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 ترجمۀ فارسی توضیحات

ايؿ که  قا اذكی ؾايىحه :وضع طبقۀ کارگر; ؾاياو ها و جاقیػ وىویالیىثبىیاقی ال 
 کحابؾلیل شاه١یث و بكجكی  اها 1های هٍابه يیىث. پژوهًهیچ یک ال  همایىه با لابل

اکرك یافث.  اي بلکه بایؿ آو قا ؾق قوي ث>ىجىاو فمٗ ؾق يبى٢ يىیىًؿه ش قا يمی
ها و  شًبًايؿ و  ٘بك قوٌی ایؿئالیىحی به ايصام قویؿه جاقیؽی ؾق ایى هىقؾجعمیمات 
 2(هٌماقاي وجكجیب گاه )يٝن ها وجكجیب جّاؾف ِكفًا ٘بك يٝنقا  کاقگكاو ا٠حكأات

 ؾق هىقؾ هّاؾیك شًبً کاقگكی يه فمٗ ؿ. يحیصحًا اکرك ایى جعمیماتاي کكؾه قوایث
گًصايؿو همؾوقاو کمپايی هًؿ ٌكلی  ايؿ )بكای هرال ٌؿه فاظً اٌحباهات هكجکب

بگیكاو ولاقت اهىق ؼاقشه شمو  ی ايگلىحاو> یا گًصايؿو ظمىقشمو پكولحاقیا
هاجكیالیىث  ايگله .ايؿ کكؾه یجىشه بیجك  هًاوبات ٠میكبه بلکه  ( پكولحاقیای ایكاو

 ؾقشۀبك ظىب  قالف های هؽح ٌاؼه  ابحؿا او .يیىثاهل ایى لبیل ؼٙاهای ٠اهؿايه 
. اوث ٌاؼه کؿام هکًًؿ ج١ییى لٙبجا ه١لىم گكؾؾ  کًؿ هیبًؿی  ؾوحه ٌؿو هاٌیًیمه

 قا کٍاو لظمث ف و هىیك ا٠حكأاتاهؿا  يمایی۫ اوحفاؾه ال چًیى لٙببا  وپه
)البحه ايگله قاؾیکالیىن ههاشكاو ایكلًؿی قا اوحرًایی بك ایى لا٠ؿۀ  ؾهؿ جٍؽیُ هی

ًی و ٌكایٗ ـهًی قا پیىيؿ ياگىىحًی ٌكایٗ ٠ی جىاو هی بؿیى ٌیىه(. ؾايؿ هی٠ام 
گاهی ٘بماجی و شًبً ٌکل > ی١ًیکكؾبالوالی  ؾق  قا ؼىؾی های ؼىؾبه های هحفاوت آ

ؾق قیىًؿگی  بكای هرال شًبً کاقگكاو. ؾاؾاقائه  )يه گاهٍماقايه( وجكجیبی ه١مىل يٝن
و بك آو جمؿم  ًٌاؼحه ٌؿ کٍاوقلیجك ال شًبً کاقگكاو  کًًؿه ايگلىحاو بىیاق ج١ییى

های جکًىلىژیک و گىحكي اب١اؾ جىلیؿ با٠د گكؾیؿ هىؤلۀ  پیٍكفث لیكا >یافث
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ؾق ایى ١ًِث ظل  ؼىؾی به ٘ىق ؼىؾبه باوحايی های وحن ؼكؾهاشعافات کهى و  ؼكؾه
 هؿقوهای  ٌیىه همؾبگیكاو لكاق گیكؾ> يحیصحاً ٌىؾ و اِل هىؤلۀ اوحرماق هىقؾ جىشه 

. ایى جمؿم هًٙمی فمٗ یک هىؤلۀ قویؿجکاهل  به بلى٢ و ١ًِث همیى ؾق شًگ ٘بماجی
اگكچه ٘بك  بكای هرال. ؾاقؾ هّاؾیك بىیاقیجئىقیک يیىث بلکه ؾق شهاو وال١ی 

ٌماقی  به لعاٚ گاه کاقاو کٍثهای  شىیی ايحمام جىاو گفث وجكجیب جّاؾفی هی يٝن
 بؽً ؾق کاقگكی هىحمل شًبً اها بىؾ قیىًؿگاو :وا٠ث کاق 11; شًبً همؿم بك

های  جىوٗ اجعاؾیه٠ماًل ( 1861ؾق ؾهۀ  قووحاییهای  )ا٠حّاب بمقگ ٠ملهکٍاوقلی 
جىاو بك اوان  جاقیؽی قا فمٗ هیجکاهل ایى  .والهايؿهی ٌؿكی قیىًؿگی کاقگ
بكای ؾقک چًیى  ايگله جًها قوي ٠لمی همکى قويؾقک کكؾ. وجكجیب هًٙمی  يٝن

 ؼىاهؿ ٌؿ. ياه١حبك کاقگكی يگاقی جاقیػهك يٞى آو بؿوو پیكوی ال  و اوث هًاوباجی

 جكیى هبكم های لیاؾی ؾقباقۀ اذك پیً قو ظكف  ۀ فىقًٌ۫اواي های قوي آهىله بك ٠الوه
ٌیٞى  که ايگیم هرال ایى کیفكؼىاوث ق٠ب بكای >ؾوقه و لهايۀ ها ؾاقؾ هىائل
ایى اذك چه به لعاٚ  .شم لحل ٠ام به ؾوث بىقژوالی يیىثهای واگیكؾاق چیمی  بیماقی

 ؾاقؾ. هاو ٌؿه يمً ههمی ؾق فهن ؤٟ کًىيی قوي و چه به لعاٚ هىٔى٠ات بكقوی
جكشمۀ هصؿؾ آو به : وضع طبقۀ کارگر;ال ایى قو جمكیبًا ؾو لكو په ال ايحٍاق کحاب 

)ايحٍاقات  جكشمۀ لبلی ؾق يؽىث به ایى ؾلیل که  3.اوث ت یافحهفاقوی ٔكوق
 ؾومايؿ.  بكؼی بًؿهای کحاب ال للن افحاؾه کمىيیىن وابىحه به ظمب کمىيیىث ایكاو(

ؾق جكشمۀ  والی يیىث. ؾق ٌؤو چًیى اذك ؾوقاو کیفیث و ؾلث يىؽۀ هفکىقکه ایً
 (1975گكن ايگله )پكو-آذاق هاقکههصمى٠ه  4ظأك۫  هحى اِلی کحاب قا ال شلؿ 
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( و 1991ايگله )پكوگكن -هصمى٠ه آذاق هاقکه 26قا ال شلؿ  1887پیٍگفحاق 
ام.  ( بكگكفحه1991ايگله )پكوگكن -هصمى٠ۀ آذاق هاقکه 27قا ال شلؿ  1892پیٍگفحاق 

گراوادای به ٠ًىاو پیٍگفحاق يىؽۀ ظأك ال قوی ویكاوحی که ايحٍاقات  هابسبامهمالۀ 
اللم  .ٌؿه اوثبیكوو ؾاؾ جكشمه : ؤٟ ٘بمۀ کاقگك;ال کحاب  1979ؾق وال  لىدن

های ِعیط ٠باقات آلمايی و فكايىىی والجیى ال  بكای یافحى ه١اؾل اوث بگىین
 فٍاقم. ٌاو قا هی جک های فكاواو قفمایی اوحفاؾه کكؾم که لؿقًٌاوايه ؾوث جک کمک

ؾق هىقؾ جكشمۀ  ؾاين > فمٗ اللم هیيیىث کحابای ؾق هىقؾ  ؾق ایًصا لّؿم يىٌحى هماله
 هحكشماو ش١لیاتهمايٙىق که ؼىاهیؿ ؼىايؿ ؾق اکرك هىاقؾ ؿهن. بآو جىٔیعاجی 

های  ؾهه های های پیًٍهاؾی هاقکىیىث و به ه١اؾل ام کًاق گفاٌحه قا 91و  81 های ؾهه
ٌاو  اقفکكاو ه١اِك ؾق هماالت پك٘مٙك . بكای هرال اکرك آٌفحهام بالگٍحه 51و  41

ال : Condition;> اها واژۀ ايؿ ـکك کكؾه: ٌكایٗ ٘بمۀ کاقگك;قا  ايگله ٠ًىاو کحاب
هىل١یث  ياٜك به ؾیگك ال وىی کًؿ و اٌاقه هی به ظالث و کیفیث ؾقويی پؿیؿه یک وى

قا  ه١ًای فىق 2هك ؾق لباو فاقوی : ؤٟ;. واژۀ اوثهای بیكويی  يىبث به پؿیؿه آو
فکكاو  . هٍؽُ يیىث آٌفحهآیؿ به ٌماق هی يام کحاب بكای گمیًهجكیى  ؾلیك و قوايؿ هی

٠ىٔی  ٌاو ًٌاوايه ايىاو ٔؿکمىيیىحی   قا ؾق هماالت آو يام یبه چه ؾلیل ِكا١ه
 ؟اٌاقه ؾاقؾ بیكويی به هعیٗ فمٗ: ٌكایٗ;ؾايًؿ  يىیىًؿ. آیا يمی هی

ای ال ابماقهای  ین هك هاٌیى هصمى٠هؾاي پیً ال هك چیم بایؿ به هكاکم جىلیؿ بپكؾالین. هی
ها  ؾايین که هاٌیى افحًؿ. ایى قا هن هی هؽحلف اوث که ؾق هماهًگی با یکؿیگك به کاق هی
آيکه  ٌؿيؿ بی گكیؽحه به کاق گكفحه هی پیً ال ايکٍاف ویىحن فاکحىقی به ِىقت شىحه
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مام هكاکم جىلیؿ ها قا ال ج شهٍی کیفی ؾق ٌیىۀ جىلیؿ پؿیؿ آیؿ. آو چیمی که فاکحىقی
و : Machine;کًؿ ؾق هحىو هاقکه و ايگله به کمک ؾو اِٙالض  پیٍیى هحمایم هی

;Machinery :ها يیىث ولی  ای هؽحُ به فاکحىقی بیاو ٌؿه اوث. اولی پؿیؿه
بیايگك جكکیبی : هاٌیًكی;ها پا به ؾيیا گفاٌث. واژۀ  ؾوهی فمٗ با جىلؿ فاکحىقی

هح١ؿؾ اوث که ؾق هماهًگی با یکؿیگك به هرابۀ یک کل های  یافحه ال هاٌیى والهاو
و گاهی : هاٌیًیىن;آو قا گاهی  ؾق کاپیحال کًًؿ. اوکًؿقی واق و ليؿه ٠مل هی ايؿام

ايؿه اوث. اها جكشمه کكؾه و به ؾقوحی ه١ًای هىقؾ قا يٝك قا قو: هیؤت هاٌیًی;
های پیًٍهاؾی قا کاًل ؾوق ايؿاؼحه و به شایً ال واژۀ  ایى ه١اؾل فکكاو ه١اِك آٌفحه

 اِٙالض ايؿ. بؿبؽحی ایًصاوث که اوحفاؾه کكؾه: آالت هاٌیى;ياهكبىٖ 
آالت ;قوايؿ بلکه ِكفًا به ه١ًای  قا يمی هفكوْواق  يه جًها کلیث ايؿام: آالت هاٌیى;

 ابماقهاییبه ه١ًای : یآالت قیىًؿگ هاٌیى;اوث. بكای هرال ٠باقت : یک هاٌیى
اٌاقه  یو اقگايیکهىشىؾیث آهًی ليؿه يٝیك قولك و قیًگ و ؾافك اوث و اِاًل و ابؿًا به 

جًیؿه ٌکل گكفحه اوث و ال یک وك ٠ؿل پًبه قا  کًؿ که ال چًؿ هاٌیى ؾقهن يمی
های  جكشمه;ؾهؿ. ایى لباو که ؾق  وو هیبل١ؿ و ال وك ؾیگك يػ چًؿالجاب بیك هیفكو

جىايؿ ه١ًای وال١یث اشحما٠ی قا هًحمل کًؿ> په بؿوو  باب ٌؿه اِاًل و ابؿًا يمی: يىیى
باٌؿ. هى ؾق وكجاوك کحاب ال ه١اؾل  لباو اکركیثای اوث ولى اگك  كلهٌک لبايی ف

ام و ؾوهیى ه١اؾل  بكای ايحمال ه١ًای هىقؾاٌاقه اوحفاؾه کكؾه: هیؤت هاٌیًی;
شمو : machinery;م. لیكا ال یک ٘كف ا پیًٍهاؾی اوکًؿقی قا کًاق گفاٌحه

های هاقکىیىحی اوث و بایؿ فمٗ یک ه١اؾل  جكیى همىالت جصمیه و جعلیل کلیؿی
اظمؿ و  گكایی همچىو آل چیاو واپه واظؿ ؾاٌحه باٌؿ> و ال ٘كف ؾیگك جبلیغات
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ك گ بكایماو جؿا٠ی: هاٌیًیىن;ايؿ که اهكوله  ها لؾه به واژه ای ٌكی١حی چًاو گًؿ ٠كفايی
 اي اوث. ه١ايی ؾیگكی غیك ال ه١ًای اِلی

به ٠ًىاو ه١اؾل  قا: کاقؼايه;و : کاقگاه;کلمات هكوىم  که به لؿق کافی ؾلیل ؾاٌحن
;manufacture : و;factory: به هیچ وشه ال گىیً  هکلم 2ایى  .يبكم به کاق

 .ًؿىحهپؽث یک هٍث فكاهاوىو ٔؿؼلك  ؾوث و ايؿ کٍاو وك بك يیاوقؾه لظمث
ؾاقی به ايؿالۀ  يىبحًا ٘ىاليی پیؿایً و گىحكي وكهایه ؾوقاوکٍاو ايگلیه ٘ی  لظمث

 >های باهىمایی ايحؽاب کًًؿ کافی فكِث ؾاٌحًؿ بكای ايىاٞ هؽحلف هكاکم ١ًِحی يام
ال چًیى فكِحی  و كیالیىن جصكبه کكؾؾاقی قا بك هؿاق اهپ اها ؼلك ایكاو ايکٍاف وكهایه

ها  اهاوىوهای جعمیلی و ياؾقوث و ههمل فك والی ه١اؾلبه  ٌؿياچاق بكؼىقؾاق يبىؾ و 
  5و جاقیؽی 4ًٌاوايه ؾوحه اوحؿالل لباو 2جىاو ایى اؾ٠ا قا با  هی .ؾهؿها جى  و بىقوکكات

ؾات ایكا فىق فكاهاوىيی کلمات ايؿ. به اذبات قوايؿ که ؾق جىٔیعات پایاو هحى آهؿه
جمایمی هیاو  هیچکه  اوث ایى :کاقگاه;واژۀ  کمحكیى ایكاؾ .ؿيفكاوايی ؾاق

ياهؿ> آو  هی: کاقگاه;گفاقؾ و هك ؾو قا  وًحی يمی های جىلیؿیهايىفاکحىقهای هؿقو و 
 هیچ  و يٞى جمىین کاق و ؤٟ کاقکًاو کاق ابماقهای به لعاٚ 2که ایى  هن ؾق ظالی

به همۀ  کىجكیى ٌکل هم ٌلؽحه هن به: کاقؼايه;واژۀ  ؿ.يؿاقي به هن ٌباهحی
 و.ک:هاٌیًیمه ٌؿه باًٌؿ ؼىاه يه ) ایى هكاکم ؼىاه ٌىؾ> های بمقگ ا٘الق هی جىلیؿی

 .(و بايک هكکمی ایكاو های هكکم آهاق ياهه کحاب

شغكافیایی و  ٌكایٗ جؤذیك جعثجكی ؾاٌحه و  ؼلك افغايىحاو بكؼالف ها ايحؽاب ؾقوث
وقوٌی قا ؾق پیً  قاه هناوث. هى ياهیؿه : فابكیکه;اي هكاکم ١ًِحی هؿقو قا  قیؽیجا
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شای ابؿا٠ات  به ی١ًی >وقوي ؼلك افغايىحاو اوث ابه قاهگیكم که جمكیبًا هٍ هی
کًن> البحه با ایى لیؿ که  ال واژگاو ؼلمی ايگلىحاو اوحفاؾه هی آقیاییهای  فكاهاوىو

بكم.  ٌاو به کاق هی وجكجیب جاقیؽی ها کلمات غكبی قا ؾلیمًا ٘بك يٝن بكؼالف افغايىحايی
و : هايىفاکحىق;قا  هًفكؾ های ها و هاٌیى ؾوحگاه های ١ًِحی هبحًی بك اهلكاقگ په

ال آيصا که واژۀ  ياهن. هی: فاکحىقی;ًی قا هاٌی هیؤتهای ١ًِحی هبحًی بك  لكاقگاه
 های واؾه و وًحی:Workshop;هًىل هن ؾق لباو فاقوی به ٠ًىاو ه١اؾل : کاقگاه;

اقلی اوحفاؾه کكؾ. ولی هحؤوفايه  جىاو بؿوو هیچ اٌکالی ال ایى هن ٌىؾ هی اوحفاؾه هی
 ههايؿ های ٠مب:Workroom; ه١اؾل به ٠ًىاو: کاقؼايه; کلمۀاوحفاؾه ال 

پفیك يیىث و هىشب وكؾقگمی ؼىايًؿه ؼىاهؿ ٌؿ. ال ایى قو ؾق ایى هىاقؾ به  اهکاو
قوم بكای  افماین. بكای هرال اگك وقک هی: ـؽايه;ياچاق هىٔٞى کاق قا به پىىيؿ 

باٌؿ آو قا  و اگك بكای بكیؿو پاقچه: ىؼايهوٌ ٌىث;باٌؿ آو قا  وٌىی پاقچه ٌىث
: Workroom;كجیب الی آؼك. ؾق هىاقؾی که ياهن و به همیى ج هی: ؼايه لیچی;

ال واژۀ  جىاين آو قا به یک کاق ؼاَ يىبث ؾهن ياچاقم ه١ًای ٠ام ؾاقؾ و يمی
به  ايگلیىی اٌن که افموؾو پايىیهجىاين اهیؿواق ب فمٗ هی -اوحفاؾه کًن : کاقؼايه;

 شلىگیكی کًؿ. ؾق هىقؾ ه١ًای کلمه ؼىايًؿگاو ال وىءبكؾاٌث ظاٌیۀ هحى

و جى به  ٌؿؼالَ  فکكاو آٌفحه های بالی لباوال ٌك  جىاو ایى قوي هیبه 
چًاو اوث که  ؼايه هل فكاهىيهباالجی ا . ٌلؽحگی و بیيؿاؾهای فكاهاوىيی  ٌلؽحگی

: Plant;و : Mill;و : Fabric;و : Sweats;و : Facility;اِٙالض هحفاوت  7
: کاقؼايه; شا یک جیكکً هفث ٘بك وًث قٔاؼاوقا : Works;و : Foundry;و 
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چًاو جّىیك هغٍىٌی ال وال١یث به ؾوث  ای فلهگفاقی  کًًؿ و به هؿؾ ایى يام جكشمه هی
اها بیكوو ال ایى واله اوث.  هفثهای آٌفحۀ کىؾکاو  جك ال ؼىاب قیؽحه ؾهًؿ که ؾقهن هی

های  فاکحىقی: فىیلیحی;قوؾ. واژۀ  ای ؾیگك پیً هی چیم به گىيه همه آلىؾ ؾيیای وهن
جك و باالجك ال  که به لعاٚ قٌؿ يیكوهای هىلؿ پیٍكفحه کًؿ هیای قا هٍؽُ  یٍكفحهپ

هايؿه و هحکی به  ٠مب های ؾوحگاهاوث که ؾاقای  هكاکمیيام : وىییث;ؾیگك هكاکميؿ. 
قغن اوحفاؾه  ٠لیيام آو ؾوحه ال هكاکم ١ًِحی اوث که : فابكیک;اقجً ـؼیكۀ کاقيؿ. 

اون : هیل. ;ايؿ وقلی هحکی و جا ظؿی به ؾوث ايؿ ها هًىل هاٌیًیمه يٍؿه هاٌیى ال
ژی یا هىاؾ ٌیمیایی یا هایی که ايك اوث. فاکحىقی يىاشیهای قیىًؿگی و  فاکحىقی

اوث که گؿاؼث و  هكاکمیاون : فايؿقی;يام ؾاقيؿ. : پاليث;کًًؿ  جىلیؿ هی هاٌیى
: وقک;ؾق يهایث  ٌىؾ. ا ايصام هیه هؽحلف ؾق آوقیمی و يىقؾ فلمات  آلیاژگكی و لالب

کًًؿ. به ایى  ها و وایك هىاؾ ه١ؿيی قا فكاوقی هی والؾ که کايی قا هٍؽُ هی هكاکمی
یایی جكجیب ه١لىم هی  7کلمه به واو  7گى ایى  های پاقوی ٌىؾ که بكؼالف وًث آق

ف به ؼكز لًگۀ هن يیىحًؿ و اگك ايّاهمگی جیكکً۫  فًٍگ قوولىق قٔاؼاو  هفث
 فكق ؾاقيؿ. با هن وىقاغ ِىقت هعمؿقٔاٌاه 7کن به ايؿالۀ  بؿهین ؾوث

والی بًا به ٠ملکكؾ و جؤذیكات  وأط اوث که ؾق هك یک ال الگىهای هحفاوت ١ًِحی
ياهىلوو باالؼكه یک يٞى فاکحىقی بك وایك هكاکم جىلیؿ هىلٗ ؼىاهؿ  ايکٍافؾیكپای 

و ج١ٙیلی یک وكی ؾیگك ؼىؾ قا به قغ  کمهككی ٌؿ و ایى غلبه ال ٘كیك افححاض یک و
فکكاو اشحما٠ی  اوث که آٌفحه میراث خرشکٍؿ. اها گىیا به ؼا٘ك اظحكام به  هی

ياهًؿ و ٠اهل هىلٗ قا ؾق  هی: اظؿاخ کاقؼايه;گٍایً هك يٞى فاکحىقی قا به واؾگی 
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اوث که  میراث خرشکًًؿ. گىیا ایى هن به اظحكام  ها الپىٌايی هی جمایمی اون بی
کًًؿ و هیچ  ا٠الم هی: لؾایی يىلیبكالی کاقؼايه;ج١ٙیلی هك يٞى فاکحىقی قا ؾال بك 

بیًًؿ. با ایى ؤٟ  يٍايی ال ولٙۀ یک ١ًِث بك وایك ًِایٟ و بك کل ٘بمۀ کاقگك يمی
قوؿ!  به چه شايىقهایی هی ؼكنقوین ه١لىم يیىث ب١ؿ ال ها هیكاخ  که پیً هی

الًصاوات! به لعاٚ هًاوبات  قؾگاقاو ؼكافات! هًّفاو لبؿةپكو واالظٕكجاو همایىيی!
یک چیم ؾیگك! به بیاو ؾیگك ایى که  میلیک چیم اوث و اظؿاخ  ورک٘بماجی اظؿاخ 

یابؿ یا جىلیؿ پاقچه لیاؾجك  هیماو جىلیؿ ویماو افمایً هی هكکمیک  جؤویهپه ال 
باال ؼىاهؿ قفث یا  ی٠مكاي يهایحًا  ج١ؿاؾ کاقگكاو ؾق ؾوق ب١ؿی ٌىؾ )ی١ًی ایى که هی

٘بماجی  بًؿی هفّل 2ها  های ؼايگی قٌؿ ؼىاهؿ کكؾ( ایى های کاقگاه ج١ؿاؾ ؼیاٖ
. وايگهی ج١ٙیل ٌىيؿ والی هحفاوت ياٌی هی الگىی ١ًِحی 2هحمایميؿ که ال وكاپا 
لا٘ی کًیؿ! ؾقوث به هماو جكجیبی که فكایًؿ  ها پالوتقا يبایؿ با ظىاب  ها ضىییتٌؿو 

یکی ؾايىث. هگك  هاوث قا با ٌیك گًؿیؿهجؽمیك با فكایًؿ فاوؿ ٌؿو فكق ؾاقؾ و يبایؿ 
 جاو ؼىؾجاو قا وكگكم و ؾیگكاو قا وكؾقگن کًیؿ. های ايحماؾی آيکه بؽىاهیؿ با وقاشی

ايؿ به هماو هیماو  گل به آب ؾاؾه ها ؾوحه لؿق که ؾق هىاشهه با فاکحىقی هماو فکكاو آٌفحه
های  ايؿ. ؾق لباو ايگلیىی واؼحه کاقی کكؾه ؾق جكشمۀ ٠ًاویى هعّىالت ٌیكیى

یا : هعّىالت;ياهًؿ و ایى کلمه ه١مىاًل  هی: Products;هايىفاکحىق و فاکحىقی قا 
ٌىؾ که ؾق هىقؾ هیچ یک ال  جكشمه هی: ها وقؾهفكا;جك  جك و ِعیط یا ؾلیك: جىلیؿات;

ؾايین هك کاقی  ٌىؾ. هی کاقی ال ایًصا به ب١ؿ ٌكٞو هی ف١اًل بعری يیىث. ٌلؽحه 3ایى 
هٍؽُ : Productive;ها بیايصاهؿ ؾق لباو ايگلیىی با ِفث  که به جىلیؿ فكاوقؾه
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ًابكایى بؿیهی اوث گیكؾ. ب يام هی: Productivity;جىلیؿ يیم  بالؾه هىحمینٌىؾ.  هی
ها قبٗ ؾاقيؿ يه به هیچ چیم ؾیگك. ال ایى قو جكشمۀ  واژۀ اؼیك ِكفًا به ؼىؾ فكآوقؾه 2که 

ها باٌؿ: باقآوق ـ باقآوقی یا ذمكؾه ـ  گمیًه جىايؿ هك یک ال ایى شفث ها هی ؾقوث آو
بكای  ها اٌاقه کًؿ. ذمكؾهی و یا هك ه١اؾل ؾیگكی که به هك جكجیبی به ٠یًیث فكاوقؾه

فکكاو  ياو لىاي ؾق ؾلیمه اوث. اها آٌفحه 11گىیین باقآوقی هحىوٗ یک ٌا٘ك  هرال هی
: وقی بهكه;قا به : Productivity;گفاقيؿ و واژۀ  به هیچ وشه به ایى ٌكٖ گكؾو يمی

وواؾه ال  ؾق ٠باقت فىق ؼیلی ِاف: بهكه;ؼىاهؿ که واژۀ  گكؾايًؿ. گفحى يمی بكهی
ها يؿاقؾ. ایى لبیل  ًا هیچ قبٙی به ٠یًیث فكاوقؾهاوث و هٙلم: وىؾ;شًه 
آیؿ که فمٗ به وىؾ  ها ؾلیمًا با قوي ظىابؿاقهای اهپكیالیىث شىق ؾق هی پكؾالی ٠باقت

های  کًًؿ يه به فكایًؿ کاق و فكاوقؾه ها جىشه هی و بهكۀ هؤوىات ی١ًی فمٗ به لیمث
جىهاو باٌؿ  311هرال فىق  های آياو اگك هك لكَ ياو ؾق وکحاب اي. ٘بك ظىاب ٠یًی
جىهاو بكوؿ  111هماق جىهاو اوث و اگك لیمث ياو بٍکًؿ و به  3وقی ٌا٘ك  بهكه
ها قوی ؾوث باؾ کًؿ و  کاهً یافحه و اگك ياوهماق جىهاو  1وقی ٌا٘ك به  گىیًؿ بهكه هی

گیكيؿ. بؿیى جكجیب ؾق ایى ٌیىۀ  وقی ٌا٘ك قا بكابك با ِفك هی فكوي يكوؾ بهكه
 افحؿ يهایحًا به گكؾو کاقگكاو هی ؾاقی وكهایه های بالاق قوی جمّیك همۀ آٌفحگی ظىاب

ی١ًی  :وقی بهكه;به : باقآوقی;که جبؿیل   . وال١اً :ٌاو پاییى اوث وقی بهكه; گىیا که
بالی ٠صیب اوث که فمٗ به ؾقؾ  یک شىق ١ٌبؿه وىؾها به  ؾق والٟ جبؿیل فكاوقؾه

 ؼىقؾ! ها هی اهپكیالیىث
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 ایى واژه .اوث: Commodity;های ١ًِحی  های ؼاَ فكاوقؾه یکی ال يام
های  های ؼاَ هاقکىیىحی( فمٗ به آو ؾوحه ال فكاوقؾه يٝك ال لیؿوٌٖك )ِكف

ایفا  کًًؿه ؾق شاه١ه ها و هايىفاکحىقها اٌاقه ؾاقؾ که يمٍی اواوی و ج١ییى فاکحىقی
آیؿ ِكفًا  ی که ؾق بالاق گیك هیبه هك چیم :کاال;واژۀ ا٘الق  > بًابكایىکًًؿ هی

 ايحماؾی گىیی آٌفحه گىی هعحكم اوث. ظحی اگك ایى ؾهًؿۀ آٌفحگی فکكی وؽى يٍاو
باٌؿ بال هن بعری هحکی : Commodification;پكؾالی هاقکىیىحی  به هفهىم ٜاهكاً 

پىچ و ٠بد اوث که بك بًیاؾ یک جكشمۀ هغٍىي اوحىاق ٌؿه. ؾق ایى هىقؾ کافی اوث 
ٌىین  هیآيگاه به واؾگی هحىشه  >ببًؿین ی قوًٌفکكايهها ولال او قا به قوی لیله گىي

باق ؾوق وكهاو  111لممه قا : Commodification;اللم يیىث بكای جكشمۀ  که
: والی کكؾو کاالیی;پكکًی همچىو  های ؾهاو پكؾالی بچكؼايین و هغم همه قا با ٠باقت

ابحؿا آو قا به : ؾفى کكؾو; ف١ل هىقؾکه ؾق  ٘ىقؾقؾ بیاوقین. ؾقوث هماو 
 پكيؿ های شىؿ همحىل قا ٌبايه ؾق بیاباو;گىیین  يمی وگكؾايین  بكيمی :گًس=ؾفیًه;

اولو  های بیماقوحايی ؾق ظكین قوؾؼايۀ لمل لباله;و یا ایًکه : والی کكؾيؿ گًصیًه
هث هعٓ وال١ًا که به لباو آوقؾو چًیى شمالجی فمٗ به بال:. ٌىيؿ ايگاقی هی گًس

وقوٌی قا ؾق پیً  بالی هن اللم اوث. ؼلك چًیى قاه ای ظمه يیال يؿاقؾ بلکه ؾقشه
ليؿ و به واؾگی به  جك ظكف هی پیله ٌیله جك و بی جك و ؾلیك گیكؾ و ؼیلی ولیه يمی

;Commodification :اگك بؽىاهین ؼیلی قومی :. بكای فكوي گفاٌحى;گىیؿ  هی
به ه١كْ فكوي ;ٌىؾ  ًفی بؿهین جكشمۀ ایى ف١ل هیهاو باق ه وؽى بگىیین و به لعى

و : والی کاالیی; ه١ٍٍٟ که بال هن هیچ قبٙی به اِٙالظات: گفاٌحى
فکكاو هايًؿ آو اوث که یکی  ؾقپیچ آٌفحه پیچ بالی يؿاقؾ. اولىب لباو: گاقیکاالاي;
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لكو اذاذیۀ هًالل بالقگاياو )یکی ال اوباب و  :Commode;پیؿا ٌىؾ و به شای آيکه 
جكشمه کًؿ  :کمؿ;قا ِاف و واؾه  ال١اؾه بااقلي( ؿاقی کاالهای فىقهفؿهن بكای يگه

ؾقآوقؾ و وپه : هًؿ کاالآوقؾیًه بكوو۫ ;یا : گاه کاالگفاقهاو ۫ؾقوو;آو قا به ِىقت 
پٍحه ؼكافات فلىفی و ویاوی و اشحما٠ی و الحّاؾی ال ایى ٌاهکاق اؾبی  پٍحه

به شای آيکه : هکمؿ;هلث ببًؿ که يهایحًا  افيهًٙٙى بیكوو بکٍؿ و ٘ىقی به 
که يه فمٗ  ؾقآیؿهىشىؾیحی اوح١الیی  ِىقت به ؾقک ٌىؾکمؿ  به ٠ًىاو وواؾه ِاف

ایى ؾلیمًا هماو فكایًؿ  هاوث. اوث بلکه هاوقای همۀ لؿقتهای هاوقائی  ؾاقای لؿقت
با لصاشحی باوقيکكؾيی به هؿؾ اِٙالظات  آلگاقؾهۀ  چًؿای اوث که  ٌیاؾايه

به  جىوٗ اِعاب هكهًىجیک و غیكه :کاالايگاقی;و : والی کاالیی;وولمبۀ  للمبه
قوجاو  به با جىشه به ایًکه اهكوله یکی ال اوباب و اذاذیۀ هىحكاض قا هن گالب 6اشكا ؾقآهؿ.

;Commode :ب١ؿی جحب١ات  فکكاو اشحما٠ی ؾق ؾوق ياهًؿ هیچ ه١لىم يیىث آٌفحه هی
 فكهًگىحاو فکك بیٌاو وك ال کصاها ؾقؼىاهًؿ آوقؾ! ٌک يؿاقم اگك پیكهكؾاو  ژقف

قا به ٠ًىاو ه١اؾل : کمؿیًه;یا ظحی : فكوٌیًه;پاقوی۫  واژۀ هٙلمًا ههمل  اؾب لباو و
;Commodity :ٌاو  جپايؿيؿ يحیصۀ همؼكف کاق با٘ل ٌاو هی ؾق ؾهاو هكیؿاو
و  لیكا ؾق آو ظالث فمٗ ِالبث .بىؾ فکكاو آٌفحه کًىيی ٘ائالتجك ال ال هكاجب ه١مىل به

ٞ اشحما٠ی اؤا یثولی ؾق ظالث ف١لی فهن کل >قفث ال ؾوث هی گفحاق ٌیىایی
 هغٍىي ٌؿه اوث.

ؾق لباو ايگلیىی هك چیمی که ؾقبالاقها ه١اهله ٌىؾ )ؼىاه فكاوقؾۀ اواوی باٌؿ یا 
لباو گیكؾ که وابمًا ؾق  يام هی: Merchandise;فكاوقؾۀ فك٠ی یا جىلیؿات ؼايگی( 
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ؾق  گفحًؿ ولی اهكوله )ال قیٍۀ ؼكیؿو( هی: َاؼكیاو; یا: الحصاقه هال;فاقوی به آو 
كف هایی که به هّ الحصاقه . هالٌىؾ پیؿا يمیهیچ ه١اؾلی ؾق الایً  فکكاو گىیً آٌفحه

ياهیؿه  :اناشً;و ؾق فاقوی : Goods;یابًؿ ؾق ايگلیىی  اؼحّاَ هی شاه١ه
کاالهاوث و هن  شمو ٌىؾ هن > بكای هرال يايی که ؾق هغالۀ يايىایی فكوؼحه هیٌىيؿ هی

اگكچه ؾ ٌى بالاقهای شهايی ؼكیؿ و فكوي هیشمو اشًان اوث اها هىٌکی که ؾق 
هایی که ؼاقز  الحصاقه هال .يیىث )هىقؾ هّكف اشحما٠ی( کاالوث ولی شمو اشًان

ؿ )بكای هرال جعىیل ؾقب کاقؼايه یا جىلیٟ ؾولحی یا پؽً ٌىي هی هباؾلهها  ال فكوٌگاه
ٌىيؿ  هٍؽُ هی: Wares;جىوٗ ٌبکۀ هىیكگی فكوًٌؿگاو یا هك ٌکل ؾیگك( با يام 

 ٌیك قا کیًمی ولحی ؾولث  ویىحن ؾق> بكای هرال گىیین هی: الالم;که ؾق فاقوی به آو 
( کً لظمث ـؼایك هلی )پىل ؼلكعل ؾاقاو قا ال ه ؾ و وىؾ وكهایهؼك هیها  یال فاکحىق

ؿ کً هی دولتی تىزیع ؾق هؿاقن قاٌیك يهایحًا   پكؾالؾ و په ال ايصام همۀ ایى هكاظل هی
به : الالم; شمو هصمى٠ۀ ؾ بلکه ِكفاً ٌى يمی: کااللؾایی;ابؿًا  ٌیكؾق ایى ظالث 

بكای . هاوث الحصاقه کاالها و وایك هال های لیكهصمى٠هکه یکی ال  آیؿ ظىاب هی
جبؿیل به  ولی بًؿؾ یػ هی آب ؾق ؾهای ِفك ؾقشۀ ولىیىن اگكچه جىاو گفث لیان هی

به  ؾولحی ؼاوق ولى اگك با یؽچال ٌىؾ يمی: ياکاال; ٌیك ؾق ایًصا هن .ٌىؾ يمی: ياآب;
)هراًل ٠ٕىی ال بؿو همچىو  غیكکاالیی هىشىؾیثهمچًیى اگك یک  .هؿقوه ايحمال یابؿ

ى٘ه به اٌحه ٌىؾ ه١ًایً ایى اوث که ٌیء هكبکلیه( به ه١كْ فكوي گف
يؿاقؾ. به همیى : واؼحىکاال ;ایى فكایًؿ هیچ قبٙی به  >جبؿیل ٌؿه: الحصاقه هال;

بؽٍی  و قهایی ٠مؿههیچ جعىل  ؾىبه ه١كْ فكوي گفاٌحه يٍ کلیۀ آؾهیماؾهًىال اگك 
 جىوٗ ِكفاً  هًاوبات کاالیی ؼالِه ایًکه .قغ يؽىاهؿ ؾاؾهًاوبات کاالیی  ؾق
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)اوحالیى بك  ٌىؾ ج١ییى هی ها ها و هايىفاکحىقها و ؼّىًِا فاکحىقی فابكیک ؼكوشی
 .(ؾاٌث ای ویژه ایى هىٔٞى جؤکیؿ

لؼن  جاله ;ؼیلی ياقاظث ٌىین. به لىل ه١كوف  ـکكٌؿهجعكیفات به ؼا٘ك اللم يیىث 
ايؿ و  بىؾه ؾقؾهامۀ به فکك جىکیى ه فکكاو آٌفحه ؼىٌبؽحايه :.ؼىابايؿ ؾقؾ  کهًه قا هی
ايؿ که کاقگكاو قا جعث ٌكایٗ ؼاِی هٍؽُ  هایی آوقؾه قا به وك واژه ٠یى همیى بال

ؾق  هن: Labor;يام ٠ام کاقگكاو اوث و واژۀ : Worker;. بكای هرال واژۀ کًًؿ هی
که به ه١ًای : Labor Movement;هرل ٠باقت  >قوؾ همیى ه١ًای ٠ام به کاق هی

یک همىلۀ شؿاگايه اوث و فمٗ : Labourer;ولی واژۀ  .اوث: شًبً کاقگكی;
ٌىؾ که به کاقهای ٠ٕاليی و لهؽث اٌحغال ؾاقيؿ،  بكای ياهیؿو کاقگكايی اوحفاؾه هی

هراًل کاقگكاو کٍاوقلی و کاقگكاو واؼحمايی و کاقگكاو باقبك. کاق وًگیى و لهؽث ؾق 
ٌىؾ. ال ایى قو  یؿه هیياه: ٠مله;و فا٠ل ایى کاق : ٠ملگی;هعاوقات قولهكۀ ؼلك 

 شملۀ لیك:
Small peasants were obliged to hire themselves as labourers. 

ؾق ایى شمله : ؾهماياو ؼكؾ به ٠ملگی اشكجی واؾاٌحه ٌؿيؿ.; که اوثبه ایى ه١ًی 
هن با همؾ ٠ام یکی يیىث و : اشكت;با کاقگك ٠ام فكق ؾاقؾ : ٠مله;٠الوه بك ایًکه 

 ٌىؾ. ی کاقگكاو قولهمؾ ا٘الق هیفمٗ به ؾقیافح

بكای جؤکیؿ بك ف١الیث شىمايی به کاق : Working-man;و : Workman;ؾو واژۀ 
قويؿ، البحه با لیؿ ایى يکحه که ف١الیث شىمايی هىقؾ اٌاقه فمٗ ٌاهل کاقهای  هی

ه١ًا  گیكؾ و به ایى هیه هك يٞى ف١الیث ا٠ٕای بؿو قا ؾقبك٠ٕاليی وًگیى يیىث بلک
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جكشمه : کً لظمث;ؾو اِٙالض اؼیك قا بایؿ  . په٠ام اوث: لظمث کٍیؿو;هماو 
هى ؾو اِٙالض کاقگكها و ٘بمۀ ;به ایى ه١ًا يیىث که  شملۀ لیك بكای هرال کكؾ کكؾ.

 ه١ًی اوث. بی ظكفی هٙلماً چًیى : ؾاين. ه١ًا هی کاقگك قا هن
I have used the words workingmen and workingclass as equivalent. 

اقل  قا به ٠ًىاو هن :٘بمۀ کاقگك;و  :کٍاو لظمث; کلمۀ هى ؾو;گىیؿ:  هیشملۀ فىق 
کن یک  چیم ؾاقای ؾوث 2که  ٌىؾ اوحفاؾه هیولحی : اقل هن;کلمۀ :. ما هبه کاق بكؾ

اوث اها ؼىؾ وًگ  ویژگی یکىاو باًٌؿ. بكای هرال ولو ایى کحاب ه١اؾل یک للىه
. به همیى ؼكؾ کكؾکىی قا  شمصمۀ جىاو با آو يمی هحؤوفايه وًگ يیىث و کحاب للىه

اوث  اقل ٘بمۀ کاقگك هن  ٠ؿم هالکیث بك ووایل جىلیؿ۫ به لعاٚ کً جكجیب ؼلك لظمث
 7ؽىقؾ.ببه ووایل جىلیؿ شىي  ٌکلی غیك ال کاق همؾیبه  جىايؿ هی اها

فكوا باٌؿ و  کً هٍغىل کاقی شاو ٌىؾ که لظمث هیولحی اوحفاؾه : Toiler;واژۀ 
. ولىقؾه کًؿ اي او قا له و ؾق یک کالم ٌغل اي واقؾ بیایؿ نهای ٌؿیؿی به شى آویب

 بًابكایى اوث.: قيصبك;جكیى ه١اؾل بكای ایى واژه ؾق فكهًگ پكولحكی ایكاو لغث  يمؾیک
 :شملۀ لیك ؾق

The introduction of machinary transformed workmen into toilers. 

 :.کاقگكاو قا به کاقگك جبؿیل کكؾ آالت ىابؿاٞ هاٌی;بگىیین  ه١ًی اوث که هٙلمًا بی
يىٌث. ه١ًای ؾقوث شمله ایى اوث که  يمی ؼم٠بالتوكایی يبىؾ و  ايگله اهل یاوه

 :.کٍاو قا به قيصبكاو ؾگكگىو واؼث لظمث یهاٌیًهیؤت  باب ٌؿو;
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هٍحك ٌؿه و به : sweat;اوث که ال قیٍۀ : Swot;کاقگكاو های  یکی ؾیگك ال يام
ٌاو کٍیؿه  ها قن ٠كق قیؽحى اٌاقه ؾاقؾ. ایى کلمه يام کاقگكايی اوث که ؾق وىییث

جكیى وا٠ات کاق جعث  جكیى ابماقهای جىلیؿ و ٘ىاليی هايؿه ٌىؾ، لیكا ؾق آيصا با ٠مب هی
ه١اؾل ایى کلمه ؾق لباو  جكیى يمؾیکقوًؿ.  اوحرماقيؿ و ؾق يهایث به کمحكیى همؾها هی

ؾ که ىٌ اوث که ؾق فكهًگ پكولحكی ایكاو به کاقگكايی ا٘الق هی: َف١۫له;فاقوی واژۀ 
ها  کاق  ف١له هایهايؿگی  ابماق ًؿ. به يٝكم با جىشه به ٠مبًک لیكؾوث اوحاؾبًا کاق هی

ؾق لغث به ه١ًای  :ف١له;ها ا٘الق کكؾ. ٠الوه بك ایى  جىاو يام ایٍاو قا به وىات هی
پىٌايی ؾاقؾ. به ایى  اوث و ال ایى لعاٚ با هفهىم وىات هن: بیً ال ظؿ کاق کكؾه;

 جكجیب ؾق شملۀ لیك:
Swots have take the most active part in workingmen’s movement. 

:. کًًؿ ؾق شًبً کاقگكی ٌكکث هیجك ال همگاو  کاقگكاو ف١االيه;يیىث که  هًٝىق ایى
ايؿ و ایى ظكف گفحى  های کاقگكی بؿیهی اوث که کاقگكاو بؿيۀ اِلی شًبً

ها  ف١له;ای قا پیً يکٍیؿه بلکه گفحه اوث:  ؼىاهؿ. شملۀ فىق چًیى ظکن بیهىؾه يمی
 :. کًًؿ هی يمً ف١االيه ایفای کٍاو های لظمث ؾق شًبً

ٌىؾ ؾق ایى ظالث  ٌؿو جىلیؿ هٙلمًا واؾه و هکايیکی یولحی فكایًؿ کاق به ؼا٘ك هاٌیً
و گاهی هن به : کاقگك;ياهًؿ. ایى واژه قا ه١مىاًل به  هی: Operative;کاقگك قا 

گكؾايًؿ. اها اپكاجیىها يه کاقگك ٠ام هىحًؿ و يه هعؿوؾ به آو  بكهی: هحّؿی هاٌیى;
کًًؿ و هحّؿی یا  ايؿ که هاٌیى قا به هؿؾ ِفعه کلیؿ کًحكل هی ؾوحه ال کاقگكايی

;Operator :ايؿاليؿ و همۀ  يام ؾاقيؿ. ؾق والٟ همۀ کاقگكايی که هاٌیى قا به کاق هی
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گًصًؿ.  هی :اپكاجیى;الؾ ؾق هصمٞى جعث همىلۀ ايؿ ها قا به کاق هی کاقگكايی که هاٌیى آو
اي قا به جًىق  ؾقپی ياويؿه کاقگك ٌا٘كی که ؾق يايىایی هاٌیًی ؾائمًا وك پاوث و پی

چیًؿ  های بكٌحه قا با کاقؾک ال قوی ؾیىک گكؾاو بكهی وقؾوحی که ياو ليؿ و بچه هی
ایى جكايىفى.  لؿق اپكاجیى هىحًؿ که هحّؿی بىقؾ قیىوحات ؾق فاکحىقی ایكاو هك ؾو هماو

 . هراًل ؾق ایى شمله:ىيؿٌ هیياهیؿه : َوقکاق۫;کاقگكاو ؾق يٝام ١ًِحی ایكاو 
The growth of young operatives is stunted by their work. 

ووال به ؼا٘ك کاقٌاو ال قٌؿ بال  وى کاقگكاو کن;ه١ًی اوث که بگىیین  کاهاًل بی
هرال شمٟ بكای  .اوث که چًیى ظکن ٠اهی ؾقوث يیىثهرل قول قوٌى :. هايًؿ هی

هاهیحًا هىشب جىلف قٌؿ  جىوٗ کىؾکاو کاق قووحایی کىهی ؾاقویی گیاهاوکكؾو 
آيگاه ؾقگیك ٌؿو جمام  >جغفیۀ هحىوٙی ؾاٌحه باًٌؿ آياوٌىؾ. کافی اوث  يمی ٌاوقٌؿ

ٌىؾ  ال يىق آفحاب و هىای جاله با٠د هی و بكؼىقؾاقیٌاو ؾق کاق پكجعكک  ٠ٕالت
هحّؿیاو ;ایى هن ؾقوث يیىث که بگىیین  قٌؿٌاو ال هیايگیى باالجك بكوؾ.

ى هحّؿی هاٌی ولیكا ؼكؾواال:. هايًؿ ووال به ؼا٘ك کاقٌاو ال قٌؿ هی وى کن
گىیؿ:  ؾه اوث. بلکه هیقا ٘كض يکك شملۀ فىق هیچ یک ال ایى ؾو اؾ٠ا ٌىيؿ. میي

گماقۀ ٠لمی کاهاًل ِعیط اوث.  ایى یک:. کًؿ کاقَوقی قٌؿ کىؾکاو قا هحىلف هی;
جىايؿ  يمی به هیچ وشه ٌىؾبه کاوقی گماقؾه  قٌؿِفعات  ٌؿو بىحهکىی پیً ال اگك 

ْ  ) به قٌؿ هیايگیى بكوؿ ه١ؿوؾی ال لیكا  (.ال جغفیۀ هیايگیى یبكؼىقؾاقظحی به فك
ؾقپی  ولفۀ هاٌیى قا ؾيبال کًًؿ و با جکكاق پی ظكکات بی بایؿ اي لها و هفاِ هاهیچه

بالی ٠ٕالت > آو هن ؾق ظالی که یک ظكکث ؼاَ هك قول و هك وا٠ث فكوىؾه ٌىيؿ
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لیك  قٌؿبافث غٕكوفی ِفعات جعكکی وىث گٍحه و  به ؾلیل چًؿیى وا٠ث بی وبؿ
 .قوؾ فٍاق ایىحای ايؿام فىلايی ال بیى هی

ٌىيؿ بؿیى ه١ًاوث که کل  هٍؽُ هی: Hands;هًگاهی که کاقگكاو با واژۀ 
 به ٌاو هٙلمًا جعث ولٙۀ کاق شم١ی لكاق گكفحه اوث. ایى واژه ؾق اِل هىحی
بایىث ؾق هماهًگی کاهل با  ٠هؿ باوحاو اٌاقه ؾاقؾ که هی های کٍحی های وپاقول

کكؾيؿ. ال همیى شا واژۀ فىق به کلیۀ کاقکًاو  آهًگ ؼاِی کاق هی کؿیگك جعث ٔكبی
بك ؾلیمی ال ؾقشات اقٌؿیث  ویىحنها و هىاپیماها جىكی یافحه که  ها و لیكؾقیایی کٍحی
جىاو ؾق  قا هی: hands;يىبث ؾاؾه ٌؿه. ؤٟ  وكبالاوظاکن اوث و ال ایًصا به  ایٍاو

وچكای  چىو ؾق گكو جب١یث بی گكوهاوقک کكؾ. ايحٝام کل لیان با واهاو قژه بهحك ؾ
 همهجمكؾ فكؾی یک وكبال  جكیى کنهاوث و  جكیى ؾوحىقال١مل جک َهًؿها ال شمئی جک

کًاق وایك  ؾق لیكؾوثيٝاهیاو  ؾق هحىو فاقوی ه١مىالً  .قیمؾ چیم قا به هن هی
فاقوی کاقکًاو  ؾق لباو ايؿ. ال ٘كف ؾیگك يام گكفحه: ؼؿم و ظٍن;گفاقاو  ؼؿهث

 بًابكایى ؾق شملۀ لیك: ٌىيؿ. هی یؿهياه: ؼؿهه;ها  ٍحیجعث فكهاو ک
The mine owner has imported hands from Ireland. 

قا واقؾ کكؾه که بلکه کاقگكايی  >ق والٟ کاقگك ِكف واقؾ يکكؾه اوثهالک ه١ؿو ؾ
 :ؼؿهه واقؾ کكؾه اوث. ایرلىدهالک ه١ؿو ال ;به لىلی  .ٌاو ؾاقؾ يگه باي آهاؾه بحىايؿ

اي به یک ظكفۀ ؼاَ بىحه اوث  بكای ياهیؿو کاقگكی که کل هىیث و ظیات و همات
: ايىاو;ها ال فكٖ بٍكؾووحی ایى واژه قا  کًین. اوهايیىث اوحفاؾه هی: Man;ال واژۀ 

 ٌىؾ: کًًؿ. بكای هرال ولحی گفحه هی جكشمه هی
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Powerloom has superseded the work of  men. 

اواًل  اها بایؿ گفث :.ها ٌؿه اوث هاٌیى بافًؿگی شایگمیى کاق ايىاو;يىیىًؿ  آياو هی
اي  کًؿ. هعّىل ایى هاٌیى اون بافًؿگی يیىث و بافث جىلیؿ يمی بكایهاٌیى فىق 

شایگمیى  به واؾگی پاقچه اوث و ؼىؾ هاٌیى هن هاٌیى يىاشی اوث. ذايیًا اگك هاٌیى
 :ها ايىاو;ایى  لیكا یؿآ یمپیً ي چًؿايی هٍکلی اظحماالً  ها ٌؿه باٌؿ کاق ايىاو

 يىاشییک ٠مك آلگاق ؾق کاق : ها ايىاو;. اها اگك ایى بكويؿ وكا٢ کاق ؾیگكی جىايًؿ هی
و چًاو با يىاشی  هیچ ههاقت ؾیگكی يؿاٌحه باًٌؿ يىاشیجصكبه ايؿوؼحه باًٌؿ و شم 

آو ولث ه١ًای شملۀ فىق ؼیلی  ياهیؿٌاو: يىاشیآؾم ; که بحىاو ٠صیى ٌؿه باًٌؿ
کًؿ و جكشمۀ آو به  چًیى کاقگكايی قا جىِیف هی: man;جغییك ؼىاهؿ کكؾ. واژۀ 

ايىاو ياگهاو ;ؾق ایى شمله: : man;ؾقوث يیىث. ؾقوث هرل جكشمۀ واژۀ : ايىاو;
 2ٌىهكي او قا با ;یؿ: که ؾق والٟ لكاق بىؾ بگى: بچۀ کىچک قؾ ٌؿ 2ال کًاق او و 

ؾق شملۀ اول آب ال آب جکاو يؽىقؾه ولی ؾق شملۀ :. ؼبك ول کكؾ يىلاؾ ٌیكؼىاقه بی
ها ب١ؿ  جىايؿ ليؿگی چًؿ يفك قا جا وال باقی پیً آهؿه اوث که هی ؾوم قؼؿاؾ هّیبث

 .کًؿ هىل١یث ؼاِی قا جىِیف هی چًیى هن ال١ٍاٞ لكاق ؾهؿ. شملۀ هىقؾ يٝك ها جعث
حؤوفايه ه١اؾل هًاوبی پیؿا ای گٍحن ه چه ؾق لباو فاقوی به ؾيبال چًیى کلمههى هك 

جىايین به هؿؾ آو  گفاقؾ که هی قوٌی ؾق اؼحیاقهاو هی کىقؾ اها ؼىٌبؽحايه ؼلك يکكؾم
پكولحكها قا ؾق پیىيؿی جًگاجًگی با کاقٌاو هٍؽُ کًین. ؾق لباو کىقؾی ولحی 

کاقي قا به : اقی; یاؾ کًین پىىيؿ جًگ با کاقيپیىيؿ جًگا ؾق کٍی لظمثال ؼىاهین  هی
 چیًی یًی و لالیچ گلین کٍی که با )لظمث :یاق چى;گىیین  هی بكای هرال .افمایین هی

هى هن ال . و غیكه لیىحه اوث( يىاليؿگی کٍی که با )لظمث :یاق ژو;( و لیىحه اوث
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ٌىؾ:  فىق چًیى هی کًن. بًابكایى ه١اؾل ؾقوث شملۀ همیى ٌیىۀ ؼلك کىقؾ اوحفاؾه هی
ؾق  ٌاو ههاقتپه ال آيکه  پىؾیاقها :.یاقها قا گكفحه اوث پىؾ شایلىم هکايیکی ;

)ی١ًی کاقهایی همچىو  قوی آوقؾيؿ جكیى هٍاغل پىثبه  ياچاق لائؿ ٌؿ يىاشی
يه فمٗ ؾوحممؾ ١ًِحی  آياوکاقی و ٌایؿ گؿایی(.  فكوٌی و پاؾویی و يٝافث ؾوث

 هحىؾق  .يؿٌؿظكام و  ًؿباؼح ٌاو قا ايؿولی و ه١ًای ليؿگی مك جصكبهبلکه ظحی یک ٠
: یاق جكاي; هایی يٝیك ٘بك لهیًۀ بعد به اون همیى ٌیىه به قا: man; کلمۀ پیً قو

 اهیؿواقم و کًًؿ قا ؾقک هی ه١ًا ایىگكؾاين. پكولحكهای کىقؾ  و غیكه بكهی: یاق چاپ;و 
 گیكيؿ.بؼى  آوبه  هن ايگله ایكايی هؽا٘باو

بیايگك پیىيؿ کاقگكاو با یک ٌغل ؼاَ يیىث بلکه آياو :  Man;بكؼی هىاقؾ واژۀ  ؾق
کاق ؼاَ یا بؽً هٍؽّی ال ٘بمۀ ظاکن هٍؽُ  قا جعث لیمىهیث یک ِاظب

ياهؿ. ولحی  هی: آؾم فالو وكهایه;یا : آؾم فالو ٌكکث;کًؿ، ی١ًی کاقگكاو قا  هی
: بگیك همؾ;هٍؽُ کًًؿ ؼىؾ قا  ؼىاهًؿ چًیى قابٙۀ ؼاِی قا پكولحكهای ایكايی هی

. بؿیى ه١ًا اون :بگیكاو وایپا همؾ;يىیىًؿ  هایٍاو هی ياهًؿ. هراًل ؾق بیايیه هی
که ؾق اِٙالض : همؾی;های ؼاَ کاقگكاو با ِفث  به ٠ًىاو یکی ال يام: همؾبگیك;
آیؿ یکىاو يیىث و يبایؿ ایى ؾو قا با هن لا٘ی  هی: Wage Labor;یا : کاق همؾی;

 کًؿ که ال وًػ شملۀ لیكيؿ: قوابٙی قا هٍؽُ هی: همؾبگیك;ن. کلمۀ کًی
The employer obliged his men to sign deductions. 

و ایى هن ؾقوث يیىث : ها قا هصبىق کكؾ کاقفكها ايىاو;ه١ًاوث که بگىیین  ؾق ایًصا بی
: کاقگك آلاؾ;ه ب: اي;لیكا ٔمیك هلکی  :اي قا هصبىق کكؾ اقفكها کاقگكاوک;که بگىیین 
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ٌاو ؾق هیاو باٌؿ ال واژۀ  جا شایی که وؽى ال پیىيؿ کاقگكاو و ٌكکث چىبؿ. يمی
ٌىؾ. بًابكایى شملۀ فىق  اوحفاؾه هی: همؾبگیك;و ال واژۀ فاقوی : man;ايگلیىی 
 :.اي قا واؾاٌث پای بكگۀ کىىقات قا اهٕا کًًؿ بگیكاو کاق همؾ ِاظب;گىیؿ:  ؾلیمًا هی

ٌىيؿ. ولحی  ال ا٠ٕای ٘بمۀ کاقگك بكؼی اولات بیکاق هی بىیاقی ؾايین همه هی
کًین و فمٗ ال کاقگكايی وؽى بگىیین که هٍغىل  یبؽىاهین ایى ٠ؿه قا ال بعد هىحرً

کًین که ؾق هحىو هؽحلف اغلب  اوحفاؾه هی: Employee;ايؿ ال واژۀ  به کاق هٍؽّی
٘بك ه١مىل هك  .ٌىؾ كشمه هیج: ٌاغل;و گاهی : ٌؿه اوحؽؿام;و ه١مىاًل : کاقگك;
کاقی هحكشماو  گك ٌلؽحه ه١اؾل به شای آيکه ه١ًای اِلی قا بكوايًؿ ِكفًا بیاو 3

ؾق والٟ  هاو هصمى٠ۀ هىقؾ بعد ا٠ٕای ؾايیؿ بىیاقی ال ايؿ. همايٙىق که هی هعحكم
 و غیكه( لكاق ؾاقيؿ. کاق اشكجیيیىحًؿ و جعث هًاوبات ؾیگكی )هراًل  :ٌؿه اوحؽؿام;

اوث و به شم کاقگكاو به هصمى٠ۀ : ؾاقای ٌغل;به ه١ًای : ٌاغل; ه ی١ًیواژ ؾوهیى
هكؾاو و غیكه که همگی  ؾاقاو و ؾولث ؾاقاو و بًگاه کًؿ )هراًل بايک بمقگی اٌاقه هی

: کاقگك ٌاغل;ايؿ(. ایكز اوکًؿقی بكای قفٟ ایى اٌکال ال جكکیب أافی  ٌاغل
 Employer;جك ال هىاقؾ فىق اوث ولی قابٙۀ  ِعیطاوحفاؾه کكؾه که به لعاٚ ه١ًایی 

- Employee :جكیى ه١اؾل  فاقوی بكای بیاو ایى قابٙه ٠باقت   قوايؿ. يمؾیک قا يمی
 اوث. بًابكایى ؾق شملۀ لیك:: کاقکى -کاق  ِاظب;

The improvements in cardingframes increased the productivity of the 
employees. 

های جکًىلىژیک به هیاو  ال افمایً باقآوقی کاقگكاو ؾق يحیصۀ پیٍكفثهیچ وؽًی 
ٌىؾ فمٗ  های جکًىلىژیک با٠د هی ؾايىث پیٍكفث يیاهؿه اوث. ايگله به ؼىبی هی
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واوٙۀ  به کاقگكاوؾق ٠مل بىیاقی ال  >گكاو به يعى باقآوقجكی کاق کًًؿبؽٍی ال کاق
جك با ابماقهای  هٍاغل پىث ؾق وافحًؿ  ٌاو بیكوو هی همیى پیٍكفث ال ظكفه

جىاو گفث  په ایًصا يمی ٌىيؿ. هیىیاق کمحكی به کاق گكفحه جك و باقآوقی ب هايؿه ٠مب
لؿق به وال١یث  ايگله يیم همچىو هاقکه آو باقآوقی کاقگكاو افمایً یافحه اوث.

های ؾقوحی قا بكای بیاو ایى و١ٔیث بكگمیًؿ و ؾلیمًا بًىیىؿ:  وفاؾاق بىؾ که واژه
جكشمۀ .: یابؿافمایً  ها ایى ؾوحگاهو باقآوقی کاقکًا  با٠د ٌؿ ؾاق ظالشی اقجمای;

های ايىايی قا به همۀ کاقگكاو يىبث ؾهؿ و  ایى لبیل شمالت به ٌکلی که پیٍكفث
 کاقی هحىو کالویک و ؾوث يکًؿ به ه١ًای يها هعؿوؾ ِكفًا به کاقکًاو هماو هاٌیى

 جاقیؽی اوث. وال١یات جعكیف

٘ىق  ٌاو به شایی بًؿ يیىث و اٌحغال ياهًٝن ؾاقيؿ و به کاقگكايی که ؾوث
 ۀٌىيؿ با واژ ٌاؼه اوحرماق هیگكیؽحه قولی ؾق ایى ٌاؼه و قولی ؾق آو  شىحه

;Jobber :آچاق فكايىه; به ٌىؼی ٌىيؿ. آياو ؾق ایكاو ؼىؾ قا هٍؽُ هی :
هكاجب باه١ًاجك ال ؼكواقها ؼكواق به  آهیم هٙایبه يامهمیى  قاوحً قا بؽىاهیؿ .ياهًؿ هی

کاؾهیک به ابماق ِكف  ایى کاقگكاوظمیمحَا  .اوث اِعاب ٠لىم اشحما٠ی کكاهات آ
هٍکلی بكای ايباٌث وكهایه پیً آهؿ گكه ال کاق  که هكگىيه ايؿ جا هك شا فكوکاوحه ٌؿه

 :ٌىؾ ولحی گفحه هی په .وپه یک گىٌه به ظال ؼىؾ بیافحًؿ بىقژوالی بگٍایًؿ و
Jobbers count hordes of Irishmen among themselves. 

کاقگك آياو که ها کاقگك هىحًؿ. گفحى يؿاقؾ  ایكلًؿی به هیچ وشه هًٝىقهاو ایى يیىث که
ؾق هحىو  :Jobber; هكوىم های ه١اؾل) ؾالل بالاق بىقنکى و يه  کاقچاق يه >ايؿ بىؾه
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آهؿ و او ياچاق  لكاق اوث بگىیؿ کاق هٍؽّی گیك ههاشك ایكلًؿی يمی ه. شمل(ه١اِك
 ها ایرلىدیؾاقوؾوحۀ  ها آچاق فكايىه;بىؾ ايبىهی ال کاقهای هؽحلف قا ايصام ؾهؿ. ی١ًی 

 .:ؾايًؿ قا ال ؼىؾٌاو هی

 آواقۀ ایى ٌهك و آو ٌهكکه ؾق پی یافحى کاق  به کاقگكايی ؼلك ايگلىحاو۫ ؾق آو ؾوقاو 
قاه قفحى ٘ىاليی ; ه١ًای به . ایى واژهفحًؿهیگ: Tramp;یا : Tramper;ؿ ٌؿي هی

 بكای هرال ؾق ایى شمله:. اوث: ظاِل و پكلظمث و بی
The working-man wanders from place to place for finding 
employment. This is "Tramping" and the wanderer a "tramp”. 

ايؿ.  به ولگكؾی قوی آوقؾه همچىو بىقژواها که کاقگكاوه١ًای ظكف ايگله ایى يیىث 
کً ؾق پی یافحى ٌغل  لظمث: ;گىیین هیشملۀ فىق  به الای ؾق فكهًگ ؼلمی ایكاو

: پا وگ;ؾقٌؿه  کً ؾقبه و لظمث: ؾو لؾو وگ;ٌىؾ. ایى کاق  آواقۀ ایًصا و آيصا هی
 هحىوٙی يؿاقؾ. ههای ٘بم فكهاییؿ کل شمله هیچ قبٙی به ولگكؾی جّؿیك هی :اوث.

کًؿ که  ای قا هٍؽُ هی کاقگكاو واؾه :Outworker;و  :Drudge; های هواژ
قا ؾق  ی ١ًِحیجكیى کاقها يىاؼث فكواجكیى و یک ايؿ و ٘الث ه١مىاًل لو و کىؾک

ها بؽً  ؾق جمىین کاق اشحما٠ی۫  ؾقاز جك ؾلیك بیاوبه  .ؾهًؿ هیهٍاغل ؼايگی ايصام 
هٍغىل جکمیل جىلیؿ هاٌیًی  به ؾق ؼايۀ ؼىؾٌاو هحمن ًِایٟ پیٍكفحه هىحًؿ و

ام ؾق  ف١اًل يحىايىحه .ايؿ( )ی١ًی آياو بؽٍی هٍؽُ و هحمایم ال کاقکًاو ؼايگی ٌىيؿ هی
ها ؾق  ؿاؾ ؾقازج١ ولی بایؿ بگىینفكهًگ ؼلمی ایكاو ه١اؾلی بكای ياهیؿو ایى لٍك بیابن> 

کٍىقهاو بىیاق لیاؾ اوث و جمكیبًا جمام ًِایٟ بؽٍی ال فكایًؿ جىلیؿٌاو قا به ؾوث 
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جك ؾق فكهًگ  جك و ٠میك بًابكایى هٙمئًن با شىحصىیی گىحكؾه .قوايًؿ آياو به ايصام هی
ژۀ جىاو ه١اؾل ؾلیمی بكای ایى کلمه پیؿا کكؾ> جا آو لهاو ٠صالحًا ال همیى وا ليؿۀ ؼلك هی

 اوحفاؾه ؼىاهن کكؾ.: ؾقاز;

های فىق جىايىحه باًٌؿ ظك هٙلب قا اؾا کًًؿ و يٝن کحاب قا به جكشمۀ  اهیؿواقم ه١اؾل
ال هاقکىیىن  : ٌکلی شًیًی;يٝمی که به گفحۀ ؼىؾ ايگله فمٗ  فاقوی ايحمال ؾهًؿ> 

جىٔیعی ؾق  واق و بؿوو هیچ قا ؼالِه ها ه١اؾلجىايىحن جمام  یافحه اوث. البحه هی جکاهل
جك بىؾ. اها  جك و هحىا١ٔايه شىیايه ؾقؾوكجك و ِكفه هكاجب بی ایى کاق به >بیاوقم یک شؿول

ايحماؾ ال ; پیً ال هك که به ؼىؾم واقؾيؿ و ایى هحى قا بایؿ به چٍن جک ایكاؾات جک
ام هكجکب بىیاقی ال ایى ؼٙاها  های لبلی پژوهً ؾق هن. هحؤوفايه هى ؾیؿ: ؼىؾ
وال١ًا بكاین وؤال  .(های ذايىیه هعكکكین به لىل پاولىف به ؾلیل ؾقويی کكؾو )گی ام ٌؿه

الفکك اگك يٍايۀ ٠ؿم ج١هؿ قوًٌفکكاو به  هباالجی و ٌلؽحگی فىق پیً آهؿه اوث که بی
جمكیبًا هیچ  ؾق وٙكهای فىقهىؤلۀ پكولحاقیا يباٌؿ يٍايۀ چیىث؟ جىشه ؾاقیؿ که 

ها پیً ؾق لباو ؼلك  ال هؿت های پیًٍهاؾی ك ه١اؾلو اکر ام به ؼكز يؿاؾهای  يىآوقی
ها هًىل هن ؾق فكهًگ قولهكۀ پكولحكی به  ايؿ. بىیاقی ال ایى ه١اؾل قواز ؾاٌحه

ها و هماالت  ؾهًؿ ولی به هكوق لهاو به ٌکل ياهىشهی ال هحى کحاب ٌاو اؾاهه هی ظیات
بالی يمايؿ. ایى يعىۀ  هاو ها ؾق لباو قومی ايؿ جا ؾق يهایث يٍايی ال آو ٌىحه ٌؿه

پیچی لباو فاقوی(  جك بگىین لفافه جك و ؾقوث ايکٍاف لباو فاقوی )یا اگك بؽىاهن ؾلیك
گًؿیؿگی فكهًگ ؾق ٠ّك اهپكیالیىن اوث. ؾق همیى فكهًگ  باقلجكیى جصلی اً ظمیمح

ٌاو و بكای جىِیف  ؾقالی ؾقباقۀ اٌباض ؼیالی بكای قوؾه فکكاو آٌفحهگًؿیؿه اوث که 
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ٌاو و بكای بیاو  ٌاو و بكای جٍكیط افکاق پاؾقهىای ایؿئالیىحی ظاالت ٠كفايی
ی١ًی ؾق والٟ بكای  )ٌاو وغكیب ٌاو و ظحی بكای بكول اهیال ٠صیب ؾهی اظىاوات ؾم

ايؿ و ایى  لیؿ ؾقآوقؾهِؿها اون و ف١ل و ِفث و  (وپىچ وپىچ و ظحی کمحك ال هیچ هیچ
ايؿ اها بكای اٌاقه به هًاوبات  شىي هکبری قا به ؼىقؾ شىاياو ؼلك ؾاؾه ه١صىو ؾقهن

 -ی يؿاقيؿ هیچ کلمۀ ؾیگك: کاقگك;و : کاال;و : کاقؼايه;واژۀ  3٘بماجی هؿقو به شم 
وپالوث که به هیچ  لؿق ياهكبىٖ و پكت اي آو کلمه اولی 3٘ىق که ؾیؿین ال ایى  هماو

با  >ايؿ ٌاو قویؿه اوث به گًؿ کٍیؿه اي قا جا شایی که ؾوث ؼىقؾ و ؾوهی ؾقؾی يمی
هیلیىو ايىاو بالی  ها کلمه بكای جٍكیط ؤٟ هیلیىو 1ایى ظىاب ؾقهصمٞى فمٗ 

به  فکكاو ق ايؿیٍه )و ؾق ٠مل( آٌفحهپه ج١صبی يؿاقؾ که چٙىق ٘بمۀ کاقگك ؾ هايؿ. هی
وك  ها پیً پای آهكیکایی یا بایؿ و٢ ٠ما و ٠كووی اوث هكای جملیل یافحه که  :ايبىهه;

 فمٗ وك ایى اوث.های قوًٌفکكی همۀ ؾ٠ىا > هحؤوفايهها چیًیپیً پای یا  بكیؿه ٌىؾ

قا ؾق يٝك ؾاٌحه باٌین  کاقگكاوهای هحمایمٌؿۀ هكاکم ١ًِحی و  ولحی هصمى٠ۀ کاهل يام
ؾاقی هىحلمم چه  وكهایهکاق   وجعلیل جمىین و ایى قا ؾق يٝك بگیكین که جصمیه

فکكاو با  ٌىؾ بكؼىقؾ آٌفحه ای اوث آو ولث جاله ه١لىم هی های هىٌکافايه بًؿی همىله
ٌبیه بكؼىقؾ ابلهايی اوث که ظیى ؾم لؾو ال ٠لن آياجىهی۫  همۀ اشمای  یىحیآذاق هاقکى

غؿؾی و جًفىی و جًاولی و ظكکحی و گكؾي ؼىو قا به و  و ٠ّبیهای گىاقٌی  ؾوحگاه
اؼحالل ؾق هىشب ٠ٕى  های آویب; :گىیًؿ هی هرال بكایياهًؿ و  هی: ٠ٕى;اؾگی و

واوٙۀ ٠ٕى  ال ٘كیك ٠ٕى که بهپه ال آویب قوايؿو به ٠ٕى  و ؾٌى هی٠ٕى  ٠ملکكؾ
٠ٕى به  ؾقؾهای يٍاوکًؿ و به ایى جكجیب  با ٠ٕى ؾق اقجباٖ اوث ٠ٕى قا جعكیک هی
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با٠د  های ظاؾ لره آویب جىاو فهمیؿ چگىيه هیایى کلمات  با)آیا  :یابؿ هی ايحمال٠ٕى 
با  فکكاو اوث که آٌفحه شفًگیات ایى لبیلپه ال اؾای  ٌىؾ؟( ها هی فلس هىلث ايگٍث

ٌماقيؿ و چًاو  شايب ؼىؾ قا واقخ کل ه١اقف بٍكی ؾق کل جاقیػ هی به ای ظك لیافه
پیچؿ که ظحی به جکاهل جاقیؽی  ٌاو هی آلىؾ قوؾه ؼايۀ لصى ای ؾق هگه گًؿباؾ يماؾايه

و به  کًًؿ پكولحاقیا و به قهبكاو ایى فكایًؿ )هاقکه و ايگله و لًیى و اوحالیى( قظن يمی
ؾق همیى  .ٌىيؿ لًیًیىن قأی يمی-هاقکىیىنچیمی کمحك ال جصؿیؿيٝك ؾق وكجاپای 

ها و  ؼايه توکًاق ولاق ای ال ایى قولياهه و آو هاهًاهه و ال گىٌه ظمیكايه های صلهظال 
ٌىؾ>  المللی شلىٌاو ايؿاؼحه هی های بیى های ايعّاقی ؾاؼلی و ٌكکث وكهایه

 ٌؿۀ پكولحاقیا. كيس جاقازای ال ؾوح که ؾق جعلیل يهایی چیمی يیىث هگك جکه هایی صله

ياهمکى : ايمالب;ؾقک ه١ًای  ٌؿه اوثکژفهمی هًاوبات ٘بماجی با٠د ٘بی١حًا 
کًٍی ؼلمی اوث  (هاقکه و ايگله و لًیى و اوحالیى های آهىله٘بك ) ايمالب گكؾؾ.

شاه١ه بال  آلاؾايۀ قاه بكای جکاهل و جكلی جا کًؿ که جٕاؾ هیاو قوبًا و لیكبًا قا ظل هی
که به غلٗ  قا ؾاقین: Counter-revolution; هفهىم اي ؾق همابل. ٌىؾ

قوؿ  به ـهى هی: بٔؿايمال; ٠باقت جكشمه ٌؿه اوث. ه١ًایی که ال: ؿايمالبٔ;
اِاًل و : کايحك; اها .جالي بكای ظفٛ ؤٟ هىشىؾ اوث یاجغییك و جعىل هؽالفث با 

 جاو ظكیف به ولحی های قلهی ؾق وقلي . بكای هراليیىث )آيحی( :ٔؿ;هحكاؾف  ابؿاً 
ؾق  والهای بن به هلىؾیؾق هىویمی  یا .کًیؿ هی: کايحك; اِٙالظاً  قا او ليیؿ هی بؿل فى

و  (فى بؿل) :وحكایککايحك;هیچ که به  .گىیًؿ هی :کايحك; والهای لیك هلىؾیبكابك 
به همیى  :.ٔؿهلىؾی;و : ٔؿٔكبه;گىیؿ  يمی های هحمابل( )هلىؾی :کًحكپىاو;
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يى٠ی ايمالب  يؿاقؾ بلکه :ٔؿايمالب;قبٙی به  :Counter-revolution; جكجیب
قا به اشكا  ؼلكبىیاقی ال هٙالبات  ًؿ وک قا لیك و قو هی هًاوبات اشحما٠ی اوث که

یا  یا ؾولث بیىماقک ؾق آلماو اقوپا ؾق واپلئىنکافی اوث جؤذیكات ؾولث  8.ؾآوق ؾقهی
 جا به ؾقک به یاؾ بیاوقیؿ قا ؾق ؼاوقهیايه عبدالىاصرؾق آهكیکا یا ؾولث  لیىکلهؾولث 

همكاه ٌؿيؿ و  ؼلكهٙالبات  بؽٍی ال ؾولث با 4بكویؿ. هك  هىقؾيٝكال ه١ًای  یؾقوح
ايمالب  وثجك اها آًٌا ایكايیکه بكای  ؾیگك یهرال .آوقؾيؿ باقای به  جغییكات گىحكؾه

جىاو  . به هیچ وشه يمیهلغی کكؾق٠یحی قا -که هًاوبات اقباب اوث ٌاه و هلثوفیؿ 
ؾق يحیصۀ  شاه١ه لیكا ؾايىث وابكؤٟ  ؾق قاوحای ابمایو : ٔؿايمالبی;ایى ٠مل قا 

ؾهۀ  ؾق جمىین اقأی اگكبه همیى ايؿاله اٌحباه اوث  اها .ٌؿ ؾگكگىو وبى ال بیػ آو
و  يبیًین اهپكیالیىحی-بىقژوااوحمكاق هًاوبات  اي با قا ؾق پیىيؿ جًگاجًگ 1351و  1341
: الرىقه المٕاؾه;ال اِٙالض  اب٠كا  بكای بیاو ایى هفهىم۫ ین.بؿاي ايمالبی یکًٍ آو قا

 ؾق اي ایى اوث که وشه جىمیهو : پیٍؽىاو; ی١ًیؾق لغث : هٕاؾه;کًًؿ.  اوحفاؾه هی
 که :وقین هکاقٌی ؾ; گىیًؿ هن هیها  كکج. گیكيؿ لكاق هی یکؿیگك همابل ؾقيفك  2 آيصا

 ال هن ها ایكايیکه  جك اوث ٠الاليه به يٝكم .يه ٔؿ اوث: ؾق بكابك; ١ًیه به :کاقٌی;
 اِٙالض لیكا اوحفاؾه کًًؿ :بؿل ايمالب;یا  :ايمالب هحمابل; يٝیكهایی  ه١اؾل

 ؾاقؾاٌاقه  و کىؾجا ی همچىو پلیه ٔؿٌىقيای کاهاًل هحفاوجه به پؿیؿه :ٔؿايمالب;
به چٍن  وال١ی یها بًؿی ِف ٌىؾ ؾ و با٠د هیوال قا پًهاو هیه يبكؾ ىوش جكیى ههن و

قهایی ؼلك  اها يؿؤٟ هىشىؾ هؽالف که ًٌاویؿ هی قا کىايیؼىؾجاو هن  ظحماً . يیایًؿ
بلکه  ؾهًؿ يمی وك :ايمالب باؾ هكؾه;١ٌاق  ؾق يمٙۀ اوز بعكاو آياو .جابًؿ بكيمیقا 

قأن هحٕاؾ ؼالِه  2هىؤله به ایًصا  په کًًؿ. ايمالب هیهحماباًل  شؿای ال پكولحاقیا
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ؾق  (ؤٟ هىشىؾ ظافٝاو) ٔؿايمالب قویین: وشهی قوبه 3 ای هباقله ٌىؾ بلکه با يمی
 همايٙىق که ؾق )اپىلیىیىو بىقژوایی(> هحمابلايمالب  بكابك ؾق )پكولحاقیا( ايمالب بكابك

 ال١مل وكوکاق ؾاقین. ایًكوی و ٠مل و ٠که هؤلفۀ 3با  کالویک هکايیک
 به ؾوث ؾهًؿ هشبه 3 جعكکات ال یًٌاؼث ؾلیم به شای آيکه ها  اهپكیالیىث وىویال

وكؾقگمی  به هموقايه و ايؿ پاک کكؾهِىقت هىؤله قا  کالً  ٌاو های آٌفحه به هؿؾ جكشمه
وكؾقگن و  لٍکكی که يؿاقؾگفحى  .ايؿ لؾهؾاهى  وال١ی يبكؾهای باقۀؾق شىاياو ؼلك

 ؼىقؾه اوث. ٌکىث لٍکكیجکلیف پیٍاپیً  بی

يیىث که ؼلك باالؼكه يام ظمیمی هًىل لوؾ اوث که هؤیىن ٌىین. ٌکی  همه ایى با
اي  اي ؼىاهؿ آهىؼث و شىىقجكیى و ؾاياجكیى فكليؿاو قا ؾق ؾاهاو چیمها قا به کىؾکاو

ؼلك چًیى  9ظال ؾق چًؿ هىقؾ چًیى کكؾه اوث. ٘ىق که جابه پكوقي ؼىاهؿ ؾاؾ> هماو
ظل بًٍاوؿ و به ؾقوحی  قا هىؤلۀ پكولحاقیا ؾاقؾ واهی او قا اي لیكا و١ٔیث ٠یًی کًؿ هی

 هىؤله وكايصام فکكاو ی آٌفحهها قغن همۀ کاقٌکًی ٠لی کٍاو لظمث يؿاقم ٌک کًؿ.
گیك  هؽمّهؾق  ی کهىک  :هىر جىگ;ؾق کحاب  تسو ضه به لىل ؿ کكؾ.ًظل ؼىاه قا

 .کًؿ هی ٠ملبىیاق بهحك  بكایً يمايؿه اوثفٍايی شم شاي ای هیچ چاقه و افحاؾه

1411 اقؾیبهٍث  
و. ق.
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وضع ;با اٌاقه به کحاب : يمؿ الحّاؾ ویاوی;ؾق ؾیباچۀ  1859ؾق وال کارل مارکص بكای هرال  1
جؤکیؿ : ظىاب با وشؿاو فلىفی آلماو جىىیه;ؾق  آووال  بك جؤذیك وكيىٌث: طبقۀ کارگر اوگلطتان

قظمايۀ  های بی:ايحماؾ ال ؼىؾ;ؾق پاوػ به  1863آوقیل  6ای به جاقیػ  چًؿ وال ب١ؿ ؾق ياهه او کكؾ.
 يىٌث: ؾقباقۀ ایى کحاب ايگله

ای ؾق آو يیافحن. آو قولها  ؾوحايه ؼاماؼیكًا کحاب ٌما قا ؾوباقه هٙال١ه کكؾم و هیچ چیم  … ٠میم فرد;
کاؾهیک  به هیچ وشه ؾق بًؿ لیؿوٌكٖ يىٌحیؿ و ه گميؿگی و چه اٌحیالی هیبا چه جىاو و چ های آ

به لوؾی به اِىل ل١ٙی و هىلن جبؿیل ؼىاهؿ  جاو ؼىايًؿه ؾقیابؿ يٝكیات که کكؾیؿ يبىؾیؿ و کاقی هی
آهیم  ايی و وبکی هٙایبهجاو ِمیمیحی ايى به کحاب های اِیل ٌما هًىل که هًىل اوث ٌؿ. هىٌکافی

ؼاکىحكی و ;به : ویاه و وفیؿ;ای که  های ب١ؿی هك ؾو يفكهاو ؾق لهايه يىٌحه بؽٍؿ. هی
 :قوًؿ. وبى به يٝك هی قيگ جبؿیل ٌؿه اوث ؾق بكابك آو پاک بی: ؼاکىحكی

 اپیحال يىٌث:شلؿ اول ک 8ؾق فّل  1867هاقکه فمٗ به ایى ياهه بىًؿه يکكؾ و وال 
کًن. بكای ا٘ال٠ات بیٍحك  شم به ٘ىق گفقا ِعبحی يمی 1845هى ؾقباقۀ ؾوقاو آغال ١ًِث بمقگ جا ;

چاپ الیپمیک وال  وضع طبقۀ کارگر اوگلطتانجعث ٠ًىاو  فریدریک اوگلصؾق ایى هىقؾ به کحاب 
اوث. بكای پی بكؾو به  ؾاقی قا ؾقیافحه هكاش١ه ٌىؾ. وال١ًا که ايگله قوض ٌیىۀ جىلیؿ وكهایه 1845

به ب١ؿ ايحٍاق یافحه هكاش١ه ٌىؾ.  1845های ه١ؿو که ال  های فاکحىقی و گماقي ایى ظمیمث به گماقي
وال په ال ايحٍاق اذكي ال  21جا  18ای که  های قومی یک همایىۀ وٙعی يىٌحۀ ايگله با گماقي

ؾهؿ وی به چه يعى  یهًحٍك گكؾیؿه يٍاو ه کمیطیىن تحقیق دربارۀ اشتغال کىدکان٘كف 
جكشمۀ ایكز : وكهایه;به يمل ال  -: ايگیمی ؤٟ قا ؾق شمئیات آو جكوین يمىؾه اوث. ٌگفث

 اوکًؿقی.
و  19و  13و  12و  11و  8های  ال فّل ههمیهای  اوث که لىمث: هىٌکافی اِیل;همیى  ؾلیلبه 
و جعث جؤذیك آو  ضع طبقۀ کارگروٌؿه ؾق کحاب  هحکی به هباظد اقائهشلؿ اول کاپیحال  25و  24و  23

يیىث. ؼىؾ هاقکه ؾق شكیاو : هبالغه ؾق يمً ايگله;هىحًؿ. ایى اؾ٠ا به هیچ وشه به ه١ًای 
های ههمی ال جعمیمات  په ال باليىیىی لىمث: هاٌیًیىن و ١ًِث بمقگ;بعری ٘ىاليی ؾق فّل 

 افمایؿ: ايگله هی
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ٌىؾ به للن فكیؿقیک ايگله ؾق  کىؾکاو ياٌی هیای که ال اوحرماق کاق لياو و  ايعٙاٖ اؼاللی;

چًاو آفكیًًؿه هٙكض گٍحه اوث که هى ؾق ایًصا : ؤٟ ٘بمۀ کاقگك ايگلىحاو;اذكي جعث ٠ًىاو 
 جكشمۀ ایكز اوکًؿقی.: وكهایه;به يمل ال  -: کًن. فمٗ به یاؾآوقی اکحفا هی

 به ٌكض لیك اوث: ؾق ایى هىقؾلٕاوت لًیى 
هایی هىحًؿ که اهكوله ال وىی جماهی  هماو وضع طبقۀ کارگره ؾق کحاب های اِلی ايگل ایؿه;

وابمه بىؾيؿ. ايگله  ايؿ ولی ؾق آو لهاو کاهاًل يى و بؿیٟ و بی کاقگكاو ايؿیٍمًؿ و پیکاقشى پفیكفحه ٌؿه
ؿه کًً ها قا ؾق کحابی واهاو ؾاؾ که به وبکی گیكا يىٌحه ٌؿه و هملى ال جّاویكی اِیل و ٌىکه ایى ایؿه

ايگیم ٠لیه  قولی پكولحاقیای ايگلیه اوث. ایى کحاب به ٠ًىاو کیفكؼىاوحی ق٠ب ؾقباقۀ جیكه
ؾاقی و بىقژوالی جىايىحه اوث جؤذیك ژقفی ال ؼىؾ بك شای يهؿ. جاکًىو باقها و باقها ال ایى  وكهایه

ه لبل و يه ب١ؿ ال لىل ٌؿه اوث. ؾق والٟ ي کحاب به ٠ًىاو بهحكیى باليمایی ؤٟ پكولحاقیای هؿقو يمل
جكشمه و جلؽیُ  -: ای ال ؤٟ ٘بمۀ کاقگك اقائه کًؿ. هیچ که يحىايىحه چًیى جّىیك ظمیمی 1845

 .1896ال قوی: لًیى. ؾقباقۀ فكیؿقیک ايگله 
 .ؾاٌحًؿلٕاوت هٍابهی  1971و اقیک هابمبام ؾق ؾهۀ  21فكايحه ههكیًگ ؾق ابحؿای لكو 

قغن ٜاهك  ٠لیویىحی اهپكیىکك هٙال١ات لبیلاوث ایى ٘ىق که لًیى يٍاو ؾاؾه  هماو   2
 . )م.(هبحًی بك ایؿئالیىن هىحًؿ ٌاو گكایايه والٟ

پیً گىارا  فرماوده اروطتى چههای جكشمه و ايحٍاق کحاب با هىٟٔ  اللم اوث ؾق ؼّىَ اولىیث  3
 بكوین که جفکك ؾاؾه بىؾ:

 یؿ.هًحٍك کًجكشمه و قا  یهاضتالو  یهلى و اوگلص و مارکصکاهل آذاق  ۀهصمى٠ یؿبا کاقیلبل ال هك ;
جاو ؼىاوث  ؾلايؿ. ب١ؿ ال آو اگك  کكؾه یلجعل و یه جصم یقا به قوًٌ یالیىنها هىائل وىو کحاب یىا

 ال لمايی١ًی کىايی  یؿ>ٌاو ؾاق ؾووث یلیکه ؼ یؿبكو یؿيٝك٘لباو هٍهىقیبه وكا٢ جصؿ جىايیؿ هی
 .:ايؿ یمهایی يىٌحهايؿ و چ کكؾه ییاقهاکه ک یكیىوا كوجىکی وج و ؼكوٌچف

 ، جايمايیا.1965ؾاوالىن ؾبیك ايحٍاقات هلی ؼلك کىبا،  اقيىحى گىاقا، ياهه به آقهايؿو هاقت
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ايؿ که  هٍحك ٌؿه: facere;ال قیٍۀ الجیى : factory;و : manufacture; کلماتالف(   4

هًاوبات اشحما٠ی ؼاَ ؼىؾ اوث. وشه گك يٞى ؼاِی واؼحى ی١ًی هماو ١ًِث به همكاه  بیاو
 ٌىؾ: جك هی همیمۀ ایى ف١ل با هكاش١ه به کحاب ویاوث اقوٙى قوٌى

ؼىیً( فكق اوث و هك یک  قٌؿبكای فكوي( و پكاکىیه )کاق کكؾو بكای  ١ًِثهیاو پىئىیه );
، ظال آيکه ايؿ. ووایل پىئىیه ابماق هىحًؿ بًابكایى ووایل بك ؾو يٞى… ای اوث  يیالهًؿ ووایل ویژه

 :بكؾه ابماق پىئىیه اوث.… ايؿ  ووایل پكاکىیه  اوباب و اذاذیۀ هًمل
ؾايؿ که ١ًِث اواًل هبحًی بك جىلیؿ اٌیائی به لّؿ فكوي  اقوٙى جفاوت هیاو ١ًِث و کاق قا ؾق ایى هی

و ؾو هكکم ؾق بالاق اوث و ذايیًا هبحًی بك هًاوبات اقباب ـ بًؿگی اوث. هايىفاکحىق و فاکحىقی به ٠ًىا
الفکك و بًابكایى اون هکاو ١ًِث هىحًؿ يه اون هکاو کاق.  جىلیؿی هؿقو واشؿ هك ؾو ؼّىِیث فىق

به ه١ًای ؾلیك کلمه قبٙی به هكاکم ١ًِحی : کاقگاه;و : کاقؼايه;ٌىؾ کلمات  به ایى جكجیب ه١لىم هی
 ؾاقی يؿاقيؿ. وكهایه

کلمات مرکب  جك و  گك پؿیؿاقهای پىث بیاو :ـؽايه;ؾق لباو فاقوی کلمات هكکب ظاوی پىىيؿ ب( 
گاه  ؼايه و آوایً ؼىحهتر هستىد. مثل ایه قبیل موارد:  گر پدیدارهای عالی بیان« ـگاه»حاوی پسوود 

 -گاه  ؼايه و پاالیً جّفیه -گاه ؼايه و ؼىاب گكم -ايه و لكاقگاه وكبالؼ -ؼايه و ؾقهايگاه  هكیٓ -
قؾ ؾیگك هك ىٌماق ه ؾق جماهی ایى هىاقؾ و ؾق بی… گاه و  يمالؼايه و ٠باؾت -هىجىقؼايه و يیكوگاه 

اي  ای اوث که يام ال پؿیؿه جك فكوهكجبهٌىؾ بالاوحرًاء  واؼحه هی: ـؽايه;اي با پىىيؿ ای که يام پؿیؿه
هیچ  ًٌاوايه به وجكجیب لباو ایى يٝن :کاقگاه;و : کاقؼايه;واژۀ  2ؾق  گیكؾ. هی: ـگاه;قا ال پىىيؿ 

 .والگاق يیىث ٌاو کاقبكؾ اهكولیوشه با 

 :کاقگاه;و : کاقؼايه;ی ها با يام کهى پؿیؿاق اشحما٠ی 2ؾاقی ؾق ایكاو  پیً ال ٜهىق وكهایه   5
ٌؿيؿ: ؾق ه١ماقی وًحی ایكايی ه١مىاًل فٕایی قوبال ؾق گىٌۀ ظیاٖ بكای جىلیؿ هىاؾی  هی ًٌاؼحه

يٝیك قٌحۀ آٌی و ٠كلیات و ٌكاب و وكکه و کٍمً و ٌیكۀ جكیاک و غیكه )ؾق هصمٞى جبؿیل هىاؾ 
و ٌؿ که ؾق کًاق آو اجالکی بكای ايباق کكؾو جىلیؿات  ؼام بؽً کٍاوقلی به الالم هّكفی( ج١بیه هی

چه و غیكه وشىؾ ؾاٌث. ایى هصمى٠ه قا ؾق کل  چه و يی يگهؿاقی ووایلی همچىو ؾیگ و ؾیگ
هٙبػ ;ياهۀ ؾهؽؿا و فكهًگ هّاظب ه١اؾل  ؾق لغثبه همیى ؾلیل اوث که  ياهیؿيؿ. هی: کاقؼايه;

به ٠ًىاو ه١ًای لؿین کاقؼايه آهؿه. بگفاقیؿ بكای جعمیك ؾق ایى هىقؾ به اؾبیات کالویک : بمقگ
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اوحفاؾه ٌؿه اوث. هعٓ يمىيه  ای یؾق چه ه١اي: کاقؼايه;ببیًین واژۀ  فاقوی وكکی بکٍین جا

 وكایؿ: ه١ٍىف هًؿی هی
 جاب و فام و پٍث ُپك ؼن اي چى لیك ویه به کـاقؼـايه کـًـیـمک کـًاق  ؾیـگ  گـالب       قغ

 ىـحاو يّیب  جًگ  ٌكاباي يـُبـَىؾ وـهـن شم کـاللـۀ ؾوؾ       ٌـمـیـن  ٠ٙك  گـل بك آجـً
قویؿيؿ بال هن هعل  هایی که به هؿؾ ووایل ابحؿایی ؾق لیك ومف آوماو به ايصام هی البحه ف١الیث

 وكایؿ: گكفث. بكای هرال يٝاهی هی يام هی: کاقؼايه;کاقٌاو 
 ٘لبن ٌیكیى       هًـىل همؾ ال ایى کـاقؼـايه هی ؾهاو  جیٍۀ فكهاؾ ٌؿ ل ؼىو۫ 

 واهاو ؾاقؾ. هايؿه و يابه اٌاقه به هكاکم جىلیؿی ٠مب: کاقؼايه;ایًچًیًی واژۀ ؾق بالی هىاقؾ 
گكی ؾق  جكی همچىو ؾاق لالی و چكغ کىله جك بىؾيؿ و ابماقآالت ٜكیف یافحه اها اگك ووایل کاق جکاهل 

ابماقهای ؾق والٟ گكفث.  يام هی: کاقگاه;چًیى فٕایی  آهؿيؿ ایى اجالی وكپىٌیؿه به کاق ؾقهی
جك و به لعاٚ  جك و به لعاٚ اولىب کاقبكؾ بىیاق ؾلیك کاقگاهی به لعاٚ قٌؿ يیكوهای هىلؿ پیٍكفحه

بكای  قیؽحۀ کاقؼايه بىؾيؿ. هايؿه و لهؽث و ؾقهن جك ال ووایل ٠مب ٌؿه وفى کاق بىیاق ظىاب فىت
 وكایؿ: ها هی اوؿی جىوی با اٌاقه به پیٍكفحگی کاقگاه هرال

 ي و هغم       ل ؾیــبــای  ؾايـً به گـفـحـاق  يـغمیکی کاقگه واؼث ال هى
 ل شاو پـــىؾ کكؾ و ل فكهًگ جــاق       ل ايؿیٍه قيـگ و ل هـ١ـًی يـگــاق

 یا ابىالمیؿ هیكلاشابكی:
ک ال کــاقگــاه  فکكت آقؾ قيگ  ؾاو بًؿ  غیب گیكؾ يـمـً ها       وق فلک ال يمً گك َهل 

ً  جٍكیفی چًاو ِىقت يمی  پكؾال  شهاو بًؿؾ اگك       ؾق هیاو ؾوــحــی بكآقؾ يـمً يم
کًًؿ> ولی ایًصا شای  جىاو ؾق اؾبیات کهى ِؿها يمىيۀ ؾیگك قا یافث که ال همیى الگى جب١یث هی هی

 کًؿ. ها يیىث و ـکك چًؿ هرال فىق کفایث هی پكؾاؼحى به آو
هیاو وك شاو  1811)با ٌكٞو ال ٠هؿياهۀ جصاقی  فاقوی ٠ّك شؿیؿشىحصىی فكاواو ؾق هیاو هحىو 

اي  قا ؾق ه١ًای اهكولی ۀ کاقؼايهؾهؿ يؽىحیى کىی که واژ ؼاو  کاليحكباٌی( يٍاو هی هلکن و ابكاهین
ٌمىی( په  1197هیالؾی ) 1819اي بىؾ که آو قا به وال  ؾق وفكياهه میرزا صالح شیرازیبه کاق بكؾ 

ؾق ه١ًای : کاقؼايه;گیكی واژۀ  بكای ًٌاؼث يعىۀ ٌکل .ٌثؾق ايگلىحاو يى الاهث پایاو ال
آًٌا ٌىین. هیكلا ِالط ؾق ٠ًفىاو شىايی به ٠ًىاو  هيىیىًؿایى اللم اوث کمی بیٍحك با  اي کًىيی
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وپا کكؾ، ٘ىقی که ؾق  الىلًٙه بكای ؼىؾ ؾوث وؾوحگاه ٠بان هیكلای يایب ها شایی ؾق ؾم پاايؿال قون

ؾق ایى بىؾ.  ژورال ویکالی فئىدورویچ رتیشفجین : لیؿلی( ;1813ىحاو )شكیاو جًٝین ه١اهؿۀ گل
. بىؾيؿهحعؿ ياپلئىو بًاپاقت  ٠لیه ٌاو با یکؿیگك ای های هًٙمه قغن قلابث ٠لی قوویه و بكیحايیا ؾوقاو

جغییك : پكوٌكق;هؿاق  يّیب يمايؿ و په ال هؿجی ال کىىت ویاوث هن ال اجعاؾ ٔؿیى بی هیكلا ِالط
بكیحايیایی )به لىل ؼىؾي  کلىل دارضیبه ؼؿهث  ؾوآجٍه: پكوغكب;اؾ و به ٠ًىاو یک لٙب ؾ
او قا بكای ا٠مام به اقوپا شهث یاؾگیكی لباو ايگلیىی  خان قىلىول 1815ؼاو( ؾقآهؿ. ؾق وال  لىلىيل

حؽاب هیكلا ؾق ابحؿا با ایى اي الىلًٙه جعمیل کكؾ. ٠بان ولوق ؾیپلماجیک به يایب بكگمیؿ و به ٔكب
و ٠میؿه  ًٌاؼث بًؿوباقی هی الؽمكی و بی ؼیالی و لماقبالی و ؾائن هؽالف بىؾ لیكا ِالط قا به بی

. ال کًؿؼاو ا٘ا٠ث  ال فكهایٍات لىلىيل هصبىق ٌؿاها يهایحًا  :.يحىايؿ آهىؼث هیچاو ;ؾاٌث 
ایى يام  اهاقا بكآو گفاٌحه بىؾ : ياهچه همؼكف;يام   ٌیكالی )که ٌؽّاً  ِالط ؾفحكچۀ ؼا٘كات هیكلا

جغییك یافث( پیؿاوث که : وفكياهه;بكای آبكوؾاقی قومًا به  1348ب١ؿها ؾق جصؿیؿچاپ همایىيی 
به لىل ؼىؾي  >گفقايی هیچ کاق ؾیگكی يکكؾ ولث وال الاهث ؾق لًؿو شم ٠یاٌی و 4ایٍاو ٘ی 

ها هن به يىبث ؼىؾ ال اقائۀ  ايگلیىی:. ه چكيؿ هیگفحینجهكبى ها ؾؼحكآيالعك که جا يیمٍب ب;
قفحًؿ و ایى هن لىلبااللىل ٌؿ. يحیصحًا هیكلا ِالط ٌیكالی همايٙىق که  های ِعیط ٘فكه هی آهىلي

اي به ٠ٕىیث  های آؼك الاهث قفث ال جمؿو اقوپایی هیچ يیاهىؼث. فمٗ ایًکه ؾق هاه ايحٝاق هی
هىلکی با اِىل همؿهاجی چاپ قولياهه آًٌا کكؾيؿ  اهاوىيكی ؾقآهؿ و همايصا او قا هىلوؾوحگاه فك ؾم

ؾق همالک هعكووه آهاؾه باٌؿ. ؼالِۀ کالم اگك بؽىاهیؿ به ًٌاؼث  هعىله جا بكای ایفای يمً
هاو بكویؿ بایؿ بگىین ایٍاو یکی اوث لًگۀ  ال ظال و قول فكاهاوىو شاهل و ٠یاي ی٠میك و ؾلیم

الب١رة االوالهیه الی البالؾ ;الًصاوات( ؾق قهاو  )هؤلف قوالۀ لبؿة الشریعه ضکانٌؽّیث 
قا به  اي ایٍاو که کالهاي کًن. جك ال ایى جىِیف جىاين ؾلیك يىٌحۀ  ِاؾق هؿایث و هى يمی: االفكيصیه

او آلاؾهكؾ;ياهؿ )اٌحباهًا به شای بكيه( په ال جعىیى  هی: پكيه;با جفاؼكی ٠صیب : کاله;شای 
هىث. چكاکه ٘ایفۀ جؤؾیبه ٘ایفۀ جكکمايیه المآ;يىیىؿ:  های وحمؿیؿۀ ایكاو هی ؾق هىقؾ ؼلك: ايکكیم

و ؾق هماو ظیى که آقلو : ٙكیك ؼؿهحىث و يه ال قوىهه ق٠یحی و يىکكی اگآهىثهمبىق يه ؾايا ب
پلىوی و به چا: ؾقهایه ابىابه الاؾی و ٠ؿآلث بال گكؾيؿ;کًؿ ؾق ایكاو همچىو ايگلىحاو  هی

ٌىؾ. ٠الوه بك آٌفحگی  ؼىق ایكايی هٍغىل هی های هفث ؼىاقی ٌاهماؾگاو ؼكفث لصك و ؼاو پاچه
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ها  جىاو ؾق هك ِفعه ؾه آوقی ٌلؽحه اوث و هی اولىب يىٌحاق ایٍاو هن به ٘كل جهٞى  هایۀ وؽى۫ ؾقوو

به لىل ه١كوف  فكوي گكفث. و ٌایؿ ِؿها غلٗ اهالیی ال يىیىًؿۀ شاهل و فٕل
 :.ؼىاوث قاه قفحى کبک قو یاؾ بگیكه هی الغه ک;

وؾوحگاه فكاهاوىيی  و جعث ظمایث ؾم: کاغف اؼباق;فكيگ بكگٍحه به کمک شكیؿۀ  ال هیكلا ِالط
ٌاو ؾاؾ.  و قواز واؼث ه١اؾل فاقوی ؾاقی بكای پؿیؿاقهای شاه١ۀ وكهایه بىؾ که ای ایكايیيؽىحیى 

 :هٍحی يمىيۀ ؼكواق ها بالی ال ایى ايحلکث
 Newspaper قولياهه هاکاغف اؼباق

 Foreign Office ولاقت اهىقؼاقشه ُغـَكبـاها ؾفحكه
 House of Commons هصله ٠ىام، هصله ٌىقا او٘اله ق٠ایاها
 House of Lords ، هصله ؼبكگاوهصله ا٠یاو او٘اله ؼىايیًها
 Juridical House ؾاؾوكا او٘اله ٌك٠ی

 Coalfield وًگ ه١ؿو لغال ؾٌحه لغال
 Gass-coal Derivative گال ُکک ؾوؾه ؾققفحه

 Square فلکه، هیؿاو هكبٟ
بكگكفحه ال همیى هیكاخ فکكی اوث> فمٗ ه١لىم يیىث : اجاق بالقگايی; کًىيی ؾاؼل پكايحم بگىین يام

: ـه;ى پاقلماو بؽً ؼّىِی های ٠ٕ ايؿ. اظحمااًل قشاله به چه ؾلیلی اهالی آو قا ٠ىْ کكؾه
ؾاق يٍىؾ  شكیعه ٌاو ايؿ و بكای آو که يكیًگی قا به اٌحباه ٠الهث جؤيید ؾايىحه: او٘اله; کىكۀ
 ؾلیماً : کاقؼايه;ؾق شكیاو شا ايؿاؼحى واژۀ  :الٍكی١ه وکاو;شًاب . بگفقین. ايؿ اي کكؾه ظفف

 1815وال اي کكؾ.  باق ولاظث قا هن چاًٌی بالهث ٘بك قوال ابلهايۀ فىق ٠مل يمىؾ  و ال لٕا ایى
)ال هصمى٠ه لىايیى  گیلبرت 2871مصىبۀ ٌاو به لیاقت لًؿو هٍكف ٌؿيؿ  هًگاهی که ظٕكت

یحیماو و فمیكاو : پاوؿاقاو لايىو فمكا;آهؿ و  ( ؾق ایى ٌهك به اشكا ؾقهیقىاویه کهه فقراهىوىم به 
بی١حًا اکركیث گماقؾيؿ. ٘ کكؾيؿ و به کاق اشباقی هی لوق شمٟ هی ها به ٌهكی قا ال وٙط ؼیاباو

بًؿی یک ؼىابگاه ياهًاوب ؾق شىاق  ٌمكيؿ و په ال وكهن بىقژواها ایى فكِث ٠الی قا هغحًن هی
 یبؿبؽح ظؿاکرك وىؾ قا الگكفحًؿ جا  جعىیل هی ؾوحه ال پاوؿاقها ٌاو۫  بیًىایاو قا ؾوحه هكاکم ١ًِحی

كا بىؾيؿ ؾق گفحاقهای قومی ظىاب لايىو فم . ایى لبیل هكاکم جىلیؿی که ٘كفبیكوو بکًٍؿ ایحام
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باضتیل قاوىن ;ها قا  ؼلك ايگلىحاو آو و ٌؿيؿ ( ياهیؿه هیWorkhouse: )اردوگاه کار اجباری;

جكیى ليؿاو اقوپا  هؽىف باضتیل ؾاقیؿ که ؼبكؼىؾجاو ظحمًا )ؼىايؿ  ( هیPoorlaw Bastille:  )فقرا
و او  آهؿ شىق ؾقهیهیكلا ِالط  لیبكالیهای  والی کاهاًل با ايؿیٍه . ال لٕا ایى ٌکل ًٌیٟ ١ًِحی(بىؾ

 يىیىًؿ: ٌاو هیوامچه مسخرفآوقؾ. بكای هرال ایٍاو ؾق  قا وك ـوق هی
ها و فمكاها و کاقؼآيه و ؾق ایى کاقؼآيه بیچاقکىیًؿ ی١ًی  هی هآوز ورکؼايۀ ؾیگكی واؼحه که او قا ;
شهث  یی که قاهبكؾاق به شایی يیىث و هىحؤول اوث به ايصا قفحه و ؾق ايصا آفیىكاو به ایىههااایح

ح١ؿآؾٌاو بك وك کاقی کفاٌحه که ال ؾوث يكوؾ ]...[ ایًعى بًای ؼیك اوه١یى اوث که آيها قا هىافك 
ىاههه ؾق فمكاها گكؾیؿه و ذايیى ذمكي ایًىث که وكبآلاو ؾق شًکها هٙلمى ه هؼیك هؾ٠ای هاولى هىشب

 ٍاوؾ و هًىىبايٍاو ب١ؿ ال هكکىآل٠اجه آياو قویؿه باٌؿ و گٍحه ٌىؾ شؿال يًمىؾه و هیؿآيؿ که اکك وف
به يمل ال وفكياهۀ هیكلا ِالط ٌیكالی  -:. ها ؼىاهؿ قفث و وكکكؾاو و بیچیم يؽىاهؿ هايؿ به کاقؼآيه

 های اهالیی بك اوان هحى اِلی( غلٗ)جکكاق  314و  211 ُِ
لیىق ا; قهاو باق ؾیگك ؿ یکیجىاي ؿ هییشىیای ظمیمث باٌ ها هاوش ورک ؾق هىقؾ ؤٟ کىؾکاو اگك ؾق

ؿ. اها ف١اًل ایى هىٔٞى هىؤلۀ ها يیىث و ؼىؾ ايگله ؾق کحاب پیً یچاقلم ؾیکًم قا بؽىاي: جىیىث
ث ؾاقؾ ایى فمكا قا جصمیه و جعلیل کكؾه اوث. چیمی که ف١اًل اهمی و يىیى کهى لىايیىقو به لؿق کافی 

به شای  و ایٍاو جكشیط ؾاؾ قبىؾ هیكلای فكاهاوىو ؾل و ؾیى و ٠مل ال هاوش ورکویىحن  اوث که
ايؿقغلٗ  غلٗ لغث و به لغث قا: Workhouse;قا به فاقوی بكگكؾايؿ واژۀ : Factory; ۀآيکه واژ
يام گكفحًؿ و ایى کلمه ؾق ه١ًای : کاقؼايه; ١ًِحی هؿقو . بؿیى جكجیب بىؾ که هكاکمکكؾجكشمه 

شا افحاؾ. وایك ابؿا٠ات هیكلا  ؼايه اهل فكاهىيشؿیؿي واقؾ لباو فاقوی ٌؿ و به هكوق لهاو ؾق هیاو 
جا باالؼكه  اؾاهه ؾاؾ اي لیكؼاکی به ظیات: کاقؼايه;ب١ؿ ال هؿجی کًاق گفاٌحه ٌؿيؿ اها ه١ًای جملبی 

يٝك به گكایٍات ياویىيالیىحی پهلىی کاهاًل لابل ؾقک اوث که چكا ایى . ؾق ؾوقۀ پهلىی اول شىايه لؾ
)هًّٟ و  لصكی قا به ؾو ه١اؾل ؾیگك: کاقؼايه;قژین بكای ياهیؿو هكاکم ١ًِحی هؿقو۫  واژۀ ياهكبىٖ 

ایكاو بك هؿاق جمىین کاق اهپكیالیىحی  ؾق ؾاقی وكهایه جك ایى بىؾ که اها ٠اهل ههن ه١مل( جكشیط ؾاؾ.
یافحًؿ. ایى  قوازؾق کٍىقهاو  ها هاٌیىجكیى  . ال ایى قو ؾق بؿو اهك فمٗ بؿویکٍف ٌؿهً

جكیى کاقها ؾق  ؾوث جكیى و یک هایی بىؾيؿ که واؾه هايؿه ِكفًا لاؾق به يفىـ ؾق ٌاؼه های ٠مب ؾوحگاه
ايبىهی ال  1311ؾهۀ  ؾقوالی کٍىقهاو  قویؿ. به ایى جكجیب ؾق يؽىحیى هىز ١ًِحی ها به ايصام هی آو
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ؾاقی با جمكکم بك فكاوقی جىجىو و چای و لًؿوٌکك و ٌیكۀ جكیاک و کمپىت و هكبا  هكاکم جىلیؿ وكهایه

: هٙبػ بمقگ;ٌاو به هعّىالت وًحی  های ١ًِحی و ٌباهث ايکٍاف یافحًؿ. با جىشه به يٞى فكاوقؾه
وچكا شفب  چىو قا بی: ؼايهکاق;گفاقی لصكی ـ پهلىی  کاهاًل لابل ؾقک اوث که چكا ؼلك ایكاو يام

والی ایكاو ؾق  ب١ؿها ؾق ؾوهیى و وىهیى هىز ١ًِحی. الفکك قا بؿیى اون ياهیؿ و هكاکم فىق کكؾ
کاق بك همیى هًىال پیً قفث و ظحی هكاکم بمقگ فكاوقی ویماو و گچ و  1351و  1331های  ؾهه

هىمایی  عمؿقٔاٌاه به ٘كل بیفىالؾ و کابل هىی و قاؾیى و اجىهىبیل و غیكه لیك يٝك هلىکايۀ ه
هحؤوفايه ها هًىل هن به  .:قوؿ هیكاخ ؼكن به کفحاق هی;وف به لىل ه١ك >لمب گكفحًؿ: کاقؼايه;

 .این هیكاخ ؼكن چىبیؿه

)یا  ياکاالها ؾق بالاق کاالايگاقی فکك کًؿٌؿ که  کمحك کىی پیؿا هی 1951جا پیً ال ؾهۀ   6
های اهپكیالیىحی بكای اظیای يٝن  ؾق ایى ؾهه ولحی هؿاؼلۀ الحّاؾی ؾولث .ٌىيؿ هی والی( کاالیی
های ٌىهپیحكی و کیًمی و غیكه )که  های ؼكافاجی با گكایً ٔكوقی ٌؿ ٌماقی ال چپ ؾاقی وكهایه

ه١ًای  های وفاقٌی۫ ؾق هصمٞى يٝكیۀ اقلي هاقکه قا لبىل يؿاٌحًؿ( با اوحفاؾه ال جكیبىو
قا هیاو قوًٌفکكاو شا ايؿاؼحًؿ جا بكای ٘كض هاقٌال هٍكو٠یث  ی شؿیؿیٌؿه و هكهًىجیک جعكیف

آيچه جىوٗ ؾولث جىلیٟ گكؾؾ کاال ;قا وفث کًًؿ:  ؾولحی-های ايعّاقی بحكاًٌؿ و شاپای وكهایه
اشًان غیكقلابحی ;ايؿ که  قا به وشىؾ آوقؾه شؿیؿ ها ایى جعكیف ؾق ؾو ؾهۀ اؼیك اهپكیالیىث:. يیىث

های وً٘ی به هؿؾ واژۀ  گكوهی ال ؼكافاجی:. لى اگك ؾق بالاق به فكوي بكوًؿکاال يیىحًؿ و
فمٗ : کاالايگاقی;کًًؿ ؾق ظالی که کاقبكاو واژۀ  هك ؾو جعكیف قا جىأهاو ؾيبال هی: والی کاالیی;

٠لن ;با کمال افحؽاق به  ٌاو بكای پیٍبكؾ جعكیفاتهك ؾو گكوه  قو جعكیف اولی هىحًؿ. ؾيباله
اِالحًا بكای یىيايیاو  )اوٙىقۀ هكهًىجیک( ٌىيؿ. شالب ایًکه ؼىؾ هكهه هحىول هی :هكهًىجیک

اي قا به هكؾم  ن جملبیاشًا  بالی و جغییك ه١ًای کلمات۫ هؿؾ لباو کاقی بىؾ و به الًٞى کاوب قب
به ه١ًای ؾلیك کلمه هٍحی : اِعاب جؤویل;یا : اِعاب هكهًىجیک;. با ایى ظىاب ايؿاؼث هی

 فكوًٌؿ. شای بلبل هیبه  لبايی با چكب ليًؿ و گًصٍک قا قيگ هی کهايؿ  ؾالل

هكظلۀ  ه هٍؽّۀوشام  يٍاو ؾاؾه: داری در ایران اوکشاف ضرمایه;٘ىق که ؾق کحاب  هماو  7
هًاوبات ق أافی ال ٘كیك اوحؽكاز کا  ؾاقی۫ وكهایه غلبۀ ٌیىۀ جىلیؿ ٠یىایى اوث که ؾق  اهپكیالیىن
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به  (ؾاقی بكؾه یا ٌهكیجىلیؿ ؼكؾ  ؼايىاؾگی بؿوو همؾ یا جىلیؿ ؼكؾ ؾهمايی یا)همچىو کاق غیكهمؾی 

یک ١ًِث  ای کاالهای واوٙهال  کكؾو اوحفاؾه با هايؿه ی ٠مبها یابؿ. ایى ٌاؼه ٌؿت گىحكي هی
 ؼىقيؿ. ( به ووایل جىلیؿ ايبىه گكه هیاوحفاؾه ال کىؾ ٌیمیایی ؾق جىلیؿ ؼكؾ ؾهمايیپیٍكفحه )هراًل  فىق

پیً ؼىاهؿ آهؿ. بكای قوٌى  (121-119ُ ِ) پیٍگفحاق ویكاوث ايگلیىیؾق  باق ؾیگك بعد ایى  8
۫ ؾق یاؾؾاٌث  فّل هكبى٘ه یام و ؾق جىٔیعات پایاي ای ال هاقکه قا جكشمه کكؾه هماله  ٌؿو هىٔٞى

 ام. آوقؾه 21ٌماقۀ 

های فؿایی ؼلك ؾقباقۀ اِالظات  جىاو ؾق جعمیمات شاهٟ چكیک یک يمىيۀ ؾقؼٍاو آو قا هی  9
قطب ;ايؿ قابٙۀ چهاقوشهی  ايؿ که هىفك ٌؿه اقٔی یافث. ایى جعمیمات شمو ه١ؿوؾ آذاقی

یُ ؾهًؿ و به يعى ٠لمی قا به ؾقوحی جٍؽ :پرولتاریا -تىلید خرد  -بىرژوازی داخلی  -امپریالیطتی 
ؾاقی ؾق جماهیث  وكهایه ویىحنوجعلیل کل  ؾق یک کالم ی١ًی جصمیه کاقٌاو ایى افًؿ>واٌک

 ها جملیل ؾاؾ> چكیکبه لىۀ يبى٢  فمٗ جىاو پكجٕاؾي. گفحى يؿاقؾ که ایى ؾوحاوقؾ وحكگ قا يمی
وث و بایؿ هصمى٠ۀ ایى جعمیمات ظاِل ِؿها وا٠ث کًؿوکاو وفاؾاقايۀ وال١یث ٠یًی ؾق قووحاها

ؼىاقاو  و همچًیى بىیاقی ال هیكاخ)ىث. ب١ؿها هًحمؿاو کفایی ياؾال جصكبیات ؼلك ای  فٍكؾه آو قا
قا ياؾیؿه بگیكيؿ و  ؾوحاوقؾ جئىقیک ایى ٌاو جماهیث شاهٟ يٝكی اظممايه شم آيکه با جًگ ها( چكیک

يگفاٌحًؿ.  جعكیف کًًؿ هیچ هًك ؾیگكی ال ؼىؾ به يمایً يه آو قا ؾق قاوحای هًافٟ ظمیكٌاوٌكفا بی
ه که ِؿ ليؿه به يًگ;جىاو گفث؟  چه هی  :.یک هكؾه به يام ب 
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 0481آشنایی مختصر با صنعت پنبۀ انگلستان در دهۀ 

دمىقايمالب? هغفًا گظكته بىعژوایی اولیۀهای هىاص بهتغیى ػًىاو به عا صاياو
ُلبیضيض.ولیعهاییُبمۀکاعگغبهجؼایىبهپؼكکاووهاهیؿیاؿیاػصايلگاه

ادتیادصاعص.وؿایغهتشوواوکلاوعػیههًضؿاوصاياوووكیمیؿاػاوهاكیى
ضػیغالٌیهبغؿغایىاؿتکهيهتًهااصاعۀصؿتگاهؿیاؿیبلکههمچًیىکلتىلی

بهكًاستصؿتگغفتهكىص@صعاجتماػیبایض ایًجا هایجضیوهتبذغايهوصع
<هایپغُمِغاق.پغصاػیيیاػاؿتيهبهجمله

7=>9اهبغصؿ=9المللیصايلجىیاو،کًگغۀبیىپیامبهفغیضعیکايگلؾ،  

هیهماو ايتظاع هاتغیالیـتی احغ یک اػ که ايگلؾُىع کتاب یاُالػاتداویعوص
هلاغلکاعگغاوو اکخغفًیتىلیضاؿت.هـائلصعباعۀ بهاكاعهصع يىیـًضه ایهىاعص

ًیىچیؼیصعاُالعصاكتًض@ولیچهىًىعکغصهػیغاهشاُباوهؼاهغفاػکلیتبؾ
کتاببضووآكًاییهمضهاتیباهبادجصعککًضوهضقيمی19یلغوهاایغايیهىعص

 صهۀ صع ايگلـتاو تىلیض بغایماوکمی81>9كیىۀ سىاهض صیگغ.بىصصكىاع ُغف اػ
هایهًؼتصعصوعاوفؼالیتهاعکؾوايگلؾيهبغایهىهمضوعتىًیختمامكاسه

يهکاعػالاليه )ایاؿتاؿتو ضصكاوبهتفویلهتؼآحاعسىصهاعکؾوايگلؾصع
ایىهىًىعيىكته پؾ.(ايضصعباعۀ به ایىًمیمه صع گغفتن تومین بهاستواعيهایتًا

بىص88>9صعؿالتغیىكاسۀتىلیضايگلـتاوهًؼتپًبهبپغصاػم.ػیغاایىهًؼتههن
تؼییى تأحیغ کًًضهو ؿایغ هیهادىػهایبغ يامُىعیگظاكت@ با عا آو هغصم ػمىم که

کًضبغآوعصیکمابیقصعؿتپًبهبههاکمکهیكًاستكاهكًاستًض.هی<پًبهكاه?
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اػوًغؿایغهًایغايگلـتاوصعآوصوعاوصاكتهباكین.ػالوهبغایىاکخغاهِالدات
هیایکهايگلؾيامفًیوػًاویىكغلی لظاپًبههـتًض.للمغوكاهجؼوآوعصكاوعا

تىايضایىًمیمۀهشتوغهی وهـائلپغؿقبشقػیاصیاػبه دیىادتمالًکهها
ايگلؾهًاؿباتُبماتیعا.آیًضپاؿزبگىیضپیقهیهِالؼۀکتاب آيجاکهسىص اػ

هاكیىتلغیخصلیكوهفول با عا کغصوپغولتغها کاع اؿتهىفمَيذىۀ هایکغصه
بغجًبۀهغفتمغکؼاهیضواعمصهن.هیهاعاكغحپًبهوهمچًیىعابِۀهیاوهاكیىكاه
ياصیضهکاعهاكیًیعاصعايکلافکًًضۀهًاؿباتُبماتیتأحیغاتتؼییىباػجيلىصفًی

aاؿتو فاريی ویلیامایاػتذمیماتهتىپیقعوصعوالغعويىكتوسالهه.بگیغین
کتاب اػ بغگغفته اُالػات با عا آو صعؿیکه هىعصایدغفهفًیكاسۀهای صع

صعهىعصام.وبافًضگیوچاپپاعچهتکمیلکغصهويـاجیعیـًضگیوكًاؿیالیاف
تىًیذیبههبادجايگلؾاًافهبىصصعهتىاهلیکتابلػمکهؿایغهًایغهغجا
ام.امهـألهعاباػکغصهتادضتىاوهایآسغفولكىصصعیاصصاكت

هیچوکًضهیسلکعكضاؿتکهصعساکيیمهصوؿتآفتابوایداعهپًبهگیاهی
يضاعص بغوصت بغابغ صع كبًنهماوهتی )دتی عُىبتی کمتغیى با آو عؿیضۀ غىػۀ و

آؿیبهیهبخ عوبیًض.گاهی( ایى آباػ به تىجه ؿغصوهىایبا و هغُىب و ابغی
که يضاعص تؼجبی پًبهايگلـتاو کنهًؼت جؼو هجضهن لغو اواؿَ وعويكتا تغیى

بغسیبههىجباهاآهض.بهكماعهیىعـلـایىکًایغصؿتیـهایهتغیىبشقکىچک

                                                             
a  Williams, Mike & Farnie, Douglas. Cotton Mills in Greater Manchester. Royal 
Commission on the Historical Monuments of England. London, 9=<1. 
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هغلیفۀ سوىهیات۫ اػ بیق پًبه
صیگغ هاكیًیصیگغیلیفۀ کاع با
اؿتؿاػگاع والغ. گـتغفصع
عیـًضگیهاكیى ايگلـتاهای وصع

به اؿاؿًا غیغبىهیگیاههمیى
عو.بىصوابـته ایى اػ لغواػ يیمۀ
لیىعپىلهجضهن و لًضو وبًاصع
پًبۀاعصاتوهباصیبهػمالًگالؿکى

بًضعسام هشوىهًا كضيض@ تبضیل
تجاعیلیىعپىلبهصلیلهمـایگیبا

هاكیى ليکلِب عكضكایغکاعی
ایىصاكتیگیغچلن واعصاتپًبۀ .

 ؿال صع که ;.9تمغیبا91ً;9بًضع
بیقاػبه11>9هؼاعتىبىصصعؿال

بغابغباعلنایى@عؿیضتىهؼاع:.919 آوصعهضکلپًبۀواعصاتیبغیتايیاصع9:تمغیبًا
 بشق.اؿتؿال الیايىؽاُلؾاػفغااػواعصاتػمضۀ ایالتكغقجًىبؿىی
اؿتماللآهغیکاهتذضۀ پغتغال(بغػیلكغقویافته()تاػه )هـتؼمغات جؼایغو

( هًضغغبی فغايـههـتؼمغات و ايگلـتاو کاعائیبصع )هـتؼمغۀصعیای گىیاو و )
صعهض>7لیىعپىلپًبۀؿهنآهغیکااػباػاع11>9صعؿال.كضواعصکلىعهیبغیتايیا(

یؼًی@بىصصعهض=وؿهنگىیاوصعهض>9صعهضوؿهنهًضغغبی:1وؿهنبغػیل
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اػهـیغالیايىؽاُلؾواعصهیكایغليکصعهضپًبۀ9= بهصعهضبالیمايضه=كض.
يىادیبـیاعیاػكضصعالبتههیهغبىٍبىص.وؿایغهًاُكواعصاتاػكغقهضیتغايه

پیقاػافتتاحکايالؿىئؼصعصهۀ ويملهؼیًۀدمل1>>9هًضپًبهکلتکغصولیتا
ضوبههغفهيبىص.آهاػایىهـتؼمغهبهبغیتايیاگغاوصعهیپًبۀسام

تاعیشیهجمىػه ػىاهل اػ هاكیىجغغافیایی-ای تىلض به صع کمکكایغليککاعی
بهكماعفگىؿفًضلِبپغوعهیالصی91لغواػيادیهػاعهایوؿیغایىکغص.چمى

تىلیضیآهضيضهی پلن هیو هاصع فاليضع به جغیاوجًگكاو صع هایهضؿالۀكض.
-ايگلیؾ لغو صع صؿت98فغايـه اػ فاليضعیايبىهی بهوعػاو كضيض ياچاع
ایىهًِمهصعهًؼتپلنصعيتیجهبکىچًض@كایغ(عاصیًگ)همـایۀكغلیليکوؿت
عاهaپًایىساههعكتهکىه.ؿایغػىاهلجغغافیاییایعؿیضبلىؽفًیلابلهالدظهبه

بغ کىهکهاػاؿکاتلًضتاایىعكتههمىاعکغص.پلنهًؼتصؿتیبیلتغایايکلافعا
کهبهصلیلاؿتهایبؼعگیعیؼعوصسايهيىادیهغکؼیايگلـتاوکلیضهكضهدىػۀآب

 ؿمت به فغاواو يیغوی با ػهیى ُبیؼی يض.كىهیجاعیدریای ایرلًدكیب
همبؼعگیهایعوصسايه لووچىو ریبلو هرسیو ایرولو کرولو همغاهbراچو به
كاسه کل هتؼضصكاو فغػی های هیهًِمه پىكق ُبیؼیعا وًغ ایى بهصهًض.
اهکاوهیكایغیليک بهتغیىيذىها به بغایهماهضگىياگىوهایآبیآؿیاباػصاص

کًًض ایىتپهاؿتفاصه بغ ؿًگپظیغطغالـاعهایصؿتغؽايداویکپًایىهای.ػالوه

                                                             
a  Pennines 
b  Lune & Ribble & Meresey & Irewell & Croal & Roch 
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بالبىصيضوساک كاوهماصیغ با بهییاکـیضآهىصاكت. اػُبیؼیایىكغایَتىجه
اوایل های<صاف?>9لغو صع كمالیليکفغاوايی کهكایغ كضيض پا ايغژیبابغ
ساکؿًگطغال هًاؿباػ کىهـتايیهای به هىؿىم آجغ لغهؼ?يىػی <آجغ
غعُىبتماوهتبالییصعبغابپشتًض.آجغلغهؼبهصلیلبغسىعصاعیاػاکـیضآهىههی
کمککغصتىلیضايبىهآجغلغهؼ.ضکًيمیوبغسالفآجغػعصبهعادتیآبعاجظبصاعص

آبیآؿیاب چلمگیغیهای ُغػ عوصسايهبه جىاع صع یابًضگـتغفها هایهىهؼه.
هابىصيضواػيیغویایىآؿیابهالکايبىهیاػهایپغوتـتاو()یکیاػفغلهaیکوئیکر

هیهاییاؿتفاصبغایچغسايضوچغرکاعگاهآب آوه صع عاهباوکغصيضکه جىاوبهيىها
صاكتًض. اكتغال پلن صؿتی هذغکۀهًؼت يیغو تغتیب بضیى هایچغرصعهغکؼی

عیـًضگیهایفاکتىعی.وهًؼتپلنگـتغفیافتهكضگغفتبهکاعؿًتیعیـًضگی
ايض.اعثبغصهیکریکوئهایآؿیابهمیىعااػكاوياميـاجیو

واهالداتفغاوايیبىصؿاػیهابهيىبتسىصهذغکعكضوتکاهللِؼهگـتغفهیل
صوک ؿیـتن هاکى صع bو آوعص. پضیض طغالهمچًیى و آهى کايـاعهای گؿًوجىص
لِؼه كایغیؿاػهایليکباػجكض به تىجه عفتههایهؼیتبا بـیاعیاػفلؼ عفته
هاهایلاوعابهجایچىبباآهىبـاػيض.اهابهبىصوًغفًیصؿتگاهلِؼاتصؿتگاه

همیىبهپلنپىكیضهاػفلؾاؿتولیفۀهايغػمضهعوبغوبىص.ؿِخساعجیبایک
افبالؿت@پؾـايیکلصلیل اػکلقوتابسىعصوبهبؼضلیفۀپلنتمایلصاعص

                                                             
a  Quaker 
b  Spindle & Shuttle 
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ایىسولتهغباعکهعیـیوچغريزیۀسىصبغگغصص.صععیـًضگیصؿتیدالتاول
يلاو صهیبیلتغيمیوهعاتابوبالتغؿاصگیبااػمالکلقبهتىاوهیصهضسىصعا

بهههًضؿی-هایفًیهجضهنباتىجهبهؿِخپاییىپیلغفتصعلغوص.اهابغُغفکغ
که هیؼاو عایافتهیکاهقصسالتصؿتهغ يیغوییکًىاستهکايیکیجایآو و

هی غاهيگغفت هـأله هیایى صعصؿغؿاػتغ و لِؼهكضتغ . ليکؿاػاو صعكایغی
ياکامكاوسىعصوابضاػاتؿغكاوبهؿًگهیهضامسولتکلـايیپلنهىاجههبا

.اؿتصعغىػۀپًبهيهفتههؼماپاؿزتاایًکههؼلىمكض.هايضهی

ايضوبههمیىصلیلعۀؿلىلؼیصاعایصیىابهجایصیىاعۀپغوتئیًیگیاهیفیبغهایهمۀ
پاییىـايیکل صیىاعهكاو ایى پًبه هىعص صع اؿت@ ياػکاؿتتغ دضی ػمالًبه که
یيىػآغلتهبهفیبغایىؿِخساعجی.وايگهیايضپًبهکًضعكتههغچهعاکهتىايضيمی
بیقاػپیقتـهیلهیيامصاعصوفغای<واکؾپًبه?اؿتکههىم کًض.ًضعیـیضوعا

بهسىبیاػآػهایلاتاولیۀ91;9صعصهۀسوىهیاتُبیؼیفىقباػجكضالیافپًبه
تماهیبهػملآهضکلفیکهایىعیـًضگیهکايیکیؿغبلًضبیغووبیایًض.بههذٌ

پیلغفت که ياکاهیهایفًیؿابك به یکتلًباععویهن بىصيض كضيضكضه آػاص :باعه
هالػمصیضيضییبغیتايیاووصسالتصؿتکاهقیافتگغصیضصوکهبابهایچًضچغر

بههمیىهضف.صهًضایتىؿؼهکلتپًبهعاصعهًاُكداعهكاوبغایتأهیىهىاصسام
یکًپاکپًبهچغر1;;9ؿالصعهابىصکهايگلیـی كغقىببهجًعااػهًضaیـغکـــچ 

                                                             
a  Charki 
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ایى کغصيض. هاصع آهغیکا
صؿتگاه ؿال با7=;9صع

کىئیکغها هالی دمایت
 و كض بغaجیىبهـاػی

صعاؿاؽآوكکلگغفت.
کههیعوبغوُغح بیًیض

 با هایغلِکجیى
بغؽصاعهیز فیبغهافصاعو هیعا صايهصايضاػگیغ اػ هیو پًبۀضکًجضایلاو به تا

ضتابهآهكضبههىعتػضلصعهیبضیىتغتیبتوفیههیکهایپًبه.كضهبغؿینتوفیه
طکغایىيکتههنلػماؿتکهبغوص.كایغليکهًایغبهسىعصبغیتايیاهاصعگغصصو

ایىكهغکىچکػمضۀهًایغپیلغفتۀليک كایغصعهًچـتغتمغکؼیافتهبىصيض.ػیغا
آهضوبههمیىصلیلایبهدـابهیگاهیداكیههیالصیؿکىيت;9الی>ُیلغوو

صعكهغهایبؼعگهذضوصهیهمغعاتصؿت (يضکغصوپاگیغاهًاف)کههمضاعتىلیضعا
ایآهاصهصعدکنتىصهواُغاف.صعيتیجهجمؼیتؿاکىهًچـتغكضيمیاجغاایًجاصع
.ىصبصاعیاؿتخماعبغایهًایغؿغهایهبه

بايیغویصؿتصوکعا:کهيامصاكت جًیهاكایغیصهًضۀليکيشـتیىابضاعتکاو
9>;9ؿالػضصعؿیض.هیىلکهصع>9بههاايضاست.کمیبؼضتؼضاصصوکهیبهکاع

 >8استغاعكض صوکصاكتو يیغویبا ؿالکغهیکاعبشاع صع هایهیىل88>9ص.
                                                             
a  Gin 
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تؼضاصکلباایىاستغاػات.هؼاعصوکصاكتًض9کههغکضامبابكضهبىصيضسىصکاعی
صوک ؿال صع ايگلـتاو 91بهتمغیبا81ً>9هایپًبۀ ػضص دالیکهعؿیضهیلیىو صع

)يؼصیک )9تغیىعلبایقفغايـه آلماو و صوک( يیىايگلًض911هیلیىو و صوک( هؼاع
هًؼتیكىصيادیۀهؼاعصوک(هًىػفاهلۀبـیاعیباآوصاكتًض.تشمیىػصههی911)

کغص.ایجهاوعاتأهیىهیتپًبهاصعهضهًـىج71بیقاػتًهاییبهكایغليک

يذىۀکاعبابایضپیقاػهغچیؼaکغصجًیوتغوؿتلوهیىلبغایكًاستيذىۀػمل
ػیغا کًین. هغوع عا صؿتی صوک

هظکىعهاصؿتگاه هماوی صلیمًا
 ؿًتی عیـیدلمه?عوف به< عا

هی اجؼاءايجام فمَ و عؿايًض
 جایگؼیى عا هایايضامهکايیکی

كًاستکغصهايـاو با بًابغایى ايض.
يمقهغصوکصؿتیهی جؼءتىايین

بیىؿاػضوباػویقيگهصاكتهعیـًضهچىبیکهتغتلشینصهین.هکايیکیعاؿاصه
ص ? يامصاعصکهساهۀالیافعویآوؿىاعاؿت.صؿتصكکیدجنهتًاؿبیاػ<کیك 

آوعالیايگلتاوفتیلههمضاعیاػهىعصيظغيزًشاهتبـتهبهکلضوساههعاهی
هیکًضهی کاع بهسىعص بهصهضو بهلالبصوکوهلاؿت.صوکیا ایىفتیله .ؿغ

چغسقصعهی به هؼلك آوهىعت صؿتۀ عیـًضه یا (وتغ)آیض عوی سىصعا لغاععاو
                                                             
a  Jenny & Trostle & Mule 
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کفصؿتهی با ایىتفاوتبـتگیبهجًؾالیاف.چغسايضهیبهؿمتػايىصهضو
کًض.ولیصعالیافتغییغهیفاهلۀصوکاػصؿتصكکیبـتهبهجًؾهمچًیىصاعص.
کًض.چغسلیعابغفتیلهاػمالهیصوکبهُىعهمؼهاوصويیغویکللیودالتهغ

صععاآهاصهيز.عیـی()دلمهكىصػيًضويزعیـیضههیصعيتیجهالیافصعهندلمههی
(تىپیعوی)وتغلـمتايتهایی بالیکًًضهیلغلغه با همیىفغایًضعا هايضۀوصوباعه

.گیغيضهیاػؿغساهه

 عیـًضگی هىعتایىچغر به عا فغایًض
هی ايجام كکلصهض.هکايیکی بیًیضهیصع

دغکتهیچغربؼعگکه به پضال وبا افتض
ُغیكلیِاو تىپیبهایىدغکتصوعايیاػ

اػلِغلِغچغربؼعگهغلضع.ضعؿهی تغ
ؿغیغ صوک ايضاػه هماو به باكض تغتىپی

ولاػضۀچغسض.هی اؿت ؿىعار تىپی
هیچلمه صاسلياهیضه اػ فتیله ؿغ كىص@

هی چلمه كکلیبهوگظعص هاللی لِؼۀ
چکصعهایکىوصعآيجاپؾاػعصكضواػصاسللالبيامصاعصaپغوايهکهعؿضهی

چغسضهیپغوايهبههمغاهتىپیسىعص.گغصصوبهآوگغههیبغهیوتغيىکهاللبهؿمت
صاعصوؿاػضوباػويگههیاوالـابكصكکیعاکمافیبایضحابتاؿت.عیـًضهوتغولی

                                                             
a  Flyer 
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الیافعاايضکايضکهمؼهاوباچغسايضوصؿتگاه۫ بهفتیلهکًض.لیايگلتايقفتیله
 کلیضه كضهصاسلچلمه هیهمايو عیـیضه هنجا پغوايه والغ صع تابيزكىص. عا

اهی عا آو هن و چلمهصهض هیػ وبیغوو کلض هیوتغصوع بًابغایى.ضکًلغلغه
ایىصؿتگاهدلمه تىلفعیـیبا وهایکمتغیهیصچاع صوکصؿتیتغؿغیغكىص اػ

 .صعوپیقهی

جًی چغرتمغیباًؿاػوکاع عیـیيزبا  اؿت. توىیغیکی جًیيمىيهػیغصع اػ ای
 با عا هی99پیلغفته بیًیض.صوک

پغوايهصوک لـمتهای صع ای
هىعت)پاییى(هاكیىايتهایی به
ايضوبالیؿغعصیفكضهػمىصی

هاؿىعهآو صاعaهاها صعض.يلغاع
 پیلغفتتغیىکًًضهتؼییىوالغ

عاكضهآهاصهجًیایىاؿتکهيز
هغهاؿىعهبهوصوکصاعص.هغکاعایىساهیبغایايجاموابؼاعکًضيمیلغلغهوتغصوع

تغاػلِغاػُغیكلیِاوبهچغربؼعگهتولاؿت.لِغتىپیعابؼعگُىعجضاگايه
هاؿىعهبیلتغاػصوکاؿت.وبههمیىصلیلؿغػتچغسقگیغيضهذىعهاؿىعههی
 هیايی لـمت هیهاكیىصع عا صكکی عصیف صو هىعب)پاییى( هىعت به که بیًیض

بغابغصكکیايضایـتاصه صع . ػویکتیغکكايهها صاعصکه اػلیساههوجىص ػبىع با
                                                             
a  Bobbin 
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جلىییصعلـمتكىص.هیوفتیلهفلغصهآو)یکیاػبالویکیاػپاییى(كیاعهای
بیًیض.ولتیعیـًضهلابعابهتىايیضلابلغؼيضهعابکًاعچغربؼعگهی)بال(هاكیى

بهؿمتکًضصكکیؿمتجلىهضایتهی عويضوهمضاعیساهههیػوتیغکكايهها
هایآوعصتافتیلهچغرعابهدغکتصعهیعیـًضهؿپؾ.کًضگیغهیهایآوبیىصيضايه

صتابغلغؼيضهعاػمبهیلابساهۀآػاصكضهعابهؿمتسىصبکلًض@اوهمؼهاوی۫لبل
وفتیلهاػلیكیاعهابگظعصساههكىصتاچغسايضههیلضعآوچغرساههکقبیایض@

اصعآيجكضهوپغوايهچلمۀواعصػوتیغکكايهاػبؼضفتیلۀػیغیوفتیلۀػبغی.كىص
هی هنتابیضه يزيیغوواعصهیكىيض. به بهبؼضچغسقهاؿىعه ایًجا واػ باػجآوعص

چغسقهاؿىعهچىو.كىصلغلغهآيجاوهضایتگغصصبهبالپغوايهيىکكىصيزاػهی
aتابیىعص.ایىهغدلهصوباعهسباعصیگغتابهیصعایىهغدلهوکاؿتيزتغاػصؿغیغ

كىص.ياهیضههی

لیوپیچضکًضويزعاصوعهاؿىعههیاؿتفاصههیتغوؿتلهمچىوجًیاػؿیـتنپغوايه
كىص.اجغايمیتابیصوباعهؿىعهيیـتوصعایًجاسبغیاػچغسقتأسیغیصوکوها

داتغوؿتل یک ههنوی هکايیکی صیضیضمتغپیلغفت ؿًتیکهاؿت. كیىۀ صع
صكکیايگلتعیـیدلمه صؿت هیيىکصائماًهای عا فتیلۀصفلغساهه تا يض

بهوؿیلۀؿهعصیفایىهـتذکمیبهسىعصصوکبغوص.تغوؿتل عا ايجامbوعصيهکاع
صهضهی عیـًضگیيوبكضهصعلـمتفىلايیکه ايضصاع فلاعوؿغػت. وعصيههغ

                                                             
a  Double-binding 
b  Roller 
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 اػ بیلتغ افػمبیوعصيۀايضکی
اؿت@ تغتیب باعكتۀبضیى پًبه

لی اػ وکلیضههاآوػبىع تغ
هیفلغصه هىعتصكىتغ به و

ایهـتذکنبهسىعصپغوايۀیلهفت
هی صعوعیـًضه ایى کههغدله.

هکايیکی یکًىاست باعايیغوی
aؿاػیفتیلهکغصؿاػگاعتىلیضيز
 .كضيضهیوهلبهآؿیابهغکؼی<و تسمه هکايیسن چرخ?هاباتغوؿتل.يامصاكت

هایتکايهتابتىايضعفتهآهًیكضعفتههىعصاؿتفاصهلغاعگغفت9>;9هیىلکهصعؿال
وؿاػیفتیلهصوکصاكتصوعوف>8كضیضهىتىعبشاععاتذملکًض.ایىهاكیىکه

صوباعه به و بىص کغصه اصغام عا تابی آوهاكیًیيزتغیىذکنيـتهتىاصلیلهیهمیى
صوعاو تىلیض همیاؽايبىه صع بغایهیىل۫همچًیى.کًضعا عا عاه ؿایغهکايیکیتىلیض

صعلـمتجلىیی.بیًیضهیعااعتمایافتههیىلهفذۀبؼضتوىیغصعالیافهمىاعکغص.
 هذىع چغر که صاعص هیلغاع هتول يیغوهذغکه هًبغ دغکتبه به عا هیىل و كىص

صعكىص.هیاوکلیۀاجؼاءهاكیىتمـینهیتـمهايضاػص.يیغویچغرهذىعاػُغیكهی
عویعیل۫یپاییًبشق ي آلتهاكیىصؿتگاه هیbعصى  عا هجمىػهکهبیًیض كاهلصو

                                                             
a  Roving 
b  Carriage 
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بالیاؿت:
هاهپغواييىعص

هی وكىيضؿىاع
ػمبی لـمت

اؿتمغاعهذل
فتیلههایوعصيه

هااؿت.هاؿىعه
ايتهایهاكیى لفـهایىػیغ)هًبغپًبه(هاؿیلًضعايض.عصیفكضه)بال(عویلفـۀ

ه ويگیغیلغاع هیض تغظیه هیضًکًهاكیىعا صیضه كکلفمَیکؿیلًضع كىص(.)صع
وهاوعصيهاؿت(ولفـهؿیلًضعاػ)یؼًیفاهلهگغفتىعویغووبصعداليىعصولتی
هًـجنکغصافتًضوبهکاعهیهاپغوايه عا آهاصه وهفتیلۀ عیـًضهیوکقصاصه ولتی.
به عیليىعص يىبتصعووعؿضهیايتهای دالتغلتکاؿتعوی ایى صع هتىلف. ها

يزعاصعآیًضوكبیههکايیـمیکهصعجًیصیضینبهچغسقصعهیهاهاؿىعهكىيضوهی
کهكىصتکغاعهیعویتاجاییعویوصعووبغوو.ضًکًتابیولغلغههیباعهآووادضصو

 .ضيگغصتشلیههاؿیلًضع

هاهایبؼضاهالداتفغاوايیبغعویهیىلاػمالكض.ُىعیکهتؼضاصصوکُیؿال
ؿال 19>9صع 711به ولیایىهاكیىهذضوصیتیُبیؼیصاكت:ػضص بضیهیعؿیض.

یابض.ایىهنافؼایقهیهاؿىعهاؿتهغچهيزبیلتغیصوعهاؿىعهپیچیضهكىصلِغ
 افؼایقلِغ با يزهاؿىعهبضیهیاؿتکه ؿغػتصوعاو فغایًضكىصهیکنلجغم و
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صوباعه هشتل گغصصهیتابی پی. بىصيض هجبىع صلیل همیى هًظىعبه به عا هیىل صعپی
هتىلفکًًتؼىیيهاؿىعه ایىکاع.ضها واػضآهاػیکؿىؿغػتتىلیضپاییىهیبا

ػیاصیؿىیصیگغ هوغفچىبهمضاع ض.كهیهاؿىعه ایىيمیوه با79>9ؿالصع
تىايـتؿغػتچغسقهیاکًىوهیىلکاعوع.گغصیضبغُغفيوبجؼبهصيضهوکالچ

هنگغصػمبهکايیـنبهصيضهجؼبهکًض.غلغلغهکنوػیاصلِهتًاؿبباهاعاهاؿىعه
ؿیلًضع۫هجهؼكضتابههًگامتؼىیي باپًبۀجضیضگلىصهكىصولبلیايتهایفتیلۀ

يز تغتیبعكتۀ بضیى گغصص. تغکیب ُىل هتغ911به عوی ايمِاػی هیچ یکبضوو
هاصعپیهاؿىعهاػآيجاکهصیگغيیاػیبهتؼىیيپی.كضهیعیـیضه<هاؿىعۀصوبل?

.يامگغفتكیىهیىلسىصکاعهايبىصایى

ايجاهیض.البتهایىaبهتىلیضهیىلصوکفهكضکهاػمالاهالداتصیگغی89>9صعؿال
گغیشتهصعچًضوفمَبههىعتجـتهصعايگلـتاوعواديیافت1=>9هاكیىتاؿال

كض گغفته کاع صلیلهؼیًهفاکتىعیبه دضیبه تا)تا باػآعاییهًؼتیو هایؿًگیى
عوكض.بهباالبالعوبهصوکفهفمَصعآهغیکابىصکه.ها(لىصیتواکًقدضیبهصلیل

تمامصعلػماؿتبهآوبپغصاػین.تکاهلهًؼتعیـًضگیصعایىهیىلساُغيمقههن
بغعؿیهیىل پغوايكضههای تىؿَ عیـًضگی اهلی هیکاع ايجام به هغدلۀه و عؿض
اػالیافیتلکیلضیآصعهیيىعصوعصيۀایکهاػفتیله.اهاعصصایتکمیليمقتابیصوباعه

اؿت بههؼًایوالؼیکلمهصعهنكضه که بًابغایىيیـتًضتًیضه صعالیافاهکاوصاعص.
باعهاپیقاػایىعوهایچغسلیگغهبشىعيض.صعتًقضیاباػكىيیـلـهایکلتًق

                                                             
a  Double-decker mule 
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ُىعکهصعص)هماوگیغآوكکلبهاییصعُىلکنغضهیاصؿتآهضکهيزپاعهكىصهی
اگغاهاكض(.يىكتههیکاعوعهتىکتابسىاهیضسىايضجغیمۀهمۀایىهىاعصبهپای

بغیـًضآوتابکًًضوؿپؾيینيشـتفتیلهعا تغسىاهضيمنبـیاعبیيتیجۀکاععا
فتیلهعاابتضاتغهایهیؼيىعصباکلقکمتغوچغسقهالینصوکفهپغوايهصعهیىلبىص.

يیمچه هیبه تبضیل يز لفـهعیلتهکًًض. جای کهبه اؿت كضه يوب هیؼ یک
يزبهجایایًکههـتمیمًابههاؿىعهبغؿضابتضااػيیمچه.آولغاعصاعيضهاعویهاؿىعه

هغکًًض.آوعيضوفلغصههیعاکقهیالیافایهگظعصکهعكتههیوعصيهبیىصوعصیف
عوی صوکهاؿىعه اؿتیک بهکهؿىاع

a<دلمهوكیِايکهکايیـن?پغوايهجای
هیچصاعص كىص لغلغه آػاصايه بتىايض يز اگغ .

پیچلی آهضيیغوی يشىاهض واعص آو بغ @ای
)که كیِايک كیاعتىايضهیاها عوی بغ

بدلمه بغابغ صع لغؼص( هماوهتػبىع يز
.ایىدغکتصگغصهیكىصوصوععیًگضههیػمبعايبايیغویواکًلِیآووکًضهی

عكتهباػجهی كىص صوع ببه پیچ سىص تغتیبشىعص. ایى به که هیيشی كىصعیـیضه
ایىیبالیاؿتذکام بغ پاعگی۫هماوهتيیمچهبهلِفصاعص.ػالوه يزصعبغابغ صوکفه

صععكضهًؼتیآهغیکاتىاوگفتبهجغأتهی.کاعکًضهاهیىلتغاػؿایغؿغیغتىايضهی
اػصوهاكیىباگـتغفتمـینکاع۫بؼضهابىص.صوکفهتادضػیاصیهغهىو1;>9صهۀ

                                                             
a Ring & Rotating-flyer 
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عیـیکاعبغصػامدلمههبتًیبغهایهیلصعهنهًىػهًلؼبكضيضکهایىيىعهیىل
یکیصاعيض صیگغایپغوايهصاعایؿیـتن)فالیغتابيینهاكیى: و تابتمامیهاكیى(
(.یكیِايکصاعایؿیـتن)عیًگ

اهابهكغحفىقبىص.88>9هایهکايیکیصعػغهۀعیـًضگیپًبهتاتغیىپیلغفتههن
.اولیىيیـتگیغیؿیـتنفاکتىعیبههؼًایكکلبهسىصیسىصهاكیىاؿتفاصهاػ

فاکتىعیيِفه ؿیـتن های
ص اوایل كض@91>9هۀ بـته

که ػهايی صعیؼًی
هاكیى کاعبغص هايىفاکتىعها

 یضی کاع .گغصیضجایگؼیى
 اػ پیق هاهاكیى91>9تا

 هاکخغًا ؿیـتمی ىعصصع
گغفتًضکهبااؿتفاصهلغاعهی

بًگلکی?يام a<هًؼت
ػدمتكىصهیكًاسته سايىاصۀ ؿیـتن ایى صع ؿکىيت. بهکقصع هتؼلك که گاهی
بىصصاعبهؿغهایههتؼلكهاكیًیکهبا(صاكتbکاعسايهبهياماتالیو)صاعبىصؿغهایه
ایاػهًایغيمىيهبالصعتوىیغ.هاعاپؾبضهًضبهایهمۀایىتااجاعهکغصيضکاعهی

                                                             
a  Cottage industry                       :كهغهایبؼعگ?تىًیذاتصع9یاصصاكتكماعۀو.ک>  
b  Workroom 
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جاعیآباکخغًابايیغویهاهاكیىصعایىؿیـتنکًیض.لًضوهلاهضههیدىهۀبًگلکی
هنگاهی@افتاصيضكضبهدغکتهیکهبهتغصهیلبـتههیلاُغبیاسغیایايیغویاؿ

باگـتغفبههغوعػهاو.چغسايضتغصهیلعاهیهذکىمیکهغصکقیاػدمتهغصیک
اػجغیاوعوصسايهلجغمکلاویػدمتؿغاهاصعكهغهاوصوعافتاصوهًایغبًگلکی

.كضهىتىعبشاعجایگؼیى

 دتی هناها بشاع هىتىع اػ اؿتفاصه
 به كباهتی فاکتىعیيظامهیچ

 بشاعيضاكت. هىتىعهای اػ ُغدی
عا بًگلکی بیًیض.هیكکلصع
هی هالدظه ؿیلًضعتکهىتىعکًیض

هیلاؿت اػ سبغی آو صع لًگو
صوعايیچغردغکتيتیجتاً.يیـت
تًضلًگغ صوع صع .آیضصعهیياهىػوو

پیـتىوهىلؼیتهمچًیى ػمىصی
عاسِیکهدغکتیهیلۀلغؼايكاتىو:هـتمیمًابهكاتىوهتولگغصص)هايغآواؿتکه

.ياگفتهپیضاؿتصعایىبیًیض(هیغچغرلًگکًضوآوعاعویتبضیلهیصوعايیبهدغکت
کاهقهی دض چه تا هىتىع لضعت يمایناکخغاًكغایَ ایى به تىجه با ياچاعیابض.

بهکاعببغيضوباصعؿغاهایصوعاػعوصسايهاكیىبشاععابهػًىاوپمپآبكضيضههی
اػ اؿتفاصه که کًًض پغ عا هشؼيی پلتعویآو لغاع آبصاكتبام ياوصاو@ عاه اػ
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هشوىهی هیبالاػ وجاعی ؿغاعایآؿیابكض دیاٍ هؼمىًلچغسايض.هیصع
(كکلUصعؿاستاعی)(تؼلكصاكتًضوادضصاعکهبهیکؿغهایه)ؿغاهغهایبًگلک

و بىصيض یافته ؿاهاو هغکؼی هذغکۀ يیغو هًبغ به تـمه و كفت ُغیك هتولاػ
جهاًگلکبایىصع.كضيضهی تغوؿتلبیلتغ صاكتًیو ووجىص هیىل@ کالهایتا

.صعوالغآهضبًجلبهدـابهیجًؾصعهمایـهباکالهایهايىفاکتىعیكاوتىلیضی
بىص@بهُىعیکهتغاػهايىفاکتىعهاهًىػپـتعغنکاعبغصهاكیىػلیبًگلکیهًؼت

هذوىلت صعجۀ پاعچۀ 1اففمَبغایتىلیض هی7و تىلیضكضۀيضكضاؿتفاصه يز .
بهػًىاووفمَسىعصيمیبهصعصػًىاوتاعبهبىصکهبههیچوجهؿـتبهدضیجًی
اها.باظهىعهیأتهاكیًیتغییغکغصبهبؼض91>9صهۀاػایىوًغ.صاكتکاعبغصپىص

هایياػکولِیفبهکاعیضیهايىفاکتىعهاودتیصعآوصوعاوهنبغایعیـیضويز
.صاكتًضهًؼتبًگلکیيیاػ

تاوًغاػكاسۀعیـًضگیبىص.ایىکًضتغبـیاعيـاجیهایهکايیکیكاسۀپیلغفت
ياهیضهلىمصؿتیکهيـاجیصؿتگاه.اؿتتپاعچههًؼپیچیضگیضػیاصیياكیاػد
بـتهصعهماهًگیبایکضیگغکاعکًًض.ایىلِؼاتلِؼاتػیاصیصاعصکهبایضكىصهی

پاعچۀ يىع هییتىلیضبه ولیتغییغ کلیپظیغيض ُىع آوهمۀؿیـتنبه ُغحُبكها
صهض.يامصومؿاستاعبیغويیلىمعايلاوهیكکلاؿت.صعهفذۀبؼضاولكماتیک

جىلهۀؿًتیاؿت.هتًاظغاجؼاءبغگغفتهاػهاُغحایىلِؼاتصع
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گلابااؿتفاصهاػچلهتىاوهیصعهىعتلؼوم.ايضپیچیضهكضهپیچچلهُالۀتاعهاصوع
کغص تًظین عا آووکلقتاعها اػ همضاعی عا صاصها کاع سىعص به صع صؿتگاه. هیايۀ

صؿت يوبهی1کن كىيضوعص ؿىاعيضهاهیلکهیلکه آو هیل.عوی هاهیلکتؼضاص
تاعهاعاباباكضویوعص1لىمؿاصهواگغؿت@بغایهخالوتاعهابـتهبهتؼضاصوعصها

هایوعصجلىییهیلکتاعکهكماعۀفغصصاعيضبههیل911بلًاؿین9111تا9هایكماعه
وهلهی وعصهیلکكاوػوداؿتبههیلکهكماعهعتا911كىيضو ػمبیهتولها

هغبىٍبهسىصفعا(چلمه)ؿىعاسیکىچکهیلکهغهیلگغصيض.هی تاع که صاعص
هی صاعص.يگه وهلاؿتهغ یکپاتشتی)پضال( به .وعص لىمؿاصۀ ولتیوعصی1صع

تاعهای بفلاعین عا تاعهایآیًض@بالهیفغصپاتشتیاول هن پاتشتیصوم بالػود عا
عایکباعاػػیغتاعهایفغصوباعوعكتۀپىصتىايضهاکىهیيـادبضیىتغتیبآوعص.هی

بگیغصکههیاوايجامبایضصعبشلیاػتاع.پىصگظاعیاػػیغتاعهایػودبگظعايضصیگغ
يـاجی پاعچۀ و کهكضهصفتیى دالتی صع عا فٌا ایى صاعص. اػلغاع اهلهفهنتاعها

پىصگظاعیيـادياهًض.هی<صهًه?ايضگغفته ولهیپؾاػ صهًۀکاعکًضتاپاتشتیعا
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باصفتیىهیکاعبـتهكىص.ؿپؾ جىصصاعصکهوایظغیفکىبض)صاسلصفتیىكايهعا
هاصيضايهیکاػایىهغًغبۀصفتیى۫با.یقبغابغباتؼضاصکلتاعهاؿتهاتؼضاصصيضايه

ػیغِكىص.هیآهاصه<عد?یىتغتیبیکضب(.کًضهییکيمِهاػپىصعالیتاعهاپغؽ
كىصوياهیضههی<ِهتیض?پیچ(لِؼۀصیگغیوجىصصاعصکهاػپاعچه)لبلاػيـادصؿت
گیغه هایقبا هیپاعچهؿغصو حابتيگه ولتیعا بايـادعدکاهلكىصچًضصاعص.

.باایىکاع۫ضًکپیچتىپیهیعاصوعپاعچهکاععاوکغصهكلتغهؼعااؿتفاصهاػپضالهتیض۫
اؿتفاصهباباعصیگغالبتهبایض@كىصجابغایصهًۀجضیضباػهیوعوصػمبهیپاعچهؿغ
ػملیاتاؿاؿیو7كاهليـاجیباایىدـابتًظینکغص.کلقتاعهاعاگلاچلهاػ

.aػيیصهی،پىصگظاعی،صفتیىبالیکاعهایتکمیلیاؿت:صهًه

چىبیکفمَهاکىؿابماً آوؿاصهتکه صوع به عا پىص يز که بىص
يمیهی ايجام عادتی به لِؼه ایى دغکت عاپیچیضيض. آو بایض و كض
هیاػآعامآعام وًغصهًه ایى ؿػالوهگظعايضيض. کاهق غػت۫بغ

هیهذضوصیت وجىص به بغایػغىپاعچه عا افؼایقآوعصهایی با ػیغا
پىصتىايـتيمیصؿتکاع۫ػغِى بغؿايضعا صهًه ؿىی آو ایى.به
یک.ایىلِؼهكضدل71;9صعصهۀb<هاکىیپغتابی?ابضاعباهؼٌل
هاؿىعهباصاهیچىبیهذفظۀ که بىص كکل هیای بغ صع وگغفتعا
.آهضهیبیغووکهپىصاػلیآوصاكتافصعلـمتکًاعیایچلمه

                                                             
a  Shedding & Picking & Battening 
b  Flying shuttle 
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 ؿغ هیهاکىیپغتابیصو فلؼ اػ عا چکقهشوىهیکه با و يام<هٌغاب?ؿاستًض
گغصصتـهیلفغؿتاصيض.بغایآيکهدغکتهاکىهیًهبهؿغصیگغؿغصهصاكتاػیک
عوعوک صعصو تؼبیه بىصآو كضه . همچًیى يام به کفی?یکؿِخچىبی پاییىبه<

اؿتفاصهاػهاکىی.بشىعصغؿعویآوهایقهاکىبهکمکعوعوکتاكضاًافهصفتیى
.کمککغصپاعچهػغىبهافؼایقؿغػتػالوهبغافؼایقپغتابی

عرصاص.جىلهۀصاعایی(صؿتگاهیكبیه)چیىتغیىاهالداتصعلىمُغحػههنیکیا
صهوعصهایالگىهغیکاػصهوالگىصهتمـینكضيض.صهًهصعایىلىموعصهابهصوصؿتۀ

کغصپىصگظاعیصعهاتؼییىهیاػتاعهاهتولبىصيضويـادبااؿتفاصهاػآوتؼضاصیبه
ويگاعغصصتايمقايجامكىصوکضامهاکىیعيگیاػکضامتاعهاعصگپاعچهکضامبشق

ايجام<ؿاػوكؼغ?هایاػُغیكعؿىؿابمًاکًتغلوعصهاكکلبگیغص.يهاییُبكالگى
چیىبىصکهایىؿیـتنتغییغکغصوبهپاتشتیگغفت.بغایيشـتیىباعصعلىمُغحهی

افصعآهض.لىمصؿتیبهكکلوكمایلاهغوػیىوتبضیلكض

بههىعتهىاػیوصعفىاهليـاجیاؿتلبلاػكغوعصعلىمصؿتیلػم عا تاعها
آهاصۀصؿتگاهوهًظنصوعچلهپیچیض ياهیضه<کلیچله?.ایىػملیاتکهکغصکاععا

ػهاوهی فغایًض كىص هغ تکمیل با و اؿت بگیُالۀبغی ايجام يى اػ بایض غص.پاعچه
کقهاكیىچلهؿاستبا1=;9صعؿاليـاجیکغصوهابغایهاكیًیؼهيشـتیىلضم

تًهاکاعیکهصاص.نتذىیلهیكضهعاباتغاکنهلشتاعکلیُالۀبغصاكتهكضکهیک
هابىص.هیلکعویلىموگظعايضوؿغتاعهااػچلمۀهیلُالهایىهايضيوببالیهی

اهالداتبؼضی پاعچهُالهصع يیغویهکايیکیچلهُالۀپیچو دغکتبههاكیىبا
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تاعهاصع و آهضيض پاعچه سىعص به هکايیؼه ُىع عفتًض@به صفتیىپىصگولی و ػيیظاعی
باکمافی الـابك ايجام .گغفتهیصؿت بلک?11>9صهۀ بغولىم اعتمای< ًمى
هایسىصکاعُاله كضهاكیًیؼههٌغاببه صع.هجهؼ ایىلىم ؿىیصع به)کفیصو

صهًه وجىص(هىاػات هجغا یکجؼبهػیغوصاكتصو هجغا هغ بىص.فًغ كضه تؼبیه
ايغژیآوعاتاکغصتبضیلهیدغکتصوعايیعابهدغکتسِیفًغ۫جؼبههایصيضهچغر

 طسیغه فًغها كىصصع بههغ. باػو یک با وجؼبه بىص هتول هٌغاب کاعوعیک
باگغفتوهاکىصاسلهجغایاوللغاعهی:اصاعهکًضباپضالایىؿیـتنعاتىايـتهی

صعآوؿىیصفتیىصعاعیپؾاػپىصگظكضتابهصاسلصهًهپغتابهیهٌغابهکايیکی
هجغایصوملغاعبگیغص.

 صهۀ اواؿَ بؼضی 71>9لضم <ایویبغهصفتیى?استغاعبا كض. ابضاعایىبغصاكته
اعتمای هغهىو پیغو?اؿاؿًا باصاهکو هکايیـن پیلغفت< احغ هایفلؼکاعیبىص.صع
پیغوصعاحغچغسقهیلۀکهبیًیض.واًخاؿتهیػیغكکلُغحایىهکايیـنعاصع

سِیدغکتباصاهک۫ ایىاؿتکه يکته اها صاكت@ بغگلتیسىاهض يیغویعفتو
باصاهککلۀدغکتعفتػیغفلاعپیغوصعواعصهبه

بیلتغسىاهضبىصودغکتبغگلتکهصعلـمت
بهؿغػتكىصتًقباصاهکداصثهیتهتايیوبی

ػيیتیىصفکاهاًلبغای.ایًچًیىيىؿايیصهضعرهی
 و اؿت هیهًاؿب سىبی به پیغو تىايضهیلۀ

باػو كىص.جایگؼیى ايـاو لىمکاعوعهایی
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پاتشتیصهًهيشـتبههکايیکی هیوؿیلۀ ايجام جؼبهيضصاصصهیعا پضاِل فًغؿپؾبا
هی يضکغصپىصگظاعی ولتی اػبايـاد. کاعپاتشتیاؿتفاصه صفتیىبـتهیصهًۀ

هیيـادكض.ؿپؾبهعديؼصیکهیسىصسىصبه بههااصاهکیبفلغصتاپضالویبغهعا
يـادآسغصؿت.صهًضايجامعاػيیوصفتیىجلىکًًضعاػمبوكايهچغسقصعبیایًض
.كىيضجمغپیچپاعچهُالهعویهكضتمامهایفلغصتاعدپضالهتیضعاهی

بذجایىساتمۀصع با اؿت صابی?لػم  كىینa<لىم هىعتآكًا اهِالح )ایى
 بچه<Draw-boy?تغییغیافتۀ كغلی ػًىاو که لىموعصؿتاؿت هایهای
استغاعكضوبهُىعهذضوصهىعصاؿتفاصهلغاع87>9صعؿالصابیبىص(.ؿاػوكؼغصاع

اها آوگغفت@ صعکاعبغص ػماًل
 یافت.1:>9صهۀ گـتغف

لىم وعصهای يیغویباصابی
هی کاع به صیگغضافتبشاع و

پاتشتی فلغصو به هايیاػی
ایىؿاػهاهاكیى.يیـت بغای
هیلهکايیـن?اػکاع

هی<باصاهک کغصيضکهاؿتفاصه
 لـمت صؿتگاهفىلايیصع

 كضهیيوب هغ پیغو. هیلۀ

                                                             
a  Dobby loom 
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ػهاو ساهیُبك )بًضی ياكیکه
وعص(ؿتهايذىۀچیًقباصاهکاػ

کغصجاهیجابههغبىٍبهسىصفعا
 .گلىصهیعوبهپاییىعاکاعۀصهًو

آ هشتلفهاوبذجسغیى ايىاع به
پاعچپىصگظاعی صاعص.ه استوام

هالدظه عا تفاوت ایى توىیغ صع
صعکًیض.هی ؿاصه پىصگظاعی

کاعبغصپاعچه هتمال همچىو هایی
صاعص. هىعب هىجبپىصگظاعی
هذىعگغصصهی صع پاعچه کلـايی

یابض افؼایق ايضکی )هخلافمی
پیغاهً ياهغغىبپاعچۀ (.ی

باػج جًاغی كىصهیپىصگظاعی
پاعچه لِغفکلـاوعاؿتایصع
( جیى(.كىص پىصگظاعی صبیتصع

پىص و لِغتاع عا همضیگغ کمتغ
شتیهی ل  صلیل همیى به و وکًًض

كىصیهبیلتغپاعچهصعسلق
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افؼایقهیاُلؾ) پاعچه پىصگظاعیدویغیاؿتذکام صع )ک(@ یابض کمکیـه(@ به
.همۀ(قهِچیض)تىعوايضاستبیىپىصهافاهلهتىاوهییصوبلهاتاعصاصوبهوسنپیچ

بغفػغًی و صاعيض فمَتاعوپىص ايىاع اؿت.ایى هتمال کمابیقكبیه صعكاو اها
ایفاهیهاییبیىپىصهاچیضههیعكتهفاؿتىيی كلىاعکت)کًًضكىيضکهيمقسابعا
)دىله(.كىيضهیهالیچیسابعكتۀپىصگظاعیهشملیيىکصع(.فاؿتىيی

 هایبافًضگیهاكیىهِالؼۀپیقاػ صهیض کًینتفاوتاجاػه هغوع بافتعا و .پاعچه
لابلیتلیچی همچًیىصاعصسىعیپاعچه )و تاعها ػیغا @

ايضوجاافتاصهفپیکغپىصها(هغکضامبهُىعجضاگايهصع
.هايًضؿغجایلاوهیهاعدالیکقكىصبيزعداگغیک

هی عو ایى اػ يـاجیتىاو وهذوىلت کغص سیاُی عا
لابلیتفالضبافتپاعچۀسامتىجیهػملیصاعص.اهاتىلیض
اؿتسىعیلیچی با یکػیغا ػوص<عاه?بغیضو یا صیغ
كىيضوکلؿاستاعاػباػهیکهبهآوگیغيضییهاعاهبالی
بایضکغصسیاُیتىاوبافتعاکهيمیاػآيجاپاكض.هنهی

اػایىعو.كىصيهاییتىلیضهكکلهذوىلاػهماوابتضاب
پیچیضه بافًضگی پیلغفتتغ اؿتفًیو به.افصكىاعتغ

وچًضیى:9صعؿضهبافًضگیصؿتگاهيشـتیىهمیىصلیل
صلیلياکام1به.ایىاستغاعبضاعكضاجىلههپؾاػلغو
يزکاعکًضتغیىيىعًشینباتىايـتفمَهیاولًهايض:
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 يتیجهو افهذوىلصع
بىص ػهشت حايیاً.بـیاع

اهلکه بیکاعلیؼابت بین اػ
بهدکنعػایاكضو

افؿىػايضو صهۀصاص. صع
)که1:;9 هاكیى بهایى
يامa<لی?افهشتغعاؿن

وبافتبغایگغفت( كال
ادیاكضوایپًبهعوؿغی
 هالالبتغاکن كاسه>اػ

 به ایًچ اعتما11صع كاسه
.یافت هیصع عا لیاعتمایافته یکاػبیًیض.توىیغ عاؿت۫چپهایپضالهغ چغرو
بهعاهذىع صوع گیغهضايًچغسهیؿمتیکيین ایىکاع با كکلهایچىبی. به که

صؿت bايضكـت بال هییا پاییى پضال ػمبعويض. بغای هن کغ-وؿِی صوجلى
بافتفمَبایضببیًینيیاػیيیـت.صؿتگاهلِؼاتكغحکلصعایًجابه.هاؿتلالب
.كىصهیتىلیضچگىيه

                                                             
a  Lea Frame 
b  Sinkers 
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تاعيىک(9)صؿتگاه:یکاعؿیکل
لالب عوی )هی لغاعها (1گیغص.

هاكـتی فغوصلالبهیاو ها
هاصعایىلالبگیغی.جایآیًضهی

 اؿتهغدله ياسىکهُىعی
دلمهوكىصصعگیغهیكـتیبايز

هی كکل )صهضعا لالب7. ها(
هی ایىػمب باػجدغکتعويض@

دلمهكىصهی کلقها تذتتأحیغ
 كیکًىاست يز و بهىيض اًافی

ي بافت )سىعص با8غوص. بافًضه )
تشتۀ لالبحابت۫فلاع عا حابتها

هاعاكـتیتایىداليشىعيضوتغییغكکليضهًض@صعتکاوهاصاعصتادلمهيگههی
صعایىهاآوعص.اػآيجاکهلالبهیصهاعافغو(بافًضهباعصیگغكـتی9بغص.)بالهی
باعايضػمبکلیضههغدله ياسىایى جای هیهابه صعگیغ كـتی بضیىهفول كىص.

وبهکًضپغؽهیعاهایجضیضعافلاعصهضبافتلبلیتغتیبكـتیبهجایآيکهدلمه
كىصواػلیعاهلبلیعصهیکهحابتاؿت.باایىدغکتؿغلالبعايضتپاییىهیؿم

یًضوآهاجلىهی(لالب:گیغص.)گغهتکسفتیكکلهیبیىدلمۀجضیضولضینیک
.گغصيضبغهی(9بهدالت)
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ؼتیلغوصیغتغاػجىلهۀؿًتیابضاعكضصعصوعاوايمالبهًصاعبافًضگیچًضهغچًض
تغوؿتل(بهوعصيۀصهی)باالهامگغفتىاػؿیـتنيزيشـتؿغػتايکلافیافت.به

گغصیض. اًافه آو اعتمای لًگصوبل?با و چغر هکايیـن که< آهض پضیض اهکاو ایى
وهالالب.همچًیىايجامصاصآؿیابآبیبايیغویهاعاهاوكـتیيىؿاوسِیلالب

هاییضبافتلتىكاوبالعفتووکیفیتكضيضهابهجایچىبباآهىؿاستهكـتی
بغ1>;9بافصعاواسغصهۀيشـتیىهاكیىتىعیباایىتغییغاتتغهمکىگغصیض.ظغیف
اجاعۀتىعیؿاستهكض.لیاؿاؽ بافلیمتگؼافیصاكتو یبًگلکؿیـتنآوصع

كکـت.هیعاکقکمغػدمت

صگغگىيیههن بافًضگیتغیى عكتۀ
هاكی دلمىیابضاع ابتضایى صع باف

 باع91>9صهۀ بغایيشـتیى که بىص
تکهببافضوپىفعایکتىايـتؿاق

 صع بضهض. اعتماتوىیغتذىیل يىع
بیًیضکهبهچهاعبغياهۀیافتۀآوعاهی

پاكًه و لىػکبافتپایه بافیبافیو
جىعاب اؿتو صوعبافیهجهؼ عاو

هن هیؿغ صعػ بضوو کاعوع)بافضو
بافتتىايـتهی صيضۀيىع با عا

کًض تًظین هاكیى .(کىچکجلىی
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ایًجاهکايیـن بافًضگیصع لیکمابیقكبیهصؿتگاه ایىاؿت@ با داهل?تفاوتکه
و<هالالب دالتتشتصعآهضه اػ اؿت. تبضیلكضه ؿیلًضع 1ایًکهصومتفاوتبه
دغکاتتکمیلیهىاػیعصیف تىايًضدلمهكاوهیلالببا و بهعوفگغهها عا هایها
یکهذوىلگفتهاؿتاهاهغدلۀپیق:تغیکىکبؼيًض.هکايیـنکلیهماوهتًىع

 پىكايض.هسىبیپاعاهیبتکهاؿتکهویککلـاودجمیيیـت@هاففذۀه

پاعچه-يز-پًبه:کهؿهعصهصاعصعوینهیؿاػی()آهاصههًایغتکمیلیبهؿغاؽاکًىو
ابتضابًضهایػضلصؿتیبىص.ؿاػیپًبۀسامػمضتًاتآهاصهػملیا91;9ۀصهتاوبافت.

افکاهقیابضوگظاكتًضتافلغصگیوآوعایکهفتهبهدالسىصهیکغصيضباػهیعا
ىبتهذیَسىبگیغيض. باهاپًبهa<كکًیػضل?صعهغدلۀؿپؾفیبغهابهصهاوُع عا

هیهایهیزصؿتیًغباتچىب هن اػ صاع صؿتگلىصيض تغکهو با عا کاعكاو ػيیآسغ
صوهیىهغدلهتکمیلهی ايجامb<دالجی?کغصيض. کماووػه بهُىعؿًتیبا که بىص

باػجهیهی اعتؼاكاتػه فیبغهایصعهنگغفت. همچًیىدالجیكض كىيض@ باػ پیچ
ياسالویكضباػجهی وگغصوساکبالیمايضۀ گغصصجضاها هغدلۀ دیىc<ػيیكايه?.

کلیضهیهشوىمههمضاعیاػساهۀصكکیعابابغؽعیـًضوكضهیکاعيهاییايجام
تالفبغایهکايیؼهکغصوهغادلفىقكضتگغفت.91;9صهۀاػ.تاالیافهىاػیكىيض

ؿىػیغا یک پًبههايىفاکتىعهااػ کغصی ػظیمیعكض دجن به و بىصيض پًبۀاػه

                                                             
a  Bale-breaking 
b  Carding 
c  Combing 
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صیگغكضهدالجی ؿىی اػ صاكتًض. كايهادتیاد سىبی به يبىص لاصع وجًی کًض ػيی
 .هكىصصاصعیـًضهتذىیلػصهپًبهكايهتاهاییافتاصيضبهفکغابضاععوفؿاػاولِؼه

صعصؿتگاهچغکیبهـاػیهابغصاكتهبىصيض.صیضینکهيشـتیىلضمعاصعایىعاههًضی
ايگلیـی ايجاهیض. جیى ابضاع به ػضلآهغیکا هاكیى اؿاؽچغکی بغ هن عاها كکى

هیزغلِک.ؿاستًض صاعهای هاكیى ایى 111ػضل عا پًبه جضالیلیهکیلىگغهی ه
آلتهاكیى71>9صهۀکغص.هیعكتهعكتهفیبغهاعاصاعهایبغؽؿپؾغلِک@کغصهی

ػضلصهًضه كکىبه
كض بؼعگیکهفى:اًافه

تًضباص ایجاص با عا فیبغها
کايالهىاهوًىػی اػصع
هی بههن يظغ گلىص.

بشق۫ ایى کلاهمیت
 يامa<صهًضه?هاكیى
.صاصهیصؿتتذىیلوپًبۀیکآهیشتهیهنصعسىبیبهعاهایػضلصهًضهگغفت.

چغکی۫ هکايیـن عا دالجی هنهغدلۀ کغص. هاكیىدالجیصگغگىو عصیفچًضصع
كضيض.تغهیتغوظغیفهایلاوبهيىبتکىتاهکهصيضايهصاعيوبكضهبىصغلِکبغؽ
عویآسغیىوفیبغهابضیىتغتیبکلیضوبیغووهیعااػلیبغؽلبلیپًبههغغلِک

                                                             
a  Blower 



:; 
 

بغؽتظغیف بهتغیى مغیبًا
هیلدا صع آهضيضتهىاػی
بؼ) به ایًجا عكتهاػ هغ ض

هی يام لیفه .(صگیغفیبغ
عصیفؿپؾ وعصيۀچًض
الیافویکلیف۫صيضايهبی

جلىییايضکیوعصيۀفلاعوؿغػتکغصيض.تبضیلهی(يتابیضه)كضهدالجیبهفتیلۀعا
اػ باػجهیبیلتغ هکايیـن ایى بىص. لیفهغلِکػمبی هیكض کاع ػیغ عفتایکه

بضیىتغتیبهغدلۀهىاػاتالیافهمجىاعفبایـتض.بههافگغصصوکلیضهكىصو
وهذوىليهاییصعؿیلًضعهایعؿیضػيیبههىعتتىأهاوبهپایاوهیدالجیوكايه

بغایهیبًضیبـتههشوىم هغغىبتىلیضكض. يز باکلقهغدلۀ عا وعصيهصهی
كض.هیياهیضهػيیكايهباعصومکغصيضکههیاجغاهباعصو

هکايیـنهاكیى81>9يامصاكت.صعصهۀa<یپیچفتیله?الیافؿاػیآهاصهآسغهغدلۀ
هیهایپغوايهبغُبكؿیـتن پیچکاهالًفتیله و بىص عكته1تىايـتجًیتکاهلیافته

دالجی هیفتیلۀ اػمال کلقکمتغی ایًجا صع البته بتابايض. عا پغوايهكضه و هاكض
لِغبغابغبهُىعهیايگیىافًشاهتکه)چغسیضيض.فتیلهتغهیتغبىصيضوهالینبؼعگ

 تابهصؿتعیـًضگاوبغؿض.كضهیعویهاؿىعهلغلغه(بىصبیکیکسىصکاع

                                                             
a  Roving 
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آهاصهعصهاییکیصیگغاػهاكیى بغایکهصعوالغصاكتيام<كیِاو?ؿاػیالیافۀ
ایىتفاوتکهاؿتچغکیاػبغگغفتههکايیـنكیِاوهن.بىصًایؼاتباػیافت با @

فلاعبیلتغیوصاعصتغیسلىایههیشچهکهًههًـىجاتوكکافتىبغایگــتى
ایىهى.گفتًضهیa<كیِاوپغػ?داهلهصومصؿتالیافهابه.ايگلیـیآوعصهیواعص
بالتبغ.امياهیضه<ساف?آوکىعصیاؿنعاهِابكوًایؼاتی(ؿاییضه)پغػهایجًؾ
یتىلیضيىػالیافبغایایىيهكیِاو.سىاهضبىص<کىساف?هنهغبىُههاكیىاؿن

.يضكضاؿتفاصههیb<پاعچۀپلمکی?صومبهيامجًؾصؿت

آهاصه یا تاع ایًکه به يىعپاعچهپىصؿاػیيزبـته بغایچه يىعبافتیایباكضیا چه
كىص هیاؿتفاصه فغق هـتض.کًايضکی پاعچه فمغات ؿتىو دکن صع بایضتاعها و ًض

صععااییاچًضيزپًبه1بـتهبهًشاهتپاعچۀهىعصيظغصلیلهذکنباكًض.بههمیى
cهغدلۀصولتابی صعهنهیؿیـتنپغوايهبا بشىاهًضتاع اػهماوابتضا عاتًیضيض)اگغ

يز بغیـًض ًشین صعسیلی يمییکضؿت سیؾپًبهيزصولتابیبغایآیض(. عا ای
هی.کغصيضهی هتىعم عُىبت صع پًبه الیاف و كىيض اػپؾكاوتًیضگیصعهنيتیجتًا

ايمباى۫وسلکكضو تًگاتًگ آیهیتغیبهصؿتوتاعهـتذکنگغصصهیتغ عتاض.
پؾاػسلکكضوكضهیصولتاب عا اػ اؿتفاصه ؿغػتتذتفلاعياهنهایوعصيهبا
آسغصؿتیابض.بهاؿتذکامهىعصيیاػصؿتوصكىصهًضتابهاهِالحکمپکتلغاعهی

                                                             
a  Devil dust 
b  Shoddy 
c  Doubling 
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یقيزصعفغایًضپىكايضيضتااػؿاافعاباآعصهیکغصيض)عویۀبیغويیآهاعػيیهیتاععا
هاؿىعهتىؿَتاعداهله.)يـاجیبکاهض تىؿَپیچلغلغههیصؿتگاه هاكیىكضیا

بىصوفمَبهایىتغ.صعهىعصپىصکاعؿاصهعفتهیبهسىعصلىمتىپیكضهوaپیچچله
صؿتگاهاػهاؿىعۀاهلیبهلغلغۀهاکىايتمالیابض.ایىکاعتىؿَيزضکهكسالهههی

بافت ض.كیچايجامهیهاکىپ هىعص يزکمپکتتىلیضصع بایضگفتصعکلهمگیبا ها
.کغصيضلتابیهیکت(يزعاچًضهایًشین)كالوژابغایبافتوكضيضهی

كیمیاییآهاصه و )پغصاست( فیؼیکی هغدلۀ صو كاهل پاعچه اؿت.)تغُیب(ؿاػی
پًبهپغصاستپاعچه يىعایهای به بًا فغق کًضهیكاو کتابو هتى ايگلؾصع سىص

عػیوعيگكاهلؿههغدلۀؿفیضگغیتغُیباها.كغحصاصهاؿتهفولعاآوفغایًض
آووتخبیت هتمالتىًیخهیاؿتکه صعهىعص عا آهاصهصهن.ها ؿاػیيشـتیىهغدلۀ

كـتى بىصهتمال آهاعػصاییآهاعها bکه آبصاكتويام اؿیضؿیتغیکصع هذلىل با
هی آبجىفايجام عا ؿپؾپاعچه ؿفیضگغیكض. بغای و cکلی هی کغصيض.آهاصه

الیافصعسلًضگیساهیكىصاؿتوباػجهیهغدلۀاسیغبغایػصوصوواکؾپًبه
بهيامایهذىُههذلههغكض:هیايجامسىعكیضيىعباایىکاعؿابماًصاكتهباكًض.

تاکغصيضپهىهیآفتابػیغآيجاعاسیؾیهاپاعچهکهصاكت<ؿفیضگغیگىص?
هیپىکلغیتکلـینبهػًىاوگغصاؿتفاصۀهًؼتیاػ1>;9صعصهۀ.هاتجؼیهكىيضواکؾ

                                                             
a  Beaming frame 
b  Desizing 
c  Bleaching 
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ایىیافتؿفیضگغیعواد آبگغص. ايذاللصع ایجاصبا (Cl-Oیىوهًفیکلغیى)و
ػهاولػموضكهیهىجباکـیضاؿیىوواکؾپًبه چًضهفتهبهؿفیضگغیاػبغایعا

 عویهتمال .چًايچهبىصکلیتمامپؾاػآبکاعهتمال.صاصهیچًضؿاػتکاهق
چاپايجام چیتهی گغفتهی کاع عا چًايچهیضياهپاعچه چاپبؼضوعيگغػیيض.

ایىهغدلههنتذتتأحیغپیلغفتػلنكیمیاعتما.گغفتيامهیپاعچهچلىاعكضهی
عػیجاافتاصهبىص.بغایهخالصععيگاؿتفاصهاػيمکفلؼاتیافت.اوایللغويىػصهن

تىلیض <ایتغکیهؿغر?کغصيضکهبههیبااؿتفاصهاػاکـیضآهىوللغعيگلغهؼیعا
و صاكت ػخمايپیلتغكهغت اهپغاُىعی گیاهاو اػ هیهًذوغًا اؿتشغاد كض.ی

هاییهنتالفهایتیغهگـتغفیافت.همچًیىاؿتفاصهاػؿىلفیضهابغایتىلیضعيگ
ػغال كضبغایاؿتشغادعيگاػ ؿًگايجام صع که تغلی91>9صهۀ يلـت. حمغ به

عيگ كیمیایی با صعتغلیعػی كض. هًؼتچاپتکمیل هکايیکی چاپ11>9صهۀ
عوف و گغصیض باب ـصؿتیهایغلِکی کغص.ػيیباؿمهپغؿی هًـىر همچًیىعا

كًاؿاییكضوبهُىعگـتغصه(FeSO8ؿىلفاتآهى)ػادؿبؼیاکًًضۀتأحیغاتتخبیت
 پاعچه چاپ ایىصع تأحیغ گغفت. لغاع اؿتفاصه وپیلغفتلبیلهىعص كیمیایی های

ىلیضپاعچۀچیتوهمضاعت91;9كىص:ؿالبهعوكًیصعاعلامػیغيمایاوهیهکايیکی
91به81>9هتغیبىص@ایىعلنصعؿال;1هؼاعتىپی91كایغبغابغباعليکچلىاعص

عؿیض.هیلیىوتىپی

هاكیى به عاجغ كاهبذج هًفغص همیىهای هیپًبه تمام هیأتجا بایض اکًىو كىص.
بغؿض. ؿغايجام به کاع تا کًین هِالؼه عا فاکتىعی ؿیـتن و هیأتبغآهضهاكیًی و
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هماو اوًل بىص. هىاػی تغییغات عكته چًض هذوىل هیىلهاكیًی هىعص صع که ُىع
وظیفهعاكضيضوچًضهىجىصاصغامهایصیضینهاكیى)داهلاصغامجًیوتغوؿتل(

 ايجام همؼهاو ُىع هتًاؿببه ایًکه صوم هاكیىصاصيض. تغلیػملکغص ابؼاصكاوبا ها
كضبؼعگ ظغفیتتىلیضتغ افؼایقیافتو ایًکهكاو ؿىم ابضاعهاكیى. هاییبغایبا
هکايیکیتىالیيىػیلجغمکاعتکهغادلتکايجام پًبهصع يزو تىلیض .آهضپضیض

افبضیلچهاعمایًکههىتىعبشاعُیچًضصههاػساهیاولیهصعآهضوبايیغوهذغکۀبی
ػیغو کليظامهًؼتیعا

 کغص. هىعصآسعو عاغیى
هیصلیك بغعؿی کًین:تغ
بشقصیگفلاولً اػ اع

 تفکیکدغکتهىلض
ایى.گغصیض تغتیب بضیى

چًض اهکاوفغاهنكضکه
غىل کًاعصیگ صع پیکغ

بهبشقهىلض بافلاعفغاواواػعاهکايالهىا دغکتهنلغاعبگیغيضويیغویبشاععا
صیگ توىیغایتغکیبیبغؿايًض. صع بًگلکیيیغوتىلیضؿیـتنبغابغ911بیًیضهیکه

هتًاؿبباوًؼیتًضتىايـتهیآواجؼایبااؿتماللبشقهىلضدغکت۫حايیاًص.کغهی
پیـتىوصاكتػیاصیهغهىتىعتؼضاص.تغیصاكتهباكًضبهتغوهًِمیگیغیجاییغوهاي

هیل هىتىعهایچًضپیـتىيیهیل .لًگهتولبىصيضکههمگیبه اػ صاعلًگاؿتفاصه
صؿتیابض.هًؼتپاعچهباػجكضدغکتصوعايیهتىاػوگغصصوبهظغافتهىعصيیاػ
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فاکتىعی )ؿاستاع صوعاو ایى صع Lها کل بىص. كکل ؿالىؿیـتن( صع هىتىعسايه
هیکىچک بؼعؿاػهايضهی ؿالى و استوامصاكت.گكض جًؾاهلی تىلیض به
كفتهجمىػه اػ ای ؿمف صع که هىاػی اػهیيوبهای عا صوعايی يیغوی كضيض
آوهیهىتىعسايه و پشقهیگغفتًض اهلی ؿالى ؿغتاؿغ هغکغصيض.صع هذىع دىل

كفتبالیؿغهغهاكیىیکلغلغۀلفلیویکلغلغۀهغػگغصوجىصصاكت.تـمۀ
یکیاػایىصولغلغهوهلاػبالبهیىعویچغرهذىعهاكیىگیغبىصاػپایکهگغصاو
لغاعهیكضهی ولتیتـمهعویلغلغۀهغػگغص )بغایگغفتهاكیىاػکاعهی@ ایـتاص

هخالبههًگامػىىکغصوكیفتکاعییافغجۀغظاسىعی(وولتیعویلغلغۀلفلی
اػػيجیغهایؿگکافتاص.صعابتضگغفتهاكیىبهکاعهیلغاعهی تـمۀگغصاوعا صاعا

هاییاػتـمهکنکناهاآوعصيض@ؿاستًضوؿِخساعجیلغلغۀلفلیعاهٌغؽصعهیهی
بابكض. چغم بؼضها جًؾکًفو توىیغ عاهغکؼیکػیغصع يـاجی فتیلۀ تىلیض

ػُغیكاپیچيهتًهاوفتیلهػووعصيههایدالجیوکًیضهاكیىًیض.هالدظههیبیهی
یتکلصعیکهاكفت

 ايضكضهاصغاموادض
سىصكاوبلکه بیى

 پیىيضهایصاعای
ایى.ايضکاعگايی

 پیىيضهنهجمىػۀ
و بشاع هىتىع )كاهل

یايتماليیغوهاكفت
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كىصکهوجههمیؼۀؿیـتنفاکتىعیياهیضههی<هیأتهاكیًی?هایيهایی(وهاكیى
بغسیاػکهپًبهبهوجىصآوعصكاهسضهۀهیاوساهیعاصعبًضیصؿتهایىؿیـتناؿت.
 .بهكغحػیغاؿتآوكغلیتغیىػًاویىههن

Mixer گیغباصؿتگاهلیههایهمـاوهشلىٍکغصوػضلكکافتىوكکافػضل
Blower هاكیىصهًضههاصعياسالویوتشلیۀتغظیۀپًبههـئىلػوپًبه
Carderهاكیىدالجیهاصعياسالویتغظیۀپًبهوتشلیۀهـئىلدالد
Drawer صعهاكیىدالجیفتیلۀيتابیضههـئىلتىلیضچیوعصيه
Coverer هاعویۀچىبِیوعصيهکاعیکاعیوهافؿمباصه پغصاػوعصيه

Rover بغایعیـًضگیتابیضهوآهاصهتىلیضفتیلۀچیفتیله
Spinner کاعوعاهلیهیىلعیـًضه
Spinster صستغيىجىاوبهػًىاوکاعوعهیىل)يوفدمىق(صستغعیؾ
Piecer (هیىل)صعهایگـیشتهگغهػصويزػووهله

Sidepiecer جًی()صعهایگـیشتهپیىؿتىفتیلههنبهػيکوهله
Doffer هایپغكضهاػعویهیىلبغصاكتىهاؿىعهکىپیاصه
Creeler هایسالیعویهیىلؿىاعکغصوهاؿىعهؿبضصاع

Bobbinturner هاوهاؿىعههاصوکتًظینعابِۀچیصوک
Winder ايتماليزعیـیضهاػعویکالفپیچهاؿىعه?Hasp>هابهعویهاؿىعه
Doubler کاعوعهاكیىصولتابیصولتاب
Beamer چلهُالۀتاعهاعویپیچیضوپیچچله
Warper يوبکغصوتىپیچلهعویلىمگظاعچله
Picker پغتابیهاکىیپیچیوآهاصهکغصويزهاکىچی

Weaver کاعوعاهلیلىميـاد
Draw-boy ؿاػوكؼغ?هایکًتغلکغصووعصهایلىماػُغیكعیـماوکقعؿى>

Loomturner گلایچًضیىلىمباچلهتًظینهضاومکلقتاعهاپاچله
Cutter فاؿتىيیهایصاعایپىصگظاعیبغفسابصعپاعچهبغساب
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Threader يزهایهاكیىيـاجیوبافًضگیگظعايضوتاعهااػچلمهکن
Knitter بافًضگیکاعوعاهلیهاكیىبافًضه

Lacedrawer بافکاعوعهاكیىتىعیبافتىعی
Lacerunner هااػبافتۀيهاییجضاکغصوتىعیتىعپغصاػ
Outworker کغصافتىلیضهیکاعگغیکهبًابهؿفاعفهیلصعسايهصعاد
Halftimer گغفتًضکىصکاوکاعکهبایضاػهضعؿۀفاکتىعیگىاهیدٌىعهیکاعًمى

Walker هشتلفهاكیىیىؿیاعبیىچًضوعصؿتيشىصی
Cleanerاػکفهیلبایکبغؽظغیفهاآوعیسافجمغکىجمغساف
Backer هىاصساموکالیآهاصهصعهیلدملباعبغ
Minder هایؿالىاهلیعتكوفتكفًیهاكیىچیهاكیى

Engineer عتكوفتكفًیهىتىعبشاعهىتىعچی
Firebeater هـئىلتغظیۀکىعهصعبشقصیگفلاعکقطغال
Scourester بشقآهاعػصاییػوکاعگغكىپاعچه
Whitester بشقؿفیضگغیػوکاعگغؿفیضكى

Dexter عػیکاعگغهاهغعيگهباؽ
Tenter عػیکاعگغوعصؿتعيگصاعکالف

Foreman ؿاػهايضهیفًیکاعگغاوؿغکاعگغ
Overlooker يظاعتبغکاعسضههوجغیمهکغصوآياوياظغ

عا هاكیى یک اػ بیق فىق کاعوعاو اػ بـیاعی که اؿت ًغوعی يکته ایى طکغ
هاكیى7الی1هـئىلکنصؿتهایهیىلاتىهاتیکبغایهخالعیـًضهگغصايضيض.هی

یاعؿى کقبىصيض@ هنايجامهیوعوبوپشتوظایفعفتها صعتواویغ.يضصاصوپؼعا
عی فاکتىعی صو صع عا هاكیًی هیأت بؼض هیهفذۀ هلاهض يـاجی و کًیض.ـًضگی

ايکلافيـاجیكاسۀاػتغؿغیغبـیاعپیضاؿتکههیأتهاكیًیصعكاسۀعیـًضگی
بىص.اػآوصوتغػمببـیاع.كاسۀبافًضگیاؿتیافته
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یکهیلعیـًضگیؿیـتنفاکتىعیصع


صعیکهیليـاجیؿیـتنفاکتىعی
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تىلیضی فىقۀؿاهاياجًاؽ
صؿت هاصاعفاکتىعیسىصبه

صعاوایلتاػه)ضكفغوستههی
 که91>9صهۀ باػعگاياوبىص

بغػهضه عا وظیفه ایى بؼعگ
هکايی(گغفتًض صع کاع ایى .

صاعالتجاعه يام ايجامaبه
ؿاستماوهی یک که گغفت

 چًضُبمه يؼصیکیبؼعگ صع
بىص كهغ ػیغػهیىاؿکلۀ هاكیى. آلتآؿیابآبیبه ُبمۀ هاكیىهمکفو آلتبه
بـته لىبىصيضوؿااستوامصاكت.ُبماتفىلايیؿالىهابًضیوجغحمیلپغؽو

اجاعهفاکتىعی پغصاست با هیصاعاو ػغًهاجًاؽيمىيۀتىايـتًضبها آيجا صع عا كاو
ؿاستماوکًًض. صاكتکًاعیهای استوام کالها ايباع به توىیغ.هن فىقصع

سیاباوصاعالتجاعۀ ایغول(کًاع)bگیتگغیىپًبۀ سىصفهیعاعوص ػهاو صع که بیًیض
بؼضهاآؿاییکههایغىلصاعالتجاعهالبته.آهضبهكماعهیهًچـتغؿاستماوتغیىػظین

 صهۀ بؼعگیايضاستًض.ایىبًاافتتاحكضيض1:>9صع اػ اػايؼکاؿیایىهغاکؼعكضعا
 بىص.81>9تذىلتػمیكهًؼتبؼضاػصهۀ

                                                             
a  Warehouse 
b  Greengate 
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 اؿیک ری. هابقبام

 انگلستان در دربارۀ کتاب وضع طبقۀ کارگر

وضع طبقۀ ;گًزؼ که فـیؼؿیک ايگلل به هًگام يىىتى  به ػىىاؿی ػؿ عإـ هی
ـای ايزام ایى  ؿا های الفم ٍالصیت اه ومال مى ؿغن ػلیاو  اها .بىػ همال 42 :کارگر ب

به  aلىد رایهپًبۀ باؿهِى  ًٍؼت حـوتمًؼ های ػْى یکی اف عايىاػهبه ػًىاو  ػاىت:وظیفه 
ـکق التَاػ تیقهىه و فیـک بىػ که یلؼؿ ػاؿی ًٍؼتی یؼًی ػؿ  مـهایه تىاينت ػؿ ه

. ايگلل رىاو ػؿ اصإۀ بگؾاؿػؿا بًیاو  bِارمه و اوگلسىؼبۀ رؼیؼ فاکتىؿی  مىچستر
ـايه و عىػيیک کىته 1پایتیسمػاؿی ًٍؼتی اولیه ػلیه  های مـهایه ػهيت ايگاؿ  فک
ػؿ هیاو  1881اه واکًو يياو ػاػ و ؿاهی ؿا ػؿ پیو گـفت که اف اواعـ ػهۀ  عايىاػه

ـاو رىاو و هتـلی آلمايی باب ى های  ػوؿه هخل یکی ػیگـ اف هن هنؼه بىػ. او ؿوىًفک
های  که ػؿ آهىفه فلسفۀ هگلچپ هگلی ىؼ.  ه یؼًی کاؿل هاؿکل۫تـ کمی بقؿگ

 کمىویسمـلیى پایتغت پـوك غالب بىػ اف ایى فهاو به بؼؼ به يضى فقایًؼه به مىی ػالی ب
ـایو  ـایاو چپ که يمؼهای ارتماػی ها و ييـیاتی و ػؿ گاهًاهه یافتگ ؿا  آلماو گ
. ٕىلی يکيیؼ که ايگلل عىػ ؿا کمىيینت يمو ههمی ایفا کـػکـػيؼ  هیبًؼی  ٍىؿت

او ػؿ ايگلنتاو تَمین عىػه بىػ یا  ػاينت. هیچ ؿوىى يینت که الاهت هىلت
ـفؼاؿی هی کـػيؼ: ايگلل  پؼؿه. اصتمااًل هـ یک بًا به ػالیل هتفاوت اف ایى تَمین ٕ

                                                             
a  Barmen in the Rhineland 
b  Ermen & Engels 
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کاؿ  های آلماو و تبؼیل او به یک کامب اه اف آىىب پیـ به هًظىؿ ػوؿ کـػو پنـ ايمالبی
ـکق مـهایه ؿو و يقػیک ػاؿی هؼ لابل إمیًاو> و ايگلل رىاو به هًظىؿ صْىؿ ػؿ ه

ىؼو به رًبو کبیـ پـولتاؿیای بـیتايیا که پیياپیو آو ؿا به هًقلۀ يیـوی ايمالبی 
ـيىىت  ماِف ػيیای هؼؿو بافىًاعته بىػ. م

ـای يغنتیى باؿ با کاؿل هاؿکل  اه مـ ؿاه ايگلل ػافم ايگلنتاو ىؼ و 1824پاییق  ب
اه ؿا ٍـف هياهؼه  ولتمالی که ػؿ ايگلنتاو هايؼ لنمت اػظن  4. ٕی هاللات کـػ

های  هاهاه ؿا اف  ايگلل کاؿ کتابهٖمئًًا  4هایو کـػ. بًؼی ایؼه و هٖالؼه و ٍىؿت
تکمیل  1821و بهاؿ  1822ها ػؿ فهنتاو  اگـچه اکخـ يىىته ىـوع کـػ> 1822ابتؼایی 

ـاه پیيگفتاؿ و عٖابیۀ  1821ىؼيؼ. تابنتاو  ىکل يهایی ایى احـ به فباو آلمايی به هم
ػؿآهؼ. ايتياؿ کتاب  a)به فباو ايگلینی( ػؿ الیپقیگ :طبقات کارگر بریتاویای کبیر به;

به فباو ايگلینی با تزؼیؼيظـهای ياچیق هؤلف و پیيگفتاؿهای امامی و چيمگیـ 
ـامت آهـیکایی( و  1887 ـتیب  1894)وی ـاه بىػ. به ایى ت ـامت بـیتايیایی( هم )وی

اهکاؿ ػؿباؿۀ ايگلنتاو ًٍؼتی اولیه به کيىؿی بـمؼ تمـیبًا يین لـو ٕىل کيیؼ تا ایى ى
ایى کتاب ؿا  که هىّىع کتاب بىػ. اف آو فهاو تاکًىو همۀ هضمماو ايمالب ًٍؼتی۫

 ىًامًؼ. کن به امن و ػًىاو هی ػمت

ـاو  1881يبىػ. تا ػهۀ  چًؼاو بؼیغکاؿگـ  یؼۀ يىىتى کتابی ػؿباؿۀ وّغ ٕبمۀا همۀ ياظ
ـفتۀ اؿوپا با هنألۀ  التَاػاً های  ػؿیافته بىػيؼ که بغو باؽکاوت به ؿوىًی ػیًِی  پیي

                                                             
a  Leipzig 
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ـاو;ايؼ که هماو هنألۀ ماػۀ  ای هىاره ىؼه ارتماػی يینت بلکه هنألۀ پـولتاؿیا : فمی
ػوؿاو  1821و  1881های  ای يؼاؿػ. ػهه ای امت که هیچ مابمۀ تاؿیغی یؼًی هنألۀ ٕبمه

ـيىىت ٕبمۀ کاؿگـ بىػ و اف ایى ؿو صزن ػاؿی و رًبو  مافی ػؿ تکىیى مـهایه م
ـامـ اؿوپای غـبی  کتاب ها و رقوات و تضمیمات ؿارغ به وّغ ٕبمات کاؿگـ ػؿ م

ـابـ ىؼ. اگـچه کتاب ايگلل بـرنته تـیى يىىتۀ ایى گىيۀ اػبی امت اها را ػاؿػ  چًؼیى ب
کارگران شاغل در  اخالقیتصىیری از وضعیت جسمی و ;با ػًىاو  ال. ویرمهاف کتاب 

به ػًىاو یک پژوهو ارتماػی بـرنته یاػ کًین. آو فهاو  8:صىایع پىبه و پشم و ابریشم
ای هضلی یا هلی>  المللی امت يه هنأله ؿوىى ىؼه بىػ که هنألۀ پـولتاؿیا یک هنألۀ بیى

ـای هخال بىؿه ػؿ کتاب  و وّغ ايگلنتاو  2:روزی طبقات کارگر فراوسه و اوگلستان تیره;ب
ـػ و  ـاينه ؿا هماینه ک های هـبىٓ به وّغ کىػکاو کاؿ  ػاػه 1828ػؿ مال  aدوکپتىف
ـامـ اؿوپا ؿا ػؿ کتاب  یکهه گـػ آوؿػ. بؼیى هؼًا کتاب ايگلل یک پؼیؼاؿ اػبی ا م

ـتـی پیؼا کًًؼ گاه تىايًؼ بهايۀ ػيؼاو ها هـ ولت يمی يینت. ّؼهاؿکنینت وبیگاه با  گی
 1يمایًؼ. ايگلل ؿا به مـلت اػبی هتهن هی امتًاػ به ایى والؼیت۫

ـًا همناو هؼاٍـ عىیو  با ایى همه کتاب ايگلل به چًؼ لضاٗ اف مایـ آحاؿ ظاه
هتفاوت امت. يغنت همايٖىؿ که عىػ ايگلل به ػؿمتی اػػا ػاىت ایى يغنتیى 

ـفًا ب کتاب ػؿ بـیتايیا یا هـ کيىؿ ػیگـ بىػ که به کل ٕبمۀ کاؿگـ هی ه پـػاعت يه ٍ
ـاو بغو تـ ایًکه کتاب ايگلل ٍـفًا یک  ها و ًٍایغ عاً. ػوم و بنیاؿ ههن کاؿگ

وؿوف ٕبمۀ کاؿگـ يبىػ بلکه تضلیلی ػام ؿا ػؿباؿۀ تکىیى  پژوهو ػؿباؿۀ صال
                                                             
a  Ducpétiaux 
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مافی و تبؼات میامی و ارتماػی  ػاؿی ًٍؼتی و تْاػهای ارتماػی ًٍؼتی مـهایه
ػاػ. ػؿ والغ ایى يغنتیى کىىو  رمله اػتالی رًبو کاؿگـی( اؿائه هی آو )هى

ـای پیاػه بقؿگ کـػو ؿوه هاؿکنینتی ػؿ فهیًۀ هٖالؼۀ ػیًی راهؼه و ىایؼ  همیاك ب
گؾاؿاو هاؿکنینن آو ؿا به ايؼافۀ کافی  يغنتیى احـ اف آحاؿ هاؿکل و ايگلل بىػ که بًیاو

يگفتاؿ با ایى صال عىػ ايگلل ػؿ پی 6اؿفىمًؼ ػاينتًؼ تا الیك بمای ػائمی باىؼ.
ـاصتًا يىىت که کتاب 1894 ـاصل رًیًی;اه هًىف بافيمىػی اف  ٍ : یکی اف ه

ـای ىـس پغته و کاهاًل  هاؿکنینن بىػه امت يه يمایًؼۀ هاؿکنینن بالغ و کاهل. ب
 هاؿکل ؿرىع کًین. سرمایۀىؼۀ هاؿکنینن بایؼ به  بًؼی ٍىؿت

هاهاوتحلیلاستدالل  

ـگىو  ب ًٍؼتی آغاف هیواؿ اف ايمال کتاب با ٕـصی عالٍه ىىػ که راهؼۀ بـیتايیا ؿا ػگ
ـاوؿػۀ عىیو آفـیؼ )فَل  کـػ و پـولتاؿیا ؿا به هخابۀ ههن (. ایى يغنتیى 4و  1تـیى ف

اصتمااًل يغنتیى احـ بقؿگی  :وضع طبقۀ کارگر;ػمتاوؿػ پیيگاهايۀ ايگلل امت. 
بـ اماك هفهىم ايمالب ًٍؼتی بًیاو يهاػه  مینتماتیکهایو به يضى  که تضلیل امت

ـًا ػؿ هًاظـههىؼ های  > هفهىهی که ػؿ آو فهاو بؼیغ و تزـبی بىػ و هًضَ
ـاينىی و بـیتايیایی ٕی ػهۀ  مىمیالینت ىؼ. ىـس تاؿیغی  رؼل هی 1841های ف

ـگىيی ارتماػی ايگلنتاو۫  تاؿیغی هیچ اػػایی ؿارغ به ابتکاؿ  ايگلل ػؿ هىؿػ ػگ
ـًا  آحاؿ اگـچه  اؿػ.عىیو يؼ  ايؼ. تـی رایگقیى آو ىؼه کاهلایى ىـس هًىف کاؿامت اعی
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ـکق ایًؼ بقؿگايگلل ػؿیافت ايمالب ًٍؼتی به هخابۀ فـ  بًؼی و لٖب یابیهمیاك تم
ـگىيی ارتماػی ـم هىرؼ ػگ که به تىلیؼ تَاػؼی پـولتاؿیا و ایزاػ  عىاهؼ ىؼ ای الر

ـایو ػاؿػ. بـآهؼو  اؿاو بقؿگ ىهـیػ افقوو کىچک اف مـهایهیک ٕبمۀ ؿوف  مینتنگ
بىؿژوافی ؿا  هتىلیؼکًًؼگاو عـػ کاالیی و ػهماياو و عـػ  ػاؿی۫ ًٍؼتی مـهایه

ـاب هی عايه پا ؿا اف  اهکاو تبؼیل ىؼو به امتاػکاؿ عـػه  فوال ایى ليـ هیايی۫ کًؼ. ع
ـاو  ـتیب ٕبمۀ ايؼافػ هی گیـپـولتاؿیا  رایگاهو آياو ؿا ػؿ  کًؼ ملب هیکاؿگ . به ایى ت

یک ٕبمۀ هؼیى اف ;به : که لباًل فمٔ یک هـصلۀ گؾاؿ به ممت بىؿژوا ىؼو بىػ;کاؿگـ 
ـگق اف آو امتفاػه : رمؼیت گاهی ٕبماتی )اٍٖالصی که عىػ ايگلل ه تبؼیل ىؼ تا آ

یکی ػیگـ اف ػمتاوؿػهای ػمؼۀ  هنؼ. ایى یاب( و رًبو کاؿگـی ايکياف 7يکـػ
ايگلل رقو يغنتیى کنايی بىػ که اظهاؿ ػاىتًؼ پـولتاؿیا ;لًیى  ايگلل امت. به لىل

یک ٕبمۀ ؿيزبـ يینت> بلکه ػلیمًا رایگاه التَاػی يًگیى پـولتاؿیامت که ایى  صرفا  
ـای ؿهایی لٖؼی  واهی آياو ؿايؼ و پیو هی به ياپؾیـی ٕبمه ؿا به يضى هماوهت ػاؿػ ب

 8:ؼ.ًعىیو هباؿفه کً

ـایًؼپیيـفت  ـکق هایف ىؼو تَاػفی يینت. ًٍؼت  و ىهـی بًؼی و لٖب یابیتم
هنتلقم ايباىت   گؾاؿی فقایًؼه امت و تمنین کاؿ ًٍؼتی۫ هکايیقۀ بقؿگ هنتلقم مـهایه

ـاوايی اف پـولتـهامت. واصؼهای بقؿگ تىلیؼی صتی اگـ ػؿ هًإك ؿومتایی  تؼؼاػ ف
ایى  کًًؼ. اف هافاػ تىلیؼ هیيیـوی کاؿ  ماعته ىىيؼ با رؾب ارتماػات به گـػ عىػىاو۫ 

ىىيؼ.  ؼ و مایـ ًٍایغ رؾب ایى صلمه هییاب کاهو هی ؿو ػمتمقػها ػؿ ایى هًإك
ـتیب ؿومتاهای ًٍؼتی به ٍىؿت ىهـهایی ؿىؼ هی یابًؼ که بًا به هًافغ  بؼیى ت
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ػهًؼ. اگـچه ًٍؼت تمایل  ىؼۀ هايىفاکتىؿػاؿاو به گنتـه عىیو اػاهه هی تْمیى
ـکت به يىبۀ ػاؿػ اف هقػه ای ىهـِی باال به هقػهای ؿومتایِی پاییى بکىچؼ اها ایى ص

 ىؼو ؿا ػؿ ػهات عىاهؼ کاىت. عىػ بؾؿ ىهـی

ػايؼ و ػؿ  ػاؿی هی های مـهایه يماتـیى هکاو اف ایى ؿو ايگلل ىهـهای بقؿگ ؿا مًظ
ته به گنیغ پـػافػ. ػؿ ایى ىهـها ؿلابت و امتخماؿ لگام ها هی به کًکاه ػؿ آو 8فَل 
تفاوتی بـبـواؿ: عىػپـمتی فهغت ػؿ یک  را بی همه;ىىػ:  تـیى ىکل ظاهـ هی ػـیاو

هـ هقػبگیـ ػؿ  را رًگ ارتماػی: ياپؾیـ> همه مى و ػؿ مىی ػیگـ يکبت وٍف
ـاو تضت صمایت لايىو هيغىل غاؿت و چپاول اه مًگـ گـفته امت عايه ػؿ  9:ايؼ. گ

به  بایؼ ىىيؼ و ىکنته هی و تىلیؼ يؼاؿيؼ ػؿهنآياو که ومایل هؼاه   وهـد۫ ایى هـد
ـای ىًؼؿغاف یا گـمًگ ػملگی بؼتـ اف  .ػهًؼهًگام بیکاؿی ؿّایت  کيیؼو به یکـػو ب

کاؿگـ ؿا هٖلمًا ياهؼلىم و تـػیؼآهیق  آتیۀغلتًؼ که  همه ایًکه به تقلقلی ػمیك فـوهی
ها ؿا ىـس  آو 2ػاؿی که ايگلل ػؿ فَل  مافػ. ػؿ صمیمت لىايیى ؿلابت مـهایه هی
 ػهؼ بـ گـػۀ ٕبمۀ کاؿگـ مىاؿيؼ. هی

ـاؿ هؼاه که با ؿلابت  ـاو هیاو ػو صؼ ػؿ يىماو امت: صؼالل يـط اه ػمتمقػ کاؿگ
ـاو تًظین هی ـاؿ هؼاه ىىػ و ػؼم تىايای هیاو کاؿگ ـای کاؿ کـػو فیـ عٔ اه ـاو ب ی کاؿگ

ػاينت(> و صؼاکخـ يـعی  پؾیـ هی فيؼ )ايگلل ایى صؼ ؿا ايؼٖاف بـ ایى همؼاؿ صؼ هی
کًؼ. ػمتمقػ هیايگیى  به هًگام کمبىػ کاؿگـ آو ؿا تًظین هی ػاؿاو که ؿلابت هیاو مـهایه

ـاو  هؼیيتم یا اکتنابی ايؼکی باالتـ اف يـط صؼالل امت و همؼاؿ آو به هؼیاؿ هـمى کاؿگ
ـايی يیاف  هایکاؿ عاٍهبنتگی ػاؿػ. اها بـعی اف ايىاع هيغٌ کاؿ  ًٍؼتی به کاؿگ
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ـایٔ بهتـیيػاؿ ايؼ و به همیى ػلیل هیايگیى مٖش ػمتمقػهایياو باالتـ اف  ؼ که وارؼ ى
 های باالتـ ػهًؼۀ هقیًه مایـیى امت> البته بغيی اف ایى مٖش باالی هقػها بافتاب

فيؼگی ػؿ ىهـهای بقؿگ امت. مٖش باالی ػمتمقػهای ىهـی و ًٍؼتی به يىبۀ عىػ 
ـاو ؿومتایی و عاؿری )ایـلًؼی(  هی کمک  کًؼ ابؼاػ ٕبمۀ کاؿگـ اف ٕـیك رؾب ههار

ـاو باػج هی پایؼاؿی به ورىػ : رمؼیت هافاػ;ىىػ  گنتـه یابؼ. ؿلابت هیاو کاؿگ
 .ػاؿػ يگه هیبیایؼ که هؼیاؿ فيؼگی همگاو ؿا پاییى 

ـتیب  مافی ارًاك هی های تکًىلىژیک باػج اؿفاو پیيـفت ػؿ آو ػوؿاو ىؼ و به ایى ت
ـفی باال هی ـاو بیـوو تماّای هَ ؿايؼه ػوباؿه رؾب ًٍایغ  ؿفت و بنیاؿی اف کاؿگ

ىؼ کل التَاػ  ايضَاؿ رهايی ًٍؼت بـیتايیا باػج هی اف ٕـف ػیگـ >ىؼيؼ رؼیؼ هی
ها رمؼیت هافاػ هؾکىؿ والؼیت عىػ  ؿغن همۀ ایى ػلی . اهاکيىؿ پیىمته گنتـه یابؼ

یافت و  کـػ و تىلیؼ افقایو هی کيیؼ. اگـچه رمؼیت ؿىؼ هی ػؿپی به ؿط هی ؿا پی
ـای کاؿگـ باال هی به ػملکـػ چـعۀ ؿويك و  بًا: هافاػ رمؼیت;ؿفت اها باف هن  تماّا ب

ـاو به هنتی عىػ اػاهه هی ػاػ. ايگلل رقو يغنتیى کنايی بىػ که ایى چـعه ؿا به  بض
ػاؿی بافىًاعت و به همیى ػلیل رقو يغنتیى کنايی  هخابۀ رقء الفم و الیًفک مـهایه

های تزاؿی و  چـعه ی يموبافىًام 11بىػ که به تًاوب راهغ و ػلیك آو اىاؿه کـػ.
تـیى  ػاؿی رقو ههن هايؼگاؿ مـهایه عیـه به هخابۀ بغو ؽاتی و ػؿوواؿتو ؽ

ػاؿی فمٔ اف  . اف آيزا که مـهایهامتػمتاوؿػهای پیيگاهايۀ ايگلل ػؿ ایى کتاب 
ـاف و فـوػهای چـعۀ تزاؿی ػمل هی همىاؿه )به رق ػؿ اود تىمؼۀ  الرـم کًؼ ٕـیك ف

ـۀ ػائمی ورىػ ػاىتباید ( 11ىتابًاک ه باىؼ. بغيی اف ایى اؿتو ؽعیـه یک اؿتو ؽعی
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ـاو ایـلًؼی و  ؿا پـولتـها و بغو ػیگـ ؿا پـولتـهای بالمىه )یؼًی ػهاتی ها و ههار
 مافيؼ. ىاغالو به لضاٗ التَاػی غیـپىیا( هی

آوؿػ؟ وّغ فيؼگی آو چگىيه امت؟  ػاؿی چه يىع ٕبمۀ کاؿگـی ؿا به ورىػ هی مـهایه
آفـیًؼ؟ ايگلل بغو اػظن کتاب  ی و رمؼی ؿا هیایى وّغ هاػی چه ِلنن ؿفتاؿ فـػ

( ؿا به تىّیش و تضلیل ایى هنائل اعتَاً ػاػ و با ایى 11و  1و  8های  عىیو )فَل
های او  تـیى ىکل همکى ػؿ ػلىم ارتماػی اػا کـػ. تضلیل کاؿ مهن عىػ ؿا به کاهل

ؿايه هًىف هن اف ػا مافی مـهایه ىؼو و ًٍؼتی ػؿباؿۀ تْاػهای ارتماػی ياىی اف ىهـی
تىاو بضج  بنیاؿی رهات يظیـ يؼاؿيؼ و بایؼ هىىکافايه هٖالؼه و تؼؿیل ىىيؼ. هی

ـايی با ػاؿی پـولتاؿیای يى ايگلل ؿا ایًٖىؿ عالٍه کـػ: مـهایه یى ؿا که اغلب اف ههار
ـکیب یافته ـتاب هی فهیًۀ پیياًٍؼتی ت کًؼ تا ػؿ آيزا  ايؼ به لؼـ رهًن راهؼه پ

ـيؼ. آياو به صال عـػوعاکيیـ  ـيؼ یا اف گـمًگی بمی ىىيؼ و ػمتمقػی بغىؿيمیـ بگی
ؿفته بپىمًؼ و ياػیؼه گـفته ىىيؼ و ٕؼن  ييیى ؿفته ىىيؼ تا ػؿ هضالت فاغه عىػ ؿها هی

ؽلت و تضمیـ ؿا بچيًؼ و تىمـی بغىؿيؼ> آو هن يه فمٔ به ػمت لؼؿت غیـىغَی 
ػايؼ يه ايناو>  ای که پـولتـها ؿا ابژه هی بمهؿلابت بلکه به ػمت عىػ بىؿژواها به هخابۀ ٕ

ػاؿ به  (. مـهایه14ػايؼ يه يىع بيـ )فَل  هی: عؼهه;و : يیـوی کاؿ;آياو ؿا 
ـاو ؿا رـیمه  ايْبآ ًٍؼتی ؿا تضمیل هی  گـهی لايىو بىؿژوایی۫  پيت يمایؼ و کاؿگ

ـايه ىاو هی کًؼ و به فيؼاو هی کًؼ.  ىاو مىاؿ هی اه ؿا بـ گـػه ايؼافػ و اهیال عىػم
ـاو تبؼیِ ؿوا هی ػاؿػ و تئىؿی هالتىمی  بىؿژوافی به هخابۀ یک ٕبمه ػؿ صك کاؿگ

ؿا بـ  :3481ی قاوىن جدید فقرا;آوؿػ و ىالق هالتىمی  ىاو ػؿهی رمؼیت ؿا ػلیه
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ـاو ؿا  مینتماتیکفػایی  آوؿػ. اها ػلیمًا همیى اينايیت ىاو فـوػ هی گـػه امت که کاؿگ
ـای هخال عىػپـمتی و هؾهب و اعالق  اف تیـؿك ایؼئىلىژی ها و تىهمات بىؿژوایی )ب

ىىػ پـولتـها اف  باػج هی مافی ىؼو و ًٍؼتی ػاؿػ. ىهـی بىؿژوایی( ػؿ اهاو يگاه هی
ـاو يیق باػج  ماػی عىیو بنیاؿ چیقها بیاهىفيؼ>رایگاه ارت ـکق کـػو کاؿگ هتم

گاهف لؼؿت عىیو ىىػ آياو ا هی ـاو۫ ;ىىيؼ.  آ بیيتـ با ًٍؼت بیاهیقيؼ به   هـ چه کاؿگ
ای  )البته ايگلل يتایذ ؿاػیکال ههارـت تىػه: تـ عىاهًؼ بىػ. هماو هیقاو هتـلی

 .(ياػیؼه يگـفتها ؿا  ایـلًؼی

ـاو به ٕـق هغتلفی با رایگاه عىیو ؿوبـو هی ىک بـعی اف پای ػؿ  ىىيؼ. بی کاؿگ
عىاؿگی و  يهًؼ. اها بایؼ تىره ػاىت که افقایو هی ؿا به ايضٖآ واهی آیًؼ و عىػ هی

ـم فنك ـآ وفزىؿ و ر و  اجتماعییک پؼیؼاؿ   های غیـػماليی۫ وتفـیٔ ورًایت و اف
ـاػ تىّیش ػاػ.  ػًَـی و بی ػاؿی امت و يبایؼ آو ؿا با منت هغلىق مـهایه تؼبیـی اف

ـيىى ـاو هًفؼاليه به م يهًؼ و به يضى اصنى به ػًىاو  ت گـػو هیبغو ػیگـی اف کاؿگ
ػهًؼ  ای به اهىؿ ػمىهی يياو يمی فیًؼ و هیچ ػالله هؼاؿ هی ىهـويؼايی هضتـم و لايىو

ـتیب به ٕبمۀ هتىمٔ کمک هی ـاو  کًًؼ فيزیـها ؿا بـ ػمت و به ایى ت وپای کاؿگ
ىؿژوافی باف تىاو ػؿ هباؿفه ّؼب تـ ببًؼػ. اها اينايیت و مـبلًؼی ؿا تًها هی هضکن

 آوؿػ. ياگقیـ آو ؿا به ورىػ هی یافت> یؼًی ػؿ رًبو کاؿگـی که وّغ پـولتـها به

ـاصل هغتلفی رـیاو هی یابؼ. ٕغیاو فـػی و رـم و رًایت  یکی اف  ایى رًبو ٕی ه
ـاصل امت.  ها هاىیىها امت. تغـیب  آو ـاگیـ يینت یکی ػیگـ اف ایى ه اگـچه ف

ـایی و اػتَاب اتضاػیه های ػاهی هنتًؼ که رًبو به عىػ  يغنتیى ىکل ها گ
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ـگؾاؿی ػملی هی هایی  ىاو بلکه ياىی اف ػؿك گیـػ. اهمیت ایى ػو ىکل يه ياىی اف تأحی
گاهی ٕبماتی هی   آهىفيؼ. رًبو میامی چاؿتینن۫  امت که ؿارغ به همبنتگی و آ

ـاو ٕبمۀ هتىم يمایايگـ مٖىس ػالی ٔ ػؿ کًاؿ ایى تـ ايکياف هباؿفۀ ٕبماتی بىػ. هتفک
ی اف یک مـی يظـیات مىمیالینتی ؿا تکاهل بغيیؼيؼ که اگـچه اللیت کىچک رًبو۫

ـاو ؿا رؾب کـػ بیـوو اف رًبو  ػمؼتاً  1822اها بًا به اػػای ايگلل تا  بهتـیى کاؿگ
ـاو مـهایهکاؿگـی بالی هايؼ ـم  ػاؿی پیو هی . اها همايٖىؿ که بض ؿفت رًبو يیق الر
ـکت هیبه مىی مىمیالین  کـػ. ن ص

ـاو به 1822ايگلل ػؿ مال  ياگقیـ بایؼ ػؿ یکی اف ایى ػو هنیـ ايکياف  پی بـػ که بض
ػاػ و  یابؼ: یا ؿلابت با آهـیکا )و اصتمااًل آلماو( به ايضَاؿ ًٍؼتی بـیتايیا پایاو هی

ؿفت که  بًؼی راهؼه تا رایی پیو هی ايؼاعت> یا لٖب هىلؼیت ايمالبی ؿا رلى هی
ـا لؼؿت   و به ػًىاو اکخـیت ػمؼۀ هلت با تضمك بغيیؼو به يیـوی ؿفهی عىیو۫ کاؿگ

کـػيؼ. )رالب تىره امت که ػؿ امتؼالل ايگلل به هیچ وره بـ فمیـمافی  هی لبْهؿا 
ـاو و  ىىػ.( با تىره به وّغ غیـلابل بلًؼهؼت و هٖلك پـولتاؿیا تأکیؼ يمی تضمل کاؿگ

ـاو التَاػی ـایو به  لبلاىت صتی اصتمال ػ پیو ؿو بض اف آيکه یکی اف ایى ػو گ
تکاهل بـمًؼ ايمالب صاػث ىىػ. ايگلل ايتظاؿ ػاىت ایى ايمالب ػؿ هیاو ػو ؿکىػ 

 .1811و اوامٔ ػهۀ  1826-7های  التَاػی به ولىع بپیىيؼ> یؼًی هیاو مال

ـيؼ.  ىایؼ ایى احـ به ػؿراتی ياپغته باىؼ اها ػمتاوؿػهای ػلمی ايگلل بنیاؿ چيمگی
هىؿػ اىتباهات او ػمؼتًا ياىی اف ىىؿ رىايی و تا صؼی ياىی اف کىتاهی ػوؿۀ تاؿیغی 

ػؿمت اف تاؿیغی کاهاًل  اتبىػيؼ. البته بـعی اف ایى اىتباهات ٕبك تىّیض اه هٖالؼه
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ـای هخال  اه بىػ هيغىل يىىتى کتاب فهايی که ايگلل کاؿ ػؿعىاهًؼ آهؼ> ب
ـاؿ ػاىت.  مـهایه ـاو هقهى عىیو ل ػاؿی بـیتايیا ػؿ صاػتـیى هـصلۀ يغنتیى بض

که یمیًًا بؼتـیى ػوؿۀ  ی پا به ايگلنتاو گؾاىتیؼًی فهاي 1824مال  اواعـلل ايگ
ـايی ػهۀ  اگـتـیى ممىٓ التَاػی لـو يىفػهن بىػ.  ههلک ؿا  1821کنی ػوؿۀ بض

هیچ وره به  ايگاىت ایى ػاوؿی هیيمالب ػؿآهؼ ا ػاؿی و پیو ماػت اصتْاؿ مـهایه
 .پـوؿايؼ هی ػؿ مـ ؿا ای يبىػ که چًیى فکـی تًها ىاهؼ ػیًی تىهن هٖلك يبىػ. ايگلل

ـاو۫  اهـوفه هی ـاو يهایی مـهایه  ػايین که ایى بض ػؿآهؼی بـ هـصلۀ  ػاؿی بلکه پیو يه بض
های هايىفاکتىؿ ایى هـصله ػالوه بـٕىاليی گنتـه ًٍؼتی بىػ. گنتـه ًٍؼتی ػؿ 

ػاىت: تا صؼی بـ ايکياف ػظین ًٍایغ تىلیؼکًًؼۀ الالم  اتکا فیـهىاؿػ يناری اولیه بـ 
های فؼالیت  آهى و آهى و فىالػ( و تا صؼی بـ تنغیـ هضیٔ ای )یؼًی ؿاه مـهایه
 صؼی بـ الغای هًافغ همـؿ کياوؿفاو هايؼۀ آو ػوؿاو و تا ػاؿی ػؿ کيىؿهای ػمب مـهایه

های رؼیؼ و هؤحـی که ػؿ ّمِى تيؼیؼ امتخماؿ ٕبمۀ کاؿگـ  ی بـ کيف ىیىهو تا صؼ
ػايین که ايگلل  ػاػ ػؿآهؼهای والؼی آياو به ٕـف چيمگیـی افقایو یابؼ. هی اهکاو هی

ـاو ايمالبی  با يکته ولی بـیتايیا بـعالف  >بیًی کـػ ؿا پیو 1828مًزی چيمگیـی بض
ـاؿ يگـفت. ایى اهـ تا صؼ فیاػی ياىی اف ايکياف کل اؿوپا به هیچ وره تضت تأحیـ آو  ل

های  بیًی کًؼ. ايگلنتاو ػؿ مال تىاينت آو ؿا پیو ايگلل به ػىىاؿی هی وياهىفوو بىػ 
ـاو ايکياف التَاػی  ای ؿمیؼ که هن پیياپیو به يمٖه 4-1821 اؿف صاػتـیى هـصلۀ بض

يیا ػوؿاو يىیى گنتـه ػؿ بـیتا 1828وصىه  بىػ> و صىل 1826-8های  اؿوپا ػؿ مال
رقو يغنتیى ػالئن  1822-7های  ػؿ مال: آهى تىمؼۀ ىتابًاک ؿاه;به رـیاو افتاػ که 



88 
 

اؿف بـیتايیایی  هن 1824ها به مال  آهؼ. اػتَاب ػمىهی چاؿتینت آو به ىماؿ هی
ـاو ػؿ ایى هىؿػ بضج هی 1828های  ايمالب کًًؼ که  اؿوپا بىػ. هًىف که هًىف امت آهاؿگ
هـف هیاو  1828تا  1824های  ػاؿی بـیتايیا ٕی مال مؼۀ ىتابًاک مـهایهػؿ تى

تىاو ايگلل ؿا  ػلیمًا کزا بىػه امت. يمی: ػَـ ٕالیی ویکتىؿیایی;و : های تیـه مال;
 ػؼم تيغیٌ ٍـیش ایى هـف هالهت کـػ. ػلیلبه 

ـاؿ تأحیـ ػمتاوؿػهای کتاب ايگلل  غـُ بایؼ تضت ػؿ هـ ٍىؿت هـ عىايًؼۀ بی ل
بگیـػ و با يىالٌ آو به هخابۀ اهىؿ اتفالی و فـػی بـعىؿػ کًؼ. ایى ػمتاوؿػها فمٔ 

گـفتًؼ. ایى  ياىی اف امتؼؼاػ ىغَی و هيهىػ ايگلل يبىػيؼ بلکه اف کمىيینن هایه هی
چًاو هزهق   ارتماػی و تاؿیغی۫ عىِػ کمىيینن بىػ که ايگلل ؿا با تیقبیًی التَاػی و

باىؼ. همايٖىؿ که ايگلل آو ػوؿاو ػاؿی  ـتـ اف صاهیاو مـهایهماعت که آىکاؿا ب
تىايؼ  يياو ػاػه امت تًها کنی که اف تماهی تىهمات راهؼۀ بىؿژوایی ؿها گـػػ هی

 ىًاك عىبی باىؼ. راهؼه

4411شرحانگلسدربارۀانگلستانسال  

راهغ امت؟ تا چه صؼ هؼتبـ و  1822ىـس ايگلل ػؿباؿۀ ٕبمۀ کاؿگـ بـیتايیا ػؿ مال 
کًًؼ؟ لْاوت ها ػؿباؿۀ اؿفه  های بؼؼی تا چه صؼ اصکام او ؿا تَؼیك هی پژوهو

تا  1821ها بنتگی ػاؿػ. اف ػهۀ  تاؿیغی ایى کتاب تا صؼ فیاػی به پامظ ایى پـمو
و  ِای. هىبرگیـی بىػه امت> یؼًی اف فهايی که  کتاب ايگلل اغلب آهاد عـػه 1918
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اب ايگلل ؿا پؾیـفتًؼ ولی تفامیـ او ؿا يىهیؼکًًؼه ػاينتًؼ کت های فکت aبی. هیلدبرود
ـامتاؿاو رؼیؼ کتاب اصتمااًل اف ایى به بؼؼ هیچ ;اه اػػا کـػيؼ  تا فهايی که وی

ـا ی هؼتبـگلل ؿا احـػايی کتاب اي تاؿیظ ی تىايؼ تَىیـ  ایى کتاب يمی يغىاهؼ ػاينت ف
ىایؼ اظهاؿيظـ اول  14:.ػهؼ به ػمت 1821ػؿػبغىؿی اف راهؼۀ ايگلنتاو ػهۀ  به

 و هقعـف امت. ههملتاصؼی لابل ػفاع باىؼ اها ػوهی 

گقاؿه ايگلل بـ هياهؼات ػمت اول و بـعی هًابغ هؼتبـ ػؿ ػمتـك هتکی امت. 
 اه هخل کف ػمتهًچنتـ و صىهه ؿا  عاٍه صىعتی bشایر الوکآىکاؿ امت که او 

ـاػفىؿػ و  cىایـ یىؿکهای ًٍؼتی اٍلی ىًاعت. او چًؼیى باؿ اف ىهـ هی )لیؼف و ب
( ػیؼو کـػ و چًؼ هفته ؿا ػؿ لًؼو گؾؿايؼ. تاکًىو هیچ کل رؼًا ایى هىّىع ؿا dىفیلؼ

. اف امت يمایی به عـد ػاػه ه میاها پیو يکيیؼه که ايگلل ػؿ بیاو هياهؼات
هتکی به  14و  9و  7و  1و  8های تىٍیفی پیؼامت که بغو اػظن فَىل  لنمت

ـتى افکًؼه امت.  فَىلبه وّىس بـ مایـ  ایى ػايوت اول هنتًؼ و هياهؼات ػم پ
ـاهىه کـػ که ايگلل بـعالف بنیاؿی اف بافػیؼکًًؼگاو عاؿری ٍـفًا یک  يبایؼ ف

ىاو  ػاؿايی ؿا که ػؿ هیاو ػاؿاو هًچنتـ بىػ و مایـ بًگاه تىؿینت يبىػ. او یکی اف بًگاه
ها و  ینتی بىػ که با چاؿتینتىاعت. همچًیى او کمىي فینت به عىبی هی هی

                                                             
a  V. A. Huber & B. Hildebrand 
b  Lancashire 
c  Yorkshire 
d  Leeds, Bradford, Sheffield 
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اه با  کـػ. همچًیى اف عالل ؿوابٔ ػاىمايه های اولیه همکاؿی هی مىمیالینت
ػايو ػمت   و بنتگاو و ػومتاو ایى ػعتـ ایـلًؼی۫ aکاؿگـی ًٍؼتی به يام هـی بـو

ـتیب کتاب ايگلل یکی اف هًابغ  اول لابل تىرهی اف فيؼگی ٕبمۀ کاؿگـ ػاىت. به ایى ت
ـای ىًاعت ايگلنتاو ًٍؼتی آو ػوؿاو امت.اٍلی   و بنیاؿ ههن ب

ـای مایـ بغو ـای تأییؼ هياهؼات عىیو۫  ايگلل ب به هٖلؼاو هضلی و   های کتاب و ب
لىل  یافت با يمل ػیؼ و فـٍت هی امًاػ و هؼاؿک چاپی اتکا ػاىت و هـ را که الفم هی

 بـهال گـػػ ىاو ىگیـی میامیکـػ که م ػاؿاو کاؿی هی هنتمین اف هًابغ و هآعؾ مـهایه
ـاف آعـ پیيگفتاؿ  )و.ک: اه  ايگلل(. اگـچه ايگلل ػؿ هنتًؼات 1821پاؿاگ
ايؼ. ػؿمت امت که  اه ٍضیش و کاهل پـػافی به عـد يؼاػه امت اها تىٍیفات رقئیت

بـػاؿی اف امًاػ چًؼ باؿ ػچاؿ لغقه ىؼ )عىػ او بؼؼها  ايگلل ػؿ رـیاو ؿويىىت
ـایو به   ؿا اٍالس کـػ( و به رای يمل کلمه به کلمۀ امًاػ۫ ها بؼْی اف لغقه گ

ىىاهؼ ؿا  ايگلل ػاهؼايه ػاىت اها ایى اتهاهی ياپؾیـفتًی امت که يىینی عالٍه
ـامتاؿاو هغالف کاؿی هی ها ؿا ػمت لىل چیى و يمل ػمت عىاِو کتاب صتی  کـػ. وی

ـای  يتىاينته هىؿػ اػػایياو هخال : یيمای میاه;ايؼ به تؼؼاػ ايگيتاو یک ػمت ب
یک مـی هًابغ ػؿمت امت که او اف  18ايؼ یا غلٔ. بیاوؿيؼ. ایى لبیل اتهاهات یا هبتؾل

صتی اف تىٍیفات  ػهًؼ اها تَىیـی که بـعی اف ایى هًابغ اؿائه هی هىرىػ امتفاػه يکـػ
ـيؼ عىػ ايگلل هن میاه  با هـ هؼیاؿ هؼمىل و لابل ػؿکی :وضع طبقۀ کارگر;. کتاب ت

 امتىاؿ امت. به ىىاهؼِ  و هزهق یک احـ هنتًؼ ػالی
                                                             
a  Mary Buns 
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یا  :يمایی وّغ پـولتـها میاهؿوی ػؿ  فیاػه;تىاو يياو ػاػ که اتهاهاتی اف لبیل  هی
ـتاپا: ػومتی بىؿژوافی بـیتايیا ػؿک يىع ػؿ لَىؿ; تیقبیى و غلٔ هنتًؼ. عىايًؼگاِو  م

ـای ایى لبیل ػػاوی پیؼا يغىاهً  ػلیك۫  ـاو ؿا ;ؼ کـػ که هیچ بًیاػی ب ايگلل همۀ کاؿگ
ومایل هؼاه هؼیاؿ کـػ  ايگلل گماو هی;و  :امت به تَىیـ کيیؼهفػه  و لضٖی فمیـ

تمایقی اف گؼایاو ياه ايبىهۀپـولتاؿیا ؿا همچىو ايگلل ; و :هنتًؼػؿ صؼ بمای ٍـف 
ـإی ػیگـ که ه :تىٍیف يمىػ آيکه  بی ػهًؼ ًتمؼاو به او ينبت هیو بنیاؿی اف اصکام اف

صتی هتى او ؿا عىايؼه باىًؼ. ايگلل هًکـ آو يینت که بهبىػهایی ػؿ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ 
(. او بىؿژوافی ؿا همچىو یک تىػۀ 8فَل  اواعـگیـی  ؿط ػاػه امت )و.ک. يتیزه

کیًه و (. 14فَل  اواعـ ايگلل مًگؼل هؼـفی يکـػه امت )و.ک. پايىیل ٕىاليی
ػ ىى ؼ و اف آيچه که باػج هیکً آو ؿا يمایًؼگی هی که بىؿژوافیاف چیقی  ايگلليفـت 

لىصايه و عام  فـت ماػهبه هیچ وره ىبیه کیًه و ي بىؿژوافی چًیى ؿفتاؿی ػاىته باىؼ
کیًه و . ايؼ های عیـعىاه رؼا کـػه ىاو ؿا اف ايناو ؿاه های بؼعىاهی يینت که ايناو
ـاينايی مـهایه ی امت که بـ وّغاف يمؼ ياپؾیـ رؼایی بغيی ايگلل يفـت ػاؿی  غی

ـاينايی ـاو ؿا به ٕىؿ عىػبه ای ػاؿػ> وّغ غی ای  ٕبمه;عىػی به  که رمیغ امتخماؿگ
 کًؼ. تبؼیل هی: ىاو ػچاؿ فناػ الػالِد عىػپـمتی و پىمیؼگی اٍل هنتی هًضٔ و

 اه امت که اف پؾیـه والؼیات کتاب عىايی هًتمؼاِو ايگلل اغلب ياىی اف ایى هغالف
ـاه ػاؿ ای )عىاه کمىيینت بىػه باىؼ عىاه هـ  يؼ. اها ؿامتو ؿا بغىاهیؼ هیچ عاؿریاک

. ىىکه ييىػفػه و  ها وصيت تاو آو مالاف ايگلن صیى بافػیؼ امت چیق ػیگـ( يتىاينته
ـالبىؿژوا بنیاؿی اف ايگیق ايگلل  تًهؿا با هماو کلمات ف وصيتایى  های هضتـم لیب
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ػؿ ;ػؿباؿۀ هًچنتـ يىىت:  تىکىیل. ايؼ او کـػه( بیهای ژؿف او البته بؼوو تضلیل)
تمـیبًا  و ػمبآوؿػ ايناو هتمؼو به  هؼزقات عىػ ؿا اف کاؿ ػؿهی  تمؼو۫هماو صیى  که 

ػؿ ایى  ام هـ ؿوف که اف فيؼگی;آهـیکایی يىىت:  هىری کلمه .:گـػػ بافهی به تىصو
 ػاؿ او فمیـ عايىاػهیکی اف هقػبگیـآوؿم که  گؾؿػ مپاك عؼا ؿا به را هی هی کيىؿ

ـاوايی ؿا ػؿباؿۀ بی هی .:ايگلنتاو يینتن مىػپـمتايۀ  فيًؼه و تفاوتی تىاو اظهاؿات ف
 پیؼا کـػ و کًاؿ اظهاؿات ايگلل گؾاىت. بـیتايیا هايىفاکتىؿػاؿاو

 ـ آوٕبمۀ کاؿگ وّغ کتاب ايگلل بهتـیى کتاب ػؿباؿۀ 1821صمیمتًا هًىف همچىو 
ـًا با بیقاؿی  ػوؿاو امت. تاؿیظ ػاياو )البته به امتخًای گـوهی اف هًتمؼاو که اعی

ـايگیغته ىؼه کتاب به هیچ  . اها ایىػايًؼ آو ؿا چًیى ػاينته و هی ايؼ( ایؼئىلىژیک ب
ػؿ  هغَىٍاً )مال پژوهو ػؿباؿۀ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ  141 صـف آعـ يینت. وره

 گـچه باؿۀ هىّىع افقوػه امت.به ػايو ها ػؿ (ىاو ىًاعت ای که ايگلل يمی يىاصی
ه رًبو ػاياو و کنايی که ب اها ػؿ کتابغايۀ تاؿیظ فهاو عىیو امت فـفيؼ ایى کتاب۫

تىايؼ رایگقیى آو ىىػ. ایى کتاب  هیچ يىىتۀ ػیگـی يمی ٕبمۀ کاؿگـ ػلبنتگی ػاؿيؼ
ـای ػؿپىىی بالی عىاهؼ هايؼ و  چين همچىو احـی غیـلابل ؿاه  ؿهایی يىع بيـ هباؿفه ب

 .ػاػعىاهؼ  هاو ؿا يياو
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1   (Pietism ـاػی (: رًبو هؾهبی کلینای لىتـی ػؿ لـو هزؼهن که بـ تمىا و افعىػگؾىتگی ايف
پیشرفت اصالحات اجتماعی در ;اػْایو تأکیؼ ػاىت. ايگلل رىاو ػؿ هزمىػه هماالتی با ػًىاو 

جهان معىىی ;)یؼًی کمی پیو اف يگاؿه کتاب صاّـ( ػؿ ييـیۀ  1828که يىاهبـ  :ای اروپای قاره
ـایو لىتـی اعتَاً ػاػ. ٕبك تضلیلا به چاپ ؿمیؼ بغيی اف تضمیمات :مدرن های  ه ؿا به ایى گ

ـاو بیو اف آيکه به یاوه رًبو اولیۀ اٍالس ايگلل رىاو۫ های ػـفايی بپـػافػ هٖالبات میامی  گىیی گ
کـػ که ىاهل لغى هالکیت ايضَاؿی فهیى و لغى بیگاؿی و لغى  های علك ؿا بافگى هی و التَاػی تىػه

یؼو اؿراع به هتى همؼك تا رایی کاؿبـػ ػاىت که بتىايؼ با پیو کي  ىؼ. ػؿ ایى ػوؿاو۫ بًؼگی هی
ـابـی ػؿ پیيگاه عؼا; ـاف ؿوصايی بنیذ کًؼ. اها  تىػه: ب های علك ؿا ػلیه اهتیافات ايضَاؿی اى

ـاو پا  اٍالس فهـچين گـفتًؼکل ٕبمۀ صاکن  اف آهیق ػهمايی باال گـفتًؼ و های عيىيت ولتی رًبو گ
ـکىب لیام ـکىب ؿا ایًچًیى تى ایياوای ىؼيؼ.  های تىػه پل کيیؼيؼ و عىامتاؿ م ریه کـػيؼ که م

هخل مگ کيته ;کًًؼ و بایؼ  لىايیى الهی ؿا ػؿ پای صـً و آف وصيیايه لـبايی هی  ىىؿىیاو۫ 
ـایو ػؿ کلینای لىتـی هَاػف بىػ با اود: ىىيؼ. ـفًا هؾهبی اف لبیل  گیـی رًبو بـوف ایى گ های ٍ

ـکىب ايمالبیىو۫  تمىی و افعىػگؾىتگی۫ هفاهینپایتینن که به هؼػ  ـای م ـاىیؼ وػیت هیهيـ ب  . )م.(ت

ـات ػوؿاو الاهت ايگلل ػؿ ايگلنتاو ػباؿت بىػيؼ  ههن: وضع طبقۀ کارگر;به رق کتاب    4 تـیى حم
ـای تضلیل: طرح کلی وقد اقتصادسیاسی;اف  های التَاػی  )ٕـصی اولیه و هًىف يالٌ ب

ـای چًؼ ؿوفياهه ػؿ اؿوپای لاؿه ی و هماالتی ػؿباؿۀ ا هاؿکنینتی( و هماالتی ػؿباؿۀ ايگلنتاو ب
ـای ؿوفياهۀ  ايکياف اؿوپای لاؿه  :.مدرندویای معىىی ;ای ب

 . )هـ.(184-894. ٌٍ 1971ايگلل، ايتياؿات پـوگـك، -هزمىػه آحاؿ هاؿکل 8و.ک. رلؼ 

8  L. Villerme: Tableau de l’Etat Physique et Moral des Ouvriers employés 
dans les Manufacture de Coton, de Laine, et de Soie. 1821 

2  Buret: La Misere classes Laborieuses en France et en Angleterre. 1821 
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بىؿه امت. گىمتاو هایـ ػؿ رلؼ يغنت فيًؼ مـلت اػبی ايگلل اف  تـیى اتهاهی که هی بـرنته   1

( به ایى اتهام پـػاعت و آو ؿا هـػوػ ػاينت> تا صؼی بـ ایى 191، ً 1982) فریدریک اوگلسکتاب 
ـاکی با کتاب ايگلل يؼاىتًؼ و تا صؼی بـ ایى اماك که  اماك که ػیؼگاه های بىؿه هیچ وره اىت

( 1821بىؿه تا پیو اف بافگيت او اف ايگلنتاو )تـػیؼ هیچ هؼؿکی ػؿ هىؿػ آىًایی ايگلل با کتاب  بی
 ورىػ يؼاؿػ. )هـ.(

تؼلك ػاؿيؼ و ايگلل ػؿ فهاو صیات  :هايیفنت;ايگلل که به ػوؿاو پیو اف -مایـ آحاؿ هاؿکل   6
ايؼ اف: تقهای فىئـباِط هاؿکل و فمـ فلنفۀ هاؿکل.  ىاو ػباؿت عىیو مقاواؿ ايتياؿ هزؼػ ػاينت

 يىیل تقهای فىئـباط ؿا يىىت پیو 1821اف بهاؿ  هاهیػؿ چه   ن هاؿکل ػلیماً ػايی اف آيزا که يمی
 11يىیل تقها لبل اف  وىک و تـػیؼ ػؿباؿۀ تمؼم احـ ايگلل افقایو یافته امت. اصتمال ایًکه پی

 عیلی کن امت. )هـ.( ه ؿا اهْا کًؼ(ا یؼًی پیو اف آو که ايگلل پیيگفتاؿ کتاب) هاؿك باىؼ
ـايگیق بـهی به ایى اػػای هزاػلهػؿ هىؿػ تمؼم و تأعـ ایى ػو احـ  ػغؼغۀ هابقبام گـػػ که هاؿکل  ب

 اف فلنفۀ فىئـباط گننت. )م.(: وّغ ٕبمۀ کاؿگـ;تأحیـ کتاب  تضت

ـتکب اىتباهی ىؼه امت. گؾىته اف آيکه ايگلل ػؿ رای  7 ـًا هابقبام ػؿ ایًزا ه رای کتاب به  ظاه
گاهی ٕبماتی;تلىیش اف اهمیت  ـامت آهـیکایی;غٌ ػؿ گىیؼ به ٕىؿ هي مغى هی :آ : پیيگفتاؿ وی

گاهی ٕبماتی;ػیى ػباؿت   بـػ. )م.( ؿا به کاؿ هی: آ

 . )هـ.(1891ىؼه به تاؿیظ  يىىته: فریدریک اوگلس;اف همالۀ    8

عايۀ هـ هقػبگیـ تضت هضاٍـه و همه را غاؿت اف پیو و ;ػؿ هتى ايتياؿات پـوگـك آهؼه امت:   9
 )م.(: اف پل تضت صمایت لايىو.

( John Wadeؼاؿ مینمىيؼی و بیو اف او واهؼاؿ راو ویؼ )اصتمااًل ايگلل ػؿ ایى فهیًه واه   11
ـای1888) تاریخ طبقات متىسط و کارگرهؤلف کتاب  تؼاؿک کتابو اف آو امتفاػه کـػ.  ( امت که ب

کيؼ. ايگلل ایى ایؼه ؿا پـوؿه ػاػ و بؼؼها به يفغ  ماله ؿا پیو هی 7-1های  ایؼۀ چـعه وید
 ماله کًاؿ گؾاىت. )هـ.( 11های  چـعه
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ـایٔ ػَـ عىػه ٍؼق هی  11 ػؿ کًؼ.  ایى صکن هابقبام هٖلك يینت و اصتمااًل فمٔ ػؿ هىؿػ ى

کن به هماو  ػمت تـ ييىػ اگـ بقؿگ ابؼاػ اؿتو ؽعیـه لۀ تىمؼۀ ىتابًاک۫صتی ػؿ هـص اٍـؼه ػوؿاو
 هايؼ. )م.( مابك بالی هی وّغ

14    Chaloner & Henderson, Engels’ Condition of the Woking Class, Oxford, 
1918, XXXI 
J. Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus 
vol. 8, Berlin. 

 هینتـیک های ػهًؼۀ واکًو يياو ايؼ ػلیه ايگلل ػؿ آو بافييـ ىؼهکتاب فىق که چًؼیى يمؼ 
 امت. )هـ.(: وضع طبقۀ کارگر; کتاب به او هاهؼاٍـ

 ایًزا آهؼه امت )هـ.(: ػؿ ایى اتهاهات به ام هفَل پامظ   18
E. J. Hobsbawm, Labouring men (London 1964) Chapter VI. 
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 پروگرستوضیحات 

سهايیػکل گصربارۀتاریزاجتماػیايگلظتاو هایايگلضبزایسلكاحزیطتزطزح
گىطت2481سیظت)اسيىاهبزهًىسصرآوکؼىرهیگزفتکه آ (.اوصرآغاس2488تا

طزح صاػت هجمىػهلـض ػکل به هایغرا کلی ػًىاو تذت هماالت اس وضع »ای
تکمیلکًض.يشظتیىهمالۀایىرفتهرفتهa«فراوطوی-وامۀ آلماوی»يؼزیۀصر«اوگلطتان

 فىریۀ ػمارۀ صر 2488هجمىػه تىلفصرآهض. با طایز«فراوطوی-وامۀ آلماوی»ايتؼار
گىطت )آ بؼضتز ايگلض -هماالت صر2488اکتبز چاپb«پیش به»يؼزیۀ( به پاریض

(.باایىدالهجمىػۀ2691ايگلض،پزوگزص،-هجمىػهآحارهارکض3رطیضيض)جلض
هایۀبهصرووفمطتىايظتهماالتايگلضصرایىػضهبالیهايض.ياتکمیلهذکىرهماالت
هایهرالـضصاػتایىصروواوًض.ایکطبمۀکارگزايگلظتاواػارهیؼًیوكغاحزاؿلی

اس یکی بیؼتزفـلصر بزیتايیا اجتماػی تاریز صربارۀ يظزع هىرص کتاب اؿلی های
پزولتاریاصرجاهؼۀبىرژواییویژۀعاسيمغاصریافتبزاطاصصرکواهايهایتا ورايضبپز

باػض.جضاگايهایهىكىعهطالؼهالسمصايظتوكغطبمۀکارگزايگلظتاو

صريگصطتبهکارػضبی2488صراوایلطپتاهبزبارهىايگلضبههذقباسگؼتبه
گزصآو ايگظتاو صر که هـالذی اس اطتفاصه با بىصتا تجضیضيظزػضهرصه بهطزح اعرا

تاسزسزه»بههارکضاطالعصاص:2488يىاهبز26ایبهتاریزطزايجامبزطايض.صرياهه

                                                             
a  Deutsch-Französische Jahrbüche 
b  Vorwärts! 
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مصربارۀوكغاألیفکتابکهبزایتهظتنایهایايگلیظیهاوروسياههصرکتابغزق
کارايگلضبهيذىهذظىطیپیغ2481تاژايىیۀ.«امکزصهجمغپزولتزهایايگلیض

بههارکضاطالعپیؼزفتکارعایًکهصرهىرصكمىژايىیه12رفتوصرياهۀهىرر
دربارۀ اوکشاف »باػًىاوکارجضیضیراـضعگفتکهبههذقپایاوایىاحز اسلصاص

کزص«یاوگلطتان و ضوضیالیطم اوگلیط تاریخی سىاهض آغاس هارص اواطط .2481
صطت ايتؼاراتػضتکمیليىیضکتابيظشۀ به aویگايضو .گزصیضالیپشیگارطال
)کههارکضاسفىریۀکتابصرآهض.صرهمیىاواوايگلضبهبزوکظل2481اوایلژوئى

.کزصيملهکاوص(هماوطالپضاستبؼیضاسفزايظهصرآيجاطاکىبى

بظیاریاس بىص. جالبتىجه يؼزیاتهىروسياههواکًغهطبىػاتآلماو و جملهها
«ضالىامۀ گرایش آلماوی ژاووش:»و«روزوامۀ ضراضری پروش» و«توضعه»و
جزایض b«اشپیگل شافت گسل» اس تؼضاصیصیگز کتاببىصيض.و صربارۀ داویهماالتی

خلق  ایه کتاب  »صرهمالۀcویذمایرآوراباآغىعباسپذیزفتًض.هنهذافلطىطیالیظت
گىيۀایىیهاتزیىپضیضهکتابايگلضیکیاسههنتزصیضبی»(يىػت:2481)«اضت
لاسسؼنوکیىػلیهيهتًهاهاالها»یاصآورػضکهایىکتابdگاُ. لوویى«طت.ااصبی

                                                             
a  Wigand 
b  the Allgemeine Preussische Zeitung, the Allgemeine Literatur-Zeitung, the 
Janus: Jahrbücher deutscher Gesinnung, the Bildung und That, the 
Gesellschaftsspiegel 
c  Weyemeyer 
d O. Luning 
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وباوریژرفبهاطتاهیضبهپیزوسیيهاییِسزصوػضالتداویبلکهطتمگزاواطت
ایيیکهاآیًضهرغنتماهیسطزاتوطىفاوػلیکًضکهػملالیشاليىعبؼزراالماهی

صیضيض.بزایهخال.کارگزاوايمالبیباکتابايگلضآهىسعهی«کًضبزایماوتأهیىهیرا
ػلىفؼاaاف. لطىر بؼضها آلمايیکه یاصهی«اتذاصکمىيیظتی»لکارگز آورصػضبه

ایىاولیىکتابیبىصکهبهصطتگزفتنوایضۀجًبغطبمۀکارگزرايشظتیىباراسآو»
«کظبکزصم.

ػلی بىرژوا هًتمضاو و ؿذتهؼاهضات اػتزافبه ػایظتگیرغن اصبیتـضیك های
صلیل ايمالبیگیزیيتیجهايگلضبه دالهای به افظىصکتاب هخال هیآو سىرصيض.

ی. اچ. هوبرپزوفظىر اووش: ضالىامۀ گرایش ژ»صريمضکتابهًتؼزػضهصريؼزیۀاف. ا 
هی2481چاپ«آلماوی هتهن را بزلیىيىیظًضه به احزعرا که لتلو»کًض فزاسىاو
ػضهافزوسیآتغ بغقيىػته سهزابو و سىو با اطتکه لبیل« ایى کزصه. تبضیل

طالهًالؼات کتابايگلضصر ػلیه هخال بزای یافت. اصاهه آتی بی. هیلذبروذهای
اکىون  اقتصاد ملی:»یكمىآيکهبشغچؼمگیزیاسکتابالتـاصصصاوبزجظتۀآلماي

b«و آیىذه و2484)فزايکفىرت، استـاؽصاص ايگلض احز به را اطتؼضاصهای( به
صريمضعاوراتـضیواؿالتتذمیماتاػتزافکزصيىیظًضه ػلیهكيمىصيهایتا  ػضیضا 

ایضه کزص اظهار و بزآػفت کتاب کمىيیظتی بىرژواسیهای اس ايگلض تىؿیفات
صرجشئیاتصرطتوصرکلیتياصرطتاطت.تاوظايگل

                                                             
a  F. Lessner 
b  Die Nationalökonomie oder Gegenwart und Zukunft, Frankfurt am Main, 2484. 
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بهفاؿلۀیؼًیتًها2481کتابايگلضبیزوواسآلماويیشبهػهزتصطتیافت.جىالی
رطیضچاپهؼزفیويمضکتابصرروطیهبهىهمالهصریچًضچًضهفتهپضاسايتؼارآو

کتابايگلضروص هایايمالبی.صهکزاتa(2481جىالی11،1)يؼزیۀاصبی،ػمارۀ
بظیارباارسعهی c«طىِورهًیک»ایصريؼزیۀصرهمالهbصايظتًض.او.وی.ػلگىيفرا

ياهیضوحابتکزصدمالت«تزیىهزصاوآلماویکیاسبهتزیىوآساصه»(ايگلضرا2492)
گیزص.اطاصبىصهاطت.ایىهمالهباتأییضهلمىواطاطیاحزايگلضپایاوهیهیلضبزيضبی

بظیاری صر تذمیماتالتـاصیهارکضيیش رفیكهاصاصهبزاعاس يتایجکار عاتکااو
بظیا لىلریاسلطؼاتکتابطزهایهبهيملصاػتوصر «وضع طبقۀ کارگر»هاییاس

ايتماصیگزفتباایىدالاطتًاصکزص. ايگلضبؼضهاػلیهکتابسىیغهىكؼیػضیضا 
 ياهۀ اوكمىتـضیك2493آوریل6)و.ک: هارکض(. وجىػغبیايگلضبه یا ر
که بىصباطزاوتی يذىیکتاببباػجػضه و»ه پیؼضطتیتًگظتاسايه با و ضسىیايه

يمایصرآوباسیافتکهطًزوچزاییراچىوهایبیيمؾصرآیضبهرػتۀتذزیز«رايههتهى
هزادلابتضاییايکؼافکمىيیظنػلمیبىصيض.

