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هتي
ٔبوغیٕیّیٗ رٚثُ حتی ثب ایٙى ٝث ٝزعتبٚرز اٍّ٘ظ زر ذّك ٔتٙی افیُ اس ٔزّس ز ْٚعزٔبی ٝاس ٔیبٖ ا٘جٜٛ
زعت٘ٛؽتٞٝبیی ؤ ٝبروظ ٍٙٞبْ ٔزي ثبلی ٌذاؽت ارد ٔیٌذاؽت† «ذيبی ثشري ارائٝی وتبة ز ْٚرا ثٝ
ٔٙشِٝی احزی و ٝاعبعبً وبُٔ اعت  ٚفمو ؽىُ آٖ ٘یبس ث ٝتزسیس٘ظز زارز»† ٔتذوز ٔیؽٛز ]1[.ثٝرغٓ ایٗ
ٚالؼیت ؤ ٝبروظ تب سٔبٖ ٔزي ذٛز رٚی ایٗ ٔٛاز ٔ ٚقبِح وبر ٔیوزز† ٔٛفك ٘ؾس آٖٞب را فزاتز اس ٔزحّٝی
زعت٘ٛیظٞبی ٔزاحُ اعتسالَ اس عٛیی†  ٚوٕیتٞبی ٔقبِح تٛمیحزٙٞس ٜاس عٛی زیٍز ثغو زٞس .ثب ایٗ
ٔ †ٕٝٞب ٔيبِت وبفی زر اذتیبر زاریٓ ؤ ٝمبفس ٔبروظ را زرن†  ٚاعتسالَ ا ٚرا ز٘جبَ وٙیٓ.
سرهایِ ثب «وتبة ا »َٚثزرعی «٘ظبْ التقبز ثٛرصٚایی» زر ؽؼ وتبة پب ث ٝحیبت ٔیٌذارز« :عزٔبی†ٝ
ٔبِىیت ارمی† وبر ٔشزی† زِٚت† تزبرت ذبرری† ثبسار رٟب٘ی ]2[».وتبة عزٔبی †ٝث ٝػٛٙاٖ ذيٛه وّی وتبة
 1857و ٝلجالً تزعیٓ ؽس ٜثٛز† لزار ثٛز چٟبر ثرؼ زاؽت ٝثبؽس و ٝث ٝعزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ  ٚعپظ ث ٝؽىُٞبی
ذبؿ عزٔبیٝی ٔؾٟٛز زر رلبثت† ٘ظبْ اػتجبری  ٚعزٔبیٝی عٟبٔی ثپززاسزٔ ]3[.ب مٕٗ آ٘ى ٝثؼساً زر ثحخی
ٔفقُتز زرثبرٜی ٔمقٛز ٔبروظ اس «عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ» عرٗ ذٛاٞیٓ ٌفت† زر ایٙزب ٔتذوز ٔیؽٛیٓ و ٝثٙب
ثٛز ٘رغتیٗ ثرؾی و ٝث ٝعزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ اذتقبؿ زازٔ ٜیؽٛز† ؽبُٔ ع ٝثرؼ فزػی ثبؽس :فزایٙس تِٛیس
عزٔبی †ٝفزایٙس ٌززػ عزٔبی ٚ ٝعٛز  ٚثٟزٔ .ٜبروظ زر ٘بٔٝای ث ٝالعبَ ( 22فٛریٝی ٘ )1858رغتیٗ ثرؼ
اس ایٗ ثرؼٞبی فزػی را حبٚی «چٙس فقُ ٔمسٔبتی» تٛفیف وزز ]4[.ایٗٞب زر افُ فقُٞبیی زرثبرٜی
ارسػ  ٚپ َٛثٛز٘س  ٚثؼسٞب ث ٝفقُ «وبال» ثسَ ؽس٘س  ٚلزار ثٛز ثٙیبز ٘ظزی ثزای ثرؼ ا َٚیؼٙی ٚاوبٚی
عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ فزا ٓٞآٚرز.
ىزح ایٗ «فقُ وبال» زر زعت٘ٛیغی پظ اس ا٘تؾبر زرآٔسی ثز ٘مس التقبز عیبعی ریرت ٝؽس ٜثٛز†
رعبِٝای و ٝؽبُٔ فقُٞبیی زرثبرٜی وبالٞب  ٚپ َٛثٛز .زر ایٙزب ٘یش ثبر زیٍز† أب ثب تٛمیحبتی ٔفقُتز† عٝ
ثرؼ فزػی و ٝزر ٘بٔ ٝث ٝالعبَ تٛفیف ؽس ٜثٛز٘س یؼٙی تِٛیس† ٌززػ  ٚعزٔبی ٚ ٝعٛز† آٚرز ٜؽسٜا٘س .آ٘چٝ
ثسَ ثٔ ٝزّسات ز ٚ ْٚع ْٛعزٔبی ٝؽس† اس ٔٛاز ٔ ٚقبِحی عبذت ٝؽس و ٝاعبعبً ث ٝػٛٙاٖ ثرؾی اس ٘رغتیٗ
ثرؼِ ٘رغتیٗ وتبة اس ؽؼ وتبة زر ٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜثٛز!
چٙب٘ىٔ ٝیزا٘یٓ† زاعتبٖ عی عبَ ثؼسِ س٘سٌی ٔبروظ† مٕٗ احتزاْ ث ٝتأِیف ػّٕی ا †ٚزاعتبٖ رؽس ٔغتٕز
ٔٛاز ٔ ٚقبِح اعت .زر  †1862یؼٙی ِحظٝای ؤ ٝبروظ تقٛر وزز آٔبز ٜاعت تب ازأٝی وتبة زرآٔسی†
«عٔٛیٗ فقُ ثرؼ ا †َٚیؼٙی ”عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ“» را تحت ػٛٙاٖ عزٔبیٙٔ ٝتؾز وٙس†[ ]5زیٍز ٔیتٛا٘غت
ػسْ أىبٖ تحمك ىزح ثشري ذٛز را زرن وٙس .اٛٙٞ ٚس أیسٚار ثٛز و ٝثزرعی عزٔبی ٝرا ثب ٘ٛؽتٗ فقُٞبیی
زرثبرٜی رلبثت  ٚاػتجبر وبُٔ وٙس† أب ث٘ ٝظز ٔیرعس و ٝثٔ ٝحسٚزوززٖ ذٛز ث« ٝآ٘چ ٝاٍّ٘یغیٞب ”افَٛ
التقبز عیبعی“ ” ...ربٖوالْ“ ٔی٘بٔٙس» رمبیت زاز ٜثٛز† یؼٙی وبری و ٝأىبٖ ٔیزاز تب زیٍزاٖ ث ٝتىٕیُ
«٘مس ٔمٛالت التقبزی» و ٝا ٚا٘زبْ زاز ٜثٛز ثپززاس٘س]6[.
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زر ٚالؼیت† ا٘تؾبر عزٔبیٛٙٞ ٝس ؽؼ عبَ زیٍز وبر زاؽت .زر ٔ †1867بروظ لقس زاؽت ٔزّس یىٓ† وٝ
ؽبُٔ وتبثی زرثبرٜی فزایٙس تِٛیس ثٛز† ث ٝفٛریت ثب ٔزّس زٔٚی ز٘جبَ ؽٛز حبٚی وتبةٞبیی زرثبرٜی ٌززػ ٚ
عٛز (یؼٙی چٙب٘ى ٝاؤ ٖٛٙیزا٘یٓ ٔزّسات ز ٚ ْٚعٕٞ †)ْٛزا ٜثب ٔزّس عٔٛی زرثبرٜی تبرید ٘ظزیٝی التقبزی.
وتبة ٕٞ( IIب٘ٙس وتبة  )IIIعزٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ ثرؾی اس رؽتٝی ا٘سیؾ ٝا ٚث ٝتقٛر آٚرزٔ ٜیؽس† ػٙقزی زر
ٚاوبٚیای وٕٞ ٝچ ٖٛیه «وُ ٙٞزی» زر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽسٔ .]7[.بروظ زر ٔٛار ٟٝثب ٌزایؼ آؽىبرػ ثٝ
ٌغتزػ ٔٛمٛع† ایٗ ٚظیف ٝرا ثزای ذٛز لبئُ ثٛز و ٝا٘جٛٔ ٜٛاز ٔ ٚقبِحی را وٛ٘ ٝؽت ٝثٛز ث ٝحزٓ  ٚارسػ
یه ٔزّس تمّیُ زٞس .اس آ٘زب ؤ ٝبروظ ٞزٌش ایٗ وبر را ٘ىزز† ٔیتٛاٖ زرن وزز چزا اٍّ٘ظ اس ا٘زبْ ایٗ أز
ثزای ا ٚارتٙبة ٔیوزز .أب ٔ ٟٓاعت ث ٝیبز زاؽت ٝثبؽیٓ ؤ ٝزّس زٔ ْٚيبِجی را ٌززآٚری ٔیوٙس و ٝث ٝلقس
ٍ٘برػ وتبة ز ْٚاس یه تحّیُ ع ٝوتبثی عزٔبی ٝث ٝىٛر ػبْ ٔس٘ظز ثٛزٜا٘س .ایٗ ٔزّس تٛفیف رٚاثو ثبِفؼُ
ثیٗ ؽزوتٞب  ٚؽزوتٞب  ٚوبروٙب٘ؾبٖ† ثب تٛر ٝث ٝارسػ ٔقزفی یب ٔٙبعجبت لیٕت ٘یغتٕٞ .چٙیٗ یه
«ٔسَ فٛری ٘ظبْ عزٔبیٝزاری ثٔٝخبث ٝیه وُ»[ ]8یب ثٝذقٛؿ ٔسَ یه ٔغیز رؽس «ٔتؼبرف» یب «ایسٜآَ»
٘یغت .ایٗ ٔزّس ٘ظزیٝای اس ثحزاٖ را ارائٕ٘ ٝیوٙس .تجییٙی اعت اس ؽیٜٛای و ٝثٙب ث ٝآٖ عزٔبیٞٝبی ثغیبر
ٔؾتزوبً ٚیضٌیٞبی عزٔبی ٝرا زر عبذتبر ػبْ ٘ظبٔی پٛیب حُٕ ٔیوٙٙس†  ٚث ٝایٗ اػتجبر ثرؾی اعت اس ؽزح
ؽیٜٛای ؤ ٝبٞیت ایٗ ٘ظبْْ  ٓٞوبعتی ػّٕی التقبز عیبعی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس  ٓٞ ٚث ٝتجییٗ آٖ ٔیپززاسز.
