طوبرم تانیعت نیا .دوشیمن هتفرگ رظن رد نآ يارب يزاوژروب

 هب ،راک هژیو رتکاراک ای دیلوت تعیبط هب طوبرم نینچمه و( دوشیمن راک صخشم

 رد ،دوشیم نیعم يهعماج لکش هب طوبرم هکلب )تسین ،صخشم راک ناونع

 تیعقاو راک هک هنوگ نآ ینعی ،دوشیم صخشم دیلوت تابسانم هب طوبرم تقیقح

 رد شراک رگا رگیزاب کی ای هشیپرنه کی تانیعت نیا قبط رب لاثم يارب .دباییم

 نآ زا شیب وا اریز )نیرفآراک کی( تسا) دلوم( دیفم ،دشاب رادهیامرس تمدخ

 هک یلاح رد ؛دنادرگیم زاب ،هدرک تفایرد دزمتسد لکش هب شراک يارب هک هچ

 ،دنکیم ریمعت ار وا راولش و دوریم رادهیامرس لزنم هب هک يدزمراک طایخ کی

 اب یلوا راک .تسا دیفمریغ راک تقیقح رد و ،دراد فرصم شزرا وا يارب اهنت

 ؛دنکیم دیلوت یفاضاشزرا یلوا راک .دمآ رد اب يدعب اک ،دوشیم هلدابم هیامرس

 زا هراومه اجنیا رد دیفمریغ و دیفم راک .دوشیم فرصم دمآرد یمود رد و
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 دروم رادهیامرس رظن هطقن زا ،دریگیم رارق یسررب دروم لوپ هدنراد رظنهطقن

 بیترت نیدب ؛)رگراک( راک يورین بحاص هاگدید زا هن ،دریگیم رارق یسررب

 رگنایب ،هدش هتشون نارگید و لیناگ )GANILH( هلیسو هب هک یطوبرمان بلاطم

 راک دروم رد اهنآ هک یلاوس .دناهتشاد عوضوم زا یمک كرد اهنآ هک تسا نآ

 ره هک تسا نیا ،دنراد هریغ و رکون ،شورفنت کی درکلمع ای راک تمدخ ای رگ

 نآ زا هن تسا دیفم رگراک هدنسیون کی اا304ا اا303ا .دنراد یهدزاب هچ مادک

 دنمتورث ار يرشان هک تهج نآ زا هکلب ،دنکیم دیلوت ار ياهدیا وا هک تهج

 شزرا .. تسا رادهیامرس ریگبدزم وا هک نآ ای ،دنکیم رشتنم ار وا راک هک دنکیم

 نکمم ، دراد رارقب نآ نورد رد رگراک دیفم راک هک یلاح رد الاک کی فرصم

 هجو چیه هب دنک هولج ياهژیو تروص هب هک ياهدام .دشاب هدوهیب الماک تسا

 ینیعم یعامتجا دیلوت تابسانم رگنایب اهنت سکعرب هکلب تسین نآ تعیبط هب طوبرم

 رد هک ییازجا زا هن هدروآ دوجو هب ار نآ هک يراک زا تسا ینیعت هدام نآ .تسا

 هدمآ دوجو هب هک تسا ینیعم یعامتجا لکش زا هکلب هدمآ دوجو هب نآ هجیتن

 هتفرگ رایتخا رد ار دیلوت مامت هیامرس هک میریگب رظن رد رگا رگید فرط زا .تسا

 )دشاب شفرصم شزرا فرص زا ادج هک ياهنوگ هب( الاک کی بیترت نادب و –دشاب

 بحاص شدوخ هک تسا هدماین دوجو هب يرگراک چیه هلیسو هب ناونع چیه هب

 رادهیامرس اهنت تروص نیا رد – ،دشاب الاک نآ دیلوت يارب دیلوت طیارش

 دمآرد بیترت نیدب – )راک يورین دوجو نودب الاک اهنت( تساهالاک هدننکدیلوت

 و هدش هتخورف و هدش دیل وت اهنت هک ییاهالاک ،دوش هلدابم اهالاک ربارب رد دیاب

 يرادیرخ هک تسا ییاهالاک نآ دننامه تسرد هک ،راک ربارب رد ای ،تسا هتخورف

 فرصم شزرا ینعی ، ،تسا راک هژیو تیعضو رطاخ هب اهنت و ؛دوش فرصم ات هدش

 هب ار تامدخ نیا ،نآ هژیو تیعضو هب هجوت اب هک تسا یتامدخ رطاخ هب – نآ

 فرصم ای دنرخیم ار نآ ای دننکیم هدافتسا نآ زا هک دهدیم هئارا یناسک

 شزرا ياراد هک یئاهالاک .دهدیم هئارا الاک ،تامدخ نیا هدننکدیلوت .،دننکیم
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 يارب .دنتسه ینیعم هلدابم شزرا ياراد و )يروصت ای یعقاو( دنتسه ینیعم فرصم

 شدمآرد وا اا305ا هک یئاه هژبا،دراد فرصم شزرا افرص تامدخ نیا ،رادیرخ

 تفایرد دمآرد زا ار ناشدوخ مهس دیفمریغ نارگراک .دنکیم نآ فرص ار

 ناگیار هب ناشهدننکدیلوت ياکرش زا ار ناشمهس اهنآ ،)دوس و دزمتسد زا( دننکیمن

 يراک دنناوتیمن اهنآ ؛دنرخب اهنآ زا ار ناشدوخ مهس دیاب اهنآ : دننکیم تفایرد

 نیرتگرزب ،تسا صخشم هلاسم نیا بیترت ره هب .دنهد ماجنا ناشدوخ دیلوت اب

 هیامرس هلیسو هب هدش دیلوت ياهالاک فرص )دوس و دزمتسد( دمآرد شخب

 سکعرب و ،دلومریغ ياهراک تامدخ فرص نآ زا یکچوک شخب ،دوشیم

 تسد هب دیلوت زا بیترت نیدب و ،دنریگیم لکش راک زا هک ینیعم داوم .دوشیم

 .دنتسین دلومریغ و دلوم راک نایم يزیامت زج هب يزیچ دوخ يدوخ هب ،دناهدمآ

 راک اریز ،دنتسه دلومراک ياراد يداع لته کی رد تمدخشیپ و زپشآ ،لاثم يارب

 دلوم ریغراک ياراد صاخشا نامه .دوشیم هیامرس هب لیدبت لته بحاص يارب اهنآ

 زا متفگ نم هک هنوگ نامه و دنتسه ینیئاپ حطس ناراکتمدخ هک اریز ،دنتسه

 رد .دوشیم فرصم اهنآ يارب دمآ رد اما ،دیآیمن نوریب هیامرس اهنآ تامدخ

 دلومریغ راک لته رد ،هدننکفرصم ناونع هب نم يارب یصاخشا نینچ نیا تقیقح

 هک يروشک ره رد راک و نیمز هنالاس دیلوت زا تمسق نآ“ .دنهدیم ماجنا

 دتفایمن راک هب رگید ياهزیچ يارب هلصافالب زگره ،تسا هدش هیامرس نیزگیاج

 تعرس هب هک تسا رطاخ نادب نیا .دزادرپیم ار دلوم راک دزمتسد اهنت هکلب

 تسا نکمم و ،دنوشیم ادج هراجا ای دوس ریظن دمآرد هدنهدلیکشت ياهتمسق

 هک ییاراد نآ زا تمسق ره .دوش دیفم ریغ و دیفم راک فرص یفلتخم قرط هب هک

 راظتنا هیامرس هدنراد هراومه ،دوشیم هتفرگ تمدخ هب درف کی هیامرس ناونع هب

 هیامرس بحاص بیترت نیدب .دنک نیزگیاج دوس اب ار هیامرس زا شخب نآ هک دراد

 نآ هک نآ زا سپ و ؛دنک هدافتسا دلومراک رد نآ زا اهنت ات دریگیم راک هب ار نآ

 اج ره .دوشیم لصاح نآ يارب يدمآرد ،تخادنا راک هب هیامرس درکلمع رد ار

 نامه زا ،دشاب هک لکش ره رد ،دریگیم راک هب ار دیفمریغ راک زا یتمسق وا هک

 فراصم يارب شاهیامرس زاو دوشیم رسک شاهیامرس زا يریگراک هب يهظحل
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 هب هک يا هیام رس يهعسوت يارب )98 ص عبنم نامه“ .دوشیم هتشاذگ رانک يروف

 لاکشا و یگناخ عیانص هب بیترت نیدب و ، تسا هدش طلسم دیلوت ياهشخب مامت

 دیلوت هن و تسا یصخش فرصم يارب هک یتعنص ،رصتخم روط هب – نآ درخ

 يدلومریغ راک يورین هک تسا صخشم ،تسا لالحمضا لاح رد هک – ییالاک

 اهنت اهتمسق يرایسب رد دوشیم هلدابم دمآرد ربارب رد امیقتسم اهنآ تمدخ هک

 دیفم فرصم شزرا دیلوت اهنآ زا یمک شخب اهنت و دزادرپیم یصخش تامدخ هب

 اهنت هجیتن رد )یگناخ ياهطایخ و راک ریمعت ياهطایخ ،اهزپشآ ریظن( .دنکیم

 يداوم دیلوت رد یمیقتسم شقن دلومریغ نارگراک نیا زا یهجوت لباقریغ شخب

 رد اهنآ .تسا هتفای شرتسگ يرادهیامرس دیلوت هویش رد راب نیلوا يارب هک دنراد

 نآ .دوشیم هلدابم دمآرد ربارب رد اهنآ تامدخ هک اریز دنراد تکراشم دیلوت نآ

 نیا تامدخ ندوب دنمشزرا عنام رما نیا دنکیم ناشنرطاخ تیمسا مادآ هک نانچ

 یبیترت نامه هب ، تسا نییعت لباق و نیعم اهنآ راک شزرا .تسین دلومریغ نارگراک

 اب گنهامه دیلوت شزرا بیترت نیدب :)نآ هباشم ای( دلوم نارگراک راک شزرا هک

 دنراد ار ناشدوخ درکلمع هطبار نیا رد لماوع ریاس .تساهنآ دیلوت ای و اهنآ راک

 ،رگراک دوخ يارب دلوم رگراک راک يورین اا306ا .دنتسین طوبرم نآ هب دنچ ره

 يورین رادیرخ يارب دلوم راک اما .دلومریغ رگراک يارب تسا نینچمه .تسالاک

 کی و دراد فرصم شزرا افرص وا يارب دلومریغ راک و دنکیم دیلوت الاک راک

 نیا .ینهذ فرصم شزرا کی ای تسا یعقاو فرصم شزرا کی ای ؛تسین الاک

 يارب ار ییالاک هک تسا يراک نآ دلومریغ راک هک تسا صخشم الماک هلئسم

 یشخب “ .دریگیم وا زا ار یئاه ییالاک تقیقح رد هکلب دنکیمن دیلوت شرادیرخ

 دیلوت یشزرا چیه هک تسا هداس ناراکتمدخ هیبش ،هعماج رد زاین دروم ياهراک زا

 هک یماظن ای دنتسه یقوقح هک اهنآ هچ اهرسفا مامت و هاش لاثم يارب .… دننکیمن
 ماجنا دیفمریغ ياهراک ،نادرونایرد و نایماظن مامت ،دننکیم تمدخ مان نیا تحت

 عیانص هنالاس دیلوت زا یشخب هلیسو هب و دنتسه یمومع نارازگتمدخ اهنآ .دنهدیم

 دنوش هدروآ باسح هب دیاب فیدر نیمه رد .… دنوشیم هیذغت، رگید مدرم طسوت
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 یطول ،نارگیزاب ؛عون ره زا اهتارکورب و ،ناکشزپ ،نانادقوقح ،اسیلک نادرم .…

 – 94 تاحفص عبنم نامه( .“ هریغ و ،ارپا ناصاقر ،ارپا ناناوخ زاوآ اهنیسیزوم اه
 يزیچ دلومریغ راک و دلوم راک نیب زیامت دوخيدوخ هب دش هتفگ هک روطنامه )95

 ار نآ ياهژیو فرصم شزرا اب ای صوصخم راک زا ياهژیو عون اب ناوتب هک تسین

 زا .دشاب یعامتجا نیعم تیعضو ياراد صاِخ راک نیا هک يروط هب ..درک نیعم

 تهج کی رد . دمآرد اب رگید فرط زا ،تسا هلدابم لباق هیامرس اب راک فرط کی

 رگید تهج زا ؛تسا رادهیامرس يارب دوس قلاخ و دوشیم لیدبت هیامرس هب راک

 فرصم نآ يهلیسو هب دمآرد هک تسا یلماوع زا یکی ،تسا فرصم لباق

 رگراک کی ،هدش مادختسا زاس ونایپ کی هلیسو هب هک يرگراک لاثم يارب .دوشیم

 رد هکلب ،هدش فرصم هک دوشیم يدزمتسد نیزگیاج طقف هن وا راک .تسا دلوم

 کی و دشورفیم ار نآ زاسونایپ هک تسا هتفای رولبت ییالاک ناونع هب ونایپ دیلوت

 هک دیریگب رظن رد اما .تسا هدش لصاح ،دزمتسد شزرا زا رتارف یفاضا شزرا

 يداوم مامت يارب ای( مشاب هدیرخ ار ونایپ کی يارب زاین دروم داوم مامت نم سکعرب

 کی ندیرخ ياج هب هکنیا و ،)دشاب هتشاد ار اهنآ شدوخ تسا نکمم رگراک هک

 نونکا دزاسیم ونایپ هک يرگراک .مزاسب مدوخ يهناخ رد ار نآ ،هزاغم کی زا ونایپ

 هدش هلدابم نم دمآرد ربارب رد امیقتسم وا راک اریز تسا هداد ماجنا دلوم ریغ راک

 کی رد هک يراک ناونع هب دلوم راک هیرظن :تیمسا مادآ مود حیضوت -4[ .تسا

 هک ییاههنیمز نآ رد هک تسا صخشم رما نیا هچرگ ].تسا هتفای تینیع الاک

 اهالاک مامت ،تفگ ناوتیم – تسا هدروآرد هرطیس تحت ار دیلوت مامت هیامرس

 نازیم نامه هب راک يرو هرهب و ،يروف فرصم يارب هن و دنوشیم دیلوت رازاب يارب

 رتشیب دلوم ریغ راکو دلوم راک نایم ینیع فالتخا نینچمه – تسا هتفای شرتسگ

 یعیسو تروص هب یئزج دراوم ئانثتسا هب یلوا هک ياهنوگ هب تسا هدش رتشیب و

 هئارا یصخش تامدخ اهنت یمک دراوم ئانثتسا هب یمود و دنکیم دیلوت الاک

 لیکشت يدام تورث ،دنتسه هلصافالب ناگدننکدیلوت یلوا شخب نیاربانب .دهدیم

 يورین دوخ لماش هک ییاهنآ زج هب ،دننکیم دیلوت ار اهالاک مامت ،اهالاک زا هتفای
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 تاکن ندیشک شیپ هب ار تیمسا مادآ هک تسا ییاههزوح زا یکی نیا . دنتسه راک

 ندرک نیعم لصا رد و یلوا هب ندرک هفاضا اب ،دناشکیم تافالتخا زا يرگید

 زا یفلتخم ینابم دهاش ریز رد نیاربانب .دلومریغ راک و دلوم راک نیب هژیو فالتخا

 هک هنوگ نامه( “ یگناخ راکتمدخ راک “ : دیوگیم وا هک دوب میهاوخ ییاههدیا

 هیذغت .… دنکیمن هفاضا زیچ چیه شزرا هب “ )تسا زیامتم روتکافونام رگراک زا
 دنچ مادختسا اب درم کی تورث . دوشیمن نیزگیاج هاگچیه یگناخ راکتمدخ

 شرقف یگناخ راکتمدخ دنچ يرادهگن اب اما ؛دباییم شیازفا روتکافونام رگراک

 یبوخ هب ششاداپ و دراد ار شدوخ شزرا یمود راک هچرگ .دباییم شیازفا

 يالاک رد ار شدوخ روتکافونام رگراک راک اما .تسا نیشیپ راک دننامهو

 ینیعم تیمک ،شورف لباق يالاک تروص هب هکنآ ای دشخبیم تینیع یصوصخم

 دشاب يرورض رگا و هدش راک يورین مادختسا هب لیدبت هدش هریخذ و هوبنا راک زا

 نآ تمیق ،تسا نآ دننامه هک هچنآ ای ،راک نیا .دوشیم لیدبت يرگید تصرف هب

 هک دوش راک زا یتیمک هب لیدبت ،نآ زا سپ دناوتیم دشاب يرورض رگا هک ،راک

 اا307ا ،یگناخ راکتمدخ راک .تسا هدش دیلوت اساسا هک دشاب يزیچ نآ اب ربارب

 یشورف لباق يالاک ای صوصخم يالاک چیه رد ار شدوخ دناوتیمن ،سکعرب

 هب و ،تسا ناشدوخراک یمئاد ندرب نیب زا ماع روط هباهنآا تمدخ .دشخب تینیع

 ربارب تیمک کی هک اریز . دنراذگیم یقاب دوخ رس تشپ ار یشزرا ای هناشن تردن

 دوجو هعماج رد رتهنامرتحم يرادقم راک . . دوش هیهت نآ زا سپ دناوتیم تمدخ اب

 يالاک چیه رد ار ناشدوخ و دنتسین دلوم راک ،یگناخ نارازگتمدخ هیبش هک دراد

 عبنم نامه( .دننکیمن دیلوت شورف لباق يالاک نینچمه و دننکیمن ققحم یمئاد

 اجنیا رد ام دلومریغ راک ندرک صخشم يارب )PASSIM 94 -930 تاحفص

 طبترم تیمسا مادآ تارکفت اب تسا صخشم نامز مه هک ،میراد ار ریز تانیعت

 ،“دنکیمن هفاضا زیچ چیه شزرا هب “ ،“ دنکیمن دیلوت شزرا “ دلومریغ راک :تسا

 دناوتیمن راک نیا“ ،“درادن ینیزگیاج هاگچیه “ )دلومریغ رگراک زا( “يرادهگن“

 وا تامدخ “ ،سکعرب .“ دنک لیدبت یشورفلباق ای هژیو يالاک چیه هب ار شدوخ
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 ای ناشن هنوگ چیه تردن هب و ،تسا ناشفرصم یمئاد ندرک دوبان ماع تروص هب

 دیلوت هک دشاب یتامدخ تیمک اب ربارب هک دنراذگیم یقاب ناشرس تشپ یشزرا

 يالاک ای یمئاد هدام چیه رد ار شدوخ دناوتیمن اهنآ راک ،اهتنا رد و “.تسا هدش

 یتوافتم ینعم “دلومریغ شزرا“ ای “دلوم شزرا“ اجنیا رد “ .دنک ققحم شورف لباق

 ،دناهتفر راک هب نآ يارب یساسا تروص هب تاملک نیا هک هچنآ اب هک دباییم

 دوخ يدوخ هب هک ،تسین یفاضا شزرا دیلوت هب هلاسم نیا عاجرا .دنراد فالتخا

 راک هتفگ نیا قبط رب . دراد هدش فرصم شزرا يارب یلداعم دیلوتزاب رب تلالد

 نامه هب ار هدش فرصم شزرا وا هک دوشیم هدناوخ دیفم یماگنه رگراک کی

 ،شراک هلیسو هب ،ياهدام ره هب ندرک هفاضا اب ، دنک نیزگیاج فرصم نازیم

 تسا هدرک تفای رد دزمتسد ناونع هب هک هچنآ اب دشاب ربارب هک ار شزرا زا یتیمک

 دیفمریغ و ندوب دیفم ندش نیعتم ،یعامتجا لکش هلیسو هب ندش نییعت اجنیا رد .