ویزاطت صر آتیايگلض صربارۀهای سىايًضگاو به تا آورص ػمل به الضاهاتی
(2449مۀویزاطتآهزیکایی)هؼضارصهض.بزایهخالصركمیکتابهایكؼفيمطه

گًجايضهػضهن2461ظیوآلمايیهایايگلیکهصرویزاطت طزاطزایىصر»يىػت:
                                                             
a  Literaturnaya Gazeta No. 11, July 1, 2481. 
b N. V. Shelgunov 
c  Sovremennik 
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بهروػًی(یؼًیفلظفۀآلمايی)یکیاسپیؼیًیاوطىطیالیظنهضروهىروحیآحارکتاب
هىیضاطت که اطت ػضه اصا گشاف تأکیضی با دکن ایى هخال بزای . ؿزکمىيیظن فا 
وراهرهاییکلجاهؼهایپیضاکزصبلکهیکتئىریبزدشبیطبمۀکارگزيیظتصکتزیى

(صاردتیرهاییطبمۀطزهایه) ایىدکنفمطبهطىرهایهذضوصیتاس کًىيیاطت.
آیض.هاصاهیفایضهودتیگاهیبضسیناسکارصرهیاهاصرػملبیايتشاػیؿذیخاطت

يیاسی هیچ تًها يه حزوتمًض طبمات رهاییکه صِرباػًضيضاػتهبه اس چمىػايه بلکه
صرآیًضهشالف کارگز سىصرهاییطبمۀ تبا کارگز اطتطبمۀ تًهاییايمالبهجبىر به

بجًگض. آو بزای و ببیًض تضارک را اجتماػی چزا« که صاص تىكیخ اصاهه ايگلضصر
وصرطتالىلىعبىصوايمالباجتماػیصرايگلظتاهبًیبزلزیب2481هایپیؼفزف

ووسيۀطًگیى2484.اواسهیاوتماهیػللبیؼتزبزسوالچارتیظنپضاسايضيبىصه
ايذـارهایاؿالحگزایغ ساییضۀ که طلبايهصرجًبغطبمۀکارگزايگلیضتأکیضکزص

پًضاػتصیزپایهايض.ؿًؼتیايگلظتاوصرباسارجهايیبىصوبیغاسآيچههی

صرآهض.سیلی«وضع طبقۀ کارگر اوگلطتان»ویزاطتاسصرطىلدیاتايگلضچًضیى
چاپجضیضیاسایىاحزبیزووصاصوالیپشیگ«ویگايض»ايتؼارات2484سوصصرطال

کت ػًىاو ؿفذۀ ویزاطتصوم»ابػبارتصر دککزص؛« اهارا ویزاطتؿزفا  ایى
تجضیضچاپویزاطتيشظتبىص.
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طىطیالیظتaویوتسکی فلوروص کلی ویچاتزجمۀایىکتابيشظتیىباربهسباوايگلیظیب
 طال به يظشه2449آهزیکایی آهزیکایی ویزاطت ػض. هًتؼز يیىیىرک هؼتبزصر ای

سطابۀ.سىصايگلضتزجمهراویزایغکزصوتغییزاتیصرهتىاؿلیصاص.همچًیىاطت
کًارگذاػترا2481یزاطتآلمايیو«پیؼگفتار»و«به طبقات کارگر بریتاویای کبیر»
)كمیمۀپیىطتسطاببهسىايًضگاوآهزیکاییوهمچًیىیک2449پیؼگفتارجضیضو

هاپزصاستکهطیطالبهتغییزاتیهیپیىطت.ایى(راتضارکصیض2449ػضۀطاليىػته
هایايگلظتاوصرطال»ػضهبىص.ايگلضهتىهمالۀداصثصروكغطبمۀکارگزايگلظتاو

2481 طالر«2441و صر که 2441ا بىص پیىطتصريىػته کتابوگًجايض بهرايام
فهزطتهطالبتًهاػًاویى.صرصاصتغییز«2488وكغطبمۀکارگزايگلظتاوصرطال»

رافـل فـلها هز بزػمزصوهظائلهطزودۀ ویزاطتآلمايی)بضوو صر به2481که
هی سىرص(چؼن کىتاهگذاػتوبالی کتابیکيمایۀ اسهمچًیى.افشوصبه تؼضاصی
طزادی هًچظتز يمؼۀ و وسطراها ارجاػاتصرووسص هًابغػماریاس به بهراهتًی

وغیزه.صاصپايىیضايتمال

بضووتغییزصرویزاطتايگلیظی بهچاپ2461هتىویزاطتآهزیکاییتمزیبا  لًضوهجضصا 
 دذف با ايگلض پیؼگ»رطیض. سىايًضگاو به سطاب همضهۀ«آهزیکاییفتار یک

 پیىطتهشـىؽبزایایىویزاطتيىػتکه بضوو2449ویزاطتآهزیکایی تمزیبا 
هماوطالايتؼارات صر بىص. ػضه آوگًجايضه صر اػتىتگارتویزاطتصومbدایتستغییز

                                                             
a Florence Kelly-Wischnewetzky 
b Dietz Publishing House 
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تجضیضچاپ ویزاطتهماوآلمايیراسیزيظزايگلضهًتؼزکزصکههتىاؿلیآوتمزیبا 
ا2481 اكافاتیصربىص. جش به جضیضیيىػتکه يگلضبزایایىویزاطتپیؼگفتار

بهطىرکلیهمايًضپیؼگفتارویزاطتايگلیظیبىص.گیزیوتؼضاصیپايىیضبشغيتیجه

 ايگلیظی تزجمۀ تجضیضچاپ کًىيی بهویوتسکی فلوروص کلی ویچویزاطت که اطت
آلمايی ویزاطتاولیۀ با داكز هتى دال ػیى صر ايگلضویزایغػضه. صطتسىص

تغییزهیهایسىايغتزیىههنتطبیكصاصهػضهو را صرپايىیضصهًضهتفاوتکههؼًا
اطت. بشغهمچًیىآهضه ايگلیظیبزسی تزجمۀ ویزایغ دیى صر ايگلض که ها

بزادذف سطابه هخال )بزای کزص سىايًضػاو ویزاطتی پیؼگفتار و ايگلیظی گاو
هزفـلصرفهزطتػزحهىكىػاتوaاصوارصهیض«بخارماشیه  شاه»ػؼزيشظتو

طزيز و ػضه باسیابی آلمايی ویزاطت اطاص بز غیزه( و صرهطالب هزبىطه های
یاصصاػتپايىیض صر یا کتابها آسز يشظتیىbهای بزابز هن کتاب يام اطت. آهضه

هی لغشعویزاطتارائه اسللنػىص. و تـذیخهایفلىريضویچافتاصگیها يیىتشکیيیش
ايگلضػضه اطتفاصۀ هىرص ايگلیظی هًابغ بزسی به او ایًکه به تىجه با ویژه به ايض؛

يمل ياچار به و يضاػت بلىلصطتزطی آلمايی اس هجضصا  را هزبىطه ايگلیظیهای ه
ویزاطت )صر بزگزصايض ايگلیظی و آهزیکایی 2449های صر2461و هذضوصیت ایى

ساؽساطیاصصاػت تأکیضی با هتزجن کًىيی های ویزاطت صر اطت(. ػضه زيؼاو
بزاطاصهتىواؿلیگزصصبزهیهًابغايگلیظیػاوبهکههزجغهایايگلضلىليمل

                                                             
a Edward Mead 

bام.)م.(هایآسزکتابرابهتىكیذاتايتهایفـىلهًتملکزصهصرتزجمۀفارطییاصصاػت
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ووىهتوباسآراییيىیظیسالؿهلىلآورصو)هصريملظًض؛البتهروعيىیايضباسیابیػضه
تـذیخهنهاويامهکاوياماػشاؽهاواریزغیزه(لذاظػضهاطت.اػتباهاتصرت

صالیلايض.ػضه تـذیذاتبیاو ایى اس کتابهطزحيکاترا ایى صر ػضه
aُا.هًضرطىو؛تزجمهوویزایغصبلیى.وكغطبمۀکارگزايگلظتاوايگلض.این:بزگزفته

چالًز اچ. صبلیى. bو يیىیىرک؛ ػالوه2614؛ يمل. بزسی هىرص صر ایى کهلىلبز ها
این.الذکزاطتفاصهکزصهاسویزاطتفىقبىصيایابػاوبغهً

2691 
cايتؼاراتپزوگزصویزاطتاراوهیأت  

                                                             
a W. O. Henderson 
b W. H. Chaloner 

c جیمشکلىگماووهتؼکلاس:جککىووهىریضکًفىرثوهىریضصابوای.جی.هابشبامو
صریکجی.اطتزویکوویلیاموفیلیپاص.فىيزوًات)اسبزیتايیا(؛جیمشاص.آلىهارگارتهی

ویًظتى پاولىفوصبلیى. او. وی. و کارهايىا پی. او. آهزیکا(؛ )اس وای.و تی. و ػگلىا کی. ام.
)اس ِای.(؛پی.او.فضوطیفوال.آی.گلمىوِای.آی.هالیغوهظکىپزوگزصکمیتۀطىلىفیىا

لًیًیظن(.)م.(-یتىهارکظیظنجی.یگىروفووی.وای.سویى)اسايظت
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 29815 پیشگفتار ویراست انگلیسی

به فباو  5481ػؿ مال  يغنتیى باؿ آیؼ ػؿهی تافه اه يگلینیایى کتاب که تـرمۀ ا
يياو ههـوهضَىل کاؿه  بىػ و ماله 48آو فهاو رىايی  . يىینًؼههًتيـ ىؼآلمايی 

به  وا٩ٞا   - ػاىت پیيايی بـ )عىاه عىب عىاه يکىهیؼه( های رىايی ؿا تمام ویژگی
آهـیکایی  یکتىمٔ  5441. ایى کتاب ػؿ مال نها ىـهًؼه يینت عإـ هیچ یک اف آو

به ايگلینی تـرمه ىؼ و مال بٞؼ ػؿ يیىیىؿک به  aيیىتسکی اف. کلی ویچ عاين به يام
ـامت آهـیکایی گاه ػؿ ایى مىی  هیچ گـ٥ت ايزامکه با ػ٩ت تمام  چاپ ؿمیؼ. وی

ـامت ايگلینی با  اولیى باؿ امت که ييؼ. ایىپغو ايىك إلل به ٕىؿ گنتـػه ا٩ی وی
 آیؼ. ػؿهی ايگلنتاوػؿ  های ؽی٦ًٜ ؿّایت کاهل تمام ٕـ٣

ـامت آهـیکایی یک پیيگ٦تاؿ و  ـای وی  به فباو ايگلینی يىىت. پیىمتیک يىینًؼه ب
 ػوؿاوآو  یآهـیکا ػؿ اولی ؿبٔ چًؼايی به کتاب يؼاؿػ و ػؿباؿۀ رًبو ٕب٪ۀ کاؿگـ

ـامت کًىيی کًاؿ  به همیى ػلیل به ًٝىاو بضخی عاؿد اف هىّٛى کًؼ و بضج هی اف وی
تا صؼ فیاػی ػؿ هالصٚات ه٪ؼهاتی کًىيی  -پیيگ٦تاؿ اٍلی  -ػوهی  اها ؛گؾاىته ىؼ

 آیؼ. به کاؿ هی

اف تی که ػؿ ایى کتاب تيـیش ىؼه امت وّٞی ىىػ ایی که به ايگلنتاو هـبىٓ هیتا ر
ـاصتا  اٝالم)ى ىايی٩ یکی اف ته تٞل٨ ػاؿػ.لضاٗ به گؾى چًؼ ييؼه( ا٩تَاػ  ولى ٍ

                                                             
a  F. Kelly Wischnewetzky 



504 
 

به ايزام بـمؼ  یتـ بقؿگ ػؿ ه٪یاك ػاؿی تىلیؼ مـهایهایى امت که هـ چه  میامی هؼؿو
ـايۀ کاله های عـػ و تىايؼ ىیىه کمتـ هی ـتابؼ که هًو بـػاؿی و ػله ص٪ی يمای  ػفػی ؿا ب

ـاصل اولیه  ؿوػ هی برلیىیا  هبىرگهاىػی لهنتايی به . و٩تی یک ي٦ـ یههنتًؼاه  ه
تـیى مٖىس  يمایًؼۀ پاییى که اه کاؿايه فيی کامب وچايه چک های و٥ى یابؼ ٥ىت ػؿهی

ػؿ  ػاؿػٝام  کاؿبـػ و عىؿػ هی ػؿػبه عىبی ػؿ کيىؿ عىػه به  تزاؿت ػؿ اؿوپامت و
ـتیب و٩تیؿ. ػىىػ را ىمـػه هی هًنىط و يابه آلماو او کاؿگقاؿ مت به همیى ت

ـلیى یا هاهبىؿگ کمینیىو  ايگلنتاوبه  پا (هنیضی عىاهیهىػی )عىاه  های تزاؿی ب
اف ػوف و  بهتـ امتؼ ًیاب ػؿهی تافه وآهؼ ػؿ بىؿك هًچنتـ چًؼهاه ؿ٥ت اف بٞؼ ؼيگؾاؿ هی

ـای  ولی هًىف ؿ٩ت یا٥ته تکاهلهای ينبتا   کلک  هًنىراتو  يظ ـیع ه٦تايگیقىاو ب
ـکی و  ي٪ٖۀ ىاو ػؿ کيىؿ هاػؿی ها ایى ػوف و کلک اگـچه ؛ػاؿيؼػمت بـ ای پًبه اود فی

و٩ت ٕالمت و   ػؿ بافاؿهای بقؿگ۫ . وا٩ٞیت ایى امت کهؼآی هیفؿيگی به صناب 
ـای  بافؿگايی یاتهٞیاؿهای ٍـیش اعال٩ اٍالتا  و ّـوؿتا  به هخابۀ ابقاؿهایی ب

ـاىی تکاهل یا٥ته رىیی ػؿ فهاو و پـهیق ٍـ٥ه ـت  به همیى ػلیل ايؼ؛ اف ػؿػم
هیاو  هًامباتػؿ بافاؿهای بقؿگ کاؿماف يینتًؼ. ػؿ  های مًتی ػوفوکلک

 امت. هًىالهن اوّاٛ به همیى « اه عؼهه»و  هايى٥اکتىؿػاؿ

ـاو  ًٍٞتی رؼیؼ بىػ. ال٢ای  ٕلیٞۀ یک َٝـ 5481اصیای هزؼػ تزاؿت پل اف بض
افؿگايِی ايگلنتاو تمام ًٍٞت و ب باٝج ىؼ اه الی هتٞا٩بو اٍالصات ه ٩4ايىو ١الت

. بال٥اٍله پل اف آو يىبت به اکتيا٣ ؼيبه ػمت بیاوؿ يؼٕلبیؼ هایی ؿا که هی آفاػی
ـالیا ؿمیؼ و هٞاػو ـيیا و امت ـای رؾب  ٕالی کالی٦ ـاتی ب ٙـ٥یت بافاؿهای هنتٞم
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های  لىمػؿ هًؼ  ٥قایًؼه ايکيا٣ یا٥ت. مـٝتیايگلیل با  هايى٥اکتىؿیارًاك 
 .مًتی ؿا عـػوعاکيیـ کـػيؼ يناراو رىالهۀ ي٦ـ اف ها هیلیىو ىایـ اليک aهکايیکی

ـاؿ گـ٥ت ػؿبیو اف پیو  هن چیى ػؿ  که -تـ اف همه ایًکه ایاالت هتضؼه  . ههنتیـؿك ٩
ـ٥ا  یکی اف باتزاؿ  ٩ىل به اگـچه آو ؿوفها ـاتی بىػ اٍ ىاو  تـیى ها بقؿگفاؿهای هنتٞم

ـای آو کيىِؿ  ػمتغىه ايکيا٣ ا٩تَاػی - آهؼ به ىماؿ هی  چابک وای ىؼ که صتی ب
گؾىته باب  َٝـکه ػؿ اواعـ  یيهایتا  ومایل اؿتبإاتِی يىیً آوؿ بىػ. صیـتتافيؼه  پیو

المللی  ػؿ ه٪یاك بیى -پیما  های بغاؿ ا٩یايىك آهى و کيتی های ؿاه ؿیل -ىؼه بىػيؼ 
 يی ؿا که پیيتـ ٍـ٥ا  به ٍىؿت بال٪ىه ورىػ ػاىتؿ ا٥تاػيؼ و ٥ٞلیت بافاؿ رهابه کا

کيىؿهای ٝمؼتا  یا هٖل٪ا   اف اف ىماؿی بؼوا  تض٪٨ بغيیؼيؼ. ایى بافاؿ رهايی 
ـکق هايى٥اکتىؿکاؿ هی کياوؿفی تيکیل ( رمٜ ىؼه ايگلنتاو) ىؼ که به گـػ یک ه

ؼ و ػؿ ؿماي ؿا به هَـ٣ هی ایى کيىؿها هافاػ هىاػ عامايگلنتاو بغو اٝٚن  بىػيؼ.
کـػ. تٞزبی يؼاؿػ که  ىاو ؿا تأهیى هیٝىُ بغو اٝٚن امباب هايى٥اکتىؿی هىؿػيیاف

ـا پیيـ٥ت ًٍٞتی ايگلنتاو چًیى ١ىل ـا وّٞیت مال  آما و بی چ  5488همتا بىػ و چ
 آیؼ. و ياچیق هی ابتؼاییبه يٚـهاو  یکًىيػؿ ه٪اینه با وّٜ 

تـی به عىػ  کـػيؼ به هماو هیقاو ٙاهـ اعال٩ی ًٍایٜ هايى٥اکتىؿی ؿىؼ هیهـ ايؼافه که 
ؿ٩ابت  تىاينت يمی ػیگـ کو اف ایى به بٞؼ عالی کـػو ریب عل٨ فصمت. گـ٥تًؼ هی

ـاب کًؼػؿويی هايى٥اکتىؿػاؿاو  ـا ؿىؼؿا می ی تـ اف ایى ٩بیل  تزاؿت بنیاؿ بقؿگ ؛ ف
ـايۀ  های ص٪ه ـای ها کلکػوفوایى  بىػ. بـها ریبص٪ی هیچ  هیلیىيـ هايى٥اکتىؿػاؿاو ب

                                                             
a  Power-loom 
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ـای با٩ی هايؼو ػؿکه  عىؿػ هی کىچکیکاؿاو  کامب به ػؿػ ٥٪ٔ و يؼاىت اؿفىی  ب
 ػلیل بىػ کهبه ایى  .آوؿػيؼػؿ اف فیـ مًگ پًی پًی ىاو ؿا هزبىؿ بىػيؼ پىلؿ٩ابت 
و ىماؿی اف  8به تَىیب ؿمیؼ ضاعت کار 01 الیحۀ اف هیاو ؿ٥ت و 3تهاتـی مینتن

ـامامی با ؿوس تزاؿت آفاػ و  که ایى اٍالصات .گـػیؼاب ب و ٥ـٝی اٍالصات ١ی
و به ّـؿ  ػاؿاو به ي٦ٜ ابـمـهایهؿ٩ابت  هیؼاو ػؿؼ ػيػؿ تْاػ بى ٩یؼوبًؼ بیبت ؿ٩ا

تـ و  بقؿگ کًنـوهـ چه اف مىی ػیگـ  .يؼىؼ تمام هی ػاؿاو ٥ا٩ؼ اهتیافات ویژه مـهایه
ياىی اف هًا٩يات کاؿ٥ـها و های  فیاوّـؿ و  بیيتـ باىؼ اه عؼههتٞؼاػ 

ـاو ای بـ کاؿ٥ـهایاو )هغَىٍا   تـ عىاهؼ بىػ. اف ایى ؿو ؿوصیۀ تافه بقؿگ اه هقػبگی
های ١یـّـوؿی  اف کيمکو که ىؼ و به آياو آهىعت صاکنکاؿ٥ـهایاو بقؿگ( 

ػؿ لضٚات  یتا  ایًکههای کاؿگـی تى ػهًؼ و يها به ورىػ و ٩ؼؿت اتضاػیه و بپـهیقيؼ
. امت٦اػه کًًؼاهؼا٣ عىیو  ػؿ عؼهت کاؿآهؼ یومایل به ًٝىاو ها اٝتَاب افهًامب 

اکًىو  کـػيؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ٥ـهايؼهی هیکه ماب٪ا  رًگ ّؼ  هايى٥اکتىؿػاؿاوتـیى  بقؿگ
َلن ٍلش و همنافی میًه هیفیـ  ـای کاؿىاو ػاىتًؼ.  فػيؼ و ات٦ا٩ا   َٝ ػلیل عىبی ب
ـابـ ها ييیًی ٝ٪ب کل ایى یت ایى امت کهوا٩ٞ ـ٥ا   ػومتی۫ و يٛى ايَا٣ ػؿ ب ای  ومیله ٍ

ـکق مـهایه ػؿ ػمت ٝؼه ـای تنـیٜ تم  های متايی ها و فیاػه اعاؽیای ايؼک بىػ که  ب
 کلىؼ.  هیو ٝمال  هایۀ ػؿػمـىاو  عىؿػ ػیگـ به ػؿػىاو يمیهای گؾىته  مال لئیمايۀ

ـ٥ا   اٍالصات ـای ػؿهن ومیله ٍ بىػ که  یىکنتى ؿ٩بای کىچک ای مـیٜ و هٖمئى ب
ٍـ٣ِ ايکيا٣ ّا٥ی ؿوفگاؿىاو ؿا بگؾؿايًؼ. ا ٝایؼاتتىاينتًؼ بؼوو ایى ٩بیل  يمی

هایی پایاو یابًؼ که ػؿ  ارضا٣ عـػه تمامتا  بىػکا٥ی  ػاؿی مـهایه مینتنتىلیؼ بـ بًیاو 
ـاصل يغنت ايکيا٣ مـهایه  کياو بىػيؼ های فصمت ٩ىف بؼبغتی ػاؿی ٩ىفباالی ه
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به هیچ وره  اهمیت های  کن ػؿ ىاعه ٍاػ٧ امت؛ ػؿ ًٍایٜ پیيـو ٥٪ٔ ایى صکن)
ـتیب ایى وا٩ٞیت . چًیى يینت(  باؿ بایؼ ػلیل وّٜ ٥الکت ٝیاو ىؼ که هی ههنبه ایى ت

رنت. کاؿگـ  داری ضرهایه ضیطتنخىد که ػؿ بل ها ارضا٣ ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا يه ػؿ عـػه
و پل اف چًؼ ٥ـوىؼ  ػاؿ هی به مـهایهيیـوی کاؿه ؿا به هبل٠ هٞیى  هـ ؿوف قػیه

ـاؿػاػه بًا اها ؛کًؼ بافتىلیؼ هی اؿفه ایى هبل٠ ؿا  ماٝت کاؿ۫  بایؼ چًؼ  به ه٦اػ ٩
 اؿفىی که او ٕی ایى ماٝات .عىیو کاؿ کًؼ ايۀ کاؿـای تکمیل ؿوفماٝت ػیگـ ب

ؿوػ.  ػاؿ هی ای به ریب مـهایه هیچ هقیًه اؿفىی امت که بی اّا٥ه کًؼ اّا٥ی تىلیؼ هی
ـایو ػاؿػ راهٞۀ هتمؼو مینتمیایى امت بًیاو   ػو ٩ٖببه  ؿا که هـ چه بیيتـ گ

کل  که هالک aراتشیلد و وايدربیلتتزقیه کًؼ: ػؿ یک ممت ٝؼۀ ٩لیلی اف آ٩ایاو 
ـاو هقػی و ػؿ ممت ػیگـ تٞؼاػ  ايؼ ومایل تىلیؼ و ومایل هٞاه ـاوايی اف کاؿگ که رق ٥

ارضا٣  عـػههٞلىل ایى یا آو   بـآهؼ يهایی۫ . ایى هیچ هایملکی يؼاؿيؼ ىاويیـوی کاؿ
تاکًىو  5481ػاؿی ايگلنتاو اف  ايکيا٣ مـهایه امت. مینتنيینت بلکه هٞلىل عىػ 

ـاصتایى وا٩ٞیت ؿا با   ههابایی بـهال کـػه. بی ٍ

ـاؿ هَیبت های  بیماؿیآبله و مایـ  و تی٦ىك و وبا هىممِی های  اف مىی ػیگـ تک
 اوى و عايىاػه ىاوؼ عىػًعىاه که اگـ يمی ی بـیتايیا ٥همايؼػاؿ به بىؿژواهاواگیـ

ـاُ ٩ـبايی  يتیزتا  ٝارل امت.  ّـوؿتی  ىهـی۫  ىىيؼ ؿٝایت اٍىل بهؼاىت ایى اه
یا اف بیى  ىوىاو ػؿ کتاب آهؼه اکً ای که و٤ٍ پـػه های بی کاؿی بنیاؿی اف کخا٥ت

تغلیۀ ٥اّالب باب ىؼه و پیيـ٥ت  مینتن اکًىو .فيًؼ هیچين  تىیيؼ یا کمتـ ا هؿ٥ت
                                                             
a  Rothschild & Vanderbilt 
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ی ؿا که بایؼ «ييیى هضالت فا١ه»تـیى  بًؼبًِؼ بؼعین  کـػه امت و بلىاؿهای ٝـیِ۫
ػؿ  bضىو دیالسياپؼیؼ ىؼه امت و  aلیتل ایرلًدايؼ.  اف هن گيىػه کـػم ىاو هی تىٍی٤

ـاؿ ػاؿػ. يىبت بٞؼی ؿ٥ت ا ه تىاينتن آو هایی که هی ؟ همۀ ياصیهولی چه ٥ایؼه 1وؿوب ٩
ـايی و ها با ؿىؼ ىهـک يىاف بؼاين اکًىو چين 5488ؿا ػؿ مال  و  بؼبغتی ؿو به وی

های ٥ْىالت  و پيتهها  عىک ػؿ هىؿػػیگـ  ػؿ آيزا ایى که ٥٪ٔ ايؼ؛ يهاػه٥الکت 
  گـ۫ بىؿژوافی ػؿ فهیًۀ هًـ الپىىايی بیچاؿگی ٕب٪ۀ کاؿ .ػهًؼ به عـد يمی هناهضه
ـاوايی ػاىته امت پیيـ٥ت به  «گسارظ کمیطیىو ضلطًتی دربارۀ هطکى فقرا» .های ٥

ا هیچ بهبىػ ه گاه کًؼ که ػؿ عَىً مکىيت با ايبىهی اف هؼاؿک حابت هی 5411cمال 
ت امت. ه٪ـؿا هًىالو مابه ه وّٜ  ػؿ ؿابٖه با مایـ هنائل۫  ٩ابل تىرهی ؿط يؼاػه و

ـػو که بعىؿيؼ  به ایى ػؿػ هیاها ٥٪ٔ  ايؼ ويبات ؿیغته پلینی هخل ي٪ل ؼوو اف بیى ب
ـاو  پيت صَاؿها هضَىؿ کًًؼ. آو ؿا ػؿ پِل  بیچاؿگی کاؿگ

که )ػاؿی  امتخماؿ مـهایه کىػکیاف هـصلۀ  ؿىؼ کـػه و ػؿ صالیکه ايگلنتاو بنیاؿ
. ايؼ پا يهاػه کىػکیه ػوؿاو مایـ کيىؿها تافه ب تام ػؿآهؼه (بىػم اه کـػه شیيـت

ـاينه و همايٖىؿ  -آلماو و به ویژه آهـیکا ؿ٩بای مـمغتی هنتًؼ که ػؿ ایى لضٚه  ٥
بیو اف پیو ايضَاؿ ًٍٞتی ايگلنتاو ؿا  - 1بیًی کـػه بىػم پیو 5488که ػؿ مال 
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ت  ا هنتًؼؿ ه٪اینه با ايگلنتاو يىپآياو ػ هايى٥اکتىؿهایکًًؼ.  هی يابىػ اها با مٝـ
ايکيا٣  پایۀو ىگ٦ت ایًکه ػؿ صال صاّـ به  یابًؼ تىمٞه هیبنیاؿ بیيتـی 

بنیاؿ  ه٪اینهایى  ايؼ. ػؿ عَىً آهـیکا ؿمیؼه 5488ػؿ مال  هايى٥اکتىؿهای ايگلیل
ـایٖ ػؿمت امت که امت. تـ کًًؼه ىىکه ـاؿ گـ٥ته که ٕب٪ۀ کاؿگـ آهـیکا ػؿ آ یى و ٩

 بـآهؼ صتی اگـ ايؼؿکاؿيؼ؛ ػمت ٩ىايیى ا٩تَاػیػؿ آيزا همیى  اها ايؼ بنیاؿ هت٦اوت
گًزًؼ. اف  ػؿ یک ؿمته هی هـ ػو کن ػمت ؼهخل ايگلنتاو يباىایى ٩ىايیى کاهال   يهایی

ـاییابین ها بافهی ػؿ ٥اکتىؿی هماو هباؿفات ؿا ػؿ آهـیکا مت کهایى ؿو کىتاه  : هباؿفه ب
 مینتن هنػؿ آيزا  .کاؿ کىػکاو و فياو بـ ٩ايىيی و اٝمال هضؼوػیت کـػو ؿوفايۀ کاؿ

بیًین که اف  ؿا ػؿ هًا٨ٕ ؿومتایی هی 1لکیًِگ بَ  مینتن یابین و ؿا کاهال  ىکى٥ا هی تهاتـی
ـاو اؿباب» ـاو امت٦اػه هی« هباى  5441کًؼ. ػؿ مال  به هًقلۀ ومایل ملٖه بـ کاؿگ

هقاؿ ي٦ـ اف  54هایی ػؿباؿۀ اٝتَاب ٝمىهی  های آهـیکایی با گقاؿه و٩تی ؿوفياهه
به ػمتن ؿمیؼ اصناك کـػم ػؿ صال  aکايلطىیلػؿ هًٖ٪ۀ  پًطیلىايیاکاؿاو  هٞؼو

مًگ ىمال ايگلنتاو ػؿ مال  کاؿاو ف١ال عىايؼو تىٍی٦ات عىیو اف اٝتَاب هٞؼو
و  ها وفيهاػه اف با امت٦ کو عل٨ فصمت ػؿ ص٨ ها عؼٝههماو  4هنتن. 5488
ـای ػؿ هن ىکنتى ه٪اوهت  ها تالههماو  ی وتهاتـ مینتنهماو  و های ت٪لبی پیمايه ب
 :ػاؿاو مـهایه هایۀ ػمت تـیى کىبًؼهو ػؿ ٝیى صال  کاؿاو با امت٦اػه اف آعـیى هٞؼو

ـاوبیـوو ايؼاعتى   هالکیت کمپايی. های تضت لکًِگ بَ ها و  گاه اف مکىيت هقػبگی

                                                             
a  Connellsville 
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ـاتی ؿا که اف  وؿوفؿمايی کًن  ؿا به ام تـرمۀ کتاب ػلیل يغىامته 4ه ب تاکًىو  5488ت٢یی
عىامتن ایى کاؿ ؿا به يضى  اگـ هیهى بـرنته مافم: اول ایًکه  ايؼ هىبه به و٩ٛى پیىمته

ـابـ هی 4زن کتاب ت٪ـیبا  ص بـماين ايزام ػؿعىؿی به ػوم ایًکه رلؼ يغنت  ىؼ. ب
صاوی  1ؿل هاؿکل که تـرمۀ ايگلینی آو به ػمت ٝمىم ؿمیؼهبه ٩لن کا ضرهایهکتاب 

که ىکىه  ػوؿايی امت و 5411ىـس ه٦َلی ػؿباؿۀ وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ بـیتايیا ػؿ مال 
هزبىؿ  ؿوفؿمايی کتاب ػؿ ٍىؿت به ًٍٞتی بـیتايیا به ي٪ٖۀ اود ؿمیؼ. با ایى اوٍا٣

ـايگیق هاؿکل متایو ىغن بقين که کاؿ فهیًی ؿا باؿ ػیگـ هماو ىؼم هی ػؿ آو ؿوییؼه  ب
 .امت و به باؿ يينته

 میامی(٥لن٦ی و ا٩تَاػی و ياو مافم که ؿویکـػ کلی تئىؿیک )ـيّـوؿی امت عإ
المللی هؼؿو که  هى يینت. مىمیالینن بیى کًىيی های ػیؼگاهایى کتاب ػ٩ی٪ا  هًٖب٨ بـ 

ـا  به وامٖۀ تاله ػؿ  ٝلن ايکيا٣ یا٥تبه هخابۀ یک  کارل هارکصهای  ٝمؼتا  و هًضَ
ـ٥ا  يمایاوهًىف ب 5488مال  ـاصل رًیًی  گـ ه ورىػ يیاهؼه بىػ. کتاب هى ٍ یکی اف ه

ـاصل اولیه  امت وايکيا٣ مىمیالینن هؼؿو  ػؿمت همايٖىؿ که رًیى آػهیقاػ ػؿ ه
ـتیب  کًؼ اه ؿا بافتىلیؼ هی اکاو آبقیهًىف ٩ىك آبييی يی ـامـ ایى ػؿ به همیى ت م

 ؿوىًییًٞی ٥لن٦ۀ آلمايی به  ؿومىمیالینن هؼ يیاکاوؿوحی یکی اف هى آحاؿکتاب 
ـای هخال ایى صکن با تأکیؼی گقا٣ اػا ىؼه امت که کمىيینن ٍـ  50.هىیؼامت ٥ا  ب

ای پیؼا کـػو ؿاه ؿهایی کل راهٞه بلکه یک تئىؿی بـ ػکتـیى صقبی ٕب٪ۀ کاؿگـ يینت
٥٪ٔ به ٕىؿ يی امت. ایى صکن کًى های هضؼوػیتػاؿ اف  صتی ؿهایی ٕب٪ۀ مـهایه و

آیؼ. هاػاهی  ٥ایؼه و صتی گاهی بؼعین اف کاؿ ػؿ هی اها ػؿ ٝمل بی ايتقاٝی ٍضیش امت
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بلکه چمىىايه اف ػِؿ  ها به ؿهایی هیچ يیافی اصناك يکًًؼکه ٕب٪ات حـوتمًؼ يه تً
 تًهایی اي٪الب به هزبىؿ امتٕب٪ۀ کاؿگـ  ت با عىػؿهایی ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿآیًؼهغال٦

ـای آو بزًگؼ. بىؿژوافی ـاينه ػؿ مال  اي٪البی ارتماٝی ؿا تؼاؿک ببیًؼ و ب ٥5141 
ـا .ٕب٪ۀ هتىمٔ ؿهایی کل يٛى بيـ امتاٝالم کـػ که ؿهایی  و ؿوصايیىو ایى  ٣اها اى

با ٥ئىػالینن  )که آو فهاو ػؿ ؿابٖه گقاؿۀ ٥ى٧ که يکيیؼ ٕىلی ػؿ يتیزه ٥همیؼيؼ. ؿا يمی
ػؿ  ؼ وگـی عام به ىماؿ آه يىٝی اصناماتیٍـ٥ا   ايتقاٝی بىػ( یک ص٪ی٪ت تاؿیغی ولى

ۀ آياو که اف هىّٜ واالی همه مىفاو هبافؿات اي٪البی یکنـه ياپؼیؼ ىؼ. اهـوف آتِو 
ـای «١ـّی بی» ـاو ب ـافعىايًؼ که  مىمیالینن عٖبه هیی ػؿباؿۀ يىٝ کاؿگ هًا٥ٜ  بـ ٥

ٕب٪ۀ  4کىىًؼ هًا٥ٜ  که هی مۀ آياو)یًٞی ه تی و هباؿفۀ ٕب٪اتی ػؿ پـواف امتٕب٪ا
هًىف بایؼ  کاؿهایی هنتًؼ که یا تافه (هتغاٍن ؿا ػؿ یک اينايیت هتٞالی به آىتی بـمايًؼ

 یىیا بؼتـیى ػىمًاو ٕب٪ۀ کاؿگـ و هيتی گـگ ػؿ پىمت بنیاؿ چیقها بیاهىفيؼ
 55گىم٦ًؼيؼ.

ـاو ًٍٞتی اٙهاؿ ىؼه که ایى هتى ػؿ   5484تا  5441اف . امت همال 1ػوؿۀ تًاوب بض
تا  5484تاؿیظ ًٍٞت اف  اها ػهًؼۀ چًیى ػوؿۀ تًاوبی بىػ ٙاهـی ؿویؼاػها يياو یـِم 

ی که بیًابیى ایى اػواؿ تًاوبی به یها تالٕن بىػ. همال 50وا٩ٞی  تًاوب ػهًؼۀ يياو 5411
ـامامی هـ باؿ ؿمیؼيؼ هًَۀ ٙهىؿ هی وّٜ به بٞؼ  5414اف ىؼيؼ.  تـ هی ّٞی٤ و تـ ١ی

 عىاهین پـػاعت. ػؿ اػاهه به ایى هىّٛى ـ کـػ.ت٢یی هباؿػو اهىؿ

ؿا اف هتى کتاب کًاؿ يگؾاؿم؛ اف رمله پیيگىیی  ینها الفم ػاينتن بنیاؿی اف پیيگىیی
بنته  ىـٓتأحیـ ىىؿ رىايی ؿوی آو  الى٩ٛى ايگلنتاو که تضت اٝی ٩ـیباي٪الب ارتم
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هایۀ صیـت  ه امتها به احبات ؿمیؼ ياػؿمتی بنیاؿی اف ایى پیيگىیی اکًىو ایًکه. بىػم
ؼ. آو فهاو پیيبیًی ها ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼي ؛ ىگ٦ت ایى امت که عیلی اف آويینت

اوّاٛ  باٝج عىاهؼ ىؼ ای آهـیکا و اؿوپای ٩اؿههای  رىیی ؿ٩ابت کـػه بىػم که
ـايی  ـاو ؿا بیو ای بـوف البته هى هىٝؼ -گـػػ تزاؿت ايگلیل بض صؼ کىتاه  افى بض

تىاين  ٛ پیىمته امت. اف ایى لضاٗ هیىبه و٩ ام اکًىو پیيبیًی گـ٥ته بىػم ولی به هـ صال
ػؿ  5441هاؿك  5م به ؿوفؿمايی کًن که ا یکی اف ه٪االت گًزايؼوو بایؼ کتاب ؿا با 

به  «5441و  5481های  ايگلطتاو در ضال»لًؼو تضت ًٝىاو  «ولث کاهى»ييـیۀ 
 80ا ٕی ٕـس کلی و عالٍۀ تاؿیظ ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو ؿ که ایى ه٪اله 54چاپ ؿمیؼ.

 امت: ىـس فیـ به ػهؼ مال اعیـ به ػمت هی

ـاؿ هٞلىم ٥٪ٔ با  80» ـايی ؿوبـو ىؼ که اف ٩ بل فوؿ ٩ا اتکا بهمال پیو ايگلنتاو با بض
ـگق به گـػ پای صل بىػ.  ػؿ آو ػوؿاو گنتـه بافاؿهای عاؿری و ا٥قایو ت٪اّا ه

مال یک باؿ کل تزاؿت ػچاؿ  50هـ  .ؿمیؼ يمی هايى٥اکتىؿها گقا٣ايکيا٣ مـیٜ و 
ـايه اف هن هی ی ؿاًٍٞت های ىؼ و پیيـ٥ت م٪ىٓ ٝمىهی هی پل اف یک  .گنیغت ٩اه

با  هزؼػا  که  ؿمیؼ چًؼ ماله هیيىبت به ؿوي٪ی کىتاه و   ؿکىػ هقهى۫ ػوؿۀ ٕىاليی 
که ػاػ و  ػاؿ گـ٥ت. ٕب٪ۀ مـهایه آلىػ و ٥ـوؿیقه هتٞا٩ب پایاو هی تىلیؼ تب اّا٥ه

ـای فوؿچپاو کـػو  گىه ٥لک ؿا کـ کـػه بىػ تجارت آزاد غالت ػؿ هىؿػ بیؼاػهایو ب
هًا٨ٕ  ىاو ػؿ هباػی فػۀ ىهـها ؿا به ويياو کيیؼ که رمٞیت ٩ضٖی عٔ اه هٖالبات
ياو بلکه  آياو ؿا يه به هًقلۀ گؼایاو بتىايؼ جاو برایت ٩ىلبه باف عىاهؼ گـػايؼ تا  ؿومتایی
های کاؿگـ ىهـی  تىػه 53بـػ.بفیـ ّـب  تضت هضاٍـه یک اؿتو هتغاٍِن  همچىو
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کـػيؼ. اکخـیت ٕب٪ۀ  ؿا هٖالبه هی (58هًشىر خلقیًٞی )مهن عىػ اف ٩ؼؿت میامی  هن
آیا  ػؿ ایى بىػ که ٕب٪ه 4و تًها هىؿػ اعتال٣  بىػيؼ هًيىؿ رقو صاهیاووؿاو عـػ  پیيه

مپل م٪ىٓ بافؿگايی  هًٞىی؟ ٩ؼؿتقیکی به پیو بـػ یا با با فوؿ ٥یبایؼ هًيىؿ ؿا 
ـاه آوؿػ. ؿمیؼ و چين و عيکنالی ایـلًؼ مـ 5481  ايؼاف اي٪الب ؿا به هم

ـاينه ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل ؿا يزات ػاػ. 5484اي٪الب  ٕب٪ۀ هتىمٔ  اییًیا٩ياؿ پ ٥
ـاينىی الینتی فصمتبیايیۀ مىمی افکه  ايگلنتاو ه ا٥تاػبه وصيت  کياو پیـوفهًؼ ٥

)رًبيی هضؼوػتـ و ٝیى صال  ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل بىػيؼ کاؿی کـػيؼ که رًبو
ـاينه( ػچاؿ تيتت ىىػ و مافهايؼهی آو هغتل گـػػ.  وا٩ٜ ـاتـ اف اي٪الب ٥ آوؿیل  50گ

ـاصت و  باینت هماو لضٚه که چاؿتینن هیػؿ  ػؿمت یًٞی 5484 عىیو  ٩ٖٞیتٍ
ـکىب ىىػ ؿمايؼ ؿا با تمام تىاو به احبات هی اف ػؿوو  رًبو پیو اف آيکه اف بیـوو م

ـتیب  51.ؿهبیؼ ػاؿ ػؿ  ٍضًه ؿايؼه ىؼ و ٕب٪ۀ مـهایه پیکاؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ به پيتبؼیى ت
 ها به پیـوفی ؿمیؼ. تماهی ربهه

ـای پیـوفی ؿا 51«5435الیضۀ اٍالصات »اگـ  ـا٣  ابـبـ ػؿ ػاؿ ـهایهکل ٕب٪ۀ م ای ب اى
ـا٣ فهیى يه تًها هايى٥اکتىؿػاؿاو  غالت۫ قايىوال٢ای  با بؼايین ػاؿ  فهیى پیـوف  ػاؿ بـ اى

ىاو کمابیو ه٪یؼ  که هًا٥ٜ ىکنت ػاػيؼ ؿا ػاؿ اف ٕب٪ۀ مـهایه یهای بغو ىؼيؼ بلکه
. تزاؿت بافها و مهاهؼاؿاو ٩ـّۀ ػولتی( ؿكػاؿها و بى بايک) ػاؿاو بىػ به هًا٥ٜ فهیى

ػاعلی و عاؿری ايگلنتاو  هالی و تزاؿِی  های آفاػ به هًٞای تًٚین هزؼػ کل میامت
هلت ؿا  کل تىاينتًؼ هی ٍاصباو هايى٥اکتىؿ اکًىو .بىػ هايى٥اکتىؿػاؿاوهًا٥ٜ  هبًایبـ 

 . همۀ هىايٜػهًؼايزام  عىیو و يیات ها بًا به عىامت ؿا و ایى وٙی٦ه کًًؼيمایًؼگی 



554 
 

ـکی و کل مینتن هالیات تٞـ٥ه ؿصمايه فػوػه ىؼ و تىلیؼ ًٍٞتی بی ه متايی ب های گم
صؼاکخـ  هايى٥اکتىؿکاؿػاؿ  ػ که مـهایهىهمه چیق تابٜ هؼ٥ی ى يضى اي٪البی ت٢ییـ یا٥ت تا

ل هٞاه ٕب٪ۀ ی هغَىٍا  ومایمافی هضَىالت کياوؿف ػاػ: اؿفاو اهمیت ؿا به آو هی
پاییى کاؿگـ و کاهو بهای هىاػ عام و پاییى يگه ػاىتى ػمتمقػها )اگـ يگىیین 

کيىؿهای  تمام بىػ و 51«رهاو کاؿگاه»تبؼیل ىؼو به . ايگلنتاو ػؿ صال ىاو(آوردو
ـای ارًاك  ىؼيؼ: تبؼیل هی يگلنتاو به ایـلًؼػؿ ؿابٖه با ا عاؿری بافاؿهایی ب

ُِ تأهیى کـػو هىاػ عام و  ـکق کبیـ  . ايگلنتاو١۫ؾاهايى٥اکتىؿی ػؿ ٝى ه
ایـلًؼهای  ای اف ىماؿ هـ ػم ٥قایًؼه بىػ و ػؿ هیاو فؿاٝیػؿ رهاو  هايى٥اکتىؿکاؿی

. چه ػؿعيیؼ هیعىؿىیؼ ًٍٞتی  چـعیؼيؼ همچىو کاؿ که به ػوؿه هی هکاؿ و پًب ١له
 هی!ايؼاف باىکى چين

٩ٖاؿاو  آياو ؿا اف هن  مًتی۫ که ياػیؼه گـ٥تى ٩ىاٝؼ  ییبـیتايیا هايى٥اکتىؿکاؿػاؿاو  مـهایه
مًؼىاو ٩ؼؿتهتٞاؿ٣  ىٞىؿ تکیه بـ با ىاو هتمایق کـػه امت ٥کـ اؿوپایی کىته

اف بیى  ػاىت اف یک مى چاؿتینن .کًًؼ یٝمل ؿا ىؼيؼ تا ایى هؼ٣ بقؿگ کاؿ به ػمت
تماها  به صناب تزاؿت آفاػ يىىته ىؼ  تزؼیؼ ؿوي٨ بافؿگايی و اف مىی ػیگـ ؿ٥ت هی

کاهال  ٕبیٞی  عىػی ایى اصیای عىػبه 5481)اگـچه پل اف ٥ـويينتى تالٕن هى٩تی 
حسب »ػيبالچۀ  به ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل به لضاٗ میامی . ایى ػو پیياهؼ باٝج ىؼ(بىػ

ـاؿ ػاىت  هايى٥اکتىؿػاؿاو ؿهبـیضت که ت گـػػ. ایى صقبتبؼیل  «کبیر لیبرال ه ب٩
ـاو بایؼ  ـتـههضِ ت٦ى٧ یا٥تى بـ کاؿگ اپىفینیىو  .کـػ ؿا ػائمی هی رایگاه ب

به  تجارت آزاد ىؼو بلکه با تبؼیل تجارت آزاد اٍلػیگـ يه با  که چاؿتینتی آهىعته بىػ
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ایى ؿا اف  ػاىتًؼ هن ػاؿاو هايى٥اکتىؿکاؿ مـهایه هلی هغال٦ت کًؼ. تـیى هنألۀ امامی
تىايؼ کل هلت  که ٕب٪ۀ هتىمٔ بؼوو کمک ٕب٪ۀ کاؿگـ يمی گـ٥تًؼ یاػ هی ها چاؿتینت

ـتیب ت٢ییـی تؼؿیزی ؿا تابٜ ا٩تؼاؿ میامی و ارتماٝی عىیو کًؼ  ػؿ. به ایى ت
ؿا هىی  54«فاکتىری قىايیى»هايى٥اکتىؿػاؿايی که ماب٪ا  . آهؼ پیوٕب٪ه  4هًامبات 

با تناهل  بلکه يهاػيؼ هی يه تًها هيتا٩ايه به آو گـػو  صاال ػیگـػاينتًؼ  ػهاٟ عىػ هی
ـای ای یابؼ و به هَىبه بنٔ ػاػيؼ هیو هؼاؿا ارافه  تبؼیل ها  تماهی صـ٥ه ػهی ماهاو ب
ـاٛ عىػ ىیٖاو ىمـػه هی ىىػ. اتضاػیه اکًىو  ىؼيؼ های کاؿگـی که پیيتـ اعت

و  های ا٩تَاػی مالن کاهال  ٩ايىيی و به هخابۀ ومایل ييـ ػکتـیى همچىو يهاػهایی
ـاو۫ ػ عٖـ بی ـاؿ هی های با ياف و يىافه  ؿ هیاو کاؿگ  صتی گـ٥تًؼ. پؼؿايه هىؿػ تيىی٨ ٩

 تـ اف آو ورىػ يؼاىت( چیقی ىًیٜ 5484 پیو افکه تا هٞلىم ىؼ اٝتَاب ) به تؼؿیذ
اگـ به تضـیک عىػ ؿؤما و  عاٍه) وا٩ٜ ىىػ بنیاؿ ه٦یؼ ها هى٩ٞیتبـعی  تىايؼ ػؿ هی

ـاؿػاػهای» بًؼهایايگیقتـیى  . ي٦ـتگـ٥ت( هیػؿکاؿ٥ـهایاو ػؿ و٩ت هًامب   «کاؿ ٩
ـاؿ  کياو ؿا ػؿ رایگاهی پنت فصمتکه  یا وّٜ ياهناٝؼی ينبت به کاؿ٥ـها ٩
ـياهۀ میامی  ه٦ًىؿماب٪ا  هًيىؿ  .يؼىؼ ابٖال يؼػاػ هی عل٨ به ٍىؿت ب

ال٢ای ىٓـ »کـػيؼ. اکًىو  با آو هغال٦ت هی پیو یآهؼ که تا ػهػؿ هايى٥اکتىؿػاؿايی
 های هَىبه»بىػ.  ؿممی ايتغابات رقو ٩ىايیى« ی هغ٦یايهگیـ ؿأی»و « هالکیت

ـای  51«5448و  5411اٍالصات  کن  باف ىىػ )ػمت« ص٨ ؿأی ٝمىهی»باٝج ىؼ ؿاه ب
هزؼػ ىٞبات  اتالیضۀ ت٪نیم»با اؿائۀ  .(اؿػکه اهـوف ػؿ آلماو ورىػ ػ به هماو ايؼافه

ـابـ صىفه»به ٍضى هزلل « گیـی ؿأی که به ٕىؿ کلی  آهؼيؼبه ورىػ  «های ايتغابی ب
ـتـ اف صىفه ـاب پاؿلماو »عبـی اف هًىف اگـچه  .يبىػيؼهای ايتغابی آلماو اهـوف  ياب
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به  ص٪ى٧ پـػاعت»و  «های هزلل کىتاه کـػو ػوؿه» ايؼاف چين يبىػ اها« مااليه
 نن هـػه امت!چاؿتی گ٦تًؼ هی بنیاؿی صال آيکه -ؼ ػؿ ا٨٥ هىیؼا ى« ْٝای پاؿلماوا

ـاوايی ايگاوگبیبا  های ٩بلی اي٪الب همۀ هخل 5484اي٪الب  و  ىؼه بنتـ هن ٥
ـاث گ٦ت  امت. همايٖىؿ که کاؿل هاؿکل همیيه هی پل ايؼاعته فیاػیاو عىؿ هی

ـای وٍیت ػاؿيؼ بـهیهیاو کنايی که اي٪الب ؿا اف  لىئی  40.ىىيؼ هیاه  ياهه هأهىؿ ار
باینت  و بینماؿک هی آوؿػ هیهنت٪ل و یکپاؿچه به ورىػ باینت ایتالیایی  ياپلئىو هی

 گـػايؼ؛ هیو امت٪الل هزاؿمتاو ؿا باف کـػ هیآلماو ؿا به يضى اي٪البی هتضىل 
 ؿمايؼيؼ. باینت هًيىؿ عل٨ ؿا به تَىیب هی هی هنايگلیل  هايى٥اکتىؿػاؿاو

کًًؼه بىػ.  بـ ايگلنتاو عیـه هايى٥اکتىؿکاؿػاؿاو  ػؿ بؼو اهـ تأحیـ امتیالی مـهایه
ـایوػؿ ههؼ ًٍٞت هؼؿو يٚیـو چًاو گنتـه یا٥ت که صتی  گـػیؼتزاؿت اصیا   ی ب

ايگیق به ىماؿ  که ماب٪ا  صیـت هاىیىبغاؿ و  هىتىؿ همچىو یهغلى٩ات .ىؼ پیؼا يمی
ـابـ تىػۀ ٝٚ آهؼيؼ اکًىو هی کىبًؼۀ  اؿ٩ام ػؿهن و 5410تا  5410مالۀ  40ین تىلیؼات ػؿ ب

يیـوی کاؿ  آهاؿ و ػاؿاو ؼه ػؿ ػمت مـهایهى حـوت ايباىت و ٍاػؿات و واؿػات
ـکقىؼه ػؿ ىهـهای بقؿگ۫  اگـچه. ىاو ؿا اف ػمت ػاػيؼ رالل و ربـوتؿ٥ته  ؿ٥ته  هتم

ـاو  و  5411های  ها ؿا ػؿ مال ایى پیيـ٥ت ِمیـ مال یک باؿ 50هـ  الناب٨ یکما٥بض
 ياپؾیـ ی ٕبیٞی و ارتًابؿا ؿویؼاػ ها تالٕناها اکًىو ایى  اف هن گنیغت 5411

ـایايه  بایؼ هی ٥٪ٔ و ػىى ورىؿ هی آعـ رمٜ ػمتػاينتًؼ که  هی ـگ  .به آو تى ػاػت٪ؼی
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ـای تىػۀ بقؿگ عل٨ بهتـ ىؼ. اهاتا  اوّاٛ هى٩ وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ ٕی ایى ػوؿاو؟ با  ب
به  هیأت هاىیًیبا رایگقیًی ػائمی  های ٝٚین اؿتو ؽعیـۀ بیکاؿاو و متهػ مـؿیق
به  ػؿ ؿومتاها ؿا که رای عىػ با ههارـت رمٞیت کياوؿف عؼهۀ هايى٥اکتىؿ ورای 
 یا٥ت. هی هخل همیيه به هماو مٖش ماب٨ ت٪لیل  هى٩تی ؿ٥اه ایى ػاػه بىػيؼ ها هاىیى

تَؼی٨ کـػ.  «چتـ صمایتی»تضت  ػو بغو  اف ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿاهايؼگاؿ  ؿ٥اهتىاو  تًها هی
ىاو ؿا ػؿ چاؿچىب صؼوػی ؿوفايۀ کاؿ  که هَىبۀ پاؿلماو۫  ٥اکتىؿی عؼهۀيغنت 

ـگـػايؼ و آياو ىاو رنمايیوّٜ ٕبیٞی  بیت کـػ وينبتا  ٝ٪اليی تخ ؿا  ؿا به صالت اول ب
ـکق هضلی عؼهۀ هايى٥اکتىؿ) کـػ ـعىؿػاؿبت٦ى٩ی هًٞىی  اف  ت٪ىیت ایى هىرب هن تم

. بهتـیى ىاهؼ هؼٝا ایى بىػ 5484. وّٜ آياو هٖمئًا  بهتـ اف ها٩بل (ىؼ ت٦ى٧ هی
ػاؿها  عىِػ ٥اکتىؿی به تضـیک اٝتَاب 1 ٥اکتىؿی عؼهۀاٝتَاب  50امت که اف هـ 

. کاؿی و ت٪لیل تىلیؼ ػؿ اهاو يگه ػاؿػ ؿا اف عٖـ کن مـهایهتا هًا٥ٜ  ٥تـگ ػؿهی
ـگق يمیکاؿ٥ـهایاو  ـا ایى کاؿ « کاهو فهاو کاؿ»با  تىايًؼ ه ی  هىربکًاؿ بیایًؼ ف

 آياو ٥ـوه ىىيؼ؛ اها ارًاك تىلیؼىؼه ١یـ٩ابل هقیًۀ تىلیؼ ا٥قایو یابؼ و گـػػ هی
ـاو ًؼتىاي هی ـاوبه ماػتا  بکيايًؼاٝتَاب ىاو ؿا به  کاؿگ ؿا اف  اّا٥ی گی هقػبگی

 بیـوو بیايؼافيؼ. ٥اکتىؿی

و  های کاؿگـی بقؿگ اتضاػیه ىاو به ٕىؿ هايؼگاؿ بهبىػ یا٥ت یى گـوهی که وّٜػوه
 پؾیـی کاؿبنت یا ١لبه بالغ هرداو  کاؿ  ها ػؿ آو که بىػيؼ هایی صـ٥ه یا٥تۀ مافهاو

ـاو به همیى ػلیل ٩ؼؿت مافهاو .ػاىت ايضَاؿی تضت  ها ایى ىاعه ػؿ یا٥تۀ هقػبگی
 ٕىؿ که ػؿ ٩ْیۀ هماو .ىؼ میيتْٞی٤  ها هاىیىآوؿػی فياو و کىػکاو و  هن تأحیـ
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بًا  امتاػکاؿاوو  ها و يَاب کاؿها چىبها و  ههًؼك  aینبىػ ىاهؼ ماعتمايیهای  ٝمله
ـابـ باب ىؼو  آهیق هى٥٪یتًؼ به يضى نتتىاي هی که ػاىتًؼچًاو ٩ؼؿتی  هیأت ػؿ ب

ای  الٞاػه به ٕـف ٥ى٧ به بٞؼ 5484ه٪اوهت کًًؼ. ىکی يینت که وّٜ آياو اف  هاىیًی
 یاومال يه تًها کاؿ٥ـها 51 ٕیبهتـیى ىاهؼ هؼٝا ایى وا٩ٞیت امت که  .بهبىػ یا٥ت

ـاهی کـػ ـایٔ ٥ى٧ هنبلکه آياو  يؼبا آياو هم ىاو  ایاوـهالٞاػه عىبی با کاؿ٥ تضت ى
ـاه ىؼ ـا٥یت ػؿ ػؿوو ٕب٪ۀ کاؿگـ به ورىػ ایياويؼ. هم به ّـب و  يؼ وآوؿػ يىٝی اى

ـای عىػ ػمت فوؿ۫ هًقلۀ رایگاه ١ایی عىػ  يؼ و آو ؿا بهـػوپا ک رایگاه ينبتا  عىبی ب
ـاو bلئىو لىی و گیفىًؼ. آ٩ایاو پؾیـ٥ت  کياو فصمت مایـ ؿا مـهي٨ و الگىی ایى کاؿگ

ـا٥ ایى ػايًؼ. هی و ػاؿ ٝا٩ل به ٕىؿ اعٌ  ػؿ هٞاهله با هـ مـهایه کاؿگـی یتؿوفها اى
ـاػ عیلی عىبی  ػاؿ به ٕىؿ اٝن۫ کل ٕب٪ۀ مـهایه  .آیًؼ اف کاؿ ػؿهیا٥

وّٞیت چًاو  بهایياو فيؼگی کو چه؟  های بقؿگ عل٨ فصمت اها ػؿ هىؿػ تىػه
کن هخل همیيه بنیاؿ  ػمتبؼتـ اف همیيه  يگىیین اگـ که ػچاؿ ىؼ هتقلقلیباؿ و  ٥الکت

يد. هضلۀ بىػ بؼ گنتـه  ػم به ػم آى٦تگی و يکبت۫ ال٧ ؿاکؼبات همچىو لًؼو  cایطت ا 
کيیؼ و به و٩ت کاؿ رنما  و  هی هیـی گـمًه  بایؼ به و٩ت بیکاؿی۫ آيزا عل٨ .یا٥ت

ػؿ ىهـهای  کياو فصمت کلوّٜ  ا٩لیت همتاف۫ یک به امتخًای عىؿػ. هیؿوصا  ع٦ت 
ٕىؿ که  هماو .بىػىهـهای بقؿگ به همیى هًىال  و ػؿ هًا٨ٕ فؿاٝی و ػؿ کىچک

                                                             
a   پ.( «.ايگلینی بًؼی عّٔمیمه: یک »و.ک: ٥َل( 

b  Leone Levi & Giffen 
c  East End 
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 و ػهؼ ت٪لیل هیاؿفه ومایل ّـوؿی ب٪ا  به يیـوی کاؿ ؿا ارزظ یک ٩ايىو۫ ػايین هی
 ایى صؼا٩ل بهياپؾیـ  ای تغٖی يیـوی کاؿ ؿا ٕب٨ ٩اٝؼه قیمت هتىضط ٩ايىو ػیگـ۫  یک

ـاو چًاو که گىیی  ؿمايؼ. هیومایل  گیـ ا٥تاػه   های آمیابی عىػکاؿ۫  بیى ١لٖککاؿگ
 45.يؼىى یـ ایى ػو ٩ايىو عـػوعاکيیـ هیياپؾ فیـ ٥ياؿ ه٪اوهتباىًؼ 

ػاؿاو  صاکمیت مـهایه ػ.ىب 5481میامت تزاؿت آفاػ ایى وّٞیت هضَىِل 
اتی صاػث اها پل اف آو ت٢ییـ. اػاهه یا٥ت هًىالبه همیى  مال بٞؼ 40هايى٥اکتىؿکاؿ تا 

 5413يىبت به ؿوي٨ ياچیق و هض٪ـ  عیلی ػیـ 5411 م٪ىٓ ا٩تَاػی ػؿ پی .ىؼ
که هىٝؼ  5414-5411های  مال ٕی ػؿ ٝىُ. ػواهی يؼاىت البته آو هن که ؿمیؼ؛

ـايه٪ـؿ تالٕن بىػ  ـامـی ييؼینهتضمل بض تا مال  که ؛ آو هن ٥٪ٔ به ایى ػلیلی م
يؼ. يه ه بىػبا٩ی هايؼىػ هقهى کًًؼۀ ًٍٞت ػؿ صالت ؿک های تٞییى تماهی ىاعه 5411

ـا ٩بل و  ػوؿاو نکه ٝاػت ػاىتی «ؿوي٨»ػاىتًی  ػومتؿمیؼ و يه ػوؿاو م٪ىٓ کاهل ٥
 و کًؼ و مًگیى گؾىت یؿکىػ ػؿ آفگاؿمال  50بٞؼ اف م٪ىٓ ؿا به ایى يام بًاهین. ت٪ـیبا  

ـا  ؼ.به بیماؿی هقهى پـعىيی ػچاؿ ىؼي ها ىاعه همۀ وبافاؿها  همۀ تمام ایى هؼت چ
 ایًٖىؿ ىؼ؟

ـکق  یگايهيٚـیۀ تزاؿت آفاػ هبتًی بـ ایى پیي٦ـُ بىػ که ايگلنتاو   هايى٥اکتىؿکاؿه
هـ را که مىعت  ػؿآهؼ. کاؿتىهن هضِ اف  ایى پیي٦ـُ اهارهاو کياوؿفی امت. 

و هاىیى یًٞی  های ًٍٞت هؼؿو ىٓـ پیوتىاو  هی مًگ( گیـ بیایؼ ویژه ف١ال )به
ـاينه و بلژیک و آلماو کـػ. همۀ کيى يیـوی بغاؿ ؿا ػایـ ـا٣ ايگلنتاو یًٞی ٥ ؿهای إ

 ها يینت که هیچ یک اف ایى عل٨ به ي٦ٜ و مًگ ػاؿيؼ آهـیکا و صتی ؿومیه ف١ال و
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و ربـوت حـوت به  ػاؿاو ايگلنتاو ل به کياوؿفاو بیًىای ایـلًؼی ىىيؼ تا مـهایهیبؼت
 ًؼ اها ایىاه ايؼاعتکاؿی ؿا به ؿايى٥اکتىؿه ىاو با ٝقم ؿامظ ها ايگلینی .بیيتـی بـمًؼ

ايضَاؿ  يتیزتا  . ىؼ و اف ٕـ٣ با٩ی ػيیا هن بىػ ٥٪ٔ هـبىٓ به عىػىاو يمی ابؼاٝات
ىکنت؛ آو هن ػؿ هن  ه بىػبـػ ي٩ٜ٦ـیب به یک مؼه اف آو  که ايگلنتاوی هايى٥اکتىؿ

 ؼ.یچـع هی اه یهايى٥اکتىؿ ايضَاؿ بـ پاىًۀ بـیتايیاارتماٝی  مینتن ػؿ صالی که
با ؿىؼ  به يضى هىفوو تىاينتًؼ بافاؿها يمیبىػ باف هن ايضَاؿ با٩ی ػؿ ػوؿايی که  صتی

مالۀ  50چـعۀ   يتیزۀ ایى وّٜ۫ يى٥اکتىؿهای ايگلینی همگام ىىيؼ و٥قایًؼۀ باؿآوؿی ها
ـاو ه هًٚىؿ وابنت ايگلنتاو به که ؿ٥ته بافاؿهای رؼیؼ چًاو يایاب ىؼيؼ ؿ٥ته. ها بىػ بض
و ابقاؿآالت  aم٦ال امتا٥ىؿػىایـػ به چیت هًچنتـ و 44های کًگى کاکامیاه کـػو

ای و هغَىٍا  آهـیکا بتىايًؼ  پل اگـ اؿوپای ٩اؿه. ىاو کـػ بیـهًگام به فوؿ هتمؼو
ػؿ هًىف مهن ١البی که  اگـ وها بـیقيؼ به بافاؿ ىاو ؿا ارًاك ای اف ٥قایًؼه کمیت هـػم

؟ ای آو و٩ت چه بـیتايیایی امت مال به مال کاهو بیابؼ هایػاؿهايى٥اکتىؿػمت 
هى يغنتیى کنی يینتن که به ایى  پامظ بگى!ای يىىؼاؿوی تمام ػؿػها  تزاؿت آفاػ!

ايجمى »ػبیـ بغو ا٩تَاػی  bگریى ایًگلیص پالکًن. آ٩ای  هىّٛى اىاؿه هی
ـاصت اٝالم کـػ: 5443ػؿ يينت مالیايۀ  43«بریتايیایی  به ٍ

به مـ ؿمیؼه و پیيـ٥ت چًؼ ىاعۀ ٝمؼۀ ًٍٞتی  ايگلنتاومىػهای هًگ٦ت تزاؿی  ؿوفگاؿ»
 «امت. يؼهىایؼ بتىاو گ٦ت کيىؿ ػؿ ىـ٣ وؿوػ به صالت ١یـپیيـو امت. ىؼه هتى٤٩

                                                             
a  Staffordshire 
b  Inglis Palgrave 
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گنتـه و ا٥قایو  پیىمته بایؼ بمايؼ: یا حابت تىايد يمیػاؿی  ؟ تىلیؼ مـهایهاه و تبٞات
رهايی ايؼکی بافاؿهای  ػؿايگلنتاو  ٝـّۀ مهن اگـ ػؿ صال صاّـبؼ یا بایؼ بمیـػ. یا

و مـهایه  ٝإل ىؼو هافاػ گـیغتۀ کناػی و تًگؼمتی و بـوف رنته اه يتیزه ىىػ کن
ـاو بیکاؿ ىؼو  آو  گـػػتىلیؼ مااليه کاهال  هتى٤٩  اگـ ا٥قایو پل .امت اّا٥یکاؿگ

 ؟و٩ت چه

گنتـه ػائمی که پایه و بًیاو . ػاؿی ٤ّٞ تىلیؼ مـهایه ایى امت پاىًۀ آىیل و ي٪ٖه
. هـ امت بنت ؿمیؼه ١یـهمکى ىؼه و به بى ػؿ صال صاّـ ػاؿی امت تىلیؼ مـهایه

بایؼ  ها کؼام یک اف ایى: گـػػ بیو اف مال ٩بل با ایى هنأله ؿوػؿؿو هیمال ايگلنتاو 
 ػاؿی؟ یا تىلیؼ مـهایه کيىؿ ؛٥ـوپاىی ىىػ ػچاؿ

ـتـی بی صتی ػؿ و ٕب٪ۀ کاؿگـ؟ تا  5484ى ػوؿاو گنتـه تزاؿی و ًٍٞتی یًٞی اف يٚی
ـاوٝمىم  5414 فیـ  همتاف یت کىچک ویک ا٩ل اگـچه. بىػيؼباؿ ٥الکت  فیـ کاؿگ

ىاو ػؿ بهتـیى صالت  اکخـیت اها اف هًا٥ٜ هايؼگاؿی بـعىؿػاؿ ىؼيؼ «چتـ صمایتی»
ـای هَٝـ ٕالیی پل اگـ  بىػ هى٩تی اوّاٛ ؿا تزـبه يکـػيؼ.چیقی رق به به  میيهب

به وّٜ ػائمی و بلکه  مًگیى کًىيی يه تًها تيؼیؼ گـػػ و ًؼک  ؿکىػ  اگـ و پایاو بـمؼ
 آو و٩ت چه؟ ىىػتبؼیل تزاؿت ايگلیل  ٝاػی

 اف یٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل تا صؼ  ػؿ ػوؿاو ايضَاؿ ًٍٞتی ايگلنتاو۫ :ص٪ی٪ت ایى امت
ـابـ بىػ: ا٩لیت هًا٥ٜ ایى  ت٪نین البته ىؼ. هًؼ هی بهـه هًا٥ٜ ياىی اف ايضَاؿ بنیاؿ ياب

ـا٥یت کاؿگـی ـاو کـػ و ه ؿا پـ هیا ریب اى  ياچیق مهمی هى٩تا   گاه گه تىػۀ بقؿگ کاؿگ
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به بٞؼ هیچ يٛى مىمیالینمی ػؿ  a. به همیى ػلیل امت که اف هـگ اوئًیننبـػيؼ هی
متافه ٕب٪ۀ کاؿگـ رایگاه ه  ايگلیل ىکنتى ايضَاؿ ايگلنتاو ورىػ يؼاىته. با ػؿهن

ؼ بافعىاه آياومٖش  هناف ػمت عىاهؼ ػاػ و عىػ ؿا  اه ٩ٖاؿاو عاؿری ينبت به هن ؿا
ـا٥یت کاؿگـی بؼیى هنتخًی يینتًؼ.  اف ایى صکن یا٥ت؛ صتی ا٩لیت همتاف و بـرنتۀ اى

ـتیب  «مىمیالینن باؿ ػیگـ ػؿ ايگلنتاو به ورىػ عىاهؼ آهؼ. ت

ای بیا٥قاین.  چًؼ کلمه ـ هى آىکاؿ ىؼب 5441هى٩ٞیت که ػؿ مال بایؼ به ىـس ایى 
به  آو هن «ورىػ ػاؿػ ايگلنتاوػؿ مىمیالینن باؿ ػیگـ »يیافی يینت بگىین اهـوفه 

ـاواو و اف هـ يٛى و ٩نمی گاهايه،: مىمالینه٪ؼاؿ ٥ گاهايه و مىمیالینن ياآ  ن آ
نن و مىمالینن واالهًيايه، مىمیالینن ٕب٪ۀ کاؿگـ و مىمیالی ٝىاهايهمىمیالینن 

ـامهمۀ ي تـیى يزلایى   مىمیالینن۫ .ٕب٪ۀ هتىمٔ ـايگیق ىؼه  زامات يه ٥٪ٔ اصت ب
ـایی به  جايب به ای حق با قیافهاه بـ تى و  بلکه با لباك پلىعىؿی امت ػؿ مالى پؾی

 ارتماٝی هنتبؼاو٦ٍتی الٝالِد  ػهًؼۀ بى٩لمىو يياو که آمایی لن ػاػه. ایى وّٜ تى
های ينل  کًؼ که ها مىمیالینت حابت هی امت (ٕب٪ۀ هتىمٔ «ا٥کاؿ ٝمىهی»یًٞی )

ػاىتین.  ػؿ ص٨ ا٥کاؿ ٝمىهی ؿوا هی ها ؿا چ٪ؼؿ بـص٨ بىػین و٩تی ايىاٛ اهايت گؾىته
 ٩ـوچه کًین. ٝالئن بیماؿی ػيؼاو بـوف ػلیلهیچ ػلیلی يؼاؿػ که به  ولی

ا آيچه اه ژوایی امت.املىب هؼ ؿوف هضا٥ل بىؿ  ه مىمیالینن ههـآهیق و آبکی۫تٚاهـ ب
 ؿمتاعیق (صتی بیيتـ اف پیيـ٥ت بال٦ٞل مىمیالینن ػؿ ايگلنتاو) ػاؿػ بیيتـی اهمیت

                                                             
a  Owenism 
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يدهضلۀ  ال٧ هماو باتػیگـ   ایى پاتى٧ پهًاوؿ يکبت و بؼبغتی۫  48لًؼو امت.  ایطت ا 
الً کـػه و به ع آوؿه منتیمال ٩بل يینت. ایى هضله که عىػ ؿا اف ىـ یأك  1ؿاکؼ 

ـایی يىیى اتضاػیه»به کايىو صاّـ  فيؼگی بافگيته ػؿصال ـکق تبؼیل «گ  ىؼه امت: ه
ـاو  تىػه ػهی مافهاو ىایؼ ایى مافهاو تا صؼ فیاػی ىکل «. ياهاهـ»های بقؿگ کاؿگ
ـاو کاؿ ٩ؼیمی های اتضاػیه اه هاهیتا   ؿا ا٩تباك کـػه باىؼ اها هًو هيغَه« هاهـ»گ

و  های َٝـ عىػ ؿا ص٦٘ کـػيؼ پا گـ٥تًؼ مًت کهى۫ های اتضاػیه تیو٩ هت٦اوت امت.
ـای همیيه ػایـ ىؼه  ًؼهقػی ؿا همچىو اهـ هنلمی ػؿ يٚـ گـ٥ت مینتن که یک باؿ ب

تىايؼ آو ؿا به ي٦ٜ اْٝایو تٞؼیل کًؼ. اتضاػیۀ يىیى ػؿ  امت و اتضاػیه ٥٪ٔ هی
هقػی ىؼیؼا  به لـفه  مینتنت که ایماو به ابؼیت و افلی ه امتای تأمیل ىؼ فهايه

گاه عىاه هنتًؼهـوراو ایى اتضاػیه مىمیالینت هإمناو و  ػؿآهؼه.  )عىاه آ
 ایىای که تا پیو اف  ىؼه مـوماهاو و وايهاػه های عيى و فهغت و بی (. تىػه١ـیقی

ـا٥یت کاؿگـی بىػيؼ . ايؼ گـ٥تهيیـو  هایياو ػؿ ایى اتضاػیه یپیىيؼ هناف  بافیچۀ ػمت اى
ـت  اف هـ يٛىشاو همچىو ضرزهیًی بکر  اذهاوی ایياو ػؿ ایى امت که ـهقیت و ب

ـایاو  ه٢ق اتضاػیه همچىو مت و هًىفؿها «هضتـم» تَٞبات هىؿوحی بىؿژواهای گ
های يىیى  بیًین اتضاػیه هی . اف ایى ؿومت کهامت يیا٥تاػهو راا٥تاػه اف کاؿ « ٩ؼیمی»

ـا٥تغاؿ  و اتضاػیه ايؼ گـ٥ته ؿهبـی رًبو کاؿگـی ؿا به ػمت ؿا « کهى»های پـهایه و پ
 کيايًؼ. به ػيبال عىػ هی

ـتکب اىتباهات بقؿگی  همچىو پیيیًیاو ایطت ايدبؼوو ىک ماکًاو هضلۀ  ىاو ه
بـ میًۀ ایياو  ؿػ ػمت کًاو پی٤ که پی٤ ه٪ـؿاتی عيکههای  اها مىمیالینت ىىيؼ. هی
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ـگق آهىفىی بهتـ و  همچىو هلتی کبیـیک ٕب٪ۀ بقؿگ ػؿمت  .ايؼ ػؿ اىتباه فيًؼ هی ه
ؼو با لً ایطت ايد ؿمتاعیقػؿك بگیـػ.  اه تـ اف ایى يؼاؿػ که اف تبٞات اىتباهات مـیٜ

تـیى  تـیى و ژؿ٣ یکی اف ههن اه صال و آیًؼه گؾىته و عٖاهایورىػ تماهی 
ـم که آي٪ؼؿ فيؼه هايؼه قرو يىزدهنؿعؼاػهای  ام تا آو  امت و هى بنیاؿ عىىًىػ و ه٦تغ

 ؿا به چين ببیًن.

 5414ژايىیۀ  55
 ٥ـیؼؿیک ايگلل
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ـای  5 ـامت ايگلینی   ايگلل ایى پیيگ٦تاؿ ؿا ب پل اف  يىىت که «وضع طبقۀ کارگر ايگلطتاو»وی
ـامت  ػؿ لًؼو به چاپ ؿمیؼ. بغو اٝٚن ایى  5414ػؿ مال  يیىیىؿک( 5441) آهـیکاییايتياؿ وی
ـامت آهـیکایی يىىت 5441امت که ػؿ ٥ىؿیۀ  پیىمتیپیيگ٦تاؿ هماو  ـای وی ؛ البته با کمی ه ىؼه بىػب

ـایيی. ايگلل هتى ه٪الۀ  ـات وی )تألی٤ « 5441و  5481های  ايگلنتاو ػؿ مال»صؾ٥یات و ت٢یی
ـامت  پیىمت( ؿا يیق ػؿ هتى ٥5441ىؿیۀ  ـای وی ـا  ب گًزايؼه بىػ. بغو پایايی ایى پیيگ٦تاؿ هًضَ

 يىىته ىؼه امت. )پ.( 5414ايگلینی 

ـا٣ فهیى٩ايىو  ایى اىاؿه ػاؿػ. «٩ايىو ١الت»ؿ ایًزا ايگلل به ال٢ای ػ  4 ػاؿ به  که پیيتـ به ي٦ٜ اى
های صمایتی مًگیى بـ واؿػات ١الت باٝج ىؼ ٩یمت ١ؾا ػؿ  تَىیب ؿمیؼه بىػ با وّٜ تٞـ٥ه

ـای ل٢ى ایى ٩ايىو ػؿ ًٍٞتی هتى٤٩ گـػػ. هبا هایبافاؿهای ػاعلی باال بـوػ و ؿىؼ مىػ ؿفه ب
ـایت  5434پیو بـػه ىؼ که ػؿ مال  «هزمٜ هغال٦او ٩ايىو ١الت»چاؿچىب  به ػمت کىبؼو و ب

(Cobden & Bright هايى٥اکتىؿػاؿاو هًچنتـی تأمیل ىؼه بىػ. ایى )ٜـ٥ه هزم ـکی  تٞ های گم
ـا٣ ت  کـػ. بـآوؿػه ىؼو ایى هٖالبات۫ تـ و تزاؿت آفاػ ؿا هٖالبه هی پاییى ىاو ا٩تَاػی و میامی اى
ـاو هی وبـػ  ػاؿ ؿا تضلیل هی فهیى هایت ایى هباؿفه با ل٢ى ٩ايىو ايزاهیؼ. ػؿ ي به کاهو ػمتمقػ کاؿگ

 به پایاو ؿمیؼ. )پ.( 5481ػؿ مال  ١الت

3  (Truck systemـاو به ومیلۀ کاال. ایى مینتن ػؿ کيىؿهاو ػؿ بغو هایی  (: پـػاعت هقػ کاؿگ
ـاو )به امن کاؿ امتىکی( و ػؿ بـعی  ـا٣ بافاؿ ته ـاکق تىلیؼی إ کياوؿفی )به  های صىفههمچىو ه

 بـی( ؿواد ػاؿػ. )م.( امن کاؿ مهن

ػاػه امت به دضت ب ( ؿا ػؿ همیى کتاTruck Systemی )تهاتـ مینتنايگلل ىـس ه٦َلی اف    8
 همًٛى کـػه بىػ 5435ؿا ػؿ مال  مینتنایى  اکت-تراک ٩ايىو (. اگـچه841-848ٌٍ : )و.ک
ـای ٩ايىو مـ باف هی هايى٥اکتىؿػاؿاوبنیاؿی اف  باف هن که ٥٪ٔ « ضاعت کار  01»فػيؼ. الیضۀ  اف ار

 ؿمیؼ. )پ.(به تَىیب پاؿلماو بـیتايیا  5481ژوئى  4ىؼ ػؿ  ىاهل فياو و کىػکاو هی
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ـلًؼی بىػ که ػؿ گىىۀ رًىبی هًچنتـ   1 ـييیى صىهۀ ىهـ با ماکًاو ٝمؼتا  ای ـلًؼ یک هضلۀ کاؿگ لیتل ای

ـاؿ ػاىت. ايگلل تىٍی٤ ه٦َلی اف ایى هضله به ػمت ػاػه امت. هضلۀ  «ىهـهای بقؿگ»ػؿ ٥َل  ٩
ـکق لًؼو آو فهاو بىػ. )پ.( ـييیى ػؿ ه  مىو ػیالق  هتيکل اف ه٦ت عیاباو ىٞاٝی کاؿگ

 .(م. )114-111ٌٍ    1

بهای مًگیى  هایی ؿا با اراؿه گاه مکىيت  ػاؿاو۫ ( مـهایهCottage System) بًگلکی ضیطتنػؿ   1
ـایه هی ـاو ک (. 841-841 ٌٍکـػيؼ )و.ک:  بها ؿا اف ػمتمقػهایياو کنـ هی ػاػيؼ و اراؿه به کاؿگ

ؿواد ػاؿػ. « کاؿ با راعىاب»يام  بنیاؿی اف ىهـهای بقؿگ کيىؿهاو بهایى مینتن هًىف هن ػؿ  )پ.(
 . )م.(5یاػػاىت ىماؿۀ  «ىهـهای بقؿگ»َل ٥ تىّیضات ايتهای و.ک:« بًگلک»ػؿ هىؿػ 

ـاو هٞؼو 50ايگلل به اٝتَاب بیو اف   4 ژايىیه تا  44اىاؿه ػاؿػ که اف  پًطیلىايیاکاؿ  هقاؿ ي٦ـ اف کاؿگ
ـاو با ایى اٝتَاب هى٨٥ ىؼيؼ به بـعی اف هٖالبات ٥5441ىؿیۀ  41 ىاو همچىو  اػاهه ػاىت. کاؿگ

ـایٔ کاؿ بـمًؼ.  ا٥قایو ػمتمقػها و بهبىػ ى
 )پ.( 141-151ٌٍ و.ک:  5488کاؿاو ىمال ايگلنتاو ػؿ مال  ػؿ هىؿػ اٝتَاب هٞؼاو

ادوارد ( و Samuel Moore) ضاهىئل هىرلؼ اول مـهایه به تـرمۀ يغنتیى چاپ ايگلینی ر  1
ـامتاؿی ٥ـیؼؿیک ايگلل ػؿ مال Edward Aveling) آولیًگ  ػؿآهؼ. )پ.( 5441( به وی

ػهؼ. ٕب٨ ایى تئىؿی هـ  به يٚـیۀ تکاهل ٥ـػی و يىٝی ػاؿویى اؿراٛ هی ٩ٖٞهايگلل ػؿ ایى    50
ـایًؼ تکاهل يٛى بيـ )٥یلىژيی( ؿا به ٕىؿ ٥يـػه ايناو ػؿ رـیاو تکاهل ٥ـػی عىیو )ايتى ژيی( کل ٥

ـاصل ايکيا٣ِ رًیى ايناو۫ اف يى هی ـگاو  هًٖب٨ بـ ماعتماو بؼو بی پیمایؼ. به ٕىؿی که يغنتیى ه هه
ػو  یکیها( و رًیى  ػاؿ )هاهی ای ايناو هًٖب٨ بـ ماعتماو بؼو آبقیاو ههـه ه٦ته ػورًیى  امت؛ اولیه
هاهگی به  3ػاؿ و عقيؼگاو امت. رًیى ايناو اف  ٨ بـ ماعتماو بؼو ػوفینتاو ههـهايناو هًٖب هاهۀ

ه٦تۀ آعـ صیات َؿِصمی  یابؼ و ػؿ چًؼ بٞؼ هٖاب٨ ماعتماو بؼو پنتايؼاؿاو )رىيؼگاو( تکاهل هی
هًىف بنیاؿی اف عَىٍیات ارؼاػ  البته اوىىػ؛  يما هتمایق هی های آػم ت٪ـیبا  اف ماعتماو بؼو هیمىو

ـاه ػاؿػ و تًها پل اف مپـی کـػو بلٟى اولیه آبقی و ػوفینت و عقيؼه و رىيؼه امت  اه ... ؿا به هم
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ـاؿت پىمتی کىػک ايناو تا  ایى عَىٍیات پیيااينايی ؿا اف ػمت هی که ـای هخال يٚن ص ػهؼ. )ب

ـایًؼ مالگی هتأحـ اف ماعتاؿهای ٥لنی ػؿ ارؼاػ عقيؼه 1مى  ـتیب ٥  يٛىتکاهل  هاو امت.( به ایى ت
ػهه اف فيؼگی کىػک به  5کمتـ اف  ػؿفهاو بـػه   )اف صیات اولیه تاکًىو( هیلیاؿػ مال 4ايناو که ت٪ـیبا  

 ىىػ. ٕىؿ ٥يـػه اف يى پیمىػه هی
همیى ٩ىايیى بـ تکاهل  پل پؾیـ يینت اف آيزا که ػیالکتیک ٕبیٞت اف ػیالکتیک ايؼیيه ت٦کیک

 ايؼ. )م.( ها يیق صاکن ٥کـی ايناو

را « اهـ اينايی»های هٞاٍـ وًٕی که تاله ػاؿيؼ مىمیالینن ؿا  به تأکیؼ بایؼ گ٦ت بـعی ٥ـ٩ه  55
ـاؿ ػايؼ. )م.(  بقيًؼ ػؿ هٞـُ ایى ي٪ؼ ٍـیش و ٩إٞايۀ ايگلل ٩

ـای ايتياؿ ػؿ ؿوفياهۀ   54 ( يىىت. بٞؼتـ آو ؿا Commonweal) هیثروت عمىايگلل ایى ه٪اله ؿا ب
( به چاپ ؿمايؼ. مپل Die Neue Zeit) عصر جدیدػؿ ييـیۀ  5441به آلمايی تـرمه کـػ و ژوئى 

 گًزايؼ. )پ.( «وضع طبقۀ کارگر» چاپ آهـیکایی پیىمتکل آو ؿا ػؿ  5441ػؿ مال 

ـاو ٩ضٖیػؿ صالیکه   53 ـایایى بیايیه  ٩َؼ ههارـت به آهـیکا ؿا ػاىتًؼفػه  کاؿگ یت همًىٝ ب
ـا   ههارـت يیـوهای کاؿ ٍاػؿ ىؼ. ـایت پغت راو ػمت بیايیهٙاه يبىػ و  (John Bright) ب

ـال پاؿلماو بىػ. ػؿ هىؿػ  ه آو ؿا ٍاػؿ کـػه بىػيؼ.ا پیـواو ـایت هايى٥اکتىؿػاؿ و رقو رًاس لیب راو ب
 و.ک: ایى و٩ایٜ 

Quarterly review, Vol. 15, No. 585, 5483, p. 413. (.پ) 

به ىکل  5434هی  4بىػ  ها چارتیطت( که صاوی هٖالبات People Charter) هًشىر خلق  58
ـای اؿائه ػؿ پاؿلماو هًتيـ ىؼ. ػؿ هًيىؿ ایى هاػه الیضه ها لینت ىؼه بىػيؼ: ص٨ ؿأی  واصؼه ای ب

ـابـی صىفه -گیـی هغ٦یايه  ؿأی -ايتغابات مااليۀ پاؿلمايی  -همگايی  ال٢ای  -گیـی  های ؿأی ب
ـای يمایًؼگاو هزلل  باؿ  4ل. پاؿلماو ايگلیل پـػاعت ص٪ى٧ به يمایًؼگاو هزل -ىـٓ هالکیت ب

ـاو ػؿ صمایت اف هًيىؿ ؿا ؿػ کـػ. )پ.( 5484و  5431های  ػؿ مال  ٕىهاؿ کاؿگ
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ـات هنالمت  51 کًؼ که ٩َؼ  اىاؿه هی 5484آوؿیل  50ها به تاؿیظ  آهیق چاؿتینت ايگلل به تٚاه

ـای اؿائۀ مىهیى ػاػعىامت  ـاو ؿا ب ـيؼببه ٍضى پاؿلماو  هًشىر خلقػاىتًؼ تىػۀ کاؿگ ـای ب . ػولت ب
ـات۫ ّمى اٝالم همًىٝیت    عًخی کـػو ایى ا٩ؼام۫  پایتغت ؿا ػؿ ايبىه مـبافاو ١ـ٧ کـػ و ػمتۀ   تٚاه

ـاو چاؿتینت که بنیاؿی اف  «پلیص ویژه» ؿا با مـبافگیـی اف ٦ٍى٣ ٕب٪ۀ هتىمٔ تيکیل ػاػ. ؿهب
ـکتىنتًؼ و ػمت  ىاو آياو به هـُ تـػیؼ و ػوػلی ػچاؿ بىػيؼ اف ایؼه هت٦ـ٧ کًًؼگاو مـعىؿػه ؿا  ى

 . )پ.( کـػيؼ

به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ.  5434اىاؿه ػاؿػ که يهایتا  ژوئى  0380الیحۀ اصالحات ايگلل به   51
ـای ايگلنتاو و ولق و  1مًؼ هت٦اوت تيکیل ىؼه بىػ که اولی ػؿ  3اف  5434هَىبۀ اٍالصات  ژوئى ب

ـای امکاتلًؼ و مىهی  51ػوهی ػؿ  ـلًؼ اف پاؿلماو ؿأی هىا٨٥ گـ٥ت.  51ػؿ ژوالی ب ـای ای گىمت ب آ
ـا٣ فهیى ـا٣ِ هالی بىػ بىؿژوافی ًٍٞتی ؿا ٩اػؿ ماعت  ایى ٩ايىو که ّؼ ايضَاؿ میامی اى ػاؿ و اى

تـیى يیـوهای  بىؿژوافی که ٝمؼه ؿلماو يمایًؼه ػاىته باىؼ؛ اها پـولتاؿیا و عـػهابه ٩ؼؿ کا٥ی ػؿ پ
 الناب٨ اف ص٨ ؿأی هضـوم هايؼيؼ. )پ.( آهؼيؼ کما٥ی ه ىماؿ هیارتماٝی ایى اٍالصات ب

ها  ( که ػؿ مؼۀ يىفػهن بـ مـ فباوWorkshop of  the World« )کاؿگاه رهاو»اٍٖالس   51
ـايی  5434هاؿك  51ا٥تاػه بىػ يغنتیى باؿ به تاؿیظ   Benjamin) بًجاهیى دیسرائیلیٕی مغً

Disraeli ـای اىاؿۀ ـ٥ت. )پ.(( ػؿ هزلل ٝىام ب ـاؿ گ  به بـیتايیا هىؿػ امت٦اػه ٩

ـاؿ   54 ايگلل ػؿ ایًزا به تؼویى و تَىیب ٩ىايیى ٥اکتىؿی اىاؿه ػاؿػ. ایى ٩ىايیى به ػيبال امت٪
ـای وّٜ  مینتن کاؿ ىکل گـ٥تًؼ.  ٩ايىو٥اکتىؿی ػؿ بـیتايیا و ػؿ يتیزۀ کاؿفاؿهای پـولتاؿیا ب

ای ؿا بـ کاؿ کىػکاو ػؿ  های مًی ( هضؼوػیت5488و  5433، 5451، 5404يغنتیى ٩ىايیى ٥اکتىؿی )
ایى اهکاو ؿا به بافؿماو ٥اکتىؿی ػاػ که بـ تبٞیت  5433ًٍایٜ يناری اٝمال کـػيؼ. ٩ايىو 

تـیى تضىل  ػاؿاو اف ٩ايىو يٚاؿت ػاىته باىًؼ و کاؿ٥ـهایاو هتغل٤ ؿا رـیمه کًًؼ. اها ٝمؼه مـهایه
فياو و کىػکاو ؿا هضؼوػ  ايۀ کاؿؿط ػاػ که ٕىل ؿوفضاعت  01یضۀ با تَىیب ال 5481تاؿیغی ػؿ مال 

 کـػ. )پ.( هی
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 ایى بغو به اٍالصات ايتغاباتی ػوم و مىم اىاؿه ػاؿػ.   51

 54ػاؿايی تٞل٨ گـ٥ت که به ىـٓ  ػاؿاو و اراؿه ص٨ ؿأی ػؿ هًا٨ٕ ىهـی به فهیى 5411با اٍالصات 
ـای  ؿومتاها. ػؿ یياو باىؼبها ًگ اراؿهپىيؼ امتـلی 50کن  هاه ا٩اهت مااليه ػمت ىـٓ هالکیت ب

ـاو  54ػهًؼگاو هٞاػل  ؿأی پىيؼ امتـلیًگ اراؿۀ مالیايه ه٪ـؿ ىؼ. با ایى اٍالصات بغيی اف کاؿگ
ـگقاؿ ىؼ. اٍالصات  گیـی به بٞؼ ؿأی 5414ًٍٞتی ص٨ ؿأی به ػمت آوؿػيؼ. اف   5448ها هغ٦یايه ب

اف ماکًاو ػهات ص٨  ؿومتایی تٞمین ػاػ و باٝج ىؼ بغو ػیگـیؿا به هًا٨ٕ  5411ه٦اػ اٍالصات 
ػؿٍؼ رمٞیت کيىؿ ىاهل ا٩ياؿ ٥٪یـ  41بیو اف  ؿأی به ػمت بیاوؿيؼ. اها صتی ػؿ ایى صالت هًىف

تـ اف  ىهـی و ؿومتایی و تمام فياو ٥ا٩ؼ ص٨ ؿأی بىػيؼ. ايگلل هن ػؿ ایًزا و هن چًؼ عٔ پاییى
 مت. )پ.(٩ىل آوؿػه ا هًيىؿ عل٨ ي٪ل

ـتزٞیى ایى ایؼه ؿا « 5411ارفىرت »ػؿ ىماؿی اف آحاؿه و به ویژه ػؿ ه٪الۀ هاؿکل   40 بیاو کـػ که ه
ـایبا  5484پل اف  ـياهۀ اي٪الب ار هزـیاو »ىؼه به  آهیق و تضـی٤ ای هْضکه به ىیىه یبغيی اف ب
 . )پ.(ىىيؼ هیاي٪الب تبؼیل « ياهۀ وٍیت

 5411ايگلل هىرىػ امت به ا٩ؼاهات پـوك ػؿ مال -آحاؿ هاؿکل هزمىٝه 51ایى ه٪اله که ػؿ رلؼ 
به « آلماو کىچک»مٞی ػاىت ػؿ اتضاػ با ایاالت هايى٥ـ و ماکنىيی تضت ًٝىاو  . پـوكپـػافػ هی

راهۀ ٝمل بپىىايؼ و اف ایى ٕـی٨ هژهىيی اتـیو ؿا به چالو بکيؼ. « آلماو هتضؼ»ؿؤیای 
ـال ػؿ  و هتيکل ىؼه بىػيؼ به صمایت اف ایى ا٩ؼام بـعامتًؼ« صقب گىتا»های آلمايی که ػؿ  لیب

ػؿ ایى ؿاه به بـعی اف ىٞاؿهای اي٪الب يينت اؿ٥ىؿت ػؿ صمایت اف پاػىاهی پـوك بیايیه ػاػيؼ و 
ـايی۫ ػؿآویغتًؼ. 5484 ـای عىايًؼگاو ای  ػؿ اػاهه تـرمۀ ه٪اله ؿا يٚـ به اهمیت تاؿیغی ایى هبضج ب

 آوؿم. )م.( هی
 9581ارفورت 

ـياهۀ اي٪البی ىؼه امت. ایى تًا٩ِ ٙاهـی بـ بًیاػ  ـای ب  امتىاؿ ياپلئىيیطناؿتزاٛ ػمت به کاؿ ار
های ىىافؿيبـگ  ػايؼ. هى٥٪یت میامت هی 0831ايقالب ن امت که هًىف هن عىػ ؿا ٩ی  

(Schwarzenberg ػؿ اتـیو باٝج ىؼ ؿؤیاهای مـبنته و هبهن )با ػؿباؿۀ وصؼت آلماو  5484
ـاصت و ٩إٞیت بیيتـی ـاؿ بگیـػ. ىبش اٍالصات پاؿلمايی  ٍ ـکق تىره ٩ که به  کًفدراضیىوػؿ ه



538 
 

                                                                                                                                    
 ی همچىوػمت ىهـويؼاي ػؿ ػمت امت ا٥تاػه فيی پـمهبه  آلماو کىچکػؿ  پروشل٤ٖ ابتکاؿات 

ـگـم ؿZaisٌ٩( و فایل )Jacobus Venedey) ژاکىب ويدی اؿواس بـ مًگ ٩بـ  آهیق هْضکه ( م
ـياهۀ اي٪البی ػؿ 5484اي٪الب  های ٍاػ٩ايه و  اف تاله ای ػمتاو اؿتزاٛ به ٍىؿت هزىیه امت. ایى ب

ـتیب به ههلک تـیى مالس ػىمى مًگؼل تبؼیل عىاهؼ ىؼ. ػ٩ی٪ا   اي٪البیىو ػؿ عىاهؼ آهؼ و بؼیى ت
 بهٖالبات اي٪ال پـوك به وصؼت هلی ایتالیا راهۀ ٝمل پىىايؼ اؿتزاٛ لىئی بًاپارتٕىؿ که  هماو
ـا ایى امت که و٩تی رالػ صل٪ۀ ًٕاب  آلماو ؿا ػوؿ گـػو ؿا بـآوؿػه عىاهؼ کـػ. ًٕق تلظ هار

ـاو م٦ت کـ َٝیاو  ؿویػ٩ی٪ا   ها ایى بؼبغت ايؼاعتىاو هلهله ؿاه  ػ و عیل رمٞیت به عإـ اٝؼامگ
بایؼ با  البؼ . پلبىػٝلن ىؼه عىػىاو  های پـػافی ٝباؿت که با يؼی آویغته ىؼػاؿ هماو چىبۀ

 «اصنًت!: »کيیؼيؼ هیٍؼای بلًؼ اف ٝم٨ ورىػىاو ٥ـیاػ 
تًٚین  «اي٪البصقب »تىمٔ  aهطالبات هارشهٖالبات هيهىؿ به  5484ٕىؿ که ػؿ مال  ػؿمت هماو

ـايه ىؼ و با مافهاو ؿا ػؿيىؿػیؼ  تک ىىؿاها کيىؿ اىاٝه یا٥ت و تکای ػؿ هـ گىىه و کًاؿ  ػهی هاه
ـکق آلماو ػوؿ ا٥تغاؿ هیؿػ ػؿ رًىب ای ػا «اٝالهیه»اهـوف  ٝالیزًاباو پیؼامت که  فيؼ. و ه

. بـ ايؼ يیاف پیؼا کـػه« رًبو هـػهی» هایلضايه به ىٞاؿهؼاعلۀ هن ػمت فػو النلًٖه به هًٚىؿ يایب
ـياهۀ  اه  و البؼ ػلیل bايؼ ( يهاػهNassau Declaration« )ىبیايیۀ يام»يمای  صکىهتی يام هًوایى ب

 عالیجًاببه فٝاهت   هاو های کبیـ هیهى چیى ػوؿ٩اب باػهزاو پیو اف هـ کل ػیگـی ایى امت که
 :يؼا هفػراؿ  ايؼ و هآو ؿا با آ١ىه باف پؾیـ٥ت زایص

ـایيبایؼ اتـیو ؿا ػؿ رًگی تًها گؾاىت که » . کاهال  بـٝکل! وٙی٦ۀ امتهًا٥ٜ آلماو  تهؼیؼی ب
ایى امت که » ( تکلی٤ الهی آلماوHerr von Schleinitz) عالیجًاب فىو شلیًتسیا به ٩ىل « آلماو

تـیى اٍالصات همايا تْمیى  بـ اٍالس وّٞیت هًٖ٪ه به ػمت اتـیو پا٥ياؿی کًؼ؛ و یکی اف ههن
ـاؿ بایؼ ؿهبـی میامی و  پروشػؿ ایتالیامت که با يیافهای هبـم فهايه مافگاؿ باىؼ.  مینتمی امت٪

باٝج  گ )!!(رًالى٩ٛى ؿا به ٝهؼه بگیـػ. اها صتی ٍـ٣ ؿهبـی کـػو  يٚاهی ایى رًگ ٩ـیب
تىايین هیچ یک اف ایى  به یک صکىهت ٥ؼؿالی ٩ؼؿتمًؼ بـٕـ٣ ىىػ. ها يمیهاو  دیرپایىىػ يیاف  يمی

ـکقی آلما  يٚامو و ػیگـی ایزاػ ػو ؿا اف هـػم آلماو هْای٪ه کًین: یکی بافمافهايؼهی ٩ؼؿت ه
 Herr von) عالیجًاب فىو گاگروای که  يکته« اه يمایًؼگی کل هـػم آلماو امت هيـوٕه که يتیزه

Gagernٝاػت ػاىت آو ؿا گىىقػ کًؼ ). 
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عىاه و  ىىػ تىاينته امت يٚـ هناٝؼ فٝمای هيـوٕه ياهیؼه هی« هايی٦نت»که گاهی « ىبیايیۀ يام»

ـات  تا  ( ؿا رلب کًؼ.Württemberg)ورتمبرگ  وفرايکفىرت ( و Darmstadt)دارهشتات ػهىک
ـاػی همچىو  ( و Vischer)ویشر ( و Schott)اضکات ( و Reyscher)ریشر ایًزای کاؿ ا٥

ـيگی رماٝت ٝ٪ب  ( و ١یـهZiegler)زیگلر ( و Duvernoy)دوفريىی  ـای آيکه اف ٩ا٥لۀ هم ب
( به Thuringia) و تىریًگیا( Franconia)فرايکىيیا ايؼ.  يمايًؼ مـآمیمه اهْایياو ؿا پای آو فػه

ـال»های  ًٝىاو ؿوفياهه بیايیۀ که ایً هبًی بـ ايؼ ؿاه ايؼاعته هایی عىايی عٖبه رًىب و ١ـب آلماو« لیب
ـاينه ؿا ؿیيهای هنیضایی  به هخابۀ هٞزقه يامى ـإىؿی ٥ کى عىاهؼ  آلماو ؿا يزات عىاهؼ ػاػ و اهپ

ؿا اف  شهرويد زایص( ؿا به او بافعىاهؼ گـػايؼ و Herr Venedey) اب ويدیعالیجًيمىػ و هنتمـی 
 ای بـعىؿػاؿ عىاهؼ کـػ. الٞاػه اهمیت میامی ٥ى٧

ؿوی  عىاهًؼ هیىاو  ىؼه و کهًهيما های يظ ص٪ه با راو کالم ایى امت: هبل٢او تکلی٤ الهی پـوك
  اف ایى ٕـی٨۫ که  ایى امت اهیؼىاو کًًؼ.٩ماؿ  ػؿایاو هبچگايۀ هـف هايؼگی ؽهًی و پیـعـ٥تی بٝ٪

ی بـمؼ تا ىىالیه به پیـوف c( عالً کًًؼBronzell) برويسل بؼىگىوىىؿای ٥ؼؿال ؿا اف ىـ ٕلنن 
ـاو  !بهایی بگیـػ و پاػاه گ

ـا٣بایؼ  ـاٝات صال  پـوك۫ الهی هبل٢او تکلی٤ هىؿػػؿ  که کًن اٝت ىاو  آياو ػل. ام کـػهيىاو ؿا  ه
کًاؿی  به رایو يینتًؼ.های ىىؿای ٥ؼؿال بقيًؼ ولی ٩اػؿ به ایى کاؿ  عىاهؼ تىی گىه رًتلمى هی
 ػؿ ؿاهاگـ هیأت صاکمۀ بـلیى  اها ايؼافيؼ. ىاو هی ؿا به راو ریشرو  زایصو  اضکاتاینتًؼ و آ٩ایاو  هی

 Herr vonلیزًاِب ٥ىو ؿاػویتق )های ٝا با ػاؿایی ؿا يیـوهای يیابتی٥٪ٔ بلؼ امت « يزات آلماو»
Radowitz) هیچ  پل ٝا٩بت ياچاؿ عىاهؼ ىؼ به هـ ٩یمتی به ٍلش تى ػهؼ و بی تٖمیٜ کًؼ

ـابـ ه٪اوهتی ـاينىی ػؿ ب ـا واّش امت که هیچ ػؿکی اف رؼیت تنلین گـػػؿومی -ػیکتاتىؿی ٥ ی ؛ ف
 يؼاؿػ. ایتالیاعىاهايۀ  هباؿفۀ آفاػی
اهمیت ىؼو  بی واکًيی بهؿا « بیايیه» ىىيؼ که پیؼا هیای  بـرنته پـمتاو هیهى هًىف هنػؿ ص٪ی٪ت 

 یککا٥ی امت تا  «5484پاؿلماو پـىکىه »بًؼی اف  مایۀ يین باوؿ ػاؿيؼ عیااليه عىهػايًؼ و  هی آلماو
ـاينه رًبو هـػهی يیـوهًؼ  هایًهکًؼ  حابت هی ٥٪ٔ. اها ایى وا٩ٞیت پؼیؼ آیؼ ٝلیه امتبؼاػ ؿومیه و ٥

 «رًىو ص٪ی٪ی همچىو عـػ ص٪ی٪ی يایاب امت.» مـوػ: و٩تی هی ػاىت ص٨ کاهال  
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ـتاپا ػؿو١یى و ماعتگی رًىو بیايیه . آ٩ایاو ایى هامک هْضک ؿا بـ چهـه امت و ربىيايه يىیناو م

ـيؼ و هزبىؿ ييىيؼ فیـ باؿ هیچ هنئىلیتی  فػه ػؿ وا٩ٜ آياو به  بـويؼ.ايؼ تا ٩یا٥یۀ هزايیى ؿا به عىػ بگی
  ه٢ق۫  ايؼ و آؿفو ػاؿيؼ با ٙاهـ ىؼو ػؿ ي٪و ابله مبک باؿىاو ىـهًؼه عإـ ػؿهايؼگی و بیهىػگی ؿ٩ت

ـايگیقيؼ و اف ایى ٕـی٨ اف پؾیـه هنئىلیت ٦ٕـه بـويؼ.  همؼلی ٝىام ؿا ب
ـکقی»  و هنوبـ٩ی! آ ! چه مالس پـفؿ٧«ًؼگاو هـػمیيماهزلل »ػؿ کًاؿ « بافمافهايؼهی ٩ؼؿت ه

ـابـ بًاپاؿتینن ١ى١اگـ و تقاؿینمی که ياچاؿ امت ػؿ عاک آلماو تىأهاو ـاتی ػؿ ب بزًگؼ  ٝلیه هغإ
ـم ػؿ مال !کًًؼ تهؼیؼه هی٩لمـو ؿومیه  ػاعلکه ػؿ  به ٩ؼؿ کا٥ی ػؿ  5481و  5484های  به يٚ
ـکقی»هىؿػ  هاو  ـ بلاین و ػیگ تزـبه ايؼوعته «هزلل يمایًؼگاو هـػم»و « مافهايؼهی ٩ؼؿت ه
اه ؿا به هزمٞی اف يمایًؼگاو  ای که ٩ؼؿت اي٪البی هـ رًبو عل٪ی این ػؿیا٥ته ایى ؿا ػیگـ .امت

 هًتغب بنپاؿػ الرـم رًبيی هـػه امت.
a  :ـات  عـػه های ػؿعىامت هٖالبات هاؿك  اف يؼػٝباؿت بى( که Baden) بادوبىؿژواهای ػهک

ـاو اؿىؼ ٩یؼوىـٓ هٖبىٝات  )ب( آفاػی بی به عل٨ )ال٤( تنلیش عل٨ و اٖٝای ص٨ ايتغاب ا٥ن
 ها )ػ( تيکیل ٥ىؿی پاؿلماو آلماو. )د( صْىؿ هیأت ه٦ًَۀ هًتغب عل٨ ػؿ ػاػگاه

ـا٣ ؿا ػؿ ػمت ػاىت ياچاؿ ىؼ  ـال که ؿهبـی رًبو ّؼاى ـياهۀ صقبی صقب لیب ایى هٖالبات ؿا ػؿ ب
 کًاؿىاو گؾاىت.  ال٥اٍله پل اف پیـوفی اي٪الب۫بگًزايؼ اها ب

b   و واژۀاف ىباهت ٙاهـی ایى امن ل هاؿک «Nassauer»  چیى وؿ٩ابػ باػهزاو»به هًٞای »
 کًؼ. امت٦اػه هی

c    اتـیو و پـوك بـ مـ ت٦ى٧ بـ هًإ٪ی هیاو  5410امت که مال  «رًگ بـويقل»اىاؿۀ هاؿکل به
ـتـیآلماو ػؿگـ٥ت و اتـیو تىاينت تضت صمایت میامی ؿومیه  اف  ؿا ص٦٘ کًؼ. اه ب

 امت. )م.(« ٩ايىو ٝام ايباىت مـهایه»و « اؿفه اّا٥ی٩ايىو »هًٚىؿ ايگلل   45

 امتٞماؿ» ص٪ی٪ت« کاکامیاه»بؼیهی امت که ايگلل ػؿ ایًزا ٩َؼ ػاؿػ با امت٦اػه اف واژۀ    44
گ٦تگىی »هاهیت وا٩ٞی « ا٢٥ايی»ؿا بـهال کًؼ. ػؿمت همايٖىؿ که واژۀ  «ايگلینی ايۀعیـعىاه

ؿا ؿو  5310-5310های  گًؼ و کخا٥ت راهٞۀ هؼيی ػهه« ػهاتی»گىیؼ و واژۀ  ؿا ٥اه هی« ها تمؼو
 )م.(کًؼ.  هی



531 
 

                                                                                                                                    
( ورىػ 5110گؾاؿی ىؼ تا به اهـوف ) پایه 5435که ػؿ مال  «ايجمى بریتايیایی پیشرفت علن»   43

ؿمًؼ. ييـیۀ ؿممی ایى  ياهه به ايتياؿ هی های مالیايۀ ایى ايزمى به ىکل گقاؿه امًاػ يينت ػاؿػ.
 ىىػ. ه ٍىؿت ٥َلًاهه چاپ هیب «پیشرفت علن»ايزمى با يام 

British Association for the Advancement of Science 
؛ امت« پیيـ٥ت ٝلنايزمى بـیتايیایی »گقاؿه پًزاه و مىهیى يينت ٩ٖٞۀ بٞؼی به ي٪ل اف 

ـگقاؿىؼه ػؿ ماوث  . )پ.(104-101. ٌٍ 5443پىؿت، مپتاهبـ  ب

ـکق ایطت ايد   48 ـاؿ ه آهؼ.  به ىماؿ هی های عاؿری ها و ٝمله ٥ٞله هضل فيؼگی ها و مىییت امت٪
ـکات ( و الًىر هارکصها )به ؿهبـی  ٝمال  هىرب ت٪ابل هاؿکنینت 5410ایى هضله ػؿ ػهۀ  تض

ـا ػؿ صالی که اتضاػیهىؼ ها اپىؿتىيینت ی به ائتال٣ با  و پیيـ٥ته های کاؿگـی ػؿ ًٍایٜ بقؿگ ؛ ف
ـایو پیؼ ٕلباو  ػهیؼيؼ. ٥ـٍت بـ آتو کیًۀ ٕب٪اتی هی ایطت ايدهای  ا کـػه بىػيؼ اتضاػیهبىؿژوافی گ

ـاو ىاعه ـاهی با کاؿگ هايؼه مـ باف  های ٝ٪ب با تأکیؼ یکنىیه بـ ي٪و تاؿیغی ًٍٞت بقؿگ اف هم
ها با تأکیؼ بـ ؿابٖۀ ػیالکتیکی ًٍٞت بقؿگ و اؿتو ؽعیـۀ کاؿ   فػيؼ؛ ػؿ ممت ه٪ابل هاؿکنینت هی

ـاو و اتضاػیه های بیکاؿاو عايگی و اتضاػیه کاؿهای  ػاينتًؼ اتضاػیه الفم هی مافهايؼهی  های ههار
ـ٥ت و به ؿػ و بؼل ػؿگ ؿواػاؿايه ىکلی ىىيؼ و گنتـه یابًؼ. ایى هباؿفۀ ایؼئىلىژیک ػؿ بؼو اهـ به

هباؿفۀ ایؼئىلىژیک  اها رؼل ػؿ همیى ي٪ٖه به پایاو يـمیؼ. .هایی هیاو ٕـ٥یى عالٍه ىؼ کـػو ياهه
ىکنت اهپـیالینن »و يٚـیۀ « اي٪الب ػؿ کيىؿهای پیيـ٥ته»هیاو ٕـ٥ؼاؿاو يٚـیۀ  ًؼهیهای آ مال

ـ٥ت. ایطت ايدصىل رًبو  5410هایی بىػ که ػؿ ػهۀ  رؼل اػاهۀ« تـیى صل٪ۀ فيزیـ ػؿ ّٞی٤  ػؿگ
ـامت ايگلل بىػ که عیلی فوػ تىاينت اهمیت تاؿیغی  ؿا « ؿمتاعیق اینت ايؼ»ایى اف تیقبیًی و ٥

 )م.( تـیى ؿعؼاػ ٩ـو يىفػهن بًاهؼ. تيغیٌ ػهؼ و آو ؿا ههن
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 78818پیشگفتار ویراست آمریکایی 

بؽ ایى کتاب يىنتن. عی  پیىقتی هاه اؾ ؼوؾی گػنته اقت که به ظؼضىاقت هتؽخن۫ 81
کن  به  هاه خاهقۀ آهؽیکا ايمالبی ؼا اؾ قؽ گػؼايعه اقت که ظؼ قایؽ کهىؼها ظقت 81ایى 

ظؼ هىؼظ ایى يکته افکاؼ فمىهی آهؽیکا 8886a2قال ؾهاو يیاؾ ظانت. فىؼیۀ  81
 تبقا  و b3ظ که ظؼ آهؽیکا عبمۀ کاؼگؽ به هقًای اؼوپایی کلمه وخىظ يعاؼظالمىل بى هتفك

خىاهـ اؼوپایی ؼا  به آو نکل که ظاؼاو و قؽهایه کهاو ؾزمتاتی هیاو هباؼؾۀ عبم
پػیؽ يیكت و بًابؽایى قىقیالیكن چیؿی  آهؽیکا اهکاو خمهىؼی ظؼ پاؼه کؽظه اقت تکه

ظؼ  اتفالا   تىايع ظؼ ضاک آهؽیکا ؼیهه بعوايع. واؼظاتی و ضاؼخی اقت که هؽگؿ يمی
: آقای هباؼؾۀ عبماتی آیًعه ؼا پیم افکًعه بىظيع ۀ غىلقای چًیى ؼضعاظهایی هماو اواو

 ضايه های ظیگؽ و بكیاؼی زؽفه 4قًگ پًكیلىايیا های کاؼگؽاو هقعو ؾغال افتًاب
 بهکه ظؼ نؽف ولىؿ بىظ و فالبت  :قافت کاؼ 8 خًبم فؾین;بؽای  یتعاؼک قؽاقؽ

: پیىست;ه ظؼ اگؽچه همايغىؼ ک. 5ظاؼ هاه هی و همچًیى ولایـ ظيباله >باؼ يهكت

                                                             
a    پ.(:. 8885;ظؼ هتى ايلی به انتباه آهعه اقت( 
b    نىظ که  تؤلیف نع( با ایى والقیت تًعیك هی 8844زمايیت تؽخمۀ ايگلیكی ایى کتاب )که ظؼ قال

به ظقت ظاظه  8841وضـ يًقتی آهؽیکای اهؽوؾ کاهال  هًغبك با نؽزی اقت که اؾ وضـ ايگلكتاِو ظهۀ 
ظؼ  :آهریکادربارۀ جنبش کارگری ;هماالت اظواؼظ آولیًگ و الًىؼ هاؼکف با فًىاو هدمىفه بىظم. 

ظهع وضـ يًقتی آهؽیکا تا چه زع چًیى  ( يهاو هی8887لًعو )هاؼـ، آوؼیل، هی و ژوئى  تاینهاهًاهۀ 
بكاط نایقات   تىاين ظؼ ایى فؽيت با اؼخاؿ به ایى هماالت فالی۫ هایۀ ضىنىلتی هى اقت که هی 2اقت.

ای  ها ؼا به عؽؾ ازممايه آو حسب کارگر سىسیالیست آهریکا ای ؼا خمـ کًن که ظبیؽ اخؽایی  پىچ و زمیؽايه
 (8887)یاظظانت ايگلف بؽ چاپ خعاگايۀ هماله ظؼ  3کًع. فلیه آولیًگ به قؽاقؽ ظيیا هطابؽه هی
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بم و پیهاپیم هًتؾؽ خً بالظؼيگ ایى فالئن ؼا اؼج يهاظم بؽ زكب وؽیفه و هىیعاقت
خًبم ؽؽف  کًعبیًی  پیم تىايكت يمیاها هیچ کف  6عبمۀ کاؼگؽ ظؼ همیاـ هلی بىظم

به قؽفِت آتم ظؼ  ياپػیؽی ضىاهع نکفت و يیؽوی هماوهتچًیى هعت کىتاهی با چًیى 
 aؾاؼ ضهک هًتهؽ ضىاهع نع و بًیاو خاهقۀ آهؽیکا ؼا به لؿؼه ظؼ ضىاهع آوؼظ. فلف

ياپػیؽ اقت. ایًکه عبمات زاکن آهؽیکا تا چه زع با ؼفب و  قؽ و پؽقم ضیؽه والقیت۫
به نیىۀخػابی بؽ هى فال نع: اواضؽ تابكتاو یک  خًبم ؾیؽ ضؽب ؼفته بىظيع وزهِت 
: ؼویۀ خعیع;یؽا آهؽیکایی با ازتؽام فؽاواو اؾ هى ؼاهًمایی ضىاقت ؾيگاؼ  ؼوؾياهه

 ایى 7.گؽظظظؼهايعگی و قؽظؼگمی ظچاؼ  به وزهت و ناو بافث نعه بىظ کل ؼوؾياهه
و : کاکاقیاهاو;بؽظگی  که پف اؾ همًىفیت اقتای  عبمه قؽآغاؾ خًبم فمظ

. خًبم هنع آهؽیکا تبعیلتؽیى لهؽ خاهقۀ  ىآقای هايىفاکتىؼها به پایی ايکهاف بؽق
 >بىظ ؼبظ ؼیطته و ؽاهؽا  بی های ظؼهن ای اؾ ضیؿل هدمىفهيؽفا   بعو اهؽ ایى عبمه ظؼ

هكیؽی لغقی  به ؼفته ؼفته کًًعه ها بؽقع آنىب اختمافی گیحپیم اؾ آيکه قال به ايت اها
 يماط الًیکم ظؼ  های ضلك ؾزمت ضىظِی تىظه غؽیؿی و ضىظبه خًبم. افتاظو هقیى 

ا خ که همه یباؼ اؾ وضـ اختمافی ؼلت ضلكؾهاو ياؼضایتی  فىؼاو هن .پطم نع کهىؼ
گاهِی  یکكاو و يانی اؾ فلل ههابه بىظ ظؼآوؼظ که  ها تىظه ایى والقیت ؼا به آ

اگؽ  -ای  ايع. عبمه ای هتمایؿ و خعیع ؼا ظؼ خاهقۀ آهؽیکا نکل ظاظه عبمه  کهاو۫  ؾزمت
پؽولتؽها. ایى  یقًی ظؼپهت پهتاؾ کاؼگؽاو هؿظی  -بگىیین گؽایايه  بطىاهین فمل

گا عی به قىی ظؼيگ آياو ؼا به بؽظانتى لعم بق بی  آهؽیکایی۫ ياظقهی به همؽاه غؽیؿۀ آ
                                                             

a   پ.(: آوؼظ. و بًیاو خاهقۀ آهؽیکا ؼا تا به اهؽوؾ به لؽؾه ظؼهی;آهعه اقت:  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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ضاو ضىیم و با  8پالتفؽمبا  کهاو ؾزمتزؿب قیاقی  ؼهایی قىق ظاظ: تهکیل
ه و قافت 8 ؼوؾايۀ کاؼِ  هباؼؾه بؽای :هیهاه و کاش قفیع.  aکاپیتىلهعف فتر 

نکكتى  های عبمۀ زاکن بؽای ظؼهن و تالل و غیؽه bواکی های نیکاگى و هیل ياآؼاهی
هاه  فعالت عبماتی. تؽیى نکل ايهقبق و وزهیايهت ضیؿل يىپعیع کاؼگؽاو با ضهىي

 نؽکت ظؼ ايتطاباتو  يىیى کاؼگؽ ظؼ تماهی هؽاکؿ فمعه قاؾهايعهی زؿب :يىاهبؽ
 یاظآوؼ بؽای بىؼژواؾی آهؽیکا تاکًىو هی و يىاهبؽ 9واکی. نیکاگى و هیل ىیىؼک ويی

آوؼظ که عبمۀ  هی ناوؼا به یاظ هىفعی ؾیى پف اها بىظ ظولتیتؤظیۀ اوؼاق لؽضۀ  هىفع
 .کؽظؼو ؼا  مهای بؽگه کاؼگؽ

ها عىل کهیع تا عبمۀ کاؼگؽ ظؼیابع که تست وضـ اختمافی  ظؼ کهىؼهای اؼوپایی قال
ها عىل کهیع تا  و باؾ هن قال خاهقۀ هعؼو اقت. ثابتهتمایؿ و  یکی اؾ عبمات هىخىظ۫

گاهی عبماتی۫  ع> ی تهکیل یک زؿب قیاقی هدؿا قىق ظهکاؼگؽاو ؼا به قى  ایى آ
هطتلف  های فؽاکكیىوتماهی ازؿاب قیاقی کهى که تىقظ  cزؿبی هكتمل و هطالف

های  یک اؾ تباهکه هیچ ی زايلطیؿ آهؽیکاعبمات زاکن نکل گؽفته بىظيع. ظؼ ضاک 
يمى  87که اؾ لؽو ) هعيی خاهقۀ هعؼو فًايؽ باتاؼیص  و يیكتلؽوو وقغایی قع ؼاه 

هاه پهت  81هؽزلۀ ايکهاف ؼا فمظ ظؼ فؽٌ  2عبمۀ کاؼگؽ  نىظ هیآغاؾ  (کؽظه بىظيع
 قؽ گػانت.

                                                             
a  Capitol ( .ضیابايی که کًگؽه ظؼ آو والـ نعه اقت ) 
b  Milwaukee 

c    پ.(:. ضًن;آهعه اقت : هطالف;به خای  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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به هثابۀ یک عبمۀ ههطى  کم های ؾزمت تىظه. ایًکه اقتاها ایى هن فمظ آغاؾ کاؼ 
ناو  ها و هًافـ و همبكتگی ياؼضایتی ناو ؼا ظؼ انتؽاک تضاظ با همۀ عبمات ظیگؽ۫ و ظؼ 

کؽظو تدلیات ایى ازكاـ و اثؽبطم کؽظو آو يمایاو  بؽایایًکه  ازكاـ کًًع و
ظیعه نعه تعاؼک  بیايعاؾيع که ظؼ تمام کهىؼهای آؾاظ بعیى هًؾىؼ های ؼا قیاقی هکايیكن

ؼاه   ههتؽکهای  که بؽای ياؼضایتی اقتبقعی ایى . لعم اقتفمظ لعم اول  ها ایى -
 گام زؿب يىیى کاؼگؽ بگًدايًع. ایى  پالتفؽمبیابًع و آو ؼا ظؼ  ههتؽکفالخی 

 اقت. يهعه بؽظانتههًىؾ ظؼ آهؽیکا  )ضغیؽتؽیى و ظنىاؼتؽیى هؽزلۀ خًبم(

با  همگام پالتفؽمنایع خؿئیات  ی واضسی ظانته بانع.ایداب پالتفؽمزؿب يىیى بایع 
ظؼ هؽ  وازع اقت که پالتفؽماها هًىؾ یک  ًعک تغییؽ  تغییؽ اوضاؿ و ايکهاف زؿب

اؾ کاؼ ظؼ يیاهعه یا فمظ به  پالتفؽم. هاظاهی که ایى ظاؼظبؽ آو تىافك  هىلقیتی کل زؿب
يیافته ضىاهع  بتعایی و تکاهلهكتی زؿب ا نعيیافته هىخىظ با يىؼت ابتعایی و تکاهل

 ایى زؿبی بالمىه اقت يه بالفقل.بىظ. هىخىظیت چًیى زؿبی هسلی اقت يه هلی> 

بایع ظؼ خهتی ايکهاف یابع که بتىاو  بانع اها يىؼتیتىايع به هؽ  هی پالتفؽمنکل اولیۀ 
به ظاؼ ؼا  قؽهایه آو ؼا پیهاپیم تقییى کؽظ. فللی که هغاک هیاو عبمۀ کاؼگؽ و عبمۀ

همه خا یکی وقایل پؽ کؽظو ایى هغاک  ايع و آوؼيع ظؼ آهؽیکا و اؼوپا یکكاو وخىظ هی
کاهال  ال بایع  هعف غایی به لساػپؽولتاؼیای آهؽیکا  پالتفؽم aظؼ بلًعهعت يتیدتا  . اقت

های  تىظه ههی ضظبه  قال بسث و خعل 61که پف اؾ  گؽظظ هًغبك کاهال  بؽ آو چیؿی

                                                             
a    پ.(:. همگام با ايکهاف خًبم;آهعه اقت : ظؼ بلًعهعت;به خای  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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 :کًعؼقما  افالم  بایع پالتفؽمایى اؼوپا تبعیل نعه اقت.  خىی بؿؼگ پؽولتاؼیای قتیؿه
تا خاهقه بتىايع به  پؽولتاؼیا تىقظهعف غایی فباؼت اقت اؾ تًؽف زاکمیت قیاقی 

و غیؽه( ؼا به زكاب  ها آهى و هقاظو و هانیى ؼاه وقایل تىلیع )ؾهیى و مامت يسى هؤثؽ
 .ظهعتطًیى  به کاؼ فمىهی همگاو همگاو و به يفـ همگاو ظؼ همیاـ بؿؼگ

ماهی ازؿاب همچىو ت ظهع یافته اقت يهاو هی همیى که زؿب يىیى آهؽیکا تهکل
و  ؼا ظاؼظ. اها ایى یک چیؿ اقتآؼؾوی تًؽف لعؼت قیاقی  قیاقی ظؼ قایؽ کهىؼها

ظؼ  یک چیؿ ظیگؽ. :aؼت به ظقت آیع بایع با آو چه کؽظولتی لع;یًکه تىافك بؽ قؽ ا
 اختمافات;اهتعاظ  ظؼ قاؾهايعهی عبمۀ کاؼگؽ و ظیگؽ نهؽهای بؿؼگ نؽق۫ کيیىیىؼ
 :اتساظیۀ کاؼگؽی هؽکؿی;یک  ظؼ کًاؼ یکعیگؽ ظؼ هؽ نهؽ ها . آوؼوظ پیم هی :يًفی

ؼا به  bهًؽی خؽج :اتساظیۀ کاؼگؽی هؽکؿی يیىیىؼک;. يىاهبؽ گػنته ظهًع هیتهکیل 
 وی فکؽی ايتطاباتِی زؿب با ايىل پالتفؽمظاؼ ضىیم بؽگؿیع و ظؼ يتیده  فًىاو پؽچن
غؽب يعؼتا  به  ت هًؽی خؽج ظؼ نهؽهای بؿؼگ نماليؾؽیايفىغ  اگؽچهظؼآهیطت. 

کاؼگؽی ياهًؽذ  پالتفؽمايتطاباتی بؽ اقاـ یک  هایکاؼؾاؼ آیع اها ظؼ آيدا يیؿ چهن هی
خًبم عبمۀ   ظؼ هؽاکؿ فمعۀ خمقیتی و يًقتی۫ فالوه بؽ ایًکه .ؼويع پیم هیو ياهتقیى 

قاؾهاو گكتؽظۀ کاؼگؽی  2ظؼ قایؽ يماط کهىؼ  اقت ظاهى ؾظهبه بسؽاو قیاقی خعیع 
فمظ  :.حسب کارگر سىسیالیست;و ظیگؽی  81:های کار شىالیه;: یکی یابین هی ؼا

                                                             
a    زػف نعه اقت. )پ.(: ولتی به ظقت آهع;فباؼت  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی 

b  Henry George 
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بیاو  ظؼ قغىؼ باال با ظیعگاه هعؼو اؼوپایی که چکیعۀ آو ظاؼظ که پالتفؽهی قاؾهاو اضیؽ
 .هماهًگ اقت نع

اولیى  .کًع نکل کمابیم ههطى بیاو هی 3بًابؽایى خًبم کاؼگؽی آهؽیکا ضىظ ؼا ظؼ 
خًبم هًؽی خؽج ظؼ يیىیىؼک تا ایى لسؾه اهمیتی اقاقا  هسلی ظاؼظ. نکی  آيها یقًی

يه و  اقتيیىیىؼک پاؼیف  يه هاقت. اها ایالت ظؼ کلتؽیى نهؽ  يیكت که يیىیىؼک ههن
تؽ  فکؽايه کىته ال ظؼ نکل کًىيی هًؽی خؽج پالتفؽمهى ایاالت هتسعه فؽايكه. به يؾؽ 

اؾ آو اقت که بًیاو چیؿی خؿ خًبهی هسلی یا ظؼ بهتؽیى زالت هؽزلۀ گػؼایی اؾ یک 
 2ۀ هؽظم به تؽیى فلت تدؿی تؽیى و فام هًؽی خؽج فمعه اؾ يؾؽخًبم فمىهی بانع. 

يیكت. به لساػ لك های ض هالکیت ؾهیى اؾ تىظه قلب چیؿی خؿ بطم ثؽوتمًع و فمیؽ
باقتاو آقیایی و کالقیک غالبا   خىاهـ. قتن عبماتی ظؼ يست يعاؼظ تاؼیطی ایى اظفا

ظؼ  ها. اؾ تىظه اؼضی هالکیت قلبيه تًازب انطاو  یقًی >بىظ بؽظگیبه نکل 
ای اؾ  عبمه نعهالکیت  قلب ظهماياو آؾاظ ولتی اؾ خؽیاو ايسغاط خمهىؼی ؼم

ظاؼ  های بؽظه ایالت ناو نبیه قفیعپىقتاو وضـ به وخىظ آهعيع که: قفیعپىقتاو فمیؽ;
 عبمۀ اؾ آيدا که هیچ یک اؾ ظو >بىظ الغای بؽظگی(لبل اؾ ) 8868خًىب آهؽیکا لبل اؾ 

ناو ظؼ هن  باقتايیخهاو  يعانتًعضىظؼهاقاؾی  لیالت aبؽظگاو و قفیعپىقتاو فمیؽ
هًهؤ قتن  (ناو اؾ ؾهیى و يه خعاقاؾی)وقغی الًاق ضلك به ؾهیى  ظؼ لؽوو .نکكت
به هثابۀ قؽف و ؼفیت به آو الًاق  آوؼظ وظقت  بهؼا  ال ؾهیى ظهماو :نعفئىظالی 

ؽظاؾظ. فمظ ظؼ به اؼباب ضؽاج بپ ال و با هسًىالت لگؽظیع و هىؽف نع با کاؼ
                                                             

a   پ.(:. فؽخام قگ آؾاظهؽظاو;آهعه اقت : قفیعپىقتاو فمیؽ;به خای  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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هالکیت اؾ ظهماياو ظؼ همیاـ  یقًی اواضؽ لؽو پايؿظهن بىظ که قلب ظم فًؽ هعؼو قپیعه
ای خؿ يیؽوی  هیچ ظاؼایی که aپی ؼیطتکاؼگؽاو هؿظی ؼا  ی اؾنالىظۀ عبمۀ هعؼي بؿؼگ۫

ؾيعگی کًًع. اگؽچه  ناويیؽوی کاؼ فؽوضتىتىايكتًع با  يعانتًع و فمظ هی ناوکاؼ
ضىِظ ايکهاف تىلیع  ظلیما   ولی ایى عبمه ؼا به وخىظ آوؼظ اؼضی۫هالکیت  قلب

ایى  کاؼگؽاو هؿظی ؼا ظؼ همیاـ بىظ که ظاؼی و يًقت هعؼو و کهاوؼؾی بؿؼگ قؽهایه
 هًافـ که کؽظ ناو ههطى تبعیلای  بؽ تقعاظناو افؿوظ و به عبمه خایگاه يگه ظانت و

نؽذ ظاظه  ها ؼا به تفًیل . هاؼکف همۀ ایىظانت ضايیو هؤهىؼیت تاؼیطی  ههطى
. به فمیعۀ هاؼکف فلت (اصطالح انباشت بدوی بهفًل  .8پاؼۀ )قؽهایه.  اقت

 تماهییع ایهاو اؾ  ضلـ  عبمۀ کاؼگؽ۫  bاختمافی تًؿل خایگاهو  هقايؽ آيتاگىيیكن عبماتی
 هاقت. وقایل تىلیع اقت که هغمئًا  ؾهیى فمظ یکی اؾ آو

عبیقتا   کًع افالم هی ه فلت فمؽ و بعبطتیهًؽی خؽج که ايسًاؼ اؼضی ؼا به فًىاو یگاي
ظؼ زال همیاـ باؼ ظیگؽ به ظقت خاهقه بیافتًع.  یابع که اؼاضی بؿؼگ چاؼه ؼا ظؼ ایى هی

اها  >ايع ؾهیى به خاهقه عواؾگؽظايضىاهاو ب هنهای هکتب هاؼکف  قىقیالیكت زاضؽ
ؤله ی اگؽ ایى هك. زتای ظاؼيع يیؿ چًیى هغالبه قایؽ وقایل تىلیع هىؼظ ؾهیى ظؼ فالوه بؽ

وخىظ ظاؼظ. بایع با ؾهیى چه کؽظ؟  هاو هیاو یک تفاوت ظیگؽ باؾ هن ؼا کًاؼ بگػاؼین
                                                             

a    نالىظۀ عبمۀ  هالکیت اؾ ظهماياو ظؼ همیاـ بؿؼگ قلب;به خای خملۀ  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی
که ظؼ همیاقی بؿؼگ به اخؽا  اؼضیهالکیت  قلب;آهعه اقت: : ؼیؿی کؽظ هعؼو کاؼگؽاو هؿظی ؼا پی

ؼفته به عبمۀ  ؼفته ايی که فالع هالکیت نعه بىظيعظهماي تست نؽایظ تاؼیطی ضايی بافث نع ظؼآهع
 )پ.( .:گؽظيعیقًی به ضلك تبعیل  هعؼو کاؼگؽاو هؿظی

b    پ.(:. هتعاول زماؼت;آهعه اقت : اختمافی تًؿل خایگاه;به خای  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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ايع که ؾهیى )و  ضىاقتاؼ آو هعؼو که هاؼکف يمایًعۀ ایهاو اقتهای  قىقیالیكت
و غیؽه( به عىؼ  ها فاکتىؼی آهى و مچًیى تماهی وقایل تىلیع اختمافی و هقاظو و ؼاهه

 ایىولی هًؽی خؽج به  88بؽظاؼی بؽقع. ه تًؽف و بهؽهفمىم  ب ظؼ ضعهتفمىهی و 
تىؾیـ  ضىاهع > فمظ هیبه ظقت افؽاظ هًفؽظ بیافتع الكابك کمافیؾهیى  که کًع اکتفا هی
بهای اؼضی ظؼ ضعهت همايع ضًىيی  نعه بانع و به خای آيکه اخاؼه ظهی آو قاهاو

 یها هتضمى ايمالب قىقیالیكت. هغالبۀ بؽوظبؽای همايع فمىهی به کاؼ لؽاؼ بگیؽظ 
هغالبۀ هًؽی خؽج نیىۀ کًىيی تىلیع  تىلیع اختمافی اقت> قیكتنظؼ کل وتمام  تام

تؽیى التًاظظاياو ؼیکاؼظویی  افؽاعی ظؼ والـ ظاؼظ. هیيطىؼظه يگه  اختمافی ؼا ظقت
 .خلىتؽ بىظيع اواؾ  ضیلی بهای اؼضی ؼا ضبظ کًع اؼهاخضىاقتًع  اؾ ظولت هی aکه

ا ؼ که بپًعاؼین هًؽی خؽج یک باؼ بؽای همیهه زؽف آضؽلًا  غیؽهًًفايه اقت هغمئ
یافته ال يؾؽیه مياچاؼ ؾظه. ولی هى  .بؽقاين يهایت هًغمیبه  ام ؼا به هماو تؽتیبی که ظؼ

 آهؽیکا ظؼ هؽتبۀ ظوم لؽاؼ ظاؼظ کاؼگؽی خًبم به لساػ اهمیت ظؼ که «های کار شىالیه»
باؼؾتؽیى يمىيۀ وضقیت کًىيی خًبم و بعوو نک يیؽوهًعتؽیى بطم آو  الؾاهؽ فلی

ؼا ظؼ زىؾۀ وقیقی اؾ کهىؼ  ینماؼ بی: هداهـ;ایى اختماؿ بؿؼگی اقت که  .اقت
عبمۀ کاؼگؽ ؼا باؾيمایی  هًفؽظو  يؾؽهای هسلی اضتالف همۀ که ها گكتؽايعه. هدمـ

ياهۀ  بیم اؾ آيکه با يؾام . آياوايع هپًاه گؽفت گًگ و هبهن پالتفؽم یک همگی ؾیؽ کًًع هی
ايع  به هن پیىقته بانًع با ایى ازكاـ غؽیؿی ظؼ کًاؼ یکعیگؽ هايعه اخؽایهاو غیؽلایل

                                                             
a    پ.(:. ها لبل قال;آهعه اقت  ایًدا 8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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به یکی اؾ يیؽوهای فمعۀ گؽظظ  هىخب هیهایهاو  که تهکیل کايىيی بؽای پیگیؽی آؼهاو
 ؼا ها تؽیى گؽایم ایى یک پاؼاظوکف زمیمتا  آهؽیکایی اقت که هعؼو .نىيعکهىؼ تبعیل 

تؽیى  تؽیى و نىؼنی و ظهکؽاتیک پىنايع هیتؽیى اظا و اعىاؼها  ظؼ لبای لؽوو وقغایی
ظ. ایى اقت تًىیؽ قاؾ پًهاو هیضقیف  زمیمتا   ظؼ پف اقتبعاظی ؽاهؽی و ؼا ؼوزیات

های ؽاهؽی  ؽفا  ظؼ تلىواها اگؽ ي به چهن یک ياؽؽ اؼوپایی. :های کار شىالیه;
پایايی ؼا باؾ ببیًین  ايؽژِی بالمىۀ بی  فؾین۫ هتؽاکن و يطىاهین تىايكت ظؼ ایى تىظۀ وابمايین

های  شىالیه; یابع. یک يیؽوی بالفقل تکىیى هی آهكتگی ولی به ياگؿیؽ به يىؼت که به
ثابۀ یک کل تهکیل به ه ای اقت که عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا يطكتیى قاؾهاو هلی: کار

ياهه و  و يؾام ها یاوه ها و ضؽظه ضقف طچه و يمغهيؾؽ اؾ ضاقتگاه و تاؼی يؽف ظاظه.
 کل عبمۀ کاؼگؽاو هؿظی آهؽیکا واقتسکاهاِت فمال  : های کاؼ نىالیه;ال  ههی ضظ

 ناونىظ ضىظ ظاؼظ و بافث هی يگاه هی یکعیگؽ کًاؼؼا  آياوکه  ای اقت هلی پیىيعیگايه 
و اؾ اهیعی غؽوؼآهیؿ به  ناو لعؼت ضىیم ؼا ازكاـ کًًع ًاوبه ايعاؾۀ ظنم هن

 های کار شىالیه. اؾ ایى ؼو ظؼقت يیكت که بگىیین نىيعهای آیًعه قؽناؼ  پیؽوؾی
ايع و  ال عی کؽظو هؽازل ايکهاف و ايمالبولفه ظؼ ز . آياو بیلابلیت ايکهاف يعاؼيع

که ؼیطت و  ايع یپػیؽ هاظۀ تغییؽوتسىل وضؽونی اؾ تىظۀ هتالعن و پؽخىل همچىو
چؽا که فؽگهت لغقا  خىیع. لغقا  ) ؼا هینکل هتًاقب با هاهیت يهاظیًۀ ضىیم 

هايعگاؼ ضاو ضىظ ؼا ظاؼظ( ایى نکل  لىايیى ظؼوو تاؼیطی همچىو فؽگهت عبیقی۫
ناو ؼا زفؼ ضىاهًع کؽظ یا يه  يام کًىيی :های کار شىالیه;. ایًکه زايل ضىاهع نع

هاظۀ ضاهی  هماو بؽای ياؽؽ ضاؼخی هههىظ اقت که ایى قاؾهاو یچ اهمیتی يعاؼظ.ه
 .بگیؽظ نکلاقت که بایع آیًعۀ خًبم کاؼگؽی آهؽیکا و آیًعۀ کل خاهقۀ آهؽیکا اؾ آو 
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فمظ يام زؿب ؼا یعک  اقت که :حسب کارگر سىسیالیست; خًبم قىهیى بطم
یک زؿب  فًىاواهؽوؾ فمال  يتىايكته اقت ظؼ هیچ کدای آهؽیکا به  تابه و کهع هی

 واقت  بیگايهآهؽیکا  با ؾیاظی تا زع ایى زؿب قیاقی اظفایی ظانته بانع. وايگهی
کًًع و  ای تهکیل نعه که فمظ به ؾباو ضىظناو يسبت هی هًسًؽا  اؾ ههاخؽاو آلمايی

ع. اگؽچه پایۀ ایى زؿب ضاؼخی ؼ يعاؼيکهى فؽفیؾباو  با ای آنًاییبیهتؽناو هیچ 
 ظؼ عبماتیهای عىاليی هباؼؾۀ  عی قالهكلر به تداؼبی اقت که  ظؼ فىٌ اها اقت

 بكیاؼ هىؼظ نؽایظ فام ؼهایی عبمۀ کاؼگؽظؼ  ایى زؿببیًم  .ايع اؼوپا به ظقت آهعه
ایى  aع.اي آهؽیکایی تاکًىو به ظقت آوؼظه کهاو ؾزمتاؾ بیًهی اقت که  تؽ یافته تکاهل

قال  41و فکؽی  هقًىیتىايًع اؾ ثمؽات  یاؼی پؽولتؽهای آهؽیکاقت که هی اؾ بطت
و آو ؼا به ضىظ اضتًاو  نىيع هًع بهؽه ناو های اؼوپایی ای عبمه هباؼؾۀ عبماتی هن

 بعوو نکؼا خلى بیايعاؾيع. همايغىؼ که گفتن  ناو ظهًع و به ایى تؽتیب ؾهاو پیؽوؾی
 خىی اؼوپا قتیؿه که کل کاؼگؽاو هماو بانعغایی عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا بایع  پالتفؽم

. ایى زؿب وؽیفه ايع اتطاغ کؽظه :آلمايِی آهؽیکا حسب کارگراو سىسیالیست;خمله  هى
همۀ  به هًؾىؼ ايدام ایى کاؼ بایع ظاؼظ يمم بكیاؼ ههمی ظؼ خًبم ایفا کًع. اها

 اؾ فؽق قؽ تا ياضى پا ظ وکه اؾ تى ظؼ بیاوؼال ؼا تا آضؽیى ت هآب ضاؼخی های ضلقتی
. ناو بفؽقتًع پیها ايتؾاؼ ظانته بانًع که  تىايًع اؾ آهؽیکایی يمی ایهاوظ. نى آهؽیکایی

ها  ضىظل بایع به قىی آهؽیکایی اللیِت ههاخؽ پیم اؾ هؽ چیؿ بایع ايگلیكی بیاهىؾظ و
 .ايع ثؽیت و بىهیظ که اکبؽو

                                                             
a   پ.(.: نىظ هی یافتؽوو اؾ کاؼگؽاو آهؽیکایی یفمظ ب کهبیًهی : ;آهعه 8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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به  يؽفا   و با یکعیگؽ يعاؼيع تضاظیهیچ  وتاب ضلك پؽتبتىظۀ بؿؼگ و  هطتلففًايؽ 
گعاؾی ایى فًايؽ  . فؽایًع هنايع خعا نعه اؾ هن ناو هتفاوتهای  آغاؾگاه ضاعؽ

ه اضیؽا  ظؼ چًع يمغه ضىاهع و بعوو ايغکاک و بؽضىؼظهایی ک ؾهاو هی هطتلف۫
شهرهای ظؼ  :های کار شىالیه;تسمك يطىاهع یافت. بؽای هثال  اقت ههاهعه نعه

اها  .ايع یافته ظانته ی کاؼگؽی قاؾهاوها یک قؽی ظؼگیؽهای هسلی با اتساظیه شرقی
یؽا یابع هیبؽوؾ  هن: های کار شىالیه;ظؼ ظؼوو ضىظ  بؽضىؼظها زتی لبیل ایى هیچ  ؾ

ها فالئن ؾوال و  ايغکاک. ایى لبیل بؽناو زاکن يیكتتىاؾو و يلر و آؼاههی 
. ؼاه بیايعاؾيعهلهله  به ضاعؽلظاؼاو  قؽهایهکه  اقت يیكتًع و هًىؾ ؾوظ تباهی

 بؽای کهاقت   ايبىه کاؼگؽاو های تؽاکن ظقته ظهًعۀ فمظ يهاو بؽضىؼظهای اضیؽ
يه بیاو هًاقبی بؽای  ولی تاکًىو ايع ؼ هكیؽی ههتؽک به ؼاه افتاظهظ aيطكتیى باؼ

بؽای  ای و يه ايضباط بایكته هًافـ ههتؽک و يه نکل قاؾهايی ظؼضىؼی بؽای هباؼؾه
قؽباؾگیؽی  آياو هًىؾ ظؼ هؽازل اولیۀ bگؽفته اقت.ناو پا  ظؼ هیاوتضمیى پیؽوؾی 

و هكتمل بؽای خًگ کبیؽ ايمالبی به پا  هسلی خات ظؼ ظقته ها تىظه .هكتًع ای تىده
> گیؽین بعوو قاؾهايعهی ايع همگؽا نعه هتسعو بؽای تهکیل یک اؼتم  ايع ضاقته
 ی قؽباؾاوهای همگؽا قتىو بعیهی اقتهًع و بعوو عؽذ ههتؽک فملیات.  لافعه

ههاخؽه و زتی ضغؽ يؿاؿ  کًًع و آنفتگی و فًبايیت و گاه یکعیگؽ ؼا لغـ هی گه
ظؼنت  و انتؽاِک اهعاف غایی بؽ تماهی ایى ههکالت ؼیؿ يهایتا  یابع. اها  افؿایم هی

                                                             
a    پ.(:. قؽايدام اکًىو;آهعه اقت: : يطكتیى باؼ;به خای فباؼت  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
b    زػف نعه اقت. )پ.(: ايضباط بایكته بؽای تضمیى پیؽوؾی;فباؼت  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی 
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 :گیؽيع آؼایم خًگی هی  ظؼ ضغی همتع۫ هتًاؾؿهای  ظ گؽظاوضیلی ؾوآیع و  فائك هی
ظؼ  های غضیؽۀ يتؽـ گؽظاو ناو ضىؼظه يیمل های قالذ قایۀظؼ  و قاکت ايگیؿ هىل
ظؼ بؽابؽ  وازع هًؾن یک خبهۀ  با همعیگؽ ضظ بؽضىؼظيؾام خكىؼ ظؼ  پیاظه و فمبه

 ظاؼيع. ظنمى به پا هی

ین تسمك  یقًی  اقت و ایىفىق  ظقتاوؼظگام بؿؼگ بقعی که بایع ظؼ آهؽیکا بؽظاؼ
بعوو اهمیت  آو هن >گؽاواؼتم هلی کاؼ لالب ظؼ های ضىظهطتاؼ ضههتسع کؽظو خى

زمیمتا  عبمۀ  پالتفؽم)البته به نؽط ایًکه  aهمعهاتی پالتفؽم يابكًعه بىظو ظاظو به
ظؼ ؾهايی که هًىؾ اللیت کىچکی اؾ  های اؼوپایی قىقیالیكت .کاؼگؽی بىظه بانع(

 حسب کارگر سىسیالیست; ای فمل کؽظيع که اگؽ عبمۀ کاؼگؽ بىظيع به نیىه
به چیؿی  پالتفؽم تبعیل و ظؼ فملی نعو اتساظتىايع  هی آو ؼا ظؼ پیم بگیؽظ :آهریکا

قال  . ایى يمهۀ ؼاه يطكتیى باؼ ظؼيمم ههمی ایفا کًع که اؼؾل خًگیعو ظاؼظ
یؽ عؽذ نع ) خمالتظؼ لالب  :هانیفست حسب کمىنیست; ظؼ 8847 آو ظوؼه ؾ

و  هن به فکؽ ايکاؼل يبىظینها  > البتهؾظيع هیکه به ها  بىظايگی  :کمىنیست;
 يیكتین(:

 ظهًع. با قایؽ ازؿاب عبمۀ کاؼگؽ تهکیل يمی تضاظای ظؼ  ها زؿب خعاگايه کمىيیكت;
 ؼگؽ يعاؼيع.هًافـ اضتًايی و خعا اؾ هًافـ کل عبمۀ کاآياو 

                                                             
a    پ.(:. فام;آهعه اقت : همعهاتی;به خای  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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ؼا ظؼ چًیى چهاؼچىبی کًًع تا خًبم پؽولتؽی  ای ضىظ ؼا بؽ پا يمی ها ايىل فؽلىی آو
 .لالب ظهًع
 یابًع: ؿاب عبمۀ کاؼگؽ تمایؿ هیها يؽفا  بعیى لساػ اؾ ظیگؽ از کمىيیكت

آياو هًافـ ههتؽک کل پؽولتا   پؽولتؽهای کهىؼهای هطتلف۫  ؾات هلِی ظؼ خؽیاو هباؼ -8
 .ظهًع اؾيع و ظؼ اولىیت لؽاؼ هیق بؽخكته هی به هیچ هلتی يیكتؼا که وابكته 

آياو  یابع ظاؼ ايکهاف هی عبمۀ قؽهایه ظؼ هؽازل هطتلفی که هباؼؾۀ عبمۀ کاؼگؽ فلیه -2
 همیهه و هؽ خا يمایًعۀ هًافـ کل خًبم هكتًع.

یى بطم ازؿاب کاؼگؽی تمام تؽ لعم تؽیى و ثابت پیهؽفته یفمل به لساػها  کمىيیكت
 ع.ؼايً هیهمگاو ؼا به پیم  و کهىؼها هكتًع
ايع که هكیؽ  ؼای ایى هؿیتها يكبت به تىظۀ بؿؼگ پؽولتؽها ظا کمىيیكتبه لساػ يؾؽی 

 یابًع. لتؽی ؼا به ؼونًی ظؼهیونؽایظ و يتایح فام و غایی خًبم پؽ پیهؽوی و
 فىؼیتسمیل کؽظو هًافـ  و بؽای یابی به اهعاف آيی ظقتها بؽای  تاگؽچه کمىيیك

ايع و به  خًبم آتیۀالسال هىخىظ يمایًعۀ  اها ظؼ خًبم فی کًًع عبمۀ کاؼگؽ هباؼؾه هی
 82:پؽظاؾيع. کاؼهای آو هی

گػاؼ کبیؽ قىقیالیكن هعؼو( و هى و  کاؼل هاؼکف )بًیاو ایى يمهۀ ؼاهی اقت که
ال  قال ظيبال 41کؽظيع بیم اؾ  ها همکاؼی هی های تماهی هلل که با قىقیالیكت

ظؼ زال که  بىظ ایى کمتؽیى ظقتاوؼظل. اؾ کاؼ ظؼآهع لؽیى هىفمیتهمه خا  و ینکؽظ
 اؼوپایی ظؼ آلماو و فؽايكه و بلژیک و هلًع و قىیف و های قىقیالیكت زاضؽ تىظه
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 ظؼبه ؾیؽ یک پؽچن ههتؽک  aهتسعاؼتهی  همچىو اقپايیا و پؽتغالقىئع و  ؼک وظايما
 .زال هباؼؾه هكتًع

8887ژايىیۀ  26 لًعو  
 فؽیعؼیک ايگلف

                                                             
a    پ.(:. و فؾین;آهعه اقت : هتسع;پف اؾ واژۀ  8892ظؼ ویؽاقت آلمايی( 
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( چاپ 8887)يیىیىؼک، هی : وضع طبقۀ کارگر انگلستاو;ایى پیهگفتاؼ که ظؼ ویؽاقت آهؽیکایی   8
يهؽیۀ  ظؼ :جنبش کارگری آهریکا;نع هماو قال با تؽخمۀ آلمايی يىیكًعه تست فًىاو 

ای هكتمل به ايتهاؼ ؼقیع. تا هاه خىالی ایى  ( به فًىاو هماله8887بؽلیى )ژوئى  :دهکرات سىسیال;
هماله ظؼ بؽضی اؾ يهؽیات قىقیالیكتی آلمايی و آهؽیکایی تدعیع چاپ نع و فالوه بؽ آو تؽخمۀ 

( ظؼ آهع. ایى هماله زتی پیم اؾ 8887پاؼیف )خىالی  :سىسیالیست;فؽايكىی هماله ظؼ يهؽیۀ 
نیىیىرکر: روزناهۀ ;آلمايی بؽگؽظايعه نع و بعوو اعالؿ و اخاؾۀ يىیكًعه ظؼ يهؽیۀ  چاپ کتاب به

. ايگلف که اؾ کیفیت تؽخمه ؼضایت يعانت فلیه ایى ؼوؾياهه ( به چاپ ؼقیع8887)آوؼیل : هردم
 (. )پ.(8887آوؼیل  23ؼقما  نکایت کؽظ. )و.ک: ياهۀ ايگلف به فؽیعؼیم قؽژ به تاؼیص 

اعك هطتلف آهؽیکا ؼا بؽای نًاضت هكائل هفته هً 85ف و اظواؼظ آولیًگ به هعت الًىؼا هاؼک  2
خًبم عبمۀ ;ظؼ لالب کتاب  8898ایى کهىؼ کاویعيع. هدمىفه هماالت آياو بقعها ظؼ قال  کاؼگؽی

به هكائل  به ايدام ؼقیعه اقت ايگلف کتاب به چاپ ؼقیع. ایى پژوهم که عبك ؼول: کاؼگؽ آهؽیکا
ظاؼ، ايکهاف ياهىؾوو کاؼ  خاهقۀ آهؽیکا به ظو عبمۀ کاؼگؽ و قؽهایه بًعی لغبؾظ: قیؽ پؽظا ؾیؽ هی

ؼوؾايۀ  ،عبماتی ظؼ آهؽیکا قلغۀ، وقایل و ابؿاؼهای و ظؼ يًایـ گىياگىو هانیًی ظؼ ایاالت هطتلف
کاؼ ؾياو و کىظکاو، تاؼیطچه و کهاو،  هقیهتی ؾزمت نؽایظ کاؼ و ؼوؾايۀ هؿظ ظؼ يًایـ هطتلف،

ها و غیؽه(، خًبم  )کابىی فالع هالکیت عبمۀای  افضای زانیههای پؽولتؽی آهؽیکا،  وضـ قاؾهاو
 ناو. )م.(  کاؼگؽی ظؼ هًاعك هطتلف و ؼهبؽاو فملی افتؽاضات، آهؽیکااؼتدافی آياؼنیكن ظؼ 

حسب کارگر سىسیالیست آهریکای  اناؼۀ ايگلف به هًاؾفۀ هیاو اظوؼاظ آولیًگ و ظبیؽ اخؽایی 3
ال ظؼ ایاالت هتسعۀ آهؽیکا به  آولیًگ ؼا هتهن کؽظ عی هؤهىؼیت تبلیغی خًاب ظبیؽ .اقت شمالی

ايع. ایى هًاؾفه که چًع هاه عىل  ولطؽخی کؽظهاؾ خیب زؿب  همؽاه الًىؼ هاؼکف و ویلهلن لیبکًهت
 کهیع با هعاضلۀ فقااليۀ ايگلف زل و فًل نع.

کًگؽۀ وزعت با زضىؼ  بؽگؿاؼی پف اؾ 8876ظؼ قال  سىسیالیست آهریکای شمالی حسب کارگر
های قىقیالیكتی ایاالت هتسعه نکل گؽفت. هباؼؾۀ  الملل اول و قایؽ قاؾهاو افضای آهؽیکایی بیى
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اکثؽیت القالی و اللیت هاؼکكیكت خؽیاو ظانت. ؼهبؽی  عبماتی ظؼ ظؼوو زؿب هیاو ظو گؽایِم 

 Friedrichفؽیعؼیم آظولف قؽژ ) لف به يامهاؼکف و ايگ یکی اؾ ؼفمای عۀگؽوه اضیؽ بؽ فه
Adolph Sorge).( بىظ. )پ 

 )پ.( .8یاظظانت نماؼۀ : پیهگفتاؼ ویؽاقت ايگلیكی; تىضیسات و.ک:   4

نؽوؿ نع و  8886هی  8قافته اؾ  8افتًاب فمىهی ظؼ ایاالت هتسعۀ آهؽیکا بؽای ؼوؾايۀ کاؼ    5
اظاهه پیعا کؽظ. افتًاب که به هؽاکؿ فمعۀ يًقتی همچىو يیىیىؼک و فیالظلفیا و  چًع ؼوؾ هتىالی

هؿاؼ  211واکی و بالتیمىؼ قؽایت کؽظه بىظ با ظقتیابی تمؽیبا   نیکاگى و لىیؿویل و قًت لىیف و هیل
ظيع. تؽ پایاو یافت. اها کاؼفؽهایاو به قؽفت ظقت به ضعزمله ؾ کىتاه ؼوؾايۀ کاؼيفؽ اؾ کاؼگؽاو به 

چهاؼم هاه هی بمبی ظؼ پاقگاه پلیف نیکاگى هًفدؽ نع و پلیف اؾ ایى فؽيت بؽای اقلسه کهیعو و 
ًبم ای بؽ ؼهبؽاو خ های وزهیايه هداؾات باؾظانت يعها کاؼگؽ اقتفاظه کؽظ. با نؽوؿ ؼويع لضایی۫

به یاظ همیى  به ظاؼ آویطتًع. )پ.( 8887يفؽ اؾ آياو ؼا ظؼ يىاهبؽ  4 -عبمۀ کاؼگؽ نیکاگى تسمیل نع 
 نىظ. )م.( هی به فًىاو ؼوؾ خهايی کاؼگؽ نًاضته هی 8ولایـ اقت که 

گًدايعه نعه بىظ اؾ تؽخمۀ : 8892پیهگفتاؼ ;ظؼ : 8887پیىقت ;)م.(: اؾ آيدا که بطم افؾن    6
 >اقت يیاهعه: 8892پیهگفتاؼ ;ظؼ  هىؼظ اناؼۀ ايگلفيؾؽ کؽظم. اها لغقۀ  يؽف هدعظ آو به فاؼقی

پف اؾ پاؼاگؽافی که به : 8887پیىقت ;تؽخمۀ آو ؼا ظؼ تىضیسات بگًداين. ظؼ  ظیعمبًابؽایى الؾم 
 ضىايین: هی همیى کتاب( 883کًع )و  کاؼاو پًكیلىايیا اناؼه هی افتًاب هقعو

 ظاؼی۫  قؽهایه قیكتنياپػیؽ  که تبقات اختًاب نىيع آو هی اؾ هايـ آهؽیکا هسیغیهىؼظ اؾ نؽایظ  2;
یابی به  ايع اؾ )الف( قهىلت ظقت فباؼت 2ؼونًی ظؼ آهؽیکای هقايؽ به چهن بیایًع. ایى  کاهال  و به

های قال بىظ که تىظۀ بؿؼگی  لیمت و )ب( قؽؼیؿ ههاخؽاو به قىی آهؽیکا. قال هالکیت اؼاضی اؼؾاو
کًع و به فًىاو : هقاف;قالی اؾ کاؼ هؿظی  ضىظ ؼا ظؼ اوایل هیاوتىايكت  اؾ خمقیت هسلی آهؽیکا هی

 پؽظاضت کهاوؼؾ و ظالل و کاؼفؽها همۀ کاؼهای ناق ؼا به گؽظو ههاخؽاو بیايعاؾظ و ایهاو ؼا ظؼ اؾای
ايع و ایى هؽازل ابتعایی ؼا پهت قؽ  ؼفته ؼنع کؽظه ها ؼفته هؿظ ظؼ خایگاه پؽولتاؼیا بًهايع. اها اهؽیکایی

يازب بالی يمايعه اقت بلکه قهن هؽ ظم  بی يه فمظ اثؽی اؾ اؼاضی بیکؽاوايع. زاال ظیگؽ  انتهگػ
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افتع. بعیى  آیع و به ظقت هالکاو ضًىيی هی ظؼهی دولتو  هلتوقیـ اؾ ظقت  هؽاتـبیهتؽی اؾ 
ای ثابت اؾ پؽولتؽها بىظ فمال  اؾ کاؼ افتاظه  گیؽی عبمه تؽیى قىپاپ اعمیًايی که هايـ نکل تؽتیب فمعه

ظؼ آهؽیکا به وخىظ آهعه و ایى  (ظؼپهت پهتو زتی )القمؽ  ای اؾ پؽولتؽهای هاظام اکًىو عبمه اقت. هن
کىل ظؼ زال تبعیل نعو به پیهؽوتؽیى هلت هايىفاکتىؼکاؼ خهاو اقت.  قطتهیلیىو يفؽی  61هلت 

ال ؼا تا ابع اؾ ضاؼج واؼظ کًع )زتی اگؽ يؽش قؽؼیؿ ههاخؽاو  تىايع عبمۀ کاؼگؽ هؿظی چًیى هلتی يمی
ال  يهایی اتگؽایم ظاؼظ که خاهقه ؼا تا قؽ زعظاؼی  قؽهایه قیكتنبه يین هیلیىو يفؽ ظؼ قال بؽقع(. 

ظیگؽ تىظۀ بؿؼگی اؾ کاؼگؽاو  عؽفتقعاظ هقعوظی هیلیىيؽ و ظؼ  عؽفو عبمه تدؿیه کًع: ظؼ یک به ظ
ناو ظؼ آهؽیکا بكیاؼ باالقت ظائما  ایى  هؿظی. اگؽچه یک قؽی فىاهل اختمافی که لعؼت تؤثیؽگاؼی

ؽاو هؿظی ای اؾ کاؼگ قاضته نعو عبمه  کًًع اها يتیدۀ يهایی ایى فؽایًع۫ گؽایم ؼا لغـ و ضًثی هی
آیًع. اها  عبمۀ کاؼگؽ به نماؼ هی یتبىهی آهؽیکاقت که بعوو نک ظؼ همایكه با ههاخؽاو خؿو انؽاف

گاه ؼوؾ ظؼ هىؼظ همبكتگی آياو ؼوؾبه نىيع و با یاظآوؼی ایام گػنته که  تؽ هی ناو با کاؼگؽاو ههاخؽاو آ
 ؼا هؿظی ؼکا  به القمؽ سکىهیت هاظامهقًای ه تؽ بىظ یابی به خایگاه اختمافی باالتؽ يكبتا  آقاو ظقت
 هایی بلًع به ؼاه افتاظه اقت. با گامیابًع. اؾ ایى ؼوقت که خًبم يیؽوهًع عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا  ظؼهی

ظؼ ایى ن که هؽگ زتی ببیًنایع لبل اؾ بؽابؽ اؼوپاقت.  2قؽفت ولایـ ظؼ ایى قىی الیايىـ اعلف 
 :گؽفته اقت.ؼا ظؼ ظقت  خهاو آهؽیکا ؼهبؽی هنؾهیًه 

اقت که هاه  :خىاه هیسىری جمهىری;گؿاؼنگؽ ؼوؾياهۀ  ِانیس جاو هکازتماال  اناؼۀ ايگلف به   7
 با او ظیعاؼی ظانت. )پ.( 8886آوؼیل 

8  (platformضظ :) ۫م.(ع.کً بیاو هی به اضتًاؼ هكیؽ ايلی زؽکت زؿب ؼا ههی یا پالتفؽم( 

به هًؾىؼ  حسب کارگراو هتحد عی ظوؼاو تعاؼک بؽای ايتطابات نهؽظاؼی يیىیىؼک۫ 8886پاییؿ   9
ايدمًی اؾ قًعیکاهای  اتحادیۀ هرکسی کارگراو نیىیىرکآؼایی هدعظ کاؼگؽاو تؤقیف گؽظیع.  يف

ؽ گػاؼی زؿب فىق ؼا ظؼ ظقت ظانت. ظؼ قای و ابتکاؼ بًیاو تهکیل نع 8882گؽی بىظ که به قال کاؼ
ازؿاب ههابهی به وخىظ آهعيع. عبمۀ کاؼگؽ تست هعایت ازؿاب يىیى ضىیم به  يیؿنهؽها 
حسب واکی ظقت یافت: هًؽی خؽج کايعیعای  های چهمگیؽی ظؼ يیىیىؼک و نیکاگى و هیل پیؽوؾی
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حسب کارگر ظؼيع آؼای هؤضىغه ؼا کكب کؽظ. هىاظاؼاو  38بؽای نهؽظاؼی يیىیىؼک  کارگراو هتحد

گػاؼی ایاالتی نعيع: یک يمایًعه  يفؽ اؾ افضای زؿب بؽای هیؤت لايىو 81فك به ايتطاب نیکاگى هى
ؼأی  64بؽای کًگؽه تًها  حسب کارگرکايعیعای  > اهاگػاؼی ایالتی يمایًعه ظؼ هیؤت لايىو 9ظؼ قًا و 

بؽای نهؽظاؼی ؼأی آوؼظ و یک  حسب کارگرواکی کايعیعای  کكب کؽظ و نکكت ضىؼظ. ظؼ هیل
گػاؼی ایالتی ؼاه یافتًع و یک يفؽ هن هدىؾ  يفؽ به هیؤت لايىو 6یعا بؽای قًا بؽگؿیعه نع و کايع

 زضىؼ ظؼ کًگؽۀ ایاالت هتسعه ؼا کكب کؽظ. )پ.(

آهؽیکایی بىظ که ظؼ قال  های کاؼگؽ ( یکی اؾ قاؾهاوهای کار فرقۀ شریفۀ شىالیه) های کار شىالیه   81
 تا قالگؽفت  اؾ کاؼگؽاو ياهاهؽ فضى هی که فمظ ظؼ فیالظلفیا بًیاو يهاظه نع. ایى قاؾهاو 8869
فؽلۀ  اگؽچه بىظ.: ظهی ها و قاؾهاو کمک هتمابل ظؼ تؤقیف تقاويی; بؽایهطفی  یک ايدمى 8878
ههاؼکت ظؼ  هطالف ؼهبؽاو آو فمال   کؽظ ولی هیهای عبمۀ کاؼگؽ نؽکت  ظؼ بؽضی اؾ کمپیى ها نىالیه

وؼؾیعيع. آياو ظؼ هطالفت با افتًاب  هباؼؾات قیاقی بىظيع و بؽ همکاؼی بیًاعبماتی ايؽاؼ هی
افضای  ايبىهی اؾ ولی کؽظيع هًـظؼ ایى العام اؾ ههاؼکت هاو ؼا افضای قاؾقؽازتا   8886فمىهی 

ؼفته  ظؼ هیاو کاؼگؽاو ؼفته های کار شىالیهىغ ؼظه پاییى به افتًاب پیىقتًع. پف اؾ ایى ؼویعاظها يف
 هًسل نع. )پ.( 8891ظهۀ  اواضؽکاهم یافت تا ایًکه 

 بىظ:الملل اول  بیى 8872يهكت آوؼیل  ظؼظؼ ایى هىؼظ  هاؼکفتؽیى افالم هىضـ  يؽیر  88
ؾهیى  لغقات کىچک آیع تا به اخؽا ظؼهی قاؾی ؾهیى تست زاکمیت عبمۀ هتىقظ ظؼ فؽايكه هلی;

 ؽفا  به ؼلابتیقپؽظه نىظ. ایى وضـ ي های کارگری جماعتیا  افراد هنفرد به تست يؾاؼت ظولت
اقت که آو هن به : بهای اؼضی اخاؼه;افؿایم تًافعی ال  ؾيع و يتیده هسابا هیاو آياو ظاهى هی بی

یکی  ... ؼيعضى ظیگؽاو هی خیبکه اؾ  بؽقعگؽايی  به غاؼت نىظ تكهیالت خعیع فث هیيىبت ضىظ با
هالکیت ضؽظ ؾهیى به زکن فلن فؽو ضىاهع پانیع و هالکیت ;گفت:  8868اؾ ؼفما ظؼ کًگؽۀ بؽوکكل 

بؿؼگ ؾهیى به زکن فعالت اؾ هن ضىاهع گككت. آيگاه تًها یک بعیل بالی ضىاهع هايع: ؾهیى بایع به 
هى ظؼ هطالفت اؽهاؼ : های ؼوقتایی ظؼآیع. آیًعه ظؼ ایى هىؼظ تًمین ضىاهع گؽفت. هالکیت ايدمى

تىايع به هالکیت هلی ظؼآیع  ها هیکؽظم خًبم اختمافی پیهاپیم به ایى زکن ؼقیعه اقت که ؾهیى تً
ای  به ظقت عبمه باؼ ظیگؽ خاهقه کًتؽل نىظ واگػاؼی ؾهیى به کاؼگؽاو ؼوقتایی همبكته بافث هی ؾیؽا
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که اؾ  اقت ای ايل و اقاـ خاهقه  تىلیع۫ ... تمؽکؿ هلی همۀ وقایل اؾ تىلیعکًًعگاو ايسًاؼی بیافتع

ای همگايی و فماليی به  تىلیعکًًعگاو آؾاظ و همبكته تهکیل نعه و کاؼ اختمافی ؼا با عؽذ و يمهه
 )م.(: ؼقايع. ايدام هی

 . )پ.(588-497ايگلف، ايتهاؼات پؽوگؽـ. يى -هدمىفه ثاؼ هاؼکف 6و.ک. خلع    82
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 1بریتانیای کبیر به طبقات کارگر

کؼاو!سحمت
اذتـاؽ ػما به اثزیکه اطتزر هنکىػیسهیافته آلمايیام تـىیزیهیهًاو با را ام

ايساسهایتاوروزرروکًن.بههایتاوواهیسهاوچؼنهاوهبارسهريحتاوووفازارايهاسوضغ
هیاو زر سیظتهقسری تاو زربارۀ چیشکی زايظتى بزای که بهوضغام اطت. کافی ػما

اتزیىيحىهمکىهمۀهىعوحىاصخسی را بهزايغهیهًاينهنمکهؿزفآوکززم
راکهایرطمیوغیزرطمیطًسهزيىعهزرطتیاسهىضىعبزطًس.بهایىاکتفايکززمک

م.بىززربارۀهىضىعانتساعیزرپیچیشیبیغاسزايغهى.کًنسیزوروآورزمهیگیزم
هاپایزرززلتاوچؼنبسوسموهایتاوببیًنوبهسيسگیروسهزهذىاطتنػمارازرذايههی
ػلیهقسرتطیاطیواختماػیهایتاوهایتاواساوضاعبًؼیًنوػاهسهبارسهػکایتو

هاوهاوػزابيؼیًیهایاختماػیوػبطتمگزاوباػن.وچًیىکززم:رویهؼاػزت
بهزرآهیرتىبااذظکؼیسموطاػاتفزاغتهتىطغیعبقه2هایبارسههی هًحـزًا مرا

زحمت کززهوغغغلبیکشان  چًیى ایًکه اس ذىزاذتـاؽزازم. به و ذزطًسم ام
سیزابهایىتزتیبتزغیبػسمطاػاتذىعفزاوايیرابهکظبزايغذزطًسمالن.بهی

هایهسروسوزربارۀواقؼیاتسيسگیبگذراين>طاػاتیکهزرغیزایىؿىرتباؿحبت
هیهایهاللهؼاػزت هسر هیآور افترار بارفت. تزتیبفزؿتیافتن ایى به سیزا کًن

هاییکهباذىرزهرابغۀزرطتیزاػتهباػن>ايظاووبهتاوهایطتمسیسهایاسايظاوعبقه
رغنهىقؼیتياهظاػسػاواحتزامهمگاو)بهخشزالالوػاووػلیوخىزتماميقایؾ

تازربزابزیافتنفزؿتبالنکهبهذىزهیکًًس.رابهذىزخلبهیپزطتايگلیظی(پىل
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گفتىيسارززفاعکًن>ػمااسزاريسرواهیوذلقايگلظتاایکهزراروپابزفشایًسهتحقیز
وطیاطتپیایىذىارزاػت۫که هایذىزپزطتايهووحؼیايۀعبقۀآهسهًغقیرفتارها

اطت.ػم(کؼىرهتىطظ)عبقۀحاکن

بزایسیزيظزگزفتىذـنػما)یؼًیعبقۀهتىطظ(فزؿتکافیزاػتنوبهسوزیبهایى
 ايتظارهیچگىيهحمایتیاسخايبآياويمايیس.هچؼنکحقزاریسيتیدهرطیسمکاهاًل

هًافغآياوبهػستزرتضازباهًافغػماطت>هزچًسذىزآياوازػاییذالفایىزاريس
.کززارکًًسوروستاوهمسلیهیحالباتابهػمابباورايًسکهؿمیمايهسيًسوزائمًاسورهی

ػسهبزایاثباتایىکًس.اهیسوارمهسارکواطًازگززآوریهایؼاورابزهالهیآياوزروؽ
ای(ذىػیزلهاهیچيیتی)بهقىلذىزػاوهیچهتىطغیحقیقتکافیباػسکهعبقه

ایىيساريسکه ثزوتمًسطاسيسخش ػما کار با را فقظذىزػاو البته هازاهی> بتىايًسکه
کارهحـىل را اگزتاو اها اسبفزوػًس. تدارت  خیب به طىزی ايظاو يشيسگىػت
کًًس.آياوبزایػماچههیهیزیبهحالذىزرهاػمارازرقحغیوگزطًهبالفاؿله

ػاوراخسًابهحالتىخهايستاارازۀيیکهىرزازػایؼاورابهاثباتبزطايًس؟آیاتابهکززه
زوخیىکمیظیىوتحقیقويینبىزخهبزایآیاخشتـىیبايس؟هایتاوهبذولزاػتهػکایت
کهگشارعبابتتفحؾ هفـلی های هیاو قفظهکاغذپارهباقیزر زر ها وزارتهای

کهايسایفزهىزهريدهحالکمتزیىقلنبهايس؟آیاتاذىرزکارزیگزیکززهذاکهیکشور
وروػسزهکپکهایآبیکتاب زریککتابطازه هزکضتاکًًسبًسیىخمغػاورا

 هغلق اکثزیت وضغ به راخغ اعالػاتی طازگی به آو کمک به آسازسازگاو;بتىايس
یاییبزیتاي يه.: واقؼًا زطتبیاورز؟ هتىطظبه ایىچیشهاعبقۀ هىرز زر زوطتيسارز
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کارؿحبتکًس.ایى اسوضغپیساتایکذارخیايسگذاػتهرا ػىزوخهاوهتمسورا
گاهطاسز.بارذفتسيسگی ػماآ

وپاشکستهدست.ػایسايگلیظیهىکارگرانذارخیباػنيهبزایآناناهیسوارمبزای
حالهیچعکًیس.يهزرايگلظتاوويهزرفزايظهتابهاباػساهااهیسوارمبهطازگیزرک

هابزذىرزيکززهاطت.چهذىعبىزکهزیسمػماکؼیباهىهمچىوذارخیسحمت
خودپسندیوغزورهلی)کهزريهایتهیچهؼًاییخشتؼـبتاورااسهىجيفزتوراه

کززههمگانی خسا زیسهيسارز( بهچؼنذىز ایس. هز با ػما يیزویغراام آوکضکه
گیززػمیقًاهمسلیزاریس>ذىاهايگلیظیبىزههؼتاقايهزرراهتزقیيىعبؼزبهکارهی

طتاییس>ذىاهامهزچیشػظینوهزچیشيیکراهیباػسذىاهيه.بهچؼنذىزمزیسه
چیشیزرذاکسازبىم زریافتهىایىاطتکهػما يه. باػسذىاه تاوپزورعیافته

.زریافتایسبزگشیسهوهًشوی>چیشیبیغاساػضایهلتیهظتیسانگلستانیاسبیغ
وػضىیاسذايىازۀبشرگوخهايیيىعبؼزیسويظبتبهانسانهىایىاطتکهػما

گاهیسوبهایىهؼًاػضىیاسذايىازۀ هًافغذىزویکظاوبىزوتماميژازهایبؼزیآ
تزیىهؼًایکلمه.بزبههمساليههستیانسانیهظتیس:يىعبؼز:ياپذیزواحسوتقظین;

خايبۀػمازروزایىاطاصهىوبظیاریاسطاکًاوقارۀاروپابزتزقیوپیؼزفتهمه
فزطتینوکاهیابیػماراآرسوهًسین.هی

هاوایسازاههزهیسسیزاهًىسوظایفسیازیبززوعپضهمچًاوکهتاکًىوپیغرفته
واهمه.پیزوسیػماقغؼیاطت.زريبززاطتىارباػیسوطزکغوبیاطت.راطدو
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بؼزیت۫هؼتزک يبزز زر یؼًی گامهاو اس یک هارعهیچ زر که پیغهایی به تاو
بزذىاهیسزاػتبهبیزاههيرىاهرفت.

aبارهى)رياوپزوص(
1845هارص15

 فزیسریکايگلض
 

                                                             
a  Barmen (Rhénan Prussia) 
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طبقاتکارگربه;بههارکضاعالعزازذغابیۀ1844يىاهبز19عىرکهايگلضزرياهۀهىرخهماو1
رهبزاو;بهزطتوگزززبهایىهًظىربهسباوايگلیظیيىػتهػسکهخساگايهچاپ:بریتانیایکبیر

اػضایچارتیظتيىیظًسگاوحشبچارتیظتو پارلماوچارتیظتو ویزاطتآلمايی: زر بزطس.
يیاهس.زرویزاطت1892و1887هایآهزیکاییاهازرویزاطتتدسیسچاپػسهیایىذغاب1892

ػىز.)پ.(تدسیسچاپهی1892هبزاطاصویزاطتآلمايییکًىيیایىذغاب
السماطتایىيکتهرابیافشاینکهبزیتايیایککؼىرچًسهلیتیاطتوبههمیىزلیلبهخاییکباسار

زولتازغامػسه سور با که ياهمگىزارز ایىباسارهاايس.همگىطزتاطزیچًسباسار زرهزیکاس
اختماػاً سهاوکار تفاوتزارزػستبهالسمهؼیار باسارها زیگز با قابلقیاصبا يىطاياتحىل;و

هیايگیى چًیىيیظت: هازاهیکه يمیػزایظياهمگًی. باػس حاکن پزولتاریا یکعبقۀبز اس تىاو
یین>واقؼیتیتلدروبزو:عبقاتکارگز;کارگزواحسطرىگفت.زرتمامکؼىرهایچًسهلیتیهابا

.ػزطالسمبزایوحستواقؼیعبقۀکارگزاعکًًسههایویزاوخىییهاورقابتػکافهمزاهباتمام
بتىاوباسارهایياهمگىاطتتأثیزاتذًثیکززو بؼسیتا قسم ايکؼافهىسوورطیسزر تأکیسبه .

اطتالیى(ؿزیح و لًیى ايگلضو هارکظیظت)هارکضو تؼییى;هظألۀگًدايسوبزرهبزاو حق
)م.(آیس.اسایًداهیزربزياهۀاحشابپزولتزی:طزيىػت

2  واژۀ زو ظاهزی ػباهت اس اطتفازه با ايگلض ایًدا champagne;زر و: )ػاهپایى(
;campaign : هتىطظعؼًه عبقۀ به اطت)کارسار( هىبزایايتقالهؼًایسزه ػباهتکًایه. اس

ام.)م.(طتفازهکززها:هبارسه;الرمز(و)زائن:بارههی;ظاهزیزوواژۀ
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 6پیشگفتار

که بؼوًا مـ و کاؿ ػاؿيؼ  هىضىػی با آیؼ ی که ػؿ اػاهه هیبایى چًؼ صفضۀ پیيگفتاؿ و کتا
آو تـ ػؿباؿۀ تاؿیظ ارتماػی ايگلنتاو به  های احـی راهغ ػؿ یکی اف فصل لصؼ ػاىتن

ـا واػاىت ػؿباؿۀ آو رؼاگايه 2.بپـػافم  .کًن تضمیك اها عىلی يکيیؼ که اهمیت هىضىع ه

ؿوفگاؿ هامت و به تـیى تزلی فالکت ارتماػی  پـػه اود و بی يمغۀ وضغ عبمۀ کاؿگـ  
امت. کمىيینن  هؼاصـهای ارتماػی  همیى ػلیل بًیاو والؼی و آغافگاه تماهی رًبو

ـتیب فىؿايؼ>  ـاينه هضصىالت بالوامغۀ آوآلماو و ف ػؿ عبمات کاؿگـ  ننیا هیبه همیى ت
ـاينىی آلمايی هضصىالت  فـهیغتۀمىمیالینن ايگلینی و کمىيینن بىؿژواهای  و ف

اف یک مى  کنب ػايو اف وضغ پـولتاؿیا هغلمًا ضـوؿی امت: اه هنتًؼ. غیـهنتمین
ـاهن آوؿػ و ػؿ هىؿػ ؽی ـای يظـیات مىمیالینتی ف ـای آيکه بتىاو هبًایی امتىاؿ ب ك ص ب

ـای آيکه به تمام ؿؤیابافیو اف مىی ػ به لضاوت يينت ىاو هىرىػیتبىػو  های  یگـ ب
. اها فمظ ػؿ یاو ػاػپا مىمیالینن اصناماتی و اوهام تفًًی هىافماو و هغالفاو

ی ػلیمًا و ـپـولت عاوضاو به ویژه فمظ ػؿ عىػ ايگلنتاو امت که  اهپراطوری بریتايیا
ـای بافيماییکه  ی عاهیها ػاػهوايگهی . ػاؿػ ورىػ شکل کالضیک به کاهالً   راهغ ب

های ؿممی به عىؿ کاهل  پیمایو عـیك اف فمظ ػؿ ايگلنتاو ايؼ ضـوؿیالفم و هىضىع 
 ايؼ. گـػآوؿی و ضبظ ىؼه

و  اوهایي هصیبت با پـولتـهای ايگلیل و با تکاپىهایياو وهاه فـصت ػاىتن  26
ـاوػاتآىًا ىىم و آياو ؿا اف يقػیک ػؿ  اوهایي مـعىىی  صمیمايهىغصی و ؿوابظ  ه
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که  هؼات عىػ ؿا تکمیل کًن. ایى کتاب اف چیقهاییاهي  هًابغ هىحك الفم به کمک ببیًن و 
ام که يه تًها  کـػه عىػ ؿا آهاػه پیياپیو .ماعته ىؼه امت ام ام و عىايؼه ىًیؼهام و  ػیؼه

ـيؼ مه عـفاف ه والؼیات هىؿػ امتًاػمبلکه صتی  هاین ػیؼگاه ـاؿ بگی  عاصه) هىؿػ صمله ل
همکى امت حابت ىىػ به عىؿ ػاين  هی عىب. (بـمؼها  کتاب به ػمت ايگلینی ایى اگـ

البته يظـ به هاهیت  >ام وگـیغته ػؿباؿۀ بـعی يکات فالؼ اهمیت اىتباهاتی ػاىته رنته
 اهـوف صتی ػؿ عىػ ايگلنتاو گنتـػه که تابه چًاو) راهغ هىضىع و همؼهات گنتـػۀ آو

ـفته باىؼ کارگراو تمامکه کتاب هى ورىػ يؼاؿػ  هخل کتابیک  ىایؼ صتی  (ؿا ػؿ بـ گ
یک  بؼوو پل .اهاو بمايًؼ ػؿاىتباهات  لبیل ایى اؿتکاب ها هن يتىايًؼ اف عىػ ايگلنتايی

يياو ولى ػؿ یک هىؿػ  تا علبن هیايگلیل ؿا به هباؿفه  بىؿژواهای  لضظه تـػیؼ و ػوػلی  
ػلتی هى بىػه امت و  بی يتیزۀ هًغمی هاین ػیؼگاهکه فالو ىـس و تفنیـ ػؿ کلیت  ػهًؼ

 .ؼًهای هى يینت به احبات بـماي باؿىاو کمتـ اف ػاػههایی که اػت با ػاػه عبظ و عغاین ؿا

بنیاؿ ههن امت>  یابؼ ای بـیتايیا ػؿ آو تظاهـ هیپـولتاؿی وضغىکل کالمیکی که  تيـیش
ـای آلماو و ػلیمًا ػؿ لضظۀ کً عاصه بـ بًیاػ و مىمیالینن و کمىيینن آلمايی  ىيی.ب

ـکت ػؿآهؼه امامی ـفًا يظـی به ص پـػافاو آلمايی ػؿباؿۀ رهاو  يظـیههای  ػاينته ايؼ. ص
هؼػ هًامبات والؼی به ؿا به : والؼیت بؼ;ؼ ایى ًبنیاؿ کمتـ اف آو امت که بتىايوالؼی 

اف  اصالصات فمظعىؿػۀ ایى لبیل  ياو لننلهـها همۀ. ؼًمىق ػه مىی اصالس ىؼو
 لؼؿ اف آو ها . آلمايیايؼ آوؿػه ػؿ کمويیطن مـ اف هگلی تأهالت فوئرباخیايضالل  عـیك

 تأهالتتـیى  تـیى و ههمل ايؼ که اف ػل هقعـف اعالع ی پـولتاؿیا بیوضغ والؼی فيؼگ
ـاو  اجتماعات تعالی ;ها ػؿ باب يیت عیـ  ايىاع و النام يظـوؿفی به ػؿباؿۀ وضغ کاؿگ
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هيغىل  > آو هن ػؿ صالی که بىؿژوافی ػؿ همیى ارتماػات ؿمًؼ هی 3:طبقۀ کارگر
ـمها  آلمايی امت.مىءامتفاػه اف هنألۀ ارتماػی   والؼی ػايو به هـ هلت ػیگـیاف  تـ هب

به پـولتاؿیای آلماو هًىف  فيؼگی وضغ ػؿمت امت که. هنألۀ پـولتاؿیا يیاف ػاؿيؼ ػؿباؿۀ
 با ايگلنتاو یکی امت.امامًا  ماهاو ارتماػی ها ولی ػؿيیاهؼهنی ايگلی ىکل کالمیک

ـای بـآوؿػو یک بًیاو ارتماػی يىیى  هلترمؼی اگـ ىؼىِؿ  ػؿ مـ هىلغ الؼاهاتی ؿا ب
ـايی ػیـ یا فوػ هاو ماهاو ارتماػی پیو يگیـػ ای عىاهیؼ ؿمیؼ که ػؿ آو  به هماو صؼ بض

 تػلل بًیاػیًی که ػؿ ايگلنتاو به فالک هماو بؼاو يائل آهؼه امت. 4مىی ػؿیای ىمال
ػؿ آلماو هىرىػيؼ و به ياگقیـ ػؿ بلًؼهؼت هماو يتایذ  ايؼ کيی پـولتاؿیا هًتذ ىؼه و متن

باؿ ايگلنتاو يه تًها  اوضاع عفت والؼیت هضـف و هنلن ؿا به باؿ عىاهًؼ آوؿػ.
ـاف کًین باؿ آلماو  اوضاع عفت بهػاؿػهاو  واهی ـای مًزیؼو ابؼاػ و بلکه هؼیاؿی ؿاػت ا ب

آىکاؿ ىؼه  بوهنو  سیلضهای  ىؼت عغـی به ػمت عىاهؼ ػاػ که ػؿ رـیاو ياآؿاهی
 کًؼ. تهؼیؼ هیو صلش و آؿاهو ؿا ػؿ آلماو اف هـ لضاػ  5امت

هىضىع ؿا یاػآوؿ ىىم. يغنت آو که همه را اف واژۀ  2ػؿ پایاو  الفم امت
;Mittelklasse: که  :عبمات هتىمظ; )یا :عبمۀ هتىمظ; هؼًای ايگلینی ػؿ هماو

ـاينىی  ىىػ( امتفاػه کـػه عىؿ که گفته هی ػمىهًا ایى ام. ایى واژه همچىو واژۀ ف
به عىؿ اعص عبمۀ هالکی امت که اف  به هؼًای عبمۀ هالک و: بورژوازی;
ـاينه ىىػ. هتمایق هی کؾایی :آریطتوکراضی; یا  :ها آریطتوکرات; ػؿ ايگلنتاو و ف
ـاف; ىؿ به ع: افکاؿ ػمىهی;و ػؿ آلماو به گماو  ايؼ ًا صاصب لؼؿت میامیهنتمیم :اى

ـتیب لؼؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿيؼ غیـهنتمین  :کياو فصمت;اصغالصات  ػائماً . به همیى ت
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(Arbeiter و );عبمۀ فالؼ ; و :عبمۀ کاؿگـ; اؿف ؿا به ػًىاو هن:  پـولتاؿیا;و : پـولتـها
ام که يىینًؼگاو هـبىعه  ها اىاؿه کـػه لىل خـ يملام. ػوم آيکه ػؿ اک ػهبه کاؿ بـ :هالکیت

ـال ػضى چه صقبی هنتًؼ. کىىًؼ بـ فمـ و تًؼگنتی  ها هی تمـیبًا ػؿ تماهی هىاؿػ لیب
> ػؿ کاؿ ؿا اف للن بیايؼافيؼ يىاصی فاکتىؿی هـبىط به يىاصی ؿومتایی تأکیؼ کًًؼ و والؼیات

 ىًامًؼ و کاؿ ؿا به ؿممیت هی ؿیىاصی فاکتىفالکت ي فمظ کاؿاو هضافظه ممت همابل
. به همیى ػلیل هـ را به کمبىػ کًًؼ اعالػی هی اظهاؿ بیػؿباؿۀ فالکت يىاصی کياوؿفی 

ـاو صًؼتی امًاػ ؿممی ػؿبا تـریش ػاػم هؼاؿکی ؿا اف هًابغ  بـعىؿػمؿۀ اوضاع کاؿگ
ـال ؿا با  اؿائه ػهن تا a:حسب ویگ; ىکنت  های عىػه صـفبافگى کـػو بىؿژوافی لیب

امتًاػ  c:ها چاؿتینت;و  b:ها تىؿی;به  هاین صـفبه ػًىاو پيتىايۀ  ولتیفمظ . ػهن
تأییؼ کًن یا بـ اماك صنى ىهـت  عىػمؿا با هياهؼات  ىاو ػؿمتیتىاينتن  کـػم که هی

 ىؼه هتماػؼ ىىم. والؼیات يمل صضت و ممن ػؿ هىؿػىغصی و اػبی يىینًؼگاو 

6845هاؿك  65 ىباؿه  
 ف. ايگلل

                                                             
a  (Whigـال  (: صقب لیب
b  (Toryصق :)کاؿ ب هضافظه 
c  (Chartismرًبو صاهی :)او هًيىؿ علك (Charter) 
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ـامت6845ه )ا پیيگفتاؿ ايگلل بـ يغنتیى چاپ کتاب  6 و ايگلینی  6887های آهـیکایی  ( ػؿ وی

ـامت آلمايی  6892 ـامت کًىيی اف ؿوی  6892تزؼیؼچاپ ييؼ اها ػؿ وی آهؼ. ایى پیيگفتاؿ ػؿ وی
ـامت ـگـػايؼه ىؼه امت.  های آلمايی وی  )پ.(ای که ػؿ فهاو صیات يىینًؼه هًتيـ گـػیؼ به ايگلینی ب

چًؼیى باؿ لصؼ ايزام ایى کاؿ ؿا ػاىت ولی  6848های  های آتی تا آغاف ايمالب هـچًؼ ايگلل ػؿ مال  2
ـگق ػملی ييؼ. ايگلل ػالوه بـ ػاػه يیت ه ػؿ ا های لبل گـػ آوؿػه بىػ عی الاهت هایی که مال اه ه

گىمت  6845بـوکنل اف آوؿیل  آوؿی اعالػات ػؿباؿۀ  ه رمغو چًؼ هاه بؼؼ که ػؿ پاؿیل بىػ ب 6846تا آ
گىمت  ايگلنتاو اػاهه ػاػ. ـاه هاؿکل ػؿ  6845رىالی و آ ػؿ رـیاو مفـه به لًؼو و هًچنتـ به هم

ػفتـچۀ هملى اف  3تضمیمات ایى ىهـ ػؿباؿۀ هىضىع به تضمیك پـػاعت. اف هزمىع  2های ایى  کتابغايه
 به را هايؼه امت:ىًاعتی و گلچیًی اف لغؼات هتىو فیـ  های کتاب یاػػاىت

G. R. Porter, the Progress of the Nation, Vol III, London, 6843. N. Godwin, 
History of Commonwealth of England, Vol I, London, 6824. T. Tooke, A 
History of Prices, Vol II, London, 6838. F. M. Eden, The State of the Poor, 
Vols I-III, London, 6797. J. Aikin, A Description of the Country from Thirty to 
Forty Miles Round Manchester, London, 6795. J. Butterworth, The Antiquities 
of the Town & a Complete History of the Trade of Manchester, Manchester, 
6822. J. W. Gilbert, The History & Principles of Banking, London, 6834. Etc. 

ـًا پیيـفت چيمگیـی ػاىت و صتی ػؿ  6847تا پایاو مال  يىاهبـ هماو مال ػؿ  64احـ ايگلل ظاه
 )صاصل کاؿ هيتـک ايگلل وبه چاپ ؿمیؼ  :دویچ بروضلر تطایتويگ;همالۀ کىتاهی که ػؿ 

بیـوو : یخ بورژوازی ايگلیصتار;يىینًؼه اىاؿه کـػ که لصؼ ػاؿػ کتابی ؿا تضت ػًىاو  (هاؿکل
ـگق ػملی ييؼ. با ایى صال ها به  های ايگلل ػؿ آو مال ها و گقاؿه هماله مایـ بؼهؼ اها ایى عـس ه

 کـػيؼ. )پ.( تاؿیظ ارتماػی و میامی ايگلنتاو اىاؿه هی هغتلفهای  عىؿ هؼاوم به رًبه

-6844های  ها عی مال امت. ایى ايزمى: های احطاو طبقۀ کارگر ايجمى;اؿراع ایى لغؼه به   3
ـال آلماو  6845 ػؿ  (به عىػ آهؼه بىػ ضیلسخیسظ با  6844که پل اف تابنتاو )به ابتکاؿ بىؿژوافی لیب

ـاو ؿا اف  ىماؿی اف ىهـهای پـوك ىکل گـفتًؼ. بىؿژواها اهیؼ ػاىتًؼ که به ایى ومیله بتىايًؼ کاؿگ



672 
 

                                                                                                                                    
کىىیؼيؼ  هًضـف کًًؼ. اگـچه بىؿژوافی و هماهات ػولت هیرىیايۀ هباؿفۀ عبماتی  های متیقه ىکل

ـای ایى ايزمى ػومتايه ضـؿ و يىع ىکل بی ای ػؿ  تافه راوها  تأمیل آو اها وپا کًًؼ ها ػمت ای ب
های ىهـی ػهیؼ و تىره بغو بقؿگی اف رمؼیت آلماو ؿا به هنألۀ ارتماػی  تىػه ايمالبیفؼالیت 

ـايگیغت. رًبِو ايزمى ـا ػؿ آيزا تضاػ  هیؼاو ػمل گنتـػه رایىایالت صًؼتی ها ػؿ  ب ی ای ػاىت ف
ـاتیک  آىتی ـايی ؿمیؼه و ػولت هغلمۀ پـوك با اپىفینیىيی ػهک ياپؾیـ بىؿژوافی و پـولتاؿیا به صؼ بض

ـاو ايمالبی ـای بـپایی -ػمت به گـیباو بىػ. ليـی اف ؿوىًفک ـاعىاو ػاػو ب ـاتیک به بهايۀ ف ػهک
های  کـػو ایؼه ها به هًظىؿ علمی و ػؿ ایى همایوفػيؼ  هایی هی بـپایی همایو ها ػمت به ايزمى

ـال به بضج ػمىهی و ػلًی ػؿ هىؿػ  و عًخی کـػو يفىؽ بىؿژواهای ػیى ىاو ؿاػیکال هؼاؿ و لیب
ها ػؿ پیو  ای که ايزمى پـػاعتًؼ. ػولت پـوك پل اف هياهؼۀ هنیـ ياهًتظـه ها هی امامًاهۀ ايزمى

هایياو ؿا همًىع ماعت و تا بهاؿ  هایياو مـ باف فػ و تؼاوم فؼالیت ػيؼ اف تصىیب امامًاههگـفته بى
 ها ؿا ىتابقػه ػؿ يغفه عفه کـػ. )پ.( آو 6845

مى به کيىؿهای امکايؼیًاوی  اف یکوالغ ىؼه  ای اؿوپای لاؿههیاو ايگلنتاو و  که ػؿیای ىمال  4
ـاينه  بهو اف مىی ػیگـ   . )م.(ؿمؼ هیف

های ايتقادی بر  تحشیه;ؿط ػاػ. هاؿکل ػؿ همالۀ  6844ژوئى  4تا  2اف  میلق بافًؼگاوىىؿه   5
اخباری از »های  و ايگلل ػؿ گقاؿه :هقالۀ شاه پروش و اصالحات اجتماعی به قلن یک پروضی

به تيـیش ایى ىىؿه پـػاعتًؼ )رلؼ مىم  :های ضیلس جسئیات بیشتر دربارۀ شورظ»و  :پروش
ـاگ ػؿ  میلق ايگلل(. بالفاصله پل اف ؿویؼاػهای-هزمىػه آحاؿ هاؿکل ـاو پ يىبت به عیقه کاؿگ

ـاو ػؿ مایـ يىاصی صًؼتی بىهن ايزاهیؼ.  ؿمیؼ که به عیقه 6844يیمۀ ػوم ژوئى  های هتؼالب کاؿگ
ـاو که با ػؿ هن ىکنتى  ـاه بىػ ها  هؼام هاىیىها و اي فاکتىؿیرًبو کاؿگ تىمظ لىای ػولتی به  هم

ـکىب ىؼ.  )پ.( مغتی م
ػهؼ که  تضلیلی اف هًامبات عبماتی آلماو به ػمت هی ...:های ايتماػی  تضيیه;همالۀ هاؿکل ػؿ  :)م.(

ىاه ;الفم امت ػؿ صاىیۀ هتى به آو اىاؿه ىىػ. يىینًؼۀ پـومی عـف رؼل هاؿکل اػػا ػاىت که 
ـاوپـوك تيغیص ػاػ فمظ چًؼ مـباف اف ػهؼۀ  ىىؿه میلق يه یک  .آیًؼ بـهی و ياتىاو ضؼیف کاؿگ

ـفًا   يىینؼ: هاؿکل ػؿ پامظ هی.: بىػعبیؼی  صىاػثهمچىو مایـ  ای صاػحهؿعؼاػ هيؼاؿػهًؼه بلکه ص
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ـالی های ضیافت ػؿؿا به یاػ بیاوؿیؼ! ػؿ کيىؿی که  فطتیوال دوضلدورف; ی ها کف ىاهپایى اه لیب

ـالی ـايگیقػ هیأت دولت هلوکايهپاىؼ تا  بیـوو هی لیب هیل کافی امت تا > ػؿ کيىؿی که یک مـباف ؿا ب
يؼ> ػؿ کيىؿی که اعاػت و آفاػی هغبىػات و هيـوعیت فـوبًيا به ؿا اهاوبىؿژ و ؿغبت

يیـوهای هنلش ػلیه  ت> آیا ػؿ چًیى کيىؿی امتفاػه افبـػاؿی هًفؼاليه ػؿ ػمتىؿ کاؿ ام فـهاو
ـاو; ـاهىه تىايؼ یک ؿعؼاػ یا یک ؿعؼاػ هيؼاؿػهًؼه باىؼ؟  يمی :ضؼیف و ياتىاو کاؿگ وايگهی ف

ـاو;همیى  اتفالاً  های اولیه يکًین که ػؿ ػؿگیـی به پیـوفی ؿمیؼيؼ و فمظ پل : ضؼیف و ياتىاو کاؿگ
ـکىب به هًغمه اػقام گـػیؼ لىای کمکی که اف آو ـکىب ىىؿه . آیا صـفىؼيؼ م ًا به ایى ػلیل که م

بؼ يینت  عغـ امت؟ قه بؼيۀ کاؿگـی آلماو بیتىاو گفت عی هنتلقم اصضاؿ کل اؿتو يبىػ هی
ـاوعـػهًؼ پـومی عیقه يىینًؼۀ  ـاو ايگلنتايی هماینه کًؼ>ها ؿا با ىىؿه میلق کاؿگ  آو ی کاؿگ

 .ػاىتًؼچه لؼؿتی  ها یولت عىاهؼ ػیؼ که میلق
ـکت کًین تا ارتماػی هنائلبه ممت  فاصله بگیـین و ظ میامیبایؼ اف ؿواب اها ـا  ص يياو ػهین که چ

ـاوعیقه  ػؿ  تىاو گفت که هی عاصی به عىػ پاػىاه بؼهؼ.: هيؼاؿ;میلقی يتىاينت هیچ  کاؿگ
. ىاه پـوك به هو هنتمیمًا عىػ ىاه ؿا هؼف يگـفت امتبـ ضؼ بىؿژوافی  فمظ ایى عیقهصال صاضـ 

ـات و يمایًؼۀ ملغًت هغلمه يمیهخابۀ یک  بىؿژواها به  اگـ ىايؼ با بىؿژوافی يـػ ػيك ببافػ.ت آؿینتىک
افقایو یابؼ  به ىاه ىاو مـمپـػگی و تـ ىىيؼ فیضؼ ىاو با پـولتاؿیا هًامبات مغت و وعینعاعـ 

ـای ىاه پـوك صاوی هیچ هيؼاؿ عغـی يینت. های  کاتىلیک ػؿمت همايغىؿ که ایى وضغ ب
ـتیب هلضؼاو>های اؿتؼکل مـ متیق ػاؿيؼ تا با  بیيتـ با پـوتنتاو اؿتؼکل علباو  ملغًت به همیى ت

ـالبیيتـ  ها. ػلیل ایى وضغ وابنتگی هلضؼاو به  وؿفيؼ تا ػلیه کمىيینت ها عصىهت هی ػلیه لیب
ها و  که کاتىلیک اه ایى امت علباو يینت. ػلیل ها به ملغًت ها یا يقػیکی کمىيینت کاتىلیک
ـال علباو و ملغًتها یا  پـوتنتاو ها هغلمًا بیـوو اف ایى  کمىيینت ايؼ و هلضؼها و اف یک لماه ها لیب

ـاؿ ػاؿيؼ. ىاه پـوك به ػًىاو یک میامت ـيهاػ   هؼاؿ  صلمه ل ـاب  ورىػ عىیو ؿا ػؿ مپهـ میامی ػؿ ب
ـالینن باف هی تق ىاه پـوك يینت ىاه پـوك يیق  لؼؿ که ػؿ صال صاضـ پـولتاؿیا آيتی هماو یابؼ. لیب

ها و  تق پـولتاؿیا يینت. پـولتاؿیا بایؼ لؼؿت بیيتـی به ػمت بیاوؿػ تا بتىايؼ مایـ يامافگاؿی آيتی
 :های میامی ؿا به عىػه هؼغىف کًؼ. تضاػها ؿا فـوبًيايؼ و همۀ عصىهت
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 سرآغاز

ـاٛ هىتىؿ بغاؿ و هاىیى با اف يیمۀ ػوم ٩ـو پیو ايگلستاو aتاؿیظ پـولتاؿیای  های  اعت
ـاٝات  ایىػايیؼ  يٖىؿ که هیىىػ. هما آ١اف هی ؿینی پًبه  به اي٪البی ًٍٞتیاعت

ـگىو مـ ايزاهیؼيؼ که اه تافه  و بافىًامی اهمیت تاؿیغی کـػتاپای راهٞۀ هؼيی ؿا ػگ
ـگىيی ههؼ کالمیک .ىـٛو ىؼه امت ـتىاو هـ چهکه  ایى ػگ مـوٍؼاتـ  بی ىؼ هی تـ پ

تـیى  ًٝىاو ههنپـولتاؿیا به  کالمیک ههؼبه همیى ػلیل  .بىػايگلنتاو  ؿ٥ت پیو هی
ـگىيی۫ تىاو پـولتاؿیا ؿا  هی ايگلستاو. تًها ػؿ يینت ايگلستاو رایی رق  هضَىل ایى ػگ

 ه کـػ.ه و اف همه وره هٖالٞا با تمام هًامبات

ـای رهاو هٞ اهمیتایًزا به تاؿیظ ایى اي٪الب و به  اکًىو و  آیًؼگاوو  ٍـاآو ب
ـای احـی راهٜمپـػاف يمی صال . ػؿ گؾاىتتـ ػؿ آیًؼه کًاؿ  . چًیى ىـصی ؿا بایؼ ب

ـای ٥هن وا٩ٞیاتی که ػؿ اػاهه عىاهؼ آهؼ و  صاّـ بایؼ عىػ ؿا به آيچه هضؼوػ کًین که ب
ـای ػؿک وّٞ  ّـوؿی امت. ايگلیسکًىيی پـولتاؿیای  یتب

 کياو فصمتػؿ عايۀ هىاػ عام  يناریؿینًؼگی و  هیأت هاىیًی۫پیو اف باب ىؼو 
به ػمت پؼؿ  آوبغيی اف  يؼؿینیؼ هی هاػؿ و ػعتـ الیا٣ ؿا پل اف آيکه ىؼ. ايزام هی

یى ؿمیؼ. ا آوؿػ به ٥ـوه هی ها ؿا ٝمل يمی عىػه آو بغو ػیگـ که ىؼ و هی يناری
قػهایياو تىاينتًؼ با ه کـػيؼ و هی های يناد ػؿ ػهات هزاوؿ ىهـها فيؼگی هی عايىاػه

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. ٕب٪ۀ کاؿگـ» آهؼه امت 4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
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ـا تًها یک بافاؿ یًٞی بافاؿ  گؾؿاو عىبی ػاىته باىًؼ. ی و يیـوی  aورىػ ػاىت ػاعلیف
ـا ؿمیؼبافاؿهای عاؿری و گنتـه مىػاگـی  ٥تشعـػکًًؼۀ ؿ٩ابت که بٞؼها با  هًىف  ٥

گام با ؿىؼ آهنتۀ  به گام ػاعلیوؿػ. وايگهی ت٪اّای بافاؿهای آ بـ هقػها ٥ياؿ يمی
ـاو به کاؿ گماىته هییا٥ت و هم ا٥قایو هیرمٞیت  همچًیى ػؿ يتیزۀ  ىؼيؼ. ۀ کاؿگ

ـاوبـوف ؿ٩ابت ىؼیؼ هیا ؿومتاییهای  اکًؼگی عايهپـ يناد  اف ایى ؿو بىػ. هضال و کاؿگ
ـاؿ ػاىت که هی یک تکه فهیى کىچک  چیقکی بیايؼوفػ و صتی تىاينت ػؿ رایگاهی ٩

ـا١ت ه بگؾؿايؼ. اف آيزا که او ا وکاؿ ػؿ فهیى ه ؿا با کيتا اراؿه کًؼ و ماٝات ٥
تىاينت به ايؼافۀ  هی هـ ه٪ؼاؿ که عىه ػاىت يناری کًؼ تىاينت هـ و٩ت و به هی

ـا١ت ػاىته باىؼ. ا ػلغىاه ه ؿا ا ىاو کياوؿف بؼی بىػ و فهی ػؿمت امت کهه فهاو ٥
اها ػؿ هـ  آوؿػ ايگیق به ػمت يمی عـهًی ؿ٩تکـػ و ا١لب رق  با ؿايؼهاو پاییًی اػاؿه هی

و ػؿ  بىػولتـ يبىػ: او هلکی ػؿ ػهات ػاىت و به ٕىؿ حابت یک را ماکى ٍىؿت پـ
 .ػاىتايگلیل  او کًىيیکي فصمتباالتـ اف  ه٪اهیراهٞه 

ـايی که رایگاه هاػی ـتیب کاؿگ ىاو بىػ  کًىيی بنی بهتـ اف راييیًاواو ى به ایى ت
 ػؿػمـ ای اف هنتی بی واؿ ػؿ پهًه آهیقىاو ؿا با فینتی گیاه فيؼگی يیکىکاؿايه و هنالمت

کاؿی  کاؿی يؼاىتًؼ و ياو يیافی به فیاػهؿمايؼيؼ. آ ت٪ىا و پاکؼاهًی کاهل به ايتها هی ػؿ
هایياو  يیافهًؼی همۀ صالػاػيؼ و ػؿ ٝیى  گقیؼيؼ ايزام يمی بیو اف آيچه عىػ بـهی

 کاؿی ؼ تا ػؿ ػىت و با١چه به کاؿ مالن یًٞی. آياو هزال کا٥ی ػاىتًىؼ ه هیبـآوؿػ

                                                             
a  ـامت ـا تًها بافاؿ تٞییى»ایى رمله بنٔ ػاػه ىؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی ی کًًؼه  ف

 )پ.(« بىػ. ػاعلیػؿ عَىً ت٪اّای پاؿچه بافاؿ 
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های  ػؿ ت٦ـیضات و بافی تىاينتًؼ ػؿ کًاؿ آو بپـػافيؼ که به عىػِی عىػ ت٦ـیش بىػ و هی
ـکت کًًؼ. ایى بافیىاو  همنایگاو به  -٥ىتبال و ١یـه  و aکـیکت بىلیًگ و -ها  ى

ـاو هـػهاو ٩ىی و  ىاو کمک هی مالهت و ٩ؼؿت رنمايی کـػ. اکخـ ایى کاؿگ
يؼاىت.  ىاو ػه٪اياو همنایه اف هیکل ػمت کمیىاو  ای بىػيؼ که هیکل بًیه عىه

ماٝته  41یا  4هنألۀ کاؿ  البتهىاو کمک کًًؼ؛  تىاينتًؼ ػؿ کاؿها به والؼیى آياو هی
ـای ـگق ب  آهؼ. گاه پیو هی يبىػ و چًیى چیقی ٥٪ٔ گههٖـس  ياوه

ـگق  و اٝتًا بىػيؼ بی ىهـ بهتىاو هًو اعال٩ی و ٥کـی ایى ٕب٪ه ؿا صؼك فػ. آياو  هی ه
به  ىاو ؿا ػؿ افای ػؿیا٥ت هقػ يناریالیا٣ و تىىۀ  و گؾاىتًؼ پا به آيزا يمی

منایگی ىهـها ػؿ ه اگـچه ایقولهػاػيؼ. ایى هـػِم کهِى  تضىیل هی میاؿپیيکاؿهای 
ؿػ و ىاو ػؿآو ؿا اف چًگ ىاو صـ٥ه هیأت هاىیًیتا پیو اف آو که ابؼاٛ  ولی ینتًؼف هی

گق به آو ممت يـ٥تًؼ. يناراو به هـ ػؿ ىهـها ىىيؼ واػؿاػىاو که به ػيبال کاؿ ػؿبه
ـاف هن ٥کـی و اعال٩ی لضاٗ  ىاو وامٖۀ هایملک به هٞمىالا  وهالکاو بىػيؼ  عـػه ت

ـم هی عـػه باػؿيگ  بی و  ىهنىاؿ ؿا ػاؿ هًٖ٪ه تـیى فهیى . آياو بقؿگگـ٥تًؼ هالکاو گ
 ىؼيؼ و ػیؼ او ؿا رىیا هی ٍىاب ػاينتًؼ و هیاؿىؼ ٕبیٞی عىیو 

ـای ؿمیؼو به هَالضه پیو او ٕـس  ياوهای هيارـه عـػه و همچًاو که  کـػيؼ هیؿا ب
. آياو ؿیغتًؼ به پایو هیىاو ؿا  ىـ٣ و صیخیت ؿمن امتایى هًامبات پؼؿىاهايه  ػؿ

ـايی عىب و پؼؿايی ههـباو بىػيؼ  و« آبـوهًؼ»هـػهايی   اعال٩ی ىاو ؿا یؼگفي وىىه
ـای ای ومىمه چه ایًکه بـػيؼ؛ پیو هی ـاعال٩ی ورىػ يؼاىت. ػؿ  کاؿهای ب ١ی

                                                             
a  ـامت  عىؿػ. )پ.( میبه چين ي« کـیکت»واژۀ  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
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ای. ػلیل ػیگـ ایًکه که  کؼه ای بىػ يه هیچ ٝيـت هزاوؿت آياو يه هیچ هیغايه
عىػ هـػی  ييايؼيؼ ىاو ؿا ٥ـوهی ٖٝو ها ًقلگاه ػؿ ه که گه ؿومتاػاؿ  عايه ههماو

 و اه هلک مـوماهايی قؿگی بىػ که به عىهػاؿ ب اراؿه-کياوؿف هٞمىالا هضتـم و 
ـاب مام ىاو ؿا که ت وؿفیؼ. آياو ٥ـفيؼاو اه هباهات هی گؾىته ؿوفگاؿعىب و  های ى

 ایى .آوؿػيؼ ؿوصیۀ ٥ـهايبـػاؿی باؿهی با تـك اف عؼا و ٕىل ؿوف ػؿ عايه صْىؿ ػاىتًؼ
هیچ عللی به رای عىػ با٩ی  بی تا فهايی که ٥ـفيؼاو هزـػ بىػيؼ هًامبات پؼؿماالؿايه

ـاه هن هايؼ. کىػکاو تا فهاو افػواد هی یت ؿومتایی مهایياو ػؿ ٦ٍا و ٍمی بافی به هم
به و٩ٛى  وکامت کن بیپیو اف افػواد  های رًنِی  ىؼيؼ. هـچًؼ آهیقه بقؿگ هی

 القاهات اعال٩ی فياىىییبه   ا٥تاػ که هـ ػو ٕـ٣۫  ًها فهايی هیایى ات٦ا٧ ت پیىمت اها یه
ىؼ. به ٕىؿ عالٍه فيؼگی و  عتن به عیـ هی با افػواد ٩ْیه هتٞا٩باا کل و پایبًؼ بىػيؼ

ـاو ًٍٞتی ايگلیل ػؿ آو اػواؿا٥کاؿ ک به ٕىؿ  هن بـ اماك املىبی بىػ که هًىف اؿگ
ٝؼم ٥ٞالیت ٥کـی و  گیـی و عىؿػ: ايقوا و گىىه چين هی یغته ػؿ آلماو بهگـ رنته

تىاينتًؼ هٖالٞه کًًؼ و صتی  های ىؼیؼ ػؿ وّٜ فيؼگی. آيها به يؼؿت هی ٝؼم يىماو
ـ٥ی اف هیچ ص و ؿ٥تًؼ . به ٕىؿ هًٚن به کلینا هیتىاينتًؼ بًىینًؼ کمتـ اف آو هی

ـکت  ای میامی الیت هغ٦یايۀ٥ٞػؿ هیچ  آوؿػيؼ و میامت به هیاو يمی کـػيؼ و  يمیى
آهؼيؼ و  های رنمايی به ورؼ هی مـیىاف ت يؼاىتًؼ. آياو اف آو عىػ ای هیچ ايؼیيه

ـائت ايزیل ػؿ  ىاو ؿا يیت صنى و مپـػيؼ به آو گىه هی آباوارؼاػیـهتی با ص هًگام ٩
ـا چىو با عاکناؿی بی«همتاف»ؿابٖه با ٕب٪ات  به لضاٗ آياو . گؾاىتًؼ به يمایو هی وچ

ـای هًا٥ٜ عَى هـػه بىػيؼ و ٥کـی ـايه یًٞیٍـ٥اا ب ـای  ٍی ص٪ی و  هالىمب
ـاتـ اف ا٨٥ ػیؼى هایياو هی با١چه ـيیـویی که ٥ او ػؿ صال فینتًؼ و اف رًبو پ
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ىه بىػيؼ و تا ع ىاوواؿ ػاينتًؼ. آياو با فيؼگی گیاه هیچ يمی ػؿيىؿػیؼو يٛى بيـ بىػ
ـم هاو اي٪الب ًٍٞتیف ـگق اف ایى هنتی گ ـم ؿهايتیک که ه ـای يٛى بيـ وارؼ وي هیچ  ب

بلکه ٍـ٥اا  ص٪ی٪یت آياو يه هىرىػاتی اينايی مـ بیـوو يیاوؿػيؼ. ػؿ يینت اؿفىی
ـکاؿی ػؿ عؼهت  هاىیى ـات ٕب٪ۀهای پ بىػيؼ که تا آو فهاو ًٝاو هؼایت تاؿیظ  آؿینتىک

ـاو به هاىیى ی به ماػگی. اي٪الب ًٍٞتت ػاىتؿا ػؿ ػم  آالت با تبؼیل کـػو کاؿگ
ؼو و به ايؼیيی ىاو و با واػاىتى ىاو ٥ٞالیت هنت٪ل و با فػوػو آعـیى ب٪ایای هضِ

ٕىؿ که  هماوایى وّٜ ؿا به يضى هًٖ٪ی پایاو ػاػ.   هٖالبۀ رایگاهی ػؿعىؿ ايناو۫
ـاينه چًیى کـػ ػؿ بـیتايیا  یؼی و آعـیى ٕب٪اتی که ١ـ٧ ػؿ ال٩ يیقمیامت ػؿ ٥

به ٕىؿ کلی ػؿ رًبو راهٞۀ  و هايى٥اکتىؿهاػؿ  يـ  بىػيؼيٛى ب ٝامبه هًا٥ٜ  ٝال٩گی بی
 به ػؿوو گـػاب تاؿیظ کيايیؼه ىؼيؼ. هؼيی

هارگریىز تىمٔ 4711ػؿ مال  جًی  بروبلکيقػیک  ِاستايهیليناد اهل  aجیمس
ـاٝیغيایى  cىؼ. ابؼاٛ bىایـ ىمالی اليک ـات بىػ نتیى اعت  که یک مـی ت٢یی
ـاو ايگلیل پؼیؼ آوؿػای  ؿیيه ـکت  یى هاىیىا .ػؿ وّٜ کاؿگ که با يیـوی ػمت به ص
ـای  پیو آهؼ ػؿهی ـاٛ ىؼ هیىلػؿآهؼ فهغتی ب به رای آيکه  جًی .بىػ که کمی بٞؼ اعت

ػوک ػاىت که  44الی  41ؿینی هتؼاول صاهل ٥٪ٔ یک ػوک باىؼ  همچىو چـط يظ

                                                             
a  James Hargreaves 
b  Stanhill, near Blackburn, in North Lancashire 

c   ـامت هايى٥اکتىؿ پًبه »هایی که ػؿ ٕىل فيؼگی ايگلل هًتيـ ىؼيؼ ایى هکاو ؿا بـ اماك کتاب  وی
 ايؼ )پ.( ياهیؼه« امتًؼهیل»به اىتباه  یىره يىىتۀ« ػؿ بـیتايیای کبیـ
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ـاٛ  ىؼيؼ. واصؼ اػاؿه هی کو فصمتوؿفی یک  به ػمت باٝج ىؼ يظ  هیىلاعت
 نادهـ ي ػؿ افای پیيتـؿینیؼه ىىػ.  پؾیـ بىػ ه آيچه که ماب٪اا اهکاوبیيتـی ينبت ب

ـای ػؿ ايتٚاؿ  ياچاؿ بهکـػ و يناد  ک٦ایت يمی باف هن ولی ىؼ ى٢ل ایزاػ هی ؿینًؼه 3 ب
ـاو ػؿ ػمتـك بیو اف صؼی بىػ که اکًىو يظ اها .کيیؼ يظ ػمت اف کاؿ هی ًؼ بتىاي کاؿگ
ای اؿفاو  اف مىی ػیگـ با کاهو هقیًۀ تىلیؼ يظ۫  هًنىرات پًبه .آو ؿا يناری کًًؼ

ـای  ی ؿوبهت٪اّا ىؼيؼ و ػؿ پی آو ـتبهاك ایى ٩بیل ارًؿىؼ ب ؿىؼ کـػ. ػؿ يتیزه  ػو ه
تىاينت با  يیاف به يناد ا٥قایو یا٥ت و ػمتمقػ يناراو باال ؿ٥ت. اکًىو که يناد هی

ه ا و کل و٩ت کيیؼ وفٛؿ کيتؿ٥ته ػمت اف  ؿ٥ته ًگ٦تی بـمؼه به ػؿآهؼ لىمکاؿ ؿوی 
کىػک )که  1مال و  بقؿگ 1اعتَاً ػاػ. ػؿ آو فهاو عايىاؿی ىاهل  يناریؿا به 

ـۀ 1هـ ه٦ته   aماٝته 4 کاؿ تىاينت با ؿوفايۀ ىؼيؼ( هی پای هامىؿه ييايؼه هی  لی
ـلیًگ  یا٥ت یا ٥ياؿ کاؿ ا٥قایو هی گـ٥ت و اگـ هٞاهلۀ عىبی مـهی ػؿ بیاوؿػ bامت
 1ای  ه٦ته لىمیک يناد با کاؿ ؿوی  که آهؼ ىؼ. ا١لب پیو هی بیيتـ هن هی ػؿآهؼىاو

کالا اف بیى ؿ٥ت و ػؿ ٕب٪ۀ يىٙهىؿی اف  کاؿ کيت-ينادٕب٪ۀ  ؿ٥ته ؿ٥تهػؿآوؿػ.  لیـه
 الکیتیاف هیچ ه و يؼکـػ فيؼگی هی ىاوبا اتکا بـ ػمتمقػ يناراو هنتضیل ىؼ که ٥٪ٔ

ـتیب به  يؼای بـعىؿػاؿ يبىػ یک هلک اراؿه عىػعىايؼۀصتی هالکیت  و به ایى ت
ـگىيی۫ .يؼو پـولتـ تبؼیل ىؼ cکو فصمت  گاويناراو و ؿینًؼ کهى ؿوابٔ  ٕی ایى ػگ

. صاال ىؼ یک م٪٤ ايزام هی فیـ االهکاو صتی يناریؿینًؼگی و  اا بـ باػ ؿ٥ت. ماب٪
                                                             

a   ـامت  )پ.(«. ماٝته 41»آهؼه امت  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
b   ـامت ـايتق آهؼه امت  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«. تالـ پـومی 14»ػؿ پ
c   ـامت ـايتق «پـولتـ»واژۀ  پل اف های آلمايی  ػؿ وی  . )پ.(امت ( آهؼهWorking-man) ػؿ پ
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اف ایى ؿو هـػاو ػمت به کاؿ ىؼيؼ تا  ؛ًؼای يیـوهًؼ يیاف ػاىت به عؼهههـ ػو  لىمو  جًی
های ؿینًؼگی  چـط با٩ی اْٝای عايىاػه که .ياو کل عايىاػه ؿا اف ؿینًؼگی ػؿبیاوؿيؼ

 ؿمیؼ يمی جًی عـیؼ ىاو به اگـ امتٖاٝت گؾاىته بىػيؼکًاؿ  ؿا ىاو هًه و هًنىطک
ـ٥اا  ياچاؿ هی ؿینًؼگی و  ت٦کیکبگؾؿايًؼ.  با اتکا به ػمتمقػ پؼؿ ؿوفگاؿ ىؼيؼ ٍ

 .یا٥ت تکاهليهایت  بی هتٞا٩باا که  ؿا کلیؼ فػت٪نین کاؿی  يناری

پـولتاؿیای اف یک مى  باٝج ايکيا٣  ولی بىػيؼ هًىف يا٩ٌ و ياکاهل اه هاىیىاگـچه 
تٞؼاػ  ػوؿاوآو ػؿ . فػيؼ ػاهى فؿاٝیبه ٙهىؿ پـولتاؿیای  گـىؼيؼ و اف مىی ػی ًٍٞتی

ـاوايی اف ػؿ  ىاو کاؿاو همنایه کيت-ينادهمچىو  هالکاو عـػه وػاؿاو کىچک  فهیى ٥
و  هکهًملىب ا ٕب٨ ىاو ؿا اؿاّی عـػه فینتًؼ. آياو واؿ هی ٥کـی و مکىو گیاه بی

و١ـیبی که ایى ٩بیل  بـػيؼ و با مـمغتی ٝزیب فیـ کيت هی آباوارؼاػیياکاؿآهؼ 
ػِؿ با هـ يٛى ت٢ییـ اف  ىىيؼ هٞتاػه هیو رمىػ  مکىوپل اف چًؼیى ينل  هغلى٩ات

ورىػ ػاىتًؼ که به هًٞای  هایی هتَـ٣ عـػهآهؼيؼ. ػؿ هیاو آياو  هغال٦ت ػؿهی
های  ياهه ػؿپيت عىاه با اراؿه ىاو ؿا پيت لی فهیىػاؿ يبىػيؼ و اهـوفی کلمه اراؿه

ٕىؿی ػؿ   ىاو تضىیل گـ٥ته و تا آو ػم ٝـ٣ کهى اف پؼؿاو اتکا بهعىاه با  4هىؿوحی
ای ٩یؼ  ٝؼه و٩تی ىاو امت. که ايگاؿ وا٩ٞاا هلک ىغَی يگه ػاىته بىػيؼ عىػ چًگ
عـػ ٝإل هايؼ و ىماؿ کخیـی اف اهالک  کاؿی ؿا فػيؼ تا کاؿگـ ًٍٞتی ىىيؼ کيت

ها پا  اتکا به همیى فهیى با aػاؿاو آفاػ ػاؿاو بقؿگ یًٞی اراؿه ٕب٪ۀ رؼیؼی اف اراؿه
ـ٥ی هـ یک اف آياو .گـ٥تًؼ رـیب یا  111 رـیب 411رـیب  11 هناصت هلک هتَ

                                                             
a   ـا  )پ.(  ( آهؼه.Tenants-at-will) ايگلینیبه  4481و  4411های آلمايی  متایى کلمه ػؿ وی
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 گـ٥ت ـاؿ هیػؿ پایاو هـ مال ػؿ هٞـُ صکن تغلیه ٩ ػاؿ آفاػ اراؿه چهاگـ a.بیيتـ بىػ
بـ ىؼه  کياوؿفی اٍالس هؼػ بهبا فؿاٝت بقؿگ ػؿ ه٪یاك گنتـػه و  تىاينت هیاها 

 اوهالک تـ اف عـػه ؿا بنیاؿ اؿفاو اه هضَىل ٩اػؿ ىىػ و ؼبیا٥قای اه بافػه فهیى
 اه ت آباوارؼاػیهای ياکاؿآهؼ کي کًؼی هىؿوحی و ؿوهکه اف  کهال عـػه .ؼب٦ـوى

اٍىل و ٩ىاٝؼ  ٕب٨ىاو ؿا  که اهالک کًؼؿ٩ابت با کنايی  ياچاؿ ىؼ عالٍی يؼاىت
اف  ػاػيؼ و تغَیٌ هی عاکبه بهنافی  ىاو ؿا مـهایه کـػيؼ و وي٪ٌ اػاؿه هی ٝیب بی

ـای عـػه . ػیگـ هیچ چیقىؼيؼ ه٪یاك هًت٦ٜ هی های کياوؿفی بقؿگ هقیت  اوهالک ب
ـ ياچاؿی . بنیاؿی اف مػاػ ؿا يمی ىاو ک٦ا٣ عـد ىاو کىچک هقاٛؿ و با٩ی يمايؼه بىػ

ـيؼ جًییا  لىم اه با پىل تا ىاو ؿا ٥ـوعتًؼ هقاٛؿ  فؿاٝیبه ًٝىاو کاؿگـ بـعی ػیگـ . بغ
 . يؼکـػعؼهت  و به او يؼآهؼ ؿػ امتغؼام کياوؿف بقؿگ به

ػؿ  هًفردهایجًیػمت به يَب  ػاؿاو۫ رًبو ًٍٞتی همیى را باف ياینتاػ. مـهایه
ـای ؿاهاف يیـوی آب و  فػيؼ های بقؿگ ماعتماو ػؿ  تا امت٦اػه کـػيؼها  آو ايؼاعتى ب

ـاؿ  ـيؼهى٩ٞیتی ٩ ـاو۫ که  بگی تـ اف  اؿفاو اؿؿا بنی ىاو يظ بتىايًؼ با کامتى اف  تٞؼاػ کاؿگ
ـکت هی ػمتهایياو ؿا با يیـوی  ؿینًؼگايی ب٦ـوىًؼ که هاىیى ايؼاعتًؼ. اف آيزا  به ص

ىؼيؼ و بایؼ  ىؿ هتًاوب هًنىط هیهای یؼی به ٕ کـػ هاىیى ػائماا پیيـ٥ت هی جًیکه 
ـگىيی هی ؿ١ن ٩ؼیمی بىػو  ٝلی ػاؿاو مـهایه البته ؿ٥تًؼ. ػاػيؼ یا کًاؿ هی تى به ػگ

ـابـ ایى ؿويؼ ه٪اوهت کًًؼ به هؼػ کاؿبـػ يیـوی آب تىاينتًؼ هی هایياو هاىیى ؛ اها ػؿ ب
ـای ؿینًؼۀ ه٦ًـػ اهکاو ـتیب. ياپؾیـ بىػ چًیى چیقی ب بًیاو  ٥اکتىؿی مینتن به ایى ت

                                                             
a  ـامت  امت٦اػه ىؼه. )پ.(« هىؿگى»اف واصؼ آ٥ـی٪ایی  به رای رـیب يیهای آلما ػؿ وی
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ـاٛ 4717ػؿ مال  . کاؿ هاىیًیىؼ يهاػه یک  تىمٔتروستل ػاؿ ؿینًؼگی با اعت
ای  به ٕـف رنىؿايه bرایتریچاردآرکبه يام  شایرشمالیاليکaپریستىِوآؿایيگـ اهل 

ـاٛ هکايیکی ٩ـو تـ پل اف هىتىؿ بغاؿ ههن که گنتـه یا٥ت. ایى هاىیى یى اعت
ـکۀ هکايیکی ٕـس اا اٍالت cهزؼهن بىػ ـای يیـوی هض  املىب و ىؼه و بـ اماك ؿیقی ب

شایراليکeفیروودِاف اهالی  dساهىئلکراهپتىوىکل گـ٥ته بىػ.  یرؼیؼ٩ىاٝؼ کاهالا 
ـکیب ویژگی شمالی ؿیقی  ؿا ٕـس هیىل 4741ػؿ مال  تروستلو  جًیهای عاً  با ت

 های ػمتگاهصالری و  ػمتگاه ػؿ هماو مال رایتآرک ایًکه هضِ به f.کـػ
ـاٛ کـػ (٥تیلۀ تابیؼه و تىلیؼ ٥تیلۀ يتابیؼه) مافی آهاػه به ًَٝـ هنلٔ  کاؿ هاىیًی ؿا اعت

ـات رقئی ؿ٥ته ؿینی تبؼیل ىؼ. ایى هاىیى پًبه ًٍٞت و ١الب ؿ٥ته با  ها با ايؼکی ت٢یی
 هنالیا٣ کتاو و٨٥ یا٥تًؼ و ػؿ ایًزا يیق رایگقیى کاؿ یؼی ىؼيؼ. اها ایى  gؿینًؼگی

ـا يبىػ. ػؿ مال های پایايی ٩ـو هزؼهن کيیيی ؿومتایی به يام ػکتـ  پایاو هار
هکايیکی hرایتکارت ـاٛ کـػ و تا مال  لىمِ ـِگی و کمالی  4411ؿا اعت آو ؿا به چًاو َم

                                                             
a  Preston 
b Richard Arkwright 

c   ـامت که هٞمىالا ػؿ آلماو » آهؼه امت تـومتلتىّیش  ػؿ 4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
«Kettenstuhl» پ.(« ىىػ. ياهیؼه هی( 

d  Samuel Cromptom 
e  Firwood 

f   پ.(4778تـ ػؿ مال  های ػ٩ی٨ بـ اماك ػاػه( . 
g   ـامت  )پ.(«. 48الیا٣ پين و بٞؼها ػؿ ػهۀ اول ٩ـو »آهؼه: « ؿینًؼگی»پل اف های آلمايی  ػؿ وی

h  Cartwright 
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آهیق با کاِؿ ػمتی يناراو به ؿ٩ابت بـعیقػ. هىتىؿ  تىاينت به يضى هى٥٪یت ؿمايؼ که هی
ـاٛ ىؼ و اف  aجیمسوات تىمٔ 4711بغاؿ که ػؿ مال  به بٞؼ به ًٝىاو هًبٜ  4741اعت

ـاؿ گـ٥ت اهم ـکۀ يناری هىؿػ امت٦اػه ٩  کـػ.ؿا ػوچًؼاو  ها ایى هاىیى یتيیـوی هض

ـاٝات که مال به مال بهتـ هی های  تـیى ىاعه یًی ػؿ ههنکاِؿ هاى يؼىؼ به هؼػ ایى اعت
ـ٥اا ىـس ایى  .يگلنتاو بـ کاِؿ ػمتی ١لبه یا٥تًٍٞت ا اف آو پل۫ تاؿیغچۀ کاِؿ ػمتی ٍ

ـاو یؼی ؿا   هیأت هاىیًی۫وا٩ٞه امت که چگىيه  ىاو بیـوو  تک هىاّٜ اف تککاؿگ
ی اف يقول ىتاباو ٩یمت تماهی کاالها ٝباؿت بىػ هیأت هاىیًیؼ ١لبۀ آه . پیؼؿاي هی

 و ٥تش ت٪ـیباا تماهی بافاؿهای عاؿرِی  کاؿی ٥اکتىؿی -هايى٥اکتىؿی و ؿوي٨ بافؿگايی
 و ا٥قایو مـیٜ حـوت هلی اف یک مىو تکخیـ ياگهايی مـهایه  «بیـوو اف چتـ صمایتی»

و  ها تاؿیا و بـ باػ ؿ٥تى تماهی ػاؿاییتـ پـول و اف مىی ػیگـ تکخیـ بنیاؿ مـیٜ
 مایـاؿگـ و ايضٖآ اعال٩ی و بـآى٦تگی میامی و های امتغؼاهی ٕب٪ۀ ک ّمايت

و بایؼ ػؿ ٦ٍضات آتی  يؼؿمـ يامافگاؿی ػا ها ايگلینی فینتی با آمىػه وا٩ٞیاتی که
به تًهایی چه  جًیىؼه و فهغتی همچىو  بًؼی ػیؼین که هاىیى مـهنىاو کًین.  بـؿمی

 که آوؿ يینت ت٢ییـوتضىلی ػؿ وّٜ ارتماٝی ٕب٪ات ٥ـوػمت ایزاػ کـػ؛ پل ىگ٦ت
اف  و ايؼ ػاؿای اؿتبإات هت٪ابل هیأت هاىیًی که همۀ ارقای آو و ٙـی٤کاهل  مینتن

چه يتایزی به باؿ  ػهؼ بیـوو هی ؿا هًنىرات اف مـ ػیگـ گیـػ و هىاػ عام ؿا هی یک مـ
 .آوؿػه امت

                                                             
a  James Watt 
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کًین. ػؿ  تـ ػيبال هی ػ٩ی٨ bؿا با ىـٛو اف ًٍٞت پًبه aیايگلین هايى٥اکتىؿايکيا٣ 
بىػ. ایى ؿ٩ن  هیلیىو پىيؼ 1واؿػات مااليۀ پًبۀ عام  کمتـ اف  4771-4774های  مال

ػؿ مال  هیلیىو پىيؼ ؿمیؼ. 111به  4411هیلیىو پىيؼ و ػؿ مال  114به  4414ػؿ مال 
ٍاػؿ  هیلیىو پىيؼ يظ 71.1ای و  ت پًبههیلیىو یاؿػ هًنىرا 111ايگلنتاو  4431

. ػؿ ایى مال به ؿمیؼ ۀ امتـلیًگهیلیىو لیـ 4.1به  اه با٣ اؿفه ٍاػؿات کو و ػکـ
 4بیو اف  ػؿ اعتیاؿ ػاىت هاتروستلبـ ؿوی  که ًٍٞت پًبههایی تٞؼاػ ػوک رق

هیىل بـ ؿوی هیلیىو ػوک هکايیکیهقاؿ  441 چـعیؼيؼ. همچًیى هیها  111و  لىم
بیو اف اف  cطکلى های هک . ٕب٨ صنابکـػيؼ کاؿ هی يناریػؿ بغو  لىمدستیهقاؿ 
ـاؿ ػاىتًؼ  تضت dی کهويین هیلیىو ي٦ـ یک هقاؿ  ٥111٪ٔ پىىو ایى ىاعۀ ًٍٞت ٩
 33 تىاو هٞاػل هاهیلکـػيؼ. يیـوی بغاؿ هىؿػ امت٦اػۀ ایى  کاؿ هی هاهیلػؿ  ىاوي٦ـ

هقاؿ امب بىػ. ػؿ صال  441 تىاو هٞاػل ىاو و يیـوی آب هىؿػامت٦اػه هقاؿ امب
تىاو  هی اىکالیهیچ  بی .ػهًؼ ًٍٞت پًبه ؿا يمی ٦ا٣به هیچ وره ک ه٪اػیـصاّـ ایى 

ـاو بیو  و تٞؼاػ هاىیى ىؼه ی ٍـ٣يیـو ٥4411ـُ کـػ که ػؿ مال  ها و ىماؿ کاؿگ
ـابـ مال  4.1اف  ـکق اٍلی 4431ب ایى ًٍٞ۫ت   و همچًیى فاػگاه ا٥قایو یا٥ته امت. ه

                                                             
a  پىؿتـ های ؿممی کتاب ػاػه بـ اماك (Porterبا ًٝىاو )  4431لًؼو، رلؼ اول )پیيـ٥ت هلت ،

بـعی رقئیات ػؿ ٕـس  مایـ هًابٜ ٝمؼتاا ؿممی )ايگلل(و  (4413، رلؼ مىم 4434رلؼ ػوم 
هًبٜ بهتـی  4411-4413های  ػ٩ی٨ يینتًؼ. هتأم٦ايه ػؿ مالؿارٜ به اي٪الب ًٍٞتی  تاؿیغی ٥ى٧

ـامت آلمايی ورىػ   (4481يؼاىت. )ايگلل، وی
b  ـامت  )پ.(« ًٍٞت پًبه یًٞی تـیى ىاعۀ آو ههن»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
c   طکلى و.ک: ری. آؿ. هک (J. R. McCulloch).(، ٥ـهًگ تزاؿت. )پ 
d   ـامت  )پ.(«. به ٕىؿ هنت٪ین با ١یـهنت٪ین»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
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ـتاپای . اي٪الب ًٍٞتیامت ىایـ کالي  آو ؿا اف یک ؿا هً٪لب ماعت و ىایـ اليک م
 آو ؿارمٞیت  ای ىلٟى و مـفيؼه تبؼیل کـػ و اصیهبؼکيت و گمًام به ي یباتال٩ ياصیۀ

ـابـ ؿمايؼ و باٝج ىؼ  41مال به بیو اف  41ٙـ٣  همچىو لیىؿپىل و  یىهـهایابـب
 11با  aای همچىو بىلتىو و ىهـهای ا٩ماؿی هقاؿ ي٦ـ مکًه 711چنتـ با هزمٛى هً

هقاؿ ي٦ـ مکًه و  11با  cاولؼهام هقاؿ ي٦ـ مکًه و 71با  bػیل ؿاک و  هقاؿ ي٦ـ مکًه
 مکًه هقاؿ ي٦ـ 11هـ یک با  eبـیذ و امتالی dاىتىو هقاؿ ي٦ـ مکًه و 11پـینتىو با 

ـيؼ؛ چًاو که هايى٥اکتىؿیاف ىهـهای  ايبىهی کًاؿ با  ىاو همه گىیی ػیگـ ىکل بگی
رًىبی بـعی اف  ىایـ اليک. تاؿیغچۀ ايؼ آهؼه بیـوو عاکاىاؿت َٝای هىمی اف ػل 

اؿػ که همگی يه٦ته ػ عىػ ها و هٞزقات َٝـ هؼؿو ؿا ػؿ ػل تـیى ىگ٦تی بقؿگ
 ٝالوه بـکًؼ.  ها اىاؿه يمی ولی هیچ کل صتی به آو ايؼ هضَىل ًٍٞت پًبه

ـکق یاػ کـػ که گالمکى بایؼ اف fو ؿي٦ـوىایـ ىایـ کالي  و gصىفۀ پًبۀ امکاتلًؼ امت ه
. ههقاؿ ي٦ـ ا٥قایو یا٥ت 311به هقاؿ ي٦ـ  31رمٞیت آو اف فهاو آ١اف ًٍٞت پًبه اف 

ػؿ کاهو ٩یمت يظ و حايیاا  ػؿيتیزۀاوالا  aو ػؿبی hياتیًگهام با٥ی رىؿابهايى٥اکتىؿ 

                                                             
a  Bolton 
b  Rochdale 
c  Oldham 
d  Ashton 
e  Stalybridge 
f  Renfrewshire 

g   ـامت ـکق»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«. ًٍٞت پًبه امت ػوهیى ه
h  Nottingham 
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رىؿاب  1صؼ تىاو ػؿ آِو وا که به ومیلۀ آو هی بافیجىرابهاشیىتـ٩ی و بهبىػ  يتیزۀ
ـاٛ هاىیى  یتىؿ هايى٥اکتىؿ. گـ٥ته امتای  تافه راو با٥ت با٥ی يیق پل اف اعت

. به ه امتی ٝمؼۀ ًٍٞت پًبه تبؼیل ىؼها به یکی اف ىاعه 4777ػؿ مال  با٣ یتىؿ
 cکىت هیج 4418و کمی بٞؼ ػؿ مال  فو هاىیى گـه  ٥bاٍلۀ کمی پل اف آو لیًؼلی

ـاٝات با٣ صل٪ىی هاىیى ـاٛ کـػيؼ. با ایى اعت ايؼافه آماو  بی یتىلیؼ تىؿ تبٞاا  ؿا اعت
اکًىو بیو اف  که به ٕىؿی ؛ها باال ؿ٥ت با کاهو ٩یمت تًامبػؿ  ت٦اّا هتٞا٩باا ىؼ و 

ـاکق ٝمؼۀ هنتًؼ با٥ی تىؿی ًٍٞت هقاؿ ي٦ـ تضت پىىو 111 ایى ًٍٞت . ه
و ١یـه ػؿ ١ـب  fىایـ ػوو و eىایـ و همچًیى ویلت dتـايؼ اف ياتیًگهام و لن ٝباؿت

 چاپ پاؿچهم٦یؼگـی و  ؿفی و های وابنته به ًٍٞت پًبه یًٞی ؿيگ اعهايگلنتاو. ى
ماب٪ۀ  پیيـ٥ت هْا٤ٝ و ؿوي٨ بی بایؼ گ٦ت ايؼ. ػؿ تًاٙـ با ایى ًٍٞت گنتـه یا٥ته

م٦یؼگـی به : ػاىته امت (رق گنتـه ًٍٞت پًبه هن )بهػالیل ػیگـی  ىاعه 3 ایى
ايکيا٣  ػلیلبه  چاپ پاؿچهؿفی و  ؿيگ ؛اػه اف کلـ به رای اکنیژوامت٦ ػلیل
ـاٝات هکايیکی  ػلیلبه  چاپ پاؿچه ؛آمای ٝلن ىیمی بـ٧  .چيمگیـاعت

                                                                                                                                    
a  Derby 
b Lindley 
c Heathcoat 
d  Leicester 
e  Wiltshire 
f  Devonshire 
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بغو  ػؿ ٩ـوو گؾىته. ایى ىاعه هيهىػ امت هنپين  هايى٥اکتىؿػؿ  یچًیى رًبي
ـاو ًٍٞت ىؼ ػؿ ٩یاك با  تىلیؼ هی ػؿ آو ػوؿاواها ه٪اػیـی که  ايگلیل بىػ پیي

به  4741مالۀ هًتهی به  3ػوؿۀ  ػؿ کًىيی هیچ امت. کل هضَىل پين هايى٥اکتىؿ
ـاٛ های اگـ هاىیى و کاؿگـ بالامت٦اػه با٩ی هايؼه بىػعإـ کمبىػ  ىؼه به  تافه اعت

ؿوی ػمت باػ  ىکلبه هماو  ؿینیؼيؼ ؿا يمی هىرىػی ايباؿؿمیؼيؼ و  يمی ػاػه
تـیى ىکل به  به هى٨٥ ؿینی پين القاهات باآالت  هاىیى ػاػو تٖبی٨ اف و٩تی که .کـػ هی

ػؿ صىفۀ پين  ىاهؼه بىػینکه ػؿ صىفۀ پًبه  ای ايزام ؿمیؼ هماو ايکيا٣ ياگهايی
 aؿایؼیًگ پيمی ػؿ ومت پاؿچۀ ٕا٩ههقاؿ  71بیو اف  4734آ١اف ىؼ. ػؿ مال 

گنتـه  .ؿمیؼ ٕا٩ههقاؿ  181به بیو اف  4447ػؿ مال . ایى ؿ٩ن تىلیؼ ىؼىایـ  یىؿک
هقاؿ  111 بال٠ بـ 4431مال  اتهیقاو تىلیؼ که اػاهه یا٥ت ىتابیچًاو  پين با ًٍٞت

 7هیلیىو پىيؼ پين )که  414بیو اف  4414ػؿ مال  bبىػ. 4411بیيتـ اف مال  ٕا٩ه
 11هیلیىو پىيؼ پين )که  441بیو اف  4431ػؿ مال  هیلیىو پىيؼ آو واؿػاتی بىػ( و

ـکق اٍلی ایى ًٍٞت ومت ؿایؼیًِگ  هیلیىو پىيؼ آو واؿػاتی بىػ( ؿینیؼه ىؼ. ه
به پين تابیؼۀ که الیا٣ بلًؼ پين ايگلینی ؿا  امت cىایـ و به عَىً بـػ٥ىؿػ یىؿک

 و eو هالی٦اکل dهمچىو لیؼف ییتـ ػؿ ىهـها ؼ. الیا٣ پيمی کىتاهکً اٝال تبؼیل هی

                                                             
a  West Riding 

b  ـامت  )پ.(«. ٍاػؿات هیقاو»آهؼه امت « هیقاو تىلیؼات»به رای  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
c  Bradford 
d  Leeds 
e  Halifax 
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هًٖ٪ۀ  ها يىبت ؼ. پل اف ایىآی پيمی ػؿهیکاهىای  و ١یـه به ٍىؿت ٥aیلؼ هاػؿك
بیيتـیى  بلکه امت ًٍٞت پًبه ػاؿای يه ٥٪ٔکه  امت ىایـ اليک ػؿ رىاؿػیل  ؿاک

 .ؿمؼ هی ١ـب ايگلنتاو های ٥اعـ پاؿچه به کًؼ. پل اف آو يىبت هیتىلیؼ  ٥اليل ؿا

 صىفۀ پين ماکى ػؿ رمٞیت . ىماؿىىػ رمٞیت مقاواؿ تىره هی ؿىؼایًزامت که 
به ایى  4434اف  . اصتماالا رمٞیت ایى هًا٨ٕآهؼه امت ػؿ رؼول فیـؿایؼیًگ  ومت

 :امتػؿٍؼ ؿىؼ کـػه  11الی  11 بیو افمى 

 
 رمٞیت ماکى )هقاؿ ي٦ـ(

 4434مال  4414مال 
 77 18 بـػ٥ىؿػ

 441 13 هالی٦اکل
 31 41 ٥یلؼ هاػؿك
 413 13 لیؼف

 841 111 ؿایؼیًگ کل ومت

ىا١ل بـیتايیا  هیل 343هقاؿ و  4ػؿ  ؿینًؼهي٦ـ  311هقاؿ و  74 ت٪ـیباا  4431مال 
که به ٕىؿ هنت٪ین یا ١یـهنت٪ین  امترمٞیت کخیـی  ی افکىچک ایى ٥٪ٔ بغو .بىػيؼ

ـاؿ ػاتضت پىىو   .ايؼ يیاهؼهها ػؿ آو به صناب  ينادؼ و ؿيهايى٥اکتىؿ پين ٩

ـا هاهیت هىاػ عام ایى ص لیًى وکاؿ کنب ی ىؼ  ـ٥ه باٝج هیبٞؼها تـ٩ی و تکاهل یا٥ت ف
های آعـ واپنیى ػهۀ ٩ـو  ػؿ مال 1.گـػػ ١یـهمکىؿینًؼگی  های کاؿبـػ هاىیى

                                                             
a  Huddersfield 



481 
 

تیى کنی که ٝمالا اها يغن هایی ػؿ امکاتلًؼ ٍىؿت گـ٥ت تاله ػؿ ایى ؿامتا هزؼهن
ـاينىی بىػ که ػمتگاه ؿینًؼۀ کتاو ؿا به مال  aژؿاؿ به هى٥٪یت ؿمیؼ به رهايیاو  ٥4441
به هؼػ اٍالصاتی که ػؿ ايگلنتاو بـ ؿویياو  های ژؿاؿ هاىیى البتهکـػ.  رهايیاو هٞـ٥ی

عاک ػؿ و بل٦امت  bيؼیاىاو ػؿ لیؼف و ػ ٍىؿت گـ٥ت و به هؼػ کاؿبـػ ٝمىهی
 ايگلنتاو لیًى وکاؿ کنبآو پل بىػ که به اهمیتی ػمت یا٥تًؼ که مقاواؿ آو بىػيؼ. اف 

 4433ػؿ مال  .بىػ هقاؿ تى c 3واؿػات کتاو 4441به مـٝت گنتـه یا٥ت. ػؿ مال 
 . ٍاػؿاتؿمیؼتى  111و  هقاؿ 3به ک٤ً واؿػات  هقاؿ تى و 48 به ت٪ـیباا واؿػات کتاو 

اؿػ ػؿ مال هیلیىو ی 13به  4411هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  31به بـیتايیا اف  یایـلًؼ لیًى
و  یايگلین لیًىا٥قایو یا٥ت که بغو بقؿگی اف آو هزؼػاا ٍاػؿ ىؼ. ٍاػؿات  4411

ؿىؼ کـػ.  4433هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  14تا  4411هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  11اف  یامکاتلًؼ
هقاؿ کاؿگـ ػؿ  33بیو اف ٝؼػ بىػ که  317 ؿینی کتاو اتهؤمن تٞؼاػ 4431ػؿ مال 

هؤمنه ػؿ  11بیو اف  يیمی اف ایى هؤمنات ػؿ امکاتلًؼ رًىبی و امتغؼام ػاىتًؼ.
ـا٣لیؼف و ىایـ و  ؿایؼیًِگ یىؿک ومت ؿ بل٦امت ایـلًؼ و هؤمنه ػ 11 و يىاصی إ

يناری کتاو ػؿ امکاتلًؼ رًىبی و  بىػيؼ. ىایـ اليکو  dتهاب٪ی ػؿ ػاؿم
ـا٣  گیـػ. هی ػؿ ایـلًؼ ايزام الا ىاها اٍ واکًا٣ ايگلنتاو ؿواد ػاؿػ إ

                                                             
a  Girard 
b  Dundee 

c   ـامت  )پ.(«. يؼیابه ػ»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
d  Dorset 
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ام هىاػ ع ماب٪اا  ؿوی آوؿػيؼ. ابـیين هايى٥اکتىؿبه  ها ها پل اف ایى کاهیابی ايگلینی
 هايؼ با٩ی هی ی کهکاؿ تًها و ىؼ واؿػ هیؿینیؼه و آهاػه  به ٍىؿت رًىب اؿوپا و آمیا

 1) کی مًگیىٝىاؿُ گمـ 4411بىػ. تا مال  ابـیين ٙـی٤بلًؼ و های  تا٥تى ؿىته
ـایىیلیًگ  ای بافاؿه ٥٪ٔ و ىؼ هیٞت ًٍایى  تکاهلهايٜ هـ پىيؼ هىاػ عام(  ب

ـا ـای تصمایتی ايگلنتاو و هنتٞم ـکی  ایى مال ػؿ. گؾاىت هیبا٩ی  وؿا ب ٝىاؿُ گم
های  تٞؼاػ ػوک بٞؼ ا٥قایو پیؼا کـػ. مال ها هیلتٞؼاػ  بال٥اٍله و تپًی ت٪لیل یا٥ 4به 

ًٍٞت  ایًکه ؿ١ن ٝلی .هقاؿ ٝؼػ ؿمیؼ 441هیلیىو و  4هقاؿ ٝؼػ به  741اف  ػومـ
ـاو تزاؿی ػؿ  ابـیين اف بیيتـ  4417مال  ػؿ تىلیؼهیقاو  گیـ ىؼ هى٩تاا فهیى 4411بض

 اه تابی ابـیين هیأت هاىیًیت٦ى٧   های هکايیکی ايگلیل۫  و ههاؿت تزاؿب .٩بل بىػ
هایی  ػؿ بغو بـیتايیا 4431کـػ. ػؿ مال  تْمیى هی هايؼۀ ؿ٩با های ٝ٪ب بـ ػمتگاهؿا 

 113ػاؿای   dىایـ و هًچنتـ و ماهـمت cو کًگلتىو ٥bیلؼ و هکلل aىایـ همچىو چه
ـاوايی. ٝالبىػ کاؿکىهقاؿ  31تابی با  ابـیين هیل  ؿینیؼو که به هیل وه بـ ایى تٞؼاػ ٥

 هايى٥اکتىؿ eبه يام ابـیين پيمکی رًل عاٍی هي٢ىل بىػيؼ ابـیين ّایٞات
 ؼى هیؿینیؼه  گىيهیًکه ا الیا٥ی اف .٥ـوعت لیىوو  پاریسيناراو  به ؿا آو ىؼ هی که

                                                             
a  Cheshire 
b  Macclesfield 
c  Congleton 
d  Somersetshire 

e   ـامت ـايتق آهؼه. )پ.( ػؿ( Spun Silkایى اٍٖالس به ايگلینی ) 4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی  پ
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 چًؼ رای ػیگـو  هًچسترو  لًدوو  bفیلداسپیتالو  اسکاتلًدو مایـ ي٪آ  aػؿ پاینلی
 .چیؼيؼ هی هپاؿچ

هًضَـ  امت آهؼهبه آو يائل  4711 مال اف ايگلنتاو هايى٥اکتىؿآمایی که  پیيـ٥ت ١ىل
به تماهی  ؿط ػاػ اي٪الب ًٍٞتی . به هضِ آيکه تکايۀای يینت پاؿچهارًاك به تىلیؼ 

ـاٝات که  ی ٥ٞالیتها ىاعه يیاهؼه  ٥ى٧هىاؿػ  ىاو ػؿ ىـستنـی یا٥ت و ايبىهی اف اعت
ـا ی ـاگیـ ػ٩ی٪اا ػؿ هیايۀ یک رًبو  همگی امت اف اهمیت هْا٦ٝی بـعىؿػاؿ ىؼيؼ؛ ف ٥

ـوی هکايیکی ٝمالا به صؼوصَـ يی بی. همیى که اهمیت ىکل گـ٥ته بىػيؼ ًٍٞتی
اف ایى يیـو بهـه  همه رابا تمام تىاو کىىیؼيؼ  هايى٥اکتىؿػاؿاوهغتـٝاو و  احبات ؿمیؼ

ـيؼ و آو ؿا به ي٦ٜ عىیو ـای هاىیکاؿ بگیـ بب هىاػ و مىعت و  و ىيؼ. ا٥قایو ت٪اّا ب
ـاو ػؿ بـعی صـ٥ه هَالش . هىتىؿ ابـ گـػػها ػوبـ باٝج ىؼ ٥ٞالیت تىػۀ بقؿگی اف کاؿگ

. گـػػمًگ بـیتايیا آىکاؿ  ف١ال گنتـػۀاهمیت هٞاػو  باٝج ىؼ بغاؿ پیو اف هـ چیق
 ماؿهای کاوای ؿا به  های تافه که به تافگی آ١اف ىؼه بىػ ػلبنتگی هیأت هاىیًی ماعت

. ا٥قایو هَـ٣ مافی به ورىػ آوؿػ آهى به ًٝىاو هًابٜ تأهیى هىاػ عام ًٍٞت هاىیى
به بىػ. واؿػات ٥قایًؼۀ پين و کتاو و ابـیين ک پـوؿه گىم٦ًؼ ايگلینی هضـ  پين۫

 تـ يیا ػاهى فػ. اها ؿىؼ تىلیؼ آهى اف همه ٝٚینوي٪ل ػؿیایی بـیتا گنتـه صـ٥ۀ صمل
 امت٦اػه هىؿػ عیلی کن تاونهای ايگل تپه ها و کىه ػؿ آهى های يهيتبىػ. تا آو فهاو 

ـاؿ  ـا ًؼگـ٥ت هی٩ آو هن ػؿ صالی  ؛کـػيؼ ؽوب و ت٦َیه هی ف١ال چىب بایؼ آهى ؿا با فی

                                                             
a  Paisley 
b  Spitalfields 
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ـ٥ت کياوؿفی و ٩ٖٜ رًگل که ـاو پیىمته ف١ال ها با پیي  ػؿ مؼۀ هزؼهن .ىؼ هی aتـ گ
ـای يغنتیى باؿ ـای اف ک ب آهى  4741مال  پیو اف تااها  ؽوب آهى امت٦اػه ىؼک ب

ؿوىی  ػؿ ایى مال 3.صاٍل اف گؼاعت کک ٥٪ٔ ٩ابل تبؼیل به چؼو عيک بىػ
ـاهن هی پىػلیًگ .ابؼاٛ گـػیؼ b«پىػلیًگ»هىمىم به  رؼیؼ  کـبى کـػ که ایى اهکاو ؿا ٥

ـتیب باۀ هـصلۀ گؼافه ؿا اف آهى بقػایًؼهغلىٕ  عىؿ۫  چکو ٥ىالػَال امتض . بؼیى ت
ـابـ ب 11آهى  های ؽوب کىؿه ٝـٍۀ رؼیؼی به ؿوی تىلیؼ آهى ايگلیل گيىػه ىؼ و

ـاىتًؼتـ اف ماب٨  بقؿگ ـا٥ رـیاو هىای  و امت٦اػه اف ی بلًؼها کىؿه با باب ىؼو .٩ؼ ب
ـایًؼػاٟ ػؿ  چًاو  ٥ىالػ گـػیؼ. يتیزتاا تىلیؼتنهیل  بیو اف پیو ت٦َیۀ آهى  گؼافه۫ ٥

 .بنافيؼ آهى با چىبی و مًگی ؿا ماب٪اا  ی اف هًَىٝاتايبىه تىاينتًؼ که اؿفاو ىؼ

ىایـ  يغنتیى پل آهًی ؿا ػؿ یىؿک cتىهاك پیىبه يام  یهيهىؿ تاػهىکـ 4744مال 
ی که اهـوفه به ٕىؿ اػاهه یا٥ت های آهًی با رؼیت . اف آو به بٞؼ اصؼاث پل1ماعت

ىىيؼ. پل  ماعته هی ٥ىالػاف  وي٪ل ؿیلی ػؿ بغو صملبه ویژه  ها ت٪ـیباا تماهی پل
همچًیى امت٦اػه . امت ماعته ىؼهاف همیى هَالش  eتیمق ؿوػ لًؼو ؿوی dواؿک ماوث

کاؿبـػ ٝام  ماعتماو امکلت و هیأت هاىیًی چاؿچىب به ًٝىاو ٥ىالػیهای  اف متىو
ـاٟ با .یا٥ت ـای ای تافهبافاؿ  آهى۫ های گافی و ؿاه باب ىؼو چ ضَىالت آهًی ه ٥ـوه ب

                                                             
a   ـامت ـاو تـ يایاب» آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«. تـ و گ

b  Puddling 
c Thomas Paine 
d  Southwark bridge 
e  Thames  
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ػؿ . پیؼا کـػ ا٥قایو ؿوف ؿوفبه هنآهًی  هیظ و پیچ هاىیًی . تىلیؼؼايگلیل گيىػه ى
ـای ؿیغته bمىبه يام هايتن aاف اهالی ى٦یلؼیکی  4711مال  گـی ٥ىالػ ابؼاٛ  ؿوىی ب

هینـ تىلیؼ ارًاك کاهالا رؼیؼ و اؿفاو رىیی ػؿ کاؿ باٝج ىؼ  ىػ که ٝالوه بـ ٍـ٥هيم
او به وامٖۀ علىً هَالش ػؿ ػمتـك و ابقاؿهای وکاؿ آهى ايگلنت کنب اکًىو .گـػػ

 تىاينته امت به هًتها ػؿرۀ اه ت٪نین کاؿ ػ٩ی٨و  يىیى ىیًیهیأت هاوي٪ٌ و  ٝیب بی
 111هقاؿ ي٦ـ به  73رمٞیت بیـهًگام اف  4411تا مال  4414. اف مال یابؼاهمیت ػمت 

هقاؿ ي٦ـ ا٥قایو پیؼا کـػ. ػؿ مال  441هقاؿ ي٦ـ به  11هقاؿ ي٦ـ و رمٞیت ى٦یلؼ اف 
اؿ تى ؿمیؼ. ٍاػؿات آهى که هق 141مًگ به  ٥٪ٔ ػؿ ىهـ ى٦یلؼ هَـ٣ ف١ال 4431

 تى آهى 111هقاؿ و  1تى هًَىٝات آهًی و  311هقاؿ و  ٥1٪ٔ ىاهل  4411ػؿ مال 
عام  هقاؿ تى آهى 417تى هًَىٝات آهًی و  111هقاؿ و  41به  4431ػؿ مال  بىػ عام

 4431ػؿ مال  هقاؿ تى بىػ ٥47٪ٔ  4711ػؿ مال  و کل تىلیؼ آهى که ا٥قایو یا٥ت
 ػؿ ًٍٞتمًگ ايگلنتاو  هقاؿ تى ؿمیؼ. اکًىو هَـ٣ مااليۀ ف١ال 711ت٪ـیباا به 

اهمیت  تىاو تَىؿ کـػ که به ػىىاؿی هی 1.تى امت هیلیىو 3بیو اف ؽوب آهى 
 ػؿ صال صاّـ. مال اعیـ تا چه صؼ ا٥قایو یا٥ته امت 11مًگ ٕی  کاؿی ؽ١ال هٞؼو

ـاد ػؿ ػمتو و امکاتلًؼ ايگلنتا مًگ هٞاػو ؽ١التماهی  و هٞاػو  ايؼ امتغ
مااليه بیو اف  هقػبگیـ ػؿ امتغؼام ػاؿيؼ ي٦ـ هقاؿ 11الی  11 که cآهبـلًؼ و ػوؿام يىؿث

دورام»ػهًؼ. بـ اماك  ػؿیایی تضىیل هی به ياوگاو مًگ ؽ١الهیلیىو تى  1
                                                             
a  Sheffield  
b  Huntsman 
c  Northumberland & Durham 
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 به ىـس فیـ 48تا يیمۀ ٩ـو  44اف يیمۀ ٩ـو  ایى ػو بغو ػایـهٞاػو  هزمٛى 1«کرويیکل
 امت: بىػه

 هٞؼو 41 4713
 هٞؼو 11 4411
 هٞؼو 71 4431
 هٞؼو 431 4413

ـاد  ـتىاوبنیاؿ  هنهٞاػو  با٩یامتغ وصىه  صىل .ؿمؼ اف ؿوال ماب٨ به ايزام هی تـ پ
ـاد ٩لٜ و 4713مال  به کاؿ بنته  ای ورىه ٥قایًؼه رًب هل و مـب۫  ػؿ فهیًۀ امتغ

ػؿ تىلیؼ م٦الیًه  یک ىاعۀ رؼیؼ ًٍٞت هايى٥اکتىؿ ىیيهػوىاػوه گنتـه  .ىؼ
ؽو٧ و  اهمیت ىایايی یا٥ت. ایى هغتـٛ۫  aووػ های ژومیه ود مـ بـآوؿػ که با تاله

 آو ؿا بـ اماك بًیاػی ٝلمی امتىاؿ ماعت و باب کـػ و ػؿ م٦الگـی ای ؿا ملی٪ۀ تافه
هایل هـبٜ بًا يهاػ.  4ای به ومٞت  ؿا ػؿ ياصیه ٥bىؿػىایـ ىمالیامتا هايى٥اکتىؿ م٦ال

و  امت ىؼه وؿکو  گاه مکىيتاهـوفه هملى اف  بیو يبىػ هىاتی اؿُکه ماب٪اا آيزا 
 هقاؿ ي٦ـ ؿا تضت پىىو ػاؿػ. 11بیو اف 

ـکت هاؿپیچِی  باهمه چیق ؿا  ًٍٞتی ورًب  وفٛؿ کيت .ػّواؿ ايؼاعتگیـه به  رهاو ص
هالکیت فهیى به  تىّیش ػاػم که چگىيه پیيتـ .ها پیيـ٥ت کـػ مایـ ىاعه پای پابهيیق 
ـاؿ  هن٧ ػیگـ اف ٕـ کاؿی کيتاها  ؛ا٥تاػ هؼؿو کياوؿفاوت هالکاو و ػم تضت تأحیـ ٩

                                                             
a  Josiah Wedgwood 
b  North Staffordshire 
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ـا ـ٥ت. هالکاو بقؿگ۫ مـهایه ؿا ب ـ٥تًؼ و صَاؿهای گ ی بهبىػ کی٦یت عاک به کاؿ گ
ابقاؿهای بهتـی  ومایل و کيی و کىػػهی کـػيؼ و فه اها ؿ فهیى هَـ٣ ؿا بـچیؼيؼ و بی

ـا ػؿآوؿػ aتًاوبی کيت مینتنو  بـػيؼبه کاؿ   ىاو آهؼ: به کمکهن يؼ. تـ٩ی ٝلن ؿا به ار
ه کاؿ بنت و ايکيا٣ ٝلىم ٝلن ىیمی ؿا با هى٥٪یت ػؿ کياوؿفی ب bِمـ هاه٦ـی ػیىی

ؿىؼ  يـط باالی ٝالوه بهبقؿگ اؿفايی ػاىت.  اوايبىهی اف هقایا ؿا به کياوؿفهکايیکی۫ 
ـای هض  باٝج ىؼ رمٞیت  4711که اف  به ٕىؿی بؼَىالت کياوؿفی ا٥قایو یات٪اّا ب

يؼ. ؼى ػایـ های بایـ فهیى رـیب اف هـفه 111 هقاؿ و 411هیلیىو و  1بیو اف  4431تا 
 .تبؼیل ىؼ ػکًًؼهواؿ به کيىؿی ١لهٍاػؿکًًؼۀ  ايگلنتاو اف کيىؿ ها با ورىػ همۀ ایى

ػؿ  4418تا  4444. اف گـػیؼ یاؿتبإات هؤمنات هىرب ايکيا٣ ًٍٞتی ورًب
 11 کيیؼه ىؼ که ٕب٨ ه٪ـؿات ٩ايىيی هقاؿ هایل ؿاه ىىمه 4 رمٞاا  ايگلنتاو و ولق

 cآػام رؼیؼ هک مینتنهای ٩ؼیمی بـ اماك  ت٪ـیباا تماهی ؿاه .ًؼٝـُ ػاىت ٥ىت
هایل ؿاه  811تاکًىو ت٪ـیباا  4413الم٦ًٞۀ امکاتلًؼ اف  اػاؿۀ اهىؿ ٝام 7.ىؼيؼبافمافی 

ؿا ػؿ تیـؿك تمؼو  الٞبىؿ ٍٞب ا٨ٕهً رمٞیت وهقاؿ پل ماعته  4ىىمه و بیو اف 
ـاؿ ػاػه امت. اکخـ کاؿچی ١یـ٩ايىيی و ٩اچا٩چی که پیو اف ایى ى dهایلًؼ ماکًاو ٩

                                                             
a   ـامت ـايتق آهؼه. )پ.( ػؿ( Cropping by Rotationهای آلمايی اٍٖالس ايگلینِی ) ػؿ وی  پ

b   Sir Humphry Davy 
c  McAdam 
d  Highlands 
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به هًٚىؿ ص٦٘ فباو  کايؼ. اگـچه هؼاؿك گالی و کاؿگـ یؼی ىؼه aاکًىو کياوؿف بىػيؼ
ـابـ  bملتیک-های گالیک وؿمىم و گىیو ايؼ اها آػاب بىهی مافهاو یا٥ته ػؿ ب

یـلًؼ وّٜ به همیى هًىال بافيؼ. ػؿ ا ؿيگ هی به مـٝت تمؼو ايگلیل های پیيـوی
ا٥تاػه  ياهنکىوای  هپهً cکىؿک و لیمـیک و کـی های ٩َبهپیو اف ایى هابیى  امت.

