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 ]1»یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« يهتشونتسد تسرهف[

 

 ]VI-219b[ )دلج يوت يهحفص( مشش رتفد

 :مشش رتفد ياوتحم

 2یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 تراوتسا زمیج رِس )فلا

 اهتارکویزیف )ب

 تیمسا .آ )پ

 ]VII-272b[ )دلج يوت يهحفص( متفه رتفد

 ]:متفه رتفد ياوتحم[

                                                             
 ات مشش ياهرتفد ِدلج يور سکرام ار »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« يهتشونتسد ِتسرهف نیا  1
 ار هتکن نیا ؛تسا هدوب هدش هتشون نتم ِدوخ زا شیپ تسرهف ،اهرتفد نیا زا یخرب رد .تسا هتشون مهدزناپ
 لامِعا اهتسرهف زا یخرب رد ،رتفد کی یمامت نتشون زا سپ سکرام هک تفایرد یتاحالصا يور زا ناوتیم
 هکلب ،دنتسین رتفد نیا رد هک تسا يرایسب ياهشخب يهدنریگربرد مهدراهچ رتفد تسرهف .تسا هدرک
 هدناشوپ لمع يهماج نآ هب مهدجیه و مهدزناپ ،مهدراهچ ياهرتفد رد سکرام هک دنتسه یحرط رگنایامن
 )]1[ ،آ ـ م( .تسا

 رگناشن ددع نیا .تسا هتشون ار 5 ددع سکرام ،»یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« ناونع زا شیپ  2
 رد هلصافالب ارنآ تشاد دصق سکرام هک تسا هیامرس يهرابرد لصف ْنیتسخن ِشخب نیرخآ و نیمجنپ
 رد شخب هس طقف ،مجنپ شخب نیا رب مدقم .دنک رشتنم »یسایس داصتقا دقن نوماریپ« رتفد نیتسخن يهمادا
 .یبسن یفاضا شزرا )3 و قلطم یفاضا شزرا )2 ،هیامرس هب لوپ یسیدرگد )1 :تسا هدمآ 5 ات 1 ياهرتفد
 یبسن یفاضا شزرا زا دعب« هک دنکیم هراشا هتکن نیا هب سکرام ،اههتشونتسد 184 يهحفص ،مجنپ رتفد رد
 شخب يهدنزاس دیاب شهوژپ نیا ».تخادرپ نوگانوگ ياهبیکرت رد یبسن و قلطم یفاضا شزرا هب دیاب
 شخب انامه ،مجنپ شخب هب ًامیقتسم سکرام نیاربانب .دوب هدشن هتشون زونه نامزنآ رد هک دشاب یمراهچ
 )]2[ ،آ ـ م( .دوریم »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن«
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 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 )همادا( تیمسا .آ )پ

 ياهالاک لک ،هنالاس 1 دزمراک و دوس تسا نکمم هنوگچ هک هراب نیا رد شهوژپ(

 ).دنرخب ،دنتسه زین تباث يهیامرس لماش دزمراک و دوس رب هوالع هک ،ار هنالاس

 ]VIII-331b[ )دلج يوت يهحفص( متشه رتفد

 ]:متشه رتفد ياوتحم[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 2)ینایاپ شخب( تیمسا .آ )پ

 ]IX-376b[ )دلج يوت يهحفص( مهن رتفد

 ]:مهن رتفد ياوتحم[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 ینایاپ شخب .تیمسا .ا آ )پ

 3 رکن )ت

 ]X-421c[ )دلج يوت يهحفص( مهد رتفد

                                                             
1 Salair 

 نیا نایاپ .تسا تیمسا هب طوبرم شخب يهمادا هکلب ،تسین »نایاپ« ،راک زا هلحرم نیا هک دش مولعم ًاعقاو  2
 )]3[ ،آ ـ م( .تسا مهن رتفد رد ثحبم

3 Neker 
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 ]:مهد رتفد ياوتحم[

  .هنک يداصتقا يولبات .هیشاح .یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 1 هئوگنیل )ج

 2 يارب )چ

 نیمز تنار يهزات يهیرظن .هیشاح .سوتربُدر ياقآ )ح

 ]XI-490a[ )دلج يوت يهحفص( مهدزای رتفد

 ]:مهدزای رتفد ياوتحم[

  یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 سوتربُدر )ح

 یی]ودرا[کیر نوناق حالطصاب شیوپ و شیادیپ خیرات نوماریپ ياهظحالم .هیشاح

 ودراکیر )خ

 )لاطبا و هیدر( هدشمامت تمیق نوماریپ تیمسا .آ و ودراکیر يهیرظن

 ودراکیر تنار يهیرظن

 یلضافت تنار رب ینکفاوترپ اب هارمه اهولبات

 ]XII-580b[ )دلج يوت يهحفص( مهدزاود رتفد

                                                             
1 Linguet 
2 Bray 
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 ]:مهدزاود رتفد ياوتحم[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 ودراکیر )خ

 رد 1 رییغت ریثأت نوماریپ ییاهیسررب( یلضافت تنار رب ینکفاوترپ اب هارمه اهولبات
 کیناگرا بیکرت رب )تالآنیشام شزرا نینچمه( ماخ داوم و شاعم مزاول شزرا
 )هیامرس

 ]ودرا[کیر تنار يهیرظن

 تیمسا .آ تنار يهیرظن

 ]ودرا[کیر یفاضا شزرا يهیرظن

 ]ودرا[کیر دوس يهیرظن

 ]XIII-670a[ )دلج يوت يهحفص( مهدزیس رتفد

 ]:مهدزیس رتفد ياوتحم[

  .هِِنک يداصتقا يولبات .هیشاح .یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 ودراکیر )خ

 ودراکیر دوس يهیرظن

                                                             
1 change 
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 زا هدمآرب ،اهنارحب شیوپ و شیادیپ( هیرظن نیا دقن .]ودرا[کیر تشابنا يهیرظن

 )هیامرس نیداینب لکش

 )نُتراب ناج( ]ودرا[کیر .نایاپ .]ودرا[کیر هدنکارپ تاکن

 سوتلام )د

 ]XIV-771a[ )دلج يوت يهحفص( مهدراهچ رتفد

 شزرا نوماریپ ییاههیرظن« يارب رگید ياههمانرب و مهدراهچ رتفد ياوتحم[
 ]»یفاضا

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 سوتلام )د

 ،یملق ياههرجاشم ،تسوِوِرپ ،لیم .یج ،زنروت( ]ودرا[کیر بتکم لالحنا )ذ
 )لیم .سا .ج ،گنیلریتسا ،دلیفکیو ،كولککم

 1 نانادداصتقا هیلع .هلباقم )ر

 ) 2نانادداصتقا هیلع ،لباقم يهطقن هباثمهب ؛يارِب(

 يزمَر )ز

 هیلوبرش )س

                                                             
 رتفد تسخن يهمین رد شاهمادا و تسا هدش عورش طقف مهدراهچ رتفد رد »نانادداصتقا هیلع هلباقم« لصف  1
 )]4[ ،آ ـ م( .تسا مهدزناپ
 Leads, Manchester( »... راک جالع ،راک ياهاطخ« ناونع ریز »يارِب« باتک زا اهدرواتفگ  2

 )]5[ ،آ ـ م( .دنیآیم مهد يهتشونتسد رد ،سکرام يوس زا ییاههراگنهیشاح اب هارمه ،)1839
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  )5 شخب نیا نایاپ( 1.زنوج دراچیر )ش

  2 شیاههمشچرس و دمآرد :هدرپنایم

 862a-XV[3[ )دلج يوت يهحفص( مهدزناپ رتفد

 ]:مهدزناپ رتفد ياوتحم[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5

 ییودراکیر}هاگدید{ساسا رب يرتلورپ لباقتم عضوم )1

 .ساسا نیا رب دوس خرن شهاک ضرف :هرهب يهرهب
                                                             

 )]6[ ،آ ـ م( .دناهدش هدیناجنگ اههتشونتسد مهدجیه رتفد رد هیلوبِرش و يزمر ،زنوج دراچیر هب طوبرم لصف  1
 نیا هب فطع رد و دزادرپیم مهدزناپ رتفد مود يهمین رد سکرام ،نآ ياههمشچرس و دمآرد ِعوضوم هب  2
 يزیرهمانرب زا هک هنوگنامه .دنکیم المرب ار ارسهوای داصتقا ِیتخانششور و یتاقبط ياههشیر ،عوضوم
 )]7[ ،آ ـ م( .دوب هتفرگ رظن رد لاتیپاک موس دلج يارب ار »هدرپنایم« وا ،دیآیمرب 1863 يهیوناژ رد سکرام
 يهعومجم رد .تسا توافتم  MEGAيهعومجم اب  MEWيهعومجم رد مهدزناپ رتفد ياهدنبِ بیترت‹  3

MEW، دنریز بیترت هب اهدنب: 
  [XV-862a] )دلج يوت يهحفص( مهدزناپ رتفد
 ]:مهدزناپ رتفد ياوتحم[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن )5
 ییودراکیر}هاگدید{ساسا رب يرتلورپ لباقتم عضوم )1
 .ساسا نیا رب دوس خرن شهاک ضرف :هرهب يهرهب
 رئاخذ و هتخودنا( شدرگ هب فوطعم ًافرص يهدیدپ هباثمهب }اههریخذ{ندش هتشابنا مه يور يهدیدپً الثم
 )شدرگ
 نایاپ .نوتسانِوِر )2
   نیکسجاه )4 و 3

 ).يدیلوت تکرح اب هطبار رد دوجوم تورث .روآهرهب يهیامرس(
 ارسهوای داصتقا
 ياهلکش .نیشیپ رتهنهک ياهلکش .یتعنص يهیامرس اب هطبار رد یناگرزاب يهیامرس و روآهرهب يهیامرس(
 ).هدش قتشم
 )هنارادهیامرس دیلوت يهیاپ رب روآهرهب يهیامرس شرتسگ و شیوپ(
 )هریغ ،رتول .يراوخلوزن(
 )اف ـ م( .› ]10[ يهرامش تشاددای هب دینک هاگن نینچمه ،درومنیا رد
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 هب فوطعم ًافرص يهدیدپ هباثمهب }اههریخذ{ندش هتشابنا مه يور يهدیدپ ًالثم

 )شدرگ رئاخذ و هتخودنا( شدرگ

 نایاپ 1.نوتسانِور )2

   2نیکسجاه )4 و 3

 ).يدیلوت تکرح اب هطبار رد دوجوم تورث .روآهرهب يهیامرس(

 ياهلکش .یتعنص يهیامرس اب هطبار رد یناگرزاب يهیامرس و روآهرهب يهیامرس

 ).هدش قتشم ياهلکش .نیشیپ رتهنهک

 3.يراوخلوزن( )هنارادهیامرس دیلوت يهیاپ رب روآهرهب يهیامرس شرتسگ و شیوپ(
 )هریغ ،رتول

 4ارسهوای داصتقا

                                                             
 مهدراهچ رتفد ،نیشیپ رتفد 861 يهحفص زا )Revenstone( نوتِسا نِوِر هب طوبرم شخب  1
 يهرابرد یشخب »کی هرامش« ناونع تحت ،مهدراهچ رتفد رد شخب نیا زا شیپ .دوشیم زاغآ ،اههتشونتسد
 ناج درُل هب ياهمان رد یسایس داصتقا لوصا زا جتنم ،یلم ياهيراوشد يهراچ هار و عبنم« مانمگ يهوزج
 )]8[ ،آ ـ م( .دیآیم )London 1821( »لسار
 1805 و 1084 ياههحفص رد ،مهدجیه رتفد رد )Hodgskin( نیکسجاه هب طوبرم شخب نایاپ  2
 )]9[ ،آ ـ م( .تساههتشونتسد
 یبیترت و یلاوت اهيدنبناونع ،تسا هتشون ار رتفد نیا تسرهف سکرام هکییاج ،مهدزناپ رتفد دلج يور  3
 یمظن نامههب ار تسرهف رد بلاطم بیترت ام تساریو .دراد نتم ِدوخ رد اهشخب نیا ياج اب توافتم
 )]10[ ،آ ـ م( .دناهدمآ رتفد ياوتحم و نتم رد هک تسا هدرک یسیونزاب

 داصتقا يواکاو هب نآ ياههمشچرس و دمآرد هب طوبرم ياهشهوژپ هب فطع رد مهدزناپ رتفد رد سکرام  4
 هب »ارسهوای داصتقا نوماریپ یشخب« هب هراشا اب سکرام سیونتسد نیا 935 يهحفص رد .دزادرپیم ارسهوای
 نُدورپ نیب یملق تارجاشم هب ینمض روطهب نآ رد و تسا هدشن هتشون زونه هک دهدیم عوجر شراک زا یلصف
 و دسریم نایاپ هب نیکسجاه ياههاگدید يواکاو ،نآ رد هک مهدجیه رتفد رد .تشگ دهاوخ زاب هرابود ایتساب و
 ار هکت نیا« :دوشیم روآدای سکرام ،دریگیم رارق هراشا دروم اوژروب نارگهیجوت ياههیرظن هیلع وا ياهلدج
 نیا 26.3 دلج رد ،سیونتسد 1860 يهحفص( ».منک لقتنم ارسهوای نانادداصتقا هب طوبرم لصف هب
 ناونع ،دوب هدرک یحارط 1863 يهیوناژ رد »لاتیپاک« موس دلج يارب سکرام هک ياهمانرب رد .)هعومجم
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 ]ماع رکذت[

 یفاضا شزرا نوماریپ ییاھھیرظن )VI| 5 ـ 220|

 

 ياهنوگهب هن ،یفاضا شزرا هب هک دناکیرش هابتشا نیا رد نانادداصتقا يهمه

 تنار و دوس يهژیو ياهلکش رد هکلب ،یفاضا شزرا ماقم رد طقف و هیاریپیب

 ياهتفاییسیدرگد رایسب لکش هکییاج ،III1 لصف رد نیا زا سپ .دنزادرپیم

 دهاوخ هداد ناشن ،دریگیم دوخهب دوس ماقم رد یفاضا شزرا هک دوشیم يواکاو

 ياپ و همشچرس هابتشا نیا زا ریزگانهب ،يریذپانزیرگ ِيرظن ياهههارژک هچ دش

  .دنریگیم

 
                                                                                                                                                      

 رگید سکرام اما .)دلج نیمه  390 ص :کن( .تسا »ارسهوای داصتقا« ،رخآ ِلبقام لصف ای ،مهدزای لصف
 )]11[ ،آ ـ م( .تشونن ارسهوای داصتقا يهرابرد هژیو یلصف
 رگید ياج رد .تسا »ماع روطهب هیامرس« نوماریپ شیاهشهوژپ موس شخب »IIIلصف« زا سکرام روظنم  1
 ص ،مهدزای رتفد سیونتسد و 389 ص ،مهن رتفد سیونتسد( دنکیم تبحص »IIIشخب« زا سکرام زین

 خیرات هب سلگنا هب شاهمان رد( دمانیم »موس باتک« ار نآ »IIIلصف« ياجهب سکرام ،نیا زا دعب ،)526
 رد تسا هدیجنگ »IIIلصف« رد هک ،»ماع روطهب هیامرس« نوماریپ شهوژپ زاغآ .)1865 هیئوژ 31
 .تسا مهدزناش رتفد ياههتشونتسد
 شرازگ ود هب لصف نیا رد تسا هتشاد دصق وا هک دیآیمرب تشاد »III لصف« يارب سکرام هک یحرط زا
 ياههابتشا هژیوهب ،دوس ِییاوژروب ياههیرظن دقن و شهوژپ .دزادرپب دوس ياههیرظن نوماریپ هژیو یخیرات
 ییاههیرظن« يور شراک يهمادا رد هتبلا ،دوس و یفاضا شزرا ِيراگناناسکی ای نتفرگاجباج زا یشان ِيرظن
 )]12[ ،آ ـ م( .دناهتفرگ ماجنا رثا نیمه رد »یفاضا شزرا نوماریپ
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 ]تسخن لصف[

 ]تراوتسا زمیج رِس[ )فلا

 ]تورث ِتبثم ِشیازفا و »1يراذگاو زا جتنم ِدوس« نیب زیامت[

 

 ــ دوس رکیپ رد ›یفاضا شزرا ای‹ ،دوس ای ــ یفاضا شزرا ،اهتارکویزیف زا شیپ

 رِس .ششزرا زا رتالاب الاک شورف اب انامه ،دشیم نییبت هلدابم زا تمیزع اب ًافرص

 دیاب ار وا ،سکعرب ،دوریمن رتارف ینیبهتوک نیا زا ساسا رد تراوتسا زمیج

 شاهدننکدیلوتزاب میوگیم .درک یقلت ملع يهماج رد ینیبهتوک نیا يهدننکدیلوتزاب

 شزرا ایوگ هک تسین کیرش مهوت نیا رد هتبلا تراوتسا .»ملع يهماج رد«

 ،دوشیم رادهیامرس ْکت بیصن ششزرا زا رتالاب الاک شورف اب هک يایفاضا

 .دراذگیم قرف یبسن دوس و تبثم دوس نیب وا نیاربانب .تسا هزات یتورث شنیرفآ

 شرتسگ و شیازفا زا جتنم دوس نیا ؛درادن سکچیه يارب ینایز ،تبثم دوس«

 ای دیازفیب یعامتجا تورث رب هک دراد ار رثا نیا و تسا تراهم ای تعنص ،راک

 دوس نیا ؛دوشیم مامت درف نآ ای نیا نایز هب رخآرس یبسن دوس ... دنک شهبرف
 لک رب اما ،تسا تورث زا ناروهرهب نایم رد تورث نزاوت رد یناسون يهناشن

 هب ›اهدوس ي‹ هتسویپ مههب يهعومجم ... دیازفایمن ياهدوزفا ،هتخودنا

 ،تسا یبسن شیاهراپ هک ... تسا دوس زا یعون نامه ،نیا ؛تسا مهف لباق یناسآ

 ریذپانتسسگ يوحنهب دحاو ياهلماعم رد دنناوتیم عون ود ره ...تبثم شیاهراپ
                                                             

 ار Veräußerung لداعم نآ يارب یناملآ ناراتساریو .تسا »alienation« یلصا حالطصا‹  1
 هکنآ يارب ام اما ،درک همجرت »شورف« هب ار Veräußerung هغدغد نودب ناوتیم یسراف رد .دناهدیزگرب
 رد ،»يراذگاو« لداعم زا هاگ ،مینک ظفح ،تسا »شورف« يانعم هب ًاقیقد هک ،ار Verkauf يهژاو اب شزیامت
 )اف ـ م( ›.میاهدرک هدافتسا ،دتس و داد هار زا شورف يانعم
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 زمیج رِس راثآ ،لوا دلج ،»یسایس داصتقا لوصا«( ».دنشاب رضاح و هتسویپ مههب

 ندنل ،يدلج 6 يهعومجم رد ،وا رسپ ،تراوتسا زمیج رِس لارنژ شیاریو ،تراوتسا

 .)275 ـ 6 تاحفص ،1805

 رد اما ،دوشیم جتنم »تراهم ای تعنص ،راک شرتسگ و شیازفا« زا تبثم دوس

 .تسین تابثا و هّلدَا لابندهب تراوتسا ،دوشیم جتنم هنوگچ دوس نیا هک هرابنیا
 »یعامتجا تورث« ِندرکهبرف و شیازفا ،دوس نیا ریثأت هک يدعب ِیلیمکت يهلمج

 يهدوت زج يزیچ »یعامتجا تورث« زا ]تراوت[سا روظنم هک دهدیم ناشن ،تسا

 ،دنوشیم دیلوت راکِ روآراب ياهورین دشر ِیپ رد هک تسین یفرصم ياهشزرا میظع

 هراومه هک ــ نارادهیامرسِ دوس زا کفنمً الماک يزیچ ار دوس نیا وا هکنیا و

 رد تفایرد نیا .دنکیم یقلت ــ تسا ياهلدابم شزرا شیازفا هب لوکوم

 .دوشیم دییأت ًالماک وا ِيدعب ياهلالدتسا

 :دیوگیم وا اریز

 ؛مینیبیم رگیدکی اب توافتم ًالماک و دوجوم ًاعقاو ار زیچ ود اهالاک تمیق رد«

 .)244 ص( ».يراذگاو زا جتنم ِدوس و الاک یعقاو شزرا

 ؛تسا رگیدکی اب توافتم رسارس ِرصنع ود يهدنریگربرد اهالاک تمیق نیاربانب

 اب هک يدوس ،يراذگاو زا جتنم ِدوس مود ،ناشیعقاو شزرا تسخن

 .دباییم ققحت ناششورف اب ،ناشيراذگاو

|VI-221| دوشیم یشان اجنآ زا يراذگاو زا جتنم ِدوس نیا ،بیترت نیا اب 

 زا رتالاب اهالاک هکنیا ای تسا ناشیعقاو شزرا زا رتشیب اهالاک تمیق هک

 رگید يوس رد نایز نمضتم هشیمه ،وسکی رد دوس .دنوشیم هتخورف ناششزرا
 شزرا ینعی ،دوس .دیآیمن دیدپ دوجوم يهتخودنا لک رب نوزفا يزیچ .تسا
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 ناروهرهب نایم رد تورث نزاوت رد یناسون« هب دوشیم هیزجت و تسا یبسن ،یفاضا

 نییبت یفاضا شزرا ،يدنبتروص نیا اب هک ار روصت نیا ،دوخ ]تراوت[سا .»تورث زا

 ،ناروهرهب نیب تورث نزاوت ِناسون نوماریپ شاهیرظن .دوشیم رکنم ،تسا هدش

 یفاضا شزرا ِدوخ هاگتساخ و تشرس نییبت اب یکدنا رایسب طبر هزادنا ره و دنچره

 تالوقم نیب و ›یعامتجا تاقبط‹ نیب 1 یفاضا شزراِ عیزوت هب شرگن رد ،دراد

 .دنکیم ظفح ار دوخ تیمها ،تنار و هرهب ،دوس دننام ینوگانوگ

 زا جتنم ِدوس هب ،»یبسن ِدوس« نیا هب ار درفنم ِرادهیامرس دوس لک تراوتسا هکنیا

 .دوشیم هدید یبوخهب ریز زارف رد ،دنکیم دودحم ،يراذگاو

 هک دوشیم نییعت يراک »ِتیمک« يهطساوهب ›ًالوا‹ »یعقاو شزرا« دیوگیم وا

 ،هتفه کی ،زور کی رد دناوتیم ... طسوتم روطهب و ًامومع روشک رد رگراک کی«

 و یگدنز نیمأت لئاسو شزرا ›يهطساوهب‹« :ًایناث ».دهد ماجنا ... هریغ و هام کی

 يارب ... هچ و شایصخش ياهزاین ياضرا يارب هچ ،رگراک يرورض يهنیزه

 دروم دننام دیاب مه ار اهنیا و ؛دنامزال شلغش يارب هک ییاهرازفاراک يهیهت

 ص( ».داوم شزرا ›يهطساوهب‹« :ًاثلاث »...دروآ باسحهب طسوتم روطهب تسخن

 صخشم لوصحم تمیق ،دنشاب مولعم اههنیزه نوتس هس نیا رگا« .)245 ،244

 شزرا زا ینعی ،غلبم هس نیا عمجلصاح زا دشاب رتمک دناوتیمن تمیق .تسا هدش

 نامه هب ،دشاب یعقاو شزرا زا رتارف و رتشیب هزادنا ره اما ؛یعقاو

 و اضاقت هب تسا طونم دوس نیا .دزاسیم ار 2 رادهناخراک دوس نازیم

 .)245 ص ،اجنامه( ».دنکیم ناسون ،نوگانوگ لاوحا و عاضوا بسانت اب نیاربانب

                                                             
1 surplus value 
2 manufacturer 
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 ار اههناخراک ییافوکش ات دوشیم یشان اجنیا زا گرزب ییاضاقت دوجو ترورض

 رب انب ار ناشياههنیزه و یگدنز يهویش تراجت و تعنص ِنارادهاگنب ... دوش ببس

 .)246 ص ،اجنامه( ».دننکیم میظنت ناشهدش نیمضتِ دوس

 ،درفنم رادهیامرس ینعی ،»رادهناخراک«ِ دوس :هک دوشیم هدید ینشورهب اجنیا زا

 الاک ِتمیقِ دازام زا قتشم هراومه ،يراذگاو زا جتنمِ دوس هراومه ،یبسن دوس هراومه

 شزرا زا رتالاب یتمیق هب ششورف زا یشان و شایعقاو شزرا هب تبسن

 چیه ،دندشیم هتخورف ناششزرا رب انب اهالاک يهمه رگا ،نیاربانب .تسا نآ
 .تشادیمن دوجو يدوس

 اهدوس« :هک تسا شهوژپ رد لیصفتهب و هتشون هرابنیا رد لقتسم یلصف تراوتسا

 ،اجنامه ،موس دلج( ».دنوشیم عمج اجکی ›دیلوت ي‹هیلوا ياههنیزه رد هنوگچ

 .)دعب هب 11 ص

 اهنآ رب انب هک ،ار یتسیلیتناکرم و یلوپ ياهماظن درکیور وسکی زا تراوتسا

 یفاضا شزرا ،راک نیا زا یشان دوس نیاربانب و ،ناششزرا زا رتالاب اهالاک شورف

 رانک ،تسا *تورث تبثم شرتسگ و شیازفا بجوم قیرطنیا زا و دنیرفآیم

 درفنم يهیامرسِ دوس هکنیا رب ینبم ،اهنآ هاگدید هب رگید يوس زا ؛دراذگیم

 ِدوس طقف دوس هکنیا و |VI-222| تسین شزرا هب تبسن تمیق دازام زج يزیچ
 کی ِدوس ینعی ،تسا یبسن ًافرص دوخ يهبونهب زین نآ و ،تسا يراذگاو زا جتنم

 زج زیچ چیه شتکرح نیاربانب و دوشیم رسهبرس رگیدِ فرط نایز اب فرط

 .دنامیم رادافو ،تسین »ناروهرهب نیب تورث نزاوت رد یناسون«
                                                             

 فیرعت رگید ياهروشک اب هلدابم رد هکلب ،روشک کی بوچراچ رد هن ار دوس نیا یلوپ ماظن ِدوخ هتبلا * 
 هدومنزاب و دباییم رکیپ )هرقن و الط( لوپ رد شزرا نیا هک تسا نآ رب هک هیواز نیا زا ،یلوپ ماظن .دنکیم
 نایب ،دوشیم هیوست و هنزاوم لوپ اب هک يايراجت ياهتخادرپ زارت رد ،یفاضا شزرا نیاربانب و دوشیم
 )اگم( .دنامیم راتفرگ یتسیلیتناکرم ماظن بوچراچ رد ،ددرگیم
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 ـ یلوپ ماظنِ ییالقع نایب عوضوم نیا هب فطع رد تراوتسا بیترت نیا هب
 .تسا یتسیلیتناکرم

 دنیآرف هک هتکن نیاِ نتخاسهتسجرب رب تسا راوتسا ،هیامرس كرد رد وا یگتسیاش

 1 راک ییاناوت و ،نیعم يهقبط ]کی[ کلمیام هباثمهب ،دیلوت طیارش نیب ییادج

 هتبلا ــ هیامرس ِ�يریگياپ و شیادیپ دنیآرف اب وا .دوریم شیپ هنوگچ

 گرزب تعنص ِيریگلکش طرش ار نآ دنچره و دبایرد ای دمانب نینچ ار نآ هکنآیب

 يزرواشک رد هژیوهب ار دنیآرف نیا وا ؛تسا هتفر راجنلک رایسب ــ دنکیم یقلت
 تسا يزرواشک رد ییادجِ دنیآرف نیمه قیرط زا تسخن و ؛دهدیم رارق هجوت دروم

 تیمسا .آ .دیآیم دیدپ ،دوخيدوخهب روتکافونام ِتعنص ،یتسردهب ،وا دید زا هک
 .دریگیم ضرفشیپ هدامآ و رضاح روطهب و اجکی ار ییادج دنیآرف نیا

 2)1775 تیمسا .آ ،1766 وگروت ،6771 تراوتسا باتک(

 

 

 

 

                                                             
 »راک يورین« حالطصا ياجهب اج همه ًابیرقت سکرام 1861 ـ 1863 ياههتشونتسد رد  1
)Arbeitskraft( راک ییاناوت« حالطصا زا« )Arbeitsvermögen( دلج نیتسخن رد .دنکیم هدافتسا 
 زا ام روظنم« :دسیونیم اجنآ رد .دربیم راکهب نامهنیا یتالوقم هباثمهب ار حالطصا ود نیا سکرام لاتیپاک
 رد ،هدنز يهرکیپ رد هک تسا یناور و ینهذ و یکیزیف ياهتیلباق مات تروص راک ییاناوت ای راک يورین
 ار نوگانوگ عاونا رد یفرصم ییاهشزرا ،اهنآ ِندروآرد شبنجهب اب وا و دراد دوجو ناسنا کی يهدنز تیصخش
 )]13[ ،آ ـ م( .)MEW, 23, S. 181( ».دنکیم دیلوت
 یتالمأت« رد ،وگروت .1867 ندنل ،مود دلج رد ،»...یسایس داصتقا لوصا نوماریپ یشهوژپ« رد ،تراوتسا  2
 تورث ینابم و تیهام نوماریپ شهوژپ« رد ،تیمسا .1766 سیراپ ،»تورث عیزوت و يریگلکش نوماریپ
 )]14[ ،آ ـ م( .1776 ندنل ،مود دلج رد ،»اهتلم
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 ]مود لصف[

 اهتارکویزیف )ب

 رهپس زا ،یفاضا شزرا هاگتساخ نوماریپ شهوژپ لاقتنا ـ 1[

  شدرگ

 .یجنایمیب ِدیلوت رهپس هب

 ]یفاضا شزرا لکش هناگی هباثمهب نیمز تنار

 

 ِنآ زا ساسا رد ،ییاوژروب قفا ياهزرم رد طاحم ،هیامرس يواکاو

 نردم داصتقا یعقاو ناردپ هب ار اهنآ هک تسا یگتسیاش نیمه .تساهتارکویزیف

 و نوگانوگ ینیع يازجا يواکاو ›ورملق رد نانیا راکتبا‹ ،تسخن .دنکیم لدب

 اهنآ هب و دراد دوجو اهنآ يهرکیپ رد ،راک دنیآرف یط رد هیامرس هک ياهدنزاسرب

 يهمه دننامه ارچ هک درک شنزرس ناوتیمن ار اهتارکویزیف .دوشیم هیزجت

 انامه ،›هیامرس‹ ِینیع ِیگدنتسه يهویش نیا ،دندمآ ناشیپ رد هک ییاهنآ

 دیلوت ِیعامتجا طیارش زا هتسسگ ،ار هریغ و ماخ داوم ،اهرازبا ›يهرکیپ‹
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 معا روطهب هک یلکش رد ،هاتوکِ نخس هب ،دنوشیم رادیدپ نآ رد هک ياهنارادهیامرس

 رد ناشیعامتجا لکش زا اربم و لقتسم ،ینعی ،دنراد راک دنیآرف رصانع هباثمهب و

 لکش هب ار دیلوت يهنارادهیامرس لکش نیاربانب و دننکیم كرد ،هیامرس ماقم

 دیلوت ییاوژروب ياهلکش اهنآ دزن .دنزاسیم لدب دیلوت يهنادواج و یعیبط

 اهنآ گرزب یگتسیاش .دنوشیم رادیدپ دیلوت ِیعیبط ياهلکش نوچمه ریزگانهب

 هباثمهب :دندیدیم هعماج ِراوتعیبط ياهلکش هباثمهب ار اهلکش نیا هک دوب نیا

 زا و تسایس ،هدارا زا و دناهدروآرب رس دیلوتِ دوخ ِیعیبطِ ترورض زا هک ییاهلکش

 نوناق هک دوب نیا طقف اطخ ؛دنايدام نیناوق ›هتبلا‹ اهنیا .دنالقتسم روما لیبق نیا

 ْناسکی هب و یعازتنا ینوناق هباثمهب ،هعماج زا ینیعم ِیخیرات يهبترم ِيدام

 .دشیم یقلت ،هعماج ياهلکش رسارس رب هتفایهرطیس

 راک دنیآرف بوچراچ رد هیامرس هک ياینیع رصانع يواکاو رب نوزفا ،اهتارکویزیف

 دوخهب شدرگ رد هیامرس هک زین ار ییاهلکش ،تسا دوجوم اهنآ يهرکیپ رد

 ياهمان نانآ دزن اهنیا دنچره ،نادرگ يهیامرس ،راوتسا يهیامرس( دریذپیم

 ،معا روطهب هیامرس ِدیلوتزاب دنیآرف و شدرگ دنیآرف یگتسویپ زین و ،)دنراد يرگید

 .تشگ میهاوخ زاب عوضوم نیا هب 1 شدرگ هب طوبرم لصف رد .دننکیم فیرعت ار

 .تساهتارکویزیف ِرادثاریم تیمسا .آ ،هدمع و یلصا ِعوضوم ود نیا هب فطع رد

 تالوقم ِدودح نییعت هب تسا دودحم ــ صاخ يهطبار نیا رد ــ وا یگتسیاش

 يوس زا هدشيواکاو ياهزیامت رب وا هک يرتاجرب اپ ِيدیمعت ياهمان انامه ،یعازتنا

 .تسا هداهن ،اهتارکویزیف

                                                             
 دلج رد لماک ینتم هب ماجنارس هک تسا »ماع روطهب هیامرس« نوماریپ شهوژپ مود لصف سکرام روظنم  1
 نوماریپ اهتارکویزیف ياههاگدید يواکاو يهدنریگربرد »لاتیپاک« مود دلج .دش لیدبت »لاتیپاک« مود
 .MEW 24, S. 189 – 216; S :کن( .تسا شدرگ دیلوتزاب نوماریپ زین و ،نادرگ ،راوتسا يهیامرس

 )]15[ آ.م( )359/360
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|322-VI| هنارادهیامرس دیلوت ِشرتسگ و شیوپ يهدولاش 1 میدید هک هنوگنامه، 

 يور نارگراک هب قلعتم ییالاک هباثمهب راک ییاناوت هک تسا نیا ،معا روطهب

 و هدش دحتم و عمتجم هیامرس رد هک ییاهالاک هباثمهب ،راک طیارش يور رد

 ِشزرا نییعت و فیرعت .دریگ رارق ،دنراد تاذهب مئاق ِیتسه نارگراک زا لقتسم
 يراک نامز اب تسا ربارب شزرا نیا .دراد نیداینب يهبنج ،الاک ماقم رد راک ِییاناوت

 ربارب ای ،تسا مزال ،راک ییاناوت دیلوتزاب يارب يرورض ِشاعم لئاسو دیلوت يارب هک

 .دنامزال رگراک هباثمهب رگراک ياقب يارب هک يايرورض شاعم لئاسو تمیق اب تسا

 ییاناوت ِییازفاشزرا و یبایشزرا اب شزرا زیامت هک تسا هیاپ نیا رب طقف
 اریز ،درادن دوجو يرگید يالاک ود چیه نایم ،هک يزیامت ،دوشیم راکشآ راک

 شزرا دناوتیمن يرگید يالاک چیه فرصم نیاربانب و یفرصم شزرا

 ،دش دنهاوخ جتنم فرصم نیا زا هک ار ياهلدابم ياهشزرا ای ،شاياهلدابم

 دیلوت يواکاو شاهلغشم هک ،ار نردم داصتقا يهدولاش ،بیترت نیا هب .دهد شیازفا

 ضورفم يرادقم ای تباث يزیچ هباثمهب راک ییاناوت شزرا دیاب ،تسا هنارادهیامرس

 ورنیا زا .تسناد ــ تسا مولعم ًالمع ،نیعم دروم ره رد هک يرادقم ینعی ــ

 ار اهتارکویزیف يهزومآ روحم یتسردهب ›هنیمک دزمراک ای‹ دزمراک نیرتمک

 نییعت اما ،دندوب هتفاینرد ار شزراِ دوخ تشرس زونه اهتارکویزیف دنچره .دزاسیم

 تمیق رد ار دوخ راکِ ییاناوت ِشزرا نیا اریز ،دش نکمم نانآ دزن هنیمک ِدزمراک
 .دنایامنیم ،یفرصم ياهشزرا زا ياهعومجم رد اجنآ زا و ،يرورض ِشاعم لئاسو

 ،دنشاب هتشاد معا روطهب شزرا تشرس زا ینشور روصت هکنآ یب ،اهنآ ورنیمه زا

 ،دوب يرورض ناشياهشهوژپ يارب هک اجنآ ات ،ار راک ِییاناوت ِشزرا دنتسناوت

 نیا هب ناشياهشهوژپ يهمادا رد اهنآ دنچ ره .دنسانشب نیعم يرادقم هباثمهب

                                                             
 هب طوبرم شخب( وا ي1861 ـ 1863 يهتشونتسد مود رتفد 60 ات 58 ياههحفص سکرام روظنم  1
 )]16[ آ.م( .تسا )»یسیدرگد ِدنیآرف ِیبیکرت ءزج ود« ِشخبریز ،»هیامرس هب لوپ یسیدرگد«
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 اهنآ دید زا هک دننک یقلت ریغتمان يرادقم ار روکذم يهنیمک هک دندش راچد اطخ
 يهعسوت يهبترم يهطساوهب هن و دوشیم نییعت تعیبط يهطساوهب هرسکی

 تیعبت رگید ياهشبنج زا هک تسا یلماع دوخ يهبونهب زین نآ ]هک[ ،یخیرات

 ِیعازتنا یتسرد و یتسار رد يرییغت نیرتکچوک اطخ نیا لاحنیا اب ،دنکیم

 ِییازفاشزرا و یبایشزرا و شزرا نیب زیامت اریز ،دروآیمن دیدپ ناشیاهجاتنتسا

 ای گرزب ار شزرا ›رادقم‹ هک تسین هتکن نیا هب هتسباو يور چیههب راک ییاناوت

 .دریگب ضورفم کچوک

 رهپس هب شدرگ رهپس زا ار یفاضا شزرا هاگتساخ نوماریپ شهوژپ اهتارکویزیف

 هنارادهیامرس دیلوت يواکاو يهدولاش هار نیا زا و دندرک لقتنم یجنایمیب ِدیلوتِ دوخ

 .دنتخیر یپ ار

 يراک طقف ،نآ رب انب هک دندرک حرط ار ياهیاپنُب يهرازگ یتسردهب رسارس اهنآ

 یشزرا شلوصحم رد هک يراک انامه ؛دنیرفآیم يایفاضا شزرا هک تسا دلوم

 لوصحم نآِ دیلوت نایرج رد هک تسا هدیجنگ ییاهشزرا عمجلصاح زا رتالاب

 مولعم ›يریداقم‹ رگید داوم و ماخ داوم شزرا کنیا هک اجنآ زا .دناهدش فورصم

 یفاضا شزرا نیا سپ ،دزمراک 1 يهنیمک اب تسا = راک ِییاناوت ِشزرا ›و‹ ،تسا

 هکيراک رادقم يارو ،رگراک هک دشاب هتفهن راک زا يدازام رد دناوتیم طقف اراکشآ

 نیا اب عوضوم هتبلا .دنادرگیم زاب رادهیامرس هب ،دنکیم تفایرد دزمراک بلاق رد

 شزرا زونه اهنآ اریز ،دوشیمن رادیدپ اهتارکویزیف دزن ›يدنبتروص و‹ لکش

 .دننکیمن 2لیوحت ،راک نامز ای راک رادقم انامه ،شطیسب رهوج هب ار معا روطهب

                                                             
1 Minimum 
2 Reduziert* 



20 
 

|VI-224| كرد يهطساوهب ریزگانهب اهنآ ییامنزاب يهویش هک تسا یهیدب 

 يهویش کی شزرا اهنآ دزن ؛دوشیم نییعت شزرا تشرس زا ناشیمومع

 هتفاب و هتخاس هکلب ،تسین )راک ›ینعی‹( یناسنا تیلاعف زا نیعم یعامتجا ِیگدنتسه

 .هدام نیا نوگانوگ ياهیناسرگد و تعیبط ،نیمز زا ،هدام زا تسا

 شزرا ،ینعی ــ شاییازفاشزرا و ›وسکی زا‹ راک ِییاناوت ِشزرا نیب زیامت

 زا‹ ــ دنکیم ییاناوت نیا يهدنریگ راکهب بیصن ،راک ییاناوت ِدیرخ هک يایفاضا

 نیرتریذپانراکنا و نیرتسوملم هب ،دیلوت ياههخاش يهمه نایم رد ›رگید يوس

 .دوشیم رادیدپ دیلوت ›ِعون‹ نیرتهنیرید رد ینعی ،يزرواشک ردً اتدمع هویش

 يهدوت ای دنکیم فرصم لاس نآ هب لاس نیا زا رگراک هک یتشیعم لئاسو عومجم

 دیلوت وا هک یتشیعم لئاسو عومجم زا تسا رتمک ،دسریم وا ِفرصم هب هک يداوم

 يوس زا تشیعم لئاسوِ دیلوت میقتسم روطهب ناوتیم هن روتکافونام رد .دنکیم

 ›روتکافونام رد‹ دنیآرف نیا .شتشیعم لئاسو زا رتارف يدازام دیلوت هن و دید ار رگراک

 و دوشیم تطاسو شدرگ ِنوگانوگ ياهشنک يهلیسوهب و شورف و دیرخ قیرط زا

 دوخ دنیآرف نیا يزرواشک رد اما .تسا معا روطهب شزرا يواکاو مزلتسم نآ كرد

 ياهشزرا يارو ،هدشدیلوت ِیفرصم ياهشزرا ِدازام رد یجنایمیب ياهنوگهب ار

 دناوتیم نیاربانب و دهدیم ناشن ینشورهب ،دنکیم فرصم رگراک هک يایفرصم

 شزرا تشرس زا ینشور تفایرد و كرد نودب ،معا روطهب شزرا يواکاو نودب

ِ دوخ و یفرصم شزرا هب شزرا هک زین ینامز یتح ،بیترت نیا هب .دوش هدیمهف

 كرد لباق يزرواشک رد دنیآرف نیا‹ ،تسا هتفای لیلقت هدام هب ًافرص یفرصم شزرا

                                                                                                                                                      
 reduziert يهدروخطخ يهملک .تسا هتفر راکهب )هتفایققحت( realisiert يهژاو هتشونتسد رد *
 )آ.م( .تسا سلگنا زا دایز لامتحا هب )لیوحت(
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 هناگی اریز ،تسا دلوم راک هناگی اهتارکویزیف دزن يزرواشک راک ور نیا زا .›تسا

 نیمزِ تنار ›زین ور نیمه زا‹ ؛دنیرفآیم يایفاضا شزرا هک تسا يراک

 روتکافونام رگراک .دنسانشیم اهنآ هک تسا یفاضا شزرا زا یلکش هناگی
 ـ راک يهدام .دهدیم رییغت ار شلکش طقف ؛دنکیمن رتگرزب ای رتشیب ار هدام

 ،دیازفایم شزرا هدام هب هتبلا وا .تسا هداهن وا رایتخا رد يزرواشک ار ـ داوم يهدوت

 يهعومجم قیرط زا :شراک ِدیلوت يهنیزه يهطساوهب هکلب ،شراک ِهار زا هن اما

 يهنیمک اب تسا = دوخ هک دنکیم فرصم راک نایرج رد هک یتشیعم لئاسو

 هناگی هباثمهب يزرواشک راک هک اجنآ زا .دنکیم تفایرد يزرواشک زا هک يدزمراک

 یتعنص راک زا ار يزرواشک راک هک يایفاضا شزرا لکش ،دوشیم یقلت دلوم ِراک

 و كرد یفاضا شزرا لکش هناگی هباثمهب ،نیمز تنار انامه ،دزاسیم زیامتم

 نیمز تنار هک ،هیامرس ِیقیقح ِدوس اهتارکویزیف دزن نیاربانب .دوشیم تفایرد
 نوچمه طقف دوس ،نانآ يهدید هب .درادن دوجو ،تسا نآ زا یشرُب و مهس دوخ

 تسا ینامه ،دزادرپیم نارگراک هب رادنیمز هک دوشیم رادیدپ رتالاب ِدزمتسد یعون

 هب هک ياهنیمک ِدزمراک دننام ینعی( دننکیم فرصم دمآرد هباثمهب نارادهیامرس هک

 ینامه و )دیآیم رامشهب دیلوت يهنیزه هباثمهب ،دوشیم تخادرپ يداع نارگراک

 یفرصم ياههنیزه دراو اریز ،دهدیم شیازفا ار ماخ داوم شزرا هک تسا

 و لوصحم دیلوت نایرج رد و ماگنههب تعنص بحاص ای رادهیامرس هک دوشیم

 يهرهب لکش رد یفاضا شزرا .دنکیم فرصم ،دیدج لوصحم هب ماخ داوم لیدبت

 زا یخرب يوس زا ورنیا زا ــ هک تسا دوس زا يرگیدِ قش و مهس ــ لوپ
 فالخ يراوخلوزن نوچمه ،شایگدروخلاس نارود رد وباریمً الثم ،اهتارکویزیف

 دناوتیم رادهیامرس ـ لوپ هک لیلد نیا هب ،وگرات ،سکعرب .دوشیم دادملق تعیبط

 شایلوپ يهیامرس هک لیلد نیا هب ینعی ،دوش نیمز تنار بحاص و درخب نیمز

 تیکلام هب ار هیامرس نیا رگا هک دروآ مهارف وا يارب یفاضا شزرا ردقنامه دیاب
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 لوپ يهرهب يارب ،درکیم مهارف ،تفرگیم ار شتنار و درکیم لدب نیمز

 و هدیرفآون یشزرا ،مه لوپ يهرهب ،بیترت نیا هب .دنکیم اپ و تسد یتیعورشم

 زا یشخب ارچ هک دهدیم حیضوت ًافرص ›قوف لالدتسا‹ هکلب ،تسین یفاضا شزرا

 لوپ يوسهب هرهب لکش رد ،دوشیم بسک نیمز ناکلام يوس زا هک یفاضا شزرا

-VI| يرگید لیالد رب انب هک هویش نامههبً اقیقد ،دوشیم هناور رادهیامرس ـ

 بناج هب ،دوس لکش رد یفاضا شزرا نیا زا یشخب ارچ هک تسا نشور |225

 دلوم راک هناگی يزرواشک راک هک اجنآ زا .دباییم نایرج یتعنص رادهیامرس
 ِیفاضا شزرا لکش ،دنیرفآیم یفاضا شزرا هک تسا يراک هناگی انامه ،تسا
 زیامتم راکِ رگید ياههخاش يهمه زا ار يزرواشک ِراک هک راک زا یلکش زا جتنم

 و یتعنص ِدوس .تسا یفاضا شزرا ماع لکش ،نیمز تنار ینعی ،دنکیم
 رد و دوشیم عیزوت نیمز تنار اهنآ بلاق رد هک دنایتالوقم ًافرص لوپ يهرهب

 ،سکعرب ًالماک .دسریم رگید تاقبط تسدهب کلام تسد زا ینیعم ياهمهس

 ار یتعنص دوس قحهب اهنآ نوچ ]ــ[ دعب هب تیمسا .آ نامز زا رتنیسپ ِنانادداصتقا

 هیامرس يوس زا لصا رد دوس ،نآ بلاق رد هک دننکیم یقلت ياهرکیپ نوچمه
 نیمز تنار و هرهب ]ــ[ تسا یفاضا شزراِ ماع لکش نیاربانب و دوشیم فرصت

 يوس زا هک دنوشیم یفرعم یتعنص دوس زا ییاههقش ای اهمهس هباثمهب ًافرص

 ،دناکیرش یفاضا شزرا کلمت رد هک رگید تاقبط نایم رد یتعنص رادهیامرس

 .دوشیم عیزوت

 شزرا شنیرفآ نآ رد هک تسا يراک يزرواشک راک اریز ــ روکذم لیلد رب نوزفا

 شدرگ ياهدنیآرف زا رظنفرص و ،دسریم رظنهب سمل لباق يدام ظاحلهب یفاضا

 ›يهنیمز و تلع‹ هک دندوب رادروخرب يرگید رامشُرپ ياههزیگنا زا اهتارکویزیف ــ

 .دهدیم حیضوت ار ناشكرد
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 ،دوشیم رادیدپ موس رصنع هباثمهب نیمز تنار يزرواشک رد هک لیلد نیا ،تسخن
 ،زیچان رایسب يردقهب ای ،يور چیههب تعنص رد هک یفاضا شزرا زا یلکش هباثمهب

 انامه ،دوب )دوس( یفاضا شزرا يارو يایفاضا شزرا نیمز تنار .دوشیم تفای

 .ود ِناوت هب یفاضا شزرا ؛یفاضا شزرا ِلکش نیرتهتسجرب و نیرتسوملم

 اب راگزاس ِیلم داصتقا« باتک رد دِنرآ لراک هتخاسدوخ ِنادداصتقا هک هنوگنامه

 ،يزرواشک قیرط زا« :دیوگیم 462 و 461 تاحفص رد ،1845 واناه ،»تعیبط

 ؛دیآیمن دیدپ تراجت و عیانص رد هک دوشیم دیلوت ــ نیمز تنار رد ــ یشزرا

 يهمه و هدشهنیزه ِياهدزمتسد يهمه ینیزگیاج و ناربج زا دعب هک یشزرا

 ».دنامیم یقاب ›هفاضا‹ مه زاب ،هدشهتسب راکهب يهیامرس ياهتنار

 یسررب يارب اهتارکویزیف هکيراک ــ یجراخ تراجت زا یشوپمشچ اب .مود
ً الماک ــ دندادیم ماجنا دیاب و دنداد ماجنا یتسردهب ییاوژروب يهعماج ِیعازتنا

 نارگراک ،رگید ياههخاش و روتکافونام رد لغاش ِنارگراک يهدوت هک تسا نشور

 ــ »دازآ ِناتسد نیا« ،تراوتسا يهتفگ هب ای ــ ،يزرواشک زا هدشهدنک و لقتسم

 يزرواشک نارگراک هک دوشیم نییعت يايزرواشک تالوصحم يهدوت يهلیسوهب

 .دننکیم دیلوت ،دوخ ِیفرصم ِزاین يارو

 يزرواشک راک دوخ هک ییاهناسنا یبسن رامُش هک تسا ریذپانیشوپمشچ«

 روآراب ياهورین ساسا رب ًالماک دیاب ،دوش نیمأت دیاب ناشتشیعم اما ،دننکیمن

 ندنل ،»تورث عیزوت يهرابرد« ،زنوج .ر( ».دوش هدیجنس يزرواشک نارگراک

 .)160 ،159 صص ،1831

 نامز انامه ،نآ يهجنس و درجم راک هن و ،صخشم و نیعم راک ًاساسا هک مادام

 ياهدولاش يزرواشک راک هک اجنآ زا ،دوشیم هدیمهف شزرا رهوج هباثمهب ،راک
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 ›ِدیلوت‹ يارب طقف هن ) 1نیشیپ ياهرتفد زا یکی هب دینک هاگن هرابنیا رد( یعیبط

 راکِ رگید ياههخاش يهمه ِیبایلالقتسا يارب هکلب ،يزرواشک رهپس رد یفاضا راک

 تسیابیم ریزگانهب ،دشیم یقلت اهنآ رد هدشدیلوت ِیفاضا شزرا يارب نیاربانب و

 هتخانشرب یفاضا شزرا يهدننیرفآ هباثمهب یگراکشآ و ینشورهب يزرواشک ِراک

 .دوش

|VI-226| شزرا هکلب ،یبسن ِیفاضا شزرا طقف هن ،یفاضا شزرا ره .موس 

 رگا .راک زا دوجوم و ضورفم ِيروآراب کی رب تسا راوتسا ،زین قلطم ِیفاضا

 ظفح يارب طقف درم کی راک نامز هک دوبیم هتفرشیپ هجرد نآ ات راک يروآراب

 تیافک وا شاعم لئاسو ِدیلوتزاب و دیلوت يارب و ییاهنتهب وا ِدوخ ياقب و یگدنز

 دوجوم يزیامت ًاساسا و ؛يدازام شزرا هن و دوب دوجوم يدازام راک هن هاگنآ ،دنک

 رابهب شاییازفاشزرا و یبایشزرا زا هچنآ و راک ییاناوت شزرا نایم دوبیمن

 راک روآراب يورین زا ینیعم حطس زا دازام شزرا و دازام راک ناکما نیاربانب .دمآیم

 يزیچ دزاسیم رداق ار راک ییاناوت هک ،يروآراب يورین زا یحطس ،دنکیم تمیزع

 ِیگدنز دنیآرف ِيدنمزاین نیمأت زا رتارف یحطس رد و دنیرفآزاب دوخ شزرا زا رتشیب

 و تمیزع يهطقن هک يايروآراب زا هبترم نیا ،يروآراب نیا هتبلا و .دنک دیلوت ،دوخ

 راک رد ،میدید مود يهتکن رد هک هنوگنامه تسخن دیاب ،تسا طرششیپ

 هباثمهب يروآراب نیا هک دوشیم بجوم رما نیمه و دشاب دوجوم يزرواشک

 زا ،يزرواشک رد ،اجنیا .دوش رادیدپ تعیبطِ روآراب يورین ای تعیبط تبهوم
 و تسبراک هار زا یناسنا راک يورین ياقترا ــ یعیبط ياهورین ِيراکمه زاغآ نامه

 ضورفم راکدوخ يهطبار یعون هباثمهب شماع داعبا رد ــ یعیبط ياهورین ِرامثتسا

                                                             
 وا هکییاج ،تسوا ي1861 ـ 1863 يهتشونتسد موس رتفد رد 106/051 ياههحفص سکرام روظنم  1
 راک تشرس« ِشخبریز ،»قلطم یفاضا شزرا« شخب( .دراد اهتارکویزیف هب مه ياهراشا ینمض روطهب
 )]17[ آ.م( )»یفاضا
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 ،هدرتسگ یسایقم رد و روتکافونام رد یعیبط ياهورین نیا زا هدافتسا .تسا مهارف و

 تفرشیپ زا ینیعم يهبترم .دیآیم مشچهب گرزب تعنص شرتسگ اب تسخن

 يانبم نوچمه رگید ياهنیمزرس رد هاوخ و يدوخ نیمزرس رد هاوخ ،يزرواشک

 و قلطم یفاضا شزرا ،طیارش نیا رد .دوشیم رادیدپ هیامرس ِيریگياپ و شیادیپ

 دشوکیم 1 ،ناناکوب ار هتکن نیا( .دنوشیم هارمه و ماگنهمه یبسن یفاضا شزرا

 هک عوضوم نیا تابثا يارب شالت اب ــ اهتارکویزیف تخسرس نافلاخم زا یکی ــ

 نآ طرششیپ و مدقم زین نردم يرهش تعنص شیادیپ رب يزرواشک شرتسگ

 ).دناشنب یسرک هب زین تیمسا .آ هیلع یتح ،تسا

 و شزرا هک تسا نیا رد یتارکویزیف ماظن ِیگژیو و تمظع هک اجنآ زا .مراهچ

 ،دنکیم جاتنتسا دیلوت زا تمیزع اب هکلب ،شدرگ زا تمیزع اب هن ار یفاضا شزرا

 رد هک دنکیم زاغآ دیلوت زا ياهخاش اب ریزگانهب ،یتسیلیتناکرم ـ یلوپ ماظن فالخرب

 اب ناسنا نیب هلدابم هن و تسا روصت لباق هلدابم و شدرگ زا لقتسم و ادج ساسا

 .دریگیم ضرفشیپ ار تعیبط و ناسنا يهلدابم طقف هکلب ،ناسنا

 

 

 

 

 

  :یتارکویزیف ماظن رد اهضقانت ـ 2[
                                                             
1 Buchanan 
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 ؛شاییاوژروب رهوگ و شایلادوئف يهتسوپ

 ]یفاضا شزرا نییبت رد یگرهچود

 

 .یتارکویزیف ماظن رد اهضقانت ،تساجنیا زا 

 یطیارش و ،يواکاو ار هنارادهیامرس دیلوت هک تسا یماظن نیتسخن ،تقیقح رد ،نیا

 ،دنکیم دیلوت هیامرس نآ بوچراچ رد و دوشیم دیلوت هیامرس نآ بوچراچ رد هک ار

 نیا ،رگید يوس زا .تسا هداهن شیامن هب دیلوت يهنادواج ِیعیبط نیناوق هباثمهب

 نیمز تیکلام يهطلس و مسیلادوئف ِییاوژروب ِدیلوتزاب یعون نوچمه رتشیب ماظن

 مئاق وحنهب تسخن اهنآ ياضف رد هیامرس هک يایتعنص ياهرهپس ؛دسریم رظنهب

 دئاز فرِص ییاههدئاز و راک زا »دلومان« ییاههخاش نوچمه رتشیب ،دیوپیم تاذهب

 هیامرس شیوپ و شیادیپ طرش نیتسخن .دنوشیم رادیدپ يزرواشک ›ِدیلوت رهپس‹ رب

 ــ راکِ طرش هنیرید نیا ــ نیمزِ نتفرگرارق ور ای ور ،راک زا نیمز تیکلام ییادج

 ربارب رد ،هژیو ياهقبط رایتخا و تسد رد یتردق ،شیوخهب مئاق یتردق هباثمهب

 یقیقح ِرادهیامرس نوچمه نیمز کلام ییامنزاب نیا رد ورنیا زا .تسا دازآ رگراک

 رد مسیلادوئف ،بیترت نیا هب .دازام ِراک يهدننکفرصت ماقم رد ینعی ،دوشیم رادیدپ

 يزرواشک هک هنوگنامه ؛دوشیم نییبت و دیلوتزاب ییاوژروب دیلوت 1 تأیه و هراوق

 ــ هنارادهیامرسِ دیلوت ًارصحنم نآ رد هک دوشیم حیرشت دیلوت زا ياهخاش هباثمهب

 ِيراگناییاوژروب اب ،نینچنیا .تسا هدش هدومنزاب ــ یفاضا شزرا دیلوت ینعی

 ،دومنارف نیا .دباییم یلادوئف 2 يدومنارف زین ییاوژروب يهعماج ،مسیلادوئف

 و رالاسردپ يهدروخلاس يوباریم نایمنآ زا ،هِِنک رتکد ِهاوخاوه ناگدازبیجن

                                                             
1 sub specie 
2 Schein 
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 ینعی ،یتارکویزیف ماظنِ رگید |VI-227| يهدرکرس دزن .تفیرف ار ،هدافاُرپ
 هباثمهب ار دوخ یتارکویزیف ماظن و دوشیم دیدپان رسارس ،دومنارف نیا ،وگروت
 ،ددرونیمرد ار یلادوئف يهعماج ياهزرم و اضف هک ینیون ِيرادهیامرس يهعماج

 ،نآ رد هک ینارود رد ییاوژروب يهعماج اب تسا رظانتم درکیور نیا .دنکیم نایامن

 زا .دروآیمرب رس نآ زا و دلسگیم ار یلادوئف يهناماس ياهزرم ییاوژروب يهعماج

 ،دنراد هطلس نآ رب نازرواشک هک ینیمزرس ،تسا هسنارف تمیزع يهطقن ورنیمه

 .تسا نادرونایرد و ناناگرزاب ،نارگتعنص يهرطیس ریز ینیمزرس هک ناتسلگنا هن

 ،هک وس نیا هب و ؛دنراد شدرگ ›رهپس‹ يوسهب ور اههاگن زین اجنیا هک تسا یهیدب

 ،رادروخرب شزرا زا ـ لوپ ›انامه‹ ـ یعامتجا ماع راک نایب هباثمهب تسخن لوصحم

 رب هکلب ،شزراِ لکشِ رس رب هن زونه هلئسم هک مادام ،ورنیمه زا .دوشیم ،الاک و

 ِندش تسدهب تسد زا جتنم ِدوس زین اجنیا رد ،تسا ییازفاشزرا و شزرا ِرادقم ِرس

 اما .تسا حرطم ،دوبهدرک شفیصوت تراوتسا هک یبسنِ دوس نامه ینعی ،تیکلام

 دیاب هاگنآ ،دوش تابثا دیلوت ِرهپس ِدوخ رد یفاضا شزرا شنیرفآ دشاب رارق رگا

 شدرگ ›رهپس‹ زا لقتسم ار دوخ نآ رد هک تشگزاب راک زا ياهتشر هب تسخن

 هک دنکیم هولج ینیمزرس رد راکتبا نیا لیلد نیمههب .يزرواشک انامه ،دنایامنیم

 ياهنوگهب اهتارکویزیف راکفا اب دنواشیوخ ياههدیا .تسا مکاح نآ رب يزرواشک

 رد ياهزادنا اتً الثم ؛دنوشیم تفای اهنآ رب مدقم و یمیدق ناگدنسیون دزن هدنکارپ

 یماظن هب اهتارکویزیف دزن تسخن راکفا نیا 1 .تربلیگآوب دزن هسنارف ِدوخ

 .دنوشیم لدب زاسنارود

 ناکما نیرتریذپانیشوپمشچ هب ،دزم زا ياهنیمک هب شایگدنز هک يزرواشک رگراک

 نیا و دنکیم دیلوتزاب ،ریذپانبانتجا ِلقادح نیا زا رتشیب يزیچ تسا هتسباو ،اقب
                                                             
1 Boisguillbert 
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 ِناکلام يوس زا هک تسا يایفاضا شزرا ،تسا نیمز تنار ،رتشیب ›ِرادقم‹

 رد‹ ،نیاربانب .دوشیم بحاصت ،تعیبط ِناکلام انامه ،راک یلصا و ياهیاپ طیارش

 دیلوتزاب يارب هک يراک نامز زا رتینالوط رگراک :›کی‹ هک دوشیمن هتفگ ›اجنیا

 دنیرفآیم هک یشزرا ،ورنیا زا ›:ود‹ ؛دنکیم راک ،دراد ترورض شراک ییاناوت

 دهدیم لیوحت وا هک يراک ای ›:هس‹ ؛تسا شراک ییاناوت شزرا زا رتگرزب

 هتفگ‹ هکلب ،دنکیم تفایرد دزمراک لکش رد هک تسا يراک رادقم زا رتگرزب

 ،دنکیم فرصم دیلوت نیح رد وا هک يایفرصم ياهشزرا عومجم ›:دوشیم

 يدازام ،هار نیا زا و دنیرفآیم هک يایفرصم ياهشزرا عومجم زا تسا رتکچوک

 هک درکیم راک ینامز تدم نامه طقف رگا .دنامیم ياجرب یفرصم ياهشزرا زا

 اجنیا رد .دنامیمن یقاب يرگید زیچ ،دوب مزال وا ِدوخ راک ییاناوت دیلوتزاب يارب

 یط دزاسیم رداق ار وا نیمز ِيروآراب هک دریگیم رارق هتکن نیا يور طقف زکرمت

 زا رتشیب ،دوشیم هتفرگ ضرفشیپ ،مولعم ینامز تدم ناونعهب هک ،شراکهنازور

 نیا نیاربانب .دنک دیلوت ،دراد زاین تایح يهمادا و ›یصخش‹ فرصم يارب هچنآ

 و روضح يهطساوهب هک دوشیم رادیدپ تعیبطِ تبهوم هباثمهب دازام ِشزرا
 ــ تاناویح زا يرامُش ،ناهایگ يهناد ــ راومادنا ِداوم زا نیعم ياهدوت شایهارمه

 يوس زا .دنک لدب راومادنا داوم هب ار يرتشیبِ راومادناریغ داوم دزاسیم رداق ار راک

 ماقم رد نیمز کلام هک دوشیم هتفرگ ضرفشیپ یهیدب يرما نوچمه ،رگید

ِ راک ییاناوت ›ياهب‹ وا .دریگ رارق رگراک يور ای ور ›و دشاب هدامآ و رضاح‹ رادهیامرس

 طقف هن شیازِا رد و دزادرپیم ،دنکیم هضرع رادهیامرس هب الاک هباثمهب هک ار رگراک

 زین ار راک ِییاناوت نیا ِییازفاشزرا لصاح هکلب ،ار ›اهب نیا ،ینعی‹ نآ زرامه
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 راک ینیع طیارش ›ِیگدیلسگ نتشیوخ زا و‹ یگناگیب ،هلدابم نیا رد .دنکیم بحاصت

 بابرا ،تمیزع يهطقن .دناهدش هتفرگ ضرفشیپ راک ییاناوتِ دوخ ینیع طیارش و

 ماقم رد ،دراذگیم هنحص هب اپ رادهیامرس ماقم رد وا اما ،دوشیم مالعا لادوئف

 .دراذگیم رگراک رایتخا رد راک يازِا رد هک تسا ییاهالاک يهدنرادً افرص هکیسک

 هب ار زرامه نیا يارو يدازام هکلب ،دوخ زرامه اهنت هن راک نیا ِییازفاشزرا

 الاک هباثمهب طقف ار راک ییاناوت ›ياهب‹ رادهیامرس اریز ،دنادرگیمزاب رادهیامرس

 ای .دوشیم رهاظ دازآ ِرگراک ربارب رد اهالاک ِکلام هباثمهب ،رادهیامرس .دزادرپیم

 ،زین رظنم نیا زا .تسا رادهیامرس ساسا رد نیمز کلام نیا ،›رگید ترابعهب‹

ِ نیداینب طرش نیمز تیکلام زا و نیمز زا رگراک ِندیلسگ ،یتارکویزیف ماظن ِتقیقح

|VI-228| تسا هیامرس دیلوت و هنارادهیامرس ِدیلوت. 

 وسکی زا :هک ›ضقانت نیاً الثم .دنراکشآ‹ اهضقانت ماظن نیمه رد نیاربانب

 فرصت هژیوهب و دنکیم فیرعت هناگیب راک فرصت ِیجنایم هب ار یفاضا شزرا

 هن ›رگید يوس زا‹ اما ،دهدیم حیضوت اهالاک يهلدابم يانبم رب ار هناگیب راک

 ار یفاضا شزرا هن و دنادیم یعامتجا راک زا یلکش ار معا روطهب شزرا

 و دنکیم یقلت ،هدام کی طقف ،یفرصم شزرا ًافرص ار شزرا هکلب ،یفاضا ِراک

 يهدام ینیعم رادقم يازِا رد هک دنادیم تعیبط تبهوم طقف ار یفاضا شزرا

 ــ نیمز تنار وسکی زا .دهدیم سپ ار راک زا يرتگرزب بتارمهب رادقم ،راومادنا

 دروآیمردهب شایلادوئف يهتسوپ زا ار ــ نیمز تیکلام ِیعقاو ِيداصتقا لکش انامه

 نیمه رگید يوس زا .دهدیم لیلقت راک ِدزمتسد يارو ،فرِص ِیفاضا شزرا هب و

 اب هطبار زا ،هعماج زا هن و ،تعیبط زا تمیزع اب یلادوئف ياهویش هب ار یفاضا شزرا

 شزرا رد شزرا ِدوخ ›وسکی زا‹ .دنکیم جاتنتسا ›یعامتجا ي‹هدوارم زا هن و نیمز
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 هچنآ رگید يوس زا .دوشیم لحنم ›يدام یمسج ای‹ هدام انامه ،فرِص ِیفرصم

 زا يدازام ًافرص ،تسا تیمک ًافرص تسوا يهقالع و هجوت دروم هدام نیمه رد

 تبسن انامه ،هدشفرصم و یفرصم ياهشزرا يارو ،هدشدیلوت ِیفرصم ياهشزرا

 هک تساهنآ فرِص ياهلدابم شزرا ،رگیدکی اب یفرصم ياهشزرا فرِص ّیمک

 .دوشیم هصالخ راک نامز رد رخآرس

 هدروآرب رس یلادوئف يهعماج زا هک دناهنارادهیامرس دیلوت ياهضقانت ،اهنیا يهمه

 زونه هک ياهعماج ؛دنکیم لیوأت ییاوژروب ینابزهب کنیا ار هعماج نیا ِدوخ و تسا

 نورد زا تسخن هک تسا هفسلف دننامه ،نیا ؛تسا هتفاین ار شاهژیودوخِ لکش

 زا و درک ناریو ار دوخيدوخهب نید وسکی زا اما ،دیوارت نورب یهاگآ ِینید لکش

 هتفایلالحنا ِینید ياضف نیا رد ،هدشینامرآِ رهپس نیا ردً اباجیا ]دوخ[ رگید يوس

 .دمآرد شبنج هب ،هشیدنا رد

 ِییامندنمهوکش ،دندروآ لمعهب دوخ اهتارکویزیف هک زین ییاهجاتنتسا رد نیاربانب

 لدب هنارادهیامرس دیلوت دییأت و ›نآ‹ ِيداصتقا یفن هب نیمز ِتیکلام ِيرهاظ

 رگید نخس هب ای دنوشیم عضو نیمز تنار رب اهتایلام يهمه وسکی زا .دوشیم

 بالقنا ِيراذگنوناق هک یمادقا ،دریگیم رارق تایلام ِعضو ِعوضوم نیمز تیکلام

 1 ییودراکیر يهتفایماوق و نردم داصتقا يهجیتن و تشاد ار شماجنا دصق هسنارف

 شزرا هناگی نیمز تنار اریز ›ــ‹ ،نیمز تنار رب تایلام لک صیصخت اب .تسا

 قیرط زا طقف ،دمآردِ رگید ياهلکش يهمه رب نتسبتایلام نیاربانب و تسا یفاضا
                                                             

 ناج ،لیم زمیج يهدنریگربرد هک ياهقلح ،تسا لاکیدار ياهییودراکیر هب اجنیا رد سکرام يهراشا  1
 ار اهنآ ،ودراکیر يهیرظن زا اهنآ یلمع ياهجاتنتسا .تسا هیلوبِرش ،ینیعم دح ات و چیدلیه ،لیم تراوتُسا
 هب ًاضعب ای لماک روطهب نیمز دندرکیم داهنشیپ اهنآ ؛دش نومنهر نیمز رب یصوصخ تیکلام در يوسهب
 نیا 26 دلج( یفاضا شزرا ياههیرظن باتک مود دلج هب دینک هاگن هرابنیا رد .دیآرد ییاوژروب تلود تیکلام
 هب سکرام يهمان ًاتیاهن و 171 ص يراج باتک نیمه و ،458 ص ،اههتشونتسد مود شخب ،)هعومجم
 )]18[ آ.م( .)1881 نئوژ 20 خیرات هب هگروز
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 و رابنایز يداصتقا ظاحلهب يریسم زا طقف ورنیا زا و تسار هار ندز رود

 اهتایلام ›ــ‹ دنکیم تایلام لومشم ار نیمز تیکلام ،دیلوت يهدنرادزاب ياهویشهب

 و دوشیم هاتوک تعنص ِدوخ زا یتلود ياههلخادم يهمه تسد بیترت نیا هب و

 دومناو نینچ اهمادقا نیا .دنوشیم دازآ یتلود ياههلخادم يهمه دربتسد زا اهنیا

 رد هکلب ،تعنص عفانم رطاخهب هن و دنانیمز نیکلام حالص و دوس هب هک دنوشیم

 ›راعش‹ :تسا دنویپ و رتسب نیمه رد .دنوشیم لامعِا نیمز تیکلام تعفنم ياتسار

 يهمه ياحما ،زرم و دسیبِ دازآ تباقر .1 هدوارم ِيدازآ ،يداصتقاِ لمع ِيدازآ

 يزیچ تعنص هک اجنآ زا .تعنص تمدخ رد ،هریغ و تاراصحنا ،تلود ياههلخادم

 زا ،تسا هداهن شرایتخا رد يزرواشک هک ار ییاهشزرا طقف هکلب ،دنیرفآیمن

 هباثمهب هکلب ،دیازفایمن ینیون شزرا اهنآ رب و دنکیم لدب رگید یلکشهب یلکش

 سپ رگید یلکش رد ،دناهتفرگ رارق شرایتخا رد هک ار ییاهشزرا طقف ،زرامه

 یسیدرگدِ دنیآرف نیا هکنیا زا درک لابقتسا دیاب هک تسا یهیدب ،نیاربانب ،دهدیم

 زا طقف نیا و ؛دربب شیپ ار شراک هویش نیرتهدوسآ هب و نآ رد لالتخا داجیا نودب

 دوخ لاحهب هنارادهیامرس دیلوت هک قیرط نیا زا ینعی ،تسا نکمم دازآ تباقر هار

 رب هدشانب يهقلطم تنطلس زا ییاوژروب يهعماج ییاهر ،بیترت نیا هب .دوش هداهناو

 یلادوئف نارادنیمز عفانم ياتسار رد دناوتیم طقف یلادوئف يهعماج ياههناریو

 نارادهیامرس هب و دنتسه دوخ ِيزودناتورث يهشیدنا رد طقف هک دریذپ تروص

|VI-229| ناکلام عفانم ياتسار رد ینارادهیامرس طقف نارادهیامرس .دناهدش لدب 

                                                             
1  Laissez faire, Laissez allerراذگب :یظفللاتحت يانعم( هدوارمِ يدازآ ،يداصتقا لمع يدازآ ؛ 
 .تسا يداصتقا زرم و دحیب ِيدازآ تساوخ يهدننکنایب و یتارکویزیف يراعش .)دنورب راذگب ،دننکب
 نیاربانب ،دوشیم میظنت یعیبط نیناوق يهلیسوهب يداصتقا ِیگدنز هک دننکیم لالدتسا هنوگنیا اهتارکویزیف
 نیزاوم اب تلودِ يزادناتسد ؛دنک يراددوخ اهنآ میظنت و يداصتقا ياهدنور رد هلخادم هنوگ ره زا دیاب تلود
 عفانم رب تسا قبطنم یلاربیل ِيداصتقا تسایس يهتساوخ .تسا رابنایز هکلب ،هدوهیب طقف هن شاهدننکدودحم
 )]19[ آ.م( .شرتسگ هب ورِ يرادهیامرس
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 ینارادهیامرس ار اهنآ ،رتهتفرشیپِ داصتقا ›ِملع‹ هک هنوگ نامههب تسرد ،دنانیمز

 .دنزیم اج رگراک يهقبط عفانم ياتسار رد

 راثآ رشان 1رید نژوا ياقآ ]ًالثم[ ،نردم نانادداصتقا هک دید ناوتیم نیاربانب

 ›ماظن‹ كدنا هزادنا هچ ات ،اهنآ نوماریپ وا ِدوخ لادمبحاص رثا و اهتارکویزیف

 اهتارکویزیف يهژیو ماکحا اهنآ هنوگچ مینیبب هک هاگنآ ،دناهدیمهف ار یتارکویزیف

 اهنت هباثمهب نیمز تنار يهرابرد ،يزرواشک ِراک ِيراصحنا ِندوبروآراب يهرابرد

 یب ،ار دیلوت ماظن رد نیمز ناکلام يهتسجرب هاگیاج يهرابرد ›و‹ ،یفاضا شزرا

 تباقر زا عافد رد ناشهینایب اب یفداصت يوحنهب طقف و یقطنم راتسویپ هنوگچیه

 .دناهدرک هارمه هنارادهیامرس دیلوت اب و گرزب تعنصِ نیداینب لصا اب انامه ،دازآ

 نحل دننامه ًاقیقد ،ماظن نیا ِیلادوئف ِدومنارف هنوگچ دیمهف ناوتیم ماگنهمه

 هب ار لادوئف نابابرا زا ياهدوت دناهدوب ریزگان ،يرگنشور يهنابآمفارشا

 ماظن ِندرکانب ساسا رد شاهیعاد هک دننک لدب یماظن ناگدنرتسگ و نارگشیاتس

 .دوب یلادوئف ماظن ياههناریو رب ییاوژروب دیلوت

 

 

 .هِنِک دزن هعماج يهقبط هس ـ 3[

 يواکاو رصانع :وگروت يوس زا یتارکویزیف يروئت ِرگید دربشیپ

 ]يرادهیامرس تابسانم زا يرتفرژ 

                                                             
1 Euge`ne Daire 
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 تابثا يارب هاگ و حیضوت يارب هاگ ،اهدرواتفگ زا ياهریجنز هب میزادرپیم کنیا

 زا تلم ،»يداصتقا يولبات يواکاو« رد هِِنکِ دوخ دزن .دمآ ناشحرش هک ییاهمکح

 :دوشیم لیکشت نادنورهش يهقبط 3

 نورتس يهقبط و نیمز ناکلام يهقبط« ،)يزرواشک نارگراک( »دلوم يهقبط«

 .)».دنراد لاغتشا يزرواشک زا ریغ ییاهراک و تامدخ هب هک ینادنورهش يهمه(

 .)58 ص ،1شخب ،1846 سیراپ ،رید نژوا شیاریو ،»نارگید و اهتارکویزیف«(

 يزرواشک نارگراک طقف ،دنیرفآیم یفاضا شزرا هک ياهقبط ،دلوم يهقبط ماقم رد

 نورتس هک ناکلام يهقبط نیا تیمها نیاربانب .نیمز ناکلام هن ،دنوشیم رادیدپ

 شزرا نیا هک تسین ورنآ زا ،تسا »یفاضا شزرا« يهدننایامن هک ارچ ،تسین

 شیوخ فرصتهب ار نآ هک تسورنآ زا ًارصحنم هکلب ،دنیرفآیم ار یفاضا

 .دروآیمرد

 و اجنیا زین 1 تعیبط بان تمعن وا دزن .تسا ›اهتارکویزیف‹ نیرتهتفرشیپ زا وگروت

 شیب هک يرگراک يدوجو ترورض هوالعب ؛دوشیم هدنایامن دازام راک هباثمهب اجنآ

 طیارش زا رگراک ِندشهدنک اب ،دهدیم رمث ،تسا مزال شدزمراک يارب هچنآ زا

 نیمه اب هک ياهقبط کلمیام هباثمهب دیلوت طیارش نیمه ِییورایور زین و ،دیلوت

 .]دوشیم حیرشت[ ،دنکیم هلماعم رگراک اب ناکما

 راک نیا هک تسا نیا ،تسا دلوم يزرواشک راک طقف ارچ هکنیا يارب لیلد نیتسخن

 .تسا رگید ياهراک يهمه لقتسم ماجنا طرششیپ و یعیبط يهدولاش

                                                             
1 pur don de la nature 
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 ییاتمه يهبترم هعماج ياضعا نایم هدشعیزوت ياهراک فیدر رد )شرگراک( راک«

 تلاح رد رگراک هک تسا ینوگانوگ ياهراک فیدر رد ،... دراد ›رگید ياهراک اب‹

 يارب هک تسا یمزال راک ،دادیم ماجنا نوگانوگ ياهزاین ياضرا يارب دیاب ،دارفنا

 يالاو هاگیاج ِرس رب اجنیا هلئسم .دریگیم هدهعهب ییاذغ داوم ِندروآ تسدهب

 ،شراک هچنآ ... .تسا یعیبط ترورضِ رس رب هکلب ،تسین یناسنا تمارک ای فرش

 نوریب نیمز زا ،تسا يرورض شایصخش ياهزاین نیمأت يارب هچنآ يارو

 رد هعماج ِرگید ياضعا يهمه هک تسا ییاهدزم عبنم هناگی يهدنزاس ،دشکیم

 نیا رد هک ییاهب اب کنیا هعماج ياضعا .دننکیم تفایرد ناشراک يازِا رد و هلدابم

 قیرطنیا زا و دنرخیم ار زرواشک تالوصحم دوخ يهبونهب ،دناهدرک تفایرد هلدابم

 .دناهدرک تفایرد ًالبق هک دننادرگیمزاب وا هب )هدام بلاق رد( ار يزیچ نامه ًاقیقد

 نوماریپ یتالمأت«( ».راک عون ود نیا ِنیب |VI-230| نیداینب تسا يزیامت نیا

 شخب ،»رید« شیاریو اب راثآ هعومجم ،وگروت ،)1766( »تورث عیزوت يهدولاش

 )10 ،9 ص ،1844 سیراپ ،1

 شدرگ زا یفاضا شزرا ؟دریگیم همشچرس اجک زا و هنوگچ یفاضا شزرا سپ

 ششزرا رب انب لوصحم .دنکیم ققحتم نآ رد ار دوخ اما ،دریگیمن همشچرس

 اما .تسین شزرا هب تبسن يدازام ،تمیق .ششزرا زا رتالاب هن ،دوشیم هتخورف

 ار یفاضا شزرا هدنشورف ،دوشیم هتخورف ششزرا رب انب لوصحم هک ورنآ زاً اقیقد

 ،دشورفیم وا هک یشزرا هک تسا نکمم لیلد نیا هب طقف رما نیا .دنکیم ققحتم

 رد ،هدنشورف لوصحم هک ورنیا زا ای ،تسا هدرکن شتخادرپ یمامت هب دوخ

 نیزگیاج يزرامه ›ِرادقم‹ اب ای هدشن تخادرپ هک تسا یشزرا زا یئزج يهدنریگرب

 ار يزیچ وا .دیآیم شیپ يزرواشک راک رد هک تسا یتلاح نیا و ؛تسا هدشن

 هباثمهب تسخن ار هدشنيرادیرخ ءزج نیا وگروت .تسا هدیرخن هک دشورفیم
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 بان ِتبهوم نیا هک دید میهاوخ اما .دنکیم یفرعم تعیبط بان تبهوم
 زا هک دباییم یسیدرگد ینارگراکِ دازامِ راک هب ،یناهنپ ياهنوگهب و وا دزن ،تعیبط

 يزرواشک تالوصحم ›دبلاک‹ رد ار نآ وا و تسا هدشن يرادیرخ نیمزِ کلام يوس

 .دشورفیم

 ،دنکیم دیلوت شیاهزاین زا رتارف و رتشیب رگزربِ راک هکنآ ضحم هب«
 زا رتارف و رتشیب ،بان ياهدیده نوچمه وا هب تعیبط هک 1 ،دازام نیا اب دناوتیم

 نیا .درخب ار هعماجِ رگید ياضعاِ راک ،تسا هتشاد ینازرا شیاهتمحز ِدزم
 ،سکعرب ؛دنروآیم تسدهب ار ناششاعم لئاسو طقف وا هب ناشراک شورف اب دارفا

 هک دروآیم گنچهب زین سرتسد رد و تاذهب مئاق یتورث ،دازام نیا رب هوالع رگزرب

 تسا ییاهتورث يهمشچرس هناگی وا نیاربانب .دشورفیم اما ،هدیرخن ارنآ

 یسک هناگی وا اریز ،دنباییم تایح هعماج ياهراک يهمه ،نآ ِشدرگ رثا رد هک

 ».دنکیم دیلوت شراک ِدزم زا رتارف و رتشیب يزیچ شراک هک تسا

 .)11 ص ،نامه(

 تسا یشزرا هک ›دوشیم راکشآ‹ یفاضا شزرا رهوگ ًالوا ،درکیور نیتسخن نیا رد

 و دشاب هداد شیازِا رد يزرامه هدنشورف هکنآیب ،دباییم ققحت شورف رد هک

 یفاضا شزرا نیا ً،ایناث ،اما .هدشانتخادرپ شزرا .دشاب هدیرخ ار نآ هکنآیب

 رد ؛2 راک ِدزمراک يارو يدازام ،دوشیم هدیمهف تعیبط بان تبهوم نوچمه

 رد دناوتیم رگراک هک تسا تعیبط يروآراب هب هتسباو تعیبط تبهوم ،ساسا

 زا رتشیب ،تسا يرورض شراک ییاناوت دیلوتزاب يارب هچنآ زا رتشیب شراکهنازور
                                                             

 ،زیچان يانعم هب رتشیب هک هدش هدافتسا superflu يهژاو زا يوسنارف نابزهب درواتفگ ِیلصا نتم رد‹  1
 تسا هدرک همجرت )Überschuß( دازام هب ار نآ یناملآ مجرتم .تسا دئاز و يرورضریغ ،یشوپمشچ لباق
 ).اف .م( ›.میاهدرک يوریپ یناملآ يهمجرت زا ام .دراد يرظن نومضم اب يرتشیب يراگزاس هک

2 salaire du travail 



36 
 

 لوصحم لک ،درکیور نیتسخن نیا رد .دنک دیلوت ،تسوا دزمراک لماح هچنآ

 میسقت شخب ود هب راک ِلوصحم نیا و .دیآیمرد رگراک ِدوخ فرصت هب ناکامک

 رگراک نوچمه دوخ ربارب رد وا :دهدیم لیکشت ار دزمراک تسخن شخب .دوشیم

 شراک ِییاناوت دیلوتزاب يارب هک ار لوصحم زا یشخب هک دوشیم رادیدپ يریگبدزم

 زا رتشیب هک مود شخب .دنکیم تفایرد ،تسا يرورض شیاقب و شاعم يارب و

 .دزاسیم ار یفاضا شزرا و تسا تعیبط تبهوم ،تسا نآ زا رتارف و رادقم نیا

 دوشیم راکشآ تقدهب ینامز ،تعیبط ِبان تبهوم نیا ،یفاضا شزرا نیا تشرس

 دزمراک ،لوصحم ِشخب ودره و تسین دوجوم رگید 1 افکدوخ ِکلام طرششیپ هک

 و ریگبدزمِ رگراک بیصن یکی ،دنوشیم نوگانوگ تاقبط بیصن ،یفاضا شزرا و

 .کلام بیصن يرگید

 ،روتکافونام رد هاوخ ،ریگبدزم ِنارگراک يهقبط ِيریگلکش و شیادیپ يارب نیاربانب

 هباثمهب ناراکروتکافونام يهمه تسخن يهلهو رد ›و‹ ــ ،يزرواشک ِدوخ رد هاوخ

 طیارش دیاب ــ دنوشیم رادیدپ نیمز ناکلام ِریگبدزم ِنارگراک هباثمهب ،ناریگبدزم

 هباثم هب نیمزِ دوخ هک تسا نیا ییادج نیا يهدولاش و دنوش ادج راک ییاناوت زا راک

ِ رگید شخب هکنانچ ،دوش رادیدپ هعماج ›ياضعا‹ زا یشخب ِیصوصخ تیکلام

 .دنامب رانکرب شراک ِییازفاشزرا و یبایشزرا ِینیع طرش زا هعماج ›ياضعا‹

 نیمز يور هکیسک زا نیمز کلام هک درادن یترورض ،نارود نیا ياههزاغآ رد«

 اشوک ِناسنا ره هکینامز ینعی ،نیزاغآ ياههرود نآ رد ... دشاب زیامتم دنکیم راک

 تسناوتیمن سکچیه |VI-231| ،دروآیم تسدهب تساوخیم هک نیمز هزادنا ره

 ره ًاتیاهن اما ... دشابهتشاد رگید درف يارب ندرکراک يارب ياهزیگنا و لیلد

                                                             
1 proprie´taire cultivateur 
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 تسد دوخ يارب یکلمیام هب دنتسناوتن هک اهنآ و ؛تفای ار شبحاص نیمز زا هعطق

 نوچمه ــ ار ناشناوزاب ِراک هک دنتشادن نیا زج رگید ياهراچ تسخن ،دنبای

 ،مالک کی رد ای 1 ،نادنمرازفا يهقبط ،ینعی( »ناریگبدزم يهقبط تمدخ

 رگزرب ِنارادنیمز ِدیلوت دازام يازِا رد« )دنتسین يزرواشک ِرگراک هک ینارگراک

 .)12 ص( ».دننک هلدابم

 تسناوتیم ،درکیم شراک بیصن نیمز هک یهجوت لباق دازام اب نیمز کلام

 هار زا هک اهنآ يارب اریز ؛دننک راک شنیمز يور ات دزادرپب ›يدزم‹ رگید دارفا هب«

 ای قیرطنیا زا ار ناشدزمتسد هک دوب هیوسلایلع ،دننکیم یگدنز ناشراک ِدزمتسد

 نیمز رب تیکلام نیاربانب .دننک نیمأت يرگید تیلاعف ره قیرط زا

 ... دش مه ادج يدوزهب و دشیم ادج نیمز يور راک زا تسیابیم
 راک دزم يازِا رد هک ینارگتشک شود رب نیمز يور راک ِراب نداهن ،نیمز ناکلام

 ِراک و هیامرس يهطبار هک تسا قیرطنیا زا ،)13 ص( ».دنزاغآیم ار دننکیم

 اب نراقمً اقیقد ،میهافم نیا ِندشدراو .دنوشیم يزرواشک ِ›رهپس‹ ِدوخ دراو يدزم

 كاخ رب تیکلام هژیوهب ــ راک طیارش رب تیکلام زا اهنآ زا يرامُش هک تسا ینامز

 .دنرادن رایتخا رد شورف يارب ناشراک زج زیچچیه و دناهدنام رانکرب ــ نیمز و

 ار شراک دیاب و دنک دیلوت ییالاک دناوتیمن رگید هک ریگبدزم رگراک يارب کنیا

 ،تسوا ِيرورض ِشاعم لئاسو ِزرامه هچنآ ینعی ،دزمراک زا ياهنیمک ،دشورفب

 .دوشیم لدب راک ِطیارش ِکلام و وا نیب هلدابم نوناق هب ًاترورض

 ،تسین رادروخرب شایشوکتخس و شناوزاب زج زیچچیه زا هک ياهداس رگراک«

 فطع رد ... دشورفب يرگید هب ار شراک دناوتب هکنآ رگم ،درادن رایتخا رد زیچچیه
                                                             
1 La classe des artisans 
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 مه رجنم هشیمه ،تقیقح رد و ــ دوش رجنم اجنآ هب عضو دیاب ،راک عون ره هب

 شاعم ياربً اترورض هک دوش دودحم يرادقم نامه هب رگراک دزم هک ــ دوشیم

 .)10 ص ،اجنامه( ».دراد زاین نآ هب دوخ

 ،يدزم ِراک ِدورو ضحمهب

 يهلیسو يهدنریگربرد هک یشخب :دوشیم میسقت شخب ود هب نیمز لوصحم«

 يهدنزاس و وا دزم يهدنهدلیکشت ینعی ،تسوا يدیاع و يزرواشک رگراک شاعم

 يهیقب ؛دنک راک کلام نیمز يور دناوتب وا ات دنیآ مهارف دیاب هک تسا یطیارش

 ياهیده نوچمه نیمز هک تسا ياهدمآگنچارف و لقتسم شخب نآ ،لوصحم

 اطعا ،تسا رگراک ِتمحز يازِاهبام هک يدزم زا رتارف و اهتخادرپشیپ يارو ،بان

 نودب دناوتیم کلام و تسوا ِدمآرد ای کلام مهس يهدنهدلیکشت ،نیا و ؛دنکیم

 ».ددنب راکهب ،تسا لیام هک وحن رههب ار نآ و دنک یگدنز نآ لَبِق زا ،ندرکراک

 .)14 ص(

 تعیبط هک دوشیم فیرعت ياهیده نوچمه کنیا ،تعیبط ِبان تبهوم نیا اما

 قلعت راک هب هک ياهیده هباثمهب ینعی ،تسا نیمز ِرگتشک هک دهدیم یسک هب

 هب راک هک يروآراب يورین ،نیمز يور هدشفرص ِراک ِروآراب يورین هباثمهب ؛دریگیم

 اما ،تسا رادروخرب نآ زا ،نیمز زا يروهرهب و تعیبطِ روآراب يورین زا هدافتسا عبت

 رد دازام ›ِلوصحم‹ نیاربانب .دوش روهرهب ورین نیا زا دناوتیم هک تسا راک اب طقف

 ــ فرصت هباثمهب هکلب ،»تعیبط يهیده« نوچمه رگید هن ،نیمز کلام تسد

 هدش رداق تعیبط يروآراب يرای هب هک دوشیم رادیدپ هناگیب راک ــ يازِاهبام ِنودب

 طیارش لیلدهب اما ،دنک دیلوت دوخ زاین دروم ِشاعم لئاسو زا رتارف يزیچ ،تسا

 شراک لوصحم زا هک تسا نآ هب دیقم و دودحم ،يدزم ِراک ماقم رد شايدوجو



39 
 

 نآ هب ًاترورض شیگدنز ياقب و ظفح يارب هک دروآ تسدهب ار یمهس نامه« طقف

 ».تسا دنمزاین

 دزم ِتخادرپِ راک هب هک ار يدمآرد مه و دنکیم دیلوت ار دوخ دزم مه رگتشک«
 ِراک نودب ،نیمز کلام ... دیآیم ناریگبدزم ِرگید و نادنمرازفا يهقبطِ لک

 زا وا« ،)دربیمن ياهرهب تعیبط بان تبهوم زا ینعی( ».درادن چیه ،رگتشک

 ياهلیسو مه و دنکیم تفایرد ار دوخ شاعم لئاسو مه |VI-232| رگتشک

 یکتم ًافرص نیمز کلام هب رگتشک زاین ... رگید ِناریگبدزم ياهراک تخادرپ يارب

 .)15 ص ،اجنامه( ».نیناوق و اهدادرارق زا تسا جتنم و

 دوشیم یفرعم يزرواشک رگراک راک زا یشخب هباثمهب ًامیقتسم یفاضا شزرا اجنیا

 شلوصحم نیاربانب و دنکیم فرصت ییازِاهبام هنوگچیه نودب ارنآ نیمز کلام هک

 تسوگرات هجوت زکرم رد هچنآ کنیا .دشورفیم ،دشاب هدیرخً البق هکنآیب ،ار

 تالوصحم زا يدازام هکلب ،تسین راک ِنامز دوخ ای ،دوخيدوخهب ياهلدابم شزرا

 نیمز کلام رایتخا رد ،دوخ ِدزمراک ›ِزرامه‹ زا رتارف يزرواشک رگراک ِراک هک تسا

 هتفایتیئیش ِراک نامز زا يرادقم ًافرص هک تالوصحم زا يدازام نامه ؛دراذگیم

 ناگیار روطهب ،دنکیم راک شدزمراک دیلوتزاب يارب هکینامز رب هوالع وا و تسا

 .دنکیم راک زین نیمز کلام يارب

 راک بوچراچ رد ،ار یفاضا شزرا اهتارکویزیف هنوگچ هک مینیبیم نیاربانب

 ریگبدزم ِرگراک لوصحم هباثمهب ار نآ هنوگچ و دنمهفیم یتسردهب ،يزرواشک
 صخشم لکش رد ،راک نیمهِ دوخ زا ناشتفایرد هک دنچره ،دننکیم تفایرد

 .تسا یفرصم ياهشزرا رگنایامن هک تسا يراک
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 و نهر« ــ يزرواشک رد هنارادهیامرس رامثتسا وگرات هک دش روآدای دیاب هیشاح رد

 هک دنکیم فیصوت »اهشور نایم رد شور نیرترب« نوچمه ار ــ »نیمز يهراجا

 ».دشاب ینغ دوخ يهبون هب و شیپاشیپ هک تسا ینیمز دوجو هب لوکوم اما«

 .)21 ص ،اجنامه(

 دیلوت رهپس هب شدرگ رهپس زا راذگ زا یکاح یفاضا شزرا هب تبسن درکیور نیا{

 ياهلدابم زا هکلب ،الاک اب الاک يهلدابم زاً افرص هن یفاضا شزرا جاتنتسا ینعی .تسا

 .دریگیم تروص نارگراک و راک ِطیارشِ کلام نیب دیلوت بوچراچ رد شیپاشیپ هک

 و دنریگیم رارق رگیدکی يور رد ور الاک ناگدنراد ماقم رد اهنآ زین اجنیا رد

 }.تسین هلدابم زا لقتسم يدیلوت هب طونم يورچیههب ›ناشهطبار‹

 ترجا ای دزمراک هک ]دنتسه[ ینازادرپدزمراک نیمز ناکلام یتارکویزیف ماظن رد{

 .دنزادرپیم ار تعنصِ رگید ياههخاش يهمه رد ناراکروتکافونام و نارگراک

 مه و ناگدننکتموکح مه :ای‹ .ار ناربنامرف مه و ناهدنامرف مه ،نیاربانب

 }.1 ›ناگدنوشتموکح

 :دنکیم يواکاو لیذ وحنهب ار راک طیارش وگرات

 هتشاد رایتخا رد ار شیاهرازبا شیپاشیپ دیاب رگراک ،راک زا یهاوخلد يهخاش ره رد«

 نیا دیاب وا ؛دشاب رادروخرب ،تسوا يهیامراک هک داوم زا یفکم يرادقم زا و دشاب

 نیمأت ار شیگدنز دناوتب ،شتالوصحم شورف نامز ات هک دشاب هتشاد ار ناکما

 .)34 ص( ».دنک

                                                             
1 gouvernants und gouverne´s 
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 ِضرفهب طقف راک هک ار یطیارش يهمه انامه ،ار 1 اهزیرشیپ نیا يهمه

 نیمز ،ار راک دنیآرف ياهطرششیپ ینعی ،تسا ماجناِ لباق اهنآ ِندوبمهارف
 :دراذگیم رایتخا رد ناگیار روطهب اودب

 ره رب مدقم هک دراذگیم رایتخا رد ار ییاهزیرشیپ يهیامتسد نیتسخن نیمز«

 ياهرازبا و ؛ار هریغ و تاناویح ،اهیهام ،اههویم ینعی ،»دنانیمز يور راک هنوگ

ِ دیلوت قیرط زا هک ،یلها تاناویح و اهگنس ،ناتخرد يهخاش تروصهب ار رگید

 ،ریش« :›بلاق‹ رد ،دنراد هنالاس تالوصحم نآ رب هوالع و دنوشیم ریثکت لثم

 يهیلوا داوم ،اهلگنج زا هدمآ تسدهبِ بوچ رانک رد هک يرگید داوم و تسوپ ،مشپ

 .)34 ص( ».دنزاسیم ار یتعنص تالوصحم

 يوس زا هک دبای ترورض هکنآ ضحمهب ،راک ياهزیرشیپ نیا ،راک طیارش نیا

 لدب هیامرس هب ،دنریگ رارق رگراک رایتخا رد زیرشیپ هباثمهب یموس صخش
 ییاناوت زج زیچچیه زا رگراک هک دهدیم خر ياهظحل نآ رد ًاقیقد نیا و ؛دنوشیم

 .تسین رادروخرب شراک

 شناتسد راک هب طقف و طقف هعماج زا یگرزب شخب هک یلاحرد«

 و تسخن ،دندرکیم یگدنز ناشدزم هار زا هکیناسک تسیابیم ،دوب هتسباو

 دننک مهارف ار یماخ داوم هکنیا يارب هاوخ ،دننک تفایرد يزیچ شیپاشیپ
 ناشیگدنز هب ،دزم تخادرپ نامز ات دنناوتب هکنآ يارب هاوخ ،دننک راک نآ يور هک

 .)38 ،37 صص( ».دنهد همادا

|VI-233| دمانیم »هدشهتشابناِ كرحتم ياهشزرا« ار »اههیامرس« وگروت 

 و هنازور ›رادنیمز‹ رگزرب ای نیمز کلام ،نیزاغآ ياههرود رد .)38 ص ،نامه(
                                                             
1 avances 
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 رد ،هچراپ ِناگدنفاب يارب ًالثم ،مزال داوم و دزادرپیم ار اهدزمراک میقتسم روطهب

 دنیآرف نیا تابث و رتگرزب ياهزیرشیپ ،تعنص يهعسوت اب .دراذگیم اهنآ رایتخا

 نیمأت اههیامرس ناکلام يوس زا سپ نیا زا طیارش نیا .دنباییم ترورض راک

 ار ناشدوس و اهزیرشیپ يهمه ،ناشتالوصحم شورف اب دیاب اهنآ .دوشیم

 هک یغلبم اب دوبیم ربارب دیاب ›شورف غلبم لک و‹ دندروآیم تسدهب هرابود

 ،دندوب هدرک نیمز و کلم دیرخ فرص ار نآ هک رگا ،دروآیم تسد هب ناشلوپ

 دوس نامه هب طقف ناشيدیاع رگا نوچ ؛ناشیگدنز نارذگ يارب یغلبم يهوالعب

 چیهیب  و دنرخب ینیمز هعطق ،هیامرس نامه اب دنتسناوتیم نامگیب ،دوب دودحم

 .)39 ص( ».دننک یگدنز نیمز ای کلم نآ ياهدمآرد زا یشالت

 نارگراک و رادهیامرس ِنارادهاگنب هب« دوشیم میسقت زین یتعنص ِناریگبدزم يهقبط

 اهنآ .تسا ناگدننکنهر دننام نارادهاگنب نیا هاگیاج و راتفر .)39 ص( ».هداس

 .دنروآ تسدهب هرابود ار ناشیاهزیرشیپ يهمه نیزگیاج ،دوس رب هوالع دیاب زین

 ›لوصحم‹ ؛دوش رسک نیمز تالوصحم تمیق زا شیپاشیپ دیاب اهنیا يهمه«

 يهزاجا تباب نیمزبحاص هب یغلبم تخادرپ ِفرَص ،رگتشک تسد رد دازام

 نیا .تسا هدرک انب نآ يور ار شهاگنب رگتشک هک دوشیم ینیمز زا هدافتسا

 اریز ؛تسا ›هتفر رد جرخ‹ صلاخ لوصحم و نیمز کلام دمآرد ،نهر يهرهب

 اهزیرشیپ عاونا يهمه ِتشگرب لداعم هک یغلبم زرم ات ،دروآیم رابهب نیمز هچنآ

 دمآرد هباثمهب دناوتیمن زونه ،تسا هدمآ تسدهب هار نیا زا هک تسا يدوس زین و

 رگا هکارچ ؛تسا راک و تشکِ یتشگرب ياههنیزه طقف هکلب ،دوش یقلت
 فرص ار ششالت و لام هکنیا زا دوب رذحرب ،تفاییمن تسد غلبم نیا هب رگتشک

 .)40 ص ،اجنامه( ».دنک رگیدِ دارفا ياههعرزم تشک
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 :ماجنارس

 لیکشت نکراک ِتاقبط يهدشزادناسپ ياهدوس زا ياهزادنا ات اههیامرس هتبلا«

 يهمه اریز ــ ،تسا نیمز هشیمه اهدوس نیا هاگتساخ هک اجنآ زا اما ؛دنوشیم

ِ دیلوت زا یشان هک ییاههنیزه هار زا ای دنوشیم تخادرپ دمآرد قیرط زا ای ،اهنآ

 ای ،تسا نیمزً امامت ،دمآرد دننام زین اههیامرس هاگتساخ هک تسا نشور ــ دندمآرد

 زا ییاهشخب نآ تشابنا زج دنتسین يزیچ اهنآ هک تسا راکشآ ،رتهب ترابعهب

 نآ رد هک ییاهنآ ای دمآرد ِناکلام هک نیمز يهلیسوهب هدشدیلوت ياهشزرا

 ناشیاهزاین فرص ار نآ هکنآیب ،دنراذگب يرانک هب هنالاس دنناوتیم ،دناکیرش

 .)66 ص( ».دننک

 ،تسا یفاضا شزرا يهدنزاس هناگی نیمز تنار ›اهتارکویزیف دید زا‹ هک اجنآ زا

 هچنآ .دریگب همشچرس نیمز تنار زا طقف زین تشابنا ]هک[ تسا یقطنم ًالماک

 ناشیصخش مهس زا هدافتسا رد دیاب هک تسا ینادند ،دننکیم تشابنا نارادهیامرس

 ؛تسا هتفای صاصتخا اهنآ دوخ فرصم هب هک يدمآرد رب ینعی( دنراذگب رگج رب

 .)تسا نیمه دوس زا اهنآ كرد اریز

 دنوشیم هبساحم راک و تشک ياههنیزه رامُش رد رگتشک مهس و دوس هک اجنآ زا

 زا شخب نیا ،دهدیم لیکشت ار نیمز کلام دمآرد ،نآ رب دازام ›غلبم‹ طقف و

 هداهن رانک عقاورد ــ دیلوت لماع هباثمهب نیاربانب و ــ راک و تشک ياههنیزه

 ،دنلئاق وا هاگیاج يارب هک یمارتحا يهمه مغرهب ،زین اهییودراکیر درکیور ؛دوشیم

 .تسا روطنیمه ًاقیقد
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 هب هژیوهب مه و 1مسیتربلوک اب لباقت هب دوب فوطعم مه ،یتارکویزیف ماظن دمآرب
 2.وال ِماظن یشاپورف لاجنج

 ]یتلوئاپ يوس زا هدام و شزرا ِيراگناناسکی ـ 4[

 

|VI-234| هک يراتسویپ و اهنآ ِيراگناناسکی اسب ای هدام و شزرا ِنتفرگاجباج 

 نیا رد ،دوشیم طبترم ،اهتارکویزیف شرگن يهویش لک اب درکیور نیا ،نآ رد

 يارب یقیقح يهلیسو :دوشیم راکشآ ًالماک یتلوئاپ ودنانیدرف زا اهدرواتفگ

 داصتقا نوماریپ یتالمأت شاهتشون رد هک 4 يرِو هیلع هاگ( 3 هعماج یتخبشوخ

 دروم عبنم ؛اناکسوت لها یتلوئاپ( )دوب هتخات اهتارکویزیف هب )1771( یسایس

 :)5 متسیب شخب ،هراشا

                                                             
1  Colbertismus ربلوک یتسیلیتناکرم يداصتقا تسایس ناونع ـ مسیتربلوک ـ )Colbert( رد هسنارف رد 
 لومعم يداصتقا تسایس و یلام روما رد یتاررقم ،یلام روما لک سرزاب ناونعهب ربلوک .مهدراهچ یئول نارود
 زا یجراخ تراجت زا هژیو تیامح ،یتایلام ماظن ددجم ِیهدنامزاس نینچمه ،دندوب هقلطم تلود دوس هب هک درک
 قیرط زا یلخاد تراجت يایحا ،راحب ءاروام قطانم يارب يراجت يراصحنا ياهنمجنا يراذگناینب قیرط
 ینیع ظاحلهب مسیتربلوک .اهردنب و اههداج نتخاس زین و یتلود ياهروتکافونام سیسأت ،یکرمگ طباور لیهست
 رد هیامرس يهیلوا تشابنا رازبا تسایس نیا .درک لیهست ،دوب هار رد هک ار هنارادهیامرس يداصتقا يهویش
 شیب تلود يهدننکمیظنت و يرابجا نیزاوم هنوگنیا يرادهیامرس دیلوت يهویش تردق دشر اب هتبلا .دوب هسنارف
 لماک يدازآ يهبلاطم رد ار دوخ باتزاب ،تاریثأت نیا .دنتشاد يداصتقا يهعسوت رب هدنرادزاب يریثأت شیپ زا
 )]20[ ،آ ـ م( .تفای ،تلود يهلخادم نودب يداصتقا

2  Lausystem سیراپ رد یصوصخ یکناب 1716 لاس رد وال ناج یسیلگنا رادکناب و نادداصتقا ـ 
 ققحت ددص رد کناب نیا يرایهب وا .دش لیدبت تلود ›يزکرم‹ کناب هب 1718 لاس رد هک درک سیسأت
 ار روشک تورث هناوتشپ نودب ياهسانکسا راشتنا اب دناوتیم تلود ،نآ ساسا رب هک دوب یچوپ رسارس ياهدیا
 يروآعمج ار يزلف لوپ نامزمه اهنآ يازِا رد و درک پاچ يذغاک ِلوپ زرم و دحیب وال کناب .دهد شیازفا
 ،دش رجنم ياهتخانشان نامزنآ ات ِ يزابهتفس هب و دمآ دیدپ سروب رازاب رد ینامیپ و رُپ ِیشالک قیرطنیا زا .درک
 روشک زا جراخ هب وال .دش تسکشرو ًالماک وال »ماظن« نآ اب هارمه و یتلود کناب 1720 لاس رد ماجنارس ات
 )]21[ ،آ ـ م( .تخیرگ

3 I Veri mezzi di render felici de Societa` 
4 Verri 
5 Custodi, Parte Moderna 
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 شیپ یتعنص دیلوت رد زگره هن« ،دنانیمز لوصحم هک »يداوم زا يریثکت نینچ«

 طقف ای دهدیم لکش هدام هب طقف یتعنص دیلوت .تسا نکممً اساسا هن و تسا هدمآ

 رد اما .دوشیمن هدیرفآ يزیچ تعنص هار زا لیلد نیمههب ؛دنکیم ضوع ار شلکش

ِ دیلوت نیا .تسا دلوم سپ ،دهدیم لکش هدام هب تعنص هک دنیوگیم نم هب خساپ

 نیا اما .مرادن تفلاخم دصق ،دنیوگب راذگب .تسا لکش ِدیلوت هکلب ،تسین هدام

 ... جرخ زج تسین يزیچ سکعرب هکلب ،تسین تورث شنیرفآ راک
 تروص يزرواشک رد طقف هک ار یعقاو دیلوت نوماریپ شهوژپ یسایس داصتقا

 دنکیم ریثکت ار یتالوصحم و داوم هک تسا يزرواشک دیلوت طقف اریز ›ــ‹ دریگیم

 دوخ شهوژپ ياتسیاربارب هب ار نآ و دریگیم ضرفشیپ ›ــ‹ دناتورث يهدنزاس هک

 راک اهنآ يور ات درخیم يزرواشک دیلوت زا ار شماخ داوم تعنص ... دنکیم لدب

 ،دهدیم لکش ماخ داوم نیا هب طقف ــ میتفگ هک هنوگنامه ــ یتعنص راک ؛دنک

 هب« .)197 ،196 صص( ».دنکیم ناشریثکت هن و دیازفایم اهنآ هب يزیچ هن اما

 ار اهنآ وا ؛دنک ایهم راهن امش يارب اهنآ زا هک دییوگب و دیهدب دوخن يرادقم زپشآ

 هک يرادقم نامه هب اما ،دراذگیم زیم يور و دنکیم هدامآ و دزپیم یبوخهب

 رد ار اهنآ ات دیهدب نابغاب هب ار دوخن رادقم نیمه سکعرب .تسا هدرک تفایرد

 هب ار یتفایرد دوخن رادقمِ ربارب راهچ مکتسد وا ،دیسر ارف هک شنامز ؛دراکب نیمز

 يهطساوهب اهزیچ« .)197 ص( ».تسا یقیقح ِدیلوت هناگی نیا .دنادرگیمزاب امش

 يهجیتن اهالاک ِشزراِ شیازفا ای شزرا نیاربانب .دنباییم ار ناششزرا اهناسنا زاین

 و رس ات« .)198 ص( ».تسا نکراکِ دارفا ياههنیزه هکلب ،تسین یتعنص راک

 روشک جراخ و لخاد رسارس رد تعرسهب ،دوشیم ادیپ ياهزات روتکافونام يهلک

 عیرس یلیخ ناناگرزاب و نارگتعنص رب تباقرِ راشف !گنردیب و ؛دوشیم شخپ
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 ماخ داوم شزرا يهلیسوهب ... هک یتمیق ،دهدیم شهاک شتسرد حطس هب ار تمیق

 .)205 ،204 صص( ».دوشیم نییعت نارگراک ِيرادهگن ياههنیزه و

 

 ]تیمسا دزن یتارکویزیف ›يهشیدنا‹ رصانع ـ 5[

 

 رد دیلوت رد یعیبط ياهورین تسبراک يزرواشک رد ،تعنص ياههخاش نایم رد

 تعنص رد اهورین نیا تسبراک .گرزب رایسب تسا یلماع هلحرم نیتسخن نامه

 رادومن اراکشآ ار دوخ تعنص نیا يهعسوت يالاب لحارم رد تسخن روتکافونام

 اب رظانتم شرگن زونه وا هک دید ناوتیم تیمسا .آ زا درواتفگ نیا رد .دنکیم

 ناوتیم و دنادیم ربتعم ار یتارکویزیف ِهاگن نیاربانب و گرزب تعنص رب مدقم نارود

 .درک هدهاشم ار نردم تعنص رظنم زا وا هب ودراکیر خساپ

|VI-235| للع و تعیبط نوماریپ یشهوژپ«[ باتک مجنپ لصف ،مود دلج رد 

 :دیوگیم نیمز ِتنار هب فطع رد تیمسا .آ ]»اهتلم تورث

 يهمه ِینیزگیاج ای رسک زا سپ هک تسا يزیچ ،تسا تعیبط ِرثا ›تنار‹ نیا«

 ›تنار‹ نیا .دنامیم ياجرب ،درک یقلت ناسنا رثا ار اهنآ ناوتیم هک ییاهزیچ

 چیه .تسا لوصحمِ لکِ موسکی زا رتشیب بلغا و مراهچکی زا رتمک تردنهب

 دیلوتزاب نینچ دناوتیمن ،دوش فرص روتکافونام رد هک دلومِ راک زا يربارب رادقم

 شقن ،تسا چیه تعیبط شقن روتکافونام رد .دوش بجوم ار یگرزب

 رظنرد ینالماع ییاناوت اب بسانت رد دیاب هشیمه دیلوتزاب و ؛زیچهمه ناسنا
 ».دنراد هدهعرب ار دیلوتزاب هک ،دوش هتفرگ
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 باتک[ 62 و 61 تاحفص تشاددای ،1819 مود تساریو رد ودراکیر هرابنیا رد

 :دوشیم روآدای ]»اهتایلام و یسایس داصتقا لوصا نوماریپ«

 هک بآ و داب يورین ایآ ؟دنکیمن کمک اهناسنا هب تعیبط روتکافونام رد ایآ«

 راشف ؟دناچیه ،دنایناریتشک تمدخ رد و دنرادیماو تکرحهب ار ام ياهنیشام

 ،دنهدیم ار روآتفگش ياهنیشام زا هدافتسا يهزاجا امهب هک راخب يورین و رفسمتا

 و مرن رد امرگ تاریثأت زا میرادن دصق هزات ؟دنتسین تعیبط ياهدادعتسا زا

 .مینک تبحص ریمخت و يزیمآگنر ياهدنیآرف رد اوه يهیزجت زا ،اهزلف ندرکبوذ

 روطهب و یتسدهداشگ اب تعیبط نآ رد هک درک روصت ناوتیمن ار يروتکافونام چیه

 ».دنکن کمک ناسنا هب ناگیار

 رظنرد تنار زا يرسک هباثمهب طقف ار دوس اهتارکویزیف هک هرابنیا رد ›و‹

 :دنریگیم

 نآ شخب کی هک دنیوگیم روت هعطق کی تمیق يهرابردً الثم ،اهتارکویزیف«

 کی بیج زاً افرص شرگید شخب و تسا هدرک فرصم رگراک هک تسا ینامه طقف

 نوماریپ یشهوژپ«( ».تسا هتفر يرگید ِمدآ بیج هب« }نیمز کلام ینعی{ »مدآ
 ریخا عافد دروم ،دنرامشیم مرتحم ار فرصم ترورض و اضاقت تشرس هک یلوصا

 .)96 ص ،1821 ندنل ،»نارگید و سوتلام ياقآ

 هیامرس تشابنا هکنیا رب ینبم ،وا ناوریپ و تیمسا .آ هاگدید ِتمیزع يهطقن

 شرگن نامه ،تسا رادهیامرس تعانق و زادناسپ و كاسما نویدم

 زا هک دننکیم فیرعت يدمآرد طقف ار )هرهب مامضنا هب( دوس هک تساهتارکویزیف

 اعدا نینچ دنناوتیم لیلد نیا هب اهتارکویزیف اما .دوشیم فرصم رادهیامرس يوس
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 ِعورشم حالطصاب و يداصتقا ،یقیقح يهمشچرس ار نیمز ِتنار طقف هک دننک

 .دننکیم یقلت تشابنا

 يزیچ شراک هک تسا یسک هناگی« ،يزرواشک رگراک ینعی ،»وا« :دیوگیم وگروت

 .)11 ص ،اجنامه ،وگروت( ».دنکیم دیلوت نآ زا رتارف و راک ِدزم زا رتشیب

 .دوشیم هبساحم راک ِدزمراک اب ًالماک اجنیا رد دوس نیاربانب

|VI-236| »دمآرد« )شدوخ هب دوخِ دزمراک( »تخادرپزاب رب هوالع رگتشک ِ

 دیلوت يدمآرد چیه ًادبا دنمرازفا ِرگتعنص ،سکعرب ؛دنکیم دیلوت زین ار نیمز ِکلام

 هب نیمز هچنآ« .)16 ص ،اجنامه( ».يرگید يارب هن و شدوخ يارب هن ،دنکیمن

 هلصاحِ دوس زین و اهزیرشیپ ِعاونا يهمه اب لداعم هک یغلبم زرم ات ،دروآیم ناغمرا

 ياههنیزه طقف هکلب ،دوش یقلت دمآرد نوچمه دناوتیمن ،تسا نآ زا

 .)40 ص ،اجنامه( ».تسا راک و تشک يهتشگزاب

 :139 ص ،1839 لسکورب ،»یسایس داصتقا خیرات« رد ،یکنالب .آ

 ًافرص نیمز تشک رد هدشفرصِ راک ]هک دندوب رظن نیا رب اهتارکویزیف[«

 راک ِنامزتدم رد دوخ یگدنز ياقب و ظفح يارب رگراک هک دنکیمن دیلوت ردقنامه

 هک دنکیم دیلوت« )یفاضا شزرا( »شزرا زا مه يدازام هکلب ،دراد زاین

 ِلوصحم ار دازام نیا اهنآ .دوش هدوزفا دوجوم ْشیپاشیپ ِتورث يهدوت هب دناوتیم

 كرد يایفرصم ياهشزرا رکیپ رد ار یفاضا شزرا ،ینعی( »دندیمان صلاخ

 ًاترورض صلاخ ِلوصحم« .)تسا هدش ییامنزاب اهنآ رد یفاضا شزرا هک دننکیم

 هک دوب يدمآرد يهدنزاس وا ناتسد رد و تفرگیم قلعت نیمز کلام هب تسیابیم

ِ رگید ياههخاش صلاخ ِلوصحم ،کنیا .تشاد رارق وا رایتخا رد رگا و امایب و ًالماک
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 ناریگببجاوم همه اهنیا ؛نارگراک ،ناناگرزاب ،ناراکروتکافونام ؟دوب هچ دیلوت

 يهمه يهدننکعیزوت و ردتقم يهدننیرفآ هک يايزرواشک ِناریگبترجا« ،دندوب
 يهدنیامن 1 نویداصتقا ماظن رد اههورگ نیا راک تالوصحم .دوب تالوصحم

 ،اهنآِ راک ماجنا زا سپ هکنانچ ،دوب ناشراک نایرج رد ناشفرصم يارب يزرامه

 رگم ،دوب دوجوم نآ زا شیپ هک دنامیم یقاب ینامه ًاقلطم تورث لک عومجم

 ار شفرصم قح هکيزیچ رادقم نآ زا نیمز کلام ای رگراک هکنآ
 نیا هب .دندرکیم زادناسپ ینعی ،دنتشاذگیم رانک ار یمهس ،دنتشاد
 راک و درکیم دیلوت تورث هک دوب يراک هناگی نیمز يور هدشماجنا راک بیترت

 لک شیازفا راک نآ اریز ،دشیم یقلت نورتس ِراک ،رگید عیانص يهمه

 ».تشادن لابندهب ار هیامرس

 نیا .دننادیم یفاضا شزرا ِدیلوت ار هنارادهیامرس دیلوت رهوگ اهتارکویزیف نیاربانب(

 زا جتنمِ دوس لاطبا و راکنا زا سپ و .دنتشاد ار شانییبت يهیعاد هک دوب ياهدیدپ

 دیاب هک دوب ياهلئسم نیا ،یتسیلیتناکرم ماظن ›ِشورف زا جتنمِ دوس ای‹ يراذگاو

 .دندرکیم شلح

 زا دعب و ،دیرخ ار نآ دیاب لوپ ندروآ تسدهب يارب« :دیوگیم 2 هریویر الود هیسرِم

 لوپ بلاق رد ار یشزرا نامه طقف مدآ ؛تسین لبق زا رتدنمتورث مدآ ،دیرخ نیا

 الود هیسرِم( ».تسا هدرپس يرگید هب الاک بلاق رد هک تسا هدروآ تسدهب

 .)338 ص ،2 شخب »یسایس يهعماج نیداینب و یعیبط ماظن« ،هریویر

                                                             
 ،آ ـ م( .دندشیم هدیمان )Ökonomisten( نویداصتقا هسنارف رد اهتارکویزیف ،مهدزون يهدس يهنایم ات  1
]22[( 

2 Mercier de la Revie`re 
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 رد هک هنوگنامه ،شورف مه و تسا قداص دیرخ |VI-237| دروم رد مه نیا

 ياهالاک يهلدابم ینعی ،نآ يهجیتن هب ای الاک یسیدرگد ِرسارس يهجیتن هب فطع

 نیا شسرپ نیاربانب .دراد رابتعا ،اهزرامه يهلدابم انامه ،ناششزرا هب انب نوگانوگ

 ؟دیآیم اجک زا هیامرس رگید ترابعهب ؟دیآیم اجک زا یفاضا شزرا سپ هک تسا

 هک دوب نیا ناشياطخ .تشاد رارق اهتارکویزیف ياپِ شیپ هک دوب یلضعم نیا

 يور يرورپماد رد ای يزرواشک رد یعیبط ومن و دشر رثا رد هک ار هدام دایدزا

 .دنتفرگیم اجباج ياهلدابم شزرا شیازفا اب ،تسا زیامتم روتکافونام اب و دهدیم

 کی هب اهالاک يهمه یفرصم شزرا رگا و .دوب یفرصم شزرا ناشرظن يهدولاش

 يهدام ماع رما نآ ،دوش لیوحت و دبای لیلقت ــ نایبتکم يهتفگ هب ــ ماع رما

 يور يزرواشک رد طقف ضورفم لکش رد شدایدزا هک تسا هسفنیف ِیعیبط

 ).دهدیم

 ِزادناسپ يهیرظن یتسردهب ،تارکویزیف کی دوخ و تیمسا .آ مجرتم ،هینراگ .ژ
 هکنانچ ،روتکافونام هک دیوگیم طقف تسخن وا .دنکیم لیلحت و هیزجت ار اهنآ

 زا دناوتیم ًافرص ،دناهدش یعدم دیلوت ِعاونا يهمه يهراب رد اهتسیلیتناکرم
 هک قیرطنیا زا مهنآ ،دنک داجیا يایفاضا شزرا يراذگاو زا جتنمِ دوس قیرط

 ياهشزرا زا ياهزاتِ عیزوت طقف ینعی ،دشورفب ناششزرا زا رتالاب ار اهالاک

 .تسا هدیرفآ هک ییاهشزرا رب ياهدوزفا هن و هدشهدیرفآ شیپاشیپ

 زا ياهزات يهمشچرس ِرگشیاشگ هک ناراکروتکافونام و دنمرازفا ِنارگتعنص راک«

ً افرص و دوش روآدوس دعاسم يهلدابم هار زا دناوتیم طقف ،تسین تورث

 يارب ییاضتقا و ناکما هرابود رگا هک یشزرا ،دراد یبسن ًاصلاخ یشزرا

 زا( ».دوش رارکت دناوتیمن ،دیاین مهارف هلدابم هار زا شندشروآدوس



51 
 

 ،مجنپ شخب ،»للم تورث للع و تشرس نوماریپ ییاهشهوژپ« باتک يهمجرت

 1.)266 ص ،8021 سیراپ

 ،دننکیم دازآ ،دناهتخودنا هچنآ يارو هک ییاهشزرا ای دننکیم هک ییاهزادناسپ ای

 .دشاب هدمآ مهارف ناشفرصم زا یمهس ِنداهنرانک اب دیاب

 ِلک مجح رب يزیچ دناوتیمن ناراکروتکافونام و دنمرازفا ِنارگتعنص راک هتبلا«

 نارادهیامرس و ریگبدزم ِنارگراک هک ییاهزادناسپ زج دیازفایب هعماج تورث

 ».دننک ادا هعماج ِندشرتینغ رد یمهس دنناوتیم قیرطنیا زا اما ،دننکیم

 .)266 ص ،اجنامه(

 :رتشیب لیصفت اب و

 ینغ ار تلود ناشراک يهدروآرفِ دوخ قیرط زا يزرواشک شخب رد نارگراک«

 و اهزادناسپ قیرط زا طقف تراجت شخب و اهروتکافونام نارگراک اما ؛دنزاسیم

 ياعدا نیا .دنناسر يرای تلود ِندشینغ هب دنناوتیم فرصم زا یشوپمشچ جرخهب

 هک دسریم رظنهب روطنیا و دناهدرک حرط اهنآ هک تسا يزیامت دمآیپ نویداصتقا

 دناوتیمن ناراکروتکافونام و نادنمرازفا راک تقیقح رد .دشاب ریذپانهشقانم ًالماک

 شزرا ینعی ،ناشراک ِدوخ شزرا زج دیازفایب راک يهدام شزرا رب زیچ چیه

 روشک کی رد جیارِ دوس خرن رب انب دیاب راک نیا هک ییاهدوس و ناشياهدزمتسد

 ،دنشاب نیئاپ ای الاب هزادنا ره ،اهدزم نیا اما .دروآ رابهب |VI-238| نآ ای نیا يارب
 لباق و دراد ار شفرصم قح رگراک هک دنتسه يزیچ نامه اهنآ ؛دنراک ترجا

 يهرمث زا دناوتیم هک تسا فرصم اب طقف اریز ؛دنکب مه شفرصم هک تسا روصت

 نیمه هب ًاقیقد .تسوا ترجا لک يهدننایامنزاب عقاورد تذل نیا و دربب تذل شراک
                                                             

 نمرژ ینعی ،»مجرتم تاظحالم« يواح ،تیمسا .آ رثا ِيوسنارف يهمجرت لماش ،هینراگ نمرژ ،مجنپ دلج  1
 )]23[ ،آ ـ م( .تسا هینراگ
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 يهنازور فرصم هباثمهب ،دنشاب الاب ای نیئاپ هزادنا ره ،زین اهدوس بیترت
 اب ار شذذلت وا هک درک روصت ناوتیم هک تسا یعیبط و دنوشیم یقلت رادهیامرس

 رگا ــ ساسا نیا رب .دنک راگزاس ،تسا هدروآ ناغمرا هب شاهیامرس هک يدمآرد

 يارب دزمتسد يراج خرن رب انب هک دنکن یشوپمشچ یهافر زا ینیعم مهس زا رگراک

 شاهیامرس هک ار يدمآرد زا یشخب رادهیامرس رگا و تسوا ملسم قح ،شراک

 نایاپهب راک هکینامز ات ،نآ هچ و نیا هچ ــ دنکن زادناسپ هدروآ رابهب وا يارب

 رگا ،نیاربانب .دنکیم فرصم ،تسا هدروآ دیدپ راک نیا هک ار یشزرا يهمه ،دسرب

 شفرصم دنتسناوتیم و دنتشاد ار شفرصم قح هک ار يزیچ زا یشخب اهنآ

 ،دندرکیمن زادناسپ ،دنوش مهتم شاپ و تخیر و يراگنلو هب هکنآیب ،دننک
 شیپ هک دنامیم یقاب ینامه هعماج ِیعامتجا تورث مجح لک ناشراک نایاپ زا سپ

 لک نازیم هب هعماج تورث مجح لک ،دندرکیم زادناسپ رگا اما .دوب نآ زا

 هک تفگ ناوتیم قحهب ،هجیتن رد .درکیم دشر ،اهزادناسپ نیمه ِشزرا

 هعماج رد دوجوم تورث لک مجح تراجت شخب و اهروتکافونام رد نالغاش

 ،اجنامه( ».دنهد شیازفا دنناوتیم ناشكاسما و تعانق هار زا طقف ار

 .)264 ،263 صص

 هب تشابنا رب ینبم تیمسا .آ يهیرظن هک دنکیم دیکأت یتسردهب ًالماک هینراگ

 هب تدشهب تیمسا .آ( .تسا راوتسا یتارکویزیف يهدولاش نیمه رب زادناسپ یجنایم

 یگراکشآ هب ناوتیم ییاج رتمک ار هتکن نیا تابثا و دوب هدولآ یتارکویزیف يهیرظن

 :)یتارکویزیف ماظن هب شدقن ماگنههب زج ،دید

 :دیوگیم هینراگ

 قیرط زا طقف تراجت و روتکافونام هک دندوب یعدم ًاتیاهن نویداصتقا یتقو«

 ار نیمه ًاقیقد مه تیمسا ،دنهد شیازفا ار یلم تورث دنناوتیم اهزادناسپ
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 راک هب نتخادرپ ،تفاییمن شیازفا شیاهزادناسپ قیرط زا داصتقا رگا هک دیوگیم

 باتک( ».دشیمن رتگرزب زگره روشک کی يهیامرس و دوب هدوهیب یتعنص دیلوت

 نویداصتقا اب قباطم و قفاوم ًالماک يرظن تیمسا هجیتن رد« .)3 لصف ،مود

 .)270 ص ،اجنامه( ».دراد

 

 گرزبِ يزرواشک ناراداوه ماقم رد اهتارکویزیف ـ 6[

 ]هنارادهیامرس يهدولاش رب راوتسا و

 

|VI-239| و یتارکویزیف ›هاگدید‹ شرتسگ هک يایخیرات هطساویب طیارش تحت 

 :دسیونیم هدشدای ِراتسج نامه رد یکنالب .آ ،دندز نماد ار نآ دمآرب زین

 یقاب چیه ،دنتفرگ جوا 1)وال( »ِماظن یلاجنج ياضف رد هک ییاهشزرا يهمه زا«

 طقف ،تخیرن ورف نافوت نیا رد هچنآ .یگتسکشرو و لاصیتسا ،یناریو زج دنامن

 »رقف يهفسلف« رد زین ُندورپ ياقآ هک تسور نیمه زا{ ».دوب نیمز تیکلام

 }.دیایب رابتعا ِیپ رد نیمز تیکلام دهدیم هزاجا

 زا رابنیتسخن دیاش ــ اریز ،دوبهدش رتهب یتح ›نیمز ِتیکلام تیعقوم‹ شتیعقوم«

 ییالاب سایقم رد و هدش تسدهب تسد ›تیکلام‹ ــ وسنیا هب مسیلادوئف نارود

 ياهندش تسدهبتسد« :ینعی ،)138 ص ،اجنامه( ».دوب هدش میسقت

                                                             
 .]21[ هرامش سیوناپ هب .کن  1
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 زاغآ ار نیمز تیکلام ِندشهعطق هعطق ،دنتفرگ تروص ماظن ریثأت تحت هک تیکلام

 ینالوط ینارود هک يدمجنم تلاح نآ زا رابنیتسخن يارب نیمز تیکلام ... دندرک

 نآ ... دوب يزرواشک ِیقیقح ِيرادیب ،نیا .دمآ ردهب ،دوب هدرک ظفح یلادوئف ماظن رد

 ،137 صص( ».داتفایم شدرگ هب و دشیم اهر هدرم یناتسد دنب زا کنیا )نیمز(

138(. 