سرهایِ
ٚاوبٚی عزٔبیٔ ٝیثبیغت ٘ميٝآغبس ٘مس ٔبروظ اس ٔمٛالت التقبزی ثبؽس† سیزا ایٗ ٔف ْٟٛثبسٕ٘ٛز آٖ رٙجٝ
اس عبذتبر ارتٕبػی اعت و ٝثزای ٞسف ٔبروظ زر زرن أىبٖ زٌزٌ٘ٛی ا٘مالثی ربٔؼٝی ٔسرٖ اس ٟٓٔ ٕٝٞتز
اعت .ثب ایٙىٚ ٝاوبٚی عزٔبیٔ ٝغتّشْ زرن وبر ٔشزی ٔ ٚبِىیت ارمی یؼٙی عبیز ؽىُٞبی افّی ٔبِىیت
ٔسرٖ اعت ( ٚثبسٕ٘ٛز ازػب ٘غجت ثٔ ٝحق َٛارتٕبػی ثٝؽٕبر ٔیآیس)† ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝپٛیؼ آٖ تبرید ٘ظبْ
ارتٕبػی را ثٙٔ ٝشِٝی یه وُ تٙظیٓ ٔیوٙس† ٔمِٝٛای اعت تؼییٗوٙٙس .ٜؽزایو س٘سٌی  ٚوبر وبرٌزاٖ ٔشزی را
ٔجبرس ٜثیٗ ىجمبت اعترساْوٙٙس ٚ ٜاعترساْؽ٘ٛس ٜتؼییٗ ٔیوٙس† آٖ  ٓٞزر چبرچٛثی ؤ ٝمتنیبت ٘بؽی اس
عٛزآٚری عزٔبی ٝفزأ ٓٞی آٚرز‡  ٚرا٘ت ازػبؽس ٜتٛعو ٔبِىبٖ زارایی ارمی (ٙٔ ٚبثغ ىجیؼی ٔؾبث )ٝاس وبر
امبفی تقزفؽس ٜتٛعو عزٔبی ٝزر ؽىُ ارسػ امبفی ٘ؾأت ٔیٌیزز†  ٚثسیٙغبٖ ٘یش تٛعو ٔمتنیبت عزٔبیٝ
ٔحسٚز ٔیؽٛز.
ٔبروظ زر ليؼٝی ٔؼزٚف زر عٔٛیٗ ٔزّس عزٔبیٔ ٝی٘ٛیغس و ٝؽىُ التقبزی ذبفی و ٝزر آٖ وبر
امبفی ٘پززاذت ٝاس تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔغتمیٓ ٔىیسٔ ٜیؽٛز† «راثيٝی عّي ٚ ٝثٙسٌی را تؼییٗ ٔیوٙس† چزا و ٝایٗ
راثئ ٝغتمیٕبً اس ذٛز تِٛیس عزثزٔیآٚرز  ٚث ٝآٖ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ تؼییٗوٙٙس ٜاس ٘ ٛثزٔیٌززز ]9[».زر
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عزٔبیٝزاری آٖ «ؽىُ التقبزی ذبؿ» ارسػ امبفی اعت† یؼٙی فش٘ٚی ارسػ تبس ٜتِٛیسؽس ٜث ٝعزٔبیٝی
ٌذاؽتٝؽس ٜزر فزایٙس تِٛیس† و ٝزعتٔبیٝای را تؾىیُ ٔیزٞس و ٝاس آٖ تٕبٔی ازػبٞب ٘غجت ث ٝزرآٔس غیز اس
پززاذتی و ٝث٘ ٝیزٚی وبر ٔیؽٛز† پززاذت ٔیؽ٘ٛس .ف ٟٓارسػ امبفی ــ ذبعتٍب ٚ ٜؽزایو ٔمسار آٖ ــ
زعتبٚرز افّی ٔزّس ا َٚعزٔبی ٝاعت.
عزٔبی ٝثب ایٗ ػجبرت آغبس ٔیؽٛز« :حزٚت رٛأؼی و ٝؽیٜٛی تِٛیس عزٔبیٝزاری ثز آٖٞب حبوٓ
اعت† ٕٞچ” ٖٛتٛزٜی ػظیٕی اس وبال“ ث٘ ٝظز ٔیرعس ]11[«.وبال رٙغی اعت لبثُٔجبزِ ٝثب پ .َٛیؼٙی
وبال ارسػ ٔقزفی (ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛع ذبفی رٙظ و ٝث٘ ٝیبس ا٘غب٘ی ذبفی پبعد ٔیزٞس) ٔ ٚؾرقبً یه ارسػ
التقبزی زارز و ٝثب ٔمساری وبالی پ َٛو ٝث ٝاسای آٖ ٔجبزِٔ ٝیؽٛز† ا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز .ثٝىٛر فحیحتز†
ارسػ ٔجبزِٝای آٖ ٕٞبٖ ٔجبزِٝپذیزیاػ اعت†  ٚربیٍبٞی زر پزاوغیظ ارتٕبػی ٔجبزِٝی وبالٞب زارز و ٝزر
ذسٔت ثبسٕ٘بیی  ٚتحمك عزؽت ارتٕبػی وبری لزار ٔیٌیزز و ٝآٟ٘ب را تِٛیس ٔیوٙس (یؼٙی ایٗ ٚالؼیت وٝ
وبالٞب ث ٝػٛٙاٖ ػٙبفز ٔحق َٛارتٕبػی تِٛیس ٔیؽ٘ٛس†  ٚتٛعو ٞز وغی ٔقزف ٔیؽ٘ٛس و ٝاس ىزیك ٟ٘بز
ٔجبزِٝی ثبسار ث ٝآٖ زعتزعی زار٘س) .التقبزعیبعیزا٘بٖ والعیه پیؼتز تؾریـ زاز ٜثٛز٘س و ٝاعتمالَ
ظبٞزی فبحجبٖ وبال† ٚاثغتٍی ٔتمبثُؽبٖ را ث ٝػٛٙاٖ ؽزوتوٙٙسٌبٖ زر فزایٙس وبر ارتٕبػی پٟٙبٖ ٔیوٙس.
ارسػ التقبزی† یؼٙی ثبسٕ٘ٛز سٔبٖ وبر ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ارسػ ٔجبزِٝای† ؽىّی اعت و ٝزر آٖ عزؽت
ارتٕبػی فؼبِیت تِٛیسی ظبٞز ٔیؽٛز‡  ٚثزػىظ† عزؽت ارتٕبػی فمو ٔیتٛا٘س ؽىُ ارسػ را ث ٝذٛز ثٍیزز
سیزا ٞیچ پزاوغیغی غیز اس پزاوغیظ ٔجبزِٚ ٝرٛز ٘سارز و ٝایٗ ؽىُ فزیح ٔیتٛا٘س ث ٝآٖ زاز ٜؽٛز (چٙب٘ىٝ
زر ربٔؼٝای ٔیتٛا٘س ٚرٛز زاؽت ٝثبؽس و ٝزر آٖ تقٕیٕبت زرثبرٜی تِٛیس  ٚتٛسیغ ٔؾتزوبً تٛعو اػنبی آٖ
ٌزفتٔ ٝیؽٛز).
ٔجبزِٝی ثبسار ٘ ٝفمو تِٛیس  ٚتٛسیغ ارٙبط را و ٓٞ ٝزر عزٔبیٝزاری  ٓٞ ٚزر ٞز ٘ظبْ ارتٕبػی زیٍز ثزای
ثبستِٛیس س٘سٌی ا٘غب٘ی السْ اعت تٙظیٓ ٔیوٙس† ثّى ٝوبری و ٝارٙبط را ثزای ثبسار تِٛیس ٔیوٙس† ذٛز ثٔ ٝخبثٝ
رٙغی تّمی ٔیؽٛز و ٝثبیس ذزیس ٚ ٜفزٚذت ٝؽٛز .أب ثزای رٕغثٙسی ٔزّس ا َٚزر یه رّٕ †ٝحزٚت زر ایٗ
ربٔؼ ٝرا ٘ ٝثب وبالٞب یب ٓٞارس پِٛی وبالٞب ثٔ ٝؼٙبی اذـ وّٕ ٝثّى ٝثبیس ثب عزٔبی ٝیىی ٌزفت† یؼٙی ارسؽی
و ٝؽىُٞبی پ ٚ َٛوبالٞب را زر فزایٙسی ث ٝذٛز ٔی ٌیزز و ٝثٔ ٝسز آٖ سٔبٖ وبر ٘پززاذتٍٙٞ ٝبٔی اعترزاد
ٔیؽٛز و ٝوبرٌز اعترساْؽس ٜثزای ا٘زبْ وبری زر زٚرٜی سٔب٘ی ثّٙستزی اس آ٘چ ٝثزای ثبستِٛیس ٔشز السْ اعت
ٌٕبرزٔ ٜیؽٛز.