٥٪ٔ به  ياپؾیـ ػمتـك عٖۀگؾىت. ایى  بىػ که هیچ ؿاه ٩ابل ٝبىؿ و هـوؿی اف آو يمی
 های ملتی به ًٝىاو ص٦اٗ اٍلی و باىؼ کاؿاو ايىاٛ رًایت پًاهگاهعىؿػ که  هی آوػؿػ 

 تمؼو۫  ػ وگؾؿ ػه اف ومٔ ایى هًٖ٪ۀ وصيی هی. اکًىو چًؼیى راکًؼ ٝمل رًىب ایـلًؼ
ـإىؿی بـیتايیا و بهبه ػمت آوؿػه  هن ؿا آيزارىاف وؿوػ به  ویژه ايگلنتاو  امت. کل اهپ

ـاينه ػاىت ؿاهمال ٩بل  11که  تـیى  ای اف ٝالی اکًىو با ىبکه هایی به بؼی آلماو و ٥
پىىیؼه ىؼه که همچىو هـ چیق ايگلینی ػیگـ۫  کاؿ هؤمنات عَىٍی امت  ها راػه

 ـیباا هیچ کاؿی يکـػه.ت٪ فهیًهو ػولت ػؿ ایى 

 ی ػؿؿاه آب يؼاىت. ػؿ ایى مال ورىػ ؿاهی ايگلنتاو هیچ آبػؿ  4711تا پیو اف 
ؿاه  يغنتیى آب 4718. ػؿ مال اصؼاث ىؼ dتا مًت هلى بـوکاف مايکی  ىایـ اليک

اهتؼاػ مًگ صىفۀ هًچنتـ تا هَب ؿوػ هـمی  اف هٞاػو ف١الکه  ٝمؼۀ ايگلنتاو

                                                             
a   ـامت  )پ.(«. کىه فبـػمت و مغت یکياوؿفاي»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی

b  Gaelic-Celtic 
c  Cork, Limerick & Kerry 
d  Sankey Brook & St. Helen 
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)و  گؾىت هی bاف ٕـی٨ یک پل آبی اف ؿوی ؿوػعايۀ ایـول aو ػؿ يقػیکی باؿتىو ػاىت
با  بـیًؼلی. ه ىؼماعت dریمق بـیًؼلی تىمٔ يام گـ٥ت( cواتـ ػوک بـیذبه همیى ػلیل 
ـای يغنتیى باؿ تىاينت ایى کاؿ بقؿگ تاؿیظ  .ها ؿا به همه يياو ػهؼ ؿاه ت آباهمی ب

 کيىؿ وکًاؿ ػؿ هـ گىىه . اهـوفهىىػ همیى را آ١اف هیهای بـیتايیا اف  ؿاه ماعت آب
. ٥٪ٔ ػؿ ايؼ ؿايی پیؼا کـػه ٩ابلیت کيتی ها ؿوػعايه اکخـ ايؼ و هایی اصؼاث ىؼه ؿاه آب

ؿاه  ؿايی ورىػ ػاؿػ. آب هایل ؿوػعايۀ ٩ابل کيتی 4411ؿاه و  هایل آب 1111ايگلنتاو 
ؿا هنت٪یماا اف ومٔ کيىؿ به ا٩یايىك إلل وٍل  ػؿیای ىمال ػؿ امکاتلًؼ۫  eکالؼويی

ها کاؿ  ایى پیيـ٥ت همۀؿاه ماعته ىؼه امت. ت٪ـیباا  چًؼیى آب هن. ػؿ ایـلًؼ کًؼ هی
ـکت  .آهى های ؿاه ها و ؿیل ، ػؿمت هخل راػههای عَىٍی امت اىغاً و ى

یل ٝمؼه ايؼ همیى اواعـ اصؼاث ىؼه آهى عٖىٓ ؿیل ؿاه ػؿ مال . يغنتى عٔ ؿ
ؿگ اف آو پل تماهی ىهـهای بق .به ا٥تتاس ؿمیؼ هًچنتـ هیاو لیىؿپىل و 4413

ـایتىو و ػوؿ و  وىآهپت ماوث به fلًؼو به یکؼیگـ هتَل ىؼيؼ. آهى ؿاهتىمٔ  و ب
و لیىؿپىل و لًکنتـ )اف ٕـی٨  گلىمتـ بیـهًگام به؛ gکىلچنتـ و اکنتـ و بیـهًگام

                                                             
a  Barton 
b  Irwell 
c  Duke of Bridgewater 
d  James Brindley 
e  Caledonian Canal 

f  ـامت ؼو به »آهؼه:  های آلمايی ػؿ وی یذ و کىلچنـتًل ـ )اف ٕـی٨ بـینتىل( و کمـب هًگام اکنت  )پ.(«. و بـی
g  Southampton & Brighton & Dover & Colchester & Exeter & Birmangham 
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لیؼف )اف ٕـی٨ هًچنتـ و  به و( وىاف ٕـی٨ هًچنتـ و بىلت و همچًیى a يیىتى و ویگاو
و يیىکامل )اف  bهال نتـ و ػؿبی و ى٦یلؼ(؛ لیؼف بهاف ٕـی٨ ل هلی٦اکل و همچًیى

ؿوفه اف  اف عٖىٓ ٥ـٝی که به فوػی م٦ـ یک (. ٝالوه بـ ایى بنیاؿیcٕـی٨ یىؿک
 .ايؼ ؿیقی ا ٕـسػؿ صال ماعت ی پؾیـ عىاهًؼ کـػ ه لًؼو ؿا اهکاوب dاػیًبىؿگ

ـگىيی باب ىؼو هىتىؿ بغاؿ همايٖىؿ که م٦ـهای  ىؼیل اؿتبإات فهیًی وما هىرب ػگ
یایی ؿا به يضى اي٪البی هتضىل  يغنتیى کيتی بغاؿ ػؿ ؿوػعايۀ  4417ػؿ مال . کـػػؿ

ـإىؿی بـیتايیا .به آب ايؼاعته ىؼآهـیکای ىمالی  eهىػمىو يغنتیى  ایى ات٦ا٧ ػؿ اهپ
٥ـويؼ کيتی بغاؿ  111ؿط ػاػ. اف آو پل بیو اف  fػؿ ؿوػعايۀ کالیؼ 4444مال  ػؿ باؿ

٥ـويؼ کيتی بغاؿ ػؿ بًاػؿ  111بیو اف  4431ػؿ ايگلنتاو ماعته ىؼه امت. ػؿ مال 
 کـػيؼ. وآهؼ هی بـیتايیا ؿ٥ت

هیچ مال اعیـ که ػؿ  11اف تاؿیظ ايکيا٣ ًٍٞتی بـیتايیا ٕی  امت ای عالٍه ٥٪ٔ ایى
مال پیو ايگلنتاو با  41یا  11تىاو يٚیـه ؿا یا٥ت.  يمی های بيـی ياهه و٩ایٜف یک ا

 آوکه ػؿ  هکاؿ کيت و با رمٞیت اه ی ماػه و ايؼکو با ًٍایٞ اه ی کىچکىهـهای

                                                             
a  Gloucester & Liverpool & Lancaster & Newton & Wigan 
b  Hull 
c  York 
d  Edinburgh 
e  Hudson 
f  Clyde 
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. آهؼ به ىماؿ هیکيىؿی همچىو مایـ کيىؿها  يؼبىػ پـىماؿبهيسبت و تٞؼاػ کن واصؼ
 هايى٥اکتىؿکاؿبا ىهـهای  مکًه ػاؿػ و هیلیىو ي٦ـ يین و 1 با پایتغتی که هاها اهـوف

اا ت٪ـیب هیأت هاىیًیتـیى  کًؼ و به هؼػ پیچیؼه با ًٍٞتی که ػيیا ؿا تأهیى هی و هپهًاوؿ
ـاکن و  ؿمايؼ و با رمٞیت ؿا به تىلیؼ هیهمه چیق  که  اه باهىه و فبـػمت هت

کاهالا هت٦اوت مـىته ٪ات هي٢ىل به کاؿيؼ و اف ٕب aىاو ػؿ ًٍٞت و تزاؿت ػومىم
بایؼ گ٦ت ايگلنتاو  ػؿ وا٩ٜ کًىيی ىبیه هیچ کيىؿ ػیگـی يینت.ايگلنتاِو  ايؼ ىؼه

ـاپاوؿمىم و يیافهای آػاب با هٞاٍـ۫ هلتی ؿا پـوؿايؼه امت که  هلتی ١یـ اف هت٦اوت۫ ی م
ـای ايگلنتاو وارؼ هماو اهمیتی امت . متفهاهلت آو ؿو که اي٪الب اي٪الب ًٍٞتی ب

ـای آلماو. ت٦اوت هیا ـاينه و اي٪الب ٥لن٦ی ب ـای ٥  4411و  4711و ايگلنتاو میامی ب
ـاينۀ  ـاينۀ اي٪الب  رژینکهىبه ايؼافۀ ت٦اوت هیاو ٥  تـیى بـرنته فیاػ امت. ژوئیهو ٥

ـگىيی ًٍٞتی۫   .ای ايگلیل امتپـولتاؿیبـآهؼ ایى ػگ

اها  .یابؼهىرىػیت  ؿیاپـولتا ىؼ باٝج هیأت هاىیًیىؼو باب  که هياهؼه کـػیؼ
ـای گنتـه ىتابًاک  . ػؿ يتیزههای بیيتـی بىػيؼ عؼهه ىاو يیافهًؼ هايى٥اکتىؿها ب

ىهـها  مىی کياوؿفی به صىفۀاف  کياو فصمتو اؿتو  ؿ٥تباال  ی ًٍٞتیػمتمقػها
به ایى ا٥قایو  ؛ ت٪ـیباا کلا٥قایو پیؼا کـػبه ٕـف ه٦ٓـ  ييیىىهـرمٞیت  کىچیؼ و

 يضى يیابتی ايکيا٣ به اف اوایل ٩ـو هزؼهن هنایـلًؼ رمٞیت . بىػ پـولتـها صناب
تـی اف  های بقؿگ ايگلنتاو هنتلقم آو بىػ که تىػه هـ پیيـ٥تی ػؿ هايى٥اکتىؿکاؿِی  یا٥ت.

پیيتـ به  که)ها  یرمٞیت ایـلًؼ ها به ممت ايگلنتاو کيیؼه ىىيؼ. اف ایى ؿو ایـلًؼی
                                                             

a   ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(« تزاؿت»کلمۀ  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
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ـاوايی  ۀ بـیتايیاها ػؿ رـیاو تٞـُ اولی ػلیل ٙلن و تٞؼی ايگلینی  ىؼههتضمل تل٦ات ٥
ـابـ ىؼ يؼ(بىػ  اف هیقاو تل٦ات ٩بلی پیو ا٥تاػ. رمٞیت ا٥قایوو هیقاو  به مـٝت چًؼب

ـتیب ـإىؿی بـیتايیا  ػؿ بىػ که به ایى ت ای به  و تزاؿی هايى٥اکتىؿکاؿ ىهـهای بقؿگاهپ
الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ  و بىػىاو رقو ٕب٪ۀ کاؿگـ  چهاؿم رمٞیت کن مه که ػمت آهؼيؼورىػ 

ـ٥اا اف هيتی هتىمٔ ػؿ آو تيکیل  وؿ ىماؿی پیيه عـػ و تٞؼاػ ايگيت ػاؿ ه٢افه ها ٍ
ؿا به  های ه٦ًـػابقاؿ ایى بىػ که ياىی اف ٝـود ؿوبه هايى٥اکتىؿِ  اهمیت و اٝتباؿ .ىؼ هی

 های تضتايی هتٞا٩باا الیه .ػؿآوؿػ ٥اکتىؿی ٍىؿت ؿا به aکاؿعايه و تبؼیل کـػ هاىیى
ـاو بقؿگ ماب٨ به یا٥تًؼ امتضالهکو  فصمتپـولتاؿیای  ٕب٪ۀ هتىمٔ به  و مىػاگ

 ؿ٥تتضلیل  به مـٝت الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ و ىؼيؼتبؼیل ی هؼؿو هايى٥اکتىؿػاؿها
عاؿد اف ٝـٍۀ  .گـػیؼ تزقیه ػاؿ ًَٝـ هتغاٍن کاؿگـ و مـهایه 1رمٞیت به  و

همیى ات٦ا٩ات به و٩ٛى  يیق ٥ـوىی یًٞی ػؿ صىفۀ ًٍایٜ ػمتی و عـػه کاؿیهايى٥اکتىؿ
ماب٨ ؿا  کاؿآهىفاوػاؿاو بقؿگ و رای  رای امتاػکاؿاو ماب٨ ؿا مـهایه: پیىمت
ـ٥تًؼ که هیچ ا کيايی فصمت ٕب٨  وؿفی ػمت هیؼی به اؿت٪ای ٕب٪ۀ عىػ يؼاىتًؼ؛گ

ـايه ت٪نین کاؿ واػاهه یا٥ت  کاؿی تىؿی٥اکاملىب   .بـ آو اٝمال گـػیؼ ای مغتگی
ؿايؼه ىؼيؼ.  هیاو پـولتـهابه  به ؿ٩ابت با هؤمنات بقؿگ يبىػيؼ که ٩اػؿ کاؿايی ٍاصب

ؼىؼو الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ باٝج ىؼ و ياپؼی اووؿف ػمت کهىهای  ايهؼام مافهاو
او  تـ. پیيگـػػػ به ػؿوو ٕب٪ۀ هتىمٔ هضـوم اف هـ گىيه اهکاِو باالکيیؼو عى کاؿگـ

ـای  گـ به ًٝىاو امتاػ ًٍٞتؿوفی  اهیؼ ػاىت که و ىایؼ  ؿاه بیايؼافػ بًگاهی عىػهب

                                                             
a  Workroom 
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 تىمٔگـ  امتاػاو ًٍٞت عىػ ىاگـػ امتغؼام کًؼ. اها اکًىو وؿػمت وصتی چًؼ ي٦ـ 
ـا هايى٥اکتىؿػاؿها ػؿ هن ىکنته هی ی ـای ص٦٘ و تؼاوم کاؿ  مـهایۀ بقؿگورىػ  ىىيؼ ف ب

به مىی بىؿژوا  یک هـصلۀ گؾاؿکاؿگـی کـػو پیو اف ایى ٥٪ٔ  .ّـوؿی امت هنت٪ل
ـای يغنتیى باؿ  ٕب٪ۀ کاؿگـ اکًىو ىؼو بىػ اها ىؼه و  به یکی اف ٕب٪ات تخبیتػؿ تاؿیظ ب

هیچ  ىىػ فاػه هی فصمتو  کاؿػؿ . اکًىو کنی که هايؼگاِؿ رمٞیت تبؼیل ىؼه امت
ـایى با٩ی بمايؼ. ؿيزبـکه کل ٝمـه  افی رق ایى يؼاؿػايؼ چين ـای  بًاب پـولتاؿیا ب

ـ٥ت ـاؿ گ  یک رًبو ايؼاعتى ؿاه هنئىلیت بایؼکه  ه امتيغنتیى باؿ ػؿ رایگاهی ٩
ـػ  فصمتىماؿ  های بی تىػهػؿ چًیى هنیـی امت که  هنت٪ل ؿا بـ ٝهؼه بگیـػ. کياو گ

ـایٖی که هن هی ـإىؿی بـیتايیا گىىه و کًاؿػؿ هـ  آیًؼ؛ آو هن ػؿ ى  و ايؼ ىؼه تلًباؿ اهپ
 ؼ.يف تىی چين رهاو هتمؼو هی بیو اف پیوىاو  وّٜ ارتماٝی

 چه بـ هنأله ایى امت: پل .امت وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ۫ وّٜ اکخـیت هٖل٨ عل٨ ايگلیل
 ؿا ىاو عىؿاکػؿآهؼىاو ٥٪ٔ عـد عىؿػوکل که  عىاهؼ آهؼ ها بیًىایی هیلیىو مـ
که  آياو يؼ؛عىیو ٝٚمت ايگلنتاو ؿا ؿ٩ن فػ و فصمات اتبا ابتکاؿ کهآياو  ؟ؼػه هی

گاه هی ـاهی ؿوفا٥قوو ىىيؼ و با بیو اف پیو اف ٩ؼؿت عىیو آ ـاؿ و اب ؿا  مهن عىػ اٍ
الیضۀ » پل اف اؿائۀمـ آياو عىاهؼ آهؼ؟ ایى هنأله  ٕلبًؼ؛ چه بـ هی اف هقایای ارتماٝی

ىؼه امت و تماهی هزاػالت پاؿلمايی )ػؿ لی تبؼیل ه تـیى هنألۀ به ههن 4«اٍالصات
ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل  البته . ىىيؼ هیعالٍه  آو به هـ مٖضی اف اهمیت و اٝتباؿ(

ـگق به ایى هنألۀ بقؿگ اؽٝاو يغىاهؼ کـػ و عىاه ؼ و هًا٥ٜ ؼ آو ؿا الپىىايی کًؼ کىىیه
 تمهیؼات ٕب٪ۀ هتىمٔ همۀ اهاهًقلۀ هنألۀ ص٪ی٪تاا هلی را بقيؼ؛  رقئی عىیو ؿا به



113 
 

بغو ػیگـی اف عاک ػىمى ؿا به  هـ ػوؿۀ هزلل۫ ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ و ي٪و بـ آب امت
ـابـ ایى پیيـوی ؿ٥ته ؿ٥ته هًا٥ٜ ٕب٪ۀ هتىمٔ و اٝتباؿ اهمیت .آوؿػ تَـ٣ ػؿ هی ها  ػؿ ب

ـکـػۀ پاؿلماو امت و ٝمالا ػؿ ؿ١ن  ٝلی بافػ. ؿيگ هی ایى وا٩ٞیت که ٕب٪ۀ هتىمٔ۫ م
به هیچ وره يتىاينت ػؿ  بىؿژوافی 4411مال  کًؼ ػؿ آعـیى ػوؿۀ تافی هی یکههزلل 

ـگؾاؿيؼ به هزاػالت  يغنت ؛پایاو ػهؼ پاؿلمايی هىؿػ هىّىٝاتی که بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ تأحی
ـا و الیضۀ اهؼاػ ػؿ  8و بًؼگاو. هَىبۀ اؿباباو بٞؼ اف آو و اکتىؿیمپل هَىبۀ ٥ ٥٪

ـال ـای ال٢ای  هایياو ٕـسبا ای ٕب٪ۀ هتىمٔ ه صالی که لیب غالقايىب و  تو
ـای ؿػ کـػو ٝقم رقمهای ٕب٪ۀ هتىمٔ با  ؿاػیکال  ي٪و هالیاتالیحۀ ىاو ب

کياو ػؿ هزلل  فصمتيمایًؼۀ  aتىهاك ػايکىهب ػؿ پاؿلماو ای٦ا کـػيؼ یايگیق ؿ٩ت
ـۀ ایى ػوؿه بىػ. صتی هزاػالت ؿارٜ به ایـلًؼ ػؿ اٍل  تـیى ٝىام ص٪ی٪تاا ىاعٌ چه

ـای ػؿباؿۀ و ػؿباؿۀ پـولتاؿیای ایـلًؼ  ػیگـ صاال .بىػ ها ؿمايی به آو کمک هًابٜ الفم ب
ـابـ  که امت و٩ت آو ـا ؛کىتاه بیایؼ کياو فصمتٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ ب ی به  ػاؿيؼ پـولتـها ف

 ٕب٪ۀ هتىمٔ صتی به فوػی b.کيًؼ عٔ و يياو هی و التماك۫  البه ٝزق و رای
 .ؿا هن اف ػمت عىاهؼ ػاػ کىتاه آهؼو ٥ـٍت

ـاؿ ػاؿػ ٥٪ـها ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل  با ورىػ همۀ ایى ـاو اٍ به  - ؿا ياػیؼه بگیـػ کاؿگ
 ای . ٕب٪هػآوؿ ػؿهی ا٥٪ـ بؼبغتی ؿا هنت٪یماا اف ها که کل حـوت ویژه ٩يـ هايى٥اکتىؿػاؿ

 يينتۀ چـک به آیؼ فعن اه هی يًگ پًؼاؿػ يمایًؼۀ هلت هی تىايمًؼتـیى که عىػ ؿا

                                                             
a  Thomas Duncombe 

b   ـامت  )پ.( «. کيًؼ کاؿيؼ و عٔ و يياو هی ٕلب»آهؼه امت:  4481و  4411های آلمايی  ػؿ وی
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صتی ػؿ علىت عىیو به ایى هىّٛى  پل .ٝیاو ىىػ پیو چين رهايیاوايگلنتاو 
ـا٣ يمی ـا هنئىلیت اعال٩ِی ایى اٝت ی ـاو به ٥٪ـ و هضًت ػچاؿيؼ؛ ف هضًت  کًؼ که کاؿگ
 متامت. اف ایى ؿو هايى٥اکتىؿػاؿ ٩يـ عاٍههالکیت  ٍاصبگـػو ٕب٪ۀ  هنت٪یماا به

ای فیـک )که ٩اؿۀ اؿوپا ه ايگلینی آیؼ هیاو هیو٩تی ٍضبت اف وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ به  که
آوؿيؼ؛ اف ایى  تبنن ػؿهی اػایىًامؼ( هىهًايه  یًٞی ٥٪ٔ ٕب٪ۀ هتىمٔ ؿا هی ٥٪ٔ آياو

ـاو هـبىٓ کل ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ هىؿػ ه که متؿو  عىػ ؿا هٖل٪اا به ىىػـ آيچه به کاؿگ
 ىىػ پـولتاؿیا هٖـس هی ارتماٝی بضج رایگاه و٩تی که مت؛ اف ایى ؿوفيؼ هی زاهلت

ػهًؼ؛ اف  به آب هی گل ػمته هؼام ػؿوو و بیـوو پاؿلماوػؿ  ٕب٪ۀ هتىمٔ ييايؼگاو ػمت
٥ياؿػ  ٕب٪ۀ هتىمٔ با ال٩یؼی پىچ و هقعـ٣ عىیو بـ فهیًی پای هی که متایى ؿو

ػچاؿ ٥ـوؿیقه و اّمضالل ىىػ، چًاو  ػاؿػ اصتمالو هـ آو  امت که اف ػؿوو پىمیؼه
 که متؿیاّیاتی و هکايیکی ٩ٖٞی امت؛ اف ایى ؿو ٩ْایایهمچىو  که یاّمضالل

به  ايؼ بامتايی بىػه اتاکتيا٥و  ها هایی که مالیاو مال هي٢ىل بـؿمی هماو ايگلینی
ـاو  ايگیقی ىگ٦تٕـف  اف ایى  و يؼاؿيؼ. هٞاٍـصتی یک رلؼ کتاب ػؿباؿۀ وّٜ کاؿگ

حـوتمًؼايی  ٝلیهؿومت ػلیل عين و ١ْب ٝمی٨ کل ٕب٪ۀ کاؿگـ اف گالمکى تا لًؼو 
  .کًًؼ اهاو عؼا ول هیؿصمايه به  بی کياو۫  آياو ؿا فصمت مینتماتیکپل اف ١اؿت  که

 بیًی پیو تىاوت٪ـیباا ػؿ هضؼوػۀ ) ػؿ هؼت فهايی يه چًؼاو ٕىاليیایى عين و ١ْب 
ـمبيـ يٛى ـاينه و  ؛ چًاو اي٪البی کهىک٦تاي٪البی ياهًتٚـه عىاهؼ  ػؿ ( الر اي٪الب ٥

 .ؼ ؿمیؼًای به يٚـ عىاه گايه همچىو بافی بچه ػؿ ه٪اینه با آو 4781کل ؿعؼاػهای 
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4  (hereditary lease :) ـاؿػاػ ـاو که « ص٨ ؿیيه»هيابه  ػؿ ايگلنتاو ٩ؼین ٥ئىػالیيىٝی ٩ ػؿ ای

 )م.( ػؿپيت اف ص٨ کيت ػؿ فهیى اؿبابی بـعىؿػاؿ ىىيؼ. ىؼ ؿٝایا پيت باٝج هی

« های مـآهؼ ًٍٞت ىاعه»٥َل تىّیضات آعـ و.ک:  ؿینی های ٥ًی کتاو هىؿػ ػىىاؿیػؿ   1
 )م.(. 17و  11ىماؿۀ  های یاػػاىت

ـای ؽوب آهى تىریه  امت٦اػه اف ؽ١الػؿ ابتؼای اي٪الب ًٍٞتی    3 ـا ٥ًیمًگ ب ی ػؿ کىؿۀ  يؼاىت. ف
مًگ  گىگـػ هىرىػ ػؿ ؽ١ال ؿیغتًؼ( اه هی کپه ؿوی هن ػؿوو آهى ؿا کپه مًتی )که مىعت و مًگ

ـکیب هی  4718آهؼ. ػؿ مال  ىؼ و ػؿ يتیزه چؼو صاٍله بنیاؿ ىکًًؼه اف کاؿ ػؿ هی با آهى ت
ایى ابؼاٛ باٝج  گىگـػ هى٨٥ به تىلیؼ چؼو عيک ىؼيؼ. بیکىئیکـهای يیىکاملی با امت٦اػه اف کک 

 بیا٥تؼ. ایى ٥ـ٩هىؼ ايضَاؿ چؼو به ػمت 
ـاؿ هی های هغَىً بىته٩ٖٞات کىچک مًگ آهى ؿا ػؿ ىلیؼ ٥ىالػ به هًٚىؿ ت 4711هۀ ػؿ ػ  ػاػيؼ  ٩

ـکیب ييىػ تا با ؽ١ال ـای ماعت تی٢ه و ایى ىیىه ب ػؿتىلیؼ  بافػه . اهامًگ ت نیاؿ کن بىػ و ٥٪ٔ ب
ـای ػهیؼو ػؿ کىؿه 4711. ػؿ ػهۀ ػاػ هی ک٦ا٣ چا٩ى ـاؿ  هىتىؿ بغاؿ ب های ؽوب آهى هىؿػ امت٦اػه ٩

ـاهن هی ایى ىیىه ػهای کىؿه بنیاؿ باال هیگـ٥ت؛ ػؿ  ىؼ که گىگـػ هىرىػ ػؿ آهى  ؿ٥ت و ایى اهکاو ٥
ایى صزن  ـیاو هىای وؿوػی ا٥قایو یا٥ت؛هؾاب ؿا با آهک بقػایًؼ. با اؿت٪ای هىتىؿ بغاؿ ىؼت ر

ـای اکنیؼامیىو کـبى کا٥ی بىػ.  هىا « يیکىؿۀ بافتاب»هایی ماعته ىؼيؼ که به  کىؿه 4741ػؿ ػهۀ ب
(reverbatory furnace )ـاؿ  زا. ػؿ ایًیا٥تًؼ ىهـت مًگ آهى ٥٪ٔ ػؿ هٞـُ هىای ػاٟ ٩

مًگ يؼاىت. ػؿ يتیزه هْٞل گىگـػی  های مًتی هیچ تمامی با ؽ١ال گـ٥ت و بـ عال٣ کىؿه هی
عىػ صل گـػیؼ. اف ٕـ٣ ػیگـ هىای ػاٟ کىؿه )که به ل٤ٖ هاىیى ػهًؼه صاوی اکنیژو  ىؼو عىػبه

ـ٥ت و تىلیؼ ايبىه ٥ىالػ  بىػ( هىرب اکنیؼامیىو کـبى هیباالیی  ىؼ. ایى ىیىه پىػلیًگ يام گ
 پؾیـ کـػ. )م.( عىؿ ؿا اهکاو چکو

ـاف ؿوػعايۀ  (Shropshire) ىایـ ػؿ ىـوپ 4778ػؿ وا٩ٜ يغنتیى پل آهًی ايگلنتاو به مال   1 بـ ٥
اصؼاث ىؼ. پلی که بـ اماك ٕـس تىهاك  (Coalbrookdale) ػیل بـوک ػؿ کىل (Severn) مىؿو

ـام پیى بًا گـػیؼ و ػؿ يقػیکی ـاؿ ػاىت یىؿک (Rotherham) ؿوت ـگق بـ ىایـ ٩ پا ييؼ. اها بنیاؿی  ه
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ـاف ؿوػعايۀ  اف ارقاء آو ـای ماعتى ػوهیى پل بقؿگ آهًی بـ ٥ هىؿػ  4781ػؿ مال  (Wear) ویـب

ـاؿ گـ٥ت  . )پ.(ًؼامت٦اػه ٩

 4431، رلؼ یک، لًؼو،پیشرفتهلّتبا ًٝىاو  (J. R. Porter) کتاب ری. آؿ. پىؿتـایى اؿ٩ام اف   1
ـاد و به مال311)ً  یى کتاب که به إال٧ ىؼه امت. ػؿ رلؼ مىم ا 4431های هیايی ػهۀ  ( امتغ
ػؿ  آهى ايگلیل ػؿ ًٍایٜ ؽوب مًگ ف١ال مااليۀ هَـ٣ اٝالم کـػ پىؿتـ هًتيـ ىؼ 4413مال 

 . )پ.(بىػه امتهقاؿ تى  477هیلیىو و  1و هٞاػل  ها بیيتـ اف ایى 4411 ابتؼای

 ايضَاؿات، ه٪الۀ 4411ژوئى  14، کـويیکل ػوؿام: ايگلل به ایى هًبٜ اؿراٛ ػاػه امت  1
هًتيـ ( 4871تاکًىو ) 4411 مال که اف امت ای ياهه ه٦ته« Durham Chronicle» مًگ. ؽ١ال

 .(پکـػ. ) ؿا يمایًؼگی هی صقب ویگ 4411ای ػهۀ ه ػؿ مال . ایى ييـیهػىى هی

 فیـامکاتلًؼی مٖش راػه ؿا با هَالضی ماعتًؼ که « آػام راو هک»به ابتکاؿ  4441ػؿ مال    7
هایل  41هایل ػؿ ماٝت به  1ـی اف ىه های بیى کـػ. با ایى ابتکاؿ مـٝت کالنکه ایزاػ گل يمی باؿاو

 )م.( اه ؿا اف ػمت ػاػ. اهمیت (4431ػهۀ ها )لىکىهىتیى ىؼوباب البته ایى ابؼاٛ ػؿ پی  ؿمیؼ.

ـات اف پاؿلماو بـیتايیا گؾىت 4431ى که ژوئ هصىبۀاصالحات  4 های  ٝلیه ايضَاؿ میامی آؿینتىک
« ٕب٪ات هتىمٔ»يمایًؼگی پاؿلمايی ؿا به ي٦ٜ بىؿژوافی ًٍٞتی و  ًایهبو  ػاػ صکنهالی و اؿّی 

 ػاػيؼ تيکیل هی بىؿژوافی ٥٪یـ پـولتاؿیا و عـػه اٍالصات ؿا ىصاهیاو کمپی. بغو اٝٚن کـػاٍالس 
 )پ.( ف ایى ػو به ص٨ ؿأی ػمت يیا٥تًؼ.اها يهایتاا هیچ یک ا

 )پ.( 187-181و  144-178و  171-174 ٌٍ و.ک 4411پاؿلمايی هزاػالت  ؿارٜ به  8
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 پرولتاریای صنعتی

ای  هًغبك بش تاسیخچه پشولتاسیا هختلفهای  دسباسۀ دعته جاسیيظن و تشتیب پژوهؼ 
با  . يخغتیى پشولتشهااسائه ؽذ عبمۀ کاسگشکه دسففحات لبل دسباسۀ پیذایؼ  خىاهذ بىد
 اول بایذ دس دسجۀدس  هن ؛ يتیجتًا هاذ بىديذ و تىعظ آو به وجىد آهذيذدس پیىي هايىفاکتىس

 خام الیاف سیغًذگی کًین که بهی هؼغىف کاسکًاو هايىفاکتىسهای سا به هاو تىجه
 تحىیل به تىلیذ هىاد خام و عىخت بشای هغألۀ  فًؼتی۫ ايمالب دس پیبالتبغ  .ايذ هؾغىل

 .آهذبه وجىد  آهىو  عًگ رغال هؼادو دس و پشولتاسیای يىیى هايىفاکتىسها اهمیت یافت
اثش گزاؽت و دس هشحلۀ چهاسم وضغ ایشلًذ  یکؾاوسص بش دس هشحلۀ عىم هايىفاکتىسکاسی

ؽاو به هش یک اص  عبك تؼلك بش پشولتاسیا های هختلف فشاکغیىو .دادلشاس  تأثیشسا تحت 
گاهیکه  دس اداهه هؼلىم خىاهذ ؽذ ؽىيذ. بًذی هی ایى هشاحل۫  دعته  کاسگشاو هختلف آ

 ایى هىضىع داسد که تا چه حذ با يغبت هغتمیمی با (ها احتمااًل به اعتثًای ایشلًذی)
 غ کاسگشاو۫ هًاف هغألۀدس  همچًیى هؼلىم خىاهذ ؽذ که .دس پیىيذ هغتًذ هايىفاکتىسکاسی

 به صساػی های ػملهو  کمی کمتش چیاو هؼذو ؛يذتش بیى  خذهۀ فاکتىسی اص همه سوؽى
. همیى يظن و تشتیب سا دس هیاو کاسگشاو فًؼتی خىاهین داسيذ دیذگاه سوؽًی يذست

اص  فشصيذاو اسؽذ ايمالب فًؼتی خذهۀ فاکتىسی به ػًىاوجغت و هؼلىم خىاهذ ؽذ که 
يغبت به هماو  دلیماً  ايذ و عایش کاسگشاو آغاص تا اهشوص هغتۀ عخت جًبؼ کاسگشی بىده

شفته لشاس گ aهیأت هاؽیًیپیؾشفت  هىسد هجىمؽاو  وسصی که دعت ايذ به جًبؼ پیىعته
                                                                                       

a  ايمالب »آهذه اعت « هیأت هاؽیًیپیؾشفت »به جای  5487و  5481های آلمايی  دس ویشاعت
 )پ.(«. فًؼتی
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ايکؾاف  وهمگاهی جًبؼ کاسگشی دسباسۀ  ايگلغتاو که الگىییبه ایى تشتیب اص  .اعت
 سا خىاهین آهىخت. هايىفاکتىسکاسیاهمیت تاسیخی  کًذ هیػشضه  فًؼتی

ی لؾش ضاهای هج بخؼ صیشا ايذ پشولتشهای فًؼتی دسگیش جًبؼ دس حال حاضش اکثش
وضغ کل پشولتاسیای فًؼتی . پظ دس ابتذا بایذ دس هىسد ی داسيذهؾتشکوضغ  کاس فًؼتی

ی پشولتشهای هجضا های بخؼهش یک اص  تحمیك و تفحـ کًین تا دس اداهه بتىايین
 .باصبؾًاعین هؾخقاً  ؽاوهای خاؿ خىد سا با ویژگی فًؼتی

دس دعت ػذۀ هؼذودی  هالکیت  ؽىد هايىفاکتىسکاسی باػث هی مکشدپیؼ اص ایى اظهاس 
بشای بش پا عاختى  ای بضسگ هايىفاکتىسکاسی هغتلضم وجىد عشهایه. گشددهتمشکض 

يیشوهای  و ذًًک خشاب هی ىسژواصی تجاسی سا خايهب که خشده اعت آعایی هؤعغات غىل
بیشوو سا اص باصاس  وسص کؾاو هغتمل و دعت صحمتذ و ًيمای هیعبیؼت سا آلت دعت خىد 

 همچًیى بخاس و يیشوی و خافهبشداسی اص يیشوی آب  بهشه و مغین کاست .ذيايذاص هی
به اص اواعظ لشو پیؼ  ای هغتًذ که هايىفاکتىسکاسی اهشم ػمذه 3 ها  هاؽیى اعتفاده اص

دس همیاط کىچک۫  هايىفاکتىسکاسی .اص جای خىد بجًبايذ بشده اعت تا جهاو سا کاس
عبمۀ  بشگضیذگاوو  هعبمۀ کاسگش سا آفشیذ و دس همیاط بضسگ۫ ه سا خلك کشد عبمۀ هتىعظ

 به صیش دس هىػذ همشس ؛ اها هغمئًًا آياو ساه اعتذعظ سا بش عشیش پادؽاهی يؾايهتى
 بىسژواهای خشده ايبىه که اعت فهن عادهذ. ضمًًا ایى والؼیتی ايکاسياپزیش و ؾیک خىاهذ
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 داساو ثشوتمًذ عشهایه به و ايذ ؽذه ياپذیذ هايىفاکتىسبه دعت  اکًىو «اصهًۀ خىػ لذین»
 aايذ. تجضیه ؽذه عىی دیگش دس کاسگشاو فمیش و دس یک عى

جمؼیت يیض ػالوه بش عشهایه  ؽىد. يمی ختن جا به همیى هايىفاکتىس تمشکضیابی گشایؼ
به  .آیذ هی ؽماسبه  اص عشهایه ای تکه هايىفاکتىس فشفاً دس کاسگش  ايغاو   گشدد. هیهتمشکض 

 بپشداصد که دس ایًجا همذاسی بهشه بایذ کاسگش اعتفاده اصبشای  همیى دلیل هايىفاکتىسداس
با  تا يیاص داسد کاسگشايبىهی به  bهايىفاکتىسییک هؤعغۀ  .ؽىد ياهیذه هیدعتمضد 

دس  صیًذ و هی ذیگشهم جىاسدس  ؽىيذ. آياوهؾغىل کاس دس یک عاختماو واحذ  ذیگشهم
شاد دیگشی اص لبیل اف .عاصيذ هی ای دهکذه حذوايذاصۀ هماو فاکتىسی بشای خىدؽاو

ها که بشای اسضای  تشاػ يجاسها و عًگ و يايىاها و ها خیاط و ها کفاػ و وسها پیؾه
 خافه دهکذه. عاکًاو ایى ؽىيذ هی عاکى اعشافهماو  ايذ سیضشو کاسگشاويیاصهای 

کاس به جایی  cولتی. یابًذ هیههاست  آوو دس  گیشيذ خى هی فاکتىسی کاس يغل جىاو با
و  کًًذ عمىط هیدعتمضدها  بشيیایذهمۀ آياو  اص ػهذۀ اعتخذام میليخغتیى بشعذ که 

. به ایى ؽىد هی آغاصدهکذه  عىی به يفظ تاصهو  هتهىس هايىفاکتىسداساو ههاجشت بالتبغ
تش  ؽىد. هش چه ؽهش بضسگ به ؽهشی بضسگ تبذیل هی کو ؽهش کتشتیب دهکذه به ؽهش

                                                                                       
a   جؼ ایى هىضىعدس عً «فراوسىی-وامۀ آلماوی»دس  «کلی وقد اقتصاد سیاسی طرح»کتابن با ػًىاو 

 فًؼت سلابت آصاد فمظ دس بایذ گفت که اها .بىد« سلابت آصاد» همالۀ هزکىس هغألۀ آغاصگاهاعت. 
های آهشیکایی و  دس ویشاعت. )ايگلظ( هتکی اعتکه فًؼت بش آو  افلی اعت و گشدد ػملی هی
 هذه اعت. )پ.(جملۀ يخغت پايىیظ آ فمظ 5487و  5442ايگلیغی 

b  پ.(«. بضسگ هايىفاکتىسکاسیک هؤعغۀ »آهذه اعت  5487و  5481های آلمايی  دس ویشاعت( 
c  پ.(«. ولتی عبیؼتاً »آهذه اعت  5487و  5481های آلمايی  دس ویشاعت( 
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 های گضیًه دائماً  داسد و ساه آهى و آب ساه و جاده  ؽهش بضسگ۫ باؽذ هضایای آو بیؾتش اعت. 
عاصها و  سلابت هیاو عاختماو. دس آيجا کًذ ػشضه هیکاسگشاو هاهش  بهسا  ای تاصه

يىاحی  اص تش اسصاو جذیذ بًگاه تأعیظچًاو باالعت که  عاصهای دوس و اعشاف۫ هاؽیى
بش عتىو و داس ػالوه  عشهایه ؽىد؛ صیشا دس يىاحی دوسافتاده تایی دوسافتاده تمام هیسوع

. ؽهش ها سا همشاه خىدػ ببشد گشداو هاؽیى هیأت هاؽیًی وبایذ عاص  الىاس و عاختماو
 یاسهاو با باص ايذ جمغ ؽذهخشیذاسها دس آو  ايبىهی اص که داسد aباصاسی بضسگ۫
ذ. به ياستباط داس هغتمیماً  تىلیذؽذهاجًاط  و باصاسهای هتماضیهىاد خام  کًًذۀ ػشضه

ايگیض سؽذ  با عشػتی ؽگفت هايىفاکتىسکاس بضسگ ؽهشهای اعت که همیى دلیل
تش  مىاًل پاییىدهات اص ایى هضیت بشخىسداسيذ که هضدها دس آيجا هؼ اص عىی دیگش کًًذ. هی

اگش اهشوص  به عىسی که ؛يذا دس سلابت با هن به همیى دلیل دهات و ؽهش دائماً  .اعت
 گزاسی که عشهایه کًذ هیيضول  به حذیهضدهای دهات فشدا  باؽذ بیؾتش ؽهش هضیت

 تمام با یابیتمشکض به هايىفاکتىس دس هش فىست گشایؼ .گشددجذیذ دس آيجا عىدآوستش 
دس دهات حاهل يغفۀ یک ؽهش  اصع تاصه ىسیفاکتهش  .دهذ لذست به کاسػ اداهه هی

واس  دیىايه گغتشػ که وجىد داؽتاهکاو  ایى اعت. اگش هايىفاکتىسکاس جذیذ
هش یک اص يىاحی  دیگش با همیى يشخ اداهه پیذا کًذیک لشو  هايىفاکتىسها تا

ؽذ و هًچغتش و لیىسپىل دس  ايگلغتاو به یک ؽهش بضسگ تبذیل هی هايىفاکتىسکاس
جمؼیت دلیمًا به  یابیدس باصسگايی يیض تمشکض .چغبیذيذ و يیىتى به هن هی bواسیًگتى

                                                                                       
a  کاالبىسط »آهذه اعت  5487و  5481های آلمايی  دس ویشاعت» (Stock exchange)).پ( . 

b  Warrington 
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 و aو بشیغتىل بًذس ههن اص لبیل هال چًذ ت کهسوعیى ا اص .ؽىد هی یهمیى ؽیىه ػمل
یایی بشیتايیات و لًذو پىلسلیى  ايذ. سا به ايحقاس دسآوسده مشیبًا کل تجاست دس

ایى  تفىقتاصه  ذیاب های بضسگ کاهاًل ايکؾاف هیدس ؽهش هايىفاکتىسکاسیولتی تجاست و 
 سعذ هیبه يمغۀ اوج  تمشکض هالکیت که هش جا د.گشد ش پشولتاسیا به سوؽًی هؾهىد هیب 7

کاس به جایی  ؽىيذ. هیکاهال هحى « یناصهًۀ خىػ لذ»اخاللیات و آداب و سعىم 
صیشا  يذاسد هؼًاییکظ هیچ  بشای b«کهى ايگلغتاو   خشم۫» افغالحکه  کؾیذه اعت

آؽًا  اوگلستان کهه های آبا و اجذادی دسباسۀ یادگاسها و حکایت دیگش هیچ کظ با
 گزسد که هی هش سوص و ذيعبمۀ ثشوتمًذ و فمیش وجىد داس 7فمظ  ػمالً  دس ایًجا .يیغت

 . به ایى تشتیبسود هی سو به يابىدی  هغلك بیؼ اص پیؼلؾش پاییًی عبمۀ هتىعظ 
 عبمه تبذیل ؽذه اعت و تشیى هتضلضل به اص همه بىد اهشوصه تش عابمًا باثبات ای که عبمه
خىػ دس آو جا عىصيذ هی که دس حغشت ثشوتمًذ ؽذوهای ایام کهى  هتفال اص هؾتی فمظ
ثشوتی به هن  ؽاو بتىايذ که ؽایذ یکی ايذ باصهایی عفته 5صىعتی هایمکاوبر . ایىايذ کشده
سا با  ؽاو صيذگی يفش 88ی اص ایى ذ و يیمافتً يفشؽاو به افالط هی 88 ولی بضيذ

 .گزسايًذ هی هکشسابذی و های  ؽکغت

 دس ایى هىسد تحمیك بایذ دس حال حاضش .عتایساپشولتدس ایى ؽهشها اکثشیت هغلك با 
بش اتی چه تأثیش بضسگ هایؽهشو  گزسايًذ ؽاو سا چگىيه هی صيذگی پشولتشها کًین که

 .گزاسيذ هی ایؾاو
                                                                                       
a  Hull & Bristol 

b  یى افغالحهای آلمايی ا دس ویشاعت ( به ؽکل ايگلیغیMary Old England).( آهذه اعت. )پ 
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که  . اوچاسلض دیکًض اعت «دیىیذ کاپشفیلذ»های سهاو  ( یکی اص ؽخقیتMicawber)هکاوبش   5

همۀ  آعای خىدی و هؼجضه خىدبهبه بشعشف ؽذو  ای ابلهايه خیالی تحت تؼمیب بىد با خىػهمشوك و 
 )م.( دسدعشهای بذتشی ؽىد. گشفتاسؽذ  خیالی باػث هی اص لضا همیى خىػ باوس داؽت. یؼها بذبختی
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 گشهرهای بزر

ـگق  آيکه بی ٩ؼم فػ ىهـػؿ  ها تىاو ماٝت هی .امت یٝزیبچیق  لًذو  وبه ايتهایه
ـيغی  و يقػیک ىؼ ايؼ.  ییال٩ات ػلباف ػؿ ػمتـك يياو ػهؼؿمیؼ که به کىچکتـیى م

ـکق  ايباىته  رمٞیت بـهن يیـویباٝج ىؼه  ػؿ یک ي٪ٖه و يین هیلیىو ي٦ـ 3 ايبىهتم
ـابـ   یباؿايؼافهای و یابؼٝـود بافؿگايی رهاو  پایتغت تا صؼ لًذو و گـػػٍؼها ب

پىىیؼه  ػائما   تیمشمٖش ؿوػعايۀ  که لًذو هقاؿاو  ؼيىى ماعته ػؿ مىاصل ىهـ آما ١ىل
ـۀ ؿوػعايۀ  هى چیقی باابهت .آیًؼ گـػ ػؿ آيزا هامت اف آو هًگام وؿوػ  به تیمشتـ اف هًٚ

یا به  ی ها ػؿ هـ ػو مى مکلهها و ا ام. ايبىه ماعتماو يؼیؼهلًذو  پل ػهايۀکيتی اف ػؿ
 کًاؿه 3ػؿ هـ  ىماؿ های بی کيتیؼ. يعىؿ به چين هی aویچ ول باالػمت ػؿ ویژه به تیمش

ـايزام ٥٪ٔ گؾؿگاهی ىى تـ هی ىاو هؼام به هن يقػیک ٦ٍى٣ ايؼ و پهلى گـ٥ته ػ تا م
به چاالکی اف  پيت مـ هن و  بغاؿ ٍؼها کيتی که بمايؼتًگ ػؿ هیايۀ ؿوػعايه با٩ی 

ـا ها چًاو ٝٚین و همۀ ایى .يؼوآهؼ ؿ٥ت ػؿ آو ٕـی٨ وپایو ؿا  که ايناو ػمت متگی
 bبافػ. هی عىػ ؿا اه ػؿ هٞزقۀ ٝٚمت ايگلنتاو بـ عاک يهاػوپا کًؼ و پیو اف  گن هی

                                                             
a  Woolwich 

b   اهـوفه ؿوػعايۀ تیمق رق بىػهای باػبايی  کيتی ی امت که ١لبه باػوؿاي ػؿ هىؿػایى گ٦ته .
ـامت آهـیکایی  ای ػلتًگ و بؼهًٚـ اف کيتی هزمىٝه (. 1332های بغاؿ يینت )ايگلل، پايىیل وی

يىىته ىؼ. اگـچه هًىف هن ایى  هًٚـ های باػبايی عىه مال پیو یًٞی ػؿ ؿوفگاؿ کيتی 05ایى ٩ٖٞه 
های  عىػ ؿوػعايه هملى اف کيتی .تىاو ػؿ باؿايؼاف پیؼا کـػ ها ؿا ٥٪ٔ هی هؼ ػاؿيؼ اها آووآ ها ؿ٥ت کيتی

ـامت آلمايی  گیى امت. )ايگلل، پايىیل وی  (.1343بغاؿ فىت و ػوػآ
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عىػ ؿا يياو  کمی بٞؼها به ٩یمت ٩ـبايی کـػو چیقهایی بىػه امت که  همۀ ایى
های پایتغت و ػؿػمـ ؿاه  ػو ؿوف پـمه فػو ػؿ عیاباو پل اف یکی هـ کنی .ػهًؼ هی

پل اف  همچًیى و ومایل ي٪لیه پایاو و ٤ٍ بی ها ؿ٥تى ػؿ هیاو اهىاد پـعـوه ايناو
ـتـیى ايؼ هزبىؿ ىؼه ها لًذيییابؼ  تافه ػؿهی  ىهـ۫ ييیى کالو هضالت فا١ه اف بافػیؼ  ب

راهۀ ٝمل  به همۀ هٞزقات تمؼو بتىايًؼ تا کًًؼؿا ٩ـبايی  بيـ يٛىعَىٍیات 
 ؿ٥ته وبه عىاب  تىايمًؼیٍؼها  ایياوػؿ  کًًؼ. ػؿ ىهـىاو تلًباؿ ها ؿا بپىىايًؼ و آو

ـکىب ىؼه امت تا ىایؼ  هايؼه و وبإل ٝإل  ياوهای تىايمًؼی تٞؼاػ هٞؼوػی افم
ـيگوامٖۀ  به  افػصام و .تکخیـ ىىػو  ؼکيا٣ یاباي تـ کاهل یبه يضىبا مایـیى  ىؼو هم

ـکًًؼه ها ىلى١ی عیاباو اف  ٍؼها هقاؿ ي٦ـ .کًؼ هیبـآى٦ته  ؿا ايناو عىیامت و  هًقر
 يٛى اف ىاو ایى امت که همه هگـ ١یـ اف ولی لىلًؼ. ػؿ هن هیهـ ٩يـی اف هـ ٕب٪ه و 

 به همگی ١یـ اف ایى امت که هگـ ؟ػاؿيؼ یهيابه های تىاياییعَىٍیات و  و يؼبيـ
 ای هه ىیىىاػکاهی ؿا ب همگی هگـ ١یـ ایى امت که ؟ايؼ بنته ػلیکناو به ىاػکاهی 

ـا ايبىهی اف آياو ٕىؿی اف کًاؿ هن رىیًؼ؟  هیهمايًؼ  ییکناو و با ومایل پل چ
ـاکیوره گىیی هیچ که  گؾؿيؼ هی کاؿی هیچ کل با هیچ کل  ىاو يینت؟ هیاو اىت

ؿو  که هـ کل ػؿ پیاػه راؿی امتىاو  ػؿ هیاو عمىه ه٪ؼؿ و تىا٨٥ و تًها ایى يؼاؿػ
به ٥کـ هیچ  .ىىػآیؼ ػچاؿ و٦٩ه  اف ؿوبـو هی میل رمٞیتی که هباػا تا aؿاه عىػ ؿا بـوػ

ـاو ؿاکًؼ  کل عٖىؿ يمی  تٞؼاػ هـ چه .به را بیاوؿػ ولى با يگاهی گؾؿا صـهت ػیگ
ـاػ بیيتـی ػؿ ٥ْای ايقوای ىاو و  ؿصمايه بیت٦اوتی  بی لىلًؼػؿ هن بتًگ و هضؼوػ  یا٥

                                                             
a  ـامت ـکت کًؼاف ػمت ؿامت عىػ 6آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(5. ص
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تـی عىػ ؿا  تـ و هىهًايه به يضى فيًؼه ػؿ صَاؿ هًا٥ٜ ىغَی ىاو تک ػاليۀ تک مًگ
ـاػ و تٞ٪یب  ىؼو ایقوله اٍل بًیاػیى راهٞۀ کًىيی۫ که ینػاي هی همه کيؼ. به ؿط هی ا٥

ـايۀ هًا٥ٜ  کىته بقؿگ امت ٥٪ٔ ػؿ افػصام و ىلى١ی ىهـهای  ولی .امتىغَی ٥ک
تـیى ىکل همکى ٝیاو  و عىػپنًؼايه تـیى و٩یضايه تـیى و پـػه بی به ایى وا٩ٞیت که
تزقیه  aاٍىل و هباػی هزقا با ییهىياػها به يٛى بيـ امت که افػصامػؿ همیى  .ىىػ هی
 .گـػػ هیصؼ يهایی اتمیقه تا مـ رهاو و ىىػ هی

 با٩یرًگ هـ ايناو ٝلیه ىؼه امت:  و رًگ ارتماٝی اٝالو رًگ ٝلًا   ػؿ ایًزا
هًؼ  به چين ابژۀ ٥ایؼه ٍـ٥ا   ؼیگـبه یک bاػتیزيزکتاب اعیـ  هخل هـػمها.  ايناو

ـيؼ هی تـ ؿا فیـ پا لگؼکىب  تـ۫ ّٞی٤ ٩ىی ا  يهایت تاکًؼ  هـ کل ػیگـی ؿا امتخماؿ هی .يگ
٩ىت چیقی بیو اف امت و ػاؿ ٩ؼؿتمًؼ  هٞؼوػی مـهایههمه چیق ػؿ چًگ  .يمایؼ

ـا  گیـ الیمىت  .آیؼ يمیايبىه ّٞی٦او و ٥٪

ىهـهای  مایـو  لیذس و بیزهًگام و هًچظتز هىؿػػؿ  ٍاػ٧ امت لًذوآيچه ػؿ هىؿػ 
عىػپـمتی فهغت ػؿ یک مى و ػؿ  و ت٦اوتی بـبـواؿ را بی کًؼ. همه بقؿگ ٍؼ٧ هی

تضت  هقػبگیـعايۀ هـ  7را رًگ ارتماٝی همه 7ياپؾیـ و٤ٍ مىی ػیگـ يکبت
و  و٩یضايه ٩ؼؿی به ها ایى ۀهم .پل تضت صمایت ٩ايىو اف پیو و ١اؿت هضاٍـه و

تـیى ىکل همکى يمایاو  پـػه به بی کًىيی و٩تی تبٞات وّٞیت ارتماٝی کهٝیاو امت 

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. و هؼ٥ی هزقا6های آلمايی آهؼه امت  ػؿ وی

b  Max Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum. (.پ) 
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ـابـايناو ػؿ  ػىى هی تىايؼ ايگيت به ػهاو بمايؼ که چگىيه  و ٥٪ٔ هی آوؿػ کن هی هب
 .عىؿػه هًىف مـ پا هايؼه امت تـک کهًۀ پىمیؼۀ ایى بًای

یًٞی کًتـل هنت٪ین  مـهایهؿوػ  به کاؿ هیایى رًگ ارتماٝی  ػؿ تـیى مالصی که ٝمؼه
 امت. پل بؼیهی امت که ػؿ ایى وّٞیت هنت٪ین ومایل تىلیؼ و ومایل هٞاهیا ١یـ

ـا هیبـ گـػۀ  ها تمام ّـؿ و فیاو . ػهؼ اهمیت يمی ها پيیقی هیچ کل به آو .ا٥تؼ ٥٪
ـتاب ىؼه ػاؿيؼ ػؿ گـػابی که به ػؿوو ػؿ بؼو تا و٩تی که راو هزبىؿيؼ آياو ايؼ  اه پ

 یک اگـیًٞی  ،کاؿی بیایؼىايل باىؼ که  ٩ؼؿ عىه . اگـ یک ٥٪یـ آوػمت و پا بقيًؼ
با امت٦اػه اف کاؿ او پـ کًؼ، يهایتا   ریب عىػه ؿا تَمین بگیـػ و ٥ـهایؼهـصمت  بىؿژوا

ـای ػؿ  آیؼ هی گیـ ٥٪یـػمتمقػی  ٥٪ٔ  .کًؼ اف بؼو ک٦ایت هی يیاهؼو راوکه به فوؿ ب
ـایی که ی ؿوی ػفػ اگـ اف پلیل تـمی يؼاىته باىًؼ به ؼًؼ کاؿی بیابًتىاي میي ٥٪

ـيه آوؿيؼ هی ـا٩ب  ػؿ ایى ٍىؿت7 ؼ٥ًتبیااف فوؿ گـمًگی به صال هـگ  بایؼ وگ پلیل ه
ػؿ ايگلنتاو  ام ٕی ا٩اهت a.باىؼ ّـؿ بیمـوٍؼا و  بیاو ى هـگکه  بىػعىاهؼ 

ـایٖی به ىؼت هً٪لب ػؿي٦ـ  25 الی 35کن  ػمت يؼ و گـمًگی راو ػاػ اف فوؿکًًؼه  ى
ـأت هیأت ه٦ًَه هیچ . ىـس ػهؼ ٍا٣ و ماػه ص٪ی٪ت هاو٩ٜ ؿا آو ؿا يؼاىت که ای ر
باىؼ ٝاؿی اف ابهام  ٍـیش و چًاو که بایؼ ىهاػت گىاهاو آهؼ يؼؿت پیو هی به البته

ـای گـیغتى اف  ی هًتغبۀبىؿژواهاولی صتی ػؿ ایى ٍىؿت  ـاؿی ب هیأت ه٦ًَه ؿاه ٥
فی بىؿژوا اگـ ص٪ی٪ت بـ فباو آیؼ .کـػيؼ پیؼا هی 5هـگ ػؿ احـ گـمًگی6ؿأی هىلًاِک 

                                                             
a  ـامت مـوٍؼا  بی اوى هـگ6به رای ٝباؿت ٥ى٧ آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(5.  ييىػ هابىؿژوا تلغی هىرب او٩ات باىؼ و
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هیچ  همیى امت که بىؿژواها ٍاػؿ کًؼ.هضکىهیت عىػ ؿا  ياچاؿ عىاهؼ ىؼ صکن
 ٥٪ٔ ایى يینت. یابًؼ. يمیؿا ػؿ عىػ  ایى ٩بیل هىاؿػ ص٪ی٪ت بافگ٦تى و٩ت ىهاهت

ـيؼ  هیگـمًگی  ػؿ احـ به ٕىؿ ١یـهنت٪ین تٞؼاػ کنايی که  تـ اف کنايیبیيبنیاؿ هی
هىرب  هؼت هىاػ ه٢ؾی بلًؼکمبىػ  و٩تی ىىيؼ. هیـی هی ػچاؿ گـمًه ا  هنت٪یم که امت

ـاُبه  و ىىػ ٤ّٞ و ياتىايی تأحیـ  ٝاػی صالتهایی که ػؿ  ياعىىی aايزاهؼبی  وعین اه
. کًًؼ ـ٥تپیي ههلکهای صاػ و  تا صؼ بیماؿی تىايًؼ هی يؼگؾاؿ تأحیـ چًؼايی به را يمی

ؿا به  هياهًؼ و کل راهٞ هی5 تاؿ ارتماٝیکي6ها ؿا  ايگلینی ایى هـگ کياو فصمت
 کًًؼ. آیا آياو ػؿ اىتباهًؼ؟ رًایت هتهن هی ػائمیاؿتکاب 

ـاػ  تٞؼاػی اف ه ٥٪ٔػؿمت امت ک چه  اها هـػم7 يه ٝمىمايؼ  هـػهگـمًگی  فوؿاف ا٥
ؼ؟ چه یؿمغىاهؼ ي هعىػ به يىبت که ٥ـػا ػهؼ هی إمیًاوکو  یک فصمت چیقی به

 یا ؿئیل ٥ـػا ػهؼ که اگـ چه کنی ّمايت هیکًؼ؟  کنی امتغؼام او ؿا تْمیى هی
ـکًاؿ کً (ػلیلصتی بؼوو  یا)یلی کاؿ٥ـهایو او ؿا به هـ ػل ـاه به تىايؼ هی ؼاف کاؿ ب  هم

؟ گـػػاو 5 ؿماو ؿوفی6و  ىىػ ػوام بیاوؿػ تا کنی ػیگـ پیؼا ٩ؼؿ آو ها بنتگاومایـ 
ـای به ػمت آوؿػو کاؿ ۀػهؼ که اؿاػ چه کنی تٞهؼ هی کا٥ی امت؟ چه  کاؿ کـػو ب

 رىیی و مایـ ٥ْایلی که ٍـ٥ه کىىی و و مغت پيتکاؿ ػهؼ که کنی ٩ىل هی
 کياو ؿا به عىىبغتی ؿهًمىو فصمتوا٩ٞا   فيؼ ىاو ؿا به میًه هی مًگبىؿژوافی 

 به هیچ وره چیقکی ػاؿػػايؼ اگـ اهـوف  هی کو فصمتهیچ کل.  ؟عىاهؼ ماعت
هـ  با ػايؼ هی او. ه ٥ـػا هن چیقکی ػاىته باىؼعىػه يینت ک اؿاػۀ هًىٓ به

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. ايؼافػبیو ٩ـبايی ؿا به ػام 6ایًزا آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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همکى  تزاؿت وّٜ و هـ ت٢ییـ يارىؿ کاؿ هىك ٍاصبو هـ هىی و ينینوفه  کعـػ
ـتاب ىىػ ای عـوىًؼه گـػاب ػؿوو هماوبه  باؿ ػیگـ با مکًؼؿی امت اگـچه  که پ

مغت و ا١لب  ٥ـو ؿوػ ػیگـ ٩ٞـه ػؿاگـ  اها بیـوو کيیؼهاف آو  يیمه ي٦َه عىػ ؿا
 بتىايؼ اگـ صتی ػايؼ که هی او. آوؿػآب بیـوو  فیـ اف عىػ مـ بتىايؼ هضال امت که

 کاؿ ایى هن ػؿی يینت که ٥ـػا یتهیچ ٩ٖٞ وؿػبیا به ػمتومایل هٞاه اهـوفه ؿا 
 .ىىػ اه تى٥ی٪ی يَیب

ػؿ رـیاو  ٕب٪ۀ ٥ا٩ؼهالکیتػؿ ایى هىؿػ تض٪ی٨ کًین که ارافه ػهیؼ با ػ٩ت بیيتـ 
ػؿ افای کاؿ  راهٞهبگؾاؿیؼ ببیًین  .به کؼام هىاّٜ ؿايؼه ىؼه امت رًگ ارتماٝی

؟ بگؾاؿیؼ ػهؼ ی به آياو هیگاه و پىىاک و عىؿػوعىؿاک مکىيت يٛىه چ کياو فصمت
ـای  به کنايی که ببیًین چه يٛى هٞیيتی  ايؼ کـػه ی مهناػا هراهٞه بیيتـ اف هم ب٪ایب

 پـػافین. هی ها گاه ابتؼا به مکىيت .ىؼه امتاؿفايی 

. ىىيؼ هیآيزا ؿوی هن تلًباؿ  ػؿ اوييیى ػاؿػ که کاؿگـ هـ ىهـ بقؿگ یکی ػو هضلۀ فا١ه
که يقػیک  گقیًؼ هی هأوی یهای کىچه پل ا١لب ػؿ کىچهکه ٥٪ـ و ٥الکت  ػاؿػص٪ی٪ت 

 ٥٪ـ و ٥الکتبه  ییهزقا هضؼوػۀ ػؿ همۀ ىهـها اها به ٕىؿ کلی 7ايؼ های حـوتمًؼاو کاط
ـا که اعتَاً ػاػه ىؼه امت  تا چين ٕب٪ات عىىبغت ػوؿ اف ػؿ آيزا ًؼيتىا هی ٥٪

 ػؿ تماهی ىهـهای بقؿگ ايگلنتاو ت٪ـیبا   ها فا١ه ًؼ.يػمت و پا بق راو ػؿ بؼو ػاؿيؼ
-یکیهٞمىال   1یها لکًِگ ب   ػؿ بؼتـیى هًا٨ٕ ىهـ. اه بؼتـیى عايه :ايؼ ىؼهؿػی٤ 
ـاؿ به ًٝ ىاو هن مـػاب که ػوٕب٪ه ـا  ػؿ ٦ٍى٣  گیـػ هیىاو مـپًاه هىؿػ امت٦اػه ٩ اکخ

ـامـ  ىىيؼ. ماعته هی هیچ مـوماهايی ػؿ ایى هضالت ه و بیؿوی بی یبه ٕـف بلًؼ و ػؿ م
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 گـهای ٕب٪ۀ کاؿ گاه ىکل هتؼاول مکىيت  لًذو۫های  ايگلنتاو به امتخًای بْٞی بغو
 ٥ـه ؼ مًگ٩ها ٝمىها  ٥ا عیاباو امت. چهاؿ اتا٩ه-مه ػاؿِ  های آىپقعايه یى عايههم

کًؼه اف آى٢ال هیىه و  و کخی٤ ايؼاف و پـ اف ػمت هنتًؼ و ـگیىآ رىی آب و  ايؼ و م
ـای ٥اّالب  و لزى الیو های ؿاکؼ گل آب ىُ هزهق به چالاها ػؿ ٝ يؼاؿيؼ هز

٩ؼؿی ا٥تْاس و  به هضلهکل  وماف ماعتاملىب  ٝالوه بـ ایى بایؼ گ٦تهنتًؼ. 
با تىره به  .ؼيگیـ ؿا هی باػگیـی و تهىیۀ هىا ها رلىی وبـهن امت که ماعتماو ػؿهن

ـاوايی ایًزا ؿوی هنهای  ایًکه ايناو به  یًؼف ػؿ ٥ْایی کىچک هی ايؼ و تلًباؿىؼه ٥
ػؿ  ها عیاباو وايگهیؿا صؼك فػ.  کياو هضالت فصمتتىاو اتمن٦ـ ١الب  هی ماػگی

ـاؿ هی م٦یؼگـیآ٥تابی به ًٝىاو گىِػ  ؿوفهای ـيؼ هىؿػ امت٦اػه ٩  های پاؿچه ايبىه و گی
 .ىىيؼ هقیؼ بـ ٝلت هی ايؼ ها آویقاو هیاو عايه ًؼ ؿعتب ویؿ که عیل

 لًذويغنت  aکًین. تض٪ی٨به يىبت  ييیى فا١ه هضالت اف ایى تٞؼاػی ػؿ هىؿػ بگؾاؿیؼ
چًؼ عیاباو  همیى اواعـ باالعـهکه  cطًت گیلشو هيهىؿ  bو٩ال هضلۀ پـ٩یل لًذوو ػؿ 

تـیى بغو ىهـ ػؿ  ػؿ ػل پـرمٞیت طًت گیلش d.ايؼ به ػاعل آو ؿعًه کـػه ٝـیِ

                                                             
a  ایلىطتزیتذ 6 1322ىماؿۀ اکتبـ  ػؿ ؿا ای هتى يىىتن ه٪اله اػاهۀ ػؿ تىٍی٤ هضالت ؿا پل اف آيکه

ـا به ي٪ل اف یاػػاىت مکىيت6با ًٝىاو  5هگشیى بنیاؿی اف  که یا٥تن 5پقىک ٝمىهی های یک گاه ٥٪
ـمبه لضاٗ  وهای بغو   . )ايگلل(بىػيىىتۀ هى  هيابه هضتىابه لضاٗ  اه و ت٪ـیبا  کل ٥

b ـامت ایى کلمه پل اف ؽکـ هٞاػل آلمايی به ىکل ايگلینِی  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
(rookeryؿوکـی ).ـايتق آهؼه. )پ ـکق تزمٜ کالٟ ػؿ ل٢ت ( ػؿ ػاعل پ  )م.(مت. ها به هًٞای ه

c  St. Giles 
d  ـامت  )پ.(5 کًًؼ.ؿا یکنـه  هکاؿ تا: 6امت ػؿ اػاهه آهؼههای آلمايی  ػؿ وی
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کظفىردهزاوؿت عیاباو  وا٩ٜ  aخیاباو طاحلیو  تزافالگار ٥لکۀو  ریجًتعیاباو  و آ
ـم و کی٦ىؿ های لًذيیبلىاؿهای ٝـیِ و باىکىهی که . ىؼه امت ىاو ؿا  و٩ت هضت

هضلۀ ايؼ. ایى  ؿا ػؿ هیاو گـ٥ته طًت گیلش ٕـ٣ همهاف گؾؿايًؼ  آيزا به بٖالت هی
 و های تًگ عیاباو امت و ٕب٪ه 2-2های بلًؼ  هزمىٝۀ ياهًٚمی اف عايه ييیى۫ فا١ه

های اٍلی ىهـ بـوبیا ػاؿيؼ7 با ایى ت٦اوت که ػؿ  به ايؼافۀ عیاباو آووعن و کخی٤  پـپیچ
ـاؿ امت ػؿ هیاو باؿ . بافاؿ تـهکياو ؿا ػیؼ تىاو فصمت هیایًزا ٥٪ٔ   و عیاباو بـ٩

بیو اف پیو ؿاه  ايؼ امت٦اػه ٩ابل ا ا١ماُو ب ٥امؼکه همه مبؼهای هیىه و مبقیزات 
بلًؼ  آوؿی چًؼه ها بىی ٥ـوه ها و همچًیى اف بنآ هاهی اف آو .آوؿيؼ ٝبىؿ ؿا بًؼ هی

تا فیـىیـوايی پـ هنتًؼ  مـػاباف  باؿػ که کخا٥ت اف مـ و ؿویياو هیها  . عايهىىػ هی
ها فيؼگی  ه بغىاهؼ ػؿ آوا که اهکاو يؼاؿػ هیچ اينايی ػل ٕىؿی امت ٙاهـىاوو 

ـا هایی که ػؿ گاه کًؼ. اها ػؿ ه٪اینه با مکىيت هابیى  های هباؿیک تًگ و کىچه 3های م
ـاؿ ػاؿيؼ همۀ ایى عیاباو صکن  ها که عايه بیى مـپىىیؼۀگؾؿگاه  ها هیچ امت. ها ٩
ـا وؿوػی ١یـ٩ابل و٤ٍ امت. به  ول٨ بىػو به لضاٗ کخا٥ت و چـک و ت٨ ؿا ػاؿػ م

7 پایۀ ػؿها و ايؼ کلًگیػیىاؿها  باىؼ7 ػاىتهپیؼا کـػ که ىیيه  ای تىاو پًزـه يؼؿت هی
  ىؼه هیظ های مـهن تغته عىػ ػؿها کهًه امت و و ىکنتهها ىل و ول  ٩اب پًزـه

ـا  ورىػ يؼاؿػ بْٞا  هیچ ػؿی .هنتًؼ ی ـای ػفػیؼو پیؼا  ػهاػؿ هضلۀ ػفف چیقی ب
کپه همه را ؿیغته امت و  يیافی يینت. ايبىه آى٢ال و عاکـوبه کپه به ػؿ و ىىػ میي

ـتـیى ػ. ٥٪ىى ت٦ٞى رمٜ هیهای ه بآ ها ػؿوو چال عايه ؿها رلىی ػ ؿیق گًؼاب ووبـ ی

                                                             
a  Regent Street & Trafalgar Square  & Strand 
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ـا ایًزا فيؼگی هی ـاو صؼا٩ل .کًًؼ ٥٪ که  aػفػاو و ٩ـبايیاو ؿومپیگـی بابگیـ  کاؿگ
ػؿ هن  بؼوو هیچ تمایقی وينب ایـلًؼی هنتًؼ یا ػاؿای اٍلاکخـىاو ایـلًؼی 

تـ  ىاو که هـ ؿوف ٝمی٨ هضیٔ. کنايی که هًىف ػؿ گـػاب ٥ناػ اعال٩ی لىلًؼ هی
ـابـ  ىاو ؿا ه٪اوهت تىاوؿوف  ؿوفبه ايؼ ػ ١ـ٧ ييؼهگـػ هی ـاتػؿ ب  ٥٪ـ و آوؿ ايضٖآ تأحی

 ػهًؼ. مت هیاف ػ اؿتو ىـ گیهـف يؼاؿی و

 ی لًؼوها عیاباو پایاِو  ػؿ هقاؿتىی بی يینت. لًذوييیى  هضلۀ فا١ه یگايه طًت گیلش
ـاکىچه و  ٍؼها هقاؿ ايؼ7 چًاو  ىاو پيت مـ هن ؿػی٤ ىؼه های ا٥تْاس با عايه م

 ىاینتۀ يٛى ايناو یگاه مکىيت عـِد ػاىته باىؼ تا  چیقکیکه اگـ کنی هًىف  ا٥تْاس
ـگقکًؼ  های باىکىه  عايه ػؿ رىاؿ٥٪ٔ ایى يینت.  .تى يغىاهؼ ػاػ ها ػؿ آو به فيؼگی ه

ـای هخال  باف یا٥ت. های ٥٪ـ میاه ؿا گاه هغ٦ی تىاو هیهن  تمًؼاووحـ ػؿ  همیى اواعـب
یکی اف ) bپىرتمى ٥لکۀ ای ػؿ يقػیکی هضىٕه های پقىکی ٩ايىيی۫ رـیاو بـؿمی

ها که ٥٪ـ و  آىیاو ايبىهی اف ایـلًؼی6ىؼ:  تىٍی٤ایًگىيه  لًؼو( يىاصیآبـوهًؼتـیى 
کزهایی يٚیـ  ػؿ عیاباو ژ 5هـفگی آياو ؿا به ايضٖآ کيايؼه امت. که اگـ  cاليگ آ

ـاوايی هی هنتًؼ5 آبـوهًؼ6 کن ػمتىیک و هؼ ؿوف يباىًؼ   یا٥ت مـػاب تىاو تٞؼاػ ٥
همچًیى  ػ.ىى بی هیفػه آ٥تا ٖی٩ضپىه  ىػکاو يقاؿ و فياو ژيؼهک ها مـ و کلۀ اف آو که

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. و اؿاؽل و اوباه6ػؿ اػاهه آهؼه امت  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

b  Portman Square 
c  Long Acre 
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 ػ٩ی٪ا   aو پاؿک کیًگو  چارلش های به يام های پایتغت اف بؼتـیى عیاباو یک مـی
ها ػؿ  عايه تمام7 امت لًذوکه ػوهیى تئاتـ ٝمؼۀ ايؼ  چنبیؼه bدروری لیىتئاتـ  آه٦ی  به

ـا  هضل مکىيت مـػابها اف  ایى عیاباو ـيؼ. عايىاػه تا فیـىیـوايی هًضَ بـ  های ٥٪ی
 e 0طًت هارگارتو  طًت جاو٩َبۀ  3 ػؿ d 1325مال  5cژوريال ايجمى آهار6اماك 
)اگـ  ؼکـػي هیفيؼگی 5 گاه مکىيت6 342هقاؿ و  0ػؿ  کو فصمتعايىاػۀ  211هقاؿ و 

 ٥1٪ٔ ها  ایى عايىاػه چهاؿم بیو اف مه. (گؾاىت 5گاه مکىيت6 ىاو يام اٍال  بتىاو
هـػ و فو و  ي٦ـ 325هقاؿ و  31 ىىػ ته هیؼ. گ٦ىتًػؿ اعتیاؿ ػا هاتا٩ تک  گاه مکىيت

ای ػؿ ایى  هیچ هالصٚه و بی مًی و رًنیتی کت٦کی هیچ يٛى بؼوو کىػک
ػؿ  که fهايى٥ـ ٥لکۀػؿ  . بـ اماك همیى هأعؾؼاي تلًباؿ ىؼه اتا٩ه های تک گاه مکىيت

ـا٥ی   1یًٞی ت٪ـیبا   کو فصمتعايىاػۀ  210هقاؿ و  1 امت وا٩ٜ طًت جزج٩َبۀ اى
ـایٔ هيابهی فيؼگی هی هقاؿ ي٦ـ  رمٞیتکل بیو اف ػومىم  هن آيزاػؿ . ـػيؼک تضت ى
ایى  هن ػؿ هیاو ماؿ٩اوصتی  .يؼبىػ هاتا٧ تلًباؿ ىؼ تک هـعايىاػه ػؿ  1با يـط 

ـای بغتاو تیـه ای کاهال   به ىیىه ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیتیابًؼ اها  يمی ػفػیؼو چیقی ب
 دروری لیىهای فىت و کـیه  گاه مکىيت اف کًؼ! بـػاؿی هی بهـه ىاو اف ٥الکت ٩ايىيی

                                                             
a  Charles Street, King Street, Park Street 
b  Drury Lane Theatre 
c  Journal of the Statistical Society 

d   ـامتػؿ  )پ.(5. هیًظتز وطتػؿ 6آهؼه  ایًزا 1343و  1320های آلمايی  وی
e  St. John & St. Margaret 
f  Hanover Square 
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 2اتا٩ه ػو مـػاب: ىىػ هیٝایؼ  فیـ های ه٦تگی ها اىاؿه ىؼ ؿايت که پیيتـ به آو
 2ٕب٪ۀ مىم  7پًی 1و  ىیلیًگ 2ٕب٪ۀ ػوم  7ىیلیًگ 2ه اتا٩ کهمک٤ ت a7ىیلیًگ
ـايگيتی هٞلىم هی صناب یک . باىیلیًگ 2فیـىیـوايی  7ىیلیًگ ماکًاو  ىىػ م

ـاد لیـههقاؿ  3مااليه  چارلشفػۀ عیاباو  ٩ضٖی هقاؿ و  0و  ػهًؼ هی ها به هالکاو عايه ع
 cلیـههقاؿ  25يه ماالکه پیيتـ به آياو اىاؿه ىؼ  bهیًظتز وطتماکى عايىاػۀ  211
 2.پـػافيؼ هیبها  اراؿه

ـاؿ  dيال گزیى بج و پلچ   وایتػؿ  4لًذوقلعۀ ؿ ىـ٧ ػ کو هضلۀ عل٨ فصمت تـیى ومیٜ ٩
کًًؼ. وّٜ ایى ٩َبه  آيزا فيؼگی هی لًذيی کو های عل٨ فصمت هتـیى تىػ ػاؿػ و ٝٚین

 ىًىین: هی گزیى يال بج fطًت فیلیپ عىاو کلینای عٖبه eجی. آلظتىوؿا اف فباو آ٩ای 

 13ايىاػه ىاهل ع 240هقاؿ و  3 وعايه ؿا ػؿ عىػ رای ػاػه امت  255هقاؿ و  1ایى ٩َبه 6
یاؿػ  255ؼ کمتـ اف کً رمٞیت پـىماؿ ػؿ آو فيؼگی هی . ٥ْایی که ایىايؼ ماکى هقاؿ ي٦ـ ػؿ آو

ـاه گاهیصتی و  بچه 0-2ػؿ کًاؿ  ٝمؼتا  فو و ىىهـها ٥ىت( امت. 355هقاؿ و  1هـبٜ )  به هم
که ػؿ ٝیى صال  کًًؼ فيؼگی هی ٥ىتی 13-15ػؿ یک اتا٧  ها همگی بچه پؼؿبقؿگ و هاػؿبقؿِگ 

                                                             
a  ـامت ـايتق آهؼه امت  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(5. تالـ 61ػؿ اػاهه ػاعل پ

b  Westminster 
c  ـامت  325هقاؿ تالـ و  12اؿ٩ام  لیـههقاؿ  25و  لیـههقاؿ  3بٞؼ اف  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

ـايتق آهؼه امت. )پ.  (هقاؿ تالـ ػاعل پ
d  Whitechapel & Bethnal Green 
e  G. Alston 
f  St. Philip 
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ـاؿ هی aکاؿعايهبه ًٝىاو ١ؾاعىؿی و   لًذو۫ ام٪٤  اگـ ام هٖمئى گیـػ. کاؿ هىؿػ امت٦اػه ٩
ـای ماکًاو ایى ٩َبۀ بیًىا  ه بىػکـػيرلب  يال گزیى بجتىره ٝمىم هـػم ؿا به وّٜ   وطت ِايذب

. اگـ هايؼ هیياىًاعته  بیجًى آراماقیايىص رقایـ  هزمٜیا  اطتزالیاهای  به ايؼافۀ رًگل 5لًذو
یابیؼ امتیَالبیًىایی و عىاهیؼ ٝم٨  وا٩ٞا  هی و  بقيیؼ های ایًزا عايه مـی به بایؼ ؿا ػؿ

يمِک  بیکاؿیؿا مـ م٦ـۀ هض٪ـىاو ببیًیؼ7 بایؼ آيها ؿا و٩تی ببیًیؼ که بیماؿی یا  اه ماکًاو
او ت چين بقيیؼچـعی  يال گزیى بجای همچىو  اگـ هـ ؿوف ػؿ هضله. ىاو ىؼه امت ؿوی فعن

اف عىػه  ها باف عىاهؼ ىؼ که هلتی همچىو ها بایؼ ؿوفی ها و تیـه به ؿوی ايبىهی اف ٥الکت
آعـیى  ػوؿاوػؿ  هى .هزافىاو ػاينته امت با يٚـی عٖاپىه۫ صال تابه عزالت بکيؼ که

 اها بىػم فیلذ هادرصای ػؿ يقػیکی  ٩َبه کؼیغ يایب مال تمام 2هايى٥اکتىؿکاؿی  ٝٚین ا٥ت
ـگق  ـایٔ ه ـای هاػؿك یکی اف که يؼیؼمصتی ػؿ آو ى يال گـیى به  بجبه ايؼافۀ اهالی  ٥یلؼ ٥٪

ىىػ  پیؼا يمی ػاؿ صتی یکی ي٦ـ هـػ عايىاػه 15ياصیه اف هـ  ایى ػؿ کل .عاک میاه يينته باىؼ
تـیى وّٜ  پىؿه لباك کاؿ ػؿ پاؿه ایىٝمىها   7ىته باىؼػا یػیگـ پىىاککه رق لباك کاؿه 

ايگیق يینت و بیيتـىاو  ىاو چیقی رق همیى پىىاک ؿ٩تاکخـ. لباك عىاب امتهمکى 
ـای ػؿاف کيیؼو بنتـی   51.آوؿيؼ گیـ يمیاؿه  پىىال و عاک یک گىيی بهتـ افب

ارافه ػهیؼ  ػهؼ. ها به ػمت هی گاه مکىيت یػاعل وّٜای اف  ايگاؿه تىٍی٤ ٥ى٧۫
 آوؿيؼ هیػؿ ایى هضلهکًًؼ و مـ اف  گن هی ىاو ؿا ؿاه گاه گهؿا که  تاونؿممی ايگله٪اهات 

 ػيبال کًین. کياو فصمتهای  ػو باب اف عايه-یکی ػاعلتا 

                                                             
a  workroom 
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پقىک ٩ايىيی  bکارتزماله تىمٔ  a 20آو گالىیرنؼ  پل اف آيکه 1322يىاهبـ  11
ؿا ػؿباؿۀ هتى٥ی بافگى  فیـرقئیات  هٖبىٝات۫  مـ ٍضًۀ هـگ بـؿمی ىؼ پـويؼه
ـاه ىىهـ و پنـ  او :2کـػيؼ عیاباو  ووایت لیى یطزا 2ػؿ پالک  ها ماله 14به هم

عىاب یا هبلمايی ػؿ آو به چين  هیچ تغتکه  فینت هی یکىچک ػؿ اتا٧ لًذو cبزهايظی
ـ که ؿوی رنؼ يیمه ای هعىؿػ. او کًاؿ پنـه بـ ؿوی کپ يمی  بىػ ىؼهاه پغو  بـهًه پ 

7 چنبیؼه بىػيؼ يٞوبه  ی چـب و کخی٤پـها ايبىه بؼوو هال٥ه و لضا٣ ا٥تاػه بىػ.
آحاؿ   رنؼ۫  ىنتيىیپل اف  کـػ. پقىک اه هٞایًه به هماو وّٜ ىؼ يمی ٕىؿی که

ـات هىؽی ؿا فػگی ٩ضٖی ای اف  گىىه. تيغیٌ ػاػ بؼو فو ي٪ٖۀ ي٪ٖهػؿ  و يیو صي
 .يؼکـػ امت٦اػه هی ىلع ـایاف ایى مىؿاط بعايىاػه  اْٝای ًؼه ىؼه بىػ واتا٧ ک   ک٤

ای ؿا اف  پغتۀ گىماله پاچۀ يین که اف فوؿ گـمًگی۫ػو پنـبچه  1322ژايىیۀ  10ػوىًبه 
 ّابٔ d.تضىیل ػاػه ىؼيؼ 3پلیل ٩ْاییبه  بلٞیؼه بىػيؼ و ػؿ ػم٩اپیؼه یک ه٢افه 

و هأهىؿ پـويؼه کي٦یات فیـ ؿا ػؿ اعتیاؿه  ػاػػمتىؿ به تض٪ی٪ات بیيتـ  ٩ْایی
عؼهت پلیل  يیـوی ػؿی بىػ که بٞؼ اف رًگ مـباف کهًه ها بیىۀ هاػؿ پنـبچه :گؾاىت

و کمـه فیـ ایى باؿ  ا٥تاػ فوگـػو به بچه  4هایضتاد تأهیى  پل اف هـگ ىىهـ .کـػ هی
فيؼگی به ١ایت  eفیلذس تالاطپی کزِ ئیکى یطزا لیضپ پىل 3او ػؿ پالک  .ىکنت مًگیى

                                                             
a  Ann Galway 
b  Mr. Carter 
c  White Lion Court, Bermondsey Street 

d   ـامتػؿ و  )پ.(5. لًذو ورػیپعیاباو پلیل ٩ْایی 6آهؼه امت  1343و  1320های آلمايی  ی
e  Pool's Place, Quaker Court, Spitalfields 
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ـايه یا٥ت که پنتىیی او ؿا ػؿ  ؿ٥تایى عاين  يقػو٩تی هأهىؿ پلیل  .گؾؿايؼ هیای ؿا  ٥٪ی
یک هیق با  و ايؼوػ کاه های گاه با ييیمى ىاؿػؿؿ٥تههًٍؼلی ف 3ی يؼاىت هگـ ا هیچ احاحیه

بچه که به هًٞای  1و  عىؿػه و یک بي٪اب کىچک ٥ًزاو تـکیک  و پایۀ ىکنته 3
مىمى  ای کىچک ىٞله ىاو صتی ارا٧ ػؿ بىػيؼ.ىؼه  ؿوی هن تلًباؿ وا٩ٞی کلمه

ـِ یک ػاهى۫ ػؿ گىىۀ عايه .فػ يمی  بىػ ولى ىؼه پىؿه پاؿه های هپاؿچ ای اف کپه  به ايؼافۀ ُپ
 کهيؼ7 آو هن ػؿ صالیکـػ امت٦اػه هیبنتـ عايىاػه اف آو به ًٝىاو  اْٝایکه 
اف پىىیؼيؼ. فو بؼبغت به پلیل گ٦ت  هی به ًٝىاو لباك عىاب های ؿوفىاو ؿا پاؿه رل

ـای عـیؼبل مال ٩ ؿا ىاو تغت مـ ياچاؿی۫  پیو هال٥ه و پتى ؿا و  ه٥ـوعت١ؾا  وب
ـای ١ؾا  عالٍۀ کالم. ايؼ هعىاؿباؿ٥ـوه گـو گؾاىت  ّابٔ. بىػ ؿ٥تههمه چیقىاو ب

ـای ایى عاين صىاله ػاػ. هریـؿی ه٪ؼا يات۫ااٝاف هضل ًٍؼو٧  ٩ْایی  ب

ـۀ6به  مالۀ بیماؿه 31ػعتـ  اب aتزسا بیؼاپبه يام ماله  15ای  بیىه ٥1322ىؿیۀ   ػای
عیاباو  0ػؿ پالک  ها آوهٞـ٥ی ىؼ.  bهالبزوعیاباو  پلیل ٩ْایی 5ؿأ٥ت هنیضی

که صتی یک تکه  يؼکـػ یک کمؼ فيؼگی هی بقؿگیػؿ پنتىیی به  cويىر گزاص ٥لکۀ بزاوو
ؿوی آو  3پاؿه که هـ  چًؼ تکه رل پنتى یک گىىۀ ىؼ. ػؿ آو پیؼا يمی احاحیه

به ًٝىاو  گاهیبه ًٝىاو هیق و  گاهی که اف آو یًٍؼو٩ و گىىۀ ػیگـ عىابیؼيؼ هی
آوؿػ.  ػؿهیی ًؼؿ١افى اف ایى ؿاه بىػ و تکايی عايه هاػؿ ى٢ل کـػيؼ. ًٍؼلی امت٦اػه هی

                                                             
a  Theresa Bishop 
b  Marlborough Street 
c  Brown Street, Grosvenor Square 
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ـای صتی یک باؿ 1322آياو اف هاه هی  کـػ یاػٝا ه عايه ٍاصب 7 ايؼ يپـػاعتهؿا  ىاو هک
ـای اػاهۀ فيؼگی آو یا گـو  ٥ـوعته عـػ عـػػاؿويؼاؿىاو ؿا  ياچاؿ به هن ػؿ صالی که ب

 4لیـه به آياو اعتَاً ػاػ. 1 اٝاياتاف هضل ًٍؼو٧  ّابٔ ٩ْایی. گؾاىته بىػيؼ

ػؿ  ٥ى٧ های هعايىاػهمچىو  لًذو کو عل٨ فصمت کل يینتن هؼٝیبه هیچ وره 
 فیـ پا لهي٦ـ ؿا  1ػاين و٩تی راهٞه  کًًؼ. عىب هی امتیَال و ػؿهايؼگی فيؼگی هی

اؿاو ي٦ـ اف عل٨ که هق ػاؿم اػٝا اها .عىاهؼ ىؼ بهتـىاو  وّٜ ي٦ـ 15 البؼ کًؼ هی
ـم بنیاؿ ىاینته - ۀ لًؼوکىه و ىاینت مغت به  تیػؿ وّٞی -تـ اف حـوتمًؼاو  تـ و هضت
ـيؼ مـ هی تک  تک یًٞی یاؿاپـولت کل که ػاؿماػٝا  همچًیى که ىاینتۀ يٛى بيـ يینت. ب

 يؼػؿ هٞـُ ایى عٖـ ػمت اف پا عٖا کـػه باىًؼکه بؼوو آي ییامتخًا هیچ بیپـولتـها 
ـيىىت ػچاؿ  همیى به هایياو ؿ١ن تمام تاله ٝلی که  ىىيؼ.م

 05کن  هـ ٍبش ػمت .يؼتـ بغت عىه ها عايماو بی ينبت به که مـپًاهی ػاؿيؼ آياو
 ؿا ىاو ۀ هـگکپ بایؼ ػايًؼ ىب يمی که عیقيؼ اف عىاب بـهی ػؿ صالی لًؼيیهقاؿ ي٦ـ 

ـاػِ  ىايل عىه فهیى بگؾاؿيؼ. کزا  ١ـوب پیو اف تا ىىيؼ هى٨٥ هی ایى ايبىهه تـیى ا٥
ـای وؿوػ به عىابگاه چًؼ آ٥تاب ـایه اتا٧و ػؿ  ها بیايؼوفيؼ پًی ب ای که ػؿ همۀ  های ک

ـاواو امت بنتـیىهـهای بقؿگ تٞؼاػ ها اف  عىابگاه! بنتـیچه  .وپا کًًؼ ػمت ىاو ٥
هـ آو  هنت یًٞی تغت 1یا  0 یا 2 . ػؿ هـ اتا٧ايؼ تا فیـىیـوايی پـ اف تغت مـػاب

عىابًؼ  هی ايناو تًگ هن 1یا  0 یا 2ػؿ هـ تغت و  کـػ یياوتىاو به فوؿ را٩ؼؿ که ب
 و عـػمال و پیـ و بیماؿ و مالن .ىاوچپايؼ هن کیپ تا هـ آو ٩ؼؿ که بتىاو کیپ یًٞی

ـتیبی که هی و فوهـػ  و هنت و هيیاؿ کًاؿ هن  هیچ ت٦کیکی بی آیًؼ به هماو ت
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 یکؼیگـبا بنتـها یا ایًکه هم 7ؿمؼ هی هيت و لگؼيىبت به ػٝىا و  بٞؼ .عىابًؼ هی
ـای  :که چه بؼتـ مافيؼ هی ا٥تؼ  ات٦ا٩اتی ػؿ بنتـ هیو  ههیامت کـػو ع٦تهمه چیق ب

اينايیت ؿا هاو اف کـػاؿ بیو گ٦تاؿهاو که وا٩ٞا   .٩اٍـ امت ىاو بافگىییکه فباو اف 
ها و  ػاالو ػؿ آياو چه؟ ؿمؼ يمیی چًیى مـپًاه ىاو به پىلکنايی که  کًؼ! هی ؿٝایت
 که گیـ ی ػیگـهـ را یا کًاؿهایی که پلیل و هالکاو عايه کاؿی به کاؿىاو يؼاؿيؼ گىىه

های  هؤمنه به ػمت وتىک تک که یابًؼ ؿاه هی هایی پًاهگاهبـعی به . عىابًؼ بیایؼ هی
 های فیـ پًزـه ها ؿوی يیمکت پاؿک ها عايماو با٩ی بی .ايؼ ا٥تاػهعیـیۀ عَىٍی ؿاه 

 aبيًىین: 5لًذو تایمش6 ييـیۀ اف هن ػو کلمه کيًؼ. ػؿاف هی ویکتىریا ۀهلک قصز

هـ ىب آیؼ که  چًیى بـهی که ػیـوف چاپ ىؼ هالبزوعیاباو  پلیل ٩ْاییگقاؿه ا٩ؼاهات  اف6
هیچ  . ایًاو کهعىابًؼ هی پاؿک ایى هغتل٤ ػؿ مًی های گـوه اف ي٦ـ 05به ٕىؿ هیايگیى 

ـاو رىاو  ا  يؼاؿيؼ اکخـ های عاک پيته هابیى های ص٦ـهها و  مـپًاهی رق ػؿعت ػعت
٥٪ـ و ١ـبت و  هملى اف ػؿ رهايی و مپل ايؼ گيته مـبافاو ا٦١ال تىمٔ ايؼ که ؿومتایی

ؿا  همه را وصيتًاک امت! ٥٪ـ .ايؼ ىؼه ولبه صال عىػ  گًاه و هالصٚگی و بی چیقی همه بی
ـا گـ٥ته .. ؿا ػؿ ػل  اه هام و٩یضايکًؼ و يٚ بقؿگ و هزلل باف هی هایؿا به ىهـ اه . ٥٪ـ ؿاه٥

و  ابؼی ىهـ پـرمٞیت۫  ؿيذ کالوهـ و عیاباو ٥ـِٝی باؿیکه  کىچهػؿ هقاؿاو . ػاؿػ بـ پا هی ها آو
ؿا  چينباف  باىؼ ع٦ی و هکًىو اگـچًاو فیاػ که صتی  7امت ػهاليه کـ پایاو بیٝؾاب 

ىاو ػؿ کمیى  بیماؿی و گًاه با تمام عىیياويؼاو ػهيتًاک و ٩ضٖی و بیًىاییرا  همه آفاؿػ. هی
ـا٥ی ٩ؼین و رؼیؼ، هؼىاػهايی و  و حـوت ٩لمـوػؿ ػل  :ايؼ يينته ػؿ  ،ػؿ هضؼوػۀ هضالت اى

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. 1322اکتبـ 6ػؿ اػاهه آهؼه امت  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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 که ای يىاصیػؿ صتی  bواتز یشبوبـ٧  ٩َـ پقؿ٧ یيقػیک ػؿ aطًت جیمشهزاوؿت ٥ـه ىاهايۀ 
ـاصی هؼؿو با ـایهای ػوؿايؼیيايه اف ایزاػ  پاکنافی ٕ ـػه  ٥٪ـ کىچکتـیى هأوایی ب عىػػاؿی ک

عىؿػ و  راو ؿا هیو  رنن ٛىىّهایى  .امت اعتَاً یا٥تهحـوت  زىییبه کاه کل هضله و
ـاىؼ هی آمایو رنمايی و  و هًؼی هٖل٨ بهـه اٝالی صؼامت!  هیىالواؿ وّٜ اهىؿ ... ت

تىايؼ ػؿ اعتیاؿ  هی که لؾائؾ هَٞىهايۀ صىاك پًزگايه اٝالی هیزايات ؿوصايی یا به ٩ىلی صؼ
ـاؿ بگیـػ  یهىك بيـو یهى ـاف اف  ! حـوتگـه عىؿػه امتياپؾیـ  يکبت تنکیى به صؼ اٝالی٩ ٥

! فيؼ ٩ه٪هه هی های ياىًاعتۀ ٥٪ـ عیال بـ فعن تکبـآهیق و بی ؿیيغًؼی با ها تاالؿهای تابًاک
گاهاي ٝيـتو  ٝیو ػمت  ا٥تاػه امت اوپایي هکًاو ب که البهػؿػ ؿا  ىاو هبا بیـصمی ياآ

 ايؼ تا ػمت به ػمت هن ػاػه همۀ اّؼاػ .آوؿيؼ اػای یکؼیگـ ؿا ػؿهی همۀ اّؼاػؼ! يايؼاف هی
بنپاؿيؼ  یاػها ایى ؿا به  بگؾاؿ همۀ ايناوپل  !امت ص٦٘ گـػػ ا١ىاىؼهو  کًًؼها١ىاکه  گًاهی

ايی ؿا یا٥ت که فهنتاو في ىب هـ تىاو ها هیحـوتمًؼتـیى ىهـ ٩لمـوػؿ و  ؿوی فهیى عؼابـ  که
ـػکمـىاو فیـ باؿ  ايؼ و ـ ىؼهپی ؿيذ و گًاه اف ٥ـٓولی  ايؼ رىاو ىاو به لضاٗ مى ىکنته  ٕ

بیاهىفيؼ به رای تئىؿی . بگؾاؿ همه ايذ قحطی و هزسگی و بیماری پىطیذه در چًگامت و 
ـای که اهـوف ػايؼ کًو بقيًؼ. عؼا هیػمت به  با٥تى  c.5هایی هنت ٥ـٍتکًو چه  ب

ها چ٪ؼؿ  ػهؼ آو ػو يمىيۀ فیـ يياو هی .کـػم ای هها اىاؿ عايماو بی های پًاهگاهبه پیيتـ
که رؼیؼا  بـ پا ىؼه امت  eآپز اوگلوا٩ٜ ػؿ عیاباو  5dها خايماو بی پًاهگاه6ايؼ.  ىلٟى

                                                             
a  St. James 
b  Bayswater 

c    ايگلل(1322اکتبـ  13 تایمشؿوفياهۀ( . 
d  ـامت ـايتق ايگلینیبه  (Refuge for the Houselessيام )های آلمايی  ػؿ وی  آهؼه. )پ.( ػاعل پ

e  Upper Ogle Street 
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 12تا  1322ژايىیۀ  32ي٦ـ پًاه ػهؼ اف فهاو ا٥تتاس به تاؿیظ  255تىايؼ به  و هـ ىب هی
ـ٥تیک  به هؼت ي٦ـ ؿا 225هقاؿ و  3ت٪ـیبا   هاؿك هـچًؼ پل اف آو  .یا چًؼ ىب پؾی

و همچًیى  پًاهگاهتٞؼاػ هت٪اّیاو ایى  ولی هىؼبهتـ  هىا و آب وّٜؿ٥ته  ؿ٥ته
به ٕىؿی که هـ  ه امتیا٥تا٥قایو  ؿوف ؿوفبه aو وپیًگ کزاص وایتعیاباو  های هيىايغاي

 ًؼ.ًک مت به مـ هیػ ؿاها  عايماو ايبىهی اف بی به ػلیل کمبىػ ٙـ٥یت۫ىب هنئىالو 
ٕىؿ  به که bهاوص لیپِ  15چۀهیؼاي يقػیکی ػؿ 5يىايخايۀ هزکشی6 پًاهگاه ػیگـ به يامیک 

 1به  1322هاهۀ يغنت مال  2ٕی  کـػ عىاب ٝـّه هی تغت 215ىبايه  هیايگیى
ياو تىفیٜ کـػ. با ایى صال بًا به  ػمت ک٤ 121 و هقاؿ 41ي٦ـ پًاه ػاػ و  311هقاؿ و 

بىػ که ایى هؤمنه  5cيىايخايۀ غزبی6گيایو  پل اف٥٪ٔ  هیأت هؼیـه اتاٙهاؿ
 11.باىؼ يیافهًؼاو پامغگىی تىاينت تا صؼوػی و اف فیـ ٥ياؿ عاؿد ىؼ ايؼک ايؼک

 ییبـیتايیاکيىؿ  2 بقؿگ ىهـهای مایـ به تض٪ی٨ ػؿباؿۀ و کًینؿا تـک  لًذو بگؾاؿیؼ
ـاٟ  يغنت. بپـػافین یباییبه لضاٗ  که وؿوػی آو اف ػؿیا ؿوین هی دوبلیىبه م تًۀ  به تًه ف

یباتـیى علیذ خلیج دوبلیى. فيؼ هی لًذووؿوػی  ابهت  7ػؿ کل رقایـ بـیتايیامت ف
ـاوايی ػاؿػ و  ىهـ راؽبه کًًؼ. ه٪اینه هی خلیج ياپلها آو ؿا با  ایـلًؼی ٕىؿی که های ٥

ـا پیو چين گنتـػه  تـ اف مایـ ىهـهای بـیتايیا ی٪هآو بهتـ و بامل ی٥يىاصی اى
ـييیى  ها همۀ ایىبه تال٥ی  اهاايؼ.  ىؼه  که ايؼ هضالتی تـیى رقو ىًیٜ دوبلیىيىاصی ٥٪ی

                                                             
a  Asylums of Whitecross Street and Wapping 
b  the Central Asylum in Playhouse Yard 
c  the Eastern Asylum 
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ػؿ  بًا به بـعی ه٪تْیات ًؼیهًو ایـل مت امت که. ػؿػیؼى رهاو تىاو ػؿ ای هی
يٚـ به ایًکه اها  مهمی ػؿ ایى ىًاٝت ػاؿػ به هـ صال و کًؼ هی کخا٥ت اصناك ؿاصتی

يٚـ و  ػىى هقاؿاو ایـلًؼی پیؼا هیىهـهای بقؿگ ايگلنتاو و امکاتلًؼ  هـ یک افػؿ 
ـم  باىؼ ٥٪یـ ی کهرمٞیت به ایًکه هـ  پل فيؼ وپا هی ها ػمت آلىػگی ایى ٩بیلػؿ الر

تمام  اهـ هيتـک بلکه يینت دوبلیىچیقی ياػؿ و هغتٌ به  دوبلیى و بؼبغتی ع٦ت
ـييیى  امت. ىهـهای بقؿگ و  و کخا٥ت چـک .ايؼ گنتـػه١ایت  به دوبلیىهضالت ٥٪ی

ىایؼ  گًزؼ. ػؿ و٤ٍ يمی ها عیاباو تىرهی به بهؼاىت بیو  ها ياپؾیـی عايه مکىيت
ـا ىیىۀاف  ای ايگاؿهبتىايؼ  فیـ آهاؿ بـ اماك  :به ػمت ػهؼ ػؿ ایـلًؼ تلًباؿ کـػو ٥٪

هقاؿ و  b 1باراکػؿ عیاباو  1312مال  5aاجباری کار های اردوگاهباسرص گقاؿه 6
 باعايه  21ي٦ـ ػؿ  442هقاؿ و  c 1ِچزچو ػؿ عیاباو  اتا٧ 215 با عايه 03ػؿ   ي٦ـ 213
 :فینتًؼ هی اتا٧ 242

ـا و ها باؿیکه کىچه ايبىهی اف همزىاؿ۫های  عیاباوو  ها بیى ایى عیاباو6  های چهو هیؼاي ها م
تابؼ که  ٥٪ٔ به ىـٕی يىؿ هی ها مـػاباف  بنیاؿیبه ...  ايؼ وا٩ٜ ىؼه وبـهن ػؿهنکخی٤ و 

ؿوی ک٤ عاکی اتا٧  ماکًاو اکخـ اها ػاؿيؼ تغت ها مـػاب بـعی .باىؼچاؿتا٧ باف  ىاوػؿ

                                                             
a   دبلیى. پی. آلیظىوبه ي٪ل اف (W. p. Alison) کالج و  ػبیـ ماب٨  عضى جاهعۀ طلطًتی ايگلظتاو

 5ػهزهای بشرگ در اطکاتلًذ و تأحیزات آو بز طالهت ايگاهی به هذیزیت فقز6 ،جزاحاوطلطًتی 
ـاػؿ  تىؿی و هؾهبی عيکه ٥ـػی . يىینًؼه1325 ادیًبىرگ امت.  هيهىؿ هىؿط  آرکیبالذ آلیظىوو ب
 )ايگلل(

b  Barrack Street 
c  Church Street 
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ـاػؿ ...  عىابًؼ هی ـاکل  ػؿ .ايؼ ماکىآپاؿتماو کىچک  33ػؿ  ي٦ـ a 101يیکلظىو یم ٥٪ٔ  م
 5پتى ورىػ ػاؿػ. 3عىاب و  تغت 3

به هـ ؿوف  5bیايجمى گذای6چًاو ٝٚین امت که یک هؤمنۀ عیـیه با يام  دوبلیى٥٪ـ 
 ؿوفها آياو ؿا ؿمايؼ: هی کمک (یک ػؿٍؼ رمٞیت )هٞاػلي٦ـ  055هقاؿ و  3به تًهایی 

 ػهؼ ػؿ ىـس هی آلیظىو ػکتـ کًؼ. مـىاو هی به ها ػمت و ىب ػهؼ هی پؾیـػ و ١ؾا هی
 ل٪ب اه به ل٤ٖ هى٩ٞیت ٝالی ػؿ ىهـی که امت. هًىالبه همیى  وّٜ اهىؿ ادیًبىرگ

ـا٥ی کيؼ ؿا یؼک هی 5آتى هؼؿو6  بؼبغتیىؼیؼا  با  cتاوو يیى و هزلل هضالت اى
ـييیى  باؿ يکبت به ايؼافۀ بؼتـیى  بقؿگهضلۀ  ایىػؿ تْاػيؼ.  dتاوو اولذهضالت ٥٪ی

 اکخـیت رمٞیت آلیظىوبه اػٝای  .و ػهيتًاک امت آلىػ چـک دوبلیى۫ يىاصی 
 و ايؼ هضتاد 5ايزمى گؼایی6 به اهؼاػؿمايیػؿمت همچىو پایتغت ایـلًؼ اػیًبىؿگ 

کيىؿ  2هـ  بؼتـ اف مایـ هًا٨ٕ گالطکىو  ادیًبىرگػؿ  عاٍه ٥٪ـ ػؿ امکاتلًؼ
ـتـ تی اف ایـلًؼیها ص و امکاتلًؼی پاػىاهی بـیتايیامت واٝ٘  eلیػکتـ  .يؼها ٥٪ی

ـابـ ػؿ 1321مال به  fاولذ چزچ کلیظای  ىهاػت ػاػ: 5هذهبی تعلیماتکمیظیىو 6 ب

                                                             
a  Nicholson's Court 

b   ـامت آلمايی  ( آهؼه. )پ.(Mendicity Associationامن هؤمنه به ايگلینی ) 1320ػؿ وی
c  New Town 
d  Old Town 
e  Dr. Lee 
f  Old churc 
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ـگق رایی ؿا بههى 6و  يؼاؿيؼ یاحاحیه و کال  هیچ چیق امباب و هیچ ایى ٩َبه عل٨ چين  ه
کًؼه افچًیى  ام که ایى يؼیؼه ر٦ت فود هتأهل ػؿ  3که  ام ىاهؼ بىػهباؿها  .بىػه باىؼبؼبغتی  آ

ىاو يه  عايۀ هغتل٤ مـ فػم که هیچ کؼام 2به ايؼ. یک ؿوف  یک اتا٧ واصؼ هي٢ىل فيؼگی
 ىاو ىابراع م کهای ػیؼ ماله 35های  . ايناوػاىتًؼ و يه صتی یک گىيی پىىال عىاب غتت

 3اف  بایؼکـػيؼ.  عىابیؼيؼ که ػؿ ٕىل ؿوف بـ تى هی هماو لبامی هیها با  . عیلیبىػ هیق ؿوی
به  .يؼکـػ فيؼگی هی با هن مـػابػؿ یک  یاػ کًن که اف ؿومتا آهؼه بىػيؼ و عايىاػۀ امکاتلًؼی

. ػؿ یک ا٥تاػصال هـگ  بهو یکی  ىاو هـػ بچه 3 ىاو ػؿ آيزا ٥اٍلۀ چًؼ هاه پل اف مکىيت
ـای عايىاػۀ اول ب٪چه ـای عايىاػۀ ػوم یکی ػیگـ  ای پىىال کخی٤ و ػؿ گىىه گىىه ب ای ػیگـ ب

چهـۀ ايناو ؿا بؼوو يىؿ  عٖىٓ ىؼ صتی ومٔ ٙهـ يمی ىاو گاه . ػؿ ا٩اهتيؼبىػ ايؼاعته
ػؿ  بؼبغتی ایى همهايباىت  ػیؼو عايه کق کـػه بىػ ... اال١ی گىىۀ ... ىمٜ تيغیٌ ػاػ

 5کًؼ. مًگ ؿا عىو هیػل  کيىؿی چًیى

ػهؼ.  همیى وّٜ ؿا گقاؿه هی 5bىرگژوريال پشػکی و جزاحی ادیًب6ػؿ  aىهیًدکتز 
 يٚا٥ت و بهؼاىت ٝؼم ؿٝایت ػهؼ که ٕب٨ ؿوال هٞمىل و هیييا گشارع پارلمايییک 

ـا گاه مکىيت ػؿ عىاب  ؿا ؿوی لبۀ تغت ىب ها هٟـ c.کًؼ هی بیؼاػ ی اػیًبىؿگهای ٥٪
 یبىگًؼبالتبٜ  ها هنتًؼ. ايناو گاه ىـیک مکىيت ها امبها و  مگ و گؾؿايًؼ هی

                                                             
a  Dr. Hennen 
b  Edinburgh Medical and Surgical Journal. Vol. 12, 1313. (.پ) 

c  6 ذاػت طبقات قايىو فقزا به وسیز کؼىر دربارۀ تحقیقات پیزاهىو وضع به کمیظیىوطزگشارع
ػبیـ  (Edwin Chadwick)ک اػویى چاػوی 1323رىالی 5. ضمیمه یک به همزاه بزیتايیای کبیز

ـا کمینیىو6 ـایی ٩ايىو ٥٪ پـويؼه ؿا  ينغه اف 3 و کـػ گـػآوؿی و تًٚین ؿا های پقىکی گقاؿهایى  5ار
 . )ايگلل(ػاػاؿائه  اٝیاو هزلل ٝىام و رلؼ ٩ٖٜ وفیـی به هزلل 2ػؿ 
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ـات هىؽی  هيمئقکًًؼه ـاه يزامت و افػصام صي مبک  .آیؼ اف ایى وّٜ به باؿ هیبه هم
ـایٔ  ای امت که به گىيه ادیًبىرگ مافی ػؿ او١الب ماعتم آب به آمیاب ایى ى

ـاينايی  ای ماعته ىؼه امت که ػؿ ػو مىی ػاهًۀ تپه اولذتاووؿیقػ.  هی ١ی
 به وعن پـپیچهای  ايبىهی اف کىچه ایى عیاباواف  گؾؿػ. اف ؿوی یال آو هی aاطتزیت های

ـاواو ىىيؼ که به عإـ ت٢ییـ رهت ب هیهًيٞ ى تپهپایی ممت  يام bصزصز ىاو های ٥
که هـ  ىهـهای ايگلنتاو بـعال٣ػهًؼ.  ياصیۀ پـولتـی ىهـ ؿا تيکیل هیايؼ و  گـ٥ته

و  ايؼ ىهـهای امکاتلًؼ همچىو پاؿیل cای ػاؿػ عايۀ رؼاگايه المکاو صتیعايىاػه 
 ها ايناوافػصام  ىىػ باٝج هی امت کهٕب٪ه   1یا  0ی های ٝمىها  ماعتماو یياوها عايه

بهؼاىتی  وّٜ ػؿباؿۀ یک ييـیۀ ايگلینی .یابؼا٥قایو  به ىؼتػؿ ٥ْایی هضؼوػ 
 :dيىینؼ هی ادیًبىرگکو  عل٨ فصمت

 ػاعل ای به اف پًزـۀ عايه گامتىاو با بـػاىتى یک  ايؼ که هی ها چًاو به یکؼیگـ يقػیک عايه6
ـت٦ٜ ٩ؼؿی به ٕب٪هچًؼ یها ماعتماو .ؿ٥ته٪ابل عايۀ  ـا ک٤آ٥تاب به يىؿ که  ايؼ ه  م

ـای ٥اّالب .ؿمؼ يمی ـاس عَىٍی ورىػ ػاؿػ یػؿ ایى بغو ىهـ يه هز ی که ا يه هنت
هقاؿ ي٦ـ ػؿ  05بیو اف  هؼ٥ٛى و يزاماِت  هـ ىب به همیى ػلیل .ها باىؼ گاه مکىيت هغتٌ

ايبىهی  ؿ١ن کاؿ و فصمت هـ ؿوفۀ مپىؿها( ىىػ )ٝلی و باٝج هی گـػػ هی تغلیه های آب رى

                                                             
a  High Street 

b   ـامت آلمايی  ( آهؼه امت. )پ.(Wynd) امکاتلًؼیایى واژه به  1320ػؿ وی
c  ـامت ػؿ تْاػ با ايگلنتاو که ػؿ 6آهؼه امت:  رملهبه رای ایى  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

ـاه  آو هـ عايىاػه  )پ.(5 هنتًؼیک عايۀ رؼاگايه  چًؼ عايىاػۀ ػیگـ ماکىبه هم
d  ييـیۀ هاهايه. )ايگلل(1322گـ(، اکتبـ  )ًٍٞت آرتیشاو ، 
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 ؼ.بـماي آمیب ماکًاو و به مالهتی ػبیافاؿبغاؿات بؼبى چين و ػهاٟ ؿا اف کخا٥ات راهؼ و 
یـ پا  و بهؼاىت  اهاکى۫ ٩بیل ػؿ ایى کهؼاؿػ يتٞزبی  اعال٧ و يزابت ٝمىهی به یکباؿه ف

بـ ايبىه  ػاىته باىؼعبـ ماکًاو ایًزا  ىغَی یفيؼگ افکه  کل هـ .ػىى هیگؾاىته 
ؼ. راهٞه ػؿ ایى هضالت ١ـ٧ ػه ىهاػت هی ىاو اعال٩ی هایو ٥ناػ ها بؼبغتی ها و بیماؿی

ـتـیى ٕب٪ات  مکىيتياپؾیـ امت ...  ٥٤ناػی وٍ وو ايضٖآ عىاؿی  ػؿ ع٦ت و گاه ٥٪ی
ـگق  امت ٝمىها  بنیاؿ کخی٤  اتا٩ۀ تک مـػابیک  ييؼه: وؿوب ىنتيى و ؿ٥تو پیؼامت ه

ػؿ  اه همیيه مـػ امت و هٞىدهای ىکنته و کذ و  پًزـه به عإـ که آوؿ يمىؿ و ع٦٪او
رای ؿاصتی  ابؼا  با امباب و احاحیۀ هض٪ـىاو  ها مـػاب. ایى ػاؿػ یا٥تْاص هىاگیـی ٝیى صال

ـاؿ  بنتـًٝىاو که به  ىىػ ها پیؼا هی ػؿ آو یک گىيی کاه ٥٪ٔا١لب  .ًؼيینت هىؿػامت٦اػه ٩
ای  کًًؼه آهیغتگی هً٪لب هنبا ػؿ( مال بچه و کهى و هـػ و فو)همۀ اْٝای عايىاػه  گیـػ و هی

 بؼیهی امت که .ىىػ تأهیى هیٝمىهی  های پمپعىابًؼ. هىرىػی آب ٍـ٥ا  اف  هی ؿوی آو
 5فيؼ. ها ػاهى هی به ايباىت ايىاٛ يزامت کيیؼوآب  و ػؿػمـ هي٪ت

 لیىرپىل رالل و ربـوت حـوت و  و بافؿگايی .يینت بهتـبقؿگ  بًؼؿهایػوؿيمای 
ـاو به ػؿ ایى ىهـ امت ولی عاً و ٝام فبايقػ  بـبـواؿ ومیا٧ هماو مبک با کاؿگ
ػؿ  ي٦ـهقاؿ  20یًٞی بیو اف  لیىؿپىل پًزن رمٞیت . یکىىػ هیؿ٥تاؿ  ماب٨

 313هقاؿ و  2که تٞؼاػىاو  ايؼ ماکىآوؿی  يمىؿ و ع٦٪او و تاؿیک و تًگ های مـػاب
ـا 325هقاؿ و  3 ها ٝالوه بـ آو باب امت.  تًگ ٥ْاهای . ایىورىػ ػاؿػ لیىرپىلػؿ  م
ـتاپایياو بنیاؿ  ايؼ بـپا ىؼه ىهـ گىىۀ 2که ػؿ هـ   ٥٪ٔو  امت و کخی٤ پنتم

باؿیک  و مـپىىیؼه یگؾؿگاه رق . بؼتـ اف همه ایًکهکًًؼ ها هًقل هی ا ػؿ آوپـولتـه
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ـا ٩بیل بـمین اف ایى هًچظتزو٩تی به  a.وؿوػی ػیگـی يؼاؿيؼ . ىًیؼها بیيتـ عىاهین  م
 ىاوػؿٍؼ 21هيغٌ ىؼ  بزیظتىلعايىاػه ػؿ  355هقاؿ و  3اف  مـىماؿی یکػؿ 

 13يؼ.ؿػؿ تَـ٣ ػا اتا٧یک  ٥٪ٔ

هقاؿ عايه ورىػ  11کال   ياتیًگامػؿ همیى وّٜ صاکن امت.  کاؿ ٥اکتىؿیػؿ ىهـهای 
ای  پيت یکؼیگـ با ػیىاؿهای هيتـک به گىيه به تها پي اف آو باب هقاؿ 3-2ػاؿػ که 

ـاس  .پؾیـ يینت اهکاو و تهىیۀ هىا ايؼ که باػگیـی ىؼه ماعته چًؼیى عايه ٥٪ٔ یک هنت
های  ها ؿوی چاه بنیاؿی اف عايه هٞلىم ىؼ اعیـ اتتض٪ی٪ ػؿ یکی اف هيتـک ػاؿيؼ.

 لظتزاوّاٛ  .امتهای ٕب٪ۀ همک٤  پاؿه ىاو تغته ايؼ که تًها مـپىه بًا ىؼه ی٥اّالب
 :يىینؼ هی بیزهًگامػؿباؿۀ  5آرتیشاو6 يینت.اف ایى بهتـ ػفیلذ و  دربی و

ـاها و  های ٩ؼیمی ىهـ۫  عیاباو ػؿ بغو6 به صال عىػ ورىػ ػاؿيؼ که  و کخی٦ی های پنت م
ـاايؼ.  های ٥ْىالت آب ؿاکؼ و پيته را پىىیؼه اف رابه و ايؼ ؿها ىؼه بنیاؿ  بیزهًگامهای  م

ـاها اف هقاؿ باب  3 بغو بقؿگی اف ٕب٪ۀ کاؿگـ ػاعل هًافِل  ايؼ. فیاػ و همه را پغو همیى م
ـاؿ گـ٥ته امت ـاها اکخـ .٩ ـای ٥اّالب و آوؿ ع٦٪او و کخی٤ و تًگ م هـ ػؿ و  ايؼ ٥ا٩ؼ هز

ػؿ تماهی  .ايؼ ماعته ىؼه هزاوؿ ػیىاؿ هلک تًِگ  ورىػ ػاؿػ کهعايه  35 الی 3 ها اف آویک 
ـاايتهای  هىاؿػ گًزؼ. اها  ىاو ػؿ و٤ٍ يمی هایی امت که کخا٥ت فباله پىىیؼه اف تىػۀ م

ـاکه  ایى ؿا هن گ٦تايَا٥ا  بایؼ    مافيؼ و به يضى ينبتا   تـی هی ؿا به ٕـف ٝ٪اليی تـ های هؼؿو م
ـاصتی ػؿ ) بیزهًگامػؿ  کًًؼ. يگهؼاؿی هی ای آبـوهًؼايه ها کمتـ اف  بًگلک (تـ های ٩ؼیمی م

کمتـ   واگیـػاؿ۫ های بیماؿی ىیٛى ىاو به هًگام ػؿ يتیزه ماکًاو .ايؼ ىلٟى لیىرپىلو  هًچظتز

                                                             
a  ـامت  )پ.(5 گؾاؿػ هىا ؿػ ىىػ. که يمی6آهؼه:  ايتهای رملهػؿ  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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وهیـ  ػچاؿ هـگ يؼػوؿتـکه ٥٪ٔ یک هایل  aبیلظتىوو  دادلی و ولىرهاهپتىوماکًاو اف 
به يضى  ها يینت و ٥٪ٔ تٞؼاػ ايؼکی اف آو های هنکىيی مـػاب عبـی اف ایًزاػؿ  .ىىيؼ هی

ـاؿ هی کاؿگاهبه ًٝىاو  بنیاؿ ياىاینت ـيؼ. تٞؼاػ  هىؿػ امت٦اػه ٩  ٩یمت اؿفاو های عىابگاهگی
ـاکه ٝمؼتا  ػؿ  ـاؿ ػاؿيؼه م ـکق ىهـ ٩ . ایى باب( امت 255 بیو افعیلی فیاػ ) ای يقػیک به ه

ها و و ػفػپاتى٧ گؼاها  يؼ وآلىػ و همیيه چـک و کىچک تًگايگیق  به ٕـفی ي٦ـت ها عىابگاه
آمایو  بؼوو تىره به صتی و ییصیاو صزب هیچ که بی bهنتًؼ پاهایی مگو  ها ٥اصيه
ـای هـ کل به رق ماکًاو هًضٔ و هًگ عىیو ١یـ٩ابل تضمل امت  عايه ػؿ اتمن٦ـی که ب

ـيؼ و هی ػوػ هی و آىاهًؼ هی و عىؿيؼ هی  5.عىابًؼ گی

ـت٦ٜهای  ها و عايهصزصز با گالطکى  ادیًبىرگاف بنیاؿی رهات ىبیه  اه چًؼٕب٪ۀ ه
ـايؼاف هی 5آرتیشاو6 امت.  کًؼ: ىهـ ؿا ایًگىيه ب

ـيؼ و ػؿ  هقاؿ ي٦ـ( 255)ت٪ـیبا   ىهـ رمٞیت ػؿٍؼ 23 که 6فییًؼ  هی هضالتیرقو ٕب٪ۀ کاؿگ
ـاهای  هـفه و چپل وایت و طًت گیلش راهایتـیى  پنت اف هٖـوػیتبه لضاٗ عىاؿی و  م

ـيؼ پنت ادیًبىرگ هایصزصزو  دوبلیى ـکق ىهـ ها  ایى ٩بیل هکاو. ت ـاواوػؿ ه : رًىب ايؼ ٥
ايتهای  . هاؿپیچ بیاطتزیت های عیاباو ايتهایو  eکالتىو و dهارکت طالت١ـب  و cگیت تزوو

                                                             
a  Wolverhampton & Dudley & Bilston 

b  ـامت ـايتق  را ٩ٖٜ هی همیى٩ىل  ي٪ل 1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی ػؿباؿۀ ىىػ و ايگلل ػاعل پ
 )پ.(.5 آیؼ هی بٞؼ ٦ٍضات ػ٩ی٨ ایى کلمه ػؿهًٞای 6ا٥قایؼ:  هی( 5tramper )پا مگ6واژۀ 

c  Trongate 
d  Saltmarket 
e  Calton 
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ـاػؿ هـ ٩ؼم به   هاصزصزو  ها باؿیکه کىچه های  اف عايه ػ کهىى ی باف هیهای بنت ها و بى م
 هملىيؼاؿيؼ و  ـمايیآب مینتنها  . عايهايؼ ىکل گـ٥ته آوؿ کلًگی و ع٦٪اوپىمیؼه و  چًؼٕب٪ۀ

گاهی  .ايؼ ىؼه چپايؼهي٦ـ( ػؿ یک آپاؿتماو  35ىاو )ىایؼ  عايىاػه 2-2هـ که  ايؼ اف ماکًايی
ـایههای هزقا  به ٍىؿت اتا٧هـ آپاؿتماو  ي٦ـ ػؿ هـ اتا٧ صبل  35-10به ٕىؿی که  ؿوػ هی ک

ـأت گ٦تى ) ىىيؼ هی ـتـیى. (یابین ؿا ػؿ عىػ يمی 5کًًؼ هی هًقل6ر تـیى و  تباه و ٥٪ی
 ای ٕاٝىيی تبتىاو آياو ؿا هًبٜ باؿآوؿ  هی .ايؼ ماکىتـیى بغو رمٞیت ػؿ ایى ياصیه  اؿفه بی

ـايگـه وبیگاه گاه ػاينت که  5کًؼ. آواؿ هی گالطکىؿا اف همايزا بـ مـ کل  بالیای وی

تض٪ی٨ و ت٦ضٌ ػؿ هىؿػ  کمینیىو6ؿتبۀ  ٝالی ْٝى aجی. طی. طیمىيشبگؾاؿیؼ ببیًین 
 :bکًؼ ٤ هییىٍتایى ٩نمت اف ىهـ ؿا  چگىيه5 يناراو لىم ػمتیوّٜ 

 مٖىس ع٦ت و عىاؿی ايناو ؿا به چين تـیى يافل  اف ايگلنتاو۫ عاؿد چهػؿ ايگلنتاو و  چه6
ـگق  گالطکى هایصزصز اها تا ٩بل اف بافػیؼ اف ام ػیؼه معىػ یک کيىؿ کـػم که  باوؿ يمیه

ـم و هـفگی بتىايؼ ایى همه هتمؼو ػؿ  ؿا ػؿ عىػ بگًزايؼ.بؼبغتی و بیماؿی  و رًایت و ر
ي٦ـ اف هـ رًل و اف  35و گاهی  ي٦ـ 13 گاهی ي٦ـ 15 ٩یمت گالمکى گاهی اؿفاو های ىابگاهع

چًاو  ها ایى هکاو .عىابًؼ هی کًاؿ هن ک٤ فهیى  وبـهن۫ ػؿهن و لغت لغت و يیمه هـ مًی
 5.12ببًؼػه ؿا آيزا ا امبآیؼ  اه يمی ػل ايؼ که هیچ اينايی صتی میؼهيمىؿ و پى و کخی٤

 ػیگـ: یػؿ رایباف و 

                                                             
a  J. C. Symons 

b   ایى  به بعذ. 996صص  9381ادیًبىرگ  «و داخل و خارجصًعت و صًعتگزا»جی. طی. طیمىيش
ـال  )ايگلل( امت.هـ يٛى رًبو هنت٪ل کاؿگـی  عَن امکاتلًؼی لیب
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 ایى ياصیه هقاؿ ي٦ـ ػؿ يىماو امت. 25 الی 10بیى  گالطکى هایصزصزرمٞیت ماکى ػؿ 6
ـاو  و باؿیک اف تٞؼاػ فیاػی عیاباو تًگتيکیل ىؼه   ها اف آو هـ یک ومٔ که ػؿ یهای م

ـگیى ورىػ ػاؿػ. يمای بیـويی  ای پيته ـام هى به هیچ وره  بىػ اهاکًًؼه  هً٪لب بنیاؿ ها م
 و طیمىيشآ٩ای )5 ها. ببیًنىاو  ػؿ ػاعلاه ؿا يؼاىتن که  آو همه کخا٥ت و بؼبغتی  آهاػگی

ـاه  ای تىػه ا. آيزبافػیؼ کـػین ها عىابگاه ىبايه اف تٞؼاػی افa) 6هیلز کاپیتاوپلیل  ؿئیل اه هم
 ا  ي٦ـ فو و هـػ بْٞ 35-10 اتا٧ . ػؿ هـػؿاف ا٥تاػه بىػيؼ به ػؿاف اتا٧ک٤  ؿا ػیؼین که ها اف ايناو

. هیچ عىابیؼه بىػيؼ پاؿه رل و پىمیؼهکاه  ای اف کپه ؿوی وبـهن ػؿهن بـهًه ا  بالباك و بْٞ
ىباهت گاه  مکىيت بهها  ایى ػعمه ىؼ باٝج هی تًها چیقی که .عىؿػ به چين يمیای  احاحیه

ـا۫ػ  ... عتمى ؿ ارا٧ هیکه ػ بىػآتيی  پیؼا کًًؼ ػفػی و ؿومپیگـی  هًبٜ اٍلی ػؿآهؼ ایى ا٥
ایى ایى کاط ىیٖاو،  12ايؼافػ تا ایى ٕىیلۀ اوژیاك يمیهیچ کل عىػ ؿا به ػؿػمـ  ولی امت

ـإىؿی و رًایتهنتۀ مغت  پاک  بـیتايیا هـفگی و ٕاٝىو ؿا اف ػاهاو ػوهیى ىهـ بقؿگ اهپ
های مایـ ىهـها  ييیى تـیى فا١ه هىىکا٥ايه ػؿباؿۀ پنت اتیک اف تض٪ی٪ کًىو هیچتاکًؼ. 
ـاؿت ؿوصايی، هایی ؿا بـهال يکـػه يیمی اف بؼیصتی   ػؿ ایى کايىو ايؼ که ػؿ ایى کايىو ى

 5bاصًاف هجمع6صکن  بهگی و٩اصت ورىػ ػاؿػ ... چیـ ، ػؿ ایى کايىوايضٖآ رنمايی
 ها اها ػ٩ی٪ا  همیى .ايؼ ضکىم به تغـیب١یـ٩ابل مکىيت و ه گالطکىهای ایى بغو  اکخـ عايه

ـا ٩ايىي ىىيؼ هیتا عـعـه پـ  ی  5ها بنت. ای بـ آو تىاو هیچ اراؿه يمی ا  ف

هايى٥اکتىؿکاؿ  تـیى يىاصی تـیى و پـرمٞیت ههن ػایز جًىبی اليکو  ػایز غزبی یىرک
ـاکق ٝمؼۀ  ایى يىاصیی ىهـها وّٜ بـیتايیا هنتًؼ. ػمت کمی اف مایـ ه

                                                             
a  Captain Miller 
b  Court of Guild 
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 ػلًىافعـم و ای  هًٖ٪ه ػایز یىرک ػؿ رایذیًگ وطتػ. صىفۀ پين يؼاؿ هايى٥اکتىؿکاؿی
ـايزامتا ؼ ًیاب هی اهتؼاػ ١ـبامت که با ىیبی تًؼ به ممت  یهای مـمبقماؿ با تپه  م

ـأك ػؿ عٔ به  دریای ػمالو  دریای ایزلًذهـف آبی  يقػیکی ػؿ aاطتىو بلک تیغۀ ال
ها کيیؼه  ػؿ اهتؼاػ آو لیذسکه ىهـ  bایزهای ؿوػعايۀ  ػؿه ؼ.ًـمب ىاو اؿت٦اٛ صؼاکخـ

رقو  گؾؿػ هی ها هیاو آواف  لیذس -هًچظتز که عٔ ؿیل  cکالذر های ؿوػعايۀ ػؿه وىؼه 
ـاوايیی ؿومتاها و ىهـها و ها ٥اکتىؿی .ايؼ ايگلنتاو ايؼافهای چينتـیى  رؾاب ػؿ  ٥

 ىاو متـگعاکنتـی و  های مًگ با ؿومتایی های عايه ايؼ. پغو ىؼه وکًاؿ هـ گىىه
وؿ٥ته و تمیق به يٚـ  چًاو ىنته ػایز اليک ی ػوػگـ٥تۀهای آرـ ػؿ ه٪اینه با ماعتماو

٩ؼم يهاػو به ػؿوو  به هضِاها  .ىىػ هی و ىاػکاهی هایۀ هنـت ىاو ػیؼوؿمًؼ که  هی
ـای  ػم و عى ػهؼ ىـس هی 5آرتیشاو6 همايٖىؿ که هايؼ. يمی ى٩تیعىىىهـها چیقی ب

 ام آفهىػهوم٪ن آو ؿا  ٍضت

ـاىیبی ؿوی بـ لیذس6 به هًگام امت. ایى ؿوػعايه که  وا٩ٜ ىؼه ایزهيـ٣ بـ ؿوػعايۀ  های م
وتاب  پیچ لیؼفػؿ  dو يین هایل 1 ؿوػ اصتمال ٢ٕیايو هی ؿگباؿی های ها یا باؿه آب ىؼو یظ

ِٜ  يىاصی .عىؿػ هی ـت٦ ىهـ که  اها پاییى ايؼ تـیى هضالت ىهـهای بقؿگ لیؼف رقو پاکیقه ١ـب ه

                                                             
a  Blackstone Edge 
b  Aire 
c  Calder 

d  امت  هایل ايگلیظیآهؼه هًٚىؿ  هایلػهؼ هـ را کلمۀ  ها اؿراٛ هی هایی که يىینًؼه به آو ػؿ هتى
ـابـ با  14.0هگـ آيکه عال٥و هيغٌ ىؼه باىؼ.   0ػؿرۀ عٔ امتىامت. پل  1هایل ايگلینی ب

 هایل آلمايی امت. )ايگلل( 1هایل ايگلینی کمابیو هناوی با 
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 ایى وّٜ .هضَىؿ ىؼه کخی٤گًؼیؼه و  و يهـهای عیقها آب ػؿ هیاو امت چنبیؼه به ؿوػعايه
ـکًًؼۀ  وّٜ .ىىػ هیيىباوگاو  ػؿ هیاوعَىً  به باٝج کاهو ٕىل ٝمـعىػ  به عىػِی  هًقر

 aریچمىيذرودو  اطتزیت کزاص و لیى هارچ و گیت کزک وصىه صىل ىهـ۫ های پاییى ٩نمت
ـاس وکم ياىی افاماما   ـای ٥اّالب ٥٪ؼاو بىػ هنت  و ٩اٝؼه بی های مافی ماعتماو و هز

ـاکن ـا ت و تمیقکاؿی  يٚا٥تتـیى ومایل  ٝاػی ػمتـمی به ٝؼمها و همچًیى  بنت ها و بى م
 هبنىٕیينبتا   ىًاعتبه  تا ؿوػعايه بیا٥قاییؼ وبیگاه گاههای  به ٢ٕیاو ایى هىاؿػ ؿا .امت

ـاواووهیـ هـگ ٝلت باؿۀػؿ بایؼ اّا٥ه کًن  5.بـمیؼ و کخی٤ و بؼبغت ياىاػ ایى هًٖ٪ۀ های ٥
  ىهـ به وؿوػػؿ هبؼأ  هايى٥اکتىؿکاؿی هنتًؼکه ػؿ عؼهت  ییها همچىو مایـ ؿوػعايه ایز

ـکیى امت و بىی هـ يٛى  ػ وآلى ىهـ  گلالیه عـود اف  و ػؿ هًتهی تمیق و فالل میاه و چ
به  -ها  مـػابها و  عايه -ها  گاه مکىيت  ایز۫ ٢ٕیاوػؿ پی 6 .ؿمؼ اف آو به هيام هی آى٢الی
تا مٖش عیاباو باال کيیؼ و ػؿ با تلمبۀ ػمتی  ؿا ىاو گـ٥تگی آبؿويؼ که بایؼ  فیـ آب هی ٩ؼؿی

ـا او٩اتی آب افچًیى  کـػ. اه عالی آيزا ـافیـ  ها مـػاببه  فيؼ و هیباال ٥اّالب ی هاهز م
کًؼه اف مىل٦ىؿ هیؼؿژوو امت ػىى هتَاٝؼ هی ایى گًؼابکه اف ای  بغاؿ ممی b.ىىػ هی و  آ

ـای مالهتی ايناو هْـ ىؼت به ؼهاي به را هی آو اف که هایی ت٦اله  های ػاػهٕب٨  .يؼب
 3ػؿ صالی که ػؿ مایـ يىاصی ٥٪ٔ  1324 ِی بهاؿ بػؿ رـیاو میال ػمالیمـىماؿی ياصیۀ 

ـاوايوهیـها هـگي٦ـ هـػيؼ  2الی  ـاهای  ؿط ػاػ که ػؿ ایى ياصیه یی ٥ هٞلىل گـ٥تگی هز
ـای ٥اّالب يؼاؿيؼمایـ يىاصی پـر) .٥5اّالب بىػ ىاو  ٥اّالب هزاؿییا  مٞیت هٖل٪ا  هز

تا  ؿيگ يؼؿ نکىيیهای ه مـػاب اف ؿػی٤ چًؼ6 (آیؼ اٍال  به صناب يمیامت که به  کنچًاو 
و  لزى پىىیؼه افتا هچ پا  همىاؿه های چًؼ ياصیه عیاباو 5.بیًًؼ عيکی ؿا به چين هی

                                                             
a  Kirk-gate & March-lane & Cross-street & Richmond-road 

b  ـایها  مـػابایى  باىؼ یاػتاو ـػو ايباؿ ب ـيؼ. )ايگلل( يٛىگاه  بًزل يینتًؼ بلکه مکىيت ارًاك ک  بي
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یياو ها عیاباو ػمتی به مـ و ؿوییل عاک۫ چًؼ ب با ماکًاو گاهی6 .هنتًؼ الیو گل
و٩تی که  و تا کًؼ پـ هیؿا  ها گىػال مۀه ٥اّالب و والی گل .امت ای بیهىػه کاؿ که کيًؼ هی

هٞمىال   لیذس های بًگلک ... aهايؼ همايزا هیلزى  ؼيعيک ييىباػ و آ٥تاب  ها ػؿ چاله
 اتا٧ یک اتا٧ ييیمى و و یک مـػابیک  ىاهل٥٪ٔ و  ؼييؼاؿ یاؿػ هـبٜ 0هناصتی بیو اف 

 اعال٩یاتهن  لىلًؼ ػؿ هن هیػؿ ایى عايۀ هض٪ـ  یى و چًؼ تى. ایًکه ىب و ؿوف چًؼايؼ عىاب
 .5ىاو ؿا هن مالهت کًؼ ماکًاو ؿا تهؼیؼ هی

ػهؼ  گىاهی هی bآوؿػم٩ىل  که پیيتـ اف آو ي٪ل 5بهذاػت طبقات کارگز دربارۀگشارع »
 :ايؼ ها چ٪ؼؿ پـرمٞیت بًگلکایى 

ـاػؿ چًذ6ػؿ لیؼف ـاه ىاو والؼیى کًاؿ یابیؼ که ػؿ صالی هی ؿا عىاهـ و ب مایـ فياو و  به هم
ـایه هـػاو پيت  که صتی تَىؿه تبٞاتی ػاؿػ . ایى وّٜايؼ عىابیؼهػؿ یک اتا٧  همگیييیى  ک
 5.لـفايؼ ؿا هی ايناو

ػؿ ي٪ٖۀ تال٩ی چًؼ ػؿه بـ کًاؿۀ هنیلی  و ٥اٍله ػاؿػ لیذسهایل اف  ٥2٪ٔ  بزادفىرد
ـکیىکىچک و  ـاؿ ػاؿػ که ؿيگ آب چ ـگی ف١ال اه ٩ که هىا  ها یکيًبه .امت به تی
ـا٣ به  اف بلًؼی اگـ عىب امت ـم  ؿومتایی ايؼاف یک چين بابًگـیؼ  بزادفىردهای إ ع

ی ابـػوػ آمماو ىهـ ؿا ومٔ ه٦ته کاؿیػؿ ؿوفهای  ىىیؼ اها و ػلًيیى ؿوبـو هی
 ىبیه صاکن گيته ایى ٩لمـو ٝؼم آمایيی که بـ. کخا٥ت و پىىايؼ هیؿيگ  عاکنتـی

ه ماعته ًػاهؿوی ىیب  بـ ه٩اٝؼ تًگ و بی  های ٩ؼیمی ىهـ۫ ٩نمتامت.  لیذس
                                                             

a   :ايگلل(252ً  ژوريال آهاری 3ػؿ رلؼ  گشارع ػىرای ػهزبنًزیؼ با( . 
b  امت. )پ.( ادویى چادویک کمینیىيـمـ هًٚىؿ گقاؿه 
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ـاها و  کىچه و ها باؿیکه کىچهػؿ ايؼ.  ىؼه يغاله ؿیغته امت و کپه فباله و  ها کپه م
 ای ٕب٪ه یک های عايه هػؿ و ٩ٞـ ػؿ رىاؿ ؿوػعايه آوؿيؼ. ٩تکخی٤ و ؿ و کلًگیها  عايه

ؿ٥ته و تا کمـ فیـ عاک ىاو  ٕب٪ۀ همک٤ و ايؼ گيتهبًا  ػؿ ىیب ػاهًه که ىىيؼ ػیؼه هی
ػؿ آيزا  کياو فصمتهای  بًگلککه های ته ػؿه  . ٩نمتامت به صال عىػ ؿها ىؼه

ـيؼ. تـیى و کخی٤ بؼماعت ايؼ چپیؼه تًِگ هن ها ٥اکتىؿیهیاو  همچىو  تـیى يىاصی ىه
 هًؼ نیاؿ ٩اٝؼهب بزادفىرد ماف تافه یها ٩نمت ػؿ ها بًگلک کاؿ۫ ٥اکتىؿیمایـ ىهـهای 

ـابکاؿی ها هن اف آو اها ايؼ ىؼه بًاهای هًٚن  ػؿ ؿػی٤ و تأهیى  ػؿ ٝـ٥ا  که  هایی ع
٥ـٍت  ضج هًچنتـػؿ ب) ايؼ يَیب يمايؼه بی ىایٜ امت کياو فصمتگاه  مکىيت
ـابکاؿیتک ایى  ػؿ هىؿػ تک به ٩ؼؿ کا٥ی یا٥تعىاهین  مایـ  وّٜ .(ٍضبت کًین ها ع

 به همیى هًىال فیلذ هادرصو  هالیفاکض و aباريظلیهغَىٍا   رایذیًگ وطتىهـهای 
اف تمام  اه و هٞماؿی هؼؿوبه ػلیل هى٩ٞیت ػلًىاف  ه آهؼا امت. آعـیى ىهـی که يام

یباتـ امت ػایز اليکو  ػایز یىرک کاؿ ٥اکتىؿیىهـهای  هن به  فیلذ هادرصاها صتی  ف
ـای هخال هضالت بؼ ػاؿػ. هايؼافۀ عىػ مىهی ٝ هزم6ٜای که اف ٕـ٣  کمیته ب
 0به تاؿیظ  گماىته ىؼه بىػ ىهـػؿ هىؿػ تض٪ی٨ و ت٦ضٌ  به 5فیلذ هادرص ىهـويؼاو

گىمت   گقاؿه ػاػ:  1322آ

ـا و ها عیاباو فیلذ هادرصایًکه ػؿ 6  ٥ـه مًگ و گؾاؿی ؼ که امنيورىػ ػاؿ هایی ها و کىچه م
ـکيی و فه و ٩ؼؿ ؿوی مٖش  آو يٛى آى٢ال مهؿمىایی امت. ه عزالت و هایۀ ايؼ ييؼهکيی  يه

 7امتهای ؿاکؼ  آب چالها ػائما  پىىیؼه اف  ک٤ عیاباو 7هايؼ تا بگًؼػ و ٥امؼ ىىػ هیفهیى 

                                                             
a  Barnsley 
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ىىػ وّٜ ىهـ هؼام تًقل یابؼ و به لزى  ها باٝج هی ایى همۀ .ايؼ چپیؼه ها تًِگ هن عايه
ـتیب کيیؼه ىىػ. ـاؿ  واگیـػاؿ یها بیماؿی کل ىهـ ػؿ هٞـُ به ایى ت  5.10ػگیـ هی٩

به  به ػل آو بقيین آهى ؿاهیا با ؿا پيت مـ بگؾاؿین  اطتىو بلک تی٢ۀ کو میًهاگـ 
ـتـیى ىاهکاؿهای ًٍٞتی .ؿمین هیهايى٥اکتىؿکاؿی ايگلنتاو  کالمیک مـفهیى  ب

ـيؼ ييأت هی همیى راؿگـی اف های کا رًبو تمام .ايؼ يينتههمیى را به باؿ   :گی
ـکقی آو  ػایز جًىبی اليک یبایی امت که  تپه هًٖ٪ه . ایىهًچظتزو ىهـ ه به ماؿ ف

های  ػاؿػ و ؿوػعايه به ممت ػؿیای ایـلًؼ ىیب بـهی ١ـبیاف هـفهای آبی هالیمت 
 155. ايؼ راؿیآو  های مـمبق ػؿه ػؿ هتٞؼػىاوهای  ىاعه با aیهزط ایزول و و ریبل

ىهـها و  فپىىیؼه ااکًىو  اها رمٞیت بىػ ی باتال٩ی و کنمـفهیًایًزا مال پیو 
تبؼیل ییال٩ی ايگلنتاو تـیى عٖۀ  به پـرمٞیت ی امت که آو ؿاؿومتاهای ٥ـواي

ـکقیت  هًچظتزػؿ  و مـ بـآوؿػه ػایز اليکايگلنتاو اف  هايى٥اکتىؿکاؿی. ايؼ کـػه ه
هًـ هؼؿو  و يىمايات تزاؿی امت ػهامًذ تمام بىرص هًچظتز .ه امتیا٥ت

. کاؿبـػ يیـوهای ه امتبلٟى ؿمیؼ تکاهل و يهایت به ایى ػهزػؿ  هايى٥اکتىؿکاؿی
 عاٍه) هیأت هاىیًی هًنىط ىؼو کاؿ یؼی تىمٔ و صؼاکخـی ت٪نین کاؿِ  و یٞتٕب

 ؿوىًی هىیؼامت.به  ػایز جًىبی اليکػؿ ًٍایٜ پًبۀ  (هیىل خىدکارو  لىم هکايیکی
ـا٣ هؼؿو بؼايین هايى٥اکتىؿکاؿیيمای  ًَٝـ ؿا هًو 2اگـ ایى   ًٍٞتکًین  بایؼ اٝت

 ایىػؿ  .امت های ًٍٞت بىػه ىاعه تاف تمامپیي اهـوف به تا ؼاف بؼو تىل ىایـ ۀ اليکپًب
ـات ياصیه  همکى  يضىتـیى  تـیى و کاهل بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ به آفاػايه هايى٥اکتىؿکاؿیتأحی

                                                             
a  the Ribble & the Irwell & the Mersey 
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کمال پغتگی  به را همیى ّـوؿتا   هايى٥اکتىؿکاؿپـولتاؿیای  پل گـػػ هًکي٤ هی
هىرب تًقل  هیأت هاىیًی و کاؿبـػ يیـوی بغاؿ ت٪نین کاؿ و .ؿمؼ هی اه کالمیک

ـای فیـ پا يهاػو ایى  پل کياو ایى هًٖ٪ه ىؼه امت تفصم رایگاه تاله پـولتاؿیا ب
گاهی کاهل بگیـػاود  را بایؼ ػؿ همیى عىاؿیو ع٦ت  ؿ بًيیًؼ. اف ایى ؿوبه با و با آ
يمىيۀ  هًچظتزکه ػلیل  ایى بهيه ٥٪ٔ 7 تـ عىاهؼ بىػ هاو ػؿ ایى ىهـ ٕىاليی تى٤٩

 ام هـ هاػؿیبلکه به ایى ػلیل که آو ؿا همچىو ى امت هايى٥اکتىؿکاؿکالمیک ىهـهای 
 .اه ماکًاو بنیاؿیتـ اف  تـ و ٍمیمايه بنیاؿ يقػیک - ىًامن اف يقػیک هی

با  هًچظتز ا٩ماؿیىهـهای  ىىػ هیهـبىٓ  کياو فصمتهای  گاه تا آيزا که به ا٩اهت
ـکقی ت٦اوت  تـی اف  ػؿٍؼ بقؿگ ی ایًکه ٕب٪ۀ کاؿگـؼاؿيؼ7 به امتخًاي چًؼايیىهـ ه

ـاپا ًٍٞتی اف آيزا که ػهؼ. ىاو ؿا تيکیل هی رمٞیت تماهی  ايؼ ایى ىهـها م
 ىاو تماها   اف آيزا که ماکًاو و آوؿػ ػؿهی هًچظتزکاؿهایياو يهایتا  مـ اف و کنب

ـا 7ايؼ وابنته هًچظتزبه  هٖل٪ا  همگی  ؼپا هنتً وؿ عـػه پیيه و کو فصمت ی  ػؿ ٥٪ٔ ف
و  ها کى و کاؿچا٧ػالالو ای اف  رمٞیت تزاؿی ٩ابل هالصٚهامت که  هًچظتز

 و دیل کرا و باری و ویگاو و پزیظتىو و بىلتىو .ىىػ هی پیؼا 5هضتـم6 ٥ـوىاو عـػه
 05 یا 25با و ١یـه  bپىرت اطتىک و بزیج اطتالی و اػتىو و اولذهام و aوود هی و تىوهیذل

ـ٥ا  فصمت هقاؿ ي٦ـ مکًه 45یا  25 یا  آیًؼ که به ىماؿ هی ييیى کو همگی ىهـهایی ٍ
هٞبـ  چًؼ ىاو های ٩لیل هىافات ه٢افه ىاو وا٩ٜ گيته و به یی ػؿ هیاوها ٥اکتىؿی

                                                             
a  Bury & Rochdale & Middleton & Heywood 
b  Stockport 
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اف هن رؼا  ٥ـٝی های ؿاهػؿ اهتؼاػ  هايى٥اکتىؿػاؿاوی هاویالها و  باٟ .کيیؼه ىؼه امت
ـا و ايؼ اػها٥ت به يضىی ياػؿمت و  کياو فصمت ٤های کخی کىچه پل و ها باؿیکهو  ها م
کًؼه اف  . ىهـهاايؼ اعته ىؼهم ٩اٝؼه بی به صؼی  ػوػ١لٚت  .ايؼ مًگ ١الؽػوػ آ

ـتـیى يٛى) ٩11ـهق آرـهای  ماعتماو امت که ـاگی به هـوف  (اایًزهَالش ماعتمايی  ٥
پا  های فیـعاکی هـ را کًامایى  .ايؼ هنکىيی ها مـػابکخـ . اايؼ ىؼهچـک و تیـه  وفها

 .کًؼ هیها اليه  رمٞیت ػؿ آو اٝٚنىىيؼ و بغو  ػهؼ ماعته هی

 ١ـب هایلی ىمال 11ػؿ  که امت بىلتىو (اولذهامو  پزیظتىوبٞؼ اف ) ىهـ بؼتـیى
ـاؿ  هًچظتز  وکخا٥ت اف مـ و ؿوی ػاؿػ که aگیت دیًضيام  ه٥٪ٔ یک عیاباو ب و گـ٥ته٩

ـاؿ هیبه ًٝىاو  . ایى عیاباوباؿػ هی تا رایی که ػؿ و  گیـػ بافاؿ هىؿػ امت٦اػه ٩
 که تاؿ امتو تیـه و المًٚـ کـیه یػااليصتی ػؿ ؿوفهای آ٥تابی  ام ػیؼهبافػیؼهای هکـؿم 

همچىو  ايؼ. ػوٕب٪ه ؿػی٤ ىؼه های کىتاه یکی عايه ی بلًؼ وها ٥اکتىؿی وػؿ ػو مىی
 پنابی. ػاؿػ باؿی ؿ٩ت و وّٜ کلًگی امت بىلتىو بغو ٩ؼیمیهای ػیگـ ىهـ تمام
ايؼافػ که آیا ایى یک رىیباؿ  ياٙـ ؿا به ىک هی که ػؿ هیاو ىهـ راؿی امت ؿيگ تیـه

 هعىػ مهن. ایى پناب به عاک اف ػو١اب ؿاکؼ گچ پـ ٕىاليی بًؼ آب یک امت یا
 .تمیق يبىػ چًؼاو هن بؼوو آو البتهکه  ىىػ هی وهىا آلىػگی آب باٝج

ـاؿ ػایز  چه ؿو به ممتی هزط ؿوػ کًاؿ پىرت اطتىک صىفۀ اها رقو  امت گـ٥ته٩
به  امت وا٩ٜ ىؼه یهزطتًگ  ۀایى ىهـ ػؿ ػؿ .آیؼ به صناب هی هًچظتز هايى٥اکتىؿی

                                                             
a  Deansgate 
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و ػؿ ممت ه٪ابل با هماو  با ىیبی تًؼ ؿو به پاییى ػؿ یک ممت یوها ٕىؿی که عیاباو
 بـ ؿوی آهى یپلاف ٕـی٨ که  بیزهًگام -هًچظتز عٔ ؿیل  .ؿويؼ هی ؿو به باالىیب 

ـاف ىهـ هی ػؿه کيیؼه ىؼه امت کل تـیى و  یکبه ًٝىاو تاؿ پىرت اطتىک .گؾؿػ بـ ٥
آهى  هغَىٍا  و٩تی اف ؿوی پل ؿاه ىهـت یا٥ته امت ورهاو  ۀتـیى ػعم ػوػايؼوػ

ـايؼاف ىىػ بی ٕب٪ۀ  هنکىيی های مـػابها و  بًگلک ؿمؼ. يهایت فيًؼه به يٚـ هی ب
ـتامـ ىهـ ػؿ ؿػی٤ ايؼ  به ٤ٍ ىؼه ها های ٕىاليی اف ته ػؿه تا تاد تپه کاؿگـ که ػؿ م

ـاٟ يؼاؿ ؿا ياصیه هایىهـ یک اف ػیگـ هیچ هى .يؼايگیق فىت و ي٦ـتبنیاؿ  به  م کهم
 باىؼ. کـػهگاه امت٦اػه  به ًٝىاو مکىيت مـػاباف  پىرت اطتىکايؼافۀ 

یکی اف رؼیؼتـیى ىهـهای  پىرت اطتىکىـ٩ی  ػؿ چًؼ هایلی ىمال aلیىآيذر اػتىو
پای آو  bینتعايۀ ػؿاه و ؿو که آببًا ىؼه  ای بـ ىیب تپه و هًٖ٪ه امت کاؿ ٥اکتىؿی

 یا٥ته ماعت هًؼتـ بـ اماك ٕـصی رؼیؼتـ و ٩اٝؼه به ٕىؿ کلی ایى ىهـ امت. راؿی
تىمٔ چًؼ عیاباو ػیگـ که  کهايؼ  کيیؼه ىؼه عیاباو هىافی ػؿ اهتؼاػ تپه 1-0امت. 

ايبىه  ىؼه امتباٝج  املىب ایى .ىىيؼ هیبا فاویۀ ٩ائمه ٩ٖٜ  ؿمًؼ ػؿه هی ٩ٞـبه 
ـاکن ٥اکتىؿی ػمت  پاییىػؿ  ػهًؼ یـوو هیهایياو ب فياو ػوػ ١لیٚی اف کىؿه ها که آؿٟو هت

ؿاه به آيزا  صتی اگـ ػ١ؼ١ۀ يقػیک ىؼو به ؿوػعايه و آب)ػوؿ بمايًؼ  اف ىهـػؿه 
 اػتىوٙاهـ  چًیى چیؼهايیبه ل٤ٖ  هايؼيؼ(. باف هن اف ىهـ ػوؿ هی کيايؼىاو يمی

و  يؼتـ و تمیقتـ ٝـیِ وهای عیاباو و امت کاؿ ٥اکتىؿیاف اکخـ ىهـهای  يىافتـ چين

                                                             
a  Ashton-under-Lyne 
b  Tame 
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 مینتناها  ؿمًؼ. به يٚـ هی تـ و ؿاصت تـ تافه  ىاو ؿيگ مـط ؿوىى باهایو  بًگلک
ـات عاً عىػه ؿا ػاؿػ.  کياو فصمتهای  بًگلک وماف ماعتهؼؿو  هـ پيت هْ
 یالٞاػه کخی٦ تًگ و ٥ى٧ مـپىىیؼۀ کاهکه به گؾؿ امت پًهاو هکىچ پل یک عیاباو

 مال ٝمـ 05بیو اف  (وؿوػی ىهـ ػؿ بًابه رق چًؼ ) ها هیچ یک اف ماعتماو ؿمؼ.  هی
که  12ها ـ٦٩لیآر :فيًؼ ها تىی چين هی کلًگی ػؿ تمام عیاباو های بًگلک اهاايؼ  يکـػه

 ايؼ که بـػاىتههایی  تـک چًاو ػیىاؿها . ػؿ يتیزهايؼ ول٨ ىؼه ت٨ يینتًؼ یػؿ وا٩ٜ ٦٩ل
 ياويمای که ها عیاباوبْٞی  .اف ػاعل پىىايؼىاو گچکاؿیهالی و  تىاو با هامت يمی

ـ٥ته و کخی٤ البته ورىػ  7ؼيابؼا  هیچ ٥ـ٩ی با مایـ ىهـهای ایى ياصیه يؼاؿ امت ػوػگ
 يه ٩اٝؼه. امتخًامت آيذرلیى اػتىوػؿ  هایی چًیى عیاباو

ـاؿ ػاؿػ اػتىوو ػؿ یک هایلی ىـ٧  ینتؿوػ  کًاؿ بزیج اطتالی ـاو و٩تی .٩  اف گـػىگ
که  بیًًؼ ؿا هیهای بقؿگ و فیبایی  باٟ مىی عىیو 3ػؿ ؿويؼ  باال هی اػتىو های هتپ

ػؿ  ویالهاایى  الیشابتیمبک  امت. ىاو ماعته ىؼه اىکىهی ػؿ هیاوب ویالهای ییال٩ی
کلیظای ػؿ ؿابٖه با  ايگلیض هلی کلیظایػ٩ی٪ا   هماو امت که  گىتیکؿابٖه با مبک 

ـاو  13رم. پاپ کاتىلیک اف ػوؿو  بزیج اطتالی بـويؼ تا ٩ؼم رلىتـٍؼ کا٥ی امت گـػىگ
های فیبای ییال٩ی و صتی با  با ٝماؿت يمایاو ىىػ. هًٚـۀ ایى ىهـ به ىؼت ػؿه

ػؿ آبکًؼی تًگ و  بزیج اطتالی. ػؿ تْاػ امت اػتىو وؿ٥تۀ ىنتههای  بًگلک
ـاؿ گـ٥ته که  ػؿپیچ پیچ  هزمىٝۀ ؿا مىی آبکًؼ 3 .تـ امت تًگ پىرت اطتىکاف ػؿۀ ٩

 ػؿ بؼو. امت اى٢ال کـػهها  هیلها و  عايه و ها بًگلک مـوماهايی اف و بی ٩اٝؼه یب
 وّٜ عىؿيؼ7 به چين هی کلًگیکهًه و  ه وػوػگـ٥ت و تًگهایی  بًگلک ىهـ۫ به وؿوػ
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 ٪ٖٜ وًه و تًگ و باؿیک چًؼ عیاباو ػؿ ٩ٞـ ػؿه هامت. همیى عايه هخلىهـ  با٩ی
ايؼ  ها بًا ىؼه هایی که ػؿ ایى عیاباو اکخـ عايه ػاؿػ. ورىػ مـباالمـپاییىوبـهن و  ػؿهن

تا کمـ ػؿ فهیى ٥ـو ؿ٥ته امت. اف  ػاؿ هضل به ػلیل هى٩ٞیت ىیبىاو  ٕب٪ۀ همک٤
 تىاو ببیًؼ تافه هی هیپای عىػ  فیـىهـ ؿا  ۀهًٚـۀ گنتـػ آيزا که ايناو باالی تپه

ـاها و پل ػاػتيغیٌ  ـتی که ٕب٨  ها و آلىيک کىچه که م ایى ىیىۀ آى٦تۀ های پ
 آلىػگی ها کخا٥ت و چـک به همۀ ایى .ايؼ چ٪ؼؿ فیاػيؼ به ورىػ آهؼه مافی ماعتماو

ؿ١ن هضیٔ فیبای  ٝلی  ایى ىهـ ػؿیابیؼ ماػگیبه  تاؿا بیا٥قاییؼ  بزیج اطتالیکًًؼۀ  ىىکه
ـا٣ ـاته چه ا إ  گؾاؿػ. بـ رای هی يناوآوؿی ػؿ ا تهٛى تأحی

ـای تيـیش وّٜ ىهـهای کىچک کا٥ی امت ها  اف آو هـ یک اگـچه .همیى ٩ؼؿ ب
ی ا٩ماؿی به ٕىؿ ىهـها تمام ػؿ کو عل٨ فصمتاها فيؼگی  ای ػاؿيؼ عَىٍیات ویژه

 اکت٦ا هـ ىهـ عإًـس کلی ماعتاؿ  به تـمینـو اف ایً امت.هًچظتز  عىػ هخل کلی
وّٜ رمٞیت  ػؿباؿۀتـ  هياهؼات راهٜ که تمام ػاىته باىیؼػؿ يٚـ ایى ؿا  بایؼ .ام کـػه

 إال٧ امت. ٩ابل اه ا٩ماؿیبـ ىهـهای  هًچظتز یکاؿگـ

ـاؿ ػاؿػ که تپه ها و کىه رًىبی ؿىته ػؿ ػاهًۀ هًچظتز تا ایًزا کيیؼه  اولذهاماف  aهایی ٩
 هناب٪اتهیؼاو هن و  cطیظزهىيش  تىأهاو هن bرهى ِکزطالىاو  و آعـیى ٩له ايؼ ىؼه

ـِ  ؿوػ کىچک 3 بیى ایى ؿوػعايه و ولایز ػؿ کًاؿۀ ١ـبی هًچظتزاٍل  14.امت هًچظتز ت

                                                             
a  ـامت  )پ.(.5 هذالکو  ایزولػؿۀ ؿوػهای  بیى6ػؿ اػاهه آهؼه:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

b  Kersallmoor 
c  Mons Sacer 
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ـاؿ ػاؿػ که ذالکهو  ایزک  ماصلبغيی اف آهیقيؼ.  ػؿهی ایزولبا  صىالییى همػؿ  ٩
ـاؿ گیـ ا٥تاػهپیچ تًؼ ؿوػعايه  ػؿ هیاو که ایزول کمی رلىتـ  امت. aطالفىرد هضل امت٪

ـاؿ ػاؿيؼ. ایزولػؿ ىمال  cبزایتىوالورو  بزایتىوآپز ؿمین. هی bپًذلتىو به به ممت ١ـب ٩ 
 هذالکػؿ ىـ٧  fچارلتىو و هذالکػؿ رًىب  eهىلن امت. ایزکػؿ ىمال  dچیتام هیل

ـاؿ ػاؿػ.   هزمٛى همۀ ایى .امت ػؿ ىـ٧ هًچنتـ وا٩ٜ ىؼه کمی ػوؿتـ gآردویک٩
ـ٥ا   )اگـ بیيتـ يباىؼ کمتـ يینت( ػاؿيؼ مکًه هقاؿ ي٦ـ 255 کال   ات کهارتماٝ  هًچظتزٝ

تىايؼ  هی ي٦ـ ػاؿػ به ٕىؿی که یک عَىٍی به اؿماعت اٍلی . ىهـىىػ ياهیؼه هی
ـتامـ ىهـی کًؼ و هـ ؿوف فيؼگ زاها آي مال  یک باؿ صتی اها وآهؼ ػاىته باىؼ ؿ٥ت ػؿ م

 هاػاهیالبته ) يبیًؼ چين ؿا به چ کاؿگـیهیو  کو يیا٥تؼ عل٨ فصمت تهضالگؾاؿه به 
ایى وّٜ ياىی  .(باىؼ بغو عىػه های لؾت ؿوی پیاػه وکاؿ و کنب ػؿ الککه مـه 

گاهايه و همچًیى  اف گاهايه ٝقهیتىا٥٪ی ياگ٦ته و ياآ ـاصتا  و  آ که به  ىؼه امت اٝالم ٍ
 رؼا هتىمٖی ىهـ ٕب٪ه یها اف بغو هٖل٪ا   کو ؿا عل٨ فصمتهضالت  اه هىرب

 با ػیىاؿ ههـبايی و يیکىکاؿی ؿوی يبىػهپؾیـ  ػؿ هىاؿػی که چًیى کاؿی اهکاو ايؼ7 کـػه
ـکقػؿ  .ايؼ کو مـپىه گؾاىته عل٨ فصمتهضالت   ومیٜ ينبتا  یک ياصیۀ  هًچظتز ه
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ـا  ىاهلورىػ ػاؿػ که  ٕىل و ٝـُ يین هایل ػؿ يین هایل با بافؿگايی  تزاؿیػ٥اتـ  هًضَ
هًگام علىت و  ىب ه امتگا مکىيت ٝاؿی افت٪ـیبا   که . ایى هضلههامت ػاؿالتزاؿهو 

ـاٟ يیـوهای و هاپا ىىػ و ٥٪ٔ ىب هی 35چىل ىاو ػؿ  هىىی پلیل با مىمىی چ
وآهؼهای  چًؼ عیاباو اٍلی که کايىو ؿ٥تپلکًؼ.  های تًگ آو هی کىچه پل کىچه
ـاواو  گؾؿيؼ. اف ایى ياصیه هی ايؼ آؿامته هزلل های ٥ـوىگاه ؿوهایياو ؿا پیاػه ايؼ و ٥
ىب تا پامی اف  به همیى عإـ ايؼ و هنکىيی ها ٥ـوىگاه بْٞی افهای ٥ى٩ايی  ٕب٪ه

کل  و هًچظتز مایـ هضالت ياصیۀ تزاؿی۫ وؿای اؿػ. ها رـیاو ػ عیاباو ایى فيؼگی ػؿ
٩ٖٞاتی اف و  ویکردآػومىم  و چارلتىوو پًذلتىو بغو بقؿگی اف  و هىلنو  طالفىرد

ها مکىيت ػاؿػ. ایى  کو ػؿ آو عل٨ فصمت ٥٪ٔ ايؼ که یهضالتبزایتىو و  هیل چیتام
به گـػ ياصیۀ تزاؿی کيیؼه ويین هایل  همچىو کمـبًؼی به پهًای هتىمٔ یک هضالت

. ايؼ ماکىایى کمـبًؼ  یبیـوي ػؿ هًا٨ٕ بىؿژوافی کىچکبىؿژوافی بقؿگ و  ايؼ. ىؼه
ػؿ همنایگی هضالت  هیل چیتامییًی های پا و ٩نمت چارلتىوػؿ  کىچکبىؿژوافی 

 و ػؿ ویالها کمی ػوؿتـ .امت ماکى ىؼۀ هًٚن بًؼی های با١چه عیاباو ػؿ کياو فصمت
 پًذلتىوو  بزایتىو و هیل چیتام عیق ينینهای  یا ػؿ بلًؼی آردویکو  چارلتىوهای  باٟ

. ومایل فیؼ هیو ؿاصت  ٥اعـهای  ػؿ عايه ییال٩یػؿ هىای آفاػ و مالن بىؿژوافی بقؿگ 
ىىيؼ و به مىی  ؿػ هی اف ایى هضالت یا ؿبٜ ماٝت یک باؿ ماٝت ي٪لیۀ ٝمىهی هـ يین

ـکق  ـتیبات ٥ى٧ ایى امت که ٙـی٤ ؿويؼ. ىهـ هیه ـا٣ پىلؼاؿها و تـیى رقء ت  اى
 ػ٥تـبه  ؿا ىاوعىػ هضالت کاؿگـی۫  ومٔاف  همکى هنیـتـیى  کىتاه اف ٕـی٨ تىايًؼ هی
هغ٦یايه  ف همه ٕـ٣ا ی بیا٥تؼ که٥٪ـ میاه ىاو به چين آيکه یب 7بـمايًؼ ىاوکاؿ

به  باسار بىرصای که اف  های اٍلی عیاباو اه ایى امت که ػلیل . ىاو کـػه امت اصإه
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 .ايؼ ها آؿامته ىؼه اف ٥ـوىگاه یياپؾیـ با ؿػی٤ عللاف هـ ػو مى  ؿمًؼ بیـوو ىهـ هی
به وامٖۀ هًا٥ٜ  که ايؼ یو کىچک هتىمٔ هایػؿ اعتیاؿ بىؿژواها  ایى ه٢افه تمام

 اف پل قادريذو  ػهًؼ ی اهمیت هیآؿامتگی و پاکیقگی يمای ٙاهـ به ىاو ىغَی
ـابت ها ٥ـوىگاه ػؿمت امت که. تمیقکاؿی آو بـآیًؼ  ىؼۀ پًهاو با يىاصی هایی ٩

ـافيؼه بىؿژوایینکىيی هػؿ هضالت تزاؿی و  ػاؿيؼ و ىاو پيت تـ اف و٩تی هنتًؼ  بنیاؿ ب
به  اها ػؿ هـ ٍىؿت 7کًًؼ هیؿا الپىىايی  کو عل٨ فصمتآلىػ  های چـک گاه که مکىيت

ی پًهاو هـػاو و فياي امت اف چين  ٥a٪ـ و کخا٥تی ؿا که يیمۀ پًهاو حـوت تىايًؼ عىبی هی
 گیت دیًض عیاباو ػؿ يمىيه هخال ـایب ی ػاؿيؼ.های ٩ىی و اَٝاب ّٞی٦ هٞؼه که کًًؼ

مپل  ايؼ7 به ٤ٍ ىؼه ها هیلو  ها ػاؿالتزاؿهابتؼا  ؿوػ به مىی رًىب هی زچچاولذکه اف 
پيت مـ  ٞؼ افب تـ رًىبکمی  ؿمؼ7 ها هی هیکؼهو  3ػؿره های  ىگاه٥ـويىبت به 

اف ایًزا به بٞؼ هـ چه رلىتـ  7ىىػ هی کامتهها  رؾابیت ه٢افه اف اؿیياصیۀ تز گؾاىتى
٩ؼم ا٥قایو  به ها ٩ؼم ؿیعى و ٝـ٧ ها آبزى٥ـوىیتٞؼاػ ىىيؼ و  تـ هی ها کخی٤ ه٢افه بـوین

گؾاؿػ  هیچ تـػیؼی با٩ی يمیها  ه٢افه يمای عیاباو۫  الیه رًىبی ػؿ هًتهی ایًکهتا  یابؼ هی
ـتیب ػؿ ىاو هنتًؼ. ه ٥٪ٔ و ٥٪ٔ کاؿگـها هيتـیک  اف که هارکتعیاباو  به همیى ت

ـاؿ ػاؿيؼ  1های ٥اعـ ػؿرۀ  ابتؼا ٥ـوىگاه ؿوػ هیىـ٧  رًىب به ممت باسار بىرص  که٩
های  و هتل ها به ػاؿالتزاؿه يىبت بٞؼ 7امت و آبزى٥ـوىی تـ کاؿػ٥ ىاو ٕب٪ۀ ٥ى٩ايی

 هذالک ؿوػعايۀ ػؿ رىاؿو  جادۀ لًذوػؿ اػاهه به ٕـ٣  7ؿمؼ هی bپیکادیلیهضلۀ  همتاف

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. حـوت و ٝیاىی6آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

b  Piccadilly 
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ـای ییها ها و ه٢افه و آبزى٥ـوىی ها ٥اکتىؿی به پایه و رمٞیت  بىؿژواهای ػوو ب
ىىيؼ که هتٞل٨  ی ىـٛو هیها و ویالهای بقؿگ اف ایًزا به بٞؼ باٟ a.ؿمین کو هی فصمت

ؿا بيًامؼ اف ؿوی ٙاهـ  هًچظتزهـ کل  .ايؼ هايى٥اکتىؿػاؿاوحـوتمًؼتـیى تزاؿ و  به
آیؼ که ايناو  پیو هیاها به يؼؿت  صؼك بقيؼهزاوؿ ؿا هضالت وّٜ تىايؼ  هی ها عیاباو

ـييیى ؿا  وا٩ٞا  بتىايؼ  به یک يٚـ ببیًؼ.ولى هضالت کاؿگ

ـاصیکه ایى  ػاين هی یعىببه  اف  ؿواد ػاؿػ7کمابیو ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ  ؿیاکاؿايه ٕ
 کاؿىاوو کنببه ػلیل هاهیت  ػاؿاو ػکاو ػؿ تمام ىهـها ام که ایى هىّٛى هن هٖلٜ

ـا٣ ه٢افه الرـم  ػاين که هی ایى ؿا هن 7ىىيؼ هیهتَـ٣ اٍلی ؿا  های عیاباو های إ
های بؼ  ها بیيتـ اف ماعتماو عیاباو ػؿ ایى ٩بیل های عىب همه را تٞؼاػ ماعتماو

یک های يقػ فهیى ام که ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ۫ اف ایى هىّٛى هن هٖلٜ امت7
 ػاين و ها ؿا هی همۀ ایى 7اؿفيؼ هی ا٥تاػهؿوػهضالت های  فهیى بیو اف های اٍلی عیاباو

ـگق ىهـی ؿا ػؿ ٝیى  ٕب٪ۀ  مینتماتیکچًیى  ایىام که  يؼیؼه هًچظتزهمچىو صال ه
 کاؿايه هالصٚه ٙـی٤ و چًیى ایى و باىؼ ػوؿ يگه ػاىتهاٍلی  های عیاباو کاؿگـ ؿا اف

ػؿ  آو هن 7باىؼًهاو کـػه پبىؿژوافی  ؼػیاف  ؿا یعـػکً آفاؿ و اَٝاب چين هـ چیقِ 
 ٕب٨ػیگـی  ىهـکمتـ اف هـ  های ىهـمافی به لضاٗ مایـ رًبه هًچظتز که صالی

به ٕىؿ ماعته ىؼه و بیيتـ اف هـ ىهـ ػیگـی  bو ٩ايىيی ٕـس و ي٪يه و ٩ىاٝؼ ؿممی
با ٕب٪ۀ هتىمٔ بیًن  و٩تی هی عَىًػؿ ایى  بغتکی و تَاػ٥ی ؿىؼ کـػه امت. الله

                                                             
a   ـامتا٥قوػۀ  )پ.(5. عايه ػاؿيؼ بىؿژوافی بقؿگ و هتىمٔى یآردویک گزػؿ اهتؼاػ 6های آلمايی:  وی
b  ـامت  )پ.(5. ىهـی 6 امت آهؼه5 ٩ايىيیؿممی و 6به رای  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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تىاين رلىی ایى  يمی ؼيػاؿ یعىى ؿوفگاؿ اوکه کاؿگـ ػعىؿ چه مىفوگؼافی ٩نن هی
 به گـػو هًچظتزوماف  ماعت ت٪َیـ اٍلی املىب و٩یضايۀ ؿا بگیـم که اصناك

ـاللهی6 هايى٥اکتىؿػاؿاو  .امت 5aلیب

 
 ی امتـیتاک  11 ، تاػ امتـیتچـچاولؼ 11 ىىػهیل امتـیت  1 کىت امتـیتآي گـیت  1
ـين  2 هیيل کلینای مًت  3  گیت ػیًل  12 هاؿکت امتـیت  13 امتـیت لپ
 گیت گـیى  13 کیًگ امتـیت  12 لیتل ایـلًؼ  3 متـیتا هیلـ   2
یذ ػومی هاوِك  وؿک 4 پیکاػیلی  2  امتـیت چپل  14 پیتـ امتـیت  12 ـب
ـا  15 گیت اليگ هیل  0  اینلیًگتىو  35 بـیذ امتـیت  10 ٩بـمتاو ٥٪

                                                             
a   6واژۀ با ايگللWig( 5ـا٣ کاله ـالبه ( گیل اى  . )م.(فػه امتًٕٞه  6Whig5 صقب لیب
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ـييیى ؿا  تىٍی٤پیو اف آو که  یاػآوؿ ىىم ت٪ـیبا  تماهی  بایؼ کًن آ١افهضالت کاؿگ
های  ىاعه که ايؼ بًا يهاػه ىؼههایی  ؿاه ها و آب رىاؿ ؿوػعايهػؿ  هًچظتزهای  هیل

ـامـ ىهـ  ٥ـٝی هتٞؼػىاو  .پغو امتػؿ م

ـييیى  به يغنت ىمالی  اتبیى مـصؼکه  پـػافین هی اولذ تاوِو هًچظتزهضلۀ کاؿگ
ـاؿ ػاؿػ. ایزکياصیۀ تزاؿی و ؿوػعايۀ  ػؿپیچ هنتًؼ  های ایى هضله تًگ و پیچ عیاباو ٩

 (aػىدهیلو  ویتی گزووو  گیت اليگ هیلو  اطتزیت تاد ياو )یًٞیهای صتی بهتـیى و
ايؼ.  های ٥ـٝی هٖل٪ا  ا٥تْاس و عیاباو ايؼ  کلًگیها کخی٤ و کهًه و  عايه .ٕىؿيؼ همیى

های  عايه اف پـمه بقيؼ ؿػی٦ی گیت هیل اليگبه مىی  چزچاولذ اف اگـ کنی
 را . ایىايؼ همگی يينت کـػه بیًؼ که هی ؿا ػؿ ػمت ؿامت عیاباو ا٥تاػه افؿیغت

ـاه  اه ماکًاو ٩بلی که امت پیياًٍٞتی و ٩ؼیمی هًچظتز ب٪ایای به  ىاواوالػبه هم
ه ىاو يبىػ هًامب که به ٩ؼؿ کا٥یهایی ؿا  ايؼ و عايه تـ کىچیؼه ماعت يىاصی عىه

ـای رمٞیت امت ـلًؼی ب هیچ  ایى هضله آىکاؿا و بی .ايؼ ٩ی گؾاىتهبا تباؿ ٝمؼتا  ای
به  ها ها و آبزى٥ـوىی ه٢افه کياو امت به ٕىؿی که صتی ای هغتٌ فصمت پىىی پـػه

ـا٥ت  ها ػؿ  همۀ ایى که به ايؼافۀ مـمىفيی يٚا٥ت اف عىػ يياو ػهًؼ. ا٥تًؼ يمیٍ
ـاه٪اینه با  ـاها تًها. هیچ يینت ها کىچه پلها و  م ػااليی مـپىىیؼه  ؿاه وؿوػی م
به هًٞای وا٩ٞی کلمه ؿوی  ها گاه مکىيت ىىيؼ. هیاف آو ؿػ  به فصمت ي٦ـ 3امت که 

ٝ٪اليی امت و  وي٪يۀ که يا٥ی هـ يٛى ٕـس ايؼ و چًاو ػؿ هن چپیؼه ايؼ تلًباؿ ىؼه هن
ـاتـ اف  ؿیغتگی ٩اٝؼگی و ػؿهن بی . ت٪َیـ ایى وّٜ ؿا يبایؼ به صؼ تَىؿ امتىاو ٥

                                                             
a  Todd Street & Long Millgate & Withy Grove & Shude Hill 
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هایی ايؼاعت که اف  گـػو ماعتماو
 .ايؼ ٩ؼیمی به رای هايؼه هًچظتز

 اودبه  همیى اواعـ کاؿی ىلٟى
که  یًٞی فهايی 7ه امتؿمیؼ

  بیى ٥ْاهای عالِی  هايؼۀ آعـیى ته
تا عـعـه  ومافهای ٩ؼیمی ماعت

يمايؼ که کنی بغىاهؼ آو ؿا  با٩ی  راصتی یک ورب ػیگـ پـ و هنکىيی ىؼيؼ و 
ـای تَؼی٨ گ٦تۀ عىیو ٩ٖٞۀ کىچکی اف ي٪يۀ   .تَـ٣ کًؼ يه بؼتـیى  - هًچظتزب

ـای يياو سایى ٕـ a.ام کـػهؿا تـمین  - اولذ تاووػهن  هضل و يه صتی یک ػاػو هًو  ب
 کا٥ی امت. ایزک همزىاؿ بغو عاٍهياصیه ایى  وماف ١یـٝ٪اليی ماعت

 .ؿمؼ هی٥ىت  05 الی 25 به اه اؿت٦اٛ ىیب تًؼی ػاؿػ و ایزکرًىبی ؿوػعايۀ  ماصل
 ػاعلتـیى ؿػی٤ اف  پاییى .ايؼ ػاؿ هنت٪ـ ىؼه ایى ػاهًۀ ىیبؿػی٤ عايه ؿوی  2

عیاباو  ه ػؿال تپمٖش ی هن ىاؿهای رلىیی باالتـیى ؿػی٤۫ و ػی امت ؿوػعايه مـ بـآوؿػه
ػؿ یک  .ايؼ ىؼه ػؿ کًاؿۀ ؿوػعايه بًا هایی هیل ها عايه بیًابیى. امت  گیت اليگ هیل

اليگ  عیاباو ػمت پاییى همچىو ایى ٩نمت وماف املىب ماعت بایؼ گ٦ت کالم
 عیاباو اٍلی ٕـ٣ 3ػؿ آى٦ته امت. وبـهن و  ػؿهن امتـیت( تاػ يقػیک) گیت هیل

ـا یتٞؼاػ به که ورىػ ػاؿيؼای  مـپىىیؼه های ػاالو پا به ایى کنی  اگـ ؿمًؼ. هی  م

                                                             
a   ـامت ؿوی اف هي٪يۀ ىهـ و ٩ٖٞات هـبىٕ و ٩ٖٞهایى  تزؼیؼ چاپ 1343و  1320های آلمايی  وی

ـامت آهـیکایی ػؿ  ىؼه. ـامت ايگلینی  1332وی  يؼ. )پ.(ه بىػایى هٖالب صؾ٣ ىؼ 1343و وی
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ـاها بگؾاؿػ  -ىىػ  پیؼا يمی که يٚیـه هیچ را ؿوػ ٥ـو هیو کخا٥تی  گًؼػؿ  تا ٩ىفک م
ـا عاٍه  ىاو یػؿػيغىؿ ػاعل بههای  گاه مکىيتبا  ایزک به چنبیؼه ػمت پاییى های م

ػؿ ايتهای ػاالو  ها آوػؿ یکی اف  ام. يؼیؼه به چين ها تـ اف آو که تا به صال چیقی ا٥تْاس
ـا وؿوػی مـپىىیؼه ػ٩ی٪ا  رلىی ـاس   م ـاؿ ػاؿػ  وپیکـػؿ بیکخی٤ و یک هنت ٩. 

ـای  ماکًاو بگؾؿيؼ که  هؼ٥ٛى اػؿاؿ و ىًیٜ آب چال ایى ومٔبایؼ اف  ٝبىؿ و هـوؿب
ـاس رمٜ ىؼه و ؿاکؼ هايؼه امت ؿوبـوی  ایى هىّٛىػؿ ٍىؿتی که پـوای بـؿمی . هنت

ـايغنتیى یؼ يگاهی به ؿؿا ػا بىی  بیايؼافیؼ. aدوطی بزیجپل  باالتـ اف ایزک کًاؿ یم
کل هضله ؿا بـػاىته  عیقػ بـهی ؿوػعايه ؿکًا اف چًؼ ػبا١ِی که  ت٦ٞى صیىايی ۀفيًؼ

 پلۀ تًگ و کخی٤ یک ؿاه دوطی بزیجی فیـ پل ها بنیاؿی اف عايه یتًها ؿاه وؿوػ امت.
ـايغنتیى  که bآلى کىرت .رمٜ ىؼه فیـه تلی اف کخا٥ت و آى٢ال که امت یی امت م

بىػ که به  ىؼه به هًگام ىیٛى وبا به چًاو وّٞی ػچاؿوا٩ٜ ىؼه  دوطی بزیج که فیـ پل
 ػؿ و ػیىاؿه ؿا و اه ؿا بیـوو ايؼاعتًؼ ومایل ؼ وآو ؿا تغلیه کـػيبهؼاىت  اػاؿۀػمتىؿ 

بنیاؿ 6 ػؿ آو ػوؿاوؿا  آلى کىرتوّٜ  کیػکتـ  .کـػيؼگًؼفػایی  گـػ م٦یؼگـیبا 
ـا   c.تىٍی٤ کـػه امت5 وصيتًاک تغـیب ىؼ ایى هضله  هایی اف وپل اف وبا بغٙاه

                                                             
a  Ducie Bridge 
b  Allen's Court 
c  The Moral & Physical Condition of the Working Classes Employed in the 
Cotton Manufacture in Manchester. By James Ph. Kay, M.D. 3nd Ed. 1323.  

گیـػ ایى  اىتباه هی ٥اکتىؿی عؼهۀبا  ػؿ هًٞای ٝام کلمه ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا کیيٚـ اف ایًکه ػکتـ  ٍـ٣
 رقوه بنیاؿ ٝالی امت. )ايگلل(
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ـابه هایػیىاؿ  دوطی بزیج پل ؿوی تىايًؼ اف هی کن ؿهگؾؿاو و اف يى بًا گـػیؼ7 ػمت  ع
ايؼ  هـصمت ٥ـهىػه آ٩ایاو البته های يىماف ببیًًؼ. ؿا آو پاییى کًاؿ عايه هيغال های پيتهو 

ی اف ػیؼ ی ٩ؼ آػهاای به بلًؼ با ػیىاؿه ىىػ که اف ؿوی پل ػیؼه هی ؿا ههًٚـ و ایى
آو پاییى  ایزک يمای کل ایى ياصیه امت. 7 کاؿی که هًوايؼ پًهاو کـػه ؿهگؾؿاو فیـپل
 پـ اف يغاله و ١البؼبى به میاهی ف تـ بگىین ؿاکؼ امت7 ؿوػی باؿیک و راؿی یا ػؿمت

ـايۀ کن آى٢ال ٥ْىالت و آ٥تابی  ؿوفهای. ػؿ ىىيؼ ييیى هی ٝم٨ ىـ٩ی ته هایی که ػؿ ک
ـۀ بلًؼ  ؼهاي ؿوػعايه به را هی کًاؿ الی و لزىو گلهای  آب اف چال ؿیآو چًؼهو  فيزی

ـاکًؼ که صتی  عیقػ و بىی بؼی هی بـهی گًؼ بغاؿ های ىاو ػائما  صباب اف اٝما٧ که اف پ
 ٝالوه بـ ایى. اه کـػ تىاو تضمل يمی ٥ىت باالتـ اف مٖش ؿوػعايه 05یا  25 وؿوی پل 

اف  یتىػۀ ّغیم که ايؼ کيیؼه ىؼهبلًؼی  بًؼهای هيبک را ػؿ هنیـ ؿوػعايه رابه
 ای اف هزمىٝهباالتـ اف پل  گًؼػ. ىىػ و هی ايباىت هی ىاو يتپ هٞل٨۫لزى و آى٢ال 

ػ که کل ورىػ ػاؿ 33های گاف وؿکو  31عـػکًی امتغىاو های آمیاب و aها یػبا١
ـاس ها ٥اّالبهضتىیات  .آوؿػ ػؿ هی ایزکمـ اف  هایياو و ت٦اله هاپنمايؼ های  و هنت

رًل  که صؼك فػ تىاو هی به ماػگی با ایى صناب ىىػ. عالی هی ایزکهضله هن ػؿ 
تىاو  هیؿوػعايه  کًاؿۀ ١ـبِی  . پاییى پل ػؿ ىیبامت کخا٥تی چه هؿوػعاي يينت ته

ـا ؿوبۀ عاک ٥ْىالت و کخا٥ت و و آى٢ال ه وهای يغال تىػه های ایى  . عايهیا٥تها ؿا  م
همه  :ىاو پیؼامت ای اف هـ کؼام ٪ٔ تکهو ٥ ايؼ ماعته ىؼه پيت یکؼیگـ به کًاؿه پيت

 ىکنته. یهای ىاؿػؿؿ٥ته و ىیيههف یهای با پًزـه کهًهو  کلًگیمیاه و ػوػايؼوػ و 

                                                             
a  ـامت  آهؼه امت. )پ.(5 ها ٍبا١ی6کلمۀ 5 ها ػبا١ی6بٞؼ اف  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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ػمت  ػؿ پاییى .هامت ٥اکتىؿیهايًؼ  پاػگاو های ها پىىیؼه اف ماعتماو هیًۀ آوف پل
ایى ػوهیى عايۀ  .عىؿػ به چين هی ها هیلها و  ٕىاليی اف عايه ٦ٍی ایزک کًاؿۀ ىـ٩ی
امت و مىهیى عايه  آى٢ال و عاکـوبهػؿوپیکـ و هملى اف  بی ۀهغـوب ؿػی٤ یک

به و  امت ىؼه مکىيت ١یـ٩ابل٪ۀ تضتايی آو که ٕب ا٥تاػه گىػ ٩ؼؿی يينت کـػه و به
ـا و  ۀهًٚـ تىاو هی هفهیً پل ػؿ .ای يه پًزـه و همیى ػلیل يه ػؿی ػاؿػ ٩بـمتاو ٥٪

 اجباری اردوگاه کار بـ ؿوی تاد تپه ها پيت همۀ ایى ػؿ پِل  و ؿا ػیؼ لیذس اینتگاه ٩ٖاؿ
ـاؿ ػاؿػ که اف پاییى5 ـابامتیل ٩ايىو ٥٪6 به ٩ىل عل٨ یا و بیـوو ػیىاؿها و  ٩

ـاف هضالصَ همچىو اؿگی هغى٣ و  کو عل٨ فصمت عىؿػۀ تىمـی تاؿهایو و بـ ٥
 ؿمؼ. تهؼیؼآهیق به يٚـ هی

 تـ هالینکًاؿۀ ىـ٩ی  ىیب تـ و ١ـبی ؿوػعايه هنٖش کًاؿۀ  دوطی بزیج۫ باالتـ اف 
 تـ وعین ىاو وّٜ ؼًیاب بهبىػها  گاه مکىيت کًاؿه به رای آيکه 3ػؿ هـ 7 اها ػگـػ هی
 اه ؿا صتما  ؿاه به ممت چپ بپیچؼ گیت اليگ هیلاگـ کنی ایًزا اف عیاباو  .ىىػ هی

ـا .ؼکً گن هی  ١یـ افىماؿ که به رایی  تىػؿتىی بی های کىچههن و مـ های پيت م
ـيؼ اه يمیهای تًگ و کخی٤ ؿ بنت بى که پل اف چًؼ  کًًؼ هیمـػؿگن  چًاو ؿا ٝابـ ب

ػؿ صال که  ػايؼ يمی هیچ و ؿا تيغیٌ بؼهؼ اٍلی تره 2تىايؼ  يمی ػ٩ی٪ه صتی
ـاو یا  همه را ماعتماو .امت به کؼام ممت پیچیؼو به چين  ای کلًگیهای وی

ـاوايی اف آوکه تٞؼا ؼيعىؿ هی پىه  ها ک٤ . هٞؼوػی اف عايهايؼ هتـوکه ىؼهها ٝمال   ػ ٥
ـاب ىؼه امتؿ تمام با  ػچىبی یا مًگی ػاؿيؼ که آو هن ت٪ـی اف مـ و  کخا٥ت .هىاؿػ ع

ه و ـوبه و آى٢ال و يغالهای عاک تهباؿػ! همه را پي هی ول٨ ها و ػؿهای ت٨ پًزـه ؿوی
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به تًهایی کا٥ی امت  ىاو بىی ت٦ٞى که ای یؼههای ؿاکؼ گًؼ آب چال7 همه را ٥ْىالت
 ؼالتأمیلرؼی . بغوفيؼگی کًؼای  ػؿ چًیى ياصیه ی يتىايؼکمابیو هتمؼي بيـ هیچتا 
ـابنآ بـعی اف ایى  گؾؿػ هی ایزک ؿوی اف صىالی همیىکه  لیذسآهى  ؿاه ها و  م

ـای هخال ػؿمت  با٩ی و بـچیؼهؿا  ها کىچه پل ـاؿ ػاػه امت. ب ىاو ؿا ػؿ هٞـُ ػیؼ ٩
ـا تىاو هیآهى  یـ پل ؿاهف ـا همۀؿوی  اه وصيتًاک کاؿی کخا٥ت که یی ؿا ػیؼم ی ها م

و هٖل٪ا  عاؿد اف ػیؼ  تـپیي آو هن ػ٩ی٪ا  به ایى ػلیل که7 ؿا م٦یؼ کـػه امت هًچظتز
ـا٣ایى  کـػم ؿا یا٥ت. هى که گماو هی هىؼ ؿاه وؿوػ هیػؿػمـ  به ورؼاا٥تاػه بىػ   إ

ـگق يمی ىًامن ؿا هخل ک٤ ػمتن هی آهى ػؿ هًٖ٪ه  که ؿاه گنلی کمک بؼووتىاينتن  ه
ياهمىاؿ و  ماصلاف پيت مـ گؾاىتى  بٞؼ  .پیؼا کًنؿا  هضلهباف کـػه امت ایى 

 ؿمین: هیوهـد  به ایى هـد ها و بًؼؿعت ها ػیـکو گؾىتى اف هیاو  ۀ ؿوػعايهؿیغت هن به
ايؼ و  پىه اتا٩ه که اکخـىاو ٥ا٩ؼ هـ يٛى ک٤ کت ۀهای یک ٕب٪ ايبىهی اف کىهه

 ٕىل ٥ىت 1کمتـ اف  ها کىههایى امت.  یىاو یک آىپقعايه و اتا٧ ييیمى و اتا٧ عىاب
 آو هن - ػىى هی ػیؼهعىاب  ػو تغت ها ٝـُ ػاؿيؼ. ػؿ بْٞی اف آو ٥ىت 0و کمتـ اف 
اتا٧ ؿا  ٥ْای ػؿ کًاؿ مکى و ارا٧ همۀ تغت 3 هایی! هایی و چه عىاب چه تغت

 ماکًاو به و ای يؼاىتًؼ هیچ امباب و احاحیه ػیؼم که یی ؿاها کىهه. ؼًک هی اى٢ال
7 ٕىؿی که بىػ آى٢الو پىىیؼه اف آت ها کىههرلىی . لن ػاػه بىػيؼ ىاو ػؿهای بافهايؼه

فیـ پا  ىؼ هی ٥٪ٔآهؼ و  به چين يمی اٍال   ٥ـىی ورىػ ػاىت مًگ ها آى٢ال فیـاگـ 
ها و اف  تىمٔ ٥اکتىؿی ٕـ٣ یکهای اينايی اف  کل ایى هزمىٝۀ آ١ل کـػ.ه ا لمل

ؿاه  3تًها و  هضَىؿ ىؼه بىػؿوػعايه  تىمٔ ٕـ٣ مىمها و اف  ٕـ٣ ػیگـ تىمٔ عايه
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ی تًگ ػاالو ؿ٥ت و ػیگـی باال هی ؿوػ ماصل که اف یپلکاو باؿیک یکی عـوری ػاىت:
ـکیب و وايهاػه  گاه اف مکىيت هقاؿتىیی به که  .ؿمیؼ هیهای بؼت

ىؼه امت: افػصام  هبه ایى ىیىه ماعت ایزک کًاؿۀ ورب به ورببل يینت؟ 
ياپاکی  و ؿويؼ ىؼو هی ؿو به هتـوکهها که کمابیو  ي٪يۀ عايهو ٕـس و بی وهـد پـهـد

آیؼ. آعـ عل٨ چگىيه  رىؿ ػؿ هی ىاو بیـويیکاهال  با کخا٥ت هضیٔ  ىاو ٥ْای ػاعلی
ـای بـآوؿػه کـػو ٕبیٞی هی  يیافهایوتـیى  پاا٥تاػه تـیى و پیو تىايؼ بؼوو ايؼک هزالی ب

ـاس هٞؼوػپاک و پاکیقه بمايؼ؟  و ٥اٍلۀ  ىىيؼ هـ ؿوف تا عـعـه پـ هی ی ایًزاها هنت
ـاس آب ؿا  پمپکيی و  که به کاؿ ماکًاو بیایؼ. و٩تی لىله امتػوؿتـ اف آو ها  با٩ی هنت

ػمتـك در ایزک ٥٪ٔ آب کخی٤  ایًزا و های آؿامتۀ ىهـ یا٥ت تىاو ػؿ بغو ٥٪ٔ هی
به های عل٨  گاه مکىيت مت امت که؟ ػؿؼبيىی ؿا ىػع ؼتىاي هی ؿىٖچ امت عل٨

تىاو  يمی ولی ؼيىى ػیؼه هی ها او عايهػؿ هی را رابهکه  امت هایی ػايی عىک کخی٦ی
اؿباباو  ایى وّٜ ت٪َیـ راهٞۀ هؼؿو ايؼاعت. 32های هالتگـػو  هؿا ب ایى وّٜت٪َیـ 
ـم بؼوو ؽؿه امت که هٞاٍـ  پل فیـ) هکًاؿ امکل مـػاب 2-1 اف عیـ صتی ای ى

 ٥اٍله ػاؿيؼ و رود ایزک٥ىت اف  ٥1٪ٔ  کهؿا ها  ايؼ و آو يگؾىته (aاطکاتلًذ بزیج
گاه  به ًٝىاو مکىيت امت همٖش آب ؿوػعاي کمیًۀتـ اف  ٥ىت پاییى 3کن  ىاو ػمت ک٤

7 آو هن ػؿ ايؼ ػاػهاراؿه  ؿوی پل ؿا باالعايۀ صتی ػؿ کًذ ماصل ؿوبـو .ايؼ ػاػهاراؿه 
ـاس اه  ػؿوپًزـه بی هتـوکۀک٤ هم ٕب٪ۀ کهصالی به ػلیل کمبىػ اهکايات به ًٝىاو هنت

ـاؿ هی همنایگاو ـاواو زاایً ها ایى ٩بیل عايه گیـػ! هىؿػ امت٦اػه ٩  .ايؼ ٥
                                                             
a  Scotland Bridge 
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ـگـػین و  گیت اليگ هیلبه آو مىی  هباؿػوو  کًینؿا تـک  ایزک اگـ  هیاوبه ب
ؿمین که اف  هی ماعتی تافه ينبتا   به هضلۀ کو بـوین عل٨ فصمتهای  گاه مکىيت

ماهاو مـوایى هضله  کيیؼه ىؼه امت. لػىدهیو  ویتی گزوو۫ تا  aهیؼل طًتکلینای 
مـؿامت  یها کىچه تىاو هی وبـهن ی ػؿهنها کن به رای ماعتماو ػمت و بهتـی ػاؿػ

ـا و بلًؼو  ايؼ و ا١لب  یا٥ت که ٕب٨ ٕـس و ي٪يه ماعته ىؼه ػؿ آو ؿا یهای م
ػؿ ایى  يؼىؼ هی بًاوهىك  هىی اف ؿوی ها عايه هضلۀ ٩بلی۫ ػؿ اگـ. اها ايؼ چهاؿگىه

ـاو هـ  باؿیکه کىچههـ  هىؿػ  های باؿیکه کىچهها و  تىره به هى٩ٞیت کىچهبؼوو  م
 پیچًؼ هیبه آو ممت گاهی به ایى ممت و گاهی  ها باؿیکه کىچهىىػ.  هزاوؿ ماعته هی

ـگـػاو ؿا ٕىؿی و ايناو ػؿ  آوؿػ یا بنت ػؿهی بى اف باؿ مـ ػ٩ی٪ه یک 3 هـ کًًؼ که هی م
های هؼیؼ  یابؼ. بؼوو ىک کنی که هؼت ه هیا رای اولمـعىػ ؿا  يبو یک کىچه

 پیؼا کًؼ. ه ؿا اف هیاو آوا تىايؼ ؿاه يمی به هیچ وره يقینته باىؼ هقاؿتىػؿ ایى 

و  5تهىیۀ هىا6هایی همچىو  اف واژه هًگام مغى گ٦تى اف ایى ياصیه بتىاواگـ به 
ـاها و  عیاباو وبـهن بىػو ػؿهن بایؼ گ٦ت امت٦اػه کـػ 5باػگیـی6  باٝج ىؼه امت ها م

اف هقایای ایى هضله ينبت به  اگـ بتىاو .باىؼا٥تْاس  ایزک کًاؿۀ هخل زاایً هىاگیـی
ـای ٥اّال يؼ و بْٞی عیاباوها يىماف عايهػم فػ بایؼ گ٦ت  ایزک کًاؿۀ ب ػاؿيؼ. ها هز

7 چیقی که ػؿ ياصیۀ ايؼ هنکىيی مـػابها ػاؿای یک  ت٪ـیبا  تمام عايهاف ٕـ٣ ػیگـ 
ىؼ.  هی ػیؼهىاو کمتـ  وکتاب صناب وماف بی ها و ماعت به ػلیل کهًه بىػو عايه ایزک
 3عیاباو ػؿ  مٖش ؿاکؼ های بگًؼاو  ٥ْىالتهای آى٢ال و  يتهنائل همچىو په مایـ

                                                             
a  St. Michael's Church 
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 بهها  اف همۀ ایى بیو عَیَۀ ػیگـی ػاؿػ که بضج هىؿػ ياصیۀ .ايؼ هخل هن هضله
های کىچک يگهؼاؿی  که ػؿ آ١ل عىکايبىهی  :فيؼ هی لٖمهبهؼاىت  يٚا٥ت و

 وآى٢ال آت های  ؿوی پيته و چـعًؼ ول هی ها کىچه و پل ها ػؿ کىچه ىىيؼ هی
ـاِو هًچظتز کو عل٨ فصمتاکخـ هضالت و ) ایًزاػؿ  لىلًؼ. هی ـا ( هنتأر  گىىۀ ػؿ م

ـا . ت٪ـیبا  ػؿ تمامکًًؼهایياو ؿا همايزا پـواؿ  عىک تا مافيؼ هی آ١لی صیآ ها  م
آى٢ال و آت ه يٛىهم ها یا٥ت که تا فهاو پـواؿ ىؼو عىک آ١لتىاو یک یا چًؼ  یه

ـا ىىػ. هی عالی ػؿ آوماکًاو   اتمن٦ـىاو به همیى ػلیلو  يؼهضَىؿ ٕـ٣ 2اف ها م
 aهیلزعیاباو ٝـیِ و ينبتا  آؿامتۀ  ػ.گـػ ٥امؼ هیيباتی و رايىؿی  گًؼ و ت٦ٞى هىاػبا 

اها اگـ  بمايًؼ.پًهاو  چيناف  ایى هًاٙـ امت باٝج ىؼه گؾؿػ اف ومٔ هضله هیکه 
ـاکه به  بگؾؿػهایی  ػاالویکی اف  اف اه ؿا کذ کًؼ و ؿاه کًزکاوی هضِکنی  ی ها م
 .به چين ببیًؼؿا  ها ػايی عىػک باؿ ٩ؼم یک 35هـ  تىايؼ هی ىىيؼ عتن هی پيتی

 بگىین بایؼ هاین يىىته. پل اف بافعىايی چًیى وّٞی ػاؿػ اولذ تاوِو هًچظتز
ـات  تا ايؼ به ايؼافۀ کا٥ی میاه و يه يؼآهیق يه هبال٢ه ام تىٍی٦ات اف  باؿآهؼه بهبتىايًؼ تأح

ـايی ها کاؿی کخا٥ت مکىيت ىؼه  ٝمال  ١یـ٩ابل اولذ تاوو. هًت٪ل کًًؼه ؿا ياصی ایى و وی
و  و بهؼاىت فیـ پا گؾاىتى تماهی هالصٚات هـبىٓ به يٚا٥تاه  هيغَۀ اٍلی و

ـکقػؿ هقاؿ ي٦ـ مکًه  25الی  35 بایؼ یاػآوؿی کًن ایى ياصیه با مت.تهىیۀ هىا ػوهیى  ه
ـتـیى و ػؿ وا٩ٜ ػؿ ػلىهـ بقؿگ ايگلنتاو  وا٩ٜ ىؼه رهاو  هايى٥اکتىؿکاؿ ىهـ ب

ػؿ چه هىای  وتىايؼ ػؿ چه ٥ْای تًگی بلىلؼ  یهکه ايناو  ذیذ ببیًیخىاه هیاگـ  .امت
                                                             
a  Miller’s Street 
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ؿ١ن  اه ىىػ و ٝلی يَیب اف تمؼو یايؼک مهن چه وايؼکی )چه هىایی!( ي٦ل بکيؼ 
ـا٣ بقي مـی بایؼ فيؼه بمايؼ باف هن ها همۀ ایى کنی بغىاهؼ وّٜ  اگـ ؼ.یبه ایى إ

 :گىیًؼ گىىقػ کًؼ آياو با تأکیؼ هی هًچظتزؿا به اهالی  دوسخ سهیًیػهيتًاک ایى 
ـاؿ امتایى  ؟که چه عب ٍضیش! 5ىهـ ٩ؼین امت.ایًزا  البته6 ؿا  یچه چیق صـ٣ ٩

ايگیقػ يىبًیاػ امت  ػؿ ایى ياصیه عين و وصيت ؿا بـهی که ـمايؼ؟ هـ چیقیببه احبات 
هًچظتز ۀ که ماکًاو اولی ها اف آو ػوؿاو گؾىته امت مال تٞل٨ ػاؿػ. یعصز صًعت و به

 بىػ که عصز صًعتیهمیى . عىػ ؿها کـػيؼ اولذ تاووػؿ  ؿا هباب عاي هاٍؼ قذین
ـاوکاؿ  عصز صًعتی همیى عىػ. ىاو باىؼ ها چپايؼ تا مـپًاه ػؿ آو عايه ػمته ػمته ؿا گ

 تا کـػپـ  ومافهای رؼیؼ اف ماعت ؿا ٩ؼیمی های یى عايهب هايؼۀ عالی آي٪ همۀ بىػ که
ـای وپا  مـپًاهی ػمت کو ىؼه بىػيؼِعـ فؿاٝیيىاصی  مایـ و ایزلًذ هایی که اف تىػه ب

ها ؿا با ٩یمت  ایى ٕىیله ٩اػؿ ماعت  ؿا هالکاوبىػ که  عصز صًعتی همیى عىػؼ. ًک
ـاو ؿا هن چپاول ک بيـ اراؿه ػهًؼ و ابًاءگقا٣ به  مالهتی هقاؿاو ًًؼ و صتی ٥٪ـ کاؿگ

ـيؼ تا که  ىػب عصز صًعتی عىػ حـوتمًؼتـ ىىيؼ.خىدػاو  فقط و فقط ي٦ـ ؿا تضلیل بب
ـاهن کـػ ـاو که ایى اهکاو ؿا ٥  هخابۀبه بتىايًؼ  ٥ئىػالی های بیگاؿی ٩یؼ ؿهاىؼه اف کاؿگ

ـيؼ بـػاؿی و بهـه هىؿػامت٦اػه و چاؿپایاواهىال هً٪ىل و همچىو اصيام  ـاؿ بگی  کاؿگـ :٩
ـای  ؿاّیگاهی  مکىيتبه چپیؼو ػؿ  بایؼ مایـیى بیو اف صؼ بؼ مکىيت ىىػ که ب

 اه آوؿػ که فيؼگیاه ؿا هن بؼهؼ تا ایى ص٨ ؿا به ػمت  ؿيذ ػمت بایؼ ٝالوه 7 بهامت
 آو بؼوو و هايى٥اکتىؿکاؿی هنتًؼػمتاوؿػهای  رقو ها همۀ ایى آيزا تباه ىىػ. ػؿ

ـاو  ماعت ػؿمت امت که٥٪ـ و بًؼگی کًاؿ بیایًؼ.  ػؿره اف ایىبا  اهکاو يؼاىت کاؿگ
ػاؿاو  اها آیا فهیى ىؼ و چیق عىبی اف آو ٝایؼ يمی اىکال ػاىت اف هماو ابتؼا ایى هضله
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ـای اٍالس و  که ىهـػاؿی ؿا ػؿ چًگ عىػ ػاؿيؼ به هًگام بافمافی هضله هیچ کاؿی ب
ۀ ىؼه یک عاي هـ کًذ و گىىۀ ول ؿػ !کاهال  بـٝکل !يه بهبىػ وّٜ آو ايزام ػاػيؼ؟

ىکى٥ا  ؿاه ايؼاعتًؼ.وماف  ماعت هايؼه عالیو ػؿ هـ گؾؿگاه  کـػيؼبًؼی  مـهن رؼیؼ
پای ا٥قایو ٩یمت  پابه .یابؼا٥قایو  ٩32یمت فهیى هايى٥اکتىؿکاؿی باٝج ىؼىؼو 
بؼوو تىره به مالهت و آمایو و واؿ  به ٕـفی ػیىايه کـػ و ؿىؼبنافب٦ـوىی  فهیى۫ 

 حتی6 :بىػ امامی ایى اٍل اػاهه یا٥ت. صؼاکخـ مىػ تٞ٪یب ماکًاو و ٍـ٥ا  بـ هبًای
ػىيذ که  پیذا هی هایی بیچاره بذبختهمیؼه  چىو ؛يبایذ گذػت طىراخ هىع هناس 

ه لب .5اجاره کًًذرا  هماو طىراخ هىعتىايًذ بهای چیش بهتزی را بپزداسيذ و ياچاريذ  يمی
 پل .کًؼ ؿاصت هی رملهبىؿژوافی عیال عىػه ؿا با ایى و  5امت ػهز قذینایًزا 6

 .امت چٖىؿ ػهز جذیذبگؾاؿیؼ ببیًین اوّاٛ 

اف  تاوو اولذ باالی ماؿ ؿمی ؿوی تپه امت هٞـو٣ aها ػهزک ایزلًذیکه به  تاوو يیى
ـييیًی  .اهتؼاػ ػاؿػ bطًت جزجتا راػۀ  ایزکؿوػعايۀ  ایًزا ٥ا٩ؼ هـ يٛى عَیَۀ ىه

ـاکًؼهػمته  ها ػمته ها ػؿ ٦ٍى٣ ه٦ًـػ و عیاباو امت. عايه  یهمچىو ؿومتاهای و پ
ـاؿ گـ٥ته ييؼه کاؿی و چمى و ٝىؿ لغت یعاک های ؿوی فهیى کىچک بـ ها  ايؼ. عايه ٩
ـات به ايؼ و مـوماهاو و کخی٤ بی همگی ها بًگلک تـ بگىین یا ػؿمت امامی  تٞمی

و يه  ػاؿيؼ٥ـه  يه مًگ ها  کىچه .ايؼ يمىؿ و ياپاک های هنکىيی مـػاب .اصتیاد ػاؿيؼ
ـای ٥اّالب رىی آب و هزهق به پـرمٞیت عىِک پـواؿی  های گله7 ػؿ ٝىُ ايؼ هز

                                                             
a  Irish Town 
b  St. George's Road 
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ها  عیاباوگـػيؼ.  ايؼ یا آفاػايه ػؿ هضله ول هی هضبىكگىىۀ صیآ  کىچک های آ١ل ػؿ
کًؼه اف  تا ٩ىفک پا ػؿ لزى ٥ـو  هـ گام با به هًگام ٩ؼم فػوکه  ايؼ یوال گلبه صؼی آ

چًؼ ػمته  طًت جزج. ػؿ هزاوؿت راػۀ تـیى ؿوفها عيک امتخًایبه 7 البته ؼیؿو هی
ها و  باؿیکه کىچه به  ايؼ و ػؿ اػاهه به ٤ٍ ىؼه ؼیگـپهلىی هم ماعتماو هزقا پهلىبه

ـاو  ها کىچه پلها و  بنت بى ـکق ىهـ  که با يقػیک ؿمًؼ هایی هی م ـاکنتـ ىؼو به ه و  ت
هزهق  یا ايؼ ىؼه ٥ـه ١البا  مًگ ایى ٩نمت هٞبـهای. یابؼ ا٥قایو هی ىاو گی٩اٝؼ بی

ها و به ویژه  مـوماهايی عايه اها کخی٦ی و بی رىی آب هنتًؼؿوهای ه٦ـوه و  به پیاػه
 ٕىؿ امت که بىػ. هماو ها مـػاب

عل٨ های  ػؿ هضله مافی ماعتماو هـمىم املىببه  يٚـ کىتاهی کهبه رامت 
 به ٕىؿ کلی تاوواولذػؿ  ها يضىۀ تزمیٜ عايه ػیؼین که  بیا٥کًین. هًچظتز کو فصمت
ػیگـ  های هبؼوو تىره به عاي ؿا هـ عايه آيزا .ىؼ هیتٞییى  تَاػ٣ هضِ تىمٔ

ـا يبىػػیگـی  امنچىو  ؿا ىاو بیى عالی یهاو ٥ْا ًؼاعتم هی  .يؼیؼياه هی م
ٝمـىاو به  که کو عل٨ فصمت ماعت تافه و مایـ هضالت يیىتاووۀ هضل اف یهای بغو

 3 هابیى٥ْای ایًزا . تـی ػاؿيؼ ًٚنه چیؼهاوؿمؼ  ًٍٞتی هی رًبويغنتیى اػواؿ 
ـاهیاو  عیاباو ـا ايؼ. و هٞمىال  چهاؿگىههًؼتـ  ٩اٝؼه ىىػ که ی ت٪نین هیهای م یی ها م

به عیاباو وٍل های مـپىىیؼه  اف ٕـی٨ ػاالو يؼا هبؼیى ىیىه ماعته ىؼ ابتؼااف  که
با همايٞت اف  اولذتاووۀ وي٪ي ٕـس هٖل٪ا  بی وماف ماعتٕىؿ که ػیؼین  هماو a.گـػيؼ هی

ـاو آمیب هی  اعیـ اف آو هن بؼتـ امت. ؿوه اها ؿمايؼ تهىیۀ هىا به مالهتی کاؿگ
                                                             

a   ـامت صاىیۀ هتىٕـس  بافچاپ ىؼه امت. )پ.( 1343و  1320های آلمايی  بـ اماك وی
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ـاهایی که  ـۀ  2 افم ٕـ٣ ػؿ هضاٍ
ـاو ؿا  ها هنتًؼ ماعتماو ٝمال  ي٦ل کاؿگ

 هنیـیگايه  و يؼاؿػ ػؿؿو ؿاههىا  .ًؼًچی هی
ـای ـارى هضبىك  عـود ب چیقی رق  ها  م

ـای٥٪ٔ که آو هن  ها يینت ػوػکو عايه هایی که  وايگهی عايه a.ها کا٥ی امت ارا٧ ب
ـاها ىاو  ٝ٪بو ػیىاؿ  ايؼ ىؼهته پيت هن ماع به هٞمىال  پيت ايؼ اصإه کـػهؿا  م

ـای  و هيتـک امت ـگىيه ایى به تًهایی ب  ىهـػاؿی کا٥ی امت. هىاگیـیهمايٞت اف ه
ـا٩بت اف که ـاایى  به عإـعىػ ؿا  متها عیاباو وّٜ هتَؼی ه مـ ها به ػؿػ م

 يینت ىگ٦تی رای . پلهايؼ ىىػ همايزا هی پـتبه صیآ  آى٢الی کههـ  .ػايؼاف يمی
ػ. هى به بْٞی اف عىؿ را به چين هی همه وآى٢ال آتو  عاکـوبههای  کخا٥ت و پيته که

ـا کن يین ٥ىت  ػمتکه اکخـىاو  و به چين عىػم ػیؼممـ فػم  هیلزهای عیاباو  م
ىاو رمٜ  ػؿ صیآآب ػؿ ؿوفهای باؿايی به همیى ػلیل  تـ اف مٖش عیاباو بىػيؼ و پاییى

ـایکيی و  فهبه ًٝىاو  چیق هیچ اها ىؼ هی  !يؼاىتًؼ آب تغلیۀ هز

                                                             
a  میظیىو گشارع ک6ػؿ امت پًؼاؿی  کل هبتال به هـُ صاػ عىػٝ٪ل تاو کهايگلظ های لیبزال ی افیک

ـا6کًؼ  احبات هی 5اػتغال کىدکاو ـا به هخابۀ ايبىهی اف  ىهـیهؼؿو  ها ىاهکاؿ هٞماؿی ایى م ی ايؼ ف
ـا  ػؿ اگـ .5ىىيؼ باػگیـی و گـػه هىا بهبىػ یابؼ های کىچک باٝج هی پاؿک وؿوػی ؿوباف  2هـ م

ایياو ػؿمت اف آب صـ٣  یا٥ت هٖمئًا   هیرـیاو آفاػايه  هىا  ؿوبـوی یکؼیگـ ورىػ ػاىت وٝـیِ 
ـاها وا٩ٞیت ایى امت که اها .آهؼ ػؿهی ـا  ٥٪ٔ م ٥٪ٔ یک ػاالو  که آو هن ػاؿيؼیک وؿوػی  اکخ

ـاGrainger) گزایًز کمینیىيـ اٙهاؿاتبه ايگلل )ايگلل(  .امتمـپىىیؼه  های  ( ػؿباؿۀ م
 اىاؿه ػاؿػ. )پ.( بیزهًگام
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ـا  املىب  های  بًگلکومافها باب ىؼه و ٝمىهیت یا٥ته امت.  ػؿ ماعت رؼیؼیاعی
تایی و  ػوافػه های بلکه ػؿ ػمته ىىيؼ ماعته يمی تک به تک ػیگـ کو عل٨ فصمت
 فیـیا صتی ػو عیاباو ؿا  عیاباو کل یک به تًهایی کاؿ گـػيؼ. یک پیماو بیيتـ بًا هی

ـتیب فیـ ماهاو هیو ها ؿا ٕب٨ يٚن و آو بـػ هی تماع  aؼ:ػه ت

 

اف بغت عىه  که های ػؿرۀ یک اف بًگلک تيکیل ىؼه امت ؿػی٤ رلىیی
ـيؼ بها ؿا هی باالتـیى اراؿه ػاؿيؼ و البته کىچکی پيتی و صیآ بػؿ ىاو ماکًاو . گی

ـاؿ ػاؿػ ای کىچه تًگ یا پل ۀها کىچ پيت ایى بًگلک ـ ػو مى بنته امت و که اف ه ٩
. گـػػ عیاباو وٍل هیمـپىىیؼه به  یباؿیکه یا ػاالي اه اف ٕـی٨ یکی اف رًاصیى

ـا   ىىػ باف هی کىچه پل ؿو به ی ؿػی٤ ػوم که ػؿىاوها بًگلک به صال عىػىاو ول اکخ
ـي بها ؿا هی کمتـیى اراؿه ايؼ و ىؼه ؿػی٤  های بًگلک با هيتـک ها ایى پيتیؼ. ػیىاؿ گی
کمتـ اف ؿػی٤ يغنت و بیيتـ اف  ىىػ و امت که ػؿىاو ؿو به عیاباو بٞؼی باف هی مىم

ـيؼ بها هی اراؿهؿػی٤ ػوم  ایى املىب  ل٤ٖبه  يغنتؿػی٤ های  بًگلک .گی
ؿػی٤ مىم صتی اف  هىاگیـیاها  ينبتا  عىبی بـعىؿػاؿيؼ هىاگیـیاف  مافی ماعتماو

                                                             
a  ـامت  تزؼیؼچاپ ىؼه امت. )پ.( 1343و  1320 های آلمايی ٕـس و هتىو هـبىٕه بـ اماك وی
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کن به ايؼافۀ  ـی ؿػی٤ هیايی ػمتامت. اف مىی ػیگـ باػگی بؼتـ هن ٩بلیاملىب 
ـاػؿ  ی کههای عايه ـاها هخلکىچه  پل. بؼ امت ىاو ػیؼین ها م  ای فيًؼهوّٜ کخی٤ و  م
ـا پنًؼيؼ هی رؼیؼ ؿا املىب کاؿاو بنافب٦ـوه۫ پیماو ػاؿػ. ی رىیی  ٍـ٥ه باٝجها يه تً ف

ؿػی٤ اول و ؿػی٤ مىم  های بًگلکبهای باالی  بلکه به وامٖۀ اراؿه ىىػ هیػؿ ٥ْا 
ـاو هقػباال ای یلهوم ـکینه کـػو کاؿگ ـای م  ػهؼ. به ػمت هی ب

ـامـ  بًگلکهت٦اوت  الگىی 2ایى   ػایز یىرکو  ػایز اليکو  هًچظتزمافی که ػؿ م
اف هن رؼا هنتًؼ به ٕىؿی که  اها هٞمىال   آهیقيؼ گاهی با یکؼیگـ ػؿهیىىيؼ  یا٥ت هی

مافی  بًگلک مینتنمىهیى  .ػهًؼيياو ىهـ ؿا  اف ومى ت٪ـیبی هـ بغ تىايًؼ هی
ىـ٧ راػۀ  کو ػؿ ی اف هضالت عل٨ فصمتبقؿگ بغوػؿ  ای کىچه پل مینتنیًٞی 

 هًچظتز کو عل٨ فصمتػؿ مایـ هضالت  ١bالب امت. aکىت آوو عیاباو  طًت جزج
 .عىؿػ به چين هیػیگـ  مینتن 3بیيتـ اف  مینتنایى و صىهه 

 ياصیۀ پهًاوؿی امت که ػؿ آو ؽکـه ؿ٥ت کىت آوتضت ًٝىاو که  ای هآعـیى ياصی 
 2-1های  ايؼ و ماعتماو ها ؿػی٤ ىؼه هؿا هًچنتـ ػؿ اهتؼاػ آب های هیلتـیى  بقؿگ

ـاف  های ػؿاف و باؿیک با ػوػکوپیکـ  ١ىل ۀٕب٪  عىؿػۀ تىمـیهای  بًگلکىاو بـ ٥
ـاو ٩ؼ  ـاىتهکاؿگ ـا٥ امت  تيکیل ىؼه ها هیل عؼهۀف ا ٝمؼتا   رمٞیت ایى ياصیه .ايؼ ب

ـکق ىهـ ی يقػیکها عیاباو. گیـػ هایه هی با٥او ػمتها اف  ػؿ بؼتـیى عیاباوولی   ه

                                                             
a  Great Ancoats Street 

b  ـامت طًت ىـ٧ راػۀ ای ػؿ  کىچه پل مینتن6عىايین:  چًیى هی 1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(5. ١الب امت کىت گزیت آوعیاباو  همچًیى ػؿ و اولذهامػؿ هـ ػو مىی راػۀ  جزج
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 های یى بغوبؼتـ و یىتـ ٩ؼیمی اها ايؼ و هزهق به رىی آب ايؼ ىؼه ٥ـه اگـچه مًگ
 اطتزیت کىت گزیت آو های هىافی و عیاباو اولذهاميقػیک راػۀ  های عیاباو 7ايؼ هضله

ـاؿ  عیاباو .ًؼگًز هی ه٪ىلهػؿ ایى  هن های يىماف کمی ػوؿتـ ػؿ ممت ىمال ىـ٧ ٩
ىاو يى و به  ػؿ و پًزـه و ػاؿيؼ ؿ٥ته و تمیق های آيزا ٙاهـی ىنته بًگلک. ايؼ گـ٥ته

ی ایى ها عیاباو ايؼ. ىاو م٦یؼکاؿی ىؼه های ػاعل امت و اتا٧ عىؿػهتافگی ؿيگ 
و  بقؿگ ها ماعتماو ييؼۀ هابیى های اى٢ال ٩ىاؿهيؼ و باػگیـی بهتـی ػاؿ ٩نمت

فیـ هـ  .ها ٍاػ٧ امت ٞؼاػ هٞؼوػی اف عايه٥٪ٔ ػؿ هىؿػ ت هضامىپـىماؿيؼ. اها ایى 
٥ـه و  ها ٥ا٩ؼ مًگ وبنیاؿی اف عیابا .ىىػ هی پیؼا مـػاب هنکىيییک  یبًگلک

ـای ٥اّال ـتاپای و بؼتـ اف همه ایًکه ايؼ بهز ٙاهـمافی  چیقی رقایى يمای پاکیقه  م
ها و  . اف ایى لضاٗ ٕـس و ي٪يۀ عیاباوىىػ ػوِػ هىا هی هػه کمتـ اف یکػؿ  و ینتي

ـاػی عايه وماف يضىۀ ماعت ی ها بًگلک .ايؼ به یک ايؼافه ٩ابل مـفيو 3ها هـ  اي٦
 ىاو متـگؿمًؼ و ػیىاؿهای آرـی  ػؿ يگاه يغنت پاکیقه و هنتضکن به يٚـ هی ایًزا
رمٞیت 6اػٝا ػاؿيؼ  لیبزالبـ همیى اماك هايى٥اکتىؿػاؿاو  .٥ـیب امت چين

ىما ىایؼ . 5امکاو يیا٥ته امتايگلنتاو  عىبیزای رهاو به کػؿ هیچ  کو فصمت
ها و ماعتاؿ  کىچه وّٜ پل کو۫ ماف عل٨ فصمت های تافه هًگام ٝبىؿ اف عیاباوبه  هن

ـاهىه کًیؼ  عايه اها با  .ههـ تأییؼ بقيیؼ اٙهاؿات بـ ایى ٩بیل ؼبکيتاو  هیل وها ؿا ٥
ـا  متـگ ؿا ىىػ تـ هٞلىم هی واؿمی ػ٩ی٨ ىاو  تا رایی که ػمت ایى ػیىاؿهای ٙاه
 امت ک٤ و م٪٤باؿ ٕب٪ۀ هم صاهل که 30افاؿۀ مـػابايؼ.  يافک ماعته ؿمیؼه امت

کًاؿ  بؼیى ىکل به پهًا آرـها ؿا و ّغاهت ػاؿػبه ايؼافۀ یک آرـ  ػؿ بهتـیى صالت
م ا هػیؼ ماعتی ؿا ػمِت  ػؿ های بًگلک باؿها بؼتـ اف ایى .(): ايؼ چیؼه یکؼیگـ
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آرـها ؿا يه به پهًا  یًٞی 7امت ىاو افاؿهّغاهت  آرـ۫ ٥٪ٔ یک ي٦َه که با هماو اؿت٦اٛ
 ایى کاؿ افهؼ٣ a.(): ايؼ چیؼهؼیى ىکل به ػؿافا پهلىی هن بلکه ب
 ٝـ٣ٕب٨ ػاؿػ.  هن گـػیػلیل  یک ولی هَالش ماعتمايی امترىیی ػؿ  ٍـ٥ه

یا  05 یا 25 یا 25 یا 35هالک فهیى يینتًؼ بلکه آو ؿا  ی ماعتمايیهاکاؿ پیماو نتاوايگل
ـيؼ هیمال اراؿه  44 هالک به اٝیاو  ٝـٍه و هالکیت ایى هىٝؼ مـ بـمؼ و٩تی .گی

ـاو و آباػايیػؿ افای  هیچ چیق او 7 آو هن ػؿ صالی کهگـػػ هی فهیى اٍلی ه ا فهیى ٝم
هىٝؼ ػؿ اٝیايات کًؼ که  ػاؿ ٕىؿی صناب و کتاب هی . اف ایى ؿو اراؿهيپـػاعته امت

ـاؿػاػ  اي٪ْای  ٥35٪ٔ ها  بًگلک يٚـ به ایًکه اکخـؼ. ًباىىؼه اؿفه  بی االهکاو صتی٩
ـاؿػاػ ماعته هی ٩بلمال  25یا  ػمت به کاؿها  پیماو ػؿیا٥تتىاو  ىىيؼ هی اف اي٪ْای ٩

 هٞمىال  که  کاؿاو پیماو وايگهی .فيًؼ يمی فهیى ؿوی5 ياالفم6کـػ  هیچ يٛى هقیًه
ـات  ت٪ـیبا   هنتًؼ هايى٥اکتىؿػاؿیا بنافب٦ـوه یا  کاؿ چىب هیچ پىلی عـد تٞمی

فهیى يقػیک ىؼه امت و  به هـ صال هىٝؼ واگؾاؿی اٝیايات به ٍاصب 7کًًؼ يمی
 .کن ىىػ ویاه ت چیقی اف ػؿیا٥تیػاؿ ؿاّی يین اراؿه

ـاو تزاؿی و بیکاؿی ػؿ پی ی ها عیاباو اکخـ آیؼ که به ػيبال آو هی ای گنتـػه های هـ بض
ؿويؼ. ٕب٨  هی هتـوکه ىؼوبه مـٝت ؿو به  وکىؿ مىت ها بًگلکو  ا٥تًؼ هی چىل هضله

مال ػوام  25 ٥٪ٔ به ٕىؿ هتىمٔ کو عل٨ فصمتهای  بًگلکىؼه  هضامبات ايزام
ـا 7ؿمؼ ایى هضامبه عیلی ٝزیب به يٚـ هی .ػاؿيؼ ی و  متـگو٩تی ايناو ػیىاؿهای  ف

. اها وا٩ٞیت چًؼ ٩ـو بـػوام بمايًؼ ايتٚاؿ ػاؿػ بیًؼ ماعت ؿا هی های تافه بًگلکفیبای 
                                                             

a  ـامت ٕـس آرـچیًی  تزؼیؼ چاپ ىؼه امت. )پ.( 1343و  1320های آلمايی  ها بـ اماك وی
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 هايؼو چىل و و هـهت کـػهای اولیه و اهمال ػؿ تٞمیـ ایى امت که عنامت ػؿ هقیًه
ـاو هکـؿ تٞىیِو  ها اػواؿی بًگلک مالۀ آعـ  ػه ػؿ که ماکًاو هایی تغـیبو  هنتأر

ـای های ایـلًؼی آوؿيؼ )هٞمىال  عايىاػه به باؿ هی به  بًگلکامت٦اػه اف ارقاء چىبی  ب
ها ػمت ػؿ ػمت  لـفػ( همۀ ایى ىاو يمی وػل به هیچ وره ػمت ارا٧ ًٝىاو مىعت

ـايی ىى کؼیگـ  باٝج هیی به ها ػؿ پایاو مال چهلن به ٥ـرام بـمؼ.  بًگلک هٖل٨ػ وی
٩ـو راؿی  یًٍٞت رهواماما  ػؿ ػوؿۀ اگـچه  کىت آو هضلۀ همیى ػلیل امت که

ـاو ه ىؼه اهاماعت به که بیيتـىاو  امت ها ؿا ػؿ عىػ رای ػاػه عايه ىماؿ گقا٥ی اف وی
ـاصل آعـ هتـوکه ىؼو ؿمیؼه ـتیب چه به ٥ٞال   .ايؼ ه  ایى هىّٛى کاؿی يؼاؿم که بؼیى ت

که ٥٪ٔ ايؼکی  پـػافم يمی همچًیى به ایى هىّٛى 7ىىػ تل٤ هی مـهایه اف ٝٚیمی صزن
ـات کا٥ی بىػ تا پاکیقگی و آؿامتگی و  بابت ۀ بیيتـهقیً ـاو اولیه و تٞمی ٝم

 هى ایىکًىيی تماػی ص٦٘ گـػػ. وٙی٦ۀ هپؾیـی کل ایى ياصیه ٕی مالیاو  مکىيت
 ىاو بپـػافم. ها و ماکًاو به وّٜ عايه ٥٪ٔ امت که

تـ اف ایى ىیىۀ امکاو  تـ و ٥امؼکًًؼه املىبی هغـب هیچ تاکًىو بایؼ پؾیـ٥ت که
ـاو  ـاو اف مـ ياچاؿی ػؿ  پیؼاکاؿگ ـاوييؼه امت. کاؿگ ـا  گقیًًؼ ها مکًی هی عايه وی ی ف

 هایياو هیل يقػیک aقی ١یـ اف آوتىايًؼ بهای چیقی ١یـ اف آو ؿا بپـػافيؼ و يه چی يه هی
کاؿيؼ و او  هتٞل٨ به ٍاصب ها بًگلککه  امته ایى  ػیگـ ػلیل اصتماال   .ىىػ هی پیؼا

ـاو ؿا امتغؼام هی  ؿا به اراؿه بنتايًؼ. یوها بًگلککًؼ که  ٥٪ٔ به ىـٕی کاؿگ

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. چیقی بهتـ اف آو6آهؼه 5 چیقی ١یـ اف آو6به رای های آلمايی  ػؿ وی
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 آیؼ. اف کاؿ ػؿيمی ػؿمت همیيه متها بًگلکمالۀ  25 ػوامهضامباتی که صاکی اف 
ـاؿ مػؿ بغو پـر یی کهها گاه مکىيت ـای ايؼاف چين ايؼ گـ٥تهٞیت ىهـ ٩  هناٝؼی ب

ـاو حابت رؾب عیلی ػؿ ایى هًا٨ٕ بهای فهیى  اراؿه يٚـ به ایى که ػاؿيؼ. هنتأر
 ػوؿۀ وؿای ؿا ها بًگلکپؾیـی  مکىيت ػهًؼ تا تکايی به عىػ هی کاؿاو پیماو باالمت

ـات هٖل٪ا  ارتًاب . البتهص٦٘ کًًؼ ماله اي٪ْای چهل  ػمت به ياپؾیـ آياو رق تٞمی
ىؼه  ی و بافمافیهای هـهت گاه مکىيت ػلیل وّٜبه همیى  يًؼ وف هیچ کاؿ ػیگـی يمی

گیـػ و ورؼاو  های هنـی باال هی گاه و٩تی عٖـ بیماؿی گاه و بی .امت اف همه بؼتـ
آ١اف  ييیى کو فصمت يىاصییىؿه به  آیؼ ايؼکی به رىه هی ع٦تۀ اػاؿۀ بهؼاىت ػائما  

بـ که  هماو بالییػ7 ىى تغته هی ػؿىاو ها بًگلکو  های مـػابگـػػ و کل ؿػی٤  هی
به فوػی  .پایؼ آهؼ. اها ایى وّٜ ػیـی يمی اولذهامباؿیکۀ يقػیک راػۀ  کىچهچًؼ  مـ

ـای  ـاو رؼیؼی ب هالکاو با اراؿه و ىىيؼ  پیؼا هی گـ٥ته صکنهای  بًگلکهنتأر
ـا  کًًؼ7 گياػىاو ؿا پـ هی ریب ها ػاػو ی مـوکلۀ اػاؿۀ  ىاو ؿاصت امت که عیالف

هیچ  هًچظتزّلٜ ىـ٩ی و ىمال ىـ٩ی  3ػؿ  ىىػ. ها پیؼا يمی بهؼاىت به ایى فوػی
ـا مالی  يکـػه امت عايهبىؿژوایی  ی با وفه  aها ٥اکتىؿیػوػ ١لی٘  هاه 11الی  15ف

بایؼ ٥٪ٔ به  ایى ػوػ و البؼ 7ىىػ هیکيايؼه ١ـبی و رًىب ١ـبی به ایى ٕـ٣  هایباػ
 .ؿا بچیًؼ و ي٦ل آياو بـوػ کياو ٥ـو فصمت ل٨ص

گزیت عیاباو  ػؿ ممت رًىبیکياو  ۀ فصمتبقؿگ و پـت و ػوؿا٥تاػهضالت  ی افیک
ـاؿ ػاؿػ. ایًزا  کىت آو  چهاؿػیىاؿی و عايۀ چًؼ ؿػی٤ کهياهمىاؿ  بـهىتی امت٩

                                                             
a  ـامت ـاواو6ایًزا آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(5. به ه٪ؼاؿ ٥
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ـکیب و ـاکًؼ بؼت  که ايؼوػ گل ياهنٖش و عالی و 31ٟػ چًؼ ٩ىاؿه .ايؼ کـػه اه اى٢ال هپ
ها  بًگلک. ايؼ ها وا٩ٜ ىؼه ػؿ هیاو عايه ٩ابل ٝبىؿيؼ به فصمت ػؿ ؿوفهای باؿايی

ـاپا کخی٤ aکهًه آهى  ٩ٖٞه فهیًی که ؿاهايؼافيؼ.  هی يیى تاووايؼ و ايناو ؿا به یاػ  و م
ـاکنگؾؿػ اف همه را  اف ومٔ آو هی بیزهًگام ای  ػؿ ػؿه هذالکو بؼتـ امت. ؿوػ  تـ هت

. ػؿ ػو يؼاؿػ ایزکهضلۀ های آو ػمت کمی اف  و وّٜ کًاؿهراؿی امت  وعن پـپیچ
ـکیى کمـبًؼ ٝـیِ  bامت به میاهی ف١ال اه که ؿيگ مىی ایى آب ؿاکؼ و چ

ايؼ  کمـبًؼ وا٩ٜ ىؼه ایىکياو ػؿ  ی فصمتها گاه مکىيت .بنٔ یا٥ته امت ها ٥اکتىؿی
ػؿمت هخل  اها امت تًؼ بنیاؿ هذالک مىاصل ىیب ايؼ. ػؿ بؼتـیى وّٜ همکى و

ـإی وماف ماعت ػیؼین ایزکچیقی که ػؿ اهتؼاػ  ؿوػعايه پیو  تا لب ها کًاؿه ػؿ ایى ا٥
 ؿو بهماعته ىؼه باىًؼ7 عىاه  هذالک ٕـ٣ کؼام ها کًؼ عايه ٥ـ٩ی يمی .ؿ٥ته امت

اگـ بغىاهن  .ايؼ همه هخل هن ا٥تْاس 7هىلن یاچارلتىو  یاآردویک  ؿو بهعىاه  هًچظتز
ـگق تمام يغىاهؼ ىؼ. هى و هىبهتک  به ؿا تکي٪آ تمام   و٤ٍ کًن کاؿم ه

ػؿ  هًچظتز ؿو به هيهىؿ امت  ایزلًذ لیتلکه به  هذالکۀ صاىیۀ تـیى هضل وصيتًاک
کظفىردراػۀ  ١ـب ـاؿ ػ آ پيت  به ها که پيت بًگلک اف تایی 355ػو ػمتۀ ت٪ـیبا   .اؿػ٩

ـاؿ ػاؿيؼ و اف هـ چهاؿ  هذالکؿوی پیچ بقؿگ ػؿۀ  یٝمی٪ ايؼ ػؿ گىػ هن ماعته ىؼه ٩
ـۀ کاؿعايهمى ػ که هقاؿ ي٦ـ  2بلًؼ هنتًؼ. صؼوػا  ـیقهای بقؿگ و عاک cهای ؿ هضاٍ

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. ا١لب يمىؿ6ایًزا آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  ایزولىىػ تا به  اف همیى را واؿػ ىهـ هی و6آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(5. بپیىيؼػ
c  workrooms 
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تـیى  کىچک های ایًزا بًگلککًًؼ.  فيؼگی هی ها ػؿ ایى بًگلک ايؼ اکخـىاو ایـلًؼی
 چىله ها ياهمىاؿ و پـ اف چاله . عیاباوايؼ و همه کهًه و کخی٤ ىهـ هنتًؼ های ماعتماو

ـاف و ياهن های  همه را تىػه ايؼ. ػؿ بـعی ي٪آ ٥ا٩ؼ مًگ٦ـه و رىی آب هنتًؼ و ت
ايؼ و  های ؿاکؼ ا٥تاػه آب چال ومٔفا  بیماؿی های آى٢ال و عاکـوبه و کخا٥ت

مًگیًی و  آلىػگی و باٝج ٥اکتىؿیها  ػه ػوػ .کًؼ یىاو رى هضله ؿا هنمىم ه ؿاتبغا
ـگی هىای هضله هی ـا٣  ػمته  ػمته که یپىى فياو و کىػکاو ژيؼه .ىىػ تی رمٜ ایى إ

ـکیى ىىيؼ هی ؼ يای يؼاؿ یهای پـواؿ عىک اف ػمت کمی اف ایى لضاٗ و ايؼ و کخی٤ چ
کل ایى هضلۀ . به ٕىؿ عالٍه لىلًؼ هی فباله های هولزى و ؿوی پيت ػؿ الی که

تىاو يٚیـه ؿا  ای امت که به مغتی هی و٩ال۫  هقیى به چًاو هًٚـۀ کـیه و فيًؼه پـ٩یل
ـاػؿ بؼتـیى  با  ىاو ههای ىکنت پًزـه که های تباه بًگلکػؿ ایى  پیؼا کـػ. ایزکهای  م

 های مـػابو  پىمیؼه امت ىاو عىؿػه تـکی ػؿها چاؿچىب و ايؼ ػؿفگیـی ىؼه هيما
یى ػؿ چًػاؿػ  آوؿ رّىی ع٦٪او ىاو يهایت کخی٤ گـ٥ته و بیبى و تاؿیک و يمىؿ

 .امت م٪ىٓ کـػهاينايیت  مٖشتـیى  به پنت یابؼ که پـوؿه هی یينل ییها بًگلک
ـات  ايناو ؽهى به يمای ٙاهـی هضله چیقی امت که ٥٪ٔ با ػیؼو ایى ؿىته ا٥کاؿ و تأح

ػؿ هـ یک اف ایى  ببیًینعىاهؼ ىؼ اگـ  گیـهاو اصنامی ػاهى چه پل .کًؼ هی عٖىؿ
فيؼگی  ايناو 35 ؿ٥ته هن ؿوی ىاو و فیـىیـوايی مـػاب به اّا٥ۀهای ػواتا٩ه  ػايی عىک

ـای ػؿ کل هًٖ٪ه  چه عىاهؼ ىؼ اگـ بؼايین 7کًًؼ هی ـاس  ايناو 135هـ ب ٥٪ٔ یک هنت
ؿ١ن تماهی  ٝلی عىاهؼ ىؼ اگـ بؼايینچه  که هٞمىال  ػوؿ اف ػمتـك امت7 ورىػ ػاؿػ

ه وباگـ٥ت لیتل ایزلًذِ  ـایبرلق و ولقهای اػاؿۀ بهؼاىت تمام   ؿ١ن و ٝلی اوپقىک يَایش
ـکت وّٜ ایى هضله ػؿ مال پـ ه بىػ 1321مال  بؼِی  هماوبه ت٪ـیبا   ٥1322یِ و ب
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بلکه صتی ٕب٪ات  ها مـػابٔ يه ٥٪ aػاىتاٙهاؿ  1325اوایل ػهۀ  کی! ػکتـ امت
به صکن ماب٪ا   که هایی مـػاببـعی 7 ؿيؼآو ای ایى ياصیه يمىؿ و ع٦٪اوه عايه ک٤هم

ها اراؿه ػاػه  بـػاؿی و تغلیه و به ایـلًؼی ػوباؿه عاک پـ ىؼه بىػيؼ عاکػاػگاه با 
آب اف مىؿاعی که  تـ اف مٖش ؿوػعايه امت که پاییى ها مـػابیکی اف ایى ػؿ ايؼ7  ىؼه

بایؼ  لىم ػمتی امت ينادکه   هنتأرـو  فيؼ بیـوو هی پىىايؼه ىؼهبا گل ؿك  ٝبجبه 
 ه بیـوو بکيؼ و ػؿ عیاباو عالی کًؼ!ا گاه هـ ٍبش آب ؿا با هقاؿ بؼبغتی اف مکىيت

ـاؿ ػاؿػ هذالکتـ ػؿ ممت ١ـبی  پاییىکمی که  هىلنىهـ  اهـوفه ٝمال  به یکی اف  ٩
 هخل ػ٩ی٪ا   هىلنوّٜ  امت. تبؼیل ىؼه هًچظتزکو  عل٨ فصمت بقؿگ هضالت

ـاکن۫پـ های ٩نمت .امت کىت آو ـايی ػؿ ىـ٣و  وػا١او ػؿب ت  ۀٖ٪هً ايؼ. وی
بقؿگ  هضلۀػوهیى  b.امتکخا٥ت  ١ـ٧ ػؿ ػػاؿ تـی ماعتاؿ هؼؿوکه تـ  رمٞیت کن

ـاؿ  اٍلی هًچظتزػؿ  هذالکػؿ آو مىی ؿوػ  کياو فصمت مىی  3اف  و گـ٥ته٩
تًه به تًۀ ایى ياصیه  ٩ٖٞاتبنٔ یا٥ته امت. بـعی اف ياصیۀ تزاؿی عىػ تا  گیت ضدیً

ویژه ػؿ هزاوؿت ياصیۀ  بهومافها ػؿ بـعی ي٪آ  افػصام ماعت .فيًؼ هی اولذ تاوو
تـیى  اف ٥يـػه صتی dپیتزو  پزيظض های عیاباو و cیاکو  بزیجهای  تزاؿی هیاو عیاباو

                                                             
a   گ٦ته. )ايگلل( ـ پیو، احکیػکتـ 
b  ـامت باػگیـی بهتـی ػاؿػ ولی  و هؼؿو ماعتاؿتـ  رمٞیت هًٖ٪ۀ کن6يىىته ىؼه: های آلمايی  ػؿ وی

يمىؿيؼ و الگىی  آوؿ و ع٦٪او هًٖ٪ه 3هـ  های به ٕىؿ کلی بًگلک باؿػ. هی کخا٥ت اف مـ و ؿویو
 )پ.(.5 هنکىيی امت مـػابو  کىچه پلايبىهی  ػؿبـػاؿيؼۀمافی  ماعتماو

c  Bridge Street & Quay Street 
d  Princess Street & Peter Street 
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ـا  اف ای هزمىٝه های ػؿاف و تًگ۫ باؿیکه ػؿ هیاو کىچه بیيتـ امت. اولذ تاووهای  م
ـاػاالو و  . ايؼ ؿػی٤ ىؼه ىاو ٩اٝؼه یهای ب با وؿوػی وهٞىد ٥يـػه و کذ های ػؿهن م

ـا٣ اگـ کنی ـاها و کىچه و تک بقيؼ پـمه ایى إ اه  ها ؿا هخل ک٤ ػمت تک م
آوؿػ که  مـ ػؿهیا٥تؼ یا اف رایی  بنتی گیـ هی چًؼ ٩ؼم یک باؿ ػؿ بى ييًامؼ هـ

و  تـیى بـباػؿ٥ته 1325ػؿ اوایل ػهۀ  کیبـ اماك اٙهاؿات ػکتـ  .ؿػايتٚاؿه ؿا يؼا
ػؿ ایى  بىػگـی  ػفػی و ؿومپی اوى یًٞی عل٪ی که ى٢ل هًچظتز ماکًاوتـیى  هًضٔ

ـاو و چـک  اٙهاؿات او هن هًىفتىاو ػیؼ  . تا رایی که هیيؼػکـ فيؼگی هی آلىػ يىاصی وی
 ػؿیا٥ت اػاؿۀ بهؼاىت کمینیىو اٝقاهی 1321. ػؿ مال امت ٍاػ٧ ػؿباؿۀ ایى هضله

ـا٣  لیتل ایزلًذػؿمت به ايؼافۀ  ایى هضله ١یـبهؼاىتی امت ياپاک و  ایزکو يىاصی إ
هایياو ایى بىػ  یکی ػیگـ اف یا٥ته بهبىػ يیا٥ته(. اه اوّاٛ هًىفػهن تىاين ىهاػت  )هی
ـای که  ٥٪ٔ یک  bػؿ گؾؿگاه پاؿلماوعايۀ پـرمٞیت  25و  aپارلماوباو ػؿ عیاي٦ـ  235ب

ـاس ورىػ ػ  .اؿػهنت

اصإه ای که ؿوػعايه آو ؿا  رقیـه ػؿ ىبه بـوین طالفىردبه ممت بگؾؿین و  ایزولاگـ اف 
اف  و ٝمال  به ٍىؿت یکی ػاؿػهقاؿ ي٦ـ مکًه  35 که بیًین هی ی ؿاکامت ىهـ کـػه

. یک بلىاؿ ٝـیِ ه٦ًـػ اف ومٔ ایى ػؿآهؼه امت هًچظتز کياو فصمتبقؿگ  هضالت
ای به  ياصیه ىهـ پیيتافو  ىػب هًچظتزتـ اف  بنیاؿ ههن طالفىردگؾؿػ. فهايی  ىهـ هی

                                                             
a  Parliament Street 
b  Parliament Passage 
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 ٩ؼهت و بًا به همیى .کيؼ یؼک هیؿا  aطالفىرد هايذردکه هًىف هن يام  آهؼ ىماؿ هی
ای ٩ؼیمی و  تىاو هضله هی  (چزچاولذ ػ٩ی٪ا  ػؿ ممت ه٪ابل ) ػؿ ایًزا ماب٪ه امت که
ـاو ؿا پیؼا کـػ يامالن و کخی٤  .امت ایزول مىی آوػؿ  اولذ تاووبه بؼی  ها که وّٜ و وی

ها  بًگلک ٝمـ مالۀ 25صؼ  که ؿمین هی طالفىرد رؼیؼبغو کمی ػوؿتـ اف ؿوػعايه به 
ـااف  طالفىردکل  امت. ىؼه کلًگیو  ؿا ؿػ کـػه ماعته  یتًگ های باؿیکه کىچهها و  م

ـا به یاػ مبک  اف ایى لضاٗ ايؼافػ. هیام  ػیؼه جًىا هایی که ػؿ باؿیکه تـیى تًگ ىؼه که ه
به لضاٗ يٚا٥ت و پاکیقگی  بؼتـ امت7 هًچظتز اف صتی طالفىردمافی  هٞمىل ماعتماو

مال یک باؿ به  15یا  1هـ  هًچظتزىهـػاؿِی ایى امت که  کن ػمت. ٕىؿ همیى هن
تا  کًؼ تغته هیها ؿا  گاه بؼتـیى مکىيت بػؿ وػ بـ یىؿه هی کو فصمتعل٨  هضالت

هیچ  هٖل٪ا   طالفىردػؿ  7 اهاولى به ّـب و فوؿ الیـوبی ىىيؼ های اوژیاص طىیلهایى 
ـای پاکنافی ـاو  ی ٥ـٝیها باؿیکه ا  هٖمئًايزام يگـ٥ته امت.  هضالت ا٩ؼاهی ب های  م

ـا٣  اف فهاو اصؼاث تاکًىو صتی یک باؿ  bگیت گزیىو  لیى لىزیگو  اطتزیت چپلإ
ـا   تمیقکاؿی ييؼه ـاف پلی بلًؼ اف ومٔ ایى هًا٨ٕ ؿػ  لیىرپىلآهى  ؿاهؿیل ايؼ. اعی بـ ٥

اگـ اف ؿوی ؿا اف هیاو بـػاىته امت7 اها چه ٥ایؼه؟  ها ػعمهتـیى  ىؼه و بنیاؿی اف کخی٤
که کخا٥ت و بؼبغتی هًىف بیًؼ  هیبگؾؿیؼ و يگاهی به پاییى بیايؼافیؼ  آهى ؿاه پل

ؼ و اف الی ػؿها و یها بگؾاؿ باؿیکه کىچهؼ و پا به یفصمت ػه تاوبه عىػ. اگـ آيزامت
 هـ ٩ؼم ػؿؼ یتىاي ؼ هییبیايؼاف ها مـػابها و  عايه يگاهی به ػؿوو های باف يین پًزـه

                                                             
a  Salford Hundred 
b  Chapel Street & Greengate & Gravel Lane 
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ـاو  که هضال امت کًیؼهت٪اٝؼ اف يى  عىػتاو ؿا های  گاه ػؿ چًیى مکىيت دطالفىرکاؿگ
تـ  ػؿ هًا٨ٕ ػوؿا٥تاػهوّٜ اهىؿ . ای ػاىته باىًؼ کخی٤ و ياپاکی فيؼگی ؿاصت و آمىػه

ـا٣ راػۀ  aایظلیًگتىويٚیـ  طالفىرد ػ٩ی٪ا   بىلتىوآهى  و پيت اینتگاه ؿاه bریجًتو إ
ـاتىاو ايبىهی اف  هی dلیى کزاصو  اولذفیلذهابیى راػۀ  cامت. ٕىؿ همیى و ها  م
ایى  کياو فصمتهای  گاه ها ؿا ػؿ بؼتـیى وّٞیت همکى باف یا٥ت. مکىيت باؿیکه کىچه

ػؿ  ػاؿيؼ. تًگاتًگی ؿ٩ابت اولذ تاووهای  گاه هًٖ٪ه به لضاٗ کخی٦ی و افػصام با مکىيت
اف  و کـػ ای هیاو گاوها فيؼگی هی ماله ؿا ػیؼم که ػؿ ٕىیله 15ایى ياصیه هـػی صؼوػا  

ـای چهاؿػیىا .چکیؼ باؿاو به ػاعل هی اه های بام پىمیؼه مىاط  که يه پًزـه اه اؿیو ب
 .بًؼی کـػه بىػ مـهن عىاب و تغت ارا٧ چیقهایی ىبیه و يه م٪٤ ػاىت پىه و يه ک٤

یک  باهمیى ػلیل  به .اؿهای ٝاػی بـآیؼک ٝهؼۀاف اف آو بىػ که بتىايؼ  تـ ّٞی٤ پیـهـػ
ـگیى اف اه ؿا ياو ٥ـ١ىو  وافۀػؿ ػمػ٩ی٪ا   پيتۀ ٥ْىالت صیىايی .آوؿػ ػؿهی رمٜ کـػو م

 ىؼه بىػ!و ايباؿ  اه ؿیغته ٩َـ ىاهايه

 اوىغَا  به هياهؼۀ آيهاه تمام ٥ـٍت ػاىتن  35که  هًچظتز اوکي فصمتهضالت 
ایؼ کًین ب بًؼی رمٜهایماو ؿا  فيی پـمهاگـ بغىاهین يتیزۀ بپـػافم چًیى وّٞی ػاؿيؼ. 

هقاؿ ي٦ـ ػؿ  205یًٞی ت٪ـیبا   صىههو  هًچظتز کو فصمت عل٨تَؼی٨ يمایین 

                                                             
a  Islington 
b  Regent Road 

c  ـامت  )پ.(5. هىپػؿ هـ ػو ٕـ٣ عیاباو 6آهؼه امت:  ػؿ ابتؼای رملۀ بٞؼی های آلمايی ػؿ وی
d  Oldfield Road & Cross Lane 
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ـا٣ عیاباو کهکًًؼ  فيؼگی هی یآلىػ های پنت و يمىؿ و چـک بًگلک ىاو  های إ
ـایٖی بنیاؿ ٥الکت تـیى تىرهی به تهىیۀ هىا  باؿ و کخی٤ بؼوو کىچک هٞمىال  ػؿ ى

ايؼ. ػؿ یک کلمه بایؼ  ی ىؼهؿیق اؿها ٕـسک ىؼۀ پیماو ىػ تْمیىم با ػؿ ايٖبا٥٧٪ٔ 
ـا٣ کًین يٚا٥ت و آمایو عإـ و فيؼگی عايىاػگی بی های  گاه ػؿػمـ ػؿ مکىيت اٝت

اه ؿا اف  اينايیت ىؼه و رنما  تباه که ينلی امت. ٥٪ٔ پؾیـيا اهکاو هًچظتزکاؿگـی 
تىايؼ ػؿ ایى  هی باىؼ واؿگی ت٪لیل یا٥ته به صیىاو و اعال٩ی ٥کـیو به لضاٗ  ػمت ػاػه

يینتن  ٥٪ٔ هى .اصناك کًؼ اه هو عىػ ؿا ػؿ عاي ػاىته باىؼآمایو  ها ٩بیل مـپًاه
اػاهه  ػؿ امت.ػ٩ی٪ا  چًیى تىٍی٦ی به ػمت ػاػه  کیػکتـ  .ػاؿمچًیى اػٝایی  که

ای  يىینًؼه ًٝىاوؿا به  او هايى٥اکتىؿػاؿاوکه  کًن هی ي٪لؿا   ها لیبزال ی افیک مغًاو
 aکًًؼ. ىًامًؼ و تکـین هی هٞتبـ و عَن هتَٞب رًبو هنت٪ل کاؿگـی بافهی

 لیتل ایزلًذو  کىت آوو  ها ػهزک ایزلًذیػؿ 6 هًچظتز کاؿوؿهاییًٞی  5هًافل آياوو٩تی به 6
٩بىلی ص٦٘  ىاو ؿا به يضى ينبتا  ٩ابل ايؼ تًؼؿمتی هایی تىاينته ؿ٥تن اف ایًکه ماکًاو چًیى عايه

یک ىهـ به  رمٞیتاف صیج گنتـػگی و  هـ کؼام کًًؼ ػؿ ىگ٦ت هايؼم. ایى هضالت که
 يؼ که رق مىػ بال٥َل هٖل٪ا  به هیچا بًا ىؼه گؾاؿاو عـػی مـهایهآیًؼ به ػمت  صناب هی

 یگؾاؿيؼ تا تکه فهیً هایياو ؿا ؿوی هن هی و یک بًا پىل کاؿ چىبًایی يؼاؿيؼ. یک چیق اٝت
ـيؼ که عايه  کًًؼ هیپـ  چیقهایی افآو ؿا مٖش  مپل6 یًٞی آو ؿا چًؼ مال اراؿه کًًؼ 5بغ

اف ایى  آ٩ایاو تا کيیؼه ىؼه بىػ ؿو آب بنتـ هىافات بهم که ؼعیابايی ؿا ػی. .. ياهًؼىاو هی

                                                             
a Nassau W. Senior, Letters on the Factory Act to the Rt. Hon. The President 
of the Board of Trade (Chas. Poulett Thomson, Esq.) London 1322 p 32. 
 (ايگلل)
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ـای ص٦اؿی۫ بؼوو هیچ يٛى هقیًه بتىايًؼ ٕـی٨ 5 ػاىته باىًؼ. تـی ٝمی٨ های مـػاب  کـػی ب
ـای ايباؿ مـػابالبته  ـای امکاو عل٨ يه ب  های ایى خیاباو خايه هیچ یک اس با ػیىع وبا6 .ب

 هًچظتزهضالت صىهۀ بایؼ بگىین ػؿ تمام  به ٕىؿ کلی...  ذدر اهاو يماي گیزی اس همه کذایی
ای ٥ْىالت صیىايی  یا پيته گًؼیؼه یآب الچ همیيه ىاو ومٔايؼ و  ٥ـه ها بؼوو مًگ عیاباو

 اکخـ و ايؼ کيی ماعته ىؼه هىاگیـ و فه بؼوو یکؼیگـ پيت به پيت ها ورىػ ػاؿػ. عايه
 5ايؼ. ييیى اراؿه ای مـػابهیا  فیـىیـوايی ۀػؿ گىى ها عايىاػه

که اػاؿۀ بهؼاىت ٕی ػوؿاو وبای هىممی  اىاؿه کـػم هٞمىلیيا ورىه رًبپیيتـ به 
 ؿٝب و وصيت گیـی ػچاؿ همه با آ١اف هًچظتزبىؿژوافی  .گؾاىت به يمایواف عىػ 

ـا گاه مکىيت هـػم. ىؼ ـابـػيؼ و ػؿ آوؿ ؿا به یاػ هی های ياپاک ٥٪  هضتىم ص٪ی٪تایى  ب
ـایت هـُ تبؼیل  بی٢ىله ایى ا٥تاػيؼ که هـ یک اف به ؿٝيه هی ها ػیـ یا فوػ به کايىو م

( هالکیت ٍاصبٕب٪ۀ  های هعاي ػاعلصتی ) را ؿا همه هـگعىاهؼ ىؼ و عاک 
ىاصی ي ایى ػؿ هىؿػ ىؼ و هأهىؿیت یا٥ت تيکیل کمینیىيیبه یکباؿه . عىاهؼ ا٥يايؼ

یکی  ػعى که کی. ػکتـ ػهؼ گقاؿه ػىرای ػهزىاو ؿا به  وّٜ و تض٪ی٨ و ت٦ضٌ کًؼ
 (به رق ياصیۀ یافػهن)ىغَه اف همۀ يىاصی ىهـی  به اف اْٝای ایى کمینیىو بىػ

 :نکً هی لؿا ي٪ ه اواف گقاؿی بغي به ٝمل آوؿػ.بافػیؼ 

ـاؿ گـ٥تًؼ بافؿمی هىؿػ اٍلی هًچظتزعايه ػؿ باب  401هقاؿ و  1ػؿ کل 6  مایـ و طالفىرد ٩5
٥ا٩ؼ  باب 010هقاؿ و  3 اف ایى تٞؼاػ6 يؼىؼ هنتخًی تض٪ی٨ و ت٦ضٌایى اف  ای هصىههًا٨ٕ 

ـات امامی  به باب 415 .م٦یؼکاؿی بىػيؼ ـم ػاىتًؼتٞمی باب  424 کيی ٥اّالب فه a.يیاف هب

                                                             
a ـامت ـايتقػاعل  (out of repair)اٍٖالس ايگلینِی ی آلمايی ها ػؿ وی  . )پ.(امت آهؼه پ
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هقاؿ و  3 .باب عیلی بؼ بىػ 203گیـی هىا .بىػيؼباب يمىؿ  220 هقاؿ و 1 .عىؿػ به ػؿػ يمی
ـاصی يؼاىتًؼ. 331 هٖل٪ا  بؼوو  ؿامته 323 بافؿمی ىؼ. عیاباو ؿامته 132 باب هیچ هنت

 ػاىتًؼ. ػؿ یيا٩َباػگیـی  ؿامته 113 .بىػ کاؿه يیمه ؿامته 02 ٥ـه مًگ بىػيؼ. ٥ـه مًگ
 5.رمٜ ىؼه بىػـوبه و آى٢ال های عاک های ؿاکؼ و پيته آب چال ؿامته 203

بىػ.  ١یـهمکىؿمیؼو وبا ٩بل اف مـ اوژیاصطىیلۀ ایى  الیـوبیىکی يینت که 
ـایى ٥٪ٔ ػمتی به مـ و ؿوی  و البا٩ی یًٞی همه چیق ؿا به کيیؼيؼ  ها ػعمه بؼتـیىبًاب

 لیتل ایزلًذ کًىيی وّٜٕىؿ که  هماو)ىؼه  صال ماب٨ ول کـػيؼ. ػؿ ي٪آ تمیقکاؿی
ـگيت. ماب٨ کاؿی کخا٥ت ؼ(ػه گىاهی هی  ٙـ٣ چًؼ هاه هزؼػا  به صالت اول ب

ـایٔػؿباؿۀ  کمینیىو ایىهای  گقاؿه هًىف  اهىؿ وّٜ ػهؼ هی گىاهیها  ػاعلی عايه ى
ىاهؼه و مایـ ىهـها  ادیًبىرگو  لًذوػؿ  تـپیيىبیه هماو چیقی امت که  هن

 aبىػین:

ـلًؼی با همؼیگـ ػؿ یک بنتـ واصؼ هی های هعايىاػهمۀ اْٝای  ١البا  6 ـا   که عىابًؼ ای  اکخ
ؿا  همۀ عايىاػه امت که اف رًل گىيی کهًه یؿوايؼاف و آلىػ وکلو چـک ای اف کاه پيته ٥٪ٔ

تًگؼمتی و  به عإـ به یک ايؼافههمه  پىىايؼ. هی تيغیٌ ١یـ٩ابلای  به ٍىؿت تىػه
بافؿماو باؿها و  .ايؼ ىؼهع٦ت و عىاؿی  ػچاؿ ىاو های هـفه کمبىػهای ا٩تَاػی و ٝاػت

ػؿ 7 چپًؼ هی های کىچک ػو اتا٩ه ايهع ػؿکه با همؼیگـ  ايؼ ػیؼه هایی ؿا ر٦ت عايىاػهباؿها 
 های مـػاب ػؿ ًؼ.عىاب ن هیيؼ و ػؿ اتا٧ ػیگـ همه با هعىؿ همه با هن ١ؾا هی ها اتا٧ ی افیک

 ي٦ـ 11 الی 13آو  فای بیماؿی و ػؿ رّى  کًؼ اتا٩ه ا١لب بیو اف یک عايىاػه فيؼگی هی تک يمىؿ

                                                             
a   گ٦ته. )ايگلل( . احـ پیوکیػکتـ 



332 
 

ـای ايىاٛ هضیٔ ها مـػابایى  .لىلًؼ هن هی ػؿ  ؼًآی به ىماؿ هیُ اهـا و ا٩نام صاٍلغیقی ب
ؿا  رقئیاتتىاو ايبىهی اف  ایًزا هی .ىىػ هیعىک و مایـ اصيام هقیؼ بـ ٝلت  عايگی با هن و

 5ايگیق ػاؿيؼ. ايؼ و مـىتی ههٛى و ي٦ـت یا٥ت که هایۀ ؿيذ

همچىو  ػؿ اعتیاؿ ػاؿيؼ یاتا٩ تکهایی که  بایؼ اّا٥ه کًن بنیاؿی اف عايىاػه
ـيؼ هیهماو هی هاػاؿ و هنا٥ـعايه ػاؿها  پاينیىو ـارٞاو .پؾی عىاه هـػ و عىاه فو  ىاو ه

ـِ  ا١لب او٩ات ـاه فو و ىىه هىؿػ یک عىابًؼ. ٥٪ٔ  ػؿ یک بنتـ هی عايه ٍاصب به هم
ـایٔ بهؼاىتی رمٞیت کاؿگـ  ؿارٜ بهگقاؿىی 6 اف ؿا هماػ  کًن که هی ي٪ل 5هًچظتزى

ـاه فود همبنتـی باؿ به 1  های تٞؼاػ عىابگاه. امت کـػه اىاؿه ٠بال عىاهـفو ها به هم
 312اٍلی  هًچظتزؿا ػؿ  ىاوتٞؼاػ کیػکتـ  1321. مال امت بنیاؿ فیاػهن  ٝمىهی

 عىابگاهباىؼ. هـ  عیلی بیيتـ ىؼه ىاوتٞؼاػ باینتی اف آو فهاو تاکًىو .باب ؽکـ کـػ
 ي٦ـهقاؿ  2الی  0ها هـ ىب به  وبا ایى صناب هزمٛى آ .پؾیـػ ي٦ـ هیهماو هی 35-25

ىهـهامت. ػؿ  با٩ی ػؿمت هخلىاو  ها و هیهماياو هيغَات ایى عايه ػهًؼ. پًاه هی
تا رایی که را ػاىته  . هـ بنتـايؼ ؿوی فهیى پهى (بؼوو تغت)بنتـ  2الی  0هـ اتا٧ 

 کًاؿ هن و رًنیتیمًی  ت٦کیک بؼوو هیچ گىيه اىغاً فیاػی ىىػ و باىؼ پـ هی
. ىىػ هیصاکن  ها ػعمه ای بـ ایى که چه رّى رنمايی و اعال٩ی گ٦تى يؼاؿػعىابًؼ.  هی

ت اينايی که ٕبیٞ ها کايىو ٥ناػ و ٍضًۀ يمایو کـػاؿهایی امت هـ یک اف ایى عايه
ـابـىاو بـهی یک اف  هیچ عبیخايه و کقیابی ارباؿیتمـ يٛىىایؼ بؼوو ایى  .آىىبؼ ػؿب

ـا ػؿيمی ها ایى ىًاٝت  ها مـػاب ػؿ ػؿ هًچنتـ اٍلی تٞؼاػ اىغاٍی که آهؼيؼ. به ار
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تٞؼاػ  5ویکلی دیظپچ6. ييـیۀ امتهقاؿ ي٦ـ  a 35گاطکل ايؼ ٕب٨ بـآوؿػهای ماکى
ـابـ با 5 بـ اماك آهاؿهای ؿممی6آياو ؿا  بـآوؿػ کـػه ؼ رمٞیت ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿٍ 13ب

ـاو) آیؼ ؿ ػؿ هیرى گاطکلکه با هضامبات  هقاؿ ي٦ـ  120 هًچظتز اصلی تٞؼاػ کاؿگ
ـابـ با هقا 31تغمیى فػه ىؼه و   های هنکىيی مـػاب .32(ػؿٍؼ آياو امت 13ؿ ي٦ـ ب

)ػؿ  هًچظتز های مـػاب اوتٞؼاػ ماکً ها و با اصتناب آوفیاػيؼ  ٩ؼؿصىهۀ ىهـ همیى 
 .يغىاهؼ بىػهقاؿ ي٦ـ  05-25کمتـ اف  کلمه( هًٞای گنتـػۀ

 ىؼوبـآوؿػه  يضىۀ امت. های بقؿگ چًیىىهـ ػؿ همۀ های کاؿگـی گاه مکىيت وّٜ
به ػمت  کياو فصمت هٞیاؿی ػؿ هىؿػ يضىۀ تأهیى مایـ اصتیارات  يیاف به مـپًاه۫

ـ٥ت که ٥٪ٔ رمٞیت ها گاه اف وّٜ مکىيت تىاو به ػؿمتی . هیػهؼ هی  یيتیزه گ

                                                             
a  P. Gaskell, The Manufacturing Population of England: its Moral, Social & 
Physical Condition, & the Changes Which Have Arisen from the Use of 
System Machinary; with an Examination of Infant Labour. Fiat Justitia, 1322. 