 رانک هب ،دوشیم صخشم يرادهیامرس دیلوت اب ناشطابترا هلیسو هب هک ،رگراک ندوب

 ياهيروئت تیمسا مادآ هک ییاج( مراهچ باتک 9 شخب زا .تسا هدش هتشاذگ

 ناونع هب ار فارحنا نیا وا هک درک هدهاشم ناوتیم ،)دنکیم دقن ار اهتارکویزیف

 هدرک عورش اهنآ ریثات تحت اضعب و اهتارکویزیف اب شتفلاخم زا یشخب هجیتن

 ،دشاب هدرک نیزگیاج ار شدزمتسد لداعم هلاس ره افرص رگراک کی رگا .تسا

 تقیقح رد وا .تسا هدادن ماجنا دیفم راک رادهیامرس يارب وا بیترت نیدب

 اقلطم هلدابم .تسا هدیرخ ار شراک تمیق ینعی هدرک نیزگیاج ار شدزمتسد

 هدرک دیلوت رگراک نیا هک دشاب هدیرخ ار ییالاک رادهیامرس هک تسا نآ دننامه

 هدوب دزمتسد و تباث هیامرس هدنریگربرد هک هدرک تخادرپ يراک يارب وا .تسا

 نامه ، هداد هئارا الاک لکش رد راک هک هدرک فرصت ار یتیمک نامه وا .تسا

 هدشن هیامرس هب لیدبت بیترت نیدب وا لوپ .تسا هدوب لوپ لکش رد البق هک هنوگ

 طیارش بحاص شدوخ رگراک رگا هک تسا هنوگ نامه وا هلاسم نیا رد .تسا

 دیلوت شزرا زا ار دیلوت)راک مزاول و رازبا( طیارش شزرا هلاس ره دیاب وا .دوب دیلوت

 وا هک هچنآ .دنک رگیدکی نیزگیاج ار اهنآ هک يروط هب ،دنک رسک شاهنالاس

 ربارب هک دشاب شدیلوت شزرا مهس دناوتیم درخب هنالاس دناوتیم ای تسا هدیرخ
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 نینچ رد بیترت نیدب .لاس یط رد شتباث هیامرس هب هدش هفاضا ادیدج راک اب تسا

 راک زا عون نیا تیمسا مادآ ارچ هک لیلد نیلوا . تسین يراد هیامرس دیلوت یتلاح

 “دلوم ریغ“ و *“نورتس“ ار نآ اهتارکویزیف هک تسا نیا ،دمانیم دلوم ار

 نینچ ،دهدیم عاجرا هلئسم نیا هب هک یشخب رد تیمسا مادآ ** .دندیمانیم

 يزرواشک رد و تسا یتعنص تاقبط نامروظنم هک( “هقبط نیا ادتبا“ :دیوگیم

 ناشدوخ هنالاس فرصم“ ،]اهتارکویزیف هلیسو هب[ “ دنتسه هدش هتخانش “ ،)دنتسین

 ياجب هک ار دوجوم هیامرس و دمآرد ،اهتنا رد ، همادا ردو ، دننکیم دیلوت زاب ار

 تقیقح رد ،يا هیشاح نارگراک و نازرواشک … تسا هدوب ناشرایتخا ردو هدنام

 ،دنراذگیم ياج رب تسا هدش اهنآ راک موادت و مادختسا فرص هک یلاوما زا شیب

 .… نیمز هب دازآ هراجا ،دننکیم دیلوتزاب ار صلاخ دیلوت هنالاس روط هب و
 نارگراک و ،نارگتعنص ، راجت زا رتشیب انئمطم  يزرواشک نارگراک و هعرزمرگراک

 ریغ هب ای رگید هقبط هب هقبط کی دیلوت شیازفا . دننکیم دیلوت روتکافونام

 294 تاحفص مود دلج ،O.U.P پاچ للم تورث( “دوشیمن هداد اههدننکدیلوت

 رظن هطقن هب تیمسا مادآ اجنیا رد بیترت نیدب .)530 ص 3 شخب رینراگ( )295 –

 داجیا یفاضا شزرا هک ،یعقاو “دیفم راک “ .اا308ا ددرگیم زاب اهتارکویزیف

 هیرظن وا .تسا يزرواشک راک ،دنکیم داجیا )صلاخ دیلوت( بیترت نیدب و دنکیم

 اهتارکویزیف رظن هک دریذپیم و دراذگیم رانک یفاضا شزرا دروم رد ار شدوخ

 لباقم رد دنچ ره ،دنکیم دیکات وا هلئسم نیا اب نامزمه . تسا حیحص

 هارمه هب دیوگیم شدوخ هک روط نآ و( يروتکافونام راک هک ،تساهتارکویزیف

 نیدب .دنشابن ناهج دح نیرتالاب رد رگا یتح ،دنتسه دیفم نینچمه )يراجت راک

 رگراک“ کی هک یتانیعت ،دنادیم یعامتجا لکش هب طوبرم ار دوس وا بیترت

 اهنآ نایب و ؛تسا يرادهیامرس دیلوت رظن هطقن زا ترابع تانیعت نیا . دراد “يدیلوت

 شدوخ دزمتسد ،يزرواشکریغ ،یتعنص هقبط هک ،تساهتارکویزیف اب تفلاخم رد

 دیلوت شفرصم شزرا اب ربارب یشزرا یلک روطب مه نآ هک ،دنکیم دیلوتزاب ار

 ار نآ هک دسریم يدمآرد ای هیامرس دیلوت هب اهتنا رد “ بیترت نیدب و ،دنکیم
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 نیمود ،اهتارکوزیف اب تیدض و ذوفن تحت بیترت نیدب .“تسا هدرک مادختسا

 “:دیوگیم تیمسا مادآ “ ایناث“ :دوشیم نایب ،دمانیم دلوم راک هچنآ زا وا تانیعت

 راجت و روتکافونام رگراک ،رگتعنص هب هجوت ،هبساحم نیا رد دسریم رظن هب

 . دوشیم دروخ رب ناراکتمدخ راک اب هک تسا هنوگ نامه هبو ، تسا هدوب بسانمان

 ار اهنآ و دنامب یقاب هک تسین ییانبم رب و دنامیمن یقاب یگناخ راکتمدخ راک

 يراک و تسا ناشتراهم ورگ رد مه اب هارمه اهنآ مادختسا و موادت .دنک مادختسا

 رد اهنآ راک .دنکیمن تخادرپزاب ار هنیزه یعیبط روط هب دنهدیم ماجنا اهنآ هک

 ار شدوخ دناوتیمن و دوریم نیب زا هظحل رد اهنآ راک امومع هب هک تسا تامدخ

 شزرا نیزگیاج دناوتب هک دنک نیعتم یشورف لباق يالاک عون چیه رد اتدمع

 هب رجات و يروتکاف ونام و ،رگتعنص راک سکع رب . دوش شیرادهگن و دزمتسد

 نآ زا توافتم نیا .دنکیم ققحم شورف لباق ياهالاک رد ار شدوخ ،یعیبط روط

 ،نارگتعنص اجنآ رد نم .مدرک یسررب ار دلوم ریغو دلوم راک نم هک تسا يزیچ

 حطس رازگتمدخ و مداد رارق دلوم ياهراک نورد رد ار راجت و ،يروتکافونام راک

 رینراگ( )295 ص عبنم نامه( “ مداد رارق دیفم ریغ ای نورتس راک نایم رد ار نییاپ

 هب ،دروآیم رد هرطیس تحت ار دیلوت شخب مامت هیامرس هک نانچمه .)531 ص

 رد امیقتسم دنچ ره ،دوشیم هلدابم راک ربارب رد یلک روط هب دمآرد ،بیترت نامه

 .دراد رارق فرص تامدخ ربارب رد اما ،درادن رارق دنکیم دیلوت الاک هک يراک ربارب

 فرصم شزرا ناونع هب اهالاک نآ هک دوشیم هلدابم اهالاک ربارب رد اضعب هیامرس

 فرصم شزرا ناونع هب زین اهنآ هک دنوشیم هئارا تامدخ ربارب رد اضعب و دنتسه

 هدش زیامتم راک يورین دوخ زا هک هنوگ نامه – الاک کی .دنوشیم هتفرگ راک هب

 ینیعم هدیاف هک تسا يزیچ ،دراد رارق ناسنا ربارب رد هک تسا يدام ءیش کی –

 هتفای تیدام ای هدش نیعتم نآ رد راک زا ینیعم تیمک هک يروط هب ،دراد وا يارب

 ریز دراوم لماش دوخ ساسا رد البق هک میسریم ینیعت هب ام بیترت نیدب .تسا

 تقیقح رد و ؛دنکیم دیلوت الاک هک تسا يراک نآ زا ترابع دلوم راک : I تسا

 دزرایب شراک هکنآ زا شیب ،دنکیمن فرصم الاک شدیلوت زا شیب يرگراک نینچ
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 تینیع “ شورف لباق يالاک يرادقم “ رد ار شدوخ وا راک .دنکیمن فرصم

 و وا دزمتسد شزرا نیزگیاج دناوتب هک یشورف لباق يالاک ره رد “ ،دشخبیم

 دننکیم دیلوت ار اهالاک نیا هک ینارگراک بیترت نیدب( – “ دوش شایگدنز موادت

 دیلوتزاب ار ریغتم هیامرس اموادم ییاهالاک دیلوت اب دلوم رگراک .)تسا رظن دم

 اموادم وا .دنکیم فرصم دزمتسد لکش رد اموادم وا هک ياهیامرس ،دنکیم

 مادختسا ار وا هک ینامه “ دوشیم تخادرپ وا هب هک دنکیم دیلوت ار ياهیامرس

 يراک دروم رد یعیبط روط هب تیمسا مادآ لوا هلحرم رد “.دنکیم هیذغت و هدرک

 ياهراک مامت ، دشخبیم تینیع شورف لباق يالاک کی تروص رد ار دوخ هک

 طقف هن .دوشیم فرصم يدام دیلوت رد امیقتسم هک دنکیم هفاضا نآ هب ار يرکف

 ،رظان هکلب ،دنکیم راک نیشام اب ای شناتسد اب امیقتسم هک تسوا رظن دم يرگراک

 کی رد هک یصاخشا مامت راک ،هملک کی رد – نارگید و یشنم ،ریدم ،سدنهم

 هک سک ره . تسا زاین دروم ،ینیعم يالاک دیلوت يارب داوم دیلوت نیعم هزوح

 .تسا زاین دروم الاک دیلوت يارب )دنکیم يراکمه( دوشیم هفاضا نآ هب شراک

 هب ار دیلوت شزرا و دننکیم هفاضا هیامرس هب ار دوخ دنمشزرا راک اهنآ تقیقح رد

 هنوگچ هریغ و نارادکناب راک دروم رد هلئسم نیا( .دنهدیم شیازفا رادقم نامه

 رد دروم نیا “امومع“ ،یلک روط هب دیوگیم تیمسا مادآ ایناث اا309ا )57 ؟تسا

 تسا هدرک ریخست ار يدام دیلوت هیامرس هچ رگا .تسین حرطم دلومریغ رگراک راک

 هک کچوک نارگتعنص و کچوک عیانص و ،تسا هتفر نایم زا یگناخ عیانص و

 نیا اب – دنزاسیم ناشدوخ لزنم رد هدننکفرصم يارب امیقتسم ار فرصم شزرا
 ات مروآیم ماهناخ هب نم هک یطایخ کی هک دنادیم یبوخ هب تیمسا مادآ لاح

 ای ،دنکیم ریمعت ار یگدنز لیاسو هک ار يرگراک ای .دزودب ار نم ياهنهاریپ

 هک يزپشآ ای هریغ و دنکیم زیمت و هدرک بور و تفر ار هناخ هک يراکتمدخ

 کی رد ار ناشدوخ راک ، دنکیم تسرد ار هزمشوخ ياهزیچ ریاس و اذغ تشوگاب

 هب اقیقد ، دنهدیم شیازفاار ءایشا نآ شزرا تقیقح رد و . دننکیم رولبتم يزیچ

 ریمعت ار نیشام هک یسدنهم . ،دهدیم ماجنا هناخراک رد طایخ هک یقیرط نامه
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 رگراک ناونع هب لته رد هک يزپشآ ای دنکیم زیمت ار نیشام هک يرگراک ،دنکیم

 نیا .دنتسه بیترت نامه هب همه ،دهدیم ماجنا راک رادهیامرس کی ریگبدزم

 هک ییاهنهاریپ ؛ندوب ییالاک ،لیسناتپ ظاحل هب هچ نینچمه فرصم ياهشزرا

 مزاول ،دوش هتخورف هرابود لزنم ،دوش هداتسرف هدنشورف هزاغم هب هک تسا نکمم

 ییاناوت ياراد صاخشا نیا نیاربانب .هریغ و دوش هتشاذگ جارح هب تسا نکمم لزنم

 .دننکیم راک اهنآ يور هک دنیازفایب یئایشا هب یشزرا و دننک دیلوت الاک هک دنتسه

 دیآیم دوجو هب دلومریغ نارگراک دروم رد هک تسا یکچوک رایسب هلوقم نیا اما

 هریغ و اهنیسیزوم و نازابرس ،تلود نادنمراک و اهشیشک ا،ناراکتمدخ هوبنا و

 نارگراک“ نیا زا يرامش دایز ای مک هچرگ اما . .دنهدیمن تروص ار یشیازفا نینچ

 هلیسو هب هلاسم نیا و – ،دنشاب هتشاد دوجو ینازیم ره هب تسا نکمم “ دلومریغ
 ”تسا یمئاد ناشروضح ماع روط هب هک ،یتامدخ هزوح ”رد هک ییاهتیدودحم

 نینچمه و تسین راک زا یصوصخم عون هاگچیه هک يزیچ –دوش هتفریذپ هریغ و

 ناشن “ دلومریغ “ ای “ دلوم “ تروص هب ار نآ اترورض ناشراک یجراخ لکش

 رادهیامرس ناونع هب ار نآ نم هک دشاب دلوم یماگنه دناوتیم راک نامه .دهدیمن

 یماگنه نینچمه و ،منک داجیا يرتشیب شزرا مناوتب هک هدننکدیلوت ناونع هب ،مرخب

 نآ فرص ار دمآرد هک ،مرخب هدننکفرصم ناونع هب ار نآ نم هک تسا دلومریغ

 شزرا نیا هک درادن تیمها و منک فرصم ار نآ فرصم شزرا هک يروط هب ،منک

 يورین دوخ تیلاعف هلیسو هب تسا نکمم نتفر نیب زا نیا و دوریم نایم زا فرصم

 .دنک نیعتم ای هدیشخب تیدام يرگید ءیش کی رد ار شدوخ هک نآ ای دشاب راک

 راک رادهیامرس ناونع هب هک دنکیم دیلوت یصخش يارب ار ییالاک لته رد زپشآ .