آ٘چ ٝالتقبز عیبعی ث ٝزِیُ وبعتیاػ زر ف ٟٓعزؽت ذبؿ تبریری چٙیٗ ٔمٛالتی ث ٝػٛٙاٖ «عزٔبی†»ٝ
«وبر»  ٚذٛز «ارسػ» ٕ٘یتٛا٘غت ثجیٙس† ایٗ ثٛز و ٝرسایی تِٛیسوٙٙسٌبٖ اس ٚعبیُ تِٛیس†  ٚثسیٙغبٖ ٚرٛز
عزٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بز ارتٕبػی ٔغّو† پیؼفزك ٔجبزِٝی وبالیی تؼٕیٓیبفت ٝاعتٍٙٞ .بٔی و ٝثزای اغّت
ٔززْ تِٛیس ارٙبعی و٘ ٝیبس زار٘س ٘بٕٔىٗ ٔیؽٛز† سیزا ث ٝسٔیٗ یب عبیز ٚعبیُ تِٛیس زعتزعی ٘سار٘س ــ یؼٙی
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ٍٙٞبٔی و ٝتٛا٘بییؽبٖ ثزای وبروززٖ ث٘ ٝیزٚی وبری ثسَ ٔیؽٛز و ٝثبیس فبحجبٖ عزٔبی †ٝپٚ ٚ َٛعبیُ
تِٛیسی و ٝپٔ َٛیتٛا٘س ثرزز† ذزیساری وٙٙس† آٍ٘ب ٜثرؼ اػظٓ ارٙبعی و« ٝحزٚت ُّٔ» را تؾىیُ ٔیزٞس†
ث ٝوبال ثسَ ٔیؽٛز .أب ثٙبثزایٗ ٍٙٞبٔی و٘ ٝیزٚی وبر† ثب تٛإ٘ٙسیاػ ثزای تِٛیس ارسػ امبفی† ذزیسٜ
ٔیؽٛز† «ز٘ ٚفزی و ٝزر ثبسار یؼٙی زر عپٟز ٌززػ رٚثزٚی  ٓٞلزار ٔیٌیز٘س† فمو خریدار  ٚفرٍشٌدُ
٘یغتٙس ثّى ٝسرهایِدار  ٚکارگری ٞغتٙس و ٝث ٝػٛٙاٖ خریدار  ٚفرٍشٌدُ ٔمبثُ  ٓٞلزار ٔیٌیز٘س.
راثيٝؽبٖ ث ٝػٛٙاٖ سرهایِدار  ٚکارگر پیؼؽزه راثيٝؽبٖ ث ٝػٛٙاٖ خریدار  ٚفرٍشٌدُ اعت]11[».
وبال ؽىُ ٔسرٖ ثٙیبزی حزٚت اعت† سیزا «ث ٝػٛٙاٖ هحصَل سرهایِ»† «ٔیتٛاٖ ٌفت  ٓٞوبر پززاذتٝ
 ٓٞ ٚوبر ٘پززاذت ٝرا ؽبُٔ ٔیؽٛز٘ ]12[».تیزٝی فزایٙس وبر و ٝثب ٌٕبرزٖ ٘یزٚی وبر ٚ ٚعبیُ تِٛیس
ذزیساریؽس ٜثٔٝخبث ٝوبال تٛعو عزٔبیٝزار ایزبز ٔیؽٛز† ؽىّی اس ٚرٛز عزٔبی ٝرا ثبسٕ٘بیی ٔیوٙس وٝ
پیىزیبفتٍی ارسػ فزفؽس ٜزر تِٛیسػ ٕٞزا ٜثب ارسػ امبفی ذّكؽس ٜزر ایٗ فزایٙس اعت .ػال ٜٚثز ایٗ†
عزؽت وبالیی ٔحق٘ َٛؾبٖ ٔیزٞس و ٝفزایٙس وبر ٔٛرزثحج† ٌزچ ٝث ٝفؼبِیتٞبی ا٘زبْؽس ٜزرٚ ٖٚاحسٞبی
فززی عزٔبیٔ ٝحسٚز اعت† ٍٙٞٓٞبْ یه فؼبِیت ارتٕبػی اعت .ایٗ ٔٛمٛع ٕٞبٖلسر زر ذقٛؿ ٔحقَٛ
ارسػ امبفی فبزق اعت و ٝزر ذقٛؿ ارسؽی و ٝثبسٕ٘ٛز ثبستِٛیس ؽزایو رب٘سار  ٚثیربٖ تِٛیس .ثزػىظ† ایٗ
تّمی اس وبر ارتٕبػی ثٙٔ ٝشِٝی زارایی افزاز تٛمیح ٔیزٞس (چٙب٘ى ٝع ٝوتبة عزٔبی ٝزر وُ ٘ؾبٖ ٔیزٙٞس)
و ٝچزا سٔبٖ وبر ث ٝایٗ ػٛٙاٖ زر عزٔبیٝزاری لبثُثبسٕ٘بیی ٘یغت ثّى ٝفمو زر ؽىُ لیٕتٞبیی ظبٞز ٔیؽٛز
ؤ ٝجبرسٜی رلبثتآٔیش ؽزوتٞبی عزٔبیٝزاری ثزای عٟٓثززٖ اس ٔبساز ارتٕبػی ث ٝآٖ ؽىُ ٔیزٙٞس]13[.
ٞز ز ٚرٙجٝی ایٗ پسیس ٜثزای ف٘ ٟٓظبْ ارتٕبػی تؼییٗوٙٙس ٜاعت :ؽىُ وبالیی و ٝعبذتبر ٔؼبٔالت
التقبزی را ٔؾرـ ٔیوٙس  ٚراثيٝی ىجمبتی ارتٕبػی و ٝپیؼفزك ایٗ ٔؼبٔالت اعت  ٚتٛعو آٟ٘ب ثبستِٛیس
ٔیؽٛز .ث ٝایٗ زِیُ† ٚاوبٚی عزٔبیٕ٘ ٝیتٛا٘س ثب آؽىبرؽسٖ راثيٝی ىجمبتی ث٘ ٝتیز ٝثزعس† راثيٝای وٝ
تٛفیف التقبززا٘بٖ اس ٘ظبْ التقبزی ثٔٝخبث٘ ٝظبٔی ؤ ٝجبزِٝی وبالیی عبذتبرػ را تؼییٗ ٔیوٙس† آٖ را
تمزیجب ٘بٔؾٟٛز وزز ٜثٛز .چٙیٗ ٘تیزٌٝیزی ٕ٘یتٛا٘س حك ایٗ ػجبرت را ازا وٙس و ٝؽىُ وبالیی «ؽىُ
التقبزی ذبفی اعت و ٝزر آٖ وبر امبفی ٘پززاذت ٝاس تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔغتمیٓ ٔىیسٔ ٜیؽٛز»  ٚثٙبثزایٗ ثب ٞسف
احز ٔبروظ و ٓٞ ٝتٛفیفی اعت اس ربٔؼٝی عزٔبیٝزاری ٘ ٓٞ ٚمسی اس ذٛزازراویاػ† زر تؼبرك لزار
ٔیٌیزز.
ٔبروظ زر ٌز٘ٚسریغ ٝتٛمیح ٔیزٞس و« ٝعزٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ عزٔبیٞٝبی ثغیبر ٚرٛز زارز  ٚفمو ث ٝایٗ
اػتجبر ٔیتٛا٘س ٚرٛز زاؽت ٝثبؽس† اس ایٗر ٚعزؽت ذبفؼ ٕٞچ ٖٛوٙؼ ٔتمبثُ ایٗ عزٔبیٞٝبی ثغیبر ثز
یىسیٍز ظبٞز ٔیؽٛزٔ ]14[».غئّٝی تٛفیف ٘ظبْ ارتٕبػی و ٝزر آٖ ٔٙبعجبت ثیٗ ٞغتٙسٜٞب (اؽربؿ ٚ
ؽزوتٞب) ؽىُ ٔجبزالت وبالیی زار٘س† ث٘ ٝحٛی و ٝؽزایو ٔؼزف وُ ٘ظبْ ارتٕبػی زر ؽىُ ؽزایو ػزمٚ ٝ

تمبمبی تؼییٗوٙٙسٜی لیٕت† حسٔٚزسٞبیی را ثز تقٕیٌٓیزی التقبزی افزاز ٚمغ ٔیوٙس† زر ٔزّس ا َٚعزٔبیٝ
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ثب تٕٟیس ثبسٕ٘بیی عزٔبیٞٝبی ٔٙفزز اس ىزیك ٔؾرقبتی وٍٕٞ ٝی زر آٖٞب ؽزیه ٞغتٙس† یؼٙی «تؼیٙبتی وٝ
ٞز عزٔبی ٝثٔ ٝؼٙبی زلیك وّٕ ٝزر آٖ ؽزیه اعت† یب تؼیٙبتی و ٝثبػج ٔیؽ٘ٛس ٞز ٔزٕٛع ٔؼیٙی اس ارسػٞب
ث ٝعزٔبی ٝثسَ ؽ٘ٛس]15[».