کتاب ؿا  . اوامت لیبزال اه يىینًؼه و کيؼ به تَىیـ هیؿا  ػایز اليکوّٞیت ٕب٪ۀ کاؿگـ ایى کتاب 
ـاو هًىف به یکی اف عَىٍیات بـرنتۀ  ػؿ ػوؿايی يىىته که ي٢مه ـایی ػؿباؿۀ ىاػکاهی کاؿگ  لیبزالیظنم

ـاؿت همۀ تَٞب ه٦ًَايه و بؼوو تىاينت گاطکلاف ایى ؿو تبؼیل ييؼه بىػ.  ػ های وّٜ هىرى ى
 کمیظیىو6 تيکیل ه ؿا پیو افا ؿا ببیًؼ. اف ٕـ٣ ػیگـ او کتاب ٥اکتىؿی مینتنهای  بؼی عاٍه

اه ؿا اف هًابٜ ياهٞتبـی ا٩تباك کـػ که  يىىت و بنیاؿی اف ػٝاوی 5ها فاکتىریتحقیق و تفحص 
احـ هقبىؿ به ٕىؿ  اگـچهبه احبات ؿمیؼ.  5تحقیق و تفحص کمیظیىوگقاؿه 6 باىاو  بٞؼها اىتباهات

ـاؿ بگیـػ7 هغَىٍا  اف ایى لضاٗ  با بایؼ لیاؿفىمًؼی امت وکلی کاؿ  ـاواو هىؿػ امت٦اػه ٩ اصتیآ ٥
گیـػ. هى تاؿیغچۀ ايکيا٣  اىتباه هی ها هیل عؼهۀکل ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا با  کیهمچىو ػکتـ گامکل  که

 . )ايگلل(ام ا٩تباك کـػه گاطکلپـولتاؿیا ؿا که ػؿ مـآ١اف احـ صاّـ آهؼه امت اف کتاب 
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ـکیى مکًی بهای  مًبه تىايؼ ػؿ ایى مىؿاط مىءت٢ؾیه هی ػؿگیـپىه و  ژيؼه  گقیًؼ7چ
ـاب  کو عل٨ فصمت پىىاکوّٜ  وا٩ٞیت رق ایى يینت. ػؿ اکخـ هىاؿػ بنیاؿ ع

. ػؿ ىاو يؼاؿػ مت٦اػهاتًامبی با هىؿػ ها هیچ لباكهىاػ به کاؿ ؿ٥ته ػؿ  .امت
و  يینت لیًىپين و  رًلت٪ـیبا  هیچ ييايی اف  کو فصمت فياو و هـػاوهای  راؿعتی

ـ٥ته پًبه های پاؿچه ـاهىايؼ.  ای رایياو ؿا گ وؿوؿ٥تۀ  ؿيگ چلىاؿهایاف  ی هـػايهها پی
ـا  های فيايه  ىىيؼ. لباك ىؼه ػوعته هی ؿفی بافؿيگ ؿوی بًؼهای  ايؼ. اف رًل چیت اکخ

ها و  تًه و يین عىؿػ. ىلىاؿها های پيمی به چين هی ؿعت به يؼؿت احـی اف ىلیته
ايؼ. اف  با٥ت ػؿىت ای پًبههای  ٝمؼتا  اف رًل ٥امتىيی و مایـ پاؿچه هـػايه یها کت

 ل٪ب5 پىه ٥امتىيی6 کياو فصمت و ىؼهالمخل  ٥امتىيی ّـب پاؿچۀ که همیى ؿومت
ـاوايؼ گـ٥ته پىه به ایى يام  های هاهىت ؿا ػؿ تْاػ با رًتلمى ػىاوعى هن . کاؿگ

ـيؼ. ٕب٪ۀ هتىمٔ به کاؿ هی هيغَۀؿا به ًٝىاو 5 هاهىت6عىايًؼ و واژۀ  هی ػؿ  aب
ـاو چاؿتینت به يام و٩تی 1323رـیاو ٩یام   33آهؼ هًچظتزبه  فزگىص اوکايز یکی اف ؿهب

ـکًًؼۀ رمٞیت به  های تيىی٨ ٙاهـ ىؼ کياو فصمت ػؿ هیاو های ٥امتىيی لباك باو  ک
 یياوها کاله و ؿایذ امت ايگلنتاو کياو فصمت ػؿ هیاو هکال پىىیؼو .هىا بـعامت

ػؿ ىهـهای که  کاله کپیو  لبه بی یاکىتاه  بهل یابلًؼ  هلب گـػِ : ػػاؿ های گىياگىيی ىکل
ـاو رىاو و يىرىاو ؿواد ػاؿػ کاؿ ٥اکتىؿی کاله  مـىاو بی که ايیکن اها .ػؿ هیاو کاؿگ

ـای عىػ فيًؼ و تا هی ؿا ه٪ىایی هايؼه امت  ؼ.يماف هی چهاؿگىهیک کپی کىتاه  ىاوب
                                                             

a  ـامت  ايگلینیبه  (ژاکت ٥امتىيی) 5پىه ٥امتىيی6 اٍٖالس 1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
(Fustian Jackets)  ـايتقػاعل هٞاػل آلمايی  افبٞؼ  هن6broadcloth 5آهؼه امت. کلمۀ  پ
ـايتق آهؼه امت. )پ.(5 هاهىت6  ػاعل پ
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ـایٔبا  باف ؼباى عىب ٕب٪ۀ کاؿگـ  پىىاکوّٜ  صتی به ٥ـُ ایًکه  ییوهىا آب ى
ـات ػهایی ياگهايیاي هـٕىبػ. هىای يؼاؿ تًامب اه بیو اف هـ  گلنتاو با ت٢یی

 ػاؿػ ؿا واهی ها یهتىمٖ هٕب٪و ت٪ـیبا  تمام  امتوهىای ػیگـی هىرؼ مـهاعىؿگی  آب
ـاهى ىال و ؿومـی  ۫ٝالوه بـ فیـپىه با ٥اليل بپىىايًؼ7 ىاو ؿا تى پىمت های  و پی
ـا ایى تمهیؼات ۀ کاؿگـ اف. اها ٕب٪ٝمىها  کاؿبـػ ػاؿيؼ هن٥اليل  م ىؼه هضـو يهپیيگی

 .ًؼامت٦اػه ک یپيم های پاؿچه مایـ ايىاٛ اف ؼیاب اهکاو هیبه يؼؿت  و صتی امت
 های پاؿچهاف  تـ و مًگیى تـ ايٖٞا٣ کنو  تـ فهغت کياو۫  فصمت ّغینو  ای پًبه پىىاک
ـابـ مـها و ؿٕىبت ايگلن يمی و امتپيمی   تاو به عىبی اف بؼو هضا٥ٚت کًؼتىايؼ ػؿ ب

ـا به عإـ ّغاهت و  ی ؼ و اف هیچ یک اف هاي تـی عیل هی هؼت ٕىاليی به اه رًلف
ـاکن و ٥يـػه بـعىؿػاؿ يینت يِن پ تمام های پاؿچههقایای  بغىاهؼ  کيی فصمت. اگـ هت

ـای عىػه یک کت پيمی  ـاها اؿفاو6بغـػ بایؼ آو ؿا اف  هزلنیب تهیه کًؼ7 یًٞی 5 م
ـاؿا ٥٪ٔ  5عا6٣ رًل پيمکی پاؿچۀکه  هایی کاؿگاهاف  ـای ص ـای امت٦اػ دب ۀ و يه ب

پل  .عىؿػ هی رـ ىىػ و يما هی يظ هه٦ت 3 کمتـ افػؿ  . چًیى کتیؼکًً تىلیؼ هی وا٩ٞی
 هکه ایام عى ای بغـػ ٥ـمىػه ٥ـوىی کت يین ػوم اف یک ػمتکو  بهتـ امت فصمت

 کهٝالوه بـ ایً .چًؼ ه٦ته اف ٝمـه با٩ی هايؼه امت ٥٪ٔؿا پيت مـ گؾاىته و  گؾىته
ـاب امت کياو فصمت پىىاکوّٜ  و باؿها بهتـیى باؿها  آياو ياچاؿيؼ ػؿ اکخـ هىاؿػ ع
ها به عَىً  پىىو ١الب عیلی گـو بگؾاؿيؼ. ػاؿها ه٢افه پیوهایياو ؿا  لباك

پیًه گؾىته یا به ٩ؼؿی  هایی امت که کاؿىاو اف وٍله پىؿه ها ٥٪ٔ ىاهل پاؿه ایـلًؼی
با ایى صال  تىاو ؿيگ اٍلی لباك ؿا تيغیٌ ػاػ. که ػیگـ يمی امت پیًه ىؼه وٍله

ػهًؼ تا ایى  اػاهه هی ىاو پیًه کـػو لباك وٍلهباف هن به  ها ایزلًذیايگلىو  ها ايگلیظی
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ـای آياو ؼ.هًـ ؿا به صؼ اٝالی کمال بـمايً النىیه امت که ؿوی ٥امتىيی ؿا با  ٝلی ب
ـاو یا بالٞکل وٍله بقيًؼ کینهپاؿچۀ  وپيمی  پاؿچۀ ػؿ رق  اٍیل ایزلًذی. ههار
اف هن وا ىىػ( به هیچ وره  ػوفی پیًهو٩تی که لباك بؼوو )الیه ّـوؿت  هًتهی

ـاهى لته کًًؼ7 ػؿ يتیزه يمی وٍلهىاو ؿا  پىىاک  های چاک الیاف  هٞمىال   ىاو های پی
 aيىینؼ: ػؿ ایى هىؿػ هی تىهاص کارالیلؼ. في بیـوو هی ىاو کت

هکا٥ات  امباب به ٩ىل هٞـو٣ اه پىىًؼ که تى کـػو و ػؿآوؿػو یای ه پىؿه کت پاؿه آياو6
ـا ػؿهی ها و هًامبت امت و ایى ٝمل ىا٧ ٥٪ٔ ػؿ ريى  5آیؼ. های عاً تاؿیغی به ار

ػؿ تمام اهـوفه  .ايؼ باب کـػه ايگلظتاوػؿ  پابـهًگی ؿا ماب٪ا  ياىًاعتۀ ؿمن ها ایزلًذی
که پابـهًه  ػیؼ فياو و کىػکاو ؿا عاٍهتىاو ايبىهی اف عل٨  هی هايى٥اکتىؿکاؿىهـهای 

ـای ايگلینی يؼوآهؼ ػؿ ؿ٥ت  .ايؼ تأمی کـػه ىی ایـلًؼیلگا تؼؿیزا  بههن . ٥٪

ـاو هی ٥٪ٔ و پىىاک امتوّٜ عىؿػوعىؿاک هخل وّٜ  آیؼ که  چیقهایی گیـ کاؿگ
ـای تىاو  هی  باىؼ. ػؿ ىهـهای بقؿگ ايگلنتاو بؼؼ صهالکیت بیو اف  ٍاصبٕب٪ۀ  ب

اه ؿا با  که اهىؿات عايه کيی فصمت .ىاو ؿا ػاػ پىل بهتـیى چیقها ؿا ػاىت اها بایؼ
او هٞمىال  َٝـ  وايگهیبـآیؼ.  ها هقیًه ایى ٩بیل تىايؼ اف پل چـعايؼ يمی هی پًیچًؼ 

یًٞی بٞؼ اف آو که  bؿمؼ به بافاؿ هی 2یا صتی گاهی  0گیـػ و ماٝت  ىًبه هقػه ؿا هی
                                                             
a  Thomas Carlyle, Chartism, London, 1325, p. 33. 

ـامت یى رملۀ پايىیلبه اػاهۀ هتى ؿرٛى کًیؼ. )ايگلل( آعـ تىهاص کارالیلػؿ هىؿػ  های  اف وی
 صؾ٣ ىؼه امت. )پ.( 1343و  1320آلمايی 

b  ـامت  )پ.(5. 2یا صتی  0یا  2ماٝت 6آهؼه امت:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
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 ها گقیًه بهتـیى متپـ اف بهتـیى چیقها که تمام ٕىل ٍبش ػؿ بافاؿی ها یهتىمٖ ٕب٪ه
ها يینت و اگـ  ؿمؼ که ػیگـ عبـی اف بهتـیى هی بافاؿايؼ. کاؿگـ و٩تی به  کـػه مىاؿا 

بـآیؼ.  تىايؼ اف ٝهؼۀ عـیؼه يمیبه اصتمال ٥ـواو او  باىؼ چیقی عىبی با٩ی هايؼه
ـاو هی فهیًی میب ـيؼ پىک هایی که کاؿگ ـيگی گىره 7ايؼ ع پًیـ کهًه و  7ايؼ یؼهها پالم ٥

صیىايی  ىؼه7 گىىت ـواؿ٥ته و ر   گاوگىىت  و عىک بى گـ٥تهگىىت  7ياهـ١ىب امت
. هیچ چیق يه ٥٪ٔ تافه يینت بلکه امتبه هـگ ٕبیٞی هـػه  اصتماال  پیـ و هـیِ که 

اها ایى تؼبیـ ٝالی  پـػافيؼ هی ؿوف رمٞه ؿا هاگـچه به تافگی ػمتمقػ گًؼیؼه امت. يیمه
 ٝمىهیت يیا٥ته امت.هًىف 

کًًؼ و به  هی بقعـ ارًاك ياهـ١ىب ؿاکه  هنتًؼ پا هگـػ عـػ ای ػوؿه ـوىًؼگاو ٝؼه٥
ـایباؿفاو  تىايؼ هی ىاو ارًاكػلیل کی٦یت بؼ  ـاو ب ـتـیى کاؿگ  آيکه بتىايًؼ ٦ـوىًؼ. ٥٪ی
. هتىمل ىىيؼ هنتمهیؼات ػیگـی  به ؿا گـػآوؿيؼ هزبىؿيؼ ىاو هایضتادبا چًؼ پًی کل 

 ىب 13اف ماٝت  ها تىاو ٥ـوه ػاىت و ه٢افه ها )ؿوف ه٪ؼك( يمی اف آيزا که یکيًبه
آوؿيؼ اف ماٝت  که تا ؿوف ػوىًبه ػوام يمی ؿا کاؿاو ارًامی کامب ىىيؼ هیتٖٞیل  ىًبه

ـاد ىب  13 الی 15 ٍبش  تا ىب به بٞؼ 15ػهن عـیؼهای  . اها يهکًًؼ هیفیـ٩یمت ص
ـتـیى  ىىيؼ. هی يغىؿػؿػ به یکيًبه ػ٩ی٪ا  همیى چیقها مىؿومات ىام آعـ ه٦تۀ ٥٪ی

ـا ٕب٪ه ؿا تيکیل هی ـيؼ ا١لب ١یـ٩ابل هَـ٣ امت و هیػهًؼ. گىىتی که ایى کاؿگ  ع
اىتباه  اه ؿا تاؿیظ )اگـ 1322ژايىیۀ  1بغىؿيؼ.  بایؼ آو ؿا ايؼ اه ؿا ػاػه پىلاها چىو 

ؿا به عإـ ٥ـوه گىىت  ٩َاب 11و  34بـپا ىؼ هًچظتزػؿ  دادگاه لیتيکـػه باىن( 
 15-05عىک یا چًؼ گىم٦ًؼ یا  یک گاو يـ یا یک هـ یک اف آياواف ٥امؼ رـیمه کـػ. 
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بىػ ىؼه ؿا که هٞلىم  غاس کزیظمض 02 ؿػىؼ. ػؿ یک هى ّبٔؼ ما٥پىيؼ گىىت 
بافاؿی هماو به یًٞی  هًچظتزتى٩ی٤ کـػيؼ و به  لیىرپىلػؿ  ايؼ ١یـ٩ابل ٥ـوه

ـگـػايؼيؼ ـا به  کـػه ىاو ٝـّهو گًؼیؼه  آلىػهکه  ب بىػ. هماو و٩ت تمام رقئیات هار
ـاه يام اىغاً و رـیمه ػؿ  80.به چاپ ؿمیؼ 5هًچظتز گاردیى6 ييـیۀهایياو ػؿ  هم

گىمت 12رىالی تا  1ه٦ته اف  1ٝـُ  هىؿػ هيابه ػیگـ ؿا  2 ييـیه ایى 1322 آ
به ایى ػلیل وود  هی ػهزک ٩َابی ػؿ یک رىالی 2ىماؿۀ گقاؿه ػاػ. بـ اماك 

و  يمىػه مالعیبىػ  کـػه یوؿا که هـػه و گًؼیؼه پیؼا یپىيؼ 355 ىؼ که عىکی پلمپ
ـای ٥ـوه رلىی چين گؾاىته بىػ. بـ اماك ىماؿۀ   ىهـک٩َابی ػؿ  3رىالی  21ب

به ػلیل ٝـّۀ  رـهی هيابه هضکىم ىؼه بىػها ٩بال  به عإـ  که یکی اف آو ویگاو
ـتیب  ىت ٥امؼگى ـلیًگ و  3به ت ـلیًگ رـیمه ىؼيؼ 2لیـۀ امت ـۀ امت . بـ اماك لی

گىمت  15ىماؿۀ  ّبٔ و ػؿ ايٚاؿ  بىلتىو ىهـای ػؿ  ؿاو ٥امؼ عىک اف ٥ـوىًؼه 31 آ
ها به هیچ  ایى گقاؿه ىیلیًگ رـیمه گـػیؼ. 35عىػ ٥ـوىًؼه  و ٝمىم مىفايؼه ىؼ

ـيؼ ره همۀ هىاؿػ ؿا ػؿ بـ يمیو ـای یک ػوؿۀ  و گی  ای ه٦ته 1صتی هیايگیى هًامبی ب
 ٥َىل مالهیايگیى مااليه ؿا به ػمت آوؿػ. ػؿ بـعی  اه تا بتىاو بـ اماك يینتًؼ

 کي٦یات چًؼ ٥٪ـهاف هایو  ػؿ هـ یک اف ىماؿه 5گاردیى هًچظتز6ياهۀ  ه٦ته يین
که  ىـس ػاػ تىاو چگىيه هی .ػاؿػ پـػه بـهی های ا٩ماؿی ىهـکو  هًچظتزػؿ  ایًچًیًی

ـاؿ هیػؿ هٞـُ ػیؼ ٝمىم  با چه و٩اصتی گًؼیؼهی ها ایى گىىت ـيؼ تا به ٥ـوه  ٩ گی
های اٍلی  ای که ػؿ ٕىل تمام عیاباو ػؿ بافاؿهای گنتـػه ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ ؟بـمًؼ

اف  تىايًؼ ات هیبنیاؿی اف تغل٦ بافؿماو ىل و ولبه يٚاؿت  با تىره ايؼ بنٔ یا٥ته
ـيؼبن به ػؿ ت٦تیو راو مال های ايؼک و باوؿيکـػيی  رـیمه 7 ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼب
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که یک  7 به ایى ٥کـ کًیؼباىؼايگیق  ومىمه ىکًی بنیاؿ ٩ايىو ىىػ باٝج هی الؾکـ ٥ى٧
با ػؿ يٚـ ػاىتى 7 ىىػ ّبٔوؿوفی بیا٥تؼ تا تىمٔ بافؿماو  تکه گىىت بایؼ به چه صال

ـاو که کـػباوؿ  تىاو ایى وا٩ٞیات ػیگـ يمی ـۀ کاؿگ پیؼا  گىىت عىب و ه٢ؾی مـ م٦
کياو ؿا ٩ـبايِی  فصمت ها صیله ايىاٛ و ا٩نام اب ٕب٪ۀ هتىمٔ ٥٪ٔ ایى يینت. .ىىػ هی

ـاؿتی پایاو هايى٥اکتىؿػاؿاوها و  ػالل .کًؼ ايؼوفِی عىػه هی ولٜ پىل بؼوو  و ياپؾیـ با ى
ػؿ ایى  .فيًؼ هی آؽو٩ۀ ت٪لبی و ا٩نام ٛايىا عـیؼاؿاو ػمت به تىلیؼتىره به مالهتی 

یکی ػیگـ  اف ػو کلمه هن این7 بگؾاؿیؼ ىًیؼه 5هًچظتز گاردیى6به ايؼافۀ کا٥ی اف  هىؿػ
امتماٛ  - گىیؼ چه هی 5aلیىرپىل هزکىری6ببیًین  .بيًىینهای ٕب٪ۀ هتىمٔ  اف اؿگاو

 :و٩تی امت هایۀ عىه ىهاػت هغال٤

و به ٍىؿت یک  پىىايًؼ مٖش آو ؿا ؿا با کـۀ تافه هی و کًًؼ ؿا ؽوب هی کهًه مىػِ  کـۀ يمک6
ـای هقه کـػو رلىی ػمت هی يؼ.آوؿ ػؿ هی ٩الب کـۀ تافه چیقی  گؾاؿيؼ اها ٩الب کـۀ تافه ؿا ب

 ػؿ آباه ؿا   و يمک يمىػهمىػ ؿا ؽوب  . کـۀ يمکيؼاؿػ آوؿمؼ هیچ ؿبٖی  به ٥ـوه هی که
ـيذ کىبیؼه و مایـ هىاػ اؿفاو ؿا با ىکـ هغلىٓ  .٥ـوىًؼ و به ًٝىاو کـۀ تافه هی ىىیًؼ هی ب
 هايى٥اکتىؿهایت٦الۀ  -هاػۀ ىیمیایی  يىٝی٥ـوىًؼ.  ايضَاؿی هی های ٩یمت کًًؼ و به هی

با کامًی تلظ ؿا . ٥ـوىًؼ کًًؼ و به رای ىکـ هی هی ؿا با هىاػ ػیگـ هغلىٓ -مافی  ٍابىو
 ا یک هاػۀ هيابه اؿفاو ػیگـ ؿا به ىکلکامًی تلظ یکًًؼ.  ٩هىۀ عىب هغلىٓ هی ػؿ تـػمتی

ـال فيًؼ هی های ٩هىه ٩الب ػايه  .يمایًؼ هًيايه ػؿ ٩هىۀ عىب هغلىٓ هی و به ٕـفی لیب
تا  فيًؼ ٩الب هی کًًؼ و آو ؿا و کاکائىی وا٩ٞی هغلىٓ هی عاک ؿا با پیۀ گىم٦ًؼی يـهه

                                                             
a  the Liverpool Mercury 
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. ت٦الۀ آهیقيؼ ت ػؿ هن هیمایـ يزاما های ک٤ فهیى و چای ؿا با بـگ .ت٪لبی بنافيؼ ىکالت
 پىمت میـ .٥ـوىًؼ فيًؼ و به ًٝىاو چای هی چای ؿا ػؿ ٙـو٣ هنی عيک کـػه و ؿيگ هی

های ًٍٞتی امت.  هغلىٕی اف هيـوبات الکلی و ؿيگ aیالغپزتػزاب  .کًًؼ ٩إی ٥ل٦ل هی
عیلی بیيتـ اف تىلیؼ وا٩ٞی  ها ىؼه ػؿ کيىؿ يىىیؼه یالغپزتػزاب هایۀ ؿمىایی امت که ه٪ؼاؿ 

 5.21ايؼ وآى٢ال آت هغلىٕی اف تًباکى و های هايى٥اکتىؿی ايىاٛ تىتىو همۀ .امت الغپزتآو ػؿ 

ـاصتا  هًچنتـ  تًباکىیتـیى ػالالو  5هضتـم6تابنتاو گؾىته چًؼ تى اف  اٝالم کـػيؼ  ٍ
وکاؿه ؿا  تىايؼ کنب يمی بًگاهیت٪لب ٝمىهی ػؿ ٝـّۀ تًباکى ػیگـ هیچ  ػلیلکه به 

ایى  تىتىو عالٌ يینتًؼ. یپً 2 فیـیک اف میگاؿهای بؼوو ت٪لب اػاهه ػهؼ و هیچ 
کاؿايه گچ اعتالٓ رًایت هخال  )ؿا ؽکـ کًن  ىاوها يمىيۀ ػیگـ تىاين ػه هیکه  ها بـػاؿی کاله

ـاؿ ػؿ ٥ـوه همۀ کاالها ت يینت وهضؼوػ  عىاؿباؿ آؽو٩ه و ( بهو آهک با آؿػ م٦یؼ ک
ـتیب ىىيؼ و ١یـه کو ػاػه هی با٣ کوىىػ: ٥اليل و  هی ٝـُ به  کن رًل7 بؼیى ت

آب  بٞؼ اف يغنتیى ىنتيىاها  ىىػ تـ ٥ـوعته هی ایًچ پهى 2الی  و يین 1 رًنیًٝىاو 
عىؿػ و  يمی ىاو به هیچ ػؿػی ٙـو٣ م٦الی چًاو لٞاب يافکی ػاؿيؼ که لٞاب .ػؿو هی

تىاو  ػؿ هـ گىىه و کًاؿ هی b.آطماو همیى ريگ اطتجا  همه ػاؿػ. ٥ىؿا  تـک بـهی
 .ؿا به چين ػیؼ ٍؼها يٛى م٦لگی و ؿؽالت

ـاو  مـبـػاؿی بـ  باؿ ایى کاله فیاو تبٞاتبغو اٝٚن  های  ٥ـوىگاه. ىىػ آواؿ هیکاؿگ
ـای اف ػمت ػاػو ػاؿيؼ و بقؿگ به  ٝـّه کًًؼ ت٪لبی وارًاك بًزل  اگـ آبـویی ب

                                                             
a  port wine 
b  Tout comme chez nous. (همه را همچىو هیهى عىػهاو امت) 
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های  ٩یمتاف ٝهؼۀ  حـوتمًؼاو ٥٪ٔ ولی 7ىاو هيتـیاو به يهفيًؼ  عىػىاو ّـبه هی
 عىؿاک عىببه  . اف مىی ػیگـ ؽائ٪ۀ يافپـوؿػۀ بىؿژواهاآیًؼ بـهیها  گقا٣ ایى ٥ـوىگاه

ـا و عل٨ فصمت ؼ.ػه به مـٝت ت٪لب ؿا تيغیٌ هی و گـ٥ته امتعى   که کو اها ٥٪
7 ياو ؿا ايزام ػهًؼعـیؼهای همۀ پىل هماو بایؼ با امت٥اؿتیًگ چًؼ  يؼاؿىاوػاؿ و 

یت اف ٝهؼۀ اهتضاو ػ٩ی٨ کی٦ ٩اػؿيؼ هته به عيغاه بگؾاؿيؼ و يه تىايًؼ يه هی پل
ـگق  -ارًاك بـآیًؼ  ـا ه ی ـای پـوؿه ٩ىۀ ف . به ایى ايؼ يؼاىته ىاو چيایی٥ـٍتی ب

ـتیب همۀ  ـا و  مـ اف م٦ـۀ و هنمىم ت٪لبی عىاؿباؿهایت  .آوؿػ ػؿهی کياو فصمت٥٪
ـای ایى کاؿ بایؼ عـی ينیه ای رق چاؿهآياو  وايگهی ٥ـوىاو کىچک  با عـػه يؼاؿيؼ و ب

های  بقؿگی ينبی هقیًهو  ىاو همـهای ػلیل کىچکیبه  پا ٥ـوىًؼگاو عـػه. بیایًؼ کًاؿ
ارًاك اگـ  همچىو ٥ـوىًؼگاو بقؿگ ٝمل کًًؼ. آياو ًؼيتىا يمی اووکاؿى کنب

ـای ایًکه پل آیؼ. هایياو باالتـ ػؿهی ٩یمت ـوىًؼب٦ هـ١ىب ىاو  ايتٚاؿات هيتـیاو ب
با  عىػ ؿا ػؿ ؿ٩ابت )تا بتىايًؼ ٝـّه کًًؼ پاییىهای  ٩یمت ارًاك ؿا به ؿا بـآوؿيؼ و

. بیاوؿيؼ ٩البی ارًاكته یا ياػاينته بایؼ ػاين (ص٦٘ کًًؼ پا مایـ ٥ـوىًؼگاو عـػه
 ىاو ػؿبیایؼ ت٪لبو اگـ  ايؼ ؿیغته اووکاؿى بقؿگ مـهایۀ هًگ٦تی ػؿ کنب ٥ـوىًؼگاو

 پا هب٪ال عـػ هضؼوػۀ هيتـیاو اها .گـػػ يابىػ هی ىاو فيؼگیبلکه کل  يه ٥٪ٔ اٝتباؿ
ه به احبات بـمؼ ا بـػاؿی اه ؿو ىىػ و کاله ػمت اگـ ٥٪ٔ یک عیاباو امت. پل

7 چه به او اٝتماػ يکًؼ کىت آوکل ػؿ گیـین ػیگـ هیچ  بیًؼ. عناؿت چًؼايی يمی
 تاه یگـی عىاهؼ ؿ٥ت که کنی ييًامؼػ ییا رای هىلنیا  چارلتىوبه او باک؟ 
 هيمىل ها بـػاؿی کالهاف  ٥٪ٔ هٞؼوػی . وايگهیػهؼاػاهه  اه ت٪لباتالناب٨ به  کما٥ی

 کو فصمت .(هالیاتی هـبىٓ باىًؼاهىؿ هگـ آو که به ) ىىيؼ ٩ايىيی هیهای  هزافات



342 
 

 افیـ 7گـػػ ه٢بىو هیهن  بلکه اف لضاٗ کمیتيه ٥٪ٔ اف لضاٗ کی٦یت  ینیايگل
ـافوها مًگاف هٞمىال   پا ه٥ـوىًؼگاو عـػ ػؿ  .کًًؼ امت٦اػه هیهای ٩البی  و پیمايه ت

ـاین ايبىهی های پلیل  گقاؿه هًچظتز 6اف  فیـ به ي٪ل ٩ٖٞات .ىىػ هی پیؼااف ایى ر
 البته امت. هايى٥اکتىؿکاؿبـػاؿی ػؿ يىاصی  ػهًؼۀ گنتـػگی ایى يٛى کاله يياو 5گاردیى

 5گاردیى6های  به همۀ ىماؿه صتی) ايؼ هـبىٓکىتاه  فهايی یک ػوؿۀ به ٥ٔ٪ ٩ٖٞاتایى 
 :(نىتػمتـمی يؼا ػؿ بافۀ هـبىٕه

ـافوی مبک  به عإـ کاؿبـػ مًگ ٥ـوىًؼه 2 - دیل راکػاػگاه  :1322ژوئى  10 5گاردیى6 ت
 1 کؼام٥ـوىًؼه هـ  3 - پىرت اطتىکىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. ػاػگاه  15الی  0 کؼامهـ 

ـافوی مبک و ػیگـی  2ها  ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. یکی اف آو ػاىت.  ٩البی پیمايۀ 1مًگ ت
 0ؼه ٥ًـوى 1 - دیل راکػاػگاه  :ژوئى 14 5گاردیى6 .يؼبىػ گـ٥تهي٦ـ ٩بال  اعٖاؿ  3هـ 

دادگاه حل  :ژوئى 33 5گاردیى» ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. 15 کؼامکياوؿف هـ  3ىیلیًگ و 
 رـیمه ىؼيؼ. لیـه 3پًی الی  1ىیلیًگ و  3 کؼام٥ـوىًؼه هـ  14 - اختالف هًچظتز

 1پًی الی  1ىیلیًگ و  3 کؼام٥ـوىًؼه و کياوؿف هـ  12 - اػتىوػاػگاه  :ژوئى 31 5گاؿػیى6
های ػاػگاه  ٥ـوىًؼه و کياوؿف به پـػاعت هقیًه a - 4هایذ پتیرـیمه ىؼيؼ. ػاػگاه  لیـه

 - هًچظتزػاػگاه  :رىالی 1 5گاردیى6 ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. 0 کؼامهضکىم گـػیؼيؼ و هـ 
 15 فیـل٢ی ابه هب کؼامهای ػاػگاه هضکىم گـػیؼيؼ و هـ  ٥ـوىًؼه به پـػاعت هقیًه 11

 3 کؼام٥ـوىًؼه هـ  4  - هًچظتزػاػگاه  :رىالی 12 5گاردیى6 ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ.
 2 - دیل راکػاػگاه  :رىالی 32 5گاردیى6 ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. 35پًی الی  1ىیلیًگ و 

 13 - بىلتىوػاػگاه  :رىالی 32 5گاردیى6 ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. 35الی  15 کؼام٥ـوىًؼه هـ 
                                                             
a  Hyde Petty 
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گىمت 2 5گاردیى6 های ػاػگاه هضکىم ىؼيؼ. هقیًهػاؿ به پـػاعت  ٥ـوىًؼه و هنا٥ـعايه  :آ
 ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ. 0ًی و ػیگـی پ1ىیلیًگ و  ٥3ـوىًؼه یکی  3 - بىلتىوػاػگاه 

گىمت 15 5گاردیى6  ىیلیًگ رـیمه ىؼ. 0یک ٥ـوىًؼه  - بىلتىوػاػگاه  :آ

های کّمی  ؿیبـػا ػؿ هنألۀ کاله ؼًکً ه٢بىو هی کی٦یت هنألۀ ػؿؿا  کاؿگـهماو ٝللی که 
 ٩ـبايی گـػػ. ػائما   ؼيىى باٝج هی

ـاو هقػباال امتت٦اوت هػمتمقػه  ه٪ؼاؿ به بنته کو فصمتهـ  ی١ؾایٝاػت  . کاؿگ
گىىت و ياهاؿ  :ػاؿيؼ هًامبی ت٢ؾیۀ آوؿيؼ ياوىاو  کنايی که همۀ اْٝای عايىاػه عاٍه

ؼه ػؿ ه٦ته وٝ 2یا  3با پًیـ. با کاهو ػمتمقػها گىىت ٥٪ٔ  مىػ يمک ىام عىک
با تًقل تؼؿیزی ػمتمقػها  یابؼ. فهیًی ا٥قایو هی ىىػ و مهن ياو و میب ٍـ٣ هی

ـاه میب مىػ يمک ١ؾای گىىتی به یک تکۀ کىچک عىک  .بؼیا فهیًی ت٪لیل هی به هم
فهیًی  و ٥٪ٔ ياو و پًیـ و ىىؿبا و میب عبـی يینت هن ایى افتـ  ػؿ ػمتمقػهای پاییى

 ها لًذیایزیًٞی ػؿ هیاو تـیى پلۀ يـػباو ػمتمقػها  هايؼ. باالعـه ػؿ پاییى با٩ی هی
ـاه آو  میب ـ یا هيـوبات یؿيگ با ٩ًؼ و ى چای کنفهیًی ٩ىت ١الب امت و به هم

 يىىیؼيی هخل ٩هىه ػؿ آلماو یک ایزلًذو  ايگلظتاوػؿ چای  ىىػ. الکلی يىىیؼه هی
٦ٍـ چای به  هَـ٣ امت که میاه ٥٪ٔ ػؿ ٩لمـو ٥٪ـ 7ىىػ ّـوؿی ىمـػه هی

کو ى٢لی  به ىـٕی ٍاػ٧ امت که فصمت ام گ٦تهػؿباؿۀ ١ؾا  که هـ آيچه .ؿمؼ هی
ـيه ٍـ٥ا  ه ا ا٥تؼ و عىؿػوعىؿاک یکنـه ػؿ چًگ تَاػ٣ گیـ هی ػاىته باىؼ7 وگ

و اگـ  (چه که بتىايؼ گؼایی کًؼ یا بؼفػػیًٞی هـ آي) ايؼافيؼ که رلىیو هی امتهماو 
بؼوو ىک کمیت ١ؾا همچىو کی٦یت آو  ىىػ. گـمًگی تل٤ هی چیقی گیـه يیایؼ اف
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ـاو هقػپاییى ٝلی پؾیـػ. با تىره به يـط ػمتمقػ ت٦اوت هی ؿ١ن کاؿ هـ ؿوفه  ػؿ هیاو کاؿگ
تٞؼاػ  .a(ًؼاگـ عايىاػۀ بقؿگی يؼاىته باى صتی) صاکن امتىاو گـمًگی  و٩ت و تمام

ـاو هقػپاییى بنیاؿ فیاػ امت  ػؿ لًؼو ویژه به آیًؼ اها ػؿ تمام ىهـها به چين هی و کاؿگ
ـا پابه عیلی ی ـاو ػؿويیؿ٩ابت  پای ا٥قایو رمٞیت۫  فیاػيؼ ف  .گیـػ ىؼت هی کاؿگ

 .کًًؼ ىاو باىؼ هَـ٣ هی ه ػم ػمتهـ چیقی ؿا ک لًؼيی های هقػپاییى
مایـ هىاػ ١ؾایی چیقی رق پىمت  ٝؼم ػمتـمی بهىاو به ػلیل  عىؿػوعىؿاک

ؿا که  ـ چهه با صـً و ولٜآياو  bيینت. فهیًی و آى٢ال مبقی و هیىۀ گًؼیؼه میب
اگـ هقػ  کًًؼ. رمٜ هی وکًاؿ گىىهاف  ه٢ؾی باىؼ ۀػاه هىلکىلاصتماال  صاوی یک 

يىاػه یا عا اْٝای ػهؼ( )ات٦ا٩ی که ا١لب ؿط هی اف آعـ ه٦ته ته بکيؼ ٩بله٦تگی 
 .اهاو بمايًؼهیـی ػؿ  اف گـمًهکه  عىؿيؼ هی٥٪ٔ به ٩ؼؿی یا  عىؿيؼ يمی اٍال  ١ؾا

ـاُو٩تی ایى  .هامت بیماؿیآبنتى ايبىهی اف  فيؼگی مبکىک ایى  بی  هًکي٤ اه
اه  رنمايیت٪الهای  ػلیلبه  و) که کل عايىاػه به کاؿ او هتکی امتپؼؿ  ىىيؼ هی

ـاو٩بل اف  (به هىاػ ه٢ؾی يیاف ػاؿػ همهو اف بی افکاؿا٥تاػه ؼ. و٩تی پؼؿ یآ هیاف پا ػؿ ػیک
 .ىىػ هی ٝیاوهخل ؿوف راهٞه  گـی و وصيی ؿمؼ هیبه اود  ٥الکت عايىاػهىىػ 
 اف همیيه ػؿهايؼه يهؼ که بیو اْٝایو ؿا ػ٩ی٪ا  و٩تی واهی ۀ ها ٕىؿی امت کهراهٞ

 .ىؼه باىًؼ

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. اگـ عايىاػۀ بقؿگی ػاىته باىًؼ عاٍه6آهؼه:  1343و  1320های آلمايی  ػؿ وی
b  وود اطمیت طاوثػکتـ  های گقاؿه ملنله بـ اماك (Dr. Southwood Smith ) ّٜػؿباؿۀ و

ـای لًؼو  )ايگلل(5. ویکلی ػینپچ6های آوؿیل و هی ييـیۀ  ػؿ ىماؿه ٥٪
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ماکًاو ىهـهای بقؿگ  کًین: اکخـبًؼی  رمٜ ؿا ٥ى٧ وا٩ٞیات ها و بگؾاؿیؼ کل ػاػه
و کاؿگـ  3 کن ػمت ػؿ افای هـ بىؿژوا ىهـهای بقؿگػؿ  کو هنتًؼ. فصمتعل٨ 

ـاو هیچ يٛى هالکیتی اف عىػىاو ورىػ ػاؿػ کاؿگـ 2کاؿگـ و گاهی  2ا١لب  . کاؿگ
يیاهؼه بایؼ عـد  ػمت کًًؼ که هًىف به هیهقػهایياو فيؼگی  ه٥٪ٔ با اتکا بيؼاؿيؼ و 

ـای هىاٙبت اف  که ىکل گـ٥ته امت یهای ه٦ًـػ اف اتن راهٞه .ىکن ىىيؼ عىػ ؿا ب
ـاو و عايىاػه ؿها ىؼه  به صال عىػ که کو . فصمتؼيايؼاف هایياو به ػؿػمـ يمی کاؿگ

اه  هؤحـ و هايؼگاؿ به عايىاػهبه يضىی بتىايؼ تا ػؿ اعتیاؿه يینت  ای هیچ ومیله
ایى عٖـ امت که  بهتـیى باىؼ ػائما  ػؿ هٞـُ ػؿ کاؿ عىػ صتی اگـ او. ًؼؿمیؼگی ک

7 بنیاؿی اه عالی بمايؼ و اف گـمًگی هالک ىىػ اه ؿا اف ػمت ػهؼ و م٦ـه ى٢ل
ـایٔ ماعت وي٪يه و ٕـسايؼ.  يینت ىؼه کناو ایًگىيه مـبه  وماف و وّٜ بهؼاىت و ى

ـات ػؿهىاگیـی  ـاو و ياعىىایًؼهای يمىؿ  گاه مکىيت و وّٜ تٞمی  بؼ بنیاؿ کاؿگ
ػؿ هـ اتا٧  .ايؼ تـیى ٥ْای همکى هضبىك ىؼه کها ػؿ کىچ . ماکًاو ایى عايهامت

ماهاو ػاعلی مـ و عىابًؼ.  یک عايىاػه ػؿ کًاؿ یکؼیگـ هی (کن ػمتکل اْٝای )
باؿ امت.  هَیبت ۀ هًقلاحاحی امباب و تـیى ٥٪ؼاو هٖل٨ ّـوؿی ػلیلبه  گاه مکىيت

ـاو کال  يابنًؼه و ػؿ پىىاک ک پىؿه امت. عىؿػوعىاؿک  اف هىاؿػ ژيؼه و پاؿه بنیاؿیاؿگ
 ایى وّٜ 7یاؿی هىاؿػ ه٪ؼاؿ آو ياکا٥ی امتبه ٕىؿ کلی بؼ و ١البا  به ػؿػ يغىؿ و ػؿ بن

ىهـهای  ػؿ ٕب٪ۀ کاؿگـوّٜ فيؼگی . ايزاهؼ هیهیـی  ػؿ صاػتـیى هىاؿػ به گـمًه
ـتیب ػؿرهبقؿگ   یک فيؼگی هى٩تا  ٩ابل تضمل ػؿ بهتـیى هىاؿػ ىىػ: هی بًؼی به ایى ت
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ـاو بؼک يینت ٚـکه اف ي)چیقی  aبه وامٖۀ کاؿ ىا٧ و ػمتمقػهای عىب با آو  و کاؿگ
هیـی عتن  يمايی و گـمًهعا ػمتی ىؼیؼ که به بی تًگ  ػؿ بؼتـیى هىاؿػ۫ آیًؼ(. هی کًاؿ
 بهتـیى هىاؿػ هیچ ىباهتی بهو امت  يقػیک بؼتـیى هىاؿػ به صالت هیايه .ىىػ هی

تىاو گ٦ت ٥الو بغو  يمی ايؼ و بًؼی ييؼه ػمته یػؿ ٕب٪ات حابت ها هزمىٝهایى  .يؼاؿػ
چًیى با٩ی همىاؿه همیيه چًیى بىػه امت و  bٕب٪ۀ کاؿگـ که ٥ٞال  وّٜ عىبی ػاؿػ

کلی  های ه٦ًـػ ػاؿای هقیتی ىاعه بْٞی افؿػ ااگـ ػؿ بـعی هىصتی  عىاهؼ هايؼ.
ـاو  ها باىًؼ ت به مایـ ىاعهينب هایی  ىاعه ػؿ هٞـُ يىماو آوباف هن وّٜ کاؿگ

ـتامـ  و کو ه٦ًـػ ؿا فیـ و ؿو کًؼ فيؼگی هـ فصمت تىايؼ هی امت که آمایو 6 ٕی٤م
 اوکي . ت٪ـیبا  همۀ فصمتػه بیاوؿا ؿا رلىی چين 5هیـی گـمًه -هٖل٨  ٥٪ـ -ينبی 

 لچيمگیـ بغت و ا٩با های تالٕن ػؿباؿۀ ایى ٩بیلهایی ؿا  ػامتاوؼ ًيتىا هیايگلینی 
 کًین. تض٪ی٨تـ  ٩ؼؿی ػ٩ی٨ وّٜٝلل ایى  ػؿ هىؿػ ػؿ اػاهه بایؼ ي٪ل کًًؼ.

  

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. و امکاو عىب و عىؿػوعىؿاک ٝمىها  عىب6ػؿ اػاهه آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  )پ.(5. ه بؼ امتا و ٥الو بغو که ٥ٞال  و6ّٜػؿ اػاهه آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی



343 
 

 
                                                             

1   (Cottage) ها ؿا  گىیًؼ. ایى ٩بیل عايه ايگلینی کاتذ هی ػؿ فباو ػاؿ های کىچک صیآ به عايه
ـاو )و مایـ ىهـهای کيىؿهاو( پیؼا کـػ تىاو به و٥ىؿ ػؿ با٥ت ٥ـمىػۀ هضالت رًىب هی هيابه  .ىهـ ته

ـکت ي٦ت ايگلیل  مافهايی تىاو ػؿ عايه ها ؿا هی کاتذ و 5 بًگلى6ها به آو  که عىفمتايی هن یا٥تهای ى
ـاؿ ػاىتًؼ و ينبتا  بقؿگ و  اػاؿی ػؿ اعتیاؿ کاؿهًؼاو . البته بًگلىهاگ٦تًؼ هی5 بًگله6 ـکت ي٦ت ٩ ى

های  گاه به ؿوىًی ؿمايؼه ىىػ و مکىيت ها کاتذماعت بىػيؼ. پل به هًٚىؿ آيکه هاهیت ٕب٪اتی  عىه
اف ؿا 5 بًگلک6واژۀ  ػيؼ با امت٦اػه اف کا٣ ت٢َیـگـ هتىمٖی هتمایق های ٕب٪ه کاؿگـی اف هنکى

ـم به کاؿ هی5 کاتذ6و به ًٝىاو هٞاػل  مافم ها هی ی عىفمتايی5بًگلى6 ـاو . اهیؼواؿم ب پـولتـهای ای
ـيؼ. )م.(5 بًگلک6کن به هًٞای واژۀ  همچىو پـولتـهای عىفمتاو کن  عى بگی

3  (Courtٓ٥ْایی صیا :)  به  مـپىىیؼه هنت٪ل که اف ٕـی٨ یک ػاالوهايًؼ ػؿ هضاٍـۀ چًؼ عايۀ
ـای کىؿت ايگلینی ورىػ يؼاؿػ و ٥٪ٔ بى عیاباو هی ـاو هٞاػلی ب ها  بنت ؿمؼ. ػؿ هضالت هنکىيی ای

ـاها6کمی به آو ىبیه هنتًؼ. اها  ػؿ بافاؿهای مًتی  ؿمًؼ  که اف ٕـی٨ ػااليی به ؿامتۀ اٍلی هی5 م
 ام. )م.( امت و به همیى ػلیل اف ایى هٞاػل امت٦اػه کـػه های ايگلیل ماعتاؿىاو ػ٩ی٪ا  ىبیه کىؿت

ـييیى  5ژوريال ايجمى آهار لًذو6ها ؿا اف  ايگلل ایى ػاػه  2 ـگـ٥ت. ىـس يىاصی کاؿگ  هیًظتز وطتب
گشارع کمیتۀ ايجمى آهار لًذو دربارۀ وضع طبقات کارگز قصبۀ طًت هارگارت و طًت 6بـ اماك 

ـا٣ 1325، 2)رلؼ  5جاو  .C) طی. آر. ولذای اف  بـ اماك ه٪اله هايىفز ٥لکۀ( امت. ىـس يىاصی إ
R. Weld' ) رلؼ  5هايىفز فلکۀدربارۀ وضع طبقات کارگز تحت تىلیت قصبۀ طًت جزج، 6با ًٝىاو(

جی. بـ اماك گقاؿه  طًت هارگارتو  طًت جاوهای کاؿگـی  ( امت. تٞؼاػ ماکًاو عايه1322، 1
ژوريال 6های  گقاؿه جی. آلظتىوىىػ. بـ عال٣  امت که ػؿ یاػػاىت بٞؼ به آو امتًاػ هی ىوآلظت

 ػايؼ. )پ.( ي٦ـ هی 121هقاؿ و  11( تٞؼاػ ماکًاو ؿا 2)رلؼ  5ايجمى آهاری لًذو

امتضکاهات و هزمىٝۀ ٩َـهای عايؼاو ملًٖتی ػؿ رىاؿ ؿوػعايۀ تیمق که اکًىو به هىفۀ ملًٖتی   2
 ه امت. )م.(اعتَاً یا٥ت
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ـکق ىهـ به ممت ١ـب هضله وطت ايذ  0 های  تئاتـها و هتل ها و آه٦ی که با ٥ـوىگاه بىػ ای ػؿ رىاؿ ه

ـييیى ومت اه ىًاعته هی هزلل  ؿمیؼ. )م.( هیًنتـ هی ىؼ. ايتهای ایى هضلۀ بىؿژوایی به هضلۀ ٥٪ی

 5Weekly )چویکلی دیظپ6که يغنتیى باؿ ػؿ ؿوفياهۀ ؿاػیکال  جی. آلظتىو عالیجًابگقاؿه    1
Dispatch)  5يىرحزو اطتار6ػؿ ؿوفياهۀ چاؿتینتی  1322هی  2به ايتياؿ ؿمیؼ و (Northern 

Star) ).تزؼیؼچاپ ىؼ. ي٪ل ٩ىل ايگلل اف ایى ؿوفياهه امت. )پ 

 30ىماؿۀ  5يىرحزو اطتار6و ؿوفياهۀ  1322يىاهبـ  12ىماؿۀ  5تایمشؿوفياهۀ 6ىـس هاو٩ٜ ػؿ    2
 آهؼ. )پ.( 1322يىاهبـ 

3  (police magistrate ٔبغيی اف يیـوی پلیل بـیتايیا که ّاب :)بىػ. 5 های صل اعتال٣ ػاػگاه6
ـای اعؾ گىاهی و  پاییى های صل اعتال٣ ؿػه ػاػگاه تـیى بغو مینتن ٩ْایی بـیتايیا بىػيؼ و ٥٪ٔ ب

 ؿمیؼگی به تغل٦ات هؼيی ٍالصیت ػاىتًؼ. )م.(

ـگـ٥ته ىـس و٩ایٜ ایى بًؼ و بًؼ بٞؼی اصتماال     4 ٥ىؿیۀ  13ژايىیه و  11هایی امت که  اف گقاؿه ب
 هًتيـ ىؼيؼ. )پ.( 5تایمشؿوفياهۀ 6ػؿ  1322

15  (Yardفهیى :) ـاو چًیى ٥ْایی  کهىها. ػؿ هٞماؿی  ىؼۀ بیى ماعتماو ٥ـه علىت مًگ ای
ص6۫ هؿ  گ٦تًؼ هايًؼ  هی5 هیؼاو6های ىهـی ؿوباف  به هضىٕه ػؿ اوایل َٝـ رؼیؼ يام ػاىت.5 ب 
ػؿ همیى 5 هیؼايچه6اف واژۀ  هى .و ١یـه 5بافاؿ هیؼاو6و 5 هیؼاو چاله6و 5 هیؼاو تیـ6و 5 باؿ هیؼاو6

 هن. )م.(يا هی5 ٥لکه6ؿا به ؿمن گؾىته 6Square 5کًن و  امت٦اػه هی هًٞا

ـگـ٥ته امت: ؿوفياهۀ  اصتماال  ايگلل إالٝات ي٪ل   11  33يىاهبـ و  32، تایمشىؼه ؿا اف ایى هًابٜ ب
 )پ.( .1322ػماهبـ   25و  32، يىرحزو اطتارو ؿوفياهۀ  ٥1322ىؿیۀ  13و  4، 0، 1322ػماهبـ 

يىىتۀ  5ز ػهز بزیظتىلتحقیق و تفحص در هىرد وضع طبقات کارگگشارع 6ایى اؿ٩ام اصتماال  اف    13
ـگـ٥ته ىؼه( C. B. Fripp) طی. بی. فزیپ ( به 1324) 3، رلؼ ژوريال ايجمى آهار لًذوايؼ که ػؿ  ب
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ـاه ػ٩تی ٩ىل ایى اؿ٩ام با يىٝی بی ايتياؿ ؿمیؼ. ي٪ل  21عايىاػه ىاهل  355هقاؿ و  63بىػه امت:  هم

٥٪ٔ یک اتا٧ یا بغيی اف یک اتا٧ ؿا ػؿ اعتیاؿ  بزیظتىلىؼۀ  های کاؿگـی بـؿمی عايىاػه اف ػؿٍؼ
 عايىاػه بىػ. )پ.( 431هقاؿ و  0ىؼه  های بـؿمی تٞؼاػ کل عايىاػه5 ػاىتًؼ.

لىم  يظاجاواجزایی  کمیظیىوگشارػی اس هعاوو 6احـی ػیگـ با ًٝىاو  ٩01ىل اف ٦ٍضۀ  ایى ي٪ل   12
ـگـ٥ته ىؼه امت که  5دطتی  5هقاالت پارلمايی ژوريال6ؿی کـػ و ػؿ آو ؿا گـػآو جی. طی. طیمىيشب

٩ىل بٞؼی اف کتابی امت که اؿراٛ آو ػؿ ػ٥تـچۀ  به ايتياؿ ؿمايؼ. ي٪ل 103، ىماؿۀ 13( رلؼ 1424)
ـتیب آهؼه:  یاػػاىت ىماؿۀ  .5گزاو به قلن جی. طی. طیمىيش صًایع و صًعت6های ايگلل به ایى ت

 ٦ٍضات همايی امت که ػؿ پايىیل آهؼه. )پ.(

ـکىل پهلىاو ا٥نايه 13پاک کـػو ٕىیلۀ اوژیاك یکی اف     12  . )م.(بىػای یىياو  عىاو ه

ـایٔ بهؼاىتی ىهـ فیلذ هادرصکمیتۀ 6اْٝای    10 ـای تض٪ی٨ ػؿ هىؿػ ى رىالی  14به تاؿیظ 5 ب
ـگقیؼه ىؼ  1322 گىمت  15ىاو  يؼ و گقاؿه تض٪ی٪اتب يىرحزو 6ؿوفياهۀ  203ػؿ ىماؿۀ  1322آ
 ؼ. هأعؾ ي٪ل ٩ىل ايگلل همیى ؿوفياهه امت. )پ.( چاپ ؿمیبه 5 اطتار

11  (Red brickآرـ ٩ـهق :) ـاوايی اکنیؼ آهى  ماعته هی اف عاک ىل که ىىػ صاوی ه٪اػیـ ٥
آب کمتـی به   تـ امت و هنتضکن عاک ؿك( رًل اف)آرـ فؿػ امت. به همیى ػلیل ػؿ ه٪اینه با 

 )م.(  . آوؿػ تـ ػوام هیبیيهـٕىب  مـػ و هًا٨ٕ ػؿگیـػ و  عىػ هی

ػیىاؿ( اف  3مافی باب ىىػ بایؼ ػؿ ٩نمت وابًؼ )هضل ت٪إٜ  پیو اف آيکه میماو ػؿ ماعتماو  12
عاٍی بىػيؼ که ػؿ هن چ٦ت  ػاؿای بـآهؼگی و ٥ـوؿ٥تگیها  ىؼ. آرـ٦٩لی آرـ٦٩لی امت٦اػه هی

ـ٥ه کاؿاو ماعتمايی به کـػيؼ. اها پیماو ىؼيؼ و امتضکام وابًؼ ؿا تْمیى هی هی رىیی ػؿ  هًٚىؿ ٍ
های  کـػيؼ. اف ایى ؿو وابًؼ ػؿ بًگلک ها اف آرـهای هٞمىلی ػؿ ایى ٩نمت امت٦اػه هی هقیًه

ؿ که ايگلل تىّیش ػاػه امت ٕى آهؼ و هماو االمتهالک اف کاؿ ػؿهی کياو منت و مـیٜ فصمت
به صل ایى  1305گـ٥ت. تىلیؼ ايبىه میماو اؿفاو ػؿ ػهۀ  های بقؿگی ػؿ رنن ػیىاؿ ىکل هی تـک

 کًًؼ. )م.( های ػیىاؿ )به ػالیل ػیگـ( ػهى باف هی هيکل کمک کـػ7 اها هًىف هن تـک
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ـاث ٩ـوو ومٖی( با متىو طبک گىتیک  13 ـت٦ٜهای ک )هی اه ىًاعته  ىػيمایايهع ىتاه و گًبؼهای ه
ها  ػؿ ٝىُ متىو ايؼ تـ ىؼه ها کىتاهبه بٞؼ( گًبؼ ٩11ـو )اف اواعـ  الیشابتی. اها ػؿ مبک ؼى هی

ـت٦ٜ ىتاهی ايؼ. يتیزۀ هـ ػو یکی امت: عىػيمایی ماعتماو. البته مبک الیقابتی به ػلیلی ک بنیاؿ ه
ٕىؿ که تًها ت٦اوت کلینای هلی  ػؿمت هماو )و ؿیاکاؿايه( ػاؿػ. گًبؼهایو ٙاهـی ٥ـوتًايه

ـا٥ات کمـ  اه بىػ: هـ ػو ايگلنتاو با کلینای کهى ؿم ػؿ ؿیاکاؿی و  بنته بىػيؼبه پيبیبايی اف ع
ـگىيه يىآوؿی ٥کـی و وا٩ٞی  7 اها کلینای پـوتنتاو ٙاهـ رًگیؼيؼ هیبیـصمايه ٝلیه ه

ًٕٞۀ ايگلل به ایى وا٩ٞیت  .کـػ هی ها ل٦اٙی گـ٥ت و ٝلیه امتبؼاػ پاپ ای به عىػ هی عىاهايه آفاػی
ييیى ػؿ  های ٩لٞه ىاو کمابیو ىبیه ٥ئىػال ػاؿاو هؼؿو ػؿ ویالهای الیقابتی مـهایه اىاؿه ػاؿػ که

 )م.( های گىتیک هنتًؼ، البته با کمی ؿيگ و ؿیا. کاط

ـاو يينتبىػ  هًچظتزای ػؿ يقػیکی  تپه هىر کزطال   14 ـگقاؿ  که کاؿگ کـػيؼ.  هیهایياو ؿا آيزا ب
ػؿ  عىايؼ. بًا بـ ؿوایات بؼیى يام هی روم باطتاو (Mons Sacer) کىه هقذصؿا ػؿ ٩یاك با  ايگلل آو

 هىيش طیظزها )يزبا( ػؿ  )ٝىام( به هًگام ٩یام ٝلیه پاؿتینیى ی ػىرػیها پلبیى ٧.م. 242مال 
 . )پ.(هىّٜ گـ٥ته بىػيؼ

ـکى بی اف ايناو و ١نػؿ فباو کىؿػی به هًٞای هکايی ٝاؿی 5 لۆچ6  35 ـای هخال ىی کل  فػه امت. ب
ـحیه ـای بمباؿاو ىیمیایی صلبچه هی ػؿ ه ـایؼ: ای ب  م

 قاػگاول                                                                                                             ... تهی اف آػهیۆ... چ
 ای عاهىه آتيکؼههمچىو                                                                           ـڴـػايیک بی ئاڴکىو ئا وه
 وتیک بی عىػا ...                                                               همچى هنزؼی بؼوو عؼا ... کىو هقگه وه

ؿ٥ت ولی صاال ػیگـ اف ؿواد  ى هًٞی به کاؿ هیایى کلمه ػؿ ٩ـو ػهن هزـی ػؿ فباو ٥اؿمی به همی
 ام. )م.( امت٦اػه کـػه6Deserted 5ا٥تاػه امت. هى ایى واژه ؿا ػؿ کل کتاب به ًٝىاو هٞاػل 

31  (bonemillػؿ ایى آمیاب :) ـا  اف الىۀ ػام ؿا ها ابتؼا ايبىهی امتغىاو ها و گاهی اف  )اکخ
 پل ت٦الۀ ته ػیگ ؿا فیـ میلًؼؿهااه رؼا گـػػ. م ؿو١ى ؼ تاايؼيىرى ها( ػؿ ػیگی بقؿگ هی ٩بـمتاو

 )م.( .ػاىت امت٦اػه کياوؿفی يؼ تا پىػؿی به ػمت بیایؼ که به ًٝىاو کىػـػک هی آمیاب
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33  (Gasworks ػؿ ایى :)ـاؿت هی ابتؼا ؽ١ال ها وؿک ػاػيؼ تا  مًگ ؿا ػؿ هغافيی ػؿبنته ص

هایی همچىو  کـػيؼ تا ياعالَی اه هتَاٝؼ ىىػ. مپل بغاؿات ؿا واؿػ مکىی ت٪ٖیـ هی بغاؿات
ـا٩ی رؼا ىىيؼ. هضَىل يهایی ػؿ کپنىل هایی به  مىل٦ىؿ و آهىيیاک هیٞاو یابًؼ و اف گافهای اصت

 ىؼ. )م.( ا واؿػ مینتن ؿوىًایی ىهـی هیگـػیؼ ی ًٝىاو مىعت بالى ٝـّه هی

32   (Helots:) ىهـ  ها ٕب٪ۀ بـػگاو امپاؿت بامتاو بىػيؼ که بیـوو ىهـ ؿوی هقاٛؿ ػولت هالت
به ؿٝایایی  5هالت6 يام ىؼ. بٞؼها ػؿ ٩ـوو ومٖی ىاو کيیؼه هی یا٥تًؼ و کاؿ اف گـػه امکاو هی

ها رقو هتٞل٪ات  ها بـعال٣ هالت آهؼيؼ. مـ٣ هی إال٧ ىؼ که هنت٪یما  رقو اهىال اؿباب به صناب
 های هنت٪ین اؿباب. )م.( ىؼيؼ يه رقو ػاؿایی فهیى ىمـػه هی

و 5 ٩یمت6هًىف ت٦اوت هیاو ػو ه٦هىم  1322ػؿ مال 5. اؿفه فهیى6ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت    32
ایى ػو واژه ؿا به رای ػیگـی به یک اف هـ گاه  ل و ايگلل ؿوىى ييؼه بىػ و آياو گهبـ هاؿک5 اؿفه6

ـاؿ بـػيؼ. ػؿ هیچ رای کتاب الفم  کاؿ هی يؼیؼم ایى اىتباه ػوؿاو رىايی ايگلل ؿا ػؿ تـرمۀ ٥اؿمی تک
ػؿ هتى  اه ؿا الپىىايی يکـػ و ػؿ رـیاو تزؼیؼ چاپ۫ کًن7 هـ چًؼ عىػ او به هیچ وره اىتباهات

 )م.( کتاب ػمت يبـػ.

مافی( اف فیـ مٖش  های هؼؿو ٥ىيؼامیىو ماب٪ا  )پیو اف تکاهل ؿوه بغو تضتايی ػیىاؿ که   30
کـػ. اف آيزا که افاؿه تضت ٥ياؿ فیاػی بىػ و ػؿ  ىؼ و وفو ماعتماو ؿا به پی هًت٪ل هی فهیى ىـٛو هی

ـتـ اف ؿػی٤ ـاؿ ػاىت بایؼ آو ؿا اف مًگ عاؿا و کمی متب ىبت ٩ های آرـی باالیی  هٞـُ ٕؿ
 ىؼ. )م.( ؿمیؼ و آرـچیًی اف آيزا ىـٛو هی امتايؼاؿػ ايتهای افاؿه به تا٩چه هیماعتًؼ. ػؿ صالت  هی

 های ٥ا٩ؼ پىىو گیاهی. )م.( فهیى   31

 1322هی  0ايؼ که  اعؾ ىؼه5 رايىؿاو وصيی و هىرىػات ٝ٪اليی6های ؽکـىؼه اف ه٪الۀ  ػاػه   32
 )پ.( به چاپ ؿمیؼ. 5ویکلی دیظپچ6ػؿ ييـیۀ 
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گىمتیکی اف ٥ٞاالو کاؿگـی لًؼو بىػ که ( Feargus O'Connor) فزگىص اوکايز  33 به  1323 آ

ـای مافهاو ًٝىاو يمایًؼۀ اتضاػیه ى ىهـ اٝقام ىؼ. ػؿ به ای هًچظتز ىىؿه ػؿػهی  های پایتغت ب
 )پ.( .211-210و  033-022و  021-014و  011-004 ٌٍ :و.ک ٩یام ایى هىؿػ

34  (Court Leet :) های ٝالی صکىهتی(  )فیـػمت ػاػگاهػؿ ايگلنتاو ٩ؼین مه يٛى ػاػگاه ٥ئىػالی
ـا ػؿهی ورىػ ػاىت که به ػاػگاه 6آوؿػ. یکی  ٕىؿ کلی ٩ىاٝؼ و ه٪ـؿات لـػها ؿا ػؿ ٩لمـوىاو به ار

رهت ؿمیؼگی به تغل٦ات 5 ػاػگاه لیت6ها و ػیگـی  رهت ؿمیؼگی به تغل٦ات ىىالیه5 ىـ٣
ها. با فوال  ؼگی به تغل٦ات هالترهت ؿمی5 ػاػگاه ٝـ٥ی6ها  و مىهی  ػاؿاو آفاػ و مـ٣ اراؿه

های ٝـ٥ی بـچیؼه ىؼ اها ػؿ هىؿػ  های ىـ٣ و ػاػگاه ػاؿی بنآ ػاػگاه ٥ئىػالینن و آ١اف مـهایه
5 های صل اعتال٣ ػاػگاه6ػاػگاه لیت ایًگىيه يبىػ و اعتیاؿات آو ػؿ صىفۀ تغل٦ات هؼيی تؼؿیزا  به 

ـايزام ػؿ مال  ىاو ؿا  هٜ تيـی٦اتی لیت کل وٙای٤ و ص٪ى٧ ٩ايىيیهزا 1422ايت٪ال یا٥ت تا ایًکه م
 اف ػمت ػاػيؼ. )م.(

اه گقاؿه  آو ؿا اف ؿوی عإـه کمی پیيتـ اف تاؿیغی بىػ که ايگلل هًچظتز٩َاب  11هضاکمۀ    25
به چاپ ؿمیؼ. 5 هًچظتز گاردیى6ػؿ ييـیۀ  1322هی  15. گقاؿىی ػؿ ایى هىؿػ به تاؿیظ کًؼ هی

ـگقاؿ هی 3 کـػ ایى ٩بیل هىاؿػ ؿمیؼگی هیبه که ػاػگاه لیت  ـامت باؿ ػؿ مال ب های آلمايی  ىؼ )ػؿ وی
 ياهیؼ(. )پ.(5 ػاػگاه بافاؿ6ايگلل آو ؿا  1343و  1320

بنیاؿ ٥يـػه و عالٍه ىؼه و ػؿ  5لیىرپىل هزکىری6ييـیۀ  ٥1322ىؿیۀ  ٩4ىل اف ىماؿۀ  ي٪ل   21
ـامت ـامت کًىيی ایى يٛى به ٍىؿت آفا 1343و  1320های آلمايی  وی ػ تـرمه ىؼه امت. ػؿ وی
 يىینی ؿا ػؿ کل ص٦٘ کـػین. )پ.( عالٍه
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 رقابت

بـوف ؿ٩ابت ػؿ بؼو رًبو ًٍٞتی باٝج ىؼ پـولتاؿیا به  ػیؼین کهمـآ١اف  ٥َل ػؿ
ـای هًنىرات۫ ػؿ پی ا٥قایو ت٪اّا ورىػ بیایؼ: ایى  ا٥قایو یا٥ت و يناراوػمتمقػ  ب

 هایشانلوم عىػ ؿا و٤٩ و وايهًؼىاو ؿا  هقاٛؿؿا تضـیک کـػ  ها ـ يناد ػه٪او وّٜ
٥ياؿ ؿ٩ابت با  فیـ کياوؿفاو عـػهػیؼین  همچًیى تا پىل بیيتـی به ػمت بیاوؿيؼ. کًًؼ

به رایگاه  بٞؼ اف آيکه و ىؼيؼ ىاو بیـوو ؿايؼه اف هىاّٜػاؿی  هقؿٝه بقؿگ مینتن
که  ػیؼین ػؿ اػاهه. کـػيؼرؾب  ؿا بغيی اف آياو ىهـهای بقؿگ ل٢قیؼيؼ پـولتـی ٥ـو

ـاب  عايه ؿا هابىؿژوا عـػه اکخـؿ٩ابت   یپـولتـ رایگاهبه  ؿا ایى ٕب٪ه بغيی افو  کـػع
ـکق یابؼ ای هٞؼوػ مـهایه ػؿ ػمت ٝؼه باٝج ىؼ ػیؼین که ؿ٩ابتهمچًیى ؿايؼ.  ٥ـو  تم

ها بىػ  به هؼػ ایى ومایل و ؿوه. های رمٞیتی تبؼیل ىىيؼ ىهـهای بقؿگ به کايىوو 
و اف  ىؼهًکي٤ و آفاػايه  یا٥تػؿ ًٍٞت هؼؿو به ٕىؿ کاهل بـوف ؿ٩ابت  اف یک مى که

 ٕب٪ۀ کاؿگـ بـ ؿ٩ابت ببیًین اکًىو بایؼ .یا٥تو بنٔ  آهؼپـولتاؿیا به ورىػ مىی ػیگـ 
ـاتی هی الضال هىرىػ ٥ی ـایى .گؾاؿػ چه تأحی ـػ هیاو ؿ٩ابت یؼبا ػؿ ابتؼا بًاب ـاو ه٦ً  کاؿگ

 و يتایذ آو ؿا ػيبال کًین.

 اه تـیى تزلی وکامت کن بی و ؿايؼ صکن هیبـ راهٞۀ هؼيی هؼؿو  مه ٝلیه همهه رًگ
ـای ایى يبـػی امت  .ؿ٩ابت امت ـای ب ـای همه چیق ػاىتى ورىػفيؼگی و ب و هـ  و ب

يه ٥٪ٔ بیى ٕب٪ات  > يبـػیو اگـ الفم باىؼ يبـػی بـ مـ هـگ و فيؼگی امت چیق
. هـ ٥ـػ مؼ ؿاه ػیگـی ایى ٕب٪اتکه بیى اْٝای ه٦ًـػ هـ یک اف هغتل٤ راهٞه 



306 
 

ـاػی تمام عىاهؼ هی کلهـ  .امت ـايؼ اف هىاّٜه هنتًؼ ا ؿا که مؼ ؿاه ا٥  ىاو بیـوو ب
عىػىاو ؿ٩ابت ػاؿيؼ  بیىی ٕىؿ که اْٝای ٕب٪ۀ بىؿژواف و رایياو ؿا بگیـػ. هماو

ـاو  ـيؼ. ػؿ ؿ٩ابتی ػائمی با یکؼیگـ به مـ هی هنکاؿگ ؿ٩ابت با ػؿ  لوممکانیکی يناد ب
ؿ٩ابت  ىا١الو وهقػپاییى یا بیکاؿ با هقػباالها  ػمتی   لوم ينادو  امت ػمتی لوم يناد

ـاو کًؼ. اى٢الػیگـی ؿا  رای کىىؼ هیبه يىبت عىػ هـ یک  ػاؿػ و  ؿ٩ابت هیاو کاؿگ
ـات ػلیلبه  و هىرىػ امته وّٜ ىبؼتـیى ور رقو بىؿژوافی مالس  تـیى ههلک اه تأحی

ـاو هی. متاٝلیه پـولتاؿی ؿ٩ابت ؿا  هایياو ايزمى هؼػکىىًؼ به  اف ایى ؿومت که کاؿگ
 یها بیقاؿ امت و پل اف هـ ىکنت مىاف ایى ؿومت که بىؿژوافی اف ایى ايز .عًخی کًًؼ

 .بًؼػ هی يَـت ٕا٧ها  ػؿ عیاباو آوؿػ ها واؿػ هی که بـ آو

بقیؼ. بىؿژوافی  به تًهایی صتی یک ؿوف که اف کاؿ ٥ـوهايؼه باىؼ ٩اػؿ يینت یپـولتـ
به هؼػ و ػؿ چًگ گـ٥ته  تـیى هًٞای کلمه به گنتـػه ؿا هٞاهايضَاؿ تماهی ومایل 

ـا  اه ؿا  هایضتاد امتهزبىؿ  پـولتـ. ٩ؼؿت ػولتی ص٦٘ کـػه امت ػمت اف  هًضَ
ـایى پـولتـ بگیـػ بىؿژواها و  که اعتیاؿ هـگ ىىػ هی هاییبـػۀ بىؿژا ٩ايىيا  و وا٩ٞا  . بًاب

: اؿف هن;ػؿ افای یک ؿا  کاؿگـ هٞاهؼ. بىؿژوافی ومایل يؿا ػؿ ػمت ػاؿ اه فيؼگی
آ٥ـیًی کاؿگـ  ػهؼ ي٪و ارافه هی و ػؿ ٝیى صال 1گؾاؿػ پیو هی هکاؿ يیـوی یًٞی
پؾیـ که به  ٝاهلیتی هنئىلیتبا او به هخابۀ  > پلوبىیی اف ايتغاب آفاػايه ػاىته باىؼ ؿيگ

ـاؿػاػی آفاػايه هبتًی بـ ؿّایت ػاوٕلبايه هیبلٟى ؿمیؼه امت   بًؼػ. ٩

 که بىؿژوافی پیو ىـوٕیپـولتـ ػو گقیًه بیيتـ يؼاؿػ: یا بایؼ به  !ای:یآفاػ; هبه چ به
و  هیـی هرًگل بغىابؼ و اف گـمً وصىهػؿ هیاو  بایؼگؾاىته امت تى ػهؼ یا  وپای
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به عىىایًؼ بىؿژوافی  تماها   اه اؿفه که یا:یاؿف هن;به چه  به ىىػ. هالک فػگی یظ
هیـی ؿا به پؾیـه پیيًهاػهای  که گـمًه اگـ پـولتـ چًاو ياػاو باىؼ !ـػػگ تٞییى هی

 یابًؼ هی ؿا به ماػگی یکی ػیگـ aمـػهؼاؿاو ٕبیٞی ایى تـریش ػهؼ بىؿژواها :ه٦ًَايۀ;
یاػ پیؼا هی .کًًؼ اه هی گقیىو رای آي٪ؼؿ ػیىايه  ۀ پـولتـهاو هم ػىى پـولتـ ػؿ ػيیا ف

 .ػهًؼ تـریشفيؼگی ایى يینتًؼ که هـگ ؿا بـ 

ـاو چًیى امت. به رای  که رقم کًًؼ ىاو پـولتـها ٝقم همۀاگـ  ؿ٩ابت هیاو کاؿگ
ـگقیًًؼ آيگاه گـمًه هاعؼهت به بىؿژوا بىؿژوافی ياچاؿ عىاهؼ ىؼ اف  هیـی ؿا ب

یک ٩ْیۀ هضال امت و ه ػمت بيىیؼ. اها ٩ْیه ایى يینت. ػؿ وا٩ٜ ایى ا ايضَاؿات
ؿ٩ابت هیاو ولی ىىػ.  ٩ؼؿتمًؼتـ و حـوتمًؼتـ هی ؿوف ؿوفبهبىؿژوافی  ػلیلیى مبه ه

هایضتاد تـ اف  پاییى هقػهیچ کاؿگـی ػؿ افای  امت که ؿػ و آو ایىػا صؼی هن اوکاؿگـ
ـاؿ بـ گـمًه ب٪ایو  صیىػهؼ  هیـی باىؼ کاؿگـ تـریش هی کاؿ يغىاهؼ کـػ. اگـ ٩

ينبی  کمیًۀ هقػها صؼ اها فصمت و هي٪ت. صیىآمایی اف گـمًگی تل٤ ىىػ يه  تى
عى گـ٥ته.  آمایوبه  اويیافهای یکی بیو اف ػیگـی امت و یکی بیو اف ػیگـ :امت

ـای هخال  ـلًؼی  تـ امت و يیافهایو  هتمؼو کمی کاؿگـ ايگلینیب بیيتـ اف کاؿگـ ای
 هايٜ اهـ اها ایى عىابؼ. ػايی هی ػؿ عىک عىؿی امت که فهیًی پىه و میب پاؿه رل

ـاه آو  و ايگلینی وایـلًؼی  اوکاؿگـ رىیی ؿ٩ابت ٥ياؿ تؼؿیزی بـ يـط هقػها و به هم
بـعی ايىاٛ  البته ىىػ. م٪ىٓ مٖش تمؼو کاؿگـ ايگلینی به مٖش کاؿگـ ایـلًؼی يمی

                                                             
a  ـامت بیاو هٖلىب کاؿعايه  1892و ايگلینی  1887های آهـیکایی  ػاؿاو ايگلینی. )ايگلل( ػؿ وی

 )م.(:. natural superior;ایى پايىیل صؾ٣ ىؼ. )پ.( ػؿ اٍل: 
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هيغَی اف تمؼو هنتًؼ و ت٪ـیبا  تمام  به مٖش يائل ىؼوهيغٌ کاؿ هنتلقم 
هىاؿػ ه٦ًٞت بىؿژوافی ایزاب  ٩بیل ػؿ ایى گًزًؼ. ًٍٞتی ػؿ ایى فهـه هی های ى٢ل

 يگاه ػاؿػ. هىؿػيیافبتىايؼ عىػ ؿا ػؿ مٖش  کو فصمت تا ببـػ باال ؿا هقػها کًؼ هی

 بٞؼ اف یک ه٦ته کًؼ یا ای که پا بؼهؼ هًقل هی ػؿ اولیى ٕىیله واؿػ تافه یایـلًؼههارـ 
ـا ػاؿويؼاؿه ؿا عـد ٝـ٧ aآوؿػ عىابی ؿوی هی به عیاباو ی  و ػیگـ امت کـػه عىؿی ف

ـایۀ عايه يمی به  هیل عؼهۀ .عؼهۀ هیل باىؼ تىايؼ > پل او يمیبؼهؼ ؿا اه تىايؼ ک
ـاا گیـػ که بتىايؼ کىػک هیهقػ ٩ؼؿی  اها يه  >ی کاؿ هًٚن و با٩اٝؼه باؿ بیاوؿػه ؿا ب

ه بچـعايؼ و به ایى ا کىػکاو اه ؿا بؼوو اتکا به هقػ فيؼگیاهکاو یابؼ هباػا  !بیيتـ
ـتیب اف آو صؼ و صؼوػ  هناف ایى لضاٗ  ٍـ٣ بنافػ. کو فصمتها چیقی ١یـ اف  ت

ػؿ تًامب با  تىاو هیهقػ ينبی امت. و٩تی همۀ اْٝای عايىاػه ىا١ل باىًؼ صؼا٩ل 
ـ٥ت. به همیى ػلیل بىؿژوافی اف  پاییى مقػػمتؿا با کاؿگـ ه٦ًـػ هـ  آو هـ تـی به کاؿ گ

ـای امتغؼام ٥ـٍتی که هـ بـػ و ؿوی  هی امت٦اػه ؿا يهایتکىػکاو و فياو  اهکايی ب
ـای  کاؿی هاىیى ػؿ همۀ  بؼیهی امت .گيایؼ هیای  صناب ویژه کًؼآياو ههیا  اىت٢الب

ها ياچاؿ ىىيؼ با  يىاػه٩بیل عا . اگـ ایىتىايًؼ مـ کاؿ بـويؼ همۀ اْٝا يمیها  عايىاػه
ـای عصؼا٩ل  به هنیـ  ىک بی های تماها  ىا١ل هینـ امت ايىاػههقػی مـ کًًؼ که ب

ـایى. يارىؿی عىاهًؼ ا٥تاػ  آوؿيؼ که یک صؼ هیايه ؿا به ورىػ هیٝـ٥ی  هقػهای بًاب
هایی که  عايىاػه و گؾؿاو تماها  ىا١ل ينبتا  عىب امت های ههٖاب٨ آو گؾؿاو عايىاػ

                                                             
a  ـامت یا صتی اگـ مـپًاه ٩ابل ;به رای رملۀ اعیـ آهؼه امت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(:. ىىػ وو ايؼاعته هیتضملی ػاىته باىؼ اف آو بیـ
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 کو فصمت. ػؿ بؼتـیى هىاؿػ ينبتا  بؼ امت٩اػؿ به کاؿيؼ  اْٝا اف تٞؼاػ ايؼکی٥٪ٔ 
ؼ که به يهواتزمالت ياچیقی ؿا  ػمت بيىیؼ اه اف فيؼگی آيکهػهؼ به رای  هی تـریش

م٪٤  کن ػمته ىؼو ػهؼ به رای آواؿ تـریش هی کو فصمت. ها عى گـ٥ته امت آو
به  و پنًؼػ هی ه هايؼوپىىی ؿا بیو اف بـهً پاؿه رل وا >ه باىؼباالی مـ ػايی کعى

او به رای آيکه همچىو کًؼ.  هی عىه ػلفهیًی  هیـی به عىؿاک میب رای گـمًه
هقػ به  ه ػؿآیؼا ها ىىػ و رلىی چين هـػم راو بنیاؿی اف بیکاؿىؼگاو آواؿۀ عیاباو

. ایى عـػک چیق هايؼ و هًتٚـ ٥ـػایی ػیگـ هی کًؼ عىه هی ػل اه يا٩ٌ
 تٞؼاػ اگـ .يام ػاؿػ :مقػػمتصؼا٩ل ; امت بیو اف هیچکه به هـ صال کًک  عىه ػل

ـاو ػم  ػايؼ، ىاو ؿا به ٍـ٥ه هی ؼ که بىؿژوافی امتغؼامباى ه٪ؼاؿیػمت بیيتـ اف  کاؿگ
ـايی با٩ی هايؼه باىًؼ که کاؿی گیـىاو  باف هناگـ پل اف عاتمۀ يبـػ و ؿ٩ابت  یًٞی کاؿگ
ـا .ىىيؼ هیهالک  گیگـمً ٥ـٓ اف گیماػ به آياو ه امتيیاهؼ ی اگـ بىؿژوافی يتىايؼ  ف

ـاو يغىاهؼ ػاػ. یمىػآوؿ ىؿا به يض هضَىل کاؿ  ب٦ـوىؼ هیچ کاؿی به کاؿگ

ـتیب  با  هنهمايٖىؿ که ػیؼین بىؿژاها  هقػ چینت.صؼا٩ل  ىىػ ؿوىى هیبه ایى ت
بىؿژواها ٥٪ٔ اف ٕـی٨  امت. هقػصؼاکخـ کًًؼۀ  ؿ٩ابت تٞییى ایى .ػاؿيؼیکؼیگـ ؿ٩ابت 
هىؿػ به کاؿگـ  2بیا٥قایًؼ و ػؿ هـ مـهایۀ عىیو بـ تىايًؼ  و تزاؿت هی هايى٥اکتىؿکاؿی

 به ٕىؿ کًًؼ گؾاؿی هی تًقیل مـهایه ػؿىاو ؿا  هایی که مـهایه يیاف ػاؿيؼ. صتی آو
ـا بؼوو ورىػ  يیاف ػاؿيؼ ـ١یـهنت٪ین به کاؿگ ی و تزاؿت هیچ کل  کاؿیهايى٥اکتىؿف

ـتیب بىؿژواف بیايؼافػتىايؼ مـهایۀ ایياو ؿا به کاؿ  يمی ی و بهـۀ آو ؿا بپـػافػ. به ایى ت
ـاو يیافهًؼ امت ـای هٞاه بی >٩ٖٞا  به کاؿگ ـا وامٖۀ عىیو البته يه ب ػؿ ٍىؿت  )فی
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 و مىػاگـی ا٩الم ٕىؿ که به بىؿژوافی هماو (.اه ؿا هَـ٣ کًؼ تىايؼ مـهایه يیاف هی
به همیى ىکل يیافهًؼ  ػؿمت ومایل کنب مىػ يیاف ػاؿػ هًقلۀ به باؿکواؿپای هچ

به يضى مىػآوؿ  بىؿژوافی آو ؿا کًًؼ که پـولتـها ارًامی ؿا تىلیؼ هی .کاؿگـ امت
ـایى و٩تی ت٪اّای ایى ارًاك  .٥ـوىؼ هی  کل يه ٥٪ٔ ا٥قایو یابؼ که صؼی بهبًاب

ـ٥ه باىؼ هن م تٞؼاػی ػیگـاامتغؼ بلکهامتغؼام ىىيؼ  کياو فصمت گاه ؿ٩ابت آي به ٍ
ـاو ؿعت  به ػاؿ  ػ. مـهایهىى ؿ٩ابت هیاو بىؿژواها آ١اف هی بًؼػ و هیبـاف هیاو کاؿگ

 و مىػ باال عىاهؼ ؿ٥ت ٩یمت ارًاك الرـم ت٪اّاکه ػؿ پی ا٥قایو عىبی عبـ ػاؿػ 
ه ا ایى مىػ اف چًگ کل به رای آيکه بگؾاؿػ پل ػؿ ایى صالتا٥قایو عىاهؼ یا٥ت> 

به ٩ىل  .بـػ ؿا ايؼکی باال هی هایياوهقػ ا٥تؼ و کياو هی ػؿ به ػيبال فصمت ػؿبه ػؿآیؼ
ؿا به چًگ  عمیـ تافهػاؿ  و٩تی مـهایهو 2:عمیـ ه تافها ٥ٖیـ ٝىُ کهًه;هٞـو٣ 

ـاو هی ػؿ کمالؿا  ياو عيکبیاوؿػ  بؼیى  aايؼافػ. مغاوت و بغيًؼگی رلىی کاؿگ
ـتیب ـاو هی او یکی پل اف ػیگـی ػؿبهػاؿ مـهایه ت  باال ؿا هقػها ا٥تًؼ و ػؿ ػيبال کاؿگ

ـيؼ. هی  .ػهؼ ارافه ؿىؼت٪اّای ؿو به که  ٥٪ٔ تا صؼی امت ا٥قایو ایى اها ب
اه ؿا ٥ؼا کـػه امت اگـ ػؿ هٞـُ  الٞاػه ػاؿی که هيتا٩ايه بغيی اف مىػ ٥ى٧ مـهایه

ـا٩بت عىاهؼ کـػ چیقی بیو اف به ػ٩ت  اؿ بگیـػهتٞاؿ٣ ٩ـ هیايگیى و ٥ؼا کـػو مىػ ه
 يپـػافػ. هیايگیىهقػ 

                                                             
a  ـامت ػاؿ ل٪مۀ چـب و  مـهایه;آهؼه امت:  رملۀ آعـبه رای  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

ـاو هی ـای  ػهؼ تا هـچه مـیٜ يـهی به کاؿگ تـ به او مىػ بـمايًؼ و و٩تی به مىػه بـمؼ کل ؿو١ى ؿا ب
ـاو را هی  2)پ.(: گؾاؿػ. کاؿگ
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ـایٔ هیايگیى یًٞی ػمتتىاو يـط هیايگیى  بـ ایى اماك هی مقػها ؿا تٞییى کـػ. تضت ى
ـای  و٩تی مـهایه ـاو ػلیلی ب  بیًًؼ يمی (ػؿ هیاو عىػىاو عاٍه) ؿ٩ابتػاؿاو و کاؿگ

ػ٩ی٪ا  به  بتىاو با امتغؼام همۀ آياوکه  باىؼ ٩ؼؿ هماو ػمت ػم اوکاؿگـتٞؼاػ یًٞی و٩تی 
ـایٔت٪اّای هىرىػ  ايؼافۀ  مقػها کمی بیيتـ اف صؼا٩لػمت رًل تىلیؼ کـػ ػؿ ایى ى

مقػها چ٪ؼؿ اف صؼا٩ل باالتـ عىاهًؼ ؿ٥ت به يیافهای ػمتایًکه  عىاهًؼ بىػ. هقػ
ـاو هیايگیى و مٖش تمؼو ػؿ  وٝؼه گىىت ػؿ ه٦تهاگـ عىؿػو چًؼ بنتگی ػاؿػ.  کاؿگ

ـاو  هاییمقػػمت وایى هىّٛى کًاؿ بیایًؼ  باياچاؿيؼ ػاؿاو  مـهایه هـمىم باىؼ هیاو کاؿگ
ـا و يه بیيتـ. يه کمتـ >بؼهؼ ؿا گىىت عـیؼ ک٦ا٣ بپـػافيؼ که ی ـایٔ  ف ػؿ ایى ى
ـاو با   >ىىيؼبه کمتـ اف ایى ؿاّی  بیًًؼ ػلیلی يمی و کًًؼ يمیؿ٩ابت  یکؼیگـکاؿگ

ـاو ؿا با بیًًؼ  ػلیلی يمی ىاو ػؿويی های ػؿ ١یاب ؿ٩ابت هن ػاؿاو مـهایه کاؿگ
 الٞاػه رؾب کًًؼ. های ٥ى٧ هناٝؼه

 هؼيیت هیايگیىو  هیايگیى يیاف هٞیاؿ های ًٍٞت ايگلیل باٝج ىؼه امت پیچیؼگی
ـيزی تبؼیل به هنألۀ کياو فصمت ـای  ایى هٞیاؿ مٕىؿ که اىاؿه کـػ هماو ىىػ. ب٢ ب

ـاو هت٦اوت امت. اکخـ هيا١ل ًٍٞتی هنتلقم ػؿرۀ هيغَی ؿايىاٛ هغتل٤ کا اف گ
هيمىل مٖش هيغَی اف  به يىبت عىػو ایى عَىٍیات  ههاؿت و ايْبآ هنتًؼ

ـایى يـط  .ػىى هی هؼيیت بایؼ به ٩ؼؿی باىؼ که کاؿگـ ؿا به کنب ایى ٩بیل  هقػبًاب
ـايگیقػ. ههاؿت ـاو اف ایى ؿومت که هیايگیى  ها و إاٝت اف چًیى ايْبإی ب هقػ کاؿگ

ـتی ٝملهو  باؿبـهاهقػ بیيتـ اف ًٍٞتی  هقػ بیيتـ اف  هغَىٍا  و ١یـه و  های ار
 ػؿ ىهـها هٞاهامباب  باالتـ ۀػ اعیـ هقیًهىؿػؿ )البته  امتکياوؿفی  های ٝمله
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 و امت aهالکیت ٍاصببـػۀ ٕب٪ۀ  ا  و وا٩ٞ ا  کاؿگـ ٩ايىي تـ ػ٩ی٨ بیاو. به (تأحیـ يینت بی
ؿمؼ  که همچىو یک ٩لن رًل به ٥ـوه هی ػؿآهؼه ىاو به تملکبه چًاو ٕـف هؤحـی 

ـای کاؿگـاگـ ت٪اّؿوػ.  باال و پاییى هی مایـ ارًاكهمچىو  اه و اؿفه ا٥قایو  ا ب
ـاو باال هی ـاو م٪ىٓ هی یابؼ ٩یمت کاؿگ کًؼ.  ؿوػ و اگـ ت٪اّا يقول یابؼ ٩یمت کاؿگ

ـاو ١یـ٩ابل ٥ـوه  یو اف صؼبت٪اّا  ا٥تاگـ  و ػؿ  عىاهًؼ ىؼباىؼ تٞؼاػی اف کاؿگ
اف آيزا که  اها هايؼ>عىاهًؼ  ٝإل و بإلماػگی  به و عىاهًؼ عىؿػ عاک ای گىىه

به ٩ىل  .ىىيؼ هیگـمًگی هالک  ٥ـٓ اف آياو اػاهه ػاػفيؼگی  ٖىؿ بهتىاو ایً يمی
ص٦٘ و  گيت پليغىاهؼ  باف هتضملۀ ایى ارًاك۫ های هقیًهاف آيزا که ;ها  ا٩تَاػػاو

ؿا به ایى  ها مـهایه بىؿژواییو هیچ  :ػؿ صکن ػوؿايؼاعتى پىل امت ىاو ػاؿی يگه
ػؿ  بـ ص٨ بىػ. اه ػؿ تئىؿی رمٞیت تا به ایًزا مالتوشهؼ٣ تزهیق يغىاهؼ کـػ. پل 

ـایۀ بیػاؿی  بـػه ه٪ام ه٪اینه با ـاو تًها وره تمایق   کهى۫ پی که يه  ایى امتهٞاٍـ کاؿگ
ـای همیيه بلکه عـػه ىىيؼ و  یعـػه یًٞی به ؿوف و ه٦ته و مال ٥ـوعته ه یک باؿ ب

ـا   ـاو  وآ ىغَیهیچ  هالک آياو يینت و ىغَیهیچ  .آفاػيؼ  ٙاه ها ؿا به ػیگ
کل ٕب٪ۀ  ػؿ ٝىُ عىػىاو ياچاؿيؼ عىیو ؿا به ایى ىیىه ب٦ـوىًؼ و بـػۀ >٥ـوىؼ يمی

ـای کاؿگـها ٍاصب ت٢ییـ  ك هنأله بیاما اولکیت باىًؼ يه بـػۀ یک ىغٌ عاً. ب
ىاو ؿا اف بـعی  ػمت ٙاهـی های آفاػی ػؿمت امت که به رای عىػ با٩ی امت.

ـایٔ ياهناٝؼ امت که هیچ کل  اها رهات باف گؾاىته اف ٕـ٣ ػیگـ هتْمى ایى ى
ـاؿ هٞاه ـاؿ ػاؿ . آياوکًؼ ؿا تْمیى يمی ىاو اه ؼ که يهـ لضٚه ػؿ هٞـُ ایى عٖـ ٩

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. بىؿژوافی;ایًزا آهؼه امت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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هًت٦ٜ يگـػػ و با ٥نظ  ىاوو اف ورىػ ىاو یًٞی بىؿژوافی اف امتغؼام اوى اؿباب
ـاؿػاػ ـتیب کًىيی  ػؿ اف مىی ػیگـ بىؿژوافی هیـی وابًهؼ. ؿا ػؿ گـمًه آياو ها٩ يٚن و ت
تىايؼ به  هیؿژوافی ػاؿی. بى کهى بـػه مینتن تا ػؿ فيؼ بیيتـی به ریب هیحـوت 
اف  به ماػگی و مهىلت اه ؿا ٥ؼا کًؼ هیا٥ت مـهایۀ تغَیٌ به رای آيکه ػػیؼ عى ٍالس

اسمیتهمايٖىؿ که عالً ىىػ.  اه وىـ کاؿکًا  aيياو ػاػ عىينـػی تمامبا  آدام
پؾیـ  ػاؿی اهکاو بـػه مینتنکه ػؿ  چیقی تـ اف آو کاؿ ؿا بنیاؿ اؿفاو تىايؼ بىؿژوافی هی

 :بًىینؼ هؤکؼا   ػؿ اػاههص٨ ػاىت  آداماسمیت .کًؼتمام  امت

ـای ايناو۫ايناو ّـوؿتا  تىمٔ هیقاو  هخلهیقاو تىلیؼ هرکاالیدیگریدرستمثل;  ت٪اّا ب
یا بیو اف صؼ مـٝت بگیـػ ه٪ؼاؿ کًؼ ىىػ  بیو اف صؼ ايناو هخلتىلیؼ اگـ ىىػ. تًٚین هی

 :.ا٥قایو یابؼ یا هتى٤٩ گـػػ هخلت تىلیؼمـٝ ىىػ ت٪اّا باٝج هی

                                                             
a A. Smith, Wealth of Nations, I.  McCulloch's edition in one volume, 
sect. 8, p. 36. 

ػؿ هىؿػ بًؼگاو  اهاىىػ  ىاو پـػاعت هی بـػگاو اف ریب اؿباب امتهالکگ٦ته ىؼه امت که هقیًۀ ;
و بـػگاو بًؼگاو آفاػ يیق همچى امتهالکهقیًۀ  صال آيکهها ؿا بپـػافيؼ.  عىػىاو بایؼ ایى هقیًه  آفاػ۫

ـاو هاهـ و مایـ عؼهت هقػ پـػاعت ىاو امت. بـ ٝهؼۀ اؿباب ـاو بایؼ آو ىؼه به کاؿگ ٩ؼؿ باىؼ که  گ
ـاو هاهـ و عؼهت ىاوؿ٥ته ٩اػؿ هن ؿوی ـاو ؿا پيت مافػ ينل کاؿگ ت٪اّای ;ا ػؿپيت هٖاب٨ ب گ

ـاو تؼاوم بغيًؼ. اگـچه :٥قایًؼه یا کاهًؼه یا حابت ارتماٝی   گـ آفاػ به هقیًۀ  عؼهت امتهالک رب
ػاؿػ. بگؾاؿیؼ ایًٖىؿ بگىین که  ػاؿی عـد بـهی اه  امت اها به ٕىؿ کلی بنیاؿ کمتـ اف بـػه اؿباب

ـاو  مـهایۀ تى ـای رایگقیًی بـػه یا رب های اؿباب و  کاؿی ناهضهبه ػلیل ه اه امتهالکعىاه ب
 )ايگلل(: فيؼ. باىـ مـ به ٥لک هیهای ه ػ٩تی بی

ـامت ـامت چهاؿرلؼی  ٩134ىل اف ً  ایى ي٪ل 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی  1828رلؼ یکن وی
 . )پ.(امتآوؿػه ىؼه 
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 دیگرمثلدرست کاالی اف صؼ کن باىؼ ػمت بیو  ػم های ٝملهاگـ تٞؼاػ  !هر
ـاو باال هی ىاوهقػىاو یًٞی  ٩یمت ـاػ ػل بیيتـی به ؿوػ و کاؿگ ًؼ و ؿم هی ىاو ه

ىىيؼ و تٞؼاػ بیيتـی اف آياو فيؼه  ػه هییابؼ و کىػکاو بیيتـی فا ایو هیها ا٥ق افػواد
ـتیب  کًًؼ هايًؼ و ؿىؼ هی هی . اها اگـ تٞؼاػ گـػػ هی تأهیى ٝمله به تٞؼاػ کا٥یو به ایى ت

کاؿی و کًؼ و بی ىاو م٪ىٓ هی گاه ٩یمت وػمت بیو اف صؼ فیاػ باىؼ آ ػم های ٝمله
ـتیبیابؼ  هیـی ا٥قایو هی های هتٞا٩ب و گـمًه ٥٪ـ و بیماؿی رمٞیت ; و به ایى ت

ؿا به ایى  اسمیتکه ٩یاك هًٖ٪ی  ػاىتص٨  مالتوشىىػ.  هیىته اف مـ ؿاه بـػا: هافاػ
های  ورىػ ػاؿػ و تٞؼاػ عل٨ همىاؿه :رمٞیت هافاػ;ببـػ و اٝالم کًؼ که  رلى ىکل

بىػ که اٝالم کـػ تٞؼاػ  ایىه ا بیو اف صؼ فیاػ امت> تًها اىتباههمیيه رهاو 
ىاو  اف آو امت که بتىاو با ومایل هٞاه هىرىػ ص٦٘ تـهمىاؿه بیي ػمت ی ػمها عل٨
ـاو به ورىػ هی ٝمؼتا  رمٞیت هافاػ  aکـػ. ـاو  وآیؼ  به ومیلۀ ؿ٩ابت ػؿويی کاؿگ کاؿگ

که  هايى٥اکتىؿػاؿیؿمؼ کاؿ کًًؼ.  ػاؿػ هـ ؿوف تا رایی که فوؿىاو هی رؼاا٥تاػه ؿا واهی
تىايؼ  هی بکيؼماٝت کاؿ  10 ي٦ـهـ  اف اگـ گیـػ ماٝت به کاؿ هی 9ؿا  عؼهه 10هـ ؿوف 

هایی  . ػؿ ػوؿهه وابًهؼبه صال عىػ گیگـمًػؿ و ػهمی ؿا  امتغؼام کًؼ عؼهه ٥9٪ٔ 
ـای  باؿا  عؼهه 9ایى تىايؼ  هی هايى٥اکتىؿػاؿ عیلی فیاػ يینت عؼهه امتغؼام که ت٪اّا ب

ـاد  ّـب و فوؿ و تهؼیؼ  1ؿوفايه  هـ کؼام ی ماب٨مقػهاػمتکه با هماو  ػاؿواػاع

                                                             
a  ـامت ـامت 1892و  1845های آلمايی  ایى ٩ٖٞه بـ اماك وی های  تزؼیؼ چاپ ىؼه امت. ػؿ  وی
گ٦تۀ  ص٨ ػاىت ٩یاك هًٖ٪ی پیو مالتوش;عىايین:  ٕىؿ هی ایى 1892و ايگلینی  1887هـیکایی آ

ـتیب رلى ببـػ  اسمیت ػمت همىاؿه بیو اف آو امت که  های ػم و اٝالم کًؼ که تٞؼاػ عل٨ؿا به ایى ت
 )پ.(: ىاو کـػ. بتىاو با ومایل هٞاه هىرىػ ص٦٘
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ـتیب >کاؿ کًًؼ  aماٝت بیيتـ  پـػاعت تىايؼ ػهمی ؿا بیـوو بیايؼافػ و ػؿ هی به ایى ت
ـایًؼ کىچک ه٪یاك ػؿ بٞؼ هلی رىیی کًؼ ٍـ٥ه قػه  تـ گنتـػه چاؿچىبی ػؿ. ایى ٥

ـاو و رىیی ؿ٩ابت ػلیلبه  عؼهه. باؿآوؿی هـ ىىػ هی تکخیـ ت٪نین کاؿ و  گنتـه کاؿگ
ايبىهی  و ػمت ؿمؼ هیبه ي٪ٖۀ اود  تی ٕبیٞو اي٪یاػ يیـوها یًیهیأت هاىباب ىؼو 

ـاو ؿا اف ياو ىب ـاو .کًؼ هیىاو کىتاه  اف کاؿگ بیـوو  اف بافاؿ فػه ٩ضٖی ایى کاؿگ
ـيؼ و يمی ا٥تًؼ هی هَـ٣ ّـوؿی  ا٩المکمیتی اف آياو هت٪اّی ماب٪ا   .تىايًؼ هیچ بغ

ـای آو ورىػ يؼاؿػ و که اکًىو  بىػيؼ به همیى  .يینت يیافی هبه تىلیؼهیچ ت٪اّایی ب
ـای تىلیؼ ایى  ػلیل ـايی که ماب٪ا  ب ـکًاؿ  به کاؿ گماىته هی ا٩المکاؿگ ىؼيؼ اف کاؿ ب

 هاػاهییابؼ و  و اػاهه هیًاهمچ فيزیـهایى  .ىىػ اف بافاؿ کىتاه هی ىاو گـػيؼ و ػمت هی
ـایٔ و که مایـ اها  ؿوػ. پیو هی ایزاػ يکًًؼ به همیى هًىالآو  ػؿ عللییات ه٪تْ ى

ىىػ. ایى  هًزـ هیا٥قایو تىلیؼ  ًٍٞتی به يیـوهایباب ىؼو  ٕىؿ که اىاؿه کـػم هماو
ايزاهؼ  ا٥قایو هَـ٣ هیبه به هـوؿ فهاو به کاهو ٩یمت ا٩الم تىلیؼىؼه و هتٞا٩با   اهـ

ـاو  ـتیب بغو بقؿگی اف کاؿگ ـايزام ىؼه ػ٥ٜو به ایى ت . ىىػ بًؼ هی ىاو ػمت ػوباؿه bم
ٝالوه بـ ایى اگـ همچىو   گـػػ هىربتَـ٣ بافاؿهای عاؿری   اعیـ۫  مال 60 انگلستان 

ـای ارًاك  گاه ت٪اّا  آو به ٕىؿ هؼاوم و به مـٝت ا٥قایو یابؼ هايى٥اکتىؿیت٪اّا ب
ـای  یا٥ت.  ا٥قایو عىاهؼ به همیى ينبت و رمٞیت امتغؼام عؼهه باال عىاهؼ ؿ٥تب

الٞاػه  به رای ي٪َاو یا٥تى با مـٝتی ٥ى٧ امپراطوریبریتانیااف ایى ؿومت که رمٞیت 

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. ماٝت ػؿ هخال ها 10یًٞی : ;امت آهؼهایًزا  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  )پ.(:. های رؼیؼ ػؿ ىاعه: ;امت بٞؼ اف ایى کلمات آهؼه 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ـا٣ تماهی اصقاب ؿممی  ا٥قایو پیؼا کـػه و هًىف هن ؿو به افػیاػ امت. البته به اٝت
ؿ١ن ا٥قایو  ؿ١ن گنتـه ًٍٞت و ٝلی ( ٝلیهارادیکالو  هاویگو  هاتوریمیامی )

ـای  حابت و پایؼاؿ هايؼه  رمٞیت هافاػيـط  هًىف کياو امتغؼام فصمتکلی ت٪اّا ب
ـاو که یًٞیو ایى امت>  ـاف ى٢ل ؿ٩ابت هیاو کاؿگ ـای اص تـ اف  تـ و بقؿگ ٝمؼه همىاؿه ب

ـای ص٦٘  ؿ٩ابت مـهایه ـاوػاؿاو ب  .امت بىػه ىاو هقػبگی

ـاو؟ عىايی اف کزامت ياهنایى  که اف آو به  ای های تزاؿی اف هاهیت ؿ٩ابت ًٍٞتی و بض
به  هًىٓا  هنت٪یم کًىيی مینتنػؿ  ومایل هٞاه ٩اٝؼۀ بیتىلیؼ و تىفیٜ  آیًؼ. ورىػ هی

ـ   و یابؼ تؼاوم هیکنب مىػ  عإـ به ٍـ٥ا   بلکهبـآوؿػه کـػو يیافها يینت  هـ کل م
٥ىؿاو   ی۫مینتمچًیى  ػؿ .ىىػ هیکاؿ  به هي٢ىل ايؼوفی حـوت به ٩َؼ٥٪ٔ  عىػ

ـاو ػم اعتالالت به ػم ـای هخال ياپؾیـ امت اهـی ارتًاب ها و بض تـیى ٛ هتًى انگلستان. ب
اف ایى  هايى٥اکتىؿػاؿىایؼ هـ ػاؿػ.  ٝـّه هی کيىؿها تٞؼاػ کخیـی اف ارًاك ؿا به

چه ه٪ؼاؿ  کيىؿ ٥الو هَـ٣ مالیايۀ ٥الو ٩لن رًل ػؿ هىّٛى عبـ ػاىته باىؼ که
رًل ػؿ ػمتـك  آو همؼ که ػؿ هـ لضٚه چه ه٪ؼاؿ افتىايؼ ب٦ يمیبه هیچ وره اها  امت
اه چ٪ؼؿ به آو کيىؿ ٍاػؿات  ىىػ که ؿ٩یباو ه هن عبـػاؿ يمیا صتی ؿوس >امت
 اه ؿوی یک مـی امتًبآها  بـ اماك يىمايات ػائمی ٩یمتتىايؼ  او ٥٪ٔ هی ايؼ. ػاىته

و يیافهای راؿی  ـكػمتػؿ کمیت ارًاك الٞاػه ياهٖمئى ػؿباؿۀ  ٥ى٧ و بـآوؿػهای
ـای ٍاػؿات ارًاك  اه ٥٪ٔ به ىايل هتکی باىؼ و ٩ماؿ کًؼ. او ياچاؿ امت ب

 پیوبه ل٤ٖ و هـصمت تَاػ٣  ؿا کىؿکىؿايه یوهمۀ کاؿها یاپىچ همچىو بافی گل
ه ا ای تا رایی که ػمت تـیى ىایٞۀ اهیؼواؿکًًؼه ػاؿ بـ اماك کىچک . هـ مـهایهببـػ
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ؼ ٥ـوه بًىىػ و  اىباٛ هی عاؿری بافاؿکيؼ که  ٕىلی يمی .کًؼ ٍاػؿات هیبـمؼ 
تاو نايگل هايى٥اکتىؿکاؿیکًًؼ و  ها م٪ىٓ هی ىىػ و ٩یمت مـهایه کناػ هی و آیؼ هی

ػؿ يغنتیى ؿوفهای ايکيا٣  .بگماؿػؿا به کاؿ  اه عؼههتىايؼ  يمی ػیگـ
ه٦ًـػ هضؼوػ ها و بافاؿهای  تًگًاها ٥٪ٔ به ىاعه اينؼاػها و ایى ٩بیل هايى٥اکتىؿکاؿی

ـایو به  بىػيؼ. اها ؿ٩ابت ـکقمافیگ ىؼۀ  ػ٥ٜ عؼهۀ ىىػ اف یک مى باٝج هی :ػاؿػ هتم
اف مىی ػیگـ باٝج  و هزىم بیاوؿيؼ تـ الىٍىل مهل های به ممت ىاعه یک ىاعه

 یابًؼ.یگـ ايت٪ال کًًؼ به بافاؿهای ػ که ػؿ یک بافاؿ ؿوی ػمت باػ هی ارًامی ىىػ هی
ـاو گـػػ هیهىرب  بؼیى ٕـی٨ ؿ٩ابت و  ىىيؼبه یکؼیگـ يقػیک  تؼؿیزا  های عـػ  بض

ـاو اػواؿی هًٚن به هن  ـايی هٞمىال  هـ  .بغىؿيؼگـه ػؿ ٩الب یک بض مال  5چًیى بض
ـاؿ هی یک باؿ بٞؼ اف یک ػوؿۀ رًب بافاؿ و ػؿ پی آو  3ىىػ ورىه و ؿوي٨ ٝمىهی تک

گـػػ. ایى ٝـّۀ  اىباٛ هی تماهی بافاؿهای عاؿری اف ارًاك ايگلینیهمچىو  ػاعلی
هی ًٍٞتی ت٪ـیبا  ػؿ تما ٥ٞالیت ىىػ و به همیى ػلیل هافاػ بـ ت٪اّا بنیاؿ کًؼ رؾب هی

ـکت بافهی ىاعه ـاو عـػ که يمی هايى٥اکتىؿػاؿاو .اینتؼ ها اف ص تىايًؼ اف  کىچک و تار
ـيؼ وؿىکنت هیراو  ىاو یا٥ته مـهایۀ تغَیٌ ؿاکؼ هايؼو  .ىىيؼ مالن به ػؿ بب

به صالت تٞلی٨  ایامتـیى  وکاؿىاو ؿا ػؿ وعین کنب ىىيؼ ياچاؿ هیتـ  ػاؿاو بقؿگ مـهایه
 ت٪لیل. کًًؼ هیکاؿ  (ؿوف)ىایؼ ي٤َ و٩ت  یا يیمه aبًؼيؼ هیؿا  هایياو هیل آياو >آوؿيؼػؿ

بیکاؿىؼگاو باٝج رىیی  ؿ٩ابت ا٥قایو های مىػآوؿ و کاهو فهاو کاؿ و ٥ـوه
ـاو  اصتمالی و ايؼافهای ياچیق پل ػؿ پی آو .م٪ىٓ کًًؼػمتمقػها ىىػ  هی به  کاؿگ

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. غىابايًؼؿا ب هایياو هاىیى;آهؼه امت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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 کمـ يهاػهای عیـیه یابؼ که و ٥٪ـ و تًگؼمتی به صؼی ٝمىهیت هی ؼکي مـٝت ته هی
ـابـ و  2 4اٝايات هالیات .ىکًؼ هی ؿا ـابـ هی 3ب آهاؿ  .کا٥ی يینتباف هن ولی  ىىػ ب

ٍضًه  به رلىی پـىماؿههیب و : هافائؼ; عیل ؿوػ و ايبىه هیـی ؿو به ٍٞىػ هی گـمًه
ک٦ًی فيؼه  یا اف بی: فائؼها; ػوؿاوٕی ایى  .یابؼ هه هیایى وّٜ هؼتی اػا .ىىيؼ ؿايؼه هی

ـا و عیـیه يینت هی هايًؼ یا مـبه هی بال بنیاؿی اف آياو پـوها فیـ  ىىيؼ> البته ٩ايىو ٥٪
ـيؼ تا  ؿا هی تىايًؼ به يضى  هی مایـیى ىاو کو بیایؼ. باؿ و ػؿػياک فيؼگی هضًتگی
 و اف امت هايؼه که ػؿىاو به ؿوی ؿ٩ابت بنته ای  ا٥تاػه ٝ٪ب هيا١لػؿ  گـیغته رنته

ـايهايؼ ومایل هٞاه  رؼا ا٥تاػه هايى٥اکتىؿکاؿی ػمت و پا کًًؼ. به ؿامتی که  ای ص٪ی
تىػۀ  ؿوػ و هیبهبىػ ؿو به  ؿ٥ته ؿ٥ته وّٜ اهىؿمپل  !ىىػ هیبيـ به هىیی بًؼ  گیفيؼ

ـاوو  ػاؿاوهايى٥اکتىؿ تًگی هى٩ت ػمت اها .کيؼ ارًاك تلًباؿىؼه ته هی آو  اف هايٜ تار
ها  ٩یمت ا٥قایو ٥٪ٔ پل اف آيکه .ًؼپـ کًٝزىاليه ؿا بافاؿها  باؿ ػیگـ ىىػ که هی

 اصیا هزؼػا   ورىه رًب مـ بـمؼ اهیؼواؿکًًؼه اف همه مى و اعباؿ تخبیت ىىػ
ايىاؿ ٍاػؿات بؼهؼ  به هضِ آيکه ايؼ. بافاؿهای ػوؿػمت تـیى بافاؿها بقؿگ ػ.گـػ هی

ـای  .کًًؼ هی ها به يضى پایؼاؿ تـ٩ی تیابؼ و ٩یم ت٪اّا ا٥قایو هی ـاػ ب  ارًاك تـوتافها٥
ـاری مـ و ػمت هی وٝؼه  ها ؿهال بغيًؼ. هیوی هْا٤ٝ ا به تزاؿت يیـه ىکًًؼ و ص

 به هىای ا٥قایو ٩یمت بافؿگاياوو  ها باف هن تـ٩ی عىاهًؼ ػاىت ػهًؼ که ٩یمت هی
ـايه هی هایکاؿ عـیؼ به متػ ـتیب ا٩اله .ىىيؼ هضتک ـای هَـ٣ ػؿ يٚـ به ایى ت ی که ب

 صىفۀاف  ای که بیو اف هـ و٩ت ػیگـ هىؿػ يیافيؼ ػؿمت ػؿ لضٚه بىػيؼگـ٥ته ىؼه 
 ايگیقػ عـیؼ ؿا ػؿ مایـیى بـهی ىىيؼ. اصتکاؿ به يىبۀ عىػ ىىؿ پل کيیؼه هی هَـ٣

ـاو ٩بْه ؿا  ها ايؼافيؼ و آو چًگ هی ؿػاتی رؼیؼهای وا هضمىلهکل  بـ باؿهبه یک و هضتک
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ـتیب .کًًؼ هی  ؿمؼ هی انگلستانها به  . ایى گقاؿهػؿو باال هیباؿ ػیگـ  ها ٩یمت به ایى ت
 کًًؼ اصؼاث هیرؼیؼ  های هیلو  ػهًؼ  ؿا ا٥قایو هی تىلیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو صـیَايه و

ـيؼ. ایًزا  ٥ـٍتتا اف ایى  بًؼيؼ هیؿا به کاؿ  تمهیؼاتو همۀ  هناٝؼ صؼاکخـ بهـه ؿا بب
ـاو  مـ و کلۀ هن ـتیبو به هماو  ىىػ پیؼا هیهضتک که بـ بافاؿهای عاؿری تأحیـ  ت

به  (ارًاك اف صیٖۀ هَـ٣ ها و بیـوو کيیؼو ٩یمت ا٥قایو) ٥ى٧ ؿوه   2با  گؾاىتًؼ
 به يىبت مپل. بتافػي٪ٖۀ اود تکاپىیو  مىی فيًؼ تا چهاؿيٞل به ًٍٞت ههمیق هی

ىاو اف هضل  که با مـهایۀ هىهىم مـوکاؿ ػاؿيؼ و اؿتقا٧ ؿمؼ هیبافاو هتهىؿی  م٦ته
 ىىيؼ. آياو با کله ومٔ ته هیو اگـ يتىايًؼ ػؿ لضٚه هٞاهله کًًؼ وؿىکن اٝتباؿات امت

ـيؼ و با  مىػها هی بافاؿ هآى٦ت ایى  ىتاب ىىيؼ ىاو باٝج هی گنیغته لگام صـً و ولٜپ
ـابـ ىىػ و  هناب٪ات بکيؼ. ایى یک هباؿفۀ آتيیى  رًىوها و تىلیؼ به  ٩یمت وّٜچًؼ ب

. ارًاك کًؼ ػاؿاو ؿا اف ؿاه به ػؿ هی تـو و عىينـػتـیى مـهایه امت که صتی هزـب
ـاؿ تى  >عىؿيؼ چکو هیو  ىىيؼ هی ؿینیؼهچـعًؼ و  هخل ٥ـ٥ـه به ػوؿ عىػ هی گىیی ٩

 ػؿرؼیؼ  عـیؼاؿهیلیىو ي٦ـ  2گىیی تى امت يیافهای کل ابًاء بيـ اف يى بـآوؿػه گـػػ> 
الفم  همالک بیگايه که پىل ًَٝـ بافاو منت ه ياگاه م٦تهب اها .ايؼ کـۀ هاه کي٤ ىؼه

ـاد پيت  ىاو ػمت به ٥ـوه فیـ ٩یمت بافاؿ هی به يیاف ٝارلبًا  ايؼ ىؼه فيًؼ. ص
ـاد اػاهه هی ـاو با ؿٝب و  .آیًؼ کًاو به يىماو ػؿهی وپاییىها باال یابؼ و ٩یمت ص هضتک

به هن بؼتـ اف پیو  ؿا اوّاٛ و کًًؼ هی عالی بافاؿ ک٤هایياو ؿا  وصيت همۀ رًل
ـۀ .ؿیقيؼ هی  ها یکی پل اف ػیگـی عايه و تزاؿت گنلؼ هیهن  افاٝتباؿات  فيزی

ي٤ به تافه ک ... وؿىکنتگی پيت وؿىکنتگی و کًًؼ هایياو ؿا هتى٤٩ هی پـػاعت
ـابـ  3ػمت  ارًاك ػم ه٪ؼاؿ آیؼ که ٝمل هی تىايؼ به  که هی امتاف آو چیقی  تـ بقؿگب
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 .ػاؿػیاو رـػؿ ايگلنتاو با يهایت مـٝت  تىلیؼ ػؿ صالی امت که ایى وهَـ٣ بـمؼ. 
ـاؿمؼ ؿ هیبه آيزا  اعباؿو٩تی  های  وؿىکنتگی .گیـػ هی ٝب و وصيت همه ؿا ٥

و  ؿٝب آیؼ.به ورىػ  انگلستانػؿ عىػ  یک مـی وؿىکنتگی ىىيؼ باٝج هی عاؿری
ـايی۫  و کىبؼ ها ؿا ػؿ هن هی ی اف بًگاهفیاػ وصيت ياگهايی ىماؿ   ػؿ اود تيىیو و يگ

ـافیـ هی ی ػاعلیبافاؿهابه ها  ايؼوعته ؽعایـ و میل به ٍؼا  آژیـ عٖـ .ىىيؼ م
ـايؿیقػ همه چیق ؿا به هن هی اف پیو بؼتـ آیؼ و ػؿهی که ػؿ اػاهه  امت ی. ایى مـآ١اف بض

ـاو ٩بلی ؿا ػؿ پیو هی گیـػ و به يىبت عىػ رایو ؿا به ػوؿاو  ػ٩ی٪ا  هماو هنیـ بض
ـتیب اػاهه هی ؿوي٨ هی ـاو یابؼ: ػهؼ و تا ابؼ به همیى ت ـاو، ؿوي٨، بض ، ؿوي٨، ؿوي٨، بض

ـاو ـکت ػؿ مـوتهی امت بی هؼاؿ.  ایى بض به  و آهؼهکه ًٍٞت ايگلیل ػؿ ػؿوو آو به ص
 .ىؼه امتپیمىػه  اف يىمال  6یا  5هـ ػؿ هٞمىال   این بىػه ىاهؼهٕىؿی که تاکًىو 

کىتاه اود  ایامباینتی همیيه )به رق ػؿ  انگلستانىىػ که ًٍٞت  اف ایًزا آىکاؿ هی
ـاو بیکاؿ  ؿوي٨( ـتـیىػؿ  باىؼ تا بتىايؼ ػاىتهیک اؿتو ؽعیـه اف کاؿگ   ؿوفهای بافاؿ۫  ػای

ابٞاػ اؿتو  ىؼو بقؿگ و کىچک به تىلیؼ بـمايؼ. ال٦ىؿ ٥ی ؿا هىؿػيیافتىػۀ ارًاك 
 .کًؼ ىا١لؿا  اوبقؿگی اف آي یاچه ينبت کىچک  ؽعیـه به ایى بنتگی ػاؿػ که بافاؿ

ػؿ  ايگیقػ بـهیها  تـیى تأحیـ ؿا ػؿ آو کن ٝمىهی هایی که ؿوي٨ و ىاعه aفؿاٝیهای  صىفه
ها  کًًؼ> ایى هیٝـّه  هايى٥اکتىؿهابه  کاؿگـ هى٩تا  تٞؼاػی  ورىه بافاؿ۫ ي٪ٖۀ اود رًب

ىاو ػؿ ایى امت که  و تًها ت٦اوتايؼ  یک ا٩لیت هضِ اف بؼيۀ اؿتو ؽعیـهٍـ٥ا  
ػؿ  ایًاوو٩تی . ىىػ ػؿ لضٚۀ بـوف ؿوي٨ آىکاؿ هیتو ؽعیـه ٥٪ٔ ىاو با اؿ پیىمتگی

                                                             
a  ـامت  )پ.( :و ایـلًؼ فؿاٝی يىاصی;امت: آهؼه  1892و  1887های آلمايی  ػؿ وی
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ـای کاؿاو ماب٨ صبٍا ىىيؼ تـ ػمت به کاؿ هی های ٥ٞال ىاعه کمبىػ  آيکه  ىاو ب
ؿوی به تٖىیل ماٝات کاؿ و امتغؼام فياو و کىػکاو  ػؿػمـماف ىىػکاؿگـ کمتـ 

ـاو و٩تی آوؿيؼ. هی ـاو میال ؿاکاؿاو رؼیؼ ایى  ىىػ ٍاصب هیىـٛو  بض  هـعٌ کاؿگ
گـ٥ته  ؿارایياو  یػیگـ بیًًؼ کل هی ولی گـػيؼ ىاو بـهی به کاؿ ماب٨ کًًؼ. آياو هی

ـاو ػوؿاو. اؿتو ؽعیـه ػؿ ايؼ ىؼه فایؼو  امت ػؿ  گیـػ. ؿا ػؿبـهی ىماؿی ايبىه بی بض
ـاوهیاو  ٥اٍلۀ اف  تٞؼاػ فیاػی هًىف (تىاو آو ؿا ػوؿۀ هتىمٔ ػاينت که هی) ؿوي٨و  بض

ـاو  : اّا٥یرمٞیت ;ػؿ وا٩ٜ هماو ایى اؿتو بقؿگ  ايؼ. ْٝى اؿتو ؽعیـهکاؿگ
ـگیىگـػی  گؼایی و ػفػی و فباله باامت که  انگلستان کيی و  کًی و اؿابه رمٜ و م

تىاو  هی .ػاؿػ عىػه ؿا مـ پا يگه هی aهای هى٩تی کاؿی ـػهع ٥ـوىی و صمالی و ػمت
رمٞیت ;آوؿ امت که  صیـت ها ؿا یا٥ت. تک ىهـهای بقؿگ ايبىهی اف ایى عل٨ ػؿ تک
ـای يزات راو: اّا٥ی  و٩ت امت که عیلی ؼ.يآویق چه تمهیؼاتی ػؿهی ىاو به ب

کاؿىؼه ؿا ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ به های بی عل٨ ها چی و ىهـػاؿی قانونفقراپامؼاؿاو 
همۀ ػيیا  . صاال ػیگـيؼؿگما و هٞابـ به کاؿ هی ٍلیی اها وؿوب عیاباو هؼ٣ ؿ٥ت

ـا  هاىیً .ىًامًؼ ؿا هی لنذنهای  کى رمٜ آى٢ال ـای ؿ٥تالبته اعی ـاٛ  وؿوب ی ب اعت
هؼ هًبٜ ػؿآآعـیى گؾؿػ و  ها هی کًاو اف ومٔ عیاباو تل٨ ىؼه امت که هـ ؿوف تل٨

های هًتهی به ىهـها که ايبىهی اف ومایل  ؿاه ػؿ بقؿگ بـػ. کاؿىؼگاو ؿا به ی٢ما هیبی
ـاػتىاو تٞؼاػ فیاػی اف  وآهؼ ػاؿيؼ هی ها ؿ٥ت ي٪لیه ػؿ آو  ؿا ػیؼ که راو عىػ ؿا ػؿ هیاو ا٥

                                                             
a  ـامت به ٩ىل ;آهؼه امت: : های هى٩تی کاؿی عـػه;به رای  1892و  1887های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(:. عـػ ها ايزام ػاػو کاؿهای هى٩ت گلینیاي
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با  ايؼافيؼ تا ٝمىهی به عٖـ هی وي٪ل صمل های و ػؿىکههای تًؼؿو  هـوؿ کالنکهٝبىؿو
ـگیى تافۀ امب رمٜ کًًؼ> هایياو  ٥ـ١ىو ـای کنب ایى اهتیاف ویژه رالب آيکه وم  ب

ایى ى٢ل ػؿ بنیاؿی اف اهاکى  ها بپـػافيؼ. چی ای چًؼ ىیلیًگ به ىهـػاؿی ه٦ته بایؼ
ـا امت ٩ؼ١ى ىؼه ی ـگیى امب بؼیى ىیىه با ف هغلىٓ  وعیابا ک٤های  آى٢ال مایـ م

کىػ تىاو آو ؿا به ًٝىاو  ػهؼ و يمی ؿا اف ػمت هی اه هـ١ىبیت علىً و ىىػ و هی
تىايًؼ یک گاؿی گیـ بیاوؿيؼ  که هی: هایی اّا٥ی;عىىا به صال  پل صیىايی ٥ـوعت.

یک  که ٝالوه بـ  گاؿی هالک: اییه اّا٥ی;و با آو هي٢ىل ىىيؼ. و عىىا به صال 
ـا االٟ هنتًؼ هناالٟ  ی کمی تىاو  هی آوؿػ یا يهایتا   و ؿا گیـ هی١ؾای عىػه. ف

 پىل میاه ػؿآوؿػ. چًؼ ٥اؿتیًگو با آو  وآى٢ال رمٜ کـػ و رلىیو ؿیغت آت

و٩تی کل رمٞیت  ىًبه هایبٞؼافٙهـ آوؿيؼ. ٥ـوىی ؿوی هی به ػمت: ها اّا٥ی;اکخـ 
٥ـوىی و  تىاو افػصام کنايی ؿا ػیؼ که با ػمت آیًؼ هی به عیاباو هی کو فصمت

ًؼکـمت و ک٦و و بهـػاو و فياو و کىػکاو۫ بًؼ گؾؿايًؼ. گـػی ؿوفگاؿىاو ؿا هی ػوؿه
ـتبًؼ او٩ات  اکخـکًًؼ.  ٝـّه هی ال و همه يٛى ارًاك عًقؿپًقؿی٪تًباو و کیک و پ
بؼاٝی های ا بًؼی و هغلىٓ کبـیت و هىم آبکه با بنآ  ؿا ػیؼ ییگـػها تىاو ػوؿه هی

و  کیک بنآ اینتًؼ و هی ای هگىىها  ٥ـوه چـعًؼ. ػمت ها هی فيه ػؿ عیاباو آتو
ـاينه;یى یًٞی مایـ aکًًؼ. ىاو ؿا پهى هی گقيه آبفيزبیل و  آب ػؿ  ٩ؼؿ آو b:ها آچاؿ٥

                                                             
a   ـاو يىى گقيه ػؿمت هی ٝـ٧ فيزبیل یا ٝـ٧ ىکـ وکه اف آب و يىىیؼيی عًک عايگی ػو ؼ.  کاؿگ

ـاو هغال٤ هيـوبات الکلی عیلی اف ایى يىىابهویژه  به  آیؼ. )ايگلل( ىاو هی ها عىه کاؿگ
b  ـامت  ( آهؼه امت. )پ.(Jobbers) ايگلینیایى کلمه به  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ىىيؼ کاؿ  اف آياو هى٨٥ هی بـعیتا کاؿی بیابًؼ.  فيًؼ پـمه هیعیاباو کىچه و 
دبلیو. جنابعالی ىايل يینتًؼ. چًؼاو عىه هایياو عیلی لیای پیؼا کًًؼ و ؿوفه یک

 گىیؼ: هی انذایستواٝ٘ کلینای  aچمپنی

تىاو ٍؼها ٥٪یـ ؿا ػیؼ که  هی لنذنػم ػؿ هؼعل هـ یک اف باؿايؼافهای  هـ ؿوف پیو اف مپیؼه;
ها و  تـیى هًتٚـ باف ىؼو ػؿها هنتًؼ. پل اف آيکه رىاو هؿوف یک ییا٥تى کاؿ اهیؼبه 

که به مىی  تىاو ٍؼها ي٦ـ ؿا ػیؼ ىؼيؼ هی به کاؿ گماىتهها  تـیى ىؼه ها و ىًاعته تًىهًؼتـیى
 او هايؼهى ؿوی ػل ييؼه بـآوؿػه اهیؼگـػيؼ> آو هن ػؿ صالی که  ياو بافهییبیًىا های ىاػهعاي

 5.:عىؿػ ىاو ؿا هی عىو و عىو۫ امت

ـي یه راهٞهیابؼ و ٝل کاؿی يمی و٩تی عل٨  رق گؼاییای  چه چاؿه ػاؿػ میمـ به ىىؿه ب
ـایو پایاو  بیکه پلیل رًگی  اف ٝٚمت اؿتو گؼایاو يبایؼهیچ کل  هايؼ؟ هیبا٩ی  ب

ـاػکـػو ایى  ػؿ ىگ٦ت بمايؼ. گؼایی ؿاه ايؼاعته امت ىاو ٝلیه که اکخـىاو هـػاو  ا٥
ىاو ػؿ عیاباو  تًىهًؼی هنتًؼ عَلت ٝزیبی ػاؿػ. چًیى هـػايی هٞمىال  با عايىاػه

هتىمل ػومتی ؿهگؾؿاو  به يٛى صـ٣ فػو باعىايًؼ یا  چـعًؼ و آهًگی مىفياک هی هی
 هضالتػؿ  تىاو ٥٪ٔ هیکًًؼه ایى امت که چًیى گؼایايی ؿا  ىيؼ. وا٩ٞیت عیـهى هی

که مایـ  چـعؼ هی اٝاياتی ه کمک٥٪ٔ ب چـط فيؼگی آياو > یًٞییا٥ت کو عل٨ فصمت
ـا هی اینتًؼ و بؼوو به  ػؿ عیابايی ىلٟى ؿوی مکىیی هیعايىاػه گاهی کل پـػافيؼ.  ٥٪

ـۀ ػؿهايؼگی ػهًؼ هی فباو آوؿػو صتی یک کلمه ارافه ىاو فباو به التماك  هًٚ
ـاي ػؿػی ٥٪ٔ ؿوی هنعايىاػۀ گؼا  هن رابگيایؼ. ػؿ ایى  ًؼ که ک هیصناب  یهای کاؿگ

                                                             
a  Rev. W. Champneys 
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ـاؿ گـ٥تى ػؿ هى٩ٞیت  ايؼ ؿا چيیؼه گیگـمً ٕٞن و عىػىاو هـ لضٚه ػؿ هٞـُ ٩
ـگؾاؿ وایى التماك عاهىه  .هنتًؼهيابهی  ـييیىی ٥٪ها ٥٪ٔ ػؿ عیاباو ؿا تأحی و ػؿ  ی

 های ١ـوب عاٍه >کًًؼ وآهؼ هی هکـؿا  ؿ٥ت کياو فصمتکه  ػیؼتىاو  ماٝاتی هی
ىىيؼ.  هی هىیؼا aػؿ هأل ٝامپـػه  کو بی عل٨ فصمتهضالت : ع٦ایای;و٩تی  تابنتاو

پا  ىؼه امت آلىػهای که بؼیى ٍىؿت  هکاو اف ياصیهاال صتیٕب٪ۀ هتىمٔ  ػؿ ایى او٩ات
ػؿ  به ٩ؼؿ کا٥ی ىىؿ و ىهاهت ػاىته باىؼ که: ها اّا٥ی; افیکی کيؼ. اگـ  پل هی

رًگ ٝلًی ٝلیه  بغىاهؼ با یًٞی اگـ مـ تنلین ٥ـوػ يیاوؿػه٪ابل راهٞۀ هؼيی 
و  ١اؿتبه مـ٩ت و  پامظ ػهؼ هابىؿژوا و تضمیلی پًهاو به رًگ هنتتـ و بىؿژوافی

 b.آوؿػ ؿوی هی ا٥ـوفی آتو٩تل و 

به  ولسو  انگلستانتٞؼاػ رمٞیت هافاػ  قانونفقرا ـهایکمینیىيهای  بـ اماك گقاؿه
ـا  های ياهه آییى يبىػبه ػلیل  اسکاتلنذػؿ ) امت و يین هیلیىو ي٦ـ 1 ٕىؿ هتىمٔ ٩ايىو ٥٪

ـلًؼ  هىؿػ ػؿ .آياو ؿا تٞییى کًینتٞؼاػ  ینتىاي يمی  .(بـؿمی عىاهین کـػبٞؼا  رؼاگايه  هنای
ـای ػؿیا٥ت اٝايه به هتىلیاو هٞـ٥ی ىؼهکه  گیـػ ؿا ػؿبـهی٥٪ٔ کنايی  ؿ٩ن ایى  و ايؼ ب

 ىاو ؿا ٍىؿت و ايؼ يزنتهتىمل  باؿ اهايت تؼبیـکه به ایى  يینت عیل ايبىه کنايی ىاهل
 ۀصىف ػؿ رمٞیت هافاػاف مىی ػیگـ بغو بقؿگی اف  .ايؼ ػاىته مـط يگهبا میلی 
ـاو ػؿ ػوؿاو. ٕبیٞتا  گًزايؼه ييؼهػؿ بضج راؿی امت و  هي٢ىل کياوؿفی که  بض

 .يضى چيمگیـی ا٥قایو عىاهؼ یا٥ت به ایى ؿ٩ن ػمتی به ي٪ٖۀ اود عىاهؼ ؿمیؼ تًگ

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. های اٍلی ػؿ عیاباو;ایًزا آهؼه امت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(: ا٥ـوفی آتو;واژۀ  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ـای هخال ـاو ب  تـ بىػ مغت اه ۀ پیيیًاواف هم ؿا ػؿ يٚـ بگیـیؼ که 1842 اعیـ بض
ـاو  ـاؿ باؿ هـ با)ىؼت بض ـاو بٞؼی که  یابؼ ا٥قایو هی تک ـا 1847 مال تا اصتماال  و بض ٥ 

ـاو اعیـ  ٕی (.aاف ایى هن ىؼیؼتـ و هايؼگاؿتـ عىاهؼ بىػ ؿمیؼعىاهؼ  هالیات بض
 پورتاستوکػؿ  که تاکًىو يٚیـ يؼاىته امت. چًاو باال ؿ٥تػؿ تماهی ىهـها  اٝايات

 یًٞی .ىؼ پـػاعت هی هالیات اٝاياتىیلیًگ  8عايه باینتی  اراؿه لیـهػؿ افای هـ یک 
 اکخـ اف مىی ػیگـػاػ.  عايه ؿا تيکیل هی هػؿٍؼ اراؿ 40به تًهایی  هالیات اٝايات

 هقاؿ ي٦ـ کمتـ اف همیيه بىػ 20ن ک ػمت ىهـ تٞؼاػ ماکًاو .بىػيؼ ا٥تاػه چىلها  عیاباو
گهیایى  ها عايهاکخـ  وافۀؿوی ػؿ بـ و ـای اراؿهپورتاستوک; عىؿػ: به چين هی آ  .b:ب

های  مالػؿ که ( هالیات اٝايات)به ًٝىاو هًبٜ اٍلی  ها عايه اراؿه هزمٛى بولتونػؿ 
ـلیًگ بىػ 86 ت٪ـیبا   ٝاػی ـۀ امت ـاو هقاؿ لی ـلیًگ کاهو  36به  ٕی بض ـۀ امت هقاؿ لی
ـای تضت پىىو به  ی کهػؿ صال >یا٥ت ػؿٍؼ کل  20هقاؿ ي٦ـ یا بیو اف  14تٞؼاػ ٥٪

 10ای به هبل٠  ًٍؼو٧ ؽعیـه اقانونفقر پاسذاران لیذزػؿ. ه بىػماکًاو ا٥قایو پیؼا کـػ
ـلیًگ ـۀ امت ـۀ  7 اّا٥ۀاها هىرىػی ایى ًٍؼو٧ به  .ػاىتًؼ ػؿ اعتیاؿ هقاؿ لی هقاؿ لی

ـاو اف پیواٝايات  ًٍؼو٧ ـا آيکه اود بض ژايىیۀ  بىػ.ٕىؿ  همه را همیى ته کيیؼ. ؼـمب٥
غالتمخالفانمجمع; 1843 های ت٦َیلی  صناب بـ اماك ٍىؿت: قانون

 :1842های ًٍٞتی ػؿ مال  وّٜ صىفه ػؿباؿۀ; گقاؿىی ؿا با ًٝىاو هايى٥اکتىؿػاؿاو
 2به ٕىؿ هیايگیى  ها ػؿ ایى ٩َبه هالیات اٝايات يـطکه  اٙهاؿ ػاىت کـػ و ػؿ آوتًٚین 

                                                             
a   ـاو ػؿ مال ـامت آهـیکایی  مـ ؿمیؼ )پايىیل ايگلل 1847ایى بض  (.1887ػؿ وی
b  ـامت  آهؼه. )پ.( (Stockport to let ) ايگلینیایى ٝباؿت به  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ـابـ بیيتـ اف مال  ـاػ  تٞؼاػ > وامت 1939ب ـابـ و صتی  3 اٝايات هت٪اّیا٥ ـابـ  4ب ب
ـگق ػؿعىامت اٝايه  که ايؼ هایی گـوه رقوهت٪اّیاو  و ايبىه> هىؼ  و >ايؼ يؼاػهپیيتـ ه

ػومىم کمتـ اف ومایل هٞاه  صؼوػا   ومایل هٞاىی که ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ
ػؿ بـعی ) کاهو یا٥تهو هَـ٣ گىىت به ٕىؿ ٩ٖٜ  >امت 1836-1834های  مال

ـاو ًٍایٜ ػمتیو  (>ػؿٍؼ کمتـ 60و بـعی راها  کمتـ ؼػؿٍ 20هًا٨ٕ  و  کاؿگ
ـاو اىت٢ال کاهل  افها  تـیى ػوؿه که هٞمىال  ػؿ پـیياو کنايی و بًاها و مایـ آهًگ

هًىف هن  يؼ> وا ههقػها ىؼ و کاهو ػمت يا٩ٌ لا٢تىا ػچاؿٝمؼتا   بـعىؿػاؿ بىػيؼ
  !هايى٥اکتىؿػاؿاوگقاؿه عىػ  هن اف . ایىايؼ ػؿ صال م٪ىٓ( هقػها 1843)ژايىیۀ 

ىاو  تٞؼیل هاکاؿ اصبٍ یابىػ  ىؼه تٖٞیل هایياو هیلکه  ای فػه او ٩ضٖیکي فصمت
رمٞی  تک یا ػمته ها پغو بىػيؼ و تک عیاباو گىىه و کًاؿ ػؿ همه را کـػه بىػيؼ

ـۀ پیاػه کـػيؼ. هی گؼایی  کمکگؾؿاو ؿهاف  ی بىػ کههای گؼایاي رىعه ؿوها ػؿ هضاٍ
ـا٥کًؼگیو  یعاکناؿيه با گؼایاو ٝاػی  بـعال٣آياو  .عىامتًؼ هی بلکه با تٞؼاػ  م

ـات  ـاواو وي٦ های  صىفه . ػؿ تمامکـػيؼ گؼایی هیبا اىاؿات و کلماتی تهؼیؼآهیق  ٥
وّٜ اهىؿ ایًگىيه بىػ.  بیرمنگامگـ٥ته تا  منچسترو اف  لیذزگـ٥ته تا  لسترًٍٞتی اف 

های  گـی لم٦ا جوالی هاه ىىؿههمچىو  ای بـ پا ىؼ> وگـیغته رنته های ىىؿه
ـاو صاکن تـیى ىکل همکى بـ به هىلًاک التهابعين و  a.استافوردشایر  تا .بىػ کاؿگ

گىمت ىىؿه ٝمىهی ػؿ تماهی صىفه يىاهبـ  ىیٛى یا٥ت. هايى٥اکتىؿکاؿهای  هاه آ
 کياو فصمت افػصام و ٝإل بىػيؼ ها هیلبنیاؿی اف  ؿمیؼم منچسترو٩تی به  1842

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. استافوردشایرشمالیهای  گـی م٦ال;آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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به  ها ٥اکتىؿی باؿ ػیگـ های آتی . ػؿ هاهعىؿػ به چين هی يیعیابا هـيبو  ػؿکاؿىؼه بی
 ؿ٥ته ياپؼیؼ ىؼيؼ. ؿ٥ته ها ؿیغته بىػيؼ و بیکاؿايی که ياعىامته به عیاباو کاؿ ا٥تاػيؼ

ـايی چًیىٕی  يیافی يینت ىـس ػهن که  ی بـو ؿيذ و ٝؾابػمتی  تًگچه  بض
ػومتايۀ  يٛى ٍؼ٩ات >يابنًؼه امت کال   هالیات اٝاياتگـػػ.  کاؿىؼگاو هنتىلی هیبی

٥٪ٔ  ىىػ> به هضِ ٥ـوچکیؼو تمام هیػاٟ  ای آب ػؿ کىیـ حـوتمًؼاو همچىو ٩ٖـه
ػؿ  پا ه. اگـ ٥ـوىًؼگاو عـػبمايًؼمـ پا  کـػو گؼایی تىايًؼ با تٞؼاػ ايؼکی اف ايبىه عل٨ هی

به ٕـفی  ا  آياو يهایت های هناٝؼت البته -کو ينیه يؼهًؼ  به عل٨ فصمت ایامایى 
ـال هـ کاؿگـها به یکؼیگـ کمک يکًًؼ  و اگـ - ؿوػ هی اوعىػى ریب به هًيايه لیب
ـاو کًؼ. اگـچه ػوؿۀ يینت  هیـی مـبه ؿا با گـمًه: ها اّا٥ی;ايبىهی اف  تىايؼ هی بض

اها بنیاؿی اف  کيؼ و يین مال ٕىل هی 2 الی 1ػؿ بؼتـیى صالت ٥٪ٔ کىتاه امت و  ؿکىػ
راو مالن  اف ایى وّٜ ؿا پيت مـ بگؾاؿيؼ تا ها تـیى هضـوهیت ههلک یؼبا :ها اّا٥ی;

ـيؼ.ببه ػؿ  ـاو ٝالوه بـ ایى ب  يضى به ؿا اه وايبىهی اف ٩ـبايیا ػؿ اػاهه عىاهین ػیؼ بض
ـاُ وکًؼ و  ىکاؿ هی ١یـهنت٪ین به  بایؼ ابتؼااها  ايؼافػ. ىاو هی به ػام ها بیماؿی با اه

ـاو ىعو ع٦ت که هنببهىّىٝی ػیگـ بپـػافین   کياو فصمتتک  تک و امتاؿی کاؿگ
 کل ٕب٪ه امت. رایگاه تًقل ػؿ صالػائما   > اهـی کهايؼ آو ايگلنتاو ػؿ هٞـُ
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ها بٞؼ هاؿکل کي٤  مالاها همايٖىؿ که :. کاؿ;آهؼه امت : يیـوی کاؿ;ػؿ هتى اٍلی به رای    1

هن الفم يؼاينتن اىتباه ايگلل رىاو ؿا واؿػ  ایى هىؿػػؿ اومت. : يیـوی کاؿ; اؿف هنکاؿگـ کـػ هقػ 
 1840تـرمه کًن. البته همايٖىؿ که ػؿ مٖىؿ بٞؼی عىاهین عىايؼ ي٪َاو تئىؿیک ايگلل رىاو ػؿ ػهۀ

ـایی ايگلل به او کمک کـػ هًامبات هقػی  باٝج ييؼ اف ٥هن ٩ىايیى صاکن بـ ػمتمقػ باف بمايؼ. وا٩ٜ گ
اه هاؿکل ؿا  هاؿکنینتی به ػؿمتی ٥هن کًؼ و ؿاه پیيـوی ؿ٥ی٨ؿ١ن ٝؼم ػمتـمی به تئىؿی  ؿا ٝلی

 بگيایؼ. )م.(

ػؿ اػاهه :. He sends Butter to fetch cheese;المخل آهؼه امت:  ػؿ هتى اٍلی ایى ّـب  2
 مغى به هیاو آهؼه امت. )م.(: کـه و پًیـ;المخل اف تمخیل  هٖاب٨ همیى ّـب

ـاو 1892ػؿ پیيگ٦تاؿ  ايگلل  3 های ا٩تَاػی اویل ٩ـو يىفػهن  باؿ ػیگـ به هنألۀ چـعۀ بض
ـاو بقؿگ ًٍٞتی ;بافگيت و يىىت:  ماله امت. اف  5ػؿ ایى هتى اٙهاؿ ىؼه که ػوؿۀ تًاوب بض

یـ ٙاهـی ؿویؼاػها يياو 1842تا  1825 تا  1842ػهًؼۀ چًیى ػوؿۀ تًاوبی بىػ. اها تاؿیظ ًٍٞت اف  م 
هایی که بیًابیى ایى اػواؿ تًاوبی به هًَۀ ٙهىؿ  تالٕن بىػ و همال 10تًاوب وا٩ٞی  ػهًؼۀ ياوي 1865

ـامامی تـ ؿمیؼيؼ هـ باؿ ّٞی٤ هی  )پ.(: ىؼيؼ. هی تـ و ١ی

4  (Poor Ratesيىٝی هالیات هنت٪ین :) ـای  بهای اهالک( )ٝمؼتا  بـ اراؿه ـا ب که ٕب٨ ٩ايىو ٥٪
ـا;ىؼ.  کمک به هنتمًؼاو متايؼه هی ـایی ٩ايىو ٥٪ ػؿ هـ ٩َبه يـط ایى هالیات ؿا بـ : کمینیىو ار

يمىػ و هًابٜ به ػمت آهؼه ؿا ٍـ٥ا  ػؿ هماو ٩َبه به  اماك وّٜ يیافهًؼاو هماو ٩َبه تٞییى هی
ؿ هًا٨ٕ گىياگىو بـیتايیا و ػؿ اػواؿ کـػ. به همیى ػلیل يـط ایى هالیات ػ ىکل اٝايات تىفیٜ هی

 )م(کـػ.  هغتل٤ ٥ـ٧ هی

چمپي٪ل ٩ىل ايگلل اف گقاؿه    5 نعالیجنابدبلیو. ـای ;که با ًٝىاو امت ی ػؿباؿۀ وّٜ ٥٪
به ايتياؿ : ویکلیدیسپچ;يغنتیى باؿ ػؿ ييـیۀ : لنذنؿوفۀ باؿايؼافهای  یک اوکاؿکًو  انذایست

 تزؼیؼ چاپ ىؼ. )پ.( 1844هی  4به تاؿیظ : نورثرناستار; 338ؿمیؼ و بٞؼ ػؿ ىماؿۀ 
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ها ایرلندی مهاجرت  

 گػؼا ايع اناؼاتی كتاو ههاخؽت کؽظههایی که به ايگل ایؽلًعی بهتاکًىو چًعیى باؼ 
تسمیك و  یتؽ ظلیكبه يسى  ناو ههاخؽت ػلل و يتایح باؼۀظؼ اقت که ولت آو ام. ظانته

 کًین. تفسى

ظؼ اضتیاؼ  ۀ کاؼبه ػًىاو اؼتم غضیؽؼا  یایؽلًع ایؽکثیؽی اؾ فم اگؽ ايگلكتاو خمؼیت
که  ولتیاؾ هماو  پیىقت. يًؼت ايگلیف هؽگؿ به ولىع يمی قؽیغگؽفت گكتؽل  يمی

ت و کاؼ ثاب بًیۀ ایؽلًعی کاؼگؽاو لىی  بؽای 1سنت جرج ظؼیایچى افتاظ ظؼ نؽق 
گكیل نعيع؛  به ایى قى ایرلندهای بؿؼگی اؾ  اؼتم هؿظهای ضىب فؽاهن اقت هؽ قاله

 و ظؼ ايگلكتاو بالی يمايعه بىظچیؿی بؽای اؾ ظقت ظاظو  ظیگؽ ناو وْىظؼ  ؾیؽا
 1تاکًىو بیم اؾ  بؽآوؼظها ْبك. آوؼظو وخىظ ظانتبه ظقت  بؽای ؾیاظی هایچیؿ

 کىچًع هیايع و تؼعاظ کكايی که هؽ قال  کؽظه اؾ ایؽلًع به ايگلكتاو ههاخؽتهیلیىو يفؽ 
 و به ویژه واؼظواؼظ يىازی يًؼتی  ها تمؽیبًا همۀ آو ؛آیع تؽ يمی پاییىهؿاؼ يفؽ  55اؾ 

تؽیى ْبمۀ خمؼیت ؼا نکل  پكت تؽیى و فؽوظقت نىيع و ظؼ آيدا نهؽهای بؿؼگ هی
هؿاؼ يفؽ  34و  منچسترهؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت  45و  لندنهؿاؼ يفؽ اؾ خؼیت  125 ظهًع. هی

هؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت  45و  بریستولهؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت  24و  لیورپولاؾ خمؼیت 
ایى  aهكتًع. ایرلندفمیؽ  های ضلكاؾ  ادینبورگهؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت  23و  گالسکو

                                                             
a  Archibald Alison, The Principles of Population & their Connection with 
Humman Happiness, two vols., 1445. 
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کىظکی به همه يىع  اواواؾ  ؼقًع. آياو به بلىؽ هی ببؽيعبعوو آيکه بىیی اؾ تمعو  ها ضلك
و به همؽاه ضىظ  کًًع گؽی ػاظت هی و الابالی افؽاِو  تيىضه و قطتی و هسؽوهیت

؛ آوؼيع هی انگلستانْبمۀ کاؼگؽ ظاضل يفىف او ؼا به ن های ؾهطت واؼه تماهی ػاظت
 ای بؽای آهىؾل و تؽویح ايگیؿههن به يىبت ضىظ ْبمۀ کاؼگؽ ايگلكتاو  بگػؼین اؾ ایًکه

 aگىیع: چه هی ها ایؽلًعی هىؼظ ظؼ توماس کارالیلعاؼظ. بگػاؼیع ببیًین ياضاللیات 

 ضؽظی و فالکت و ؾهؽضًع  يابهلؽاؼی و  بی و يمایی ؾیؽکبا که  bمیلزیلی قیمای خًگ»
ل ؼا ا کاله اوفؽقتع.  بؽ نما ظؼوظ و تهًیت هی ؼاه کىؼه هؽ و ؼاه بؿؼگ هؽنىظ ظؼ  ههطى هی

ؼا هىیی ؼظ  میلزیچی ايگلیكی  چؽضع. ظؼنکه و وقّ ضیاباو هی آوؼظ ظؼهی کؽظو بؽای گعایی
 اقت که ؼغالتی ظؼظآوؼتؽیى یلزیم ... کًع و ياقؿایی يثاؼل هی ؾيع هی تاؾیايه باؼا  او و کًع هی

ؾيع و آهاظه اقت ؾیؽ  هایم وزهیايه لهمهه هی پاؼه ظؼ خل او .نعه اقت هاوکهىؼ گیؽ گؽیباو
آو هن ظؼ اؾای هؿظی  ال ظاظ؛ تىاو ايدام هیباؾو و ُگؽظه  ؾوؼ بايؽفًا  بؽوظ که باؼ هؽ کاؼ نالی

ع و با کمال يخؿ يمک به هیچ چانًی ظیگؽی يیاؾ يعاؼ ها میلزی ؾهیًی. به ايعاؾۀ ضؽیع قیب
ؾهیى اقت و  اوًع. ؾیؽايعاؾنًک پػیؽایی هی اوها اؾ ضىظن ظايی ها و قگ ظايی هیل ظؼ ضىک

ل به لىل هؼؽوف ا پىنًع که به تى کؽظو و ظؼآوؼظو ای هی پىؼه کت پاؼه آقماو. اوؼوايعاؾن
به اخؽا  ضاو های تاؼیطی ها و هًاقبت اقباب هکافات اقت و ایى ػمل ناق فمّ ظؼ خهى

هیچ کاؼی گیؽناو  وگؽيه با ایى نؽایّ بكاؾيعنىيع  هدبىؼ هی 2ها ساکسون تعؼیداً  آیع. ظؼهی

                                                                                                                                    
بؽاظؼل ظکتؽ  هثلو ؼا يىنته  «انقالب فرانسه» کتاب ی اقت کههماو هىؼض آلیسون آرکیبالد ایى آلای

 . )ايگلف(آیع به نماؼ هی همعـ ضهکه های توری خؿو دبلیو. پی. آلیسون
a  Chartism, pp. 24, 31, etc. (ايگلف) 

b  (Milesian يام :)ايگلف(. سلتیک ایرلند هیباقتايی پاظنا ضايعاو( 
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 های ساکسون يماِ َؼف ضىیم اتکا به بلکه با ال يماِ لىتياهتمعو يه با  ایؽلًعیآیع.  يمی
 اوهایه ضؽظی ها و بی کاؼی با کثافت ها ایؽلًعی ظ.گیؽ هی ؼا اوو خایه ايعاؾظ هیؼا بیؽوو بىهی 

 ظؼ قؽوقاهايی بیو  و ايسٓاِ ضفت لكتطن  همچىو اوهایه ها و بعهكتی کاؼی و با ظغل
و بؽای  «يع ظؼ آبؾ وپای ظائن هی ظقتیک يفؽ ظاؼظ که » .کًًع هی ؼیههايگلكتاو  ضاک
 به خای تىاو هییابع که چگىيه  الگىیی ؼا باؾهی ایرلندیظؼ وخىظ  اکًىو خًگع ال هی ؾيعگی

های  تؽیى ػمله فؽوظقتباؾاؼها به ؼلابت با ظؼ تمام ایرلندی  ... عنغؽق به ؼازتی نًا کؽظو 
يىع کاؼی که بؽای ايدام آو فمّ ؾوؼ باؾو و ايعکی نىظ هؽ  باػث هی ضیؿظ و ايگلیكی بؽهی
 اگؽچه گیؽظ.ایؽلًعی ايدام  ی يؿظیک به يؽشیمتايگلیكی بلکه با ل يؽشيه با  اقتههاؼت کافی 

هفتۀ  35ؾهیًی ظؼ  قیب خیؽۀبیهتؽ اؾ  کمی یؼًی) ایؽلًعی يؽشاؾ  باالتؽکمی  هًىؾلیمت 
ؼقًع ایى  قؽ هی ظلیمه به ظلیمه اؾ ایؽلًعهای بطاؼ  کهتی يظؽ به ایى که اها ( اقتقال

بیم های ايگلكتاو  ػمله به ایى تؽتیب يهیًع. هیظو ْؽف به گل  تؽاؾی   هنظؼ  بااليهیًی الخؽم
 «.عًیاب ها نباهت هی به ایؽلًعی اؾ پیم

ضًلتی  کارالیل ایرلند به دستهای هلی  هسکىم کؽظو ههطًهظؼقت اقت که 
که  ها ایرلندی .زك با اوقت تىاو گفت هی به ْىؼ کلی ولی ظاؼظآهیؿ  هغؽَايه و اغؽاق

به اهیع نىيع  های بطاؼ چپايعه هی کهتی 3ضى ظاضلؼوی ػؽنه و  ای گاوه همچىو گله
خا پطم  و به آهكتگی همه کًًع به ايگلكتاو ههاخؽت هی aییک قکۀ چهاؼ پً

لیٓاو  تهؼن یک ناو با لباـ ؛کافی اقت ناو گاه ای بؽای قکىيت بیغىله. نىيع هی
؛ کفم ؼا ايعاؾيع ضىظ ؼا بابت پىناک به ظؼظقؽ يمی اؾ ایى و بیم اقت نعه بًعی هنقؽ

پف اؾ بؽآوؼظو ایى يیاؾها  ؾهیًی اقت؛ و نًاقًع؛ غػایهاو فمّ و فمّ قیب اياًل يمی
                                                             

a  پ.(«. گؽونى يمؽه 3.33» :ظؼ اظاهه ظؼ ظاضل پؽايتؿ آهعه 1432و  1445های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
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چًیى يكلی چه يیاؾل به افؿایم ظقتمؿظ؟  کًًع. ضىؼی هی ضؽج ػؽق هؽ چه ظؼآوؼيع
و  کثافت ای که هؽ يازیه ظؼ هاقت. بعتؽیى هسالت تماهی نهؽها ظؼ تًؽف ایؽلًعی

 ؼا ییها سلتیک هاللات با بانع زیى پؽقه ؾظو بایع ايتظاؼال اؾ زع گػنته  ویؽايگی
تىاو به يگاهی اؾ  هی ناو ینًاضت به لسأ ضًىيیات چهؽه ظانته بانیع که

 آوایهؽگؿ ايیل  های ایؽلًعیػالوه بؽ ایى  ؛ظاظ ناو بىهی تهطیىی ها ساکسون
 تًاوببه  منچسترهای  تؽیى بطم ظؼ پؽخمؼیت .ظهًع ناو ؼا اؾ ظقت يمی زلمی ته

هایی که  اکثؽ ضايىاظه گىیًع. قطى هی ایرلندی-سلتیکبه ؾباو  ام که ػعۀ فؽاوايی ظیعه
به ْىؼ ضاليه  کًًع ايلیت ایؽلًعی ظاؼيع. ؾيعگی هی ی گىنه و کًاؼ نهؽها قؽظابظؼ 

 وقایل َؽوؼی تؽیى زع پاییى ايع نعهها هىفك  گىیع ایؽلًعی هی کیْىؼ که ظکتؽ  هماو
ضىاؼگی  کثیفی و هی .هًاقايًعؼگؽاو ايگلیكی بآو ؼا به کا هؼال ؼا کهف کًًع و

 باالقتخمؼیت  ای که پؽاکًعگی ظؼ زىهۀ نهؽ یؼًی ظؼ يىازی ناو اقت. قىغات ؼاه
چًعاو وضین ها  پاکیؿگی به ػًىاو ْبیؼت ثايىیۀ ایؽلًعیػعم يظافت و  فمعاو هكألۀ

به نعت ضٓؽياک و  خمؼیتتمؽکؿ  به ظلیل ایى ضًلت ظؼ نهؽهای بؿؼگ يیكت؛ اها
ناو همه يىع آنغال و ؾباله ؼا  قؽؾهیى هاظؼی ػؽفبًا به  ها میلزینىظ.  ايگیؿ هی ؼػب

باػث کثافت  های تلها و  آب چال با ايبانتکًًع و  هی تلًباؼهایهاو  خلىی ظؼ ضايه
 ایؽلًعی ىظ.اؾ ؼیطت بیافتًع و هىایهاو آلىظه ن کم ضلك ؾزمتهای  نىيع هسله هی
اخاؾۀ  ظیگؽاو اگؽ قاؾظ. هی ال ظايی بغل ظیىاؼ ضايه ىکیک ض ال وْى به یاظایًدا  ظؼ

ها ظاضل ضايه کًاؼ  ظهع نب ل اخاؾه هیا به ضىک ظؼ ػىٌ او ایى کاؼ ؼا يعهًع
ظؼقت هماو  ايالتًا ایؽلًعی اقت. یایى اقلىب يىیى ظاهعاؼی نهؽ ضىظل بطىابع.

با ایى  قت ظاؼظ،ل ؼا ظوا ایؽلًعی ضىک عيوؼؾ ػهك هی اوههای به اقب اعرابْىؼ که 
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او با  ال کًًع. فؽونع تا قالضی تفاوت که ولتی ضىک به ايعاؾۀ کافی پؽواؼ نع آو ؼا هی
و  هكتًعضىک  باؾیهمهایم  بچه ؛ضىؼظ ل غػا هیا با ضىک ؛ضىابع ل هیا ضىک

هؿاؼاو باؼ  عايتى هؽ کف هی .ؾيًع غلت هی الیو گلنىيع و به همؽاه آو ظؼ  قىاؼل هی
چًاو خى کثیف و  .بانعظؼ تمام نهؽهای بؿؼگ ايگلكتاو  هًاظؽیتکؽاؼ چًیى  ناهع

. ایؽلًعی به ال کؽظ تىيیف تىاو يمی ها زاکن اقت که ای ظؼوو ضايه کًًعه ياؼازت
پاؼه که به  وکلم به همؽاه چًع خل ای کاه پهتهاقباب و اثاثیۀ هًؿل ضى يگؽفته و  وخىظ

خؿ یک کًعۀ ظؼضت و یک  ال کافی اقت. او نبايه بكتؽضىؼيع بؽای  ظؼظ پىنیعو يمی
بؽای نکكته و یک يًعوق به ػًىاو هیؿ به چیؿ ظیگؽی يیاؾ يعاؼظ. یک کتؽی  يًعلی

ىاب و اتاق که ظؼ ػیى زال اتاق ض)ال ؼا  لابلمه آنپؿضايه یک بهماب و چای و چًع
کًًع. ولتی ایؽلًعی به قىضت يیاؾ ظانته بانع هؽ چیؿ لابل  تدهیؿ هی (يهیمى اقت

قؽ  (پىل ضايه ها و کف هثل يًعلی و چاؼچىب ظؼ و کتیبه)ظقت بانع  ازتؽالی که ظم
ال ظؼ وْى فمّ  ْىؼ که کلبۀ گلی به چًع اتاق؟ هماو او ؼا چه يیاؾ آوؼظ. اؾ اخاق ظؼهی

ال به بیم اؾ یک اتاق  اظهضايى انگلستانظانت ایًدا ظؼ  ظىؼۀ ظاضلیهً همه یک اتاق
ايباؼ کؽظو چًعیى يفؽ ظؼ  اقاقًا همیى ههاخؽاو ایؽلًعی بىظيع که ؼقن تل يعاؼيع. ازتیاج

 ؾظه فلک بعبطتایى  اها زتی .ؼواج ظاظيعخا ايعاضتًع و  انگلستانظؼ  یک اتاق وازع ؼا
و تلػغ ؼا بؽ او بكته اقت  یخاهؼه ؼاه هؽ يىع ضىن اؾ آيدا که و ظاؼظ هن به قؽگؽهی يیاؾ

تًها چیؿی اقت که باػث  ػؽق ایؽلًعیبؽای کًع.  ضىؼی هی ضىظل ؼا ولف ػؽق
قت ؼو ایى. اؾ هسابا بی های يىنی باظهو  اؼؾل ؾیكتى ظانته بانع؛ ػؽق نىظ ؾيعگی هی
 ىبی ایؽلًعی یؼًیت خًکًع. ضًل هی زال با ػؽق هكتی قگ ایؽلًعی تا زع که

و  (نىظ فمّ کمی بهتؽ اؾ زیىايات وزهی بانع که باػث هی) ال ياپطتگی
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ه ها يبؽظ هیچ بىیی اؾ آو ياپطتگی ظلیلقایؽ لػات ايكايی )که ظلیمًا به هایم به  اهايت
آیًع. ػؽق وقىقۀ  خىؼ ظؼ هی هكتیبعبا  همگی هایم کاؼی کثافت( و فمؽل و اقت

ب هماوهت ظؼ بؽابؽ آو ؼا يعاؼظ؛ پف به هسٍ ایًکه کمی پىل بؿؼگی اقت و ایؽلًعی تا
ايتظاؼ  ع.کً ال ضالو هی ته خیباؾ نؽ پىل  ضىظ ؼا ؾيع و ل بیایع پیکی هیا ظقت

به  اً که َؽوؼت ظاظه اقتؼا ظؼ هىلؼیتی لؽاؼ  ها ایؽلًعی ؟ خاهؼۀ هاظاؼیعچیؿی خؿ ایى 
 ؛يهع واهی زال ضىظناوگؽی به  ؼا با وزهی آياو خاهؼۀ ها ايداهیع؛ع ضىاه هیطىاؼگی

 ظ؟ؼا هالهت کؽ ها ایؽلًعی تىاو چگىيه هی ظؼ ایى نؽایّ

تمعو  هؽاتب تؽیى پاییىکه ظؼ  کًع آوؼظی هنايگلیكی ياچاؼ اقت با ؼلیبی  کم ؾزمت
 کارالیل. همايٓىؼ که ضىاهع مؿظ هیظقتقایؽیى لؽاؼ ظاؼظ و به همیى ظلیل کمتؽ اؾ 

ايگلیكی ظؼ تمام  کم ؾزمتمؿظ ظقت :بیهتؽ وخىظ يعاؼظهکاو یک ا گىیع هی
. ایى لبیل یابع هیکاهم بیم اؾ پیم  ايع به ؼلابت بؽضاقته ها هایی که ایؽلًعی ناضه
هایی که کاؼناو هكتلؿم ههاؼت چًعايی يیكت  ظؼ والغ تماهی ناضه ها بكیاؼيع. ناضه

تؽ  الطمؽ بكیاؼ پاییى ثبات و ظائن قٓر ایؽلًعی هؽؾه و بی .ايع گهىظه ها به ؼوی ایؽلًعی
هتکاؼ يبىؼايه و هًظن ْىاليی و پ هماؼقتکه به  ؼظاؾ آو اقت که به ظؼظ کاؼهایی بطى

نىظ بایع پػیؽای تمعو ايگلیكی و  aهکايیکیا  هیل ضعهۀاو بؽای آيکه يیاؾ ظاؼيع. 
و  ظؼ ههاغل قاظهاها  .گؽظظگلیكی اي اؾ فؽق قؽ تا يىک پاو  نىظوؼقىم ايگلیكی  ؼقن

 اقتبیم اؾ ههاؼت هٓؽذ  بعيی هكألۀ ؾوؼ باؾو و اقتماهت هؽ خا که یؼًی ؾهطت

                                                             
a  هکايیک ياهی اقت که »ظؼ اظاهه ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت:  1432و  1445های آلمايی  ظؼ ویؽاقت

 )پ.(« ايع. ظاظه هیأت هانیًی قاضتها به کاؼگؽاو ناغل ظؼ  ايگلیكی
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ظؼ چًیى  ضايهها  ایؽلًعی اؾظزام . اؾ ایى ؼوها هكتًع به ضىبی ايگلیكی ها ایؽلًعی
 همگی ها آچاؼفؽايكهو  لىم ظقتی و بًاها و باؼبؽها يكاخاوبیهتؽ اقت. ههاغلی 

قؿایی ظؼ  يكل قهن به وؾيۀ قًگیى ایى .ظايًع ؼا اؾ ضىظناو هی ها ؼوظقتۀ ایؽلًعیظا
 یی کهها مؿظها و تًؿل هىلؼیت ْبمۀ کاؼگؽ ظانته اقت. ایؽلًعیفؽويهكت ظقت

های  واؼه ػاظت بكیاؼی اؾهًىؾ  ايع کؽظهناو ؼا به قایؽ ههاغل باؾ  ؼاه و ايع نعهتؽ  هتمعو
ناو  ؼيدبؽ ايگلیكی بؽ همکاؼاو یآوؼ ايسٓاِ به يسى و ظاؼيع به همؽاه ناو ؼا لعیمی

ها ؼا  ایؽلًعی زلمۀ قایؽظؼ  ناو نعو هساِػمىهی  تأثیؽاتبایع  ضايه؛ عيگػاؼ تأثیؽ هی
تماهی نهؽهای بؿؼگ  چهاؼم کاؼگؽاو پًدن الی یک یک ظؼ يظؽ ظانت. تمؽیباً 

ؾيعگی و  کًًع. پف اگؽ یه بؿؼگظؼ فكاظ و هؽؾگی  ناو ؼا ايع و کىظکاو ایؽلًعی
نطًیت ْبمۀ کاؼگؽ  کلیؼًی  کهاو ؾزمتها و بیًم و وَؼیت اضاللی  واؼه ػاظت

. کاهاًل بؽػکف! به يبایع تؼدب کؽظ نىظ ایؽلًعی یکكاو های با بطم اػظن ههطًه
( چگىيه تست aکاؼگؽاو ايگلیكی )ایى آفؽیعگاو تاؼیص هعؼو تىاو ظؼیافت که قاظگی هی

باؾيع و با تمام تبؼات  ناو ؼا هن هی پكتها هماو خایگاه  ا ایؽلًعیتأثیؽ ؼلابت ب
 .نىيع تؽ ؼايعه هی ال پاییى بالواقٓه

  

                                                             
a  آهعه اقت. )پ.(« يًؼت»واژۀ « تاؼیص»به خای  1432و  1445های آلمايی  ظؼ ویؽاقت 
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1  (St. George’s Channel :)اقت که هیاو ایؽلًع و ايگلكتاو  باؼیکی ظؼیای قًت خؽج يىاؼ آبی

 والغ نعه. )م.(

2  (Saxon :)ؼقع هی ناو به لبایل ژؼهى ايع و يكب اکىاقکاتلًع ق خًىب يژاظی که ظؼ ايگلكتاو و .
  هًعی-هایی اؾ ايگلكتاو ؼا تًؽف کؽظيع و با يژاظهای ايگلى هیالظی بطم 5ظؼ لؽو  ایى لبایل

 آهیطتًع. )م.(ظؼ

3  (Lower deck :)اضتًاو ظاؼظ. ظؼ نهؽهای بًعؼی  ؽ ػؽنۀ کهتی که ػمىهًا به ايباؼییؾ ْبمۀ
ظاؼيع که  هدؿا ضى 4 ػمعتاً  های هىتىؼی لًح نىظ. گفته هی« ىض  »لًح  قٓسۀؾیؽ  فُایبه هؽهؿگاو 

 )م.( نىيع. ياهیعه هی« ضى هىتىؼ»و « ضى ُبى»و « فالگه»و « خالی»به تؽتیب  ػمبهاؾ قیًه تا 
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 برآیندها

ـييیى ٥اکتىؿیػؿ هىؿػ وّٞی که  ـاو ىه ی ػؿ آو هی aايگلنتاو های کاؿگ  ه٦َلا ؼ ًف
هایی  امتًتاد به ىؼه اؿائه های اف ٥کت که اکًىو و٩ت آو امت ین.تض٪ی٨ و ت٦ضٌ کـػ

 ببیًین بگؾاؿیؼ وّٜ وا٩ٞی اهىؿ ه٪اینه کًین.با هایماو ؿا  و مپل امتًتاد بـمین
ـایٔ  ـاو آوؿػه امت چه بـ هىرىػ۫ى عل٪ی هنتًؼ  آياو چٖىؿ بگؾاؿیؼ ببیًین .مـ کاؿگ

 ىاو چینت؟ و ؽهًی و اعل٩ی و پایۀ رنمايی

آػم »او ؿا  کـػاؿهـگ باىؼ  آويتیزۀ و  آوؿػواؿػ رنمايی  آمیب اوبه ػیگـ یک ٥ـػ اگـ
عىاهؼ بىػ  باؿ هـگ واؿػه اگـ ههارن پیياپیو بؼايؼ که آمیب ياهین. هی« کيتى
 ؿا ػؿ هى٩ٞیت هـگ پـولتـٍؼها  و٩تی راهٞه پلياهین.  هی «ٝمؼ ٩تل»ؿا  هکـػاؿ

ـاؿ هی ـگی ػهؼ  فوػؿك ٩  (امتباؿتـ اف هـگ با ٩مه یا گلىله  ػوچًؼاو عيىيت که)ه
کًؼ و آياو ؿا ػؿ  کىتاه هی هٞاهو٩تی راهٞه ػمت هقاؿاو پـولتـ ؿا اف ومایل ّـوؿی 

ـاؿ هی آياو ؿا  ٩ايىو کىبًؼۀ هيتبقیًؼ؛ و٩تی راهٞه با  تىايًذيمیػهؼ که  وّٞی ٩
ػؿ ایى  ػايؼ ؛ و٩تی راهٞه هیبـمؼ مـىاو  هضتىم هـگ تا مـ کًًؼ یى وّٜا با ػاؿػ واهی

ـایٔ  ه٪تْیاتػهؼ  عٖاپىىايه ارافه هیولی  مپـػعىاهًؼ  راو هقاؿاو ٩ـبايی ى
ـایٖیؼًبمايبـػوام با٩ی  هؾکىؿ ـا يبایؼ کـػاؿ ؛ ػؿ چًیى ى  خل کـػاؿػؿمت ه ؿا راهٞه چ

يه  امت که کاؿايه ػؿ لباك هبؼل ٥ـیب ٝمؼی ایى ٩تل یؼ؟ياه« ٝمؼ ٩تل» ػ ه٦ًـػا٥ـا

                                                             
a  ـامت ـييیى» به رای ايگلینیآهـیکایی و های  ػؿ وی ـاو ىه آهؼه « های ايگلنتاو ٥اکتىؿی کاؿگ

 )پ.(«. ايگلنتاوٕب٪ۀ کاؿگـ »امت: 
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ـابـ آو اف عىػه هضا٥ٚت کًؼ و يه هیچ کل هی که وا٩ٞاا  به هماو ىکلی تىايؼ ػؿ ب
ـا هیچ کل ٩اتل ؿا يمیىىػ آىکاؿ هی هنت ی هـگ ٩ـبايیاو ٕبیٞی به يٚـ  a.بیًؼ ؛ ف

ـا  ؿمؼ هی ی به  بىػه امت يه ىاو ػؿ احـ به صناب يیاوؿػوٍـ٥اا  ها تٞـُ به راو ايناوف
 ػلیل و به رای عىػ با٩ی امت. با ٩تل ٝمؼ هنألۀ ها ایى . با همۀعإـ تنىیه صناب

ـتکب رًایتی هی bايگلطتاوراهٞۀ ػاػ  عىاهن بـهاو يياو ىىػ  هـ ؿوف و هـ ماٝت ه
 .ايؼ کـػههيغٌ  «ارتماٝی کيتاؿ»ًٝىاو  ػؿمتی با بهآو ؿا  کاؿگـی ييـیاتکه 

ـاؿ ػاػه امت که يه هی راهٞۀ ها عىاهن کـػحابت  ـاو ؿا ػؿ وّٞی ٩ تىايًؼ  کاؿگ
راهٞه يیـوی صیاتی  تىايًؼ ٝمـ ػؿافی ػاىته باىًؼ. هیىاو ؿا ص٦٘ کًًؼ و يه  ملهتی

                                                             
a ـامت ـا همه ػؿ ایى »عىايین:  ػؿ اػاهه هی 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی ی  ػمت ػاؿيؼ و ٩تل ٝمؼف

 )پ.(«. ا٥تؼ يمیهیچ کل  ت٪َیـه به گـػو به همیى ػلیل
b  ـتامـ ایى کتاب  اه امت و ی به ٝهؼههنئىلیت ام که ی مغى گ٦تهکلیت هـ را اف راهٞه به هخابۀ ػؿ م

ای امت که ػؿ صال صاّـ  ص٪ى٧ و وٙای٦ی ػاؿػ بؼوو ىک هًٚىؿم ٩ؼؿت صاکمۀ راهٞه یًٞی ٕب٪ه
ـایى هنئىلکًتـل ارتماٝی و میامی ؿ که هیچ مهمی  امت کنايی صال و ؿوف ا ػؿ ػمت ػاؿػ و بًاب

ٕب٪ۀ صاکن کنی  يىؿهای هتمؼو۫همچىو مایـ ک ايگلطتاوبه آياو واگؾاؿ ييؼه. ػؿ  یارتماٝ اف کًتـل
بىؿژوافی هى٤ٙ  عاٍهبه عىايًؼگاو آلمايی حابت کًن که راهٞه  يؼیؼم. يیافی يینتبىؿژوافی  رق

کن هیچ کل اف ٥ٓـ  ىاو ؿمیؼگی کًؼ تا ػمت صمایت يمایؼ و به فيؼگی وامت اف همۀ اْٝای
ـای بىؿژوافی ايگلیل يىىته بىػم وّٜ ٥ـ٧ هیالبته  گـمًگی تل٤ ييىػ. کـػ  اگـ ایى کتاب ؿا ب

ـامت آلمايی  ـای وی و  يیق چًیى امت. ػؿ مال پـ٥یِ آلماواکًىو وّٜ (.5381)پايىیل ايگلل ب
ـکت   ايؼ ىؼهػاؿاو ايگلینی  مٖش مـهایه آلمايی اف ایى صیج تا صؼ فیاػی هن ػاؿاو مـهایه 5331ب

ـامت آهـیکایی  مال همه چیق چ٪ؼؿ ت٢ییـ کـػه امت!  15ػؿ ٝـُ ایى  (.5333)ا٥قوػۀ ايگلل به وی
يؼاو ايؼ که راهٞه وٙای٦ی ػؿ ٩بال ىهـو اهـوفه بـعی اف اْٝای ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل تيغیٌ ػاػه

ـامت آلمايی ها ػؿ هىؿػ ا -ه٦ًـػه ػاؿػ   (.5381ٕب٪ۀ هتىمٔ آلماو؟!؟ )ا٥قوػۀ ايگلل به وی
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ـاو ؿا عـػه ـاىؼ عىؿػ و هی هیعـػه  کاؿگ ـتیب ٩بل و  ت مـ  هىٝؼىاواف آيکه بؼیى ت
که  ػاػ عىاهن  بـهاو يياو ػلیل و ٥ـمتؼ. با به میًۀ عاک هی فػه بـمؼ آياو ؿا ىتاب

ـایػايؼ چًیى وّٞی  راهٞه هی ـای  امت هْـ یفيؼگی و ملهت ب ولی هیچ کاؿی ب
خبرهایو  تبٞات کـػه راهٞه اف عىاهن کـػحابت  ػهؼ. ايزام يمی آوبهبىػ و اٍلس 

ـا ؛دارد ـای احباتامت.  «٩تل ٝمؼ»که « آػم کيتى» يه یى کـػاؿ راهٞهبًاب اتهاهات  ب
 5.عىاهن کـػ اتغاؽ مًؼهای پاؿلماو و ػولت  امًاػ ؿممی و گقاؿه بهىؼه  ا٩اهه

ی ػؿ وّٞی هی ها ای اف ايناو ٕب٪ه ؿوىى امت  تـ ٕـس کلی آو تـمین ىؼ.ؼ که پیيًف
اه ؿا ص٦٘  یؼؿمتتىايؼ تً ومایل ب٪ا يمیتـیى  وؿیمىءتؼاؿک ّـ به ػلیلکه ایى ٕب٪ه 

ـایٔ باؿ ػیگـ بگؾاؿیؼ .کًؼ و ٝمـی ٕىاليی ػاىته باىؼ ـاو ى ـکق با ؿا فيؼگی کاؿگ  تم
ـکق رمٞیت ػؿ ىهـهای بقؿگ هـوؿ کًین.  ىاو یملهت هنألۀ بـ ـاتتم باؿی  فیاو تأحی

ـا٣  هخلچًاو که بایؼ پاک و  لًذو رى  گؾاؿػ.  اف عىػ به رای هی هىای ؿومتاهای إ
ـاه  1 يینت.هاالهال اف اکنیژو  ػؿ  هقاؿ ارا٧ 115و يین هیلیىو ر٦ت ُىو به هم

ـاکن aهایل هـبٜ 8الی  3ای به ومٞت  هضؼوػه صزن ٝٚیمی اف اکنیژو ؿا  و ايؼ ىؼه هت
ـا به فصمت رایگقیى هی ؿمايًؼ که به هَـ٣ هی ی ؿاه  وماف ىهـ املىب ماعت ىىػ، ف

با٩ی  ها اه ػؿ عیاباو ح٪ل ویژه ػلیلبه  1امیؼ کـبًیک گاف .بنته امت ـیباػگی ؿا بـ
اف ماکًاو  های اف ایى ؿو ؿیه .ؿوػ به ؿاه عىػ هی ها بام ؼ و رـیاو هىا اف ؿوی پيتهاي هی

ؿعىت ؽهًی و  اف ايؼ ٝباؿت اه تبٞات هايؼ که اکنیژو ه٪تْی واهیه٪ؼاؿ ػؿیا٥ت 
ييیًاو ػؿ ه٪اینه با ؿومتاییايی که ػؿ ىهـ اگـچهرنمايی و کاهو مـفيؼگی. منتی 

                                                             
a  ـامت ـا٥یاییهایل هـبٜ »آهؼه امت  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«. ر٢
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ـاؿ هی ىؼیؼتًؼ و  ابتلئاتعیلی کمتـ ػؿ هٞـُ  فیًؼ هىای آفاػ هی ـيؼ ٩ عیلی  ولی گی
ـاُ هقهى  های ياىی اف آمیب بیيتـ با  ی بقؿگ. فيؼگی ػؿ ىهـهاايؼ گـیباو به ػمتاه

ـات رى   اها ؿمايؼ آمیب هیملهتی  بهبه عىػِی عىػ  عل٨ هضلت  اهناٝؼيتأحی
ـا همايٖىؿ که ػیؼین ػؿ آيزا همه چیق ػمت به  ؛امت تـباؿ بنیاؿ فیاو کو فصمت ی ف

ـگیى  اصتماالا رمٜ کـػو هاػؿ ؿومتا .ىىػآلىػه  ػاػه تا هىاػمت هن   کًاؿپيتۀ م
ـا هىا هی امتّـؿ  بی ها عايه ی تىايؼ آفاػايه اف همه رهت واؿػ ىىػ؛ اها ػؿ ػل  ف

ـاها و  کىچه پل کىچهىهـهای بقؿگ ػؿ هیاو  پيت هن ماعته  به هایی که پيت م
 اف تىػۀ گافی که کًؼ. رایی هىا هنتًؼ وّٜ ٥ـ٧ هی تـیى رابه ايؼ و هايٜ کىچک ىؼه
ـای  ىىػ هتَاٝؼ هی گًؼیؼهصیىايی و يباتی  های ت٦اله اگـ ایى  باؿ امت. ملهتی فیاوب

ـم رى ؿا هنمىم هی گاف ؿاه ػؿؿو يؼاىته باىؼ ػؿ های کخی٤ و ؿاکؼ  آب کًؼ. چال الر
ـات ؿا بـ ملهتی  بیماؿی بغاؿهایبا تىلیؼ کو  عل٨ فصمتهضلت  فا بؼتـیى تأحی

بـ ٝلت  هقیؼ آلىػ لزىهای  رىی تَٞیؼگؾاؿيؼ و  ىهـهای بقؿگ به را هی ٝمىهی
ـا  3.ىىػ هی  بنیاؿ فيًؼهولی ٥٪ٔ ایى يینت. يضىۀ بـعىؿػ راهٞه با عیل ايبىه ٥٪

٦ًل تهىا  بؼتـیى ػؿ ىىيؼ تا آياو يه ٥٪ٔ اف ؿومتا به ىهـهای بقؿگ کيايؼه هیامت. 
ومافىاو  ىىيؼ که به عإـ املىب ماعت پل فػه هی هضلتیو يه ٥٪ٔ به  کًًؼ

 .امتکىتاه  (صتی آب)ىاو اف تمام ومایل يٚا٥ت  بلکه ػمت ػاؿيؼ ا٥تْاصی باػگیـی
ايؼ که به  چًاو آلىػه هن ها ؿوػعايه آب هًىٓ به پـػاعت پىل امت. لىله و پمپيَب 

هزبىؿيؼ تمام  کياو فصمت ٝلوه بـ ایى .عىؿيؼ يمی و تمیقکاؿی يٚا٥ت ػػؿ
ها( و  بّلتـیى ٥ا ها و ٥اّلب )ا١لب هيمئقکًًؼه ها و فباله وآى٢ال آت

ـای ػ٥ٜهایياو ؿا ومٔ عیاباو تغلیه کًًؼ ف يزامت ـا هیچ اهکاو ػیگـی ب  اه ی



385 
 

ؿا ٦ٝىيی  ىاو هنکىيی هًٖ٪ۀبه ػمت عىػىاو  امت واػاىتهؿا  آياو راهٞهيؼاؿيؼ. 
ـا آواؿ  همۀ بؼبغتی .اکت٦ا يکـػه امتبه ایى  راهٞه اها .کًًؼ های ػيیا ؿوی مـ ٥٪

ـاکن پـرمٞیت و ىهـهای بقؿگ بیو اف صؼٝلوه بـ ایًکه  ىىػ. هی ـا ػؿ  ايؼ هت ٪٥
يینت  هًامب ها عیاباو باػگیـی ٝلوه بـ ایًکه .ىىيؼ ه هیؼچپاي ها٥ْا تـیى کىچک

ـا هـ ىب ػه به  ياوکه ي٦ل کيیؼو ػؿ هىای ىىيؼ هیهایی صبل  ػؿ اتا٧ ها ي٦ـ اف ٥٪
ـای ع٦گی  ها مـػابػهًؼ:  مىؿ هیهایی ي گاه به آياو مکىيت کا٥ی امت. عىػی عىػ ب

ماعته  ٕىؿیکًؼ و همگی  که هیىاو چ م٪٤ ها و ٝای٨ يینت و فیـىیـوايیىا ک٤
ـابـ آيچه .ؿاه ػؿؿو يؼاؿػکه هىای مـػ و هـٕىب  ايؼ ىؼه  ىؼه تؼاؿک ػیؼه ای ٥٪

ـا امت. ياگىاؿپىؿه و پىمیؼه و ١ؾایی ت٪لبی و  پىىاکی فىت و پاؿه بافیچۀ  ا١لب ٥٪
ـات و ػؿ هٞـُ بـآىىبًؼه ىىيؼ هیبین و اهیؼ يىمايات  ىؼیؼتـیى  یتوّٞ تـیى ت٢یی

ـاؿ  ـيؼ هیؿوايی ٩ ـيؼ. اف فيؼگی وبه آمىػگی عإـ بـمًؼ  تىايًؼ و یک ػم يمی گی  لؾت بب
عىاؿگی هضـوم  بًؼوباؿی رًنی و هی راهٞه آياو ؿا اف هـ يٛى عىىی و لؾتی ١یـ اف بی

 ًیؽهًی و رنم کيؼ که به لضاٗ ىاو کاؿ هی گـػهبه ٩ؼؿی اف  هـ ؿوف کـػه امت و
ػو  یکیهماو  ػؿؼ تا في هیػائماا به آياو ههمیق  ىىيؼ. راهٞه هیهٖل٪اا عنته و ٥ـمىػه 

ـا بـ همۀ ایى .کًًؼ ؿوی فیاػه آمایی به يضى رًىو ىاو ػمت ػممـعىىی  يٛى ها  اگـ ٥٪
ـاو۫  ػؿ رـیاو ٥aائ٨ بیایًؼ  همۀ آو و پای کمبىػ هيا١ل ٩ـبايی عىاهًؼ ىؼ پیو  بض

 .ؼ ػاػعىاهًاف ػمت  ىؼه امت ت٦ىیِتاکًىو به ایياو که  هایی ؿا کًک عىه ػل

                                                             
a  ـامت ها  یًٞی اگـ اف همۀ ایى يکًؼ ک٦ایتو اگـ ایى »آهؼه امت:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

ـيؼ  )پ.(«. راو مالن به ػؿ بب
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وهیـ  رق هـگ .کًًؼ فیاػ ٝمـو  بمايًؼ مالن او٥ـوػمت هضال امتػؿ چًیى وّٞی 
اف ايتٚاؿ ػیگـی  هیچ ماعتماو بؼو ٥قایًؼۀهای واگیـػاؿ و فوال  گقا٣ و ىیٛى بیماؿی

ـاؿيؼ. تىاو ػاىت. يمیایى وّٜ   بگؾاؿیؼ ببیًین وا٩ٞیات اف چه ٩

ـایٔ فيؼگی مایـ ػػاؿ مکىيت ىهـ يىاصیبؼتـیى ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ  ٝلوه بـ ایًکه  اه ى
ـای هخال .ايؼ همگاو به ایى هىّٛى هٞتـ٣ .متها بیماؿی هىرؼ ايىاٛ و ا٩نام ه٪الۀ  ب

ـا مآوؿػ٩ىل  ي٪ل اف آو پیيتـ که «آرتیساو» ـاؿ بیو اف صؼ هىاؿػ  کًؼ اٝلم هی اا تصٍ تک
 لًذو يامالنهىای  آهؼ ياگقیـ همیى وّٜ امت. ػؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ  پی الـیه ؽات ابتل به
ـای  کو عل٨ فصمتهضلت  ػؿ عاٍه هناٝؼ امت  8مل هـُ پیيـ٥ت و گنتـهب

ـاػ  ػؿ 1تبالزم پؼیؼاؿ ىؼو آحاؿو  ـاوايی اف ا٥ ـای يياو ػاػو ایى وا٩ٞیت کا٥ی تٞؼاػ ٥ ب
پـمه بقيیؼ  ی لًؼوها ها ػؿ ؿاه کاؿىاو هنتًؼ ػؿ عیاباو امت. اگـ ٍبش فوػ و٩تی تىػه

ؿمًؼ هات و هبهىت عىاهیؼ  هنلىل به يٚـ هی ت٪ـیباا اىغاٍی که کاهلا یا تٞؼػ اف 
لًؼوک با ػۀ هـ س ؿيگ. ایى اؿوايینت ایى همه بؼٙاهـ عل٨  هًچطتر ػؿهايؼ. صتی 

ػؿ هـ  که ىاو صال و واؿ٥ته های بی چهـهو با  ىاو گىػا٥تاػه های تًگی ي٦ل و چين
هـُ مل ػؿ ىهـهای  يؼاؿيؼ. هـچًؼ صتی يای صـ٣ فػو گؾؿيؼ اؿ ايناو هی٩ؼم اف کً
 ٥ـمتؼ ولی هى ؿا به کام هـگ هی اف ٩ـبايیاو بقؿگیگـوه  مال ىمال هـ کاؿ ٥اکتىؿی

به چين ػؿ هیچ کزای ػیگـ  لًذوػؿ رق  ؿا اف هنلىالو ى٥یهغ و چًیى عیل پـىماؿ
ـاؿ ػاؿػ.ػؿ ؿ٩ابتی تً 1تی٦ىك م.ا ؼیؼهي ایى  3هغملکاف  بگؾاؿیؼ گاتًگ با هـُ مل ٩

به صـ٥ی  آوؿػ به باؿ هی٦ٍى٣ ٕب٪ۀ کاؿگـ  ػؿ ؿا ها تـیى تباهی ياک هـّی که ػهيت
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بایؼ  3«بهؼاىتی ٕب٪ۀ کاؿگـگقاؿه ؿممی ػؿباؿۀ وّٜ »بـ اماك  a.هیاو يیاوؿم
ـاگیـ تی٦ىك ؿا ٥٪ؼاو فهکيی ٥اّلب  به پای وّٜ بؼ تهىیۀ هىا و اا هنت٪یم هَیبت ٥

ـاهىه يکًین ایى گقاؿه به ػمت بـرنته ها گاه ت مکىيتٝؼم يٚا٥ و تـیى  يىىت. ٥
ـاوايی اف  بـ اماك ىهاػت ايگلطتاوپقىکاو  تألی٤ ىؼه امت. آياو به  إباءتٞؼاػ ٥

ـاصت اٝلم هی ـاکًًؼ ٥٪ٔ یک  ٍ  بنت بؼوو رىی آب مىءتهىیه و یک بى ػچاؿ یم
ـای  ًباؿ ها تل ػؿ بًگلکاگـ ماکًاو فیاػی و هٞمىالا  کا٥ی امت تب به ورىػ آهؼوب

ت٪ـیباا همه را عَائٌ یکنايی ػاؿػ و تب  .عىاهؼ آهؼبه ورىػ ٩ٖٞاا تب  bىؼه باىًؼ
های  عل٨ػؿ هضلت ایى هـُ  یابؼ. هىاؿػ به ٍىؿت تی٦ىك ايکيا٣ هیػؿ تماهی 

 ىهـهایبؼماعت و وايهاػۀ  و های ه٦ًـػ ىهـهای بقؿگ و ػؿ عیاباو کو فصمت
مت ها هؼت .ػگیـ هیچًؼ ٩ـبايی  هنيىاصی همتافتـ  ػؿ گاهی اها cامت ىایٜ کىچک

به تألی٤ گقاؿىی  5333الٞاػۀ آو ػؿ مال  ىیٛى یا٥ته. ىؼت ٥ى٧ لًذوػؿ  تی٦ىكکه 
اضمیتضاوثايۀ ػکتـ ی. بًا به گقاؿه مالکـػم به آو اىاؿه باالتـايزاهیؼ که   dوود

ـابـ با  5383تٞؼاػ بیماؿاو ػؿ مال  8«لًذوخايۀتب»ػؿباؿۀ  یًٞی هىؿػ  811هقاؿ و  5ب
و رًىبی و هـٕىب و کخی٤ ىمالی  های صىههػؿ  55.بىػ ٩بل هىؿػ بیيتـ اف مال 853

بنیاؿی اف بیماؿاو رقو عل٨  ايگیق ٢ٕیاو کـػ. با ىؼتی ىگ٦تتی٦ىك  لًذوىـ٩ِی 
ها ؿا به راو عـیؼه  تـیى مغتی ىا٧ صیى ههارـت۫ که . آياوؿومتاها بىػيؼ کو فصمت

                                                             
a  ـامت  الظ. )پ.(...« های ؿیىی و هغملک  اف مایـ بیماؿی»آهؼه:  5381و  5333های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  )پ.(«. بگًؼيؼ همايزا و اگـ ٥ْىالت اؿگايیک »آهؼه:  5381و  5333های آلمايی  ػؿ وی
c  ـامت ـات و بی» اّا٥ه ىؼه: های آلمايی ػؿ وی  )پ.(«. تـ امت هلمىكاه ىؼیؼتـ و  ىک آيزا تأحی

d  Dr. Southwood Smith 



388 
 

ؼ تا به ایى يعىابیؼ ها هی بـهًه ػؿ عیاباو پل اف واؿػ ىؼو به ىهـ گـمًه و يیمه بىػيؼ
ـتیب ٩ـبايی تب ـابیها ؿا به چًاو صال فاؿ و  ایى عل٨ ىىيؼ. ت ؿمايؼيؼ  هی عايه تببه  ع

ـکیبات آهىيیاک و مایـ هضـک مًگیًی الفم بىػ ػوفهای که ـاب و کًیاک و ت ها  اف ى
ـای  رىالو ػاػ هن هًچطترػؿ  تب ػؿٍؼ اف کل بیماؿاو هـػيؼ. 51.1. ياو تزىیق ىىػب

با ایى . کى ييؼه امت ؿیيهو ١یـه  ولیتلایرلًذکىت و آو اولذتاووهضلت  افو هًىف 
ايتٚاؿ  بنیاؿ کمتـ اف آيچه ايگلطتاو های مایـ ىهـمتاوو  هًچطترػؿ  تی٦ىكهمه 

با چًاو ىؼتی عـوىیؼ که ػؿ و٤ٍ  ایرلًذو  اضکاتلًذػؿ  اها ؿ٥ت ىیٛى یا٥ت. هی
باؿ با  1و  a 5353اف ٩ضٖی بٞؼؿا یک باؿ  گادیًبىرو  گالضکى٩بلا  تی٦ىكگًزؼ.  يمی

ـاو 5333و  5311های  ىؼتی بیيتـ ػؿ مال هـ باؿ  و ػؿيىؿػیؼههای تزاؿی  بٞؼ اف بض
 5353ٕی واگیـ  ادیًبىرگ. ػؿ ه بىػيينت٥ـومال رىه و عـوه  3پل اف ت٪ـیباا 

با هـ  ىؼيؼ؛  تب تيًذ وهقاؿ ي٦ـ ػچاؿ  55 ت٪ـیباا  5333هقاؿ ي٦ـ و ٕی واگیـ  1ت٪ـیباا 
ـاؿ   cا٥قایو یا٥ت. bىاو ىؼت بیماؿی و یاوتٞؼاػ هبتل گیـی همهباؿ تک

ـاو  گیـی همهوتاف  ػؿ ه٪اینه با تاعت  تب ٩بلی های عىیی ػؿيؼهتمام  5381پل اف بض
 چًاو مـٝتهـُ ؿا با  آواؿهگؼایاو  اضکاتلًذػؿ  ؿمؼ. ای به يٚـ هی بافی بچگايه

ىين کل رمٞیت  یک که ػ٥ٞتاا  اف یک هىّٜ به هىّٜ ػیگـ هًت٪ل کـػيؼ یوصيتًاک
مال  51هاه بیو اف  1ػؿ ٝـُ  تٞؼاػ هىاؿػ تب اگـچه .ؼگـ٥تاؿ تب ىػمت  تهی

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. ٕی ػوؿۀ کمبىػ» آهؼه« بٞؼ اف ٩ضٖی»به رای  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  )پ.(«. وهیـ و يـط هـگ»امت:  اّا٥ه ىؼه 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

c  Dr. Alison, Management of the Poor in Scotland. (ايگلل) 
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ـاػمت گؾىته بىػ اها  هقاؿ  31بیو اف  5383. مال هايؼيؼ ػؿ اهاوٕب٪ات هتىمٔ و ٥
ػؿ ؛ راو باعتًؼٍؼ هبتلیاو ػؿ 31و  ىؼيؼ ػؿٍؼ رمٞیت گلمکى هبتل 51ي٦ـ یًٞی 

وّٜ بیماؿ  .کل بیماؿاو بىػػؿٍؼ  3 ٥٪ٔ لیىرپىلو  هًچطتر ػؿ وهیـ که يـط هـگصالی 
ـاو آعـی ٍىؿت هی وعین ابتلء ػؿ ؿوفهای ه٦تن و پايقػهن  اه به فؿػی ىؼ و ٕی بض

ـاییؼ؛ هی ؿا  وعاهت اصىال هبتلیاوکه ٝلت  ػاىتًؼباوؿ  پقىکاو اؿىؼ به همیى ػلیل گ
ـابػؿ بایؼ  های  مال .کـػ اليه هن ایرلًذتب واگیـ ػؿ  aو تيىیو ؽهًی رنت. اّٖ

ـارٞه کـػيؼ. دوبلیى عايۀ تببه ػاؿ  هقاؿ هـیِ تب 38هاه  15ٕی  5353-5353 ایى  ه
-5353های  مال c.ؿمیؼ هقاؿ ي٦ـ 15به  ػؿ مال اعیـ bآلیطىوػاؿو١هٕب٨ گ٦تۀ  ؿ٩ن

ػؿ  ه٦تن رمٞیت آو ىهـ ؿا پؾیـه کـػ. هماو فهاو یک dکىرک عايۀ تب 5353
و  بینتن رمٞیت هضلۀ پنت يىفػه یًٞی ىهـ چهاؿم رمٞیت یک ت٪ـیباا  یمریکل

 fىؼيؼ. گـ٥تاؿ  هـُ تب eواترفىرد ٥ـوػمت

فیًؼ و  کو ػؿ چه وّٞی هی فصمت های آوؿػ که عل٨ و٩تی ايناو به یاػ هی
هىرىػات  ايؼیيؼ که هی و٩تی ،هایياو چ٪ؼؿ ىلٟى و پـرمٞیت امت گاه مکىيت

                                                             
a  اؿائه ػاػ چًیى تٞبیـی « ايجمىبریتايیاییپیػرفتعلىم»به  5388ای که اکتبـ  ػؿ ه٪اله آلیطىو

 ػاىت. )ايگلل(
b  Sheriff Alison 
c  Alison, Principles of Population, vol. ii. (ايگلل) 
d  Cork 
e  Waterford 
f  Dr. Alison, Management of the Poor in Scotland. (ايگلل) 
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و چگىيه هـیِ و مالن با هن  لىلًؼ ای ػؿ هن هی مًبه به چه يضىی ػؿ هـ مىؿاط یايناي
ا بیماؿی هايؼ که چـ تًها اف ایى ػؿ ىگ٦ت هی ًؼعىاب هیػؿ یک اتا٧ و ػؿ یک بنتـ 

و٩تی ايناو به ایى ٥کـ  بیو اف ایى گنتـه يیا٥ته امت. یـػاؿی همچىو تی٦ىكواگ
هایی که  و چه بنیاؿ هـیِ يؼهای ػؿهايی ػؿ ػمتـك چ٪ؼؿ ياچیق کًؼ که کمک هی

ـايه  تـیى ا٩ؼاهات پیو پاا٥تاػه پیو افو  کًًؼ يمیػؿیا٥ت هیچ يٛى تزىیق ٕبی  گی
. ػکتـ ايؼ بىػهوهیـها عیلی کن و رقئی  هـگ ؿمؼ که به يٚـه هی aيؼىى میبـعىؿػاؿ ي
 پیيتـ به آو اىاؿه ىؼػؿ گقاؿىی که  ه بىػایى بیماؿی ؿا به ػ٩ت هٖالٞه کـػکه  آلیطىو
ـاصت اٝلم  باؿ ام٤ػمتی و وّٜ  ؿا هنت٪یماا به تًگ تی٦ىك ـا ينبت ػاػ. او به ٍ ٪٥

ـای ؿا ٝـٍه ٝارل۫ ّـوؿی و هضـوهیت و بـآوؿػه ييؼو يیافهایکـػ   وتاف تاعت ب
و هىلًاک  گنتـػهواگیـ ایًچًیى  ه امتو باٝج ىؼ هآهاػه يمىػ هنـی های بیماؿی

هـ  ػؿ یًٞی) ها هضـوهیتتيؼیؼ  ػوؿۀهـ  ػؿ که حابت کـػ. او با اػله و بـهاو باىؼ
ـاو تزاؿی  و  ایرلًذبل٥اٍله بیماؿی تی٦ىك ػؿ  (هضَىل ياهناٝؼ بـػاىتهـ  و ػؿبض

امت. بـ  ىؼه آواؿؿوی مـ ٕب٪ۀ کاؿگـ  ٥٪ٔ بلیاو هىد عـوىاو  یا٥ته ىیٛى اضکاتلًذ
ويابىػ ىؼيؼ پؼؿ  اکخـ کنايی که به ػمت تی٦ىك يینت آلیطىواماك ىهاػت ػکتـ 

تىايًؼ اف ایياو بگؾؿيؼ. چًؼ  ىاو يمی بنتگاو هایی که هماو  عايىاػه بىػيؼ؛ یًٞی ػ٩ی٪اا 
 ػهًؼ. به همیى اهـ ىهاػت هی کـػه ي٪ل ؿا اوهایي گ٦تهآلیطىوکه ػکتـ  یایرلًذپقىک 

ـاُ ـاو  ت٢ؾیۀ وّٜ هنت٪یماا اف ػوهیى ػمتۀ اه وّٜ و کمتـ اف  ىىػ ياىی هیکاؿگ
امت  ياپؾیـ هْنبه عىػِی عىػ آي٪ؼؿ  ها ٝمله. ١ؾای پؾیـػ هی تأحیـهایياو  گاه مکىيت

                                                             
a  ـامت ـايه ا٩ؼاهات پیو»به رای  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«.  ١ؾایی ؿژین»آهؼه « گی
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ؿا  اه و يه و٩ت امتٖاٝتيه  ها عىؿػ؛ اها ٝمله به ػؿػ کىػکاو يىمال يمی که هٖل٪اا 
ـای بچه يؼ که ١ؾای هًامبػاؿ بنیاؿی اف  ؼ. ٝلوه بـ ایىًوپا کً ػمت اويهای تـی ب

 هاػه 1ایى  ػهًؼ. هی و صتی ا٥یىو ٝـ٧ یياوها به بچه ٕب٨ ٝـ٣ هـمىم کياو فصمت
های  ياعىىی ايىاٛؿمايًؼ و هىرب بـوف  آمیب هی رنمايی کىػکاو ؿىؼ و تکاهلبه 

ـات مىء اؿىی هیگى ػمتگاه  همۀت٪ـیباا . هايؼ الٞمـ با٩ی هی ىاو هاػام ىىيؼ و تأحی
ـاو هٞؼه به  کًاؿ بیایًؼ که ای ١ؾایی ؿژینبا ایى صال ياچاؿيؼ با  ّٞی٦ی ػاؿيؼ؛های  کاؿگ
 های هًامب بؼوو بـعىؿػاؿی اف آهىفهآياو  .مىءهاّمه امتهًيأ  عىػی عىػ

به  تىايًؼ و٩تی يمی ؛ب٦همًؼصتی به ٥ـُ که  لًگؼ؟ کزای کاؿ هی بایؼ ب٦همًؼچٖىؿ 
ؿا ػؿ پیو  هت٦اوت فيؼگی مبکیک ػمت یابًؼ چٖىؿ  یتـ ؿژین ١ؾایی هًامب

ـيؼ ػؿ  55عًافیـ. ايؼ ىؼهبه عإـ مىءت٢ؾیه هـیِ  کىػکی افآو هن ػؿ صالی که  ؟بگی
 اگـ عاٍه -فایًؼ  عًافیـی کىػکاو عًافیـی هیوالؼیى  .ٝمىهیت ػاؿػٕب٪ۀ کاؿگـ 

ـات هىؿوحی کىػکاو هزؼػاا  فهیًۀؿوی بـ  با تمام ٩ىا ؼ کهتا رایی اػاهه یاب َيَنبی تأحی
های ؿىؼ و  مال ػؿت٢ؾیۀ ياکا٥ی  رنمايی آهؼ به ًٝىاو ػوهیى پی aؿاىیتیل .ػ٥ٞال ىى

مغت  بیماؿی۫ػؿ ایى  51امت. ىایٜکىػکاو ٕب٪ۀ کاؿگـ  ای اف ٕی٤ گنتـػهػؿ   تکاهل۫ 
ٝلوه بـ  .گـػػ و تکاهل ماعتماو امکلت هضؼوػ هی ىىػ هی هتى٤٩ها  ىؼو امتغىاو

ـات  ؿاىیتیک ١الباا پاها و هٞمىل ٝىاؿُ يیافی  .ىىيؼ هی ياهًزاؿیػچاؿ متىو ٥٪
ـای ٥هنيینت عیلی  يٚیـ کمبىػ هيا١ل و  یکه تضىالت و٩ت بگؾاؿینایى هنأله  ب

ـاو ػوؿۀػؿ که کاهو ػمتمقػها  ـاو تضمیل  ػؿ پی يىمايات تزاؿی و بض بـ کاؿگ

                                                             
a  ـامت ـايتق آهؼه:  ػؿ وی  )پ.(«. بیماؿی ايگلینی: ؿىؼ گـهی ياهًزاؿ ه٦اٍل»های آلمايی ػاعل پ
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ـاوهمۀ ایى بـ  ػؿ چه ابٞاػ گقا٥ی ىىيؼ هی  کمبىػ هى٩ت بؼیهی امت ا٥قایًؼ. هی ها عن
ـاؿ  کن یک باؿ ػؿ ٕىل فيؼگی ػمت کو فصمتکه هـ  کا٥ی١ؾای  اه ػؿ هٞـُ آو ٩

ـات مىءبه تيؼیؼ  گیـػ هی ـکى و  ١ؾایی ىکن های ؿژینتأحی کًؼ.  کمک هی آوؿ فیاوپ
به يیاف ػاؿيؼ  ه٪ىیکه بیو اف همیيه به ١ؾای عىب و  مًیکىػکاو ػؿمت ػؿ 

ـاو ایامایى ٩بیل کىػکاو ػؿ  .ا٥تًؼ هیـی هی گـمًه تزاؿت به هًتهای  که صتی و٩تی) بض
ـاتب عىب امت ـاواو (ه ـيىىت هضتىمايؼ بنیاؿ ٥ ّٞی٤ و  ىاو ایى امت که . م

 ایى بلیابه  صتماا  ػهؼ که هی گىاهیوؿویياو  ؿيگ - ؼبیایًباؿ عًافیـی و ؿاىیتیک 
عل٨ تىػۀ ايبىهی اف کىػکاو  ػؿ ص٨ای که  . اهمال و هناهضهىؼؼ ًعىاه ػچاؿ

ـاو ؿوا ػاىته کو فصمت گؾاؿػ و ياتىايی  ياپؾیـی بـ رای هی ىؼه امت آحاؿ و ب٪ایای رب
ـاو ؿا به   ياهًامبىاو  پىىاک اْٝای ایى ٕب٪ه آوؿػ. هی ػيبالو ٤ّٞ کل ينل کاؿگ

ـای امت  هـ ؿوف و بـعىؿػاؿ يینتًؼ پیيگیـی اف مـهاعىؿػگی و اف اهکايات الفم ب
 ؿا ػيبال کًًؼ. با بـوف بیماؿی ىاو کاؿ پـهي٪تها تا صؼ افپاا٥تاػو  ماٝت هزبىؿيؼ

ـا٩بت پقىکی به هیچػ و ىى تـ هی وعین کمبىػهایياو ػمتـمی يؼاؿيؼ.  و ػؿهايی يٛى ه
ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو ملهت  ای اف وّٜ بیا٥قاییؼ تا میاهه به هىاؿػ ٩بلی ؿا ها همۀ ایى

ـات فیاوػاىته باىیؼ. ٥ٞلا   يتیزۀکه بپـػافین  باؿ بـعی هيا١ل رای آو يینت به تأحی
 .امتىاو  ىیىۀ اػاؿۀ کًىيی

ـات ياىی اف  ػؿ کًاؿ همۀ ایى ـاو ؿا  ملهت بًؼوباؿی بیها تأحی به ىماؿ کخیـی اف کاؿگ
ـاو ؿا  ايؼ را رمٜ ىؼه یک های همکى ها و ومىمه . همۀ ا١ىاگـیايؼافػ هی عٖـ تا کاؿگ
ػمت هن  به فهیى و فهاو ػمت .امت لیکىر لؾت ایياو هایۀتًها  عىاؿگی بکيايًؼ. به هی
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 ؛ اهاگـػػ بافهیکى٥ته اف مـ کاؿ و ىاو بـمؼ. کاؿگـ عنته به ػمت لیکىرايؼ تا  ػاػه
یابؼ. او به تمؼػ اَٝاب يیاف ػاؿػ و  فو هی هن به هـػه و يمىؿ و کخی٤ و صال اه ؿا ػل عايه
 کـػو باٝج ىىػ کاؿ تضمل يمایؼ و ايؼاف ؿوف بٞؼ ؿا ٩ابل چين چیقی ػاىته باىؼ که بایذ

 عاٍه بؼ ملهتیوّٜ  ػلیلبه  و ؽهًی کاؿگـ صال و ؿوف رنمی. اه بیاؿفػ به فصمت
ـایٔعىلیایی امت. و ها ياهناٝؼو  ؿیغته هن به مىءهاّمه بنیاؿ و  ٝمىهی فيؼگی ى

ـابـ اه هٖل٨ بنتگی ػمتو  اوّاٛ ٩ٖٞیت ٝؼم ـيٛى  ػؿ ب و  تَاػ٣ و اصتماله
ـای اه ياتىايی  گـػػ هىرب هی ىىػ و هقیؼ بـ ٝلت هی ٖمئىاهى و ه رایگاهی کنب ب

که با هىای بؼ و ١ؾای بؼ  اه يضی٤بؼو  .بگیـػػم  بؼتـ اه ياعيًىػی عين و
ـکی بیـويی امت ّٞی٤ ـای هل٩ات چىو رایی  و تـ ىؼه امت مـمغتايه عىامتاؿ هض ب

 تىاو چگىيه هی .کًؼ هیػؿ هیغايه اؿّا  ؿااه  يیافهای ارتماٝی همۀ يؼاؿػ ها ػومتاو با
ـابـ ومىمۀ  ػاىت ايتٚاؿ اف او ىماؿ کخیـی اف  ایًکه a؟ه٪اوهت کًؼ لیکىرػؿ ب

ـایٖی رنماا و ؿوصاا  ا٥تًؼ هی عىاؿگی هیبه ػام  کياو فصمت تضت چًیى ى
عىاؿگی  کياو ؿا به هی فصمت٥ياؿهای رنمايی که يٚـ اف  ٍـ٣ .ياپؾیـ امت ارتًاب

 و های ٍضیش آهىفه ٥٪ؼاوؿيگی با رماٝت و  هن هنائلی همچىو ؼکياي هی
ـاکىػکاو  هضا٥ٚت افياپؾیـی  اهکاو والؼیى ىاو اف  تأحیـپؾیـی و لیکىربـ ومىمۀ ػؿ ب

ػو  یکی آمىػگی عإـ( و عىؿايًؼ هی لیکىر ها به بچه)که ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ بًؼوباؿ  بی
ـاهىه کـػو بؼبغتیۀ ماٝت  ػیگـ یک ؿویؼاػ ياعىىایًؼهقاؿو و باؿ مًگیى فيؼگی ها و ٥

                                                             
a  ـامت ىاو اف کاؿگـ ايتٚاؿ ت چگىيه هی»به رای ایى رمله آهؼه:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

ـابـ رؾبۀ  بؼهنتیػاىت هیلی ىؼیؼ به   )پ.(«. ه٪اوهت کًؼ؟ لیکىريؼاىته باىؼ و ػؿ ب
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ـاو تىاو  يمی ص٪ی٪تاا  که ؼيآوؿ هی فوؿ به ٩ؼؿی به ايناو همگی اػو ػؿ عإـ واػ ؿاکاؿگ
ـابـ ـایٔ گًاه يینت الغمـ بىػو ػائنىماتت کـػ.  ٥ـما ٥ياؿ ٕا٩ت ایى ب و  ػؿ ایى ى
 ٥ـرامو  ىؼو پؼیؼاؿ ىکل  الغمـی۫  ػاينت. ػائن ه٪َـ تىاو ىغٌ بؼکـػاؿ ؿا يمی

 .يؼاؿػامت که ػؿ ؿابٖه با ایى وّٜ هیچ اؿاػه و ؿّایتی  ای وّٜ هيغٌ ابژه هضتىم و
ـيؼ.گـػو ب ت٪َیـه ؿا بایؼايؼ  ؿا تا صؼ ابژۀ ٍـ٣ ٥ـوکامته کو فصمتآياو که  عیل  گی

ـای ٝـ٧هیچ ٥ـٍتی ؿکه  ايیکي فصمت کخیـ همگی ٩ـبايی  ؼػهً عىؿی اف ػمت يمی ا ب
ـات هغـب و ىىيؼ هی های  . بیماؿیگـػػ هیآىکاؿ  ىاو بـ رنن و ؽهى لیکىر تأحی

ـاو ای که ياىی اف ای فهیًه با و یابًؼ  عىؿػو ايکيا٣ هی ايؼ با ٝـ٧ وّٜ فيؼگی کاؿگ
 ؼ.يىى هی تی٦ىك ٢ٕیاو باٝجهيکلت ت٦ًنی و گىاؿىی  تضـیک

 ػؿ ٍىؿت بیماؿی ایى امت که ٕب٪ۀ کاؿگـرنمايی  وّٜ بؼ اف هًيأهایػیگـ یکی 
ـایياو هًؼ ىؼو اف پقىکاو هاهـ اهکاو بهـه هؤمنات تٞؼاػی اف  البته .هًت٦ی امت ب
ـای هخال ػؿهايگاه  .کىىًؼ ایى يیاف ؿا بـٕـ٣ کًًؼ عیـیه هی هقاؿ  11مااليه  هًچطترب

ػهؼ. اها ػؿ ىهـی که ٕب٨  کًؼ و به آياو ؿاهًمایی و ػاؿو هی هـیِ پؾیـه هی
 هضتاد هقاؿ ي٦ـ( 355چهاؿم رمٞیت )یًٞی ت٪ـیباا  مه aگاضکلبـآوؿػهای 

لینی ص٨ ػکتـهای ايگ کًؼ؟ چه ػؿػی ؿا ػوا هی ها کمک ایى ايؼ های پقىکی ؿمیؼگی
ؿا ػاىته  اه تىاو پـػاعت يینتًؼ که ػؿ هى٩ٞیتی کياو ٕلبًؼ و فصمت باالیی هی ویقیت
ىاو ماعته يینت. آياو ياچاؿيؼ به  کاؿی اف ػمت هیچ به همیى ػلیلو  باىًؼ

که بیيتـ  ؼامتٞمال کًًای  و ػاؿوهای ٩لبی بیاوؿيؼ ؿو٩یمت  های اؿفاو ىاؿالتاو
                                                             
a  The Manufacturing Population of England, ch. 3. (ايگلل) 
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ـيؼ تا ه٦یؼ.  ايؼ کـػه ييى و يمى ػؿ تمام ىهـهای ايگلیل٩لبی  پقىک ىماؿ گقا٥ی هْ
 هػتریاو پیؼا کـػو ؿا بابت عىػعیال  و ایى ٩بیل تمهیؼات۫ به هؼػ تبلی٢ات و پىمتـ و

به ٥ـوه  aػؿآوؿػی ی هىهایها ه٪اػیـ گقا٥ی ػاؿو ايؼ. ػؿ کًاؿ ایى ٥٪یـ آمىػه ماعته
قرؼو  بخعپارحیاتقرؼو  هىریطىوقرؼ: ايؼ هـ ػؿػی يىىؼاؿویؼ که ًؿم هی

ىاو ػاؿای عاٍیت  تک که تکهقاؿاو يٛى ٩ـً و َٝاؿه و َگـػ و  bواریًگدکترهیى
ـای ایى . امت ؿمیؼهاؿث  ايناو رنن به هایی هنتًؼ که همۀ بیماؿی ى٦ابغو ب

ـتب عىؿػه ىىيؼ يؼْـهصاوی هىاػ  اا يؼؿتػاؿوها  ـات  اها اگـ ال٩یؼايه و به ٕىؿ ه تأحی
عبـ تىٍیه را افهمه به عـیؼاؿاِو چىيکه و  ؛عىاهًؼ ػاىتآوؿی بـ مینتن بؼو  فیاو

ـتبه  همۀ ػاؿو ؿا یک آياوتىايًؼ اف ایى ػاؿوها هَـ٣ کًًؼ  ىىػ تا رایی که هی هی ه
ـای بلًٞؼ، عىاه يیافی به آو ػاىته باىًؼ عىاه يه. هی قرؼ هايى٥اکتىؿکاؿی که ب

 ٕی یک ه٦ته ها هقاؿ رٞبه اف ایى ٩ـً 11الی  15 کًؼ ٥ـوه تىلیؼ هی بخعپارحیات
ـای آو یک ي٦ـ .چیق ياهٞمىلی يینت ـایعـػ و ػیگـی  یبىمت هی ها ؿا ب امهال و  ب

ـای مىهی ػؿمت همايٖىؿ  که ٥کـه ؿا بکًیؼ.ػؿهايی  ػؿػ بی هـ يٛىتب و ٤ّٞ و  ب
کو  فصمت های عل٨ کًًؼ هی فالى صزاهت غَیکه ػه٪اياو آلمايی ػؿ هىمن هي

مىػ  هايى٥اکتىؿػاؿآمیب و به  ىاوبه عىػػؿآوؿػی  ػاؿوهای هى هن با امتٞمال ايگلیل
ـتـیى ػاؿوهای هى .ؼًؿماي هی ػؿآوؿػی ىـبتی امت که با هىاػ تغؼیـآوؿ  یکی اف هْ

ـۀ )ٝمؼتاا هضلىل آبحیات»تضت يام تزاؿی  ىىػ و تهیه هی اک ػؿ الکل(تـی ىی

                                                             
a  ـامت ـايتق ا٥قوػه ىؼه امت( ػاعل Patent Medicines) های آلمايی ٝباؿت ػؿ وی  . )پ.(پ

b  Morrison's Pills & Parr's Life Pills & Dr. Mainwaring's Pills 
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عىػ و  کىػکاوو اف  ايؼ فيايی که ػؿ عايه به کاؿ هي٢ىل .ؿمؼ به ٥ـوه هی a«گادفری
ـا٩بت  ـاو ه ػهًؼ تا ماکت و به باوؿ  ها هی  ایى ىـبت ؿا به عىؿػ بچه کًًؼ هیػیگ

ـاتمىءاف  عبـ بی ایياوکًًؼ.  ىاو ت٪ىیتها  عیلی تا  اف بؼو تىلؼ يىفاػ صیاتآب  تأحی
هـ چه مینتن بؼو  ػهًؼ. ؿا به عىؿػه هی «ا٥قا راو»ی ػاؿوایى  ؼهؼبو٩تی که راو 

ىىػ  ی اف آو تزىیق هیه٪ؼاؿ بیيتـ باىؼواي٦ٞاالت ا٥یىو  ٦ٕل کمتـ هنتٞؼ پؾیـه ٥ٞل
 ػؿ کام ا٥یىو عالٌ ٩ٖـه 11الی  15ػؿ هـ وٝؼه  و٩تی که آب صیات ػیگـ احـ يکًؼ و

 تحقیقوتفحؽپارلماوکمیطیىوػؿ پیيگاه  امهياتیًگچکايًؼ. پقىک ٩ايىيی  هی بچه
ـا٣)به یک ػاؿوماف که  bىهاػت ػاػ ـۀ  پىيؼ 551مال  5ػؿ ٝـُ  عىػه( اٝت ىی

ـای  ـات تـیاک ؿا بـ تىاو به آمايی هی هَـ٣ کـػه امت.آبحیات تىلیؼتـیاک ب  تأحی
ايؼ و هٞمىالا  و يضی٤ و پلمیؼه هـػه  . آياو ؿيگفػ صؼك آیًؼ هی باؿکه ایًٖىؿ  کىػکايی

ـيؼ. هَـ٣ آب صیات ػؿ  ٩بل اف ػو مالگی هی ىهـهای بقؿگ و يىاصی ًٍٞتی  تمامهی
 ؿواد ػاؿػ.

                                                             
a   ـامت ػاعل  (Godfrey’s Cordial) ايگلینیػاؿو به ایى يام  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

 . )پ.(امت آهؼه گیىهه
b «هایغرکتکىدکاووافرادخردضالدرهعادوواغتغالتحقیقوتفحؽدربارۀکمیطیىوگسارظ

کًًذولیهاغماریازکىدکاوباهنکارهیکهدرآوهايىفاکتىرهاییوهاورزیدضتوضًگرغال
گریًجرگقاؿه اول و ػوم ایى هزمىٝه به ٩لن .«يیطتًذفاکتىریتحتغمىلغرایطالیحۀهقرارت

(Grainger) به  «کىدکاواغتغالکمیطیىوگسارظ»تضت ًٝىاو  ػؿ کل کتاب امت. گقاؿه ػوم که
های ؿممی اف يٛى عىػ امت و کىهی اف ىىاهؼ و هؼاؿک  یکی اف بهتـیى گقاؿه عىاهن کـػػ آو امتًا

 گقاؿه ػوم و 5385 هـبىٓ به مال ايؼ. گقاؿه اول اؿفىمًؼ و هىلًاک آِو واصؼؿا ػؿ بـ ػاؿػ که ػؿ 
 . )ايگلل(امت 5383 هـبىٓ به مال
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بًیه  اىغاً ٩ىی ٝباؿت امت اف يضی٤ ىؼو کالبؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ. ٝىاهليتیزۀ همۀ ایى 
ـکیب و ما و عىه ـاو ت  های کاؿوؿػؿ هیاو  ؛ عاٍهىىيؼ کن پیؼا هیلن ػؿ هیاو کاؿگ
ىىيؼ و ػؿ صال صاّـ  به کاؿ گـ٥ته هی آوؿ و ع٦٪او های هضبىك مالىکه ػؿ  ٥اکتىؿی

وؿفیؼه  کاؿىاو رـیاو ػؿکه  چًؼ ْٝلۀ هضؼوػ به رق هامت. هاو ٥٪ٔ بـ مـ آو بضج
اا همۀ آياو ت٪ـیب .ايؼ  وول و ىلتکیؼه فوؿ و  و بی و ال١ـ بًیه بی هایياو ايؼام مایـ ىىػ هی

 اَٝاب بؼ و وّٜ عل٪ی کذو  53عىػبیماؿايگاؿیهاّمه و بالتبٜ اف ا٥نـػگی و اف مىء
ـيؼ. ؿيذ هی ـابـ  ىاو يمی ىؼه بًیۀ تْٞی٤ اف آيزا که aب  بیماؿی ه٪اوهت کًؼتىايؼ ػؿ ب

ـيؼ. آهاؿ ىىيؼ و هی پیـ هی عیلی فوػ به همیى ػلیل يؼ وىى هبتل هی ػم به ػم  هایهی
ـا بؼیى يکته ىهاػت هی چىو بی وهیـ۫ هـگ  ؼ.ػه وچ

 ايگلطتاووهیـ مالیايۀ  يـط هـگ اصىالؿئیل اػاؿۀ حبت bگراهامآقایگسارظبـ اماك 
ایى  cهیـػ. ي٦ـ هی 5ي٦ـ  81ػؿٍؼ امت؛ یًٞی هـ مال اف هـ  1.11کمتـ اف  ولسو 

وهیـ ت٪ـیباا  هـگيـط  5885-5885امت. ػؿ مال  5885-5838 مال هـبىٓ به هیايگیى
 عیلیایى ينبت ػؿ ىهـهای بقؿگ  اها ي٦ـ ؿمیؼ. 81ي٦ـ اف هـ  5کاهو یا٥ت و به 

 35 هًچطترگاردیى) که ػؿ ػمت ػاؿم وهیـ هـگؿممی  هایآهاؿبـ اماك  بىػ.هت٦اوت 
ـتیب فیـ امت:وهیـ  يـط هـگ 58(5388رىالی  با  هًچطترػؿ  چًؼ ىهـ بقؿگ به ت

                                                             
a  ـامت ت٪ـیباا همۀ آياو اف »ىؼه امت: رمله ایًٖىؿ يىىته  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

ـيؼ و بالتبٜ کمابیو ا٥نـػه هنتًؼ و هقاری مـػ و  مىءهاّمه ؿيذ هی  )پ.(« و ياآؿام ػاؿيؼ. گـ٥تهب
b  Graham 
c  Fifth Annual Report of the Reg. Gen. of Births, Deaths, and Marriages. (ايگلل) 
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و  چارلتىوو بؼوو اصتناب  ي٦ـ 35.31ي٦ـ اف هـ  5 ضالفىردو  چارلتىواصتناب 
)صىهه( یک ي٦ـ  aوضتدربیبا اصتناب  لیىرپىل. ػؿ ي٦ـ 35.31ي٦ـ اف هـ  5 ضالفىرد

هزمىٝه  ػؿي٦ـ.  18.85ي٦ـ اف هـ  5 وضتدربیي٦ـ و بؼوو اصتناب  35.85اف هـ 
با اصتناب کل یا بغيی اف يىاصی ؿومتایی و  غایریىرکو  غایراليکو  غایرچه هًا٨ٕ

 ي٦ـ رمٞیت ػاؿيؼ 151هقاؿ و  531هیلیىو و  1 ؿ٥ته هن ؿویىهـهای کىچک که 
ـابـ امت با  يـط هـگ هیايگیى وهیـ ػؿ  يـط هـگ ي٦ـ. 38.35ي٦ـ اف هـ  5وهیـ ب
ـاو به چه وّٜ ياهناٝؼی ػؿ ىهـهای بقؿگ  يياو هی غایراليکbکاتپرش ػهؼ کاؿگ

آو مکىيت ػاؿيؼ و وّٜ  او ػؿچی ای امت که هٞؼو ایى ياصیهايؼ:  رای ػاػه ىؼه
ؼو به هیچ وره ى٢ل کاؿ هٞ تـ يىاصی کياوؿفی امت؛ اؿا پاییىکآى اه بهؼاىتی

 83.18ي٦ـ اف  5 ییؿومتا اوچی هٞؼو ػؿ هیاووهیـ  يـط هـگ ایى صالبا  مالمی يینت
 بـ هبًای ها گقاؿههمۀ ایى ) امت ايگلطتاوػؿٍؼ بهتـ اف هیايگیى کل  1.1ي٦ـ یا ت٪ـیباا 
بیيتـ  اضکاتلًذ بقؿگ وهیـ ػؿ ىهـهای (. يـط هـگامت 5383وهیـ  رؼاول هـگ

 ػؿي٦ـ و  18ي٦ـ اف هـ  5به ٕىؿ هیايگیى  5838-5333به مال  ادیًبىرگىهـ ػؿامت. 
ي٦ـ. بـ اماك گقاؿه ػکتـ  11ي٦ـ اف هـ  5به ٕىؿ هیايگیى  5835به مال  تاوواولذ هضلۀ
 5ها  ي٦ـ و ػؿ بـعی مال 35ي٦ـ اف هـ  5به بٞؼ  5335اف  گالضکى وهیـ يـط هـگ cکىاو

ٝمـ  کاهو ٕىلػهؼ  گىاهی هیهمه چیق  51ي٦ـ بىػه امت. 18ي٦ـ الی  11ي٦ـ اف هـ 
 بهبىػ يـط هیايگیى ٝمىهی به ػلیل کاهو و ؿط ػاػهٕب٪ۀ کاؿگـ  صناباماماا به 

                                                             
a  West Derby 
b  Prescott 
c  Dr. Cowan, Vital Statistics of Glasgow. (ايگلل) 
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ـاػمت هـگ هـبىٓ  امتيهاػها یکی اف رؼیؼتـیى امت. بىػه وهیـ ٕب٪ات هتىمٔ و ٥
صىهۀ  ػاىتهأهىؿیت ؿمماا امت که  aپی.اچ.هىاليذػکتـ به يام  هًچنتـی یبه پقىک
 ت٪نین ؿػه 3ها ؿا به  ها و عايه ؼ. او عیاباوبافؿمی کً هذالکتا چارلتىواف ؿا  هًچطتر

ـاکًؼگی هـگ کـػ  :يمىػفیـ هٞلىم وهیـ ؿا به ىـس  و پ

 هـ ي٦ـ اف 5 :وهیـ هـگيـط  یها عايهػؿ  یها عیاباوػؿ 

 یک ػؿرۀ
 ي٦ـ 15 یک ػؿرۀ

 ي٦ـ 81 ػو ػؿرۀ
 ي٦ـ 31 مه ػؿرۀ

 ػؿرۀ ػو
 ي٦ـ 11 یک ػؿرۀ

 ي٦ـ 33 ػو ػؿرۀ
 ي٦ـ 31 مه ػؿرۀ

 ػؿرۀ مه
 إلٝات ٥٪ؼاو یک ػؿرۀ

 ي٦ـ 31 ػو ػؿرۀ
 ي٦ـ 11 مه ػؿرۀ

 53 ػؿرۀ ػو هایخیاباو ػؿ وهیـ هـگ پیؼامتػهؼ  به ػمت هی هىاليذ ی کهرؼاولاف 
ػؿرۀ یک  هایخیاباوػؿٍؼ بیيتـ اف  13 ػؿرۀ مه هایخیاباو ػؿو  بیيتـ ػؿٍؼ
 33ػؿرۀ مه  هایخايهو ػؿ  بیيتـ ػؿٍؼ 35ػؿرۀ ػو  هایخايهوهیـ ػؿ  هـگ امت.

که  های بؼی ػمته اف عیاباو ػؿ آو وهیـ هـگ .ػؿرۀ یک امت هایخايهػؿٍؼ بیيتـ اف 

                                                             
a  Dr. P. H. Holland 
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که  ػهؼ کاؿه ؿا با اٙهاؿيٚـی پایاو هی هىاليؼ. ػؿٍؼ کاهو یا٥ت 11اٍلس ىؼيؼ 
ـای یک بىؿژوای ايگلینی بیو  a:صؼ ٍاػ٩ايه امتاف ب

ها و ػؿ کل  تـ اف مایـ عیاباو ـابـ بقؿگب 8ها  وهیـ ػؿ بـعی عیاباو یًین يـط هـگب و٩تی هی»
ـابـ بقؿگ 1های یک ؿػه  عیاباو بیًین يـط  هامت و ٝلوه بـ ایى و٩تی هی تـ اف ػیگـ ؿػه ب

وّٜ  که هایی باالمت و ػؿ عیاباو بلامتخًاهایی که وّٜ بؼی ػاؿيؼ  وهیـ ػؿ همۀ عیاباو هـگ
ـابـ ایى يتیزه نتىاي پاییى امت، ػیگـ يمی بلامتخًايؼ عىبی ػاؿ  هـ که کًنگیـی ه٪اوهت  ػؿ ب

يفرازهمطایگاودیىاربهو  وها ًىٝاوهممال ايبىهی اف  ي٪َاو  ػلیل٥٪ٔ به  دیىارهاوؾذها
ـايه تمهیؼات اصتیإی و پیي تـیى ابتؼایی  «ىىيؼ. هی تل٤گی

٥ى٧ وا٩ٞیت که  صاوی إلٝاتی امت «گسارظدربارۀوضعبهذاغتیطبقۀکارگر»
ـای هخال ًؼ.ک ؿا تَؼی٨ هی ٕب٪ات  ػؿ هیايگیى ٕىل ٝمـ لیىرپىلػؿ  5385مال  ب

ـاػمت  وکاؿ و  کنب اهل ػؿمال و  31 (ای و ١یـه یًٞی هـػاو ىـی٤ و صـ٥ه)٥
ـتبه ؿاو بلًؼو پیيه ـتی های ٝملهو  ها کاؿوؿ ػؿمال و  11ه مال بىػ.  51 ٥٪ٔ ار

ٕب٪ۀ  وهیـ آيچه يـط هـگ ايؼ. های پاؿلماو صاوی ايبىهی اف وا٩ٞیات هيابه گقاؿه
کالبؼ صناك و  امت. ىاو کىػکاوهـگ ٥اصو هیقاو ػاؿػ  هیباال يگه  ؿا کاؿگـ

ـات ياهٖلىب ایى فيؼگی ػيائت ـابـ تأحی باؿ ؿا يؼاؿػ.  لٖی٤ کىػک تىاو امت٪اهت ػؿ ب
ها هـػه امت کىػکاو ا١لب  ايؼ یا یکی اف آو ىا١ل 1ػؿ صالی که پؼؿ و هاػؿ هـ 

متايؼ. تٞزبی  هیت٪اً عىػ ؿا فػيی  هن  ػؿ چين ٦١لت و ايؼ ه٦٢ىل هايؼوهضکىم به 

                                                             
a   گقاؿه يغنت مال  ،کمینیىو تض٪ی٨ و ت٦ضٌ ػؿباؿۀ ىهـهای بقؿگ و يىاصی پـرمٞیتگقاؿه

 . بغو ّمیمه. )ايگلل(5388
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ػؿٍؼ کىػکاو ٕب٪ۀ کاؿگـ  13ىؼه بیو اف  ك آعـیى گقاؿه ي٪ليؼاؿػ که بـ اما
ػؿٍؼ کىػکاو  15ىىيؼ؛ آو هن ػؿ صالی که ٥٪ٔ  مالگی تل٤ هی ٩1بل اف  هًچطتر

ـاػمت  ـا٣  31و ٥٪ٔ  هًچطترٕب٪ات ٥ ػؿٍؼ کىػکاو تمام ٕب٪ات ؿومتاهای إ
ـيؼ. مالگی هی ٩1بل اف   ام که تاکًىو چًؼ باؿ به آو اؿراٛ ػاػه «آرتیساو»ه٪الۀ  aهی

ه٪اینه کـػه و إلٝات  و ؿومتا ػؿ ىهـ ؿا یکناو های بیماؿی ػؿ احـ وهیـ يـط هـگ
های  کًؼ بیماؿی حابت هی ایى ه٪اله ػاػه امت.به ػمت  ػؿ ایى هىؿػ تـی ػ٩ی٨

ـابـ هـگ 3 لیىرپىلو  هًچطترواگیـػاؿ ػؿ  همچًیى ػؿ ؛ ايؼ باؿتـ اف يىاصی ؿومتایی ب
ـابـ و هيکلت گىاؿىی  1های مینتن َٝبی  ىهـها آمیب ـابـ ؿومتاها 3ب  b.متب

ـابـ با  ينبت هـگ بـ احـ بیماؿی امت. هىاؿػ  5به  1.1های ت٦ًنی ػؿ ىهـ به ؿومتا ب
ـابـ  8ػؿ هیاو کىػکاو ىهـی  53مـ٥ه هغملک و میاه و 53و مـعک 51باؿ آبله هـگ ب

ـابـ و هىاؿػ  3باؿ ٦ٝىيت ه٢قی  تـ اف کىػکاو ؿومتایی امت. هىاؿػ هـگ هتؼاول ب
ـاب 55باؿ تيًذ  هـگ ـيؼ. هتؼوالػؿ ىهـها ـ ب یـ ؿا به ي٪ل ػؿ همیى فهیًه ت اف   رؼول ف

٤ های مًی هغتل ایى رؼول تٞؼاػ هتى٥یاو گـوه کًن. ؿممی پیىمت هی و هًابٜ هىح٨
 cػهؼ: يياو هی هـگهقاؿ  55هـ  ػؿ ؿا

                                                             
a  Factories' Inquiry Commission's Reports, 3rd vol. 

ـتىواف ػکتـ ( Hawkins)هاوکیًسػکتـ ػؿ گقاؿه  اٍلی  هـرٜ»به ًٝىاو  (Roberton) ؿوب
 امت. )ايگلل( ىؼهاعؾ مًؼ « هًچطترآهاؿهای 

b  ـامت ـابـ 1»آهؼه امت  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(«. ب
c   ویذػکتـ (Dr. Wade ) ـامت  5331)لًؼو  «تاریخچۀطبقۀهتىضطوطبقۀکارگر»ػؿ کتاب وی

 )ايگلل(( ي٪ل کـػه امت. 5331« )هافاکتىریپارلمايییىوکمیطگسارظ»مىم( ایى اؿ٩ام ؿا اف 
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 5زیر  
 سال

5-91 

02-91 

02-51 

02-01 

02-01 

02-01 

الی  12-11
با

922 

 3 551 833 5813 5538 5188 5131 385 1311 5اتلًؼؿ
 3 33 135 5558 813 5853 5111 5555 3518  1امکل

 11 513 133 311 885 5155 5551 855 8853 3یلالکا
 5 35 811 313 133 5538 5115 835 8333 8یلالکا
 3 33 183 131 113 5558 5338 5531 8883 1متىوپـ

 1 18 111 151 183 5583 5113 813 1131  1لیؼف
 ياصیۀ فؿاٝی باتل٩ییک : 1                                                                          ياصیۀ فؿاٝی مالنیک : 5
 ها هیلىؼو  : بٞؼ اف باب8                        ها هیلىؼو  ٩بل اف باب 5333تا  5338 اف یىهـياصیۀ  :3
 ىهـ ًٍٞتییک : 1                                                                                              ىهـ ًٍٞتییک : 1

 هضـوهیتو  ىؼو گـ٥ته ياػیؼهآهؼ ّـوؿی  که پی گىياگىيیهای  يٚـ اف بیماؿی ٍـ٣
ـيؼ یک ملنله  عـػمال کمک  کىػکاووهیـ  ػیگـ به ا٥قایو هـگ ٝىاهلٕب٪ات ٥٪ی

ها فو بایؼ هخل ىىهـه بیـوو اف عايه کاؿ کًؼ و ػؿ  کًًؼ. ػؿ بنیاؿی اف عايىاػه هی
ای  به ١ـیبهیا  کًًؼ هیػؿ عايه صبل  آياو ؿا یًٞی هايًؼ؛ ها هٖل٪اا ه٦٢ىل هی بچه يتیزه

به به وامٖۀ همه يٛى ات٦ا٧ و تَاػ٣  کىػکٍؼها  کهتٞزبی يؼاؿػ  پل .مپاؿيؼ هی
فیـ گـ٥ته ایى همه بچه  ايگلطتاو. هیچ را به ايؼافۀ ىهـهای بقؿگ ؿمًؼ هلکت هی

ـيؼ. يمی مىعتگیم٪ىٓ و ع٦گی و  ػؿ احـىىيؼ و  يمی هغَىٍاا هـگ بـ احـ آتو  هی
 هًچطترهای مـػ  . ایى ٩بیل هىاؿػ ٕی هاهامت ىایٜپق ىؼو به تًاوب  گـ٥تى و آب

ـاؿ هی لًذوػهًؼ و ػؿ  ای یک باؿ ؿط هی ت٪ـیباا ه٦ته  ىاو گقاؿهاها  ىىيؼ هن عیلی تک
ویکلی»ييـیۀ  5388ػماهبـ  51اف ىماؿۀ  ای ينغه هى آیؼ. ها عیلی کن هی ػؿ ؿوفياهه
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 6ػؿ ٝـُ یک ه٦ته  ٥٪ٔ ػماهبـ یًٞی 3ػماهبـ تا  5ػاؿم که بـ اماك آو اف  «دیطپچ
ـيؼ  ايگیقی هی هىل هـگکه به چًیى  بؼا٩بالیکىػکاو  .ه امتؿط ػاػ چًیًیهىؿػ ایً هی

 ٍاصباْٝای ٕب٪ات  به گـػو هاو هنتًؼ. عىو آياو يٚمی ارتماٝی يیاو بی٩ـبا
ـيؼ و به آو ٝل٩ه ي٦ٜ هی ارتماٝی يٚمی اف ص٦٘ و تؼاوم بی امت که هالکیت  .هًؼيؼ ب

ـای  ىهبتیه آلىػ و فرـآوؿ ىکًزهایى هـگ  ىایؼکه  هايؼ ػوػل هیايناو  گاهی ب
ـا متها بچه ی اف  ٝاؿیمـىاؿ اف ػؿػ و  ٝؾاب کهو پـ ؿيذ ٕىاليی صیاتیىـ آياو ؿا اف  ف

بىؿژوافی هـ ٍبش  ایًزا کيیؼه امت.به  ايگلطتاو کاؿ کًؼ. هیعلً  امت عىىی
امتًاػ  . پل اگـ بٞؼ افگقػ اه يمی ولی صتی کک عىايؼ هیها  ها ؿا ػؿ ؿوفياهه همۀ ایى

کل  (ها پـ امت گىه بىؿژوافی اف آوالبؼ )که های ؿممی و ١یـؿممی  ىهاػت بؼیى
ـاُ  ىاو هیچ کؼامهتهن يماین  «ارتماٝی کيتاؿ»ؿا به  ٕب٪ۀ هتىمٔ  ؼ.ييؼاؿص٨ اٝت

ـای ایى وّٜ هغى٣ چاؿه یت هًا٥ٜ ای  ٩ٖٞی بیايؼیيؼ یا بایؼ هؼیـ ٕب٪ۀ صاکن یا بایؼ ب
به ؿاه صل  هیچ تمایلی بىؿژوافی. کو واگؾاؿ کًؼ و فصمت گـهمگايی ؿا به ٕب٪ۀ کاؿ

 ؼيىى هی باٝج وهای ػاوؿی و پیو اتتَٞب با٩ی بمايؼ هاػاهی که بىؿژوا ػوم يؼاؿػ و
ـيیایؼاه  کاؿی اف ػمت ـای ػؿ پیو گـ٥تى٥ا٩ؼ و  ب ؿاه صل يغنت  ٩ؼؿت الفهه ب

اف  و آیؼ به عىػه هی بىؿژوافی تافه ىىيؼ هیتل٤  ٩ـبايی ٍؼها هقاؿ آيکه پل اف .باىؼ
ایى به هىرب  ؿمايؼ. ؿا به تَىیب هی 58«یىهـ وماف کلو الیضۀ ماعت» یػلىاپن مـ

ـاکن ٥ى٧ ههاباتـیى بی الیضه ایى  اها ؼيىى هیی هضؼوػ وػتا صؼ هنکىيیهًا٨ٕ ػؿ  ها ت
ـگق ٩بیل ـاؿت ا٩ؼاهات ه  بهؼاىت ؿا اػاؿۀ هٖالبات ک٤صتی  و عيکايًؼ يمی ؿیيۀ ى

 و بؼیى ومیلهاىاؿه کًؼ ها  ٥غـ٥ـوىايه به آو تىايؼ يمیبىؿژوافی پل  کًًؼ. بـآوؿػه يمی
ـا بؼايؼ. اه اتعىػ ؿا اف اتهاه ـای  هب با٩ی يمايؼه بىؿژوافی ايگلیل گقیًۀ ػیگـی ب
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کيتاؿ »اتهام صاىاييؼيی  ؿ١ن ٝلیاه ؿا  صاکمیت با تىمل به فوؿ یا بایؼ امت:
 اهـوف تابهکًاؿ بکيؼ.  کو و فصمت گـهه ػهؼ یا بایؼ به ي٦ٜ ٕب٪ۀ کاؿاػا «ارتماٝی

 امت. گام بـػاىتههنیـ يغنت  بىؿژوافی ٥٪ٔ ػؿ

ـاو وؿوف صالبگؾاؿیؼ اف  ػیؼین که . بـمینىاو  ؽهًی وّٜبه  گؾؿین وب رنمايی کاؿگ
ـاو  بىؿژوافی ٥٪ٔ ومایل ّـوؿی هٞاه  کًؼ؛ پل تٞزبی يؼاؿػ  هی ت٦ىیِؿا به کاؿگ

 ه٪ؼاؿایى  . ولیتمام ىىػ عىػهکه به ي٦ٜ  ىىػ هی بؼاؿػ ؿواصؼی ٥٪ٔ تا  ؿا که آهىفه
رمٞیت  با هیچ تًامبی ايگلطتاوآهىفىی  هضؼوػ . اهکاياتامت هیچآهىفه ص٪ی٪تاا 

ػؿ  ٥٪ٔايؼ  ىؼه گؾاىتهکه ػؿ اعتیاؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ  ای هؼاؿك ؿوفايه هٞؼوػ .کيىؿ يؼاؿيؼ
ـاؿ ػاؿيؼ و ا٩لیت ػمتـك ـاو  ها . هٞلنا٥تْاس امت ىاو وّٜی کىچک ٩ کاؿگ

ـای یک ل٪مه ياو به تؼؿیل  ايؼ يابابیو اىغاً  و افکاؿا٥تاػه فهىاؿػؿؿ٥ته که ٥٪ٔ ب
فم و يه اف ايْبآ اعل٩ی ال ه٪ؼهاتی ٝلىم تـیى ّـوؿی الا يه افايؼ و هٞمى ؿوی آوؿػه

ـای صـ٥ۀ هٞلمی بـعىؿػاؿيؼ. آياو ؿ٩ابت  هنايؼ. ایًزا  اف يٚاؿت ٝمىهی هٞا٣ ىؼه ب
ـيؼ آفاػ صاکن امت و ٕب٨ هٞمىل حـوتمًؼو اف آو مىػ هی ـا که ؿ٩ابت به هیچ  ؛ب ولی ٥٪

ـایياو  ـای يینت و اف ػايو الفم  آزادوره ب بایؼ بـعىؿػاؿ يینتًؼ  گقیًۀ اٍلش ايتغابب
ؿا تضمل کًًؼ. عبـی اف آهىفه ارباؿی صْىؿی يینت و  ؿ٩ابتآوؿ  تبٞات فیاو

ـگقاؿی همايٖىؿ که عىاهین ػیؼ . ها کاهلا ٍىؿی امت هیلها ػؿ  کلك ٩بیل ایى ب
ی به ٍىؿ های آهىفه به رای ؿا هکل٤ کـػ که هیأتوزیراو 5383مال  پاؿلماوو٩تی 

 با تمام تىاو به هَا٣ ا٩ؼام هايى٥اکتىؿکاؿبىؿژوافی  بقيؼ ػمت به ٝمليضى هؤحـی 
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پـػه صاهی آهىفه ارباؿی صْىؿی  بی ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿ١ن ایًکه ٝلی ؿ٥ت. ٩ايىيی هزلل
 ؼ.گیـ کً فهیى ؿا ٩ايىو بىؿژوافی تىاينت بىػ

تىايًؼ  هي٢ىل به کاؿيؼ و يمی aها عايهکاؿیا  ها هیلٕىل ه٦ته ػؿ  کلايبىهی اف کىػکاو 
ـاؿ بىػ کىػکاي ػؿ هؼؿمه صاّـ ىىيؼ. هؼاؿك ىی٦ت ىب  ػؿ کًًؼ ی که ؿوفها کاؿ هی٩

هیچ  بی یاايؼ  به صال عىػ ؿها گيتههؼاؿك یا  ػؿ صال صاّـ ایى صْىؿ یابًؼ. اها
ـگقاؿ هی ٥ایؼه ـای کىػکاو  ايهؿوفماٝت کاؿ  51بٞؼ اف  ايَا٥اا  ىىيؼ. ای ب ؿه٪ی ب

ىب  55الی  3اف ماٝت  هايؼ و تى٩ٜ بیزایی امت که اف آياو بغىاهین ـػمال با٩ی يمیع
 «کىدکاواغتغالکمیطیىوگسارظ»به هؼؿمه بـويؼ. بًا به گىاهی ٍؼها ىاهؼ ػؿ 

بـػ.  ىاو هی آفهایًؼ هٞمىالا مـ کلك عىاب ىی٦ت ىب ؿا هی هؼاؿك هایی که بچه
ػاؿيؼ و  های عىبی هٞلن اا ها هن يؼؿت ايؼ، اها آو بـپا ىؼه هذارشیکػًبهػؿمت امت که 

ايؼ. و٦٩ۀ  یاػ گـ٥ته ايهعىؿيؼ که اف ٩بل چیقهایی ػؿ هؼاؿك ؿوف ٥٪ٔ به ػؿػ کنايی هی
بتىايؼ ػؿ رلنۀ  ياآفهىػهتـ اف آو امت که کىػک  ىًبۀ بٞؼی ٕىاليی تا یک یکيًبههیاو 
 «اغتغالکىدکاوکمیطیىوگسارظ»رلنۀ ه٦تۀ پیو ؿا به یاػ بیاوؿػ.  های ػؿكػوم 

هؤکؼاا ایى يٚـ ؿا بیاو  کمیطیىو ػهؼ. هؼؿک ػؿ ایى هىؿػ به ػمت هیٍؼها ػلیل و 
يیافهای  صؼا٩لپامغگىی  صتی یکيًبهکًؼ که هؼاؿك ؿوفهای تٖٞیل و هؼاؿك  هی

 ايگلطتاوٕب٪ۀ کاؿگـ  و بینىاػی ىىاهؼی ػال بـ رهالت گسارظایى  ػؿ هلت يینتًؼ.
. ١یـ اف ایى هن ايتٚاؿ پیؼا کـػ ایتالیایا  اضپايیاؿا ػؿ  هتىاو يٚیـ که يمی ؼه امتى اؿائه
 ه اهیؼبغو باىؼبیو اف آيکآهىفه ٕب٪ۀ کاؿگـ  اف يٚـ بىؿژوافی .ؿوػ يمی

                                                             
a  Workrooms 
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ـاو اف کل بىػرۀ گقا٣ ايگیق امت وصيت ـۀ  هیلیىو لیـه 11. هیأت وفی ای ٥٪ٔ یک ٥٪
ـایاعتَاً ػاػه ىهی آهىفه ٝم بهای  هقاؿ لیـه 85ياچیق  های  ٥ـ٩ه که آو هن ب
اف ىـىاو يینت. با ایى  تـػؿ بهتـیى صالت عیـىاو بیي که هتَٞبی امت هؾهبی
کلیطای همايٖىؿ که. ايؼ کن و ياکا٥ی چ٪ؼؿاهکايات آهىفىی  ىىػ هٞلىم هی صناب
 bهـ کؼام هؼاؿك ٥ـ٩ىیهای هغتل٤  ٥ـ٩ه گـػايؼ عىػه ؿا هی aهؼاؿك هلی دولتی۫

ـاػؿفاػگاوبتىايًؼ   تا عىیو ؿا ػاؿيؼ ص٦٘  های عىیو ػؿ صل٪ۀ پاهًبـی ىاو ایمايی ب
ایى هؼاؿك ٥٪ٔ  بالتبٜ. ب٪اپًؼ ها اف چًگ مایـ ٥ـ٩هؿا ٥٪یـها  ؿوس فوػباوؿ بچهو  کًًؼ

هىّٛى ( به ًٝىاو ات ىـٝیػؿػيغىؿتـیى وره هؾهب یًٞی رؼلی ػ٩ی٪اا به)و هؾهب  به
٥هن و  های ١یـ٩ابل ايبىهی اف رقم با ؽهى کىػکاو ؿا و ػهًؼ هی بها ىاو اٍلی تٞلیمات

 ايگیقيؼ و ؿا بـهی ها و تَٞبات ٥ـ٩ىی ي٦ـتکًًؼ و ػؿ هـ ٥ـٍتی  پـ هیتيـی٦ات ٥٪هی 
ـات اف پاؿلماو  . ٕب٪ۀ کاؿگـگؾاؿيؼ واهی ؿا هـ يٛى تـبیت ٥کـی و اعل٩ی هٞ٪ىل به ک

ـاپا مکىالؿ ىىػ و  آهىفه ٝمىهی مینتنعىامته امت که  ٥٪ٔ های ٥ـ٩ىی  کيیوم
ايؼ چًیى اهتیافی  ها ؿ١بت يکـػه یک اف کابیًه؛ اها تاکًىو هیچ به اهىؿ هؾهبی بپـػافيؼ

ـاو يىکـ هٖیٜ بىؿژوافی امت و بىؿژوافی بؼهًؼ  ىماؿ ٥ـ٩ه پغو بیػؿ . هیأت وفی
ـاو ؿا  ىىػ ص٨ آهىفه هی٥٪ٔ به ىـٕی صاّـ  ٥ـ٩ههـ  15.ىؼه ؿممیت به کاؿگ

ـيؼ.ؿا به هخا اه که آياو رقهیات عاً بيًامؼ ـات آهىفه بپؾی اف آيزا  بۀ پاػفهـ عٖ
ـاو تا ایى لضٚه  ػؿگیـ هًافٝه بـ ايگلنتاو بـ مـ ت٦ى٧ ىاوها بیى عىػ که ٥ـ٩ه ايؼ کاؿگ

                                                             
a  ـامت ( National Schoolsبه ايگلینی )« هؼاؿك هلی»ٝباؿت  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

 آهؼه امت. )پ.(
b  ـامت ـ٩ىی»کلمۀ  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی  يیاهؼه امت. )پ.(« ٥
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ـاوبه اکخـیت که فيًؼ  ال٣ هی هايى٥اکتىؿػاؿاوايؼ.  هايؼه يَیب بی آهىفه اف  ىاو هقػبگی
حابت کـػه کی٦یت ایى  «اغتغالکىدکاوکمیطیىو»اها همايٖىؿ که  ايؼ ػاػه يؼوعىا مىاػ

عىؿػ. بـ اماك ایى  ٥٪ٔ به ػؿػ تٞلیمات ابتؼایی هی ها ػؿ مٖضی امت که آهىفه
کا٥ی امت یک ي٦ـ صـو٣ امن عىػه ؿا بيًامؼ تا ورؼاو هايى٥اکتىؿػاؿاو گقاؿه 

 ايگلینی۫  الغٔ ؿمن صؼوصَـ ػلیل آى٦تگی بی به که بیايؼیيیؼبه ایى  اگـ. آؿام گیـػ
بؼاو تىاو  ٕىاليی هی آهىفه٥٪ٔ پل اف یک ػوؿه  که امتهًـ  تىايایی عىايؼو يىٝی

ـاو  مىاػی بی پی به ؼیتىاي ماػگی هی به يائل آهؼ که بتىايًؼ  کيايی فصمت. ببـیؼکاؿگ
ـاتـ اف تىاو  نیايگلی اٍىل آییى يگاؿه هٖاب٨ يىینی مـهىماؿيؼ و  ايگيت بًىینًؼ ٥

کلینای ػولتی و  های کلك و یکيًبههؼاؿك  امت.« ػیؼه آهىفه» های عل٨ اکخـ
يىىتى تؼؿیل  های ػیگـ اٍلا  بـ ػاؿم هؼاؿك ٥ـ٩هو تا رایی که ع 15کـهاکىئیهؼاؿك 

ـا کًًؼ يمی ػؿ مایـ  .«ػيیاپـمتايه امت صؼ بیو اف یکيًبهکاؿ کـػو ػؿ ؿوفهای » فی
 ػؿ که هایی ٩ْاوت کـػ يمىيهىؼه بـ اماك  تىاو ػؿباؿۀ کی٦یت تٞلیمات اؿائه هىاؿػ هی

کىدکاوکمیطیىو گسارظ» ـيؼ )هتأم٦ايه ایى گقاؿه آهؼه امت «اغتغال ـگی  ۀػؿب
ـاو  11:(يینت ها هیل اٍلی کاؿگ

ـاؿ گـ٥تًؼ به ٕىؿ کلی  بیرهًگامگىیؼ کىػکايی که ػؿ  هی گریًجرکمینیىيـ  ٥ا٩ؼ هىؿػ آفهىو ٩
تٞلیمات  ٥٪ٔهؼاؿك  همۀ. هـچًؼ هآهىفه کاؿآهؼ ياهیؼ بتىاو که بىػيؼآو چیقی  هـ

  aهىروکمینیىيـ   ــ  .امترهالت ٝمی٪ی صاکن  هن فهیًهایى صتی ػؿ  ػهًؼ هیهؾهبی اؿائه 
ؼاؿك ىی٦ت هػؿ  که ماله 55: ػعتـی گىیؼ هی آفهىػ رهاهپتىوولىػؿ  هایی که ػؿ هىؿػ يمىيه

                                                             
a  Horne 
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ـکت هی یکيًبهؿوف و هؼاؿك  يیاهىعته بىػ؛ يه ػؿباؿۀ  رهاو آعـتهیچ چیق ػؿباؿۀ » کـػ ى
چًؼ  1با  1رمٜ  ػاينت صاٍل هیه ي»ماله  53پنـی « بهيت و يه ػؿباؿۀ صیات اعـوی.