 رد هنارادهیامرس دیلوت ناهاوخ ،شناراداوه يهیقب و هِنِک دننامه تسرد ،وگروت
 :وگروت يهتفگ هب .تسه زین يزرواشک

 ماظن رب ینتبم و گرزب يزرواشک( »شور نیرتهزات نیا ... نیمز يهراجا و نهر«

 هک تسا ینیمز هب طونم و لوکوم اما ،تساهشور نیرتروآدوس زا« )نهر نردم

 .)21 ـ 16 صص ،اجنامه ،وگروت هب دینک هاگن( ».دشاب ینغ شیپاشیپ

 :»يزرواشک رب ینتبم یهاشداپ يداصتقا ماظن یلک لوصا« شرثا رد هِِنک و

 ياهيرادنهر رد ناکما دحرس ات دیاب دباییم صاصتخا هلغ تشک هب هک ینیمز«

 دروم )نارادهیامرس ینعی( »دنمتورث نازرواشک يوس زا هک دوش دحتم یگرزب

 يارب اههنیزه يزرواشک دیلوت گرزب ياههاگنب رد اریز ؛دریگیم رارق يرادربهرهب

 بتارمهب صلاخ لوصحم و دنرتمکً اتبسن اهجرَب و رتلزان اهنامتخاس ریمعت و ظفح

 .]97 ،96 صص[ ».تسا کچوک ياههاگنب زا رتگرزب

 ِراک ِيروآراب ِنتفرالاب هک دنکیم فارتعا ماگنهمه ،هدشدای ِدرواتفگ نامه رد هِنِک

 ِبحاص ای کلامِ دوسهب تسخن انامه ،تسا 1 »صلاخِ دمآرد«ِ دوسهب يزرواشک

 ِتاررقم و نیزاوم زا هکلب ،نیمز زا هن یفاضا شزرا یبسن شیازفا و ؛یفاضا شزرا

                                                             
1 revenu net 
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 وا اریز |VI-240| .دریگیم همشچرس راک ِيروآراب شیازفا ياتسار رد یعامتجا
 :دیوگیم اجنامه

 کمکهب هکيراک رد« }صلاخ لوصحمِ دوسهب ینعی{ »روآدوس زادناسپ ره«

 ».تسا مدرم دوسهب ،دریگب تروص دناوتیم هریغ و بآ يورین ،اهنیشام ،اهناویح

 .]97 ص[

 زا دراد يروصت )407 ص ،مود دلج ،اجنامه( هریویر ال ود هیسرِم ماگنهمه

 عاونا يهمه يارب وگروت میدید هکيزیچ نامه( روتکافونام رد یفاضا شزرا هکنیا

 رد .روتکافونام ِنارگراک ِراک هب تسا طوبرم ياهزادنا ات مکتسد )دنکیم حرط دیلوت

 :دهدیم ناوخارف ،هدشلقن ِشخب نامه

 يهناراتفیرف ِتالوصحم ِروک نارگشیاتس امش ،دیشکب ار ناتیاهناجیه نانع«

 ای رقف هچ رد دینیبب و دییاشگب ار ناتنامشچ ،دیوش روحسم هکنآ زا شیپ .تعنص

 تسیب لیدبت یتسدرت هک ینارگراک دننکیم یگدنز يایتسدگنت هچ رد مکتسد

 میظع شیازفا نیا زا یسک هچ ؛دنراد ار يرلات رازه یشزرا هب )Sou( وس

 نیا يهمشچرس ناشناتسد هکینانآ !ناه ؟دربیم دوس اهشزرا

 دشاب يرادشه ،نیابت نیا دیراذگب !هآ !دنرادن يربخ هافر زا ،تساهشزرا
 »!امش يارب

 

 

 .اهتارکویزیف ياههاگدید رد اهضقانت ـ 7[

 ]هسنارف بالقنا و اهتارکویزیف
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 .هقلطم تنطلس زا عافد رد هِنِک ،نایم نآ زا .نویداصتقا ماظن ِلک ياهضقانت

 ،تلود کی رد لباقتم ياهورین ماظن ... دشاب تردق هناگی دیاب ›مکاح‹ رهق«

 ناتسدورف بوکرس و ناگرزب نیب هقرفت يهناشن طقف یلباقت نینچ ؛تسا روآداسف

 .)]81 ص[ ،».... یلک لوصا« يهدشدای باتک رد( ».تسا

 :هریویر ال ود هیسرِم

 تحت یگدنز وا يارب ،دنک یگدنز هعماج رد تسا ناسنا تشونرس هک ورنآ زا«

 )281 ص ،1 دلج ،]اجنامه[( ».تسا ردقم ›مسیتوپسد‹ هقلطم دادبتسا ماظن

 اب بتکم نیمهً اقیقد و !وباریم ردپ !وباریم ود زیکرام ،»مدرم تسود« یتح کنیا و

 ياههلخادم يهمه و ار 2 مسیتربلوک 1 ،هدوارم يدازآ ،يداصتقا لمع يدازآ راعش

 زاجم ار تلود بتکم نیا .دنکفایم رودهب ار یندم يهعماج ششوک و راک رد تلود

 روکیپا هک هنوگنامه ،دهد همادا شیوخ تایحهب هعماج ياهذفنم رد طقف درادیم

 تیکلام ِيرادنپدنمهوکش 3 !تسنادیم زاجم ناهج ياهذفنم رد ار شنایادخ ِیگدنز

 صیصخت نیمز تنار هبً افرص اهتایلام هک دوشیم لدب تیعقاو نیا هبً المع نیمز

 حانج هک هنوگنامه ،تلود يوس زا نیمز تیکلام يزاجم يهرداصم ــ دنباییم

                                                             
 .]19[ يهرامش سیوناپ هب .کن  1
 .]20[ يهرامش سیوناپ هب .کن  2
 نیب ینایم ياهاضف رد ،اهایند ِخزرب رد نایادخ ،ناتساب نانوی فوسلیف ،روکیپا دید زا ـ روکیپا نایادخ  3
 )]24[ ،آ ـ م( .اهناسنا یگدنز رب هن و دنراد ناهیک رب يریثأت نیرتکچوک هن اهنآ ؛دننکیم یگدنز اهناهج
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 2 رِدور ضارتعا مغرهب ،هسنارف بالقنا 1 .›دندوب شراتساوخ‹ اهییودراکیر لاکیدار

 .تفریذپ ار یتایلام يهیرظن نیا ،نارگید و

 مغرهب ،اهتارکویزیف .تسا هسنارف بالقنا ربهار ،اوژروب ِلاکیدار ریزو ،وگروت ِدوخ
 شیپ فراعملاهرئادِ باحصا تسد رد تسد ناشیلادوئف ياهدومنارف يهمه

 3 .دنوریم

|VI-241| یتسدشیپ و هسنارف بالقنا ِیهیبنت تاررقم ینیبشیپ ددص رد وگروت 

 نامرف نیا( .درک لحنم ار اهفنص 1776 هیروف ِینوناق نامرف اب وا .دوب اهنآ رب

 رد نازرواشک ِيراگیب نینچمه وا ).دش هتفرگ سپزاب شراشتنا زا سپ هام هس

 صیصخت نیمز تنار هب درفهب رصحنم یتایلام دیشوک وا .درک خوسنم ار يزاسهداج

  4 .دهد

                                                             
 .]18[ يهرامش سیوناپ هب .کن  1

2 Roeder 
 رنه ،ینالقع مولع يارب« يوسنارف میظع ي»همانهژاو ای فراعملاهرئاد« ناگدننیرفآ ـ فراعملاهرئاد باحصا  3
 نیرتربتعم رثا فراعملاهرئاد .دش رشتنم دلج 28 رد 1772 ات 1751 ياهلاس يهلصاف رد هک ،»تعنص و
 نیا وا تیریدم تحت هک تشاد قلعت وردید هب نآ يهدمع شخب .دوب مهدجیه يهدس يوسنارف نارگنشور
 ناگدنسیون نایم رد .تشون ار فراعملاهرئاد ِلک روهشم راتفگشیپ هک ،ربمالاد هب روطنیمه و تفرگ لکش راک
 و سویتوله ،خابلوه زا ناوتیم ،دندوب فراعملاهرئاد ناراکمه نیرتروهشم زا هک نوگانوگ تالاقم رامشرُپ
 یتالاقم اب نوفوب ،رتلو و ویکستنوم رانک رد .دندوب نیون ياههدیا ناگدنیامن نیرتلاکیدار هک درب مان يرتمال
 رد ار یتارکویزیف ماظن وگروت و هِنِک .دندرک مهس يادا هفسلف نوماریپ كالیداک و یعیبط مولع ثحابم نوماریپ
 هک ،فراعملاهرئاد باحصا رثا .دوب وسور رثا »یسایس داصتقا« يهلاقم .دندومن هضرع يداصتقا/یسایس یتالاقم
 کیژولوئدیا یگدامآ رد ياهدننکنییعت مهس يادا يهدنیامن ،دندوب یتوافتم ياههاگدید يهدنیامن کی ره
 )]25[ ،آ ـ م( .تسا هسنارف بالقنا

 ،تسا هدمآ 241 يهحفص رد اههتشونتسد يهحفص نامه رد يدعب زارف هس زا سپ ،سیونتسد رد زارف نیا  4
 يدعب هن و یلبق زارف اب هن اریز ،تسا هدش ادج نتم ِيدعب و یلبق ياهزارف زا یقفا يهلصاف ِطخ ود اب اما
 اوتحم اب هکییاج ینعی ،سیونتسد 240 يهحفص ياهتنا هب ام تساریو رد نیاربانب .دراد میقتسم یطابترا
 )]26[ ،آ ـ م( .تسا هدش لقتنم ،دراد یعوضوم طابترا
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|VI-241| هب فطع رد اهتارکویزیف گرزب ِیگتسیاش هب رگید رابکی نیا زا سپ 

  1.تشگ میهاوخ زاب هیامرس يواکاو

 ياهژیو عون يروآراب نوهرم یفاضا شزرا )اهنآ رظن زا( :هراشا نیا طقف اجنیا رد

 نویدم دوخ يهبونهب هژیو ِيروآراب نیا ،لک رد و .يزرواشک راک ،تسا راک زا

 .تسا تعیبط

 ،دروآیم تسدهب یسک هچنآ .تسا یبسنً افرص یفاضا شزرا اهتسیلیتناکرم دزن

 ِناروهرهب نیب ناسون ای يراذگاو زا جتنمِ دوس ؛دهدیم شتسد زا رگید یسک

 يایفاضا شزرا عقاورد روشک کی لخاد رد هیامرس لک رظنم زا نیاربانب .نوگانوگ

 ياهروشک اب روشک کی يهطبار رد طقف یفاضا شزرا يریگلکش .دریگیمن لکش

 رگید ياهروشک هب تبسن يروشک هک يدازام و :دریذپ تروص دناوتیم رگید

 ًاقیقد اریز ،دوشیم هدومنزاب )يراجت ياهتخادرپ زارت رد( لوپ رد ،دنکیم ققحتم

 هاگدید نیا اب لباقت رد .تسا ياهلدابم شزرا ِتاذهب مئاق و یجنایمیب ِلکش لوپ

 ــ دنکیم راکنا ار قلطم ِیفاضا شزرا لیکشت عقاورد یتسیلیتناکرم ماظن اریز ــ

 :دنک نییبت ار ›یفاضا شزرا ینعی‹ ریخا دروم دهاوخیم یتارکویزیف ›ماظن‹

 ار يزرواشک ،تسا دنبياپ یفرصم شزرا هب هک اجنآ زا و .ار صلاخ لوصحم

 .دنادیم ›یفاضا شزرا‹ نآ يهدننیرفآ هناگی

 

 

 

                                                             
 )]27[ ،آ ـ م( >.دش هتخادرپ عوضوم نیا هب نیشیپ تاحفص رد<  1
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 اهتارکویزیف يهیرظن زا يزاسهوای ـ 8[

 ]عجترم ِیسورپ ،)Schmalz( ستلامِشا يوس زا 

 

 دزن ــ تسا رودهب رایسب وگروت زا هک ــ یتارکویزیف تاراهظا نیرتهنارسماخ زا یکی

 و دوب سورپ ِیهاشداپ يهنامرحم ياروش وضع هک دوشیم تفای ریپ ِستلامشِا

 :ًالثم .تشاد 1 یبیرفماوع رد يوق یمّش

 ار عورشم يهرهب ربارب ود« )نیمز کلام ،نیمز يهدننکنهر( »وا هب تعیبط یتقو«

 زا ار هرهب نیا ندیدزد ِیخاتسگ دوخهب یسک يدنسپلقع ِلیلد مادک هب ،دزادرپیم

 سیراپ ،1 دلج ،اورفوژ يرناه يهمجرت ،»یسایس داصتقا«( »؟دهدیم تعیبط

 2 .)9 ص ،1826

 )يهنیزه ای( فرصم هک دوشیم نایب نینچ اهتارکویزیف دزن دزمراک يهنیمک

 ستلامشِا ياقآ هک نانچنآ ای .دنکیم تفایرد هک يدزمراک اب تسا ربارب رگراک

 :)120 ص ،اجنامه( دنکیم نایب یلک روطهب ارنآ

 نیا هب قلعتم ِناسنا کی هچنآ اب تسا ربارب هفرح کی رد رگراک نیگنایم دزمتسد«

 ».دنکیم فرصم نیگنایم روطهب شراک نامز رد هفرح

                                                             
 ناگدنیامن رب مهدزون يهدس نیزاغآ ياهههد رد ناملآ رد یتلود تارادا هک دوب یمان »نابیرفماوع«  1
 رد ار ياهژیو نویسیمک خینِرتِم راکتبا هب ناملآ ناملراپ 1819 لاس رد .دندوب هداهن تارکمد ـ لاربیل ياههدیا
 )]28[ ،آ ـ م( .درک »نابیرفماوع تاکیرحت« نوماریپ شهوژپ رومأم ناملآ تالایا يهمه
 رد یتلود داصتقا يهزومآ« ناونع تحت 1818 لاس رد یناملآ نابزهب ستلامشِا باتک یلصا يهخسن  2
 )]29[ ،آ ـ م( .تفای راشتنا نیلرب رد ،مود و لوا شخب ،»یناملآ يهدازهاش کی هب ییاههمان
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 ياههرهب مه |VI-242| :تسا روشک دمآردِ رصنع هناگی نیمز ِتنار«

 زا ار نیمز ِتنار نیا لصاح طقف راک عاونا يهمه دزمتسد مه و اهيراذگهیامرس

 ،309 صص ،لوا دلج ،اجنامه ،ستلامشِا( ».دنراپسیم رگید تسدهب یتسد

310(. 

 يهمه ،نیمز ِتنار يهنالاس دیلوتزاب يارب شیورین و تیلباق ،نیمز ِنتسب راکهب«

 هب هکیماگنه« .)310 ص ،اجنامه( ».دزاسیم ار یلم تورث هک تسا يزیچنآ

 رب اهزیچ عاونا يهمه ِ�شزرا نیزاغآرس رصانع هک میدرگیمزاب ییاههدولاش

 تالوصحم شزرا زج تسین چیه شزرا نیا هک میریذپب دیاب ،دنراوتسا اهنآ

 ار ناشتمیق هارنیا زا و دیازفایم اهزیچ رب هزات یشزرا راک دنچره ،ینعی .تعیبط

 عمجلصاح زا تسا ترابع ًارصحنم و طقف تمیق نیا ای هزات ِشزرا نیا ،دربیم الاب

 اهنآ هب راک هک ياهزات لکش لیلدهب هک يایعیبط تالوصحم نآ يهمه شزرا

 رارق هدافتسا دروم يوحن رههب رگراک يوس زا ای هدش فرصم و دوبان ،تسا هداد

 .)313 ص ،اجنامه( ».دناهتفرگ

 دوشیم بجوم هک تسا يراک هناگی« )یعقاو ِيزرواشک راک ینعی( »راک عون نیا«

 ینیعم دحات دناوتیم هک تسا يراک هناگی نیاربانب ؛دوش هدیرفآ ياهزات يهرکیپ

 یتعنص راک ای يزاسهدامآ و شیاریپ هب هک اجنآ ات .دوش یقلت دلوم ِ›راک‹ هباثمهب

 ،تسا هدروآ ناغمرا هب تعیبط هک ییاههرکیپ هب طقف اهراک نیا ... تسا طوبرم

 .)16 ،15 صص ،اجنامه ،ستلامشِا( ».دنهدیم ياهزات لکش
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 ]اهتارکویزیف ياههفارخ هیلع ـ 9[

 

 صص 1 ،)1771 ،لوا پاچ( »یسایس داصتقا نوماریپ یتالمأت« :)ورتیپ( يِرو

21، 22: 

 یمومع نیناوق هچ ،دنشاب هدش هتسجرب ناسنا تسدهب هچ ،ناهیک تایلجت يهمه«

 مههب .دناهدام ِلکش رییغت طقف هکلب ،هزات ییاههدیرفآون هن ،کیزیف

 ماگنههب ناسنا نهذ هک دنتسه يرصانع هناگی نتسسگ مه زا و نتسویپ

 هکینامز ،بیترت نیمههب و ؛دنکیم فشک ون زا رابره ،دیلوتزابِ روصت ِيواکاو
 هکینامز یتح ای ،دنباییم یسیدرگد هلغ هب اهرازتشک رد بآ و اوه و نیمز

 زلف تارذ یخرب ای ،دوشیم لدب مشیربا هب ناسنا ِتسد يرایهب ياهرشح تاحشرت

 ،تورث و اهشزرا دیلوتزاب ،دنزاسب ار یبیج یتعاس هک دنیآیمرد مظن هب نانچ
 ».دنرادن يرگید لاور

 اهتارکویزیف :هوالعب

 شزرا اهنآ يهدیقعهب اریز« ،دنمانیم »نورتس ار روتکافونام ِنارگراک يهقبط«

 داوم ›ِشزرا‹ يهوالعب ماخ داوم ›شزرا‹ اب تسا ربارب روتکافونام تالوصحم

 ».دننکیم فرص دیلوت نامز رد روتکافونام نارگراک هک ياییاذغ

 .)25 ص ،اجنامه(

                                                             
1 t. XV, custodie, Part. Mod 
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|VI-243| اب لباقت رد نایئاتسور رادیاپ ِرقف هب ار هجوت يِرو ،سکعرب 

 :دیوگیم سپس و دنکیم بلج ناراکتعنص موادم ِندشدنمتورث

 تفایرد ›شلوصحم يازِا رد هک‹ یتمیق رد ،راکتعنص هک دنکیم تباث نیا«

 رتالاب ینیعم ءزج هکلب ،ار شفورصم ِفرصم ِنیزگیاج طقف هن دنکیم

 شزرا زا ياهزات تیمک ،ءزج نیا و ؛دروآیم تسدهب نآ يارو و نآ زا

 ِشزرا نیاربانب« )26 ص ،اجنامه( ».تسا هدش هدیرفآ هنالاس دیلوت رد هک تسا

 و ،زا رتالاب هک تسا یتعنص ای يزرواشک لوصحم تمیق زا یئزج نآ ،هدیرفآون

 نایرج رد هدشفرص ِيرورض ياههنیزه رگید و داوم ِنیزاغآ ِشزرا يارو

 رگراک فراصم و رذب ›ِشزرا‹ دیاب يزرواشک رد .دراد رارق ،لدبت و لیدبت

 فراصم و ماخ داوم ›ِشزرا‹ ،روتکافونام رد لاونم نیمههب و دنوش رسک يزرواشک

 نامه اب تسا ربارب هنالاس يهدیرفآون ِنیون ِشزرا رادقم و ؛روتکافونام رگراک

 .)27 ،26 صص ،اجنامه( ».دنامیم ياجرب هک ياهیقب
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]موس لصف[  

تیمسا .آ )پ  

]تیمسا دزن شزرا نیعت ود ـ 1[  

 

 زا ار نیگنایم دزم ،دنايروآدای يهتسیاش هک ینانادداصتقا نایم رد ،تیمسا .آ

 .دمانیم دزمراک یعیبط تمیق ار نآ و دریذپیم اهتارکویزیف

 يارب مکتسد دیاب شدزم و دنک یگدنز شراک زا دناوتب دیاب هشیمه یناسنا ره«

 زا‹ رتگرزب يرادقم ًاتدمع تسیابیم دزم .دشاب یفاک شایگدنز ياقب و ظفح

 هب و دهد لیکشت ياهداوناخ تشادیمن ناکما رگراک هنرگو ،دشاب ›روکذم يهزادنا

 همادا دوخ یتسه هب لسن کی هباثمهب تسناوتیمن رگراک يهگرج بیترت نیا

 دلج ،]1802 سیراپ ،»للم تورث للع و تشرس نوماریپ ییاهشهوژپ«[( ».دهد

 .)136 ص ،تشه لصف ،1

 رگراکِ دوخ بیصن راکِ روآراب ياهورین دشر هک تسا ضرتعم ًادیکا تیمسا .آ

 ندنل ،كالککم شیاریو ،متشه لصف ،لوا دلج( دسیونیم واً الثم .دوشیمن

1828(: 

 ِلاوحا و عاضوا نآ رد .دهدیم لکش ار راک دزم ای یعیبط ترجا راک لوصحم«

 هیامرس ِندشههوبنا رب مه و كاخ و نیمز فرصت رب مه هک ینیزاغآرس
 و دراد دوجو يرادنیمزِ بابرا هن .دراد قلعت رگراک هب راک لوصحم لک ،تسا مدقم
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 ماود یلاوحا و عاضوا نینچ رگا .دوش کیرش وا اب ریزگانهب هک يرازگراک هن

 يهجیتن هک ،شیاهورینِ يروآراب شیازفا يهمه اب ،راک دزم ،تفاییم

 ».دندشیم رتنازرا كدنا كدنا اهزیچ يهمه .تفریم الاب ،دوب راک میسقت

 ناشدیلوتزاب يارب راک یکچوک رادقم دنمزاین هک ییاهزیچ نآ يهمه ،مکتسد{

 }.دندشیم رتنازرا مه ًاعقاو ،تقیقح رد هکلب ،»ًالامتحا« طقف هن ،دنتسه

 ییاهالاک طیارش نیا رد هک اجنآ زا و ؛دندشیم دیلوت يرتمک راک رادقم اب اهنآ«

 دشیم ،دنوشیم هلدابم رگیدکی يازِا رد ،دناهدش دیلوت راک زا يربارب رادقم اب هک

 و عاضوا نیا اما ... دیرخ ،راک زا يرتمک رادقم لوصحم اب |VI-244| زین ار اهنآ
 شراک لوصحم لک فرصت زا تسناوتیم رگراک نآ رد هک نیزاغآرس ِلاوحا

 ،دروآ ماود یهاتوک يههرب زا شیب تسناوتن ،دشاب دنسرخ و لاحشوخ

 .دش هتشابنا هیامرس و دمآرد فرصت هب نیمز رابنیتسخن يارب اریز
 ياهورین یبایلامک رد اهتفرشیپ نیرتگرزب هکنآ زا شیپ ینامزرید ،نیاربانب

 نیا تسا هدوهیب و ،دندش نوفدم لاوحا و عاضوا نیا ،دنبای ققحت راک ِروآراب

 هتسناوتیم راک دزم ای ترجا رب يریثأت هچ عاضوا نآ هک ،ندادهمادا ار شهوژپ

 .)109 ـ 107 ص ،1دلج( ».دشاب هدوب هتشاد

 یعقاو و میظع شرتسگ هک دنکیم يروآدای رایسب یتفارظ اب اجنیا رد تیمسا .آ

 یسیدرگد يدزمِ راک هب هک دوشیم زاغآ ياهظحل نآ زا تسخن راک ِروآراب يورین

 هباثمهب رگید يوس زا و نیمز تیکلام هباثمهب وسکی زا راک طیارش و دباییم

 تسخن راک ِيروآراب شرتسگ و دشر نیاربانب .دنوشیم رهاظ نآ يور رد ور هیامرس

 ار يروآراب نیا لصاح تسین زاجم رگید رگراکِ دوخ هک دوشیم زاغآ یطیارش تحت

 شیازفا هک میزادرپب رما نیا شهوژپ هب تسا هدوهیب رایسب ور نیا زا .دنک فرصت

 هچ و دناهتشاد ،دنراک لوصحم اجنیا رد هک ،اهدزم رب يریثأت هچ روآراب ياهورین
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 هب )لوصحم نیا شزرا ای( راک لوصحم هک ضرفشیپ نیا اب ،دنتشادیم يریثأت

 .تشادیم قلعت رگراک ِدوخ

 هک یلماک ياههیال بلغا و تسا هدولآ یتارکویزیف تاروصت هب رفاو رایسب تیمسا .آ

 ،دناضقانت رد ًالماک وا ِدوخ يهژیو ياههاگدید اب و دنراد قلعت اهتارکویزیف هب

 نیا .رگید يدراوم و نیمز تنار يهزومآ رد ًالثم .دناهدیدرونرد ار شرثا رسارس

 یتارکویزیف وا اهنآ رد هکلب ،دنتسین وا ِناشنتشرس هک ،وا يهتشون رد اهشخب

 .دنوش هتفرگ هدیدان ًالماک ام ینونک شهوژپ رد دیاب 1 ،تسا فرِص

 .آ هنوگچ هک مدرک تباث الاک يواکاو ماگنههب 2،هتشون نیا شخب نیتسخن رد نم

 اهالاک شزرا نییعت هژیوهب و تسا لزلزت راچد ياهلدابم شزرا فیرعت رد تیمسا
 و دنکیم طلخ دوز یلیخ ار تسا يرورض ناشدیلوت يارب هک يراک تیمک قیرط زا

 و ــ ای ،دیرخ ار ییالاک ناوتیم نآ اب هک دهدیم ياهدنز راک تیمک هب ار شیاج

 هدنزِ راک نیعم تیمک نآ اب هک اهالاک زا یتیمک هب ــ تسانعم نامه هبً اقیقد نیا

ِ ياهلدابم شزرا هک ›دوشیم اطخ نیا راچد‹ اجنیا رد وا 3.تسا يرادیرخ لباق

 دزمراک اریز ؛دزمراک هب تقیقح رد ینعی .دنک لدب اهالاک شزرا يهجنس هب ار راک
 ربارب ای ،دوشیم يرادیرخ هدنز راک ینیعم رادقم اب هک ییاهالاک تیمک اب تسا ربارب

 ،راک ِشزرا .دوش يرادیرخ اهالاک زا ینیعم رادقم اب دناوتیم هک يراک رادقم اب تسا

 نیا هب و دوشیم طلخ رگید يالاک ره شزرا اب راک ییاناوت شزرا ،رتقیقد ای

                                                             
 632 ياههحفص ،مهدزاود رتفد رد ار نیمز تنار نوماریپ تیمسا ياههاگدید رد یتارکویزیف رصنع سکرام  1
 )]30[ ،آ ـ م( .دنکیم یسررب »تیمسا .آ تنار يهیرظن« لصف رد ،هتشونتسد 628 ـ
 )اف ـ م( ›.1959 ،»یسایس داصتقا دقن نوماریپ« باتک هب هراشا‹  2
 ماگنه ،هتشون نیا شخب نیتسخن رد نم :تسا هدمآ لکش نیا هب هلمج نیا سکرام يهتشونتسد رد  3
 شزرا نییعت هژیوهب و تسا لزلزت راچد ياهلدابم شزرا فیرعت رد تیمسا .آ هنوگچ هک مدرک تباث الاک يواکاو
ِ تیمک هب ار شیاج و دنکیم طلخ دوز یلیخ ار تسا يرورض ناشدیلوت يارب هک يراک تیمک قیرط زا اهالاک
 راک زا یتیمک هب ــ تسانعم نامه هب ًاقیقد نیا و ــ ای ،دیرخ ار ییالاک ناوتیم نآ اب هک دهدیم ياهدنز ِراک
 )]31[ ،آ ـ م( .تسا يرادیرخ لباق ،نیعم رادقم نآ اب هک هدنز
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 هب شزرا اجنیا رد .درادن رگید ياهالاک شزرا اب ياهژیو زیامت نیرتکچوک بیترت

 1.لطاب يرود انامه ؛دوشیم لدب شزرا نییبت يهدولاش و شجنس رایعم

 نیا و يراوتساان نیا هک داد دنهاوخ ناشن ،دنیآیم یپ رد هک ییاهیسررب اما

 و تشرس نوماریپ تیمسا ياهشهوژپ محازم ›شزرا‹ نوگانوگ تانیعت رد یگتفشآ

 هب اجره ،دنادب دوخ هکنآیب و ،تقیقح رد وا اریز ،دنتسین یفاضا شزرا هاگتساخ

 انامه ــ اهالاک ياهلدابم شزرا تسرد 2 نیعت هب دزادرپیم لالدتسا

 ــ راک نامز هب ای اهنآ رد هدشهتسبراکهبِ راک رادقم قیرط زا ناشندشنییعت

 .دنامیم دنبياپ

|VII–283a|}لاح رد هکینامز ،شرثا ياجباج رد تیمسا هک ار هتکن نیا 

 و شزرا هباثمهب ار لوصحم رد هدیجنگ راک رادقم ،تساهتیعقاو حیرشت

 کی .داد ناشن يرایسب ياههنومن رد ناوتیم ،دنکیم دادملق شزرا يهدننکنییعت

 و راک میسقت ریثأت نوماریپ وا يهزومآ لک 3 .تسا هدرک لقن ودراکیر ار نآ زا شخب

 هراشا اجنیا رد .تسا راوتسا ساسا نیمه رب ،الاک تمیق رب رتهتفرشیپ تالآنیشام

 ِندشنازرا زا تیمسا تسخن باتک زا مهدزای لصف رد .تسا یفاک هنومن کی هب

 نخس شیپ ياههدس اب هسیاقم رد شدوخ نامز ِيروتکافونام ياهالاک زا يرایسب

 :دسریم نایاپ هب ترابع نیا اب شانخس و دیوگیم

 و ؛دوش هدروآ رازاب هب الاک ات |VII-283b| دوب زاین يرتشیب راک رادقم فرص هب«
 رد ار يرتگرزب رایسب راک ِرادقم تمیق دوب ریزگان نیاربانب ،دیسر رازاب هب یتقو

                                                             
1 Cercle vicieux 

 رد اما .تسا هدش هدافتسا اهنیعت« زا »نیعت« ياجب سیونتسد رد هک تسا هدرک يروآدای MEV تساریو‹  2
 )اف ـ م( ›.تسا هتفر راکهب »نیعت« طقف زین MEGA تساریو
 ،آ ـ م( .1 شخب ،1لصف ،1819 ندنل ،مود پاچ ،»اهتایلام و یسایس داصتقا لوصا يهرابرد« ،ودراکیر  3
]32[( 
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 تورث للع و تشرس نوماریپ ییاهشهوژپ«[( ».دروآ تسدهب ای درخب هلدابم

 1 })156 ص ،مود دلج ]2180 سیراپ ،»للم

|VI-245| دزن رگید يهویش هب نییبت يهویش کی زا راذگ و ضقانت نیا اما ،مود 

 هدیدان ضقانت نیا فشک رد ودراکیر هک يایشیدنافرژ رب تسا ینتبم تیمسا

 .تسا هدشن زین نآ لح هب اناوت نیاربانب و هتخادرپن نآ هب یگتسیاش هب و هتفرگ

 ار ناشیاهالاک طقف هن و دنشاب الاک يهدننکدیلوت نارگراک يهمه هک میریگب ضرف

ِ راک نامز رادقم قیرط زا اهالاک نیا شزرا .دنشورفب زین ار اهنآ هکلب ،دننک دیلوت

 ناششزرا رب انب اهالاک رگا ،بیترت نیا هب .دوشیم نییعت اهنآ رد هدیجنگِ مزال

 ،تسا هتعاس 12 يراک نامز لوصحم هک ار ییالاک رگراک هاگنآ ،دنوش هتخورف

 راک نامز ینعی ،درخیم رگید ییالاک لکش رد هتعاس 12 راک نامز يازِا رد هرابود

 شزرا هجیتن رد .تسا هتفای ققحت يرگید یفرصم شزرا رد هک ياهتعاس 12

 12 يراک نامز لوصحم اب تسا ربارب ینعی ،شیالاک شزرا اب تسا ربارب شراک

 ،اهالاک یسیدرگد ،هلدابم دنیآرف لک ،مالک کی رد ،ددجم ِشورف و شورف .هتعاس

 ار یفرصم شزرا يهرکیپً افرص وا .دروآیمن دیدپ عضو نیا رد يرییغت نیرتکچوک

 راک شزرا نیاربانب .دهدیم رییغت ،تسا هتعاس 12 يراک نامز يهدننایامنزاب هک

 ناششزرا رب انب اهالاک هک مادام ــ ،تسخن .راک لوصحم شزرا اب تسا ربارب

 هلدابم رگیدکی اب اهالاک رد هتفایتیئیش راک زا يربارب ریداقم ــ دنوشیم هلدابم

 راک زا يربارب رادقم يازِا رد هدنز راک ینیعم رادقم ،اما هکنیا مود .دنوشیم

 رگراک هب هک ییالاک رد ،یلوصحم رد هدنز راک ًالوا اریز ،دوشیم هلدابم هتفایتیئیش

 هلدابم يرگید يالاک يازِا رد هرابود الاک نیاً ایناث و ؛دباییم تیئیش دراد قلعت

                                                             
 )اف ـ م( ›.دناهدمآ متفه رتفد زا |283| يهحفص زا دعب »اگم« تساریو رد درواتفگ نیا و نیشیپ زارف‹  1
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 ینیعم رادقم تقیقح رد ،نیاربانب .تسا هدیجنگ راک يربارب رادقم نآ رد هک دوشیم

 هن بیترت نیا هب .دوشیم هلدابم هتفایتیئیش راک يربارب رادقم يازِا رد ،هدنز راک

 زا يربارب رادقم يهدننایامن هک دوشیم هلدابم یتبسن هب رگید يالاک اب ییالاک طقف

 ییالاک يازِا رد هدنز راک يرادقم هکلب ،هتفای تیئیش اهنآ رد هک تسا يراک نامز

 .تسا هتفایتیئیش ِراک رادقم نامه يهدننایامنزاب هک دوشیم هلدابم

 هک ییالاک رادقم( راک شزرا تسناوتیم ضرفشیپ نیا اب و طیارش نیا تحت

 یضورفم رادقم اب ناوتیم هک يراک رادقم ای ،دیرخ راک یضورفم رادقم اب ناوتیم

 رابتعا شزرا يهجنس هباثمهب الاک رد هدیجنگ ِراک تیمک دننام تسرد )دیرخ الاک

 ییامنزاب هتفایتیئیش وحنهب ار راک رادقم نامه هراومه راک ِشزرا اریز ،دشاب هتشاد

 راک نامز ینیعم رادقم ای ،دراد ترورض الاک نآ دیلوت يارب هدنز ِراک هک دنکیم

 راک نامز رادقم نامه يهدننایامنزاب هک تسا مکاح ییالاک رادقم رب هراومه هدنز

 دیلوت يهویش رد هژیوهب و ــ دیلوت ياههویش يهمه رد اما .دشاب هتفایتیئیش وحنهب

 دنراد قلعت هقبط نیدنچ ای کی هب راک ینیع طیارش اهنآ رد هک ــ زین هنارادهیامرس

 عضو ،رگراک يهقبط انامه ،تسا هقبط کی هب قلعتم طقف سکعرب ،راک ییاناوت و

 هب راک لوصحم شزرا ای لوصحم .تسا ›طرششیپ نآ‹ فلاخم و هنوراو تسرد

 هتفایتیئیش راک رادقم نامه رب مکاح ،هدنز راک ینیعم رادقم .درادن قلعت رگراک

 زا يرتگرزب رادقم رب تسا هتفای تیئیش الاک رد هک راک زا ینیعم رادقم ای ،تسین

 .تسا هدیجنگ الاک ِدوخ رد هک تسیراک زا رتگرزب هک ،تسا مکاح هدنز راک

 تمیزع ییالاک يهلدابم و الاک زا یتسردهب ًالماک تیمسا .آ هک اجنآ زا کنیا

 رد ،الاک بحاص هباثمهب طقف ناگدننکدیلوت هک نیزاغآرس یطیارش زا ینعی ،دنکیم

 دنکیم فشک ،دنوشیم رهاظ رگیدکی ربارب رد الاک رادیرخ و الاک يهدنشورف ماقم

 ِراک انامه ،يدزمراک و هیامرس نیب يهلدابم رد هک )دیآیم شرظنهب نینچ ای(
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 اهالاک و دوشیم خسف ماگنهمه ماع نوناق ،هدنز راک و |VI-246| هتفایتیئیش
 يراک رادقم تبسن هب )تسالاک ،دوشیم شورف و دیرخ هک مادام زین راک اریز(

 دسریم هجیتن نیا هب لیلد نیمه هب .دنانآ يهدننایامنزاب هک دنوشیمن هلدابم
 رگراک يور رد ور هیامرس و نیمز تیکلام لکش رد راک طیارش هکنآ ضحمهب ،هک

 ِياهلدابم شزرا هک تسین يراگدنامنورد يهجنس رگید راک نامز ،دنریگ رارق يدزم

 هدرک يروآدای یتسردهب ودراکیر هک هنوگنامه ،سکعرب .دنکیم میظنت ار اهالاک

 تیمک« دننام یتاحالطصا هک دیسریم هجیتن نیا هب هنوراو هب تسیابیم وا ،تسا

 دنچره ،اهالاک یبسن شزرا ینعی ،دنتسین نامه و یکی رگید »راک ِشزرا« و »راک

 ،دوشیم میظنت راک ِشزرا يهطساوهب هن اما ،اهنآ رد هدیجنگ ِراک نامز يهطساوهب

 تسخن حالطصا اب هک دوب تسرد یمادام طقف ›»راک ِشزرا« ای‹ ریخا حالطصا اریز

 راک ِشزرا ای شزرا نیا لیدبت هکنیا .دنامیم یقاب نامه و یکی ›»راک تیمک« ای‹

 ای اهشزرا يهجنس راک ِدوخ ای راک نامز هک ییانعم نامه هب ،شزرا يهجنس هب

 ِلوصحم شزرا ای شیوخ لوصحم رگراک هکینامز یتح ،تسا نیرفآشزرا رصنع

 هک تسا ياهتکن ،دوبیم فیخس ینخس و اطخ هسفنیف ،درکیم فرصت ار شیوخ

 یتح 1.دش دهاوخ لدتسم و حرط سوتلام يوس زا ءاضتقا هب انب و ثحب يهمادا رد

 ییالاک ›ِندروآتسدهب‹ اب ناوتیم هک ار يراک دوبیمن زاجم زین طیارش نآ رد

 رادقم ي‹هجنس هباثمهب تسا هدیجنگ الاک رد هک يراک يانعم نامه هب ،دیرخ

 .دوبیم يرگید 2 يهیامن طقف ،یکی هک درک یقلت ›شزرا

                                                             
 هب لیصفت هب سکرام ،»سوتلام« لصف رد ،753 ـ 767 ياههحفص ،مهدراهچ و مهدزیس ياهرتفد رد  1
 )]33[ ،آ ـ م( .دزادرپیم یفاضا شزرا و شزرا نوماریپ وا ياههاگدید

2 Index 
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 راک و هیامرس نیب يهلدابم رب مکاح نوناقِ جاتنتسا ِيراوشد تیمسا .آ لاح ره رد

 زا ــ ضقانتم و لباقتم ًالماک رهاظهب یلوصا رب ینتبم تسا ياهلدابم هک ــ ،ار

 هکینامز یتح .دنکیم سح ،تساهالاک نیب يهلدابم يهدننکنییعت هک ینوناق

 ،دوشیم هداد رارق راک ییاناوت يور رد ور هن و راک يور رد ور ًامیقتسم هیامرس

 ییاناوت ظفح و دیلوتزاب يارب هک يراک نامز هکنیا .دوبن نکمم ضقانت نآ نییبت

 لصاح راک ِییاناوت فرص زا هکيراک اب تسا توافتم رایسب ،دوشیم فرص راک

 یتالاقم« ،نولیتناک رثا زا دوخ وا .دوب هدشهتخانشً الماک تیمسا دزن ،دوشیم
 :دنکیم لقن »... تراجت تشرس نوماریپ

 يهنیزه ربارب ود ملاس ياهدرب راک هک دوریم راظتنا :دیازفایم هدنسیون نامه«

 راک زا رتمک دناوتیمن رگراک نیرتتسپ ِراک هک تسا دقتعم وا .دزرایب شايرادهگن

 .)هینراگ ،137 ص ،متشه لصف ،لوا باتک ،1دلج( ».دشاب ملاس ياهدرب

 هزادنا هچ ات شلمأت و دیدرت هک تفاینرد تیمسا هک تسا روآتفگش رگید يوس زا

 هک یبسانت .دنکیم میظنت ار اهالاک نیب يهلدابم هک تسا طوبرم ینوناق هب كدنا

 ای ،ب و فلا تالوصحم ،ب يالاک ای فلا يالاک ناگدننکدیلوت نآ بجومهب

 نیا رد یللخ نیرتکچوک ،دننکیم میسقت دوخ نیب ار ناششزرا ،رتقیقد ترابعهب

 اب اهنآ رد هدیجنگ ِراک ِنامز بسانت هب ب و فلا ياهالاک هک دروآیمن دیدپ رما

 بیصن یمهس ،دوش نیمز کلام بیصن فلا زا یمهس رگا .دنوش هلدابم رگیدکی

 نیا رد ،دشاب یبسانت ره هب میسقت نیا ،رگراک بیصن یموس مهس و رادهیامرس کی

 تبسن .دوش هلدابم ب اب ششزرا رب انب فلا ِدوخ هک دهدیمن رییغت ار يزیچ تیعقاو

 رد هدیجنگ راک نامز هکنیا زا ،تسا هدیجنگ ب و فلا ياهالاک رد هک يراک نامز

 .درادیمنرب هشدخ يور چیههب ،دیآرد ینوگانوگ صاخشا فرصت هب ب و فلا

 سابل ناگدننکدیلوت ،تسا هتفای ققحت هچراپ و سابل نیب يهلدابم هک هاگنآ«

 سابل رد ناشنیشیپ مهس اب هک تشاد دنهاوخ رایتخا رد ار هچراپ زا یمهس نامه
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 هک تسا یلالدتسا نامه نیا .)29 ص ،»هفسلف رقف« ]،سکرام[( ».تسا ربارب

 1 هونزاک ناج .درک دنهاوخ هماقا تیمسا .آ |VI-247| هیلع اهییودراکیر رتنیسپ

 :دسیونیم سوتلام ناوریپ زا

 رگیدکی زا يادج دیاب ›نوگانوگ ياهمهس هب ناششزرا‹ میسقت و اهالاک يهلدابم«

 رب يریثأت ًاموزل ،دنراذگیم ریثأت یکی رب هک یلاوحا و عاضوا ... دنوش هتفرگ رظن رد

 اب ار شا›هلدابم‹ تبسن درفنم ییالاک دیلوت يهنیزه شهاک ًالثم .دنرادن يرگید

 رییغت ›اهمهس هب‹ شمیسقتً اترورض اما ؛دهدیم رییغت رگید ياهالاک يهمه

 شهاک ،رگید يوس زا .درادن رگید ياهالاک رب يریثأت يوحن چیههب و دنکیمن

 ،دوشیم همه لماش ناسکی ياهویش هب هک اهالاک شزرا رد یمومع
 تسا نکمم اما ــ دناوتیم یشهاک نینچ ؛دهدیمن رییغت ار رگیدکی اب ناشتبسن

 شیاریو هب همدقم رد هونزاک ناج( ».دراذگب ›اهمهس‹ میسقت رب يریثأت ــ دناوتن

 .)]VI ص[ ،1853 ندنل ،»یسایس داصتقا رد یفیراعت« ،سوتلام باتک زا دوخ

 نیب هلدابم رب دوخ ،رگراک و رادهیامرس نیب لوصحم ِشزرا »عیزوت« هک اجنآ زا اما

 لیدبت .تسا تیمسا .آ بناجهب قح ،تسا ینتبم ــ راک ییاناوت و اهالاک ــ اهالاک

 هب درخب راک دناوتیم )لوپ ای( ییالاک نآ بجومهب هک ینازیم ای راک شزرا ِینمض

 هب وا هکییاج ؛دراد تیمسا لالدتسا رب ياهدننکلتخم ریثأت ،اهشزرا يهجنس

 ،دنکیم یسررب ار دوس خرن رب تباقر ریثأت هکییاج ای ،دزادرپیم اهتمیق يهیرظن

 ياهشسرپ زا ياهدوت و دهدیم تسد زا معا روطهب ار شایگچراپکی وا رثا

 يدوزهب هک هنوگنامه ــ لضعم نیا .دنکیم فذح وا شهوژپ رد ار نیداینب

                                                             
1 John Cazenove 
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 ،درادن يریثأت یلک روطهب یفاضا شزرا نوماریپ وا لالدتسا رب ــ دید میهاوخ
 رد هک يراک نامز يهطساوهب شزرا تسرد نییعت هب هراومه اجنیا رد وا اریز

 .تسا دنبياپ ،هدش فرص نوگانوگ ياهالاک

 .وا لالدتسا و حرط هب میزادرپب کنیا

 طلخ ار یفلتخم ياهزیچ تیمسا .آ .درک هراشا دروم کی هب دیاب هتبلا نآ زا شیپ

 :تسا هدمآ ]هینراگ[ 5 لصف ،لوا باتک رد هکنیا تسخن .دریگیم اجباج و دنکیم

 و شیاسآ ،شاعم يهلیسو نیمأت يارب یناکما هچ هکنیا هب هتسب ،ناسنا کی«

 هب راک میسقت هک ییاجنآ زا اما .تسا تسدیهت ای دنمتورث ،دراد یگدنز رد حیرفت

 هداعلاقوف شخب دناوتیم طقف ناسنا ،تسا هتفرگ لکش رتشیپ فلتخم ياههخاش

 شخب و دروآ مهارف دوخ راک قیرط زا ًامیقتسم ار اهزیچ نآ يهمه زا یکچوک

 هتسب وا نیاربانب ؛دشاب هتشاد راظتنا نارگید راک زا دیاب ار نآ رتگرزب بتارمهب

 ای دنمتورث ،درخب ای دشاب مکاح نآ رب تسا رداق هک يراک تیمک هب

 هکیسک يارب هاوخلد يالاک ره شزرا ساسا نیا رب .دوب دهاوخ تسدیهت
 دصق هکلب ،دنک شفرصم دناوتیمن ای درادن زاین نآ هب دوخ اما دراد رایتخا رد ار نآ

 يراک تیمک اب تسا ربارب ،دنک هلدابم يرگید زیچ ياِزا رد ارنآ دراد

 .دروآرد دوخ رایتخا تحت ای درخب دزاسیم رداق ار وا الاک نیا هک

 دلج( ».تساهالاک يهمهِ �ياهلدابم شزرا ِیعقاو شجنس رایعم راک ،نیاربانب

 .)60 ،59 ص ،کی

 :همادا رد و

 يزیچ يازِا رد ام هک دنراک ینیعم تیمک شزرا يهدنرادربرد« )اهالاک( »اهنآ«

 شزرا يهدنرادربرد میراد راظتنا هک |VI-248| مینکیم شاهضواعم
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 هکلب ،هرقن و الط اب هن ناهج ياهتورث يهمه ... دنشاب راک زا يربارب تیمک
 يهلدابم ددص رد و دنرادروخرب نآ زا هک ییاهنآ يارب و ؛دنوشیم يرادیرخ راک اب

 اهنآ هک راک زا یتیمک اب تسا ربارب ًاقیقد شزرا ،دناهزات ِلوصحم نآ ای نیا اب نآ

 .)61 ،60 ص ،مجنپ ]لصف[ ،لوا باتک( ».دنریگب رایتخا رد ای دنرخب دنرداق

 :ماجنارس و

 هکیسک اما ؛تسا تردق يانعم هب تورث ،دیوگیم سباه ياقآ هک هنوگنامه«
 یسایس یتردقً اموزل قیرطنیا زا ،دربیم ثرا هب ای دروآیم گنچهب یگرزب ییاراد

 ییاراد نیا هک یتردق ِعون ... یماظن هاوخ ،یندم یتردق هاوخ ،دروآیمن تسدهب

 تسا یقح ؛تسا ندیرخ تردق ،دروآیم ناغمرا هب وا يارب ًامیقتسم و یجنایمیب

 نآ رد هک راک نیا لوصحم لک رب ای نارگید راک لک رب ینارمکح يارب

 .)61 ص ،اجنامه( ».تسا دوجوم رازاب رد نیعم يهظحل

 ار راک نیا لوصحم و نارگید ِراک تیمسا دراوم نیا يهمه رد :دید ناوتیم
 هب ،دراد قلعت يدرف هب هک ییالاک ياهلدابم شزرا .دریگیم اجباج و دنکیم طلخ

 رد ینعی ،درخب دناوتیم درف هک دراد یتسه ياهناگیب ياهالاک رد ،راک میسقت لیلد

 و .هناگیب يهتفایتیدام راک رادقم رد ،تسا هدیجنگ اهنآ رد هک ياهناگیب راک رادقم

 .تسا هدیجنگ واِ دوخ يالاک رد هکيراک رادقم اب تسا ربارب هناگیب راک رادقم نیا

 :دیوگیم ًاحیرص هک هنوگنامه

 شاهضواعم يزیچ يازِا رد ام هک دنراک ینیعم تیمک شزرا يهدنرادربرد اهالاک«

 ».دشاب راک زا يربارب تیمک شزرا يهدنرادربرد میراد راظتنا هک مینکیم

 رگید تورث دوشیم بجوم هک تسا راک میسقت زا یشان رییغت رب اجنیا رد دیکأت
 نآ رب لوصحم نیا هک دشاب ياهناگیب راک رادقم هکلب ،یمدآ ِدوخ ِراک لوصحم هن
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 يراک رادقم يهلیسوهب شرادقم و ؛درخب دناوتیم هک یعامتجا يراک ،تسا مکاح

 شزرا يهلوقم طقف اجنیا تقیقح رد .تسا هدیجنگ نآ رد هک دوشیم نییعت

 و یعامتجا راک هباثمهب ًافرص نم راک هک تسا هتکن نیا يهدنرادربرد ياهلدابم

 نم تورث يهدننکنییعت یعامتجا راک يربارب رادقم رب اورنامرف هباثمهب شلوصحم

 نم هب تسا مزال راک نامز ینیعم رادقم يهدنرادربرد هک نم يالاک .تسا

 راک يربارب رادقم رب انامه ،ربارب یشزرا اب رگید ياهالاک يهمه رب ییاورنامرف

 اجنیا رد .دنکیم اطعا ،تسا هتفای ققحت رگید ِیفرصم ياهشزرا رد هک هناگیب

 زا جتنم و يوریپ هب هناگیب راک و نم ِراک 1 ›نتسناداتمه‹ ای يراذگربارب رب دیکأت

 و( تسا یعامتجا راک رب دیکأت ،رگید ترابعهب ،تسا ياهلدابم شزرا و راک میسقت

 هتفای نیعت ًاعامتجا شیپاشیپ مه نم ياهالاک رد هدیجنگ راک ای نم راک هکنیا
 و دنیبیمن مادآ ِبانج ار نیا و تسا هدش نوگرگد شیوخ تشونرس رد و تسا

 و هدنز راک و هتفایتیئیش راک نیب زیامت رب هجو چیههب دیکأت ؛)دنکیم شومارف
 دیوگیم اجنیا رد تیمسا .آ هچنآ تقیقح رد .تسین ناشهلدابم يهژیو نیناوق

 نییعت اهنآ رد هدیجنگ راک نامز يهطساوهب اهالاک شزرا هکنیا زج تسین چیه

 وا هک تسا يایعامتجا راک رادقم زا ترابع اهالاک يهدنراد ِتورث و دوشیم

 .تسا ناشرایتخابحاص

 رد |VI-249| راک لوصحم و راک ِيراگناناسکی ای يراذگربارب نیمه هتبلا
 يهطساوهب اهالاک شزراِ نییعتِ نتفرگاجباج و طلخ يارب ءاضتقا نیتسخن ،اجنیا

 تسا ياهدنز راک رادقم يهطساوهب الاک شزرا نییعت و اهنآ رد هدیجنگ راک تیمک

 تیمسا .آ یتقو .راک شزرا يهطساوهب اهالاک فیرعت ای ،دنک يرادیرخ دناوتیم هک

 :دیوگیم

                                                             
1 Gleichsetzung 
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 هب ینعی ،تسا رتکچوک ای رتگرزب تردق نیا يهریاد تبسن هب ًاقیقد درف ییاراد«

 هب ًاقیقد نیا و ــ ،ای ،دراد ییاورنامرف نآ رب هک نارگید زا يراک تیمک بسانت

 يرادقم‹ تبسن هب ــ )میراد راکو رس بذاک ِینامهنیا اب اجنیا و( تسانعم نامه

 .)61 ص ،اجنامه( ».درخب دناوتیم هک نارگید راک لوصحم ›زا

 الاک رد هدیجنگ ِیعامتجا راک تیمک بسانت هب :دیوگب تسناوتیم بیترت نیمه هب

 :دوشیم روآدای هکنیا امک ؛شدوخ ییاراد ای

 يزیچ يازِا رد ام هک دنراک ینیعم تیمک شزرا يهدنرادربرد« )اهالاک( »اهنآ«

 راک زا يربارب تیمک شزرا يهدنرادربرد میراد راظتنا هک مینکیم شاهضواعم
 ».دشاب

 شیپاشیپ ار دوخ طلغ ِجاتنتسا نیا .)تسانعمیب و دئاز اجنیا رد 1 شزرا يهژاو(

 :دیوگیمً الثم هکییاج ،دهدیم ناشن مجنپ لصف رد

 رایعم هناگی ،دنکیمن رییغت زگره شدوخ شزرا هک اجنآ زا ،راک هک تسا نینچ«
 اهناکم يهمه و اهنارود يهمه رد دناوتیم هک تسا يایعطق و یعقاو شجنس

 .)66 ص( ».دشاب اهالاک يهمه شزرا يهسیاقم و یبایزرا تمدخ رد

 ینعی ،تسا قداص ،راک نامز انامه ،شجنس رایعم نیاربانب و راکِ دوخ يارب هچنآ

 ققحت اهنآ رد هک تسا يراک نامز اب بسانت رد هراومه اهالاک شزرا هک رما نیا

 ییاعدا هباثمهب اجنیا رد ،دنک رییغت راک ِشزرا هک يوحن ره زا غراف ،هتفای
 .دوشیم حرط راک ِدوخ ِریغتم شزرا نوماریپ

                                                             
1 Valeur 
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 :دوب هتخادرپ ییالاک يهلدابم یسررب هب ًاساسا اجنیا رد رابنیتسخن تیمسا .آ

 ماقم رد ًافرص ناگدننکهلدابم وا دید زا .لوپ و راک میسقت ،ياهلدابم شزرا تشرس

 الاک لکش رد ار هناگیب راک اهنآ .دنراد رارق رگیدکی ربارب رد الاک ناگدنراد

 .دیآیم هنحص هب الاک لکش رد ناشدوخ راک هک هنوگنامه تسرد ،دنرخیم

 رادقم اب تسا ربارب دنراد دوخ رایتخا تحت اهنآ هک یعامتجا راک زا يرادقم نیاربانب

 هب دعب ياهلصف رد وا هکینامز اما .تسا هدیجنگ ،دنرخیم هک ییالاک رد هک يراک

 رگراک و رادهیامرس نیب يهلدابم انامه ،هدنزِ راک و هتفایتیئیش ِراک نیب هلدابم

 رادقم يهطساوهب رگید هن کنیا الاک شزرا هک دنکیم دیکأت اجنآ رد و دسریم

 هک ياهدنز و هناگیب راک رادقم يهطساوهب هکلب ،تسا هدیجنگ نآ ِدوخ رد هک يراک

 مکاح نآ رب هک يراک رادقم يهطساوهب ینعی ،دوشیم نییعت ،تسا زیامتم نآ اب

 هب رگید اهالاک هک تسین انعم نیا هب اعدا نیا تقیقح رد ،درخب دناوتیم ای تسا

 نیا هب هکلب ،دنوشیمن هلدابم تسا هدیجنگ اهنآ رد هک يراک نامز بسانت

 نیا يهجرد و الاک رد هدیجنگ شزرا ِییازفاشزرا ای ییازفاتورث هک تسانعم

 هتفایتیئیش ِراک هک تسا هتسباو ياهدنز راکِ رتمک ای رتشیب تیمک هب ییازفاشزرا

 اب .تسا تسرد ›هتبلا‹ يدنبتروص نیا رد ›وا ياعدا‹ و .درادیماو شبنج هب ار نآ

 .دنامیم یقاب مهبم تیمسا لاحنیا

 .تیمسا دزن یفاضا شزرا ماع يروئت ـ 2[

 ]رگراک ِراک لوصحم زا ییاهيرسک هباثمهب هرهب و نیمزِ تنار ،دوس

 

|VI-250| نآ بجومهب هک ياهطبار زا لوا باتک زا مشش لصف رد تیمسا .آ 

 ›الاک‹ ناگدنراد و الاک ناگدنشورف ماقم رد طقف ناگدننکدیلوت دوشیم هتفرگ ضرف
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 و راک ِطیارش ِناگدنراد نیب يهلدابم يهطبار هب ،دنریگیم رارق رگیدکی يور رد ور

 .دنکیم راذگ ،دنراک ِییاناوت ِناگدنراد طقف هکیناسک

 و اههیامرس تشابنا رب هک هعماج يهتفایانماوق ِلاوحا و عاضوا نیا رد«

 يارب مزال راک مجح اراکشآ ،تسا مدقم نیمز و كاخ رب تیکلام

 دناوتیم هک تسا یلماع هناگی ،هلدابم رد نوگانوگ ءایشا ِندروآتسدهب
 ود لوصحم ًالومعم هچنآ هک تسا یعیبط ... دنک مهارف هلدابم يارب هدعاق یعون

 لوصحم ًالومعم هک دشاب هتشاد ار يزیچ ِشزراِ رباربود تسا راک تعاس ود ای زور

 .)هینراگ .95 ،94 ص ،مشش لصف ،لوا باتک( ».تسا راک تعاس کی ای زور کی

 نآ هب انب هک ار یتبسن نوگانوگ ياهالاک دیلوت يارب مزال راک نامز ،بیترت نیا هب

 .دنکیم نییعت ،ار ناشياهلدابم شزرا انامه ،دنوشیم هلدابم رگیدکی اب

 روطهب هک يراک تیمک و دراد قلعت رگراک هب راک ِلوصحم لک طیارش نیا تحت«

 هناگی ،دوشیم فرص هلدابم لباق یئیش ِندرکدیلوت ای ندروآتسدهب يارب لومعم

 ،ندیرخ يارب دیاب هک دنک نییعت ار يراک تیمک دناوتیم هک تسا یلماع

 شماجنا ِییاناوت زا لومعم روطهب ،يزیچ يازِا رد نآ يهلدابم ای نتفرگرایتخارد

 .)96 ص ،اجنامه( ».دوب رادروخرب

 راک رب مکاح یکی و تسالاک يهدنشورف ینامزً افرص رگراک ،طرش نیا هب انب :ینعی

 وا رگید ترابعهب .درخیم ار يرگید درف يالاک شیالاک اب رگراک هک تسا يرگید

 شدوخ يالاک رد هک دوشیم مکاح يرگید ِراک زا رادقم نآ رب ًافرص شیالاک اب

 ِياهلدابم شزرا و دننکیم هلدابم رگیدکی اب ار اهالاک طقف اهنآ اریز ،تسا هدیجنگ

 .دوشیم نییعت راک تیمک ای اهنآ رد هدیجنگ ِراک ِنامز يهطساوهب اهالاک

 :دهدیم همادا مادآ اما
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 زا یخربً اعبط ،دوشیم هتشابنا دارفا ناتسد رد هیامرس هکنآ ضحم هب«
 مزاول و ماخ داوم و دنراداو راکهب ار اشوک ياهمدآ ات دنزادنایم راکهب ار نآ اهنآ

 ای ،اهنآ راک تالوصحم شورف هار زا ات دنراذگب ناشرایتخا رد شاعم

 ،تسا هدوزفا ماخ داوم نآ شزرا رب اهنآ راک هچنآ يهطساوهب

 .)96 ص ،اجنامه( ».دنربب يدوس

 نیا ،تسخن .مینک فقوت اجنیمه ،میریگب یپ ار يدعب زارف هکنآ زا شیپ اما

 ،دنرادروخرب راک يهلیسو زا هن و دنراد ار شیوخ شاعم لئاسو هن  هک اشوک ياهمدآ

 ِيدنبتروص يهماج رگا ؟دناهداتفین نیمزهب هک نامسآ زا ؟دناهدمآ اجک زا

 زج درادن يرگید يانعم چیه اعدا نیا ،مینکرب وا نایب زا ار تیمسا يهنارسماخ

 کی هب دیلوت طیارش هک دوشیم زاغآ ياهظحل نآ زا هنارادهیامرس دیلوت :هکنیا

 .رگید ياهقبط هب شیوخ راک ِییاناوت رب فرِص رایتخا و طلست و دنراد قلعت هقبط

 .دزاسیم ار هنارادهیامرس دیلوت ِطرششیپ راک طیارش زا راک ییادج نیا

 هار زا« ،نارگراک ِراک ِناگدنربراکهب دیوگیم هکنیا زا تیمسا .آ روظنم اما ،مود

 رب |VI-251| اهنآ راک هچنآ يهطساوهب ای اهنآ راک تالوصحم ِشورف
 هک تسا نیا شروظنم ؟تسیچ ،»دنربب يدوس ،تسا هدوزفا ماخ داوم نآ شزرا

 ،دوشیم هتخورف ششزرا زا رتالاب الاک هکنیا و تسا شورف ،دوس هاگتساخ

 زج تسین چیه هک ،دمانیم يراذگاو زا جتنمِ دوس تراوتسا هک يزیچ نامه ینعی

 .دهدب خساپ شدوخ میراذگب ؟ناروهرهب نیب تورث ِناسون

 لوپ يازِا رد هچ ،دوشیم هلدابم راک يهدشمامت و هدامآ ِلوصحم هکینامز«

 ياهالاک يازِا رد ای« )تساجنیمه ،هرابود ،اطخ يهمشچرس( »راک يازِا رد هچ و

 نارگراک ياهدزم و داوم ياهتمیق تخادرپ يارب هچنآ يارو و رتالاب دیاب ،رگید
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 اب هک يرادهاگنبِ دوس يارب ،دوش هداعا مه يرگیدِ زیچ ،دنکیم تیافک
 ».تسا هتخادنا هار ار راک و بسک نیا شاهیامرس

 ،173 ص ،متفه رتفد :کن .میدرگیمزاب ًادعب ›راک و بسک‹ ِنتخادناهار ِعوضوم هب(

 نیا 1)دوس يهنارگهیجوت ِییامنزاب و حرش نوماریپ و هیامرس هب طوبرم ثحب رد

 يارب دیاب راک يهدشمامت و هدامآ ِلوصحم يهلدابم نایرج رد هک يرگید زیچ

 و رتالاب ،الاک مادک شورف زا ،دوش هداعا ›... و داوم تمیق رب هوالع‹ رادهاگنب دوس

 ؟تسا یتراوتسا ِيراذگاو زا جتنم ِدوس نامه ایآ ؟دریگیم ءاشنم ششزرا يارو

 ماخ داوم هب رگراک هک یشزرا بیترت نیا هب« دهدیم همادا هلصافالب مادآ

 هیزجت« )هنارادهیامرس دیلوت لوصح ضحمهب ینعی( »،اجنیا ،تسا هدوزفا

 يرگید و دنکیم تخادرپ ار شدزم یکی هک ،شخب ود هب دوشیم

 و ماخ داوم يارب هتخیرشیپ غلبم لک شاداپ هب ،ار نیرفآراک دوس

 .)97 ،96 ص( ».اهدزمتسد

 ِلوصحم شورف اب هک يدوس :دنکیم مالعا ًاحیرص تیمسا اجنیا بیترت نیا هب

 و دریگیمن همشچرس شورفِ دوخ زا دوشیم لصاح راک يهدشمامت و هدامآ
                                                             

 متفه رتفد 173 يهحفص رد .دنکیم هراشا شیاهيرادربهدیزگ ياهرتفد زا یکی هب اجنیا رد سکرام  1
 نتم ،میهد رارق يرواد يانبم دناهدمآ رتفد نیا رد هک ار اههمانزور زا ییاهدرواتفگ رگا( اهيرادربهدیزگ
 ،تیمساِ لوا باتک مشش لصف زا ییاهدرواتفگ سکرام ).تسا هدش هتشون 1863 لاس رد 173 يهحفص
 هک دنکیم هارمه يداقتنا یتاظحالم اب ار اهنآ و دنکیم لقن »للم تورث للع و تشرس نوماریپ یشهوژپ«
 نوماریپ یلصف« هب هکییاج ات .تسا »رادهاگنب کسیر« زا دوس جاتنتسا ِندوب نکممریغ هب شاهراشا اهنآ رد
 شاشهوژپ موس تمسق يارب ار نآ هک دوب نیا سکرام دصق ،تسا طوبرم »دوس يهنارگهیجوت فیراعت
 رد 777 هحفص ،1861 ـ 1863 ياههتشونتسد مهدراهچ رتفد رد .دسیونب »ماع روطهب هیامرس« نوماریپ
 هراشا ،دسیونب »يدزم راک و هیامرس يهطبار يهنارگهیجوت فیراعت« يهرابرد دیاب هک یشخب هب دننامه ییانعم
 .دنکیم

 و ،1861 ـ 1863 ياههتشونتسد مهد رتفد رد سکرام ار »کسیر شاداپ« هباثمهب دوس زا ییاوژروب روصت«
 )]34[ ،آ ـ م( ».دهدیم رارق داقتنا دروم هِِنک يداصتقا يولبات يواکاو رد
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 زا جتنمِ دوس هن و دوشیم هتخورف ششزرا يارو و رتالاب هن الاک نیاربانب

 صاصتخا داوم هب نارگراک هک يراک رادقم ،شزرا ،رگید ترابعهب .تسا يراذگاو

 ار ناشدزمراک شخب کی .دوشیم میسقت شخب ود هب تقیقح رد ،دنهدیم

 نامه طقف اهنآ نیاربانب .دوشیم تخادرپ ناشدزمراک يهلیسوهب ای دزادرپیم

 دوس مود شخب .دناهدرک تفایرد دزمراک لکش رد هک دنهدیم لیوحت راک رادقم

 يزیچ هکنآیب ،دشورفیم وا هک تسا يراک رادقم ینعی ،دزاسیم ار رادهیامرس

 رب انب ینعی ،ششزرا رب انب ار الاک وا رگا بیترت نیا هب .دشاب هدرک تخادرپ شیارب

 شزرا نوناق رب انب ار نآ وا رگا رگید ترابعهب ای ،دشورفب نآ رد هدیجنگِ راک نامز

 کی وا هک دریگیم همشچرس اجنآ زا شدوس ،دنک هلدابم رگید ياهالاک يازِا رد

 زا .دشورفیم ار نآً املسم اما ،هتخادرپن ار الاک رد هدیجنگ ِراک زا شخب
 رگراک نآ رد هک یطیارش هک دنکیم لاطبا ار اعدا نیا دوخ تیمسا .آ قیرطنیا

 بحاص اب ار ششزرا ای ار نآ دیاب و تسین شراک ِلوصحم لک بحاص رگید

 اب اهالاک هک یتبسن نآ بجومهب هک تسا نوناق نیا یفان ،دنک میسقت هیامرس

 ِراک نامز ِرادقم يهطساوهب ،ناشياهلدابم شزرا ای ،دنوشیم هلدابم رگیدکی

 اجنآ زا ار رادهیامرسِ دوخ دوس وا ،سکعرب .دوشیم نییعت اهنآ رد هتفایتیدام

 نامه نیا و تسا هتخادرپن ار الاک رب هدوزفا ِراک زا یشخب وا هک دنکیم جاتنتسا

 هژاو یتح وا هک دید میهاوخ نیا زا سپ ام .تسالاک شورف ماگنه هب وا دوس ءاشنم

 هک يراک رادقم زا رتارف و رتشیب رگراک هک دنکیم قتشم يراک زا ار دوس هژاو هب

 نآ يارب يزرامه نیزگیاج رگید ترابعهب ای ،تسوا دزمراک يهدننکناربج
 هتخانش ار یفاضا شزرا ِیقیقح ِهاگتساخ وا ،تفایرد نیا اب .دهدیم ماجنا ،تسا

 غلابم |VI-252| زا هن یفاضا شزرا هک دنکیم ررقم ًادکؤم ماگنهمه وا .تسا
 راک یعقاو دنیآرف رد هزادنا هچ ات هکنآ زا غراف ــ اهنآ شزرا هک هدشزیرشیپ

 ِراک زا ًارصحنم هکلب ،دوشیم رهاظ هرابود لوصحم ردً افرص ــ دنشاب دنمدوس
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 غلابم هکییاج ،دیلوت زا ياهزات دنیآرف رد نارگراک هک دریگیم همشچرس ياهزات

 .دنیازفایم ماخ داوم رب ،دنراد ار راک يهلیسو و راک يهیام شقن طقف هتخیرشیپ

 نآ هب زاغآ رد هک ياییاجباج و طلخ نامه رب تسا ینتبم هک( راهظا نیا ،لباقم رد

 :تساطخ )دش هراشا

 هچ و لوپ يازِا رد هچ ،دوشیم هلدابم راک يهدشمامت و هدامآ ِلوصحم هکینامز«

 .)96 ص( »... اهالاک رگید ای راک يازِا رد

 زا شدوس ،دنک هلدابم يرگید يالاک ای لوپ يازِا رد ار الاک ›رادهیامرس‹ وا رگا

 اجنآ زا ؛دشورفیم ،تسا هدیرخ هچنآ زا يرتشیب راک هک دریگیم همشچرس اجنآ

 هلدابم هدنز راک يربارب رادقم يازِا رد ار هتفایتیئیشِ راک زا یناسکی رادقم ،وا هک

 يازِا رد هلدابم ای لوپ يازِا رد هلدابم تسین زاجم تیمسا .آ نیاربانب .دنکیمن

 رارق ناسکی و یکی ،راک يازِا رد هدشمامت و هدامآ ِلوصحم يهلدابم اب ار اهالاک

 هک دریگیم همشچرس اجنآ زا یفاضا شزرا تسخن يهلدابم ود رد اریز ،دهد

 اما ،دنوشیم هلدابم اهنآ رد هدیجنگِ راک ِنامز رب انب ینعی ،ناششزرا رب انب اهالاک

 هک تسا نیا رب ضرف اجنیا رد .تسا هدشن تخادرپ ياهزادنا ات راک نامز نیا

 هلدابم نآ اب ربارب يهدنز راک رادقم اب ار هتشذگ راک زا يربارب رادقم رادهیامرس

 وا يوس زا هدشفرصت يهدنز راک تیمک هک ›تسا نیا ضرف ،ینعی‹ ؛دنکیمن

 رد .تسا هتخادرپ ›ار ششزرا‹ وا هک ياهدنز راک تیمک زا تسا رتگرزب

 يهلدابم رد نیاربانب .دوب دهاوخ ربارب شلوصحم شزرا اب رگراک دزم تروصنیاریغ

 رب انب اهالاک هک مادام ،الاک ای لوپ يازِا رد راک يهدشمامت و هدامآ ِلوصحم

 ِلوصحم نیب هلدابم هک دریگیم همشچرس اجنآ زا دوس ،دنوشیم هلدابم ناششزرا
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 رد هکنیا زا و ؛دنکیم يوریپ يرگید نوناق زا هدنز راک و راک يهدشمامت و هدامآ

 .دنوش طولخم رگیدکی اب دیابن تالاح نیا .دنوشیمن هلدابم اهزرامه ،اجنیا

 راکِ داوم رب نارگراک هک شزرا زا يرسک زج تسین چیه دوس ،بیترت نیا هب

 نیاربانب .راک زا ياهزات تیمک زج دنیازفایمن راک داوم رب چیه اما اهنآ .دنیازفایم

 زا ار شَزرامه وا هک ،ءزج کی ،دوشیم هیزجت ءزج ود هب رگراک راک نامز

 ناگیار هب وا هک رگید ءزج و ،شدزمراک ینعی ،تسا هدرک تفایرد رادهیامرس

 هک دنکیم دیکأت یتسردهب تیمسا .آ .دزاسیم ار رادهیامرس دوس و دهدیم لیوحت

 دوس و دزمراک هب ،دیازفایم داوم رب رگراک و تسا ون هک ،)شزرا( راک زا یئزج

 ءزج هب یطبر چیه هسفنیف هدیرفآون ِیفاضا شزرا ینعی ،دوشیم هیزجت

 .درادن )راک رازبا و داوم هباثمهب( هیامرس يهدشزیرشیپ

 لیوحت هدشنتخادرپ يهناگیب راک فرصت هب ار دوس بیترت نیا هب هک تیمسا .آ

 :دهدیم همادا هلصافالب ،تسا هدرک

 ،دشاب راک زا ياهژیو عون يارب يرگید مان طقف هیامرس ِدوس هک درک رواب ناوتیم«

 .)97 ص( ».تیریدم و تراظن راک

 عوضوم نیا هب .دنکیم لاطبا ار ینابهگنرسِ راک رب ینتبم ياطخ هاگدید نیا وا و

 تیمسا .آ هک مینک دیکأت تسا مهم اجنیا رد 1.میدرگیمزاب يرگید لصف رد

 تقد اب هنارگهیجوت هاگدید اب ار دوس هاگتساخ نوماریپ شهاگدید لباقت و فلاخت

 زا سپ وا .دراد دیکأت نآ ربً احیرص و دنکیم هتسجرب ار نآ ،دسانشیم رایسب

 :دهدیم همادا ،لباقت نیا ِندرکهتسجرب

                                                             
 و تراظن راک« يارب رادهیامرس هک يدزمتسد هباثمهب ،رادهاگنب دمآرد زا هنارگهیجوت تشادرب سکرام  1
 و دمآرد« راتسُج رد و )اهسیونتسد مهدجیه رتفد( يزمر هب طوبرم شخب رد ار ،دنکیم تفایرد »تیریدم
 )]35[ ،آ ـ م( .دهدیم رارق داقتنا دروم »ارسهوای داصتقا .شیاههمشچرس
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|VI-253| »رگراک هب لماک روطهب هشیمه راک لوصحم ،لاوحا و عاضوا نیا رد 

 ار وا هک هیامرس ِکلام اب دراوم بلغا رد ار نآ دیاب رگراک ،سکعرب .درادن قلعت
 هیهت يارب ًالومعم هک يراک تیمک نینچمه .دنک میسقت ،تسا هدروآرد لاغتشا هب

 تسین يراک تیمک نییعت يارب یلماع هناگی رگید دوشیم فرص الاک کی دیلوت ای

 هلدابم رد ای تفای رایتخا نآ رب ،دیرخ ار ییالاک ناوتیم لومعم روطهب نآ اب هک

 دوس يارب ›راک يا‹یفاضا رادقم دیاب زونه هک تسا نشور .دروآ شتسدهب

 لیوحت ،تسا هدروآ مهارف ار ماخ داوم و هدرک زیرشیپ ار اهدزمتسد هک ياهیامرس

 .)99 ص ،اجنامه( ».دوش هداد

 ــ هتفایتیئیش ِراک ،هنارادهیامرس دیلوت ِضرفشیپ اب .›تسا‹ تسرد رسارس ،نیا

 ،تسا هدیجنگ نآ رد هک يراک تیمک رب هوالع ــ الاک ای لوپ رد هدشییامنزاب

 هب ،نیا اما ،درخیم »هیامرس دوس يارب زین ار هدنز راک زا« یفاضا یتیمک هراومه

 هب ار هدنز راک زا یشخب هتفایتیئیشِ راک هک درادن نیا زج ییانعم ،رگید نخس

 تبسن تیمسا زایتما نیا .تخادرپ نودب فرصت ؛دروآیمرد شیوخ فرصتهب ناگیار

 هنارادهیامرس دیلوتِ دازمه هلدابم نیا هنوگچ دراد دیکأتً ایوق وا هک تسا ودراکیر هب

 ودراکیر زا هراومه هک تسورسپ ورنیا زا ودراکیر هب تبسن اما رگید يوس زا .تسا

 هک رظن نیا انامه ،تسا هدرک شلاطبا دوخ لالدتسا رد تیمسا هک یهاگدید رد

 ،هدنز راک و هتفایتیدامِ راک نیب هتفای›تیهام‹ رییغت يهلدابم نیا يهطساوهب

 ربارب رد اهنآ هکنیا زا یکاح ،دیآیم دیدپ زین اهالاک یبسن شزرا نیعت رد يرییغت

ِ راک زا ینیعم ياهتیمک ای هتفایتیدام راک زج زیچ چیه يهدننایامن رگیدکی

 .دنکیم يوریپ ،دنتسین هتفایققحت
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 دوس لکش رد ینعی ،نآ لاکشَا زا یکی رد ار یفاضا شزرا تیمسا هکنآ زا سپ

 دهدیم ماجنا راک زا یشخب زا رتارف و رتالاب رگراک هک درک ییامنزاب يراک هباثمهب

 انامه ،یفاضا شزرا ِرگید ِلکش اب ار راک نیمه ،تسوا دزم يهدننکناربج هک

 اب هدشهناگیب یتیکلام نوچمه هک راک ینیع طیارش زا یکی .دنکیم ،نیمزِ تنار

 ِطرش ؛تسا هیامرس ،دریگیم رارق راک يور رد ور ،هناگیب یتیکلام نیاربانب و راک

 تیمسا هجیتن رد .یضرا تیکلام ماقم رد نیمز ،تسا نیمزِ دوخ ،راک رگید ِینیع
 :دهدیم همادا ،هیامرس کلام زا نتفگنخس زا سپ

 ،تسا هدش لدب یصوصخ تیکلام هب هرسکی يروشک كاخ هکنآ ضحم هب«

 دنايزیچ تشادرب قشاع ،رگید مدرم يهمه دننام تسرد ،نیمز ناکلام يهمه

 كاخ ِتنار ياعدا و بلط نیمز یعیبط تالوصحم يازِا رد یتح و دناهتشاکن هک
 دیلوت ای هدروآ مهارف شراک هچنآ زا یمهس دیاب« )رگراک( »وا ... دنراد 1

 نیا و ــ مهس نیا تمیق ای ،مهس نیا .دهد لیوحت نیمز بحاص هب ،تسا هدرک

 .)100 ،99 ص ،اجنامه( ».تسا كاخ ِتنار يهدنزاس ــ دنیانعم کیهب ودره

 هک تسا يراک زا یشخب طقف یعقاو ِیتعنص دوس دننام زین نیمز ِتنار نیاربانب

 هب يدزم تفایرد نودب وا هک يراک ،دنکیم راذگاو و هدوزفا ماخ داوم رب رگراک

 راک زا تسا یشخب طقف ینعی ؛دهدیم لیوحت رادنیمز هب ،كاخ و نیمز کلام

 يهدننکناربج هک دهدیم ماجنا يراک زا یشخب زا رتارف و رتشیب وا هک يایفاضا

 .وا ِدزمراک رد هدیجنگ راک نامز يارب تسا يزرامه ای تسوا دزم

 ِراک زا ياهدوزفا ای ،دازامِ راک انامه ،یفاضا شزرا تیمسا .آ ،بیترت نیا هب

 هک هدشتخادرپ يراک زا رتارف و رتشیب ،هتفایققحت الاک رد و هدشماجنا

 فیرعت ماع يهلوقم هباثمهب ،تسا هدرک تفایرد دزمراک بلاق رد ار شزرامه

                                                             
1 Bodenrente 
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 اب .دنتسه نآ زا ییاهقاقتشا عقاورد تنار و دوس هک ياهلوقم |VI-254| ،دنکیم
 زا زیامتم و ادج يهلوقم ماقم رد هن و دوخِيدوخهب هن ار یفاضا شزرا وا لاحنیا

 زا .تسا هتخانشرب ،دریذپیم دوخهب نیمز تنار و دوس رد هک ياهژیو ياهلکش

 .دنرایسب ،شهوژپ رد اهیتساک و اهاطخ ،ودراکیر زا رتشیب یتح ،وا دزن ،ورنیمه

 ،هیامرس يهرهب ،دنایامنیم نآ بلاق رد ار دوخ یفاضا شزرا هک يرگید لکش
 نیا اما .تسا )لوپ يهرهب( هرهب

 تسا يدمآرد« )لصف نامه رد تیمسا يهتفگ هب( »هراومه لوپ يهرهب«

 لوپ ِيراذگهیامرس زا هک دوش تخادرپ يدوس ›يهساک‹ زا دناوتن رگا هک هدشقتشم

 ».دوش تخادرپ يرگیدِ دمآردِ عبنم زا دیاب ،دوشیم لصاح

 رد ار راک دزمتسد نیگنایم رگا ،ریخا تلاح رد .دزمراک زا ای ،نیمز تنار زا ای ینعی(

 زا تسا یندرکرسک هکلب ،دسریمن رظنهب یفاضا شزرا زا یمهس هرهب ،میریگب رظن

 میهاوخ رگید ياهتبسانم رد و هدنیآ رد هکنانچ ،لکش نیا رد ــ ای ،دزم ِدوخ

 يرگید لکش ــ دیآیم شیپ يرادهیامرس يهتفایانهعسوت دیلوت طیارش رد ،دید

 ،) 1.دوس زا تسا

 تخادرپ يارب هک لیموفیح و شاپبوزیرب لها دشاب يدرف هدنریگماو هکنآ رگم«

 .)106 ،105 ص ،اجنامه( ».دریگیم هزات یماو ،شلوا ماو يهرهب

 داجیا یضارقتسا يهیامرس اب هک دوس زا تسا یشخب ای هرهب ،بیترت نیا هب
 میسقت نیاربانب و ،نآ زا یقاقتشا ،دوس ِدوخ زا يوناث یلکش تروصنیا رد ؛دوشیم

 زا ای .فلتخم صاخشا نیب ،دوس لکش رد هدشفرصت ِیفاضا شزرا زا تسا يرگید

                                                             
 رتفد رد »ارسهوای داصتقا .شیاههمشچرس و دمآرد« راتسُج رد ار هیامرس »ِیناتساب ياهلکش« سکرام  1
 )]36[ ،آ ـ م( .دنکیم یسررب 899 ـ 901 ياههحفص ،اهسیونتسد مهدزناپ



86 
 

 نآ هدنریگماو ،ای .دراد ار دوس ماقم نامه تروصنیا رد .دوشیم تخادرپ تنار عبنم

 شزرا يور چیههب تروصنیا رد .دزادرپیم هناگیب يهیامرس ای دوخ يهیامرس زا ار

 تورث ِنزاوت ِناسون ،دوجوم تورث زا يرگید میسقتً افرص هکلب ،دزاسیمن يایفاضا

 هرهب هک ،ریخا تلاح يانثتسا هب .يراذگاو زا جتنم ِدوس لثم ؛تسا ناروهرهب نیب

 زا يايرسک هرهب هک یتلاح يانثتسا هب و( تسین یفاضا شزرا زا یلکش ًاساسا

 یفرح لکشنیرخآ نیا يهرابرد تیمسا مادآ و ؛تسا دوس زا یلکش دوخ ای ،دزمراک

 تنار ای دوس زا فرِص یشخب ،یفاضا شزرا زا يوناث یلکش ًافرص هرهب ،)دنزیمن

 چیه يهدننایامنزاب نیاربانب و )دوشیم طوبرم تنار ای دوس میسقت هب طقف و( تسا

 .هدشنتخادرپ ِدازام ِراک زا یشخب زج تسین

 هراومه هدنهدماو دید زا تسا هدش هداد ماو هرهب بسک دصقهب هک یلوپ رادقم«

 شلوپ ررقم ِنامز ياضقنا زا سپ هک دراد راظتنا وا .دوشیم هدید هیامرس هباثمهب

 تنار ،نامز نیا یط لوپ نیا زا هدافتسا تباب هدنریگماو و دوش هدنادرگزاب وا هب

 ای هیامرس هباثمهب ای لوپ زا دناوتیم هدنریگماو .دزادرپب وا هب ینیعم يهنالاس

 هباثمهب رگا .دنک هدافتسا میقتسم فرصم يارب ياهیامتسد ناونعهب
 نارگراک يرادهگن و مادختسا يارب ار نآ تروصنیا رد ،دنک هدافتسا نآ زا هیامرس

 نیا رد .دننکیم دیلوتزاب دوس اب هارمه ار شزرا هک ددنبیم راکهب دلوم
 هتشاد ترورض هکنآیب ،دزادرپب ار هرهب و دنک تخادرپزاب ار هیامرس دناوتیم تلاح

 ناونعهب ار نآ رگا .دشورفب ار نآ ای دنزب تسد يرگید ِدمآرد عبنم هب دشاب

 ره دننام هاگنآ ،دربب راکهب میقتسم فرصم يارب و نیعم ياهیامتسد

 ِيرادهگن و مادختسا شفده هک ار يزیچ و دنکیم راتفر يرگید يهدننکفارسا

 دناوتیم هن تلاح نیا رد .دهدیم ردههب ییاسآنت و حیرفت يارب ،دوب اشوکِ دارفا

 يرگید دمآرد عبنم هب هکنآیب ،دزادرپب ياهرهب هن و دنک تخادرپزاب ار هیامرس
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 لصف ،2 ات 2 زا( ».ار نیمز تنار ای شرادن و راد ًالثم ،دشورفب ار نآ ای دنزب تسد

 .)]كآ[لککم شیاریو ،127 ص ،مراهچ

|VI-255| نآ وا ِدوخ ای ،دریگیم ماو ،هیامرس ینعی اجنیا رد ،لوپ هکیسک سپ 

 هب وا هک ياهرهب تلاح نیا رد .دربیم دوس نآ زا و ددنبیم راکهب هیامرس ماقم رد ار

 ِلوپ ای .هژیو یمان ناونع ریز دوس زا یشخب زج تسین چیه ،دزادرپیم هدنهدماو
 ِییاراد ،دوخ ییاراد شهاک اب تلاح نیا رد .دنکیم فرصم ار هدشهتفرگماو

 دریگیم تروص یتورث زا يرگیدِ عیزوت طقف اجنیا رد .دهدیم شیازفا ار هدنهدماو

 يایفاضا شزرا چیه اما ،دوریم ورف راوخابر بیج هب هدننکفارسا تسد زا هک

 یفاضا شزرا يهدننایامنزاب معا روطهب هرهب هک مادام بیترت نیا هب .دوشیمن داجیا

 لکش زج تسین چیه ،دوخ يهبونهب هک يدوس زا یشخب زج تسین چیه ،تسا

 .هدشنتخادرپِ راک زا ،رگید ترابعهب ای ،یفاضا شزرا زا ینیعم

 هار زا هک زین صاخشا ياهيدیاع يهمه هک دوشیم روآدای تیمسا .آ نایاپ رد

 زا يايرسک ینعی ،دنوشیم تخادرپ دزمراک ِمهس زا ای ،دننکیم یگدنز اهتایلام

 ییاهناونع طقف ینعی ،تسا نیمز تنار و دوس رد ناشهمشچرس ای ،دنادزمراک ِدوخ

 دوخ هک ،دنروخیم نیمز تنار و دوس زا نوگانوگ ياههتسر اهنآ تحت هک دنتسه

 .یفاضا شزرا زا ینوگانوگ ياهلکش زج دنتسین چیه

 ،اهقوقح ›دننام‹ ،دنایکتم اهتایلام رب هک ییاهدمآرد يهمه و اهتایلام يهمه«

 نیا زا یکی زا رخآرس هنالاس ياهيررقم عاونا يهمه و ناگتسشنزاب ياهيرمتسم

 قتشم هطساویب هچ و هطساو اب هچ ،دمآرد ِنیزاغآرس و یلصا يهمشچرس هس

 ».دنوشیم تخادرپ نیمز تنار ای هیامرس دوس زا ای راک دزمتسد زا ای ،و دنوشیم

 .)]هینراگ[ اجنامه ،106 ص ،مراهچ لصف ،لوا باتک(
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 مادام ــ اهدمآرد زا هدشقتشم ياهتایلام ای تایلام دننام زین لوپ يهرهب نیاربانب

 دنانیمز تنار و دوس رد ندشمیهسً افرص ــ دنتسین دزمراکِ دوخ زا ییاهيرسک هک

ِ راک نامز رد ینعی ،دنوشیم هصالخ یفاضا شزرا رد دوخ يهبونهب زین اهنآ هک

 .هدشنتخادرپ

 .یفاضا شزرا نوماریپ تیمسا .آ ِیمومع يهیرظن تسا نیا

 نشور اجنآ تسخن و دنکیم يدنبعمج ار شهاگدید لک رگید رابکی تیمسا .آ

 رب رگراک هک یشزرا هک دنک تابثا دراد شالت كدنا هزادنا هچ ات وا هک دوشیم

 رگید )راک رازبا و ماخ داوم شزرا ،دیلوت ياههنیزه رسک زا سپ( دیازفایم لوصحم

 نیا لک رگراک اریز ،دوشیمن نییعت لوصحم رد هدیجنگ ِراک ِنامز يهطساوهب

 نیمز کلام و رادهیامرس اب ار نآ دیاب هکلب ،دروآیمنرد شیوخ فرصت هب ار شزرا

 نیب الاک کی شزرا نآ رب انب هک ياهویش .ار لوصحم ای شزرا ؛دنک میسقت

 شزرا تشرس رد يرییغت نیرتکچوکً اعبط ،دوشیم میسقت الاک نیا ناگدننکدیلوت

 .دهدیمن اهالاک نایم یشزرا تبسن و

 یمهس راتساوخ نیمز بحاص ،تسا هدمآرد یصوصخ تیکلام هب نیمز هکینامز زا«

 ای دیلوت نیمز نآ يور دناوتیم رگراک هک تسا یتالوصحم يهمه زاً ابیرقت

 ِراکِ لوصحم زا يرسک نیتسخن وا نیمز تنار .دنک يروآعمج

 يارب شاعم لئاسو زا تردنهب نیمز ِرگتشک اما .تسا نیمز يور هدشماجنا

 ًالومعم وا شاعم جرخ .تسا رادروخرب لوصحم تشادرب نامز ات دوخ یگدنز ظفح

 زیرشیپ ،نیمز ِرادهراجا يهیامرس زا ،هتشاداو راکهب ار وا هک یسک يهیامرس زا

 وا رگا ،تشادیمن رگتشک لاغتشا هب ياهقالع نیرتکچوک هکیسک ،دوشیم

 يهوالعب ار شاهیامرس و درکیمن میسقت هیامرس بحاص اب ار شراک لوصحم

 زا |VI-256| يرگیدِ يرسک ،دوس نیا .دنادرگیمنزاب وا هب دوس یغلبم
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 ًابیرقت ِلوصحم .تسا هدش ماجنا نیمز يور هک تسا يراک لوصحم

 يهمه رد .تسا دوس يارب يرسک نیمه ِتسدورف و عبات راک عاونا يهمه

 داوم ،راک ›دنیآرف‹ِ نتفاینایاپ ات هک دنتسه ییامرفراک دنمزاین ،نارگراک بلغا عیانص

 رد امرفراک نیا .دنک زیرشیپ ار ناشیگدنز جرخ يهلیسو و دزمتسد و ماخ

 نآ هب ماخ داوم يور راک اب اهنیا هک یشزرا ای ناشراک لوصحم
 زا( ».تسا نیمه مه شدوس يهمشچرس و دوشیم میهس دنیازفایم

 .)]كالککم شیاریو[ 110 ،109 ص ،متشه لصف ،کی ات کی

 و کشخ یتارابع اب ار هیامرس دوس و نیمز تنار اجنیا رد تیمسا .آ ،بیترت نیا هب

 فیصوت لوصحم شزرا ای رگراک لوصحم زا ییاهيرسک هباثمهبً افرص قمریب

 ،يرسک نیا اما .دنربارب ،رگید يوس زا داوم رب هدشهدوزفا ِراک ِتیمک اب هک دنکیم

 یشخب زا ترابع طقف ،دوب هتفر راجنلک رتشیپ نآ اب زین تیمسا ِدوخ هک هنوگنامه

 طقف هک دیازفایم داوم رب شراک رادقم زا رتارف و رتشیب رگراک هک تسا راک زا

 ینعی ؛دروآیم مهارف شدزمراک يارب يزرامه طقف ای دنکیم ناربج ار شدزمراک

 هک میوشیم روآدای هیشاح رد ،نیاربانب( .شراک يهدشنتخادرپ ِشخب ای دازام ِراک

 ).دنشاب شزرا يهمشچرس دنناوتیمن زگره نیمز تیکلام و هیامرس ای تنار و دوس
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  يهمه رد یفاضا شزرا دیلوت فشک ـ 3[

 ]تیمسا يوس زا یعامتجا راک ياهرهپس

 

 ،هیامرس نیاربانب و ،یفاضا شزرا يواکاو رد ار تیمسا .آ گرزب تفرشیپ ناوتیم

 انامه ــ یعقاو راک زا ینیعم عون طقف اهنآ دزن .دید اهتارکویزیف زا رتارف رایسب

 شزرا اهنآ بیترت نیا هب .دنیرفآیم یفاضا شزرا هک تسا يراک ــ يزرواشک راک

ْ ماع روطهب راک ای راک نامز هن و دنتسنادیم شزرا يهمشچرس هناگی ار یفرصم

 رد هک تسا نیمز ای تعیبط نیا ،راک يهژیو عون نیا هب فطع رد اما .ار یعامتجا
 زا يدازام ،ینعی ؛تسا )کیناگرا( هدام شیازفا ببسم و دنیرفآیم شزرا تقیقح

 رد عوضوم هب اهنآ 1 .هتفرراکهب يهدام زا رتارف و رتشیب ،هدشدیلوت يهدام

 اما .دننکیم شاهسیدژک ،زیگنالایخ يروصت اب و دنرگنیم دودحم ًالماک یبوچراچ

 شزرا هچ رد هکنآ زا غراف ًالماک ،یعامتجاْ ماع روطهب ِراک تیمسا .آ دزن

 .دنیرفآیم شزرا هک تسا يراک ،مزال راک تیمک طقف ،دوش هدنایامنزاب يایفرصم

 لکش رد هاوخ ،نیمز تنار هاوخ ،دوش رادیدپ دوس لکش رد هاوخ یفاضا شزرا

 اب هلدابم رد راک ِینیع ِطیارش کلام هک يراک زا یشخب زج تسین چیه ،هرهب ِيوناث

 لکش رد طقف یفاضا شزرا اهتارکویزیف دزن نیاربانب .تسا هدرک فرصت هدنز راک

 ياهلکش طقف هرهب و دوس ،نیمز ِتنار تیمسا .آ دزن .دوشیم رادیدپ نیمز ِتنار

 .دنایفاضا شزرا نوگانوگ

 هدشزیرشیپ يهیامرس لک اب بسانت رد طقف هک مادام ،ار یفاضا شزرا نم یتقو

 ریگرد ِیجنایمیب ِرادهیامرس هک تسور نیا زا ،ممانیم هیامرس دوس ،دوش ظاحل

                                                             
 ناونعهب ار نآ سکرام و هدش هتشون نتم يهیشاح رد هلمج نیا هک دناهداد حیضوت آ ـ م ناراتساریو‹  1
 )اف ـ م( ›.تسا هدز تمالع ،دوش نتم دراو دیاب هک ياهلمج
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 زا سپ وا هکنآ زا غراف ًالماک ،دنکیم فرصت ار دازام ِراک یجنایمیب ،دیلوت رد

 ،دوشیم کیرش نارگید اب ›ياهلوقم ای‹ ناونع هچ ریز ار یفاضا شزرا نیا ،نیا

 ،رادهراجا هک هنوگنامه .هیامرس يهدنهدماو هچ ،دشاب نیمز کلام يرگید نیا هچ

 هب هک يایفاضا شزرا زا رادهناخراک ،دزادرپیم نیمز کلام هب ار هراجا ًامیقتسم

 هدش انب نآ رب هناخراک هک ینیمز کلام هب ار نیمز ِتنار ،تسا هدروآرد فرصت

 .دزادرپیم ،تسا هدرک زیرشیپ ار شاهیامرس هک يرادهیامرس هب ار هرهب و ،تسا

|VI-257|}و یفاضا شزرا ِنتفرگاجباج )1 :تخادرپ زین تاکن نیا هب دیاب کنیا 

 هب ار دوس و تنار وا هنوگچ )3 ؛دلوم راک يهرابرد شرظن )2 ؛تیمسا .آ دزن دوس

 ،اهالاک یعیبط تمیق زا شتسردان يواکاو زین و دنکیم لدب شزرا ياههمشچرس

 هتشاد دوجو دمآرد عبنم هس تمیق زا ادج دیابن رازفاراک و ماخ داوم شزرا نآ رد هک

 }.دنوش یقلت ای دنشاب

 

  هلدابم ماگنههب شزرا نوناق ریثأت یمهفژک ـ 4[

 ]تیمسا دزن دزمراک و هیامرس نیب

 

 ار راک ِییاناوت ِتقوم بحاصت قح رادهیامرس نآ يهلیسوهب هک يزرامه ای دزمراک

 انامه ،هتفاییسیدرگد يالاک هکلب ،تسین الاک شایجنایمیب لکش رد ،درخیم

 ماقم رد ای ،ياهلدابم شزرا هباثمهب شتاذهب مئاق لکش رد الاک ای ،لوپ

 نیا ابً اعبط رگراک .تسا ماعِ راک نامز ای یعامتجا ِراک ِیجنایمیب ِیگتفایتیدام

 زا اجنیا رد{ .لوپ ِرگید يهدنراد ره هک درخیم یتمیق نامه هب ار اهالاک لوپ
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 یبسانمان لاوحا و عاضوا و طیارش تحت رگراک ًالثم هک دراوم نیا دننام یتایئزج

 ،لوپِ رگید يهدنراد ره دننام ،وا }.میاهدرک یشوپمشچ ،دهدیم ماجنا ار شدیرخ

 هکلب ،رگراک هباثمهب هن وا .دوشیم رهاظ رادیرخ ماقم رد الاک يهدنشورف لباقم رد

 هراومه و ماع لکش رد الاک يهدنراد ماقم رد ،الاک بطق ربارب رد لوپ بطق هباثمهب

 ییاهالاک ]هب[ هرابود شلوپ .دوشیم اهالاک شدرگ ›رهپس‹ دراو ،شریذپهلدابم

 نیا رد و دننک افیا ار یفرصم ياهشزرا شقن وا يارب تسا رارق هک دوشیم لیدبت

 هب ،دنراد رازاب رد معا روطهب اهنآ هک درخیم یتمیق نامه هب ار اهالاک وا ،دنیآرف

-G-W ›Geld لمع طقف شنک نیا رد رگراک .ناششزرا هب انب ،یلک نایب

Ware: اما ،تسا ›شزرا‹ لکش رییغت رگناشن هک دهدیم ماجنا ار ›الاک ـ لوپ 

 وا هک اجنآ زا ،اما .تسین یلک روطهب شزرا رادقم رییغت يانعم هب هجو چیههب

 راک نامز رادقم نآ طقف هن ،تسا هتفای تیدام لوصحم رد هک شراک يهطساوهب

 هدیجنگ ›شدزم ای‹ وا يوس زا هدشتفایرد ِلوپ رد هک تسا هدوزفا ›لوصحم رب‹

 هداد لیوحت ناگیار هب زین يدازامِ راک هکلب ،›دزم يازِا رد‹ يزرامه طقف هن ،دوب

 اریز( ًاعقاو وً المع نیاربانب ،تسا دوس يهمشچرس يهدنزاس تقیقح رد هک تسا
 فذح ،دوب هدیجنگ راک ِییاناوت شورف رد هک يرگیجنایم تکرح ،راک لصحام رد

 هدرک هضرع ،تسوا دزمراک لداعم هک یغلبمِ لک ِشزرا زا يرتالاب شزرا )دوشیم

 ِلوپ رد هک تسا هدیرخ ار راک زا یتیمک ،رتشیب يراک نامز اب وا ،سکعرب .تسا

 روطهب وا هک تفگ ناوتیم نیاربانب .تسا هتفای ققحت دزم هباثمهب هدشتفایرد

 نایب طقف دوخ يهبون هب هک( هدمآتسدهب ِلوپ هک ار ییاهالاک يهمه میقتسمریغ

 يراک نامز اب ،تساهنآ لداعم )تسا یعامتجا راک نامز ینیعم رادقم ِتاذهب مئاق

 وا هک دنچره ،تسا رتشیب اهالاک نیا ِدوخ رد هدیجنگ ِراک نامز زا هک درخیم

 هک یتمیق نامه ای درخیم يرگید رادیرخ ره هک درخیم یتمیق نامه هب ار اهنآ
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 .دباییم تسد نآ هب شیالاک ِیسیدرگد نیتسخن رد الاک ِرگید يهدنراد ره

 و راک يرتمک رادقم يهدنرادربرد ،درخیم راک نآ اب رادهیامرس هک یلوپ ،سکعرب

 ماجنا رگراک هک يراک نامز ای راک تیمک زا تسا راک نامز يرتکچوک رادقم

 هک يراک رادقم رب هوالع ؛تسا هدیجنگ وا يوس زا هدشدیلوت يالاک رد و دهدیم

 يرگید دازام غلبم رادهیامرس ،دهدیم لیکشت ار دزمراک هک تسا یغلبم رد هدیجنگ

 زا هک تسا يدازام يهدنرادربرد و تسا هدرکن تخادرپ ارنآ وا هک درخیم زین ار

 ًاقیقد و .تسا رتارف و رتشیب وا يوس زا هدشتخادرپ ِلوپ رد هدیجنگ راک تیمک

 .دزاسیم ار شاهیامرس زا هدشهدیرفآ ِیفاضا شزرا هک تسا دازام راک تیمک نیمه

 لصحام هتبلا( درخیم راک نآ اب رادهیامرس |VI-258| هک یلوپ هک اجنآ زا اما
 اب ًامیقتسم هن ،هلدابم یجنایم هب ،وا لوپ هنرگو ،درخیم راک وا هک تسا نینچ هطبار

 يهتفاییسیدرگد يهرکیپ زج تسین چیه ،)دوشیم هلدابم راک يورین اب هکلب ،راک

 شزرا ماقم رد ناشتاذهب مئاق ِیگدنتسه ینعی ،]رگید[ ياهالاک يهمه

 يراک ،هدنز راک اب هلدابم رد اهالاک يهمه هک دوش هتفگ لاحنیعرد دیاب ،ياهلدابم

 تسا یفاضا نیمه ًاقیقد .دنرخیم ،تسا هدیجنگ اهنآِ دوخ رد هک يراک رب هفاضا

 .دزاسیم ار یفاضا شزرا هک

 لوا باتک ياهلصف نیتسخن رد تسرد هک تسا تیمسا .آ گرزب یگتسیاش نیا

 نوناق و هداس ییالاک يهلدابم زا هکییاج ،)تشه و تفه ،شش ياهلصف(

 ،يدزمِ راک و هیامرس نیب هلدابم ،هدنز راک و هتفایتیئیش راک نیب هلدابم هب ششزرا

 یفاضا شزرا هاگتساخ هب مالک کی رد و ماع روطهب نیمز ِتنار و دوس یسررب هب

 دریگیم تروص یتسسگ اجنیا رد هک دهدیم تسدهب ار ساسحا نیا ،دنکیم راذگ

 رد ــ دمهفیمن ارنآ واِ دوخ هک يایجنایم ،دشاب هچره هیضق یجنایم و ــ

 يازِا رد رتشیبِ راک و دوشیم ضقن ًالمع ›اهزرامه يهلدابم‹ نوناق ،رما لصحام
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 اب )رادهیامرس رظنم زا( رتشیب ِراک يازِا رد رتمک ِراک و )رگراک رظنم زا( رتمک ِراک

 اب هکنیا زا تسا هتفشآرب ًالمع و دنکیم دیکأت وا هکنیا و ؛دنوشیم هلدابم رگیدکی

 ربارب رد راک طیارش ِیبایلالقتسا اب ینعی ــ نیمز تیکلام و هیامرس تشابنا
 و )لمع رد یشخرچ ،رما لصحام زادنامشچ زا و( هزات یشخرچ ــ راک ِدوخ

 ؛دهدیم يور دوخ ِدض هب شندشلدب و شزرا نوناق رد يرهاظ يایگنوراو

 دیکأت نآ رب و دباییمرد ار ضقانت نیا هک تسوا ِيرظن ِيدنمورین نیا ،نینچمه

 يارب یتح ،ماع نوناق هک تسوا ِيرظن یتساک و یتسس نیا هکنیاامک ،دنکیم

 هک درادن ار شتریصب و دنکیم ناشیرپ و هتفشآرب ار وا ،فرِص ییالاک يهلدابم

 لدب الاک هبْ دوخ راک ِییاناوت هک دوشیم رادیدپ اجنآ زا ضقانت نیا هنوگچ دنیبب

 هک ،شایفرصم شزرا هک تسا نینچ هژیو يالاک نیا يهصخشم و تسا هدش

 ياهلدابم شزرا يهدننیرفآ يايژرنا ْدوخ ،درادن شاياهلدابم شزرا هب یطبر چیه

 زا و يرهاظ تاضقانت نیا هک دراد مدقت تیمسا .آ رب ظاحل نیا زا ودراکیر .تسا

 .آ زا ظاحل نیا زا وا .دننکیمن یگتشگرس راچد ار وا ،یعقاو ،رما لصحام رظنم

 دوجوم یلضعم ًاساسا هک دنکیمن روطخ شنهذ هب یتح هک تسا رتبقع تیمسا

 ،دریگیم شیپ هیامرس لیکشت رد اهشزرا نوناق هک ياهژیو شیوپ نیاربانب و تسا

 هچنآ هنوگچ هک ارنیا .شلوغشملد هن و دنکیم شواکجنک هن ياهظحل چیه رد

 یشیارگ هب ییودراکیر عضوم هیلع و سوتلام دزن تسا زیمآغوبن تیمسا .آ دزن

 1.دید میهاوخ نیا زا سپ ،دوشیم لدب یعاجترا

 لزلزت و ناسون هب ار وا هک تیمسا .آ تریصب نیا هک تسا یهیدب لاحنیع رد اما

 شرگن کی يوسهب ،ودراکیر فالخرب ،دنکیم یلاخ شیاپریز ار نیمز و درادیماو

 ییاوژروب ماظن ماع و یعازتنا يهدولاش هب فطع رد هچراپکی و يرظن ریگارف

 .دوشیمن نومنهر

                                                             
 .]33[ يهرامش تشاددای هب .کن  1
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|VI-259| زا يرتشیب راک الاک هکنیا زا یکاح ،قوف ِیتیمسا ِینایب يهویش 

 الاک رد هچنآ زا يرتالاب شزرا ،راک هکنیا ای درخیم تسا هدیجنگ نآ رد هچنآ

  :تسا نیکسجاه نایب ییوگزاب عقاورد ،دزادرپیم تسا هدیجنگ

 هک تسا يراک رادقم لک يانعم هب )يرورض تمیق ای( یعیبط تمیق«

 ،دوب نیزاغآرس ِ›لصا‹ راک ... دنکیم بلط ناسنا زا ییالاک ره دیلوت يارب تعیبط

 اب نامیاهناتسبهدب  ›یجنایم و‹ دیرخ ِلوپ يهناگی هراومه و تسه نانچمه

 رگراک ،دشاب يرورض الاک کی داجیا يارب راک زا یتیمک ره ... دنامیم یقاب تعیبط

 شندیرخ هچنآ زا يرتشیب رایسب راک ،هعماج ینونک لاوحا و عاضوا هب هجوت اب دیاب

 رایسب تمیق نیا .دراذگب هیام نآ کلمت و بسک يارب ،تسا يرورض تعیبط زا

 زیامت ودنیا نیب دیاب هشیمه .تسا یعامتجا تمیق رگراک يارب یعیبط يالاب

 ،1827 ندنل ،»...همه يارب یسایس داصتقا« ،نیکسجاه ساموت( ».دش لئاق

 .)220 ،219 ص

 يهدننکنادرگرس و هتشگرس و تسرد ماگنهمه هاگدید ،نیکسجاه ِتفایرد نیا رد

 .تسا هدش ییوگزاب یتیمسا

  ـ دوس و یفاضا شزرا ِیگتخیرمهرد ـ 5[

 ]تیمسا يهیرظن رد هنایارسهوای رصنع

 

 ار دوس و نیمز تنار و معا روطهب یفاضا شزرا تیمسا .آ هنوگچ هک میدید
 انب .دنکیم لدتسم و فیرعت ،شاهدنهدلیکشت ءازجا و نوگانوگ ياهلکش هباثمهب
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 هطساویب ،تسا دیلوت رازبا و ماخ داوم زا بکرم هک هیامرس شخب ،وا ییامنزاب رب

 تیمک زا هتساخرب ًارصحنم یفاضا شزرا .درادن یفاضا شزرا داجیا هب یطبر چیه

 دزمراک اب زرامه طقف هک يراک زا رتارف و رتشیب رگراک هک تسا راک زا يدازام
 هب هک هیامرس زا یشخب نآ زا طقف یفاضا شزرا نیاربانب .دهدیم ماجنا ،تسوا

 شخب هناگی شخب نیا اریز ،دریگیم همشچرس ،تسا هتفای صیصخت دزمراک

 دیلوت زین نآ يارو يدازام هکلب ،دنکیم دیلوتزاب ار دوخ طقف هن هک تسا هیامرس

 يهیامرس غلبم لک هب تبسن یفاضا شزرا ،دوس يهبساحم رد ،سکعرب .دنکیم

 ›يهبساحم‹ رد زین يرگید لماوع ،رییغت نیا رب هوالع ؛دوشیم ظاحل هدشزیرشیپ

ِ دیلوت ِنوگانوگ ياهرهپس رد اهدوس ِندشزارتمه زا جتنم هک دنوشیم دراو دوس

 .دناهیامرس

 لکش رد ًادکؤم هن اما ،دنکیم لدتسم ار یفاضا شزرا لصا مادآ هک اجنآ زا اما

 اب ًامیقتسم ار نآ نیاربانب ،دشاب زیامتم شاهژیو ياهلکش زا هک نیعم ياهلوقم

 نیا .›دزیریم هسیک کی رد و‹ دنکیممهرد یجنایمیب ِدوس ِرتهتفایلماکت لکش

 زا ياهریجنز اطخ نیا زا .دنامیم ياجرب زین شناوریپ يهمه و ودراکیر دزن اطخ

 هک دنریگیم همشچرس ییاهيرکفیب و هدشانلح تاضقانت ،اهيریگیپان

 لح ددص رد )دید میهاوخ دوس شخب رد نیا زا سپ هک هنوگنامه( اهییودراکیر

 اریز ،ودراکیر ِدوخ يوس زا هیقب زا رتراکشآ( دناهنازابنابز و یبتکم ياهویشهب اهنآ

 دوشیم هتسب راکهب هناریگیپ و دراد دنمهاگتسد یتدحو شزرا نیداینب نوناق وا دزن

 1 .)دنراد يرتریگمشچ ِیگتسجرب ،تاضقانت و اهيریگیپان ورنیمه زا و

                                                             
 دقن هب »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« يور راک يهمادا رد سکرام .12 هرامش تشاددای :کن  1
 ،1861 ـ 1863 ياههتشونتسد مهدراهچ رتفد رد .دزادرپیم دوس زا اهییودراکیر ياهتشادرب و اههاگدید
 هک دراد يایبتکم يهویش و قایس رب هژیو یلمأت و ثکم سکرام ،»ودراکیر بتکم لالحنا« لصف رد
 لیم تراوتسا ناج ای دنک لح ار ییودراکیر ِدوس يهیرظن ياهضقانت تسا هدیشوک لیم زمیج نآ يهطساوهب
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 اب هک دوشیم لدب یکیتسالوکسا هب ،بذاک کیزیفاتم هب هتفُسانِ ماخ 1 ِییارگهبرجت

 هب ً،امیقتسم ار راکنا لباقریغ یبرجت ياههدیدپ دشوکیم شیوخ جنر و جنکش

 نآ ییالقع يهراوق هب ای دنک قتشم ماع نوناق زا ،يروص و هداس یعازتنا یجنایم

 هنومن کی هلصافالب میهاوخیم تیمسا .آ اب طبر رد و اجنیا رد .دیارایب نوناق

 تنار و دوس هب تحارص هب وا هک تسین ییاجنآ ،يرکفهتفشآ يهنیمز اریز ،میروایب

 اهنآ وا هک تساجنآ هکلب ،دزادرپیم یفاضا شزرا صاخ ياهلکش نیا هب ،نیمز

 زا یسایق یتاجاتنتسا هباثمهب ،معا روطهب یفاضا شزرا ياهلکش هباثمهب طقف ار

 .دمهفیم ،دناهدوزفا ماخ داوم رب نارگراک هک يراک

|VI-260| 97 ،96 ص[ ،مشش لصف ،لوا باتک رد تیمسا .آ هکنآ زا سپ[ 

 :تسا هتفگ

 میسقت شخب ود هب اجنیا رد ،دیازفایم ماخ داوم رب رگراک هک یشزرا سپ«

 رد تسامرفراک دوس يرگید و دنکیم تخادرپ ار شدزم یکی اهنآ زا هک دوشیم

 ،»تسا هدرک زیرشیپ نارگراک دزم و ماخ داوم يارب وا هک یغلبم لک اب سایق

 :دهدیم همادا

 هک تشادیمن راظتنا رگا دوبیمن دنمقالع رگراک نیا مادختسا هب« )رادهاگنب( »وا«

 وا ِيزور ِندرکنیزگیاج يارب هچنآ زا رتشیب يزیچ شراک يهرمث شورف اب

 رتکچوک يهیامرس ياجهب تشادیمن ياهقالع چیه و دروآ فک هب تسا يرورض

 يهیامرس رادقم اب ینیعم بسانت شدوس رگا ،ددنبب راکهب ار رتگرزب ياهیامرس

 ».تشادیمن شاهتخیرشیپ

                                                                                                                                                      
 ار دزمتسد حطس و دوس خرن نیب هنوراو بسانت نوماریپ ییودراکیر زت ات تسا هدز لصاحیب یشالت هب تسد
 )]37[ ،آ ـ م( .دنک قتشم شزرا يهیرظن زا یجنایمیب

1 Empirismus 
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ِ دازام ِيدیاع ینعی ،یفاضا شزرا هکنآ زا سپ تیمسا .آ :میشاب هتشاد هجوت تسخن

 یشخب هب ار ›رگراک‹ وا ِيزور ِندرکنیزگیاج يارب مزال ِیشزرا مجح يارو رادهاگنب

 تخادرپ يارب هک يرورض رادقم زا رتارف و رتشیب رگراک هک دنکیم لیوحت راک زا

 زا هتساخربً اصلاخ ار دازام ِيدیاع نیا نیاربانب و دیازفایم ماخ داوم رب ،شدزم

 نیا ،تسا هتفای صیصخت نارگراک دزم هب هک دنکیم دادملق هیامرس زا یشخب

 زا یشخب هب فطع رد هن ینعی ،دمهفیم دوس لکش رد هلصافالب اما ار دازام ِيدیاع

 شزرا لک زا رتالاب يدازام هباثمهب هکلب ،تسا هتفرگ همشچرس نآ زا هک هیامرس

 نارگراک دزم و ماخ داوم يارب وا هک یغلبم لک اب سایق رد« ،هتخیرشیپ يهیامرس
 هب .)دناهدنام هدیدان دیلوت لئاسو اجنیا رد هک دنامن هتفگان( »تسا هدرک زیرشیپ

 هک ییاهيراوشد .دمهفیم دوس لکش رد یجنایمیب ار یفاضا شزرا وا بیترت نیا

 .دنیور نیمه زا ،دمآ دنهاوخ شیپ هلصافالب

 رادهیامرس ،دیوگیم تیمسا .آ

 شورف اب هک تشادیمن راظتنا رگا ،دوبیمن دنمقالع رگراک نیا مادختسا هب«

 يرورض وا ِيزور ِندرکنیزگیاج يارب هچنآ زا رتشیب يزیچ شراک يهرمث

 .]97 ص[ ».دروآ فکهب ،تسا

 .تسا تسرد ًالماک ،میریگب ضرفشیپ ار هیامرس يهطبار رگا ،›هتفگ‹ نیا

 يارب ًاساسا وا ؛دنک ءاضرا ار شیاهزاین ،دیلوت ِلوصحم اب ات دنکیمن دیلوت رادهیامرس

 .دنک دیلوت یفاضا شزرا ات ،دنکیم دیلوت وا .دنکیمن دیلوت فرصم ِمیقتسم تیاعر

 دیلوت ضرف اب هکنیا زج تسین چیه هک ــ ضرفشیپ نیا زا تمیزع اب اما

 ،تیمسا .آ ــ دنکیم دیلوت یفاضا شزرا رطاخهب طقف رادهیامرس ،هنارادهیامرس

 ،دنکیمن نییبت ار یفاضا شزرا ،وا زا سپ شاهدول ناوریپ زا يرایسب دننامه
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 هب اکتا اب هکلب ،رادهیامرس عفانم زا تمیزع اب هن ار یفاضا شزرا ِیگدنتسه وا ینعی

 و ساسا رد ار نیا .دنکیم نییبت یفاضا شزرا هب رادهیامرس يوزرآ و لیم

 ماخ داوم رب ،هلدابم نایرج رد یتفایرد دزم رب هوالع رگراک هک یشزرا زا شیپاشیپ

 چیه رادهیامرس :دهدیم همادا هلصافالب وا اما .دوب هدرک جاتنتسا ،تسا هدوزفا

 ،ددنبب راکهب ار رتگرزب ياهیامرس رتکچوک يهیامرس ياجهب تشادیمن ياهقالع

 ،اجنیا رد .تشادیمن شاهتخیرشیپ يهیامرس رادقم اب ینیعم بسانت شدوس رگا

 نییبت رادهیامرس »تعفنم و لیم« رب انب هکلب ،یفاضا شزرا تشرس زا هن رگید دوس

 .يراکشآ و یحطس یگدول هچ .دوشیم

 و دوس اب یفاضا شزرا ِیجنایمیب ِیگتخیرمهرد نیا اب هک دباییمنرد تیمسا .آ

 عضو یفاضا شزرا هاگتساخ يهیاپ رب کنیامه هک ار ینوناق ،یفاضا شزرا اب دوس

 شزرا زا یشخبً افرص یفاضا شزرا رگا .دنکفایم رودهب |VI-261| ،تسا هدرک

 راک دزمتسد نیزگیاج هچنآ زا رتارف و رتشیب رگراک هک )راک رادقم زا یشخب ای(

 نوچ ؟دنک دشر هطساویب مود شخب نیا دیاب ارچ ،دیازفایم ماخ داوم رب ،تسا

 داضت نیا ؟تسا رگید تلاح زا رتگرزب تلاح نیا رد هتخیرشیپ يهیامرس شزرا

 يدزم ار دوس هک ار یناسک رظن ات دنکیم حرط هلصافالب تیمسا .آ هک یلاثم رد

 راکشآ یبوخهب ،دنکیم لطاب ،دننادیم تبقارم و تراظن راک حالطصاب يارب

 :دیوگیم وا اریز .دوشیم

 ؛دنراد توافتً الماک راک دزمتسد اب« )هتخیرشیپ ياههیامرس ياهدوس( »اهنیا«

 تراظن ِراک ًارهاظ نیا تشرس و رادقم اب و دناینتبم توافتمً الماک ینیناوق رب اهنآ

 شزرا رب دناینتبم یمامت هب اهنآ .دنرادن یبسانت نیرتکچوک تیریدم و

 ای رتشیب ،هیامرس نیا یگرزب و رادقم هب هتسب و هدشهتسب راکهب يهیامرس

 روتکافونام ره رد اههیامرس نیگنایم ياهدوس هکییاج مینک ضرف ًالثم .دنرتمک

 اب رگراک تسیب اهنآ زا مادکره و دراد دوجو روتکافونام ود ،تسا دصرد هد هنالاس



100 
 

 هنالاس روتکافونام ره هک يروطهب دنراد دوخ مادختسا رد دنوپ 15 يهنالاس دزم

 ماخ داوم هناخراک کی رد هک مینک ضرف نینچمه .دزادرپیم دزمتسد دنوپ 300

 و فیرظ ماخ داوم يرگید رد و دنوپ 700 يهنالاس شزرا هب راجنهان و تخس

 يهیامرس بیترت نیا هب ؛دوشیم راک دراو دنوپ 7000 يهنالاس شزرا هب هتفُس

 هد خرن رب انب .تسا دنوپ 7300 یمود رد و دنوپ 1000 طقف هتفرراکهب يهنالاس

 مود يهناخراک و دنوپ 100 دودح ياهنالاس دوس دناوتیم لوا يهناخراک ،يدصرد

 نیا مغرهب و لاحنیا اب .دشاب هتشاد راظتنا دنوپ 730 هب کیدزن ياهنالاس دوس

 دناوتیم اهنآ يود ره رد تیریدم و تبقارمِ راک ،ناشياهدوس نیب گرزبِ فالتخا

 .]98 ،97 ص ،اجنامه[ ».دشاب ردقمه و ناسمه ًابیرقت ای ًالماک

 دوس يارب یمومع یخرن هب هلصافالب شماع لکش رد شزرا زا بیترت نیا هب

 ودره رد .میهدیم همادا ًاتلاجع اما .درادن نآ هب یطبر چیه هطساویب هک میسریم

 300 يواسم و ناسمه هناخراک ودره رد ناشدزمراک ؛دنالغاش رگراک 20 هناخراک

 يراک هناخراک کی رد هک تسین نینچ هک دنکیم تباث ضرف نیا .تسا ]دنو[پ

 و ،هناخراک کی رد راک تعاس کی و دریگیم ماجنا رگید يهناخراک زا رتشیب

 رد دازام ِراک تعاس دنچ اب ربارب هناخراک کی رد دازام ِراک تعاس کی نیاربانب

 ضورفم یناسمه ِنیگنایم ِراک هناخراک ود ره رد سکعرب .دشاب مود يهناخراک

 یناسمه نیمه ،دوشیم تخادرپ اهنآ يارب هک يربارب دزمراک و تسا هدش هتفرگ

 ،هناخراک کی رد هک يدازام راک هنوگچ سپ ،تسا روطنیا رگا .دهدیم ناشن ار

 ربارب تفه ،دنیازفایم ›لوصحم رب‹ ناشراک تمیق زا رتارف و رتشیب نارگراک

 نارگراک ارچ ،رگید ترابعهب ای ؟تسا رگید يهناخراک نارگراک راک زا رتدنمشزرا



101 
 

 رگید يهناخراک داوم زا رتنارگ ربارب 7 ناشراک يهیامتسد داوم هک هناخراک کی

 رد ،دنهدیم لیوحت مود يهناخراک نارگراک زا رتشیب دازام راک ربارب تفه ،تسا

 هک ،يربارب ِراک نامز ای ،دننکیم تفایرد يربارب دزمراک هناخراک ود ره رد هکیلاح

 ؟دنراد ،تسا يرورض ناشدزمراک دیلوتزاب |VI-262| يارب

 ینوناقً اساسا و ،رگید روتکافونام اب هسیاقم رد روتکافونام کی رد ربارب تفهِ دوس

 نیتسخن رد ،تسا هتخیرشیپ يهیامرس رادقم اب نآ تبسن رب ینتبم هک دوس يارب

 ار ودره تیمسا .آ اریز( دوس ای یفاضا شزرا يارب ینوناق اب تسا ضقانتم هاگن

 رگراک يهدشنتخادرپ ِدازام راک رب ًارصحنم هک )دراگنایم ناسکی و یکی هطساویب

 ،ددنبیم راکهب ياهناحولهداس ِيرکفیب اب ار نیناوق نیا تیمسا .آ .تسا ینتبم

 يهمه .دشاب هتشاد دوجوم و رضاح داضت نیا زا یعالطا نیرتکچوک هکنآیب

 ياهلکش زا زیامتم ار یفاضا شزرا اهنآ زا کیچیه هک اجنآ زا ــ زین وا ناوریپ

 یقاب رادافو وا هب ــ دنزادرپیم نآ هب یلک روطهب طقف و دننکیمن یسررب شانیعتم

 .دراد رتراجنهان يزورب ودراکیر دزن ،دش هراشا هک هنوگنامه ،لضعم نیا .دننامیم

 زین نیمز ِتنار هب هکلب ،دوس هب طقف هن ار یفاضا شزرا تیمسا .آ هک اجنآ زا

 زا کی ره شیوپ هک یفاضا شزرا زا ياهژیو عون ود هب ینعی ــ دنکیم لیوحت

 زاغآ نامه زا تسیابیم ــ دباییم نیعت توافتم ًالماک ینیناوق يهطساوهب اهنآ

 ،شاهژیو ياهلکش زا کیچیه اب ار یعازتنا ماع لکش تسین زاجم هک دبایرد

 نانادداصتقا يهمه دزن و وا دزن .›درادنپ ناسکی و یکی ای‹ دزیرمهرد یجنایمیب

 ياهتوافت صیخشت و مهف يارب يرظن ِمش دوبمک ،دنیآیم وا زا سپ هک ییاوژروب

 و ور ِشیپ ِیبرجت يهدام هب راجنهان و هتفسانِ درکیور زین و يداصتقا طباور ِیلکش

 رد زین ناشیناوتان تسور نیمه زا .دننامیم ياجرب ›طلسم ي‹ هدعاق ،نآ هب هقالع
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 شزرا لکش نوگانوگ ياهیسیدرگد زج تسین يزیچ هک ،لوپ تسرد مهف

 .تسا هدنام یقاب رییغتیب شزرا يهزادنا هک ییاج ،ياهلدابم

 

 دزمتسد و تنار ،دوس زا تیمسا تسردان كرد ـ 6[

 ]شزرا ياههمشچرس ماقم رد

 

 ،»هماع تورث هاگتساخ و تشرس نوماریپ ییاهشهوژپ« رد 1لیدردوال

 تیمسا .آ لالدتسا يهویش 1808 سیراپ ،Lagentie de Lavaïssيهمجرت

 كال هک ییاههاگدید اب تسا قبطنم وا يهتفگهب هک ــ ار یفاضا شزرا نوماریپ

ِ دوخ ياعدا فالخرب هیامرس نآ رب انب هکنیا هب دنکیم مهتم ــ دوب هدرک حرط

 یقاقتشا و يوناث یعبنم طقف هکلب ،تسین تورث لیصا هاگتساخ رگید ،تیمسا

 :تسا رارقنیا هب داقتنا نیا هب طوبرم شخب .تسا

 )دراد تیمسا هک( »ار رظن نیمه نیع ًابیرقت كال ،نیا زا شیپ هدس کی زا شیب«

 ؛دنکیمن دیلوت زیچ چیه هک تسا نورتس يزیچ لوپ« وا يهتفگهب .»... تشاد«

 هک دوس ،لباقتم قفاوت رب انب هک تسا نیا دنکیم هئارا لوپ هک یتمدخ يهمه

 رگا« .)116 ص ،لیدردوال( ».دورب يرگید درف بیج هب ،دوب ناسنا کی راک ترجا

 دوس هک دوشیم نیا هجیتن ،دشاب تسرد 2 هناتخسرف ْ هیامرس ِدوس يهرابرد رظن نیا

 نیاربانب و ؛تسا یقاقتشا و يوناث هکلب ،تسین تورث يارب لیصا ياهمشچرس

                                                             
1 Lauderdale 
2 rigorös 
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 تسین چیه شدوس اریز ،تسنادن تورث ياههمشچرس زا یکی ار هیامرس ناوتیم

 .)117 ،116 ص ،اجنامه( ».رادهیامرس بیج هب رگراک بیج زا یلاقتنا زج

 ار نآ ناوتیمن ،دوشیم رادیدپ هرابود لوصحم رد هیامرس ِشزرا هک مادام

 ِراک ینیعم رادقم ،هدشهتشابنا ِراک طقف اجنیا رد .دیمان »تورث يهمشچرس«

 .دیازفایم لوصحم رب ار دوخ شزرا هک تسا هتفایتیدام

 رب يرابجا ناونعهب هک یمادام انامه ،تسا شزرا دلوم هطبار ماقم رد طقف هیامرس

ِ روآراب يورین هکینامز ای ،دهد ماجنا يدازام راک دنکیم ریزگان ار نآ يدزم راک رس

 شزرا هیامرس ،تلاح ودره رد .دنیرفآیب یبسن یفاضا شزرا ات دنزیم زیمهم ار راک

 راک ِدوخ ِینیع طیارش ِراک اب هناگیب ِتردق ماقم رد |VI-263| طقف دنکیم دیلوت
 ِطیارش ماقم رد ،يدزم ِراک ِدوخ ياهلکش زا یلکش هباثمهب طقف ًاساسا ،راک ِزارف رب

 ًاعقاو يهتشابنا ِراک ماقم رد ینعی ،نانادداصتقا دزن جیار يانعم رد هیامرس اما .راک

 ياهورین هلمج زا ،راک ِرگید طیارش يهمه دننامه ،اهالاک ای لوپ ›رکیپ‹ رد دوجوم

 اما ،دراد دلوم يرثا یفرصم ياهشزرا داجیا رد و راک دنیآرف رد ،زین تعیبط ناگیار

ْ دوخ هک یمادام طقف و دنیرفآیمن ینیون شزرا .تسین شزرا يهمشچرس زگره

 نامز هب زین دوخ ،ینعی ؛دیازفایم ياهلدابم شزرا لوصحم رب دراد ياهلدابم شزرا

 ِشزرا يهمشچرس ،راک ›هک دشاب راکشآ‹ هکنانچ ،دوشیم لیوحت هتفایتیئیش ِراک

 .تسا نآ

 یفاضا شزرا تشرس يواکاو رد ،تیمسا .آ هک دراد قح هرابنیا رد هتبلا لیدردوال

 شزرا ِتاذهب مئاق ياههمشچرس هباثمهب ار نیمز و كاخ و هیامرس طلغهب ،شزرا و

 هک مادام ،دناناشنابحاصِ دمآرد ياههمشچرس اهنیا .دنکیم یفرعم ياهلدابم



104 
 

 راک نامز زا رتشیب و رتارف رگراکِ راک هک دندازامِ راک ینیعم رادقم رب لاد يدنس

 :دیوگیم تیمسا .آ ًالثم .تسا هداد ماجنا ریزگانهب شدزمراک ینیزگیاج يارب مزال

 ،دنادمآرد ره نیزاغآ يهمشچرس هس نیمزِ تنار و دوس ،راک دزمتسد«

 .)]105 ص[ ،مشش لصف ،اجنامه( ».ياهلدابم شزرا ره و

 هنوگنامه ،دندمآرد ره نیزاغآ يهمشچرس اهنآ هک تسا تسار هک هنوگنامه

 اریز ،دنتسه زین ياهلدابم شزرا ره ِنیزاغآ يهمشچرس اهنآ هک تساطخ
 هکیلاح رد .دوشیم نییعت نآ رد هدیجنگ راک نامز يهطساوهب ًارصحنم الاک شزرا

 ای شزرا زا فرِص 1 یتاقتشم نوچمه زین ار دوس و نیمز تنار کنیامه تیمسا .آ

 ار اهنآ دناوتیم هنوگچ ،دیازفایم ماخ داوم رب رگراک هک دنکیم یفرعم يراک زا

 هنماد و انعم نیا رد طقف اهنآ( ؟دمانب ياهلدابم شزرا نیزاغآ ياههمشچرس

 رگراک ینعی ،دنرادیماو شبنج هب ار نیزاغآ ياههمشچرس هک دنشاب نینچ دنناوتیم

 )یطیارش ای( ییاهناونع اهنآ هک مادام )دهد ماجنا دازام ِراک دننکیم روبجم ار

 رد هتفایتیئیش راک زا انامه ،شزرا زا یشخب ناوتیم اهنآ هب دانتسا اب هک دنتسه

 میسقت اما .دنتسه ناشنابحاص يارب دمآرد ياههمشچرس اهنآ ؛درک فرصت ار الاک

 فرصت نیا رگا .دوشیم فرصت هک تسین یشزرا يهمشچرس ،شزرا فرصت ای

 شزرا ،دروآیم تسدهب دزم هباثمهب ار شراک لوصحم لک رگراک و دادیمن يور

 و نیمز کلام و وا نیب رگید دنچره ،دنامیم یقاب دوب هک ینامه هدشدیلوت يالاک

 .دشیمن میسقت رادهیامرس

 ناشنابحاصِ دمآرد ياههمشچرس ،ودنیا هک لیلد نیا هب ،هیامرس و نیمز تیکلام

 زا هدشهدیرفآ ياهشزرا زا یمهس هک دنهدیم ار تردق نیا اهنآ هب ینعی ،دنتسه

 لدب ،دننکیم فرصت هک یشزرا ياههمشچرس هب ،دننک فرصت ار راک يوس

                                                             
1 deductions 
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 زا یکی يهدنزاس راک ِدزمتسد دوش هتفگ هک تساطخ لاحنیع رد .دنوشیمن