ایٗ «عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ» اعت ؤ ٝمقٛز ٔبروظ اس آٖ زر ّٝٞٚی ٘رغت† «ٔبٞیت ػبْ عزٔبی »ٝزر تمبثُ
ثب «ؽىُٞبی» (٘غجتبً) «ا٘نٕبٔی تِٛیس عزٔبیٝزاری» ثٛز† ؽىُٞبیی و ٝزر ثرؼٞبی احزػ زرثبرٜی «٘ظبْ
اػتجبری  ٚرلبثت زر ثبسار رٟب٘ی»[ٕٞ( ]16زا ٜثب ٔيبِؼٝی عزٔبیٝی عٟبٔی ث ٝػٛٙاٖ «ٌذار ث ٝعٛعیبِیغٓ»)
ٔيبِؼٔ ٝیؽ٘ٛسٔ .ف ْٟٛعزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ ٚیضٌیٞبیی را ٘بزیسٔ ٜیٌیزز وٛٔ ٝرت تفىیه عزٔبیٔ ٝیؽ٘ٛس:
ٚیضٌیٞبیی و ٝثب تٛر ٝث ٝارسػ ٔقزفی† ٔحقٛالت ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛرٚػٞبی تِٛیس‡  ٚثب تٛر ٝث ٝارسػ†
٘غجتٞبی ٔتفبٚت عزٔبیٝی ٔتغیز ث ٝحبثت  ٚسٔبٖٞبی ثزٌؾت ٔتفبٚت‡  ٚثب تٛر ٝث ٝربیٍب ٜرلبثتی† زرربت ٚ
ؽىُٞبی ا٘حقبر ٌ ٚزٝٞٚفزٚؽی را پسیس ٔیآٚرز .ثٝىٛر ٔؾرـتز† «عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ» آ٘چ ٝرا ؤ ٝبروظ
زر رّس ز ْٚث ٝػٛٙاٖ عزٔبیٝی فٙؼتی زر تمبثُ ثب عزٔبیٝی وبالیی  ٚعزٔبیٝی پِٛی ٔتٕبیش ٔیوٙس† زر ٘ظز
ٔیٌیزز .ایٗ أز ثب ٚاوبٚی زٚرپیٕبیی ارسػ عزٔبیٝای و ٝثرؼ ا َٚرّس ز ْٚرا تؾىیُ ٔیزٞس ا٘زبْ ٔیؽٛز.
«زعتٛر ػبْ عزٔبی »ٝو ٝزر فقُ چٟبرْ ٔزّس ا َٚعزٔبی ٝثزرعی ؽس ٜاعت† ؽىُ  M-C-Mرا زارز:
ٔجّغی پ )M( َٛث ٝاسای وبالٞبیی (ٔ )Mجبزِٔ ٝیؽٛز  ٚایٗ وبالٞب ٘یش ثب پٔ َٛجبزِٔ ٝیؽ٘ٛس .ث ٝػجبرت
فحیحتز† ایٗ زعتٛر ػجبرت اعت اس ’ †M-C-Mزٚرپیٕبیی ارسػ و ٝث ٝافشایؼ پٔ )M’( َٛیا٘زبٔس وٝ
ثس ٖٚآٖ ایٗ فزایٙس ثیٔؼٙب ذٛاٞس ثٛز .چٙب٘ىٔ ٝبروظ اعتسالَ ٔیوٙس (زر فقُ « †5تٙبلنبت زعتٛر ػبْ»)†
افشایؼ ارسػ را فمو ٔی تٛاٖ ثزاعبط ارسػ امبفی افشٚز ٜتٛعو وبرٌزاٖ ٔشزثٍیز زر فزایٙس تِٛیس تٛمیح زاز.
ث ٝایٗ تزتیت† زعتٛر ػبْ ثبیس ث ٝؽىّی ثغو یبثس و ٝزر ٔزّس زٔ ْٚيبِؼ ٝؽسM-C(LP + :
’ .MP)…P…C’-Mزر ایٙزب تجسَ اِٚیٝی پ َٛث٘ ٝیزٚی وبر (ٚ ٚ )LPعبیُ تِٛیس ( )MPایزبز ارسػ
امبفی را زر فزایٙس تِٛیس (ٕٔ )Pىٗ ٔیعبسز  ٚایٗ ارسػ امبفی سٔب٘ی تحمك ٔییبثس ؤ ٝحق َٛفزٚذت ٝؽٛز.
اس آ٘زب و ٝتِٛیس ارسػ  ٚارسػ امبفی† تحمك آٖٞب اس ىزیك ٔجبزِٝی ثبسار  ٚثبسعزٔبیٌٝذاری آٖ زر زٚر
زیٍزی اس تِٛیس (ٍٙٞبٔی و ٕٝٞ ٝچیش ثزای عزٔبی ٝذٛة پیؼ ٔیرٚز) فزایٙسی اعت ٔغتٕز† زٚرپیٕبیی
عزٔبی ٝرا ٔیتٛاٖ ث٘ ٝح ٛعٛزٔٙسی ٚارعی وزز† ٔبروظ ایٗ زٚرپیٕبیی را ث ٝػٛٙاٖ زٚرپیٕبیی آغبسؽس ٜاس ٞز
یه اس ع ٝػٙقز ظبٞزاً ٔتٕبیش یؼٙی ٘ P ٚ C †Mؾبٖ ٔیزٞس .آ٘چ ٝرٚؽٗ ٔیؽٛز ایٗ اعت و ٝزٚرپیٕبیی
ارسػ اس ىزیك ٕٝٞی ایٗ ؽىُٞب ثزای ٚرٛز عزٔبی ٝالسْ اعت† ثزذالف ٚرٛز عبزٜی پ َٛیب وبال ( ٚاِجتٝ
تِٛیس) و ٝزر رٛأغ غیزعزٔبیٝزاری ٘یش ثٛزٜا٘س« .عزٔبیٝای و ٝایٗ ؽىُٞب را زر رزیبٖ زٚرپیٕبیی تبْ  ٚتٕبْ
ذٛز ٔیپذیزز  ٚآٟ٘ب را ثبر زیٍز ٚا ٔیٟ٘س  ٚزر ٞزیه اس آٟ٘ب وبروزز ٔٙبعتؽبٖ را ث ٝا٘زبْ ٔیرعب٘س†
سرهایِی صٌعتی اعت ــ فٙؼتی زر ایٙزب ایٗ ٔؼٙب را ٔیزٞس وٞ ٝز ؽبذٝای اس تِٛیس را زر ثز ٔیٌیزز وٝ
ثز پبی ٝعزٔبیٝزارا٘ ٝپی ٌزفتٔ ٝیؽٛز ]17[».عزٔبیٝی فٙؼتی ثبیس اس ىزیك ؽىُٞبی پِٛی  ٚوبالیی حزوت
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وٙس .ؽزوتٞب ثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز ایٗ عزٔبیٔ ٝیتٛا٘ٙس زر پیؼریش پ َٛیب فزٚػ ٔحقٛالت وبالیی† ث ٝاسای
ثرؾی اس ارسػ امبفی تِٛیسؽس ٜتٛعو یه وٙغزٖ فٙؼتی† ترقـ یبثٙس« .عزٔبیٝی پِٛی  ٚعزٔبیٝی
وبالیی† تب ربیی و ٝث ٝػٛٙاٖ حبٔالٖ ؽبذٞٝبی ذبؿ وغتٚوبر ذٛز زر وٙبر عزٔبیٝی فٙؼتی ظبٞز ٔیؽ٘ٛس
 ٚػُٕ ٔیوٙٙس† او ٖٛٙفمو ؽیٜٞٛبی ٚرٛز ؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛوبروززیای ٞغتٙس و ٝعزٔبیٝی فٙؼتی
پیٛعت ٝث ٝلبِت آٖٞب فزٔ ٚیرٚز  ٚزر ٖٚعپٟز ٌززػ آٖ ؽىُٞب را ٚأیٟ٘س† ؽىُٞبیی و ٝاس ىزیك تمغیٓ
ارتٕبػی وبر ٔغتمُ ؽس ٚ ٜیهعٛی ٝثغو یبفتٝا٘س ]18[».ث ٝایٗ تزتیت† فمو عزٔبیٝی فٙؼتی ٔیتٛا٘س ؽىُ
عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ را اس ٚیضٌیٞبی مزٚری عزٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ راثيٝی ارتٕبػی تِٛیس  ٚتٛسیغ فزا ٓٞوٙس.