« گؾاىتًؼ. ها ؿا ػؿ ػمتو هی امت ولى اگـ مکه  aپًی چًؼ ٥اؿتیًگ 1ػاينت  ىىػ و يه هی هی
ـگق امن  ىاو  اف عايه ىاو يغىؿػه بىػ، هـچًؼ پای پیاػه به گىه bهالویلىیا  لًذوچًؼ پنـ ه

ـاوايی با  کهىهـ ایى تا  صال  . چًؼ ي٦ـ تابهٝت ٥اٍله بىػما ٥5٪ٔ  ػاىت ولىرهاهپتىوؿوابٔ ٥
یاضاالریا اىغاً ػیگـ يٚیـ  هلکهامن  ؿا  بًاپارت ياپلئىوو  cولیًگتىوضاالرضپه و يلطىو در

پلامن  هًىفتـ ایًکه بـعی کناو  رالب 13ييًیؼه بىػيؼ. به  ضلیماوو  هىضیو  ضًت
و هغَىٍاا  دیکتىرپیىفيؼگی و اٝمال و ىغَیت  باعىبی بىػ ولی به  ىاو يغىؿػه گىه

چًؼ  1ػؿ  ّـب 1» که ػهؼ تىاينت رىاب يه هیماله  51رىايی  d.ػاىتًؼ آىًایی جکغپارد
 55»ماله اٝت٪اػ ػاىت  53رىايی «. ٥اؿتیًگ چ٪ؼؿ پىل امت 8» ػاينت يه هی و «ىىػ هی

ماله بىػ چًؼ مؤال عیلی ماػه ؿا  53مىهی که یک رىاو  «.یپً مکۀ يین 55 ىىػ ٥اؿتیًگ هی
 آفگاؿ مال 1یا  8ها که  ایى بچه  e«.ؿميا یئتو٩ْى ىه»پامظ ػاػ:  رىیؼهبا ایى رملۀ 

ی . کىػکآوؿػيؼ هىّىٝات ػؿيمی مـ اف ایىهخل ؿوف اول  بىػ ىؼهىاو با اٍىل هؾهبی پـ  ؽهى
ـتب ػؿ هؼاؿك  1» که ـکت  یکيًبهمال به ٕىؿ ه . ىًاعت يمی ؿا عیطیهطیح کـػه بىػى

 هىضییا  18ضاهطىوصىاؿی یا  51هیچ چیق ؿارٜ به  ولیاه عىؿػه بىػ  به گىه البته ایى امن

                                                             
a  ـامت ـايتق يىىته ىؼه: « Farthing»های آلمايی واژۀ  ػؿ وی  )پ(«. پًی ¼»به ايگلینی آهؼه و ػؿ پ

b  Willenhall 
c  Nelson & Wellington 

d  ـامت ـايتق  (Dick Turpin) بٞؼ اف يام ػیک تىؿپیى 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی ػؿ ػاعل پ
ـاؿی  ماؿ٧»( آهؼه امت Jack Sheppardاف يام رک ىپاؿػ )و بٞؼ « ؿاهقو»آهؼه امت   )پ.(«. ٥

e  Children's Employment Commission's Report. App. Part II. Q. 81, Nos. 686, 
682, 666, 633, etc. Horne. (ايگلل) 
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ـتباا ػؿ هؼاؿك  1»یکی ػیگـ که  a«.و ١یـه ييًیؼه بىػ هاروویا  یا٥ت  صْىؿ هی یکيًبهمال ه
یغتا ؿوی ٍلیب هـػ و عىوىًاعت که  ایًٖىؿ هیؿا  عیطیهطیح فيؼه  هاوياجیتا  ه ؿ

مال ػؿ  3» که مىهی b«.ييًیؼه بىػ ضًتپلو  ضًتپیتربمايؼ. او هن هیچ چیق ؿارٜ به 
ـکت  یکيًبههؼاؿك  هایه ؿا  های بی کتابهزایی  های ماػۀ تک واژه تىاينت ٥٪ٔ هی کـػ هیى

هامت و  یکی اف آو ضًتپیتر ػاينت بىػ ولی يمی ىًیؼهچیقهایی ػؿ هىؿػ صىاؿیىو بغىايؼ. او 
ػايی  هی»مؤال  پامظ بهػؿ  هىرو .c«بىػه امت 11جاوواضلیهماو  ضًتجاو کـػ هی٥کـ 
 و« یکی اف صىاؿیىو» و« آدمصْـت بله »فیـ ؿا ػؿیا٥ت کـػ:  های رىاب« که بىػ؟ هطیح

 .«يهلًذ عیلی ٩ؼیمی اف اوو پاػىاهای عیطیهطیح»ماله:  51اف یک رىاو  و «پطرياجی»
با ٍؼای  ػاػ تا آو ؿا هتًی ػؿباؿۀ صىاؿیىوغفیلذ يًبۀهؼؿمۀ یککىػکاو به  dضیمىو کمینیىيـ

ايؼ یا صىاؿیىو چگىيه  تىاينتًؼ بگىیًؼ چًؼ لضٚۀ پیو چه عىايؼه ها يمی آو اهابلًؼ بغىايًؼ؛ 
ىاو ػؿ هىؿػ صىاؿیىو  تک ايؼ. او بؼوو ایًکه صتی یک پامظ ػؿمت بگیـػ اف تک کنايی بىػه

ـکاه با پىفعًؼ ای ر٢له و آب هپـمیؼ تا ایًکه پنـبچ ی اويا همىو  ... ارافه آ٩ا»بايگ بـآوؿػ:  ف
 ٕىؿيؼ. همیىغایراليکگـی و  م٦ال های صىفههای  گقاؿه  e«ػیگه!ا بىػو رؾاهی

ـای آهىفه و تـ٩ی ٕب٪ۀ کاؿگـ ايزام  دولتو  بىرژوازیکاؿی امت که  کلایى  ب
کـػه بـعىؿػاؿ يىٝی تـبیت ٝملی  آياو ؿا اف او. عىىبغتايه وّٜ فيؼگی کاؿگـايؼ ػاػه

ـات بلکه گیـػؿا ب ىؼه فوؿچپاو ػؿوكرای  تىايؼ هی که يه تًها امت های  آهىفه اف هْ
                                                             
a  Ibid., evidence, pp. 8, 38; 533. (ايگلل) 
b  Ibid., pp. 8, 31; 581. (ايگلل) 
c  Ibid., pp. 38; 513. (ايگلل) 
d  Symons 
e  Symons' Rep. App. Part I, pp. E, 11, et seq. (ايگلل) 
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 کاؿگـ ؿا ػؿ ٤ٍ ه٪ؼم رًبو هلت ٕب٪ۀ تىايؼ هی و صتی کاهؼ هیهؾهبی ه٢يىه 
ـاؿ  ايگلطتاو ـاؿ فاػۀ ايؼیيه و ٝملآو  تـ اف ابتکاؿ و بنیاؿ ههن .ػهؼ٩ ػؿمت . يؼاّٖ

 ه٩اػؿ بتىايًؼ بغىايًؼ و صتی کمتـ اف آو  ايگلینی به يؼؿت هی کياو امت که فصمت
به عىبی  همچًیى .ىًامًؼ هًا٥ٜ عىػ و هًا٥ٜ کل هلت ؿا هیبه عىبی  ايؼ ولی يىىتى

ؿوػ. هـچًؼ کاؿگـ مىاػ  و اف ایى ٕب٪ه چه ايتٚاؿی هی ي٦ٜ بىؿژواها ػؿ چینت ػايًؼ هی
ـايی  مغى بگىیؼتىايؼ  عىايؼو يؼاؿػ ولی هی ـای رمٞیت مغً کًؼ؛ اگـچه کاؿگـ و ب

به ايؼافۀ کا٥ی مغًاو ا٩تَاػػاياو تىايؼ  ؿ هـ ٍىؿت هیٝلن هضامباتی يؼاؿػ ولی ػ
و ػؿ  پی ببـػ ١لت ال٢ای ٩ايىو به يیت بىؿژاواییمًگیى کًؼ تا  میامی ؿا مبک

ؿ١ن تمام هزاهؼات  ٝلی کاؿگـ ؛ اگـچهبلًؼ ىىػ ػمت بىؿژواها ؿوی ها ورؼل بضج
هنائل فهیًی و میامی و  ػؿ هىؿػولی  آوؿػ مـ ػؿ يمیهنائل الهیاتی هًىف اف کيیياو 

. بافعىاهین گيت. ها ػؿ هى٩ٞیتی ػیگـ به ایى هىّٛى ػیؼگاه ؿوىًی ػاؿػارتماٝی 
ـاو ـاٟ هيغَهبه م ٥ٞلا   ؿوین. هی های اعل٩ی کاؿگ

همیى  ايؼ. آهیغته هؾهبی ػؿهن تٞلیماتبا اعل٩ی  های آهىفه یػؿ هؼاؿك ايگلین
ـاا٥ی امت تا ؿوىى ىىػ ک . ی يینتبهتـی اف آو یک اعل٩ی های ىفهآه گؾاؿیحیـتأ چ

ـاػػؿ هیاو ت ايناو ؿا با ايناو هًامبا تىايًؼ هیای که  اٍىل ماػه ٝاػی مـوماهاو  ا٥
ها  آى٦تگیتـیى  به وعینٝلیه همه  همهرًگ  به عإـ هاو ارتماٝی مینتنػؿ  ػهًؼ

ـاه با رقهیات ١یـ٩ابل ٥هن  ا١تياىیايؼ. و٩تی چًیى  ػچاؿ ىؼه  به ىکلو  ىىػ هیهم
ـايه هىٝٚه  ٥تىاهای هنتبؼايه و کىته ػؿ ٩الب هؾهب کياو  فصمت به چين گـػػ هی٥ک

ـا٣ تمام .آیؼ هیه٢يىه و بیگايه  ػوچًؼاو کمیطیىو» عاٍهاولیای اهىؿ  بًا به اٝت
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کىدکاو  .ايؼ اػا يکـػهٕب٪ۀ کاؿگـ  ؿىؼ اعل٩ی ػؿ مهمیهؼاؿك هیچ  «اغتغال
ـايه تًگبىؿژوافی ايگلیل آيچًاو عىػپنًؼی  که صتی امت  ايه٥کـ و هقعـ٣ و کىته يٚ

ـاو  ؿا ػؿ هیاو ؿوف باب اعل٩یات ايؼافػ تا يمیفصمت  ؿا به عىػ اىاٝه ػهؼ؛ یًٞی کاؿگ
ـای ص٦اٙت اف عىیو مـهن هماو اعل٩یاتی که  اه بًؼی بىؿژواها به ي٦ٜ عىیو و ب

ـايه ؿا یگ پیو صتی ایى ا٩ؼام امت که لو و تى بًیاػ منت به صؼی ايؼ! بىؿژوافی کـػه
 به عإـکه بىؿژوافی  عىاهؼ ؿمیؼفهايی  .ػايؼ مغت و ىا٧ هیافصؼ  بیو

ـای پيیماو ىؼو، اها ا٥نىك عىاهؼ عىؿػ اه کاؿی اهمال عیلی ػیـ امت.  آو هى٩ٜ ب
ـاو هیچ چیق اف يٚام اعل٩ی  فی ص٨ بىؿژوا يکًًؼو بـ و٨٥ آو ٝمل  يؼايًؼپل اگـ کاؿگ

 و ىکایت يؼاؿػ. ىکىه

ـاو به لضاٗ رنمايی و به لضاٗ ٥کـی و به لضاٗ اعل٩ی به ػمت ٕب٪ۀ صاکن  کاؿگ
ـای ته هیو ياػیؼه گـ٥ ايؼ ىؼه واپل فػه ياو ه٪ـؿ ىؼه ٩ايىو ىىيؼ. تًها تمهیؼی که ب

وپایياو ؿا  ػمت ٩ايىو ػاهى بىؿژوافی ؿا به لکۀ يًگ بیاالیًؼ اگـ بغىاهًؼ تاامت 
 فه یًٞی٥٪ٔ یک ىکل اف آهى کًًؼ و ؿ٥تاؿ هی تـیى بـبـها با آياو همچىو کىػو بًؼػ.ب

ـايه بلکه ا٩ًاٛ آهىفه يه ؛آهىفه به ىکل فوؿ بًؼيؼ؛ ىل٧ ؿا به ٝمل هی  آهىفه گ
ـاوبا  کًًؼه. هـٝىب ٝملا  اگـپل تٞزبی يؼاؿػ  ىىػ ؿ٥تاؿ هی وصىههمچىو  کاؿگ

 های تـیى َٝیاو ياىؼيی ها و ؿام هتـیى کیً مىفاو٥٪ٔ به هؼػ  وصيی ىىيؼ. آياو
گاهی اينايی هی ّؼبىؿژوایی ٥٪ٔ هاػاهی ايناو با٩ی  و ىاو ؿا ص٦٘ کًًؼ تىايًؼ آ

 به هضِ ایًکه .ىاو با عين و ١ْب ٝلیه ٕب٪ۀ صاکن به رىه بیایؼ هايًؼ که عىو هی
ـاو ـيؼػؿ  کیباییى ٍبـ و کاؿگ ـای بًؼگی گـػو يهًؼ  ٕى٧به  و پیو گی و اف تله ب
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ـ٥اا بکىىًؼ فيؼگ ىاو گننتى یٟى  کًًؼ پؾیـ ىاو ؿا ايؼکی تضمل یػمت بکيًؼ و ٍ
 ىىيؼ. هی بل٥اٍله به وصىه تبؼیل

ـای آهىفه ٕب٪ۀ کاؿگـ ايزام ػاػه امت کاؿی کلایى   همۀ . و٩تیامت که بىؿژوافی ب
١یْی که ٝلیه ه و کیًػاىته باىین ػیگـ به عإـ ػؿ يٚـ  ه٪تْیات فيؼگی ایى ٕب٪ه ؿا

 که ای تـبیت اعل٩ی .ىؼبؼگماو يغىاهین  اوؼ به آيًپـوؿاي ٕب٪ۀ صاکن ػؿ ػل هی
ـاو ػاػه ػؿ هؼاؿك  يه ػايًؼ هی هاؿفىمًؼ بىؿژواها تىمٔ وّٜ  و يه ىىػ هیبه کاؿگ

کًؼه اف ىؼیؼتـیى ومىمه گـػػ. تأهیى هی ىاو فيؼگی های  کل هضیٔ و هى٩ٞیت کاؿگـ آ
ـاعل٩ی امت. فيؼ و ت٪ـیباا همۀ لؾائؾ بـ  اه چًگی به ػل يمی او ٥٪یـ امت و فيؼگی ١ی

ـام ىؼه اه  تىايًؼ هـٝىب يمیهای ٩ايىيی  هزافات به همیى ػلیل هیچ یک افايؼ؛  او ص
ـا بایؼ اهیال ـا بایؼ  کًًؼ. چ ـای  aرىیی اف ص٪ى٧ ٕبیٞی کاماه ؿا ههاؿ کًؼ؟ چ ؿا ب

ـای عىػ بَکًؼ؟ مًؼاو يگه ػاؿػ؟ حـوت ـا يبایؼ یک تکه اف آو ؿا ب پـولتـ ؿا  ای چه ايگیقهچ
س هالکیت عَىٍی» ٝباؿتػاؿػ؟  اف ػفػی باف هی ـ  به گىه بىؿژوافی « ت٪ؼك هَ

ـای آو آهًگ عىهبنیاؿ فیبا و بنیاؿ  ت٪ؼك »کل که هیچ يؼاؿػ  امت؛ ولی ب
پل و٩تی  ؛عؼای ایى رهاو امتپىل  به عىػِی عىػ اف هیاو ؿ٥ته امت.« کیتهال

کًؼ. تٞزبی يؼاؿػ  هی ا و آتئینتعؼ کيؼ ٝملا او ؿا بی پىل پـولتـ ؿا باال هیبىؿژوافی 
ـای ت٪ؼك و ٩ؼؿت عؼای هايؼ و٥اػاؿ هیاه  عؼایی بی به که پـولتـ فهیًی هیچ  اوو ب

ػمتی و  یابؼ که ػؿ تًگ و٩تی ٥٪ـ پـولتـ به صؼی ىؼت هی .يینتصـهتی ٩ائل 
ـای ٝملا  گـمًگی ىک ومىمۀ فیـ پا  بی هايؼ واهیّـوؿیات هٞاه  تـیى ابتؼایی ب

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. رىیی اف حـوت کام»آهؼه « رىیی اف ص٪ى٧ ٕبیٞی کام»به رای های آلمايی  ػؿ وی
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گیـػ. اکخـ بىؿژواها ایى وا٩ٞیت ؿا  ٩ىت هی ػؿ ورىػه گؾاىتى کل يٚن ارتماٝی
ـات عى ػؿمت همايٖىؿ که هی aضیمىو بًا به هلصٚات کًًؼ. تَؼی٨ هی اؿگی تأحی

ـات هغـبی  هنآوؿػ ٥٪ـ  هغـبی ػؿ بؼو به باؿ هی ـای آلیطىو. ػکتـ ػاؿػؽهى  بـتأحی  ب
ػهؼ  تىّیش هی به ػؿمتی (ايؼ ٍاصب هالکیت رقو ٕب٪ۀ که)اه  کتاب هغإباو

ـکىب ارتماٝی ٕب٪ۀ کاؿگـ  ـای  3ایى ػمتی  تًگ b.چه تبٞاتی ػاؿػم گقیًه ؿا ب
بـػاىتى  یا آيیعىػکيی  یاهیـی تؼؿیزی  گـمًهیا گؾاؿػ:  با٩ی هی کياو فصمت

ػلیلی  ؿامت ػفػی کـػو. ٥َیش و ؿک و ــ به ايگلینِی  پیؼا ىىػرا که هـ اف  هایضتاد
هیـی و  ؿا به گـمًه ػفػی کياو فصمتيؼاؿػ اف ایى هىّٛى تٞزب کًین که اکخـ 

 ػهًؼ. عىػکيی تـریش هی

ايؼ که صتی ػؿ ٩ٞـ بؼبغتی و امتیَال  آوتـ اف  ىماؿی اف اْٝای ٕب٪ۀ کاؿگـ اعل٩ی
به همیى  کًًؼ. ىىيؼ یا عىػکيی هی ػمت به ػفػی بقيًؼ؛ ایًاو یا اف گـمًگی تل٤ هی

ـاػمت بىػ اهـوف ػؿ ه ػلیل عىػکيی که ماب٪اا رقو هقایای ؿىک ـايگیق ٕب٪ات ٥ او یب
ـاو ايگلینی باب ىؼه امت. تٞؼاػ فیاػی ـای ارتًاب اف ٥ کاؿگ ـا ب عىػىاو  لکت۫ اف ٥٪

ـای علٍی اف ىـ آو يؼاؿيؼ کًًؼ يینت هی ؿا مـبه  .چىو هیچ چاؿۀ ػیگـی ب

 یهقػها اه به وابنتگیو  ايگلینی کو فصمت ياهٖمئى و هى٩ٞیت هتقلقل رایگاه
ـاتب  کًًؼ هیپـولتـ  ؿا و به ٕىؿ علٍه همۀ آو چیقهایی که او 11تله ىکن ـات به ه تأحی

                                                             
a  Arts and Artisans. (ايگلل) 
b  Principles of Population, vol. ii, pp. 581, 583. (ايگلل) 
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ـاا  آلماوػه٪اياو  عـػه .ػاؿيؼ٥٪ـ  اف یآوؿتـ ايضٖآ ـيؼ اها کمتـ  اکخ تَاػ٣ و بافیچۀ ٥٪ی
هقػ  ه.ا  ػمتاوپـولتـ هیچ يؼاؿػ اال   .گاهی هٖمئى ػاؿيؼ تکیهکن  ات٦ا٧ هنتًؼ و ػمت

تـیى  کىچک مافيؼ. ا٩ات همکى او ؿا هً٪اػ هیػیـوفه عـد اهـوفه امت و همۀ ات٦
اهکاو  یات هٞاه ؿا به ػمت بیاوؿػ. هـ آوّـوؿ تـیى ابتؼاییتْمیًی يینت که بتىايؼ 

ـاوػاؿػ  تـیى  کًًؼه ػؿ هً٪لب . اوىىػاه آرـ  کاؿ ياو مـی ٍاصب مبک یا با با یک بض
ـاينايی ـاؿ ػاؿػتـیى هى٩ٞیتی  و ١ی ٦ٜ . بـػه بًا به يتىايؼ ػچاؿه ىىػ يٛى بيـ هی که ٩

کن  مـ٣ ػمت هٖمئى امت. اه وعالی عيک هایۀ اه اف بابت فینت ىغَی اؿباب
ـای  1هـ  اه ؿا اف آو ػؿآوؿػ. فهیًی ػاؿػ که ياو تکه ػؿ بؼتـیى صالت تْمیًی ب

کاؿگیـی  اف به ؛ صال آيکهکًؼ اتکابه عىػه  ٍـ٥اا اها پـولتـ بایؼ  ىاو ػاؿيؼ هٞاه
هـ کاؿی که اف ػمت  باف ػاىته ىؼه امت.ها اتکا کًؼ  چًايکه بتىايؼ به آو هایو ٩ابلیت

ـای که ػؿ  های گىياگىو اینه با میلب ات٦ا٧آیؼ ػؿ ه٪ اه بـهی بهبىػ هى٩ٞیت پـولتـ ب
ـاؿ هی هٞـُ ػؿ او  يینت. کىیـای ػؿ  رق ٩ٖـهها يؼاؿػ  گیـػ و هیچ تنلٖی بـ آو ىاو ٩

ـابـ ـگىيی ب ـایٔ هضتمل های تمام پیياهؼها و ػگ و اگـ  امت اؿاػه هضکىم و بی  بیـويی۫  ى
بغت بيماؿػ. ٕبیٞتاا همیى اوّاٛ ببـػ بایؼ عىػ ؿا بنیاؿ عىىه ػؿ بتىايؼ هى٩تاا راو ب

 که اگـ پـولتـ ػؿ پی آو باىؼ ػهؼ. اه ىکل هی امت که به ىغَیت و ىیىۀ فيؼگی
 aبيىؿػ کنايیٝلیه بایؼ اه ؿا يزات ػهؼ  اينايیت و کًؼمـه ؿا اف ایى گـػاب بیـوو 

 و مپاؿيؼ هی ـيىىتم ػمت ؼ و مپل او ؿا بهًکً هیه ا ؿصمايه چپاول بی يغنتکه 
                                                             

a  ص٨ ائتل٣ هى٩تی  به وامٖۀٝلیه بىؿژوافی  هاىىؿه کاؿگـ ايگلطتاوػؿ  عىاهین ػیؼ که اػاهه ػؿ
ـامته امت٩ايىيی ىؼ ـتیب يىىته ىؼه  5381و  5381های آلمايی  .  )ايگلل( ػؿ وی ایى ٩ٖٞه بؼیى ت

 . )پ.(الظ...« ای بيىؿػ که  ه بىؿژوافی یًٞی ٝلیه ٕب٪هٝلی بایؼ»امت: 
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ـاعل٩ی ؼ ػؿ همیى هى٩ٞیت بهًکىى هی ػائماا  ـاينايی ١ایت ١ی ى٨  يؼ.ه ػاؿا هيگ و ١ی
ـيىىت  ػمت ربىيايهپـولتـ  ػیگـ ایى امت که بکىىؼ اف  ػاؿػ وبـاف هباؿفه ٝلیه م

ـا ايؼاف بیهىػه امت پل .يهایت امت٦اػه ؿا ببـػ هناٝؼتـیى لضٚات ی پـولتـ  آيچه ف
 های بیکاؿ هايؼو ػوؿه کهآي صال ؛ػهؼ اه ؿا يمی ايؼوفػ صتی ک٦ا٣ ب٪ای هى٩ت هی

ـای  هايؼگاؿ های ػاؿایی. ايباىت ًؼاٍلا و ابؼاا کىتاه يینت ؛ امت ١یـهمکى کو فصمتب
 پل .به رایو ٝـ٧ بـیقػیکی ػیگـ  تافػ  فصمت ؿا هی کاؿ و ٩یؼ پـولتـ اگـ ایًٖىؿ يبىػ

 بگؾؿايؼ؟ ی بهتـ اف ایى که با آو عىهگیـػ چه کاؿ هی عىبیهقػ  کو فصمت و٩تی
با  تا ػهؼ گلىی عىػه ؿا رـ هی ايگلنتاو بىؿژوافیؿويؼ  ػمتمقػها باال هی و٩تی
ـاو های بـیقوبپاه های ياؿوا تهمتها و  ايگ ایى  کاؿگـ يٚـبه ؛ اها کًؼ ؿا ؿمىا کاؿگ

به هیچ  تا ٥ـػای که ا گًزیًه ت که به رای ايباؿکـػوام (هٞ٪ىل)و ٕبیٞی  کاهلا  کاؿی
ی عىه ػه ؼ ىؼعىاه)بىؿژوافی(  کپکهىؿیايه و  عىؿاکو  ؼ عىؿػػؿػی يغىاه

چًیى صیاتی  گىیؼ ًٍٞت پًبه هی ؿینًؼگاوػؿباؿۀ  کارالیل ٕىؿ که هماو .بگؾؿايؼ
ـاو ًٍٞتی ايگلیل  باؿۀػؿ ایى گ٦ته آوؿ امت. ايضٖآ ١ایت به  کًؼ: ٍؼ٧ هیکل کاؿگ

اف « هؼت کىتاه»صالی  آيی ػؿ رمىػ و بی ىاو که اهـوف ػؿ ػوؿۀ ؿوي٨ و پـعىيی امت به صـ٥ه»
گؾؿايی  . هاهیت ٩ماؿبافی همیى امت. آياو همچىو ٩ماؿبافاو یک ؿوف ػؿ عىها٥تؼ هی ؿه٨

 ىاو ػؿ ٩لب بغتی به ماػگی اصناك تیـه ا٥تًؼ. هیـی هی فیًؼ و ؿوف ػیگـ به گـمًه ه٦ـٓ هی
 ايگلیل . تزاؿتىىػ ػؿ ياؿّایتی و َٝیايی تهؼیؼآهیق ١ـ٧ گـػيؼ و باٝج هی کًؼ هیهًقل 

ؿا  فيؼگی آياوهايًؼه  بی 13پروتئىضیؿوس ٥ـیبًؼۀ  با و گیـه و رهاو باؿ يىمايات تيًذ با همۀ
ـایياو يااهى هی و همۀ ؿاه ؿیقػ هیبه هن  و آؿاهو  بـػباؿیهتايت و حبات و  آياو اف .کًؼ ها ؿا ب

ایًزا  ىاو يینت. ایى رهاو عايه .ايؼ .. يٛى بيـ بىیی يبـػهبه ًٝىاو هىهبات عؼاػاػۀ 



331 
 

ـکیى هضبنی ـا٣ هی که ػؿ آو بی امت چ ؿويؼ و مـ به ىىؿه  کًًؼ و هـف هی هضابا ام
 آیًؼ. به ؿامتی آیا ایى ها به عين هی وؿفيؼ و اف عىػىاو و همۀ ايناو ػاؿيؼ و ٝؼاوت هی بـهی

ـافه ػاهى  و گىو ا هماو گليى مـمبق و عـهی امت که آمماو يیلػيی آؿام تا ابؼ بـ٥
ـ٩یل ٙلمايی و ه٢اک ؟ یا ایًکهاومتلک ه٪ـؿ و هُ  آیا ایًزا آ٥ـیؼۀ پـوؿػگاؿ ؟گنتـػ هی  و٩ال پ

 ؿیقگـػ پًبه و و ٝـ٧و بلىا و ٝیاىی و  18بغاؿ فاد مبق افامت که اهـیمى آو ؿا  13تفتاو
 a«چـعايؼ؟ و هی امت مـىته فصمتو  ؿيذػلی و  مًگ

 b:و رایی ػیگـ

 .واصؼيؼ یىـ همگی يٚن ٕبیٞت وا٩ٞیت و عیايت به ص٪ی٪ت و و ٝؼالتی بی ػؿ ایى رهاو۫»
کياو ایى  امامی فصمت هنألۀ تاب آوؿػ وتىاو  يمی ؿاٝؼالتی  بی ػؿػ و ؿيذ ياىی اف صل

چه باوؿهایی  : ایياوبایؼ پـمیؼ پیو اف آو اهاامت؟  و ٝاػاليه آیا ایى وّٜ ه٦ًَايه که امت
 ىىػ ىاو راؿی هی فباو بـ به ًٝىاو پامظ ؟ کلماتی کهايؼ ٝؼل و ايَا٣ ػؿ مـ پـوؿايؼه ػؿباؿۀ

ـتـ امتصتی اف  اوهایي کًو وىایاو تىره   و رىیی ايت٪ام و تىفی کیىي٦ـت و  .آو هن چيمگی
ـاػمت ىىؿه ـاه بیو  گـی ٝلیه ٕب٪ات ٥ به  یباوؿ بی و ػيیىی پیيىایاو اصکامبه  یاصت

ػؿ هیاو ٕب٪ات  ٕلبی ٝؼالت بهايۀبه  پیوبیو اف  ايؼ که یؿوصیات فٝمای هًٞىی۫ های آهىفه
ػؿ هـ  اها ؛کـػ تىریه ؿا ها ؿا يکىهیؼ یا آو تىاو ایى ؿوصیات هی یابًؼ. ٥ـوػمت ٝمىهیت هی

ػؿ صال آيچه که ی ؿط يؼهؼ هـ و تضىل ت٢ییـ اگـ .ٍىؿت بایؼ ورىػىاو ؿا به ؿممیت ىًاعت
ـايگیق هی تأم٤ ٍـ٥اا  صاّـ  .«کـػ بـوف عىاهؼ باؿ ٥ارٞهههلک و  ىکلی به اه ػايین ب

                                                             
a  Chartism, p. 38, et seq. (ايگلل) 
b  Ibid., p. 85. 
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عين و ١ْب  کهاه ایى امت  اىتباه ؛ايؼ کاهلا ػؿمت کارالیلوا٩ٞیات هىؿػ اىاؿۀ 
ـاو ىؼیؼ ـاػمت ؿا  کاؿگ  امت که ١ْب ١ی٘ و همیى .ػايؼ هی ياػؿمتٝلیه ٕب٪ات ٥
ـاو۫ ػهؼ ی هیگىاه ـاينايی بىػو هى٩ٞیت کاؿگ کًًؼ و اف تًقل یا٥تى به  ىاو ؿا صل هی ١ی

فيًؼ و باالعـه یک ؿوف عىػ ؿا اف ٩یؼ بًؼگی بىؿژاوفی علً  مـ باف هی وصىهمٖش 
به ؿا یا٥ت که ػؿ ایى ١ی٘ مهین يینتًؼ. آياو  کيايی فصمتتىاو  هی عىاهًؼ کـػ.

ـيىىتی که ػؿ چًگ ـيو هیا م االهکاو  فيؼگی عَىٍی صتی وکًًؼ  ه گـ٥تاؿيؼ ک
با پا٥ياؿی  و ػهًؼ اػاهه هیؿا بؼوو ػؿگیـ ىؼو ػؿ پىیو هنائل ٝمىهی  ىاو آبـوهًؼايه

کًًؼ  به بىؿژوافی کمک هی ًٍٞتی ١الب بىػ اي٪لبکه پیو اف  بإلی ا٥کاؿبـ 
ـاو ؿا هضکن ـيبافیچۀ  ایًکه بکىبؼ؛ یاتـ  فيزیـهای کاؿگ  ٕىؿ هماو ىىيؼ و هی ىىتم

هن اف  ؿا ىاو تنلٔ اعل٩ی ٝقت ي٦ل و ايؼ ؿا اف ػمت ػاػهىاو  ا٩تَاػی تىايایی که
عىؿی و هـفگی  و به ٝـ٧ ػويؼ يايی هی ػيبال ل٪مه ٥٪ٔ ٍبش تا ىبو  ػهًؼ ک٤ هی

ای  بـػه مهن ٝمؼه . ٕب٪ۀ يامىىيؼ تبؼیل به وصىه هیها  آو ٍىؿت 1ػؿ هـ  .ا٥تًؼ هی
ه به ػمت عىػ ال٪لب ؿ٩ی٨ بىؿژوافی رالب امت که ػاؿػ.« و٥زىؿ ٥ن٨افػیاػ »ػؿ 

ـکت ػؿهیؿا به  و٥زىؿ ٥ن٨ٝلل هىربۀ   ا٥تؼ. هی وصيتاف آو به  و کمی بٞؼ آوؿػ ص

ـاو هضکىهیت ايضٖآ اعل٩یهای  یکی ػیگـ اف مـچيمه ـػو  کاؿگ ىاو به کاؿ ک
؛ به که بيـ تاکًىو پیؼا کـػه ٥ٞالیت هىلؼ ػاوٕلبايه امت ت٦ـیضیى تـی بقؿگامت. 

ـتیب هیچ  مت.وتًبیه ا تـیىباؿ و ع٦ت تـیى ؿصمايه فصمت ارباؿی بیکاؿ و  همیى ت
باىؼ  هزبىؿ بى٧ مگتا  يىصۀ عـوكاف ایى يینت که ايناو هـ ؿوف اف  تـ ا٥تْاسچیق 

تـ ينبت به  هـ چه کاؿگـ اصنامی اينايی اه ايزام ػهؼ. کاؿی ؿا بـ عل٣ هیل و اؿاػه
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ـا ٩یؼوبًؼ عىاهؼ ػاينتايگیقتـ  اؿه ؿا ي٦ـتک ػاىته باىؼ عىػه ی و  ی عىیوهاف
ـای چه کاؿ هی کًؼ. اصناك هی با گىىت و عىوؿا  هؼ٥ی کاؿ بی  به عإـکًؼ؟  او ب

ـای پىل کاؿ هی به ايگیقه ٕبیٞی؟ يه به هیچ وره! ٝي٨ به کاؿ؟ بًا ـای  ؛کًؼ او ب یًٞی ب
 تضت ماٝات ٕىاليی اووايگهی  aکـػو يؼاؿػ. چیقی که هیچ ؿبٖی به عىػ کاؿ

ـای کاؿگـ ـ کمتـیى اصنامات اينايیاگ کهکًؼ  کاؿ هی ياپؾیـی تغٖی يىاعتی یک  ای ب
ؿا به یک ىکًزۀ فرـآوؿ بؼل  کاؿ ٙـ٣ هماو چًؼ ه٦تۀ يغنت۫  با٩ی هايؼه باىؼ

ػؿ  .کًؼ هی تيؼیؼؿا  تأحیـ ایىکاؿ  ت٪نین ػ و آوؿ هیباؿ کاؿ ارباؿی بـبـیت به  .مافػ هی
ـاو به یک مـی ػمت اکخـ ىاعه یا٥ته های رقئی و هکايیکی ت٪لیل  کاؿیها ٥ٞالیت کاؿگ

ـاؿ هی امت یک b35هايًؼ. هیت٢ییـ  بیهای مال  و مال ىىيؼ که ػ٩ی٪ه به ػ٩ی٪ه تک
ـاه تیق کـػه یا مىفو ماٝت  51هـ ؿوف  مال آفگاؿ 35به هؼت  که اف اواو کىػکی یاؿ ت

ـایٖو تمام و٩ت  امت فػه ؿا مىهاو ها ػيؼه ػيؼايۀ چـط هایپرولتر بـی فینته که ػؿ ى
هايؼ و کؼام  اه با٩ی هی اف اصنامات اينايی یچه چیق ايؼ تضمیل ىؼه ايگلیص

ـاف کًؼ؟ تىايؼ هی ؿا یی اينايیها تىايایی  هاىیًیهیأت و  هىتىؿ بغاؿاف فهاو ابؼاٛ  اص
ـاو اوّاٛ به همیى هًىال بىػه امت. ايؼ و  ؿهایی یا٥تهاف تکاپىی ْٝليی  کاؿگ

کاؿ هیچ . گيتههًٞا و یکًىاعت  اها کاؿ به ١ایت بی ىؼه امت ؿاصت ىاو ٥ٞالیت
ـای ٥ٞالیت ؽهى ؿا ای  ٝـٍه کًؼ که  ؿا هي٢ىل هی و ٕىؿی صىاك ػگؾاؿ يمی با٩یب

                                                             
a  ـامت ـا که بایؼ کاؿ کًؼ. او کاؿ هی»ایًزا آهؼه:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(« کًؼ چ
b  ـابغىاين تا ػؿ ایى هىؿػ به ي٦ٜها بىؿژوا باف هن آیا الفم امت ؼ؟ هى ًػه گىاهیم ا ؿا به ًٝىاو ىاهؼ ٥

ـامت ،ثروتهللکتاب )ىهیـ  آداماضمیت: کًن اصْاؿ هیؿا ٥٪ٔ یک ىاهؼ  ، کلىخهک رلؼی 8 وی
 35 . )ايگلل(ایؼ( آو ؿا عىايؼه که اصتماالا همه 183ً.  5بغو  1 کتاب  3رلؼ 
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 بهگیـػ و  همۀ و٩ت کاؿگـ ؿا هیکاؿ  يٛىایى  يؼیيؼ.تىايؼ به هیچ چیق بیا يمی aکاؿگـ
ـای عىاب هزالیفصمت  ـای  ٕىؿی که هیچ ٥ـٍتی ؛گؾاؿػ با٩ی هی و عىؿاک ب ب

چٖىؿ  هايؼ. ف ٕبیٞت یا ٥ٞالیت ٥کـی يمیهای بؼيی ػؿ هىای آفاػ یا لؾت بـػو ا تمـیى
 وصىهبه مٖش  يٛى بيـبه تًقل  هًزـ چًیى کاؿیهضکىهیت به  تىاو گ٦ت هی

ـابـًؼ: یا بایؼ يبایؼ ػمت به ايتغاب بق او؟ ایًزامت که کاؿگـىىػ يمی ـيىىت ػؿ ب  م
ػاىته هىای هًا٥ٜ بىؿژاوفی ؿا  و٥اػاؿايه« عىب» کيايی فصمت به ًٝىايی ؼ وًوابؼه
يؼ و تا واپنیى یا بایؼ بيىؿ (عىاهؼ ىؼ به وصىه تبؼیلىک  ػؿ ایى ٍىؿت بی) باىًؼ
 (.ؼًؼ چًیى کًًتىاي هی ػؿ يبـػ ٝلیه بىؿژوافی ٥٪ٔ و) اینتًؼب اوى اينايیت پایي٦ل 

ـاو به ورىػ هی ايضٖآ اعل٩ی راؿی وّٜ بایؼ به  . اهاآوؿػ ٝٚیمی ؿا ػؿ هیاو کاؿگ
مافػ و آو ؿا به ي٪ٖۀ اود  تـ هی که ايضٖآ ؿا گنتـػه بیا٥قایین ػیگـیٝاهل  ٝىاهل ٥ى٧

ـکق رمٞیت امت. هی ـایو  بىؿژوا هن يىینًؼگاو صتی ؿمايؼ. ایى ٝاهل تم اف گ
ـایی  يىصهبه  کژؿو35ارهیاهای به هخابۀايؼ و  او آهؼهىهـهای بقؿگ به ٢٥ آوؿ ايضٖآ م

 ػاؿو١ه .ىاو گنتـهؿىؼ و  بـ هاتنکه بل ىهـها ايهؼام و تباهی هاتن بـ، يه ايؼ ا٥تاػه
عؿر»يىینًؼۀ کتاب  bوووػکتـ  ػهؼ. چیق ؿا به ایى ٝاهل ينبت هی همه آلیطىو

ـا  کاهلا ٕبیٞی امت؛ چًیى بـعىؿػی بؼتـ امت. هن اف او «غهرهایبسرگ ی ٕب٪ۀ ف
ـاو که  اف ٝىاهل ػیگـی هالک ـاىًؼ عىؿيؼ و هی ؿا هیرنن و راو کاؿگ ي٦ٜ هنت٪یماا  ت

ـاؿ باىؼ .بـػ هی کاؿ  کاؿی و هػ که ٥٪ـ و تقلقل و يااهًی و فیاػایى ٕب٪ه بپؾیـ اگـ ٩

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. ايزام ػهؼ اگـ بغىاهؼ کاؿ ؿا به ٕـف ٍضیش» آهؼه: 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

b  Dr. Vaughan 
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ـاوت  ارباؿی ـات وی ـا بًؼی بـم آيگاه بایؼ به ایى رمٜ ؼيگؾاؿ گـی بـ رای هی أحی ؼ که ٥٪
 ه٪ـؿاتو  ىىػتْمیى  ىاو هٞاه بایؼ و چیقی اف آو عىػ ػاىته باىًؼهزافيؼ 
 اها ؿا يؼاؿػ. ه٪ـؿاتیچًیى  تاببىؿژوافی  اّش امت کهو .گـػػ وّٜکاؿی  هّؼفیاػ

کًؼ که ىهـها ػؿ اٍل تىمٔ هايى٥اکتىؿػاؿها و ٕب٪ۀ  يمیاه عٖىؿ  هیچ کل به ؽهى
ِٔ مىػرى به ورىػ آهؼه عىػی  عىػبه به ٕىؿىهـهای بقؿگ  الٚاهـ ايؼ. ٝلی هتىم

ٕب٪ۀ  به ي٦ٜبًابـیى  .به مىیياو گنیل ىؼه امت آفاػايهو رمٞیت  ايؼ گنتـه یا٥ته
ـاؿت ـاا ارتًابۀ ؿا به ایى مـچيم ها بؼبغتیها و  صاکن امت که تماهی ى ياپؾیـ  ٙاه

ـاؿت ىىيؼ هی باٝج ٥٪ٔ ىهـهای بقؿگ . ایى ػؿ صالی امت کهػهؼينبت  ها و  ى
ايکيا٣ یابًؼ. تـ  تـ و ٩إٞايه مـیٜ ىاو بنته ىؼه که پیياپیو ي٦ٖه هایی بؼبغتی
ـا٣ایى وا٩ٞیت  به ػه وهـصمت ٥ـهى آلیطىو ـا که او يه یک ؛کـػه امت اٝت  ی افچ

 حسبتىرییا٥تۀ  تکاهل هچی يیمواهابىؿژ ی افبلکه یک لیبرال و اٍیل هايى٥اکتىؿػاؿاو
تىايؼ  یا٥ته هٖل٪اا کىؿ و کـ امت او هی امت و به همیى عإـ آيزا که بىؿژوافی تکاهل

 a:گىیؼ هی چه آلیطىو ببیًین بگؾاؿیؼ بگيایؼ. به ؿوی وا٩ٞیت ه ؿاا گاه چين گه

ؿا  اوهایي ها و رؾابیت و ا١ىاگـی ها ومىمه رىیی ۫ و لؾت گًاه»ػؿ ىهـهای بقؿگ 
ـم به اهیؼ بغيىػگی تيزیٜ هی ؼ.ايًگنتـ هی های  الگىها و مـهي٨ ىىػ و ایًزامت که ر
ـادکًًؼ ىماؿ به پـوؿه بیکاؿگی و بٖالت کمک هی بی ـا٥ات بيـی امت  بافاؿِ  . ػؿ ایى ص ايض

مت که ؼ. ایًزا هماو رایی ايویقآ فيؼگی ؿومتایی هی ػلی هبه ماػبًؼوباؿی  که ػيائت و بی
ـا ػؿآوؿ ياػؿمتییابؼ تا  ٩ـبايیايی هی  کاؿی۫ تبه هایياو  ػمت آلىػه ىؼوػؿ افای ؼ و يؿا به ار

                                                             
a  Principles of Population, vol. ii, p. 31, et seq., p. 31, p. 531. (ايگلل) 
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ـيؼ پاػاه  گـػػ. گیـه ىؼه امت ػژم هی که ػاهى ییايقوا هایگی و بی ػاهًی اف ایًزا پاک .بگی
کًؼ و بقؿگ  ؿاصتی ؿىؼ هی بهػىىاؿ امت و به همیى ػلیل رـم  و ؿػیابی تيغیٌ ایًزا

. اگـ امتآيی  و لؾت کی٤  ؿايی۫ و ىهىت هـفگی پاػاه ػهؼ که ىهـ بقؿگ وٝؼه هی ىىػ. هی
ـييیى  دوبلیىهای ىلٟى  یا کىچه ضًتگیلسىبايه ػؿ  بقيیؼ با  ٩ؼم گالضکىیا هضلت ٥٪ی

 ها . با ػیؼو آوًؼًک ؿا تأییؼ هی ایى هلصٚات ػؿمتیؿو عىاهیؼ ىؼ که  ايبىهی اف ىىاهؼ ؿوبه
تاو ایى  هایۀ صیـت .کـػيغىاهیؼ  تٞزب ٥ـوػمتاوواؿ و لؾات هـفۀ  اف ٝاػات ٥اصيه ػیگـ

ـم و رًایت ػؿ رهاو ایى ـا ر ـا عىاهؼ بىػ که چ  فیاػ امت. ٩ؼؿ ایى ٩ؼؿ کن امت يه ایى که چ
۫ ٝمؼه ـا٣ بيـ ػؿ ایى هضلت ىلٟى  ه٦ًیهای  هاهیت هنـی مـهي٨  تـیى ٝلت ٥ناػ و ايض

ـاػو٩تی  امت. ارتًاب  آوؼ اف ًتىاي به ػىىاؿی هی کًًؼ لمل هی ؿا ا١ىای گًاه ؿوف هـ رىاو ا٥
تزـبه  ولی این هايؼه امتىاؿ هاو هنتضکن و ػاهًی ٦ٝت و پاک به عإـ کًین هی گماوها ؼ. ًکً

ـاػمتاوػوؿ هايؼو  که کـػهحابت  ماا به ایى ػلیل اما واؿ اف گًاهاو مبٞايه و ٝاػات ٥اصيه ٥
ـابـ افايگیق  امت که بغت یاؿىاو بىػه  و هًاٙـ ومىمه هـ  .امت ىؼه بـػاىتهىاو  گاوػیؼ ب

ـا یکی اف را يیق  اوؼ يآوؿ هی ٥ياؿ ٥ـوػمتاو که ػائماا به بىػه هایی ومىمهػؿ هٞـُ  ػمتاو٥
ـات ـا ػؿ ىهـهای بقؿگ ایى امت که  بؼبغت  .ىؼه امت اوى تنلین تأحی تىايًؼ اف  يمی٥٪

های  ٍىؿتبه هـ ٕـ٣ که ؿوی بیاوؿيؼ  ياپؾیـ علً ىىيؼ. های ه٪اوهت مهچًگ ومى
ػؿ ىهـهای بقؿگ  ٥٪یـ رىاياويى بیًًؼ. آلىػ ؿا هی ػلًيیى ٥ن٨ و ٥زىؿ و ا١ىای لؾات گًاه

ـاؿ هی ٝىاهلهؼام ػؿ هٞـُ  ـيؼ ايضٖآ اعل٩ی ٩  تىاو که يمی تزـبه حابت ىؼه امتبه و  گی
 و ٥ناػ ىغَیت تباهیيه اف  آهؼها پیایى همۀ   a.هغ٦ی کـػ اف آياو ؿا های گًاه رؾابیت

ـا  هایی ياىی هی ياپؾیـ ومىمه که اف هاهیت ه٪اوهتبلالٞاػۀ ٩ـبايیاو هـفگی  ٥ى٧ ىىيؼ که ٥٪

                                                             
a  ـامت ىىػ:  ای اف ايگلل ٩ٖٜ هی ٩ىل ػؿ ایى ي٪ٖه با رمله ي٪ل 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(«. ػهؼ اػاهه هی ايىاٛ ايضٖآ اعل٩یيىینًؼه پل اف تىٍی٤ ه٦َل »
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ـاؿ  ـاوؿ٥تاؿ ملىک و حـوتمًؼی که  .ػاؿيؼػؿ هٞـُ آو ٩ کًؼ اگـ ػؿ هٞـُ  ت٪بیش هیؿا  ٥٪ی
ـاؿ بگیـػ  ـاواوٝلل هيابه ٩  اف یک ػؿرۀ هيغٌػؿ  .وا عىاهؼ ػاػ به مـٝت به اصتمال ٥

تاب اینتاػگی ػاىته ػاهًی  ٦ٝت و پاکبٞیؼ امت  ٥اٍلۀ هيغٌ اف گًاه ػؿ یکو ٥لکت 
ـایٖی همچىو .او ٩اػؿ به ه٪اوهت يینتًؼرىاي عاٍه ؼ؛ًباى  پیيـ٥ت گًاه ػؿ چًیى ى

 «امت. های واگیـػاؿ مـیٜ و ٩إٜ ماؿیبی گنتـه

 ػیگـ: یو رای

ـاػمتاوو٩تی »  چپايًؼ هی تًگ٥ْایی  ػؿ ها ٝملهىاو ايبىهی اف  به عإـ هًا٥ٜ ىغَی ٥
ـایت که  ايؼ ػؿ هى٩ٞیتی ٥ـوػمتاو ىىػ. ياپؾیـ هی گیـػ و ارتًاب مـٝت هی گًاه گنتـه و م

ـاا تٞالین یبه اعل٩یات  تىايًؼ يمی ـابـ ومىمۀ گًاه وا ػیًی تىره ػاىته باىًؼ. اگـ ٥٪ ػهًؼ ػؿ ب
 «ىىيؼ. هی تی٦ىكآياو ؿا بیو اف فهايی ه٪َـ ػاينت که ٩ـبايی  تىاو يمی

ـايه ؿ١ن هًو تًگ بىؿژوا ٝلی هچيیم آلیطىوامت!  همیى کا٥ی ای که اف عىػ به  يٚ
ـات فیاو يمایو گؾاىت ـاو  تکاهلؿىؼ و بـ  ؿا باؿ ىهـهای بقؿگ تأحی اعل٩ی کاؿگ

به  امت «قايىوغالتهخالفاوهجمع» ب ٕبٜکه هـػی با aهايذرویىرػکتـ  .کـػ ٥اه
 :گىیؼ او هی ؼ.ػه هاو هی يياو ؿا پـ لیىاويیمۀ  bی يژاػههابىؿژواًٝىاو یکی اف 

ـاو ىؼه و ٩ؼؿت ؿا به  هىرب تنهیل ػمینهفيؼگی ػؿ ىهـهای بقؿگ » چیًی ػؿ هیاو کاؿگ
ـاو ت٦ىیِ کـػه امت الًاشعىام ـيؼ یًٞی اگـ «يبیًًؼآهىفه . اگـ کاؿگ مـمپـػۀ  یاػ يگی

                                                             
a  Dr. Andrew Ure, Philosophy of Manufactures, London, 5331, p. 851, et seq. 

 ن ػاػ. )ايگلل(اؿراٛ عىاهبه ایى احـ  باف هنهای آتی  ػؿ هى٩ٞیت
b  Pur Sang 
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با هنائل اف ػؿ هىؿػ بنیاؿی  یعىػعىاه اف مـ بؼايؼیيی وهمکى امت » باىًؼبىؿژوافی 
ـکاه  آب ٥ـیباو ٝىامگـی  و عىػ ؿا به ػمت ا٦١ال کًًؼ ٩ْاوت وؿفی و مىگیـی ١ـُ ی ف

آهیقی به  وؿفايه و عَىهتی های ؿىک يگاه»بغىاهًؼ  بؼتـ ىایؼ صتی اف ایى هن .«بنپاؿيؼ
اگـ تهؾیب و  .پؾیـ امت ؿینک و فینت ماػه یؿگؾا مـهایهکه  بیايؼافيؼ ىاو يٞمت ولی

کاؿ به وؿىکنتگی  و٩تی ١یـ ایى ٍىؿت ػؿ ت؛همیى رام ىک بی تـبیت رایی به ػؿػ بغىؿػ
 «.و٩ٛى اي٪لب کاؿگـی رلىگیـی کـػ تىاو اف میي ؼ ػیگـبکيهلی و وصيت ٝمىهی 

ـکقمافی رمٞیتتـك و واهمۀ بىؿژوای ها کاهلا هىره امت باٝج  ٕىؿ که هماو . هتم
ـکت ػؿآیؼ و ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت  ػىى هی ـاتب بیيتـ یابؼ تکاهلبه ص  با مـٝتی به ه

ـاو ؿا رلى هی ـاو کن ايکيا٣ کاؿگ کن عىػ ؿا به هخابۀ یک ٕب٪ه و به هخابۀ  ايؼافػ. کاؿگ
ـاػ ه٦ًـػ ّٞی٤ ًٝىاواگـچه به یابًؼ که  کًًؼ و ػؿهی اصناك هییک کل  ايؼ ولی با  ا٥

ـتـ  و پـولتـها های گاه مکىيتهکايی  ت٦کیک آوؿيؼ. ؿا به ورىػ هی اتضاػىاو ٩ؼؿتی ب
ـگاهايکيا به بىؿژواها ـکىب ؿا  ؿمايؼ یاؿی هی کاؿگـیهای  ٣ يٚ گاهی اف متن و م و آ
ـتیب  بیؼاؿ هی ارتماٝی و میامی ػمت  ي٦ىؽ و اٝتباؿبه  ٕب٪ۀ کاؿگـکًؼ و بؼیى ت

ـاو  ػؿ ایى ىهـهامت که ايؼ. های کاؿگـی قؿگ فاػگاه رًبوىهـهای ب ؼ.یاب هی کاؿگ
ـای يغنتیى باؿ یى ػؿ ا .پـػافيؼ هیو هباؿفه ٝلیه آو  تأهل ػؿباؿۀ وّٜ عىیو به ب

ـای يغنتیى باؿ  ىهـهامت اف  .گـػػ هیآىکاؿ که ّؼیت هیاو پـولتاؿیا و بىؿژوافی ب
کارگریاتحادیهکه  ىهـهامتهمیى  ـکت به  ضىضیالیطنو  چارتیطنو  های ص

ومتاها به ىکلی که ػؿ ؿ ای ىىيؼ بیماؿی ارتماٝی . ىهـهای بقؿگ باٝج هیآیًؼ ػؿهی
ـتیب هاهیت وا٩ٞی و  یا٥ت هى بـوف هیهق به یک بیماؿی صاػ تبؼیل گـػػ و به ایى ت

ـات  ٕب٪ۀ کاؿگـ بؼوو ىهـهای امباب ٝلد عىػ ؿا آىکاؿ مافػ. بقؿگ و بؼوو تأحی
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ـايه گاهی عل٨ به رای هی بـ بیًو که ای ٩اه بنیاؿ کمتـ اف آو چیقی که  گؾاؿيؼ و آ
ـ٥ت هی ب٪ایای  واپنیى ىىيؼ باٝج هی قؿگوايگهی ىهـهای ب کـػ. هنت پیي

؛ هايى٥اکتىؿها ؿعت بـبًؼيؼ کياو فصمت و کاؿاو صبٍا هًامبات پؼؿماالؿايه اف هیاو
ايؼ به مهن عىػىاو ػؿ  ؿا ا٥قایو ػاػه وابنته به یک کاؿ٥ـهای واصؼ کاؿکًاو که تٞؼاػ
و ػلیل عىؿػ  هی ها ا٥نىك بىؿژوافی بـ همۀ ایى .ايؼ ػاىتهآهؼ ي٪و  پی ایى صَىل

ـایٔ کهى ـا تضت ى ی های  ىىؿه تىاينت تا صؼی اف هی عىبی ػاؿػ که چًیى کًؼ؛ ف
 او ؿا بهآي کياو فصمتامتبؼاػی بـ  صکىهتتىاينت با  هی او. بمايؼػؿ اهاو  اه عؼهه

 تىاينت هی او ىاو عللی واؿػ آیؼ. ىًىی بؼوو آيکه ػؿ صـ٣ کًؼه ١اؿت عىاه عىػ ػل
ػؿ  (گؾاىت اه يمی که هیچ عـری ؿوی ػمت)اه ؿا  پؼؿايه اػا و إىاؿهای ؿ٥ی٪ايه و

ـای و ؼاؿػب ىاو ؿوا ص٨ افعىػگؾىتگی و هضبت ٝمی٨  و يمایو ػاػوٙاهـمافی  ب
 هبه کًؼ تا (اه هى٦ٙاتػهن  یک کمتـ اف) ؿا پًقؿ عًقؿاه یک هيت  عىػايگیغته

گاهگقاؿی و ؿّایت عل٨  مپاك اکًىو به ًٝىاو یک بىؿژوای  اها به ػمت بیاوؿػ.ؿا  ياآ
ـاو ٝمل کًؼ  بنیاؿی اف وٙای٤ به صتی اگـ ه٦ًـػ ـۀ ػؿ بافاه ػؿ ٩بال هقػبگی  هضاٍ

ـایٖی به ًٝىاو ْٝىی اف ٕب٪ۀ  ياعىاه ماعتۀ ػمت عىػه يینت و عىاهکه  امت ى
او  aپامغگى باىؼ.ػؿ ٩بال وّٜ کل هلت  ياچاؿ امت اه بًا به صاکمیت ٕب٪ه صاکن

کل هلت  بلکهيؼاػه  ايزام ؿا اه رایگاههًؼؿرۀ  هیچ یک اف وٙای٤ يه تًها مػؿ ایى ه٪ا
ؿا بـػگی  وا٩ٞیت ؿابٖۀ پؼؿماالؿايه .کـػه امتؿا به عإـ هًا٥ٜ ىغَی چپاول 

 عبـ اف هًا٥ٜ عىیو به هخابۀ بی٥کـی  مٖشتـیى  ػؿ پاییى ؿاکاؿگـ  و ػکـ الپىىايی هی

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. بگیـػ بـٝهؼههًا٥ٜ ٝمىهی ؿا  تأهیىو »آهؼه:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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 ؿا بافىًامؼ هًا٥ٜ عىیو تىاينت اف ؿوفی. کاؿگـ ػاىت يگه هی هًقوییک ٥ـػ ه٦ًـػ 
 بیاو و اف ا٥کاؿ و اصنامات بىؿژواها ؿا بًؼگی بًؼ و یابؼ ؿىؼ و تکاهلو هنت٪ليه 

و هت٪اٝؼ گـػیؼ یگايه ؿىتۀ پیىيؼ  ىؼکاؿه بیگايه  که اف ٍاصب بگيایؼهایو  عىامت
ـ٥اا  کاؿکىکاؿ و  هیاو ٍاصب ـتیب و پیىيؼ ٝایؼات پىلی و هالی امت ٍ مایـ  بؼیى ت

. گننت هناف که تاب هیچ آفهىيی ؿا يؼاىت  عَىٍی اؿباب و بًؼه ؿوابٔ
 ايؼ. کـػه ای٦ا ٥ـرام یابی بؼیى  ػمت ػؿ ىهـهای بقؿگ ي٪و ههمی هايى٥اکتىؿها و

ـاو ايگلیل تـیى ٝىاهلی که به یکی ػیگـ اف ههن ههاجرت ػهؼ ىکل هی ىغَیت کاؿگ
هاایرلًذیههاجرتهمايٖىؿ که ػیؼین  پـػاعتن. ایى هىّٛىپیيتـ به  .هامتایرلًذی

ـاو ايگلیل  باٝج تًقل رایگاه ـيىىت يمىػهو آياو ؿا اف تمؼو ػوؿ  ىؼهکاؿگ ؿا  ىاو و م
تـ  و بىؿژوافی ؿا ژؿ٣ پـولتـهابه همیى ػالیل ىکا٣ هیاو  اها ػ٩ی٪اا  امت؛ کـػه بؼتـ

ـاو و ماعته ای که  امت. ؿوال بیماؿی ارتماٝی رلى ايؼاعتهؿا  الى٩ٛى ٩ـیب بض
و بـ اماك ٩ىايیى های رنمايی امت  آفاؿػ همچىو ؿوال بیماؿی ؿا هی ايگلطتاو

ـايی عاً عىػ ؿا ػاؿػ که آعـیى و  هيغٌ ايکيا٣ هی یابؼ و ي٪آ بض
ـيىىت بیماؿ ؿا تٞییى هی تـیىؼىؼی که هلت  ىاو ایى امت تًها ت٦اوت کًؼ. ىاو م

ـاو يهاايگلیل  ّـوؿتاا اف آو بیـوو عىاهؼ آهؼ و پل اف تىلؼی  وآیؼ  یی اف پا ػؿ يمیبا بض
ـ٥ت  ػیگـ۫  تىايینازهی ػؿ ایى هىؿػ عاً اف ایى ؿو امتخًائاا  .رىايی ؿا اف مـ عىاهؼ گ

غتا را بیماری روال که چیسی بیایینهر وجذ به ههاجرت اف ٕـ٣ ػیگـ .ببخػذ
ايگلطتاو ىاوو تًؼوتیق وعىی آتيیى عل٨ىىػ  باٝج هی هاایرلًذی و به  یابؼ ؿاه به

ؿابٖۀ  هخل هاايگلیطیو  هاایرلًذیؿابٖۀ  .کًؼ ؿعًه ايگلیلػؿوو ٕب٪ۀ کاؿگـ 
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ـکیب عل٨هاآلمايیو  هافرايطىی ـا٥ـوعتۀ  پؾیـ تهییذوؿامت و  وعىی ؿک مت و ت و ب
ـای هـ  ايگلیطی٩ؼم  و عـػوؿف و حابت باحباتوعىی  با عل٨ ایرلًذی  1ػؿ بلًؼهؼت ب

 کاؿگـ یو اصنامات وعٖا وعىی پـعبٔ اگـ عل٨ آوؿػ. عیـ و عىىی به باؿ هی ٕـ٣
تا صؼی به هؼػ اعتلٓ  ؿا ايگلیطی کاؿگـ میـت مـػ و ٝ٪ليی ػؿ هیاو يبىػ و ایرلًذی

ـاوػات يژاػی و تا صؼی به هؼػ ـم يمیؿوفهـه  ه ـات ىک بی کـػ ي عىػپـمتی فهغت  تأحی
 .یا٥ت هی ػاومبه يضى هايؼگاؿتـی  ٕب٪ۀ کاؿگـ بـ ايگلیصبىؿژوافی 

کاهلا ؿ٥ته به يژاػی  ٝزیب يینت که ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿ٥ته اٍلا  يٚـ به تماهی ایى هىاؿػ
ـکات بىؿژوافی ىىػ. هتمایق اف بىؿژوافی تبؼیل هی اف  بیو بیگايه هللبا  ايگلنتاو هيت

ـکات ـاي هيت ـاو فیؼ. ىاو هی ی امت که ػؿ هیاواه با کاؿگ ١یـ اف گىیيی  به کاؿگ
و  و هؾهب اعل٩یاتو  اتؿمىهو  ها و ا٥کاؿ گىیًؼ و آؿهاو مغى هی بىؿژوافی

 ىاو نايیياهمايؼ و  گىولت ياهمها ػو ه ينبت به بىؿژوافی ػاؿيؼ. آو هت٦اوتی میامت
٥٪ٔ یکی اف  ایاروپایقاره. ها ػؿ ييأت گـ٥تهت٦اوت يژاػی  اف امت که گىیی به صؼی

 یاهلت ػیگـ یًٞی عل٨  که آو هن ػؿ صالی ىًامین؛ هلت یًٞی بىؿژوافی ؿا هی ایى ػو
 a31.عىاهؼ ػاىت تـی ي٪و ههن آیًؼهايگلطتاو ػؿ پـولتاؿیا

ػؿ  اه و تزلیات ايگلطتاوکياو  فصمتارتماٝی  هًو های آتی ػؿباؿۀ ػؿ هى٩ٞیت
ایى هىّٛى ؿا بـؿمی ٥ٞلا  .بضج عىاهین کـػ ىاو ها و اٝت٪اػات میامی ايزمى

                                                             
a   هلتضایبیل:»ػؿ ؿهاو هيهىؿه با ًٝىاو  دیسرائیلیکمی بٞؼ ایى ایؼه ؿا ػيبال کـػ که « دو

ـامت  هاايگلیطیه٪یاك  ًٍٞت بقؿگ ؿا به ػو هلت ت٪نین کـػه امت. )پايىیل ايگلل بـ وی
 31(5381آلمايی 
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ـاتی چه پی الؾکـ ٥ى٧ ٝىاهل کًین که هی  اوکاؿگـ ىغَی هًوبـ  آهؼها و چه تأحی
. کًؼ تـ اف بىؿژواها ؿ٥تاؿ هی اينايیبنیاؿ  اه ػؿ فيؼگی ؿوفهـه کو فصمت. ايؼ ػاىته

ؿو بیايؼافيؼ  کياو فصمت به ٥٪ٔپیيتـ ایى وا٩ٞیت ؿا یاػآوؿ ىؼم که گؼاها ٝاػت ػاؿيؼ 
ـاو و  ـا  عـد کمکبیو اف بىؿژوافی کاؿگ . ایى وا٩ٞیت که هـ کل کًًؼ هی ؿا تأهیى٥٪

ـای عىػه به احبات بـمايؼ هـ ؿوفؿا  اه ػؿمتیتىايؼ  هی اف رايب بنیاؿی کناو  ب
 a:گىیؼ هی هًچطترکػیعکلیطایجاهع پارکیًطىوتَؼی٨ ىؼه امت. ػکتـ 

ـا به  اٝايات» ـا اٝاياتبیو اف  یکؼیگـ٥٪ ىهاػت یکی اف  به با امتًاػهى  .متحـوتمًؼاو به ٥٪
اه  که اينايیت bباردضلیهاو یًٞی ػکتـ  پقىکاو تـیى ػ٩ی٨و  تـیى ٥اّلتـیى و  ٩ؼیمی

به  باؿها. ایياو کًن چًیى اػٝایی ؿا ٕـس هیقػ همگاو امت ػايایی و امتٞؼاػه فبايهمچىو 
ـاصت ـا ػؿ هـ مال به یکؼیگـ هی امت گ٦ته ٍ کل  بیيتـ افبغيًؼ  هزمٛى هبال٢ی که ٥٪

 «های حـوتمًؼاو ػؿ هماو ػوؿۀ فهايی امت. اٝايه

ـاو ػائماا اف ؿاه آياو مغتی  یابؼ. بـوف هی ی ػلًيیىبه يضى های هت٦اوت و اينايیت کاؿگ
و به همیى ػلیل ؿ٥تاؿی  ٥همًؼ هی گاو ؿاو ػؿهايؼ اوگـ٥تاؿ ػؿػ و ايؼ چيیؼهفهايه ؿا 

ـاو گـچها cػاؿيؼ.  و١و ١ل ٍمیمی و بی کمتـ  ايؼ پىل هضتاد بىؿژواهااف  بیو کاؿگ

                                                             
a  Rev. Rd. Parkinson, Canon of Manchester. On the Present Condition of the 
Labouring Poor in Manchester, etc., 3rd ed., London and Manchester, 5385. 
Pamphlet. (ايگلل) 
b  Dr. Bardsley 

c  ـامت هـ ىغٌ یک ايناو  پـولتـ چين به» :ایًزا آهؼه امت 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(«. امت ػؿ صالی که اف يٚـ بىؿژوافی کاؿگـ کمتـ اف ايناو امت
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ـای  .فيًؼ هی اه ؿا ورىه صـً  ًؼتىاي که هی٥٪ٔ به ایى لضاٗ اؿفه ػاؿػ  پىل ایياوب
ـي آو چیقیبا   .امتؽاتی یًٞی اؿفىی الهی  یاؿفى ػاؿای ؼ؛ اها اف يٚـ بىؿژواها پىلبغ

ـای ص٪یـ ػمتی آلت به فیهمیى امت که بىؿژوا  .ىىػ تبؼیل هی ايؼوفی پىل و لئین ب
 بـعل٣آوؿػ و به همیى ػلیل  پـمتايه مـ ػؿ يمی پىل اتاف ایى اصنام کو فصمت

اه ؿا هؼ٣ و ١ایت  پىل اها بىؿژوا که پـ کـػو کی٤؛ يؼاؿػ٩اپیؼو  ٝاػت به بىؿژواها
 کو فصمتبه همیى ػلیل  هٖٞى٣ به مىػ بـػو امت.هایو  کل ٥ٞالیتػايؼ  فيؼگی هی

 اهل هابىؿژوا کمتـ اف يگـػ عىػپـمتی ىغَی يمی تًگ ػؿیچۀکه همه چیق ؿا اف 
ـای ػیؼو وا٩ٞیات ػاؿػ. امتوؿفی  ١ـُ آهىفه يا٩ٌ کاؿگـ او ؿا  و چين بیًاتـی ب

آوؿػ و يه  ػاؿػ. او يه اف هنائل ١اهِ ػیًی مـ ػؿ هی هؾهبی هَىو هی ٝ٪ایؼ عيکهاف 
ـايه تَٞبات کىتهآوؿػ.  هی ػؿػها  بابت آوؿا  مـه ىاو  بىؿژوافی ػؿ چًگ که ای ٥ک

هؾهبی ػاىته باىؼ ٥٪ٔ  تَاػ٥اا  اگـ کاؿگـ .هًٞایًؼ هٖل٪اا بیکاؿگـ  اف يٚـگـ٥تاؿ امت 
ـای  .کًؼ ؿٝایت يمی اه ؿا اٍىل کلیصتی کيؼ و  امن آو ؿا یؼک هی کاؿگـ ٥٪ٔ ب

ػؿ ایى  تمام يىینًؼگاو بىؿژوا .ػايؼ ؿا عايۀ عىػه هیهمیى ػيیا و  فیؼ هی ػيیایى هم
ـاو هؾهبی يینتًؼ و ايؼ  ال٪ىل يکته هت٨٦ البته بایؼ  ؛ػهًؼ يمی اهمیتکلینا  بهکه کاؿگ
ـاػو  هاایرلًذی ـاو و ١یـه ؿا اف ایى صکن  و يیمه مال کهى ا٥ ـکاؿگ ـاو و م بىؿژاها و ياٙ

یا  ت٦اوتی هٖل٨ به هؾهب ١الب امت بی ی عل٨۫ها تىػه هیاوػؿ  .کـػهنتخًی  ٝام
و  رق صـ٣ يینتکه بٖئی چًاو  دئیطمیىىػ؛  پیؼا هی33دئیطنصؼاکخـ ؿػ و ييايی اف 

ـاوه تـك صناب بایؼ آو ؿا به  .يىىت های کا٥ـ و هلضؼ و ١یـه اف واژه بهن کاؿگ
ـاو اف ػمت ػاػ ي٦ىؽىاو ؿا ها ٥ـ٩ه تمام ؿوصايیىو صًایياو ؿيگی  ػیگـ ايؼ و هبـ کاؿگ

ـای آيکه ػؿ ارتماٝات ٝمىهی یک ؿوصايی اف عٖابه  مکىی يؼاؿػ. ػؿ صال صاّـ ب
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 های کمبىػ آهىفه a«!آعىيؼ هىی»ػاػ بقيؼ  یک ي٦ـبه فیـ کيیؼه ىىػ کا٥ی امت 
ـایٖی  ػمت ػؿ ػمتهؾهبی و ٥ـهًگی  کياو  ىىػ فصمت فيؼگی باٝج هیمایـ ى

ـات صاّـآهاػه علً ىىيؼ باىًؼ ػؿ ٩یؼ ٝ٪ایؼ هىؿوحی اف بىؿژواها تـکم ؛ و اف ىـ يٚ
به  با ايبىهی اف تَٞبات ٕب٪اتی که کىػکی اوایلاف  آو هن ػؿ صالی که بىؿژواها

ؿ١ن  کاؿ اف کاؿه گؾىته و ٝلی فیبىؿژوا .گـػيؼ پـواؿ هی ىىػ بنته هیىاو  عیک
هًا٥ٜ ٕب٪ۀ صا٥٘  هًا٥ٜ ایى ٕب٪ه کاؿ امت. ؽاتاا هضا٥ٚه اظلیبرالیفيک  ٙاهـ گىل

. به همیى ػؼاؿي عبـ ارتماٝی های اه اف هیچ یک اف رًبو امت و ؿوس bهالکیت
اف ػمت  ايگلطتاوػؿ عٔ ه٪ؼم ايکيا٣ تاؿیغی  ؿا اه رایگاه ؿ٥ته ؿ٥ته فیبىؿژواػلیل 

ـاو  ػهؼ هی ـيؼ ؿا هی رایوو کاؿگ  ٝمل. ػؿو مپل  بـص٨ ػٝىی ػؿ؛ يغنت گی

ـاوٝم های کًو با هًو ىغَی  تٖاب٨ػؿ  عىاهین پـػاعت ها که بٞؼتـ به آو ىهی کاؿگ
ىغَیت ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ىکل  ؿوىى يیمۀ  ػؿ کًاؿ یکؼیگـ 1ایى  .ايؼ کياو فصمت

واؿ به  تىاو علٍه هیياهٖلىبی ػاؿيؼ که  یآهؼها پی که بـىمـػین یٝىاهل اها. ػهًؼ هی
ـاو  ٝلیه بىؿژوافی اتهاهاتتـیى  امامی کـػ. ىاو بًؼی رمٜ ىـس فیـ  ايؼ ٝباؿتکاؿگ

 اٝتًایی به ص٪ى٧ هالکیت. و بـبـیت و بی رًنی بًؼوباؿی بیعىاؿگی و  هی اف

ـاو تا عـعـه ٝـ٧ بغىؿيؼ. تى٩ٞی رق ایى يمی اٙهاؿ  آلیطىو ػاؿو١ه ؿوػ که کاؿگ
ىب هنت  هـ یکيًبه کياو فصمتاف هقاؿ ي٦ـ  35ت٪ـیباا  گالضکىػاؿػ که ػؿ  هی

                                                             
a  ـامت ايؼ و ػؿ اػاهه  به ايگلینی آهؼه« عىيؼآ»و « کا٥ـ»ٝباؿات  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی

 ىاو ٩یؼ ىؼه امت. )پ.( تـرمۀ آلمايی
b  پ.(«. هىرىػ مینتن»آهؼه « ٕب٪ۀ صا٥٘ هالکیت»به رای های آلمايی  ـامتػؿ وی( 
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ـا٧ اٍلا ایى بـآوؿػ  کًًؼ. هی هیکؼه و  5عايه  51به افای هـ  5335مال  يینت. آهیق ا١
مال  اضکاتلًذورىػ ػاىت. ػؿ  گالضکىػؿ  عايه یک هیکؼه 55به افای هـ  5385مال 

ـای  5313 ـای  5333هقاؿ گالى و مال  355هیلیىو و  1ب هقاؿ گالى  115هیلیىو و  1ب
ـای  5313مال  ايگلطتاوػؿ  هالیات بـ هَـ٣ پـػاعت ىؼ. الکلی هيـوبات  5ب
ـای  5333هقاؿ گالى و مال  831هیلیىو و  هقاؿ گالى هيـوبات  331هیلیىو و  3ب

آبجى» aالکلی هالیات بـ هَـ٣ پـػاعت ىؼ.  ا٥تتاس 5335ػؿ مال « الیحۀ
هضىٕۀ  ػؿآبزى ؿا  ػاػىاو ارافه  ٍاصباوبه  وکـػ  ؿا تنهیل 38هاغاپجری

به گنتـه ؿا به ػؿ عايۀ هـػم بـػ و  آبزى ٩ايىو ؛ به ٩ىل هٞـو٣مـو کًًؼ ها ماعتماو
ى چًؼ باب اف ای ىهـهای بقؿگ اٍلی یها کمک کـػ. ػؿ تماهی عیاباو عىاؿگی هی

هضلۀ هنکىيی صتماا یک  3یا  1ػؿ هـ  هاػؿ ؿومتا ها ورىػ ػاؿػ و ٩بیل آبزى٥ـوىی
 31هاغاپهاظايبىهی اف  ٝلوه بـ ایى ػؿ ىهـهای بقؿگ. هنت غاپجری

های هغ٦ی که  کيی ٧ايبىهی اف ٝـ همچًیى( ورىػ ػاؿيؼ؛ ١یـهزافهغ٦ی های  هیکؼه)
کًًؼ.  ی هيـوبات الکلی تىلیؼ هیهػوؿ اف چين پلیل ه٪ؼاؿ هٞتًاب ػؿ ي٪آ هتـوکه
امت  باب  555بیو اف  هًچطترهای هغ٦ی ػؿ  کيی تٞؼاػ ٝـ٧ گاضکلٕب٨ بـآوؿػهای 

هقاؿ  5تىلیؼ ػاؿيؼ. وايگهی ػؿ هًچنتـ بیو اف  ػؿ مال هقاؿ گالى 511و ػمت کن 
 هخلىاو به تٞؼاػ ماکًاو  که ينبت ٥bـوىًؼ هیکؼه همه يٛى يىىیؼيی الکلی هی

يٚـ اف  ٍـ٣ چـعؼ. همیى پاىًه هی ؿویػؿ مایـ ىهـهای بقؿگ ػؿ  امت. گالضکى

                                                             
a  Principles of Population, passim. (ايگلل) 

b  ـامت  . )پ.(امت يیاهؼه« ٥ـوىًؼ همه يٛى هيـوبات الکلی هی» 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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و کىػکاو او في ػؿ ایى اهاکىػاىته باىین که ػؿ يٚـ  بایؼ عىاؿگی هیتبٞات هتؼاول 
ایی یًٞی با ػفػاو وتـیى ٩ـبايیاو ؿژین بىؿژ پنتبا  آ١ىه( ػؿ يىافػیبا  یهاػؿاي )صتی
ـاوػه هی واؿػها  بـػاؿاو و ؿومپی و کله و٩تی به ایى بیايؼیيین که بنیاؿی اف  ىىيؼ. ه

ـات ّؼاعل٩ی بـوبیا ػؿ ایى  ػیگـ يمی ايًؼيىى ٝـ٧ هی ىاوهاػؿاو به يىفاػ تىايین تأحی
 ٩بیل اهاکى ؿا صاىا کًین.

 فوػتـ مقػهاػمتگـػػ و پیو اف ؿوال هٞمىل هتى٤٩ کاؿ  اگـ عاٍهها  ١ـوب ىًبه
ـييیى به عیاباو پـػاعت ىىيؼ های اٍلی  کل اْٝای ٕب٪ۀ کاؿگـ اف هضلت ٥٪ی

هـ  هًچطترػؿ  ؿا به چين ػیؼ. عىاؿگی هی کمال بـبـیت تىاو هی آو و٩ت .ؿیقيؼ هی
عىؿػم که  هیفػم به ايبىهی اف عل٨ بـ هیاف عايه بیـوو  یهای ١ـوب چًیى ػؿ که باؿ

همیى  . ١ـوب یکيًبهىؼيؼ هیآب ولى ػؿ رىی ىاو  ؿ٥تًؼ و تٞؼاػی تلىتلى هی
ـاؿ هی با ها ٍضًه ىاو ته  عىاؿگاو و٩تی پىل هی ؼ.ى مـوٍؼای کمتـ ػوباؿه تک

تا ػاؿويؼاؿىاو ؿا گـو بگؾاؿيؼ.  ؿمايًؼ هی عايه گـوکوتـیى  کيؼ عىػ ؿا به يقػیک یه
امت؛ تٞؼاػىاو ػؿ هًچنتـ اٍلی به  فیاػ عیلیها  عايه گـوکو تٞؼاػ ػؿ تمام ىهـها

باب اف  51-55 چپلعیاباو  یا ضالفىرد های عیاباو هـ یک اف ػؿ ؿمؼ و باب هی 15
های  وٙـو٣ آىپقعايه و لباك عايه و ٙـ٣ یۀاحاح امباب و . ىًبه ىبها ورىػ ػاؿػ آو

ـگـػ ٩بل اف  آیًؼ تا بی ػؿ هی ؿهىؿممی )اگـ اٍلا ورىػ ػاىته باىًؼ( اف  بـوب
ـا ػؿبیاوؿيؼ عايه گـوکوػوباؿه مـ اف  چهاؿىًبۀ ه٦تۀ بٞؼ ای ؿط  صاػحه يزامتا ایًکه م

ـتیب .کـػ ىؼه ؿا بافپـػاعت تىاو هبل٠ ؿهى میػهؼ و ػیگـ ي هی ارًاك یکی  بؼیى ت
ىىػ صتی  یا ایًکه ؿباعىاؿ ػیگـ صاّـ يمی ؛ا٥تًؼ پل اف ػیگـی به چًگ ؿباعىاؿ هی
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هَـ٣ بپـػافػ. کنی که  وػا١او و بی یک پىل میاه ػؿ افای ارًاك گـویی ػؿب
ـاو  عىاؿگی هیگنتـػگی و ىیٛى  ایى  به ػیؼه باىؼ به آمايی ايگلطتاوؿا ػؿ هیاو کاؿگ

اغلیگ٦تۀ   لیـۀهیلیىو  11که ٕب٪ۀ کاؿگـ هـ مال ػؿ صؼوػ  آوؿػ هیباوؿ  aلرد
به ماػگی صؼك  تىاو بـ ایى اماك هی .کًؼ هی مکـآوؿهای  امتـلیًگ عـد يىىیؼيی

تمام  ٥ـوپاىیملهت ٥کـی و رنمی و  تباه ىؼوو  وػا١او ی ػؿبوّٜ ٙاهـ که فػ
ػؿمت امت که  .امت ػؿآهؼه به چه ٍىؿتی ايگلطتاوػؿ  هًامبات عايىاػگی

ػؿ  bّؼالکلچًؼ هقاؿ ي٦ـ ورىػ ايؼ اها  کاؿهای فیاػی کـػه «الکل تـک ارتماٝات»
هاتئى هـ باؿ که کًؼ؟ چه ػؿػی ؿا ػوا هی الکلی هیاو چًؼ هیلیىو ي٦ـ کاؿگـ ػؿ  cپذر

الی  35 افگؾؿػ  اف هـ یک اف ىهـهای ايگلیل هی« ترکالکلرضىلایرلًذی»کنىت 
یـ ٩ىل يگؾىته یک هاهولی اکخـىاو  گیـػ هی تـک مىگًؼ کو فصمتهقاؿ  15 ىاو  ف
 هًچطترػؿ  گؾىتهمال  8-3رمٜ بقيین که ٕی  ؿا فيًؼ. اگـ تٞؼاػ گقا٣ کنايی هی

ایى  اها عىاهؼ بىػ؛تـ اف کل رمٞیت ىهـ  رمٜ بقؿگ صاٍل ايؼ تـک الکل بنته ٝهؼ
 .يینت عىاؿگی هی ػال بـ کاهوبه هیچ وره  هؼؿک

ین. مکـآوؿ هيـوبات و ويىه ٝیو اف  کياو فصمت ٝیىبیکی ػیگـ اف  بگؾؿ
 های آهؼ پیؿصمايه رقو  بیرًنی امت. ایى یکی هن ٕب٨ هًٖ٪ی  علٍیايگلینی 
ـای  به عىػ وايهاػه ىؼه و هیچ ومیله ػؿ آو ٕب٪ۀ کاؿگـ وّٞیتی امت کهّـوؿی  ای ب

                                                             
a  Lord Ashely. Sitting of the Lower House on Feb. 13, 5383. (ايگلل) 

b  ـامت  ( آهؼه. )پ.(Teetotallerایى واژه به ٍىؿت ايگلینِی ) 5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
c  Father Mathew 
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 ػوه بـ ؿا هي٪اتو  تافصمبىؿژوافی کىهی اف  يؼاؿػ.اه  امت٦اػۀ هًامب اف آفاػی
ـایياو  ٥٪ٔ لیو آواؿ کـػهکاؿگـ  ٕب٪ۀ  يتیزتاا  گؾاىته امت.با٩ی ػو يٛى لؾت ب

ـای آيکه ٕٞن فيؼگی ؿا بچيؼ کل ايـژی فصمت اه ؿا ؿوی همیى ػو لؾت  کو ب
ـکق هی ـإی تـیى گنیغته ًؼ و به لگامک هتم و٩تی  .ػىى او هیى تنلینىیىه  تـیى و ا٥

ـاؿ هی ىىؿه  مـ به رق ایًکه هًامب وصىه امت ػ که ٥٪ٔگیـ عل٨ ػؿ وّٞی ٩
ـابـ  بـػاؿػ ياگ٦ته  آیؼ. يمیبـ اه کاؿ ػیگـی اف ػمت هیچ واػهؼ گـی وصيییا ػؿ ب
ـاؿػؿ  تمام و کمال ؿا اه مهن بىؿژوافی که يمايؼ به  .کًؼ اػا هی ؿومپیگـی امتم
 ؿیقيؼ هیaلًذوهای  عیاباو به ای که هـ ١ـوب هقاؿ ي٦ـ ٥اصيه 85اف  تى چًؼ تاو گماو

 اف آياو که چًؼ تى آوؿيؼ؟ بىؿژواها ػؿهیػاهًی  ٦ٝت و پاکهضل ؿا اف  ىاو ياو ىب
ـای فيؼه هايؼو بؼو ياچاؿيؼ یىو ایى وّٜ ؿا هؼ ىاو ؿا به ؿهگؾؿاو ٝـّه کًًؼ ب

اف رايىؿعىیی رًنی يؼاؿػ  ص٨ اٍلا و ابؼاا  های بىؿژوایی هنتًؼ؟ بىؿژوافی ا١ىاگـی
ـاػ بگیـػ. ـاو ای  کاؿگ

ـاو ٝیىب و يىا٩ٌتمام  تىاو به ٕىؿ کلی هی ٖٝو  هىاؿػ فیـ رنت: ػؿ ؿا کاؿگ
ـای ٝمىهی ياتىايی  يگـی و و ٥٪ؼاو آیًؼه با يٚن ارتماٝی ؿيگی هن ياپؾیـ لؾت و میـی ب

 فصماتبا  ؟ و٩تی یک ٕب٪هتٞزبی ػاؿػ. آتیهای آيی ػؿ پای هًا٥ٜ  ٩ـبايی کـػو عىىی
ايتٚاؿ  ؿا بغـػ ی رنمايیها عىىی هٞؼوػی افتىايؼ  ٥٪ٔ هی٥ـمایو  ىا٧ و تىاو

 ای که هیچ کل ٕب٪ه نپاؿػ؟واؿ به ػمت ایى لؾات ي کىؿکىؿايه و ػیىايه ؿا هعىػ ػاؿیؼ
ـای آهىفه ـا٥ت  اه ب َاػ٣ و هخل هىم بافیچۀ ػمت هقاؿاو ات٦ا٧ و ت يیا٥تاػهبه ٍ

                                                             
a  Sheriff Alison, Principles of Population, vol. ii. (ايگلل) 
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پیيه کًؼ؟ کؼام  يگـی آیًؼه ای بایؼ به چه ػلغىىی امت و هیچ تْمیًی ػؿ فيؼگی يؼاؿػ
ـام»تا  ايگیقػ هيى٧ او ؿا بـهی اه ؿا ػؿ پای  کی٤ِ آيی «و آبـوهًؼی با ٝقت و اصت

ـات ػائمی و  ؟ آو هن ػؿ صالی٩ـبايی کًؼ آتیهای  عىىی  تضىالتکه به ػلیل ت٢یی
ـایياو آیًؼه  اوّاٛ۫ همیيگی ـگىيه ياهٖمئى و ٥ا٩ؼ ١ایت به ب ایى  ٩ٖٞیت امت. ه

تمام ّـؿ و  هىرىػ هیچ عیـی يؼیؼه ولی هقایای يٚن ارتماٝی اف که امت ای ٕب٪ه
 ایى ٕب٪هاه ؿا به  ٥٪ٔ ؿوی مگ هاو کيؼ. يٚن ارتماٝی هی ػوههای آو ؿا بـ  فیاو

يٚن ارتماٝی  اىتػ بقؿگ ایى ٕب٪ه عىامت ػؿاف  تىاو ؛ چگىيه هیػهؼ يياو هی
امت! هاػاهی که  عىاهايه ی ١یـهًٖ٪ی و فیاػهػؿعىامت چًیىوا٩ٞاا که  ؟هٞاٍـ بکىىؼ

 اگـ .ؿا اف آو گـیقی يینت ا٥تاػه او تککي فصمت ػاىته باىؼارتماٝی ورىػ  ى يٚنای
ـابـ راهٞه ی بغىاهؼ ػمتکاؿگـ بیًؼ  اول اف همه عىػه آمیب هی ٩ؼ ٝلن کًؼ تًها ػؿ ب

 ؼ.آی بلها به مـ عىػه هی بؼتـیى و

ـام  يٚن ارتماٝی هىرىػ ای ٥ا٩ؼ  ػؿ عايه .کـػه امتفيؼگی عايىاػگی ؿا بـ کاؿگـ ص
 عىؿػ؛ يمیمـپًاه ىبايه  به ػؿػاحاحیه که صتی  امباب و يينته و بؼوو چـک و به آؿاهو

اف  لىهم هایی که ای که گـهی يؼاؿػ؛ ػؿ اتا٧ ػؿ چهاؿػیىاؿی کًؼ؛ هی فیـ م٪٦ی که چکه
کًؼه اف هىای گًؼیؼه ايناو ؿا به چين  آمایو عايىاػگیبتىاو ؿيگ هضال امت  ايؼ و آ

ؼ و ًکً کاؿ هی ػؿ اهاکى هغتل٤ کل ؿوف تـ های بقؿگ و ىایؼ فو و صتی بچه . ىىهـػیؼ
ػائماا ١ـ٧ ػؿ ومىمۀ  ههم بیًًؼ. ىب و ػم ٍبش همؼیگـ ؿا هی٥٪ٔ آعـ 

ـای فيؼگی عايىاػگی با٩ی هیایى وّٜ چه ػؿ . ايؼ عىؿی ٝـ٧ ػؿ ٝیى  هايؼ؟ اهکايی ب
همايزا  اه ياچاؿ امت فيؼگیعلٍی يؼاؿػ و  ػمت عايىاػهاف  کو فصمتصال 
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ـا٥ٞه ها زو. بالتبٜ ؿيبگؾؿايؼ ها اعل٩ی  گی و ىؼیؼتـیى ايضٖآىاػهای عاي و ػٝىاه
تمام تىرهی به  بی ايگلیل کو فصمتػؿ هیاو عل٨  ىىيؼ. پيت مـ هن ؿػی٤ هی

يهاػهای ارتماٝی  امت. ىؼه ٝاػی کاهلا وٙای٤ عايىاػگی و ياػیؼه گـ٥تى کىػکاو 
ايتٚاؿ  ايؼ کـػه ت٪ىیت به ورىػ آوؿػه و ؿاکه به ػمت عىػ ایى املىب وصيیايه هىرىػ 

ػمت ىىيؼ  بقؿگ هی aای اف ٝىاهل ايضٖآ اعل٩ی هزمىٝه که ومٔکىػکايی  ػاؿيؼ
بىؿژواهای افعىػؿاّی  تى٩ٞات به ؿامتی که آب ػؿبیایًؼ! بنیاؿ ٝالی و اعل٩ی اف آعـ

 ايگاؿايه امت! ماػه چ٪ؼؿ

ـإی بهعىاؿػاىت يٚن ارتماٝی هىرىػ  گـػػ.  ٝیاو هی ىکًی تـیى ىکل ػؿ ٩ايىو ا٥
 کو فصمت باىؼاف صالت هٞمىل  کمی بیيتـ ٝىاهل ايضٖآ اعل٩ی يیـو و ٥ياؿ اگـ

ػؿرۀ  555 ىىػ؛ ػؿمت به هماو ٩ٖٞیتی که آب ػؿ ػهای ىکى هی ٩ٖٞاا ٩ايىو
ـاػ  فػای اينايیتوصيیايه و  ؿ٥تاؿ آیؼ. اف صالت هایٜ به صالت بغاؿ ػؿهی 31مايتیگ
آب که  هخل؛ ػ٩ی٪اا ىىيؼاؿاػه تبؼیل  بیبه ىیئی  کياو ػ فصمتگـػ هىرب هی بىؿژوافی

رىه ای هيغٌ  ي٪ٖه و ػؿ امت طبیعی٩ىايیى تابٜ  هٖل٪اا  هیچ ىکل هٞیًی يؼاؿػ و
ـم و رًایت ا ايگلطتاواف ایى ؿومت که با گنتـه پـولتاؿیا ػؿ  .آوؿػ هی ٥قایو یا٥ته ر

کاؿی  يۀ بقهآهاؿهای ماال هلت رهاو تبؼیل ىؼه امت. تـیىکاؿ به بقه ايگلطتاوو هلت 
تَىؿ  با مـٝتی ١یـ٩ابل ايگلطتاوکه رـم و رًایت ػؿ  ػهؼ يياو هی وزارتکػىر

ـاینکنايی که به ػلیل تٞؼاػ  ولسو  ايگلطتاو٥٪ٔ ػؿ  یا٥ته امت. ا٥قایو رًایی  ر
ـتیب بىػه امت به ایى ػؿ هـ مال ايؼ ىؼهبافػاىت   :ت

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. ىىػ که ىاهل عىػ والؼیى هن هی»ایًزا آهؼه:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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5351 8151 
5355 1581 
5351 3353 
5315 53355 
5311 58833 
5335 53553 
5331 15335 
5385 13533 
5385 13315 
5381 35358 

ـابـ 3به ٝباؿت ػیگـ ت٪ـیباا   5381مال  های اف کل بافػاىت 33مال. 33ٕی  ؿىؼ ب
 88هقاؿ و  8و  غایراليک٥٪ٔ ػؿ  (ػؿٍؼ 58یًٞی بیو اف ) هىؿػ 883هقاؿ و  8تٞؼاػ 
پل  بىػه امت. لًذوبا اصتناب  aضکصهیذل٥٪ٔ ػؿ  (ػؿٍؼ 53بیو اف  )یًٞی هىؿػ

ـيؼ  که ىهـهای بقؿگی ؿا با رمٞیت هًگ٦ت کاؿگـی ػؿ بـ هی ياصیهایى ػو  گی
ـاین ؿا ػؿ ػاهاو عىػ پـوؿايؼه bچهاؿم یک ىاو  آو هن ػؿ صالی که رمٞیتايؼ  کل ر

کًًؼ  حابت هیؿوىًی  بهکاؿی  آهاؿهای بقه چهاؿم کل رمٞیت امت. بنیاؿ کمتـ اف یک
ـای هخال ػؿ مال  .ايؼ ػهآوؿپـولتاؿیا مـ بـ  هیاواف  هزـهاوت٪ـیباا تماهی  به ٕىؿ  5381ب

تىاينتًؼ بًىینًؼ و  تىاينتًؼ بغىايًؼ و يه هی ػؿٍؼ اف هزـهاو يه هی 31.31هیايگیى 
 1.33 وپاىکنته بىػ. ٥٪ٔ ىاو ػمت و و يىىتىمىاػ عىايؼ هزـهاو ػؿٍؼ 13.31

                                                             
a  Middlesex 

b  ـامت  )پ.(«. چهاؿم بیو اف یک»آهؼه امت:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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 اف هزـهاو ػؿٍؼ 5.11تىاينتًؼ به عىبی بغىايًؼ و بًىینًؼ و  هی هزـهاو ػؿٍؼ
ػؿٍؼ  1.38مٖش تضَیلت  تضَیلت باالتـ اف مٖش ابتؼایی بـعىؿػاؿ بىػيؼ.

 ها اف ایى تـ مـیٜ اضکاتلًذرـم و رًایت ػؿ  .اٝلم ىؼ «ٌیيغ١یـ٩ابل ت» هزـهاو
ـاین یها تٞؼاػ بافػاىتی امت. کـػهؿىؼ  ٥٪ٔ  5358که ػؿ مال  اضکاتلًذ ػؿ رًایی ر

هقاؿ  8به  5381و ػؿ مال  هىؿػ 511هقاؿ و  3به  5333ػؿ مال  یبىػ به فوػ هىؿػ 38
 آلیطىو ػاؿو١هکه گقاؿه ؿممی آو به ػمت  غایراليکػؿ  ا٥قایو یا٥ت. هىؿػ 538و 

ـابـ هی 1 مال یک باؿ 35ىؼه امت رمٞیت هـ تًٚین  ـابـ ىؼو 1لی و ىىػ ب  ب
ـم ـابـ  1ت٪ـیباا  آو تکخیـ مـٝت یًٞی ؛عىاهؼ هی فهاوو يین مال  1 ٥٪ٔرًایت و ر ب
اکخـیت ٩إٜ  ػؿ ايگلنتاو )همچىو مایـ کيىؿهای هتمؼو( .امت رمٞیت ؿىؼ يـط

ـایى ؼ.ػهً ؿط هی عَىٍی هالکیت اٍل بـ ّؼىکًی  هىاؿػ ٩ايىو ـاین بًاب به  اکخـ ر
ـاو عىػ ػاؿػ ؿا که هیچ اينايی آيچه :ايؼ ػمتی اف تًگ ياىیيضىی اف ايضاء   اف ػیگ

ـاینتٞؼاػ  5331مال  .ػفػػ يمی ػؿ کل رمٞیت  بهينبت  عَىٍی هالکیت ي٪ِ ر
. بىػ 388به  5 گاضکلٕب٨ يىىتۀ  ايگلطتاوو ػؿ  5358به  5 فرايطهػؿ  3585 به 5 هلًذ
ػؿ  13858به  5 هلًذىکًی ٝلیه اىغاً ينبت به رمٞیت ػؿ  ٩ايىو هىاؿػ تٞؼاػ
ـاین کل  تٞؼاػ ايگلطتاوػؿ . بىػ 13381به  5 ايگلطتاوو ػؿ  53133به  5 فرايطه ر
 385به  5 هايى٥اکتىؿکاؿو ػؿ يىاصی  5583به  5به رمٞیت ػؿ يىاصی کياوؿفی  ينبت

گـچه اف فهاو ػؿآهؼو   aامت 115به  5 ايگلطتاوکل  ػؿ ػؿ صال صاّـ ایى ينبت aبىػ.
 مال يگؾىته! 55هًىف  گاضکلکتاب 

                                                             
a  The Manufacturing Population of England, chap. 55. (ايگلل) 
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ای به تبٞات  ؼ و لضٚهًػؿيگ کً ايؼکی (ها)صتی بىؿژوا همهکا٥ی امت تا  ها ػاػهایى 
ـماعل اگـ ايضٖآ وّٜ کًىيی اهىؿ بیايؼیيؼ. آیًؼه با  مال 15رًایت ٕی و ٩ی و ر

 15ايگلیل ٕی ایى  هايى٥اکتىؿهایاگـ  به کزا عىاهین ؿمیؼ؟ همیى ّـیب تکخیـ یابؼ
ـمًمال کمتـ اف ٩بل ؿوي٨ ػاىته باى رًایت با مـٝت بیيتـی و ؼ و تکخیـ تَاٝؼی ر

اؿا ػؿ هٞـُ ٥ـوپاىی امت. همیى صاال راهٞه آىک ؟بىػاػاهه یابؼ يتیزه چه عىاهؼ 
 گننتى تمام پیىيؼهایػال بـ  ای کًًؼه ىىاهؼ ىىکهای ؿا بـػاؿیؼ و  هضال امت ؿوفياهه

 ييـیات ايگلینی که پیو ؿوايبىه اف هیاو  هيتی يمىيۀ عـواؿؼ. یػؿ آو يیاب ارتماٝی
 3که ؿعؼاػهای  «هًچطترگاردیى» 5388اکتبـ  35کين: ىماؿۀ  یکی ؿا بیـوو هی ؿمػا

به فصمت يیايؼاعته  ؿاعىػ  هًچطترػؿ هىؿػ  ایى ييـیه ؿوف هتىالی ؿا گقاؿه ػاػه امت.
ایًکه هخلا  :کـػه امتؿا ي٪ل اعباؿ  تـیى ػاٟو ٥٪ٔ  هى ىـس ػهؼ ؿا هىبه همه چیقتا 

ـاو یک  ـای ا٥قایو هقػهایياو فػاعٖاؿ ٩بلی ػمت به اٝ بؼوو هیلکاؿگ  يؼ وتَاب ب
ـگـػيؼ؛  صکن ػاػ حلاختالفدادگاه  ضالفىردپنـبچه ػؿ  1یا ایًکه که بایؼ مـ کاؿىاو ب

ؿا اه  کاؿاوٕلب کـػ مٞیوؿ وؿىکنته  یا ایًکه یک پیيه ؛صیى ػفػی ػمتگیـ ىؼيؼ
ـا٣ هبنىٓهای هـبىٓ به ىهـهای ػوؿ و ا گقاؿه اها .ػوؿ بقيؼ ـيؼ تـ و ه٦َل ٕ : ػؿ ت
هىؿػ یک  bبریػؿ  هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ ػفػی و یک هىؿػ عىػکيی؛ 1 اغتىو

یک هىؿػ  cلیػؿ  بـػاؿی هالی؛ هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ کله 1 بىلتىوػؿ  مـ٩ت؛
ـای ا٥قایو ػمتمقػ و یک  هىؿػ یک اولذهامػؿ  مـ٩ت؛  و یک هىؿػ مـ٩تاٝتَاب ب

                                                                                                                                    
a  ( 333هقاؿ و  11تٞؼاػ هضکىهاو رًایی )ايگلل(ههیلیىو ي٦ـ 51هزمٛى رمٞیت ت٪نین بـ  ي٦ـ( . 

b  Bury 
c  Leigh 
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تٞـُ اْٝای اتضاػیۀ کاؿگـی و یک هىؿػ  ایرلًذیهیاو فياو  عیابايی فػوعىؿػ هىؿػ
یک هىؿػ و  aبه ػمت پنـه ورـس هاػؿ ١یـْٝى و یک هىؿػ ّـبػوف  یک کله به

ـاّاتیک هىؿػ  پىرتاضتىکاف کلینا؛ ػؿ  ػمتبـػیک هىؿػ  و صمله به پلیل  اٝت
ـای هقػهای هٞى٩ه فصمت  بـػاؿی و یک و یک هىؿػ کله مـ٩تو یک هىؿػ  کياو ب

 واریًگتىوورـس فيی به ػمت ىىهـه. ػؿ  و یک هىؿػ ّـب عیابايی فػوعىؿػ هىؿػ
و یک  مـ٩ت هىؿػ یک  ویگاوػؿ  عیابايی؛ فػوعىؿػ هىؿػ و یک مـ٩ت هىؿػ یک

ـيؼ و ايبىهی اف  لًذوهای  های ؿوفياهه اف کلینا. گقاؿه هىؿػ ػمتبـػ اف ایى هن بؼت
ـا٥ٞه ها تٞـُو  ها مـ٩تها و  بـػاؿی کله ًباؿ ايىاػگی ؿوی هن تلهای ع و ػٝىاه
و٩ایٜ فیـ  ػاؿم. بـهی ات٦ا٩ی ؿا «تایمسلًذو»ؿوفياهۀ  5388مپتاهبـ  51ىماؿۀ  ايؼ. ىؼه

و یک هىؿػ صمله به پلیل  مـ٩تهىؿػ یک : امتىؼه  ػاػهگقاؿه  واصؼ ػؿ یک ؿوف
اه و یک هىؿػ ؿها کـػو  به تأهیى هٞاه ٥ـفيؼ ياهيـٛو یهضکىهیت هـػ یک هىؿػ و

ایى ٩بیل  .همنـهىىهـی به ػمت  یتاه و یک هىؿػ هنمىه کىػک تىمٔ والؼیى
رًگ ارتماٝی ػؿ ایى . پیؼا کـػهای ايگلیل  ػؿ تمام ؿوفياهه تىاو ها ؿا هی گقاؿه

بیـوو  به اف آـ کل به ٥کـ آو امت که گلین عىػکيىؿ به ي٪ٖۀ اود ؿمیؼه و ه
. اف او بنتايؼرًگؼ تا ص٨ عىػ ؿا  که اف ؿاه بـمؼ هی یکن اولیىبا  . هـ کلبکيؼ
٥٪ٔ به  به باػ کتک بگیـػ یا يه اه عىؿػه ٩نن ؿا به ًٝىاو ػىمى ػیگـی یک ي٦ـایًکه 
بیو اف هـ چیق تابٜ هًا٥ٜ عىػعىاهايۀ بنتگی ػاؿػ که  ای هنلکايه کلبی های بـآوؿػ

 اه ًىٝاوهمآهیق اف  کًؼ که به ػؿکی هنالمت هیچ کل عٖىؿ يمی به ٥کـ عىػ اویًؼ.

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. دیلراچتٞؼاػی فػوعىؿػ ػؿ »ایًزا آهؼه امت  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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هـ ىىيؼ. علٍه ایًکه  اعتل٥ات ٥٪ٔ با عيىيت یا ؿأی ػاػگاه تنىیه هی ؼ. تمامبـم
اه یا ػؿ بهتـیى  بیًؼ که بایؼ اف مـ ؿاه بـػاىت اه ؿا به چين ػىمًی هی کل همنایه

همايٖىؿ که آهاؿهای  آو امت٦اػه کـػ. ای که بایؼ به ي٦ٜ عىیو اف صالت به چين ومیله
ـتـ آهیقتـ و ىؼیؼتـ و آىتی عيىيت ایى رًگ مال به مال ػهًؼ کاؿی يياو هی بقه   ياپؾی
ىىيؼ: ػؿ یک مى بىؿژوافی و  هی ت٪نین aاؿػوگاه ٝمؼه 1 بهػىمًاو  ؿ٥ته ؿ٥ته ػ.گـػ هی

ـاو. اف رًگ بىؿژوافی ٝلیه  یاٝلیه همه  همهها يبایؼ اف رًگ  ػؿ ممت ػیگـ کاؿگ
هًٖ٪ی اٍل ؿ٩ابت آفاػ امت. ٝزیب  آهؼ پـولتاؿیا ػؿ ٝزب بمايین؛ ایى رًگ یگايه پی

ـابـ تزمٜ ىتابًاک ایى ابـهای ٕى٥او ایى و  وفا آؿاه امت که بىؿژوافی ػؿ ب
 اه يینت. او هـ ؿوف ایى عبـها ؿا ػؿ ؿوفياهه ٝیى عیال و اه ؿا ص٦٘ کـػه یعىينـػ

عن به  ىاو آيکه )اگـ يگىیین اف عين ينبت به ایى اوّاٛ( اف تـك تبٞات یبعىايؼ  هی
ـمب ن و ٝىاؿُ بیماؿی ارتماٝی هـ ؿوفابـو بیاوؿػ. ٝلئ رًایت بـوف و ه ىکل ر

بىؿژوافی به  اگىی ای يؼاؿػ! هیچ واهمه ىاو ٝمىهی ٥ىؿاو لی بىؿژوافی افو یابًؼ هی
ـگاه عاً ىاو ؿا ػؿک  تىايؼ تبٞات ؿا ببیًؼ و يه هی تىايؼ وا٩ٞیات اه يه هی عإـ يٚ

تىايًؼ  های ٕب٪اتی و ٝ٪ایؼ هتَٞبايه چگىيه هی ػاوؿی آوؿ امت که پیو صیـت کًؼ.
ايکيا٣  ولی گـ٥تاؿ کًًؼ. آلىػی اهل و رًىوها ؿا ػؿ چًیى کىؿِی ک اف ايناو ای ٕب٪ه

 .چه يؼاىته باىؼآو ؿا ػاىته باىؼ چه بىؿژوافی چين ػیؼو پىیؼ  هلت ؿاه عىػ ؿا هی
صتی ػؿ که  ىؼعىاهؼ  ىىکهچًاو هالکیت  ٍاصبباالعـه یک ؿوف ٕب٪ۀ 

 ػیؼ. ؿا يمی اه عىابهایو  با٥ی ٥لن٦ه

                                                             
a  ـامت  )پ.( الظ. «رًگًؼ ... اؿػوگاه که با هن هی 1 به»آهؼه:  5381و  5381های آلمايی  ػؿ وی
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ايؼ؛ البته يه به  ايؼ ياػؿمت بـعی اف هباصخی که ػؿ هتى کتاب ؿارٜ به هنائل بهؼاىتی و ػؿهايی آهؼه  5

تـرمۀ ٥اؿمی مٞی  . ػؿ5385کاؿی ايگلل بلکه به ٝلت ٝؼم ايکيا٣ ٝلن پقىکی ػؿ ػهۀ  ػلیل کن
م ػؿ تىّیضات پایاو ٥َل تؾکـ ػهن. اها بایؼ یاػآوؿ ىىم صتی اگـ ا ام ایى اىتباهات ؿا به ٩ؼؿ تىاو کـػه

کيتاؿ »بىػيؼ ایى ي٪َاو به هیچ وره ػؿ ٍضت و م٪ن يٚـیۀ  همۀ هباصج پقىکی ايگلل اىتباه هی
ايگلل ػؿ يٚـیۀ  5385کی ػؿ ػهۀ ؿىتۀ پقى هايؼگی ؿ١ن ٝ٪ب کـػ. ٝلی يمی عللی ایزاػ« ارتماٝی

اه تىاينت پیىيؼ وحی٨ هنائل بیىلىژیک و ٕب٪اتی ؿا به يضى ٝلمی و مینتماتیک  «کيتاؿ ارتماٝی»
واکاوی کًؼ. ؿوه او که اماماا هبؼٝايه بىػ تأحیـ ٝمی٪ی بـ ٝلن پقىکی گؾاىت. ؿوػل٤ کاؿل ویـىى 

(R. C. Virchow پقىک اي٪لبی که اف )ماکى بـلیى بىػ پل اف هٖالٞۀ کتاب  5388تا  5383
ـاؿ گـ٥ت و ؿىتۀ « وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ» ؿا بًیاو يهاػ و « پقىکی ارتماٝی»تضت تأحیـ ؿوه ايگلل ٩

ـاث هايؼگاؿ ايگلل  آو ؿا تکاهل بغيیؼ. اهـوفه اٍىل و ؿوه های پقىکی ارتماٝی به ًٝىاو هی
های مالیايۀ  ايؼ تا رایی که گقاؿه هرایگاه ١یـ٩ابل ايکاؿی ػؿ صىفۀ بهؼاىت و ػؿهاو پیؼا کـػ

ـاا بـ اماك همیى اٍىل يىىته هی ىىيؼ. ٕبیٞتاا پل اف ویـىى کناو  مافهاو رهايی بهؼاىت اکخ
ـاوايی کيیؼيؼ که اف آو بیى بایؼ به ي٪و  ـای ايکيا٣ ؿىتۀ پقىکی ارتماٝی فصمات ٥ ػیگـی هن ب

 هؤحـ و مافيؼۀ ػکتـ مالىاػوؿ آلًؼه اىاؿه کـػ. )م.(

ىبت هىا به گاف امیؼ کـبًیک )اکنیؼ ػی   1 ىىػ.  ( تبؼیل هیH1CO3کـبى پل اف  ايضلل ػؿ ٕؿ
 )م.(

ـاُ Miasma Theory« )يٚـیۀ هیامما»راهٞۀ پقىکی تضت تأحیـ  5381تا مال    3 ( ىیٛى اه
اه  ػاينت. ايگلل هن ػؿ بـعی اف ٩ٖٞات کتاب فا هی واگیـػاؿ ؿا ياىی اف بغاؿهای بیماؿی

کًؼ. ایى ٩ٖٞات ٍـ٥اا به هنمىهیت ػؿ احـ هىای آلىػه  گـیغته به يٚـیۀ هیامما تأمی هی رنته
ـاُ ؿا هنت٪یماا به بغاؿها ينبت هی علٍه يمی ٝا٩بت  ػهًؼ. ىىيؼ بلکه ػؿ بنیاؿی هىاؿػ ٝلت اه

ـاصاو مـىًاك ايگلنتاو به« وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ»چًؼ هاه پل اف ايتياؿ  5381مال  ػؿ يام  یکی اف ر
( با تض٪ی٨ ػؿباؿۀ وبای لًؼو ياػؿمتی تئىؿی هیامما ؿا به احبات ؿمايؼ و John Snow« )راو امًى»
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گیـی ياىی اف آلىػگی یکی اف ىیـهای آب ٝمىهی بىػه امت. ایى کي٤ يغنتیى  يياو ػاػ و٩ٛى همه

 بىػ. )م.(« فا های بیماؿی هیکـواؿگايینن»٩ؼم ػؿ هنیـ ؿممیت یا٥تى يٚـیۀ 

8  (Consumption ـکىلىمیل. ایى باکتـی اف ٕـی٨ (: يىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی تىب
تـیى صالت  های هغتل٤ بؼو ؿا ػؿگیـ کًؼ. ػؿ ىایٜ تىايؼ اؿگاو ىىػ و هی های ت٦ًنی هًت٪ل هی ٩ٖـک

کًؼ. ػؿ  ىىػ و اف آيزا مینتن گىاؿىی و َٝبی ٥ـػ ؿا ػؿگیـ هی های ٩ـبايی تکخیـ هی باکتـی ػؿ ُىو
ـ٥ه های اٍلی بیماؿی ٝباؿت یى صالت ٝاؿّها آلىػ، تب ىؼیؼ، ٝـ٧  های عيک و عىو ايؼ اف م

ـاٟ، ٤ّٞ ٝمىهی بؼو و کاهو ىؼیؼ وفو.  کاهو ىؼیؼ  ػلیلبه  ؿا« مل»ىبايه، امهال و امت٦
 )م.( ايؼ. ياهیؼه)هَـ٣ / فوال( « Consumption» بیماؿ وفو

1  (Hectic ـکقی ؿا ـکىلىمیل. ػؿ ایى صالت باکتـی مینتن َٝبی ه (: يىٝی ػیگـ اف ابتلئات تىب
ـاو و تيًذ هی هؼ٣ هی ىىػ تا ایًکه پل اف هؼتی ينبتاا  گیـػ و ػؿ يتیزه ٩ـبايی به تًاوب ػچاؿ بض

ؿ چهـۀ بًاهین( ػ« تب ػائن»اگـ آو ؿا به يام ػیگـه ٕىاليی به ىکلی فرـآوؿ بمیـػ. آحاؿ تب الفم )یا 
 ها.  )م.( ها و گىيه گـ٥تگی چين ٥ـػ  ٝباؿت امت اف عىو

1  (Typhus ـاتی همچىو (: بیماؿی ياىی اف باکتـی ؿیکتقیا. ایى باکتـی اف ٕـی٨ گقیؼگی صي
ايؼ اف تب و لـف، مـػؿػ و کى٥تگی  یابؼ و ٝلئن آو ٝباؿت ىپو و کک و کًه به عىو ٩ـبايی ايت٪ال هی

تـ و  ياهًؼ. ػؿ مٖىؿ پاییى آلىػ( هی )تب وهن« Typhus»هؾیاو ایى بیماؿی ؿا ْٝلت. به ػلیل بـوف 
ىًامی به صؼی ؿىؼ يکـػه بىػ که ایى  هًىف ٝلن هیکـوب 5335اػاهۀ هتى بایؼ تىره ػاىت که ػؿ ػهۀ 

ـایى ػؿ هًابٜ پقىکی و گقاؿه هایی که ػؿ ػمتـك ايگلل بىػ اف  بیماؿی ؿا به ػؿمتی بيًامؼ. بًاب
ىؼ و ايگلل ٥٪ٔ به  به ًٝىاو یکی اف ٝىاهل اٍلی ابتل به تی٦ىك يام بـػه هی« ۀ ياهًامب هىاتهىی»

 .Chrals J. Hچاؿلق يیکىل ) ٩5813ـو بٞؼ ػؿ مال  5همیى هًابٜ ػمتـمی ػاىت. ت٪ـیباا 
Nicolleـاينىی حابت کـػ تی٦ىك اف ؿاه ت٦ًنی هًت٪ل يمی ( باکتـی ـایت آ ىًاك ٥ و ىىػ و تًها ؿاه م

ـات امت. او يياو ػاػ عٖای پقىکاو پیيیى ياىی اف آو بىػ که ا٥قایو هىاؿػ گقیؼگی ػؿ  يیو صي
ـاکن ؿا اىتباهاا به ٝؼم تهىیۀ هىا ينبت هی رمٞیت  ػاػيؼ. )م.( های هت
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3  (Scarlet feverيىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی امتـپتىکىک. ایى باکتـی اف ٕـی٨ ٩ٖـک :)  های

ايؼ اف تب و لـف، ٦ٝىيت لىفه، کى٥تگی  ىىػ و ٝلئن آو ٝباؿت يتـک هًت٪ل هیت٦ًنی و ومایل ه
ـاٟ. اف آيزا که ػؿ ایى هـُ پـفهای ؿوی فباو بـرنته و مـط هی ىىيؼ آو ؿا به امن  ْٝلت و امت٦

 ياهًؼ. )م.( هی« هغملک»یا « Scarlet fever»یک يٛى پاؿچۀ هغملی ٩ـهقؿيگ 

غرایطبهذاغتیجمعیت»ایى هىاؿػ ؿا ػؿ يٚـ ػاىته:  اصتماالا يىینًؼه یکی اف   3 گسارغیدربارۀ
 قايىوفقرارهایکمیطیىيػو گقاؿه به »( یا 5381) ای.چادویکبه ٩لن  «کارگریبریتايیایکبیر
ـایٔ بهؼاىتی   . )پ.((5333)ووداضمیتدکترتی.ضاوثبه ٩لن  «ايِذلًذوایطتػؿباؿۀ ى

8  (the London Fever Hospitalٝلی :)  ـاکق ؿا با ؿ١ن ىباهت اممی يبایؼ ایى ٩بیل ه
ها ينبت به ػوؿۀ عىػ بنیاؿ هتـ٩ی بىػيؼ و به  عايه های اهـوفی اىتباه گـ٥ت. تب بیماؿمتاو

ـاصاو )با کمک ايزمى های عیـیه( بًا يهاػه ىؼيؼ که يٚـیۀ هنلٔ  مـػهؼاؿی ا٩لیتی اف پقىکاو و ر
فا  های بیماؿی ( ؿا ٩بىل يؼاىتًؼ و اف تئىؿی هیکـواؿگايیننmiasma theory« )فا بغاؿ بیماؿی»
(germ theoryٕـ٥ؼاؿی هی ) ـاػ  عايه کـػيؼ. اها هيکل ایى بىػ که تب ها ٍـ٥اا وٙی٦ه ػاىتًؼ ا٥

ـاصت و چًؼ هضـک ىیمیایی  ـای امت ـاکق به رق بنتـی ب آلىػه ؿا اف با٩ی راهٞه رؼا کًًؼ. ػؿ ایى ه
ـاؿ يمیاهکايات بیيتـی  ـای ت٦کیک  گـ٥ت. ٝلوه بـ ایى هیچ ػؿ اعتیاؿ بیماؿاو ٩ گىيه ا٩ؼاهی ب

آهؼ که هبتلیاو به هغملک و مـعک و  ىؼ. ا١لب پیو هی ىاو ايزام يمی بیماؿاو بـ اماك ٦ٝىيت
عايه ایقوله  مل و ١یـه همگی ػؿ یک اتا٧ واصؼ بنتـی ىىيؼ. ٥ـػ با ابتل به یک يٛى بیماؿی ػؿ تب

یا٥ت با چًؼ يٛى ٦ٝىيت باکتـیایی و ویـومی به ػاهاو راهٞه  و ػؿ ٍىؿتی که ينبتاا بهبىػ هیىؼ  هی
 فیـ يٚـها ػؿآهؼيؼ و ػولت  اف ػمت عیـیه 5388ها ػؿ مال  عايه گيت. بٞؼ اف آيکه تب بافهی

ـاصاو»  ىاو ؿا ػؿ ػمت گـ٥ت اوّاٛ تؼؿیزاا ت٢ییـ کـػ. )م.( کًتـل« ايزمى ر

ـگـ٥ته ىؼه پاییى مٖىؿ ىؼه ػؿ ایى مٖىؿ و اؿائه های ػاػه   55 غیىعدهػتًاک»ايؼ:  تـ اف ایى ه٪اله ب
 . )پ.(٥5388ىؿیۀ  18به تاؿیظ  313ىماؿۀ  «يىرثرواضتار»هًتيـىؼه ػؿ  «ذضتیتبدريتیجۀتهی
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55  (Scrofulaـکىلىمیل. ػؿ ایى صالت باکتـی به ١ؼػ ل٦ًاوی صمل ه (: يىٝی ػیگـ اف ابتلئات تىب
ـا٣ گـػو هی هی ايؼ اف تب هقهى،  ىىػ. مایـ ٝلئن عًافیـ ٝباؿت کًؼ و باٝج بـوف آهاك ىؼیؼ ػؿ إ

هـ ػو به « عًافیـ»و هٞاػل آو « Scrofula»ٝـ٧ ىبايه، ٤ّٞ ٝمىهی بؼو و کاهو وفو. واژۀ 
وف عًافیـ تا ػوؿاو ايگلل ایى باوؿ ػؿ هیاو إباء ؿایذ بىػ که بـ 53هنتًؼ. اف ٩ـو « عىک»هًٞای 

ياىی اف مـػی عىو و ا٥قایو تـىضات بل٢می ػؿ احـ هَـ٣ چـبی عىک امت. ايگلل که ٥٪ٔ به 
ـاواو اف رى ١الب راهٞۀ پقىکی هٞاٍـه  همیى هًابٜ ػمتـمی ػاىت با اصتیآ و ىک و تـػیؼ ٥

گؾاؿ  و( پقىک آلمايی و بًیاRobert Kochؿابـت کظ ) 5331ػهۀ بٞؼ ػؿ مال  8پیـوی کـػ. ت٪ـیباا 
ـکىلىمیل گـػیؼ و ي٪و آو ؿا ػؿ ابتل به هـُ مل  ؿىتۀ هیکـوب ىًامی هى٨٥ به کي٤ باکتـی تىب

بىػ  5855احبات کـػ. اها هًىف هايؼه بىػ که ي٪و ایى باکتـی ػؿ بـوف عًافیـ ؿوىى ىىػ. تافه ػؿ مال 
ـکىلىمیل ىًاعته ىؼ. )م.(  که عًافیـ به ًٝىاو یکی اف ايىاٛ ابتلئات تىب

ىىػ. ایى بیماؿی  ياهیؼه هی« ؿاىیتیل»امتغىايی ػؿ ٍىؿتی که ػؿ مًیى کىػکی ؿط ػهؼ  يـم  51
ياىی اف کمبىػ ؽعایـ کلنین ػؿ بؼو امت و ػؿ يتیزۀ مىءت٢ؾیه یا ٝؼم رؾب کلنین )به ػلیل کمبىػ 

ـم گیـ ٥ـػ هی ویتاهیى ػی یا ابتلی ؿوػۀ کىچک به ملیاک( گـیباو غىايی امت ىىػ. ػؿ صالی که ي
ـ٥اا به منتی امتغىاو بقؿگ ايزاهؼ ؿاىیتیل ػؿ کىػکاو هىرب عمیؼگی پاها، ٤ّٞ  ها هی ماالو ٍ

ـات هی ها، تأعیـ ػؿ ؿىؼ و ياهًزاؿی ْٝلت، اي٪باُ ١یـٝاػی هاهیچه  ىىػ. )م.(  های متىو ٥٪

53   (hypochondriasis ایى ومىاك ٥کـی به :)مًؼؿوم بیماؿ »به  هىلیرکمؼی هيهىؿ  تأمی اف
به ايزام  ایىاوپاولفتـیى هٖالٞۀ ٝلمی ػؿ ایى هىؿػ که تىمٔ  هيهىؿ ىؼه امت. اها راهٜ« عیالی

ـای کمؼی يینت و يبایؼ ىىعی ؿمیؼه امت يياو هی ـ٥ت.  ػهؼ هیپىکىيؼؿیا هىّٛى هًامبی ب اه گ
ـاب ٥ى٧ به ٝاؿّ او با اتکا به ؿوه هاتـیالینتی های رنمايی وا٩ٞی  هاه حابت کـػ ؿیيۀ اّٖ

ـای هخال  ها بـوف هی های حايىیه به ىکل ٝلئن مایـ بیماؿی گـػػ ولی تضت تأحیـ هضـک بـهی یابؼ. ب
ـايی که ػؿ وؿک ايؼ ػؿ ػوؿاو ىیٛى  های ت٦ًنی و گىاؿىی ىؼه های گىگـػ ػچاؿ آمیب ػمتگاه کاؿگ

آيکه  گـػػ بی ىاو يمایاو هی ومل و گنتـه وصيت ٝمىهی اصتماالا همۀ ٝلئن  هنلىل بىػو ػؿ بؼ
ـکىلىمیل ػؿ هیچ یک اف اْٝایياو ورىػ ػاىته باىؼ. هٖالٞات پاولى٣ به تَضیش يضىۀ  ٦ٝىيت تىب
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ـاب ايزاهیؼ. اهـوفه ػؿ ژوؿيال اف « عىػبیماؿايگاؿی»های ٝلمی به رای اٍٖلس  بـعىؿػ با ایى اّٖ

 ىىػ. )م.( امت٦اػه هی« اعتلل ٝلئن رنمايی»ٝباؿت 

ـگـ٥ته ىؼه« وهیربهتفکیکفؿىلضالهرگآهارهای»آیًؼ اف ه٪الۀ  إلٝاتی که ػؿ اػاهه هی  58 ايؼ  ب
ها  اػ هـگ( و تٞؼ5385( که ػؿبـػاؿيؼۀ تٞؼاػ ماکًاو )ػؿ مال 5388رىالی  35، هًچطترگاردیى)

 ىهـهای هغتل٤ امت. )پ.( ( ػؿ5383)ػؿ مال 

 هًتيـ ىؼ. )پ.( 3رلؼ  «ژوريالجاهعۀآهاریلًذو»ػؿ  5385مال  کىاوه٪الۀ ػکتـ    51 

51  (Smallpoxيىٝی بیماؿی ياىی اف ویـوك واؿیىال. ایى ویـوك اف ٕـی٨ ٩ٖـک :)  های ت٦ًنی
ىىػ.  های پىمت و ػهاو و گلى تکخیـ هی یابؼ و ػؿ هىیـگ و تماك هنت٪ین و ومایل هيتـک ايت٪ال هی

ـاصل بٞؼ رىهايؼ اف تب و  يغنتیى ٝلئن ابتل ٝباؿت ـاٟ و کى٥تگی ْٝلت. ػؿ ه های  فعن امت٦
ـتامـ بؼو ؿا هی ـکیى م هیلػی کي٤ ىؼ ولی ػ٩ی٪اا به  53پىىايًؼ. واکنى آبله عیلی فوػ ػؿ ٩ـو  چ

ـاو اؿوپایی با اتکا  15همیى ػلیل تمؼو بيـی تا اوامٔ ٩ـو  اف ایى ویـوك علٍی يیا٥ت. امتٞماؿگ
ىبی ٝمؼاا صیىايات ؿا ػؿ هًا٨ٕ هغتل٤ آهـیکا و آمیا و آ٥ـی٪ا هبتل ک ىاو ػؿ فهیًۀ آبله به ػايو

یا٥تۀ ویـوك  بـػيؼ. ػؿ يتیزه ايىاٛ رهو کـػيؼ و به ًٝىاو ملس بیىلىژیک ٝلیه بىهیاو به کاؿ هی هی
واؿیىال )آبلۀ هـ١ی و گاوی و امبی و گىم٦ًؼی و عىکی و ...( ػؿ ا٩َاي٪آ فهیى پغو ىؼيؼ و 

المللی اتضاػ  های بیى ـ ٩ـبايی گـ٥تًؼ. رالب ایًکه ایى بیماؿی اهپـیالینتی يهایتاا با تلهها ي٦ هیلیىو
 کى ىؼ.  )م.( رماهیـ ىىؿوی ؿیيه

53  (Measles يىٝی بیماؿی ياىی اف ویـوك هینلل. ایى ویـوك به ماػگی اف ٕـی٨ :)
ايؼ اف تب  ئن مـعک ٝباؿتىىػ. ٝل ها تکخیـ هی یابؼ و ػؿ ىو های مـ٥ه و ٖٝنه ايت٪ال هی ٩ٖـک

ـاصل بٞؼی رىه الـیه و التهاب چين ىؼیؼ و ؽات ؿيگ کل مٖش بؼو ؿا  های مـط فعن ها. ػؿ ه
 پىىايًؼ. )م.( هی

53  (Whopping ـتىمیل. ایى باکتـی به ماػگی اف ٕـی٨ (: يىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی بىؿػتل پ
ايؼ اف  ىىػ. ٝلئن اولیۀ بیماؿی ٝباؿت ا تکخیـ هیه یابؼ و ػؿ ىو های مـ٥ه و ٖٝنه ايت٪ال هی ٩ٖـک
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ـ٥ه ـاصل بٞؼ کىػکاو هبتلىؼه ػچاؿ م ىىيؼ و  های ىؼیؼ هی تب و لـف ع٦ی٤ و آبـیقه بیًی. ػؿ ه

ؿمؼ. ایى هـُ  گـػػ. ػؿ اػاهه يىبت به التهاب ه٢قی و ١و و تيًذ هی ىاو ػىىاؿ هی ي٦ل کيیؼو
ها باٝج  ؼاػاؿ( يام گـ٥ته امت. اف آيزا که ىؼت مـ٥ه)َػم ٍ« Whopping»عل گلى  به ػلیل عل

مـ٥ه ػؿ بقؿگناالو به ٍىؿت  ايؼ. میاه ياهیؼه« مـ٥ه میاه»ىىػ آو ؿا ػؿ ٥اؿمی  کبىػی گلى هی
ىًامی به آو به  هیکـوب ٝلن ها پل اف تکاهل یابؼ. به همیى ػلیل تا هؼت مـهاعىؿػگی ماػه بـوف هی

ـتىمیل کي٤ گـػیؼ و  5851يؼ تا ایًکه باالعـه ػؿ مال ًٝىاو یک هـُ رؼاگايه تىرهی ي باکتـی ب
 مـ٥ه به ًٝىاو یک بیماؿی هيغٌ به ؿممیت ىًاعته ىؼ. )م.( میاه

ضاخت»   58 کالوالیحۀ ـای مـوماهاو ػاػو به  ٩ايىو ویژه «غهریوضاز ػؿ  مافی ماعتماوای ب
 به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ. )پ.( 5388بىػ که مال  لًذو

هیلػی به امت٪لل اف  335ها ػؿ بـیتايیا ػالیل تاؿیغی ػاؿػ. ایى رقیـه ػؿ ػهۀ  تٞؼػ ٥ـ٩ه   15
ـإىؿی ؿوم ػمت یا٥ت؛ یًٞی ٩بل اف آيکه صکىهت ؿوم ؿمماا هنیضی ىىػ. به همیى ػلیل  اهپ

نتاو ايگلنتاو اف هماو ابتؼا اف کلینای ؿممی رؼا ا٥تاػ. ػؿ ٩ـو ىين هیلػی آییى هنیضیت ػؿ ايگل
ـلًؼ ػؿ ػمت گال ـایٖی که ای ها و ايگلنتاو  ها و امکاتلًؼ ػؿ ػمت ملت ي٦ىؽ یا٥ت آو هن ػؿ ى

های عىیو ػؿآهیغت تا  ها بىػ. هـ یک اف ایى ٩بایل ػیى رؼیؼ ؿا با مًت رًىبی ػؿ ػمت ماکنىو
گىمتیى( وبىی هت٦اوتی پیؼا کًؼ. يمایًؼۀ پاپ گـیگىؿی ) هنیضیت ػؿ هًا٨ٕ هغتل٤ بـیتايیا ؿيگ آ

ػاػ.  های ماب٨ اهمیت هی آهؼ و صتی به ص٦٘ ت٪ؼك و صـهت بتغايه هناهضتاا با ایى وّٜ کًاؿ هی
ؿمماا تبٞیت عىػ ؿا اف پاپ اٝلم کـػ ولی باف هن تله ػاىت  3گـچه کلینای ايگلنتاو ػؿ ٩ـو 

ـابـ پ امت٪لل اپ ا٥قایو اه ؿا به کمک پاػىاهاو ص٦٘ کًؼ. هـ چه ه٪اوهت کلینای هلی ػؿ ب
ىؼيؼ. ایى تْاػها ػؿ ػؿ ملنلۀ  های هضلی اف آفاػی ٝمل بیيتـی بـعىؿػاؿ هی یا٥ت کيیو هی

های اٝٚن  هزبىؿ ىؼيؼ به ػ٥ٞات ام٪٤ 51تا ٩ـو  55ها اف ٩ـو  پاػىاهی يـهاو به اود ؿمیؼ و پاپ
ـکيی تک٦یـ کًًؼ. اواعـ ٩ـو  ـا٣ 51ايگلنتاو ؿا به ػلیل تمـػ و م ايگلنتاو ػمت به بافؿگاياو -اى

ـاکق ي٪و  تأمیل هؼاؿك ػیًی هنت٪لی فػيؼ که ػؿ ٝیى صال ٍىهٞه و کاؿگاه پين ؿینی بىػيؼ. ایى ه
ها ػاىتًؼ. هًگاهی که پاػىاه ايگلنتاو هايـی هيتن  ههمی ػؿ امت٪لل ایؼئىلىژیک و ا٩تَاػی ٥ـ٩ه

ؿا اهْا کـػ « ت٪ل ايگلنتاوهيی هن عٔ»اف مىی پاپ تک٦یـ گـػیؼ و هت٪ابلا ٥ـهاو  5115ػؿ ػهۀ 
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ىاو ؿا بیى هـػم ؿواد ػهًؼ. اگـچه ػؿ اواعـ  های ػیًی ها باف ىؼ تا بؼٝت کاؿگاه-ٝملا ػمت ٍىهٞه

ـگق ػؿ ؿامتای وصؼت  ٩51ـو  هلکه الیقابت پـوتنتايینن ؿا ػیى ؿممی اٝلم کـػ اها ایى میامت ه
پايیای کاتىلیک با٩ی هايؼ. ػؿ صالی که ػؿ هؾهبی پیو يـ٥ت و ٍـ٥اا ػؿ صؼ واکًيی به رًگ ٝلیه ام

ـای گنتـه  ػاعل کيىؿ هیچ يیـوی هؾهبی هنلٖی ورىػ يؼاىت ٥ـهاو هلکه الیقابت ٝملا ؿاه ؿا ب
 یک ٥ـ٩ۀهای اؿوپایی مٞی ػاىتًؼ با صمایت اف  ها گيىػ. ػؿ ایى ػوؿاو هـ یک اف ٩ؼؿت آفاػايۀ ٥ـ٩ه

ـا٣ نتايی ي٦ىؽ پیؼا کًًؼ و ؿ٩با ؿا پل بقيًؼ. ػؿ ػوؿاو ریمق بافؿگاياو ايگل-عاً ػؿ یکی اف ىٞب اى
های ؿ٩یب  ( ٍضى هزلل ٝملا ٝـٍۀ تاعت و تاف ٥ـ٩ه53اول و چاؿلق اول )تا يیمۀ يغنت ٩ـو 

ـا٧ ؿط ػاػ ٝلی 5185که ػؿ ػهۀ « اي٪لب رمهىؿی»بىػ.  اه ػؿ ص٪ی٪ت  ؿ١ن ًٝىاو پـٕمٖ
ـاهىل که تا اوایل  های های ػاعلی هیاو ٥ـ٩ه ای اف رًگ هزمىٝه هؾهبی بىػ. ػؿ ػوؿاو رمهىؿی ک

ػوام آوؿػ ماعتاؿ ٥ـ٩ىی ػؿ راهٞۀ ايگلنتاو کاهلا يهاػیًه گـػیؼ. تا رایی که  5115ػهۀ 
ـال کاؿاو )فهیى هضا٥ٚه ها )بافؿگاياو( که پل اف هـگ رمهىؿی ػؿ هزلل ٝىام هنت٪ـ  ػاؿاو( و لیب

ی هؾهبی گـ٥تًؼ؛ اولی اف ٥ـ٩ۀ صاهیاو ام٪٤ اٝٚن ها ىؼيؼ هـ یک يام صقب عىیو ؿا اف ٥ـ٩ه
 )تىؿی( و ػوهی اف ٥ـ٩ۀ صاهیاو کلینای امکاتلًؼ )ویگ(.  )م.(

15  (Quakerیکی اف ٥ـ٩ه :)  :به «.  عؼا ػؿ ٥ـػ صْىؿ ػاؿػ»های پـوتنتاو که ىٞاؿىاو ایى بىػ
ـالینن بىؿژوایی ػؿ پى متۀ هؾهبی امت. يغنتیى لضاٗ تاؿیغی ایى ٥ـ٩ه یکی اف يغنتیى تزلیات لیب

 های ايگلینی تىمٔ کىئیکـها بًا يهاػه ىؼيؼ. )م.( هايى٥اکتىؿها و بايک

های ًٍٞت  ت٪ـیباا هیچ ييايی اف إلٝات صىفه گسارظايگلل به ایى هىّٛى اىاؿه ػاػ که ػؿ ایى   11
 يینت. )پ.(پیؼا  غایریىرک رایذیًِگوضتو  غایرچهو  غایراليکيناری 

کـػو  ػاين اّا٥ه ليکـی يلنىو و ولیًگتىو يیاهؼه امت و هى ػ٩ی٪اا يمی ه٪ام ايگلل ؽکـ ػؿ هتى  13
های ياپلئىيی  ػؿ ػوؿاو رًگ ي٦ـ 1 ىاو به تـرمۀ ٥اؿمی تا چه صؼ ػؿمت یا ١لٔ بىػه امت. ایى ًٝاویى

ـا٥الگاؿ ) به ػلیل ىکنت ػاػو ـاينه به ىهـت ؿمیؼيؼ. يلنىو ػؿ يبـػ ػؿیایی ت ( پیـوف ىؼ 5351اؿتو ٥
ـلى ) گىیًؼ ػؿ  مغى هی« ياری»تـ و٩تی کىػکاو اف  (. ػؿ مٖىؿ پاییى5358و ولیًگتىو ػؿ يبـػ فهیًی وات
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اه و  کًًؼ که به ػلیل کاؿػايی های ياپلئىيی( اىاؿه هی وفیـ ػوؿاو رًگ )يغنت« ویلیام پیت»وا٩ٜ به 

ـ٥ته ب« ياری ايگلنتاو»يزات کيىؿ اف بؼتـیى تًگًاها   ىػ. )م.(ل٪ب گ

18  (Samson ٩هـهاو امإیـی :)«ـاو کـػو یک هٞبؼ  که با بـػاىتى متىو« ٝهؼ ٝتی٨ ها و وی
ـائیل ؿا فیـ آواؿ هؼ٥ىو کـػ.  عىػه و ػىمًاو بًی ػؿ ٩يـ ٥ـهیغتۀ ايگلنتاو « م٪ىٓ ماهنىو»ام

نت عىیو تىايؼ با تى ػاػو به ىک المخل ىؼه بىػ و به ایى هىّٛى اىاؿه ػاىت که ايناو هی ّـب
 اه ؿا به يابىػی بکيايؼ. )م.( ػىمًاو

11  (John Wesleyبًیاو :) عىػ ؿا اصیاگـ کلینای کهى ايگلنتاو  ها هتؼینت. هتؼینت گؾاؿ ٥ـ٩ۀ
بـعل٣ « ٝي٨ به عؼا ٝي٨ به همنایگاو امت.» :ایى بىػ ىاو تـیى اٍل امامیػاينتًؼ و  هی

ها هٞت٪ؼ بىػيؼ بغيایو گًاهاو ٥ـػ هًىٓ به  هتؼینتکىئیکـها که به اؿاػۀ آفاػ ٥ـػی باوؿ ػاىتًؼ 
ـایو بىؿژواػؿ وا٩ٜ همايٖىؿ که کىئیکـها  ؿمتگاؿی کل ارتماٛ امت. ـالی-گ ای  ؿا ػؿ پىمته لیب

ـایو بىؿژوا ها کـػيؼ هتؼینت هؾهبی اؿائه هی ـایايه ػؿ پىىو ىـیٞت بىػيؼ.-يمایًؼۀ گ اْٝای  يهاػگ
ها ؿا ػؿ ايگلنتاو مافهايؼهی  ها و کلىيی ىبکۀ بقؿگی اف عیـیه« یمپاه ؿمتگاؿ»ایى ٥ـ٩ه با تأمیل 

ـکت مهاهی اػاؿه هی  )م.(ىؼ.  کـػيؼ که به ٍىؿت ى

11  (living upon wages from hand to mouth ـای میـ (: گـ٥تى هقػ به ٩ؼؿی که ٥٪ٔ ب
ـايی به فصمت گـ٥ت  هیکيی که ػؿ افای کاؿه ٥٪ٔ ١ؾا  کـػو ىکن کا٥ی باىؼ. ػؿ گىیو ته

 پىىايی ػاؿػ. )م.( گ٦تًؼ که کمابیو با ه٦هىم ٥ى٧ هن هی« تله  ىکن»

13  (Proteusیکی اف الهه :)  عؼهت ( ا٩یايىك)عؼای  پىزئیذوو بههای امإیـی یىياو بامتاو که
و و ت٢ییـپؾیـی ػيیامت. .ىؼ حباتی وّٜ ػؿیاها هی باٝج بیو  کـػ هی  )م.( پـوتئىك يماػی اف تلى 

13  (Tophet :)«ـايیبىػ که هؤهًاو  بامتاو اورغلینهکايی ػؿ  «ت٦یت به هًٚىؿ پیيکو ٩ـبايی  ٝب
مىفايؼيؼ. اکًىو يام ایى هکاو به ًٝىاو  فيؼه هی فيؼه آيزا ىاو ؿا کىػکاو هىلىخو  بعلبه عؼایاو 

ـای اىاؿه به ػوفط ه امتٞاؿه ـايه ب ـاؿ هیای ىاٝ ىؼه  ٩ىل ى ي٪لکاؿالیل هن ػؿ هت گیـػ. ىؿػ امت٦اػه ٩
يام کىهی ػؿ مینتاو امت که ػهايۀ  «ت٦تاو» .ؿا ػؿ يٚـ ػاىته امت «ت٦یت»ٍـ٥اا هًٞای امتٞاؿی 
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ـای ػؿ اهاو هايؼو اف گقيؼ اهـیمى  اه ػؿوافۀ ػوفط پًؼاىته هی ٥يايی آتو ىؼ و هـػهاو بامتاو ب

ـای هخا فيؼه ػؿ آو هی رايىؿايی ؿا به ًٝىاو ٩ـبايی فيؼه ل ػؿبًؼهو )بغو يهن( ػؿباؿۀ ایى ايؼاعتًؼ. ب
ـاو کىهی باىؼ و بـ ٩لۀ آو ژؿ٥ًایی که ػوػ و آتو اف آو بـهی»عىايین:  کىه هی ىىػ و رايىؿ فيؼه  به هک

ـای هخال « بؼو ػؿ ا٥کًًؼ تا ٥ـو بـػ. هـػهاو گىیًؼ که چيمۀ ػوفط ػؿ اومت. ـايی )ب بـعی اػبای ای
ـم ؿمیؼ که ػؿ  ای اف ػوفط به کاؿ بـػه بهاؿ( يام ایى کىه ؿا به ًٝىاو امتٞاؿه ايؼ. به همیى ػلیل به يٚ

 )م.(آوؿػ. « ت٦یت»ؿا به رای « ت٦تاو»تىاو  تـرمۀ ٥اؿمی هی

18  (copperas( مىل٦ات آهى :)FeSO8 با ٩ابلیت ايضلل ػؿ آب. فاد مبق یک ٝاهل کاهًؼۀ )
ـایًؼهای ىیمیایی به ماػگی الکتـوو  ٩ىی به ىماؿ هی ػهؼ( و به همیى ػلیل ػؿ  اف ػمت هیآیؼ )ػؿ ٥

ـای ٝمل آوؿػو آو الفم  ًٍایٜ به ًٝىاو هاػۀ کمکی )هاػۀ عاهی که واؿػ پیکـ هضَىل يمی ىىػ ولی ب
ـاوايی ػاؿػ. ػؿ ػوؿاو ايگلل ٝمؼه تـیى کاؿبـػ مىل٦ات آهى تخبیت ؿيگ ػؿ چاپ  امت( کاؿبـػ ٥

ىؼ که صاوی گاف عىؿيؼۀ  مبق هتَاٝؼ هیپاؿچه بىػ. ػؿ ایى ٝملیات ه٪ؼاؿ ٥ـوايی بغاؿ فاد 
 آوؿػ. )م.( ها واؿػ هی های ىؼیؼی به ؿیه و ىو ( بىػ و به هـوؿ آمیبSO3اکنیؼ مىل٦ىؿ ) تـی

های اهىؿ و هؤمنات  هقیًه»ايگلل به ٩ٖٞۀ فیـ اىاؿه ػاؿػ که ػؿ کتاب پًزن ػؿ بغو   35
ـامت ػايي آهؼه امت« های هؤمنات آهىفىی هقیًه»فیـبغو « الم٦ًٞه ٝام گاه )به ي٪ل اف وی

 (.318-313( ٌٍ 1555هاؿواؿػ )
ـاػ ؿا ػؿ هى٩ٞیت يٚام ارتماٝی ػؿ بـعی هىاؿػ۫» ـاؿ هی هاو بـعی ا٥ ها و  ػهؼ که تىايایی هایی ٩

گیـػ. ػؿ  عىػی و بؼوو ػعالت صکىهت ػؿ آياو ىکل هی امتٞؼاػهای هىؿػيیاف يٚام به ٕىؿ عىػبه
ـاػ ؿا ػؿ چًیى هى٩ٞیت  يٚام ارتماٝی۫ با٩ی هىاؿػ۫ ـاؿ يمی اکخـیت ا٥ ـایٔ به  هایی ٩ ػهؼ. ػؿ ایى ى

 هؼاعلۀ ػولت الفم امت. هًٚىؿ رلىگیـی اف اّمضلل و ايضٖآ اکخـیت عل٨۫
ـ٥ت ت٪نین کاؿ۫ آوؿيؼ به ٕىؿ  ىاو ؿا با کاؿ کـػو ػؿهی اىت٢ال اکخـیت کنايی که ؿوفی  ػؿ رـیاو پیي

گـػػ. ایى ػؿ صالی امت که  ػو ٝمل ماػه( هضؼوػ هی )ا١لب ٥٪ٔ یکی تـ هؼاوم به اٝمال هـچه بنیٔ
گیـػ.  اينايی  ها ّـوؿتاا ػؿ رـیاو اىت٢االت هٞمىل و ؿوفهـه ىکل هی بغو اٝٚن ٩ىۀ ٥اهمۀ ايناو

ـای چًؼ ٝمل ماػه هی که کل فيؼگی ايؼ به هیچ وره  کًؼ که کاهلا یا ت٪ـیباا یکناو اه ؿا ٍـ٣ ار
ها و  اه ؿا ػؿ رـیاو بـٕـ٣ يمىػو پیچیؼگی اه به کاؿ بیايؼافػ و ٩ىۀ عل٩ه ٩ىۀ ٥اهمهیابؼ  ٥ـٍت يمی
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ـا چًیى هنائلی هیچ ػىىاؿی ی آیًؼ. ٕبیٞی امت که چًیى  گاه ػؿ کاؿه پیو يمی ها وؿفیؼه کًؼ؛ ف

ـای  ػهؼ و به ٩ؼؿی عـ٥ت و ياػاو هی اه ؿا اف ػمت هی ىغَی عىِی کاؿآفهایی ىىػ که وؿای آو ب
گـػػ که ػیگـ ٩اػؿ يینت ػؿ هیچ هباصخۀ  اه چًاو عماؿ و عمىػه هی ٛ بيـ همکى يینت. ؽهىيى

ـکت کًؼ یا اف ايؼیيه ٝ٪ليی ـات ؿئى٥ايه و پاک  وؿفی به ورؼ بیایؼ. بؼتـ اف ایى صتی يمی ای ى تىايؼ تأح
اه  ی٤ فيؼگی ٝا٦ٕیتـیى وٙا ای اف ماػه تىايؼ به هیچ يٛى اؿفیابی و لٖی٤ ؿا ػؿک کًؼ و يتیزتاا يمی

بـمؼ. ٕبیٞتاا او اف هـ يٛى ٩ْاوتی ػؿباؿۀ هًا٥ٜ ٝام کيىؿ ٝارق امت. صتی ػؿ ٍىؿت بـوف رًگ 
ـيمی الٞاػه هاػاهی که ٥ى٧ ـای ػ٥اٛ اف کيىؿ ب عیقػ. یکًىاعتی  تـیى ػؿػها بـ او واؿػ يیاهؼه باىؼ ب

ـارىیايه  گـػػ ىهاهت ػؿ ؿوس و ؿواو ت٢ییـه هىرب هی فيؼگی اینتا و بی اه بگًؼػ و اف فيؼگی هار
کًؼ و باٝج  اه ؿا ّایٜ هی ياپؾیـ و ياهًزاؿ مـبافاو بیقاؿ باىؼ. ایى يٛى اىت٢ال رنن بیًی و پیو

اه ػؿ  ها يتىايؼ ٩ؼؿت و فوؿ بافویو ؿا به کاؿ ببًؼػ. ؿوىى امت که فبـػمتی ىىػ ػؿ مایـ ٥ٞالیت هی
ها و امتٞؼاػهای ٥کـی و ارتماٝی و ؿفهی به  یژگییک صـ٥ۀ عاً به هقیًۀ ٩ـبايی کـػو مایـ و

های ٥٪یـ و اکخـیت عل٨ ػؿ همۀ رىاهٜ هتمؼو و پیيـ٥ته به چًیى وّٞی  ػمت آهؼه امت. ٝمله
 .يمایؼو اف بـوف ایى وّٜ رلىگیـی  ت٪بل فصمت کًؼىىيؼ؛ هگـ آيکه ػولت  ػچاؿ هی

ای که پیو اف  ی و صتی ػؿ رىاهٜ فؿاٝیاٍٖلس بـبـ یًٞی ػؿ رىاهٜ ىکاؿگـی و ىباي ػؿ رىاهٜ به
ای ػیگـ بىػ. ػؿ ایى ٩بیل  هايى٥اکتىؿکاؿی و گنتـه تزاؿت عاؿری ورىػ ػاىتًؼ وّٜ اهىؿ به گىيه

ىؼ کل امتٞؼاػهایو ؿا  های هتًٛى و گىياگىيی ػاىت و ػؿ يتیزه هزبىؿ هی رىاهٜ هـ ايناو هي٢له
ـای بـٕـ٣ کـػو هي آهؼيؼ ػمت به ابؼاٝات و  کلتی که ػائماا پیو هیبه کاؿ بیايؼافػ. او بایؼ ب

ـتیب ٩ىۀ عل٩ه فيؼه هی ا٩ؼاهات تهىؿآهیق هی هايؼ و ؽهى ػؿ ؿعىت و منتی به بلهت  فػ. بؼیى ت
اٍٖلس بـبـ هـ  کًًؼ. ػؿ رىاهٜ به ٩ىۀ ٥اهمۀ عل٨ ٥ـوػمت ؿا يابىػ هی  ىؼ. رىاهٜ هتمؼو۫ ػچاؿ يمی

تىاينت ػؿ هىؿػ هًا٥ٜ ٝام  هؼاؿ بىػ و هی رى و تاصؼی میامت رًگهایو  ايناو ٝلوه بـ مایـ ي٪و
٩بىلی ػاىته باىته باىؼ. هـ یک اف اْٝای ٝاػی راهٞه  اه اؿفیابی ٩ابل راهٞه و ملىک صاکماو

ـاو ػؿ ػوؿاو ٍلش یا ٥ـهايؼهی هی ها تا  ىاو ػؿ رًگ تىاينت به ؿوىًی تيغیٌ ػهؼ که ٩ْاوت ؿهب
اه ؿا به آو  تىاينت ٩ىۀ ٥اهمه ای هیچ کل يمی ت. البته ػؿ چًیى راهٞهچه صؼ عىب یا بؼ بىػه ام

ـ٥ت و پالىػگی بـمايؼ که تٞؼاػ ايگيت ها ػؿ رىاهٜ هتمؼو بؼاو يائل  ىماؿی اف ايناو مٖضی اف پیي
ىؼ ولی تًٛى و گىياگىيی کاؿها ػؿ کل  ايؼ. اگـچه هـ ٥ـػ به کاؿهای هتًٛى و گىياگىيی هي٢ىل هی آهؼه
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ىاو بىػ با کاؿهایی که مایـیى  ػاػ یا ٩اػؿ به ايزام فیاػ يبىػ. کاؿهایی که هـ کل ايزام هیراهٞه 

ىاو بىػيؼ ت٦اوت چًؼايی يؼاىت. همه به ػؿراتی ػاؿای ٝلن و يبٟى و  ػاػيؼ یا ٩اػؿ به ايزام ايزام هی
ـای اػاؿه ؿمیؼ. مٖش ٝمىهی ٝلن و يبٟى و  ابتکاؿ بىػيؼ ولی يؼؿتاا کنی به ػؿرات ٝالی هی ابتکاؿ ب

ـاػ بنیاؿ  وکاؿ ماػه و عام راهٞه کا٥ی بىػ. ػؿ يٚام کـػو کنب های هتمؼو اگـچه ػایـۀ ٥ٞالیت ا٥
ٝؼۀ ٩لیلی که  صؼوصَـ امت. ػؿ ایى رىاهٜ۫ هضؼوػ ىؼه ولی تًٛى و گىياگىيی هيا١ل کل راهٞه بی

ل ػاؿيؼ تا کاؿهای با٩ی عل٨ ؿا ايؼ و به ٩ؼؿ کا٥ی فهاو آفاػ و تمای به هیچ ى٢ل عاٍی گـه يغىؿػه
تىايًؼ ػؿ هىّىٝات گىياگىو ١ىؿ و تأهل کًًؼ. ١ىؿ و تأهل  پایاو هيا١ل هی بیافهایًؼ به ل٤ٖ تًٛى بی

يهایت پـوؿه یابؼ و ٩ىۀ ٥اهمه به  ىىػ ؽهى بی ای الرـم باٝج هی ػؿ چًیى هزمىٝۀ ٝیًی گنتـػه
اها ػؿ هىؿػ ٝمىم عل٨ چًیى يینت. آهىفه لضاٗ راهٞیت و ػ٩ت به ػؿرات باالیی بـمؼ ]...[ 

ها اف اواو کىػکی  ٝمىم عل٨ ػؿ رىاهٜ هتمؼو هايى٥اکتىؿکاؿ يیافهًؼ تىره و هؼاعلۀ ػولت امت. عل٨
ـ٥ۀ هيغٌ هي٢ىل هی ىاو ؿا ػؿبیاوؿيؼ. ایى صـ٥ه چًاو ماػه و  ىىيؼ تا اف ایى ٕـی٨ ؿوفی به یک ص

ػهؼ؛ اف مىی ػیگـ کاؿ و فصمت عل٨  ا پـوؿه يمیيىاعت امت که به هیچ وره ٩ىۀ ٥اهمه ؿ یک
ـا١ت و يه ؿ١بتی ػاؿيؼ که به مایـ هنائل  ٥ـوػمت به ٩ؼؿی ٕىاليی و ٕا٩ت ٥ـمامت که يه فهاو ٥

 «بیايؼیيًؼ.
های  اهپـیالینت-ػؿ صاىیۀ بضج ٥ى٧ بایؼ بیا٥قاین عیلی رالب و صتی هْضک امت که بىؿژوا

ـايی هًىف تـرمۀ کاهلی اف  ايؼ ولی اف يىصۀ عـوك تا بى٧ مگ با ه٦هىم  ٝـّه يکـػه« هلل حـوت»ای
ـئی»اممیتی   فيًؼ. )م.( الك هی عيکه« ػمت ياه

35  (Jeremiahـاو بًی ـائیل ) (: یکی اف پیاهب ػؿباؿۀ هایو  ف هیلػ( که پیيگىیی٩بل ا 111-133ام
 آهؼه امت. )م.( عهذعتیقکتاب ػؿ فوال هضتىم اوؿىلین 

به ايتياؿ ؿمیؼ ؿوابٔ به ٩لن ػیقؿائیلی  5381 مالکه « ػو هلت»( یا Sybil) «ضایبیل»ؿهاو   31
ـاو پـولتـی ؿا با یکی اف يمایًؼگاو پاؿلماو ؿوایت هی کًؼ و ػؿ صاىیۀ  ٝاى٪ايۀ ػعتـ یکی اف ؿهب

ػیقؿائیلی به ًٝىاو ْٝى  5315ػؿ ػهۀ بٞؼها  ػهؼ. ػؿباؿۀ رًبو چاؿتینتی اؿائه هی ػامتاو تقهایی
ؿا پیو کيیؼ و « یک هلت» اه ایؼۀ تبلی٢اتی کاؿ با امت٦اػه اف ىهـت ؿهاو ك صقب هضا٥ٚهمـىًا

ای٦ای  راهٞهػاؿاو بایؼ ػؿ ي٪و پؼؿاو  مـهایه« یک هلت»ها تبؼیل کـػ. ٕب٨ تق  آو به ىٞاؿ تىؿی
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ـتـىاو به ٥کـ ؿ٥اه عل٨ باىًؼ.  صقب کاؿگـ»٩ـو بٞؼ  یک ت٪ـیباا  ي٪و کًًؼ و ّمى ص٦٘ رایگاه ب

های ػولت ؿ٥اه ايگلنتاو ؿا  ها که میامت تاچـینت کـػ. فيؼهؿا « یک هلت»تق  هباؿػو« ايگلنتاو
ها هن  پـػافی و پیيیًۀ آو اىاؿه ػاىتًؼ. البته آو ياهیؼيؼ به ایى هْمىو هی« ّؼفو»و « پؼؿماالؿايه»

یؼ(؛ ٥٪ٔ به رای بىػيؼ )رًگ ٥الکلًؼ ؿا به یاػ بیاوؿ« یک هلت»چی ه٦هىم  به يىبت عىػ تبلی٢ات
ـای هلت واصؼ کؾایی« پؼؿ هيتـک»  گيتًؼ. هی« هاػؿ هيتـک»ىاو ػيبال یک  ب

بًؼی ػيیای  يياو ػاػه امت ٩ٖب« ػامتاو ػو ىهـ»ٕىؿ که چاؿلق ػیکًق با هًـهًؼی تمام ػؿ  هماو
که هـ امت بل« ػو اؿوپای هت٦اوت»هٞاٍـ ٍـ٥اا یک ت٪ابل بیـويی يینت. ػؿ ایى ؿهاو يه ٥٪ٔ اؿوپا 

« ػو عايىاػۀ هت٦اوت»و هـ عايىاػه به « ػو ىهـ هت٦اوت»و هـ ىهـ به « ػو کيىؿ هت٦اوت»کيىؿ به 
ػاؿی به ػو ٩ٖب بىؿژوا و  ىىػ. تزقیۀ راهٞۀ مـهایه تبؼیل هی« ػو ىغٌ هت٦اوت»و هـ ىغٌ به 

 )م.(کًؼ و هیچ یکی يینت که ػو ييىػ.  پـولتـ الرـم ؿاه عىػ ؿا به همه را باف هی

33  (Deismباوؿ به آ٥ـیًو رهاو تىمٔ عؼا بؼوو باوؿ به هؼاعلۀ حايىیۀ او :)هؼاعلۀ عىاه ؛ 
ـاو هؼاعلۀ الهی( عىاه هيیتهنت٪ین )  (. )م.(١یـهنت٪ین )پیاهب

38  (Jerry-shops:)و  ػ٩تی با بی هایياو يىىیؼيی هایی بىػيؼ که آبزى٥ـوىی ها ىاپ رـی
 ىؼ. )م.( هیاف هىاػ ياهـ١ىب ماعته  هباالتی بی

31  (hush-shops:) تـیاو به هي هایی بىػيؼ که هيـوبات ١یـ٩ايىيی ه٢افه ها ىاپ هاه
 ًؼ. )م.(٥ـوعت ىاو هی هىؿػإمیًاو

ـاينىی ایى ه٪یاك  ؿهیىؿ ٥یقیک«. degrees Reaumur 35»ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت   31 ػاو ٥
ـاب کـػ. هـ ػؿرۀ اؿائه١یـهتـیک ؿا  ـاػ( ب  ـ با چهاؿپًزن ػؿرۀ ؿهیىؿ امت. )م.(ملنیىك )مايتیگ

ـاین تـ ػؿ ایى مٖىؿ و مٖىؿ پاییى ايگلص   33 ـگـ٥ته امت. )پ.(ؿا  آهاؿ ر  اف هًابٜ فیـ ب
G. R. Porter, The Progress of the Nation, Vol. III , London, 5383, Section VII. 
Journal of the Statistical Society of London, Vol. VI, 5383 (J. Fletcher, Progress 
of Crime in the United Kingdom). 
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صنعتمدآسرهایاخهش

aفاکتوری خدمۀ

ـای ايگلیل بایؼ ٕب٨ اٍىلی که  هايى٥اکتىؿکاؿهای پـولتاؿیای  تـیى ىاعه ههن هٖالٞۀ ب
ـاو  bپیيتـ تًٚین گـػیؼ تضت که  آ١اف کًینیًٞی کنايی  ٥اکتىؿیکاؿهاو ؿا با کاؿگ

ؿا  تاونايگل ؿهای هايى٥اکتى تـیى ىاعه ههن ایى ٩ايىو گًزًؼ. هی فاکتىریالیحۀ ىمىل 
کًؼ که پين و ابـیين و پًبه و کتاو  تًٚین هی هایی هیلؿا ػؿ  کاؿ ايۀؿوف و گیـػ ػؿ بـ هی

ٕب٪ۀ ىا١ل ػؿ ایى  .کًًؼ و يناری هی ؿینًؼ يیـوی بغاؿ هی ؿا به ومیلۀ يیـوی آب یا
ـاو ايگلنتاو ها ٥اکتىؿی ـامت اف همۀ کاؿگ ـتکاپى تـ با٥ ـتـ  آىتیتـ و و پ به  و امتياپؾی

ـاو ه٦ًىؿ بىؿژوافی امتبیو اهمیى ػلیل  کاؿ٥ـهایاو ایى ٕىؿ که  . هماوف همۀ کاؿگ
یتامیىوؿهبـی  غایر اليک هايى٥اکتىؿػاؿاو عاٍه ىاعه بىؿژوایی ؿا ػؿ ػمت  1های آژ
ـاو  ايؼ گـ٥ته ـاو ًٍٞت پًبه تـ اف همه و بـرنته)ػؿ کل  ایى ىاعهکاؿگ ػؿ  (ىاو کاؿگ

ـاؿ  ؿأك رًبو کاؿگـی  .ػاؿيؼ٩

ـای هىاػ عامکه  کاؿکًايیػؿ ٥َل مـآ١اف ػیؼین   کـػيؼ بغو يناری ٥ـآوؿی هی ؿا ب
تٞزبی يؼاؿػ که  پل. ىؼيؼرؼا  ىاو اف ىیىۀ فيؼگی ٩ؼیمی cيغنتیى رمٞیتی بىػيؼ که

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. عؼهۀ ٥اکتىؿی به هًٞای عاً کلمه;ایًزا آهؼه:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b ـامت پـولتاؿیای ;ای اؿراٛ ػاػه ىؼه که ٥َل  ایًزا به ٦ٍضه 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.( .474-471و  468و  464 و.ک. ٌٍ قىايیى فاکتىریىىػ. ػؿباؿۀ  آ١اف هی: ًٍٞتی
c  ـامت  )پ.(:. رؼیؼ هیؤت هاىیًیتىمٔ  ;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ـاٝات هکايیکی ػؿ مال ـاو همیى بغوهای اعیـ ػ٩ی٪ًا  پیيـ٥ت اعت ؿا به  کاؿگ
آيگىيه  پًبه هايى٥اکتىؿتاؿیظ  باىؼ. بـػه فیـ ّـبهمکى تـیى و هايؼگاؿتـیى وره  ٝمی٨

های  نافی و و پیيـ٥تهػامتاو ب ايؼ آو ؿا ي٪ل کـػه مایـیىو  aبایًصو  یىرهکه 
ػؿ صال  ؼ.يرا ا٥تاػهن  های ًٍٞت ىاعه مایـای امت که اکخـىاو ػؿ  رايبه همه

 و امتىؼه رایگقیى کاؿ یؼی  ػؿ همۀ هىاّٜ ت٪ـیباً  کاؿ هاىیًی صاّـ
ـاً  ی ماب٨ها وؿفی ػمت که  مال هـ .ىىيؼ ی بغاؿ یا آب اػاؿه هیبه کمک يیـو اکخ

 .ييیًؼ ای ػؿ ایى فهیًه به باؿ هی فههای تا پیيـ٥ت گؾؿػ هی

ـ٥ت تا مت. اها ا عىىیو  مـوؿمـچيمۀ   ماهاو   هایی ػؿ یک راهٞۀ به چًیى پیي
ـاػ هٞؼوػی٪ٔ به تَـ٣ هًؼی ٥ هـ يٛى ٥ایؼه بـپامت رًگ همه ٝلیه همه و٩تی ػؿ  ا٥

 هیؤت هاىیًیبهنافی هـ يٛى  ػ.ىى اف ومایل هٞاه کىتاه هیؼ و ػمت اکخـیت یآ هی
ـاو  تٞؼاػی اف گـػػ هىرب هی تـ و  ٝٚین و بهنافی هـ چه پیيـ٥ت .ىىيؼبیکاؿ کاؿگ

ـات ٝمؼه بهنافی پیيـ٥ت و هـ ؼ بىػ.ًباىؼ بیکاؿىؼگاو پـىماؿتـ عىاه تـ ٝمؼه ی تؤحی
ـاوايی ػؿ هیاو تٞؼاػ ؿا ـاو به  ٥ ـاوبػؿ  اه ؿا هيابه گؾاؿػ که هی رایاف کاؿگ های  ض

ػمتی و ٥الکت و رـم و رًایت  تًگ هىرؼ پیيـ٥تاٍل ایًزا ػؿ  .ػیؼینتزاؿی 
ـاچًؼ يمىيه ؿ .امت یاؿ آو ؿا به  که یک ؿیل جًییًٞی  ٛا ػؿ يٚـ بگیـین: يغنتیى اعت

ـابـ چـط يظ 6کن  ػمت یهناوايؼاعت ػؿ هؼت فهاو  کاؿ هی ؿینی تىلیؼ ػاىت>  ب
ـایى هـ  که  تروضتلايؼاعت.  يناد ؿا اف ياو ػؿآوؿػو هی 5کن  يىؿمیؼه ػمت جًیبًاب

و عل٨ بیيتـی ؿا  تـ بىػ بیي تىلیؼها٥تاػ  به کاؿ هی یاؿ تىمٔ یک ؿیل جًیهمچىو 
                                                             
a  History of the Cotton Manufacture of Great Britain, by E. Baines, Esq. (ايگلل) 
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 عؼهه به تـومتلاف رًی و  اه کمتـ که ينبت به تىلیؼات هیىل .کـػ هی بیکاؿ کاؿاف 
تٞؼاػ  ا٥قایوو با هـ  هیىل بهنافیبا هـ  .به باؿ آوؿػهيابهی  اتتؤحیـ اصتیاد ػاىت

ـاو ىا١ل بیو اف پیو ي٪َاو  ػوک های  . ا٥قایو تٞؼاػ ػوکیا٥تهای آو تٞؼاػ کاؿگ
ـاو ؿا اف چًاو گقا٣ بىػ که اؿت هیىل تا همیى . ايؼاعت بیـوو ىاو ى٢ليی اف کاؿگ

ـکت هی 600 فو وٍلهکىػک  2به کمک  هیىلۀ ؼیک ؿینً اواعـ  .ايؼاعت ػوک ؿا به ص
ـتیب  >بـآیؼ هیىل 2ػوک ؿوی  2000الی  1400 ٝهؼۀاف  ؼتىاي هی او اکًىو  2به ایى ت

ـاهؿینًؼۀ بال٠  ـاً  .ا٥تًؼ هیاف ياو ػؿآوؿػو  فو وٍله وؿػمت بچه چًؼ به هم ىماؿ  اعی
 هٖل٪اً  ؿینیؼوکاؿ  و يؼا هنًؼگی تٞبیه ىؼؿی های هیلػؿ  خىدکار های هیىلايبىهی اف 

 .گیـػ هیتىمٔ هاىیى ايزام 

ـاو کتابی به ٩لن ام رلىی چين  aجیمس لیچبه يام  هًچطتر هيهىؿ یچارتیطت یکی اف ؿهب
و  ها هیلهای هغتل٤ ًٍٞت و ػؿ  های ٕىاليی ػؿ ىاعه . يىینًؼۀ کتاب مالػاؿم

کاؿ و  ؿا به ًٝىاو اينايی ػؿمت او ىغَاً  هى و امت هٞاػو به کاؿ هي٢ىل بىػه
اه به إالٝات  رایگاه میامی با اتکا به لیچ .نىًام ػاؿ هی اٝتماػ و ٍالصیت ٩ابل

که ) اه إالٝاتبـ اماك  . اوهای هغتل٤ ػمتـمی ػاؿػ ٥اکتىؿیهبنىٕی ػؿباؿۀ 
ـاو گـػآوؿی ىؼهتى  35ػؿ  ؼهػ امت که يياو هی کـػهرؼاولی ؿا هًتيـ  (ايؼ مٔ کاؿگ
ـاو ؿینًؼۀ ىا١ل  تٞؼاػ اکتىؿی٥ کمتـ اف  ي٦ـ 83هقاؿ و  1ػ٩ی٪ًا  1841مال  ػؿکاؿگ

                                                             
a  Stubborn Facts from the Factories by a Manchester Operative. Published and 
dedicated to the working-classes, by Wm. Rashleigh, M. P., London, Ollivier, 
1844, p. 28, et seq. (ايگلل) 
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 35های ایى  ػوک بـ تٞؼاػ ػوک 429هقاؿ و  99 آو هن ػؿ صالی که بىػه 1829مال 
ای  ها هیچ ؿینًؼه کًؼ که ػؿ آو اىاؿه هی ٥اکتىؿی 5ا٥قوػه ىؼه امت. او به  ٥اکتىؿی

ـتیب .ايؼ کـػههای عىػکاؿ امت٦اػه  متگاهامتغؼام ييؼه امت و تًها اف ػ ػؿ  بؼیى ت
ػؿٍؼ اف تٞؼاػ  60ػؿٍؼ ا٥قایو یا٥ته بیو اف  10ها بیو اف  صالی که تٞؼاػ ػوک

به  به بٞؼ 1841اف  و پیيـ٥تی که بهنافیا٥قایؼ  هی لیچ ها کامته ىؼه امت. ؿینًؼه
بـعی اف بىػ که چًاو گقا٣  ايزام گـ٥تو مایـ ومایل  کفههیىل دو باب ىؼو هؼػ

ـکًاؿ یياو ؿاها کاؿوؿاف يیمی  الؾکـ ٥ى٧های  ٥اکتىؿی که  ٥اکتىؿی. ػؿ یک کـػيؼ ب
ػاؿ  ٥اکتىؿی >ؼيا هؿینًؼه با٩ی هايؼ ٥20٪ٔ  ىا١ل بىػيؼ اکًىوؿینًؼه  80پیيتـ 

ـاد  ؿا ؿینًؼگاو  ها يغىػی کاؿ ايزام ػاػو به ها وؿػمت بچهافای هقػ  ػؿ یا کـػهاع
 گىیؼ که باف هی پىرت اضتىک هايى٥اکتىؿ ؿوایت هيابهی ؿا ػؿ هىؿػ لیچ .امته ىتگما

مال  ي٦ـ ػؿ 800تٞؼاػ ؿینًؼگاو ىا١ل آو اف  اهاؿىؼ گقا٥ی ػاىته  اعیـ مال 9-8ٕی 
ـاً  .امت ؿمیؼه 1843ػؿ مال  ي٦ـ 140 به 1835 های هيابهی ػؿ فهیًۀ  بهنافی اعی

ی ایى بغو ها کاؿوؿيیمی اف  یکاؿیو هىرب ببه و٩ٛى پیىمته  صالری های ػمتگاه
 4 عؼههي٦ـ  8اف  اؿت٪ایا٥ته های ػمتگاهپل اف يَب  ٥اکتىؿیامت. ػؿ یک  ىؼه

ـاد ىؼيؼ ىیلیًگ  8هايؼه ؿا اف  با٩ی ۀعؼه 4ٝالوه بـ ایى کاؿ٥ـها ػمتمقػ  >ي٦ـىاو اع
ـایًؼ هيابهی يناریًٍٞت  ىیلیًگ کاهو ػاػ. 7به  لىم  و اف مـ گؾؿايؼه ؿا ٥

آوؿػه ف ػیگـی به تَـ٣ عىػ ػؿاؿا یکی پل  هًنىرات های هغتل٤ ىاعه يیکیهکا
تىايؼ  هی ينادامت و هـ  لىم دضتیبیو اف  لىم هکايیکی صزن تىلیؼاف آيزا که  .امت

 .گـ٥ته امتکاؿ کًؼ ایى هاىیى رای ايبىهی اف عل٨ کاؿگـ ؿا  لىم هکايیکی 2فهاو با  هن
به همیى  وّٜ تابی ابـیين هايى٥اکتىؿهای پين و ػؿ هايى٥اکتىؿهای ؿینًؼگی کتاو و
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ـاً  هًىال امت. پين و  يناریهای هغتل٤  با ىاعه لىم هکايیکی مافی هتًامب اعی
و مایـ  فاليلػؿ ىاعۀ  های هکايیکی لىمتٞؼاػ  دیل راککتاو ىـٛو ىؼه امت> ػؿ 

ى پامظ بىؿژوافی چًی هٞمىالً  امت. های دضتی لىم تٞؼاػ بیو اف های پيمی پاؿچه
 يتیزتاً  گـػػ هی های تىلیؼ کاهو هقیًه هىرب هیؤت هاىیًی بهنافیػهؼ که  هی

ها به يىبۀ  ىىيؼ و کاهو ٩یمت هی ٥ـوعتهتـی  های پاییى ٩یمت هب ىؼه ٝـّهارًاك 
بیکاؿىؼه به فوػی ػؿ  های کاؿوؿکه  ايگیقػ بـهیػؿ هَـ٣  ؿا عىػ چًاو ا٥قایيی

پامظ بىؿژوافی ٥٪ٔ  ٢aال کاهل عىاهًؼ ؿمیؼ.های رؼیؼالتؤمیل به اىت ٥اکتىؿی
ـایٔ هيغَ ـایتضت ى هناٝؼ باىؼ ٍضیش امت>  هايى٥اکتىؿايکيا٣ ٝمىهی  ی که ب

کاهو ٩یمت ارًاك يهایی ٥٪ٔ به ىـٕی هىرب ا٥قایو هَـ٣ و ماعت 
 ػؿٟو اػٝایی بیو اف ایى> هـ غىيذارزاو  هن هىاد خام گـػػ که های رؼیؼ هی ٥اکتىؿی
 کيؼ ها ٕىل هی مالگیـػ که  بىؿژوافی ایى وا٩ٞیت ؿا ياػیؼه هی ٝالوه به .امت و کؾب

 .های رؼیؼ ماعته ىىيؼ ٥اکتىؿیؼ و یبیا باؿ بهها  کاهو ٩یمت چًیى يتایزی اف
 هیؤت هاىیًی پیيـوی گىیؼ که يمی چیقی همچًیى بىؿژوافی الم تا کام ػؿ ایى هىؿػ

ـاه ٝملیکاؿ  ييیًی با ٝ٪ب الرـم ٝهؼۀ هاىیى  هبیو اف پیو ب ـ٣ يیـوٍ امت: هم
يضی٤ و  اویًٞی کاؿی که في ػ>ىى هیتبؼیل  هضِ و کاؿ هـػاو بال٠ به يٚاؿت ا٥تؼ هی

ػؿ افای يین یا ػومىم ػمتمقػها  ٝمالً و ؼ ًاه ػه ؼ به عىبی ايزامًتىاي هی ها صتی بچه
ػائمًا  کاؿیتىؿهايى٥اکؿىؼ  ػؿ رـیاواف همیى ؿومت که هـػاو بال٠  ػهًؼ. اه هی ايزام

. بىؿژوافی ایى غىيذ هجذداً اضتخذام يمیػهًؼ و  و هـ چه بیيتـ رایياو ؿا اف ػمت هی

                                                             
a   ه٪اینه کًیؼ. )ايگلل( ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوایى ؿا با گقاؿه 
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اف ىىيؼ یا  بـچیؼه هیهای ًٍٞت یا  ىاعه بنیاؿی اف کًؼ که وا٩ٞیت ؿا کتماو هی
ـاو ػ٥ٜ کًًؼ ت٢ییـ هی وبى بیظ  .ببیًًؼبایؼ اف يى آهىفه  ىؼه و ػؿ هـ ػو هىؿػ کاؿگ

ـا٣ بىؿژوافی  ـا٩ب امت ایى اٝت ـا >اه ػؿيیایؼ اف ػهاوبه ػ٩ت ه  هنؤلۀ که هـ باؿ فی
عىاهیؼ  اگـ هی; :ىىػ ٥ـیاػه به آمماو بلًؼ هیػ گـػ یؿ کىػکاو هٖـس هکا یتٝىًمه

بىؿژوافی اف ایى  .:بیاهىفیؼ aکىػکی وآو ؿا اف اواکاؿ ػؿعىؿی ىىیؼ بایؼ  ٥اکتىؿی
یابؼ و به هضِ  اػاهه هی الیً٪ٖٜ بهنافیایًؼ آوؿػ که ٥ـ وا٩ٞیت مغًی به هیاو يمی

)اگـ ٝماًل هى٨٥ ىىػ عىػ ؿا ػؿ یک ىاعۀ رؼیؼالتؤمیل را بیايؼافػ  کاؿوؿ یک ایًکه
ـاه آعـیى ته ؿا آو عیلی فوػ یابؼ(بتىايؼ ػؿ ایى کاؿ تى٥ی٨  های تْمیى  هايؼه به هم

 هاىیًی هیؤت بهنافیاف که  ٥٪ٔ عىػ بىؿژوافی امت ػهؼ. ػمت هیاف  اه ؿوفی
که هًىف بنیاؿی اف رؼیؼ ػؿ صالی يَب هاىیى های ػؿ يغنتیى مال ىىػ. هًت٦ٜ هی

 ػاؿػ٥ـٍت  ػاؿ ٥اکتىؿی یت يیا٥ته امتبهنافی ٝمىهکاؿيؼ و ٩ؼیمی ػؿ های هاىیى
ـایٔ پىل پاؿو کًؼ. ـاتیؿا به ؿوی  اوى چين بغىاهین هااف بىؿژوا اگـ ػؿ ایى ى  هْ

 .عىؿػ به تـیذ ٩بایياو بـهی امت بهنافی ؿوی ػیگـ مکۀ ؼ کهًبگيای

 هیؤت هاىیًی بهنافیکًؼ که ػمتمقػها با  ایى وا٩ٞیت ؿا صاىا هی لزىرايهبىؿژوافی 
ـات کياو به فصمت هت٪ابالً ؿويؼ>  ؿو به يقول هی ـاؿ کـػه ک وا٩ٞیت  ايؼ که ایى هىّٛى اٍ

اها هزمٛى  ؼباى کاهو یا٥ته هقػکاؿی ٥ی   ىایؼکه  هؼٝی امت . بىؿژوافیػاؿػ
بهبىػ یا٥ته  يه فوال بلکه ها کاؿوؿو وّٜ  ايؼ ٍٞىػ کـػه بلکه م٪ىٓ يههقػهای ه٦تگی 

                                                             
a  ـامت  کمیطیىوو پل اف آو به گقاؿه : مالگی 10 ٩بل اف;آهؼه  1892و  1845لمايی  های آ ػؿ وی

 اؿراٛ ػاػه ىؼه امت. )پ.( ها تحقیق و تفحص فاکتىری
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ابٞاػ تىاو  به ػىىاؿی هی ايؼ بىػه هقػکاؿی٥ی   گیـپی ٥٪ٔها  کاؿوؿاف آيزا که  امت.
هقػ ه٦تگی باٝج ىؼه  بهنافی تىاو گ٦ت ی٪یى هی به ٩ٖٜ. اها پًهاو ٩ْیه ؿا ؿوىى کـػ

ـای هخال ابؼهای کاؿ کاهو ی اؿی اف ىاعهنیػؿ ب ؿا با  )که الیا٣ ٙـی٤ ها تاب يافک. ب
ـيؼ و هی ػمتمقػ ه٦تگیىیلیًگ  40الی  30 ؿینًؼ( هی رًی ـاو گی هقػباال  رقو کاؿگ

ـا که ـای باال يگه ػاىتى هقػها ايزمًی اف هنتًؼ> چ بـعىؿػاؿيؼ و  یياويیـوهًؼ ب
به  اتىهاتیکهای  و هًىف هاىیى هؼت امت يیٕىال آهىفهو٥ى کاؿىاو هنتلقم  ٥ىت

 > ایى هاىیىؿ٩ابت کًًؼ اتىهاتیک هیىلبا بایؼ  ها تاب ّغین . اهاايؼ ایى ىاعه ؿاه يیا٥ته
به هى  هیىل ۀیک ؿینًؼ .پاییى آوؿػه ؿا ىاوهقػ ه امت وتنىک ػؿهن ؿاىاو  ايزمى
ػؿ تٖاب٨ امت  لیچػٝای آوؿػ. گ٦تۀ او با ایى ا ىیلیًگ ػؿيمی 14ای بیو اف  ه٦تهگ٦ت 

 یپً 6ىیلیًگ و  16هغتل٤ کمتـ اف  های ٥اکتىؿی ػؿ ها تاب ّغینکه ػؿآهؼ ه٦تگی 
ىیلیًگ ػؿآهؼ ػاىت اکًىو به فصمت  ٩a 30بل مال چًؼ ای که امت و ؿینًؼه

ػؿ همیى صؼ  هیايگیى ٝایؼات . مال گؾىتهبیاوؿػ ػمتىیلیًگ و يین به  12تىايؼ  هی
که اف  اه ایى امت ػلیل تًهافياو و کىػکاو کمتـ م٪ىٓ کـػه اها  ػمتمقػ .با٩ی هايؼ

ـای  ؿا هی ػاؿی عايىاػهی ها بیىه و اوهقػىاو فیاػ يبىػ. هى في ابتؼاهماو  ىًامن که ب
 تـیى وعالی عيک٩یمت اف که کل هـ ىىػ> ىاو کًؼه هی ىیلیًگ ػؿ ه٦ته پىمت 8-9

ؼ با چًیى تىاي عايىاػه يمی یک کًؼ هیتَؼی٨ باعبـ باىؼ  ايگلطتاوػؿ  هٞاهّـوؿیات 
هیؤت  بهنافی ػهًؼ که فباو گىاهی هی ػل و یک یک ها کاؿوؿ بقیؼ. ايهآبـوهًؼهبل٢ی 
کياو يىاصی  فصمت یابؼ.به ٕىؿ کلی کاهو  یياوػمتمقػها باٝج ىؼه امت هاىیًی

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. مه مال ٩بل;آهؼه امت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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فيًؼ  هایياو ٩ىیًا بـ ایى اػٝای بىؿژوافی ههـ بإل هی تک يينت کاؿ ػؿ تک ٥اکتىؿی
گیـین ػؿمت باىؼ که  .:هىرب بهبىػ وّٜ ٕب٪ۀ کاؿگـ ىؼه امت هیؤت هاىیًی;که 

ػمتمقػهای هٖل٨ یًٞی  م٪ىٓ کـػه و کاؿهقػی ٥ی  ٥٪ٔ ػمتمقػهای ينبی یًٞی ٥٪ٔ 
ـاو ت٢ییـ يپؾیـ٥ته امت>  ؟ای بایؼ گـ٥ت يتیزه چه ولی اف ایى هزمٛى ػؿآهؼ ه٦تگی کاؿگ

همۀ هًا٥ٜ  هايى٥اکتىؿػاؿاو مـىاو به کاؿ عىػىاو باىؼها  کاؿوؿگیـین که اگـ  يتیزه هی
. بىؿژواها صیى ػهًؼ يمی عؼههبه  اف آو و کمتـیى مهمی فيًؼ به ریب هیؿا بهنافی 
پيت  ؿا ىاوعىػ اقتصادضیاضیتـیى اٍىل اولیۀ  پاا٥تاػه پیوکياو  فصمتهباؿفه با 
ـ   بیى عىػىاو که هماو کنايی .ايؼافيؼ گىه هی و٩تی به يؼ عىؿ ٩نن هی لتىشهابه م

ـاو هی ها ي٦ـی که به رمٞیت  هیلیىو;آوؿػيؼ که:  بايگ بـهیبا ػلىاپنی  ؿمًؼ کاؿگ
 a:عىاهًؼ آوؿػ؟گیـ  کاؿ اف کزا هیؤت هاىیًی بهنافی بؼووايؼ  ايگلنتاو ا٥قوػه ىؼه

و  ػاىت هیؤت هاىیًی ورىػ يمی اگـکه ػاؿ يینت ىاو عبـ تى گىیی بىؿژواها ؿوس
: فائؼها;عیل ايبىه به  ي٦ـ کؾایی :چًؼ هیلیىو; ایى ىؼ يمی گنتـه ًٍٞت هىرب

ـاو  هیؤت هاىیًی! تًها عؼهتی که ىؼيؼ اّا٥ه يمی : ایى امت کـػهػؿ ص٨ کاؿگ
 ها هاىیىکه به هىرب آو  ؿا ػؿ ٥کـىاو را ايؼاعته ای ّـوؿت اٍالصات ارتماٝی

ـاو  به ي٦ٜبایؼ  های  که عیاباو هایی یک بىؿژوا اف عل٨ اگـيه بـ ّؼىاو.  کاؿ کًًؼکاؿگ
)صاال ػیگـ ایى کاؿ هـبىٓ به گؾىته  ؼًکً وؿوب هی ؿ٥تو ىهـهای ػیگـ ؿا  هًچطتر

ـا هاىیى ی ـاٛ و باب ىؼه هًٚىؿهایی به ایى  امت ف و ايؼ( یا گىىۀ عیاباو يمک  اعت

                                                             
a  ايگلل( ػؿ کـػه امتهٖـس  :گر صًعت و صًعت; کتابػؿ   جی. ضی. ضیمىيس ؿا وایى پـم( .

ـامت ـ٥اتچه ;پل اف ایى پـمو آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  وی  )پ.(!:. یهقع
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ـت کاؿ کزا  ـمؼ که ٩بالً بپ ايؼ یا به گؼایی هي٢ىلؼ ٥ًـوى ال و بًؼک٦و هی٪کبـیت و پ
هیؤت هاىیًی و  بىػم هیل ۀعؼهاف فباو بنیاؿی ایى پامظ ؿا عىاهؼ ىًیؼ:  کـػيؼ هی

ـایٔ ارتماٝی کًىيی  هیؤت هاىیًی بهنافی. کاؿم ؿا گـ٥ت ؿی با تبٞات فیاو  تضت ى
ـای  ـايه امت.  ػاؿػ و ١البًا به کياو فصمتب و  بیکاؿی به بهنافیهـ ١ایت متمگ
که بؼوو ایى  ايگلطتاوػؿ هملکتی همچىو  فيؼ. ػاهى هیتی ػمتی و هضًت و بؼبغ تًگ

 بالییبؼتـیى  بقؿگی امت اف ػمت ػاػو کاؿ :رمٞیت هافاػ; یاػاؿ هٞمىالً  هنهنائل 
ـيىىت بیایؼ. کاؿوؿتىايؼ به مـ یک  امت که هی  ػؿ يٚـ گـ٥تى اه بؼوو کاؿگـی که م

به  aهیؤت هاىیًیالیً٪ٖٜ  پیيـ٥ت يتیزۀػؿ  ها به ٩ؼؿ کا٥ی پـهغإـه امت همۀ ایى
تـیى و  ػلنـػکًًؼه ػائمًا ػؿ هٞـُ وىىػ  ؿايؼه هی تـ تـ و ياهٖمئى هتقلقل یرایگاه

ـات  يىهیؼکًًؼه ـاؿ هیتـیى تؤحی ـای ؿهایی اف مـعىؿػگی  !گیـػ ٩ ؿاه بیيتـ پیو پای  2ب
 های کاؿوؿ. هٖل٨ايضٖآ عىاؿگی و  یا ىىؿه ٝلیه بىؿژوافی یا هی او يینت:

ـيؼ هیىیىه پًاه  2بًا به ٝاػت به هـ  تاوگلطاي گـ  تاؿیظ پـولتاؿیای ايگلیل صکایت .ب
ـاو ٥ناػ اعال٩ی ػؿ هىؿػ >و بىؿژوافی امت هیؤت هاىیًیٍؼها ىىؿه ٝلیه  که  کاؿگ

 .کـػینپیيتـ بضج  امت فػگی اف يٚن هىرىػ ػلبه عىػی عىػ یکی ػیگـ اف اىکال 

ـايی که ياچاؿيؼ  ػؿ  امت اه که تافه ػؿ صال گيىػو ؿاه ٩ابت کًًؼؿهاىیًی  باکاؿگ
 يابهتتىلیؼات هاىیًی هبا ٩یمت  ٩یمت ارًاك تىلیؼی آياو .ايؼ بؼتـیى هى٩ٞیت همکى

 اينايی ؿ٩بای ػمتمقػ ػىى هی تمامتـ  اؿفاو عیلی هاىیى کاؿ یابؼ و اف آيزا که هیايٖبا٧ 
٩ؼیمی  های هاىیى ؿویکه  هایی کاؿوؿهـ یک اف  .ؿمؼ تـیى مٖش همکى هی به پاییى

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. و بیکاؿی صاٍله اف آو;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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رق آياو ػیگـ  آیؼ. بال به مـىاو هی ایىهای اعیـ  بهنافیػؿ ؿ٩ابت با  يؼهي٢ىل به کاؿ
اه  های ٩ؼیمی وػمتگاه يه ػم هايى٥اکتىؿػاؿىىػ؟  چه کنی هتضمل مغتی و هي٪ت هی

اف  تىايؼ او يمی البته >ىىػ هی هتضملؿا  اه اؿفهو يه ا٥ت  کًؼ هیؿا اف ػوؿ عاؿد 
که همه را  کًؼ بًؼ هیکاؿگـ فيؼه  به ولی ػؿ ٝىُراو چیقی ػؿآوؿػ  کايینن بیه

ـايی که اف هیاو تمام بالگـػاو راهٞه امت.  کًًؼؿ٩ابت  هیؤت هاىیًیبا  ياچاؿيؼ کاؿگ
آياو  .ايؼ ارضا٣ ػؿ هٞـُبیو اف مایـیى کًًؼ  کاؿ هی لىم دضتی يناراو هت٪ال که با

ـيؼ و هی ىًؼؿ١اف ػمتمقػ٪ٔ ٥ و٩ت ػؿ افای کاؿ تمام ـگق  گی  ىاو چًاو يینت هى٩ٞیته
ايىاٛ هغتل٤ هًنىرات یکی  اف یک مى .ٝایؼىاو ىىػ ه٦ته ىیلیًگ ػؿ  10که بیو اف 

با لىم  يناریو اف مىی ػیگـ گـػيؼ  ّمیمه هی لىم هکايیکی پل اف ػیگـی به ٩لمـو
ـايی  و ػمتاویق آعـیى هلزؤ به ػمتی بیـوو کاؿ  یها مایـ ىاعه افکه  ىىػ تبؼیل هیکاؿگ
ـتیب افػصام ايؼ> ا٥تاػه ـاکن به ایى ت ػؿ ایى پیيه همىاؿه بیو اف صؼ امت. يتیزتًا  و ت

یا  6ىايل باىًؼ تا بتىايًؼ  یاؿ عىهػؿ اػواؿ ٥ٞالیت هتىمٔ بایؼ بن لىم ػمتی يناراو
ـای ؿمیؼو به ایى هىیلیًگ ػ 7 الی  14بل٠ ؿوفی ؿ ه٦ته ػؿبیاوؿيؼ> البته به ىـٕی که ب

الفم امت ٥ْای  هًنىراتاکخـ  ػؿ هىؿػ یوايگه بًيیًًؼ. لىمماٝت پيت  18
ـيه هـٕىب باىؼ عايه يناد . تا صؼی به ایى ػلیل و تا صؼی گنلًؼ هی پىػهای  هؿىت وگ

 ػاؿػ های بهتـ باف هی گاه مکىيت بهای که آياو ؿا اف پـػاعت اراؿه يناراو٥٪ـ  ػلیلبه 
امت. هى به  ٥ـه مًگپىه چىبی یا  هٞمىاًل ٥ا٩ؼ هـ يٛى ک٤ ها عايه يناد

ـاهاػؿ  يناراوبنیاؿی اف ایى  های هنکىيی مـػاب های ػوؿا٥تاػه و پنت  و کىچه م
با همؼیگـ ػؿ یک  ايؼ هتؤهلػمتی که بـعی اف آياو  يناد لىمریى  ا١لب يین ام. مـ فػه
ىاو  عىؿاک ٧ عىاب بقؿگ ػاؿػ.و یک اتا عايه يناد ػو یکًًؼ که یک فيؼگی هی بًگلک
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ـًا میب گؼاؿی ىیـ امت و به يؼؿت گىىت  ىایؼ ىىؿبای رى و گه و فهیًی هًضَ
با بـوف  ػاؿيؼ. ایرلًذیويَب  هنتًؼ یا اٍل ایرلًذیعىؿيؼ. ىماؿ ايبىهی اف آياو یا  هی

ـاو  ه کبیًًؼ و آعـیى کنايی هنتًؼ  پیو اف همه آمیب هی لىم دضتی٥٪یـ  يناراو هـ بض
بىؿژوافی  ؿوػ فیـ ّـب هی ٥اکتىؿی مینتن هـ باؿ که .ىىيؼ اف ػؿػ و ؿيذ آو عالً هی

بىؿژوافی ٦ٙـهًؼايه گلىیو ؿا رـ  .کًؼ امت٦اػه هیگیـ  مپـ ّـبه ًٝىاوبه  اف آياو
 یها کاؿوؿػؿ صالی که  آو هن !کيًؼ گـمًگی هی ٪ؼؿها چ ببیًیؼ ایى بؼبغت;ػهؼ:  هی

به ٩ْاوت  ٥اکتىؿی مینتنػؿباؿۀ  بعذببیًیؼ و  ؿا آياو ! اولؿمًؼ به کاهیابی هی هیل
لىم  يناراوکه  يینت هیؤت هاىیًی٥اکتىؿی و  مینتنػ٩ی٪ًا همیى تى گىیی  a:بًيیًیؼ!

تى گىیی بىؿژوافی بهتـ اف عىػ ها اف ایى  .ه امتؿا و٩یضايه عـػ و عاکيیـ کـػ دضتی
به همیى  >امت بىؿژوافی ػؿ عٖـناب کًیؼ هًا٥ٜ هىّٛى عبـ يؼاؿػ! هـ ٕىؿ که ص

 آیؼ! به ىماؿ يمی کبیـه گًاهاو رقو یاکاؿیؿ و کمی هَلضتی ػو ػؿٟو یکی ػلیل

بیو اف پیو کاؿ  هیؤت هاىیًیتـ ایى وا٩ٞیت ؿا بـؿمی کًین که  بگؾاؿیؼ کمی ػ٩ی٨
فػو  وٍله به يناریؿینًؼگی و  های ػؿ ىاعه . کاؿ ايناوؼکً هًنىط هی ؿا هـػاو
 فيی وٍله ػهؼ. و هاىیى با٩ی کاؿها ؿا ايزام هی ىىػ عالٍه هیی گنیغته ها ؿىته

ـایى  پؾیـ ايٖٞا٣ ٥ـف و يیافهًؼ تىاو ْٝاليی يینت و ٥٪ٔ به ايگيتايی يیاف ػاؿػ. بًاب
ـای ایى کاؿ الفم يینت هـػاوورىػ    هایياو   ْٝاليی ػمت ؿىؼبلکه به ػلیل  يه تًها ب

به هـ  ػهًؼ. رای عىػ ؿا به آياو هی ٕبیٞتاً عىؿيؼ و  هیکمتـ اف فياو و کىػکاو به ػؿػ 

                                                             
a   ـای هخال ػکتـ  . )ايگلل(:فلطفۀ هايىفاکتىرها;ػؿ  هیىرب
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هماو  به به يیـوی آب یا بغاؿ مپـػ aیًٞی ٍـ٣ فوؿ ؿا بافوها کاؿبـػتىاو ب ايؼافه که
تمام  تـ اؿفاو اف آيزا که کاؿ فياو و کىػکاو یابؼ. کاهو هی اويیاف به امتغؼام هـػ ايؼافه

فياو و کىػکاو رای هـػاو  ػعىؿ هی ػؿػ به هـػاوبیيتـ اف کاؿ  ها و ػؿ ایى ىاعه ىىػ هی
ـيؼ. ؿا هی ـاو به ػمت  ها تروضتلت٪ـیبًا تمام  ؿینًؼگی های هیلػؿ  گی اػاؿه فياو و ػعت

یا٥ت  ؿا ػؿ صال ؿینًؼگیتىاو یک هـػ بال٠  هی ها هیىلو ٥٪ٔ گاهی ػؿ هیاو  ىىيؼ هی
ؿا  ها ؿىته هایی که فو وٍله .(ػگـػ های عىػکاؿ فائؼ هی هاىیى يَب ن بااو ه ورىػ )که

گاه ؿینًؼگاو  گه وماله  20تا  18گاهی هـػاو رىاو  وهٞمىاًل بچه یا فو  فيًؼ گـه هی
ٝمؼتًا فياو  های هکايیکی لىم ؿوی .ايؼ بیـوو ا٥تاػه ىاو ى٢ل اٍلیهنتًؼ که اف  bیپیـ
ػؿ  رایی به يؼؿت مالگی 20بٞؼ اف  که ىىيؼ به کاؿ گماىته هی هـػ چًؼماله و  20تا  15

ـایياو با٩ی هی ؿا  تىاو فياو مافی ٥٪ٔ هی هـصلۀ آهاػه هیؤت هاىیًی   ػؿ هايؼ. ایى پیيه ب
 ٝالوه بـ ایى کًؼ. ؿا تمیق و تیق هی ػمتگاه صالریکه  گاهی هن هـػی یا٥ت>

کًًؼ که کاؿىاو مىاؿ کـػو و  امتغؼام هی: کى پیاػه;و ها کىػکايی ؿا به ًٝىا ٥اکتىؿی
و  پـػاف وؿػيه وها چًؼ هـػ به ًٝىاو ياٙـ  ایى ػؿ کًاؿ همۀ >هامت کـػو هامىؿهپیاػه 
ػمت به  ها هیل اٍلی کاؿ ػؿ ٝمل > اهاايؼ هي٢ىل چی و هىتىؿچی هاىیى و باؿبـ

 کًًؼ. ؿا صاىا هی وا٩ٞیت ایى هايى٥اکتىؿػاؿاو .گیـػ کىػکاو و فياو ايزام هی

                                                             
a  ـامت  )پ.(.: هیؤت هاىیًیبه وامٖۀ باب ىؼو ;ایًزا آهؼه:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b   های پًبۀ  هیل های ػپاؿتماو اکخـ هقػها ػؿوّٜ : ;1843اکتبـ  ال. هىريرگقاؿه بافؿك ٥اکتىؿی

ىىيؼ  امتغؼام هی فو ه به ًٝىاو وٍلهمال 30-20ؿ ١یـٝاػی امت. ٍؼها هـػ رىاو بنیا غایر اليک
ـيؼ>  ىیلیًگ يمی 9-8اف  ای بیو و ه٦ته ای  ماله ه٦ته 13های  که فیـ هماو م٪٤ پنـبچهآي صالگی

ـاو رىاو  یًگ ػؿهیىیل 5 ـيؼ. ىیلیًگ هی 12-10ای  ماله ه٦ته 20-16آوؿيؼ و ػعت  )ايگلل(: گی
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ىل هایآهاؿ بىؿژواهامال پیو  هیؤت لی به ايتياؿ ؿمايؼيؼ تا حابت کًًؼ وت٦َی پٕـ
بیو اف  آهاؿهایياو. بـ اماك هًنىط يکـػه امتهـػ بال٠ ؿا  های کاؿوؿ کاؿ هاىیًی

ت٪ـیبًا يیمی  .هؾکـػؿٍؼ  48و  هؤيجػؿٍؼ  52 فو بىػيؼ:ها  ٥اکتىؿی کاؿکًاويیمی اف 
 هايى٥اکتىؿػاؿاواها بؼک يینت.  تا ایًزا 2مال مى ػاىتًؼ. 18باالی  کاؿکًاواف کل ایى 

 هـػاو ها کاؿوؿاف  چه تٞؼاػ چیقی ػؿ ایى هىؿػ يگىیًؼ کهايؼ  ىاو ؿا رمٜ کـػه صىاك
رالب  امت. يکته یک همیى بـ مـ بضج کل اف ٩ْا و >ايؼ بىػه او بال٠في و چه تٞؼاػ بال٠

 هـػايیو مایـ  پـػافها وؿػيهو  ها هىتىؿچی و ها چی هاىیىػاؿاو آىکاؿا  ٥اکتىؿی امت که
ـتیب ػؿ  ػؿ  ؿا (ها هًيیصتی ػ٥تـػاؿها و ) ايؼ ها به کاؿی هي٢ىل ٥اکتىؿیکه به هـ ت

ـأت ايؼ و با همۀ ایى هایياو گًزايؼه صناب بـ  وکامت کن ؿا بی ص٪ی٪ت يؼاؿيؼ ها هًىف ر
 باو  امت ه ؿ٥تى و اصکام ياػؿمتلبـیق اف کؾب و ٦ٕـ ياهه کتابایى ؼ. يفباو آوؿ

 که اگـچه بنیاؿی چیقها ؿا به عىايًؼگاو ياىی ی پـ ىؼههیايگیً ؿػهایو بـآو ها صناب
و٩تی  ياهه کتاب. ایى ػال بـ هیچ چیق يینتًؼعىايًؼگاو کاؿکيته  ـایبکًًؼ اها  ص٪ًه هی

اگـ اصیايًا بتىايؼ  وگؾاؿػ  ؿا فیـ پا هیوا٩ٞیات هنّلن  همۀ ؿمؼ هی تـیى يکات ههن به
امت که هايى٥اکتىؿػاؿاو هـبىٕه ػؿ ٝیى  يکته ایى ٥٪ٔچیقی ؿا به احبات بـمايؼ 

بگؾاؿیؼ هـوؿی  .ىىػ پیؼا يمیىاو  ػؿ ىکن صتی یک ؿوػۀ ؿامت عىػپنًؼی و رهالت
ـايی لرد اغلی بـ اٙهاؿات  01الیحۀ ; ٕی آو که ػاىته باىین 1844هاؿك  15 ػؿ مغً
ـايی إالٝاتی ؿا ػؿٕـس کـػ هجلص عىامؿا ػؿ  :ضاعت کار باؿۀ مى و . ایى مغً

اصکام ) ايؼ يکـػه یوصاىاهًىف  هايى٥اکتىؿػاؿاوػهؼ که  به ػمت هی ها کاؿوؿرًنیت 
ؿا پىىو  ايگلطتاوعىػ آياو که باالتـ ي٪ل ىؼ ٥٪ٔ بغيی اف ًٍایٜ هايى٥اکتىؿی 

اهپراطىری  ػؿ ٥اکتىؿی کاؿوؿي٦ـ  590هقاؿ و  419اف هزمٛى  1839ػؿ مال . (ػهؼ هی
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 242مال مى ػاىتًؼ.  18فیـ  ها کاؿوؿي٦ـ یا ت٪ـیبًا يیمی اف  887هقاؿ و  192 بریتايیا
مال مى  18ي٦ـىاو کمتـ اف  192هقاؿ و  112هؤيج بىػيؼ که  ها کاؿوؿي٦ـ اف  296هقاؿ و 

ـايگيتی هٞلىم هی صناب یکػاىتًؼ. با  هؾکـ  یها کاؿوؿ افي٦ـ  695هقاؿ و  80 ىىػ م
کمتر از  ػؿٍؼ یا 23 > یًٞیايؼ بىػه ػاو بال٠هـ ىاوي٦ـ 599هقاؿ و  96مال و  18فیـ 
 های هیلػؿٍؼ و ػؿ  56.25پًبه  ًٍٞت های ٥اکتىؿیػؿ  .کاؿوؿهاکل  چهارم یک

 های هیلػؿٍؼ و ػؿ  70.5ابـیين  ًٍٞت های هیلػؿٍؼ و ػؿ  69.5پين  ًٍٞت
ـای احبات  ایى اؿ٩ام .يؼا هبىػ هؤيج ها کاؿوؿکل  اف ػؿٍؼ 70.5ؿینی  کتاو  ا٥تاػو بیـووب

ـا٣ هیل به مـی تىايیؼ هی. ها کا٥ی امت اف ٥اکتىؿی هـػاو بال٠ بقيیؼ تا ایى  تاو های إ
يٚن ارتماٝی هىرىػ ایى ٩نن واؿويگی  .اه کًیؼ و تَؼی٨ وا٩ٞیت ؿا به چين ببیًیؼ

ـاو ـای  ّـوؿتًا وی ـتـیى تبٞات ؿا ب ـاوگ  فياو ه و ياگهايیه٪ؼه اىت٢ال بی ػؿ پی ػاؿػ. کاؿگ
ماٝت ػؿ  13الی  12 . و٩تی ٩ىای فو هـ ؿوفبپاىًؼاف هن  ها عايىاػه ىؼه امت باٝج

ها  تضلیل بـوػ و ىىهـه همیى ٩ؼؿ ػؿ آيزا یا رای ػیگـ کاؿ کًؼ چه بـ مـ بچه هیل
 1ای  ی ه٦تهها ؿا ػؿ افا بچه ػؿ بهتـیى صالت آیًؼ. هی باؿها همچىو ٝل٤ هـف  آیؼ؟ آو هی

ـایٔ تىاو صؼك فػ که هی .مپاؿيؼ ای هی لهلبه  یپً 18ىیلیًگ یا صتی  ـا٩بت ػؿ ایى ى  ه
های کىچک ٩ـبايی  اف بچه aػلیل يینت مىايضی که . بیعىاهؼ بىػبه چه يضى اف آياو 

ـيؼ  هی ىىيؼ. میاهۀ پقىکی  تکخیـ هی کاؿ ٥اکتىؿیايگیق ػؿ يىاصی  با گنتـىی عى٣گی
 23و  ١ـ٧ ىؼو ػؿ احـهـگ  56مىعتگی و  ػؿ احـهـگ  69صاکی اف  bهًچطتر٩ايىيی 

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. به ػلیل يبىػ مـپـمت;مت: ایًزا آهؼه ا 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b   ايگلل(3، ىهاػت ػکتـ هاوکیًق  ً ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ( . 
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 9ٕی  باؿ هـگمايضۀ  215مایـ ٝلل و ػؿ هزمٛى  ػؿ احـهـگ  67م٪ىٓ و ػؿ احـ هـگ 
 12باؿ ٕی  تٞؼاػ مىايش هـگ ١یـهايى٥اکتىؿکاؿ لیىرپىلػؿ  ػؿ صالی کهآو هن  aتام هاه

 وؼ اي هنتخًی ىؼه گقاؿههـ ػو  اف مىايش هًا٨ٕ هٞؼيی .امت بىػه هىؿػ 146هاه ٥٪ٔ 
راهٞۀ  به همیى ػلیل >يؼاؿػ ضالفىردهیچ ػعالت و اعتیاؿی ػؿ  پسغکی قايىيی هًچطتر

ػو گقاؿه  یکی :هًچطتر گاردیى;های  ىماؿه اکخـ. ػؿ ايؼ ت٪ـیبًا یکناوگقاؿه  2آهاؿی 
 با امتغؼام هاػؿاو بؼیهی امت. عىؿػ هی به چينياىی اف مىعتگی  ػؿباؿۀ هـگ

 هیچايبىهی اف وا٩ٞیات ؿمىا و صاىاييؼيی  >یابؼ و هیا٥قایکىػکاو وهیـ ٝمىهی  هـگ
 فایماوؿوف بٞؼ اف  4-3هزبىؿيؼ  ١الباً فياو  گؾاؿيؼ. ػؿ ایى هىؿػ با٩ی يمی ىک و تـػیؼی

ػواو به عايه  ػواو هاػؿکًًؼ. و٩ت ١ؾا  ولگـػيؼ و يىفاػ ؿا به صال عىػه ـب هیلبه 
امت ایى ىیـ  ؿوىى .ؼى٥ت کًچیقی ک هن تا به بچه ىیـ بؼهؼ و عىػه ػگـػ بـهی

 کًؼ: ؿا بافگى هی کو فصمتىهاػت چًؼ تى اف فياو  لرد اغلیػاػو چگىيه چیقی امت. 

ٍبش  5هاػؿ  کًؼ. هی تـ تـوعيک بقؿگ بچۀ ؿا تـ کىچک يىفاػ. اؿػػ بچه 2ماله  20ام. اچ. ;
ـاوػ  هیبیـوو ه ا ىیـ اف پنتاو گـػػ. تمام ٕىل ؿوف هیـىب ب 8ؿوػ و  هی یلهبه   اه لباك وت

 و٩تی فيؼ و یبیـوو ه اف عايه ٍبش ػوىًبه 5 ػاؿػ ٥ـفيؼ 3 که اچ. ػبلیى.; :.کًؼ ؿا عیل هی
ٍبش به بنتـ  3تىايؼ ٩بل اف  ؿیقػ> ٕىؿی که يمی ها مـه هی کاؿ بچهگـػػ  ١ـوب ىًبه بـهی

٩ؼؿ  آو وهای پنتاو ىیؼگ هی عىػه .ايؼ هایو عیل همیيه لباك ػؿ ٥اکتىؿی کاؿ صیى .بـوػ
 3.:چکؼ هی بیـوو ها اف آو ٩ٖـه ٩ٖـهىیـ  و کيًؼ افػؿػ تیـ هی ىىيؼ که پـ هی

                                                             
a   189کيیؼ  هًچطترهای  گاه ػؿهاوبه ٝلت مىايش هغتل٤ کاؿىاو به  1842اف هیاو کنايی که مال 
 . )ايگلل(باؿ اٝالم ييؼه امت مىعتگی بىػ. تٞؼاػ هىاؿػ هـگ ـارٞه به ػلیله
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ـای ماکت کـػو بچه ايگیق  ي٦ـت مینتنکه رقو تبٞات ایى  ها امت٦اػه اف هىاػ هغؼؿ ب
 رئیص ادارۀ حبت aجاوػکتـ  به يٚـ ؼ.ؿم به ي٪ٖۀ اود هی کاؿ ٥اکتىؿیػؿ يىاصی  امت

ػؿ ایى امت.  همیى ؿمن تغؼیـ کىػکاو هـگ ػؿ احـ تيًذ  تـیى هًيؤ ههن هًچطتر
ـایٔ يتیزۀ ػؿ  ایى ات٦ا٧ .يینت ايضالل هٖل٨ عايىاػه چیقی رق اىت٢ال فياو هضتىم ى

ـای عىػ  امتىاؿ ه بـ عايىاػها راهٞۀ کًىيی که بًیاو ـای کىػکاو بلکه ب امت يه تًها ب
 اػؿی که و٩ت مـ عاؿايؼو يؼاؿػه .آوؿػ به ػيبال هی آوؿی ايضٖآوالؼیى هن تبٞات 

 ت کىػکػؿ يغنتیى مال والػ صتی وػاؿی ؿا به ٝهؼه بگیـػ  ػؿػمـ بچه تىايؼ يمی
 و یًؼب يؼؿت هی اه ؿا به بچه وا يخاؿه کًؼ.آهیق ؿا  هضبتتىرهات  تـیى ماػه تىايؼ يمی
هؼ ت٦اوت عىا بی ٥ـفيؼهينبت به چًیى هاػؿی  ٩ٖٞاً  .تىايؼ هاػؿی وا٩ٞی باىؼ يمی

هایی که ػؿ چًیى  بچه .بىػٝا٦ٕه عىاهؼ  مـػ و بی گاوهمچىو بیگايؿ٥تاؿه  ىؼ و
ىؼه امت. آياو به ايقوا  پیياپیو تباه ىاو فيؼگی عايىاػگی آتی ىىيؼ وّٞی بقؿگ هی

ـيؼ هیعى  ـگق  و به همیى ػلیل گی که عىػ تيکیل  ای ػؿ عايىاػه يغىاهًؼ تىاينته
ـتیب آياو به ای به آؿاهو بـمًؼ.ػهًؼ  هی ايهؼام  ػؿ ؿاهؿا  ىاو ي٪وبه يىبت عىػ  هنى ت

ـاگیـ  عىػ به مهن اىت٢ال کىػکاو به .عىاهًؼ کـػ ای٦اعايىاػه ػؿ هیاو ٕب٪ۀ کاؿگـ  ٥
ه٪اػیـ حابتی ؿا ػؿ افای ١ؾا و  ه٦ته به بایؼ ه٦ته کىػکاو .فيؼ ػاهى هیايضالل عايىاػه 

 و ىىيؼ هیبه ايؼافۀ کا٥ی بقؿگ  وآيا و٩تی. بپـػافيؼ مـپـمت عايىاػههنکى به 
تافه ارافه  ؿوػ هیباالتـ  گؾاؿيؼ ىاو هی ؿوی ػمت والؼیى که اف هغاؿری هقػىاو

ـای عىػ يگه ػاؿيؼبا٩ی ػؿآهؼىا یابًؼ هی  15یا  14. ایى ات٦ا٧ ا١لب ػؿ مى و ؿا ب

                                                             
a  Dr. Johns 
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 ۀبه هخاب ىاو عايۀ پؼؿی ىىيؼ با ياچاؿ هی کىػکاو ػؿ یک کالم aػهؼ. مالگی ؿط هی
ـایه رایياو  ١الباً  آیًؼ ػؿ هی  وابنتگی هـصلۀ اف ای بـعىؿػ کًًؼ> يتیزتًا و٩تی عىابگاه ک
 ؿويؼ. هىؿػپنًؼ عىػىاو هی عىابگاه به کًًؼ و ؿا ٝىُ هی

ىىػ: تک٦ل  ه واؿويه هییابؼ بلک ايضالل يمی ػؿ احـ امتغؼام فو ػؿ بنیاؿی هىاؿػ عايىاػه
ها ؿا يگه ػاؿػ و  بچه . هـػ بایؼکًؼ ػاؿی هی عايه و هـػ ا٥تؼ هیفو  ه ٝهؼۀعايىاػه ب

ػؿ  .ػهًؼ تًاوب ؿط هی به کن يینتًؼ و هىاؿػ ٩بیل ایى پقػ.بقيؼ و ١ؾا بها ؿا راؿو  اتا٧
واؿويگی  .ايؼ ىؼههضکىم  ػاؿی عايهبه  ػ کهيام بـ ؿا هـػٍؼها تىاو  هی هًچطتر

ـایٔ ا تىاو  هی ايؼ. هايؼه حابت یرتماٝهًامبات عايىاػگی ػؿ صالی امت که مایـ ى
 ايگیقػ. بـهی کياو فصمتػؿ هیاو  ؿا هایی تلغی چه او٩ات bکه ایى وّٜ صؼك فػ

امت و  cيذررابرت پا اه ػاؿم که يام ايگلینی کو فصمتای اف یک  ياهه ام رلىی چين
)ىایؼ  کًؼ فيؼگی هی dباروو ماعتماووودهاوش  کىچۀهىرضایذ  عیاباولیذز  ػؿ

 ایى ياهه .ػهن( اه ؿا هی ؼ و به همیى هؼ٣ آػؿك ػ٩ی٨يبگـػ اه ؼ پیًاهبغى هابىؿژوا
صیى  کًؼ که ی ؿا تٞـی٤ هیکي فصمت ؿوایت و امت ىؼه يىىته 4اوضتلر عٖاب به

ػومتی ٩ؼیمی  ػيبالا٥تاػ و آيزا  ضًت هلىگؾاؿه به  غایر اليکػؿ  مگ ػو فػو
ـايه که هیچ امبمـػابگيت تا ایًکه ػؿ   :ای يؼاىت پیؼایو کـػ ب و احاحیهای يمىؿ و ٥٪ی

                                                             
a   پاور، گقاؿه ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ (Power ػؿباؿۀ )ـا٣ و  لیذز و إ

 به بٞؼ. )ايگلل( 17( ػؿباؿۀ هًچنتـ ً Tufnell) تافًلگقاؿه 
b  ـامت  )پ.( الظ.: ایى اعتگی هزافی;آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

c  Robert Pounder 
d  Baron's Buildings, Woodhouse, Moorside, in Leeds 
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کـػ؟ هی کایچ به عیالتىو .ينهیو يیآت ب٢ل بؼبظ جک ػیؼ تى عىيه ؿ٣م بیچاؿ ؿ٥ی٨ یتعو;
ػم ػؿ ؿ٥ی٨ ٩ؼیمیو  ػیؼتا . قػهی وٍله ىرىؿاب فيي رىالؼوف با ػاه بىػ هيينکه  ٖىيىهم

عاک : ;گ٤ ىج .هبىػػیؼه  جى ؿ٥ی٪ن ولی ػیگه ػیـ ىؼه بىػ. هکً ٩این ىرىؿاب اكع اػهوام
پل  اف هـ ايگيتت یه هًـ هیباؿه. ػاؿه کى تى ؿو عؼا ه؟ يیگايکبتی ػیگه چهایى  .جکتى مـت 

ؿا ؼوين ایى کاهی;گ٤:  .اف عزالت عیل آب ىؼه بىػ بؼبظ جک: فيت کى؟ کاؿت ىؼه ایى؟
هيت  تاو  بـه مـ کاؿ ويین ٍب . بیچاؿه باك پًذه٥اکتىؿی تىی ٦ٕلکی نکاؿ هى يیل. ولی في

 عب .و ػؿ يمیاػي٦ن ػیگه ل کهه و کى٥تعن عىيه اوي٪ؼ هیـمه و٩تی .اويزا رىو بکًهىب 
 ی هل کهمه مال .يؼاؿمعىػم ػیگه کاؿ کًن. آعه بو وام بـبیاػن هـ کاؿی اف ػم باك هًن

ـم يمی وم هی ؼبیکاؿم. ػیگه تا في ـکیؼب٢ْو  ػاه: ػ.اکاؿی گی ایى ػوؿ و وؿا : ;. يالیؼهیت
عیابىو ػيبال یه ٍؼ  عؼا ىاهؼه اگه تىهـػا يه.  ولی وامه فیاػهو و بچۀ هـػم کاؿ وامه ف

یه ؿوفی  کی باوؿه هیيؼ...  تا ایى که پی کاؿ باىی کًی هی هپیؼا فوػتـبگـػی  ول ای لیـه
اف  بؼبظ نفي .جى ؿمیؼم. ببیى به کزا هیقين وٍلهى ه که ػاؿم رىؿابای فيمتى یا هـ کی هًى ببیً

 ٥ته.ىتىيه مـ پا وامه. هیتـمن ٦ٕلک یه ؿوف همیًٖى ػؿاف به ػؿاف بیی يمیصت هیيه هبل عن
هى فو ىؼم  ها بؼ يیل. ػؿممىو اوي٪ؼوّ هًى .یاػهچی به مـهىو  ػويه ػیگه عؼا هیبٞؼه 

ـکیؼ و فػ .: جى. ببیى به چه ؿوفی ا٥تاػم ههـػ عىي هنت و ىؼه اوو ا٩الً ولی  بٞؼه ب٢ْو ت
عؼا  عب .ایًٖى يبىػ يه.: ;گ٤ جى: يبىػ. ایًٖى ٩بلًا: ;گ٤ بًؼ اوهؼه اىکو ک .فیـ گـیه

ـا کمـت بقيه به . گيتن بگن؟ چى باؿ .جى گ٦تنبت : ;يالیؼ جک: ؟کاؿ ػيبالتی گيي بیيتـ چ
کـػم. کلی کاؿ هی مىوٝـومی یاوو اوال هؼىاهؼا ع .همػیگه بن .اوي٪ؼ گيتن که پؼؿم ػؿوهؼ

 اً . اٍبىػ پـ احاث هىو عىيه: ;يه يبىػی.: ;يبىػم. بیکاؿ و بیٞاؿ طو وهی ىاهؼی نعىػت
ػيیا به هن  چی بگن رى. ... االو. اها هیاوؿػمى ػؿ مىييىو ر٦ت عىػمکاؿ کًه.  هاری عاك يمی

باك  که اويی. عيک کًنها ؿو تـو بچه و ين عىيهباك بمى نهً باك بـه مـ کاؿ هاریؿیغته. 
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 آػم جىػويی  هی ؿمه عىيه. لىؿػه هیو ا له. ٦ٕلک فين ىبهًن بقيه وٍلهو  هو بپق هو بنابه بيىؿ
 بافم جک.: ػاػاه عیلی مغتهآؿه .: ;٥ياؿ هیاػ بو ػاػه باىى وػیگه ٝاػت ه ٕىی اگه

ـکیؼ تی عو; گ٤: .يمیىهؼػيیا  اً کـػ و کاه اٍيمی ٝـومی طکاه هیچ و هیگ٤. ب٢ْو ت
: کًن.گـیه هی واموهمیيۀ عؼا  .ه٥تىبی وُبه ایى  یه ؿوف کـػ٥ک يمی هیو ىؼ نفي هاری

کا  دولتکاؿ٥ـهاها و  ٥اکتىؿیا و و هاىیًا تا هیتىيل وامه بٞؼ ىًیؼو صـ٥ای رک گ٤ نب  جى
 a6:کـػ. باؿىىوه بىػ یاػ گـ٥ هايى٥اکتىؿ یتى بچگیاف  ی کهلیچاؿ ٥ىه و و هـ 5ػوػ کـػ

ایى وّٜ هـػاو  ؟گًزؼ تاو هی ػؿ تَىؿات ایى ياهه اف هضتىیاتتـ  عـػايه يابه چیقیآیا 
به  با فياو هـػايگی ص٪ی٪یيه  .گیـػ هیايؼافػ و فيايگی ؿا اف فياو  ؿا اف هـػايگی هی

ـاک  ػمتاوؿػ يهایی  .گـػػ هیيىا  هن با هـػاو یفيايگی ص٪ی٪ يه و ىىػ گؾاىته هیاىت
ـای بهبىػ هى٩ٞیتهباؿفات  تماهی ـای هاصَل همۀ تاله و ايناو ب به  ؿمیؼو ها ب

هـ  ایى وّٜ .امت ایى وّٜ بٞؼ اف ٍؼها ينل ابی و يتیزۀ ١ایی تمؼو متىػۀ ها کاهی
ـتیب ؼیىو ب کًؼ هیؿ و ع٦ی٤ ىاتـیى ىکل همکى ع به و٩یضايه ؿا ػو رًل  اينايیت ت
هاو بیهىػه  بیًین يتیزۀ تماهی فصمات و هي٪ات و٩تی هی .کيؼ هیلزى  به ؿا ػؿ کل

بایؼ بپؾیـین که راهٞۀ هایو ٩ٖٜ اهیؼ کًین یا  تالهبىػه یا بایؼ اف يٛى بيـ و اهؼا٣ و 
> یًٞی بایؼ تَؼی٨ ؿ٥تهؿهایی و ؿمتگاؿی  ػيبال بهػؿ هنیـی ياػؿمت  کًىوبيـی تا

                                                             
a  اهال یا که  هیچ تالىی يکـػه هتـرنرمه ىؼه امت و ـیگـ اف فباو آلمايی به ايگلینی تایى ياهه باؿ ػ

ـامت آهـیکایی . )ايگللؼتزؼیؼ کًآو ؿا  ریایغ یىرکگىیو اٍلی  ـامت1887، وی های  (. ػؿ وی
چًاو  و;آهؼه: : ىؼه امت يىىته اوضتلرعٖاب به ایى ياهه ;ٝباؿت بٞؼ اف  1892و  1845آلمايی 

تکل٦ی آو ؿا هًت٪ل کًن. اگـ الفم باىؼ ىایؼ بتىاو  تىاين بی ػاليه امت که هى ٥٪ٔ تا صؼی هی ماػه
 6 )پ.(: ی آو به آلمايی هضال امت.ىایـ اليک لهزۀاهالی ياهه ؿا ت٪لیؼ کـػ اها ػؿآوؿػو 



428 
 

هـ ػو رًل اف  رایگاه که ىؼه هواؿوي بؼیى ػلیل٥٪ٔ  هـػ و فو هًامباتکًین که 
 مینتنتیزۀ ياگقیـ اگـ ملٖۀ فو بـ ىىهـه به هًقلۀ ي .بىػه امت ياػؿمتهماو ابتؼا 

ـاينايی امت  ٥aاکتىؿی  هناه  صاکمیت پیيیى ىىهـ بـ فو بایؼ يتیزه گـ٥ت که١ی
ـاينايی بىػه. اه ؿا بـ اماك ایى وا٩ٞیت هبـهى امتىاؿ  تىايؼ ت٦ى٧ اگـ اکًىو فو هی ١ی

بلکه کل آو ؿا تهیه  عايىاػگی ای اف ػاؿایی هيتـک مافػ که يه ٥٪ٔ بغو ٝمؼه
ص٪ی٪تی ػؿ  هیچ هیچ ٝ٪اليیت و هیچ و٩ت يتیزه بایؼ گـ٥ت که ّـوؿتاً  bکًؼ هی

ـاک ػاؿایی ـا که یکی اف اْٝای عايىاػه باالعـه يبىػه امت یی عايىاػگیها اىت > چ
 هیچ ىکی يینت که ای به ؿط عىاهؼ کيیؼ. مهن ٝمؼۀ عىیو ؿا به ٕـف هىهًايه

گاه  گـه ػهؼ هیيياو  ایى وّٜ .ػؿ صال ايضالل امتػؿ راهٞۀ هٞاٍـ  عايىاػه
 ايؼ بىػه بلکه یک مـی هًا٥ٜ عَىٍی اينايیپیىيؼهای عايىاػگی ػؿ اٍل يه ٝىا٤ٕ 

ـاک ػاؿایی  ٙاهـ پيتکه   .ايؼ ىؼه هغ٦یاىت

ـيؼ  ؿا هی ىاو افکاؿا٥تاػهبال والؼیى  و کىػکايی که فیـ پـػؿ هیاو  هنت٪یمًا  اگـ )صتیگی
 ؿػپیيتـ ػؿ ىهاػت ػکتـ هاوکیًق  .ػىؿع هًامبات به چين هی همیى (پىل ١ؾا ؿا يؼهًؼ

 هًچطترػؿ  کاهالً ایى هًامبات ػیؼین  :ها فاکتىریتحقیق و تفحص  کمیطیىوگسارظ ;

                                                             
a   10ها چ٪ؼؿ فیاػيؼ.  ؼه تىمٔ هايى٥اکتىؿػاؿاو پیؼامت که فياو هتؤهل ػؿ ٥اکتىؿیى اف آهاؿهای تهیه 

ي٦ـ اف  314هقاؿ و  5هي٢ىل به کاؿيؼ اها ٥٪ٔ  غایر اليک٥اکتىؿی  412ػؿ  فو هتؤهل 721هقاؿ و 
ـاو ـاو به مایـ کاؿها هي٢ىل 927هقاؿ و  3 ايؼ ٥اکتىؿی ىا١لىاو  ىىه  ىاوي٦ـ 821ايؼ و  ي٦ـ اف ىىه

ـاو إالٝاتی ػؿ ػمت يینت. با ایى صناب ػؿ افای هـ ٥اکتىؿی  659یکاؿيؼ. ػؿ هىؿػ ب ي٦ـ اف ىىه
 ل(ايؼ. )ايگل ىاو وابنته کاؿ فياوهـػ هٖل٪ًا به  2-3
b  ـامت  )پ.(:. کـػ ٕىؿ که ىىهـه ٩باًل ایى کاؿ ؿا هی هماو;ایًزا آهؼه:  های آلمايی ػؿ وی
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ٕىؿ که ػؿ  ىىيؼ هماو ها اؿباب عايه هی بچه باؿو همه اف آو عبـ ػاؿيؼ. ایى  ايؼ را ا٥تاػه
ـايی لرد اغلیفو چًیى بىػ.  هىؿػ پیيیى   ایى هىاؿػ ؿا هخال  اه یک يمىيه اف ػؿ مغً

آياو رىاب  .مـفيو کـػ هایياو ييیًی ه ؿا به عإـ هیغايها اوهـػی ػعتـ aفيؼ: هی
 تى بـو به ػؿک! ایى هایین که اف;ؼ: ايؼ و گ٦تً اه عنته ىؼه ػاػيؼ اف ىًیؼو ػمتىؿات

 بـمؼعىػىاو  به کاؿىاوٝایؼات  عىامتًؼ همۀ هیػعتـها که : کًین. يگهؼاؿی هی
ـيىىت  ىاو والؼیىو  کـػيؼعايىاػگی ؿا تـک  گاه مکىيت  .مپـػيؼؿا به ػمت م

. هخل ؿوف يینتاف فياو هتؤهل  بهتـ ىىيؼ بقؿگ هی ها هیلفياو هزـػی که ػؿ وّٜ 
ـگق  ىىػ گماىته هی کاؿ به هیلمالگی ػؿ  9ؿوىى امت ػعتـی که اف  ػؿ هى٩ٞیتی ه

ـاؿ يمی  و وپق يه پغت بلؼ امت وػوف يه ػوعت او .بیاهىفػ ؿا کؼبايى بىػوبتىايؼ  که گیـػ ٩
ـاو  .ػآوؿ ػاؿی مـ ػؿ يمی ٤ عايهتـیى وٙای صتی اف ماػه >وىى يه ىنت بٞؼ  کاؿوؿػعت

ـا٩بت اف يىفاػ به گـػو ىىيؼ و ػاؿ هی بچه کهایًاف  ای ػؿ  تـیى ایؼه کىچک ا٥تؼ ىاو هی ه
 :ها فاکتىریتفحص تحقیق و  کمیطیىوگسارظ ;. تکلی٤ يؼاؿيؼایى هىؿػ يضىۀ ايزام 

 b:يىینؼ هی غایر اليک رکمیطیىي هاوکیًسػکتـ  .ۀ ایًچًیًی امتىيها يم ػهصاوی 

ـای ;ًؼ ًک عیلی فوػ افػواد هی الصٚگیه بی با ی کهايػعتـ يه فهاو و يه ومیله و يه ٥ـٍتی ب
ی قهىؿػ چی ایى صتی اگـ ػؿ> ايؼ عايىاػگی ػاىته تـیى وٙای٤ فيؼگی پاا٥تاػه یاػگیـی پیو

ـگقًبؼاي ماٝت اف  12 کن ػمت رىاو هـ ؿوف او... ایى هاػؿايؼ  يکـػهاه  تزـبهٝماًل  ؼ ه
هٞمىاًل یک  گیـػ؟ ؿا بـٝهؼه هی هنئىلیت ٦ٕل آياو. چه کنی ػؿ ١یاب ؼًا٥ت هیػوؿ  اوى بچه

                                                             
a  لل(. )ايگ1844هاؿك  15، هجلص عىام 
b   ايگلل(4ً  ها، تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ( . 
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اؿف ارـت  اه هن ىىػ و عؼهات ػعتـبچه یا یک پیـفو که ػؿ افای ىًؼؿ١اف امتغؼام هی
ـاو . مکىيت.. متااه  مـمـی تىاو  ت که يمیی اممـػاب١البًا  ٥اکتىؿی گاه عايىاػگی کاؿگ

 وػؿهاو بهؼاىتوػوف و  ىى و ػوعتو وپق و ىنت هیچ یک اف ومایل پغت .آو ؿا عايه ياهیؼ
ـایی اف ػومتاو ىىػ> يه آتو هٖبىٝی ػؿ ارا٧ پیؼا يمی ػؿ آو ـای پؾی و  ػاؿيؼ يه ومایلی ب

ـا٩بت اف ا٦ٕال هیچ کمکی اف ػمت عاٍهؿػ اهى ٩بیل ایىػؿ  فيؼگی آبـوهًؼايه.  ها ػؿ هىؿػ ه
ای بـمؼ که فياو هتؤهل کمتـ ػؿ  که ای کاه ػوؿه کًین ن آؿفویتىاي ٥٪ٔ هی ماعته يینت و

 a:.ىىيؼ به کاؿ گـ٥ته ها ٥اکتىؿی

ـيؼای اف  ها ٥٪ٔ گىىه اها همۀ ایى یى ها اف ا ٥اکتىؿیتبٞات اعال٩ی اىت٢ال فياو ػؿ  .ى
 و ها تماك و bکاؿعايهػؿ یک  پیـ و رىاو کىػک و فو و هـػ و افػصام هن بؼتـ امت.

هیچ  اف ىاو کؼام)آو هن ػؿ صالی که هیچ  تًگػؿ ٥ْایی  ياپؾیـ ارتًاب هایبـعىؿػ
 ؿىؼ و تکاهل هٖلىبی بـ تؤحیـ ايؼ( بـعىؿػاؿ ييؼه اعال٩ی ويٛى آهىفه ٥کـی 

تىايؼ هؼاعله  اه بگقػ ٥٪ٔ فهايی هی اگـ اٍاًل کک هايى٥اکتىؿػاؿىغَیت فياو يؼاؿػ. 
 يیاهؼيی چين بهپایؼاؿ و  اتتؤحیـ تىايؼ کًؼ که ٝماًل ؿمىایی به باؿ آهؼه باىؼ. او يمی

اها آو ؿا بگیـػ.  رلى و نًزؼرىاياو ب عاٍهتـ و  بـ اىغاً اعال٩ی ؿا اىغاً هـفه
ـتـ امت. بنیاؿی اف   ؿایذفباو  1833ىهىػ ػؿ گقاؿه ایى تؤحیـ ػ٩ی٪ًا اف همه چیق هْ

ـایًؼی کىچک c.ايؼ ػاينته :کخی٤;و : ؿؽیاليه;و : صیا بی;ؿا  ها هیل ػؿ ه٪یاك  ایى ٥

                                                             
a   :72و  39و  38و  37 )ٌٍ گقاؿه کاول: ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ ;و.ک 

 . )ايگلل((54و  45و  15و  9 )ٌٍ تافًلىهاػت  و ( 82و  77و 
b  Work-room 

c   کاولىهاػت (Cowell)  ٌٍ35  ل(و الظ. )ايگل 37و 
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ـایًؼ بقؿگ . ماؿائه ػاػؿا ػؿ ىهـهای بقؿگ  هامت که پیيتـ ىىاهؼ ه٪یاك اف هماو ٥
ـکق رمٞیت هما ـات ؿتم ػؿ ىهـی بقؿگ ا بـ هماو اىغاً ػاؿػ، عىاه و تؤحی

تـ باىؼ  کىچک هیلهـ چه  ای کىچک. ٥اکتىؿیعىاه ػؿ  یـىاو ىىػگ ػاهى
ـاػ ٥يـػگی ػؿهن ـتـ هی ارتًاب ىاوتماك و بـعىؿػتـ و  اتًگتًگ ا٥ . ایى ىىػ ياپؾی

ـاوايی ػاؿػ ػهؼ ػعتـه گؼایی  گىیؼ تـریش هی هی لطتر. یکی اف ىهىػ ػؿ وّٜ تبٞات ٥
ـا  ٥اکتىؿیکًؼ تا آيکه به  ی ايؼ و بنیاؿی اف ؿومپیاو  های رهًن ؿوافهها ػ ٥اکتىؿیبـوػ ف

یکی ػیگـ اف  a.ايؼ ػؿ١لٖیؼهىاو  هى٩ٞیت کًىيی به ها هیلػؿ  اىت٢الىهـ به ل٤ٖ 
مالۀ  20 الی 14 کاؿکًاوچهاؿم  اػٝا يؼاىت که مه ٕـس ایىابایی اف ; هًچطترىهىػ ػؿ 
بیاو ػاىت که به ًٝىاو اٙهاؿيٚـی ىغَی  کاول کمینیىيـ b:ايؼ. ٦ٝت بی ها ٥اکتىؿی

ػکتـ  cامت. تـ پاییى ٕب٪ۀ کاؿگـ هیايگیى کل صؼ اف ی ٥اکتىؿیها کاؿوؿاعال٩یات 
 d:گىیؼ هی هاوکیًس

. اها اگـ به ؿمیؼآو  به بـآوؿػی اف وّٜ با ت٪لیل اعال٩یات رًنی به اؿ٩ام و آهاؿ تىاو يمی;
ـات کنايی اٝتماػ کًن که ػؿ ایى هىؿػ هياهؼات عىػ  ايؼ بایؼ بگىین بىػهام  ٕـ٣ بضج و يٚ

ـات مىئی ٥اکتىؿی و کاؿ ػؿ فيؼگی  ػؿ گؾاؿػ که به را هی بـ اعال٩یات فياو رىاو تؤحی
 .:ىىػ يمایاو هی و آفاؿيؼه کًًؼه هایی به ١ایت ػلنـػه ٍضًه

                                                             
a   ايگلل(8ً  پاورىهاػت( . 
b   ايگلل(57ً  کاولىهاػت( . 
c   ايگلل(82ً  کاولىهاػت( . 
d   ايگلل(هاوکیًس، 4، ً ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ( . 
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 های ػیگـ همچىو تماهی بًؼگی ٥اکتىؿی کـػو ػؿ بًؼگی بایؼ گ٦ت ها ٝالوه بـ همۀ ایى
. امتبه اؿباب  7:حق غب زفاف; هتْمى اٖٝای (االتـصتی به ػؿراتی ب)

و  کاؿکًاو های رنمايی رؾابیتػاؿای ٩ؼؿت ٝالیه امت و  ٝـٍهػؿ ایى  کاؿ ٍاصب
ـاو هىم ػؿٍؼ هىاؿػ( تهؼیؼ به  99ػهن هىاؿػ )اگـ يگىیین ػؿ  . ػؿ يهايؼ وهيت هقػبگی

ـای ػؿهن ـاد ب ـکاو  که > هْا٣ بـ ایًکهه٪اوهتی کا٥ی امت گىيهىکنتى هـ اع ػعت
ـای ص٦٘ پاک ۀ يیـوهًؼیايگیقکو  فصمت يؼافۀ کا٥ی يؼاؿيؼ. اگـ اؿباب به ا یًػاه ب

ـمػؿ  لهی٥ٖـت باىؼ  پنت ـایو عىاهؼ بىػ ٝیى صال ص ـاصتاً  های ؿممی گقاؿه) م ٍ 
 ىاو ت٦ى٧اف  هابـعی هايى٥اکتىؿػاؿ ػؿمت امت که. (ايؼ ـػهک ؽکـ ؿاچًؼ هىؿػ 

. آوؿػ پؼیؼ يمیاو کرایگاه ػعتـهیچ ت٢ییـی ػؿ  هىّٛى ولی ایى کًًؼ يمی امت٦اػهمىء
 ۀيىکین یک هيت کاؿها هًىف و٩تی ٍاصب هايى٥اکتىؿی ًٍٞت اولیۀػؿ اػواؿ 
ـای ٙاهـمافی وبىػيؼ   يا٥ـهیغته  به هیچ وره کـػيؼ عـػ يمی تـه صتی های ارتماٝی ب
 .ىىػىاو  ه٪ـؿه ى٧ص٪ اص٪ا٧ هايٜ یػاػيؼ چیق ارافه يمی

ـای  اوفي رنمايی بـ مالهت کاؿی ٥اکتىؿی ات٩ْاوتی ٍضیش ػؿباؿۀ تؤحیـ ؼو بهؿمی ب
يغنتیى اػواؿ  ػؿ .بـؿمی کًینؿا ی کاؿ ٥اکتىؿی ابتؼا کاؿ کىػکاو و مپل هاهیتبایؼ 

که  ػاىتًؼ هیوا ها هیل اىت٢ال ػؿبه ػلیل  ؼیى٥ًا بٍـ ؿا کىػکاو  هايى٥اکتىؿی  ًٍٞت  
 هايى٥اکتىؿػاؿاو .(تـ ىؼيؼ بٞؼها بقؿگ ها )هاىیىها بنیاؿ کىچک بىػ  ابٞاػ هاىیى

چًؼ مالی به ًٝىاو کاؿآهىف اف  ؿا ارباؿی های کاؿ اف کىػکاو اؿػوگاه ٝٚیمی عیل
ـایه  ها عايه يىاو کاؿ٥ـهاها به ایى کىػکاو  .کيیؼيؼ هیکاؿ  ىاو و اف گـػه گـ٥تًؼ هیک

 با آياو به ًٝىاوؼ و ػاػي باك هتضؼاليکل هیریـۀ ١ؾایی و رای عىاب هيتـک و ل
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 1796. ػؿ مال کـػيؼ هی ؿ٥تاؿهالصٚگی هٖل٨  با بـبـیت و بی گاو عىیوبـػ
و  پرضیىال دکتر  های با تالهو  باال گـ٥ت هيمئقکًًؼه مینتنهغال٦ت ٝمىهی با ایى 

چًاو ه٪تؼؿايه به پًبه( ًٍٞت  هايى٥اکتىؿػاؿاوو اف  آتی وفیـ يغنت) aضر رابرت پیل
 1802ػؿ مال  b:الیحۀ کارآهىزی;ياچاؿ ىؼ با تَىیب  پارلماوه کبیاو ػؿآهؼ 

ـاو  ؿ٥ته ؿ٩ابت ؿوفا٥قوو  ؿ٥ته 8ؿا بـٕـ٣ کًؼ. عٖاهایو  مینتنبنآ   آفاػ  کاؿگ
ػؿ  هیؤت هاىیًیها ػؿ ىهـها بًا گـػیؼيؼ و  ٥اکتىؿی. و رمٜ کـػ کاؿآهىفی ؿا ؿوبیؼ

 .اؿت٪ا یا٥ت cها کاؿعايه مالهت هضیٔ هىاگیـی و و گـ٥ت ىکل بقؿگ های ايؼافه
ـای بال٢او و رىاياو پیؼا ىؼکاؿهای بیيت تؼؿیزاً  کی ايؼ ها هیلتٞؼاػ کىػکاو ػؿ  و ـی ب

 9-8 پیو افاف کىػکاو  کمتـیتٞؼاػ  و کمی باال ؿ٥ت اىت٢الکاهو یا٥ت و مى 
 ًؼ باؿصکىهت چًؼیى و چىؼيؼ. همايٖىؿ که عىاهین ػیؼ بٞؼها  به کاؿ گـ٥ته گیمال

ـايهت ػمت به هؼاعال با ٩ىای ٩ايىو ـابـ ٩اه بىؿژواهای  صـً و ٕمٜ فػ تا ػؿ ب
 کًؼ. هضا٥ٚت کىػکاوپـمت اف  پىل

ىاو ػؿ  های صیات که يغنتیى مال کاؿوؿ های بچه عاٍه کاؿگـ های بچهوهیـ  هـگ
ـات کا٥ی امت تایی به تًها همیى گؾؿػ بنیاؿ باالمت. ها هی ٥اکتىؿی  ها کتىؿی٥ا هْ

ـيؼ هیلن به ػؿ راو ما کىػکاو بنیاؿی افالبته . به احبات بـمؼ  ها هن صتی ػؿ آوولی  ب
ـاتمىء  يه به هماو ىؼت و صؼت > گیـینهايؼ هی به ٩ىت عىػ با٩ی کاؿی ٥اکتىؿی تؤحی

                                                             
a  Dr. Percival and Sir Robert Peel 

b  ـامت  ه امت. )پ.(( آهؼApprentices' Bill) ايگلینیًٝىاو الیضه به  های آلمايی ػؿ وی
c  Work-room 
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ـای هنتٞؼ ای هفهیً ایزاػ يتیزه چیقی رق صالت  ـیى ػؿآهؼگاو. ػؿ بهت افپای  یبیماؿ ب
 ٩ىیکىػکاو کمتـ اف صؼ هٞمىل  ٩بیل ایىبًیۀ بالتبٜ  .ل يینتؿىؼ و تکاهتى٤٩  و

و مـها و  یحبات بیػمتی و هضـوهیت و  که ػؿ تًگ کاؿوؿمالۀ  9امت. یک کىػک 
بنیاؿ کمتـ اف کىػکی  امت بقؿگ ىؼه ياپاک یگاه ػؿ مکىيت ٥یاکيابا پىىاک  ؿٕىبت

٥ـمتًؼ تا  هی هیلمالگی به  9ى او ؿا ػؿ م تـی باؿ آهؼه تىاو کاؿ ػاؿػ. که ػؿ وّٜ مالن
 به بچه ماٝت( کاؿکًؼ> و٩تی 14الی  12ماٝت و پیيتـ  8ماٝت )ماب٪ًا  6.5هـ ؿوف 

ػؿ تمام ایى  ماله ىىػ. 18تا ایًکه  کاؿ کًؼ ماٝت 12 بایؼ مالگی بـمؼ هـ ؿوف 13 مى
کاؿ آو هن ػؿ صالی که مغتی  ايؼ مـ رایياو با٩ی ٩بلی کًًؼۀ تْٞی٤ همۀ ٝىاهل هؼت

تىه  (باىؼ کاؿوؿولى اگـ )ماله  9 کىػک که تىاو کـػ يمیصاىا  ىىػ. هقیؼ بـ ٝلت هی
ؿا  ؿىؼی بـآهؼهای آىکاؿ کن تىاو يمی . گـچهماٝته ؿا يؼاؿػ 6.5کاؿ ؿوفايۀ و تىاو 

صْىؿ ػؿ رّى يمىؿ و  تىاو گ٦ت که اها ایى ؿا هن يمی ينبت ػاػ ٥ى٧ هنت٪یمًا به ٝلت
ّـؿ امت.  یا بی ه٦یؼ کىػکاومالهتی  ـایب ٥اکتىؿی ىـری و ١الباً  هىای مًگیى
یًٞی هؼؿ ػاػو ػاليۀ بىؿژوافی  پای صـً و آف مًگ به ػوؿاو کىػکی٩ـبايی کـػو 

یًٞی ػؿی٠  یا٥ت هیکه بایؼ ٍـ٥ًا به ايکيا٣ رنمايی و ٥کـی کىػکاو اعتَاً  ایاهی
 هاهايى٥اکتىؿػاؿو به ي٦ٜ ػاىتى هؼؿمه و هىای تافه اف کىػکاو به هًٚىؿ ٥ـمىػو آيا

کىػکاو ػؿ  صتی اگـ; گىیؼ: بىؿژوافی هی امت. يابغيىػيیعىػ گًاهی  عىػی به
ـای ؿىؼ و  باف هنبه کاؿ گـ٥ته ييىيؼ  ها هیل ـایٖی با٩ی عىاهًؼ هايؼ که ب تضت ى

 چه هًٞای ػیگـی اهابه ٕىؿ کلی ػؿمت امت ایى گ٦ته  .:ىاو هناٝؼ يینت تکاهل
ـا٣ به رـ ؿا ػؿ  گـبىؿژوافی يغنت کىػکاو ٕب٪ۀ کاؿ ؟ىىػ اف آو بـػاىت هیم رق اٝت

ـایٔ ـاؿ هیياهناٝؼ  ى کيی کًؼ.  بهـه وّٜه اف ایى ػبه ي٦ٜ عى بتىايؼ بٞؼاً تا  ػهؼ ٩
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 مینتنایى عبٔ و عٖا که به یک ايؼافه ت٪َیـ عىػ او و  با اؿراٛ بهبىؿژوافی 
اهـوفه  گًاه عىاهؼ بىؿژوافی هی ػؿ وا٩ٜ >ػهؼ ىامت امتیًا٣ هیامت ػؿع ٥اکتىؿی

ـايؼیو;و : باى٦٪ت;ایى بىؿژواهای تى گىیی  .يىیؼب هػیـوف گًاهؿا با  : عی
 :هصىبۀ فاکتىری;اگـ  و ايؼ ؿّای عإـ ٕب٪ۀ کاؿگـ ماعته ياو ؿا هضِهای ٥اکتىؿی

ـاوها هًا بیو اف ایى ىاو ؿا يبنته بىػ وبال ػمت  ؾاؿبگ پل ػاىتًؼ! ؿا پاك هی ٥ٜ کاؿگ
ؼ بىؿژواها چگىيه يبگؾاؿ ىاو چىب الی چـط ٥اکتىؿی اوبیًین ٩بل اف آيکه بافؿمب

 تحقیق و تفحص طیىوگسارظ کمی;های عىػ آياو ػؿ  کـػاؿی ػاىتًؼ. ىهاػت
 .کًؼ هیىاو  هضکىم 1833به مال  :ها فاکتىری

که  کـػيؼ ؿا امتغؼام هی کىػکايی هايى٥اکتىؿػاؿاو گىیؼ هی یهرکس کمیطیىوگقاؿه 
ـاً و  6و ا١لب  5 اً ؼؿتي بؼوو  کىػکاو کاؿ ايۀؿوف مى ػاىتًؼ. مال 9-8و هٞمىاًل  7 اکخ

کيیؼ.  ماٝت ٕىل هی 16الی  14ا١لب   ها ٥ـره مایـ ١ؾا و او٩اتاصتناب 
ـاو ػمت هايى٥اکتىؿػاؿاو ـای ٥ضاىی و کتکىاو  ياٙ  .گؾاىتًؼ هی کاؿی باف ؿا ب

ـایعىػىاو هن ي٪و ٥ٞالی ػؿ   هايى٥اکتىؿػاؿیاف  ٥ى٧ گقاؿه ػؿ اىتًؼ.ػ تًبیهات ار
ـاؿی  16 وؿػمت بچه یک ػيبالکه با امب  آهؼهمغى به هیاو  اضکاتلًذی مالۀ ٥

 ؿ٥ته ؿا ؿاه   ؿ٥ت اه یىؿتمه هی که با امب کاؿ ٍاصب اف رلىتـاو ؿا واػاىت  و گؾاىت
ـاؿیؿ تمام ٕىل هنیـ ػهايى٥اکتىؿػاؿ  >بافگـػػ ػواو ػواو  هفیايؿا با تا کىػک ٥

چًیى ات٦ا٩اتی  ٕبیٞتاً  بىػ وػؿ ىهـهای بقؿگ ىؼیؼتـ  ها کاؿوؿ ه٪اوهت aيىاعت. هی
ػاؿاو ؿا  تىاينت صـً و آف مـهایه يمی کاؿ ايۀؿوف صؼ اف تٖىیل ایى ػاػ. یکمتـ ؿط ه

                                                             
a   اضتىارتىهاػت (Stuart ً )35)ايگلل( . 
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هیؤت ها و  ػؿ ماعتماو هایياو گؾاؿی مـهایه اف ىاو ایى بىػ که . کٞبۀ آهال٥ـوبًيايؼ
 آویغتًؼ تا هی به هـ ػمتاویقی . آياوبیاوؿيؼ به چًگٝایؼات ؿا  بیيتـیى هاىیًی
يًگیى  مینتن > به همیى ايگیقهبیا٥تؼبه کاؿ  تـ االهکاو ٥ٞااليه تیص ىاو مـهایه

به  ػمتههـ  >گـ٥تًؼ هیؿا به کاؿ  کاؿوؿػمته  2. بـعی اف آياو کـػيؼباب  ؿا کاؿی ىب
ـایػاؿاو یک ػمته ؿا  ٥اکتىؿی. ؿا پـ کًؼ هیلکل  تا کا٥ی بقؿگ بىػ ٩ؼؿ ٝت ما 12 ب

ـایؿوف و ػمتۀ ػیگـ ؿا  تىّیش ػهن . يیافی يینت گماىتًؼ هیکاؿ  به ماٝت ىب 12 ب
 ه٪ؼاؿ عىاب هیچکه به هیچ وره با  ىىػ هی کمبىػ عىاب ىبايه ٝجبا مینتنایى 
ـاو يمی ايهؿوف تی های کىچک و ص بچه رنمايیبـ ماعتماو  مىئی اتتؤحیـ و 9ػگـػ رب

ـايگیغتگی کل مینتن  هيتیزۀ ياگقیـ .گؾاؿػ هیبـ مالهت اىغاً رىاو و بال٠  ب
ی عىاؿگ که به يىبت عىػ ومىمۀ هی امتبؼو  ٝمىهی٤ اه ؿعىت و َّٞٝبی به همـ

ىهاػت  هايى٥اکتىؿػاؿیک  ؼ.کي بـهیرًنی ؿا  بًؼوباؿی بیگنیغتگی و  و لگام
ـایی اه یاکتىؿ٥ػؿ  ؿا کاؿی ىب مینتن مالی که 2ٕی  aػهؼ هی تٞؼاػ يىفاػاو  کـػ ار

ـابـ ا٥قایو یا٥ت 2ياهيـٛو  که  گـػیؼ هنتىلیبـ همگاو  ای ايضٖآ اعال٩ی چًاو و ب
ىاو بیو اف  که بـبـیت هايى٥اکتىؿػاؿاو مایـ. اف عیـ ىی٦ت ىب بگؾؿػ ياچاؿ ىؼ

ـاو ماٝت  40الی  30 ػؿ ه٦ته يىبت چًؼ ؿا هعؼهبىػ الفم ػیؼيؼ کاؿ بنیاؿی اف  ػیگ
ـای  کو بیاوؿيؼ و ٥٪ٔ یکی ـا بگؾاؿيؼ> عىابػو ماٝت ب ی ـاو ىی٦ت  ف تٞؼاػ کاؿگ

 وکتاب هايى٥اکتىؿػاؿاو ٕب٨ صناب ها کاؿوؿ٥٪ٔ بغيی اف و  کاهل يبىػ ىاو ىب
 .ىؼيؼ هیرایگقیى 

                                                             
a   ايگلل(91، ً تافًلىهاػت( . 
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ـاتـ اف هـ  ػایی بؼاو ػاؿو گؾؿ کىتاه اىاؿات٥٪ٔ  کمیطیىو گقاؿهایى بـبـیت که  ٥
ؿا یا٥ت.  ؽکـىؼه ا٥تْاصاتتىاو يٚیـ  يمی هیچ راػاينتن.  صال هی هکه تاب امتچیقی 

 >ػهؼ ىىاهؼ و هؼاؿک ػؿعىامت امتیًا٣ هی همیى بىؿژوافی بـ اماك رالب امت که
 هایياو یگـ تبٞات وصيی ولی ػ.ىى تمام هی اه به ي٦ٜگقاؿه کمینیىو گىیی  تى

 ؿا ها ٝلیل اف ايبىهین عىػ یاػآوؿ ىؼيؼ به چي کمیطیىواعضای . ىاو ؿا ؿو کـػ ػمت
ایى  ماٝات کاؿی ٕىاليی اف ىکل ٕبیٞی ا٥تاػه بىػ. ػلیلبه  هایياو ايؼاميؼ که ا هػیؼ

ـات  عمیؼگی ٝمؼتًا به ٍىؿتاٝىراد ايؼام  عضى  فرايطیص غارپ .بىػ و پاهامتىو ٥٪
 b:ه ىـس فیـ تىٍی٤ کـػآو ؿا ب a:ضلطًتی لیذز جراحاوايجمى »

ـگق پیچ یذزلپیو اف آيکه به ; ؿا به چين يؼیؼه بىػم.  10مـىیاؿیعىؿػگی ٝزیب  بیاین ه
ـارٞاوتٞؼػ  به عإـامت اها به فوػی  ؿاىیتیليغنت گماو کـػم ىایؼ  به و به ویژه  ه

ـم ؿا ت٢ییـ  بىػ مالگی( 14الی  8) ؿاىیتیلصملۀ  مىاف  باالتـىاو که  ومال مى عإـ يٚ
بىػه  ٥اکتىؿیکاؿ ػؿ  بهاف آ١اف پل هىاؿػتمام  ػؿ ىـٛو ایى ٝاؿّه کـػم کي٤ ٝا٩بت .ػاػم

تىاين بگىین ایى  و به ٩ٖٜ ی٪یى هی ام هٞایًه کـػههىؿػ ایًچًیًی ؿا  100. تاکًىو ٩ـیب به امت
 .يؼا هبىػ ٥اکتىؿی عؼهۀ هبتالیاوػاين همۀ  يتیزۀ کاؿ بیو اف صؼ امت. تا رایی که هی هٝاؿّ

ـأت  .ؼيػػا هی ينبت اهـیى ىاو ؿا به هم بیماؿی ٝلت هنعىػىاو  تىاين بگىین  هیبه ر
ـات که ياىی اف مـپا هايؼو  ؿمیؼ هىؿػ هی 300 بیو اف به تٞؼاػه اٝىراد متىو ٥٪

 .:المؼت صیى کاؿ بىػ ٕىیل

                                                             
a  Francis Sharp, M.R.C.S. of Leeds 

b   لىداوىهاػت ػکتـ (Dr. Loudon ٌٍ )12  ايگلل(13و( . 
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 b:ػهؼ ىهاػت هی میا٧ همیى به کـػهٕبابت  لیذز گاه ػؿهاومال ػؿ  18که  aهیػکتـ 

ـارٞه هی بىػيؼ و ها ٥اکتىؿیىا١ل  هایی که ػؿ هیاو عل٨; متىو  های آمیبکـػيؼ  به ها ه
ـات  کاؿ يتیزۀ  بـعی ػیگـ و بىػ کـػوهضِ کاؿ  يتیزۀ هىاؿػ بـعی بناهؼ باالیی ػاىت.٥٪
 ىؼه بًیه و بی منت مىءت٢ؾیه ػلیلیا به  ػاىتًؼ هاػؿفاػیکه یا ٤ّٞ  بىػ هایی بؼو اف کيیؼو
ـات  های آمیباف  ـبیيتصتی  تًه پاییى های ايؼام ياهًزاؿی بىػيؼ. ... یا٥ت  بـوف هیمتىو ٥٪

ـا٣ فايىها و منت ىؼو ؿبآ ٩ىفک پا و عمیؼگی امتغىاو بنیاؿ پـبناهؼ بىػ.  ؿاو های ايض
به ٕـف  ه٦َل ٥ى٩ايی امتغىاو ؿاوػؿ  عىؿػگی ؿىؼ و پیچ اّا٥ه تٞؼاػ هىاؿػ به ویژه

یا٥تهفیاػ بىػچيمگیـی  ايؼ که  هایی ٥اکتىؿیو  ها هیل افه بـآهؼ تماهاً  ام ایى هىاؿػ . هى ػؿ
 :ها هتؼاول امت. کاؿ ٕىاليی ػؿ آو ؿوفايۀىىػ  گ٦ته هی

ـاصاو تى اف c 2غارپو  بیىهايت های  گقاؿه .ىهاػت هيابهی ػاؿيؼ دفىردابر ر
ضر و  تافًل .ايؼ اٝىراراتػؿبـػاؿيؼۀ ايبىهی اف ایى  دکتر لىداوو  پاورو  واتر دریًک

اف ایى هىاؿػ ؿا ؽکـ  يمىيه چًؼ يینت هـبىٓ به هنؤله هنت٪یماً  کهػؿ گقاؿىی  بری دی.
 آهؼهای پیت٪ـیبًا تمام  غایر اليک رهایکمیطیىي هاوکیًس و تا٥ًل و کاول ولی dايؼ. گـػه

                                                             
a  Dr. Hey 

b   ايگلل(16ً  لىداوىهاػت ػکتـ( . 
c  Beaumont and Sharp 

d  واتر دریًکاػت ىه (Drinkwater ٌٍ )72 و بنیاؿی  155و  69و  150و  148و  146و  80 و
 43و  40و  31و  29ٌٍ  لیذزو ػؿ  69و  68و  67و  66و  63ٌٍ  پاور٦ٍضات ػیگـ. ىهاػت 

و  55و  44و  22و  21و  13و  8و  6( ٌٍ Sir D. Barry) ضر دی. بریو الظ. ىهاػت  53و 
 و ١یـه. )ايگلل( 16و  6و  5ٌ ٍ تافًل١یـه. ىهاػت 
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ایى  یها تٞؼاػ ٝلیل آو هن ػؿ صالی که >ايؼ ؿا ياػیؼه گـ٥ته ٥اکتىؿی مینتن ٥یقیىلىژیک
ـاین به يؼؿت هًچطترهًگام ٝبىؿ و هـوؿ ػؿ  .ی ػاؿػؿ٩ابت تًگاتًگ رایغ یىرک باياصیه   ب
 کهببیًن  تىاين به چين عىػ هیا١لب  >هىاره ييىم ٝلیلي٦ـ  4-3 باکه  آهؼه امتپیو 
ـات و پاها هماو اٝىرارات  به ایياو ىغًَا یکی  .ىاو آهؼ که ىـس ػچاؿيؼمتىو ٥٪

تٖاب٨ ػاؿػ و ػؿ  دکتر هیتۀ گ٦ ػ٩ی٪ًا با تىٍی٦ات پیو اه وّٜ ىًامن که اف آياو ؿا هی
ػؿ وؿوف ا٥تاػه امت> یًٞی  به ایى صال پًذلتىووا٩ٜ ػؿ  aآقای داگالش ٥اکتىؿی
 بؼيام ها کاؿوؿهیاو  ػؿ ٩ؼؿی به هىبچًؼهای کاؿی ٕىاليی   ای که به عإـ ػوؿه هؤمنه

ـتی بـعىؿػاؿ  ه يمیا که هیچ کل ػل امت ىؼه يگاهی  به يین .گـػػعىاهؼ اف چًیى ىه
ػ٩ی٪ًا ىبیه  همه .گیـػ هی ييؤتاف کزا  ها ٝلیلاٝىراد ايؼام ایى  تىاو ػؿیا٥ت هی
و  ياهًزاؿ هایياو ٩ىفک و bهًضـ٣ ىؼهايؼ. فايىهایياو به ممت ػاعل و پيت  هن

ـاتو  ٩ٖىؿ گيته افصؼ بیو  رلى عن ا١لب به یکی اف ٕـ٥یى یا ؿو به ىاو متىو ٥٪
. آياو امت فیلذ هکلص ابـیينصىفۀ ػومت  يٛى وهايى٥اکتىؿػاؿىؼه. تاد ىاهی اف آو  

. ػؿ ىهاػت آوؿيؼ ؿا به امتغؼام ػؿهی ماله 6-5صتی کىػکاو  تـیى کىػکاو عـػمال
 2بـعىؿػم که هـ  ها ٥اکتىؿی یکی اف هباىـ cرایتاٙهاؿات به  تافًل رکمیطیىيتکمیلی 

ـم  ماؿه تٞؼاػػمت به ى رایت. ٝلیل ىؼه بىػيؼآوؿتـیى ىکل همکى  عىاهـه به ى
رقو تمیقتـیى و  ها عیاباوبـعی اف  >فػ فیلذ هکلصهای هغتل٤  ػؿ عیاباو ها ٝلیل

خیاباو ي٦ـ و ػؿ  10 خیاباو تاويلی. او ػؿ آهؼيؼ به ىماؿ هی ىهـ اهاکىتـیى  ماهاو به
                                                             
a  Mr. Douglas 

b  ـامت  )پ.(:. و پاهایياو به ممت ػاعل تاب بـػاىته: ;امت آهؼهػؿ اػاهه های آلمايی  ػؿ وی
c  Wright 
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ي٦ـ و ػؿ  3 تاپ بايکي٦ـ و ػؿ  15 واترکاتي٦ـ و ػؿ  4 خیاباو غارلىتي٦ـ و ػؿ  5 جرج
اؿػوگاه کاؿ ي٦ـ و ػؿ  2 ت جرجخیاباو گریي٦ـ و ػؿ  12 لیى هیلػؿ ي٦ـ و  7 دخیاباو لر

 aپیؼا کـػ. ٝلیلي٦ـ  2 فىرد خیاباو پک ي٦ـ و ػؿ  1 گریى پارکي٦ـ و ػؿ  2 ارباؿی
تابی  ابـیين های هیلػؿ  یکاؿفیاػ ایى وّٜ يتیزۀ ػاىتًؼ اػٝاال٪ىل  هت٨٦ ىاو يقػیکاو

چًؼ ػعتـ هن به  >ها باال بـوػ ينت اف پلهتىا که يمی ىػٝلیل بیک پنـبچه چًاو  .امت
 .يؼبىػ ػچاؿکمـ و لگى  های ياهًزاؿی

ویژه ٍا٣ ىؼو ک٤ پا که  > بهىىػ هًزـ هی ها ياهًزاؿی گىياگىو ايىاٛ بهکاؿی  هفیاػ
ـاصاوپقىکاو و  مایـو  بری ضر دی.  بـعی ػؿ .bايؼ آو ؿا هياهؼه کـػه هکـؿًا  لیذز ر

ـایٔ هضیٖی هًامب ت٢ؾیۀبًیۀ ٩ىی و  های رىاو به ل٤ٖ کاؿوؿ هىاؿػ  هٖلىب و مایـ ى
ـابـ  ىىيؼ هى٨٥ هی ـات مىءػؿ ب ػؿ ایى  صتی > ولیه٪اوهت کًًؼبـبـواؿ  امتخماؿتؤحی
ه٦اٍل و واؿیل و  آهاكو  ػؿػپاو  ػؿػ لگىو  ػؿػکمـ ىاهؼ تىايین هی هىاؿػ هن
ها هبتال  ایى ٩بیل ٝاؿّه ها به کاؿوؿىم ٝم .باىین و ما٧ پا کيالۀ ؿاو هقهى التهابات

صاوی ٍؼها يمىيۀ  ضر دی. بریو  cهکیًتاظو  اضتىارتهای  . گقاؿههنتًؼ
ایى  اف بغيی ىًامًؼ که اف ابتال به ؿا يمی یکاؿوؿػؿ وا٩ٜ آياو هیچ  ايؼ. چًیًی ایى

های  ؼیؼهپ و٩ٛى بنیاؿی اف پقىکاو بـ ها ػؿ با٩ی گقاؿه يباىؼ. يبىػه ػؿ ؿيذ ها ٝاؿّه

                                                             
a  Townley Street, George Street, Charlotte Street, Watercots, Bank Top, 
Lord Street, Mill Lane, Great George Street, Park Green, Peckford Street 

b   ايگلل(16-13، ٌٍ دکتر لىداو، ىهاػت ها تحقیق و تفحص فاکتىری کمیطیىوگسارظ( . 
c  Mackintosh 
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رای هیچ ىکی با٩ی  اضکاتلًذهای هـبىٓ به  گقاؿه ايؼ. ػاػه ىهاػتهيابهی 
ـای فياو و هـػاو ماٝته  13 کاؿ ايۀکه ؿوف گؾاؿيؼ يمی  بغيیکن  ماله ػمت 22 الی 18ب

ؿینی  کتاو های هیلػؿ  کاؿی هایى فیاػ > عىاهػاىتعىاهؼ  ػيبال بهؿا  ٥ى٧ اف تبٞات
 .bاليارکو  گالضکىپًبۀ  های هیلعىاه ػؿ اىؼ ب aالیى دايفرمو  دايذی

. تىّیش ػاػ کاؿی ٥اکتىؿیؿا به ماػگی بـ اماك هاهیت  ابتالئاتتىاو تماهی ایى  هی
 ١ایت به ػلیل همیى ػ٩ی٪ًا به و: مبک;بنیاؿ  هايى٥اکتىؿػاؿاوبه ٩ىل  ایى کاؿ
و٩ت  ایؼ تمامب ولی ػهًؼ چیقی يینت ايزام هی ها کاؿوؿکاؿی که  .کًًؼه امت تْٞی٤

 ىىػ. ایى یا مبؼ بًيیًؼ رـیمه هی ٕا٩چهؿوی  یک ػم یکن اگـ c.مـ پا باینتًؼ
ـات و لگى و پاها  ؿوی بـ باالتًه ت٢ییـ بیواؿ و  و ٥ياؿ هاىیىػائمًا مـپایی  متىو ٥٪

ـم   dامياتیًگػؿ  هنتلقم مـ پا اینتاػو يینت. یکاؿ ٥اکتىؿی البته عىػ   .ػاؿػ تبٞاتیالر
اف  ها کاؿوؿ و ايؼ ابتالئات ياپؼیؼ گيته بنیاؿی اف يتیزتاً  >امت ًٍؼلی باب ىؼهَب ي

 ٥اکتىؿی کاؿوؿ اها هنؤله ایى امت که ايؼ. کاؿ ػمت بـػاىته ايۀؿوف تٖىیلهغال٦ت با 
ـای تـیى  کىچک آو اصنىايزام  عىػه اف وکًؼ  بىؿژوا کاؿ هی ي٦ٜ ؿمايؼو به ٍـ٥ًا ب

ـای بـػ> يمیي٦ٞی  و  ه٪بىل هايى٥اکتىؿػاؿبیو اف آيچه که اف يٚـ ػاؿػ  اصتمال ىبًاب
ـای آيکه بىؿژوافی هىاػ عام کمتـی اف  پل ؼ.ًکاف ًٍؼلی امت٦اػه  امتمىػبغو  ب

                                                             
a  Dunfermline 
b  Lanark 

c  ـامت  )پ.(:. تىايًؼ بًيیًًؼ و يمی;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
d  ـامت  )پ.(:. ها عايه صالدکن ػؿ  ػمت;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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 هؼاوم پا اینتاػو مـ aوتىاو عىػ ؿا ٩ـبايی کًؼ. بایؼ مالهتی و تىه کاؿوؿػمت بؼهؼ 
امت و به همیى  صیاتی کاؿهایۀ کل یهتْمى تْٞی٤ و منت ها هیل هْـ رّى ١الباً  ػؿ

و ) ٝمىهی ابتالئاتايىاٛ و ا٩نام  هىرب بـوف الؾکـ ٥ى٧ یها ياهًزاؿیٝالوه بـ ػلیل 
 همیيه ها ٥اکتىؿیاتمن٦ـ   ياپؾیـ  به هىرب ٩ايىيی تغٖی .گـػػ هی (هىّٞیيه ٍـ٥ًا 
ـمهٞمىالً  ىـری و خی٤ و عىب يباىؼ هىا ک خیلیه تـ اف صؼ ّـوؿی امت و اگـ تهىی  گ

گیـػ که  هی 11چـط ىىىػ و بىی ؿو١ هی ؿیقگـػاف  پـمًگیى و ٝاؿی اف اکنیژو و 
ـتامـ ک٤  ٥ـو  رای هیؤت هاىیًی ؿو١ى چـط اف رای) امت به آو آ١يته ٥اکتىؿیم

های  به ػلیل گـهای هىا لباك ها کاؿوؿ. (ىىػ تا بگًؼػ ييیى هی را ته هماو چکؼ و هی
وفه . عىؿيؼ هیاعتالالت ػهایی به ماػگی مـها  پىىًؼ و ػؿ ٍىؿت بـوف مبکی هی

ـا  آو ينین با هقاد ی  تؼؿیزًا ػچاؿ ىاو همۀ کاؿکـػهای رنمايیها مافگاؿ يینت> ف
ـاؿت .کاهو یا٥ته امتىاو  گـهای راو و ىؼه ٝمىهی و ٤ّٞ منتی  ایى کمبىػ ص
ـاو ىىػ ػؿويی که همۀ و يینت تـ اف آ ه٪بىل ها کاؿوؿهیچ چیق اف يٚـ  .بایؼ اف بیـوو رب

ـم يها ؿا ببًؼ ها و پًزـه یچهػؿ  ىىػ هیو٩تی کاؿ تمام ؼ. ًبماي ی٥اکتىؿؼ و ػؿ هىای گ
ـاو ؿمؼ و  يىبت به ت٢ییـ ياگهايی ػها هی ـای ػؿ اها بؼوو هیچ ومیلهکاؿگ و هايؼو اف ای ب

ـای تٞىیِ پىىاک عیل بؼوو لباك و باؿاو ػؿ اتمن٦ـی مـػ و  بایؼ ىاو عيک ب
پیياهؼی که پیىمته مـهاعىؿػگی به باؿ  يًؼ>قببیـوو  12بنته بيمه اهیگ وهـٕىب 

ػؿ هىای آفاػ هضـوم  شت٦ـی هـ يٛىها اف بچگی اف  کاؿوؿ ػاىته باىیؼ ػبه یا ػ.آوؿ هی
 ورىػ صتی یک ْٝلۀ وؿفیؼه به امتخًای پاها( اصتماالً ) ىاو ػؿ کل بؼو و ايؼ ىؼه

                                                             
a   ايگلل(85، ً واتر دریًکايؼ. ىهاػت  ها باب ىؼه ًٍؼلی هن لیذزیک هیل ػؿ  عايۀ ؿیلػؿ( . 
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ـات بتىايًؼ اه که به کمکؼ ييؼاؿهیچ  ها > آوکاؿ گـ٥ته ىؼه باىؼ که وا٩ًٞا به يؼاؿػ  تؤحی
ـا٣کًًؼۀ  ْٞی٤تو  آوؿ ؿعىت  ػؿ کاؿ يینت ٝاهلی هیچ کًًؼ وؿا عًخی  ىاو هضیٔ إ

ـاکنؿا ه٤ًٖٞ و  ىاو تاؿهای ْٝاليیامتضکام بغيؼ و  یياوها به هاهیچه که  .مافػ هت
ػؿ های پقىکاو  ػتىها هيابهتهضال امت اف  بیايؼیيؼ اتایى هىّىٝ بهايناو  اگـ

 ٍؼا یک همگی چٖىؿو تٞزب کًؼ که  مايؼبػؿ ىگ٦ت  :ها فاکتىریگسارظ ;
ی هايیـوو  ىؼهػچاؿ ٥ـويينت ٝمىهی  ها کاؿوؿی ٥ٞالیت صیات ايؼ تيغیٌ ػاػه

ـابـ ه٪اوهتتىاو تضلیل ؿ٥ته و ىاو  ٥کـی و ٥یقیکی  ي٪َاو یا٥ته بیماؿی ىاو ػؿ ب
 aػهین: یهگىه  ضر دی. بری . ابتؼا بهامت

ـيؼ ىـسبه ىىيؼ  تضمیل هی عؼههبـ  ها  هیلناٝؼی که ػؿ ياه ٝىاهل; ی ـاو ( 1: )ف ارباؿ کاؿگ
ـکاتبا  گاهی ػ٩ی٨ هن به هن به لضاٗ فصمت کيیؼو رنمايی هن به لضاٗ  هیؤت هاىیًی ص

به  ياپؾیـ و٦٩هو  ْـبال ػائنبا يیـویی  هیؤت هاىیًی که فصمت کيیؼو ٥کـی> آو هن ػؿ صالی
آیؼ و به مـٝت  که به يضى ١یـٕبیٞی کو هی هؼت مـپا هايؼو ٕىاليی( 2) .ؼآی کت ػؿ هیصـ

و پاػؿػ و ماٝات کاؿی بیو اف صؼ ٕىاليی  ػلیلبه  :یعىاب کن( 3ىىػ. ) اف مـ گـ٥ته هی
ـگـػو bهای کاؿعايه ٝالوه بـ ایى ػؿ; .اعتالالت ٝمىهی رنمايی و  ١باؿتًگ و ىلٟى و پ

)به امتخًای چًؼ  ها پنـبچهىىػ.  ٝلت هیبـ  هقیؼ آلىػ ٝـ٧و رّى ػاٟ و هىای ياپاک   يمىؿ 
ـايه   هیل پل اف هؼتی کاؿ ػؿ  هىؿػ هٞؼوػ( ػهًؼ و ٝمىهًا  ىاو ؿا اف ػمت هی ؿعناؿ گلگىو پن

که  کو ؿمى های صتی بچه .ىىيؼ هی يقاؿو  ػههـ ؿيگ کاؿ ٥اکتىؿی١یـ کىػکاو با ػؿ ه٪اینه
های  ؿا بهتـ اف پنـبچه اوؼ ٙاهـىًاینت هی اوى اؿباب کاؿگاه يؼوػا عاک پابـهًه ؿوی ک٤

                                                             
a   ٜايگلل(ضر دی. بریگقاؿه راه( . 

b  Workrooms 
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ـا :ؼًکً ص٦٘ هی هیل ی  هیلکاؿگـ ; اها ؼًیبیاچًؼ گاهی ػؿ هىای آفاػ بیـوو هـ اف  تىايًؼ هی ف
ـایرق ٥ـرۀ ١ؾاعىؿی  ـاصت يؼاؿػ و هیچ و٩تی ب  عىاهؼ ١ؾا بغىؿػ رق و٩تی که هی امت

ـگق  ػچاؿو  و يقاؿ هـػه ؿيگ  تماهی ؿینًؼگاو بال٠  ىىػ. يمی بـعىؿػاؿهىای آفاػ  اف ه
هیچ  ايؼ ىؼهبقؿگ  ها هیلاف بچگی ػؿ  ای که هؿینًؼ هـػاو و مىءهاّمه هنتًؼ. اىتهایی بی

ـایى يینتًؼ تًىهًؼ و بلًؼباال یک  ی ؿینًؼگاوکه ىیىۀ فيؼگ  ػؿمتی يتیزه گـ٥ت به تىاو هی> بًاب
 ها ػؿ هیل فياو بنیاؿ کمتـ اف هـػاو یٙاهـ وّٜ .ؿ يینتواؿۀ هـػايه مافگا با ايکيا٣ ؿیغت

 های عاً عىػىاو ؿا ػاؿيؼ.( بیماؿی هیل عىاهین ػیؼ فياو ٝزب!) :.ىىػ هیتباه 

 a:پاورهمچًیى  و

ماعته و  برادفىردػؿ  ی امکلتیها ياهًزاؿی کًن که به باوؿ هى ايبىه هیٝالم هیچ تـػیؼی ا بی;
ـاتمىءاها  ... امت ٥اکتىؿی مینتنپـػاعتۀ   های ياهًزاؿی به٥٪ٔ کاؿ ٕىاليی و هؼاوم  تؤحی

و ؿا تـ آ های هتؼاول تىاو ييايه ىىػ. هی يمی عالٍه 13های هضىؿی و ايؼاهی امتغىاو بال٦ٞل
ـکیب بؼو ٩لمی ىؼوو  ػؿ تى٤٩ ؿىؼ و تْٞی٤ ْٝالت  :یا٥ت. کل ت

ـاس اف. غارپ ایى هن  ٩14ىلی اف او آهؼ: تـ ي٪ل که پیو bلیذز ر

هـیِ و  به ٩ؼؿی لیذزکىػکاو  . میمای ٝمىهیمىىکه ىؼ;آهؼم  لیذزبه  aاضکاربرواف  و٩تی
ىاو به ٩ؼؿی پاییى بىػ که هى  تاؿهای ْٝاليی امکحبات و امتض و ؿمیؼ به يٚـ هیصال  بی

                                                             
a   ايگلل(74، ً پاورگقاؿه( . 
b   ـاصاو ايگلطتاوػؿ  اؿبتزبیًًؼ و به ٕىؿ کلی هن اف  ؿوه ٝلمی آهىفه هیهمچىو پقىکاو به  ر

ـاصی ـاصاو بًا به ػالیل هغتل٤ البته .گـػيؼ هی پقىکی بـعىؿػاؿ ػايوهن اف  ر بـ پقىکاو هـرش  ر
 14 ىىيؼ. )ايگلل( ىمـػه هی
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ـگق يٚیـ ـا٣ يؼیؼه بىػم. اضکاربروؿا ػؿ  هه همچًیى هالصٚه کـػم که  و ؿومتاهای إ
ـالزخه نیاؿباف آياو  ايبىهی ـاػتـ اف مى و مال عىػ هنتًؼ ...  ٢ٍی و  عًافیـ به فیاػی ا٥

هتغٌَ ىک يؼاؿم به ًٝىاو یک . ػچاؿ بىػيؼ و مىءهاّمه 15بًؼ ؿوػه هـُو  الـیه ؽات
ـيگ مـچيمه هی; ها هیل ػؿ یًٞی کاؿ :اف یک ٝلت واصؼ هىاؿػ همۀ ایى ؼ. بًا به تيغیٌ ی

ـتیب ىالىػۀ  ىىػ هیّٞی٤ ت ٕىاليی کاؿ ماٝا به ػلیلهى کاؿهایۀ َٝبی بؼو  و بؼیى ت
ـاػگـػ ؿیقی هی ها پی ؿیبنیاؿی اف بیما  ها هیل ممت اف ؿومتاها به پیىمته هتٞؼػی ػ. اگـ ا٥

 .:بىػ ىؼه ها هً٪ـُ عیلی پیيتـ اف ایى کاؿ ٥اکتىؿی عل٨ ىؼيؼ گنیل يمی

ـاس بیىهايت ایى هن  :برادفىرد ر

ـا٣  ٥اکتىؿیکاؿی  مینتن مبه يٚـ; ٝمىهی بؼو  ٤ّٞ ي٪و ههمی ػؿ تضـیکهای ایى إ
ـاُ هنـی هتؼاول به  ابتالو کىػکاو ؿا ػؿ هٞـُ  ػاؿػ ـاؿ  واه اعتالالت ٕبی ١یـٝاػی ٩
ـاواوی ا هصـ٥ تزاؿب بـ اماك... هى ػهؼ  هی ي٪َاو ه٪ـؿات  باوؿ ػاؿم به ّـك ٩إٜ ام ٥

ـایي (يٚا٥ت ؿ هىؿػعىاه ػتهىیۀ هىا )عىاه ػؿ هىؿػ  ها ٥اکتىؿی بهؼاىتی کن  یا ػمت ی ٩ىیگ
ـایفهیًۀ هنتٞؼ  .:آوؿػ به ورىػ هیباؿ ػؿ ه٪یاك ايبىه  ابتالئات هـگ ی ب

 ػهؼ: ىهاػت هی میا٧به همیى  دکتر هی

ـات  ی ػمت ػاػ تا ٥ـٍت( ;1) ػؿ هناٝؼتـیى  بـ مالهت کىػکاو ؿا ٥اکتىؿی مینتنتؤحی
ـایٔ  ـاػ٥ىؿ هیل تـیى یا٥ته ماهاوًىاو به ٝ  bوود هیل  یًٞی ػؿ  :کًن هٖالٞهى  هیػکتـ  که ػب

ـاسآيزا  ـات ; (2) .بىػ ٥اکتىؿی ر ـایٔ کاؿی ٥اکتىؿیاح ػؿرات به  صتی تضت هناٝؼتـیى ى

                                                                                                                                    
a  Scarborough 
b  Wood's mill 
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به  وود هیلکىػکاو ىا١ل ػؿ ػؿٍؼ  60 ت٪ـیباً  1832مال ; (3: ).يؼبىػ ؿماو آمیب باالیی
ـات آوؿتـی فیاو; (4: )های ػؿهايی يیاف پیؼا کـػيؼ. کمک يه  ايؼ بًیه ٤یْٞهٖٞى٣ به ت  ى تؤحی

ماٝت کاهو پیؼا  10به  وود هیل  کىػکاو ػؿ  کاؿ ؿوفايۀو٩تی  (5: ).ی امکلتیها ياهًزاؿی
 یا٥تًؼ.بهبىػ ی تا صؼ ٝىاؿُکـػ همۀ 

 گىیؼ: ها امتًاػ کـػه امت هی به همۀ ایى ىهاػتکه  لىداو کمینیىيـ

ـم;   تـیى ياهٞ٪ىلتـیى و  ؿصمايه هـ ؿوف به بیىػکاو که ک امتبه ؿوىًی احبات ىؼه  به يٚ
به  ؿوػ هیصتی اف بال٢او ايتٚاؿ  >ىىيؼ هیبه کاؿ  واػاؿ هؼت فهايی ٕىاليیٕی ىکل همکى 

 بهيتیزه ایى امت که بنیاؿی  آوؿػ. تىايؼ آو ؿا تاب که یک ايناو يؼؿتًا هی صؼی کاؿ کًًؼ
ـيؼ هیهـگ فوػؿك  ينل آیًؼه ایى ایؼه که  .گـػػ هیهٞیىب  الٞمـ هاػامػیگـ بنیاؿی  و بًیۀ هی

ـم یا٥تگاو ماعتماو بؼو يزات بىػوبه عإـ ػؿب و ػا١او   هایی عىاهؼ ىؼ هتضمل آمیب الر
 :کاهاًل هضـف و هنلن امت. ٥یقیىلىژی اٍىل ٝلنبه لضاٗ 

 :گىیؼ هی هًچطترػؿباؿۀ  دکتر هاوکیًسو ػؿ پایاو 

و بؼتـ اف همه ػؿ  هًچطترگی که ٝمىهًا ػؿ همه رای ػهـ کىتاهی ٩ؼو٩اهت و ال١ـی و ؿيگ;
ـاو ؿا به وصيت هی به چين هی کاؿ ٥اکتىؿیهیاو ٕب٪ات  هى هیچ  ايؼافػ. عىؿػ اکخـ هنا٥

ـاٟ يؼاؿم  اروپایا  بریتايیای کبیر ؿا ػؿ یىهـ ـم ػؿ هیاو ماکًاو که م  و ؿيگهلی  بؼيی   اه ٥
به ٕـف  هًچطترػؿ  . فياو هتؤهل٥ته باىؼچًیى آىکاؿ و واّش فوال یا پىمت هٞیاؿ ایى

تىاين اف ؽکـ ایى يکته  ... يمیيؼ تـ کىتاه امت ايگلیطی فياو ىاعَۀآيچه که  افگیـی  چين
ػم يگاهی هٞایًه کـ هًچطترهای  ٥اکتىؿی ػؿايی که کاو و پنـکعىػػاؿی وؿفم که کل ػعتـ

فيؼگی بـ  بهاؿو يه ىىؿوىى٧  ورىه . يه ييآ و يه رًبػاىتًؼػه هـ ا٥نـػه و میمایی ؿيگ
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به او ػؿ پامظ کاو و ػعتـکا٥يايؼ. تٞؼاػ فیاػی اف پنـ ىاو يىؿ يمی يامیه و صاالت چهـه
 يکًًؼ> آياوکاؿی  هیچ يًبهَٝـهای ىًبه و ؿوفهای یک ػاؿيؼ ػومت که گ٦تًؼهاین  پـمو

ـگـهی ػیگـی ؿا ػؿ مـ يمی ػؿاف کيیؼورق   :پـوؿايًؼ. آؿفوی هیچ م

 هىّٛىا٥قاین که ٥٪ٔ کمی تا ٩نمتی به  ؿا هی هاوکیًسۀ ػیگـ اف گقاؿه یک ٩ٖٞ
 تىاو ػؿ ایى هبضج اف آو یاػ کـػ: هـبىٓ امت اها هی

 مت.کاؿ ا ٥اکتىؿی عل٨يًگ ىغَیت  هلک بؼتـیىيیايؼیيی  ؿوی و ٝیاىی و ٝا٩بت فیاػه;
کًىيی ىکل  مینتنهایی پی گـ٥ت که تضت  واؿه ؿا تا ٝاػت تىاو ؿػ ایى ىـ به ماػگی هی

ـيؼ هی بغو  کًًؼ که همگاو تَؼی٨ هی .آیًؼ هی به ورىػياپؾیـ اف آو  و به ٕـفی ارتًاب گی
 .ػچاؿ امتهغمىؿی ٤ّٞ و عىػبیماؿايگاؿی و  و مىءهاّمه به ۀ کاؿگـای اف ٕب٪ گنتـػه

اؿوی ایى یا آو يٛى ػ ػيبالکًًؼه  يىاعت و کنل ماٝت کاؿ یک 12بٞؼ اف  ٕبیٞی امت که آياو
ػم  به ػم عل٨ ياچاؿ امت ىىػ هیاّا٥ه  الؾکـ هىاؿػ ٥ى٧ بهصاالت هـّی هضـک باىًؼ. و٩تی 

ـاٟ هيـوبات الکلی  ػؿپی پیو   .:بـوػبه م

ٍؼها هىؿػ ؿا به  هنعىػ گقاؿه  کمیطیىيرهاهای پقىکاو و  ىهاػت تمامٝالوه بـ 
 های کاؿوؿآهؼه که  کيؼ. ٍؼها گ٦ته ػؿ تَؼی٨ ایى صکن ًٝىاو گىاه و هؼؿک پیو هی

ـای هخال ايؼ. کاؿىاو اف ؿىؼ بافهايؼه بًا به هاهیترىاو   17يىرىاو  46وفو  کاول ب
ـ٥ت و يياو ػاػؿا  یکيًبهمالۀ یکی اف هؼاؿك   اه هیل ػؿ که ي٦ـ اف آياو 26 ايؼافه گ

کاؿ  ها هیلي٦ـ ػیگـ که ػؿ  20پىيؼ بىػ و  104.5ىاو  هیايگیى وفواىت٢ال ػاىتًؼ 
یکی  .پىيؼ وفو ػاىتًؼ 117.7به ٕىؿ هیايگیى )ولی رقو ٕب٪ۀ کاؿگـ بىػيؼ(  کـػيؼ يمی

رابرت گماين ) ٕب٪ۀ کاؿگـ هغال٦اوو مـػمتۀ  هًچطترتـیى هايى٥اکتىؿػاؿهای  اف بقؿگ
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ػ پیو بـو به همیى هًىال وّٜکه اگـ  اه ػؿآهؼ اف ػهى باؿ تَاػ٥اً  یک (گهایذ گر
 bکاؿ تافه ا٥نـیک a17تبؼیل عىاهًؼ ىؼ. 16پیگمی به يژاػ به فوػی غایر اليکهای  کاؿوؿ

ؼهات يٚاهی و ايتٚاهی ؿمًؼ و به ػؿػ ع ها ال١ـ و َٝبی به يٚـ هی کاؿوؿىهاػت ػاػ 
ـاس  عیلی او٩ات ا٥نـ  ػلیلبه همیى  >عىؿيؼ يمی ـای عؼهت فیـ پـچن آياو ؿا  ر  ب

 هًچطترتىاينت ػؿ  ی هیاو به مغت فيؼ. ىاو هی ػمت ؿػ به میًه و ػايؼ هی ياهًامب
ایًچ بىػيؼ>  7-٥6ىت و  5هٞمىاًل  ها هًچطتری .ایًچ پیؼا کًؼ ٥8ىت و  5با ٩ؼ  هـػايی

 cایًچ بىػ. ٥8ىت و  5 بیو اف های فؿاٝی مـبافهای صىفه که ٩ؼ اکخـ تافهآي الص

ـایٔ فيؼگی و کاؿىاو عیلی فوػ افکاؿا٥تاػه هی احـ ػؿهـػاو   40ىىيؼ. اکخـ آياو ػؿ  ى
ت٪ـیبًا  و آوؿيؼ ػوام هیمالگی  45تا  تٞؼاػ کمی >عىؿيؼ کاؿ کـػو يمی مالگی به ػؿػ

منتی ٝمىهی ياىی اف  ٍـ٥اً ؿمؼ. ایى وّٜ  مالگی يمی 50هیچ کل به 
ػؿ  . آياوىىيؼ بیًایی چًیى هی کاهو ٩ىۀ ػؿ احـ ها کاؿوؿ ا١لب .يینت بًؼی امتغىاو
ها ؿا  ؼ يظؿػی٤ بلً ي٪ٖۀ  اؿچيمی ي٪ٖهچه ها بایؼ ماٝت ؿینًؼگی با هیىلرـیاو 
ـتیب تًو ىؼیؼی بـ ػیؼگاو به بپایًؼ و  18.آیؼ هیىاو واؿػ  ایى ت

هقاؿ و  22و اف ي٦ـ  ٥10٪ٔ  اليارکو  dرىهارپ های ٥اکتىؿی کاؿوؿي٦ـ  600هقاؿ و  1اف 
مال مى  45باالی ي٦ـ  ٥143٪ٔ  هًچطترو  پىرت اضتىکهای  ٥اکتىؿی کاؿوؿ 94

                                                             
a  ـگـ٥ته اف گقاؿه ایى رمله  17 يینت. )ايگلل( کمینیىو ب

b  ايگلل(59، ً تافًل( . 
c  (ايگللتـ امت. ) ایًچ کىتاه ٥5ىت  2ػؿ هـ  ايگلیطیمًزۀ  ايؼ. هت٦اوت پروضیو  ايگلیطیهای  مًزه 

d  Harpur 
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 >اب٪ا ىؼه بىػيؼ هـصمتی ویژهبًا به ل٤ٖ و  ي٦ـ 16کن  ي٦ـ ػمت 143ف ایى ا ػاىتًؼ>
 بهکه  ؿینًؼگايیيام  اف ي٦ـه 131لینتی کـػ.  ها کاؿ هی وؿػمت ًٝىاوبه  یک ي٦ـ هن

به  ام ؿمیؼه امت. ػؿعىامت آياو بىػيؼ به ػمت  ػاػههايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿعىامت کاؿ 
و  ػاىتًؼ مى مال 45باالی  ىاوي٦ـ ٥7٪ٔ  آيکهؿػ ىؼ صال  :بیو اف صؼپیـی ; ػلیل

ػؿآهؼی يؼاىتًؼ که به آو تکیه  :اومالمًؼ; ایى هیچ یک اف a.ماله بىػيؼ 45با٩ی فیـ 
تَؼی٨  لرد اغلیای به  ػؿ ياهه bورث اظآ٩ای  یک هايى٥اکتىؿػاؿ بقؿگ به يام !کًًؼ

اف ایى  و بـینًؼالفم يظ  تىايًؼ به ه٪ؼاؿ مالگی به بٞؼ يمی 40کًؼ که ؿینًؼگاو اف  هی
ـکًاؿ هی: گاهی او٩ات;ؿو  ـاػ;ماله ؿا  40های  کاؿوؿىىيؼ. او  ب  cياهؼ! هی: پیـ ا٥

 کًؼ: اه ؿا به همیى ىیىه بیاو هی هًىیات 1833ػؿ گقاؿه  هکیًتاظ کمیطیىير

ـای ػیؼو اىت٢ال کىػکاو وؿوه ؿاه هياهؼۀپیياپیو با ;  .بىػم آهاػه کـػه هـ چیقی عىػ ؿا ب
 که > وا٩ٞاً مى ػاؿيؼ گىیًؼ هی عىػىاو ٩ؼؿ که آو پیـهـػهاباوؿ کًن ایى  ننتتىاي میباف هن ياها 

 .:بىػ وکمال تمام 19ىاو پیـی فوػؿك

ـاصاویکی اف  اضملی گىیؼ  هی ه امتمـوکاؿ ػاىت ی فیاػیها کاؿوؿکه با  گالضکى ر
ـای آياو مى پیـی امت. 40 را  تىاو همه هیؿا  امتيهاػهایی چًیى ایى dمالگی ب

                                                             
a  ـامت ـاری بىلتىو ٥٪ٔ  50اف : ; عىايین هیاػاهه  ػؿ 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی ي٦ـ ؿینًؼۀ اع
 الظ. )پ.(: ...ؿمیؼ  مال يمی 40ىاو به  یماله بىػيؼ و هیايگیى مًی با٩ 50ي٦ـ باالی  2

b  Mr. Ashworth 
c   ًـايی   تماها ـگـ٥ته اف مغً  . )ايگلل(1844هاؿك  15، يينت هزلل ٝىام لرد اغلیب
d  ( به ي٪ل اف امملیSmellie ػؿ ) ـامت101ً  اضتىارتىهاػت های آلمايی  . )ايگلل( ػؿ وی

ـايتق آهؼ. )پ.(old age) ايگلینیبه :  مى پیـی; ٝباؿت 1892و  1845  ( ػاعل پ
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ها چًاو ٝمىهیت ػاؿػ که  کاؿوؿمالغىؿػگی فوػؿك ػؿ هیاو  هًچطترػؿ  aیا٥ت.
ـتـ به يٚـ هی 15الی  10ماله  40همۀ هـػاو  ت٪ـیباً  ؿمًؼ> آو هن ػؿ صالی فياو و  مال پی

 .آوؿػ هی ػوام ها بیو اف ایى ىاو عىب ٙاهـيکًًؼ  بؼهنتیاگـ هـػاو ٕب٪ات هـ٥ه 

ـات عا  ماٝات کاؿتٖىیل  .امت کاهاًل آىکاؿبـ بؼو فياو  کاؿی ٥اکتىؿیً مىءتؤحی
کاؿ  یکی اف ٝىاؿُ .ىىػ هی آياوتـی ػؿ هیاو  امکلتی وعین های ياهًزاؿی بـوف باٝج
ـات هياهؼه ىؼه و ٕىاليی همتؼ تا  . ایى ٝاؿّهامتلگًی  های ياهًزاؿی که به ک

تا صؼی و  ػىى هیيمایاو  ايهکىه امتغىاو ١یـٝاػی و ؿىؼ گیـی رای ٍىؿتبه صؼی 
 20.یابؼ بـوف هی امتغىاو عاری باعتگی ىکل ػؿ

ـارٞه هیچ; گىیؼ هی اه ػؿ گقاؿه دکتر لىداو :هـچًؼ; لگى و  های ياهًزاؿی ای بابت ه
ـاصاوو  اوپقىک همۀ اها این يؼاىته الؾکـ  ٥ى٧ های بیماؿی مایـ اف تٖىیل ماٝات کاؿ : بایؼ ر

ـا :پیاهؼهای اصتمالی ؿا ػاىته باىًؼ بـوف ایى ايتٚاؿ;ومال  مى عل٨ کن ی تـیى و  ؿتبه ٝالی; ف
 .:ايؼ کـػه هنتًؼ ؿا و هايؼگاؿ ایى ػؿػهای هقهى هًؼتـیى هتغََاو بـوف اعال٧

تـ اف مایـ  مغت ٥اکتىؿیهای  کاؿوؿفایماو  ايؼ ػاػهىهاػت  21مـ٩ابلهو  ٩ابلهچًؼیى 
ـاو ػؿ هٞـُ آياو فياو امت و ـاؿ  ٖـع بیو اف ػیگ ـيؼ هیم٪ٔ رًیى ٩ فياو  b.گی

ـيؼ ها هتؼاول امت ؿيذ هی کاؿوؿاف ٤ّٞ ٝمىهی بؼو که ػؿ هیاو تماهی  کاؿ ٥اکتىؿی  >ب
لضٚۀ فایماو  تا ىاو ؿ١ن ٤ّٞ ٝلی بایؼ ىىيؼ و٩تی باؿػاؿ هی لی هنؤله ایى امت کهو

                                                             
a   ايگلل(و ١یـه  11و ىهاػت ً  4ً  هاوکیًس. گقاؿه 15و  6و  3، ٌٍ تافًلىهاػت( . 
b   ايگلل(13و  11، ٌٍ هاوکیًسىهاػت( . 
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ـا ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت هقػىاو  ػهًؼاػاهه  ٥اکتىؿیػؿ  کاؿ به ی  .عىاهًؼ ػاػؿا اف ػمت ف
به  تـمًؼ هباػا عیلی فوػ ػمت اف کاؿ بکيًؼ و کنی ػیگـ رایياو ؿا بگیـػ. هی آياو

ـات اٍاًل ات٦ا٧ ياػؿی يینت  .١ـوب کاؿ کًؼ و ٍبش ٥ـػا بقایؼ آیؼ که فيی تا پیو هی ک
وّٜ صمل کًؼ. اگـچه ایى ات٦ا٧ به چين  هیؤت هاىیًی ومٔ ٥اکتىؿیػؿ  یکی که

ـاو کًًؼه يمی ػهًؼه و ىىکه چًؼاو تکاو های بىؿژوا رًتلمى  تىىاو  آیؼ ولی ىایؼ همن
ـاؿ  کاؿ  ماٝت 13-12امت و تضمیل  کمی وصيیايه اصتماالً  ایى وّٜ که بؼهًؼبه ا٩
یک فو  ایهای هکـؿ بـ ىؼو وؿامت عنتـ( با  )ماب٨ بـ ایى صتی ٕىاليی مـپایی

اها ٥٪ٔ  بـبـیت امت.اٍالت ی بـ هبتً و ىًیٜ یؿ٥تاؿ اً ص٪ی٪ت اه فایماو ػمتا  باؿػاؿ
ه٦ته پل اف فایماو هزبىؿ به کاؿ ييىيؼ بایؼ عؼا ؿا به  2اگـ ایى فياو ٙـ٣ ایى يینت. 