 ،رتقیقد نایب هب ای ،نآ هک دنچره ،تسا ياهلدابم شزراِ نیزاغآ ياههمشچرس

 ،دنیرفآیم شزرا هچنآ .تسا رگراک دمآرد يهمشچرس ،راک ییاناوت ِیمئاد شورف

 لک رگا ،ای ،دوجوم شیپاشیپ تسا یشزرا راک ِدزمتسد .رگراک دزمتسد هن تسا راک

 هب هک ،رگراک يوس زا هدشهدیرفآ شزرا زا یمهس ،میروآ رظن رد ار دیلوت ›دنیآرف‹

 ورنیمه زا .تسین شزرا يهدننیرفآ فرصت نیا اما ،دیآیمرد وا ِدوخ فرصت

 زا هدشدیلوت يالاک شزرا هکنآیب ،دبای شهاک ای شیازفا دناوتیم وا دزمتسد

 .دنک هبرجت ار يرییغت نیرتکچوک وا يوس

 

 .دمآرد و شزرا يهطبار زا تیمسا يهرهچود كرد ـ 7[

 هباثمهب »یعیبط تمیق« نوماریپ شهاگدید

 ]تنار و دوس ،دزمتسد عمجلصاح

 

 رد هزادنا هچ ات ار نیمز تنار تیمسا .آ هک میریگب هدیدان میهاوخیم 1 اجنیا رد

 ام شهوژپ يارب .دنکیم یقلت اهالاک تمیق لیکشت رد هدننکنییعت يرصنع ماقم

 شزرا زا یشخب هباثمهب دوس ای لماک روطهب نیمز تنار هک شسرپ نیا اجنیا رد

 تیمها زا ،دنوش یقلت ،دیازفایم ماخ داوم رب رگراک هک يراک زا یقاقتشا ای یفاضا

 رد ام يارب اجنیا رد |VI-264| ورنیمه زا و ،تسا رادروخرب يرتمک بتارم هب
                                                             

 سپس و هدروآ ار 265 يهحفص زا زارف ود ،اهرتفد 263 يهحفص نایاپ زا شیپ MEV تساریو‹  1
 265 يهحفص رد و دوخ ياج رد ار زارف نیا MEGA زا يوریپ هب ام .تسا هدرک لابند ار 263 يهحفص
 )اف ـ م( ›.میاهداد رارق
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ِ دازام ِراک ِلک ای دوس زا یقاقتشا هباثمهب هچنآ هک تسا هیوسلایلع تقیقح

 ًادعب ،دوشیم فرصت رادهیامرس يوس زا ،راک اب سایق رد ًامیقتسم ،هدشنتخادرپ

 ِنابحاص و رگراک نیب دیاب هنوگچ یفاضا شزرا نیا و دریگیم رارق ياهلوقم هچ ریز

 .دوش میسقت ،هیامرس يهدنهدماو هاوخ ،دشاب نیمز و كاخ کلام هاوخ ،دیلوت ِطیارش

 ياهلوقم ود ماقم رد دوس و دزمراک زا طقف ،راک یگداس يارب ،اجنیا رد ام نیاربانب

 .دوشیم میسقت اهنآ هب هدیرفآون شزرا هک مییوگیم نخس

 )راک رازبا و ماخ داوم رد هدشفرصم شزرا زا رظنفرص( الاک کی رد مینک ضرف

 ،هسفنیف ار ششزرا میناوتیم هاگنآ ،تسا هتفای تیدام هتعاس 12 يراک نامز

 12 يراک نامز زین گنیلیش 5 رد ًالثم ،میریگب ضرف .مینک نایب لوپ رد طقف

 .آ روظنم .گنیلیش 5 اب تسا =الاک شزرا بیترت نیا هب .تسا هتفای تیدام هتعاس

 ًاعبط( .لوپ رد هدشنایب ،ناششزرا زج تسین چیه اهالاک یعیبط تمیق زا تیمسا

 نیا زا سپ هک هنوگنامه ؛يرآ .تسا ششزرا زا رتنیئاپ ای رتالاب الاک ِرازاب تمیق

 زیامتم ناششزرا زا هراومه زین اهالاک نیگنایم تمیق یتح ،درک میهاوخ تابثا
 یشقن نیرتکچوک هتکن نیا یعیبط تمیق نوماریپ تیمسا .آ یسررب رد اما 1 .تسا

 رد اهناسون ،نآ زا رتمک بتارمهب هن و رازاب تمیق هن ،نیا رب نوزفا .دنکیمن افیا

 ِناکما ،شزرا تشرس هب تبسن تریصب هب اکتا نودب ،اهالاک نیگنایم تمیق

 ).دراد ندمآمهفهب

                                                             
 دارم »دیلوت تمیق« حالطصا زا وا هک تسا ینامه اجنیا رد »نیگنایم تمیق« حالطصا زا سکرام روظنم  1
 تمیق« و اهالاک تمیق نیب يهطبار .نیگنایم ِدوس يهوالعب )c+v( دیلوت ياههنیزه ینعی ،دنکیم
 مهد و متشه ياهلصف رد ،»یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« مود شخب رد سکرام ار ناش»نیگنایم
 رازاب نیگنایم تمیق« اجنیا رد روظنم هک تسا نیا رب لاد »نیگنایم تمیق« حالطصا ِدوخ .دنکیم یسررب
 .)]38[ ،آ ـ م( ».دخرچیم نآ درگ رب رازاب تمیق هک تسا يروحم ... ای ینالوط ياهرود یط
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 ،ای ،دشاب ششزرا ِلک ِدصرد 20 الاک رد هدیجنگ ِیفاضا شزرا ،ضرف رب انب رگا

 یقرف تیاهن رد مه اب ودنیا و ــ ،نآ رد هدیجنگ ِمزال ِراک نامز دصرد 25

 دوشیم هیزجت ،الاک یعیبط تمیق ینعی ،یگنیلیش 5 ِشزرا نیا هاگنآ ــ دننکیمن

 يارب اجنیا رد ام هک( یفاضا شزرا گنیلیش 1 و راک ِدزمتسد گنیلیش 4 هب

 تسرد بیترت نیا اب .)میراذگیم دوس ار شمسا تیمسا .آ لالدتسا ِندرکلابند

 زا لقتسم هتفاینیعت ،شایعیبط تمیق ای الاک شزرا رادقم هک میتفگیم رگا دوبیم

 1 و )راک تمیق( راکِ دزمتسد گنیلیش 4 هب تسا لیوحت لباق ،دوس و دزمراک

 زا جتنم الاک شزرا هک میتفگیم رگا دوب تسردان اما .)دوس تمیق( دوس گنیلیش

 دوس ِتمیق و راک ِدزمتسد يهدننکمیظنت ِتمیق ِنداهن مه ِرانک ای ندرکعمجمهاب

 شزرا ارچ هک دوبن تسد رد یلیلد چیه مود تلاح رد .الاک شزرا زا لقتسم ،تسا

 دشیم هتفرگ ضرف هکنیا هب هتسب ،دشابن اهنیا زج و گنیلیش 10 ،8 الاک لک

 .دنشاب هریغ و گنیلیش 3 =دوس و 5 =دزمتسد

 »یعیبط تمیق« ای دزمتسد »یعیبط خرن« نوماریپ شهوژپ هب تیمسا .آ یتقو

 يارب هک یشاعم لئاسو یعیبط تمیق ؟تسیچ وا يامنهار لصا ،دزادرپیم دزمتسد

 هنوگچ ار شاعم لئاسو نیا یعیبط تمیق وا اما .دنايرورض راک ییاناوت دیلوتزاب

 ،شزرا تسرد نییعت هب ددرگیمزاب هرابود ،دنک ناشنییعت ًاساسا رگا ؟دنکیم نییعت

 تسرد ریسم نیا هک اجنآ اما .شاعم لئاسو نیا دیلوت يارب مزال راک نامز هب ینعی

 تمیق هک یشاعم لئاسو یعیبط تمیق .دوشیم لطاب رود راچد ،دنکیم كرت ار

 یعیبط تمیق قیرط زا ؟دوشیم نییعت هنوگچ ،دننکیم نییعت ار دزمتسد یعیبط

 تمیق هک ،نیمز تنار ›»یعیبط تمیق«‹ و دوس ›»یعیبط تمیق«‹ ،»دزمتسد«

 روطنیمه و .دنهدیم لیکشت ار رگید ياهالاک يهمه و شاعم لئاسو نآ یعیبط
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 یهار اجنیا ردً اعبط اضاقت و هضرع نوناق هب طوبرم ياهیجارو .هیاهنلاریغیلا

 مهرب اضاقت و هضرع هکینامز ًاقیقد ،اریز .دنتسین لطاب رود زا ییاهر يارب

 رتالاب اضاقت و هضرع ياهناسون يهطساوهب الاک تمیق هکینامز ینعی ،دناقبطنم

 الاک 1 يهدشمامت ِتمیق هکینامز ،رگید نخس هب ای ،تسین ششزرا زا رتنیئاپ ای

 یتمیق نامه لاحنیع رد )دوشیم هضرع هدنشورف يوس زا هک ییالاک شزرا ای(

 شزرا رب قبطنم تمیق ای »یعیبط تمیق« دیاب ،دنکیم شتخادرپ اضاقت هک تسا

 .دشاب دوجوم و ›مولعم‹ يرادقم ،الاک

                                                             
 یناعم هب ار )Kostenpreis/Kostpreis/cost price( »هدشمامت تمیق« حالطصا سکرام  1
 یتاذ ياههنیزه« يانعم هب )2 ؛)c+v( رادهیامرس يارب دیلوت ياههنیزه يانعم هب )1 :دربیم راکهب ینوگانوگ
 رد .)c+v +نیگنایم دوس( دیلوت تمیق يانعم هب )3 و ؛الاک شزرا رب دناقبطنم هک ،)c+v+m( الاک »ِدیلوت
 مود شخب رد .دیلوت یتاذ ياههنیزه ینعی ،دیمهف مود يانعم هب دیاب ار روکذم حالطصا ،ورِ شیپ دروم
 ،دنکیم هدافتسا موس يانعم رد »هدشمامت تمیق« حالطصا زا سکرام »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن«
 رد ًالثم .دنکیم فیرعت ار تاحالطصا نیا اجنآ رد ًاقیقد سکرام .»نیگنایم تمیق« ای دیلوت تمیق ینعی
 ــ ام يهتفگ هب ــ ای شزرا ِدوخ اب زیامتم »ِنیگنایم ياهتمیق ...« :دسیونیم شاهتشونتسد 509 يهحفص
 رد هتخیرشیپ يهیامرس يهلیسوهب هکلب ،اهالاک شزرا يهطساوهب ًامیقتسم هن هک هدشمامت ياهتمیق
 يارب ...« :دسیونیم سیونتسد 624 يهحفص رد سکرام ».دناهدش نییعت نیگنایم دوس يهوالعب اهنآ
 رادیدپ رازاب رد الاک ماقم رد و دوش الاک ًاساسا هکنآ يارب ،تسا مزال هچنآ ،تسین مزال تمیق الاک يهضرع
 ».تسا شاهدشمامت تمیق ای دیلوت تمیق هتبلا ،دوش

 يانعم هب مه »هدشمامت تمیق« حالطصا زا سکرام »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« موس شخب رد
 .دنکیم هدافتسا رادهیامرس يارب دیلوت يهنیزه يانعم رد مه و دیلوت تمیق

 »هنیزه« يهژاو زا هک درک نییبت ناوتیم هار نیا زا ار »هدشمامت تمیق« حالطصا زا نوگانوگ ياهدربراک نیا
 رد هژیوهب سکرام ار هتکن نیا ؛تسا هدش هدافتسا نوگانوگ يانعم هس رد داصتقا رد )Kosten( ›ندیزرا ای‹

 و 788 ـ 790 تاحفص اههتشونتسد رد( تسا هدرک هتسجرب »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« موس شخب
 يهیامرس تمیق يانعم رد )2 ؛دوشیم تخادرپ رادهیامرس يوس زا هک هتخیرشیپ غلبم يانعم هب )1 :)928

 .الاک ِدوخ دیلوت )ِیتاذ( ِیعقاو ياههنیزه يانعم رد )3 و ؛نیگنایم دوس يهوالعب هتخیرشیپ

 دوجو زین یمراهچ يانعم کی ،تفای یسایس داصتقا ياوژروب ياهکیسالک دزن ناوتیم هک انعم هس نیا زج
 يهلاسر« شاهتشون رد هِس تسیتاب ناژً الثم .تسا »هدشمامت تمیق« حالطصا يهنایارسهوای يانعم نآ و دراد
 يزیچ نآ هدشمامت تمیق دسیونیم )453 ص ،1814 سیراپ ،موس دلج ،مود تساریو( »یسایس داصتقا
 ار »هدشمامت تمیق« زا هنایارسهوای كرد نیا .دوشیم تخادرپ نیمز و هیامرس ،راک دلوم تامدخ يارب هک تسا
 )]39[ ،آ ـ م( .)اههتشونتسد 694/693 و 506 تاحفص :کن( .دنکیم درً ادیکا سکرام
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|VI-265| نوماریپ شهوژپ ماگنههب تیمسا .آ :دش هتفگ هک هنوگنامه ،اما 

 شزرا تسرد نیعت هب ــ هاگ هب هاگ مکتسد ــ تقیقح رد ،دزمتسد یعیبط تمیق

 دوس یعیبط تمیق ای یعیبط خرن هب هک یلصف رد ،هنوراو هب .دربیم هانپ الاک

 و تایهیدب رارکت رد ،دوش هداد یخساپ یلصا شسرپ هب دیاب هکییاج ،دزادرپیم

 رد و ساسا رد ›وا دید زا‹ .دوشیم نادرگرس و مگ ،انعمیب و گنگ ياهییوگنامه

 وا اما ،دنکیم نییعت ار نیمز تنار و دوس و دزمراک هک تسالاک شزرا نیا ،تقیقح

 و دنکیم هشیپ ار تشگزاب ِهار )فراعتم تاروصت و یبرجت دومنارف ياوغا هب(

 و دوس ،دزمراک ِتمیق ِندرکعمج مهاب قیرط زا ار اهالاک یعیبط تمیق دهاوخیم

 يرکفهتفشآ نیا رب هک تسودراکیر یگتسیاش .دنک نییعت و هبساحم نیمز تنار

 1 .تشگ میهاوخزاب وا هب يدوزهب .دراذگیم ینایاپ يهطقن

 و دزمراک تخادرپ عبنم هک ،الاک شزرا ِضورفم رادقم :هراشا کی طقف اجنیا رد

 دوشیم رادیدپ لکش نیا رد یتعنص رادهیامرس مشچ رد یبرجت ظاحلهب ،تسا دوس

 ینامزتدم يارب ،رازاب رد الاک نیعم تمیق ،دزمتسد رد اهناسون يهمه مغرهب هک

 .دروآیم ماود رتدنلب ای رتهاتوک

 شزرا :تشاد هجوت تیمسا .آ باتک رد بیجع و صاخ ِدرکیور نیا هب دیاب نیاربانب

 وا هک تسرد نانچ ،دوشیم نییعت یتسردهب هاگ و دریگیم رارق شهوژپ دروم الاک

 ینعی ،دنکیم فشک ار شاهژیو ياهلکش و یفاضا شزرا هاگتساخ ماع روطهب

 ار هنوراو ِهار سپس اما .دنکیم جاتنتسا و قتشم شزرا نیا زا ار دوس و دزمتسد

 دوس و دزمراک نآ زا هک( ار اهالاک شزرا هنوراو هب دهاوخیم و دریگیم شیپ

 و قتشم نیمز تنار و دوس ،دزمتسد یعیبط تمیق ِندزعمجرس زا )دناهدش قتشم
                                                             

 1861 ـ 1863  ياههتشونتسد هدزیس و هدزاود ،هدزای ياهرتفد هک ،ودراکیر هب طوبرم ِحورشم شخب رد  1
 هدشمامت تمیق نوماریپ تیمسا مادآ و ودراکیر يهیرظن« ناونع ریز دراد دوجو یلصف ،دوشیم لماش ار
 »یعیبط تمیق« ناونع ریز هدشمامت تمیق زا تیمسا تشادرب يواکاو هب لصف نیا رد سکرام .»)لاطبا(
  .)]40[ ،آ ـ م( .)549 ـ 560 تاحفص ،اههتشونتسد ،مهدزای رتفد( .ددرگیمزاب
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 و دزم ياهناسون ریثأت تسرد ِجاتنتسا و لالدتسا رد وا ِیناوتان ِهانگ .دنک جاتنتسا

 ندرگ رب ــ تسا بیاغ لالدتسا يهدولاش اریز ــ اهالاک تمیق رب هریغ و دوس

 1 .تسا مود ›ياطخ‹ ِهار نیمه

 

 هب یعامتجا لوصحم شزرا لک يهیزجت رد تیمسا .آ ياطخ ـ 8[ 

 .›اه‹دمآرد

 ]صلاخ و صلاخان دمآرد نوماریپ وا هاگدید ياهضقانت

 

 الاک شزرا ای تمیق يهیزجت هب تسا طوبرم هک میسریم يرگید يهتکن هب کنیا

 یتسردهب تیمسا .آ مینک ضرف .)میاهتفرگ نامه و یکی ار اهنآ اجنیا رد نوچ(

 هیزجت ییازجا هب ار نآ ،الاک شزرا ِندوبمولعم ِضرف اب ینعی ،تسا هدرک هبساحم

 هن و ،دوشیم میسقت دیلوت نوگانوگ نالماع نیب ،شزرا اهنآ ربانب هک تسا هدرک

 شاهدنهدلیکشت يازجا تمیق زا ار شزرا هک تسا هدوبن نیا ددص رد ،سکعرب

 ار هیوسکی يهویش نیا میریگب هدیدان نینچمه .میریگب هدیدان ار نیا .دنک جاتنتسا

 ودره نیاربانب و عیزوت زا ییاهلکش ماقم رد طقف دوس و دزمراک ،نآ بجومهب هک

 فرصم ناشناگدنراد يوس زا هک دناهدش یقلت ییاهدمآرد هباثمهب انعم کیهب

 و دنکیم حرط ار یلضعم تیمسا .آِ دوخ ،هتشذگ اهنیا يهمه زا .دنوشیم

 هدشحرطِ لضعم هک ورنیا زا هن ،تسا نیمه رگید ِراب ودراکیر هب تبسن شايرترب

 .دنکیم شحرط ًاساسا هک هیواز نیا زا هکلب ،دنکیم لح یتسردهب ار
                                                             

 رد ار زارف نیا MEGA زا يوریپ هب ام .تسا هدروآ ار 364 يهحفص زا يزارف اجنیا رد MEV تساریو‹  1
 )اف ـ م( ›.میاهداد رارق 364 يهحفص رد و دوخ ياج
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 تحت هک ار یتالوقم تیمسا .آ هک منک هفاضا قوف شخب هب دیاب ار درواتفگ نیا{

 وا :دنکیم لدب شزرا نیا ياههمشچرس هب ،دیآیمرد فرصتهب الاک شزرا اهنآ

ِ دزم ای رادهیامرس ِدزمراک يارب يرگید مان طقف دوس هک هاگدید نیا لاطبا زا سپ

 :دریگیم هجیتن ،تسا تیریدم و تراظن ِراک

 ،هیامرسِ دوس ای هدشزیرشیپ غلبم ِدوس ،اهالاک تمیق رد لاحنیع رد«

 قیرط زا و دراد توافت ًالماک دزمتسد اب هک تسا شزرا زا ياهمشچرس

 .)]99 ص[ ،مشش لصف ،لوا باتک( ».دوشیم میظنت توافتم ًالماک یلوصا

 راک داوم رب نارگراک هک یشزرا ،تیمسا رظن رب انب هک میدید نیا زا شیپ اما

 ترابعهب ؛دوشیم میسقت دوس و دزمراک لکش رد رادهیامرس و اهنآ نیب ،دنیازفایم

 دوس ِتمیق و دزمراک ِتمیق نیاربانب و تسا شزرا يهمشچرس هناگی راک ،رگید

 شزرا يهمشچرس دوخ اهتمیق نیا اما .دنریگیم أشنم شزرا يهمشچرس نیا زا

 }.دوس هن دزمتسد يهمشچرس هن .دنتسین

|VI-266| دیوگیم تیمسا .آ اریز:  

 )نیمز تنار و دوس ،دزمراک( »›الاک شزرا‹ ِیبیکرت ءزج هس نیا هک دیآیم رظنهب«

 ».دننک نییعت ار هلغ تمیق لک ،ییاهن لیلحت رد ای هطساویب ای«

 ،دنکیم هدافتسا هلغ لاثم زا اجنیا رد تیمسا .آ .ار الاک ›ره تمیق‹ معا روطهب(

 ).دوشیمن اهالاک یخرب تمیق دراو هدنزاسرب يرصنع هباثمهب نیمز تنار اریز

 رادهراجا يهیامرس نیزگیاج ات دشاب يرورض زین یمراهچ ءزج دسریم رظنهب«
 ناربج ار وا ِيزرواشک تالآورازبا رگید كالهتسا ای تاناویح یگدوسرف ای ،دوش

 ،بسا کی ًالثم ،يزرواشک رازفاراک کی تمیق هک تفرگ رظنرد دیاب اما .دنک
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 هک نیمز تنار :تسا هدش لیکشت قوف ِیبیکرت ءزج هس نامه زا دوخ يهبونهب

 زیرشیپ ار ودره هک رادهراجا دوس و ناویح شرورپ راک ،دوشیم تشک نآ يور

 ».ار راک نیا دزم مه و ار نیمز تنار مه ،دنکیم

 زین تنار يهدنریگربرد هک دوشیم رادیدپ نیزاغآرس ِلکش ماقم رد دوس اجنیا{

 }.تسه

 ناربج ار بسا يرادهگن يهنیزه مه و تمیق مه دیاب هلغ تمیق دنچره ،نیاربانب«

 ءزج هس نیا هب ییاهن لیلحت رد ای هطساویب ،تمیق لک ناکامک لاحنیا اب ،دنک

 .)]102 ،101 ص[ ،مشش لصف ،لوا باتک( ».دوس و راک ،تنار :دوشیم هیزجت

 نخس راک زا دزمراک ياجهب هرابکی اجنیا رد هک تسا نیا رتفیخس رایسب(

 هیامرس ای نیمز تیکلام تاحالطصا زا ،دوس و تنار ياجهب هکیلاح رد ،دیوگیم

 ).دنکیمن هدافتسا

 ای بسا يهدنرورپ هک میشاب هتشاد رظنرد هک دوبن یهیدب هزادنا نیمه هب ایآ ،اما

 ،رادهراجا دننام تسرد تسا هدیرخ اهنآ زا ار شیخ و بسا ،رادهراجا هک زاسشیخ

 نیا رد( دیلوت ياهرازفاراک تمیق انامه ،مدنگ تمیق رد ار شیخ و بسا تمیق

 تمیق رد ار نهآ و هفولع دننام ،ماخ داوم و )يرگید بسا تمیق رد ًالثم ،تلاح

 نآ قیرط زا هک ياهتخیرشیپ يهیامرس هکیلاح رد ،دناهدرک دراو شیخ و بسا

 راک رد طقف ،دنزادرپیم ار )تنار و( دوس و دزمراک ،زاسشیخ و بسا يهدنرورپ
 يهیامرسِ دوجوم ِشزراِ غلبم رب دوخ دیلوت رهپس رد اهنآ هک دوب هتفهن ياهزات

 رد هک تسا فرتعم رادهراجا ربارب رد تیمسا .آ هکینامز ؟دندوب هدوزفا ناشتباث

 تنار و دوس ،دزمراک بلاق رد نارگید و دوخ هب هچنآ رب هوالع شاهلغ تمیق

 رگید يازجا ]نیا[ اب هک دوشیم دراو یمراهچ ِیبیکرت ءزج ،تسا هتخادرپ

 ،بسا ًالثم ،تسا هدش فرصم هک یتباث يهیامرس شزرا ینعی ،تسا توافتم
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 يهدنرورپ دروم رد رما نیا هک دشاب هتشاد هجوت دیاب ،هریغ و يزرواشک رازفاراک

 ياهدوه چیه و تسا قداص زین يزرواشک رازفاراک يهدنزاس ِرادهناخراک و بسا

 يارب ،نمض رد .دتسرفب اجنآ هب اجنیا زا و دنادرگب رس ار ام تیمسا هک درادن

 رد اریز ،تسا یبسانمان لاثم هژیوهب رادهراجا لاثم شنیزگ ،ام ِندنادرگرسهب

 زا ًاعطق تسین مزال هک رذب مانهب تسه يزیچ ،تباث يهیامرس رصانع يههایس
 دوس ،دزمراک هب یسکره يارب یشزرا ءزج نیا و دوش يرادیرخ يرگید درف يوس

 ؟دوشیم هیزجت هراجا ای

 الاک ره شزرا هک دربیم شیپ ار شرظن تیمسا ایآ مینیبب و میهدب همادا ًاتلاجع اما

 هیزجت لباق نیمز تنار ،دوس ،دزمراک :دمآرد ياههمشچرس يهمه هب ای ،یکی هب

 لاحرههب ای ،دوشیم هدروخ تسا فرصم شتیاغ هکيزیچ هباثمهب ای ینعی ،تسا

 دروم )یتعنص فرصم هن و( یصخش فرصم يارب هویش نآ ای نیا هب دناوتیم طقف

 و ندیچ رد ًالثم .ارذگ و شیپاشیپ ياهراشا |VI-267| تسخن .دریگ رارق هدافتسا

 طقف ششزرا هک درک ضرف ناوتیم تسد نیا زا ییاههویم ای اهتوت يروآعمج

 و دبس دننام لئاسو یخرب بلغا اجنیا رد دنچره ،تسا دزمراک هب لیوحت لباق

 ،تسا هنارادهیامرسِ دیلوت رس رب ثحب هکییاج اما .دنامزال نآ دننامه ییاهرازفاراک

 .دناطبریبً الماک اهلاثم هنوگنیا

 .دوب هدمآ شش لصف ،لوا باتک رد هک یهاگدید ِرگید رارکت رابکی ،تسخن

 :)212 ص ،هینراگ ،مود دلج( مود لصف ،مود باتک رد

 یکی هک دوشیم هیزجت ءزج هس هب اهالاک بلغا تمیق هک ... دش هداد ناشن«
 ».دزادرپیم ار نیمز تنار یموس و هیامرس ِدوس يرگید ،ار دزمتسد
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 نآ ای نیا نماد هب و دوشیم هیزجت ›اه‹دمآرد هب الاک شزرا لک ساسا نیا رب

 یگدنز ،شفرصم يهتخودنا و هریخذ هباثمهب ،دمآرد نیا هار زا هک دتفایم ياهقبط

 زا ترابع ًافرص ،هنالاس ًالثم ،روشک کی دیلوت لک هک اجنآ زا اما .دنکیم

 نیا زا الاک کت ره شزرا هک اجنآ زا و تسا هدشدیلوت ياهالاک شزرا عمجلصاح

 ،هنالاسِ راک لوصحم ینعی ،نآ لک عومجم سپ ،دوشیم هیزجت اهدمآرد هب اهالاک

 تیمساِ دوخ و .دوش فرصم لکش هس نیا رد هنالاس دناوتب دیاب ،صلاخانِ دمآرد ای

 :دوشیم هلئسم نیمه ریگرد هلصافالب مه

 دیاب ،تسا قداص درفنم روطهب ياهژیو يالاک ره دروم رد رما نیا هک اجنآ زا«

 لوصحم لک يهدنریگربرد هک ،زین ناشتیلک رد اهالاک يهمه يهرابرد

 شزرا ای تمیق .دشاب قداص ،تسا يروشک ره رد راک و نیمز يهنالاس

 نانکاس نیب و ،هیزجت شخب هس نیا رد دیاب هنالاس لوصحم نیا لک ياهلدابم

 ِتنار ای ناشهیامرس ِدوس ای ناشراک ِدزم هباثمهب ای ،دوش میسقت روشک نوگانوگ

 .)213 ص ،اجنامه( ».ناشکلمیامِ نیمز

 قداص درفنم يالاک کی دروم رد هچنآ .تسا ریذپانزیرگ يدمآیپ عقاورد ،نیا

 دیوگیم مادآ اما .دنکیم قدص زین اهالاک يهعومجم لک دروم رد ًاترورض تسا

 :دهدیم همادا وا .تسین نینچ

 هویش نیا هب روشک کی راک و نیمز يهنالاس لوصحم شزرا لک دنچره ،کنیا«

 ام ،دزاسیم ار يدمآرد اهنآ يارب و دوشیم میسقت نوگانوگ نانکاس نیب

 و صلاخان دمآرد نیب یصوصخ کلم کی دمآرد دروم رد هک هنوگنامه ،میناوتیم

 روشک کی نانکاس يهمه ياهدمآرد دروم رد ،میوشیم لئاق زیامت صلاخ دمآرد

 .]213 ص ،اجنامه[ ».میوش لئاق ار زیامت نیمه زین گرزب
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 دروم رد ›وا رظنهب‹ .دوب هتفگ ارنیا يهنوراو ًاقیقد نیشیپ يهعطق رد وا !تسیا(

 میهد صیخشت رگید ياهءزج اب زیامتم ار یمراهچ ءزج میناوتیم درفنم رادهراجا

 هباثمهب طقف هک یئزج انامه ،دوشیم هیزجت زین نآ هب شمدنگ شزرا هک

 يارب ،هطساویب ،فرح نیا .تسا هتفر راکهب تباث يهیامرس يهدننکنیزگیاج
 ءزج نیا هک دوشیم مولعم ،میورب رتشیپ هک یکدنا اما .تسا تسرد درفنم ِرادهراجا

 ،رگید يدرف تسد رد و رگید ياهطقن رد ،تسا تباث يهیامرس رادهراجا يارب هک

 رد ای ،هریغ و دوس ،دزمتسد هب ،دوش لدب هیامرس هب رادهراجا تسد رد هکنآ زا شیپ

 هتسیرگن ،اهالاک هک تسا تسرد رگا ،نیاربانب .دشیم هیزجت دمآرد هب ،مالک کی

 دمآرد هک دننکیم لیوحت شزرا زا یئزج هب ار دوخ ،درفنم ناگدننکدیلوت هاگیاج زا

 اریز ،تسین تسرد »گرزب يروشک نانکاس يهمه« يارب ›هرازگ‹ نیا سپ ،تسین

 رد ،دهاکیم ششزرا زا نیاربانب و ،تسا تباث يهیامرس یکی ناتسد رد هچنآ

 تنار و دوس ،دزمراک ›عمجلصاح‹ زا هدمآرب هک تسا لک تمیق يرگید ناتسد

 :دهدیم همادا تیمسا .آ ).دیوگیم ار شاهنوراو تسرد وا کنیا .تسا

»|VI-268| يهمه يهدنریگربرد ساسا رد یصوصخ کلم کی صلاخان دمآرد 

 رسک زا سپ هک تسا يزیچنآ ،صلاخ دمآرد ؛دزادرپیم رادهراجا هک تسا يزیچنآ

 و يرورض ياههنیزه رگید و تاریمعت ،يرادا روما يارب نیمز کلام يهنیزه

 وا هچنآ ای دنامیم یقاب نیمز کلام يارب ،وا شود زا اهراب يهمه ِندشهتشادرب

 فرصم يارب ياهتخودنا و هریخذ ناونعهب ،شاییاراد رد ینارسخ نودب دناوتیم

 دمآرد هب هن وا یعقاو تورث .دنزب بیجهب ،دوخ يهدرتسگ ناوخ ای یصخش

 .]214 ،213 ص ،اجنامه[ ».تسا هتسباو شصلاخ دمآرد هب هکلب ،وا صلاخان
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 دنویپ ]مههب[ ار رگیدکی اب دنواشیوخان ییاهزیچ اجنیا رد تیمسا هکنیا تسخن(

 وا هچنآ دننام تسرد ،دزادرپیم نیمز بحاص ِتنار هباثمهب رادهراجا هچنآ .دنزیم

 ای شزرا زا یشخب ،وا ِدوخ دوس دننام ًاقیقد ،دهدیم نارگراک هب دزمراک ناونعهب

 ایآ هک تسا نیا انامه شسرپ .دوشیم هیزجت ›اه‹دمآرد هب هک تسا ییالاک تمیق

 نیا ›دوجو‹ هب اجنیا رد وا ؟هن ای تسه مه يرگید ِیشزرا ءزج يهدنرادربرد الاک

 فارتعا دیاب مه رادهراجا دروم رد هک هنوگنامه ،دنکیم فارتعا ›مراهچ ءزج‹

 )شاهلغ ياهلدابم شزرا ای تمیق ینعی( شاهلغ هک دوش عنام هکنآیب اما ،درکیم

 رد درفنم رادهراجا یقلت اب .هیشاح رد ياهتکن ،مود .دوش هیزجت ›اه‹دمآرد هب طقف

 هتشاد دوخ رایتخا و بحاصت رد دناوتیم وا هک يایعقاو تورث ،رادهراجا ماقم
 دناوتیم الاک يهدنراد ماقم رد ،رگید يوس زا اما .تسوا دوس هب هتسباو ،دشاب

 يور هک یتباث يهیامرس يهمه ،تسین قلعتم وا هب نیمز رگا و ،نیمز يهمه

 یشزرا .دشورفب ار ،هریغ و يزرواشک ياهرازفاراک ،شکراب تاناویح لثم ،دراد نیمز

 دروآ رایتخا رد هارنیا زا دناوتیم هک یتورث انامه ،دنکیم ققحتم قیرطنیا زا وا هک

 .زین ،وا هب قلعتم ِتباث يهیامرس مجح هب ینعی ،شزرا هب تسا طورشم و طونم

 ،وا ناتسد رد هک ،دشورفب يرگید ِرادهراجا هب ار اهنیا دناوتیم وا لاحنیع رد

 ،ناکامک ام ،نیاربانب .دوب دنهاوخ تباث يهیامرس هکلب ،سرتسد ردِ تورث هن اهنیا

 ).مینزیم اجرد ،میدوب هک ياهطقن نامه رد

 يهنالاس لوصحم لک لماش گرزب روشک کی نانکاس يهیلک صلاخان دمآرد«
 ».تسا ناشراک و نیمز

 و اهدوس ،اهدزمراک هب ــ ششزرا ›ینعی‹ ــ هدوت نیا لک هک میدینش رتشیپ(

 ،)دوشیم هیزجت ،صلاخ دمآرد زا ییاهلکش طقف یگمه ،تنار
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 ًالوا ،يرادهگن ياههنیزه يهمه رسک زا سپ هک تسا یشخب نآ صلاخ دمآرد«

 ».دنامیم یقاب ناشرایتخا رد ،شايراج يهیامرس ًایناث و شاتباث يهیامرس

 ؛)دنوشیم رسک مه ماخ داوم و راک رازبا کنیا ،ینعی(

 ناونعهب ،ناشهیامرس هب يزادناتسد نودب دنناوتیم هک تسا یشخب ای«

 ».دنشاب هتشاد رایتخا رد فرصم يهریخذ

 لک يارب ،اهالاک لک عومجم ِياهلدابم شزرا ای تمیق هک میوشیم علطم الاح اما(

 هک دوشیم هیزجت مه یمراهچ ءزج هب ،رادهیامرسکت دننام تسرد ،زین روشک

 و دوس هن ،تسا ریذپهیزجت دزمراک هب هن ،تسین سکچیه يارب يدمآرد يهدنزاس

 ).تنار هن

 صلاخ دمآرد زا دیاب اراکشآ تباث يهیامرس ظفح يارب اههنیزه يهمه«

 ِيزاسهدامآ و يرادهگن يارب هک یماخ داوم هن .دوش ینثتسم و رسک هعماج
 ترورض هریغ و يرادربهرهب لحم ياهنامتخاس و تعنص ياهرازفاراک و اهنیشام

 دروم يهراوق و بلاق هب ماخ داوم نیا لیدبت يارب هک يراک لوصحم هن و دنراد
 هتبلا .دنهد لیکشت ار صلاخ ِدمآرد نیا زا یشخب دنناوتیم تسا يرورض زاین

 ینارگراک اریز ،دشاب دمآرد نآ زا یشخب يهدنهدلیکشت دناوتیم راک نیا تمیق

 فرص ار ناشدزم |VI-269| شزرا لک دنناوتیم دنلوغشم راک نیا هب هک

 لوصحم مه و تمیق مه ،راک ِرگید عاونا رد اما .دننک ناشیفرصم يهریخذ

 رد لوصحم ،رگراک يهریخذ رد تمیق ؛دنوشیم یفرصم يهریخذ نیا ِدراو
 نارگراک نیاِ راک قیرط زا ناشننفت و شیاسآ ،شاعم هک يرگید دارفا يهریخذ

 .)215 ،214 ص ،اجنامه( ».دباییم شیازفا

 .تسرد هاگدید هب ،نارگید زا رتکیدزن یهاگدید ،يراب
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 شسرپ ؛درپیم دهد خساپ نآ هب دیاب هک یشسرپ يور زا رگید رابکی تیمسا .آ

 هن و دوس هن ،تسا هیزجت لباق دزمراک هب هن هک الاک لک تمیق مراهچ ءزج رب رظان

 دزن هک هنوگنامه ،تالآنیشام ناگدننکدیلوت دزن .طلغً الماک يراک ،ًالوا .تنار

 بولطم و بسانتم لکشهب ار نیشام ماخ داوم هک يراک ،یتعنص نارادهیامرس رگید

 دزمراک هب طقف هن ،ینعی ،دازامِ راک و مزالِ راک هب دوشیم هیزجت ،دروآیمرد

 هک ییاهرازفاراک شزرا و راک داوم شزرا اما .زین رادهیامرس ِدوس هب هکلب ،نارگراک

 هب هن ،دنروآیمرد بولطم و بسانتم لکشهب ار راک داوم نارگراک اهنآ يهلیسوهب

 يارب هن ناشتشرس رب انب هک یتالوصحم هکنیا .نآ هب هن و دوشیم هیزجت نیا

 فرصم يهریخذ رد ،دناهدش ردقم یتعنص فرصم يارب هکلب ،يدرف فرصم

 زا یمهس( رذبً الثم .درادن عوضوم نیا هب یطبر چیه ،دنوشیمن دراو یصوصخ

 فرصم يهریخذ رد شتشرس رب انب دناوتیم )دیآیم تشک ِراک هب هک مدنگ

 دیلوت هب هتفایصیصخت يهریخذ هب يداصتقا ظاحلهب اما ،دوش دراو مه یصوصخ

 فرصم يارب هک یتالوصحم تمیق لک هک تساطخً الماک ،هوالعب .دراد قلعت

 دنوش فرصم يهریخذ دراو ،›رذب ینعی‹ لوصحم نیا اب هارمه ،دناهدش دیلوت يدرف

 ،دورن راکهب رگید دلوم فادها ای نابداب نتخاس يارب رگا ،هچراپ ،رگید يهنومن

 زا یشخب اریز ،شتمیق هن اما ،هچراپ ؛دوشیم لحنم ›یصوصخ‹ فرصم رد ًالماک

 و یگدنفاب خرچ يارب رگید یشخب ،تسا خن ›تمیق‹ يهدننکنیزگیاج تمیق نیا

 هیزجت دمآرد عون نآ ای نیا هب هک تسا هچراپ تمیق زا شخب کی طقف و ،هریغ

 .دوشیم

 ياهنامتخاس ،اهنیشام يارب مزال داوم هک تفگیم شیپ رطس دنچ نیمه ،مادآ

 ،اهنآ يوس زا هدشدیلوت ياهنیشام ،كدنا هزادنا نامههب و ،هریغ و يرادربهرهب

 دمآرد رد ،ینعی ؛دنزاسب ار صلاخ دمآرد نیا زا یشخب دنناوتیمن زگره مادکچیه
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 ص ،مود لصف ،مود باتک رد ،اجنامه ،دعب هلصافالب .]دنوشیم دراو[ صلاخان

 :دیوگیم سکعرب ،220

 کی ای درفنم ›يرادهیامرس‹ ِتباث يهیامرس هک هریغ و اهرازفاراک و اهنیشام«

 ِصلاخ دمآرد هن و ار صلاخان دمآرد زا یشخب هن ،دنهدیم لیکشت ار هعماج

 ».ار لوپ هن و ؛دنزاسیم ار نآ ای نیا

 هک دننکیم تباث عوضومِ لصا زا شنداتفارود و وا ياهضقانت ،مادآ ياهنتفرجاقیق

 شزراِ زیرهدولاش ِیبیکرت ءازجا هباثمهب تنار و دوس ،دزمراک ِمالعا لابندهب وا

 .درادن يورشیپ ناکما و تسا هداتفا ریگ ،لوصحم ِلک تمیق ای ياهلدابم

 

 .تیمسا يهیرظن ِزاسهوای هباثمهب 1هِس ـ 9[

 يوس زا یعامتجا دمآرد و یعامتجا ِصلاخان لوصحم نتشاگناهناگی 
 .هِس

 ]يزمر و شروتِسا اب شزیامت تخانش رد یشالت 

 

 اههتفگمین ندرکلدب اب و شروآلالم ِيرگنیحطس ِندرکناهنپ يارب شالت رد هِس

 :دیوگیم ،ماعً اقلطم ییاهترابع هب تیمسا .آ ياهفاگ و

                                                             
1 J. B. Say 
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 اریز ؛درادن یصلاخ دمآرد هعومجم نیا ،میریگب رظنرد شتیلک رد ار روشک کی رگا«

 ،اههنیزه رسک نیاربانب و ناشدیلوت ياههنیزه اب تسا ربارب تالوصحم شزرا

 صلاخان ِدمآرد هنالاس دمآرد ... تسا تالوصحم شزرا لک رسک يانعم هب

 ص ،1817 سیراپ ،مود باتک ،موس تساریو ،»یسایس داصتقا يهلاسر«( ».تسا

469(. 

 |VI-270| ِراک نامز رادقم اب تسا ربارب هنالاس تالوصحم عومجم شزرا ›رادقم‹

 ات ،مینک رسک هنالاس لوصحم شزرا زا ار لک شزرا نیا رگا .اهنآ رد هتفایتیدام

 هب و دنام دهاوخن ياجرب يرگید شزرا تقیقح رد ،تسا طوبرم شزرا هب هکییاج

 ناشنایاپ و بیهرپ نیرخآ هب صلاخان دمآرد مه و صلاخ دمآرد مه بیترت نیا

 فرصم هنالاس ،لاس رد هدشدیلوت ياهشزرا هک تسا دقتعم هِس اما .دناهدیسر

 دوجو صلاخان دمآرد طقف هکلب ،صلاخ دمآرد هن ،روشک لک يارب نیاربانب .دنوشیم

 فرصم هنالاس ،لاس رد هدشدیلوت ياهشزرا هک تساطخ ییاعدا نیا ًالوا .دراد

 .تساعدا نیا لومش يهریاد زا جراخ راوتسا يهیامرس زا یگرزب شخب .دنوشیم

 رد هکنآیب ،دنوشیم راک دنیآرف دراو لاس رد هدشدیلوت ياهشزرا زا یگرزب شخب

 رد ›اهنآ‹ شزرا لک هکنآیب رگید ترابعهب ؛دنشاب هدش دراو ییازفاشزرا دنیآرف

 اب ناشفرصم ،دنوشیم فرصم هک ییاهشزرا ً:ایناث ،اما .دشاب هدش فرصم لاس

 ،دیلوت رازبا هباثمهب اهنآ هکلب ،تسین ›یصخش‹ فرصم يهریخذ رد ندشدراو فده

 بلاق رد هچ و دوخ ِیلصا بلاق رد هچ ،دناهتفرگ ءاشنم دیلوت زا دوخ هک هنوگنامه

 ار اهشزرا يهنالاس فرصم زا یشخب و دنوشیم رهاظ هرابود دوخ ياهزرامه

 نیا يارو هک دوشیم لیکشت ییاهشزرا زا ›هنالاس فرصم‹ِ رگید شخب .دنزاسیم

 .دنزاسیم ار صلاخ لوصحم اهنیا .دنوش دراو يدرف فرصم رد دنناوتیم شخب
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 :دیوگیم هِس ِيراکتفاثک نیا يهرابرد شروتسا

 هب رگید يوس زا و هیامرس رد وسکی زا هنالاس لوصحم شزرا هک تسا نشور«

 ،هنالاس لوصحم ِشزرا يازجا نیا زا کیره و دوشیم میسقت دوس

 يرادیرخ مظنم روطهب تسا روشک زاین دروم هک ار یتالوصحم
 دیدمت ار شایفرصم يهریخذ مه و دنک ظفح ار شاهیامرس مه ات ،دنکیم

 یتاظحالم« :مجنپ دلج ،»یسایس داصتقا ياههمانسرد« ،شروتسا( ».دیامن

 هدیسرپ« .)135 ،134 تاحفص ،1824 سیراپ ،»یلم دمآرد تشرس نوماریپ

 ششوپ ار شیاهزاین يهمه دوخ راک قیرط زا هک ياهداوناخ دمآرد ایآ هک دوشیم

 تسا ربارب ياهداوناخ نینچ دمآرد ایآ ... هیسور رد يرایسب ياههنومن دننام ،دهدیم

 رد دناوتیم هداوناخ نیا ایآ ؟شتعنص و شاهیامرس ،شانیمز صلاخان لوصحم اب

 زا ،دروخب ار شتاناویح كاروخ و ار شرذب ،دنیزگ تنوکس شیاههلیوط و اهرابنا

 ياهرازفاراک و دنک مهارف شوپنت دوخ يارب شایلها تاناویح تسوپ

 هب دیاب ،هِس يهیرظن هب انب ؟دهد رارق دوخ ننفت و حیرفت يهلیسو ار شايزرواشک

 لوصحم هِس .)136 ،135 ص ،اجنامه( ».داد تبثم ِخساپ اهشسرپ نیا يهمه

 هک دسریم هجیتن نیا هب نیا رب انب ؛دنکیم یقلت هعماج ِدمآرد نوچمه ار صلاخان

 .)145 ص ،اجنامه( ».دنک فرصم ار لوصحم نیا اب ربارب یشزرا دناوتیم هعماج

 و رتالاب هدشدیلوت ياهشزرا دازام هِس روصت فالخرب روشک کی )صلاخ( دمآرد«

 زا رتشیب و رتالاب طقف هکلب ،تسین هدشفرصم ياهشزرا لک زا رتشیب

 لاس کی رد يروشک رگا« ،نیاربانب ».تسا دیلوت رد هدشفرصم ياهشزرا

 ،اجنامه( ».تسا هدرک فرصم ار ش)صلاخ( دمآرد لک ،دنک فرصم ار دازام لک

 ربارب شصلاخان لوصحم اب روشک کی دمآرد هک دریذپیم یسک یتقو« .)146 ص

 نیا هک دریذپب لاحنیع رد دیاب ،درادن دوجو ندشرسک يارب ياهیامرس ینعی ،تسا
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 لوصحم شزرا لک ،شاهدنیآ دمآرد رد یللخ نیرتکچوک نودب دناوتیم روشک

 هک یتالوصحم« .)147 ص ،اجنامه( ».دنک فرصم دلومریغ وحنهب ار شاهنالاس

 ص ،اجنامه( ».دنتسین فرصم لباق ،دنزاسیم ار روشک کی ]تباث[ يهیامرس

150(. 

 يهرابرد )1836 گروبنیدِا( ،»تورث عیزوت نوماریپ يراتسج« :)جروج( يزمر

 نم هچنآ يهرابرد ای ،تیمسا مادآ دزن لک تمیق مراهچ ءزج ینعی ،عوضوم نیمه

 ،ممانیم تباث يهیامرس ،دزمتسد هب هتفایصیصخت يهیامرس اب زیامت رد

 :دنکیم ناشنرطاخ

|VI-271| هب اهنت هن لوصحم لک هک دنکیم شومارف ودراکیر« وا يهتفگ هب 

 نیزگیاج هک تسا مزال زین يرگید شخب هکلب ،دوشیم میسقت دوس و دزمتسد

 .)سیوناپ ،174 ص( ».دوش راوتسا يهیامرس

 داوم هکلب ،تسین لیبق نیا زا و دیلوت رازبا طقف »راوتسا يهیامرس« زا يزمر روظنم

 هنوگره ِبوچراچ رد تباث يهیامرس نم هک تسا يزیچ نامه مالک کی رد و ماخ

 نخس دزمراک و دوس هب لوصحم میسقت زا ودراکیر یتقو هتبلا .ممانیم دیلوت رهپس

 رد هدشفرصم و دیلوت يارب هتخیرشیپ يهیامرس هک دریگیم ضرف ًامئاد ،دیوگیم

 زا .دراد قح ،هیضق لصا هب فطع رد يزمر لاحنیا اب .تسا هدش رسک نآ زا ،دیلوت

 ،دزادرپیمن هیامرس ِتباث شخب ِرتشیب ِشهوژپ هب هجوچیه هب ودراکیر هک اجنآ

 ،یفاضا شزرا و دوس ِنتفرگاجباج هژیوهب ،دوشیم یتخمز و گرزب ياطخ بکترم

 .هریغ و دوس خرن رد اهناسون يهرابرد شیاهشهوژپ رد سپس و

 :دیوگیم هچ يزمرِ دوخ میونشب کنیا
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 هسیاقم هنوگچ ،تسا هدش فرصم ›نآ دیلوت‹ يارب هک ار ياهیامرس و لوصحم«

 ِنوگانوگ رصانع يهمه هک تسا نشور ... روشک کی هب فطع رد ... ؟مینک

 رد ،دنوش دیلوتزاب دیاب دیلوت يهخاش نآ ای نیا رد هدشفرص يهیامرس

 ماخ داوم .دوش هتفرگ رس زا هتشذگ دننام دناوتیمن روشک نآ رد دیلوت تروصنیاریغ

 رامُشرپ تالآنیشام ،يزرواشک رد و نآ رد هتفرراکهب تالآ و رازبا ،اهروتکافونام

 دیاب یگمه ،تالوصحم رابنا ای دیلوت يارب مزال ياهنامتخاس و اهروتکافونام

 ياهزیرشیپ يهمه ،نینچمه ؛دنشاب روشک کی دیلوت لک زا ییاهشخب

 اب دناوتیم ›تالوصحم‹ لوا دروم مجح ورنیا زا .روشک نآ ِرادهیامرس ِنارادهاگنب

 ره هک درک روصت ناوتب هک يوحنهب ،دوش هسیاقم ›هیامرس‹ مود دروم مجح

 ،يزمر( ».دریگیم رارق دوخ ِعونمه ›ياهیامرس ای‹ یلماع رانک رد لوصحم

 ،تسا طوبرم درفنم ِرادهیامرس هب هکییاج ات ،کنیا .)137 ـ 139 ص ،اجنامه

 یگرزب شخب وا اریز« ،»دنکیمن نیزگیاج يدوخ لوصحم اب« ار شجراخم وا اریز

 لوصحم زا ینیعم شخب و دروآ تسدهب هلدابم هار زا دیاب ار شزاین دروم داوم زا

 شهاگن تسا ریزگان درفنم ِرادهیامرس ِرادهاگنب ره نیاربانب ،دوش راک نیا فرص دیاب

 ،145 ص ،اجنامه( ».نآ رادقم ات دنک لوصحم ِياهلدابم شزرا هجوتم رتشیب ار

 هدشزیرشیپ يهیامرس شزرا زا لوصحم شزرا هزادنا ره« .)146

 رد ار شدوس ورنیا زا .دوب دهاوخ رتشیب شدوس هزادنا نامههب ،دشاب رتنوزفا

 دوس ... رادقم اب رادقم يهسیاقم رد هن درک دهاوخ هبساحم شزرا اب شزرا يهسیاقم

 ای صلاخان لوصحم مهس هک دورب نیئاپ و الاب ینازیم نامههب ًاقیقد دیاب

 الاب و نیئاپ ،تسا مزال يرورض ياهزیرشیپ ناربج يارب هک ،ششزرا

 لک ِدیلوت زا یمهس هب )1 :دراد یگتسب تیعضو ود هب دوس خرن هجیتن رد .دوریم
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 يهیامرس ات دوش هداهن رانک دیاب هک یشخب هب )2 ؛دراد صاصتخا نارگراک هب هک

 ياجباج رد ،اجنامه( ».دنک ناربج هلدابم هار زا ای میقتسم روطهب ای ار راوتسا

 .)146 ـ 148 تاحفص

 دوس نوماریپ موس لصف رد ،دیوگیم دوس خرن يهرابرد اجنیا رد يزمر هچنآ{

 وسکی زا .دنکیم هتسجرب یتسردهب ار لماع نیا وا هک تسا مهم 1.تسا هدمآ

 ار تباث يهیامرس هک ییاهالاک ینازرا ینعی ،دیوگیم ودراکیر هچنآ تسا تسرد

 هراومه ،)دهدیم رارق راوتسا يهیامرس ناونع ریز ار اهنآ يزمر و( دنزاسیم

 رد راوتسا يهیامرس دروم رد هژیوهب رما نیا .دندوجوم يهیامرس ِیهاکشزرا بجوم

 رد یفاضا شزرا هکنیا .تسا قداص ،هریغ و تالآنیشام ینعی ،شایعقاو يانعم

 رگا ،درادن يزایتما درفنم رادهیامرس يارب ،دبای شیازفا هیامرس لک اب هسیاقم

 هک( شتباث يهیامرس لک شزرا هک دشاب هدش نیمأت قیرطنیا زا خرن نیا شیازفا

 يارب تلاح نیا .تسا هدرک طوقس )تسا هدوب وا کلمت رد یهاکشزرا زا شیپ

 و( دنراد قلعت هدامآ و رضاح ياهالاک ای ماخ داوم هب هک هیامرس دوجوم ياهشخب

 .تسا قداص دودحم رایسب یسایقم رد طقف )دنوشیمن راوتسا يهیامرس شخب دراو

 هسیاقم رد ،دوش یهاکشزرا راچد دناوتیم هک هیامرس شخب نیاِ دوجوم ياههدوت

 رد طقف عضو نیا ،درفنم رادهیامرس ره دزن .تسا يزیچان رایسب رادقم دیلوت لک اب

 رد .دوشیم شدرگ رد يهیامرس هب هتفایصیصخت يهیامرس لماش دودحم یسایقم

 يهیامرسِ لک هب یفاضاشزرا تبسن اب ربارب دوس هک اجنآ زا ــ ،لباقم

 هکلب ،شزرا هب هن ،دوش بذج دیاب هک يراک تیمک هک اجنآ زا و تسا هدشزیرشیپ

 شزرا هب هکلب ،ياهلدابم شزرا هب هن ینعی ،دیلوت رازبا ِییاراک و ماخ داوم مجح هب

 زا ییاههخاش رد تعنص هزادنا ره هک تسا نشور ــ تسا هتسباو ،شایفرصم

                                                             
 .]12[ هرامش سیوناپ هب .کن  1
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 ،دنوشیم دراو تباث يهیامرس لیکشت رد ناشلوصحم |VI-272| هک دیلوت
 ینیعم تیمک ِدیلوت يارب هک تباث يهیامرس ياههنیزه هزادنا ره و دشاب رتدلوم

 یفاضا شزرا نیا بسانت نازیم نامههب ،دشاب رتمک ،دنراد ترورض یفاضا شزرا

 ینیعم مجح ضرف اب ،ورنیمه زا ؛تسا رتالاب ،هدشزیرشیپ يهیامرس لک هب تبسن

 }.تسا رتشیب مه دوس خرن ،یفاضا شزرا زا

 رد لوصحم اب لوصحم ِندشنیزگیاج ینعی ،دنیبیم فعاضم روطهب يزمر هچنآ(

 رادهیامرس کی دزن شزرا اب شزرا ِندشنیزگیاج و روشک لک يارب دیلوتزاب نایرج

 هک ،هیامرس شدرگ دنیآرف نایرج رد دیاب هک دنتسه ياهبنج ود ،درفنم

 ).دوش یسررب زین درفنم يهیامرس ره رد ،تسا دیلوتزاب دنیآرف ماگنهمه

 ماسقا و عاونا هب ار وا و تسا تیمسا .آ يهلغشم هک ار یلصا ِيراوشد يزمر

 لک :تسا نیا ،هصالخ یلیخ ،يراوشد لصا .دنکیمن لح ،دنکیم راچد اهضقانت

 رادقم زج تسین چیه ›هیامرس‹ ؛دوشیم هیزجت راک هب )شزرا ماقم رد( هیامرس

 ِراک ؛نارگراک ِدزمراک اب تسا ربارب هدشتخادرپِ راک اما .هتفایتیئیش ِراک ینیعم

 هب دناوتب دیاب هیامرس لک نیاربانب ؛نارادهیامرس دوس اب تسا ربارب ،هدشنتخادرپ

 تروص يراک ییاج ایآ .یجنایماب هاوخ ،یجنایمیب هاوخ ،دوش هیزجت دوس و دزمراک

 هتشاد ار فده نیا طقف و دشاب هیزجت لباق دوس هب هن و دزمراک هب هن هک دریگیم

 ،دندیلوتزاب طیارش دوخ يهبونهب هک ،ار دیلوت رد هدشفرصم ياهشزرا هک دشاب

 هک تسا نیا زا ریغ رگم ؟دهدیم ماجنا یسک هچ ار اهراک نیا اما ؟دزاس نیزگیاج

ِ دیلوت ییاناوت يهدنرادربرد هچنآ یکی ،دوشیم هیزجت رادقم ود هب رگراک راک لک

 ؟دزاسیم ار رادهیامرس دوس هچنآ يرگید و ،تسوا ِدوخ
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 هنالاس دوس تسا نکمم هنوگچ هک هرابنیا رد ییاهشهوژپ ]ـ10[

 ،دزمراک و

 و دوس رب هوالع اهالاک نیا هکیلاحرد ،دنرخب ار هنالاس ياهالاک لک
 دزمراک

  1 ؟دنتسه مه تباث يهیامرس يهدنرادربرد

 لئاسو يهدننکدیلوتِ تباث يهیامرس ناربج ِندوب نکممریغ )فلا[
 فرصم

 ]ناگدننکدیلوت نیا ِدوخ نیب هلدابم قیرط زا

 

 ،دناهدش طولخم یلصا لضعم رد هک یطبریب و صلاخان دراوم يهمه فذح يارب

 ،ار شدوس زا یشخب رادهیامرس هکینامز .دش روآدای ار هتکن کی شیپاشیپ دیاب

 زا اهنیا يود ره ،دنکیم لدب هیامراک و رازفاراک هب ینعی ،هیامرس هب ،ار شدمآرد

 ،تسا هداد ماجنا رادهیامرس يارب ناگیار روطهب رگراک هک راک زا یشخب قیرط

 زا ینیعم رادقم يارب يزرامه ،راک زا ياهزات رادقم اجنیا رد .دنوشیم تخادرپ

 و رازفاراک زا بکرم ناشیفرصم شزرا ثیح زا هک ییاهالاک ؛دزاسیم اهالاک

 ؛دنکیمن داجیا یلضعم و دراد رارق هیامرس تشابنا ورملق رد شخب نیا :دناهیامراک

                                                             
 اب رگراک تسا نکمم هنوگچ« :دنکیم يدنبتروص هنوگنیا لاتیپاک موس دلج رد سکرام ار لضعم نیا  1
 هس نیا زا یکی يهدنرادربرد اهنت هن هک دنرخب ار ییاهالاک شتنار اب رادنیمز و شدوس اب رادهیامرس ،شدزمتسد
 عبنم هس ینعی ،تنار و دوس ،دزمتسد ِشزرا عومجم هک تسا نکمم هنوگچ و ؛تساهنآ ياتهس ره هکلب ،ءزج
 مهنآ ،دنرخب ،دنوشیم دراو اهدمآرد نیا ِناگدننکتفایرد ِلک فرصم رد هک ار ییاهالاک ،هتفرمهیور دمآرد
 زین تباث يهیامرس انامه ،رگید ِدیزم ِیشزرا ءزج کی يهدنرادربرد ،یشزرا ءزج هس نیا رب هوالع هک ییاهالاک
 هلصافالب سکرام »؟درخب ار ءزج راهچ زا لکشتم یشزرا تسا رارق ءزج هس زا لکشتم یشزرا هنوگچ ؟دنتسه
 ِشخب وا روظنم ».میداد تسدهب موس شخب ،مود باتک رد ار يواکاو نیا ام« :دسیونیم ترابع نیا زا دعب

 )]42[ ،آ ـ م( .تسا ›لاتیپاک مود دلج رد‹ »یعامتجا يهیامرس لک شدرگ و دیلوتزاب«
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 يهیامرس کی لیکشت ای شانیشیپ حطس زا تسا رتالاب تباث يهیامرس دشر ینعی

 يراوشد .دشیم نیزگیاج دیاب و دوب دوجوم ًالبق هک یمجح يارو هزات ِتباث

 ،هزات یتباث يهیامرس لیکشت هن ،دوجوم ِتباث يهیامرس دیلوتزاب هب تسا فوطعم

 .دوش ›نیزگیاج‹ ای دیلوتزاب دیاب هک یتباث يهیامرس هب تبسن يدازام هباثمهب

 دمآرد لکش رد نیعم يهظحل کی رد هک تسا يدوس اراکشآ یلوا هاگتساخ

 نامز هب دوس زا شخب نیا .دباییم یسیدرگد هیامرس هب سپس و هتشاد تیدوجوم

 هراومه ،هیامرس ماقم رد شایگدنتسه نودب یتح هک دوشیم لیوحت يدازام راک

 هتشاد رایتخا رد دشر يارب ياهریخذ حالطصاب ات ،دریگ ماجنا هعماج يوس زا دیاب

 .دشاب تیعمج دشر يهدننکناربج ›ًالثم‹ ،دشاب

 شایفرصم شزرا هب هکییاج ات طقف هتبلا ،ار تباث يهیامرس يارب یبوخ نییبت{

 هکییاج ؛166 ص ،اجنامه ،تفای يزمر دزن اجنیا رد ناوتیم ،دوشیم طوبرم

 :دیوگیم

 يارب هک يرادقم ،دشاب گرزب ای کچوک« )رادهعرزمً الثم( »صلاخان يدیاع هچ«

 يرییغت نیرتکچوک دناوتیمن ،تسا مزال شنوگانوگ ياهلکش رد فرصم ناربج

 همادا هتشذگ اب ناسمه ياهبترم و حطس رد دیلوت تسا رارق هک مادام .دریذپب ار

 }».دوش یقلت تباث يرادقم هباثمهب دیاب رادقم نیا ،دبای

 رد – هزات ِتباث يهیامرس لیکشت :درک تمیزع عقاورما نیا زا دیاب تسخن نیاربانب

 أشنم نآ يهمشچرس هباثمهب دوس زا – دوجوم تباث يهیامرس دیلوتزاب اب زیامت
 ییاناوت دیلوتزاب يارب طقف راکِ دزمتسد هک تسا ضورفم وسکی زا ینعی ؛دریگیم

 »دوس« يهلوقم تحت یفاضا شزرا لک ،رگید يوس زا و ،دنکیم تیافک راک

 یفاضا شزرا لک هطساویب هک تسا یتعنص رادهیامرس نیا اریز ،دوشیم كاردا
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 هچ رد ار نآ زا رادقم هچ ]نیا زا سپ هک نیا زا لقتسم[ ،دنکیم بحاصت ار

 .داد دهاوخ یسک هچ هب و ییاج

 »هب ،دزم نارگراک هب وا ؛تسا تورث ِماع يهدننکعیزوت رادهیامرس ِرادهاگنب«{

 ،218 ص ،يزمر( ».دزادرپیم تنار نیمز ِناکلام هب و هرهب نارادهیامرس«)ـلوپ(

219(. 

 هک یصخش نوچمه )1 ار رادهیامرس ،یفاضا شزرا لک رب دوس مان نداهن اب ،ام

 شزرا نیا يهدننکعیزوت نوچمه )2 ؛دنکیم فرصت هلصافالب ار دازام شزرا لک

 }.مینکیم یقلت ،نیمز کلام و یلوپ ِرادهیامرس ،دوخ نیب دازام

|VII-273| يانعم چیه ،تسا دوس هزات ِتباث يهیامرس نیا هاگتساخ هکنیا 
 هک هنوگنامه .تسا رگراکِ دازامِ راک زا یشخب نویدم هکنیا زج درادن يرگید

 ار يرورض ینامز تسا ریزگان ،دراد زاین راکش يارب هکینامز رب هوالع یشحو ناسنا

 تسا ریزگان زرواشک ،هنارالاسردپ ِيزرواشک رد ای ،دنک نامکریت نتخاس فرص زین

 ناماسورس و نتخاس فرص ار راک نامز ینیعم رادقم ،نیمز يور رب راک رب هوالع

 .دنکب شیاهرازفاراک بلغا هب نداد

 يارب يزرامهِ نتخاسنیزگیاج يارب یسک هچ :تسا نیا اجنیا رد شسرپ اما

 هک يراک زا یشخب ؟دنکیم راک ،هتفر راکهب دیلوت رد شیپاشیپ هک یتباث يهیامرس

 ار دیلوت لک رگا ای ،دنکیم نیزگیاج ار شدزمراک ،دهدیم ماجنا دوخ يارب رگراک

 ،دزاسیم ار دوس هک شدازامِ راک ،سکعرب .دنیرفآیم ار شدزمراک ،میریگب رظن رد

 يهیامرس هب رگید شخب ،تسا رادهیامرس ِیفرصم يهریخذ يهدنزاس یشخب

 ،دوس ای ،دازام ِراک نیا زا دناوتیمن هک رادهیامرس اما .دباییم یسیدرگد یقاحلا

 روطنیا رگا( .دنک نیزگیاج ،تسا هتفر راکهب دیلوت رد شیپاشیپ هک ار ياهیامرس
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 فرص طقف هکلب ،دوبن هزات يهیامرس لیکشت يارب یعبنم یفاضا شزرا ،دوبیم

 و تسا دزمراک يهدنزاس هک مزال راک نامز اما 1 ).دشیم هنهک يهیامرس ظفح

 و دنهدیم لیکشت ار راکهنازور لک هتفرمهیور ،دزاسیم ار دوس هک دازام راک نامز

 زا تیریدم و تراظن رد فورصم ِراک( .دریگیمن تروص يراک ،نامز ودنیا زا جراخ

 ،هیواز نیا زا .تسا هدش روظنم دزمراک هب طوبرم شخب رد ،رادهیامرس يوس

 يرگید ِرادهیامرس ِرگراک وا دنچره ،تسا هدش یقلت رگراک نوچمه زین رادهیامرس

 يهیامرس هک يراک نآ و همشچرس نآ سپ ).تسا دوخ يهیامرس ِرگراک اما ،تسین

 ؟تساجک دنکیم نیزگیاج ار تباث

 اب )دازام راک زا رظنفرص( تسا هتفای صیصخت دزمراک هب هک هیامرس زا یشخب

 هدنیازف روطهب وا اما ،دنکیم فرصم ار دزمراک رگراک .دوشیم نیزگیاج هزات ِدیلوت

 هدرک دوبان هک تسا ياهنهک رادقم زا رتشیب هک دنکیم داجیا راک زا ياهزات رادقم

 رگراک يهقبط لک ،دروآیم دیدپ راک میسقت هک یلالتخا زا زیهرپ يارب رگا و ؛تسا

 زین ار یفرصم شزرا نامه هکلب ،شزرا نامه طقف هن هقبط نیا ،میریگب رظن رد ار

 ینیعم رادقم ،شراک يروآراب ›يهجرد‹ هب هتسب ،هک يروطهب ،دنکیم دیلوتزاب

 نامه زا يرتکچوک ای رتگرزب يهدوت ،راک تیمک زا ینیعم رادقم ای شزرا

 .دنکیم دیلوتزاب زین ار یفرصم ياهشزرا

 رد ماگنهمه هک تسا مولعم ،میریگب ضرف نیعم ِینامز عطقم کی رد ار هعماج رگا

 ینیعم ِتباث يهیامرس ،نوگانوگ ياهتبسن هب دنچره ،دیلوت ياهرهپس يهمه

 نیا هب هشیمه يارب رابکی ــ دیلوت ِضورفم طرش يهلزنم هب هک ــ تسا دوجوم

 نیمز هب رذب هک هنوگنامه ،دوش هدنادرگزاب نآ هب دیاب و دراد قلعت دیلوت

 اهنآ زا هک ییاهالاک هکنیا هب هتسب ،تباثِ شخب نیا ِشزرا هتبلا .ددرگیمزاب
                                                             

 ،MEV ناراتساریو راهظا رب انب .تسا هدمآ MEV نتم رد طقف و تسین اگم نتم رد زتنارپ لخاد يهلمج‹  1
 )اف ـ م( ›.تسا هتشون نتم يهیشاح رد سکرام ار هدروخطخ يهلمج نیا
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 ای طوقس دناوتیم ،دنوش دیلوتزاب رتنارگ ای رتنازرا راچانهب ،تسا هدش لیکشت

 رد شزرا نیا هک تسین نآ زا عنام زگره شزرا رد رییغت نیا اما .دنک دوعص

 ْشیپاشیپ یشزرا ،تسا هدش شدراو دیلوت طرش هباثمهب هک دیلوت زا يدنیآرف

 ِشزراِ رییغت نیاِ دوخ .دوش رادیدپ هرابود لوصحم شزرا رد دیاب هک دشاب ضورفم

 اجنیا رد تباث يهیامرس .دوش هتفرگ هدیدان اجنیا رد دناوتیم تباث يهیامرس

 هتفایتیئیش و هتشذگ ِراک ینیعم رادقم زا ترابع نکمم طیارش يهمه تحت
 يارب ،ورنیا زا .دباییم لاقتنا لوصحم شزرا هب هدننکنییعت يوحن هب هک تسا

 شزرا ای 1دیلوت ياههنیزه هک مینک ضرف هلئسم تروص ِرتقیقد دودح نییعت

 لک لاسکی رد ًالثم هک هتکن نیا .دننامب یقاب تباث و رییغتالب هیامرس ِتباث شخب

 راوتسا يهیامرس دننامه هکلب ،دوشیمن لقتنم لوصحم هب تباث يهیامرس ِشزرا

 رییغت هیضق لصا رد يزیچ ،دباییم لاقتنا تالوصحم يهدوت هب اهلاس یط

 روطهب هک تسا تباث يهیامرس زا یشخب نآ طقف ام شسرپ روحم اریز ،دهدیمن

 .دوش نیزگیاج لاس یط رد دیاب نیاربانب و دوشیم فرصم لاس لوط رد یعقاو

 دنیآرف ای دیلوتزاب دنیآرف شخب هب اراکشآ تباث يهیامرس دیلوتزاب هب طوبرم ِشسرپ

 اب ار فیلکت اجنیا رد تسین نآ زا عنام عوضوم نیا اما ،دراد قلعت هیامرس ِشدرگ

 .مینک نشور هیضق لصا

|VII-274| غلبم رگراک :میریگب ضرف .میریگب رظن رد ار رگراک دزمراک تسخن 

 رد ،دناهتفای تیدام راک تعاس 10 ًالثم نآ رد هک دنکیم تفایرد لوپ ینیعم

 شاعم مزاول فرص دزمراک نیا .دنکیم راک رادهیامرس يارب تعاس 12 وا هکیلاح

 نیا رب ضرف نینچمه .اهالاک زا تسا بکرم شاعم مزاول نیا يهمه .دوشیم

                                                             
 هتفر راکهب c+v+m ینعی ،دیلوت ياههنیزه »ِیتاذ« يانعم رد اجنیا رد »دیلوت ياههنیزه« حالطصا  1
 )]43[ ،آ ـ م( .تسا
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 یئزج اهالاک نیا شزرا رد اما .تسا ربارب ناششزرا اب اهالاک نیا تمیق هک تسا

 ِدیلوت مزاول و هدیجنگ ِماخ داوم شزرا اب تسا شوپمه هک دراد دوجو یبیکرت

 يدزمراک دننامه تسرد اهالاک نیا ِیشزرا ءازجا يهمه اما .اهنآ رد هدشکلهتسم

 .دنراک تعاس 10 يهدنرادربرد هتفرمهیور ،تسا هدش جرخ رگراک يوس زا هک

 رد هک دشاب یتباث يهیامرس شزرا يهدنرادربرد اهالاک نیا ِشزرا "! مینک ضرف

 ار لوصحم نیا رخآرس هک دشاب يراک لماش شا"# ،لباقمرد و تسا هدیجنگ اهنآ

 "! ،شاهدنزِ راک تعاس 10 اب رگراک نیاربانب .تسا هدروآرد یفرصم يزیچ تروصهب

 هدش هدوزفا ءایشا هب لاس لوط رد هک( ياهدنز راک زا "# زین و تباث يهیامرس زا

 يرادیرخ وا هک ییاهالاک رد ینعی ،شاعم لئاسو رد رگا .دنکیم نیزگیاج ار )تسا

 اهالاک نیا رد هتفرراکهبِ ماخ داوم رگا ،دوبیمن هدیجنگ یتباث يهیامرس ،دنکیم

 ناکما ود هاگنآ ،دوب هدشن کلهتسم اهنآ رد مه يرازفاراک و دوب هتشادنرب یجرخ

 نیا رد ،دندوبیم راک تعاس 10 يهدنرادربرد ناکامک اهالاک ای :دوبیم دوجوم

 ،ای .دوب هدرک نیزگیاج هدنز راک تعاس 10 اب ار هدنز راک تعاس 10 رگراک تلاح

 و دوب هدرک ناشدیرخ فرَص ار شدزمراک وا هک یفرصم ياهشزرا زا مجح نامه

 هتشادرب هنیزه راک تعاس 3"# طقف ،تشاد زاین اهنآ هب شراک ِییاناوت دیلوتزاب يارب

 لوصحم دوخ زین اهنآ هک ،دوب هدش فرصم یماخ داوم هن و راک يهلیسو هن( دندوب

 ماجنا مزالِ راک تعاس 3"# طقف رگراک هک دوبیم مزال مود ِتلاح نیا رد .)دنراک

 .تفاییم شهاک راک ِنامز ]تعاس[ 3"# هب تقیقح رد شدزم و دهد

 16 و دنوپ 1 ای گنیلیش 36 = هچراپ عرذ 12 ؛دشاب هچراپ ،الاک میریگب ضرف

 راک شا"# رادقم نیا زا ).تسین یعقاو ياهتمیق اجنیا رد ام يهلئسم( .گنیلیش
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 اب ربارب مزال راک نامز .تالآنیشام كالهتسا و )خن( ماخ داوم يارب شا"! و دشاب

 = یلوپ ِنایب هب ،راک تعاس ره .›تعاس‹ 2 = دازام راک نیاربانب ؛دشاب تعاس 10

 گنیلیش 10 = دزمتسد ،گنیلیش 12 = راک تعاس 12 ،بیترت نیا هب .گنیلیش 1

 و دزمتسد يهمه رادهیامرس و رگراک هک مینک ضرف مه زاب .گنیلیش 2 = دوس و

 و ماخ داوم رب هک یشزرا لک ای گنیلیش 12 ینعی ،دننکیم جرخ ار ناشدوس

 دنیآرف رد هک هزاتِ راک ِنامزِ رادقم لک ینعی ،تسا هدش هدوزفا تالآنیشام

 هباثمهب هچراپ رد لماک روطهب ،تسا هتفای تیدام هچراپ هب خنِ نتفاییسیدرگد

 هرابود ،رگید ِراکهنازور کی زا شیب ،تسا نکمم و( تسا دوجوم یفرصم یلوصحم

 و رگراک .دزرایم گنیلیش هس هچراپ عرذ کی .)دوش فرصم لوصحم ِدوخ رد

 ،هتفرمهیور ناشدوس و دزمراک يهلیسوهب ینعی ،گنیلیش 12 اب مه اب رادهیامرس

 هدیجنگ راک تعاس 12 هچراپ عرذ 4 نیا رد .دنرخب هچراپ عرذ 4 طقف دنناوتیم

 ِتعاس 8 و هدوزفاون ِراک يهدننایامنزاب شتعاس 4 طقف ،تعاس 12 نیا زا اما ،تسا

 ،هتفرمهیور دوس و دزمراک .دناتباث يهیامرس رد هتفایققحت ِراک يهدننایامنزاب هیقب

 اریز ،دنرخیم ار لوصحمِ لک "# طقف راک تعاس 12 اب
!
 تباث يهیامرس زا نآ "

 ،›تعاس‹ 4 نآ زا هک ،4+8 هب دوشیم هیزجت تعاس 12 .تسا هتفای بیکرت

 زا لقتسم ،تعاس 8 ›يهیقب‹ هکیلاح رد ،دنتسه دوخ ِنیزگیاج ای هدننکناربج

 نیرگیاج ای ناربج ار يراک ،دوشیم هدوزفا راک داوم رب یگدنفاب دنیآرف رد هک يراک

 تالآنیشام ای خن بلاق رد ینعی ،هتفایتیدام ِلکش رد شیپاشیپ هک دننکیم

 .تسا هدش یگدنفاب دنیآرف دراو و ›تسا هدوب دوجوم‹



133 
 

 يازِا رد یفرصم یسنج هباثمهب هک ییالاک ،لوصحم زا شخب نیا يارب نیاربانب

 هلدابم یفده هچ اب دنکیمن یقرف و( دوشیم يرادیرخ ای هلدابم دوس و دزمتسد

 يدصق هچ اب الاک هکنیا اریز ،دوش هلدابم دیلوتزاب يارب دناوتیم یتح ،دوش

 زا شخب نآ هک تسا نشور ،)دهدیمن عوضوم لصا رد يرییغت ،دوشیم يرادیرخ

 ياهدوزفاون ِراک ِعبنم زا ،تسا هتفای بیکرت تباث يهیامرس زا هک ،لوصحم شزرا

 ای رتشیبِ رادقم هچ هکنیا .تسا دوس و دزمراک هب هیزجت لباق هک دوشیم تخادرپ

 رد هک ياهدوزفاون راک زا يرتمک ای رتشیبِ رادقم هچ و تباث يهیامرس زا يرتمک

 هکنیا ،دوشیم يرادیرخ دوس و دزمراک يهلیسوهب هتفای ماجنا دیلوت دنیآرف نیرخآ

 يهیامرس رد هتفایققحت ِراک یبسانت هچ اب و ریخا يهدوزفاون ِراک یبسانت هچ اب

 هباثمهب اهنآ ،نآ رب انب هک ینیزاغآ تبسن هب دراد یگتسب ،دنوشیم هتخادرپ تباث

 یگداس يارب .دناهدش دراو ›فرصم يارب هدامآ و‹ هدشدیلوت يالاک رد یشزرا يازجا

 و تباث يهتفایققحت ِراک "! تروصهب ار تبسن نیا ،راک
#
 ضرف هدوزفاون ِراک "

 .مینکیم

|VII-275| تسا نشور ظاحل ود زا هیضق ،کنیا: 

 هک یتلاح يارب ینعی ،میدوب هتفرگ ضورفم هچراپ دروم رد ام هک یتبسن :تسخن

 دیلوت اهنآِ دوخ يوس زا هک ییاهالاک رد ار دوس و دزمراک رادهیامرس و رگراک

 تبسن نیا ،دنرخب ار ناشدوخ تالوصحم زا یشخب ینعی ،دننک ققحتم دوبهدش

 دیرخ فرص ار شزرا زا هعومجم نامه اهنآ هکیتقو یتح ،دنامیم رییغتالب

 و تباث يهیامرس "! الاک ره رد هک ضرفشیپ نیا رب انب .دننکب يرگید تالوصحم

#
 طقف دنتسناوتیم هتفرمهیور دوس و دزمراک ،تسا هدیجنگ هدوزفاون ِراک "

#
" 

 عرذ 4 نیا رگا .›تسا‹ هچراپ عرذ 4 = راک نامز تعاس 12 .دنرخب ار لوصحم
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 نیا رگا .دنراد تیدوجوم گنیلیش 12 ماقم رد هاگنآ ،دنوش لیدبت لوپ هب هچراپ

 ار ییالاک هاگنآ ،دنوش لیدبت هچراپ زا ریغ يرگید يالاک هب ون زا گنیلیش 12

 شتعاس 8 و تسا هدوزفاونِ راک شتعاس 4 هک راک تعاس 12 شزرا هب دنرخیم

 هچراپ دننام زین رگید ياهالاک رد رگا ،نیاربانب .تباث يهیامرس رد هتفایققحت ِراک

 تباث يهیامرس رد هتفایققحت ِراک و هدوزفاون ِراک نیب نیزاغآرس يهطبار نامه

 .دراد تیمومع تبسن ،دشاب رارقرب

 4 طقف تعاس 12 نیا زا ،دشاب تعاس 12 = هنازور يهدوزفاون راک رگا :مود

 8 هکیلاح رد ،دنکیم نیزگیاج ،ار هدوزفاون يهدنزِ راک ینعی ،ار دوخ شتعاس

 8 یسک هچ اما .تسا تباث يهیامرس رد هتفایققحت ِراک يهدننکناربج شتعاس

 8 ینعی ؟دزادرپیم ،دوشیمن ناربج شدوخ يهلیسوهب هک ار ياهدنزِ راک تعاس

 يازِا رد ار دوخ و تسا هدیجنگ تباث يهیامرس رد هک ار ياهتفایققحتِ راک تعاس

 .دنکیم هلدابم هدنزِ راک تعاس 8

 ِعومجم يهلیسوهب هک هدامآ يالاک زا شخب نآ هک تسین يدیدرت ًادبا دروم نیا رد

 يراک رادقم ِلک زج يزیچ يهدنیامن دوخ و ،دوشیم يرادیرخ دوس و دزمراک ِغلبم

 نیزگیاج شیازجا يهمه رد دیاب ،تسا هدش هدوزفا تباث يهیامرس رب هک تسین

ِ راک رادقم مه و تسا هدیجنگ شخب نیا رد هک ياهدوزفاونِ راک مه ،ینعی .دوش

ِ راک هک درادن دوجو يدیدرت نیرتکچوک نینچمه .تباث يهیامرس رد هدیجنگ

 هدوزفاون و هدنز ِراک عبنم زا ار شزرامه اجنیا رد ،تباث يهیامرس رد هدیجنگ

 .تسا هدروآ تسدهب
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 يهتعاس 12 راکِ لوصحم لک .دوشیم رادیدپ ›لالدتسا‹ يراوشد کنیا اما

ِ راک ِدوخ ›طقف‹ هچنآ اب تسا توافتم ًالماک لوصحم لک نیا و ــ یگدنفاب

 تعاس 36 شزرا هب هچراپ عرذ 12 اب تسا يواسم ــ تسا هدرک دیلوت یگدنفاب

 ،هتعاس 12 راک نامز لک ینعی ،هتفرمهیور دوس و دزمراک اما .گنیلیش 36 ای راک

 ،لوصحم لک زا ای ،دنرخب هرابود ار شتعاس 12 طقف تعاس 36 نیا زا دنناوتیم

 ،داکروف( ؟دوشیم هچ هیقب عرذ 8 فیلکت .رتشیب ياهرذ هن و ؛ار شعرذ 4 طقف

 .)1نُدورپ

 دنتسین زیچ چیه يهدنیامن عرذ 8 نیا هک میشاب هتشاد رظن رد ار هتکن نیا تسخن

 یفرصم شزرا زا هتفاییسیدرگد یلکش اهنآ اما .هتخیرشیپ ِتباث يهیامرس زج

 ماقم رد هیامرس نیا ،تسا دوجوم هزات لوصحم هباثمهب هچنآ .دناهدروآ تسدهب

 دوجو هچراپ هباثمهب هکلب ،هریغ و یگدنفاب خرچ ،خن هباثمهب هن رگید ،هزات لوصحم

 دوس و دزمراک يهلیسوهب هک ،شرگید ِعرذ 4 دننام تسرد هچراپ عرذ 8 نیا .دراد

 و یگدنفاب دنیآرف رد هدوزفاون ِراک "# يهدنرادربرد ناششزرا رب انب ،دناهدش يرادیرخ

                                                             
 داکروف ،يوسنارف يارسهوای ياوژروب نادداصتقا و راگنهمانزور يهلاقم زا يدرواتفگ هب اجنیا رد سکرام  1
)Forcade( مسیلایسوس گنج« ناونع ریز« )ناهج ود ِیسررب« يهیرشن رد هدشرشتنم ،)مود يهلاقم«، 

 .تسا هدرک لقن اهيرادربهدیزگ مهدزناش رتفد رد ارنآ هک دنکیم هراشا )999/998 ص ،24 دلج( 1848
 ،دنک يرادیرخ هرابود ار دوخ لوصحم دناوتیمن رگراک هکنیا رب ینبم ،نُدورپ لومرف زا هلاقم نیا رد داکروف
 ،»؟تسیچ تیکلام« ،نُدورپ :کن( دوشیم هدوزفا لوصحم يهدشمامت تمیق هب ،نآ رد هدیجنگ يهرهب اریز
 گنت نینچ یبلاق رد نُدورپ هک ار يايراوشد داکروف .دنکیم داقتنا ،)5 فارگاراپ ،مراهچ لصف ،1840 سیراپ
 ،دزمتسد رب هوالع يدازام طقف هن الاک تمیق هک دوشیم روآدای و دهدیم تیمومع ،تسا هدرک حرط دودحم و
 هک داکروف .تسه زین هریغ و ماخ داوم شزرا يهدنرادربرد هکنیا نمض ،تساراد زین دوس رب هوالع هکلب
 هراشا »یلم يهیامرس فقوت نودب دشر« هب اجنیا رد ،دهد حیضوت هتفایتیمومع یبلاق رد ار شسرپ دشوکیم
 .دهدب حیضوت هدش رکذ رتشیپ هک ار ›رگراک يوس زا لوصحم‹ »دیرخزاب« لکشم تسا رارق ًارهاظ هک دنکیم
 ِيروابشوخ« يارب یصخاش ار نآ و دهدیم ناشن ار داکروف هاگدید ِندوباطخ لاتیپاک موس دلج رد سکرام
 )]44[ ،آ ـ م( .دنکیم دادملق »ییاوژروب ِيرکفیب
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!
 رتشیپ هکیلاح رد اما .دناتباث يهیامرس رد هتفایتیدام و دوجوم شیپاشیپِ راک "

 "! و ،ار دوخ ینعی ،عرذ 4 رد هدیجنگ ِیگدنفاب ِراک ،هدوزفاون ِراک "# ،عرذ 4 نآ رد

 کنیا ،دنهدیم ششوپ ار عرذ 4 نآ رد هدیجنگ ِتباث يهیامرس ،یگدنفاب ِراک

 اهنآ رد هدیجنگ ِتباث يهیامرس ،تباث يهیامرس "! ،هچراپ عرذ 8 رد ،هنوراو روطهب

 .دنهدیم ششوپ ار اهنآ رد هدیجنگ يهدوزفاون راک ،تباث يهیامرس "# و ار

 رد هدشتفایرد ِتباث يهیامرس ِلک شزرا هک تسیچ هچراپ عرذ 8 نیا فیلکت سپ

 اما ،تسا هدش فرَص نآ رد ،دیلوت رد هدشدراو ای ،هتعاس 12 ِیگدنفاب راک نایرج

 يدرف و میقتسم فرصم نآ زا فده هک تسا هدمآرد یلوصحم لکشهب کنیا

 ؟تسا )یتعنصریغ ینعی(

 "! دننام تسرد ،ار اهنآ دهاوخب وا رگا .دنراد قلعت رادهیامرس هب هچراپ عرذ 8 نیا

 ،دنک فرصم شدوخ ،دنتسه وا |VII-276| دوس يهدننایامنزاب هک ياهچراپ عرذ

 يهتعاس 12 دنیآرف رد هدیجنگ ِتباث يهیامرس دناوتیمن رگید بیترت نیا هب

 يهیامرس زا نخس هک مادام ،تروصنیا رد و ساسا رد ؛دنک دیلوتزاب ار یگدنفاب

 نوچمه دناوتیمن رگید رادهیامرس نیا ،تسا هتعاس 12 دنیآرف نیا رد هدیجنگ

 یغلبم هب ار نآ و دشورفیم ار هچراپ عرذ 8 وا ،رگید ترابعهب .دنک لمع رادهیامرس

 هب میسریم اجنیا رد اما .دنکیم لدب راک تعاس 24 ای گنیلیش 24 اب ربارب لوپ

 ار اهنآ ؟دشورفیم یسک هچ هب ار ›هچراپ عرذ 8‹ نیا وا .تفر شرکذ هک یلضعم

 ،نآ زا شیپ اما ،میزادرپیم هلصافالب هلئسم نیا هب ؟دنکیم لدب یسک هچ ِلوپ هب

 .میزادنیب دنیآرف يهمادا هب یهاگن تسخن
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 ششزرا و تسوا لوصحم زا یشزرا یئزج هک ار هچراپ عرذ 8 نیا وا هکنیا زا سپ

 ای دشورفیم ای ،دنکیم لدب لوپ هب ،تسا هتخیرشیپ ِتباث يهیامرس شزرا اب ربارب

 ظاحل زا( هک درخیم ییاهالاک لوپ نیا اب ،دروآیمرد ياهلدابم شزرا لکشهب

 اهنآ زا شتباث يهیامرس ،لصا رد هک ییاهالاک اب دنتسه عونمه )یفرصم شزرا

 هب ار گنیلیش 24 وا .درخیم هریغ و یگدنفاب خرچ و خن هرابود وا ،دوب هدش بیکرت

 هچراپ يهرابود دیلوت يارب هک دنکیم میسقت دیلوت لئاسو و ماخ داوم نیب یبسانت

 .دنتسه يرورض

 يهزات تالوصحم يهلیسوهب یفرصم شزرا ظاحلهب شتباث يهیامرس نیاربانب

 دیلوتزاب ار اهنآ وا .دندوب هدش یشان نآ زا مه زاغآ رد هک دنوشیم نیزگیاج يراک

 )میتشاد هک یضرف رب انب( ،اهنآ لاثما و هزات ِیگدنفاب خرچ و خن نیا اما ،تسا هدرک

  و تباث يهیامرس "!  زا دوخ يهبونهب
#
 4 هکیلاح رد .دناهدش لیکشت هدوزفاون ِراک "

 راک يهلیسوهب ًارصحنم )تباث يهیامرس و هدوزفاون راک ›لماش‹( هچراپ ِلوا عرذ

 يهدشدیلوت هزاتِ دیلوت رصانع يهلیسوهب هیقب ِعرذ 8 نیا ،دناهدش هتخادرپ هدوزفاون

 و هدوزفاون راک زا شخب کی دوخ يهبونهب زین اهنآ هک دنوشیم نیزگیاج دوخ

 هک دسریم رظنهب بیترت نیا هب .دناهدش بیکرت تباث يهیامرس زا رگید شخب

 هلدابم يرگید لکش رد تباث يهیامرس يازِا رد تباث يهیامرس زا یشخب مکتسد

 هکینامز ،ماگنهمه اریز ،تسا یعقاو يرما تالوصحم ِندرکنیزگیاج .تسا هدش

 نیمههب و ؛دوشیم لیدبت هبنپ هب هبنپِ رذب و خن هب هبنپ ،دوشیم لدب هچراپ هب خن

 ِیگدنفاب خرچ ماگنهمه ،دریگیم رارق هدافتسا دروم یگدنفاب خرچ هکینامز ،بیترت

 نهآ و بوچ ،تسا ندشدیلوت دنیآرف رد هزاتِ خرچ هکینامز و دوشیم دیلوت ياهزات

 هیامراک دیلوت رهپس کی رد ›دیلوت‹ رصانع هکیلاح رد .دنوشیم جارختسا و سَرَه

 يهمه رد اما .دنوشیم دیلوت ،دیلوت زا يرگید ياهرهپس رد ماگنهمه ،دنتسه
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 يهدنیامن اهنآ زا کیره هکنآ زا غراف ،دیلوت ِماگنهمه ِياهدنیآرف نیا حوطس

 رد تباث يهیامرس ماگنهمه ،دشاب لوصحم تیعضو زا يرتهتفرشیپ يهلحرم

 .دریگیم رارق هدافتسا دروم نوگانوگ ياهبسانت

 هیزجت شخب ود هب ،هچراپ ،هدشمامتِ لوصحم شزرا نیاربانب
 ون زا ار تباث يهیامرس يهدشدیلوت رصانع ماگنهمه اهنآ زا یکی :دوشیم
 يارب اجنیا رد .دوریم شورف هب یفرصم سنج هباثمهب يرگید و دنکیم يرادیرخ

 هدش یشوپمشچ هیامرس هب دوس زا یشخب يهرابود لیدبت زا لالدتسا يزاسهداس

 ینعی ،دوس + دزمراک ،میاهتفرگ ضرف اهشهوژپ نیا لک رد هکنانچ ،سپ ؛تسا

 .دوشیم فرصم و جرخ دمآرد هباثمهب ،تباث يهیامرس هب هدشهدوزفا ِراک عومجم

 ار لک لوصحم زا شخب نآ یسک هچ هک تسا نیا دنامیم یقاب هک یشسرپ اهنت

 هرابود تباث يهیامرس يهدشدیلوت هزات رصانع ،ششزرا يهلیسوهب هک درخیم

 زا زیهرپ يارب ؟درخیم ار هچراپ عرذ 8 نیا یسک هچ ؟دنوشیم يرادیرخ

 اب طقف هک تسا ییاههچراپ عون نآ زا هچراپ نیا هک مینکیم ضرف اهنتفرههاریب

 .دناهدش دیلوت ،نابداب نتخود ًالثم ،یتعنص فرصم يارب هن و يدرف فرصم فده

 تسد ِیجنایم طقف هک مادام ،طساو ياهدتس و داد زا دیاب نینچمه اجنیا رد

 هچراپ عرذ 8 هک تلاح نیا زا ًالثم .مینک یشوپمشچ ًالماک ،دنتسه ندش تسدهب

 20 تسد رد ندیخرچ اب هکلب ،واِ دوخ تسد زا هن هک دوشیم هتخورف يرجات هب

 دیاب بیترت نیا هب و دوشیم هتخورف هرابود و هدش يرادیرخ راب 20 ،رگید ِرجات

 هک دوش هتخورف یعقاو يهدننکفرصم هب رجات کی تسد زا راب نیمتسیب يارب

 ،رگید ترابعهب اب ،دزادرپیم هدننکدیلوت هب ار ›شورف ِلوپ‹ یعقاو روطهب هرخالاب

 و ،رجات نیلوا ِشقن هدننکفرصم ربارب رد هک يرجات نیمتسیب ای ،نیرخآ
 تقیقح رد ینایم ياهدتس و داد نیا .دنکیم افیا ار ،یعقاو يهدننکدیلوت ِیگدنیامن
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 ،دننکیم تطاسو ،تفگ ناوتیم ای ،دنزادنایم قیوعتهب ار ییاهن و یعطق دتس و داد

 8 یسک هچ :هکنیا ؛دنامیم ياجرب دوب هک ینامه شسرپ .دننکیمن شانییبت اما

 هچراپ نیا یسک هچ |VII-277| ای ،درخیم ار یفابهچراپ ِرادهناخراک يهچراپ عرذ
 لقتنم وا هب هچراپ اهدتس و داد زا ياهریجنز زا سپ کنیا هک رجات نیمتسیب زا ار

 ؟درخیم ،تسا هدش

 یفرصم ياههریخذ دراو دیاب هچراپ ِلوا ِعرذ 4 نآ دننام تسرد ،هچراپ عرذ 8 نیا

 اریز ،دنوش تخادرپ دوس و دزمراک يارجم زا دنناوتیم طقف اهنآ ،ینعی .دنوش

 ییاهنت هب اجنیا رد هک دنتسه یناگدننکدیلوت دمآرد ياههمشچرس هناگی اهنیا

 .دنراک تعاس 24 يهدنرادربرد هچراپ عرذ 8 .دننکیم افیا ار هدننکفرصم شقن

 و يداع راکهنازور هباثمهب هتعاس 12 راکهنازور ضرف اب( مینک ضرف نیاربانب

 لک ›یفابهچراپ زا ریغ‹ رگید يدیلوت يهخاش ود رد رادهیامرس و رگراک ،)ربتعم

 هک یبیترت نامههب تسرد مهنآ ،دننکیم هچراپ دیرخ جرخ ار ناشدوس و دزمراک

 رد هک يراکهنازور لک يهلیسوهب یگدنفاب يهناخراک رد رادهیامرس و رگراک

 شزرا تعاس 2 رادهیامرس و ار شتعاس 10 رگراک ینعی( دناهدرک ،دوب ناشرایتخا

 اهنآِ راک تعاس 10 تبسن هب و شنارگراک ِراک هب اکتا اب وا هک ،ار شایفاضا

 شزرا ،دشورفیم ار شعرذ 8 هچراپ يهدنفاب بیترت نیا هب .)تسا هدروآ تسدهب

 دناوتیم شزرا نیا و دنکیم نیزگیاج ار هچراپ عرذ 12 يارب شتباث يهیامرس

 نیا اریز ،دنهدیم لیکشت ار تباث يهیامرس هک دوشب ییاهالاک دیرخ فرص هرابود

 و خن هکینامز نامه رد و دندوجوم رازاب رد هریغ و یگدنفاب خرچ و خن دننام ،اهالاک

 ِدیلوت .دناهدش دیلوت ،دندشیم لیدبت هچراپ هب رادهیامرس نیا ِیگدنفاب خرچ

 هک يدیلوت دنیآرف رانک رد یتالوصحم هباثمهب یگدنفاب خرچ و خن ِماگنهمه
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 نییبت ار عوضوم نیا ،دنوشیم دراو نآ رد لوصحم هباثمهب هکلب ،دنتسین شلوصحم

 ،تسا نآ رد هتفرراکهب داوم ِشزرا اب ربارب هک هچراپ شزرا زا یشخب هک دنکیم

 هریغ و هزات ِیگدنفاب خرچ و خن ›شزرا‹ هب دناوتیم ،هریغ و یگدنفاب خرچ دننام

 هچراپِ دوخ دیلوت اب ماگنهمه هچراپ ِرصانع نیا دیلوت رگا .دوش لیوحت و هیزجت

 یسیدرگد لوپ هب ینعی ،دندشیم هتخورف رگا یتح زین هچراپ عرذ 8 نیا ،دورن شیپ

 ›يهیامرس‹ رصانع هب هرابود تسناوتیمن هک دندوب هدش لدب یلوپ هب ،دنتفاییم

 یلخاد گنج رثا رد هک ینونک طیارش دننام تسرد .دنوش لدبم هچراپ ›ِدیلوت‹ تباث

 .دنیوربور هتفابشیپ ياههعطق و خن لکشم اب یخن يهچراپ ناگدننکدیلوت ،اکیرمآ

 ›ددجم دیلوت طیارش هب‹ اهنآ لیدبتزاب يارب ینیمضت ناشتالوصحم شورف فرِص

 .درادن دوجو هبنپ رازاب رد اریز ،تسین

 ،تسا دوجوم رازاب رد هریغ و هزات ِیگدنفاب خرچ و هزات ِخن دنچره ،رگید يوس زا اما

 ماگنهمه هک یطیارش رد ،دریگیم تروص هزات ِیگدنفاب خرچ و هزات خن دیلوت ینعی

 نیا مغرهب ،دنتفریم راکهب هچراپ دیلوت رد هدامآ ِیگدنفاب خرچ و هدامآ ِخن

 هچراپ عرذ 8 نآ ،هچراپ دیلوت رانک رد یگدنفاب خرچ و خنِ دیلوت ِیماگنهمه

 زا شیپ ،دنوش لدب یگدنفاب تعنص ِتباث يهیامرس ِيدام رصانع نیا هب دنناوتیمن

 رصانع ِیعقاو و یمئاد دیلوت .دنشاب هتفای یسیدرگد لوپ هب و هدش هتخورف هکنآ

 ار تباث يهیامرسِ دیلوتزاب ناکامک ،هچراپِ دوخ دیلوت تازاوم هب رمتسم روطهب ،هچراپ

 ار هچراپ عرذ 8 هک ياهریخذ يهمشچرس مینادن هک مادام ،دنکیمن نییبت ام يارب

 ،دنکیم لدب ،تاذهب مئاق ياهلدابم شزرا انامه ،لوپ لکشهب ار نآ ینعی ،درخیم

 .تساجک
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 لاثم ناونعهب هک ،C و B دارفا هک میدرک ضرف يراوشد نیرخآ نیا لح يارب

 هک ار يراک نامز تعاس 24 ینعی ،ناشدوس و دزمراک عومجم ،دناباصق و رگشفک

 هک يرسدرد زا ضرف نیا اب .دننکیم هچراپ دیرخ فرص اجکی ،دنرادروخرب نآ زا

 12 ینعی شلوصحم لک .میدش صالخ ،دوب دوجوم هچراپ يهدنفاب ینعی ،A يارب

 اب دنکیم نیزگیاج ،تسا هتفای ققحت راک تعاس 36 نآ رد هک ار شاهچراپ عرذ

 رد تباث يهیامرس رب هدوزفاون راک نامز لک عومجم اب ینعی ،اهدوس و اهدزمراک

 زا ِتباث يهیامرس هچ ،هچراپ رد هدیجنگ راک نامز لک .C و A، B دیلوت ياهرهپس

 يراک نامز يازِا رد ،نتفاب ِلمع دنیآرف یط رد هدوزفاون راک هچ و دوجوم شیپ

 دیلوت ياهرهپس زا کیچیه رد رتشیپ تباث يهیامرس هباثمهب هک تسا هدش هلدابم

 لیلحت رد و ماگنهمه C و A، B ِدیلوت رهپس هس رد هکلب ،هتشادن دوجو شیپاشیپ

 .تسا هدش هدوزفا تباث يهیامرس رب ییاهن

ً افرص هچراپ ِنیزاغآرس ِشزرا میتفگیم هک دوبیم اطخ ناکامک هکیلاح رد نیاربانب

 یشزرا هب تقیقح رد شزرا نیا هک ارچ ــ دوشیم هیزجت اهدوس و اهدزمراک هب

 یگدنفاب راک تعاس 12 = ای ،اهدوس و اهدزمراک عومجم = هک دوشیم لیوحت

 خرچ ،خن رد ،یگدنفاب دنیآرف زا لقتسم هک تسا يراک تعاس 24 يهوالعب

 و لاحنیا اب ــ تسا هدوب هدیجنگ تباث يهیامرس رد مالک کی رد و یگدنفاب

 رد هک ،گنیلیش 36 ای ،هچراپ عرذ 12 زرامه میئوگب هک دوبیم تسرد سکعرب

 ،دوشیم هیزجت اهدوس و اهدزمراک هبً افرص ،دوشیم هتخورف هچراپ نیا نآ يازِا

 يهلیسوهب زین یگدنفاب خرچ و خن رد هدیجنگ راک هکلب ،یگدنفاب راک طقف هن ینعی
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 رد راک تعاس 12 يهلیسوهب مهنآ ،دنوشیم نیزگیاج فرِص يهدوزفاون ِراک

 .C ›رهپس‹ رد تعاس 12 و B ›رهپس‹ رد تعاس A، 12 ِ›رهپس‹

ِ راک و )دوس و دزمراک( هدوزفاونِ راک هب |VII-278| ْدوخ ،هدشهتخورف يالاک شزرا

 ›رظنم زا‹ شزرا ینعی :دوشیم هیزجت )تباث يهیامرس شزرا( دوجوم شیپ زا

 هچنآ ای زرامه ینعی ،دیرخ شزرا ،لباقم رد .)الاک شزرا ،تقیقح رد و( هدنشورف

 هیزجت ،اهدوس و اهدزمراک ینعی ،هدوزفاون راک هبً افرص ،دهدیم هدنشورف هب رادیرخ

 شورف يارب ییالاک ،دوش هتخورف هکنآ زا شیپ الاک ره هک اجنآ زا اما .دوشیم

 درک اعدا ناوتیم سپ ،دوشیم لدب لوپ هب ،فرِص ِلکش رییغت يهطساوهب و تسا

 يالاک هب تبسن یتوافتم ِیشزرا يازجا زا هدشهتخورف يالاک هباثمهب الاک ره هک

 ياعدا .فیخس تسا ینخس نیا و ؛تسا رادروخرب )لوپ ماقم رد( هدشيرادیرخ

 رب طقف هن ،تسا هدش ماجنا لاس کی یط رد هعماج کی رد ًالثم هک يراک :رگید

 ار اهالاک يهدوت لک مجح رگا هک يروطهب تسین ›شوپمه دوخ اب ای‹ قبطنم دوخ

 يهمین يارب يزرامه هنالاس ِراک يهمین کی ،مینک میسقت يواسم تمسق ود هب

 رد و تسا يراج لاس راک يهدنهدلیکشت هک يراک "# هکلب ــ دهد لیکشت رگید

 زا رتگرزب ربارب هس هک يرادقم ینعی ،راک "" اب ربارب ،تسا هدیجنگ هنالاس لوصحم

 .تسا رتفیخس بتارمهب اعدا نیا ،تسا شدوخ

 هب و میتخادنا قیوعت هب ›طقف هکلب میدرکن لح‹ ار لضعم عقاورد قوف لاثم رد ام

 رتگرزب طقف يراوشد بیترت نیا هب .C وB  هب A زا :میدرک لوکوم يرگید ياج

 .رتهداس هن ،دش
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 هک يا›هچراپ‹ عرذ 4 هک میتشاد ار هراچِ هار نیا A تلاح رد :هکنیا تسخن

 ینعی ،تسا هدش هدوزفا خن رب هک دنتسه يراک نامز رادقم نامه يهدنرادربرد

 فرصم ،راکِ دوخ لوصحم رد ینعی ،هچراپِ دوخ رد ،A دزن دزمراک و دوس عومجم

 نامز عومجم اهنآ اریز ،تسین قداص رگید C و B دروم رد عضو نیا اما .دنوشیم

 ،A رهپس ِلوصحم رد ار دوس و دزمراک عومجم ینعی ،دوخ يوس زا هدوزفاون راک

 نیاربانب .دننکیم فرصم C و B ›ناشدوخ ياهرهپس‹ لوصحم هن و ،هچراپ ینعی

 هدیجنگ‹ راک تعاس 24 يهدنیامن هک ار ناشلوصحم زا یشخب دیاب طقف هن اهنآ

 يهدنیامن هک زین ار لوصحم زا یشخب هکلب ،دنشورفب ،تسا تباث يهیامرس ›رد

 تعاس 36 دیاب B .تسا تباث يهیامرس ›نیا‹ رب هدوزفاون راک نامز تعاس 12

 .تسا B دننام تسرد مه C عضو .ار تعاس 24 طقف ،A دننام هن و دشورفب ار راک

 يهیامرس ِندرکلدب لوپهب ای ندناسر مدرم ِتسدهب ای شورف يارب :هکنیا مود

 زاین مه C يهدوزفاون راک لک هب هکلب ،B يهدوزفاونِ راک لک هب طقف هن ،A ِتباث

 ،دنشورفب A هب ار ناشلوصحم زا یشخب دنناوتیمن C و B :هکنیا موس .میراد

 ،تسا ›دوس و دزمراک ای‹ اهدمآرد اب ربارب هک ،A لوصحم زا شخب نآ يهمه اریز

 هدش فرصم ›ناشدوخ لوصحم دیرخ يارب‹ ،A ِناگدننکدیلوت يوس زا شیپاشیپ

 يارب ینیزگیاج ناشلوصحم زا یشخب يهلیسوهب دنناوتیمن اهنآ نینچمه .تسا

 سنج زا هن ناشلوصحم ،ام ضرف هب انب نوچ ،دننک هئارا A ِتباث ›يهیامرس‹

 .دنوشیم دراو يدرف فرصم رد هک تسا ییاهالاک هکلب ،A ›رهپس‹ رد دیلوت رصانع

 .تسا رتشیب و هزات ياهيراوشد بجوم ،هزات ماگ ره
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 24 ای "! ینعی( تسا نآ يهدنرادربرد A لوصحم هک یتعاس 36 يهلدابم يارب

 رد طقف )هدوزفاونِ راک رد تعاس 12 ای "# و تباث يهیامرس ›رد هدیجنگ‹ تعاس

 12 ینعی ،A رد دوس و دزمراک ،تسا هدش هدوزفا تباث يهیامرس رب هک يراک يازِا

 ِلوصحم "# ًافرص دنتسناوتیم ،تسا هدش ماجنا A رد هک ياهدوزفاون راک تعاس

 شزرا يهدننایامنزاب ،تعاس 24 = لوصحم لک يهیقب "! .دننک فرصم ارA  ِدوخ

 اهدوس و اهدزمراک لک عومجم يازِا رد شزرا نیا .دوب تباث يهیامرس رد هدیجنگ

 24 اب دنناوتب C و B هکنیا يارب اما .دش هلدابم C و B رد هدوزفاون راک لک ای

 دیاب ،دنرخب هچراپ ،دوشیم هیزجت ]دوس و[ دزمراک هب هک ناشلوصحم تعاس

 يارب هوالعب ؛دنشاب هتخورف ار ناشدوخ لوصحم بلاق رد تعاس 24 نیا شیپاشیپ

 ›رد هدیجنگ‹ راک تعاس 48 = هک زین ناشتباث يهیامرس ِندرکنیزگیاج

 C و B تالوصحم دیاب اهنآ نیاربانب .دننکب ار راک نیمه دیاب ،تسا ناشلوصحم

 ياهرهپس ياهدزمراک و اهدوس لک يازِا رد مهنآ ،دنشورفب تعاس 72 غلبم هب  ار

 يازِا رد ،)دشاب تعاس 12 یلومعم راکهنازور رگا( هتبلا و هریغ و E و D ِرگید

 دنرضاح هک رگیدِ دیلوت رهپس 6 رد هدوزفاون راک يازِا رد ای )72=( تعاس 12×6

 لک يازِا رد ینعی ؛دنرخب ار |C |VII-279 و B تالوصحم رد هتفایققحت ِراک
 زا کیره رد تباث يهیامرس رب هدوزفاونِ راک لک عومجم ای ناشدزمراک و دوس

 I, H, G, F, E, D. ›ياهرهپس‹

 راک اب ًافرص تسناوتیم B + C تالوصحم لک شزرا یطیارش نینچ تحت

 ,I, H, G, F, E ِدیلوت ياهرهپس رد اهدوس و اهدزمراک عومجم ینعی ،هدوزفاون
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D لوصحم لک رهپس 6 نیا رد هک دوبیم يرورض کنیا اما .دوش تخادرپ 
 اریز( دور شورفهب رهپس نآِ دوخ بوچراچ رد یشخب چیه هکنآیب ،دوش هتخورف

 فرصم ناشناگدننکدیلوت يوس زا دناوتیمن اهرهپس نیا لوصحم زا یشخب چیه

 ندیرخ فرص شیپاشیپ ناگدننکدیلوت نیا دمآرد لک هک لیلد نیا هب مهنآ ،دوش

 216 =راک تعاس 36×6 لوصحم بیترت نیا هب .)تسا هدش C و B تالوصحم

 ›تعاس‹ )6×12( 72 و تباث يهیامرس يارب ›تعاس‹ 144 نآ زا هک ،›تعاس‹

 یسیدرگد يارب کنیا ،لاونم نیمه رب .›دوش هتخورف دیاب‹ ،تسا هدوزفاون ِراک يارب

 رگید رهپس 18 رد تسیابیم ،دننامه ياهویشهب هیقب و D ياهرهپس تالوصحم

18K-1K 18 نیا رد اهدوس و اهدزمراک لک عومجم ینعی ،هدوزفاونِ راک يهمه 

 I, H, G, F, E, D ياهرهپس تالوصحم دیرخ ِجرخ تساک و مکیب رهپس

 شزرا هب یتالوصحم دندوبیم ریزگان 18K-1Kِ رهپس18 ،تلاح نیا رد .دوش

 216 ای 18×12 نآ زا هک دنشورفب ار راک تعاس 648 ای راک تعاس 18×36

 اریز ،دوب تباث يهیامرس رد هدیجنگ ِراک ›تعاس‹ 432 و هدوزفاون ِراک ›تعاس‹

 نیا هب مهنآ ،دننک فرصم ار دوخ لوصحم زا یشخب چیه دنتسناوتیمن زین اهنآ

 .دوب هدش D-Iِ رهپس 6 تالوصحم دیرخ فرص شیپاشیپ ناشدمآرد لک هک لیلد

 رد هدوزفاونِ راک هب 18K-1K ِتالوصحم لک لیدبت و لیوحت يارب نیاربانب

 ياهرهپس يهدوزفاون راک ،اهنآ رد اهدوس و اهدزمراک عومجم ای رگید ياهرهپس
54L-1L 54 ياهرهپس .راک تعاس 12×54=648 ینعی ؛دوبیم يرورضL-1L 

 و هدوزفاون راک =648 =12×54 ،نآ زا( 1944=دوخ ِلوصحم لک شورف يارب

 ،هدوزفاون راک اب شاهلدابم و )تباث يهیامرس رد هدیجنگِ راک =راک تعاس 1296
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 =1944 ،اریز ،دندوبیم 162M-1M ياهرهپس رد هدوزفاون راک بذج زا ریزگان

 486N-1N ياهرهپس رد هدوزفاون راک مزلتسم دوخ يهبونهب نیا ؛تسا 162×21

 .رخآیلا روطنیمه و ؛دوبیم

 هک رگا ،دیسر میهاوخ نآ هب هک یتیاهنیب هب ور يامنشوخ دنیآرف تسا نیا

 دوش هیزجت ،هدوزفاون ِراک ای ،دوس و دزمراک هب ریزگانهب تالوصحم يهمه ›ِشزرا‹

 يهلیسوهب دیاب هک ،زین شتباث يهیامرس هکلب ،الاک کی رب هدوزفاونِ راک طقف هن و

 .دنوش تخادرپ دیلوت ِرگید ياهرهپس رد هدوزفاون ِراک

ِ راک "#( تعاس 36 ›اب ربارب ًالثم‹ ،A لوصحم رد هدیجنگ راک نامز لیوحت يارب

 رد نآ ناربج يارب ،رگید ترابعهب ای ،هدوزفاون راک هب ،)تباث يهیامرس "! ،هدوزفاون

 و دزمراک عومجم =ششزرا هک( لوصحم "# هک میتفرگ رظن رد ،دوس و دزمراک يازِا

 کی هب هرازگ ودنیا .درخب ای دنک فرصم A يهدننکدیلوتِ دوخ ار )تسا دوس

 1:دوب نینچ راک لاور .دنیانعم

 .تباث يهیامرس راک تعاس 24 ؛راک تعاس 36 = لوصحم .A ِدیلوت رهپس )1

# .هدوزفاون راک تعاس 12
 يوس زا ،تعاس 12 ِلوصحم ینعی ،لوصحم "

 .دوشیم فرصم رادهیامرس و رگراک ،دوس و دزمراک ›ناگدنراد‹ ینعی ،ناروهرهب

                                                             
 رییغت )A يانثتساب( ار دیلوت ياهرهپس يارب ابفلا فورح زا هدافتسا ،اههرامش ظفح اب اجنیا رد سکرام  1
 زا D، E، F، G، H، I تمالع ياجهب ،)1B-2 ای( 2B-1B تمالع زا الاح ،C و  Bتمالع ياجهب .دهدیم
 زا 54L-1L تمالع ياجهب ،)1D-18 ای( 18D-1D تمالع زا 18K-1K تمالع ياجهب ،6C-1C تمالع
 ياجهب و )1F-162 ای( 162F-1F تمالع زا 162M-1M تمالع ياجهب ،)1E-54 ای( 54E-1E تمالع
 )]45[ ،آ ـ م( .دنکیم هدافتسا )1G-486 ای( 486G-1G تمالع زا 486N-1N تمالع
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 رد هک راک تعاس 24 اب تسا ربارب هک A ِلوصحم "! دنامیم یقاب شورف يارب

 .تسا هدیجنگ تباث يهیامرس

 ›تعاس‹ 24 نآ زا ؛راک تعاس 72 = لوصحم .2B-1B ِدیلوت ياهرهپس )2

 ِلوصحم زا هدنامیقاب "! تالوصحم نیا .تباث يهیامرس ›تعاس‹ 48 ،هدوزفاون ِراک

A ِتباث يهیامرس ِشزرا يهدننکناربج هک ،ار A ياهرهپس نیا اما .دنرخیم ،تسا 

 .دنشورفب ار ناشتالوصحمِ لک ِشزرا ینعی ،راک تعاس 72 دیاب ریخا

 ›تعاس‹ 72 نآ زا ؛راک تعاس 216 = لوصحم .6C-1C ِدیلوت ياهرهپس )3

 ،دنرخیم ار 2B-1B تالوصحم ِلک ،تالوصحم نیا .)دوس و دزمراک( هدوزفاون ِراک

 تباث يهیامرس ›تعاس‹ 144 نآ زا هک ،دنشورفب ار ›تعاس‹ 216 دیاب اما کنیا

 .تسا

|280-VII| 4( 18 ِدیلوت ياهرهپسD-1D. ؛راک تعاس 648 = لوصحم 

ِ راک اب اهنیا .تباث يهیامرس ›تعاس‹ 432 و هدوزفاون ِراک ›تعاس‹ 216

 اما ؛دنرخیم ار ›تعاس‹ 6C-1C = 216 ِدیلوت ياهرهپس لوصحم لک ،هدوزفاون

 .دنشورفب ›تعاس‹ 648 دیاب

 648 نآ زا ،راک تعاس 1944 =لوصحم .54E-1E ِدیلوت ياهرهپس )5

 لوصحم لک اهنیا .تباث يهیامرس ›تعاس‹ 1296 و هدوزفاون ِراک ›تعاس‹

 .دنشورفب ›تعاس‹ 1944 دیاب اما ؛دنرخیم ار 18D-1Dِ دیلوت ياهرهپس
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 1944 نآ زا ،›راک تعاس‹ 5832 =لوصحم .162F-1F ِدیلوت ياهرهپس )6

 1944 اب اهنیا .تباث يهیامرس ›تعاس‹ 3888 و هدوزفاون ِراک ›تعاس‹

 .دنشورفب ›تعاس‹ 5832 دیاب اما ؛دنرخیم ار 54E-1E ِلوصحم ،›تعاس‹

 .486G-1G ِدیلوت ياهرهپس )7

 ضرف هتعاس 12 ِراکهنازور کی طقف هشیمه دیلوت رهپس ره رد ثحب یگداس يارب

 دنچ .دوشیم میسقت رگراک و رادهیامرس نیب ›شلصاح‹ هک تسا هدش هتفرگ

 شرتهدیچیپ هدوهیب هکلب ،دنکیمن لح ار لضعم ،اهراکهنازور دادعت ِندرکربارب

 .دنکیم

 نامنامشچ ربارب رد يرتشیب ینشور اب ار هریجنز نیا نوناق هکنیا يارب ،نیاربانب

 :میشاب هتشاد

 .تعاس 24 = تباث يهیامرس .تعاس 36 = لوصحم .A ›ِدیلوت رهپس‹ 1 

 زا ریخا شخب نیا .تعاس 12 = هدوزفاون ِراک ای دوس و دزمراک عومجم

 .دوشیم فرصم ،راک و هیامرس ِدوخ يهلیسوهب A ِلوصحم

 .تعاس 24 = شتباث يهیامرس = A ِشورف لباق لوصحم

 ات میراد زاین دیلوت رهپس 2 هب ای راکهنازور 2 هب اجنیا .2B-1B ›ِدیلوت رهپس‹ 2

 .میرخب ار A ِتعاس 24 میناوتب
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 يهیامرس تعاس 48 و راک تعاس 24 نآ زا ،تعاس 72 =2×36 = لوصحم

 .تباث

ِ دوخ يوس زا نآ زا یشخب چیه ،راک تعاس 2B = 72 و 1B شورف لباق لوصحم

 .دوشیمن فرصم ›نارگراک و نارادهیامرس‹

ِ لک و 12×6=72 اریز ،میراد زاین راکهنازور 6 هب اجنیا .6C-1C ›ِدیلوت رهپس‹ 6

 = لوصحم .دوش فرصم 6C-1C رد هدوزفاون ِراک يهلیسوهب دیاب 2B-1B ِلوصحم

 ›تعاس‹ 144 ،هدوزفاون راک ›تعاس‹72 نآ زا ،راک تعاس 6×36=216

 .تباث يهیامرس

 =216 اریز ،میراد زاین راکهنازور 18 هب اجنیا .18D-1D ›ِدیلوت رهپس‹ 18

 لک ای 18×36 سپ ،تسا راکهنازور "! تباث يهیامرس نوچ ،ینعی ؛12×18

 .)تباث يهیامرس ،432( 648 =لوصحم

 .رخآ ات روطنیمه و

 ياهراک ای اهراکهنازور يانعم هب ،اهرطس رانک رد ]هریغ و[ 2 ،1 ياههرامش

 ره رد ام اریز ،دنوشیم ماجنا دیلوت نوگانوگ ياهرهپس رد هک دنتسه ینوگانوگ

  .میاهتشاذگ راکهنازور کی رب ار ضرف دیلوت رهپس

 .تعاس 12 هدوزفاون راک .تعاس 36 ِلوصحم .A ›ِدیلوت رهپس‹ 1 :بیترت نیا هب

 .تعاس 24 = )تباث يهیامرس( شورف لباق لوصحم
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 :ای

 .تعاس 24 = تباث يهیامرس ای شورف لباق لوصحم ،A ›ِدیلوت رهپس‹ 1

 .A ِدوخ رد هدشفرصم .تعاس 12 هدوزفاون ِراک .تعاس 36 لوصحم لک

 ار A ِتباث يهیامرس ،تعاس 24 =هدوزفاون ِراک اب .2B-1B ِ›دیلوت رهپس‹ 2

 .تعاس 72 لوصحم لک .تعاس 48 تباث يهیامرس .درخیم

 2B-1B لوصحمِ لک ،تعاس 72 =هدوزفاون ِراک اب .6C-1C ›ِدیلوت رهپس‹ 6

 216 =لوصحم لک ،›تعاس‹144 تباث يهیامرس .درخیم ار )12×6=(

 .رخآیلا و .›تعاس‹

|VII-281| نیاربانب: 

ِ راک تعاس 12 .)تعاس 36( راکهنازور A = 3 ِ›دیلوت رهپس‹ 1ِ لوصحم

 .تباث يهیامرس تعاس 24 .هدوزفاون

 =هدوزفاون راک .)تعاس 72( راکهنازور 1B= 3×2= 6-2 ›ِدیلوت رهپس‹ 2 ]ِلوصحم[

  1 .تعاس 2×24 =48 =تباث يهیامرس .تعاس 24=12×2

                                                             
 )اف ـ م( ›.تسا هدش هتشون 2×24×48 ًاهابتشا ،MEV تساریو رد‹  1
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 216 = تعاس 72×3 = راکهنازور 1C = 3×6-6 ›ِدیلوت رهپس‹ 6ِ لوصحم

 = تباث يهیامرس .راک تعاس 72 =6×12 = هدوزفاون راک ،راک تعاس

 .›تعاس‹ 144 =72×2

 = راکهنازور 18×3 = راکهنازور 1D = 3×3×6-18 ِ›دیلوت رهپس‹ 18ِ لوصحم

 .›تعاس‹ 216 =12×18 = هدوزفاون راک .راک تعاس 648 = راکهنازور 54

 .راک تعاس 432 = )تباث يهیامرس(

 =راکهنازور 162 = راکهنازور 1E= 3×54-54 ›ِدیلوت رهپس‹ 54ِ لوصحم

 يهیامرس ؛راک تعاس 648 =راکهنازور 54 =هدوزفاونِ راک .راک تعاس 1944

 .›تعاس‹ 1296 =تباث

 5832=)486=( راکهنازور 162F-1F=3×162 ›ِدیلوت رهپس‹ 162ِ لوصحم

 3888 و هدوزفاونِ راک ،راک تعاس 1944 ای راکهنازور 162 نآ زا ،راک تعاس

 .تباث يهیامرس ،تعاس

 486 نآ زا ،راکهنازور 1G= 3×486-486 ›ِدیلوت رهپس‹ 486ِ لوصحم

 .تباث يهیامرس ›تعاس‹ 11664 و هدوزفاونِ راک ،راک تعاس 5832 ای راکهنازور

 .رخآیلا و
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 1+2+6+18+54+162+486 يهتسارآ يهعومجم ام اجنیا رد بیترت نیا هب

 دوخ نیا و میراد ورِ شیپ نوگانوگِ دیلوت رهپس 729 رد ار نوگانوگ ياهراکهنازور

 .تیمهارپ ›يراک‹ میسقت اب تسا ياهعماج يهناشن

 1 = تعاس 12 طقف هکییاج( A ›ِشورف لباق‹ لوصحم لک شورف يارب

 و دوشیم هدوزفا ،تسا راکهنازور 2 لداعم هک یتباث يهیامرس هب ،راکهنازور

 يارب ینعی ،)دننکیم فرصم ار دوخ تالوصحم اهدوس و اهدزمراک ›ناگدنراد‹

 و هدوزفاون ِراک يازِا رد طقف مهنآ ــ ییاهنتهب هتعاس 24 تباث يهیامرس ِشورف

 هتبلا هک ،میراد زاین  2B و 1B رد راکهنازور ود هب ــ دوس و دزمراک هب شلیوحت

ِ لک هک يروطهب ،دنراد زاین راکهنازور 4 لداعم یتباث يهیامرس هب اهنآِ دوخ

 هتخورف لماک روطهب دیاب لک لوصحم نیا .تسا راکهنازور 1B=6-2 ِلوصحم

 يدعب رهپس ره هک تسا هدش هتفرگ نیا رب ضرف دعبهب رهپس نیا زا اریز ،دوش

 فرص ار شدوس و دزمراک هکلب ،دنکیمن فرصم ار دوخ لوصحم زا يرادقم چیه

ِ راکهنازور 6ِ نتخاسنیزگیاج يارب .دنکیم دوخ ِلبقام ِرهپس ِلوصحم دیرخ

 راکهنازور 12 مزلتسم اما اهنیا ِدوخ هک تسا مزال راکهنازور 1B، 6-2 ِتالوصحم

 يارب .تسا راکهنازور 1C = 18-6 ِلوصحم لک نیاربانب .دنتسه تباث يهیامرس

 اما اهنیاِ دوخ هک تسا مزال 1D-18 ِراکهنازور 18 ،راک اب اهنیاِ نتخاسنیزگیاج

 .تسا راکهنازور 54 =لوصحم ینعی ،دناتباث يهیامرس ِراکهنازور 36 مزلتسم

 يهیامرس مزلتسم هک 1E-54 ،تسا مزال راکهنازور 54 ،نیاِ نتخاسنیزگیاج يارب

 يارب ،ماجنارس .راکهنازور 162 =لوصحم .تسا ›راکهنازور‹ 108 اب ربارب یتباث
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 يهیامرس مزلتسم اما دوخ هک تسا مزال راکهنازور 162 ،نیاِ نتخاسنیزگیاج

 486 اب تسا ربارب لک لوصحم ینعی ،تسا راکهنازور 324 اب ربارب یتباث

 1F، 486-162ِ نتخاسنیزگیاج يارب هرخالاب .تسا 162F-1F نیا .راکهنازور

ِ راکهنازور 972 مزلتسم دوخ اما اهنیا هک ،)1G-486( ،تسا مزال راکهنازور

 راکهنازور 1G= 486+972= 1458-486 ِلوصحم لک ینعی .دناتباث يهیامرس

 .تسا

 |VII-282| میاهدیسر لاقتنا و لقن ِنایاپهب G رهپس رد هک مینک ضرف اما ،کنیا

 .میسریم ›اهرهپس‹ نایاپ هب يدوزهب هعماج ره رد ياهدنیازف يهریجنز نینچ اب و

 نآ رد راکهنازور 1458 هک میراد یلوصحم ام ؟تسا رارق هچ زا عضو نونکا

 ›راکهنازور‹ 972 و تسا هدوزفاون ِراک ›،راکهنازور‹ 486 ،رادقم نیا زا ،دناهدیجنگ

 ِدیرخ‹ رد دنناوتیم کنیا راکهنازور 486 نیا .تباث يهیامرس رد هتفایققحت ِراک

 رد هک يراکهنازور 972 اما .دنوش جرخ 162F -1F ینعی ،لبقام رهپس ›ِتالوصحم

 هن 486G زا دعب ؟دنوشیم يرادیرخ ياهلیسو هچ هب ،دناهدیجنگ تباث يهیامرس

 هب ،زین نآ زا لبق ياهرهپس اب .ياهلدابم رهپس نیاربانب هن و تسه يدیلوت رهپس

 يهمه مه 1G-486 ِدوخ یتح .درادن دوجو هلدابم يارب يزیچ 162F -1F يانثتسا

ِ جرخ ›میتناس‹ یهاش نیرخآ ات ،دوب هدیجنگ نآ رد دوس و دزمراک هباثمهب هچنآ

 دوجوم يهتفایققحت ِراکهنازور 972 نیاربانب .تسا هدرک 1F-162 ِتالوصحمِ دیرخ

 ،نآ رد هدیجنگ ِتباث يهیامرس ِشزرا اب تسا ربارب هک ،1G-486ِ لک ِلوصحم رد
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 لح يارب هک تشادن ام يارب ياهدوه چیه ،هجیتن رد .دناشورفِ لباقریغ

 2 ای ،راک تعاس 24 ای ،A يهچراپ عرذ 8 ِفیلکتنییعت يارب ینعی ،ناملضعم

 نیا ،دوب تباث يهیامرس ِشزرا اب ربارب رهپس نیا لوصحم رد هک يراکهنازور

 .مینک لوحم و قوعم رگید ِدیلوت يهخاش 800 ًابیرقت هب ار لضعم

 ِراک اهراکهنازور 

 هدوزفاون

 هیامرس

 تباث
# ،A رهپس(

 ار دوخ ِلوصحم "

 )دنکیم فرصم

 نیرخآ هبساحم نیا رد رگا

 تباث هیامرس( راکهنازور 324

]F[( ِتباث يهیامرس اب يواسم 

 ارنآ دوخ هک دوب يزرواشک

 زا ینعی ،دنکیم نیزگیاج

 هرابود و دنکیم رسک لوصحم

 A= 3 1 2 لوصحم

 B= 6 2 4 لوصحم

 C= 18 6 12 لوصحم

 D= 54 18 36 لوصحم

 E= 162 54 108 لوصحم

 F= 486 162 324 لوصحم
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 دیرخ فرص ار شدزمراک و دوس لک A رگا هک مهوت نیا هب ندرپسرس ،نیاربانب

 اهباتک و باسح ،دیرخیم ار C و B تالوصحم زا یشخب هکلب ،درکیمن هچراپ

 ،جراخم ياهزرم .درادن ياهدوه چیه ،دمآیمن شیپ یلضعم و دشیم يرگید روط

 دنناوتیم طقف ،دناهدیجنگ C و A، B رد هک ياهدوزفاونِ راک ياهتعاس

 زا رگا .تسا ربارب اهنآ ِدوخ اب هک دنشاب يراک نامز رب مکاح و هدنریگرایتخارد

 ،هبساحم يهویش نیا .دنرخب رتمک رگید ِلوصحم زا دیاب ،دنرخب رتشیب یلوصحم

 هراچ سپ .دنکیم شرتروآهجیگرس طقف ،دهدیمن رییغت ار هجیتن يور چیههب

 ؟تسیچ

 :تسا ریز حرش هب قوف يهبساحم يهویش

 

 و قبطنم هدوزفاونِ راک اب هک میاهدرک فرصم ار يراکهنازور 243 ام بیترت نیا هب

 لک ِشزرا اب تسا يواسم راکهنازور 486 =لوصحم نیرخآ شزرا .دنرظانتم

 يارب رگا .راکهنازور 486 = ینعی ،تسا هدیجنگ F ات A رد هک تباث يهیامرس

 ترابعهب ای ،دنادرگیمزاب نیمزهب 486 243 729 لک عمج

 ›ِشورف ای‹ ناربج هب زاین رگید

 ،درادن هزات ِراک قیرط زا نآ

 نودب و لماک هبساحم هاگنآ

 بیترت نیا هب هتبلا .دوبیم صقن

 هدش لح هار نیا زا طقف لضعم

 تباث يهیامرس زا یشخب هک دوب

 .دوب هدش دوخ ِنیزگیاج
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 ام يارب شاهدیاف ،میریگب ضرف G رد هزات ِراک ،زور 486 ،عوضوم نیا حیضوت

-VII| هزور 486 ِتباث يهیامرس ِحیضوت ياجهب هک تسین ننفت نیا زج يزیچ

 ار G ِلوصحم رد راکهنازور 972 اب ربارب یتباث يهیامرس میریزگان ،|283

 +تباث هیامرس 972( راکهنازور 1458 اب ربارب دوخ هک یلوصحم ،میهد حیضوت

 نودب G رد مینک ضرف هک دوب نیا رگید يهراچ ِهار .تسا )›هدوزفاون‹ ِراک 486

ِ راک زور 486 = طقف لوصحم هک يروطهب ،دریگیم تروص راک ،تباث يهیامرس

 لضعم نیا ام اما ،دمآیمرد بآ زا تسرد ًالماک باسح قیرطنیا زا .تسا هدیرفآون

 يهیامرس يهدنزاس هک ــ ار لوصحم رد هدیجنگ ِیشزرا يازجا یسک هچ هک ار

 يهیامرس هک میدوب هتفریذپ هک میدوب هدرک لح قیرطنیا زا ،دزادرپیم ــ دناتباث

 .دهدیمن لیکشت ار لوصحم زا یشزرا ءزج چیه و تسا رفص يواسم تباث

 نآ لیوحت و هیزجت يارب ینعی ،هدوزفاون ِراک يازِا رد A ِلوصحم لک شورف يارب

 رد هتفایققحتِ راک ِجرخ C و B, A رد هدوزفاون راک لک دیاب ،دزمراک و دوس هب

 يهمه هب ،B + C ِلوصحم لک شورف يارب بیترت نیمه هب 1.دشیم A ِلوصحم

 ِلک ِدیرخ يارب نینچمه .دوب زاین 2،تسا هدش هدوزفا ون 18D-1D رد هک يراک

                                                             
 سکرام .دربیم راکهب )45 تشاددای :کن( لبق يانعم نامه هب اجنیا رد سکرام ار C و B ياهتمالع  1
 .تسا ربارب راکهنازور کی اب هدوزفاون ِراک اهنآ زا مادک ره رد هک دراد رظن رد ار دیلوت رهپس ود اجنیا رد
 رد هک تسا يراک اب ربارب ینعی ،راکهنازور هس اب تسا ربارب C و A، B ياهرهپس رد هدوزفاون ِراک عومجم
 )]46[ ،آ ـ م( .تسا هتفای تیئیش A رهپس لوصحم
 تروصنآ رد اریز ،دنکیمن هدافتسا دیلوت ياهرهپس هباثمهب رگید C و B فورح زا اجنیا رد سکرام  2
 نیا .تسا راکهنازور 18 رس رب ثحب اجنیا رد هکیلاحرد ،دوشیم راکهنازور 6 اب ربارب طقف ناشلوصحم
 و ،ود زا لکشتم یهورگ يانعم هب 1B-2 سکرام دزن( .دربیمن راکهب زین 1C-6 و  1B-2 يانعم هب ار اهتمالع
6-1C روظنم ).تسا راکهنازور 24 = دیلوت رهپس 8ِ لوصحم نیا لک ؛تسا دیلوت رهپس 6 زا لکشتم یهورگ 
 رد و تسا راکهنازور 18 = ناشلوصحم نیاربانب هک تسا دیلوت رهپس 6 زا بکرم یهورگ اجنیا رد سکرام
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 ،1E-54 ِلوصحم لک دیرخ يارب .1E-54 رد هدوزفاونِ راکِ لک ،18D-1D ِلوصحم

ِ لک ،1F-162 ِلوصحم لک ]دیرخ[ يارب ماجنارس و .1F-162 رد هدوزفاونِ راک لک

 هک يدیلوت رهپس 486 نیا رد .تسا هدش هدوزفا ون زا  1G-486 رد هک يراک نامز

486-1G 162 ِلوصحم لک =هدوزفاونِ راک نامزِ لکً اتیاهن ،تساهنآ يهدنیامن 

 هزادنامه ،دوشیم نیزگیاج راک يهلیسوهب هک یلوصحم لک نیا و تسا Fِ رهپس

 اما .1F-162 و ،A، 2-1B، 6-1C، 18-1D، 54-1E  رد تباث يهیامرس اب تسا

 ات A ياهرهپس رد هتفرراکهب ِتباث يهیامرسِ ربارب ود هک G ِرهپس ِتباث يهیامرس
162F تسا ینیزگیاجِ لباق هن و دوشیم نیزگیاج هن ،تسا. 