أب ٔف ْٟٛعزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ فزاتز اس فٟزعتی اس ٚیضٌیٞبی ٔؾتزن اعت  ٚثٔ ٝؼٙب ٔ ٚفٚ« ْٟٛرٛزی
ٍاقعی  ٚهتوایس اس عزٔبیٞٝبی ٚالؼی ذبؿ» اؽبر ٜزارز[ †]19یؼٙی ث ٝوُ عزٔبیٝی ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه
وٕیت ثبِفؼُ ارسؽی ٔ ٚزٕٛػٝای اس ٔٙبعجبت ارتٕبػی .اٚالً† عزٔبیٝی ارتٕبػی را ٔیتٛاٖ عزٔبیٝای زر ٘ظز
ٌزفت و ٝاس «تٕبٔیت حزوتٞبی ثرؼٞبی ذٛزٌززاٖ[ػ]† [زٚرپیٕبییٞبی] عزٔبیٞٝبی ٔٙفزز» ثزعبذتٝ
ؽس ٜاعت ]21[.ایٗ تٕبٔیت فمو یه حبفُرٕغ ٘یغت« :زٚرپیٕبییٞبی عزٔبیٞٝبی ٔٙفزز ثب  ٓٞازغبْ
ٔیؽ٘ٛس† آٟ٘ب یىسیٍز را پیؼفزك ذٛز ٔیٌیز٘س ٔ ٚؾزٚه ٔیوٙٙس  ٚزلیمبً ثٚ ٝاعيٝی ایٙى ٝث ٝایٗ ىزیك
ازغبْ ٔیؽ٘ٛس† حزوت وُ عزٔبیٝی ارتٕبػی را ثزٔیعبس٘س ]21[».پ َٛپیؼریرت ٝزر یه فٙؼتْ ٚعبیُ تِٛیس
را اس فٙؼت زیٍز ٔیذزز† زر حبِی و ٝوبرٌزاٖ ؽبغُْ ٚعبیُ ٔؼبػ ذٛز را اس ؽزوتٞبی زیٍزی ٔیذز٘س.
ٚحست عزٔبیٝی ارتٕبػی ٚالؼیتی فزاعٛی ثزٓٞوٙؼ ؽزوتٞبی ٔٙفزز زارز‡ ایٗ ٔٛمٛع زر ؽىُ پِٛی
ٔؾٟٛز اعت و ٝتٕبٔی عزٔبیٞٝب ث ٝتٙبٚة آٖ را اذتیبر ٔیوٙٙس  ٚایٗ أىبٖ را ثزای عزٔبی ٝثٚ ٝرٛز ٔیآٚرز
و ٝاس یه عپٟز عزٔبیٌٝذاری ث ٝعپٟز زیٍز رزیبٖ پیسا وٙس .ؽىُ ارسؽی زازٜؽس ٜزر پ †َٛچٙب٘ى ٝلجال ثیبٖ
وززیٓ† ثبسٕ٘ٛز وبر ِٔٛس وُ ربٔؼ ٝاعت .ث ٝایٗ تزتیت† پی٘ٛس ٔیبٖ عزٔبی ٝثٔ ٝف ْٟٛزرآٔس ٜثٙٔ ٝشِٝی
ٔزٕٛػٝای اس ٚیضٌیٞبی ٔؾتزن  ٚعزٔبیٝی ارتٕبػی ثٔٝخبثٛٔ ٝرٛزیتی ٚاحس را ٔیتٛاٖ زر مزٚرت زر ٘ظز
ٌزفتٗ ٘ظبْ ث ٝػٛٙاٖ یه وُ ٔؾبٞس ٜوزز ــ زر ؽىُ «عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ» ــ تب ٔبٞیت ارسػ  ٚذبعتٍبٜ
ارسػ امبفی را زرن وزز .ثزػىظ ٔمسار عزٔبیٝی ارتٕبػی ثزحغت ارسػ† ٔ ٚمسار وُ ارسػ امبفی
تِٛیسؽس ٜث ٝىٛر رٕؼی تٛعو ارشاء تؾىیُزٙٞسٜاػ† ٕٞزا ٜثب عزؽت آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔزٕٛػٝای اس ارسػٞبی
ٔقزفی ذبؿ† ؽزایو تقٕیٌٓیزی را و ٝثز ٞز ؽزوت ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای عزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ تحٕیُ ٔیؽٛز
تؼییٗ ٔیوٙسٔ .بروظ ایٗ ٔٛمٛع را زر ٔزّس ز ْٚثب ارربع ث ٝاحزات تغییزات زر ؽزایو ارسؽی ثز عزٔبیٞٝبی
ٔٙفزز ٔيزح ٔیوٙس† تغییزاتی و ٝػّت آٖ حزوتٞبی عزٔبی ٝثیٗ عپٟزٞبی عزٔبیٌٝذاری  ٚتغییزات زر فزایٙس
وبر اعت:
حزوتٞبی عزٔبیٕٞ †ٝچ ٖٛوٙؼٞبی عزٔبیٝزار فٙؼتی ٔٙفززی رّٔ ٜٛیوٙس و ٝوبروززٞبی ذزیسار
وبال  ٚوبر† فزٚؽٙسٜی وبال  ٚعزٔبیٝزار ِٔٛس را ا٘زبْ ٔیزٞس  ٚثٙبثزایٗ† ثب فؼبِیت ذٛز† ٔیب٘زی ایٗ
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زٚرپیٕبیی [ارسؽی و ٝوبروزز عزٔبی ٝرا ا٘زبْ ٔیزٞس] ٔیؽٛز .اٌز ارسػ عزٔبیٞٝبی ارتٕبػی زچبر
تح َٛارسؽی ؽٛز† ٕٔىٗ اعت عزٔبیٝی عزٔبیٝزار ٔٙفززْ ٔمٟٛر ایٗ تح َٛؽٛز  ٚاس ثیٗ ثزٚز† سیزا
ٕ٘یتٛا٘س ؽزایو ایٗ حزوتِ ارسػ را ثزآٚرز ٜوٙس]22[.
ػالٜٚثزایٗ† آ٘چ ٝعزٔبی ٝرا ث ٝػٛٙاٖ ٔفٟٔٛی ىجمبتی تؼزیف ٔیوٙس† ایٗ اعت ؤ ٝجبرسٜی رلبثتی ٔیبٖ
عزٔبیٞٝب ثزای تغٟیٓ ارسػ امبفی ؽىّی اعت و ٝآٟ٘ب زر آٖ ثٝىٛر ا٘فزازی عزؽت ارتٕبػی فزایٙس اعتخٕبر
را تززثٔ ٝیوٙٙس† یؼٙی ایٗ ٚالؼیت و ٝزر ٘ظبٔی ثزعبذت ٝاس ٔجبزِٝی وبالیی† اعترزاد وبر امبفی ثیٗ عزٔبیٝ
 ٚوبر ثٙٔ ٝشِٝی تٕبٔیتٞبی ارتٕبػی رخ ٔیزٞس.
زر وتبة  IIIو ٝزغسغٝی ٔبروظ «وؾف  ٚارائٝی ؽىُٞبیی ٔؾرـ اعت و ٝاس فزایٙس حزوت عزٔبیٝ
ثٝػٛٙاٖ یه وُ ثیزٔ ٖٚیرٚیٙس»  ٚایٗ وُ اس پبرٜرٚیسازٞبی ربیٍشیٗؽ٘ٛسٜای اس تِٛیس ٔ ٚجبزِٝی وبالیی
تؾىیُ یبفت ٝاعت† «پیىزثٙسیٞبی عزٔبیٌ ...ٝبْثٌٝبْ ث ٝؽىّی ٘شزیه ٔیؽ٘ٛس و ٝزر عيح ربٔؼ †ٝزر وٙؼ
عزٔبیٞٝبی ٔتفبٚت ثز یىسیٍز† یؼٙی زر رلبثت†  ٚزر ؽٙبذت ػبزی ذٛز وبرٌشاراٖ تِٛیس ظبٞز ٔیؽ٘ٛس]23[».
وتبة  IIثب ثغو تٛفیف «فزایٙس حزوت عزٔبی ٝزر وُ» ــ زر حىٓ عزٔبیٝی ارتٕبػی ــ ثزپبیٝی ثبسٕ٘بیی
وبٔالً ا٘تشاػی عزٔبی ٝو ٝث ٝىٛر وّی زر وتبة  Iا٘زبْ ؽس† ع ٟٓذٛز را ثزای پیریشی ایٗ ٚاوبٚی ازا ٔیوٙس.
ایٗ ٚاوبٚی ثب ثبسپضٞٚؼ فزایٙس ٔجبزِٝی وبالیی ؤ ٝزّس ٘رغت ثب آٖ آغبس ؽس ث ٝا٘زبْ ٔیرعس† أب اوٖٛٙ
ثز پبیٝی زروی و ٝاس وبالٞب ثٔٝخبثٔ ٝحقٛالت عزٔبیٚ ٝرٛز زارز ا٘زبْ ٔیؽٛزٔ .بروظ زر زعت٘ٛؽتٝای وٝ
اس اثتسا ث ٝػٛٙاٖ فقُ ٟ٘بیی  ٚا٘تمبِی وتبة ا َٚزر ٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜثٛز ٔی٘ٛیغسٌ« :ززػ وبالٞب وٍٙٞٓٞ ٝبْ
فزایٙس ثبستِٛیس عزٔبی ٝاعت† ٔتنٕٗ تؼیٗٞبی زیٍزی اعت و ٝثب تٛفیف ا٘تشاػی ٌززػ وبالٞب ثیٍب٘ٝ
ٞغتٙس» ( ٚاس ٟٓٔ ٕٝٞتز† ٔف ْٟٛسٔبٖ ثزٌؾت ــ وُ سٔبٖ السْ ثزای تِٛیس† فزٚػ ٔحق †َٛذزیس ػٙبفز
رسیس تِٛیس  ٚاس عزٌیزی زٚثبرٜی فؼبِیت تِٛیسی ــ و ٝحسٚزی را ثزای ٔمسار ارسػ امبفی تِٛیسؽ٘ٛس ٜتٛعو
وٕیت ٔؼیٙی اس عزٔبی ٝتؼییٗ ٔیوٙس)ٔ .بروظ ث ٝایٗ تزتیت ٘تیزٝای ٌزفت و ٝاعبعبً لزار ثٛز فقُ ٟ٘بیی
وتبة  Iثبؽس† ثب ایٗ فىز و« ٝتىّیف ثؼسی ٔب رٚی آٚرزٖ ث ٝثزرعی فزایٙس ٌززػ عزٔبی ٝاعت]24[».