اف  بٞؼصتی گاهی و  ؿوف 8اف  بٞؼبنیاؿی اف آياو ىاو ىاکـ باىًؼ.  عإـ ىايل عىه
ـيؼ. ىاو و٩ت تا کاؿ تمامگـػيؼ  بـهی ٥اکتىؿیؿوف به  3-4  ک باؿ اف فباوی ؿا اف مـ بگی

ـيگيته;پـمیؼ:  هياٙـ که ؿو به ىًیؼم هايى٥اکتىػاؿی : ايؼ؟ ٥اليی و ٥اليی هًىف ب
عیلی و٩ت : ;٩ـباو! یک ه٦ته: ;؟فاییؼه٥اليی چًؼ و٩ت امت که : ;!٩ـباو يغیـ;

بؼیهی امت که : يه هايؼ.ؿوف ػؿ عا ٥3٪ٔ ٥اليی بٞؼ اف فاییؼو گيت.  پیو بایؼ بـهی
 اوى ؿ١ن ٤ّٞ ٝلی اوفي ىىػ باٝج هی هیـی و عى٣ و بین گـمًهاؿ ىؼو کیتـك اف ب

ـگـػيؼ ٥اکتىؿیبه  اواٝتًا به ػؿػى بی  يؼاؿػایى ؿا  و تضمل تاب مىػرى . هايى٥اکتىؿػاؿب
اه به ػلیل بیماؿی ػؿ عايه بمايًؼ. آياو يه بایؼ هـیِ ىىيؼ و يه بایؼ به  که کاؿکًاو

ـأت ػهًؼ که هؼت فهايی ٕىاليی ػؿ ـاصت عىػ ر > گـػيؼبنتـی  کًًؼ و آؿاهو امت
ـيه هايى٥اکتىؿػاؿ هزبىؿ  اه ؿا  ؿا بغىابايؼ یا کلۀ وااله٪ام اه هیؤت هاىیًی ىىػ هیوگ



452 
 

ـات هى٩ت به عإـ مـ و ماهاو ػاػو به و٩تی عل٨  ػؿػ بیاوؿػ. البته اه ٥اکتىؿی یت٢یی
ـکًاؿىاو کاؿها به ماػگی او به رای همۀ ایى به ياعىىی بیا٥تًؼ  a:کًؼ. بيًىیؼ هی ب

ـا . ;تىاينت کاؿه ؿا ايزام ػهؼ و يمی کـػ هیػعتـی به ىؼت اصناك ياعىىی  چ
ـای هـعَی چىو ٍاصب: ;ی؟وی که بـهػ ػؿعىامت هـعَی يمی های  ىـٓ کاؿهاو ب

 .:کًؼ هی هاو بیـوون یؿوف مـ کاؿ يیای چاؿک ـ یک. اگگؾاىته امت مغتی

 b:ضر دی. برییا 

ـأت  اف بین اف ػمت ػاػو ى٢ل;اها  ه بىػتب کـػ  cدارت هاش هکتى کيی به يام فصمت اه ر
 .:١یبت کًؼکاؿ  افؿوف  4بیو اف  يؼاىت

ها همه يٛى  . امتغؼام ػعتـبچهها اوّاٛ به همیى هًىال امت ٥اکتىؿیػؿ همۀ   ت٪ـیباً 
 ػؿ عاٍهػؿ بـعی هىاؿػ آوؿػ.  ىاو به ورىػ هی اعتالالت ؿا ػؿ ػوؿاو ؿىؼ و تکاهل

ـايی که ت٢ؾیۀ عىبی ػاؿيؼ گـهای  ؿػهى ـایًؼ ؿىؼ و  ىىػ باٝج هی ٥اکتىؿیػعت ٥
ـاو ػؿ  .گیـػىتاب  ىاو تکاهل ـتیب بْٞی اف ػعت به بلٟى  dمالگی 14-13به ایى ت

تحقیق و  کمیطیىوگسارظ ;ام )ػؿ  که پیيتـ به او امتًاػ کـػه رابرتطىو. ؿمًؼ هی
 ىىػ( یاػ هی هًچطتر 22فایماوهتغََاو : مـآهؼ;به ًٝىاو اف او  :ها فاکتىریتفحص 

                                                             
a   ايگلل(77ً  کاولىهاػت( . 
b   ايگلل(44ً  ضر دی. بریىهاػت( . 

c  Thomas McDurt 
d  ـامت  )پ.(:. مالگی 14تا  12;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ماله ؿا ػیؼه  11کًؼ ػعتـی  تٞـی٤ هی :غمال ايگلطتاو جراحیژوريال پسغکی و ;ػؿ 
 هًچطترػؿ  ماله 15فایماو فياو  گىیؼ بىػ. او هی باؿػاؿکه يه ٥٪ٔ فيی کاهاًل بال٠ بلکه 

وهىای  ها همچىو آب ی٥اکتىؿگـهای  تؤحیـ ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ 23.ؿعؼاػ ياػؿی يینت
به هؼػ پیـی و  اف یک مى وّٞیػؿ چًیى  فوػؿك الٞاػه ٥ى٧بلٟى  .امتای  صاؿه

اف  های فيايه ايؼاممایـ  ىىػ باٝج هی و اف مىی ػیگـ 24گیـػ هیايت٪ام یائنگی فوػؿك 
ـای هخال  aمايًؼ.ٝ٪ب ب ؿىؼ و تکاهل ؿمًؼ یا اٍاًل  ها یا عیلی ػیـ به بلٟى هی پنتاوب

و  ػهؼ ؿط هیمالگی  20مالگی و صتی گاهی  18-17يغنتیى باؿ ػؿ  پـیىػ >مًؼؿ يمی
ال٪ىل اٙهاؿ  های پقىکی هت٨٦ همايٖىؿ که گقاؿه bامت. و ياهًٚن ا١لب يا٩ٌ

ـاه ػؿػ ىؼیؼ و ابتالئات بی پـیىػػاؿيؼ  هی ػؿ هیاو  عىيی( کنعاٍه ىماؿ ) ياهًٚن به هم
ـاو   بنیاؿ پـبناهؼ امت. کاؿوؿػعت

 ًؼ ٥ـفيؼاويتىا ؼ يمیيىىکاؿ  واػاؿ به باؿػاؿیػوؿاو  اگـ ػؿ عاٍه یايهاػؿ ًیىًچای
ػؿ  هًچطتری کىػکاو هغَىٍاً  ىاو کىػکاو !بـٝکل کاهاًل  ؼ.ًباى بـوهًؼی ػاىته

امت که  بری. ٥٪ٔ ايؼ ىؼهتىٍی٤ : ياتىاو بنیاؿ; با ٝباؿت: ها گقاؿه ٥اکتىؿی;
ـا٣ هیـ رلىت ايؼ> البته اػٝا ػاؿػ آياو مالن هایو  )رایی که بـؿمی اضکاتلًذػؿ  کًؼ اٝت

های  ٥اکتىؿیکـػ. وايگهی اکخـ  کاؿ يمی ٥اکتىؿیؿا پایه يهاػ( ت٪ـیبًا هیچ فو هتؤهلی ػؿ 
و ایى پیياهؼ تا صؼ فیاػی به ايؼ  ( ػؿ ؿومتاها وا٩ٜ ىؼهگالضکى)به امتخًای  اضکاتلًذ
 کاؿوؿ های ٥ـفيؼاو عايىاػه ًچطترهىهـ  ػؿکًؼ.  کىػکاو کمک هی و ت٪ىیت مـفيؼگی

                                                             
a   ايگلل(35ً  کاولىهاػت( . 
b   و ١یـه. )ايگلل( 5ً  ضر دی. بری، ىهاػت 14ً  لىداو، ىهاػت 11ً  هاوکیًسىهاػت 
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رىاؿ همگی  ؿمًؼ ػؿ صالی که ػؿ ؿومتاهای هن به يٚـ هی عًافیـیػه و هـ ؿيگ همگی
ـا  .پـػ مالگی هی 9ها هن ػؿ  آوو ؿوی  ؿيگالبته وؿيگ هنتًؼ>  آب اؿ و عىهػ بًیه ی ف

و ل امت که بتىاو کىػکاػیگـ هضا و ىىيؼ ها ٥ـمتاػه هی ٥اکتىؿیػؿ ایى مى به 
 تيغیٌ ػاػ. ؿا اف هن یىهـ و ییؿومتا

ـات فیاو ٥اکتىؿیهای  ها بـعی ىاعه گؾىته اف همۀ ایى ػاؿيؼ. ػؿ  عاٍیباؿ  تؤحی
 ها عايه ها و ىايه عايه عاٍه صالد ها مالىهىای اکخـ  ؿینی  کتاوؿینی و  های پًبه هیل

کًؼه اف گـػو١باؿ الیا٣ امت  ـاػ بْٞی .فيؼ ػاهى هیابتالئات ؿیىی صاػ  و بهآ  ا٥
تىايًؼ> اها ػؿ هـ ٍىؿت ايتغاب با  ؿا تاب آوؿيؼ و بْٞی يمی آو ًؼتىاي هی بًیه ٩ىی

ىىػ بـويؼ، عىاه  ی پیؼا هیکه ػؿ آو کاؿ aای کاؿعايهآياو بایؼ به هـ  ها يینت. کاؿوؿ
ـات ت٦ًل ػؿ ایى گـػو١باؿ مىءتـیى  هتؼاول عل بیا٥تؼ عىاه يه. به عل اوى میًه تؤحی

ـاه با عل آلىػ و ي٦ل امت اف علٔ عىوٝباؿت  عل و ػؿػ ٦٩نۀ میًه و  تًگی هم
به هـُ  ػؿ بؼتـیى هىاؿػکه  25آمن های ٝاؿّهه ٕىؿ عالٍه همۀ ب وعىابی  مـ٥ه و بی

ها  و ػعتـبچه ها که به ػمت پنـبچه 26کتاو ؿینی الیا٣تـ b.ايزاهیؼ عىاهًؼمل 
ـاپایياو هیه ؿوی ػوکگیـػ بنیاؿ هْـ امت. آب اف  ايزام هی به همیى  >پاىؼ ا به م

 وّٜ. ٕىؿ ىو ک٤ فهیى هن همی امت  آب عیل همیيه هایياو لباك رلى ػلیل
ػؿپی  ها پی امت. ػؿ يتیزه ایى بچه هًىالهمیى  کمابیو بهپًبه های  هیل عايۀ ػوالتاب

                                                             
a  workroom 

b  :و  ياتیًگهامػؿباؿۀ  پاورو ١یـه، گقاؿه  24ً  هکیًتاظ، 101و  70و  13ٌٍ  اضتىارت و.ک
 . )ايگلل(13ً  لىداوو ١یـه،  60و  52و  44و  17و  12 ٌٍ بریو ١یـه،  33ً  اولک، لیذز
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ـيؼ. الـیه هی عىؿيؼ و ؽات مـها هی ها  و ػوالتاب ها تـؿیل عاٍهها  کاؿوؿ ٝمىم گی
با لضى بنیاؿ تًؼی  ضر دی. بریو  هکیًتاظو  اضتىارت .ؼای گـ٥ته و فهغتی ػاؿيؼٍ

 هیچگىیًؼ  هی وؿامت ؿک و کًًؼ ٍضبت هی ایى کاؿ ػؿ هىؿػ يامالن بىػو
. یکی ػیگـ يؼاؿػ يؼایى کاؿ ػؿ ايی کهکتـیى التقاهی به مالهت ػعتـ کن یهايى٥اکتىؿػاؿ

ـات کتاو  فػگی بیـووعَىً  به ىايه عاً ػؿ ياصیۀ ایه ياهًزاؿی بـوف ؿینی اف تؤحی
یکی ػیگـ اف  27.ىىػ ؿینی ایزاػ هی کتاوهاهیت  بًا به امت که امتغىاو کت٤

دضتگاه با  ؿینی پًبه )همچًیى ػؿایى يٛى ؿینًؼگی  ػؿ های پـبناهؼ ػیؼگی آمیب
ـا کامۀ فايىمت> های ياهًزاؿی (تروضتل ی  بایؼ های گنیغته ؿىته الضا٧ به هًگام ف

ها ػؿ ایى ػو ىاعۀ  وايگهی اؿت٦اٛ هاىیى .يگه ػاىت حابت ها فايى ؿا بیى چـط هضىؿ
ـکات .ؼيقبفايى ػ و ىى وؿامت عنبایؼ ػائمًا  کاؿوؿتىلیؼ کىتاه امت و  ـاؿ هکـؿ ایى ص  تک

ـات بافػاؿيؼهها  کاؿوؿ بؼيی ؿىؼبـ  پًبۀ  هیل تروضتل ػؿ مالى که ػؿ هؼتی .ای ػاؿػ تؤحی
ـکیب عىهبلًؼ٩ؼ و  آيزا اوػعتـ اف یکيؼیؼم هیچ  مبه کاؿ بىػ هي٢ىل هًچطتر  ت

ىکل بىػيؼ و پیکـىاو کاًل به فىتی ؿىؼ و کىتاه و فهغت و بؼ> همۀ آياو ٩ؼباىًؼ
 ايؼام ها بایؼ گ٦ت باعتگی ها و ىکل يٚـ اف همۀ ایى بیماؿی ٍـ٣ .تکاهل یا٥ته بىػ

ايبىهی اف  هیؤت هاىیًی ػل ػؿ ـػوک کاؿ .ؿوػؿؿومت هنهای ػیگـی  با آمیب ها کاؿوؿ
آو  ٥ـٝی تبٞات ٥٪ٔ یکی اف کاؿوؿٝیاؿ  آوؿػ که افکاؿا٥تاػگی تمام مىايش وعین به باؿ هی

امت و ٩ٖٜ کاهل یک  ای پاا٥تاػه ايگيت مايضۀ پیو بًؼهای. له ىؼو یکی اف امت
ایى يٛى  .ػهؼ ٥٪ٔ کمی کمتـ ؿط هی ػؿ هیؤت هاىیًی یا بافو ماٝؼايگيت یا پًزه یا 

ـاص تىاو ػؿ  . هیؼًايزاه هیبه هـگ  مپل و 28به کقاف ١الباً  (ىاو  تـیى هالین ولىت )ار
ػیؼ که ػؿ  ها ؿاالْٞى ىماؿ ايبىهی اف يا٩ٌ های امکلتی ياهًزای هبتالیاوکًاؿ 
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پا و  پًزۀ  و ػیگـی ماٝؼیا ٩نمتی اف  ػمتايؼ. یک ي٦ـ  پغو هًچطترهای  عیاباو
که به  هنتینػؿ هیاو مپاهی  تى گىیی امت> ؿا اف ػمت ػاػه اه ما٧مىهی يیمی اف 

ـياک رًگی تافگی اف ٝملیات که تنمه امت  ًیهاىی هیؤت رقء   یىتـ بافگيته. عٖ
ـکه ؿا اف ى٦ت به   ػاؿ مگک هػهؼ> هغَىًٍا اگـ تنم ايت٪ال هی ها هاىیىيیـوی هض

به مـٝت  گیـه بیا٥تؼ . تنمه کنی ؿاىىػ هیباىؼ که البته اهـوفه به يؼؿت امت٦اػه 
کىبؼ که یک  و با چًاو ىؼت و صؼتی به م٪٤ و فهیى هیکًؼ  به هىا بلًؼ هی بـ٧ و باػ

ژوئى  12اف  هًچطتر گاردیىييـیۀ  هیـػ. هی ػؿراهايؼ و  اه يمی امتغىاو مالن ػؿ بؼو
گىمت  3تا  )ایى ييـیه هىاؿػ رقئی ؿا ػؿ  ه امتمىايش وعین فیـ ؿا گقاؿه ػاػ 1844آ

 ػيؼه چـط الیه ا ػمت که پیيتـ هًچطتریژوئى یک پنـبچۀ  12آوؿػ(:  يمی هعباؿا
چـط گیـ  aورث ضادليىرىايی ػؿ ژوئى  15ػؿ تيًذ کقاف راو مپـػ.  عـػ ىؼه بىػ

ػؿ  صیى کاؿی رىاي هـػژوئى  29ٖل٪ًا له گـػیؼ و هـػ. و اف را کًؼه ىؼ و ها٥تاػ  تنمه
کرػؿ  مافی یک هاىیى ـاه ا٥تاػ که هًچطترصىالی  bهىر گریى آ  2 فیـ ػینک ت

ػعتـی ػؿ رىالی  24. اه کـػ به ٕـف وصيتًاکی هزـوس ؿا ىکا٥ت و اه ػيؼه
کـػ تا عـػ  ؿا هایو تک امتغىاو تک ػوؿ گـػايؼ و 50گیـ تنمه ا٥تاػ که او ؿا  اولذهام

ـای ػؿ هیلگیـ ػهًؼه )يغنتیى هاىیى  هًچطتررىالی ػعتـی ػؿ  27 .بمیـػ  ها ب
ـاصات وا ػؿیا٥ت پًبۀ عام( گىمت یک  3به تاؿیظ  cفیلذ دايکىػؿ  ؿػه هـػ.ا٥تاػ و اف ر آ

تٞؼاػ  1842ػؿ مال  هایو عـػ ىؼيؼ و هـػ. تک ػيؼه تکگیـ تنمه ا٥تاػ و  چی ػوک
                                                             
a  Saddleworth 
b  Green acre moor 
c  Dukenfield 
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ـاص  962 هًچطتر درهايگاه ياىی اف هیؤت هاىیًی ػؿ هایْٝى ت و ٩ٖٜاپؾیـه ر
 هىؿػ بىػ> با ایى صناب ػؿ 426هقاؿ و  2 گاهػؿهايیى تٞؼاػ کل مىايش ػؿ صىفۀ ا وهىؿػ 
 البته -ه امتبىػ هیؤت هاىیًیمايضه هٞلىل  2 ٝىاهل مايضه ػؿ احـ مایـ 5 ه٪ابل

ـاصاو ىؼه تىمٔ ػؿهاوو مىايش  ضالفىردػاػه ػؿ  مىايش ؿط اف بـؿمی کًاؿ عَىٍی  ر
عىاه يه  ىىػؿا٥تاػه ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ عىاه ٩ـبايی  مايضه افکا ايؼ. ىؼه گؾاىته
پـػافػ یا ػؿ هٞؼوػ هىاؿػی  هقیًۀ ػکتـ ؿا هی ٥٪ٔ تـیى صالت بیًايه ػؿ عىه کاؿ ٍاصب

تىايؼ کاؿ کًؼ  میي کاؿوؿ ػیگـ ایًکه اها - کًؼ ؿا پـػاعت هیػؿ ٕىل ػوؿۀ ػؿهاو ػمتمقػ 
ى ػؿ ای :فاکتىریگسارظ » کاؿ يؼاؿػ. اهؼ آهؼ ؿبٖی به ٍاصببٞؼًا چه بـ مـه عى و

بـٝهؼه  ؿا مافی ایمى هنئىلیت هنت٪یماً  ؿا واػاىت اوکاؿ گىیؼ بایؼ ٍاصب هی هىؿػ
ـا  ؼيبگیـ ی ـا٩بتىايًؼ  ها يمی بچهف به ٍىؿت ػلبغىاهايه تـها  و بقؿگ عىػ باىًؼ ه

ـاٝات ٩ىاٝؼ ایمًی ؿا  ايؼ بىؿژوا هنتًؼ و هایی که گقاؿه ؿا يىىته رًتلمى ؼ.ًًک هی ه
ـيؼیات ؿا ػؿباؿۀ  های پیاپی گىیی یِّؼوي٪ با به همیى ػلیل ايىاٛ و ا٩نام چ

 aبا٥ًؼ. هیها مـ هن  کاؿوؿهزافات  اصتیإی ٩ابل بی

ـاؿ امت: اگـ بچه ـا٩ب باىًؼ پل بایؼ امتغؼام کىػکاو  ها يمی ٩ْیه اف ایى ٩ تىايًؼ ه
الزخه با  ٝٚینالبؼ کىػکايی پل کًًؼ  هالصٚگی هی ماالو بی همًٛى گـػػ. اگـ بقؿگ

ػؿ ایى  يؼاؿيؼ.ؿا  هيؼاؿهاو ىٞىؿيؼ که تىاو ػؿک ٥ضىای  تـیى ػؿرات ٥هن ییىپا
 امت که بىؿژوافیعىػ  ایى؟ رق بىؿژوافی چه کنی ؿا بایؼ مـفيو کـػ عَىً

                                                             
a  ـامت و ٝباؿت : ػهؼ که هیچ چیق ؿا ت٢ییـ يمی: ;ا٥قوػه ىؼهایًزا  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
ـايتق ٩یؼ ىؼه امت. )م.(culpable temerityبه ايگلینی  ): هزافات اصتیإی ٩ابل بی;  ( ػاعل پ
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ـاو ؿا ػؿ وّٞی يگ  هن ىایؼ .تىايؼ ايکيا٣ یابؼ ه ػاىته که ٥هن و ىٞىؿىاو يمیکاؿگ
تکمیل و آهاػه ييؼه  هیؤت هاىیًی ی کههاػاه . پلامت هیؤت هاىیًیماهايی اف  يابه

بـ گـػو بىؿژوافی  ٩َىؿ هنئىلیت > ػؿ ایى ٍىؿت بافص٦اٗ کيیؼ وؿهػبایؼ  امت
ـای  او چـبًؼ: فهـ عٖـ هی هایی امت که بـ چين گـ٥تاؿ ايگیقه کاؿوؿ ىایؼ هنامت.  ب

ـای صتی لضٚهىتاباو کاؿ کًؼ و  بایؼ اه ؿوفیبه ػمت آوؿػو  ـا٩بت ای ؿا ب ایمًی  و ه
ػهًؼ  باف هن بایؼ بىؿژوافی ؿا ه٪َـ ػاينت. بنیاؿی اف مىايش فهايی ؿط هی >يؼهؼ هؼؿ
ـا؟ تمیق هی صیى ٥ٞالیتػؿ  ؿا هیؤت هاىیًیها  کاؿوؿکه  ـا ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت  کًًؼ. چ ی ف

ـاو ؿا واهی بىؿژوا ـا١تاو٩ا ػؿ ؿا هیؤت هاىیًی عاهىه ػاؿػ کاؿگ  .تمیق کًًؼ ىاو ت ٥
ـا١تت او٩اؼ. آی کًاؿ يمی آفاػهبا ٩ـبايی ىؼو بغيی اف فهاو  ؿگـٕبیٞتًا کا ـای  ٥  اوب

 ولیاه ؿا به عٖـ بیايؼافػ  باؿ ػؿ ه٦ته راو 2ػهؼ  که تـریش هی چًاو ١ًیمتی امت
ـای  بگؾاؿیؼ ٍاصب کًؼ.ي٩ـبايی  هایک ػ٩ی٪ه اف آو ؿا به پای بىؿژوا کاؿ فهاو الفم ب

ـگیـػ تا ػیگـؿا اف هض هیؤت هاىیًی کـػو تمیق هیؤت  کـػو تمیق ٥کـ ل  ماٝات کاؿ ب
. به ٕىؿ عالٍه اف هـ لضاٗ که يقيؼی کاؿوؿهیچ  مـبه  ٥ٞالیت صیىػؿ  هاىیًی

 کن ػمت او ؿا هلقم کـػ که و بایؼ امت ػاؿ ٥اکتىؿیبًگـیؼ يهایتًا ت٪َیـ به گـػو 
 اف آيزا که .گیـػ( ؿا تضت تک٦ل بعايىاػۀ ٩ـبايیاو )همچًیى های افکاؿا٥تاػه کاؿوؿ

ـاکن بىػيؼ و و ص٪یـ عام بنیاؿ کاؿیهايى٥اکتىؿ اػواؿػؿ يغنتیى  ها هاىیى  به يضىی هت
اف  بیيتـ ينبتاً  ػؿ آو ػوؿاو مىايش تٞؼاػ ىؼيؼ ػؿ هن چپايؼه هی بؼوو هیچ ص٦اٙی

 .(ؼکً حابت هی ایى ؿا گ٦ته هىاؿػ پیو) امتفیاػ  عیلیتٞؼاػ مىايش هًىف هن . اهـوف بىػ
ـا  :فيؼ هیاهىؿ ػاهى به تـػیؼی ٝمی٨ ػؿباؿۀ وّٜ کًىيی  یى هنؤلها بنیاؿی اف چ

ـا ؟ىىيؼ هی ػاىتهؿوا  عاًبه ي٦ٜ یک ٕب٪ۀ و ٩ٖٜ ْٝىها  ها ياهًزاؿی بنیاؿی اف  چ
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ـاصاتی که به ت٪َیـ  کىه و مغت کو و فبـػمت فصمتهای  عل٨ به ػلیل ر
 ؟ىىيؼ هی ١ـ٧هیـی  و گـمًهػمتی  ػاؿيؼ ػؿ تًگ بىؿژوافی ػؿ صیى عؼهت بـهی

 چه ىکیلايؼ  ىؼه مـىته ػاؿاو مـهایه ايگیق پـمتی ي٦ـت اف پىلهایی که  میاهۀ بیماؿی
 های بًیه و ايؼام و هـػاو بی ا٥تاػه ؿیغتو کىػکاو  بؼفافياو  باالمت!بلًؼ چه و

ـای پـ کـػو ریب گياػ ههم >و ياتىاوىؼه و هبتال  تباه یىکنته و ينل ػؿهن  ٥٪ٔ ب
 ؿا بىؿژوافی ٍؼها يمىيه اف ؿ٥تاؿهای بـبـواؿ :گقاؿه ٥اکتىؿی;تىاو ػؿ  هی بىؿژوافی.

 aکـػ: هـوؿتک  به تک

و آياو ؿا که هًىف  کيیؼکىػکاو بـهًه ؿا به فوؿ اف بنتـ عىاب بیـوو  اؿػوگاه کاؿ ارباؿی ياٙـ;
عىاب به ّـب  ؼ.گـػيی و لگؼ به مىی ٥اکتىؿی ؿاي با پل بىػىاو  هایياو ػؿ ػمت لباك

بچۀ بیچاؿه  . یکبـػ هیىاو  باف هن مـ کاؿ عىاب لیو کىػکاو پـیؼه بىػ ی اف مـچک و میل
ػؿگیـ ؿاه ايؼاعتى  هًگياٙـ هخل ٥ًـ اف را رهیؼ و گیذ و با ٝـبؼۀ بىػ  ـ٥تهگ اه چـتکه 

ـکتاه ىؼ که اف  اهػمتگ  .:بافهايؼه بىػ ص

ـات ها به ػؿ گقاؿه ـگيتىايؼ که يای  او عنتهکىػکاو چً عىايین هی ک به عايه ؿا يؼاؿيؼ  ب
عىابًؼ و ٥٪ٔ به ّـب و  ىىيؼ و هی ها پًهاو هی هیاو پين 29عايه عيکرا ػؿ  و هماو

چًاو گـػيؼ  بـهیکه به عايه  کنايی. ىاو ايؼاعت بیـوو ٥اکتىؿیتىاو اف  فوؿ ىال٧ هی
ىاو آياو ؿا ػؿ  والؼیى و ؼىؿيىام بغ تىايًؼ يمیاىتهایی  که اف فوؿ عىاب و بی ايؼ عنته
ها  امت. ایىىاو بـػه  عىاب مزؼهبه صالت  يماف ومٔ یک گىىه که یابًؼ هی صالی

                                                             
a  ايگلل(39ً  اضتىارت( . 
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گىاهی  اوى به ٍضت و م٪نبنیاؿی اف ىهىػ با اػای مىگًؼ امت که  هایی گقاؿه
 .ايؼ ؿا با اػای مىگًؼ تؤییؼ يمىػه گىاهاو ىهاػت باؿ ػیگـ کمینیىو هٞتمؼاوو  ايؼ ػاػه

ـتی پنتایى همه ٥ْاصت و  ىـس و٩تی  که بایؼ ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ عىايیؼ هیؿا  ٥ٖ
ـ٥ؼاؿ بىؿژوافی هنتًؼ و همۀ ایى ـهاکمینیىي  ايؼ. ػاػهگقاؿه  ىاو ها ؿا بـ عال٣ هیل ٕ

ای  ًٝىاو ؿػیهو بىؿژوایی امت که به  لیبرالیهـ صال یک گقاؿه  به :٥اکتىؿی گقاؿه;
 ىاو علىً يیتو احبات  اٝاػۀ صیخیت اف هايى٥اکتىؿػاؿاو ایبـ و ها تىریگقاؿه ٩بلی  بـ

٥ٓـ عين و  اف تىاو هیچگىيه ها  با تىره به همۀ ایى ه امت.ماعته و پـػاعته ىؼ
گىه ٥لک ؿا کـ  ایخاؿهکه ال٣ بيـػومتی و  به رىه يیاهؼای  ٝلیه ٕب٪ه َٝبايیت

بگؾاؿیؼ ػؿ  امت؟ aبه هر قیمتیاه پـ کـػو ریب گياػ عىیو  ولی تًها هؼ٣ کـػه
ـگقیؼه صؼیجبه  ٥ـٍتهمیى  ـاػهین. او  دکتر یىره bاه بىؿژوافی اف فباو ؿمىل ب گىه ٥

ـاو  ای ٝؼهکه کًؼ  تٞـی٤ هی cاه ػؿ کتاب که  یىاو ينبت به چیقهقػ گىیًؼ هیبه کاؿگ
ـتیب .اؿفػ يمیه٦ت  ػهًؼ هی اف ػمت و  ػؿک هت٪ابل هیاو اؿباب ه٦اهمه و به ایى ت
ـػ  کياو فصمتبایؼ به  ها صـ٣ به رای ایى .ىىػ هیػاؿ  عؼىه اه اوهقػبگیـ گىىقػ ک

اف ؿوي٨  که بیاهىفيؼ بایؼ. آياو صاّـآهاػگی اف راو هایه بگؾاؿيؼ کىىی و که با مغت
ـا >ىاو آب ىىػ ٩ًؼ تىی ػل وکاؿ اؿباب کنب ٙـ و هؼیـ و يهایتًا يا ٕـی٨یى ؼب ٥٪ٔ فی

ـای  ؿا ت٪اّای بافاؿ عىاهًؼ تىاينت اً يتیزت; و عىاهًؼ ىؼ ىـیک اؿباب  امتغؼامب
 30ؼ!گىی مغى هی کبىتـ همچىو صکمت ؿا باه که - :ؼيبـبىاو باال  ٪ٖاؿاوهم

                                                             
a  à tout prix 

b  ـامت  )پ.(:. يىچه;آهؼه امت : ؿمىل;به رای  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
c  Philosophy of Manufactures, by Dr. Andrew Ure, p. 277, et seq. (ايگلل) 
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ػؿ هیاو  ه٢يىههای  ػیؼگاه صاٍل ؿوادکه )آهیق و تى٤٩ تىلیؼ  های عيىيت کيمکو اگـ;
ها  تـ اف ایى و يا٥ٜ تـ مـیٜ بنیاؿ ٥اکتىؿی مینتن ىک ػاػ بی ػؿپی ؿط يمی پی (هامت کاؿوؿ

 a:یا٥ت. ايکيا٣ هی

ـایی بلًؼ مپل يىبت به يىصه ػؿباؿۀ ؿوصیۀ ه٪اوهت  ارهیای يبیی به مبک باالیم
ـاو هقػباال لىصايه ػؿ پی آو اٙهاؿيٚـی ماػهو  ؿمؼ هیها  کاؿوؿ  یػؿباؿۀ اٝتَاب کاؿگ
 b:آیؼ به ىـس فیـ هی تابی يافک

ـای کاؿکًاو  کهىاو  ؿژین ١ؾایی;  کًًؼه بىػ بیو اف صؼ چـب و ىیـیى و تضـیک لکیبًگب
 ياو آي٪ؼؿ باال بىػهقػهای .گـػيؼؼ و به کنالت َٝبی گـ٥تاؿ يقب ىاو عىىی فیـ ػل باٝج ىؼ

 :. عـیؼيؼبا پىل گقا٥ی ؿا  بگیـی هىارب وکیل ػاينتًؼ با آو چه کًًؼ و به همیى ػلیل که يمی

 :cکًؼ هی تىٍی٤گىيه بگؾاؿیؼ بيًىین ایى بىؿژوا کاؿ کىػکاو ؿا چ

ـا٣(ػؿ چه و  هًچطترػؿ عىػ  )چهها  ٥اکتىؿیهى چًؼ هاه هتىالی اف بنیاؿی ;  يىاصی إ
 ها عايه ؿیلػؿ ماٝات هغتل٤ ؿوف به تًهایی و بؼوو إالٛ ٩بلی به  . هىبه ٝمل آوؿػمبافػیؼ 

بؼؿ٥تاؿی  تًبیهات بؼيی یا صتی ػؿ هٞـُيؼیؼم که کىػکی  یک باؿ صتیهى  . اهامـک کيیؼم
ـاؿ گـ٥ته باىؼ.  هي٢ىلیت مبک ؿمیؼيؼ و اف  فيگ به يٚـ هی به بياه و گىه ها ا١لب بچه٩

                                                             
a   ً ايگلل(277هماو( . 
b   ً ايگلل(298هماو( . 
c   ً ـامت301هماو ٩ىل عالٍه ىؼه امت و کلمات  ایى ي٪ل های آلمايی . )ايگلل( ػؿ وی
( و Delightful: )ايگیق ػل;( و Taking pleasure: )ص٘ کـػو;( و Cheerful: )بياه;
ـايتق آهؼه های آلمايی ( بٞؼ اف هٞاػلLively: )مـفيؼه;  پ.(ايؼ. ) ىاو به ايگلینی ػاعل پ
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ـکات ه ْٝالت ـم بىػيؼ. کـػيؼ ص٘ هیىاو  ومال مى با ًامبتىاو و تض ـگ آيزا بىػ که  و م
ـييآ ٍضًۀ ـای هى .آهؼ ها ىىؿ و هیزاوهمۀ اف  هى واالتـ چين به ًٍٞت پ ايگیق  بنیاؿ ػل ب

 های حابت ؿوی ٩ـ٩ـه های يظ ؿىته و کـػ هی ؿوی ػؿوو هیىليىؿػ  ػؿ صیًی که ػیؼم ىػ که هیب
های  ؿىته به چاالکی ايؼاعتًؼ و ؿا به کاؿ هی ىاو ايگيتاو ٙـی٤ کىػکاو ىؼ هیرمٜ 

ـا١ت هیپل اف چًؼ لضٚه کىػکاو اف ایى کاؿ  .فػيؼ گنیغته ؿا گـه هی که  و٩تیتا  .یا٥تًؼ ٥
ـایًؼ ـکعىػ ؿا با  تىاينتًؼ هی آياو ىؼ هیتکمیل  باؿ ػیگـ الیا٣ ػهی تابو ػهی  کيو ٥ ات ص

ـم کًًؼ ىاو ػلغىاه ـگ ؿمیؼ که به  مـفيؼه ىبیه وؿفىی به يٚـ هی 31های وؿورککاؿ ایى  . م
های عىػ عبـ ػاىتًؼ اف  کىػکاو که اف ههاؿت ػاػ. هی ىاو ٝاػت تیقػمتیٕـف عىىایًؼی به 

فػيؼ هیچ  بیـوو هی هیل١ـوب که اف  کـػيؼ. ها بکيًؼ کی٤ هی ؿط ١ـیبهها ؿا به  ایًکه آو
بًا ؿا  زىاؿهمهای  گاه ت٦ـدپیؼا يبىػ و به هضِ ؿمیؼو به  ورىػىاوييايی اف عنتگی کاؿ ػؿ 

ـگيته ووؿره هی وعیق و وؿره بـ رنت  گؾاىتًؼ و ػؿمت هخل کىػکاو اف هؼؿمه ب
 :ايؼاعتًؼ. ؿاه هی ىاو ؿا گايه های بچه بافی وچاالک چنت

ـم  ىىيؼ کـعتو  باینتًؼؿامت  ها هؼت ها ايؼام اگـ ػايؼ يمیایياو  ايگاؿ !ٝزب يیاف هب
 یىره ػکتـ  بهتـ بىػ .ؼبیا٥ترىه و ٥ىؿًا به رًب یياوها همۀ هاهیچه که عىاهًؼ ػاىت
آوؿػ.  چًؼ ػ٩ی٪ه بیيتـ ػوام يمی ها هى٩ت بچه وىى٧ىىؿػیؼ  کـػ تا هی کمی ٍبـ هی

اهؼ چًیى کاؿ ى ماٝت 6-5 اف پلیًٞی  تىاينت بٞؼافٙهـ ٥٪ٔ هی یىره وايگهی 
 با و٩اصت تمام ایى بىؿژوا! ماٝت کاؿ 12-10تکمیل بٞؼ اف  يه ١ـوب يمایيی باىؼ

امتًاػ  ام( اف آو آوؿػه٩ىل  ي٪ل )که ٍؼها 1833ها به گقاؿه  کاؿوؿػؿباؿۀ مالهت 
ـای هخالوّٜ مالهت عل٨  ًؼ تا يياو ػهؼک هی های  ٩ىل ٪لبه هؼػ ي ٝالی امت. ب

ها پیؼا  کاؿوؿػؿ هیاو  عًافیـکًؼ هیچ ؿػ و ييايی اف  هیحابت  آهیق يیمه و تضـی٤ ي٦َه
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ـاُ صاػ ؿهايیؼه کاؿوؿها ٥اکتىؿی مینتنص٪ی٪ت ػاؿػ که  البته. ىىػ يمی  امت ؿا اف اه
ـاُولی ػؿ ٝى اگـ  کًؼ. ایى ؿا کتماو هی یىرهو  ياو کـػههقهى هبتالی ُ به همه يٛى اه

تـیى  ٥اصو و٩اصتی تىايؼ با چًیى چٖىؿ هی یىرههاو  ػومت بغىاهن تيـیش کًن که
رلؼ  3ىاهل  :٥اکتىؿی گقاؿه; بگىینکًؼ بایؼ ٩الب  ها یايگلیط ٝمىمها ؿا به  ػؿٟو

ـگٕبیٞتًا  و امت با ٥ىيت ؿیق ملٖايی٩ٖٜ ػؿ کتاب ٩ٖىؿ  یک که آیؼ  ق پیو يمیه
ػؿ هىؿػ  ایياو بگؾاؿیؼ بيًىین آو ؿا به ػ٩ت هٖالٞه کًؼ. ايگلیطیمیـ  بىؿژوای ىکن

آو ؿا اف هزلل گؾؿايؼ و همايٖىؿ که  لیبرالکه بىؿژوافی ) 0322 هصىبۀ فاکتىری
ـػ ػاؿها ٥اکتىؿیها ؿا بـ  تـیى هضؼوػیت عىاهین ػیؼ ٍـ٥ًا يا٩ٌ  (تضمیل ک

هاػه واصؼۀ آهىفه ارباؿی  عاٍه ایى ٩ايىو یىره کًًؼ. ىيه بیاو هیىاو ؿا چگ هًىیات
 ا٩ؼاهی هقعـ٣ و هنتبؼايه همًٛى ىؼ(مال  12کىػکاو فیـ  اىت٢الکه به هىرب آو ) ؿا

 گىیؼ ٩ايىو هیو  ؟چینت٩ايىو  ۀيتیز پـمؼ هی او .ياهؼ هی بـ ّؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو
هیچ آهىفىی يه ٥٪ٔ  کـػ. کىػکاوکىتاه  ل مبک و ه٦یؼىاوى٢اف  ؿا کىػکاوػمت 
ـماف  بلکه يؼیؼيؼ ـم مالى گ ٥٪ٔ با  که ػؿ آو ىؼيؼگی به ػيیای مـػی تبٞیؼ ؿینًؼ و ي

بچـعايًؼ. ایى فيؼگی ػؿ تْاػی يژيؼ با  ؼ ؿوفگاؿىاو ؿانتًتىاي هی گؼایی و ػفػی
و به آهنته و پیىمته ؿ ػاىت به هـ صال که بىػ یکيًبهو هؼاؿك  ٥اکتىؿیىاو ػؿ  وّٜ

ـا ؿا ٩ايىو ایى .ؿ٥ت هیبهبىػ   و اگـچه کـػفیـ ي٪اب بيـػومتی تيؼیؼ  ؿيذ و ٝؾاب ٥٪
تا  ولی هتؤم٦ايه ػاؿػباف ىاو تکالی٤ ايزام ىًاك ؿا اف وٙی٦ه اوهايى٥اکتىؿػاؿ يتىاينت

 a.بنتالم٦ًٞه  ٝام اهىؿؿا ػؿ  اوى وبال صؼ فیاػی ػمت

                                                             
a  Dr. Andrew Ure, Philosophy of Manufactures, pp. 405, 406, et seq. (ايگلل) 
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ـات هْـ اه تىره ٝمىم ؿا به عىػ رلب  صیات ؿوف اف يغنتیى ٥اکتىؿی مینتن تؤحی
هايى٥اکتىؿػاؿی  1817م. ػؿ مال گـیقی فػ :0311ۀ کارآهىزی هصىب;. پیيتـ به کـػ

ؿا بًیاو  ضىضیالیطن ايگلیطی)که بٞؼها  bرابرت اوئى به ياماضکاتلًذ  aاليارکيیىاهل 
 لقومؿا به  دولتهیأت تىره ػمت به کاؿ ىؼ تا به هؼػ ٝـیْه و ٕىهاؿ ( يهاػ

 ضر رابرت پیل کىػکاو رلب کًؼ. عاٍهها  کاؿوؿمالهت  ػؿ هىؿػهای ٩ايىيی  ّمايت
ـاکنیىوو  ٥٪یؼ  های هصىبهتؼؿیزًا  وبا او هتضؼ ىؼيؼ  صقب تىؿی متاووػبيـ ٥

به  1825و  1819هَىبۀ  2 البته .ييايؼيؼ کـمیبه ؿا  1831و  1825و  1819 فاکتىری
ـایی هیچ وره اف ّمايت  1831و الیضۀ  ٩32اهـۀ ٩ايىو بـعىؿػاؿ ييؼيؼ٩ىۀ  و های ار

ـایی  به ٍىؿت رنته ٥٪ٔ ضر جی. ضی. به پیيًهاػ  ٩1831ايىو  .گـػیؼگـیغته ار
ای يبایؼ ػؿ  ماله 21ٍبش هیچ ٥ـػ فیـ  5.5ىب تا  7.5ه٪ـؿ ػاىت که اف  cهاوش هاب
 اويىرىاي و اوکىػکيبایؼ  ها ٥اکتىؿی ػیگـ ایًکه و >ه کاؿ باىؼي٢ىل بپًبه ه های هیل
کاؿ  به ماٝت 8ها بیو اف  ماٝت و ىًبه 12ػؿ ؿوفهای ٝاػی بیو اف  ؿا همال 18فیـ 

ـاد  ها ػؿ ٍىؿت ىهاػت ػاػو ٝلیه اؿباباو کاؿوؿ هيکل ایى بىػ که اها .واػاؿيؼ ىاو اع
 ىهـهای بقؿگ ػؿ. کًؼػؿػی ؿا ػوا  يتىاينتهن  1831 ٩ايىو به همیى ػلیل >ىؼيؼ هی

که  کـػيؼػؿ هیاو عىػ تىا٨٥  ياچاؿ به هايى٥اکتىؿػاؿاو بقؿگ و تـ بىػيؼ ى٨ کله کاؿوؿها
بنیاؿی اف هايى٥اکتىؿػاؿاو همچىو  هناها صتی ػؿ آيزا  >تابٜ ٩ايىو باىًؼ

ػؿ همیى صیى هٖالبۀ  .ػاػيؼ پيیقی اهمیت يمی٩ايىو  بهکاؿهای صىهۀ ىهـ  ٍاصب
                                                             
a  New Lanark 
b  Robert Owen 
c  Sir J. C. Hobhouse 
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ـای ماٝت 10 باالیکاؿ ؿوفايۀ  که) :ضاعت 01قايىو ; مال  18های فیـ  کاؿوؿهمۀ  ؿا ب
با  ًٍٞت پًبه های کارگری اتحادیه ها راو گـ٥ت. کاؿوؿػؿ هیاو  (کـػ هًٜ هی

ـاکنیىو .را ايؼاعتًؼهایياو ایى هٖالبه ؿا ػؿ هیاو رمٞیت هايى٥اکتىکاؿ  یتامیىوژآ ٥ 
و  یؼهىا ٩اپ ػؿٕـس ؿا ال٦ىؿ ایى  ٥ی aهیػل ضادلرتضت ؿهبـی  تىریصقب  اوبيـػومت

ـای تض٪ی٨ و ت٦ضٌ ػؿباؿۀ  ضادلر. بـػ پارلماوبه ٍضى   مینتنیک کمیتۀ پاؿلمايی ب
به  ایى گقاؿه 33.کـػاؿائه  1832اه ؿا ػؿ مال  و کمیته گقاؿه تيکیل ػاػ ٥اکتىؿی

و ػؿ عؼهت اهؼا٣  اکیؼًا هتَٞبايه با عَلتی ٥اکتىؿی مینتن٩لن ػىمًاو مـمغت 
تـیى  تـیى و ه٢لىٓ ىؼه به تضـی٤ ضادلرۀ هآباي ا٣ـاى ٝال٩ۀ. يىىته ىؼه بىػصقبی 
ـايه ٕـس مؤاالت هؼػبه که ) گقاؿه اصکام ( اف ىاهؼاو بیـوو کيیؼه ىؼه بىػيؼ مىگی
ىکلی  ػؿاها ص٪ی٪ت  يه٦ته بىػ> ص٪ای٪ی های گىاهاو البته ػؿ پامظ .ؿا ؿو کـػ اه ػمت
به  ىؼه بىػيؼفيمایی با ها همچىو ٦ٝـیت گقاؿه ایًکه ػؿ ىؼه. هايى٥اکتىؿػاؿاو اف ٩لب

ـاعىامتاؿ تض٪ی٨ و ت٦ضَی ؿممی  ایياو هنصاال ػیگـ  ؼيؼ.عين آه ی  بىػيؼ ف
ىاو تمام عىاهؼ  ه ػؿمت به ي٦ٜگقاؿاؿائۀ یک  صناك هى٩ٞیتػاينتًؼ که ػؿ ایى  هی
ـا وايگهی عیال .ىؼ ی که فهام ػولت ؿا ػؿ ػمت ػاىت  ویگصقب  ىاو ؿاصت بىػ> ف

 ٕب٨ای ػاىتًؼ و  ؿوابٔ صنًه هايى٥اکتىؿػاؿهاکه با  ای اٍیلی بىػهتيکل اف بىؿژواه
ـيمی کاؿیگىيه تضؼیؼ هايى٥اکتىؿ ىاو هیچ صقبی اٍىل  کمینیىيی هنآياو  .يؼتابیؼ ؿا ب
ـاپا اف بىؿژواهای وپا کـػيؼ  ػمت )تا  تيکیل ىؼه بىػ لیبرالکه با آؿایيی هىؿػايتٚاؿ م

ص٪ی٪ت  ایى گقاؿه به .(ام امتًاػ کـػه ینیىوهمیى کمباؿها به گقاؿه  ایًزای کاؿ

                                                             
a  Michael Sadler 
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ػؿ هـ  و کژتابی امتػچاؿ  ضادلر گقاؿه ٝکل رهتػؿ  ولی امت تـ يقػیک
ؼلی با هايى٥اکتىؿػاؿاو و ایزاػ مىءٙى ىىيؼ: هم بـهال هی چًیى چیقهایی اه ه٦ٍض

یتامیىو و هغال٤ ضادلربه گقاؿه   صمایت اف ػؿ کياو فصمتهنت٪ل  عىايی با آژ
کياو ؿا به ؿممیت  ى٧ هنلن فصمتص٪ یک افایى گقاؿه هیچ  .:ضاعت 01ۀ الیح;

 و يه٥ٞالیت هنت٪ل  يه ص٨ و ػؿ عىؿ يٛى بيـ صیاتیبـعىؿػاؿی اف  ىًامؼ> يه ص٨ يمی
ـا کًؼ که هالهت هیها ؿا  کاؿوؿ :٥اکتىؿی گقاؿه;. ٕب٪اتیص٨ ػاىتى ٝ٪ایؼ  ػؿ  چ
ایى . ها به ٥کـ عىػىاو هن هنتًؼ چهب ـٝالوه ب :ضاعت 01الیحۀ ;رـیاو صمایت اف 

یتاتىؿهای و  وؿف و بؼايؼیو ٥ـیب و ١ـُ ٝىامهيتی ;ؿا  کو فصمت گقاؿه آژ
 گقاؿه;ها  گیـػ. با همۀ ایى و ػؿ یک کالم ٕـ٣ بىؿژوافی ؿا هی ياهؼ هی :هؾا ٝلی ٩ل

يًگ  بلکههالی کًؼ  يى٥اکتىؿػاؿاو ؿا هامتها های کاؿیگًؼ تىايؼ يمی يه تًها :٥اکتىؿی
 همیى گقاؿه با امتًاػ بهفيؼ> ٕىؿی که  ىاو باؿ هی کپه ؿوی گـػه ؿا کپه و بؼياهی

ـاکًی ي٦ـت و :ضاعت 01الیحۀ ; های صاهیاو آژیتامیىوتىاو  هی  هایياو ٝلیه پ
ػاؿها  به يا٣ ٥اکتىؿی کمیتۀ تىریػؿ گقاؿه  همۀ ال٪اب ىًیٞی که و)هايى٥اکتىؿػاؿاو 

. ٙـی٤ يه٦تهت٦اوتی  ایى گقاؿه ػؿ اها .ينتػا هىره ( ؿابنته ىؼه امت
ـایه هتهن  به مبٞیت آىکاؿ و بی ضادلرگقاؿه  هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ  ولی ىؼه بىػيؼپی

 پیوفیـ ي٪اب تمؼو و اينايیت  ؿا ىاو مبٞیت آياو ػاػيياو  :٥اکتىؿی گقاؿه;
ـيؼ هی ػؿ مـآ١اف  رغای اليکپقىکی  کمینیىوْٝى  دکتر هاوکیًس ایى ؿا هن بگىین که .ب

ـاف ػاىت و آ٩ای  :ضاعت 01الیحۀ ; ػؿ هىؿػؿا  هاه ٩إٞايه يٚـ هناٝؼ گقاؿه اب
تىّیش ػاػ گقاؿه عىػ او کل ص٪ی٪ت ؿا ػؿ بـ  کمینیىومـبه ًٝىاو  هکیًتاظ

ـای ىهاػتها  کاؿوؿا٩ًاٛ  ایى ػلیل کهتا صؼی به  :گیـػ يمی ٝلیه  ػاػو ب
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 اف پیياپیو که هايى٥اکتىؿػاؿاو ایى ػلیله و تا صؼی ب بىػکاؿهایياو ػىىاؿ  ٍاصب
ـا عبـػاؿ هیهایياو  ٥اکتىؿیت٦تیو  ها  مالى کـػيؼ: آو آهاػه هی یىؼيؼ و عىػ ؿا ب

 و ١یـه ؼآه هیپاییى  هیؤت هاىیًیو مـٝت  ىؼ هیوؿوب  ؿ٥ت پیو اف ؿمیؼو بافؿماو
تیافات ها هزبىؿ به اٖٝای اه کاؿوؿ عين و عـوهایًکه به عإـ  اف يٚـ )ٍـ٣
ىاو  ٩ؼیمی های ػوف و کلک به غایر اليک هايى٥اکتىؿػاؿاو. تـی ىؼيؼ( ػؿىت

ـاو  آياو .ػؿآویغتًؼ  کمینیىويقػ اْٝای کياو  فصمت رایبه ؿا  aها کاؿعايهياٙ
ـات مالهت ؿکا بـ اينايیت ٍاصب تا به ًٝىاو کاؿوؿ بـػيؼ هی ىهاػت  بغو کاؿ و تؤحی

 گىیین)اگـ ي اٝتًایی بی اٙهاؿ ٝؼم تمایل و :ماٝت 10الیضۀ ;ػؿ هىؿػ  و ػهًؼ
يینتًؼ بلکه  کو فصمت به هًٞای ػ٩ی٨ کلمه ياٙـها صال آيکه. کًًؼٝؼاوت( 

ـاؿیمـ ـيؼهای  باف٥  به عؼهت ٩الػۀهایياو  ا٥قایو ػؿیا٥تی هىای که به ٕب٪ۀ کاؿگ
ـاو  مـهایه ػؿ ربهۀو  ايؼافيؼ هیبىؿژوافی ؿا به گـػو   آياو .تیقيؼم هیػاؿاو ٝلیه کاؿگ

ـاو  ػؿ هیاوبه همیى ػلیل  و ػايًؼ ؿا ي٦ٜ عىػىاو هی ػاؿ ي٦ٜ مـهایه صتی اف کاؿگ
ـيؼ.  هايى٥اکتىؿػاؿاو هن ه٦ًىؿت

ـم تا بیهمیى گقاؿه کا٥ی امت  ػؿ ؿابٖه با  ػاؿهايى٥اکتىؿ هایآوؿ بىؿژوا هالصٚگی ى
٩ؼ  ؿ ًٍٞتی تمامامتخما مینتن ّؼاينايی و گًؼ و ا٥تْاصات ىاو بـهال ىىػ کاؿکًاو

ـاؿ بگیـػ ػیؼػؿ هٞـُ  ـاُ و  میاهۀتـ اف  کًًؼه هیچ چیق هً٪لب .٩  ها ياهًزاؿیاه
ـابـ ایى گقاؿه به يینت. کاؿی صاٍله اف فیاػه تَاػمیامی ا٩ هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ ب

ـايه ؿوس و صناب بی  ارافه يؼاىته باىًؼ هـ مالهاگـ  حابت يمایًؼ که آویقيؼ تا ىاو هی گ
                                                             
a  workrooms 
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کل  بـمـ عىاهًؼ ىؼ بلکه عاک عىػىاو ٥٪ٔ يه مه کىػک ؿا چال٧ کًًؼایى ه
چًیى  ایى دکتر یىرهىؼۀ رًاب  ٩ىل بیايات ي٪ل اگـ ٥ًا عىاهؼ ؿ٥ت.باػ به  ايگلطتاو

ـاُ و ياهًزاؿیتىاينت صتی اف  هی بىػ هْضک و ههمل يمی های مینتن  میاهۀ اه
 باىؼ. ايگیقتـ آوؿتـ و ي٦ـت تهٛى ٥اکتىؿی

مال ؿا )به رق  9که امتغؼام کىػکاو فیـ  بىػ 1833 فاکتىریهصىبۀ ایى گقاؿه يتیزۀ 
 48ماله ؿا به  13تا  9های ابـیين( ٩ؼ١ى کـػ و ماٝات کاؿی کىػکاو بیى  ػؿ هیل

ماله ؿا به  18تا  14ماٝت ػؿ ؿوف و ماٝت کاؿی يىرىاياو  9ماٝت ػؿ ه٦ته یا صؼاکخـ 
ػؿ ؿوف هضؼوػ ماعت و صؼا٩ل ٥ـرۀ  ماٝت 12ماٝت ػؿ ه٦ته یا صؼاکخـ  69

ـاػ فیـ  ١1.5ؾاعىؿی ؿا   18ماٝت ه٪ـؿ ػاىت و صکن همًىٝیت هٖل٨ کاؿ ىبايۀ ا٥
ـاؿ کـػ. ـای تمام کىػکاو فیـ  مال ؿا تک  2به هؼت  مال صْىؿ ػؿ هؼاؿك ارباؿی 14ب

ػکاو ماٝت ػؿ ؿوف تزىیق ىؼ و اٝالم گـػیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ ٍىؿت امتغؼام کى
ـاس مىی اف)ٍاػؿه ومال  ياهۀ مى ٩ؼ گىاهی٥ا ياهۀ صْىؿ ػؿ  و گىاهی (٥اکتىؿی ر

ـاؿ هی (٥اکتىؿی آهىفگاؿ مىی اف)ٍاػؿه هؼؿمه  ـيؼ. به ًٝىاو  تضت پیگـػ ٩ايىيی ٩ گی
ـاهت به ٍاصب پًی رهت پـػاعت به  1کاؿ ارافه ػاػه ىؼ اف ػؿآهؼ ه٦تگی کىػک  ١

ـاصاوٝالوه  . بهآهىفگاؿ کن کًؼ ها  ٥اکتىؿی اف گاه وبی گاه هًَىب ىؼيؼ تاافؿمايی و ب ر
ـيؼ و امتيهاػ مىگًؼ اػایها با  کاؿوؿو اف بافػیؼ کًًؼ   ؿا اف ٕـی٨ ٩ايىو ايۀهـا٩ ٩ىۀ بگی

ـا ػؿآوؿيؼ حل اختالف های دادگاهپیگـػ ٩ْایی ػؿ  . ایى ٩ايىو هماو ٩ايىيی امت به ار
 !گیـػ هی اه ی به باػ ػىًاما ينًزیؼه ؿکیک و ال٦اٗبا چًاو  دکتر یىرهکه 
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ماٝات کاؿ به  هیايگیىکاهو تبٞات ایى ٩ايىو )عاٍه هاػه واصؼۀ ايتَاب بافؿماو( 
 يتیزتاً  بىػ. ػؿ ؿوف و رایگقیًی کىػکاو کاؿ با يیـوهای بال٠ ماٝت 13الی  12

ـات وتـیى و ؿمىاتـیى  ٥اه . يؼىؼهضى ت٪ـیبًا  ی مینتن ٥اکتىؿیها بؼی هْ
ـات فیاػه یا٥ت و ها بـوف هی تـیى بًیه ّٞی٥٤٪ٔ ػؿ  تیامکل ياهًزاؿی کاؿی  تؤحی

ی ؿا یا٥ت که ؿکاتىاو هؼ هی :فاکتىریگسارظ ;ػؿ  البته. فػ هیعیلی کمتـ تىی چين 
ـات ع٦ی٤ه ػهًؼ گىاهی هی و  َل ؿاوه٦ػؿػ و  پاػؿػو تـی همچىو آهاك ٩ىفک  ْ

ـاه ػؿػکمـ ػؿ  عاٍهٝمىهی بؼو  منتیو  تضتايی های ايؼامهای  واؿیل و فعن به هم
ـاٟ و  و امهال ػؿ کًاؿياصیۀ لگى  به  رٛى ىؼیؼ واىتهایی  بی هتًاوب يىماياتامت٦

ـاه ـگـػو١باؿ و  رّى  به عإـ ها ىوابتالئات  و عىػبیماؿايگاؿیمىءهاّمه و  هم پ
 که ايؼ به و٩ٛى پیىمته کاؿکًايیهیاو  ػؿ همه و ١یـه و ١یـه ها و ١یـه ٥اکتىؿیياپاک 

یًٞی ) بىػيؼ 1831ػؿ ٩ايىو مال  هاوش ضر جی. ضی. هاب پیيًهاػی تبَـۀ هيمىل
های  گقاؿه .(کـػ تزىیق هی بیيیًه ؿا به ًٝىاو صؼ کاؿ ماٝت 13الی  12ای که  هاػه

ـاتهمۀ  به لضاٗ تىره به ایى رًبه اؿفىمًؼيؼ.عاٍه  هًچطترو  گالضکى  ػؿ ایى هْ
مالهتی ٕب٪ۀ و ايؼ  و تا به اهـوف اػاهه یا٥ته به صال عىػىاو ؿها ىؼيؼ ٩1833ايىو 

که به کاؿ بنته ىؼ تا مىػپـمتی بىؿژوافی  تمهیؼاتیچه  يؼ.ا ػهکاؿگـ ؿا تضلیل بـ
 ٩ايىو پًزۀ تا ها که ايزام ىؼ چه هزاهؼت !ىکلی ؿیاکاؿايه و هتمؼيايه به عىػ بگیـػ

 هنتمنکی به ػمتو هايى٥اکتىؿػاؿاو لگام بقيؼ  رًایات تـیى ٥اصو بـ گـػػ٩اػؿ 
 !ؼماو ببیً اه یبـػومتی ٩البياف  یعىػمتایبا ٥غـ٥ـوىی و  بىؿژوافی بتىايؼ ػهؼ تا

ّٜ اهىؿ ؿا و ىک ىىػ بیرؼیؼی هًَىب  کمینیىواگـ همیى اهـوف  !همیى و بل
ـای هخال .بؼیا ػؿمت هخل ماب٨ هی صْىؿ ارباؿی ػؿ هؼؿمه بؼوو  هاػه واصؼۀ ب
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ـاهن ىؼو ه٪ؼهات ـا  هايؼه امت ؿوی فهیى مالً ٝالفم  ٥ ی تؼاؿک  اف دولتهیأت ف
های فهىاؿػؿؿ٥ته ؿا به ًٝىاو  کاؿوؿهايى٥اکتىؿػاؿاو  .فيؼ هی مـ بافهؼاؿك هًامب 

تا  ٥ـمتًؼ هیماٝت يقػ آياو  2ؿا  ها:کاؿ ّمى;و هـ ؿوف  کًًؼ هیآهىفگاؿ امتغؼام 
ـيؼ میييٌ ٩ايىو ؿا ارابت کـػه باىًؼ. اها کىػکاو هیچ چیق یاػ  های  . گقاؿهگی

هصىبۀ یًٞی فوؿچپاو کـػو ) ؿممی وٙای٤ تًگ صىفۀکه به  ٥اکتىؿیبافؿماو 
تا بتىاو به ایى  ػهًؼ به ٩ؼؿ کا٥ی إالٝات به ػمت هی ايؼ ىؼه هضؼوػ (فاکتىری

ـات ٩ؼیمی امتًتاد هىره ؿمیؼ و  هىرير اوبافؿم. ايؼ با٩ی به ٩ىت عىػهًىف  که هْ
ها که  ػؿ بـعی ىاعه 34ػهًؼ هیىـس  1843اکتبـ و ػماهبـ  های ػؿ گقاؿه aيذرزاض

کاؿ  ايۀؿوف bماالو مپـػ تىاو کىػکاو ؿا اف اىت٢ال هٞا٣ کـػ یا رایياو ؿا به بقؿگ هی
 ها ایى ىاعه او کاؿوؿػؿ هیاو  بافؿماوماٝت یا صتی بیيتـ امت.  16الی  14هًىف 

بىػيؼ. بنیاؿی  ؿمیؼه٩ايىيی  بَـۀت مىیا٥تًؼ که به تافگی به  ىماؿی اف عـػماالو ؿا
ـایکاؿها  اف ٍاصب  ٥ـرۀ مـ و ته به ؿاصتی و کـػيؼ تـه هن عـػ يمی٩ايىو  ب
ـاصت ١ؾاعىؿی  کيیؼيؼ. بیو اف صؼ هزاف کاؿ هی کىػکاو افو  يؼفػ ؿا هی و امت

ـا هی ايؼ ىاو هالیؼه به تىپیگـػ ٩ايىيی ؿا  پیۀ هايى٥اکتىؿػاؿاو ی ی مالاصت ۀًؼ رـیمػاي ف
ـاو ػؿ  ؼ.آی چیقی به صناب يمی ىکًی ٩ٖٞی ٩ايىو مىػػؿ ه٪اینه با  رـیاو بض

ومىمۀ  بـوبیایی ػاؿيؼ وکاؿها ؿی اف کنبىما که ٥٪ٔ تٞؼاػ ايگيت کًىيی
 آوؿػ! ٥ياؿ هیهايى٥اکتىؿػاؿاو  ىکًی به ىؼت به ٩ايىو

                                                             
a  Horner & Saunders 

b  ـامت  )پ.(:. بىػيؼ ؿ هیکه ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت بیکامااليی  بقؿگ;ایًزا آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
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ـيؼاىتًؼ :ضاعت 01الیحۀ ;آژیتامیىو  افها  کاؿوؿ ػؿ مال  اآو ؿ و باؿ ػیگـ ػمت ب
 صقب هـ ػو اف) ریچارد اوضتلرو  لرد اغلی٩ؼؿت تمام پیو کيیؼيؼ. ایى باؿ  اب 1939
که پیيتـ ػؿ ػوؿاو  اوضتلر a.هـصىم ؿا ػؿ هزلل ٝىام پـ کـػه بىػيؼ دلراضرای  (تىری

ؿا با حبات ٩ؼم  اه ؿاهکـػ  هی آژیتامیىو کاؿ ٥اکتىؿی٥ٞااليه ػؿ يىاصی  ضادلرصیات 
 ىهـیاؿ;و : عىب پیـىهـیاؿ; و با ال٪اب امت کياو فصمت هضبىب و. اػاػاػاهه 

که او ؿا  يینت هیچ کىػکیکاؿ  ٥اکتىؿی. ػؿ يىاصی ػىى ىًاعته هی: ٥اکتىؿی های  بچه
يپیىيؼػ.  کًًؼگاو امت٪بال ٦ٍى٣به  هًگام وؿوػه به ىهـ و يکًؼ اه تکـینييًامؼ و 

آقای اف همیى ؿو  .بـعامت فقرا ىيىیقايىو با تمام تىاو به هغال٦ت با  اوضتلر
اه هي٢ىل  ػؿ اهالک هباىـ به ًٝىاوؿا که  او ػاىتٕلب که ه٪ؼاؿی پىل  bهیل حىرو

ـات پیيًهاػ  ها ویگ ايؼاعت. به فيؼاو بؼهیبه بهايۀ ٩َىؿ ػؿ بافپـػاعت  بىػ به ک
ٍا٣  اه ؿا بؼهیيه ٥٪ٔ ػمت بـػاؿػ  قايىو فقرایتامیىو ٝلیه ژاف آ اوضتلر اگـػاػيؼ 

ػؿ فيؼاو هايؼ و  ضتلراواها ٥ایؼه يؼاىت.  ػهًؼ> هی هن های ػیگـی ؿىىه بلکه کًًؼ هی
 هًتيـ کـػ. قايىو فقراو  ٥اکتىؿی ٝلیه مینتن ؿا :غتابسده های ياهه;را  اف هماو

هصىبۀ  بهباؿ ػیگـ  ه بىػا٥تاػ تىری به ػمت صقبکه  هیأت دولت 1841مال ػؿ 
 ای الیضه 1843ػؿ مال  cضر جیمس گراهام وفیـ کيىؿ .ؿوی عىه يياو ػاػ فاکتىری

                                                             
a  ـامت  لرد اغلیؿا  ضادلررای هـصىم : ;آهؼهىکل  بؼیىهای آهـیکایی و ايگلینی  ایى رمله ػؿ وی

 )پ.( .:ىؼ بری غافت ارلبٞؼها  لرد اغلیعاؿد پاؿلماو پـ کـػه بىػيؼ.  ریچارد اوضتلرػؿ پاؿلماو و 
b  ـامت ( اف اْٝای Thornhill) هیل حىروی آ٩ا;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(. 688-681ٌٍ  و.ک: قايىو جذیذ فقراػؿ هىؿػ :. ویگصقب 
c  Sir James Graham 
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ـای  و کـػ هیماٝت هضؼوػ  6.5کىػکاو ؿا به  کاؿ ؿوفايۀکه  پیو کيیؼ ؿا اهکاو ار
ـۀ هؤحـ ـاهن هی صْىؿ ارباؿی ػؿ هؼؿمه ؿا تبَ  هىّٛى 2ایى  ای که واصؼه هاػه آوؿػ.  ٥

 که با بىػ :هؼاؿك وّٜ اٍالس و بهبىػ تبَـۀ; بـػ ؿا ػؿ پیىيؼ با یکؼیگـ پیو هی
 ٥ـ٩ههای  بچه ضر گراهامۀ الیض البته به گل يينت. 35دگرايذیػاو يٚـی تًگ
هؼاؿك  همۀبىػ  کـػهاها ه٪ـؿ ػاينت  يمی تٞالین هؾهبی ارباؿیؿا هيمىل  ايذیعدگر

ـيؼ و کتاب  هلیکلیطای  تضت ٩یمىهیت ـاؿ بگی  ػیى تا باىؼ ايجیل ىاو پایه تٞلیمات٩
عىػ ؿا ٥ـ٩ۀ  دگرايذیػاوتبؼیل گـػػ> به همیى ػلیل  هؾهبی تٞالین تمام ۀىالىػؿممی به 

ـايؼیياو ها لیبرالو  اوهايى٥اکتىؿػاؿػیؼيؼ.  هی تهؼیؼػؿ هٞـُ  . ػؿ هتضؼ ىؼيؼ با ػگ
و به همیى ػلیل  بىػيؼ گیػوػمتػچاؿ  کلیطابـ مـ هنؤلۀ  کياو فصمت آو مىی هیؼاو

هايى٥اکتىؿکاؿ همچىو  ىهـهای یک مـی افػؿ  ضهگـی بافهايؼيؼ. هغال٦او الی اف کًو
اف  هًچطترهمچىو  بقؿگی یػؿ ىهـها اها ػمت باال ؿا ػاىتًؼ پىرت اضتىکو  ضالفىرد

به هـ  بـػيؼ. آياو هی٥٪ٔ بـعی ه٦اػ الیضه ؿا فیـ ّـب  کياو فصمت واکًو تـك
ـتیبی ـای ٕىهاؿ ّؼالیضه بىػ که ت ـابـ  گراهام .هیلیىو اهْا رمٜ کـػيؼ 2ت٪ـیبًا  ب ػؿ ب

ـ٥ت.ایى ٕىهاؿ   رًاب وفیـیک مال بٞؼ  چًاو عىػ ؿا باعت که الیضه ؿا کاًل پل گ
٩بلی پیيًهاػ ػاػ که ماٝت  های تبَـهبه رای  و کيیؼ عٔ واصؼۀ هؼاؿك هاػه ؿوی

ـتیب یا  6.5بایؼ به  همال 13تا  8کاؿی کىػکاو  ماٝت ػؿ ؿوف هضؼوػ ىىػ و به ایى ت
 همال 18تا  13ماٝت کاؿی يىرىاياو  ػیگـ ایًکه ؼافٙهـ آفاػ باىًؼ>کل بٞکل ٍبش یا 

اف  ؿ٥تى بایؼ رلىی ٦ٕـه ػیگـ ایًکهماٝت ػؿ ؿوف هضؼوػ ىىػ>  12فياو بایؼ به  و تمام
ـاؿ ایى ؿ٥تاؿ ٩ايىو  آژیتامیىو هًىف رىهـ الیضه عيک ييؼه بىػ کهؿا گـ٥ت.  و تک
ـ٥ت ماب٨اف  پـىـؿتـ ضاعت 01 الیحۀ اه ؿا باف یا٥ته  که به تافگی آفاػی اوضتلر .گـ گ
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عىػ ؿا بافپـػاعت ىؼ(  36ووؿیق اه و یک گل تٞؼاػی اف ػومتاوبىػ )بؼهی او به هؼػ 
ؿو به  هجلص عىامػؿ ضاعت  01الیحۀ  صاهیاو تٞؼاػکـػ. رًبو  ٍـ٣ ورىػبا تمام 

 پیمايی هن اٝالم اويمایًؼگبا  ؿمیؼ هیکه اف هـ گىىه و کًاؿ  ٕىهاؿا٥قایو بىػ و ايبىهی 
ـابـ  179با اکخـیت  لرد اغلی 1844يىفػهن هاؿك  باالعـه ػؿ کـػيؼ. هی  170ؿأی ػؿ ب

گـ بیاي هصىبۀ فاکتىریػؿ : ىب;ای ؿا به تَىیب ؿمايؼ هبًی بـ ایًکه واژۀ  تبَـهؿأی 
هًٞا  بؼیى ٩ايىو ٝمالً ػؿ  کاؿی همًىٝیت ىبصکن  .امتٍبش  6ىب تا  6بافۀ فهايی 

ـاصت ٥ـرهبا اصتناب  ه ماٝات کاؿک بىػ بؼوو  ماٝت و 12به  های ١ؾاعىؿی و امت
ؿ٥ت.  يمیفیـ باؿ  هیأت وزیراوػ. اها ىى ماٝت هضؼوػ هی 10به  ٝمالً  ها اصتناب آو

 .ماف امت٦ٞا ؿا کىک کـػيؼ ضر جیمس گراهام تٞؼاػی اف اْٝای کابیًه ػؿ هغال٦ت با
با اکخـیتی  ؿاماٝت  12ماٝت و  10 بضج يهایی گیـی اه ػؿ ؿأی هزلل هن اف تـك

و  يمىػعىاهًؼ  ٕـساعٖاؿ ػاػيؼ که الیضۀ رؼیؼی ؿا  پیلو  گراهام. کـػؿػ  کالً  ىکًًؼه
الیحۀ ;الیضۀ رؼیؼ ػ٩ی٪ًا هماو  الیضه به تَىیب يـمؼ امت٦ٞا عىاهًؼ ػاػ. باؿ اگـ ایى

ـاتی  :ضاعت 01 ػؿ هاه هاؿك ؿػ الیضه ؿا که  هجلص عىامهماو  .ٍىؿی بىػبا ت٢یی
ایى که بنیاؿی اف هؼا٥ٞاو  هن اه ػلیل رام فهـ ؿا تا ته مـ کيیؼ. aایى باؿ کـػه بىػ

اف چًگ  کابیًهبگؾؿيؼ تا  اه تَىیبػاػيؼ اف عیـ  هیتـریش  بؼواً و  بىػيؼ تىری هالیض
ـگيت ؿأی گراهامو  پیلًا با تهؼیؼ يهایت اها >ؼػؿ يیایصقب  یى پيت ا ًهاوپايگیقۀ . ىاو ب

ـاو به ىؼت ع هجلص عىامباٝج ىؼ  هـ چه که بىػ ها گیـی ؿأی ؿ و ىاػؿ چين کاؿگ
 هزلل ماعتاؿ اٍالس ّـوؿتػؿ هىؿػ  ها چارتیطتو ػؿمتی اٙهاؿياهۀ  گـػػع٦ی٤ 

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. ػؿ هاه هی;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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که پیيتـ ٝلیه  ی صقبتى اف اْٝا مه 37ـمؼ.ببه احبات تـیى ىکل همکى  به ػؿعياو
ـگيت و ىاو  أیؿأی ػاػه بىػيؼ کمی بٞؼ ؿگراهام الیضۀ   ایى. ػؿ کـػيؼ اه تَىیبب

ـاهام اکخـیت هغال٦او  ػوػمتگی  ـاهام  هت٦٪او بنیاؿی افاو و به يفع  صقبی گ  اظ علیهگ
ـتیب aػاػيؼ.ؿأی   6.5ػؿباؿۀ اىت٢ال  گراهامپیيًهاػی  های صاال ػیگـ تبَـه به هـ ت

به  .ايؼ یهتک ٩ايىو ۀايبه ٩ىۀ ٩اهـ bها کاؿوؿماٝتۀ مایـ  12ال ماٝتۀ کىػکاو و اىت٢
البته ) امتىؼه ماٝت ت٪ـیبًا ١یـهمکى  12 باالی کاؿايۀ اهـوفه ؿوفایى هَىبه هىرب 
ـاو  که ماب٪اً  هایی کاؿی تضؼیؼ فیاػه ػؿ هىؿػ هایی تکملهبه هؼػ  ـای رب  اتال٣ و٩تب

ـابی  ف ا cآبی فػگی یا کن یا ياکا٥ی بىػو يیـوی آب به ػلیل یظ هیؤت هاىیًیياىی اف ع
ـاو تضمیل هی مىی ٍاصب  هنضاعت  01الیحۀ ىکی يینت که  .(ىؼ کاؿ بـ هقػبگی

ـ٥تفوػ  ػیـ یا ايؼ و ىایؼ  همۀ هايى٥اکتىؿػاؿاو بـّؼ آو ٕبیٞتاً  38.ؿأی هىا٨٥ عىاهؼ گ
 هايى٥اکتىؿػاؿاو تمام ٕبیٞتاً  پیؼا ييىػ>ي٦ـ هىا٨٥ الیضه  10ها صتی  ػؿ هیاو آو

ـا٥ت های ؿوه ايگیق به کاؿ عىاهًؼ  ٩ايىيی ؿٝب ا٩ؼامٝلیه ایى  ؿا ـ٥ايهى بیهًؼايه و  ى

                                                             
a   ـای ػوهیى باؿ ػؿ هماو ػوؿه  هجلص عىامهایۀ ؿمىایی بىػ که هطألۀ ؿابٖه با به هماو ىیىه ػؿ و ب

و کمی بٞؼ  وفیـ يغنتػؿ ابتؼا ٝلیه  هجلص عىام هنایى باؿ  .عىػ ؿا هْضکۀ ٝام و عاً کـػ غکر
 ه صمایت اف او ؿأی ػاػ.  )ايگلل(با ومٔ کيیؼه ىؼو ىال٧ وفاؿتی ب

ـکی ىکـ  اىاؿه ػاؿػ که پیلوفیـ  ایى اؿراٛ به ٕـس پیيًهاػی کابیًۀ يغنت ؿا  هًذ غربیٝىاؿُ گم
 ؿػات ىکـ گيىػ. )پ.(بافاؿها ؿا به ؿوی وایى آوؿػ و پای

b  ـامت  کاؿ ايۀبا ؿوف هػؿ ؿابٖ... : ;رمله ایًٖىؿ يىىته ىؼه امت 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
ـاو کىػک و 12ماٝته و  6.5 ـای ػو گـوه اف کاؿگ ـتیب ب ـاو ماٝته به ت  )پ.( :... مال بقؿگ کاؿگ

c  ـامت های  مایـ هضؼوػیت یا: ;ا٥قوػه ىؼه امتایًزا  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(:. تـ اهمیت کن
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رق کیًۀ هـ ػم چیقی ها  يتیزۀ همۀ ایى و اها اف هیچ یک ٕـ٥ی يغىاهؼ بنت >گـ٥ت
بهاؿ  به تَىیب عىاهؼ ؿمیؼ. ضاعت 01ۀ الیح .يغىاهؼ بىػ کياو فصمتتـ  ٝمی٨

ـاو گؾىته به  تا يزام عىاهًؼ ػاػىاو بـ بیایؼ ا هـ کاؿی اف ػمت حابت کـػيؼ که کاؿگ
ضاعت  01الیحۀ اصتزارات ا٩تَاػی هايى٥اکتىؿػاؿاو هبًی بـ ایًکه  .ىاو بـمًؼ هؼ٣

ؿا اف ؿ٩ابت ػؿ بافاؿهای عاؿری  ايگلیطیو تىلیؼکًًؼگاو  بـػعىاهؼ  باالهقیًۀ تىلیؼ ؿا 
ـم هقػها ؿا تًقل عىاهؼ ػاػٝارق عىاهؼ کـػ  ـاپا هٞیىب و و الر . ایى ايؼ ياقص م

اف ٕـی٨ بـعىؿػ بـبـواؿ با  ايگلطتاوکه ٝٚمت ًٍٞتی  کًًؼ هی تحاب ٥٪ٔ اصتزارات
فوال ارتماٝی و رنمی و ٥کـی کل  ىاو و تباه کـػو مالهت به ٩یمت ها و کاؿوؿ
ـاؿ  ی آیًؼهها ينل آعـیى ا٩ؼام ٩ايىيی ضاعت  01الیحۀ اگـ  ٕبیٞتاً  .هايؼه امتبـ٩

ػؿ اها ایى الیضه ّـوؿتًا ا٩ؼاهات ٩ايىيی ػیگـی ؿا  >ؿ٥ت به باػ ٥ًا هی ايگلطتاوبىػ  هی
ؿا به هنیـی هت٦اوت اف آيچه تاکًىو پی گـ٥ته ىؼه  ايگلطتاوياگقیـ  عىاهؼ آوؿػ و به پی

ـ٥ت باىؼ و بل. تىايؼ يياو الیضه ٥٪ٔ هی ایى اف ایى ؿو .عىاهؼ کيايؼ  ػهًؼۀ پیي

ـاتی ٥اکتىؿی مینتن پًهاويیمۀ  به هاو ؿا بگؾاؿیؼ يگاه ـگـػايین و به تؤحی  که يٚـ کًین ب
ـاُتىاو به ماػگی  يمی های ٩ايىيی  به هؼػ تبَـه های رنمايی و آمیب همچىو اه

٩ؼؿ کا٥ی ین و به هاهیت ایى يٛى اىت٢ال گـیقی فػبه ٕىؿ کلی به  پیيتـ .کـػ ىاو چاؿه
های  متًتاداف وا٩ٞیات هضـف و هنلن به ا تىايین . اکًىو هیینکـػؿا هـوؿ  آو رقئیات

 يه ٥٪ٔگنیغته  ۀ الیا٣گـه فػو ؿىت یا هیؤت هاىیًیيٚاؿت بـ  ػیؼین هيغٌ بـمین.
. همچًیى ىىػ هی ىاو ؽهًی ٥ٞالیت هايٜ يیاف يؼاؿػ بلکهها  کاؿوؿ به ٩ىای ٥کـی

ـای ٥ٞالیت رنمايی ینػاينت هًٞای به  و گؾاؿػ با٩ی يمی ْٝالت ایى کاؿ هیچ ٥ـٍتی ب
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ـایًؼی  و ٥ـمایًؼه تـیى کًًؼه عـ٣ یًٞی >امت هاللت بلکهکاؿ يینت  ػ٩ی٨ کلمه تـیى ٥
ـای به هضکىم کاؿوؿ گًزؼ. که ػؿ تَىؿ هی يیـوهای  که امت اٝمال یکًىاعتی ار
 ىىػ هیمالگی هکل٤  8او اف کيايًؼ.  اه ؿا به فوال و تباهی هی رنمی و ٥کـی

ٝالوه او ارافه يؼاؿػ ػهی  به .ػبه متىه بیاوؿ با ایى کاؿ عىػه ؿا هؼتؿوفه و تمام  همه
ـا هاىیى ی ها و  ها و تنمه ػيؼه چـط .امتکاؿ ػؿ الیً٪ٖٜ  الْـب و ػائن بیامایؼ ف

یک  تىايؼ صتی او يمی و کًًؼ تل٨ و عـعـ و وفوف هی تل٨ ها گىهػؿ و٦٩ه  بیها  ػوک
ـا هتى٤٩ لضٚه ـ   ىاو کًؼ فی ناك ها اص کاؿوؿ. پایؼه هی يىیل ػمت  رـیمه بهػ٥تـ ياٙ

به هًٞای  ياپؾیـ عنتگی های ػائمی هاىیى ؿت٨ و ٥ت٨ ىاو به هضکىهیت کًًؼ هی
هؼت ؽهى . ایى کاؿ ػؿ بلًؼهامت ىکًزه و تضمل ىؼیؼتـیى ها گىؿ ىؼو ػؿ هیل به فيؼه

 ۀػوؿ به ايؼافۀ یک تىايؼ هغؼؿی يمیهیچ  ػؿ وا٩ٜ .ػاؿػ اف ؿىؼ بافهیو بؼو ؿا 
و ىٞىؿىاو ٥هن يه ٥٪ٔ  ايؼ هى٨٥ ىؼهها  کاؿوؿاگـ  ايناو ؿا هًگ کًؼ.کاؿی  ٥اکتىؿی

ـيؼ بلکه  به  کًًؼ تـهوتیقؼتً ػائماً  و بپـوؿايًؼ کياو فصمتبیو اف مایـ آو  ؿا ؿا ػؿ بب
ـایٖی ایى عإـ امت که ـيىىت  ٢ٕیاوبه ٥کـ تىايًؼ  ٥٪ٔ هی تضت هـ ى ٝلیه م

ـاعىیو باىًؼ ـایياو بىؿژوافی  و کیًه ٝلیه هیچ اصنامی رق عين صیى کاؿ > فی ب
فبايه يکيؼ  کياو فصمتّؼبىؿژوایی ػؿ  و کیًۀ عينایى وتب  اگـ تاب .هايؼ يمی

چیقهایی که به ٕىؿ کلی ايضٖآ اعال٩ی ياهیؼه  مایـ و) عىاؿگی هی ياگقیـهآهؼ  پی
همچىو  یآهؼهای پی به ػلیل گنتـه کمیطیىير هاوکیًس ػیؼین .ىػعىاهؼ ب (ىىيؼ هی

ـا٣ کًؼ که مینتن ٥اکتىؿی بیماؿیتىايی رنمايی و يا کًىيی  هزبىؿ ىؼ اٝت
های  ها و بیماؿی ياتىايی ها و آمیب ٥هـمت اگـ ؿعىت ٥کـی ؿا به .آوؿ امت ايضٖآ
ايگیقيؼ  بـهی کو فصمتکه ومىمۀ ايضٖآ اعال٩ی ؿا ػؿ  ٝىاهلیبیا٥قایین  صاٍله



477 
 

فػه ىىین که  ػلیلی يؼاؿػ اف ایى هىّٛى ىگ٦ت پل .يؼىى هی تـ هلمىك بنیاؿ
ـهای ػؿ ىه عاٍه (همايٖىؿ که پیيتـ ىـس ػاػم)بًؼوباؿی رًنی  عىاؿگی و بی هی

 aؼ.ًؿم هايى٥اکتىؿکاؿ به اود هی

ػاؿػ هیچ را بیيتـ اف  فيزیـی که بىؿژوافی به هؼػ آو پـولتاؿیا ؿا ػؿ بـػگی يگاه هی
 کيًؼ. یًزا ته هیا ٝمالً و  اً ها ٩ايىي همۀ آفاػی فيؼ. ٥اکتىؿی تىی چين يمی مینتن

 >ىىػ ػو ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ رـیمه هی اگـ یکی .صاّـ باىؼ هیلٍبش ػؿ  5.5بایؼ  کاؿوؿ
ـتیب ىىػ هیلػهًؼ تا اتمام ٍبضايه واؿػ  ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ به او ارافه يمی 10اگـ  > بؼیى ت
او  .ىىػ هی ه ّبٔا ايهؿوفچهاؿم هقػ  یک و پـػ هیماٝت  2.5 هماٝت کاؿ 12اف 

ـاهیى بغىؿػ و بًىىؼ و بغىابؼ.  بایؼ ٕب٨ آو ) تـیى يیافها ٥٪ٔ ص٨ اؿّای ّـوؿی٥

                                                             
a  ـاػ ؽی ؿا ػؿ پیىيؼ با کاؿ  ها ایـلًؼیاگـ ;ٍالس ؿا بيًىین:  بگؾاؿیؼ ٩ْاوت یکی ػیگـ اف ا٥

هایۀ  ىاو ايضٖآ اعال٩ی ههلک ٤ هايى٥اکتىؿ پًبه ػؿ يٚـ بگیـینهای هغتل ىاعه ىاو ػؿ اهاو بی
ـاؿتکاؿ  يغىاهؼ بىػ.و ها ىگ٦تی  ویابؼ ٩ىای ٥کـی  که هـ ؿوف و هـ مال اػاهه هی ای ٥ـمایًؼهو  باؿ ه

ػؿ رـیاو آو یک  و امت پایاو و بی ىا٧آوؿ و  کنالت بغيؼ. ؿوال کاؿ میيناو ؿا تکاهل هًٞىی اي
ـایًؼ هکايیکی واصؼ ػم ـاؿ هی به ٥ ىا٩ه ٝمل  :ىباهت ػاؿػ ضیسیفبه ٝؾاب  . ایى کاؿىىػ ػم تک

ای اف  ييیًؼ. ؽهى او يه تزـبه ٥ـمىػه باف پل هی کاؿوؿػوباؿه و ػوباؿه بـ گـػۀ  یمًگ همچىو تغته
صالی و  هىه و عـػ ػؿ بی ٩یلىلۀ ػؿ یک کالم یابؼ. ايؼوفػ و يه ٩ىام هی ايبنآ و اي٪باُ ْٝالت هی

. کًًؼ هی ؿىؼ و٦٩ه بی ىغَیت کاؿوؿ يپغتۀهای فهغت و  آو هن ػؿ صالی که بغو >ٝاؿی بی
های صیىايی  واؿه ای به هًٞای پـوؿايؼو ٝاػت ػاليه هضکىم کـػو ايناو به به چًیى اٝمال ىا٩ۀ مًگ

ايؼ.  ٛ ايناوهيغَۀ يى گیـػ که ی ؿا ياػیؼه هیهای ها و اىتیا٧ واؿه ٝاػت هت٪ابالً ػؿ ورىػ اومت. او يیق 
ـای٤ في ی واالها ينبت به عىىی اف ایى ؿومت که کاؿوؿ  ػهؼ تـریش هی او ػ.وؿف ؼگی تزاهل هیو ٙ

اه ؿا عـد  مايؼۀ ٝایؼاتبا٩ی بتىايؼ تا ٩ًاٝت کًؼ٩ىت  ١ؾایی بی هب بقیؼ و ػؿ پليتی و ٥الکت
 )ايگلل((. Dr. J. Kay) .دکتر جی. کی: کًؼ. عىاؿگی و هی و٥زىؿ ٥ن٨
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ـای ىىػ. ایًکه  به او ت٦ىیِ هی (الفم ػاينته ىؼه ياوهن ػؿ کمتـیى و٩ت همکى که ب
کاؿ هـبىٓ  ٍله ػاؿػ به ٍاصباه يین ماٝت یا یک ماٝت اف ٥اکتىؿی ٥ا گاه مکىيت

 به ٥اکتىؿی ىام وٍبضايه  م٦ـۀ اف مـ ا٩ىك امتبؼاػ او ؿا اف ػؿوو بنتـ وي .يینت
ـاهی  عىايؼ. ٥

 کاؿ ػؿ ایًزا اف آو ٍاصب هکيؼ! والیت هٖل٪ ها که يمی چه کاؿوؿػؿ ػاعل ٥اکتىؿی 
ها ؿا  ػمتىؿالٞمل ىػيمایؼ و بًا به هیل ع تضمیل هیؿا  ه٪ـؿات ػعىاه عى امت. او به ػل

ـيؼیات  گـ ػیىايهاصتی  .کًؼ هی کن و فیاػ بًؼهایو ؿا ػهؼ و ـ هیت٢یی  ػؿواؿتـیى چ
 عىاهؼ گ٦ت: کو فصمتػاػگاه به  ه٪ـؿات ٥اکتىؿی گًزايؼه ىؼه باىؼ

کـػ با  عىامتیؼ هیچ کل واػاؿتاو يمی اگـ عىػتاو يمی .اعتیاؿ عىػتاو بىػیؼ ىما ٍاصب;
ـاؿػاػی هىا٥٪ ـاؿػاػکًیؼ تچًیى ٩  یؼا فػهاهْا  به اؿاػۀ عىػ آفاػايه ؿا . اها صاال که پای ٩

 :آو هنتیؼ. ه٦اػ هى٤ٙ به ؿٝایت

ـتیب  حل  دادگاهها ٩اّی  کزی ػهى هایياو گیـ فيی ػؿ رـیاو چايه کياو فصمتبه ایى ت
بىؿژوافی آو ؿا ماعته  )که های ٩ايىو کزی ػهى و مت(که عىػه یک بىؿژوا) تالفخا

ـات ٍاػؿ هی ؼ. ایى ٩بیل ؿأیًا٥ت هی (امت و پـػاعته  1844اکتبـ  ىىيؼ. ها به ک
 2ػاػ  ارافه يمی هیل ه٪ـؿاتاها  اٝتَاب کـػيؼ. هًچطترػؿ  aهیل  کًذیهای  کاؿوؿ

 به پيتىايۀ ه٪ـؿاتی که عىػه کًذیو  کاؿىاو ؿا تـک کًًؼ همقهاوکاؿوؿ یک مالى 
ـاؿ  پیگـػکًًؼگاو ؿا تضت  اٝتَاب ی هیل يَب کـػه بىػؿوی ػیىاؿها يىىته و ٩ْایی ٩

                                                             
a  Kennedy 
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ىؼۀ ٥ى٧ ؿا  تىّیضات ي٪ل کياو ػؿ پامظ فصمت ٍاػؿ کـػ وبه ي٦ٜ او ؿأی  ػاػگاه ػاػ.
ـای هخال:  .ايؼ به همیى هًىال هٞمىالً ه٪ـؿات  با٩ی aاؿائه ػاػ. ػ٩ی٪ه بٞؼ  10ػؿها  ال٤(ب

ىىػ. هـ  و پل اف آو تا و٩ت ٍبضايه هیچ کل ؿاه ػاػه يمیىىيؼ  اف آ١اف کاؿ بنته هی
 ػیؼه ىىػاگـ  ب( ىىػ. رـیمه هی پًی 3 لىمکل ٕی ایى هؼت ١ایب باىؼ به افای هـ 

به افای هـ ماٝت و هـ  ١یبت ػاىته امت هیؤت هاىیًی ٥ٞالیت به هًگام يناد که یک
 ـياٙ ۀاٝات کاؿی مالى ؿا بؼوو کنب ارافىىػ. کنی که ٕی م رـیمه هی پًی 3لىم 

ـای عىیو ٩َىؿ  ينارايی د(ىىػ.  رـیمه هی پًی 3تـک کًؼ  که ػؿ تهیۀ ٩یچی ب
وؿػ یا  یا ١لٖک یا ػاو ؿو١ى یا ىايه یاهاکى  اگـ ػ( ىىيؼ. رـیمه هی پًی 1ؼ هـ ؿوف وؿفي
ـای تـک کاؿه هـ( پىل آو ؿا بؼهؼ. يناد بایؼبيکًؼ  هیلکی هیل بایؼ اف یک  يناد ب

 ػلیلؿا به  اه کاؿکًاوتىايؼ هـ یک اف  اها هايى٥اکتىؿػاؿ هی إالٛ ٩بلی بؼهؼه٦ته پیو 
ـکًاؿ يمایؼ. عىب کاؿ يکـػو یا  اگـ ػیؼه ىىػ که  و(ؿ٥تاؿ ياهًامب بؼوو إالٛ ٩بلی ب

 یماٝات کاؿ ػؿفيؼ یا  عىايؼ یا مىت هی کًؼ یا آواف هی با کنی ٍضبت هی کاؿوؿیک 
ه٪ـؿات  بـ اماك یک ينغۀ ػیگـ اف ىىػ. رـیمه هی پًی 6مـ رای عىػه يینت 
 20یک ؿبٜ ماٝت و اگـ  هٞاػلًؼ ػ٩ی٪ه ػیـ ک 3 کاؿوؿ اگـ یک٥اکتىؿی که پیو ؿو ػاؿم 

تا و٩ت  کاؿوؿیک اگـ  ىىػ.  رـیمه هی ههقػ اف یک ؿبٜ ؿوف هٞاػلػیـ کًؼ  ػ٩ی٪ه
پًی  6ه٦ته ىیلیًگ و ػؿ مایـ ؿوفهای  1 یکيًبهٍبضايه ١ایب باىؼ ػؿ ؿوفهای 

 عیاباو ػؿفىيیکص  وؿک   ى هىؿػ هـبىٓ به ه٪ـؿات. آعـیو ١یـه و ١یـه ىىػ رـیمه هی

                                                             
a  Manchester Guardian, October 30th. (ايگلل) 
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ـایىایؼ گ٦ته ىىػ ایى ٩بیل اصکام  bبىػ. هًچطتر aجرضی  هماهًگی تْمیى ب
ػؿ ایًزا  ىایؼ اػٝا ىىػ .ؼاي ٥اکتىؿی بقؿگ و پیچیؼه ّـوؿیهای هغتل٤ یک  بغو

ـايه  ايْبآ مغت اٍل  يیق همچىو اؿتو  ولی وا٩ًٞا  امت. ىایؼ ایًٖىؿ باىؼ الفمگی
ـمتى ایى ماهاو ارتماٝی اف چه ٩ماىی امت که يمی آوؿی ػوام  ايؼ بؼوو چًیى امتبؼاػ ى

 ومیله  کخا٥تاف  ؿا هؼ٣ کخا٥ت تٖهیـ کًین یا با هؼ٣ؿا ومیله  چه ٥ـ٩ی ػاؿػ که بیاوؿػ؟
هـ کل به ًٝىاو مـباف عؼهت کـػه باىؼ  ايؼ! به یک ايؼافه هًٖ٪ی 2هـ  ؟امتًتاد يمایین

  .یًٞی چهؼتی کىتاه ولى به ه ای مـبافعايهاف ايْبآ  هضکىهیت به إاٝتػايؼ  هی
به لضاٗ ٥کـی  چهبه لضاٗ رنمايی و  چهمالگی تا ػم هـگ  9ايؼ اف  ها هضکىم کاؿوؿ

 >تـ هنتًؼ بـػه های آهریکا کاکاضیاهصتی اف  کاؿوؿها تضت ا٩تؼاؿ يٚاهی فيؼگی کًًؼ.
ـا بنیاؿ هىىکا ـا٩بت ٥ايهفی  ؿوػ اف آياو ايتٚاؿ هیػؿ ٝیى صال  و ايؼ تـ تضت يٚاؿت و ه

ٕـی٨  اف ٥٪ٔ ايناو بىػو ص٪ی٪تاً  همچىو يٛى بيـ بقیًؼ و بیايؼیيًؼ و اصناك کًًؼ!
ـاو و ينبت به ماهاو کًىيی اهىؿ ىؼيی امت> ماهايی که ای مىفاو ينبت به متم کیًه گ

ـمػهؼ.  ىاو هی گؾاؿػ و به هاىیى تًقل آياو ؿا ػؿ چًیى هى٩ٞیتی هی که بًا به آوؿتـ ایً ى
ػاليه  مًگ های گیـی تضمیل مغت باتٞؼاػی اف هايى٥اکتىؿػاؿاو   و  ا کاؿوؿ ٝمىم  ىهاػت 

اّا٥ی اف  مىػ ٥اؿتیًگچًؼ  ايؼوعتىبه هؼ٣ و  گؾاؿيؼ ؿوی رـیمه هی رـیمه
 ٥اکتىؿیماٝت  بهػؿها  که آوؿػ ىاهؼ هی لیچ کًًؼ. يىاىؼه فوؿگیـی هی پـولتـهای بی

ـاو با ػ٥تـػمتکو  ىىيؼ هی بنته فوػتـیک ؿبٜ  ـای ىاو ياٙ رـیمه ػؿ ػاعل  حبت ب

                                                             
a  Phoenix Works in Jersey Street 
b  Stubborn Facts, p. 9 et seq. (ايگلل) 
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 ماٝت ػؿ یک هىؿػ ػیگـکًًؼ.  چـعًؼ و يام ايبىه ١ایباو ؿا یاػػاىت هی ٥اکتىؿی هی
رلىتـ اف آو امت. ػ٩ی٪ه  15ها  تـ اف ماٝت ىهـ و ٍبش ػ٩ی٪ه ٝ٪ب 15ها  ٥اکتىؿی ىب

 .ىمـػ٥اکتىؿی  ایىػؿهايؼه ؿا ؿوبـوی  پيت کاؿوؿ 95باؿ  یک کًؼ که لیچ تٞـی٤ هی
ـات ؿوایت ىؼه :گسارظ فاکتىری; چًیى ؿویؼاػهایی ػؿ ماٝت یک ٥اکتىؿی  . ايؼ به ک

ـتیب  ٝ٪ب کيیؼه هی ٥ٞالیت صیى ها بؼوو ػؿیا٥ت هقػ اّا٥ی  کاؿوؿىؼ و به ایى ت
کاؿی  و٩ت ه٪ـؿ اّا٥هبیو اف  ػ٩ی٪ه 15ػؿ یک ٥اکتىؿی همیيه  .کـػيؼ کاؿی هی اّا٥ه
و  ىماؿ ػ٩ی٪ه ماٝت یکی :ػاىت رؼاگايهماٝت  2 ى ٥اکتىؿیمىهی .گـ٥ت هیايزام 

ؿا حبت  اٍلی ى٦ت های اوتٞؼاػ ػوؿ ی که به هیؤت هاىیًی وٍل بىػ وماٝتػیگـی 
گیـی  به ًٝىاو هبًای ايؼافه ىماؿ ماٝت ػوؿاو ىؼ کًؼ هی هیؤت هاىیًیکـػ. اگـ  هی

ـاؿ هی اگـ کاؿ  . اهابـمؼته ماٝ 12به تٞؼاػ ه٪تْی کاؿ   ها اوػوؿتا  گـ٥ت هىؿػ امت٦اػه ٩
 ه٪تْیبه تٞؼاػ  کاؿ ؿوفايۀى٦ت اٍلی ٩بل اف پایاو  های اوؿ٥ت و ػوؿ عىب پیو هی

 .فصمت بکيًؼ آعـ لضٚۀ تا ىماؿ ػ٩ی٪هٕب٨ ماٝت  هزبىؿ بىػيؼ وؿاوکاؿ ؿمیؼ هی
ـايی ؿا هی  ىهىػ   یکی اف ػاىتًؼ اها اف بل  ػؿ ایى ٥اکتىؿی ىًاعت که کاؿ عىبی ػعت

ـابـ ٙلنتـریش ػاػيؼ به رای  ياو ا٥قایو یا٥ت کهکاؿی فیاػه به ومتن  تنلین ىؼو ػؿ ب
ـگـػین.  به بضج رـیمه a.ی ؿوی بیاوؿيؼگـ ؿومپی فيايی ؿا ػیؼه کًؼ  تٞـی٤ هی لیچها ب
ـاصت پی باؿػاؿی آعـ های هاهه ػؿ امت ک ـم یک ػم امت پًی  6يينتى  و ػؿپی به ر

ـاپا ػلبغىا کی٦یتهـبىٓ به  های ىؼيؼ. رـیمه رـیمه هی ايؼ.  يه و هنتبؼايههاکاؿ م
ؿا اصْاؿ کًؼ به  کاؿوؿىىيؼ و مـپـمت بؼوو آيکه  آفهىػه هی ػاؿالتزاؿهارًاك ػؿ 

                                                             
a  Drinkwater Evidence, p. 80. (ايگلل) 
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که هقػه  ىىػ ها عبـػاؿ هی رـیمهو٩تی اف  کاؿوؿ .بًؼػ ـاػ رـیمه هیای اف يام ا٥ میاهه
 ايؼ. ىایؼ به ٥ـوه ؿ٥تهو  عاؿد ىؼهاه  اف ػمتـك > یًٞی و٩تی که ارًاك ػهًؼ ؿا هی

 اه ٕىل ػاؿػ و مـرمٜ ٥ىت 10 ا٥تاػه امت که لیچبه ػمت  ها اف ایى رـیمه ای میاهه
گىیؼ میاهه ؿا ػؿ یک ٥اکتىؿی  پًی امت. او هی 10ىیلیًگ و  17و  لیـه 35بال٠ بـ 

ـا ايؼ که مـپـمت رؼیؼ آو تًٚین کـػه ی ـاد ىؼه امت> ف يىىت  عیلی کن رـیمه هی اع
ـتیب ه٦تهو بؼی ـاؿ هی bکـػ. کمتـ مىػ صاٍل هی aلیـه 5ای  ى ت  لیچکًن هى  باؿ ػیگـ تک

 .بگىیؼ کؾب به مغًی تىايؼ يمیػاين که  اٝتماػ هی و ٩ابل اهیىؿا هـػی 

اگـ فو یا ػعتـه چين اؿباب ؿا بگیـػ یک  امت. کاؿ بـػۀ ٍاصب هـ لضاٗاف  کاؿوؿ
تنلین ػعتـ هزبىؿ ىىػ عىػ ؿا  یافو ػمتىؿ یا صتی یک اىاؿۀ کىچک کا٥ی امت تا 

ـای ٕىهاؿی ػؿ ؿامتای هًا٥ٜ بىؿژوایی  کاؿ ػل اگـ ٍاصب .اؿباب کًؼ اه بغىاهؼ ب
اه بغىاهؼ تکلی٤  اگـ ػل عىػ ب٦ـمتؼ. هیلاهْا رمٜ کًؼ ٥٪ٔ کا٥ی امت آو ؿا به 

رىعه به  رىعهايؼ  هایو ؿا که ص٨ ؿأی پیؼا کـػه کاؿوؿمـه کًؼ  ؿا یک پارلماوايتغابات 
٥ـمتؼ تا به ي٦ٜ کايؼیؼای بىؿژواها ؿأی بؼهًؼ> چه بغىاهًؼ چه  های ايتغاباتی هی صىفه

ها ؿا يین  کاؿوؿيغىاهًؼ. اگـ هىك کنب اکخـیت ػؿ یک هیتیًگ ٝمىهی به مـه بقيؼ 
ـايی ؿا به های يقػیک به مکىی مغً و رایگاه کًؼ ماٝت فوػتـ اف هٞمىل هـعٌ هی

 .هایو پامؼاؿی کًًؼ اف عىامتهػ تا آوؿ تَـ٣ ایياو ػؿهی

                                                             
a  ـامت ـايتق آهؼه ػؿ: تالـ 34;هٞاػل آو یًٞی : لیـه 5;های آلمايی پل اف  ػؿ وی  . )پ.(امت پ

b  Stubborn Facts, pp. 13-17. (ايگلل) 
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 ضیطتن ػاؿيؼ:ها  کاؿوؿػؿ تضمیل ملٖۀ هايى٥اکتىؿػاؿاو بـ  ههمی ي٪و عاً تمهیؼ 2
ـاو رًنی پـػاعت) تهاتری ضیطتن .یبًگلک ضیطتنو  تهاتری ها  هؼت اف (هقػ به کاؿگ

ـای ؿ٥اه صال ;هايى٥اکتىؿػاؿ  ٝمىهیت ػاىت. ايگلطتاوػؿ  ٩بل ایت اف ها و صم کاؿوؿب
کًؼ که ايىاٛ و  ا٥تتاس هی ی٥ـوىگاه: ی٥ـوى های باالی عـػه ـابـ ٩یمتآياو ػؿ ب

 30الی  25هٞمىاًل بیى  39:آهاػگاه; بهای ارًاك ػؿ aػهؼ. ا٩نام ارًاك ؿا ينیه هی
ـارٞۀ کاؿوؿها به هايى٥اکتىؿػاؿ  مت.ها ـ اف مایـ ٥ـوىگاهػؿٍؼ بیيت ـای آيکه هايٜ ه ب

٥ـوىًؼ به رای پـػاعت ي٪ؼی  هیتـ  ؿا عیلی اؿفاو ارًاك هماوهایی ىىػ که  ه٢افه
بؼيام به  مینتنپـػافػ. عين ٝمىهی ٝلیه ایى  هی اؿفا٧به ٍىؿت صىالۀ  هقػ آو ؿا
پـػاعت  ایى هَىبهبه هىرب  b.ايزاهیؼ 1831ػؿ مال  :تهاتر هصىبۀ;تَىیب 

 ىکًی هيمىل ىٝی ٩ايىوبه ًٝىاو ي و گـػیؼ اف ػؿرۀ اٝتباؿ ما٩ٔهقػ به کاؿکًاو  رًل
بًؼهای  اکخـ های ي٪ؼی ىؼ. اها ایى هَىبه همچىو هزافات کی٦ـی تىمٔ رـیمه

ـایی ٥ا٩ؼ تْمیى ايگلیصهؼيی  ص٪ى٧ ایى  .٩ايىو امت ۀ٩ىۀ ٩اهـ اف مىی های ار
ـا ػؿ هیکاؿآهؼ  یبه يضى ی بقؿگػؿ ىهـها هَىبه ػؿ  تهاتری ضیطتناها  آیؼ به ار

ؿایذ  لطترهمچىو  بـعی ىهـهاو صتی ػؿ  ؿا ييىويما کـػهؿومتاها ػؿ ع٦ا و آىکا
 بافۀػؿ که  ام گـػآوؿی کـػه ها ىکًی ٩ايىو ایىاف  گقاؿهت٪ـیبًا یک ریى  امت. ىؼه

و بغيی  :هًچطتر گاردیى; ػؿها  بغيی اف آو .ايؼ ؿط ػاػه  1843 فهايی يىاهبـ تا ژوئى

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. ٥ـوىؼ الضناب هی ٝلی;آهؼه امت : ػهؼ ينیه هی;های آلمايی به رای  ػؿ وی
b  ـامت ( و Truck system: )تهاتـی مینتن;اٍٖالصات  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
: هَىبۀ تهاتـ;( و Tommy shop: )آهاػگاه;( و Cottage system: )بًگلکی مینتن;
(Truck Act( .به ايگلینی آهؼه امت )).پ 



484 
 

به  اآىکاؿ مینتنایى  ل صاّـػؿ صا .به چاپ ؿمیؼه امت :يىرحرو اضتار; ػؿػیگـ 
ـا ػؿيمی پـفوؿ  ؿکا ٍاصب ممبۀ ىىيؼ. اها ی پـػاعت هیهقػها هٞمىاًل ي٪ؼو  آیؼ ار
يه اف هیچ  ؼيبغـ آهاػگاه عىػهاف  ؿا ٥٪ٔ ا٩الم کًؼ ؿا واػاؿ اوکاؿگـ تىايؼ امت و هی
ـا تهاتـی ػىىاؿ امت ف مینتنفیـ ّـب بـػو  رای ػیگـ. ا به ارـ ٩ايىو لىایتضت ی

ـای  aآیؼ ػؿهی ىماؿۀ ػؿ . ىىػ کا٥ی امت هقػ کاؿوؿها ي٪ؼًا پـػاعت ٩ايىو ػوؿ فػوو ب
فیلذ   هادرش يقػیک bفیرث هىلن اوکاؿوؿ ی افیک ۀياه :يىرحرو اضتار; 1844آوؿیل  27

 امت: cباورزهايى٥اکتىؿػاؿی به يام  های ىـس ص٪ه که ىؼههًتيـ  رایغ یىرک

هیچ کل پیؼا  لیهمه گنتـػه امت و ایى ٥یـث ػؿ هىلنًتی تهاتـی لٞ مینتنزیب امت که ٝ;
ـأت اه بگقػ و کک کهىىػ  يمی اف  اوينار ۀهم .اه ؿا ػاىته باىؼ هتى٤٩ کـػو ػل و ر

ـاػؿاوبیى ػاؿوػمتۀ ػؿ بقين.  یک هخال لًٞتی ػاػىاو ػؿآهؼه امت. مینتنػمت ایى   ب
ؿا اه  کًًؼ چىو يناراو اه هی اهل هًٖ٪ه ي٦ـیىهمۀ که  هنتهايى٥اکتىؿػاؿی  ٩dاچا٩چی

 1 اه )که هقػ هٞمىل کًًؼ ؿا تمام هی چله ٕا٩هیک ها  و٩تی آو به عاک میاه ييايؼه امت.
چًؼ ٩لن با  ؿا اه ػهؼ و با٩ی هی لیـه 1ایى آ٩ا  امت( ىیلًگ 16و  لیـه 1ىیلیًگ یا  14و  لیـه

ـاو 50یا  40 ىاو پـػافػ که ٩یمت هی کهًهولباك  ؿعت . باؿها متها ه٢افهتـ اف ا١لب  ػؿٍؼ گ

                                                             
a  ـامت تىاو هچ  به يؼؿت هی;گ٦ته آهؼه امت:  به رای رمالت پیو 1892و  1845آلمايی های  ػؿ وی

ـا آياو هی ؿا به کاؿ هی تهاتری ضیطتنهايى٥اکتىؿػاؿهایی ؿا گـ٥ت که  ی تىايًؼ کـػوکاؿهای  بًؼيؼ> ف
ـيؼ که ؿمىاىاو  )پ(: به پـػاعت ي٪ؼی هقػ اکت٦ا کـػه امت. ؿا تضت لىای ٩ايىيی پی بگی

b  Holmfirth 
c  Bowers 

d   ايگلل(ت٩ايىو ١ال هغال٦او هزمٜصاهیاو تزاؿت آفاػ ػؿ( . 
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ـاب پىمیؼه وهایو  ىؼه که رًل ها کاهاًل  آو;گىیؼ  هی a:پیک تجارت آزاد; ايؼ. بىػه ع
بایؼ بـىاو  ػمتی یا يناراواها  !آه بله .:يینتًؼ بـىاو ػاؿيؼ هزبىؿ کاؿوؿاوايؼ و  اعتیاؿی
ـيؼ.بایًکه اف گـمًگی ػاؿيؼ یا  بغىاهًؼ  لیـه 1پًی بیيتـ اف  1ىیلیًگ یا صتی  1ها  اگـ آو می
 ال٦ىؿ ٥یها بـػاؿيؼ  ؿا با رًل لیـه 1بٞؼی بًيیًًؼ. اها اگـ هماو  چلۀػو ه٦ته هًتٚـ  بایؼ یکی

بایؼ ;گىیؼ:  هی bلرد بروئنهکتب تزاؿت آفاػ یًٞی ایى.  .ىىػ ىاو ػاػه هی تضىیل چلۀ ػیگـی
وابنته  اوهای کيیي ه عـػک اٝايهمالی ب کهىايؼاف کًین تا ػؿ  ػؿ ؿوفهای رىايی چیقی پل

ـاؿ امت ایى ارًاك پىمیؼه ي: ييىین. ـای ػوؿاو پیـی ؿاکًؼ ٩ اگـ ایى  ايؼاف کًین؟ پل هاو ب
کـػيؼ ه٢ق ٕـ٣ هخل  البؼ عیال هی ػؿآهؼه بىػ لیبرال لردهاو هـ کنی رق یک صـ٣ اف ػ

ـاب  هاو هی کاؿ و فصمات ػؿ افایهایی که ها  رًل ی بىػ فهاي ىؼه امت.گیـین پىمیؼه و ع
 ػاؿعبـؿا ٥یـث  هىلن همۀىؼيؼ و  ػمت به ػمت هی های فیاػی ياهه ىب که ػؿ ایًزا

آهؼ؟ آه بله. ایى یک هنؤلۀ ػیگـ  cوودز ایطت و جبلیهایياهه ىب اها چه بـ مـکـػيؼ.  هی
ت. او تهاتـچی ها یکی اف پاؿمایاو ػاؿوػمتۀ تزاؿت آفاػ ام !ؿبٖی يؼاؿػ: آفاػی;و به  امت

ـاؿ هی به کلینا هی یکيًبههـ  ای لـػ ;کًؼ:  ؿوػ و با ىىؿ و صال عاٍی پيت مـ کيیو تک
باینت  يمی ین کهباینت بکًین يکـػه گؾاىتین و کاؿهایی کـػ که هیها کاؿهایی ؿا بقؿگىاؿ! 

ا بله. ها ؿ d:ـوای يیکى.ها تى عىػ بـ ها ببغيای ای ٥ـهايکـػین. هیچ اهیؼی به ها يینت. ا هی
 .:بپـػافین هٞیىبارًاك  ؿا با ها ينادهقػ  باف هن تا و آفاػهاو بگؾاؿ یاتا ٥ـػا ٍبش ببغي

                                                             
a  لیذز هرکىری (Leeds Mercury)( یک ؿوفياهۀ ؿاػیکال بىؿژوایی. )ايگلل  

b  Lord Brougham 
c  Blyths & Estwoods 

d  ـگـ٥ته ىؼه آيگلیکاوهای  ایى واژگاو اف هًارات  (ايگللايؼ. ) ب
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ـاً  و ی ػاؿػتـ ايههَٞىهمیمای  یبًگلک ضیطتن  اها >آوؿػ هیٍؼهات کمتـی به باؿ  ٙاه
ػؿ  .کيؼ ٥ـوهیبـػه  ؿا تا صؼ کاؿکًاو پیؼا کًؼ ت٦ى٧ ی کهبـ عال٣ ٙاهـه ػؿ ٍىؿت

ـا٣ؿومتاهای ا١لب  ـای  ها یله إ  .او کاهاًل هىیؼامت کاؿوؿکمبىػ هًقل هنکىيی ب
ـای ؿاههايى٥اکتىؿػاؿ  هایی بنافػ و اف آيزا که  گاه مکىيت اه هیلايؼافی  هزبىؿ امت ب

ـۀ مـهایۀ ها بًگلک  aآوؿيؼ به باؿ هی هن ىؼه هًا٥ٜ مـىاؿ ػیگـی گؾاؿػه ٝالوه بـ به
ی ٝاػی به ها عايه ٍاصب ٥ـُ کًین  اگـ ىاو.مافػ هايى٥اکتىؿػاؿ با ؿّایت عإـ هی

تىاو بـآوؿػ کـػ بافػه  با إمیًاو هیايؼ  ؿاّی ىاو مـهایه ػؿٍؼی   6 بافػه هتىمٔ
ـابـ ایى يـط امت. هاػاهی که  2های هايى٥اکتىؿػاؿاو  بًگلک  و بإل ٝإل ٥اکتىؿیب

عىاهؼ رمٜ عإـ بىػو هنتؤرـپـػاعت  اف بابت هنتؤرـ و عىه هالکيمايؼه باىؼ 
ـایٔ 2او اف  .بىػ  يه :بـی امت ىىػ هی ها عايه مایـ ٍاصب گیـ ػاهى ياهناٝؼ که ى

ـا ؿوػ هی ّـؿ و فیاويه اصتمال  هايًؼ و هایو عالی هی بًگلک ی ایى  باالی ۀاؿار ف
ـایٔ  بها ػؿ مایـ اهالک ا٥ت کًؼ و يـط اراؿه اگـىؼه امت.  تْمیى ها بًگلک ى

 تىايؼ هی باف هن عايه ى٥اکتىؿػاؿ به ًٝىاو ٍاصبهاي بـمًؼؼت به يهایت ى ياهناٝؼ ٥ى٧
 .به ریب بقيؼػؿٍؼ مىػ  14الی  12اه  گؾاؿی ػؿعياو ها اف مـهایه کاؿوؿبه عـد 

ػ ػوبل او ؿا ىىيؼ مى ها که ػؿ ٝیى ؿ٩ابت به هیؼاو ؿ٩ابت ؿاه ػاػه يمی عايه مایـ ٍاصب
ؿا اف   اه مىػ حابت او امت که ل ایىػؿ اٍ کيی هْا٤ٝ ص٨ اها ػايًؼ. ايَا٥ی هی بی

ىاو  که بایؼ صىاك کًؼ عالی هی> یًٞی ریب کنايی ؿا آوؿػ ػؿهی ٕب٪ات ٥ا٩ؼ هالکیت

                                                             
a  ـامت و اف آيزا که ;ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  1892و  1845مايی های آل ػؿ وی

 الظ. )پ.(: کًًؼ اه هی ىؼه يَیب مىػ عىبی اف مـهایۀ گؾاؿػه ها بًگلک
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و به ایى  فػه اه کاؿکًاو ریب افاه ؿا  ىاو باىؼ. او کل حـوت به هـ یک پًی عـد
ـکً کاؿوؿآیؼ که  ايَا٥ی و٩تی ػؿهی وّٜ ٝاػت کـػه امت. گًؼ بی  ىؼو اؿها اف تـك ب

بیو  بهایی اراؿه تضت ٥ياؿ او ىىيؼ و هی های هايى٥اکتىؿػاؿ عايه ييیى اراؿهياچاؿ  به
که ػؿ آو فيؼگی  پـػافيؼ هیای ؿا  بهای عايه یا صتی اراؿهپـػافيؼ  هی اف يـط هٞمىل

کًؼ که  هی تَـیش :هالیفاکص گاردیى;به ي٪ل اف  a:ضاو; لیبرال  ؿوفياهۀ  کًًؼ! يمی
کاؿ  تضت ٥ياؿ ٍاصب دیل راکو  اولذهامو  لیى آيذر اغتىوهای  کاؿوؿٍؼها ي٦ـ اف 

 یبًگلک ضیطتن 40.يه عىاهباىًؼ  اه ييیى اراؿه عىاه >ؿا بپـػافيؼ عايه ۀاراؿ يؼهزبىؿ
ـاگیـ امت و  . هايى٥اکتىؿػاؿ که ؿا به ورىػ آوؿػه ها آباػی ايبىهی افػؿ يىاصی ؿومتایی ٥

ـابـ عايه ؿ تىايؼ ٩یمت ؿا بؼوو اٝتًا به يـط بافاؿ و ػ ایو يؼاؿػ هیه هٞمىاًل ؿ٩یبی ػؿ ب
و  کاؿ٥ـهاهیاو  اعتال٣ بـوف به هًگام اف مىی ػیگـ وا٩ٜ به هیل عىػ را بیايؼافػ.

ـاػه اگـ  بـعىؿػاؿ گـػػ. هٖل٨ ا٩تؼاؿ کاؿ اف ىىػ ٍاصب باٝج هی یبًگلک ضیطتن ا٥
ـای تغلیۀ که  ػاػبه آياو إالٛ  امت ها اٝتَاب کًًؼ کا٥ی کاؿوؿ یک ه٦ته ب
و ياو  بی گـ اٝتَاب ای یک ه٦ته اي٪ْای ههلت افبٞؼ > واٝیاو ٥ـٍت ػاؿيؼ ٝـٍه

ـگـػ بی و ػگـػ هی ػوىی ػؿ چًگ ٩ايىو به عايه مـپًاه تبؼیل به بی  به یک هاه آفگاؿ بـوب
 .ىىػ بنته هی تـػهیلچـط 

وکامت تـمین  کن بی ام ٥اکتىؿی که آو ؿا به ٩ؼؿ ٥ـٍت مینتنٕـس کلی چًیى امت 
ـاو بی يمىػه ػاػ با  ػ٥اٛ ارافه هی ام و تا رایی که کـػاؿهای ٩هـهايايۀ بىؿژافی ٝلیه کاؿگ

ـابـ ایى  هضال امت ام. اه کـػه قايی تىٍی٤یؿوصیۀ پاؿت تـیى کمتـیى و ؿ٩ی٨ بتىاو ػؿ ب
                                                             

a  ضاو (Sun ؿوفياهۀ ٍبش لًؼو، اواعـ يىاهبـ )ايگلل(1843( . 
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 بگؾاؿیؼ وّٜ امت. رًایتها  به آو ينبت ت٦اوتی بی - ت٦اوت هايؼ بی کـػاؿها
 يىرهىهای  فیـ ىال٧ باؿوو ضاکطىو های ؿا با وّٜ مـ٣ 1845 ايگلیطی فاػگاوآفاػ

 >عىؿػه به عاک بىػ گـهو  aهلحقات زهیىمـ٣ رقو  41ه٪اینه کًین. 1145ػؿ مال 
ىب اول ؿا ص٨ یا  حق غب زفافايؼ. مـ٣  ی چًیىبًگلک مینتنآفاػ ػؿ  کياو فصمت

 ىب اول يه ٥٪ٔ ص٨ بًا به عىامت اؿباب یؼبا آفاػ کياو فصمت >به اؿباب بؼهکاؿ بىػ
تىاينت هالکیت هیچ چیق ؿا به  ؼ. مـ٣ يمیًؿا به او واگؾاؿ کً ها همۀ غببلکه ص٨ 

ـا اؿباب ی  آفاػ کياو فصمت >کـػ هی ههَاػؿ همۀ ػمتاوؿػهایو ؿااه  ػمت بیاوؿػ ف
 ػؿ ص٪ی٪تؼ. يؼ هیچ چیق به ػمت بیاوؿًتىاي ٥ياؿ ؿ٩ابت يمی فیـؼ و يهیچ هالکیتی يؼاؿ

٩اػؿ به هن  يىرهىکه صتی باؿوو  ايؼ فػه ػمت به کاؿهاییهؼؿو  اوهايى٥اکتىؿػاؿ
ـاو  تهاتر ضیطتناف ٕـی٨ . هايى٥اکتىؿػاؿ ىاو يبىػ ايزام اػاؿۀ ػ٩ی٨ هـ آيچه که کاؿگ

ـای اصتیارات بال٥َل  هیاو . هًامباتگـ٥ته امتکًًؼ به ػمت  ىاو بؼاو يیاف پیؼا هی ب
ىؼ که هىؿػ  ٩ىايیًی تًٚین هی به هؼػآػاب و ؿمىم و  تىمٔ  مـ٣  وهیى لـػ ٍاصب ف
ـا  إاٝت بىػيؼ ی  هیاو هًامبات >تًاٙـ ػاىتًؼ١الب راهٞه  وؿمىم آػاب با٩ىايیى ف

ـا  يیطتًذىىػ که هىؿػ إاٝت  اه تىمٔ ٩ىايیًی تًٚین هی اؿباب وآفاػ  کو فصمت ی ف
فهیى يه  لـػ ٍاصب b.١الب راهٞه موؿمى آػاب باکاؿ تٖاب٨ ػاؿيؼ يه  يه با هًا٥ٜ ٍاصب

ـا  ؿا رؼاگايه ب٦ـوىؼ فهیىتىاينت  تىاينت مـ٣ ؿا اف عاک رؼا کًؼ و يه هی هی ی ف

                                                             
a  Glebae  adscriptus 

b  ـامت بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  ایی ایى گقاؿهۀ ابتؼرمل 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
تْمیى  ٩ىايیًی تىمٔو  گـػیؼ آػاب و ؿمىم تًٚین هی به هؼػهیى ف هًامبات مـ٣ با لـػ ٍاصب;

 )پ.(:. ىاو با آػاب و ؿمىم بىػ ها تٖاب٨ که ػلیل إاٝت اف آو ىؼ هی
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 >غـػکه بتىايؼ فهیى ؿا ب ای ورىػ يؼاىت بىػيؼ و هیچ مـهایه ٥42ی٤ اؿاّیت٪ـیبًا همۀ 
ؼۀ تکه فهیًی ًب ها ػاؿػ عىػه ؿا ب٦ـوىؼ. مـ٣ واهیؿا  کو فصمتبىؿژوای هؼؿو 

ؼۀ ًو ب اوى ؼۀ ّـوؿیات فيؼگی ىغَیًب کياو فصمت >يؼىؼ که بـ آو فاػه هی يؼبىػ
ػؿ ماهاو  هنتًؼ. اغیاءذگاو ًبهـ ػو . ػؿ وا٩ٜ عـػ ؿا هی ىاو هایضتادکه  ايؼ پىلی

ف تْمیى ومایل مـ٣ ا و رایگاهی اف آو عىػ ػاىت ء٥ئىػالی راهٞه هـ یک اف اْٝا
ـا ٥٪ٔ و٩تی  بـعىؿػاؿ يینتهیچ يٛى تْمیًی  کو اف فصمت >هٞاه بـعىؿػاؿ بىػ ی ف

 >ژوافی بتىايؼ اف او امت٦اػه کًؼؿکه بى ىىػ ىمـػه هیارتماٝی  ػاؿای رایگاه
که  گـػػ هىؿػ بـعىؿػ وا٩ٜ هی ىىػ و ٕىؿی ػؿ مایـ هىا٩ٜ ياػیؼه گـ٥ته هی کو فصمت
 کاؿوؿ >کـػ اه هی ايی اؿبابها ٩ـب ؿ رًگ. مـ٣ بایؼ عىػ ؿا ػورىػ يؼاؿػ اٍالً گىیی 

بـبـی بىػ  ٥ـػ اؿباب .راي٦يايی کًؼ هن ٍلش ػوؿاو ػؿ ها ٝالوه بـ رًگ بایؼ ٥اکتىؿی
 ٥ـػ کاؿ ٍاصب >ػاينت يمی هایوگاو مـػمتۀ گلۀ چیقی بیو اف اه ؿا که فیـػمتاو

به ٕىؿ عالٍه هى٩ٞیت  کًؼ. هاىیى ٥ـُ هی وؿػمت ؿا اه :عؼهه; کهامت  یهتمؼي
ـاف هن ت٪ـیباً  کاؿگـمـ٣ و  ىاو ػؿ وّٜ ياهناٝؼتـی باىؼ بؼوو  و اگـ یکی امت ت

ييؼه و  با ایى ت٦اوت که بـػگی یکی بقک ايؼ بـػه 2آفاػ امت. هـ  کو فصمتىک 
ـایه بیآىکاؿ و  ىؼه و  هالی هامتآهیق و  فیـرلکی و کًایه یبـػگی ػیگـ اهاامت  پی

ـاو و فيک گىل امت به  aای و عالٍه بـػگی ؿیاکاؿايه ٥ـويه٦ته اف چين عىػه و ػیگ
ـاتب ؿا ؿوی : کاکام٦یؼ;امن  ص٨ ػاؿيؼ تىری حسب بػردوضتاو بؼتـ اف بـػگی کهى. ه

                                                             
a  ـامت اٍٖالس :. یاتیاله;آهؼه امت : ؿیاکاؿيه;به رای  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
 پل اف هٞاػل آلمايی به ايگلینی ٩یؼ ىؼه. )پ.( (White slave) :کاکام٦یؼ;
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کن ػؿ ٙاهـ ص٨  ىؼۀ ؿیاکاؿايه ػمت هالی بـػگی هامت همیى ولی. بگؾاؿيؼها  کاؿوؿ
ـابـ ا٥کاؿ ٝمىهی آفاػی ؿا به ؿممیت هی مـ عن  ايؼ ؼاؿ آفاػیػومت که ىًامؼ و ػؿ ب

ػؿ ه٪اینه با بـػگی  يمایؼ تَؼی٨ هیآفاػی ؿا  اصل اضاضیکًؼ. بـػگی هؼؿو که  هی
ػیؼگاو باالعـه یک ؿوف به باؿ يينتى ایى  و متن صاوی پیيـ٥تی تاؿیغی امت کهى

 aاٍل ؿا عىاهًؼ ػیؼ.

ـاو ؿماين که به پایاو هی یک ىٞـاف  یهایایى ٥َل ؿا با بًؼ  ؿا اصنامات عىػ کاؿگ
به ػؿمتی  بیرهًگاهی bادوارد پی. هیذ. مـوػۀ کًؼ بافگى هی٥اکتىؿی  مینتنۀ ػؿباؿ

ـاو ١الب امت یهای ػیؼگاهتزلی   43ايؼ. که ػؿ هیاو کاؿگ

 ىهی ایًزامت
 اه مًگ امتبؼاػ به ٩لب ىاهی متن

 اه مـوػی عىه يه ػؿ و٤ٍ
 يه بًؼػ عىاب یک ػم بًؼگاو ؿا ػیؼه بـ بیؼاػ

 ٥ياؿػ فیـ پا هـ گام ؿا کاکام٦یؼاو ـوا٥ـهاي رهاو
 .امي و هاىیى بغاؿه

 ػمت ٍؼىه 
 متبافو ػوٍؼف ٥ىالػه 

                                                             
a   ـا٣ بٞؼی و ىٞـ ـامت آهـیکایی  ادوارد هیذپاؿاگ ـامت ايگلینی  1887اف وی عٔ  1892و وی

ـامت پايىیل ايگلل بـ ایى ٩ٖٞه ؿا ػؿ بـ ػاىتًؼ. )پ.(  عىؿػ. اها هـ ػو وی
b  Edward P. Mead 
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 متراػو چًاو ؿا ٥ـفه ايگيت هقاؿ
 .گـ٥تاؿيؼ اه هيت ػؿ هنتؤٍل و يىهیؼ ها ي٦ـ که هیلیىو

 مـه ؿا ػوػکو تاد امت
 امت تاؿاد الًٛى ؿب فىت هىلىخ يیارؼه

 اه چال تًىؿی ػؿ ىکن و بىػه اوؿيگ هیمىوکه ػؿ ػيیای 
 .اه چًگال مـچیى   کىػکاو و بـیاو  

 ماالؿ ػیى اه یک هيت و ػؿ کابیًه
 ايؼافيؼ به میمیى ما١ـ ؿا بیًىایاوعىو چى 

 هيیاؿياو  هنت ٥غىؿ و
 ٕـس کاؿی تافه پـػافيؼ هاىیى اهى يیـوی بغاؿ به

 .که اف عىو عالی٨ مین و فؿ مافيؼ

ـکیى ـاوام آلىػ ایى َپنتاو مىػ عىو به مىػاگًؼ چ  يؼا ی
 بنىفايًؼ ياهىك ػيیا ؿا لئیماو بهـ فؿ

ـاب٢ل هـػی فايى ػؿ  پـمًؼ يمی  ػؿ هاتن بًينته چ
 ى٥ًؼه ؿيزی مغتتػؿ  فيی يافآؿ

ـاهن ؿىغًؼی ؿامتاه  ياهـػهاو آوف ا ٥. 

 اگـ یک کاؿگـفاػه بگـیؼ فاؿ
 مت فیماف و آواىاو ؿا  هگى  بايگ ىیىو چًاو ؿ٩ًَؼ گىیی 

 کاؿ فیـ ٥ـمىػه (ػعتـییا  فو عىاه) تىو هـ 
 ػاو آتو ايىاؿ ػؿػیىاؿ چى لـفاو مایه بـ 

 .مت ىاو با ّـب هاىیى گـم ًٕافی به چين هـفه
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 ىاه و هاىیى
 و فؿيیظ عاکنتـاه  ػوػهبا  ػوفعی ابـی به

 مت بـ ایى ػيیای عاکی مایه ا٥کًؼه
 اف ػمت پـ کيیؼ عىايؼ آمماو ػؿ گىه ايناو ها که هی بياؿت

 مىؿاط ػؿ ىىی کىؿچى ه گـیؼ هی ؿوس پـیياو 
 های ١لٖک مالط. ػؿ ػيؼايه هبؼو ٍؼپاؿ

 بـ پا عیق هقاؿاو عل٨ای ٍؼ آهای
ـاو آهیق با ىىؿه         به عىو بنتیق کو ای عل٨ فصمت آهای  گ

 اهاىیى ؿ کو ایى ىاهب  
 ؿا ي٦ـیى ػمت ه فيزیـی ببًؼهب

 به عاک تیـه بًيايؼ.يه هام هیهى ؿا گـا

 اؿباب ًٍٞت ؿا هـ عل٨آهای ای 
 ؿا تزاؿت هـ ػؿ چاکـهیک و هـ 

 و فؿ ػاؿػ مین ىکمبهػؿ  ت٢اؿی گاو ايباوکه 
 هلتعين  تیـبه بیايؼافه 

 a!١اؿت الًٛى ؿب يٞو44کًاؿ
b 

                                                             
a  ػاؿها ها و ٥اکتىؿیػ٥اٝیات هايى٥اکتىؿػاؿتک  تک به که اه ؿا ػاؿم و يه ایًزا رای آو امت هى يه و٩ت 

ـابـ اتهاهاتی که ٕی ػؿ  پًؼاىته چين  . هًا٥ٜ پیوپامظ ػهن ها واؿػ آهؼه امت مال گؾىته بـ آو 12ب
ـگق ػؿك  ػ٥اٝیات و بنیاؿی اف پیيتـ به يغىاهؼ گـ٥ت. ٝبـت ایى هـػاو ؿا کىؿ کـػه امت و آياو ه

ـاػ  :بـ هى وارب امت اه مت که ا٥قوػوعٖىٓ فیـ همۀ آو چیقی ا .مپامظ ػاػىاو  اتای
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هٖلٜ ىىیؼ. ٕبیٞتًا باب آىًایی ؿا با  ايگلطتاوآؿفو ػاؿیؼ که اف وّٜ اهىؿ ػؿ  .آییؼ هی هًچطترىما به 

ـم باف هی ـاػ هضت ـاتی ؿا ػؿب ا٥ آوؿیؼ.  اؿگـ بـ فباو هیاؿۀ وّٜ ٕب٪ۀ ککًیؼ. یکی ػو باؿ به ٕىؿ گؾؿا يٚ
تىهاش و  ورث ادهىيذ اظو ىایؼ  رابرت هایذ گرگهمچىو اٍیل  لیبرالبه چًؼ هايى٥اکتىؿػاؿ آيگاه 
گؾاؿیؼ.  ىىیؼ و آؿفوهایتاو ؿا با آياو اف ػؿ هیاو هی و مایـیى هٞـ٥ی هی( Thomas Ashton) اغتىو

ـاه عىیو به به ىما ؿا آياو ؼ.ًػايًؼ بایؼ چه کً عىب هی و ٥همًؼ هیىما ؿا  هًٚىؿ هايى٥اکتىؿػاؿها  هم
ـيؼ هایياو ػؿ ؿومتاها هی ٥اکتىؿی و  غایر چهػؿ ( Quarrybank) بايک کىئریبه  هطتر گرگ> ب

. آياو اف هیاو هایذبه  هطتر اغتىوو  بىلتىوػؿ يقػیکی ( Turton) وىترتبه  ورث هطتر اظ
 ها بیًیؼ که اکخـ ماعتماو هی .ػهًؼ تاو هی یا٥ته ؿاه ؿا يياو وماها هایی بنیاؿ ٝالی و به يیکی ماعتماو

ٜ  مـىاؿ اف هىای تافه و  تاو ؿا به مالى های تهىیۀ هىا هنتًؼ. آياو تىره هزهق به ػمتگاه هیؤت های ؿ٥ی
ـًا تًؼؿمت رلب هیهاکاؿوؿٙـی٤ و  هاىیًی ـايۀ ٝالی به ىما  ی ٙاه کًًؼ. بٞؼ اف ٍـ٣ یک َٝ

مافيؼ که  ؿهًمىو هی هایی بًگلکها بافػیؼ کًیؼ. ىما ؿا به  کاؿوؿػهًؼ که اف عايۀ  پیيًهاػ هی
ٕبیٞتًا ) ىىیؼ ؼیگـ واؿػ ایى یا آو یکی هیؿمًؼ. مپل با هم رؼیؼالتؤمیل و تمیق و پاکیقه به يٚـ هی

ـاو و  های بًگلک٥٪ٔ  ـتیب (١یـه ها و هىتىؿچی و ها چی هاىیىياٙ یؼ که به تىايیؼ ببیً هی;. بؼیى ت
ـم فيؼگی  ها ٥٪ٔ فو که ػؿ آو ببیًیؼ ؿا هایی عىايىاػه ىؼ هی: ايؼ. ل٤ٖ ٥اکتىؿی همۀ اْٝای عايىاػه گ

کاؿ ىما ؿا اف  ؼ> اها صْىؿ ٍاصبيف رىؿاب وٍله هی و ىىهـايؼ  لها به کاؿ هي٢ى و بچه
ىػه آمىػه و بیًیؼ هقػه عىب و ع . هـ کنی ؿا که هیػاؿػ باف هیاف يقاکت  ػوؿ های کًزکاوی

ـا٧ کن ينبت به ایؼه .  کنامت مالن اً اه به ل٤ٖ هىای آفاػ ؿومتا ينبت تى آهیقتاو ػؿباؿۀ  های ا١
ـاو به ىک هی ٥الکت و گـمًه به بـػگی  بًگلکی ضیطتنها به هؼػ  کاؿوؿا٥تیؼ. اها ایًکه  هیـی کاؿگ

اف  هايى٥اکتىؿػاؿ کیًه به ػل ػاؿيؼ ػؿ آو هضله هنت و ایًکه عل٨ اف آهاػگاهايؼ و ایًکه یک  کيیؼه ىؼه
ـا که هايى٥اکتىؿػاؿ آيزا صاّـ امت و هـ چه باىؼ هؼؿمه ها عبـػاؿ يمی هیچ کؼام ایى ای  ىىیؼ> چ

ـای پـوؿايؼو عىی  ماعته و کلینایی و مالى هٖالٞه ای و ١یـه. اها ایًکه هايى٥اکتىؿػاؿ اف هؼاؿك ب
ػاؿػ که  و ایًکه ػؿ مالى هٖالٞه ٥٪ٔ هٖبىٝاتی ؿا ؿوا هی کًؼ گىیی ػؿ کىػکاو امت٦اػه هی ٩ـباو بله

و  چارتیطتیهای  ها یا ؿوفياهه اه کتاب اگـ کاؿکًاو ایًکه کًًؼ و هًا٥ٜ بىؿژوافی ؿا يمایًؼگی هی
ـکًاؿ هی ضىضیالیطتی  هٞتؼل و هايؼ. ٥٪ٔ هًامبات تاو پًهاو هی ها اف چين همۀ ایى ىىيؼ بغىايًؼ ب

ـاو ؿا هی ؿا هیهالین پؼؿماالؿايه  بیًیؼ که  بیًیؼ و ٥٪ٔ آو چیقهایی ؿا هی بیًیؼ، ٥٪ٔ فيؼگی ياٙ
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ـاو وٝؼه هی کاؿاو ػومت ػاؿيؼ ٥٪ٔ  اه ىىيؼ. ٍاصب ؼهًب رنمًا و ؿوصاً ػهؼ تا  بىؿژوافی به کاؿگ

اه ایى امت که ػؿ ایًزا بنیاؿی اف  ؿا به يمایو بگؾاؿيؼ، یک ػلیل: هايى٥اکتىؿ ؿومتایی;همیى 
ـات ـا٣  اف لضاٗ وّٜ مالهت( به هؼػ هىای آفاػ و ػىت  ٥اکتىؿی )هغَىٍاً  مینتن  هْ وػهى إ

ـاو ؿا  ايؼ> و ػلیل ػیگـه ایى امت که ػؿ ایًزا هی بـٕـ٣ ىؼه تىاو ٙاهـ پؼؿايۀ بـػگی کيیؼو اف کاؿگ
ًَی٤ کـػه ت 44ؿاهب هایۀ پؼؿماالؿايه یک ػایتی بـ هبًای ایى بى  دکتر یىرههای هؼیؼ ص٦٘ کـػ ) هؼت

ای اف آو عىیو ػاىته باىؼ و بغىاهؼ  اگـ ػمت بـ ٩ْا ايؼیيه کاؿوؿامت(. اها وای به صال 
کيؼ. اگـ اف  ىىػ! به آيی همۀ ٝىا٤ٕ پؼؿايۀ هايى٥اکتىؿػاؿ ينبت به او ته هی چارتیطت

ـاهی هًچطتر کو عل٨ فصمتػؿ هضالت  ػؿعىامت کًیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو  تا بتىايیؼ تاو کًًؼ هم
بىؿژواهای حـوتمًؼ  کمک ٩ؼؿ هًتٚـ ٥اکتىؿی ؿا ػؿ یک ىهـ ًٍٞتی ببیًیؼ بایؼ آو مینتنايکيا٣ 

های آياو ؿا يه  و عىامته ىاو کاؿکًاوها وّٜ  که ٝل٤ فیـ پایتاو مبق ىىػ! ایى رًتلمى بمايیؼ
ـأت  عىاهًؼ بيًامًؼ. آياو يه هی ىًامايًؼ و هی که ىایؼ  يؼاؿيؼؿا  ای آفاؿيؼهچیقهای  ىًاعتىر

: آيچه که ها ي٪و بـ آب امت همۀ ایىواػاؿػىاو بـ عال٣ هًا٥ٜ عىیو ٝمل کًًؼ. اها عىىبغتايه 
 ػهًؼ. )ايگلل( اه هی ىػىاو ايزامع ايزام گیـػ کياو فصمتبایؼ به ػمت 
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1  (agitationایؼه :) کًًؼ و به ٕىؿ ومیٜ ػؿ هیاو بغو  ؿا بیاو هی هایی که هًا٥ٜ صیاتی راهٞه

ـاهی تىػه بقؿگی اف عل٨ تبلی٠ هی ـايگیقيؼ. )م.( ىىيؼ تا همؼلی و هم  ها ؿا ػؿ هباؿفات ٕب٪اتی ب

ـگـ٥ته اف ػاػه   2 گسارظ هیأت يمایًذگی هذیراو هايىفاکتىرها ;های عاهی امت که ػؿ  ایى إالٝات ب
به : هًچطتر گاردیى;ػؿ ييـیۀ  1844هی  1ؿائه گـػیؼ و به تاؿیظ ا: داراو اقلین لًکطتر و فاکتىری

ـکت ًٍٞتی ػؿ ياصیۀ  412چاپ ؿمیؼ. آهاؿهای ایى گقاؿه هـبىٓ به  بىػ که ػؿ هزمٛى  غایر اليکى
 کاؿگـ ػؿ امتغؼام ػاىتًؼ. )پ.( 281هقاؿ و  116

لًؼو آهؼه  تایمسؿوفياهۀ  1844هاؿك  16هىؿط  18559به ي٪ل اف ىماؿۀ  لرد اغلیاصتمااًل مغًاو    3
 امت. )پ.(

کاؿ و صاهی رًبو کاؿگـی  یکی اف اْٝای صقب هضا٥ٚه( Richard Oastler) ریچارد اوضتلر  4
ػؿ  کهبیـوو ػاػ  اف آيزا ؿا هایی هنىػه پل اف آيکه اومتلـ با ىکایت هايى٥اکتىؿػاؿها فيؼايی ىؼ بىػ.

 )م.( ىؼيؼ. هی بیى عل٨ تىفیٜو  چاپ: فػه ىتاب های ياهه; يامبا  رقواتی

ـای کنی;  5  . )م.(ـايی یًٞی لٞى و ي٦ـیى ٥ـمتاػو بـ اوته ٝاهیايۀ ػؿ گىیو: کاه ػوػ کـػو ب

گىمت  31ىؼه به تاؿیظ  ٩ىل ياهۀ ي٪ل   6 آر. های غتابسدۀ   ياهه 35ػؿ رلؼ چهاؿم ىماؿۀ  1844آ
ـامت آلمايی تـرمه کـػ. ایى  ٩ىل ای اف ایى ياهه ؿا ي٪ل هًتيـ ىؼ. ايگلل ٩ٖٞه اوضتلر ـای وی واؿ ب
ـامت ػؿ٩ٖٞه  ـگـػايؼه ىؼ. ػؿ ایى بیى  1892و ايگلینی  1887های آهـیکایی  وی هزؼػًا به ايگلینی ب

ها به ٍىؿت تـرمۀ آفاػ عالٍه گـػیؼ. ٩ٖٞۀ هًتغب اٍلی ایًگىيه آ١اف  ٩ىل ٩نمت آ١افیى ي٪ل
 ىىػ: هی

ى ول کـػ یا چه بیـوو. عیلی وط پیو بىػ که کاؿىهیکـػ ولی فػ  ٩ؼیما یه ؿ٥ی٪ی ػاىتن که باهام کاؿ;
ـا هي٢ىل مگ ػو فػو بىػ ؿمیؼ یه رایی به  هیؼوين هزبىؿ ىؼ ولو کًه. یه ػوؿه که به ٩ىل ها کاؿگ

ـاػ ػلو بـمه. ولی با )گمىين تى اليک ضًت هلىامن  فم کاؿی ىایـه(. به عیالو اويزا هیتىيل به ه
ػم ؿ٥تى یاػه اوهؼ یکی اف ؿ٥٪ای  کههًچطتر ى کذ کًه و بـه ممت اهيگیـه يیىهؼ. هیغاك ؿ

٩ؼیمیو همىو ػوؿ و وؿا فيؼگی هیکًه و هیيه بیى ؿاه مـی بهو فػ. گ٦تو هـ ٕى ىؼه باك پیؼاه 
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ى رایی بًؼ کًه یا اگه ييؼ ا٩اًل هیتىيه یه ل٪مه ١ؾا بؾاؿه رلىه . عیال هیکـػ ؿ٥ی٪و هیتىيه ػمتيکًن

ـام بىػ. عالٍه کلی گو تا ػك آعـ پیؼاه  یا چه هیؼوين یه راعىاب بو بؼه. آعه ؿ٥ی٪و عیلی باه
گ٤  کـػ. ولی ٥ک هیکًیى وعتی به بًگلک ؿ٥ی٪و ؿمیؼ چی ػیؼ؟ یه مـػاب يمىؿ که عىػه هی

پایه و یه رٞبه. راعابيىين چی بگن یه کپه کاه  احاحو ایًا بىػو: ػو تا ًٍؼلی با یه هیق کىچیک گـػ مه
پىؿه ؿوه کيیؼه بىػو. چى تا تیکه چىبن کًاؿ  کهًۀ پاؿه گىىۀ عىيه بىػ که چى تا هال٥ه و کلو

 )پ.(...: ارا٩يىو ػاىتى 

7   (Jus Primae Noctics :);٩بایل ژؿهًی ػؿ یکی اف ؿمىم : ص٨ اؿباب;یا : ص٨ ىب ف٥ا٣
ىب اول اه ؿا  ٝـوك ؼ تافهى ىرب آو هـ یک اف ؿٝایا هى٤ٙ هیکه به هاؿوپای ٩ـوو ومٖی بىػ 

اه :هتبـک;اٍٖالس  )یا به اه ؿا بـػاؿيؼ فيؼگی هيتـک به عايۀ اؿباب ببـػ تا با او بغىابًؼ و بکاؿت
ـا ػؿهی 50ىًیٜ تا  مًتعىػهاو هن ایى آؿیایی . ػؿ هیهى کًًؼ(  . )م.(آهؼ مال پیو به ار

ماٝت کاهو  12ىف ؿا به ( فهاو کاؿ کىػکاو کاؿآه1802: )ۀ ضالهت و اخالقیات کارآهىزاوهصىب;  8
های پًبه و پين اٝمال گـػیؼ و هیچ  ػاػ و کاؿ ىبايۀ آياو ؿا همًٛى ماعت. البته ایى ٩ايىو ٥٪ٔ بـ هیل

ـای يٚاؿت بافؿماو ٥اکتىؿی تؼاؿک يؼیؼ. ػؿ يتیزه ٥اکتىؿی هاػه ٩ايىيی ػاؿاو ٝماًل ایى هَىبه  ای ؿا ب
 ؿا ياػیؼه گـ٥تًؼ. )پ.(

ىًامی کاهاًل ايکيا٣ يیا٥ته  ىًامی و َٝب های هىؿهىو ى کتاب هًىف ىاعهػؿ فهاو يگاؿه ای  9
ـات کاؿ ىی٦ت ىب ػمتـمی  بىػيؼ> به همیى ػلیل ايگلل به ىىاهؼ هت٪ى ٝلمی ػؿ هىؿػ مىءتؤحی

ها پیو به ػلیل  گـیغته کي٦یاتی ػؿ ایى هىؿػ حبت ىؼه بىػ. اف هؼت يؼاىت. با ایى صال به ٕىؿ رنته
ـاوايی ػؿ  یقابت به بیابتالی هلکه ال عىابی تىره راهٞۀ پقىکی به ایى هنؤله رلب ىؼه و هٖالٞات ٥

بیؼاؿی ىًامایی ىؼيؼ  های ىب ایى هىؿػ به ايزام ؿمیؼه بىػ. ػؿ ایى هٖالٞات بنیاؿی اف ٝاؿّه
ـاوايی به ػمت فینت آيکه ٝلت بی ىًاماو  ىاو ؿوىى گـػػ. اف مىی ػیگـ ػؿ همیى ػوؿاو هٖالٞات ٥

ـات يىؿ آ٥تاب بـ اؿگايیننػؿ ر ـ٥ت ایى هٖالٞات ػؿ ػهۀ  ـیاو بىػ تا تؤحی های فيؼه هيغٌ ىىػ )پیي
های ؿىؼ تىمٔ ػاؿویى ايزاهیؼ(. ػؿ رـیاو ایى هٖالٞات بغو ػیگـی اف  به کي٤ هىؿهىو 1870

ـات ىب ػ تىاو ٥ـُ کـػ که هًابٜ هىؿػ امتًا بیؼاؿی/ؿوفعىابی ىًامایی گـػیؼ. به ػؿمتی هی تؤحی
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ـاو ايگلل اف یا٥ته ايؼ. ٝلن پقىکی هؼؿو ػؿ ػوؿاو ها ػاهًۀ  ىاو بهـه گـ٥ته های ٝلمی هٞاٍ

ـای هخال اعتالالت هىؿهىيی گنتـػه ـات ىی٦ت ىب )ب َٝبی و همچًیى ابتال به -ای اف مىءتؤح
 های ؿوػه و تیـوئیؼ( ؿا به احبات ؿمايؼه امت. )م.( مـٕاو

ػهًؼ. امتغىاو   رنتگی هىافی ػاؿػ که یک ىیاؿ ؿا ىکل هی٩نمت پاییًی امتغىاو ؿاو ػو بـ  10
ـاؿ هی  کًؼ. )م.( گیـػ و ما٧ ؿا به ؿاو هتَل هی کيکک فايى ػؿ ایى ىیاؿ ٩

11  (Machine oil( پیو اف آيکه راو الیل :)John Ellis ػؿ ػهۀ )ي٦ت عام ؿا پاالیو کًؼ  1860
ـای ؿو١ى مافهای پتـوىیمیایی بـمؼ ٝمىهًا اف چـبی و به ؿواو کاؿی  های رايىؿی هضلىل ػؿ ي٦ت ب

های رايىؿی ػؿ آمیاب  ىؼ )همايٖىؿ که ػؿ ٥َل ٩بل ػیؼین ایى چـبی های ًٍٞتی امت٦اػه هی هاىیى
که ػؿ تـرمۀ ٥اؿمی به ًٝىاو يام ایى هضلىل آهؼه ػؿ : ؿو١ى چـط;ىؼيؼ(.  عـػکى تىلیؼ هی امتغىاو

ـای ؿو١ىپ ٩یمت و کی٦یت ماف اؿفاو اٍل يىٝی ؿواو های  کاؿی ػمتگاه اییى پتـوىیمیایی امت که ب
 ىىػ. )م.( ابتؼایی امت٦اػه هی

12  (Frostyىبت هىا هنت٪یمًا یظ هی فيؼ و بيمه )به کىؿػی: فو٩ىم(  (: ػؿ يىاصی مـػمیـ گاهی ٕؿ
 تـ به ىکل بـ٥ک بقؿگ بلىؿهایهايًؼ و  هٞل٨ هی ػؿ هىا یظؿیقگـػهای  صالت. ػؿ ایى ىىػ تيکیل هی

ـکايؼ ؿا هی امتغىاو;به ٩ىل هٞـو٣ . ایًچًیى بـوػتی پىىايًؼ مٖش اىیاء ؿا هی  )م.( :.ت

13  (frame and limbsامتغىاو :)  بًؼی ايناو ىاهل ػو هزمىٝه امت> یکی چاؿچىب یا امکلت
ـات و ٦٩نۀ میًه( و ػیگـی ايؼام هضىؿی )رمزمه و ههـه ها یا امکلت ّمیمه  های گـػو و متىو ٥٪

 ها و پاها و لگى(. )م.( ها و ىايه )ػمت

ـاصی ػؿ اکخـ ي٪آ اؿوپای ٩اؿه  14 ای اف ملمايی  ای فیـىاعه تا يیمۀ يغنت ٩ـو يىفػهن ؿىتۀ ر
ىؼيؼ.  بىػ> ٩یچی کـػو هى و کيیؼو ػيؼاو و بـیؼو ْٝى ٥امؼ همگی اف یک رًل ىمـػه هی

ـاصايی که ص٪ی٪تًا اف ملمايی ىماؿ بىػيؼ. اها ػؿ بـیتايیا  ای ايگيت ؿهها هتمایق باىًؼ ػؿ اؿوپای ٩ا ر
 1( با کنب هزىف کالبؼىکا٥ی بیو اف John Hunterوّٜ ٥ـ٧ ػاىت. يغنتیى باؿ راو هايتـ )

ـاصاو  های ػاعلی بؼو تـمین کـػ. با تاله هقاؿ ٕـس و ي٪اىی اف اؿگايینن های ٝلمی و میامی او ر
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ايزمى ملًٖتی ;های  ت٪ل تبؼیل ىؼيؼ و اف يٚاؿتبـیتايیا باالعـه ػؿ اواعـ ٩ـو هزؼهن به ٦ًٍی هن

ـکق کـػه بىػيؼ: یکی ىًاعت هـ چه ػ٩ی٨ 2هٞا٣ گيتًؼ. ىاگـػاو هايتـ بـ : ملمايی تـ  هىّٛى تم
ـات ٝىاهل بیـويی بـ ٝملکـػ ایى اؿگاو اؿگاو ها. یکی اف  های ػاعلی بؼو و ػیگـی ىًاعت تؤحی

ـای يغنتیى باؿ هى٨٥ به کي٤ ٝىاهل ىیمیایی  کى پاک ىاگـػاو هايتـ با هٖالٞۀ ارناػ ػوػکو ها ب
لًؼو ؿا ػؿ یکی اف  1845ي٪ٖۀ ٦ٍـ ىیٛى وبای   فا ىؼ> ػیگـی با ػيبال کـػو ؿػ هـػگاو  مـٕاو

ـاصاو به هضبىبیت ٝمىهی ىاو  ىیـهای آب ٝمىهی پیؼا کـػ. ٙهىؿ چًیى اىغاٍی ػؿ ٤ًٍ ر
پنًؼ ىؼ. او به  های هٞمایی ٝاهه ػؿ ػامتاو :ىـلىک هلمق;بغو عل٨ ىغَیت  ايزاهیؼ و الهام

ـاس تیقبیى با   پقىک همکاؿی ػاىت. )م.(: راو واتنىو;ًٝىاو یک ر

15  (Mesenteric diseaseؿوػه :) ىاهه امت که ؿوػۀ کىچک و بقؿگ ؿا  بًؼ بغيی اف با٥ت ىکن
مافػ. هـُ  ل هیها ؿا به مایـ اصياء و اهٞاء و رؼاؿۀ ىکمی هتَ ػاؿػ و آو مـ رایياو يگه هی

عىاؿگی و اٝتیاػ به ػوػ و ت٢ؾیۀ يامالن و  های ایى اؿگاو به ػلیل هی آیؼ که ؿگ بًؼ و٩تی پیو هی ؿوػه
ايؼ اف  ٝؼم تضـک کا٥ی يتىايًؼ به ٩ؼؿ کا٥ی به ؿوػۀ کىچک عىو بـمايًؼ. ٝىاؿُ ایى بیماؿی ٝباؿت

ـاٟ و ػل  ٞؼ اف ٍـ٣ هـ وٝؼۀ ١ؾا. )م.(ػؿػ ىؼیؼ ب ٤ّٞ ٝمىهی بؼو و کاهو ىؼیؼ وفو و امت٦

16  (pigmy:) چـػگی و ٍؼای  اف ٩بایل آ٥ـی٪ایی بىػيؼ که به عإـ ٩ؼ کىتاه و میه ها پیگمی
ای ايگلنتاو به ىهـت ه باؿ ػؿ میـک های صما٩ت ىاو و همچًیى به عإـ ای٦ای ي٪و تىػها١ی

 )م.( .ؿمیؼه بىػيؼ

ـًا ايگلل مغًاو    17 ـايی Robert Hyde Greg) گرگ رابرت هایذٙاه ػؿ  لرد اغلی( ؿا اف مغً
ـگـ٥ته امت که به تاؿیظ  ـاػ ىؼ  ضاعت کار 01الیحۀ ػؿ صمایت اف  1844هاؿك  15هزلل ٝىام ب ای

 (. )پ.(4ً.  1844هاؿك  16هىؿط  18559ىماؿۀ  تایمس)و.ک. ؿوفياهۀ 

ـايی که بایؼ هؼت فهاو ٕىاليی  همۀ صىاك  18 کق کًًؼ ػچاؿ ٝؼم ىاو ؿا بـ ابژۀ کاؿ هتمـ کاؿگ
ىاو هتى٤٩  عىػی های عىػبه فػو ىىيؼ و يتیزتًا پلک ای ه٢ق و هغچه هی های ٩اٝؼه هماهًگی هنته

ـيیه کاهو یابؼ که ػؿ بلًؼهؼت به ٝىاؿُ رؼی گـػػ. ایى وّٜ باٝج هی هی ىبت ٩ تـی  ىىػ ٕؿ
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و ؿینًؼگی که هایی همچى هـواؿیؼ عىاهؼ ايزاهیؼ. ػؿ ى٢ل همچىو عيکی چين و اصتمااًل  آب

ـاؿ هی ـيیه ػؿ هٞـُ ؿیقگـػهای پًبه و پين ٩ ـگی به مٖش ٩ ـات مًؼؿم عی ىؼت ا٥قایو  گیـػ مىءتؤحی
 اه ؿا بمالؼ. )م.( یابؼ> عاٍه اگـ ٥ـػ ػائمًا چيماو هی

ـایًؼی امت که ػؿ رـیاو تکاهل رايؼاؿاو  ٝالی: پیـ ىؼو;  19 تـ ايکيا٣ یا٥ته امت> به همیى  ٥
ـای هخال بـعی گیاهاو و بـعی تک رايؼاؿاو پنت ػلیل بنیاؿی اف ىىيؼ. ایى  ها( پیـ يمی ملىلی تـ )ب

ـات هىؿهىيی ؿط هی ـایًؼ که بـ اماك ٝىاهل ژيتیک و ت٢یی ـاػ ايٖبا٧ هىربػهؼ  ٥  يیا٥ته صؾ٣ ا٥
ـاػی که  به تکخیـ ينل اٍلش کمک هی ىىػ و هی کًؼ و امامًا ػؿ عؼهت ب٪ای يٛى امت. بـ ایى هبًا ا٥

ـایٔ بنیاؿ بؼ و ١یـ٩ابل ـاؿ ػاؿيؼ ػچاؿ پیـی فوػؿك هی ػؿ ى ىىيؼ. ايىاٛ ژيتیکی پیـی  ايٖبا٧ ٩
های  های بافتىلیؼی ػؿ مٖش ملىلی( ػؿ احـ ٥ياؿهای ؿوفهـه و تماك هؼاوم با ٝاهل فوػؿك )اعتالل

یًۀ های هىؿهىيی پیـی فوػؿك )اعتالل بافمافی به ىىيؼ. گىيه تضـیک و تيؼیؼ هی آوؿ فیاو
ـایٔ اف  ها  پؼیؼ هی ها( ػؿ يتیزۀ کمبىػ ؿیقه٢ؾی اؿگاو مالگی  70آیًؼ. پیـی ايناو ػؿ هناٝؼتـیى ى

ـاػ  بیيتـ اف مى ت٪ىیمی ىـٛو هی ىاو امت و ایى  ىىػ اها هنؤله ایى امت که مى بیىلىژیک اکخـ ا٥
ـایٔ هضیٖی تيؼیؼ هی  ىىػ. )م.( اعتال٣ با ياهناٝؼىؼو ى

کىهايه و عاری و ػيبالچه امت. امتضکام پیىيؼ  های امتغىاو ـه صاٍل پیىيؼماعتاؿ لگى عاٍ  20
های لگًی امت که اف پيت به امتغىاو عاری و اف رلى و ب٢ل  ایى مه امتغىاو امامًا وابنته به ؿبآ

ـایٔ فایماو  امکلت  را که ػؿ رـیاو تکاهل يٛى ايناو  ايؼ. اف آو به کىهايه هتَل بًؼی فياو با ى
تـ و  ىاو کىچک ىاو گياػتـ و اف مىی ػیگـ امتغىاو عاری ٧ یا٥ته امت اف یکنى ص٦ـۀ لگًیايٖبا

های لگًی فياو اف امتضکام کمتـی بـعىؿػاؿيؼ. يتیزتًا  ؿبآ  تـ ىؼه امت. بًا به ایى ػو ػلیل  هنٖش
ىاو  ؿ لگىهای ىؼیؼتـی ػ هًزـ به بـوف  آمیب های فهايی بیو اف صؼ ٕىاليی  مـ پا هايؼو ػؿ بافه

 ىىػ. )م.( البته باؿػاؿی هن هقیؼ بـ ٝلت هی -گـػػ  هی

21  (midwife and accoucheur تا پیو اف تَىیب :);ٍؼوؿ هزىف  1902ػؿ مال : الیضۀ هاهایی
ـاؿ ػاىت. البته پیيتـ به هىرب اٍالصات مینتن  ٩ابلگی ػؿ ايگلنتاو ػؿ ايضَاؿ کلینای هلی ٩

ـای ٩ابله فهبـعی آهى 1815ػؿهايی ػؿ مال  آيکه  ها القاهی گيته بىػ بی های ه٪ؼهاتی و تئىؿیک ب
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های ٝملی باىؼ. کلینا تٞؼاػی  ها ػؿ ایى ىاعه به چالو کيیؼه ىىػ و عبـی اف ػوؿه ت٦ى٧ ام٪٤

ـاس هـػ امتغؼام هی های  ػاػگاه;ؿوفه آهىفه ػهًؼ و همچًیى ػؿ  کـػ تا فياو ػاوٕلب ؿا یک ر
ىاو ؿا اٝالم کًًؼ. هـػاو هؾکىؿ که  يٚـ تغََی  های فو  و تغل٦ات ٩ابلهؿارٜ به ٍالصیت : فایماو

ـاتب  ىؼيؼ. با تىره ملنله ياهیؼه هی: accoucheur;ای ػؿ تىلؼ يىفاػ يؼاىتًؼ  هیچ ػعالت ٝملی ه
 ام. )م.( ياهیؼه: مـ٩ابله;ها ؿا :اکىچـ;و : ٩ابله;ها ؿا :هیؼوای٤;هیاو ایى ػو گـوه 

22  (Gynaecoligist) ػوؿاو : تغٌَ فياو و فایماو;: با ورىػ ىباهت اممی يبایؼ ایى صـ٥ه ؿا با
( به ٕىؿ گنتـػه ػؿ puerperal fever: )تب ي٦امی; 1870هٞاٍـ اىتباه گـ٥ت. تا پیو اف ػهۀ 

های  هیاو فياو فائى ؿواد ػاىت. کلینا که کًتـل و اػاؿۀ اهىؿ فاػولؼ ؿا ػؿ ػمت ػاىت ٕب٨ آهىفه
ـا٥ی ها  عايه ػاػ. به همیى ػلیل فائىها ػؿ ي٦اك ينبت هی: يزامت فایماو;تب ي٦امی ؿا به  اه بـوف ع

ـيٖیًه;ؿوف  40الی  7بیى  ػیؼيؼ )هيابه  هی: ١نل ي٦اك;ىؼيؼ و پل اف آو تىمٔ کيیو  هی: ٩
ـاو بامتاو  ـاس ؿا ػؿ : فچگی;به ػلیل يزامت : ييیًی چله;همیى ؿمن ػؿ ای بىػ(. کلینا تٞؼاػی ر

ـيٖیًه بىػ و  تـیى وٙی٦ه کـػ که ٝمؼه ها امتغؼام هی عايه ي٦اك ىاو ػؿهاو تب هاػؿ ػؿ ػوؿاو ٩
 ىؼيؼ. )م.( ياهیؼه هی: هتغٌَ فایماو;

تض٪ی٪ی ػؿ عَىً مى ;( با ًٝىاو J. Robertson) جی. رابرتطىوه٪الۀ هىؿػ اىاؿه به ٩لن    23
گىمت  :ايگلطتاوغمال  جراحیژوريال پسغکی و ;ػؿ رلؼ يغنت : بلٟى ػؿ فياو هی  - 1830)آ

با ًٝىاو  گاضکلکتاب  453( چاپ ىؼ. اصتمااًل ايگلل اف هضامبات ایى ه٪اله که ػؿ ٦ٍضۀ 1831
 ( آهؼه امت٦اػه کـػه امت. )پ.(1833)لًؼو  :جمعیت هايىفاکتىرکار ايگلطتاو;

ًزـ به ايىاٛ و ػهؼ اگـ فوػهًگام ؿط ػهؼ ه های ؿىؼ که ٕی ػوؿاو بلٟى ؿط هی بنته ىؼو ٦ٍضه  24
های متىو  ا٩نام ياهًزاؿی امکلتی ػؿ آیًؼه عىاهؼ ىؼ> اف تىؿم ػؿ ه٦اٍل ايؼاهی تا ياهًزاؿی

ـات که به ٕىؿ کلی پیـی فوػؿك ؿا تضـیک هی  کًًؼ. )م.( ٥٪

25 (Asthmaآمن يتیزۀ بـهن :)  .کًو ٝىاهل هضیٖی )همچىو هىای آلىػه( و ٝىاهل ژيتیکی امت
عىابی و همچًیى ػؿگیـ کـػو و  گیـػ> اف ایى ؿو با ػاهى فػو به بی ها ىؼت هی ایى التهاب هقهى ىب



501 
 

                                                                                                                                    
ـای بـوف مایـ بیماؿی ٥ـمىػو مینتن ایمًی بؼو باٝج هی ها به ورىػ بیایؼ. اها  ىىػ فهیًۀ هناٝؼی ب

آهؼه ػؿمت يینت. ػؿ ایى هىؿػ ايگلل به : تبؼیل آمن به مل;صکمی که ػؿ مٖـهای بٞؼی ؿارٜ به 
ـاؿ ػاؿػ. )م.(: فا يٚـیۀ هىای بیماؿی;ضت تؤحیـ وّىس ت ٩ 

26  (wet-spinning تا پیو اف ػهۀ :)آهؼيؼ  ٥٪ٔ الیا٥ی که اف مـ متاک کتاو به ػمت هی 1820
ـا اگـ لی٦ه بیو اف صؼ بلًؼ هی ؿینیؼه هی ی گننت. ػؿ مال  ىؼو هی بىػ به هًگام تابیؼه ىؼيؼ> ف

تـ به چـعۀ تىلیؼ ؿاه یا٥تًؼ و ػؿ يتیزه لیًى هـ١ىب و ٙـی٤ الیا٣ بلًؼ  با تـ٩ی ؿوه تـؿینی  1826
به بافاؿ ٝـّه گـػیؼ. ػؿ ایى ؿوه ٥تیلۀ کتاو پیو اف وؿوػ به چيمۀ پـوايه اف هغقو آب رىه ؿػ 

 اه ا٥قایو یابؼ. )م.( عىؿی پؾیـی و تاب ىؼ تا کيو هی

( امت ولی ٕىل هتىمٔ الیا٣ مايتمتـ 6مايتیمتـ )صؼاکخـ  3ٕىل الیا٣ پًبه به ٕىؿ هتىمٔ    27
ؿمؼ. ػؿ ؿینًؼگی هـ چه ٕىل لی٦ه بلًؼتـ باىؼ بایؼ  مايتیمتـ( هی 90مايتیمتـ )صؼاکخـ  30کتاو به 

ها اف چيمۀ پـوايه هزبىؿ بىػ  ٥اٍلۀ ػوک تا ػىکی ا٥قایو یابؼ. ؿینًؼه به ػلیل ٥اٍلۀ فیاػ ػىکی
ػاؿػ تا بتىايؼ کاؿه ؿا ايزام ػهؼ. ایى ٕـف اینتاػو باف يگه  ػائمًا بافوهایو ؿا به صالت کيیؼه و تمام

 ؿمايؼ. )م.( يارىؿ به هـوؿ فهاو به ىايه آمیب هی

28  (Lockjaw بیماؿی ياىی اف آلىػگی به بامیل يیکىالیـ. ایى بیماؿی هنـی يینت. چًايچه :)
ـيؼ هاگ ایى هیکـوب هی فعن ـاؿ بگی و تىلیؼ هخل  تىايؼ به بؼو ي٦ىؽ های باف ػؿ هٞـُ گـػوعاک ٩

های  گؾاؿػ و هًزـ به امپامن ىىػ بـ مینتن َٝبی تؤحیـ هی کًؼ. ممی که اف ایى يٛى بامیل تـىش هی
گـػػ. ایى ٝالئن با تب ىؼیؼ و تيًذ اػاهه پیؼا  ْٝاليی ىؼیؼ )ابتؼا ػؿ آؿواؿه و مپل ػؿ کل بؼو( هی

ها اىاؿه ػاؿػ. تا پیو  ه ٦٩ل ىؼو آؿواؿهکًًؼ. يام ٝاهیايۀ ایى بیماؿی  که ػؿ هتى کتاب آهؼه امت ب هی
ـاصات  1880اف کي٤ بامیل يیکىالیـ ػؿ ػهۀ  ایى بیماؿی ؿا ياىی اف تضـیک اَٝاب ػؿ احـ ر

 بـ اماك همیى ػؿک ياػؿمت ماعته ىؼه امت. )م.(: کقاف;ػاينتًؼ> واژۀ  هی

29  (Drying-roomيغنتیى هـصلۀ کاؿ ػؿ ًٍٞت پين رىىايؼو پين ػؿ هضلىل :) ـای ی ٩لیایی ب
ـای ٝملیات ٥یقیکی آهاػه هی ػ٥ٜ چـبی آو بىػ. مپل الیا٣ ؿا ػؿ عيک  کـػيؼ. )م.( عايه ب
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 )م.(:. همچىو کبىتـ يزیب باه و همچىو ا٥ٞی باصکمت;ای اف ایى آیۀ ايزیل:  کًایه  30

با  پـیاوهای  ػؿ ا٥نايه اىاؿه ىؼه امت. ایى ارًۀ ؿیق٩اهت (Elves): ها ال٤;ػؿ هتى اٍلی به   31
 . )م.(فيًؼ عٖـ هی های بی ىیًٖتىاو ػمت به  راػو و رًبل

 های هیلػؿ  مال ؿا 16مال و همچًیى کاؿ ىبايۀ کىػکاو فیـ  9اىت٢ال کىػکاو فیـ  1819 هصىبۀ   32
های  ها ؿا بؼوو اصتناب ٥ـره کـػ و ؿوفايۀ کاؿ ایى ٥اکتىؿی همًٛىؿینًؼگی و يناری پًبه 

ػیؼ عىػ  های ١ؾاعىؿی ؿا بًا به ٍالس ٥ـره هیلهالکاو ضؼوػ ماعت. اها ماٝت ه ١12ؾاعىؿی به 
 کيیؼ. ماٝت یا بیيتـ ٕىل هی 14ػاػيؼ و يتیزتًا ؿوفايۀ کاؿ ا١لب  ماهاو هی

ماٝت  1.5تـ اف  های ١ؾاعىؿی ػؿ هزمٛى يبایؼ بیو صکن کـػ که ٥ـره 1825مال  فاکتىریۀ هصىب
ـایى کل ؿوفايۀ ک ماٝت ٕىل بکيؼ. ایى هَىبه همچىو  13.5اؿ يبایؼ بیيتـ اف ػؿ ؿوف باىؼ و بًاب

ـای يٚاؿت بافؿماو ٥اکتىؿی ه٪ـؿ يکـػه بىػ> ػؿ يتیزه  هیچ تبَـه 0301هصىبۀ  آو ؿا  دارها هیلای ب
 ياػیؼه گـ٥تًؼ. )پ.(

ـای ;هًٚىؿ ايگلل ایى مًؼ امت:    33 الیحۀ تًظین هقررات کار کىدکاو در گقاؿه کمیتۀ هًتغب ب
گىمت : های پادغاهی هتحذۀ بریتايیا ها و فاکتىری هیل ، رلؼ اضًاد پارلمايیػؿ:  1832هىؿط هيتن آ

 . )پ.(1832-1831پايقػهن، 

 )پ.(:. 1843ػماهبـ  31ها ػؿ يیمۀ پایايی مال به تاؿیظ  گقاؿه بافؿماو ٥اکتىؿی;اىاؿه به:   34

بىػيؼ که همۀ اٍىل ٝ٪ایؼ و  يگلطتاواهای پـوتنتايی  ( یکی اف ٥ـ٩هDissenters) دگرايذیػاو    35
 کـػيؼ. )پ.( ىٞائـ هؾهبی کلینای ؿممی آيگلیکاو ؿا ؿػ هی

( که هٞاػل آو ػؿ ٥ـهًگ پـولتـی a collection  among workersػؿ هتى اٍلی آهؼه امت )  36
ـاو   يام ػاؿػ. )م.(: ؿیقوو گل;ای
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ها ٕـ٥ؼاؿ  آهؼ. ػؿ صالی که ویگهای آتی بیو اف پیو به چين  تًا٩ْات صقب تىؿی ػؿ مال  37

آهؼيؼ ٝماًل  ایى صقب تىؿی بىػ که به ؿهبـی  ها ٕـ٥ؼاؿ يٚام صمایتی به ىماؿ هی تزاؿت آفاػ و تىؿی
ـ٥ه ـای ايبىهی اف کاالها بـػاىت و صتی ٩ايىو ١الت ؿا هل٢ی کـػ. بٞؼها  ؿابـت پیل تٞ ـکی ؿا ب های گم

ی يغنتیى صقبی ىؼ که عىػ ؿا با ا٥تغاؿ اهپـیالینت صقب تىؿی تضت ؿهبـی ػیقؿائیل 1880ػؿ ػهۀ 
ـيؼ و هیچ یک  ػهؼ تزاؿت آفاػ و ايضَاؿ مـهایه ياهیؼ. هى٩ٞیتی که يياو هی هی ػاؿايه هکمل یکؼیگ

 يا٥ی ػیگـی يینت. )م.(

کاؿ  فياو و کىػکاو ٥اکتىؿی 1847ژوئى  8بیًی ايگلل ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼ. بًا به هَىبۀ  پیو    38
 ىؼيؼ. )پ.( :ضاعت 01قايىو ;هيمىل 

39  (Tommy-shops :)تـیى مـبافاو ايگلینی بىػ که ػؿ افای  پاییى ؿػه ػؿ اٍل ل٪ب تاهی
ـايی : آهاػگاه;. گـ٥تًؼ ٔ ریـۀ ١ؾایی هیيٚاهی ٥٪ يام اؿگايی امت که : ىاپ تاهی;به ًٝىاو هٞاػل ای

 )م.( وٙی٦ه ػاؿػ ومایل هٞاه ؿا بیى مـبافاو پغو کًؼ.

ػؿ ييـیۀ  1843يىاهبـ  4که : عـ٧ ٝاػت ػؿ مینتن تهاتـی;هًٚىؿ ايگلل ایى ه٪اله امت:     40
 315ػؿ ىماؿۀ  يىرحرو اضتارتزؼیؼ چاپ ىؼ.  ضاوبه ايتياؿ ؿمیؼ و ػؿ ؿوفياهۀ  هالیفاکص گاردیى

 بافييـ کـػ. )پ.( ضاوایى ه٪اله ؿا اف ؿوی ؿوفياهۀ  1843يىاهبـ  25هىؿط 

ـاينىی بىػيؼ که ػؿ ٩ـو  ػؿ اٍل باؿووها  يىؿهاو  41 هیالػی بـ ايگلنتاو میٖـه  11های بقؿگ ٥
یا٥تًؼ. صکىهت آياو هىرب ىؼ يٚام ٥ئىػالی ػؿ راهٞۀ ايگلنتاو کاهاًل ؿیيه بؼوايؼ. بنیاؿی اف 

اوّاٛ به هن  12ىکل گـ٥تًؼ. اویل ٩ـو  11يهاػهای ٥ئىػالی که تا چًؼ ٩ـو بٞؼ ػوام آوؿػيؼ ػؿ ٩ـو 
ـا٣ ايگلنتاو  رًگ غت وؿی هـ ػو ٕـ٣ به  و راييیًاو هايـی اول باال گـ٥ت.های ػاعلی هیاو اى

ىاو ؿا باالتـ بـػيؼ.  وباؿو ه٪ؼاؿ هالیات و بیگاؿی بًؼگاو ها و ماعت بـد هًٚىؿ تؤهیى هغاؿد ىىالیه
او به ػمت ىاه يىؿه: هًيىؿ آفاػی;ها یک ػهه اػاهه ػاىت و ٝا٩بت با اهْای  ایى کيمکو

ػؿ ػؿوو يٚن : ىهـهای آفاػ;گیـی  ؿا يغنتیى ٕلیٞۀ ىکل: هًيىؿ آفاػی;٥ـويينت. اهـوفه 
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ـایى ايگلل با اىاؿه به مال  ٥ئىػالی ايگلنتاو هی های  ػؿ وا٩ٜ آعـیى ينل ؿٝیت 1145ػايًؼ. بًاب

ـاو هؼؿو ه٪اینه هی  کًؼ.  )م.( بامتايی )٩بل اف ٍؼوؿ هًيىؿ آفاػی( ؿا با کاؿگ

42  (fief :)ـا  چىو هالکیت ٥ئىػالی بـ فهیى. ٥ی٤ اف آو اؿباب امت اها ص٨ کيت آو بی يىٝی وچ
ـاو.-ػؿ يٚام اؿباب: ين٨;> ت٪ـیبًا هيابه ها هيغٌ ىؼه ای گـوهی اف مـ٣بـ  )م.( ؿٝیتی ای

 11هىؿط  يىرحرو اضتارييـیۀ  274ػؿ ىماؿۀ : ىاه هاىیى  بغاؿ;با ًٝىاو  ادوارد پی. هیذمـوػۀ    43
ـگـػايؼ و ػو بًؼ ايتهایی ىٞـ ؿا صؾ٣ کـػ. )پ.( ايگللهًتيـ ىؼ.  1843یۀ ٥ىؿ  آو ؿا به آلمايی ب

ـاو عيکه  پا کًیؼ چًاو کيتاؿی بـ !عىؿ ياو کاؿگ
 با چما٧ و گلىله و ػاٟ و ػؿ٥و

 عٔ بٖالو کيیؼه ىىػ اوهًػىرهتا به ي٦ٜ 
یق  ىاه هاىیى بغاؿ. بـ فوؿگىیی ػاؿوػمتۀ عىو  ؿ

 ـگ بـ هىلىط ىاهه هـگ بـ ىاه
 اه ٩ؼؿت و هـػه باػ مـمپـػگاو

 بگؾاؿیؼ ػؿمتی چیـه ىىػ و آفاػی ػؿ ؿمؼ
ـابـ ص٨. هیػ مـ ٥ـو گـی آيگاه تىاو  آوؿػ ػؿ ب

44  (Dithyramb :)ـامن پـمتو ػیىيیقوك  آهیق و هنتايه رًىو آوافهای ای که یىيايیاو بامتاو ػؿ ه
 ؿ٩َیؼيؼ. )م.( فػيؼ و هی ىؼه هی عىايؼيؼ و بـ ؿوی عىو صیىايات مـبـیؼه هی
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 های صنعت باقی شاخه

هلقم بىػم هبنىٓ و  امت َٝـ ًٍٞت هغلى٧ تـیى بؼی٥ٜاکتىؿی  مینتناف آيزا که 
ـاو اها .مفپـػاب آو به ه٦َل ـا  کـػ تىاو بضج ؿا کىتاه و هغتَـ هی ػؿ هىؿػ مایـ کاؿگ ی ف

گ٦ته ىؼ ٥اکتىؿی  مینتن باؿۀبه ٕىؿ هيغٌ ػؿ یاپـولتاؿیای ًٍٞتی  کل باؿۀچه ػؿآي
ـاوتماهًا یا رقئًا ىاهل صال   مینتن کًین هنتًؼ هايؼ که ٥٪ٔ ایى هیىىػ.  هی مایـ کاؿگ

و اصتمااًل چه های ًٍٞت گيىػه  یک اف ىاعه ؿا به هـ اه ٥اکتىؿی تا چه صؼ ؿاه
 .کـػه امتؿو  ػؿ هـ ىاعه ؿا یهای عاٍ ویژگی

. ايؼ رًل هًنىرات تىلیؼػؿ صال  aهنتًؼ 9هصىبۀ فاکتىری:که هيمىل  ای هىاع 3
 3ؿا اف  ايی بپـػافین که هىاػ و هَالش کاؿىاوبه کاؿگـ ایى هـصلهبهتـ امت ػؿ  پل

ـاٟ  هی کاؿ ٥ى٧ ىاعۀ ٥اکتىؿی ـيؼ. ٩بل اف همه به م  دربیو  ياتیًگام های با٣ رىؿابگی
ـاو  با اىاؿه 9کىدکاو اشتغال کمیطیىو:ؿوین.  هی لطترو  ه گقاؿای گؾؿا به ایى کاؿگ

 کاؿ هاهیت ايؼ. هؼت کاؿ ٕىاليی هزبىؿ به پاییى امت و عیلی ػمتمقػىاو که ػهؼ هی
ـک بی یًٞی) با٥ی رىؿاب ّٞی٤ ؿا  بیًایی عاٍه( کل بؼو ها ٥ياؿ به چينو  یتض

کـػو  که با کايىيی همکى امت يىؿ ىؼیؼی ٥٪ٔ ػؿ کاؿ ىبايه ػؿ ایى ىاعه کًؼ. هی
ـتىهای )گؾؿايؼو  ـاٟپ به ىؼت به  . ایى يىؿآیؼ به ػمت هی اف یک ٝؼمی هضؼب( چ

مالهت  کًؼ. مالگی ٝیًکی هی 30با٥او ؿا تا  رىؿاب ت٪ـیبًا همۀ و فيؼ هیبیًایی آمیب 

                                                             
a  مافی يظ و يناری امت که ػؿ  مافی الیا٣ و ؿینًؼگی و آهاػه هًٚىؿ ايگلل چهاؿ ىاعۀ آهاػه

 ٥َل ٩بل تىّیش ػاػه ىؼيؼ. )م.(
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. های ىؼیؼ امت ػؿ هٞـُ آمیب با٥ی با٥ی و لبه صل٪ىی های ػؿ ىاعهکىػکاو  و بًیۀ
اؿ تًگ و ػؿبنته ک aهای ايهکاؿعماٝت ػؿ  01الی  00 هـ ؿوفماله  7یا  6-5کىػکاو 

صیى کاؿ ١و کًؼ یا چًاو ّٞی٤ گـػػ  یکی اف آياوباؿها پیو آهؼه امت که کًًؼ.  هی
بیًی هزبىؿ ىىػ  ؿا ايزام ػهؼ یا اف ٥ٓـ يقػیک اه ىغَیکاؿهای  تـیى ماػهکه يتىايؼ 

بنیاؿی اف ایى کىػکاو  یا٥تًؼ ػؿػؿ کمینیىواف بچگی ٝیًک به چين بقيؼ. اْٝای 
ـاو ػؿ ایى هىیؼامت.ٝالئن مل عًافیـی  ىىيؼ که  ّٞی٤ هیچًاو  ىاعه ػعت

وّٜ ایى  گقاؿه کمینیىو۫ فيًؼ. ىاو مـ باف هی هايى٥اکتىؿػاؿاو هٞمىاًل اف امتغؼام
و عىامتاؿ هؼاعلۀ کـػه تىٍی٤ 9 هطیحییک کيىؿ  لکۀ يًگ:به هًقلۀ ؿا  کىػکاو
ـاو ا٥قایؼ  هی یگسارظ فاکتىر b.ػؿ ایى هىؿػ ىؼه امت٩ايىيی   لطتربؼهقػتـیى کاؿگ
 (6یا به فصمت ) 5ای  ماٝته ه٦ته 07-05که ػؿ افای کاؿ ؿوفايۀ ايؼ  با٥او رىؿاب

اها باب شدو ىیلیًگ بىػ  10-10 آوؿيؼ. ماب٪ًا ػؿآهؼ ه٦تگی آياو هیىیلیًگ ػؿ
 با٥ًؼگاو. اکخـیت هٖل٨ ایى کاروبارشاو را خراب کرد تر بسرگ های بافًدگی هاشیى
و به هقاؿ  ػهًؼ ايزام هی ماػه و ٩ؼیمی و کىچک های ػمتگاهبا  کاؿىاو ؿا هنهًىف 

گىيه يیق هـایًزا  کًًؼ. ؿ٩ابت هی هیأت هاىیًی اؿت٪ایو  با پیيـ٥ت فصمت و بؼبغتی
ـاو امت.  هًؼی ٝقتاف مـبلًؼی و  پاور ضرکمیطیىو با ایى صال پیيـ٥تی به ّـؿ کاؿگ

و  و عىؿاک فهاو عىاب ٥اکتىؿی يا٩ىكآفاػيؼ و  ا آياو; فیـفيؼ با٥او ػم هی رىؿاب
9 گقاؿه کمینیىو ٥اکتىؿی:ػؿ  0722وّٜ آياو ػؿ مال  !گیـػ کاؿىاو ؿا ايؼافه يمی

                                                             
a  Workrooms 
b  Grainger Report. Appendix, Part I, p. F 04, sect. 021-031. (ايگلل) 
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ـا يینت; 0722ىاو بهتـ اف  هى٩ٞیت کًىيیهٖمئًًا  آهؼه امت و ی رىیی  ؿ٩ابت اهـوفه ف
ـای عىؿػو گیـىاو هی ضاکطىوبا٥او  رىؿاب آیؼ( هقیؼ بـ ٝلت  )که به يؼؿت چیقی ب

با٥او ايگلینی  تـ اف آو امت که رىؿاب مًگیى ػؿ بافاؿهای عاؿری ؿ٩ابت .ىؼه امت
تـ  کی٦یت پاییى ػلیلبه  هنصتی ػؿ بافاؿهای ػاعلی  ;اه ؿا ػاىته باىًؼ تىاو تضمل

ـایياو  ىاو۫  ارًاك پـمت  با٥او هیهى بؼ رىؿاببیو اف صؼ مًگیى امت. ال ؿ٩ابت ب
ـاػؿاو  گ ٩ضٖی گـ٥تاؿيؼػؿ چً که يه ٥٪ٔ عىػىاو بایؼ هيٞى٣ ىىيؼ آلمايی بلکه ب

ٝقت و ! به ؿامتی ايؼ ا٥تاػههیـی  يؼک آياو به گـمًههقػهای ا ػلیلبه  هن شاو ايگلیطی
و ؿ١بت  هیل و با کمالآلمايی با٣  رىؿابػؿ گـو ایى امت که  آلماوا٥تغاؿ ًٍٞت 

 ضرزهیى پدریصیخیت  ایى امت کههگـ يه ػهؼ. اه اػاهه  هیـی به گـمًه ا٥تغاؿ
ـۀ رىؿابٕلبؼ  هی آه! ایى ؿ٩ابت و ایى  يیمه باىؼ؟  اه ي٦َه عالی و بي٪اب با٣ م٦

به يام  لیبرالػؿ یک ييـیۀ  ٝزب چیق يزیبايه و باىکىهی امت!9 ها آوؿػی هلت هن:
چًؼ  (ايؼ ػؿ آو مافهاو یا٥ته بىؿژوافی های الًاك ا٥ْلکه ) 9aهىريیًگ کرويیکل:

اه ؿا تىٍی٤  اؿاو٩ٖ که وّٜ هن ػؿآهؼه امت bهیًکلیاهل با٣  ياهه اف یک رىؿاب
 ػمتگاه با٥ًؼگی 008 عايىاػه تضت تک٦ل   40 ػؿي٦ـ  210ػهؼ  گقاؿه هی او cؼ.کً هی

ه٦تگی هـ  هیايگیى و ػؿآهؼىیلیًگ  4.4 ػمتگاههـ  . بافػه هیايگیى ه٦تگیهنتًؼ
 پًی 00و  ىیلیًگ 4مـرمٜ  هـ ه٦ته ى هبل٠پًی امت. اف ای 3ىیلیًگ و  00عايىاػه 

ـای اراؿه ـایۀ  بهای ب ـاٟ و ٍابىو و  ػمتگاه با٥ًؼگیعايه و ک  ها ٩البو مىعت و چ
                                                             
a  Morning Chronicle 
b  Hinckley 

c  ـامت  )پ.(9. 0732ػماهبـ ػؿ :به ًٝىاو ٩یؼ فهاو رمله آهؼه:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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ـای ١ؾای ؿوفايۀ هـ ي٦ـ ٥٪ٔ ؿوػ هی ـایى ب ـای پىىاک هیچ.  هی aپًی 0.4. بًاب هايؼ و ب
 یؼ:گى با٣ هی رىؿاب

کًًؼ يه هیچ چيمی ػیؼه و يه هیچ  فػه تضمل هی صتی يیمی اف ؿيزی ؿا که ایى عل٨ ٥لک:
 90گىىی ىًیؼه و يه هیچ ٩لبی ػؿ عىػ رای ػاػه امت.

. کىػکاو عىؿػ ىىػ یا به ػؿػ يمی یا پیؼا يمی لطتر با٥او رىؿاب عىاب ػؿ عايۀ تغت
اف آعـیى ؿوفی که لب به : :کـػه گ٦ت . هـػی ب٢ِايؼ را پغو همهپابـهًه و ژيؼه 
بْٞی اف  9... ػیگـ هقۀ گىىت یاػهاو ؿ٥ته. گؾىتهعیلی و٩ت گىىت فػین 

ىاو  ػمتگاه با٥ًؼگیتل٨  مـوٍؼای تل٨ وکًًؼ  ها هن کاؿ هی یکيًبهصتی  با٥او رىؿاب
 بغيؼ. ؿا به مهىلت يمی گًاهی; اگـچه راهٞه چًیى ؿمؼ گىه اهل هضل هی به

اف و ػیگـ هیچ چیق يپـك. اف ياچاؿی ایى کاؿ ؿا هاین بیايؼ يگاهی به بچه: ها گ٦ت: یکی اف آو
ـاٟ ها بچهفاؿی  گـیه تىاين يمیکًن.  هی ـای یک ل٪مه ياو بيًىم و م ای که  تًها ومیله ؿا ب
با٥تن.  رىؿاب ىب ٍبش اف عىاب بـعامتن و تا يیمه 1ػوىًبه  يـوم. ػؿبیاوؿػياو  ؼتىاي هی

تىاين  . يمیبا٥تن هی رىؿابىب  01-00ىؼم و تا  عىاب بیؼاؿ هی ٍبش اف 5 ؿوفهای بٞؼ
ـيه هی ٕىاليی  تٖٞیل کاؿ ؿا 00ماٝت  هـ ىب اف ایى به بٞؼؿوم ته ٩بـ.  تـ اف ایى کاؿ کًن وگ

ـاو  ؿ٥ته افػمتفهاو  با٥ن که هن رىؿاب هی ها یکيًبه  اه ٝىُ .کًن هی  .9ىىػرب

 لطتر بؼتـ اف همه ايؼ. یا٥تهيهقػها ا٥قایو  دربیو  امو ياتیًگ لطتربه بٞؼ ػؿ  0722اف 
تٞزب . ىؼه ىایٜبه ٕىؿ گنتـػه  ػؿ آيزا مینتن تهاتـی هن ؽکـ کـػم( )٩بالً  مت کها

                                                             
a  04 ٥ًیًگ پـومی( .ايگلل( )pfennigمکه :) آلماو. )م.(ٍؼم هاؿک  ای هنی هٞاػل یک 
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ـگؾاؿتـتـ  بنیاؿ ٥ٞااليهایى هًٖ٪ه  با٥ًؼگاو يؼاؿػ که ـاو و تأحی های  ػؿ رًبو اف ػیگ
ـا کًًؼ; کياو ای٦ای ي٪و هی فصمت ی یاؿها به  تىمٔ با٥ت ایًزا یی با٥ًؼگها متگاهػ ف

 .ىىيؼ کاؿ ايؼاعته هی

ـاؿگاه . مه يؼا هنت٪ـ ىؼه با٥او ابؿرى صىفۀػؿ  ها ٩بل با٥ی اف هؼت تىؿی ًٍٞتهای  ٩
آو هن ػؿ صالی  ٥ٞال ػاؿيؼ با٣ تىؿی هاىیى 650هقاؿ و  1بـػه ػؿ هزمٛى ياه ييیى کًت

 ت٪نین کاؿ اکیؼ و ػمتگاه امت. ٥676٪ٔ تٞؼاػىاو  ايگلطتاوػؿ با٩ی  که
پیچیؼه ؿا به ىؼت  هامت هايى٥اکتىؿ تىؿی ف ىاعهکه ىاهل ايبىهی ا ای ىؼه يهاػیًه

ـاو  کـػه  ٩ـ٩ـهؿا  يظىىيؼ  ياهیؼه هی پیچ هاضىره کهماله به باال  03امت. ػؿ ابتؼا ػعت
 ؿوی هاىیى ها ؿا هامىؿهيام ػاؿيؼ  کى يخ کهماله به باال  7های  ; مپل پنـبچهکًًؼ هی

 بـمؼ گاه تا به گـه کيًؼ هیو  گؾؿايًؼ هی های ؿیق مهچيؿا اف  مـ تاؿها و کًًؼ مىاؿ هی
و  با٥ًؼ هیؿا  آو با٥ًؼگاومپل  (.چيمه ػاؿػ 700هقاؿ و  0هـ هاىیى به ٕىؿ هتىمٔ )

ایى  عـػمال های بچه .آیؼ اف هاىیى ػؿهی ٩ىاؿه پهى با٥تی به ٍىؿت تکه یک ها تىؿی
تا  کًًؼ باف هی ها ؿا با٥ت بًؼهای اتَالیو يمىػه  رؼا رىاؿ هن ٩ٖٞاتهضَىل ؿا اف لبۀ 

ـای ٥ـوه آهاػه ىىيؼ تىؿی  aتىرپردازها ؿا  و عىػ بچه پرداخت تىریایى کاؿ ؿا  .ها ب
 يؼاؿيؼ و هـ و٩ت هامىؿۀ ه٪ـؿیماٝات کاؿی ها  کى و يظ ها پیچ هامىؿه. ياهًؼ هی

ـا عىايؼه هی بکيؼته  با٣ تىؿی  با٥ًؼگاوبا تىره به ایًکه )به همیى ػلیل  ىىيؼ. ٥
 ها يیاف به بچه bهمکى امت هـ لضٚه ػؿ ٥اکتىؿی یا کاؿعايه (کًًؼ ها هن کاؿ هی ىب

                                                             
a  Lace-runner 
b  Workroom 
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ها  مـوماهايی ؿوال فيؼگی بچه کاؿی و بالتبٜ بی ٩اٝؼگی کاؿ و تًاوب ىب بی ؼ.باى
 ىايل ٍهعا امت; اعال٩ی های ياهًزاؿی های رنمايی و بیماؿی ی افايبىه هىرؼ

 .ايؼ ال٪ىل به آو اىاؿه کـػه همۀ گىاهاو هت٨٦گنیغتۀ پیو اف بلٟى که  ؿوابٔ رًنی لگام
ـای چين کاؿ ایى هاهیت و تىؿم و مىفه  به ها پیچ هامىؿه ها بنیاؿ هْـ امت. اکخـ ب

گـچه ) ىىيؼ هیعٖای هى٩ت بیًایی  صیى کاؿ ػچاؿ و چين هبتال هنتًؼ ؿیقه آب
 ایى کاؿىکی يینت که  ها کى يظ. ػؿ هىؿػ ييؼه امت(هياهؼه  یآمیب پایؼاؿ هیچ

ـات  ـيیه ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ  به رقگؾاؿػ و  ىاو هی بـ چين وعیمیتأحی تىؿم هتًاوب ٩
ـا عیلی مغت امت هن کاؿ با٥ًؼگاو ايزاهؼ. هی 1هـواؿیؼ آب و میاه آببه  ی  ها هاىیى ف

 ها هاىیىاکًىو ت٪ـیبًا تماهی  .ٕلبًؼ و ػ٩ت بیيتـی هی ىىيؼ تـ هی پیىمته ٝـیِ
 13 با٥ًؼگی هاىیى  ماٝتۀ هـ ي٦ـ۫  7با کاؿ  ىىيؼ تا ي٦ـ به کاؿ ايؼاعته هی 2تىمٔ 

١البًا ػؿ ٕىل ىب ها  کى و يظ ها پیچ هامىؿهاف همیى ؿومت که  a.ماٝته ػؿ کاؿ بمايؼ
ـاعىايؼه هی ماٝت  1کن  کىػک ػمت 2ا کاؿ چيمه ب 700هقاؿ و  0 يظ کـػو ىىيؼ. ٥

هاىیى هباػا  بؼوو یک لضٚه ػؿيگ و تٞلل کاؿ کًًؼ که آياو بایؼ کيؼ. ٕىل هی
ـًا هاىیى ٝإل بمايؼ. با٥ًؼگی ـکتبا يیـوی بغاؿ  ای که با٥ًؼگی های اعی ا٥تًؼ  هی به ص

 9اشتغال کىدکاو کمیطیىوگسارظ : .ايؼ کـػههًنىط  یاؿ ؿا با٥تکاؿ و  ايؼ باب ىؼه
ـاعىايؼه هی های تىؿی ٥٪ٔ کىػکاو به ٥اکتىؿی ػاؿػ تأکیؼ تىاو به  هی ; پلىىيؼ با٥ی ٥

 یا ;ايؼ ي٪ل هکاو کـػه هايى٥اکتىؿ بقؿگ یها به مالى با٥ًؼگاوایى امتًبآ ؿمیؼ که 

                                                             
a  ـامت ـاػ بٞؼ اف هـ یک اف ا٥:ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(9 ماٝت. 7هـ یک  کًًؼ: کاؿ هی ماٝت 13ي٦ـ ػؿ هزمٛى  2 ىىػ. ماٝت تٞىیِ هی 3
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 به هًٞیهـ ػو  ها ایى امت. تا صؼ فیاػی ٝمىهیت یا٥ته هکايیکی با٥ًؼگی هاىیى ایًکه
 .امت ٥اکتىؿی مینتنؿو به رلىی  رهو

ايؼ بیو اف مایـ کاؿها  ماله 4-3ماله یا صتی  6کاؿ تىؿپـػافها که هٞمىاًل کىػکايی 
 یا٥ت که کىػک چًؼ ایى ىاعه کاؿکًاوػؿ هیاو  میطیىو گریًجرضرک ؿماو امت. آمیب

بیـوو پیچیؼه  اف با٥ت ػؿهن ٩البػيبال کـػو يغی که بایؼ با یک  .ًؼمال بیيتـ يؼاىت 2
 05الی  03هٞمىل  ٕب٨ ؿوالاگـ  عاٍه ;فيؼ هی آمیبها  ه ىىػ عیلی به چينؼکيی

و ػؿ بؼتـیى  ىؼیؼبیًی  يقػیک هىاؿػتـیى  ع٦ی٤ ػؿ ایى کاؿيتیزۀ  .بکيؼ ٕىلماٝت 
 کىػکاو کهامت.  میاه آبکىؿی ػائمی ػؿ احـ  باالیی ػاؿػ(بناهؼ ينبتًا  )کههىاؿػ 

و  ػچاؿ ٤ّٞبالتبٜ و  بًيیًًؼػائمًا به صالت چمباتمه  مىءت٢ؾیه ػاؿيؼ بایؼ اکخـىاو
ـاو ػؿ هیاوىىيؼ. اعتالالت ٝملکـػی فهؼاو  هی عًافیـو  تًگی ي٦ل  ایى ىاعه ػعت

ـات های ياهًزاؿی ىایٜ امت. تىاو تىؿپـػافها ؿا اف  هی:که  ٕىؿی امت ىاو متىو ٥٪
ـای چين ییآهؼها پیهن  2ػوفی ٩الب .9تيغیٌ ػاػ ىاو ٩ؼم بـػاىتىىیىۀ  و  ب

ایى کىػکاو ػؿ  امتغؼامکًًؼ که  تَؼی٨ هی ال٪ىل پقىکاو هت٨٦ .ػاؿػ امکلت هضىؿی
ايؼ   ػه و ّٞی٤ و ىکًًؼه و ٩ؼکىتاههـ آياو ؿيگ فيؼ. آمیب هیىاو  رؼًا به مالهت ىاعه

ـاُ کمتـ اف مایـ کىػکاو  ىاو ػؿ ه٪اوهتو  ـابـ اه . ایى کىػکاو هٞمىاًل اف امتب
ـيؼ:  ؿيذ هی فیـ الئاتابت هتًاوب و ػؿػ ػؿ رمزمه  ٤ّٞ و منتی ٝمىهی بؼو و ١وب
ـاه گاه تهیو  پهلىهاو  ـاٟ و بیو لپیچه و امها تپو ٩لب و ػل به هم به اىتهایی  امت٦

ـاه ـات و عًافیـ و مل. هم  .فيؼ هیؿیيه فياو اف  کاؿ با٥ًؼگی مالهت عمیؼگی متىو ٥٪
ـيؼ ؿيذ هی و ػىىاؿی وّٜ صمل 3عىيی کن اف آياو م٪ٔ رًیى  با هيکل و ب
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 9کمیطیىو اشتغال کىدکاو:های با٥ًؼگی  وؿػمت ػؿ هىؿػ بچه a.ايؼ گـیباو به ػمت
و يابنًؼه )هٞمىاًل ای ػاؿيؼ و ١ؾایيا پىىاک يا٩ٌ و ژيؼه آياو اکخـ ػهؼ که گقاؿه هی

 b:ىاو وّٜ اعال٩ی افایى هن . عىؿيؼ يمیگىىت  ی هؼیؼها هاه ياو و چای( امت و

 ػؿ و والؼیى کىػکاو کو فصمتو عل٨  هايى٥اکتىؿػاؿاوها و  و کيیواصقاب  کل پلیل و:
ها  کى يظ اعال٩ی امت. مـچيمۀ بیبؼتـیى با٥ًؼگی مینتن کًىيی  که ايؼ ال٪ىل هت٨٦ ياتیًگام

ـيؼ و  ـيؼ و٩ت پیچ هامىؿهکه هٞمىاًل پن ىاو  والؼیىيۀ و٩ت اف عا بیو ها که ٝمىهًا ػعت
ـاعىايؼه هی  . ایى وّٜت اصتمااًل تا چه و٩ت به کاؿىاو يیاف امتهیچ هٞلىم يین ىىيؼ و ٥

 ه٪ؼهات . همۀها بیـوو بمايًؼ تا ىب هؼػ ىاو هی ػمت به ىکًی بهايۀ صاّـوآهاػه و ػيؼاو
ـایياوؿوابٔ ياىاینت   هایی ػاؿػ که اعال٩ی بیگنتـه ػؿ  ایى اهـ مهن ههمی ههیامت. ب

 گقيؼی ىـ و ٝالوه بـ امت. ىؼه وؿػ فباو عاً و ٝام ياتیًگامىاو بـ ايگیق ؿٝب تیالیام
١ایت  ٩ـبايی ایى اوّاٛ به ىاو گیـػ آؿاهو و آمایو عايه و عايىاػه ؿا هی ها بچه ػاهىکه 

 9ىىػ. ١یـٕبیٞی هی

 هاهپتىو يىرثفؿاٝی  يىاصیػؿ  که امتبا٥ی  صل٪هًٍٞت  ایى های یکی ػیگـ اف ىاعه
کطفىردو   ها که . ایى بچهگیـػ ايزام هی امامًا به ػمت کىػکاو و يىرىاياو cبدفىردو  آ

ػؿ ى٢لی به ىؼت  چيًؼ و به يؼؿت ٕٞن گىىت ؿا هی ايؼ ػؿ ؿيذٝمىهًا اف ت٢ؾیۀ بؼ 
های  هؼت تهىیه و يمىؿ تًگ و بی های کاؿعايهػؿ  آياو. ىىيؼ به کاؿ گـ٥ته هی يامالن 

                                                             
a   ٜايگلل(گریًجرگقاؿه راه( . 
b  ايگلل(یطیىو اشتغال کىدکاوگسارظ گریًجر به کم( . 
c  ـامت  )پ.(9. و باکیًگام:ایًزا آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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ـای آيکه بؼو . ػعتـهاکًًؼ کاؿ هیچمباتمه  به صالت هؼیؼ  صالت ٥ـمایًؼهػؿ ایى ىاو  ب
 بنت با چىب بًؼه بًؼ و پنتاو کت٤ پىىًؼ که ی هیم٦ت گـػػ کـمتچیقی بًؼ  به

ها هًىف  و٩تی امتغىاو) صناك مالو ػؿ آو مى . ایى يٛى کـمتهضکن ىؼه امت
ـم ػؿ  اوکػعتـ. ايزاهؼ تًگی هی ي٦ل بهو  ىىػ هی ها ػيؼه رایی ( باٝج رابهايؼ يافک و ي
 ػچاؿ ت٦ًنیفرـآوؿتـیى اعتالالت  به ابتؼا ػؿ اتمن٦ـی يارىؿ بؼوو تضـکيتیزۀ کاؿ 

ـيؼ. و مپل اف هـُ مل هی ىىيؼ هی و هٖمئًًا اف ایى هن  مىاػيؼ بی آياو ت٪ـیبًا همۀ هی
 ىاو اعال٩ی وّٜ ايؼ. وبـ٧ های پـفؿ٧ ٝاى٨ لباك. آياو ايؼ کمتـ پـوؿه اعال٩ی ػیؼه

 a.ػاؿػ ؿوادىاو  و ؿومپیگـی ػؿ هیاو امتٝاهل فاؿتـ اف فاؿ  1ایى  احـػؿ 

یبا و لٖی٤ بىؿژوا  ت تىؿیبه چًیى بهایی امت که راهٞه کی٤ و لؾ ـای بايىاو ف پىىی ؿا ب
 و یک هيت ػعتـ يابیًا کو فصمتچًؼ هقاؿ  ٩یمت ه٦ًَايه و هٞ٪ىلی! ٝزب عـػ. هی

ـای کىػکاو  اوى تکیؼگیکه  ؽلیلهای  اف تىػه هـیِ یهنلىل و ينل کاؿگـ و کىػکاو  ؿا ب
اف همۀ  .عىاهًؼ بىػ 9ؽلیل:٩ؼؿ  ها هن همیى آو البؼ و گؾاؿيؼ; به اؿث هی اوى کىػکاو

گقاؿه :ت٦اوتی  بىؿژوافی با عىينـػی و بی !و پىچ هیچ ها چه صاٍل؟ هیچ! ایى
ـاو ايؼافػ و ؿا کًاؿی هی9 کمیطیىو دولتی با تىؿی الناب٨  کما٥ی ؿا اه فياو و ػعت

 چیق ٩يًگی امت! ی ايگلیلهابىؿژوا ٦ٍای بإى وا٩ًٞا که آؿاهو و ؼ.آؿای هی

غرب و  رایش دربیو  شایر اليک  گـی چیتها ػؿ هؤمنات  کاؿوؿتٞؼاػ فیاػی اف 
 تٞهای ًٍ کايیکی ػؿ هیچ یک اف ىاعه٩ىۀ ابتکاؿ ه هي٢ىل به کاؿيؼ. اضکاتلًد

                                                             
a  Burns, Children's Employment Commission's Report. (ايگلل) 
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ؿا  همه کاؿگـبه ايؼافۀ ایًزا يتایذ ػؿعياو به باؿ يیاوؿػه و ػؿ هیچ کزا ایى  ايگلیص
که با يیـوی بغاؿ  یهای هً٪ىى امتىايهکاؿگیـی  به ابؼاٛ و عـػ و عاکيیـ يکـػه امت.

کاؿبـػ  يتایزی هيابه فيًؼ هیؿوی پاؿچه چاپ  ؿا ؿيگ 5یا  3فهاو  هن وچـعًؼ  هی
 هًنىطکاهاًل کاؿ یؼی  ػاىته امت. ایًزا هن پًبهی يناری و ػؿ ؿینًؼگ هیأت هاىیًی

ـايی که  ػؿ وا٩ٜ. هىؼ ـتیبات اف  باتٞؼاػ کاؿگ  به ينبت ايؼ گيتهراکى  ها گـی چیتایى ت
به  یاؿ چاپیک اکًىو  .امتپاؿچه  يظ و تٞؼاػ بیکاؿىؼگاو هايى٥اکتىؿعیلی بیيتـ اف 

ـاه یک  کاؿ که ماب٪ًا به هؼػ  ؿمايؼ هیايزام  بهبا هاىیى  هماو کاؿی ؿا وؿػمتهم
تضىیل  چیت bیاؿػ 17یک هاىیى واصؼ هـ ػ٩ی٪ه  ىؼ. ايزام هی aفو باممه 100رمٞی 

هجلص عٖاب به  یٕىهاؿ ایياو .صال و ؿوف عىىی يؼاؿيؼ ها فو باممهبالتبٜ  .ػهؼ هی
و  دربیو  لًکطتر های گـی چیت 0731مال ػؿ : ػؿ آو آهؼه امت:يىىتًؼ که عىام 
ـًا  ٕا٩ههقاؿ  000 کـػيؼ.پاؿچه چاپ  ٕا٩ۀهیلیىو  00 چطتر  800و  فيی باممههًضَ
چهاؿؿيگ تا  ٕا٩ۀهیلیىو  00و  فيی باممهی و تا صؼ صؼی چاپ هاىیًیتا  ٕا٩ههقاؿ 
رؼیؼ ػائمًا هىؿػ   هیأت هاىیًیاف آيزا که  9بىػيؼ. هاىیًیٍـ٥ًا چاپ  cؿيگ ىو

ـاؿ هی تـ اف کمیت  بقؿگ به ٕـف گقا٥یها  فو تٞؼاػ باممه یابؼ و اؿت٪ا هی ػگیـ بهنافی ٩
 فػگاو ؿا ٩ضٖیٕىهاؿ تٞؼاػ  .ايؼ هیـی ا٥تاػه بنیاؿی اف آياو به گـمًه کاؿ هىرىػ امت و

ـاو چیتچهاؿم کل  یک ٥٪ٔ  گـها چیتبا٩ی  آو هن ػؿ صالی که ،ػايؼ هی گـ کاؿگ
ـيؼ. ايؼ و هقػ ياچیقی هی ه٦ته ىا١لؿوف ػؿ  2ػو ؿوف یا ػؿ بهتـیى صالت  یکی  لیچ گی

                                                             
a  Block Printers 

b  ـامت ـايتق آهؼه امت  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(9. ٥ىت 70:ایًزا ػاعل پ
c  ـامت  )پ.(9. ؿيگ 5تا  0اف :آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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( شایر اليکػؿ  باریيقػیک  bِدیل دیپلی) گـی های یک چیت فو باممه aکًؼ تَـیش هی
گـهای  چیت تـ اف هقػ که بنیاؿ پاییى يؼآوؿ ػؿهیًگ ىیلی 4ای  به ٕىؿ هیايگیى ه٦ته

های ٩ايىيی  بؼوو آيکه تضت کًتـل هضؼوػیت گـی ًٍٞت چیت .امت کاؿ هاىیى
 هاگـ چیترًنی که . ىؼه امت٥اکتىؿی اػ١ام  مینتناپا ػؿ ؼ مـ٥اکتىؿی ػؿآی مینتن

اگـ  ای يؼاؿػ. کاؿىاو يٚن و ٩اٝؼه به همیى ػلیل وکًًؼ تابٜ هؼ ؿوف امت  تىلیؼ هی
هایياو گل کًؼ و  یکی اف ٕـس اگـ اهاکًًؼ  و٩ت کاؿ هی ىاو کن باىؼ يیمه تىام٦اؿ

ػؿ  cکيؼ. ماٝت و ىایؼ صتی کل ىب ٕىل هی 01ىاو ؿوي٨ بگیـػ کاؿىاو  کامبی
به  ىب يیمهو٩تی  که گـی ورىػ ػاىت یک چیت هًچطتر صىهۀام ػؿ  همنایگی عايه

ـاٟگيتن  عايه بـهی ؿا به گىه  آيزا باؿ ٍؼای کىػکاو یىچًؼ مىعت. اه هًىف هی چ
عىػ ؿا  ػؿ اولیى ٥ـٍتػیؼم باؿها  کاؿىاو ىکایت ػاىتًؼ. تٖىیلاف که  ىًیؼم عىػم

ـتی بقيًؼ. البته هؼؿک ؿممی ؿمايؼيؼ تا ػؿ گىىۀ ػاالو به پیيگاه مًگی عايه هی ای  چ
ـای احبات اٙهاؿات ـکت  تىاين يمی اف ایى ؿويؼاؿم و  ام ب گسارظ : .ؿا بگىینيام ى

کًؼ  گؾؿػ و ٥٪ٔ اٙهاؿ هی هی اتمـمـی اف ایى هىّىٝ 9کمیطیىو اشتغال کىدکاو
 هنتًؼبیًًؼ و به لضاٗ اعال٩ی ػؿ مٖش پاییًی  میایى کىػکاو هیچ آهىفىی ي گـچها

البؼ یًٞی ينبت  !کن لباك و ١ؾایياو به ٕىؿ ينبی فیاػ امت )به ٕىؿ ينبی ولی ػمت
٥اکتىؿی  مینتن چًگ ػؿ ؿا ایى کىػکاو اي٪یاػ امت کا٥ی (!ىاو هقػ والؼیى ػمتبه 

 .ػهناؿراٛ  ام يىىته مینتنػؿباؿۀ ایى  ٩بالً ؿا به آيچه  عىايًؼگاو یاػآوؿی کًن و
                                                             
a  Leach, Stubborn Facts from the Factories, p. 36. (ايگلل)  
b  Deeply Dale 

c  ـامت  )پ.(9. کًًؼ و صتی کل ىب کاؿ هی 00-00تا ماٝت : :آهؼه های آلمايی ػؿ وی
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ـاو هايى٥اکتىؿ  ـای گ٦تى يمايؼه. پاؿچه و با٥تػؿباؿۀ با٩ی کاؿگ  کاؿ چیق فیاػی ب
ي٦ل بکيًؼ که ٩اتل  یىآياو ياچاؿيؼ ػؿ گاف کلـ عیلی يامالن امت. م٦یؼگـها

 ىاو ؿا به تکاپى بیايؼافيؼ و به همیى ػلیل ٕلبؼ که کل بؼو هی ها ٍباٟهامت. کاؿ  ىو
ـۀ ٝام  a.امت یمالم کاؿ اف بنیاؿی رهات ایى که وّٜ هقػىاو چٖىؿامت کمتـ ىه

کمتـ اف هقػهای  ػؿآهؼىاو تىاو چًیى امتًبآ کـػ که و عاً ىؼه و بـ ایى اماك هی
 پی ػؿ بـها عاب تٞؼاػ .(کـػيؼ هی هیػؿ ١یـ ایى ٍىؿت صتمًا ػاػعىا) يینتهیايگیى 

هقاؿ ي٦ـ  3تا  2مت و بیى ؿ٥ته ا به ٕىؿ ينبی باال يما هًنىرات هغملا٥قایو هَـ٣ 
ـات  . آياوػىى هیتغمیى فػه   ايؼ. ٥اکتىؿی آمیب ػیؼه مینتنبه يضى ١یـهنت٪ین اف تأحی

آهؼيؼ و به  ػمت اف کاؿ ػؿ يمی ىؼيؼ کاهاًل یک هی چیؼه دضتی لىمماب٪ًا که ارًاك با 
ـای  آفهىػه ای عؼهه  لىم هکايیکیاف و٩تی که  اها .يیاف بىػ واصؼ ؿدیک  ٩یچی کـػوب

ـتب پيت مـ هن ؿػی٤ هی به کاؿ گـ٥ته ىؼه امت ؿد پىػ و هـ ؿىتۀ  ىىيؼ ها هًٚن و ه
 عىاهؼ. ػیگـ هًـ يمی ها عاب به همیى ػلیل ٩یچی کـػو ػ٩ی٪ًا هىافی ؿىتۀ ٩بلی امت.

ـايی که با باب ىؼو  اف ٕـ٣ ػیگـ به  ايؼ ا٥تاػهبیـوو ىاو  اف ى٢ل هیأت هاىیًیکاؿگ
ـکىب  رىیی ایياو تأحیـ ؿ٩ابت ؼ. هقػها تضتيا هآوؿػ هزىم بـی عاب ـاىؼه م ی  ف

یا٥ته اوهايى٥اکتىؿػاؿ یاؿ ؿا  و ٍؼها بـه بگماؿيؼفياو و کىػکاو ؿا به ایى کاؿ  اگـ ايؼ ػؿ
 ٝالوه بـ ایى .ػهًؼتًقل  کىػکاو تىايًؼ هقػها ؿا به يـط ػؿیا٥تی بیايؼافيؼ هیبیـوو 

 عايه ٩یچیتـ اف  اؿفاو عىػىاو ػؿ ٥اکتىؿیکاؿ  ايزام ایىکه  ايؼ پی بـػه هاهايى٥اکتىؿػاؿ

                                                             
a  ـامت کاؿ ؿفها  کاؿ ؿيگ:ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(9. هنتًؼ تـ ؼؿمتتًتـی امت و عىػىاو اف بنیاؿی رهات  مالن
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ـا ىىػ تمام هی ی ؿا  عايه ٩یچی به ٕىؿ ١یـهنت٪ین اراؿۀ ػؿ مینتن مًتی هزبىؿ بىػيؼ )ف
 ػؿ ٕب٪ۀ ٥ى٩ايی تًگ و کىتاه های عايه ٩یچی. اف و٩تی ایى کي٤ به ٝمل آهؼ يؼ(بپـػاف

ـتیبگاه اراؿه ؿ٥ت مکىيتو به ًٝىاو  عالی ىؼيؼ ها ٥ـوىگاه ها و کاؿگاه  ًؼ. بؼیى ت
و تضت ملٖۀ يا٩ىك  يؼؿا اف ػمت ػاػ اوى آفاػی ايتغاب ماٝات کاؿی هابـ عاب

یاؿػ پاؿچه  0به افای  ػؿ گؾىتهماله به هى گ٦ت که  34 بـ عابیک  .يؼ٥اکتىؿی ػؿآهؼ
 مـؿامت ٥امتىيیتىايؼ  گیـػ. ػؿمت امت که او هی پًی هی 0گـ٥ت ولی االو  پًی هی 7

تىايؼ ػؿ یک ماٝت  اها به هیچ وره يمی بقيؼبـه ٩ؼیمی  ٥امتىيیتـ اف  ؿا عیلی مـیٜ
ـابـ کاؿ ماب٨ ؿا ايزام ػهؼ; 1 اف بیو کـػه يقول  ماب٨چهاؿم  هقػه به یک ى ؿواف ای ب
به افای  0732و  0716های  که ػؿ مال aػهؼ اؿائه هی ای اف هقػها ؿا میاهه لیچ .امت

هـ  به افای بـها عابهقػ  ػهؼ ايؼ. ایى میاهه يياو هی ارًاك گىياگىو پـػاعت ىؼه
 :)به پًی( ها پـػاعت ىؼه امت ایى يـط با های هـبىٕه ػؿ مال یاؿػ پاؿچه

0716 3 1.14 1.64 0 
0732 0.4 0 0.64 0.264 

آو هن ػؿ  .به ىـس فیـ امت ٥ى٧ ارًاك به افای هتىمٔ هقػ ه٦تگی لیچآهاؿهای  ٕب٨
 :کًًؼ يمیپیؼا  کاؿ ای( ىیلیًگ و عـػه 5) يـط کمتـیىصالی که ٍؼها کاؿگـ صتی با 

 پ 5و  ه 5و  ل 0 پ 0ل و  0 پ 5و  ه 1و  ل 0 پ 5و  ه 5و  ل 0 0716
 ه 00 پ 7و  ه 5 ه 6 ه 00 0732

                                                             
a  Leach, Stubborn Facts from the Factories, p. 24. (ايگلل) 
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 .کًًؼ هیتىلیؼ  لىم دضتیبا  ؿا ارًاك ٥ابـیکی ايىاٛ ن کهمغى گ٦ت ينارايیپیيتـ اف 
ايؼ و  ايؼ که تىمٔ هیأت هاىیًی راکى گيته بـها فیـ ٥ياؿ ؿ٩بایی ایياو همچىو عاب

های ٥اکتىؿی ػؿ چًگ  کاؿوؿهمچىو  وؿفاو ػمت ایىايؼ.  وؿفی هقػصن ىؼه ػؿ ػمت
ـایگـ٥تاؿيؼ.  ها رـیمه مینتن  ای که میاهه ؿا ػؿ يٚـ بگیـین. يناراو ابـیين هخال ب

به ي٪ل اف  (ايگلطتاو ابـیينتـیى هايى٥اکتىؿػاؿاو  یکی اف بقؿگ) aهارضت براکل آقای
ػ که به ػا يـط هقػهایی ؿا يياو هی ايؼاعت پارلماو کمیتۀرلىی  اه ػاؿی ػ٥اتـ صناب

 :)به ىیلیًگ( بىػ پـػاعت ىؼه 0720و  0710های  الافای کاالهای هغتل٤ ػؿ م

0710 20 03 2.4 0.64 0.00 00 
0720 8 6.4 1.14 0.22 0.4 5.14 

 تىاو هی به ػؿمتی .هبه و٩ٛى يپیىمت ٥ًینافی به يٛىهیچ  ٥ى٧ ؿػاهى هیچ یک افػؿ 
میاهه پیؼامت که  ایىاف . ٝام امتهًزاؿی  هارضت هطتر براکل ؿاه و ؿوه ٥ـُ کـػ
 05.4با اصتناب تماهی کنىؿات او ينارهیايگیى هقػهای ه٦تگی  0710ػؿ مال 

تـ و ىیلیًگ بىػه امت. اف آو فهاو تاکًىو هقػها بیي ٥5٪ٔ  0720ىیلیًگ و ػؿ مال 
ـای هخال ػؿ  .ايؼ م٪ىٓ کـػه بیيتـ  3 4الیه یک ماؿفیًت به افای هـ یاؿػ 0720مال ب

پًی هقػ  1.4هـ یاؿػ ایى رًل ٥٪ٔ اف  0732ػؿ مال  اها ىؼ ػاػه هی يناراو بهپًی هقػ 
وؿيؼ که تىلیؼ ایى آ گیـ هی کاؿ به ىـٕیؿومتایی ٥٪ٔ او يناربنیاؿی اف  آیؼ و ػؿهی

ػؿ  ػائماً  ػمتی لىم يناراو. ٝالوه بـ ایى ت٪بل کًًؼپًی  1الی  0.4ارًاك ؿا به ٩یمت 

                                                             
a  Mr. Brocklehurst 
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به هًگام ػؿیا٥ت  ينادهٞمىاًل به هـ . ايؼ هنتبؼايه ػلبغىاهی و هقػهایهٞـُ کنـ
ماٝت  ٥الو ىىػ که ؿوی آو يىىته ىؼه بایؼ ػؿ اه یک وؿ٩ه ػاػه هی هىاػ و هَالش

اف ٥ٓـ بیماؿی يتىايؼ کاؿ کًؼ بایؼ  ينادو ایًکه اگـ  ؼ;ػه تضىیلکاؿه ؿا ؿوف  ٥الو
ـکت ػ٥تـ امتضْاؿبه  ٍضت اػٝایو ؿاؿوف  2ٙـ٣  ـيهبـمايؼ  ى به  اه ياعىىی وگ

ـ٥ته يینتره ًٝىاو ٝؾؿ هى هبًی بـ ایًکه هزبىؿ ىؼه امت  ينادو ایًکه اػٝای  ;پؾی
و ایًکه ػؿ افای اىتباهات هضـف ػؿ  ىىػ; ًٝىاو ٝؾؿ هىره تل٪ی يمی به هٖٞل يظ بمايؼ

ـای هخال) کاؿ  باىؼ( اف ه٪ؼاؿ تزىیقىؼه تـبیي ػؿ هناصت هٞلىم۫  گؾایاگـ ه٪ؼاؿ پىػ ب
به  آهاػه ييىيؼ ه٪ـؿو ایًکه اگـ ارًاك ػؿ فهاو  ;ىىػ هی کنـمقػ کن يیمی اف ػمت ػمت
ـگه بـ اماك که هایی رـیمه هزمٛى ػ.گـػ پًی کنـ هی 0هـ یاؿػ  افای اعؾ  ایى ب

( شایر اليک)ػؿ  aلیباؿ به  1ای  که ه٦ته وؿ پیله یک گیـی امت. چين هبل٠ ىىيؼ هی
به ي٦ٜ  bلیـه 04کن  ؿا رمٜ کًؼ به گ٦تۀ عىػه هـ باؿ ػمت يناراو کاؿتا  ؿوػ هی

ایى ٩بیل  5.(ػايًؼ هی گیـ و باگؾىت آماو عیلی ؿا او تافه) آوؿػ کاؿه ػؿ هی ٍاصب
ـاو ػؿ ٍىؿت اکًىو اها گـ٥ت ٪ًا اف ٕـی٨ صکمیت ايزام هیها ماب تنىیه صناب  کاؿگ

امت.  گيته هًنىطایى مًت به کل  يتیزتاً  ;يؼىى هی گؾاىته صکمیت کًاؿ ػؿعىامت
ـایگؾاؿ و  به ًٝىاو ىاکی و ىاهؼ و ٩اّی و ٩ايىو تًه یکهايى٥اکتىؿػاؿ   هأهىؿ ار

 حل اختالف دادگاهبه  کو فصمتاگـ  .ػهؼ اه بغىاهؼ رىالو هی ٕىؿ که ػلهـ  اصکام
ـارٞه کًؼ ایى ـاؿػا تاو ؿا هی و٩تی وؿ٩ه: :ىًىػ هی پامظ ؿا ه ایؼ  ػ آهؼهگیـیؼ یًٞی پای ٩

                                                             
a  Leigh 

b  ـامت ـايتق آهؼه امت. )پ.(9 تالـ پـومی 000:هٞاػل آو به پىل آلماو های آلمايی  ػؿ وی  ػاعل پ
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باؿ به مـ ایى که  های ٥اکتىؿی امت کاؿوؿػامتاو هماو ػامتاو 9 و بایؼ پایو بمايیؼ.
ؿا اهْا کًؼ که ػؿ آو هىا٥٪ت ی ػاؿػ مًؼ واهیؿا  هقػبگیـهکاؿ  . ٍاصبآیؼ هی ها ػؿاد
ٝمال کنىؿات اٝالم هی عىػ همۀ  مـ باف بقيؼ اف ایى کاؿ کو اگـ فصمت ػاؿػ. ؿا با ا 

 :aلیچاو هقػبگیـی امت که به ٩ىل  که ىىيؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو ىهـ عبـػاؿ هی

ـاىی ٩ايىوػىمى يٚن ارتماٝی و همۀ : یـ ـايه م یياو امت و عیـهها کا١ؾبافی و ت صـ٣ ف
ـکـػگی ٕبیٞی باینت فيؼ که هی کنايی هی صکیمايۀ  9پؾیـ٥ت. هی ؿا ػؿ راهٞه ىاو م

ـاو آفاػيؼ و فیـ باؿ هىاػوهَالش و  يکـػه امتهايى٥اکتىؿػاؿ هزبىؿىاو  ایى کاؿگ
به  لیچآوؿػ که که  ؿا بـ فباو هی کلماتیعٖاب به آياو  کاؿ ٍاصب .هایو بـويؼ وؿ٩ه

 ىاو کـػه امت: ؿامت تـرمه وايگلینی  ؿک 

 b.9چـعی بقيیؼ آتو ومٔ تىايیؼ هی کًیؼرلق و ولق  تابۀ هىػؿ هاهیاگـ ػومت يؼاؿیؼ :

مـ  اػواؿی های ٥الکتهای هؼیؼ با  هؼت فیلد اضپیتال عاٍه لًدو ابـیين ػؿ يناراو
های  و باالعٌ ػؿ رًبو ايگلطتاو کياو فصمتهای  ػؿ رًبوآياو  ایًکه ايؼ. کـػه

ـای ػلیلی  هیچػهؼ  کًًؼ گىاهی هی ای٦ا هی ها ؿا تـیى ي٪و ٥ٞال لًدو کياو فصمت ب
ـيىىت ؿّایت  اه ػؿ ػاهاوهضًت و ٥الکتی که بـ آياو هنتىلی ىؼه  .يؼاؿيؼىاو  اف م

کمیطیىو تحقیق و تفحص دربارۀ وضع :ؿا ػؿيىؿػیؼ و  غرب لًدوکه  ؿا پـوؿايؼتبی 

                                                             
a  Leach, Stubborn Facts from the Factories, pp. 26-30. (ايگلل) 

b  ـامت ـايتق  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی ایى رمله به آلمايی آهؼه و هتى اٍلی ايگلینی ػاعل پ
 )پ.( ػؿد ىؼه امت.
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 9لًدو خايۀ تب: های گقاؿهآعـیى  ؿا به واکًو واػاىت. «کارگربهداشتی طبقۀ 
 .کًؼ هی٢ٕیاو  آيزامىف هًىف هن ػؿ  ػهؼ ایى هـُ عايماو يياو هی

ـاؿگاه .ايؼ ٥لقآالت ايگلیل تـیى تىلیؼات ًٍٞت ههن پاؿچه و با٥ت۫ ل افپ اٍلی  های ٩
که ػؿ آيزا همه يٛى ارًاك ٥لقی ٙـی٤ تىلیؼ ) بیرهًگام ايؼ اف وکاؿ ٝباؿت ایى کنب

 عاٍه رایاضتافىردشو  (متا کاؿػ و چا٩ى تی٢ه و کًًؼۀتىلیؼ که) شفیلدو  (ىىػ هی
هايى٥اکتىؿ  هو ٦٩ل و هیظ و ١یـ مًگیىآالت ٥لقی ايىاٛ  که ػؿ آيزا) ولىرهاهپتىو

ـاو ایى کنب وّٜبگؾاؿیؼ تىٍی٤  .(ػىى هی ػؿ  ىـٛو کًین. بیرهًگام افوکاؿ ؿا  کاؿگ
ـاکقی که به آهًگـی هي٢ىلمایـ  و ػؿبیـهًگام  هًىف بـعی اف  ىیىۀ ايزام کاؿايؼ  ه

کاؿهای عـػی پیؼا  ٍاصبهًىف  وؿفی کهى ؿا ص٦٘ کـػه امت. عَائٌ ػمت
ـاه ىاگـػاو ىىيؼ که هی به  ػؿ هىاؿػی که .ايؼ هي٢ىل عايهکاؿیا ىاو ػؿ کاؿگاه  به هم

 کىچککاؿگاه  یبه تٞؼاػ ؿا ىاو ماعتماو بقؿگ ها امت ٥اکتىؿیيیـوی بغاؿ يیاف 
و با تؼاؿک ػیؼو ػهًؼ  هی اراؿهکاؿ عـػ  ٍاصب یکبه  کًًؼ و هـ کاؿگاه ؿا هیت٦کیک 

ـکت ػؿهیتی که به َى٦ ـکه ؿا به هاىیى ومیلۀ هىتىؿ بغاؿ به ص  ىؼه اراؿه آیؼ يیـوی هض
ػؿباؿۀ وّٜ ٕب٪ۀ  ػاؿ ه٪االت ػيباله ای اف هزمىٝه يىینًؼۀ aلئىو فاچر ؿمايًؼ. هی

 شایر اليکایى هًامبات ؿا ػؿ تْاػ با هايى٥اکتىؿهای  9bيشریۀ ايتقادی:ػؿ  کاؿگـ
هىّٛى ؿا واکاوی کـػه. ػؿ  به عىبی پیؼامت يىینًؼه .ياهؼ هی 9cدهکراضی صًعتی:

                                                             
a  Leon Faucher 
b  Revue des deux Mondes 
c  Democratie industrielle 
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وا٩ٜ کاؿ او اف هـ آيچه که تاکًىو به ايگلینی یا آلمايی ػؿباؿۀ ایى هنأله يىىته ىؼه بهتـ 
ـای ٍاصب دهکراضی صًعتی گىیؼ که هیاه  بـ ٕب٨ هياهؼات وا 6امت. کاؿ و يه  يه ب

ـای هقػبگیـه  ايبىه .ضیش امتهالصٚه کاهاًل ٍ آوؿػ. ایى هٖلىبی به باؿ يمی ۀیزيت ب
 ىىػ ىاو ت٪نین هی گـػػ و هیاو هیتىمٔ ؿ٩ابت تٞییى  که کاؿاو عـػ با مىػی ٍاصب

ـایٔ ػیگـ ٥٪ٔ یک هايى٥اکتىؿػاؿ)  (کيؼ آو ؿا ػؿهی کل یًٞی مىػی که تضت ى
ـکق ػوام بیاوؿيؼ.  تىايًؼ يمی ـایو ػاؿػ و الرـممـهایه به تم  آهًیى هيت باآياو ؿا  گ

ـای آيکه یک ي٦ـ حـوتمًؼکىبؼ ٥ـوهی ـاب هی ي٦ـ عايه 00گـػػ  . ب ي٦ـ فیـ  000 ىىيؼ و ع
 ٥ـوىی ػاؿػ بؼتـ اف پیو اؿفاو امتٖاٝتکه  ای ؿمیؼه ػوؿاو به تافه ػاؿ مـهایه ٥ياؿ
 بیا٥تًؼگیـ ػاؿاو بقؿگ  با مـهایه ؿ٩ابت ػؿ هیؼاو اف هماو آ١افآياو  اگـ. ىکًًؼ هی ػؿهن

همايٖىؿ  بنیاؿ بپیمایًؼ. هي٪تو  با فصمت يؼ هنیـ راي٦ـمای يابىػی ؿاىى هزبىؿ هی
ـاب امت که عـػ هماو کاؿهای ٍاصبکه عىاهین ػیؼ وّٜ ىاگـػاو  وّٜ  ٩ؼؿ ع

ػؿ اػاهه به  گـوه اول اصتماالً  کاؿآهىفاو هايى٥اکتىؿػاؿها; البته با ایى ت٦اوت که
ـتیب و بؼ عىاهؼ ىؼتبؼیل  پا هعـػ کاؿاو اصبٍ  - بىػعىاهًؼ  هنت٪لصؼی  تایى ت

 بههنت٪ین ١یـبه ٕىؿ  بـ عال٣ عؼهۀ ٥اکتىؿیتـیى صالت  که ػؿ عىىبیًايه بؼیى هًٞی
 )فیـ يؼوا٩ًٞا پـولتـ کاؿهای عـػ يه ٍاصب تىاو گ٦ت هی .آیًؼ ػؿهیامتخماؿ بىؿژوافی 

ـا  ؿژواوا٩ًٞا بى ( و يهآوؿيؼ ىاو ػؿهی ىاو ؿا اف کاؿ ىاگـػاو ياو بغيی اف ی هنتًؼ )ف
٥ـوىًؼ بلکه  کاؿىاو ؿا يمی آياو .کاؿ عىػىاو امت( ىاو تک٦ل امبابتـیى  امامی

ـاو آهًگـایًکه  ت٪َیـ ٥7ـوىًؼ. ؿا هی هضَىالت يهایی کاؿىاو با  بیرهًگاهی کاؿگ
و١ـیب و  رایگاه ٝزیب به گـػو ايؼ پیىمتهيوػل به رًبو کاؿگـی ايگلیل  راو

 هًىف امت اها ؿاػیکال ىهـی لضاٗ میامی به بیرهًگام اگـچه ىاو امت. بیًابیًی
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 ػاؿاو مـهایه به ػمتکه  ػورىػ ػاؿبقؿگ  ٥اکتىؿی تٞؼاػی. ػؿ آيزا ييؼهچاؿتینت 
به  ها مافی مىفو که ػؿ ای ىؼه ت٪نین کاؿ صناب ٥اکتىؿی و مینتن .ىىيؼ اػاؿه هی

ـا ػؿهی ؿوی امتغؼام تىػۀ ايبىهی اف فياو و  و يیق کاؿبـػ يیـوی بغاؿ که ؿاه ؿا به آیؼ ار
گسارظ :ػهؼ که ػؿ  ػ٩ی٪ًا هماو عَىٍیاتی ؿا اف عىػ بـوف هی گيایؼ کىػکاو هی

ـای عايهى و ٝؼم تىايایی فایماواؿائه ىؼ: کاؿ کيیؼو اف فياو تا ػم  a 9فاکتىری ػاؿی  او ب
به فيؼگی عايىاػگی و يهایتًا  هیلی ت٦اوتی و بی کىػکاو و بیعايىاػه و  و ه٦٢ىل هايؼو

اف  ٥لقیاؿاوبیـوو ا٥تاػو  و هیأت هاىیًی اؿت٪ایو  بهنافی ايضٖآ اعال٩ی ػؿ کًاؿ
و هنت٪ل ىؼو فوػهًگام کىػکاو و ا٥تاػو باؿ تک٦ل هـػاو به ػوه کىػکاو و  اىت٢ال

پىه و ػچاؿ مىءت٢ؾیه و٤ٍ  ژيؼه بیـهًگامهای  وؿػمت بچه فياو و ١یـه و ١یـه.
. بنیاؿی اف یًٞی چهػايًؼ عىؿػو ١ؾای کا٥ی  ايؼ که يمی بنیاؿی اف آياو گ٦ته ؼ.اي ىؼه

ؿا با یک ٩ًـ  ىاو کل ؿوف عىؿيؼ. بـعی ٝماًل هیچ چیق يمی ٙهـ وٝؼۀ ١ؾای آياو تا
ىب ٝماًل هیچ  6ٍبش تا  7هىاؿػی هنت که اف  کًًؼ. به ًٝىاو ياهاؿ مـهیپًی  ياو تک

ـای پىىايؼو بـهًگی به های آياو لباك ؿمؼ. ١ؾایی به کىػکاو يمی ىاو ک٦ایت  فصمت ب
ـالزخه همه .ايؼ فهنتاو پابـهًه ػؿ صتی ىاو بنیاؿی و کًؼ هی تـ اف  ىاو ّٞی٤ و ٢ٍی
کاؿ مغت و  اگـ ىاو به يؼؿت ؿىؼ و تکاهل یا٥ته امت. هایه ىاو هنتًؼ و راو مى

يابنًؼگی ومایل بافتىلیؼ ٩ىای  ؿا به های تًگ و هضَىؿ ٕىاليی ػؿ آهًگـعايه
ـا ٥٪ٔ تٞؼاػ کمی اف بقؿگ بیا٥قایین رنمايی ماالو  ػیگـ يغىاهین پـمیؼ که چ

ـای عؼهات يٚاهی هًامب بیرهًگاهی ـاس اؿتيییک  ايؼ. ب  گىیؼ: هی بیرهًگامػؿ  ر

                                                             
a  )گقاؿه کمینیىو امتغؼام کىػکاو )ايگلل 
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ـالزخه و به لضاٗ ٩ىای رنمايی  فصمت:  ػؿ مٖىس يافلیکياو هٞمىاًل ٩ؼکىتاه و ٢ٍی
ـکت هی هٞایًات پؾیـهکه  ػؿ  ايیبنیاؿی اف هقػبگیـهنتًؼ.   های ياهًزاؿیػچاؿ  ًؼکً ى

ـات و  9.ايؼ ٦٩نۀ میًه اٝىرارات متىو ٥٪

٥ىت و  3و هٞمىاًل  ها هنتًؼ عل٨ـ اف مایـ ت کىتاه بیرهًگامعل٨  إالٝات اؿتو۫  ٕب٨
ـای عؼهت يٚاهی  127ػاوٕلب ٥٪ٔ  ٩502ؼ ػاؿيؼ; به ٕىؿی که اف  ایًچ 3-4 ي٦ـ ب

های  ای اف امتيهاػها و يمىيه هزمىٝه عىايًؼه ؿا به ىاو ػؿ هىؿػ آهىفه .هًامب بىػيؼ
ـگـ٥ته گقاؿه :اف  a.تـ اؿائه ىؼ که پیو ػهن ٥لقکاؿی اؿراٛ هیهای  ىؼه اف صىفه ب

به مالۀ بیـهًگاهی  04تا  4پیؼامت بیو اف يیمی اف کىػکاو  9کىػکاو اىت٢الکمینیىو 
 یابًؼ ها صْىؿ هی گـیغته ػؿ کالك ىاو بنیاؿ رنته با٩ی .ؿويؼ يمی هؼؿمههیچ وره 

ـيؼ. ٕىؿی که هضال امت هیچ يٛى يهایتًا همۀ آياو عیلی  پـوؿه ػیـپا و هايؼگاؿی بگی
مافػ چه يٛى  ى گقاؿه ؿوىى هیتا مـ کاؿ بـويؼ. ای ىىيؼ هضـوم هیهؼؿمه  اف فوػ

ـای هخال ىىيؼ. ػؿ هؼاؿك امتغؼام هی آهىفگاؿايی یک هٞلن ػؿ پامظ به ایى مىال که  ب
 2القصمۀ  ػؿ افای ص٨ ایى کاؿ .يه: گ٦ت 9؟آهىفیؼ هیؿا به کىػکاو  اعال٩یاٍىل آیا :

ـای  یک ي٦ـ ٥٪ٔ. 9فیاػی امت پًی ػؿ ه٦ته عىػه به اٍىل يیک به کىػکاو  ال٪ایب
 b.به ايگلینی ػچاؿ ل٢قه آىکاؿی ىؼ( و ػؿ بافگىیی ایى اهـ) فصمت ػاػه بىػ

                                                             
a   (م) 254-252کتاب اؿراٛ ػاػه. و.ک: ٌٍ به ٦ٍضات هـبىٕۀ همیى ايگلل ػؿ پايىیل. 
b  ـامت آیا اٍىل اعال٩ی :به مىال  یک هٞلن ػؿ پامظ:های آلمايی بؼیى ىکل آهؼه:  ایى ٩ٖٞه ػؿ وی

چًؼ 9 پًی ػؿ ه٦ته فیاػی امت. 2القصمۀ  يه. ایى کاؿ ػؿ افای ص٨:گ٦ت: 9 ایؼ؟ ؿا به کىػکاو آهىعته
يهاػيؼ. یکی اف  ىاو يمی ىاو هیچ و٩ٞی به ایى بغو اف وٙای٤ ي٦ـ هًٞای مؤال ؿا ػؿک يکـػيؼ. با٩ی

ـای  هٞلن  )پ.( 9ی فصمت کيیؼه امت.عیل9 تل٪یش اٍىل يیک به کىػکاو:ها گ٦ت ب
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وّٜ اعال٩ی  .ايؼ يیا٥تهو مـوٍؼای ػائمی  آىىب چیقی رق کمینیىيـها ػؿ هؼاؿك
عیـ یک مال ا ػؿ ايؼ. ماله 04کىػکاو فیـ   يیمی اف کل هزـهاو۫ . باؿ امت ام٤کىػکاو 

 33 ايؼ که هضکىم ىؼه ىکًايه ا٩ؼاهات ٩ايىوػلیل  مال به 00اف کىػکاو فیـ ي٦ـ  80
ـياک  بقه رقو ههىؿػ آهیقه رًنی  گىیًؼ ها هیکمینیىيـبىػه. های عٖ

 aػؿ مًیى بنیاؿ پاییى ٝمىهیت یا٥ته امت. ا٥ناؿگنیغته

آالت  آهى به ػلیل تىلیؼ اف ایى هن بؼتـ امت. رایاضتافىردشوّٜ اهىؿ ػؿ صىفۀ آهًگـی 
تىاو يه ت٪نین کاؿ )به ١یـ اف چًؼ امتخًا( و يه يیـوی بغاؿ و يه  ػؿ ایًزا يمی مًگیى

و  بیلطتىوو  bهال ویلىو  ولىرهاهپتىوػؿ  به همیى ػلیل به کاؿ بنت. ؿا  هیأت هاىیًی
های  ـه ٥اکتىؿیو ١ی dوديسبىریو  والطالو  دادلیو  cدارالضتىوو  وديسفیلدو  لیضج

های ماػه و عـػ به تًهایی یا با  امتاػکاؿها امامًا ػؿ آهًگـیکمتـی ورىػ ػاؿيؼ و 
کًًؼ. هى٩ٞیت  ىاو هنتًؼ کاؿ هی مالگی وؿػمت 10ػو ي٦ـ ىاگـػ که تا  یکی

 ٕب٨ ٩ايىيی يايىىته اها امت بیرهًگام ىبیهکمابیو  ػؿ ایًزا کاؿاو عـػ ٍاصب
ـاب ـای عىؿػو گیـىاو ب ىاگـػها وّٜ ع ـًا اف تـی ػاؿيؼ. اگـ گىىتی ب یایؼ هًضَ

گىىت و  هن گاهی ;ايؼ که به هـگ ٕبیٞی هـػه امت یا اف صیىاياتی گـ٥ته صیىايات هـُ
و گاهی هن  ای که صیى فایماو م٪ٔ ىؼه گىىت گىماله هن گاهی هاهی ٥امؼىؼه و

                                                             
a  Grainger Report and Evidence. (ايگلل) 
b  Willenhall 
c  Sedgeley & Wednesfield & Darlaston 
d  Walsall & Wednesbury 
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کاؿاو عـػ بلکه صتی  ع٦ه ىؼه امت. يه ٥٪ٔ ٍاصب وي٪ل صملگىىت عىکی که صیى 
ایى  .کًًؼ تهیه هی ١ؾاهاییچًیى  کاؿآهىف ػاؿيؼ 30الی  20که هايى٥اکتىؿػاؿهای بقؿگ 

ها يتیزۀ  و مایـ بیماؿی ػؿػ ىکنتًاوب هکـؿ  ٝمىهیت ػاؿػ; ولىرهاهپتىومًت ػؿ 
های کاؿىاو  پاؿه به رق رل آیؼ. آياو عىؿاک کا٥ی گیـ کىػکاو يمی ٕبیٞی آو امت.