 ره رد دوجومشیپزا ِراک هب هدوزفاون راک ِتبسن ام ِضرفشیپ رب انب هک اجنآ زا

 ]رتشیب[ ربارب ود هشیمه هک میدرک فشک تقیقح رد ،تسا 1:2 =يدیلوت رهپس

 ار ناشهدوزفاونِ راک لک دیاب ]هتفرمهیور لبقام ِيدیلوت ياهرهپس ای[ دیلوت رهپس

 ،1B-2 و A يهدوزفاون راک لک ؛دننک فرص لبقام ياهرهپس لوصحم دیرخ يارب

 1D-18 ای ،D 18 يهدوزفاون راک ؛A ِلوصحم لک دیرخ يارب ،1C-6 ینعی

 هک ›میدرک فشک‹ مالک کی رد ؛رخآیلا و 1C-16 ِلوصحم دیرخ يارب 1،)2×9(

 هب ؛تسا مزال هدوزفاون ِراک ،لوصحم ِدوخ رد هدیجنگ ِراک زا رتشیب ربارب 2 هشیمه

                                                                                                                                                      
 ،آ ـ م( .دنوش هتخورف ،تسا راکهنازور 18 = زین نآ هک ،1D-18 رد هدوزفاون ِراک اب هلدابم رد دنناوتیم هجیتن
]47[( 
 کیره رد وا يهبساحم رب انب .دناسکرام يرکف نایرج لک زا يدروآرب ،دناهدمآ اههشورک رد هک ییاههدوزفا  1
 1D-18 هورگ ًالثم .تسا هورگ نیا ِلبقام ياهرهپس يهمه لک ِدادعت ِربارب ود دیلوت ياهرهپس دادعت اههورگ زا
 1B-2 ،رهپس کی = 1C = 6 )A-6 رد دیلوت ياهرهپس زا رتشیب ربارب ود ،تسا دیلوت رهپس 18 يهدنریگربرد
 رد 1D-18 تمالع زا دعب سکرام لیلد نیمه هب .)رهپس هُن = هتفرمهیور ،رهپس شش = 1C-6 و رهپس ود =
 )]48[ ،آ ـ م( .2×9 :دسیونیم زتنارپ
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 هک يرادقم زا رتگرزب ربارب 2 دیاب هدوزفاونِ راک ،Gِ دیلوت رهپس نیرخآ رد هکيروط

 ار يزیچ G يهجیتن رد ،نخس هاتوک .درخب ار لوصحم لک دناوتب ات دشاب ،تسه

 هدوزفاون راک هکنیا نآ و دوب دوجوم A ِتمیزع يهطقن رد شیپاشیپ هک مینیبیم

 رداق ،هکنیا و ،درخب ،دراد هچنآ زا يرتشیب ِرادقم دوخ ِلوصحم زا دناوتیمن

 .درخب ار تباث يهیامرس رد هتفهن ِدوجومشیپزا ِراک تسین

 .دهدب ششوپ ار لوصحمِ لک ِشزرا دناوتب دمآرد ِشزرا هک تسا نکممریغ نیاربانب

 هک درادن دوجو ›لوصحم دیرخ يارب‹ ياهریخذ و عبنم دمآرد زا ریغ هک اجنآ زا اما

 هب ناگدننکدیلوت يوس زا هدشهتخورفِ تالوصحم ناوتب نآ هب اکتا اب

 لوصحم لک شزرا هک تسا نکممریغ ،درک تخادرپ ار )دارفا ای( ناگدننکفرصم

 فرصم )يدرف روطهب( ای هدش تخادرپ ،هتخورف ،هتفرمهیور دمآرد ِشزرا ياهنم

 رب انب هک( شتمیق و دوش هتخورف دیاب لوصحم ره ،رگید يوس زا اما .دوش

 .دوش تخادرپ )تسا شزرا اب ربارب اجنیا رد ام ضرفشیپ

 نایرج رد اهندش تسدهب تسد هک تفریم راظتنا شیپاشیپ هکنیا زا میرذگب

 ياهرهپس تالوصحم ای نوگانوگ ياهالاک ياهدیرخ و اهشورف ،هلدابم ياهشنک

 ای الاک نیتسخن ینعی A دروم رد .َدرَبن شیپهب هزات یماگ ار ام دیلوت ِنوگانوگ

 24 ای 2×12 و دوب هدوزفاونِ راک شتعاس12 ای |VII-283a| نآ "# ،هچراپ

 هتفرمهیور دوس و دزمراک .دوب ]تباث ي[ هیامرس رد دوجومشیپزاِ راک شتعاس

 ،دشاب A يالاک زرامه هک يرگید لوصحم ره زا ای A يالاک زا طقف دنتسناوتیم

 .تسا راک تعاس 12 = هک دننک يرادیرخ هرابود ار لوصحم زا یشخب نآ
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 يالاک ره ای ،دوخ يهتعاس 24 ِتباث يهیامرس دنتسناوتیمن اهنآ رگید ترابعهب

 .دنرخب هرابود ،تسا تباث يهیامرس نیا زرامه هک ار يرگید

 توافتم B يالاک رد تباث يهیامرس و هدوزفاون ِراک ِنیب ِتبسن هک تسا نکمم

 ياهرهپس رد هزادنا ره هدوزفاون راک و تباث يهیامرس نیب ياهتبسن اما .دشاب

 میئوگب و مینک هبساحم ار نیگنایم ِمقر میناوتیم ام ،دشاب توافتم دیلوت ِنوگانوگ

 ،هیامرس لک لوصحم رد ای ،رادهیامرس يهقبط لک ای هعماجِ لک ِلوصحم رد هک

 .b = تباث يهیامرس ماقم رد دوجومشیپزا ِراک و تسا a = هدوزفاون راک ›رادقم‹

 a:b زا نیدامن ینایب طقف ،میدوب هتفرگ ضرف هچراپ ای A رد ام هک 1:2 ِتبسن

 هدش نییعت احنا زا يوحنهب هک یتبسن هک درادن نیا زج يرگید يانعم چیه و تسا

ِ راک و هدوزفاون يهدنز راک نیب ینعی ،لماع ود نیا نیب ،تسا ندشنییعتِ لباق ای

 عطقم ره لوط رد ای لاس لوط رد ،تباث يهیامرس بلاق رد هتشذگ ِدوجومشیپزا

 هچراپ ًارصحنم ،خن رب هدوزفاون ِ›راک‹ تعاس 12 رگا .تسا دوجوم یهاوخلد ِینامز

 ِتعاس 8 يازِا رد دنناوتیم اهنآ هاگنآ ،دنرخب هچراپ تعاس 4 طقف هکلب ،دنرخن

 یلوصحم هتفرمهیور دنناوتیمن زگره اما ،دنرخب ار يرگید لوصحم ره ،هدنامیقاب

 ،دنرخب يرگید لوصحم تعاس 8 يازِا رد رگا و ؛دنرخب ار تعاس 12 زا رتشیب

 تسا یلاثم ،A يهنومن نیاربانب .دوش هتخورف A ِلوصحم ای هچراپ تعاس 32 دیاب

 ِندشتسدهب تسد هب نآ ِندرکلوکوم اب لضعم و هعماج ِلک يهیامرس يارب

 يرییغت اما ،دوش رتروآهجیگرس دناوتیم طقف فلتخم ياهالاک يهلدابم و ینایم

 .دنکیمن
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 لک ِلوصحم نیا زا "# بیترت نیا هب ؛تسا هعماج ِلوصحمِ لک A مینک ضرف

 اب و دوش يرادیرخ ناشدوخ فراصم يارب ناگدننکدیلوت ِدوخ يوس زا دناوتیم

ِ لک عومجم = هدوزفاونِ راک لک عومجم = اهدوس و اهدزمراک يهعومجم

 هریخذ ،هیقب "! ِفرصم ای دیرخ ،تخادرپ يارب .دوش تخادرپ و يرادیرخ ،ناشدمآرد

# ینعی ،هدوزفاون راک هک هنوگنامه نیاربانب .درادن دوجو هعماج رد یعبنم و
" 

 زا یمهس اب ار دوخ تسا دزمراک و دوس هب لیوحت و هیزجت لباق هک ›لوصحم‹

 لوصحم زا ›ار دوخ اب رظانتم‹ ِیشزرا ءزج طقف ای دهدیم ششوپ دوخ ِلوصحم

 .دبایب ششوپ دوخ ِلوصحم اب دیاب دوجومشیپزاِ راک ای هیقب "! ،دشکیم نوریب

 شزرا زا یمهس اب ار دوخ و دنامیم ربارب دوخ اب تباث يهیامرس ،رگید ترابعهب

 هلدابم .تسا لک ِلوصحم رد تباث يهیامرس يهدننایامنزاب هک ،دنکیم نیزگیاج

 ِنوگانوگ ياهرهپس نیب اهشورف و اهدیرخ يهریجنز و نوگانوگ ياهالاک نیب

 ياهرهپس رد تباث يهیامرس هک دنکیم داجیا لکش رد يرییغت اجنآ ات طقف ،دیلوت

 و لصا رد هک دهدیم ششوپ لباقتم روطهب ار دوخ یتبسن نامه هب دیلوت ِنوگانوگ

 .دوب هدیجنگ نآ رد زاغآ

 .دوش نشور رتشیب یلیصفت و تقد اب دیاب کنیا هک تسا ياهتکن نیا
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 يهلیسوهب هعماج تباث يهیامرس لک ینیزگیاج ناکما مدع )ب[ 

 نیب هلدابم

 ]دیلوت لئاسو ناگدننکدیلوت و فرصم لئاسو ناگدننکدیلوت

 

|283b| اهدوس و اهدزمراک هب روشک لک لوصحم نآ رب انب هک ار هاگدید نیمه 
 مود لصف رد تیمسا .آ ،دوشیم میسقت )دناهدیجنگ دوس رد هریغ و هرهب ،اهتنار(

 كوت هب ًادعب( دنکیم راهظا يرابتعا ماظن و لوپ شدرگ یسررب ماگنههب مود باتک

 :دیوگیم اجنآ رد وا .)دوش هعجارم

 هظحالم هناگادج روطهب نوگانوگ يهخاش ود رد ناوتیم ار روشک کی رد شدرگ«

 يهمه« ار راکوبسک لها زا روظنم هینراگ( »راکوبسک لها نیب شدرگ :درک

 ،مالک کی رد ؛دنادیم هریغ و ناراکرازفاتسد ،اهروتکافونام نابحاص ،ناناگرزاب

 و راکوبسک لها نیب شدرگ و« )»روشک کی رد تعنص و تراجت نالماع يهمه

 رد هاگ دنناوتیم ،يذغاک هچ و يزلف هچ ،يدحاو ياهلوپ دنچره .ناگدننکفرصم

 هب هخاش ره اما ،دنریگ رارق هدافتسا دروم شدرگ ِرگید يهخاش رد هاگ و هخاش کی

 هخاش ره ،دنراد جاور نامزمه لوپ عون ود ره هک اجنآ زا و دراد زاین اهنآ يود ره

 ار شراک دناوتب ات دشاب هتشاد رایتخا رد ار اهنآ زا مادکره زا ياهریخذ دیاب

 رد راکوبسک لها نیب رد هک ییاهالاک شزرا .دربب شیپ هغدغدیب

 هک دشاب ییاهالاک شزرا زا رتشیب دناوتیمن زگره تسا شدرگ
 زا فده اریز ؛دننکیم شدرگ ناگدننکفرصم و راکوبسک لها نیب
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 هب ششورف ًاتیاهن ،دنرخیم راکوبسک لها هک ییاهزیچ يهمه

 1)293 ،292 ص ،مود لصف ،مود باتک( ».تسا ناگدننکفرصم

 2.تشگزاب هتکن نیا هب دیاب كوت ِیسررب ماگنههب و راک يهمادا رد

 = عرذ 12 = یفابهچراپ ،A ›رهپس‹ يهنازور لوصحم .ناملاثم هب میدرگزاب کنیا

 و هیزجت لباق ،هدوزفاون راک تعاس 12 نآ زا هک ،راک تعاس 36 = گنیلیش 36

 هک ،تباث يهیامرس شزرا = راکهنازور 2 ای ،تعاس 24 و دوس و دزمراک هب لیوحت

 رد اما ،تسا دوجوم هچراپ بلاق رد ،یگدنفاب خرچ و خن بلاق ياجب رابنیا هتبلا

 راک تیمک هزادنا نامه نآ رد هک گنیلیش 24 = تعاس 24 = هچراپ يرادقم

 هچراپ يهلیسوهب کنیا و دوب هدیجنگ یگدنفاب خرچ و خن رد هک تسا هدیجنگ

 خرچ و خن رادقم نامه هرابود دناوتیم قیرطنیا زا ،نیاربانب و دوشیم نیزگیاج

 راک يروآراب و یگدنفاب خرچ و خن شزرا هک طرش نیا هب( دوش يرادیرخ یگدنفاب

 خرچ يهدننکدیلوت و خن يهدنسیر .)دشاب هدرکن يرییغت تعنص يهخاش نیا رد

 نایم یقرف ام دوصقم يارب هک( شاهنازور ای هنالاس لوصحم لک دیاب یگدنفاب

 شیارب وا يالاک هک تسا یسک اهنت هدنفاب اریز ،دشورفب هدنفاب هب ار )تسین اهنآ

 .تسوا يهدننکفرصم هناگی هدنفاب .دراد یفرصم شزرا

                                                             
 )راک و بسک لها( dealer حالطصا حیضوت .دنکیم لقن هینراگ يهمجرت زا ار تیمسا اجنیا رد سکرام  1
 )]49[ ،آ ـ م( .تسا هینراگ زا ،تسا هتشاذگ زتنارپ رد ار نآ سکرام هک
 .دروآ دهاوخ یتآ تاحفص رد ار يداقتنا یتاراشا سکرام ،كوت و تیمسا تسردان زت نیا يهرابرد  2

 يارب مزال لوپ« هکنیا رب ینبم كوت و تیمسا هاگدید هک دهدیم ناشن »لاتیپاک« مود دلج رد سکرام
 اب دراد یکیدزن و تخس رایسب دنویپ ،»دنکیم تیافک هنالاس لوصحم لک شدرگ يارب ،هنالاس دمآرد شدرگ
 )]50[ ،آ ـ م( .دهدیم لیلقت و عاجرا دمآرد هب ار یعامتجا لوصحم لک شزرا هک یتیمسا مگُد نیا
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 زا شاهنازور فرصم ینعی( دشاب راکهنازور 2 = هدنفاب تباث يهیامرس رگا اما

 2 دنمزاین هدنفاب راکهنازور 1 ره هاگنآ ،)›دشاب راکهنازور 2‹ تباث يهیامرس

 اب دیاب دوخ يهبونهب هک يراکهنازور 2 ،تسا زاسنیشام و هدنسیر راکهنازور

 لیوحت و هیزجت تباث يهیامرس و هدوزفاون راک هب هرابود یتوافتم رایسب ياهبسانت

 ›یگدنفاب خرچ ای‹ نیشام روتکافونام و هدنسیر يهنازور لوصحم لک اما .دنوش

 یگدنفاب خرچ طقف يزاسنیشام يهناخراک هک طرش نیا هب( هتفرمهیور يزاس

 2 زا رتشیب دناوتیمن ،مه اب ناشهدوزفاون راک و تباث يهیامرس ینعی ،)دزاسیم

 راک تعاس 12 هب هجوت اب ،هدنفاب لوصحم لک هکیلاح رد ،دشاب راکهنازور

 رادقم زاسنیشام و هدنسیر هک تسا نکمم .تسا راکهنازور 3 رب غلاب شاهدوزفاون

 هدیجنگ راک نامز دیاب تروصنیا رد .دننک فرصم هدنفاب اب ربارب ياهدنز راک نامز

 )عومجم رد( دنناوتیمن هجوچیه هب اما .نآ ای نیا .دشاب رتمک شتباث يهیامرس رد

 .ددنبیم راکهب هدنفاب هک دننک فرصم هدنز راک و هتفایتیئیش راک رادقم نامه

 ناونعهب ،نیا و( هدنسیر زا يرتمک ًاتبسن يهدنز راک نامز هدنفاب هک تسا نکمم

 دازام دیاب تروصنیا رد اما ؛دنک فرصم )ناتک رگتشک زا رتمک ًاعطق ،لاثم

 .دشاب رتگرزب بتارمهب ،هیامرس ریغتم شخب هب تبسن شتباث يهیامرس

|VII-284| يهدنزاس و هدنسیر يهیامرس لک ،هدنفاب تباث يهیامرس نیاربانب 
 راک هکلب ،ار اهنآ تباث يهیامرس طقف هن ،دنکیم نیزگیاج ار یگدنفاب خرچ

 اجنیا رد بیترت نیا هب .زین ار يزاسنیشام و یگدنسیر دنیآرف رد هدوزفاون

 راک تیلک زین و ،لماک روطهب ار رگید تباث ياههیامرس هزات تباث يهیامرس

 شورف اب یگدنفاب خرچ يهدنزاس و هدنسیر .دنکیم نیزگیاج ار اهنآ رد هدوزفاون

 زین ار ناشهدوزفاون راک هکلب ،ناشتباث يهیامرس اهنت هن هدنفاب هب ناشياهالاک
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 تباث يهیامرس ،هدنفاب تباث يهیامرس .دننکیم تفایرد ›ار ناشياهب‹ و دنشورفیم

 ققحتم ار )ناشدوس و دزمراک عومجم( ناشدمآرد و دنکیم نیزگیاج ار اهنیا

 رد اهنیا تباث يهیامرس تفایرد يازِا رد هدنفاب تباث يهیامرس هک مادام .دزاسیم

 يهیامرس طقف ،دنکیم نیزگیاج ار ناشتباث يهیامرس ،یگدنفاب خرچ و خن لکش

 تقیقح رد .تسا هدش هلدابم رگید لکش رد تباث يهیامرس اب لکش کی رد تباث

 .تسا هدادن خر تباث ياههیامرس شزرا رد يرییغت چیه

 زا :دوشیم هیزجت شخب ود هب هدنسیر لوصحم .میورب سپ رتشیب یماگ مه زاب

 يوس زا‹ و شتباث يهیامرس مالک کی رد ای هریغ و لاغذ ،كود ،ناتک ›وسکی‹

 نیمههب عضو زین اهنیشام ناگدنزاس لوصحم لک دروم رد ؛هدوزفاون راک ›رگید

 زا ،دنکیم نیزگیاج ار شتباث يهیامرس هدنسیر یتقو نیاربانب .تسا لاونم

 يهیامرس لک هکلب ،نارگید و كود ناگدننکدیلوت يهیامرس لک اهنت هن قیرطنیا

 يهیامرس يهیامرس زا یشخب وا تباث يهیامرس .دزادرپیم زین ار ناراکناتک

 هب هیضق هکییاج ات ،کنیا .دنکیم تخادرپ ار هدوزفاون ياهراک يهوالعب ،ناشتباث

 تالآنیشام ›جراخم‹ رسک زا سپ ،وا تباث يهیامرس ،دوشیم طوبرم ناتک رگتشک

 وً اتدعاق هچنآ رب انب .دوشیم هیزجت هریغ و دوک و ،رذب هب ،هریغ و يزرواشک

 شخب نیا هک مینک ضرف اجنیا رد میلیام ام ،دشاب جیار يزرواشک رد دیاب شیبامک

ِ دوخ لوصحم زا ياهنالاس يرسک يهدنهدلیکشت ،رادهراجا تباث يهیامرس زا

 دیلوت شدوخ هچنآ ینعی ،نیمز زا وا دوخ لوصحم قیرط زا هنالاس هک تسوا

 هک میباییم ار تباث يهیامرس زا یشخب اجنیا رد .دش دهاوخ مهارف هرابود ،دنکیم

 تخادرپ زگره شیاهب نیاربانب ،دوشیمن هتخورف زگره ،دوشیم دوخ نیزگیاج

 = هریغ و رذب .دوشیمن دراو دارفا فرصم رد و دوشیمن فرصم زگره ،دوشیمن

 اما ؛دوشیم دراو لک لوصحم شزرا رد هریغ و رذب شزرا .راک نامز ینیعم رادقم
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 لک زا لوصحم زا مجح نیمه اریز ،دوشیمن دراو شدرگ رد شزرا ›رادقم‹ نیمه

 هک تسا نیا رب ضرف اجنیا رد( .دوشیم دیلوت دراو هرابود و دوشیم رسک لوصحم

 لوصحم زا یشخب بیترت نیا هب[ .)تسا هدرکن يرییغت و هدنام ياجرب راک يروآراب

 ینعی{ تسا هدوزفاون راک يهدنیامن طقف دوشیم دراو فرصم رد و شدرگ رد هک

 رد هدشدای لماوع هب و }تسا هریغ و يزرواشک رازفاراک كالهتسا يهدنیامن هچنآ

 1 ].دوشیم لیوحت و هیزجت نیمز تنار ،دوس ،دزمراک ینعی ،الاب

 داوم هباثمهب ناوتیم هچنآ ینعی ــ تباث يهیامرس زا یشخب مکتسد اجنیا رد

 رد ،رگید ترابعهب .دوشیم دوخ نیزگیاج هک میراد ار ــ درک یقلت يزرواشک ماخ

 هک ياهیامرس يهدوت مجح ظاحل زا هخاش نیرتمهم ــ مهم ]ياهخاش[ رد اجنیا

 هک تباث يهیامرس زا ياهدننکنییعت شخب ،هنالاس دیلوت زا ــ تسا هتفهن نآ رد

 ،تسا هدش لیکشت ماخ داوم زا )لیبق نیا زا ییاهزیچ و یعونصم دوک يانثتسا هب(

 زا یلکش چیه رد ینیزگیاج ینعی ،دوشیمن دراو شدرگ رد و دوشیم دوخ نیزگیاج

 ینعی( تباث يهیامرس زا شخب نیا تسین ریزگان هدنسیر بیترت نیا هب .درادن دمآرد

 ،ناتک رگتشک هب ار )دزادرپیم و دنکیم نیزگیاج دوخ ،ناتک ِرگتشک هک یشخب

 رادیرخ و هدنسیر هب شتخادرپ هب ریزگان ،زین هدنفاب ،بیترت نیمههب .دنک تخادرپزاب

 و هدنسیر يهدوزفاون راک هب هدنفاب تباث يهیامرس نیاربانب .تسین هدنفاب هب هچراپ

 يهدنزاس و ناتک رگتشک ›يهدوزفاون‹ راک هب نینچمه ،یگدنفاب خرچ يهدنزاس

 .دوشیم لیوحت و هیزجت بوچ و نهآ ناگدننکدیلوت يهدوزفاون راک و نیشام

 عرذ 12 دیلوت رد میقتسمریغ و میقتسم روطهب هک اهنآ يهمه هک مینک ضرف

 هچراپ ناشدوخ ،دنالیخد راک تعاس 36 ای راکهنازور هس = گنیلیش 36 = هچراپ

                                                             
 )اف ـ م( ›.دناهدمآ اگم تساریو ِيدعب يهحفص ود رد ،هشورک لخاد ياهشخب‹  1
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 يهیامرس ،هچراپ رصانع ناگدننکدیلوت هک تسا نشور تسخن .دنشاب هدیرخ ار

 تالوصحم نیا اریز ،دننک فرصم ار دوخ لوصحم دنناوتیمن ،هچراپ تباث

 دراو ›دارفا‹ |VII-285| میقتسم فرصم رد و دناهدش دیلوت ،دیلوت يارب

 ؛دننک هچراپ دیرخ يهنیزه ار ناشدوس و اهدزمراک دیاب اهنآ نیاربانب .دنوشیمن

 دنناوتیمن اهنآ ار هچنآ .دوشیم دراو يدرف فرصم ردً اتیاهن هک یلوصحم ینعی

 رد هک دننک فرصم يرگید لوصحم بلاق رد دیاب ،دننک فرصم هچراپ بلاق رد

 زا يرادقم نامه ،)›شزرا رادقم‹ ظاحلهب( هجیتن رد .دوشیم هلدابم هچراپ يازِا

 لباق تالوصحم زا هچراپ ناگدنراد هک دوشیم فرصم نارگید يوس زا هچراپ

 هک تسا نیا لثم تسرد .دننکیم فرصم هچراپ يازِا رد و ياجب رگید فرصم

 رگید لوصحم بلاق رد اهنآ هچنآ اریز ،دناهدرک فرصم ار هچراپ اهنآ ِدوخ راگنا

 هب .دناهدرک فرصم هچراپ بلاق رد رگید تالوصحم ناگدننکدیلوت ،دننکیم فرصم

 يهظحالم قیرط زا ،هلدابم يارب یتیاعر هنوگره نودب ،دیاب لضعم لک بیترت نیا

 رد ای شدیلوت رد هک یناگدننکدیلوت يهمه نیب هنوگچ هچراپ عرذ 12 هک رما نیا

 .دوش نشور و لح ،تسا هدش عیزوت ،دناهدوب لیخد شرصانع دیلوت

 یگدنسیر نیشام يهدنزاس لاحنیع رد هک یگدنفاب خرچ يهدنزاس و هدنسیر[

 خرچ و خن ›زا بکرم‹ "! = ناشتباث يهیامرس ،دنراد هدوزفاون راک "# ،1]تسا

 24 ای )تعاس 24 ای( هچراپ عرذ 8 زا دنناوتیم اهنآ نیاربانب .تسا یگدنفاب

 ای هچراپ ]عرذ[ 2"! = هچراپ ]عرذ[ "$ ،ناشلوصحم لک ینیزگیاج يازِا رد ،گنیلیش

 16 ای عرذ 5"# فیلکت دیاب هجیتنرد .دننک فرصم گنیلیش 8 ای راک تعاس 8

 .درک نشور ار راک تعاس
                                                             

 )اف ـ م( ›.یسراف مجرتم 1 يهرامش :کن‹  1
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 لاغذ( یگدنسیر خرچ و ناتک هب دوشیم لیوحت و هیزجت هدنسیر تباث يهیامرس[

%# = ناتک = ماخ داوم هب "# ،)دنرادن هیضق لصا رب يریثأت دننامه داوم و
 تعاس "

 ای راک تعاس 5"# = راک
#&
"
'
، #&

 دناوتیم ناتک رگتشک ار رادقم نیا .عرذ 1)$ = عرذ )

 تسا طوبرم رذب هب هک اجنآ ات مکتسد( شتباث يهیامرس اریز ،درخب لماک روطهب

 ار )تسا هدش یشوپمشچ شرازفاراک و راوتسا يهیامرس كالهتسا زا ضرف رب انب و

 دنامیم یقاب .دنکیم رسک شلوصحم زا ادتبا نامه زا و ،نیزگیاج وا ِدوخ

&# = عرذ 5"! .)راک تعاس 16 – 5"# ای( عرذ 5"! - 1)$ فیلکت ندرکنشور
" = )#

(. 

*" :ینعی
( = #&

( - )#
  1.])راک تعاس 10"# ای( عرذ 3)& = عرذ )

#
 خرچ يهدننکدیلوت و هدنسیر تباث يهیامرس يهدننایامن راک تعاس 16 ای عرذ 5"

 لیوحت و هیزجت ناتک و یگدنسیر نیشام هب تباث يهیامرس نیا[ .دنتسه یگدنفاب

 ناتک هب و دشاب ماخ داوم شا"! هدنسیر تباث يهیامرس زا مینک ضرف ].دوشیم

 هچراپ بلاق رد ار "! نیا لک دناوتیم ناتک رگتشک بیترت نیا هب ،دبای صیصخت

 ار شرازفاراک كالهتسا ام هکنیا هب هجوت اب{ شتباث يهیامرس اریز ،دنک فرصم

 شیپاشیپ ار نآ هکلب ،دنکیمن شدرگ دراو ًاساسا ار }مینکیم ضرف رفص يواسم

 زا "! دناوتیم وا نیاربانب .تسا هدرک هریخذ دیلوتزاب يارب و رسک
#
 ای 2هچراپ عرذ 5"

 رد .راک تعاس 10"! ای ،عرذ 3)( اب تسا ربارب هک يرادقم ،درخب ار راک تعاس 16

                                                             
 )اف ـ م( ›.1 يهرامش :کن‹  1
 ار یگدنفاب خرچ يهدنزاس و هدنسیر تباث يهیامرس لک ،هچراپ عرذ 5"# ،نیشیپ يهبساحم ساسا رب  2
 يرتمک رادقم هکلب ،عرذ 5"# دیابن ناتک رگتشک مهس نییعت يارب تمیزع يهطقن نیاربانب .دننکیم یگدنیامن
 هدنسیر تباث يهیامرس هک دریگیم ضرف و دنکیم فرطرب ار تقد مدع نیا همادا رد سکرام .دشاب هچراپ
 )]51[ ،آ ـ م( .تسا هچراپ عرذ 4 لماش طقف یلک روطهب
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 ،راک تعاس 16 – 10"! ای عرذ 5"# - 3)( فیلکت هک دنامیم یقاب طقف هجیتن

 هب راک تعاس 5"# ای عرذ 1)& نیا .دوش نشور راک تعاس 5"# ای عرذ 1)& ینعی

 ،یگدنسیر نیشام يهدنزاس لوصحم لک و یگدنفاب خرچ يهدنزاس تباث يهیامرس

 .دوشیم لیوحت و هیزجت ،تسا يدحاو صخش ›ضرف رب انب‹ هک

 = عرذ 2 ،دننکیم نیزگیاج ار هدنفاب تباث يهیامرس هک یعرذ 8 زا بیترت نیا هب

 تعاس 2 = گنیلیش 2( عرذ "! و هدنسیر يوس زا ›راک‹ تعاس 6 = گنیلیش 6

 فرصم ،تسد نیا زا رگید ياهزیچ و یگدنفاب خرچ يهدنزاس يهلیسوهب )راک

 .دنوشیم

 16 = گنیلیش 16 =( عرذ 5"# = عرذ 8 – 2"! فیلکت هک دنامیم یقاب نیاربانب

 هدنامیقاب راک تعاس 16 = گنیلیش 16 = عرذ 5"# نیا .مینک نشور ار )راک تعاس

 هک یعرذ 4 زا هک مینکیم ضرف :دنوشیم لیوحت و هیزجت ریز حرشهب

 ،دنتسه وا خن يهدنهدلیکشت رصانع ینعی ،هدنسیر تباث يهیامرس يهدننایامنزاب
"
 رد ،هوالعب[ ،دنتسه یگدنسیر نیشام ›كالهتسا‹ اب ربارب شا*# و ناتک اب ربارب شا*

*
 ،مالک کی رد ،هریغ و لاغذ ،نهآ ،بوچ ،تسا نازاسنیشام يهدنیامن هک یعرذ "

 و نیشام ماخ داوم "! ،دنتسه وا نیشام يهدننایامنزاب يرصانع رد
#
 هدوزفاون راک "

 هطبار رد و نیا زا سپ هلصافالب ار یگدنسیر نیشام |VII-287| رصانع .]تسا

 زاسنیشام و هدنسیر‹ ودره .مینکیم هبساحم یگدنفابِ زاسنیشام تباث يهیامرس اب

 .دنتسه يدحاو صخش ›یگدنفاب
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|VII-286| رگید رابکی ،سپ: 

 

 ناتک هب عرذ 3 = *" ،دننکیم نیزگیاج ار هدنسیر تباث هیامرس هک یعرذ 4 زا

 رد هک یتباث يهیامرس زا یمهم شخب ،خن رد کنیا .دنوشیم لیوحت و هیزجت

 ،رذب لکش رد اریز ؛درادن ددجم ندشنیزگیاج هب يزاین ،تسا هتفر راکهب شدیلوت

 نیمز هب ناتک ِرگتشک دوخ يوس زا ًامیقتسم ،هریغ و راک ناویح ،هفولع ،دوک

 هباثمهب هچنآ ،دشورفیم وا هک یلوصحم زا شخب نیا رد نیاربانب .ددرگیمزاب

 رد .تسا هریغ و راک رازبا كالهتسا طقف ،دوشیم هبساحم دراو تباث يهیامرس

 ،ار ندشنیزگیاج هب دنمزاین تباث يهیامرس و "! مکتسد ار هدوزفاون راک دیاب اجنیا

 زاسنیشام هدنسیر

 لک

 لوصحم

 هیامرس

 تباث

 راک

 هدوزفاون

 یگدنسیر

 لک فرصم

 لوصحم

 هیامرس

 تباث

 راک

 هدوزفاون

 فرصم

 ،عرذ 6

18 

 ،گنیلیش

18 

 تعاس

 ،عرذ 4

12 

 ،گنیلیش

12 

 تعاس

 6 ،عرذ 2

 ،گنیلیش

 تعاس 6

 =عرذ 2

2 
 تعاس

 ،عرذ 2

6 
 ،گنیلیش

 تعاس 6

*
 عرذ  "

!
 عرذ  "

!
 عرذ  "
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 .مینک هبساحم "# رثکادح

 :سپ

 

 ناتک

 فرصم لباق يزرواشک راک تباث هیامرس لوصحم لک

 9 ،عرذ 3

 9 ،گنیلیش

 راک تعاس

 3 ،عرذ 1

 3 ،گنیلیش

 راک تعاس

 6 ،عرذ 2

 6 ،گنیلیش

 راک تعاس

 6 ،عرذ 2

 6 ،گنیلیش

 راک تعاس

 :دنامیم یقاب هبساحم يارب هچنآ

 ؛ناتکِ رگتشک تباث هیامرس = )راک تعاس 3 ،گنیلیش 3( عرذ 1

#
 ؛یگدنفاب خرچ تباث هیامرس = )راک تعاس 4 ،گنیلیش 4( عرذ 1"

 نیشام رد هک ،لوصحم لک يارب )راک تعاس 3 ،گنیلیش 3( عرذ 1 ،ماجنارس

 .تسا هدیجنگ یگدنسیر

 رسک ،تسا فرصم لباق یگدنسیر نیشام يارب زاسنیشام زا هک ار هچنآ تسخن سپ

 :مینک

 

 نیشام

 یگدنسیر

 يهدوزفاون راک تباث هیامرس لوصحم لک

 راک ِنیشام

 فرصم لباق

 3 ،عرذ 1

 3 ،گنیلیش

 راک تعاس

!
 2 ،عرذ "

 2 ،گنیلیش

 راک تعاس

#
 1 ،عرذ "

 1 ،گنیلیش

 راک تعاس

#
 1 ،عرذ "

 1 ،گنیلیش

 راک تعاس

 شخب هب دیاب هک ناتکِ رگتشک تباث هیامرس ینعی ،يزرواشک نیشام ،نینچمه

  :دوش لیوحت و هیزجت شفرصم لباق
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 نیشام

 يزرواشک

 فرصم لباق راک ِنیشام تباث هیامرس لوصحم لک

 3 ،عرذ 1

 3 ،گنیلیش

 راک تعاس

!
 2 ،عرذ "

 2 ،گنیلیش

 راک تعاس

#
 1 ،عرذ "

 1 ،گنیلیش

 راک تعاس

#
 1 ،عرذ "

 1 ،گنیلیش

 راک تعاس

 

 ،دوشیم لیوحت و هیزجت تالآنیشام هب هک ار لوصحم لک زا یشخب ،رگا نیاربانب

 نیشام يارب عرذ 1 ،یگدنفاب خرچ يارب عرذ 2 هاگنآ ،میریگب رظن رد هتفرمهیور

 12 ،گنیلیش 12( عرذ 4 عومجم رد ،يزرواشک نیشام يارب عرذ 1 و یگدنسیر

 راکنیشام يارب ،عرذ 4 نیا زا .تسا )هچراپ عرذ 12 ِلوصحم لک "# ای راک تعاس

 یگدنسیر نیشام هب لوغشم راکنیشام يارب ،عرذ "! یگدنفاب خرچ هب لوغشم
#
 و "

 هتفرمهیور ینعی ،"# زین يزرواشک نیشام هب لوغشم راکنیشام يارب
#
 لباق عرذ 1"

 ،یگدنفاب خرچ تباث هیامرس يارب "* ینعی ،عرذ 2"! دنامیم یقاب .دنافرصم
!
 يارب "

 8 = گنیلیش 8 =( عرذ 2"! = "$ = يزرواشک نیشام يارب "! و یگدنسیر نیشام

 دیاب هک دهدیم لیکشت ار زاسنیشام ِتباث يهیامرس رادقم نیا .)راک تعاس

 زا ؟دوشیم لیوحت و هیزجت زیچ هچ هب تباث يهیامرس نیا ،کنیا .دوش نیزگیاج

 زا یشخب هب رگید يوس زا اما .هریغ و همست ،بوچ ،نهآ ،شماخ داوم هب وسکی

 نآ هب نتخاسنیشام يارب هک ،)تسا هتخاس شدوخ ًالامتحا هک( يراک ِنیشام

 يهیامرس نیا "! ماخ داوم هک مینک ضرف .دباییم كالهتسا زین نآ و تسا دنمزاین

 .میزادرپیم ًادعب يرخآ "# نیا هب .ار شا"# زاسنیشام ِنیشام و دهدب لیکشت ار تباث
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!
 زا "! لماش |VII-288| نهآ و بوچ يارب "

!
*! = عرذ "$ = عرذ 2"! ای عرذ 2"

( 

%# = "! ،سپ .تسا )$ = "# ،نآ زا .دنتسه عرذ
 .عرذ )

 هدوزفاون راک و "# تالآنیشام اجنیا رد هک مینک ضرف بیترت نیا هب
!
 يزیچ اریز( "

 زا "! تروصنیا رد ،دشاب )دوشیمن ماخ داوم فرص
#%
 نآ "# و ار هدوزفاون راک عرذ )

%# هرابود تالآنیشام مهس نیاربانب .دننکیم نیزگیاج ار تالآنیشام
 .دوشیم عرذ &!

 طقف یجارختسا تعنص ،مالک کی رد ای ،بوچ و نهآ ناگدننکدیلوت تباث هیامرس

 یمومع روطهب اجنیا رد ار اهنآ ام هک تسا دیلوت ياهرازفاراک زا بکرم

 .ماخ داوم هن و ،میاهدیمان تالآنیشام

$ نیاربانب
 .تسا زاسنیشام ِنیشام يارب عرذ )

#%
 هک یتالآنیشام يارب عرذ &!

*! سپ .دننکیم فرصم بوچ و نهآ ناگدننکدیلوت
!& + #%

!& = *+
!& = #"

 نیا .عرذ 1&!

 .دزادرپب زاسنیشام دیاب هک تسا يرادقم

*! .تالآنیشام
 زین رادقم نیا اما .دنتسه زاسنیشام ِنیشام نیزگیاج عرذ &!

 نآ ینعی ،)هریغ و بوچ ،نهآ( ماخ داوم هب دوشیم لیوحت و هیزجت دوخ يهبونهب

 راک و ،هدش هدافتسا زاسنیشامِ نیشام نتخاس يارب هک تالآنیشام زا یشخب

 دنامیم یقاب هدوزفاون راک يارب ،دشاب "# ربارب رصنع ره رگا ،بیترت نیا هب .هدوزفاون

$
%# دنامیم یقاب و ،عرذ &!

ِ نیشام ِتباث يهیامرس دیاب هچنآ يارب عرذ &!

$ ینعی ،دنک نیزگیاج ار زاسنیشام
$ و ماخ داوم يارب عرذ &!

 يارب عرذ &!

 دروم ماخ داوم نیا هب ندادلکش يارب هک ینیشام یشزرا ءازجا ندرکنیزگیاج

%# هتفرمهیور( تسا هتفرگ رارق هدافتسا
 .)عرذ &!
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%# رگید يوس زا
 نیزگیاج ار بوچ و نهآ يهدننکدیلوت تالآنیشام هک یعرذ &!

 لیوحت و هیزجت هدوزفاون راک و تالآنیشام ،ماخ داوم هب دوخ يهبونهب ،دننکیم

-, = نیاربانب ،"# = هدوزفاون راک .دنوشیم
./×'

 = #%
 طوبرم تباث يهیامرس و عرذ #$

!" هب دوشیم لیوحت و هیزجت شخب نیا هب
%# نآ زا ،عرذ #$

%# و ماخ داوم يارب #$
 هک #$

 .دننکیم ناربج ار نیشام كالهتسا

 ندرکنیزگیاج يارب و تباث هیامرس هباثمهب زاسنیشام تسد رد بیترت نیا هب

$ دننامیم یقاب تالآنیشام كالهتسا
 ِنیشام كالهتسا نآ اب هک ،عرذ &!

%# و دنکیم ناربج ار شزاسنیشام
 نهآ يهدننکدیلوت تالآنیشام كالهتسا يارب #$

 .دنوش نیزگیاج دیاب هک بوچ و

 ِنیشام رد هک( ماخ داوم يارب ار عرذ &!$ دوخ تباث يهیامرس زا دوب ریزگان وا هوالعب

%# و )دناهدیجنگ زاسنیشام
 تالآنیشام رد هدیجنگ ماخ داوم يارب ار عرذ #$

 راک هب "! تسیابیم رادقم نیا زا هرابود .دنک ناربج ،بوچ و نهآ يهدننکدیلوت

%# زا ینعی .دنوش لیوحت و هیزجت هدشکلهتسم تالآنیشام هب "# و هدوزفاون
$# + !*

$# 

= *+
 اب ربارب ،#$

.-!"
1,
-VII| ماخ داوم نیا زا .دنوش تخادرپ راک يارب شا"! دیاب ،

"#"# دیاب هرابود |289
"#"# نیا هجیتن رد .دنوش نیزگیاج تالآنیشام يارب #$

 عرذ #$

 .دندرگیمرب زاسنیشام هب هرابود

$ :تسا هدنام یقاب زاسنیشام تسد رد کنیا
 نتخاسنیزگیاج يارب عرذ &!

%# ،زاسنیشام ِنیشام كالهتسا
 و بوچ يهدننکدیلوت تالآنیشام كالهتسا يارب #$
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"#"# و نهآ
 نیزگیاج دیاب هک هریغ و نهآ ،تالآنیشام رد ماخ داوم ِیشزرا ءزج #$

 .دنوش

 ياهرسک هب و داد همادا هبساحم هب هیاهنلاریغ یلا ناوتیم بیترت نیمه هب و

 .دوش نشور یمامت هب هچراپ عرذ 12 فیلکت هکنآیب ،دیسر رتکچوک و کچوک

 .مینک هصالخ ار نامینونکات شهوژپ ریس

 راک نیب ینوگانوگ ياهتبسن دیلوت نوگانوگ ياهرهپس رد هک میتفگ تسخن

 ،هتفای صیصخت دزمتسد هب هک ار يریغتم يهیامرس ،نآ زا یشخب هک( هدوزفاون

 و )دزاسیم ار هدشنتخادرپ دازام راک ای ،دوس رگید شخب و دنکیم نیزگیاج

 کی میناوتیم ام اما .دراد دوجو ،دوش هدوزفا نآ رب دیاب راک نیا هک یتباث يهیامرس

 و »فلا« ›اب ربارب اجهمه‹ ار هدوزفاون راک ًالثم ،میریگب ضرف ار نیگنایم تبسن

 هب یمود تبسن مینک ضرف ای ،میریگب »ب« ›اب ربارب اجهمه‹ ار تباث يهیامرس

 : "# = 2:1 تبسن ›اجهمه‹ نیگنایم روطهب یلوا
!
 هیامرس يازجا يهطبار رگا .دشاب "

 راک دیلوت نیعم رهپس ره رد هک تسانعم نیدب ،دشاب نینچ دیلوت رهپس ره رد

 اریز ،درخب ار دوخ لوصحم "# طقف هشیمه )هتفرمهیور دوس و دزمراک( هدوزفاون

 لیکشت ار لوصحم رد هتفایققحت راک نامز لک "# طقف هتفرمهیور دوس و دزمراک

 يهیامرس و دنراد قلعت رادهیامرس هب زین لوصحم يهدنامیقاب "! هتبلا .دنهدیم

 يهیامرس دیاب ،دهد همادا ار دیلوت دهاوخب وا رگا اما .دننکیم نیزگیاج ار شتباث

 .دنک لدب تباث يهیامرس هب هرابود ار لوصحم "! نیا و دنک نیزگیاج ار شتباث

 .دشورفب ار "! نیا دیاب وا راک نیا يارب
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 دزمراک و دوس عومجم يهلیسوهب دناوتیم هک ار لوصحم زا "# ؟یسک هچ هب اما

 ای راکهنازور 1 اب ربارب رادقم ود نیا عومجم رگا .میاهدرک رسکً البق دوش يرادیرخ

 ،تسا تباث هیامرس = ششزرا هک لوصحم زا یشخب هاگنآ ،دشاب تعاس 12

 ]مود شخب[ "# هک مینکیم ضرف نیاربانب .تسا تعاس 24 ای راکهنازور 2 فرعم

 لوصحم رخآ "# و رگید دیلوت يهخاش کی رد دزمراک و دوس يهلیسوهب لوصحم

 يرادیرخ موس دیلوت يهخاش کی رد دزمراک و دوس يهلیسوهب دوخ يهبونهب زین

 دوس و دزمراک اب طقف ار I لوصحم تباث يهیامرس ام بیترت نیا هب اما .دوش

 نیا زا مهنآ ،هدوزفاون راک يازِا رد ینعی ،میاهدرک هلدابم ›دیلوت فلتخم ياهرهپس‹

 هب I ِلوصحم رد ار III ِلوصحم و II ِلوصحم يهدوزفاون راک لک هک هار

 رد هچ ،دناهدیجنگ III و II تالوصحم رد هک يراکهنازور 6 زا .میاهدناسر فرصم

 هدشن يرادیرخ ای نیزگیاج يرادقم چیه ،دوجومشیپاشیپ راک رد هچ و هدوزفاون راک

 رد .III و II لوصحم رد هن و تسا هدیجنگ I ِلوصحم رد هک يراک هن ،تسا

 راک لک اب هک مینک راداو ار رگید تالوصحم ناگدننکدیلوت هک میدش ریزگان هجیتن

 کی رد میدوب روبجم ماجنارس و .دنرخب ار III و II تالوصحم ،ناشهدوزفاون

 هیامرس لک يهزادنا هب دیاب نآ رد هدوزفاون راک هک مینک فقوت x ِلوصحم
 هک شدوخ ِتباث يهیامرس اما ؛دوبیم گرزب نیشیپ تالوصحم يهمه ياهتباث

 .دنامیم ياجرب شورف لباقریغ ،دوب ›شاهدوزفاون راک زا‹ رتگرزب "! لاونم نیمه رب

 .دشیمن اجباج ياهرذ و دنامیم یقاب شیاجرس لضعم هجیتن رد

 :دوب دوخ ياج رس شسرپ نامه ،I ِلوصحم دننام تسرد ،زین x ِلوصحم دروم رد

 یسک هچ هب تسا تباث يهیامرس يهدننکنیزگیاج هک لوصحم زا شخب نآ
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 ،لوصحم يهدوزفاون راک "# تسا رارق ایآ ،ای ؟دوشیم هتخورف
#
 ،هدوزفاون يهزات راک "

 "# = "" :ینعی ؟دنک نیزگیاج ار لوصحم رد هدیجنگ دوجومشیپاشیپ راک "! يهوالعب

 ؟دشاب

 و II ِلوصحم هب I ِلوصحم زا لضعم ندرکلوکوم هک دش راکشآ بیترت نیا هب

 ياهدوه چیه ،الاک فرِص يهلدابم یجنایم هب لضعم لح ،مالک کی رد ای ،هریغ

 .درادن

|VII-290| میدرک حرط يرگید يهویش هب ار شسرپ نیاربانب. 

 هک دشاب یلوصحم راک تعاس 36 = گنیلیش 36 = هچراپ عرذ 12 میدرک ضرف

 دازام راک و مزال راک( تسا هدیجنگ هدنفاب راکهنازور 1 ای راک تعاس 12 نآ رد

 يهیامرس شزرا فرعم ،نآ "! اما ،)دزمراک و دوس عومجم يواسم ینعی ،هتفرمهیور

 زیهرپ يارب نینچمه .تسا هچراپ رد هدیجنگ ،هریغ و تالآنیشام ،خن انامه ،تباث

 هچراپ هک میدرک ضرف ،طساو و ینایم ياهدتس و داد ياههاگزیرگ هب ندربهانپ زا

 يارب یماخ يهدام ًالثم و هدش دیلوت يدرف فرصم يارب طقف هک تسا یلوصحم

 هک میدرک ضرف بیترت نیا هب .تسین ياهزات لوصحم ›دیلوت دنیآرف‹ رد ندشدراو

 تخادرپ دوس و دزمراک يهلیسوهب دیاب طقف ›شیاهب‹ هک تسا یلوصحم هچراپ نیا

 دنور ندرکهداس يارب ماجنارس و .دوش هلدابم دمآرد يازِا رد طقف ینعی ،دوش

 ،دباین یسیدرگد هیامرس هب هرابود ،دوس زا یشخب چیه هک میتفرگ ضرف ،لالدتسا

 .دوش جرخ دمآرد هباثمهب دوس لک هکلب
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 راک تعاس 12 = لوصحم لوا "# ینعی ،›هچراپ‹ عرذ 4 نیلوا هب هکییاج ات

 و دزمراک هب اهنیا .دوشیم لح تعرسهب لکشم ،تسا طوبرم هدنفاب يهدوزفاون

 شزرا ›رادقم‹ اب تسا ربارب ناششزرا ›رادقم‹ ؛دنوشیم لیوحت و هیزجت دوس

 شنارگراک و واِ دوخ يوس زا اهنآ ،رگید ترابعهب .هدنفاب دزمراک و دوس عومجم

 و دوس رگا اریز .تسا عطاق و یعطق عرذ 4 يارب لحهار نیا .دنوشیم فرصم

 راک نیا ،دنوش فرصم يرگید لوصحم ›بلاق‹ رد هکلب ،هچراپ ›بلاق‹ رد هن دزمراک

 فرصم لباق شخب ،رگید لوصحم ناگدننکدیلوت هک تسا نکمم لیلد نیا هب طقف

 فرصم ناشدوخ لوصحم ›بلاق‹ رد هن و هچراپ ›بلاق‹ رد ار دوخ لوصحم

 هس اما ،ار شعرذ کی طقف هچراپ عرذ 4 زا هچراپ يهدنفابِ دوخ رگا ًالثم .دننکیم

 عرذ 4 شزرا ناکامک ،دنک فرصم هلوح و نان ،تشوگ ›بلاق‹ رد ار شرگید عرذ

 *" وا هک توافت نیا اب طقف ،تسا هدش فرصم هچراپ يهدنفاب ِدوخ يهلیسوهب هچراپ

 نیا ناگدننکدیلوت هکیلاح رد ،دنکیم فرصم رگید ياهالاک لکش رد ار شزرا نیا

 اهنآ ِدوس و دزمراک هباثمهب هک ار ياهلوح ،نان ،تشوگ رگید فرصم لباق ياهالاک

 نیا رسارس رد و ،اجنیا رد{ .دناهدرک فرصم هچراپ لکش رد ،تسا هدش فرصم

 هب انب ً›ایناث‹ و دوریم شورف هب ›ًالوا‹ الاک هک تسا نیا رب ضرف ًاعبط ،شهوژپ

 }.دوشیم هتخورف ششزرا

 8 لکش رد نونکا هدنفاب تباث يهیامرس .دوشیم حرط یقیقح لکشم کنیا اما

 ار دیلوت دهاوخب وا رگا ؛دراد دوجو گنیلیش 24 = راک تعاس 24 = هچراپ عرذ

 2 نیا اب و دنک لدب دنوپ 2 هب ،لوپ هب ار هچراپ عرذ 8 نیا دیاب ،دهد همادا ناکامک
 اهنآ زا شتباث يهیامرس هک درخب ار رازاب رد دوجوم و هدشدیلوت هزات ییالاک دنوپ
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 رد ار شتالآنیشام وا هک مینکیم ضرف هلئسم ندشهداس يارب .تسا هدش بیکرت

 زا هنازور تسا یفاک هکلب ،دنکیمن دیدجت و ضیوعت هلاسکی ینامز يهلصاف

 اب هک دنک نیزگیاجً امیقتسم ار تالآنیشام زا شخب نآ ،شلوصحم شورف قیرط

 زا یشخب دیاب وا .تسا ربارب تالآنیشام شزرا يهتفر تسد زا هنازور ِشخب

 يهلیسوهب ،تسا نآ رد هتفرراکهب ِتباث يهیامرس شزرا اب ربارب هک ار لوصحم

 يوس زا .دنک نیزگیاج راک ینیع طیارش يهلیسوهب ای تباث يهیامرس نیا رصانع

 يرگید دیلوت رهپس دراو دیلوت طیارش هباثمهب ،هچراپ ینعی ،وا لوصحم ،رگید

 قیرطنیا زا طقف وا نیاربانب .دسریم ›یصخش ای‹ يدرف فرصم هب هکلب ،دوشیمن

 دنک نیزگیاج تسوا تباث يهیامرس يهدنیامن هک ار شلوصحم زا یشخب دناوتیم

 رگید ناگدننکدیلوت لوصحم زا یشزرا یئزج يازِا رد ای دمآرد يازِا رد ارنآ هک

 راک هب ،نیاربانب و ،دوس و دزمراک هب ،دوخ يهبونهب زین ءزج نآ هک ،دنک هلدابم

 شتسرد لکش رد هلئسم تروص بیترت نیا هب .دوشیم لیوحت و هیزجت هدوزفاون

 لح لباق یطیارش هچ تحت هلئسم نیا هک تسا نیا طقف شسرپ .دوشیم حرط

 ؟تسا

 ياهزادنا ات کنیا ،دمآ شیپ نامدرکیور نیتسخن رد هک ییاهيراوشد زا یکی

 رب انب و ،"# = هدوزفاون راک ،دیلوت ياهرهپس زا کیره رد دنچره .تسا هدش فرطرب

 نیا بیترت نیا هب اما ،تسا "! = تباث يهیامرس ،ام ضرف
#
 عومجم ای هدوزفاون راک "

 هنوگنامه ،اجنیا رد ام اریز ؛اهدمآرد و اهدزمراک ›شزرا عومجم ای‹( دمآرد ِشزرا

 ،دوشیم لدب هیامرس هب هرابود هک دوس زا شخب نآ زا ،دش هراشا زین رتشیپ هک

 فرصم لباق تعنص زا ییاههخاش تالوصحم رد طقف )میاهدرک یشوپمشچ و عازتنا

 رگید ياههخاش تالوصحم .دننکیم دیلوت يدرف فرصم يارب ًامیقتسم هک تسا
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 فرصم رد دنناوتیم طقف و دنوش فرصم هیامرس هباثمهب دنناوتیم طقف تعنص

 .دنوش دراو یتعنص

|VII-291| گنیلیش 24 ،تعاس 24 =( عرذ 8 قیرط زا هک تباث يهیامرس( 

 داوم *" مینک ضرف .تالآنیشام و )ماخ داوم( خن زا تسا بکرم ،دوشیم یگدنیامن

 دننام رگید یکمک داوم يهمه دنناوتیم ماخ داوم ناونع ریز( .تالآنیشام *# و ماخ

 ار اهنآ تسا رتهب لالدتسا یگداس يارب اما ،دنیآ رامشهب زین هریغ و لاغذ ،نغور

 18 ای گنیلیش 18 خن يهنیزه هک مینکیم ضرف نینچمه .)میراذگب رانک ًالماک

 .دشاب عرذ 2 = راک تعاس 6 = گنیلیش 6 تالآنیشام ؛عرذ 6 = راک تعاس

 تالآنیشام ،عرذ 2 يازِا رد و خن ،عرذ 6 يازِا رد ،شعرذ 8 اب هدنفاب رگا نیاربانب

 و هدنسیر تباث يهیامرس طقف هن شایعرذ8 تباث يهیامرس اب تروصنآ رد ،درخب

 يهخاش نیا رد‹ هدوزفاون راک يازِاهبام هکلب ،ار یگدنفاب خرچ يهدنزاس رادهناخراک

 نوچمه هک هچنآ زا یشخب ،بیترت نیا هب .تسا هدرک نیمأت زین ار ›دیلوت

 یگدنفاب نیشام يهدنزاس و هدنسیر دزن ،دوشیم رادیدپ هدنفاب تباث يهیامرس

 هب هکلب ،هیامرس هب هن ،نانیا دزن ،ورنیمه زا و دنکیم هولج هدوزفاون راک هباثمهب

 .دوشیم لیوحت و هیزجت دمآرد

 دوس انامه ،هدوزفاون راک = هک( ار عرذ 2 = شا"# ،هچراپ عرذ 6 زا دناوتیم هدنسیر

 و نیزگیاج وا يارب هدنامیقاب عرذ 4 اما .دنک فرصم دوخ )تسا دزمراک و

 1 و ناتک يارب عرذ 3 ،ضرف رب انب ،ینعی .دناتالآنیشام و ناتک يهدننکناربج

 2 زا دناوتیم زاسنیشام .دزادرپب ناکامک دیاب ار غلبم نیا .تالآنیشام يارب عرذ
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 و نیزگیاج طقف وا يارب هدنامیقاب "* اما ؛دنک فرصم دوخ ار شعرذ "! ،عرذ

 دنتسه ینیشام نتخاس يارب ماخ داوم ،مالک کی رد و ،بوچ و نهآ يهدننکناربج

 "* زا ،ضرف رب انب ،ینعی .دنوشیم هتسب راکهب ›هدنفاب و هدنسیر‹ تالآنیشام رد هک

 .اهنیشام يارب عرذ "#  و ماخ داوم عرذ 1 ،عرذ

 ›عرذ‹ ]2[ )2 ؛هدنفاب يارب عرذ 4 )1 :میاهدرک فرصم عرذ 12 نونکات نیاربانب

 هتفرمهیور ؛زاسنیشام يارب "! )3 ؛هدنسیر يارب
!
 .5"# يهبساحم دنامیم یقاب .6"

 :دنوشیم لیوحت و هیزجت ریز حرش هب 5"# نیا

 ار ›شعرذ‹ 1 و ناتک يارب ار ›شعرذ‹ 3 ،عرذ 4 شزرا ناربج يارب دیاب هدنسیر

 .دنک فرصم تالآنیشام يارب

 يارب "# و هریغ و نهآ يارب ›شعرذ‹ 1 عرذ "* شزرا ناربج يارب دیاب زاسنیشام

 .دنک فرصم )دنیآیم راکهب نیشام نتخاس رد واِ دوخ يوس زا هک( یتالآنیشام

 رگتشک دزن .دنوشیم تخادرپ ناتک رگتشک هب هدنسیر بناج زا ،ناتک يارب عرذ 3
 دوک ،رذب ینعی( شتباث يهیامرس زا شخب کی هک دراد دوجو یگژیودوخ نیا ناتک

 هب )دنادرگیمزاب نیمزِ دوخ هب هرابود وا هک نیمز تالوصحم ،مالک کی رد ،هریغ و

 وا هک یلوصحم زا هک درادن یترورض ینعی ،دنوشیمن شدرگ دراو يورچیه

 تسا هدوزفاون راک يهدننکنایب ًافرص ساسا رد لوصحم نیا ؛دنوش رسک ،دشورفیم

 نآ زا ریغ ،هتبلا( دوشیم لیوحت و هیزجت دوس و دزمراک هبً افرص هجیتن رد و

 يهویشهب نیاربانب .)تسا هریغ و یعونصم دوک ،تالآنیشام نیزگیاج هک یشخب

 زا عرذ 1 تروصنیا رد ،تسا هدوزفاون راک ،لک لوصحم "# هک مینک ضرف ینونکات
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 ضرف هتشذگ دننام ،هدنامیقاب عرذ 2 يارب .دنریگیم رارق هلوقم نیا تحت عرذ 3

 ینعی ،دشاب تالآنیشام يارب *# هک مینک
!
 زین هیقب *% لباقم رد .›عرذ 2 زا‹ عرذ *

 يهیامرس ناتک رگتشک لوصحم زا شخب نیا رد اریز ،دوب دنهاوخ هدوزفاون راک

 ناتک رگتشک دزن هجیتن رد .دشاب هدرک رسک رتشیپ وا زا هک تسین هدیجنگ یتباث
!
 دیاب هک تسا عرذ *! دنامیم یقاب هچنآ .دنوشیم دوس و دزمراک فرص عرذ 2*

 2*! ،میدرکیم فرصم دیاب هک یعرذ 5"# زا نیاربانب( .دنک ناربج ار تالآنیشام

+# = 2%(( )شعرذ
#!2 = %

#!2 - *
 ناتک رگتشک دیاب ار رخآ عرذ *! نیا ).عرذ 5!#

 .دنک فرص تالآنیشام دیرخ يارب

 1 ،یگدنفاب خرچ تباث يهیامرس رد وا :تسا نینچ کنیا زاسنیشام باسحتروص

 زاسنیشام ِنیشام كالهتسا يارب عرذ "# ؛تسا هدرک جرخ هریغ و نهآ يارب ار عرذ

 .یگدنفاب خرچ دیلوت رد

 رد ناتک رگتشک و یگدنسیر نیشام عرذ 1 يازِا رد هدنسیر ،زاسنیشام زا ،هوالعب

 نیا زا دیاب زاسنیشام .درخیم يزرواشک تالآنیشام ،عرذ *! يازِا
%
 ،عرذ *

#
 ار شا"

 و یگدنسیر نیشام دیلوت يارب تباث يهیامرس فرص ار شا"! و هدوزفاون راک فرص

$# = *% اما .دنک يزرواشک تالآنیشام
 |VII-292| زاسنیشام هجیتن رد .تسا !#

% زونه
!# اریز ،دراد رایتخا رد ندرکفرصم يارب !#

 يهیامرس فرص ار عرذ 1 ای !#

 یقاب .دوشیم مک عرذ !# ،هدشنفرصم زونه ِعرذ 2%( زا نیاربانب( .تسا هدرک تباث

*# دنامیم
 ).عرذ 2"# ای ،2%! ای عرذ %
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 صیصخت هریغ و بوچ ،نهآ ،ماخ داوم هب دیاب ار شا*" عرذ رادقم نیا زا زاسنیشام

 .دزادرپب شدوخ هب زاسنیشام ِنیشام ندرکنیزگیاج يارب ار شا*# ،دهد

 :تسا نینچ کنیا باسحتروص لک ،بیترت نیا هب

 

 عرذ "# ،ماخ داوم عرذ 1 :یگدنفاب خرچ يارب

 .شدوخ ِتالآنیشام كالهتسا يارب

 :يزرواشک تالآنیشام و یگدنسیر نیشام يارب
"
 ،ماخ داوم عرذ *

#
 كالهتسا يارب عرذ *

 .شدوخ ِتالآنیشام

 "# + *# ؛ماخ داوم يارب عرذ 1*" = هجیتن رد

 .شدوخ ِتالآنیشام كالهتسا يارب

 

 اب ربارب یبوچ و نهآ ،بوچ و نهآ رادهناخراک زا ،عرذ *& ای عرذ 1*" نیا ،هجیتن رد

#! .دنرخیم شزرا ›رادقم‹ نیمه
 .›دوشیم حرط‹ اجنیا رد هزات یشسرپ ،اما .*& = !#

 تالوصحم رد ،تباث يهیامرس زا شخب نیا ینعی ،ماخ داوم ،ناتک رگتشک دزن

 اجنآ رد .دناهدش رسک شیپاشیپ اهنآ اریز ،دنوشیمن دراو شاهدشهتخورف

 لیوحت و هیزجت تالآنیشام و هدوزفاون راک هب ار لوصحم لک تسیابیم

 "# = تالآنیشام و لوصحم "! = هدوزفاون راک اجنیا رد هک مینک ضرف .میدرکیم

*# تروصنیا رد ،دشاب
& نینچمه .دنافرصم لباق !#

 تباث يهیامرس هباثمهب مه !#

 .ددرگیمرب زاسنیشام هب !#& نیا .دنامیم یقاب تالآنیشام يارب
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 كالهتسا يارب دیاب زاسنیشام هک عرذ "# + *# زا تسا بکرم عرذ 12 يهیقب

& و ،دزادرپب شدوخ تالآنیشام
 يارب بوچ و نهآ رادهناخراک هک یعرذ !#

& :ینعی .تسا هدنادرگزاب وا هب تالآنیشام
#!="#!+ *

 و نهآ رادهناخراک زا ."#+*#=!#

*# هتفرمهیور( .تسا هدش هدنادرگزاب !#& ًاقیقد مه بوچ
#! = !#!1 = #%1( 

 تالآنیشام دننام ًاقیقد دیاب زین بوچ و نهآ رادهناخراک ياهرازفاراک و تالآنیشام

& نیا زا نیاربانب .دنوش يرادیرخ زاسنیشام زا ناتک رگتشک و هدنسیر ،هدنفاب
#! 

" ،عرذ
 نیا .تسا هدوزفاون راک "# = !#

"
 .دنوش فرصم دنناوتیم ناکامک زین عرذ !#

( يهیقب
* شقیقد رادقم هتبلا( !#

! و !# "⁄
 يرییغت تقد زا دح نیا تیاعر اما ،تسا !#

 ربت رد هک دنتسه یتباث يهیامرس يهدنیامن )دنکیمن داجیا هیضق لصا رد

 و بوچ ،ماخ نهآ اب ربارب شا*" ،دناهدیجنگ نهآ يهدننکدیلوت نیشام و نکشمزیه

*# زا( .تالآنیشام كالهتسا = شا*# و هریغ
!# دنامیم یقاب عرذ !#

 = عرذ 1 ای عرذ !#

 زاسنیشام ِنیشام ناربج يارب عرذ *# ،عرذ 1 زا ینعی )گنیلیش 3 = راک تعاس 3

 .هریغ و نهآ ،بوچ يارب عرذ *"  و

" + !#& = عرذ *# + عرذ !#& زاسنیشامِ نیشام كالهتسا يارب بیترت نیا هب
#! = #+

#! 

 يازجا هب نهآ و بوچ يارب عرذ *" يهرابود لیوحت و هیزجت رگید يوس زا .عرذ

 و ددرگیمرب زاسنیشام هب هرابود ،نآ زا یشخب و تسا هدوهیب ًالماک شایشزرا

 يرصتخم هشیمه لاحرهب .بوچ و نهآ رادهناخراک هب |VII-293| رگید شخب
 .دوریم شیپ هیاهنلاریغیلا هبساحم دنور و دنامیم یقاب

  



184 
 

 .دیلوت رازبا ناگدننکدیلوت نیب هیامرس اب هیامرس يهلدابم )ج[

 ]هدوزفاونْ هنالاس ِراک لوصحم و راک يهنالاس لوصحم

 

 .میریگب رظنرد شایلعف عضو و ضرف رب انب ار عوضوم کنیا

+# اب ربارب یشزرا دیاب دوخ زاسنیشام
( ای !#

 تالآنیشام رد ار هچراپ عرذ %

 ای *" .دنک نیشناج هدشکلهتسم
(
 زا يرادقم نینچ رد نهآ و بوچ يهدنیامن عرذ !#

 و نهآ رادهناخراک هب شماخ داوم ناربج يارب ار هچراپ نیا زاسنیشام .دناشزرا

)# .تسا هداد بوچ
 .مینکیم یقلت هدنامیقاب هباثمهب ار عرذ 1!#& ای !#

)
 ربارب دنکیم ظفح كالهتسا ناربج يارب و هدنامیقاب هباثمهب زاسنیشام هک یعرذ %

(# اب
(# = گنیلیش %

 .تسا راک تعاس 2!# ای گنیلیش 2!# ای 2%" ینعی ،راک تعاس %

 ریزگان وا دوخ نیاربانب ؛دنک لوبق هچراپ دناوتیمن زاسنیشام ،شزرا نیا يازِا رد

 ناربج ار شتالآنیشام كالهتسا ،هدمآتسدب گنیلیش 2!# اب ات دشورفب ارنآ تسا

 اما .دنک دیلوت ار هزات ِنیشام يهدننکدیلوت ياهنیشام دناوتب ات ،مالک کی رد و ،دنک

 نهآ زا ریغ( ؟رگید تالوصحم ناگدننکدیلوت هب ؟دشورفب یسک هچ هب دیاب ار اهنیا

 ،دننک فرصم هچراپ لوصحم زا دنتسناوتیم هچنآ ناگدننکدیلوت نیا اما )؟بوچ و

 زا ریغ( تسا هلدابم لباق رگید تالوصحم يازِا رد زونه هچنآ .دناهدرک فرصم

 و هیزجت نآ هب هیامرس نیا هک يراک ای ،تسا هدیجنگ ناشتباث هیامرس رد هچنآ

 لیکشت ار هدنفاب دوس و دزمراک هک تسا ›ياهچراپ‹ عرذ 4 طقف )دوشیم لیوحت

 دزم تسا رارق هکنیا ای .تسا هدش هبساحم دراو ًالبق شخب نیا اما .دنهدیم

 وا تالوصحم رب راک هک ار هچنآ يهمه ًالبق اما ؟دزادرپب هچراپ اب ار نارگراک
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 رسک شیپاشیپ ار تسا فرصم لباق هچراپ بلاق رد هچنآ يهمه و تسا هدوزفاون

 .میاهدرک

 :میهد شیامن يرگید لکش رد ار عوضوم هکنیا يارب

 يارب هدنفاب

 نتخاس نیزگیاج

 دراد زاین تالآنیشام

 :هب

 راک تعاس 6 = گنیلیش 6 = عرذ 2 =

 نیمه يارب هدنسیر

 فده
 راک تعاس 3 = گنیلیش 3 = 1 =

 يارب هبنپ رگتشک

 فده نیمه
 راک تعاس 1!# = گنیلیش 1!# = *! =

 و نهآ يهدننکدیلوت

 نیمه يارب بوچ

 فده

 راک تعاس 1*" = گنیلیش 1*" = !#& =

 

# نیا زا
 "! ،راک و ماخ داوم هب شا"! ،)راک تعاس 12*# = گنیلیش 12*# =( عرذ 4!#

 :دنوشیم فرصم ریز حرشهب عرذ "* سپ .›دنراد صاصتخا‹ تباث هیامرس هب
#
"% 

)" = %"# + 1"# = )دزمراک و دوس( راک يارب
#+$1. 
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 ،نآ زا .راک تعاس 12 = گنیلیش 12 = عرذ 4 :میئوگب ،هبساحم ندشهداس يارب

 .عرذ 1"# = عرذ "* = "# )دزمراک و دوس( راک يارب

 ،ماخ داوم يارب *" نآ زا .2"! تباث هیامرس يارب دنامیم یقاب
#
 كالهتسا يارب *

!" = "$ = 2"! .تالآنیشام
 .›عرذ‹ !#$ = *# ،نآ زا .!#

$ نیا
 تسد يور هک تسا يزیچنآ يهمه ،تالآنیشام كالهتسا يارب عرذ !#

*! اریز .دنامیم زاسنیشام
 يهدننکدیلوت هب ماخ داوم يارب رادهیامرس ار عرذ 2 ای !#

 .دهدیم بوچ و نهآ

|VII-294| ندرگ رب ار تالآنیشامِ راب رگید راب تسین تسرد ،کنیا 

 ناربج يارب اهنآ هچنآ يهمه اریز ،میراذگب بوچ و نهآ ناگدننکدیلوت

& ینعی ،دنراد زاین تالآنیشام
 دوجوم زاسنیشام باسحتروص رد شیپاشیپ ،عرذ !#

 .تسا

 زاسنیشام رتفد رد ،دنراد زاین بوچ و نهآ دیلوت يارب اهنآ هک یتالآنیشام لک

 يارب رخآ عرذ ود نیا .دوش هبساحم دراو رابود دناوتیمن و تسا دوجوم شیپاشیپ

 لیوحت و هیزجت راک هبً افرص نیاربانب )تسا هدنام یقاب 2!#$ زا هچنآ( بوچ و نهآ

 .دنوش فرصم هچراپ بلاق رد دنناوتیمن ماخ داوم اریز ،دنوشیم

$ ،دنامیم یقاب هچنآ لک
 هتفرراکهبِ تالآنیشام كالهتسا يارب عرذ "! ای عرذ !#

 .تسا زاسنیشام دزن
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 تباث يهیامرس شخب هک تسا هدش لح قیرطنیا زا ياهزادنا ات لضعم لک
 و هیزجت تالآنیشام هب هن و هدوزفاون راک هب هن دوخيدوخهب هک هبنپ رگتشک

 ›دنیآرف‹ رد و هدش رسک شیپاشیپ هکلب ،دوشیمن شدرگ دراوً الصا ،دوشیم لیوحت

 لاحرد لوصحم لک ،زین تالآنیشام رسک اب ینعی ،دوشیم نیزگیاج وا ِدوخ دیلوت
 بلاق رد دناوتیم نیاربانب و دوشیم لیوحت و هیزجت دوس و دزم هب ششدرگ
 .دوب هلئسم لحهار زا یشخب نیا .دیآرد فرصم هب هچراپ

 تباث يهیامرس ماقم رد دیلوت رهپس کی رد هچنآ هکنیا زا دوب ترابع رگید شخب

 نامه یط رد هدوزفاون يهزات راک نوچمه دیلوت رگید ياهرهپس رد ،دوشیم رادیدپ

 تباث يهیامرس نوچمه هدنفاب تسد رد هچنآ زا یگرزب شخب .دنکیم هولج لاس

 و نهآ ناگدننکدیلوت و ناتک رگتشک ،زاسنیشام ،هدنسیر دمآرد هب ،دوشیم هدید

 رطاخهب اجنیا رد هک ،نارگید و لاغذ نداعم ناگدننکجارختسا هتبلا و( بوچ

 هتکن نیا( .دوشیم لیوحت و هیزجت )میاهدرک یشوپمشچ اهنآ زا هبساحم یگداس

 مه اب ار یگدنفاب و یگدنسیر راک يدحاو رادهناخراک رگا هک تسا یهیدب اجنآ ات

 راک زا رتگرزب و هدنفاب تباث يهیامرس زا رتکچوک شتباث يهیامرس ،دهد ماجنا

 ،هدوزفاون راک هب شلوصحم زا یمهس ،ینعی ،دوشیم رادیدپ وا يوس زا هدوزفاون

 = عرذ 4 = دمآرد هدنفاب دزن ًالثم .دوشیم لیوحت و هیزجت دزمراک و دوس ،دمآرد

 و یگدنسیر راک وا رگا .دوب گنیلیش 24 = عرذ 8 = تباث هیامرس ؛گنیلیش 12

 زین شتباث يهیامرس .دوب دهاوخ عرذ 6 = شدمآرد ،دهد ماجنا نامزمه ار یگدنفاب

 .)یگدنسیر نیشام ،عرذ 1 و ناتک ،عرذ 3 ؛یگدنفاب خرچ = عرذ 2 ینعی ؛عرذ 6 =

 ياهدنیآرف يهمه هک دوب نیا زا ترابع لاحنیع رد ینونکات لحهار ً،اثلاث

 هک دنراذگیم رایتخا رد يدیلوت يارب دیلوت رازبا ای ماخ داوم هک يايدیلوت

 ،دزمراک ،دوس ،دمآرد دنناوتیم ،دوشیم دراو يدرف فرصم رد ًاتیاهن شلوصحم
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 نیا زا یشزرا یشخب هکلب ،ناشدوخ لوصحم هن ،ار ناشهدوزفاون ]راک[ ›انامه‹

 رد طقف ینعی ،دننک فرص ،دوشیم لیوحت و هیزجت دمآرد هب هک ار لوصحم

 فرصم لباق لوصحم اب هلدابم يازِا رد ،رگید ترابعهب ای ،فرصم لباق لوصحم

 يهدوزفاون راک .دنشاب يربارب یشزرا غلبم ]ياراد دیاب هک[ رگید ناگدننکدیلوت

 نیا ماقم رد طقف اما ،دوشیم ییاهن لوصحم دراو شزرا يازجا بلاق رد ،اهنآ

 رد ای ماخ داوم رد ،یفرصم شزرا ظاحل زا هکیلاح رد ،دوشیم فرصم لوصحم

 .تسا هدیجنگ لوصحم نامه رد ناکامک ،هدشکلهتسم تالآنیشام

 لیلقت رما نیا هب دوش لح دیاب و تسا یقاب زونه هک لضعم زا یشخب نیاربانب

ِ راک ياهنیشام كالهتسا يارب هک دوشیم هچ عرذ "! نآ فیلکت :تسا هتفای

 ،دنوشیم لیوحت و هیزجت هزات راک هب اهنیا اریز ــ ،دوشیمن فرص هدشهتسبراکهب

 ماخ داوم دوخيدوخهب هک دوشیم هدوزفا یماخ داوم نآ رب هک يراک ینعی

 هکلب ــ دهدیم هزاتِ تالآنیشام لکش ماخ داوم هب هک يراک ،دنتسین يرادربهنیزه

 ›رادهناخراک‹ِ نیشام يهدنزاس ِنیشام كالهتسا فرص ›هک یعرذ "! نآ فیلکت‹

 نیا یطیارش هچ تحت :رگید یلکش رد ›شسرپ نیمه‹ ای ؟دوشیم زاسنیشام

 فرصم هچراپ بلاق رد ار راک تعاس 2 = گنیلیش 2 = عرذ "! دناوتیم زاسنیشام

 اریز .تسا نیمه یقیقح شسرپ ؟دنک نیزگیاج ار شتالآنیشام ماگنهمه و دنک

 نیا‹ شسرپ نیاربانب .دهدیم يورً اترورض .دهدیم يور هک تسا نیمه تیعقاو

 ؟درک نییبت ناوتیم هنوگچ ار هدیدپ نیا :›تسا

|VII-295| مه ،ینعی( دوشیم لدب هزات يهیامرس هب هک دوس زا شخب نآ زا 

 یشوپمشچ ًالماک ًاتلاجع )تباث و ریغتم يهیامرس مه ،راوتسا و نادرگ يهیامرس
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 اجنیا رد اریز ،درادن یطبر چیه ام ینونک يهلئسم هب شخب نیا .مینکیم

 راک زا یشخب ینعی( هزات راک يهلیسوهب هزات تباث يهیامرس و هزات ریغتم يهیامرس
 .دنوشیم نیزگیاج و هدیرفآ )دازام

 کی یط ًالثم ،هزات يهدوزفاون راک عمجلصاح ،روکذم شخب نتفرگهدیدان اب نیاربانب

 دمآرد عمجلصاح = رگید ترابعهب ،]دوب[ دهاوخ دزمراک و دوس عمجلصاح = لاس
 ،دنوشیم دراو يدرف فرصم رد هک دوشیم یتالوصحم دیرخ جرخ هک ،هنالاس

 .هریغ و هسفق و زیم و لبُم ،نکسم ،تخوس ،سابل ،اذغ دننام

 = شزرا ›رادقم‹ ظاحلهب ،دنوشیم فرصم دراو هک یتالوصحم نیا يهعومجم

 دیاب راک تیمک نیا .)اهدمآرد ِشزرا عومجم( هنالاس يهدوزفاون راک عومجم اب تسا

 و هدوزفاون راک زا معا ،تسا هدیجنگ تالوصحم نیا رد هک يراک عومجم اب دشاب =

 هکلب ،هدوزفاون راک طقف هن دیاب ›تالوصحم نیا دیرخ يارب‹ .دوجومشیپزا ِراک

 اب تسا = اهنآ شزرا نیاربانب .دوش تخادرپ زین اهنآ رد هدیجنگ تباث يهیامرس

 يهعومجم هچراپ ،مینیزگرب هنومن ناونعهب ار هچراپ رگا .اهدزمراک و اهدوس عومجم

 هچراپ نیا .دنکیم ییامنزاب ام هب ار يدرف فرصم رد هدشدراو يهنالاس تالوصحم

 شزرا لک هکلب ،دشاب ربارب شایشزرا رصانع يهمه شزرا اب دیاب طقف هن

 میسقت دوخ نیب ار نآ هک نوگانوگ ناگدننکدیلوت يارب دیاب زین شایفرصم

 و دوس هب لیوحت و هیزجت لباق دیاب نآ شزرا لک .دشاب فرصم لباق ،دننکیم

 راک زا بکرم هکیلاح رد ،دشاب هنالاس يهدوزفاون راک هب ،رگید ترابعهب ای ،دزمراک

 .تسا تباث يهیامرس و هدوزفاون

 :تسا نییبت لباق قیرطنیا زا ياهزادنا ات ،میتفگ هک روطنامه ،عوضوم نیا
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 دراو نآ رد ،تسا مزال هچراپ دیلوت يارب هک تباث يهیامرس زا یشخب :تسخن
 نآ ،نیا .شاياهلدابم شزرا ظاحلهب هن و شایفرصم شزرا رظنم زا هن ،دوشیمن

 ؛دوشیم لیوحت و هیزجت تسد نیا زا ییاهزیچ و رذب هب هک تسا ناتک زا یشخب

 ،دوشیمن شدرگ دراو هک يزرواشک لوصحم تباث يهیامرس زا شخب نآ ،ینعی

 شخب نیا .ددرگیمزاب ،نیمز هب ،دیلوت هب میقتسمریغ ای میقتسم روطهب هکلب

 ای‹ ناربج هرابود هچراپ يهلیسوهب درادن یترورض و تسا دوخ يهدننکنیزگیاج

 ار رتراوک 120ً الثم ،شلوصحم لک دناوتب يرگزرب مینک ضرف{ .دوش ›تخادرپزاب

 نیا اما ؛درخب رذب رتراوک 12 ًالثم يرگید رگزرب زا دیاب تروصنیا رد .دشورفب

# ياجب ینعی ،ار رتراوک 24 ،شرتراوک 120 زا دیاب رگزرب
#+، 

#
 رذب فرص ار شا(

 هتبلا .دناهتشگزاب نیمز هب رذب هباثمهب شرتراوک 24 ،رتراوک 240 زا ،رخآرس .دنک

 یتلاح ینعی ،تسخن تلاح رد .دروآیم دیدپ شدرگ رد یتوافتم تیعضو ،تلاح نیا

# رگزرب ره هک
 شدرگ دراو رتراوک 216 ،درکیم رسک ›رذب يارب ار شلوصحم‹ +#

 يوس زا رتراوک 108 و لوا رگزرب يوس زا رتراوک 120 مود تلاح رد .دندشیم

 تسدهب هچنآ .دنوشیم شدرگ دراو رتراوک 228 هتفرمهیور ینعی ،مود رگزرب

ً اتلاجع دوخ نیا .تسا رتراوک 216 نامه ناکامک ،دسریم یعقاو ناگدننکفرصم

 دوشیم لدب و در ناناگرزاب نیب هک ییاهشزرا عومجم هکنیا يارب تسا ياهنومن

 ناگدننکفرصم و ناناگرزاب نیب هک تسا ییاهشزرا يهعومجم زا رتگرزب

 يهمه هب نیا زا سپ ،فالتخا يهنماد نیا( 1 .دوشیم دتس و داد ›یصوصخ‹

                                                             
 شزرا« زت نیا ساسارب .دهدیم رارق داقتنا دروم ار كوت يوس زا هدشهتفرگرب ِیتیمسا زت اجنیا رد سکرام  1
 لها نیب هک ییاهالاک شزرا زا دناوتیمن زگره نوگانوگ نارگتعنص و نارجات نیب شدرگ رد ياهالاک
 )]52[ ،آ ـ م( ».دورب رتارف تسا شدرگ رد ناگدننکفرصم و راکوبسک
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 و داد يهمه هب و ،دوشیم لدب هزات يهیامرس هب هرابود دوس زا یشخب هک يدراوم

 ).دوشیم هدیشک رایسب ياهلاس یط ،ناناگرزاب نیب يدعب ياهدتس

 دیلوت رد ینعی ،هچراپ دیلوت رد ]مزال تباث يهیامرس زا[ شخب نیا ورنیا زا

 يارب يرورض تباث يهیامرس زا یمهم مهس تسین ریزگان ،فرصم لباق لوصحم

 .دنک نیزگیاج ار دیلوت

 لباق لوصحم رد ای ،هچراپ رد هدشفرص تباث يهیامرس زا یگرزب شخب :مود

 ياهبترم رد و دوشیم رادیدپ تباث يهیامرس نوچمه هبترم کی رد ،هنالاس فرصم

 ای ،دزمراک و دوس هب یخرب يارب تقیقح رد نیاربانب و هدوزفاون راک نوچمه رگید

 یخرب يارب شزرا رادقم نیمه يارب هکیلاح رد ،دوشیم لیوحت و هیزجت دمآرد

 يهیامرس زا یشخب ]لیوحت و هیزجت[ ًالثم .ددرگیم رادومن هیامرس نوچمه رگید

 .هریغ و هدنسیر راک هب ]هدنفاب[ تباث

|VII-296| لباق لوصحم دیلوت ات هک ياینایم ياهدنیآرف يهمه يارب :موس 

 زا یگرزب شخب ،یکمک داوم یخرب و ماخ داوم زا ریغ ،دنايرورض فرصم

 رد یشزرا ءزج هباثمهب طقف هکلب ،دنوشیمن یفرصم شزرا دراو زگره تالوصحم

 ،یبرچ ،نغور ،لاغذ ،تالآنیشام دننام ،دنراد روضح فرصم لباق لوصحم

 يهیامرس طقف هراومه تقیقح رد هک اهدنیآرف نیا زا کیره رد .هریغ و اههمست

 یعامتجا راک میسقت رثا رد هک مادام ــ دننکیم دیلوت يدعب يهلحرم يارب ار تباث

 لوصحم ــ دنوشیم رادیدپ راک و بسک زا ياهناگادج و هژیو ياههخاش نوچمه

 راک يهدننایامنزاب هک دوشیم لیوحت و هیزجت یشخب هب وسکی زا هلحرم ره

 1 ،میدرک فیرعت الاب رد هک یطرش رب انب و ،دزمراک و دوس هب ینعی( تسا هدوزفاون

                                                             
 یسیدرگد هزات يهیامرس هب هک دوس زا یشخب« رب لاد شاهراشا اجنیا رد هک تسا نیا سکرام روظنم  1
 )]53[ ،آ ـ م( .تسا هتفرگ هدیدان ›دمآ نیشیپ تاحفص رد هک‹ ار »دباییم
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 هک يرگید شخب هب رگید يوس زا و )تسا لیوحت و هیزجت لباق دمآرد هب

 رد هک تسا نشور نیاربانب .تسا هدشفرصم ِتباث يهیامرس شزرا يهدنیامن

 يوس زا دناوتیم لوصحم زا یشخب نآ طقف زین دیلوت ياهرهپس نیا زا کیره

 ینعی ،تسا دوس و دزمراک هب لیوحت و هیزجت لباق هک دوش فرصم شناگدننکدیلوت

 شزرا ربارب یشزرا اب ،تالوصحم زا ياهدوت رسک زا سپ هک لوصحم زا یشخب

 ناگدننکدیلوت نیا زا کیچیه اما .تسا هدنام یقاب ،اهنآ رد هدیجنگ تباث يهیامرس

 تقیقح رد و دنراد قلعت یتامدقم لحارم هب هک ار تالوصحم نیا زا یشخب

 زا سپ لحارم يارب تباث يهیامرس زج يزیچ هک دنتسه یلحارم يهمه لوصحم

 .دنکیمن فرصم ،دننکیم دیلوت دوخ

 يهمه يهدنیامن ›اجنیا‹ رد هک ،هچراپ ینعی ــ ییاهن لوصحم دنچره ،هجیتن رد

 ،تسا تباث يهیامرس و هدوزفاون راک زا بکرم ــ تسا فرصم لباق تالوصحم

 دنناوتیم ارنآ زا یشخب طقف فرصم لباق لوصحم نیا ِییاهن ناگدننکدیلوت

 عمجلصاح ای ،هدوزفاون راک شخب نیرخآ هب لیوحت و هیزجت لباق هک دننک فرصم

 ناگدننکدیلوت يهمه بیترت نیا هب ؛تساهنآ دمآرد ای اهدوس و اهدزمراک

 ،فرصم لباق لوصحم نیمه رد ار ناشهدوزفاون راک دنناوتیم طقف تباث يهیامرس

 زا بکرم ›هچراپ ای لوصحم‹ نیا دنچره ›،رگید ترابعهب‹ .دننک ققحتم و فرَص

 لوصحم زا یشخب زا ریغ ــ شدیرخ ِتمیق ،تسا تباث يهیامرس و هدوزفاون راک

 يهمه لک تیمک زا تسا بکرم ــ هدوزفاون راک نیرخآ رادقم اب تسا = هک

 اهنآ .دناهدش هدوزفاون شتباث يهیامرس هب دیلوت نایرج رد هک ياهدوزفاون ياهراک

 ققحتم دوخ لوصحم رد ار ناشهدوزفاون راک هکنآ ياجب ›ناگدننکدیلوت يهمه ای‹

 لوصحم نیا ییوگ هکنانچ ،دننکیم ققحتم فرصم لباق لوصحم رد ار نآ ،دننک
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 ،فرصم لباق لوصحم و تسا هدوزفاون راک ای دوس و دزمراک زا بکرم طقف

 .تساهنآ ِدوخ لوصحم

 ›فرصم و شورف ي‹ هدامآ لوصحم اهنآ دیلوت رهپس رد هک یناگدننکدیلوت ِدوخ

 اب ربارب هک ار یشخب ،هچراپ ینعی ،هدشمامت لوصحم نیا زا ،تسا هدش دیلوت

 و اهدزمراک عمجلصاح اب = ای ،اهنآ يوس زا ریخا يهدوزفاون راک اب = ای ،ناشدمآرد

 و فرصم لباق تالوصحم نیب يهلدابم ،اجنیا رد و( دننکیم رسک ،تسا اهدوس

 اهنآ .)دروآیمن دوجوهب هیضق لصا رد يرییغت ،لوپ هب اهالاک شیپاشیپ ِیسیدرگد

 ›تالوصحم‹ یشزرا ءازجا ،فرصم لباق لوصحم زا هدنامیقاب رگید شخب اب

 رد .دناهدرک نیمأت ار ناشتباث يهیامرس زاغآ رد هک دنزادرپیم ار یناگدننکدیلوت

 تباث يهیامرس و دمآرد ِشزرا اهنآ فرصم لباق لوصحم زا شخب نیا لک ،هجیتن

 و دهدیم ششوپ ار دیلوت ِيدعبِ رود يارب اهنآ تباث يهیامرس ِناگدننکدیلوت

 زا یشخب طقف ›تباث يهیامرس ناگدننکدیلوت ،ینعی‹ اهنیا اما .دنکیم ناربج

 شخب اب .تسا ناشدمآرد = ششزرا هک دننکیم تفایرد ار فرصم لباق لوصحم

 ار دوخ تباث يهیامرس ناگدننکدیلوت دوخ يهبونهب زین اهنیا ،شاهدنامیقاب

 .›هزات ناگدننکدیلوت نیا‹ تباث يهیامرس + دمآرد اب تسا = هک یشخب ،دنزادرپیم

 نیرخآ هک ،دیآرد بآ زا تسرد دناوتیم ینامز طقف باسح نیا اما
 هدوزفاون راک ای دمآرد يهدننکنیزگیاج طقف ،فرصم لباق لوصحم ای ،هچراپ شخب

 يدرف‹ فرصم رد طقف هچراپ ،ام ضرفشیپ هب انب هکارچ .تباث يهیامرس هن و دشاب

 رگید ِدیلوت يهلحرم کی تباث يهیامرس يهدنزاس و دوشیم دراو ›یصوصخ و

 .تسین

 .میدرک تابثا شیپاشیپ يزرواشک لوصحم زا یشخب دروم رد ار تلاح نیا
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 ییاهن لوصحم دراو ماخ داوم ماقم رد هک یتالوصحم يهرابرد طقف معا روطهب

 تالوصحم يهمه .دنوشیم فرصم لوصحم هباثمهب هک تفگ ناوتیم دنوشیم

 لباق لوصحم .دنوشیم فرصم لباق ِلوصحم دراو یشزرا ءازجا ماقم رد طقف رگید

 عومجم نیاربانب .دوشیم يرادیرخ دوس و دزمراک انامه ،دمآرد يهلیسوهب فرصم

 لباق ،شلحارم يهمه رد هدوزفاون راک لک هب ینعی ،دوس و دزمراک هب دیاب ششزرا

 زا یشخب نآ زج ایآ هک تسا نیا شسرپ اما کنیا .دشاب لیوحت و هیزجت

 دیلوت دراو هرابود |VII-297| هدننکدیلوت دوخ يوس زا هک يزرواشک تالوصحم
 دوجو تباث يهیامرس زا يرگید شخب ،هریغ و دوک ،تاناویح ،رذب دننام ،دنوشیم

 دیلوت دنیآرف رد هکلب ،دوشن فرصم لباق لوصحم دراو یشزرا ءزج هباثمهب هک دراد

 ؟ددرگ دوخ نیزگیاج شایعقاو رکیپ و لکش رد

 عوضوم اجنآ ات طقف شیاهلکش يهمه رد راوتسا يهیامرس ،اجنیا رد نامگیب

 .دوشیم فرصم و لوصحم دراو ششزرا هک تسا ثحب

 شایعونصم دیلوتزاب هکییاج( یهام شرورپ ،يرادماد لماش( يزرواشک زا ریغ

 زا ریغ ،ینعی ــ )هریغ و )تسا نکمم دیلوتزاب هکییاج( يراکتخرد ،)تسا نکمم

 زا ریغ و دنوشیم فرصم یعقاو ییاذغ داوم ،سابل ماخ داوم يارب ،هک یتالوصحم

 لثم ،دنوشیم دراو تعنص ِراوتسا يهیامرس رد هک تالوصحم زا یگرزب شخب

 ،اهيرافح و نداعم يدیلوت رهپس رد ــ تسد نیا زا و همست ،نامسیر ،نابداب

 هک يروطهب ،دوشیم نیزگیاج لوصحم ِدوخ يهلیسوهب ياهزادنا ات تباث يهیامرس

 و نیزگیاج ار شخب نیا تسین ریزگان ،دوشیم شدرگ دراو هک لوصحم زا یشخب

 هب يارب لاغذ نیا دوخ زا یشخب ،گنس لاغذ دیلوت رد ًالثم .دنک ناربج

 دشکیم نوریب ار بآ هک دریگیم رارق هدافتسا دروم يراخب نیشام نتشاداوتکرح

 .دنکیم جارختسا ار لاغذ ای
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 ِلاغذ رد دوجوم ِراک زا یشخب اب تسا = يدح ات هنالاس لوصحم شزرا نیاربانب

 هدوزفاون راک رادقم اب تسا = يدحات ،لاغذ دیلوت رد هدشفرصم و دوجومشیپاشیپ

 یشخب هنالاس لوصحم لک زا اما .)هریغ و تالآنیشام كالهتسا زا یشوپمشچ اب(

 دیلوت هب هرابود و دوشیم رسک ًامیقتسم لاغذ ِدوخ رد دوجوم ِتباث يهیامرس زا

 ،تسین هدننکدیلوت يارب شخب نیا يزاسنیزگیاج زا ریزگان سکچیه .ددرگیمزاب

 هتشاد شیازفا هن و شهاک هن راک يروآراب رگا .دنکیم نیزگیاج ارنآ واِ دوخ اریز

 ،تسا لوصحم زا شخب نیا يهدنیامن هک مه یشزرا ءزج نآ تروصنیا رد ،دشاب

 دوجوم راک رادقم زا ینیعم موسقم مهس اب تسا يواسم و دنامیم یقاب رییغت نودب

 عیانص رد .تسا لاس رد هدوزفاون يدحات و دوجوم شیپاشیپ يدحات هک لوصحم رد

 شایعقاو يهرکیپ و لکش رد تباث يهیامرس زا یشخب زین رگید یندعم

 .دوشیم نیزگیاج ›تعنص نامه لوصحم يهلیسوهب‹

 هباثمهب هرابود ،هریغ و هبنپ ياهدنامسپ دننام ،تالوصحم ي›اههلابز ای‹ اهدنامسپ

 لدب تعنص رگید ياههخاش ماخ داوم هب ای دندرگیمزاب رازتشک نیمز هب دوک

 دروم دننام ،يدراوم نینچ رد .ذغاک ]دیلوت رد[ هچراپ ياههراپهکت دننام ،دنوشیم

 تعنص زا هخاش کی تباث يهیامرس زا یشخب دناوتیم ،›يزرواشک رد‹ تسخن

 دنامسپ يازِا رد هبنپ ًالثم .دوش هلدابم رگید ياهخاش تباث يهیامرس اب ًامیقتسم

 .دوک هباثمهب هبنپ

 نیزاغآرس ›تالوصحم‹ دیلوت و اهنیشام دیلوت نیب یلصا زیامت یلک روطهب اما

 يوس زا‹ دیلوت ياهرهپس رگید و ›وس کی زا‹ )اهلاغذ ،بوچ ،نهآ ،ماخ داوم(

 تروص لباقتم شنکاو و شنک رگید دیلوت ياههلحرم رد :›تسا نیا ،رگید
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 نیمههب‹ .دوش لدب هدنسیر تباث يهیامرس زا یشخب هب دناوتیمن هچراپ .دریگیمن

 زاسنیشام ای ناتک رگتشک ›تباث يهیامرس‹ دناوتیمن زین )دوخيدوخهب( خن ›هنوگ

 اهنامسیر و اههمست دننام يزرواشک تالوصحم زا ریغ ،نیشام ماخ داوم اما .دشاب

 هباثمهب تالآنیشام رگید يوسزا هکیلاح رد ،تسا لاغذ و نهآ ،بوچ ،هریغ و

 هب .دوشیم دراو لاغذ و نهآ ،بوچ ناگدننکدیلوت تباث يهیامرس رد دیلوت لئاسو

 يهرکیپ و لکش رد تقیقح رد ار دوخ تباث يهیامرس زا یشخب ،ود نیا ،بیترت نیا

 هلدابم تباث يهیامرس اب تباث يهیامرس اجنیا رد .دننکیم نیزگیاج یعقاو

 .دوشیم

 يهدننکدیلوت .تسین ام راک عوضوم اجنیا رد ،تالدابم نیا فرِص يهبساحمِ سفن

 باسحتروص دراو دناهتفرگ تروص نهآ دیلوت رد هک ار یتالآنیشام كالهتسا نهآ

 يزاسنیشام رد هک ار یتالآنیشام كالهتسا نیشام يهدنزاس و دنکیم زاسنیشام

 مینک ضرف دییایب .دسیونیم ]نهآ يهدننکدیلوت[ باسح هب ،دناهتفر راکهب

 هک روطنامه ،وا هکنیا تسخن .دشاب يدحاو صخش لاغذ و نهآ يهدننکدیلوت

 لوصحم لک شزرا هکنیا مود ؛دنکیم ناربج دوخ ار ›شزاین دروم‹ لاغذ ،میدید

 رد دوجومشیپاشیپ ِراک + هدوزفاون راک شزرا اب تسا = لاغذ و نهآ لماش وا

 رسک زا سپ ،لک لوصحم نیا زا .›دیلوت دنیآرف رد‹ هدشهتسب راکهب ِتالآنیشام

 دنامیم یقاب ینهآ رادقم ،تسا تالآنیشام شزرا يهدننکنیزگیاج هک ینهآ رادقم

 يهدنزاس ماخ داوم ،ریخا شخب نیا .دوشیم لیوحت و هیزجت هدوزفاون راک هب هک

 شخب نیا ›ياهب‹ .دهدیم لیکشت ار تالوصحم هنوگنیا و رازفاراک ،تالآنیشام

 وا هب ،تسخن شخب نیا يازِا رد .دزادرپیم وا هب هچراپ بلاق رد زاسنیشام ار رخآ

 .›دنک شاهدوسرف تالآنیشام نیزگیاج ات‹ دهدیم لیوحت نیشام
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 ِنیشام كالهتسا هب هک نیشام يهدنزاس تباث يهیامرس زا یشخب رگید يوس زا

 زا اجنیا و( ماخ داوم هب هن ،ینعی ؛دوشیم لیوحت و هیزجت شزاسرازبا و زاسنیشام

 زا یشخب زا و |VII-298| هتفر راکهب ]نهآ و لاغذ دیلوت رد[ هک یتالآنیشام
 راک هب هن و )مینکیم یشوپمشچ ،دوشیم نیزگیاج وا دوخ يوس زا هک یلاغذ

 كالهتسا نیا ،بیترت نیا هب ؛دوس هن و دزمراک هب هن ،رگید ترابعهب ای ،هدوزفاون

 شدوخ تخاس ياهنیشام زا نیشام يهدنزاس هک دوشیم ناربج قیرطنیا زا ًالمع

ً افرص شلوصحم زا شخب نیا .دنکیم هدافتسا دوخِ زاسنیشام ياهنیشام یخرب ای

 راک يهدننایامنزاب شخب نیا اریز ،دوشیم لیوحت و هیزجت ماخ داوم هب دازام زاین هب

 ،تسا هدیجنگ راک لک لوصحم رد هچنآ هک لیلد نیا هب مهنآ ،تسین هدوزفاون

 ،اهنآ رب هدوزفاون راک شزرا اب تسا = هک تالآنیشام هزادنا نآ اب تسا ربارب

 نآ ›يهوالعب‹ ،ماخ داوم شزرا اب تسا = هک تالآنیشام زا هزادنا نآ ›يهوالعب‹

 هدیجنگ زاسنیشام ِنیشام رد هک يایشزرا ءازجا اب تسا = هک تالآنیشام هزادنا

 زا اما .تسا هدوزفاون راک يهدنرادربرد تقیقح رد و هتبلا ریخا یشزرا ءزج نیا .دندوب

 و تسا هدوزفاون راک فرعم هک نیشام زا یشخب رد اریز ،تسا رفص = شزرا ظاحل

 باسح هب ›دیلوت رد‹ هتفرراکهبِ تالآنیشام رد هن و ماخ داوم رد هدیجنگِ راک رد هن

 هن ،دوشیم ماخ داوم نیزگیاج هک ›تسا رظن دروم يرادقم‹ مود شخب رد ؛دیآیم

 شخب رد بیترت نیا هب ؛تسا تالآنیشام و هزات راک يهدننکنیزگیاج هک یشخب

 شخب نیا هکلب ،ماخ داوم هن و تسا هدیجنگ هدوزفاون راک هن ،شزرا ظاحل زا ،موس

 .تسا تالآنیشام كالهتسا يهدننایامنزاب طقف اهنیشام زا

 رد اهنآ .دنوشیمن هتخورف نیشام ناگدننکدیلوت ِدوخ ›يارب مزال‹ تالآنیشام

 ییاهنیشام نیاربانب .دنوشیم رسک لوصحم لک زا ناشیعقاو رکیپ و لکش نامه

 يهبساحم ماگنه هب هکيزیچ( ماخ داوم يهدننایامنزاب ًافرص دشورفیم وا هک
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 ورنیا زا و دنوشیم هتشون ماخ داوم ناگدننکدیلوت باسح هب اهنیشام كالهتسا

 و واِ دوخ يارب ورنیا زا و دناهدوزفاون راک و )دنافرِص راک هب لیوحت و هیزجت لباق

 کنیا هکییاج ات .دنوشیم لیوحت و هیزجت هچراپ هب ماخ داوم ناگدننکدیلوت

 رد زین ماخ داوم يهدننکدیلوت ،تسا طوبرم ماخ داوم ناگدننکدیلوت و وا هبً اصاصتخا

 نهآ هزادنا نامه ،دنکیم فرصم ›دیلوت دنیآرف رد‹ هک یتالآنیشام زا یشخب يازِا

 هلدابم نیشام يهدنزاس اب وا ار مهس نیا .تسا ششزرا اب ربارب هک دنکیم رسک

 یعقاو رکیپ و لکش رد اهنآ نیب تالوصحم يهلدابم هکيروطب ،دنکیم

 اهنآ نیب دمآرد عیزوت هب یطبر دنیآرف نیا و دریگیم تروص ًامیقتسم تالوصحم

 .درادن

 ،تشگ میهاوخ زاب نآ هب هیامرس شدرگ یسررب ماگنههب هک هلئسم نیا يهرابرد

 .تسا یفاک هزادنا نیمه

 ون زا هراومه هیامرس نیا هک دوشیم نیزگیاج هنوگنیا تباث يهیامرس تیعقاو رد

 ِتباث يهیامرس شخب ›ياهب‹ اما .دنکیم دیلوتزاب ار دوخ ياهزادنا ات و دوشیم دیلوت

 تالوصحم رد هدشدراو يهدنز راک اب فرصم لباق ِلوصحم رد هدشدراو

 نیا ِدوخ تالوصحم بلاق رد ،راک نیا هک اجنآ زا .دوشیم تخادرپ ریذپانفرصم

 و هیزجت دمآرد هب ار فرصم لباق لوصحم لک دناوتیم ،دوشیمن تخادرپ راک

 يهیامرس‹ رهاظ رد طقف تباث يهیامرس زا یشخب ،هنالاس يرظنم زا .دنک لیوحت

 ءزج هباثمهب هن اما ،دوشیم لوصحم لک دراو دنچره ،شرگید شخب .تسا ›تباث

 رد هکلب ،یفرصم شزرا هباثمهب هن و دوشیم فرصم لباق لوصحم دراو یشزرا

 دیلوت يوس زا ون زا هراومه و دوشیم نیزگیاج شدوجوم ًاعقاو يهرکیپ و لکش

 .دوشیم هدیعلب ًامیقتسم
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 ءازجا لک هب و عیزوت ،فرصم لباق ِلوصحم لک هنوگچ هک میدرک یسررب اجنیا رد

 .دوشیم لیوحت و هیزجت دیلوت طیارش هب و نآ رد هدشدراو ِیشزرا

 و هیزجت دزمراک هب مادام هکيزیچ( فرصم لباق لوصحم ماگنهمه و هراومه اما

 فرصم لباق لوصحم دیلوت رانک رد )هیامرس ریغتم شخب اب تسا = دوشیم لیوحت

 دوجوم ،دنايرورض شدیلوت يارب هک یتباث يهیامرس يازجا يهمه دیلوت رانک رد و

 ،دنوش دراو فرصم لباق ِلوصحم نیاِ دوخ دیلوت دنیآرف رد ءازجا نیا هاوخ ،تسا

 هب تسا هدش میسقت هیامرس ره ماگنهمه و هراومه بیترت نیا هب .دنوشن هاوخ

 يهلیسوهب ًامئاد هیامرس ریغتم و تباث شخب دنچره و ،ریغتم و تباث يهیامرس

 یتسه ،دراد همادا قباس لاور هب دیلوت هک مادام ،دوشیم نیزگیاج هزات تالوصحم

 .دباییم موادت یگشیمه يهویش هب هیامرس شخب نیا

|VII-299| انامه ،نیزاغآرس تالوصحم يهدننکدیلوت و نیشام يهدنزاس نیب 
 لکش وحن نیا هب ياهطبار ،تسد نیا زا ینارگید و لاغذ و نهآ يهدننکدیلوت

 هلدابم رگیدکی اب ار ناشتباث يهیامرس زا یشخب تقیقح رد اهنآ هک دریگیم

 زا یشخب لیوحت و هیزجت اب یکارتشا هجو نیرتکچوک هلدابم نیا و( دننکیم

 دنچره هک بیترت نیا هب ،)1درادن رگید فرط دمآرد هب فرط کی تباث يهیامرس

 نیا ،تسا يرگید ›دیلوت دنیآرف‹ يارب یتامدقم يهلحرم ›هاگیاج رد‹ یکی لوصحم

 رگیدکی تباث يهیامرس هب بوانت هب و دیلوت رازبا هباثمهب لباقتم روطهب تالوصحم

 هب ،دراد زاین هک یتالآنیشام يهیهت يارب بوچ و نهآ يهدننکدیلوت .دنوشیم لدب

 يهدنزاس هب ،دنوش نیزگیاج دیاب هک یتالآنیشام شزرا اب ربارب یشزرا نازیم

                                                             
 رد سکرام ،»سکعرب و تسا دمآرد يرگید يارب ،تسا هیامرس یکی يارب هچنآ« هک ار هاگدید نیا دقن  1
 )]54[ ،آ ـ م( .تسا هدروآ »لاتیپاک« مود دلج
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 1 نیشام يهدنزاس ِتباث يهیامرس زا شخب نیا .دهدیم بوچ و نهآ ،نیشام

 رد هک تسوا يهنالاس لوصحم زا یشخب نیا .رگزرب دزن تسا رذب دننام ًالماک

 و هیزجت دمآرد هب وا يارب و دوشیم نیزگیاج ًامیقتسم یعقاو رکیپ و لکش نامه

 لکش رد ینیزگیاج نیشام يهدنزاس قیرطنیا زا ،رگید يوس زا .دوشیمن لیوحت

 نهآ يهدننکدیلوت نیشام رد هک یماخ داوم طقف هن ،دنکیم تفایرد ماخ داوم

 و هدوزفاون راک زا بکرم هک ،زین نیشام نیا زا يایشزرا ءزج هکلب ،تسا هدیجنگ

 وا دوخ نیشام كالهتسا اهنت هن ،بیترت نیا هب .تسواِ دوخ تالآنیشام كالهتسا

 نوچمه )لیدب کی هباثمهب و( یتآ ياهتخادرپ رد دناوتیم هکلب ،دوشیم ناربج

 .تسا هدیجنگ رگید ياهنیشام رد هک دوش یقلت یکالهتسا ›يهدننکناربج‹

 يهدنرادربرد زین نهآ يهدننکدیلوت ]هب هدشهتخورف نیشام[ نیا هک تسا یهیدب

 دیاب ،تبسن و نازیم نیمه هب اما .تسا هدوزفاون راک و ماخ داوم اب = یشزرا یئازجا

 يهیامرس زا شخب نیا .دوش هبساحم دراو يرتمک كالهتسا رگید ياهنیشام رد

 ار تباث يهیامرس زا یشزرا ءزج کی طقف هک ناشهنالاس راک لوصحم زا ای تباث

 هکدوشیمن ییاهنیشام دراو ،دنکیم نیزگیاج تسا كالهتسا يهدنیامن هک

 ياهنیشام نیا كالهتسا هب طوبرم ءزج اما .دشورفیم رگید عیانص هب زاسنیشام

 ناربج[ راک تعاس 2 = هچراپ عرذ "! نامه قیرط زا نیشام يهدنزاس يارب ،رگید

 رادقم نیمه اب ربارب یشزرا اب هریغ و بوچ ،ماخ نهآ راک نیا يارب وا .]دوشیم

 نیزگیاج ار شتباث يهیامرس ،ماخ نهآ لکش انامه ،يرگید لکش رد و درخیم

 ،ماخ داوم ِیشزرا يازِاهبام رب هوالع ،ماخ داوم زا یشخب ،بیترت نیا هب .دنکیم

                                                             
 يارب MEW ناراتساریو .تسا هدمآ »نهآ يهدنزاس« ،»نیشام يهدنزاس« ياجب سکرام سیونتسد رد‹  1
 عفر قیرطنیا زا ،تسه تالمج نیا رد هک یماهبا اما .دناهداد رییغت »نیشام يهدنزاس« هب ارنآ ماهبا عفر
 يهدننکدیلوت يارب تالآنیشام و اهنآ يهدننکدیلوت يارب لاغذ ای نهآ هک تسا نشور لاحره رد .تسا هدشن
 دنیآرف دراو نیشام هباثمهب ای لاغذ و نهآ هباثمهب ًامیقتسم هک دنراد ار رگزرب يارب رذب مکح اهنت تالآنیشام
 )اف ـ م( ›.دنوشیم هناگادج ياهرهپس نیا زا کیره دیلوت
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 زا ،ماخ داوم زا شخب نیا اما .دنکیم ناربج زین ار شکالهتسا ِیشزرا يازِاهبام

 راک نامز هب طقف ،تسد نیا زا یتالوصحم و نهآ ماخ داوم يهدننکدیلوت رظنم

 ماخ داوم ناگدننکدیلوت نیا تالآنیشام اریز ،دوشیم لیوحت و هیزجت هدوزفاون

 .دناهدش هبساحم دراو شیپاشیپ )هریغ ،لاغذ ،بوچ ،نهآ(

 راک زا یعومجم اب = راک رادقم زا یعومجم هب هچراپ رصانع يهمه هویش نیا هب

 رد هدیجنگ راک لک عومجم اب هتبلا هک یعومجم ،دنوشیم لیوحت و هیزجت هدوزفاون

 .تسین ربارب ،دیلوتزاب يهلیسوهب هدشهنادواج راک و تباث يهیامرس

 زا ِراک زا یشخب و هدنز راک زا یشخب زا تسا بکرم هک راک زا یتیمک هکنیا

 هدشدراو يهنالاس راک عومجم يهدنهدلیکشت هک راک زا یتیمک انامه ،دوجومشیپ

 ،دسریم فرصم هب دمآرد ماقم رد رگید ترابعهب و تساهالاک يدرف فرصم رد

 ییوگنامه کی طقف يراب ،هنالاس يهدوزفاون راک لک زا دشاب رتگرزب دناوتیمن

 عومجم = هدوزفاون راک عومجم = دزمراک و دوس عومجم = دمآرد اریز .تسا

 .دنراک رادقم نیمه يهدنرادربرد هک تسا ییاهالاک

 يهمه نیب .تسا هنومن کی طقف نیشام يهدنزاس و نهآ يهدننکدیلوت لاثم

 دنناوتیم لباقتم روطهب ناشتالوصحم هک زین يرگید ِنوگانوگ دیلوت ياهرهپس

 تباث يهیامرس و یکی ِتباث يهیامرس نیب هلدابم ،دننک افیا دیلوت يهلیسو شقن

 نیا هک دنچره( دریگیم تروص ناشیعقاو رکیپ و لکش رد میقتسم روطهب يرگید

 رد .)دشاب ناهنپ ياهلدابم ،یلوپ ياهناتسب هدب زا ياهریجنز تطاسوهب هلدابم

 رد هک ياییاهن لوصحم يهدننکفرصم ،دراد قادصم تلاح نیا هک يدراوم

 اریز ،درادن تباث يهیامرس نیا ندرکنیزگیاج هب يزاین ،دوشیم دراو فرصم[

 .]تسا هدش نیزگیاج شیپاشیپ
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|304-VII| 1 }2 نهآ يهشارت زا رپ ییاهنگاو هنازور ،ویتوموکول دیلوت رد ًالثم 

 هک نهآ يهدننکدیلوت نامه هب هرابود و يروآعمج اههشارت نیا .دنوشیم داجیا

 شباسحتروص رد ای( هتخورف ،دهدیم لیوحت زاسویتوموکول هب ار یلصا ماخ داوم

 هچراپکی و بلص لکش اههشارت نیا هب هرابود نهآ يهدننکدیلوت .دنوشیم )دراو

 رد کنیا هک ،اههشارت نیا .دیازفایم اهنآ رب ياهزات راک قیرطنیا زا و دهدیم

 لوصحم شزرا زا یشخب ،دنوشیم هدنادرگزاب ویتوموکول يهدننکدیلوت هب هزات لکش

 نیا رگید ترابعهب .تسا ماخ داوم يهدننکنیزگیاج هک دنهدیم لیکشت ار

 نامهً اقیقد هکنیا اب و دنوشیم لدب و در ناگدننکدیلوت نیبً امئاد اههشارت

 ›ینیعم ماخ يهدام زا‹ نیعم رادقم نامه هراومه اما ،دنتسین دحاو ياههشارت

 لیکشت ار تعنص يهخاش ود نیا ماخ داوم بوانتم روطهب شخب نیا .دنتسه

 رگید يهزاغم هب هزاغم نیا زا طقف ،مینک هاگن نآ هب یشزرا ظاحل زا رگا و ،دهدیم

 هکلب ،دوشیمن ییاهن لوصحم دراو ءزج نیا نیاربانب .ددرگیمزاب و دوریم

 .تسا میقتسم روطهب یعقاو رکیپ و لکش رد تباث يهیامرس يارب ینیزگیاج

 رگا ،دنکیم رادیرخ هب لیوحت يهدامآ نیشام يهدنزاس هک ینیشام ره تقیقح رد

 تالآنیشام كالهتسا و هدوزفاون راک ،ماخ داوم هب ،میرگنب نآ هب یشزرا دعُب زا

                                                             
 نیمه هب طوبرم ًامیقتسم هک دنکیم رکذ ار یلاثم ،304 يهحفص رد ،نیا زا سپ هحفص دنچ رد سکرام‹  1
 زا یسراف يهمجرت رد زین ام و تسا هدرک لقتنم هطقن نیا هب ار هاتوک نتم نیا MEW تساریو .تسا ثحبم
 )اف ـ م( ›.MEW تساریو رد ]55[ يهرامش تشاددای :کن .میاهدرک يوریپ نآ
 قلعتم مراهچ لصف هب اما ،دراد رارق هتشونتسد 304 يهحفص رد ،تسا هدمآ دالوکآ ود نیب هک یشخب  2
 هب هعطق نیا ،»300 يهحفص هب تسا طوبرم« ینعی هعطق نیا زاغآ رد سکرام يهراشا هب هجوت اب .تسا
 ترابع نیا اب هک تسا هدمآ هِس هب طوبرم ياهعطق هتشونتسد 300 يهحفص رد .دش لقتنم موس لصف نایاپ
 يهعطق :دوشیم هتسجرب هتکن نیا اههعطق نیا يهسیاقم اب .»... راک لاور يهرابرد تسخن« :دوشیم زاغآ
 .»... هدشهتخورفِ لوصحم شزرا هنوگچ« :دسریم نایاپ هب ترابع نیا اب هتشونتسد 304 يهحفص هب قلعتم
 هدوزفاون راک زا لکشتم طقف هک يدمآرد« :تسا شسرپ نیا هب خساپ يهدنرادربرد هِس هب طوبرم ینایاپ شخب
 ،»... درخب ،دوجومشیپزا ِراک یشخب و هدوزفاون راک یشخب زا تسا بکرم هک ار لوصحم نیا دناوتیم تسا
 کنیا هک ،دریگب رارق هِس هب طوبرم يهعطق زا شیپ دیاب هتشونتسد 304 يهحفص هب طوبرم يهعطق نیاربانب
 )]55[ ،آ ـ م( .تسا هتفرگ ياج موس لصف رد 10 دنب نایاپ رد
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 رگید ياهرهپس دیلوت رد هک ›یلماوع‹ لک عومجم اما .دوشیم لیوحت و هیزجت

 لک شزرا اب دشاب ربارب دناوتیم طقف شزرا ›رادقم‹ ظاحلهب ،دوشیم دراو

 و نیشام يهدننکدیلوت نیب هک تباث يهیامرس زا یشخب ياهنم ،تالآنیشام

 .تسا ندشلدب و در لاحرد ًامئاد نهآ يهدننکدیلوت

 و دراد شرگید رتراوک ره اب ربارب یتمیق ،دشورفیم رگزرب هک یمدنگ رتراوک کی

 رذب لکش رد هک تسین مدنگ يرتراوک زا رتنازرا هدشهتخورف ِمدنگ رتراوک ره

 رتراوک ره و دشاب رتراوک 6 = لوصحم رگا ،لاحنیا اب .ددرگیمزاب نیمز هب هرابود

 ماخ داوم ،هدوزفاون راک يارب یشزرا ییازجا يهدنرادربرد رتراوک ره و ــ دنوپ 3 =

 فرصم رذب هباثمهب ار رتراوک 1 دشاب ریزگان رگزرب رگا و ــ تسا تالآنیشام و

 ناگدننکفرصم هب ار شدنوپ 15 = رتراوک 5 دناوتیم طقف تروصنآ رد ،دنک

 رتراوک 1 رد هدیجنگ یشزرا ءزج نآ يارب ناگدننکفرصم رگید ترابعهب .دشورفب

 ›وسکی زا‹ هنوگچ .تساج نیمه رد ًاقیقد هیضق فطل .دنزادرپیمن ییازِاهبام ،رذب

 ›ینعی‹ نآ رد هدیجنگ یشزرا رصانع يهمه اب تسا = هدشهتخورف لوصحم شزرا

 يازِا رد يزیچ هدننکفرصم ›رگید يوس زا‹ اما ،تباث يهیامرس و هدوزفاون راک

 زا لقن نایاپ‹ }؟درخیم ار لوصحم دوجو نیا اب و دزادرپیمن تباث يهیامرس

 ›.304 يهحفص

|VII-300|}هک ار هیضق نیا .هتکن کی نیمه ًالعف ،راک لاور يهرابرد تسخن 

 ،تسا هدیمهف ار شسرپ یتح كدنا هزادنا هچ ات روآلالم يهِس ›تسیتاب ناژ‹

 :دید درواتفگ نیا رد ناوتیم
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 شزرا لک هک تشاد هجوت هتکن نیا هب دیاب اهدمآرد يهلئسم لماک مهف يارب«

 ره لک شزرا اریز ؛دوشیم میسقت نوگانوگ صاخشا ياهدمآرد هب لوصحم کی
 لها ياشوک دارفا و نارادهیامرس ،نارادنیمز ياهدوس زا تسا بکرم یلوصحم

 نآ هب نیا .دناهدرک ادا یمهس لوصحم نآ نتخاس و دیلوت رد هک يراکوبسک

 فالخرب ،هدشدیلوت صلاخان شزرا اب تسا ربارب هعماج دمآرد هک تسا ینعم

 تسین ربارب نیمز صلاخ لوصحم اب ،دننکیم رکف 1 نانادداصتقا يهقرف هچنآ
 هب تبسن هدشدیلوت ياهشزرا دازام زا ترابع طقف روشک کی ياهدمآرد رگا ...