 درخ دنفسوگ تشوگ هدننکفرصم ؛لته بحاص ینعی – دنکیم يرادیرخ ار وا

 نیزگیاج لته کلام يارب راک نیا و دزادرپب ار یغلبم وا راک ياربدیاب ،هدش

 رگید فرط زا .زپشآ راک يارب وا یمئاد تخادرپ زا ادج و )دوس زا ادج( دوشیم

 نا زا هدافتسا ،نم يارب ،مرخب هریغ و تشوگ نتخپ يارب ار زپشآ کی راک نم رگا

 نآ فرصم يارب ،تسا نآ زا ندرب تذل يارب هکلب ، تسین نآ ماع موهفم هب راک
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 نیا مغر هب ،تسا دلوم ریغ راک اجنیا رد ،راک صخشم صوصخم عون ناونع هب

 هتسناوت تسرد و هدیشخب تینیع يدام دیلوت کی رد ار شدوخ راک نیا هک تقیقح

 هنوگنامه هب ،دوش لیدبت شورف لباق يالاک کی هب )نآ هجیتن رد( یبوخ هب تسا

 نانچمه )یموهفم فالتخا( مهم فالتخا .. تسا هدرکراک لته بحاص يارب هک

 .تسا هدرکن نیزگیاج يزیچ )یصوصخ صخش( نم يارب زپشآ :تسا هدنام یقاب

 راک نم اریز .تسا هدشن نیزگیاج ،ماهتخادرپ وا يارب نم هک ياهیامرس تقیقح رد

 افرص هکلب ،تسا دیلوت لماوع قلاخ هک ماهدرکن يرادیرخ یشزرا ناونع هب ار وا

 نآ زا رتمک یغلبم نم يارب ، وا راک .ماهدرک يرادیرخ شفرصم شزرا رطاخ يارب

 تسرد ،تسوا دزمتسد نامه نیا ،تسا هدرک نیزگیاج ،ماهتخادرپ نا يارب هچ

 ارم دوخ يدوخ هب مروخب لته رد مناوتیم نم هک یماش الثم هک تسا نآ دننامه

 نیا . مروخب ار نآ و هدیرخ رگید راب اددجم ار ماش نامه مناوتب هک دنکیم رداق

 ات هدیرخ ار نآ رادهیامرس هک ییالاک .دراد دوجو زین اهالاک نیب نینچمه زیامت

 )دشاب هچراپ رگپاچ وا رگا هبنپ داوم لاثم يارب( دنک نیزگیاج ار شتباث هیامرس

 رگا رگید فرط زا اما .دنکیم نیزگیاج هدش پاچ هچراپ رد ار شدوخ شزرا

 غلبم الاک سپ ،دنک فرصم ار هبنپ دوخ ات دشاب هدیرخ ار نآ رادهیامرس

 تمسق نیرتگرزب تتفگ ناوتیم .تسا هدرکن نیزگیاج ار هدش يراذگهیامرس

 شدوخ يارب ار راک زا عون نیا موادم روط هب دیاب هک تسا رگراک هقبط ،هعماج

 .دهد ماجنا ”دلوم”راک هک دهد ماجنا ار نآ یماگنه تسا رداق اهنت اما ؛دهد ماجنا

 هدرک دیلوت ار يدزمتسد هک دزپب شدوخ يارب ار تشوگ دناوتیم یماگنه اهنت وا

 قافتا یماگنه اهنت نیا و ؛دنک هدافتسا تشوگ دیرخ يارب نآ زا دناوتب هک دشاب

 یگدنز یبسانم نکسم رد و دشاب هتشاد ار یگدنز رازبا و لیاسو دناوتب هک دتفایم

 شزرا هک تسا یماگنه نآ و ،دنزب سکاو ار دوخ ياهنیتوپ دناوتیم اهنت وا ،دنک

 هدرک تخادرپ ار شیاهنیتوپ تمیق و هناخ هراجا ،دشاب هدرک دیلوت ار نآ مزاول

 ناشدوخ يارب اهنآ هک يراک ،دلوم نارگراک هقبط دروم رد بیترت نیدب . دشاب

 رداق ار اهنآ زگره ،دلومریغ راک نیا .تسا “دلومریغ راک “ ناونع هب دنهدیم ماجنا

 هکنآ رگم دننک رارکت رگید راب ار دلومریغ راک نامه دنناوتب هک اا310ا دزاسیمن
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 ،رتائت سسوم کی :رگید فرط زا اثلاث .دنشاب هداد ماجنا دلوم راک البق اهنآ

 شورفنت ،نیسیزوم ،رگیزابِ راک يورین یتقوم رایتخا هریغ و ،هناخهشحاف ،ترسنک

 يرهاظ يداصتقا عفانم اهنت راوهریاد ریسم کی رد تقیقح رد – درخیم ار هریغ و

 ار “ دیفمریغ راک “ حالطصا هب وا– تسا نامه هسورپ هجیتن رد ؛دهدیم ناشن ار

 چیه هب و“ دوشیم وحم ،يراک نداد ماجنا ياج اروف هک یتامدخ “ تسا هدیرخ

 ققحم “شورف لباق و یعقاو يالاک دننامه رادیاپ“ زیچ چیه رد رد ار شدوخ ناونع

 مومع هب نآ شورف .)شدوخ زا ادج(“ )“نآ فرصم رد صوصخ هب“( دنکیمن

 وا ،دنکیم يرادیرخ وا هک تامدخ نیا .دراد هارمه هب ار دزمتسد و دوس وا يارب

 ناشدوخ اهنآ ،تفگ ناوتیم بیترت نیدب ؛درخب هرابود ار اهنآ هک دزاسیم رداق ار

 هلئسم نیا .دننکیم دیلوتزاب دوش تخادرپ اهنآ هب هکنآ يارب ار هدش فرصم هنیزه

 تقیقح نآ زج هب —دنکیم مادختسا لیکو هک دراد دوجو زین يایشنم دروم رد

 گرزب رایسب،“صاخ لئاسم“رد ار ناشدوخ لوادتم يرما ناونع هب تامدخ نیا هک

 دراد تقیقح نیا .دنهدیم ناشن لصفم ياهداد رارق و دانسا هلسلس کی تروص هب

 تخادرپ یمومع دمآرد زا جراخ ،امرفراک و راذگهیامرس هب تامدخ نیا هک

 دنهدیم هئارا تادیلوت همه هب یتامدخ هک دراد دوجو زین تقیقح نیا اما .دوشیم

 دراد دوجو زین مه تقیقح نیا .دنوشیم يدرف فرصم دراو اهنآ هک ياهنوگ هب

 یناسک دناوتیم اما ؛دنک رداص يدایز نازیم هب ار تامدخ نیا دناوتیمن روشک هک

 مالقا هک تسا بیترت نیدب .دنک رداص دنهدیم ماجنا ار تامدخ نیا هک ار

 ناصصختم ناملآ و .تسا هریغ و زپشآ ،صاقر ،نادنمرنه لماش هسنارف یتارداص

 هک يروط هب ،دوشیم رداص زین اهنآ لئاسو نینچمه و دنکیم رداص ار شزومآ

 رگا بیترت نیدب .دراد روشک يارب يدمآرد تشگزاب ،صقر ياهباتک و شفک

 فرصم شزرا رد ار شدوخ 4 دلومریغ راک حالطصا هب زا یشخب فرط کی زا

 فرط زا )شورف لباق يالاک( دشاب الاک دننامه تسا نکمم هک دنکیم نیعتم

 هب – دنتسین ویتکژبا لکش رد هک دنراد رارق یتیعضو رد تامدخ زا یشخب رگید
 دراو و .دشاب تامدخ نآ يارجا زا يادج هک دنرادن يدام زیچ چیه هک یتروص
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 دوش يرادیرخ هیامرس اب دناوتب هک دنوشیمن ناششزرا زا یشخب ناونع هب اهالاک

 و هدرک نیزگیاج ار يدزمتسد دناوتب ات )راک يورین هطساوالب نارادیرخ هلیسو هب(

 دناوتیم تامدخ نیا دیلوت ،رصتخم روط هب .دروایب ناغمرا هب وا يارب ار يدوس

 هک دشاب يراک زا یشخب ناونع هب هک دوش يدنبهقبط هیامرس ناونع تحت ،اشخب

 يرادیرخ دمآرد هلیسو هب امیقتسم هک دنک يدنبهتسد يدیفم ئایشا رد ار شدوخ

 مامت .مراهچ .دوشیمن يدنبهقبط يرادهیامرس دیلوت تحت رد و ؛تسا هدش

 یمود و راک يورین یلوا .دوش میسقت گرزب شخب ود هب دناوتیم ”اهالاک”ناهج

 يرادیرخ یتامدخ نینچ هک هنوگ نامه . تسا راک يورین دوخ زا زیامتم هک اهالاک

 راک يورین نآ ،دریگیم رب رد ار راک يورین تامدخ نیا هک هنوگ نامه و دوشیم

 رد یصاخ لکش هب ار نآ هملک کی رد ،هریغ و ،دهدیم رییغت ای هدیشخب موادت ار

 و شزومآ تامدخ لاثم يارب نیاربانب .دشخبیم موادت ار نآ اهنت هکنیا ای دروآیم

 یکشزپ تامدخ ؛تسا دیفم ای “تسا ندش یتعنص ترورض“ بیترت ره هب شرورپ

 يورین دوخ دننامه دوشیم اهشزرا مامت عبانم زا تظفاحم و یتمالس موادت ببس

 دوشیم “هریغ و ،شورف لباق يالاک“ تشگزاب ببس هک تسا یتامدخ اهنیا – راک

 دراو تامدخ نیا دیلوتزاب ای دیلوت هنیزه هب هک تسا راک يورین دوخ ینعم هب هک

 شزرا دراو یئادتبا “شرورپ و شزومآ“ هنوگچ هک دنادیم تیمسا مادآ .دنوشیم

 ياههنیزه هب طوبرم یکشزپ تامدخ بیترت ره هب و .دوشیم نارگراک هوبنا دیلوت

 ریغ ياه هنیزه ، دنتسه هنیزه افرص هک یقافتا ياه هنیزه( . * دنتسه دیلوت یعرف

 اهنآ) دیآ یم دوجوب هدنز راک يارب مه و هتفای تیدام راک يارب مه هک يدلوم

 رظن رد هک دیهدب هراجا .دنوش هبساحم راک يورین تفایزاب هنیزه ناونع هب دنناوتیم

 لیلد ره هب .دنباییم شهاک شزرا عومجم هب نامز مه دوس و دزمتسد میریگب

 هب( فرصم شزرا نامز نامه رد و ،)دنشاب هدش لبنت مدرم هک اریز ،لاثم يارب(

 هتفای شهاک نیمز يروآراب هک دشاب هدش لیدبت يرتمک دیلوت هب راک هکنآ تلع

 ،تسا دمآرد اب ربارب ششزرا هک دیلوت زا یشخب ،هملک کی رد ،)هریغ و دشاب

 و ،تسا هدش هفاضا هتشذگ لاس راک هب رتمک دیدج راک اریز ،تسا هتفای شهاک

 یطیارش نینچ رد رگا .تسا هدرک داجیا يرتمک دیلوت هدش هفاضا راک اریز
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 هدوب البق يدام ءایشا رد هک ار شزرا زا رادقم نامه دنهاوخب رگراک و رادهیامرس

 و شزومآ ،یکشزپ دروم رد ار يرتمک تامدخ دیاب اهنآ ،دننک فرصم ،تسا

 ار يراذگهیامرس نامه هک دنشاب روبجم اهنآ رگا و .دننک تفایرد هریغ و ،شرورپ

 رگید ياهالاک زا ار ناشفرصم هک دنوشیم روبجم ،دنهد ماجنا تمدخ ود ره يارب

 ار ییانبم امیقتسم ملعم و رتکد راک هک تسا صخشم بیترت نیدب .دنهد شهاک

 دیلوت شزرا دراو اهنآ راک هکلب ،دننکیمن داجیا ،دناهدرک تفای رد هچ نآ ربارب رد

 يورین ياههنیزه دیلوت ینعی – تساهشزرا مامت هدننکداجیا هک دوشیم ییانبم
 ره يارو هک دسریم رظن هب :اموس “ : دهدیم همادا نینچ تیمسا مادآ اا311ا .راک

 دمآرد راجت و روتکافونام و رگتعنص راک هک مییوگب هک تسین حیحص يروصت

 هنوگ نامه ،هک میریگب رظن رد دیاب لاثم يارب .دهدیمن شیازفا ار هعماج یعقاو

 هدش فرصم شزرا ،تسا هدش هتفرگ رظن رد متسیس نیا رد دسریم رظن هب هک

 ربارب اهنآ هنالاس و هناهام ، هنازور دیلوت اب اقیقد هقبط نیا هنالاس و هناهام ،هنازور

 هفاضا یعقاو دمآرد هب زیچ چیه اهنآ راک هک تسین نآ رطاخ هب هلاسم نیا ؛تسا

 کی لاثم يارب .هعماج راک يورین و نیمز دیلوت هنالاس یعقاو شزرا هب ،دنکیمن

 دنوپ 10 شزرا هب يراک لوصحم تشادرب زا سپ هام شش ادتبا رد هک رگتعنص

 دنک فرصم ار ترذ دنوپ 10 نامز نامه رد ،دیاب وا لاح نیع رد ،تسا هداد ماجنا

 دیلوت هب ار دنوپ 10 شزرا یعقاو روط هب لاح نیع رد .رگید يرورض داوم ریاس و

 دمآرد زا یمین وا بیترت نیمه هب .دیازفایب شدوخ هعماج راک يورین و نیمز هنالاس

 .تسا هدرک فرصم يرورض مزاول ریاس و ترذ زا دنوپ 10 شزرا هب ار شاهنالاس

 ییالاک نآ اب هک دزاسیم رداق ار وا هک تسا هدرک دیلوت ار راک زا يربارب شزرا وا

 رد هک تسا يزیچ زا ترابع بیترت نیدب ،شزرا .دنرخب ار نآ نارگید ای درخب ار

 ربارب هک ، لاس زا یمین اب ربارب يدمآرد . تسا هدش دیلوت و فرصم هام 6 نیا یط

 ینامز هظحل ره رد تسا نکمم تقیقح رد .تسا دنوپ 20 هکلب دنوپ 10 اب تسین

 ترذ شزرا دنوپ 10 رگا اما .دشاب هتشادن دوجو وا راک شزرا زا دنوپ 10 زا شیب

 کی هلیسو هب ،تسا هدش فرصم رگتعنص هلیسو هب هک یگدنز مزاول و ریاس و

 ،دشاب هدش فرصم نییاپ حطس راکتمدخ کی هلیسو هب ای دشاب هدش فرصم زابرس
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 رتمک دنوپ 10 ،تسا دوجوم هام شش ياهتنا رد هک هنالاس دیلوت زا شخب نآ شزرا

 دنچ ره .تسا هدمآ دوجو هب رگتعنص راک هجیتن رد اعقاو هک دوب دهاوخ هچنآ زا

 دناوتیمن نامز زا ياهظحل چیه رد تسا هدرک دیلوت رگتعنص هک هچنآ شزرا

 نامز زا هظحل ره رد نینچمه ،تسا هدرک فرصم وا هک دشاب یشزرا زا رتگرزب

 ،تسا هدرک دیلوت وا هک هچنآ هجیتن رد رازاب رد دوجوم اعقاو ياهالاک شزرا

 O.U.P پاچ للم تورث( “ دوبرگید تروص هب رگا هک دشاب يزیچ زا رتگرزب

 – 531 تاحفص موس شخب عبنم نامه رینراگ( )296 – 295 تاحفص مود دلج
 تسین يزیچ نآ زا رتگرزب رازاب رد نامز ره رد اهالاک شزرا عومجم ایآ .)533

 رازاب رد نامز زا هظحل ره رد ایآ ؟ تشادن دوجو نآ رد“ دلومریغ راک“ رگا هک

 رتائت و ترسنک نابحاص ،اهنادنوناق ،اههشحاف ، هریغ و تشوگ و تابوبح رانک رد

 نارتخد و نارسپ نیا ؟دنرادن دوجو هریغ و نارادمتسایس ،نازابرس ،اهشیشک و

 رد اهنآ .دننکیمن تفایرد چیه رطاخ هب ار یگدنز تایرورض ریاس و ترذ ناوج

 تامدخ نآ هک ،دنناسریم رازآ ای دنهدیم هئارا ام هب يزیچ ای ناشتامدخ اب لباقم

 داوم ناونع هب و تسا هلدابم شزرا ياراد اهنآ دیلوت و دنتسه فرصم شزرا ياراد

 داوم اب نامزمه ینامز هظحل ره رد هک يروط هب ،دنیآیم باسح هب یفرصم

 رد فرصم لباق داوم زا یتیمک ،دراد دوجو زین الاک لکش هب ندوب فرصملباق

 فرصم لباق داوم تیمک هعومجم ،ینامز هظحل ره رد بیترت نیدب .تامدخ لکش

 .یفرصم تامدخ ندروآ باسح هب نودب ،دراد دوجو هک تسا يزیچ نآ زا رتگرزب

 تمدخ يارب هک تسا ییاهالاک شزرا اب ربارب ؛دشاب رتگرزب دنچ ره شزرا ایناث

 ره دننامه اجنیا رد بیترت نیدب .تامدخ دوخ شزرا اب تسا ربارب و دنوشیم هئارا

 ربارب ود شزرا نامه ،دوشیم هلدابم ربارب شزرا اب ربارب شزرا ،الاک هب الاک هلدابم

 اب تیمسا مادآ> .هدنشورف ربارب رد راب کی و رادیرخ ربارب رد راب کی ،دوشیم

 : دیوگیم نینچ اهتارکویزیف هب عاجرا

 نابحاص ،نارگتعنص فرصم هک دنکیم اعدا متسیس نیا ناربراک هک یماگنه“

 الامتحا اهنآ ،دناهدرک دیلوت اهنآ هک هچنآ شزرا اب تسا ربارب ،راجت و روتکافونم
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 صاصتخا اهنآ فرصم هب هک ياهیامرس ای ، اهنآ دمآرد زا رتشیب يزیچ ناشروظنم