بـويؼ  یکيًبههمیى یک ػلیل کا٥ی امت که يتىايًؼ به هؼاؿك  ػیگـی يؼاؿيؼ ولباك 
چًاو بؼ و  ها گاه اکخـ مکىيت (.به ٥ـُ ایًکه ػلیل ػیگـی ورىػ يؼاىته باىؼ)

ـایٔ کاؿىاو که  ىىيؼ و به همیى ػلیل کىػکاو ٝلی ايؼ که هًيأ بیماؿی هی کخی٤ ؿ١ن ى
ـًا يضی٤ چًؼاو يامالن يینت گیـ  ٝلیل و فهیىهىاؿػ و ّٞی٤ و ػؿ بنیاؿی  aاکخ

پای هاىیى  یکاؿی ػائم مىهاوبه ػلیل  هال ویلى. تٞؼاػ بیيماؿی اف اهالی ىىيؼ هی
ـإی۫ ىؼه 9 پاگىفيی:یا به ٩ىل عىػىاو  هٞىدىاو ٩ىف ػؿآوؿػه و یک پایياو  پيت  ع
ىىػ بیو اف  آیًؼ. گ٦ته هی ػؿهیK 9:پا ػؿ کًاؿ هن به ىکل  1ٕىؿی که  امت;

ػؿ ایى ىهـ و همچًیى ػؿ  8کياو ایى ىهـ ػچاؿ هـُ ٥ت٨ هنتًؼ. مىم فصمت یک
ـاو و ػؿ هیاو ولىرهاهپتىو ـاو پن کًًؼ( هىاؿػ  ها کاؿ هی ها هن ػؿ آهًگـی )آو ػعت

 و صىهه لیضج. ػؿ ا٥تؼ به تأعیـ هیمالگی  08تا  ىاو ىىيؼ که بلٟى پیؼا هی ىماؿی بی
فيؼگی و  یهايًؼ ٍٖبلهای ا مافاو ػؿ آلىيک هیظ .هیظ امت تـیى اىت٢ال تىلیؼ مؼهٝ

ـايی که ىاو ؿا یا٥ت.  تىاو لًگه کخا٥ت يمی پنتی و کًًؼ که به لضاٗ کاؿ هی ـاو و پن ػعت
آیًؼ  ىىيؼ ٥٪ٔ و٩تی کاهاًل هاهـ به ىماؿ هی مالگی به کاؿ گـ٥ته هی 01 - 00ػؿ ایًزا اف 

                                                             
a  ـامت ـکیب:آهؼه امت 9 يضی٤:به رای  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی ـالزخه و بؼت 9. ٢ٍی

 ( آهؼه امت. )پ.(Hind-legايگلینی ) به9 پاگىفيی:تـ يیق واژه  پاییى
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ىىػ. با  پًی پـػاعت هی 4.64هیظ  0100هقاؿ هیظ تىلیؼ کًًؼ. ػؿ افای هـ  0 ؿوفايه که
پىيؼ  0.14عىؿػ و وفو چکو  چکو هیباؿ  01تىره به ایًکه هـ هیظ به ٕىؿ هتىمٔ 

ـای ؿمیؼو به ایى ػؿیا٥تی ؿ٩ت امت هیظ  00هقاؿ پىيؼ ؿا بلًؼ کًؼ. 07ايگیق بایؼ  ماف ب
ـم به ىکلی ک با ایى کاؿ مغت و ١ؾای ياکا٥یکىػکاو  ـالزخهالر به بلٟى  ژػینه و ٢ٍی

ػؿباؿۀ وّٞیت آهىفه ػؿ ایى  .اػٝامتایى ىاهؼ کمینیىيـها  اٙهاؿات - ؿمًؼ هی
هایی اؿائه ىؼ. آهىفه ػؿ مٖش بنیاؿ يافل و  های ٩بل ػاػه ياصیه ػؿ ٥َل

و يین  بـويؼ یکيًبهبه هؼاؿك  تىايًؼ يمی ٩بىلی امت. يیمی اف کىػکاو صتی ١یـ٩ابل
ه٪اینه با مایـ  تىايًؼ بغىايًؼ ػؿ ؿويؼ. تٞؼاػ کنايی که هی گـیغته هی ػیگـ ٥٪ٔ رنته
 تـ امت.تىايًؼ بًىینًؼ اف آو هن کم یامت و تٞؼاػ کنايی که ه يىاصی بنیاؿ کن

ه٦یؼی اف هؼؿمه  هایکن چیق کنمالگی  00تا  6 ػؿ مًیى به ٕىؿ ٕبیٞی تافه کىػکاو
گماؿيؼ. هٞلماو هؼاؿك  آياو ؿا ػ٩ی٪ًا ػؿ همیى مى به کاؿ هی ىىػ اها ػمتگیـىاو هی

ا١لب مىاػ عىايؼو يؼاؿيؼ و به فصمت  ايؼ بىػهچی  که عىػىاو ٥لقکاؿ یا هٞؼو یکيًبه
 اعال٩یات ١الب و هنتىلی با یآهىفى اهکاياتایى ٩بیل  ىاو ؿا بًىینًؼ. ًؼ امنتىاي هی

ـاو ػؿ کـػتَـیش اه  گقاؿهػؿ  aهىرو. کمینیىيـ آیًؼ رىؿ ػؿ هی هًٖ٪ه  هیاو کاؿگ
ـای ا .ای ورىػ يؼاؿػ گىيه اصناك اعال٩ی هٖل٪ًا هیچ هال ویلى و ىىاهؼ ه٦َلی ؿا ب

و  يؼػاػ هیىاو تيغیٌ  ىاو ؿا ػؿ ٩بال والؼیى يه وٙای٤ آياو اؿائه کـػ:احبات ایى اػٝا 
 ؿاهای عىػىاو  به يؼؿت هًٞای صـ٣ ًؼ.يه هیچ ٖٝى٥تی ينبت به آياو ػاىت

کًؼ  یتا ه عىب کـػيؼ ػيیا باهاىاو و چًاو گیذ و ػبًگ بىػيؼ که اٙهاؿ هی ٥همیؼيؼ هی

                                                             
a  Horne 



417 
 

بىػيؼ و  ماٝت کاؿ 03الی  01هـ ؿوف هزبىؿ به  صال آيکه ؿاه امت! ىاو ؿوبه و اوّاٛ
 هایی کؿمیؼ و چًاو کت کا٥ی بهياو يمی لبامی يؼاىتًؼ و ١ؾای هیچ پاؿه رق رل

 فصمت بکيًؼ رق ایًکه اف اول ٍبش .کـػ هی ػؿػ رایو تا چًؼ ؿوف بٞؼ عىؿػيؼ که هی
ایى ىًاعتًؼ.  هیچ فيؼگی ػیگـی يمی کاؿىاو ؿا تٖٞیل کًًؼآعـ ىب ارافه یابًؼ تا 

 aػاينتًؼ. میيغىؿػه بىػ و هًٞایو ؿا يىاو  ٩باًل به گىه9 ای؟ عنته:مؤال که 

ـاً  و مٖش هقػها باالمت شفیلدػؿ  ـاو ٙاه اه ایى  تًها ػلیل اها .وّٜ عىبی ػاؿيؼ کاؿگ
ـات ٥ى٧ ایًزا هایکاؿ اکخـ که امت بـعی  .گؾاؿيؼ به رای هیباؿی  الٞاػه فیاو تأحی

 ايؼ و ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ ٦٩نۀ میًه ػؿ ٩نمتػائمی  تًو هتْمى های ى٢لی ٥ٞالیت
امت هىرؼ  ىاو گـی یکی ها که مىهاوکاؿ بـعی. ىىيؼ هًزـ هیهـُ مل  به

ايؼافيؼ.  هیبه تٞىی٨  تکاهل ٝمىهی بؼو ؿا اف ایى ٕـی٨ ؿىؼ و و ايؼ اعتالالت گىاؿىی
ـای ػمتۀ چا٩ى امتغىاو ـاو   مـػؿػ و هـُ کبؼ هی بـی ب  آوؿػ و ػؿ هیاو بنیاؿی اف ػعت

ـاه  تـ۫ اف همه يامالنىىػ.  عىيی هی هىرب کن ىا١ل ایى ىاعه تی٢ۀ  مابیؼوو  ػاػو ت
ًٖٞا به هـگ فوػؿك عىاهؼ ايزام بگیـػ ٩ عيک مابکه اگـ با چا٩ى و کاؿػ امت 

ـات کاؿ . ايزاهیؼ )ػؿ رـیاو ماب  ياىی اف وّٜ عمیؼۀ بؼو امتصؼی  تیقمابی تاهْ
اها بیو اف هـ چیق ياىی اف ؿیقگـػهای ٥لقی  ييیًؼ( ٦٩نۀ میًه ػؿ ىکن ٥ـو هی  فػو۫

ـيؼه ـاهصیى  که ای امت تیق و ب کًؼه  پغو هی ػاػو ت ـا٣ ؿا آ  و کًًؼ هیىىيؼ و رى إ
ـاو عيآوؿيؼ هی ػؿها  ؿیه مـ اف آعـ ػمت  24به فصمت به  ماب ک. هیايگیى ٝمـ کاؿگ

ـاو چـب و هیايگیى ٝمـ ؿمؼ مال هی ـاتـ  34اف  ماب کاؿگ  ؿوػ. يمیمال ٥
                                                             
a  Home Report and Evidence. (ايگلل) 



418 
 

 گىیؼ: هی یى٦یلؼ aدکتر يایت

ـ  کاؿ يؼ الغمـ ػائن کنايی که ها تیقمابػؿ هیاو : ٝمـ  بیيتـ به ل٤ٖ ١یبت هکـؿىاو اف م
 9فا بىػو ایى ى٢ل بـماين. اف آمیب ؿا ای تىاين ايگاؿه هی . ٥٪ٔ با اٙهاؿ ایى رملهکًًؼ هی

ي٦ـ یًٞی  040اف ایى تٞؼاػ ت٪ـیبًا  يؼ.ي٦ـ 400هقاؿ و  1بال٠ بـ : شفیلد یها ؿ٥ته تیقماب هن ؿوی
ـاهی 21مالگی الی  17ها اف  هـگ آو ماب هنتًؼ; چًگالبچه  60ـػ و ه 70 ؿمؼ.  مالگی ٥
ـيؼ.  مالگی هی 34-30 ػؿ کًًؼ مابی هی مابی و هن چـب ها که هن عيک ماب هتی٢ هی

 9مال امت. 40-30کًًؼ ٕىل ٝمـىاو  مابی هی عيک ها که کاؿػماب

 گىیؼ: هی 900ها آمن تیقماب: ػؿباؿۀ بیماؿی هىمىم بههمیى پقىک 

مالگی آ١اف  03ىىيؼ هٞمىاًل کاؿىاو ؿا اف مى  کنايی که به ًٝىاو تیقماب پـوؿه ػاػه هی:
ایى های  آمیباف  هیچ یک  مالگی۫ 10 ؿمیؼو به ٩بل اف بًیه تا ی عىهها کًًؼ. تیقماب هی

مـوٍؼا  و بی آؿام های عاً اؿاصتیامت که ي  ػؿ ایى مىتافه  .کًًؼ میي صل ؿا صـ٥ه
پلکاو یا ؿاه ؿ٥تى ػؿ  باال ؿ٥تى اف عاٍه) ییىاو با هـ عـػک ت٪ال ي٦ل .ىىػ هی گیـىاو ػاهى

ـای  . آياوآیؼ بًؼ هی مـباالیی( ؿا ٝ٪ب  ها ىايهىاو  ػائمی و ٥قایًؼه تًگی ي٦ل٥ـوييايؼو ب
ـاً  ىىيؼ. ػهًؼ و ؿو به رلى ػوال هی هی ايؼ  ىاو ػؿ کاؿ عى گـ٥ته يينتىٕـف  به ها تیقماب ٙاه

ىاو  و صالت چهـه گـ٥ته ػاؿيؼکبىػ و  وؿویی ؿيگ کيًؼ. ي٦ل هی تـ وّٞیت ؿاصتو ػؿ ایى 
ـايی امت. و ٍؼایياو فهغت و  ػهؼ هیىاو آفاؿ ها ىو مًگیًی صاکی اف تيىیو و يگ

ـاه و ٍؼای ي٦ل ياو گىههای . مـ٥هىىػ هیػاؿ  عو ٕىؿی امت که ايگاؿ باػ ػؿ  هایياو ع
ـای چىبی عيکیؼه آهیغته با علٔ اف  ۀگاه ه٪ؼاؿ گقا٥ی عاک وبی ىؼ. گاهاب ىؼه ػهیؼه ای هز

                                                             
a  Dr. Knight 
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پىىیؼه ػؿ ١يای يافکی اف علٔ  ای کـوی یا امتىايه یک تىػۀ به ىکل آیؼ که ىاو ػؿهی میًه
عىابی و  مـ٥ۀ عىيی و بی های ابتؼایی ابتال به ایى بیماؿی ػؿ احـ ها و مال آياو ػؿ هاه .امت
چًاو اف کاؿ   مل ؿیىی۫ ػؿػهای و مایـامهال و ال١ـی ه٦ـٓ  ي٦ظ و ؿیقی ىبايه و ٝـ٧

بایؼ  9ؼ.آیً ػؿهی اف پا ؽؿه ؽؿه ; مپلیًؼآ یميىاو بـ  ٝهؼۀ تک٦ل عىػ و عايىاػه که اف ا٥تًؼ هی
ـای پیيگیـی یا ػؿهاو آمن تیقما ها اهـوف تماهی تاله تابه:ایى ؿا بیا٥قاین که  ها هٖل٪ًا به  بب

 .9ىکنت ايزاهیؼه امت

 ها و اف آو فهاو تاکًىو تٞؼاػ تیقماب 01.مال پیو يىىت 00ؿا  ٥ى٧هٖالب  يایتػکتـ 
 پىىايؼوکه با  گـ٥تههایی ٍىؿت  کىىو امت. هىاو ا٥قایو یا٥ت وصؼت بیماؿی تىؼ

 بـوف بیماؿیاف یا عاؿد کـػو ؿیقگـػها به هؼػ رـیاو هىای هًَىٝی  فيی مابمًگ 
ـگؾاؿتىايًؼ  ها هی پیيگیـی کًًؼ. ایى ؿوه هیلی به  ها تیقماب باىًؼ اها تا صؼی تأحی

آياو  ;ايؼ ىکنتهو صتی بـعی اف ایى امباب تمهیؼی ؿا ػؿ هن  يؼاؿيؼاتغاؽىاو 
ـاو تـمًؼ ػؿ يتیزۀ ایى تمهیؼات هی  ىىيؼ و هقػىاووکاؿىاو  بیيتـی رؾب کنب کاؿگ

 هقػهای باال و ىتاهی ػاؿيؼ و به همیى ػلیل اففيؼگی ک ها تیقماب .ؼیابکاهو 
هایی که با بـوف  به تیقماب يایت. ػکتـ  ؼَکًً ىاو ػل يمی ای ههای لضٚ مـعىىی

ػؿ ٍىؿت بافگيت به کاؿ  که ػهؼ اعٖاؿ هی ؿويؼ اه هی پیويغنتیى ٝالئن آمن 
 یک باؿ پيت چـط. هـ کل ای يؼاؿػ ٥ایؼه; اها امت ىاو ٩ٖٞی هـگ فيی ماب

 .باىؼ ؿا به ىیٖاو ٥ـوعته اه ؿوسکه ايگاؿ ٕىؿی ، ىىػ هیگـ٥تاؿه  بًيیًؼ تیقمابی
اه ؿا  که همۀ و٩ت بنیاؿ يافل امت. یکی اف ؿوصايیىو شفیلدػؿ  ها آهىفهمٖش 

ٕب٪ۀ  اوکىػک اف ي٦ـ 400هقاؿ و  05امت که  ه ایىٍـ٣ آهاؿهای آهىفىی کـػه يٚـ
 .مىاػ عىايؼو ػاؿيؼي٦ـ اف آياو  400هقاؿ و  5ولی ٥٪ٔ  ايؼ ػؿ مى هؼؿمه ؿ٥تىکاؿگـ 
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ـا ی ـتـیى صالت ػؿ مى ) مالگی 6کىػکاو ػؿ مى  ف ( اف هؼؿمه کًؼه مالگی 01ػؿ ػی
یکی اف آياو ماؿ٩ی بىػ که ) عىؿيؼ يمی ػؿػ ایى کاؿها به  هٞلن ىىيؼ. اف ٕـ٣ ػیگـ هی

ـاؿ هٞاه پل اف آفاػی اف فيؼاو ـای اه  (.يؼاىت ؼؿیل ػؿ هؼؿمهرق ت هیچ ؿاهی ب
ـاػ کن البته به  امت. ىایٜاف هـ رای ػیگـ بیيتـ  شفیلدومال ػؿ  مى ٥ناػ اعال٩ی ا٥

ايناو  ؿا ػاؿػ;يغنت  ػؿ رایگاه اینتاػو لیا٩تتىاو تيغیٌ ػاػ کؼام ىهـ  مغتی هی
! امت اولؿتبۀ  ىاینتۀهٖمئًًا  آيزا آوؿػ که هـ ىهـ ایماو هی گسارظبه هًگام عىايؼو 

 (ها هباؿفۀ مگ وىیـیاعٔ ) ٩ماؿیکيًبه ؿا ػؿ عیاباو به  ؿوف کل رؼیؼ های ينل
ـکاو هیغايه هی ؿويؼ و آيزا ػم هی ٥ـوىی ٝـ٧به  پل اف آو و ؼًگؾؿاي هی  وؼ ىىي عىؿ ػلب

 40-30که  يؼای بافػیؼ کـػ اف آبزىعىؿی هافيًؼ. کمینیىيـ ػو بیـوو هی به آعـ ىب ػو
هـ پنـ  .مال مى ػاىتًؼ 06فیـ  لمیؼه بىػيؼ و همگیػؿ آيزا رًل  1يىرىاو اف هـ 
ؿ٩ٌ بـ پا  بنآ یک گىىۀ ػیگـ کـػيؼ; بافی هی ها وؿ٧ بىػ. بْٞیاه  یک ػعتـ ب٢ل

کـػيؼ.  هی ؿا گـم هزلل ایىای  ؿممی و صـ٥ه فػيؼ. چًؼ ؿومپی   ػ و همگی هی هیبى
نی ا٥ناؿگنیغته و رً های آهیقه  تٞزبی يؼاؿػ که ٕب٨ گىاهی همۀ ىاهؼاو۫ 

فیاػ امت.  شفیلدػؿ  ٝزیبیبه ٕـف  ماله 04-03 اوکػعتـو ؿومپیگـی فوػهًگام 
ٝاػی به ىماؿ  شفیلدايؼ ػؿ  ػؿهايؼگی امتیَال و ای که ياىی اف رًایات مبٞايه

ـکيیآیًؼ. یک مال ٩بل اف  هی ػؿ  اواف يىرىاي ای ػاؿوػمته هاکمینیىيـهای  ىـٛو م
عىامتًؼ ىهـ ؿا به آتو  فا هنلش بىػيؼ و هی صالی ػمتگیـ ىؼيؼ که به ٩مه و هىاػ آتو

 aای ػاؿػ. مبٞايه هًوهن  شفیلدبکيًؼ. عىاهین ػیؼ که رًبو کاؿگـی 

                                                             
a  Symons Report and Evidence. (ايگلل) 
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ـکق ٝمؼۀ ًٍٞت ٥لق 1 ٝالوه بـ و  واریًگتىومافی  های مىفو ٥اکتىؿی که ؽکـ ىؼ ػؿ ه
ـاو )عاٍه  ال٩ی و بیػمتی و ٥ناػ اع ٥٪ـ و تًگ شایر اليک مىاػی ػؿ هیاو کاؿگ

 اضکاتلًدو ىـ٧  شایر اليکویگاِو ػؿ ی ماف يٞل کىػکاو کاؿگـ( ىایٜ امت. تٞؼاػی
یکی  .امت رایىردشافاضتػامتاو  هخلػ٩ی٪ًا  ها آواف  های اؿمالی ورىػ ػاؿػ که گقاؿه

ػایـ  ىایـ اليکػؿ  عاٍهکاؿ  های ٥اکتىؿی ػؿ صىفه های ایى ًٍٞت ػیگـ اف ىاعه
هیأت  ؿا به ومیلۀ هیأت هاىیًی ٥ـػ ىاعۀ هـبىٕه ایى امت که هًضَـبهویژگی  امت.

ـاو ٝالوه بـ ایًکه و کًؼ تىلیؼ هی هاىیًی  بیـوو ها مایـ ىاعه ػمته اف ؿا ػمته کاؿگ
ػىمى )ماعتى هاىیى یًٞی ماعتى ؿا اف آعـیى هلزأىاو  ىاو ػمت ػايؼاف هی

ـياهه هیأت هاىیًی .کًؼ هی کىتاهىاو کـػه امت(  ىاو که راکى اٍلی  ٕب٨ ب
ـإی هکايیکی و کًؼ هی کاؿی مىؿاط و  ها و ههـه ها ػيؼه و چـط ها پیچ اه با چـط ع

ـاه و ػهؼ بـه هی ؿا ١یـه یاؿها ؿا که ماب٪ًا کاؿی حابت با هقػ عىب ػاىتًؼ  ايبىهی اف ت
تىايؼ افػصام ایياو ؿا ػؿ  هی که چين بیًایی ػاىته باىؼ هـ کل ايؼافػ. هیاف کاؿ کـػو 

 هًچنتـ به چين ببیًؼ.

ـاؿ ػاػ که اکًىو بایؼ به آو  هًٖ٪ۀ ًٍٞتی رایاضتافىردشگـی  ػؿ ىمال صىفۀ آهى ای ٩
ـاؿگاه اٍلی  . ایًزابپـػافین ىهـهای  bاضتىک بغيؼاؿیػؿ که  aامت هایی گـی م٦ال٩

و  تالتايصو  پىرت اليگو  کالریجو  اتروریاو  دلف لیىو  ِايد لیىو  بىرضلنو  هًلی

                                                             
a  ـامت  9چی ٩الب:تـ  ( و پاییىPottery) 9گـی م٦ال:های  واژه 0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
(Mould-runner و ):9ت٪لیؼی (Jigger )ايؼ. )م.( به ايگلینی آهؼه 

b  Stoke 
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 9کمینیىو اىت٢ال کىػکاو:. ايؼ ػؿ بـ گـ٥ته هقاؿ ي٦ـ مکًه 60هزمٛى  باؿا  aهیل گلدو
ـای هخال )های ایى ًٍٞت  ػؿ ایى عَىً گقاؿه ػاػه امت که ػؿ بـعی اف ىاعه ب

گـم و هىاگیـ به کاؿهای مبک  های عايه م٦الکىػکاو ػؿ  (02ٙـو٣ مًگیًهتىلیؼ 
گیـ  ١ؾا و پىىاک هًامبی امت و٥ـما و مغت  ها راو مایـ ىاعهکاؿ ايؼ; اها  هي٢ىل

ػهًؼ.  ١ؾای کا٥ی به ها يمی:ايؼ که  بنیاؿی اف کىػکاو اف ایى ىاکی آیؼ. کىػکاو يمی
ـاً   هن ؿوین. لباك . هؼؿمه يمی، هیچیيه يايی فهیًی و يمک. يه گىىتی، ٥٪ٔ میب اکخ

ـای عىؿػو گیـم يیاهؼه امت. هیچ و٩ت ػؿ عايه ىام 9 :يؼاؿین. اهـوف هیچ چیق ب
همۀ 9 :عىؿم. گاهی هن یک تکه ياو. فهیًی و يمک هی ٥٪ٔ میب همیيه ام.  يغىؿػه

ها اف فهـۀ  چی ٩الب 9هاین همیى امت. ػؿ عايه عبـی اف کت یکيًبه يینت. لباك
ـاه  فػه امت. آياو بایؼ هىاػ ٩البف ايؼ که کاؿىاو به ىؼت آمیب کىػکايی ىؼه ؿا به هم

ـيؼ و مپل و٩تی که هىاػ به ايؼافۀ کا٥ی عيک ىؼ  به عيک١ال٣   ١ال٣عايه بب
ـایى ایياو با باؿی که به ينبت مى ـگـػايًؼ. بًاب تمام ىاو بنیاؿ مًگیى امت  عالی ؿا ب

ىىػ  هیباٝج  ػهای باالی هضیٔيؼ; آو هن ػؿ صالی که وآهؼ ٕىل ؿوف ػؿ ؿ٥ت
ىػکاو بؼوو امتًاء يضی٤ و ک ا٥قایو یابؼ.به يضى ٩ابل تىرهی کاؿ  ٥ـمایًؼگی

اف ػؿػهای ىکمی و  ها ايؼ. اکخـ آو و اف ؿىؼ بافهايؼه هنتًؼ و ال١ـهـػيی ؿيگ پـیؼه
ـاٟ و بی امهال ـيؼ. ىاو اف هـُ مل هی کيًؼ و بنیاؿی اىتهایی ؿيذ هی وامت٦  هی

هخل  03ىىيؼ ياهیؼه هی9 ت٪لیؼی: ت٪لیؼیچـط  با کاؿهایی که به عإـ  پنـبچه

                                                             
a  Henley & Burslem & Lane End & Lane Delph & Etruria & Coleridge & 
Langport & Tunstall & Golden Hill 
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ارًاك  بایؼ کنايی امت که هـبىٓ به کاؿفاتـیى  . آمیبايؼ تـػ و ىکًًؼه هایياو م٦ال
ـاوايی مـب و آؿمًیک امت ىؼه ؿا ػؿ هایٞی که ىاهل ه٪اػیـ آهاػه  و وؿ کًًؼ ١ىٕه ٥

ـاو ها و لب وؿىؼه ؿا با ػمت عالی بیـوو بکيًؼ. ػمت ارًاك ١ىٕه اك ایى کاؿگ
ـايگيتاو عیل ایى هایٜ افمال( همىاؿه  )عىاه کىػک عىاه بقؿگ ىاو  امت. پىمت م

 فعمیهمیيه  ىىػ و کن ماییؼه و کًؼه هی ها کن هػؿ تماك ػائمی با مٖش فبـ م٦الیً که
ـياکبه ماػگی  امت ايؼ اف  . تبٞات ایى وّٜ ٝباؿتکًؼ ؿا رؾب هی ایى هاػۀ عٖ
 ػؿ گاهی مل.آهاك هٞؼه و و یبىمت صاػ و  ؿوػه های ههلک اؿیبیمػؿػ ىؼیؼ و  ىکن
٥لذ رقئی  ىىيؼ بقؿگ هی ىایٜ امت و و٩تی صمالت َٝبی ١يیکىػکاو  ایى هیاو

یکی اف ىهىػ  .گـػػ گیـىاو هی ػاهى صنی ايؼام و بیa04ؿيگی ٩ىلًذْٝالت ػمت و 
. یک کاؿ راو ػاػيؼ به عإـ تيًذ ػؿ صیىکـػيؼ  کىػکی که با او کاؿ هی 1گقاؿه ػاػ 

 وؿی بىػ گقاؿه ػاػ مال وؿػمت ١ىٕه 1کىػکی به هؼت  ػوؿاو ىاهؼ ػیگـ که ػؿ
 1به تبٜ آو به هؼت پیچیؼ و مپل به تيًذ ا٥تاػ و  هایو هی ػؿػ ىؼیؼی ػؿ ؿوػه اوایل

باؿ  10الی  00ؿوفايه  اها تًاوب صمالت باف هن ا٥قایو یا٥ت و اکًىو هاه بنتـی ىؼ
اه ٥لذ ىؼه امت و پقىکاو به او  ؿامت بافویىىػ. به همیى عإـ  یه ػچاؿ تيًذ

٥اکتىؿی ػؿ یک  کاؿ بکيؼ. اه ػمتاوػیگـ هیچ و٩ت يغىاهؼ تىاينت اف ايؼ که  گ٦ته
ـٝی و هبتال به کـػيؼ هـػاو همگی ٍ وؿعايه کاؿ هی پنـبچه ػؿ ١ىٕه 00هـػ و  3 که

آهؼ ایى  پی ٍٛـ ػاىتًؼ. به ٕىؿ عالٍه هنها  چًؼ ي٦ـ اف پنـبچه ٩ىلًذ صاػ بىػيؼ;
ـای بىؿژواهامت! ٍـٛ بیماؿی هغى٣ى٢ل  ـاو و ا٥قایو مىػ ب ـای کاؿگ ػؿ  ب

                                                             
a  (colica pictorumیک يٛى ) ـ٥ه  04 . )ايگلل(کاؿها ای ػؿ هیاو ؿيگ بیماؿی ص
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کًؼه اف گـػ گیـػ هی ايزام ها مًگیًه کاؿ پـػاعت که هایی عايه ٍی٪ل امت و  و١باؿهىا آ
ـای  ؿیقگـػهایفامت که  ٩ؼؿ آمیب امتًيا٧ آو هماو  .شفیلدی های تیقماب٥ىالػ ب

ـاو يای ي٦ل کيیؼو يؼاؿيؼ و به عإـ گلىػؿػ و مـ٥ه تىايًؼ  ی ىؼیؼ يمیها ایى کاؿگ
اف مل  هنها  . آوآیؼ امت که ايگاؿ اف ته چاه ػؿهی ٍؼایياو چًاو ؿاصت بغىابًؼ.

ـيؼ. گ٦ته هی هی امت و ایى  بیيتـ ينبتاً گـی  م٦ال هًا٨ٕىىػ که تٞؼاػ هؼاؿك ػؿ  هی
ـای اهـ ٥ـٍت یا ـاهن هیػگیـی ؿا ب ػ. اها اف آيزا که کىػکاو عیلی فوػ به آوؿ کىػکاو ٥

که اف ایى هؼاؿك ؼ ىىيؼ ػؿ هى٩ٞیتی يینتً ماٝته و بیيتـ گماؿػه هی 01کاؿهای 
آفهىػه ىؼيؼ يه  هاچهاؿم کىػکايی که تىمٔ کمینیىيـ به همیى ػلیل مه هًؼ ىىيؼ. بهـه

 مىاػی و رهالتی ٝمی٨ ١ـ٧ یب ػؿ کل صىفۀ م٦ال و يه يىىتى. تىاينتًؼ عىايؼو هی
ًؼ صـو٣ تىاي ايؼ صتی يمی یا٥تهصْىؿ  یکيًبهها ػؿ هؼاؿك  کىػکايی که مال .امت

ی ػؿ مٖش های ٥کـ آهىفه هخلاعال٩ی  تٞلیمات هؾهبی وؼهًؼ. بتيغیٌ ال٦با ؿا 
 a.بنیاؿ يافلی امت

ـًا کاؿ هايى٥اکتىؿ ىیيه کىػکاو تاب  اها ;ؿمايؼ هی ماالو بقؿگآمیب کمی به  ٙاه
کاؿی و  و تًاوب ىب ٥ٞالیت٩اٝؼگی ماٝات  تضمل آو ؿا يؼاؿيؼ. مغتی کاؿ و بی

ػ گـػ هىرب هی (ػؿرۀ ٥اؿيهایت 020تا  000ىؼیؼ هضل کاؿ )بیى گـهای   هغَىٍاً 
يمی و و تى٤٩ ؿىؼ و ابتالئات چ بؼو ٤ّٞ ٝمىهی ها و ايىاٛ بیماؿی کىػکاو به

ـاُ ؿوػه و ػؿػ ه٦اٍل و آ  ػچاؿ ىىيؼ. بنیاؿی اف ایى کىػکاوای ؿیىی ه میباه
گاه و بیگاه چًؼ ه٦ته هى٩تًا يابیًا  امت کامۀ عىو 1 که هایياو چين و ايؼ هـػه ؿيگ

                                                             
a  Scriven Report and Evidence. (ايگلل) 
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ـاٟ و مـ٥ه و مـهاعىؿػگی و ؿهاتینن ؿيذ هی . آياوػىى هی کيًؼ.  اف امهال و امت٦
 ۀکه فیـ ؿوػ باال هی کاؿ به صؼی ـاؿت هضیٔصیى بیـوو کيیؼو ىیيۀ رام اف کىؿه ص

و  بؼو ػهًؼگاو رام به ػلیل ٤ّٞ ٝمىهیهٞمىاًل مىفايؼ.  هی ؿا کىػکاو ک٦و
 aىىيؼ. هـگ هی رىاو ؿیىی ابتالئات

ػؿ همۀ  ٩إٞايه٥اکتىؿی تؼؿیزًا و  مینتنکه  صاکی اف آو امتؿ٥ته گقاؿه  هن ؿوی
امتغؼام فياو و کىػکاو  وا٩ٞیت ؿا اف ؿویتىاو ایى  هیي٦ىؽ کـػه; های ًٍٞت  ىاعه

ؿا ػيبال  هیأت هاىیًیپیيـوی   ػؿ هـ هىؿػ عاً۫تيغیٌ ػاػ. به گماين الفم يینت 
پیيتـ ػؿ رـیاو هٖالٞۀ مینتن  .ها هًنىط ىؼه امتیاؿ ًٍٞت کاؿ يياو ػهنو  کًن

ـا اف ٥ـٍت هضؼوػم . ىـس ػاػمواؿ  کًىيی تىلیؼ ؿا عالٍه يٚام آهؼهای ٥اکتىؿی پی ه
 تىايؼ آىًا باىؼ هی کاؿی ٥اکتىؿیهـ کل که با هاهیت اها  ػاؿػ َل آو بافهیتيـیش ه٦

ـتیب ىى ؿ٥ته همه را باب هی ؿ٥ته هیأت هاىیًی. هىّىٝات ؿا بیافهایؼایى  ػ و به ایى ت
اه  . ىىهـ با کاؿ فو و کىػکاوؿوػ کياو بـ باػ ٥ًا هی آعـیى ب٪ایای امت٪الل فصمت

ـای ياو ىب گـػػ هیکاؿ بی ـتیب هًامبات  b.ىىػ هیاه به آياو وابنته  و ب به ایى ت
ػؿ  هیأت هاىیًی ػؿ صال صاّـ یابؼ. و عايىاػه ايضالل هی گـػػ هیعايىاػگی واؿويه 

به چًگ  ىاو اوؿکًها و کا صـ٥ه تک تکىؼه امت و  االمتٞمال الفم ها اکخـ ىاعه

                                                             
a  ( ٌٍ .گقاؿه کمینیىو اىت٢ال کىػکاو. ّمائن: گقاؿه ٝمـ کىػکاو. بغو ػومL1( و )S00 )

ـايک. بغو ػوم. ٌٍ: )S01و )  (. ّماین: گقاؿه تًکـػS 37( و )K 6(. ّمائن: گقاؿه ٥
(Tancred) :ٌٍ .بغو ػوم .(I 65) )الی آعـ. )ايگلل 
b   ـای ياو ىب:رملۀ ـامتػؿ 9 ىىػ هیبه آياو وابنته  ب  يیاهؼه. )پ.( 0781و  0734های آلمايی  وی



426 
 

ـکقه. ا٥تًؼ هیػاؿاو بقؿگ  مـهایه تافػ و تزقیۀ  به پیو هی چهاؿيٞل aمـهایه ىؼو تم
ـاو ٥ا٩ؼهالکیت هـ ؿوف راهٞه به مـهایه گـػػ و بیيتـ به  صاػتـ هی ػاؿاو بقؿگ و کاؿگ

ـتیب چين هی ـايی  های ١ىل گامبا  ايگلنتاوايکيا٣ ًٍٞتی  آیؼ. بؼیى ت آما به بض
 ىػ.ى تـ هی يقػیک و يقػیکياپؾیـ  ارتًاب

يتایذ هيابهی به باؿ ػؿ ًٍایٜ ػمتی   کاؿ۫ ٩ؼؿت مـهایه و ت٪نین پیيتـ تىّیش ػاػم که
ـاو  مـهایهو  ايؼ ىکنته ػؿهن وؿاو عـػ پیيه .امت آوؿػه ػاؿاو بقؿگ و کاؿگ

وؿفها  . ػؿباؿۀ ایى ػمتايؼ ت ىؼهتخبی هـ یک ػؿ رایگاه عاً عىیو ٥ا٩ؼهالکیت
ـای گ٦تى با٩ی يمايؼه  ; هـ چه که به آياو هـبىٓ باىؼ تضت هبضجچیق فیاػی ب

اف آ١اف رًبو ًٍٞتی تاکًىو  .تيـیش ىؼه امت گًزؼ و پیيتـ هی bپـولتاؿیای ٝام
 ٥٪ٔ ايؼکی ت٢ییـ کـػه. وؿفها آو بـ مالهتی ػمت اتتأحیـمىءهاهیت ًٍایٜ ػمتی و 

ػاؿاو بقؿگ  ياؿ مـهایه٥ همچًیى اکتىؿی وهای ٥ کاؿوؿبا  وؿفاو ػمت هؼاوم ؿوابٔ اها
ای کمابیو  ؿابٖه ىاو ىاگـػاوامت که با  تاػکاؿايیامبیو اف ٥ياؿ )که به هـ صال 

ـات فيؼگی ىهـی و م٪ىٓ ػمتمقػهاػاؿيؼىغَی   همۀت٪ـیبًا  باٝج ىؼه ( و تأحی
ػؿ ایى هىؿػ  ىىيؼ. ػؿ اػاهههای کاؿگـی کيايؼه  وؿفها به هياؿکت ػؿ رًبو ػمت

ـاٟ بغي بیيتـ عىاهین عىايؼ و ـاو  یبه م به ػلیل امتماؿ ی عىاهین ؿ٥ت که لًؼياف کاؿگ
فياو ػوفها و  هًٚىؿم فيايه ايؼ; ىایاو تىره  پـمت۫ ىاو تىمٔ بىؿژواهای پىل وصيیايه

 .عیآ امت

                                                             
a  ـامت  آهؼه امت. )پ.(9 ػاؿایی:واژۀ 9 مـهایه:به رای  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
b   ـامت  )پ.(9. پـولتاؿیای ًٍٞتی به ٕىؿ کلی:آهؼه امت  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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بايىاو بىؿژوا هىؿػ امت٦اػه  هماو ارًامی که به ًٝىاو فیىؿهایۀ صیـت امت که ػ٩ی٪ًا 
ـاؿ هی ـيؼ ػؿػياک ٩ ـاو  ایتـیى ٝىا٩ب ؿا بـ گی يؼ. پیيتـ آوؿ هی به اؿه٢اومالهتی کاؿگ

بیيتـ به  اػلۀها هالصٚه کـػین; به ػيبال هؼاؿک و  با٣ ایى هىّٛى ؿا ػؿباؿۀ تىؿی
ـکی هی ػوفی لًؼو های فيايه بًگاه ـاو رىاو و  ایى بًگاه ػؿ .کيین م ها ايبىهی اف ػعت

 ؿومتایی هنتًؼ و اکخـ آياو ايؼ. به کاؿ گماىته ىؼه هقاؿ ي٦ـ( 04ىىػ  يىرىاو )گ٦ته هی
ـا٩ی بی آياو ىاو ػؿ هماو هضىٕۀ کاؿگاه امت. عىؿاکعىاب و   کًیق هیچ ا١

 ؿوفايۀ کاؿکيؼ  هاه ٕىل هی 3. ػؿ ٥َل ُهؼ که ت٪ـیبًا ؼآیً کاؿىاو به ىماؿ هی ٍاصب
ـمػؿ هىاؿػ  ماٝت و 04کن  ػمت ها ػؿ بهتـیى بًگاه ماٝت امت. ػؿ بیيتـ  07 هب

ـتیب هيغَی بؼوو هیچ يٚن ؿوفايۀ کاؿها  بًگاه ؼ به ٕىؿی کً تزاوف هی ه٪ؼاؿاف ایى  وت
ـاصت  ـای عىاب و امت ماٝت ٥ـٍت يؼاؿيؼ;  5ػؿ بهتـیى صالت بیو اف که ػعتـها ب

ٕی  ػعتـها امت. ماٝت 1کمتـ اف  صتیماٝت و گاهی  3-2ایى ٥ـره ا١لب کمتـ اف 
و٦٩ه اف ىب تا ٍبش  اگـ يگىیین بی) کًًؼ کاؿ هیماٝت  11تا  08ٝت ؿوف بیى ما 13

ـای کاؿىاو  .(ا٥تؼ ٕىؿ که به تًاوب ات٦ا٧ هی وآ ایى امت  گـػیؼه ٩ائلتًها صؼی که ب
ـای یک لضٚه يؼاىته باىًؼ. هىاؿػی  که هٖل٪ًا تىاو ػؿ ػمت گـ٥تى مىفو ؿا صتی ب

ًؼ لباك اف تى یاب پی ٥ـٍت يمی ػؿ ؿوف پی ىبايه 8ؿوف  آیؼ که ایى هىرىػات تیـه پیو هی
چين ؿوی هن بگؾاؿيؼ.  عیإی الئیتىايًؼ ؿوی  ضٚه هیػو ل بَکـًًؼ و ٥٪ٔ یکی

گؾاؿيؼ تا به  رلىیياو هی ىؼهکىچک و عـػ های ل٪مه ١ؾایياو ؿا همايزا به ٍىؿت
ـای ب ـکاو بؼبغت  اه يیاف باىؼ. ٞیؼولصؼا٩ل فهاو همکى ب به ػؿ یک کالم ایى ػعت
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و بـػه هًٞىیتافیايۀ  ومیلۀ ـاد )یًٞی aهؼؿو ک   ٥ـما و چًاو کاؿ راوبه  (تهؼیؼ به اع
 اؿيؼاه ؿا يؼ بًیه تاب تضمل ىىيؼ که صتی هـػاو ٩ىی ٕىاليی و الیً٪ٖٞی واػاىته هی

ـکاو ٙـی٤ و صناك  ـاکن و ايباىتگی ماله.  10الی  03چه بـمؼ به ػعت ت
و  bصیى کاؿ و ١ؾای ١البًا بؼ و ياگىاؿبؼو وػوفعايه و عىابگاه و صالت عمیؼۀ  ػوعت

بـ  تبٞاتتـیى  ؼ ػؿػياکيىى باٝج هیهٖل٨ هىای تافه  ٥٪ؼاوىيؼ با ٝىاهل ػؿ پی مایـ
ـکاو  و ٥ـمىػگی و منتی بؼو ٤ّٞ ٝمىهی .گـػػتضمیل  عیآ مالهتی ػعت

گاه و مـػؿػهای ىؼیؼ  ها و کمـ و ييیمى اىتهایی و ػؿػ ػؿ ياصیۀ ىايه و بی واؿه ايؼام
ـاتمتى پل اف هؼتی; ػىى گیـىاو هی ػاهىعیلی فوػ  ها  ػاؿػ و ىايه تاب بـهی و ٥٪

 آبـیقه ػائمی و مىفه بههای عيکیؼه و هتىؿم  و چين ىىيؼ ػچاؿ ياهًزاؿی هی
و ايىاٛ و ا٩نام  گیـػ ىؼت هیتًگی و مـ٥ه  ي٦ل .ىىيؼ هی بیى ا٥تًؼ و يقػیک هی

ىؼت   ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ۫ آیؼ. اعتالالت ػؿ ؿىؼ و تکاهل اؿگايینن فيايه پیو هی
ايزاهؼ. اگـ ػمت بـ ٩ْا  هی cمی چًاو باالمت که به کىؿی الٝالدهای چي آمیب

 کىتاه و به فيؼگیکاؿ همکى باىؼ هـُ مل ٩ؼؿ مالن با٩ی بمايؼ که اػاهه  ٩ىۀ بیًایی آو
های يغنت اف  کنايی که ػؿ مالصتی  بغيؼ. هی پایاوػوفها  ػوفها و فيايه ػؿػياک کاله

ـات ىىیًؼ ایى کاؿ ػمت هی ـایياو اهاو يینتًؼ واه ػؿ  اف هْ به ای هٞیىب  بًیه ب
کًًؼ  هیو٩تی افػواد  بیًؼ. آياو الٞمـ آمیب هی ىاو هاػام تهايؼ و ماله هی یاػگاؿ

کمینیىو : ػؿ هضْـآوؿيؼ. همۀ پقىکاو  هی اصىال به ػيیا هایی يضی٤ و ياعىه بچه
                                                             

a  ـامت ي تافیايۀ بـػه:آهؼه امت:  0781و  0734های  ػؿ وی ـا هًٞىیت اوک   )پ.(9. گ
b  ـامت  )پ.(9. و بؼتـ اف همه ماٝات ٕىاليی کاؿ:آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
c  ـامت  )پ.(9. ها افکاؿا٥تاػگی هٖل٨ چين:ایًزا آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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ـای  تىاو هیچ مبک فيؼگی اؽٝاو ػاىتًؼ که يمی 9اىت٢ال کىػکاو ای ؿا ابؼاٛ کـػ که ب
 تـ باىؼ و فوػتـ به هـگ بیايزاهؼ. مالهتی اف ایى هغـب

. تـ ؿصمايه امت، گیـین کمی ١یـهنت٪ین ٩ؼؿ بی همیى لًدو عیآامتخماؿ مایـ فياو 
ها  ؼ که به چينای ػاؿي بنیاؿ مغت و ٥ـمایًؼه کاؿ  بًؼ۫ تىلیؼ میًهػؿ  ىا١لاو ػعتـ

آیؼ؟ هى چیقی ػؿ ایى هىؿػ  هقػ گیـىاو هی و چ٪ؼؿآوؿػ.  ٥ياؿ فیاػی واؿػ هی
و  هامت آوػؿ گـو  که تضىیل هىاػ و هَالش هایی وامٖه عبـ ػاؿماها  .ػاين يمی

 اف هيتـی پًی 0.4بًؼ  ؼ ػؿ افای هـ میًهًکً ػوف ت٪نین هی ؿا هیاو فياو مىفو م٦اؿىات
با ایى  ;کًًؼ کن هیامت اف آو  پًی 0.4کن  ؿا که ػمت اوعىػىو مهن  aؼيگیـ هی

ـاوات پًی گیـ ػعتـها هی 0بًؼ صؼاکخـ  صناب به افای هـ میًه ـاو ک ػوف بایؼ  آیؼ. ػعت
هقػ  bػؿبیاوؿيؼ. ىیلیًگ 3.4 ای تا ه٦ته اف عىػىاو کاؿ بکيًؼ ػؿ ؿوف ماٝت 05

ـاهى ـا پی پًی  2الی  1هى هٞمىلی ػوفها اف همه بؼتـ امت. آياو ماب٪ًا ػؿ افای یک پی
 هیأت تضت هؼیـیت cضًت پايکراش ارباؿی اؿػوگاه کاؿ که اها اف و٩تی .گـ٥تًؼ هی

ـإیاف پامؼاؿها اهًایی  ىؼيؼ فػه هزبىؿ فياو ٥لک ت٪بل کـػپًی  0.4ایى کاؿ ؿا با  ی ا٥
ـيؼ. 0.4و ٥٪ٔ  کًًؼ تبٞیتاف ایى يـط  ـاهى ٥اعـ و تزملی که  پًی بگی ػؿ افای یک پی

با تىره به  dگـػػ. پـػاعت هی هقػ پًی 5ماٝته آو ؿا ػوعت  07 کاؿ تىاو با ؿوفايۀ هی
                                                             

a  ـا  )پ.(9. ٥ًیًگ پـومی 04یًٞی :ایًزا آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  متػؿ وی
b   :ـامت. )ايگل0733هاؿك  06 9پچویکلی ػین:و.ک  0.4یًٞی :آهؼه: های آلمايی  ل.( ػؿ وی

ـاو  )پ.(9. اؿفػ گـوىى ي٪ـه يمی 10تـیى ىهـهای آلماو بیو اف  تالـ پـومی; اها ایى پىل ػؿ گ
c  St. Paneras 

d  ـامت  )پ.(9. مکۀ گـوىى ي٪ـه 4یًٞی :ایًزا آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی
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ىیلیًگ و  1بیى   عیإیػؿآهؼ ه٦تگی  های همگايی۫ ایى وا٩ٞیت و با تىره به ىهاػت
 امت; البته به ىـٕی که ىؼت و ٥يـػگی کاؿ به ١ایت باال باىؼ و ىیلیًگ 2پًی تا  5
گل مـمبؼ بـبـیت ایى وا٩ٞیت امت که فياو ػؿ افای هَالضی  . یابؼاػاهه  ىب يیمهتا 

کاؿها عىب  . ٍاصببه ًٝىاو وػیٞه بگؾاؿيؼ ؿاکه يقػ ایياو اهايت امت بایؼ هبل٢ی 
ـيمیػايًؼ که  هی و  ػبایؼ بغيی اف هماو هىاػ ؿا گـو بگؾاؿ و ؼآی عیآ اف ٝهؼۀ وػیٞه ب

ـاو اگـ  اف گـو ػؿبیاوؿػ. امتهالک مـهایهبا ت٪بل   امتهالک مـهایۀعیآ يتىايؼ رب
چًیى  0732. يىاهبـ ىىػ اصْاؿ هی حل اختالف دادگاه به ؿا بپـػافػ ییگـو هَالش

ـای یک فيايه یـ ا٥تاػه بىػ و ا گػوف ا٥تاػ. ػعتـ بیچاؿه که ػؿ هْی٪ه و تًگً ات٦ا٩ی ب
ـای اػاهۀ کاؿه  يمی گىمتبایؼ چه کًؼ ػاينت ب ها  ؿاه عىػ ؿا ػؿ یکی اف آب 0733 آ

ػمتی  الیه هضًت و تًگ های فیـىیـوايی ػؿ هًتهی ایى فياو هٞمىاًل ػؿ اتا٧ ١aـ٧ کـػ.
ها تًها هًبٜ گـهایی  چپًؼ. فهنتاو را ػاىته باىؼ ػؿ هن هی فیًؼ و تا رایی که ٥ْا هی

ـاو يینت. آو فیـىیـوايی عىػ را ؿوی کاؿ  ها همیى چیقی رق گـهای بؼو عىػ کاؿگ

                                                             
a  تىهاش هىد (Thomas Hood به ًٝىاو هنتٞؼتـیى ًٕقپـػاف ايگلینی )همۀ هخل هٞاٍـ 

مـىاؿ اف اصنامات اينايی و ػؿ ٝیى صال ػچاؿ کمبىػ ٩ىای ٥کـی. او ػؿ  ػیگـ امت: ًٕقپـػافاو
یبایی با ًٝىاو  0733اوایل مال  ـاهى:ىٞـ ف های همؼلی و  اه اىک که با ىًیؼو مـوػ9 آواف پی

ـاو بىؿژوا راؿی هی هًتيـ گـػیؼ ػؿ  پايچىؼ. ایى ىٞـ که يغنتیى باؿ ػؿ ييـیۀ  بیهىػگی اف چين ػعت
يؼه های آو ػوؿه پـ اف بضج ػؿباؿۀ وّٜ فياو ػوف ها چـعی عىؿػ. اف آيزا که همۀ ؿوفياهه ؿوفياهه تمام

 بىػيؼ يیافی به ا٩تباك اف ایى ىٞـ يینت. )ايگلل.(
ـامت و٩تی :آهؼه امت: 9 0733اوایل مال :اف ػؿ پايىیل ٥ى٧ بٞؼ  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی

9 ىؼ راؿی هی:ػؿ اػاهه پل اف 9. ها ؿا پـ کـػ هایی ؿارٜ به هَیبت فياو ػوفيؼه همۀ ؿوفياهه گقاؿه
 )پ.(9. ت يؼاؿم ىٞـ ؿا ػؿ ایًزا تزؼیؼ چاپ کًنبه ايؼافۀ کا٥ی ٥ـٍ: :آهؼه
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 ىاو مالهتی پـػافيؼ تا وػوف هی های ىب به ػوعت ٍبش تا يیمه 4-3کًًؼ و اف  ٩ىف هی
ىىيؼ; آو هن بؼوو آيکه بـوػ و عیلی فوػ ؿوايۀ ٩بـمتاو ػو مال بـ باػ  یػؿ ٝـُ یک

. ػؿ همیى ىىيؼ بـعىؿػاؿّـوؿیات هٞاه  ياچیقتـیى افٕی ایى هؼت تىاينته باىًؼ 
مىتـ  ٩ؼم آو 00 گؾؿيؼ. ىؿژوا اف فیـ پای آياو هیهای هيٞيٜ ٝالیزًاباو ب صال کالنکه

ـگاهی ايگیق ػؿ ٩ماؿ ػمت و ؿ٩ت ىل های یک رىايک ٥کلی هزمٛى باعت   اه َٝ
ـکاو عیآبیو اف کل ػؿآهؼ    .امتٕی یک مال  ػعت

*** 
ی هايى٥اکتىؿکاؿ ايگلیل چًیى امت. به هـ را که ؿو کًین چیقی وّٜ پـولتاؿیا

که ياىی اف وّٜ  ای بیًین رق ٥٪ـ و بیماؿی هى٩ت یا ػائمی و ايضٖآ اعال٩ی يمی
ـاو امت.   به لضاٗ ٥کـی۫  چه چه به لضاٗ رنمايیهمه را هىرىػیت ايناو  aکاؿگ

ىىػ. آیا چًیى وّٞی  بىػ هیويا يینت  ؿوػ و يهایتاً  ؽؿه و به ٕىؿ ٩ٖٜ تضلیل هی ؽؿه
ـاو یًٞی اکخـیت  يمی يه!تىايؼ بـػوام باىؼ؟  هی تىايؼ ػوام بیاوؿػ و يغىاهؼ آوؿػ. کاؿگ

ؼ کـػ. بگؾاؿیؼ ببیًین عىػىاو ػؿ ایى هىؿػ چه ًایى وّٜ ؿا تضمل يغىاه  هٖل٨ هلت۫
 گىیًؼ؟ هی

                                                             
a  ـامت یابین رق ٥٪ـ ػائمی یا هى٩ت و  چیقی يمی:آهؼه امت:  0781و  0734های آلمايی  ػؿ وی

ـایٔ کاؿىاو امت و ايضٖآ اعال٩ی هایی که هٞلىل وّٜ فيؼگی بیماؿی  )پ.(9. ىاو یا ى
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 0732ػماهبـ  0هىؿط  9هىريیًگ کرويیکل:هایی به مـػبیـ( ػؿ  يغنتیى ياهۀ ایى هزمىٝه )ياهه   0

ػماهبـ  8هىؿط  9يىرثرو اضتار: 206به ايتياؿ ؿمیؼ و ػؿ ىماؿۀ 9 هضًت ػؿ هیًکلی:تضت ًٝىاو 
يیًگ هىر:ػؿ  0732ػماهبـ  8که به تاؿیظ ) تـ اف ياهۀ ػوم تزؼیؼ چاپ ىؼ. ايگلل کمی پاییى 0732

 آوؿػ. )پ.( هی ٩ىل ي٪ل (به ايتياؿ ؿمیؼ 9کرويیکل

1  (amaurosis and cataractآب :) ىىػ که ػؿ  های چيمی گ٦ته هی ای اف بیماؿی میاه به هزمىٝه
بیًؼ و ػؿ  عىابی آمیب هی ها ىبکیه و اَٝاب بیًایی تضت تأحیـ ٝىاهلی همچىو ت٢ؾیۀ ياػؿمت و بی آو

هـواؿیؼ يىٝی هـُ امت که ػؿ آو یک الیۀ کؼؿ ؿوی  ىىػ. آب یک هیيتیزه هیؼاو ػیؼ تًگ و تاؿ
ـيیه ؿا هی  هـواؿیؼ بیايزاهؼ. )م.( تىايؼ به بـوف آب ها هی پىىايؼ. کاؿ کيیؼو بیو اف صؼ اف چين ٩

2  (embroideryايؼاعتى ي٪و :) های آهاػه. )م.( های ػمتی ػؿ تىؿی ويگاؿ با امت٦اػه اف ٩الب 

3  (anaemia :)های ٩ـهق اىاؿه ػاؿػ که هًزـ  ىؼو ايؼافۀ گلبىل عىيی به کاهو تٞؼاػ یا کىچک کن
عىيی ػؿ هیاو فياو ٕب٪ۀ  ىىػ. ٝلل هغتل٦ی به بـوف کن به اعتالالتی رؼی ػؿ مایـ اْٝای بؼو هی

; آلىػگی اْٝای ػاعلی به  فيًؼ: پـیىػهای ياهًٚن ػؿ يتیزۀ ياهًزاؿی کاؿگـ ػاهى هی های بلٟى
ـاؿ گـ٥تى ػؿ هٞـُ ٝىاهل ىیمیایی; ٝؼم تضـک  ی هغتل٤; کمبىػ ؿیقه٢ؾیها ايگل ها ػؿ بؼو; ٩

 های ٩ـهق. )م.( رنمايی و ٝؼم عىاب هًامب و يتیزتًا اعتالل ػؿ بافتىلیؼ گلبىل

4   (single sarsnet)).ـای ػوعتى ؿػا و کت و رلی٪ه. )م  : يىٝی پاؿچۀ ابـیيمی يـم و مًگیى ب

المخل  ّـب9 وؿاو مًگؼلی پیله:ای ػؿ هیاو عل٨ ػاهى فػ که  چًاو عين و کیًه ها به ایى رـیمه  5
ـایو  ػل پیله:گ٦تًؼ:  عىامتًؼ يهایت بؼبغتی ؿا و٤ٍ کًًؼ هی هی کياو فصمتىؼ. و٩تی  وؿ هن ب

 )م.(9. مىفػ هی

ييـیۀ :ػؿ  0733تا رىالی  0732اف اکتبـ  لئىو فاچراىاؿۀ ايگلل به ملنله ه٪االتی امت که   6
بٞؼها ایى هزمىٝه ؿا ػؿ کتابی با ًٝىاو  فاچربا ًٝاویى هغتل٤ به چاپ ؿمايؼ. 9 ػو رهاو ايت٪اػی
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ـات:( هًتيـ کـػ. اٍٖالس 0734)ػو رلؼ  پاؿیل  هطالعاتی دربارۀ ايگلطتاو که چًؼ 9 ًٍایٜ ػهک

 )پ.( آهؼه امت. ٩036ىل ىؼه ػؿ رلؼ ػوم ً  تـ ي٪ل عٔ پاییى

ـامت آلمايی  رمله ٥٪ٔ ػؿایى   7 اف 9 ٥ـوه کاؿ:اصتمااًل عٔ عىؿػو  آهؼه امت. 0734وی
ـامت به ایى يٚـیۀ آتی ا٩تَاػمیامی هاؿکنینتی ؿبٔ  0781و ايگلینی  0776های آهـیکایی  وی

ـاو يیـوی کاؿىاو ؿا به مـهایه  ٥ـوىًؼ يه کاؿىاو ؿا. )پ.( ػاؿ هی ػاؿػ که کاؿگ

8  (Ruptureهـُ ٥ت٨ یا هـ :)کمـبًؼ لگًی اف های  ىىػ که یکی اف امتغىاو لتی گ٦ته هیيیا به صا
ـا٣ هصمایت هاهیچ یاػ گـػ را هی هضل اٍلی عىیو رابه ػهؼ و يتیزتًا  اه ؿا اف ػمت هی های إ

 )م.( آیؼ. ىىيؼ. ایى وّٜ ػؿ پی صمل باؿهای مًگیى پیو هی اصيای ص٦ـۀ ىکمی راکى هی

 )م.( ىىػ! هی تى 7هقاؿ پىيؼ ت٪ـیبًا  07 امت. با ایى صناب گـم 340هـ پىيؼ   00

اه  ( امت و بـ عال٣ امنpneumoconiosisیکی اف ايىاٛ يمىکىيیىمیل )9 ها آمن تیقماب:   00
ـا اواًل هيـوٓ به فهیًۀ ژيتیکی يینت و حايیًا بنیاؿ ههلک و کيًؼه امت.  ی ؿبٖی به آمن يؼاؿػ; ف

ىىػ ػؿ يتیزۀ امتًيا٧ هؼاوم  بًؼی هی ػمته9 های هيا١ل عاً بیماؿی:يمىکىيیىمیل که رقو 
کًًؼ و هىرب  های ت٦ًنی ؿمىب هی ؿ٥ته ػؿ صباب آیؼ: ؿیقگـػها ؿ٥ته ؿیقگـػهای هٞؼيی به ورىػ هی

بًؼی  ىىيؼ. ايىاٛ هغتل٤ ایى بیماؿی بـ صنب رًل ٝاهل ي٦ىؽی ػمته تغـیب با٥ت ىو هی
اىی اف ؿیقگـػ میلیل( ىىيؼ: آفبنتىمیل )ياىی اف ؿیقگـػ آفبنت( میلیکىمیل )ي هی

فيی صاوی ؽؿات میلیل امت  میؼؿومیل )ياىی اف ؿیقگـػ آهى( و ١یـه. اف آيزا که مًگ ماب
ـياک( و میؼؿومیل امت. باف 9 ها آمن تیقماب: ـاُ میلیکىمیل )بنیاؿ عٖ ـکیبی اف اه ػؿ وا٩ٜ ت

ـا٣ ٩بل ػؿ هىؿػ تبؼیل بیماؿی هقهى به مل ػچاؿ اىتباه  های هن بایؼ یاػآوؿی کًن که ايگلل ػؿ پاؿاگ
 کـػ. )م.( ىؼه; البته ػلیل عٖایو ایى بىػ که اف ػايو پقىکی فهايۀ عىػ پیـوی هی

گـ٥ته ىؼه امت که 9 ها ػؿباؿۀ آمن تیقماب:با ًٝىاو  يایت٩ىل ٥ى٧ اف یکی اف ه٪االت ػکتـ  ي٪ل  01
گىمت  9ژوريال پسشکی و جراحی شمال ايگلطتاو:ػؿ  ( هًتيـ ىؼ. 0720 هی - 0720)رلؼ یکن، آ

ػؿ کمینیىو  يایت٩ىل ٩بلی يیق اف همیى هًبٜ امت اها يیمۀ يغنت آو اف ىهاػت ػکتـ  يیمۀ ػوم ي٪ل
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( گـ٥ته ىؼه امت. ایى گقاؿه صاوی 0731امتغؼام کىػکاو )بغو اول  ّمیمۀ گقاؿه ػوم، 

 مت٦اػه کـػه. )پ.( امت و اصتمااًل ايگلل اف همیى ٩ٖٞات ا يایتگ٦تۀ ػکتـ  ٩ٖٞاتی اف ه٪الۀ پیو

02   (Stonewareٙـو٣ ؿمی کامه :) ىىيؼ. ایى  هايًؼی که ينبت به م٦ال ػؿ ػهای باالتـ پغته هی
ـاهیک ػؿآیؼ )ػؿ  يٛى پغت باٝج هی ـابـ آب ا٥قایو یابؼ و ت٪ـیبًا به صالت م ىىػ ه٪اوهت م٦ال ػؿ ب

ـاهیکی به آو  اه اف عاک ؿك امت و ا٥قوػه صالی که رًل . يام ایى ٙـو٣ اف )اّا٥ه ييؼههای م
 ىاو گـ٥ته ىؼه امت. )م.( هايًؼ و م٦تی و مغتی ٙاهـ مًگ

هًگاهی که تىلیؼ ايبىه ٙـو٣ کاهاًل همناو )هخاًل ٥ًزاو و يٞلبکی( هؼيٚـ باىؼ بایؼ اف تکًیک     03
:Jiggering-Jollying 9ـای ىکل  ػهی گل امت٦اػه کـػ. ابقاؿ هغَىً تىلیؼ يٞلبکی و مایـ ب

ؿوػ )ػؿ هتى ايگلل  گـی هضؼب به کاؿ هی ىىػ که با چـط م٦ال ياهیؼه هیJigger 9:ٙـو٣ تغت 
يام ػاؿػ که ؿوی Jolly 9:همیى واژه آهؼه امت(. ابقاؿ هغَىً تىلیؼ ٥ًزاو و مایـ ٙـو٣ گىػ 

ـگق  ىىػ. بًا به یک مـی ٝلل تاؿیغی۫  چـط م٦الگـی ه٪ٞـ امت٦اػه هی  ایى تکًیک تىلیؼ ايبىه ه
ـای آو ػؿ فباو ٥اؿمی يؼاؿین.  ـايی به کاؿ گـ٥ته ييؼ و به همیى ػلیل هٞاػلی ب ـاو ای تىمٔ م٦الگ

ام اف تىؿکی آؽؿبایزايی گـ٥ته ىؼه امت که به کلیت تکًیک  اٍٖالصی که ػؿ ایًزا به کاؿ بـػه
:Jiggering-Jollying 9).اىاؿه ػاؿػ.  )م 

ـکیبات هغتل٤ مـب ػؿ ًٍایٜ یکی اف ماػه  04 های ایزاػ ٕی٤ ؿيگی امت. ایى  تـیى ؿاه امت٦اػه اف ت
اه به  ؿ١ن يام ٝاهیايه ها که رالی عاٍی ػاؿيؼ به ىؼت ممی هنتًؼ. هنمىهیت مـبی ٝلی ؿيگ

ـايی  کىلیک که ػؿ ٕب مًتیهیذ وره یک يٛى کىلیک يینت ) هًگاهی  ىىػ ياهیؼه هی9 ٩ىلًذ:ای
ـات ىىػ و  یو هیپ ٥لذ هى٩تی آیؼ که ػؿػ ىؼیؼ ياىی اف فعن هٞؼه هىرب تضـیک اَٝاب متىو ٥٪

ها  به باؿ بیاوؿػ(. ػؿ ایًزا ٥لذ هى٩تی ايؼام و همچًیى ػؿػ ػؿ ياصیۀ ٦٩نۀ میًه و ٩لب ها و ع٦ی٤ ايؼام
قاؿۀ ايگلل ياىی اف اعتالالت مینتن َٝبی ػؿ احـ مـب امت. باؿ ػیگـ الفم امت تؾکـ ػهن که گ

 )م.( ػؿباؿۀ تبؼیل ایى ٝىاؿُ به هـُ مل ياىی اف ؿویکـػ ١الب راهٞۀ پقىکی ػؿ آو ػوؿاو امت. 
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 های کارگری جنبش

ـاو  به احبات يـمايؼه باىن بایؼ صتی اگـ ایى اػٝا ؿا ه٦َلا  اف هى بپؾیـیؼ که کاؿگ
ـا ىاو کًىيی وّٜايگلینی اف  ی ـایٔ عىىًىػ يینتًؼ ف به  ای يینت که به گىيه ىاو ى

و اصناك  ؼًبیايؼیي یايناي ای به ىیىه بتىايًؼها  اف ايناو ای ايناو یا ٕب٪ه ًٝىاو
ـاو  ػاىته باىًؼ کىىًؼ اف ایى وّٜ وصيیايه علً ىىيؼ تا  هیو بقیًؼ. کاؿگ

وؿ ىؼو  ػمت بیاوؿيؼ و ایى اهـ همکى يینت هگـ با صمله تـ به رایگاهی بهتـ و اينايی
ـاو ػؿبىؿژاها که  هًا٥ٜبـ  با تمام ٩ىایی که  هت٪ابلا بىؿژوافی  .يه٦ته امت امتخماؿ کاؿگ

ايؼافه هـ  به کًؼ. اه ػ٥اٛ هی ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ اف هًا٥ٜ دولتبه هؼػ حـوت عىیو و فوؿ 
ايؼافه بىؿژواها تـ باىًؼ به هماو  هَمن ػؿ ؿاه ت٢ییـ وّٜ هىرىػ کياو فصمت که

 .بىػعىاهًؼ  تـی عىؿػه ػىمًاو ٩نن

و  اصيام  همچىو با آياوکه بىؿژوافی  بیًًؼ به چين عىػ هیهـ لضٚه  اوکي فصمت
به هخابۀ  اوکي تمهمیى یک ػلیل کا٥ی امت که فص ًؼ.ک بـعىؿػ هی هً٪ىل های ییػاؿا

به ٍؼها ىیىه حابت کـػم که کاؿگـ  ػؿ ٦ٍضات ٩بلؼ. يعَن بىؿژوافی پا پیو بگؾاؿ
تىايؼ  هیکیًه و ي٦ـت و ٢ٕیاو ٝلیه بىؿژوافی  به وامٖۀػؿ راهٞۀ کًىيی ٥٪ٔ 

کاؿگـ  به احبات بـماين. ٕـی٨ ػیگـتىاين ایى ؿا به ٍؼها  هی >ا ص٦٘ کًؼاه ؿ اينايیت
اه و به ل٤ٖ و٥ىؿ عىو  ین به ل٤ٖ ٝؼم آهىفههایو یا بهتـ امت بگى ل٤ٖ آهىفه به

 ىؼیؼتـیىهای ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو راؿی امت با  ػاٟ و رىىاو ایـلًؼی که ػؿ ؿگ
و ـّ ص٪ی٪تاا کو ايگلینی  وىؼ. اهـوفه فصمتعـ هیٝلیه امتبؼاػ ٕب٪ۀ هالک بـ هاىىؿى
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. او اف گیـػ ػؿ يٚـ يمیحـوتمًؼ  یهمنایگاي به ًٝىاو ها ؿا پـمت پىل يینت وايگلینی 
که  هىـوىىؿ گنیغتۀ لگام تـ بـعىؿػاؿ امت و ايکيا٣ یا٥ته اصناماتی تکاهل

 .امت ٥ائ٨ آهؼهاه  بـ عىينـػی هضلی و ىمالی مپـػهبه ػمت آو  ؿا اعتیاؿه
 بىؿژوایی ؿا ت عىػپـمتايۀتمایل که تـبیت ٥اهمه هنتًؼ کياو ٥ا٩ؼ آو يٛى فصمت
ها  ايگلینی عَیَۀ هنلٔ و ١الببه ٍىؿت  ؿا عىػعىاهی کًؼ و هی ت٪ىیت
ـکق هی ىهىت پىلؿا ؿوی  ايـژی اصنامیو همۀ  آوؿػ ػؿهی ػ٩ی٪اا به همیى  مافػ. هتم

پـ٩ؼؿت و فوؿهًؼ  ىـوىىؿی و ايؼ وکياو ايگلینی همچىو عاؿریا ػلیل فصمت
 ويابىػ ىؼه امت. کياو يینت هلیت ايگلینی ػؿ فصمت ػؿ وا٩ٜ .ػاؿيؼ

ـایٔ فيؼگی فصمت هلصٚه کـػین ـاُ به کل ى تىايؼ  اه هی کو ٥٪ٔ اف ٕـی٨ اٝت
 پـولتـ به رق ایى هیچ فهیًۀ ػیگـی با٩ی يمايؼه امت که تىاو گ٦ت ايناو بمايؼ> هی

ػ٩ی٪اا ػؿ  کياو فصمت بؼیهی امت که اه ؿا ػؿ آو به ٝمل ػؿآوؿػ> پل بتىايؼ اينايیت
ـاّاتهمیى  . عىاهین ػیؼ که عىاهًؼ بىػػلی  و مقاواؿ هن و ىـی٤ ١ایت ايناو به اٝت

ـای  تله تمامامت و  اٍلکياو هٖٞى٣ به همیى  فصمت ٥ٞالیتتمام تىاو و  هایياو ب
ػؿمت امت که کـػاؿهای  ػاؿػ.آو هنت٪یمی با  های ٝمىهی پیىيؼ کنب آهىفه

هایماو عىاهؼ آهؼ اها همىاؿه بایؼ به یاػ ػاىته  ػؿ گقاؿه ػػهًيايهباؿ و صتی  عيىيت
ـا٣ همگاو باىین که و  امت ىؼهوؿ  آتو رًگ ارتماٝی ػؿ ايگلنتاو ىٞله به اٝت

ی به يضى هقوؿايه ؿا ایى رًگ کىىؼ بىؿژوافی بًا به ه٦ًٞت عىیو هی ـ ي٪اب ٍلش و ف
کياو  یگايه کمک به فصمت بایؼ به عإـ ػاىت >ببـػ پیو ػومتی ايناو صتی آؿاهو و

ؿیاکاؿی ؿا ن و ایى امت که وّٜ وا٩ٞی اهىؿ ؿا ٝیاو کًی ػؿ هیايۀ چًیى رًگی
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ـاو  باؿتـیى یىؿه عيىيت که بکىبین> بایؼ همىاؿه به یاػ ػاىت ػؿهن  ٝلیههای کاؿگ
وؿیای رًایاتی امت که  ؿيگ آىکاؿ و بی ايٞکاكاه  یـیهای فيز بىؿژوافی و مگ

ـاو به ٕىؿ پًهايی بىؿژوافی ـتکب هی ٝلیه کاؿگ  ىىػ. با هکـ و صیله ه

چًؼیى  و تاکًىو ؼؼيبل٥اٍله پل اف ايکيا٣ ًٍٞتی آ١اف ى پـولتـی های َٝیاو
ػؿ تاؿیظ عل٨  ها اهمیت آو تض٪ی٨ ػؿباؿۀ ػؿرۀ .ايؼ ؿا پيت مـ گؾاىته هـصله

تـیى و  ٍـ٥اا به ماػه ػؿ صال صاّـ ياچاؿم 1.ٕلبؼ ايگلنتاو بضخی رؼاگايه هی
 ؼ اکت٦ا کًن.يعىؿ وّٜ پـولتاؿیای ايگلیل هی تيـیشکه به ػؿػ  ها ٥کتآىکاؿتـیى 

ـتـیى ىکل تمـػ  تـیى و ياپغته ابتؼایی ـاوتـیى و ياهإح اؿتکاب رـم بىػ.  کاؿگ
تـ و ػاؿاتـ اف  کـػيؼ مایـیى ؿا آمىػه ی و ٥٪ـ فيؼگی هیکياو که ػؿ تًگؼمت فصمت

ـا آياو که بیو اف  یا٥تًؼ. ایى هىّٛى ػؿ ه٢قىاو را يمی عىیو هی ا٥تاػ که چ
ـای راهٞه او بیـوتمًؼح هایی باىًؼ که اف  ػ٩ی٪اا هماوؼ باینتی کيً فصمت هیکاؿه ب

 آباوارؼاػی هلصٚاتـ تًگؼمتی و يؼاؿی ب آعـ ػمت ايؼ. وّٜ هىرىػ ػؿ ؿيذ و ٝؾاب
 ٕىؿ که هماو به ػفػی ؿوی آوؿػيؼ. کياو فصمت هالکیت ٥ائ٨ آهؼ و ت٪ؼك ؿارٜ به

تٞؼاػ مالیايۀ  یا٥ت> ػؿ وا٩ٜاؿتکاب رـم ا٥قایو ن با گنتـه هايى٥اکتىؿ یپیيتـ ػیؼ
 .ػاىتهای پًبۀ  مالیايۀ ٝؼل هَـ٣ ؿىؼ پیىيؼی ياگننتًی باها  بافػاىت

ـاو عاها  ـم به صل هنائل کمک یا٥تًؼفوػ ػؿ یلیکاؿگ ـم  یاؿتکاب ر يغىاهؼ کـػ. هز
 یت عىیو همۀکل ػؿ که راهٞهآي صال> بيىؿػيٚن هىرىػ  یهٝل ییتًها به تىايؼ ی٥٪ٔ ه

 اه یهت٦ى٧ ٝال تضتو آياو ؿا  کًؼ هی آواؿ ا٥تاػه تک فوؿه ؿا بـ مـ هزـهاو
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ـا . ٝلوهمافػ هی یـعـػوعاکي ـاُ امت و به همیى  aتـیى مـ٩ت بؼوی یىب ىکل اٝت
ـگق به ٍىؿتی ػؿيغىاهؼ آهؼ که تزلی  ػلیل )اگـ يگىیین به هقاؿ و یک ػلیل ػیگـ( ه

ـات  يغنتیى .ؿا تأییؼ کًًؼ آوىاو ػؿ ع٦ا  لى اکخـیتو کياو باىؼ> فصمت ٝمىم يٚ
ـاّات  ـابـ باب ىؼو  یا٥تو٩تی بـوف به ًٝىاو یک ٕب٪ۀ واصؼ  پـولتـهااٝت که ػؿ ب

ػؿ همیى ؿامتا يغنتیى  ه٪اوهت کـػيؼ و مافی هاىیًی ػؿ اواو ػوؿاو ًٍٞتیهیأت 
 ىکنتًؼ. هنها ؿا ػؿ و هاىیى فیـ ّـب بـػيؼو مایـیى ؿا  رایتآرکهغتـٝاو یًٞی 

ىاو ػ٩ی٪اا هيابه میـ  و٩ٛى چگىيگی ؿط ػاػ که هیأت هاىیًیٝلیه  ییها بٞؼها ىىؿه
ـاو و  ٥اکتىؿی 2بىػ: 1844ل ما به بوهن های فو باممهآىىب  ػؿ و٩ایٜ هیأت ها وی

ـاُ ایقوله هايؼ و به بـعی هىاّٜ هضلی هضؼوػ  اها .هاىیًی هًهؼم ىؼ ایى ىکل اٝت
ـا ٥٪ٔ یکی اف ورىه  ی ـتیب يٚنىؼ ف بؼیى  بـػ. اگـچه راهٞۀ هٞاٍـ ؿا فیـ ّـب هی وت

ـابٞه بـ مـ باؿ مًگیى فوؿ راه اها یا٥تًؼ تض٪٨ هی ٝارلاهؼا٣  ىیىه بـعی کاؿها  ع
ػؿ ٝیى  کـػ> عىامت هزافات هی اه هی ػل هکآياو ؿا هـ ٕىؿ  بىؿژوافی ىؼ و آواؿ هی

ـایًؼ باب ىؼوصال  ـای. بایؼ ىکل يىیًگـػیؼ يمی کًؼوره  هیچ به هیأت هاىیًی ٥  ی ب
ـاّ  .ىؼ ابؼاٛ هی اتاٝت

ـتىت هزللهَىبۀ  ػؿ همیى لضٚه بىػ که به کمک ها  تىؿی یو الیگاؿى ٥
ييؼه همکى بىػ> ػؿ  تَىیب ایى ٩ايىو ٥٪ٔ ػؿ هماو هزلل اٍلس ياو آهؼ.ک فصمت

به تمایق هيـٛو بىؿژوافی و پـولتاؿیا ٥تىا ػاػ و  :الیحۀاصالحات; اف آيکه بٞؼوا٩ٜ 
ـگق يمی چًیى ٩ايىيی ػاؿاو ؿا به ٕب٪ۀ صاکن تبؼیل کـػ مـهایه هزلل ٝىام  ػؿتىاينت  ه

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. تـیى و ١ـیقی;آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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کلیۀ به تَىیب ؿمیؼ  1824که ػؿ مال  :ها آفاػی ايزمى ٩ايىو; به هىرب .بیاوؿػ ؿأی
کـػيؼ ٥نظ  همًٛى هی ؿا کاؿگـی کياو ػؿ ؿامتای اهؼا٣ فصمت ٩ىايیًی که ائتل٣

ـات تـپیي )کهپیمايی آفاػايه ؿا  کياو ص٨ هن ىؼيؼ و فصمت ها و  ػؿ ايضَاؿ آؿینتىک
اف عیلی و٩ت یايه های هغ٦ ػؿمت امت که ائتل٣ به ػمت آوؿػيؼ. (بىؿژوافی بىػ

ـگق  ًؼورىػ ػاىت پیو  ضیمويسٕب٨ ؿوایت  ؼ. ًبه يتایذ چيمگیـی بـم يتىاينتًؼولی ه
 هغ٦ی ايزمىؿط ػاػ حمـۀ یک  1812که ػؿ مال  aگالضکو يناراو اٝتَاب ٝمىهی

ـابىػ. ایى  ـاؿ ىؼ و ایى باؿ  1822باؿ ػیگـ ػؿ مال  هار به  اْٝای ايزمى هغ٦یتک
 مىل٦ىؿیک پاىیؼيؼييؼه بىػيؼ امیؼ  ىاو پیماو کيايی که هن ي٦ـ اف فصمت 2ٍىؿت 

ـا آياو ؿا عائًاو به ٕب٪ه  ی ـاصات واؿػه  هَؼوم بیًایی 2ػاينتًؼ. هـ  هیف ىاو ؿا ػؿ احـ ر
به چًاو يیـویی  چیاو امکاتلًؼ هٞؼو ايزمى هغ٦ی 1818ػؿ مال اف ػمت ػاػيؼ. 

مىگًؼ  اْٝا اف  ايزمىؿاه بیايؼافػ. ایى اٝتَاب ٝمىهی  تىاينت ػمت یا٥ت که
و ىٞبات  ػاؿ ػاؿ و صناب های هًٚن و ًٍؼو٧ ٥هـمت گـ٥ت و هیو ؿافػاؿی  و٥اػاؿی

ؿا به آو بىػ ؿىؼه  به ص٦٘ هًىٓکه همه چیق  کاؿی هغ٦ی. اها اٍل ػاىتهضلی 
ػاؿ پیمايی آفاػايه بـعىؿ کياو اف ص٨ هن و٩تی فصمت 1824ايؼاعت. ػؿ مال  تأعیـ هی

ـاوايی  ػاػيؼبه مـٝت ػؿ کل ايگلنتاو گنتـه  ؿا ییها هزمىٝه چًیىىؼيؼ  و ٩ؼؿت ٥
 bهایکارگریاتحادیه به ػمت آوؿػيؼ. های ًٍٞت ىکل گـ٥تًؼ و  تماهی ىاعهدر

                                                             
a  Arts and Artisans, p. 137, et seq. (ايگلل) 

b   ـامت ( و Trade Unions: )اتضاػیۀ کاؿگـی;های آلمايی هٞاػل ايگلینی کلمات  ػؿ وی
: گيا اٝتَاب;( و turnout: )بًؼی عٔ;( و strike: )اٝتَاب;( و tramp: )ػو فػو مگ;
(knobstick و );کو آػم( :Thug).ـايتق آهؼه امت. )پ  ( ػاعل پ



552 
 

ـابـ هناهضه ـاو ه٦ًـػ ػؿ ب ـاصتاا اٝلم کـػيؼ که ٩َؼىاو هضا٥ٚت اف کاؿگ کاؿی  ٍ
ًٝىاو یک ٩ؼؿت  ایى بىػ که به ىاو هؼ٣ػاؿاو و امتبؼاػ بىؿژوافی امت.  مـهایه
ؼ> و يـط هقػها ؿا بـ ٕب٨ يـط مىػ تًٚین کًً aکاؿها مـوکله بقيًؼ با ٍاصب ایتوده

ـيؼ و آو ؿا ػؿ  ػمتمقػ ؿا با پیو آهؼو ٥ـٍت یًٞی اف  تک تکهای هًامب باال بب
ـتامـ کيىؿ یکناو مافيؼ. های کنب ىاعه  های کاؿگـی کىىیؼيؼ اتضاػیه وکاؿ ػؿ م

هىؿػ پؾیـه  ػمت یابًؼ که به ٕىؿ ٝام ػاؿاو با مـهایه به تىا٥٪ی ػؿ هىؿػ هٞیاؿ ػمتمقػ
ؿا  ؿ٥تًؼ کاؿکًاو يمی ىاوهٞیاؿػاؿاو ه٦ًـػی که فیـ باؿ  ـهایهم هىارهه باػؿ  . آياوباىؼ

ـای اٝتَاب به صالت آهاػه  های کاؿگـی ایى بىػ که هؼ٣ اتضاػیه آوؿػيؼ. باه ػؿهی ب
بؼیى  تا باال يگه ػاؿيؼ ماعتى تٞؼاػ کاؿآهىفهإـی٨ هضؼوػ  افت٪اّای کاؿ ؿا  اوالا 

ـتیب هقػ ػاؿاو به هؼػ  که مـهایه) کاهو ١یـهنت٪ین هقػ ؿا اتاحـ بمايؼ> حايیاا باال  ت
به  حالخاا  يمایًؼ>عًخی الم٪ؼوؿ  صتی (فػيؼ به آو ػاهى هیرؼیؼ  هیأت هاىیًیابقاؿها و 

یا به  به ٕىؿ هنت٪ین آياو ایى کاؿ ؿا یا .های هالی بـمايًؼ و بیکاؿىؼه کمککيا فصمت
ـگه ـاو ْٝى هزمٜ;به ًٝىاو  ؿا اه ؿمايؼيؼ که صاهل ای به ايزام هی ومیلۀ ب ف ا: کاؿگ
ـگۀ هٞـ٥یىؼ به ل٤ٖ  ػؿ هی کيی که ػؿبه فصمت کـػ. ای بـعىؿػاؿ هی ص٪ى٧ ویژه  ياهه ب

ـاو هنهىؿػ صمایت ک ـاؿ هی اؿگ ـایو ههیا ی همکى ى٢ل ـ٥ت تا بهتـیى ٥ـٍتگ ٩ٖاؿ ٩ ب
ـگـػاو : فػو ػو مگ;ایى وّٜ  .ىىػ ـکلىؼ ياهیؼه هی: پا مگ;و کاؿگـ م  . ػبی

بىػيؼ  ایى اهؼا٣ تض٪٨هتٞهؼ به  ػؿ افای ػؿیا٥ت ص٪ى٧ هٞیى اتضاػیه و یک هًيی

                                                             
a  ـامت ىاو ایى بىػ که به هقػها حبات  هؼ٣;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.( :. کاؿها مـوکله بقيًؼ ای با ٍاصب ببغيًؼ و به ًٝىاو یک ٩ؼؿت تىػه
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ـا اف هايى٥اکتىؿػاؿاو ايتٚاؿ يمی ی  (.بپـػافيؼچًیى کاػؿهایی ؿا  هقیًۀ امتغؼامؿ٥ت  )ف
ـکقی اتضاػیه ّمى رمٜ ها ػؿ  کـػ آو ی بـ يضىۀ هقیًههای ه٦تگ یاؿی آوؿی هن کمیتۀ ه

ماف  پؾیـ و چاؿه ىؼ ایى ا٩ؼام اهکاو هٞلىمو٩تی  ؿت ػاىت.اهؼا٣ ايزمى يٚا ؿامتای
ػؿ یک ٥ؼؿامیىو واصؼ هتضؼ ىؼيؼ و  پیيـ٥تههای هغتل٤ يىاصی  اتضاػیه امت

ـگقاؿ گـػیؼ.  ىاو ػؿ فهاو آیی يمایًؼگاو گـػهن هایی ٍىؿت  بٞؼها تلههای ه٪ـؿ ب
ـاو  گـ٥ت تا ػؿ یک اتضاػیۀ  ايگلنتاو مـآهؼ ًٍٞت های هىاع یک اف ػؿ هـکل کاؿگ

ا٩ؼاهاتی ايزام گـ٥ت ( 1835)يغنتیى باؿ ػؿ مال  ها ػؿ بـعی بـهه واصؼ هتضؼ ىىيؼ>
های کاؿگـی کل  ايزمى ٝمىهی اتضاػیه;  ػهی رؼاگايۀ هـ ٤ًٍ۫ تا ػؿ کًاؿ مافهاو

ـگق يتىاينتًؼ هؼت . البته ایى ايزمىتيکیل ىىػ :بـیتايیا های هؼیؼ هًنزن و  ها ه
ـا يؼؿت یک لضٚه تض٪٨ یا٥تًؼ و صتی به با٩ی بمايًؼهتضؼ  وىىؿ> فی ـّ ٝمىهی  ى
ـگؾاؿ باىًؼ. های کاؿگـی اهکاو امت تا ٥ؼؿامیىو يیافای  الٞاػه عاؿ٧  پؾیـ و تأحی

ـای يائل ىؼو به اهؼا٣ ایى اتضاػیه ـيؼ: اگـ  ىاو به کاؿ هی ها هٞمىالا ومایل فیـ ؿا ب گی
 هیأتىؼۀ اتضاػیه مـ باف بقيًؼ  هقػهای تٞییىکاؿ اف پـػاعت  یک یا چًؼ ٍاصب

ـای چايه يمایًؼگاو کياو  فصمت یًٞیگـػػ ) هی ٍاػؿػ یا ٕىهاؿی ىى اٝقام هی فيی ب
به ؿممیت  اه ٩لمـو کىچک٩ؼؿت هٖل٪ۀ اؿباب ٥اکتىؿی ؿا ػؿ  ماکى ابتؼابه

هىػه اف آب ػؿ بیایؼ کاؿکًاو به ٥ـهاو اتضاػیه ػمت اف کاؿ (. اگـ ایى ا٩ؼام بیىًامًؼ هی
کاؿ  ىىيؼ. ػؿ ٍىؿتی که یک یا چًؼ ٍاصب ييیى هی کيًؼ و عؼهۀ ٥اکتىؿی عايه هی

ػؿ  و :هىّٞیاٝتَاب ;اف تًٚین ػمتمقػها بـ اماك پیيًهاػ اتضاػیه مـ باف بقيًؼ 
ؿت مـ باف فػو همۀ و ػؿ ٍى :هکمل اتاٝتَاب;کاؿ  ٍىؿت مـ باف فػو چًؼ ٍاصب
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 اعٖاؿبا  ها اٝتَاب اگـ ٥ـُ کًین ایى .گیـػ ػؿهی :اٝتَاب ٝمىهی;کاؿها  ٍاصب
ـابه  اعٖاؿیه ههلتپل اف اي٪ْای  ٩بلی و  )که همىاؿه چًیى يینت( آیًؼ ػؿهی ار

ـاو اها اگـ پای. ؿ٥ته امتاتضاػیه تا ایًزا با ومایل ٩ايىيی پیو  تىاو گ٦ت هی  کاؿگ
که بىؿژوافی پیو  ای هًا٥ٜ آيی هىایبه  اْٝا اگـیا ) به هٞاػالت باف ىىػ اتضاػیهبؼوو 

ػؿ  عاٍهّٞی٤ عىاهًؼ ىؼ. ایى ومایل ٩ايىيی عیلی  (کيؼ اف اتضاػیه بگنلًؼ هی
)که به  :ها راه;با امتغؼام يیـو اف تىايًؼ  هايى٥اکتىؿػاؿاو هی هىّٞیهای  اٝتَاب
ـيؼ و تله صاىیۀ اهىمـٝت ػؿ  به  3(هيهىؿيؼ گيایی اٝتَاب ـاؿ بگی ـاو  ٩ های کاؿگ

مافيؼ. هٞمىالا اْٝای اتضاػیه با تهؼیؼ و ّـب و ىتن و بؼؿ٥تاؿی و  حمـ بیهتضؼه ؿا 
آو کًًؼ. پل اف گياها ؿا هـٝىب  کىىًؼ اٝتَاب هی ػؿ یک کلم  به هـ ٕـی٨ همکى

هؼاؿ  ژوافی ٩ايىويٚـ به ایى که همۀ ٩ؼؿت ػؿ ػمت بىؿ ؿمؼ. يىبت به پیگـػ ٩ايىيی هی
 ػاػؿمی ٩ْایی و فيًؼ ىکًی هی به هضِ ایًکه اْٝای اتضاػیه ػمت به ٩ايىوامت 

 ىکًؼ. هی ا٥تؼ ه٪اوهت اتضاػیۀ کاؿگـی ػؿهن به رـیاو هی

کياو امت که  های فصمت بلًؼباالیی اف ىکنت فيزیـۀهای کاؿگـی  تاؿیظ اتضاػیه
ـگق  بؼیهی امت که کل ایى تله کًًؼ. وتىک آو ؿا ٩ٖٜ هی گاهی چًؼ پیـوفی تک ها ه

بـ اماك آو هیقاو ػمتمقػها ای ؿا رـس و تٞؼیل کًًؼ که  تىايًؼ ٩ايىو ا٩تَاػی يمی
 ۀػ. اف ایى ؿومت که اتضاػیىى ت٪اّا ػؿ بافاؿ کاؿ تٞییى هی تىمٔ هًامبات ٝـّه و

ـابـ  نته با٩ی ب گؾاؿيؼ ػمت هی يیـوهایی که بـ ایى هًامبات تأحیـ ٝمؼهکاؿگـی ػؿ ب
ـاوهاي هی  اه ىىػ ػمتمقػهای پیيًهاػی ؿ هیتزاؿی اتضاػیه ياچا های ؼ. ػؿ رـیاو بض

که ت٪اّای کاؿ به يضى  هایی ػؿ ػوؿايی >٥نظ کًؼ کلا  ها ؿا آوؿا کاهو ػهؼ یا صتی 
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تىايؼ ػمتمقػها ؿا باالتـ اف يـعی تخبیت کًؼ که  یابؼ اتضاػیه يمی گیـی ا٥قایو هی چين
ػؿ  اتضاػیهآیؼ. اها  ػاؿاو به ػمت هی عىػی اف ٕـی٨ ؿ٩ابت ػؿويی مـهایه به ٕىؿ عىػبه

ـتىاو امت. اگـ ٍاصب های ٝاهليیـوها و  عـػههىارهه با  يٛى  کاؿ بین هیچ ه٦ًـػ پ
ـکق و رمٞی ؿا يؼاىته باىؼ ؿ٥ته ـاُ هتم  مٖىسؿ٥ته ػمتمقػها ؿا به ي٦ٜ عىػه به  اٝت

٩ٖاؿاو  يبـػی ؿ٩ابتی ٝلیه هن ػؿگیـػاؿ  هـ مـهایهتًقل عىاهؼ ػاػ. تـی  هـ چه پاییى
ـاو همیى اهـ او ؿا واهی امت.هايى٥اکتىؿػاؿه  اه ؿا به صؼا٩ل  ػاؿػ ػمتمقػ کاؿگ

 با یکؼیگـ هايى٥اکتىؿػاؿها ؿ٩ابت اها بـمايؼ.  تىمٔتا صؼی  هتعارفتحتغرایط
ـاّات فصمت  .گـػػ هی هضؼوػکياو  اٝت

ـایٔ با امتًاػ به کاهو ػمتمقػها اگـػايؼ  هی هـ هايى٥اکتىؿػاؿ های  ٥اکتىؿی ى
ـگـػ بیاٝتَابی عىاهؼ بىػ که  هآهؼ پیپؾیـ يباىؼ  ؿ٩یب تىریه عىاهؼ  هياکاؿ بـوب

ـا هاػاهی که اٝتَاب اػاهه یابؼ مـهایه ی هیأت اه ٝإل عىاهؼ هايؼ و  کـػ> ف
بتىايؼ  هايى٥اکتىؿػاؿ بٞیؼ امت ػؿ چًیى وّٞی فيگاؿ عىاهؼ بنت.اه  هاىیًی

هٖمئى امت ػؿ  هـ هايى٥اکتىؿػاؿاف مىی ػیگـ  کاهو ػمتمقػها ؿا ص٪ًه کًؼ.
با  به او تأمی کًًؼ و رافه عىاهًؼ یا٥تا ؿ٩بایو تى٥ی٨ یابؼٍىؿتی که ػؿ ایى کاؿ 

ـتیبىاو ؿا پاییى بیاوؿيؼ ٩یمت ارًاك کاهو ػمتمقػها هقایای صاٍلۀ  > بؼیى ت
پل اف  ها ػؿ صالی امت که و همۀ ایى .باػ هىا عىاهًؼ ىؼال٦ىؿ  ٥ی اه میامت

مـٝت  بههای کاؿگـی  اتضاػیه گؾىتى هىد تلٕن باؿ ػیگـ ػمتمقػها با ٥ياؿ
که هاػاهی که تضت ٥ياؿ ي٦ٜ هايى٥اکتىؿػاؿها ػؿ ایى امت پل . عىاهًؼ یا٥تا٥قایو 

ػؿ صال  حابت يگه ػاؿيؼ. ٍـ٥اا  آو ؿا ايؼ ييؼهؿ٩ابت هزبىؿ به ا٥قایو ػمتمقػها 
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ىىيؼ و  هیکياو به هضِ بهبىػ وّٜ بافاؿ عىامتاؿ ا٥قایو ػمتمقػها  فصمت صاّـ
یـ چًگ  کىچکؽعیـۀ تؼابیـ اتضاػیه به ایى ػلیل که تضت  ـاو ف تـی اف کاؿگ

های  يائل ىىيؼ. اها اتضاػیه ىاو تىايًؼ به هؼ٣ کياو هی فصمت متهايى٥اکتىؿػاؿها
ـابـ يیـوهای  بنته و  گؾؿايؼ ػمت که بـ بافاؿ کاؿ تأحیـ هی تـی ٝمؼهکاؿگـی ػؿ ب

 ٛتضت هـ يى ىىيؼ اٝتَابیىو اف فوؿ گـمًگی ياچاؿ هی ایى ٩بیل هىاؿػػؿ  ايؼ. ّٞی٤
ـگـػيؼ> ػايه ای ػايه ٩یؼ و ىـٓ تضمیلی آياو  به هضِ ایى که تٞؼاػی اف مـ کاؿىاو ب

ىکى ػؿ کًاؿ  اٝتَاب هٞؼوػی ورىػىکًؼ.  هی چًیى کًًؼ ٩ؼؿت اتضاػیه ػؿهن
تٞلی٨  تبٞاتػهؼ بـ بؼتـیى  به بىؿژوافی اهکاو هی ايباؿىؼه هًابٜ ؽعیـۀ ارًاك

ػؿعىامت  اف اتضاػیه ؼاػ کخیـ کنايی کهتٞ ػؿ ممت ه٪ابل ٥ائ٨ آیؼ. هوکاؿ کنب
اه  هىرىػی ىىػ آوؿػ و باٝج هی ٥ياؿ هی اٝتَابًٍؼو٧  به ػاؿيؼهقیًه  کمک

ـۀ  با يـط ولى) ػاػو ينیه اف پل اف هؼتی هنػاؿها  ه٢افه مـٝت ته بکيؼ> به های به
ی٠  (بنیاؿ باال ـتیب تًگ وؿفيؼ هیػؿ ؿا  کياو فصمت اصتیادػمتی و  و به ایى ت

به عإـ  ػاؿها ٥اکتىؿیاگـچه  ػاؿػ باؿ ػیگـ به یٟى بىؿژوافی گـػو بًهًؼ. واهی
ػؿػيغىؿ ؿا ال٢ا يمایًؼ )چیقی که بایؼ  ىىيؼ تماهی کنىؿات به ىاو ياگقیـ هی هًا٥ٜ

ـاّات و ه٪اوهت ـاو به ي٦ٜ مـهایه های گ٦ت ٥٪ٔ به وامٖۀ اٝت ػاؿاو تبؼیل  کاؿگ
ـاو بهه اکخـ اٝتَاب ىؼه امت( اها ـای کاؿگ ؼ> ًیاب آهیقی پایاو هی يضى هَیبت ا ب
ـا اٝتَاب  ی یقػ هن هی بهوکاؿ ؿا  کنب وّٜف  کًؼ. ـ هقػ ؿا تضمیل هیکن يتیزتاا و  ؿ
ـایى اف يٚـ ـای  و امت به هًٞای تًقل وّٜ عىػىاواٝتَاب  کاؿگـها بًاب اف ایى ؿو ب

 .ىىيؼ هی هايٜ آو اه تا رایی که بتىايًؼ ػؿ اهاو هايؼو اف تبٞات



557 
 

ـاو باف هن اگـ ;عىاهیؼ پـمیؼ:  ـا کاؿگ بیهىػگی چًیى ا٩ؼاهاتی هخل ؿوف ؿوىى امت چ
ـا آياو  :فيًؼ؟ ػمت به اٝتَاب هی ی به هـ يٛى کنـ ص٪ى٧  بایذعیلی ماػه امت. ف

ـاُ کً ـاو عىػ ؿا  ػیکته ىؼه باىًؼ. ًؼ> صتی اگـ کنىؿات تىمٔ ّـوؿتاٝت کاؿگ
يباینتی هٖیٜ و ه٪هىؿ  ايناوؼ اٝلم کًًؼ که به ًٝىاو ػايًؼ با ٍؼای بلً هى٤ٙ هی

ـایٔ ارتماٝی باىًؼ بلکه وّٜ ارتماٝی بایؼ به گىيه که اينايیت ؿا  هتضىل ىىػای  ى
ـایياو به اؿه٢او بیاوؿػ. ـاُ هی ب ـاو اٝت ـا مکىت کًًؼ کاؿگ  تَؼی٨رق  هًٞاییىاو  فی

ـاػ٣ آو امت که ص٨ ویو  يؼاؿػ هىرىػ وّٜ ارتماٝی ژۀ بىؿژوافی ؿا به ؿممیت هت
ـاو ؿاکه ص٨  ایى ايؼ: ىًاعته و ػؿ اوّاٛ  بکيؼامتخماؿ  به ػؿ فهاو هًامب کاؿگ

که همۀ هاػاهی  کياو هیـی به صال عىػ ؿها کًؼ. فصمت ياهناٝؼ آياو ؿا ػؿ گـمًه
ـاو بؼیى ىىؿيؼ بـ ایى وّٜ هی ايؼ ىاو ؿا اف ػمت يؼاػه اصنامات اينايی . ایًکه کاؿگ

ـاُ هی ىیىه  ايگلنتاو يه به هیچ ٕـی٨ ػیگـی بؼیى ػلیل امت که عل٨ کًًؼ اٝت
ـا ٝمل . عل٨ ايگلنتاو اف ػآوؿ به بیاو ػؿهی هایعاعمالوکًعؿا ػؿ  و عىیو متگ

غذوبه هضِ حبت ؿممی و  يینت که ای پـػافاو آلمايی يٚـیه ٩ماه  بایگايی
ـاُتا ؼ ل٢قي فیـ پتى هی ىاو ىکایت  عىػ تـ حبت امًاػ همچىواػ٥ یال البه ػؿ اٝت

 تأحیـ يینت و بی کياو ايگلینی ه٪اوهت ٥ٞااليۀ فصمت هٞتـّاو به عىاب بـوػ.
گـػػ. ػؿ هـفهای هيغَی هضؼوػ  پـمتی بىؿژاوفی باٝج ىؼه امت پىل کن ػمت

ـاُ اٝتَابیىو هى٨٥ ىؼه به ٩ؼؿت هٖل٪ۀ ا٩تَاػی و ارتماٝی بىؿژافی ؿا فيؼه  ايؼ اٝت
ـاو ايگلنتاو  آياو. ػاؿيؼ يگه ـای ػؿ هن ىکنتى  ايؼ ٩بىاليؼهياعىامته به مایـ کاؿگ که ب

ها و  ٩ؼؿت ٕب٪ۀ صاکن به چیقی بیو اف اتضاػیۀ کاؿگـی و اٝتَابات يیاف امت. اتضاػیه
ـايؼاعتى ؿ٩ابت ٩ؼم ٝملیها يغنتیى  اٝتَاب ـای ب ـاو ب همیى امت که  و ايؼ کاؿگ
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ايؼ که ت٦ى٧ و  ها ػال بـ بافىًامی ایى وا٩ٞیت ضاػیهات وارؼ اهمیت باىًؼ. ىىػ باٝج هی
ـاو  ـتاپا بـ بًیاػ ؿ٩ابت هیاو کاؿگ ـتـی بىؿژوافی م  (aىاو یًٞی بـ بًیاػ ٝؼم همبنتگی)ب

 )ولى bايؼ يٚن ارتماٝی هٞاٍـ فػه های کاؿگـی به َٝب اتضاػیه بًا يهاػه ىؼه امت.
ـای يٚن و ػ٩ی٪اا به همیى ػلیل  و هضؼوػ( هىّٞی ـياکب  ايؼ. ارتماٝی کًىيی بنیاؿ عٖ

بىؿژوافی و کل يٚن  ای بـ پیکـ فعن ٝمی٨ و کاؿیکياو  فصمت ػؿپی صملت پیاف 
ـاو بـچیؼه ىىػ و همگاو  هٞلىم ىؼه امت .يينته ارتماٝی اگـ بنآ ؿ٩ابت هیاو کاؿگ

 ٦اػۀ بىؿژوافی يگؾاؿيؼىاو ؿا رقم کًًؼ که بیو اف ایى عىػ ؿا ػؿ هٞـُ مىءامت ٝقم
 هٞلىم ىؼه وابنتگی مٖش ـايی هالکیت عَىٍی به پایاو عىاهؼ ؿمیؼ.صکم

٥٪ٔ به ایى ػلیل بیل بافاؿ  ػمتمقػها به هًامبات ٝـّه و ت٪اّا و وّٜ تَاػ٥ی و هـػم
ـاو که امت هىؿػ  گاو و گىم٦ًؼهمچىو  و ىىيؼ به ؿاصتی عـیؼ و ٥ـوه هی کاؿگ

ـاؿ هیهٞ ـيؼ اهله ٩  يینتًؼعـیؼ و ٥ـوه  هىّٛىکًًؼ که ه٪ـؿ  کياو فصمت و٩تی .گی
پا به هیؼاو تٞییى اؿفه کاؿ بگؾاؿيؼ ػؿ  هًؼ اؿاػه به ًٝىاو اينايی يیـوهای کاؿ و٩تی

 cؿمؼ. هٞاٍـ به آعـ عٔ هی التصادضیاضیهماو ػم کل 

ـاتـ يـويؼ کياو اف هـصلۀ بـچیؼو ؿ٩ابت ػؿويی اگـ فصمتاها  ٩ىايیًی که يـط  ىاو ٥
 اگـ .يينتعىاهًؼ  به کـمیکًًؼ باؿ ػیگـ ػؿ بلًؼهؼت  تمقػها ؿا تٞییى هیػم

                                                             
a  ـامت ـاو ه٦ًـػ با یکؼیگـ;ػؿ اػاهه آهؼه:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(:. و ّؼیت کاؿگ
b  ـامت ؿ٩ابت یًٞی اَٝاب های کاؿگـی  اتضاػیه;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

ـيؼ ( يٚن ارتماٝی هٞاٍـ ؿا هؼ٣ هیVital nerveصیاتی )  )پ.(:. گی
c  ـامت ٍـ و ٩ىايیى کل ا٩تَاػ میامی هٞا;ایًزا آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(:. ًؼؿم به آعـ عٔ هی کًًؼۀ ػمتمقػ تٞییى
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ـاتـ يـويؼ  فصمت ييیًی عىاهًؼ ىؼ و ؿ٩ابت  واػاؿ به ٝ٪ب ػؿپی پیکياو اف ایى صؼ ٥
ـگاهعىاهؼ یا٥تىاو هزؼػاا هزال ٙهىؿ  ػؿويی ـایى ه تا ایى صؼ پیو  کياو فصمت . بًاب

يٛى ؿ٩ابت بلکه هـ يٛى  یکیيـوی کًًؼ و يه ٥٪ٔ باف هن پ بایؼبـويؼ به صکن ّـوؿت 
ـاو ايزام  اه عىاهًؼ ػاػ. ؿ٩ابتی ؿا ػؿ کل بـچیًًؼ. ایى کاؿی امت که کاؿگ

ـاو ؿوفبه گؾاؿػ.  ت چگىيه بـ آياو تأحیـ هیىىيؼ که ؿ٩اب تـ هی ؿوف ػؿ ایى هىؿػ ؿوىى کاؿگ
ـاو ػاؿاو که ؿ٩ابت ػؿويی مـهایه ايؼ ػؿیا٥تهتـ اف بىؿژواها  بنیاؿ واّش آياو های  به بض

بایؼ بـچیؼه  هنایى ؿ٩ابت  پل کًؼ. مًگیًی هی کل راهٞهبـ گـػۀ  فيؼ و ػاهى هی تزاؿی
ـاو به فوػی ػؿعىاهًؼ یا٥ت   .٥ـرام بـمايًؼبه ایى کاؿ ؿا چگويهىىػ. کاؿگ

ـاو ٝلیه کیًه و ي٦ پـوؿهمقایی ػؿ  ها مهن به يیافی به گ٦تى يینت که اتضاػیه ـت کاؿگ
و ٥ىؿاو الٞاػۀ های عاؿ٧ کًًؼ. ػؿ ػوؿاو ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت اػا هی ـّ مـی  یک ىىؿى

ـاػی ٝملیات ـايه(عىاه با ارافۀ کاػؿ ؿهبـی عىاه ) های اي٦ ی ها اتضاػیه اف عىػم
 مـعىؿػگی و يىهیؼی :ايؼ ٩ابل تىّیش که تًها به هؼػ کیًه و ي٦ـت فيؼ مـ هیکاؿگـی 

ـاف کیى وىىؿی ؿام گیـػ هیاود  عىاهی تا ٥ ـّ که تمام هىايٜ  ىىػ هیياىؼيی تبؼیل  و به ى
ايؼ و ػؿ  ػؿ ٦ٍضات پیيیى اف ایى يٛى های هىؿػ اىاؿه امیؼپاىی کىبؼ. ؿا ػؿ هن هی

ػؿ بضبىصۀ یک رًبو  1831مال  عىاهن کـػ. اىاؿههىاؿػ ػیگـ اف  بـعیاػاهه به 
 صىهۀ) هایذرىاو یکی اف هايى٥اکتىؿػاؿهای  غتووا آ٩ای آهیق کاؿگـی عيىيت

 هیچ ؿػی اف ٩اتل پیؼا ييؼ اها .به ٩تل ؿمیؼ وؿوػیصیى ٝبىؿ اف هضىٕۀ  (هًچطتر
  4.ييأت گـ٥تهکياو  رىیی فصمت اف ايت٪ام مىء٩َؼکه ایى  همه هٖمئى بىػيؼ

ػؿ  1843مپتاهبـ  29. رمٞه امتگؾاؿی بنیاؿ ىایٜ  ا٥ـوفی و هباػؿت به بمب آتو
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ـای ه٦ًزـ کـػو اؿه غفیلذaهوارداضتریت یک با امت٦اػه اف  bپادگیىمافی  مىء٩َؼی ب
هملى اف باؿوت ٍىؿت گـ٥ت و عناؿت چيمگیـی به باؿ آوؿػ. ؿوف  مـبنتۀ ٥لقی لىل

 )يقػیک dهورغیلوا٩ٜ ػؿ  cایبطتوومافی  مىهاو واؿه بٞؼ مىء٩َؼی هيابه ػؿ 
ایبطتووايزام ؿمیؼ.  به (غفیلذ  وهای بىؿژوایی  با هياؿکت ٥ٞااليه ػؿ رًبو هطتر

ـا گياها و  کاهو ػمتمقػها و امتغؼام اٝتَاب امت٦اػۀ مىػرىیايه اف ٩ايىو ٥٪
ـاو مال او آبـو کـػه بىػ.  عىػه ؿا ه٦ًىؿ و بی هایی ؿا که به کاهو  کاؿوؿ 1842ػؿ بض

٩اػؿ به یا٥تى ى٢ل که  ػاػ گقاؿه هیبه ًٝىاو اىغاٍی  يهاػيؼ يمی گـػو ػمتمقػ
بؼیى  يینتًؼ>ػؿیا٥ت یاؿايه  هنتض٨ و به همیى ػلیل ػهًؼ يمیکاؿ  تى به ولی هنتًؼ
ـتیب ـاو ؿا به ّـب ػگًک هقػهای پاییى ایبطتوو ت  اگـچه کـػ. تضمیل هی اه بـ هقػبگی

ـای تماىاکي فصمت لیعناؿات ياىی اف اي٦زاؿ بنیاؿ چيمگیـ بىػ و آهؼه  ايی که ب
ـکت ؿوی هىا يـ٥ت.;عىؿػيؼ که  هی ا٥نىكبىػيؼ ٥٪ٔ اف ایى بابت   :صی٤ ىؼ همۀ ى

ـای آتو فػو ٥اکتىؿی  یمىء٩َؼ 1843اکتبـ  6رمٞه  ػؿeکراهپتوو ورثوآیىب
ـا ػؿآهؼ ولی  بولتوو عناؿت چًؼايی يقػ. ایى مىهیى یا چهاؿهیى مىء٩َؼ ػؿ به ار

کمینیىيـ پلیل  1844ژايىیۀ  15فهايی کىتاه بىػ. چهاؿىًبه  ی هؼت٥اکتىؿی هـبىٕه ٕ
 به هيغَاا به يمایو گؾاىت که  غفیلذچؼيی ؿا ػؿ يينت ىىؿای ىهـ  ػمتگاهیک 

                                                             
a  Howard Street 
b  Padgin 
c  Ibbetson 
d  Shales Moor 
e  Ainsworth and Crompton 
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 ػؿ aکیچى آ٩ای وؿکماعته ىؼه بىػ. آو ؿا ػؿ صالی ػؿ  ی بقؿگاي٦زاؿ ایزاػ ٩َؼ
ـای  ًؼ که ٥یىف اي٦زاؿی٥تیا غفیلذارل عیاباو ـکايؼو اه ب  پىيؼ باؿوت به کاؿ ا٥تاػه 4ت

عناؿت   ػؿ احـ اي٦زاؿ یک بنته باؿوت۫ 1844ژايىیۀ  21یکيًبه  ولی ٝمل يکـػه بىػ.
 1ىًبه  واؿػ آهؼ. پًذ غایربارِیاليکوا٩ٜ ػؿ  bوایتوبًتلیبـی  چيمگیـی به چىب

 .عاکنتـ ىؼآتو  ػؿ غفیلذوا٩ٜ ػؿ  cضوهومافی  چـط ٥1844ىؿیۀ 

کاؿها ييأت  کياو ٝلیه ٍاصب فصمت کیًۀ ٝمی٨اف هاه همگی  4هىؿػ ػؿ ٝـُ  6ایى 
ايؼ. يیافی به گ٦تى يینت که وّٞیت ارتماٝی بایؼ اف چه ٩ماىی باىؼ تا ایى  گـ٥ته

ايؼ تا حابت ىىػ که رًگ ارتماٝی  کا٥ی ها ٥کتپؾیـ ىىيؼ. ایى  ٩بیل ؿعؼاػها اهکاو
ها  با ورىػ همۀ ایى وکاؿ ٝلًاا بـپامت. وي٨ کنبهای ؿ ػؿ ايگلنتاو صتی ػؿ مال

هىؿػی که بیو اف همه  آیؼ! به عىػ يمی ای صتی لضٚه و ىىػ يمیبـػاؿ  بىؿژوافی ػمت
ـای  ژايىیه  11تا  3بىػ که هضاکمات آو اف  d:گالضکو هایکعآدم;مـوٍؼا کـػ هار

ـگقاؿ گـػیؼ.  1838 ػؿ ایى ىهـ ػایـ  1816که اف مال  :گالضکو ریطاواتحادیۀپًبه;ب
هتٞهؼ  با ٩یؼ مىگًؼاْٝای اتضاػیه ؿا  هغ٦ی يیـوهًؼی ػاىت و ؼهیمافهايبىػ 
 . ػؿ رـیاو تض٪ی٪ات رًایی هيغٌ ىؼبه تَمیات اکخـیت و٥اػاؿ بمايًؼ ماعت هی

ـای تىػۀ اْٝا ياىًاعته بىػ و کًتـل هٖل٨ تماهی هًابٜ هالی  یک کمیتۀ مـی که ب
                                                             
a  Mr. Kitchen 
b  Bentley & White 
c  Soho 

d  (Glaskow Thugs ـگـ٥ته اف ٩بایل که  ای ؿا هـ ١ـیبه ٝاػت ػاؿيؼامت که  هًذغرلی( ایى يام ب
 . )ايگلل.(بکيًؼ ؼا٥ت ىاو هی چًگ



562 
 

ـای مـ اٝتَاب 5بًؼی عٔا ػؿ ػمت ػاىت ٕی ػوؿۀ ؿ اتضاػیه و گياها  رىایقی ؿا ب
کـػ.  ها تٞییى هی ا٥ـوفی ػؿ هیل و آتوهای ه٦ًىؿ ها و هايى٥اکتىؿػاؿ ىکى اٝتَاب

ـتیب یک هیل ؿینًؼگی که به رای ؿیل  ؿا گيا اٝتَاب تٞؼاػی ػعتـ یاؿها بؼیى ت
ـاو به يامهاػؿ یکی  به آتو کيیؼه ىؼ و کـػه بىػامتغؼام  به  aم.فرضووعاين  اف ػعت

ـاؿی ػاػبه هقیًۀ ايزمى به آهـیکا  ؿا ٩اتل 2هـ  اتضاػیه -٩تل ؿمیؼ   1825اوایل  .٥
ـاؿ گـ٥ت و فعمی ىؼ هىؿػ ا bکواریم.گيایاو به يام  یکی اف اٝتَاب  -ٍابت گلىله ٩

ـايؼافبه عإـ ایى ٝمل  اتضاػیه  لى ؿ٥ت  کمی بٞؼ ّاؿباػ> البته ػپىيؼ پاػاه  25 به تی
 ػؿ بًؼی عٔبه ػيبال  1837يهایتاا ػؿ هاه هی  c.بل با اٝمال ىا٩ه هضکىم گـػیؼبه ص و

ها  ها اصتماالا ػه هایی ؿط ػاػ که ػؿ رـیاو آو آىىب  dيذاِهیلو  بايکاوتهای  ٥اکتىؿی
ـاؿ گـ٥تًؼ. ایى آىىب گيا هىؿػ ّـب اٝتَاب ه رىالی هماو مال اػاه ها تا ورـس ٩

 فیـ هيت و لگؼ آو ٩ؼؿ کتک عىؿػ که اضمیتىغَی به يام  پیؼا کـػ. ػؿ یک هىؿػ
ـا راو ػاػ.   آ١افها  و بافرىیی ىؼيؼکمیتۀ هغ٦ی بافػاىت  اْٝایپل اف ایى هار

ـاو اتضاػیه .گيت مال صبل با  7ػؿ هىؿػ اتهاهات فیـ گًاهکاؿ ىًاعته ىؼيؼ و به  م
ورـس  و ّـب تىٕئه و مىء٩َؼهياؿکت ػؿ  اٝمال ىا٩ه هضکىم گـػیؼيؼ:

                                                             
a  Mrs. M'Pherson 
b  M'Quarry 

c  ـامت ـای ایى ;ایى ٩ٖٞه بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی ـايؼاف ب تی
ـايؼاف گلىله 15کاؿ  ياهی ىلیک کـػ  گراهامای به ممت  پىيؼ اف اتضاػیه ػؿیا٥ت کـػ. کمی بٞؼ همیى تی

 )پ.(: اٝمال ىا٩ه هضکىم ىؼ. پىيؼ پاػاه گـ٥ت اها لى ؿ٥ت و به صبل با 25و 
d  Oatbank and Mile End 
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فرايطیصوودا٥ـوفی ػؿ هیل  گياها و آتو ٝتَابا و ـتاوaجیمس های  آلمايی . به يٚ
ـا   bگىیًؼ؟ چه هیاؿرمًؼ ػؿباؿۀ ایى هار

کياو  هنت٪یمی با فصمت پیىيؼهای که هايى٥اکتىؿػاؿ ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت عاٍه ٩يـ
 کىىؼ و٦٩ه هی کًؼ و بی های کاؿگـی ؿرقعىايی هی ػاؿػ با يهایت عيىيت ٝلیه اتضاػیه

ها  عىؿيؼ. ا١لب ایى امتؼالل ها به هیچ ػؿػی يمی کياو حابت کًؼ که اتضاػیه به فصمت
ـيؼ اها ػ٩ی٪اا به همیى ػلیل ؿه به عٖا هی ـيؼ به لضاٗ ا٩تَاػی کاهلا ٍضیش و هٞتب و  ب

 که ػهؼ يياو هیبىؿژوافی کياو يؼاؿيؼ. تَٞب و صمیت  هیچ تأحیـی بـ ٥اهمۀ فصمت
ـاو به ١ـُ يینت. ػؿ عَىً ایى هىّٛى بی  ياىی اف های ّـؿ و فیاو کاؿگ

به ریب هايى٥اکتىؿػاؿ ىاو ایى امت که هـ چه  راو کلم ػهًؼ. بًؼی اهمیت يمی عٔ
ـاو  فيؼ صاٍل فػو هی به عىبی عبـ ػاؿيؼ که  کياو . فصمتامتریب کاؿگ

                                                             
a  James and Francis Wood 

b  ایى چه يٛى ػاػعىاهی ;يىینؼ:  ( ػؿ ایى هىؿػ هی45)ً  :چاؿتینن;ىهاك کاؿالیل ػؿ رقوۀ ت
ـايگیغته تا با صناب ای امت که ػؿ ٩لب ایى ايناو وصيیايه ؿمی عىينـػايه  ها ؿعًه کـػه و آياو ؿا ب

ـاػؿ فصمت  ػؿ ايزمًی هغ٦ی۫  ـتؼ يهْت ٦ًٍی  کو ب ـتؼ ٤ًٍ عىیو و به ًٝىاو ه ىاو ؿا به ًٝىاو ه
يه  و پل اف آو يه به وامٖۀ ٩ْاوت ٝمىهی و عیايت مقاواؿ هـگ بؼايًؼ رـمؿا به  هزافات کًًؼ و او

ـ٥اا به ٩ايىو بلکههأهىؿ  به ػمت کًًؼ؟ ایى وّٜ هخل  اه وامٖۀ ٩ْاوت ىغَی عىیو اٝؼام ٍ
هامت که ياگاه با  ( و ػیىاو هضاکمات مـی آلمايیChivalry Femgericht) ایغوالیههایهحکمه

ها ؿا به عىػ  چين ٥امتىيیىؼه و يه ػؿ ؿػا و فؿه و رىىى بلکه ػؿ يیمتًۀ  یوایى مـوىکل رؼیؼ پیؼا
 گالضکوهای مًگ٦ـه  عیاباو بلکه ػؿ فالىوضتهای  های آو يه ػؿ رًگل عیـه کـػه امت و يينت

ـگقاؿ هی ػؿآیؼ و به هًتها ػؿرۀ  صاػ تىايؼ ػؿ هیاو ا٩لیت بؼیى ىکل وعى هی ىىػ! و٩تی ایى عل٨ ب
ـاؿت بـمؼ پل البؼ عل٨  )ايگلل.(.: ايؼ آو آلىػۀها  وعىیی ىایٜ امت و عیلی ى
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چيمی اؿباباو ؿا ػؿ  وهن های کاؿگـی ٥٪ٔ تا صؼوػی ٩اػؿيؼ رلىی چين اتضاػیه
ـيؼ باف هن ٍـ٥اا به  > ولیها ماعته يینت و بیو اف ایى کاؿی اف آو کاهو هقػها بگی

ـای فعن فػو به کىؿی چين هايى٥اکتىؿػاؿها و  اف اتضاػیۀ ٩ؼ تمام ػىمًاو عىیو ب
 ه٪ابلفعن عىؿػو یک ٕـ٣ به ي٦ٜ ٕـ٣   ػؿ هـ رًگی۫  کًًؼ. ايی هیکاؿگـی پيتیب

ايؼ ػ٩ی٪اا هماو کاؿی ؿا  ىاو ػؿ رًگ کاؿاو کياو با ٍاصب امت و اف آيزا که فصمت
 ػهًؼ. ػؿ هیؼاو يبـػ ايزام هی مـػاؿاو بقؿگکًًؼ که  هی

مت همۀ های کاؿگـی ػ عَن اتضاػیه هاؿتـیىبه ًٝىاو  یورههاو ػکتـ  آىًای ٩ؼیمی
 هضکمۀ مـی;ٝلیه  بنته امت. او اف ٥ٓـ عين و ١ْبؿا اف پيت  بىؿژواها

ـاو امت( :ؿیناو پًبه ایى ;آوؿػ.  ک٤ به ػهاو هی )که ٩ؼؿتمًؼتـیى رًاس اؿتو کاؿگ
گیـ کـػو هايى٥اکتىؿػاؿاو ؿامظ ؿا ػاؿيؼ> یًٞی  بالًؼ که تىايایی فهیى ها به عىػ هی هضکمه

ايی ؿا که یک مال آفگاؿ به بنیاؿی اف آياو ى٢ل ه٦یؼی ػاػه تىايًؼ اين ػؿ ص٪ی٪ت هی
ؿؤمای هبتکـ به ًٝىاو ; کًؼ که ای یاػ هی فهايه اف ػوؿه او a.:امت به عاک میاه بًيايًؼ

ـ٥تاؿ بىػيؼهتم ٥ـوػمتاووکاؿ ػؿ بًؼ  متىو اٍلی کنب آه ای هًًیىك  b:.ـػ و یا١ی گ
گـیپا يینتًؼ و  عاهیووروهی همچىوکياو ايگلینی  که فصمت ی هؼؿو! بؼا به صال تىآ

: اػاهۀ ػامتاو یىؿه ؿا بيًىین 6!ؿويؼ يمی هایت به عىاب با ٩َهبه ماػگی 
 ىاو مىءامت٦اػه کـػيؼ تا ی اف ٩ؼؿتلتضم به ٕـف ١یـ٩ابل هیول های ؿیل ّغین

ـيؼ. اها ا٥قایو هقػ یياوػمتمقػها ـگؾاؿی ؿا باال بب ػؿ  ىاو ؿا به رای آيکه صل ىک

                                                             
a  Dr. Ure, Philosophy of Manufactures, p. 282.  (.ايگلل) 
b  Ibid., p. 282. (.ايگلل) 
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٥٪ٔ  )ٍؼ البته ىاو بیايزاهؼ بیؼاؿ کًؼ و به تـ٩ی و بهبىػ ٥کـ و ايؼیيه ػاؿ ٩بال ٥اکتىؿی
١ـوؿ و يغىت  هىربػ( عىؿ که به ػؿػ بىؿژواها هی عٖـی بی ٝلىم ػؿ فهیًۀ هٖالٞۀ

ـاو ىؼ. آياو ػؿ چًؼیى و چًؼ هىؿػ هًابٜ هالی و  ىىؿهصمایت اف  بهؿا  ىاو کاؿگ
ـتیب ١ائلۀ بقؿگیاعتَاً ػاػيؼ ٝتَابا و  بـ پا ىؼ هٖل٪اا امتبؼاػی با هًو . بؼیى ت

هایذو و٩تی ایى آىىب ياعىىایًؼ به. یکی پل اف ػیگـی ػؿگیـ کـػ ؿا هاهايى٥اکتىؿػاؿ
ـاو  ؿمیؼو صىهه  aداکیًفیلذ ـاينىی ىؼيؼهايى٥اکتىؿػاؿاو هًٖ٪ه يگ ها و  هباػا ٥

ـيؼ ها و آهـیکایی بلژیکی -غارپمافی  هاىیى;به  . اف ایى ؿوها رایياو ؿا ػؿ بافاؿ بگی
ـایػؿعىامت کـػيؼ  هطترغارپای يىىتًؼ و اف  ٝـیْه :روبرتوغرکاء  علً ب

ؿا  ؽهى هبتکـ و ٩ىۀ عل٩ۀ عىػ ای بیايؼیيؼ و چاؿه وکاؿ اف ؽلت بًؼگی ایى کنب ىؼو
 b.الى٩ٛى يزات یابؼ تا ایى ًٍٞت اف ايهؼام ٩ـیب هٖٞى٣ کًؼ هیولاتوهاتیک به ماعت

های  و ههاؿت اػؿاکو  ؽکاوتٙـ٣ چًؼ هاه هاىیًی ؿا به تىلیؼ ؿمايؼ که اف هىه و  غارپ;
ؿا  هیأت هاىیًی هًؼی اه اٍل يىیى ماهاو ٦ٕىلیت اواواف  باتزـبه بـعىؿػاؿ بىػ و یک کاؿگـ

۫ مىآهاػه بىػ تا ػؿ  هیول. ایى گؾاىت به يمایو هی تماهی کاؿکـػهای یک ؿینًؼۀ   بلٟى
ـتیب هـػ آهًیى ) cؿا به ايزام بـمايؼ. هزـب  ياهیؼيؼ( چًیى هیها آو ؿا به ػؿمتی  کاؿوؿبه ایى ت

هذرواف ػمتاو   رواهیًهبه ػؿعىامت  هغلى٩ی که ه٪ؼؿ بىػ يٚن و  -بیـوو رهیؼ  پروهتئۀ
ـإىؿیايتٚام ؿا ػؿ هیاو  بـیتايیای کبیـ ػؿ ٝـٍۀ ٥ى و  گـی ٕب٪ات ًٍٞتی اٝاػه کًؼ و بـ اهپ

ـکىل تىلؼ عبـ و٩تی. بگؾاؿػ ٍضهًٍٞت  و وصيت  تـك ٦ٍت همه را پیچیؼ  اٝزىبۀ ه

                                                             
a  Dukinfield 
b  Dr. Ure, Philosophy of Manufactures, p. 367. (.ايگلل) 

c  ٩ىل علٍه ىؼه و بغو هـبىٓ به ٦ٕىلیت و بلٟى هیىل صؾ٣ ىؼه امت. )پ.( ػؿ ينغۀ آلمايی ي٪ل 
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ـاپای ـا گـ٥ت>ؿا  های کاؿگـی اتضاػیه م  افپیو اف آيکه ايگیق  يىفاػ اٝزاب به ٩ىل هٞـو٣ ٥
 7:ؿا ػؿ هن پیچیؼ. هیذراؿوایی  کژ٥ـهاواه به ػؿ آیؼ ٕىهاؿ  گهىاؿه

 امت ؿيگ 5-4 فهاو هن ٩اػؿ به چاپکًؼ ابؼاٛ هاىیًی که  حابت هی ػؿ اػاهه یوره
لىم  پىػگؾاؿهایکيی  تمـػ و گـػو . همچًیىهبىػ کاؿها تیزۀ ا١تياىات باممهي

و به ا .تـ ىؼ هىرب بـآهؼو هاىیًی رؼیؼتـ و کاهل يناریهای  ػؿ هیل هکايیکی
ـتیب چًؼ ٦ٍضه  کهآي کًؼ> صال چًؼ هىؿػ ػیگـ اىاؿه هی به ػهؼ و اػاهه هی همیى ت

به ي٦ٜ  هیأت هاىیًیعىػه ؿا به فصمت ايؼاعته بىػ تا حابت کًؼ باب ىؼو  پیو
ـاو امت!  های  گقاؿه; ػؿهايى٥اکتىؿػاؿ  ورثاظتًها يینت.  ػمت یورهکاؿگ

و ١ْب عىیو و بنیاؿی اف  تا عين کًؼ امت٦اػه هی٥ـٍتی  اف هـ: ٥اکتىؿی
ایى بىؿژوای  .بگؾاؿػ به يمایوهای کاؿگـی  اتضاػیه ٝلیهؿا  ػیگـ هايى٥اکتىؿػاؿاو

ىاو ٩اٍـ  که اف ٥هنهایی ؿا  همۀ رًبوکًؼ و  ها ؿ٥تاؿ هی همچىو صکىهت عـػهًؼ
ـاو عاؿری و ي٦ىؽ تىٕئه به ی٪یى به ٩ٖٜامت  ـاو بؼعىاه و ٝىام آىىب گ ٥ـیباو و  گ

ها  ػؿ ایى گقاؿه aػهؼ. مافها و ابلهاو و رىاياو هزًىو ينبت هی عائًاو و ىایٞه
یتامیىو ٝل٩هّٝم ;ىىػ که  اٝلم هی هًؼيؼ  ال هقػوؿ اتضاػیۀ کاؿگـی بؼیى ػلیل به آژ

ت که به تى گىیی ایى عىػ بىؿژوافی يین:. آوؿيؼ ىاو ؿا ػؿ هی که اف ایى ٕـی٨ ياو
های  اتضاػیه به گـػوؿا  ىاو عـری تأهیى وٙی٦ۀػهؼ و  چًیى کنايی ى٢ل يمی

 !ايؼافػ هیکاؿگـی 

                                                             
a  ـامت ـاو بؼعىاه  به ي٦ىؽ آىىب;آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی کاؿاو و  و تبهگ

 )پ.(: ػهؼ. مافها و ابلهاو و رىاياو ينبت هی ٥ـیباو و ىایٞه ٝىام
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کًؼ که رًگ ارتماٝی ػؿ  حابت هی ها بهتـ اف هـ چیق ػیگـ ی اٝتَابباوؿيکـػيتًاوب 
ـۀ ومیٞی ىیٛى یا٥ته امت.   (هیچ ؿوفی)ػؿ وا٩ٜ  ای ه٦ته هیچايگلنتاو ػؿ چه گنت

اهتًاٛ اف ا٥قایو  به ػلیلکنـهقػ و گاهی  به ػلیلگاهی  اٝتَاب يباىؼ>يینت که رایی 
و  ها کيی ها و ص٨ مىءامت٦اػه به ػلیلها و گاهی  امتغؼام راه به ػلیلهقػ و گاهی 

ها  رؼیؼ و به هقاؿ و یک ػلیل ػیگـ. ایى اٝتَاب هیأت هاىیًی به ػلیل امت٦اػه افگاهی 
ايزاهًؼ.  به هًافٝات مغتی هی بْٞی او٩اتىىيؼ و  یی ىـٛو هیبؼواا با فػوعىؿػها

گىاه بـ  تـیى هت٪ىکًًؼه يینتًؼ ولی  تٞییى ػؿ تضلیل يهاییها  ػؿمت امت که اٝتَاب
 ها اٝتَابايؼ که يبـػ ٩إٜ بىؿژوافی و پـولتاؿیا ػؿ ىـ٣ و٩ٛى امت.  ایى وا٩ٞیت

ـای هباؿفهکيا ای هنتًؼ که فصمت يٚاهی های آهىفىگاه همچىو ای ٝٚین و  و ؿا ب
ًٍٞت ػؿ  هزقایهای  یک اف ىاعه مافيؼ. هـ اٝتَاب ػؿ هـ ارتًاب آهاػه هی ١یـ٩ابل

اؿػ. با ػ امت که پیىمتى آو ىاعه ؿا به رًبو کاؿگـی ؿا اٝلم هی اٝلو ىىؿىیصکن 
ت ؿا هـوؿ کًین و ٦ٍضۀ گقاؿىا :يورثرواضتار;مالۀ ييـیۀ  ایى صناب اگـ بایگايی یک

 یهای پـولتـی ؿا اف يٚـ بگؾؿايین ػؿعىاهین یا٥ت که تمام پـولتـهای ىهـها رًبو
ػ٩ی٪ه  ىاو ايؼ و با اٝتَاب ٝمىهی ػؿ ايزمًی بقؿگ هتضؼ ىؼههایياو  ًٍٞتی و صىهه

ـاُ  ػؿ ه٪امهای کاؿگـی  . اتضاػیههنتًؼت٦ى٧ بىؿژوافی  به به ػ٩ی٪ه ػؿ صال اٝت
ـاو ايگلینی ػؿ آو يؼاؿيؼ وآهىفىگاه رًگ ٕب٪اتی يٚیـ  ها به  ؿىاػت و ػالوؿی کاؿگ

که  ها ا٥تاػه امت مـ فباوای ایى صـ٣  ػؿ اؿوپای ٩اؿه ؿمؼ. و ايکيا٣ هی بلٟى
ـا بـعل٣  ايؼ و يمی بقػل یکياو ايگلین فصمت ی تىايًؼ اف پل اي٪لب کـػو بـآیًؼ ف
ـاينىی پی فصمت ـاا بی ػؿپی ىىؿه يمی کياو ٥ ـا به  وچى کًًؼ و ٙاه  رژینبورژواییوچ
هیچ  ىهاهتکياو ايگلینی به لضاٗ  امت. فصمت و یاوه ایى صـ٣ اىتباه ايؼ. تى ػاػه



568 
 

ـتـ يینت.  کن کياو ايگلینی همچىو  فصمتوکنـی يؼاؿيؼ و هیچ کل اف آياو م
ـاينىی ىاو ایى امت  تًها ت٦اوت ييیًًؼ. هنتًؼ و یک لضٚه اف پای يمی ىاو همتایاو ٥

ـاينىیؿفهًؼ.  ػیگـ هی که به ىکلی های میامی  میامی ػاؿيؼ با ملس ٕبٞیها که  ٥
ـاؿت هنائل  ػؿ ايگلنتاو میامی هنائلاها  >کًًؼ هباؿفه هیهای ارتماٝی  ٝلیه ى

ـایى ي٦ٞاو راهٞۀ هؼيی امت ؽیآو هن ٥٪ٔ ي٦ٞاو  ؽی ـاو ايگلینی. بًاب به رای  کاؿگ
 هزبىؿيؼ ایىػؿ صال صاّـ  رًگًؼ و هیبىؿژوافی ماا ٝلیه یرًگیؼو ٝلیه ػولت هنت٪

 ػؿ هتٞا٩ب آو وکاؿ و ٥٪ـ و يؼاؿی   کناػی کنب .ؼـيببپیو  ػاؿايه عىیيتى ؿا رًگ
ـاينۀ  هًچطترهمیى ٝلل ػؿ  اها ػاهى فػ لیوو عىاهاو رمهىؿی به ىىؿه 1834مال  ٥
خلك)چارتر(ػؿ صمایت اف  ٝمىهی اٝتَاببه  1842مال  ـای بًؼی و عٔ هًػور  ب

ـای  قایو ػمتمقػها ايزاهیؼ. بؼیهی امت که ىهاهت هىؿػا٥ بنیاؿ  بًؼی عٔيیاف ب
ـای  تـ هنتضکنتـ و  تـ و هتهىؿايه بلًؼپایه ـای یک ٢ٕیاو ه٦ًـػ امت. ب اف ىهاهت الفم ب
ـاه  چيیؼه امت به هیچ وره ماػه٥٪ـ و يؼاؿی ؿا  ٕٞن کيی که فصمت يینت که به هم

اه با آو ؿوػؿؿو ىىػ و چًؼیى هاه هتىالی گـمًگی و بؼبغتی ؿا ػؿ کًاؿ  فو و بچه
پا پل  اف اٝتَاب اه تاب بیاوؿػ و تمام هؼت حابت و امتىاؿ با٩ی بمايؼ و عايىاػه

ـۀ  هیـی تؼؿیزی ػؿ ه٪اینه با گـمًهيکيؼ.  کل عايىاػه و  فػگی ٩ضٖیو ػیؼو هًٚ
ـ٥ت ؼه ايت٪ام وصيیايهکه بىؿژوافی ػؿ آیًإمیًاو اف ایً یًٞی ػؿ ه٪اینه با ) ای عىاهؼ گ

ـيؼ  راو هی کياو ايگلینی به همۀ آو چیقهایی که فصمت یٟى ٕب٪ۀ ٍاصب  به ولیع
ـاينه يينته امت  ىهاػت (يهًؼ گـػو يمیهالکیت  یا اماؿت که ػؿ ايتٚاؿ اي٪لبیىو ٥

ى٪ی و  ای اف ىهاهت و کله ىمهبا ػؿ ٦ٍضات آتی  چًؼاو چیق وصيتًاکی يینت.
ـياپؾیـی ـاو ايگلینی تنغی ػؿ ٥٪ٔ و٩تی  آياو ىؼ و عىاهین ػیؼعىاهین  آىًا هقػبگی
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ـابـ ایى حبات  ىؼه باىؼ. هًٞا و بیهىػه گىيه ه٪اوهتی بیکه هـ ىىيؼ تنلین هی ٝـیاو فوؿ ب
ـتبه هضک هی هـ ؿوف ٩ؼم و ٝقم پایؼاؿ که  امت ـی٨عىؿػ و ػ٩ی٪اا اف همیى ٕ ٍؼها ه

ـام ـايگیقتـیى رًبۀ ىغَیت اصت  یابؼ. عل٪ی که ايکيا٣ هی کياو ايگلینی فصمت ب
آو ؿا  ىک تىاو بی ؿا به فايى ػؿآوؿػ ی ه٦ًـػبىؿژوا یک اه و بـػباؿی امت٪اهتتىايؼ با  هی

 که ٩ؼؿت کل بىؿژوافی ؿا ػؿ هن بيکًؼ. یا٥تعىاهؼ 

 ًؼیب عٔاگـ  ايؼ. ىاو ؿا به احبات ؿمايؼه ىهاهت باؿها و باؿهاکياو ايگلینی  فصمت
ـاو ؿا  هیچ ػمتاوؿػی يؼاىت 1842 تا صؼی بؼیى ػلیل بىػ که عىػ  بىؿژوافی هقػبگی

ػؿباؿۀ اهؼا٣  واصؼیػؿگیـ آو کـػ و تا صؼی به ایى ػلیل که هیچ ػیؼگاه ؿوىى و 
ک هنألۀ اها ٍـ٣ يٚـ اف ایى هىؿػ عاً هـ گاه پای یورىػ يؼاىت.  بًؼی عٔ

ـاو به ٩ؼؿ  کا٥ی اف عىػ ىهاهت يياو ارتماٝی هيغٌ ػؿ هیاو بىػه امت هقػبگی
 هًچطترام ػؿ  عىػ هى ػؿ ػوؿاو ا٩اهت 8یک يمىيۀ آو امت.ولق  ٩1839یام  ايؼ: ػاػه

ـاؿ بىػ کهػؿگـ٥ت.  1843ىاهؼ يبـػی تمام ٝیاؿ بىػم که هی  ـا اف ایى ٩ هإمنۀ  هار
بؼوو آيکه ػمتمقػها ؿا ا٥قایو ػهؼ ايؼافۀ آرـهایو ؿا  aپاولیًگوهًفریآرـپقی 

ـاو  که آو بؼیهی امتتـ کـػ و  بقؿگ عىامتاؿ ها ؿا به بهای باالتـی ٥ـوعت. کاؿگ
 :اتحادیۀکارگریآجرپسها; . اف ایى ؿوؿػ ىؼ ا٥قایو ػمتمقػ ىؼيؼ ولی پیيًهاػىاو

هًفریبه  پاولیًگو  .اٝتَاب فػيؼ و کاؿکًاو ػمت به رًگ ػاػ اٝلو غرکت
ـکت ـاواو واکًو به اٝتَاب ػؿ ٍاصباو ى ؿا  عؼهۀ هىؿػ يیافىاو تىاينتًؼ با فصمت ٥

ـا٣ تأهیى  گياها هتىمل  اٝتَاب به تهؼیؼ و اؿٝاباتضاػیه  هت٪ابلا  .کًًؼاف يىاصی إ
                                                             
a  Pauling & Henfrey 
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مـبافها و پلیل ىهـ هنلش  ي٦ـ هقػوؿ ؿا اف هیاو کهًه 12 به يىبت عىػيیق  هالکاو ىؼ.
حمـ اف  کـػيؼ و به يگهبايی  هضىٕۀ آرـپقی گماىتًؼ. و٩تی تهؼیؼ و اؿٝاب اتضاػیه بی

گـوهی اف آرـپقهای اٝتَابی که به يضى يٚاهی آؿایو یا٥ته و  کاؿ ػؿآهؼ
آرـپقی یىؿه  ىب به هضىٕۀ 15بىػيؼ ماٝت  ىؼه ىاو به ت٦ًگ هنلش آهًگاو پیو

 aيٚام ٥اٍله ػاىت. ٩ؼم اف پاػگاو پیاػه 455بـػيؼ> آو هن ػؿ صالی که آرـپقی کمتـ اف 
ه هضِ ؿؤیت يگهباياو آرـپقی باف کـػيؼ و ب ػاعل ىاو ؿا به به فوؿ ؿاه ها آهًگ پیو

آرـهایی ؿا که به هًٚىؿ عيک ىؼو بیـوو گؾاىته ىؼه  آتو گيىػيؼ. ٝ٪بۀ ههارماو
ىؼه ؿا ػؿ هن ىکنتًؼ و هـ چه که مـ  ؿػی٤ آرـهای عيک ػيؼ و ؿػی٤بىػيؼ له کـ

ـاب کـػيؼ و ػؿب ماعتماو ؿاه ها ؿا ىکنتًؼ و همۀ امباب و احاحیه ؿا عـػ و  ىاو بىػ ع
ـاو ؿا که ماکى همايزا بىػ به باػ کتک گـ٥تًؼ. ػؿ  عاکيیـ کـػيؼ و همنـ یکی اف ياٙ

 ؿمايؼيؼ و با مًگـ گـ٥تى ػؿ پًاه آو یىپيت یک پـچ عىػ ؿا بهيگهباياو  ایى صیى
ـايؼافی بی ػؿ  ؿوىى بىػ و ػاهیک  کًاؿههارماو  هىّٜ .کـػيؼىاو ؿا ىـٛو  و٦٩ه تی

ىاو به هؼ٣  های ػىمًاو تک گلىله به همیى ػلیل تک ىؼيؼ. به ؿاصتی ػیؼه هی يىؿ آو
ماٝت  يین تباػل آتو با ایى صالؿ٥ت.  عٖا هی ههارماوولی تمام تیـهای  يينت هی

ـاو ته کيیؼ. البته آياو به هؼ٣ یا٥تاػاهه  ىاو )یًٞی تغـیب  تا ایًکه ههمات کاؿگ
مپل مـوکلۀ ٩ىای  يؼ.ه بىػايهؼام ػؿ هضىٕۀ آرـپقی( يائل آهؼ تماهی اىیای ٩ابل

هایلی  3ػؿ  bاکطلآرـپقها به ممت  يٚاهی پیؼا ىؼ. ٝ٪ب يينتًؼ. کمی هًچطتر

                                                             
a  ي٪يۀ هًچنتـ. )ايگلل.(و.ک.  .کراشلیىيقػیکریجًتراػۀ  رًب 

b  Eccles 
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ـاو صاّـ اکطل٩بل اف ؿمیؼو به  ـاػ ؿا تک ١ایب کـػيؼ و تک-کاؿگ ىماؿۀ  بـ اماك ا٥
ـکت اعیـ باٝج ىؼ> ىاو کـػيؼ هت٦ـ٧ وبًؼی  ػمته ههـبىٕ عیلی آماو به چًگ  ص
. تٞؼاػ بىػيؼ صل٪ۀ هضاٍـه تـ کـػو ػؿ صال تًگ اف همه ٕـ٣ که بیا٥تًؼهایی  پلیل

یاػ بىػ اها ٥٪ٔ آو فعمی ـای هخال به صناب آهؼيؼ.  هایی که بافػاىت ىؼيؼ ها بنیاؿ ف ب
ـۀ پلیل ؿا بيکًؼ وتىاينت ىاو که یکی  هایل اف هضل ػوؿ ىىػ 4پای پیاػه  ه بىػ هضاٍ

 يبـػی چًیى. اه گلىله عىؿػه بىػ: یکی به ؿايو و یکی به ما٧ پایو و یکی به ىايه 3
ـاو ايگلیل  ػهؼ هی يياو ـابـ کاؿگ پا ىله گل ؿگباؿاف ىهاهت اي٪لبی بـعىؿػاؿيؼ و ػؿ ب
بؼوو هؼ٥ی هيغٌ و هيتـک ػؿ  ای ١یـهنلش اها و٩تی که ايبىهه .کيًؼ يمیپل 

ؿاه يٚام  مىاؿه به کمکپلیل  ايبىهی اف يیـوهایىىيؼ و  بنت آچمق هی ای بى بافاؿچه
 اٍلا و ابؼاا ایى وّٜ  ؿط ػاػ( 1842)هماو ات٦ا٩ی که ػؿ مال  ًؼيؼب ػؿؿوىاو ؿا هی

ـاو يٚن ٝمىهی )یًٞی ؿمايؼ يمیبه احبات  ؿا کياو ٥٪ؼاو ىهاهت فصمت . صتی اگـ يىک
 ولی .بـػاؿػ اف ٩ؼم ٩ؼم تىاينت يمیهقػوؿاو بىؿژوافی( آيزا يبىػيؼ ایى ايبىهه باف هن 

بـوف  اف عىػ ٩ؼؿ کا٥ی ىهاهتبه  ػاىته ٣ هيغَیهؼ کو عل٨ فصمت هـ باؿ که
ـاوػاػه امت ـای هخال ػؿ رـیاو صملۀ کاؿگ وّٜ چًاو وعین ىؼ که  aبرلیبه هیل  > ب

 9.اف آو بـعیقػص٦اٙت  تىپغايه به مًگیى آتو با گـػیؼبىؿژوافی هزبىؿ 

ه ؿا بغىاهیؼ ا ػؿ ايگلنتاو بيًىیین. ؿامت هؼاؿی ػؿ ایى ؿابٖه چًؼ کلمه ػؿباؿۀ ٩ايىو
ىماؿيؼ که عىػىاو آو ؿا بًا به هیل عىیو  بىؿژواها ٥٪ٔ بؼیى ػلیل ٩ايىو ؿا ه٪ؼك هی

ـای هضا٥ٚت اف عىیو يىىته  ايًؼ ػ هیبه عىبی ايؼ. آياو  و ػؿ عؼهت هًا٥ٜ عىیو و ب
                                                             
a  Birley 
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کل  ولی ػؿ تضلیل يهایی ببـػ چًؼ بىؿژوای ه٦ًـػ ؿا فیـ ّـب یک ٩ايىو ىایؼ
٪ؼك ٩ايىو و ت٪ؼیل يٚن ت کًؼ. ص٦اٙت هی اف هًا٥ٜ بىؿژوافی گؾاؿی ٩ايىووػمتگاه  ػم

 ىؼهپا بـاؿاػۀ ٥ٞال یک بغو و پؾیـه ه٦ًٞليۀ بغو ػیگـ راهٞه با  که ای ارتماٝی
ـای تـیى تکیه هنتضکن ـاتب ملنله ص٦٘ گاه ب  کهارتماٝی امت. بىؿژوافی ايگلیل  ه

بافتىلیؼ ىٓـ  بـ همیى میا٧ یابؼ یهباف ويؼگاؿهبافآ٥ـیًی عىیو ؿا ػؿ ورىػ عؼا ىٓـ
که )باتىم پلیل  ٕب٪ۀ هتىمٔ به به همیى ػلیل .کًؼ پیؼا هی ػؿ ورىػ ٩ايىو عىیو ؿا

ػمتی  چىبهمچىو  بتىايؼ هایی اٖٝا ٥ـهىػه امت تا ٩ؼؿت (هيغَاا چما٧ عىػ اومت
ـاو  ـای فصمت .ؿا بغىابايؼ  ١ائلهراػوگ اف کياو  فصمت !امت کياو کاهلا بـٝکل اها ب

ـکه که ایى ػايًؼ ايؼ و هی ؿا ىًاعته ٩ايىو هکـؿىاو تزاؿب ؿوی که بىؿژوافی  امت ای ت
ـای ـاىیؼه ياوب هاػاهی که هزبىؿ ييؼه باىًؼ به ٩ايىو امتیًا٣  > به همیى ػلیلت

 هضِ وپـت چـتتـمًؼ  اف پلیل هی یکياو ايگلین کًًؼ. ایى اػٝا که فصمت يمی
ـ٥ته هیػؿ هلیل چًؼ پهـ ه٦ته  امت. مال گؾىته یک  ىىيؼ. ًچنتـ به باػ کتک گ

ایمى ىؼه بىػ هىؿػ مىء٩َؼ و صملۀ  های ٥ىالػی پامگاه که ػؿ پًاه ص٦اٗ صائل و ػؿب
ـاو ـ٥ت. همايٖىؿ که کاؿگ ـاؿ گ ـتـی و ت٦ى٧ 1842 بًؼی عٔگ٦تن ػؿ  پیيتـ ٩ پلیل  ب

 aبىػ.کياو  فصمت ػؿ هیاو هؼ٥ی هٞلىم و هيغٌياىی اف ٥٪ؼاو 

ـم يمیکياو  فصمت يهًؼ  و ٥٪ٔ فهايی به آو گـػو هی ىماؿيؼ به هیچ وره ٩ايىو ؿا هضت
ـایياو يمايؼه باىؼچاؿۀ ػیگـی که  ـای ٝىُ  >ب پل بؼیهی امت که پیيًهاػاتی ب

گؾاؿی  وػمتگاه ٩ايىو ؿا رایگقیى ػم حموقپرولتریکـػو آو ػاىته باىًؼ و بغىاهًؼ 
                                                             

a  ـامت ـاو بىػ و مـػؿگمی ياىی اف ػؿهايؼگی;آهؼه امت: های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(:. عىػ کاؿگ
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کاهلا  یىکل کهامت  (چاؿتـ)a:هًػورخلك;پیيًهاػی بىؿژوافی کًًؼ. ایى ص٪ى٧ 
ـای ػاؿػ میامی ـاتیک ب  چارتیطن هزلل ٝىام امت. تيکیل و عىامتاؿ هبًایی ػهىک

ـاو ٝلیه بىؿژوافی امت. ۀىکل ٥يـػ ـاّات کاؿگ ـاّات فصمت تماهی اٝت کياو  اٝت
ـاػی  هایياو بًؼی های کاؿگـی و عٔ ػؿ اتضاػیه ٥٪ٔ یک  ؼ:هاي هیبا٩ی همىاؿه اي٦

 ایى ٩بیل يبـػهااگـ  صتی .ؼرًگ هیکياو ٝلیه یک بىؿژوای ه٦ًـػ  بغو اف فصمت
 کياو امت> ف ٩َؼ و يیت ٩بلی فصمتياىی ابه يؼؿت  کًًؼ ایى وّٜٝمىهیت پیؼا 

 ؿطایى ات٦ا٧ با ٩َؼ و ١ـُ ٩بلی  باىؼ چارتیطن٥٪ٔ و٩تی که همه چیق فیـ مـ 
عیقػ و  بىؿژوافی به پا هی کل که کل ٕب٪ۀ کاؿگـ ٝلیه امت چارتیطنػؿ ٥٪ٔ . ػهؼ هی

بـػ> یًٞی به ٩ىۀ ه٪ًًه که بىؿژواها آو ؿا  پیو اف هـ چیق به ٩ؼؿت میامی یىؿه هی
دهوکرات;ايؼ.  ػوؿتاػوؿ عىػ کيیؼه ػ٥اٝی وباؿویی همچىو بـد که بیى  :حسب

پـولتاؿیا و ػؿ هیاو  اه همـ ايمالبفرايطه همقهاو بامـبـآوؿػ و  1795تا  1785های  مال
رادیکال;پل اف ٍلش به ًٝىاو  ٩ؼؿت گـ٥تپـولتاؿیا   و گنتـه پیؼا کـػ :حسب
بىػ  بیرهًگاموهًچطترػؿ حسبؿا به ؿاه ايؼاعت. ػؿ آو فهاو ه٪ـ ٥ـهايؼهی  چارتیطن
 بورژوازیائتل٣ با  ػؿؿا  :الیحۀاصالحات;ایى صقب  b.ايت٪ال یا٥ت لًذو بهو بٞؼها 

                                                             
a  ـامت ايزمى ;( و People's Charter: )هًيىؿ عل٨;های آلمايی اٍٖلصات  ػؿ وی

ؿوف -ؿوف ه٦ًَايه ػؿ افای کاؿ-هقػ;( و Working-men's Association: )کياو فصمت
 universal: )ص٨ ؿأی همگايی;( و a fair day's wages for a fair day's  work: )ه٦ًَايه

suffrage ـکت ػؿ ايتغابات;( و ـای ى های  ( پل اف هٞاػلcomplete suffrage: )ص٪ى٧ کاهل ب
ـايتق  . )پ.(ايؼ آهؼه به ايگلینی آلمايی ػؿ ػاعل پ

b  ـامت  )پ.(:. تـ پیو;آهؼه امت:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ػائماا  حسبرادیکال اف آو فهاو به بٞؼ تضمیل کـػ. کهىهای پاؿلماو  به الیگاؿهلیبرال
ا به رای پای عىػ ؿياپؾیـه  های عنتگی ه٪ابله يمىػه و با تله بورژوازیلیبرال با

ای اف  کمیته 1838کياو م٦ت کـػه امت. ػؿ مال  ًٝىاو صقب هضـف و هنلن فصمت
خلك; aویلیامالوتبه مـپـمتی  10:کػاولًذوايجمىجاهعزحمت; ؿا بـ  :هًػور

ـای تمام هـػاو بال٠ و ػاؿای  -1: ٕـس ؿیغتاٍل فیـ  6اماك  ص٨ ؿأی ٝمىهی ب
پـػاعت ص٪ى٧ به  -3 ماله های یک پاؿلماو -2 ٪ل ملین و ٥ا٩ؼ هضکىهیت رًاییٝ

غ٦یايه گیـی ه ؿأی -4 ٩اػؿ گـػيؼ ياهقػ ايتغابات ىىيؼتهیؼمتاو اْٝای پاؿلماو تا 
ـای رلىگیـی های  صىفه ایزاػ هناوات هیاو -5 اف اؿتيا و اؿٝاب تىمٔ بىؿژوافی ب

ال٢ای ىـٓ ٍلصیت  -6 هناوات ػؿ يمایًؼگیهًٚىؿ تْمیى  به هغتل٤ ايتغاباتی
ـتیب هـ ؿأی لیـه 355ياهقػها هبًی بـ هالکیت اؿّی  بتىايؼ کايؼیؼا  ػهًؼه ای تا بؼیى ت

ـ ؿ١ن ٙاه ٝلی هضؼوػ بىػ هجلصعوامت٢ییـ امامًاهۀ  اٍل به 6ایى گـچه  11.ىىػ
ـايؼاعتى آفاؿه بی ـای ب ک٦ایت  (لردهاو  هلکهرمله  هى)ايگلنتاو  ۀهيـوٕ ملًٖت ب
ـا٣اٍٖلس ملًٖ ًٝاٍـ به .کـػ هی ـاؿ  ماالؿ تی و اى ـ٥اا به ایى ػلیل بـ٩ که  يؼا ههايؼٍ

 هىرىػیتیایى ًٝاٍـ رق  ػ.ىى ىاو هًت٦ٜ هی تًَٞی هنتی ب٪ایبىؿژوافی اف 
ـاتبه هضِ آيکه  پل .يینتًؼهیچ  و تيـی٦اتی ماعتگی وا٩ٞی ٝاهۀ هـػم بـ  يٚ

عوام عوامو به هضِ آيکه  گـػػصاکن  هجلص به رای عىامت و اؿاػۀ  هجلص
ه٪ؼك اف هالۀ  ٩بْه کًؼکل ٩ؼؿت ؿا  و یکی ىىػ عل٨بىؿژوافی با عىامت و اؿاػۀ 

ـا٣  ؿوی  به هیچ وره کياو ايگلیل عىاهؼ ا٥تاػ. فصمت پاییىمـ ملًٖت و اى

                                                             
a  William Lovett 
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ـم يمی لردهاو  هلکهرایگاه    ٝملا  بىؿژواها ػؿ هماو صال که اها ىماؿيؼ> ؿا هضت
ـای ؿا اٝتباؿ و ي٦ىؽ کمتـیى تًَٞی و  ماؿی عاکمتایو و  ايؼ ٩ائلهلکه و لـػها  ب

ايگلیل به لضاٗ هایچارتیطتکًًؼ.  ایياو پیيکو هیؿا به هضْـ  ىاو ؿیاکاؿايه
ـيؼ به يؼؿت ایى کلمه ؿا به کاؿ هی ولیعىاه هنتًؼ  میامی رمهىؿی  ٝیىػؿ  . ایياوب

ػهًؼ عىػ ؿا  عىاه کلیۀ کيىؿها همؼلی ػاؿيؼ تـریش هی با اصقاب رمهىؿی ایًکه
ـات بًاهًؼ. ـامی عىاهاو  ٍـ٣ آياو چیقی بیو اف رمهىؿی اها ػهىک ىاو  ايؼ و ػهىک

 .ٍـ٥اا میامی يینت

ـگق کياو بىػ اها  فصمترًبو  بؼو تىلؼهیًٞی اف  1835اف  چارتیطن ـاصتاا ه اف  ٍ
ـاو ؿا پابه aبىؿژوافی يگننت پای ؿاػیکالینن بىؿژوافی پیو بـػ:  و ؿاػیکالینن کاؿگ

خلك ؿا به ٕىؿ  :هیثاقهلی يػطت; وؿػ فباو هـ ػو ٕب٪ه بىػ. آياو هـماله هًػور
ـگقاؿ هی وّٜ ؽهًی  ػؿ وا٩ٜ ؿمیؼ که یک صقب واصؼيؼ. کـػيؼ و به يٚـ هی هيتـک ب

اصالحات;های تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ يتیزۀ يىهیؼی و یأك اف  الیه و  :الیحۀ
رىیايه و  متیقه بنیاؿ 1839-1837 های ٕی مالوکاؿ  همچًیى وّٜ بؼ کنب

گیى و ٕى٥ايی  های عين یتامیىوآژ به همیى ػلیل آياو آهیق بىػ> عيىيت ؿا  چارتیطتیآ
هیچ کل ػؿ آلماو هیچ تَىؿی ػؿ هىؿػ ىؼت و صؼت  .ًؼيگـینت به چين هناٝؼ هی

یتامیىو ـاهی آياو :ها يؼاؿػ ایى آژ عىايؼيؼ و به تًاوب بـ ٩یام  عل٨ ؿا به هنلش ىؼو ٥
ـاؿ هی تیق  فرايطهیووايمالبىاو ؿا همچىو  های چىبی يیقه عل٨وؿفیؼيؼ.  هنلضايه اٍ

                                                             
a  ـامت ـگق اف عـػه: ;امت آهؼهبه رای ایى رمله  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی بىؿژوافی  ه

 )پ.(:. ؿاػیکال يگننت
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ػاػيؼ که  گىه هی (هتذیطتياهی )یکی اف اْٝای ٥ـ٩ۀ اضتفاو به مغًاو کـػيؼ و هی
 گ٦ت: هی هًچطتر کو ػؿ تزمٞات عل٨ فصمت

ـيیقها و وصيت يکًیؼ. اف ٩ؼؿت صکىهت و مـبافاو وػيؼاو يياو ػاػو چًگاف ;  ها و ت٦ًگ م
ـکىب تىپ ـاو ىمامت  هایی که ػؿ ػمتـك م . ىما ملصی ػاؿیؼ که اف ؿاه يؼهیؼ تـمی به ػلگ

ـابـ ایها  همۀ ایى تىايؼ آو ؿا به کاؿ  هی ماله 15ى ملس که صتی یک کىػک يیـوهًؼتـ امت. ػؿ ب
ـيیقه چًؼ کبـیت ػاىته باىیؼ و  و تىپ و ت٦ًگ هیچ ٩ؼؿتی يؼاؿيؼ. ٥٪ٔ کا٥ی امت بگیـػ م

ببـیؼ. ىهاهت و ػلیـی به کاؿ با ؿا  آو آ١يته کًیؼ و ي٦تبه و ٥يـػه  ػؿهن ؿا پىىال ای تىػه
 a:تىايًؼ بکًًؼ. يمی١لٖی  هیچمـبافه  صکىهت و ٍؼها هقاؿ عىػتاو عىاهیؼ ػیؼ که

کياو عَائٌ ارتماٝی  فصمت چارتیطِن٩بل اف آيکه مال به پایاو بـمؼ  به فوػی
به یا ) هورکرضالهقاؿ ي٦ـی  255آیی  ػؿ گـػهن اضتفاواه ؿا آىکاؿ کـػ. همیى  عاً
 ( گ٦ت:هًچطتر :طرهويسضی;٩ىلی 

ص٨ ؿأی هغ٦یايه  کنب چارتیطن. هؼ٣ اٍلی يینت یک رًبو میامی چارتیطن! ؿ٥٪ا;
ـای  یًٞی عايۀ عىب  هًػورخلكهنألۀ ٩اى٨ و چًگال امت.  چارتیطن. هنألۀ ىما يینتب
 12:ؿ٥اه و کىتاه ىؼو ماٝات کاؿ. و يىىیؼيی عىب. چاؿتینن یًٞی ی عىبو ١ؾا

ـا ّؼ;های  رًبو پیىيؼهای : ماٝت کاؿ 15صمایت اف الیضۀ ;و : ٩ايىو رؼیؼ ٥٪
های  ػؿ تماهی يينت اوضتلرویژه  و به هاتوری ػاىتًؼ. چارتیطنتًگاتًگی با 

ـکت هی ٥ٞااليه چارتیطتی ٍؼها ٕىهاؿ ػؿ صمایت اف بهبىػ وّٜ ارتماٝی  .کـػيؼ ى

                                                             
a  ).ـاو ایى تىٍیه ؿا رؼاا به کاؿ بنتًؼ. )ايگلل  ٥٪ٔ کاؿگ
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ـاه با ٕىهاؿ هلی  ـاو هم بىػ(  تًٚین ىؼه بیرهًگام)که ػؿ  :لكهًػورخ صاهیاو;کاؿگ
یتامیىو با هماو صؼت و ىؼت اػاهه یا٥ت  1939ػؿ مال  ىؼ. ػمت هی به ػمت و آژ

ىتابقػه و  aبوضیوتیلوروفراضتگـ٥ت  کن ػاىت آؿام هی هًگاهی که ػؿ پایاو مال کن
به ؿاه  غایروولسیورکای ؿا ػؿ ىمال ايگلنتاو و  های هنلضايه به ٕىؿ همقهاو ٩یام

ـا٥یاو فراضتي٪يۀ  ايؼاعتًؼ. ٝملیات  او به ياچاؿلى ؿ٥ت و اه  با عیايت إ
 ىىؿىیاو ىمال به هى٩ٜ اف ىکنت ٝملیات  b.کـػاه ؿا پیو اف هىٝؼ آ١اف  عَمايه
به  که هایی ػؿگیـی 1845یۀ ػؿ ژايى هاه بٞؼ 2هٖلٜ ىؼيؼ و ٝ٪ب يينتًؼ.  فراضت

به و٩ٛى پیىمت و  غایریورکو  برادفوردو  غفیلذىهـت یا٥ت ػؿ  c:ها ي٦ىؽی ٢ٕیاو;
ه ؿا به ا ػؿ ایى صیى بىؿژوافی تىره 13ؿ٥ته ٥ـوکو کـػ. پل اف آو ىىؿ اي٪لبی ؿ٥ته

غالتتـ و مىػآوؿتـ یًٞی به  کاؿبـػی های پـوژه ايجمىضذ;هٖٞى٣ کـػ و  لايوو
ی پیىيؼ هیاو بىؿژواف ايزمىاػ. با تيکیل ایى تيکیل ػ هًچطترؿا ػؿ  :لايووغالت

لايووکياو عیلی فوػ ػؿیا٥تًؼ که ال٢ای  فصمت ؿاػیکال و پـولتاؿیا منت گـػیؼ.
ؿوػ و عىػىاو  ه به ریب بىؿژوافی هیا کًؼ و همۀ هًا٥ٜ ػؿػی اف آياو ػوا يمیغالت

 ػؿ هـ ٍىؿت بافيؼۀ ایى پـوژه عىاهًؼ بىػ.

ـاو  ىؼت گـ٥ت.  1839گـ همچىو مال باؿ ػی چاؿتینتی یتامیىوآژ 1842با بـوف بض
ـاو  ها  یتامیىوّـبه عىؿػه بىػيؼ ػؿ آژایى باؿ بىؿژواهای هايى٥اکتىؿػاؿ که ىؼیؼاا اف بض

                                                             
a  Bussey and Taylor and Frost 

b  ـامت  )پ.(: و به همیى ػلیل هتضمل ىکنت ىؼ.;های آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه امت:  ػؿ وی
c  ـامت ـايتق آهؼه. )پ.(Spy Outbreak: )ها ٢ٕیاو ي٦ىؽی;مايی هٞاػل ايگلینی های آل ػؿ وی  ( ػؿ پ
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هخالفاو;ػمت ػاىتًؼ.  غالتهجمع  (ىؼ که اکًىو بؼیى يام ىًاعته هی) :لايوو
یتاتىؿهای آو آىکاؿا  فبايی  بالضًی هيغَاا اي٪لبی به عىػ گـ٥ت و ييـیات و آژ

حسب; ػولت به ػمت  1841اف  ػلیل که٥٪ٔ به ایى ) مغى ػؿآهؼيؼ بهاي٪لبی 
ـاو بىؿژوا همچىو (ه بىػا٥تاػ :کارهحافظه عل٨ ؿا به ٩یام  هاچارتیطت. ؿهب

ـا ـاو آمیب ػیؼه بىػيؼ بیکاؿ يًينتًؼ فصمت عىايؼيؼ. هی٥ ـای  کياو هن که اف بض و ب
صقب  رًاس 2 عیلی فوػ .رمٜ کـػيؼیىو اهْا هیل 3.5:هًػورخلك حاهیاو;ٕىهاؿ 

هالیبرال. ػؿ يينت هيتـک که پیيتـ اف هن بـیؼه بىػيؼ باؿ ػیگـ هتضؼ ىؼيؼ ؿاػیکال
چارتیطت و ٕىهاؿی تًٚین ىؼ که بـ ال٢ای  ٥1842ىؿیۀ  14به تاؿیظ هایهًچطتر

صقب ؿمماا  2کـػ. ؿوف بٞؼ هـ  پا٥ياؿی هی :هًػورخلك;پؾیـهو  :لايووغالت;
های  یتامیىويمىػيؼ. بهاؿ و تابنتاو ػؿ هیاو آژهىا٥٪ت عىػ ؿا با ایى ٕىهاؿ اٝلم 

ـاي وّٞیت بىؿژوافی هَمن بىػ که افو تًگؼمتی و ٥٪ـ ٥قایًؼه گؾىت.  ٩هـآهیق و  یبض
وو  باؿآهؼه ٥٪ـ و کمبىػهای به ـّ  يهایت امت٦اػه ؿا ببـػ و :الًاك ٝىام;ىىؿ اي٪لبی ى

غال ؿا هل٢ی يمایؼ. ػؿ ایى فهاو  تلايوو ػؿ ػمت  ؿا فهام ػولت کارهحافظهحسب
عیال  ایى و ايؼاعته یؿا کًاؿ هؼاؿی ٩ايىو هًو بورژوازیلیبرال۫ به همیى ػلیل >ػاىت

ـاو بـػاؿی اف ياؿّایتی بهـهکه با  پـوؿايؼ ؿا ػؿ مـ هی ـاؿ بىػ اي٪لبی بـ پا کًؼ. کاؿگ ٩ 
ـايگيت بىؿژواها بنىفػ.تًىؿ ػؿ ـىته ؿا افکياو ياو ب فصمت ایؼۀ  aآوؿػيؼ تا هباػا م
ـامهاه ;٩ؼیمی  ـای هيـوٝیت ػاػو به 1839ػؿ مال  هاچارتیطتکه  b:ص اٝتَاب  ب

                                                             
a   :ـاؿ بىػ فصمت;ػؿ اٍل  )م.(: ها ؿا اف آتو ػؿآوؿػيؼ تا ايگيت بىؿژواها ينىفػ. بلىٓ کياو ىاه ٩

b  holy month 
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ـ٥ت. اها ایى باؿ فصمت اه هٖـس ٝمىهی کياو يبىػيؼ که  کـػه بىػيؼ باؿ ػیگـ راو گ
هایياو ؿا  هیلَؼ ػاىتًؼ ٩عىامتًؼ کاؿ ؿا بغىابايًؼ بلکه عىػ هايى٥اکتىؿػاؿها  هی

ـا کاؿوؿو  ببًؼيؼ کىچايًؼ و اف ایى ٕـی٨ ب٣ ها ؿا به يىاصی ؿومتایی و اهلک اى
هیأت توریو ـای ال٢ای  توریدولتپارلماو غالتؿا ب . بگؾاؿيؼتضت ٥ياؿ  لايوو

ػؿ  تىاينت هی بىؿژوافی اها ىؼ. هیىىؿىی بـ پا  ٝمىهیٕبیٞتاا به ػيبال اٝتَاب 
باینتؼ> ػؿ وا٩ٜ صتی ػؿ ٍىؿت ػؿ ايتٚاؿ صَىل يتیزۀ هٖلىب کًاؿی  صاىیۀ اهى

. اواعـ بـوف بؼتـیى ٥زایٜ باف هن بىؿژوافی هزبىؿ يبىػ هَالضه کًؼ و اهتیاف بؼهؼ
ـاؿمیؼ.  و و٩ت ٝیو ىؼ بهتـکن  وکاؿ کن رىالی وّٜ کنب ؿ١ن بهبىػ  ٝلیويىه ٥

ـای آيکه ٥ـٍت اف ػمت يـوػ اوّاٛ ـکت ػؿ  3 ب ػمتمقػها ؿا پاییى  بریجالیاضتى
ـايه ػمت به ایى کاؿ فػيؼ یا تىاين ٩إٞايه بگىین يمی البته aآوؿػيؼ. با  پیياپیو عىػم

تبايی کـػه بىػيؼ.  :لايووغالتهخالفاوهجمع; اْٝای عاٍهمایـ هايى٥اکتىؿػاؿاو 
ـکت 2پل اف هؼتی  ـاو ى ـابـ کاؿگ ـکت مىم یًٞی  ٝ٪ب يينتًؼ ػؿ ب بایلیویلیاماها ى

 کاؿوؿها اف ایى هقػها ؿاّی اگـ; اٝلم کـػ اوهٞتـّبه  عٖاب و يیاهؼ کىتاه bوبرادراو
ـم کًًؼ هؼتی ػؿ رایی ػیگـ ؿا ىاوػبهتـ امت بـويؼ و عى يینتًؼ ـگ ـکت  :.م عؼهۀ ى

ـاتی ػؿ ى کاؿکًاو. کـػهیل ؿا تـک  و پامظ ػاػ ؿا با هى کـػو اهايتایى  هـ به ؿاه تٚاه
اٝت ػمت اف کاؿ بکيًؼ. ٙـ٣ چًؼ م همگیعىامتًؼ  اف ؿ٥٪ای کاؿگـىاوايؼاعتًؼ و 

ـگقاؿی یک يينت ٝمىهی به  کاؿوؿ ها به تٖٞیلی کيايؼه ىؼيؼ. تمام هیل ها به هًٚىؿ ب

                                                             
a  گىمت. )ايگلل(اواعـ رىالی و اوایل ی بافؿگايی هًچنتـ و لیؼف ػؿ ها اتا٧ های و.ک: گقاؿه  آ

b  William Bailey & Brothers 
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گىمت ؿط ػاػ. 5 به تاؿیظ ایى ات٦ا٩ات پیمایی کـػيؼ. ؿاه aهوترامهورممت  گىمت  8 آ آ
ها و  تمام هیل بنتىپیيـوی کـػيؼ و پل اف  یذهاو  اغتووتا  هقاؿ ي٦ـ اف اٝتَابیىو 5

ـگقاؿ کـػيؼ آیی کاؿگـی یک گـػهنمًگ  هٞاػو ف١ال بـ عل٣ ايتٚاؿات و  اها .ب
 بلکه ال٢ای ٩ايىو ١لت ایى يينت يه اتصخابه اٍلی ػؿهنألۀ  آؿفوهای بىؿژوافی

گىمت به  9. آياو بىػ: ؿوف ه٦ًَايه-ؿوف ه٦ًَايه ػؿ افای کاؿ-هقػ; میؼيؼ ؿ رهًچطتآ
ـال بىػيؼ) هًَباو و بؼوو هیچ ه٪اوهتی اف ٕـ٣ ٍاصب ها ؿا به  ( تمام هیلکه همگی لیب

گىمت  11 اها تٖٞیلی کيايؼيؼ. هایاردوگاهصیى یىؿه به یکی اف پورتاضتوکػؿ آ
ػؿ   ػ٩ی٪اا  >ؿوبـو ىؼيؼ ها ه٪اوهتيغنتیى ( با بىؿژوافی ػؿػايۀٝقیق)ایى  کاراجباری

هیچ  هًَباو ٍاصب بولتووهای  همیى ؿوف ػؿ رـیاو اٝتَاب ٝمىهی و آىىب
يىاصی هايى٥اکتىؿکاؿ ؿا  کل به یکباؿه اهىاد ىىؿه ه٪اوهتی اف عىػ يياو يؼاػيؼ.

کاؿىاو ؿا  (و تىلیؼ ١ؾا بـػاىت هضَىلبغو  ػؿرق به )و ػؿيىؿػیؼ و تمام کاؿکًا
ـا هاد عىػىاو هن های ىىؿىی کاؿوؿ. کـػيؼ تٖٞیل ی بؼوو آيکه  وواد هايؼه بىػيؼ ف

که  رلیبًای به امتخ) هًچطتریبغىاهًؼ پایياو به ىىؿه باف ىؼه بىػ. هايى٥اکتىؿػاؿاو 
ـاّاتبا  یهغال٦ت غاوبرخالفهػیهعمول (بىػ توریْٝىؿ صقب  . يياو يؼاػيؼ اٝت

 اه ػیؼگاه هيغَی کياو ػؿباؿۀ اهؼا٣ بؼوو آيکه فصمت ىـٛو ىؼه بىػ ىىؿه
 لايووغالتکه يبایؼ به ي٦ٜ ال٢ای ٍؼا بىػيؼ  ػاىته باىًؼ. البته آياو ػؿ ایى تَمین هن

ـيؼ و بـعی ػیگـ که  هًػورخلكعىامتًؼ  گىىت ػم تىپ ىىيؼ> اها بـعی هی ؿا پیو بب
 1845های مال  ػاينتًؼ ٍـ٥اا ػؿ پی تخبیت هقػها صىل يـط هًگام هی ایى هؼ٣ ؿا يابه

                                                             
a  Mottram Moor 
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 هماو ابتؼا ٩یامبه گل يينت. اگـ ٩یام اف  يٚـ مـ همیى اعتل٣کل ٩یام بـ بىػيؼ. 
ؿمیؼ. اها رمٞیت ايبىهی که  اه هی بىػ هٖمئًاا به اهؼا٣ هی ٩ؼم حابت کياو فصمت

اؿباباو به  چیًی ٍـ٥اا با ػمینهبـعل٣ هیل عىیو و بؼوو هیچ هؼ٣ هَـصی 
ػؿ همیى صیى بىؿژوافی که  .بقيًؼکاؿی  تىاينتًؼ ػمت به هیچ يمیعیاباو ؿیغته بىػيؼ 

ـيؼاىته بىػ کىچک ٥ىؿیه 15 ائتل٣ ػؿ ؿامتای ٝمل به ه٦اػهًىف  ياگهاو  تـیى ٩ؼهی ب
هىّٜ ;که  تافه ٥همیؼو  کًؼ ؿا آلت ػمت عىػ کياو فصمت تىايؼ يمیپی بـػ 

ـابـػؿ  اه:١یـهًٖ٪ی و اصنامی به یک عٖـ وا٩ٞی و تهؼیؼآهیق تبؼیل  ىکًی ٩ايىو ب
هؼاؿی ؿا اف مـ گـ٥ت و  ٥ىؿاا مبک و میا٧ ٩ايىو ٕب٪ۀ هتىمٔ ؿو ىؼه امت. اف ایى

 ػوىاػوه صکىهت اینتاػ. aکياو ٝلیه فصمت

یاػ به ًٝىاو يیـوی ویژۀ پلیل مىگًؼ و٥اػاؿی  ؿا واػاىت اٝىاو و ايَاؿهصکىهت 
ـامن  ػؿ هن هًچطترتزاؿ آلمايی صتی کًًؼ ) ـکتایى ه اػا و إىاؿهای و با  کـػيؼ ى

صکىهت ػؿ ػمت ػؿ ىهـ ؿژه ؿ٥تًؼ(.  ػؿ ىاو با میگاؿی به لب و باتىهی همیيگی
ياگهاو عىػ ؿا يه ٥٪ٔ  مـػؿگن یاو  ىىؿى صکن تیـ ٍاػؿ کـػ.ايبىه عل٨  ٝلیه پریطتوو

و ػؿ  ؼًبلکه ؿویاؿوی کل ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت یا٥ت ؿممیؿویاؿوی کل ٩ىای يٚاهی 
ـتیب يؼاىتًؼ ؿ٥ته هيغَی هؼ٣هیچ  صالیکه آىىب بؼوو  ؿ٥ته هت٦ـ٧ ىؼيؼ. بؼیى ت

به چًؼیى و  اه ػمتبىؿژوافی که آيکه به هیچ يتیزۀ يارىؿی بیايزاهؼ پایاو گـ٥ت. 
ـاف  بىػ بٞؼها آلىػهيًگیى  چًؼ کاؿ و٩یضايه و عٖـ ;اف  تـك و وصيتکىىیؼ با اب

 ًؼ و ت٪َیـ ا١تياىات ؿا به گـػوهالی ک گًاه عىػ ؿا هامت: ها کىؿ تىػه عيىيت
                                                             

a  ـامت  )پ.(:. ىاو کـػ و بٞؼ به ٩یام واػاىت که عىػ تضـیک;های آلمايی ایًزا آهؼه امت:  ػؿ وی
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ػؿ ٥َل اه  گ٦تاؿهای اي٪لبیابؼاا با  اها ایى اػٝا .بیايؼافػ :هایهفطذچارتیطت;
بیو اف تمام  > همه به یاػ ػاؿيؼ که بىؿژواها ػؿ آو هىمنآهؼ بهاؿ رىؿ ػؿ يمی

ـای و٩ٛى  هاچارتیطت با  ٕب٪ۀ هتىمٔ. ػؿ هـ ٍىؿت فػيؼ هیوآتو  به آبعیقه ب
٥ـػی مبک و میا٧ ٩ؼیمی ت٪ؼیل ٩ايىو ؿا اف مـ  هًضَـبه و٩اصت و گنتاعی

تـیى  و ػؿ هًامب ػاىتًؼ ي٪واف همگاو ػؿ و٩ٛى عیقه  کمتـکه  هاچارتیطت گـ٥ت.
ـ٥اا هماو کاؿی ؿا کـػ ها ٥ـٍت  ػمته آهؼ ػمته هًامب هیيٚـ بىؿژوافی  بهيؼ که ه بىػٍ

ـاؿ گـ٥تًؼ و تضت بىؿژوافی يه  ػؿ ػاػگاه هضکىم ىؼيؼ. ػؿ ممت ه٪ابل پیگـػ ٩ايىيی ٩
ايباؿه  ته ارًاك بًزل تىاينت تـیى تل٦اتی راو مالن به ػؿ بـػ بلکه تًها بؼوو کىچک

 ـمايؼ.بؿا ػؿ رـیاو تى٤٩ کاؿ با مىػ هًامبی به ٥ـوه 

و  پـولتاؿیا باٝج ىؼ کن حمـ و ٝبج يبىػ و ػمت بیهن  یعیقى چًیىصتی ولی 
به هیچ وره  هاچارتیطت تا آو فهاو .ىاو ؿا اف هن رؼا کًًؼ بىؿژوافی ٩إٞايه ؿاه

به به هـ ٩یمتی ولى به ٩یمت اي٪لب  ؿا: هًػورخلك; ايؼ کتماو يکـػه بىػيؼ که هَمن
ـگىيه  ا٥تاػ اه ػوفاؿیبىؿژوافی  کـمی بًيايًؼ. و٩تی  اول اف همه ٩هـآهیق تضىلکه ه

اه ؿا به ؿوی هـ ٍضبتی ػؿباؿۀ  گىه به عٖـ عىاهؼ ايؼاعترایگاه عىػه ؿا 
ـم ٩ؼؿتاف ٕـی٨  هؼ٣ػمتیابی به ; بضج ٩ىای ٩هـیۀ هاػی بنت وامت٦اػه اف  ؿا  :ي

هنت٪ین یا )١یـ اف تهؼیؼ  امت چیقی تاکتیک ایى ٕىؿی پیو کيیؼ که گىیی
ـا٧ایى  البته هاػی. ٩ىای ٩هـیۀ کاؿبـػ (١یـهنت٪ین بٞؼها با اٙهاؿياهۀ  اولیه ا٥ت
ـ٣  هبًی بـ ایًکه آياو يیق اف رؾابیت هاچارتیطت های ٩ىای ٩هـیۀ هاػی بـصؾؿيؼ بٕـ

 عىاهاو رلب اٝتماػ کن به ايؼافۀ بىؿژوافی ػمت هن هاچارتیطتىؼ )هـ چه باىؼ 
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ـا٧ تـیى و ههن ػوهیى (.aهنتًؼ ـۀ  هىؿػ ا٥ت ال٢ای  هنألۀ ؿا آىکاؿ کـػ چارتیطنکه رىه
ولی پـولتاؿیا يه. اف ایى ؿو  ىؼ هنت٪یماا اف ایى اهـ هًت٦ٜ هیبىؿژوافی . بىػ لايووغالت
بـ مـ یک  ؿوی کا١ؾ اگـچه که اييٞابی ػؿآهؼيؼصقب  2 ٝملا به ٍىؿت هاچارتیطت

ـياهۀ  با ایى صال هٖل٪اا هت٦اوت و اتضاػياپؾیـ بىػيؼ. ژايىیۀ  میامی تىا٨٥ ػاىتًؼب
به ًٝىاو يمایًؼۀ بىؿژوافی ؿاػیکال  bاضتارگهطتر :معهلیبیرهًگامهج;ػؿ  1843

ـا که ایى  ايجمىچارتیطتیًاهۀ اف امام: هًػورخلك;يام  ػاػپیيًهاػ  صؾ٣ ىىػ چ
ـات عيىيت;يام به  چاؿتینن و  پیىيؼ عىؿػه بىػ. البتهگـه  :1842 باؿ ا١تياىات عإ

 لیوها ٩بل ورىػ ػاىت  مال اف های ٩هـآهیق ىىؿه تا آو فهاو هیچ  اضتارگهطتر
ـاف يکـػه بىػ. اه ٝلیه هغال٦تی ىؼيؼ ایى يام ؿا  يمی به هیچ وره ؿاّیکياو  فصمت اب

اضتارگو٩تی  اف ٩لن بیايؼافيؼ. رلب کًؼ ياگهاو ىاو ؿا  يتىاينت آؿاءاؿرمًؼهطتر
گل کـػ و با عـود اف هزمٜ ػمت به تأمیل  اظیکرکوئیىًامی  صل وٙی٦ه

ـای بىؿژواهای: مى ص٨ ؿأی کاهلايز; ـات ب ـای  ٩ؼؿی به ىىؿه ؿاػیکال فػ. عإ ب
رـس و  ؿا: ص٨ ؿأی ٝمىهی;ايگیق بىػ که صتی يام  فيًؼه و ي٦ـت ژاکوبیىبىؿژوافی 

 کياو . فصمتؿا به رایو ييايؼيؼ: ص٨ ؿأی کاهل;ًٝىاو هْضک  تٞؼیل کـػيؼ و
 پیو گـ٥تًؼ. ؿاه عىػ ؿا ػؿ راؿورًزال بی پىفعًؼی فػيؼ و هن

به یک  اه اف تماهی ًٝاٍـ بىؿژوایی علً ىؼو اف ىـبا  چارتیطناف ایى لضٚه به بٞؼ 
ویکلی; یًٞی: کاهلايزمى ; وابنته به . ييـیاتگـػیؼرًبو عالٌ کاؿگـی تبؼیل 

                                                             
a  ـامت ـال ػمت;ایًزا آهؼه:  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(:. کن به ايؼافۀ بىؿژوافی لیب

b  Mr. Sturge 
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آلىػ و هًگ  ؿ٥ته به لضى عىاب ١یـه ؿ٥تهو:اگساهیًر; و:ویکلیکرويیکل; :دیطپچ
کـػيؼ و  تجارتآزادػچاؿ ىؼيؼ و عىػ ؿا و٤٩ يهْت صمایت اف  لیبرالمایـ ييـیات 

 رادیکالیطنکياو ؿا فیـ ّـب بـػيؼ و  و مایـ هٖالبات عاً فصمت ضاعت10الیحۀ
ـابـعىیو ؿا تماهاا ػوؿ ايؼاعتًؼ. بىؿژوافی ؿاػیکال ػؿ  ـال فصمت ب ها  کياو با لیب

 تجارتآزادچیقی رق هنألۀ که ) تلايووغال ال٢ای هنألۀ صىل و کـػیکی  به ػمت
ـتیب  .ؿا ؿاه ايؼاعت کاؿوکامبی عىػه (aيینت  هالیبرال به ػيبالچۀ ها ؿاػیکالبؼیى ت

 ايؼ. هي٢ىلايگیق  ایى ي٪و ؿ٩ت به ای٦ای هًىف هنو  تبؼیل ىؼيؼ

ـاؿت  :ؿاػیکال صقب; بـعل٣ چارتیطتکياو  فصمت با راي٦يايی و ىىؿ و ص
آفاػ به ٩ؼؿی هایۀ ؿ٩ابت و٤٩ هباؿفات پـولتـی ٝلیه بىؿژوافی کـػيؼ.  عىػ ؿا هْا٤ٝ

ـاو ـای ؿيذ و هضًت کاؿگ ـايگیغتى کیًه و ي٦ـت بىػ که ب اف ایى به  ـػ.ک ىاو ک٦ایت هی ب
ـاو به ىماؿ  او ٩ننصىاؿیىو ؿ٩ابت آفاػ یًٞی بىؿژواها ػىمً بٞؼ اف آهؼيؼ. عىؿػۀ کاؿگ

 . تماهیکياو ؿا بؼتـ کًؼ ؿوػ که وّٜ ياهناٝؼ فصمت رق ایى ايتٚاؿی يمی ؿ٩ابت آفاػ
حمایتازکارگراودربرابرو هضاعت10روزايۀکارکياو ىاهل  هٖالبات تاکًىيی فصمت

تمام  یًٞی فمرايویىوالغایلايوواغتغالتضمیىو  دضتمسدهاافسایعو  داراوضرهایه
ايؼ هنت٪یماا با  هـبىٓ چارتیطنماماا و ّـوؿتاا به ا: اٍل 6;آو چیقهایی که همچىو 

ـا گىه فصمتػؿ تْاػيؼ.  تجاتآزادو  رلابتآزاد  کياو به پل تٞزبی يؼاؿػ که چ
هن تماهی بؼهکاؿ يینت )وا٩ٞیتی که ػوؿ اف ٥ لايووغالتو ال٢ای  تجارتآزاد تبلی٢ات

ـاو اٙهاؿ  لايووغالتال٢ای هنألۀ  ػؿ هىؿػاگـ اصیاياا  بىؿژواهای ايگلیل امت(. کاؿگ
                                                             

a  ـامت  )پ.(:. ؿ٩ابت آفاػ;آهؼه امت : تزاؿت آفاػ;به رای  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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. ایى هنأله هماو ػهًؼ بـوف هیاف صاهیاو آو  يکًًؼ صتماا عين و ت٦ًـىاو ؿات٦اوتی  بی
ؿا اف ؿاه  چارتیطنايؼافػ و ؿاه  امت که هیاو پـولتاؿیا و بىؿژوافی ىکا٣ هی چیقی

ـا کًؼ. ٩ىۀ ٥اهمۀ بىؿژوایی اف ػؿک ایى هىّٛى ٩اٍـ امت  رؼا هی رادیکالیطن ی ف
 .ب٦همًؼتىايًؼ پـولتاؿیا ؿا  بىؿژواها يمی

ـامی  ـامی چارتیطتیایًزامت که ػهىک های میامی و بىؿژوایی ماب٨  اف تماهی ػهىک
  aهاهیتی اماماا ارتماٝی ػاؿػ.  به ًٝىاو یک رًبو ٕب٪اتی۫  چارتیطنىىػ.  هتمایق هی

ـای بىؿژوافی ػؿ و  ػىى ه هیعلٍ: اٍل 6;مـآ١اف و ٥ـرام هنأله ػؿ  ؿاػیکال ب
. امتاٍلصات ػیگـ ػؿ يٚام هيـوٕه  مـی یکبه هًٞای ؿاه ايؼاعتى  بهتـیى صالت

ـای پـولتـها ٍـ٥: اٍل 6;اها ایى  ٩ؼؿت ;  bيؼ.اا ومایلی ػؿ عؼهت اهؼا٣ ػیگـب
بًؼی ٍـیش اهـوفه ىٞاؿ  ایى ٍىؿت :.ارتماٝی هؼ٣ هامت ؿ٥اهها و  میامی ومیلۀ

که ػؿ مال : هنألۀ ٩اى٨ و چًگال;ػؿباؿۀ  اضتفاومت. مغًاو هاچارتیطترًگی 
 1845ص٪ی٪ت ػاىت ػؿ مال چارتیطتیاف رًبو  ٥٪ٔ اف يٚـ بغو کىچکی 1838

ػیگـ ييايی اف  هاچارتیطت. ػؿ هیاو تبؼیل ىؼه امت چارتیطتیص٪ی٪ت کل رًبو به 
و اگـچه  امت یا٥تهي ايکيا٣. اگـچه مىمیالینن آياو پیؼا يینت :میامت ياب;

ـای ٥٪ـ چیقی رق  کًىيیچاؿۀ  ؿاهتـیى  ههن  14يینت :اؿاّیت٪نین  مینتن;ىاو ب
تـیى  ( و اگـچه ههنcگيتهبا باب ىؼو هايى٥اکتىؿها هًنىط  پیياپیو )چیقی که

                                                             
a  ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(: به ًٝىاو یک رًبو ٕب٪اتی;کلمات  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(: ػؿ عؼهت اهؼا٣ ػیگـ;کلمات  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
c  )و.ک: ٥َل مـآ١اف. )ايگلل 
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ى٨ فیـ  2 با ىاو ا٩ؼاهات آياو ػؿ ولی ػاؿػ هايؼه ٝ٪بهاهیتی  aىاو پیيًهاػات ٝملی
ـابـ ٩ؼؿت بایؼ : یا ٩َؼ يؼاؿيؼ به ى٨ يغنت تى ػهًؼؿوبـو هنتًؼ و به هیچ وره  ػؿ ب

اف  آو ؿاو  آهؼبایؼ بـ ٩ؼؿت ؿ٩ابت ٥ائ٨ یا  >يمىػو وّٜ ماب٨ ؿا اصیا  ىؼتنلین ؿ٩ابت 
 همۀ اف ىاو یًٞی رؼایی کاهل) هاچارتیطت. وّٜ ياهٞیى کًىيی کـػ٥نظ  وبى بیظ

ـایايۀ رًبۀ راهٞه ػ٩ی٪اا ػؿبـػاؿيؼۀ ورىه هيغَه و (اصقاب میامی  و امت چاؿتینن گ
کاؿی  کن مىمیالینن مىی پیؼا کـػو ؿاهی به يبایؼ ػؿ .ها ايکيا٣ یابؼ اف ایى بایؼ بیو

ـاو آتی و٩تی> و ٩َىؿ به عـد ػاػ ـا بـمؼ بض ٥٪ـ و  کياو باؿ ػیگـ فیـ ٥ياؿ فصمت و ٥
ممت های میامی هنت٪یماا به به رای ؿاهکاؿبایؼ  عـػوعاکيیـ ىىيؼ يؼاؿی

 ًٍٞت و تزاؿت ٥ٞلیورىه  رًب هٖمئًاا . کـػ ىاو ارتماٝی هؼایتؿاهکاؿهای 
ـاو ؿمیؼعىاهؼ  به مـ عیلی فوػ ىایؼ تا مال )صتی  1847صؼاکخـ تا مال  و بض

ـاو آتی عىاهؼ باف (1846 به لضاٗ ىؼت و گنتـػگی بنیاؿ  گيت. ىکی يینت که بض
ـاو ـاتـ اف تماهی بض  کياو فصمت ػؿ آو بـهه بؼیهی امت که bهای تاکًىيی عىاهؼ بىػ. ٥

 بایؼ چه  هًػورکه به هؼػ  بیاهىفيؼ ىاو تزاؿب ايبىه افؼ و يبـبعىیو ؿا پیو هًػور
 ػاؿيؼ. هىًاعت ايؼکی ػؿ هىؿػ ٥ٞلا که  چیقی> آیؼ ىاو بـهی کاؿهایی اف ػمت

ـاا  یتامیىواعی ضوضیالیطن ها امت. يائل آهؼه های بقؿگی پیيـ٥ت به مىمیالینتی آژ
ـات و ي٦ىؽه ػؿ هیاو ٕب٪ۀ کاؿگـ  ايگلیطی  .گؾؿايین هی اف يٚـؿا ٥٪ٔ به لضاٗ تأحی

                                                             
a  ـامت ـایی صمایتؿارٜ به ;ٝباؿت  ػؿ اػاهۀ ایى رمله 1892و  1845آلمايی  های ػؿ وی : و ١یـه گ
(protectionism, etc )).ـايتق آهؼه امت. )پ  به ايگلینی ػاعل پ
b  ـامت آلمايی   هى هىبهگىیی ایى پیي  (1892ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼ. )پايىیل ايگلل بـ وی
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ايگلیصضوضیالیطت ـاکی  مینتن که ايؼ عىامتاؿ آو های هطتعمرات;تَاصب اىت
هقاؿ ي٦ـ  3الی  2ػؿبـػاؿيؼۀ هطتعمراتهـ یک اف ایى  .به تؼؿیذ باب ىىػ 15:داخلی

همه  هايى٥اکتىؿکاؿی ؿا ػؿ کًاؿ یکؼیگـ پیو عىاهًؼ بـػ وعىاهًؼ بىػ که کياوؿفی و 
ـابـ و آهىفه ـابـ بـعىؿػاؿ عىاهًؼ ىؼ.  اف ص٪ى٧ ب عىامتاؿ تنهیل ٕل٧  ایياوهای ب

ـاؿ صکىهتی ٝ٪ليی و آفاػی کاهلو امت ال٢ای تًبیهات و رایگقیًی هزافات ٝ٪ایؼ و  ٪
ـياهۀها  ٝ٪ليی هتغل٦او هنتًؼ. ایى بافپـوؿیبا   ايؼ> های ايگلیل ٝملی مىمیالینت ب
ايگلیطی. آیؼ چیق ههمی به چين يمی ىاو اٍىل يٚـی ػؿ ماعتۀ ػمت  ضوضیالیطن

ـاواو ػؿ ص٨ بىؿژواها و بی اوئى ـاٝات ٥ ايَا٥ی  هايى٥اکتىؿػاؿ امت و به همیى ػلیل با ه
گـچه هٖالبۀ ال٢ای آيتاگىيینن ٕب٪اتی هیاو  ؿوػ> گقا٣ ػؿ ص٨ پـولتـها پیو هی

 aؿمايؼ. بىؿژوافی و پـولتاؿیا ؿا به ٝـه اٝلی هی

بؼ باىؼ هـ ٩ؼؿ  يٚن هىرىػ >ؿاه هنتًؼ ػومت و مـبه کاهلا ؿام و ٍلش هاضوضیالیطت
ـيؼ باف آو ؿا هی و ػؿ  ػايًؼ هـػوػ هیهـ ؿوىی ؿا به رق رلب آؿای ٝمىهی  . ایياوپؾی

ـا هنتًؼ ٝیى صال چًاو رقم آؿای ٝمىهی ٕـی٨  اف ایىکه هیچ اهیؼی يینت بتىايًؼ  bگ
٥ناػ اعل٩ی  ایياو بـ .کًًؼ رلبىاو  ىؼه بًؼی عىػ و اٍىل ٍىؿت به ممت ؿا

بیىىدکهچهتزقیوپیشزفتیدرمیوهامااوداسودٕب٪ات ٥ـوػمت ىیىو و فاؿی ؿاه هی
ـا٣  یزودکهخىاهىدبپذاجتماعیکههوهفتهاستووهمیساماناوحطاط ٥ناػ و ايض

 تـ مهمگیىياىی اف هًا٥ٜ ىغَی و تؼلیل و ؿیاکاؿی ٕب٪ات ٍاصب هالکیت بنیاؿ 

                                                             
a  ـامت ـاتـ هی پـولتـ-بىؿژوااف چاؿچىب آيتاگىيینن  اها;های آلمايی آهؼه:  ػؿ وی  )پ.(:. ؿوػ ٥
b  ـامت ـا رقم;به رای  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(:. ايتقاٝی;آهؼه امت : گ
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بؼوو  ىًامًؼ و آؿفو ػاؿيؼ ای ؿا به ؿممیت يمی آياو هیچ گىيه ايکيا٣ تاؿیغی امت.
پؾیـ و ّـوؿی  ؿا اهکاو کمويیطتیای بـمؼ که گؾاؿ  آيکه میـ ايکيا٣ میامی به ي٪ٖه

ـا هـ  کًًؼ ػؿک هیآياو  ىىػ. کمويیطتیباؿه  ىبه و یک وّٜ هلت یک aمافػ که چ
اها ایى کیًۀ ٕب٪اتی ؿا )که ػؿ تضلیل يهایی تًها  هت٦ًـ امتاف بىؿژواها  کيی فصمت

ـای يقػیک ى ـاو ب ػؿ  ػايًؼ. حمـ هی ١ایی امت( بی ؼو به هؼ٣هضـک هًٞىی کاؿگ
یًٞی ػؿ هىؿػ  >عىايًؼ هی عٖبه هیػومتی و ٝي٨ ٝمى ؿارٜ به ايناو ػائماا  ٝىُ

ـتـ بی ايگلطتاوکه ػؿ وّٞیت کًىيی چیقی   .اف آو هیچ يینت تـ و ههمل تـ و پىچ حم
ـگىيه پیىيؼ با  ی ؿایًٞی ايکيا٣ ايناو ايتقاٝ ؿوصیآياو ٥٪ٔ ايکيا٣  بیـوو اف ه

و ايناو  کل رهاو بـ همیى گؾىته تکیه ػاؿػ صال آيکهىًامًؼ>  گؾىته به ؿممیت هی
ـاهاػیرهاو امت همیىه٦ًـػ رقئی اف  به  اف ایى ؿو ايؼ و . آياو بیو اف صؼ ايتقاٝی و ٥

 يیـو رؾبهن اف ٕب٪ۀ کاؿگـ  ها مىمیالینت البته .هیچ هؼ٥ی يائل يغىاهًؼ آهؼ
ـيؼ هىاػاؿاوبغو بنیاؿ کىچکی اف  و ايؼ ػاىته تـیى و  اف ٩ْا آفهىػه) ىاو پـولت

ـاو ٩ؼم بتتـیى و حا و١و ١ل بی ضوضیالیطن اها .(ايؼ تـیى ًٝاٍـىاو همیى کاؿگ
ـگق يمی ػؿ ىکل کًىيی ايگلیطی و بایؼ  تىايؼ به کیو ٕب٪ۀ کاؿگـ تبؼیل ىىػ اه ه

 ضوضیالیطن ؿرٞت کًؼ> آو هن ػؿ صالی که چارتیطتیهای  هتىاّٞايه به ػیؼگاه
 ؿ٥ته اه ؿ٥ته و با ت٦َیۀ ًٝاٍـ بىؿژوایی ؿا هن پيت مـ گؾاىته امت چارتیطنپـولتـی 

ـاو  گیـػ که پیو هماو ىکلی ؿا به عىػ هی ػاؿػ چارتیطتتـ به ؽهى بنیاؿی اف ؿهب
ايؼ و ىکی يینت که ایى  ىؼه مىمیالینت آياو همۀ ػؿ صال صاّـ - عٖىؿ کـػه بىػ

                                                             
a  ـامت  )پ.(:. آؿفو ػاؿيؼ بؼوو آيکه هباؿفۀ میامی تا ايتها پی گـ٥ته ىىػ;آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
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 aکـػ. ای ػؿ ايکيا٣ تاؿیغی عل٨ ايگلیل ای٦ا عىاهؼ به فوػی ي٪و ٝمؼه ضوضیالیطن
امت  ضوضیالیطنفرايطویاف  تـ یا٥ته و گنتـه ػاؿتـ بنیاؿ ػاهًه یضوضیالیطنايگلیط

 . به همیى ػلیل مىمیالینن ايگلینیاف آو ٝ٪ب ا٥تاػه bبه لضاٗ ايکيا٣ يٚـیاها 
ـای بـرهیؼو اف هـصلۀ کًىيی ـاينىی مىمیالیننبه ممت  و اه بایؼ ػوؿعیق کًؼ ب ٥ 

. ايکيا٣ عىاهؼ یا٥ت بیو اف پیوهن  ضوضیالیطنفرايطوی ػؿ ایى ٍىؿت >پل بـوػ
ايگلیط ػهؼ که  يياو هیو  امت کياو فصمت الهؾهبیتزلی  باؿفتـیى یضوضیالیطن

گاه ٝملا و به عل٨ های تىػه  اا کياو ّـوؿت . فصمتايؼ بـیؼهػیى و هؾهب  اف يضى ياعىػآ
ـا بیو هن ىاو ؿا های ایماو هايؼه ته ی که ایماو  یابًؼ ػؿهیافپیو  ػوؿ عىاهًؼ ؿیغت> ف

ـ٥اا  هؾهبی ـيىىت کًؼ گـػػ و واػاؿىاو هی ىاو هی هىرب تْٞی٤ ٍ و  ىىيؼ تنلین م
ـاهیى  به ايهو٥اػاؿ  .گـػو يهًؼ آىام عىاو ٍاصب هالکیتٕب٪ۀ ٥

 .ىؼههًيٞب  یضوضیالیطتو  چارتیطتی بغو 2کياو به وّىس به  رًبو فصمت
بغو پـولتـهای عالٌ و اٍیلی امت که يمایًؼگاو  هتيکل اف رًبوچارتیطتی

ـيؼ و کم ٝ٪ب cبه لضاٗ يٚـیىاو هنتًؼ ولی  وا٩ٞی ٕب٪ه بغو  .ايؼ تـ ايکيا٣ یا٥تهت
ضوضیالیطتی مـی  ـابـ هضًت و بؼبغتی یکو ػؿ ب تـ امت ػوؿايؼیوجًبع

و به همیى ػلیل  ػاؿيؼ یژوایهًيأیی بىؿ ها ایى ایؼه اها کـػه>ٕـس  ؿاهکاؿهای ٝملی

                                                             
a  ػؿ هًٞای ٝام کلمه يه ػؿ هًٞای عاً اوئًی. )ايگلل( ضوضیالیطن 
b  ـامت يیاهؼه و چًؼ عٔ باالتـ : يٚـی ايکيا٣ به لضاٗ;ٝباؿت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

ـاينىی;به رای  ـاينىی;ٝباؿت : مىمالینن ٥  آهؼه امت. )پ.(: کمىيینن ٥
c  ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(: به لضاٗ يٚـی;باؿت ٝ 1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿآهیقيؼ. اتضاػ  ايؼیيه و اصناك تمام و کمال با ايؼ هًىف يتىاينته
گام بٞؼی امت  ايگلیطیهًعبا  کمويیطنفرايطویو بافتىلیؼ  چارتیطنو ضوضیالیطن

 امت. و٩تی ایى کاؿ به ايزام بـمؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ بـػاىته ىؼواکًىو ػؿ صال  که هن
بؼیى  .بـ ٝهؼه بگیـػ aبه لضاٗ ٥کـی ص٪ی٪تاا عىاهؼ تىاينت ؿهبـی کل ايگلنتاو ؿا

ـتیب  چارتیطنىاعۀ رؼیؼ  ٝٚیمی صاػث عىاهؼ ىؼ و ارتماٝی و میامی ايکيا٣ ت
ـایًؼ تکاهلی به ًٝىاو صقبی يىیى   پـوؿه عىاهؼ یا٥ت.ػؿ بٖى ایى ٥

کاتحادیهکياو یًٞی  های هت٦اوت رًبو فصمت بغو و  هاچارتیطتو  ارگریهای
ـای  ايؼ هـ یک به ابتکاؿ عىػ که گاهی هتضؼ و گاهی ػؿ صال هتاؿکه هاضوضیالیطت ب

ـائتچ تـ٩ی و تـ٥یٜ اهـ آهىفه ت٪ـیباا تمام ايؼ.  عايه تأمیل کـػه ًؼ هؼؿمه و ٩
ـاکقی  ها اتضاػیهو همچًیى بنیاؿی اف  چارتیطتیو  ضوضیالیطتی بًیاػهای اف چًیى ه

ـات بىؿژوایی اف آهىفه ـاکق ٥اؿٟ اف تمام تأحی پـولتـی های  بـعىؿػاؿيؼ. کىػکاو ػؿ ایى ه
ـائت ایى ػؿ ىىيؼ. هًؼ هی بهـه ها و ييـیات پـولتـی ؿا  تىاو کتاب ها ٥٪ٔ هی عايه ٩

ـياک  ؿا چًیى مـوماهايی بىؿژوافی یا٥ت.  امت هى٨٥ ىؼه و تاکًىو ػايؼ هیبنیاؿ عٖ
بًیاد;همچىو  ها ؿا ػؿ بیاوؿػ و آو چًیًی ؿا اف صیٖۀ ي٦ىؽ پـولتـها یىؼیى بًیاػ اچً

: ػؿػبغىؿ به;هایی تبؼیل کًؼ که ػؿ کاؿ پغو و ايتياؿ ٝلىم  به اؿگاو  16:هاهکايیک
ـای  به تؼؿیل ٝلىم ٕبیٞی هي٢ىل :بًیاػ; هؼاؿك بىؿژوایی هنتًؼ. ايؼ تا ابقاؿی ب

ـاٝات مىػآوؿ به ػمت فصمت کياو بؼهًؼ و ىایؼ اف ایى ٕـی٨ آياو ؿا اف  اعت
ـاّات ّؼبىؿژوایی ػوؿ کًًؼ.   آىًایی با ٝلىم ٕبیٞیصال آيکهاٝت به ػؿػ فعالً

                                                             
a  ـامت  يیاهؼه امت. )پ.(: به لضاٗ ٥کـی;ٝباؿت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی
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يؼؿت به  ٕىاليی بىػو ؿوفايۀ کاؿ ػؿ ىهـهای بقؿگ به يٚـ عىؿػ: کياو يمی فصمت
 همچًیى بیايؼافيؼ. طبیعتيگاهی به  يین کياو بتىايًؼ فصمت آیؼ که پیو هی

ـای  ىىػ گـػػ و گ٦ته هی هىٝٚه هیؿ٩ابت آفاػ  با ٝبىػیتا٩تَاػمیامی  هیچ  عل٨ب
های ایى  تمام آهىفه .ػواگؾاؿهیـی  به گـمًه ؿا عىػ ایى يینت که تـ اف چیق ٝ٪ليی

ىاو امت.  ه٪اوهت ؿوصیۀ تْٞی٤و   کياو فصمت ؿام کـػو ػؿ عؼهتهؼاؿك 
ـيىىت و اي٦ٞال و تنلین هقایای ػؿباؿۀ ػائماا آهىفگاؿاو  ـا چىو إاٝت بی ىؼو به م و   وچ

 .عىايًؼ هی عٖبه های راؿی و هؾهب ؿایذ تبٞیت چاپلىمايه اف میامت

ش تـری وهایل به صْىؿ ػؿ ایى بًیاػها يینتًؼ کياو  بؼیهی امت که تىػۀ فصمت
ـائت ػهًؼ هی که  کًًؼهىّىٝاتی ورؼل ػؿباؿۀ  های پـولتـی و بضج عايه عىػ ؿا و٤٩ ٩

 اه با ت٦ـٝى عاً. ایًزامت که بىؿژوافی امتىاو هـبىٓ  هنت٪یماا به هًا٥ٜ
گـػايؼ که  ی بـهیی ؿوا و هىهًايه اف ٕب٪ه 17:ی ٩لبی بالمىٝٚهیصا  ; گىیؼ هی

ـایی یاوه;  تٞلیمات٥ـیب بؼعىاه ؿا به هقایای  یک هيت ٝىام های گىیی ػژم ها و م
که ػؿ بًیاػهای  هتًىٝیگ٦تاؿهای  ػؿكالبته  .:ؼػه تـریش هی و هًنزن اٍىلی

ـگقاؿ هی ػؿباؿۀ هىّىٝات ٝلمی و فیبایی aضوضیالیطتی ىىيؼ به  ىًاعتی و ا٩تَاػی ب
ـاؿ هی ـيؼ عىبی هىؿػ امت٪بال ٩ کياو بتىايًؼ به  کًؼ که اگـ فصمت حابت هی . ایى اهـگی

 پیؼا کًًؼٕلبايۀ بىؿژوایی ػمت  های ه٦ًٞت بافی ٝاؿی اف فباو و های هًنزن آهىفه
های  تًه يین باکه م ا هػیؼ مکيايی ؿا به چين عىػ فصمت باؿها و باؿها ػايًؼ. ٩ؼؿه ؿا هی

ـم بضج ىاو بـ تى ٥امتىيی هًؼؿك ه عتی و يزىم و ١یـىًا ػؿباؿۀ هىّىٝات فهیى گ
                                                             

a  ـامت  )پ.(:. تمام بًیاػهای پـولتـی عاٍه بًیاػهای مىمیالینتی;های آلمايی ایًزا آهؼه:  ػؿ وی
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: تـیى ٥ـهیغته; اف بنیاؿ باالتـ ػايو آياو ػؿباؿۀ ایى هىّىٝات مٖش اف ٩ْا >يؼا هبىػ
 هغإب اٍلی که چيمگیـ امت عیلی وا٩ٞیتایى  عاٍه .امتبىؿژواهای آلماو 

همیى  ايؼ. کياو فصمت ت٪ـیباا ٥٪ٔهؼؿو تـیى آحاؿ اػبی و ٥لن٦ی و میامی ماف ػوؿاو
های هنت٪ل هى٨٥  فهػهؼ پـولتاؿیای ايگلیل تا چه صؼ ػؿ کنب آهى يياو هی ٥کت

ـایٔ ارتماٝیکه بىؿژوافی  ٝمل کـػه امت. و تَٞبات و  هايؼه هٞاٍـ ػؿ بًؼ ى
به ؿٝيه  گيا و هتـ٩ی به اؿث بـػه امت ػؿ هىارهه با هـ چیق ؿاه ؿا های آو ػاوؿی پیو

پـولتاؿیا با چيمی  کيؼ. اها بـ عىػ ٍلیب هی کًؼ و ٥ىت هی عىايؼ و ػ هیا٥تؼ و وؿ هی
ػؿ ایى فهیًه  هاضوضیالیطت عاٍهآهىفػ.  هیبا ؿّایت عإـ بیًؼ و  باف ایى همه ؿا هی
ـ٥ت هى٨٥ ٝمل کـػه . آياو آحاؿ هايؼ هیهٞزقه  به آهىفه پـولتاؿیااهـ ػؿ ىاو  ايؼ و پیي

ـاينىی ؿا تـرمه کـػهای  و مایـ هاتـیالینتaدیذروو  هولباخو  هلوتیوش يؼ و ػؿ ا ه٥
 :زيذگايیهطیح;کتاب  18يؼ.ا هکًاؿ بهتـیى آحاؿ ايگلینی با ٩یمت اؿفاو به چاپ ؿمايؼ

کياو  هیاو فصمت ػائماا  cپرودوواحـ  :دربارۀهالکیت;و همچًیى کتاب  bاغتراوشاحـ 
و  ػؿعياوبا رنمايیت eبایروو١یبگى و  ياب٢ۀ dغلی 19ىىيؼ. ػمت هی به ػمت

 ىاو اف پـولتـها هنتًؼ. اه ٝلیه راهٞۀ هىرىػ بیيتـیى هغإباو هزىیات گقيؼه
ؼ که ػؿ يػمتـمی ػاؿ ها ایى کتاب ىؼۀ تههای عايىاػگی و اع ينغهٔ به ٥٪ بىؿژواها

                                                             
a  Helvetius  &  Holbach  &  Diderot 
b   Strauss 
c  Proudhon 
d  Shelley 
e   Byron 
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 ٥لم٦ۀایى  aگودویىو  بًتام .ايؼ ؿ٥ته٩یچی  ػم  تٖاب٨ با اعل٩یات ؿیاکاؿايۀ کًىيی 
ـای هتأعـ ٝمل های  آهىفه البتهرقو هلک ٕل٨ پـولتاؿیا هنتًؼ.  (یىگودو عاٍه) گ
 رقو هکاتببًتام رادیکال ؿ هیاو پـولتـها و ػ اها آیؼ به ىماؿ هیبورژوازی

ـتبه ها مىمیالینت ایى آحاؿ ػؿ  اماك. پـولتاؿیا بـ یا٥ته امتايکيا٣  ای واالتـ به ه
های بإًی بنیاؿ  هایو اػبیاتی ؿا مـىته امت که به لضاٗ اؿفه ييـیات و رقوه

 25ػؿ آیًؼه بیيتـ ػؿ ایى هىؿػ عىاهن يىىت. پیيـوتـ اف کل اػبیات بىؿژوایی امت.

ـای یاػآوؿی با٩ی هايؼه امت. ـکقی رًبو کاؿگـی ٥٪ٔ یک يکتۀ ػیگـ ب اف  هنتۀ ه
 عاٍهغایراليکامت.  ىکل گـ٥ته پًبه ًٍٞتهای  اؿوؿک عاٍههای ٥اکتىؿی  کاؿوؿ

و  چارتیطنکايىو رًبو  چًیىهموهایکارگریاتحادیههنًؼ يیـوهًؼتـیى هًچطتر
ضوضیالیطته٪ـ بیيتـیى تٞؼاػ  چًیىهم مینتن ٥اکتىؿی ػؿ یک امت. هـ چه ها

آو ىاعه ػؿ  ىا١لکياو  ًٍٞت  بیيتـ تنلٔ پیؼا کًؼ به هماو ايؼافه فصمت ىاعۀ
ـکت عىاهًؼ ػاىت. رًبو کياو و  چه تْاػ هیاو فصمت هـ کاؿگـی بیيتـ ى
گاهی پـولتـی واّش مـهایه  تـ عىاهؼ ىؼ. تـ و ؿوىى ػاؿاو صاػتـ ىىػ به هماو ايؼافه آ

ـای هخال ـاو اعیـ به مغتی آمیب ػیؼػ بیرهًگاهیپای  اگـچه امتاػکاؿاو عـػه ب يؼ ؿ بض
ػؿ هیايۀ  که هًىف امت هًىفاها  به گل  ػاؿها ػکاو رادیکالیطنو  پـولتـیچارتیطن

ـاو ىا١ل  ػؿ ممت ه٪ابل۫ ايؼ.  يينته ه٪اوهت  افهايى٥اکتىؿها هـ یک به ىکلی  کاؿگ
 ايؼ که همگی بـ مـ ایى اٍل هتضؼ ىؼهايؼ و  ٝلیه مـهایه و بىؿژوافی عى گـ٥ته

                                                             
a  Bentham  &  Godwin 
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 چارتیطتیهای  آیی گـػهن ػؿهٞمىالا کًًؼ و  )ًٝىايی که بؼاو ا٥تغاؿ هی aکياو فصمت
بًا به هًا٥ٜ و اٍىل  ايؼ که ای هزقا ؿا ىکل ػاػه ٕب٪ه( عىايًؼ عىػ ؿا بؼیى يام هی

با و  متهزقا يگـػ که اف ػیؼگاه تماهی ٍاصباو هالکیت ای به اهىؿ هی به گىيه هزقایو
 مت.امتضکام و امتٞؼاػ تکاهل هلت ػؿ همیى ٕب٪ه يه٦ته ا ىک ها تبایى ػاؿػ. بی آو

  

                                                             
a  ـامت (به ايگلینی Working-men: )کياو فصمت;ٝباؿت  1892و  1845های آلمايی  ػؿ وی

ـايتق آهؼه امت. )پ.(  ػاعل پ
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 . )پ.(1845پیيگ٦تاؿ  2و.ک: یاػػاىت ىماؿۀ   1

 . )پ.(1845 یيگ٦تاؿپ 5 ۀىماؿ یاػػاىتو.ک:    2

3  ;black sheep :ىىػ که ْٝىی اف عايىاػه  )ػؿ ل٢ت به هًٞای گىم٦ًؼ میاه( به کنی گ٦ته هی
ىىػ.  کًؼ و هایۀ يًگ و مـىکنتگی مایـ اْٝا هی های آو ٝمل هی امت اها بـعل٣ هًا٥ٜ و اؿفه

ـای ایى هًٞا پیؼا يکـػم اف اٍٖلس کىؿػی   )ػؿ ل٢ت به: راه;اف آيزا که ػؿ فباو ٥اؿمی هٞاػلی ب
اه  ػهؼ( کمک گـ٥تن که با تىره به باؿ تاؿیغی و میامی عـ چمىىی که هاػؿه ؿا آفاؿ هی هًٞای کـه

)ػؿ ل٢ت به هًٞای : knobstick;پىىايی ػاؿػ. اٍٖلس  ػؿ هیاو عل٨ کىؿػ ت٪ـیباا با هًٞای ٥ى٧ هن
یه يینتًؼ و ػؿ ىىػ که ػؿ اٍل کاؿکى ٥اکتىؿی هـبىٕه و ْٝى اتضاػ ػمتۀ هاوو( به کنايی إل٧ هی

ـاو هٞتـُ ؿا پـ هی کًًؼ. به هًٚىؿ تمیق ػاػو آياو اف  ػوؿاو اٝتَاب رای عالی کاؿگ
ـای ياهیؼو: گيا اٝتَاب;( اف اٍٖلس strikebreakers: )ها ىکى اٝتَاب; ىاو امت٦اػه  ب

 ام. )م.( کـػه

ىىتۀ پی. گامکل ي: رمٞیت هايى٥اکتىؿکاؿ ايگلنتاو;ايگلل ؿوایت ایى ؿویؼاػ ؿا اف کتاب   4
ـگـ٥ته امت که ػؿ مال  ـگق پیؼا ييؼيؼ> اها  1833ب به چاپ ؿمیؼ. بًا به اٙهاؿات يىینًؼه ٩اتلو ه

 ویلیامگارضایذو  هوزلیوویلیامهوزلیجوزفهای  مه کاؿگـ به يام  بل٥اٍله پل اف ايتياؿ ایى کتاب۫
ػو تى اف آياو ػؿ لًؼو به  1834کمی بٞؼ ػؿ مال  ىو هايى٥اکتىؿػاؿ تى٩ی٤ گـػیؼيؼ.به اتهام ٩تل اىت

 چىبۀ ػاؿ آویغته ىؼيؼ.
و  «هوريیًگاضتار;گقاؿه ؿویؼاػهای بٞؼی ٝمىهاا بـ اماك هًؼؿراتی امت که ػؿ ييـیات 

 ؿمیؼ. )پ.( به چاپ هی ها و مایـ ؿوفياهه: تایمسلًذو;و  :هًچطترگاردیى;

5  (Turnoutٍ ـاُ کاؿگـی ـگاه یک اٝت کياو به  ـ٥اا به تـک هضل کاؿ علٍه ىىػ و فصمت(: ه
گیـػ که هٞاػل آو ػؿ فباو  يام هی: Strike;ىاو  ييیًی اکت٦ا کًًؼ کًو تٖٞیل کـػو ٥اکتىؿی و عايه

ـاو پتـوىیمی ػؿ مال  ای فيزیـه امت )هايًؼ اٝتَاب: اٝتَاب;٥اؿمی  ـگاه 1399کاؿگ (. ه
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ـکق تىلیؼ به ت ـاو ٝلوه بـ تٖٞیلی ه ـات عیابايی ؿوی بیاوؿيؼ کًوکاؿگ ياهیؼه : Turnout;ىاو  ٚاه

ـاو ه٦ت ىىػ که هٞمىالا صاوی ػاللت هی ـاّات کاؿگ تپه ػؿ  های میامی امت )هايًؼ اکخـ اٝت
ـای بیاو هًٞای ٥ى٧ يؼاؿین اها هی های اعیـ(. اگـچه ػؿ فباو ٥اؿمی هیچ کلمه مال تىاو اف  ای ب

ـاو  غيی اف فصمتاٍٖلصی امت٦اػه کـػ که ػؿ گىیو ب ـايی را ا٥تاػه امت. هـ باؿ که کاؿگ کياو ای
ـای اص٪ا٧ ص٪ى٧ آهى تَمین هی ابًیۀ ؿاه ـيؼ ب ىاو  ىاو ػمت به اٝتَاب بقيًؼ يٚـ به هاهیت ى٢ل گی

ـای اٝتَاب کـػو بیـوو بقيًؼ و  ييیى ىىيؼ. آياو چاؿه تىايًؼ ٍـ٥اا عايه يمی ای رق ایى يؼاؿيؼ که ب
پىىايی ػاؿػ و ػؿ گىیو عىػ  هن: Turnout;ببًؼيؼ. ىکل ایى کًو کمابیو با  آهى ؿا عٖىٓ ؿاه

 ىىػ. )م.( ياهیؼه هی: بًؼی عٔ;آياو 

گـیپا )  6 ـاMenenius Agrippa٣ػؿ ؿوایات آهؼه امت که هًًیىك آ ٝاهیىو   فاػۀ ؿوهی۫ ( اى
 تمخیلؿا تَـ٣ کـػه بىػيؼ با بافگىیی ایى : طرهويسضی; هىاّٜ کىه  ٧.م. 494ىىؿىی ؿا که به مال 

ـا باوؿ ػاىتًؼ ىکن ٥٪ٔ هی ی عىؿػ و  به تنلین تـ١یب کـػ: اْٝای بؼو ايناو ٝلیه ىکن ىىؿیؼيؼ ف
پل اف ىىؿه ػؿیا٥تًؼ که بؼوو ورىػ ىکن عىػىاو هن  ها ايؼام کًؼ. اها تمام هیچ کاؿ ػیگـی يمی

 تىايًؼ فيؼه بمايًؼ. )پ.( يمی

که  :هیذرا;های ػ٥اٝی امت و  ايؼ الهۀ رًگ که هايى٥اکتىؿػاؿاو بؼاو تيبیه ىؼه :ؿوا هیًه;   7
 مـ اينايی امت. )م.( 7با  ػوفعیايؼ هاؿی  های کاؿگـی بؼاو تيبیه ىؼه اتضاػیه

ـا٣ تىمٔ يیوپورتػؿ  1839کاؿاو ولقی اىاؿه ػاؿػ که يىاهبـ  به عیقه هٞؼوايگلل   8 و يىاصی إ
ـایٔ کاؿی مغت هٞ مافهاو اهچارتیطت ها و همچًیى ؿىؼ  چی ؼوػهی ىؼ. ايگیقۀ ایى عیقه ى
یتاتىؿهای  چارتیطتیؿػ کـػو ٕىهاؿ  ػلیلاف پاؿلماو به  اوى ياؿّایتی بىػ.  چارتیطتو بافػاىت آژ

ـاؿ بىػ  ه٪ؼهه خیسظيیوپورت باىؼ  هًػورخلكای بـ هباؿفۀ هنلضايۀ ٝمىهی ػؿ صمایت اف  که ٩
ای به ػمت ػولت بىؿژوایی ػاػ تا عل٨ ؿا  وصيیايه  تىمٔ ٩ىای يٚاهی ػؿ هن کىبیؼه ىؼ و بهايه

ـکىب کًؼ. ايگلل ػؿ اػاهۀ يىىته  پـػافػ. اه باؿ ػیگـ به ایى عیقه هی م
ػؿ هإعـۀ : بًؼی ايگلینی یک عٔ; ٥َل ػؿ هًچطتر 1843ىـس کاهل گقاؿه ايگلل اف و٩ایٜ 

 ت. )پ.(همیى کتاب آهؼه ام
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گىمت  13هىؿط  اضتارهوريیًگييـیۀ  248ىماؿۀ  5ػؿ ٦ٍضۀ  رلیبگقاؿه کاهل صمله به هیل   9 آ

 آهؼه امت. )پ.( 1842

ؿمماا  چارتیطتیبه ًٝىاو يغنتیى مافهاو  بىػهيهىؿ  «کشانلندنايجمىزحمت;ایى گـوه که به   15
ـای اٍلصات  1838تأمیل ىؼ و هی  1836ژوئى  16ػؿ  هًػورپاؿلمايی هًتيـ کـػ که به ٕـصی ب

گىمت People’sCharter) خلك ػؿ  چارتیطتیآیی  ػؿ رـیاو یک گـػهن 1838( ىهـت یا٥ت. آ
واؿػ  هًػورخلكػؿ صمایت اف  ػؿ تمام ىهـهاکػاوهایزحمتايجمىبیـهًگام تَمین بـ ایى ىؼ که 

ایى هٖالبه اف ٕـی٨ ٕىهاؿی به هضْـ . گـػػکاؿفاؿ ىىيؼ تا ایى هًيىؿ اف ٩ؼؿت ٩ايىيی بـعىؿػاؿ 
 پاؿلماو اؿائه گـػیؼ. )پ.(

پاؿلماو بایؼ ٍاصب  های ؿومتایی ٩ايىو امامی کايؼیؼاهای کـمی 1715 هَىبۀبه هىرب   11
ـای  پىيؼ امتـلیًگ اراؿه 355کن  بىػيؼ که مالیايه ػمت ای هی هالکیت اؿّی بهای آو باىؼ. ایى ؿ٩ن ب

 پىيؼ بىػ. )پ.( 655ٞاػل های ىهـی پاؿلماو ه کـمی

ـايی ؿا ػؿ گـػهن اضتفاو  12 ۀ هًچنتـ ػؿ صىه هورکرضال 1838مپتاهبـ  24 چارتیطتیآیی  ایى مغً
ـاػ کـػ. ايگلل ٩ٖٞۀ  29هىؿط  46ىماؿۀ  هوريیًگاضتارآو ؿا به ي٪ل اف ييـیۀ  ىؼۀ علٍه ای

 آوؿػه امت. )پ.( 1838مپتاهبـ 

 .و مایـ ىهـهامت برادرفوردو  غفیلذو پلیل ػؿ  هاارتیطتچاىاؿۀ ايگلل به فػوعىؿػهای   13
 ايؼ. )پ.( بىػه ها ػؿگیـیها و هأهىؿاو هغ٦ی ٝاهل و٩ٛى  ىؼ ي٦ىؽی گ٦ته هی

ـياهۀ کياوؿفی   14 ـاو  اف.اُ.کايرايگلل ػؿ ایًزا به ب اىاؿه ػاؿػ. آياو ػؿ ایى  چارتیطتو مایـ ؿهب
ـاو اف ىـ امتخماؿ  فهیى به با بافگـػايؼوتىاو  باوؿ یىتىپیایی مهین بىػيؼ که هی های  و مایـ پلیؼیکاؿگ

هبتًی بـ همکاؿی ؿوی فهیى ػؿ مال  چارتیطتیبؼیى هًٚىؿ يغنتیى ارتماٛ  ارتماٝی يزات یا٥ت.
کايرػؿ تيکیلت  1845 کمپايی;های ایى ارتماٛ بٞؼها تضت ًٝىاو  ىکل گـ٥ت )٥ٞالیت اف.اُ.

هلی هالکیت   ػاؿاو۫ مهام-کياو بغيی فصمت کىىیؼ با هن اػاهه یا٥ت(. ایى ارتماٛ هی :اراضی
ـایٔ آماو به اْٝایو اراؿه  اؿاّی ؿا عـیؼاؿی يمایؼ و مپل فهیى ؿا ػؿ ٩ٖٞات کىچک و با ى
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ـاو اف  ػهؼ. ایى تمهیؼات هى٨٥ اف کاؿ ػؿ يیاهؼيؼ. )پ.( تىهمات ػؿباؿۀ بافگـػايؼو فهیى به کاؿگ

الملل اول  ها بٞؼ اػاهه یا٥ت و صتی ػؿ هیاو اْٝای بیى تا مال: نین ٝاػاليۀ اؿاّیت٪;ٕـی٨ 
ـامت آهـیکایی; 11ٕـ٥ؼاؿاو پـوپا٩ـٍی ػاىت. و.ک: یاػػاىت ىماؿۀ   )م.( :. پیيگ٦تاؿ وی

اوئى( ياهی بىػ که Home Colonies) داخلی هطتعمرات  15 اه بـ الگىی  و صاهیاو رابرت
ـای رقئیات بیيتـ ػؿ ایى هىؿػ به ه٪الۀ ايگلل با ًٝىاو  اوى ارتماٝات کمىيینتی يهاػه بىػيؼ. ب

ـات کمىيینتی رؼیؼالتأمینی که هًىف هىرىػيؼ;  بًگـیؼ. )پ.(: تىٍی٤ هنتٞم
به : هؼؿوػيیای هًٞىی ;ػؿ ييـیۀ  1845يىىت و بهاؿ  1844ؿا ػؿ مال  )م.(: ايگلل ه٪الۀ ٥ى٧

و مایـ همتایاو آهـیکایی (هارهويی)با يام  رابرتاوئىکمىيینتی  چاپ ؿمايؼ. ایى ه٪اله که به ارتماٛ
 ىاو بیهىػه يغىاهؼ بىػ: ٩ىل ىىػ که ي٪ل پـػافػ با رملت فیـ آ١اف هی و ايگلینی آو هی

ـاا اگـ با عل٨ ػؿباؿۀ مىمیالینن یا کمىيینن مغى بگىییؼ به تًاوب عىاهیؼ ىًیؼ که ; با اٍل  اکخ
چًیى چیقی بتىايؼ  ولی هضال امت;نن چیق عىبی امت کًًؼ که کمىيی هی ايؼ و اٝلم هىّٛى هىا٨٥

ـاػ  2ها ػ٩ت کًیؼ ػؿعىاهیؼ یا٥ت که صاوی  اگـ به ایى هغال٦ت: ... ػؿ فيؼگی وا٩ٞی به ٝمل ػؿآیؼ ای
ؿوػ> و  هنتًؼ. يغنت ایى که هیچ کاؿگـی به هیل عىػ فیـ باؿ کاؿهای یؼی پنت و ياعىىایًؼ يمی

ـاکی باىًؼ بـ مـ تَاصب اهىال به ػوم ایى که ا ـای تَاصب اهىال اىت ـابـ ب گـ همگاو ػاؿای ص٨ ب
ـاػ يغنت به ماػگی به  ـتیب ارتماٛ کمىيینتی اف هن عىاهؼ پاىیؼ. ای راو هن عىاهًؼ ا٥تاػ و بؼیى ت

ـاؿ فیـ صل هی ها  آو ؿ ارتماٝات کمىيینتی ورىػ يؼاؿػ.پنتی ػ ى٢لهیچ  ػؿ صال صاّـىىػ:  ٩
ها و هیأت هاىیًی و ١یـه اف ىـ کاؿهای پنت علً ىىيؼ ... ػؿ هىؿػ  ايؼ به هؼػ ٥نیلیتی تهتىاين

ـاػ ػوم بایؼ گ٦ت که  ـات کمىيینتی ٥یای  اف ٝمـىاو مال 15-15الضال هىرىػ پل اف گؾىت  هنتٞم
 و٥ىؿ ىاو عىامت به يًؼ اف هـ چه که ػلتىا ايؼ که اْٝایياو هی به چًاو حـوت و ١ًایی ؿمیؼه

ـایى بـعىؿػاؿ ىىيؼ>  :ای که هىرؼ هًافٝه باىؼ ػؿ کاؿ يینت. هیچ فهیًه بًاب
ـات و  اػاهۀ ه٪اله ىـصی امت اف يٚام ت٪نین اؿاّی فؿاٝی و هاىیى آالت هىؿػ امت٦اػه ػؿ ایى هنتٞم

ـاکی حـوت ؿا تًٚین هی همچًیى يٚام ص٪ى٩ی صاکن بـ آو کًؼ.  ها که ت٪نین ارتماٝی کاؿ و ت٪نین اىت
ارتماٝات هضلی عىػگـػاو  تًا٩ْاتها و  فم به ؽکـ امت که ايگلل ػؿ ٝیى صال به هضؼوػیتال

ـای هخال تأحیـپؾیـی اه  ؿا ػؿ ه٪اله ایى يىا٩ٌىاو اف وّٞیت هاػی راهٞۀ بىؿژوایی( وا٤٩ بىػ و  )ب
 به بضج گؾاىت.
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ـاو ػؿ آو ػؿباؿۀ هىّىٝات هؼؿمۀ ىبايه هابًیادهکايیک  16 ٝمىهی و ٥ًی آهىفه  ای بىػ که کاؿگ
به هًَۀ ٙهىؿ  گالضکوو  لًذوػؿ  1823ػؿ مال  بریتايیاػیؼيؼ. ایى ٩بیل هؼاؿك يغنتیى باؿ ػؿ  هی

و  غایراليکباب اف چًیى هؼاؿمی ػؿ ىهـهای ًٍٞتی صىفۀ  255بیو اف  1845ؿمیؼيؼ. اوایل ػهۀ 
ـاو هاهـ ًٍٞتی امت٦اػه ورىػ ػاىت. بىؿژوافی اف ایى بًیاػها به هًٚىؿ تـبیت ک غایریورک اؿگ

آوؿػ> هـچًؼ ٥ٞاالو ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ  هیهای بىؿژوایی ػؿ کـػ و اف همیى ٕـی٨ آياو ؿا تضت ي٦ىؽ ایؼه هی
ـابـىاو ه٪اوهت   کـػيؼ. )پ.( هیب

ػؿ هتى ايگلل به رای صؼیج :. بغين هاین به ؿوس عىػ صیاتی تافه هی با هىٝٚه;به هًٞای    17
ـگـ٥ته اف ایى آیۀ ايزیل امت: : Dixi et salvavi animam meam;ىؼه به التیى آهؼه:  ي٪ل که ب

 )م.(: .ام ؿمتگاؿ ىىػ گىین تا راو ام ؿا هی صـ٣;

ـای هخال  18  ػؿ ايگلنتاو هًتيـ ىؼه بىػيؼ:های فیـ  کتابػؿ آو ػوؿاو  ب
 .1777و ػؿباؿۀ ايناو،  1857واو، . هلىتیىك، ػؿباؿۀ ؿ1817هىلباط، يٚام ٕبیٞت، 

٩یمت اف آحاؿ کلمیک ٥لن٦ۀ  ٥هن و اؿفاو هایی ٝاهه ينغه هن :ديیایهعًویهذرو;ياهۀ اوئًی  ه٦ته
 کـػ. )پ.( هاتـیالینتی هًتيـ هی

ػؿ ٩الب یک  1842( ػؿ مال Henry Hetherington) ًگتووهًریهتری به تـرمۀکتاب ایى   19
 ػاؿ به چاپ ؿمیؼ. )پ.( ياهۀ ػيباله ه٦ته

ـاوك )يىینًؼۀ آلمايی و ىاگـػ  1835که ػؿ مال : فيؼگايی هنیش;کتاب  به ٩لن ػیىیؼ ٥ـػؿیک اىت
اکخـ ػهؼ  پـػافػ بلکه پژوهيی امت که يياو هی هگل( يىىته ىؼ ػؿ اٍل به عىػ ٝینی هنیش يمی

های هنتًؼ که اٍىل و باوؿهای یهىػی ؿا ػؿ ٩الب تمخیل :ا٥نايه;ىؼه ػؿ ايزیل  هٞزقات ؿوایت
ـاوك اف يىىتى کتاب ایى بىػ که پیىمتگی هنیضیت و یهىػیت ؿا يياو ػهؼ  ؿوایت هی کًًؼ. هؼ٣ اىت

ـگىيه گننتی هیاو آو اه ؿا  کتاب های عل٨ ها ىىػ> اها بـ عل٣ ٩َؼ و يیت يىینًؼه تىػه و هًکـ ه
ـاوك ػؿ ػهۀ  به ًٝىاو صمله ـا٥ات هؾهبی ػؿک کـػيؼ. به همیى ػلیل کتاب اىت ای تمام ٝیاؿ به ع

ـتی بیى های هکـؿ ػؿ آلماو به  المللی ػمت یا٥ت و ٝلوه بـ تزؼیؼچاپ يغنت ايتياؿه به ىه
ـاينىی و امپايیایی و ؿومی هن تـرمه ىؼ. )م.( فباو  های ايگلینی و ٥
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ـاا   25 ىـس راهٞی اف آحاؿ  اه ؿارٜ به تاؿیظ ارتماٝی ايگلنتاو۫ ايگلل ٩َؼ ػاىت ػؿ کتاب آتیٙاه

ـگق به  میامی و ا٩تَاػی بىؿژوافی ايگلنتاو بیاوؿػ> هماو ٕىؿ که پیيتـ تىّیش ػاػه ىؼ ایى کتاب ه
 ؿىتۀ تضـیـ ػؿيیاهؼ. )پ.(
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 کار معدنپرولتاریای 

ـای هايى٥اکتىؿ به  ايگلغتاو که آمایی ػاؿػ ابٞاػ ١ىل چًاو هاتىلیؼ هىاػ عام و مىعت ب
ـای ایى کاؿ  ايبىهی هَالش هىؿػ  کلاف هیاو  کهی صال ػؿآو هن 7 امت هًؼيیافکاؿگـ ب

 )١یـ اف ؼيىى هیتىلیؼ  ايگلغتاوػؿ ٥٪ٔ هىاػ هٞؼيی یًٞی ٥لقات و مىعت   ًٍایٜ۫ يیاف
و ١ًی هل و ٩لٜ و ؿوی و مـب اف هٞاػپـ  aوالکىسو کياوؿفی(. ۀصىف ػؿ پين تىلیؼ

کل ىمال و ١ـب  ػهًؼ. اػیـ ايبىهی آهى به ػمت هیو ه٪ ولضو  اعتافىسدؽایش امت.
ـکق  ايگلغتاو  b.کًًؼ مًگ تىلیؼ هی به و٥ىؿ ؽ١ال ایشلًذو بـعی يىاصی  اعکاتلًذو ه

                                                             
a  Cornwall 

b  بؼیى ٍىؿت  (ایشلًذاصتناب  )بؼووبشیتايیاهٞاػو  ىا١ل ػؿ کياو تٞؼاػ فصمت 6386 آهاؿگیـی ػؿ
 :امت بىػه

ـػ باالی  يٛى کايناؿ ـ  مال 00ه ـػ فی  رمٜ مال 00فو فـی  مال 00فو باالی  مال 00ه
 663000 6613 6633 00823 30803 مًگ ؽ١ال

 63802 6000 460 0803 4311 هل
 66864 00 80 6400 4802 مـب
 60484 20 808 0124 2220 آهى
 1606 30 13 6084 8100 ٩لٜ
 06261 846 820 1346 08610 مایـ
 640303 0006 0600 83838 604003 کل

ـاػ یکنايی ايزام هی اف آيزا که هٞمىاًل کاؿ هٞاػو آهى و ؽ١ال گیـػ بغيی اف  مًگ به ػمت ا٥
ـاو ؽکـىؼه ػؿ مٖـ  و همچًیى بغو چيمگیـی اف مًگ ؽ١ال بغوچیاو  هٞؼو 5 مایـ6کاؿگ

 باینتی به هٞاػو آهى ينبت ػاػه ىىيؼ. )ايگلل(
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هقاؿ ي٦ـ فو و کىػک ػؿ  66هقاؿ ي٦ـ هـػ و  64ت٪ـیبًا  والکىسوػؿ هٞاػو هًٖ٪ۀ 
ايؼ. ػؿ هٞاػو فیـمٖضی ت٪ـیبًا ٥٪ٔ هـػاو  مٖضی و فیـمٖضی ىا١ل های ؿوی بغو

ـاو باالی  ـ٥ته هی 60و پن ـاو بـ اماك  ىىيؼ. مال به کاؿ گ  گقاؿهوّٜ ایى کاؿگ
چیاو  به هٞؼو هاايگلیغی و ؿمؼ پؾیـ به يٚـ هی ينبتًا تضمل5 کمیغیىواؽتغالکىدکاو6

تـ اف مٖش ػؿیا ػيبال  های هىاػ هٞؼيی ؿا ػؿ ٝم٪ی پاییى که ؿگه ٩ىی و تًىهًؼىاو
ـاپا هت٦اوتی ػؿباؿۀ وّٜ  هایی اف ایى گقاؿه بغو اها ػؿ ؼ.يياف کًًؼ هی هی و ٩ْاوت م

 ت٦ًلػهؼ که  يياو هیaهاماسدکتشبآهؼه امت. گقاؿه هىىمًؼايۀ  چیاو هٞؼومالهتی 
ايؼکی امت و با گـػو١باؿ و ػوػ هىاػ ه٦ًزـه  اکغیژو صاویکه )ػؿ رّى هٞاػو 

کًؼ و باٝج  ؿمايؼ و ٝملکـػ ٩لب ؿا هغتل هی ها آمیب هی ىؼیؼًا به ىو (ػؿآهیغته
ؿ٥تى اف پاییى باال )عاٍهگـػػ. ایى کاؿ ىا٧ و ٥ـمایًؼه  ي٪َاو ٥ٞالیت اؿگاو هاّمه هی

ـای چابککه ػؿ بـعی هٞاػو ؿممی اف کاؿ  بٞؼو  ٩بل يـػباو ـا٧ تـیى و ب  هـػاو تـیى ٩ب
ـات( بـػ یک ماٝت فهاو هی ػاؿػ. هـػايی که اف اواو  ٥ى٧ مهن گقا٥ی ػؿ ايکيا٣ هْ

های  گؾاؿيؼ هضال امت به ٩ؼو٩اهت فيايی بـمًؼ که ػؿ بغو کىػکی پا به ایى کاؿ هی
هـگ  رىاو صاػ ػؿ احـ ملیا  چی هٞؼوبنیاؿی اف هـػاو  کًًؼ. هی مٖضی کاؿ ؿوی

ـيؼ مل هقهى هی مالی ػؿ احـ ىىيؼ یا ػؿ هیاو هی  03ىاو ػؿ احـ پیـی فوػؿك ػؿ  با٩ی 7هی
و٩تی  و ىىيؼ باالؿ٥تى اف يـػباو عیل ٝـ٧ هی صیى آياوا٥تًؼ.  مالگی اف کاؿ هی 83الی 

 ت٢ییـگیـػ.  کـػۀ تىيل ؿا هی ػمهىای رای  ی بیـووؿمًؼ مىف مـها به مٖش فهیى هی
ـاو ياگهايی ػها به صؼی امت که ـگـػ بی کاؿگ ـايی بـوب  ػچاؿ التهابات صاػ و بض

                                                             
a  Dr. Barham 
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ـاً  .ايؼ وعین و کيًؼه ایى التهابات ا١لب 7ىىيؼ هیهای ت٦ًنی  اؿگاو بغو  کاؿ ػؿ ٙاه
ػؿ  ها های هٞؼيی که به ػمت ػعتـبچه مٖضی یًٞی عـػ کـػو و رؼا کـػو مًگ ؿوی

ـتـ و مالن بی ى٢لؿمؼ  هىای آفاػ به ايزام هی  تـی امت. عٖ

 امدوسو  آهبشلًذيىسث مـصؼاتػؿ  ايگلغتاوػؿ ىمال  aآلغتىوهىس هٞاػو پهًاوؿ ٩لٜ
ـاؿ ػاؿيؼ.  ههـ تأییؼ  والکىسوهای ؿمیؼه اف  بـ گقاؿه bهای ؿمیؼه اف ایى ياصیه گقاؿه٩

گـػو١باؿ و ػوػ هىاػ  بااىباٛ هضیٔ کاؿ  کمبىػ اکنیژو و هن به ػلیلػؿ ایًزا فيؼ.  هی
بالتبٜ . به ورىػ آهؼه امت هيکالت ٥ـوايی امیؼ کـبًیک و مىل٦ىؿ۫ بغاؿه٦ًزـه و 

کىسوهمچىو  هىس اوچی هٞؼاووال ـالزخه هنتًؼ و ت٪ـیبًا همگی اف آلغتىو  ٢ٍ00ی
ـيؼ ؿيذ هی ای مالگی تا پایاو ٝمـ اف ابتالئات ؿیىی  اػاهۀػؿ ٍىؿت  که . ایى ابتالئاتب

. ايؼ آوؿػهؼ هتىمٔ ٝمـ عل٨ ؿا به ٕـف گقا٥ی پاییى يىى به مل عتن هی کاؿ ػؿ هٞؼو
ـا ػؿامت والکىسوتـ اف  تاصؼی ٕىاليی ایًزا اوچی هٞؼوٝمـ  البته هیچ  هىسالغتىو فی

 60اف  والکىسو اوچی هٞؼو کاؿی ول ىىػ باف يمی هٞؼوبه  یومالگی پا 64تا کل 
ـاو امتيهاػهایبـ اماك  ى صالبا ایىىػ.  مالگی ىـٛو هی الغتىو پقىکی اکخـ کاؿگ

ـيؼ. اف  مالگی هی 30الی  80ػؿ مى  هىس  83به هیايگیى مًی  که ای چی هٞؼو 24هی
ي٦ـ  02امت  ؿمیؼهحبت به ياصیه  ؿممی ىاو ػؿ آهاؿهای هـگ ايؼ و مالگی يائل آهؼه

ـا٣يىاصی وّٞیت  ايؼ. ي٦ـ ػؿ احـ آمن راو ػاػه 1ػؿ احـ مل و  به همیى هًىال  إ

                                                             
a  Alston Moor 

b   لگضاسػکمیغیىيشهیچهمچًیى (Mitchell ) ايگلل(گضاسػاؽتغالکىدکاوػؿ( . 
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ـای هخال ٕىل ٝمـ هیايگیى ـتیب   تىوهیذلو  aهىپاعتىو  دیلآلى ػؿ امت. ب و  84به ت
ـتیب مال امت و 82و  83 ػؿٍؼ و  38ػؿٍؼ و  83 هـگ ػؿ احـ ابتالئات ؿیىی به ت
اٍٖالس  به امتايؼاؿػایى اؿ٩ام ؿا با  بگؾاؿیؼ b.گیـػ ؿا ػؿبـهی هیـها هـگ کل ػؿٍؼ 31

ػؿ  وهیـ وّٜ هـگه٪اینه کًین که ػؿبـػاؿيؼۀ ه٦َل و ػ٩ی٪ی  آهاؿهاییًٞی  عىئذی
ـتـیىػؿ ايگلنتاو به ًٝىاو  اهـوفهامت و  عىئذهیاو کل ماکًاو  امتايؼاؿػ  هٞتب

هیايگیى  آهاؿهابـ اماك ایى  6ىؼه. ىًاعته به ؿممیتهتىمٔ ٕىل ٝمـ ٕب٪ۀ کاؿگـ 
ـاػی که  ٝمـ ـيؼ به  يمیمالگی  64تا پیو اف ا٥ ؿمؼ7 با ایى صناب  هیمال  32.3هی

 فوػتـمال  60به ٕىؿ هتىمٔ چیاو  ىىػ هٞؼو باٝج هی ؽمالايگلغتاو کاؿ ػؿ هٞاػو
ـيؼ  امتايؼاؿػ به ًٝىاو ٕىل ٝمـ عىئذی آهاؿهای که البته بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت. بمی

ـایٔ تضت  فيؼگیگـ هتىمٔ ىايل  و يمایاو ايؼ هىؿػ ٩بىل وا٩ٜ ىؼه کاسگشاو ى
 .ٕب٪ۀ هتىمٔ هًزاؿ 7 یًٞی امتايؼاؿػی کمتـ اف ٕىل ٝمـ بهپـولتاؿیا هنتًؼياهناٝؼ 

و  کاؿی کخا٥ت لضاٗکه به  ىىيؼ پیؼا هیهایی  و راعىاب ها عىابگاهػؿ ایى ياصیه 
ـاکن همچىو مکىيتو  یفي هن به صال هنتًؼ که پیيتـ ػؿ ىهـهای بقؿگ  هایی گاه ت

 ٥cىت بافػیؼ کـػ که ٥63ىت و ٝـُ  63اف عىابگاهی به ٕىل  لچکمیغیىيشهیػیؼین. 
ـای پؾیـه  ي٦ـ ه٪ـؿ ىؼه بىػ7 يیمی اف ماکًاو  31پنـ یًٞی ػؿ هزمٛى  68هـػ و  80ب

                                                             
a  Allendale & Stanhope 

b  ـامت ها  هی ایى ػاػهبایؼ به عإـ ػاىت که تما6ػؿ اػاهه آهؼه:  6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(5 ايذ.عالگیپابهایىکاسيگزاؽته91تاپیؼاصگـػػ که  بـهی چیايی ٥٪ٔ به هٞؼو

c  ـامت  خى ن)به ؿم راعىاب 68ي٦ـ ػؿ  31ػؿ آيزا 6آهؼه:  به رای اػاهۀ رمله ايیهای آلم ػؿ وی
 )پ.( 5يؼؼعىابی ها( هی ػیگـ راعىاب ؿو و فیـ ها کيتی



103 
 

ها تٞبیه  عىابیؼيؼ که بـ ؿوی ػیگـ راعىاب هایی هی ها ػؿ راعىاب کيتی خىبه ؿمن 
ـای عـود هىای  هیچ ػؿیچه ىؼه بىػ. ىب  0و اگـچه اف  ىػ يؼاىتور گًؼگـ٥تهای ب

که  فػ هىد هی بىی بؼی ػؿ هىا٩بل بافػیؼ هیچ کل ػؿ آو آ١ل يغىابیؼه بىػ چًاو ها
هیچل ي٦ـ  31با اف چًیى آ١لی  اه کًؼ. تىاينت یک لضٚه تضملصتی يکمیغیىيش

گاه  مکىيت زاایً یاػتاو يـوػهای گـم تابنتاو رق ایى ايتٚاؿی يینت.  ػؿ ىب هنتأرـ
 های آهـیکایی ايت٪ال بـػه. کيتی عىامت يه  بشایتىيیآفاػفاػگاو 

مًگ يٚـ  یًٞی آهى و ؽ١ال بشیتايیا کاؿی هٞؼو های تـیى ىاعه بگؾاؿیؼ به ههن
ؿا به ٕىؿ هيتـک و با ؽکـ تمام  0ایى 5گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو6بیا٥کًین. 