 رد هک يروشک هک دوب چوپ ياعدا نیا شاهجیتن ،دوبیم هدشفرصم ياهشزرا

 دهاوخن يدمآرد ،تسا هدرک دیلوت هک دنکیم فرصم ْشزرا ردقنامه لاس لوط

 .)64 ،63 ص ،مود دلج ،اجنامه( ».تشاد

 نیا .تشاد دهاوخن دعب لاس رد ،تشادیم يدمآرد شیپ لاس رد رگا ،تقیقح رد

 طقف هنالاس راک لوصحم هک ،راک يهنالاس لوصحم هک تساطخ نخس

 ،لباقم رد .دوشیم لیوحت و هیزجت ›اه‹دمآرد هب ،دهدیم لیکشت ارنآ زا یشخب

 رد هک هنالاس لوصحم زا یشخب دروم رد فرح نیا هک تسا تسار نخس نیا

 هدوزفاون راک زا لکشتم طقف هک دمآرد .دنکیم قدص ،دوشیم دراو يدرف فرصم

 ِراک یشخب و هدوزفاون راک یشخب زا تسا بکرم هک ار لوصحم نیا دناوتیم ،تسا

 هن ،اهلوصحم نیا رد دناوتیم هدوزفاون راک ،رگید ترابعهب ؛درخب ،دوجومشیپ زا

 زا يرگید شخب اریز ،دنک ناربج زین ار دوجومشیپ زاِ راک هکلب ،ار دوخ طقف

 طقف ،تسا دوجومشیپ زا ِراک و هدوزفاون راک زا بکرم زین نآ هک ،لوصحم

 تباث يهیامرس يهدننکنیزگیاج طقف ای ،دوجومشیپ زا ِراک يهدننکنیزگیاج

 }.تسا

                                                             
 .]22[ هرامش سیوناپ هب .کن  1
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 ]شزرا يهجنس نوماریپ تیمسا ضقانتم ياههاگدید .11[

 

 رد وا هک مییازفایب دیاب ،میدید نونکات و تسا هدرک یسررب تیمسا هک یتاکن رب{

 راک دزمتسد هب فطع رد يرهاظ ضقانت رب هوالع ــ شزرا فیرعت رد شیاهناسون

 ،اهشزرا يهجنس ناونع ریز هک اجنآً الثم ،دراد زین يرگید ياهثحبم طلخ ــ

 يهجنس اب ،تسه زین شزرا رهوج يهدنزاس ماگنهمه هک ،ار راگدنامنورد يهجنس

 تلاح رد .دریگیم اجباج ،تساهشزرا يهجنس لوپ ًالثم هک ییانعم رد شزرا

 دشوکیم و تسا هریاد عیبرت تقیقح رد هک دنزیم یشالت هب تسد سپس ،ریخا

 تباث ِرگشجنس شقن رگید ياهالاک ربارب رد هک دنک ادیپ ریغتمان شزرا اب ییالاک

 زا شزرا نییعت اب لوپ ماقم رد اهشزرا ِرگشجنس يهطبار يهرابرد .دنکیم افیا ار

 داصتقا دقن نوماریپ :‹نم يهتشون تسخن شخب هب دینک هاگن راک نامز قیرط

 }.تفای ناوتیم زین ودراکیر دزن هاگ هب هاگ ار اهنتفرگاجباج نیا .›1859 یسایس

|VII-299| يهدنرادربرد اهنآ هک دنامهم رما نیا دجاو تیمسا .آ ياهضقانت 

 وا هک دننکیم راکشآ اما ،درادن اهنآ يارب یلحهار هتبلا وا هک دنتسه یتالضعم

 تلاح نیرتهب رد ار عوضوم نیا اب طبر رد وا تسرد يهزیرغ .تسا ضقانت راچد

 و رس نیا هاگ ،رگیدکی اب شکاشک رد وا ناوریپ هک درک تابثا قیرطنیا زا ناوتیم

 1 .دناهدرک رایتخا ار ›ضقانت‹ رگید ِرس هاگ

                                                             
 رد ییاهن يهراشا هباثمهب ام تساریو رد ،دزادرپیم تیمسا ياهضقانت ماع تشرس هب هک نتم زا هعطق نیا  1
 نیتسخن ،نآ زا سپ هلصافالب اریز ،تسا هعطق نیا يارب یبسانم هاگیاج ،اجنیا .دیآیم موس لصف نایاپ
 )]56[ ،آ ـ م( .دناهدش هتشون دعب لصف ياهرطس
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 ؛مینک یسررب دیاب هک میسریم وا دزن زیگناربهرجاشم يهتکن نیرخآ هب کنیا

 .دلومان و دلوم راک نیب زیامت |VII-300| يهتکن

 

 1 ]مراهچ لصف[

 2 دلومان و دلوم راک نوماریپ ییاههیرظن

 

 ار ماهیا نیا و دراد ولهپود یهاگدید اجهمه تیمسا .آ ،میدید نونکات هک هنوگنامه

 زین دمانیم دلوم راک ،دلومان راک اب زیامت رد وا هچنآ نییعت و فیرعت رد ناوتیم
 و هتخیرمهرد هک دراد دوجو فیرعت ود ،دمانیم دلوم راک وا هچنآ نوماریپ .دید

 تسرد یفیرعت هک میزادرپب وا تسخن فیرعت هب ادتبا میهاوخیم ام و دناهتخیمآمهب

 .تسا

 

 تسا يدزم يراک ،هنارادهیامرس دیلوت يانعم رد دلوم راک ـ 1[

 ]دنکیم دیلوت یفاضا شزرا هک

 

                                                             
 .تسا هدش هتشون تیمسا .آ هب طوبرم لصف يهمادا رد و تسین هناگادج یلصف شخب نیا ،اگم تساریو رد‹  1
 يهتکن هب سکرام هکییاج ،تسا MEW تساریو رد موس لصف زا هلمج نیرخآ زا هتفرگرب زین هتشون ناونع
 )اف .م( ›.دنکیم هراشا »دلومان و دلوم راک نیب زیامت« ِزیگناربهرجاشم
 ،آ ـ م( .تسا هدش هتفرگرب ،1863 يهیوناژ ،»لاتیپاک« تسخن شخب يارب سکرام حرط زا ناونع نیا  2
]57[( 
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 يازِا رد هلدابم اب هک تسا يدزم يراک هنارادهیامرس دیلوت يانعم رد دلوم راک

 هن )تسا هتفای صیصخت دزمراک هب هک هیامرس زا یشخب ینعی( هیامرس ریغتم شخب

 هکلب ،دیلوتزاب ار )›رگراک‹ِ دوخ راک ییاناوت شزرا ای( هیامرس زا شخب نیا طقف

 قیرطنیا زا طقف .دنکیم دیلوت رادهیامرس يارب زین يایفاضا شزرا ،نآ رب هوالع

 .دنکیم دیلوت هیامرس هباثمهب ›و‹ دباییم یسیدرگد هیامرس هب لوپ ای الاک هک تسا

 ًاقیقد ترابع نیا( .دنکیم دیلوت هیامرس هک ،تسا دلوم يايدزمِ راک نآ طقف

 صیصخت نآ هب هک ار یشزرا يهعومجم ،راک نیا مییوگب هک تسانعم نامههب

 دزمراک لکش رد هچنآ زا رتشیب يراک ای ،دنکیم دیلوتزاب رتگرزب يرادقم رد هتفای

 طقف ›مالک کی رد‹ سپ .دنادرگیمزاب ›رادهیامرس هب‹ ،تسا هدرک تفایرد

 رتگرزب ششزرا زا شایبایشزرا هک ›تسا دلوم ي‹راک ییاناوت نآ ›تسبراک‹

 ).دشاب

 يروآراب رب تسا راوتسا ،هیامرس ›فرِصِ دوجو‹ انامه ،رادهیامرس يهقبط کی دوجو

 راکهنازور کی رگا :ًالثم .نآ یبسن ِيروآراب رب هکلب ،شقلطم ِيروآراب رب هن اما ،راک

 شراک ییاناوت دیلوتزاب يارب ینعی ،درکیم تیافک رگراکِ دوخ تایح ياقب يارب طقف

 دلوم راک ــ ›ماع و‹ قلطم ییانعم رد ــ هاگنآ ،|VII-301| ›تشادیم ترورض‹

 يوس زا هدشفرصم ياهشزرا ،رگید ترابعهب ،دوب هدننکدیلوتزاب اریز ،دوبیم

 اما .درکیم نیزگیاج هراومه ار )واِ دوخ راک ییاناوت شزرا اب تسا ربارب هک( ›رگ‹راک

 دیلوت يایفاضا شزرا اریز ،دوبیمن دلوم هنارادهیامرس ییانعم رد ،›راکهنازور نیا‹

 ار هنهک شزرا طقف هکلب ،دوب هدرکن دیلوت ياهزات شزرا ،تقیقح رد( .درکیمن

 ات دوب هدرک فرصم یلکشهب ،ار شزرا ینعی ،ار نآ طقف ؛دوب هدرک نیزگیاج

 يرگراک ،تسا هدش هتفگ هک تسانعم نیا رد و .دنک شدیلوتزاب يرگید لکشهب
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 شیب هک تسا دلومان يرگراک و دشاب وا ِدوخ فرصم اب ربارب شدیلوت هک تسا دلوم

 ).دشاب هدرک فرصم ،تسا هدرک دیلوتزاب هچنآ زا

 شزرا طقف هن رگراک هکنیا رب ینعی ،یبسن يروآراب رب تسا ینتبم يروآراب نیا

 رد ار يراک نامز ،ینعی ؛دنیرفآیم زین ياهزات شزرا هکلب ،دنکیم نیزگیاج ار هنهک

 هک یلوصحم رد هتفایتیئیش ِراک نامز زا هک دشخبیم تیئیش شلوصحم

 رب هیامرس یتسه و هیامرس .تسا رتشیب ،تسوا ِدوخ ياقب و یگدنز يهدننکنیمأت

 .تسا راوتسا دلوم ِيدزم ِراک زا یعون نینچ

 فرصت هب دوخ ار دوخ دازام راک رگراک و تشادیمن دوجو ياهیامرس رگا اما{

 ییاهشزرا رب دیزم وا هک ار هدشهدیرفآ ياهشزرا زا يدازام رگا ینعی ،دروآیمرد

 راک عون نیا طقف هاگنآ ،تشاد شیوخ فرصت رد ،دنکیم فرصم دوخ هک

 هزات ياهشزرا هک يراک ینعی ؛دشاب یقیقح ِدلوم راک هک دوب نآ يهتسیاش

 }.دنیرفآیم

 

 ]دلوم راک نوماریپ اهتسیلیتناکرم و اهتارکویزیف ›هاگدید‹ ـ 2[

 

 ،یفاضا شزرا هاگتساخ زا تیمسا .آ كرد دمآیپ دوخِيدوخهب دلوم راک زا كرد نیا

 ،دراد يراشفاپ تفایرد نیا رب وا هک مادام .تسا هیامرس ›تشرس‹ ای رهوگ انامه

 شیپ اهتسیلیتناکرم یتح و اهتارکویزیف وا زا شیپ هک تسا ییاتسار و هار ورهر

 زا ار اهنآ تفایرد و كرد يهویش طقف تیمسا هک توافت نیا اب ،دندوب هتفرگ

 هتسجرب و دشکیم نوریب ار شاینورد یتسه و دیالاپیم بذاک روصت يهویش

 يزرواشک راک طقف هکنیا رب ینبم ناشتسردان تفایرد رد اهتارکویزیف .دنکیم
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 زا زین نآ و ،يراک طقف هک دنتشاد يراشفاپ تسرد شرگن نیا رب ،تسا دلوم

 هن مهنآ ،دنیرفآیم یفاضا شزرا هک تسا دلوم ،هنارادهیامرس یهاگرظن و هاگیاج

 صلاخ یلوصحم هک يراک ،دیلوت ینیع طیارش کلام يارب هکلب ،رگراک ِدوخ يارب

 راک نامز ای یفاضا شزرا اریز .دنکیم قلخ نیمز کلام يارب هکلب ،دوخ يارب هن

 نیمه اهنآ( .تسا هتفای تیئیش صلاخ لوصحم رد ای یفاضا یلوصحم رد دازام

 رادقم ›هک دنزکرمتم هطیح نیا رب طقف‹ اریز ؛دنمهفیم طلغ زین ار یفاضا لوصحم

 هجوت‹ اما ؛دنامیم ياجرب ،دنروخب دنناوتب رادهراجا و رگراک هچنآ زا رتشیب یمدنگ

 يارب )بابرا و رگراک( نافابهچراپ هچنآ زا رتشیب ،هچراپ يرادقم ›هشیمه هک دنرادن

 دب زین یفاضا شزراِ دوخ ).دنامیم ياجرب زین دنراد زاین ناشدوخ ياهسابل نتخود

 ِیفرصم شزرا هب ار نآ و دنراد شزرا زا یتسردان روصت اهنآ اریز ،دوشیم هدیمهف

 اب .دنهدیم لیلقت هدشهدیئادز ْتیفیک ِیعامتجا راک هب و راک ِنامز هب هن و راک

 هک تسا دلوم يايدزم ِراک نآ طقف هک دنامیم ياجرب تسرد فیرعت نیا ،همهنیا

 تفایرد تیمسا .آ .دنیرفآیم ،درادیمرب هنیزه هچنآ زا يرتشیب شزرا

 .دنکیم اهر ،تساهنآِ ریگاپوتسد هک یبذاک تاروصت زا ار اهتارکویزیف

 دراد دوجو ياهیوس زین نانیا دزن .میدرگزاب اهتسیلیتناکرم هب اهتارکویزیف زا کنیا

 نوماریپ هاگدید نامه يهدنرادربرد اما ،دنرادن یهاگآ نآ زا اهنآِ دوخ دنچره ،هک

 رد طقف راک هک دوب روصت نیا اهتسیلیتناکرم رظن يهدولاش .تسا دلوم راک

 ،دوشیم رداص روشک زا جراخ هب ناشلوصحم هک تسا دلوم دیلوت زا ییاههخاش

 روشک دراو ناشيازِا رد دیاب هچنآ زا ای( دناهتشادرب هنیزه هچنآ زا يرتشیب لوپ

 رد يزاتمم يهجرد اب ات دنکیم رداق ار روشک نیاربانب و دنادرگیمزاب )دوش

 اهروشک نیا رد اهنآ .دوش میهس هرقن و الط يهدشفشک ْهزات نداعم تالوصحم

 هچ رب تقیقح رد الط ریثأت نیا اما .دندوب ینایم يهقبط و تورث ناباتش دشر دهاش

 رگید ترابعهب ؛تفاییمن شیازفا اهالاک تمیق تبسن هب دزمتسد ؟دوب راوتسا زیچ
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 الاب دوس خرن ،تفاییم شیازفا یبسن دازام راک نیاربانب و دمآیم نیئاپ دزمتسد

 هک لیلد نیا هب هکلب ،دوب هدش رتدلوم رگراک هک لیلد نیا هب هن مهنآ ،تفریم

 )درکیم تفایرد رگراک هک یشاعم مزاول يهعومجم ›شزرا‹ ینعی( دزم قلطم رادقم

 .دشیم رتمیخو نارگراک یگدنز عاضوا مالک کی رد ؛تفاییم لزنت راشف اب

 تقیقح رد ،دنریگیم راکهب ار رگراک هک اهنآ يارب اهروشک نیا رد راک نیاربانب

 ياهزیگنا نیا و ؛دوب طبترم راداهب ياهزلف دورو نایرج اب تیعقاو نیا .دش رتدلوم

 رد هدشفرصِ راک طقف ،اهتسیلیتناکرم هکنآ يارب ،نشوران و مهبم دنچره ،دوب

 .دننادب دلوم راک ار دیلوت زا ییاههخاش نینچ

|VII-302| »لاس 60 ای 50 یط هک ]تیعمج[ ریگمشچ دشر یلصا تلع دیاش 

 يهتفایشیازفا يروآراب رد هشیر تفریذپ تروص اپورا رسارس ردً ابیرقت ریخا

 یپ رد هتبلا{ »راداهب ياهزلف زا ياهدنیازف دازام .دشاب هتشاد اکیرما ياهندعم

 تمیق زا يرتشیب بتارمهب ِبسانت هب ار اهالاک تمیق« }ناشیعقاو شزرا لوزن

 ماگنهمه و دنکیم رتتسپ ریزگانهب ار رگراک تیعقوم ،عضو نیا ؛دربیم الاب راک

 يارب يرتشیب ِنادرگ يهیامرس کنیا هک ،نارگراک ِناگدنریگراکب يارب ار اهدوس

 دوشیم تیعمج دشر بجوم ،نیا و ؛دربیم رتالاب ،دنراد رایتخا رد نارگراک مادختسا

 4 ات 3 ار هلغ تمیق اکیرما رد اهندعم فشک« هک دنکیم ناشنرطاخ سوتلام ...

 فرصم يارب )هلغ ًالثم( اهالاک تمیق ». ... درب الاب ربارب 2 ار راک تمیق اما ،ربارب

 زا اما ،دوریمن الاب لوپ يهزات نداتفانایرج هب لابندهب هطساوالب روشک لخاد رد

 یلوا زا هیامرس ،دنکیم لوزن تعنص اب هسیاقم رد يزرواشک رد دوس خرن هک اجنآ

 رابهب هتشذگ زا يرتشیب دوس هیامرس ره بیترت نیا هب ؛دنکیم لیم یمود هب

 ناج( ».تساهدزم رد یطوقس اب نراقم هشیمه اهدوس رد يدوعص و دروآیم
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 رد رگراک يهقبط یگدنز تیعضو رب هک یلاوحا و عاضوا نوماریپ یتاظحالم ،نوتراب

 .)دعب هب 29 ص ،1817 ندنل ،دنراذگیم رثا هعماج

 ياهدیدپ نآ مهدجیه يهدس مود يهمین رد ًالوا ،نوتراب رظن رب انب ،بیترت نیا هب

 ار یتسیلیتناکرم ماظن 17 يهدس رد و 16 يهدس ثلث نیرخآ رد هک دش رارکت

 ناشهتفایشهاک ِشزرا هدشرداص ياهالاک طقف هک اجنآ زا ً،ایناث .دروآرد تکرحهب

 اب ناکامک یلخاد فرصم ياهالاک شزرا هکیلاح رد ،دنجنسیم هرقن و الط اب ار

 نیب تباقر هکینامز ات( دنوشیم هدیجنس ناشقباس شزرا رب انب هرقن و الط

 نیتسخن رد راک ،)دنک فرطرب ار نوگانوگ يهجنس ود اب شجنس نیا نارادهیامرس

 اریز ،دیآیم رظنهب ،یفاضا شزرا يهدننیرفآ ینعی ،دلوم ْهطساویبِ دیلوت ياههخاش

 حطس زا رتنیئاپ یحطس هب دوشیم ریزگان راکِ دزم دیلوت ياههخاش نیا رد

 .دنک لوزن شایمیدق

 

 ]دلوم راک زا تیمسا كرد یگیوسود ـ 3[

 هلدابم هیامرس ياِزا رد هک يراک هباثمهب دلوم راک نییبت )فلا[
 ]دوشیم

 

 و تسخن شرگن اب نانچ و هنوراو تسا یشرگن ،دلوم راک هب تیمسا هاگن نیمود

 زا سپ یکی ،وا يهتشون زا دحاو ياهعطق رد اهنآ هک تسا هتخیمآ ْمههب وا ِتسرد

 .دنیآیم مه یپ رد هفقویب و يرگید
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 يدح ات ار درواتفگ نیا میریزگان وا ِتسخن شرگن شرازگ و شیامن يارب نیاربانب

 93 ص ،كالک کم شیاریو مود دلج ،موس لصف ،مود باتک( .مینک هعطقهعطق

 ،دوشیم لامعِا نآ رب هک ار ییاتسیاربارب ِشزرا هک دراد دوجو راک زا یعون« )دعب هب

 عون نیتسخن .درادن يرثا نینچ هک دراد دوجو راک زا يرگید عون ؛دهدیم شیازفا

 راک ار مود عون و دیمان دلوم راک ناوتیم ،دنکیم دیلوت یشزرا هک اجنآ زا ،ار

 يهیامراک هک يداوم شزرا رب ،هدعاق رب انب ،روتکافونام رگراک ِراک ً،الثم .دلومان

 ،سکعرب .دیازفایم ار شبابرا دوس و دوخ شاعم لئاسو شزرا ،تسوا

 هباثمهب ار شدزم روتکافونام رگراک دنچره .دیازفایمن یشزرا ،راکتمدخ کی راک

 نیرتکچوک وا يارب عقاورد ،دنکیم تفایرد شبابرا زا تخادرپشیپ
 اب هارمه دزم نیا شزرا لومعم روطهب اریز ،دوشیمن بجوم ار ياهنیزه

 نآ يور راک هک تسا ییاتسیاربارب يهتفایشیازفا ِشزرا زا جتنم هک يدوس

 لئاسو اما .›ددرگیمزاب بابرا هب و‹ دوشیم نیزگیاج هرابود ،تسا هتفرگ تروص

 رامُشِ نتشاداولاغتشاهب اب درف .دوشیمن نیزگیاج زگره راکتمدخ کی شاعم

 شاعم نیمأت و تخادرپ اب اما ؛دوشیم دنمتورث روتکافونام نارگراک زا يرایسب

 ».دش دهاوخ ریقف یگناخ ِناراکتمدخ زا يرایسب رامُش

 اسب ،ضقانتم فیراعت ،مینکیم لقن نیا زا سپ هک شاهمادا رد و ــ هعطق نیا رد

 رب هوالع هک دوشیم هدیمهف يراک اتدمع دلوم راک ــدنزیمآیم مههب رتشیب

 دوس« ـ یفاضا شزرا ،)رگراک ِدوخ ینعی( »شدوخ شاعم لئاسو« ِشزرا دیلوتزاب

 رگا ،دوش دنمتورث دناوتیمن مه روتکافونام بحاص اما .دنکیم دیلوت ار ـ »شبابرا
 هک یشزرا رب هوالع هک دریگ راکهب ار »روتکافونام نارگراک زا يرایسب رامُش«

 ›دوجوم ياهشزرا هب‹ يرگید یفاضا شزرا ،دوشیم اهنآ ِدوخ شاعم يهنیزه

 .دنیازفاین
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 ًاساسا هک دمهفیم ار يراک ،دلوم راک ›يهلوقم‹ تحت تیمسا .آ ،رگید يوس زا

 حیضوت و فیرعت |VII-303| نیا زا تقوم ِیشوپمشچ اب .»دنکیم دیلوت یشزرا«
 هاگ وا تسخن شرگن ،نآ رد هک مینک لقن ار ياهعطق تسخن میهاوخیم ،مود

 .دوشیم لدتسم رتشیب لیصفت اب هژیوهب و يدنبتروص تقد اب هاگ ،رارکت

 فرصم دلومان ›ِنارگراک‹ يوس زا ... هک سابل و شاعم لئاسو زا یمجح رگا«

 یفرصم داوم لماک شزرا اهنآ ،دشیم میسقت و عیزوت دلوم ِنارگراک نیب ،دوشیم

 لصف ،مود باتک ؛109 ص ،اجنامه( ».دندرکیم دیلوتزاب دوس اب هارمه ار دوخ

 .)موس

 شزرا طقف هن رادهیامرس يارب هک تسا یسک دلوم رگراک دکؤم روطهب اجنیا رد

 هکلب ،دنکیم دیلوتزاب تسا هدرک تفایرد دزمراک بلاق رد هک ار یشاعم لئاسو لماک

 .تسا »دوس اب هارمه« رادهیامرس يارب شدیلوتزاب

 هب قیرطنیا زا لوپ ای الاک اما .تسا دلوم راک ،دنکیم دیلوت هیامرس هک يراک طقف

 ورنیا زا طقف و دنوش هلدابم راک ییاناوت اب میقتسم روطهب هک دنوشیم لدب هیامرس

 هدیجنگ اهنآِ دوخ رد هچنآ زا يرتشیب راک اب ات دنوشیم هلدابم ›راک ییاناوت اب‹

 ییاناوت ِیفرصم شزرا ،رادهیامرس هباثمهب رادهیامرس دزن اریز .دندرگ نیزگیاج ،تسا

 ،صخشم يهژیو راک نیا ندوبدیفم ینعی ،نآ یعقاو ِیفرصم شزرا زا یکاح ِراک

 امک ،تسین ،رگید صخشم راک ره هاوخ و یگدنفاب هاوخ دشاب یگدنسیر هاوخ

 اریز ،درادن یتیمها وا دزن زین دوخيدوخهب راک نیا لوصحم ِیفرصم شزرا هکنیا

 هن ،)›لوپ هب‹ شایسیدرگد نیتسخن زا شیپ مهنآ( تسالاک وا يارب لوصحم

 یشزرا الاک هک تسا نیا رد رادهیامرس يارب الاک يهبذاج .فرصم لباق یسنج

 بیترت نیمههب و دراد ،تسا هتخادرپ شیارب رادهیامرس هچنآ زا رتشیب ،ياهلدابم
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 رادقم ›راک ییاناوت ِنتسبراکب اب‹ وا هک تسا نیا رد وا يارب راک یفرصم شزرا

 ،تسا هتخادرپ ›رگراک هب‹ دزمراک لکش رد هچنآ زا رتگرزب ،راک نامز زا يرتگرزب

 نیا هب هک دنتسه یناسک يهمه دلوم نارگراک رامُش رد نامگیب .دروآیم تسدهب

 سدنهم و ریدم ات ،هتفرگ یعقاو يدی رگراک زا ،دنالیخد الاک دیلوت رد هویش نآ ای

 یمسر شرازگ نیرخآ ورنیمه زا .)دنتسین نارادهیامرس يهرمز رد اهنآ هک مادام(

 و اههناخراک رد هک ار یصاخشا يهمه »ًادکؤم« ،اههناخراک يهرابرد یسیلگنا

 يهلوقم تحت ،نارادهناخراک يانثتسا هب ،دنراک لوغشم اهنآ هب قلعتم ياههاگراک

 زا شیپ ،هُگ ِراب نیا تارابع هب دینک هاگن هرابنیا رد( .دهدیم رارق يدزم نارگراک

 ).شرازگ ینایاپ تارابع و يریگهجیتن

 نیا تیمسا و دوشیم فیرعت هنارادهیامرس دیلوت رظنم زا دلوم راک ،اجنیا رد

 ؛تسا هدز فده ِبلق هب ار ریت و هدیواک شیاهتنا ات یموهفم ظاحلهب ار عوضوم

 ار دلوم راک هک تسوا یملع ياهدروآتسد و اهیگتسیاش نیرتگرزب زا یکی ،نیا

 ینعی ،دوشیم هلدابم هیامرس اب یجنایمیب هک دنکیم فیرعت يراک

 انامه ،معا روطهب شزرا و راک يارب دیلوت ›ینیع‹ طیارش ،نآ قیرط زا هک ياهلدابم

 )شایملع يانعم رد يدزم ِراک هب راک و( هیامرس هب رابنیتسخن ،الاک ای لوپ

 هک هنوگنامه ،دلومان راک و دلوم راک نیب هناداقن زیامت نیا( .دنباییم یسیدرگد

 یقاب ییاوژروب داصتقا رسارس يهدولاش 1،تسا هدرک يروآدای یتسردهب سوتلام

 ).دنامیم

 .تسیچ دلومان راک هک تسا هدش نشور رگا و امایب و لاحنیع رد ،بیترت نیا هب

 دمآرد يازِا رد یجنایمیب هکلب ،هیامرس يازِا رد هن هک تسا يراک دلومان راک

                                                             
 نیب زیامت هک دهدیم حیضوت ،44 ص ،1836 ندنل ،مود پاچ ،»یسایس داصتقا لوصا« شرثا رد سوتلام  1
 رب وا تالمأت نیداینب حرط هک دزاسیم ار ياهدولاش و تسا تیمسا مادآ رثا یلصا نوتس دلومان راک و دلوم راک
 )]58[ ،آ ـ م( .تسا راوتسا نآ
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 هک يرگید نوگانوگ عبانم ابً اعبط و( دوس ای دزمراک اب ینعی ،دوشیم هلدابم

 راک ًاضعب هک يدراوم يهمه رد .)تنار و هرهب انامه ،دنرادهیامرس دوس ياههرفسمه

 میقتسم روطهب ًاضعب ای ،)ناراگیب ِيزرواشک راک دننام( دنکیم ناربج ار دوخ ناکامک

 داصتقا يانعمهب ،)ایسآ ياهرهش رد يروتکافونام راک دننام( دوشیم هلدابم دمآرد اب

 راک يارب‹ فیراعت نیا نیاربانب .يايدزم راک هن و دراد دوجو ياهیامرس هن ییاوژروب

 شلوصحم تشرس زا هن ینعی( شتیدام هب فطع رد راک فیرعت زا هن ›دلومان و دلوم

 و شانّیعتم ِیعامتجا لکش زا هکلب ،)صخشم راک هباثمهب راک یگتفاینیعت زا هن و

 رب .دناهدش هتفرگرب ،دباییم ققحت اهنآ رد راک هک يدیلوت یعامتجا تابسانم زا

 رگا ،تسا دلوم يرگراک ،کقلد کی یتح ،رگیزاب کی ،هنومن ناونعهب و ،ساسا نیا

 رد هچنآ زا رتشیب يراک ،رگیزاب هک دنک راک )يرادهاگنب ای( رادهیامرس مادختسا رد

 هب هک یطایخ هکیلاح رد ،دنادرگزاب وا هب ،تسا هدرک تفایرد وا زا دزمراک لکش

 یشزرا ًافرص وا يارب ینعی ،دنکیم هلصو ار شراولش و دیآیم رادهیامرس يهناخ

 هیامرس يازِا رد تسخن ِدرف راک .تسا دلومان يرگراک ،دروآیم دوجوهب یفرصم

 ؛دنیرفآیم یفاضا شزرا تسخنِ درف .دمآرد يازِا رد ،مودِ درف راک ،دوشیم هلدابم

 .دوشیم يدمآرد فرص بجوم مود ِدرف

 ،رادهیامرس رظنم زا ،لوپ يهدنراد رظنم زا هراومه دلومان راک و دلوم راک ،اجنیا رد

 فرح تسین شیب ياهوای ،ورنیمه زا و ؛دنوشیم فیرعت رگراک رظنم زا هن و

 ،راک ایآ دنسرپیم هک دنالفاغ عوضوم لصا زا اجنآ ات هک لیناگ دننام یناسک

 يهدنروآارف زین تسد نیا زا ینارگید و اهتمدخشیپ ،نایپسور 1درکراک ای تمدخ

 ؟تسین لوپ

                                                             
 ار نآ MEW ناراتساریو .تسا هتفر راکهب )»ندیئاگ« يانعم هب(  Fickenيهژاو MEGA نتم رد‹  1

Funktion )اف .م( ›.دناهدرک یسیونزاب )»ییاراک« ای »درکراک« يانعم هب( 
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|VII-304| دنکیم دیلوت هدیا هک ورنآ زا هن ،تسا دلوم يرگراک هدنسیون کی، 

 لانم و لام هب ،تسوا ياههتشون رشان هک ار یشورفباتک هک تهج نآ زا هکلب

 .تسا رادهیامرس  کی ِریگبدزم ،رگراک هک تهج نآ زا ای ،دناسریم

 هک اسب ،تسا هتفای رکیپ نآ رد دلوم يرگراک راک هک ییالاک یفرصم شزرا

 شایگژیو نیا اب ،›ییاوتحم و‹ يدام نیعت نیا .دشاب زیچ نیرتهدوهیب و نیرتچوپ

 يهطبار کی يهدننکنایب طقفً اتدمع هک ›نآ يهدنزاس دلومان ای دلوم راک هباثمهب‹

 زا هن هک راک يارب تسا ینیعت نیا .درادن یطبر چیه ،تسا نیعتم یعامتجا ِيدیلوت

 .دریگیم ءاشنم شانیعتم یعامتجا لکش زا هکلب ،شاهدروآرف زا هن ای شیاوتحم

 ــ ،تسا هتفای هطلس دیلوت يهیلک رب هیامرس هک ضرفشیپ نیا اب رگید يوس زا

 يوس زا رگید )تسناد زیامتم فرِص یفرصم شزرا زا ار نآ دیاب هک( الاک ،ینعی

 دیلوت يارب دیلوت طیارش يهدنرادْ دوخ هک دوشیمن دیلوت یهاوخبلد رگراک نآ ای نیا

 يهدننکدیلوت رادهیامرس طقف هک ضرفشیپ نیا اب انامه ــ تسالاک نیا

 رد ای تسا ریزگان دمآرد ،)راک ییاناوت ینعی ،الاک کی طقف يانثتساب( تساهالاک

 ای ،دشورفیم و دنکیم دیلوت ›راد‹هیامرس ًارصحنم هک دوش هلدابم ییاهالاک يازِا

 ات دوشیم يرادیرخ رگید ياهالاک نامه دننام تسرد مهنآ هک ،ندرکراک يازِا رد

 و يدام ِیگتفاینیعت رطاخهبً افرص دوشیم يرادیرخ ینعی ،دوش فرصم

 يهطساوهب هک یتمدخ رطاخهب ،شایفرصم شزرا رطاخهب ،شاییاوتحم

 ماجنا شاهدننکفرصم و رادیرخ يارب دناوتیم شاییاوتحم و يدام ِیگتفاینیعت

 شزرا اهنآ .دنتسه الاک تامدخ نیا ،اهتمدخ نیا يهدننکفرصم يارب .دهد

 رظنم زا اما .دنراد ینیعم ياهلدابم شزرا و )یعقاو ای موهوم( ینیعم یفرصم

 ›ییاهاتسیاربارب ای‹ ءایشا ،دنافرِص یفرصم ياهشزرا یگمه اهتمدخ نیا ،رادیرخ

 نیا .دنکیم فرصم ار شدمآرد |VII-305| اهنآ یجنایم هب رادیرخ هک دنتسه
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 تسدهب ناگیار )اهدوس و اهدزمراک( اهدمآرد زا ار دوخ مهس دلومان نارگراک

 دیلوت دلوم راک يهلیسوهب هک تسا ییاهالاک زا يربمهس ناشمهس ؛دنروآیمن

 یشقن ناشدیلوت رد اما دنرخب اهالاک نیمه نایم زا ار دوخ مهس دیاب اهنآ .دناهدش

 .دننکیمن افیا

 دزمراک( دمآرد زا يرتشیب مهس هزادنا ره :تسا راکشآ ًالماک یطیارش ره تحت اما

 نامه هب ،دناهدش دیلوت هیامرس يهلیسوهب هک دوش ییاهالاک ›دیرخ‹ فرَص )دوس و

 .زین ،هنوراو هب و ؛دوش دلومان راک تامدخ ›دیرخ‹ فرَص یمهس دناوتیم رتمک هزادنا

 ،دوخ يارب و دوخ رد ،شلوصحم نیاربانب و راک ِییاوتحم و يدام یگتفاینیعت

 ،هنومن ناونعهب .درادن دلومان راک و دلوم راک نیب يراذگزیامت هب یطبر نیرتکچوک

 هب ناشراک هک مادام ،دندلوم ِنارگراک یمومع لته کی رد ناراکتمدخ و نازپشآ

 یگناخ نیمدختسم ماقم رد صاخشا نیمه .دوشیم لدب لته بحاص يهیامرس

 نآ يارب هکلب ،مزاسیمن هیامرس ناشتمدخ زا نم هک مادام ،دندلومان نارگراک

 ،هدننکفرصم ناونعهب ،نم دید زا صاخشا نیا تقیقح رد .منکیم جرخ ار مدمآرد

 .دنتسه زین لته نآ رد دلومان نارگراک

 هیامرس نیزگیاج هک ،يروشک ره راک و نیمز يهنالاس لوصحم زا یشخب«

 نیا .دوریم راکهب دلوم نارگراک یگدنز نیمأت يارب طقف یجنایمیب ،دوشیم

 شاهفیظو و فده هک یشخب .دنکیم تخادرپ ار دلوم راک ِدزم طقف شخب

 نیمه هب دناوتیم ،تنار هاوخ دوس ماقم رد هاوخ ،تسا دمآرد لیکشت یجنایمیب
 ،اجنامه( ».دشاب زین دلومان نارگراک و دلوم نارگراک یگدنز نیمأت تمدخ رد هویش

 لاحره رد ،دهدب صیصخت هیامرس هب ار شاهریخذ زا یشخب ره درف« .)98 ص

 وا هب و دوش نیزگیاج هرابود دوس یغلبم اب هارمه شخب نیا هک دراد راظتنا هشیمه

 نارگراک ِیگدنز نیمأت فرص ار روکذم شخب لیلد نیا هب ًارصحنم وا .ددرگزاب



218 
 

 يدمآرد شبحاص يارب ،هیامرس شقن يافیا زا سپ ،شخب نیا و ؛دنکیم دلوم

 یگدنز نیمأت فرص ار شاهریخذ زا یشخب وا هکنآ ضحمهب اما .دزاسیم

 رسک شاهیامرس زا شخب نیا هظحل نامه ،دنک یعون ره زا دلومان نارگراک

 هدش هتفرگ رظنرد میقتسم فرصم يارب هک شاهریخذ زا يرگید شخب هب و هدش

 )اجنامه( ».دوشیم لقتنم ،تسا

 و یگناخ لکش ینعی دوشیم هریچ دیلوت لک رب هیامرس هک يداعبا نامه رد

 یتعنص لکش هن و يدوخ ِفرصم ]هب فوطعم[ لکش ،مالک کی رد ،کچوک

 ناشتمدخ هک ،دلومان نارگراک هک تسا نشور ،ددرگیم دیدپان ،الاک يهدننکدیلوت

 یصخش تامدخ طقف یمیظع سایقم هب ،دوشیم هلدابم دمآرد يازِا رد ًامیقتسم
 و اهطایخ ،اههدنزود ،اهزپشآ دننام( اهنآ زا یکدنا شخب طقف و داد دنهاوخ ماجنا ار

 .درک دنهاوخ دیلوت یسوملم و يدام یفرصم ياهشزرا )تسد نیا زا ینارگید

 الاک هباثمهب الاک اریز .تسا هتفهن رما تشرس رد ،دننکیمن دیلوت الاک اهنآ هکنیا

 .تسا ياهلدابم شزرا لماح هکلب ،تسین فرصم ياتسیاربارب یجنایمیب زگره

 دیلوت طیارش رد دنناوتیم دلومان نارگراک نیا زا يزیچان رایسب شخب طقف نیاربانب

 رگراک‹ وا .دننک افیا یشقن يدام دیلوت رد یجنایمیب هتفایهعسوت يهنارادهیامرس

 ›يدام دیلوت‹ نیا رد یمهس ،دمآرد يازِا رد شتامدخ يهلدابم قیرط زا طقف ›دلومان

 شزرا هک دوش روآدای تیمسا .آ هک تسین نآ زا عنام نیا اما .دریگیم هدهعرب

 و دوشیم نییعت )دننامه ياهویشهب ای( هویش نامههب دلومان نارگراک نیا تامدخ

 ياههنیزه قیرط زا ،انامه .تسا ندشنییعت لباق دلوم نارگراک راک دننام تسرد

 زین يرگید تایضتقم هتبلا اجنیا رد .درادیمرب جرخ اهنآ دیلوت ای ظفح هک دیلوت

 .تسین اجنیا شایسررب ياج هک ،دوشیم حرط
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|306-VII| رگراک يارب .تسالاک کی وا ِدوخ يارب دلوم رگراک 1ِراک ییاناوت 

 دیلوت الاک شراک ییاناوت ِرادیرخ يارب دلوم رگراک اما .تسا نینچ ،زین دلومان

 شزرا کی طقف ›شراک ِییاناوتِ رادیرخ يارب ینعی‹ وا يارب دلومان رگراک .دنکیم

 .موهوم ای یعقاو یفرصم شزرا کی انامه ،الاک هن ،دنکیم دیلوت فرِص ِیفرصم

 الاک وا زا اما ،دنکیمن دیلوت الاک ش›راک ییاناوت‹ رادیرخ يارب دلومان رگراک هکنیا

 .تسا دلومان رگراک يامنتشرس ،دنکیم تفایرد

 ،یگناخ ناراکتمدخ راک دننام تسرد ،هعماج ياههتسر نیرتهبترمالاو زا یخرب راک«

 هک ینارسفا و تاضق و نادنمراک يهمه اب هارمه هاشداپ ًالثم ... تسین نیرفآشزرا

 نانآ .دندلومان نارگراک ،شاییایرد يورین و ماظنهدایپ لک و دنیوا ناربنامرف

 دنربیم یمهس مدرم رگید ِییاشوک يهنالاس لوصحم زا و دناهعماج نارازگتمدخ

 زا ،املع و نابیدا ،ناکشزپ ،نانادقوقح ،نویناحور ... دنراد قلعت هقبط نیمه هب ...

 و هلاب ناگدنصقر ،ارپا ناگدنناوخ ،نارگاینخ ،ناکقلد ،نارگیزاب ؛یخنس و عون ره

 )95 ،94 ص ،اجنامه( ».نارگید

 يارب و دوخ رد ،دلومان راک و دلوم راک نیب يراذگزیامت نیا ،دش هتفگ هک هنوگنامه

 یفرصم شزرا هب هن و دراد راک يهژیو صصخت هب یطبر نیرتکچوک هن ،دوخ

 اب راک ،›دلوم راک ینعی‹ تسخن تلاح رد .دباییم رکیپ نآ رد صصخت نیا هک هژیو

 هیامرس هب راک تلاح کی رد .دمآرد اب مود تلاح رد ،دوشیم هلدابم هیامرس

 ،تسا یجرخ ،رگید تلاح رد ؛دنیرفآیم يدوس رادهیامرس يارب و دباییم یسیدرگد

 ونایپ يهدنزاس کی رگراکً الثم .دوشیم نآِ فرص دمآرد هک تسا یسنج ای

 ،دوشیم شایگدنز جرخ هک ،ار شدزمراک طقف هن شراک .تسا دلوم يرگراک

                                                             
 يهملک يالاب سکرام ،تسا هدمآ »دیلوت ییاناوت« سکرام يهتشونتسد رد ،MEW ِتساریو تیاور هب‹  1
 )اف .م( ›.تسا هدزن طخ ار مادکچیه و هتشون ار »راک« يهملک ،دیلوت
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 ،الاک کی ،ونایپ انامه ،دشورفیم زاسونایپ هک یلوصحم رد هکلب ،دنکیم نیزگیاج

 يهمه نم رگا ،سکعرب .تسا هدیجنگ وا ِدزمراک شزرا زا رتارف يدازام شزرا

 اهنآ بحاص رگراک ِدوخ میریگ ای( مرخب تسا مزال ونایپ نتخاس يارب هک ار يداوم

 نیا رد ،دنزاسب ماهناخ رد ارنآ مراذگب ،مرخب هزاغم زا ار ونایپ هکنآ ياجهب و )دشاب

 هدش هلدابم نم ِدمآرد يازِا رد شراک اریز ،تسا دلومان يرگراک زاسونایپ ،تلاح

 .تسا

 

 ]دباییم ققحت الاک رد هک يراک هباثمهب  دلوم راک نییبت )ب[

 

 ِتسدورف و عبات ار دیلوت ِلک هیامرس هک نازیم نامههب هک تسا هدش نشور کنیا

 دتس و داد يارب هکلب ،میقتسم فرصم يارب هن اهالاک يهمه انامه ــ دزاسیم دوخ

 شیپ زا شیب ــ دباییم شرتسگ راک يروآراب نازیم نیمههب و دنوشیم دیلوت

 ،دیآیم دیدپ دلومان نارگراک و دلوم نارگراک ›راک رد‹ زین ییاوتحم و يدام يزیامت

 ،كدنا تائانثتسا یخرب زا یشوپمشچ اب ،تسخن هورگ هک قیرطنیا زا مهنآ

 زا یشوپمشچ اب مه زاب ،مود هورگ هکیلاح رد ،دننکیم دیلوت ار اهالاک ًارصحنم
 يهقبط نیاربانب .دنهدیم ماجنا ار یصخش تامدخ طقف ،كدنا تائانثتسا یخرب

 يهمه انامه ،دنکیم دیلوت ار اهالاک زا بکرم و يدام ،یجنایمیب تورث تسخن

 هک تسا ییاهرظن هطقن زا یکی نیا .ار ،راک ییاناوت ِدوخ ›يالاک‹ يانثتساهب ،اهالاک

 ،هدننکنییعت ساسا رد و امنتشرس ِزیمم هوجو رب هوالع ،درادیماو ار تیمسا .آ

 .دیازفایب اهنآ رب زین ار يرگید زیامت هوجو

 :دیوگیم ،نوگانوگ ياهیناعم ْیعادت زا دعب ،بیترت نیا هب
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 رب‹ یشزرا ...« )روتکافونام رگراک کی راک فالخرب( »یگناخ راکتمدخ کی راک«

 هیدعت زگره یگناخ رگراک کی یگدنز يهنیزه .دیازفایمن ›دوجوم شزرا

 نارگراک زا يرایسب رامُش ِنتشاداولاغتشا هب اب درف .دوشیمن ›نیزگیاج ای‹

 زا يرایسب رامُش شاعم نیمأت و تخادرپ اب اما ؛دوشیم دنمتورث ،روتکافونام

 دوخ شزرا زین مود هورگ راک ،لاحنیا اب .دش دهاوخ ریقف ،یگناخ ناراکتمدخ

 .تسخن هورگ دننام تسرد ؛تسا قحم شدزم تفایرد رد و دراد ار

 ییالاک رد ای صاخ ییاتسیاربارب رد ار دوخ روتکافونام نارگراک راک اما

 و دباییم ماود نیعم ینامزتدم يارب مکتسد راک نایاپ زا سپ هک ،شورف لباق

 رد راک ینیعم رادقم ،رگید ریبعت هب .دنکیم ققحتم و تیبثت ،دنامیم رادیاپ
 ای ،اتسیاربارب نیا .دوش فرصم و هتسب راکهب ،دعب ات ،دوشیم هریخذ و عمتجم اجکی

 دناوتیم ــ دنیانعم کی هب و نامه و یکی ترابع ود نیا و ــ ،اتسیاربارب نیا ِتمیق

 يارب زاغآ رد هک دراداو تکرحهب ار راک رادقم نامه ،تسا يرورض هک هاگنآ ،دعب

 رد ار دوخ ،|VII-307|  یگناخ راکتمدخ راک ،سکعرب .دوب مزال شدیلوت
 ققحتم و تیبثت شورف لباق ییالاک رد ای صاخ ییاتسیاربارب
 دوشیم يرپس شماجنا يهظحل نامه ردً الومعم وا تمدخ .دنکیمن
 نآ يهلیسوهب دعب هک دهنیم ياجرب یشزرا ای دوخ زا يدر تردنهب و
 ،هعماج ياههتسر نیرتهبترمالاو زا یخرب راک ... دیرخ ار تامدخ يربارب رادقم ناوتب

 رد ار دوخ و تسین نیرفآشزرا ،یگناخ ناراکتمدخ راک دننام تسرد

 ققحتم ای تیبثت شورف لباق ییالاک ای رادیاپ ییاتسیاربارب

 )94 ،93 ص ،اجنامه( ».دنکیمن

 ياههقلح ماگنهمه هک میراد ار ریز ياهنّیعت اجنیا رد دلومان رگراک فیرعت يارب

 :دننکیم نایب ار تیمسا .آ يرکف يهریجنز
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 ،»دیازفایمن یشزرا« ،»نیرفاینشزرا ،دلومان« )دلومان نارگراک راک ینعی( »نآ«

 رد ار دوخ« ،»دوشیمن هیدعت زگره« )دلومان رگراک( »یگدنز يهنیزه«

 ».دنکیمن ققحتم ای تیبثت شورف ِلباق ییالاک ای هژیو ییاتسیاربارب

 تردنهب و دوشیم يرپس شماجنا يهظحل نامه رد ًالومعم وا تمدخ« :سکعرب

 يربارب رادقم ناوتب نآ يهلیسوهب دعب هک دهنیم ياجرب یشزرا ای دوخ زا يدر

 ییالاک ای رادیاپ ییاتسیاربارب رد ار دوخ« :ماجنارس و ».دیرخ ار تامدخ

 ».دنکیمن ققحتم ای تیبثت شورف لباق

 اب توافتم ییانعم رد »نیرفاینشزرا« و »نیرفآشزرا« ›ریباعت‹ ،تشادرب نیا رد

 و دوخ رد هک يایفاضا شزرا دیلوت هب رگید اهنآ .دناهتفر راکهب ناشیلصا يانعم

 فوطعم ،تسا هدش فرصم شزرا يارب يزرامه دیلوتزاب يهدنریگربرد دوخ يارب

 یجنایم هب وا هک تسا دلوم یمادام رگراک کی راک ،ساسا نیا رب ،هکلب .دنتسین

 رد هدیجنگ ِشزرا اب تسا ربارب هک دیازفایم شزرا يرادقم هدام کی رب ،شراک

 نیا اب .دناشنیم زرامه کی ،هدشفرصم ِشزرا ياجهب قیرطنیا زا و شدزمراک

 قیرط زا دلومان و دلوم نارگراک فیرعت يهزوح زا و یلکش نیعت ورملق زا ،فیرعت

 مراهچ باتک زا مهن لصف رد .میوشیم جراخ هنارادهیامرس دیلوت اب ناشهطبار

 .آ هک دید ناوتیم )دنکیم داقتنا اهتارکویزیف يهزومآ هب تیمسا .آ هکییاج(

 هب یگتسباو لیلدهب یشخب و اهتارکویزیف اب ضراعت يهطساوهب یشخب ،تیمسا

 ار شدزمراک زرامه طقف هنالاس يرگراک رگا .دسریم ههارجک نیا هب ،اهنآ

 وا هک تسا تسرد .تسین رادهیامرس يارب دلوم يرگراک رگید وا ،دنک نیزگیاج

 ًالماک عضو نیا اما ،دنادرگیمرب رادهیامرس هب ار شراک ِدیرخ ِتمیق ای ،دوخ دزمراک

 دیلوت رگراک نیا هک ار ییالاک رادهیامرس نیا ،نآ قیرط زا هک تسا یناتسبهدب دننام

 دزمراک رد و شتباث يهیامرس رد هک ار يراک ›ياهب‹ وا .دشاب هدیرخ ،تسا هدرک

 هک دراد رایتخا رد الاک لکش رد راک رادقم نامه کنیا وا .دزادرپیم تسا هدیجنگ
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 یسیدرگد هیامرس هب شلوپ ،قیرطنیا زا .تشاد رایتخا رد لوپ لکش رد ًالبق

 طیارش بحاص دوخ رگراک هک تسا یتلاح دننام تسرد تیعضو نیا .دباییمن

 شزرا شاهنالاس لوصحم شزرا زا هنالاس دیاب وا ،تلاح نیا رد .دشاب شدیلوت

 فرصم هنالاس وا هچنآ .دنک نیزگیاج ار اهنآ دناوتب ات ،دنک رسک ار دیلوت طیارش

 هک شلوصحم شزرا زا یئزج اب دوبیم ]ربارب[ ،دنک فرصم تسناوتیم ای دنکیم

 تلاح نیا رد .شتباث يهیامرس رب هدشهدوزفا هنالاس يهزات راک اب تسا ربارب دوخ

 .تفرگیمن تروص ياهنارادهیامرس دیلوت رگید

 تسا نیا دمانیم »دلوم« ار راک عون نیا تیمسا .آ ارچ هکنیا يارب لیلد نیتسخن

 .دندیمانیم »دلومان« و »نورتس« ار نآ اهتارکویزیف هک

 :دیوگیم امهب لصف نامه رد تیمسا ،هرابنیا رد

 نابحاص‹ تاقبط ینعی( »هقبط نیا هک دنسانشیم تیمسر هب اهنآ ،هکنآ تسخن«

 فرصم شزرا هنالاس« )دنرادن قلعت يزرواشک يهزوح هب هک عیانص ›نارگراک و

 ای هریخذ دوجو هب مکتسد و دنکیم دیلوتزاب ار دوخ يهنالاس

 نیمضت ار ششاعم مزاول و شلاغتشا هک دشخبیم موادت ياهیامرس

 هک ياهیامرس ›دیلوتزاب‹ رب هوالع يزرواشک نارگراک و رادهراجا هتبلا ... دنکیم

 تنار ای ،یصلاخ لوصحم هنالاس ،دنکیم نکمم ار ناشیگدنز شاعم و ناشراک

 يزرواشک نارگراک و رادهراجا راک ... ›دننکیم دیلوت‹ زین نیمزبحاص يارب يدازام

 اما .تسا روتکافونام نارگراک و ناراکرازفاتسد ،ناگهشیپتراجت راک زا رتدلوم ًاعطق

 ،اجنامه( ».دنکیمن دلومان و نورتس ار رگید يهقبط ،هقبط کی رتالاب لوصحم

 )]هینراگ[ 530 ص ،موس باتک
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 یتارکویزیف شرگن ناماد هب و ددرگیمرب هرابود تیمسا .آ اجنیا رد ،بیترت نیا هب

|VII-308| و یفاضا شزرا هک یقیقح »دلوم راک« ›:انامه‹ .دنکیم طوقس 

 شیوخ شرگن وا .تسا يزرواشک راک ،دنکیم دیلوت »صلاخ لوصحم« نیاربانب

 رد ،اما .دریذپیم ار اهتارکویزیف شرگن و دهنیم تسد زا ار یفاضا شزرا نوماریپ

 ،وا دید زا هتبلا و( يروتکافونام راک هک دنکیم دیکأت اهنآ اب لباقت رد و لاحنیع

 بیترت نیا هب .هملک دکؤم و قیقد يانعمهب هن دنچره ،دنتسه دلوم زین )تراجت راک

 »دلوم راک« هنارادهیامرس دیلوت رظنم زا هچنآ فیرعت زا و یلکش نیعت ورملق زا وا

 يهقبط هک دنکیم يراشفاپ اهتارکویزیف اب لباقت رد وا هتبلا ؛دوشیم جراخ ،تسا

 یشزرا نیاربانب و ،دنکیم دیلوتزاب ار دوخ دزمراک یتعنص و يزرواشکریغ ›نارگراک‹

 نآ قیرط زا و دننکیم فرصم اهنآ هچنآ اب تسا ربارب هک دنکیم دیلوت

 مزاول و شلاغتشا هک دنشخبیم موادت ياهیامرس ای هریخذ دوجو هب مکتسد«

 ».دنکیم نیمضت ار ششاعم

 هچنآ يارب نّیعت نیمود ،اهتارکویزیف اب ضراعت رد و یگتسباو رد ،هویش نیا هب

 .دریگیم لکش ،تسا »دلوم راک«

 هب رگا دوبیم اطخً الماک لالدتسا نیا رتسب رد ،هکنیا مود« :دیوگیم تیمسا .آ

 هب هک میرگنب يرظنم نامه زا ناگهشیپتراجت و روتکافونام نارگراک ،نادنمرازفا

 هب یگناخ راکتمدخ کی راک .مینکیم هاگن هداس یگناخ راکتمدخ کی

 يهلیسو و شلاغتشا هک تسین ياهریخذ يهدنرادربرد يورچیه
 جرخ هب ییاهن لیلحت رد یگناخ راکتمدخ .دنکیم نیمضت ار ششاعم
 و دوشیم نیمأت شایگدنز و دراد لاغتشا راک هب شبابرا بیج
 ترابع وا راک .دنک ناربج ار اههنیزه نیا دناوتب هک تسین یعون نآ زا شراک

 دیدپان و يرپس شماجنا يهظحل نامه ردً الومعم هک یتامدخ زا تسا
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 هکيروط هب دنکیمن ققحتم ای تیبثت ییالاک رد ار دوخ و دوشیم
 و شاعم مزاول شزرا ششورف قیرط زا و تخورف ار الاک نآ ناوتب
 نارگراک و ناگهشیپتراجت ،نادنمرازفا ِراک ،سکعرب .درک ناربج ار وا دزم

 لباق و شورف لباق يزیچ رد ار دوخ ،شیوخ تعیبط هب انب روتکافونام

 و دلوم راک هب طوبرم لصف رد لیلد نیمههب .دنکیم ققحتم و تیبثت هلدابم

 يهرمز رد ار روتکافونام نارگراک و ناگهشیپتراجت ،نادنمرازفا ،دلومان راک

 رارق دلومان و نورتس نارگراک رامُش رد ار یگناخ ناراکتمدخ و دلوم نارگراک

 )531 ص ،اجنامه( ».مداد

 رد معا روطهب هک مادام ،دمآرد ،دوشیم هریچ دیلوت لک رب هیامرس هکنآ ضحم هب

 دیلوت ار اهالاک هک دوشیمن هلدابم يراک يازِا رد ًامیقتسم ،دوش هلدابم راک يازِا

 يازِا رد دمآرد زا یشخب .دوشیم هلدابم فرِص تامدخ يازِا رد هکلب ،دنکیم

 زا يرگید شخب و دنراد ار یفرصم ياهشزرا شقن هک دوشیم هلدابم ییاهالاک

 دروم یفرصم شزرا ماقم رد هسفنیف هک یتامدخ ای اهسیورس يازِا رد نآ

 .دنریگیم رارق هدافتسا

 رارق ناسنا کی ربارب رد هک يدام تسا يزیچ ــ راک ییاناوت ِدوخ فالخرب ــ الاک

 تیبثت ْراک ینیعم رادقم ،نآ رد هک يزیچ ؛تسوا يارب ینیعم يهدیاف دجاو و دراد

 .تسا هتفای تیدام ›ای‹ ،هدش

 رگراک :دوب نآ يواح ›تیمسا‹ لیلد نیتسخن هک ینیعت هب میسریم بیترت نیا هب

 نیا هک ییاهالاک ›رادقم‹ ؛دنکیم دیلوت ار اهالاک شراک هک تسا یسک دلوم

 دیلوت وا هک ییاهالاک ›رادقم‹ زا ،دنوشیم شراک يهنیزه ای دنکیم فرصم رگراک

 رد دوشیم ققحتم و تیبثت شراک .تسین رتشیب ،دنکیم
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 زا و تخورف ار نآ ناوتیم هک ییالاک رد« ،»هلدابم لباق و شورف لباق يزیچ«

 ».درک ناربج ار وا دزم و شاعم مزاول شزرا ششورف قیرط

 رگراک .)دنکیم دیلوت ار اهالاک نیا هک يرگراک ›دزم و شاعم مزاول شزرا‹ ینعی(

 لکش رد وا هک ار يریغتم يهیامرس موادم روطهب اهالاک دیلوت قیرط زا دلوم

 دیلوت ار ياهریخذ موادم روطهب وا .دنکیم دیلوتزاب ،دنکیم فرصم ًامئاد دزمراک

 نیمضت ار شایگدنز يهنیزه و ار شلاغتشا« هک ،دزادرپیم ار وا ›دزم‹ هک دنکیم

 ».دنکیم

 رد ًامیقتسم هک ار يايرکف ياهراک يهمه نامگیب تیمسا .آ ،هکنیا تسخن
 لباق ییالاک رد هک دروآیم رامشهب ییاهراک يهرمز رد دنوشیم فرص يدام دیلوت

 هک يرگراک ای يدی رگراک طقف هن .دنوشیم ققحتم و تیبثت هلدابم لباق و دیرخ

 نادنمراک ،ناریدم ،ناسدنهم ،نارظان هکلب ،دنکیم راک نیشام يور ًامیقتسم

 هک ینانکراک يهمه راک ،مالک کی رد ،نارگید و يراجت شخب و يرادباسح

 يرورض نیعم يالاک کی دیلوت يارب يدام دیلوت نیعم رهپس کی رد ناشدوجو

 اهالاک دیلوت يارب )ناشيراکمه( ناشياهراک یگتسبمه و يرایمه و تسا

 يهیامرس رب ار ناشراک لک تقیقح رد همه اهنآ .›دندلوم ییاهراک‹ دراد ترورض

 فیرعت نیا( .دنهدیم شیازفا نازیم نیمه هب ار لوصحم شزرا و دنیازفایم تباث

 )1؟تسا قداص زین عون نیا زا یلغاشم و نارادکناب يارب اجک ات

|VII-309| روطهب« ینعی ،لک رد هک دیوگیم تیمسا .آ ،هکنیا مود 

 دیلوت لک رب هیامرس دنچره .تسین قداص دلومان راک يهرابرد فیرعت نیا ،»یمومع

 راک ای یگناخ تعنص ،یلصا داعبا رد و ساسا رد ینعی ،تسا هتفای یگریچ يدام

                                                             
 )]59[ ،آ ـ م( .لاتیپاک موس دلج هب دینک هاگن يرادهیامرس يهعماج رد اهنآ شقن و نارادکناب يهرابرد  1
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 ياهشزرا اهنآ يارب ناگدننکفرصم يهناخ رد وً امیقتسم هک یکچوک نادنمرازفا

 ياهدنزود هک دنادیم یبوخهب تیمسا .آ اما ،تسا هدش دیدپان ،دنتخاسیم یفرصم

 ياهسفق و زیم و لبم هک يرگراک ای ،دزودب ینهاریپ میارب ات مروآیم هناخهب نم هک

 و دنکیم زیمت و دیوشیم ار هناخ هک یگناخ يراکتمدخ ای ،دنکیم ریمعت ار

 لکش هب ار رگید یکاروخ داوم ای تشوگ هک يزپشآ ،ای ،تسد نیا زا ینارگید

 تیبثت زیچ کی رد ار ناشراک زین اهنیا يهمه ،دروآیمرد یندروخ و ذیذل يزیچ

 هک ياهدنزود لثم تسرد ،دنهدیم شیازفا ار اهزیچ نیا شزرا عقاورد و دننکیم

 ینارگراک ،دنکیم ریمعت ار ینیشام هک يراکنیشام رگراک ،دنکیم راک هناخراک رد

 رد ریگبدزم يرگراک ناونعهب و لته رد هک يزپشآ و دننکیم زیمت ار اهنیشام هک

 ای‹ هوقلاب زین یفرصم ياهشزرا نیا .تسا لوغشم راک هب رادهیامرس کی تمدخ

 دناوتیم هناخ ،دنوش هتشاذگ ورگ دنناوتیم اهنهاریپ ؛دنیالاک ›ناکما ظاحلهب

 هوقلاب زین دارفا نیا نیاربانب .هریغ و دنوش جارح دنناوتیم هیثاثا و لبُم ،دوش هتخورف

 يهزوح ،اما نیا .دناهدوزفا شزرا ،ناشراک ِعوضوم ءایشا رب و دناهدرک دیلوت ییالاک

 لماش هن ،دارفا رامُش ظاحلهب و تسا دلومان نارگراک ورملق رد يزیچان رایسب

 و ناگدنناوخ ،نازابرس ،تلود نادنمراک ،ناشیشک ]هن[ دوشیم یگناخ ناراکتمدخ

 .تسد نیا زا ینارگید و ناگدنزاون

 کی لاحره رد ،کچوک ای دشاب گرزب هزادنا ره »دلومان نارگراک« نیا رامُش اما

 نارگراک يهرمز رد نتفرگرارق زا‹ ار دارفا نیا و تسا هدشهتفریذپ زین رگید يهتکن

 :هکنیا ؛دنکیم دودحم ›و رود دلوم

 ،»دوشیم يرپس شماجنا يهظحل ردً الومعم ناشتمدخ«

 اهنآ هک تسا ناشلوصحم ِيرادیدپ لکش هن و راک صصختً اترورض هن :هکنیا و

 ارنآ نم هک هاگنآ ،دشاب دلوم دناوتیم دحاو يراک .دنکیم »دلومان« ای »دلوم« ار
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 تمدخ هب ییازفاشزرا يارب و مرخب هدننکدیلوت ناونعهب ،رادهیامرس ناونعهب

 هباثمهب ،هدننکفرصم ناونعهب نم هک هاگنآ ،دشاب دلومان دناوتیم و ،مریگب

 شزرا نیا هاوخ ،منک فرصم ار شایفرصم شزرا ات مرخب ،دمآرد يهدننکجرخ

 رد ار دوخ هاوخ ،دوش دیدپان راک ییاناوت ِنداتفاراک هب اب ›هارمه و ماگنهمه‹ یفرصم

 .دنک تیبثت و دشخب تیدام زیچ کی

 يارب ینعی ،تسا هدیرخ ار شراک رادهیامرس ماقم رد هکیسک يارب لته رد زپشآ

 ،تسا هتخپ وا هک یکاروخ يهدننکفرصم ؛دنکیم دیلوت ییالاک ،لتهبحاص

 ار ياهریخذ )وا دوس زا هتشذگ( لتهبحاص يارب وا و دزادرپیم ار شراک ›ياهب‹

 نیا زا هدافتسا اب ار زپشآ دزم دهدیم ناکما لتهبحاص هب هک دنکیم نیزگیاج

 ای یتشوگ نم يارب وا ات مرخب ار يزپشآِ راک نم رگا ،سکعرب .دزادرپب هریخذ

 ییازفاشزرا ياتسار رد معا روطهب ار شراک هکنآ يارب هن ،دزپب رگید يزیچ

 راک کی هباثمهب شراک زا و مربب تذل شتخپتسد زا هکنآ يارب هکلب ،منک هدافتسا

 نیا دنچره ؛تسا دلومان يراک شراک تلاح نیا رد ،منک هدافتسا صخشم و نیعم

 یبوخهب و هوقلاب )شلوصحم و( دنکیم تیبثت يدام یلوصحم رد ار دوخ زین راک

 نینچ لتهبحاص يارب عقاورد هک روطنامه ؛دشاب شورف لباق ییالاک دناوتیم

 يهریخذ ،زپشآ :دنامیم ياجرب ،)›یلوقم ای‹ یموهفم يزیامت( گرزب زیامت اما .تسا

 ،دنکیمن نیزگیاج و ناربج ،مزادرپیم وا هب نم هچنآ زا ،ار )یصوصخ درف( نم

 شزرا رطاخهب ًافرص هکلب ،نیرفآشزرا يرصنع هباثمهب هن ار شراک نم هکارچ

 اب نم هک تسین ياهریخذ يهدننکناربج نم يارب شراک .مرخیم شایفرصم

 هک روطنامه تسرد ،مزادرپب ار ،شدزمراک ینعی ،وا ›ياهب‹ مناوتب نآ زا هدافتسا

 دهد رارق یتیعقوم رد ارم تسین رداق دوخ ِيدوخهب مروخیم لته رد نم هک یماش

 مه اهالاک نیب زیامت نیا اما .مروخب رابود نیاربانب و مرخب رابود ار ماش نامه هک

 نیزگیاج ار شتباث يهیامرس نآ اب ات درخیم رادهیامرس هک ییالاک .دوشیم رادیدپ
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 بلاق رد ار ششزرا )دشاب شقنم يهچراپ يهدننکدیلوت وا رگا ،تاجهبنپ ًالثم( دنک

 درخیم ياهچراپ دیلوت يارب ار هبنپ وا رگا ،سکعرب .دنکیم ناربج شقنم يهچراپ

 ناربج و نیزگیاج ار وا ياههنیزه الاک نیا ،دراد ار شفرصم دصق شدوخ هک

 .دنکیمن

 راک عون نیا ْدوخ دیاب ،رگراک يهقبط ینعی ،هعماج وضع يهدوت نیرتگرزب ،هوالعب

 هک تسا شماجنا هب رداق ینامز اهنت اما ؛دریگب هدهعهب دوخ يارب ار ›دلومریغ‹

 دوخ يارب یتشوگ تسا رداق ینامز طقف وا .دشاب هدرک راک »دلوم روطهب« ›ًالبق‹

 تشوگ ياهب دناوتب نآ يهلیسوهب ات دشاب هدرک دیلوت يدزمراک ›شیپاشیپ‹ هک دزپب

 ار شاهمکچ ای درادهگن زیمت ار شاهناخ و هیثاثا دناوتیم ینامز طقف و ؛دزادرپب ار

 .دشاب هدرک دیلوت ار همکچ و هناخ يهراجا ،هیثاثا شزرا ›شیپاشیپ‹ هک ،دنک كاپ

 ماجنا دوخ يارب هکيراک ،دلوم نارگراک يهقبط نیا ِدوخ مشچ رد نیاربانب

 راک دلوم روطهب رتشیپ اهنآ رگا .دوشیم رادیدپ »دلومان راک« نوچمه ،دنهدیم

 راک نامه |VII-310| دزاسیمن رداق ار اهنآ زگره دلومان راک نیا ،دنشاب هدرکن
 .دننک رارکت ون زا ار دلومان

 ياههاگنب و هناخیپسور ،ترسنک ،هناخاشامت بحاص ِرادهاگنب :رگید يوس زا .موس
 ای ناگدنناوخ ،ناگهشیپرنه ِراک ییاناوت ِتقوم فرصت ،تسد نیا زا يرگید

 راک ییاناوت نیا دیرخ تقیقح رد ــ ؛درخیم ار رگید يدارفا و اهیپسور ،ناگدنزاون

 يروص ـ يداصتقا یعفن و هبذاج طقف هک دریگیم تروص میقتسمریغ یقیرط زا

 نیا وا ــ تسه يرگید هاگنب ره رد هک تسا ینامه راک لاور ،هجیتن رظنم زا ؛دراد

 يرپس شماجنا يهظحل نامه رد شتمدخ« هک ار »دلومان راک« حالطصاب

 :رگید تیاور هب ای( »یماوداب« و »شورف لباق يالاک ای ئش« چیه رد و »دوشیم

 هب راک نیا شورف .درخیم ،دوشیمن ققحتم ای تیبثت )شدوخ زج هتبلا( )ياهژیو
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 سیورس نیا و .دروآیم مهارف ار ›رادهاگنب‹ دوس و ›نارگراک‹ دزمراک ،شناگدنهاوخ

 ،ینعی ،درخب هرابود ارنآ هک دزاسیم رداق ار وا ،تسا هدیرخ قیرطنیا زا وا هک

 ›تسا مزال راک نیا طیارش‹ تخادرپ يارب هک ار ياهریخذ شورف و دیرخ نیا سفن

 رتفد رد هک یلیکو ياهیشنم راک يهرابرد ًالثم تلاح نیمه .دنکیم نیمأت ون زا

 بلغا ییاهسیورس نینچ هک يدراوم رد رگم ؛تسا قداص ،دنراکهب لوغشم تلاکو

 .دنباییم رکیپ روطق رایسب ییاههدنورپ لکش رد ،مجحرُپ رایسب و »هژیو یئایشا« رد

 تخادرپ نایرتشم دمآرد عبنم زا دهدیم هئارا رادهاگنب هک یسیورس هک دراد تقیقح

 یتالوصحم يهمه دروم رد عضو نیا هک درادن يرتمک ِتقیقح زین نیا اما .دوشیم

 دناوتیمن روشک کی هک تسا تسرد .تسا قداص ،دنوشیم يدرف فرصم دراو هک

 هک دنک رداص ار یناسک دناوتیم اما ؛دنک رداص دوخ ِيدوخهب ار تامدخ نیا

 رداص زپشآ و صقر ملعم هسنارف هک تسا نینچ .دنتسه تامدخ نیا يهدنهدماجنا

 ،زومآراک و صقر ملعم رودص اب هک درک شومارف دیابن هتبلا .ملعم ناملآ و دنکیم

 ›و غلبم‹ ،باتک ای صقرِ شفک رودص هکیلاح رد ،دوشیم رداص زین ناشدمآرد

 .دنادرگیمزاب روشک هب ییازِاهبام

 ِیفرصم ياهشزرا رد دلومان حالطصابِ راک زا یشخب وسکی زا هکیلاح رد ،نیاربانب

 )شورف لباق ياهالاک ای( الاک دنتسناوتیم یبوخهب هک دباییم رکیپ يايدام

 ینعی ــ دنباییمن ینیع يرکیپ هک فرِص ِتامدخ زا یشخب رگید يوس زا ،دنشاب

 ،دنرادن تامدخ نیا يهدنهدماجنا زا ییازجم و هتسسگ یگدنتسه ،زیچ کی هباثمهب

 ینعی( هیامرس يوس زا دنناوتیم ــ دنوشیمن ییالاک دراو یشزرا ءزج هباثمهب یتح

 دوخ دزمراک يهدننکنیزگیاج ،دنوش يرادیرخ )راک يهطساویب ِرادیرخ يوس زا

 تامدخ نیا دیلوت ،مالک کی رد .دنشاب زین ›رادهیامرس يارب‹ يدوس يهدنروآارف و

 تسرد ،دیآ رامشهب هیامرس زا ياهعومجمریز و عبات یبوخهب ياهزادنا ات دناوتیم
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 يهلیسوهبً امیقتسم ،دباییم رکیپ دیفم ءایشا رد هک راک زا یشخب هک هنوگنامه

 .تسین ›اهنآ‹ يهنارادهیامرس دیلوت زا ياهعومجمریز و دوشیم يرادیرخ اهدمآرد

 ییاناوت تسخن .درک میسقت گرزب هورگ ود هب ناوتیم ار اهالاک ناهج .مراهچ
 ییاناوت هک یتامدخ دیرخ .دناتوافتم راک ییاناوت ِدوخ اب هک ییاهالاک ،مود و راک

 هب ارنآ ،مالک کی رد ،هریغ و دنهدیم رییغت ،دننکیم ظفح ارنآ ،دنزاسیم ار راک

 دننام ًالثم( دننکیم ظفح طقف نآ رد ار یصصخت ای دننکیم زیهجت یصصخت

 کی تمدخ ای ،تسا دیفم ای دراد »یتعنص ترورض« هک مادام 1،سردم کی تمدخ

 راک ییاناوتِ دوخ ای اهشزرا يهمه يهمشچرس انامه ،ار تمالس هک مادام ،کشزپ

 دوخ نیزگیاج ار يزیچ هک تسا یتامدخ دیرخ ،)دنکیم نیمأت و نیمضت ار

 رد تامدخ نیا هک ار راک ییاناوت دوخ ای »شورف لباق ییالاک« انامه ،دننکیم

 هک تسنادیم تیمسا .آ لاحنیع رد .دنوشیم دراو شدیلوتزاب و دیلوت ياههنیزه

 دراو نکراک دارفا يهدوت دیلوت يهنیزه رد یکدنا نازیم هچ هب »شزومآ رما«

 دیلوت ياهجرَب هب کشزپ تمدخ دننام یتامدخ لاحره رد ›تسنادیم‹ و .دوشیم

 .دروآ رامشهب راک ییاناوت ِمیمرت يهنیزه يهرمز رد ناوتیم ار اهنآ .دنراد قلعت

 مه ،دنبای شهاک دوس و دزمراک یلیلد ره رب انب و یطیارش رد میریگب ضرف

 يهیواز زا مه و تسا هدش لبنت تلم هک لیلد نیا هب ًالثم ،ناششزرا لک ظاحلهب

 راک ،بولطمان یتشادرب و تشک یپ رد هک لیلد نیا هب ًالثم ،ناشیفرصم شزرا

 هک لوصحم زا یشخب نآ هک میریگب ضرف ،مالک کی رد ،تسا هدش دلومان

 رب يرتمک يهزات ِراک لاس نیرخآ رد اریز ،دنک لوزن ،تسا دمآرد اب ربارب ششزرا

 نینچ تحت .تسا هدوب رتدلومان هدوزفاون راک هک ورنیا زا و ،هدش هدوزفا نآ

 ءایشا رد هدیجنگ ِیشزرا رادقم دنتساوخیم نارگراک و نارادهیامرس رگا یطیارش

 دندوبیم ریزگان تروصنیا رد ،دننک فرصم هتشذگ نازیم هب تسرد ار يدام
                                                             
1 Schulmeister 
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 رگا ،سکعرب .دنرخب ار لیبق نیا زا يدارفا و ناراگزومآ ،ناکشزپ زا يرتمک تامدخ

 تسیابیم راچان هب ،دننک ود ره فرص هتشذگ اب ربارب ياهنیزه دندوبیم ریزگان

 کشزپ راک هک تسا نشور ،نیاربانب .دننک دودحم ار رگید ياهزیچ زا ناشفرصم

 ،دنیرفآیمن تساهنآ دزمراک تخادرپ عبنم هک ار ياهریخذ ْیجنایمیب سردم و

 يهمه يهدننیرفآ ساسا رد هک ياهریخذ دیلوت ياههنیزه رد ناشراک دنچره

 .دوشیم دراو ،راک ییاناوت دیلوت يهنیزه انامه ،تساهشزرا

|VII-311| دیوگیم تیمسا .آ: 

 ِراک مییوگب هک دشاب اطخ یضرفشیپ ره تحت دسریم رظنهب ،هکنیا موس«

 رتگرزب ار هعماج یعقاو دمآرد ناگهشیپتراجت و روتکافونام نارگراک ،نادنمرازفا
 زین يراج ماظن رد هک هنوگنامه ــ میریگب ضرفً الثم هکینامز یتح .دنکیمن

 ربارب تسرد هقبط نیا يهنالاس و هناهام ،هنازور فرصم شزرا هک ــ دهدیم يور

 هجوچیه هب ضرف نیا زا مه زاب ،ناشدیلوت يهنالاس و هناهام ،هنازور شزرا اب دشاب

 یعقاو شزرا رب ،هعماج یعقاو دمآرد رب زیچ چیه ناشراک هک دوشیمن هجیتن

 رد هک يدنمرازفا ًالثم .تسا هدوزفاین ،روشک رد راک و نیمز يهنالاس لوصحم

 ماجنا دنوپ 10 شزرا هب يراک ،لوصحم تشادرب زا سپ يههام شش نیتسخن

 يارب هک ار يرگید تالوصحم و هلغ نامز نامه رد هک هاگنآ یتح ،دهدیم

 يهنالاس لوصحم ،دنک فرصم و درخب دنوپ 10 يازِا رد تسا يرورض شایگدنز

 دمآرد وا هکیلاح رد .تسا هداد شیازفا دنوپ 10 نازیم هب ار هعماج راک و نیمز

 یگدنز يارب يرورض تالوصحم رگید و هلغ دیرخ فرص ار لاس مین يدنوپ 10

 نآ يهلیسوهب هک دنکیم دیلوت يربارب شزرا نامز نامه رد وا راک ،دنکیم

 .درخب هلاسمین ِدمآرد اب لداعم ییاهزیچ يرگید يارب ای دوخ يارب دناوتیم

 هن ،هدش دیلوت مه و فرصم مه نیتسخن يههام شش نیا رد هچنآ شزرا ،نیاربانب
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 ره رد ،شزرا نیا زا هک تسا نکمم هتبلا .تسا دنوپ 20 اب ربارب هکلب ،10 اب ربارب

 هدوبن دوجوم ،اجکی ،دنوپ 10 زا رتشیب ›یشزرا رادقم‹ زگره یهاوخلد يهظحل

 دنوپ 10 شزرا هب یگدنز يارب يرورض تالوصحم رگید و هلغ نیا رگا اما .دشاب

 فرصم یگناخ يراکتمدخ ای يزابرس يوس زا ،دنکیم ناشفرصم دنمرازفا هک

 10 ،دوبیم دوجوم هام شش نایاپ رد هک هنالاس شزرا زا یشخب هاگنآ ،دندوب هدش

 .دوب هتفرگ تروص دنمرازفا درف راک رثا رد ناشفرصم هکینامز زا دوبیم رتمک دنوپ

 هاوخلد يهظحل ره رد دنمرازفا يوس زا هدشدیلوت شزرا میریذپب هکینامز یتح

 ياهالاک لک شزرا لاحنیا اب ،تسا هدرک فرصم وا هک تسین یشزرا زا رتگرزب

 راک وا هک تسا يرادقم زا رتگرزب وا راک رثا رد رابره ،رازاب رد دوجوم ًاعقاو

 .)]هینراگ[ 531 ـ 533 ص ،موس دلج ،اجنامه( ».درکیمن

 رازاب ردً اعقاو »دلومان راک« رثا رد و نیعم يهظحل ره رد هکییاهالاک شزرا ایآ

 هظحل ره رد رگم ؟تفرگیمن تروص راک نیا هک تسا ینامز زا رتگرزب ،دندوجوم

 ،نارگهظعوم ،يواعد نالیکو ،نایپسور ،رگید سانجا و تشوگ و مدنگ رانک رد

 روضح رازاب رد ،تسد نیا زا هریغ و نارادمتسایس ،نازابرس ،اهرتائت ،اهترسنک

 و حیرفت ای يرورض شاعم مزاول و هلغ هک ثنؤم و رکذم دنمورب ناناوج نیا ؟دنرادن

 ار ناشتمدخ ،یتفایرد نانچ يازِا رد اهنآ .دننکیمن تفایرد ناگیار هب ار ننفت

 و دراد یفرصم شزرا دوخ يهبونهب هک یتمدخ ،دننکیم ،هضرع ماربا اب ای ،هضرع

 لباق سانجا بسح رب رگا .زین ياهلدابم شزرا ،شدیلوت يهنیزه يهطساوهب

 يدام يهرکیپ هک یفرصم لباق سانجا رانک رد هظحل ره رد ،مینک هبساحم فرصم

 نیاربانب .دنتسه دوجوم زین تامدخ سنج زا فرصم لباق سانجا يرادقم ،دنراد

 ،فرصم لباق تامدخ يهبساحم اب ،هظحل ره رد فرصم لباق سانجا لک عومجم

 تسا نیا اما رگید يهتکن .دنتشادیمن دوجو تامدخ نیا هک تسا ینامز زا رتگرزب
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 اب تسا ربارب ›وسکی زا‹ شزرا ›رادقم‹ اریز ؟تسا رتگرزب مه شزرا ›رادقم‹ ایآ هک

 اب تسا ربارب ›رگید يوس زا‹ و دننکیم تفایرد تامدخ نیا هک ییاهالاک شزرا

 اب زرامه ،الاک اب الاک يهلدابم ره دننام ،اجنیا رد هکارچ ،تامدخ نیا ِدوخ ِشزرا

 يهیوس رد رابکی ،تسا دوجوم راب ود ،دحاو شزرا کی ینعی ،دوشیم هلدابم زرامه

 .هدنشورف يهیوس رد رابکی و رادیرخ

 :دهدیم همادا اهتارکویزیف هب هراشا اب تیمسا .آ{

 درف و روتکافونام رگراک ،دنمرازفا فرصم دنیوگیم ماظن نیا ناگدنیامن«

 ًالامتحا هتفگ نیا زا و دننکیم دیلوت هچنآ شزرا اب تسا ربارب هشیپتراجت

 يارب هک ینیعم يهریخذ ای نارگراک نیا دمآرد هک دنرادن نیا زج يروظنم

 شزرا ›رادقم‹ نیمه ربارب ،تسا هدش ررقم اهنیا شاعم نیمأت

 ».تسا

 .)533 ص ،اجنامه( }دننکیم دیلوت هک يزیچ ِشزرا ،ینعی{

 و دنتشاد قح ،مهاب نارادهاگنب و نارگراک هب فطع رد اهتارکویزیف ،هتفگ نیا رد

 }.دادیم لیکشت ار نارادهاگنب دوس زا ياهژیو مهس طقف ،تنار

|VII-312| }هب شداقتنا ماگنههب ینعی ،تبسانم نیمههب تیمسا .آ 

 روآدای )موس دلج ،هینراگ شیاریو( مهن لصف ،مراهچ باتک رد ،اهتارکویزیف

 :دوشیم

 :دوش نوزفا هویش ود هب دناوتیم طقف هعماج کی راک و نیمز يهنالاس لوصحم«

 يهبونهب هک يدیفم راک دلوم ییاناوت ندناسر لامکهب هار زا ،تسخن ،ای

 .راک نیا تیمک شیازفا هار زا ،مود ،ای ؛دریگیم تروص ياهعماج ره رد دوخ
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 رگراک تراهم دیاب ای ،دیفم راک دلوم ییاناوت يورین دشر ای ندناسر لامکهب يارب

 لماکت ،دنکیم راک اهنآ اب رگراک هک ییاهنیشام دیاب ای دبای لامک
 ًارصحنم دوشیم ماجنا هعماج ره رد هک يدیفم راک تیمک شیازفا ... دننک ادیپ

 نیا شیازفا و ؛تسا لاعف هک ياهیامرس شیازفا هب دراد یگتسب

 دمآرد رد زادناسپ رادقم اب دشاب ربارب ًاقیقد دیاب دوخ يهبونهب هیامرس
 دارفا نیا هب ارنآ هک ینارگید ای ،دننکیم هرادا و يربهار ار هیامرس نیا هک یناسک

 .)535 ،534 ص( ».دنهدیم ماو

 هنالاس لوصحم :تسخن .میئوربور فعاضم لطاب رود کی اب اجنیا رد

 يارب اههطساو يهمه .دباییم شیازفا راک ِرتگرزب ِيروآراب يهطساوهب

 یلصف دننامً الثم ،یعیبط ياهفداصت لصاح هک مادام{ يروآراب نیا ِندرکرتگرزب

 يارب اما .دناهیامرس ِندرکرتگرزب مزلتسم ،}تشادربوتشک رد بولطم

 رود نیتسخن زا نیا .دوش رتگرزب راک يهنالاس لوصحم دیاب هیامرس ِندرکرتگرزب

 هدشلامعِا ِراک تیمک شیازفا يهلیسوهب دناوتیم هنالاس لوصحم :مود .لطاب

 رتشیپ هک دبای شیازفا دناوتیم ینامز طقف هدشلامعِاِ راک تیمک اما .دبای شیازفا

 زا مه نیا .دشاب هتفای شیازفا ،درادیمهگن لاعف ار )راک ینعی( نآ هک ياهیامرس

 يهخرچ ود نیا زا زادناسپ هب لسوت اب دهاوخیم تیمسا .لطاب رود نیمود

 دمآرد نتفاییسیدرگد ›زادناسپ ینعی‹ حالطصا نیا زا وا روظنم .دبای تاجن ›لطاب‹

 .تسا هیامرس هب

 نوناق ،سکعرب .تساطخ دوخِيدوخهب رادهیامرس »دمآرد« هباثمهب دوس لک یقلت

 راک انامه ،دازام راک زا یشخب هک تسا نآ مزلتسم ساسا رد هنارادهیامرس دیلوت

 رادهیامرس رگا .دبای یسیدرگد هیامرس هب ،دهدیم ماجنا رگراک هک ياهدشنتخادرپ

 تسا نکمم ،دنک لمع ،هیامرس رازگراک ماقم رد ینعی ،رادهیامرس ماقم رد درفنم
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 هک دنادیم مه وا ِدوخ اما ؛دوش رادیدپ زادناسپ نوچمه وا مشچ رد یسیدرگد نیا

 شیازفا ،نینچمه .دریگیم تروص هریخذ قودنص کی لیکشت ترورض هب راک نیا

 .تسا هتسباو ›زین‹ راکهنازور لوط هب هکلب ،نارگراک رامُش هب طقف هن راک رادقم

 هب هک ياهیامرس شخب هکنآیب ،دبای شیازفا دناوتیم راک رادقم ،رگید ترابعهب

 تحت و لاحنیع رد .دشاب هتشاد یشیازفا ،دوشیم لیوحت و هیزجت راک دزمتسد

 اب اهنآ هک دنچره( تسین زین هریغ و تالآنیشام شیازفا هب يزاین یطیارش نینچ

 هیضق لصا رد يرییغت نیرتکچوک هتکن نیا اما .دنبای كالهتسا يرتشیب تعرس

 رذب هب هک تسا ماخ داوم زا یشخب ،دبای شیازفا تسیابیم هکيزیچ اهنت .)دهدیمن

 يروشک هک دنامیم یقاب تسرد ناکامک ›هرازگ‹ نیا و .دوشیم لدب هریغ و

 فرص يزرواشک رد تسخن ار دازام راک دیاب )یجراخ تراجت زا رظنفرص( ضورفم

 نیا زا ار ناشماخ داوم هک دنوش فرص یعیانص رد دشاب نکمم هکنآ زا شیپ ،دنک

 یهام ،بوچ ،نهآ ،لاغذ دننام ماخ داوم نیا زا یشخب .دننکیم تفایرد يزرواشک

 ياهدوک يهمه ،مالک کی رد ،)دوک هباثمهب ًالثم ،ملق نیرخآ( هریغ و ›هدرم‹

 .دنوش هیهت )رگراک دادعت نامه اب( رتشیب راک قیرط زا ًافرص دنناوتیم یناویحریغ

 رد يروآراب شیازفا هک میدرک تباث رتشیپ ،هوالعب .درادن دوجو یلکشم اجنیا رد

 ياهنامز رد اما 1.نآ تشابنا هب هن ،دوب طونم هیامرس زکرمت هبً افرص و هراومه زاغآ

 }.دندرک لیمکت ار رگیدکی دنیآرف ود نیا ،دعب

 ار تباقر ،مالک کی رد ای 2يداصتقا لمع يدازآ اهتارکویزیف ارچ هکنیا لیلد{

 :تسا هدمآ تیمسا ترابع نیا رد یتسردهب ،دندرکیم هظعوم

                                                             
 مراهچ رتفد هب دینک هاگن راک يروآراب شیازفا ِنیزاغآرس طرش هباثمهب هیامرس زکرمت يهرابرد  1
 )]60[ ،آ ـ م( .سکرام 1863 ـ 1861 ياههتشونتسد
 .]19[ هرامش سیوناپ هب .کن  2
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 رد« )نانیشنرهش و نایئاتسور( »مدرم نوگانوگ يهقبط ود نیا نیب تراجت«

 زا ینیعم رادقم يازِا رد ماخ داوم ینیعم رادقم يهلدابم زا تسا ترابع ییاهن لیلحت

 اهیلوا ،دنشاب رتنارگ اهیمود هک هزادنا ره نیاربانب .يروتکافونام تالوصحم

 الاب ار يروتکافونام تالوصحم تمیق روشک کی رد هچنآ يهمه و ؛دنرتنازرا

 دهاوخ هار يزرواشک ِندرکجلف نیاربانب و نیمز ماخ داوم تمیق لوزن هب ،دربیم

 ».درب

 یجراخ تراجت رب و روتکافونام تالوصحم رب هک ییاهدنب و دیق يهمه ،اما کنیا

 نشور هجیتن .دننکیم رتنارگ ار هریغ و يروتکافونام ياهالاک ،دنوشیم لامعِا

 })554 ص ،اجنامه ،تیمسا( .تسا

|VII-313| راک« هب وا يرسارس شرگن ًاتدمع و تیمسا مود هاگدید نیاربانب 

 الاک هک تسا يراک ›دلوم راک ای‹ یلوا هک دیارگیم وسنآ هب »دلومان راک« و »دلوم

 وا .دنکیمن دیلوت »ییالاک« هک تسا يراک ›دلومان راک ای‹ یمود و دنکیم دیلوت

 هاگن .دنتسه الاک ،ناسکی هب شرگید ِعون هچ و راک عون نیا هچ هک دنکیمن راکنا
 :دمآ شیپ تاحفص رد هچنآ هب دینک

 راک دننام ًاقیقد ،تسا دزم يهتسیاش و دراد ار دوخ شزرا ... ریخا ›نارگراک‹ راک«

 .تسخن ›نارگراک‹

 رس رب هن هلئسم ،رگید ياههاگرگن و یقالخا رظنم زا ؛يداصتقا يرظنم زا مهنآ(

 راک هکنیا رب تسا لمتشم الاک يهلوقم اما .)نآ رگید عون هن و تسا راک عون نیا

 .›1دوشیم ققحتم ای‹ دباییم تیعقاو ،دباییم تیدام ،دباییم رکیپ شلوصحم رد

                                                             
1 realisiert 
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 دناوتیمن ،شاهدنز روضح و دوجو رد ،شایجنایمیب ِیگدنتسه رد دوخ ْراک

 ِزورب و نایب هک ،راک ییاناوت نیا طقف هکلب ،دوش یقلت الاک نوچمه یجنایمیب

 هب طقف یقیقح ِيدزمِ راک هک هنوگنامه .›تسالاک،‹ تسا راک ِدوخ ،شاهدنرذگرد

 اجره تیمسا .آ هک ،زین »دلومان راک« ،دبای شرتسگ دناوتیم ›دلوم ي‹هویش نیا

 »دلومان رگراک« دیلوت يارب هک دنکیم فیرعت يدیلوت ياههنیزه يهطساوهب ارنآ

 ِدوخ اب زیامتم يدوجو هباثمهب دیاب الاک نیاربانب .دراد يدننامه عضو ،دنايرورض

 میسقت گرزب ›هورگ ود ای‹ هلوقم ود هب اهالاک ناهج ور نیمه زا اما .دوش یقلت راک

 :دوشیم

 ؛راک ییاناوت ،وسکی رد

 .اهالاک ِدوخ ،رگید يوس رد

 يدنلتاکسا نانچ یتفایرد راک › ... نتفایرکیپ و‹ نتفایتیدام زا دیابن لاحنیا اب

 يانعم رد ــ راک ِیگتفایتیدام هباثمهب الاک زا هکینامز .دراد تیمسا .آ هک تشاد

 ای راوحبش ِیگتفایرکیپ طقف روظنم ،میئوگیم نخس ــ شاياهلدابم شزرا

 ِتیعقاو هب هک تسالاک یعامتجا دوجو يهویش ِفرِص ،رگید ترابعهب ای ،1یعازتنا

 رادقم ماقم رد دوجو يهویش نیا ؛درادن یطبر نیرتکچوک الاک ›يدام و‹ راونت

 الاک هک یصخشم راک تسا نکمم .دوشیم ییامنزاب لوپ ای یعامتجا راک ینیعم

 دروم رد .دراذگن ياجرب الاک رب دوخ زا یناشن و در نیرتکچوک ،تسا نآ لوصحم

 لکش ای رهاظ رد هک دنامیم یقاب یلکش رد ناشن و در نیا يروتکافونام ياهالاک

 لکش نیا هکییاج ،›يرادماد و‹ يزرواشک رد .تسا تیؤر لباق ماخ داوم ینوریب

                                                             
 ام .تسا هدرب راکهب ار »یمهوت« ای »یموهوم« ِيوغل يانعم هب eingebildet يهژاو اجنیا رد سکرام‹  1
 .م( ›.میاهدرک همجرت »یعازتنا ای راوحبش« ار نآ لاتیپاک لوا دلج تسخن شخب و شزرا يهیرظن يهنیرق هب
 )اف
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 دریگیم دوخهب ار تسد نیا زا رگید تالوصحم و واگ ای مدنگِ لکشً الثم ،الاک هک

 زا هتفایلماکت و هدیسرثرا هب يراک لوصحم مهنآ ،تسا یناسنا راک لوصحم زین

 ياهراک ›یخرب‹ رد .دوشیمن هدید لوصحم رهاظ لکش رد ،رگید لسن هب یلسن

 ،دهدب رییغت ار اهزیچ لکش هک تسین نیا راک تیاغ و فده ًاساسا ،رگید یتعنص

 هب نیچ زا ییالاک یتقوً الثم ؛تساهنآ ناکم و اج نییعت طقف شفده هکلب

 هتبلا( تسین ییاسانش لباق زیچ نآِ دوخ رب راک ناشن و در ،دوشیم هدروآ ناتسلگنا

 نیاربانب .)تسین یسیلگنا یلوصحم ،زیچ نیا دنروآیم دایهب هک اهنآ رب زج

 رد( .دیمهف ›تیمسا ِيدنلتاکسا ي‹هویش نآ هب دیابن ار الاک رد راک یگتفایتیدام

 ار دوخ یعامتجا يهطبار کی هک دریگیم همشچرس اجنآ زا يراتفیرف ،اجنیا

  ).دنایامنیمزاب ئش کی لکشهب

 رادیدپ هتفایتیئیش و هدشيرپس ِراک هباثمهب الاک هک تسا تسرد ناکامک اما

 لکش رد دناوتیم طقف ،دوشیمن رادیدپ ئش کی لکش رد هک هاگنآ ینعی ،دوشیم

 اب هکلب( هدنز راک ِدوخ هباثمهب یجنایمیب زگره هن ،یلو ؛دوش رادیدپ راک ییاناوت ِدوخ

 ،دیآیم مشچهب تیمهایب ًالمع ›تسخن هاگن رد‹ هک یندزرود ؛میقتسمِ هار ِندزرود

 يورچیه هب‹ ،تسا راکِ دزمتسد نوگانوگ عاونا نییعت رس رب هلئسم هکیلاح رد

 هک تسا يراک نانچ دلوم راک ،فیرعت نیا ساسا رب ،نیاربانب )›تسین تیمهایب

 نآ ینعی ،دنکیم دیلوت میقتسم روطهب ،ار راک ییاناوت ِدوخ ای دنکیم دیلوت ار اهالاک

 شدیلوتزاب و ظفح ،دوشیم شلماکت و دشر بجوم ،دهدیم شزومآ ،دزاسیم ار

 ؛دنکیم فذح دلوم راک ›فیرعت يارب‹ شاههایس زا ار مود ›راک‹ تیمسا .آ .دنکیم

 رد مه ار راک نیا رگا اریز ،تسرد ياهزیرغ اب اما ،تسا هنارسدوخ درکیور نیا

 بذاک ياهاعدا و اههناهب يورهب هزاورد و رد ،دروآیم رامشهب دلوم ياهراک يهرمز

 .دشیم هتشاذگزاب دلوم راک نوماریپ
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 زا ترابع دلوم راک ،مینک رظنفرص راک ییاناوت ›يالاک‹ ِدوخ زا ًاتلاجع رگا نیاربانب

 دیلوت هک ار يدام یتالوصحم ینعی ،دنکیم دیلوت ار اهالاک هک تسا يراک نانچ

 يدام تالوصحم نیا .تسا راک نامز ای راک ینیعم رادقم فرص مزلتسم اهنآ

 و اهسیدنت ،یشاقن يولبات ،اهباتک ،ملع و رنه تالوصحم يهمه يهدنریگربرد

 زین ،دنراد نوگئش ياهولج و هراوق اهنیا هک مادام ،تسد نیا زا یتالوصحم

 ییالاک« دیاب هک انعم نیا رد ،دشاب الاک دیاب راک لوصحم رگید يوس زا اما .دنتسه

 هکیلکش ،دشاب شلکش نیتسخن رد الاک دیاب رگید ترابعهب ؛دشاب »شورف لباق

 هتشاد زاین ینیشام هب رگا رادهناخراک کی( .دنک یط ار اهیسیدرگد دیاب تسخن

 هن اما ،دزاسب ار نیشام نیا واِ دوخ تسا نکمم ،دوشیمن هتخاس ییاجچیه هک دشاب

 وا لاحنیا اب .یفرصم یشزرا هباثمهب نآ زا هدافتسا يارب هکلب ،نآ ِنتخورف يارب

 هب ءزج نیاربانب و ددنبیم راکهب شتباث يهیامرس زا یشخب هباثمهب ار نیشام نیا

 رد رگید نارادهناخراک اب شدیلوت يارب هک دشورفیم یلوصحم بلاق رد ار نآ ءزج

 ).تسا هدوب تباقر

|VII-314| یبوخهب دنناوتیم یگناخ ناراکتمدخ ياهراک زا یخرب بیترت نیا هب 
 يهولج ،یفرصم ياهشزرا هباثمهب دنناوتیم یتح و دنبای یلجت )هوقلاب( اهالاک رد

 هن تقیقح رد اهنآ اریز ،دنتسین دلوم راک اهراک نیا لاحنیا اب .دنشاب هتشاد يدام

 هک مادام اما .دننکیم دیلوت »یفرصم ياهشزرا« یجنایمیب هکلب ،»الاک«
 راک ًالثم ،تسا دلوم ْنایامرفراک ای راک ِنارادیرخ يارب هک تسا رظندم یندرکراک

 راک هباثمهب لیلد نیا هب تسا نکمم اهراک نیا ،هناخاشامت بحاص يارب ،هشیپرنه

 رد طقف هکلب ،الاک لکش رد هن ار اهنآ دناوتیم ناشرادیرخ هک دنوش یقلت دلومان

 .دشورفب ›معا روطهب ناشناگدنهاوخ هب ای‹ نارگاشامت هب تیلاعفِ دوخ لکش
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 يراک دلومان راک و ،ار اهالاک هک تسا يراک دلوم راک ،میرذگب هک عون نیا زا
 شورف لباق یئیش رد ار دوخ تسخن راک .دنکیم دیلوت ار یصخش تامدخ هک تسا

 هب( تسخن راک .دوش فرصم ،شلامعِا اب ماگنهمه دیاب ،مود ِراک ؛دنایامنیمزاب

 و يدام تورث يهمه يهدنرادربرد )دزاسیم ار راک ِییاناوت ِدوخ هک يراک يانثتسا

 مودِ راک ؛تساهباتک ات هتفرگ تشوگ زا ،ئش يهراوق و لکش رد دوجوم يرکف

 ار درف هاوخلد ِیعقاو ای یلایخ زاین هنوگره هک تسا ییاهراک يهمه يهدنریگربرد

 .دننکیم لیمحت وا هب ار دوخ ،درف يهدارا اب لباقت رد ای ،ءاضرا

 نییبت نیاربانب .تسا ییاوژروب تورث لکش ›نیرتيرصنع ای‹ نیرتنیداینب الاک

 رتشیب بتارمهب ،دنکیم دیلوت »الاک« هک تسا يراک هک اتسار نیا رد »دلوم راک«

 يراک هباثمهب ار دلوم راک هک یشرگن ات ،تسا راگزاس و رظانتم نیداینب یعضوم اب

 .دنکیم دیلوت هیامرس هک دهدیم حیضوت

 نییبت هب سکعرب و دناهتفرگ هدیدان ار وا ِروخرد نییبت نیتسخن تیمسا .آ نافلاخم

 و تاضقانت ِندروآربرس بجوم بیترت نیا هب و دناهدنام دنبياپ شمود

 دوخ يهبونهب لدج نیا .دناهدش ،میدید اجنیا رد هک ریذپانبانتجا ییاهيریگیپان

 نیا هب هژیوهب و هتخادرپ راک يدام ياوتحم هب نوچ ،تسا هتفای لیهست ور نآ زا

 هتکن نیا هب اما .دنک تیبثت رادیاپ شیبامک یلوصحم رد ار دوخ دیاب راک هک نیعت
 .تخادرپ میهاوخ يدوزهب ،تسا هدرک هتسجرب ار ياهژیو هوجو هچ روکذم لدج هک

 هک دیوگیم اهتارکویزیف ماظن يهرابرد تیمسا .آ :هتکن نیا اما نآ زا شیپ

 ،دناهداد ناشن هک تسا نیا اهنآ میظع یگتسیاش

 سانجا زا هکلب ،ریذپانفرصم يهرقن و الط زا بکرم هن اهروشک تورث«

 باتک زا( ».دنوشیم دیلوتزاب هعماج ِراک قیرط زا هنالاس هک تسا يریذپفرصم

 ).]هینراگ[ 538 ص ،مهن لصف ،مراهچ و موس
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 ًاعبط یفاضا شزرا نییعت .مینیبیم ار دلوم راک زا مود فیرعت جاتنتسا اجنیا رد

 ـ یلوپ ماظن رد .تسا هتفای بلاق نآ رد شزرا ِدوخ هک یلکش هب تسا هتسباو

 ماقم رد اهتارکویزیف دزن ؛دنایامنیم لوپ ماقم رد ار دوخ شزرا یتسیلیتناکرم

 ،الاک ماقم رد تیمسا .آ دزن ماجنارس ؛يزرواشک لوصحم هباثمهب و نیمز لوصحم

 رهوج هب اهتارکویزیف هک اجنآ .›دئاوز و وشح هنوگره نودب‹ فرِص يالاک

 فرِص یفرصم شزرا هب یمامتهب اهنآ دزن شزرا ،دنسریم شزرا
 هب اهتسیلیتناکرم دزن هک هنوگنامه ،دوشیم لدب )يدام سنج ای هدام انامه(

 هک یلکشهب ،ددرگیم لدبم ›شزرا ياوتحمیب لکشهب ،‹ شزرا فرِص لکش

 .آ دزن ؛لوپ انامه ،دوشیم رادیدپ ماع یعامتجا راک هباثمهب ،نآ رد لوصحم

 مههب ›ندوب‹ ياهلدابم شزرا و یفرصم شزرا ینعی ،الاک طرش ود ره تیمسا

 ]رد[ ای یهاوخلد یفرصم شزرا ره رد ار دوخ هک يراک ره ،نیاربانب و ؛دناهتسویپ

 نآ رد ار دوخ راک هکنیا .تسا دلوم يراک ،دنایامنزاب يدیفم لوصحم ره

 ربارب ماگنهمه لوصحم نیا هک تسه زین نیا يهدنرادربرد ،دنایامنیم ›لوصحم‹

 اب ضراعت رد ›وسکی زا‹ تیمسا .آ .ماع ِیعامتجا راک ینیعم رادقم اب تسا

 تورث يوهام و یساسا رما هاگیاج رد ار لوصحم شزرا هرابود اهتارکویزیف

 ›1یلایخ ای‹ روصتم ًافرص یلکش يهتسوپ رگید يوس زا اما ،دهدیم رارق ییاوژروب

 رادیدپ نآ بلاق رد شزرا اهتسیلیتناکرم دزن هک ار ــ هرقن و الط زا هدشهتخاس ــ

 تیمسا .آ قیرطنیا زا هکنیا .تسا لوپ هسفنیف ییالاک ره .دَنکیمرَب دوشیم

 ای‹ »يریذپماود« زا یتسیلیتناکرم روصت ناماد هب هرابود شیبامک و ماگنهمه

 طوقس يریذپانفرصم لضعم ماد هب تقیقح رد و ،›لوپ ماقم رد هرقن و الط تیبلُص

 ار یتپ يهتشون زا ياهعطق تسا یفاک هرابنیا رد .تسا نشور و راکشآ ،دنکیم

                                                             
1 phantastisch 
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 »ِیسایس تابساحم« باتک زا درواتفگ ،104 ص ،نم لوا رتفد رد( میروآ دایهب

 ای یندشانيرپس تورث هک دوشیم هبساحم یتاجرد بسحرب تورث هکییاج ،)یتپ

 تورث« هباثمهب هرقن و الط ماجنارس و تسا راگدنام و رادیاپ شیب و مک

 .دنوشیم هداد رارق سأر رد »یندشانيرپس

 152 ص ،1839 لسکورب ،»یسایس داصتقا خیرات« رد ،آ ،یکنالب(

 رد هک ییاهشزرا هب تورث تلصخ يهنارصحنم ِندرکدودحم اب وا« ):دیوگیم

 هک ار يايدامریغ ياهشزرا نارکیب يهدوت رسارس ،دناهتفای رکیپ يدام طالم

 دیلوت ِباتک زا ،دناندمتم ياهروشک یقالخا يهیامرس ›رتخد :لصا رد‹ دنزرف

 ».درک وحم و فذح

 

 

 

 

 

 ییاوژروب یسایس داصتقا ندناشکلاذتبا هب ـ 4[

 ]دلوم راک فیرعت رد
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 ار صخا روطهب دلومان و دلوم راک نیب تیمسا .آ زیامت هیلع يرظن لدج هچنآ

 لدج نیا هتبلا ؛میروآیم همادا رد ار شحرش هک تسا یلاوحا و عاضوا ،درک هتسجرب

 هکیناسک هب ،دوب دودحم )شروتسا :ناشنیرتفورعم( هیاپنود یناناگیادخ هب اتدمع

 تفگ ناوتب هک تفای ناوتیمن ار یمهم |VII-315| نادداصتقا چیه ناشنایم رد
 ناشن لدج نیا ،هنوراو هب ؛دنشاب هدرک یعارتخا و فشک یسایس داصتقا ورملق رد

 ،یبتکمالم ناسیونصخلم و نارادربهترگ هژیوهب ،دوب مود يهجرد یناداتسا راختفا

 .هزوح نیا رد ثحب ِناگدنناشکلاذتبا هب و قلمتم ِنارگیشان

 حالطصاب نارگراک زا یگرزب يهدوت يارب ،›لدج نیا یپ رد هکنیا تسخن‹

 ،ناکشزپ ،تسدهریچ نادنمرنه ،یشترا و یتلود تاماقم دننام ــ »رتهبتریلاع«

 طقف هن اهنآ زا یگرزب شخب هک ــ نینچنیا يدارفا و الکو ،نایضاق ،ناشیشک

 ار »يدام« تورث زا یگرزب رایسب شخب اما ،دنرگناریو ًاساسا هکلب ،دنتسین دلوم

 زیمآرهق لیمحت يارجم زا هاگ ،ناش»يدامریغ« ياهالاک شورف قیرط زا هاگ

 ظاحلهب دوبن دنیاشوخ يورچیه هب ،دنروآیمرد فرصت هب ،نارگید هب اهنآ

 ناراکتمدخ و ناکجیلم شرگید ياضعا هک دنریگ رارق ياهقبط رد يداصتقا

 يهرفس ياهلگنا و ناراوخهزیر هک دنوش هدید یناسک يهرمز رد ًافرص و دنایگناخ

 یهاگیاج نینچ .دنیآیم رامشهب )دیلوت نالماع مییوگب رتهب ای( یعقاو ناگدننکدیلوت

 ياهلاه رد نامزنآ ات هک ییاهشقن زا هژیوهب بیجع ياییادزسدقت زا دوب ترابع

 داصتقا .دندشیم رادروخرب یتافارخ یمیرکت و میظعت زا و دندوب هدیچیپ سدقت زا

 ،شنیزاغآ نارود رد يزاوژروبِ دوخ اب دننامه رسارس ،شکیسالک نارود رد یسایس

 ،رتنیسپ نارود رد .تشاد یتلود هاگتسد هب تبسن هناداقن و هناریگتخس يراتفر

 ــ دهدیم ناشن زین ًالمع و ــ دریذپیم ار یتلود هاگتسد نیا دوجو یسایس داصتقا

 زا بکرم هک ،هعماج رد یثاریم یتابیکرت دوجو ترورض هک دزومآیم هبرجت نیا زا و
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 یتلود هاگتسد راکو زاس و نامزاسِ دوخ نورد زا ،تسا دلومانً الماک هاگِ تاقبط نیا

 .دباییم دشر و دریگیم ءاشنم

 دیرخ و دننکیمن دیلوت ذذلت ای هدافتسا لباق يداوم »دلومان نارگراک« نآ هک مادام

 دزمراک تسا لیام دیلوت لماع هک تسا هتسباو ياهویش و عون هب ًالماک اهنآ ›راک‹

 دارفا یمسج تالالتخا يهطساوهب اهنآ هک اجنآ ات ›ای‹ ــ ،دنک جرخ ار شدوس ای

 نایم شکاشک لیلدهب ای )ناشیشک دننام( ناشیحور ياهفعض ای )ناکشزپ دننام(

 ،یماظتنا نارومأم ،الکو يهمه ،یتلود نادنمراک دننام( یلم عفانم و یصخش عفانم

 يهدید هب ــ دنروآیم دیدپ ار يزاین نینچ دوخ ای دنوشیم عقاو زاین دروم )نازابرس

 دیلوت ياهجرب نوچمه ،رگراک يهقبط و یتعنص نارادهیامرسِ دوخ زین و ،تیمسا .آ

 حطس نیرتيرورض و نیرتمک هب دیاب ورنیمه زا هک ییاهجرب ،دنوشیم رادیدپ

 .دنشاب نیمأت و دیلوت لباق یهجو نیرتنازرا هب ناکما دحرس ات و دنبای لیلقت نکمم

 نآ اب شايدادبتسا ای یلادوئف لکش رد هک ار هچنآ يهمه ییاوژروب يهعماج

 .دنکیم دیلوت ›ییاوژروب يهعماج‹ ِدوخ هب صتخم لکش رد هرابود تسا هدیگنج

 ،هعماج ناذاخا و نارگشلاغآ نیا يارب دنشوکیم تسخن يهلهو رد نیاربانب

 شخب يارب یتح اما ،دنراد قلعت ماقمالاو ياههتسر هب هک اهنآ زا هتسدنآ هژیوهب

 يرظن ظاحلهب ار ياهفیظو و راک و بسک ،»دلومان نارگراک« نیا یلگنا ًافرص

 تابثا هب ار اهنآ ریذپانیشوپمشچ شخب يهناعضاخ يواعد ای دننک يزاسزاب

 هب کیژولوئدیا تاقبط یگتسباو یمسر مالعا تقیقح رد ،نیا .دنناسرب

 .دوب نارادهیامرس

 نیا يوس زا هاگ زین )يدام دیلوتِ دوخ( دیلوت نالماع زا یشخب اما ،مود

 .دندش یقلت »دلومان ›لماع‹« هباثمهب رگید ینانادداصتقا بناج زا هاگ و نانادداصتقا

 دننام( یتعنص يهیامرس عفادم نانادداصتقا یخرب دید زا هک ،نیمز ناکلام ًالثم
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 ار یعقاو ناگهشیپتراجت )يرک دننام( رگید یخرب .›دندوب »دلومان«‹ )ودراکیر

 »نارادهیامرس« ِدوخ هک دندوب زین یموس هورگ یتح .دنتسنادیم »دلومان نارگراک«

 ار اهنآ ياههتساوخ و اهاعدا مکتسد دنتساوخیم ای دندرکیم یقلت »دلومان« ار

 رگراک« کی دزم حطس هب ینعی ،»دزمراک« هب ،يدام تورث ›فرصت‹ هب فطع رد

 لومش رد زین يرکف نارگراک زا يرایسب هک دمآیم رظنهب .دنهد شهاک »دلوم

 و دریگب تروص یشزاس هک دوب هدیسر شنامز نیاربانب .دنریگ رارق اهدیدرت نیمه

 يدام دیلوت نالماع يهرمز رد ًامیقتسم هک یتاقبط ›»يروآراب« ای‹ »ندوبدلوم«

 و نتفرگتسدنیازا ِنامز .دنوش هتخانش تیمسرهب ،دندمآیمن رامشهب

 ناشن 1 »اهروبنز يهناسفا« باتک رد هک هنوگنامه و ،دوب هدیسر ندادتسدنآزا

 يهمه اب ییاوژروب ناهج ،زین يداصتقا و »دلوم« يرظنم زا ،تسا هدش هداد

 زین »دلومان نارگراک« ،نیا رب نوزفا ؛تساهناهج نیرتهب ،ش»دلومان نارگراک«

 ًاساسا هک دندرک حرط یتاقبط ندوبدلوم نوماریپ يداقتنا یتاظحالم دوخ يهبونهب

 دننام يدیلوت نالماع يهرابرد ای 2؛»دناهدش هداز نارگید يهرمث ندروخ يارب«

 تسیابیم ناشياهلگنا و اههراکیب ،نیاربانب .دناهراکیب رسارس هک نیمز ناکلام
 .دنتفاییم یناهج مظن نیرتهب نیا رد ار ناشناکم و اج

 يهمه عقاوهب و تفاییم لماکت هیامرس يهطلس هک ناسنامه هب :موس

 هیامرس هب دنتشادن راک و رس يدام تورث شنیرفآ ابً امیقتسم هک يدیلوت ياهرهپس

 دیلوت رازبا هباثمهب )یعیبط مولع( هتبثم مولع هکینامز زا هژیوهب ــ دندشیم هتسباو

 ورملق رد سولپاچ يهیاپنود ِنارگشلاغآ |VII-316| ــ دندمآرد تمدخهب يدام

 و راک زا يرهپس ره لیلجت و میرکت يارب هک دندیسر رواب نیا هب یسایس داصتقا

 ياهلیسو ای ــ يدام تورث دیلوت »اب دنویپ رد« رهپس نیا هک دننک هیجوت دیاب شنک
                                                             

 )]61[ ،آ ـ م( .1705 لوا پاچ ،»... اهروبنز يهناسفا« ؛لیودنام  1
 )]62[ ،آ ـ م( .27 ص ،مود يهمان ،لوا باتک ،اههمان ؛ساروه  2
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 نیا هب تسا يراک نینچ لماع هک ار یسک ره و تسا ــ يدام تورث دیلوت يارب

 يرگراک انامه ،تسا »دلوم رگراک« ،»تسخن« يانعم رد وا هک دندرک رختفم ناشن

 رتشیب يانغ يارب هویش نآ ای نیا هب و دنکیم راک هیامرس تمدخ رد هک تسا

 .نانخس لیبق نیا و ؛تسا دیفم هیامرس

 و ترورض زا تحارص هب هک تسناد حجرم ار سوتلام دننام ییاهمدآ دیاب نیاربانب

 .دندرک عافد رایعمامت ِناراوخهزیر و »دلومان نارگراک« ندوبدیفم

 

 .دلوم راک زا یتیمسا تشادرب ناراداوه ـ 5[

 ]ثحب ِعوضوم ِخیرات نوماریپ

 تیمسا ِنییبت ْنیتسخن ناراداوه ـ يدنومسیس و ودراکیر )فلا[

 ]دلوم راک يارب

 

 ،هِس ،ماهورب ،لیدردوال بانجیلاع ،)تیمسا رثا مجرتم( هینراگ ياههوای هب نتخادرپ

 هب ــ عوضوم نیا يهرابرد ــ نارگید و یُسر ،روینیس ،اهنآ زا دعب و ،شروتسا

 .دنتسه امنتشرس هک دوشیم هراشا اهدرواتفگ یخرب هب طقف .دزرایمن شتمحز

 بحاص رگا هک دنکیم تباث نآ رد هک ودراکیر زا يدرواتفگ ،اهنآ زا شیپ اما

 »دلومان نارگراک« جرخ و دروخب شدوخ ار نآ ،)نیمز ِتنار ،دوس( یفاضا شزرا

 هکنیا ات تسا »دلوم نارگراک« عفن هب رتشیب رایسب ،دنک )یگناخ ناراکتمدخ ًالثم(

 نارگراک« يهلیسوهب هک يایلمجت تالوصحم دیرخِ جرخ ار شزرا هفاضا نیا وا

 .دنکب ،تسا هدش دیلوت »دلوم
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 زا تیمسا تسرد نییبت ،148 ص ،1 دلج ،»... هزات لوصا« ›رد‹ :يدنومسیس{

 یهیدب ًالماک زین ودراکیر دزن شریذپ نیا هک هنوگنامه( دریذپیم ار روکذم زیامت

 :هک تسا نیا دلومان و دلوم تاقبط نیب یعقاو زیامت :)تسا

 يرگید ؛دنکیم هلدابم روشک کی يهیامرس يازِا رد هشیمه ار شراک یکی«

 ».یلم دمآرد زا یشخب يازِا رد هشیمه

 :یفاضا شزرا يهرابرد ــ تیمسا زا يوریپ هب مهزاب ــ يدنومسیس

 دوجوهب تسوا هنازور راک يهنیزه هچنآ زا رتشیب بتارمهب يزیچ رگراک دنچره«

 و نیمز بحاص اب ›راک لصاح‹ میسقت زا سپ هک تسا ردان رایسب ،تسا هدروآ

 ».دوش وا بیصن ،تسا يرورض راچانهب هچنآ زا رتشیب يزیشپ ،رادهیامرس

 .})87 ص ،»هزات لوصا« ،1دلج ،يدنومسیس(

 :دیوگیم ودراکیر

 ییاطسو نورق نوراب کی قایس هب ار شدمآرد يرادهیامرس ای نیمز بحاص رگا«

 يارب يرتهب يهیثاثا و بابسا ای تمیقنارگ ياههماج دیرخ ياجهب ینعی ،دنک جرخ

 نیمأت فرص ار نآ ،رگید یلمجت ياهالاک ای اهبسا ،اههکسلاک ،هناخ شیارآ

 يارب ناکما هاگنآ ،دنک یگناخ ناراکتمدخ و ناوریپ زا یگرزب رامُش یگدنز جراخم

 دمآرد اب صلاخ دمآرد ،تلاح ودره رد .تسا هدرک مهارف يرتشیب رایسب ياهراک

 .دوشیم نوگانوگ ياهالاک دیرخ فرص دمآرد لوا تلاح رد اما ،تسا ربارب صلاخان

 يهیثاثا ای اههماج شیازِا رد هچ هاگنآ ،دشاب دنوپ 10.000 نم دمآرد رگا

 ،شزرا رادقم نامه اب سابل ای ییاذغ داوم یناوارف رادقم هچ مرخب تمیقنارگ

 فرص ار مدمآرد رگا اما .ماهدش دلوم راک يربارب ًابیرقت رادقم نتفرراکهب بجوم

 يرتشیب راک لاغتشا بجوم قیرطنیا زا ،منک تسخن عون زا ییالاک دیرخ
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 هیضق و دنوشیم میلاحشوخ بجوم ماهیثاثا و اهسابل تلاح نیا رد ؛ماهدشن

 منک سابل و ییاذغ داوم دیرخ فرص ار مدمآرد نم رگا اما .دباییم همتاخ اجنیمه

 هاگنآ ،مریگب راکهب ار يرتشیب یگناخ ناراکتمدخ قیرطنیا زا هک لیامت نیا اب

 و ییاذغ داوم اب ای مايدنوپ 10.000 دمآرد اب مناوتیم نم هکیناسک يهمه

 نیشیپ ياضاقت ،مروآرد لاغتشا هب غلبم نیا طسوت هدشيرادیرخ ياهسابل

 ،دریگیم تروص ›یفاضا شزرا رد‹ شیازفاً اتیاهن و دباییم شیازفا راک يارب

 هب نارگراک هک اجنآ زا نیاربانب .ماهدیزگرب ار مدمآرد فرص زا هویش نیا نم اریز

 ناکمالایتح مهس هک دنشاب نآ دنموزرآ دیاب اراکشآ ،دندنمقالع راک ياضاقت
 يارب دناوتب ات ،دوش رسک یلمجت ياهالاک يارب ندشجرخ زا دمآرد زا يرتشیب

 تساریو ،»... لوصا« ،ودراکیر( ».دوش فرص یگناخ ناراکتمدخ شاعم نیمأت

 .)476 ،475 ص ،1821 ،موس

 

 نیزاغآ ياهشالت ـ ب[

 دلومان و دلوم راک نیب يراذگزیامت يارب 

 ])2یتپ 1،نانواد(

 

 اب دنکیم لقن ار ياههایس گنیک يروگرگ ›مانهب‹ یمیدق یسانشرامآ زا نانواد

 لاس يارب هدشهبساحم ،یسیلگنا يهداوناخ دنچ جرخ و دمآرد يامنهسید« ناونع

                                                             
1 D´Avenant 
2 Petty 
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 هدمع يهقبط ود هب ار مدرم يهیلک ِرسارس اجنیا رد ،گنیک ،زومآون نیا .»1688

 لماش یهاشداپ ورملق ِتورث يهدنهدشیازفا ›يهقبط‹« :دنکیم میسقت

 لماش یهاشداپ ورملق ِتورث يهدنهدشهاک ›يهقبط‹« و »رفن 2.675.520

 دلوم يهقبط ؛»دلومان« یمود ،تسا »دلوم« یلوا ینعی ؛»رفن 2.825.000

 و تسپ نابحاص ،اهنملتنج ،ناگدازبیجن ،اههیلاوش ،اهنوراب ،اهدرل زا تسا بکرم

 ،نیمز نابحاص ،نایناحور ،نانادقوقح ،ییایرد تراجت نارجات ،يرابرد ماقم

 ،ناروهشیپ ،ناشورفرابراوخ ،مولع و دازآ يرنه روما هب لغاش صاخشا ،نارادهراجا

 تسا بکرم‹ »دلومان« يهقبط ،لباقم رد .شترا نارسفا ،نارادایرد ،نادنمرازفا

ِ دزمزور نارگراک و يزرواشک نارگراک روظنم( ناراکتمدخ و نارگراک ،ناناولم :›زا

 ار نانواد نامز رد سیلگنا تیعمج لک (# هک( ناناقهدهدرخ ،)تسا روتکافونام

 ،نادزد ،اهیلوک ،ناتسدیهت ،هیاپنود نازابرس |VII-317| ،)دندادیم لیکشت
 هنوگنیا ار زومآون ِگنیک بتارمهلسلس نیا نانواد .نادرگلو يهیلک و نایادگ

 :دهدیم حیضوت

 و تعنص زا ،نیمز زا ار دوخ شاعم مدرم زا هقبط نیتسخن هک تسا نیا شروظنم«

 هوالع ؛دیازفایم یلم يهیامرس رب يزیچ هنالاس و دنکیم نیمأت بسک و راک و رنه

 زا .دنکیم ادا نارگید شاعم نیمأت يارب زین یمهس شدازام زا هنالاس ،نیا رب

 ناکدوک و نانز دننام ،اضعا يهیقب اما ،دوخ ِراک هار زا یشخب ،مدرم يهقبط نیمود

 اریز ،مدرم شود رب هنالاس تسا يراب ،نیا و ؛دنوشیم هیذغت هیقب جرخ هب ،نانیا

 فرصم ،دنیازفایب روشک يهتخودنا رب هچنآ زا رتشیب يزیچ هنالاس اهنآ

 ناگدنرب هب مدرم لیدبت يارب یملع یشور نوماریپ يراتسج« ،نانواد( ».دننکیم

 .)50 ص و 23 ص ،1699 ندنل ،»يراجت زارت
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 تاروصت اب یکدنا ِیتشرسمه نانواد يهتفگ زا لیذ شخب ،نمض رد

 .درادن یفاضا شزرا زا اهتسیلیتناکرم

 يراجت زارت رد هکنآ يارب ؛دنک دنمتورث ار ناتسلگنا دیاب ام تالوصحم رودص«

 هک ار یجراخ ياهزیچ راکنیا اب ؛مینک رداص ار دوخ تالوصحم دیاب ،میشاب هدنرب

 نامیارب مه يدازام قیرطنیا زا اما ،میرخیم دنتسه يرورض نامفرصم يارب
 اهنآ میناوتیم هک ییاهالاک تروصهب ای راداهب ياهزلف بلاق رد ای ،دنامیمياجرب

 زا روشک کی هک تسا يدوس دازام نیا ؛میشورفب رگید ياهروشک هب ار

 یعیبط يروآراب و ییآراک هب دراد یگتسب شایکچوک و یگرزب و دربیم تراجت

 ـ دنرادن اهیسیلگنا اما ،دنراد اهيدنله هک يايروآراب و ییآراک( »هدننکرداص مدرم

 هب هک يايروتکافونام ياهالاک و راک نیئاپ تمیق هب ای« )47 ،46 ص ،اجنامه

 رد هک دنشورفب یتمیق اب و نازرا ار اهالاک هک دهدیم تصخر مدرم نیا

 ».دنزب اهنآ تسد يور دناوتیمن يرگید تمیق ،هناگیب ياهرازاب

 .)46 ،45 ص ،اجنامه ،نانواد(

 دزابیم ار يزیچ نامه طقف رفن کی ،روشک لخاد رد يزیچ فرصم نایرج رد«{

 ؛تسا هدشن رتدنمتورث ياهرذ یلک روطهب روشک هار نیا زا و تسا هدرب يرگید هک

 رد«( ».نئمطم و راکشآ تسا يدوس ،دوشیم فرصم جراخ رد هچنآ يهمه اما

 .})]31 ص[ ،1697 ندنل ،»... یقرش دنه تراجت نوماریپ يراتسج
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 نآ زا دشوکیم وا و هدش رشتنم نانواد يهتشون يهمیمض هب هک ریز يهعطق{
 نوماریپ یتاظحالم« ناونع ریز كالک کم هک تسین ینتم نامه 1،دنک عافد

 }.تسا هدروآ 1701 ،»یقرش دنه تراجت

 يوس زا اهدعب هک مینک روصت هلبا ردقنآ دیابن ار اهتسیلیتناکرم نیا نینچمه

 شرثا مود دلج رد نانواد .دندشیم هداد هولج دازآ ِتراجت يارسهوای ناراداوه

 ،1698 ندنل ،»... ناتسلگنا تراجت يهرابرد و ،یمومع دمآرد نوماریپ ینامتفگ«

 :دسیونیم هلمج زا

 يهمه رد اهنآ هاگتساخ و همشچرس اما ،دناتراجت رایعم تقیقح رد هرقن و الط«

 و راک ای روشک هچنآ ینعی ؛تسا روشک یعونصم و یعیبط تالوصحم اهروشک

 ،رامشرپ یتیعمج زا هک يروشک هک دراد تقیقح زین نیا و .دننکیم دیلوت شتعنص

 طیارش تحت تسا رادروخرب يدرونایرد رد رهام و تراجت رد هدومزآراک ،راکتعنص

 ینیمز اب ،زهجم ياهردنب اب يروشک اما ؛دهدب تسد زا ار لوپ عون ره ینیعم

 يدوزهب و دنزب تراجت هب تسد دناوتیم نوگانوگ تالوصحم يارب زیخلصاح

 و یعقاو تورث تفگ ناوتیم هکنانچ .دروآ گنچهب الط و هرقن زا یهبانتعم رادقم

 و الط« .)15 ص ،اجنامه( ».تسا نآ یموب و یلخاد لوصحم ،روشک کی رثؤم

 تورث ای جنگ مان يهتسیاش هک دنشاب ییاهزیچ اهنت هکنآ زا دنرودهب رایسب اسب هرقن

 هک تسین هبساحم يارب یلوپهدرُخ زا رتشیب يزیچ ساسا رد الط ؛دنروشک

 روظنم « .)16 ص ،اجنامه( ».دناهدرک تداع شدربراک هب ناشتراجت رد اهناسنا

                                                             
 تراجت نوماریپ و یمومع دمآرد نوماریپ ییاهراتفگ« ناونع ریز )D´Avenant( نانواد يهتشون روظنم  1
 نانواد يهوزج يهمیمض هتشون نیا .1698 ندنل ،مود شخب ؛تفای راشتنا راعتسم مان اب هک تسا »ناتسلگنا
 ترابع نیا .دوب هتفای راشتنا نآ زا شیپ لاسکی هک تسا »یقرش دنه تراجت نوماریپ يراتسج« ناونع ریز
 اجنآ زا نانواد زا اهدرواتفگ يهمه هکییاج ،شیاهيرادربهنیزگ رتفد رد سکرام هچنآ اب تسا قباطم ًانیع
 هیئوژ ،رتسچنم« :تسا سکرام سیونتسد تشاددای رتفد نیا دلج يور( .دیوگیم وا يهرابرد ،دناهدش هتفرگرب

 )]63[ ،آ ـ م( )»1845
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 و هافر ،روفو رد ار ناشمدرم ِمیظع يهدوت و نامکاح هک تسا يزیچ نآ تورث زا ام

 فرصم و هدافتسا يارب يزیچ هب هک تسا نآ جنگ ،نینچمه ؛درادیمهگن تینما

 روشک عاضوا دوبهب و اهنامتخاس يارب هرقن و الط يازِا رد و هدش لدب اهناسنا

 لباق اهزلف نیا يازِا رد هک زین رگید ياهزیچ نینچمه ؛تسا هدش فرص

 ياهالاک ای روتکافونام ياهالاک ،نیمز تالوصحم و اههویم دننام ،دناهلدابم
 تورث هباثمهب دنناوتیم هدنوشدساف سانجا یتح ،يرآ .اهیتشک رئاخذ ای یجراخ

 هرقن و الط هب ،هلدابم لباق هن دنچره ،لیدبت لباق رگا ،دنوش یقلت روشک کی

 اب يروشک هکلب ،دارفا نیب ›هلدابم رد‹ یتورث هباثمهب طقف هن ار اهنیا ام و ؛دنشاب

 ياهدعم مدرم ماع يهدوت« .)60 ص ،اجنامه( ».میروآیم رامشهب رگید روشک

-VII| !دیعلبن لوپ یفاک يهزادنا هب ایناپسا رد »هدعم نیا .تلود ندب رد تسا

 زا هک دنتسه ياهطساو اهنت روتکافونام و تراجت« ... درکن مه شمضه ،|318

 تلود ندب يهیذغت يارب هرقن و الط زا یعیزوت و مضه نینچ دناوتیم اهنآ قیرط

 .)63 ،62 ص ،اجنامه( ».دریذپ تروص

 زین ار نازابرس وا هک توافت نیا اب( دندلوم نارگراک رامُش رد زین اهنیا یتپ دزن
 :)دنکیم همیمض

 یقیقح ياهنوتس ناگهشیپتراجت و نادنمرازفا ،نازابرس ،نادرونایرد ،نارگزرب«

 ياهاطخ و اهفعض زا رگید مهم ياههفرح و اهلغش يهمه ؛دنایناسنا عمتجم ره

 »تساتراهچ نیا زا لغش هس ییاهنتهب درونایرد کی ؛دناهتفرگ ءاشنم دارفا نیا

 ص ،1699 ندنل ،»... یسایس تابساحم« ،]یتپ[( )زابرس ،رجات ،ناریتشک(

 تسا یتارداص ییالاک شتشرس رب انب و هشیمه یتشک راب و درونایرد راک« .)177
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 ،اجنامه( ».دنکیم ریزارس روشک لخاد هب ار لوپ ،تادراو هب تبسن شدازام و

 .)179 ص

 :دزادرپیم راک میسقت ياهتیزم هب رگید راب ءاضتقا رب انب یتپ

 رتنازرا راب اب دنناوتیم تسا ناشتسد رد ییایرد تراجت يهتشررس هک اهنآ«

 ؛تسا )رتنارگ و( رتگرزب ناشیتشک راب هکیناسک زا دنروآ تسدهب يرتشیب دوس

ِ راک يرگید و راکنیا یکی رگا ،دوشیم مامت رتنازرا سابل هک هنوگنامه ،اریز

 ،دنناریم نامرف ییایرد تراجت رب هک اهنآ دنناوتیم مه هنوگنامه ،دنکب يرگید

 يارب یتشکً الثم ،دنزاسب نوگانوگ ياهفده يارب ار اهیتشک زا ینوگانوگ عاونا

 یلصا لیلد نیا و ؛هریغ و یگنج و يراجت ياهیتشک ،اههاربآ و اهدور يارب ،ایرد

 دنناوتیم اهنآ اریز ،تساهنآ ناگیاسمه اب هسیاقم رد ]اهيدنله[ راب ِندوبرتنازرا

 ».دنراذگب رایتخارد ار یتشک زا ياهژیو عون ،تراجت زا هناگادج يهخاش ره يارب

 .)180 ،179 ص ،اجنامه(

 هکییاج ؛دوشیم رادومن یتیمسا .آ ًالماک یهاگدید یتح یتپ دزن ،اجنیا رد و

 :دیوگیم

 يراک عون نآ هب ًاساسا هک یهدب یناسک هب ات يریگب تایلام تعنص نابحاص زا رگا

 عمتجم يارب یشزرا و هدیافً اساسا هکيزیچ ای يدام يزیچ« هک دنلوغشم

 رگم :دباییم شهاک یلم تورث تروصنیا رد ،دنکیمن دیلوت یناسنا یگدنز

 ›نانکراک‹ حور يزاسهزات و تحارتسا تمدخ رد هک دنشاب یتالاغتشا نانچ هکنآ

 و رداق ییاهزیچ هب ار اهناسنا دنریذپ تروص لدتعم دح رد و اجب رگا و دنتسه

 زا سپ« .)198 ص ،اجنامه( ».دنرتمهم دوخِيدوخهب هک دننکیم لیام

 دنناوتیم هیقب ،دنراد ترورض یتعنص راک يارب مدرم زا دادعت هچ هکنیا يهبساحم



255 
 

 یعمج یگدنز تمدخ رد راک هب دیآ رابهب یتراسخ هکنآ یب و هدرتسگ روطهب

 و دنتسه يزاسابیز و ننفت تمدخ رد هک یلامعا و اهرنه رد مهنآ ،دنزادرپب

 ».تسا تعیبط تخانش رد تفرشیپ ،نایم نیا رد راک نیرتمهم

 هار زا ات دمآ دهاوخ تسدهب يرتشیب دوس روتکافونام هار زا« .)199 ص ،اجنامه(

 ره« .)172 ص ،اجنامه( ».روتکافونام زا رتشیب ،تراجت هار زا و يزرواشک

 1 .)178 ص( ».دزرایم رگزرب هس هب يدرونایرد

|VIII-346| 

 تشرس زا ياهترگ ناوتیم یتپ يهتشون زا ياهعطق رد .یفاضا شزرا ،یتپ

 نیمز تنار لکش رد طقف یفاضا شزرا هب وا دنچره ،دید ار یفاضا شزرا

 ینعی ،دنوش هتفرگرظنرد ریز يهعطق اب روکذم يهعطق یتقو صوصخهب .دزادرپیم

 نییعت اهنآ زا یبسن يریداقم قیرط زا ار هلغ و هرقن یبسن شزرا وا هکییاج

 .دنوش دیلوت يدحاو راک نامز رد دنناوتیم هک دنکیم

 ندنل هب ینامزتدم نامه رد ورپ كاخ ِلد زا ار هرقن سنُا کی دناوتب یسک رگا«

 ›هرقن ینعی‹ ودنیا زا یکی هاگنآ ،تسا مزال هلغ لشوب کی دیلوت يارب هک دروایب

 يهمه ِندنامیقاب ْتباث ِضرفهب کنیا ؛تسا ›هلغ ینعی‹ يرگید ِیعیبط تمیق

 اب ،رتروآراب نداعم جارختسا و فشک قیرط زا دناوتب سک نامه رگا ،طیارش يهیقب

 اب هلغ هاگنآ ،دروآ تسدهب هرقن سنُا ود ،سنُا کی ياجب هنیزه و راک رادقم نامه

 گنیلیش 5 لشوب ره ًالبق هک تسا ینازرا نامههب گنیلیش 10 لشوب ره تمیق
                                                             

 نیا 319 يهحفص يهمادا زا شیپ MEW تساریو .دسریم نایاپهب متفه رتفد 318 يهحفص اجنیا‹  1
 ،دناهدمآ متشه رتفد زا 364 و 347 تاحفص رد و دنطوبرم عوضوم نیا هب ًامیقتسم هک ار ییاهدرواتفگ ،رتفد
 تاحفص نامه رد ار اهنآ ،اگم تساریو .میاهدرک يوریپ MEW تساریو زا اجنیا زین ام .تسا هدرک لقن
 )اف .م( ›.تسا هدروآ
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 دارفا دادعت نیمه و دنوش هدرامگ هلغ تشک راک هب لاس هد یط رفن دص رگا« .»دوب

 هرقن صلاخ لوصحم نم رظنهب هاگنآ ،هرقن جارختسا راک هب نامزتدم نامه رد

 تمیق ،اهنآ زا یکی زا شخب ره و دوب دهاوخ هلغ صلاخ لوصحم لک تمیق ربارب

 رفن دص زا نیعم ینامز یط هک ار يراک رگا« .»دزاسیم ار يرگید زا يربارب شخب

 رتنارگ رباربود هلغ ،دنهد ماجنا زرواشک تسیود نامز نامه یط رد ،دیآیمرب

 ،31 ص ،1679 شیاریو( )1662 ،»ضراوع و اهتایلام نوماریپ«( ».دوب دهاوخ

24، 67(. 