 عبنم نامه( )دندرک دیلوت اهنآ هک تسا يزیچ نآ شزرا نیا( “ تسین ،هدش هداد

 )533٫ ص رینراگ( )296 ص

 هراجا ،دنیوگیم تسرد ریگبدزم و رگراک اب طابترا رد ،اهتارکویزیف اجنیا رد

 تیمسا مادآ ياههتشون> اا312ا < .دهدیم لیکشت ار دوس زا یصوصخم نازیم اهنت

 مراهچ باتک – تساهتارکوزیف زا وا داقتنا هک تسا ياهنوگ هب – هنیمز نیمه رد

 ):موس لصف رینراگ تیدا( مهن شخب

 ییازفاشزرا قیرط ود هب اهنت دناوتیم ياهعماج ره رد راک و نیمز هنالاس دیلوت “

 نورد رد یعقاو روط هب هک دلومراک زا ییاهورین دیلوت رد دوبهب هلیسو هب لوا :دنک

 رد دوبهب .راک نآ تیمک رد شیازفا هلیسو هب ایناث ای و ؛تسا هتفای موادت نآ

 ندرب الاب ؛رگراک ییاناوت رد دوبهب الوا ،هب دراد یگتسب دلومراک يدیلوت ياهورین

 دلوم راک تیمک رد شیازفا … دنراد لاغتشا راک هب هک اج نآ رد ،نیشام دربراک

 شیازفا هب دیاب شیازفا نیا ،تسا هدمآرد مادختسا هب ياهعماج ره رد هک یعقاو

 شیازفا و ؛تسا هدروآرد مادختسا هب ار راک يورین نآ هک دشاب هتسباو ياهیامرس

 نینچمه و دشاب ربارب دمآرد زادناسپ نازیم اب قیقد روط هب دیاب اددجم ،هیامرس

 ناگدش مادختسا دننکیم یتسرپرس و هدرک تیریدم هک یصوصخم صاخشا

 )295 ص عبنم نامه( “ دنهدیم ماو اهنآ هب هک ار يرگید صاخشا ای ،ار هیامرس

 )535٫– 534 تاحفص رینراگ(

 دیلوت هلیسو هب هنالاس دیلوت :ادتبا -میراد ار لطاب هناگود لکیس کی ام اجنیا رد

 ياهنوگ هب( دیلوت ییاناوت نیا ندوزفا يارب رازبا مامت .تسا هدش هدوزفا رتشیبراک

 ندوب دعاسم دننامه یثداوح تسین یعیبط ثداوح نویدم یندوزفا نیا هک تسا

 دیلوت ،هیامرس شیازفا يارب اما .دراد هیامرس شیازفا کی هب زاین )هریغ و اوه و بآ

 .تسا لوا لکیس نیا .دبای شیازفا دیاب راک هنالاس

 شیازفا ،هدش مادختسا راک تیمک رد یشیازفا هلیسو هب دناوتیم هنالاس دیلوت :ایناث
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 هک ياهیامرس هک دبای شیازفا یماگنه اهنت دناوتیم هدش مادختسا راک تیمک .دبای

 مادآ .مود لکیس .دشاب هتفای شیازفا ادتبا رد دنک مادختسا ار راک نآ دهاوخیم

 يزیچ ،“اهزادناسپ “ هملک اب لطاب رود نیا زا هک دنکیم کمک شدوخ هب تیمسا

 .دوش جراخ ،تسا هیامرس هب دمآرد لیدبت تقیقح رد وا رظن هب هک

 طلغ تروص نیا هب رادهیامرس يارب “دمآرد“ ناونع هب دوس مامت نتفرگ رظن رد

 ،یفاضا شزرا زا شخب کی هک دراد زاین سکعرب يرادهیامرس دیلوت نوناق .تسا

 .دوش هیامرس هب لیدبت ،هتفرگ لکش رگراک هلیسو هب هک ،هدشن تخادرپ راک زا

 هب نینچمه – دنکیم لمع رادهیامرس کی ناونع هب رادهیامرس درف هک یماگنه

 ؛دنک رکف زادناسپ نیا هراب رد تسا نکمم شدوخ وا – هیامرس درکلمع ناونع

 راک تیمک شیازفا .تسا زادناسپ قودنص ترورض ناونع هب وا يارب رما نیا اما

 راک زور ندش ینالوط هب طوبرم نینچمه هکلب ،تسین نارگراک رامش هب هتسباو اهنت

 زا یشخب هکنآ نودب دبای شیازفا دناوتیم بیترت نیدب راک تیمک .دوشیم زین

 يزاین چیه ضرف نیا اب نامزمه .. دنکادیپ شیازفا دوشیم دزم هب لیدبت هک هیامرس

 نیا اما ؛دنوشیم هدوسرف رتعیرس اهنآ هچرگ( تسین هریغ و تالآنیشام شیازفا هب

 تسا ماخ داوم شخب دباییم شیازفا هک يزیچ اهنت .)دنکیمن داجیا یفالتخا رما

 کی باختنا اب هک دنامیم یقاب تقیقح نیا و دوشیم طوبرم هریغ و هناد هب هک

 رد ادتبا رد دیاب یفاضا شزرا ،)میراذگب رانک ار یجراخ تراجت( دحاو روشک

 داوم عیانص هک دشاب هتشاد دوجو ناکما نیا هکنآ زا لبق دیآ دوجو هب يزرواشک

 ،نهآ ،گنس لاغز ریظن ،ماخ داوم نیا زا یشخب .دننک تفایرد يزرواشک زا ار ماخ

 کی رد ،)دوک دننام لاثم يارب يرگید ياهزیچ نینچمه( هریغ و یهام ،بوچ

 ببس افرص دناوتیم ،تاناویح دوک زا يرگید هدافتسا دروم داوم مامت هملک

 .)دنامیم یقاب نازیم نامه هب نارگراک رامش اما( دوش راک يورین يروآراب شیازفا

 هدش هداد ناشن البق رگید فرط زا .تسین نآ شیازفا هب يزاین چیه بیترت نیدب

 هتفرگ رظن رد هیامرس زکرمت اب هراومه یساسا روط هب يدیلوت ناوت شیازفا هک تسا

 هدننک لیمکت ياهسورپ ره نآ زا سپ دنچ ره 58 .هیامرس عومجم اب هن ،تسا هدش
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 راذگب “ دندرکیم هظعوم اهتارکویزیف ارچ هکنآ لیلد> < .دوشیم يرگید

 یتسرد هب ،دندرکیم قیوشت ار دازآ تباقر رصتخم روط هب “درذگب راذگب ،دوشب

 :تسا هدمآ تیمسا مادآ زا ریز تالمج رد

 “ )رهش و روشک( “ دوشیم ماجنا مدرم زا فلتخم شخب ود نیا نیب هک تراجت “

 ینیعم تیمک ربارب رد هک تسا یماخ دیلوت زا ینیعم تیمک زا یبیکرت تیاهن رد

 ندوب رتنازرا نیاربانب و يدعب ندوب رت ن ارگ .دوشیم هلدابم يروتکافونام دیلوت زا

 و دباییم شیازفا اه روتکافونام دیلوت تمیق يروشک ره رد بیترت ره هب و ؛یلبق

 هب لیامت بیترت نیدب و دباییم شهاک نیمز زا هدش لصاح هیلوا داوم تمیق

 “.دوشیم رتمک يزرواشک

 ،یجراخ تراجت و اهروتکافونام يور رب اهتیدودحم و اهدنب و دیق يهمه اما

 ریاس ،بیترت نیمه هب و دوشیم هریغ و يروتکافونام ياهالاک ندش رتنارگ ثعاب

 .)] 556 – 554 تاحفص نیشیپ عبنم رینراگ[ ]308 ص عبنم نامه[ تیمسا( .لئاسم

 ریاس اب هک ياهیرظن ای – “دلومریغ و دلوم”راک هراب رد تیمسا هیرظن نیمود اا313ا

 هک تسیراک یلوا :هک دوشیم نینچ هیرظن نیا اب بسانتم– تسا لباقت رد تایرظن

 راکنا وا .دنکیمن دیلوت “ییالاک چیه “هک تسیراک یمودو دنکیم الاک دیلوت

 نیا هب دینک هظحالم .تسالاک کی ،يرگید اب ربارب ،راک زا عون کی هک دنکیمن

 :*تمسق

“ 

 ،دنکیم تفایرد ار دوخ بسانم ترجا و دراد ار دوخ شزرا .… یمود راک

 ای یقالخا هلاسم چیه ؛تسا يداصتقا رظن هطقن زا نیا( “نیشیپ راک دننامه تسرد

 ).دوشیم ماجنا راک عون نآ ای عون نیا هک درادن دوجو ییاجنآ رد يرگید زیچ

 ار شدوخ راک نآ هک درادرب رد ار يراک هک دنکیم صخشم ضورفم يالاک

 هب ،شاهلصافالب دوجو رد راک دوخ .تسا هدرک یعقاو شدیلوت رد ،هدرک يدام

 اهنت هکلب ،دوش هتفرگ رظن رد الاک تروص هب امیقتسم دناوتیمن ،هدنز تروص
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 هنوگ نامه تسرد .دنکیم نایامن یتقوم تروص هب ار شدوخ هک تسا راک يورین

 نامه ،داد حیضوت یعقاو يانعم هب ار يدزمراک ناوتیم بیترت نیدب اهنت هک

 دیکات هراومه تیمسا مادآ هک ،دشاب “دلومریغ راک“ رگنایامن دناوتیم هک ياهنوگ

 الاک بیترت نیدب .دنراد “ دلومریغ راک“ دیلوت هب زاین دیلوت ياهشزرا هک دنکیم

 بیترت نیا اب سپ .دوش هتفرگ رظن رد راک دوخ زا توافتم يزیچ ناونع هب دیاب

 :دوشیم میسقت مهم هلوقم ود هب اهالاک ناهج

 .راک يورین فرط کی

 .اهالاک دوخ رگید فرط

 مادآ يدنلتاکسا روصت رد هک هچنآ ناونع هب اجنیا رد ،راک ،هریغ و ،نتفای تیدام

 راک ناونع هب الاک زا ام هک یماگنه .تسا هدشن هتفرگ رظن رد ،دجنگیم تیمسا

 اهنت هلاسم نیا دوخ – نآ يهلدابم شزرا روصت اب – مینکیم تبحص هتفای تیدام
 هک تسا الاک دوجو یعامتجا افرص لکش ،تفگ ناوتیم هک ،تسا روصت کی

 راک زا ینیعم تیمک ناونع هب الاک نیا ؛دهدیمن ماجنا شایعقاو مسج اب زیچ چیه

 هک دشاب یصخشم راک هک تسا نکمم .تسا هدش هتفرگ رظن رد لوپ زا ای هعماج

 اههناشن نیا يروتکافونام ياهالاک رد .دراذگن ياج رب يرثا و ناشن چیه شاهجیتن

 لکش هریغ و يزرواشک رد نینچمه .تسا ماخ داوم ندش هئارا ینوریب لکش رد

 رشب راک لوصحم هک تسا هریغ و رن واگ ای مدنگ لاثم يارب ،اهالاک يهدش هئارا

 هفاضا و هدش لیوحت رگید لسن هب یلسن زا هک تسا يراک تقیقح رد و دنتسه

 یتعنص راک زا يرگید لکش رد . دهدیمن ناشن ار دوخدیلوت رد هک يزیچ ،هدش

 يارب .تسا نآ تیعقوم اهنت هکلب تسین ءایشا لکش رییغت یلک روط هب راک زا فده

 زا یناشن چیه هریغ و دوشیم دراو ناتسلگنا هب نیچ زا ییالاک کی یتقو ،لاثم

 زج هب( دشاب ءیش نآ دوخ رد هک تفای ناوتیمن نآ رد هتفر راک هب راک يورین

 .)تسین سیلگنا دیلوت الاک نیا هک دراد دوجو رما نیا ناشنهذ رد هک اهنآ يارب

 اجنیا رد( .دوش كرد قیرط نیدب دیابن الاک رد راک نتفای تیدام بیترت نیدب

 رهاظ ءایشا لکش هب یعامتجا تابسانم هک دنکیم زورب یتقیقح نآ زا یمگردرس

 ).دوشیم



 132 

 ار راک هک دوشیم رهاظ هیلوا زیچ کی ناونع هب الاک هک دنامیم یقاب تقیقح نیا

 اهنت ،دوشن رهاظ ءیش کی لکش هب رگا ،تروص نیا رد و تسا هدرک ینیع

 دوخ تروص هب امیقتسم هاگچیه اما ؛دوش رهاظ راک يورین دوخ لکش هب دناوتیم

 هب نانچ نآ لمع رد هک میقتسمریغ تروص هب اهنت زج هب( دوشیمن رهاظ هدنز راک

 نیدب .)تسا دزمتسد فلتخم ياهخرن ندرک نیعتم رد نآ تیمها اما ،دسریم رظن

 ای دوشیم رهاظ الاک دلوم راک تروص هب هک تسا يزیچ نامه دلوم راک بیترت

 يورین دوخ ای هتفای موادت ، هتفای هعسوت ،هدرک تکرح ،هدش دیلوت امیقتسم هکنآ

 رانک دیفم راک هلوقم زا ار یمود تیمسا مادآ .تسا هدرک دیلوتزاب ار راک

 دنک هفاضا مه ار نآ رگا – تسرد هزیرغ کی اب اما ،هاوخلد روط هب ؛دراذگیم
 .دیآ دوج و هب ،دلوم راک هراب رد تالاکشا لیس هک دوشیم ببس هلاسم نیا

 ،میهدیم رارق هبساحم زا جراخ ار راک يورین دوخ ام هک هنوگنامه بیترت نیدب

 تیمک نآ دیلوت و تسا داوم دلوم ،دنکیم دیلوت الاک هک تسا يراک دیفم راک

 یعونتم تادیلوت مامت هدنریگرب رد يدام دیلوت نیا .تسا راک نامز ای راک زا ینیعم

 “هک یبیترت ره هب“ تسا هریغ و یعامتجا تیعضو ،رشن ،اهباتک ،ملع ،رنه ریظن

 دشاب ییالاک کی دیاب راک دیلوت نآ رب هوالع نینچمه .دنهد لکش ءایشا هب اهنآ

 رد ییالاک ،“دشاب شورف لباق يالاک هک يزیچ “ دشاب دوجوم یسح رظن زا هک

 بحاص کی( .دنک تکرح دوخ زیمآزار لکش تمس هب دیاب زونه هک ،هیلوا لکش

 رگید یکی دناوتن هک رگا ،دنک تارتنک ار ینیشام شدوخ تسا نکمم روتکافونام

 شایفرصم شزرا يارب ار نآ هکنآ يارب هکلب دشورفب ار نآ هکنآ يارب هن ،دزاسب ار

 هیامرس زا یشخب ناونع هب ار نآ سپس وا بیترت نیدب .دهد رارق هدافتسا دروم

 هک يدیلوت لکش رد هعطق هعطق تروص هب ار نآ نینچمه و هدرک فرصم شتباث

 .)دشورفیم ،هدش داجیا نآ کمک هب

 )ییاناوت( زا یلکش اب دشاب ربارب تسا نکمم ، ناراکتمدخ صخشم راک اا314ا

 ینیع داوم ناونع هب یهجوتلباق فرصم ياهشزرا تسا نکمم یتح و اهالاک

 دیلوت ار “اهالاک اهنآ تقیقح رد اریز ،دنتسین دیفم راک اهنآ اما .دشاب هتشاد

 هک هنوگ نامه . دنروا یم دوجو هب هلصافالب “فرصم ياهشزرا“ هکلب دننکیمن
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 دلوم ناشناگدننکمادختسا دوخ ای ناشنارادیرخ يارب هک يراک ياه ورین يارب

 هک تسا نآ تقیقح – رتائت سسوم يارب هشیپرنه راک لاثم ناونع هب – دنتسه

 اهنت هکلب ،دنشورفب اهالاک لکش رد مدرم مومع هب ار نآ دنناوتیمن اهنآ نارادیرخ

 .دنشورفیم ،تساهنآ دلومریغ راک هدنهدناشن هک یلمع دوخ لکش رد

 راک و دنکیم دیلوت الاک هک تسا يزیچ نآ دلوم راک ،یلیاسم نینچ زا ادج

 ءیش رگنایب یلوا راک .دنکیم داجیا یصخش تامدخ هک تسا يزیچ نآ دلومریغ

 تسا هتفرگ لکش هک یلاح نامه رد دوش فرصم دیاب یمود راک ؛تسا شورفلباق

 هک يراک نآ يارب زج هب( تسا يرکفو يدام تورث مامت دنریگرب رد یلوا راک .