گردش ٍ بازتَلید
ٔبروظ وتبة  Iرا ث ٝآؽىبروززٖ راثيٝی ىجمبتی اذتقبؿ ٔیزٞس وٙٔ ٝبعجبت ثبسار ثزعبس٘سٜی فؼبِیت
التقبزی آٖ را ٔج ٟٓعبذت ٝاعت  ٚزر وتبة  IIث ٝؽیٜٛای ٔیپززاسز و٘ ٝظبْ ىجمبتی ارتٕبػی اس ىزیك ٕٞبٖ
ٔٙبعجبت ثبسار ثزعبذتٔ ٝیؽٛز .رٚایت زعت٘ٛؽتٝای ربِت و ٝایٗ وتبة را آغبس ٔیوٙس  ٚاٍّ٘ظ ثزای ٚیزاعت
ذٛز اس آٖ اعتفبز٘ ٜىزز† ثب آغبس رّس أ َٚؾبث ٝاعت (٘ ٚیش پی٘ٛسی را ثب ٘تیزٌٝیزی زر زعت٘ٛؽت ٝثزلزار
ٔیعبسز)٘« :تیزٝی ثالٚاعيٝی فزایٙس تِٛیس عزٔبیٝزاری تَدُای کاالست ]25[».ایٗ وبالٞب ثٙٔ ٝشِٝی
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ٔحقٛالت عزٔبی ٝث ٝلقس فزٚػ  ٚتجسیُ ث ٝپ َٛتِٛیس ؽسٜا٘س .آٖ پ( َٛو ٝاٌز اٚمبع ذٛة پیؼ ثزٚز† ؽبُٔ
افشٚزٜای ثز عزٔبیٌٝذاری اِٚی ٝاعت) ثزای ایٙى ٝث ٝوبروزز ذٛز ث ٝػٛٙاٖ عزٔبی ٝازأ ٝزٞس† ثبیس اس ٘ ٛزر
ػٙبفز تِٛیس عزٔبیٌ ٝذاری ؽٛز† ػٙبفزی و ٝثبیس ثزای ایزبز وبالٞبی رسیس حبُٔ ارسػ  ٚارسػ امبفی ث ٝوبر
ٌزفت ٝؽ٘ٛس .زر حبِی و ٝگردش کاالّا و ٝوتبة  Iثب آٖ آغبس ؽس† ثز ٔٙبعجبتی زر ٔیبٖ ذزیساراٖ ٚ
فزٚؽٙسٌبٖ یب تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔ ٚقزفوٙٙسٌبٖ زالِت ٔیوٙس† گردش سرهایِ زر ؽىُ وبالیی ثز ٔٙبعجبت
ٔیبٖ عزٔبیٞٝب اس عٛیی†  ٚعزٔبی ٚ ٝفبحجبٖ ٘یزٚی وبر اس عٛی زیٍز† زالِت ٔیوٙس .ث ٝایٗ تزتیت† ٌززػ
عزٔبی ٝپی٘ٛس ٔیبٖ عزؽت ىجمبتی ربٔؼٔ ٝسرٖ ٙٔ ٚبعجبت ٔیبٖ عزٔبیٞٝبیی و ٝعزٔبی ٝثٝىٛر ػبْ را
ثزٔیعبس٘س رٚؽٗ ٔیوٙس.
ثٙب ث٘ ٝظز ٔبروظ† ٌززػ «٘رغتیٗ تٕبٔیت ٔیبٖ ٔمٛالت التقبزی» اعت† سیزا ؽىُٞبیی را ثزای
ثزٓٞوٙؼ تٕبٔی ٚاحسٞبی التقبزی زر اذتیبر ٔیٌذارز .ایٗ ثزٓٞوٙؼ عزؽت ٚیضٜای زارز[« .زر] تٕبٔیت
فزایٙس ارتٕبػی† ٌززػ ٕٞچٙیٗ ٘رغتیٗ ؽىّی اعت و ٝزر آٖ ٘ ٝفمو راثيٝی ارتٕبػی ــ چٙب٘ى ٝزر
ذقٛؿ یه عى ٝیب ارسػ ٔجبزِٝای فسق ٔیوٙس ــ ثّىٕٞ ٝچٙیٗ حزوت ذٛز ربٔؼ ٝرا ٔیتٛاٖ ثٔٝخبثٝ
فبوتی ٔغتمُ اس افزاز زیس ]26[».تجسیُ وبالٞبی تِٛیسؽس ٜث ٝپٔ َٛغتّشْ تمبمبی ٔٛحز ثزای آٖ وبالٞبعت‡
ثبستجسیُ ایٗ پ َٛــ زر ٔمیبعی ثبالتز ــ ث ٝػٙبفز تِٛیس† اس عٛیی ٚرٛز ٚعبیُ ٛٔ ٚاز السْ ثزای تِٛیس†  ٚاس
عٛی زیٍز وٕیت ٔٙبعت ٔ ٚىفی اس ٘یزٚی وبر را (و ٝزر وبرٌزاٖ پیىز یبفت ٝاعت) پیؼفزك ٔیٌیزز.
ایٗ ٘مؼ ٌززػ زر فزایٙس ثبستِٛیس ارتٕبػی اعت و ٝث ٝایٗ تقٛر را ٜثزز ٜو« ٝالتقبز» یه ٘ظبْ ٔغتمُ
٘یزٞٚبعت  ٚثبیس تٛعو ػّٓ التقبز ٔيبِؼ ٝؽٛزٔ .بروظ زر ٌز٘ٚسریغٛ٘ ٝؽت :ثب ایٙىٔ ٝجبزالت ٔٙفزز ؤ ٝمْٛ
ٌززػ اعت† «اس ارازٜی آٌبٞب٘ٔ ٚ ٝمبفس ٚیضٜی افزاز ٘ؾأت ٔیٌیزز† أب تٕبٔیت فزایٙس ٕٞچ ٖٛراثيٝای
اثضوتی ٛث٘ ٝظز ٔیرعس و ٝذٛزرٛػ پسیسار ٔیؽٛز‡ راثيٝای و ٝاس ثزٕٞىٙؼ افزاز آٌب٘ ٜبؽی ٔیؽٛز أب ٘ٝ
ثرؾی اس آٌبٞیؽبٖ اعت ٘ ٝثٔٝخبث ٝوُ تبثغ آٟ٘ب ]27[».ث٘ ٝظز ٔیرعس و ٝالتقبز† تززث ٝؽس ٜثٔٝخبثٝ
ٔزٕٛػٝای اس ٔٛا٘غ ٔغتمُ اس ارازٜی افزاز ــ زر غیبة ٞز ٘ظٓ ارتٕبػی آٌبٞب٘ ٝاس تِٛیس ــ ؽزه ػبْ ٚرٛز
ا٘غبٖ ثبؽس† ٚ ٝ٘ ٚیضٌی ؽىُ ذبؿ س٘سٌی ارتٕبػی.
عزٔبیٝی ارتٕبػی† ثزعبذت ٝاس زٚرپیٕبییٞبی عزٔبیٞٝبی ٔٙفززی و ٝزر  ٓٞتٙیس ٜؽسٜا٘س† را ٕ٘یتٛاٖ
فمو ثٔٝخبث ٝوٕیتی اس ارسػ فزفؽسٜای و ٝزر پ †َٛػٛأُ فزایٙس تِٛیس† ٔحق َٛآٖ فزایٙس  ٚزٚثبر ٜپ َٛپیىز
یبفت ٝاعت (اٌز  ٕٝٞچیش ث ٝذٛثی پیؼ ثزٚز)† ٔفْٟٛثٙسی وزز .تٕبٔیت ارتٕبػی عبذتبری ىجمبتی زارز .ارسػ
امبفی و ٝتقبحت آٖ ث ٝایٗ ٔؼٙبعت ؤ ٝجّغی ارسػ ث٘ ٝحٛٔ ٛفمیتآٔیشی ثٔٝخبث ٝعزٔبی ٝػُٕ وزز ٜاعت†
ثبسٕ٘ٛز التقبزی وبر ٔبسازی اعت و ٝوبرٌزاٖ ٔشزی ا٘زبْ زازٜا٘س  ٚایٗ وبر ٔبساز ثب فش٘ٚی ارسػ ٔحقَٛؽبٖ
ث ٝارسػ ٘یزٚی وبرؽبٖ ــ و ٝذٛز ٓٞارس اعت ثب ارسػ وبالٞبی السْ ثزای ثبستِٛیس ؽرقی وبرٌزاٖ ــ
ا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز .اس ػٛأُ وب الیی تِٛیس† یىی† ٚعبیُ تِٛیس† زارایی عزٔبی ٝاعت†  ٚزیٍزی† ٘یزٚی وبر†
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زارایی وبرٌٕ .برزٖ ایٗ ػٙبفز زر زٚر رسیسی اس تِٛیس† زر ٔمیبعی ثشريتز اس زٚر ا †َٚپبی راثيٝی ىجمبتی
اعتخٕبر را ثٔ ٝیبٖ ٔیوؾس و ٝزر آٖ فؼبِیت أزٚس وبرٌز ثبػج ٌغتزػ ٔمیبط آٖ فؼبِیت زر فززا ٔیؽٛز.