 :دنرارقنیا زا ،مدرک هراشا اهنآ هب عوجر يهطقن ناونعهب هک ییاههعطق

 سپ دیاب يزرواشک راک ،دننکیم دشر ابیز ياهرنه و راک و بسک هک هاگنآ«

 نیمز ياههراجا دیاب نآ رثا رد و دبای شیازفا نازرواشک راک ِدمآرد دیاب ای ،دنیشنب

 دشر روتکافونام و راک و بسک ناتسلگنا رد هک هاگنآ« .)193 ص( ».دننک لوزن

 لوغشم اهراک نیا هب مدرم زا يرتگرزب شخب هتشذگ اب هسیاقم رد رگا ... دناهدرک

 يرتشیب دادعت نامزنآ رد اریز ،تسین هتشذگ زا رتالاب زورما هلغ تمیق رگا و دنوش

 نیاربانب ،دنتشاد لاغتشا يدیلوت ياهراک و تراجت هب يرتمک دادعت و يزرواشک هب

 مینک ضرف رگاً الثم :دننک طوقس اهنیمز يهراجا ... لیلد نیمه هب مکتسد دیاب

 تشک ریز ِنیمز يهراجا رگا و ،دشاب ینپ 60 ای گنیلیش 5 لشوب ره مدنگ تمیق

 مهس ینپ 40 و دوشیم نیمز مهس ینپ 20 ینپ 60 زا هاگنآ ،دشاب ثلث کی

 زور رد ینپ 9 هب ینپ 8 زا و دبای شیازفا (# نازیم هب زرواشک دزم رگا اما ؛زرواشک

 رد و دسریم ینپ 45 هب ینپ 40 زا مدنگ لشوب ره زا زرواشک مهس هاگنآ ،دسرب

 نیا رب ام ضرف اریز ،دنک لوزن ینپ 15 هب ینپ 20 زا نیمز يهراجا دیاب نآ رثا

 ام هک لیلد نیا هب رتشیب یتح و دنکیمن يرییغت مدنگ تمیق هک تسا
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 تسد یشالت نینچ هب رگا اریز ،میربب الاب ار شتمیق میناوتیمن

 ،دوش هدروآ )دنله هب و( ناتسلگنا هب جراخ زا هلغ دیاب هاگنآ |VIII-347|،مینزب
 ».تسا هدرکن يرییغت يزرواشک دیلوت طیارش اهنآ رد هک یقطانم زا ینعی

 .)194 ،193 ص ،1699 ندنل پاچ ،»یسایس تابساحم«(

||VIII-347|| 

|VIII-364| یپ رد ریز ياههنیزگ ،قوف يهدشلوقلقن يهعطق نوماریپ .یتپ 
 صلاخ لوصحم ای یفاضا شزرا کی معا روطهب تنار وا دید زا هکییاج ،دنیآیم

 :تسا

 ،تسا هدرک تشک هلغ نیمز زا ینیعم يهنهپ رب دوخ ناتسد اب يدرم مینک ضرف«

 ادج هاک زا ار هناد و هداد داب ،هتشادرب ار لوصحم ،هدرک ورد ،هدیشاپ ار رذب ینعی

 تسا يرورض عرذ و تشک رد هک ار ییاهراک يهمه ،مالک کی رد ،تسا هدرک

 ًاصخش وا ار هچنآ يهمه و ار رذب وا رگا ــ مایعدم نم .تسا هداد ماجنا ییاهنتهب

 نارگید هب و هدرک هلدابم شرگید یعیبط ياهزاین و سابل يازِا رد ای هدرک فرصم

 نیمز یعقاو تنار ،دنامیم یقاب هلغ زا هچنآ ــ دنک رسک لوصحم زا ،تسا هداد

 هک اهلاس زا يرامُش ای ،لاس تفه لوصحم نیگنایم و ؛تسا لاس نیا يارب
 ینیمز فراعتم ِتنار فرعم ،تسا دب و بوخ تشادرب و تشک ياههخرچ لماش

 نیا شسرپ نیا اب دنواشیوخ و رگید شسرپ اما .تسا هدش تشک هلغ اب هک تسا

 شزرا هک تسا نیا نم خساپ ؟تسا لوپ ردقچ ِزرامه ،تنار نیا ،هلغ نیا :تسا

 ار نکمم تقو نیرتهب هک یسک ییاهنِ دروآتسد شزرا اب تسا ربارب تنار نیا
 برض هکس نآ زا ،دیوشیم ،دنکیم جارختسا زلف ،دنکیم ندعم هب نتفر فرص

 .تسا هدرک تشادرب و هتشاک هلغ تسخن درف هک دروایب ییاجهب ارنآ ات ،دنکیم

 ظاحلهب دنامیم یقاب شیاههنیزه يهمه رسک زا سپ ،مود درف نیا يارب هک یغلبم



258 
 

 ».تسا هدنام یقاب رگزرب درف يارب هک هلغ يرادقم اب تسا ربارب ًالماک شزرا

 ص ،متشه رتفد زا درواتفگ نایاپ‹ })24 ،23 ص 1،»اهتایلام يهرابرد هلاسر«(

364‹. 

 

 :لیم تراوتسا ناج )ج[

 ]دلوم راک يارب تیمسا نییبت ْنیمود ناراداوه

 

|VII-318| ياهشسرپ یخرب نوماریپ ییاهراتسج« رد لیم .سا .یج ياقآ 

 هب نتخادرپ باذع و جنر هب ار دوخ زین ،1844 ندنل ،»یسایس داصتقا يهدشنحرط

 رب نوزفا يزیچ عقاورد هلاسر نیا رد ؛تسا هدرک راچد دلومان و دلوم راک عوضوم

 ییاناوت ِدوخ يهدننکدیلوت ياهراک هکنیا زج ،تسا هدماین یتیمسا نییبت )نیمود(

 .دندلوم زین راک

 و فرصمِ دوخ هن ›اما‹ ؛دنوش هتشابنا و تشابنا دنناوتیم ذذلت و فرصم عبانم«

 رد هدیجنگ ذذلت و فرصم عبانم لک عومجم زا تسا ترابع روشک کی تورث .ذذلت

 نیا دشوکیم هک ار یشالت ای راک و ؛يدامریغ هچ و يدام عبانم هچ ،روشک نیا

 .)82 ص ،اجنامه( ؛دیمان دلوم ›راک‹ دیاب ،دنک ظفح ای نوزفا ار رادیاپ عبانم

 دنکیم فرصم ،شاهفرح لیطابا نتخومآ ماگنههب ،هدنسیر ای زاسنیشام هچنآ«
                                                             

 ناونع ریز لیناگ زلراچ باتک زا اجنیا رد سکرام .»... ضراوع و اهتایلام نوماریپ ياهلاسر« ؛یتپ مایلیو  1
 باتک يوسنارف يهمجرت زا ،37/36 هحفص ،1821 سیراپ ،مود دلج ،»... یسایس داصتقا ماظن يهرابرد«
 سکرام هک ،یسیلگنا یلصا نتم اب ياهزادنا ات باتک زا شخب نیا يوسنارف يهمجرت نتم .دنکیم لقن لیناگ
 )]64[ ،آ ـ م( .تسا توافتم ،تسا هدروآ اههتشونتسد مود و تسیب رتفد رد
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 نیا شهاک هار رد یشالت هن شفرصم ینعی ،تسا هدش فرصم دلوم ياهنوگهب

 بجوم اریز ،تساهنآ شیازفا ياتسار رد هکلب ،روشک رد ذذلت و فرصم ِرادیاپ عبانم

 رتگرزب بتارمهب تسا يدروآتسد هدیرفآونِ عبنم نیا و دوشیم عبانم نیا ینیرفآون

 .)83 ص ،اجنامه( ».تسا فرصم نآ يهدننکناربج هچنآ زا

 تیمسا هاگدید هیلع رب تاشیامرف نیا یسراو هب راصتخا هب میهاوخیم کنیا

 .میزادرپب دلومان و دلوم راک نوماریپ

 

 هینراگ نمرژ ]ـ 6[

 

|VII-319| للم تورث« ،تیمسا رثا يهمجرت نوماریپ ییاهتشاددای رد« 

 .مجنپ دلج ،)1802 سیراپ(

 یکدنا طقف ،دراد قفاوت اهتارکویزیف هاگدید اب ًاقیمع »دلوم راک« ثحبم رد هینراگ

 :هک دزیخیمرب یتیمساِ هاگدید نیا اب هزرابم هب وا .دهدیم فیفخت ار نآ

 زا ییاپ در ،هک ینآ ،دباییم ققحت ئش کی رد ... هک تسا يراک نآ ... دلوم راک«

 ».دشاب هلدابم ای دیرخ ياتسیاربارب دناوتیم شلوصحم و دهنیم ياجرب شتیلاعف

 1 .)169 ص ،مجنپ دلج ،اجنامه(

                                                             
 ات 319 يهحفص زا( لیم تراوتسا ناج هب ینالوط يزیرگ سیونتسد رد هینراگ زا درواتفگ نیا زا سپ  1

 )347/346( یتپ هب هاتوک یهاگن و )346/345 ص( سوتلام هب هاتوک ياهراشا ،)سیونتسد 345 يهحفص
 ییاههراشا ،هینراگ هب نتخادرپ زا شیپ« :دوشیم زاغآ ترابع نیا اب لیم تراوتسا ناج هب زیرگ .دراد دوجو
 زا سپ هک یشخب هب تسا قلعتم تقیقح رد هدش هتفگ اجنیا هچنآ .روینوج لیم زا الاب درواتفگ هب هدنکارپ
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 دوشیم هلدابم هیامرس يازِا رد هکيراک نتخیرمهرد )فلا[

 .دوشیم هلدابم دمآرد يازِا رد هکيراک اب

 هیامرس لک ینیزگیاجِ تسردان یموهفم هاگتسد

 ]ناگدننکفرصم ِدمآرد اب

 

|347-VIII| 1 )دنکیم هماقا تیمسا هاگدید هیلع ینوگانوگ لیالد وا )ژ ،هینراگ 

 .)ریخا ياهراک هب تبسن ررکم روطهب و هاگ(

 رد .درادن دوجو هک تسا يزیامت هب فوطعم اریز ،تسا تسردان يراذگزیامت نیا«

 راک .تسا دلوم يراک ره ،دربیم راکهب ار دلوم يهژاو هدنسیون هک ییانعم
 يارب هک ياهدیاف و یتغارف ،یتذل رد ،نآ هاوخ نیا هاوخ ،هقبط ود نیا ياضعا

                                                                                                                                                      
 نوچ تسین اجنیا هب قلعتم نیاربانب ؛میزادرپیم ییودراکیر یفاضا شزرا يهیرظن هب نآ رد و دمآ دهاوخ نیا
 شخب رتفد نیاِ دوخ نتم رد زین و مهدراهچ رتفد تسرهف رد ».مییوگیم نخس تیمسا يهرابرد زونه ام
 زیرگ شخب لیالد نیمه رب انب .تسا هدمآ »ودراکیر بتکم یشاپورف« لصف رد لیم تراوتسا ناج هب طوبرم
 »یفاضا شزرا يهرابرد ییاهيروئت« موس دلجم رد هک تسا هدش لقتنم لصف نامه هب لیم تراوتسا ناج هب
 .دمآ دهاوخ

 زا دعب .تسا هدمآ همادا رد یتپ هب هراشا و هتفای لاقتنا سوتلام هب طوبرم لصف هب سوتلام هب هاتوک يهراشا
 دلومان و دلوم راک هب کنیا« :تسا هدمآ )347 ص ،متشه رتفد( اههتشونتسد رد اههراشا و اهزیرگ نیا يهمه
 هدش هتفرگ یپ هینراگ ياههاگدید يواکاو اجنآ زا و ».319 ص ،متفه رتفد هب دینک هاگن .هینراگ .میدرگیمزاب
 )]65[ ،آ ـ م( .تسا

 هب ،تیمسا فلاخم ياههاگدید یسررب يهمادا زا شیپ و متفه رتفد 318 يهحفص يهمادا رد سکرام‹  1
 قلعت ودراکیر بتکم یشاپورف لصف هب وا ِدوخ راهظا هب انب هک تسا هتخادرپ لیم تراوتسا ياههاگدید حرط
 هدرک لقتنم )MEW 26.3 :تساریو نیا موس دلج( تمسق نامه هب ار شخب نیا MEW تساریو .دنراد
 )اف .م( ›.میاهدرک يوریپ لاور نیا زا یسراف يهمجرت رد زین ام .تسا



261 
 

 نیا تروصنیاریغ رد ؛تسا دلوم ْناسمه ياهنوگهب ،دراد شاهنیزه يهدننکلبقت

 .]171 ص ،اجنامه[ ».دروآیمن گنچهب يدزم ،راک

 شورفهب دوخ و ،دنکیم دیلوت یفرصم یشزرا نوچ ،تسا دلوم راک ،بیترت نیا هب{

 و حرط رد هینراگ اما .}تسالاک مه راک ِدوخ سپ ،دراد ياهلدابم یشزرا و دوریم

 نامه »دلومان نارگراک« اهنآ رد هک دروآیم ار ییاههنومن ًاتدمع هتکن نیا حیرشت
 ار یخنس نامه زا یفرصم ییاهشزرا ای یفرصم شزرا نامه و دننکیم ار يراک

 :ًالثم .»دلوم ›نارگراک‹« هک دننکیم دیلوت

 ،دنکیم مشیارآ ،دنکیم نشور ار مايراخب ،تسا نم تمدخ رد هک يراکتمدخ«

 ًاقیقد ،هریغ و دزپیم ار میاذغ ،درادیمهگن مظنم و دیوشیم ار ماهیثاثا و اهسابل

 ار شنایرتشم ياهسابل هک يرگدیپس ای وشتخر هک دهدیم ماجنا ار یتمدخ نامه

 ای زپشآ ،هناخنامهیم بحاص دننام تسرد ... ؛درادیمهگن هتسارآ و دیوشیم

 ؛دننک مهارف ییاذغ ،ناشنایرتشم يارب تسا نیا ناشلغش هک ناروتسر راکتمدخ

 شخب اما( »دنهدیم ماجنا یمیقتسم تمدخ هک يرگشیارآ ای شارتشیر دننام

 هب هن ،دنراد قلعت دلوم نارگراک هب هن تیمسا .آ دزن ناناوج نیا زا یگرزب

 زا يرایسب و هریغ و زاسقاجا ،رگهشیش ،راجن ،نیچلافُس ،انب ًاتیاهن ؛)ناراکتمدخ

 نامتخاس رد یتامیمرت و تاریمعت ات دنوشیم هدناوخارف هک ینامتخاس نارگراک

 و هداس تاریمعت نیمه زا نازیم نامه هب ناشهنالاس دمآرد و دنهد ماجنا

 ،171 ص ،اجنامه[ ».هزات ياهنامتخاس يانب زا هک دوشیم نیمأت اهيزاسزاب

172[. 

 تیبثت رادیاپ شیبامک ِئش کی رد هکيراک دیوگیمن شرثا ياجچیه رد تیمسا .آ(

 ).دشاب هزات يزیچ نتخاس ای تاریمعت دناوتیمن ،دوشیم
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 تسا نیا رتمک شفده ؛دیلوت ات تسا ءاقبا و ظفح زا ترابع رتشیب راک عون نیا«

 هک تسا نیا رتشیب و دیازفایب یشزرا دنکیم راک اهنآ يور هک ییاهزیچ رب هک

 ناراکتمدخ يهزوح لومشم هک ینارگراک يهمه .دوشب ناشیهابت و لاوز عنام

 وا زا ار ناشدزم و دننکیم راک شیارب هک ار یسک عقاورد ،دنوشیم

 مزال شمزاول و بابسا يرادهگن يارب هک ییاهراک ماجنا زا دنریگیم

 .]172 ص ،اجنامه[ ».دننکیم فاعم ،تسا

 تسا رتهب ای ،شزرا ياقبا و ظفح يارب ییاهنیشام دننام دنناوتیم اهنآ نیاربانب(

 بناج زا راک زا »ندرکفاعم« عضوم نیا .دنوش یقلت ،یفرصم ياهشزرا میئوگب

 هک قیرطنیا زا رفنکی راک اما .مینیبیم دعب .دوشیم حرط مه 1یسارتود وتسد

 ›ار دلومان راک نیا‹ .دوشیمن دلوم ،دنکیم فاعم دلومان راک ماجنا زا ار يرگید

 نآ طقف اما ،یتیمساِ دلومان راک زا یشخب .دهدیم ماجنا رفن ود نیا زا یکی هرخالاب

 ياههنیزه هب حالطصاب و تسا يرورضً اقلطم اهزیچ فرصم يارب هک یشخب

 رگراک راک نامز زادناسپ بجوم هک هاگنآ طقف مه نآ و ــ دراد قلعت فرصم

 تیمسا .آ هک تسا نشور .دباییم ترورض راک میسقت قیرط زا ــ دوشیم يدلوم

 ودره دشاب روبجم سک ره رگا ،وا رظن رب انب .دنکیمن راکنا ار »راک میسقت« نیا

 عون نیا ماجنا هک دشاب رتهب راک میسقت رثا رد و دهد ماجنا ار دلومان و دلوم راک

 هک دیآیمن شیپ عضو نیا رد يرییغت نیرتکچوک ،دوش راذگاو رفن ود هب اهراک

 ).تسا دلومان يرگید و دلوم راک ود نیا زا یکی

 ؛دننکیم راک لیلد نیا هب طقف و دننکیم راک دراوم نیرتشیب رد و اجهمه ›اهمدآ‹«

 يارب( ».دنتسین دلوم اهنآ زا کیچیه ای ،دندلوم اهراک نیا يهمه ای نیاربانب

 وا رازگتمدخ رفن 10 دیاب ،دوش فاعم شدوخ هب تمدخِ راک زا رفن کی هکنیا

                                                             
1 Destutt de Tracy 
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 نیا هوالعب ؛دوشیم راک زا »ندشفاعم« بجوم هک صاخ و بیجع يراک ؛دنشاب

 دوخ هک دوشیم هتفرگ تمدخهب یناسک يوس زا بلغا »دلومان راک« عون

 .)172 ص ،اجنامه( ».دناهراکیب

|VIII-348| يهرادا ياج دیابن ،تسا نایم رد اهيوسنارف ياپ یتقو .مود 
 دیمان دلوم دیاب ارچ .دشاب یلاخ ]اهنابایخ و اهلپ[ یطابترا ياههار

 دیمان دلومان و ار یتعنص ای يراجت ِیصوصخ هاگنب کی رد يریدم ای سرزابِ راک«
 ياههاربآ و یمومع ياهنابایخ ظفح و تبقارم رب ناشراک هک ار ياهرادا نادنمراک

 ناشتیلاعف ،دراد تراظن گرزب تاسیسأت رگید و یلوپ ماظن ،اهردنب ،یناریتشک

 ظفح و یطابترا و لقنولمح ياههار تینما رب ،تسا تراجت ِنتشادهگن قنوررپ

 میظع روتکافونام سرزاب هباثمهب دناوتیم قحهب و دراد تراظن اهدادرارق

 و حطس رد طقف ،تسا رگید ياهراک دننامه يراک ًاقیقد نیا ؟دوش یقلت هعماج

 .)173 ،172 ص( ».رتالاب و رتگرزب رایسب ياهبترم

 رگیدکی اب يدام ییاهزیچ )دیلوتزاب و ظفح هتبلا و( دیلوت رد یناناوج نینچ هک مادام

 ،دنتسین تلود مادختسا و رایتخا رد ،دنوش هتخورف دنناوتیم هک دناتباقر رد
 »هعماج میظع روتکافونام ناسرزاب« .دمانب »دلوم« ار اهنآ دناوتیم تیمسا

 .دنايوسنارف ییاههدیرفآ

 سح هک يزاسرطع دیاب ارچ« .دتفایم »یقالخا رما« ناماد هب هینراگ اجنیا .موس

 ار ییاونش سح« هک يرگاینخ اما ،دشاب دلوم ،دهدیم شزاون »ار نم ییایوب

 نوچ :دهد خساپ تیمسا تسا نکمم )173 ص( ؟دشابن ›دلوم‹ ،دهدیم »شزاون

 ناوج ودنیا »یگتسیاش« و قالخا .ریخ یمود ،دنکیم دیلوت يدام یلوصحم یلوا

 .درادن زیامت نیا هب یطبر نیرتکچوک ›یقیسوم و رطع يهدننکدیلوت‹
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 ،زاوآ و زاس يهدنشورف ،زاسگرُا ،زاسنولیو« هک تسین ضقانت نیا ایآ .مراهچ

 طقف اهراک نیا هک ییاهلغش اما ،دنشاب دلوم »هریغ و کیناکم رگراک

 ؟دنشاب دلومان ،دنتسه »ناشطرششیپ«

 .تسا فرصم زا دحاو یعون ناشراک ییاغ فده اهنآ هاوخ و اهنیا هاوخ«
 رامُش رد هک درادن ار نآ یگتسیاش دنکیم ررقم دوخ يارب هورگ کی هک یفده رگا

 يارب ياهلیسو طقف هک ار يزیچ دیاب ارچ ،دریگ رارق هعماج راک تالوصحم

 .)173 ص ،اجنامه( »؟تسناد رتدنمجرا ،تسا فده نیا هب ندیسر

 يدرف يهزادنا و وحن نامههب ًاقیقد دروخیم تابوبح هکیسک ،لالدتسا نیا رب انب

 دیلوت يدوصقم و فده هچ يارب تابوبح ،اریز .دنکیم دیلوت تابوبح هک تسا دلوم

 ِراک دیاب ارچ ،تسین دلوم ندروخ ِراک رگا بیترت نیا هب .ندشهدروخ يارب ؟دنوشیم

 ،هوالعب ؟دشاب دلوم ،تسا فده هب ندیسر يارب ياهلیسو طقف هک تابوبح ِرگتشک

 اهنیا ایآ و دنکیم دیلوت لیبق نیا زا ییاهزیچ و هلضع و زغم ،دروخیم هکیسک

 هک تسا ییاهشسرپ نیا ؟دنتسین دنمشزرا یتالوصحم مدنگ و وج نازیم نامههب

 .دراذگب تیمسا .آ ربارب رد تسناوتیم هدننکاوکش و هتفشآرب ِتسودناسنا کی

 دیلوت یلوصحم لاحرههب دلومان رگراک هک دنکیمن راکنا تیمسا .آ ،هکنیا تسخن

 بیجع تسا نکمم ،هکنیا مود .دوبیمن رگراک ًاساسا تروصنیا ریغ رد .دنکیم

 هک يزاسوراد اما ،دشابن دلوم رگراک دسیونیم هخسن هک یکشزپ هک دسرب رظنهب

 ›دلوم‹ ،دزاسیم نولیو هک یطارخ ،بیترت نیمههب .دشاب دلوم ،دزاسیم ار صرق

 تباث طقف ،دشاب روطنیا رگا .دشابن ›دلوم‹ ،دزاونیم ار نآ هک ياهدنزاون اما ،دشاب

 زج دنرادن یفده چیه هک دننکیم دیلوت یتالوصحم »دلوم نارگراک« هک دوشیم

 نیا زا رتراکشآ زیچ هچ اما .دنشاب دلومان نارگراک تمدخ رد يدیلوت رازبا هکنیا

 نارگراک هک دننکیم دیلوت ياهلیسو ًالوا رخآرس دلوم نارگراک يهمه هک تسا
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 ره نودب هک دننکیم دیلوت یتالوصحم ً،ایناث و ؛دنزادرپب ار ›شیاهب‹ دیاب دلومان

 .دنوشیم فرصم يراک

 دناوتیمن هک تسا يايوسنارف شایمود ،اهنآ زا هک( اهداریا نیا يهمه زا دعب

 ؛دوشیم رجنم قالخا هب شایموس ؛دنک شومارف ار یطابترا ياههار يهرادا

 تسا دلوم ردقنامه فرصم هک تسا تفم فرح نیا يهدنرادربرد ای ،شایمراهچ

 يرگید و دیلوت یکی هکییاج ینعی ،ییاوژروب يهعماج رد هک یفرح ــ دیلوت هک

 يداومً افرص دلوم راک زا یشخب ،هکنیا ای ــ تسا طلغ دوخهبدوخ ،دنکیم فرصم

 هک تسا يزیچ نیا و ،دراذگیم رایتخا رد و دنکیم دیلوت ار دلومان راک ماجنا يارب

 یتسرد فرح دجاو یلوا طقف روکذم تاداریا زا و ؛دنکیمن شراکنا مه تیمسا .آ

 ار |VIII-349| يدحاو راک عون شمود فیرعت اب تیمسا .آ دیوگیم هک تسا

 زا یکچوک ًاتبسن ءزج هک دشیم هتفگ دوب رتهب ای ؛دمانیم دلومان و دلوم ›ماگنهمه‹

 یتح و ،دشیم هدیمان دلوم راک تسیابیم ،وا ِدوخ فیرعتهب انب ،ش»دلومان« راک

 ای زیامت رد يدنبهقبط هب داقتنا هکلب ،تسین زیامت هیلع یفرح ،دشاب روطنیا رگا

 يهینراگ ›تاداریا نیا يهمه حرط زا دعب‹ کنیا ).تسا زیامتِ تسبراک يهویش

 .دوریم یلصا فرح رس هرخالاب زومآون

 تسا هدرک عارتخا تیمسا هک ياهقبط ود نیب ناوتیم ًارهاظ هک ماع زیامت هناگی«

 نآ نیب هراومه ،دمانیم دلوم وا هک ياهقبط نآ دزن هک تسا نیا ،درک ادیپ

 کی دنکیم فرصم ار زیچ نیا هک سک نآ و دزاسیم يزیچ هک سک
 نیب هکیلاح رد ؛دشاب هتشاد دوجو دناوتیم ای دراد دوجو رگیجنایم

 دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن يرگیجنایم نینچ ،دمانیم دلومان وا هکنانآ

 .تسا هطساویب و میقتسم ًاترورض هدننکفرصم و رگراک نیب هطبار و
 ،يواعد لیکو شناد ،حارج تراهم ،کشزپ یگدومزآراک زا هکیسک تسا یهیدب
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 اب ًاترورض ،دیوجیم دوس نارازگتمدخ تمدخ رخآرس ای رگیزاب و رگاینخ دادعتسا
 هطساویب و میقتسم يهطبار رد ناشراک ماجنا يهظحل رد نوگانوگ نارگراک نیا

 زا یفرصم ئش و عوضوم ،رگید تاقبط ياههفرح رد هکیلاح رد ؛دراد رارق

 تسد زا هکنآ زا شیپ هک تسا هدش لیکشت سوملم و يدام يزیچ

 ياهشنک يارجم زا دناوتیم ،دسرب شاهدننکفرصم تسدهب شاهدنزاس

 .)174 ص( ».دنک رذگ ینوگانوگ ياهلدابم

 تسخن فیرعت نیب هک دهدیم ناشن هتساوخان رخآ ترابع دنچ نیا رد هینراگ

 هلدابم دمآرد اب هکيراک و هیامرس اب هکيراک نیب زیامت ،انامه( زیامت نیا زا تیمسا

 لباق و يدام ییالاک رد هکيراک نیب زیامت ،انامه( نآ زا شمود فیرعت و )دوشیم

 يرکف دنویپ هچ )دوشیمن تیبثت ییالاک رد ]هکيراک[ و دوشیم تیبثت شورف

 تشرس رب انب دنناوتیمن بلغا ،مود عون ياهراک .دراد دوجو ياهتفگان و ناهنپ

 رب ،نیا زا هتشذگ .دنناوتیم ،رگید عاونا ؛دنوش يرادهیامرس دیلوت يهویش عبات دوخ

 ياهالاک میظع شخب نآ رد هک یطیارش ینعی ،هنارادهیامرس دیلوت يهیاپ

 يدزم راک و هیامرس يهرطیس تحت ــ سوملم و يدام ياهزیچ ینعی ــ يدام

 )پاپ هچ ،نایپسور يوس زا هچ ،یتامدخ ای( ]دلومان[ ياهراک ›ياهب‹ ،دنوشیم دیلوت

 ای( نایامرفراک دوس زا ای دوش تخادرپ دلوم نارگراک دزمراک عبنم زا ای دناوتیم طقف

 دلوم نارگراک نآ هک تیعقاو نیا زا غرافً الماک ،)دوس نیا رد اهنآ ياکرش

 اما .دننکیم دیلوت ار دلومان نارگراک یتسه ،نیاربانب و ،دوخ یتسه يدام يهدولاش

 و یلم داصتقا دنمشناد دهاوخیم هک يوسنارف نیبرهاظ و هیامکُنت گس يارب

 ار دیلوت نیا هچنآ هک تسامنتشرسً الماک ،دشاب هنارادهیامرس دیلوت يهدننکنییبت

 میقتسم يهلدابم ياجب يدزم راک اب هیامرس يهلدابم انامه ،دنکیم هنارادهیامرس

 يرما ار ،دزادرپیم دوخ هب رگراک هک یمیقتسم دمآرد ياجب ای ،يدزم راک اب دمآرد

 ،زین هنارادهیامرس دیلوت ِدوخ بیترت نیا هب .دنک یقلت یساساریغ و تیمهایب
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 زا ،هدنوشيرپس ًاترورض نیاربانب و یخیرات دنچره ،يرورض یلکش هکنآ ياجب

 یلکش ،دشاب یعامتجا راک هب راک نتفاییسیدرگد و راک یعامتجا يروآراب دشر

 .تسا تیمهایب

 رانک ار ینارگراک يهمه وا ِدلوم ›نارگراک‹ يهقبط زا دوبیم مزال نینچمه«

 و رضاح و لماک تاعونصم هکنیا زا تسا ترابع ًافرص ناشراک هک میتشاذگیم

 دراو شدرگ رد ار هزات یلوصحم هکنآ یب ،دننک ریمعت ای ظفح ،زیمت ار هدامآ

 .)175 ص( ».دنیامن

 راک .دوش نادرگ يهیامرس دراو دیاب شلوصحم ای راک هک دیوگیمن زگره تیمسا(

 کی رد هک یناراکنیشام راک دننام ،دوش دراو راوتسا يهیامرس رد ًامیقتسم دناوتیم

 شدرگ دراو ناشراک شزرا قیرطنیا زا اما .دننکیم ریمعت ار اهنیشام هناخراک

 ماجنا تمدخ هباثمهب ار راک نیا هک یناگدننکریمعت و ؛دوشیم الاک دراو ای ،لوصحم

 |VIII-350| هلدابم دمآرد يازِا رد هکلب ،هیامرس يازِا رد هن ار ناشراک ،دنهدیم
 ).دننکیم

 طقف دلومان يهقبط ،زیامت نیا یپ رد ،تسا هدرک يروآدای تیمسا هک هنوگنامه«
 يهدننکفرصم و دوخ نیب هقبط نیا هک اجنآ زا .تساهدمآرد يهدننکتفایرد

 ،درادن يرگیجنایم ،دریگیم تمدخ هب ار شراک هکیسک ینعی ،شلوصحم

 غلبم اما دارفا نیا ؛دنزادرپیم هطساویب ار شراک ›ياهب‹ وا راک ِناگدننکفرصم

 نارگراک ،سکعرب .دننکیم تخادرپ دوخ دمآرد زا طقف ار روکذم

 ›دزم‹ اریز ،دننکیم تفایرد هیامرس زا بلغا ار ناشدزم دلوم يهقبط

 ناشراک زا دهاوخیم هک دنکیم تخادرپ یطساو درفً الومعم ار اهنآ

 قیرط زا هراومه هیامرس نیا ماجنارس اما .دنزب بیجهب دوخ يارب يدوس
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 تسناوتیمن هیامرس نیا تروصنیا ریغ رد ،دوشیم نیزگیاج هدننکفرصم دمآرد

 .]175 ص[ ».دروآ رابهب شاهدنراد يارب يدوس و دیآرد شدرگ هب

 هیامرس زا یشخب هکنیا تسخن .تسا زیگناربهشقانمً الماک ،رخآ ي»اما« نیا

 رب انب هیامرسِ شخب نیا هچ ؛دمآرد هن و دوشیم نیزگیاج هیامرس يهلیسوهب

 .دنکن شدرگ )رذب دروم لثم( ای دنکب شدرگ ءاضتقا

 

 ]هیامرس اب هیامرس يهلدابم قیرط زا تباث يهیامرس ینیزگیاج )ب[

 

 رارق نهآبوذ يهناخراک کی رایتخا رد لاغذ ،گنسلاغذ ندعم کی هکیماگنه

 راک رد دیلوت يهلیسو هباثمهب هک دنکیم تفایرد ینهآ هناخراک نیا زا و دهدیم

 رادقم اب ربارب یغلبم هب لاغذ تلاح نیا رد ،دوشیم دراو گنسلاغذ ندعم رفح

 رادقم اب ربارب یغلبم هب نهآ ،لباقتم روطهب و ،هیامرس يازِا رد نهآ نیا شزرا

 زا رگا( اهنیا يودره .تسا هدش هلدابم لاغذ يازِا رد هیامرس هباثمهب و دوخ شزرا

 راک نیا دنچره ،دناهزاتِ راک تالوصحم )میرگنب اهنآ هب ناشیفرصم شزرا يهیواز

 راک لوصحم شزرا اما .تسا هدرک دیلوت ار اهنآ دوجوم راک لئاسو زا هدافتسا اب

 شزرا نیا عقاورد .تسین هنالاس ]يهدوزفاون[ راک لوصحم ›ِشزرا اب ربارب‹ هنالاس

 .دوب هتفای تیئیش دیلوت لئاسو رد هک دنکیم نیزگیاج ار ياهدشيرپس راک ْرتشیب

 زا یشخب ،تسا شزرا نیا ›رادقم‹ اب ربارب هک لک لوصحم زا یشخب نیاربانب

 .تسا هتشذگ ِراک دیلوتزاب ›لوصحم‹ هکلب ،تسین هنالاس راک لوصحم
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 کی ،نهآبوذ يهناخراک کی ،لاغذ ندعم کی يهنازور راک لوصحم ًالثم

 يهیامرس مینک ضرف .میریگب رظن رد ار يزاسنیشام يهناخراک کی و يرُببوچ

 تبسن ینعی 1 ؛تسا لوصحم ِیشزرا يازجا لک "# = عیانص نیا يهمه رد تباث

 هنازور تعنص يهخاش راهچ نیا .تسا 1:2 = هدنز راک هب دوجومشیپزاِ راک نیب

 يرادقم زا دنترابع تالوصحم نیا .دننکیم دیلوت ار x‴, x˝, x΄, x تالوصحم

 هتبلا و( دناهنازور راک يهرمث ،لوصحم هباثمهب ،اهنیا .نیشام و بوچ ،نهآ ،لاغذ

 دنالیبق نیا زا ییاهزیچ و تالآنیشام و ،تخوس داوم ،ماخ داوم يهنازور فرصم

 اب تسا ربارب بیترتهب اهنآ شزرا .)دناهدوب تباقر رد رگیدکی اب هنازور دیلوت رد هک

z‴, zʺ, z ʹ,z. 3 اریز دنتسین هنازور راک لوصحم اهشزرا نیا"، 
34
"، 

35
36 و "

" 

 ،دناهتشاد z‴, zʺ, zʹ, z تباث يهیامرس رصنع هک تسا یشزرا اب رباربً افرص اهنآ

 ،"7 نیاربانب .دنشاب هدش دراو هنازور راک رد هکنآ زا شیپ
7΄
"، 

7˝
 و "

76
 ربارب یشخب ای "

 و تسا دوجومشیپزا ِراک شزرا يهدنیامن طقف هدشدیلوت ِیفرصم شزرا موسکی اب

 راک و دوجومشیپزا ِراک نیب اجنیا رد هک ياهلدابم{ .دنکیم نیزگیاج ًامئاد ار نآ

 هلدابم اب تسا توافتم ًالماک یتشرس ظاحلهب ،دریگیم تروص لوصحم رد هدنز
  }.هیامرس هباثم هب راک ِدوجوم ًاعقاو ِطیارش و راک ییاناوت نیب

x=zاما ؛ z ِلک شزرا x زا "# 2 ؛تسا z = يازجا يهیقب و‹ ماخ داوم شزرا اب 

 لوصحم زا "7 اب ربارب یشخب رد نیاربانب .تسا x ِلک رد هدیجنگ ›تباث يهیامرس

                                                             
 نیا .تسا هدمآ »هیامرس« ،»لوصحم« ياجب ،سکرام سیونتسد رد هک هدش روآدای MEW تساریو‹  1
 )اف .م( ›.تسا هدرک نیزگیاج لوصحم يهژاو اب ار نآ یتسردهب تساریو
 زا .درکیم هدافتسا نآ شزرا يارب z فرح زا و لوصحم یفرصم شزرا يارب x فرح زا سکرام اجنیا ات  2
 فرعم z و شزرا فرعم x هکيوحن هب ،دهدیم رییغت ار ابفلا فورح زا هدافتسا شور سکرام دعب هب اجنیا
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ِ راک و هنازور راک لوصحم رتشیب هکلب ،هنازور راک لوصحم هن هتبلا و{ راک يهنازور

 دنویپ هنازور راک اب کنیا هک يدوجومشیپزا ِراک ،}نیشیپ ياهزور ِدوجومشیپزا

 هک ،x زا یموسقم مهس ره نونکا .دوشیم نیزگیاج و رادیدپ راب ود ،تسا هتفای

 ظاحلهب ،تسا )هریغ و لاغذ ،نهآ( یعقاو تالوصحم زا یتیمک زا ترابع ًافرص

 نامه رد هتفرگماجنا ِراک يهدنیامن "! و دوجومشیپزا ِراک يهدنیامن "# ،دوخ شزرا

 نآ زا لوصحم لک هک لوصحم يازجا کت کت رد .تسا هدوزفاونِ راک ای زور

 دنوشیم دراو یبسانت نامه هب هنازور راک و دوجومشیپزا ِراک ،تسا هتفای بیکرت

 هب مینک میسقت شخب ود هب ار لک لوصحم رگا .دناهدش دراو لوصحم لک رد هک

 هک تسا نیا لثم تسرد ،دشاب رگید فرط شرگید "! و فرط کی شا"# هکيروط

 يهدننایامنزاب طقف شرگید "! و دوجومشیپزا ِراک يهدننایامنزاب طقف شا"# ییوگ

 ِنیشیپ ياهراک يهمه يهدننایامنزاب شتسخن "# زین تقیقح رد .تسا هنازور راک

 زا سپ نیاربانب .دناهتفرراکهبِ دیلوت لئاسو ِشزرا لک ای لک لوصحم رد هدشدراو

 ،"# نیا رسک
!
 رد .دنشاب هنازور راک لوصحم يهدننایامنزاب دنناوتیم طقف هدنامیقاب "

 ون دیلوت لئاسو رب هک دننکیم ییامنزاب ار ياهنازور راک رادقم لک اهنآ زین تقیقح

 .تسا هدش هدوزفا

 وا .)دزمراک و دوس( هدننکدیلوت دمآرد اب تسا ربارب ریخا "! نیا ،بیترت نیا هب

 شایصخش فرصم دراو هک دنک یسانجا دیرخ فرص ینعی ،دنک شفرصم دناوتیم

 ای ناگدننکفرصم يوس زا هدشدیلوت يهنازور لاغذ زا "! نیا مینک ضرف .دنوشیم

 لوپ اب نآ زا شیپ هک دوش يرادیرخ ییاهالاک اب هکلب ،لوپ اب هن نارادیرخ

                                                                                                                                                      
 هدرب شیپ سکرام يوس زا ابفلا فورح تسبراک یلصا يهویش نامه ام تساریو رد .تسا یفرصم شزرا
 )]66[ ،آ ـ م( .دننک ظفح ار ناشهیلوا يانعم ات ،دنوشیم اجباج z و x فورح دعب هب اجنیا زا ینعی ،دنوشیم
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 ياهيراخب فرص لاغذ "! نیا زا یشخب .دنرخب لاغذ اهنآ يهلیسوهب ات دناهدیرخ

 .دوشیم دراو لاغذ ناگدننکدیلوتِ دوخ يدارفنا فرصم رد و دوشیم یصوصخ

 هرابود ،تسا هدش شدرگ دراو ًالبق رگا ای ،دوشیمن شدرگ دراو شخب نیا نیاربانب

|VIII-351| دوشیم هدیشک نوریب شدرگ زا شناگدننکدیلوت ِدوخ يوس زا. 

 ،دننکیم فرصم لاغذ "! نیا زا لاغذ ناگدننکدیلوت ِدوخ هک شخب نیا ياهنم

 دننک هلدابم ییاهالاک يازِا رد ار نآ دیاب )دنراد لاغذ فرصم دصق رگا( دارفا يهیقب

 .دنوشیم دراو يدارفنا فرصم رد هک

 ناگدنشورف هک تسا هیوسلایلع ًالماک لاغذ ناگدننکدیلوت يارب هلدابم نیا رد

 ینعی ؛دننکیم هلدابم لاغذ يازِا رد ار ناشدمآرد ای هیامرس ،فرصم لباق سانجا

 لاغذ يازِا رد ار شاهچراپ یفابهچراپ رادهناخراک ًالثم هک دنکیمن یقرف اهنآ يارب

 يارب لاغذ تلاح نیا رد( دنک مرگ ار شایصخش يهناخ لاغذ اب ات دنکیم هلدابم

 ،دزادرپیم شدمآرد اب ار نآ ›ياهب‹ وا ؛تسا یفرصم سنج مه زاب رادهناخراک نیا

 تمدخشیپ ،زمیج ًالثم ای ،)تسوا دوس يهدننایامن هک هچراپ يرادقم اب ینعی

 رد تسا هدرک تفایرد دزمراک هباثمهب هک ار ياهچراپ ،یفابهچراپ يهناخراک بحاص

 یسنج دوخ يهبونهب زین تمدخشیپ ِدزمراک تلاح نیا رد( دنکیم هلدابم لاغذ يازِا

 يازِا رد ینعی ،تسا هدش هلدابم هناخراک بحاص ِدمآرد يازِا رد هک تسا یفرصم

 هدوب هدرک هلدابم تمدخشیپ دلومان راک يازِا رد ار شدمآرد رابنیا هکیسک دمآرد

 قیرطنیا زا ات دنکیم هلدابم لاغذ يازِا رد ار هچراپ هناخراک بحاص ای ،)تسا

 ،تسا هدش فرصم هلصاف نیا رد و تسا يرورض شاهناخراک يارب هک ار یلاغذ

 شاهلدابم یفابهچراپ رادهناخراک هک ياهچراپ ریخا تلاح نیا رد( .دنک نیزگیاج

 تسوا دیلوت لئاسو زا یکی شزرا ای تباث يهیامرس يهدننایامنزاب وا يارب ،دنکیم

 و بلاق رد دیلوت يهلیسو رگشیامن هکلب ،شزرا يهدننایامنزاب طقف هن لاغذ و
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 ره و تسا یفرصم یسنج هچراپ ،لاغذ يهدنشورف دزن اما .تسا نآ یعیبط تیعقاو

 رد تسوا دمآرد ،لاغذ ؛دنیوا دمآرد يهدننایامنزاب ،لاغذ و هچراپ ینعی ،اهنآ يود

 .)هتفایققحت لکش رد تسوا دمآرد هچراپ ؛هتفایانققحت لکش

 يازِا رد ار نآ دناوتیمن لاغذ بحاص ،تسا طوبرم لاغذ ِرگید "# هب هک اجنآ ات اما

 نآ دناوتیمن رگید ترابعهب‹ ،دوشیم شايدرف فرصم دراو هک دنک جرخ یسنج

 قلعت )دیلوتزاب دنیآرف ای( دیلوت دنیآرف هب شخب نیا .دنک فرص دمآرد هباثمهب ›ار

 يازجا هک یسانجا هب ینعی ،دوش لدب تالآنیشام و بوچ ،نهآ هب دیاب و دراد

 رس زا تسناوتیمن لاغذ دیلوت اهنآ نودب و دنهدیم لیکشت ار شتباث يهیامرس

 یفرصم سانجا يازِا رد مه ار "# نیا تسناوتیم وا هتبلا .دبای همادا و دوش هتفرگ

 يرییغت نیرتکچوک هیضق لصا رد هک ،سانجا نیا ناگدننکدیلوت لوپ يازِا رد ،ای(

 ار یفرصم سانجا نیا وا هک طرش نیا هب طقف اما ،دنک هلدابم )دنکیمن داجیا

 يهبونهب زین اهنآ الاح هک درکیم هلدابم یتالآنیشام و بوچ ،نهآ يازِا رد هرابود

 هکلب ،دنتسه شدمآرد جرخ عوضوم هن و دنوشیم شایصخش فرصم دراو هن ،دوخ

 هک ،دنوشیم تالآنیشام و نهآ ،بوچ ناگدننکدیلوت دمآرد فرص و فرصم دراو

 يارب ار ناشلوصحم "# دنناوتیمن هک دنراد رارق یتیعضو رد زین اهنآ ِدوخ الاح

 .دنوشیم ناشیصخش فرصم دراو هک دننک جرخ یسانجا

 و بوچ ،نهآ ناگدننکدیلوت تباث يهیامرس رد لاغذ مینک ضرف کنیا اما

 تباث يهیامرس رد تالآنیشام و بوچ ،نهآ ،رگید يوس زا .دوش دراو تالآنیشام

 رب انب لباقتم روطهب تالوصحم نیا هک مادام ،نیاربانب .دنوش دراو لاغذ ِبحاص

 تیعقاو و لکش رد ،دنوشیم دراو ]تباث ياههیامرس رد[ يربارب یشزرا غلبم

 یغلبم طقف دوبیم ریزگان فرط ود زا یکی و دنوشیم رگیدکی نیزگیاج ناشیعیبط

 نآ اب ربارب ینعی ،شاهلدابم زارت دازام اب تسا لداعم هک دزادرپب يرگید هب ار
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 ًالمع اجنیا رد لوپ زین تقیقح رد .تسا هتخورف رتمک و هدیرخ رتشیب هک يرادقم

 هن و ،تخادرپ يهلیسو ماقم رد طقف )رگید يرابتعا قاروا ای هتفس قیرط زا(

 زارت ›دازام‹ تخادرپ يارب طقف و دوشیم هطبار دراو شدرگ يهلیسو ای دقن لوپ

 ›و هناخراک‹ يارب ار لاغذ "# نیا زا یشخب لاغذ يهدننکدیلوت .تسا مزال هلدابم

 يارب دیاب ار رگید "! نآ زا یشخب وا هک هنوگ نامههب تسرد ،دراد زاین دوخ دیلوتزاب

 .دنک رسک لوصحم زا دوخ فرصم

 تباث يهیامرس يهلدابم قیرط زا هک یتالآنیشام و بوچ ،نهآ ،لاغذ تیمک لک

 و یعقاو لکش رد تباث يهیامرس کی يهلدابم قیرط زا ،تباث يهیامرس يازِا رد

 ار رگیدکی ،نآ یعیبط و یعقاو لکش رد رگید تباث يهیامرس کی اب شایعیبط

 رد دمآرد يهلدابم هب یطبر نیرتکچوک هن ًاقلطم ،دننکیم نیزگیاج لباقتم روطهب

 نامه ًاقیقد هلدابم نیا .دمآرد اب دمآرد يهلدابم هن و دراد تباث يهیامرس يازِا

 رد تاناویح زا ياهیامرس يهریخذ ای يزرواشک رد رذب هک دنکیم افیا ار یشقن

 هن اما ،تسا راک يهنالاس لوصحم زا یشخب ،نیا .درکیم افیا يرورپماد

 راک لوصحم زا یشخب ،ینعی( ،هنالاس ]يهدوزفاون[ راک لوصحم زا یشخب

 )دیلوت طیارش ِندنامرییغتیب طرشهب( هک )تسا دوجومشیپزا ِراک يهوالعب هنالاس

 ،دوشیم دوخ نیزگیاج تباث يهیامرس ماقم رد و دیلوت يهلیسو هباثمهب هنالاس

 و دوش دراو ،تسا يراج ناناگرزاب اب ناناگرزاب نیب هک يرگید شدرگ رد هکنآیب

 هدننکفرصم و ناناگرزاب نیب شدرگ رد هک لوصحم زا یشخب شزرا رب هکنآیب

 .دشاب هتشاد يریثأت ،دوشیم دراو

 رصانع يازِا رد شایعیبط و یعقاو لکش رد لاغذ ›لوصحم‹ "# لک مینک ضرف

 هک دوب نکمم هتبلا{ .دشاب هدش هلدابم تالآنیشام و بوچ ،نهآ ینعی ،دوخ ِدیلوت

 نیا رد اما ؛دشاب هدش هلدابم تالآنیشام يازِا ردً امیقتسم و طقف لاغذ رادقم نیا
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 ِلوصحم اب طقف هن ،تباث يهیامرس هباثمهب ار نآ هرابود تسیابیم زاسنیشام تلاح

 رد }.درکیم هلدابم زین بوچ و نهآ ناگدننکدیلوت لوصحم اب هکلب ،دوخ

 هک ،|VIII-352| لاغذ بلاغ رد شلوصحم يهدنامیقاب "! زا رنتنس ره تروصنیا
 ــ تسیابیم ،تسا هدرک هلدابم دمآرد هباثمهب و یفرصم سانجا يازِا رد ار اهنآ وا

 تسا ربارب رنتنس "# .دوش میسقت شخب ود هب ششزرا ظاحلهب ــ لوصحم لک دننام

! و رنتنس ره رد هدشفرص دیلوت لئاسو شزرا اب
 راک اب تسا ربارب رنتنس "

 مینک ضرف رگا ،بیترت نیا هب .›رنتنس‹ "# نیا رب لاغذ يهدننکدیلوت يهدوزفاون

 20.000 طقف تروصنیا رد ،دشاب هدوب رنتنس 30.000 = ًالثم لک لوصحم

 ضرفشیپ رب انب ،هیقب رنتنس 10.000 .تسا هدش هلدابم دمآرد ماقم رد شرنتنس

 کی رد ،دنوشیم نیزگیاج هریغ و هریغ و تالآنیشام ،بوچ ،نهآ يهلیسوهب ،ام

 يهلیسوهب ،دناهدش فرصم رنتنس 30.000 رد هک يدیلوت لئاسو شزرا لک ،مالک

 نیزگیاج یعقاو و یعیبط بلاق رد ،ربارب ِیشزرا مجح اب و دیلوت لئاسو زا عون نامه

 .دناهدش

ِ راک شزرا يارب يزیشپ تقیقح رد رنتنس 20.000 ِنارادیرخ نیاربانب

 20.000 نیا اریز ؛دنزادرپیمن رنتنس 20.000 نیا رد هدیجنگ ِدوجومشیپزا

 هتفای ققحت نآ رد هدوزفاون راک هک ،لک لوصحم زا شزرا "! يهدنیامن طقف رنتنس

 رنتنس 20.000 میئوگب هک تسا نیا دننام تسرد بیترت نیا هب .دنتسه ،تسا

 ار دوجومشیپزا ِراک و دنتسه )لاس لوط رد ًالثم( هدوزفاون راک يهدنیامن طقف

 ِراک ینعی ،ار شزرا لک رنتنس ره رد رادیرخ نیاربانب .دننکیمن یگدنیامن

 ار هدوزفاون راک طقف دوجونیا اب اما ،دزادرپیم ار هدوزفاون راک يهوالعب دوجومشیپزا
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 زا یتیمک ینعی ،درخیم رنتنس 20.000 اب ربارب یتیمک وا هکارچ ؛تسا هتخادرپ

 هن وا هک هنوگ نامه هب تسرد .تسا ربارب هدوزفاون راک لک اب هک ار لوصحم لک

 .دنکیم تخادرپ دروخیم هک ار یمدنگ ›ياهب‹ طقف هکلب ،رگزرب رذب ›ياهب‹

 نیا ناوتیمن نیاربانب ؛دناهدرک نیزگیاج لباقتم روطهب ار شخب نیا ،ناگدننکدیلوت

 ِلوصحم زا یمهس اب ار شخب نیا اهنآ .درک نیزگیاج نانآ يارب راب ود ار شخب

 هب اما ،تسا ناشراک يهنالاس لوصحم هک یمهس اب هتبلا ،دناهدرک نیزگیاج دوخ

 هک تسا هنالاس لوصحم زا یشخب هکلب ،تسین ناشهنالاس راک لوصحم هجوچیه

 اما ؛دوبیمن دوجوم یلوصحم هزات ِراک نودب .دنکیم یگدنیامن ار دوجومشیپزا ِراک

 طقف ،لوصحم نیا رگا .تشادیمن دوجو زین دیلوت لئاسو رد هتفایتیئیش ِراک نودب

 رد و تسه کنیا هک دوبیم هچنآ زا رتکچوک ششزرا ،دوبیم هزات ِراک لوصحم

 راک زا يرگید يهویش رگا اما .دشیمن یگدنیامن دیلوت ِلوصحم زا یمهس چیه نآ

 لوصحم زا یشخب دنچره ،درک]یمن[ دیلوت يرتشیب لوصحم و دوبیمن دلوم

 رارق هدافتسا دروم راک زا ياهویش نینچ ،دشاب دیلوت يهدنیامن دیاب ریزگانهب

 .تفرگیمن

 رد یشزرا ءزج چیه ›تسا تباث يهیامرس مهس هک‹ لاغذ "# زا کنیا دنچره

 اب اما ،دوشیمن دراو تسا هدش هتخورف دمآرد هباثمهب هک یلاغذ رنتنس 20.000

 ای "# يهدننایامنزاب هک ،تباث يهیامرس رد یشزرا رییغت ره لاوحا نیا يهمه

 هدش هتخورف دمآرد هباثمهب هک ،ار رگید "! رد یشزرا يرییغت ،تسا رنتنس 10.000

 دیلوت ،مالک کی رد ،هریغ و تالآنیشام ،بوچ ،نهآ دیلوت .دروآیم دیدپ ،تسا

 .دوشیم رتنارگ ،دوشیم لیوحت و هیزجت لوصحم "# اهنآ رد هک دیلوت زا يرصانع

 ،لاغذ ،بوچ ،نهآ رادقم نامه اب .دنکیمن يرییغت لاغذ ِجارختسا ِراک رد يروآراب
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 ،نهآ هک اجنآ زا اما .دوشیم دیلوت رنتنس 30.000 ناکامک راک و تالآنیشام

 جرخ هتشذگ زا يرتشیب راک نامز اهنآ ،تسا هدش رتنارگ تالآنیشام ،بوچ

 هضرع اهنآ يازِا رد هتشذگ زا يرتشیب لاغذ رادقم دیاب نیاربانب و دنرادیمرب

 .دوش

|VIII-353| رد راک .تسا رنتنس 30.000 = لوصحم مینکیم ضرف ناکامک 

 راک رادقم نامه اب و دوب روآراب هتشذگ رد هک تسا روآراب ردقنامه لاغذ نداعم

 هتشذگ دننام تسرد ،هریغ و تالآنیشام ،نهآ ،بوچ رادقم نامه و هدنز

 ›رادقم‹ نامه رد هتشذگ دننام هدنز ِراک .دنکیم دیلوت ›لاغذ‹ رنتنس 30.000

 یگدنیامن ،دنوپ 20.000 رد )لوپ بسحرب و ینیمخت روطهب( ینعی ،شزرا

 يهیامرس يهنیزه مالک کی رد ،هریغ و نهآ ،بوچ يهنیزه ،سکعرب .دوشیم

 رد هدیجنگِ راک نامز ینعی ؛تسا دنوپ 16000 ،دنوپ 10.000 ياجب کنیا تباث

% ِنازیم هب اهنآ
 = ًالبق هک لوصحم لک شزرا .تسا هتفای شیازفا دصرد 60 ای +#

 دصرد 20 = (# نازیمهب ینعی ؛تسا دنوپ 36000 = نونکا ،دوب دنوپ 30.000

 دصرد 20 ای (# زین لوصحم زا موسقم شخب ره ياهب نیاربانب .تسا هتفر الاب

 رنتنس ره الاح ،دوب دنوپ کی رنتنس ره هتشذگ رد رگاً الثم .تسا هتشذگ زا رتشیب

 ای "# رتشیپ .تسا گنیلیش 4 و دنوپ 1 = دنوپ (# + دنوپ 1 =
"
 = لوصحم لک زا )

 هب تباث يهیامرس نیب تبسن نونکا .دوب هدوزفاون راک = شا"! و تباث يهیامرس

%# = 16000 : 36000 = لوصحم لک شزرا
 بیترت نیا هب .تسا )* = %"

#
( 

 ای "! ًالبق ،تسا هدوزفاون راک شزرا = هک لوصحم زا یشخب .تسا هتشذگ زا رتشیب
%
 .تسا )( = نونکا ،دوب لوصحم )
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 :هک دوشیم نیا هجیتن

 هدوزفاون ِراک تباث يهیامرس 

 )*( دنوپ 16000 دنوپ 36000 = شزرا

 )لوصحم

 نامه( دنوپ 20.000

 )لوصحم )( = یلبق شزرا

 30.000 = لوصحم

 رنتنس

#
! رنتنس13.333"

 رنتنس16.666"

 

 ِراک يهوالعب شراک لوصحم اما ؛تسا هدشن رتدلومان یچندعم رگراک ،ضرف رب انب

 ،لوصحم لک )# اب ربارب ،رتشیب يرادقم ینعی ؛تسا هدش رتدلومان دوجومشیپزا

 نیزگیاج دنناوتب تباث يهیامرس |VIII-354| یشزرا يازجا ات تسا يرورض

 ،نهآ ناگدننکدیلوت کنیا .تسا هدوزفاون راک شزرا = لوصحم زا ،رتمک )# .دنوش

 رادقم نیا .دنزادرپیم ار لاغذ رنتنس 10.000 ›ياهب‹ طقف ناکامک هریغ و بوچ

 مامت دنوپ 12000 اهنآ يارب نونکا .دیزرایم دنوپ 10.000 رتشیپ لاغذ

 نیمأت قیرطنیا زا دناوتیم تباث يهیامرس يهنیزه زا یشخب نیاربانب .دوشیم

 هریغ و نهآ يازِا رد هک لاغذ زا یشخب ›يهزات‹ تمیق ناربج يارب اهنآ هک دوش

 دیاب لاغذ يهدننکدیلوت اما .دنربب الاب ار دوخ تالوصحم تمیق ،دندرکیم تفایرد

 4000 ِيرسک کی بیترت نیا هب .درخب اهنآ زا دنوپ 16000 غلبم هب یماخ داوم

 ریزگان وا .دنامیم یقاب لاغذ يهدننکدیلوت لابق رد يرنتنس 3333"# ای يدنوپ

 لاغذ رنتنس 20.000 = رنتنس 3333"# + رنتنس 16666"! هتشذگ لثم تسا
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 رد دنریزگان کنیا هک دراذگب شناگدننکفرصم رایتخا رد تسوا لوصحم "! = هک

 ،دنراچان اهنآ تلاح نیا رد .دنزادرپب دنوپ 24000 ،دنوپ 20.000 ياجب نآ يازِا

 .دننک نیزگیاج زین ار وا تباث يهیامرس زا یشخب هکلب ،راک طقف هن

 نامه دنتساوخیم اهنآ رگا .تسا هداس رایسب هیضق ،ناگدننکفرصم هب فطع اب

 رد دیلوت ياههنیزه رگا و دندرکیم فرصم رتشیپ هک دننک فرصم لاغذ رادقم

 زا رتشیب (# دندوب ریزگان اهنآ ،دشاب هدنام رییغت نودب دیلوت ياههخاش زا کیره

 .دننکب رگید تالوصحم جرخ رتمک (# نازیمهب ار ناشدمآرد و دنزادرپب هتشذگ

 ،نهآ دیرخ يارب دنوپ 4000 لاغذ يهدننکدیلوت هک تساجنیا رد طقف يراوشد

 هب زاین تالوصحم نیا ناگدننکدیلوت هکیلاح رد ،دروآیم اجک زا ار هریغ و بوچ

 لاغذ ناگدننکفرصم هب ار دنوپ 4000 = شرنتنس 3333"# وا ؟دنرادن وا لاغذ

 هن غلبم نیا .تسا هدیرخ رگید ياهالاک ماسقا و عاونا غلبم نیا يازِا رد و هتخورف

 فرصم هب دیاب هکلب ،دوش شنارگراک فرصم هن و وا ِدوخ فرصم فرص دناوتیم

 دناوتیم سانجا نیا بلاق رد طقف وا اریز ،دسرب هریغ و بوچ ،نهآ ناگدننکدیلوت

 .تسا هداس یلیخ هیضق :دوشیم هتفگ .دنک نیزگیاج ار شرنتنس 3333"# ِشزرا

 (# رگید ياهالاک يهمه زا دیاب لاغذ ناگدننکفرصم يهمه هک تسا نیا لحهار

 زا رتشیب (# ،لاغذ اب هلدابم يازِا رد ،رگید ناگدننکدیلوت ای دننک فرصم رتمک

 فرصم هریغ و نهآ ،بوچ ناگدننکدیلوت .دنراذگب رادیرخ رایتخا رد ار ناشلوصحم

 دید ناوتیمن هاگن نیتسخن رد ،لاحنیع رد .دنراد (# نیمه نازیمهب ًاقیقد ،يرتشیب

 دیاب هنوگچ يرُببوچ و يزاسنیشام ،نهآ دیلوت عیانص رد هتفایشهاک ِيروآراب هک

 رایتخا رد فرصم يارب هتشذگ زا رتشیب يدمآرد دزاس رداق ار ناشناگدننکدیلوت
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 نیاربانب و تساهنآ شزرا اب ربارب ناشسانجا تمیق ،ضرف رب انب اریز ،دنشاب هتشاد

 .دبای شیازفا ناشراک يهتفایشهاک ِيروآراب اب بسانت رد دناوتیم طقف

 تالآنیشام و بوچ ،نهآ شزرا هک تسا هدوب نینچ نونکات ام ضرفشیپ اما

 تلع ود زا دناوتیم طقف عضو نیا .تسا هتفای شیازفا دصرد 60 ای ،(" نازیمهب

 يهدنز راک اریز ،تسا هدش رتدلومان هریغ و بوچ ،نهآ دیلوت ای .دشاب هتفرگ ءاشنم

 ِتسبراک لوصحم رادقم نامه دیلوت يارب ینعی ،هدش رتدلومان اهنآ رد هتفرراکهب

 دناهدوب ریزگان ناگدننکدیلوت تلاح نیا رد .تسا هتشاد ترورض يرتشیب راک رادقم

 خرن ای‹ راک خرن لاحنیع رد .دننک هدافتسا راک زا هتشذگ زا رتشیب (" نازیمهب

ِ لماش تقوم روطهب طقف راک يهتفایشهاک ِروآراب يورین اریز ،هدنام تباث ›دزمتسد

 .تسا هدرکن يرییغت زین یفاضا شزرا خرن نیاربانب .دوشیم تالوصحم ْکت ِلاح

 ــ دندرکیم راک هتشذگ رد هک ــ راکهنازور 15 ياجب ار نارگراک دیاب هدننکدیلوت

 10 دزم ]راکهنازور[ 24 نیا يهمه رد وا هتبلا ،دراداو راک هب راکهنازور 24 کنیا

 ]تعاس[ 2 دنکیم راداو ار اهنآ هتشذگ دننام هتبلا و دزادرپیم ار ناشراک تعاس

 تعاس 150 ]رگراک[ 15 هتشذگ رد رگا ،رگید ترابعهب .دننک راک ناگیار روطهب

 رگراک 24 کنیا ،دندرکیم راک ›امرفراک ،ینعی‹ وا يارب تعاس 30 و دوخ يارب

 ِعوضوم هب اجنیا رد( .دننکیم راک وا يارب تعاس 48 و دوخ يارب تعاس 240

 هتفای شهاک دزمتسد ،هریغ و بوچ و نهآ دیلوت عیانص رد )میزادرپیمن دوس خرن

 15 زا رتشیب (" ،یلعف رگراک 24 .تسین نینچ عضو يزاسنیشام رد اما ،تسا

 ،نازیم نیمه هب دنناوتیم لاغذ ناگدننکدیلوت نیاربانب .دننکیم فرصم یلبق رگراک
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 هب ،رگید ترابعهب ،اهنآ هب ار لاغذ رنتنس 3333"# شزرا زا يرتشیب رادقم

 .دنشورفب ،دنزادرپیم ار نارگراک نیا دزمتسد هک ناراکبحاص

 هک تسا یشان اجنآ زا هریغ و بوچ ،نهآ دیلوت رد يروآراب ِیگتفایشهاک ای

 نیا رد .تسا هدش رتنارگ ناشدیلوت لئاسو زا ای ،ناشتباث يهیامرس زا ییازجا

 هتفایشهاک ِيروآراب دیاب ماجنارس و دریذپیم تروص لیدب نامه هرابود زین تلاح

 ياهدزمتسد ینعی ؛دوش لیوحت و هیزجت هدنز راک تسبراک زا يرتشیب رادقم هب

 يهدننکدیلوت هب ،دنوپ 4000 نآ رد ًاضعب ناگدننکفرصم هک ياهتفایشیازفا

 .دناهدرک تخادرپ لاغذ

 ،تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم يرتشیب راک اهنآ رد هک دیلوت زا ییاههخاش رد

 هتبلا .تسا هتفر الاب زین یفاضا شزرا مجح ،تسا هتفای شیازفا نارگراک رامُش اریز

 يهمه ›ِشزرا رادقم‹ اریز ،تسا هدرک طوقس ینازیمهب زین دوس خرن رگید يوس زا

 دراو دیلوت يهخاش نیا ِدوخ تالوصحم رد هک ،تباث يهیامرس ِیشزرا يازجا

 هباثمهب دوخ لوصحم زا یشخب هب اهنآ هاوخ ؛]تسا هتفای شیازفا[ زین دنوشیم

 ناشلوصحم ــ لاغذ دیلوت دننام ــ هاوخ ،دنشاب هتشاد زاین هرابود دیلوت يهلیسو

 بیترت نیا هب اما .دوشیم  ›دیلوت دنیآرف‹ دراو اهنآ ِدوخ ِدیلوت يهلیسو هباثمهب

 هب هتفایصیصخت شخب زا رتشیب اهدزمتسد هب هتفایصیصخت ِشدرگ رد يهیامرس

 قیرطنیا زا ؛تسا هتفای شیازفا ،دوش نیزگیاج دیاب ریزگانهب هک تباث يهیامرس

 نآ زا یشخب |VIII-355| اهنآ و هتفر الاب ›نارادهیامرس‹ اهنآ دوس خرن

 .دننکیم فرصم ار دنوپ 4000

 دیلوت زا ییاههخاش رد هتفایشهاک ِيروآراب زا جتنم( تباث يهیامرس شزرا ءاقترا

 دراو نآ رد تباث يهیامرس نیا هک یلوصحم شزرا )دننکیم مهارف ار نآ هک
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 هک )شایعیبط و یعقاو لکش رد( لوصحم زا شخب نآ و دربیم الاب ار دوشیم

 مادام ،ار راک نیا هجیتن رد و دهدیم شهاک ار تسا هدوزفاون راک يهدننکنیزگیاج

 زا شخب نآ يارب .دنکیم رتدلومان ،دوشیم یبایزرا نآ لوصحم يهطساوهب هک

 ،دوشیم هلدابم رگید تباث يهیامرس اب یعیبط و یعقاو لکش رد هک تباث يهیامرس

 لاغذ ،بوچ ،نهآ رادقم نامه هتشذگ دننام تسرد و ناکامک .دنکیمن رییغت يزیچ

 ِلاغذ و بوچ ،نهآ ات دنوشیم هلدابم رگیدکی اب یعقاو و یعیبط لکش رد

 ناربج ار رگیدکی لباقتم روطهب اهتمیق شیازفا و ؛دننک نیزگیاج ار هدشفرصم

 لاغذ يهدننکدیلوت تباث يهیامرس زا یشخب کنیا هک لاغذ زا يدازام اما .دننکیم

 ،دوشیمن دراو هلدابم نیا رد شایعقاو و یعیبط لکش رد و دهدیم لیکشت ار

 کی ،میتفرگ ضرفً اقوف هکیتلاح دروم رد و( دمآرد يازِا رد هتشذگ دننام و ناکامک

 نیا هک توافت نیا اب ،دوشیم هلدابم )زین دوس اب هکلب ،دزمراک اب طقف هن شخب

 ورف ياهدننکدیلوت بیج هب ،دوش نیشیپ ناگدننکفرصم بیصن هکنآ ياجب دمآرد

 شنارگراک رامُش و هتفر راکهب ،راک يرتشیب رادقم شدیلوت رهپس رد هک دوریم

 .تسا هتفای شیازفا

 یصوصخ فرصم رد طقف هک دنک دیلوت یتالوصحم ،دیلوت زا ياهخاش رگا ›ًالثم‹

 روظنم و( تعنص زا رگید ياهخاش رد دیلوت يهلیسو هباثمهب هن ینعی ،دنوشیم دراو

 راکهب هن و دنوشیم دراو )تسا تباث يهیامرس هشیمه ،اجنیا رد دیلوت يهلیسو زا

 تعنص ،يرورپماد ،يزرواشک رد ًالثم( دنیآیم دیلوت يهخاش نآ ِدوخ رد دیلوتزاب

 دیلوت دنیآرف دراو دیلوت يهلیسو هباثمهب لاغذ ِدوخ نآ رد هک ،لاغذ جارختسا

 هنالاس لوصحم رب هوالع يدازام اجنیا رد و{ شاهنالاس لوصحم هاگنآ ،)دوشیم

 تخادرپ ،دوس ای و دزمراک ینعی ،دمآرد عبنم زا هشیمه دیاب }میریگیم هدیدان ار

 .دوش
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 تسا بکرم هچراپ عرذ 3 .میریگب ضرف ار هچراپ دیلوت لاثم نامه ،هنومن ناونعهب

 و تباث يهیامرس "! زا
#
 راک يهدننایامنزاب هچراپ عرذ 1 نیاربانب .هدوزفاون راک "

 ،هچراپ عرذ ره زا هاگنآ ،دشاب دصرد 25 = یفاضا شزرا ›خرن‹ رگا .تسا هدوزفاون

#
 ار (# نیا .هدشدیلوتزاب ِدزمتسد يهدنیامن شا(* يهیقب و تسا دوس يهدنیامن شا(

 نامه و یکی لوا تلاح اب هک رگید یتلاح رد ــ ای ،دنکیم فرصم رادهناخراک ِدوخ

 رادهناخراک هب ار ششزرا نآ يازِا رد و دننکیم فرصم ار نآ ینارگید ــ تسا

 ای دوخ ياهالاک فرصم و دیرخ فرص ار غلبم نیا دوخ يهبونهب وا و دنزادرپیم

 ــ طلغهب هتبلا و ــ اجنیا رد ثحب لاور ندرکهداس يارب{ .دنکیم رگید ياهالاک

 يارب هرابود ار هیقب (* اما }تسا هدش یقلت رادهیامرس دمآرد هباثمهب دوس لک

 هب ای ،میقتسم روطهب ای ار غلبم نیا وا ِنارگراک ؛دنکیم فرص دزمتسد تخادرپ

 يهدننکفرصم ناشبحاص هک يرگید فرصم لباق تالوصحم اب هلدابم یجنایم

 .دننکیم فرص دمآرد هباثمهب ،دناهچراپ

 ناگدننکدیلوت ِدوخ هک تسا هچراپ عرذ 3 زا یلماک شخب هناگی هچراپ عرذ کی نیا

 يهدننایامنزاب شرگید عرذ 2 .دننک فرصم دمآرد هباثمهب ار نآ دنناوتیم لوصحم

 ،خن لثم ،هچراپ دیلوت طیارش هب هرابود دیاب اهنآ ؛دننارادهناخراک تباث يهیامرس

 هچراپ عرذ 2 نیا يهلدابم ،رادهناخراک رظنم زا .دنوش لیدبتزاب هریغ و تالآنیشام

 هلدابم نارگید دمآرد اب ار اهنآ دناوتیم طقف وا اما ؛تسا تباث يهیامرس يهلدابم

 و خن دیرخ فرص ار عرذ ($ ینعی ،عرذ 2 زا (* خن يارب ًالثم وا ،نیاربانب .دنک
!
 ار (

 دنناوتیم کیره زاسنیشام و خن يهدنسیر .دنکیم تالآنیشام يهیهت فرص

 زا ›هدنسیر ای‹ یکی ینعی ،دننک فرصم ار نآ زا "# دوخ يهبونهب
$
 عرذ (

$
 و ،عرذ (#
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 ،عرذ (! زا ›زاسنیشام‹ يرگید
!
+# هتفرمهیور .ار ]عرذ[ (#

 اما .عرذ "! ای (#
!+
 عرذ "* ای (#

 و ،دشاب هریغ و لاغذ ،نهآ و ناتک دننام ماخ داوم يهدننکنیزگیاج اهنآ يارب دیاب

 هک دنوشیم لیوحت و هیزجت ءزج ود هب دوخ يهبونهب زین سانجا نیا زا کیره

 ،ماخ داوم( تباث يهیامرس يهدنیامن يرگید و )هدوزفاون راک( دمآرد يهدنیامن یکی

 .دنا )هریغ و راوتسا يهیامرس

 رخآرس هچنآ نیاربانب .دنوش فرصم دمآرد هباثمهب دنناوتیم طقف عرذ "* نیرخآ اما

 نآ قیرط زا و ،دوشیم رادیدپ تالآنیشام ای خن بلاق رد تباث يهیامرس هباثمهب

 نآ زا رظنفرص( دننکیم نیزگیاج ار ناشلاغذ ،نهآ ،ناتکِ زاسنیشام و هدنسیر

 نیزگیاج نیشام يهلیسوهب ار اهنآ زاسنیشام هک هریغ و لاغذ ،نهآ زا یشخب

 هک دشاب لاغذ و نهآ ،ناتک زا یشخب نآ يهدننایامنزاب تسا زاجم طقف ،)دنکیم

 هک یشخب نآ ینعی ،تسا لاغذ و نهآ ،ناتک ناگدننکدیلوت دمآرد يهدنهدلیکشت

 نآ هب دیاب رگید ترابعهب ای ؛دوشیمن نیزگیاج یتباث يهیامرس اهنآ يازِا رد

 ،میداد ناشن رتشیپ هک هنوگنامه ،هک دشاب هتشاد قلعت اهنآ ِلوصحم زا یشخب

 ،نهآ بلاق رد هک ار ناشدمآرد اما اهنآ .دوشیمن دراو ناشتباث يهیامرس رد

 رگید فرصم لباق تالوصحم ای هچراپ بلاق رد ،تسا دوجوم هریغ و ناتک ،لاغذ

 يارب یتالوصحم رامُش ردً الصا ،ای اهنآِ دوخ تالوصحم اریز ،دننکیم فرصم

 هنوگنیا زا اهنآ زا يزیچان رایسب شخب طقف ای دنریگیمن رارق يدارفنا فرصم

 یلوصحم يازِا رد دناوتیم هریغ و ناتک ،نهآ زا یشخب بیترت نیا هب .دنتالوصحم

 قیرطنیا زا و ،هچراپ ینعی ،دوشیم دراو يدارفنا فرصم رد طقف هک دوش هلدابم

 ياهزادنا ات ار زاسنیشام تباث يهیامرس و لماک روطهب ار هدنسیر تباث يهیامرس

 زا یشخب هرابود دوخ يهبونهب زاسنیشام و هدنسیر هکیلاح رد ،دنکیم نیزگیاج

 دننکیم فرصم هچراپ بلاق رد ،تساهنآ دمآرد يهدنیامن هک ،ار ناشنیشام ای خن

 .دنزاسیم نیزگیاج ار هدنفاب تباث يهیامرس قیرطنیا زا و
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 رگتشک ،زاسنیشام ،هدنسیر ،هدنفاب ياهدزمراک و دوس هب عقاورد هچراپ لک نیاربانب

 ماگنهمه هکیلاح رد ،دوشیم لیوحت و هیزجت نهآ و لاغذ يهدننکدیلوت ،ناتک

 نیا هتبلا .دنکیم نیزگیاج ار یفابهچراپ رادهناخراک و هدنسیر تباث يهیامرس

 دوبیم ریزگان ماخ داوم يهدننکدیلوت نیرخآ رگا ،دمآیمنرد بآ زا تسرد باسح

 یلوصحم هچراپ اریز ،دنک نیزگیاج هچراپ اب هلدابم يازِا رد ار شتباث يهیامرس

 هباثمهب دناوتیمن دیلوت ياهرهپس زا کیچیه رد و تسا يدارفنا فرصم يارب

 ›دیلوت دنیآرف‹ دراو تباث يهیامرس زا یشخب ینعی ،|VIII-356| دیلوت يهلیسو

 تالوصحم يازِا رد هک ياهچراپ اریز ،دیآیمرد بآ زا تسرد اما باسح نیا .دوش

 نیا زا ینارگید و نیشام يهدنزاس ،نهآ یچندعم ،لاغذ یچندعم ،ناتک رگتشک

 تساهنآ تالوصحم زا یشخب يهدننکنیزگیاج اهنت ،تسا هدش يرادیرخ تسد

 زا یعضو نینچ و .تسا تباث يهیامرس ،رادیرخ يارب یلو ،دمآرد اهنآ يارب هک
 و هیزجت دمآرد هب هک ار ناشلوصحم زا یشخب نآ اهنآ نوچ ،تسا نکمم ورنآ

 نامه رد ،تسین فرصم لباق تالوصحم هب لیوحت لباق ینعی ،دوشیمن لیوحت

 تباث يهیامرس اب تباث يهیامرس يهلدابم قیرط زا ای ،ناشیعقاو و یعیبط لکش

 .دننکیم نیزگیاج

 راک يروآراب ،ضرف رب انب هک دشاب هدش هجوتم الاب يهنومن رد هدنناوخ تسا نکمم

 رد هک ياهدنز راک ِيروآراب رگا ،اما ،تسا تباث ضورفمِ دیلوت ياههخاش زا یکی رد

 يروآراب ،دوش یبایزرا نآ ِدوخ لوصحم بسح رب هتفر راکهب دیلوت يهخاش نیمه

 .تسا ›لح لباق‹ هداس یلیخ هیضق نیا اما .تسا هتفای شهاک و هدنامن تباث روکذم

 خن ›مرگ 2500 ًابیرقت اب ربارب‹ دنوف 5 = هدنسیر کی راک لوصحم مینک ضرف

 ،ینعی( دراد زاین هبنپ دنوف 5 هب شراک يارب وا هک مینک ضرف نینچمه .دشاب

 اجنیا رد( دراد هنیزه گنیلیش کی هبنپ دنوف ره ؛)درادن دوجو يدنامسپ
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 هک مینکیم ضرف ینعی ؛مینک رظنفرص تالآنیشام ›شزرا‹ زا میهاوخیم

 ]تمیق[ .)تسا رفص = درومنیا رد نیاربانب ؛هتفای شیازفا هن و شهاک هن ششزرا

 = )ینپ 5×8( ینپ 40 ،خن دنوف 5 تمیق گنیلیش 5 زا .تسا ینپ 8 ،هبنپ دنوف ره

 نآ ینپ 8 و گنیلیش 1 = ینپ 20 = 5×4 و هبنپ يارب نآ ینپ 4 و گنیلیش 3

 ربارب[ هک ،ینپ 4 و گنیلیش 3 لوصحم لک زا نیاربانب 1 .تسا هدوزفاون راک مهس

 ینعی .تسا راک مهس خن دنوف 1"! و تباث يهیامرس مهس ،خن دنوف 3 + "# ]اب تسا
!
 دنوف 1"! ای خن دنوف 5 زا "# و دننکیم نیزگیاج ار تباث يهیامرس خن دنوف 5 زا "

 دنوف تمیق مینک ضرف .دزادرپیم ار راک ›ياهب‹ هک تسا لوصحم زا یمهس خن

 رد .دسرب گنیلیش کی ای ،ینپ 12 هب ینپ 8 زا و دورب الاب دصرد 50 نازیمهب هبنپ

 1 و دباییم صیصخت هبنپ ]دنوف[ 5 هب گنیلیش 5 ًالوا ،خن دنوف 5 يارب تلاح نیا

 ،یلوپ نایب هب ،ششزرا نیاربانب و شرادقم هک ،هدوزفاون راک هب ینپ 8 و گنیلیش

 1 + گنیلیش 5 الاح خن دنوف 5 بیترت نیا هب .تسا هدرکن يرییغت و هدنام تباث

 ،ینپ 8 و گنیلیش 6 نیا زا اما .دزرایم ینپ 8 و گنیلیش 6 = ینپ 8 و گنیلیش

 .تسا راک مهس شاینپ 8 و گنیلیش 1 و ماخ داوم مهس شگنیلیش 5 الاح

 20 و ماخ داوم مهس ینپ 60 غلبم نیا زا ؛تسا ینپ 80 = ینپ 8 و گنیلیش 6

 زا ینعی ،دنوف 5 شزرا زا ]ینپ[ 20 طقف راک کنیا نیاربانب .تسا راک مهس ینپ

 زا .دوب دصرد 33"# البق ؛دهدیم لیکشت ار نآ دصرد 25 = نآ *# ای ،ینپ 80

                                                             
 و گنیلش 20 اب ربارب دنوپ ره ساسا نیا رب .تسا ینپ و گنیلش ،دنوپ یمیدق ياهتبسن يهبساحم يانبم‹  1
 )اف .م( ›.تسا ینپ 12 اب ربارب گنیلش ره
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 66"! البق ؛دهدیم لیکشت ار دصرد 75 = *" =ینپ 60 ماخ داوم ،رگید يوس

+$ = دنوف ره تمیق ،تسا ینپ 80 الاح خن دنوف 5 تمیق هک اجنآ زا .دوب دصرد
) 

 اب ربارب ــ شاینپ 20 يازِا رد ]هدنسیر[ بیترت نیا هب .تسا ینپ 16 = ینپ

 مهس نآ 3*" و دروآیم تسدهب دنوف 1*# ،خن دنوف 5 زا ــ ]هدوزفاون[  راک شزرا

 هب شدنوف 3"# و )دزمراک و دوس( راک هب شدنوف 1"!ً البق .دوشیم ماخ داوم

 و هبساحم يانبم ار لوصحمِ دوخ رگا ،نیاربانب .تفاییم صیصخت تباث يهیامرس

 يرییغت راک يروآراب هکیلاح رد ،هدش رتدلومان راک هک مینیبیم ،میهد رارق یبایزرا

 یقاب دلوم نیشیپ نازیم نامههب راک اما .تسا هدش رتنارگ ماخ داوم طقف و هدرکن

 هب ار هبنپ دنوف 5 نامز رادقم نامه رد راک ›رادقم‹ نامه ناکامک اریز ،تسا هدنام

 )شایفرصم شزرا ظاحل زا( راک نیا یقیقح لوصحم و دنکیم لدب خن دنوف 5

 طسوت ناکامک هبنپ دنوف 5 .تسا هدروآ تسدهب هبنپ هک تسا یخن یلکش طقف

 ِلکش نیا زا بکرم طقف یعقاو لوصحم اما .دناهتفای خنِ لکش ،راک ›رادقم‹ نامه

 لدب ›هزات‹ لکش نیا هب هک تسا يداوم اب ماخ يهبنپ زا لکشتم هکلب ،تسین یخن

 رادقم‹ زا يرتگرزب شخب هتشذگ اب سایق رد کنیا داوم نیا شزرا و ،دناهدش

 .دنهدیم لیکشت ›هبنپ هب‹ هدنهدلکش راک اب ناشتبسن رد ار لوصحمِ لک ›ِشزرا

 یمهس ای ،دوشیم تخادرپ خن يرتمک رادقم اب یگدنسیر راک رادقم نامه نیاربانب

 .تسا هدش رتکچوک ،تسا نآ يهدننکنیزگیاج هک لوصحم زا

 .نیا زا نیا
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 تیمسا اب هینراگ لدج يهنایارسهوای ياهضرفشیپ )ج[

 یهاگدید .یتارکویزیف تاروصت ناماد هب هینراگ طوقس و تفرسپ 
 یماگ ـ دنکیم یقلت دیلوت يهمشچرس ار دلومان رگراک فرصم هک

 ]اهتارکویزیف زا رتسپ

 

 دمآرد يهلیسوهب هراومه هیامرس لک ًاتیاهن دیوگیم هینراگ یتقو هکنیا تسخن

 هیامرس زا یشخب هکارچ ،دنزیم یطلغ فرح ،دوشیم نیزگیاج ناگدننکفرصم

 فرح نیا ،هکنیا مود .دوش نیزگیاج دمآرد هن و هیامرس يهلیسوهب دناوتیم ›طقف‹

 اب هدشتخادرپ دزمراک ای( دزمراک هک مادام ،دمآرد ِدوخ اریز ،تسا وجه دوخِيدوخب

 دوس زا قتشم ِدمآرد ای( هیامرس دوس ،تسین )دزمراک زا قتشم ِدمآرد ینعی ،دزمراک

 هک هیامرس زا یشخب ›دیوگیم‹ هک تسا هوای زین ورنیا زا ماجنارس .تسا )هیامرس

 نیزگیاج هدننکفرصم ِدمآرد يهطساوهب هک انعم نیا هب( دنکیمن شدرگ

 يهیقب رگا ــ زین تقیقح رد .دروآیمن رابهب شاهدنراد يارب يدوس ،)دوشیمن

 رد( دهدیمن تسدهب يدوس شخب نیا ــ دننامب یقاب رییغت نودب دیلوت طیارش

 دناوتیمن ًاساسا هیامرس ،شخب نیا نودب اما .)دنکیمن دیلوت ياهفاضا شزرا ،ساسا

 .دنک دیلوت ار شدوس

|VIII-357| »هب يارب :تسا نیا درک جاتنتسا ناوتیم زیامت نیا زا هچنآ يهمه 

 شراک زا هک ،تسا يرورض یسک دمآرد طقف هن دلوم دارفا ِندروآرد لاغتشا

 ،هطساو دارفا يارب هک تسا مزال زین ياهیامرس هکلب ،دوشیم دنمهرهب

 بلغا ،دلومان دارفا ِندروآرد لاغتشا هب يارب ،اما ؛دنکیم داجیا دوس

 .)175 ص ،اجنامه( ».تسا یفاک ،دنکیم تخادرپ ار راک نیا ›ياهب‹ هک يدمآرد
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 هک تفایرد ناوتیم نآ زا هک تسا تایدنرچ زا ياهمغلم نانچ هلمج کی نیا

 زا هژیوهب و تسا هدیمهفن ار تیمسا .آ لک تقیقح رد ،تیمسا رثا مجرتم ،هینراگ

 نیرتدلوم يرادهیامرس دیلوت يهویش هکنیا رب لاد ــ »للم تورث« يهرهوج

 )تسا نینچ ًاعطق نیشیپ ›دیلوت‹ ياههویش اب هسیاقم رد و( ــ تسا دیلوت يهویش

 .تسا هدربن ییوب نیرتکچوک ــ

 هکیسک ،تیمسا .آ ربارب رد هناهلبا هجرد العا هب تسا يراوطا ،تسخن يهلهو رد

 ،دوشیم تخادرپ دمآرد يهلیسوهب ًامیقتسم هک دنکیم مالعا يراک ار دلومان راک

 نیا ›ياهب‹ هک يدمآرد بلغا ،دلومان دارفا ِندروآرد لاغتشا هب يارب« :میئوگب هک

 ».تسا یفاک ،دنکیم تخادرپ ار راک

 :مینادب نیا ار شلباقم يهطقن اما

 زا هک ،تسا يرورض یسک دمآرد طقف هن دلوم دارفا ِندروآرد لاغتشا هب يارب«

 دارفا يارب هک تسا مزال زین ياهیامرس هکلب ،دوشیم دنمهرهب شراک

 ».دنکیم داجیا دوس ،هطساو

 نآ رد هکيراک ؛دشاب دلوم رایسب دیاب يزرواشک راک هینراگ ياقآ دزن بیترت نیا هب(

 تسا يرورض زین ياهیامرس ،دوش دنمهرهب نیمز لوصحم زا هک( دمآرد رب هوالع

 داجیا یتنار زین نیمزبحاص يارب هکلب ،يدوس هطساو دارفا يارب طقف هن هک

 ).دنکیم

 يرورض ياهیامرس ًالوا »دلوم دارفا ِندروآرد لاغتشا هب يارب« هک تسین روط نیا

 دنمهرهب نآ زا ناشراک تباب هک يدمآرد ً،ایناث و دندنبب راکهب ارنآ اهنآ هک تسا

 زا هک يدمآرد ،دنیرفآیم دمآرد هک تسا يرورض ياهیامرس طقف هکلب ،دنوش

 هب دنوپ 100 رادهیامرسِ طایخ ناونعهب نم رگا .دوشیم رادروخرب شراک يهرمث
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 .دننکیم داجیا دنوپ 120ً الثم ،نم يارب دنوپ 100 نیا ،مهدب صاصتخا دزمتسد

 دهاوخب ملد رگا :نم الاح هک دننیرفآیم يدنوپ 20 يدمآرد نم يارب اهنآ

 .موش دنمهرهب »هماج« کی لکش رد یگدنزود راک يهرمث زا نآ اب مناوتیم

 ،مرخب سابل دوخ يارب دنوپ 20 يازِا رد سابل ندیشوپ يارب نم رگا سکعرب

 ،ماهدیرخ سابل نآ اب نم هک ار يدنوپ 20 نآ اهسابل نیاِ دوخ هک تسا نشور

 هناخ هب ار یطایخ درگاش نم رگا دوبیم قداص تلاح نیمه ًانیع .دناهدرکن داجیا

 ،تسخن تلاح رد .دزودب دنوپ 20 تمیقهب ياهماج میارب متشاذگیم و مدروآیم

 دنوپ 20 ،هلماعم زا دعب ،مود تلاح رد ،متشاد تسد رد هتشذگ زا رتشیب دنوپ 20

 ›شراک ياهب‹ هک یطایخ درگاش هک مدیمهفیم هلصافالب ،هوالعب .هتشذگ زا رتمک

 زا ار نآ هک دنکیمن ینآ زا رتنازرا ار هماج ،مزادرپیم مدمآرد عبنم زا ًامیقتسم ار

 .مدیرخیم یطساو يهدنشورف

 .دوشیم تخادرپ ناگدننکفرصم يوس زا دوس هک دوشیم مهوت نیا راچد هینراگ

 يارب يدوس ›»شزرا«‹ نیا رد دنچره و ؛دزادرپیم ار الاک »ِشزرا« ،هدننکفرصم

 رگا ،دوبیم رتنازرا ،هدننکفرصم يارب ،وا يارب الاک اما ،تسا هتفهن نارادهیامرس

 زاین دروم ياهزیچ دیلوت لاجم ات دوب هدرک راک فرصً امیقتسم ار شدمآرد وا

 دوشیم راکشآ اجنیا رد .دروآ مهارف ار نکمم يهبترم نیرتکچوک رد شایصخش

 همادا وا .تسیچ هیامرس هک درادن عوضوم نیا زا یعالطا نیرتکچوک هینراگ هک

 :دهدیم

 نیا زا ینارگید و نارگاینخ ،ناگشیپرنه دننام ،دلومان نارگراک زا يرایسب ایآ«
 زا هک دننکیمن تفایرد يریدم تطاسوهب بلغا ار ناشياهدزمتسد تسد
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 ،اجنامه( »؟دربیم دوس تسا هدرک يراذگهیامرس یهاگنب نانچ رد هک ياهیامرس

 .)176 ،175 ص

 .آ هک ینارگراک زا یشخب هک دهدیم ناشن طقف اما ،تسا یتسردِ رظنراهظا ،نیا

 .دندلوم ،شلوا فیرعت رب انب ،دمانیم دلومان شمود فیرعت رب انب تیمسا

 دلوم يهقبط ›ياضعا‹ نآ رد هک ياهعماج رد تفریذپ دیاب هک دوشیم نیا هجیتن

 ِنارادهاگنب ای اههطساو ناتسد رد اههیامرس زا یگرزب يهدوت ،تسا رامشرپ رایسب

 .)176 ص ،اجنامه( ».تسا راک

 و راوهدوت يهیامرس يارب يرگید نایب طقف هدرتسگ رایسب ِيدزمِ راک :دراد تقیقح

 .تسا هتشابنا

 و اههیامرس يهدوت نیب يهطبار هک تسین نینچ ،تیمسا رظن فالخرب نیاربانب«

 نیا دسریم رظنهب .دنک نییعت ار دلومان و دلوم تاقبط نیب يهطبار اهدمآرد
 يهتفرشیپ ِشیب و مک يهبترم و مدرم تاداع و فرع هب رتشیب ریخا يهطبار

 .)177 ص( ».دشاب هتشاد یگتسب مدرم نیا نایم رد تعنص

 زا هکیناسک دلومان نارگراک و ،هیامرس بناج زا هک دنشاب یناسک دلوم نارگراک رگا

 دلومان يهقبط اب دلوم يهقبط نیب يهطبار هاگنآ ،دنوشیم تخادرپ دمآرد عبنم

 هقبط ودره ِیبسانت دشر لاحنیع رد .تسا دمآرد و هیامرس يهطبار دننام اراکشآ

 نیا .تسین هتسباو اهدمآرد يهدوت و اههیامرس يهدوت نیب دوجوم يهطبار هب طقف

 یسیدرگد هیامرس هب یبسانت هچ اب )دوس( هدنیازف دمآرد هکنیا هب تسا هتسباو دشر

 رایسب لصا رد يزاوژروب دنچره .دوشیم جرخ دمآرد هباثمهب ای دباییم

 ،نارگراک ِيروآراب ›تقیقح رد‹ ینعی ،هیامرس ِيروآراب دشر اب اما ،تسوجهفرص
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|VIII-358| شرازگ نیرخآ رب انب .دروآیمرد ار یلادوئف ِشاپبوزیرب يادا 

 اههناخراک رد لغاشً اعقاو دارفا لک دادعت اههناخراک يهرابرد 1 )1862 ای 1861(

 رد ،دیسریم رفن 775534 هب طقف )زین ناریدم لماش( ایناتیرب یهاشداپ رد

 بجع .دوب نویلیم 1 رب غلاب ناتسلگنا رد طقف راکتمدخ نانز دادعت هکیلاح

 كرتخد نآ رد هک ،هناخراک بحاص بانجیلاع يارب نیا تسا يریذپلد هاگتسدومد

 ِراک زا یشخب لَبِق زا ات درادیماو نازیرقرع هب هناخراک رد تعاس 12 ار يرگراک

 و رکون ناونعهب ار شردارب و تفلک ناونعهب ار شرهاوخ دناوتب وا يهدشانتخادرپ

 !َدرَوآرد شیوخ تمدخ هب سیلپ ای زابرس ناونعهب ار شردپ

 تاقبط يهطبار ]وا دید زا[ .تسا ياهنایوگنامه ِیگزمیب )هینرا(گ راهظا نیرخآ

 ياهالاک يهدوت هب ،رتهب نابزهب ای ،دمآرد و هیامرس يهطبار هب دلومان و دلوم

 )؟( هکلب ،تسین هتسباو ،دنوشیم فرصم دمآرد ای هیامرس لکش رد هک يدوجوم

 تقیقح هتبلا .ناشتعنص تفرشیپ يهجرد و مدرم تاداع و فرع هب تسا هتسباو

 تعنص تفرشیپ زا ینیعم يهبترم يهیاپ رب تسخن ِيرادهیامرس دیلوت هک دراد

 .دنکیم روهظ

 ›زا يرادروخرب‹ يهتفیش یلک روطهب و ًاعبط تسیتراپانب يروتانس ماقم رد هینراگ

 :تسا ناراکتمدخ و ناراکشیپ

 ناراکتمدخ ›يهقبط‹ يهزادنا هب ياهقبط چیه ،دنامب تباث صاخشا رامُش رگا«

 ص( ».تسین اههیامرس هب تسا دمآرد ناشأشنم هک یغلابم یسیدرگد بجوم

181(. 
                                                             

 هیروف 11 خیرات هب هدشرشتنم( 1861 لیروآ 24 خیرات هب ،یس .وا .چا شرازگ هب دوش عوجر‹  1
 )اف .م( ›.یلصا نتم رد سیوناپ .)1862
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 نیا نوچمه‹ ياهقبط چیه زا يزاوژروبهدرخ زا يرتهتسیاشان شخب ؛دراد تقیقح

 ،تیمسا هک دمهفیمن هینراگ .دنکیمن يریگرای ›هقبط

 درف« يارب »تسا هتسیرگن عوضوم هب يرایشوه زا يدح نینچ اب هک ار يدرم«

 يدمآرد ياههدنامسپ و دئاوز ات تسا هتفرگ رارق نادنمتورث رانک رد هک ياهطساو

 ،»دننکیم شاپ و تخیر اورپیب و لایخیب نادنمتورث نیا هک دنک نیچرس ار

 .)183 ،182 ص ،اجنامه( .تسین لئاق يرتالاب جرا

 ار دمآرد »ياههدنامسپ و دئاوز« طقف ›هطساوِ درف ای‹ وا هک تسا نیا وا ِدوخ فرح

 يهدشنتخادرپ ِراک زا ؟تسا هدش لیکشت زیچ هچ زا دمآرد اما .دنکیم »نیچرس«

 .دلوم رگراک

 يهیور هب يورسپ اب ،تیمسا هیلع دنسپان و تسس رایسب ِلدج نیا زا سپ هینراگ

 نیا هب ؟ارچ ،مهنآ !دنکیم مالعا دلومِ راک هناگی ار يزرواشک راک ،اهتارکویزیف

 :هک لیلد

 هعماج رد راک نیا ِندشلاعف ِزاغآ يهظحل رد هک یشزرا ،دنیرفآیم ینیون شزرا«

 يارب هک تسا یشزرا نیا و ؛نآ يارب ییازِاهبام بلاق رد یتح ،دوبن دوجوم

 .)184 ص ،اجنامه( ».دروآیم مهارف یتنار نیمز بحاص

 ،نیون یشزرا ،دنیرفآیم یفاضا شزرا هکيراک ؟تسیچ دلوم راک ،بیترت نیا هب

 هک تسین تیمسا هانگ ،کنیا .دنکیم تفایرد دزمراک هباثمهب هک يزرامه يارو

 زج ییانعم چیه راک ياِزا رد هیامرس يهلدابم هک دمهفیمن يورچیه هب هینراگ
 راک رادقم يازِا رد ،نیعم يراک رادقم اب ربارب ،نیعم یشزرا اب ییالاک هک درادن نیا

 بیترت نیا هب و ،دوشیم هلدابم ،تسا هدیجنگ نآِ دوخ رد هچنآ زا يرتگرزب



293 
 

 دوجوم هعماج رد راک نیا ِندشلاعف ِزاغآ يهظحل رد هک دنیرفآیم ینیون شزرا«

 ›متشه رتفد زا 358 يهحفص نایاپ‹ ».نآ يارب ییازِاهبام بلاق رد یتح ،دوبن

|400-IX| 1 هدرک رشتنم سیراپ رد 1796 لاس رد ار رثا نیا هینراگ .ژ ياقآ 

 هک یتارکویزیفِ هاگدید نیا اب هارمه .»یسایس داصتقا لوصا نیداینب حرط« :دوب

 یبوخهب هک( تفای ار وا ِرگید شرگن ناوتیم ،تسا دلوم يزرواشک طقف

 زا تدشهب هک( فرصم هکنیا رب ینبم ،)تسا تیمسا .آ هیلع شلدج يهدننکنایب

 ساسا رد و تسا دیلوت يهمشچرس )دوشیم یگدنیامن »دلومان نارگراک« يوس

 ياهزاین دلومان نارگراک .دوشیم هدیجنس فرصم ِیگرزب رایعم اب دیلوت يهزادنا

 هویش نیا هب و دنزادرپیم يدام تالوصحم فرصم هب و دننکیم ءاضرا ار یعونصم

 رد .دنکیم لدج )ییوجهفرص( ندوبدصتقم هیلع هینراگ بیترت نیا هب .دندیفم

 :تسا هدمآ شراتفگشیپ هدزیس يهحفص

 هعماج ییاراد ،سکعرب ؛دوشیم رتگرزب ییوجهفرص قیرط زا درف ییاراد«
 ».دروآیم تسدهب فرصم ِشیازفا زا ار شدشر

 :یتلود ياهیهدب نوماریپ یلصف رد 240 ص رد و

 يرگید تلع تراجت و تعنص تفرشیپ نیاربانب و يزرواشک شرتسگ و دوبهب«

 ».دنرادن یعونصم ياهزاین يهعسوت زج

                                                             
 ،تسا هدش هتفرگرب اههتشونتسد مهن رتفد زا ،تسا هینراگ نمرژ هب طوبرم شخب يارب یممتم هک ،زارف نیا  1
 لوصا نیداینب حرط« ناونع اب هینراگ باتک .دراد رارق یسارتودوتسد و هِس هب طوبرم ياهنتم نیب هکییاج
 و مراهچ ياهشخب ،»يژولوئدیا رصانع« ناونع ریز یسارتودوتسد يهتشون زا سکرام ار »یسایس داصتقا
 )]67[ ،آ ـ م( .دنکیم لقن ،251/250 ص 1826 سیراپ ،»نآ تاریثأت و هدارا نوماریپ يهلاسر« ،مجنپ
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 ار اهزاین نیا اهنآ اریز ،دندیفم رایسب یتلود ياهیهیدب هک دوشیم هجیتن اجنیا زا

 1 .دنهدیم شیازفا

|421-IX| 2 شداقتنا رد اهتارکویزیفِ ماگنهرید و یناملآ دنزرف نیا .ستلامشا 

 :)1818 یناملآ تساریو( دیوگیم دلومان راک و دلوم راک  نیب یتیمسا زیامت هب

 روطهب نارگید راک هک میروآ رظن رد رگا ... هک تسا نیا طقف منیبیم نم هچنآ«

 رد ییوجهفرص نیا و درادن ام تقو رد ییوجهفرص زج ییانعم ام يارب یمومع

 ،دهدیم لیکشت ار شتمیق و راک نیا ِشزرا هک تسا يزیچ نامه ،نامز

 يزیامت نوچمه ،دوشیم لئاق دلومان و دلوم راک نیب تیمسا هک يزیامت هاگنآ
 ».دوشیم رادومن قیقد نادنچ هن و تیمهایب

 دوخ هک ›راک‹ نامز رد ییوجهفرص هک دوشیم ثحبم طلخ نیا راچد وا اجنیا رد{

 بجوم هکلب ،دنکیمن نییعت ار زیچ کی ِتمیق و شزرا ،تسا راک میسقت لولعم

 يرتشیب ِیفرصم شزرا ،شزرا زا ياهتفایانرییغت رادقم يازِا رد نم هک دوشیم

 رادقم ،نامز زا ياهتفایانرییغت تدم رد اریز ،دوشیم رتدلوم راک ؛مروآ تسدهب

 وا اهتارکویزیفِ رادیاپْ زونهِ نینط ریثأت تحت اما ؛دوشیم دیلوت لوصحم يرتشیب

 }.دبایب و دنیبب راک نامزِ دوخ رد ار شزرا تسین زاجمً اعبط

 يهرادا هب ار ماهمان هک يراکتمدخ و دزاسیم يزیم نم يارب هک يراجن ًالثم«

 نم يارب ار يرورض ياهزیچ نیا و دنکیم زیمت ارم ياهسابل ،دناسریم تسپ

 کیره ؛دراد هناگی یتشرسً اقلطم هک دنهدیم ماجنا یتمدخ کیره ،دروآیم مهارف

                                                             
 )اف .م( ›.مهن رتفد زا 400 يهحفص نایاپ‹  1
 ،نومضم رب انب .تسا هدمآ اههتشونتسد مهن رتفد ياهتنا ردً الماک هک تسا یتشونیپ ستلامشا زا نتم نیا  2
 رد رتفد نیمه رد و هدوزفا هینراگ يهرابرد دوخ نیسپ ياهتشاددای هب سکرام هک تسا یممتم نتم نیا
 )]68[ ،آ ـ م( .تسا هدش تبث 400 يهحفص
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 هنوگنیا يارب تسیابیم نم هک دوشیم ینامز رد ییوجهفرص بجوم اهنآ زا

 ییاناوت و تراهم مدرکیم فرص دیاب هکینامز يهوالعب ،مدرکیم فرص تالاغتشا

 ،یسایس داصتقا« ،ستلامشا( ».منک بسک ار اهراک نیا ماجنا يارب مزال

 .)304 ص ،1826 ،1 دلج »... يورفوژ يرناه يهمجرت

 رد ًالثم ،هینراگ يهطبار يارب 1 قلمت ِشوجمهرد گید نیا يوس زا زین هراشا نیا

 مهم اهتارکویزیف اب )یجرخلو ِيداصتقا يهدیاف و( وا فرصم ماظن ›يهیرظن‹

 :تسا

 ناگدننکفرصم یتح و ناراکرازفاتسد فرصم زا« )هِنِک ِماظن( »ماظن نیا«

 يوحنهب دنچره ،فرصم نیا اریز ،دزاسیم اهنآ يارب یگتسیاش یعون هداس
 ،فرصم نیا نودب هک ارچ ؛دوشیم یلم دمآرد دشر بجوم ،هطساواب و میقتسمریغ

 نیمزبحاص دمآرد رب دنتسناوتیمن و دندشیمن دیلوت نیمز فرصم لباق تالوصحم

 2 .)321 ص( ».دنوش هدوزفا

 

 لیناگ .ش ]7[

 ]هلدابم شزرا و هلدابم زا یتسیلیتناکرم یتفایرد )فلا[

 

                                                             
 هب )Schmalzschmiertopf( حالطصا نیا رد سکرام .تسا باذم يهدام ،»ستلامشِا« يوغل يانعم‹  1
 )اف .م( ›.تسا هدرب راکهب زنط هب ار نادداصتقا نیا مان ،»باذم يهریش زا ولمم گید« يانعم
 )اف .م( ›.مهن رتفد زا 421 يهحفص نایاپ‹  2
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|358-VIII| ناونع ریز 1لیناگ .ش زا تسا يرثا ،یحطس و دب رایسب ینوجعم 

 .1821 مود پاچ ،1809 سیراپ ،لوا پاچ »یسایس داصتقا ماظن نوماریپ«

 هک ،2هینراگ يهمادا رد تسا ياهلصو ،شاهیام .)تسا مود پاچ زا اهدرواتفگ(

 .تسوا ياهلدج بطاخم

 ،تورث« هک دهدیم تسدهب ار فیرعت نیا 4»یسایس داصتقا لوصا« رد 3راناک{

 دئاز هک تسا يراک ،تورث هک تفگیم وا رگا .»تسا دازام راک زا یتشابنا

 تسرد شفیرعت هاگنآ ،دنک ظفح ار شایگدنز رگراک هباثمهب دناوتب رگراک ات هدش

 }.دوبیم

 دیلوت يارب ،راک انامه ،ییاوژروب تورث ›نیداینب‹ رصنع ای الاک هک نیرصنع ِرما نیا

 يهطقن ،دشورفب ار دوخ لوصحم ای دوخ دیاب ینعی ،دنک دیلوت الاک دیاب تورث
 .تسا لیناگ ياقآ تمیزع

 هلدابم يهطساوهب هک میسانشیم ار يراک طقف ام ،ندمت نیزورما يهبترم رد«

 یتورث دناوتیمن هلدابم نودب راک« )79 ص ،اجنامه ،1دلج( ».تسا هدش یجنایم

 )81 ص ،اجنامه( ».دنک دیلوت

 راک هک اجنآ زا .دهجیم یتسیلیتناکرم ماظن هب هرابکیهب هطقن کی زا ،لیناگ ياقآ

 ،دنیرفآیمن ییاوژروب یتورث هلدابم نودب

 )84 ص ،اجنامه( ».تسا تراجت ًارصحنم تورث هاگتساخ«
                                                             
1 Ch. Ganilh 
2 Germain Garnier ( هینراگ نمرژ ) 
3 Canard 

 سیراپ ،لوا دلج ،»... یسایس داصتقا ماظن نوماریپ« ،لیناگ باتک زا ار تورث يارب راناک فیرعت سکرام  4
 )]69[ ،آ ـ م( .تسا هدمآ 4 يهحفص رد فیرعت نیا راناک باتک رد .دنکیم لقن 75 ص ،1821
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 :دیوگیم رتسپس هک هنوگنآ ،ای

 نیا رب )98 ص ،اجنامه( ».دنکیم اطعِا شزرا ءایشا هب دتس و داد ای هلدابم طقف«

 ».تسا راوتسا یمومع راک ِيروآراب يهزومآ ... تورث و اهشزرا ینامه لصا«

 )93 ص ،اجنامه(

 ارنآ دوخ وا هک ،»تراجت ماظن« |VIII-359| هک دنکیم مالعا دوخ لیناگ

 ،دمانیم یلوپ ماظن ِفرِص »یناسرگد«

 نیا هاوخ ،دنکیم قتشم راک ياهلدابم ياهشزرا زا ار یمومع و یصوصخ تورث«

 ».دنشاب هدشن هاوخ ،دنشاب هدش تیبثت ماوداب و رادیاپ ،يدام ییایشا رد ،اهشزرا

 )95 ص ،اجنامه(

 هنارگادوس ماظن هب ،داتفا یتارکویزیف ماظن ناماد هب هینراگ هک هنوگنامه ،وا نیاربانب

 ياهدیاف چیه رگا ،وا لذتبم ییامنرنه ورنیا زا .دطلغیمرد ›اهتسیلیتناکرم ای‹

 شزرا« نوماریپ شهاگدید و ماظن نیا ِییامنتشرس يارب مکتسد ،دشاب هتشادن

 زاربا نارگید و ودراکیر و تیمسا هیلع ار اههاگدید نیا هک اجنآ هژیوهب ،»یفاضا

 .تسین كدب ،دنکیم

 ای دنک دیلوت ياهلدابم یشزرا هکيراک ره ورنیا زا ؛تسا ياهلدابم شزرا تورث

 زا هدافتسا اب لیناگ هک ياهژاو هناگی .دنکیم دیلوت تورث ،دراد ياهلدابم یشزرا دوخ

 راک .تسا ماع ِراک يهژاو ،تسا تسیلیتناکرم ناوختسا زغم ات دهدیم ناشن نآ
 زا طقف .دریگب دوخهب ماعِ راک لکش دیاب اهنآ لوصحم رتهب ترابعهب ای درفنم دارفا

 عوضوم نیا هب لیناگ تقیقح رد .تسا لوپ انامه ،هلدابم شزرا راک نآ ،قیرطنیا
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ِ دوخ هکلب ،هرقن و الط طقف هن اما ؛دناناسکی و یکی لوپ و تورث هک ددرگیمزاب

 .دناتورث ،تسا لوپ هک مادام ،زین الاک

 :دیوگیم وا

 )98 ص ،اجنامه( ».ماع راک ياهشزرا يهلدابم ای يراجت ماظن«

 ِراک ِيریذپدبلاک ماقم رد ،]راک[ یگدنتسه ماقم رد تسا شزرا ،لوصحم :تایدنرچ

 شزرا ِشزرا يانعم هب ›تروصنیا رد اریز‹ ،»ماع ِراک شزرا« هباثمهب هن اما ،ماع

 ِلکش ْدوخ یتح ای ،دشاب هدش هتخاس شزرا يهلزنمهب الاک ،مینک ضرف اما .دوبیم

 ياهلدابم شزرا کنیا ›و‹ تسا هتفای یسیدرگد ›مینک ضرف‹ .دشاب هتشاد لوپ

 الاک همه ياهلدابم ياهشزرا ؟تسا ردقچ و تسیچ ششزرا رادقم اما .تسا

 نیعم يالاک کی ياهلدابم شزرا اما .دنرادن يزیامت رگیدکی اب هیواز نیا زا .دنتسه

 انب‹ .دنزیم اجرد رادیدپ نیرتماخ يهبترم رد لیناگ اجنیا رد ؟دزاسیم زیچ هچ ار

 و »ج« و »ب« يازِا رد اریز ،تسا يرتگرزب ياهلدابم شزرا »فلا« ›،وا رظن هب

 .دوشیم هلدابم يرتشیب ياه»د«

 دیوگیم یتقو تسا لیناگ اب ًالماک قح رگید نانادداصتقا بلغا و ودراکیر ربارب رد

 ماظن لک دننامه ،اهنآ ›يرکف‹ ماظن دنچره ،دنریگیم رظنرد هلدابم نودب ار راک

 هک تسا یشان اجنآ زا طقف هلئسم نیا .تسا یکتم ياهلدابم شزرا رب ،ییاوژروب

 و دوشیم رادیدپ یهیدب يرما نوچمه الاک هباثمهب لوصحم ِلکش اهنآ مشچ رد

 اب هلدابم رد دارفا تالوصحم .تسا شزرا رادقم طقف اهنآ يهغدغد ورنیا زا

 لوپ ماقم رد ار دوخ اهنآ اریز ،دنباییم رابتعا ماع ِراک هباثمهب تسخن رگیدکی

 ›رگیدکی هب تبسن تالوصحم‹ ِیبسن ِیگدوبفوطعم نیا اما .دنراذگیم شیامنهب

 دننک هضرع ماعِ راک ِیگدنتسه ماقم رد ار دوخ دیاب اهنآ هک تسورنآ زا شیپاشیپ
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 دنوش لیوحت ،یعامتجا راک ِّیمک طقف و یبسن نوگانوگ ياهنایب هباثمهب ،نآ هب و

 هباثمهب اهنآ .دنکیمن اطعِا ار شزرا رادقم اهنآ هب هلدابمِ دوخ اما .دنبای لیلقت و
 نینچ هب اجک ات هکنیا و ؛دنوشیم هدنایامنزاب هلدابم رد ،ماع ِیعامتجا راک

 دوخ دنناوتیم نآ بلاق رد اهنآ هک يداعبا هب تسا هتسباو دوخ ،دنرداق ياییامنزاب

 رد دنناوتیم هک ییاهالاک مجح هب ،ینعی ،دنیامن هضرع یعامتجا راک هباثمهب ار

 هک ییاهالاک يهریجنز و دتس و داد ،رازاب شرتسگ هب ،ینعی ،دنوش هلدابم ناشيازِا

 طقف رگا ًالثم .دننکیم نایب ياهلدابم شزرا هباثمهب اهنآ رد ار دوخ تالوصحم نیا

 یگرزب شخب هدننکدیلوت 4 زا کیره ،دشاب هتشاد دوجو نوگانوگ دیلوت يهخاش 4

 هتشاد دوجو دیلوت يهخاش نارازه رگا اما .دنکیم دیلوت دوخ يارب ار شلوصحم زا

 لک .دنک دیلوت الاک هباثمهب ار شلوصحم لک دناوتیم اهنآ ]زا کیره[ ،دشاب

 اهتسیلیتناکرم اب ماگمه لیناگ اما .دوش دراو هلدابم رد دناوتیم ]اهنآ[ لوصحم

 رد ،تسا هلدابم ِلوصحم ،شزرا ِرادقم ِدوخ هک تسا مهوت نیا راچد
 ای شزرا لکش طقف ،دروآیم تسدهب هلدابم یجنایم هب لوصحم هچنآ هکیلاح

 .تسالاک لکش

 ص( ».دنتشادیمن هلدابم نودب اهنآ هک ،دنکیم اطعِا یشزرا ،ءایشا هب هلدابم«

102( 

 هلدابم قیرط زا طقف ،یفرصم ياهشزرا ،ءایشا هک تسانعم نیا هب هتفگ نیا رگا

 یعامتجاِ راک ِیبسن ياهنایب هباثمهب ار لکش نیا و دنوشیم ›لدب‹ شزرا ›هب‹

 اهنآ هک تسانعم نیا هب رگا .تسین ییوگنامه زج يزیچ هاگنآ ،دنروآیم تسدهب

 تسدهب ،دنتشادیم هلدابم نودب هچنآ زا يرتگرزب شزرا هلدابم قیرط زا

 طقف ار »فلا« ›يالاک‹ شزرا رادقم هلدابم اریز ،تسا تفم فرح اراکشآ ،دنروآیم

 هب .دروایب نیئاپ ار »ب« ›يالاک‹ شزرا هک دهد شیازفا دناوتیم قیرطنیا زا
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 هتشاد هلدابم زا شیپ هچنآ زا يرتگرزب شزرا »فلا« هب هلدابم هکنیا ضحم

 سپ و شیپ ،»ب« + »فلا« .دهدیم يرتکچوک شزرا »ب« هب ،دهدب ،تسا

 .تسا شزرا رادقم نامه ،هلدابم زا

 هتشاد یشزرا دنناوتیمن اهنآ ،دهدن یشزرا دیفم ِتالوصحم هب هلدابم رگا«

 ».دنشاب

 تالوصحم شیپاشیپ و دوخهبدوخ ،دنا»لوصحم« اهزیچ نیا رگا ،هکنیا تسخن(

 اهنآ رگا ؛هریغ و اوه دننام يدنمدوس ًاساسا و ًامومع ياهزیچ هن ،دنراک

 ینعی ،دنامهم رایسب ییانعم رد یفرصم ياهشزرا هاگنآ ،دنا»نیرتدیفم«

 یشزرا اهنآ هب هلدابم رگا ؛تساهنآ دنمزاین یسکره هک یفرصم ییاهشزرا

 اما ؛دنک دیلوت دوخ يارب سکره ار اهنآ هک تسا رسیم ینامز طقف راکنیا ،دهدن

 هلدابم يارب اهنآ هک ضرفشیپ نیا اب |VIII-360| تسا ضقانت رد عضو نیا

 ).تسین تفم فرح زج يزیچ ضرفشیپِ لک ینعی ؛دنوشیم دیلوت

 هب هلدابم رگا ،دنشاب هتشاد یگرزب شزرا دنناوتیم تالوصحم نیرتهدیافیب و«

 )104 ص( ».دشاب ناشعفن

 رگا اما .دشاب زیمآزار و ییوداج یصخش ]لینا[گ ياقآ دزن هلدابم دسریم رظنهب

 يایفرصم شزرا چیه زا و دنرادن ياهدیاف چیه »تالوصحم نیرتهدیافیب«

 ناشرادیرخ يارب دیاب اهنآ نیاربانب ؟درخیم ار اهنآ یسک هچ ،دنتسین رادروخرب

 ،تسا شیاجِ رس شلقع هکیسک و .دنشاب هتشاد موهوم »يدنمدوس« کی مکتسد

 زا جتنم دیاب شندوبنارگ ،هجیتن رد ؟درخب يرتنارگ ياهب هب ار اهنآ دیاب ارچ

 تلع ایآ .تسین شا»يدنمدوسان« زا هتساخرب لاحرههب هک دشاب یطیارش

 .دمانیم »تالوصحم نیرتهدیافیب« ار اهنآ لیناگ اما ؟تسا نآ »یبایمک«

 رایسب »ياهلدابم شزرا« مغرهب ارچ ،دنتسه تالوصحم اهنیا رگا ،رگید ترابعهب
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 يدرف رادیرخ تسخن تلاح رد رگا ؟دنوشیمن دیلوت راوهدوت يوحنهب ،ناشيالاب

 هن واِ دوخ يارب هک درکیم يزیچ ندیرخ جرخ ار يدایز لوپ هک دوب زغمکبس

 ›زغمکبس تسا يدرف‹ هدنشورف کنیا ،تشاد یلایخ هن و یعقاو يایفرصم شزرا

 اب هدیافیب ِزیچ نیا ،کچوک ياهلدابم شزرا اب دنمدوس ياهزیچ دیلوت ياجب هک

 شزرا مغرهب شاياهلدابم شزرا هکنیا .دنکیمن دیلوت ار الاب ياهلدابم شزرا

 ياهزاین يهلیسوهب زیچ کی یفرصم شزرا و( تسا گرزب ،نآ كدنا ِیفرصم

 ياقآ نآ هاگتساخ هک دشاب جتنم یطیارش زا دیاب )دوشیم نییعت ناسنا یعیبط

 نآ يالاب ياهلدابم شزرا نیاربانب .تسا لوصحمِ دوخ هکلب ،تسین هلدابم

 .دوشیم رادیدپ هلدابم رد طقف هکلب ،تسین هلدابمِ لوصحم

 شزرا هک تساهنآ يهلدابم لباق شزرا هن و ،اهزیچ يهدشهلدابم ِشزرا«

 ».دراد ناسمه ییانعم تورث اب هک ار یشزرا انامه ،دنکیم نییعت ار یقیقح

 )104 ص ،اجنامه(

 هلدابم نآ اب دناوتیم هک تسا يرگید ِزیچ هب زیچ کی تبسن هلدابم لباق ِشزرا اما

 ریزگان ار لوپ هب الاک یسیدرگد هچنآ ؛تسا تسرد هیضق يانبم اجنیا رد{ .دوش

 اما ،دوش هلدابم دراو هلدابم لباق شزرا هباثمهب دیاب الاک هک تسا نیا دنکیم

 »فلا« يهدشهلدابم شزرا ،سکعرب }.تسا ›هلدابم ي‹هجیتن شندشریذپهلدابم

 شزرا‹ ،نیاربانب .تسا هریغ و »د« و »ج« ،»ب« تالوصحم زا ینیعم رادقم

 هلدابم نودب ْزیچ هکلب ،تسین ،)]لینا[گ ياقآ رظن رب انب( شزرا رگید ›نآ ياهلدابم

 زا ،تسا هدش شزرا »فلا« .دندوبن »شزرا« ،هریغ و »د« ،»ج« ،»ب« .تسا

 هدش هلدابم اهشزراان نیا اب )هدش هلدابم شزرا هباثمهب( شزرا ياجب هک قیرطنیا

 رد تسرد ،هلدابم زا جورخ زا سپ و ،هاگیاج رییغت قیرط زا ًافرص ،اهزیچ نیا .تسا

 .دناهدش شزرا الاح اما ،دنریگیم رارق ،دندوب هلدابم زا شیپ هک یهاگیاج نامه
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 هب ار اهنآ هک تساهنآ ینورد شزرا هن و اهزیچ یعقاو يهدیاف هن نیاربانب«
 نیا و دنکیم نییعت و تیبثت ار ناششزرا هک تسا هلدابم نیا ؛دنکیم لدب تورث

 ».دزاسیم ناسمه تورث اب ار اهنآ هک تسا ›هلدابم زا هدمآتسدهب‹ ِشزرا

 )105 ص ،اجنامه(

 هلدابم .دوبن ای دوب دوجوم ًالبق هک دنکیم نییعت و تیبثت ار يزیچ هلدابم ياقآ

 رگید ،هلدابم ندشمامت ضحمهب شزرا نیا اما ،دزاسیم ار اهزیچ شزرا تسخن

 هب هلدابم نیاربانب .دنامیمن یقاب ›نیعم‹ ِلوصحم نیا ِشزرا ،›نیعم‹ شزرا نیا

 يازِا رد ار »فلا« نم .دنکیم دوبان زین هزادنا نامه هب ،دزاسیم هک هزادنا نامه

 یشزرا »فلا« ،هلدابم نیا شنک نیح رد .منکیم هلدابم »د« + »ج« + »ب«

 »ج« + »ب« ،دیسر نایاپهب هلدابمِ شنک نیا هکنآ ضحمهب اما .دروآیم تسدهب

 مهنآ .دنریگیم رارق »د« + »ج« + »ب« رانک رد »فلا« و »فلا« رانک رد »د« +

 ِدوخ هک دنراد رارق هلدابم ياقآ زا جراخ و ییاهنتهب اهنآ زا مادکره هک وحن نیا هب

 ،کنیا »د« + »ج« + »ب« .تالوصحم هاگیاج رییغت نیمه زج دوبن يزیچ ،نآ

 هلدابم هکنیا رگم .تسا روطنیمه ]مه[ »فلا« عضو .دنتسین شزرا ،دنتسه زیچ

 يورین يهجرد جنسورین کی .دنک شا»نییعت و تیبثت« یقیقح يانعم رد

 رد .دروآیمن دوجوهب ار ورین نیا اما ،دنکیم تیبثت و نییعت ار نم ياههچیهام

 .دوشیمن دیلوت هلدابم يهلیسوهب مه شزرا ،تروصنیا

 هکنآ رگم ،درادن دوجو یتورث اهتلم يارب و دارفا کتکت يارب ،تیعقاو رد«

 ِماع ِراک هباثمهب شراک هکنیا رگم ،ینعی( ».دنک راک ناگمه يارب سکره

 نوچ ؛دوب انعمیب هلمج نیا تروصنیاریغ رد اریز ،دوش هدنایامنزاب یعامتجا

 راک همه يارب ›یعامتجا ماع راک‹ لکش نیا زا رظنفرص ،نهآ يهدننکدیلوت

 يارب ناگمه و« )دنکیم راک نهآ ِناگدننکفرصم يارب طقف هکلب ،دنکیمن
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 اریز ؛دشاب یفرصم شزرا روظنم رگا ،تسا یچوپ فرح مهنیا هک( »رفنکی

 تالوصحم هب مه درف ره و دناصاخ یتالوصحم یگمه ،ناگمه تالوصحم

 صاخ لوصحم ره هک درادن نیا زج ییانعم مه زاب ،فرح نیا ؛دراد زاین صاخ

 و دراد دوجو سکره يارب ،نآ بلاق رد هک ،دریگیم دوخهب ماع یلکش
 اب صاخ یلوصحم هباثمهب هک تسین لیلد نیا هب ،هویش نیا هب طقف شنتشاددوجو

 تیوهمه نآ اب هک ›تسا نیا ،سکعرب‹ هکلب ،دراد توافت رگید درف صاخ لوصحم

 نایامن ییالاک دیلوت يهیاپ رب هک ،یعامتجا ِراک لکش نامه هرابود انامه ؛تسا

 .)108 ص ،اجنامه( )دوشیم

|VIII-361| راک ییامنزاب نامه ياهلدابم شزرا هکنیا ،ینعی ــ فیرعت نیا زا 

 يهطرو هب ]لینا[گ هرابود ــ تسا یعامتجا راک هباثمهب رگیدکی زا ادج دارفا

 تسا یتبسن نامه ياهلدابم شزرا :›دیوگیم و‹ دنکیم طوقس تاروصت نیرتماخ

 هلدابم هریغ و »د« و »ج« ،»ب« ياهالاک يازِا رد »فلا« يالاک ،نآ رب انب هک

 رادقم نآ يازِا رد رگا ،تسا رادروخرب یگرزب ياهلدابم شزرا زا »فلا« .دوشیم

 يارب »فلا« يرتمک رادقم تروصنیا رد اما ؛دوش هلدابم »د« و »ج« ،»ب« يدایز

 شزرا .تسا ياهلدابم شزرا زا بکرم تورث .دراد دوجو »د« و »ج« ،»ب«

 رگیدکی اب تالوصحم ،نآ رب انب هک تسا یبسن ییاهمهس زا ترابع ياهلدابم

 ،تسین ياهلدابم شزرا ياراد تالوصحم لک عومجم نیاربانب .دنوشیم هلدابم

 زا بکرم شتورث هک ياهعماج بیترت نیا هب .دوشیمن هلدابم يزیچ اب هکارچ

 ]لینا[گ هک هنوگنامه ــ هجیتن ،نیاربانب .درادن یتورث ،تسا ياهلدابم ياهشزرا

 ياهلدابم ياهشزرا زا هک یلم تورث« هک تسین نیا طقف ــ دسریم نآ هب زین

 شزرا بلاق رد دناوتیم زگره هن ،)108 ص ،اجنامه( »تسا هدش بیکرت راک

 هکلب ،)دروآ دیدپ یفاضا شزرا ،هجیتن رد و( دنک طوقس هن و دنک دشر ياهلدابم
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 ›لیناگ ياقآ رظنهب انب‹ اریز ،درادن یتورث ینعی ،درادن ياهلدابم شزرا چیه ًاساسا

 .تسا ياهلدابم ياهشزرا زا بکرم طقف تورث

 دنمتورث رتمک نازرواشک ،دوشیم نآ ِشزرا شهاک بجوم هلغ دازام هک هاگنآ«
 زا ،تسا بولطم و دیفم ،مزال ناشیگدنز يارب هچنآ يهیهت يارب اریز ،دوب دنهاوخ

 تبسن نامههب ،هلغ ناگدننکفرصم اما ؛دنرادروخرب يرتمک ياهلدابم ياهشزرا

 زارتمه نارگید ِدوس اب یکی ِنایز :دنربیم دوس ،دننیبیم نایز نازرواشک هک

 ،108 ص( ».دنکیمن هبرجت ار يرییغت چیه يهمطل یمومع تورث و دوشیم

109( 

 .ار هلغ ِياهلدابم شزرا هن و دننکیم فرصم ار هلغ ،هلغ ناگدننکفرصم !دیشخبب

 زا يرتمک رادقم اهنآ .ياهلدابم شزرا زا هن ،تسا ییاذغ داوم زا اهنآ تورث

 نآ اب هک ياهلغ مجح اب سایق رد ناشیبسن تّلق لیلدهب هک ــ ار ناشتالوصحم

 نازرواشک .دناهدرک هلدابم هلغ اب ــ دنراد يرتگرزب ياهلدابم شزرا ،دناهدش هلدابم

 يدایز رادقم ناگدننکفرصم و دناهدروآ تسدهب ار الاب ياهلدابم شزرا کنیا
 ،نازرواشک و ناریقف اهنیا الاح هکيروط هب ،ار نیئاپ ياهلدابم شزرا اب هلغ

 .دنانادنمتورث

 ار شتلصخ )هعماج يهلدابم ياهشزرا يهمه عومجم( لک عومجم ،نیا رب هوالع

 ياهلدابم ياهشزرا عمجلصاح هک نازیم نامههب ندوبياهلدابم شزرا يارب

 شزرا ياراد »و« و »ه« ،»د« ،»ج« ،»ب« ،»فلا« .دهدیم تسد زا ،دوشیم

 ،همه ،ندشهلدابم زا سپ .دنوشیم هلدابم رگیدکی يازِا رد هک مادام ،دناياهلدابم

 تسد اب .دنتسه ناشنارادیرخ ای ناشناگدننکفرصم يارب یتالوصحم

 بیترت نیا هب .دننامیمزاب ندوبياهلدابم شزرا زا ،يرگید هب یکی زا ندشتسدهب

 »فلا« شزرا .دوشیم دیدپان ،تسا ياهلدابم ياهشزرا زا بکرم هک ،هعماج تورث
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 و »ج« ،»ب« اب »فلا« يهلدابم تبسن زا تسا ترابع ،شزرا نیا ؛تسا یبسن