 رد کی نآ – تسا باتک دننامه تشوگ –)دنکیم دیلوت راک يورین شدوخ

 ای ار ینهذ ره هک دریگ یمربرد ار ییاهراک مامت یمود ؛دراد دوجو ءایشا لکش

 روبجم ار دارفا هک تسا يزیچ یتح ای – دنکیم ءاضرا اردارفا یعقاو ياهزاین

 يزاوژروب تورث لکش نیرتیساسا الاک .دنتسیاب دوخ ياههتساوخ ربارب رد دنکیم

 .تسا

 نآ ناینب دننامه دنکیم دیلوت ار “اهالاک“ هک يراک ناونع هب “دلوم راک“ حیضوت

 .دنکیم دیلوت هیامرس هک دنادیم يراک ناونع هب ار دیفم راک هک تسا يا هیرظن

 یبسانم فیرعت هک ،دنرادن دش هتفگ لوا هچنآ هب یهجوت تیمسا مادآ نافلاخم

 ار بانتجا لباقریغ ياهداضت ،دنوشیم زکرمتم یمود يور رب نآ ياج هب و ،تسا

 راک اهنآ تالمح و .دنهدیم همادا ار نآ ياهتسویپان روط هب و دننکیم ناشنرطاخ

 هب و ،راک يدام ياوتحم رب اهنآ يراشفاپ هک اریز دنکیم رتهداس ناشیارب ار

 یمئاد دیلوت اب شیب و مک ار شدوخ دیاب راک هکنا هب یصوصخم زاین صوصخ

 .دنزیم نماد لدج و ثحب هب هب رما نیا هنوگچ هک میدهاش ام . دنک گنهامه

 متسیس درواتسد نیرتگرزب هک دیوگیم تیمسا مادآ .تسا نآ هتکن نیلوا اما

 .دننادیم تورث زا یبیکرت ناونع هب ار للم تورث هک تسا نآ اهتارکویزیف
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 دیلوت فرصم لباق ياهالاک رد هکلب ،فرصم لباقریغ یلوپ تورث رد اهنت هن “

 شخب ]رینراگ[ ،]99 ص O.U.P پاچ للم تورث [( “یعامتجا راک هلیسو هب هنالاس

 )538 ص مهن و مراهچ مکی ،موس

 یفاضا شزرا نییعت .مینیبیم دلوم راک زا وا مود ریسفت زا ینیشنبقع کی ام اجنیا رد

 رد . تسا هدش هتفرگ رظن رد شزرا دوخ هک تسا هتسباو یلکش هب یعیبط روط هب

 ؛دوشیم رهاظ لوپ تروص هب رما نیا یلوپ و یتسیلتناکرم ياهمتسیس

 و ؛دنریگیم رظن رد يزرواشک دیلوت و نیمز دیلوت ناونع هب ار نآ اهتارکویزیف

 رظن رد ماع روط هب ،ییالاک تروص هب رما نیا تیمسا مادآ ياههتشون رد اهتنا رد

 شزرا اهنآ ،دنهدیم تیمها شزرا هب يرثوم روط هب اهتارکویزیف .دوشیم هتفرگ

 تسرد ،)یعقاو ياههژبا هدام( دننیبیم صلاخ فرصم شزرا رد لماک روط هب ار

 هک یلکش ،دننیبیم شزرا صلاخ لکش رد ار نآ اهتسیلتناکرم هک هنوگنامه

 مادآ .یلوپ لکش :دهدیم ناشن یمومع یعامتجا راک تروص هب ار شدوخ دیلوت

 بیکرت مه اب ار _ هلدابم شزرا و فرصم شزرا – الاک تیعضو ود ره ،تیمسا

 لکش هب ار ناشدوخ هک دنتسه يدیلوت ،اهالاک مامت هک هنوگ نامه و ؛دنکیم

 هک يراک بیترت نیدب .تسا دیفم يدیلوت ره ،دنهدیم ناشن فرصم شزرا

 ینیعم تیمک اب دیلوت هک تسا هدرک صخشم ،دنکیم نایامن دیلوت رد ار شدوخ

 ،دراد رارق اهتارکوزیف ربارب رد هک روط نامه .تسا ربارب یعامتجا یمومع راک زا

 يراذگهیاپ ،يزاوژروب تورث یساسا هیاپ ناونع هب ار دیلوت شزرا تیمسا مادآ

 دننام – ار ضحم يزتناف لکش زا هرهبیب ياهشزرا وا رگید فرط زا اما ،دنکیم

 ره .دنتشاد شزرا اهتسیلتناکرم يارب هک دسانشیم هنوگ نامه – هرقن و الط

 و مک تیمسا مادآ نامز نامه رد هک مینادب دیاب .تسا لوپ دوخ يدوخ هب ییالاک

 “ زا تسا ترابع هک ددرگیم رب اهتسیلیتناکرم تسردان ياههشیدنانامه هب شیب

 ياههتشون رد ار بلطم نیمه میناوتیم ام .فرصم لباقریغ ،تقیقح رد – ”ءاقب

 اجنآ رد )59( 109 هحفص نم هتشون لوا دلج هب دینک هعجارم( مینک هدهاشم یتپ
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 هک یتاجرد هب تورث هک یئاج )مدرک لقن یتپ ”یسایس هبساحم“ باتک زا نم هک

 زا رترب ،هرقن و الط اهتنا رد و ،تسا یمئاد شیب و مک ،دراد شزرا ،تسا ریذپانانف

 .دنتسه ”ریذپان انف ”تورث ناونع هب و دنراد رارق يرگید ياهزیچ مامت

 مادا هراب رد )152 هحفص 1839 لسورب یسایس داصتقا خیرات( یکنالب فلدآ

 : دیوگیم نینچ تیمسا

 يرورض داوم هدنریگربرد هک ییاهشزرا نآ هب تورث يهزوح ندرک دودحم اب “

 ار يدامریغ ياهشزرا نایاپیب فص مامت ،دیلوت باتک زا وا ،دنتسه یگدنز يارب

 هریغ و “ ندمتم للم یقالخا ياههیامرس تالوصحم ،تسا هدرک فذح

 [يدیلوت راک نیعت عوضوم رد يزاوژروب یسایس داصتقا يزاسهنایماع] 5٫

 رد دلومریغ راک و دلوم راک نایم زیامت يهراب رد تیمسا مادآ رظن اب دروخرب

 ]رتکچوک لئابق نایادخ[ دوشیم دودحم رتتیمها مک لئاسم هب دراوم يرایسب

 چیه راک یلصا يانبم اهنآ ؛)تشاد يرتشیب تیمها Storch يارب هک نانآ(

 هک دنیوگب دنتسناوتیم هک ینانادداصتقا – اا315ا دنتفرگن رارق یمهم نادداصتقا
 دنتسه یشزرا مک یبوچ بسا ،اهنآ .دناهتشاد یسایس داصتقا رد تایفشک یضعب

 ناگدنسیون و ياهسردم ینافلوم نانآ .دنرادن ینادنچ تیمها تفگ ناوتیم هک

 ياهنایماع و ناور ملق ياراد ،راک هزات ناگدنسیون دننامه هک دنتسه ییاههعومجم

 .دنتسه هزوح نیا رد

 ، هدروآ دوجو هب تیمسا مادآ ربارب رد ار اه لدج و ثحب نیا اصوصخم هچنآ

 .دیآیم ریز رد هک تسا هدوب یطیارش

 دارفا ،یتلود نادنمراک ریظن – الاب حطس “ نارگراک حالطصا هب زا یگرزب ياههدوت

 يدادعت – نارگید و ،نانادقوقح ،اهیضاق ،اهشیشک ،اهرتکد ،نادنمرنه ،یماظن
 هک دنادیمن سک چیه و ،دنابرخم ساسا رد هکلب دنتسین دلوم اهنت هن اهنآ زا

 یشخب . .دنهدیم صاصتخا ناشدوخ هب ار دمآرد زا یگرزب شخب ،نانآ هنوگچ

 و دنروآیم تسد هب ناشدوخ »يدام ریغ« ياهالاک شورف اب هک ار يدام تورث زا
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 – دننکیم بسک مدرم ریاس هب هدش لیمحت رابجا اب ار دوخ دمآرد زا یشخب
 هب هقبط نامه هب هک تسین لوبق دروم يداصتقا ظاحل هب یلک روط هب هک یئاهراک

 ناونع هب افرص و دوش هدرپس یئاتسور ياههقبطیب ای و نیئاپ حطس راکتمدخ ناونع

 دنوش رهاظ یعقاو ناگدننکدیلوت ياهتیزاراپ ای فرصم رد هدننکتکراشم مدرم

 ییوگرفک کی عطق روط هب هلاسم نیا .) دنتسه دیلوت اب طابترا رد یلماوع ای(

 هدش هطاحا سدقم هلاه کی اب نونک ات هک دوب ییاهدرکلمع زا بیرغ و بیجع

 ،دوخ یکیسالک هرود رد یسایس داصتقا .دربیم هرهب یتافارخ میرکت کی زا و دوب

 يزیگناربشلاچ تیعضو اب ار شدوخ ،شاهیلوا نارود رد يزاوژروب دوخ دننامه

 .دنک میکحت يدعب هلحرم رد ار دوخ یتلود هاگتسد ات هداد قابطنا یتلود هاگتسد اب

 هب ثاریم زا هک ياهبرجت زا نتخومآ – هدش هداد ناشن لمع رد هک هنوگ نامه –

 اهنآ هک دنچره .تسا يرورض ،تسا هعماج تاقبط مامت هعومجم زا هدنام اج

 .دناهدمآ نوریب ناشدوخ ياهنامزاس زا و دنتسه دلومریغ اعومجم

 الماک اهنآ راک دیرخ ،دننکیمن دیلوت یمرگرس “ دلومریغ نارگراک “ بیترت نیدب

 اهنآ فرص ار شدمآرد ای دزمتسد دیلوت-*/ زا یلماع هچ هک تسا نآ هب هتسباو

 ای دنتسه يرورض اهنآ هک تسا نآ دننامه لباقم رد هک ياهنوگ هب – دنکیم

 لثم( یکیزیف ياهیناوتان رطاخ هب لاح ، دنهدیم هولج يرورض ار ناشدوخ

 عفانم نیب ییاهداضت تلع هب ای )اهشیشک لثم( یحور ياهفعض ای )اهرتکد

 دارفا نیا .– )اهزابرس و سیلپ ،نانادنوناق مامت ،اهیتلود ریظن( یلم عفانم و یصخش
 دوخ دننامه هک دنوشیم هتفرگ رظن رد يدارفا ناونع هب تیمسا مادآ هلیسو هب

 دیلوت هنیزه يرورض لماوع ناونع هب ،دنتسه رگراک يهقبط و یتعنص نارادهیامرس

 ره ات دنسرب يرورض لقادح نازیم هب و دنوش مک ناکما دح رس ات دیاب هک ،دنتسه

 شدوخ هویش هب ار يزیچ ره يزاوژروب هعماج .دنوش رتنازرا دیلوت دراد ناکما هچ

 ای اهلادوئف ربارب رد هعماج نیا هک تسا یماگنه نآ و ،دنکیم دیلوتزاب اددجم

 ياهلگنا يارب یساسا هلاسم لوا هلحرم رد .دگنجیم هقلطم ياهتموکح لکش

 یتح یکیروئت لیاسم ندنادرگ زاب يارب ،الاب تاقبط صوصخ هب و تسا هعماج نیا
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 هک یشخب زیمآقارغا دییات اب ای .“دلومریغ نارگراک“ نیمه یلگنا افرص شخب

 رد يرادهیامرس رد تاقبط ،هریغ و ،یکیژولوئدیا یگتسباو . تسا يرورض

 .تسا هدش نایب اراکشآ تقیقح

 زا هورگ کی هلیسو هب هک )يدام دیلوت دوخ زا( دیلوت لماوع زا شخب کی :ایناث

 ناوتیم لاثم يارب هک ،هدش نایب “دلومریغ“ ناونع هب يرگید هورگ ای اهنادداصتقا

 دنتسه یتعنص هیامرس هدنیامن هک ینانادداصتقا هلیسو هب ، درب مان نیمز نابحاص زا

 هک دنرادیم راهظا )يراک لاثم يارب( نانادداصتقا ریاس .تسا هدش نایب )ودراکیر(

 هورگ کی یتح سپس .تسا “دلومریغ ”راک کی هملک کی رد تقیقح رد تراجت

 اهتنا رد ای ،دندلومریغ ناشدوخ )اهرادهیامرس( هک دنرادیم راهظا هک دنتسه موس

 هداد لیلقت يدام تورث ناونع هب ،اهدزمتسد“ هب ار ناشتاراهظا هک دننکیم شالت

 زا يرایسب .. دننادیم تورث هدننک دیل وت ناونع هب ار “دلومراک“ ي“ اهدزمتسد“ و

 رس هب لیامت اب ار یگناگ ود نیا هک دنراد لیامت دسریم رظن هب يرکف نارگراک

 تارظن نیب یگنهامه کی هک دوب نآ نامز بیترت نیدب.دننک لح ناراد هیام

 هب هکلب میقتسم روط هب هن ار تاقبط مامت »دیلوت یئاناوت« و هدرک داجیا فلتخم

 و :دنادب قیال ار يرگید دوخ هبون هب سک ره .میریذپب دیلوت يدام لماوع تروص

 یتح هک تسا هدش تابثا هلاسم نیا تسا هدمآ )60( روبنز هناسفا رد هک روطنامه

 “ شدلومریغ راک يورین “ همه اب يزاوژروب ناهج ،“ دلوم “ داصتقا رظن هطقن زا

 نارگراک“ اریز تسا هدوب رتيرورض يزیچ ره زا رما نیا .تساهناهج نیرتهب

 ییاناوت اب طابترا رد هک دنربیم شیپ هب ار یتایح تادهاشم دوخ مهس هب “دلومریغ

 “دننک فرصم ار اههویم ات دناهدمآ دوجو هب “ ماع روط هب هک تسا یتاقبط دیلوت

 يراک چیه هک ،نیمز نابحاص ریظن ،دیلوت لماوع تمدخ رد هکنآ ای ؛)ساروه(

 هک یناسک مه و دنهدیمن ماجنا يراک چیه هک اهنآ مه … هریغ و دنهدیمن ماجنا
 ،دننکیم تمدخ نانآ هب

 .دناهدرک لاغشا دوجوم تاناکما نیرتهب رد ار یناکم

 ياههزوح تقیقح رد و ،دباییم شرتسگ هیامرس تیمکاح هک هنوگ نامه :اموس

 نآ هب هتسباو رتشیب و رتشیب ،تسین يدام تورث دیلوت اب طابترا رد امیقتسم هک دیلوت
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 هدنهدهئارا ناونع هب )یبرجت مولع( یتابثا مولع هک یماگنه صوصخ هب – دوشیم

 ناقلمتم – اا316ا – … دنوشیم لیدبت نآ هعومجمریز هب دیلوت يدام تمدخ
 زا ياهزوح ره میرکت و میظنت اهنآ هفیظو دننکیم ساسحا یسایس داصتقا تسدریز

 يدام تورث دیلوت هب“ هتسباو“ هزوح نیا هک هلاسم نیا ندرک نایب اب ، تسا تیلاعف

 “ کی وا هک هلاسم نیا زاربا اب هداد رارق قیوشت دروم ار یصخش ره اهنآ و ؛ تسا

 تمدخ رد وا راک هک يرگراک ، ینعی، تسا نآ یئادتبا موهفم رد “ يدیلوت رگراک

 رادهیامرس ندرک دنمتورث يارب رگید هویش هب ای و هویش نیا هب هک تسا هیامرس

 .هریغ و تسا دیفم

 هک دنهدیم حیجرت ار سوتلام دننامه یناسک یمدرم نینچ یتح بیترت نیدب

 .دننک عافد فرص ياهلگنا و دلومریغ نارگراک ندوب دیفم ترورض زا امیقتسم

 [عوضوم خیرات رد .دلومراک هراب رد تیمسا هیرظن زا تیامح -6 ]

)A( [ يدنومسیس ،ودراکیر :لوا رظن زا تیامح] 

 ار »رینراگ نمرج« هدوهیب بلطم لیصفت هب میهاوخب ات دزرایمن شتمحز هب رما نیا

 رد ار یسور ، روینیس نینچمه و ،لاگروب و »لادردول تنک«و ،)تیمسا مجرتم(

 یسررب ار هژیو ياههتشون میناوتیم اهنت ام .مینک یسررب عوضوم نیا اب طابترا

 .مینک

 نارگراک يارب هک دهدیم ناشن وا هک اجنآ ، ودراکیر زا یترابع رظنراهظا نیلوا اما

 دوخ دمآ رد )هراجاو دوس( یفاضا شزرا نابحاص هک تسا رتهفرصاب یلیخ دلوم

 فرص ار نآ هکنآ ات دننکب )نارگید و ناراکتمدخ( دلومریغ نارگراک فرص ار

 .دناهدرک دیلوت “ دلوم نارگراک“ هک دننکب یسکول ياهالاک

 هحفص کی لصف »NOUVEAUX PRINCIPES« باتک رد يدنومسیس >

 هتبلا و( دریذپیم شخب ود ندرک زیامتم هراب رد ار تیمسا هیرظن تحص 148

 : دنکیم نایب نینچ ار دلومریغ و دلوم هقبط نایم یعقاو زیامت :)ودراکیر نینچمه

 هراومه يرگید ؛دنکیم هلدابم تلم کی هیامرس ربارب رد ار شراک هراومه یکی “

 “دنکیم هلدابم یلم دمآرد زا یشخب ربارب رد ار نآ
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 نینچ یفاضا شزرا هراب رد – ریز فارگاراپ رد تیمسا مادآ دننامه – يدنومسیس