عّيٝی ٕٝٞرب٘جٝی عزٔبی ٝزر ایٗ ٘ظبْ زر ایٗ ٚالؼیت ٘ؾبٖ زازٔ ٜیؽٛز و ٝذزیس  ٚفزٚػ زر ٞز زٛٔ ٚرز
ٟ٘بیتبً راثيٝای اعت ٔیبٖ عزٔبیٞ ٝب† سیزا زر فٛرت ذزیس ٘یزٚی وبر† ٔشز اس زعت وبرٌز ث ٝعزٔبیٝزار
تِٛیسوٙٙسٜی ٚعبیُ ٔقزف ٔیرٚز.
ثبستِٛیس ایٗ تٕبٔیت ارتٕبػی را اٌز ثس ٖٚتٛر ٝث ٝذبؿثٛزٖ تبریریاػ† ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای اس س٘سٌی
ارتٕبػی ربری زر ٘ظز ثٍیزیٓ† (ٔب٘ٙس ٞز تٕبٔیت زیٍز) ٔٛمٛػی اعت ٔزتجو ثب ایٙى ٝتِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔٛاز ذبْ
را ث ٝؽىُٞبی فزٍٙٞی ٔتؼیٗ ارسػ ٔقزفی ثسَ وززٜا٘س .أب اٌز ایٗ فزایٙس ثبستِٛیس را ثزاعبط ؽىُ ذبؿ
عزٔبیٝزارا٘ٝاػ زر ٘ظز ثٍیزیٓ† آٍ٘ب ٜفزایٙس یبزؽس ٜتٛعو راثيٝی ٔیبٖ عزٔبیٞٝبی تِٛیسوٙٙسٜی وبالٞبی
تِٛیسی  ٚعزٔبیٞٝبی تِٛیسوٙٙسٜی وبالٞبی ٔقزفی عبٔبٖ ٔییبثس .زر ایٙزب ٔیثیٙیٓ ؤ ٝبٞیت زٌٚب٘ ٝوبال ثٝ
ػٛٙاٖ ارسػ ٔقزفی  ٚارسػ ٔجبزِ †ٝثبر زیٍز زر عزؽت زٌٚب٘ٝی ثبستِٛیس ارتٕبػی ثٔٝخبث ٝثبسعبسی ٓٞ
٘یبسٞبی ٔبزی س٘سٌی ٙٔ ٓٞ ٚبعجبت ارسؽی پسیسار ٔیؽٛز٘ ]28[.یبسٞبی ٔبزی ــ ٚعبیُ تِٛیس ٔ ٚقزف ــ ثٝ
ػٛٙاٖ وبال† یؼٙی ٔحقٛالت عزٔبی ٝتِٛیس ٔیؽ٘ٛس .ثبستِٛیس ارتٕبػی اس ایٗر ٚؽىُ التقبزی ثزٕٞىٙؼ ٔیبٖ
آ٘چٔ ٝبروظ ز ٚثرؼ (زپبرتٕبٖ) عزٔبیٔ ٝی٘بٔس ث ٝذٛز ٔیٌیزز†  ٚزر آٖ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ثبِفؼُ فمو ثٔٝخبثٝ
ػٙقزی اس ؽىُ ِٔٛس عزٔبی ٝث ٝچؾٓ ٔیآیٙس.
ث ٝایٗ تزتیت ىجم ٝاس ىزیك رٚاثو ٔجبزِٝی وبالیی ثبستِٛیس ٔیؽٛز .زر ٘تیزٝی ایٗ أز† ث٘ٝحٛ
تٙبللآٔیشی† ٔمٛالت ثبسار و ٝپضٞٚؼ ٔبروظ ثب آٖ آغبس ؽس† اعتمالَ ذٛز را ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ تجییٙی ثزای
حبِت ٘ظبْ ارتٕبػی زر ٞز سٔبٖ [ٕٔىٗ] اس زعت ٔیزٙٞس .سیزا ٚاوبٚی ٔبروظ اس ثبستِٛیس ارتٕبػی ثزاعبط زٚ
زپبرتٕبٖ عزٔبی †ٝث ٝعیبق ِحظٝی ٍّٞی† ٘ؾبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمٛالت ثبسار فمو ؽىُٞبی پسیساری عزٔبیٝ
ٞغتٙس .ایٗ اعتسالَ ثبیس زرعت ثبؽس سیزا ٔبروظ اظٟبر ٔیوٙس و« ٝزٚرپیٕبییٞبی عزٔبیٞٝبی ٔٙفزز...
ٍٙٞبٔی و ٝث ٝفٛرت تزویتؽس ٜزر عزٔبیٝی ارتٕبػی زیس ٜؽ٘ٛس† یؼٙی زر تٕبٔیت ذٛز ٔالحظ ٝؽ٘ٛس† فمو
ٌززػ عزٔبی ٝرا زرثزٕ٘یٌیز٘س ثّىٕٞ ٝچٙیٗ ٌززػ وبال را ث ٝىٛر وّی ؽبُٔ ٔیؽ٘ٛسٌ ]29[».ززػ وبالٞب
ٕٞب٘ب ٌززػ عزٔبی ٝاست.
تمبمب ثزای ٚعبیُ تِٛیس آؽىبرا ثزاثز اعت ثب آٖ ثرؼ اس عزٔبیٝای و ٝثزای ایٗ ٔمقٛز وٙبر ٌذاؽتٝ
ٔیؽٛز .أب تمبمبٞبی وبرٌزاٖ ثزای وبالٞبی ٔقزفی ٘یش ثزاثز اعت ثب ثرؾی اس عزٔبی †ٝیؼٙی عزٔبیٝی
ٔتغیزی و٘ ٝیزٚی وبر را ٔیذزز.
ٔبزأی و ٝعزٔبیٝزار فمو عزٔبیٝی فٙؼتی را تؾرـ ٔیثرؾس† تمبمبی ا ٚفمو ؽبُٔ تمبمب ثزای
ٚعبیُ تِٛیس ٘ ٚیزٚی وبر اعتٔ ...بزأی و ٝوبرٌزاٖ ٔشز ذٛز را تمزیجبْ ثٝىٛر وبُٔ ثٚ ٝعبیُ ٔؼبػ
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ثسَ ٔیوٙٙس ...تمبمبی عزٔبیٝزار ثزای ٘یزٚی وبر غیزٔغتمیٓ ٘یش تمبمب ثزای ٚعبیُ ٔؼبؽی اعت و ٝثٝ
ٔقزف ىجمٝی وبرٌز ٚارز ٔیؽٛز]31[.
عزا٘زبْ تمبمب ثزای وبالٞبی تزّٕی ثزاثز اعت ثب آٖ ٔمسار اس ارسػ امبفی و ٝث ٝػٛٙاٖ عزٔبی ٝا٘جبؽت
ٕ٘یؽٛز ثّى ٝثٔ ٝقزف عزٔبیٝزار ترقیـ ٔییبثس .ث ٝایٗ تزتیت† تمبمب یىغز ٜاس ارسػ ٔحق َٛعزٔبیٝای
ثزعبذتٔ ٝیؽٛز و ٝث٘ ٝحٛٔ ٛفمیتآٔیشی زر ٔجبزِ ٝتحمك ٔییبثس  ٚعپظ ثزای ٔقزف عزٔبیٝزاراٖ
ثبسعزٔبیٌٝذاری یب ذزد ٔیؽٛز‡ ثٙبثزایٗ† رؽس آٖ ثزاعبط ٘زخ عٛز عزٔبیٝی ارتٕبػی  ٚؽزایو تؼییٗوٙٙسٜی
ثبسعزٔبیٌٝذاری آٖ عٛز تؼییٗ ٔیؽٛز.
یه پیبٔس ٔ ٟٓایٗ أز غیزلبثُزفبعثٛزٖ تجییٗٞبی ٔزتجو ثب ٘ظزیٝی ٔقزف ٘بٔىفی زر ذقٛؿ ثحزاٖ
التقبزی اعت .چٙب٘ىٔ ٝبروظ اظٟبر ٔیوٙس «ٕٞبٌٖٛیی ٔحل اعت و ٝثٍٛییٓ ثحزاٟ٘ب را فمساٖ تمبمبی
ٔٛحز یب ٔقزف ٔٛحز ثزاٍ٘یرتٝا٘س ]31[».پزعؼ ٔ ٟٓزر ػٛك ایٗ اعت و ٝچ ٝچیشی تمبمبی ٔٛحز را تؼییٗ
ٔیوٙس  ٚپبعد ث ٝآٖ ثبیس ا٘جبؽت عزٔبی ٝثبؽس و ٝذٛز تٛعو عٛزآٚری عزٔبیٔ ٝحسٚز ٔیؽٛز .اس ایٗ ٘تیزٝ
ٔیؽٛز ــ  ٚایٗ ٔٛمٛػی اعت ٚارس إٞیت سیبز ــ و ٝثحزاٖ التقبزی ٔغئّٝی ٚرٛز عزٔبی ٝث ٝػٛٙاٖ یه
راثي ٝىجمبتی را ٔيزح ٔی وٙس ٛٔ ٝ٘ ٚمٛع عٛءتٛسیغ زرآٔس (و ٝثب عبسٚوبر ثبستٛسیؼی ٔؼیٙی ثز آٖ چیزٜ
ٔیؽ٘ٛس).