 رد طقف ناشهلدابم شزرا اریز ،دنراد يرتمک ياهلدابم شزرا »ب« + »فلا« .هریغ

 ،»ج« ،»ب« ،»فلا« عمجلصاح اما .دراد دوجو »و« و »ه« ،»د« ،»ج« اب هطبار

 نایب ياهطبار چیه رد هکارچ ،درادن ياهلدابم شزرا ًالصا »و« و »ه« ،»د«

 تورث نیاربانب .دوشیمن هلدابم ییالاک چیه يازِا رد اهالاک عمجلصاح .دوشیمن

 نیاربانب و درادن ياهلدابم شزرا چیه ،تسا ياهلدابم ياهشزرا زا بکرم هک هعماج

 .تسین یتورث چیه

 تراجت هار زا روشک کی هک تسا نکممریغ اسب و راوشد هک تسورنیمه زا«

 ،دنزادرپیم یجراخ تراجت هب هک ییاهتلم اب هطبار رد عضو ؛دوش دنمتورث یلخاد

 )109 ص ،اجنامه( ».تسا يرگید يهنوگهب

 هکنیا زا تسا ترابع شزرا ›ماظن نیا رد‹ .تسا یمیدق یتسیلیتناکرم ماظن ،نیا

 ،اما .مروآ تسدهب نآ زرامه زا رتشیب يزیچ هکلب ،›میالاک يارب‹ يزرامه هن نم

 هک تسا نآ مزلتسم زرامه دوجو اریز ،درادن دوجو مه يزرامه چیه لاحنیع رد

 و »ب« ای »ب« و »فلا« نیب تبسن يهطساوهب هن ،»ب« شزرا و »فلا« شزرا

 ،دناتیوهمه ،»ب« و »فلا« ،نآ بلاق رد هک یثلاث لماع يهلیسوهب هکلب ،»فلا«

 زا رتالاب يدازام ،دشاب هتشادن دوجو يزرامه رگا اما .دشاب مولعم و نیعم شیپاشیپ

 نهآ ات مروآیم تسدهب يرتمک يالط ،نهآ يازِا رد نم .درادن دوجو مه زرامه

 يازِا رد هک مراد رایتخارد يرتشیب نهآ نم ›هلدابم نیا اب‹ .الط يازِا رد يرتمک

 يرتشیب دوس تسخن يهلهو رد رگا ،نیاربانب .مروآیم تسدهب يرتمک يالط نآ

 نامههب کنیا ،تسا ربارب نهآ يرتشیب رادقم اب الط يرتمک رادقم هکارچ ،ماهدرب

 .تسا ربارب الط يرتمک رادقم اب نهآ يرتشیب رادقم هکارچ ،منکیم ررض نازیم
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 ]دلوم راک ›يهلوقم‹ تحت هدشتخادرپ راک عون ره يدنبهقبط )ب[

 

 شزرا هک طرش نیا هب ،دنکیم دیلوت تورث ،دشاب هچره شتشرس ،يراک ره«

 ،دنکیم تاعارم ار تیمک هن هلدابم« )119 ص ،اجنامه( ».دشاب هتشاد ياهلدابم

 )اهراک( »يهمه« )121 ص ،اجنامه( ».ار تالوصحم ماود هن و ار راک يهیام هن

 نازیم کی هب ،دناهدش هلدابم نآ يازِا رد هک یغلبم عومجم ظاحل زا«

 )122 ،121 ص( ».دندلوم

 ،دوشیم تخادرپ اهنآ يازِا رد هک یغلبم عومجم ظاحل زا اهنآ ،›:دیوگیم‹ تسخن

 هلصافالب ]لینا[گ اما .دندلوم نازیم کی هب )ناشدزمراک ِشزرا ای( ،تمیق ینعی

 دنکیم دیلوت ار يايدام لوصحم يدامریغ راک ›وا رظنهب‹ .دوریم رتولج ماگ کی

 يدام راک ییوگ هک دیآیم رظنهب روطنیا هکنانچ ،دوشیم هلدابم نآ يازِا رد هک

 .دنکیم دیلوت ار يدامریغ ›راک‹ لوصحم

|VIII-362| »لِفِش کی يازِا رد ارنآ و دزاسیم ُدُمک کی هک يرگراک ِراک نیب 

 تسدهب هلغ لِفِش کی شایقیسوم يازِا رد هک يرگاینخ راک و دنکیم هلدابم هلغ

 کی ،دوشیم دیلوت هلغ لِفِش کی ،دروم ودره رد .درادن دوجو يزیامت ،دروآیم

 ناغمرا هب رگاینخ هک یتذل تخادرپ يارب لِفِش کی و ُدُمک تخادرپ يارب لِفِش

 دُمُک ،تسا هدرک فرصم ار شاهلغ لِفِش کی راجن یتقو ،لاحنیا اب .تسا هدروآ

 ،تسا هدرک فرصم ار شاهلغ لِفِش کی رگاینخ یتقو اما ،تسه شیاج ِرس زونه

 زا يرایسب دروم رد نیا اما ؛›یقیسوم هن و هلغ هن‹ ،تسین یقاب رگید زیچ چیه

 فرصم زا سپ هچنآ ساسارب ... !تسا قداص زین دنوشیم یقلت دلوم هک ییاهراک
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 رب هکلب ،نورتس ای تسا دلوم يراک ایآ هک درک تواضق ناوتیمن دنامیم یقاب

 اجنآ زا .تسا نآ ببسم راک نیا هک يدیلوت ساسا رب ای هلدابم ساسا

 ،تسا هلغ لِفِش کی دیلوت تلع راجن راک یبوخ هبً اقیقد رگاینخ راک هک

 نآ زا یکی دنچره ،دننکیم دیلوت هلغ لِفِش کی زارتمه ياهویشهب ودره
 و هدشن ققحتم و تیبثت يرادیاپ ِئش چیه رد شندیسر مامتا هب زا سپ اهراک

 )123 ،122 ص ،اجنامه( ».تسا هدش ققحتم و تیبثت رادیاپ یئیش رد يرگید

 دهد شهاک دنهدیمن ماجنا يدیفم راک هک ار ینارگراک رامُش دهاوخیم تیمسا .آ«

 هجوت هتکن نیا هب اما ؛دبای شیازفا دنلوغشم دیفم يراک هب هک ینارگراک رامُش ات

 يارب اریز ،دشیم نکممریغ یتورث ره ،تفاییم ققحت وزرآ نیا رگا هک تسا هدشن

 هدشنفرصم ياهدازام و تشادیمن دوجو ياهدننکفرصم ناگدننکدیلوت

 هک یتاقبط هب ار ناشراک تالوصحم دلوم تاقبط .دنوش دیلوتزاب دنتسناوتیمن

 اجنیا( ».دنهدیمن یناجم دننکیمن دیلوت يدام تالوصحم ناشراک

 و دننکیم دیلوت يدام تالوصحم هک ییاهراک نیب ›لیناگ‹ وا ِدوخ هک مینیبیم

 اهنیا« ؛)دوشیم لئاق زیامت ،دننکیمن دیلوت يدام تالوصحم هک ییاهراک

 زا هک یتاذل و اهننفت و حیرفت ،شیاسآ و هافر اب هلدابم يازِا رد ار ناشتالوصحم

 نیا دنناوتب هکنیا يارب و ،دنهدیم اهنآ هب ،دننکیم تفایرد اهنآ

 يدام تالوصحم رگا .دننک ناشدیلوت دیاب ،دنهدب اهنآ هب ار تالوصحم
 دروم ،دننکیمن دیلوت يدام تالوصحم هک ییاهراک شاداپ تخادرپ يارب ،راک

 .دشیم فقوتم ناشدیلوتزاب و دنتفاییمن ياهدننکفرصم ،دنتفرگیمن رارق هدافتسا

 يادا دیلوت رما رد تبسن نامههب ،دننکیم دیلوت ننفت هک ییاهراک نیاربانب

 ».دنیآیم رامُشهب اهراک نیرتدلوم يهلمج زا هک ییاهراک هک دنراد رثؤم مهس

 )124 ،123 ص ،اجنامه(
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ً ابیرقت ،دننآ راتساوخ« )اهتلم( »اهنیا هک يذئاذل و ننفت و حیرفت ،شیاسآ و هافر«

 ›ياهب‹ دنناوتیم اهنآ يهلیسوهب هک دنتسه یتالوصحم یلات هراومه

 رظنهب( )125 ص ،اجنامه( »اهنآ رب مدقم هن ،دنزادرپب ار اهزیچ نیا

 اهنآ تخادرپ يارب هک دنشاب یتالوصحم تلع ات لولعم رتشیب دسریم

 يارب‹ هدشفرص ياهراک رگا ،دوب دهاوخ رگید يروط هتبلا عضو« ).دنايرورض

 یناهاوخ دلوم تاقبط نیب رد قربوقرز و لمجت ،شیاسآ و هافر ›ِدیلوت

 )دوشیم لئاق ار زیامت نیا وا ِدوخ ›هرابود‹ اجنیا هک مینیبیم( »،دنشاب هتشادن

 نیا دح رد ار ناشرگید ياهزاین و دنزادرپب ار اهنآ دنشاب ریزگان لاحنیا اب اما«
 نیا هک دیآ شیپ نینچ تسا نکمم تروصنیا رد .دننک دودحم ،تخادرپ

 )125 ص ،اجنامه( ».دنوشن تالوصحم رد يدشر بجوم يرابجا ياهتخادرپ

 تورث دشر و لیکشت رد و تسا دلوم ًامازلا يراکره ... ،نیا دننامه یتالاح زا ریغ«

 ار یتالوصحم ًاترورض راک نیا هک اریز ،دوب دهاوخ رثؤم شیبومک یمومع

 )126 ص ،اجنامه( ».دوشیم تخادرپ اهنآ اب هک دروآیم دیدپ

 ياهنیزه هک لیلد نیا هب هن دندلوم »دلومان ياهراک« ،ساسا نیا رب سپ{

 دیلوت هک ياهژیو ذیاذل لیلدهب هن و ،ناشياهلدابم شزرا لیلدهب هن ینعی ،دنرادیمرب

 دیلوت دلوم راک هک لیلد نیا هب ›طقف‹ هکلب ،ناشیفرصم شزرا ینعی ،دننکیم

 }.دننکیم

 ،هوالعب ،دوش هلدابم هیامرس يازِا ردً امیقتسم هک تسا دلوم يراک تیمسا .آ دزن{

 راک يازِا رد هک نآ يهدنهدلیکشت يازجا يدام ياوتحم ،هیامرس لکش ياوس

 ِيرورض شاعم لئاسو هب ءزج نیا .دنریگیم رارق هجوت دروم ،دنوشیم هلدابم

 یشخب نآ .يدام ءایشا هب ،اهالاک هب بلغا ،ینعی ؛دوشیم لیوحت و هیزجت ›رگراک‹
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 یتامدخ ]يارب[ يرسک ،دزادرپب اسیلک و تلود هب دیاب رگراک هک ار دزمراک نیا زا

 ،دنکیم جرخ شرورپ و شزومآ يارب وا هچنآ ؛دنوشیم لیمحت وا هب هک تسا

 ،تسا دلوم ›یجرخ‹ ،دنکیم یجرخ نینچ هک مه اجنآ ؛تسا كدنا رایسب هناتخبدب

 ،يواعد يالکو ،ناکشزپ تامدخ يارب وا هچنآ ؛دنکیم دیلوت راک ییاناوت اریز

 ای اهراک یکدنا رایسب رادقم دنامیم یقاب ؛تسوا یلابقادب ،دنکیم جرخ ناشیشک

 ياههنیزه اریز ،دوشیم لیوحت و هیزجت اهنآ هب رگراک دزمراک هک ،دلومان تامدخ

 دوخ ار )اهندرکهنیپهلصو و تاریمعت یتح بلغا ،هناخ تفاظن ،يزپشآ( شفرصم

 .دریگیم هدهعرب

 :تسا لیناگ ِراکشآ ْرسارس يامنتشرس ترابع نیا

 کنارف 1000 اب ربارب یشزرا راکتمدخ کیِ راک يازِا رد هلدابم هکینامز«

 روتکافونام رگراک ای يزرواشک رگراک راک يازِا رد سکعرب هکیلاح رد ،دزادرپیم

 راک هک دیسر هجیتن نیا هب دیاب ،دنکیم تخادرپ کنارف 500 اب ربارب یشزرا طقف

 دیلوت هب روتکافونام رگراک راک ای يزرواشک رگراک راک زا رتشیب رباربود راکتمدخ

 يزرواشک رگراک راک اب هسیاقم رد راکتمدخ راک هک مادام و ؛دناسریم يرای تورث
 زا ریغً اعطق ،دوش تخادرپ يدام تالوصحم رباربود اب روتکافونام رگراک راک ای

 زا تورث هک درک رواب ناوتیم هنوگچ ،تروصنیاریغ رد .دشاب دناوتیمن مهنیا

 اب لیلد نیمههب و دراد ار ياهلدابم شزرا نیرتمک هک دریگیم ءاشنم يراک

 )294 ،293 ص ،اجنامه( ».دوشیم تخادرپ اهب نیرتنییاپ

|VIII-363| شزرا ،500 = يزرواشک رگراک ای روتکافونام رگراک دزمراک رگا 

 لوصحم هاگنآ ،دشاب دصرد 40 = وا يوس زا هدشهدیرفآ )ِتنار و دوس( ِیفاضا

 = راکتمدخ کی دزمراک ات تسا مزال رگراک 5 دوجو و دش دهاوخ 200 = وا صلاخ
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 کی راکتمدخ ياجب تساوخیم هلدابم ياقآ رگا .دننک دیلوت ار کنارف 1000

 هتساوخ نیا يارب هاگنآ ،درخب کنارف 10.000 هنالاس تمیق هب هقوشعم

 راک هک اجنآ زا اما .دشیم مزال يدلوم نارگراک نانچ زا رفن 50 ِصلاخ لوصحم

 ای ياهلدابم شزرا ،دلوم رگراک کی دزمراک زا رتشیب ربارب 20 هقوشعم دلومان

 و دیازفایم »تورث دیلوت« هب رتشیب ربارب 20 صخش نیا ،دنکیم شبیصن دزمراک

 نازیم نامههب ،دزادرپب اههقوشعم و ناراکتمدخ هب يرتالاب غلابم هچره روشک کی

 يروآراب طقف هک دنکیم شومارف ]لینا[گ ياقآ .دنکیم دیلوت يرتگرزب تورث

 دلوم نارگراک يوس زا هک يدازام طقف انامه يزرواشک راک و يروتکافونام راک

 دروآیم دیدپ ار ياهریخذ ،تسا هدشن تخادرپ اهنآ هب ›شیازِاهبام‹ اما ،هدش هدیرفآ

 روطنیا وا اما .دوشیم تخادرپ دلومان نارگراک ›راک يورین ياهب‹ نآ يهلیسوهب هک

 زرامه هباثمهب اههقوشعم و ناراکتمدخ راک و ،دزم کنارف 1000 :دنکیم هبساحم

 ینعی ،اههقوشعم و ناراکتمدخ شزرا .تسا کنارف 2000 اب ربارب هتفرمهیور ،نآ

 تسرد .دلوم نارگراک صلاخ لوصحم هب تسا هتسباو ًالماک ،ناشدیلوت يهنیزه

 هتسباو ›صلاخ لوصحم‹ نیا هب ›نارگراک زا‹ هژیو یعون ماقم رد اهنآ دوجو ،تسا

 .دنراد رگیدکی اب یکدنا كارتشا هجو اهنآ شزرا و تمیق اما .تسا

 دلوم يرگراک رباربود راکتمدخ کی )دیلوت يهنیزه( شزرا مینک ضرف رگا یتح اما

 کی ›يروآراب‹ دننام( رگراک کی يروآراب هک دش روآدای دیاب لاحنیا اب ،دشاب

 اب سوکعم ياهطبار رد یتح هک دناتوافتم ًالماک زیچ ود ،نآ شزرا و )نیشام

 ِیفنم هشیمه درادیمرب هنیزه نیشام کی هک یشزرا ›رادقم‹ .دنراد رارق رگیدکی

 .تسا نآ ِيروآراب



311 
 

 کی راک هک تسا دلوم ردقنامه راکتمدخ کی راک رگا :دننکیم ضارتعا هناهوبذم«

 زادناسپ ارچ تسین مهف لباق سپ ،روتکافونام رگراک کی راک و يزرواشک رگراک

 ترابع يراک نینچ هکارچ ،دسر فرصمهب اهنآ ظفح يارب دیابن روشک کی یمومع

 نیا .تسا نآ شزرا موادم شیازفا يانعمهب هکلب ،تسین زادناسپ نیا ِندادرده زا

 هک تسا نیا شضرفشیپ اریز ،تسا يرهاظ یهاگن طقف شرگن يهویش

 يدام ءایشا دیلوت رد وا رثؤم يراکمه زا یشان راک ره ندوبشخبرمث

 ًالماک لانمولام و دیلوت و تسا تورث يهدنزاس يدام دیلوت ،تسا
 یجنایم هب طقف يدیلوت ره هک دوشیم شومارف اجنیا رد .دنانامه و یکی

 نیا و دوشیم لدب تورث هب 1ناگدننکفرصمِ فرصم رثؤم یهارمه و

 تورث لیکشت دجوم دناوتیم دیلوت یعافترا هچ ات دنکیم نییعت هک تسا هلدابم

 دیلوت رد میقتسمریغ ای میقتسم روطهب اهراک يهمه هک :میروآ رطاخهب رگا .دشاب
 یمهس ،راک ره شزرا تیبثت قیرط زا هلدابم هک ،دننکیم افیا شقن روشک کی لک

 يارب ار یشزرا فرصم هک ،تسا هتشاد دیلوت رد يراک ره هک دنکیم نییعت ار

 ای دازام هکنیا و تسا هتشاذگ هلدابم رایتخا رد دیلوت هک دنکیم ققحتم دیلوت
 ،دنکیم نییعت ار اهتلم رقف ای تورث فقس ،فرصم هب فطع رد دیلوت ِيرسک

 يوزنم ار يراک ره هک تسا مجسنمان و هناریگیپان هچ هک تفای میهاوخرد هاگنآ

 يدام دیلوت رد رثؤم يراکمه ساسارب ار شایشخبرمث و يروآهرهب و مینک

 تسا يزیچ هناگی هک یفرصم |VIII-364| تیاعر نودب مهنآ ،میجنسب

                                                             
 قیرط زا هک ياهلدابم شزرا تبسن هب يراکره« دسیونیم دعب يهحفص کی کناوج نیمه ،ورنیمه زا و{  1
 شزرا هک یسایقم رد هن ،دنکیم دیلوت تورث راک( »دنکیم دیلوت تورث ،دوشیم نییعت اضاقت و هضرع
 هکلب ،دنکیم دیلوت هچنآ سایقم رد هن ینعی ،تسه ياهلدابم شزرا هک ینازیم هب هکلب ،دنکیم دیلوت ياهلدابم
 ِندشنفرصم و زادناسپ قیرط زا طقف راک ره شزرا و« )درادیمرب هنیزه هک یغلبم نازیم هب
 يرای هیامرس تشابنا هب ،دنک دوخ بیصن ›یعامتجا‹ لوصحم لک زا تسا قحم شزرا نیا هک یتالوصحم
 )MEW تساریو سیوناپ( }».دناسریم
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 دوجو تسناوتیمن تورث ،نآ نودب هک یشزرا ،دنکیم اطعِا شزرا نآ هب هک

 )295 ،294 ص ،اجنامه( ».دشاب هتشاد

 ،دنادیم زاجم ار فرصم يارو دیلوت دازام هب تورث ِیگتسباو وسکی زا کناوج نیا

 هک يراکتمدخ نیاربانب و .دوشیم لئاق فرصم يارب ار شزرا هناگی رگید يوس زا

 هک دراد يرگزرب ِربارب ود یمهس شزرا ِدیلوت رد ،دنکیم فرصم کنارف 1000

 .دنکیم فرصم کنارف 500

 تورث لیکشت رد میقتسم روطهب دلومان ياهراک نیا هک دنکیم فارتعا تسخن وا

 یعس سپس .تسین نیا زا شیب يزیچ یعدم مه تیمسا .دننکیمن تکرش يدام

 تورث ›دلوم ياهراک‹ دننام تسرد دلومان ياهراک ،سکعرب هک دنک تباث دنکیم

 .دننکیمن يراک نینچ ،وا تسخن فارتعا هب انب هکیلاح رد ،دننکیم دیلوت يدام

 ار لیناگ دیکأت‹ وسکی زا ،تیمسا .آ هیلع یحطس ياهلدج نیا يهمه رد

 يدامریغ دیلوت هیجوت شالت رگید يوس زا ،يدام دیلوت يالاو هاگیاج ›رب مینیبیم

 يهدنراد هکنیا .يدام دیلوت هباثمهب ــ ناراکتمدخ دروم دننام ،دیلوت نادقف یتح ــ

 دنک اهیکاروخشوخ ای اههقوشعم ،ناراکتمدخ جرخ ار دمآرد نیا صلاخ دمآرد

 دیاب ناراکتمدخ دازام هک تسا مهوت نیا کحضم اما .تسا هیوسلایلع ًالماک

 شزرا هکنآیب ،دوش فرصم دلوم نارگراک ِدوخ يوس زا دناوتیمن اما ،دوش فرصم

 دوجو دلومان ِناگدننکفرصم دوجو ترورض زین سوتلام دزن .دوش مارح لوصحم

 دارفا تسد رد دازام هک مادام ،تسا دوجوم زین یعقاو روطهب هک یترورض ،دراد

 .دشاب اسآنت
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 .صلاخ دمآرد يهرابرد ودراکیر و لیناگ ـ 8[

 ؛دلوم تیعمج شهاک زا لیناگ يرادفرط

 ]روآراب ياهورین دشر و هیامرس تشابنا زا ودراکیر يرادفرط

 

|VIII-364| هک یباتک( »یسایس داصتقا يهیرظن« ناونع ریز یباتک رد لیناگ 

 حرطم و يزادرپزاب ار ودراکیر زا ياهیرظن هک تسا یعدم ،)تسا هتخانشان نم يارب

 هتسباو صلاخ لوصحم هب تورث دیوگیم هک تسا ياهیرظن نیا 1 .تسا هدرک

 ،نیا( .تنار و دوس نازیم هب تسا هتسباو ینعی ،صلاخان لوصحم هب هن و تسا

 وا هب ارنآ ،لیناگ يوس زا هیرظن نیا نایب يهویش اما ،تسین لیناگ عارتخا ًاعطق

 )دنکیم صتخم

 ،دنکیم هضرع یفاضا یلوصحم رد ار دوخ )دراد یعقاو يدوجو هک( یفاضا شزرا

 ،دنکیم نیزگیاج ار شاهیلوا رصانع طقف هک تسا لوصحم زا یمجح رب دازام هک

 رگا ــ و دوشیم لیوحت شدیلوت ياههنیزه هب هک يرادقم رب دازام ینعی

 يارب هتخیرشیپ يهیامرس اب ــ مینزب عمج مه اب ار ریغتم و تباث ياههیامرس

 هن ،تسا دازام ›دیلوت‹ ،هنارادهیامرس دیلوت زا فده .تسا ربارب ساسا رد دیلوت

 هباثمهب‹ هک ،لوصحم بلاق رد نآ زرامه نیاربانب و رگراک مزال راک نامز .لوصحم

 .دنکیم دیلوت دازام راک هک تسا مزال یمادام طقف دوشیم تخادرپ رگراک هب ›دزم

 .تسا دلومان رادهیامرس يارب راک نامز نیا ،تروصنیاریغ رد

                                                             
 باتک .تسا هدمآ 213 ص ،1821 سیراپ ،»یسایس داصتقا ماظن« شرثا لوا دلج رد لیناگ ياعدا نیا  1
 لوصا نوماریپ« ،ودراکیر رثا زا شیپ لاس ود ،1815 لاس رد »یسایس داصتقا يهیرظن« ناونع ریز لیناگ
 )]70[ ،آ ـ م(  .دش رشتنم »تایلام و ،یسایس داصتقا
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: یفاضا شزرا خرن برضلصاح اب تسا ربارب یفاضا شزرا
 رامُش رد ،;

 لومرف‹ نیاربانب .nً الثم ،راک هب لوغشم نارگراک رامُش ای نامزمه ياهراکهنازور

 دناوتیم یفاضا شزرا نیا هجیتن رد .;: = x n  M›:زا تسا ترابع یفاضاشزرا

:  x nًالثم ،دبای شهاک ای شیازفا فعاضم يوحنهب
;
!

;:! = 2M اب تسا يواسم   

x n. اجنیا رد M تسا هدش رباربود |VIII-365|، یفاضا شزرا‹ خرن اریز‹ 

: نوچ ،تسا هدش رباربود
;
!

:! اب يواسم 
 زا .تسا;:  زا رتشیب رباربکی و تسا ;

:  x 2n رگید يوس
 اب ربارب دناوتیم مه ;

!:.=
 ای ،V .دشاب 2M = ینعی ،;

 نارگراک رامُش رد برض اهراکهنازور کت کت تمیق اب تسا ربارب ،ریغتم يهیامرس

 1 اهنآ زا کیره هک دناهدش هتفرگ راکهب رگراک 800 رگا ً،الثم .هدشهتفرگراکهب

 اجنیا رد ؛تسا V = دنوپ 800 = دنوپ 1 × 800 نیاربانب ،درادیمرب هنیزه دنوپ

800 = n 20 = یفاضا شزرا خرن ،دشاب 160 = یفاضا شزرا رگا کنیا .تسا 

%# = (# = دصرد
$+ = #%+

$++ = #%+
	 دنوپ  × 800 = یفاضا شزرا ِدوخ اما .تسا ++$×#

#%+
	 دنوپ #×$++	
دنوپ × n = ینعی   ?

دنوپ  .تسا =×#

 ندنامتباث ضرف اب هک دوش رتگرزب قیرطنیا زا دناوتیم طقف یفاضا شزرا نیا

 نامز ،يروآراب ندنامتباث ضرف اب ای ،دشاب هدش رتگرزب يروآراب ،راک نامز لوط

 .دشاب هدش رتینالوط راک

;: = x 2n x n = :; 2M :تسا نیا هدننکنییعت يهلئسم ،اما
!

. 
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 راک اما ،دشاب n ]طقف[ 2n ياجبً الثم ،دبای شهاک فصن هب نارگراک رامُش رگا

 هدش ،دوب رتشیپ هچنآ زا رتشیب ربارب 2 اهنآ يوس زا ]هدشماجنا[ هنازور دازام

 .دنامیم ياجرب )یفاضا شزرا لک عمج ینعی( یفاضا شزرا ›رادقم‹ نیمه ،دشاب

 مجح لک تسخن :دنکیمن يرییغت زیچ ود رادقم طیارش نیا تحت نیاربانب

 زیچ ود اما .صلاخ لوصحم ای دازام لوصحم لک مجح مود .هدشدیلوت تالوصحم

 راک دزم هب هک هیامرس نادرگ شخب ای ریغتم يهیامرس تسخن :تسا هدرک رییغت

 تباث يهیامرس زا یشخب نیاربانب .تسا هتفای شهاک فصن هب ،دباییم صیصخت

 داوم زا مجح نامه اریز ،تسا هدنام یقاب رییغت نودب تسا ماخ داوم زا بکرم هک

 يور هک ینارگراک دادعت دنچره ،تسا هدرکن يرییغت ،دوب راک يهیامً البق هک ماخ

 هک ›تباث يهیامرس زا‹ یشخب ،سکعرب .تسا نیشیپ تلاح فصن ،دننکیم راک نآ

 .تسا هدش رتشیب ،تسا راوتسا يهیامرس زا بکرم

 الاح ،دوب )دنوپ 1 رگراک ره( دنوپ 300 = راک دزم هب هتفایصیصخت يهیامرس رگا

 ،دوب دنوپ 310 = ماخ داوم هب هتفایصیصخت يهیامرس رگا .تسا دنوپ 150 =

 الاح ،دوبیم هیامرس يهیقب ربارب 4 تالآنیشام شزرا رگا .تسا دنوپ 310 = الاح

 مهس ،دندشیم کلهتسم لاس 01 رد تالآنیشام رگا ینعی 1 .تسا 1600 =

 میهاوخیم ام .دوبیم دنوپ 160 = هنالاس تالوصحم رد هدشفرصِ تالآنیشام

 زا‹ *# طقف ینعی ،دنوپ 40 ًالبق راک رازبا هب هتفایصیصخت يهیامرس هک مینک ضرف

 .تسا هدوب ›دنوپ 160

                                                             
 ــ تسا هیامرس يهیقب ربارب راهچ شرادقم هک ضرفشیپ نیا اب ــ نیشام شزرا ،رتقیقد ترابعهب  1
 تساررس ددع زا هبساحم یگداس يارب سکرام .دشاب دنوپ 1840 ــ )150 + 310( دنوپ 460 = تسیابیم

 )]71[ ،آ ـ م( .تسا هدرک هدافتسا دنوپ 1600
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 :تسا ریز حرشهب ام باسح ،ساسا نیا رب

 داوم تالآنیشام 

 ماخ

 ِدزم

 راک

 لک دوس خرن یفاضاشزرا عومجم

 لوصحم

 يهیامرس

 یمیدق
# دصرد50 ای 150 650 300 310 40

 800 دصرد 23"#

 يهیامرس

 هزات
% دصرد100 ای 150 620 150 310 160

 770 دصرد #24"

 ؛تسا هتفای شهاک لک يهیامرس اریز ،هتفای شیازفا دوس خرن تلاح نیا رد

 و شهاک 150 نازیم هب راکِ دزم هب هتفایصیصخت يهیامرس رگید ترابعهب

 ینعی ،]تسا هتفای شیازفا[ 120 ]نازیم هب[ طقف راوتسا يهیامرس شزرا عومجم

 .تسا هتشذگ زا رتمک دنوپ 30 ًاعومجم

 ،دنوش هتسب راکهب هتشذگ يهویش نامه هب هرابود هدنامیقاب دنوپ 30 رگا کنیا

#" ینعی
 ،ماخ داوم رد )!# ای( لک زا !%

#%
(# و تالآنیشام رد !%

 هاگنآ ،راک ِدزمتسد رد !%

 :میراد

 یفاضا شزرا راک ِدزم ماخ داوم تالآنیشام

 14 ،دنوپ 7

 سنپ 6 و گنیلیش

 5 ،دنوپ 7 دنوپ 15

 سنپ 6 و گنیلیش

 5 ،دنوپ 7

 سنپ 6 و گنیلیش

 :لماک روطهب الاح 

 دوس ›خرن‹ یفاضاشزرا راک ِدزم ماخ داوم تالآنیشام 
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 يهیامرس

 هزات

 ،دنوپ167 

 گنیلیش 14

 سنپ 6 و

325 

 دنوپ

 ،دنوپ 157

 گنیلیش 5

 سنپ 6 و

 ،دنوپ 157

 و گنیلیش 5

 سنپ 6

%
"#24 

 دصرد

 لک .هتشذگ دننام ،دنوپ 650 :هتفایصیصخت يهیامرس لک عومجم 

 .سنپ 6 و گنیلیش 5 ،]دنوپ[ 807 لوصحم

 هدنام تباث هتفایصیصخت يهیامرس لک شزرا ،هتفای شیازفا لوصحم لک شزرا

 يرادقم اریز ،تسا هتفای شیازفا لوصحم لک مجح هکلب ،شزرا طقف هن و ؛تسا

 .تسا هتفر راکهب لوصحم رد يرتشیب ماخ داوم دنوپ 15 اب لداعم

|VIII-366| »یکتم وزاب روز رب طقف زین شراک و درادن تالآنیشام هکيروشک 

 رد‹ .دننکیم فرصم ار ناشتالوصحم يهمه ًابیرقت نآ رد نکراک تاقبط ،تسا

 ،راک میسقت قیرط زا ار دوخ ،دنکیم تفرشیپ تعنص هک ینازیم نامههب ›روشک نیا

 شهاک دیلوت ياههنیزه ،دشخبیم لماکت تالآنیشام عارتخا ،نارگراک تراهم

 نارگراک هب يرتشیب تالوصحم ندروآتسدهب يارب ،رگید نخس هب ای ،دنباییم

 .)212 ،211 ص ،لوا دلج ،اجنامه( ».دراد زاین يرتمک

 ياههنیزه دوشیم رتدلوم تعنص هک نازیم نامههب هک تسانعم نادب نخس نیا

 نیا هب هک یلوصحم اب بسانت رد ،نیاربانب .دباییم شهاک دزمراک ›يارب‹ دیلوت

 راک هب نارگراک زا يرتكدنا رامُش ،دسریم نارگراک هب نآ زا يرتمک مهس بیترت

 .دنوشیم هتشامگ
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 10 هب دوخ شاعم لئاسو دیلوت يارب تالآنیشام نودب رگراک کی هکیلاح رد

 اب( هاگنآ ،تعاس 6 هب طقف تالآنیشام زا هدافتسا اب یلو ،دراد زاین ›راک‹ تعاس

 ار ›تعاس‹ 2 ،دوخ يارب ار تعاس 10 تسخن تلاح رد )هتعاس 12 يراکهنازور

 شا%# ،هتعاس 12 ›شزرا رادقم اب‹ لک لوصحم زا و دنکیم راک رادهیامرس يارب

 رگراک 10 يارب یلوصحم رگراک 10 تسخن تلاح رد .دوشیم رادهیامرس بیصن

 120 شزرا زا .رادهیامرس يارب ›تعاس‹ 20 و دننکیم دیلوت )تعاس 100 =(

 يارب یلوصحم رگراک 5 مود تلاح رد .دوشیم رادهیامرس بیصن %#  = 20 ›هتعاس‹

 نیا رد .دننکیم دیلوت تعاس 30 = رادهیامرس يارب و )تعاس 30 =( رگراک 5

 تلاح زا رتشیب ربارب 3 ای ،شا!# ینعی ،تعاس 30 ،تعاس 60 زا رادهیامرس تلاح

 شیازفا "# نازیم هب ،30 هب 20 زا زین دازام شزرا لک و .دروآیم تسدهب تسخن

 120 زا %# فرصت زا رتشیب "# ،منک فرصت ار شا!# ،زور 60 زا نم رگا .دباییم

 .تسا زور

 زا رتگرزب زین تیمک ظاحلهب ،دوشیم رادهیامرس بیصن هک لوصحم لک !# ،هوالعب

 10 اب ًالبق هک دننکیم دیلوت یلوصحم رادقم تعاس 6 الاح اریز .تسا یلبق تلاح

+## ]لبق اب سایق رد[ لوصحم ره ،دشیم دیلوت تعاس
 .تسا رتشیب 1"! = 1%* ای %

 دیلوت رگراک‹ 10 ً]البق[ ›هک دنلوصحم ردقنامه لماش‹ دازام ِتعاس 30 نیاربانب

 .5×10 البق هک ردقنامه 5×6 ینعی ؛›دندرکیم
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 دوخ رگا( دازام لوصحم و هتفای شیازفا رادهیامرس يارب دازام شزرا بیترت نیا هب

 فرصم هب ›هلدابم نودب‹ دوجوم لکش رد وا ِدوخ هک رادقم نآ ای ،دنک شفرصم

 لک رادقم هکنآیب ،دبای شیازفا دناوتیم دازام شزرا یتح تلاح نیا رد .زین )دناسرب

 رگراک هک تسانعم نیا هب دازام شزرا شیازفا اریز .دشاب هتفای شیازفا لوصحم

 نیاربانب و دنک دیلوت ار ششاعم لئاسو هتشذگ زا يرتهاتوک نامز رد تسا رداق

 يرتمک راک نامز فرعم و دباییم شهاک وا يوس زا هدشفرصم ياهالاک شزرا

 ،تعاس 6 = ًالثم ،نیعم یشزرا ›رادقم‹ هک تسانعم نیا هب هجیتن رد و تسا

 .تسا هتشذگ اب سایق رد یفرصم ياهشزرا زا يرتگرزب تیمک يهدننایامنزاب

 نیا اما ،درکیم تفایرد هتشذگ رد هک دنکیم تفایرد لوصحم رادقم نامه رگراک

 نآ شزرا هکنانچمه ،دهدیم لیکشت ار لوصحم لک زا يرتکچوک مهس ،رادقم

 نتفاینشیازفا دنچره .تسا راکهنازور يهرمث زا يرتکچوک شخب يهدننکنایب

 هن و میقتسم روطهب هن ناشلوصحم هک تعنص زا ییاههخاش رد روآراب ياهورین

 ياهجیتن نینچ دناوتیم ،دنوشیم دراو رگراک فرصم لئاسو لیکشت رد میقتسمریغ

 تبسن رب يریثأت اههخاش نیا رد هتفایشهاک ای شیازفا ِيروآراب اریز ،دشاب هتشاد

 هک‹ تعنص زا ییاههخاش يارب هجیتن ،سکعرب اما ،درادن دازام راک و مزال راک نیب

 ِدوخ زا يروآراب رد رییغت نیا دنچره ،تسا دننامه ›دننکیم دیلوت یتالوصحم نینچ

 ینازیم نامههبً اقیقد ناشتالوصحم یبسن شزرا .تسا هتفرگن ءاشنم اههخاش نیا

 اهنآِ دوخ يروآراب هکنیا اب( دوریم الاب ،هتفای شهاک رگید ياهالاک ›شزرا‹ هک

 نیا زا يرتمک ِیموسقم مهس نازیم نامههب ،رگید ترابعهب ؛)تسا هدرکن يرییغت

 ،تسا هتفای تیدام اهنآ رد هک رگراک راک نامز زا يرتمک مهس ای ،تالوصحم

 شزرا ،نیاربانب .درکیم ًالبق هک دنکیم رگراک بیصن شاعم لئاسو رادقم نامه

 .دباییم شیازفا رگید ياههخاش دننام تسرد زین راک ياههخاش نیا رد دازام
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 الاح دنیوگیم ؟دوشیم هچ دناهداد تسد زا ار ناشراک هک يرگراک 5 نآ فیلکت اما

 ار هدشجارخا رگراک 5 نآ ›دزم‹ هک ياهیامرس نامه ،تسا هدش دازآ زین ياهیامرس

 رد و( دنتفرگیم ›دزم‹ تعاس 10 مادکره هک ینارگراک نامه ،درکیم نیمأت

 نآ اب ًالبق هک ،تعاس 50 هتفرمهیور ینعی ،)دندرکیم راک تعاس 12 شیازِا

 ،تسا هدرک طوقس تعاس 46 هب ،]الاح[ و تخادرپ ار رگراک 5 دزمراک دشیم

+( = 8"# دوشیم
 ،هیامرس ــ راک ]تعاس[ 50 ــ ِندشدازآ اب .تخادرپ ار راکهنازور %

 نارگراک زا ناشدادعت هک دنیآرد لاغتشا هب يرتشیب نارگراک دنناوتیم کنیا

 .تسا رتشیب ]هدش[جارخا

 .تسا هدشن دازآ ياهیامرس ،راک تعاس 50 نیا لک زا هک تسا نیا اما تقیقح

 هک يوحنهب ،دشاب هدش رتنازرا نازیم نامههب ماخ داوم هکنآ ضرفهب یتح ،اریز

 رد ینعی ،درک راک يهیامتسد راک نامز نامه رد ار نآ زا يرتشیب رادقم ناوتب

 5 يهدننکفذح يهخاش‹ نازیم نامههب يروآراب شیازفا زین دیلوت يهخاش نیا

 .داد صاصتخا دیدج تالآنیشام هب مه ياهیامرس دیاب ناکامک ،تسا هدوب ›رگراک

 هاگنآ ،درادرب هنیزه راک تعاس 50 ًاقیقد ›لماع ود نیا عومجم‹ ضرف رب انب رگا

 اریز .دناهدش جارخا هک دروآرد لاغتشا هب ار رگراک دادعت نامه ناوتیمن يورچیه هب

 شزرا رد اما .دندوب هتفای صیصخت ،رگراک 5 هب ،دزمراک هب ًالبق راک تعاس 50 نیا

ِ راک نامز مه ینعی ،دزمراک مه و دوس مه ،راک تعاس 50 اب لداعم ،نیشام

 رد تباث يهیامرس ،هوالعب .تسا هدیجنگ هدشتخادرپ ِراک نامز مه و هدشنتخادرپ

 هدش هتخاس يزاسنیشام نارگراک يوس زا نیشام نیا .دوشیم دراو نیشام شزرا

 زا رتمک ناشدادعت هک ینارگراک ،]دناهتخاس ار هزات نیشام هکیناسک ینعی[ تسا
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 دنتسین ینارگراک |VIII-367 |نامه اهنیا اما ،تسا هدشجارخا نارگراک دادعت
 رد يزاسنیشام تعنص رد نارگراک يارب رتگرزب ياضاقت .دناهدش جارخا هک

 يرتگرزب شخب اما ،دشاب هتشاد ریثات نارگراک یتآ عیزوت رب دناوتیم تلاح نیرتهب

 هخاش نیا ِدوخ هب هک ،هتشذگ زا رتگرزب یشخب ،راک رد هدشدراو ›يهزات‹ لسن زا

 هنالاس ياضاقت شیازفا هوالعب .درادن هدشجارخا ›نارگراک‹ رب يریثأت .دروآیم يور

 .تسین ربارب تالآنیشام هب هتفایصیصخت يهزات يهیامرس اب نارگراک نیا يارب

 ›نیشام هب زاین‹ هک یتباث ياضاقت نیاربانب .دنکیم رمع لاس 10 ًالثم نیشام

#  اب تسا ربارب هنالاس ،دروآیم دوجوهب
# نیا رب .نآ رد هدیجنگ دزم +#

 راک دیاب +#

 روطهب و نغور و لاغذ يهنازور فرصم و لاس 10 فرظ تاریمعت يارب يرورض

 اب ربارب دوخ يهبونهب دیاش هتفرمهیور هک ییاههنیزه ؛دوزفا زین ار یکمک داوم یلک
!
 .دنشاب +#

 راک تعاس 10 يهدننایامنزاب هاگنآ ،دوبیم تعاس 60 = هدشدازآ يهیامرس رگا{

 دزمراک جرخ تعاس 60 نیا ًالبق رگا ،ینعی .دوب مزال راک تعاس 50 طقف و دازام

 ›رگراک‹ 5 لاغتشا هب رداق طقف نونکا ،دروآیمرد لاغتشا هب ار رگراک 6 و دشیم

 }.تسا

 هب تعنص زا صاخ يهخاش کی رد يروآراب شیازفا هک هیامرس و راک ندشدازآ{

 نیا ،ینعی .دراد هدنیآ يوسهب ور طقف هراومه ،تسا نآ بجوم تالآنیشام یجنایم

 يور ›دیلوت هب‹ هک راک زا ياهزات يهدوت و ،هتفایشیازفا رادقم

 نارگراک نادنزرف بیصن دیاش راک نیا ؛دوشیم عیزوت رگید يوحنهب ،دروآیم
 يهمه رد ینالوط ینامزتدم يارب اهنآِ دوخ .اهنآِ دوخ هن اما ؛دوشب هدشجارخا
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 نیرتبولطمان تحت ار ناشراک دنریزگان اریز ،دنوشیم هابت دوخ راک ياههخاش

 مزال ًاعامتجا راک نامز زا رتگرزب ناشمزال راک نامز هکییاج ،دنهد همادا طیارش

 ادیپ یلغش راکوبسک زا ییاههخاش رد ای دنوشیم یتسدگنت و رقف راچد ،تسا

 }.دراد زاین راک زا يرتتسپ عون تسبراک هب هک دننکیم

 روشک ياهدمآرد جرخ هب )هتسشنزاب کی( رادهیامرس کی دننام تسدیهت درف کی{

 نیاربانب و دوشیمن لوصحم دیلوت ياههنیزه دراو ›وا یگدنز جرخ‹ .دنکیم یگدنز

 نادنز رد هک يراکتیانج .تسا ياهلدابم شزرا کی يهدنیامن لیناگ ياقآ رظن قبط

 ›لیناگ ياقآ رظنهب انب‹ .دراد ار عضو نیمه ،دوشیم نیمأت اجنآ رد ششاعم و تسا

 رامُش رد ،هریغ و تلود ناریگببجاوم لثم ،»دلومان نارگراک« زا یگرزب شخب

 }.ماقمالاو ناتسدیهت اما ،دناناتسدیهت

 رگا هک تسا هدیسر اجنآ هب راک ،تعنص رد يروآراب ›شیازفا‹ رثا رد مینک ضرف{

 طقف دادعت نیا الاح ،دنتشاد تکرش يدام دیلوت رد میقتسم روطهب تیعمج "! ًالبق
#
" 

 الاح ،دندرکیم نیمأت ار "" شاعم لئاسو ›تیعمج‹ "! رتشیپ .تسا تیعمج
#
" 

 دمآرد اب زیامت رد( صلاخ دمآرد رتشیپ .›دننکیم نیمأت‹ ار "" ›شاعم تیعمج‹

 الاح ،دوب "# )نارگراک
!
 زا "# هب تلم کنیا ،]یتاقبط[ لباقت زا رظنفرص .تسا "

 رگا .تشاد زاین شا"! هب رتشیپ هکیلاح رد ،تسا دنمزاین میقتسم دیلوت يارب شتقو

 يرتشیب نامز "! مدرم يهمه هاگنآ ،مینک میسقت تخاونکی يوحنهب ار نامز نیا

 زیچ همه هنارادهیامرس دیلوت رد اما .دنراد رایتخارد ییاسآنت و دلومان راک يارب

 رما نیا نمضتم ام ضورفم طرش اما .تسا ضقانتم و دوشیم رادیدپ ضقانتم

 ،دنک دشر "" رگا اریز .دنامب دکار و تباث تیعمج رامُش هک تسین
#
 ؛دنکیم دشر مه "



323 
 

 راک رد دنناوتیم دارفا زا يرتگرزب رایسب رامُش هراومه ،مجح ظاحلهب ،نیاربانب
 ناکامک ،تیعمج لک اب بسانت رد ینعی ،یبسن روطهب اما .دنشاب هتشاد لاغتشا دلوم

 کنیا ار "! نیا زا یشخب .هتشذگ زا رتمک ینعی ،دنامیم یقاب دصرد 50 نامه

 لیلدهب هک( دلومان نارگراک ار شرگید شخب و دنزاسیم تنار و دوس نابحاص

 دوس نابحاص هب دلومان نارگراک نیا .)دننکیم تفایرد يزیچان دزم زین اهنآ ،تباقر

 بلاق رد يزرامه نآ يازِا رد و دننک جرخ ار ناشدمآرد هک دنهدیم لاجم تنار و

 ار یتامدخ ،تسایس يهزوح ِدلومان نارگراک دننام ای ،دنراذگیم ناشرایتخارد تامدخ

 ،ناراکتمدخ لیخ يانثتسا هب ــ هک درک ضرف ناوتیم .دننکیم لیمحت اهنآ هب

 ،نارتهم ،اههقوشعم ًالثم ،نارگید و هیاپنود نادنمراک ،اهسیلپ ،ناناولم ،نازابرس

 دلومان نارگراک زا يرتالاب تالیصحت دلومان نارگراک نیا ــ نازابهدبعش و اهکقلد

 ،نیئاپ ياهدزمتسد اب نادنمرنه رامُش رگید ترابعهب ،دنشاب هتشاد هتشذگ

 هتفای شیازفا زین هریغ و نافشاک ،نایبرم ،ناروشناد ،ناکشزپ ،الکو ،نارگاینخ

 .دشاب

 هتفای شیازفا زین تراجت يهزوح هب قلعتم طساو دارفا زین دلوم يهقبط نورد رد

 ؛زین رئاخذ و نداعم و نهآهار ،يزاسنیشام رد راکهب لوغشم دارفا نیب رد اما ؛دندوب

 ،ییایمیش داوم و دنلوغشم يرادماد راک هب يزرواشک رد هک ینارگراک نینچمه

 هیلوا داوم هک ینازرواشک ،اهنیا رب هوالع .دننکیم دیلوت ار دوک يارب هریغ و یندعم

 و ؛دننکیم دیلوت ار شاعم مزاول هک اهنآ اب بسانت رد ،دننکیم تشک تعنص يارب

 يارب ییاذغ داوم هک اهنآ اب بسانت رد دننکیم دیلوت ار تاناویح يهفولع هک اهنآ

 مجح دنک دشر تباث يهیامرس رگا نیاربانب .دننکیم دیلوت اهناسنا

 .درک دهاوخ دشر ،دراد لاغتشا دیلوتزاب نیا هب هک زین يراک لک یبسن
 رامُش دنچره ،دنکیم دیلوت شاعم لئاسو ًامیقتسم هک یشخب نآ ،همهنیا اب

 زا يرتشیب لوصحم |VIII-368| ،تسا هتفای شهاک نآ رد ناگدننکدیلوت
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 ،درفنم يهیامرس رد هک هنوگنامه .تسا رتدلوم شراک .دنکیم دیلوت هتشذگ

 دزم هب شخب شهاک هباثمهب تباث شخب اب بسانت رد هیامرس ریغتم شخب شهاک

 رد ــ هیامرس مجح لک يارب دیاب ،دوشیم رادیدپ هیامرس يهتفایصیصخت

 شخب یبسن روطهب هک دنک هولج نینچ هدیدپ نیا ــ لوصحم نامه دیلوتزاب

 هب ات دشاب هدوب لوغشم دیلوت لئاسو دیلوتزاب هب هدشلامعِا راک مجح زا يرتگرزب

 لقنولمح ،یطابترا لئاسو لماش( تالآنیشام دیلوتزاب ینعی ،تالوصحم ِدوخ دیلوت

 اههمست( )ریق ،هریغ و نغور( )،زاگ( )هریغ و لاغذ لثم( یکمک داوم ،)اهنامتخاس و

 نارگراک رامُش .دنزاسیم ار یتعنص تالوصحم ماخ داوم هک یناهایگ و )هریغ و

 .تفای دهاوخ شهاک یبسن روطهب روتکافونام نارگراک اب هسیاقم رد يزرواشک

 دمآرد اریز ،دباییم شیازفا یلمجت ياهالاک يهدنزاس نارگراک رامُش ماجنارس

 }.دنکیم فرصم ار يرتشیب یلمجت تالوصحم ،هتفایشیازفا

 .دوس مود ،دزمراک تسخن ،دوشیم لیوحت و هیزجت دمآرد هب ریغتم يهیامرس{

 تباث يهیامرس هاگنآ ،دریگب رارق هجوت دروم دمآرد اب لباقت رد هیامرس رگا نیاربانب

 هب هک دوشیم رادیدپ لوصحم لک زا یشخب هباثمهب ،یقیقح يهیامرس هباثمهب
 يدرف روطهب یسک هکنآیب ،دوشیم دراو دیلوت ياههنیزه رد و دراد قلعت دیلوت

 لماک روطهب شخب نیا ءاشنم .)راک تاناویح يانثتسا هب هتبلا( دشاب هدرک شفرصم

 ءاشنم کی دناوتیمن زگره ییاهن لیلحت رد نیاربانب .دشاب دزمراک و دوس دناوتیم

 هباثمهب ار دیلوت رازبا ِدوخ هک يراک اما ،تسا راک لوصحم شخب نیا ؛دشاب هتشاد

 اما .›دراد دوخ‹ نامکوریت اب یشحو ناسنا ›هک ياهطبار‹ دننام ،دنکیم یقلت دمآرد

 هکنیا زا رگید ،تفای یسیدرگد تباث يهیامرس هب هکنآ ضحمهب ،شخب نیا

 ،دنک لیوحت و هیزجت دوس ای دزمراک هب ار دوخ ینعی ،دشاب لوصحم زا یئزج

 زا یئزج .تسا دوس و دزمراک ندمآمهارف بجوم شدیلوتزاب دنچره ،دنامیمزاب

 و هتشذگ راک نیا لوصحم يدعب لوصحم ره .دراد قلعت شخب نیا هب لوصحم
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 هک دبای موادت دناوتیم اجنآ ات طقف رضاح لاح راک .تسا رضاح لاح ِراک

 رد ار تباث يهیامرس دیاب .تسا دیلوت لک لوصحم زا یشخب يهدننایامنزاب

 ›رتعیرس‹ ،دوشیم رتدلوم هکینامز ،راک نیا .دنک نیزگیاج شایعقاو يهرکیپ

 ›رظنم زا ،سکعرب‹ ؛ششزرا نیزگیاج هن اما ،دوشیم لوصحم ِ›دوخ‹ نیزگیاج

 ،دوشیم رتدلومان هکینامز .دهدیم شهاک ار ›لوصحمکت‹ شزرا ،دیلوت دعبام

 هک لک لوصحم زا یموسقم مهس ،تلاح کی رد .دهدیم شیازفا ار ششزرا

 رد ،دوریم الاب مهس نیا مود تلاح رد ،دنکیم طوقس دوشیم هتشذگ راک بیصن

 }.رتدلومان مود تلاح رد ،دوشیم رتدلوم هدنز راک تلاح کی

 الاب مه ماخ داوم تلزنم ،دباییم لزنت تباث يهیامرس يهنیزه هک یطیارش تحت{

 اب ياهبنپ زا دحاو ینامز رد ار خن رادقم نامه ناوتب تسا نکممریغ ًالثم .دوریم

ً الماک اهدنامسپ گرزب ًاتبسن مجح لکشم اجنیا رد هزات ؛دیسیر دب ای بوخ تیفیک

 زین هریغ و رذب تیفیک نتفایتیمها هب فطع رد عضو .تسا هدش هتفرگ هدیدان

 }.تسا روطنیمه

 یشخب يرادهناخراک نآ رد هک میریگب رظنرد ار یبیکرت یتیعضو هنومن ناونعهب{
 رتشیپ هک یصلاخ لوصحم ای ،دنکیم دیلوت دوخ ار شانیشیپ تباث يهیامرس زا

 ،دشیم دراو يرگید ›دیلوت رهپس‹ هب دوخ دیلوت رهپس زا تباث يهیامرس هباثمهب

 ناشن هک روطنامه ــ هک ياهویش ؛دهدیم لکش مود ›دیلوت رهپس‹ هب دوخ کنیا

 :تسخن تلاح يارب هنومن .درب دهاوخ هار اهدوس زکرمت هب طقف لاحرهب ــ میداد

 لک هک ماگنمریب نارادندعم :مود تلاح يارب هنومن .یگدنفاب و یگدنسیر بیکرت
 نوگانوگ نارادهاگنب فرصت ردً البق هکيراک ،دنریگیم هدهعرب ار نهآ بوذ دنیآرف

 .دوب
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 :دهدیم همادا لیناگ

 يهمه هک مادام ،تسا هدشن يراج راک ياههخاش يهمه رد راک میسقت هک مادام«

 تسبراک و عارتخا ،دناهدیسرن لامک جوا هب شوکتخس و راکُرپ مدرم تاقبط

 و اههیامرس ندشيراج يانعم هب دناوتیم اهنت عیانص زا یشخب رد اهنیشام

 و راک رگید ياههخاش رد ،دناهدش دازآ اهنیشام تسبراک رثا رد هک ینارگراک

 راک ياههخاش يهمه رگا اما .دشاب رگید ياههخاش نیا رد اهنآ زا دیفم يهدافتسا

 هاگنآ ،دنشاب رادروخرب یفکم روطهب ،دنراد زاین نآ هب هک ینارگراک و هیامرس زا

 ار راک ›نامز‹ هک ياهزات نیشام ره و ›يروآنف رد‹ يدوبهب ره هک تسا نشور

 هک اجنآ زا و ؛دوشیم نکراک تیعمج شهاک بجوم ًاترورض ،دنکیم هاتوک

 رایتخا رد و ›دیآیم هفاضا‹ هک یشخب ،دهدیمن شهاک ار دیلوت اهنآ ندشدودحم

 ریثأت نیاربانب ؛نیمز تنار دشر ای دوشیم هیامرس دوس دشر بجوم ای ،دنامیم یقاب

 هک ،تسا يدزم رگراک تاقبط رد تیعمج شهاک اهنیشام يرورض و یعیبط

 یتاقبط نآ رد تیعمج شیازفا و ،دوشیم نیمأت صلاخان لوصحم هار زا ناشیگدنز

 .)212 ص ،اجنامه( ».دننکیم یگدنز صلاخ لوصحم هار زا هک تسا

|VIII-369| »زا یکی و روشک کی تیعمج بیکرت رد اهییاجباج 

 و تردق ،امن و وشن یقیقح تلع ،تعنص تفرشیپ يرورض ياهدمآیپ
 ،دوش مک هعماج نیئاپ تاقبط ياضعا رامُش هزادنا ره .تسا نردم ماوقا ندمت

 ،ینادان ،رارطضا يهلیسوهب هک دشاب ییاهرطخ نارگن تسا مزال رتمک هعماج

 .دننکیم شدیدهت ریذپانعاطقنا يوحنهب تخبدب تاقبط نیا تافارخ و يروابشوخ

 يرتشیب ناتسدورف هزادنا نامههب ،دبای شیازفا الاب تاقبط ياضعا رامُش هزادنا ره

 و درخ ،يرگنشور و تسا رتدنمتردق و رتدنمورین تلود ،دناتلود رایتخا دی رد

 .)213 ص ،اجنامه( ».دراد تیمکاح تیعمج لک رب يرتشیب ندمت
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 رد وا :دنکیم لیوحت و هیزجت دمآرد هب ار لوصحم لک شزرا ،ریز يهویشهب هِس{

 :دیوگیم 1ویسناتسنک يهمجرت اب ،ودراکیر باتک 26 لصف نوماریپ یتشاددای

 رد وا هک یلوصحم شزرا زا تسا بکرم یصوصخ درف کی صلاخ دمآرد«
 شیاهجرخ هک اجنآ زا اما .شجراخم ياهنم ... تسا هدرک افیا شقن شدیلوت

 لک شزرا ،تسا هدرک تخادرپ نارگید هب وا هک دنتسه يدمآرد زا یشخب

 روشک کی لک دمآرد .تسا هدوب دمآرد تخادرپ تمدخ رد لوصحم

 نیب هک شتالوصحم يهمه صلاخان شزرا ینعی ،صلاخان لوصحم زا تسا ترابع

 2 ».تسا هدش عیزوت ناگدننکدیلوت

 روشک کی لک دمآرد :دشیم نایب وحن نیا هب رگا ،دوبیم تسرد رخآ يهلمج

 صلاخان شزرا زا تسا ترابع ،ینعی ،صلاخان لوصحم زا یشخب زا تسا ترابع

 ینعی ،دنوشیم عیزوت ناگدننکدیلوت نیب دمآرد هباثمهب هک یتالوصحم يهمه

 لئاسو ،تعنص زا ياهخاش ره رد دیاب هک ،تالوصحم يهمه زا شخب نآ ياهنم

 .تسا دوخ یفان ،تسا هدرک نایب ار نآ هِس هک يوحنهب اما .دنک نیزگیاج ار دیلوت

 :دهدیم همادا هِس

 ،تسا هدوب شدیلوت دهاش هک یلاس لوط رد هلدابم نیدنچ زا سپ شزرا نیا«

 ؛دنامزاب ،دشاب روشک دمآرد هکنیا زا ناکامک هکنآیب ،دوشیم فرصم یمامتهب

 یتح و دراد یکنارف 20]000[ يهنالاس دمآرد هک یصوصخ يدرف دننام تسرد

 یکنارف 20.000 يدمآرد هکنیا زا دنکیم جرخ ار غلبم نیا لاس ره هکینامز

 ».تسین شیاهزادناسپ زا بکرم طقف وا دمآرد .دنامیمنزاب دشاب هتشاد

                                                             
1 Constancio 

 رب ،»تایلام و ،یسایس داصتقا لوصا نوماریپ« ودراکیر باتک 26 لصف نوماریپ هِس تشاددای زا سکرام  2
 )]72[ ،آ ـ م( .دنکیم درواتفگ ،لیناگ باتک ساسا
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 هراومه وا ياهزادناسپ دنچره ،تسین شیاهزادناسپ زا ترابع زگره شدمآرد

 هیامرس مه هنالاس دناوتیم روشک کی هکنیا تابثا يارب .دنتسه وا دمآرد زا بکرم

 هک دنکیم هسیاقم یصوصخ يدرف اب ار روشک هِس ،دنک فرصم ار شدمآرد مه و
 رگا .دنکیم فرصم ار شدمآرد طقف و دراذگیم یقاب هدروخنتسد ار شاهیامرس

 مه و یکنارف 200.000 يهیامرس مه لاسکی طقف یط رد یصوصخ درف نیا

 يارب زیچ چیه دعب لاس ،درکیم فرصم ار شایکنارف 20.000 دمآرد

 هجیتن رد و روشک کی يهیامرس لک رگا نیاربانب .تشادیمن رایتخارد ندرکفرصم

 هِس اب قح ،دشیم لیوحت و هیزجت اهدمآرد هب شتالوصحم صلاخان شزرا لک

 يهیامرس .دنکیم فرصم ار شایکنارف 20.000 دمآرد یصوصخ درف .دوبیم

 دارفا ياهدمآرد زا دوب بکرم ،دنکیمن فرصم وا هک ار شایکنارف 200.000

 نیا هب و دنکیم فرصم نآ زا ار دوخ مهس نانآ زا کیره هک رگید ِیصوصخ

 ماگنههب هیامرس نیا ایآ اما .تسا هدش فرصم هیامرس لک لاس نایاپ رد بیترت

 رکذلاقوف یصوصخ درف ؟دوشیمن نیزگیاج بیترت نیا هب و دیلوتزاب ،ندشفرصم

 يهیامرس وا اریز ،دنکیم دیلوتزاب ار شایکنارف 20.000 دمآرد هنالاس

 فرصم ار هیامرس نیا نارگید .تسا هدرکن فرصم ار شایکنارف 200.000

 }.دننک دیلوت دمآرد ات دنرادن ياهیامرس اهنآ نیاربانب .دناهدرک

 فرصم ار لوصحم نیا هک ییاهنآ و صلاخ لوصحم طقف« :دیوگیم لیناگ
 ،امن و وشن لحم ،دنزاسیم ار شتردق و )تلود تورث ینعی( شتورث ،دننکیم

 .)218 ص ،اجنامه( ».دنتسه شتمظع و ترهش

 زا ویسناتسنک يهمجرت زا 26 لصف يهرابرد هِس ياهتشاددای زا سپ لیناگ

 نویلیم 12 = يروشک ›تیعمج‹ رگا دیوگیم وا هک ییاجنآ ؛دنکیم لقن ودراکیر



329 
 

 يارب دلوم رگراک نویلیم 5 رگا ،دراد روشک نآ تورث يارب يرتشیب دوس ،دشاب

 تلاح رد .نویلیم 12 يارب دلوم رگراک نویلیم 7 ات دننک راک نویلیم 12 ›نیا‹

 نویلیم 7 نآ لِبِق زا هک يدازام لوصحم زا تسا ترابع صلاخ لوصحم تسخن

 5 دازام لوصحم کی زا رگید تلاح رد ،دننکیم یگدنز دنتسین دلوم هک يدارفا

 :دیازفایم هِس .›دننکیم یگدنز‹ نویلیم

 دندوب یعدم هک تسا مهدجیه نرق 1نانادداصتقا يهزومآ روآدای رایسب نیا«

 نارگراک يهقبط اریز ،دنتسین اهروشک تورث تمدخ رد يورچیه هب اهروتکافونام

-VIII| دننکیم زین فرصم ،دننکیم دیلوت شزرا هک هزادنا نامههب هک ،ریگبدزم

 ».دننکیمن ادا ،دننآ دیلوت هب هرهُش هک یصلاخ لوصحم رد یمهس چیه ،|370

 :)220 ،219 ص( دیازفایم لیناگ

 یتعنص يهقبط هکنیا رب ینبم ،نانادداصتقا ياعدا نیا نیب ياهطبار فشک«

 ،ودراکیر يهزومآ اب ،تسا هدرک دیلوت هک دنکیم فرصم شزرا ردقنامه

 ،درک هبساحم روشک کی دمآرد يهرمز رد ناوتیمن ار دزمتسد هکنیا رب لاد

 ».تسین ياهداس راک

 اجنیا رد نانادداصتقا ياطخ .دوشیمن هیضق لصا هجوتم زین اجنیا رد ]لینا[گ

 ناریگبدزمراک يهقبط هباثمهب طقف ار روتکافونام نارگراک اهنآ هک تسا هتفهن
 تسا نیا اهنآ ياطخ ،نیا رب نوزفا .تسا نیا ودراکیر اب اهنآ قرف .دننکیم یقلت

 .دناهدرک فرصم هک دننکیم دیلوت ار يزیچ نامه ناریگبدزمراک دندقتعم هک
 روتکافونام نارگراک هک تسا نیا دیوگیم نانیا هیلع یتسردهب ودراکیر هچنآ

                                                             
 .اجنیا ات همجرت عومجم رد ]22[ هرامش سیوناپ هب .کن  1
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 هک قیرطنیا زا ًاقیقد اما ،دننکیم دیلوت صلاخ لوصحم هک دنتسه یناسک

 ناشدزمتسد هکلب ،تسین ربارب ناشراک نامز اب ،ناشدزمتسد انامه ،ناشفرصم

 اهنآ ،ای ؛دنراد زاین دزمتسد نیا دیلوت يارب اهنآ هک تسا يراک نامز نآ اب ربارب

 ربارب ناشيرورض فرصم اب هک دننکیم تفایرد ار ناشلوصحم زا یشخب طقف

 فرصم اب زرامه هک دننکیم تفایرد ار ناشدوخ لوصحم زا رادقم نآ ای ؛تسا

 یتعنص يهقبط لک هک دندرکیم ضرف نانادداصتقا .تساهنآ ِدوخ يرورض

 رب يدازام تنار طقف اهنآ دید زا .دنراد رارق هاگیاج نیا رد )نارگراک و نارادهاگنب(

 کنیا .دنتسنادیم تنار ،ار تورث هناگی ،نیاربانب .دوب اهدزمراک نیا رب نوزفا ،دیلوت

 ار تورث هناگی نیاربانب و دازام نیا ›ودره‹ ،تنار و دوس ،دیوگیم ودراکیر یتقو

 طقف هک تساوآمه نانادداصتقا نیا اب ،اهتارکویزیف اب شزیامت مغرهب ،دنزاسیم

 ار یلم تورث ،تسا یفاضا شزرا يهدنرادربرد هک یلوصحم ینعی ،صلاخ لوصحم

 رتهب ار یفاضا شزرا نیا تیهام ›نانادداصتقا فالخرب‹ وا دنچره ،دزاسیم

 دزمراک زا رتشیب يدازام هک تسا دمآرد زا یشخب طقف زین وا رظن زا .دسانشیم

 هکلب ،تسین صلاخ لوصحم نییبت ،دنکیم زیامتم نانادداصتقا زا ار وا هچنآ .تسا

 نآ تحت زین ار دوس طلغهب نانادداصتقا هک ياهلوقم ینعی ،تسا دزمراک حیضوت

 .دندادیم رارق

 :دوشیم روآدای ودراکیر اب تفلاخم رد هِس

 نویلیم جنپ زا يرتشیب زادناسپ ِدجوم لماک لاغتشا اب رگراک نویلیم تفه«

 ».دنرگراک

 :دیوگیم یتسردهب و سکعرب ،]لینا[گ

 يزادناسپ رب دیاب اهدزم زا یشان ياهزادناسپ مینک ضرف هک تسانعم نآ هب نیا«

 هب ثبع تسا يراک ... دنشاب هتشاد يرترب ،تساهدزم ياغلا زا هتساخرب هک
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 طقف ،میزادرپب نویلیم 400 دننکیمن دیلوت صلاخ لوصحم هک ینارگراک نانچ

 زادناسپ ناشياهدزم زا ات میراذگب ناشرایتخارد ياهلیسو و ناکما هکنیا يارب

 .)221 ص ،اجنامه( ».دننک

 رتشیب شندوبدلوم و رتمک راک یتخس ،درادیمرب شیپ هب ندمت هکیماگره اب«

 هک یتاقبط و ؛دنباییم شهاک ،دنافرصم و دیلوت هب موکحم هک یتاقبط ؛دوشیم

 )!( دنهدیم الست ،)!( دننکیم تیامح ار مدرم لک هک ،دنراد هدهعرب ار راک يربهر

 يهمه و دنوشیم رترامشرُپ ،دنباییم شیازفا ،دنروآیم نوریب لهج زا و

 و راک يهنیزه نتفایشهاک لصاح هک دننکیم بحاصت ار یتازایتما

 نیا هب .دنامیم یقاب یفرصم سانجا لزان تمیق زا و اهالاک زا هک تسا يدازام

 يوسهب هدنزاتشیپ شیارگ نیا قیرط زا ... دباییم ءاقترا رشب عون ،هویش

 یندم يهعماج ... هعماج يالاب تاقبط دشر و نیئاپ تاقبط شهاک

 نارگراک دادعت ... رگا« .)224 ص ،اجنامه( »!دوشیم رتدنمتردق و رتتخبشوخ

 1400 رگا اما ؛دوب دهاوخ نویلیم 1400 رب غلاب اهدزم ،دشاب نویلیم 7 لغاش

 رگراک نویلیم 5 هب هک تسا يدرایلیم کی زا يرتگرزب صلاخ لوصحم ،نویلیم

 نویلیم 400 فذح زا ترابع یقیقح زادناسپ هاگنآ ،دوشیم تخادرپ

 لوصحم هک دوشیم فرص يرگراک نویلیم ود يارب هک تسا يدزم
 زا دنناوتیم رگراک نویلیم ود نیا هک ییاهزادناسپ رد هن ،دننکیمن دیلوت یصلاخ

 .)221 ص ،اجنامه( ».دننکب ناشدزم نویلیم 400

 :دوشیم روآدای ما26 لصف رد ودراکیر
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 رد گرزب صلاخان دمآرد اب روشک کی هک ییاهزایتما يهرابرد ًامئاد تیمسا .آ«

 قارغا ،تسا رادروخرب نآ زا ،گرزب صلاخ دمآرد زا یشان ياهزایتما اب سایق

 کی يارب تسا نکمم يزایتما هچ دلوم راک زا یگرزب مجح تسبراک اب ... دنکیم

 راک زا مجح نیا هچ لاح ،دننکن يرییغت شدوس و دمآرد یتقو ،دوش لصاح روشک

 7 ای 5 ،صلاخ دمآرد دیلوت يارب یتلم رگا »؟ار يرتمک مجح هچ و ددنب راکهب ار

 رفن نویلیم 5 دمآرد نیا زا و |VIII-371| دراداو راکهب ار دلوم رگراک نویلیم

 صلاخ دمآرد ناکامک ،ناسنا نویلیم جنپ نیا سابل و اذغ« ... دننک یگدنز رگید

 دهاوخ رداق ار ام هن اهناسنا زا يرتگرزب رامُش نتشاداوراکهب .دنام دهاوخ یقاب

 هن و میهد شیازفا رفن کی نازیمهب یتح ار نامییایرد يورین ای نامشترا ،درک

 1 )215 ص ،اجنامه( ».دش دهاوخ تایلام رتشیب هنیگ کی عبنم

 و دروآ يور یشکرکشل هب اهنآ زا یشخب هک تسا یمیدق ياهیناملآ روآدای نیا

 ناشدوجو هک ییاهنآ تیمک هزادنا ره .تخادرپ نیمز تشک هب ناشرگید شخب

 رد دنتسناوت هکیناسک رامُش ،دوب رتدودحم تسا يرورض نیمز تشک يارب

 هب نامدرم رامُش رگا تشادیمن ياهدیاف چیه .رتشیب ،دننک تکرش یشکرکشل

 نیمز تشک يارب یتقو ،1500 ،1000 ياجب ًالثم ،دوبیم رتشیب "# نازیم

 کنیا هک یهورگ .دندرکیم رفن 500 رتشیپ هکيراک ؛دوب يرورض رفن 1000

 رگا اما .دشیم غلاب رفن 500 هب ناکامک ،دوبیم اهنآ رایتخا رد ›یشکرکشل يارب‹

 يارب رفن 250 هک يوحنهب ،تفاییم شیازفا ناشراک روآراب يورین ،سکعرب

                                                             
 باتک 26 لصف زا ار نآ هدنسیون ،هک دنکیم هراشا لیناگ باتک لوا دلج زا ياهحفص هب اجنیا رد سکرام  1
 يهحفص رد ،رتدعب یمک .دنکیم لقن ،ویسناتسنک يوسنارف يهمجرت رد ،»یسایس داصتقا لوصا« ،ودراکیر

 زا رابنیا اما ،دنکیم لقن »... لوصا« ،ودراکیر باتک زا هرابود ار درواتفگ نامه سکرام ،اههتشونتسد 377
 )]73[ ،آ ـ م( .لماک روطهب و )موس پاچ ساسارب( یسیلگنا نابز
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 یشکرکشل رد رفن 750 ،رفن 1000 زا دنتسناوتیم ،دندوبیم هدنسب نیمز تشک

 .رفن 500 طقف ،رفن 1500 زا ،هنوراو طیارش رد هکیلاح رد ،دننک تکرش

 لوصحم ای صلاخ دمآرد زا ودراکیر روظنم هک درک هراشا دیاب تسخن اجنیا رد

 هباثمهب دیاب دیلوت هک تسین یشخب نآ رب هفاضا ،لوصحم لک زا يدازام صلاخ

 نیا ِناتسادمه وا ،سکعرب .دروآ مهارف هرابود رازبا ای ماخ داوم ،دیلوت يهلیسو

 .دوشیم لیوحت و هیزجت صلاخان دمآرد هب صلاخان لوصحم هک تساطخ شرگن

 دمآرد دازام ینعی ،تسا دازام شزرا صلاخ دمآرد ای صلاخ لوصحم زا وا روظنم

 .تسا نارگراک دمآرد ینعی ،دزمراک زا بکرم هک دمآرد نیا زا یشخب هب تبسن لک

 يهیامرس زا یشخب نآ ینعی ،ریغتم يهیامرس اب تسا ربارب نارگراک دمآرد نیا اما

 زا یشخب هباثمهب ینعی ،دنکیم شدیلوتزاب ًامئاد و فرصم ًامئاد رگراک هک نادرگ

 .دسریم وا ِدوخ فرصم هب هک رگراک دیلوت

 ینعی ،دنکیمن یقلت هدیافیب ًافرص ›یلماع‹ ناونعهب ار نارادهیامرس ودراکیر رگا

 ار اهنآ دوس زا یشخب لیلد نیمههب و دنادیم دیلوت نالماع نوچمه ار اهنآ ِدوخ

 زا ار ناشدمآرد زا یشخب دیاب هاگنآ ،دنکیم لیوحت و هیزجت ›اهنآ‹ دزمراک هب

 دنادب تورث لاحهب دیفم ییاجنآ ات طقف ار دارفا نیا رامُش و دنک رسک صلاخ دمآرد

 دهاوخیم هچره وا لیم .دزاسب ار دوس زا نکمم شخب نیرتکچوک ناشدزمراک هک

 دیلوت نالماع ناونعهب اهنآ ›»راک«‹ نامز زا یشخب مکتسد لاحره رد ،دشاب

 يارب هدافتسا لباق نامز نیا سایقم نیمههب و .تسا دیلوتِ دوخ رصانع زا یکی

 دیلوت ناریدم ناونعهب ناشلاغتشا هزادنا ره .تسین زین تلود ای هعماج رگید فادها

 ناشدزمراک زا ناشدوس هزادنا نامههب ،دراذگیم ناشرایتخا رد يرتشیب دازآ نامز

 ناشهرهب هار زا طقف هک تسا ینارادهیامرس عضو ،سکعرب .دراد يرتشیب لالقتسا

 چیه و دنراد رایتخا رد لماک ار ناشتنار هک ینارادنیمز نینچمه ،دننکیم یگدنز
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 يارب هک یشخب نآ زج ،دوشیمن دیلوت ياههنیزه دراو ناشياهیتفایرد زا یئزج

 تسیابیم نینچمه ودراکیر نیاربانب .تسا مزال ناشصیخش صخش دیلوتزاب

 دوس نایز هب )بان صلاخ دمآرد ینعی( اهتنار دشر ناهاوخ تلود عفانم رطاخهب

 نیا نوچ ؟درادن قباطت ارچ و .درادن قباطت وا هاگدید اب هجوچیه هب هکيزیچ ،دشاب

 ــ تسا ییوگنامه ياهزادنا ات نیا و ــ ]ای[ دنزیم همدص اههیامرس تشابنا هب راک

 .دهدیم شیازفا دلوم نارگراک جرخ هب ار دلومان نارگراک رامُش نوچ

 یلوا هک مادام ،تسا رظنمه ًالماک دلومان و دلوم راک نیب یتیمسا زیامت اب ودراکیر

 ابً امیقتسم ار شراک ،›دلومان رگراک ای‹ ]یمود[ و ،هیامرس اب ًامیقتسم ›دلوم رگراک ای‹

 شمهوت و دلوم نارگراک هب تبسن تیمسا تفوطع اب وا اما .دنکیم هلدابم دمآرد

 دلوم رگراک .تسا یلابقادب کی ،ندوبدلوم رگراک .تسین ناتسادمه اهنآ يهرابرد

 نینچ ماقم رد طقف ،وا دوجو .دنکیم دیلوت هناگیب تورث يارب هک تسا يرگراک
 تورث رادقم نامه رگا نیاربانب .دراد یموهفم و انعم هناگیب تورث يارب يدیلوت رازبا

 نیا ندرکرانکرب ،دریگب لکش دلوم نارگراک زا يرتدودحم رامُش اب دناوتب هناگیب

 ودراکیر كرد ،هوالعب 1.امش يارب هن ،امش .دوب دهاوخ راک روتسد رد دلوم نارگراک

 نیا‹ فرِص نداهنرانک قیرط زا هک تسین لیناگ لثم ندرکرانکرب نیا زا

 ًالبق هکيزیچ ،دمآرد ماقم رد غلبم نیمه و دباییم شیازفا دمآرد ›نارگراک

 رامُش ندشمک اب .دوشیم فرصم ،)دزمراک بلاق رد ینعی( دوب ریغتم يهیامرس
 و فرصم دوخ هدشرانکرب نارگراک نیا هک زین لوصحم زا يرادقم ،دلوم نارگراک

 نیا ›فرصم و دیلوت‹ زرامه هک يرادقم نآ ینعی ،دوشیم فذح ،دندرکیم دیلوت

 زا مجح نامه ناکامک هک دریگیمن ضرف لیناگ فالخرب ودراکیر .تسا دادعت

 .دنکیمن يرییغت صلاخ لوصحم مجح ›زین وا رظن زا‹ اما ؛دوشیم دیلوت لوصحم
                                                             

1  „vos, non vobis“، )يارب هن هتبلا ،دینکیم راک امش ؛)امش يارب هن ،امش :یظفلاتحت يهمجرت 
 )]74[ ،آ ـ م( .لیژریو ياههدیزگ زا درواتفگ .ناتدوخ
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 هاگنآ ،دوب 100 = ناشدازام و دندرکیم فرصم ›دحاو‹ 200 نارگراک رگا ًالثم

 ›دحاو‹ 100 نارگراک رگا کنیا .دوب 100 = "# = دازام و 300 = لوصحم لک

 و 200 = لوصحم لک هاگنآ ،دشاب 100 = ناکامک ناشدازام و دننک فرصم

 نازیمهب ینعی ،"# نازیمهب لوصحم لک بیترت نیا هب .تسا 100 = !# = دازام

 ،دباییم شهاک ،دندرکیم فرصم ›هدشجارخا‹ نارگراک هک یلوصحم ›دحاو‹ 100

++! اریز ،دنکیمن يرییغت ،صلاخ |VIII-372| لوصحم اما
++" اب ربارب !

 .تسا "

 نآ هک طرش نیا هب ،تسا هیوسلایلع صلاخان لوصحم مجح ودراکیر دزن نیاربانب

 یتح ای دنکن يرییغت ،دزاسیم ار صلاخ لوصحم هک یصلاخان لوصحم زا شخب

 .دوشن مک هک تسا نیا مهم .دنک دشر

 :1دیوگیم وا

 يدنوپ 2000 يدوس هنالاس ،يدنوپ 20.000 ياهیامرس زا هک یصخش يارب«

 لاغتشا هب ار ناسنا رازه ای 100 شاهیامرس هک تسا هیوسلایلع ًالماک ،دزاسیم

 ،دورب شورفهب دنوپ 20.000 ای دنوپ 10.000 غلبم هب شلوصحم هک ،دراداو

 طوقس دنوپ 2000 ریز هب هجوچیه هب شدوس هک تسا نیا مهم طقف و هشیمه

 |VIII-372| 2.دنکن

                                                             
 ،دنکیم »تایلام و ،یسایس داصتقا لوصا نوماریپ« ودراکیر باتک 26 لصف زا يدرواتفگ اجنیا رد سکرام  1
 رد مود راب و ،)214 ص ،1دلج ،لیناگ باتک ساسارب( ویسناتسنک يهمجرت رد يوسنارف نابز زا تسخن
 )]75[ ،آ ـ م( .)416 ص ،موس پاچ ساسارب( یسیلگنا یلصا نتم زا ،یهاتوک يهلصاف
 سکرام اهنآ رد و دناهدروخ طخ دادم اب هک هدمآ )372 ـ 376 ( هحفص مینوراهچ هتشونتسد رد اجنیا  2
 هدرک یسررب لیصفت هب ،هدرب راکهب »يدنوپ 20.000 يهیامرس اب یصخش« لاثم رد ودراکیر هک ار یماقرا
 دص يدنوپ 20.000 يهیامرس بحاص ،تلاح کی رد .دهدیم ناشن ار ماقرا نیا ییانعمیب سکرام .تسا
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* 

|IX-377| 417 ،416 ،415 ص ،موس تساریو( ودراکیر نتم رد شخب نیا( 

 :)26 لصف( تسا هدمآ نینچ

 ،دراد الاب صلاخان دمآرد زا روشک کی هک يرتشیب ياهزایتما يهرابرد تیمسا .آ«

 راک مجح اریز« :دیوگیم مادآ نوچ( .دنکیم قارغا ًامئاد ،الاب صلاخ دمآرد زا ات

 لاغتشا زا هچنآ اما« ... )».دوشیم رتگرزب هچره ،درادیماو راکهب هک ار يدلوم

 نآ يارب يزایتما هچ ،دوشیم لصاح روشک کی يارب دلوم راک زا یگرزب مجح

 مجح اب هچ و دلوم راک زا مجح نیا اب هچ تسا هیوسلایلع یتقو ،دراد روشک

 »؟دنامب رییغتیب شدوس و صلاخ تنار عومجم ،نالغاش زا يرتمک

 یفاضا شزرا رگا ›دنکیمن یقرف‹ :هکنیا زج درادن ییانعم چیه فرح نیا{

 يهلیسوهب هدشدیلوت یفاضا شزرا اب راک زا يرتگرزب رادقم يهلیسوهب هدشدیلوت

 درادن نیا زج ییانعم دوخ يهبونهب زین نیا اما .دشاب ربارب ›راک زا‹ يرتکچوک رادقم

 ،دازام ِرتمک خرن اب ار نارگراک زا يرتشیب رامُش دنکیمن یقرف روشک کی يارب هک

                                                                                                                                                      
 رازه وا رگید تلاح رد .دشورفیم دنوپ 10.000 غلبم هب ار هدشدیلوت يالاک و دریگیم لاغتشا هب ار رگراک
 هک تسا یعدم ودراکیر .دشورفیم دنوپ 20.000 غلبم هب ار هدشدیلوت يالاک و دریگیم لاغتشا هب ار رگراک
 نامه ینعی ،دنکن يرییغت و دنامب یقاب رادقم نامه دناوتیم يدنوپ 20.000 يهیامرس دوس تلاح ودره رد

 ،ضورفم طیارش تحت ياهجیتن نینچ هک دهدیم ناشن تایئزج نیرخآ ات یتابساحم رد سکرام .دنوپ 2000
 .دنشاب رگیدکی ضقانتم ،تالالدتسا و تاضورفم تسین زاجم« :دیوگیم سکرام سپس .تسا نکممریغ
 ،یعقاو ياههیضرف ،یعقاو ياهطرششیپ هک دنوش يدنبتروص يوحنهب دیاب اهنآ رگید ترابعهب
 .)373 ص ،اههتشونتسد( ».دنشابن یلامتحا و راوهیضرف یتایدنرچ و تایعقاوریغ و ضورفم ياهیگزمیب
 هضرع لغاش نارگراک رامُش طقف هک دهدیم ناشن زین هتکن نیا رد ار دوخ ودراکیر لاثم ِندوبنشخبتیاضر
 یبسانم دادعا دوخ يهبونهب سکرام ضوع رد .تلاح ود ره رد هدشدیلوت صلاخان لوصحم مجح هن و دوشیم
 .دنکیم هئارا ار دادعا نیا اب قباطم تابساحم و دنیزگیمرب هدشدیلوت تالوصحم مجح و نارگراک راُمش يارب
 دزم هباثمهب تلاح ودنیا زا کیره رد نارگراک هک دسریم یتالوصحم مجح يهبساحم هب هکیماگنه اما
 شخب .دنک حیحصت ارنآ دریگیم میمصت و دوشیم هبساحم رد یهابتشا هجوتم دوخ ،دننکیم تفایرد
 .درک رظنفرص هبساحم نیا زا دیاب« :دسریم نایاپهب ترابع نیا اب 376 يهحفص رد هتشونتسد رد هدروخطخ
 )]76[ ،آ ـ م( ».دنک فلت ییودراکیر تافرخزم نامتخاس ›حیحصت يارب‹ ار شتقو مدآ دراد یلیلد هچ
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 خرن اب نارگراک زا يرتمک رامُش ای ،1 دازام ِرتمک خرن اب نارگراک زا يرتمک رامُش ای

 رامُشn یتقو ،2n × *# اب تسا ربارب n × !# .دنوش هتفرگ راکهب دازام ِرتشیب

 و !# و ،]نارگراک[
#
 رازبا کی دوخيدوخب »دلوم رگراک« .دنشاب دازام راک يهدنیامن *

 رامُش ،دنکن يرییغت هجیتن دشاب رارق رگا و ،دازام دیلوت يارب تسا فرِص دیلوت

 }.تسا نارسخ طقف »دلوم نارگراک« نیا زا يرتشیب

 ،تسا دنوپ 2000 هنالاس شدوس هک يدنوپ 20.000 ياهیامرس اب يدرف يارب«

 لاغتشا هب ار ناسنا 1000 ای 100 شاهیامرس هک تسا هیوسلایلع ًالماک يزیچ

 دنوپ 20.000 ای دنوپ 10.000 غلبم هب هدشدیلوت ياهالاک هک ،درادیماو

 2000 ریز هب هجوچیه هب شدوس هک تسا نیا مهم طقف و هشیمه ؛دورب شورفهب

 ».دنکن طوقس دنوپ

 اپ شیپ ًالماک ییانعم ،دید میهاوخ زین يرگید شخب رد هک هنوگنامه راهظا نیا{

 هنالاس و دزادنایم راکهب دنوپ 20.000 هک بارش رجات کیً الثم .دراد هداتفا

 هب ار ›دنوپ‹ 8000 ›تمیق هب بارش‹ ،دراد هریخذ شرابنا رد دنوپ 12000

 10 ،دروآیمرد لاغتشا هب ار يرتمک دارفا ›هکنیا اب و‹ ،دشورفیم دنوپ 10.000

 }!›دربیم يدوس هچ‹ رادکناب ›دینک رکف‹ الاح و .دربیم دوس دصرد

 دمآرد هک ضرف نیا اب ؟تسین يدحاو رما روشک کی یعقاو تعفنم ایآ«

 و دنتسه هک دننامب ینامه شیاهدوس و اهتنار ،شایعقاو صلاخ

                                                             
 .م( ›.تسین تسرد لاحره رد و دیآیم دئاز رظنهب ،»دازام ِرتمک خرن اب نارگراک زا يرتمک رامُش« يهلمج‹  1
 )اف
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 10 روشک نیا ایآ هک درادن یتیمها نیرتکچوک هاگنآ ،دننکن يرییغت

 ».دراد تیعمج نویلیم 12 ای

 رگید عاونا يهمه و اهشترا ،ییایرد ياهورین ›نیلغاش‹ نیمأت يارب شاییاناوت«

 »... دلومان راک

 ،دلومان و دلوم راک يهرابرد تیمسا .آ رظن اب ودراکیر هک دهدیم ناشن درواتفگ نیا(

 ).تسا ناتسادمه ،دلوم رگراک هب تبسن شاهنامهوتم تفوطع اب هن دنچره

 جنپ رگا .شصلاخان دمآرد اب هن و شصلاخ دمآرد اب دشاب یگنهامه رد دیاب ...«

 نویلیم 10 يارب هک دننک دیلوت سابل و اذغ زا مجح نآ دنناوتب ناسنا نویلیم

 نویلیم 5 يارب سابل و اذغ ›یفاضا‹ رادقم نیا هاگنآ ،تسا يرورض ›ناسنا‹

 هک دوب دهاوخ يزایتما يوحنهب روشک نیا يارب ایآ .تسا صلاخ دمآرد ،›ناسنا‹

 نویلیم تفه ینعی ،دنشاب مزال مدآ نویلیم تفه صلاخ دمآرد نیا دیلوت يارب

 و اذغ تلاح نیا رد ؟دننک دیلوت نویلیم 12 يارب اذغ و سابل ات دنیآرد لاغتشا هب

 .دوب دهاوخ صلاخ دمآرد يهدنیامن ناکامک ›رفن‹ نویلیم 5 يارب روکذم سابل

 رد یتح ار ام ییایرد يورین و شترا دناوتیم هن اهناسنا زا يرتشیب رامُش لاغتشا

 ».دوشیم تایلام رتشیب هنیگ کی بجوم هن و دهد شیازفا رفن کی دح

 نآ ،دشاب رتمک لوصحم لک اب بسانت رد روشک کی دلوم تیعمج هزادنا ره
 يدازام دیلوت يارب هزادنا ره ؛درفنم رادهیامرس دننام تسرد ؛تسا رتدنمتورث روشک

 ضرف اب .تسا رتهب وا يارب ،دشاب هتشاد زاین نارگراک زا يرتمک رامُش هب ،نیعم

 کی دلومان تیعمج اب سایق رد دلوم تیعمج هچره ،تالوصحم رادقم ندنامتباث
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 دلوم تیعمج یبسن تیدودحم اریز .تسا رتدنمتورث روشک نآ ،دشاب رتدودحم روشک

 .راک يروآراب یبسن يهجرد يارب تسا يرگید نایب تقیقح رد

 ار الاک دیلوت يارب مزال راک نامز هک تسا وس نیا هب هیامرس شیارگ فرطکی زا

 اب تبسن رد دلوم تیعمج رامُش زا ینعی ،دهد لیلقت هدنبایشهاک ياهنیمک هب
 هک تسا وسنیا هب سکعرب ششیارگ رگید فرط زا اما .دهاکب زین لوصحم مجح

 ار هناگیب راک زا نکمم رادقم نیرتشیب ،هیامرس هب دوس لیدبت انامه ،تشابنا يارب

 نیئاپ ار مزال راک خرن دشوکیم ›هنارادهیامرس دیلوت يهویش‹ هیامرس .دنک فرصت

 .ددنبب راکهب ار دلوم راک زا يرتگرزب هچره رادقم ضورفم خرن نیا يارب اما ،دروآ

 اب دنناوتیم هبنپ و هلغ .تسا هیوسلایلع تیعمج و تالوصحم نیب تبسن ،اجنیا رد

 راک تمدخ هب دنناوتیم نارگراک ای ،دنوش |IX-378|هلدابم هریغ و ساملا و بارش
 لثم( دیازفایمن تالوصحم رب )یفرصم لباق زیچ( ًامیقتسم هک دنیآرد يدلوم

 .)هریغ و نهآهار نامتخاس

 مزال لاحبات هک ›دنوپ‹ 20.000 ياجب هزات یعارتخا رثا رد دناوتب يرادهیامرس رگا

 تیافک دنوپ 10.000 الاح هکارچ ،دزادنا راکهب دنوپ 10.000 طقف کنیا ،دوب

 ،تشاد يدنوپ 20.000 يهیامرس هک يدصرد 10 ياجب هیامرس نیا و ،دنکیم

 دنوپ 10.000 نیا هک درادن دوجو وا يارب یلیلد چیه ،دروآ رابهب دوس دصرد 20

 هیامرس هب ار نآ هتشذگ لثم هکنآ ياجب دنک جرخ دمآرد هباثمهب ار ›هزات يهفاضا‹

 یسیدرگد زا ناوتیم هک تسا یتلود ياههضرق دروم رد طقف( .دهدب صیصخت

 راکهب يرگید ياج رد ار غلبم نیا وا )تفگ نخس دمآرد هب هیامرس میقتسم

 .دنکیم لدب هیامرس هب هرابود مه ار شدوس زا یشخب ،هوالعب ؛دزادنایم
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 رما ِدوخ رد هک ار عزانت نیمه )زین ودراکیر لماش ياهزادنا ات( نانادداصتقا دزن

 سپ ار راک ،تالآنیشام تسبراک .›دید ناوتیم‹ ،تسا هتفهن ›هنارادهیامرس دیلوت‹

 اجنیا رد ودراکیر هک ار يزیچ نامه ینعی( ار صلاخ دمآرد ›لاحنیع رد‹ و دنزیم

 ؛)دوشیم ناشدیرخ جرخ دمآرد هک ار یتالوصحم مجح ینعی ،دمانیم صلاخ دمآرد

 شیازفا ار تالوصحم ›مجح لاحنیع رد‹ و دهاکیم نارگراک رامُش زا ،نیشام

 فرصم دلومان نارگراک يهلیسوهب اهنآ زا یشخب کنیا هک یتالوصحم( دهدیم

 نیا هتبلا .)دسریم فرصمهب روشک زا جراخ رد اهنآ زا رگید یشخب و دوشیم

 رد اریز .تسین نینچ اما ›تیعقاو‹ .دشاب نینچ دوشیم وزرآ هک تسا یعضو

 هنوگچ ار نیا و .دنکیمن عطق ار نارگراک نان نیشام هک درک تباث دیاب تروصنیا

 هک یکوش( كوش کی زا سپ نیشام تسبراک هک قیرطنیا زا ؟درک تباث ناوتیم

 ار شربارب رد تمواقم يارای ،دناهدش شراچد هک مدرم زا هیال نامهً اقیقد دیاش

 تسبراک زا شیپ لغاش دارفا دادعت اب سایق رد ار يرتشیب دارفا هرابود )دنرادن

 شیازفا هرابود »دلوم نارگراک« مجح ینعی ،دروآیمرد لاغتشا هب ،هزات نیشام

 .دوشیم رارقرب هرابود یمیدق ِیبسانتیب و دباییم

 ،راک يهدنیازف يروآراب مغرهب ،بیترت نیا هب .تسا نیمه مه عقاورد اهدادیور ریس

 ›مجح‹ اب بسانت رد هن ›نامگیب‹ ،دنک دشرً امئاد دناوتیم يرگراک تیعمج

 لک[ اب بسانت رد هکلب ،دنکیم دشر نآ زا رتعیرس و نآ اب هارمه هک ،تالوصحم

 يازجا زا یشخب ینعی ،دوش زکرمتم زین هیامرس ماگنهمه ًالثم رگا هتبلا ،]تیعمج

 شخب نیا زا یکچوک شخب .دننک لوزن ایراتلورپ ›يهبترم‹ هب قباس دلوم تاقبط

 دلومریغ تاقبط اما .دباییم ءاقترا ینایم يهقبط يهبترم هب ›ایراتلورپ ینعی‹ ریخا

 هرابود لیدبت .دشاب هتشادن دوجو ندروخ يارب يدایز زیچ هک دناعضو نیا زاسهنیمز
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 رارقرب رتگرزب يداعبا رد ،ار هرامه يهخرچ نیمه هراومه ،هیامرس هب دوس ِیمئاد و

 .دنکیم

 ،تسا رتگرزب صلاخ دوس يارب ینارگن زا تشابنا يارب ینارگن ودراکیر دزن و

 زا .دوشیم دیجمت هناقاتشم تشابنا يارب ياهلیسو هباثمهب دوس زا هک يروطهب

 رتشیب اهنآ .نارگراک هب باطخ وا ضقانتم ياهالست و اهرادشه زین تسور نیمه

 هیامرس تشابنا هب اهنآ يارب اضاقت اریز ،دناهیامرس تشابنا هب دنمقالع زیچ ره زا

 دیاب اهنآ نیاربانب .دوریم الاب مه راک تمیق ،دبای شیازفا هک اضاقت .تسا هتسباو

 رد هرابود ،تسا هدش بلس اهنآ زا هک يدازام ات ،دنشاب اهدزم شهاک دنموزرآ دوخ

 نیا اما .دورب الاب ناشدزم و دنک داجیا ناشيارب هزات راک ،دوش راورپ هیامرس

 دیاب اهنآ فرطکی زا .دوشیم تشابنا عنام نوچ ،تسا يدب زیچ دزم نتفرالاب

 شیازفا شتمیق نیاربانب و دوشیم مک راک يهضرع روطنیا .دنرواین ایندهب هچب

 ناشراک يارب اضاقت نیاربانب و دروآیم نیئاپ ار تشابنا خرن شنتفرالاب اما .دباییم

 ،دوش مک ناشهضرع هچنآ زا رتعیرس .دنکیم نازرا ار راک و دهدیم شهاک ار

 دایز ار دوخ يهضرع ،دنروآ ایندهب هچب رگا .دباییم شهاک هیامرس نآ اب هارمه

 اب و ،دنکیم دشر دوس خرن قیرطنیا زا و ،دننکیم مک ار راک تمیق ،دننکیم

 دیاب يرگراک تیعمج اما .دباییم شیازفا مه هیامرس تشابنا ،دوس خرن شیازفا

 و مجح نامه رد دیاب يرگراک تیعمج ینعی ؛دنک تکرح هیامرس تشابنا اب ماگمه

 دوخبدوخ تیعمج نیا هک يراک ؛دراد زاین نآ هب رادهیامرس هک دشاب دوجوم يداعبا

 .دنکیم

 لقن هِس زا وا .تسین ریگیپ ًالماک صلاخ لوصحم زا شدیجمت رد لیناگ ياقآ
 :دنکیم

 ،فرصم رب نوزفا تالوصحم دازام ،ناگدرب راک اب هک مرادن دیدرت يورچیه هب نم«

 زج يزرمودح هدرب راک ... تسا دازآ ياهناسنا راک رثا رد دازام نیا زا رتگرزب
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 يزاین يارب« )زین دازآ رگراک هتبلا و( »هدرب ... درادن شایندب يورین ییاناوت

 ص ،تسخن تساریو ،هِس( ».شبابرا زآ انامه :دنکیم راک زرمودحیب

215، 216(. 

|IX-379| دوشیم روآدای لیناگ هرابنیا رد و: 

 جرخ ره ... دنک دیلوت وا زا رتمک و ،جرخ هدرب کی زا رتشیب دناوتیمن دازآ رگراک«

 زا رتشیب دازآ رگراک رگا .دوشیم دیلوت نآ تخادرپ يارب هک تسا يزرامه مزلتسم

 هدرب راک تالوصحم زا رتمهم زین شراک تالوصحم دیاب هاگنآ ،دنک جرخ هدرب

 .)234 ص ،1دلج ،لیناگ( ».دنشاب

 هب ،ضورفم يايروآراب رب انب ،هن و رگراک يروآراب هب طقف دزمراک رادقم هک راگنا

 .تسا هتسباو راکبحاص و رگراک نیب لوصحم میسقت

 هک تفگ قحهب و یتسردهب يدحات ناوتیم هک منادیم نم« :دیازفایم وا

 ینعی ،اجنیا رد و( »دنکیم نارگراک بیج جرخهب بابرا هکيزادناسپ

 الاب شایصخش ياههنیزه هک دوشیم بجوم« )ناگدرب دزمراک جرخهب زادناسپ

 تاقبط يهمه رد رگا ،دراد يرتشیب زایتما یمومع تورث يارب اما ... هریغ و دنورب

 زا یکچوک رامُش يارب هزادنا زا نوریب تورث طقف هن و دشاب مکاح هافر هعماج

 .)235 ،234 ص( ».صاخشا

 هلصافالب ]لینا[گ ياقآ ،هوالعب ؟دیآیمرد روج صلاخ لوصحم اب روطچ اعدا نیا

 یگدرب راتساوخ وا )237 ،236 ص ،اجنامه( .ددرگیمزاب شایلاربیل تالمهم هب

 جاور راتساوخ هک تسا لاربیل اجنآ ات طقف وا .تسا تارمعتسم يارب ناهایس

 هک دنکیم ناعذا ینشورهب هکنیا زا سپ مهنآ ،دشابن اپورا رد يرادهدرب يهرابود
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 لوصحم دیلوت تمدخ رد طقف ناشروضح هک دنتسه یناگدرب اپورا رد دازآ نارگراک

 .تساهنآ نامدختسم و نارادنیمز ،نارادهیامرس يارب صلاخ

 زا دناوتب ریگبدزم نارگراک تاقبط زادناسپ هک تسا نآ رکنم ًادیکا« 1)هِنِک( »وا«

 دیابن تاقبط نیا هک تسا نیا وا لالدتسا ؛دشاب رادروخرب اههیامرس شیازفا ییاناوت

 نیا لیکشت ،دنتشادیم يدازام رگا اهنآ .دنشاب هتشاد ندرکزادناسپ يارب یناکما
 ».دشاب یعامتجا داصتقا رد یمظنیب زا ،اطخ کی زا یشان دناوتیم طقف دازام

 .)274 ص ،اجنامه(

 :دنکیم لقن هِنِک زا ار ریز يهعطق ،اعدا نیا كردم ناونعهب لیناگ

 نامههب .... دنکیم زادناسپ شدقن لوپ شیازفا يارب نورتس يهقبط هکینامز«

 ».دوشیم لاوز راچد هقبط نیا و دنباییم شهاک شیاهدوس و اهراک ،تبسن

 .)321 ص ،»یتارکویزیف ماظن«(

 .دمهفیمن ار هِنِک !غالا

 :دهنیم تالمج نیا اب ار ›شنامتخاس‹ تشخ نیرخآ لیناگ ياقآ

 »تسا رتکچوک نازیم نامههب هعماج دمآرد ،دنشاب رتگرزب هزادنا ره )اهدزمراک(«

 و رنه يهمه و« )دنرادن رارق هعماج رد اهنآ اما ،تسا دنمزاین اهنآ هب هعماج(

 ».دهد شهاک ار ]اهدزم[ مجح هک دشاب اتسار نیا رد دیاب اهتلود یتسدرت

 یناگتفایيرگنشور نرق يهتسیاش هک ياهفیظو« ... )2دلج ،24 ص ،اجنامه(

 .)24 ص ،2دلج( ».مینکیم یگدنز نآ رد ام هک تسا

                                                             
1 Quesnay 
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 نآ زا دعب هک( 1لیدردوال ياهراک هب میزادنایب رصتخم یهاگن دیاب الاح

 ،4لیوکوت ،)؟ 3هیرف( ،)دوب دهاوخ دئاز ،2ماهورب يهوای ياهینارپهزم

 .دلومان و دلوم راک يهرابرد ،7یسور و 6روینس ،5شروتسا

 

 ]هیامرس و دمآرد يهلدابم .9[

 

 یسیدرگد هزات يهیامرس هب هک دمآرد زا یشخب )1 :نیب داهن زیامت دیاب{

 شخب نیا .دوشیم لدب هیامرس هب هرابود دوخ هک دوس زا شخب نآ انامه ؛دباییم

 )2 ›و‹ دراد قلعت تشابنا ثحبم هب ›اریز‹ ،میریگیم هدیدان ًالماک اجنیا رد ار

 زا هکيروط هب ،ینعی ،دوشیم هلدابم دیلوت رد هدشفرصم يهیامرس اب هک يدمآرد

 يهیامرس هکلب ،دریگیمن لکش ياهزات يهیامرس ›مود عون ي‹ هلدابم نیا قیرط

 نیاربانب .دوشیم ظفح یمیدق يهیامرس ،مالک کی رد ،دوشیم نیزگیاج یمیدق

 ِشهوژپ رد میناوتیم ،دباییم یسیدرگد هزات يهیامرس هب هک ار دمآرد زا یشخب نآ

 ای دمآرد ،دمآرد لک ییوگ هک میرگنب نینچ عوضوم هب و مینک ضرف رفص = رضاح

 .دهدیم ششوپ ار هدشفرصم يهیامرس

                                                             
1 Lauderdale 
2 Broughams 
3 Ferrier 
4 Tocqueville 
5 Storch 
6 Senior 
7 Rossi 
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 ناونعهب شخب کی :دوشیم میسقت شخب 2 هب هنالاس لوصحم لک مجح نیاربانب

 لکش رد ار ›دیلوت رد‹ هدشفرصم يهیامرس رگید شخب ،دوشیم فرصم دمآرد

 .دنکیم نیزگیاج شایعیبط و یعقاو

 

 دمآرد اب دمآرد يهلدابم )فلا

 

 نآ زا یئزج هچراپ ناگدننکدیلوتً الثم هکینامز ،دوشیم هلدابم دمآرد يازِا رد دمآرد

 انامه ،اهنآ ياهدزم و اهدوس يهدننایامنزاب هک ار ،هچراپ ،ناشلوصحم زا شخب

 يهدننایامنزاب دوخ يهبون هب هک ،دننکیم هلدابم هلغ يازِا رد ،تساهنآ دمآرد

 اجنیا رد نیاربانب .تسا زرواشک ياهدزمراک |IX-380| و اهدوس زا یشخب
 يدارفنا فرصم دراو ودره هک الاک ودنیا يهلدابم ای ،هلغ يازِا رد هچراپ يهلدابم

 رد .تسا هلغ لکش رد دمآرد يازِا رد هچراپ لکش رد دمآرد يهلدابم ،دنوشیم

 زاین بسانت هب فرصم لباق تالوصحم رگا .درادن دوجو يايراوشد چیه ًادبا اجنیا

 يارب هک يایعامتجا راک ياهنازیم اب بسانت رد ینعی ،دنشاب هدش دیلوت اهنآ هب

 زگرهً اعبط هکيرما{ دنشاب هدش عیزوت بسانت هب رگا و تسا يرورض ناشدیلوت

 هک دراد دوجو ییاهبسانت مدع و اهفارحناً امئاد هکلب ،دهدیمن يور تقدهب

 مدعْ دوخ ،ندشزارتمه ِیمئاد شبنج هکيروط هب ،دننکیم ناربج ار رگیدکی

 هب ًاقیقد ،هچراپ لکش رد ًالثم ،دمآرد هاگنآ ،}دریگیم ضرفشیپ ار یمئاد بسانت

 يهلیسوهب ینعی ،دسریم فرصم هب یفرصم سنج هباثمهب هک دراد دوجو يرادقم

 زا هچراپ يهدننکدیلوت هچنآ .دوشیم نیزگیاج رگید ناگدننکدیلوت ِیفرصم سانجا

 رگید سانجا ای هچراپ زا زرواشک ار رادقم نامه ،دنکیم فرصم سانجا رگید ای هلغ
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 و تسوا دمآرد يهدننایامنزاب هک لوصحم زا شخب نآ نیاربانب .دناسریم فرصم هب

 يوس زا ،دنکیم هلدابم )فرصم لباق سانجا( رگید ياهالاک يازِا رد ارنآ وا

 زا وا هچنآ .دوشیم هلدابم یفرصم سنج هباثمهب رگید ياهالاک نیا ناگدننکدیلوت

 .دننکیم فرصم وا لوصحم زا نارگید ،دنکیم فرصم نارگید تالوصحم

 زا شیب ،لوصحم کی ›دیلوت‹ يارب یمزال راک نامز هکنیا :هیشاح رد ياهراشا

 طسوتم رادقم زا هکینامز رادقم ،ینعی ــ دورن راکهب رگید ،تسا مزالً اعامتجا هچنآ

 هک تسا هنارادهیامرس دیلوت لصحام ــ تسین رتشیب ،ییالاک نینچ دیلوت يارب

 ،راکنیا ماجنا يارب اما .دنکیم رتمک ار مزال راک نامز نیرتمک یتح موادم روطهب

 .دنک دیلوت هدنبایءاقترا ياهبترم رد ًامئاد دیاب

 دشاب یمزال راک نامز ،تعاس 1 نیا و درادرب هنیزه تعاس 1 هچراپ عرذ کی رگا

 هجیتن هاگنآ ،دنک فرَص هچراپ عرذ کی هب شزاین ياضرا يارب دیاب هعماج هک

 12 ینعی ،دنوش دیلوت عرذ نویلیم 12 رگا هک تسین نیا هجوچیه هب و زونه

 رگراک نویلیم 1 ینعی ،راکهنازور نویلیم 1 ،انعم نامههب ،ای راک تعاس نویلیم

 ار شراک نامز زا شخب نیا دیاب »ًاترورض« هعماج ،دنبای لاغتشا راک نیا هب هدنفاب

 یتقو ینعی ،مزال راک نامز ندوبمولعم ضرف اب .دشاب هدرک هچراپ نتفاب فرص

 شسرپ هاگنآ ،دوشیم دیلوت زور کی رد هچراپ زا ینیعم تیمک هچ هک تسا مولعم

 نامز .دوش هچراپ دیلوت فرص دیاب اهزور نیا زا يدادعت هچ هک دوب دهاوخ نیا

 تسا ربارب ،دوشیم فرص لاسکی رد ًالثم ینیعم لوصحم عومجم يارب هکيراک

 )راکهنازور 1 = ًاضرف( هچراپ عرذ کی ًالثم ،یفرصم شزرا نیا زا ینیعم رادقم اب

 رد هدشهتسبراکهب نامز لک رادقم .هدشهتسبراکهب ياهراکهنازور ِلک رامُش رد برض

 اب سایق رد تسرد یبسانت زا رتالاب ای رتنیئاپ تسا نکمم دیلوت نیعم يهخاش کی

 زا یموسقم مهس ره ،دنچره ،دشاب هتشاد رارق سرتسد رد ِیعامتجا راک لک
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 ای ،تسا يرورض شدیلوت يارب هک تسا یمزال راک نامز يهدنرادربرد لوصحم

 زا یموسقم ءزج داجیا يارب ،هتفرراکهب ِمزال راک نامز زا یموسقم مهس ره ،دنچره

 .تشاد ترورض ،دوخ اب رظانتم ِیعامتجا لوصحم لک

 نامزِ دوخ هک تسا نیا شسرپ .دباییم يرگید يانعم مزال راک نامز ،رظنم نیا زا

 نیا .دوشیم عیزوت ،دیلوت نوگانوگ ياهرهپس نیب ییاهتیمک هچ رد مزال راک

 .دزاسیم عفترم ًامئاد ارنآ هک هنوگنامه ،دنکیم میظنت تباقر مئاد روطهب ار عیزوت

 هاگنآ ،دشاب هزادنا زا رتگرزب هخاش کی رد هتفرراکهب ِیعامتجا راک نامز رادقم رگا

 زا‹ یبسانتم رادقم ییوگ هکيوحن هب ،دوش ناربج ›شدئاز ءزج‹ يازِاهبام دناوتیم

 شزرا ینعی ــ لوصحم لک تروصنیا رد .تسا هدش فرص ›اجنآ رد راک نامز

 نامز = هکلب ،تسا هدیجنگ نآ رد هک تسین يراک نامز اب ربارب ــ لوصحم لک

 نیا‹ لوصحم لک دوب رارق رگا ،دشیم فرص بسانت هب تسیابیم هک تسا يراک

 نامههب اما .تشادیم بسانت رگید ياهرهپس رد هدشدیلوت تالوصحم اب ›رهپس

 ره تمیق ،دنکیم طوقس شزرا زا رتمک يرادقم هب لوصحم لک تمیق هک نازیم

 دیلوت 6000 ،هچراپ عرذ 4000 ياجب رگا .دیآیم نیئاپ زین نآ زا یموسقم مهس

 هب عرذ 6000 نیا ،دشاب گنیلیش 12000 ،عرذ 6000 تمیق و دشاب هدش

 1"# ،گنیلیش 2 ياجب ،عرذ ره تمیق .دوشیم هتخورف گنیلیش 8000 تمیق

 يارب ییوگ هک تسا یتلاح لثم تسرد ،عضو نیا .ششزرا ریز "# ؛تسا گنیلیش

 الاک یفرصم شزرا رگا .تسا هدش فرص يرتشیب راک نامز "# ،عرذ 1 دیلوت

 ناشن ششزرا زا رتمک رادقم هب نآ تمیق لوزن هاگنآ ،دشاب نیعم و ضورفم

 مزال ًاعامتجا راک نامز يهزادنا هب طقف لوصحم زا یشخب ره دنچره هک دهدیم

 نودب دیلوت طیارش هک هدشهتفرگ ضرف نینچمه اجنیا رد{ تسا هتشادرب هنیزه



348 
 

 ِیعامتجا راک لک مجح زا شیب ،راک زا يدئاز رادقم لاحنیا اب ،}دناهدنام یقاب رییغت

 .تسا هدیسر فرصم هب هخاش نیا رد ،مزال

 طیارش |IX-381| رییغت یپ رد هکینامز ،دوب دهاوخ یتوافتم ًالماک يهنوگهب عضو

 رازاب رد هک هچراپ هعطق نیا ›ًالثم‹ .تسا هتفای شهاک الاک یبسن شزرا ،دیلوت

 دناوتیم کنیا اما ؛تسا هتشادرب هنیزه ،راکهنازور 1 = گنیلیش 2 ،تسا دوجوم

 نامز يهلیسوهب ،شزرا نونکا هک اجنآ زا .دوش دیلوتزاب گنیلیش 1 يازِا هب هنازور

 ،دراد زاین درفنم يهدننکدیلوت ره هکيراک نامز يهلیسوهب هن و مزالً اعامتجا راک

 ،تسا هتشاد زاین عرذ کی دیلوت يارب هدننکدیلوت هکيزور کی ره ،تسا هدش نییعت

 زا هچراپ عرذ 1 تمیق ندمآنیئاپ .تسا هدشنییعت ًاعامتجا راک زور !# = طقف کنیا

 هتشادرب هنیزه شیارب هک یشزرا ریز یتمیق هب ینعی ،گنیلیش 1 هب گنیلیش 2

 مزال راک نامز ِدوخ رد رییغت انامه ،دیلوت طیارش رد فرِص تارییغت رگناشن تسا
 اما ،دننامب یقاب رییغت نودب هچراپ دیلوت ياههنیزه رگا ،رگید يوس زا .تسا

 لوپ يهدام مالک کی رد ،الط يانثتسا هب ،رگید سانجا يهمه دیلوت ياههنیزه

 هصالخ روطهب ای هریغ و سم ،مدنگ دننام ،زین يرگید نیعم سانجا ای ــ

 هچراپ عرذ 1 تمیق هاگنآ ــ دنتسین هچراپ دیلوت زا یبکرم يازجا هکیسانجا

 شزرا اما ،دنکیمن لوزن شتمیق ،تلاح نیا رد .دوب دهاوخ گنیلیش 2 = ناکامک

 .درک دهاوخ طوقس ،هریغ و سم ،مدنگ رد هدشنایب ،شایبسن

 لباق ياهالاک يهدننکدیلوت( دیلوت يهخاش کی رد دمآرد زا یشخب نآ يارب

 قداص ،دسریم فرصم هب ،رگید يدیلوت يهخاش رد دمآرد يهلیسوهب هک )فرصم

 .تسا نآ يهضرع اب ربارب اضاقت )دشاب هدش دیلوت ْبسانت هب هک مادام( هک تسا
 يهلیسوهب شدمآرد زا شخب نیا ییوگ هک تسا یعضو دننامه تسرد عضو نیا
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 يروص یسیدرگد طقف ،اجنیا رد هیضق قرف .دشاب هدش فرصم هخاش نآ ِدوخ

 .مدنگ ـ لوپ ـ هچراپ ›:ای‹ .´W-G-W ؛تسالاک

 زا یشخب يهدننایامنزاب طقف ،دنوشیم هلدابم رگیدکی اب اجنیا رد هک ییالاک ودره

 زا هک ــ هلدابم نیا هک تسا نشور تسخن اما .دنتسه لاس رد هدوزفاون يهزات راک

 يهدنیامن هک ار ناشلوصحم زا یشخب لباقتم روطهب هدننکدیلوت ود نآ قیرط

 ییاههخاش نانچ رد طقف ــ دننکیم فرصم رگیدکی ياهالاک بلاق رد ،تسا دمآرد

 ًامیقتسم هک یسانجا ،دننکیم دیلوت فرصم لباق سانجا هک دهدیم يور دیلوت زا

 دمآرد هباثمهب دناوتیم دمآرد ،نآ قیرط زا نیاربانب و دوشیم دراو يدرف فرصم رد

 زا شخب نیا دروم رد طقف هک تسا نشور نینچمه ،مود .دسرب فرصم هب
 تالوصحم يارب اضاقت = هدننکدیلوت يهضرع هک دراد تحص تالوصحم يهلدابم

 ِرس رب طقف هلئسم تقیقح رد اجنیا .تساهنآ فرصم ناهاوخ وا هک تسا رگید

 دیلوت دوخ ار ششاعم لئاسو هکنآ ياجب هدننکدیلوت :تسا هداس ییالاک يهلدابم

 دیلوت ار وا شاعم لئاسو اهنآ هک دنکیم دیلوت شاعم لئاسو ینارگید يارب ،دنک

 زا یلکش رد دمآرد .دوشیمن رارقرب هیامرس اب دمآرد يهطبار اجنیا رد .دننکیم

 هلدابم فرصم لباق سنج زا يرگید لکش رد دمآرد يازِا رد فرصم لباق سنج

 .دوشیم هلدابم فرصم لباق سنج اب فرصم لباق سنج تقیقح رد ینعی ،دوشیم

 نیا هکلب ،تسین ناشهلدابم دنیآرف ،دنتسه دمآرد ودنیا هک دنکیم نییعت هچنآ

 اجنیا رد دمآرد ماقم رد ناشیلکش نیعت .دنافرصم لباق یسانجا ودره هک تسا

 نیعت نیا ،هلدابم لباق ياهالاک یفرصم شزرا رد هتبلا .دنکیمن افیا یشقن ًادبا

 زین نیا اما ،دنوشیم دراو يدرف فرصم رد اهنآ يودره هک تسا نآ زا یکاح

 رد فرصم لباق تالوصحم زا یشخب هک درادن نیا زج ییانعم چیه دوخ يهبونهب

 .دنوشیم هلدابم فرصم لباق ياهالاک زا يرگید شخب يازِا
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 ور هیامرس لکش هک دوش هتسجرب ای هطبار دراو دناوتیم ییاجنآ طقف دمآرد لکش

 نانادداصتقا رگید و 1 هِس ياعدا زین تلاح نیا رد یتح اما .دریگرارق شیور رد

 زا رتنیئاپ دناوتب طقف ای دشورفن ار شاهچراپ »فلا« رگا هک تساطخ ارسهوای

 دمآرد هباثمهب دهاوخیم وا ِدوخ هک شاهچراپ زا شخب نآ ینعی ــ دشورفب شتمیق

 و تشوگ و مدنگ نارگید و »ج« و »ب« هک تسا لیلد نیا هب ــ دنک فرصم

 هک دشاب نیا شلیلد تسا نکمم .دناهدرکن دیلوت یفاک يهزادنا هب ار رگید ياهزیچ

 هک دشاب زین نیا دناوتیم اما ،دناهدرکن دیلوت یفاک يهزادنا هب ار سانجا نیا اهنآ

 و »ج« و »ب« مینک ضرف ،اریز .تسا هدرک دیلوت هچراپ مزال دح زا شیب »فلا«

 اما ،دنرخب ار »فلا« يهچراپ يهمه ات دنراد رگید سانجا و مدنگ ردقنآ نارگید

 ارنآ زا ینیعم رادقم طقف اهنآ ِدوخ نوچ ،دنرخیمن ار وا ياههچراپ يهمه

 هک ياهچراپ رادقم هک دشاب زین نیا دناوتیم شلیلد ای .دننک فرصم دنناوتیم

 هب دناوتیم ًاساسا هک تسوا دمآرد زا شخب نآ زا رتشیب ،تسا هدرک دیلوت »فلا«

 ینیعم رادقم دناوتیم طقف سکره هک لیلد نیا هب ،لک رد ای ،دبای صیصخت سابل

 رادقم ،»فلا« يوس زا هچراپ دیلوت رادقم و دهد صیصخت دمآرد هب ار شلوصحم زا

 روآهدنخ اما .دریگیم ضرفشیپ ار تسا دوجومً اساسا هچنآ زا رتشیب يدمآرد

 شیپ زا ،تسا دمآرد اب دمآرد يهلدابم رس رب طقف هلئسم یتقو هک تسا ییاج

 ياهشزرا نیا تیمک هکلب ،تالوصحم یفرصم شزرا هن هک میریگب ضرف

 هلئسم هلدابم نیا رد هک مینک شومارف رگید راب ینعی ،تسا هبلاطم دروم یفرصم

                                                             
 ص ،1820 سیراپ ،»سوتلام .ما هب همان« ناونع ریز وا يهتشون رد هِس تاظحالم هب سکرام يهیانک  1

 زا هتسد نآ دیلوت ندوبیفکمان یسیلگنا ياهالاک اب ایلاتیا ياهرازاب زیررس تلع ًالثم ،هِس رظن هب .تسا 15
 مان اب ياهوزج زا تاظحالم نیا .دنوش هلدابم یسیلگنا ياهالاک يازِا رد دنتسناوتیم هک تسا ییایلاتیا ياهالاک
 رد ارنآ سکرام هک دناهدش لقن 15 ص ،1821 ندنل ،»... هک یلوصا نوماریپ یشهوژپ« ناونع ریز راعتسم
 یخرب شورف رد فقوت« هک هِس زت نیا هب دوش عوجر نینچمه .تسا هدرک تبث اهیسیونهدیزگ مهدزاود رتفد
 رارق داقتنا دروم ور ِشیپ رثا رد ار زت نیا سکرام .دوشیم یشان »رگید تالوصحم یبایمک زا ،تالوصحم
 )]77[ ،آ ـ م( .دهدیم
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 رب ،تسا حرطم ياهلدابم شزرا هکینامز لثم ،هن و تساهزاین ياضرا رس رب طقف

 .تیمک رس

 زا يرتمک رادقم ات دشاب هتشاد سنج کی زا يرتشیب رادقم دهاوخیم سکره اما

 مهف لباق ًاقلطم |IX-382| هاگنآ ،دنک لح ار لکشم اعدا نیا تسا رارق رگا .نآ
 رگید یفرصم سانجا اب شاهچراپ يهلدابم ياجب هچراپ يهدننکدیلوت ارچ هک تسین

 رد شدمآرد زا یشخب و دریگیمن شیپ ار يرتهداس هار ،اهنآ راوهدوت ِندرکنابنا و

 هب ار هچراپ لکش رد شدمآرد ارچ ًاساسا .دنکیمن فرصم دوخ ار دئاز يهچراپ بلاق

 هب طقف زاین زا ریغ يرگید ياهزاین اریز ؟دنکیم لدب رگید ياهلکش رد دمآرد

 فرصم ار هچراپ زا ینیعم شخب طقف وا ِدوخ ارچ .دنوش اضرا دیاب هک دراد هچراپ

 یفرصم شزرا وا يارب هچراپ زا ینیعم شخب طقف یمک ظاحلهب نوچ ؟دنکیم

 »ب« رگا .تسا قداص مه نارگید و »ج« و »ب« دروم رد فرح نیا اما .دراد

 دازام دنهدب حیجرت زین اهنآ دیاش هاگنآ ،دنشورفب هنیآ »د« و باتک »ج« ،بارش

 رد ات دننک فرصم هنیآ و باتک ،بارش ،ناشدوخ لوصحم بلاق رد ار ناشدمآرد

 دیلوت هنیآ و باتک ،بارش یفاک يهزادنا هب هک تفگ ناوتیمن نیاربانب .هچراپ بلاق

 اب قباطم ›مکتسد‹ ای( هجوچیه هب »فلا« هک لیلد نیا هب طقف مهنآ ،تسا هدشن

 هنیآ ای باتک ،بارش هب ار هچراپ بلاق رد شدوجوم دمآرد دناوتیمن )لوصحم شزرا

 ینعی ــ دمآرد اب دمآرد يهلدابم نیا هک تسا ینامز نیا زا رتهرخسم اما .دنک لدب

 دادملق ییالاک يهلدابم لک هباثمهب بلقت اب ــ اهالاک يهلدابم زا شخب نیا

 .دوشیم

 لباق تالوصحم زا یشخب .دش نشور لوصحم زا یشخب فیلکت بیترت نیا هب

 تسد هب تسد فرصم لباق تالوصحم نیا ناگدننکدیلوت ِدوخ نیب فرصم

 رد هکنآ ياجب ار )دزمراک و دوس( شدمآرد زا یشخب اهنیا زا کیره .دوشیم

 یفرصم لباق لوصحم بلاق رد ،دنک فرص دوخ فرصم لباق لوصحم بلاق
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 روطهب زین يرگید هک تسا رداق یمادام طقف راکنیا هب و ،دنکیم فرصم يرگید

 فرصم ار يرگید فرصم لباق لوصحم ،دوخ فرصم لباق لوصحم ياجب لباقتم

 لباق لوصحم زا یشخب سکره ییوگ هک تسا یتلاح دننام تسرد عضو نیا .دنک

 .دنکیم فرصم دوخ ،تسوا دمآرد يهدننایامنزاب هک ار دوخ فرصم

 رد تسخن و دننکیم روهظ ياهدیچیپ تابسانم تالوصحم يهیقب لک يارب اما

 ماقم رد طقف هن ینعی ،هیامرس و دمآرد ماقم رد هدشهلدابم ياهالاک هک تساجنیا

 .دنریگیم رارق رگیدکی يور رد ور ،دمآرد

 

 ]هیامرس اب دمآرد يهلدابم )ب[

 

 لک زا یشخب دیلوت ياههخاش يهمه رد .تخادرپ زیامت هوجو هب دیاب تسخن

 و دوس ›ای‹ )لاس یط رد( هدوزفاون راک انامه ،تسا دمآرد يهدننایامنزاب لوصحم

 مه تلود شابوا ِیتفایرد ؛دنادوس زا ییاهشخب هریغ و هرهب ،تنار{ .دزمراک

 و دوس زا یشخب نآ دلومان نارگراکرگید ِیتفایرد ؛تسا دزمراک و دوس زا یشخب

 ،یتفایرد نیا نیاربانب ،دنرخیم ناشدلومان ياهراک يازِا رد اهنآ هک تسا دزمراک

 دنکیم نییعت طقف هکلب ،دنکیمن رتشیب ار دزمراک و دوس بلاق رد دوجوم لوصحم

 فرصم ار دزمراک و دوس نیا زا رادقم هچ نارگراک و نارادهیامرسِ دوخ هک

 زا یضعب رد طقف تسا دمآرد يهدننایامنزاب هک لوصحم زا شخب نیا اما }.دننکیم

 زا ای دوش لدب دمآرد هب دوخ یعیبط بلاق رد هطساویب دناوتیم دیلوت ياهرهپس

 هک یتالوصحم يهمه .دسرب فرصم هب دمآرد هباثمهب یفرصم شزرا ظاحل
 لکش رد ینعی ،دوخ یعیبط بلاق رد دنناوتیمن دندیلوت لئاسو يهدننایامنزاب طقف



353 
 

 ناششزرا ›بلاق رد‹ طقف هکلب ،دنوش فرصم ،دمآرد هباثمهب ناشهطساویب

 فرصم دیلوت زا ییاههخاش رد دیاب ›شزرا‹ نیا اما .›دنسرب فرصم هب دنناوتیم‹

 لئاسو زا یشخب تسا نکمم .دننکیم دیلوت فرصم لباق ْ هطساویب سانجا هک دوش

 شتسبراک هب هتسب دناوتیم هلیسو نآ ای نیا ؛دنشاب میقتسم یفرصم لئاسو ،دیلوت

 ِلئاسو زا یشخب .هریغ ای يراگ ای ،بسا کی ًالثم ،دشاب یفرصم ياهلیسو دیلوت رد

 ،هلغ قرع دیلوت يارب هلغ ًالثم ،دنشاب دیلوت يهلیسو دنناوتیم یفرصم هطساویب

 ِتالوضف هباثمهب دنناوتیم فرصم لئاسو يهمهً ابیرقت .هریغ و رذب ناونعهب مدنگ

 هچراپ ملاسهمین ای هدوسرف ياههراپهکت ًالثم ،دنوش دیلوت دنیآرف دراو هرابود فرصم

 داوم شیاههراپهکت ات دنکیمن دیلوت هچراپ لیلد نیا هب سکچیه اما .ذغاک دیلوت رد

 تسدهب ینامز زا سپ ار تسخن لکش نیا اهنآ .دنوش ذغاک ›دیلوت يارب‹ ماخ

 تسخن .تسا هدش فرصم دراو هچراپ هباثمهب یفابهچراپ لوصحم هک دنروآیم

 دنناوتیم فرصم دنیآرف لوصحم و دنامسپ هباثمهب ،فرصم نیا ِتالوضف هباثمهب

 دروم نیا ،نیاربانب .دنوش دراو دیلوت زا ياهزات رهپس رد دیلوت يهلیسو هباثمهب هرابود

 .درادن قلعت ›ام ثحب ي‹اجنیا هب

 ،تسا دمآرد يهدننایامنزاب هک اهنآ زا یموسقم مهس هک ــ تالوصحم نیاربانب

 ِدوخ ناگدننکدیلوت يوس زا ،یفرصم شزرا ظاحلهب هن و ،شزرا ظاحلهب دناوتیم

 هک ناشياهنیشام زا یشخبً الثم ینعی ،اهنآ هک يوحنهب( دوش فرصم اهنآ

 فرصم هب دنناوتب ات ،دنوش هتخورف ›تسخن‹ دیاب ،تسا دزمراک و دوس يهدننایامنزاب

 زاین ًامیقتسم ،نیشام بلاق رد ،شخب نیا يهلیسوهب دنناوتیمن ]اهنآ اریز[ دنیآرد

 تالوصحم ناگدننکدیلوت يوس زا دنناوتیم یتخس هب ــ )دننک ءاضرا ار يدرف

 دنناوتیمن نیاربانب و دنوش دراو يدرف فرصم رد دنناوتیمن ،دنوش فرصم رگید

 اهنآ بلاق رد دنناوتب ناگدننکدیلوت هک دنهد لیکشت ار لوصحم زا یشخب
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 ضقانت رد اهالاک نیا یفرصم شزرا اب يراک نینچ اریز ،دننک جرخ ار ناشدمآرد

 یفتنم ار ناشيدرف فرصم ،رما تعیبط رب انب ناشیفرصم شزرا اریز ،تسا

 طقف ،›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم نیا ناگدننکدیلوت نیاربانب .دزاسیم

 لوپ هب ار اهنآ دیاب لوا ینعی ،دننک فرصم ار ناشياهلدابم شزرا دنناوتیم
 اهنیا اما .دنزاس لدب فرصم لباق ياهالاک هب ار لوپ نیا سپس ات ،دننک لیدبت

|IX-383| لباقریغ تالوصحم ناگدننکدیلوت هب ؟دنشورفب یسک هچ هب دیاب ار 
 لوصحم ياجب يرگید فرصم لباقریغ لوصحم طقف تروصنیا رد ؟رگید فرصم

 زا شخب نیا هک تسا نیا رب ام ضرف اما .دنراد رایتخا رد دوخ ›فرصم لباقریغ‹

 ار تالوصحم نیا دیاب اهنآ ،هکنیا و ؛دنهدیم لیکشت ار اهنآ دمآرد تالوصحم

 هب ،فرصم لباق تالوصحم ›هب ندشلدب‹ رد ار ناششزرا دنناوتب ات دنشورفب

 ناگدننکدیلوت هب ار تالوصحم نیا دنناوتیم طقف اهنآ نیاربانب .دنناسرب فرصم

 .دنشورفب يدرف فرصم لباق تالوصحم

 دمآرد يازِا رد یکی يهیامرس يهلدابم يهدننایامنزاب اهالاک يهلدابم زا شخب نیا

 تالوصحم لک زا یشخب طقف .تسا يرگید يهیامرس اب یکی دمآرد و يرگید

 ،رگید شخب ؛تسا دمآرد يهدننایامنزاب فرصم لباق تالوصحم ناگدننکدیلوت

 ار شخب نیا دناوتیم هن ›هدننکدیلوت ینعی‹ وا .تسا تباث يهیامرس يهدننایامنزاب

 هن وا .دیامن هلدابم نارگید فرصم لباق تالوصحم يازِا رد هن و دنک فرصم دوخ

ً اعقاو و یعیبط بلاق رد ار تالوصحم زا شخب نیا یفرصم شزرا دناوتیم

 اب ار اهنآ ًالثم هک قیرطنیا زا ،ار ناششزرا هن و دنک فرصم ،ناشدوجوم

 ار اهنآ هرابود تسا ریزگان وا ،سکعرب .دنک هلدابم رگید فرصم لباق تالوصحم

 لدب ،دنايرورض یعقاو و یعیبط روطهب هک هنوگنامه ،شتباث يهیامرس رصانع هب

 ینعی ،دنک فرصم یتعنص يهنوگهب ار شلوصحم زا شخب نیا دیاب وا .دزاس
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 شایفرصم شزرا ظاحلهب وا لوصحم اما .دناسر فرصم هب دیلوت يهلیسو هباثمهب