 : دیوگیم

 فرصم زور رد هک هچنآ زا شیب دناوتیم ،شاهنازور راک اب ،رگراک هچرگ “

 میسقت رادهیامرس و نیمز بحاص اب ار شمهس هکنآ زا سپ ،دنک دیلوت ،دنکیم

 يارب هک تسا يزیچ زا شیب تردن هب دنامیم یقاب وا يارب هک هچنآ دنکیم

 )87 ص 1 لصف باتک نامه يدنومسیس( “ .تسا مزال شایگدنز

 :دیوگیم ودراکیر

 یگدنز هویش ات دنک فرص ار شدمآرد رادهیامرس کی ای نیمز کی بحاص رگا “

 دوخ يارب ار نارکون و همدخ زا یعیسو دادعت و ،دشاب هتشاد ار یناتساب نوراب کی

 و تشاد دهاوخ راک يورین زا رتشیب ياهمدخ وا تروص نآ رد ،دنک مادختسا

 يارب ياهنیزه ،درک دهاوخ یگدنز لیاسو ای اهسابل فرص رتشیب ياهنیزه

 وا بیترت ره هب .دنکیم سکول لیاسو ریاس ندیرخ فرص ای اهبسا ،اههکسلاک

 اما دوب دهاوخ نامه مه شصلاخان دمآرد و دوب دهاوخ نامه شصلاخ دمآرد

 هریل رازه هد نم دمآرد رگا . دباییم تینیع يرگید ياهالاک رد وا یلوا دمآرد

 ار دمآرد نآ نم هکنآ هچ ،دناهدش مادختسا دلوم راک يورین تیمک نامه .دشاب

 و اذغ تیمک رد هکنآ ای مشخب تینیع هریغ و للجم لیاسو و ابیز ياهسابل رد

 تینیع اهالاک لوا شخب رد ار مدوخ دمآرد نم رگا هچرگ . شزرا نامه اب یسابل

 یگدنز لیاسو زا دیاب نم – : تسا هدشن مادختسا هجیتن رد يرتشیب راک چیه مشخب
 دمآرد نم رگا اما ؛ تسا اه نآ تشون رس نیا و ،مربب تذل مدوخ ياهسابل و

 مادختسا رد ار مدوخ ياههتساوخ و مشخب تینیع سابل و اذغ رد ار مدوخ

 مدوخ دمآرد اب هک دهدیم نم هب ار ناکما نیا اهنآ مامت ،مشخب ققحت ناراکتمدخ

 یسابل و اذغ اب بیترت نیدب منک مادختسا يرتشیب دارفا دشاب هریل رازه هد نآ هک

 شیازفا نیا و ،دوشیم هدوزفا راک يارب نیشیپ ياضاقت هب ،دوشیم يرادیرخ هک

 باختنا ار مدوخ دمآرد ندرک هنیزه عون نم هک دیآیم دوجو هب لیلد نآ هب اهنت

 عفتنم راک يارب رتشیب ياضاقت رد نارگراک هک اجنآ زا بیترت نیدب .ماهدرک
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 نکمم هک اجنآ ات دمآرد رتشیب هک دنشاب هتساوخ یعیبط روط هب دیاب اهنآ ،دنوشیم

 تیامح رد ات دوش هدنادرگرب سکول ياهالاک دیرخ هزوح رد ندش فرص زا تسا

 یسایس داصتقا لوصا باتک .ودراکی دیوید( “ .دوش فرص طسوتم ناراکتمدخ زا

 )486 – 485 ص 1821 ]ندنل[ .موس پاچ )TAIATION J( و

)B([ دلومریغ و دلوم راک نیب زیامت يارب هیلوا ياهشالت )D , AVENANT 

,PETTY([ 

 دروآیم ار یتسیل ،GREGORY KING مان هب یمیدق رگرامآ کی زا تنانوا .د

 هک ،یسیلگنا هداوناخ دنچ هنیزه و دمآرد حرط :زا تسا ترابع نآ رتیترس هک

 یلصا هقبط ود هب ار مدرم مامت کنیک هتشون نیا رد .هدش هبساحم 1688 لاس يارب

 و داتفه و دصشش نویلیم ود – زا تسا ترابع یهاشداپ دمآرد“ :دنکیم میسقت
 و دصتشه و نویلیم ود زا تسا ترابع یهاشداپ تورث هنیزه و تسیب و رازه جنپ

 عقبط هب یمود و دلوم هقبط راک زا تسا ترابع یلوا هجیتن رد رازه جنپ و تسیب

 و اهنملتنژ ،اهرس و اههیلاوش اهنوراب اهدرل زا دلوم هقبط .دوشیم طوبرم دلومریغ

 رد هک هتفای بیکرت یصاخشا ،ناناقهد نیمز ناکلام ،اهشیشک ،نادنوناق صاخشا

 نارسفا ،نارورنه نارگتعنص راجت و نارادهزاغم ،دننکیم راک مولع و دازآ ياهرنه

 بیکرت “دلومریغ تاقبط“ اهنیا ربارب رد هک روطنامه .یماظن نارسفا ،یئایرد

 نارگراک اهنیا( ناراکتمدخ زا ادج و رگراک مدرم ،يداع ناناولم زا دناهتفای

 ییاتسور ياههناخ نانکاس )دنتسه اه روتکافونام رد دزمزور نارگراک و يزرواشک

 نازابرس اا317ا ،)دندوب سیلگنا تیعمج عومجم مجنپ کی تنانوا . د نامز رد هک

 نیا تنانوا .د .یلک روط هب اهنامناخیب و اههراوآ ،اهدزد ،نادرگلو اهادگ ،يداع

 :دهدیم حیضوت نینچ ار گنیک هلیسو هب هدش هدامآ تسیل

 عیانص و اهرنه ،نیمز زا ،مدرم لوا هقبط هک تسا نیا وا روظنم بیترت نیدب “

 رد و ؛دنیازفایم یمومع تورث هب ار يزیچ هلاس ره و ،دننکیم هیذغت ار ناشدوخ

 نیا .دوشیم میسقت نارگید ءاقب يارب هلاس ره اهنآ هفاضا تادیلوت ،هلاسم نیا رانک
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 اما ]…[ دنرادیم هگن راک هلیسو هب ار ناشدوخ هک تسا مود هقبط هب طوبرم هلاسم

 هنالاس و ؛دنوشیم هیذغت نارگید هنیزه هب ]…[ ناشیاههچب و اهنز دننامه اهنآ هیقب
 یمومع دمآرد هب نارگید هک ار يزیچ زا يرادقم ،دنوشیم لیمحت تیعمج هب

 سنالاب ياهدتم هراب رد ياهلاقم , تنانوا .د ( .دننکیم فرصم ،دناهدرک هفاضا

 )50 ص 1699 ندنل تراجت

 هراب رد اهتسیلتناکرم زا تسا ياهژیو هیرظن تنانوا .د زا ریز لوق لقن نیارب هوالع

 :یفاضا شزرا

 هب هچنآ دیاب :دنک دنمتورث ار ناتسلگنا دیاب هک تسام تادیلوت تارداص … “

 ،میشاب هتشاد ار نامدوخ تادیلوت دیاب ام .دوش سنالاب تراجت اب میروآیم تسد

 مینک نیمات ار نامفرصم ياهزاین هک میرخیم ار یجراخ ياهالاک دشر زا هک هچنآ

 ،دازام نیا ؛ میش ورفیم رگید ياهروشک هب ار الاک اهنویلیم اهنآ اب هنزاوم رد هک

 قباطم شیب و مک نآ رادقم و دیآیم دوجو هب تراجت هلیسو هب هک تسا یلم دوس

 نآ( “ دناهداد ماجنا تارداص نآ يارب مدرم هک تسا یلم ییوجهفرص ای

 )47 – 46 ص عبنم نامه( )دنرادن اهیسیلگنا اما دنراد دنله مدرم هک ییوجهفرص

 هک دیآیم تسد هب یئاه روتکاف ونام و راک تمیق ندوب نییاپ زا هک يزیچ نآ ای “

 ریز هک دوش هتخورف جراخ رد یخرن هب و ،دننک دیلوت ینازرا ياهالاکدنناوتیم

 )46 – 45 تاحفص عبنم نامه تنانوا .د( دشابن یناهج رازاب تمیق

 و دهدیم تسد زا یسک هک تسا يزیچ ،دوش فرصم هناخ رد هچنآ …“>

 مامت اما ؛دنوشیمن رتدنمتورث یلک روط هب مدرم و دروآیم تسد هب يرگید

 دنه تراجت هراب رد ياهلاقم( “ تسا دوس نیعم و صخشم روط هب یجراخ فرصم

 و یمومع دمآرد هراب رد تنانوا .د ياهثحب رد [ .)1697 ندنل هریغ و یقرش

 کی تروص هب راک نیا> < ] 31 ص 1698 ندنل 2 شخب .… ناتسلگنا تراجت

 یعس وا هک ار هچنآ ،هدیسر پاچ هب“تنانود”رگید ياهراک رانک رد همیمض

 نآ هب یقرشدنه تراجت رد وا هک تسین يزیچ نامه )61( دنک عافد نآ زا دنکیم
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 رکف دیابن اقافتا	 < هدش لقن چولک کم هلیسو هب 1701 لاس رد هک دنکیم هجوت
 رکف يداع دازآ نارجات دننامه هک دنتسه هلبا ردقنآ اهتسیلتناکرم نیا هک دوش

 هریغ و ناتسلگنا دمآرد و ،یلم دمآرد هراب رد وا ياهثحب مود دلج رد .دننکیم

 رگید ياهزیچ رانک رد تنانوا .د ،تسا هدیسر پاچ هب ندنل رد 1698 لاس رد هک

 نآ لصا و عبنم اما ،تسا تراجت نازیم هب تقیقح رد هرقن و الط “ :دیوگیم نینچ

 ،تفگ ناوتیم هک ، روشک نارگتعنص دیلوت ای و تسا تعیبط ای، اهروشک مامت رد ،

 یم دوجو هب ارنآ،دنکیم دیلوت اهنآ تعنص و راک هک هچنآ ای و ،نیمز هک هچنآ

 ندمآ شیپ اب هک تفرگ رظن رد ناوتیم ار یتلم هک دراد تقیقح نیا و . دروآ

 ،هوبنا تلاح رد ندوب یتعنص ،دایز تیعمج اب یلو ،لوپ عاونا نتشاد نودب ،یثداوح

 عاونا رد * روراب كاخ و بوخ ياهردنب نتشاد ،ییایرد روما رد تراهم نتشاد

 اهنآ } … { ،دنتسه تراجت ياراد هک دنشاب یمدرم دننامه ،اهالاک فلتخم

 :** دنروآ تسد هب ناوارف هرقن و الط ییاهزیچ نینچ نورد زا تعرس هب دنناوتیم

 .)15( “ تسا یموب دیلوت زا ترابع ،روشک رثوم و یعقاو ياهتورث بیترت نیدب

 جنگ مان هتسیاش هک ییایشا اهنت ]…[ دنتسه سرتسد زا رود رایسب هرقن و الط “
 تسین نآ زا شیب يزیچ تیاهن رد لوپ ؛دنتلم کی تورث تقیقح ره رد ای دنتسه

 هک مینادیم ام “ .)16 ص( “ … دنرادیم هگن ار ناشیاهباسح نآ اب مدرم هک

 تینما رد و یبوخ یناوارف تلاح ردار مدرم هک ، درادیم هگن ار هاش هک تسا تورث

 و الط زا رپ درم نآ فرصم يارب هک ياهنازخ هک مینزیم نیمخت ام . دنکیم ظفح

 ءایشا ریاس هک نانچمه .دوشیم روشک تفرشیپ و نامتخاس هب لیدبت تسا هدش هرقن

 هتخاس ياهالاک ،نیمز ياههویم هک هنوگ نامه ،دنتسه تازلف نآ هب لیدبت لباق

 نکمم ،یندشدوبان ياهالاک یتح … اهیتشک لاوما و یجراخ ياهالاک ای هدش
 لیدبت لباق اهنآ تسا یتروص رد نیا و ،دنشاب تلم کی تورث هدنهدلیکشت تسا

 هک میدقتعم ام بیترت نیدب و ؛دنشاب هدشن لیدبت هرقن و الط هب هک دنچ ره ،دنشاب

 روشک اب روشک کی نیب هکلب ]…[ هدشن هلدابم رگید درم اب مکاح نآ نیب اهنت
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 همضاه يداع مدرم “ .)61 – 60 تاحفص( “ دریگیم تروص هلدابم هک تسا رگید

 هک هچنآ ناونع هب ار لوپ ایناپسا رد “ همضاه نآ هک “ ]…[ ،دنتسه یسایس هلکاش

 و تراجت “ .… دنکیمن مضه ار نآ و )318( ،دریذپیمن دنشاب هتشاد دیاب

 هرقن و الط میسقت و دوشیم بذج ییاههمضاه نینچ هلیسو هب اهنت يروتکافونام

 )63 – 62 تاحفص( “ .دارفا یسایس مش هیذغت ناونع هب ،دوش ماجنا دناوتیم

 ار نازابرس يروط هب( دراد دلوم نارگراک راک زا ار روصت نیمه یتپ هک نانچمه

 ،نارجات و نارگتعنص ،نازابرس ،نادرونایرد ،نازرواشک “ )دنادیم نانآ ءزج زین

 زا هک ،رگید گرزب ياهياهفرح مامت ؛دنتسه هعماج تورث یعقاو ياهنوتس

 نیا زا شخب هس نادرونایرد نونکا ؛دناهدمآ نوریب هعماج ياهییاسران و اهفعض

 و ،سناجتمان تسایس ]یتپ مایلیو[( )نازابرس ،نارجات ،اهادخان( دنتسه شخب راهچ

 راک .… “ .)177 ص 1699 ندنل ،]سناجتمان تسایس رد هلاقم دنچ رد[ .هریغ
 ياهالاک يارب يداع يرما هراومه ،لقن و لمح ياهیتشک و ییایرد نادرم

 یمرب هناخ هب لوپ ، هدش دراو هک هچنآ زا رتارف شیازفا بتارم ،تسا یتارداص

 حیضوت نینچ ار راک میسقت تفرشیپ یتپ هطبار نیا رد .)179( ” هریغ و ،دنادرگ

 دننک راک رتهداس تسا نکمم دننادرگیم ار ییایرد تراجت هک ییاهنآ “ :دهدیم

 کی هک هنوگنامه “)رتشیب لقن و لمح هنیزه(“ ؛دنربب يرتشیب دوس نارگید زا و

 نامه هب “ هریغ و ،هریغ و “ دوش هتخود يرگید زا رت نازرا یکی يارب دناوتیم سابل

 فلتخم عاونا “ دنناوتیم ،دننادرگیم ار يدرونایرد و تراجت هک اهنآ بیت رت

 يایرد يارب یتشک زا عون کی “ دنزاسب فلتخم ياهروظنم يارب ار اهیتشک

 … گنج يارب عون کی … اههناخدور و مارآ ياهبآ يارب رگید یتشک ،مارآان

 هک يدنچ لئالد “زا تسا ترابع“ رما نیا و … هریغ و “يربراب يارب يرگید

 هب تبسن ار يربراب هنیزه نیرتمک دنناوتیم اهيدنله هکنآ يارب ،تسا یلصا

 دنناوتیم اهنآ هک تسا تلع نیا هب رگید ترابع هب .دنشاب هتشاد ناشیاههیاسمه

 عبنم نامه( *“ دنزاسب یصاخ تراجت ره يارب ار اهیتشک زا یصوصخم عون
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 دننامه الماک هک دراد ياهتشون لماک روط هب یتپ اجنیا رد )180 – 179 تاحفص