ٔغئّٝی ٔزتجو زیٍز عٛءثززاؽتی اعت ٔؾتزن ٔیبٖ ا٘ٛاع ٔفغزاٖ ثزرغتٝی وبر ٔبروظ ٔجٙی ثز ایٙى ٝاٚ
لقس زاؽت و ٝىزحٞبی ثبستِٛیس را و ٝعت ٖٛپبیٝی پبرٜی عٔ ْٛزّس زٞ ْٚغتٙس† ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ؽزایو
تؼبزَ ثزای عزٔبیٝزاری ٔيزح وٙس† ث٘ ٝحٛی و ٝثحزاٖٞبی اعبعی ا٘جبؽت را ثتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ثحزاٖٞبیی
٘بؽی اس ا٘حزاف اس ٔغیزٞبیی و ٝایٗ ىزحٞب ارائٔ ٝیوٙٙس تجییٗ وزز ]32[.اٚالً† ىزحٞبی ٔبروظ ٕ٘یتٛا٘س
ٔٙبعجبت ٔجبزِٝای ٔمٌ ْٛززػ ثبِفؼُ وبالٞب را تٛفیف وٙس† سیزا ایٗ ٔٙبعجبت ثزحغت لیٕت تؼزیف ؽسٜا٘س ٚ
٘ ٝثز حغت ارسػ و ٝزر ایٗ ىزحٞب اعتفبز ٜؽس ٜاعت ]33[.حب٘یبً† ٔبروظ فزك ٔیٌیزز وٞ ٝیچ ٌزایؾی اس
عٛی ٘ظبْ التقبزی ث ٝتؼبزَ ٔیبٖ زپبرتٕبٖٞب (یب چیشی اس ایٗ زعت) ٚرٛز ٘سارز‡ ث٘ ٝظز ا« †ٚؽزایو ثزای
ٔغیز ٔتؼبرف ثبستِٛیس† چ ٝعبز ٜچ ٝزر ٔمیبط ٌغتزز †ٜو ٝىزحٞبی ثبستِٛیس ٔؼزف آٖ ٞغتٙس† «ث ٝؽٕبر
یىغب٘ی اس ؽزایو ثزای ٔغیزی ٘بٔتؼبرف یؼٙی أىب٘بت ثحزاٖ ثسَ ٔیؽ٘ٛس† سیزا ثز پبیٝی اٍِٛی ذٛزرٛػ
ایٗ تِٛیس† ایٗ تٛاسٖ [ثیٗ زپبرتٕبٖٞب زر ایٗ ىزحٞب] ذٛز یه أز تقبزفی اعت]34[».
ٔمقٛز ٔبروظ اس «ثحزاٖ» زر ایٙزب چیشی اعت و ٝزر ربٞبی زیٍز «ثحزاٖٞبی ذبؿ» (خاص زر ٔحتٛا
ٌ ٚغتزٜی ذٛز) ٔی٘بٔس و ٝزر آٖ «تجبرسٞبی ثحزاٖ فمو پزاوٙسٔ †ٜزشا  ٚتهعٛی ٝاعت»† ثزذالف
«ثحزاٖٞبی ثبسار رٟب٘ی» و ٝزر آٖ «تٕبٔی تنبزٞبی تِٛیس عزٔبیٝزاری یهرب ثزٚس ٔیوٙٙس ]35[».زر ٘ظبٔی
و ٝزر آٖ ارٙبط ث ٝػٛٙاٖ وبالٞبی ارائٝؽس ٜثزای فزٚػ تٛعو عزٔبیٞٝبی ٔٙفزز تِٛیس ٔیؽ٘ٛس† «ٕٔىٗ
11

اعت چیشٞبی ثغیبر سیبزی زر عپٟزٞبی ٔٙفزز تِٛیس ؽٛز  ٚبٌابرایي چیشٞبی ثغیبر وٕی زر عپٟزٞبی زیٍز‡
ثحزاٖٞبی ٘بلـ ث ٝایٗ تزتیت اس تِٛیس ٘بٔتٙبعت (تِٛیس ٔتٙبعت أب ٕٞیؾ ٝفمو ٘تیزٝی تِٛیس ٘بٔتٙبعت ثز
ٔجٙبی رلبثت اعت) پسیس ٔیآیٙس ]36[».ثیتٙبعجیٞبی ٔیبٖ زپبرتٕبٖٞب ٔب٘ٙس ػسْتؼبزَٞبی التقبزی ثٝىٛر
ػبْ† ثزای ثبستِٛیس عزٔبیٝزاری أزی اعت ٔتؼبرفٕٞ .ب٘يٛر و ٝپُ ٔبتیه تٛمیح ٔیزٞس† چ ٖٛچٙیٗ
ثیتٙبعجیٞبیی† ٕٞب٘ٙس عٛءتٛسیغ عزٔبی ٝزر ٔیبٖ ؽبذٞٝبی تِٛیس ثٝىٛر وّی†
٘یش ٔیتٛا٘ٙس ثٛ٘ٝثٝی ذٛز تٛعو ٕٞیٗ ثحزاٖٞب ثزىزف ؽ٘ٛس† فزایٙس ثبستِٛیس ٔیتٛا٘س [زر ایٗ ىزحٞب]
ثٔٝخبث ٝثبستِٛیسی ػبری اس ثحزاٖ ثبسٕ٘بیی ؽٛز† زرعت ٔب٘ٙس آ٘ى ٝتؼبزَ ػزم ٚ ٝتمبمب† و ٝزر س٘سٌی
ٚالؼی ٚرٛز ٘سارز† ٔیتٛا٘س ث ٝتقٛر آٚرز ٜؽٛز .ثحزاٖٞبیی اس ایٗ زعت† وٙٔ ٝحقزاً اس ثیتٙبعجیٞبی
٘ظبْ ایزبز ٔیؽ٘ٛس† فمو ثیبٖ آ٘برؽی عزٔبیٝزاری اعت  ٝ٘ ٚعزؽت ثٟزٜوؾب٘ٝی ٔٙبعجبت تِٛیس وٝ
ؽبِٛزٜی ایٗ آ٘برؽی اعت‡ ثٙبثزایٗ† آٟ٘ب ثب ثبستٛسیغ ارسػ امبفی ثس ٖٚتِٛیس ارسػ امبفی اِحبلی رفغ
ٔیؽ٘ٛس]37[.
تجییٗ «ثحزاٖٞبی ثبسار رٟب٘ی»† تؾٙزبت التقبزی زر عيح ٘ظبْ و ٝزر آٖ زٌٚبٍ٘ی ارسػ ٔقزفی  ٚارسػ
زر ؽىُ تؼبرك ٔیبٖ ٘یبسٞبی ا٘غبٖ ٔ ٚيبِجبت ا٘جبؽت عزٔبی ٝثیبٖ ٔیؽٛز† ٘ٛػی ٚاوبٚی را ایزبة ٔیوٙس
و ٝث ٝؽزایو تِٛیس ارسػ امبفی (و ٝزر ٔزّس یىٓ ث ٝآٖ پززاذتٔ ٝیؽٛز) ٙٔ ٚبعجبت ٔیبٖ ارسػ امبفی
تِٛیسؽس ٚ ٜوٕیت السْ ثزای ا٘جبؽت (و ٝزر ٔزّس ع ْٛثحج ٔیؽٛز) ٔؼيٛف ٔیؽٛز.
وبروزز ىزحٞبی ثبستِٛیس† ٕٞب٘ٙس اعتسالِی و ٝػٕٔٛبً زر ٔزّس ز ْٚث ٝوبر ٔیرٚز† ایٗ اعت و٘ ٝؾبٖ زٞس
چٍ ٝ٘ٛؽىُٞبی التقبزی ارسػ (٘ ٚیش ارسػ امبفی) ثبستِٛیس ربٔؼ ٝرا ث ٝػٛٙاٖ عبسٔبٖ تِٛیس ٔ ٚقزف ا٘غب٘ی
ارسػٞبی ٔقزفی تؼییٗ ٔیوٙس .وتبة  IIعزٔبی ٝث ٝایٗ ىزیك راٞی را ثزای پضٞٚؼ ا٘زبْؽس ٜزر وتبة III
زرثبرٜی ٘زخ عٛز ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ تؼییٗوٙٙسٜی ا٘جبؽت ٕٞ ٚچٙیٗ ثحزاٖ ٔیٌؾبیس.

* ٔمبِٝی حبمز تزرٕٝای اعت اس فقُ ز ْٚوتبة ٚ The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s Capital
ثب ِیٙه سیز زر زعتزط اعت:
https://libcom.org/files/Arthur-Reuten-eds-Essays-on-Volume-II-of-Capital.pdf
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