 رد ار لوصحم نیا دناوتیمن وا نیاربانب ؛دوش دراو يدرف فرصم رد تسا رداق طقف

 شزرا .دنک لیدبتزاب دیلوت رصانع هب هرابود شدوجوم ًاعقاو و یعیبط بلاق

 شزرا دناوتیم طقف وا هجیتن رد .دنکیم یفتنم ار یتعنص فرصم ،شایفرصم
 یتعنص يهنوگهب شلوصحم دیلوت رصانع ناگدننکدیلوت هب ]شورف هار زا[ ارنآ

 ًاعقاو و یعیبط بلاق رد ار شلوصحم زا شخب نیا دناوتیم هن وا .دنک فرصم

 هک قیرطنیا زا ًالثم ،تسا نآ شزرا فرصم هب رداق هن و دنک فرصم شدوجوم

 شخب نیا هک نازیم نامههب .دشورفب رگید فرصم لباق تالوصحم يازِا رد ارنآ

 دناوتیمن مه نازیم نامههب ،دوشب وا ِدوخ دمآرد دراو دناوتیمن شلوصحم زا

 اریز ،دوش نیزگیاج رگید فرصم لباق تالوصحم ناگدننکدیلوت دمآرد يهلیسوهب

 اب ار دوخ لوصحم تسناوتیم وا هک دوبیم نکمم ینامز طقف يراک نینچ

 ›میدید و‹ ،دنک فرصم ار دوخ لوصحم شزرا ینعی ،دنک هلدابم اهنآ لوصحم

 دننام تسرد ،وا لوصحم زا شخب نیا هک اجنآ زا اما .دهد خر دناوتیمن زین نیا هک

 شزرا ظاحلهب ،دنکیم فرصم دمآرد ناونعهب ارنآ وا هک شرگید شخب

 فرصم رد تسا ریزگان ینعی ،دوش فرصم دمآرد هباثمهب دناوتیم طقف شایفرصم

 دمآرد هب دیاب سپ ،دنک نیزگیاج ار تباث يهیامرس دناوتیمن و دوش دراو يدرف

 يازِا رد دیاب ینعی ،ددرگ لدب فرصم لباقریغ ›ًامیقتسم‹ تالوصحم ناگدننکدیلوت

 فرصم ار ناششزرا دنناوتیم اهنآ هک دوش هلدابم اهنآ تالوصحم زا یشخب

 .تساهنآ دمآرد يهدننایامنزاب ›هک تالوصحم زا یشخب نآ‹ ای ،دننک

 زا هلدابم نیا هاگنآ ،میرگنب ناگدننکهلدابم زا کی ره رظنم زا ار هلدابم نیا رگا

 هیامرس یسیدرگد فرعُم ،فرصم لباق لوصحم يهدننکدیلوت ینعی ،»فلا« رظنم

 اب لداعم یشزرا يهدنرادربرد هک ار شلوصحم لک زا یشخب وا .تسا هیامرس هب

 ،لکش نیا رد هک دنادرگیمرب یعیبط یلکش هب هرابود ،تسا تباث يهیامرس شزرا



356 
 

 سپ و شیپ ،شزرا ظاحلهب ،شخب نیا .دنک لمع تباث يهیامرس هباثمهب دناوتیم

 ینعی ،»ب« رظنم زا ،سکعرب .تسا تباث يهیامرس فرعُم طقف هلدابم زا

 یسیدرگد فرعُم ًافرص هلدابم ›میقتسم‹ فرصم لباقریغ لوصحم يهدننکدیلوت

 ار شلوصحم لک زا یشخب وا .تسا رگید یلکش رد دمآرد هب لکش کی زا دمآرد

 هک لوصحم لک زا یشخب اب تسا ربارب و تسوا دمآرد يهدنهدلیکشت هک

 ،تسوا ِدوخ )رگراک و هیامرس( راک يهدننایامنزاب و هدوزفاون راک يهدننایامنزاب

 لباق دمآرد هباثمهب نآ بلاق نیا رد هک دنکیم لدب یسنج و لکش هب تسخن

 دمآرد فرعُم طقف هلدابم زا سپ و شیپ ،شزرا ظاحلهب ،شخب نیا .تسا فرصم

 .تسوا

 رد ار شتباث يهیامرس »فلا« هک مینیبیم ،میرگنب فرط ودره زا هطبار نیا هب رگا

 هلدابم »فلا« تباث يهیامرس يازِا رد ار شدمآرد »ب« و »ب« دمآرد يازِا

 تباث يهیامرس و دنکیم نیزگیاج ار »فلا« تباث يهیامرس »ب« دمآرد .دنکیم

 .ار »ب« دمآرد ،»فلا«

 ربارب رد ییاهالاک طقف }ناگدننکهلدابم فده و دصق زا رظنفرص{ هلدابم ِدوخ رد

 هک ــ دریگیم تروص الاک اب الاک يهداس يهلدابم و ــ دنوشیم رهاظ رگیدکی

 و دمآرد ياهنیعت ،اهنآ يارب و دنوشیم فوطعم رگیدکی هب اهالاک هباثمهب ًافرص

 ناشن اهالاک نیا نوگانوگ یفرصم شزرا ًافرص .دناهیوسلایلع ›ندوب‹ هیامرس

 فرصم تمدخ رد طقف يرگید و یتعنص فرصم تمدخ رد طقف یکی هک دهدیم

 ياهتسبراک اما .دوش دراو ›فرصم عون‹ نآ ای نیا رد دناوتیم ینعی ،تسا يدرف

 فرصم يهزوح هب نوگانوگ ياهالاک ِنوگانوگ یفرصم ياهشزرا نوگانوگ و دیفم

 ینامز ،سکعرب .درادن اهالاک هباثمهب اهنآ يهلدابم دنیآرف هب یطبر و دراد قلعت

 .دباییم یسیدرگد هیامرس هب راک ای راک ِدزمتسد هب رادهیامرس يهیامرس هک تسا
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 هکلب ،دنوشیمن رهاظ رگیدکی ربارب رد هداس ياهالاک هباثمهب اهالاک اجنیا رد

 قوف يهلدابم رد .›دنریگیم رارق رگیدکی يور رد ور‹ هیامرس هباثمهب ›اه‹هیامرس

 رد طقف ،رادیرخ و هدنشورف ماقم رد طقف رادیرخ و هدنشورف ،دوب ام یسررب دروم هک

 .دنوشیم رهاظ رگیدکی ربارب رد ،اهالاک يهداس ناگدنراد ماقم

 ای تسا ردقم يدرف فرصم يارب هک یلوصحم يهمه :تسا نشور نینچمه

 يدرف فرصم رد هک مادام ،دوشیم دراو يدرف فرصم رد هک یلوصحم نآ يهمه

 دناوتیمن لوصحم نیا هکنیا .ددرگ هلدابم دمآرد يازِا رد دناوتیم طقف ،دوش دراو

 ناونعهب دناوتیم طقف هک تسانعم نیا هب لاحنیع رد ،دسرب یتعنص فرصم هب

 ناشنرطاخ الاب رد هک هنوگنامه{ .دوش فرصم يدرف روطهب طقف ینعی ،دمآرد

 }.میاهدرک عازتنا ›نآ زا و هتفرگ هدیدان‹ ار هیامرس هب دوس یسیدرگد نیا ،دش

 مینک ضرف ،تسا يدرف فرصم لباق لوصحم يهدننکدیلوت طقف »فلا« رگا

 ،ام ضرفشیپ رب انب .دشاب ›نآ‹ "! = شتباث يهیامرس ،شلوصحم لک "# = شدمآرد

#
 رد |IX-384| وا ِدوخ ار مهس نیا لک هاوخ ،دنکیم فرصم وا ِدوخ ار تسخن "
 زا یئزج چیه ای نآ زا ياهراپ طقف هاوخ ،دنک فرصم شدوجومً اعقاو و یعیبط بلاق

 رب ضرف لاحره رد‹ ؛رگید فرصم لباق سانجا ›بلاق‹ رد ار ششزرا هاوخ و ،نآ

 ›بلاق‹ رد ار دوخ دمآرد ،رگید فرصم لباق سانجا نیا ناگدنشورف ›هک تسا نیا

 هک فرصم لباق لوصحم زا یشخب ،نیاربانب .دننکیم فرصم »فلا« لوصحم

 يوس زا یجنایمیب ای ،تسا فرصم لباق تالوصحم ناگدننکدیلوت دمآرد فرعُم

 ار یتالوصحم اهنآ هک قیرطنیا زا مهنآ ،یجنایم اب ای دوشیم فرصم اهنآ ِدوخ

 زا ي‹شخب اجنیا ،هجیتن رد ؛دننکیم هلدابم دوخ نیب ،دنوش فرصم دیاب هک

 ؛دوشیم هلدابم دمآرد يازِا رد دمآرد ›هک تسا رظن دروم یتلاح و لوصحم
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 لباق تالوصحم يهمه ناگدننکدیلوت فرعُم »فلا« هک تسا نیا لثم تسرد

 يهدننایامنزاب هک ار یموسقم مهس نآ ینعی ،لک مجح نیا زا "# .دشاب فرصم

 رادقم نآ يهدننایامنزاب ًاقیقد اما شخب نیا .دنکیم فرصم وا ِدوخ ،تسوا دمآرد

 يهیامرس رب لاس یط ›»فلا« هورگ رادهیامرس ای‹ »فلا« يهلوقم هک تسا يراک

 هک ییاهدوس و اهدزمراک لک عومجم اب تسا ربارب رادقم نیا و ،تسا هدوزفا شتباث

 .تسا هدش دیلوت لاس لوط رد »فلا« يهلوقم يوس زا

!
 دیاب و تباث يهیامرس شزرا اب تسا ربارب »فلا« يهلوقم لوصحم لک رگید "

 و هدننکدیلوت هک ،»ب« يهلوقم يهنالاس راک لوصحم اب دوش نیزگیاج

 هک تسا یتالوصحم ینعی ،›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم يهدنروآمهارف

 زا اما .دنوشیم دراو دیلوت دنیآرف رد و یتعنص فرصم رد دیلوت يهلیسو هباثمهب طقف

 لماک روطهب ،شتسخن "# دننام تسرد دیاب »فلا« لوصحم لک زا "! نیا هک اجنآ

 يهلوقم ناگدننکدیلوت لوصحم زا یشخب نآ اب نیاربانب ،دنوش يدرف فرصم دراو

 يهلوقم ،بیترت نیا هب .تساهنآ دمآرد يهدننایامنزاب هک دش دنهاوخ هلدابم »ب«

 ار شاهیلوا و یعقاو لکش هکيزیچ يازِا رد ار شلوصحم لک تباث شخب »فلا«

 اب شاهلدابم قیرط زا و لبق لکش هب شلیدبتزاب اب ینعی ،تسا هدرک هلدابم دراد

 ياهب‹ »ب« يهلوقم اما ،»ب« يهلوقم يوس زا هدشدیلوت يهزات تالوصحم

 دمآرد فرعُم هک تسا هتخادرپ دوخ لوصحم زا یشخب اب طقف ›ار »فلا« لوصحم

 زا دناوتیم »فلا« تالوصحم بلاق رد طقف اما ،تسا ›»ب« رادهیامرس ینعی‹ وا

 ياهب‹ تقیقح رد ›»ب« رادهیامرس‹ وا نیاربانب .دوش فرصم »ب«ِ دوخ يوس

 لوصحم زا یشخب ردً امامت هک دزادرپیم شاهدوزفاون راک اب ›ار »فلا« تالوصحم

 .ددرگیم هلدابم »فلا« لوصحم زا هدنامیقاب "! يازِا رد و دوشیم هدنایامنزاب »ب«
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 دراو يدرف فرصم رد ًامامت ای هلدابم ،دمآرد اب »فلا« لوصحم لک ،هجیتن رد

 هیامرس هب دمآرد یسیدرگد ام ضرفشیپ رب انب هک اجنآ زا( رگید يوس زا .دوشیم

 دیرخ فرص زین هعماج دمآرد لک )تسا رفص يواسم و تسا هدش هداهن رانک

 ›لوصحم‹ رد ار ناشدمآرد »فلا« ناگدننکدیلوت نوچ ،دوشیم »فلا« لوصحم

 نیا زجب و .روطنیمه مه »ب« يهلوقم ناگدننکدیلوت و ؛دننکیم فرصم »فلا«

 .درادن دوجو يرگید يهلوقم ،هلوقم ود

 نآ رد هک یتباث يهیامرس "! دنچره ،دسریم فرصم هب »فلا« لوصحم لک

 دیاب هکلب ،دنوش فرصم »فلا« ناگدننکدیلوت يوس زا تسین زاجم دناهدیجنگ

 لوصحم لک ؛دنوش لیدبتزاب دیلوت رصانع هباثمهب ناشیعقاو لکش هب هرابود

 عومجم يهدننایامنزاب هعماج دمآرد لک اما .هعماج دمآرد لک اب تسا ربارب »فلا«

 .تسا هدش هدوزفا دوجوم تباث يهیامرس رب لاس لوط رد هک تسا يراک نامز

 و هدوزفاون راک زا "# نازیم هب طقف »فلا« لوصحم لک دنچره کنیا
!
 راک زا "

 زا ًامامت دناوتیم لاحنیا اب ،تسا هدش بیکرت ،دوش نیزگیاج دیاب هک ياهتشذگ

 ›بلاق‹ رد هن دیاب هنالاس راک لک نیا زا "! اریز ،دوش يرادیرخ هدوزفاون راک يوس

 .دنوش فرصم »فلا« تالوصحم ›بلاق‹ رد هکلب ،›ناگدننکدیلوت‹ دوخ تالوصحم

 نیزگیاج ،دراد هدیجنگ دوخ رد هچنآ زا هدوزفاون راک رتشیب "! يهلیسوهب »فلا«

 روطهب طقف ار "! نیا »ب« و دنتسه »ب« رد هدوزفاون راک "! نیا اریز ،دوشیم

 روطهب طقف ار "! نآ »فلا« هک هنوگنامه ،»فلا« ›لوصحم بلاق‹ رد يدرف

 لوصحم لک ًالوا ،نیاربانب .دنک فرصم دناوتیم »ب« ›لوصحم بلاق‹ رد یتعنص

 شتباث يهیامرس لاحنیع رد ً›ایناث‹ و دوش فرصم دمآرد هباثمهب دناوتیم »فلا«

 و طقف ›تباث يهیامرس نیا يازِاهبام‹ ،رتهب ترابعهب ای .دوش نیزگیاج دناوتیم زین
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 ناگدننکدیلوت يهلیسوهب لوصحم لک "! اریز ،دوشیم فرصم دمآرد ناونعهب ًامامت

 ار ناشلوصحم زا شخب نیا هک یناگدننکدیلوت ،دوشیم نیزگیاج تباث يهیامرس

 فرصم شدوجوم ًاعقاو و یعیبط لکش رد دنناوتیمن تساهنآ دمآرد فرعُم هک

 ،»فلا« زا "! اب هلدابم هار زا ینعی ،»فلا« ›لوصحم‹ بلاق رد دنریزگان هکلب ،دننک

 .دنناسرب فرصم هب

 .تسا نشور مه »فلا« يهیقب "! فیلکت بیترت نیا هب

 هک تشادیم دوجو مه »ج« ›لوصحم ای‹ هلوقم کی رگا هک تسا نشور

 نیرتکچوک ،دوب فرصم لباق يدرف روطهب مه و یتعنص ظاحلهب مه شلوصحم

 هباثمهب ای ؛ناویح ای ناسنا يارب هلغ ًالثم ؛دمآیمن دوجوهب هیضق لصا رد يرییغت

 رد تالوصحم نیا هک مادام .هریغ و تاناویح ،بسا ،يراگ ؛نان ناونعهب ای رذب

 ناشناگدننکدیلوت ِدوخ يهلیسوهب دمآرد ماقم رد دیاب دنوشیم دراو يدرف فرصم

 ای میقتسم( ناگدننکدیلوت فرصم هب ،ای ،دنوش فرصم میقتسمریغ ای میقتسم روطهب

 رد .تسا هدیجنگ تالوصحم نیا رد هک دنسرب یتباث يهیامرس شخب )میقتسمریغ

 ،دنوشن يدرف فرصم دراو هک مادام .دنریگیم رارق »فلا« يهلوقم تحت تروصنیا

 .دنراد رارق »ب« يهلوقم تحت

 هکلب ،دمآرد يازِا رد هن دمآرد هکییاج ینعی ،ار هلدابم عون نیمود نیا دنیآرف

 هب رخآرس دیاب تباث يهیامرس لک هکییاج ای ،دوشیم هلدابم دمآرد يازِا رد هیامرس

 یفرعم فعاضم روطهب ناوتیم ،دوش لیوحت و هیزجت هدوزفاون راک هب انامه ،دمآرد

 تباث يهیامرس = هک هچراپ زا "! .تسا هچراپ »فلا« لوصحم مینک ضرف .درک

 اما .دننکیم ناربج یکمک داوم و تالآنیشام ،خن ار تسا )نآ شزرا ای( »فلا«

 ار يرادقم نآ طقف هچراپ لوصحم نیا زا |IX-385| اهنیشام و خن ناگدنزاس
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 يهدننکدیلوت .تساهنآ ِدوخ دمآرد ›اب ربارب ای‹ هدنیامن هک دننک فرصم دنناوتیم

 وا بیترت نیا هب .دزادرپیم شلوصحم "! اب ار تالآنیشام و خن تمیق لک هچراپ

 دراو تباث يهیامرس هباثمهب هچراپ رد هک ،ار زاسنیشام و هدنسیر لوصحم لک

 دوخ ›تالآنیشام و خن ینعی‹ لک لوصحم نیا اما .تسا هدرک نیزگیاج ،دنوشیم

 راک اب تسا ربارب نآ شخب کی هک ،دمآرد يهوالعب تباث يهیامرس اب تسا ربارب

 دیلوت لئاسو شزرا اب تسا ربارب شرگید شخب و زاسنیشام و هدنسیر يهدوزفا

 يارب و ،هریغ و لاغذ ،اهنیشام ،نغور ،ناتک رد هدنسیر ياربً الثم هک ،اهنآ ِدوخ

 تباث يهیامرس "! نیاربانب .دوشیم هضرع هریغ و نیشام ،نهآ ،لاغذ رد زاسنیشام

 يهیامرس انامه ،تسا هدرک نیزگیاج ار زاسنیشام و هدنسیر لوصحم لک »فلا«

 يهفاضاب ار ناشهیامرس ای ،اهنآ يوس زا هدشهدوزفا ِراک يهفاضاب ار ناشتباث

 .دننک فرصم »فلا« ›بلاق‹ رد طقف ار ناشدمآرد دنناوتیم اهنآ اما .ناشدمآرد

 ،تسا ناشدمآرد اب ربارب و دریگیم قلعت »فلا« "! هب هک یشخب رسک زا سپ اهنآ

 رب انب اما .دننکیم تخادرپ ار دوخ تالآنیشام و ماخ داوم ،هدنامیقاب يهلیسوهب

 زا .دنرادن ناشتباث يهیامرس ندرکنیزگیاج هب یموزل اهنیا ،ام ضرفشیپ

 یتالوصحم رد زین و »فلا« لوصحم رد دناوتیم يرادقم نآ طقف اهنآ لوصحم

 زا‹ .دراد ار شتخادرپ ناوت »فلا« هک دوش دراو ،دنتسه »فلا« دیلوت يهطساو هک

 هک دراد ار يرادقم نآ تخادرپ ناوت طقف ،شلوصحم "! اب »فلا« ›رگید يوس

 لوصحم زا يرادقم نآ ،ینعی ،دشاب رادروخرب نآ دیرخ ناوت زا شدمآرد اب »ب«

 رگا .تسا »ب« يهدوزفاون راک ای دمآرد فرعُم هک »ب« يهدشهلدابم

 زا يرادقم دندوبیم ریزگان »فلا« دیلوت يارب يرورض رصانع نیرخآ ناگدننکدیلوت

 ،دوب اهنآِ دوخ تباث يهیامرس زا یشخب هک دنشورفب هدنسیر هب ار ناشلوصحم

 ،دناهدوزفا ناشتباث يهیامرس رب هکيراک رادقم زا دوب رتشیب هکيرادقم ینعی
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 ناکما اریز ،دنریذپب ار »فلا« ›بلاق‹ رد اهتخادرپ دنتسناوتیمن هاگنآ

 قافتا هیضق نیا سکع ،نیاربانب .دنتشادن ار لوصحم نیا زا یشخب ندرکفرصم

 .دتفایم

 12 = هچراپ لک مینک ضرف .مینک یط نیئاپ هب الاب زا سکعرب ار نابدرن کنیا

 لوصحم نیا ؛زور 4 = هریغ و نهآ يهدننکدیلوت ،ناتک رگتشک لوصحم .دشاب زور

 نآ رب زور 4 دوخ يهبون هب اهنآ و دوشیم هتخورف زاسنیشام و هدنسیر هب

 زور 4 دوخ يهبون هب زین وا و دوشیم هتخورف هدنفاب هب نانیا لوصحم ؛دنیازفایم

 زور 8 ؛دنک فرصم دوخ ار شلوصحم "# دناوتیم فابهچراپ ،کنیا .دیازفایم نآ رب

 ار زاسنیشام و هدنسیر لوصحم و دنتسه وا تباث يهیامرس نیزگیاج ›هدنامیقاب‹

 اب و دننک فرصم دوخ ار شزور 4 ،زور 8 نیا زا دنناوتیم اهنیا ؛دننکیم تخادرپ

 يهیامرس قیرطنیا زا و دنزادرپب ار نارگید و ناتک رگتشک شاهدنامیقاب زور 4

 زور 4 نیا اب دیاب ›ناتک نارگتشک ای‹ رخآ هورگ .دننک نیزگیاج ار دوخ تباث

 .دننک نیزگیاج ار ناشراک طقف ،هچراپ ›بلاق‹ رد هدنامیقاب

 رد اما ،تسا هدش ضرف زور 4 اب = و ربارب يرادقم دروم هس نیا رد دمآرد دنچره

 ،دننکیم تباقر »فلا« لوصحم اب هک ناگدننکدیلوت زا هقبط هس نیا تالوصحم

 ،12 ]زا[ "# = ،شلوصحم "# اب ربارب فابهچراپ دزن .دراد دوجو ینوگانوگ ياهتبسن

 = ناتک رگتشک دزن و 8 ]زا[ !# = ،شلوصحم !# اب ربارب ]زاسنیش[ام و هدنسیر دزن

 ینامه ًالماک لوصحم لک هب فطع رد .تسا هدش ضرف 4 = ،شلوصحم ›لک‹

 و زاسنیشام ،هدنسیر يهدوزفاون راک اما .4 = 12 ]زا[ "# = ینعی ،دوب هک تسا
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 و هدنسیر دزن .دوشیم رادیدپ تباث يهیامرس ماقم رد هدنفاب دزن ناتک رگتشک

 هباثمهب ناتک رگتشک ربارب رد و اهنآ ربارب رد اهنآ ِدوخ يهدوزفاون راک ،زاسنیشام

 دزن .دوشیم رادیدپ تباث يهیامرس هباثمهب ناتک رگتشک راک نامز و لوصحم لک

 ورنیمه زا .دوشیم فقوتم ›ندوب‹ تباث يهیامرس ِدومنارف نیا ،ناتک رگتشک

 روطهب تباث يهیامرس و تالآنیشام تبسن نامههب دناوتیم هدنسیر هنومن ناونعهب

 هب[ "# ًالثم .تسا دوجوم هدنفاب دزن هک ددنب راکهب معا
!
 ًالوا ،›تروصنیا رد‹ اما .]"

 ياهیامرس زا دشاب رتمک یگدنسیر رد هتفرراکب يهیامرس )لک عمج( عومجم دیاب

 تباث يهیامرس هباثمهب ›هدنسیر‹ لوصحم لک اریز ،تسا هتفر راکهب یگدنفاب رد هک

 هب "# تبسن زین هدنسیر دزن تسا رارق رگا ً،ایناث .دوشیم یگدنفاب دراو
!
 دوجوم "

%# = شتباث يهیامرس تسیابیم هاگنآ ،دشاب
 یکی ؛دشاب "$ = شاهدوزفا راک و "

 يارب و بیترت نیا هب .تسا ›راکهنازور‹ 2"! اب ربارب يرگید و راکهنازور 5"# اب ربارب

 مهارف رگید داوم و ناتک ،یگدنسیر يارب هک ›دیلوت زا‹ ياهخاش دیاب ،بسانت ظفح

 دیاب ›هدنسیر‹ وا تلاح نیا رد .دشاب يرتشیب ياهراکهنازور يهدنرادربرد ،دروآیم

 .دزادرپب هدوزفاون راک نامز يارب ›راکهنازور‹ 5"# ،زور 4 ياجب

 راک يهلیسوهب دیاب »فلا« يهلوقم ِتباث ءزج زا شخب نآ طقف هک تسا یهیدب

 ،دوشیم دراو »فلا« ییازفاشزرا و یبایشزرا دنیآرف رد هک دوش نیزگیاج هزات

 لماک روطهب هچنآ .دوشیم فرصم »فلا« ›دیلوت يارب‹ راک دنیآرف یط رد ینعی

 راوتسا يهیامرس ›ِیشزرا‹ ءزج یکمک داوم ،ماخ داوم ،دوشیم دراو ›»فلا« رد‹

 هب يزاین نیاربانب و دوشیمن ›لوصحم‹ دراو راوتسا يهیامرس يهیقب .تسا

 .درادن ندشنیزگیاج
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 يهیامرس نیب تبسن يهیواز زا ،گرزب ــ تباث يهیامرس زا یگرزب شخب نیاربانب

 زا .تسین هزات راک يهلیسوهب ندشنیزگیاج هنالاس دنمزاین ــ هیامرس لک و راوتسا

 لک اب بسانت رد شرادقم لاحنیا اب و دشاب گرزب دناوتیم )قلطم( مجح ورنیمه

 »فلا« رد تباث يهیامرس رد شخب نیا لک .دشابن گرزب )هنالاس( لوصحم

 رد هدننکنییعت یشقن )یفاضا شزرا ندوبضورفم و تباث ضرف اب( هک »ب« و

 يریثأت راوتسا يهیامرس يراج دیلوتزاب رد ،دنکیم افیا دوس خرن لیکشت

 ینعی ــ دشاب رتگرزب هیامرس لک تبسن هب شخب نیا هزادنا ره .درادن هدننکنییعت

 نامههب ــ دوش دیلوت ضورفم و دوجوم راوتسا يهیامرس زا يرتالاب يهبترم رد

 راوتسا يهیامرس كالهتسا ینیزگیاج يارب هک ،دیلوتزاب یلعف مجح نازیم

 لک اب بسانت رد نآ یبسن مجح ،نازیم نیمه هب اما ،تسا رتگرزب ،دوریم راکهب
 .دوب دهاوخ رتکچوک ًاتبسن هیامرس

 10 )نیگنایم روطهب( راوتسا يهیامرس عاونا يهمه دیلوتزاب نامز مینک ضرف

 راوتسا يهیامرس نوگانوگ عاونا هک مینک ضرف نینچمه |IX-386| .دشاب لاس

 و %* ،1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،10 ،11 ،12 ،15 ،17 ،20 ییاهدرگاو
!
 14( هلاس %

 لاس 10 رد نیگنایم روطهب راوتسا يهیامرس هک يروطهب ؛دنشاب هتشاد )عون

 1.دنک درگاو

                                                             
 رد هدشهئارا دادعا ساسارب .دنکیم هدافتسا 10 تساررس ددع زا تابساحم يهمادا ندشهداس يارب سکرام  1
 يهجیتن )راوتسا ياههیامرس زا فلتخم عون 14 يارب درگاو ياههرود لک عمج هباثمهب لاس 110( نتم
 يربارب مجح ›اههیامرس‹ عاونا يهمه هکنیا ضرف اب ــ راوتسا ياههیامرس درگاو نیگنایم نامز يهبساحم
 نامز هک دنکیم هراشا دعب يهحفص رد سکرام لاحنیا اب .تسا لاس 7,86 طقف هکلب ،لاس 10 هن ــ دنراد
 )]78[ ،آ ـ م( .»دنکیم دشر شایگرزب تبسن هب بلغا ،شماود« ،هیامرس درگاو
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 لاس 10 زا سپ نیگنایم روطهب دیاب هیامرس هک تسا نیا ضرف ،بیترت نیا هب

# راوتسا يهیامرس لک مهس رگا .دوش نیزگیاج
 مزال هاگنآ ،دشاب هیامرس لک +#

# نیا زا هک تسا
# طقف هنالاس ،هیامرس لک زا +#

 .دوش نیزگیاج شا++#

 دیاب هنالاس هاگنآ ،دشاب "# تبسن نیا رگا
#
 .دوش نیزگیاج هیامرس لک +"

 ًالثم ،مینک هسیاقم ار نوگانوگ دیلوتزاب ياهنامز اب راوتسا ياههیامرس کنیا اما

 لاس "# دنمزاین طقف هک ياهیامرس اب سایق رد ،دراد زاین لاس 20 هک ياهیامرس

 .تسا

# طقف ،دوشیم دیلوتزاب لاس 20 رد هک يراوتسا يهیامرس زا
 هنالاس دیاب شا+!

 طقف هاگنآ ،دشاب هیامرس لک !# هیامرس شخب نیا رگا ،ورنیا زا .دوش نیزگیاج
#
*+ 

 طقف ،دشاب هیامرس لک (* رگا یتح و دوش نیزگیاج لاس رد دیاب هیامرس لک
#
!) = 

*
 يهیامرس رگا سکعرب .تسا ندشنیزگیاج زا ریزگان هنالاس ،هیامرس لک زا ++#

 درگاو لاس رد راب 3 ینعی ،دراد زاین لاس %! هب شدیلوتزاب يارب هک ›يراوتسا‹

# ،دنکیم
 نیزگیاج لاس رد راب 3 دیاب راوتسا يهیامرس هاگنآ ،دشاب هیامرس ›لک‹ +#

" ینعی ،دوش
 .تسا ینیزگیاج زا ریزگان هیامرس لک "# ًابیرقت = لاس رد هیامرس +#

 ،دشاب رتگرزب هیامرس لک تبسن هب راوتسا يهیامرس هزادنا ره ،نیگنایم روطهب

 رتمک هزادنا ره و ،تسا رتشیب هزادنا نامههب ،شا)قلطم هن( یبسن دیلوتزاب نامز

 رب ینتبم يهیامرس رد رازفاتسد مهس .رتمک ،شایبسن دیلوتزاب نامز ،دشاب

 .تسا رتکچوک رایسب نیشام رب ینتبم يهیامرس رد تالآنیشام مهس زا رازفاتسد

 .دوشیم هدوسرف و هنهک نیشام زا رتعیرس رایسب رازفاتسد اما
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 ــ شدیلوتزاب ›نامز‹ قلطم يهزادنا راوتسا يهیامرس قلطم یگرزب اب هارمه دنچره

 ،شماود نامز ینعی ،شدرگاو نامز هک مادام ›اما‹ ،دوریم الاب ــ شکالهتسا ای

 لک اب بسانت رد‹ شایبسن يهزادنا بلغا ،دنکیم دشر شرادقم اب بسانت ردً اتدمع

 راک مجح هک تسا نیا عضو نیا لیالد هلمج زا .دباییم شهاک ›هیامرس

 رارق يراک اب یبسانت هنوگچیه رد راوتسا يهیامرس ای اهنیشام يهدننکدیلوتزاب

 )دیلوت طیارش ِندنامیقاب رییغت ِنودب طرش هب ›و‹( زاغآ رد ار اهنیشام نیا هک درادن

 رگا .دوش نیزگیاج دیاب هک تسا هنالاس كالهتسا طقف اریز ،تسا هدرک دیلوت

 ،دهدیم يور ًامئاد ›دیلوت‹ يهخاش نیا رد هک يرما ،دبای شیازفا راک يروآراب

 زاب ،تسا يرورض تباث يهیامرس زا شخب نیا دیلوتزاب يارب هکيراک رادقم هاگنآ

 هتبلا هک( زین ار اهنیشام يهنازور یفرصم لئاسو دیابً املسم .دوشیم رتمک مه

 رد )دنرادن یطبر نیرتکچوک اهنیشام ِدوخ نتخاس رد هدشفرص ِراک هب ًامیقتسم

 هب ِیگدنز ،دراد زاین ریق ای نغور يرادقم و لاغذ هب طقف هک ینیشام اما .دروآ رامُش

 شنیزگیاج نیشام هک يرگراک طقف هن مهنآ ،دراد رگراک زا يرتفرصممک بتارم

 .تسا هتخاس ار نیشامِ دوخ هک زین يرگراک هکلب ،دوشیم

 

 ]هیامرس اب هیامرس يهلدابم )ج[

 

 »ب« يهلوقم لوصحم زا یشخب و »فلا« يهلوقم لک لوصحم فیلکت ام کنیا

 و شناگدننکدیلوت ِدوخ يوس زا "# :دوشیم فرصمً الماک »فلا« .میاهدرک نشور ار
!
 ›بلاق‹ رد ار ناشدمآرد دنتسین رداق هک »ب« ناگدننکدیلوت يوس زا »فلا« "
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 شزرا زا یشخب اب »ب« هک ،»فلا« زا "! نیا .دننک فرصم ناشدوخ لوصحم

 تباث يهیامرس ماگنهمه ،دنکیم فرصم ،تسا دمآرد فرعُم هک شلوصحم

 ترابعهب‹ ای دنکیم نیزگیاج شایعقاو و یعیبط لکش رد ار »فلا« ناگدننکدیلوت

 فرصم یتعنص روطهب هک دهدیم رارق »فلا« رایتخا رد ییاهالاک ›رگید

 فرصم »فلا«ِ دوخ يوس زا هک یلوصحم لک اب ینعی ،قیرطنیا زا اما .دنوشیم

 کنیا ،تسا هدرک نیزگیاج تباث يهیامرس هباثمهب »ب« هک »فلا« زا ي"! و هدش

 يهدوزفاون راک يهدننایامنزاب هک تسا نشور زین لوصحم زا یشخب نآ لک فیلکت
 رد .درخب ار لک لوصحم زا يرگید شخب دناوتیمن راک نیا ،ینعی .تسا هنالاس

 ربارب )هیامرس هب دوس لیدبت زا رظنفرص( هنالاس يهدوزفاون راک لک ،زین تقیقح

 دوخ ِناگدننکدیلوت يوس زا هک »فلا« "# اریز .»فلا« رد هدیجنگ راک اب تسا

 هک ــ ،»فلا« "! رب لاس لوط رد هک تسا ياهدوزفا راک فرعُم ،دوشیم فرصم

 هک ،راک نیا زا ریغ .دوشیم هدوزفا ــ تسا »فلا« تباث يهیامرس يهدنهدلیکشت

 هتفرگن تروص يرگید راک ،دناهدرک فرصم شناگدننکدیلوت ِدوخ ار شلوصحم

 يوس زا و ،نیزگیاج »ب« تالوصحم يهلیسوهب هک »فلا« ِرگید "! نآ و .تسا

 هک تسا يراک نامز يهمه فرعُم ،دوشیم فرصم »ب« ناگدننکدیلوت

 رد‹ يرتشیب راک هن اهنآ .دناهدوزفا دوخ تباث يهیامرس رب »ب« ناگدننکدیلوت

 |IX-387| ›يرگید ياج رد‹ رتشیب يزیچ هن و دناهدوزفا يزیچ رب ›يرگید ياج

 .دنراد رایتخا رد فرصم يارب

 لوصحم زا یشخب نآ لک فرعُم شایفرصم شزرا ظاحلهب »فلا« لوصحم

 ظاحلهب ،لوصحم نیا .دوشیم دراو يدرف فرصم رد هنالاس هک تسا هنالاس لک
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 يوس زا هنالاس هک تسا هدوزفاون راک رادقم لک فرعُم شاهلدابم شزرا

 .تسا هدش ماجنا ناگدننکدیلوت

 ناتسد رد زونه هک دراد دوجو ،هدنامسپ هباثمهب ،لک لوصحم زا یموس شخب اما

 دنناوتیم هن ،›رگید ياهالاک اب‹ ناشهلدابم رد شاهدنزاس يازجا و تسا یقاب ام

 هیامرس اب دمآرد هنوراو هب هن و ،دمآرد اب هیامرس هن ،دمآرد اب دمآرد يهلدابم فرعُم

 شخب نیا .تسا نآ تباث يهیامرس فرعُم و »ب« لوصحم زا یشخب ،نیا .دنشاب

 »فلا« لوصحم اب هلدابم يازِا رد دناوتیمن نیاربانب ،دوشیمن دراو »ب« دمآرد رد

 »فلا« ِتباث يهیامرس رد هدنزاس یئزج هباثمهب دناوتیمن نینچمه ،دوش نیزگیاج

 و یبایشزرا دنیآرف رد هکلب ،راک دنیآرف رد طقف هن هک مادام شخب نیا .دوش دراو

 هب و دوشیم فرصم رگید ياهشخب دننام ،دوشیم دراو »ب« ییازفاشزرا

 رگید ياهشخب يهمه دننام زین شخب نیا بیترت نیا هب .دسریم یتعنص فرصم

 يهلیسوهب ،تسا لک لوصحم يهدنهدلیکشت هک یتبسن رب انب ،لک لوصحم

 و یعیبط لکش بلاق رد مهنآ ،دوشیم نیزگیاج عون نامه زا يرگید تالوصحم

 اریز .دوشیمن نیزگیاج زین هزات راک يهطساوهب رگید يوس زا .شدوجوم ًاعقاو

 عومجم رد طقف هک تسا »فلا« رد هدیجنگ راک نامز = هدوزفاون راک لک رادقم

 رد و دنکیم فرصم »فلا« "! نازیم هب ار شدمآرد »ب« اریز ،دوشیم نیزگیاج

 فرصم »فلا« رد ًاساسا هک دراذگیم رایتخا رد يدیلوت لئاسو »فلا« اب هلدابم

ِ دوخ يوس زا هک »فلا« يهیقب "# هک ورنیا زا ›و‹ .دنوش نیزگیاج دیاب و دناهدش

 راک زا بکرم طقف ــ ياهلدابم شزرا ظاحلهب ــ دوشیم فرصم شناگدننکدیلوت

 .تسین تباث يهیامرس يهدنرادربرد ›نیاربانب و‹ تساهنآ ِدوخ يوس زا هدوزفاون

 .میرگنب هدنامسپ نیا هب کنیا
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 ؛دوشیم ماخ داوم دراو هک یتباث يهیامرس زا ›تسخن‹ تسا بکرم هدنامسپ نیا

 يهیامرس ،موس و ؛دراد شقن راوتسا يهیامرس لیکشت رد هک یتباث يهیامرس ،مود

 .دوشیم یکمک داوم دراو هک یتباث

 يهیامرس هب دوشیم لیوحت و هیزجت تسخن تباث يهیامرس .ماخ داوم تسخن
 داوم و یکمک داوم مه يرادقم و اهنامتخاس و راک رازبا ،تالآنیشام ،راوتسا

 داوم فرصم لباق ًامیقتسم شخب يارب .دناهتفر راکهب هک ییاهنیشام يارب یفرصم

 ،هیواز نیا زا .درادن دوجو يايراوشد نینچ ،هریغ و روگنا ،هلغ ،تاناویح دننام ،ماخ

 اهنآ رد هک تباث يهیامرس زا شخب نیا .دنراد قلعت »فلا« يهقبط هب اهنآ

 رد هیامرس هباثمهب هک دوشیم دراو »فلا« تباث يهیامرس زا "! رد ،تسا هدیجنگ

 ترابعهب‹ ای ،دوشیم هلدابم »ب« ›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم يازِا

 يارب معا روطهب عضو نیا .دنکیم فرصم نآ بلاق رد ار شدمآرد »ب« ،›رگید

ً اعقاو و یعیبط لکش رد اهنآ هک مادام ،تسا قداص زین میقتسمریغ ماخ داوم

 تسا نکمم هکنیا زا غراف ،دنوشیم دراو فرصم لباق لوصحم ِدوخ رد ناشدوجوم

 رد تسخن هک ناتک زا یشخب .دننک روبع دیلوت ياهدنیآرف ِینایم بتارم دادعت هچ زا

 دراو فرصم لباق لوصحم رد لماک روطهب ،دوریم راکهب هچراپ رد سپس و خن

 .دوشیم

 ات ،هریغ و مرچ ،هنادهاش ،ناتک ،بوچ دننام ،یهایگ ماخ داوم نیا زا یشخب اما
 ات و دوشیم لدب راوتسا يهیامرسِ دوخ یبیکرت يازجا هب میقتسم روطهب ياهزادنا

 .هریغ و ریق ،نغور لکش رد طقفً الثم .اهنآ يارب يرورض ِیکمک داوم هب ياهزادنا

 و یهایگ ومن و دشر .دننکیم دیلوتزاب ار دوخ یناویح و یهایگ داوم .رذب مود ،اما

 يهفولع سپس ،تسا نآ یعقاو يانعم رد رذب ›تسخن‹ ،رذب زا روظنم .لثم دیلوت
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 .هریغ و یلها تاناویح ؛ددرگیمزاب نیمز هب یناویح دوک لکش رد هرابود هک ،ماد

 ــ هنالاس لوصحم تباث يهیامرس زا ای ــ هنالاس لوصحم زا گرزب شخب نیا

 .دوخ دیلوتزاب و تایح دیدجت يارب تسا ياهدام میقتسم روطهب دوخ

 شخب ود زا بکرم اهنیا شزرا .هریغ و اهگنس ،تازلف .یهایگریغ ماخ داوم

 باسح هب ،تسا يزرواشک رد ماخ داوم يهدنیامن هک ،رذب اجنیا رد اریز ،تسا

 هدشفرصم تالآنیشام و هدوزفا راک زا تسا بکرم طقف اهنیا شزرا .دیآیمن

 زا ریغ لوصحم زا یشخب نیا ،بیترت نیا هب .)زین ،اهنیشام ِیفرصم داوم لماش(

 ›لوصحم‹ يهلدابم رد نیاربانب و تسا هدوزفاون راک يهدنیامن هک تسا یشخب نآ

 كالهتسا هباثمهب نینچمه ؛دوشیم دراو »فلا« ›لوصحم‹ زا "! يازِا رد »ب«

 ندشنیزگیاج لباق )هریغ و نغور ،لاغذ دننام( شایفرصم داوم و راوتسا يهیامرس

 يهیامرس انامه ،تباث يهیامرس یلصا رصانع يهدنزاس ماخ داوم نیا اما .تسین

 اهنیا ،هجیتن رد .تسا )هریغ و اهنامتخاس ،راک ياهرازبا ،تالآنیشام( راوتسا

 اب هیامرس ي[هلدابم قیرط زا شدوجومً اعقاو و یعیبط لکش رد ار تباث يهیامرس

 .دننکیم نیزگیاج ]هیامرس

|IX-388| اهنامتخاس ،تالآنیشام( راوتسا يهیامرس ،مود، 

 .)فورظ عاونا يهمه ،راک ياهرازبا

 یهایگ ماخ داوم ،اهگنس ،اهزلف ،ماخ داوم )1 زا تسا بکرم شتباث يهیامرس

 ي‹هیامراکِ ماخ داوم ،ماخ داوم نیا هکینامز اما .هریغ و بانط ،همست ،بوچ دننام

 ›دیلوت ي‹هیامراک ماخ داوم لیکشت رد راک يهلیسو هباثمهب دوخ ،دنزاسیم ار ›دیلوت

 دوخِ نیزگیاج ،شیوخِ دوجومً اعقاو و یعیبط لکش رد اهنآ ینعی .دنوشیم دراو

 ،نیشام يهدنزاس ،دنک نیزگیاج ار شیاهنیشام دیاب نهآ يهدنزاس .دنوشیم
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 اما ،دوشیم دراو ینکشگنس ›يهناخراک لوصحم‹ رد ،نیشام كالهتسا .ار شنهآ

 )2 .هریغ و دوشیم دراو هناخراک نامتخاس رد ینامتخاس حلاصم كالهتسا

 يهلیسوهب دیاب ورنیمه زا هک نیشام يهدنزاس ِتالآنیشام كالهتسا
 نیزگیاج ،نیعم ياهرود بوچراچ رد ،نیشام ِدوخ سنج و عون زا هزات لوصحم

 لئاسو )3 .دوش دوخ نیزگیاج دناوتیمً اعبط دحاو یعون زا لوصحم اما .دوش

 ›دیلوت‹ اما ،دننکیم فرصم لاغذ تالآنیشام .)یکمک داوم( نیشام یفرصم

 لکش رد ،تالآنیشام عاونا يهمه .رخآیلا و دنکیم فرصم تالآنیشام مه لاغذ

 ،ریق دننام ،اهنیشام یفرصم لئاسو لکش رد هریغ و اهگنلش ،اههلول ،فورظ

 نیا تالوصحم زین اجنیا رد اما .دوشیم دراو )ییانشور داجیا يارب( زاگ ،نوباص

 دنوشیم دراو رگیدکی تباث يهیامرس رد لباقتم روطهب ›دیلوت نوگانوگ‹ ياهرهپس

 .دننکیم نیزگیاج ناشدوجومً اعقاو و یعیبط لکش رد ار دوخ ،ورنیا زا و

 اهنآ يارب هچنآ هاگنآ ،میروآ رامُش هب اهنیشام فیدر رد ار شکراب نایاپراچ رگا

 .تسا )اهنامتخاس( لبطصا ،طیارش یخرب تحت و هفولع ،تسا ینیزگیاج دنمزاین

 .دوشیم دراو هفولع دیلوت رد زین اپراچ ،دوش دراو نایاپراچ دیلوت رد هفولع رگا اما

 ،نوباص ،نغور دننام تسا ماخ داوم دنمزاین اهنآ زا یشخب .یکمک داوم ،موس
 هرابود يدحات ،دننامه ییاهزیچ و دوک بلاق رد اهنآ رگید يوس زا .هریغ و زاگ ،ریق

 ،تسا مزال زاگ دیلوت يارب لاغذ .دنوشیم ماخ داوم نیمه ِندشهتخاس ›دنیآرف‹ دراو

 داوم .دوریم راکهب زین لاغذ دیلوت ماگنههب ،زاگ زا هدافتسا زا یشان ییانشور اما

 و فورظ ،تالآنیشام( دنراوتسا يهیامرس و هدوزفا راک زا بکرم طقف رگید یکمک
 ،تسا هتفر راکهب لاغذ دیلوت رد هک ار يراخب نیشام كالهتسا دیاب لاغذ .)هریغ

 رد دوخ لاغذ .دنکیم فرصم لاغذ راخب نیشام ›رگید فرط زا‹ اما .دنک ناربج
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 و یعیبط لکش رد ار دوخ لاغذ ،اجنیا رد نیاربانب .دوشیم دراو لاغذ دیلوت لئاسو

 دیلوت يهنیزه رد راطق اب لقن و لمح ›جرخ‹ .دنکیم نیزگیاج ،شدوجوم ًاعقاو

 اهویتوموکول دیلوت ياههنیزه رد دوخ يهبون هب زین لاغذ اما ،دوشیم دراو لاغذ

 .دوشیم دراو

 ییایمیش داوم ياههناخراک يهرابرد ياهژیو عوضوم دیاب نیا زا دعب
 داوم دننام ،دننکیم مهارف یکمک داوم شیب و مک همه هک درک هفاضا زین ار

 میقتسم روطهبً اتیاهن هک يرگید سانجا دننام ای ،)ینیچ ،هشیش ًالثم( فورظ ماخ

 .دنوشیم فرصم دراو

 ،دنوشیم دراو لوصحم رد یگمه اهنآ اما .دنایکمک داوم ،یگنر داوم يهمه

 زا هکلب ،هبنپ ›دیلوت‹ رد تخوس ِلاغذ دننام ًالثم ،ناششزرا ظاحل زا طقف هن مهنآ

 .دننکیم دیلوتزاب )اهگنر ینعی( لوصحم لکش رد ار دوخ تهج نیا

 دناتخوس داوم ای ،اجنیا رد و ــ دناتالآنیشام ِیفرصم لئاسو ای ،یکمک داوم
 كاکطصا زا يریگولج يارب هک دنتسه يداوم ای اهنیشام ِندروآرد تکرح هب يارب

 داوم ای ــ هریغ و نغور ،نوباص ،ریق لثم ،دنوشیم هدافتسا راک لاحرد ياهنیشام

 دنایکمک داوم ای .تسد نیا زا و هنوتِب لثم ،دنتسه يزاسنامتخاس يارب یکمک

 و ›يراخب‹ امرگ ،ییانشور داجیا دننام ،دیلوت دنیآرف ظفح و ارجا يارب یلک روطهب

 ماجنا هب رداق ًاساسا ات دنانارگراک ِدوخ زاین دروم یکمک داوم تروصنیا رد( هریغ

 .)دنشاب راک

 يهمه دننام ،دنوشیم دراو ماخ داوم نتخاس رد هک دنتسه يایکمک داوم ای
 .دنوریم راکهب ماخ داوم رد هک ییایمیش داوم تالوصحم يهمه و دوک عاونا
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 داوم ›دننام‹ ،دنوشیم دراو هدشمامت لوصحم رد هک دنتسه يایکمک داوم ای

 .هریغ و ندرکقارب يارب يداوم ای یگنر

 ار ›شاهیامرس لک‹ "! نازیم هب دوخ تباث يهیامرس ،»فلا« :هکنیا هجیتن

 يهدننایامنزاب هک ،»ب« ›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم زا یشخب يهلیسوهب

 ،تسا »ب« يهلوقم بلاق رد لاس یط هدوزفا راک يهدننایامنزاب ینعی ،»ب« دمآرد

 دیاب »ب« .دنکیمن نیزگیاج ار »ب« تباث يهیامرس ،»فلا« اما .دنکیم نیزگیاج

 رد ،عون نیمه زا ياهزات لوصحم يهلیسوهب ار تباث يهیامرس نیا دوخ يهبون هب

 شیارب يرگید راک نامز اما .دنک نیزگیاج شدوجوم ًاعقاو و یعیبط بلاق

 يهزات راک نامز يهمه اریز .دشاب ندشنیزگیاج مزلتسم هک دنامیمن یقاب

 نامه يهدننایامنزاب نیاربانب و دنهدیم لیکشت ار شدمآرد ،وا يوس زا هدشهدوزفا

 هدش دراو »فلا« رد تباث يهیامرس هباثمهب هک دنتسه »ب« لوصحم زا یشخب

 ؟دوشیم نیزگیاج هنوگچ »ب« تباث يهیامرس ،نیاربانب .تسا

ً الثم ،وا ِدوخ )یناویح و یهایگ( دیلوتزاب يهلیسوهب نآ زا یشخب › :خساپ‹

 قیرط زا یشخب .›تسا جیار‹ يرادماد و يزرواشک رسارس رد هک هنوگنامه

 اب ناشدوجوم ًاعقاو و یعیبط لکش رد شتباث يهیامرس يازجا يهلدابم

 هباثمهب ›دیلوت زا‹ رهپس کی لوصحم هک يوحنهب ،نارگید ِتباث يهیامرس يازجا

 نیا هب ،ینعی .سکعرب و ،دوشیم دراو رگید يرهپس رد دیلوت لئاسو ای ماخ داوم

 |IX-389| نوگانوگ عاونا انامه ،دیلوت نوگانوگ ياهرهپس تالوصحم هک وحن
 ماقم رد و لباقتم روطهب ناشدوجومً اعقاو و یعیبط لکش رد ،تباث ياههیامرس

 .دنوشیم دراو رگیدکی رد دیلوت طیارش
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 تباث يهیامرس ناگدننکدیلوت ،›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم ناگدننکدیلوت

 رد ناشتالوصحم اما .دنتسه فرصم لباق تالوصحم ناگدننکدیلوت يارب

 زین اهنآ ِدوخ تباث يهیامرس لماوع ای رصانع هباثمهب لباقتم روطهب و لاحنیع

 یتعنص روطهب ًالباقتم ار ناشتالوصحم اهنآ ،رگید ترابعهب .دننکیم افیا شقن
 .دننکیم فرصم

 رد هک یتباث يهیامرس لک ،ینعی .دوشیم فرصم یمامت هب »فلا« لوصحم لک

 ار »فلا« زا "! ،دنروخیم »فلا« ناگدننکدیلوت ار »فلا« زا "# .زین ،تسا هدیجنگ نآ

 »فلا« تباث يهیامرس .»ب« ›میقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم ناگدننکدیلوت

 نیزگیاج ،دنتسه »ب« دمآرد يهدننایامنزاب هک »ب« تالوصحم يهلیسوهب

 راک يهلیسوهب هک تسا تباث يهیامرس زا یشخب هناگی تقیقح رد ،نیا .دوشیم

 تروص ورنیا زا هدوزفاون راک اب ینیزگیاج نیا و ،دوشیم نیزگیاج هدوزفاون

 رد هدوزفاون راک ›يهدننایامنزاب‹ هک »ب« تالوصحم زا يرادقم نوچ ،دریگیم

 »فلا« یتعنص فرصم هب هکلب ،دوشیمن فرصم »ب« يوس زا ،]تسا[ »ب«

 .دنکیم فرصم يدرف روطهب ار »فلا« زا "! ،»ب« هکیلاح رد ،دسریم

 رب انب شتباث يهیامرس نیاربانب ؛تسا راکهنازور 3 = »فلا« مینک ضرف

 ار »فلا« لوصحم زا "! ،»ب« ؛دوب دهاوخ راکهنازور 2 = ،میتشاد هک یضرفشیپ

 راکهنازور 2 اب = ›یمیقتسم‹ فرصم لباقریغ تالوصحم ینعی ،دنکیم نیزگیاج

 ،تسا یقاب راکهنازور 2 و دناهدش فرصم راکهنازور 3 کنیا .دراذگیم شرایتخا رد

 ِ›راک‹ راکهنازور 2 يهلیسوهب »فلا« ›بلاق‹ رد هتشذگ ِ›راک‹ راکهنازور 2 ،ای

ِ راکهنازور 2 هک لیلد نیا هب طقف اما ،دناهدش نیزگیاج »ب« ›بلاق‹ رد هدوزفاون
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 ِلوصحمِ دوخ رد هن و دننکیم فرصم »فلا« رد ار ناششزرا ،»ب« رد هدوزفاون

 .»ب«

 دیاب ،تسا هدش دراو »ب« يهیامرس لک رد هک مادام ،زین »ب« تباث يهیامرس

 دوجوم ًاعقاو و یعقاو لکش رد ،عون نامه زا هزات یتالوصحم يهلیسوهب

 »ب« یتعنص فرصم يارب هک یتالوصحم يهلیسوهب ینعی ،دوش نیزگیاج

 دنچره ،دنوشیمن نیزگیاج هزات راک نامز يهلیسوهب اهنیا اما .دنتسه يرورض

 رد هتفرراکهب هزات راک نامز یط رد هک دنوشیم نیزگیاج یتالوصحم يهلیسوهب
 .دناهدش دیلوت ،لاس

 رد .دشاب "! تباث يهیامرس لک ›مهس‹ ،»ب« لوصحم لک رد مینک ضرف{

 راک }هاگنآ ،دشاب 1 = )دوس و دزمراک عومجم =( هدوزفاون راک رگا تروصنیا

 2 نیا کنیا .تسا 2 = دنکیم افیا ار راک لئاسو و راک داوم شقن هک هتشذگ

 رد ریغتم يهیامرس و تباث يهیامرس نیب تبسن ؟دنوشیم نیزگیاج هنوگچ ›دحاو‹

 تبسن اما .دشاب توافتم رایسب دناوتیم »ب« دیلوت نوگانوگ ياهرهپس نیب

# : "! = ام ضرفشیپ رب انب ،نیگنایم
 زا کیره نونکا .تسا 1 : 2 = ای "

 ،ماد ،تالآنیشام ،ناتک ،نهآ ،لاغذ دننام شلوصحم زا "! ،»ب« ناگدننکدیلوت

 ار )دوشیمن دراو ›يدرف‹ فرصم رد هک ار مدنگ و ماد زا شخب نآ ینعی( مدنگ

 یعیبط لکش هب ای دنوش نیزگیاج دیاب ناشدیلوت رصانع هک دراد دوخ يور ِشیپ

 دراو هرابود دوخ ،تالوصحم نیا يهمه اما .دندرگ لیدبتزاب ناشدیلوت رصانع

 داوم ِدوخ ›ِدیلوت‹ فرصم هب ماگنهمه )رذب ناونعهب( مدنگ .دنوشیم یتعنص فرصم

 ار دوخ زا یشخب ینعی ،هدش فرصم شخب ،هدشدیلوت ماد زا یشخب ،دسریم ماخ

 )يرادماد و يزرواشک( »ب« دیلوت ياهرهپس نیا رد نیاربانب .دنکیم نیزگیاج
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 نیزگیاج ار دوخ تباث يهیامرس دوخ یعیبط لکش رد لوصحم زا یشخب نونکا

 مکتسد ینعی({ .دوشیمن شدرگ دراو لوصحم نیا زا یشخب ینعی .دنکیم

 رد يروص روطهب طقف دناوتیم و دوش شدرگ دراو ›یعقاو روطهب‹ درادن یترورض

 ،هریغ و هنادهاش ،ناتک دننام تالوصحم نیا زا يرگید شخب .)دوش دراو شدرگ

 دراو دوخ ِدیلوت رد دیلوت يهلیسو هباثمهب يدحات }نیشام ،بوچ ،نهآ ،لاغذ

 دننام هنوگ نیمه هب ای ــ يزرواشک رد رذب دننام لماک روطهب ›ای‹ ــ دنوشیم

 هک لوصحم زا یشخب نیاربانب .نیشام دیلوت رد نیشام و لاغذ دیلوت رد لاغذ

 فرعُم هک لوصحم زا تمسق نآ زا یشخب مهنآ ،تسا لاغذ و نیشام زا بکرم

 زا .دهدیم رییغت ار شهاگیاج طقف و دوشیم دوخ نیشناج ،تسوا تباث يهیامرس

 .دوخ ِدیلوت يهلیسو هب دوشیم لدبم ندوبلوصحم

 رصانع هباثمهب لباقتم روطهب رگید لوصحم زا یشخب و لوصحم نیا زا یشخب

 ،نیشام هب نهآ و بوچ ،بوچ و نهآ هب نیشام ،دنوشیم لدبم رگیدکی هب دیلوت

 هب )راطق ياهلیر رد ًالثم( نهآ ،نهآ هب لاغذ ،نغور هب نیشام و نیشام هب نغور

 نیزگیاج ار دوخ هن و ،ار »ب« ،لوصحم نیا زا "! هک مادام .رخآیلا و لاغذ

 ینعی ــ دنوشیم دوخ دیلوت دراو هرابود ناشیعیبط لکش رد ینعی ،دننکیم

 فرصم هب هطساویب دوخ ناگدننکدیلوت يوس زا »ب« زا یشخب هک يروطهب

 يدرف تروص هب و هطساویب »فلا« زا یشخب ًالثم هک هنوگنامه ،دسریم یتعنص

 »ب« ناگدننکدیلوت تالوصحم ــ دشیم فرصم دوخ ناگدننکدیلوت يوس زا

 »فلا« لوصحم .دننکیم نیزگیاج دیلوت يهلیسو هباثمهب ار رگیدکی لباقتم روطهب

 ای ،دوشیم »فلا« یتعنص فرصم دراو »ب« لوصحم و »ب« یتعنص فرصم دراو

 »ب« لوصحم و »ب« یتعنص فرصم دراو »فلا« لوصحم ،میقتسمریغ روطهب

 يهیامرس هباثمهب هچنآ نیاربانب .دوشیم »فلا« دراو »ج« لوصحم و »ج« دراو

 نوچمه رگید يرهپس رد ،دوشیم فرصم »ب« دیلوت ياهرهپس زا یکی رد تباث
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 نیتسخن رد ،دوشیم فرصم رهپس نیرخآ رد هچنآ اما ،هدش دیلوت هزات یلوصحم

 نهآ لکش هب لاغذ و نیشام لکش زا ›رهپس‹ کی رد هچنآ .تسا هدش دیلوت رهپس

 هدمآرد نیشام لکش هب لاغذ و نهآ لکش زا رگید ›رهپس‹ رد ،هتفای یسیدرگد

 .تسا

|IX-390| لکش رد »ب« تباث يهیامرس ندرکنیزگیاج ،دراد ترورض هچنآ 

 لک يهدننایامنزاب هک مینیبیم ،میرگنب هک »ب« لوصحم لک هب .تسا نآ یعیبط

 ياهژیو رهپس رد هک اجنآ و .تسا نآ یعیبط ياهلکش يهمه رد تباث يهیامرس

 ار دوخ تباث يهیامرس ،شایعقاو و یعیبط لکش رد دناوتیمن لوصحم ،»ب« زا

 رس ار زیچ همه ،تالوصحم ِندش تسد هب تسد و شورف و دیرخ ،دنک نیزگیاج

 .دهدیم رارق دوخ بسانم ياج

 ؛دریگیم تروص تباث يهیامرس اب تباث يهیامرس ینیزگیاج اجنیا رد نیاربانب

 نیاربانب ،دریگیمن تروص هلدابم نودب و هطساویب ینیزگیاج نیا هک مادام

 ،یفرصم شزرا ظاحل زا ینعی ،دهدیم يور هیامرس اب هیامرس يهلدابم

 هکنانچ ،دنوشیم دراو دیلوت دنیآرف رد بوانت هب هک تسا یتالوصحم يهلدابم

 فرصم هب یتعنص روطهب ار رگید يهدننکدیلوت لوصحم ،ناگدننکدیلوت زا کیره

 .دناسریم

 نیا .راکِ دزمتسد هب هن و دوشیم لیوحت و هیزجت دوس هب هن هیامرس زا شخب نیا

 روطهب هن .دوشیمن هلدابم دمآرد يازِا رد .تسین هدوزفاون راک يهدنرادربرد شخب

 .دوشیمن ›يرادیرخ ای‹ تخادرپ ناگدننکفرصم يوس زا میقتسمریغ هن و میقتسم

 ینعی( ناناگرزاب يهلیسوهب رگیدکی نیب اههیامرس ِینیزگیاج نیا هکنیا

 هیضق لصا رد يرییغت نیرتکچوک ،هن ای دوش یجنایم )نارجات ياههیامرس
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 هک هریغ و بوچ ،لاغذ ،نهآ ،نیشام( تالوصحم نیا هک اجنآ زا اما 1.دهدیمن

 تالوصحم اهنآ هک اجنآ زا و دناهزات )دننکیم نیزگیاج ار رگیدکی لباقتم روطهب

 هنوگنامه هب دنکیم افیا ار رذب شقن هکیمدنگ ًالثم ــ دنالاس نیرخآ ِراک

 هنوگچ نیاربانب ــ دوشیم فرصم دراو هکیمدنگ هک تسا هزات راک لوصحم

 ایآ ،هوالعب ؟تسین هدیجنگ ياهدوزفاون راک تالوصحم نیا رد هک تفگ ناوتیم

 نیا تسا نکمم ؟تسین قوف ياعدا فالخ راکشآ رایسب رگشیامن اهنآ لکش

 ینشور هب نیشام لکش رد اما ،دشابن تیؤر لباق ًالماک ماد ای مدنگ رد تلاح

 .رخآیلا و ؛تسا هدرک لدب نیشام هب ار رگید ياهزیچ و نهآ ،راک هک دید ناوتیم

 2.میزادرپب نآ هب هرابود اجنیا رد تسین يزاین و میاهدرک لحً البق ار لضعم نیا

 اب دیاب ناگشیپتراجتِ دوخ نیب دتس و داد هک تیمسا .آ مکح نیا ،بیترت نیا هب{

 طقف ناگدننکفرصم زا روظنم( ناگدننکفرصم و ناگشیپتراجت نیب دتس و داد

 وا ِدوخ اریز ،یتعنص ناگدننکفرصم هن و تسا هطساویب ناگدننکفرصم

 یقلت ناسکی )دروآیم رامُش هب ناگشیپتراجت يهلمج زا ار یتعنص ناگدننکفرصم

 هکنیا رب ینبم ،وا ياطخ ياعدا رب تسا ینتبم مکح نیا .تساطخ یمکح ،دوش

 هب طقف تقیقح رد نخس نیا و ،دوشیم لیوحت و هیزجت دمآرد هب لوصحم لک

 دمآرد و هیامرس نیب هلدابم هب هک اهالاک يهلدابم زا یشخب هک تسانعم نیا

 هک يایلمع ياهدربراک ،هجیتن رد .تساهالاک يهلدابمِ لک اب ربارب ،دراد صاصتخا

 نیب وا هک یتبسن ًاصخشم( دنکیم هئارا لوپ شدرگ يارب اعدا نیا ساسارب 3كوت

 نیب شدرگ رد لوپ مجح و رگیدکی اب ناگشیپتراجت نیب شدرگ رد لوپ مجح

 .دنیاطخ ،اعدا نامه يهزادنا هب )دنکیم رارقرب ناگدننکفرصم و ناگشیپتراجت

                                                             
 ›.تسا هدمآ 1 ددع ریخا يهلمج ياهتنا و ادتبا رد ،سیونتسد رد هک تسا هدش روآدای MEW راتساریو‹  1
 )اف .م(
 )اف .م( ›.همجرت نیمه 140 ات 89 تاحفص :کن‹  2

3 Tooke 
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 يرجات ،دوشیم رهاظ ناگدننکفرصم ربارب رد هک یناگرزاب نیرخآ مینک ضرف

 وا زا روکذم لوصحم بیترت نیا هب 1.دشورفیم ار »فلا« لوصحم هک تسا

 نازیم هب ،»ب« دمآرد يهلیسوهب و »فلا« "# = نازیم هب »فلا« دمآرد يهلیسوهب

 .دوشیم نیزگیاج شايراجت يهیامرس قیرطنیا زا .دوشیم يرادیرخ »فلا« "! =

 ناتالراش نیا هک يدوس( .دهدب ششوپ ار شاهیامرس دیاب شدمآرد يهعومجم

 درادیمهگن شدوخ يارب ار »فلا« زا یشخب وا هک دوش هبساحم نینچ دیاب ،دربیم

 ام هکنیا .دشورفیم »فلا« شزرا رب انب ار »فلا« زا يرتکچوک شخب و

 شراک هک یلالد ای مینک یقلت دیلوت يرورض لماوع زا یکی ار ییاذک ناتالراش

 هلدابم نیا ).دنکیمن داجیا يرییغت نیرتکچوک هیضق لصا رد ،تسا سیل و تفل

 يهلدابم اب تسا شوپمه »فلا« شزرا ظاحل زا »فلا« رادیرخ و ناناگرزاب نیب

 نیا دتس و داد اب ینعی ؛»فلا« ناگدننکدیلوت يهیلک اب »فلا« يهدنشورف

 .ناشدوخ نیب ناگدننکدیلوت

 ،هچراپ يهدنفاب .اهناگرزاب اب ناگرزاب نیب دتس و داد نیرخآ .درخیم هچراپ ناگرزاب

 اب ناگرزاب نیب رخآلبقام دتس و داد .درخیم رگید ياهزیچ و لاغذ،تالآنیشام ،خن

 دتس و داد .درخیم رگید ياهزیچ و لاغذ ،تالآنیشام ،ناتک يهدنسیر .اهناگرزاب

 ،اهنیشامِ زاسنیشام و ناتکِ رگتشک .اهناگرزاب و ناگرزاب نیب رخآلبقام ِلبقام

 ،ناتک ناگدننکدیلوت نیب دتس و داد اما .رخآیلا و ؛دنرخیم رگید ياهزیچ و نهآ

 و داد نیا شزرا و ناشتباث يهیامرس نتخاسنیزگیاج يارب لاغذ ،نهآ ،نیشام

 يارب هاوخ ،دنکیم یط »فلا« لوصحم هک دنوشیمن ییاهدتس و داد دراو اهدتس

 .تباث يهیامرس يازِا رد دمآرد يهلدابم يارب هاوخ ،دشاب دمآرد اب دمآرد يهلدابم

 نیب هکلب ،»فلا« ناگدننکدیلوت و »ب« ناگدننکدیلوت نیب هن ــ اهدتس و داد نیا

 رادیرخ و »فلا« يهدنشورف يهلیسوهب ینیزگیاج لباق ــ »ب« ناگدننکدیلوتِ دوخ
                                                             

 )اف .م( ›.تسا هدمآ ،»درخیم« ًاهابتشا ،نتم رد‹  1
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 »فلا« شزرا دراو »ب« زا شخب نیا شزرا ،هک هنوگنامه هب ،دنتسین »فلا«

 ناناگرزاب يهلیسوهب و دنراد زاین لوپ هب لاحنیع رد اهدتس و داد نیا .دوشیمن

 قلعت رهپس نیا هب ًارصحنم هک ،لوپ شدرگ زا یشخب طقف اما .دنوشیم تطاسو

 }.تسادج ناگدننکفرصم و ناناگرزاب نیب دتس و داد رهپس زا ًالماک و دراد

|IX-391| دنوش لح دیاب هک تسا یقاب هلئسم ود زونه: 

 دوس زا زیامتمان و دمآرد هباثمهب ینونکات ياهیسررب رد هک راک ِدزمتسد .1

 ماگنهمه راک دزمتسد هک تشاد هجوت هتکن نیا هب دیاب اجک ات .تسا هدش هتسیرگن

 ؟دوشیم رادیدپ رادهیامرس ِنادرگ يهیامرس زا یئزج هباثمهب

 دیاب نیاربانب .دوشیم جرخ دمآرد هباثمهب دمآرد لک هک میاهتفرگ ضرف لاحبات .2

 ،دوس انامه ،دمآرد زا یشخب ندشلدب ماگنههب هک تشاد هجوت ییاهینوگرگد هب

 قلعت تشابنا دنیآرف یسررب هب عوضوم نیا تقیقح رد .دننکیم زورب هیامرس هباثمهب

 شزرا يهدننایامنزاب هک لوصحم زا یشخب هکنیا .شايروص هجو زا هن اما .دراد

 ،دوشیم لیدبتزاب تباث يهیامرس هب يرادقم و راکِ دزمتسد هب يرادقم ،تسا دازام

 هک ییاههزوح رد شخب نیا هک درک شهوژپ دیاب اجنیا رد .تسا ياهداس عوضوم

 نیا هک ییاههزوح رد ؛دراد اهالاک يهلدابم رب يریثأت هچ دناهدش یسررب نونکات

 ماقم رد انامه ،دریگ رارق یسررب دروم دوخ لماح هب فطع رد دناوتیم شخب

 يهلدابم ماقم رد ًاتیاهن و هیامرس اب دمآرد يهلدابم ماقم رد ،دمآرد اب دمآرد يهلدابم

 }.هیامرس اب هیامرس
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 رد ،تسا هداد تسد شیاضتقا هک الاح ،ار تقوم يهلزاغم نیا دیاب ،هکنیا لصاح{

 }1.دناسر یماجنارس هب يداقتنا ـ یخیرات شخب نیا

 

 

  يهیرظن هیلع شاهرجاشم یتسینویسکتورپ تلصخ .هیرف ـ 10[

 .تشابنا و دلوم راک یتیمسا

 .تشابنا يهلئسم رد تیمسا ماهبا و یگتشگمگ

 ]دلوم رگراک نوماریپ تیمسا هاگدید رد هنایارسهوای رصنع

 

 نوماریپ شرازگ رد تلود تاظحالم« :)كرمگ سرزاب ـ ریز( )آ .لا .فا( 2هیرف

 ماظن زا ياهمانشیاتس هوزج نیا .)تسیل .فا یلصا عبنم( 1805 سیراپ ،»تراجت

 ،زین شنادنمراک و( تلود وا دزن تقیقح رد .تسا هریغ و یتسیتراپانب ِیتعنامم
                                                             

 ماگنههب و اههتشونتسد مهد رتفد رد سکرام ،دنطوبرم »تقوم يهلزاغم« نیا هب هک یلئاسم زا یخرب هب  1
 ار رخآ رد هدشحرط شسرپ ود هب دنمهاگتسد و حورشم یخساپ .ددرگیمزاب ِهِنک يداصتقا يولبات يواکاو
 ِدزمتسد و ریغتم يهیامرس :دمآرد و هیامرس« ،متسیب لصف رد هژیوهب( دهدیم »لاتیپاک« مود دلج رد سکرام
 .)مکیوتسیب لصف رد و ،»راک

 نیا هب ودراکیر تشابنا يهیرظن هب طوبرم لصف رد ،»یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« مود دلج رد سکرام
 .ددرگیمزاب »تقوم يهلزاغم« رد هدشیسررب ياهشسرپ

 رد مهنآ ،ددرگیمزاب شسرپ نیا هب هرابود سکرام ،زین »یفاضا شزرا نوماریپ ییاههیرظن« موس دلج رد
 سانشان يهوزج يداقتنا يواکاو اب طابترا رد ،»)ییودراکیر يهیرظن ساسارب( نانادداصتقا اب لباقت« لصف
 دیلوتزاب هباثمهب تشابنا يهلئسم اب طابترا رد ،هیلوبرِش هب طوبرم لصف رد و ،»یلم تالکشم يهراچ و عبنم«
 )]79[ ،آ ـ م( .هدرتسگ

2 Ferrier 
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 هلخادم دیلوت رد میقتسم روطهب هک تسا یناریدم زا رتمهم )دلومان نارگراک نیا

 ار تلود نادنمراک تیمسا .آ هک تباب نیا زا یچكرمگ نیا ورنیمه زا .دننکیم

 .تسا هتفشآرب رایسب دمانیم دلومان

 زیامت تسا هدرک حرط اهروشک داصتقا يارب تیمسا هک یلوصا يهدولاش«
 ،»... تسا دلومان و دلوم راک نیب

 ،هیامرس هباثمهب ›روشک ییاراد زا‹ نکمم شخب نیرتگرزب دیاب وا رظن هب اریز{

 راک اب هلدابم رد ،دمآرد هباثمهب نکمم شخب نیرتمک و دلوم راک اب هلدابم رد ینعی

 }.دنوش جرخ دلوم

 دوجو دلومان راک هباثمهب يزیچ .تسا طلغ شیوخ تیهام رد زیامت نیا«

 يوس زا یفارسا و دراد دوجو ییوجهفرص ،رگید ترابعهب« )141 ص( ».درادن

 هدننکفارسا ای وجهفرص رگید ماوقا اب شاهطبار رد طقف روشک کی اما ،اهروشک

 .)143 ص ،اجنامه( ».تخادرپ هلئسم هب دیاب هک تسا رظنم نیا زا و ،تسا

 هیرف راجزنا بجوم هک ار تیمسا .آ هاگدید رد یتابسانم هلصافالب میهاوخیم ام

 .مینک يدنبعمج ،دنتسه

 اب توافتم رایسب اما ،دراد دوجو داصتقا کی ›طقف‹ اهروشک يارب« :دیوگیم هیرف

 تالوصحم دیابن ›روشک‹ هکنیا زا تسا ترابع روشک داصتقا .یتیمسا داصتقا

 تخادرپ لباق یلخاد تالوصحم يهلیسوهب هک يرادقم زا رتشیب ،ار یجراخ

 یشوپمشچً الماک راک نیا زا دیاب هکنیا زا تسا ترابع نینچمه .درخب ،دنتسه

 .)175 ،174 ص ،اجنامه( ».دنک
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 ص ،]هین[راگ شیاریو ،لوا دلج( لوا باتک مشش لصف ،نایاپ رد ،تیمسا .آ{

 :دیوگیم ،»اهالاک تمیق يهدنزاس يازجا« هب تسا طوبرم هک )109 ،108

 لک هک دراد دوجو یکدنا رایسب ياهالاک طقف ندمتم يروشک رد هک اجنآ زا«

 تنار هک اجنآ زا و ،دشاب راک زا جتنم ییاهنت هب ناشهلدابم شزرا

 يدایز رایسب مهس اهنآ بلغاِ ياهلدابم شزرا رد دوس و نیمز
 وفاکت هراومه روشک نیا راک يهنالاس لوصحم نیاربانب ،دنراد هدهعرب

 نامرف تحت و درخب ار راک يرتگرزب بتارم هب رادقم ات درک دهاوخ
 و نتخاس ،ندروآمهارف يارب دیاب هک يراک رادقم زا ،دهد رارق دوخ
 لاس ره رد هعماج رگا .دوش فرص لوصحم نیا ندرک رازاب يهناور
 ،دراد ار شدیرخ تردق هنالاس هک تخادنایم هارهب ار يراک لک

 لوصحم ،درکیم دشر تدش هب لاس ره اب راک رادقم هک اجنآ زا ،هاگنآ
 رتشیپ لاس اب هسیاقم لباقریغ و رتگرزب بتارم هب یشزرا زین نآ زا دعب لاس ره

 لوصحم لک نآ رد هک درادن دوجو يروشک نینچ اما .تشادیم دوخ زا

 شخب نایاسآنت اجهمه .دوش هتسب راکهب نارگراک نیمأت و ظفح يارب شاهنالاس

 رب انب هک یفلتخم ياهتبسن هب هتسب و دننکیم فرصم ار لوصحم نیا زا یگرزب

 ،دوشیم میسقت اهناسنا زا نوگانوگ يهقبطود نیا نیب روکذم لوصحم اهنآ

 لاس نآ هب لاس نیا زا روشک نیا ›ِلوصحم‹ نیگنایم ای فراعتم شزرا دیاب ریزگانب

 ».دنامب یقاب تسه هک يرادقم نامه لاس هب لاس ای دبای شهاک ای شیازفا

 لح ار تشابنا يامعم هتشاد یعس تقیقح رد تیمسا هکییاج ینعی ،هعطق نیا رد

 .دراد دوجو یگتشگرس و ماهبا هنوگهمه ،دنک
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 يهنالاس لوصحم ي»هلدابم شزرا« هک تسردان ضرفشیپ نیا هرابود ،تسخن

 )زین تنار لماش( اهدوس و اهدزمراک هب زین »راک يهنالاس لوصحم« ینعی ،راک

 طقف .میدرگیمنزاب تایوجه نیا ›یسررب هب‹ هرابود ام .دوشیم لیوحت و هیزجت

 لک ای ــ هنالاس لوصحم مجح |IX-392| زا یگرزب شخب :مینک هراشا دیاب
 و یعیبط لکش رد ]دیاب[ ــ دنتسه راک يهنالاس لوصحم هک ییاهالاک يهریخذ

 زا يرصانع هباثمهب دنناوتیم طقف هک دشاب ییاهالاک زا بکرم شدوجوم ًاعقاو

 هک ییاهالاک ،}هریغ و تالآنیشام ،رذب ،ماخ داوم{ دنوش فرصم تباث يهیامرس

 هک( اهالاک نیا زا ،نیاربانب .دنریگ رارق هدافتسا دروم یتعنص وحن هب دنناوتیم طقف
 )دنوشیم دراو تباث يهیامرس رد هک تسا ییاهالاک زا يرتگرزب شخب لماش

 يدرف فرصم يارب هک تسا مولعم ناشیفرصم شزرا يهبنج زا شیپاشیپ
 دمآرد نیا هچ ،دوشب اهنآ دیرخ ِجرخ دناوتیمن دمآرد هجیتن رد و دنتسین بسانم

ِ دوخ دیلوتزاب يارب هک مادام( ماخ داوم زا یشخب هتبلا .تنار ای دوس هچ ،دشاب دزم

 هک میقتسم یئزج ناونعهب هاوخ یکمک داوم هباثمهب هاوخ ،تسین يرورض ماخ داوم

 ،دروآ دهاوخ تسدهب فرصم لباق یلکش رتدعب )تسا راوتسا يهیامرس يهدنرادربرد

 لاس ِراک لوصحم هباثمهب داوم نیا یتح .يراج لاس ِراک يهلیسوهب تسخن اما

 فرصم هک تسا لوصحم فرصم لباق شخب طقف .تسین دمآرد زا یشخب شیپ

 اما .دشاب دمآرد يهدنزاس دناوتیم نیاربانب و دوشیم دراو يدرف فرصم رد ،دوشیم

 هکنآیب ،دسرب فرصم هب دناوتیمن زین فرصم لباق لوصحم زا یشخب یتح

 هک ،زین اهالاک ِفرصم لباق شخب زا یئزج بیترت نیا هب .دنک نکممریغ ار دیلوتزاب

 داوم شقن دیاب ینعی ،دوشیم رسک رادقم نیا زا ،دسرب یتعنص فرصم هب دیاب

 يارب هاوخ ،نارگراک يارب هاوخ ،دنک افیا ار ،شاعم لئاسو هن و ،هریغ و رذب ،راک

 .آ باسحتروص زا ار لوصحم زا شخب نیا دیاب تسخن نیاربانب .نارادهیامرس

 ،دنامب رییغتیب راک يروآراب رگا .دوزفا نآ رب تقیقح رد ای ،درک رسک یتیمسا
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 ،دوشیمن لیوحت و هیرجت دمآرد هب هک ،زین لوصحم زا شخب نیا هنالاس هاگنآ
 ،راک يروآراب ِندنامیقاب ناسکی اب هک یطیارش تحت ،ینعی ؛درک دهاوخن يرییغت

 .دوش هدرب راکهب راک نامز رادقم نامه ناکامک

 يرتگرزب رادقم رتشیپ لاس هب تبسن لاس ره مینک ضرف رگا بیترت نیا هب
 :مالک کی رد .تسیچ تباث يهیامرس فیلکت مینیبب دیاب هاگنآ ،دوش فرصم راک

 رادقم طقف هک تسین یفاک طقف ،راک زا يرتگرزب رادقم ِنتسبراکهب يارب

 نیا هک تسین یفاک طقف یتح ،دشاب سرتسد و رایتخا رد راک زا يرتگرزب

 تخادرپ ار شنارگراک دزم دناوتب ینعی ،دشاب تخادرپ لباق رتگرزب رادقم

 زین ــ راوتسا يهیامرس و ماخ داوم ــ راک لئاسو هک تسا يرورض هکلب ،دنک

 .دننک بذج دوخ رد ار راک زا رتگرزب رادقم نآ دنناوتب ات دنشاب هدامآ و دوجوم

 زین عوضوم نیا ،دزادرپیم اهنآ هب تیمسا .آ هک یتاکن نییبت زا سپ دیاب نیاربانب

 .دوش هداد حیضوت

 :میروآیم رگید رابکی ار وا يهلمج نیتسخن ،نیاربانب

 لک هک دراد دوجو یکدنا رایسب ياهالاک طقف ندمتم يروشک رد هک اجنآ زا«

 و نیمز تنار هک اجنآ زا و ،دشاب راک زا جتنم ییاهنت هب ناشهلدابم شزرا

 ،دنراد هدهعرب يدایز رایسب مهس اهنآ بلغا ِياهلدابم شزرا رد دوس

 ات درک دهاوخ وفاکت هراومه روشک نیا راک يهنالاس لوصحم نیاربانب

 زا ،دهد رارق دوخ نامرف تحت و درخب ار راک يرتگرزب بتارم هب رادقم
 نیا ندرک رازاب يهناور و نتخاس ،ندروآمهارف يارب دیاب هک يراک رادقم

 .)نآ دیلوت يارب :رگید ترابعهب( ».دوش فرص لوصحم

 شزرا رد{ .دناهدش هتخیر مهرد یفلتخم ياهزیچ اجنیا رد هک تسا نشور ًالماک

 فرص لاس نیا یط رد هک ياهدنز راک طقف هن هنالاس لک لوصحم ياهلدابم
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 طقف هن .دنوشیم دراو زین هتشذگ ياهلاس راک لوصحم و هتشذگ راک هکلب ،هدش

 لوصحم دراو زین‹ شاهتفایتیئیش لکش رد راک هکلب ،شاهدنز لکش رد راک

 نآ رد هک يراک نامز عومجم اب تسا ربارب لوصحم ياهلدابم شزرا }.›دنوشیم

 .هتفایتیئیش راک یشخب و تسا هدنز راک یشخب ،رادقم نیا زا ؛تسا هدیجنگ

 هب "# = يرگید هب یکی تبسن{
!
 لک شزرا بیترت نیا هب .تسا 2 هب 1 ]ای[ ،"

 ›راک ،دحاو‹ 1 ،تسا هتفایتیئیش راک نامز ›دحاو‹ 2 نآ زا هک ،تسا 3 = لوصحم

 رد هچنآ زا رتشیب ،ياهدنز راک رادقم دناوتیم لوصحم لک شزرا نیاربانب .هدنز

 هدنز راک و هتفایتیئیش راک هک ضرفشیپ نیا اب ،درخب ار ،تسا هدیجنگ نآ ِدوخ

 راک زا ینیعم رادقم و دنوشیم هلدابم رگیدکی اب زرامه ›يریداقم‹ هباثمهب

 رایتخا و نامرف ،تسا ربارب نآ ِدوخ اب هک ياهدنز راک رب دناوتیم طقف هتفایتیئیش

 1 = نآ رد هدیجنگ راک نامز اما ؛تسا راکهنازور 3 = لوصحم اریز }.دشاب هتشاد

 ینعی ،تقیقح رد( تسا یفاک لوصحم دیلوت يارب هدنز ِراکهنازور 1 .تسا راکهنازور

 3 ،لوصحم رد اما .)دنک اطعا ار ییاهن لکش لوصحم رصانع هب ات تسا یفاک

 هدنز راک نامز يازِا رد ًالماک لوصحم رگا بیترت نیا هب .دناهدیجنگ راکهنازور

 هدنز راک يرادقم »ِندروآردنامرف تحت و دیرخ« فرص طقف ینعی ،دوش هلدابم

 .درخب ای دروآرد نامرف تحت ار راکهنازور 3 دناوتیم هاگنآ ،دوش

 وا يارب شلصاح و دشاب تیمسا .آ رظن دروم يانعم دناوتیمن تلاح نیا ،لاحنیا اب

 نیا زا شیپ هک هنوگنامه( وا روظنم .تسا هدوهیب تایضرف یهبانتعم رادقم

 شزرا زا یگرزب شخب هک تسا نیا )طلغ هب ،ثحبم طلخ کی يهطساوهب ،میدید

 ام هک هنوگنآ ای ،تنار و دوس هب هکلب ،راک ياهدزمراک هب هن لوصحم ياهلدابم

 نخس هب .دوشیم لیوحت و هیزجت دوس هب ،میئوگیم عوضوم ندرکهداس يارب
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 ــ تسا لاس یط رد هدوزفا راک رادقم اب ربارب هک لوصحم زا یشزرا یئزج :رگید

 راک لوصحم هملک یقیقح يانعم رد هک لوصحم زا ءزج نآ ینعی ،عقاورد

 يهریخذ هب ای دمآرد هب ًایناث و دزادرپیم ار نارگراک ›دزم‹ ًالوا ــ تسا لاسنیرخآ

 ،تسا راک زا جتنم ،لک لوصحم زا شخب نیا لک .دوشیم لدب ،رادهیامرس فرصم

 راک و هدشتخادرپ راک زا تسا بکرم اما ؛›راک‹ زا ًارصحنم و طقف مهنآ

 |IX-393| اهدوس ،هدشتخادرپ راک عومجم اب دنربارب اهدزمراک .هدشنتخادرپ
 اهدزمراک دیرخ فرص لوصحم لک رگا نیاربانب .هدشنتخادرپ راک عومجم اب ربارب

ْ دوخ هچنآ زا رتگرزب ،ار راک زا يرتگرزب رادقم تسناوتیم نامگیب ،دشیم

 رب لوصحم هک یتبسن هک بیترت نیا هب مهنآ ؛دراداو شبنج هب ،تسا نآ لوصحم

 هب ار تسا هدیجنگ لوصحمِ دوخ رد هچنآ زا يرتشیب راک نامز دناوتیم نآ يانبم

 هب راکهنازور ،نآ يانبم رب هک یتبسن هب تسا هتسباو ًاقیقد ،دروآرد تکرح

 .تسا هدش میسقت هدشنتخادرپ و هدشتخادرپ ›راک‹ ياهشخب

 ،زور زا یمین رد ینعی ،تعاس 6 رد رگراک هک دشاب نینچ تبسن مینک ضرف

 ای هیقب تعاس 6 بیترت نیا هب .دنکیم دیلوتزاب ›تقیقح رد‹ ای دیلوت ار شدزمراک

 هک یلوصحم زاً الثم ،ینعی .دهدیم لیکشت دازام ›راک‹ ار راکهنازور رگید يهمین

 100 ،گنیلیش 10 = راکهنازور ضرف اب( ]هدوزفاون راکهنازور[ 100 يهدنرادربرد

 و دزمراک شدنوپ 25 ،تسا دنوپ 50 = )دنوپ 50 = گنیلیش 1000 = راکهنازور

 100 ›ياهدزم‹ ،راکهنازور 50 = دنوپ 25 اب .تسا )تنار( دوس شدنوپ 25

 يارب ای ناگیار روطهب ار ناشراک نامز زا یمین هتبلا هک دنوشیم تخادرپ يرگراک

 فرص )راکهنازور 100( لوصحم لک رگا بیترت نیا هب .دناهدرک فرص ناشبابرا
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 هب ار رگراک 200 دنوپ 50 اب تسناوتیم غلبم نیا هاگنآ ،دشیم دزمتسد تخادرپ

 ار شراک لوصحم زا یمین ای ،گنیلیش 5 ناکامک اهنآ زا کیره هک دراداو تکرح

 ینعی( دنوپ 100 = رگراک ›200‹ نیا لوصحم .درکیم تفایرد دزمراک هباثمهب

 400 نآ اب هک دشیم )دنوپ 100 اب ربارب ،گنیلیش 2000 = راکهنازور 200

 گنیلیش 5 = رگراک ›ره ضرف اب‹( هک دنوش هتشاداو تکرح هب دنتسناوتیم رگراک

 .رخآیلا روطنیمه و دشیم دنوپ 200 = ناشلوصحم )گنیلیش 2000 =

 »راک يهنالاس لوصحم« ،نآ رب انب هک تسا ياهویش نیا ،تیمسا رظن رب انب و

 بتارم هب رادقم ِندروآردنامرف تحت و دیرخ يارب« درک ]دهاوخ[ وفاکت هراومه

 رگا( .تسا مزال لوصحم ِدوخ دیلوت يارب هک يرادقم زا رتگرزب ،»راک زا يرتگرزب

 100 يارب ینعی ،دشیم تخادرپ شراک لوصحم لک اب ربارب يدزم رگراک هب

 100 دنتسناوتیم طقف زین دنوپ 50 هاگنآ ،›درکیم تفایرد‹ دنوپ 50 راکهنازور

 :دهدیم همادا نینچ تیمسا ).دنراداو تکرح هب ار راکهنازور

 ار شدیرخ تردق هنالاس هک تخادنایم هارهب ار يراک لک لاس ره رد هعماج رگا«

 لوصحم ،درکیم دشر تدش هب لاسره اب راک رادقم هک اجنآ زا ،هاگنآ ،دراد

 زا رتشیپ لاس اب هسیاقم لباقریغ و رتگرزب بتارم هب یشزرا زین نآ زا دعب لاسره

 ».تشادیم دوخ

 مه یشخب ؛دوشیم هدروخ تنار و دوس ِناکلام يوس زا لوصحم نیا زا یشخب اما

 راک هب هرابود دناوتیم هک ،نآ زا یشخب ورنیا زا .اهنآ يهرفس ناراوخهزیر يوس زا

 يوس زا هک دوشیم نییعت لوصحم زا یشخب نآ يهلیسوهب ،دبای صیصخت )دلوم(
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 هدروخ )دلومان نارگراک زین و( ناراوخهزیر و ناراوختنار ،نارادهیامرس ِدوخ

 .دوشیمن

 ات دنامیم یقاب )اهدزمراک زا هزات ياهریخذ( هزات ياهریخذ هشیمه اما ،بیترت نیا هب

 هب ار يراج لاس رد نارگراک زا يرتگرزب يهدوت هتشذگ راک لوصحم ›کمک‹ اب

 نامز رادقم يهلیسوهب هنالاس لوصحم شزرا ›رادقم‹ هک اجنآ زا و .دراداو تکرح

 .دنکیم دشر لاسره ،هنالاس لوصحم شزرا ،دوشیم نییعت هدشهتسبراکهب ِراک

 تحت و دیرخ« يارب لوپ ینیعم غلبم رگا تشادیمن ياهدوه نامگیب

 رایتخا رد شیپ لاس زا رتشیب بتارم هب »راک یگرزب رایسب رادقم ِندروآردنامرف

 ياهدیاف .دوبیمن دوجوم رازاب رد راک زا يرتگرزب بتارم هب رادقم اما ،میتشادیم

 نیا اما ،مشاب هتشاد رایتخا رد ییالاک دیرخ يارب يرتشیب لوپ هک درادن نم يارب

 رگراک‹ 100 ياجب ،دنوپ 50 نیا اب مینک ضرف .دشابن دوجوم رازاب رد رگید الاک

 راکهب رگراک 150 طقف هکلب ،›رگراک‹ 200 هن ،)دنوپ 25 = ›يدزم اب‹( شیپ ›لاس

 .دروخب دنوپ 12!# ،دنوپ 25 ياجب رادهیامرس ِدوخ ،لاح نیمه رد و دنوش هتشامگ

 = گنیلیش 1500 = راکهنازور 150 ،)دنوپ 37!# =( رگراک 150 بیترت نیا هب

 لثم سرتسد رد و دوجوم ًاعقاو ِنارگراک يهدوت رگا اما .دننکیم لصاح دنوپ 75

 دنوپ 37!# ینونکات ِدنوپ 25 ياجب رگراک 100 نیا ،دشاب 100 = طقف هتشذگ

 بیترت نیا هب .تسا دنوپ 50 نامه ناکامک ناشلوصحم اما ،دننکیم تفایرد دزم

 50 نازیم هب دزم اریز ،دنکیم لوزن دنوپ 12!# هب دنوپ 25 زا رادهیامرس دمآرد

 رد ياهدنبایشیازفا راک رادقم هک دنادیم تیمسا .آ اما .تسا هتفای شیازفا دصرد

 لومشم دیاب هتبلا هک( تیعمج يهنالاس دشر قیرط زا یشخب ؛دوب دهاوخ رایتخا
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 و لغاش همین نارگراک ،راکیب ناتسدیهت يهطساوهب یشخب و )دوش یمیدق دزم

 يرگید تسبراک قیرط زا ًاضعب دنناوتیم هک دلومان نارگراک يهدوت ،مه دعب .هریغ

 نارگراک زا یتباث رامُش ،رخآرس و .دنوش لدب دلوم نارگراک هب ،دازام لوصحم زا

 ار رگراک 125 دزم نم هکنیا .دنهدب لیوحت راک يرتگرزب رادقم دنناوتیم

 15 هنازور هک ار رگراک 100 دزم ای دننکیم راک تعاس 12 هنازور هک مزادرپب

 .تسا نامه و یکی رسارس ،دننکیم راک تعاس

 هک هنالاس لوصحم زا یشخب نآ دشر ای ــ دلوم يهیامرس دشر اب هکنیا ،نمض رد

 ،هدنز راک( هدشلامعا ِراک تبسن نامه هب دیاب ــ تسا هدش نیعم دیلوتزاب يارب
 تیمسا .آ هک تسا ییاطخ ،دنک دشر زین )هتفای صیصخت اهدزمراک هب هک یشخب

 لیوحت و هیزجت يهرابرد وا رظن اب تسا طبترمً اقیقد هک ییاطخ ،دوشیم بکترم

 .دمآرد هب لوصحم لک

|IX-394| رایتخا رد فرصم لباق شاعم مزاول زا ياهریخذ وسکی زا وا نیاربانب 

 رتشیپ لاس هب تبسن راک يرتگرزب رادقم دناوتیم اهنآ يهلیسوهب هک دراد

 شاعم مزاول ماگنهمه و رتشیب راک ]وا[ ›ینعی‹ ؛»دروآرد نامرف تحت و درخب«

 و دازام رادقم نیا هنوگچ دید دیاب کنیا .]دراد[ رایتخا رد راکنیا يارب رتشیب

 }.تسا ققحت لباق راک زا یقاحلا
 وا دزن اوتحم ظاحل زا هک یفاضا شزرا يواکاو هب لماک یهاگآ اب تیمسا .آ رگا

 يهلدابم رد طقف ار یفاضا شزرا شنیرفآ ینعی ،دنامیم دنبياپ ،تسا دوجوم

 دلوم راک :هک دشیم نیا هجیتن هاگنآ ،تسنادیم نکمم يدزم ِراک يازِا رد هیامرس

 ،دمآرد ماقم رد دمآرد اب ›هدشهلدابم ِراک‹ ؛تسا هدش هلدابم هیامرس اب هک تسا يراک
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 نیا‹ دیاب ،دوش هلدابم دلوم راک يازِا رد دمآرد هکنآ يارب .›تسین دلوم‹ زگره

 .دشاب هتفای یسیدرگد هیامرس هب تسخن ›دمآرد

 ساسا رد هک تسا يراک دلوم راک هک تنس يهیوس نیا زا تمیزع اب ماگنهمه اما

 رب هک وا رظن دروم زیامت اب درکیور نیا بیکرت و ،دنکیم دیلوت يدام تورث ًامیقتسم

 ،تسا راوتسا راک و دمآرد نیب هلدابم و راک و هیامرس نیب هلدابم ›زیامت‹ يهیاپ

 شیازِا رد هیامرس هک راک زا یعون :هک دشاب نیا تسناوتیم تیمسا دزن لصاح

 یعون‹ .)دنیرفآیم يدام تورث هشیمه ینعی( تسا دلوم راک هراومه ،دوشیم هلدابم

 هکیسک اما ؛دشابن ای دشاب دلوم دناوتیم ،دوشیم هلدابم شیازِا رد دمآرد ›هک راک زا

 هب ار دلومان راک ًامیقتسم هک تسا لیامتم وس نیا هب بلغا ،دنکیم جرخ ار دمآرد

 رایعم ود بیکرت قیرط زا تیمسا .آ هک مینیبیم .ار دلوم راک ات دراداو تکرح

 .دنکیم یحطس و فیعضت ار یلصا رایعم ،شزیامت

 درگنیمن یحطس ًالماک ياهنوگهب راک نتفایتابث هب تیمسا .آ هک ار هتکن نیا

 يهیامرس يهدنهدلیکشت نوگانوگ يازجا نآ رد هک دید ریز درواتفگ رد ناوتیم

 :دناهدش هدرمشرب راوتسا

 نیا بسک .دناهدرک بسک هعماج ياضعا ای نانکاس هک يدیفم ياهتیلباق ـ 4«

 لیصحت ای يزومآراک ،تیبرت و میلعت نارود یط رد شاعم نیمأت يارب اهتیلباق

 تسا ياهیامرس هنیزه نیا و تسا یعقاو ياهنیزه مزلتسم هراومه ،شایهاگشناد

 اهتیلباق نیا هکیلاح رد .تسا هتفای ققحت وا صخش رد حالطصاب هک راوتسا

 ياهییاراد زا یمسق يهدنزاس ماگنهمه ،دنزاسیم ار وا ياهییاراد زا یشخب

 کی يهتفایماوق تراهم هب .دراد قلعت نآ هب صخش نیا هک دنتسه زین ياهعماج

 هاگن رازفاراک ای نیشام کی هب ام هک درک هاگن هیواز نامه زا ناوتیم رگراک
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 مغرهب و دننکیم هاتوک ای لیهست ار راک هک ›ییاهرازفاراک ای اهنیشام‹ ،مینکیم

 ناربج هرابود دوس يهوالعب ار ›غلابم‹ نیا ،دنوشیم بجوم هک ییاههنیزه

 .)205 ،204 ص ،مود دلج ،کی لصف ،مود باتک ،اجنامه( ».دننکیم

 

 :نآ ترورض و تشابنا يهداعلاقراخ يریگياپ

 

 هب هکینامز ،درادن دوجو يراک میسقت زونه هک هعماج ِیکدوک زا ینارود نآ رد«

 نیمأت ار شیاهزاین شیوخ ناتسد راک اب درف ره و دهدیم يور ياهلدابم تردن

 زا یتشابنا هعماج روما موادت و ظفح يارب هک تسین يرورض ،دنکیم

 ».دشاب دوجوم هدشنابنا ياهریخذ ای شیپ

 .)درادن دوجو ياهعماج هک تسا نیا رب ضرف هکینامز ینعی(

 ياضرا لئاسو دشوکیم دوخ یصخش تیلاعف قیرط زا يدرفنم ناسنا ره«

 ،تسا هنسرگ هک هاگنآ .دنیبب كرادت ،دنوشیم رادیدپ هک هنوگنامه ،ار شیاهزاین

 ص ،همدقم ،مود دلج ،اجنامه( »لیبق نیا زا و ؛دنک راکش ات دوریم لگنج هب

 زا ناسنا کی ،تسا هتفای جاور رسارس راک میسقت هکینامز اما« .)192 ،191

 ءاضرا ار دوخ ياهزاین زا یکچوک رایسب شخب دناوتیم طقف شایصخش راک قیرط

 نارگید راک تالوصحم يهلیسوهب اهزاین نیا رتگرزب بتارم هب شخب .دنک
 يهلیسوهب ،رگید ترابعهب ای ،]درخیم دوخ راک لوصحم يازِا رد ار اهنآ وا هک[

 هک تسا رسیم ینامز طقف دیرخ نیا اما .دنوشیم ءاضرا ،›دوخ راک‹ لوصحم تمیق
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 و دیلوت طقف هن ار دوخ راک لوصحم ات دشاب هتشاد تقو یفاک رادقم هب وا

 ».دشورفب زین ارنآ هکلب ،دنک هدامآ و رضاح

 ار شوگرخ تسناوتیمن وا زین ›ندرکراکش و نتفرلگنج هب ینعی‹ تسخن تلاح رد(

 زا شیپ ،دشاب هتشک ار وا تسناوتیمن و دشاب هتشک ار وا هکنآ زا شیپ ،دروخب

 اهنت نیاربانب .دشاب هدرک دیلوت ،نآ اب دننامه يزیچ ای ،»ینامکوریت« هکنآ

 هن ،دشاب هدش نوزفا دوجوم طیارش رب مود تلاح رد دسریم رظنهب هکيزیچ

 شورف يارب ›یفاک‹ تقو« ›ترورض‹ هکلب ،شامق ره زا ياهشوت ترورض

 ).تسا »شراک لوصحم

 زا ياهریخذ دیاب ،دناهدشن رسیم ›شورف و دیلوت‹ زیچ ود نیا زونه هکینامز ات«

 هک ،دنشاب هدمآ مهارف شیپاشیپ اهنآ نوگانوگ عاونا زا و سانجا
 شرایتخا رد ار مزال ياهرازفاراک و ماخ داوم و دننک نیمأت ار وا تایح ات دناهدنسب

 هکینامز ،دزادرپب شیوخ يهژیو راکهب لماک روطهب دناوتیمن هدنفاب کی .دنراذگب

 هدماین مهارف ،ثلاث يدرف دزن هچ و وا ِدوخ دزن هچ ،ياهریخذ ،رتشیپ
 مزال ماخ داوم و اهرازفاراک و دنک نیمأت ار شیاقب ات تسا هدنسب هک ياهریخذ ،دشاب

 اهنت هن ار شاهچراپ وا ات ،دراذگب شرایتخا رد یمادام ار وا راک يهژیو يهفرح يارب

 عطقم نیا رب دیاب تشابنا هک تسا نشور .دشاب هتخورف ارنآ هکلب ،دفابب یمامت هب

 نینچ هک دنک میظنت اتسار نیا رد دناوتیم ار شتیلاعف وا اریز ،دشاب مدقم ›دیلوت‹

 هک تسا هتفهن رما نیا تشرس رد ... دناسر مامتا هب و دریگ شیپ ار یبسکوراک

 ».تسا راک میسقت يارب يرورض یطرششیپ هیامرس تشابنا

 .)193 ،192 ص ،اجنامه(
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 زا شیپ هک دیآیم رظنهب ،دوب هدش یعدم زاغآ رد هچنآ رب انب و رگید يوس زا(
 ،تشابنا زا شیپ هک هنوگنامه هبً الماک ،دهدیمن يور هیامرس تشابنا ،راک میسقت

 :دهدیم همادا وا ).تسا هدادن يور راک میسقت

 ›رتعونتم ياههزوح هب‹ میسقت لباق نازیم نامه هب طقف دوخ يهبون هب زین راک«

 میسقت هک یسایقم نامه هب .دنشاب هدش تشابنا شیپ زا شیب اههیامرس هک ،تسا

 رامُش راک يهیام دناوتیم هک زین یماخ داوم مجح ،دنکیم تفرشیپ راک

 اجنآ زا و ؛دباییم شیازفا ییالاب يهجرد هب ،دشاب اهناسنا زا یتباث
 ،دوشیم لیوحت یگداس زا يرتالاب يهجرد هب هراومه رگراک ره راک يهوحن هک

 |IX-395| و لیهست تمدخ رد هک اهنیشام زا يرایسب رامُش عارتخا رد یبایماک
 یسایقم نامه هب .ددرگیم رسیم ،دنریگیم رارق راک طیارش و تامدقم ندرکهاتوک

 زا یناسکی رامُش ناکامک ناوتب هکنآ يارب ،دباییم شرتسگ راک میسقت هک

 مزاول زا یناسکی رادقم دیاب ،درک ظفح ناشراک هب لاغتشا رد ار نارگراک
 يرادقم اب هسیاقم رد ،ار رازفاراک و ماخ داوم زا يرتشیب رادقم و شاعم

 ».درک تشابنا ،دوبیم مزال هتفرشیپ ْرتمک ياهبترم رد هک رازفاراک و ماخ داوم

ِ تشابنا نودب راک هک اجنآ زا ،نینچمه« )194 ،193 ص ،اجنامه(

 ،دبای تسد روآراب يورین زا یشرتسگ نینچ هب دناوتیمن اههیامرس ِشیپاشیپ

 هکیسک .دوشیم شرتسگ نیمه بجوم ًاعبط اههیامرس تشابنا نیمه

 ،ددنبیم راکهب نارگراک ِندروآرد لاغتشا هب يارب ار شاهیامرس
 نارگراک نیا هک دهد ماجنا يوحنهب ار راکنیا هک تسا نیا نامگیب شیوزرآ

 هک تسا نیا ششالت نیاربانب :دنهد لیوحت وا هب یگرزب ناکما دحرس ات لصاح

 نیرتهب مه و دنک میسقت نارگراک نیب دوصقم هب یفاو يوحنهب ار راک مه

 هکنیا .دراذگب اهنآ رایتخا رد ،درخیم ای دنکیم عارتخا واِ دوخ ای هک ،ار اهنیشام

 هب دراد یگتسب ًامومع ،دنانکمم تامادقا نیا يودره ياهنماد و سایقم هچ رد
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 هیامرس نیا اب دناوتب ار اهناسنا زا دادعت هچ و دشاب گرزب ردقچ شاهیامرس هکنیا

 و بسانت رد راک رادقم طقف هن روشک کی رد ورنیمه زا .دروآرد لاغتشا هب

 دشر ،دروآیمرد تکرح هب ار راک رادقم نیا هک ياهیامرس شیازفا اب رظانت

 بتارم هب رادقم ،راک رادقم نامه ،شیازفا نیا ببس هب هکلب ،دنکیم

 .)195 ،194 ص ،اجنامه( ».دنکیم دیلوت زین ار راک لصحام يرتگرزب

 تسرد ،دنراد دوجو فرصم يهریخذ رد شیپاشیپ هک ییایشا زا تیمسا .آ یقلت

 :ًالثم .تسا دلومان و دلوم راک زا شایقلت دننام

 هناخ دنچره و ؛دروآیمن رابب هناخ نکاس يارب يدمآرد دوخيدوخهب هناخ کی«

 و اهسابل شقن دننام شرابتعا و جرا اما ،دراد هداعلاقوف ياهدیاف نامگیب وا يارب

 زا یشخب دوجو نیا اب ،دندیفم رایسب وا يارب دنچره هک تسوا يهناخ لئاسو

 ص ،لوا لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».شدمآرد هن ،دنوشیم بوسحم وا ياههنیزه

201، 202(. 

 يارب ياهلیسو و دندیفم یفده تمدخ رد هک ییاهنامتخاس يهمه« ،سکعرب

 يارب هکلب ،دننکیم تفایرد ار ناشياهبهراجا هک یناکلام يارب طقف هن ،دندمآرد

 ؛دنراد قلعت راوتسا يهیامرس هب ،دنزادرپیم ار ناشهراجا هک زین ینارجأتسم

 و تشک لحم ییاتسور ياههناخ ،اههاگراک ،اهرابنا ،اهناکد دننام ییاهنامتخاس

 هاک ياهرابنا ،اههلیوط دننام هناخ اب طبترم ِیعرف ياهنامتخاس يهمه اب يرورپماد

 اهنآ .دنتوافتم رایسب فرِص ینوکسم ياههناخ اب اهنامتخاس نیا .هریغ و هفولع و

 ،203 ص ،لوا لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».دنوشیم بوسحم راک يهلیسو یعون

204(. 
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 اب نارگراک زا یتباث رامُش دنزاسیم رسیم هک کیناکم يهزات ياهتفرشیپ يهمه«

 هک دنهد تسدهب راک لوصحم رادقم نامه رتتحار و رتهداس ياهنیشام زا هدافتسا

 رایتخا هعماج يارب يرتبولطم رایسب هاگیاج هراومه ،دندادیم تسدهب رتشیپ

 يارب رتشیپ هک نارگراک زا ینیعم رامُش راک و ماخ داوم ینیعم رادقم .دننکیم

 ،دنتشاد ترورض جرخرپ و هدیچیپ ياهنیشام زا تبقارم و ظفح و نتخادناراکهب

 اهنآ يارب هک رگید ياهنیشام ای اهنیشام نیا زا هدافتسا اب دنناوتیم کنیا

 رتگرزب ار راک لوصحم رادقم ،اهنآ تسبراک و دوخ راک اب ،تسا هدش هتخاس

 .)217 ،216 ص ،مود لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».دننک

 صلاخ دمآرد زا ًاترورض دیاب ار ... راوتسا يهیامرس يرادهگن و ظفح يهنیزه«

 هنوگره« .)218 ص ،مود لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».درک رسک هعماج

 ار راک روآراب يورین هک ،راوتسا يهیامرس ِيرادهگن ياههنیزه رد ییوجهفرص
ً ابقاعتم و دربب الاب ،درادیماو تکرح هب ار دیلوت هک ياهریخذ دیاب ،دنکیمن مک

 ».دهد شیازفا ار ،هعماج یعقاو دمآرد انامه ،راک و نیمز يهنالاس لوصحم

 .)227 ،226 ص ،مود لصف ،مود دلج ،اجنامه(

 هدشهدنار جراخ هب يذغاک لوپً اساسا ای یکناب ياهسانکسا بلاق رد هک يدقن لوپ

 ای ــ »درخب ار یلخاد فرصم يارب یجراخ ياهالاک« ات ،دوش جرخ رگا ــ

 رد ،هریغ و یمشیربا ياههچراپ ،یجراخ بارش دننام درخیم یلمجت تالوصحم

 دیلوت يزیچ هک ینایاسآنت يوس زا دنردقم هک ... ییاهالاک« ،مالک کی

 ،ماخ داوم زا يرتشیب مه زاب يهریخذ ... ای ،... دنوش فرصم دننکیمن

 رامُش شاعم اهنآ يهلیسوهب ات دنرخیم شاعم مزاول و اهرازفاراک

 ،دنرامگب راکهب ار اهنآ و دننک نیمأت ار اشوک دارفا زا يرتنوزفا
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 دیلوتزاب دوس اب هارمه هرابود ار ناشهنالاس فرصم شزرا هک يدارفا

 .)232 ،231 ص ،مود لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».دننکیم

 و هنیزه« ،دهدیم شیازفا ار فارسا ،لاغتشا تسخن يهویش دیوگیم تیمسا

 يرادیاپ يهریخذ ای دشاب هدوزفا دیلوت رب يزیچ هکنآیب ،دنکیم رتشیب ار فرصم

 هعماج يارب ظاحل ره زا هک ياهویش ،دشاب هدروآ دوجوب هنیزه نیا ناربج يارب

 يهویش هب لوپ جرخ« سکعرب .)232 ص ،مود دلج ،اجنامه( ».تسا رابنایز

 اما ،دربیم الاب ار هعماج فرصم دنچره و ؛درتسگیم ار تعنص نالوج ياضف ،مود

 اریز ،دیاشگیم فرصم نیا نیمأت و ناربج يارب زین يرادیاپ يهمشچرس

 ار ناشهنالاس فرصم شزرا لک ،دننکیم فرصم هک ییاهناسنا

 .)232 ص ،مود لصف ،مود دلج ،اجنامه( ».دننکیم دیلوتزاب دوس اب هارمه

 ناوخمه دیاب اراکشآ ،دزادنا نایرج هب دناوتیم ياهیامرس هک دلوم راک زا یمجح«

 شاعم مزاول و رازفاراک ،ماخ داوم دناوتیم هیامرس هک ینارگراک رامُش اب دشاب

 .)235 ص ،مود دلج ،اجنامه( ».دراذگب ناشرایتخا رد راک عون اب بسانتم

|IX-396| دعب هب 314 ص ،مود دلج ،اجنامه( موس لصف ،مود باتک رد(: 

 يهویش هب یگمه ،دننکیمن راک ًادبا هکیناسک زین و دلومان و دلوم نارگراک«

 لوصحم نیا .دنوشیم دنمهرهب روشک راک و نیمز يهنالاس لوصحم زا یناسکی

 ای رتگرزب شخب ،لاس رد هکنیا هب هتسب نیاربانب .تسا دودحم ًاترورض ...

 ای رتمک رادقم تبسن نامه هب ،دوش دلومان دارفا بیصن لوصحم نیا زا يرتکچوک

 دعب لاس لوصحم سایق نیمه هب و دنامیم یقاب دلوم دارفا يارب يرتشیب

 ... دوب دهاوخ رتکچوک ای رتگرزب
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 و دصق نیا ییاهن لیلحت رد ... روشک کی يهنالاس راک و نیمز لک لوصحم هتبلا

 مهارف يدمآرد اهنآ يارب و دشاب روشک نانکاس فرصم تمدخ رد هک دراد ار فده

 جراخ دلوم نارگراک ناتسد زا ای نیمز زا هک دعب هب هظحل نآ زا اما ،دروآ
 بلغا هک ،نآ رد شخب کی يهفیظو .دوشیم میسقت شخب ود هبً اتعیبط ،دوشیم

 نیزگیاج ار ياهیامرس تسخن يهلهو رد هک تسا نیا ،تسا رتگرزب شخب

 زا هک ار ياهدامآ تالوصحم و ماخ داوم ،شاعم مزاول يرادقم ای دنک
 نیا مود شخب يهفیظو ؛دنک داجیا هرابود ،دندوب هدش رسک ياهیامرس

 درف يارب ای شدوس هباثمهب هیامرس بحاص يارب ای ،دزاسب يدمآرد هک تسا

 ... شنیمز تنار هباثمهب ،يرگید

 ار ياهیامرس هک روشک راک و نیمز يهنالاس لوصحم زا یشخب
 ار ینارگید شاعم ات دوشیمن هتسب راکهب یجنایمیب زگره ،دنکیم نیزگیاج

 نآ ؛دوشیم تخادرپ دلوم راک طقف شخب نیا زا .دنک نیمأت دلوم رگراک هباثمهب

 ... دزاسب يدمآرد یجنایمیب هک تسا نیا شاهفیظو هک ›لوصحم زا‹ شخب

 ... ار دلومان نارگراک شاعم مه و دنک نیمأت ار دلوم نارگراک شاعم مه دناوتیم

 تسدهب يدمآرد یگمه ،دننکیمن راک ًالصا هک يدارفا و دلومان نارگراک
 تسا ررقم شیپاشیپ هک هنالاس لوصحم زا یشخب قیرط زا تسخن ،ای .دنروآیم

 دوس هاوخ ،دشاب رادنیمز تنار هاوخ ،دزاسب يدمآرد یصوصخ دارفا یخرب يارب

 تسا نیا شاهفیظو هتبلا هک ›لوصحم‹ رگید شخب نآ قیرط زا مود ،ای ؛رادهیامرس

 هکنیمه اما ،دنک نیمأت ار دلوم نارگراک شاعم طقف و دنک نیزگیاج ار هیامرس هک

 شاعم نیمأت يارب هک دوب هچنآ زا رتشیب یغلبم و دیسر دلوم نارگراک تسدهب

 راکهب دلوم دارفا شاعم نیمأت هار رد دناوتیم مه هاگنآ ،تسا مزال اهنآ يرورض

 الاب شدزم رگا ــ زین هداس رگراک ًالثم ،بیترت نیا هب .دلومان دارفا مه ،دوش هتسب

 ای دریگ راکهب شایصخش تامدخ ماجنا يارب ار يراکتمدخ دناوتیم ــ ... دشاب
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 هار رد یمهس ،قیرطنیا زا و دورب يزاببشهمیخ شیامن ای هناخاشامت هب دناوتیم

 یخرب دناوتیم ،ماجنارس ای .دنک ادا دلومان نارگراک زا ياهقبط شاعم نیمأت

 زین اهنآ هک ... رگید تاقبط شاعم نیمأت رد قیرطنیا زا و دزادرپب ار اهتایلام

 هک ،نیمز لوصحم زا شخب نیا زا ياهرذ لاحنیا اب .دنک افیا یشقن ،دندلومان

 نازیم هب ار دلوم راک هکنآ زا شیپ ،دوب هیامرس نتخاسنیزگیاج لصا رد شاهفیظو

 راکهب دلومان نارگراک شاعم نیمأت هار رد دناوتیمن زگره ،دشاب هتخادنا هارهب لماک

 فرص ار ›شدزم زا‹ ياهرذ طقف یتح دشاب زاجم هکنآ زا شیپ رگراک ... دوش هتسب

 تنار ... تسا ›دزم تفایرد‹ راوازس هک دنک تباث راک ماجنا اب دیاب ،دنک دلومان راک

 نارگراک هک ... دنتسه یعبنم یلصا ياههمشچرس اجهمه هیامرس دوس و نیمز

 اهدمآرد نیا زا کی ره ... دننکیم تفایرد اجنآ زا ار ناششاعم لئاسو دلومان

 اما .ار دلومان نارگراک مه و دزادرپب ار دلوم نارگراک ›دزم‹ مه یبوخهب دناوتیم

 ... دنشاب هتشاد اهیمود هب ياهژیو يهقالع ،دمآرد عاونا نیا دسریم رظنهب

 تبسن ،دنکیم نییعت ار دلومان و دلوم نارگراک نیب ِتبسنً اتدمع روشک ره رد هچنآ

 ناتسد كرت ای نیمز كرت ضحم هب ــ هک تسا هنالاس دیلوت زا شخب نآ نیب

 ،رگید شخب نآ و تسا هدش ردقم هیامرس ینیزگیاج يارب ــ هدننکدیلوت نارگراک

 نیا اما .دوس هاوخ ،تنار ناونعهب هاوخ ،تسا دمآرد کی نتخاس شاهفیظو هک

 ».تسا توافتم رایسب ریقف و ینغ ياهروشک رد تبسن

 .دزادرپیم هسیاقم هب سپس ]تیمسا[

 يارب لوصحم زا یکچوک رایسب ءزج« نآ رد هک »یلادوئف ماظن تیمکاح« فالخرب

 ،»تسا هدنسب يزرواشک ›رهپس لک‹ هب هتفایصیصخت يهیامرس ندرکنیزگیاج

 ياهروشک« رد »نیمز لوصحم زا ،شخب نیرتگرزب بلغا ،گرزب رایسب یشخب«
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 رادهراجا کی يهیامرس ندرکنیزگیاج شاهفیظو اپورا دنمتورث

 ».تسا لقتسم و دنمتورث

 ياههیامرس هزورما .تسا هنوگ نیمه هب عضو مه روتکافونام و تراجت دروم رد

 نیا اما ،زیچان رایسب ییاههیامرس طقف رتشیپ ،دباییم صیصخت اهنآ هب گرزب

 ،اه›شخب‹

 دصرد 10 ریز ياهطقن چیه رد هرهب خرن .دنهدیم تسدهب گرزب رایسب ییاهدوس«

 نینچ دنناوتیم هک دنشاب هتفر الاب ردقنآ دیاب هیامرس ياهدوس کنیا و ،دوبن

 چیه رد اپورا يهتفرشیپ ياهروشک رد هرهب زورما .دننک تخادرپ ار ییاههرهب

 رگا .تسا دصرد 2 ،3 ،4 اهروشک نیرتدنمتورث رد ،تسین 6 زا رتالاب ياهطقن

 هراومه دنمتورث ياهروشک رد تسا دوس شاهمشچرس هک نانکاس دمآرد زا یشخب

 ای‹ اجنآ رد هک تسا یشان اجنآ زا رما نیا ،تسا ریقف ياهروشک زا رتگرزب

 رد اجنآ رد اهدوس ،لاحنیا اب :تسا گرزب رایسب هیامرس ›دنمتورث ياهروشک

 لوصحم زا یشخب نآ بیترت نیا هب .دنرتمک رایسب یلک روطهب هیامرس اب بسانت

 نیا شاهفیظو ــ دلوم نارگراک ناتسد ای نیمز كرت ضحم هب ــ هک زین هنالاس

 رایسب طقف هن دنمتورث ياهروشک رد |IX-397| ،دنک نیزگیاج ار هیامرس هک تسا
 تسا نیا شاهفیظو هک یشخب نآ اب بسانت رد هکلب ،ریقف ياهروشک زا رتگرزب

 رتگرزب رایسب زین ،دوس هاوخ ،تنار هباثمهب هاوخ ،دزاسب يدمآرد یجنایمیب هک

 ياهروشک رد طقف هن ،تسا دلوم راک نیمأت شاهفیظو هک ياهریخذ قودنص .تسا

 مه هتبلا ،هک ياهریخذ اب بسانت رد هکلب ،ریقف ياهروشک زا رتگرزب رایسب دنمتورث

 ،دلومان نارگراک مه و دشاب دلوم نارگراک نیمأت و يرادهگن تمدخ رد دناوتیم
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 يهتسد فرطهب هک تسا وسنیا هب ششیارگ هدعاق رب انب اما ،تسا رتگرزب رایسب

 .]321 ،320 ص ،اجنامه[ ».دورب ›دلومان نارگراک ای‹ ریخا

 زا یشخب یگرزب و دلوم يهیامرس یگرزب هک دوشیم اطخ نیا راچد تیمسا(

 .درادنپب نامه و یکی مه اب ــ تسا دلوم راک نیمأت و ظفح شاهفیظو هک ــ ار نآ

 ).تسانشآ وا يارب شیاههزاغآ رد طقف گرزب تعنص ›هک تفرگ هدیدان دیابن‹ اما

 یمومع تیوهً اترورض هریخذ ياهقودنص زا نوگانوگ عون ود نیا نیب تبسن«

 ».دنکیم نییعت ار یلهاک ای ییاشوک هب ناششیارگ و روشک کی نانکاس

 بیترت نیا هب ًالثم ،دیوگیم وا

 مدرم نیئاپ تاقبط هکییاج ینعی ،يدنله و یسیلگنا يروتکافونام ياهرهش رد«

 رد ›دارفا‹ ،دوشیم نیمأت هداتفاراکهب ياههیامرس يهلیسوهب هژیوهب ناشیگدنز

 و اهرصق لحم هک ییاهرهش رد سکعرب .دنتسه وجهفرص و هداس ،اشوک عومجم

 هار زا ناشیگدنز مدرم نیئاپ تاقبط هکییاج ینعی ،تسا هریغ و یبابرا ياههناخ

 ؛دناتسدیهت و راگنلو ،لبنتً امومع ›دارفا‹ ،دوشیم نیمأت ›نادنمتورث‹ دمآرد جرخ

 ... هریغ و ،ياسرو ،ُمر دننام

 نیب تبسن اجهمه هک تساهدمآرد عومجم و اههیامرس عومجم نیب تبسن نیاربانب

 دراد ار الاب ِتسد هیامرس هک اجنآ ،اجهمه رد ؛دنکیم نییعت ار ییاسآنت و ییاشوک

 مکح ییاسآنت دراد ار الاب ِتسد دمآرد هک اجنآ و ؛تسا مکاح ششوک و راک

 هبً اتعیبط اههیامرس مجح شهاک ای شیازفا ره بیترت نیا هب .دناریم
 قیرطنیا زا و دلوم نارگراک رامُش ،ششوک و راک عومجم هک تسا هدنیارگ وسنیا

 یعقاو دمآرد و تورث انامه ،روشک راک و نیمز يهنالاس لوصحم ياهلدابم شزرا

 زادناسپ هنالاس هچنآ ... دهد شهاک ای شیازفا ًاعقاو ار روشک نانکاس يهمه
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 ؛تسا هدش هنیزه هنالاس هک دوشیم فرصمً امظنم ْيزیچنآ دننام تسرد ،دوشیم

 زا يرگید يهقبط هب دنکیم شفرصم هکیسک اما ؛دحاو ینامز رد ًابیرقت ،هوالعب

 ،›دنربیم‹ ناراکتمدخ ار دمآرد زا مهس« نیتسخن ».دراد قلعت مدرم

 دناوتب هک ياهرمث چیه هک لیبق نیا زا ینارگید و لصاحیب یناگدننکراوخشن

 ینارگراک ›ار مهس‹« نیمود .»دنراذگیمن ياجرب دوخ زا ،دنک ناربج ار ناشفرصم

 فرصم ... دننکیم دیلوتزاب دوس يهوالعب ار ناشهنالاس فرصم شزرا هک ›دنربیم‹

 تاحفص زا صیخلت هب ،اجنامه[ ».دنتوافتم ناگدننکفرصم طقف ،تسا نامه

 .]321 ـ 328

 ص ،موس لصف ،مود باتک ،مود دلج ،اجنامه( ظعاو ِتیمسا نونکا ورنیمه زا

 رد شاهنالاس زادناسپ قیرط زا هک وجهفرص ناسنا يهرابرد )329 ،328

 ریاد دلوم دارفا زا يرتشیب مهزاب رامُش ›لاغتشا‹ يارب یمومع یهاگراک لاحنیع

 :)دهدیم همادا( دنکیم

 رامُش شاعم نیمأت يارب هریخذ یعون یتآ ياهنارود رسارس يارب بیترت نیا هب و«

 مجح« هدننکفارسا ناسنا هکیلاح رد ،»دراذگیم ناینب دلوم دارفا زا یناسمه

 رگا ... دهدیم شهاک ،تسا هدش ردقم دلوم راک شاعم نیمأت يارب هک ار ياهریخذ

 هب نینچنیا« )هدننکفارساِ فارسا رثا رد( »هک سابل و ییاذغ داوم زا رادقم نیا

 نیا هاگنآ ،دشیم عیزوت دلوم نارگراک نیب ،دسریم دلومان نارگراک فرصم

 کی اب هارمه یتح ،دندوب هدرک فرصم هک ار يزیچ نآ شزرا لک ،نارگراک
 ».دندرکیم دیلوتزاب ،دوس

 رد )فارسا و ییوجهفرص( ودنیا هکنیا رب لاد ،یقالخا يرواد نیا يهجیتن رب

 .تسا بلاغ »يدرخ« زین عقاورد ،دنوشیم رسهبرس یصوصخ دارفا نایم
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 رقف راچد یصوصخ دارفا يراگنلو و فارسا رثا رد زگره گرزب ياهروشک«

 رد .›تشاد دهاوخ يدمآیپ نینچ‹ ناشياهتلود يراگنلو و فارسا اما ،دنوشیمن

 دارفا ندروآردلاغتشا هب هار رد هعماج دمآرد لک ًابیرقت ای ،دمآرد لک اهروشک بلغا

 و ییایرد ياهوان ،اسیلک ،ینارمکح زکارم و رابرد نارازگراک .دوشیم فرص دلومان

 تسدهب يزیچ گنج نارود رد و دننکیمن دیلوت يزیچ حلص نارود رد شترا

 .دنک ناربج گنج نارود یط رد ار اهنآ شاعم ياههنیزه دناوتب هک دنروآیمن

 اهنآ يهمه یگدنز ؛دننکیمن دیلوت زیچ چیه ْدوخ شامق نیا زا يدارفا

 دح زا شیب اهنآ رامُش رگا نیاربانب .دوشیم نیمأت نارگید راک لوصحم اب

 ار لوصحم نیا زا یگرزب شخب نانچ لاسکی یط رد دنناوتیم ،دبای شیازفا موزل

 ار يدعب لاس لوصحم دیاب هک دلوم نارگراک شاعم نیمأت يارب هک ،دننک فرصم

 .)336 ص( ».دنامن ياجرب یفاک يرادقم ،دننک دیلوتزاب

 :مود باتک ،راهچ لصف

 زور هب زور دلوم راک شاعم نیمأت يارب هدشررقم يهریخذ قودنص هک اجنآ زا«

 هب نارگراک .دباییم شیازفا زور هب زور راک نیا يارب اضاقت ،دوشیم رتگرزب

 ینارگراک هب یتخس هب نارادهیامرس اما ،دنسریم لاغتشا هب |IX-398| یگداس
 ثعاب نارادهیامرس نیب تباقر .دنباییم یسرتسد دنراد ار ناشمادختسا دصق هک

 .)359 ص ،اجنامه( ».دوشیم اهدوس شهاک و اهدزم شیازفا

 تسبراک نوگانوگ عاونا« تیمسا ،)مود دلج ،369 ص( مود باتک ،مجنپ لصف رد

 هدروآرد لاغتشا هب ار يرتمک ای رتشیبِ دلوم راک هک ساسا نیا رب ار »اههیامرس

 ،دنشاب هدرب الاب ار هنالاس لوصحم »ياهلدابم شزرا« مادقا نیا یپ رد و دنشاب

 ،تراجت نآ زا سپ .روتکافونام سپس .يزرواشک تسخن .دنکیم يدنبهقبط
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 راک رادقم رب تسا راوتسا يدنبهقبط نیا بتارمهلسلس .یشورفهدرُخ ماجنارس
 نارگراک زا ياهزات ًالماک فیرعت اب اجنیا رد .دناهدروآرد تکرح هب اهنآ هک يدلوم

 :میوشیم وربور دلوم

ْ دوخ ،دباییم صیصخت هخاش راهچ نیا زا یکی هب ناشياههیامرس هک يدارفا«

 رد ای یئیش رد ،دوش يربهار دوصقم هب یفاو ناشراک رگا .دنتسه دلوم رگراک

 دباییم ققحت و دوشیم تیبثت ،تسا هدش نآ فرص راک هک شورف لباق يزیچ
 زیچ نیا تمیق رب ار شایصخش ِیفرصم و شاعم لئاسو شزرا ،هدعاق رب انب و

 .)374 ص ،اجنامه( ».دیازفایم

 هب ار دلوم راک هک دنکیم لیوحت و هیزجت مادقا نیا هب ار شايروآراب عومجم رد(

 ).درادیماو تکرح

 :دیوگیم رادهراجا دروم رد

 دناوتیمن رادهراجا يهیامرس يهزادنا هب ياهیامرس چیه ،ربارب ياههیامرس نایم رد«

 هکلب ،شراکتشک ناگدرب طقف هن .دروآرد تکرح هب ار يرتشیب دلوم راک رادقم

 .]376 ص ،اجنامه[ ».دندلوم نارگراک زین وا ِشکراب و راک ِتاناویح

 .تسا دلوم يرگراک مه رن واگ رخآرس ،ینعی
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