 زا اهتایلام رگا“ :دهدیم همادا نینچ وا .تسا تیمسا مادآ نارادفرط تارظن

 روط هب هک دوش هداد ینانآ هب ]لوپ[ هک يروط هب دوش هتفرگ هریغ و نارگتعنص

 ءایشا و داوم ای دننکیمن دیلوت ییاهزیچ هکنآ هچ لاح “ دنراد لاغتشا راک هب یلک

 یطیارش نینچ رد :دننکیم دیلوت یعامتجا تورث رد شزرا ياراد و دیفم اعقاو

 دیلوتزاب هب ییاههبرجت رگید فرط زا :تشاذگ دهاوخ شهاک هب ور یمومع تورث

 ،دنوشیم هتفرگ راک هب بسانم روط هب تروص نیا رد و ؛دراد زاین ینهذ يزاسزاب و

 “ تسا تیمها لباق دوخ يدوخ هب ، نآ يارب دارفا ندرک دعتسم و یفیک ماجنا

 راک يارب مدرم زا يرایسب هنوگچ هکنآ یسررب زا سپ .)198 ص عبنم نامه(

 نودب و ملاس روط هب تسا نکمم ]…[ ار اهنآ هیقب ]…[“ دنتسه زاین دروم یتعنص

 تامدخ و رنه ياههزوح رد ناوتب ،یعامتجا تورث هراب رد تواضق شیپ ناکما

 ار اهنآ زا يرتگرزب شخب :درک مادختسا اهقرب و قرز نینچمه و شخبتذل

 .)199 ص عبنم نامه( “ تفرگ راک هب یعیبط شن اد دوبهب تهج رد ناوتیم

 نینچمه و ؛دیآ یم تسدب ناناقهد ياج هب اهروتکافونام هلیسو هب يرتشیب ياهزیچ

 عبنم نامه( “ … درک بسک اه روتکافونام زا يرتشیب زیچ ناوتیم اهرجات هلیسو هب

 “ … تسا رثوم زرواشک درم کی ربارب هس درونایرد درم کی … ”.)172 ص

 کی رد .یفاضا شزرا و یتپ مایلیو ااVIII – 346ا *** ااVII – 318 ا )178 ص(

 هچرگ ،دنکیم ییوگشیپ یفاضا شزرا تعیبط هراب رد وا یتپ مایلیو زا لوق لقن

 رما نیا وا هک یماگنه صوصخ هب دنیبیم هراجا لکش رد اهنت ار ییوگشیپ نآ وا

 هلیسو هب ار ترذ و هرقن یبسن شزرا وا هک يروط هب دنکیم نایب ریز لوقلقن رد ار

 ینیعم راک نامز رد اهنآ زا مادک ره هک دریگیم رظن رد کی ره تیمک تبسن

 نیمز زا ورپ رد هک ار ياهرقن زا سنا کی دناوتب درم کی رگا “ .دناهدش دیلوت

 دیلوت ترذ لشوب کی دناوتب وا هک نامز نامه رد ،دروایب ندنل هب هدش جارختسا

 لیلد هب رگا نونکا ؛دوب دهاوخ يرگید ربارب یکی یعیبط تمیق بیترت نیدب ،دنک
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 هچنآ زا رتتحار ار هرقن زا سنا ود دناوتب درم کی ،ندعم رتناسآ و دیدج طیارش

 گنیلیش 10 ترذ تروص نیا رد ،دروایب ندنل هب تسا هداد ماجنا رفن کی البق هک

 تسا ربارب گنیلیش 5 دوب لبق رد هک هنوگ نامه هب ،دش دهاوخ رتنازرا لشوب ره رد

 میریگب رظن رد هک دیهدب هزاجا	 “…“ )caeteris paribus(	 شلداعم نامه اب
 نامه رد دارفا زا دادعت نامه و ،دننکیم راک ترذ يور رب لاس 10 يارب رفن 100

 دیلوت تمیق اب هرقن صلاخ دیلوت هک میوگیم نم ؛دننکیم راک هرقن يور ،نامز

 تمیق ،دنتسه زیچ کی ياهتمسق دننامه و ،تسا ربارب ترذ لماک صلاخ

 دوش ربارب ود دناوتیم ترذ “ “يرگید اب تسا ربارب یکی زا دننامه ياهشخب

 دندادیم ماجنا رفن 100 البق هک دنهد ماجنا ار راک نامه زرواشک 200 هک یماگنه

 تاحفص ،1679 شیاریو رد( )1662 ،حیضوت و تایلام هراب رد ،]یتپ مایلو [( “ …

 … “ :تسا نینچ مدرک هراشا نآ هب الاب رد نم هک ییاهلوقلقن .)67 – 24 – 32
 شیازفا يزرواشک تراجت ؛دباییم شیازفا قالخ رنه و تراجت هک هنوگ نامه

 هراجا هجیتن رد و ،دبای شیازفا دیاب زرواشک ياهدزمتسد ریاس ای و تفای دهاوخ

 ناتسلگنا رد يروتکافونام و تراجت رگا … “ .)193 ص( “ دیایب نییاپ دیاب نیمز

 هتسباو اههاگراک نآ هب ار ناشدوخ مدرم زا يرتگرزب شخب رگا … دبای شیازفا

 نونکا زا رتشیب ترذ تمیق رگا و ،تسا هدوب نونک ات هچنآ زا رتشیب هک ،دننک

 تسا رطاخ نادب نیا :. تسا مک رجات و ، تسا دایز زرواشک هک یماگنه ،دشابن

 هک هنوگ نامه :دبای شهاک دیاب نیمز هراجا هک … دراد دوجو يدحاو لیلد هک

 رگا نونکا ؛ تسا لشوب .d 60 ای گنیلش 5 مدنگ تمیق میریگب رظن رد ،لاثم يارب

 بیترت نیدب “ )تمسق ،مهس ینعی( ؛“ دسرب ربارب 3 هب هدرک دشر اجنآ نیمز هراجا

 زرواشک دزمتسد رگا اما ؛ دسریم زرواشک هب مهس 40 و نیمز هب مهس 20 مهس 60ر ا

 شیازفا زور ره رد d9 هب d8 زا هکنآ ای شیازفا متشه کی هب هک دشاب يرورض

 و دباییم شیازفا d45 هب d40 زا مدنگ لشوب رد زرواشک مهس بیترت نیدب ،،دبای
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 هک میریگب رظن رد میناوتیم .دبای شهاک d15 هب d20 زا دیاب نیمز هراجا هجیتن رد

 ام هک تلع نادب صوصخ هب ؛تسا هدنام یقاب غلبم نامه هب زونه مدنگ تمیق

 الاب ار نآ تمیق هک مینک شالت ام رگا هک اریز میربب الاب ار نا تمیق میناوتیمن

 هک ییاج ،جراخ زا )دنله دننامه( اا347ا. دیآ یم سیراپ زا ام يارب ترذ میربب

 دنچ[ یسایس ياهیناماسبان .]یتپ مایلیو[( “ .تسا هدرکن رییغت يزرواشک تیعضو

 )VIII – 347( )194 – 193 تاحفص 1699 ندنل ،]کیمتیرآ لاکیتلوپ رد هلاقم

 نآ رد هک هدش هدروآ یلک روط هب هک ریز لوقلقن . یتپ > اا VIII- 364ا ***
 لقن اب دناوتیم ،دوشیم هتفرگ رظن رد ،صلاخ دیلوت و یفاضا شزرا دننامه هراجا

 :دش هدروآ یتپ زا الاب رد هک دوش هسیاقم یلوق

 ترذ ار نیمز زا ینیعم شخب شدوخ ناتسد اب دناوتب درف کی هک دیریگب رظن رد “

 ورد ،ندرک نیجو ،ندرک فاص ،نیمز ندنک ای ندز مخش لماش رما نیا ،دراکب

 يدایز دادعت و دوشیم ندرک يراجوب و ندرک یبوک نمرخ ،لزنم هب ندرب ،ندرک

 رذب درف نیا یتقو هک میوگیم نم ]…[ دراد زاین نیمز نیا يارب ار نازرواشک زا
 شدوخ كاروخ نینچمه و دراذگب رانک شلوصحم زا راک همادا رد ار هدش هتشاک

 یگدنز ياهيرورض ریاس و سابل اب هلدابم يارب نآ زا مه و دنک نیمات مهار

 لاس کی يارب نیمز یعقاو هراجا یعیبط روط هب ترذ هدنام یقاب زا و ؛دنک هدافتسا

 ،دهد ماجنا ار راک شدرگ نآ دننامه يزیچ ای لاس 7 طسوتم رد و ؛دنک نیمات ار

 هب تلاح ود ره رد و دنهد ماجنا ار دوخ تارییغت یبایمک و يروراب هک يروط هب

 نکمم یبنج ياه هنیزه ،نآ رب هوالع .دنزادرپب ترذ زا ار نیمز هراجا يداع روط

 ردقچ سیلگنا لوپ هب ) هدنامیق اب( ترذ نیا شزرا نازیم اما . دشاب حرطم تسا

 يرگید درم طسوت تسا نکمم هک یلوپرادقم نامه هک تسا نآ نم باوج ؛تسا

 لماک روط هب ار شدوخ رگا ،دوش زادناسپ نامز نامه رد ،شیاههنیزه زا رتارف

 دورب رفس هب يروشک هب رگید درم دیهدب هزاجا ،دینیبب ؛دهد رارق دیلوت تمدخ رد

 سپس و دنک هیفصت ار نآ ،دنکب ار نیمز اجنآ رد و دراد دوجو هرقن اجنآ رد هک

 هدرک يروآرف ار نآ :تسا هتشاک ار ترذ یلوا درم هک دروایب ناکم نامه هب ار نآ
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 ،دناهدرک راک هرقن جارختسا يارب هک ینارگراک مامت اب صخش نامه .هریغ و تسا

 ترشع و شیع لئاسو وا يارب و دناهدرک هیهت ندنام هدنز تهج دارفا يارب اذغ و

 ترذ شزرا اب ربارب دیاب فرط کی هرقن هک میوگیم نم .هریغ و دناهدرک مهارف

 تایلام ریثات ،یتپ مایلیو[.)24-23 هحفص 62 تایلام ریثات( .دوش هدز نیمخت يرگید

 داصتقا متسیس زا ار شخب نیا سکرام 24- 23 هحفص 1662 ندنم… امیسقت و

-VIIIا < 37-36 تاحفص 1821 سیراپ تسا هدرک لقن لبیناگ زلاچ یسایس

 ]دلوم راک هراب رد تیمسا مود هیرظن هاوخاوه ،لیم تراوتسا ناج ])c( اا364

 هراب رد مهبم لئاسم یخرب هراب رد ياهلاقم رد لیم تراوتسا ناج ياقآ ااVII-318ا

 تقیقح رد اما :دزادرپیم دلوم ریغو دلوم راک هلئسم هب ،1844 ندنل ،یسایس داصتقا

 یئاهراک هکنآ زج هب دنکیمن هفاضا تیمسا )یمود( نیعت هب زیچ چیه راک نیا رد

 عمجت دناوتیم يروهرهب عبانم “ .دنکیم داجیا دلوم راک دوخ هک دیازفایم نآ هب ار

 زا روشک تورث .دریگیمن تروص دوخ يدوخ هب يروهرهب ؛دوش هریخذ و هتفای

 هب هچ و يدام روط هب هچ ،دوشیم لیکشت هدافتسا دروم یمئاد عبانم زا ياهعومجم

 ای ندوزفا يارب هک ياهنیزه ای راک و ؛دناهدش عمج نآ رد هک يدامریغ روط

 .دوشیم بوسحم دلوم راک ناونع هب ،مینک هریخذ دیاب ،یمئاد عبانم نیا يرادهگن

 دلوم راک ،تسا یسیرخن نیشام رنف هدنزاس هک یکیناکم “ )82 ص عبنم نامه( “

 ماجنا دلوم راک دزومآیم ار شاهفرح هک یماگنه زاسرنف نینچمه دهدیم ماجنا

 تسا نیا ،دنکیم تادیلوت يهدننکفرصم ار اهنآ يود ره هک هچنآ و ؛دهدیم

 یمئاد عبانم زا رادقم نامه شیازفا بجوم هکلب ،دباییمن شهاک اهنآ فرصم هک

 نیا زا يدیدج يالاک ندروآ دوجو هب و ،دوشیم روشک رد يرادربهرهب دروم

 ام *** )83 ص عبنم نامه( “ .تسا هدش فرصم نازیم زا شیب هک تسا عبانم

 راک اب هطبار رد هک ياهدوهیب بلاطم هک میتسه نآ دهاش رصتخم روط هب نونکا

 .تسا هدش رارکت اددجم تسا هدش هتفگ تیمسا مادآ فرط زا دلومریغ و دلوم

 و تیمسا هلیسو هب البق هک ییاهيروئت ندرک هنایماع] رینراگ نمرژ ]7.[

 هراب رد هدش هتشون ]رینراگ نمرژ زا[ دلج نیمجنپ اا319ا ] هدش هتفگ اهتارکویزیف
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 “دلومراک“ دروم رد .)1802 سیراپ( تیمسا مادآ للم تورث باتک زا وا همجرت

 ار یضعب اهنت وا :دنکیم نایب ار اهتارکویزیف هیرظن رینراگ ،تلاح نیرتهب رد

 ”:تسا نیا زا ترابع هک دنکیم تفلاخم تیمسا هیرظن اب وا .دنکیم رتتیمهامک

 و دشخبیم تینیع یصوصخم لکش هب ار شدوخ هک تسا يزیچ …“ دلومراک

 هکنآ زا سپ یئزج دنچ ره ینامز دناوتیم هک ،دنکیم دیلوت شورف لباق يالاک ای

 VII ا ] )63( 169ص 5 لصف عبنم نامه رینراگ[( .دنامب یقاب دباییم همتاخ راک

 رد هک يراک اب دوشیم هلدابم هیامرس ربارب رد هک يراک ندرک طولخم ])a( اا319
 دمآرد اب هیامرس هعومجم هک یطلغ روصت .دوشیم هلدابم دمآرد ربارب

 يورشیپ رد وا .)رینراگ نمرژ( ااVII – 347ا ]دوشیم نیزگیاج ناگدننکفرصم

 هلیسو هب اضعب هک( دهدیم رارق تیمسا مادآ هراب رد ار یعونتم ياهثحب شدوخ

 ياهانبم رب هلاسم نیا ،تسا طلغ زیامت نیا “ .لوا )دوشیم رارکت يدعب ناگدنسیون

 هدنسیون هک يروط هب تسا دلوم راک يورین مامت .درادن دوجو هک تسا یفلتخم

 ود نیا زا يرگید راک ای اهنآ زا یکی راک .دنکیم دیلوت و دربیم راک هب ار تاملک

 هدافتسا لباق تمدخ ای تسالاک ای هک ،تسا يرادربهرهب لباق ربارب روط هب هقبط

 رگراک ،تروص نیا ریغ رد ،دزادرپیم لوپ نآ ربارب رد هک یصخش يارب

 يرادقم هک تسا دلوم يراک بیترت نیا هب> “ .درک دهاوخن تفایرد يدزمتسد

 < .تسالاک شدوخ هجیتن رد و ،دشاب هلدابم لباق و دروایب دوجو هب فرصم شزرا
 هب ،دهدیم هئارا یصخشم ياهلاثم رینراگ نآ لابند هب و هیرظن نیا شرتسگ اب

 نامه ،و دنهدیم ماجنا ار يراک نامه “دلومریغ نارگراک“ اه لاثمنیا رد هک يروط

 نارگراک “ هک دنروآیم دوجو هب ار فرصم شزرا زا عون نامه ای فرصم شزرا

 ،دنکیم نشور ارم شتآ ،تسا نم تمدخ رد هک يراکتمدخ “ :لاثم يارب “ دلوم

 نینچمه و دنکیم يرادهگن و زیمت ارم ياهسابل ،دنکیم تسرد ار مرس ياهوم

 ناونع هب عون نامه زا ار یتامدخ ،هریغ و دنکیم هدامآ میارب اذغ و ار ماهناخ لئاسو

 يارب يرادهگن و ندرک زیمت راک دننامه هک دهدیم هئارا طایخ ای يوشسابل
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 دننکیم يرادهگن ار اهناروتسر هک تسا یناسک دننامه … ؛تسا سابل نارادیرخ

 هدامآ ناشلغش هک دننکیم راک یمومع ياهناکم ای و يزپاذغ ياههزاغم رد ای

 ،دننکیم هدامآ یمومع ياهناکم يارب ار اذغ و .تسا صاخشا يارب اذغ ندرک

 تسرد :دنروخب اذغ اجنآ و دنیایب هک تسا رتبسانم ناشیارب هک یصاخشا يارب

 هک ییاهراک نیا زا یشخب يارب تیمسا مادآ هچرگ( رگهطاشم و یناملس دننامه

 زاب یمک باسح ، هدس هدروآ ناراکتمدخ ناونع هب دلوم نارگراک نایم رد

 ،انب ؛ تسا نینچ مه اهتنا رد و :دنهدیم هئارا يروف تامدخ هک “ .)دنکیم

 نارگراک فلتخم عاونا و هریغ و ]…[ قاجا هدننکبصن ،رگهشیش ،راجن ،راکیشاک

 دنوشیم هدناوخ ارف تا ریمعتو يزاسزاب يارب هک دنیآیم یماگنه هک ینامتخاس

 ینامتخاس داجیا ای دشاب هداس تاریمعت هک تسا نآ هب هتسباو اهنآ هنالاس دمآرد و

 ار شدوخ شیب و مک هک يرگراک دیوگیم اجنیا رد تیمسا مادآ ) “.دشاب دیدج

 زیچ نتخاس لداعم ار تاریمعت دناوتیمن تسا هدرک گنهامه یمئاد هژبا کی اب

 نیا کمک :دراد یمئاد راک زا رتمک یشقن دیلوت رد راک زا عون نیا “ )دنادب دیدج

 اهنآ لاوز زا ات هدش هتساوخ هک اریز تسا رتمک اهالاک شزرا شیازفا هب راک

 تمدخ یصاخشا هب ناراکتمدخ مامضنا هب ،نارگراک نیا مامت .دوش يریگولج

 دننک يرادهگن ار اهنآ یصخش ءایشا ات دنهدیم هئارا راک اهنآ هب هک دننکیم

 شزرا ای ،شزرا ظفح يارب یئاهنیشام ناونع هب دنناوتیم اهنآ بیترت نیدب( ”.…

 فوسلیف	 )DestuttdeTracy( یسیرت ود دوتسد “.دنوش هتفرگ رظن رد یفاضا

 ناوت یم و .دنکیم دیکات راک ییوجهفرص هیرظن نیا رب 1754-1836( يوسنارف

 ریاس ییوجهفرص اب رفن کی دلومریغ راک .درک یسررب رتشیب دروم نیا رد ار نآ

 .دهدیم ماجنا ار نآ ود نیا زا یکی . دوشیمن دلوم هب لیدبت دلومریغ ياهراک

 راک میسقت هجیتن ناونع هب دلومریغ راک هراب رد تیمسا مادآ ثحب زا یشخب

 ؛دوش فرصم ءایشا ات تسا يرورض اقلطم هک یشخب اهنت اما -– تسا يرورض

 تسا یماگنه اهنت بیترت نیدب و( دشاب فرصم شزرا هب طوبرم ثحب هک يروطب
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 ار ”راک میسقت ”نیا تیمسا مادآ .–).دوش هریخذ دلوم رگراک يارب نامز نیا هک

 ار دلومریغ راک مه و دلوم راک مه ات دشاب روبجم یصخش ره رگا .دنکیمن راکنا

 ار راک دنناوتیم ود ره هک یصخش ود نایم راک عاونا نیا میسقت اب و ،دهد ماجنا

 رییغت ار یطئارش هجو چیه هب رما نیا ،تیمسا مادآ رظن يانبم رب ،دنهد ماجنا رتهب

 نیا “ ).دهدیم ماجنا دلومریغ راک يرگید و دلوم راک یکی نآ رد هک دهدیمن

 صخش کی يارب(“ .دنتسه رگراک هراومه اهنآ هک تسا رطاخ نادب اهنت و اهنت رما

 دنشاب وا لابند هب دیاب رفن هد ،دوب وا بقارم دیاب دنک یئوج هفرص راکرد دهاوخب هک

 يرایسب عون نیا زا “ دلوم ریغ راک”رانک رد :راک رد یئوج هفرص توافتم ياه هار –

 نیدب“؛ )دنهدیمن ماجنا يراک هک دریگیم تر.وص یناسک نآ هلیسو هب روما

 اا348ا )172ص عبنم نامه(“ .دنتسین دلوم مادکچیه ای دندلوم اهنآ همه ای بیترت

 دلوم ار اهنآ هک ارچ *دنک شومارف ار ”اههار و اهلپ“ دناوتیمن يوسنارف کی ایناث

 ای یصوصخ يراجت گرزب تکرش کی رد ریدم ای سرزاب کی راک“ : دنادیم

 ياههارهاش بقارم هک یتلود دنمراک کی راک ،تسا دلومریغ ،روتکافونام کی

 هفیظو هک تسا یمهم رازبا ریاس و اهلوپ و اهردنب و یناریتشک ياهلاناک ،یمومع

 و لقن و لمح تینما نیمات هب و تسا يراجت ياهتیلاعف نتشادهگن هدنز اهنآ

 ایآ ،هریغ و دنروآیم رد ارجا هب ار اهنویسناونک و دننکیم تردابم تاطابترا

 يراک نیا ؟ دوش هتفرگ رظن رد هعماج گرزب روتکافونام سرزاب دننامه دناوتیم

-172ص(“ .تسا رتعیسو یحطس رد دنچره ،دراد ار تعیبط نامه اقلطم هک تسا

 ای( دهدیم ماجنا ار دیلوت راک زا یشخب هچب رسپ کی هک هنوگ نامه تسرد )173

 دنتسین تل ود رایتخا رد هک اجنآ رد هک یئایشا . يدامءایشا )دیلوتزاب و تظفاحم

 ناسرزاب“ .دمانب“دلوم راک“ ار اهنآ راک دناوتیم تیمسا .دوش هتخورف دناوتیم

 هب رینراگ اجنیا رد ،اموس . تسا اه يوسنارف عارتخا زا افرص“هعماج نالک دیلوت

 یئایوب سح هک يزاسرطع روتکافونام“ دیاب ارچ :دوشیم راچد ”یقالخا رما“ کی

 نم یئاونش سح“ هک اهنیسیزوم یلو دنیایب باسح هب دلوم “دهدیم شزاون ار نم

 باوج نینچ وا هب تیمسا )173ص( ؟دنیاین باسح هب دلوم“دننکیم نوسفا ار
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 تایقالخا . هن ،یمود و تسا هدرک هئارا ار يدام دیلوت کی یلوا هک اریز:دهدیم

 هدنزاس“ هک تسین ضقانت نیا ایآ :مراهچ .تسین زیامت نازیم هناگچب تاساسحا و

 و دنتسه دلوم “هریغ و کیناکم ،کیزوم هدنشورف ،گرا هدنزاس ،نولایو

 مامت “ ؟تسین دلوم ،تسا هدرک “يزاسهدامآ“ ار اهراک نیا طقف هک یصصختم

 ياهجیتن رگا .دنتسه عون نامه زا هدننکفرصم ،ناشراک یئاهن فده ناونع هب اهنآ

 یعامتجا دلوم راک ناونع هب ندمآ باسح هب راوازس ،دنراد رظن رد اهنآ زا یضعب هک

 ندیسر يارب يرازبا اهنت هک يزیچ يارب دشاب رتدنمدوس دیاب رفن کی ارچ ،دشابن

 دروخیم ترذ هک یصخش ،لئالد نیا اب )173ص عبنم نامه(؟تسا جیاتن نیا هب

 هچ يارب ترذ هک اریز .ترذ هدننکدیلوت هک تسا دلوم نازیم نامه هب تسرد

 ترذ تشک راک ارچ تسین دلوم ندروخ راک رگا بیترت نیدب ؟تسا هدش دیلوت

 نیا رانک رد .فده نیا ندروآ تسد هب يارب تسیا هلیسو نآ سپ .دشاب دلوم دیاب

 تسا نیا هن رگم هکنیا و ،تسا هریغ و ،تالضع ،زغم تادیلوت هدننکفرصم هلئسم

 نکمم اجنیا رد — ؟تسا مدنگ و وج تادیلوت دننامه تادیلوت نیا شزرا هک
 لوا هلحرم رد .دسرپب ار لاوس نیا تیمسا تسود ناسنا یتیالو مه تسود تسا

 .دنکیم دیلوت عون نامه زا ار يزیچ دلومریغ راک هک تسین نآ رکنم تیمسا مادآ

 نکمم ،مود هلحرم رد .تسین رگراک یلک روط هب دلومریغ رگراک لاح نیع رد

 رگراک کی دسیونیم هخسن وراد يارب هک يرتکد هک دسرب رظن هب بیجع تسا

 هدنزاس نینچمه .تسا دلوم رگراک دزاسیم ار نآ هک یشورف وراد اما ،تسین دلوم

 دلوم دزاونیم ار نآ هک ینیسیزوم اما تسا دلوم ،دزاسیم نولویو هک يرازبا

 ییایشا هدننکدیلوت “دلوم نارگراک“ هک دهدیم ناشن رما نیا لاح نیع رد .تسین

 دلومریغ نارگراک يارب دیلوت رازبا ناونع هب تمدخ زج هب يروظنم چیه هک دنتسه

 هک یماگنه ،دلوم نارگراک مامت هک دوب دهاوخن روآبجعت هک ياهنوگ هب .دنرادن

 هب نتخادرپ يارب تسا يرازبا هدننکدیلوت ،لوا هلحرم رد ،ناشلامعا و اههتفگ مامت

 ییاهنامه هلیسو هب هک دننکیم دیلوت ار ییاهزیچ یناث رد و ،دلومریغ نارگراک

 2 هرامش ،اههتشون نیا مامت زا .دنهدیمن ماجنا يراک چیه هک دوشیم فرصم

 ؛دنک شومارف ار شیاههداج و اهلپ دناوتیمن يوسنارف کی هک تسا نآ زا ترابع
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 تسا یتقامح لماش اهنت 4 هرامش و ؛دهدیم ناشن ار تایقالخا نازیم اهنت 3هرامش

 ییاج ،يزاوژروب هعماج رد هک >تسا دلوم ،دیلوت کی دننامه تسرد فرصم هک

 یضعب هک نآ ای <تسین حیحص هدننکفرصم يرگید و تسا هدننکدیلوت یکی هک
 يزیچ ،دنتسه دلومریغ راک يورین يارب داوم هدننکدیلوت افرص دلوم ياهورین زا

 حیحص هتکن نیا ياراد 1 هرامش اهنت .تسا نآ رکنم اج نیا رد تیمسا مادآ هک

 ار دلومریغ و دلوم راک زا عون نامه ،دوخ مود فیرعت اب ،تیمسا مادآ هک تسا

 دوشیم روبجم وا تیمسا مادآ تانیعت قبط رب هک نآ ای – اا349ا دمانیم ناسکی

 ؛دریگب رظن رد دلوم راک ناونع هب ار “دلومریغ“ دنمدوس راک زا یکچوک اتبسن شخب

 زا یصاخ يدنبهقبط ربارب رد هکلب ،تسا هدشن هتفگ زیامت لباقمرد هک ياهتکن

 زیامت نیا لامعا يارب یهار ای دنتسه زیامتم هک تسا هدش هتفگ ینیعم ياهتیلاعف

 :دسریم هطقن نیا هب اهتنا رد رینراگ ،اهتنماک نیا همه لقن زا سپ . تسا

 هدش هئارا تیمسا هلیسو هب هک هقبط ود نایم دناوتیم هک یمومع فالتخا اهنت “

 نکمم ،دمانیم دلوم ار نآ وا هک ياهقبط هک تسا نیا زا ترابع … ،دوش هدهاشم

 هک یصخش و الاک)هژبا( هدنزاس نیب هک دنشاب یصاخشا نامه هراومه تسا

 دلومریغ ار نآ وا هک يراک تقیقح رد ؛دنریگیم رارق تسا نآ هدننکفرصم

 هدننکفرصم و رگراک نیب هطبار و دنرادن ياهطبار هنوگ چیه هک ،دناوخیم

 هطبار کی هک تسا يرورض و نشور هلئسم نیا .تسا هلصافالب و میقتسم اترورض

 حارج تراهم ،دربیم راک هب ار یکیزیف هبرجت هک یصخش نیب هطساوالب و میقتسم

 اهتنا رد ای و ،دراد ار هشیپرنه ای نیسیزوم شوه ،دراد ار نادنوناق شناد ،دراد ار

 اهنیا زا کی ره و دراد دوجو،،دهدیم ماجنا ار یگناخ رازگتمدخ تامدخ

 یلاح رد ؛دناهدمآرد مادختسا هب راک نامز رد فلتخم عاونا هب هک دنتسه ینارگراک

 و يدام دنوشیم فرصم هک ییایشا ،تاقبط ریاس هدش هنیداهن ياههفرح رد هک

 زا نآ زا سپ ،دنشاب ناوارف ياهطساو تالدابم عوضوم دنناوتیم ،دنتسه سوملم

 )174( .دنکیم فرصم ار نآ هک دسرب یسک تسد هب و هدمآ نوریب هدنزاس تسد

 ناشن ار ياهدیا هدش ناهنپ ناینب ،شدوخ معز هب ،رینراگ رخآ تالمج نیا رد
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 و ،دوشیم هلدابم هیامرس ربارب رد هک يراک( تیمسا زیامت نیلوا نیب هک دهدیم

 هک يراک( وا هدیا نیمود نینچمه و )دوشیم هلدابم دمآرد ربارب رد هک يراک

 شدوخ هک يراک و شورفلباق يالاک ینعی ،دنکیم رهاظ هدام کی رد ار شدوخ

 رد یعیبط روط هب يرخآ نیا هک .دراد دوجو )دنکیمن قبطنم تروص نآ هب ار

 يارب یلو ؛درادن دوجو يرادهیامرس دیلوت هویش صوصخم ياهشخب زا يرایسب

 دیلوت يانبم رب هک تفگ يزیچ تقیقح نیا زا ناوتیمن .دراد دوجو یلوا

 ياهزیچ و داوم – ییالاک داوم زا یمیظع تیرثکا هک اجنآ رد ،يرادهیامرس

 ياهراک ،دوشیم داجیا هیامرس تیمکاح تحت يدزم راک هلیسو هب – سوملم

 ای ،دلوم راک زا جراخ دناوتیم اهنت )پاپ ای شورفنت کی تامدخ ای( ]دلومریغ[

 تفایرد دزمتسد و دشاب )اهدوس نیا ياکرش و( شاهدننکمادختسا دوس زا جراخ

 دیلوت يدام ياههیاپ دلوم نارگراک نآ رد هک دنتسه یطئارش زا ادج الماک و ،دنک

 .دنتسه دلومریغ نارگراک هجیتن رد و ،دنروآیم دوجو هب ار یگدنز تایرورض

 دهاوخیم هک تسا راکبیرف يوسنارف نآ ندوب یحطس هدنهدناشن رما نیا دنچ ره

 لمع يراد هیامرس دیلوت ققحم کی دننام و یسایس داصتقا صصختم کی ناونع هب

 – دراد هجوت يراد هیام رس دیلوت يارب تیعضو نیا ندوب یساسا ریغ هبهک دنک
 .يدزم راک ربارب رد دمآرد میقتسم هلدابم ياج هب يدزم راک ربارب رد هیامرس هلدابم

 دیلوت رینراگ هلیسو نیا هب .دزادرپیم شدوخ هب امیقتسم رگراک هک يدمآرد ای

 کی ار نآ هک نآ ياج هب دنکیم یساساریغ لکش هب لیدبت ار يرادهیامرس

 رذگدوز يرورض رما کی نیا یخیرات تروص هب اهنت هچ رگ – دنادب ترورض

 یعامتجا راک هب راک لیدبت و راک زا هعماج دیلوت يورین شرتسگ يارب هک – تسا

 .تسا هتفرگ لکش

 هک ینارگراک مامت ،دلوم هقبط زا هک نآ ات تسا يرورض هراومه هلاسم نیا … “

 ياهشخب ندرک ریمعت ای و ندرک هریخذ ،ندرک زیمت زا یبیکرت افرص ناشراک
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 رارق شدرگ رد يدیدج دیلوت چیه نآ هجیتن رد هک ،دوش رسک ،تسا ینایاپ

 )175 ص( “.دریگیمن

 

 .ددرگ هیامرس شخرچ دراو دیاب نآ دیلوت ای راک هک دیوگیمن اج چیه رد تیمسا(

 کی هک ییاهنیشام راک هیبش ،دوش تباث هیامرس دراو امیقتسم دناوتیم رما نیا

 شخرچ دراو راک نآ شزرا هنیمز نیا رد اما .دننکیم ریمعت هناخراک رد ار نیشام

 ناونع هب ار راک نیا هک هریغ و ناراکریمعت و . دوشیم لیدبت الاک هب ،دوشیم دیلوت

 هکلب اا	 350Iا دننکیمن هلدابم هیامرس ربارب رد ار ناشراک ،دنهدیم ماجنا تامدخ
 ).دننکیم هلدابم دمآرد ربارب رد

 تیمسا هک هنوگ نامه ،دلومریغ هقبط هک تسا فالتخا نیا هجیتن رد هلاسم نیا “

 هک اجنآ زا تقیقح رد .دننکیم هیذغت دمآرد زا اهنت ،تسا هدرک هدهاشم ار نآ

 دوجو شتادیلوت رادیرخ و شدوخ نیب ياهطساو چیه هک دباییم هزاجا هقبط نیا

 ار نآ هلصافالب ،دنکیم هدافتسا شراک زا هک یصخش تفگ ناوتیم ،دشاب هتشادن

 تخادرپ وا هب دمآرد زا اهنت و ؛دنکیم تخادرپ شربارب رد و هدرک فرصم

 هک دنتسه دلوم تاقبط زا ینارگراک هلاسم نیا لباقم هطقن هنوگ نامه و .دوشیم

 هب رد هطساو نآ هک دوشیم تخادرپ اهنآ هب هطساو کی هلیسو هب هدعاق ناونع هب

 تخادرپ نیا تاقوا بلغا هک ،تسا تعغنم ياراد اهنآ راک زا دوس ندروآ دوجو

 دمآرد هلیسو هب اهتنا رد هراومه هیامرس نیا اما .دریگیم تروص هیامرس هلیسو هب

 رد شخرچ هب دمآرد نآ هک روط نامه ،دوشیم نیزگیاج هدننکفرصم کی

 “ .دوش دوخ کلام يارب يدوس چیه هب لیدبت دناوتیمن بیترت نیدب و دیآیمن

 هلیسو هب هیامرس زا یشخب لوا هلحرم رد .تسا هناکدوک ثحب نیرخآ نیا اما

 هیامرس زا شخب نیا لاح ره رد ،دمآرد هلیسو هب هن و تسا هدش نیزگیاج هیامرس

 رذب دروم دننامه( دشاب هتفرگن ای و دشاب هتفرگ رارق شدرگ رد هک نآ هچ

 .دنکیمن یتوافت )يزرواشک
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