 بغو يغنت ایى گقاؿه ت هىّٛى امت.که باینتۀ اهمیرقئیاتی به بضج گؾاىته 
تىٍی٤  به با تىره مًگ اعتَاً یا٥ته. آهى و ؽ١ال هٞاػو کاؿکًاوبه وّٜ  کالً 

ـاو ًٍٞتی اؿائه ػاػم اف که هيـوس و ه٦َلی به ٕىؿ هىرق و  تىاو ػؿ ایًزا هی وّٜ کاؿگ
 .پـػاعتبه هىّٛى  صىفۀ بـؿمی احـ صاّـ امت الفهۀ کهای  ٥٪ٔ به ايؼافه هغتَـ

 ها اف ػؿ آو گیـػ. یکنايی ايزام هی مًگ و آهى ت٪ـیبًا به ىیىۀ کاؿ ػؿ هٞاػو ؽ١ال
ـًا  ماله 2یا  3یا  8های  بچه  و هٞؼو مًگ ها ایى بچه .کيًؼ کاؿ هی ماله 3و اکخ

 ؿو یا تىيل اٍلی تا مـ ؿاه هال امت ىؼهچیاو کًؼه  مًگی ؿا که به ػمت هٞؼو ؽ١ال
ػ و ماف هٞؼو ؿا اف هن رؼا هی هزقای های که ىٞبه ؿا و ػؿهایی کًًؼ هیرا  رابه

ـای aًؼک هیهىاگیـی آو ؿا تًٚین  ـاو و هىاػ عام  ٝبىؿ و هـوؿ ب گيایًؼ و  هیکاؿگ

                                                             
a   ـامت5 کًًؼ ؿا تًٚین هی آو هىاگیـی6کلمات  يیاهؼه امت. )پ.( 6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی
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بؼوو  آياو ىىيؼ. کاؿ پاییؼو ػؿها گماؿػه هیتـیى کىػکاو به  بًؼيؼ. هٞمىاًل عـػمال هی
کًًؼۀ ٝإل  آوؿ و کـط ـ٥تیيىاعتی ع تـیى کاؿی ػاىته باىؼ تا اف یک آيکه کىچک

ػؿ گؾؿگاهی يمىؿ ييايؼه  ػؿ تاؿیکی و تًهایی ماٝت 60 هـ ؿوف يينتى ػؿبیایًؼ
ـاو بایؼ  را کـػو ؽ١ال . رابهىىيؼ هی مًگ و مًگ آهى کاؿ بنیاؿ ىا٩ی امت و کاؿگ

بـ بنتـی اف گل و الی  ؿوی مٖش ياهمىاؿ هٞؼو 0بـ فوػؿ  ؿا هنتغـره ايبىهی اف هىاػ
اف  های تًؼ ػؿ مـباالیی آياو ياچاؿيؼ .بکيًؼ عىػ ػيبالبه فوؿ هیاو آب و لزى  اف ؿك

عیق  میًه ىاو باؿ مًگیى ورىػ با بایؼ بگؾؿيؼ و ػؿ ایى صیى هایی کىتاه هیاو ػاالو
ـاو يیمه بال٠  هیکل ػؿىت های پنـبچه ٥ـمایًؼه به گـػۀکاؿ  ایى بـويؼ. بنته و ػعت

ىىيؼ که  پنـ به کاؿ گماىته هی 0هـػ یا  6 بـ فوبًا به ه٪تْیات به افای هـ  .ىىػ هی
که  مًگ آهى یا ؽ١ال ػهؼ. ص٦اؿی مًگ کيؼ و ػیگـی هل هی ؿا هی بـ فوها  یکی اف آو

ای  کاؿ بنیاؿ ٥ـمایًؼه گیـػ مال به باال ايزام هی 61به ػمت هـػها یا رىاياو يیـوهًؼ 
 و ػؿ امتماٝت  60-66 آياوهٞمىاًل ؿوفايۀ کاؿ  .امت ٕىل ماٝت  68اعکاتلًذ

ـات  بهو  کيؼ هی ـابـ 0ک  ١الباً  گـػػ7 به ٕىؿی که تمام کاؿکًاو بغو فیـمٖضی هی ب
١ؾاعىؿی هٞلىم يینت و  ٥ـرۀ و٦٩ه کاؿ کًًؼ. ماٝت بی 01ماٝت یا صتی  08بایؼ 

ـاػ تا فهايی که گـمًگی ياچاؿىاو يکـػه باىؼ   .کًًؼ یؼا يمیارافۀ ١ؾاعىؿػو پا٥

بـعی  امتخًای عىب امت و بهو اچی هٞؼوىىػ امتايؼاؿػهای هٞیيتی  گ٦ته هی
هقػ ها صاکن امت  که ٥الکت و بؼبغتی بـ آوایشلًذو بـعی هٞاػو  اعکاتلًذهای  بغو
 بایؼهای کياوؿفی ػوؿوبـىاو باالمت7 ػؿ ایى هىؿػ  هاو ػؿ ه٪اینه با هقػ ٝملچی هٞؼو

. ػؿ امتهیـی  های کياوؿفی ػؿ مٖش گـمًه هٞیيت ٝمله که ماعتعإـ يياو 
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ـ٥ًا ينبی  ّمًی ػال بـ ه٪اینۀ که به ٕىؿ )اػاهه ٥ـٍت عىاهین یا٥ت به ایى صکن ٍ
ـاتی  به بایؼ ٥ٞالً . ( ؿرٞت کًینامت ايگلغتاو تـیى ا٩ياؿ او با بؼبغتچی هٞؼو هْ

ـاد هٞؼو ياىی هیىيی اؿوه کًکه اف  بپـػافین ٩ْاوت  عىػىاو عىايًؼگاو 7ىىػ متغ
ـاو کاؿىاو او ؿيذ و ٝؾابچی هٞؼو ػؿیا٥تی آیا که عىاهؼ کـػ  ؟کًؼ یا يه هی ؿا رب

ـای رابه مًگ و مًگ آهى به امتغؼام  را کـػو ؽ١ال تماهی کىػکاو و يىرىايايی که ب
گی  هالصٚه ای که با بی يالًؼ. صتی ػؿ تأمینات ًٍٞتی آیًؼ اف عنتگی ه٦ٓـ هی ػؿهی

ـگق يمی ٨ اػاؿه هیهٖل کل  کاؿی ٝام و گقا٥ی ؿا به چين ػیؼ. تىاو چًیى فیاػه ىىيؼ ه
کىدکاو6 . متایى اػٝا ىاهؼی بـ با چًؼیى يمىيه ػؿ هـ ٦ٍضه 5گضاسػاؽتغال
ـات به ػاو یا  به هضِ بافگيت به عايه رلىی آتو چی هٞؼوکه کىػکاو  آهؼهپیو  ک

ال٦ىؿ به  ا ػاىته باىًؼ ٥یای ١ؾ عىؿػو ل٪مهبؼوو آيکه يای  . ایياوک٤ اتا٧ ولى ىىيؼ
ـيؼىاو. يىیًؼىاو و به ؿعتايؼ ب ٕىؿ که ػؿ عىاب ؿويؼ و بایؼ هماو عىاب هی  عىاب بب

ىب  ىاو آياو ؿا يیمه صتی پیو آهؼه که کىػکاو ػؿ ؿاه عايه به عىاب ؿ٥ته و والؼیى
آو  چی هٞؼوکىػکاو  ؿ٥تاؿهای ؿایذ ػؿ هیاوع٦ته ػؿ هیاو راػه یا٥ته باىًؼ. یکی اف 

افصؼ ه٦تۀ  ت٪الی بیو کى٥تگی ياىی اف تا هايًؼ هیيًبه ؿا ػؿ بنتـ امت که کل یک
 یکيًبهاؿك کلینا و هؼ ػؿاف آياو  ىماؿی ايگيتتٞؼاػ ٥٪ٔ ؼ. بهبىػ یابايؼکی گؾىته 

و   آلىػگی ه٦ٓـ عىاب ػائمًا اف ها ىاو ٕىؿی امت که هٞلن یابًؼ و وّٜ صْىؿ هی
ـاو بقؿگ .کًًؼ گله و ىکایت هیبه یاػگیـی  ىاو ٥٪ؼاو اىتیا٧ و فياو  مال وّٜ ػعت

ىاو  ى اف گـػهتـیى ىکل همک به وصيیايه ػاؿاو ها يؼاؿػ و هٞؼو کمی اف ایى بچه ػمت
به ماعتماو  و یابؼ اػاهه هی و ىکًزه فرـتا مـصؼ  ىاو کاؿ ٥ـمایًؼه کيًؼ. هیکاؿ 
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ـا٣ ايـژی  افصؼ فياو . يغنتیى يتیزۀ ت٪الی بیووؿػآ ىاو آمیب واؿػ هی بؼو ايض
های بافو و پا  آو هاهیچه ىاو امت که ػؿ احـ ْٝالت ياهىفووايکيا٣  به ممتصیاتی 

ـيؼ به و کمـ و ىايه و میًه که ػؿ ٥ٞالیت کيیؼو و هل ؿىؼ  ٕـفی ١یـٝاػی ػاػو ػؿگی
بیًًؼ و به ػلیل کمبىػ هىاػ ه٢ؾی فاؿ و يضی٤  مایـ اْٝای بؼو آمیب هی لیو کًًؼ هی
آو یا هتى٤٩  و ؿىؼ ىىػ ١ایت هتضمل آمیب هی بهاو چی هٞؼو٩ؼ و ٩اهت  ىىيؼ. هی
چیاو به رق  7 ت٪ـیبًا تماهی هٞؼوا٥تؼ ػؿ بهتـیى صالت به تأعیـ هی ػ یاگـػ هی

ـایٔ کاؿی هناٝؼی ػاؿيؼکه امتخ) aؽایشواسویکو  لغتشؽایشچیاو  هٞؼو  (ًًا ى
ـاو با تأعیـ بلٟى ػمت ٩ؼکىتاه ـاو همچىو ػعت تا   ا١لب ىاو و بلٟىايؼ  گـیباو به ايؼ. پن

ـابـ که ای  ماله 64ا٥تؼ. ػؿ یک هىؿػ پنـ  مالگی به تٞىی٨ هی 63  ضىيکمیغیىيشعیمب
-60بیو اف  ػاػ گىاهی يمی (ها به رق وّٜ ػيؼاو)اه  هیچ چیق ػؿ بؼو صاّـ ىؼه بىػ

ای اف اينؼاػ ؿىؼ و تکاهل  مال مى ػاؿػ. کو آهؼو ػوؿاو عـػمالی امامًا ييايه 60
ماعتماو بؼو  عىاهؼ آوؿػ. ػيبالبه  تبٞات بؼی بٞؼهای  امت که به يىبت عىػ ػؿ مال

ـای  ىىػ و فهیًۀ هًامبی هیتْٞی٤ ٥ياؿ کاؿ  فیـ کىػکاو  عمیؼگیها و  ما٧ اٝىرادب
ـات و های ياهًزاؿیبیـوو پاها و  ؿوبه عمیؼگیو  ػاعل فايىها ؿوبه  مایـ ايىاٛ متىو ٥٪

به ايؼافۀ  امػوؿو  آهبشلًذيىسث  ها ػؿ  . ایى پؼیؼهآیؼ پؼیؼ هی های امکلتی ياهًزاؿی
ـاؿ هی به ؽایشیىسکو  ؽایشاليک ىىيؼ. بنیاؿی کناو )و يه ٥٪ٔ پقىکاو(  تًاوب تک

اه اف هیاو ٍؼها  ؿا بـ اماك ؿیغت و ٩ىاؿه چی ؼوهٞیک  ًؼتىاي ايؼ که هی گىاهی ػاػه
تىايًؼ همچىو  هی يؼؿتاً  بیًًؼ و ػؿ هٞؼو آمیب هی اف کاؿ فياو عاٍه .ػهًؼي٦ـ تيغیٌ 

                                                             
a  Leicestershire and Warwickshire 
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مایـ فياو کمـىاو ؿا ؿامت کًًؼ. همچًیى ىهاػت ػاػه ىؼه امت که کاؿ فياو ػؿ 
ىىػ.  باؿ هًزـ هی های مغت و صتی هـگ و بالتبٜ فایماوهای لگى  ياهًزاؿیهٞاػو به 

 ابتالئاتاف یک مـی  مًگ او ؽ١الچی هٞؼو  هىّٞی۫ های ياهًزاؿیيٚـ اف ایى  ٍـ٣
ـاماك هاهیت کاؿ به ماػگی تىّیش aکه ايؼ ػؿ ؿيذ عاً پؾیـ امت. ػؿ ػؿرۀ يغنت  ب

ـاُ اؿگاوا ـاؿتـیى امتو پیچه و امهال  اىتهایی و ػل هاّمه اف ٩بیل بی ه ـتک ـاٟ پ ٦
ـاُ  ًؼتىاي هی ٥٪ٔ اوچی هٞؼو که ٖٝو ىؼیؼی امت ها باال٩ىف ایى بیماؿیايؼ. ٩ىف اه

 تًؼ. مایـ ابتالئات ػؿ پی اعتالاليًياب٥ـوآب کخی٤ و ولـم ػاعل هٞؼو  آو ؿا با
ـاُ ٩لبی  باؿها و باؿها اف ؿمًؼ. اف ؿاه هی یگىاؿى هغَىًٍا تىمیٜ بٖىو و تىؿم )اه

هؼعل آئىؿت( به ًٝىاو های ػهلیقی و تَلب  یـويی و اي٪باُ ػؿیچه١يای ب
به ماػگی بـ  ىاو کاؿی مغى به هیاو آهؼه امت که همه هٞؼوعاً  های بیماؿی

ـيؼ. ایى  کاؿی تىّیش اماك فیاػه ػؿ هىؿػ هـُ ت٪ـیبًا ٝمىهی ٥ت٨ يیق ٍؼ٧  اػٝاپؾی
ها تا صؼی به  ىو امت. اوچی هٞؼو کًؼ که رقو تبٞات هنت٪ین ت٪الهای ٕىاليی هی
و بغاؿ امیؼ  گـػو١باؿرى يامالن هٞؼو که هملى اف  ػلیلى ػلیل و تا صؼی به همی
مهىلت رلىىاو ؿا گـ٥ت( به  تىاو به هی و) امت ًیک و گافهای هیؼؿوکـبًیکـب

ـياکی ـاُ فرـآوؿ و عٖ مالگی و  80آمن ػؿ بـعی يىاصی ػؿ مى  ىىيؼ. هبتال هی اه
ؿمؼ و ٕی  او به هًَۀ ٙهىؿ هیچی هٞؼواکخـ مالگی ػؿ  00ؿ مى ػؿ بـعی يىاصی ػ

که ػؿ کنايی  ها ػؿ هیاو ٕبًٞا يابىػی ىو ايؼافػ. هؼت کىتاهی ایياو ؿا اف کاؿ هی
ـای هخال ػؿ گـػػ ىىيؼ عیلی فوػتـ پؼیؼاؿ هی های هـٕىب به کاؿ گماىته هی هضیٔ 7 ب

                                                             
a  ـامت ـاُ مایـ هٞؼو6آهؼه: ایًزا  6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(5. چیاو همچىو اه
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ـای مالگی 00-00ػیؼه ػؿ مى  های آمیب ىو اعکاتلًذبـعی يىاصی  ابتال به  ب
ـاُ  .آهاػه هنتًؼو کاهاًل ههیا های تيًزی  الـیه و بیماؿی ؽات یکی ػیگـ اف اه

مًگ به ورىػ  ها اف ؽؿات ؽ١ال امت که با اىباٛ ىو5a0علٔ میاه6 ايضَاؿًا هٞؼيی
علٔ میًه اف ٝالئن آو امت. ایى  تًگی و ي٦ل آیؼ و منتی ٝمىهی بؼو و مـػؿػ و هی

ىىػ اها ػؿ اکخـ يىاصی  پؼیؼاؿ هی و ع٦ی٤ بـعی يىاصی به ىکلی هالین بیماؿی ػؿ
ٝالئن  هىاؿػ يه ٥٪ٔ ػؿ ایى .آیؼ ػؿهیالٝالد به ٍىؿت یک بیماؿی  اعکاتلًذ عاٍه

عل میًه و تپو ٩لب )بیو اف  علبلکه  ػىى هیبه يضى صاػتـی پؼیؼاؿ  الؾکـ ٥ى٧
ـيؼ ىؼت هی های عيک ّـباو ػؿ ػ٩ی٪ه( و مـ٥ه 600 ؿ٥تى بؼو و منتی  تضلیل و گی

آعـ  .ايؼافػ هیاف کاؿ  ؿا  کو فصمت گـػػ و ػؿ هؼت کىتاهی بـ بیماؿ ٝاؿُ هی ٥قایًؼه
لًذپًکیتػؿ  bکالسهک دکتش. هـگ امت به ایى بیماؿی هبتالیاو و ٝا٩بت هضتىم تمام

ىهاػت ػاػه امت ػؿ هیچ یک اف هٞاػيی که تهىیۀ هًامبی ػاؿيؼ عبـی اف  cلىثیىؽشقی
ايی که اف هٞاػو هىاگیـ به هٞاػو ١یـهىاگیـ چی هٞؼوبنیاؿی اف  اهاایى بیماؿی يینت 

به امامًا ىىيؼ. با ایى صناب ت٪َیـ ایى بیماؿی کاؿگـی  هی علٔ میاهؿويؼ گـ٥تاؿ  هی
 وؿفيؼ. های تهىیۀ هىا اهتًاٛ هی اف کاؿبـػ ػمتگاه امت که پـمتی ػاؿاو پىل هٞؼوگـػو 

ـاُ ىایٜ و ٝمىهی  هٞاػو مًگ )به امتخًای  ؽ١ال اوچی هٞاػویکی ػیگـ اف اه
هضیٔ کاؿ ياىی  ػائمیاف ؿٕىبت و يمًاکی  کهامت  سهاتیغن (لغتشؽایشو  واسویک

 ىىػ. هی
                                                             

a  ـامت ـايتق آهؼه. (5black spittle )علٔ میاه6های آلمايی هٞاػل ايگلینی  ػؿ وی  0 )پ.( ػاعل پ
b  Dr. Mackellar 
c  Pencaitland, East Lothian 
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به عیلی فوػ  اعتثًاءبال ی ٥ى٧ها بیماؿی احـػؿ مًگ  چیاو ؽ١ال هٞؼو يىاصیػؿ تمام 
اگـچه ػؿ هًا٨ٕ 7 ىىيؼ افکاؿا٥تاػه هیمالگی  80و بال٥اٍله بٞؼ اف  ؿمًؼ مى پیـی هی

مالگی  30یا  83ؼ پل اف ًکه بتىاي چیايی هٞؼو. امتهت٦اوت  ياوهای بیماؿی هغتل٤
ـياػؿه رقوؼ ًبه ایى پیيه اػاهه ػه ـاو ٩بىل ػاؿيؼ همگاو .ؼًآی به ىماؿ هی ها اب  که کاؿگ

ػؿ  ٥٪ٔ ایى صکن البته گؾاؿيؼ. مالگی پا به مى کهىلت هی 80ػؿ  مًگ هٞاػو ؽ١ال
که ٩ٖٞات مًگیى  aها باؿُکىَکًًؼ.  مًگ ؿا اف بنتـه هی ص٦اؿايی امت که ؽ١ال هىؿػ
 مالغىؿػه مالگی 00الی  03ػهًؼ ػؿ مى  هیايت٪ال  بـ فوبه ػؿوو ؿا  مًگ ؽ١ال

هخل 6 :ها ا٥تاػه امت المخل مـ فباو مًگ ایى ّـب ؽ١ال ػوصىفۀ هٞاػؿ  - يؼىى هی
ىاو عیلی فوػ  ؿك پیو کهىلت ػلیلبه ها  چی ؽ١ال 5.ىؼ پیـ ييؼه باؿکى رىاو

ـيؼ هی مالگی بـمؼ. صتی ػؿ  10آیؼ که یکی اف آياو به مى  به يؼؿت پیو هی و هی
ـایٔ ينبتًا هناٝؼی بـعىؿػاؿيؼ ٥٪ٔ  اعتافىسدؽایشجًىبی یًٞی رایی که هٞاػو اف ى

يیق  هٞاػو اؿيؼ. ٕبیٞتًا ػؿگؾ مالگی هی 30پا به  مًگ ؽ١ال چیاو هٞؼوکمی اف  تٞؼاػ
ىاو  باال به هىافات مالغىؿػگی فوػهًگام ها ٝؼم امتغؼام هـػاو مى هیل ىوهمچ

ـيؼ. اگـ لهيهىػ امت و آياو بایؼ تضت ٩یمىهیت ٥ـفيؼاو عـػما ـاؿ بگی  ىاو ٩
کمینیىيـ  ٍؼا با هن بًؼی کًین ؿا به ٕىؿ عالٍه و هىرق رمٜ کاؿ هٞؼوآهؼهای  پی

آهؼو ػوؿۀ کىػکی وامٖۀ کو  به ایى يتیزه عىاهین ؿمیؼ که به bووددکتشاعمیتعاوث
ـم ػوؿۀ بقؿگ پیو ا٥تاػو مى و ػؿ آو  ايناوای اف فيؼگی که  یًٞی ػوؿه)مالی  پیـی الر
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ىىػ7 آو هن ػؿ صالی  به ىؼت کىتاه هی (ؿمؼ هیه باالتـیى صؼ ٩ىای رنمايی عىػ ب
ـاو تـ اف صؼ هیايگیى بنیاؿ پاییى اوچی هٞؼو که هتىمٔ ٕىل ٝمـ امت. ایى  مایـ کاؿگ

 هن بایؼ به پای بىؿژواها گؾاىت.ؿا 

اف . ػؿ بنیاؿی امت ايگلیظ مًگ ؽ١ال هٞاػو هتٞاؿ٣ها به ٥٪ٔ هـبىٓ به  همۀ ایى
ـاو که هٞاػو اف ایى هن  وّٜ اهىؿ ىىيؼ به کاؿ گماىته هی هایه های کن ؿوی ؿگه کاؿگ

 ىؼۀ تمام ؿا بَکًًؼ هقیًۀ ؿگه هزاوؿ های ها و ؿك ؿیگاگـ بؼتـ امت. ػؿ ایًزا 
ـاو  الؽ١ ٥٪ٔ ارافۀ ص٦اؿی ؿگۀ  چیاو هٞؼو اف ایى ؿو .آهؼعىاهؼ ػؿمًگ عیلی گ

ـتیبػاؿيؼا مًگ ؿ ؽ١ال  8بیو اف  بایؼ ىاو اؿت٦اٛ هتٞاؿ٣ که های هٞؼو ػاالو . بؼیى ت
ها  تىاو ػؿ آو که اٍاًل و ابؼًا يمی آیًؼ ػؿهیػؿ ایًزا چًاو کىتاه و تًگ  باىؼ ٥ىت 3یا 

مًگ  ىاو ؽ١ال کياو به ٍىؿت ػؿافکو با يىک کلًگ پا اینتاػ. ػؿ ایًزا فصمت مـ
ـاصت آؿيذکَ  ؿا هی ـای امت به تىؿم ه٦َل  کًًؼ که به يىبت عىػ هی گاه ىاو ؿا تکیه ًًؼ و ب

ـاو ياچاؿ هی کهػؿ هىاؿػی  گـػػ7 آؿيذ هًزـ هی ؿوی فايىهایياو تکیه کًًؼ  ىىيؼ کاؿگ
ـا٧ بـ فومًگ ؿا ػؿ  ؼ. فياو و کىػکاو بایؼ ؽ١الآی ػؿ پی هیتىؿم ه٦َل فايى  هایی که با ی

به صالت  گؾؿػ( او هی)١البًا فيزیـ اف بیى پاهایي و فيزیـ به آياو بنته ىؼه امت
با مـ و ىايه هل  ؿا اف پيت بـ فوو ػؿ همیى صال هـػاو را کًًؼ  عیق رابه میًه

 های ػؿػياک ّٞی و آهاكهى های فعن هىرؼ بؼیى ىیىه بـ فو ػهًؼ. هل ػاػو هی
ى به ىؼت ػاالو هضیٔ . ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػىىػ هی پىمت مـ ـاو  ب امتهٕـ و کاؿگ

ـتیب پىمت  عیق بـويؼ7 به ٝم٨ چًؼ ایًچ میًهکخی٤ و ىىؿ  بایؼ اف هیاو آبی بؼیى ت
ـاؿ هی مىفآوؿ هىاػ های هٞؼيی و يمک ايىاٛ و ا٩نام ىاو ػؿ هٞـُ تى ـػ. به گی ٩
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 های عاً به بیماؿی چ٪ؼؿواؿ و وصيتًاک  ایى هي٪ات بـػه تىاو تَىؿ کـػ ماػگی هی
 فيًؼ. ػاهى هی کاؿی هٞؼو

 کل ػؿ. آیؼ هی مًگ او ؽ١الچی هٞؼومـ  هایی امت که به تیبؼبغای اف  ایى ٥٪ٔ گىىه
ـای  تىاو هیچ ى٢لی ػیگـی ؿا یا٥ت که ٕـ٧ هغتل٤ يمی اهپشاطىسیبشیتايیایکبیش اه ب

ـاو تا ایى صؼ هتًٛى باىًؼ  مًگ ٍضًۀ يمایو ايبىهی هٞؼو ؽ١ال. کًؼو کلک هقػبگی
 ايؼ. ييأت گـ٥ته بىؿژوافیاو اف عىػعىاهی ى که تمام تـیى ٥زایٜ امت اف ػهيتًاک

ـکیب  هی هًتيـػؿ ایى هٞاػو  هايٞیهیچ  گافهای هیؼؿوکـبى که آفاػايه و بی ىىيؼ ػؿ ت
به مـٝت ه٦ًزـ ای  ىٞلهتـیى  کىچکآوؿيؼ که با  ای ؿا به ورىػ هی هاػۀ هضتـ٩ه با هىا

ـا٣ػ و هـ اصؼالًامی ؿا که ػؿ گـػ هی ها کيؼ. ایى ٩بیل اي٦زاؿ باىؼ ػؿ ػم هی إ
 6388تاهبـ پم 03 ٥٪ٔ ػؿ یک هىؿػ به تاؿیظ ػهًؼ. ؿط هی هغتل٤ ػواؿوفه ػؿ هٞ همه
ـاو 41 دوسامػؿ  کيته ىؼيؼ. ػؿ اي٦زاؿ هٞؼو  aىلعًگهاعؽشکترغالي٦ـ اف هقػبگی

تـیى  ػؿ ٝمی٨ وىىػ  هی امیؼ کـبًیک که به ه٪ؼاؿ گقا٣ ػؿ ایى هٞاػو هتَاٝؼ بغاؿ
ـاکن و ها بغو ؿا که  یکن هـ آیؼ ٩اهت ايناو باال هیو تا صؼ گـػػ  هی ايباىته هت

ی هغتل٤ هٞؼو ؿا اف هن رؼا ها کًؼ. البته ػؿهایی که بغو گـ٥تاؿه ىىػ ع٦ه هی
ـا٩ات و بنتى ؿاه گافها کًً هی 7 ولی  ايؼ تٞبیه ىؼهؼ به هًٚىؿ رلىگیـی اف گنتـه اصت

ا١لب  ىىػ که مپـػه هی یالکىػکاو عـػم هنئىلیت پاییؼو ػؿها به که هنأله ایى امت
ـايه تمهیؼات به همیى ػلیل .کًًؼ بـػ یا هناهضتًا ٦١لت هی ىاو هی عىاب کاًل  پیيگی
های ايت٪ال هىای تافه  وهؼػ ػاال . تهىیۀ هًامب هٞاػو بهوعیالی بیو يینت عىاب
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ـات آمیب تىايؼ هی اّی اها بىؿژواها ؿ بـٕـ٣ کًؼ تا صؼ فیاػی فای هـ ػو يٛى گاف ؿا تأحی
ـای ص٦ـ تىيل اّا٥ی ػوؿ بـیقيؼ. ه٪ـوو ىىيؼ پىل يمی  تـ ایى امت که به ٍـ٥ه به ىاو ؿا ب

ـاو  ىؼه مافی . اها ٥ايىك ایمىامت٦اػه کًًؼ aدیىیاف ٥ايىك  ػمتىؿ ػهًؼ ىاو هقػبگی
ىىػ. بؼیى  عىؿػ و همىاؿه ىمٞی رایگقیى آو هی ه کاًل به ػؿػ يمیا ؿه٨ يىؿ بی ػلیلبه 

ـتیب اگـ  ا٥تؼ7 اگـچه  او هیچی هٞؼوهباالتی  به گـػو بی اه اهاي٦زاؿی ؿط ػهؼ گًت
ـاهن آوؿػو تهىیۀ عىب ت٪ـیبًا ١یـهمکى  اي٦زاؿ ؿا اصتمال تىاينتًؼ بىؿژواها هی با ٥

ـاو  ؿهبؼ هیهای کاؿ  ایى هـ چًؼ ؿوف یک باؿ م٪٤ یکی اف هضیٔ ٝالوه بـ .کًًؼ و کاؿگ
تا  ؿا مًگ های ؽ١ال ىىيؼ. ه٦ًٞت بىؿژواها ػؿ ایى امت که ؿگه فیـ آو له و هؼ٥ىو هی

ـاد  رایی که اهکاو ؼ. ًػه ش بؼیى ػلیل ؿط هیو ایًگىيه مىاي کًًؼاه هنت امتغ
ؿاصتی  امت و به ػ ا١لب پىمیؼهؿو ه هقػبگیـ با امت٦اػه اف آو اف هٞؼو پاییى هیک ًٕابی

های  ىىػ. بـ اماك گقاؿه ولىؿػه هی کًؼ و له بؼبغت م٪ىٓ هی چی ؼوهٞگنلؼ و  هی
ـای پـػاعتى به تک)ایى مىايش  5هایًیًگژوسيال6 ( ىاو يؼاؿم تک که هى ٥ـٍتی ب

 ای ه٦ته 5گاسدیىهًچغتش6 ييـیۀ ٥8ـمتًؼ. ي٦ـ ؿا به کام هـگ هی 800هقاؿ و  6مااليه 
 هٞؼيی های صىفه ػهؼ. ػؿ تمام گقاؿه هی ىایـ ٥٪ٔ ػؿ اليک مايضه ؿا 0-0 کن ػمت

ػاؿاو  کًًؼ ت٪ـیبًا ػؿ همۀ هىاؿػ به هٞؼو که گىاهی پقىکی ٩ايىيی ؿا ٍاػؿ هی کنايی
ـايهو گقاؿه مايضه ؿا  ايؼ وابنته صتی اگـ ایًٖىؿ يباىؼ باف هن آػاب و  يىینًؼ. هی مىگی

اف ایى گؾىته  .باىؼ5 هـگ تَاػ٥ی6کًًؼ ؿأی هیأت ه٦ًَه  ؿمىم کهى تْمیى هی
ـا اٍىاًل اف ایى هىّىٝات  ی هیأت ه٦ًَه ٝال٩ۀ چًؼايی به پیگیـی وّٜ هٞاػو يؼاؿػ ف
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ـاصتاً  5اؽتغالکىدکاوکمیغیىوگضاسػ6آوؿػ. اها  مـ ػؿ يمی بابت  ؿا ػاؿاو هٞؼو ٍ
ـکاؿ هیىماؿ گقا٣ ایى ٩بیل صىاػث   .ػايؼ ت٪َی

ػؿ  اوچی هٞؼوىفه و اعال٩یات وّٜ آه 5گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو6 اػٝای به
هىسعىب و ػؿ   ينبتاً  والکىسو مًگ  صىفۀ هٞاػو ؽ١الاها ػؿ  ٝالی امت. آلغتىو

يهایت يافل گقاؿه ىؼه.  امت و مٖش آهىفه و اعال٩یات بی ا٥تْاسکاهاًل  وّٜ اهىؿ
٥ی امت مـىاو به کاؿ ٥ـمایًؼۀ کا ايؼ7 گيتهؿها  به صال عىػ او ؿومتاييیىچی هٞؼو

. به يیا٥تؼها به فصمت  بابت آوبيـی ١یـ اف يیـوهای پلیل  ًیباىؼ تا هیچ ب عىػىاو
ىىيؼ آهىفه  همیى ػلیل و همچًیى بؼیى ػلیل که کىػکاو اف عـػمالی به کاؿ واػاؿ هی

هؼاؿك ىبايه  به هؼاؿك ؿوفايه ػمتـمی يؼاؿيؼ و هايؼ. آياو ىاو هٖل٪ًا ه٦٢ىل هی ٥کـی
ـای هامت های به ػ هٞلنو هؼاؿك یکيًبه با ورى ـ٥ًا ب ايؼ. اف ایى  هالی ػؿػيغىؿىاو ٍ

تىايًؼ بًىینًؼ اف ایى  مىاػ عىايؼو ػاؿيؼ و کنايی که هی ىماؿی ايگيتؿو ٥٪ٔ تٞؼاػ 
ـيؼ. تًها  گاهی بـمًؼ ایى  مًگ او ؽ١الچی هٞؼو ىىػ که باٝج هی چیقیهن کمت به آ

ـياکی که ايزام  ايگیق تي٦ـوا٩ٞیت امت که ػمتمقػىاو ػؿ افای هي٪ات کاؿ  و عٖ
 اف ایى ػائماً ؿويؼ و ؿوصايیىو  . آياو به يؼؿت به کلینا هیػهًؼ بنیاؿ پاییى امت هی

ـگىيه ٩یامی امت.  چی هٞؼوالهؾهبی عل٨  که يالًؼ هی هىّٛى آياو  تىرهی بیوؿای ه
 های ٥اکتىؿی )که ػؿ ٦ٍضات ٩بل کاؿوؿو ؿوصايی چًاو امت که  ػیًی اهىؿ به

ؼ. ًؿم يمی ياوػاػم( صتی به گـػ پای به ت٦َیل يياو يمىيه ؽکـ چًؼ با ىاو ؿا بیالهؾه
ىًامًؼ.  نن عىؿػو ؿا هیاف هؾهب ٥٪ٔ ال٦اٗ هـبىٓ به ٩ مًگ او ؽ١الچی هٞؼو

امت که  هخل ؿوف ؿوىىبـ باػ ٥ًا ؿ٥ته و  ىاو ى٢لتىمٔ  اوچی هٞؼواعال٧ 
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ؿوابٔ رًنی بایؼ گ٦ت که  هىؿػ ػؿ ػ.عىاؿگی يؼاؿ ای رق هی يتیزه هایياو کاؿی فیاػه
بـهًه کاؿ  يیمه ی ىؼیؼ بـهًه یاگـها ػلیلبه  هـػاو و فياو و کىػکاو ىا١ل ػؿ هٞاػو

تىاو تَىؿ کـػ که ایى وّٜ ػؿ هٞاػو تاؿیک و علىت چه تبٞاتی عىاهؼ  کًًؼ و هی هی
ػهؼ  تٞؼاػ ٥ـفيؼاو ياهيـٛو ػؿ ایى يىاصی به ٕـف ياهتًامبی باالمت و يياو هی ػاىت.

ػؿ ٝیى صال حابت  7 وگؾؿػ هی وصيی چه چیقها ایى رمٞیت يیمه بـفهیى  فیـ ػؿ که
رًل ػؿ ایًزا بـ عال٣ ىهـهای بقؿگ به هیچ وره تا  0  ياهيـٛوکًؼ آهیقه  هی

که ػؿ  آوؿػ به باؿ هیهٞاػو هماو ٝىا٩بی ؿا کاؿ فياو ػؿ  مٖش ٥ضيا م٪ىٓ يکـػه امت.
 ػاؿی. عايه ػؿ اّمضالل عايىاػه و ٝزق هاػؿ ػیؼین:ها  ٥اکتىؿی

با ىتاب  لشداؽلیػؿ ٍضى پاؿلماو اؿائه ىؼ  5گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو6و٩تی 
ـاواو الیضه ا که کاؿ فياو ػؿ هٞاػو ؿا هٖل٪ًا همًٛى و کاؿ کىػکاو ؿ کيیؼای ؿا پیو  ٥

يىاصی ؿوی  ولی ػؿ اکخـ 3کـػ. اگـچه ایى الیضه ؿأی هخبت گـ٥ت ٝمؼتًا هضؼوػ هی
ـای بافؿمی هٞاػو و  کا١ؾ با٩ی هايؼ ـا هیچ کل ب ـای ٩ايىو فی يٚاؿت بـ يضىۀ ار

 (ايؼ هٞاػو ػؿ آو وا٩ٜ اکخـ که)هًَىب ييؼ. ٦ٕـه ؿ٥تى اف ٩ايىو ػؿ يىاصی ؿومتایی 
6و و٩تی ای امت. مال پی کاؿ بنیاؿ ماػه وصیشؿممًا به إالٛ  5اوچیهعذواتحادیۀ

هي٢ىل به   اعکاتلًذ aهمیلتىومًگ  فو ػؿ هٞاػو ؽ١ال 10ؿمايؼ که بیو اف  ىسکؾ
گقاؿه ػاػ  5گاسدیىهًچغتش6فػه ييؼ7 یا و٩تی ييـیۀ  کاؿيؼ هیچ کل ىگ٦ت

اه  ککهیچ کل  امت راو مپـػه ویگاوای ػؿ اي٦زاؿ هٞؼيی ػؿ يقػیکی  ػعتـبچه
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ؿػ چًؼ هىػؿ  یک تغل٤ ٩ايىيی بـهال ىؼه امت. ىایؼيگقیؼ که به وامٖۀ ایى مايضه 
 هايؼه امت. ت٢ییـ بیٛ اوّا ٕىؿکلی به اها همايٞت به ٝمل آهؼه باىؼفياو  مامتغؼا اف

بىؿژوافی  اگـچه هامت. بیو اف ایى ايؼ کـػهبؼاو عى او چی هٞؼوهایی که  هَیبت
ـات رايی  و آو ػاػهؿا به باػ ٥ًا  چی هٞؼوعل٨ مالهتی  و  گؾاىتهها ؿا ػؿ هٞـُ عٖ

ـگىيه ٥ـٍت آهىفه ؿا اف چًگ  تـ و٩یضايهکه با هًيی بنیاؿ ٩اپیؼه امت هاػاهی ىاو  ه
ؿ ایًزا ٩اٝؼه امت يه ػ تهاتشیعیغتن. گیـػ اه آؿام يمی يکـػه باىؼ ػلىاو  ١اؿت

ـا ػؿ هیهم ىکلتـیى  پـػه تـیى و بی ٍـیش امتخًا و به  هن یبًگلکعیغتنآیؼ.  کى به ار
ـای چپاول ػاؿػ و ت٪ـیبًا ارباؿی امت و  ٝمىهیت ـاو هىؿػ امت٦اػه ب هـ چه بیيتـ کاؿگ
ـاؿ هی و  ىـهايه های بی ابقاؿ ٙلن و تٞؼی باینتی مایـ ايىاٛ ت٪لب 0گیـػ. به ایى  ٩

هقػ  ؿمؼ یبه ٥ـوه همًگ بـصنب وفو  ػؿ صالی که ؽ١ال aآىکاؿ ؿا بیا٥قایین.
ـاو بـ صنب صزن گـ کاهاًل پـ ييؼه باىؼ کاؿ بـ فواگـ  گـػػ. پـػاعت هیپیمايه  و کاؿگ

صتی یک  اّا٥یآو هن ػؿ صالی که ػؿ افای صزن  گیـػ ػؿ افای آو هیچ هقػی يمی
باىؼ يه  بیو اف صؼ هيغٌ بـ فواک هىرىػ ػؿ ه٪ؼاؿ عآیؼ. اگـ  گیـه يمی فاستیًگ

 ت٪َیـایى هىّٛى بیو اف آيکه  صال آيکه7 ىىػ پـػ بلکه رـیمه هی تًها هقػ کاؿگـ هی
ػیؼ  السها به ٍ رـیمه مًگ امت. و يٛى ؿگۀ ؽ١ال کی٦یت ياىی افباىؼ  چی هٞؼو

ـاو تٞییى هی ـايه مغتچًاو  ىاو مینتن ىىيؼ و هباىـ و ػؿ ١یاب کاؿگ امت که  گی
ـای ػؿیا٥ت به  ٝملگی کـػوته پل اف یک ه٦ چی هٞؼوگاهی  ـارٞه ب هًگام ه

                                                             
a  ـامت باینتی اىکال گىياگىو 6عىايین:  به رای ایى رمله هی 6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(5 ها بیا٥قایین. بـػاؿی ؿا به ایى کاله
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گیـػ بلکه بایؼ  يه تًها هیچ هقػی به او تٞل٨ يمی که ىًىػ هباىـ هی فباو اف هػمتمقػ
بپـػافػ. ػمت هباىـ به ًٝىاو ٩ؼؿت  هایو رـیمه هافاػ ؿ به ًٝىاو٩ؼ ٩ؼؿ و ٥الو ٥الو

 اه ػ٥تـ و ػمتک بـ اماك آيچه که با تىايؼ و هی صاکن بـ هقػها کاهاًل باف امت هٖل٪ۀ
 اچاؿ امت به صـ٣يپـػافػ به ي٦ٜ عىػه ٝمل کًؼ. کاؿگـ هن  هی ىؼه ػؿ افای کاؿايزام
های  ـم امت اف وفيهبـعی هٞاػو که پـػاعت هقػ بـ صنب ر  ػؿ  او تمکیى يمایؼ.

 آفهىوىاو به هیچ وره ػؿ هٞـُ  ىىػ که مبکی و مًگیًی ای امت٦اػه هی ٩البی
ـاؿ يمی یػولت ماوبافؿ مًگ ؿممًا ه٪ـؿاتی وّٜ ىؼه  گیـػ. ػؿ یکی اف هٞاػو ؽ١ال ٩

ها ىکایت  کيی ٩َؼ ػاىته باىؼ ػؿ هىؿػ ياػؿمتی وفيه امت هبًی بـ ایًکه اگـ فصمت
کًؼ  اص سا هىضىع بشعايذ3بایذ هباؽش اطالع به قبل ! ػؿ بنیاؿی اف يىاصی هفته

ايگلغتاوهغَىًٍا ػؿ  ـاو و ٕب٨ ٝـ٣ػاؿا هٞؼو ؽمال ـاؿػاػ یک با کاؿگ ماله  ٩
ـاو تٞهؼ هی هی ـای هیچ ٍاصب بًؼيؼ7 کاؿگ کاؿ ػیگـی کاؿ يکًًؼ  ػهًؼ ٕی ایى هؼت ب

ـتیب بنیاؿی اف  ًؼ.به آياو کاؿ بؼه يینتًؼاٍاًل و ابؼًا هلقم  اوػاؿ هٞؼو صال آيکه بؼیى ت
ـی ػيبال کاؿ بگـػيؼ رای ػیگ ٕی ایى هؼت هايًؼ و اگـ چًؼ هاه بیکاؿ هی کياو فصمت

ـاؿػاػها کاؿ ىىيؼ تـػهیل بنته هی چـط بهه٦ته  1ي٪ِ ٝهؼ  ػلیلبه  . ػؿ یکنـی اف ٩
ـاو وٝؼه ػاػه هی 01ؿوفۀ  68 ىىػ اها چًیى چیقی ٝماًل به ايزام  ىیلیًگی به کاؿگ

ـاؿػاػهای ػیگـ۫ ؿمؼ يمی او چی هٞؼوياچیقی به  پـػاعت پیوکاؿها  ٍاصب . ػؿ ٩
ـاو ىىػ7 بایؼ ػؿػهًؼ که  هی ـتیب اػاهه با کاؿ و فصمت رب با  ػاؿاو هٞؼو بؼیى ت

ایى ؿمن را ا٥تاػه ؽمالکًًؼ. ػؿ  آياو ؿا به عىػ وابنته هی  کياو۫  فصمت بؼهکاؿمافی
ايؼافيؼ تا  ػاؿيؼ و پـػاعت ؿا یک ه٦ته ٝ٪ب هی امت که هقػها ؿا به ًٝىاو وػیٞه يگه هی

ـتیب  ـاو ىىيؼاو فيزیـ او به کاؿىچی هٞؼوبه ایى ت ـای کاهل کـػو بـػگی کاؿگ . يهایتًا ب
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یا  ػاؿيؼ هٞؼویا  مًگ ؽ١ال صىفۀ هٞاػوػؿ  حلاختالفدادگاهػؿبًؼ ت٪ـیبًا تمام ٩ْات 
ـتیب بؼیى  ايؼ و ػاؿاو ػومتاو و بنتگاو هٞؼو و  ٥٪یـایى هًا٨ٕ ػؿ  کاؿها ٍاصبت

های ایًزا همگی ػؿ  ؿوفياهه ىىيؼ. هٞؼوػ ياهتمؼو اف ٩ؼؿت ياهضؼوػی بـعىؿػاؿ هی
 .آیؼ به چين هی aهای آژیتامیىو ىکل مایـ به يؼؿت احـی اف ايؼ و عؼهت ٕب٪ۀ صاکن

اختالفدادگاهایًکه ٩ْات  ىکایات ٝلیه عىػىاو بـ هنًؼ  رـیاو )که ػؿ حل
کًًؼ و چه ٙلمی بـ آياو ؿوا  ًىا ؿا تا چه صؼ تاؿاد هیاو بیچی هٞؼوؼ( ييیًً ٩ْاوت هی

 ػاؿيؼ وؿای تَىؿ امت. هی

ـاو ها اػاهه ػاىت. ایى وّٜ هؼت کل  که ىًاعتًؼ يمیایى  رق ٥ـراهیهیچ  کاؿگ
گاه با  یها کاؿوؿهای هکـؿ  تـ تماك ػؿ يىاصی ًٍٞتیؿ٥ته  . اها ؿ٥تهؿا ببافيؼىاو  فيؼگی آ
ـکىب اوچی هٞؼو ـابـ م ـاّی ػؿ ب  مالٕیى6ىـهايۀ  های بی احـ بغيیؼ و ؿوصیۀ اٝت
ـاو ػمت مـبـآوؿػ و5 مًگ ؽ١ال  ػهی مافهاو کاؿ تيکیل اتضاػیه و به هقػبگی
 هاچاستیغتبا راو و ػل به  تـ او يىاصی هتمؼوچی هٞؼووبیگاه ىؼيؼ.  های گاه اباٝتَ

ايگلغتاو مًگ ؽ١ال ٝٚین صىفۀپیىمتًؼ. اها  ـاو  که اؿتبإات ؽمال اه با کاؿگ
 ياپؾیـ عنتگیهای  با٩ی هايؼ تا ایًکه پل اف تاله ا٥تاػه ًٍٞتی ٩ٖٜ بىػ همچًاو ٝ٪ب

گاهچیهعذوبشخی وهاچاستیغت ـايزام ػؿ مال  اوآ ـاّی ػؿ آيزا ؿوصیۀ  6380م اٝت
ـاو  به عىبی ػؿ هیاويیق به رىىو ػؿآهؼ. رًبو   پیؼا ي٦ىؽ امدوسو  آهبشلًذيىسثکاؿگ

ـاؿ  5کلبشیتايیاعًگلاورغاچیهعذواتحادیۀعشاعشی6ػؿ عٔ ه٪ؼم  ؿا آياو وکـػ  ٩
وکًاؿ  چیاو ياصیه گنتـه یا٥ت. اف هـ گىىه اتضاػیه به مـٝت ػؿ هیاو اکخـ هٞؼو ػاػ.

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. های میامی یتامیىومایـ آژ6آهؼه امت:  6340و  6383ی های آلماي ػؿ وی
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ـگقیؼه ىؼيؼ تا همه ـگقاؿ کًًؼ و اْٝای رؼیؼ ؿا رؾب  را گـػهن يمایًؼگايی ب آیی ب
ـايل يمایًؼگاو که مال  ـگقاؿ ىؼ بیو اف هًچغتشػؿ  6388aيمایًؼ. ػؿ يغنتیى ک٦ً ب

ـايل که  10 هاه  1هقاؿ ي٦ـ اف اْٝای اتضاػیه صْىؿ ػاىتًؼ و ایى تٞؼاػ ػؿ ػوهیى ک٦ً
ـگقاؿ گـػیؼ به  گالعکىبٞؼ ػؿ  ـايل 600ب ها همۀ اهىؿات  هقاؿ ي٦ـ ؿمیؼ. ػؿ ایى ک٦ً

ـاؿ گـ٥ت و تَمیماتی ػؿ هىؿػ اٝتَاب چیاو ؽ١ال هٞؼو های  مًگ هىؿػ بضج ٩
ـای ػ٥اٛ اف ص٪ى٧ هٞؼوتـ اتغاؽ  ٝٚین چیاو تأمیل ىؼ7  گـػیؼ. چًؼیى ييـیه ب

ادووکیت6رمله هاهًاهۀ  هى یکی اف  اوچی هٞؼو .bتیىآپىويیىکاعلػؿ  5هایًشص
های  ؿا که پیيتـ ػؿ هضکمه cدبلیى.پی.سابشتبه يام   هاچاستیغت بشیغتىلیيمایًؼگاو 
ـگ5 ؼيمایًؼۀ اؿى6عىه ػؿعيیؼه بىػ به ًٝىاو  چاستیغتی  6388هاؿك  06قیؼيؼ. ب

ـاؿػاػهای تمام  ػاىتوکالت  سابشت و ىؼ هیهً٪ْی دوسامو  آهبشلًذيىسثچیاو  هٞؼو ٩
ـاوهٖالبات ياهۀ رؼیؼی ؿا تًٚین کًؼ که  هىا٥٪ت فیـ ػؿ آو گًزايؼه  ىـسبه  هقػبگی
های  کيی به ومیلۀ وفيه ( وفو0( پـػاعت هقػ بـصنب وفو به رای صزن )6: )ىؼه بىػ

ـاؿػاػ0) ػولتیبافؿمی  هٞـُ ػؿهتؼاول و   (8مال ) ػؿ هـ يین کاؿی ( تزؼیؼ ٩
ػؿ هىؿػ  (3ها ) رـیمه مینتنال٢ای  گـ٥ته و پـػاعت هقػ بـ صنب کاؿ ايزام

ـًا ػؿ عؼهت یک هٞؼو هٞؼو های الفم اف  اؿائۀ تْمیى اىًؼػاؿ ب چیايی که بایؼ هًضَ
یا ؿوف ػؿ ه٦ته  8چیاو به هؼت صؼا٩ل  کاؿگیـی هٞؼو ػاؿاو رهت به مىی هٞؼو

ـایياهه  ایى هىا٥٪ت اؿمالپـػاعت هقػ هٞاػل آو. پل اف  یک هیأت 5 مالٕیى6 ب
                                                             

a  ـامت  )پ.(5. 6388ژايىیۀ مال 6آهؼه امت  6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی
b  the Miner's Advocate at Newcastle-upon-Tyne 
c  W. P. Roberts 
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ـای هؾاک ـگقیؼ ـاتيمایًؼگی ب ورىػ  مالٕیى . پامظ ایى بىػ که اتضاػیه اف يٚـه ىؼب
ـاؿػاػی ػؿ کًًؼ. هیهٞاهله  کياو ه٦ًـػ با فصمت٥٪ٔ  آياو ؿػ وعاؿری يؼا که  ٩

ًا تٞیٕب .لضاٗ ييؼه بىػ ٥ى٧اهتیافات  هیچ یک اف گؾاىتًؼ پیو هی مالٕیى
هاؿك  06. ػاػيؼٝلًًا اٝالو رًگ  ػاؿاو فػيؼ و ػمت ؿػ به میًۀ هٞؼو کياو فصمت
گؾاىتًؼ و تماهی هٞاػو ایى هایياو ؿا فهیى  چی کلًگ هقاؿ هٞؼو 80بیو اف  6388

پيتىايۀ  ًٍؼو٧چیاو تا چًؼ هاه تىاينت اف  اتضاػیۀ هٞؼو بغو ؿا عالی وايهاػيؼ.
ـابـ  اٝتَاب ـای هـ عايىاػه مهمی ه٦تگی ب ػؿ  پًی کًاؿ بگؾاؿػ. 1ىیلیًگ و  0ب

با پيتکاؿی  سابشتفػيؼ  ىاو ؿا هضک هی چیاو ٍبـ و تضمل اؿباباو هماو صال که هٞؼو
ـگقاؿ کـػو گـػهنيٚ بی ـای ب ها  آیی یـ هي٢ىل مافهايؼهی اٝتَاب و آژیتامیىو بىػ و ب

ـايی کاؿ و aگؾاىت ؿا فیـ پا هی ايگلغتاوچهاؿگىىۀ پیىمته  های  آژیتامیىو ؿا با مغً
 های ٝلیه ٩اّی سابشت ابتؼای مال يى رًگ ٝلًی بـػ. آهیق پیو هی ايىيی و هنالمت٩

 ايگلغتاوهیچ کل ػؿ آ١اف ىؼ. تهاتـی  مینتنو اؿباباو  حلاختالفدادگاه هنتبؼ
بـ ّؼ  حلاختالفدادگاه٩ْات هـ و٩ت ؿا به چين يؼیؼه بىػ: چیقیى صال چًی به تا

اه  هىکل 5هلکهعالیدیىاو6اف  با ػؿعىامت امتیًا٣ سابشت ػاػيؼ یک کاؿگـ صکن هی
ـائت يزات ؿا به لًؼو هی ـتیب بىػ که  ایىبه  1ػ.ػا اه هی بـػ و با گـ٥تى صکن ب ت

ـائت  دیىاوعالیهلکهیکی اف ٩ْات ویلیاهضعالیجًاب چی ػاػ که  هٞؼو 0صکن به ب
دادگاهپیيتـ ػؿ  بیلغتىو  اختالف جًىبیحل  هضکىم ىؼه بىػيؼ7 اعتافىسدؽایش

ـم آعـ ٩بل اف  و ػمت)ؿ٥ت  آو هی ؿیقهکه بین  تىيلیایى بىػ که اف کاؿ کـػو ػؿ  ىاو ر

                                                             
a  ـامت  )پ.(5. آوؿػ و ارتماٝاتی ؿا ػؿ صمایت اف اٝتَاب گـػ هی6ػؿ اػاهه آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
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هى٨٥ ػؿ هى٩ٞیتی ػیگـ  سابشتپیو اف آو يیق  مـ باف فػه بىػيؼ. (ىاو ٥ـوؿیغت ؿرٛى
ـائت ىؼه بىػ  پاتغىوکياو ؿا اف  ي٦ـ اف فصمت 1صکن ب  سابشتيام  بگیـػ. aقاضی

 غتىویپشؿاهی  سابشت cايؼاعت. يغنتیى ه٦تۀ ژايىیه bػاؿاو لـفه بـ ايؼام هٞؼو تؼؿیزاً 
ٌ اه که ػؿ آيزا فيؼايی بىػيؼ تض٪ی٨ و ت٦ض اف هىکالو ي٦ـ 8ىؼ تا ػؿ هىؿػ اتهاهات 

 ىاو فيؼايی پیو اف اتمام ػوؿاو هضکىهیت 8ػؿیا٥ت که هـ کًؼ اها به هضِ ؿمیؼو 
ـای  سابشت ايؼ. آفاػ ىؼه  هًچغتشػؿ فيؼاو  که اه ي٦ـ اف هىکالو 2با اعؾ امتیًا٣ ب

ـائت هـ  هى٨٥ ىؼهضبىك بىػيؼ   پشعکاتبگیـػ. ػؿ  dهىوایتقاضی اف ي٦ـ ؿا 2صکن ب
ـم ایزاػ آىىب ػؿ هٞاػو  ي٦ـ اف هٞؼو 4 تضت  ؽایشجًىبیاليک هلىعًتچیاو به ر

به پـويؼه باف ىؼ ياگهاو  سابشتو٩تی پای  اهاهًتٚـ هضاکمه بىػيؼ  هى٩ت بافػاىت
ػؿ يیمۀ يغنت هاه  ها رؼال ىؼيؼ. ایىىاو آفاػ  همه  سابشتؿط ػاػ. هاه آوؿیل فىسیه

 8و  eفیلذویکچی اف فيؼاو  هٞؼو 8و  دسبیچی اف فيؼاو  هٞؼو 6هىربات آفاػی 
ـاهن کـػ.  لغتشچی اف فيؼاو  هٞؼو  آعـ ػمت اػاهه یا٥ت تا ایًکه همچًاو کيمکوؿا ٥
به  هنتهاتـی  مینتن .ىًاعتًؼ ؿا به ؿممیتچیاو  ص٪ى٧ هٞؼو و واػاػيؼf7هابشیداگ

                                                             
a  Judge Patteson 

b   ـامت  )پ.(5. صل اعتال٣ بىػيؼ ػاػگاهػاؿايی که عىػىاو ٩اّی  هٞؼو6آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
c  ـامت  آهؼه امت. )پ.(5 هاه ٥ىؿیه6 6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی

d  Judge Wightman 
e  Wakefield 

f  ـامت به يام  ػؿ هیاو عل٨ ايگلنتاو صل اعتال٣ که ػاػگاهیًٞی ٩ْات 6آهؼه:  ایًزا آلمايی های ػؿ وی
ـای هیچ6يام ىغَیت هيهىؿ يمایيًاهۀ   2 )پ.(5. ىىيؼ ایًگىيه ياهیؼه هی ؽکغپیش5 هیاهىی بنیاؿ ب
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ـيىىت ؿ١ن  ػاؿاو بؼيام ؿا به ػاػگاه کيايؼ و ٝلی تک هٞؼو تک سابشت. ػچاؿ ىؼ ٥ى٧ م
ػاؿاو بؼهًؼ.  واػاؿىاو کـػ ؿأی به هضکىهیت هٞؼو حلاختالفدادگاه٩ْاتهیلی  بی
 هایو5آؽؿعو6الٚاهـ ػؿ آو  واصؼ همه را صْىؿ ػاىت با  که ٝلی5 يمایًؼۀ اؿىؼ6

ف هؤمنات هبتًی بـ که یکی ا ه بىػػاؿاو ايؼاعت ؿٝب و وصيتی ػؿ ػل هٞؼو چًاو
اٝالهیۀ فیـ  سابشت پیؼا ىؼو مـ و کلۀبه هضِ )صىهۀ ػؿبی(  aبلپشتهاتـی ػؿ  مینتن

 ؿا هًتيـ کـػ:

 توجه!   توجه!
ـگىيه مىءت٦اهمی به إالٛ بـمايًؼ  bهاعلنبه يٚـ آ٩ایاو  و٩ت آو امت که رهت رلىگیـی اف ه

ـاو  ػمتمقػىاو ؿا تمام و کمال به پىل ي٪ؼ  cپًشیچعًگؽشکترغال امتغؼام تضتکلیۀ هقػبگی
عىاهًؼ بىػ  آو ؿا آفاػايه و به ػلغىاه عىػ عـد کًًؼ. هیچ ارباؿی  ػؿیا٥ت عىاهًؼ کـػ و هغتاؿ
ـاو هی اها يینت هاعلنبه عـیؼ اف ٥ـوىگاه آ٩ایاو  الناب٨ با عـیؼ اف آيزا  تىايًؼ کما٥ی هقػبگی

ـاو عىاه به ایى ٥ـوىگاه بـويؼ عىاه هًؼ ى ٥ـوىی بهـه های ٝمؼه ٩یمت هقایای اف ىيؼ. هقػبگی
 عىاهًؼ ىؼ. هًؼ بهـههای ػیگـ ػؿ هـ ٍىؿت اف کاؿ و هقػ یکناو  به ٥ـوىگاه

ها هایۀ هنـت کل ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل بىػ و ايبىهی اف اْٝای رؼیؼ ؿا  ایى پیـوفی
هایو اػاهه  به پیيـوی ؽمال اعتصابػؿ همیى صال های کاؿگـی کـػ.  اتضاػیه رؾب

 تـیى ٝمؼهبه ًٝىاو  يیىکاعليؼ و ه بىػػمت اف کاؿ کيیؼ همگی ػواعؼهۀ هٞ .ػاػ هی
 يٌ ٍـیش بـعال٣که بایؼ  ه بىػمًگ چًاو اف ایى کاال تهی ىؼ ؽ١ال بًؼؿ ٍاػؿکًًؼۀ

                                                             
a  Belper 
b  Messrs. Haslam 
c  Pentrich Colliery 



108 
 

بؼو ػؿ  aبـػيؼ. مًگ هی المخل هيهىؿ ايگلینی اف مىاصل امکاتلًؼ به آيزا ؽ١ال ّـب
 افؿاه بىػ اها  همه چیق ؿوبه و ػاػ هی اٝتَابیىو ؿا ًؼو٧ پيتىايۀ اتضاػیه ک٦ا٣ٍ اهـ

ـای هٞؼواػاهۀ  اوایل تابنتاو . آياو ػیگـ هیچ پىلی فرـآوؿتـ ىؼ ؿوف ؿوفبه چیاو هباؿفه ب
ـاو  کمک گـػیؼ. هنتىلی اٝتَابیىو بـو ٩ضٖی بقؿگی  يؼاىتًؼ  مایـهای کاؿگ

اٝتَابیىو پـىماؿ ؿا  يیافهای ٥٪ٔ بغو بنیاؿ کىچکی اف ايگلغتاوهای ًٍایٜ  ىاعه
ـيؼ.  ػاؿاو عـػه ىاو ياچاؿ بىػيؼ به بهایی گقا٣ اف ه٢افه ػاػ و با٩ی پىىو هی پا ينیه بگی
ولتـی ٝلیه اٝتَابیىو پـىماؿی اف ييـیات  ها به امتخًای تٞؼاػ ايگيت همۀ ؿمايه

ـای صمایت اف هٞؼوبىؿژواها )صتی آو ٝؼۀ ٩لیلی که اصی يىىتًؼ. هی چیاو به ٩ؼؿ  ايًا ب
ـاکًی ىتًؼ( ٥٪ٔ بـ اماك ػؿٟوکا٥ی ايَا٣ و هـوت ػا  لیبشالهای ٥امؼ  ؿوفياهه های پ

هحافظهو  ـۀ يمایًؼگاو  60البته هیأت  ىؼيؼ. چیاو عبـػاؿ هی هٞؼو وّٜ افکاس ي٦
7 اها ایى هن گـ٥تًؼؿ٥ته بىػيؼ ه٪ؼاؿی پىل اف پـولتـهای آيزا  لًذواٝتَابیىو که به 

. بىػيؼهضتاد صمایت  ی ػوا کًؼ کهتىاينت ػؿػی اف تىػۀ ايبىه عیلی کن بىػ و يمی
تـ ایى که هتايت و آؿاهو  ٩ؼم هايؼيؼ و اف همه ههن چیاو حابت ها هٞؼو ؿ١ن همۀ ایى ٝلی

ـابـ ٝؼاوت  ػاؿاو و اٝىاو و ايَاؿىاو ص٦٘ کـػيؼ. ها و تضـیکات هٞؼو عىػ ؿا ػؿ ب
و يه هیچ عائًی ؿا به باػ کتک  فػيؼای  رىیايه هیچ ٝمل ايت٪امػمت به يه  اٝتَابیىو

ـتیب اٝتَابکـػيؼػفػی اف رایی گـ٥تًؼ و يه صتی یک باؿ  چهاؿم  پا به هاه . بؼیى ت
ػاؿاو بتىايًؼ ػمت باال ؿا  ػؿ تمام ایى هؼت هیچ کىؿمىیی پیؼا يبىػ که هٞؼو گؾاىت.

                                                             
a  ـامتػ مًگ به  ؽ١ال6اگـچه 6امت:  يىىته ىؼه بؼیى ىکل رمله پایايی های آلمايی ٩نمت ؿ وی

ػؿ فباو یىيايی7 ی٢ًی 5 بى٣ به آتى بـػو6هماو هًٞایی ؿا ػاؿػ که  ػؿ فباو ايگلینی 5يیىکامل بـػو
  )پ.(5. و بیهىػه اٍٖالصًا ايزام کاؿی هٖل٪ًا فائؼ
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ـيؼ. البته  ياگهاو  مًگ مالٕیى ؽ١الىاو ػاىتًؼ.  ػؿ آمتیى گـصل ػی یک ؿاه آياوبگی
های ىىؿىی  ىاو عٖىؿ کـػ که عايۀ ایى راو ی ا٥تاػيؼ و به ؽهىبًگلک مینتنیاػ 

ـاو اعٖاؿ تغلیه  اول پل يینت. ػاؿاو هٞؼوٕل٨  چیقی رق هلک هاه رىالی به کاؿگ
. ایى بیـوو ايؼاعتًؼ هایياو اف عايههقاؿ ي٦ـ اف آياو  80و ٙـ٣ یک ه٦ته بیو اف  ؼػاػي

مالغىؿػگاو و کىػکاو و  هيتی هقػوؿ ای به ايزام ؿمیؼ. کًًؼه ی هً٪لبا٩ؼام با مًگؼل
کيیؼيؼ و به گىىۀ عیاباو  هیؿصمايه اف بنتـهایياو بیـوو  فا ؿا بی صتی فياو پابه

ؿ ػ پیچیؼ ها گیل فيی ؿا که اف ػؿػ فایماو به عىػ هی کـػيؼ. یکی اف گماىته هیىاو  پـت
ها  او و پلیلکيیؼ تا به عیاباو بیايؼافػه. عیل مـباف گـ٥ته بىػ و او ؿا هی اه چًگ

فيگ بىػيؼ تا به هضِ هياهؼۀ اولیى ه٪اوهت به ؿوی عل٨ آتو  به صاّـ و گىه
ـکه فیـ مـ عىػىاو بىػ)صل اعتال٣  های ػاػگاه٩ْات  کا٥ی بىػ بگيایًؼ7  (که کل هٞ
ـکت کياو ایى . فصمتکًًؼلب تـ   ؿا هن بؼوو هیچ ه٪اوهتی تضمل کـػيؼ. ص

ـاو هٞؼو ػمت به عيىيت بقيًؼ تا بتىايًؼ آياو ؿا به  هت٪ابالً  ػاؿاو اهیؼ ػاىتًؼ که هقػبگی
ـيؼ و اٝتَاب ؿا  بهايۀ هؼاعلۀ اؿتو پایاو  باتغٖی اف ٩ىايیى با تمام ٩ىا فیـ ّـب بب

اسؽذيماو که هيؼاؿهای عا چیاو بی ػهًؼ. اها هٞؼو ؿا به عإـ مپـػه  ىاويمایًذۀ
های بایـ و کيتقاؿهای  ىاو ؿا ػؿ فهیى واحاحیه ىاو ؿا ص٦٘ کـػيؼ و امباب بىػيؼ هىّٜ

که رایی گیـىاو يیاهؼه بىػ ها  ػؿویؼه بـپا ماعتًؼ و ػيؼاو ؿوی رگـ گؾاىتًؼ. بْٞی
ـاو بیتىته کـػه ب ها و بیى يهـها چاػؿ فػيؼ. ٝؼه کًاؿ راػه ىػيؼ ای که ؿوی اؿاّی ػیگ

یک  بیو اف ی به اؿفه يین پًیهای آمیباؿ گـ٥تًؼ و به ػلیل واؿػ آوؿػو تضت پیگـػ ٩ـ
ىؼيؼ. بؼیى  تـػهیل بنته چـط پىيؼ رـیمه ىؼيؼ و چىو تىاو پـػاعت آو ؿا يؼاىتًؼ به

ـتیب اٝتَابیىو به ه٦تۀ آفگاؿ  3ها بیو اف  باؿه ٥َل و ىـٛو 6388تا پایاو تابنتاو  ت
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ـاه عايىاػه هایياو فیـ م٪٤ آمماو به مـ بـػيؼ7 آو هن ػؿ صالی که يه عىػ و يه  هم
ـۀ ١ؾایی هیچ مـپًاه ػیگـی يؼاىتًؼ و به رق ر هال٥ههت٪ال و ىاو به رق  کىػکاو ی

 ها به هیچ چیق ػیگـی هتکی يبىػيؼ. هؼت ػالل های کىتاه و ينیه چکايی اتضاػیه ٩ٖـه
پای  امت ػالالو عـػه دوسام گیـی اف هٞاػو تٞؼاػ چينکه هالک  aدسیلشدلًذوهتٞا٩بًا 

ـاو ىىؿىی bهامعی5 ها6ىهـ ينیه 5 اه6ؿا تهؼیؼ کـػ که اگـ همچًاو به کاؿگ
گاه  وبی ايتياؿ گاه با5 فاػه يزیب6بؼهًؼ به مغتی گـ٥تاؿ ١ی٘ او عىاهًؼ ىؼ. ایى لـػ 

ـاهیى هلىکايۀ هْضک و هًٖٖى و  ـاهن امباب عًؼۀ هلت  ىی۫ های يگاؿ پـ اف ١ل٥ٔ ؿا ٥
 cبه عىػ اعتَاً ػاػ. ؿا ػل٪ک ػل٪کاو ىاهظ ه٪ام بًؼی کـػ و ػؿ ٕىل ػوؿاو عٔ

ػاؿاو به بهایی گقا٣ اف  ها رىاب يؼاػ هٞؼو ػمت آعـ و٩تی هیچ یک اف ایى هزاهؼت
عؼهه  (يؼه بىػيؼيکه هًىف به رًبو کاؿگـی ػچاؿ ) ولضهای ػوؿا٥تاػۀ  و بغوایشلًذ

ـاو اصیا گـػیؼ و يیـو و تىاو  ـاو ٝلیه کاؿگ ـتیب باؿ ػیگـ ؿ٩ابت کاؿگ واؿػ کـػيؼ. بؼیى ت
ػاؿاو آياو ؿا واػاىتًؼ اف اتضاػیه ػمت بيىیًؼ  اٝتَابیىو ؿو به اّمضالل ؿ٥ت. هٞؼو

ـایٔ تضمیلی ٍاصب سابشتو  ـػکاؿها تى ػهًؼ. ایًٖىؿ بىػ که  ؿا ول کًًؼ و به ى  يب
مپتاهبـ عاتمه  اواعـ هاه ه٪اوهت 3پل اف  ؽمال ػاؿاو هٞؼو وچیاو  هٞؼو مًگیى

یا٥ت. متمؼیؼگاو ػؿ ایى يبـػ با چًاو بـػباؿی و عىينـػی و هىىیاؿی و ىهاهتی 
که  امتصاکی اف آو  چًیى يبـػیهامت. ایً متایو واالتـیىه مقاواؿ رًگیؼيؼ ک

                                                             
a  Lord Londonderry 
b  Seaham 

c   .هایی بؼلی اف يمىيۀ ٝتی٪ۀ  ينغه ها 5ي٦هن فباومالٕیى 6ػؿ آلماو هن آمماو همیى ؿيگ امت
ـامت آلمايی  يؼاؿػ. )پايىیل ايگلل بـکيىؿ ػیگـ رایی  آو ايؼ که اکًىو ػؿ ايگلینی  (.6340وی
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ـاو ت و اىتیا٧ و حبات ىغَیت باالتـیى ػؿرات ٥ـهًگ و اينايیت و رؼی به aهقػبگی
ـايیايؼ ػمت یا٥ته کمیغیىواؽتغال گضاسػ6ػؿ  6380پیيتـ به مال  که 7 هماو هقػبگی

ىکی اعال٩ی تىٍی٤ ىؼه بىػيؼ!  ىٞىؿکاهاًل وصيی و رايىؿعى و ٥ا٩ؼ 5کىدکاو
 يؼا هؿمیؼ راییها به  تـیى هَائب و مغتی تضت مغتچی  هٞؼيیهقاؿ  80ایى  يینت

 وبه ًٝىاو اؿتيی هًْبٔ  . آياوهمچىو یک تى واصؼ به پا عیقيؼ تىايًؼ هی که
وىىؿ ـّ و با يهایت عىينـػی و  گؾاىتًؼپا به هیؼاو يبـػ  ٍؼا ػل و یک هَن و یک و پـى

ـ٥ًا رًىو هضِ  کـػيؼهتايت تا رایی ه٪اوهت  آو هن چه يبـػی!  .امتکه وؿای آو ٍ
گی و يؼاؿی و ٥الکت و يه ٥٪ٔ ٝلیه عَمی هلمىك و ٥ايی بلکه ٝلیه گـمً

ـائق ي٦نايی عىػىاو که  7عايمايی بی  مًؼاوهای حـوت گـی وصيی ػؿ احـیًٞی يبـػ ٝلیه ١
ـا٥ـوعته ىؼه بىػ. اگـ آياو بؼوو مالس و  به  بؼوو امتضکاهات ػ٥اٝیتا صؼ رًىو ب

ـکىب هی آهیق ؿوی هی های عيىيت ىىؿه ػاؿاو  ىؼيؼ و پیـوفی هٞؼو آوؿػيؼ ػؿ ػم م
تـك اف  اف مـهؼاؿايه يه  گيت. ایى تىػاؿ بىػو ٩ايىو ػو ؿوف هنزل هی - یٙـ٣ یک

ؽمالبىػ. ص٪ی٪تًا بلکه يتیزۀ ٥کـ و ايؼیيه  هاپامؼاؿ  بـ بهتـیى گىاه اعتصاب
 کياو امت. عىػکًتـلی و هىىیاؿی فصمت

ـابـ ٩ؼؿت ىؼيؼ باؿ ػیگـ ػؿ  واػاؿ هايًؼىاو ؿ١ن امت٪اهت بی ٝلی کياو فصمت ب
 64بیهىػه يبىػ. اواًل اٝتَاب  ىاو هباؿفه با ایى صال 7مپـ بیايؼافيؼمـهایه 

ها  ای که هؼت اف رمىػ ٥کـی تا ابؼچیاو ىمال  هٞؼو کل باٝج ىؼ ىاو ای ه٦ته
عبـی بـعامتًؼ و ينبت به هًا٥ٜ عىیو  بگنلًؼ. آياو اف عىاب بی گـ٥تاؿه بىػيؼ

                                                             
a  ـامت ـاو 80تىػۀ 6آهؼه امت:  6340و  6383های آلمايی  ػؿ وی  )پ.(5. هقاؿ ي٦ـی هقػبگی
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گاه ىؼيؼ و  ـاو امتر ػؿ اٍل هماوتمؼو که  ـکتص ػؿ هنیـآ  ٩ؼم ًبو کاؿگ
ػاؿاو ؿا بـهال کـػ و باٝج  ٦ٍتی هٞؼو گـی و صیىاو . ایى اٝتَاب وصيیبـػاىتًؼ

ـاّات کاؿگـی ػؿ  ـاوکن ػو يؼ. ػمتبؼوا ؿیيهاالبؼ  هًٖ٪ه الیایى ىؼ اٝت  مىم کاؿگ
ـای يیـویهقاؿ ي٦ـ  00هٖمئًًا رؾب  ىؼيؼ7 چاستیغت اٝتَابی  هَمن و وؿفیؼه ب

يمای  ای که هًو هؼاؿی . بـػباؿی و ٩ايىوباالیی امتاؿفه وارؼ  رًبو چاؿتینتی
ـاّات بىػ ػؿ کًاؿ آژ لضٚۀ به لضٚه تىره  باٝج ىؼ ها چاؿتینتیتامیىو ٥ٞااليۀ اٝت

هجلظیگايه يمایًؼۀ چاؿتینت  aتىهاطدايکىهبچیاو رلب ىىػ.  همگاو به هٞؼو
ـکی ؽ١ا صیىػؿ ٥ـٍتی که  عىام مًگ پیو آهؼ بضج  لهزاػالت ػؿباؿۀ ٝىاؿُ گم

ـايی ؿا به وّٜ هٞؼو ـائت کـػ و با مغً اه ييـیات  چیاو کيايؼ و ٕىهاؿىاو ؿا ٩
ـات  هایياو ؿارٜ به کن ػؿ گقاؿه بىؿژوایی ؿا واػاىت که ػمت ایى  پاسلماوهؾاک

بال٥اٍله پل اف  ولهاطباؿ هٞؼو  اي٦زاؿ هَیبت 3هنأله ؿا به ػؿمتی ىـس ػهًؼ.
 ػؿ چیاو به ًٝىاو يمایًؼۀ هٞؼو عىػ ؿا به لًؼو ؿمايؼ و تسابشؿط ػاػ. اٝتَاب 

ـايه عىامتاؿ ايزام تض٪ی٪ات کاهل و ه٦َل پیل وفیـ يغنت هال٩اتی ؿممی با ػؿ  هَ
ـای يغنتیى باؿ بـرنتها ایى هىؿػ ىؼ. ىًاماو و  تـیى فهیى و هى٨٥ ىؼ ب

هأهىؿ کًؼ تا اف هضل ؿا  bلیلوپشوفغىسفاسادی پشوفغىسهای ايگلنتاو یًٞی  ػاو ىیمی
پی ػؿ همیى صیى چًؼیى اي٦زاؿ پی صاػحه بافػیؼ به ٝمل بیاوؿيؼ. به  ػؿ با٩ی هٞاػو ػؿ

ؿا به  مىايشرقئیات   باف هن با اػاؿه کـػو رـیاو تض٪ی٪ات۫ سابشتو٩ٛى پیىمت و 

                                                             
a  Thomas Duncombe 
b  Professor Lyell and Professor Faraday 
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ـاو  راو اف او ٩ىل گـ٥ت ه٪ـؿات الفم رهت هضا٥ٚت اف واؿائه ػاػ  وصیشيخغت کاؿگ
ـاو هٖـس کًؼ( 6383)یًٞی ػوؿ کًىيی  پاسلماوآتی  وؿػؿا ػؿ   ػؿ رـیاو. اگـ کاؿگ

ـام ٝاى٨ آفاػی چیاو هٞاػوکه  حابت يکـػه بىػيؼ ؽمالاعتصاب ايؼ و اگـ  و الی٨ اصت
عىیو رؾب يکـػه بىػيؼ هیچ یک اف ایى  يمایًؼۀو  ص٪ى٩ی ؿا به ًٝىاو هياوؿ سابشت

 .ىؼ ػمتاوؿػها صاٍل يمی

با وکیلی ؿا  هقاؿ ْٝى تيکیل ػاػيؼ و 60ای با  اتضاػیه ؽایشاليکچیاو  و٩تی هٞؼو
يؼاىتًؼ که عبـ  به هیچ وره کـػيؼ امتغؼاملیـه ػؿ مال  000هقاؿ و  6ص٪ى٧ 

ؿا هـعٌ  سابشتبکيًؼ و  ػمتىاو  اف اتضاػیه ايؼ هزبىؿ ىؼه ؽمالچیاو  هٞؼو
 اه لیـه 000رمٜ کـػيؼ که صؼوػًا یـه ل 200کًًؼ. پاییق مال گؾىته آياو بیو اف 

ـای هىارب و هقیًه ـای صمایت اف اْٝای بیک ب اؿ )عىاه به های ٩ْایی و البا٩ی ب
ـاد ػؿ پی اعتال٣ با ٍاصب عىاه به ػلیل ػلیل ٝؼم امتغؼام ( عـد ىؼ. کاؿ اع

آياو يیق ػؿ  ًؼیاب ػؿهی یکی پل اف ػیگـی هٞاػو کياو فصمت تىاو گ٦ت که هی
ی عىاهًؼ هالصٚه بـعىؿػاؿ عىاهًؼ ىؼ و يهایتًا صت ٍىؿت اتضاػ اف ٩ؼؿتی ٩ابل

ـابـ فوؿگىیی اتضاػیۀ  آوؿػ ؿه ایى بیًوبىؿژوافی ٩ؼ ٝلن کًًؼ.  های تىاينت ػؿ ب
ـای 6388و اٝتَاب مال  چیاو ىمال هٞؼو چیاو  همۀ هٞؼو ب و  امتايگلغتاو

  ای يه چًؼاو ػوؿ۫ ىک ػؿ آیًؼه بی .ىؼه امت های کاؿگـی هىرب ت٪ىیت کل رًبو
گاهی پـولتـها که ٥ی  امتهای ٥اکتىؿی  کاؿوؿ به ي٦ٜالضال  ت٦اوت مٖش تىاو و آ

با ایياو اف هـ لضاٗ  ىؼچیاو بـیتايیایی ٩اػؿ عىاهًؼ  و هٞؼو گيتهضى عىاهؼ 
یـ پای ب ـابـی کًًؼ. بؼیى تـتیب ف پل اف آو و  ؿ٥ته عالی عىاهؼ ىؼ ىؿژوافی ؿ٥تهب
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وربـوت بىؿژواها اف  میامی پـرالل-غىاهؼ کيیؼ تا ٝماؿت ارتماٝیي عیلی ٕىل
  aهتالىی ىىػ.پایه و اماك 

چیاو  هٞؼو و پیيـوی ه٪اوهتػؿ احـ  ىاو بؼهکاؿ يینت که گىهاها بىؿژواها 
 رلى ايؼ. ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت به رای آيکه اؿفه ایى گام بقؿگ ؿوبه ىؼه تـ مـمغت

ـاوػؿ رً ؿا ـ٥ًا به چين  bػؿک کًؼ بو کاؿگ  عيمیو  ١ْب کىؿکىؿايه آو ؿا ٍ
 ػال بـ ایى ؿا عىاهؼ فػ. بىؿژوافیّـؿ  عل٨ به همه اف پیو بیًؼ که هی واؿ ػیىايه

ـابـ  عىاهًؼ ػیگـ يمی ػايؼ که هی عل٨ صما٩ت مـ  ىؼه های ؿواػاىته ؿ٥تاؿیبؼػؿ ب
ـاو  .بیاوؿيؼتنلین ٥ـوػ  ٍاصب اف يٚـ ٕب٪ۀ  ٥ا٩ؼ هالکیتهٖالبات ه٦ًَايۀ کاؿگ

آهیق ٝلیه  های رًىو های گنتاعايه و ياهـبىٓ و ىىؿه چیقی رق ياؿّایتی هالکیت
ػؿ  پـولتـهاگىيه هى٥٪یت يینت. بىؿژواها باوؿ ػاؿيؼ هـ5 اينايی و الهیيٚن و ماهاو 6

ىاو ؿا اف  امت که ياوبؼٕیًت  ٥ـیب یک هيت ٝىام6بـػ  به هًٞای بهتـیى صالت
ـابـ  ٩ىا٥لؾا بایؼ با تمام 5 ايؼ که تى به کاؿ بؼهًؼ تـ اف آو و تًبل آوؿيؼ ػؿهییتامیىو آژ ػؿ ب

 و مایـ ٝىاهل اتضاػیهسابشتکىىؼ  هیچ تى٥ی٪ی هی بی ػاؿ مـهایه. ٕب٪ۀ کـػآو ه٪اوهت 
ـاو همچىو کاله ػؿؿا  ریب  يؼبـػاؿاو پـؿویی رلىه ػهؼ که ٩َؼ ػاؿ چين کاؿگ

ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت گـ٥تاؿ  . هاػاهی کهعالی کًًؼ فاستیًگآعـیى  کياو ؿا تا فصمت
گـػػ که صتی چين اه چًاو کىؿ  ٝي٨ هًا٥ٜ آيی افچًیى رًىو و صما٩تی باىؼ و 

                                                             
a  ىاو ؿا بـ  تى اف اْٝای اتضاػیه 1ايؼ  تىاينته مًگ چیاو ؽ١ال هٞؼو 6331و ػؿ مال اکًى هن

ـامت آهـیکایی  کـمی  (.6332های هزلل ٝىام بًيايًؼ. )پايىیل ايگلل بـ وی
b  ـامت  )پ.(5. و به رای آيکه با ایى رًبو مـ ٝ٪ل بیایًؼ6ػؿ اػاهه آهؼه: های آلمايی  ػؿ وی
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های واهی  اهیؼ بایؼ اف همۀؿا يؼاىته باىؼ  ت٢ییـ ػوؿه و فهايهٝالئن  باؿفتـیىػیؼو 
رق  ػؿ صال صاّـ ػمت ىنت. ايگلغتاوهنأله ارتماٝی آهیق  ػؿباؿۀ صل هنالمت

 ای با٩ی يمايؼه امت. که ّـوؿتًا ؿط عىاهؼ ػاػ هیچ چاؿه ٩هـآهیقیاي٪الب 



100 
 

 

                                                             
ـاو  ػلیل آهاؿهای هـگ 0به ها  ػؿ آو مال  6 ـای ٕىل ٝمـ امتايؼاؿػ کاؿگ وهیـ مىئؼ به ًٝىاو هٞیاؿی ب

ال٤( مینتن بايکؼاؿی مىئؼ آهاؿهای ػ٩ی٨ و ه٦َلی ؿارٜ به  :ٝام وا٩ٜ ىؼ ايگلنتايی هىؿػ ٩بىل
تکهلن که ام رقيٚیـ يؼاىت. ب( به وّٜ ماکًاو ایى کيىؿ گـػ آوؿی کـػه بىػ که ػؿ هیچ کيىؿی 
 ىکاؿگـی-ا٩تَاػ کياوؿفی اماك بـ پایۀ مـهایۀ بايکی تىمٞه پیؼا کـػه بىػ مایـ ي٪آ کيىؿ بـ

کـػ. د( بنیاؿی اف  تضمیل هی ماکًاوکه ٥٪ـ ؿا به اکخـیت ٩إٜ  چـعیؼيؼ هیای  هايؼه ٝ٪ب
 )م.( وؿیيه بىػيؼ. ها اف یک ؿگ ىهـويؼاو مىئؼ با ايگلینی

0  (Tubت٢اؿی بقؿگ و :) ـای رابه آو ػؿ بًایی را کـػو عاک و هىاػ هيابه. هٞاػل  بؼوو چـط ب
ـايی فو  )م.( بىػ که اهـوفه رایو ؿا به ٥ـ١ىو ػاػه امت. بـ مًتی ای

 )م.(5. های ًٍٞت با٩ی ىاعه6ػؿ ايتهای ٥َل  66و.ک: یاػػاىت ىماؿۀ   0

ـگـ٥ته اف  ایى ػاػه  8  هنتًؼ. )پ.( 6380مپتاهبـ  4هىؿط  800، ىماؿۀ 60، د هایًیًگژوسيالها ب

گىمت  60ػؿ تاؿیظ عطحیعالدسهعادوصیش91کمتشاصهمًىعیتاعتخذامصياووکىدکاو قايىو  3 آ
ـا ىؼ. )پ.( الفم 6380به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ و اف هاؿك  6380  االر

( و 6320مال ػؿ ٩ـو يىفػهن )تا  ايگلغتاوهای  تـیى ػاػگاه یکی اف ٩ؼیمی 5دیىاوعالیهلکه6  1
ـای ؿمیؼگی به هىاؿػ رًایی و هؼيی بىػ و ٍالصیت ؿمیؼگی و  ـارٜ ٩ْایی هنت٪ل ب یکی اف ه

 تـ ؿا ػاىت. های ٩ْایی پاییى تزؼیؼيٚـ ػؿ تَمیمات اؿگاو
اعتیًاف6ػؿ آئیى ػاػؿمی ايگلیل  ىؼ که بًا به  ( به مًؼی إال٧ هیHabeas Corpus) 5بشگۀ

ـاػ عىامته ؽی ـاهی هٞتبـ ي٦ٞاو بـعی ا٥ ىؼه  هایياو  ؿا ػؿ هىؿػ ىغٌ بافػاىت عىايؼ تا ىهاػت ؿا ٥
 ػالیل همۀ وم٪ن اتهاهات ؿمیؼگی ىىػ. ػاػگاه با ػؿ يٚـ گـ٥تى تا به ٍضت به هضْـ ػاػگاه اؿائه ػهًؼ

٥ـمتاػ و یا با ٩یؼ وحی٪ه و  کـػ یا به فيؼاو هی ىغٌ ػمتگیـىؼه ؿا آفاػ هی و هنتًؼات يهایتاً 
وّٜ ىؼه بىػ ػؿ  6124يمىػ. ایى آئیى ػاؿػمی که به هىرب هَىبۀ پاؿلمايی  ياهه تـعیٌ هی ّمايت

ـائن مًگیى اٝمال يمی  ىؼ. )پ.( عَىً ر
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2  (Dogberry :)بیًی  هـُ عىػبقؿگ تال بهو هبىهـ مـپامباو ؽکغپیشػؿ يمایيًاهۀ  بشیداگ

 اوگًاه ػ که بیکـ های فبايی کاؿی هی يؼاعتى بافیا هًٞای کلمات و ؿاه به هؼػ مىءبـػاىت افو ا .بىػ
کًؼ که  هی هایو اٙهاؿ ف هيهىؿتـیى ػیالىگػؿ یکی ا بشیداگ هزـم ٩لمؼاػ ىىيؼ و به فيؼاو بیا٥تًؼ.

ـاػ امت  هایو گًاهکاؿ یا بی یک ىغٌ ؿا يبایؼ بـ اماك کـػه گًاه ػاينت بلکه رایگاه ارتماٝی ا٥
ـم که يياو هی به یکی اف اٍىل بؼیهی و هنلن آییى  ٥ْاصتايؼ یا يه. اف ٩ْا اهـوفه ایى  ػهؼ هز

ـاػ اف ىغَیت ص٪ى٩ی ىغَیت6 هٞـو٣و به ٩ىل  ػاػؿمی تبؼیل ىؼه هتمایق  5ىاو ص٪ی٪ی ا٥
 )م.( .ىىػ مـػه هیى

ـايی تىهاك ػايکىهب ػؿ ٍضى هزلل ٝىام به تاؿیظ   3 ـاػ ىؼ و گقاؿه آو  6388ژوئى  8مغً ای
 080به چاپ ؿمیؼ و مپل ػؿ ىماؿۀ  0ً  6388ژوئى  3لًؼو هىؿط  تایمضيغنتیى باؿ ػؿ ؿوفياهۀ 

 تزؼیؼ چاپ ىؼ. )پ.( 3ً  6388ژوئى  3هىؿط 5يىسثشواعتاس6ييـیۀ چاؿتینتی 
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 پرولتاریای کشاورزی

کاؼهای يًٛتی و کهاوؼؾی اؾ هن  قاب٧ًا هىخىظظیعین و٦تی وزعت  قؽآٞاؾظؼ ٢ًل 
کاؼگؽاو قاب٥ بؽ باظ ؼ٢ت  ياچیؿ اقت٧الل و نعيعبىؼژواها يابىظ  ضؽظه و گككت

ؼوی هن  يازب و هتؽوک ضؽاب گهتًع. اؼاَی بی يیؿ به همؽاه آياو ضايهظه٧اياو  ضؽظه
٢ؽقای  ظه٧اياو ؾیؽ ٢هاؼ ْا٦ت ضؽظه به يىؼت هؿا٘ؼ بؿؼگ ظؼآهعيع و تلًباؼ نعيع و

هلک یا  ًىو يازبکهاوؼؾاو بؿؼگ ٚؽيه ؼا ضالی کؽظيع. آياو که تاک با ؼ٦ابت
 یابه ٚملگی اخؽتی بؽای کهاوؼؾاو بؿؼگ  aبایع زاال اؾ قؽ ياچاؼی ظاؼ بىظيع اخاؼه

 هعتیبعتؽ بىظ باؾ تا  وَٙ قاب٥ایى هى٦ٛیت ظؼ ه٧ایكه با  ظاظيع. گؽچه هی تى هالکاو
هًىؾ زؽکت هايى٢اکتىؼکاؼی اؾ قؽٚت يیا٢تاظه بىظ و  > ؾیؽانع آو ؼا تسمل کؽظ یه

باٚث نع  هیأت هانیًی اها پیهؽ٢ت یا٢ت. گكتؽل هی ؼنع خمٛیت پای پابه يًٛت
. ٧٢ؽ و گؽظظکهاوؼؾی ظؼ هايى٢اکتىؼها ٞیؽهمکى  بطم هاؾاظ خمٛیت کل خػب

به هًًۀ ٖهىؼ  (به ْىؼ ه٧ٓٛی )آو هن هايى٢اکتىؼکاؼ ٧٢ّ ظؼ يىازی قاب٧اً که  ٢الکتی
خًگ  ظوؼاو. ظؼ همیى گهتظؼ يىازی کهاوؼؾی پعیعاؼ  اؾ ایى ؾهاو به بٛع ؼقیع هی

خًگ باٚث نعه بىظ قٓر تىلیع ایى  ٢.1ؽايكه به پایاو ؼقیع ٚلیه قاله وپًح بیكت
٦ٓٙ  بزیتايیااؼوپا پاییى بیایع و واؼظات ٞله به  ؾظۀ يىازی خًگ ؾؼاٚی ظؼ بكیاؼی اؾ

َؽوؼتی ٚاخل بىظ.  اطپايیاظؼ خبهۀ  بزیتايیا> اؾ ْؽ٠ ظیگؽ تدهیؿ تىنۀ اؼتم گؽظظ
ٚالوه  یابع.به ؼوي٧ی کاغب ظقت  ايگلظتاوکهاوؼؾی  باٚث نع٢ى٤  ٚىاهل هدمىٚه

                                                             
a  پ.(الص ...:کؽظيع و  هایهاو ؼا واگػاؼ هی ؾهیى: ;يىنته نعهایًدا های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( . 
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 .يعبىظپیىقته به اؼتم  ظؼآهعه و ناو هٛمىلههاٞل اؾ  بؽ ایى نماؼ ايبىهی اؾ کاؼگؽاو
 های ٢ؽويهكت و هسعوظیتت٧اَای اؼتم بؽای خػب کاؼگؽاو با پایاو خًگ  اها

ظؼ  آهع هستىم ایى اوَا٘  واؼظات ؼ٢ٙ نع و ٢ؽيت هًاقب ياظؼات به پایاو ؼقیع. پی
و ؼا به نا کهاوؼؾاو هدبىؼ بىظيع ٞالتهههىؼ نع.  aسراعی اضطزار به ها هیاو ايگلیكی

 تؽیى هؿظها بىظيع. تؽیى ٦یمت ب٣ؽونًع و به همیى ظلیل ٧٢ّ ٦اظؼ به پؽظاضت پاییى پاییى
قايىو ; ظقت به تًىیب ها ظانتى ٦یمت به هًٗىؼ باال يگههدلف ٚىام  1815ظؼ قال 

نیلیًگ بانع  88آو کمتؽ اؾ  2و واؼظات گًعم ؼا هاظاهی که ٦یمت چاؼک ؾظ :غالت
چًعیى و چًع باؼ تى  و الخؽم بىظ و ٚبث بیهىظه ایى ٦ايىو بعیهی اقت که همً٘ى کؽظ.

چاؼه کًع  هًا٥ْ کهاوؼؾی ؼا ظؼ سراعی اضطزار به خؽذ و تٛعیل ظاظ اها هؽگؿ يتىايكت
هؽَی که ظؼ خؽیاو ؼ٦ابت آؾاظ ضاؼخی به نکلی  تٟییؽنکل هؽٌ نع:و يؽ٢ًا باٚث 
 به هؽَی هؿهى اؾ ایى به بٛع ؼقیع ه اوج هیها ب یا٢ت و ظؼ تىالی بسؽاو زاظ بؽوؾ هی

 آوؼظ. هییکكاو اؾ پا ظؼ کهاوؼؾی ؼا بههای  ٚمله همۀ که تبعیل نع

 (تىاو آو ؼا یا٢ت هی آلماو خای خایکه هًىؾ ظؼ ) ؼٚایایمؼوابّ پعؼقاالؼايۀ اؼباب با 
. کمی پف اؾ ٖهىؼ پؽولتاؼیای بىظ نعه بؽچیعه هايى٢اکتىؼکاؼی به ي٣ٙپیهتؽ 

 ايکها٠ یا٢ت. هاظاهی که خعیعی هیاو کهاوؼؾ و ضعهۀ هؿؼٚه هًاقبات کهاوؼؾی
ظؼ قؽيىنت کهاوؼؾ قهین بىظيع و ٧٢ّ  هؿؼٚهضعهۀ  هًاقبات پعؼقاالؼی بؽخای بىظ

به همیى ظلیل ٧٢ؽناو کمتؽ تىی  >نعيع تؽیى تًگًاها به زال ضىظ ؼها هی ظؼ وضین

                                                             
a  ايگلیكی ) به: ؾؼاٚی آَؽاؼ;ٚباؼت  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقتagricultural 

distress آهعه اقت. )پ.(( ظاضل پؽايتؿ 
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خا به يىؼت  همه ضعهۀ هؿؼٚه اقت. اها اکًىو همه چیؿ تٟییؽ کؽظه. ؾظ چهن هی
ناو  اقتطعام هىا٦ٛی که الؾم بانعايع و کهاوؼؾ ٧٢ّ ظؼ  های ؼوؾهؿظ ظؼآهعه ٚمله

. هايًع هیبیکاؼ ها( چًعیى ه٣تۀ هتىالی  ؾهكتاو ضايهبه همیى ظلیل اٞلب ) کًع و هی
و  کؽظيع ؾهايۀ پعؼقاالؼی ظؼ هماو هؿؼٚه ؾيعگی هی ناو ظؼ ظوؼه و ضايىاظه ضعهه

ؼؾ تالل ظانت ظقت يكل آتی ؼا ظاظيع و کهاو پؽوؼل هی همايدا ناو ؼا کىظکاو
به  >های ؼوؾهؿظ اقتثًا بىظ يه ٦اٚعه بًع کًع. ظؼ آو ظوؼاو اقت٣اظه اؾ ٚمله همايدا

ظؼ  ي٣ٙ کهاوؼؾاواها  ظانت. هبؽم يیاؾ به ضیل ايبىهی اؾ ضعهه همیى ظلیل هؽ هؿؼٚه
بیؽوو  و ضعهۀ هؿؼٚه ؼا اؾ اؼاَی يمایًعؼا هًسل  یپعؼقاالؼ هًاقبات کهبىظ  ایى

ایى ات٣ا٤ به  1838aوزىل قال  . زىلتبعیل کًًعها ؼا به ٚملۀ ؼوؾهؿظ  و آو بیايعاؾيع
تا آو ؾهاو هکًىو بىظ  bبه و٦٘ى پیىقت و بالتبٙ هاؾاظخمٛیتی که ٢ؽاگیؽنکلی ت٧ؽیبًا 

 الٛاظه ا٢ؿایم یا٢ت. ٢ى٤هالیات اٚايات  يؽش و يؽش ظقتمؿظ قؽکىب نع وآؾاظ گهت 
به  >گؽی ظائمی تبعیل نعيع های کهاوؼؾی به ه٧ؽ تکعی اؾ ایى ظوؼاو به بٛع زىؾه

گؽی ه٧ٓٛی  ها ٦بل ه٧ؽ تکعی های هايى٢اکتىؼکاؼی اؾ هعت هماو تؽتیبی که زىؾه
 ووؼوؾا٢ؿظؼ بؽابؽ ٧٢ؽ  ی ٚاخلبه ًٚىاو ا٦عاه ظولت ياچاؼ نعاؾ ایى ؼو  c.بىظيع

و٣٦ۀ  گكتؽل بی اؾ قىی ظیگؽظقت به تٛعیل ٦ايىو ٧٢ؽا بؿيع.  هًا٥ْ ؼوقتایی

                                                             
a  پ.(:. ٦ؽو زاَؽ 28 اواضؽ ظهۀ;ایًدا آهعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
b  پ.(...: ْب٥ ايٓالزات ٚلن ٢یؿیک ;ایًدا آهعه:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
c  اؾ ایى ؾهاو به ;بعیى يىؼت يىنته نعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ایى خمله ظؼ ویؽاقت

گؽی  ظؼقت به هماو تؽتیبی که تکعی >ائمی ظؼ يىازی کهاوؼؾی خاضىل کؽظگؽِی ظ بٛع تکعی
 )پ.(:. بىظ ظوايعهی ؼیهه ظؼ يىازی هايى٢اکتىؼکاؼ پیهتؽ ه٧ٓٛی
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و اقتطعام  ها هانیى و قایؽ کىب هکايیکی ضؽهىه٧یاـ و باب نعو  کهاوؼؾی بؿؼگ
ظؼ زال زاَؽ کاؼ . نىيعیاؼها بیکاؼ  ايبىهی اؾ کهت هىخب گؽظیع ؾياو و کىظکاو
یک کمیكیىو ؼقمی  اضیؽاً  چًاو ٚمىهیت یا٢ته که ظؼ بطم کهاوؼؾی ؾياو و کىظکاو

گكتؽل  با تىخه به .اقت تهکیل نعهتس٧ی٧اتی ظؼباؼۀ تأثیؽات آو  ویژه بؽای ايدام
ه٧یاـ و الٟای هًاقبات پعؼقاالؼی )که قاب٧ًا ظؼ ایًدا اؾ اهمیت  کهاوؼؾی بؿؼگ

  ؾياو و کىظکاو  نایايی بؽضىؼظاؼ بىظ( و باب نعو هیأت هانیًی و يیؽوی بطاؼ و کاؼ 
 ضمىظتؽیىو  ؼضًه کؽظه به ایى هىَٙ هنتىلیع يًٛتی  قیكتن هثل ؼوؾ ؼونى اقت که

کهاوؼؾی  ظؼ خاهایی که .کهايعه اقته ظؼوو خًبم اي٧البی ب ؼاکم  ؾزمت٦هؽ 
 بیهتؽ ؽ ظول کاؼگؽاوب ایى تٟییؽات باؼ هايعه بىظتسؽک  و بی ؼاکع هعیع های هعت

هاؾاظ . ;بىظتبٛات ٢ؽوپانی قاضتاؼ اختماٚی کهى ٦هؽآهیؿتؽ و  کؽظقًگیًی 
بؽای بؽآوؼظه و يتىايكت همچىو يىازی هايى٢اکتىؼکاؼ  بیؽوو ؾظباؼه به یک: خمٛیت

تىاو  ها ههتؽی ظانته بانًع هی ٢ؽآوؼظهتؿایع خػب نىظ. اگؽ  يیاؾهای تىلیع ؼوبه کؽظو
. وايگهی ظؼ اقتسال های خعیعی قاضت> اها آ٢ؽیًم ؾهیى خعیع ه ٢اکتىؼی

٦ماؼی  3یىالش اتههاٚ ؾیؽ کهت بؽظو ظه بىآهع پعیع يلر اؾ پفکه  ییتًگًا
ؼ٦ابت ظؼويی  آهع هستىم ایى وَٙ ٚؽوج پی  a.ؼ٢ت هیاؾزع هتهىؼايه به نماؼ  بیم

 :قايىو کهى فقزا;ظؼ قٓر کمیًه بىظ.  ٦ٛؽ کاؼگؽاو به ي٧ٓۀ اوج و ق٧ىِ هؿظها به
هایی ظؼیا٢ت کًًع. هاظاهی  هؿیًه کمک هالیات اعاياتاؾ هسل کاؼگؽاو ه٧ؽؼ نعه بىظ 

                                                             
a  آيچًاو ٦ماؼ  ههاٚات یىالشکاؼی ظؼ  کهت  ؼ پی کكب يلر ظ;آهعه:  های آلمايی ظؼ ویؽاقت

 )پ.(: ؼ٢ت. ها يمی گػاؼی ظؼ آو آهع که زتی قؽهایۀ بؿؼگ به قؽاٜ قؽهایه پؽؼیكکی به نماؼ هی
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 گیؽی به اٚايه ها ؼا اؾ ٚمله ؾیاظی کهاوؼؾاو نماؼ آهع که ایى ٦ايىو به اخؽا ظؼهی
به ظلیل ایى ٦بیل  .کاهم ظهًع ظم به ظم یهاو ؼاظقتمؿظهاتا بتىايًع  ظانتًع واهی

هالیات الؾم بىظ  ؼوقتایی خمٛیتابٛاظ هاؾاظ  بؿؼگیا٦عاهات و همچًیى به ظلیل 
)که ظؼ اظاهه ظؼباؼۀ آو  :قايىو يىیى فقزا;ا٢ؿایم یابع. ظؼ ایى اوَا٘ ظائمًا  اعايات
 هن تعبیؽ اها زتی ایىبه تًىیب ؼقیع.  چاؼه ؼاه ( به ًٚىاوتىَیر ضىاهن ظاظبیهتؽ 

هاؾاظ خمٛیت  هكألۀها ا٢ؿایم یا٢ت و يه ظقتمؿظ ظؼقت کًع. يهاوَا٘ ؼا  يتىايكت
وَٙ ضل٥ به هًتها ظؼخۀ  هىخب گؽظیعظظهًهی و بیعاظ ٦ايىو خعیع يؽ٢ًا  زل نع.

ظؼ پی تًىیب ٦ايىو خعیع بعوًا کاهم یا٢ت اها پف اؾ  هالیات اعايات٢الکت بؽقع. 
 ي٣ؽ هیلیىو 4-3که قاب٧ًا  هاییخاه تا هماو قٓىذ قاب٥ باال ؼ٢ت. ظؼ چًع قال ظوباؼ

 البته >ظائمی پا به ٚؽيه يهاظيع بگیؽ يع٦ه ي٣ؽ هیلیىو 1وخىظ ظانت  هى٦تبگیؽ  يع٦ه
کل  .ناو ؼا اؾ ظقت ظاظيع ز٥ اٚايه لیيیاؾ ظانتًع و به يع٦ات هًىؾ با٦ی ٧٢ؽا

٧٢ؽ ظؼ يىازی کهاوؼؾی هؽ قال  اؾ آو ؾهاو تاکًىو همیى بىظ. فقزا يىیىقايىو  تأثیؽات
ی هی ها ظقتی یى تًگبعتؽظؼ  ؼوقتاها ا٢ؿایم یا٢ته اقت و ضل٥ هایی  ضايىاظه ع.ًؾ

و باؼها  قؽ کًًع نیلیًگ ظؼ ه٣ته 8 زعاکثؽ یا 7-6با  هؽ ْىؼ که نعه بایع که ًعهكت
ؼا اؾ  1838ایى خمٛیت ظؼ قال  وَٙآیع.  آیع که زتی همیى هن گیؽناو يمی پیم هی

 a:بهًىین پارلماو های لیبزالؾباو یکی اؾ 

                                                             
a  يىنتۀ يمایًعۀ هدلف ای. ، 1831. لًعو. افزوسی در هًاطق روطتایی دالیل آتغ يقاب: تالطمات بی

٦ايىو ; يسىۀ اخؽای بهکه ی اؾ ایى يىنته . ٦ٓٛات13-9 يى(. E. G. Wakefield. ویک٣یلع )خی
 . )ايگلف(ايع يیاهعه ٦ىل ي٧ل ظؼ پؽظاؾيع هی ظؼ آو ظوؼاو: کهى ٧٢ؽا
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چًیى اقت:  ايع( هتؽاظ٠ نعه واژه 2 ایى )اکًىووَٙ یک هتکعی یا یک ظه٧او ايگلیكی ;
يىباوگی بع و  اواواؾ  بىظ و نیؽ هاظؼل هیچ ٦ىتی يعانت> به همیى ظلیل ٞػایم پعؼل گعا
 ظه٧او کهع. هی ؼيحاؾ گؽقًگی  (اقتتی که ضىاب او٦ابه خؿ ) هن هًىؾو ا .ياکا٢ی بىظ

تؽی گیؽل  آتم بؿؼگکه با آو ايعک ٞػایی بپؿظ  ای نٛلهبؽهًه اقت و هیچ و٦ت بیم اؾ  يیمه
هايًع.  با او هی تا اواقّ بهاؼآیًع و  ال هی به قؽاٜ اؾ ابتعای پاییؿ بتْىآیع. قؽها و ؼ يمی

های واالی نىهؽبىظو و پعؼبىظو ؼا يچهیعه اقت. نؽیک  اگؽچه اؾظواج کؽظه اها لػت
وبیگاه  ًع و گاههایم همچىو ضىظ او اٞلب گؽقًه و ظؼ هٛؽٌ قؽها هكت و بچه ال ؾيعگی

ظؼ چًگ يکبت اقیؽيع. هیچ اهیعی  ا٢تًع و همیهه بی و کمکی هؽیٍ هی بعوو هیچ پؽقتاؼ
٦ىل  ايع ْىؼی که به آهعه باؼ ظگؽآؾاؼاؾ ٢ؽِ گؽقًگی کهیعو زؽیى و ضىظضىاه و  آياو

کًح ضیاباو ظؼ گؽظظ که  ال بؽهی و ٧٢ّ به ایى ظلیل به کىهها .:ل هكتًعا ضاؼ چهن;ضىظل 
ایى کاؼ  ٚهعۀ اؾولی  بانعال  بایع پیهتیباو ضايىاظه . هؽظيیكتاؾ گؿيع باظ و باؼاو ظؼ اهاو 

 او نىظ. ضتن هی بؽی گىلو به : آیع اؾ ایًدا هی ظاظوبیعاظ کؽظوگعایی و کالنی و . ;آیع بؽيمی
ظؾظی به نتؽظؾظی بؽقع اها ٢ا٦ع  اؾ آ٢تابه ال ای ْب٧ه هن پؽؾوؼهمچىو هؽظاو  آیع بعل يمی

تىايع به  تًها چیؿی که هی کًع. ظؾظی هی نهاهت الؾم اقت و ٧٢ّ هؽ و٦ت که پا بعهع ظله
تؽ  اقت. گؽچه ظؼ ؼابٓه با همكایگاو هتمىل بًعی ضالیظؾظی و  ظلهال بیاهىؾظ  کىظکاو

 ظهًع. به ضؽج هی قىءٖى و ظؼنتیبا او ظؼ بؽضىؼظ ياو واؼ ظاؼظ اها آ ؼ٢تاؼی هٓیٛايه و بؽظه
هیچ و٦ت آقیبی  . با ایى زالگیؽظ هیتؽقع و کیًه به ظل  ال هی اؾ همكایگاو يیؿ تبًٛا او

ظانته وضىاؼی  ض٣ت ظؼکی اؾ تؽ اؾ آو اقت که ؼقايع. او هٓل٧ًا تباه نعه و بیچاؼه يمی هاوبه
ؼوهاتیكن  ضیلی ْىاليی يیكت و به ظلیل ابتال به باؼل هه٧ت ؾيعگی کاؼی او ظؼ نٟل. بانع

آيکه ضاْؽۀ ظلپػیؽی اؾ  ظؼ آيدا بی .نىظ باؾ هی اردوگاه کار اجباری پایم بهضیلی ؾوظ و آقن 
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ؼا بؽای بعبطتی  خاضىابو  کهع هیهای آضؽل ؼا  ال ي٧م بكته بانع ي٣ف ؾيعگی ظؼ غهى
 a:کًع که به همیى تؽتیب ؾیكته اقت و به همیى تؽتیب ضىاهع هؽظ. ظیگؽ ضالی هی

که  های کهاوؼؾی وخىظ ظاؼيع یک ٦هؽ ظیگؽ اؾ ٚمله٦هؽ  ایى به خؿا٢ؿایع  هی يىیكًعه
های خكمايی و غهًی و اضال٦ی يیؽوهًعتؽ و بهتؽی  و اؾ هؿیت يعتؽ بكیاؼ پؽايؽژی

لسأ  بعیىو تًها اقت  باؼ ٢الکت به همیى ايعاؾهؾيعگی آياو  البته .هكتًع بؽضىؼظاؼ
ناو بهتؽ بىظه  یؾيعگی ضايىاظگ قاب٧ۀ و ايع ظؼ چًیى نؽایٓی بؿؼگ يهعه ايع که هت٣اوت

های  چی هعام با هتًعیاو باؼايعاؾ و ٦ؽ٤ که ايع نکاؼظؾظايیچیاو و اقت. آياو ٦اچا٦
 بیا٢تًع به ؾيعاو اگؽ کهع. ؼیؿی هی وضىو نىيع و کاؼناو به ضىو نکاؼگاه ظؼگیؽ هی

به همیى  گیؽيع. م اؾ خاهٛه کیًه به ظل هیبیم اؾ پیآیع(  )بالیی که اٞلب قؽناو هی
 ا٢ؿایع: ًعه هیْب٧ۀ يازب هالکیت هت٣ًؽيع. يىیكاؾ  آياو يیؿ همچىو ٦هؽ يطكت ظلیل

 b.:ها هكتًع همیى ناو ياهین هی ايگلظتاو يتزص دهقاياو اؾ قؽ يؿاکت که ها آياو;

                                                             
a  ظؼ : ظه٧او ايگلیكی;٦ىل پف اؾ ٚباؼت  ظؼ ابتعای ي٧ل 1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت

ل ا ضاؼ چهن;تؽ پف اؾ ٚباؼت  چًع ضّ پاییى :.هماو ٚملۀ کهاوؼؾی;ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت: 
 ( ظاضل پؽايتؿ غکؽ نعه اقت. )پ.(hates  the  sight  of  themهٛاظل ايگلیكی آو ): هكتًع

b  يؿاکت;ٚباؼات   1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( :courtesy و ); ظه٧اياو يتؽـ
ناو ظاضل پؽايتؿ ٦یع  های آلمايی ( پف اؾ هٛاظلthe bold peasants of England: )ايگلكتاو

يكبت  ػکظپیزؼا انتباهًا به : ظه٧اياو يتؽـ ايگلكتاو;ها ايگلف ٚباؼت  ايع. ظؼ ایى ویؽاقت نعه
ايگلكتاو  يتؽـظه٧اياو ;های ايگلیكی و آهؽیکایی ايالذ نع. خملۀ  ظاظ. ایى ضٓا ظؼ ویؽاقت

( Goldsmith) گلذاطمیتاثؽ : روطتای چىل; ظؼ ايل ظؼ کتاب: هایۀ ٢طؽ کهىؼناو هكتًع
 آهعه اقت. )پ.(
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. اقت ياظ٤های کهاوؼؾی ايگلكتاو  ٚملهاکثؽ  ظؼ هىؼظزال زاَؽ ایى نؽذ  ظؼ
ى ٦هؽ به وَٙ ای ظؼ هىؼظ گؿاؼل اؼائۀ ضبؽيگاؼی ؼا بؽای تایمشؼوؾياهۀ  1844ژوئى 

گ٣ته هٓاب٧ت  با تىيی٣ات پیم قؽاپاگؿاؼنی که او آهاظه کؽظ  ٢ؽقتاظ.يىازی کهاوؼؾی 
يبىظ. ایى هبلٝ هٛاظل  نیلیًگ 6هؿظهای ه٣تگی ظؼ بؽضی يىازی بیم اؾ  4ظانت.

 وقایل تؽیى َؽوؼیآو هن ظؼ زالی که  اقت آلماواکثؽ يىازی  ظؼ قٓر ظقتمؿظها
ؼ کؽظ که تىاو تًى هی به قاظگی .٦یمت ظاؼيع آلماوبؽابؽ  2کن  ظقت ايگلظتاوهٛال ظؼ 

هایهاو ژيعه و  و لباـ: ٞػایهاو ضیلی کن و ضیلی بع کًًع هی ایى ضل٥ چگىيه ؾيعگی
پكؽاو و  هطؽوبه و هس٧ؽ و ٢ا٦ع آقایم اقت.هایی تًگ و  ناو آلىيک گاه قکىيت

ضىابًع و  هیهیچ ت٣کیکی کًاؼ یکعیگؽ  بی های ٚمىهی ظؼ ضىابگاهوقال  قى ظضتؽاو کن
ظو ؼوؾ  ؾيع. یکی ظاهى هی ياؼواهای  آهیؿل ايىا٘ و ا٦كام به یهی اقت که ایى وَٙبع

ها و  ظقتی تؽیى تًگ بؽوبؽگؽظ ظؼ ههلک بی انطاو ایى تابیکاؼی ظؼ هاه کا٢ی اقت 
تىايًع بؽای ا٢ؿایم هؿظ با  ايع يمی وپؽاکًعه پطمایهاو نىيع. اؾ آيدا که  ٞؽ٤ها  يعاؼی

ظؼ اؾای  ٚملگی کؽظواؾ  ْىؼ اي٣ؽاظیکكی بطىاهع به  ياً ازیا اگؽ هتسع نىيع. هن
 aو اٚاياتههمىال اؾ ای ٚعه یاکاؼگؽ بیکاؼ کمتؽیى ظقتمؿظها قؽ باؾ بؿيع یک ظو خیى 

> آو هن ظؼ گؽظو يهًعز٧یؽتؽیى پیهًهاظهای کاؼی زاَؽيع به  که نىظ پیعایهاو هی
الابالی و ولگؽظ و تًبل  نطًیبه ًٚىاو  قايىو يىیى فقزابه زکن  هٛتؽٌزالی که ٢ؽظ 

به  پاطذارو قايىو فقزابؽوبؽگؽظ تىقّ  گؽظظ و بی ؽوم هیهس ای اؾ ظؼیا٢ت هؽگىيه اٚايه
ٚملۀ کهاوؼؾايی هكتًع که  پاطذاراو قايىو فقزا نىظ. اؼظوگاه کاؼ اخباؼی ٢ؽقتاظه هی

                                                             
a  پ.(:. اؼظوگاه کاؼ اخباؼی اوؾيعايی;آهعه: : اٚايات وههمىال;های آلمايی به خای  ظؼ ویؽاقت( 
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ی گیؽ بیاوؼظ. ناو کاؼ تىايع ظؼ يؿظ ایهاو یا ظؼ يؿظ همكایگاو و آنًایاو ٧٢ّ هی ؾؼاٚی
کل کهىؼ  سراعی اضطزار .يیكتايگلظتاو ظو يازیۀ  ى به یکیهطت ها ایى ٦بیل گؿاؼل

. کهىؼ یکكاو اقتٞؽب  وخًىب و نؽ٤  ونمال ؼا ٢ؽاگؽ٢ته و نعت و زعت آو ظؼ 
و  ػایز همپ و ػایز دوووهای  با وَٙ ٚمله aيىرفىلکو  طافىلک یها وَٙ ٚمله

کظفىر و ػایز دارطتؾيع و هؿظناو ظؼ  هى يمی bطاطکض و  کًت به ايعاؾۀ cػایزدآ
 پاییى اقت. dػایز کمبزیجو  ػایز باکیًگامو  ریطى

تدكن  :ػکار قايىو;ظؼ  eو بیعاظها ٚلیه ْب٧ۀ کاؼگؽ ها ظظهًهی بؽبؽواؼتؽیىیکی اؾ 
نکاؼ ظؼ ایًدا  زال آيکهتؽ اؾ هؽ کهىؼ ظیگؽی اقت>  يٗؽايه بكیاؼ تًگ fیابع که هی
 وؼقىم ؼقنبؽ ْب٥ نىظ و ضاؼج اؾ زع تًىؼ اقت. ظه٧او ايگلیكی  و٢ىؼ پیعا هی به

. ظايع هی نهاهتو  خؽأتؼا یکی اؾ تدلیات ْبیٛی و ايیل  نکاؼ ايگلظتاوکهى 
 های پهًاوؼ ؼا با بیهه که اقت ها اؼباب 5گذرايی خىع ظؼ تبایى با ظه٧او٧٢ؽ  وايگهی

همیى او ؼا  کًًع. هی ٦ؽ٤ناو  بؽای ت٣ؽیسات نطًیيؽ٢ًا هؿاؼاو ضؽگىل و پؽيعه 
ؾيًع.  نکاؼی ؼا به تیؽ هی گاهیگػاؼيع و  تله هی گاهی ها ٚمله .کًع یهبیهتؽ تسؽیک 

ايع  هیؽی ا٢تاظه ناو که به گؽقًه نکاؼچیاو ٞیؽ٦ايىيی با ایى کاؼ بؽای ضىظ و ضايىاظه

                                                             
a  Suffolk & Norfolk 
b  Hampshire & Sussex 
c  Dorsetshire & Cambridgeshire 
d  Kent & Surrey & Buckinghamshire & Cambridgeshire 

e  پ.(:. پؽولتاؼیای کهاوؼؾی;آهعه: : ْب٧ۀ کاؼگؽ;به خای های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
f  پ.(:. ظؼ ايگلكتاو;ظؼ ایًدا ٦یع نعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
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ظاؼایی )ؾیؽا  هالک َؽؼوؾیايی ؾظه بانًعآيکه ٚماًل به  کًًع بی وپا هی ای ٞػا ظقت ل٧مه
اقت و ظؼ ؾيعاو  ناو زکن . با ایى زال اگؽ گیؽ بیا٢تًع(هاقت اؼباب ضیلی بیم اؾ ایى

گیؽايه بىظو ایى  نىيع. نعت و قطت قال تبٛیع هی 7کن  ظقت يىؼت تکؽاؼ تطل١
ها ؼش ظهع که  چی او و ٦ؽ٤هیاو آيباؼی  نىظ هؽاؾگاهی ظؼگیؽهای ضىو ٦ىايیى باٚث هی

گؽی يه تًها  چی ايداهع. اؾ ایى ؼوقت که نٟل ٦ؽ٤ به چًع هىؼظ ٦تل هی هؽ قال
چی  ٦ؽ٤ 2کن  قال گػنته ظقت اقت. آهیؿ بلکه هایۀ قؽا٢کًعگی و بعياهی هطاْؽه

ایى  ضىظناو ؼا با نلیک تیؽ ضالو کًًع.  تؽخیر ظاظيع به خای اظاهه ظاظو به کاؼ 
بتىايًع قؽ ضىظناو ؼا با وؼؾل  ظاؼ یى بهایی اقت که بایع پؽظاضت تا انؽا٠ ؾهیىکمتؽ

ها ظؼ پیم ضعاويعگاؼاو ضاک چه اؼؾنی  . اها همۀ ایىکًًعگؽم بانکىه تیؽايعاؾی 
چه بكا اگؽ  .اياًل و ابعًا ههن يیكتبؿیًع یا بمیؽيع : ؾائعها;ظو ي٣ؽ اؾ  یکی ًکهظاؼظ؟ ای

وَٙ يیمۀ ظیگؽ اؾ قؽ ؼاه بؽظانته نىيع  ػکار قايىو به واقٓۀيیمی اؾ خمٛیت هاؾاظ 
 !ظاؼ ايگلیف بهؽظوقتی اؼباباو ؾهیى ایى هن اؾ -بهتؽ نىظ 

ها و ٚعم تٟییؽ و تسىل هسیّ  گاه ؾيعگی ظؼ يىازی ؼوقتایی به ظلیل ايؿوای قکىيت
هؽظۀ . ضاک ؾيع ظاهى هی ٢کؽی تسدؽ به الخؽم های اختماٚی هايعگاؼی ي٧ماْؽا٠ و 

 هنبا ایى زال زتی ظؼ ایًدا  .ايکها٢ی هكاٚع يیكتهیچ ي٘ى تکاهل و بؽای  ؼوقتا
ظ. پؽولتاؼیای هايى٢اکتىؼکاؼ و آوؼ ضاو ضىظ ؼا به باؼ هی ثمؽات ٧٢ؽ و تًگعقتی

ذ ه٧اوهت ٚلیه يٗن اختماٚی هىخىظ )یًٛی ىتؽیى قٓ ضیلی ؾوظ ابتعاییکاؼ  هٛعو
ؽم و خًایت( ؼا پهت قؽ گػانتًع اها ظه٧اياو پیؽایۀ ٢ؽظی و اؼتکاب خ ًٚیاو بی

  بؽای نؽکت ظؼ خًگ اختماٚی   ايع. ؼول هٓلىب آياو ى هؽزله هايعهاهؽوؾ ظؼ همی تابه
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 1831-1838های  يطكتیى باؼ ْی قال ها ا٢ؽوؾی آتم ایى ا٢ؽوؾی اقت. آتم
. هاه اکتبؽ پف اؾ ا٢ؿایم تٛعاظ ًعٚمىهیت یا٢ت (ؾهكتاو پف اؾ اي٧الب ژوالی)

های کهاوؼؾی  گاؼظهای قازلی )که کاؼ ٦اچا٤ ؼا قطت کؽظيع و به ٦ىل یکی اؾ ٚمله
یا را به فًا داديذ و کاهم هؿظها و باب نعو  فقزاقايىو ( و ظؼ پی تٟییؽات طاحل در

های  ٦ًبه وطاطکض هایی به و٦٘ى پیىقت و التهاب کل ه٧ًٓۀ  آنىب  هیأت هانیًی
 و آتم ؾظيع ها یىيده و ضؽهى ٞالت ؼا ظؼ هؿؼٚه های پهته. کاؼگؽاو ؼا ٢ؽا گؽ٢ت اوؼهد

بىظ ؼزن  ظیىاؼ ضايۀ کهاوؼؾاو ظیىاؼبه ی کههای ها و ايٓبل ْىیله به زتی ظؼ هىاؼظی
ظؼ ظل  کهاو ؾبايه وظاظ  ؼش هیها  ا٢ؽوؾی چًع هىؼظ اؾ ایى آتم . هؽ نبيکؽظيع

هیچ ؼظی اؾ ضىظ به خا ههاخماو  ايعاضت. ت هیؼٚب و وزه هالکاوکهاوؼؾاو و 
: قىیًگ; به يام و ضیالی ؼا به نطًیتی ؼاؾآلىظ ا٢ؽوؾی آتمکاؼگؽاو و  گػانتًع يمی

یابًع  به هٟؿ ضىظ ٢هاؼ هی ی ؼوقتاهاؾٚما .يعظظا يكبت هی)تالْن(  آوؼظيع تا ظؼ
البته ٧٢ؽا ظؼ يىازی ؼوقتایی چیكت.  آلىظ خًىوتىؾی  ًهیکیكت و ظلیل ک: قىیًگ;

 ٧٢ّ ٚعۀ هٛعوظی بىظيع )و ٦ًٓٛا ظؼ يىازی کهاوؼؾی هیچ کف( که گاهی ظؼ هىؼظ
به  ؾهاو. اؾ آو کؽظ چیؿهایی به هٟؿناو ضٓىؼ هی کهی ٦عؼت ٚٗین تًگعقتی و قتن

 های کهاوؼؾی نعو ٚملهقاله با ٢ؽا ؼقیعو ؾهكتاو و بیکاؼ  ا٢ؽوؾی همه آتم بٛع
الٛاظه بىظ. يهؽیۀ  ٢ى٤ 1844-1843ها ظؼ ؾهكتاو  ا٢ؽوؾی . تًاوب آتمنىظ هیؼ تکؽا

با غکؽ  ؼا ا٢ؽوؾی آتم اؾ ایى چًعیى هىؼظ هایم اؾ نماؼه ظؼ هؽ یک: يىرثزو اطتار;
 بكیاؼی اؾ به بؽای تًٗین لیكت ؾیؽ هتأق٣ايه اقت. ظاظهک و هًابٙ هىث٥ گؿاؼل هعاؼ

ها  ظقتؽقی يعانتن اها بعوو نک آو يیاهعه اقت( ؽناوغککه ) ياهه های ایى ه٣ته نماؼه
ظاظه  تىايع بؽ کل هىاؼظ ؼش ای يمی وايگهی چًیى يهؽیه زاوی هىاؼظ هتٛعظی هكتًع. هن
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خعیع به  ا٢ؽوؾی هىؼظ آتم 2زیى بسث ظؼباؼۀ  :1843يىاهبؽ  25نماؼۀ  گىاهی ظهع.
اٞتهانات ٚمىهی  :ظقاهبؽ 16 نماؼۀ .اناؼاتی نعه اقتاؾ هىاؼظ ٦بلی  تٛعاظی

ه٣ته به پایاو  2های هتٛعظ )هؽ نب چًع هىؼظ( پف اؾ  ا٢ؽوؾی ظؼ پی آتم aبذفىردػایز
آٞل  4 آتم ؾظو آٞل بؿؼگ ظؼ آتم ضاکكتؽ نعيع. 2 ظؼ چًع ؼوؾ آضؽ آنىب .ؼقیع

ؼا به  ظیگؽا٢ؽوؾی ظؼ يىازی  آتم 15و  bهزتفىرػایزیکی ظؼ و  ػایز کمبزیجبؿؼگ ظؼ 
ظؼ  هىؼظ 2و  يىرفىلکظؼ  ا٢ؽوؾی هىؼظ آتم 1 :ظقاهبؽ 38 نماؼۀ یع.ها بیا٢ؿای ایى

و ظؼ  ػایز اليکظؼ  هىؼظ 1و  ػایز چهظؼ  هىؼظ 1و  cاطکضظؼ  هىؼظ 2و  طافىلک
هىؼظ  18: 1844ژايىیه  6. نماؼۀ dکايتی طاوثو  لیًکلىو  دربیظؼ  هىؼظ 12

. هىؼظ 4ژايىیه:  28نماؼۀ  هىؼظ. 7ژايىیه:  13نماؼۀ  ا٢ؽوؾی ظؼ هًا٥ْ هطتل١.  آتم
)بؽضال٠ قاب٥ يه  ا٢ؽوؾی گؿاؼل نعه اقت آتم 4-3هؽ ه٣ته  اؾ ایى نماؼه به بٛع

گىقت(. ٧٢ّ تا بهاؼ بلکه زتی ظؼ هاه های  ؼوؾياهههای  تسلیل های خىالی و آ
بایع هًتٗؽ  1845-1844که با ٢ؽا ؼقیعو ٢ًل قؽظ  زاکی اؾ آو اقتايگلكتاو 

  eبانین.٘ خؽائن ایى يى ا٢ؿایم

                                                             
a  Bedfordshire 
b  Hertfordshire 
c  Essex 
d  Lincoln   & South county 

e  های هىخىظ  گؿاؼل;بعیى نکل يىنته نعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ایى خمله ظؼ ویؽاقت
کًع  ايع ثابت هی ای که اؾ آو ؾهاو به ظقتن ؼقیعه های ايگلیكی های آلمايی و ؼوؾياهه هىخىظ ظؼ ؼوؾياهه

 )پ.(:. تٛعاظ ایى ٦بیل خؽاین ا٢ؿایم یا٢ته اقت 1845-1844با ٢ؽاؼقیعو ٢ًل قؽظ 
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ی ظؼ يىازی ؼوقتایی آؼام و ناٚؽايۀ یتظؼباؼۀ بؽوؾ چًیى وَٛ ضىايًعگاو کتاب
ایى آیا  ظايیع یا يه؟ ی هیخًگ ؼا هًعا٦ی اؾ وَٛیت ايگلكتاو چه يٗؽی ظاؼيع؟ آیا ایى

همچىو زىؾۀ ؾؼاٚی  و کهاوؼؾاو هالکاووؼظ؟ تىايع ظوام بیا وَٙ ٚاظی اقت و هی
البته ) ضًگ و ضؽ٢ت و و کىؼ و کؽيعيًٛتی  زىؾۀاکثؽ هايى٢اکتىؼظاؼاو و بىؼژواهای 

یؿظ هی ناو خیب پىل ؼا يا٠ تىی ؿهایی کهچی ظؼ هىؼظ يه هايى٢اکتىؼظاؼاو به اگؽ . (ؼ
به ؼقتگاؼی و ؼهایی ضىاهًع  قايىو غالتظهًع که با الٟای  ناو وٚعه هی کاؼکًاو

ؼا به  قايىو غالت تمذیذ باٜ قبؿ ظؼِ  و کهاوؼؾاو کاوهال ظؼ قمت ه٧ابل ؼقیع
ْب٧ۀ . باؾ نىظ بههت ؼوی ؾهیى ظهًع که گىیا ٦ؽاؼ اقت به ناو يهاو هی کاؼکًاو

ظؼ  زمایت کاؼگؽاو ؼا يهعه اقتخبهه هى٥٢  2ظؼ هیچ یک اؾ ایى يازب هالکیت 
 به یک ايعاؾه 2هؽ  ها کاؼوؼ وهای کهاوؼؾی  . ٚملهآوؼظبه ظقت  ال خًگ ؾؼگؽی

 ولی ایى. ايع ايع و آو ؼا به هیچ گؽ٢ته ت٣اوت بی قايىو غالت تمعیعالٟا یا  يكبت به
قايىو بعیى هًٛی که با الٟای  - ظاؼظ ای الٛاظه ٢ى٤گؽوه اهمیت  2هكأله بؽای هؽ 

ع ؼقیع. ًضىاه ناو ه قؽزعاتالخؽم ؼ٦ابت آؾاظ و ا٦تًاظ اختماٚی هٛايؽ ب غالت
ظؼ چاؼچىب يٗن هىخىظ اقت و بؽظانتى یک ٦عم  ايکها٠ و تکاهل ایى ضتن هؽگىيه

پػیؽ ضىاهع بىظ که کل قاهاو اختماٚی به يسى  ی اهکاوؼو به خلى ٧٢ّ ظؼ يىؼت ظیگؽ
های  ٚالوه بؽ ایى هكألۀ هػکىؼ بؽای ٚمله aهتسىل گؽظظ. ای و ؼاظیکال ؼیهه

                                                             
a  اقت. تداؼت آؾاظ پف  کلیع ضىؼظهاختماٚی به هًٛای وا٦ٛی کلمه  قاهاوؼاظیکال  اکًىو تسىل هن

 1878که اؾ قال  نىظبسؽايی   ظچاؼايگلكتاو  وکاؼ هىخب گؽظیع کكب يٗیؽ اؾ یک ظوؼه گكتؽل بی
ظؼ زال يیؽوهًعتؽ نعو اقت. )پايىیف ايگلف بؽ  ؼوؾ ؼوؾبه  1886و هًىؾ هن ظؼ قال  گهتهآٞاؾ 

 (.1887ویؽاقت آهؽیکایی 
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ؼهایی کهاوؼؾاو  هتُمىکهاوؼؾی اؾ ایى خهت اهمیت ظاؼظ که واؼظات آؾاظايۀ ٞالت 
كت که ظؼ نکی يی 6(.تىاين تىَیر بعهن يمی ٢ٛالً )چگىيه؟  اقت هالکاواؾ نؽ 

قايىو  هجمع هخالفاو .نعع ًضىاه لیبزال کهاوؼؾاو يىؼت الٟای ٦ايىو ٞالت
 بىظه همیى ال قؿایی ظؼ کكب ایى يتیده ظانته و تًها ضعهت وا٦ٛی قهن به تغال

گاه اقتساله یابًع  ونىيع  لیبزالکهاوؼؾاو  ظؼ يىؼتی کهاقت.  به بىؼژواهای آ
يطكتیى  ضىاهًع نع. بؽظانتى aچارتیظت و طىطیالیظتهای کهاوؼؾی الخؽم  ٚمله

ظؼ هیاو  بٛعی اقت. خًبم يىیىهای  گام بؽظانتى گام ظؼ هكیؽ ایى تٟییؽات هتُمى
 bورث هایظؼ  1844آیی اکتبؽ  های کهاوؼؾی ظؼ نؽ٠ تکىیى اقت و گؽظهن ٚمله

ال ظؼ  که اهالک cارل راديىربه يام  لیبزالهالکاو بهتؽیى گىاه ایى اظٚاقت. یکی اؾ 
ای ٚلیه ٦ايىو  لی ؼا با اٚالهیهتا اها آیی ؼا بؽگؿاؼ کؽظ همیى يازیه وا٦ٙ نعه بىظ گؽظهن

 ایى ٦ايىو تمعیعو  الٟاهكألۀ  های زاَؽ ظؼ يهكت ٚملهبؽای . اها همؽاه قاؾظ ٞالت
به هیچ وخه هٓؽذ يبىظ. آياو ظؼ پی چیؿی هٓل٧ًا هت٣اوت بىظيع و َمى ایًکه ايبىهی 

خلى چهن ضىظل ٢ال گ٣تًع ضىاقتاؼ ارل راديىر آهیؿ ؼا ظؼباؼۀ  اؾ ز٧ای٥ تلص و ًْٛه
اؾ ٦ؽاؼ . بهای پاییى نعيع ت٧كین اؼاَی به ٦ٓٛات ضؽظ و واگػاؼی ٦ٓٛات با اخاؼه

تؽیى و  تسؽک تؽیى و بی به ظوؼا٢تاظهؼا  ال ؼاه آؼام آؼامظاؼظ  خًبم ْب٧ۀ کاؼگؽ هٛلىم
به ؾوظی ایى خًبم    سراعی۫ اضطزاربه ل١ٓ کًع.  باؾ هی وؼؾیکها يىازی ؼاکعتؽیى

                                                             
a  گاه;ایًدا آهعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت  )پ.(:. یًٛی پؽولتؽهای آ

b  Highworth 
c  Earl Radnor 
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یهه  یهايى٢اکتىؼکاؼ زىؾۀهمچىو  ظؼ زىؾۀ کهاوؼؾی يیؿ هى٥٢ ضىاهع نع ٚمی٧ًا ؼ
 a.بعوايع و خاو بگیؽظ

های  کاؼوؼظاؼتؽ اؾ  آياو ظیى نکی يیكت که های کهاوؼؾی هػهبی ٚمله ظؼ هىؼظ وَٙ
اکثؽ اؼاَی ؾیؽ ؾیؽا  ايع وظقتگاه کلیكا بیگايه نعه اؾ ظم هنولی آياو  يى٢اکتىؼيع.ها

که با  :هىريیًگ کزويیکل; . یکی اؾ ضبؽيگاؼاو ؼوؾياهۀاقتکلیكای ؼقمی  چًگ
 يىیكع هی هیعايی کهاوؼؾی گؿاؼلظؼباؼۀ يىازی b7:چی گاوآهى قىتک قىت;اهُای 

 :کًع ؼوایت هی ی ؾؼاٚیها ٚملهاؾ ؾیؽ ؼا هساوؼات   قایؽ هكائل  الی  البه

. ضیلی نه ضىظ پعؼقىضته .آؼه;؟ هتىلی ایًداقت ضىايع که ضٓبه هیای  ؼوزايی پؽقیعم آیا;
لیف  کاقه. همیهۀ ضعا کًه لیكی هی نًاقمم ظاؼه کاقه . اؾ و٦تی که هیمىيهکه کهیه هو٦ت

.( یکی ظیگؽ گیؽيع هیهأهىؼیت  ز٥ ها ایماو ضىايی ظؼ هیاو بی بؽای ضٓبه وٚأ) :بىظه.
لیف  کاقه نىو همه هیهًاقنهؽ چی کهیم بىظه.  نًاقمم همیى اؾ و٦تی که هی;گ٣ت: 
هؿظهىو ببیى ;بیؽوو آهعه بىظ گ٣ت:  ؾيی که تاؾه اؾ کلیكا !:نىو ت١ به غات. و بىظه ها باالیی

هانىو ا باکًی کیا هؿظهىو ؼو باال کهیعو؟ همىو پىلعاؼایی که کهیه ا٢تُازه! ٢ک هیچه 
 واقه ضىظهىو یه اتساظیه اگه! ؾيى! ضعا به ظاظهىو بؽقه لمبىيى و هی هی هی و هیؽو نکاؼ

پىل  اکهیهبه  . باـبىظ وَٙ هع باؾ بهتؽ اؾ ایىهىو ظؼهیى گهًگی خىواؾ  زتی اگهظانتین 
چؽا ظـ اؾ قؽهىو ;یکی ظیگؽ گ٣ت:  :.وول بگؽظ ىوواقه ضىظن ؼاـ که ؼاـ ینبع

                                                             
a  یى یکی اؾ پؽتکاپىتؽ .ظاؼيع بؽای ضىظناو ای اتساظیه هن های کهاوؼؾی ٚمله ظؼ زال زاَؽ

به ًٚىاو ُٚى پاؼلماو بؽگؿیعه  1885ظؼ قال ( Joseph Arch) جىسف آرکناو به يام  يمایًعگاو
 (.1887نع. )پايىیف ايگلف بؽ ویؽاقت آهؽیکایی 

b  )7 يام هكتٛاؼ الکكايعؼ قاهؽویل )ايگلف 
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. ضب ظؼ و ظیىاؼؼوَه ضىيعو واقه  کاؼنىو نعه aطالشبزی کاتذرالای ؼيمیعاؼو؟ کهیهو
پیؽهؽظی که ٦بل اؾ همه لب به قطى باؾ کؽظه بىظ خىاب ظاظ:  :؟کًى چؽا گىؼنىو ؼو گن يمی

ها  ایًا ٧٢ّ هیطىاو پىل ها بعبص بیچاؼهایًدا کلی ؾهیى ظایؽ هف.  ؟کًىچؽا گىؼنىو ؼو گن ;
 و٦ته که ظقتن اوهعهنًاقن. ضیلی  خیب گهاظنىو ؼو پؽ کًى. هى ایًا ؼو هی ؼو باال بکهى و

چؽا باؾ هن کلیكا ها  اؾ کهیم و ي٣ؽت با ایى همه کیًهؼ٧٢ا ...  ولی;گ٣تن: : .او پی چی
پای چؽا ;ؾو پاقص ظاظ:  :؟ؼویع هی ناو پیماياًل چؽا  یع٣ًؽاؾناو هت ٦عؼ اگؽ ایى ؟ؼویع هی

 و يمىيههىو لًگ  ؾيعگی واقه ضاْؽ ایًه کهضىظهىيه؟  ظقت٢ک کؽظی  هًبؽنىو هیهیًین؟
ظؼ اؾای بٛعها پی بؽظم که  :.ضىاو اويا ایًٓى هیین چىو ؼ . کلیكا هیيطىابه باؼهىوکاؼ و 

ظاظه  به آياو ؾهیًی و باٞچۀ قیب قًگ غٞالتی همچىو اهتیاؾا هػهبی های نؽکت ظؼ هؽاقن
 ی کهاوؼؾیها ٚمله ایمايی بی٧٢ؽ و  نؽذضبؽيگاؼ بٛع اؾ : )البته ظؼ اؾای پىل(. نىظ هی

و  ایًداکًن که وَٙ ضل٥  با اْمیًاو ضاْؽ اٚالم هی; ؼقايع: به پایاو هی ْىؼ ال ؼا ایى گؿاؼل
ناو اؾ اولیای ظیى ظؼ ٚیى کیًۀ  بؽظاؼی ٖاهؽی ناو اؾ کلیكا و ٢ؽهاو ٧٢ؽناو و ي٣ؽت

که ضال٠ ایى  ؼا هؽ چیؿی اقت. ايگلكتاو ٦اٚعۀ ٚام يىازی ؼوقتایی ظؼ قؽتاقؽ   ناو  باًْی
 8:.به نماؼ آوؼظیی ياظؼ اقتثًا بایعبانع 

 بهپؽولتؽهای کهاوؼؾی ايبىهی اؾ  وابكتگیظهع  يهاو هی ايگلظتاووَٙ ظه٧اياو 
هىؼظ ولؿ   ظؼ ه٧ابل  اقت.  ؼوقتایی هًا٥ْ ظؼ تبٛاتیهتُمى چه  بؿؼگ ظاؼاو هؿؼٚه

به هماو تؽتیبی که آيتاگىيیكن هیاو اقت.  هالکی ضؽظه قیكتن تباهیيمىيۀ ؼونًی اؾ 
 وَٛیت ظه٧اياو گؽظظ هًٛکف هیايگلكتاو  ظهات ظؼ ی نهؽیظاؼاو و پؽولتؽها قؽهایه
 اقتهالکايی  ضؽظه پؽ اؾ ولؿ نهؽهاقت.ی بىؼژواؾ ضؽظه٢ؿایًعۀ  باؾتابی اؾ تباهیولشی 

                                                             
a  Salisbury Cathedral 
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ؼ٦ابت کًًع آو هن ظؼ زالی هى٦ٛیت ايگلیكی  ضىل ظاؼاو بؿؼگ و با هؿؼٚه يعياچاؼ که
به يسى قىظآوؼ به ٢ؽول بؽقايًع> ناو ؼا به هماو اؼؾايی  تىايًع هسًىالت يمی که

٧٢ّ به ظؼظ پؽوؼل  ای اقت که به گىيه ی ي٧اِظؼ بؽض اؼاَیکی٣یت  ضايه ایًکه
به ظلیل  کهاوؼؾاو ولؿی وايگهی اقت. پاییىال ضیلی  قىظآوؼی ضىؼظ و هی ازهام
 (ايع ال ظانته ظؼ اهاو اؾ تأثیؽات تمعو )که لدىخايه ناو های هلی هت٣اوت و قًت هلیت

هیاو ظه٧اياو ولؿ ظؼ کًاؼ . ؼ٦ابت ظؼويی ايع اؾ کهاوؼؾاو ايگلیكی ؼاکعتؽایكتاتؽ و 
آياو ؾیؽ با  و گؽظظ هایهاو هی بعهیهًدؽ به ا٢ؿایم  های ايگلیكی   همكایه با ؼ٦ابت

ظؼ  ظؼ يتیده ظه٧اياو ولؿی گؽو بگػاؼيع. ؼا هایهاو ؾهیى نىيع ظیىو گىياگىو ياچاؼ هی
 او هًىؾ. اها آيايع ؼ به اظاهۀ ؾيعگیؾزمت ٦اظ که به گیؽيع چًاو خایگاه پكتی ٦ؽاؼ هی

 همچىو هایی اخسا٠ ضؽظهآو ؼا به  و ايع يهًاضتهباؾؼا  ناو ز٧ی٧ی بیچاؼگی ٚلت
يعالبته که ٚىاؼٌ  ظهًع. و ٞیؽه يكبت هی وي٧ل زملٚىاؼٌ  بىظو قًگیى

کكی که هلک ولی به هؽ زال  >ؼاه ايکها٠ کهاوؼؾی و باؾؼگايی اقتوي٧ل قع  زمل
آو ؼا يهایتًا به و  گًدايع هیثابت  هطاؼجظؼ ؼظی١  ؼا وي٧ل ٚىاؼٌ زملگیؽظ  ؼا اخاؼه هی

کیًه به  فقزا يىیىقايىو ها اؾ ظاؼ اخاؼه .گػاؼظ هیظاؼ  ؾهیى های هالک و زكاب هؿیًه
 .و اؾ قؽ ؼاه بؽناو ظاؼظظاهى ضىظناو ؼا هن بگیؽظ همکى اقت هؽ لسٗه  ظل ظاؼيع ؾیؽا

: ظه٧اياو وؼ نع نٛله b:بکاؼ;آنىب هىقىم به ظؼ  1843aایى کیًه و ي٣ؽت ظؼ قال 
يىنتًع> ی های تهعیعآهیؿ ياهه: ؼبکا;بعوًا با اهُای نطًی ضیالی به يام  ولشی

                                                             
a  پ.(:. ٢1843ىؼیۀ ;آهعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 

b  Rebecca 
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هایهاو ؼا با ؼيگ قیاه پىنايعيع و ظؼ  هؽظاو لباـ ؾيايه به تى کؽظيع و يىؼت قپف
ها ؼا ظؼ هیاو نىؼ و  ع و آوا٢تاظي های اضػ ٚىاؼٌ ظؼگاهتدمٛات هكلسايه به خاو 

با  هن ؼا بگیؽها ٚىاؼٌ های ضايهبا تیؽ و ت٣ًگ هًهعم يمىظيع. نىؼنیاو  ضىیمهلهلۀ 
یىؼل  aکارهارتى اردوگاه کار اجباریبه   ياگهاو و پف اؾ آو ضاک یکكاو کؽظيع

 تؽ٢ًعیبا اها ظه٧اياو  هیعاو آهع و يیؽوی پلیف ت٧ىیت نعآوؼظيع. کمی بٛع اؼتم به 
 های ٚالهت ظؼ پیاؼتم  ظؼ زالی که :ؽقتاظيع٢ هی يطىظ قیاه  ظيبالٚدیب آياو ؼا 

ظؼ خایی  ظه٧اياو نع هی ههٟىلتاضت و تاؾ  ظؼ هكیؽی ياهؽبىِ به نیپىؼهای ٦البی
زع ت٧ىیت يهایتًا پف اؾ آيکه يیؽوی پلیف بیم اؾ  کؽظيع. هیها ؼا ویؽاو  ٚىاؼَی ظیگؽ

 ْب٥ هٛمىل های ه٣ًؽظ ؼوی آوؼظيع. ا٢ؽوؾی و آتم نع ظه٧اياو به قىء٦ًع و ٦تل
خًبم ؼش ظاظ. بكیاؼی  ٢ؽويهكتى و ظؼ زیى آضؽ هؽازل ظؼ ها وضىيؽیؿی ضىو بعتؽیى

 به ظلیل ٚعم هىا٧٢ت با ایى ا٦عاهات و ظیگؽاو اؾ قؽ تؽـ کًاؼ کهیعيع و يلر و آؼاهم
کمیكیىيی ؼا به تس٧ی٥ و ت٣سى  ظؼيگ بی . زکىهتگؽظیعازیا  ضىظی به ْىؼ ضىظبه

 ٧٢ؽ ظه٧اياو .پایاو گؽ٢ت ظؼ همیى ي٧ٓه هاخؽا ناو گمانت و لظؼباؼۀ ؼویعاظها و ٚل
بلکه  نىظ ٧٢ؽناو کمتؽ يمیظؼ نؽایّ کًىيی يه تًها  اظاهه ظاؼظ. الكاب٥ اهؽوؾ کما٢ی تابه

یک ؼوؾ به نکلی  ناو های ضهن > پف بعیهی اقت که نٛلهگؽظظ هیلؿوهًا تهعیع 
 ؾ ضىاهع یا٢ت.بؽو: ونًگ ؼبکا بالماقکۀ نىش;اؾ تؽ  بكیاؼ وضین

کهاوؼؾی  قیكتنو يتایح  ايگلظتاوه٧یاـ ظؼ  کهاوؼؾی بؿؼگ قیكتنيتایح 
آهعهای ت٧كین بیم اؾ  ا تبٛات و پی> اهاقتبه ؼونًی يمایاو  ولشظؼ  ه٧یاـ کىچک

                                                             
a  Carmathen 
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اؼهای ضؽظ ظ اخاؼهایزلًذ تىظۀ بؿؼگی اؾ خمٛیت  .گؽظظ ٚیاو هی ایزلًذظؼ  زع اؼاَی
باٞچۀ  ايع که ظیىاؼکهی ظاضلی يعاؼظ و ای قاکى ضىؼظه تىقؽیهای  ظؼ آلىيک هكتًع و

 ٢ًل ؾهكتاو ؾهیًی بطىؼيمیؽ ضىؼاک قیب ٧٢ّ ک٣ا٠ای اقت که  هداوؼل به ايعاؾه
اقت و بالتبٙ  زاکنؼ٦ابت ظؼويی نعیعی  کاؼاو ضؽظ   ظؼ هیاو اخاؼه. ظهع هی ؼا

بؽابؽ  4بؽابؽ و گاهی زتی  3بؽابؽ و  2 باال ؼ٢ته:ی باوؼيکؽظيی بهای ؾهیى به ْؽؾ اخاؼه
ضىاهًع کهاوؼؾ و  ها هی ٚملههمۀ نىظ.  بهایی که ظؼ ايگلكتاو پؽظاضت هی اخاؼه
هًىؾ هن تٛعاظ ٢ؽاوايی اؾ آياو ت٧كین بیم اؾ زع اؼاَی  ؼٞن  لی ٚلیاؼ نىيع وظ اخاؼه

ؾیؽ کهت ظؼ بؽیتايیا  های ؾهیى هكازت ايع. اگؽچه ظؼگیؽ ؼ٦ابت بؽای یک تکه ؾهیى
هیلیىو خؽیب اقت و اگؽچه اؼؾل تىلیعات  14هیلیىو خؽیب و ظؼ ایؽلًع ٧٢ّ  34

هیلیىو لیؽه اقت با همۀ  36هیلیىو لیؽه و ظؼ ایؽلًع ٧٢ّ  158ظؼ بؽیتايیا  aکهاوؼؾی
 bاؾ خؿیؽۀ هداوؼ اقت. تؽهؿاؼ ي٣ؽ بیه 75 ایزلًذها تٛعاظ پؽولتؽهای کهاوؼؾی  ایى

٦ىاؼگی  بؽ قؽ ؾهیى تا چه زع نعیع اقت به ؼونًی ظؼ همیى بی ها ایزلًذی ؼ٦ابت ایًکه
ؾؼاٚی  های ظؼ يٗؽ ظانته بانین که ٚملهضايه اگؽ نىظ>  تًاقب آنکاؼ هی و ٚعم

ناو اؾ  و با ایى زال وَٙ ؾيًع وپا هی هًیبت و بعبطتی ظقت ٦ٛؽ ظؼ بزیتايیای کبیز
که  یا٢ته اقت ا٢ؿایمچًاو  ؼ٦ابت اثؽظؼ  بها اخاؼه يؽش .ناو بهتؽ اقت ایزلًذیهمتایاو 

. ی ؾؼاٚی باالتؽ ببؽيعها ٚمله ناو ؼا اؾ هٛیهتتىايًع قٓر  ٚماًل يمی اؼاو ضؽظظ اخاؼه
که تست نؽایّ اختماٚی هىخىظ  اقتضؽظکى  ًع گؽ٢تاؼ ٧٢ؽی اقتطىاوضل٥ ایؽل کل

                                                             
a  پ.(: تىلیع قااليۀ کهاوؼؾی;آهعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 
b   ايگلف(1837گؿاؼل کمیكیىيؽهای ٦ايىو ٧٢ؽا ظؼ ایؽلًع. يهكت پاؼلمايی( . 
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یًع که ؾ هی ای ضىؼظه تىقؽی های ِگلی ایى ضل٥ ظؼ آلىيک هیچ ؼاه ضاليی اؾ آو يیكت.
آیع  گیؽناو هی ی ٞػاظؼ ْىل ؾهكتاو ٧٢ّ ايعک کمی اؾ آٞل گاو و گىق٣ًع يعاؼظ. ظقت

ؾهیًی  قیب ٦عؼیه٣ته اؾ قال ٧٢ّ  38;کًع  الػکؽ بیاو هی ْىؼ که گؿاؼل ٢ى٤ هماو و
:. ناو ؼا بگیؽظ و با٦ی قال هیچ خیؿ بؽای ضىؼظو يعاؼيع که ته هٛعه آیع گیؽناو هی

ضىؼظو  ؾظو ٞیؽ٦ابل یا به ظلیل خىايه)کهع  ؾهیًی ته هی قیب غضیؽۀ٢ًل بهاؼ و٦تی 
و کتؽی  ای ؾیؽ بٟل آوؼيع و با ب٧چه های ضايىاظه به گعایی ؼوی هی و بچه هاظؼ (نىظ هی

 ؼا ؾهیًی های قیب ضايىاظه خىايه پعؼنىيع. ظؼ همیى زیى  ظؼ ظهات هی ظؼبه چایهاو
 ظؼ ظو ؾظو قگبه  کاؼظ و بٛع اؾ ايدام ایى کاؼ ظؼ باٞچۀ ضايه هیآتی قال  بؽای اقت٣اظۀ

 گؽظظ. ؾهیًی به ضايه بؽيمی و تا ٢ًل بؽظانت قیب آوؼظ ؼوی هیايگلكتاو یا ایؽلًع 
های کلیكا  زتی اؾ هىلؾیًع. آياو  ظهن ضل٥ ؼوقتاهای ایؽلًع ظؼ چًیى نؽایٓی هی يه

گ پىنًع. ها ؼا هی تؽیى ژيعه پىؼه هكتًع و پاؼه ٧٢یؽتؽ ٦عؼ پاییى اقت  ناو آو اهیقٓر آ
تؽ اؾ آو همکى يیكت. بؽ اقاـ گؿاؼل  هتمعو پاییى که ظؼ هًا٥ْ ؼوقتایی يیمه

 فقز باو يین هیلیىو ي٣ؽی(  8هؿاؼ ي٣ؽ اؾ قؽپؽقتاو ضايىاؼ )ظؼ خمٛیتی  585 الػکؽ ٢ى٤
ها اؼخا٘  به آو آلیظىو داروغهبؽ اقاـ قایؽ هًابٙ هىث٧ی که   a.ايع گؽیباو به ظقت طیاه

ظولتی  اٚاياتتىايًع بعوو  هؿاؼ ي٣ؽ اؾ اهالی ایؽلًع يمی 388هیلیىو و  2بیم اؾ  bظهع هی
 ظؼيع کل خمٛیت گعا هكتًع! 27ظیگؽ به ٚباؼت  -و ضًىيی ؾيعه بمايًع 

                                                             
a  هٛاظل ايگلیكی آو ): ٧٢ؽ قیاه; ايٓالذپف اؾ  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقتtotal 

destitution).( ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت. )پ 
b  خلع ظوم. )ايگلف(اصىل جمعیت ، 
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ایى ٧٢ؽ ؼیهه ظؼ نؽایّ اختماٚی هىخىظ و هطًىيًا ؼیهه ظؼ ؼ٦ابتی ظاؼظ که ظؼ ایًدا 
ايع بؽای  تالل کؽظه کكاو بكیاؼینىظ.  اؼاَی پعیعاؼ هی باؾت٧كین ت٧كین وبه نکل 

های بؿؼگی اؾ  زًه هالک وَٙ اؾ ایى ٦ؽاؼ اقت: ٚلل ظیگؽی بتؽانًع. وَٙایى 
ظاؼهای  به يىبت ضىظ اخاؼه هاظاؼ کًع و اخاؼه واگػاؼ هی ای ال ؼا به يىؼت اخاؼه اهالک

کاؼ  کهتو  هالکهیاو  ها واقٓه هاٞلب ظ ع به ْىؼی کهيظاؼ ؾیؽظقت و ؾیؽؾیؽظقت
 ظهع اخاؾه هی هالکبه  ال ٦ىايیى و٦یسايۀ هالؾمع. ایى هًاقبات و يگیؽ يهایی ٦ؽاؼ هی

ؼا بگیؽظ  يهایی اوکاؼ کهت اولیه ی٧ۀاؼ ظ بها اؾ قىی اخاؼه خاؼها پؽظاضتظؼ يىؼت ٚعم 
 ناو ظاؼ باالظقتی به اخاؼه ؼا قؽ هى٦ٙ بها اخاؼه کاؼاو کهت ولى >کًع ضلٙ یع و اؾ آياو

نىظ ت٧ًیؽ ٧٢ؽ ظؼ ايل بؽ گؽظو ایى ٦ايىو  با لداخت تمام اٖهاؼ هی ع.ًپؽظاضته بان
 تدلیظؼ ٦الب آو که ٧٢ؽ  اقتکًًعۀ نکلی  اقت. اها کل ایى هًاقبات يؽ٢ًا تٛییى

> ضب ظؼ ایى يىؼت اؼهای ضؽظ ضىظناو هالک ؾهیى بانًعظ یابع. ٢ؽٌ کًین اخاؼه هی
 ولی باؾ هن اکثؽیت ظگؽظ بهایی پؽظاضت يمی هیچ اخاؼه؟ ظؼ ایى زالت نىظ یچه ه

به ٢ٌؽ زتی اگؽ  ناو چؽش ؾيعگی ؼا بچؽضايًع. با تکیه بؽ هلکيطىاهًع تىايكت 
ٖؽ٠ چًع قال ظؼ يتیدۀ ؼنع قؽیٙ خمٛیت یکكؽه  زايل نىظضؽظک بهبىظی  هسال

كاٚع به ظيیا آهعه و ؼنع اؾ ظقت ضىاهع ؼ٢ت و کىظکايی که پیهتؽ تست نؽایّ ه
نىظ ٖلن و قتن  نىيع. اؾ ْؽ٠ ظیگؽ اظٚا هی هؽگ هی ظؼ اثؽ ٧٢ؽ خىاو ايع کؽظه

قت. اها ها بعبطتیالٛلل همۀ  ٚلتايع  تسمیل کؽظه ایزلًذبؽ  ها ايگلیظیای که  و٦یسايه
 بؽوؾٚلت ايلی  و ظؼ وا٦ٙ آنکاؼ نىظ باٚث نعه اقت ٧٢ؽ به قؽٚتيؽ٢ًا  وَٙ ایى
 ايعاؾيع که بؽ هلتی هی کلیظای پزوتظتاو. گاهی هن ت٧ًیؽ ؼا به گؽظو كتيی ٧٢ؽ

گیؽظ بؽ کل  هی ها ایزلًذی. اها اگؽ آيچه ؼا که کلیكا اؾ اقت تسمیل نعه کاتىلیک
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وايگهی  .ضىاهع بىظ aنیلیًگ 6 کمتؽ اؾهؽ ي٣ؽ قؽايۀ تٛعاظناو ت٧كین کًین 
)اگؽچه  اؼیظ هكتًع يه هالیات بؽ اخاؼه های کلیكا هالیات بؽ هالکیت اؼَی ٚهؽیه

 1838:9  الیحۀ تخفیفات; به هىخب اؾ ایى گػنتهع(. پؽظاؾي ظاؼها آو ؼا هی خاؼها اً ٖاهؽ
اؼها به هیچ وخه ظ اخاؼهوَٙ  ولی اقت ا٢تاظهپؽظاضت ٚهؽیه هكت٧یمًا بؽ ٚهعۀ هىخؽ 

االتؽ بؽظه اقت. يعها پای زكاب ٚهؽیه ب پابهبها ؼا  بهتؽ يهعه ؾیؽا هالک ؾهیى اخاؼه
 هًسًؽاً  آیًع. ٧٢ؽ هیچ یک با ٧ٚل خىؼ ظؼيمی ولی ايع ای تىَیر ٧٢ؽ ؼظی١ نعهبؽٚلت 

که چؽا ٧٢ؽ به چًیى نکل  بؽنمؽظتىاو يعها ٚلت  هیيتیدۀ نؽایّ اختماٚی هاقت. 
بعیى  ایزلًذاها هیچ یک اؾ آيها ٚلت وخىظ ٧٢ؽ يیكتًع. ایًکه ٧٢ؽظؼ  یابع هیضايی بؽوؾ 

ضل٥ و قیؽ تاؼیطی  ي٣ات همیؿۀبه  گؽظظ پعیعاؼ هی ینکل و يه به هیچ نکل ظیگؽ
 .بكتگی ظاؼظ ناو ايکها٠

و هطًىيًا ایتالیایی نبیه اقت. و ٢ؽايكىی  التیىهای  به هلیت ایزلًذضل٥  نطًیت
> بگػاؼیع ببیًین یکی اؾ نؽذ ظاظه نع کارالیلپیهتؽ به ي٧ل اؾ  وخىه بع نطًیتی آياو

ظاؼظ و به هؽ زال بیم اؾ  10تىتىيیکه تًٛب ضايی به نطًیت ها  ایزلًذی ىظض
 bگىیع: به ز٧ی٧ت يؿظیک نعه اقت ظؼ ایى هىؼظ چه هی کارالیل

 پؽوا ضؽ و بی کله ؾیؽکی بكیاؼظؼ ٚیى  الابالی و و کىنی بكیاؼ تًبل ظؼ ٚیى قطت اه ایزلًذی;
به  تؽیى چیؿی با کىچک٢کؽی اقت.  ناو اؾ قؽ بی ناو ٞؽیؿی و قطاوت هكتًع. نداٚت

                                                             
a  پ.(:. تالؽ 2;ایًدا ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت:  1892و  1845های آلمايی  ظؼ ویؽاقت( 

b  The State of Ireland, John Wilson Croker, London, 1887; 2nd ed., 1821. 
Pamphlet. (ايگلف) 
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یؽ  . به قاظگی ظقت ظوقتی هیآیع ناو ظؼهی اؾ ظل ال٣ىؼ ٢یگیؽيع و  ظل هی ظهًع و به قاظگی  ؾ
ظؼ ٦ىۀ  به ضؽج ظاظ اها باؾی وظل ناو ظقت ؾيًع. ْبیٛت ظؼ ٦ىۀ يبٜى هایهاو هی ظوقتی
 :.کؽظه اقت ناو ضكاقت ظاوؼی

 قت. ؼا ظاؼظ و ضؽظ هٓیٙ هسٍ اباال ظقتظؼ وخىظ ایؽلًعی و ازكاقات  هیداو
های  ها و ٢ٛالیت ايعیهه تکاهل و ايکها٠ قع ؼاهپػیؽناو  قؽنت زكاـ و تسؽیک

وؼقن  ْب٥ ؼاه). چًیى هلتی بؽای هايى٢اکتىؼکاؼی نىظ هی بؽ و ؾهاو کىنايه قطت
با چًگ و ظيعاو به  ياچاؼيعایهاو اؾ ایى ؼو  .ياهًاقب اقت هٓل٧اً  (کًىيی آو

ذ ىتؽیى قٓ ظؼ پاییى هن اها ظؼ ایى ؾهیًه بچكبًع تا ضىظناو ؼا يگه ظاؼيع>کهاوؼؾی 
 فزايظهو بؽ ضال٠  بىظه بؽ٦ؽاؼاؼاَی ظؼ ایًدا  گی هتک تکه  اؾ اًٚاؼ کهى   ايع. با٦ی هايعه

ایى اهؽ هىخب  aاقت. هعهت٧كین اهالک بؿؼگ پعیع يیابه ْىؼ هًًىٚی اؾ رایى و 
ْب٥ بؽآوؼظهای  .يیا٢تعبهكاؾی ضاک  بؽایگػاؼی  قؽهایه هیچ کف به ٢کؽ گؽظیعه
چًعاو هؽٞىب  تا زع بؽضی هؿا٘ؼ يه اؼاَی ایؽلًعضیؿی  بؽای آيکه زايل آلیظىو

ايتٗاؼ  تا همیى اواضؽ .اقتيیاؾ  اطتزلیًگ لیزۀهیلیىو  128ايگلیكی باال بؽوظ به 
تؽ٦ی کًع> اها ظؼ اقتايعاؼظهای تمعيی ایؽلًع  باٚث نىظها  ههاخؽت ايگلیكی ؼ٢ت هی

هیچ ظلیلی  ها ایزلًذیو  ايع ههٟىلؼزمايۀ ضل٥  به چپاول بیها  زال زاَؽ ايگلیكی
به يىبت  هن ها ایؽلًعی البته .ناو بانًع نکؽگؿاؼ زُىؼ بیگايگاو ظؼ وْى بیًًع يمی

                                                             
a  ه٧یاـ اؾ ٦ؽوو وقٓی نکل ٞالب  ایى اظٚا ظؼ هىؼظ ؼایى و ٢ؽايكه انتباه بىظ. کهاوؼؾی کىچک

ايع.  وخىظ ظانته ايقالب کبیز فزايظهها پیم اؾ  ظه٧اياو اؾ هعت ظاؼی بىظه اقت. بًابؽایى ضؽظه هؿؼٚه
ها بىظ که اؾ اؼباباو ٢ئىظال گؽ٢ته نع و هكت٧ین یا  تًها چیؿی که پف اؾ اي٧الب تٟییؽ کؽظ هالکیت ؾهیى

 (.1892ٞیؽهكت٧ین به ظه٧اياو ؼقیع. )پايىیف ايگلف بؽ ویؽاقت آلمايی 
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ال ظؼ آیًعه به باؼ  ايع که يتایح ؾظه ايگلیكیبه هایۀ هطمؽی  ايگلكتاو به ههاخؽتضىظ با 
 ضىاهع يهكت.

به نکل  ظؼ بعو اهؽایى تالل  ؾيًع. وپا هی ها بؽای يدات یا٢تى اؾ تباهی ظقت ایؽلًعی
)یًٛی  ضل٥ ظنمًاو بال٢ًل ظقت آلىظو به ضىو اکًىو .یابع يمىظ هیخؽم و خًایت 

ضىاؼهای پؽوتكتاو که هؿا٘ؼ  ؾهیىو  هالکاو٢ؽهاو  به هبانؽاو و قایؽ چاکؽاو گىل
ظؼ ظقتىؼ کاؼ  (تهکیل نعهؾهیًی يعها ضايىاظۀ هٛؿول  های قیب ناو اؾ باٞچه بؿؼگ

به  غزبیو  جًىبی. چًیى خًایاتی هطًىيًا ظؼ يىازی ٦ؽاؼ گؽ٢ته اقت ها ایؽلًعی
 اتحاد; لٟایاها اهیعواؼيع با آژیتاقیىو  نىيع. اؾ قىی ظیگؽ ایؽلًعی تًاوب تکؽاؼ هی

بعتؽیى  الًاـ ایؽلًع ٚىام کهبعیهی اقت  11به ضاليی بؽقًع. :ایزلًذ و بزیتايیا هؼزوع
ظقتیابی به اهیعواؼيع که با  یابًع و ها باؾ هی ظنمًاو ضىیم ؼا ظؼ وخىظ ايگلكتايی

 ای هبًی بؽ هیچ هًىبه که ؼونى اقت اها هثل ؼوؾ .ناو بهتؽ نىظ وَٙ  اقت٧الل هلی 
هلٟی گؽظظ  اتحاد هؼزوعاگؽ  .بؽْؽ٠ کًعؼا  ایزلًذهًیبت تىايع  يمی الغای اتحاد 

 ها ایزلًذی ٢الکتٚلت  بؽضال٠ ٖاهؽ هاخؽا که نعکن ایى ز٧ی٧ت بؽهال ضىاهع  ظقت
ایى پؽقم به خای ضىظ  البتهآیع بلکه ظؼ ظؼوو ضىظ کهىؼ يه٣ته اقت.  اؾ ضاؼج يمی
 اتحاد هؼزوعها  ی باؾ کؽظو چهن و گىل ایؽلًعیبؽا آیا َؽوؼتی ظاؼظ با٦ی اقت که

خع آؾهىظه  بهظؼ ایؽلًع  طىطیالیظنو  چارتیظنهًىؾ  یا يه؟ آو هن ظؼ زالی که هلٟی نىظ
 .ايع يهعه

و  آژیتاطیىو الغای اتحادؼقاين> ؾیؽا  هى هالزٗاتن ؼا ؼاخٙ به ایؽلًع به پایاو هی
 نًاضته نىظ. ظؼ آلماو به ضىبی ها ایزلًذیايع ٢الکت  کمک کؽظه 12هحاکمات اوکايل
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ناو ظيبال  ا٦تًاظی های ٢ٛالیت ناضه تماهیدا پؽولتاؼیای خؿایؽ بؽیتايیا ؼا ظؼ ایًتا 
ت و تست نؽایٓی ٞیؽايكايی ٧٢ؽ و يعاؼی و ٢الک تىأم باآياو ؼا   همه خا ؾيعگی .ینکؽظ

ها ؼنع کؽظ و ايکها٠  ٦یام تىظهياؼَایتی و  الخؽم ین که با بؽآهعو پؽولتاؼیایا٢تین و ظیع
ؼ با ؼیؿی و ضىو ناهع يبؽظهای بعوو ضىو باؼها و باؼها .ؼقیعقاؾهايعهی  به و یا٢ت

های ین که قؽيىنت و بین و اهیعپؽولتاؼیا ٚلیه بىؼژواؾی بىظین. ٦ىاٚع ٚاهی ؼا خكت
یا٢ت پؽولتاؼیا ؼا تٛییى هی  .ؼقع يمی به ههام بىیی اؾ بهبىظ اوَا٘ین کًًع. يهایتًا ظؼ

ین پؽولتاؼیا بانین و هؽ باؼ ظیع با ین ناهع يسىۀ بؽضىؼظ بىؼژواؾیتگاه ٢ؽيت ظان گه
ًع. گؽ٢ت هیيع و ٧٢ّ هًا٢ٙ ضىظناو ؼا ظؼ يٗؽ به ٢کؽ ضىظناو بىظ يؽ٢اً ظاؼاو  قؽهایه

 تؽ واؼقی کًین. بىؼژواها ؼا ظ٦ی٥ ؼ٢تاؼايًا٢ی يکؽظه بانین بگػاؼیع  اها بؽای آيکه بی



668 
 

 
                                                             

و  به ؼاه ايعاضتًع بیاي٧ال ٚلیه ٢ؽايكۀ های اؼوپایی ايگلف به خًگی اناؼه ظاؼظ که ائتال٠ ظولت   1
 1882های  ای کىتاه ظؼ قال . ایى خًگ با و٣٦هال ظهًع قپف ياچاؼ نعيع ٚلیه ٢ؽايكۀ ياپلئىيی اظاهه

باؼ تدعیع نع: ائتال٠ اول و ظوم  4ائتال٠ هػکىؼ  .اظاهه ظانت 1815تا قال  1798قال اؾ  1883و 
اهپؽاْىؼی )تا  َع های ی خًگ( و ائتال٠ قىم و چهاؼم 1882ْاي٧البی )تا  َع های ْی خًگ

 ْؽ٢ی اٚالم بیائتال٠ ي٧م هسىؼی ظانت اها قایؽ کهىؼها ظؼ بؽضی ه٧اْٙ  4ظؼ هؽ  بزیتايیا(. 1815
و تدعیع  اهپزاطىری هقذص روم٢ؽوپانی  اواًل ؾوال ٢ئىظالیكن و ثايیاً  ایى خًگ يتایحتؽیى  . ههنکؽظيع

 قاضتاؼ قیاقی اؼوپای هؽکؿی بىظ. )م.(

2   (quarterیکی اؾ وازعهای ايعاؾه :) کیلىگؽم.  258چهاؼم تى یا  گیؽی خؽم ظؼ ايگلكتاو هٛاظل یک
 گؽ٢ت. )م.( ایى قًده اٞلب ظؼ اقًاظ زکىهتی هىؼظ اقت٣اظه ٦ؽاؼ هی

3  (wastelandٚبطهی اؾ هها :)ًع.يعانت ا٦تًاظی کاؼبؽظظوؼا٢تاظه بىظو  پؽت و که به ظلیل ات 
زاوی  یىالضات لًعها و ویكت .يعنع ياهیعه هی :یىالش; آغؼبایداو يٗام ؾؼاٚی ظؼ اؼاَی٦بیل ایى 

 وَٙ کا٢ی اقت ظؼباؼۀ بؽای هثال >گؽ٢ت ٦ؽاؼ يمیاقت٣اظه  هىؼظ ْىؼ کاهلهًابٙ قؽناؼی بىظيع که به 
ٚدیب اقت که  تس٧ی٥ هطتًؽی کًیع. 18ظؼ ٦ؽو  باراو ارص های خًگل یا اطتىو بلک هایؾاؼ چمى

. اگؽ ايع ياهیعه ٞیؽهو  :قتؽوو ظنت; و: قؽؾهیى هؽؾ;ؼا  ضاک زايلطیؿایى  نٛؽ الیىت هتؽخماو
 ؼا اؾ قیكتن انتؽاکی ال ٢انیكتی ؼا به هالکیت ضًىيی و ي٣ؽت انؽا٢ی اوضىاقتًع ٚه٥   هیایهاو 

گؽایم  ضىاقتًع اگؽ هی یا >ؼا به کاؼ ببؽيع: يعهاه بياز بی; ايٓالذتىايكتًع  هی باؾتاب ظهًع
 . ولیبعک يبىظ :نعه وهیل زی١;یا  :هعؼؼ٢ته;یا  :نعه زؽام;کًًع  هالی هاقتال ؼا  اهپؽیالیكتی

کى  ول ها قاظگی ایى و بهنیؽیى آهعه  ضیلی های ایؽايی ٢ؽاهاقىو٦دؽی به ظهى تؽخمۀ  اقلىب گىیا
/  يهعيعقىاؼ ضىظکاؼ  ها ضّگ٣ت  ها پعؼبؿؼگ;٦ىل زُؽت زا٢ٕ:بگػؼین. به  ... ًع٦ُیه يیكت

 )م.( :. عیپىن ؼو هی لباـ تمیؿ ؼا چپهکه  ال قلی٧ه بؽ آ٢ؽیى

 1844ژوئى  21و  18و  7 هىؼش روسياهۀ تایمش لًذو نىيع به ي٧ل اؾ هایی که ظؼ اظاهه اؼائه هی ظاظه  4
 هكتًع. )پ.(
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 :car tel est notre plaisir ;ٚباؼت ٢ؽايكىی  :ضىنگػؼايی;يىنتۀ ايگلف به خای واژۀ  ظؼ   5

 )م.( :.بؽای ها هسٍ ت٣ؽیر اقت; یًٛی آهعه که

تؽ  هكأله ؼا ظ٦ی٥ایى ( 1881)ژوئى : ٞػای آهؽیکایی و هكألۀ اؼَی;ايگلف بٛعها ظؼ ه٧الۀ   6
 ه٧اله ؼا تؽخمه کًن و ظؼ پیىقت بیاوؼم. )م.( واکاویع. با تىخه به اهمیت بسث الؾم ظايكتن

 غذای آمزیکایی و مسألۀ ارضی
های تداؼی اؾ يیىیىک به ايگلكتاو  يىقايات پىلی و بسؽاو ايت٧الاین ناهع  به بٛع ٚاظت کؽظه 1837اؾ 

نىظ و کمی بٛع ظؼ  نؽ٘و هی آهؽیکا اؾقاله ابتعا  چؽضۀ يًٛتِی ظه 2کن یکی اؾ هؽ  بانین. همىاؼه ظقت
وؼقىهات  ؼقنآهؽیکا  باوؼ ظانتًع 19زال همگاو تا ؼبٙ آضؽ ٦ؽو  ظؼ ٚیى یابع. نی٘ى هی اؼوپا

ضىاهع نکكت و ؼوابّ ٢ئىظالی هیاو اؼباباو ؾهیى و  ؼا ظؼهن بؽیتايیا هًاقبات کهاوؼؾی اخعاظیآباو
ضىاهع کىبیع و هؿا٘ؼ ايکلیف  ؼايت اؼَی ايگلیف ؼا ٦اهؽايه ظؼهن کاؼاو ؼا ه٧ًلب ضىاهع کؽظ و اخاؼه

 ؼا ویؽاو ضىاهع کؽظ.
که  -ؾاؼهای ٞؽب  ظیگؽ و٦ت آو اقت که ضاک بکؽ قبؿه هماو آهؽیکاقت. زاال ی کًىيیآهؽیکا

٦اٚعۀ  -ع يؼو تکه و ضؽظ بلکه ظؼ ابٛاظ هؿاؼاو هایل هؽبٙ ؾیؽ کهت هی اهؽوؾه يه به يىؼت تکه
 های ٦اؼههیچ یک اؾ . آو هن ظؼ زالی که ؼايت اؼَی هؿا٘ؼ ؼا تٛییى کًع بالتبٙگػاؼی گًعم و  ٦یمت

ای  اؼاَی و اؼت٣ا٘ کنهای  تپه و هكٓر با بؽضیؿيع. ایى قؽؾهیى نگؽ٠ تىايًع به ؼ٦ابت با آو کهى يمی
ظ٦ی٧ًا ظؼ هماو وَٛی با٦ی هايعه اقت که ظؼ ظوؼاو ظؼناو يیكت  تًع و پؽؾزمت های قؽباالیی که

ها نکل گؽ٢ت. ایى قؽؾهیى بعوو هیچ قًگالش و  نًاضتی به آؼاهی ظؼ اٚما٤ ا٦یايىـ قىم ؾهیى
ال٣ىؼ ؾیؽ کهت بؽوظ. يه به  ٢ی ال قاؾی بؽای آهاظه ینا٦ قت بعوو هیچ کاؼيطؽه و خًگلی آهاظه ا

کهی کًًع. کا٢ی اقت یک باؼ آو ؼا نطن بؿيًع تا  تكٓیر اؼاَی يیاؾی هكت و يه الؾم اقت آو ؼا ؾه
. ایى بعهعقی هسًىل  بیكت یا یکی ای یکی بؽای بػؼپانی ههیا نىظ و ظؼ اظاهه بی هیچ کىظظهی

ؼوظ.  ها ؾیؽ کهت هی تؽیى ه٧یاـ ضىؼظ و اکًىو ظؼ بؿؼگ هاوؼؾی بؿؼگ ه٧یاـ هیضاک به ظؼظ ک
های  هؿؼٚه بالیعيع که بؽضال٠ ضؽظه کاؼنًاقاو کهاوؼؾی ايگلكتاو همیهه اؾ ایى هىَ٘ى به ضىظ هی

هؿا٘ؼ بؽیتايیا ظؼ ه٧ایكه با هؿا٘ؼ  تؽیى وقیٙ. اها زتی اقت وقیٙناو بكیاؼ  ظه٧اياو ٦اؼۀ اؼوپا هؿا٘ؼ
هؿاؼ خؽیب هكازت  48بیم اؾ  هؽ یک که)هىخىظ ظؼ چمًؿاؼهای آهؽیکا هیچ يیكتًع. ظؼ ایى هؿا٘ؼ 
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کًًع که به اقب و ابؿاؼآالت هدهؿيع  ظیعه کاؼ هی یاؼهای آهىؾل اؼتهی ظائمی هتهکل اؾ کهت (ظاؼيع

 .ايع بال همیهه آهاظه نعه بؽظاؼ و قاؾهايعهی و همچىو قؽباؾاو ٢ؽهاو
وي٧ل  ظؼ ٚؽيۀ زمل قاؾناو ظوؼاوکهاوؼؾی و همچًیى با ابعاٚات  ظؼ ایداظ اي٧البها با  آهؽیکایی

کن هاظاهی که  ای )ظقت ايع گًعم با چًاو ٦یمت ياؾلی به اؼوپا بؽقع که هیچ ظه٧او اؼوپایی باٚث نعه
یكت. ایى هًاقبات يطكتیى باؼ ظؼ قال هلؿم به پؽظاضت ؼايت اؼَی بانع( ٦اظؼ به ؼ٦ابت با آو ي

 به نکل هلمىقی به چهن آهعيع. ظؼ ایى قال کل اؼوپای ٞؽبی ضؽهى بعی ظانت و ايگلكتاو 1879
به ل١ٓ ٞالت آهؽیکایی ت٧ؽیبًا ثابت  ها ؼٞن ایًکه گًعم کمی بؽظانت نع ٦یمت هن واهايعه بىظ. ٚلی

٦یمت  هن اوؼؾاو ايگلیف هسًىل کمی ظانتًع وکه هن هايعيع. ایى يطكتیى باؼ بىظ که ظؼ آو وازع
تؽ نع  ها پؽپهت به يعا ظؼآهع. قال بٛع ضؽهى هالکاو. بعیى تؽتیب ؾيگ ضٓؽ بؽای هايع پاییىگًعم 

ؼا  یی. اؾ ایى ؾهاو به بٛع آيچه ٦یمت ٞالت اؼوپاتؽ آهع پاییى ها بیهتؽ و ظ٦ی٧ًا به همیى ظلیل ٦یمت
ناو بىظ. هؽ قال به هماو يكبتی  وي٧ل اَا٢ۀ هؿیًۀ زمل ظؼ آهؽیکا بهکؽظ هؿیًۀ تىلیع ٞالت  تٛییى هی

کًًعۀ گًعم  به هماو ايعاؾه ٦عؼت تٛییى ًعؼ٢ت ؾاؼهای آهؽیکا ؾیؽ نطن هی چمى ظؼکه اؼاَی خعیعی 
گكیل ‘ْلبیع و اؼوپا با  یا٢ت. ایى ٚملیات یک اؼتم بؿؼگ ؾؼاٚی ؼا هی آهؽیکایی ا٢ؿایم هی

 کؽظ. وهات ؼا ههیا هیال ایى هلؿ ههاخؽاو
تىايًع  هیایى بىظ که اگؽ چیؿی اؾ ٞالت ٚایعناو يهىظ  هالکاوو  اوقاب٧ًا تًها هایۀ ظلگؽهی کهاوؼؾ

نعيع و همه چیؿ  های ظایؽ به چؽاگاه تبعیل هی . بعیى تؽتیب ؾهیىخبؽاو کًًعگىنت  َؽؼناو با تىلیع
اؾ ایى هایه کىتاه نعه اقت ؾیؽا  الکاوهؼ٢ت. اها اکًىو ظقت کهاوؼؾاو و  بؽ و٥٢ هؽاظ پیم هی

کًع و ٧٢ّ ایى يیكت. اکًىو  آهؽیکا ه٧اظیؽ ؼوؾا٢ؿويی گىنت و ظام ؾيعه به قىی اؼوپا گكیل هی
گىنت هاؾاظناو  تىايًع به هعظل ايع که هی هایی ه ؼولیابی بظؼ نؽ٠ ظقتکهىؼ ظیگؽ يیؿ  2کن  ظقت

ب٣ؽقتًع. با  ايگلظتاوو هطًىيًا به  اروپاؽ ايبىه به ؼوظ( ظؼ ه٧اظی ؼا )که ظؼ زال زاَؽ ٧٢ّ هعؼ هی
ها نکی يیكت که  های قؽیٙ ظؼ ؾهیًۀ کاؼبؽظی کؽظو آو تىخه به وَٛیت کًىيی ٚلىم و پیهؽ٢ت

آهؽیکای خًىبی و گىنت  اؾ چًع قال( ه٧اظیؽ هًگ٣تی گىنت گاوی ٖؽ٠ ؾوظی )زعاکثؽ به
. ظؼ ایى يىؼت چه بؽ قؽ ضىاهع نع ياظؼاقتؽالیا کاهاًل قالن و ٢اقعيهعه به اؼوپا  اؾ گىق٣ًعی

 ضىاهع آهع؟ هالکاوهای  ؼوي٥ و ؼ٢اه کهاوؼؾ بؽیتايیایی و قیاهۀ بلًعباالی اخاؼه
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اقت اها همیى زاال هن هیؿاو ٚؽَۀ ایى اخًاـ ظؼ  ٢ؽيگی ٢کؽ ضىبی و تىت بلىبؽیٖاهؽًا پؽوؼل 

کهاو ايگلكتاو ٧٢ّ به نؽْی ٦اظؼ به هًؽ٠ ایى  ی باالقت. و بعوو نک ؾزمتبه ٦عؼ کا٢باؾاؼ 
 های لػیػ ضىاهًع نع که ظقتمؿظناو ا٢ؿایم یابع. ضىؼاکی

٦اؼۀ اؼوپا تأثیؽ ضىاهع گػانت. کل آهؽیکایی بؽ  هایی کهاوؼؾاو خىیی ؼ٦ابتيیاؾی به گ٣تى يیكت که 
ايع  بهای اؼَی تايی و ایؽلًعی هدبىؼ به پؽظاضت اخاؼهظ٦ی٧ًا به هماو تؽتیبی که کهاوؼؾاو ايگلكؾیؽا 

به پؽظاضت بهؽه و کاؼهؿظ  ايع و هدبىؼ ٦ؽٌ ٢ؽوؼ٢ته ؾیؽهالک اؼوپایی يیؿ تا ضؽضؽه  ظه٧اياو ضؽظه
. تأثیؽ ضاو و ویژۀ ؼ٦ابت ضىاهع بىظگؽوه یکكاو  2ها بؽ هؽ  تأثیؽات ؼ٦ابت با آهؽیکایی هكتًع.

 ٞیؽقىظظه نىيع. نکل هالکیت اؼَی ضؽظ و کالو ظؼ اؼوپا 2نىظ هؽ  هیآهؽیکایی ایى اقت که باٚث 
ي٘ى هالکیت به ظؼظ اؼوپا  2 ایى که هیچ یک اؾ ثابت ضىاهع کؽظبعیى تؽتیب ؼ٦ابت آهؽیکایی 

 ضىؼيع. يمی
تىايع  آیع يمی کهی اؾ ؾهیى که ظؼ زال زاَؽ ظؼ ٞؽب ظوؼ به اخؽا ظؼهی نایع بگىییع يٗام بهؽه

تىايًع  ها يمی ظاهه یابع و ظوباؼه همه چیؿ به زالت قاب٥ بؽضىاهع گهت. يعالبته که ایى ؾهیىاالبع ا الی
> به ْىؼی که ایى ٢ؽایًع ايع يطىؼظۀ ٢ؽاوايی با٦ی هايعه های ظقت تا ابع ظوام بیاوؼيع. اها هًىؾ ؾهیى

اؾ ایى هؿایای ْبیٛی  اظاهه پیعا کًع. وايگهی به خؿ آهؽیکا چًع کهىؼ ظیگؽ يیؿ آتی٦ؽو  تاتىايع  هی
ههٟىل ايدام  روطیههای خًىب  با ضؽیعاؼی اؼاَی اقتپ ٢ؽاوايی باؾؼگاياو بؽای هثال. بؽضىؼظاؼيع

بؽای قیكتن هعؼو کهاوؼؾی  هنهمیى کاؼها هكتًع. اؾ ایى گػنته هؽاتٙ پهًاوؼ خمهىؼی آؼژايتیى 
٦بل  وؽ به ٦عؼ کا٢ی ٚمؽ ضىاهع کؽظ الػک ايع. بًابؽایى قیكتن ٢ى٤ ه٧یاـ و تىلیع اؼؾاو هًاقب بؿؼگ

به ضاک باؼ  2کن  ظقت ظاؼاو ضؽظ و کالو اؼوپایی اؾ آيکه نیؽۀ خاو همۀ ایى اؼاَی کهیعه نىظ ؾهیى
 .ضىاهًع يهكتقیاه 

و ها ؼا  ضىاهع کؽظقاؾی ؾهیى ؼا تسمیل  ها چه ضىاهع بىظ؟ ایى ٢ؽایًع يهایتًا هلی قؽايداِم همۀ ایى
ؾیؽ کهت ببؽین. ٧٢ّ ظؼ  ظولتتست کًتؽل  و تٛاويی  اختماٚاتکه اؼاَی ؼا تىقّ  واضىاهع ظانت

 ظؼ ایى يىؼت ؼ کهاوؼؾی هًت٣ٙ ضىاهًع نع.کاؼاو و هن کل هلت اؾ کا ایى يىؼت اقت که هن کهت
 ؽیکایی )و قایؽ خاها( چ٧عؼ بانع.ظیگؽ ٢ؽ٦ی يطىاهع ظانت که ٦یمت ٞالت و گىنت آه
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به ایى يتیده  يهایتاً  ايع که تاکًىو ظؼ هىؼظ ههاخؽت به آهؽیکا ظوظل بىظه الکاوه ظاؼاو و ؾهیى اگؽپف 

ای ضٓاب به ایهاو  هیچ يگؽايی بی تىايین هی ناو بگػاؼيع و بؽويع ناو ؼا ؼوی کىل بؽقًع که بایع ظم
 بگىیین: به قالهت!

 One who has whistled: )قىتک ؾظه اقت کكی که پای گاوآهى قىت;ظؼ هتى ايل آهعه:   7
at the plough ظؼآهع و پؽظاضتی  اخؽتینطن ؾظو اؼاَی بؽیتايیا به يىؼت کاؼ  17(. اؾ اوایل ٦ؽو

ؾظه هساقبه نع. ایى نٟل هى٦تی و ٢ًلی بىظ و ٚمعتًا  های نطن آو بؽزكب ه٧عاؼ خؽیب
ي٣ؽ يیاؾ  2ه های ؾؼاٚی با اقب و ضیم ب گؽ٢تًع. نطن ؾظو ؾهیى ظه٧اياو ٧٢یؽ آو ؼا بؽ ٚهعه هی ضؽظه

کؽظ و  آوؼظ و بعیى تؽتیب ٚم٥ نطن ؼا تًٗین هی هیکل که ؼوی ضیم ٢هاؼ هی ظانت: یک هؽظ ٦ىی
قىتکی به لب ظانت و هى١ٖ  کهیع. ایى پكؽ همیهه قىت ظیگؽی پكؽ يىخىايی که ا٢كاؼ اقب ؼا هی

ؾيی ا٢ؿایم  تا زف نًىایی اقب تسؽیک نىظ و قؽٚت نطن به يسى ؼیتمیک ظؼ آو بعهع ظائماً  بىظ
نع  پیعا کًع. باؾۀ ؾهايی کىتاهی که تا پیم اؾ آٞاؾ ٢ًل باؼيعگی بؽای ایى کاؼ ظؼ اضتیاؼ بىظ باٚث هی

 یا٢ت که ا٢ؿایم نعت کاؼ به يىؼت َؽوؼتی ياگؿیؽ ظؼبیایع. گاهی نعت کاؼ تا زعی ا٢ؿایم هی
با َؽبۀ قن اقب یا با تیٟۀ تیؿ  ها ٚملهبه ایى تؽتیب بكیاؼی اؾ  .نع هیها  اقب هىخب ؼم کؽظو

 ها چی قىتک ها ٦ىۀ ضال٦یت قىت ؼٞن تمام ایى قطتی ظیعيع. ٚلی ای هی های خعی گاوآهى آقیب
 قؽوظ ؾیبای خا بیا٢تع. ٟل ؾاظه نىظ و ظؼ هىقی٧ی ٢ىلکلىؼهای ٢ؽاوايی اؾ ایى ن باٚث نع هلىظی

;Merry Ploughboy :های  چزیک بال( ظؼباؼۀ ؾيعگی و ٚه٥ و هباؼؾۀ چی قبک قىتک )قىت
 های ضل٧ی اقت.  )م.( بؽگؽ٢ته اؾ ایى هلىظی ايقالبی ایزلًذ

 6ايع که به تاؼیص  ( بؽگؽ٢ته نعهA. Somerville) ای. طاهزوایلای به ٦لن  ها اؾ ه٧اله ٦ىل ایى ي٧ل  8
 )پ.( به چاپ ؼقیع. :هىريیًگ کزويیکل;ظؼ يهؽیۀ  1843ژوئى 

ٚهؽیه ؼا اؾ  ایزلًذکلیكای ؼقمی  (Commutation Bill) :تط٣ی٣ات الیسۀ; تًىیب تا پیم اؾ   9
ظؼيع  25 هػکىؼ هالیات 1838هًىبۀ  کؽظيع. به هىخب گؽ٢ت که ؾهیى ؼا اخاؼه هی ظه٧ايايی هی

باؼ بها  ظاؼها به يىبت ضىظ با ا٢ؿایم اخاؼه ؾهیى ظاؼاو ا٢تاظ. و ؾهیى هالکاوکاهم یا٢ت و به گؽظو 
 اؼها ايعاضتًع. )پ.(ظ ظیگؽ هالیات ؼا به گؽظو اخاؼه
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18   (Teutonic :)ناو با اهپؽاْىؼی  های ظائمی یکی اؾ ٦بایل ژؼهى بىظيع که به ظلیل خًگ ها تىتىو

باب  بزیتايیاٚلمی يژاظگؽایايه که آو ظوؼاو ظؼ  به نهؽت ؼقیعيع. ْب٥ يٗؽیات نبه خهاو ؼوم ظؼ تاؼیص
ؼا  ال هع٠ هًؽايه ظانت و ازكاقات يیؽوهًعتؽی طلتیظؼ ت٧ابل با نطًیت  تىتىيیبىظ نطًیت 

 بىظ. )م.( کؽظ و قؽناؼ اؾ ؼوزیۀ خًگاوؼی یظيبال ه

که  بؽ ایؽلًع تسمیل نع. ایى اتساظ 1789پف اؾ قؽکىب ٦یام  ایزلًذ و بزیتايیای کبیز هؼزوع اتحاد  11
با ٦هؽ ٦ايىيی به اخؽا ظؼآهع ضىظهطتاؼی پاؼلماو ایؽلًع ؼا کاهم ظاظ و کهىؼ  1881خىالی  1به تاؼیص 

تؽیى  ای به تىظه الغای اتحادبه بٛع ضىاقت  1828ؼا بیم اؾ پیم به ايگلكتاو وابكته قاضت. اؾ ظهۀ 
( ؼهبؽ ایى خًبم و Daniel O'Connellل٥ ایؽلًع تبعیل نع. ظايیل اوکايل )نٛاؼ ظؼ هیاو ض

 سه با ْب٧ۀ زاکن بؽیتايیاقى٤ ظهع اهاقٛی ظانت خًبم ؼا به قىی هًال :ايجمى الغا;هؤقف 
 خايی تاؾه گؽ٢تًع. )پ.( 1848اوایل ظهۀ  ی َعاتساظ ظؼها آژیتاقیىو

اناؼه ظاؼظ. ظولت  1844ظؼ قال  الغا جًبغتى اؾ ؼهبؽاو  8ايگلف به هساکمات ظايیل اوکايل و   12
٦ًع ظانت با ایى هساکمات َؽبت قطتی به زؽی١ بؿيع و قپف پای هٛاهله بؽوظ. ٢ىؼیۀ  تىری

هاه ؾيعاو هسکىم نعيع اها کمی بٛع هدلف اٚیاو اؾ نعت  12اوکايل و زاهیايم به بیم اؾ  1844
 ناو کاقت. )پ.( سکىهیته
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 برخورد بورژوازی با پرولتاریا

ـامی ام به هیاو آوؿػه اف بىؿژوافیػؿ ایى کتاب هـ را مغى  ـۀ  کؾایی آؿینتىک ؿا ػؿ فه
ـا ام او گًزايؼهآي ی ـاف ػؿ هماینه با بىؿژواها  اگـچه ف آیًؼ  همتاف به ىماؿ هی ای ٕبمهاى

 2هـ پـولتـها به چين يؼاؿيؼ.  ای اف بىؿژوافی ـها هیچ وره همیقهبا پـولت تمابلاها ػؿ 
ـابـ  :( هنتًؼبىؿژوا)یًٞی  ٍاصب هالکیتهیچ تمایقی  ٕبمه بی ـگىيه اهتیافی ػؿ ب ه

بىرژوازی در هعًای دقیق ایى امت که ٕبمه  2 تًها تفاوت بافػ. اهتیاف هالکیت ؿيگ هی
 و ػػاؿ هنتمینؿابٖۀ کاؿ  پـولتـهای هٞؼو با و تا صؼیپـولتـهای هايىفاکتىؿکاؿ  با کلمه

ـاف کؾایی  اها ؛ؼفي هی مـوکلههای کياوؿفی  با ٝملهؿ ػا به ًٝىاو هقؿٝه ـًا بااى  هًضَ
 a.يؼػؿ پیىيؼهای کياوؿفی  ٝمله

یمًا ػچاؿ ايضٖآ مم که به ايؼافۀ بىؿژوافی ايگلیل ٝا ای ؿا يؼیؼه صال هیچ ٕبمه تابه
افتاػه باىؼ و اف ػؿوو  الٝالد ايضٖآبه و اف فـٓ عىػعىاهی  باىؼ اعاللی ىؼه

ـفت باىؼ. تؤکیؼ  که هًٚىؿم ػلیمًا عىػ بىؿژوافی  ػاؿمپىمیؼه و ياتىاو اف تـلی و پیي
 پًؼاؿػ هی امت. ایى ٕبمه قايىو غالت چیاو الغای و تبلیغات لیبرالعاٍه بىؿژواهای 

ـای پىل امت. هیچ مٞاػت و آياو   bورىػ همه چیق ػؿ ایى ػيیا )صتی عىػىاو( فمٔ ب

                                                             
a  ـامت ـاف »بغو ايتهایی رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی اى

 )پ.(« های کياوؿفی اؿتبآ ػاؿيؼ. کاؿ و ٝمله های هٞؼو کؾایی فمٔ با بغيی اف ٝمله
b  ـامت و تًها هؼف فيؼگی پىل : »امت ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه 5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(«. امتػؿآوؿػو 
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ـتـ  ای عىىی  اف يٚـىاو هیچ ػؿػی بؼتـ اف ایى يینت و ىًامًؼ اف مىػ باػآوؿػه يمی ب
های ايناو ػؿ  و ايؼیيه اصناماتتـیى  امت که ٝمیك هضال a5.ببـػباػآوؿػه ؿا باػ که 

لینی ی ايگکه بىؿژوا ػؿمت امت. ػاؿ و فامؼ ييىيؼ لکه  مىػ۫ىهىت و  ولٜ تماك با
 ائل يیک ىغَی بـعىؿػاؿ امتو اف مایـ عَ امتعىبی  ىىهـعايىاػه و و هـػ عايه

ـاوػات هتؼاول۫  رـیاوو همچىو مایـ بىؿژواها ػؿ  ػؿ فهیًۀ  ای ػاؿػ و ايههضتـهؿفتاؿ  ه
 کاؿاو کامب بـعالفؼ و آی پای هٞاهله هی اظ آلمايیعیلی بهتـ اف همتایاو وکاؿ  کنب

همۀ ایى عَىٍیات ػؿ اها چه فایؼه؟  فػو يینت؛ وچايه ی عىػهاو اهل چکعًقؿپًقؿ
ـًا تىمٔ تضلیل يهایی با  که . یک باؿايؼ تٞییى ىؼهپـمتی  يفٜ ىغَی و پىل هًضَ

 وّٜ وصيتًاک هضالت مـ ٍضبت ؿا ؿارٜ به فػم هیچًیى بىؿژوایی ػؿ هًچنتـ لؼم 
ـگق ىهـی ؿا به ایى  گفتنو  کو باف کـػم علك فصمت ػم او تا م. ا وػاغايی يؼیؼه ػؿبه

عىامتین اف هن رؼا ىىین  ولتی هیػاػ. مـ يبو  هیگىه  فمٔ کـػه بىػ و مکىت آعـ
ؿوفتاو عىه  تىاو پىل عىبی به ریب فػ. هی ولی ػلیمًا همیى رامت که»گفت: 

گقػ و همیى که  ىاو يمی کياو کک هیـی فصمت بىؿژواهای ايگلیل اف گـمًه b«آلا!
ـایياو کافی امت.  ـای  ىاوهٞیاؿگايه یپىلی به ریب بقيًؼ ب پىل  راهٞه وّٜمًزو ب

ػؿػيغىؿ و  همل و پىچ و بهٝایؼ ييىػ به يٚـىاو ه مىػیامت و چیقی که اف آو 
)ٝلن  اقتصاد ضیاضیفمٔ به هٖالٞۀ  تزاؿ رهىػٍفتآیؼ. ایى  هیایؼئالینتی 

                                                             
a  ( تىٍیف هفَلی اف بىؿژواهای ايگلیل و 5481)لًؼو « گؾىته و اکًىو»ػؿ کتاب  کارالیل

ـای  فو هن به پـمتی صال پىل -ضالًاهۀ آلمايیىاو به ػمت ػاػه امت. هى بغيی اف تىٍیفات او ؿا ب
 5ػهن. )ايگلل.(  ام و عىايًؼه ؿا به آو اؿراٛ هی تـرمه کـػه فرايطىی

b  ـامت  لىل به ايگلینی آهؼه امت. )پ.( ایى يمل 5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی
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ـای عىػه یک پا  ايؼوفی( ٝالله يياو هی حـوت ػهًؼ و هـ یک اف آياو ب
ـفًا التَاػی امت و  کاؿوؿػاو امت. هًامبات هايىفاکتىؿػاؿ با  التَاػمیامی ها ٍ

 کارها  کاؿوؿامت و ضرهایه ای ػؿ آو ورىػ يؼاؿػ. هايىفاکتىؿػاؿ  هیچ اهـ اينايی
که ايناو  بفياؿيؼؼهًؼ و بـ ایى والٞیت پای يى ها به ایى ايتقاٛ ت کاؿوؿهنتًؼ. اگـ 

ـاؿ  ؛يه يیـوی کاؿ هنتًؼ ػاؿای  aویژۀ يیـوی کاؿ ٝالوه بـ يياو کًًؼو اگـ اٍ
يیافی  که  ػؿ هغقىاو صک ىؼه باىؼ ایى باوؿ و اگـ ؛هنتًؼ هنعَىٍیات ػیگـی 

هخل عـ ی افٝمل و هًٖك بىؿژو ػؿ ػم ػؿ بافاؿ عـیؼ و فـوه ىىيؼ يینت به هخابۀ کاال
ػؿ ها  کاؿوؿبا  ػیگـی هًامبات هیچ يٛى رق عـیؼ و فـوه يیـوی کاؿ. هايؼ ػؿ گل هی

ٕىؿ که  هماو و يینتًؼ ايناو کاؿوؿها به چين بىؿژوا. گًزؼ هغیلۀ هايىفاکتىؿػاؿاو يمی
ـاؿ ػاؿيؼ  کارالیلبه لىل ايؼ.  آوؿػ ٍـفًا هيتی عؼهه ػائمًا به ؿویياو هی بىؿژواها اٍ

تىاو گفت  هی صتی «.يینت پىلپرداخت یگايه ؿىتۀ پیىيؼ ايناو با ايناو چیقی رق »
ـاو 88ػؿ  که عالٍه « پىلپـػاعت »ىاو به  ػؿٍؼ هىاؿػ تًها ؿابٖۀ بىؿژواها با همن
ـای هخال کًؼ. که اؿفه ايناو ؿا تٞییى هی پىل امت ايگلطتاوػؿ  bىىػ. هی به رای  ب

ـلیًگهقاؿ  51 بیو اف ایياو» وماػه بگىیًؼ: ٍافایًکه  ـۀ امت رمله ؿا « ؼيپىل ػاؿ لی
ـاواو افاّات با پیچايًؼ و هی ـلیًگهقاؿ  51 بیو اف ایياو» :فـهایًؼ هی ف  لیـۀ امت

                                                             
a  ـامت تىايایی کاؿ »آهؼه امت: « يياو ویژۀ يیـوی کاؿ»به رای  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(«. کـػو
b  ـامت ی! پىل باؿ چه بـػگی ولاصت»ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

گیـػ و ػاٟ يًگ آو ػؿ صکىهت بىؿژوایی صتی بـ فباو و کالم هن صک  بىؿژواها ؿا ػؿ چًگ عىػ هی
 )پ.(« ىىػ. هی
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و  گیـػ يام هی «افْل الًاك» بیيتـی ػاىته ػاىته باىؼ کنی که پىل  a.«ؼياؿف هی
ـات ؽو»  «ايفٜ للًاك» گىیًؼ ایى هی ببـػػمت به هـ کاؿی  وا ىىػ. هی ىمـػه «التؤحی

 ٝباؿات ػؿ لالبفيؼ و تمام ؿوابٔ  هآبی ػؿ فباو ايگلینی هىد هی ؿوس کامب 2.امت
ـايه و همىالت التَاػی بیاو  ٝـّه و  فىؿهىلبا بىؿژوافی ايگلیل  .ىىيؼ هیمىػاگ

ؿلابت آفاػ  فلؾا ٝـّه و تماّا؛ :ييیًؼ هی ػاوؿیبه  اينايیهًامبات  تمام ػؿباؿۀتماّا 
صتی  ؛و لْا ٕبابت و آهىفهػؿ  1الی لطهو  فر لطه هؾا ٝلی لل ؛فافها تمامػؿ 

بـ  هـ چه بیيتـصال اّمضالل امت و بافاؿ آفاػ  کؾا! ػیى ؿممی ػؿ کلیطای دولتی
 وپای ػمت. هیچ يٛى يٚاؿت ػولتی و هیچ يٛى صؼوهـفی ىىػ هنتىلی هی هؾهب

 اگـچه يینت. ایى ٕفلؿصن وػمتگاه ػولت چیقی  کل ػم بًؼػ. يمیؿا ؿلابت 
ػؿ آو ىىػ که  صاٍل هی ػولت بیآفاػ ػؿ راهٞۀ آياؿىینتی  بافاؿ تـیى ىکل یافته تکاهل

ـاو ؿا امتخماؿ کًؼ تىايؼ به هیل عىػ هـ کل هی تىايؼ اف  فی يمیبا ایى صال بىؿژوا bػیگ
ـای آيکه  پـولتاؿیا ػولت ػمت بيىیؼ. وارب و صتمی امت(  هورىػ )که ب

 پـولتـهاػاىته باىؼ و لؼؿت آو ؿا ٝلیه  یبىؿژوافی ػولت بایؼ بنته بالی بمايؼ ػمت
ـتیبی که ىؼه باف کًؼ و اٝمال يمایؼ  .ؿاه عىػ ؿا به هـ ت

                                                             
a  ـامت و هٞاػل « اؿفػ هقاؿ لیـه هی 51او »يىىته ىؼه امت  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

ػل اٍٖالصات ( و همچًیى هٞاhe is worth ten thousans poundsايگلینی ایى ٝباؿت )
ـات»( و the better sort of people« )افْل الًاك» های  ( پل اف هٞاػلinfluential« )ؽوالتؤحی

ـايتق آهؼه امت. )پ.(  آلمايی ػاعل پ
b  ـامت ؿفیك « ارتماٛ»همچىو »ػؿ ايتهای ایى رمله آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

ـيـ  )پ.(«. اىتی
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ىاو  ٝلًًا به عىػعىاهی« فـهیغته و بافـهًگ» یها اها گماو يکًیؼ که ايگلینی
ـايهبالًؼ. کاهاًل بـٝکل!  هی تـیى ىکل ؿیاکاؿی  ایياو عىػعىاهی ؿا ػؿ پل صمی

ـا يینتًؼ؟ آياو يهاػهای  کًًؼ. چه گفتیؼ؟ ايگلینی پًهاو هی های حـوتمًؼ به فکـ فم
یگـی صتی به عىاب ػؿ هیچ کيىؿ ػ يٚیـه ؿا ايؼ که ای تؤمیل کـػه بيـػومتايه

ـامتی که چه يهاػهای بيـػومتايهبیًیؼ يمی پـولتاؿیا ؿا ػؿ ىیيه ت عىو يغن !ای ! ب
ـاو هی  تـیى ىکل با ػمت یافیؼو به ؿیاکاؿيه و مپل هکًؼ هیؿا  کًًؼ و ىیـۀ راو کاؿگ

ـای عىیوکًک عىه ػل بيـػومتی ػؿ  ٍؼم چیقی که ػاػو یک پلمافيؼ و با  هی ی ب
 هب يٛى بيـ اويٞمت ولی و ی تىايمًؼايتٞلك ػاؿػ عىػ ؿا به ًٝىاو عّیـ ىاو لـبايیاوبه  اٍل

ـػ  تى گىیی ایى کاؿ عؼهتی ػؿ صك پـولتـهامت! !کيًؼ هیؿط فهیى و فهاو  ٝملک
هایۀ  ايؼ بلکه به ریب فػه چیقی که ی اف فـوتًی و تىاّٜ کنايی يینتصاک ها عیـیه
اف  بؼتـىؼگاو ؿا  لگؼهالها   ايؼ. عیـیه ىاو ؿا فػه ریبکه  امتهایی  وعىاؿی آو عفت
اف  بؼواً  و يزناو فـوهایگاوايؼ که  آو هتْمى ها ـیه. عیييايًؼ هی ؽلت عاک بهپیو 

ـایياو بالی هايؼه امت وىىيؼ راهٞه بـوو ؿايؼه  )یًٞی  مپل اف آعـیى چیقی که ب
به  بىؿژوافیهای  الٖاف و هـصمت آيکه پیو اف .بيىیًؼ( ػمت صتی اف غـوؿ اينايی

ـات و يؾوؿات فىؿاو کًؼ ـاو بایؼ ىکل عی ـيؼ کاؿگ  و ػاٟ لًٞت کامۀ گؼایی ػمت بگی
های ٍاصباو  تا کمی اف الٖاف و هـصمت بـ پیيايی عىیو بکىبًؼ با ػمت عىػ ؿا

بيًىیین. کمتـ اف  ؿژواهای ايگلیل. بگؾاؿیؼ ایى ؿا اف فباو بىىاو ىىػ هالکیت يَیب
ه عىايؼم. ایى ياهه ک« هًچطتر گاردیى»فیـ ؿا ػؿ ييـیۀ یک مال پیو بىػ که ياهۀ 

بؼوو هیچ ىـس و تىّیضی همچىو چیقی کاهاًل يىىته ىؼه بىػ  عٖاب به هیؤت تضـیه
 :گـػیؼبؼیهی و هٞمىل هًتيـ 
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 آلایاو هیؤت تضـیـیه
ـاً  تـیى و  ىـهايه بیبه  که ىؼه امتگؼایايی  ولگـػ و اىباس رىاليگاه هاوهای ىهـ عیاباو اعی

ـايگیقيؼ. ؼ همکىىً هی همکى آوؿتـیى املىب چًؼه های  آياو لباكؼؿػی ؿهگؾؿاو ؿا ب
ـکًًؼه و يمٌ گؾاؿ مایو هیىاو ؿا به ي هًؼؿك ـاصات هًقر يؼ و میمای ؿيزىؿ و ر

ـاؿ هی ٝمىم ػؿ هٞـُ ػیؼْٝىهایياو ؿا  يه  ىهـويؼولتی یک  فـهاییؼ تَؼیك هیًؼ. ػه ل
 کـػه امتهًگفتی  های بلکه به يهاػهای عیـیه هن کمکاه ؿا پـػاعته  اٝاياتفمٔ هالیات 

ـابـ ایى لبیل آفاؿ و اؽیتصك ػاؿػ   هًؼ بهـه لايىو ٍیايت اف لبىل های گنتاعايه و غیـلابل ػؿ ب
ػؿ  ؿاصت که با عیاليتىايًؼ ٕىؿی اف ها هضافٚت کًًؼ  ها چی اگـ پلیل و ىهـػاؿی ىىػ.

اهیؼواؿم ايتياؿ ایى مٖىؿ بپـػافین؟ های گقافی  چه ػلیلی ػاؿػ چًیى هالیات بقيین ىهـهاو لؼم
ـاژ ـتی ـايگیقػ تاوػؿ ييـیۀ وفیى و پ اگـ چًیى  تا هایۀ تَؼیٜ عإـ ؿا بقػایًؼ. اولیای اهىؿ ؿا ب

 .عىاهن هايؼبالی  تاو اؿاػتمًؼاو هـیؼاو و ػؿ صلمۀتا ابؼ  و عىاهن ىؼتاو  بًؼه هـهىو ىىػ
 اهْا: یک بايى

اهل ٍؼلات و  اه ٖۀ يفٜ ىغَیوام ؼ! بىؿژوافی ايگلیل فمٔ بهتضىیل بگیـی
ـات ىؼه امت. ػاػ و  ـایه يینت بلکه همچىو مایـ هنائل ػهو او بیعی  پی

ـا هٞاهله هیآیؼ.  گیـه هی هتمابالً  بـ صنب چیقی امت که هکاؿو کنب کًؼ و  او با فم
ایى  . هىام کـػههقیًه  يیکىکاؿیػؿ يهاػهای  و فالو همؼاؿ هى فالو همؼاؿ»گىیؼ:  هی

ـای عىػم  م ييىیؼ. پل اهخال ىما يبایؼ پایتاو ؿا اف ا که هَؼٛ اولات ام عـیؼهصك ؿا ب
تاو ؿوی  و با يمایو فالکت ػؿبیاییؼهایتاو  مىؿاط هىهتاو ػؿافتـ کًیؼ و اف  گلین

 بایؼاها  هايؼعىاهیؼ  مـعىؿػهالنابك  بـویؼ. ىما کمافی هاَٝاب صناك هى ؿا
ـگۀ  ایى پًهاو کًیؼ. بفـهاییؼ!ؿا اف هى تاو  مـعىؿػگی  بههى  ای لیـه 52 ٍؼلۀؿمیؼ ب
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والًٞا که هیچ چیق « ام. کًؼ که هى ایى صك ؿا عـیؼه حابت هی عايه امت و هـیِ
ـات  تـ و يًگیى هفتْش چًیى « یک بايى»يینت.  هطیحیبىرژواهای تـ اف ٍؼلات و عی

ـگقیؼه امت؛  ی عىبیاهْا چه کهيىینؼ و والًٞا  هی ـای عىػ ب که  امت عىبچه ب
ـأت يؼاؿػ عىػ ؿا   امت پلایًٖىؿ « بايىاو فغیمه»بًاهؼ! اها اگـ وّٜ « یک فو»ر

اها يه!  بگىییؼ ایى فمٔ یک هىؿػ عاً امت. ىایؼ .«واالهمام ؿرال» وای به صال
 ٍىؿت ؛ ػؿ غیـ ایىامتکخـیت هٖلك بىؿژواهای ايگلیل وعىی ا علك تزلی ياهۀ فىق

 آوايتماػ ػؿ پامظ به کن چًؼ  پؾیـفت یا ػمت ؿا با آغىه باف يمی ياهههیؤت تضـیـیه 
کاؿم هٖلمًا  اها گيتن ييـیه ؿا به ػيبال چًیى پامغی آتی های ػ. هى ىماؿهکـ چاپ هی

اف  بایؼ چه؟ ػؿ ایى هىؿػ ایى يٛى بيـػومتی و احـبغيی ٝبج بىػ. ؿارٜ به هیقاو کاؿآیی
ـا عیلی بیيتـ اف همؼاؿ  گفت که همؼاؿ کمک aرکیًطىوپا جًاب عالیلىل  ـا به فم های فم

ـامت. پـولتـی که عىػه اٝايات  امت ؿا چيیؼهگـمًگی  ٕٞن بىؿژواها به فم
ـاو کمک هی غل ٍاػلايه و بی های غؾایو ؿا با  ايؼک لممه لتی اوو کًؼ. وغو به ػیگ

ـاو ىـیک هی ـایو  کًؼ؛ هیلـبايی  عىػه ؿا صمیمت ىىػ ػؿ ػیگ ولى لـبايی ىؼو ب
ـاپا هتفاوت اف يؾوؿات و ٍؼلاتی  عىىایًؼ باىؼ. هًٞای ایى لبیل کمک ـا م ـای فم ها ب

 ايؼافيؼ. هباالتی رلىىاو هی باف با بی امت که بىؿژواهای الکچـی

ـای هخال ػؿ میامت و التَاػ میامی( هاػاهی که هًفٞت ىغَی  ػؿ تماهی صىفه ها )ب
اه ؿا به يمایو  صؼوصَـ ؿیاکاؿايه ؿژوافی بيـػومتی بیچًیى چیقی ؿا بٖلبؼ بى

                                                             
a  R. Parkinson, On the Present Condition of the Labouring Poor in 
Manchester. (ايگلل) 
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فيؼ تا حابت کًؼ همۀ  مال آفگاؿ امت که بىؿژوافی به هـ ػؿی هی 1 .گؾاؿػ هی
ـای الغای  هزاهؼت ـفًا  قايىو غالتهایو ب  کياو بىػه صف٘ هًافٜ فصمت به يیتٍ

ـتاٍؼ رـیايات به امت ىؼه امت باٝج  قايىو غالتىىػ:  عالٍه هی ایى. اها ٍف
ـاولیمت ياو ػؿ ايگلنتاو  ـيؼػؿ يتیزه هقػها  اف مایـ کيىؿها باىؼ؛ تـ گ  .هن باالت

 تـی پاییىو يتیزتًا ػمتمقػ  تـ اؿفاو هللی که ياو با ؿلابت گـػػ هىرب هی ی باالتـهقػها
ـای هايىفاکتىؿػاؿ ػاؿيؼ . بـ آیؼ لیمت ياو پاییى هی قايىو غالت الغای با .ىىػػىىاؿ  ب

ىاو ػاػم( ؿوىى امت که ػؿ ایى  مقػ )که پیيتـ ىـسػمت کًًؼۀ اٍىل تٞییى اماك
 عىاهؼ ىؼ.یـ کيىؿهای اؿوپایی يقػیک ؿفته به هقػ ما ؿفته ٍىؿت مٖش ػمتمقػها

و  گؾاىتؿلابت عىاهًؼ  پا به هیؼاووبال بافتـی  ػؿ يتیزه هايىفاکتىؿػاؿاو با ػمت
ـای ا ـای تماّا ب . ػؿ پی افقایو کاؿگـ( افقایو عىاهؼ یافترًاك ايگلینی )و تماّا ب
ـاو بیتا ص هن تماّا هقػها کاؿىؼه هزؼػًا به امتغؼام ػؿ ؼی باال عىاهًؼ ؿفت و کاؿگ

 رمٞیت»ػؿ صال صاّـ  ؟ػوام عىاهؼ آوؿػ تا چه هؼت وّٜ ایى عىاهًؼ آهؼ. اها
ـلًؼ آو« اّافی  تماّایصتی اگـ  لؼؿ بقؿگ امت که ايگلنتاو و هغَىًٍا ای

ـای امتغؼام کاؿوؿ هايىفاکتىؿهای ايگلنتاو ـابـ ىىػ باف هن 2 ب رمٞیت هؾکىؿ  اّافه ب
ـای تؤهیى  به  قايىو غالتالغای  با که ای ايضَاؿی مىػهای عـػک. کافی امتآو ب

ـافی و هىافيه  بٞؼ اف چًؼ مال تى به هنيهایتًا  آیًؼ هیػمت  ـاو  عىاهًؼ ػاػ. مپلت بض
؛ آو بافعىاهین گيت هاو ٝقیمت ىـٛويمٖۀ به ػمت آعـ  و عىاهؼ آهؼرؼیؼی پؼیؼ 

افقایو  تضـیک هىرب فاکتىؿی مینتن گنتـه ٕی ایى هؼت هن ػؿ صالی که
آوؿيؼ و پیيتـ  ـ ػؿ هیامت. پـولتـها به عىبی اف ایى هنائل مىؼه  رمٞیت ايگلنتاو
اها هايىفاکتىؿػاؿاو فمٔ به  ايؼ. گفتهبافهايىفاکتىؿػاؿاو  ؿوػؿؿویؿا  ها همۀ ایى امتؼالل
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ىاو عىاهؼ ىؼ. ایياو  يَیب قايىو غالتای هنتًؼ که با الغای  فکـ هًافٜ آيی
ـتـ اف آو کىته ـای عىػىاو هن هًافٜ پایؼاؿی ايؼ که ػؿیابًؼ ایى لبیل الؼاهات  فک صتی ب

ؿا به هماو مٖىس  ىاو ايضَاؿیىاو به فوػی مىػ  آوؿػ و ؿلابت ػؿويی به باؿ يمی
کياو  فصمت به با ياػیؼه گـفتى تمام ایى والٞیات بىؿژوافی ابك بـ عىاهؼ گـػايؼ.م

ـای يزات هیلیىو حسب لیبرالکه اْٝای پىلؼاؿ ؼ في هی يهیب هیـ صاّـ  ها گـمًه فمٔ ب
همه  ولی. بـیقيؼ «قايىو غالت هخالفاو هزمٜ»به صلمىم  لیـهٍؼها و هقاؿاو ايؼ  ىؼه
ٕبك و  aامت ػاػهعمیـ  تافه ٝىُفٖیـه ؿا  کهًه حسب لیبرال ػايًؼ هی

اه ؿا پل  همۀ پىلمال  51ػؿ کمتـ اف  قايىو غالتپل اف الغای  هایو وکتاب صناب
ـاه کًؼ.  بىؿژوافی يمیػیگـ  5482ىىؿه  بٞؼ اف b.عىاهؼ گـفت تىايؼ پـولتاؿیا ؿا گم

ـاو امت ها اػٝا ػاؿيؼ عیلی ـاو اف همۀ آياو  که لَؼىاو ؿفاه صال کاؿگ ولی کاؿگ
به احبات  هًشىر خلقبا اٝالم صمایت اف  ىاو ؿا وممن ػٝاوی ٍضت عىاهًؼ هی

ـاف هی کمک ٙاهـفـیبايههـ يٛى  ىاو ؿا با هغالفت با ایى کاؿ پـولتـهابـمايًؼ.   ػاؿيؼ. اب
ـاو امت و ىاهاو لؼؿتع هًشىر خلق که  ؿا هـ کل به ػؿمتی ها چاؿتینت گیـی کاؿگ

ـابـ ـاو  به ًٝىاوؿممًا  عن يکًؼ مـ آو ػؿ ب  لالبی ؿفمای -کًًؼ  هٞـفی هیػىمى کاؿگ
ـای  غالتقايىو  هخالفاو هجمع هتمابالً  .عىؿػه يؼاؿيؼ هیچ فـلی با ػىمًاو لنن ب

ـاو  تاله ابتؼا  آياو آویقػ. هیػؿها  ها و ػؿٟو تـیى صمه پليت بهرلب صمایت کاؿگ

                                                             
a   :ـای پًیـ امت که کـه هی»ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت  they are sending the butter« )ػهًؼ ب

after the cheese).م( .) 
b  ـامت که ػؿ هماو » ... مت: بؼیى ىکل ا 5482و  5481های آلمايی  بغو پایايی رمله ػؿ وی

ـابـ و صتی  51های اولیۀ الغای لايىو غله  مال ـابـ پىلو ؿا پل  511ب  )پ.(«. عىاهؼ گـفتب
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یًٞی  ؛ؼ که لیمت کاؿ ينبت هٞکىك با لیمت غله ػاؿػًبمبىالي کياو فصمتبه  يؼکـػ
ـگاه غله اؿفاو ىىػ هقػها افقایو هی به هؼػ  هجمعاْٝای  یابًؼ و بالٞکل. ه

و ػیگـ بضخی  ىؼه یی امت احباتایى اػٝا که وايمىػ کـػيؼتـیى امتؼالالت  هقعـف
ـاتب به عىػ ایى صـف؛ بالی يمايؼه هایی امت که پیيتـ اف تـ اف تمام اػٝا هقعـف ه

که  ػوٝؼه ػا ؛ پلؿا مىاؿ کًؼ اه يتىاينت کلک هجمع .بىػآهؼه ػؿ  اقتصادداياوػهاو 
ىاو عىاهًؼ ؿمیؼ.  يیق به کٞبۀ آهال کياو فصمت اف افقایو تماّا ػؿ بافاؿ کاؿ بٞؼ

چـعايؼيؼ.  يٛى لـً ياو ؿا ػؿ عیاباو 2که تا آيزا پیو ؿفتًؼ  هزمٜييايؼگاو  ػمت
پًی  4ياو »عىؿػ:  تـ اف ػیگـی بىػ ایى يىىته به چين هی ؿوی لـً يايی که بقؿگ بـ

 4ياو »تـ يىىته ىؼه بىػ:  و ؿوی لـً ياو کىچک« ىیلیًگی 8آهـیکایی، هقػ ؿوفايۀ 
ـاو به عىبی اؿباباو و ٍاصباها کاؿ«. ىیلیًگی 2پًی ايگلینی، هقػ ؿوفايۀ  کاؿها ؿا  گ

ـاهىًاعتًؼ و ارافه يؼاػيؼ  هی  .ىاو کًؼ کنی گم

ـای آيکه هیقاو ؿیاکاؿی ایى وٝؼه و وٝیؼها ؿا به ػؿمتی بنًزین بایؼ   کـػاؿهایب
بىؿژوافی  چگىيه که ػیؼین ها گقاؿههاو بگًزايین. ػؿ  بىؿژوافی ؿا ػؿ هضامبات

اها ػؿ تمام کًؼ!  عىػه پـولتاؿیا به همۀ ايضاء همکى امتخماؿ هی هضِ عإـ هًافٜ
 ػؿ ؿابٖه باهـ بىؿژوای هًفـػ  های ها و مىءامتفاػه بؼؿفتاؿی فمٔ ىاهؼ هىاؿػ تاکًىيی

ـای او کاؿ هی یی بىػهپـولتـها که کل بىؿژوافی به هخابۀ  ببیًین. بگؾاؿیؼ کًًؼ این که ب
با پـولتاؿیا به  بـعىؿػهایی ؿا ػؿ  چه ؿاه و ؿوه و ػؿ همام لؼؿت ػولتییک صقب واصؼ 

 .بًؼػ هیکاؿ 
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هخل ) لىايیى بـعی aورىػ اىغاٍی امت که هیچ يؼاؿيؼ. لايىو۫وؿت تًها ػلیل ّـ
 ػايًؼ هیىکًی  يفنه لايىو فی ؿا پـولتـ بىػو (پاها مگ و ها يماوعا بی یى هـبىٓ بهلىاي

ـاصتًا ایى والٞیت ؿا بیاو هی عَىهت با پـولتاؿیا پایه و هبًای کل صمىق  کًًؼ که و ٍ
هیچ  بی حل اختالف های دادگاه ػؿ عاٍه اف همیى ؿومت که لْات .ؼيی امته

عىػىاو بىؿژوا  ػهًؼ؛ ياگفته يمايؼ ایى لْات صکن هیای ٕبك همیى تفنیـ  هالصٚه
به ػاػگاه  اوحـوتمًؼ کاؿ . اگـفيًؼ هی مـوکله پـولتـهاػائمًا با  به ًٝىاو بىؿژوا وهنتًؼ 

لاّی اف ایًکه  (گـػػاصْاؿ  به هضْـ ػاػگاه حـوت بهتـ امت بگىیین اگـ) بکيؼ
 غائلهکىىؼ  االهکاو هی و صتی کـػعىاهؼ  ىـهًؼگی اٙهاؿىؼه  هَؼٛ اولات ایياو
يمایؼ ایى ياچاؿ ىىػ هتهن ؿا هضکىم  اصیاياً  لاّی اگـ .فیَله ػهؼؿا به عیـ و عىىی 

ـاتب تؤمف و تؤحـ ـاف ه لال ای ياچیق  با رـیمه اً يهایت وػهؼ  ايزام هیو غیـه  کاؿ ؿا با اب
ػيبال کاؿ و ايؼافػ و  رلىی ىاکی هیؿا  رـیمهيٚـ بىؿژوای هىؿػ .کًؼ لْیه ؿا هی

ـاؿ بگیـػ و  ای بیچاؿه ؿوػ. اها اگـ بؼبغت هی اه فيؼگی به  کاؿهػؿ چًیى هىلٞیتی ل
اه ػؿ بافػاىتگاه ٍبش  لٖاؿاو ؿا کًاؿ هن اواًل بایؼ ىب ؼبکي حل اختالف دادگاه

اه با چًیى  ػفاٝیاتبـ کًًؼ و  چىو هزـم ؿفتاؿ هیپیياپیو با او هم کًؼ؛ حايیاً 
 !«ها پـ امت بهايهایى  گىىماو اف َاه ...: »فيًؼ هیبإل  ههـ رمالت تضمیـآهیقی

هزبىؿ و  يؼاؿػاه ؿا  بًؼيؼ که تىاو پـػاعت اه هی ای به گـػه چًاو رـیمه ػمت آعـ
صتی اگـ هیچ هؼؿکی  ؛پل بؼهؼبیگاؿی  ؿوی چـط تـػهیل ىىػ چًؼ هاه آفگاؿ هی

                                                             
a  ـامت های هَىب  لايىو وّىس پیؼامت که تمام به: »ایى رمله آهؼه ابتؼایهای آلمايی ػؿ  ػؿ وی

ـابـ يؼاؿها هضافٚت کًًؼ بؼیى هًٚىؿ ٕـس ىؼه  )پ.( «. ايؼ که اف ٍاصباو هالکیت ػؿ ب
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 چـط تـػهیلاو ؿا به « هـفه و ولگـػ» ًٝىاواه يؼاىته باىًؼ باف هن به  ٝلیه
ػؿ هًإك  عاٍه) حل اختالف دادگاه های فباو اف تىٍیف مىگیـی a.بًؼيؼ هی

ىاو تىی  ػهًؼ که ولاصت هی گقاؿه هىاؿػی ؿا فمٔ ها . ؿوفياههامت لاٍـؿومتایی( 
 رق ايتٚاؿ چیقی .اّافه يٚـمـوٍؼا و بؼوو اٙهاؿ بی گقاؿىی ؛ آو هنفيؼ ؽوق يمی

 کًًؼ تفنیـ هی  bٕبك هکًىيات للبی کياوؿفاو لايىو ؿا کهیی ها بری داگ. ؿوػ يمیایى 
بىؿژوا هنتًؼ و به يٚـىاو ىالىػۀ هـ يٛى يٚن ارتماٝی ٍضیش چیقی رق  ىاوعىػ

حل اختالف  دادگاه ؿفتاؿ ىبیهػلیمًا پلیل  ؿفتاؿيینت.  ٍاصب هالکیتهًافٜ ٕبمۀ 
ـام  هؼاؿ۫  کًًؼ و پلیِل لايىو ىاو بغىاهؼ هی بىؿژواها هـ غلٖی ػل امت. ىاو ؿا  اصت

ىاو  هالی گیـػ و وصيیايه ػمت به باػ کتک هی ؿا پـولتـها ػؿ ٝىُػاؿػ؛  يگه هی
ـاؿ هی هی ػمت او ؿا اف ػهؼ و حايیًا  کًؼ. فمـ پـولتـ اواًل او ؿا ػؿ هٚاو هـ يٛى اتهاهی ل

کًؼ. هیچ یک اف اىکال صمایتی  لايىو کىتاه هی اوهای هزـی ػاػعىاهی ٝلیه بالهىمی
هیچ تيـیفات لايىيی عاٍی  به پـولتـهای فمیـ هـبىٓ يینت. پلیل بی صمىق هؼيی۫

کًؼ.  ىاو تزاوف هی کًؼ و به صمىق ىاو هی ىىػ و بافػاىت ىاو هی  به فوؿ واؿػ عايه
 آياوىىػ و  کياو يمی ی صمىق هؼيی به هیچ وره ىاهل صال فصمتایًکه رًبۀ صمایت

که  گيتولتی بـهال  ىىيؼ آو له هیهًؼی اف فىایؼ لايىو هکـؿًا فیـ باؿ  بؼوو بهـه
ـای هخالکياو ) فصمتهای  ايزمى ًٝىاو ؿا به رابرت کنايی اف لبیل  ها( چی هٞؼو ب

 .گماىتًؼوکیل به کاؿ 
                                                             

a  ـامت ـايتق ( rouge and vagabondايگلینی ) به« هـفه و ولگـػ» ٝباؿت های آلمايی ػؿ وی ػؿ پ
 . )پ.( امت  آهؼه

b  ـامت  )پ.(«. وبـ اماك ؿوس لايى»آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی
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ـای آيکه پـولتاؿیا ؿا هـ چه بیيتـ به ايمیاػ  هالکیتهای ٍاصب  ييیى پاؿلماو ب
عىػپـمتی ػچاؿ ييؼه  هـُ به که هًىف رًگًؼ هی یٝلیه اللیت مـمغتايه ػؿبیاوؿيؼ

یـ کيت  کًًؼ هیتکه ّبٔ  تکهؿا اؿاّی هياٛ آياو امت.  ـيؼ و با ایى  هیو ف ب
ـاو ػهًؼ و اف مىی ػیگـ  ػاؿی ؿا گنتـه هی هقؿٝه مافوکاؿ اف یک مى هىرب عن

ـاو ػؿ هياٝات االٟ فممابمًا . ىىيؼ پـولتـها هی ـايؼيؼ هی یا عىک یا غاف ی و  چ
 یقی اف ایىچ ؿفته ؿفته اها ؛کـػيؼ هیبافی  آيزا ػؿ هىای آفاػىاو  کىػکاو و يىرىاياو
ـای صَاؿکيی فالو  .اؿاّی بالی يمايؼ ػؿ هـ ػوؿۀ پاؿلماو ايبىهی اف لىایش ب
ـتیبیؿمبه تَىیب  کاؿی بهماو هياٝات هياٝات و کيت  مهن ؼ. بؼیى ت

بهـه اف  کاؿگـ بی ٕبمۀ و يىرىاياو ىؼؿوف کمتـ  ؿوفبه اؿاّی هياٛاف  کياو فصمت
ؿ تٞؼیل ایى هًٚى به 5488پاؿلماو  .يؼػؿوی آوؿ ها هیغايهگاه و هىای آفاػ به  تفـد

ـاهن کًؼ و  ٝقم وّٞیت ـاو ف ـای کاؿگ اه ؿا رقم کـػ که اهکاو میـ و میاصت ؿا ب
ـتـػػ ؿاه 1لٖاؿهای ػؿرۀ  بؼیى هًٚىؿ ٕـس . با پیو کيیؼ ؿا آهى ػؿ عٖىٓ پ

ـکت ؿاه ىؼيؼ هقیًۀ مفـ ؿا  آهى هلقم هی های ايضَاؿی ؿاه ايؼافی ایى لٖاؿها همۀ ى
ـاو ب رًاب » همیى هًگامػؿ  پًی ػؿ هایل بـمايًؼ. 5ه هیايگیى هتًامب با ػؿآهؼ کاؿگ

اف ایى لايىو هنتخًی لًؼو پیيًهاػ ػاػ ؿوفهای یکيًبه  اممف اٝٚن« پؼؿ ؿوصايی
به میـ و میاصت  ها یکيًبهتىاينتًؼ  کياو ىاغل فمٔ هی فصمتکه آي صال ؛ىىػ

ـای حـوتمًؼاو  مفـ اهکاوػؿ ٍىؿت پؾیـه ایى پیيًهاػ صکیمايه  .بپـػافيؼ فمٔ ب
ـا هايؼ و بالی هی افصؼ  ييیًاو بیو اف يٚـ پاؿلماو پیيًهاػىؼ. ایى  ملب هی اف فم

ػؿ ایى ػوؿۀ هزلل صمالت بنیاؿ  ؿأی يیاوؿػ. به همیى ػلیل وؿامت بىػ و ؿک
ـکايه ی ـتیب ػاػه ىؼ که ف ها  آوفـٍت يؼاؿم  به لؼؿ کافی هتؤمفايه تـی ٝلیه پـولتاؿیا ت
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ایت کف 5488های مال  به گماين ؽکـ یک يمىيه اف يينت ػايه بـىماؿم. ؿا ػايه
ـای تًٚین ای الیضه aهیلس آقایپاؿلماو به يام  کًؼ. یکی اف اْٝای گمًام هی  ؿا ب

به ایى  ػولتؿمیؼ.  ٝیب به يٚـ هی اؿائه ػاػ که ينبتًا بیلايىيی ؿوابٔ اؿباب و بًؼه 
 صیىػؿ همیى تغََی اؿراٛ ػاػ.  های کمیتههًؼ ىؼ و آو ؿا به یکی اف  الیضه ٝالله

 به رابرتآهیق  مفـهای هىفمیتو  را پیچیؼ همه چیاو شمال اعتصاب هعذوعبـ 
ـئۀايگلنتاو  چهاؿگىىۀ ـای تب یتۀ هـبىٕه الیضه . ولتی کمىؼکياو ىـٛو  فصمت ب

هنتبؼايه ىؼت  به هًؼؿره های واصؼه ٝمل آهؼ بـعی اف هاػه يف بهؿا هًتيـ کـػ ک
ـای هخال یکی اف هاػه  که ػکـ کاؿ اٖٝا هی ى لؼؿت ؿا به ٍاصبها ای واصؼه هنتًؼ. ب

ايؼ ػؿ ٍىؿت  کيايی ؿا که کتبًا یا ىفاهًا هتٞهؼ به ايزام کاؿی ىؼه هـ یک اف فصمت
با امتًاػ به مىگًؼ  ٍـفاً  و ؼکيايب حل اختالف دادگاهکاؿی به  اهتًاٛ اف کاؿ یا کن

هاه صبل با اٝمال  2به  (مىگًؼ ىاکی امتًاػ به بایًٞی ) کاؿ یا هباىـ یا ياٙـ ٍاصب
ـايگیغت فصمت  ؼ. الیضه عينىاله هضکىم کً  01الیحۀ اف آيزا که  .کياو ؿا ب

الیحۀ ٝلیه یتامیىو مًگیًی آژ ػؿ هزلل ػؿ ػمت بـؿمی بىػ به ٕىؿ همقهاوضاعت 
اف ٕـف  ىهاؿٍؼها ٕآیی بـپا گيت و  ٍؼها گـػهن. به ؿاه افتاػ ارباب و بًذه

 فـمتاػه)يمایًؼۀ هًافٜ پـولتاؿیا ػؿ پاؿلماو(  کىهبتىهاش دايکياو به مىی  فصمت
. بىػيؼایى الیضه  تًها هغالفاو( 8«ايگلنتاو رىاو»)يمایًؼۀ گـوه  bفرايذاو و ىؼ. 

ـاّاتييیى  های هزلل رادیکالولتی مایـ  علك ؿا به چين ػیؼيؼ یکی  ٝلًی اٝت

                                                             
a  Miles 
b  Ferrand 
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ـأت  لیبرال ولی ؿا گـفتًؼ. کىهبدايیکی رلى عقیؼيؼ و ٕـف  ـابـ  يؼاىتًؼها ر ػؿ ب
 هفتْضايه ؿػ ىؼ. الیضه و aباینتًؼ کياو عين و ىىؿیؼگی  فصمت

قايىو پـولتاؿیا یًٞی  ٝلیهتـیى اٝالو رًگ بىؿژوافی  ػؿ همیى فهاو بىػ که ٍـیش
 هالتىشتًٚین ىؼ. پیيتـ اىاؿاتی به يٚـیۀ  جمعیت هالتىش اصل بـ اماك فقرا يىیى

کـۀ فهیى ػائمًا  تىاو يتایذ غایی ایى يٚـیه ؿا ػؿ چًؼ کلمه عالٍه کـػ: ام. هی ػاىته
اعاللی  کت و يکبت و بیو فالفمـ  به همیى ػلیلرمٞیت هافاػ امت و  ايباىته اف

ـيىىت و تمؼیـ افلی يٛى بيـ ایى امت که به تٞؼاػ بیو اف صؼ فیاػی  ايؼ. غالب م
ها  بقیؼ که بـعی اف آو ای ىؼ و به همیى ػلیل بایؼ ػؿ ٕبمات رؼاگايهورىػ ػاىته با

ىاو کمابیو فمیـ و هفلىک و راهل و  ايؼ و بالی حـوتمًؼ و فـهیغته و اعاللی
ؿمؼ  بًؼی هی به ایى رمٜ هالتىشو  ؼؿم هیيتایذ ٝملی  به پل يىبتمايؼ.  اعالق بی
ـاٝبج و پىچ امتبه هًٞای ػلیك کلمه  اعاياتهالیات ها و  عیـیه ورىػ که ی  2ایى  ؛ ف

کًًؼ.  نتًؼ و ؿىؼ آو ؿا تضـیک هیٍـفًا ػؿ عؼهت ابمای رمٞیت هافاػ ه
 اف ایى ؿوىىػ.  به يىبت عىػ باٝج ممىٓ هقػ کاؿکًاو هی رىیی رمٞیت هافاػ ؿلابت

ـای پاضذاراو قايىو فقراهٖلمًا ياهٞمىل امت که  ـاو ب ـا  ؛کاؿ رىؿ کًًؼ فمی ی همؼاؿ کاؿ ف
که بؼیى ىیىه امتغؼام  بتی امت و ػؿ افای هـ ٝملۀ بیکاؿلابل هَـف کمیت حا

ؿ صالی که ؛ آو هن ػکًاؿ گؾاىت یک کاؿکى ؿا ارباؿًا ٝإل و بإلىىػ بایؼ  هی
به  «صًعت بشردوضتی»های گقاف  هقیًه یلعَىٍی به ػلبغو  های کى کاؿچاق

يبایؼ به فکـ صمایت اف رمٞیت هافاػ  راو کالم ایًکه. عىؿيؼ ای بـهی هيکالت ٝؼیؼه
                                                             

a  ـامت ـابـ علك اف الیضه ػفاٛ کًؼ و»آهؼه:  یهای آلماي ػؿ وی  )پ.(«. هیچ کل ٝالله يؼاىت ػؿ ب
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پـػه و  بی هالتىشاالهکاو ههاؿ کـػ.  تىاو آو ؿا صتی بىػ. هنؤله ایى امت که چگىيه هی
ـای تک کًؼ صك فيؼگی که اٝالم هی وؿامت ؿکبه ايگلینی  به ها  تک ايناو پیيتـ ب

لىل  اف لٖٞه ىٞـی يمل هالتىشهًٞی امت.  ؿممیت ىًاعته ىؼه هٖلمًا ههمل و بی
ـای او  یابؼ گؾؿاػ و ػؿهی هیفمیـ به ّیافت ٕبٞیت پا یک  ػؿ آوآوؿػ که  هی رایی ب

ـا که «گىؿت ؿا گن کىکه  فػٕبیٞت به او تيـ » يینت. پیو اف تىلؼه يٚـ  فمیـ؛ چ
بىؿژواهای  يىؿ چين تمام هالتىشٕبیٞتًا تئىؿی   aٝؼ راهٞه ؿا رىیا ييؼه بىػ.هنا

ـا ی ػؿ ػهؼ و  ٙاهـفـیبايه بهايۀ عىبی به ػمت بىؿژواها هی اٍیل ايگلنتاو امت ف
ـایٔ کًىيی  ـاوايی ػال های فکتى ػیگـ  تئىؿی هؾکىؿ ٕبك .صمايیت آو هنتًؼ بـ ف

و به رمٞیتی  بالامتفاػه و ٝإل و بإل يمايؼ« هافاػ رمٞیت»هنؤله ایى يینت که 
ىکلی به  «فائؼها» کاؿا بؼل گـػػ؛ بلکه هنؤله ٍـفًا ٝباؿت امت اف ایًکه

هافاػ  البؼ اگـ -ؼ يآوؿی هًٜ گـػؼ و اف فـفيؼياف گـمًگی هالک ىى آهیق هنالمت
 بـوػهیـی  گـمًه امتمبال با آغىه باف به و و فائؼ امت اّافیػؿک کًؼ که  رمٞیت۫

ی هاؿغن همۀ تمال . ٝلیىؼعىاهؼ  تـ تمام و اؿفاو تـ تـ و آماو عیلی ماػه اه فػوػو
ـايۀ بىؿژواهای ىفیك ىاو پیؼا يینت و هًىف  اف تىفیك یايؼاف هیچ چين و ػلنىف لاه

ـاو را بیايؼافيؼ. يتىاينته ـاو کله ايؼ ایى ؿوصیه ؿا ػؿ هیاو کاؿگ  ایى باوؿايؼ و  ىك کاؿگ
ـایايه رقم» ـای  ىاو بًؼ کاؿ امت ػمت ػائماً  که کنايیکه  ػؿ هغقىاو صک ىؼه «گ ب

که ػمت به  ايؼ ػاؿاو حـوتمًؼی هماو مـهایه ها اّافی ايؼ و ّـوؿی بمای راهٞه
 فيًؼ. ومفیؼ يمی میاه

                                                             
a  Th. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population. (ايگلل) 
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ـيؼ که  صتی اگـ پـولتـها با عىه .لؼؿت ػؿ ػمت حـوتمًؼاو امت اها ؿویی يپؾی
قايىو ػهؼ.  ىاو هی ایؼ به لايىيی تى ػهًؼ که ٝماًل صکن به فائؼ بىػوايؼ باف ب فیاػی

 5615 هَىبۀکه به  قايىو کهى فقراػلیمًا همیى کاؿ ؿا کـػه امت.  فقرا يىیى
ىؼ که  ػاليه آغاف هی ومىهیى مال صکىهت الیقابت( هتکی بىػ با ایى تَىؿ ماػه چهل)
ـا و هایضتادتهیه و تؼاؿک » بایؼ اٝايه  ىؼ کاؿ هیهـ کنی بی«. امتػاؿ  ٙیفۀ بغوفم

ـا به  گـفت. هی اف  هىٙف امت يگـینتًؼ که هی ّاهًیبه چين  هتىلی لَبهفم
صك  مهن عىػ ؿا اف اٝايات هفتگی به ًٝىاو آياو. ػهؼ ىاو يزاتهیـی  گـمًه
ـاو  يه به ًٝىاو ٍؼله؛ کـػيؼ هٖالبه هی ىاو هنلن ایى وّٜ بـ بىؿژوافی بنیاؿ گ

. ػؿ لبْه کـػ الیحۀ اصالحاتبىؿژوافی لؼؿت ؿا به هؼػ  5411ؿ مال آهؼ. ػ هی
افی بـ بىؿژو و ايکياف یافت ؿومتایی به ٕىؿ کاهل گـی ػؿ يىاصی تکؼی همیى فهاو

ـای  کمینیىيی .ىؼ قايىو فقراکاؿ اٍالس  به ػمت اه اٍىل يٚـیاماك  تضمیك و ب
 کژکاؿکـػهای لايىوايبىهی اف هًَىب گـػیؼ که  هـبىٕه اهىؿ اػاؿی تفضٌ ػؿ هىؿػ

ـا  ايؼ ىؼهبگیـ  اٝايه ؿومتاییکياو  فصمت هٞلىم ىؼ اکخـیت هٖلك. کيف کـػؿا  فم
ـاو ؿا) ـای آيکه بتىايًؼ ػؿیافتی هقػبگی به  ياتااف هضل هالیات اٝ بیاوؿيؼپاییى  ػؿ والٜ ب

 ایى مینتن بیکاؿاو ؿا تضت پىىو ػاىت و به وايگهی .(ػاػيؼ هی عـد کمک آياو
 به پؼؿاو به رایهلقم بىػ  و ػاػ هییاؿايه  ػؿآهؼ های پـرمٞیت و کن مـپـمتاو عايىاػه

 .ىؼ ىمـػه هیصمایت  هنتضك ػؿ کل هـ يٛى فمـی .بپـػافػيفمه  فـفيؼاو ياهيـٛو

ـتاپایکمینیىيبه يٚـ  ـا ای ـها م ی  ىىػ هی کىىی مغت هايٜ»ى مینتن هایۀ تباهی هلت امت ف
پـوا بؼوو آيکه  ؛ػايؼ هی هيمىل رٞالهايؼ  که هضـک ؿىؼ رمٞیت ؿا های کىؿکىؿايه و افػواد
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ٍـفًا ػؿ ؿامتای  . ایى بًیاػ هلیها چه تؤحیـی بـ يـط هقػ ػاؿيؼ ایى لبیل پاػاه ػاىته باىؼ
امت و يمو  کاؿی گـی و تبه تًبلی و الابالی صاهی و کًؼ ٝمل هیکاؿی  و ػؿمت تٞهؼتمبیش 

پـػاف فاػ و ولؼهای  الٞمل صك چًیى مینتمی. ػاؿػ پیىيؼهای عايىاػگی گنیغتى ههمی ػؿ
ػهؼ  ؿا به فًا هی های هىرىػ مـهایه بلکه ىىػ هی هايٜ ايباىت مـهایه يه فمٔ ياهيـٛو امت و

 a.«ػگـػ ػهًؼگاو هی فمیـمافی هالیات هىربو 

. بؼوو ىک امت ػؿمت به ٕىؿ کلی قايىو کهى فقرا يضىۀ ٝملکـػ ىق ػؿباؿۀف تىٍیف
ـا يؼف هافاػ رمٞیت ػاهى هی هنؤلۀىىػ و به  پـوؿی هی هىرب تى اٝاياتپـػاعت  ی  ف

ـایٔ ارتماٝی هىرىػ صتی ـاو ؿا ى ػؿ  ػاػه امت.به ممت عىػعىاهی مىق  هن فمی
ـا بتىايًؼ فيؼگی ٍىؿتی که به عىبی و عىىی  فـما کاؿهای ٕالت ايزام بؼوو ىاو ؿا فم

 ؟عىاهین ؿمیؼای  چه يتیزه به اف ایى اها يکًًؼ. یکاؿ هیچ ػهًؼ تـریش هی بگؾؿايًؼ
ـایٔ ار گـفت کهيتیزه  تىاو فمٔ هی ؛ يه آيکه همچىو ػؿػيغىؿ امت تماٝی کًىيی بهى

به  ها هزافات تـیى ىًیٜ بایؼ با کهامت  یفمـ رـه بگىیین هالتىضیکمینیىيـهای 
 b.ىىػمایـیى  ؿفت تا ػؿك ٝبـت اه هَاف

ػؿيگ  بی هیچ که ايؼ هٖمئى ىاو عٖاياپؾیـی يٚـیه چًاو بهفـفايه  های هالتىضیایى 
ـا ؿا  یو تؤهل  و  1تپايًؼ هیهای التَاػی  هنتبؼايۀ ايگاؿه ماعته و های پیو لالب ػؿفم

                                                             
a  Extracts from Information received from the Poor Law Commissioners. 
Published by authority. London 

b  ـامت  که»بغو ايتهایی رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی
 )پ.(«. کـػهمچىو يىٝی رـم بـعىؿػ  آوبایؼ با  بافػاؿيؼگیٕبك يٚـیۀ 
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 چیاو تبلیغاتو مایـ  هالتىش ػاؿيؼ. ىاو ؿوا هی ها ؿا ػؿ صك تـیى تٞؼی کًًؼه هًملب
  aبهتـ امت هـ کل فمٔ به فکـ عىػه باىؼ و که ايؼ ایياو ؿا هزاب کـػه  ؿلابت آفاػ۫

ـأت ايزام ایى کاؿ ؿا ػاؿيؼ و يه لؼؿت بىؿژواها . اهاگـػػ لغى کالً   و فقراقايى اه  يه ر
ـای رؼیؼی ؿا پیو کيیؼه ايؼ که تا صؼ اهکاو با صکمت  ؿا. اف ایى ؿو لايىو فم

باىؼ  فر لطه بیو اف آيکه هبتًی بـ  هالتىضیصکمت  کهآي صال آیؼ. رىؿ ػؿهی هالتىضی
ـا  ی  هالتىضیکيؼ مینتن  کًاؿ هیهًفٞاليه  فر لطه مینتن هىاؿػی که ػؿبـبـواؿ امت ف

تـ بگىین ٝؼم اىتغال  یا ػلیك) ؿا فمـ هالتىشکًؼ. پیيتـ ػیؼین که  فٞااليه هؼاعله هی
هیـی ؿا  و گـمًه کًؼ به هخابۀ یک يٛى رـم هيغٌ هی« اّافی بىػو»( تضت ًٝىاو ؿا

بـبـ  لؼؿایى  قايىو فقرای کمینیىيـها اها ػهؼ. به ًٝىاو هزافات آو پیيًهاػ هی
گىیًؼ:  . ایياو هیػايًؼ ؿا بیو اف صؼ هىلًاک هی هیـی و هالک ىؼو اف گـمًه يینتًؼ

ـا » . اها فمٔ صك فـهایین هی هـصمتبنیاؿ عىب ... ها صك فيؼه هايؼو ؿا به ىما فم
ـافيؼۀ يٛى  ػاؿیؼ فيؼه بمايیؼ يه بیيتـ. يه صك فاػ و ولؼ ػاؿیؼ و يه صك آيکه فيؼگی تاو ب

تىايین ىـ ىما ؿا همچىو مایـ آفات اف مـهاو  يمی و صال که ایؼ ما آفتبيـ باىؼ. ى
ته باىیؼ که چیقی رق آفت يینتیؼ. کن عىػتاو بایؼ همیيه به عإـ ػاى کن کًین ػمت

ـا ىما ؿا به ایى  های رؼیؼ «اّافی»پای  هنتمیماً  تا يتىايیؼ ؿ بگیـیؼبایؼ تضت کًتـل ل
صاال که  .بـ تٞؼاػىاو بیافقاییؼ گی۫ بیکاؿتًبلی و یا با المای ؿوصیۀ  ػيیا باف کًیؼ

ـای آياو باىؼ که  تاو فيؼگی تاو يینت بایؼ ای رق فيؼه هايؼو چاؿه ـتی ب ػؿك ٝب
 «افتؼ. ىاو هی ىؼو به راو« فائؼ»اصتمااًل ومىمۀ 

                                                             
a  ـامت افقوػه ػؿ ـایبه هًٚىؿ »های آلمايی:  وی  )پ.(«. به يضىی مافگاؿ و هًنزن فر لطهمیامت  ار
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ؿمیؼ  پارلماوبه تَىیب  5481ٕـس ىؼ و ػؿ مال  چًیى بًیايیبـ که  قايىو يىیى فقرا
ای  هـ يٛى هناٝؼه قايىو يىیى فقرا. ػؿ ه امتتا عىػ اهـوف بـ هنًؼ لؼؿت بالی هايؼ

به  تًها اٝاياتپـػاعت  هًنىط گـػیؼ و ریـۀ عيکبه ىکل  عىاه به ىکل يمؼی عىاه
 ها وگاهػایى اؿ ػاعلی . همـؿاتهای کاؿ ارباؿی هزاف ىمـػه ىؼ وؿوػ به اؿػوگاه ىـٓ

ـای کنی بنیاؿ ؿٝب (های قايىو فقرا باضتیل :به لىل علك)  هًىف ايگیق امت. اگـ ب
بؼوو اتکا به اٝايات و  ؿا اه بالی هايؼه باىؼ که فيؼگی کىؿمىی اهیؼی تـیى کىچک

ـات ػولتی ـای آيکه  بىؿژوافی ىىػ. يمی اف رلىی ػؿ اؿػوگاهصتی  چـعايؼب عی ب
ؼ )آو هن فمٔ يگیـ ى هىاؿػ تٞلك هیتـی ها فمٔ به وعین اٝايات و هناٝؼه إمیًاو یابؼ

گاهی ؿا  تـیى الاهت فو هن به ها با ياکاهی هىاره ىؼه باىًؼ( صال پل اف آيکه مایـ تاله
ؿی مـ هن های کاؿ اربا اه کًؼ ػؿ اؿػوگاه ابؼاٛ تىايؼ فمٔ يبٟى عالٌ هالتىمی هی که

ـاتب بؼتـ و کاؿ ایًزا به غؾای ایًزا به .امت  کـػه ـاتب مغت ه تـ اف غؾا و کاؿ  ه
ـااصتمال ػاىت  ػؿ غیـ ایى ٍىؿتکياو ىاغل امت؛  هقػتـیى فصمت کن  فيؼگی ػؿ فم

آو هن يه گىىت گىىت ) به يؼؿت باؿ بیـوو تـریش ػهًؼ. اؿػوگاه ؿا به فيؼگی فالکت
ـۀ اؿػوگاه تافه( و ىىؿبای رى ياو  فهیًی و بؼتـیى ٝمؼتًا میب ؛ غؾاىىػ پیؼا هی مـ مف

ـاه  بهتـ اف  عیلی امت. غؾای فيؼايیاو رًایی ای )اگـ باىؼ( آبزى رـٝهبه هم
ـتکب لايىوگؼایاو به لَؼ فيؼاو افتاػو  و به همیى ػلیلمت ها ایى ىکًی  هکـؿًا ه
وٙیفۀ اگـ کنی  کمی اف فيؼاو يؼاؿػ: ػمتاؿػوگاه کاؿ ارباؿی کما ایًکه  -ىىيؼ  هی

ـای عىؿػؿا به اتمام يـمايؼ  اه هضىله اگـ کنی بغىاهؼ پایو  آیؼ؛ و گیـه يمیچیقی ب
بیـوو بگؾاؿػ بایؼ ػؿعىامت بؼهؼ تا بافؿك بالهىك پل اف مًزیؼو ؿفتاؿه ؿا اف آيزا 

ـای او هزىف ٍاػؿ کًؼ یا يکًؼ؛ تىتىو و تًباکى  ای اف ٕـف  لؼغى امت ولى هؼیهب
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یک ه بـ تى یىيیفىؿم اؿػوگا ای که اف لضٚه بنتگاو یا ػومتاو عاؿد اف اؿػوگاه باىؼ.
. به افتؼ های بافؿماو هی ی گیـ چًگ بالهىمیفـیاػؿم هیچ بؼوو گؼا پىىايؼه ىىػ او

ـاوهًٚىؿ رلىگیـی اف ایزاػ ؿلابت هیاو  کاؿهای ایياو ؿا به  بیـوو۫ ػيیای آياو و کاؿگ
ـػ »ىکًی کًًؼ که  گماؿيؼ: هـػاو بایؼ به لؼؿی مًگ هی افغ یک ٍؼهى صتی یک ه

فياو و کىػکاو و «. ؼ ایى همؼاؿ ؿا به ايزام بـمايؼتىاي فصمت هیبـوهًؼ هن به 
 که ىىيؼ؛ چیقی گماىته هی های پىمیؼه پاؿۀ ؿینماو کًف وامافی مالغىؿػگاو به

ـايهامتفاػۀ  هىؿػ افهًىف  و « فائؼها»م. به هًٚىؿ رلىگیـی اف تکخیـ ا إالٛ بی اه صمی
ـگؾاؿی والؼیى  کًًؼ.  اف هن رؼا هی ها ؿا ىاو عايىاػه کاوبـ کىػ« هًضٔ»همايٞت اف تؤحی

ؿا رق  آياوػهًؼ و  مىم را هی بًؼها ؿا ػؿ  ػیگـ و بچه بًؼو فو ؿا ػؿ  بًؼىىهـ ؿا ػؿ یک 
ارافۀ کًًؼ؛  اف هاللات یکؼیگـ هًٜ هی (ٕىاليی هؼت فهايیپل اف ) ػؿ هىالٜ همـؿ

 عىب ؿفتاؿ  هنئىلیى۫ هیلها هٖابك  که عايىاػه ىىػ ػاػه هیفمٔ به ىـٕی  هاللات
  به ػيیای عاؿد۫  گـی تکؼی یاعالل های آلىػگی به هًٚىؿ رلىگیـی اف ييت .کًًؼ

؛ آو هن ؿّایت و هىافمت هنئىلیى ارافۀ هاللاتی ػاؿيؼ با کنبفمٔ  ها باضتیلماکًاو 
کاًل هـ يٛى اؿتبإی با ػيیای عاؿد بایؼ  .اف پيت فًل صائل هغَىً فمٔ ػؿ بًؼ

 تضت يٚاؿت هنئىلیى ايزام ىىػ.

 و بـعىؿػهای هنئىالو تـگىاؿ عىه ها ی اؿػوگاهغؾاها ای ايتٚاؿ ػاؿيؼ که ٝؼه
يیافهایی چًیى  ٕىؿی امت که قايىو فقرا ؿوس. فهی عیال بإل! باىؼ تـ ىفیمايه

و  کمیطیىيرهای قايىو فقرا اف عىػفـیبِی  ایى به يضى ٝماليی بـآوؿػه ىىيؼ. تىايًؼ يمی
 بـآهؼهای ياگىاؿهبؼوو  لايىو ایى ِاٝمال ػاؿيؼباوؿ امت که کل بىؿژواهای ايگلنتاو 
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ؿوس  بـعالفوّىس  به  ايؼ تزىیق ىؼه يٌ لايىو ػؿ تؼبیـهایی که .پؾیـ امت اهکاو
ـا  امتاف آو صاکی رىهـۀ لايىو  .ايؼ لايىو های کاؿ ارباؿی  و اؿػوگاه يؼکاؿ بقهکه فم
گًزًؼ و بایؼ ابژۀ ٝؼاوت و  ايؼ و ماکًاو آو ػؿ للمـو صمىق لايىيی و اينايی يمی فيؼاو

به  ای که با اصکام فىق هغایـت ػاىته باىؼ ياهه ىیىه . بؼیهی امت هـيفـت باىًؼ
بـعىؿػ  عىاهیؼ ػیؼ يضىۀهای فیـ  يمىيه ػؿ ٕىؿ که . هماوهايؼ و عًخی هیاحـ  ماػگی بی

ـا  6تابٜ ؿوس لايىو امت يه يٌ لايىو. ٝمالً  با فم

ـای تًبیه  aىیچاردوگاه کار اجباری گریًػؿ  5481تابنتاو  ـکی ب  او ؿا به ماله 1پن
اردوگاه کار . ػؿ ها ػاعل تابىت بغىابؼ و هزبىؿه کـػيؼ ىبb6ايؼاعتًؼ تالمیّ  ػاؿ

به همیى ىکل تًبیه  اػؿاؿی بىػ ىبکه ػچاؿ هيکل  ای ؿا ػعتـبچه cاجباری هريی
. اؿػوگاه هؾکىؿ که ػؿ ػاؿيؼ تًبیه يٛى ایى هنئىالو ٝاللۀ عاٍی به پیؼامت که. کـػيؼ

 ت يمای بنیاؿ ٝزیب و غـیبی ػاؿػ؛والٜ ىؼه ام dکًتيىافتـیى هًإك  یکی اف چين
ـای هخال ـا ػاعلبه  هایو ؿو پًزـه همۀ ب گی تٞبیه ػؿیچه که به تاف 2)به رق  هنتًؼ م

. يىینًؼۀ يگاهی به رهاو بیـوو بیايؼافيؼ( تىايًؼ اف آيزا يین گاه هی ايؼ و ماکًاو گه ىؼه
 يؼ:ؿما به پایاو هی فیـ کلمات با ؿا اه ؿوایت e«ایلىضتریتذ هگسیى»ػؿ  تىٍیفات ایى

                                                             
a  Greenwich 

b  ـامت  6 )پ.(«. المّیت صبل کـػيؼ ػؿ ػاؿ ؿوف ىبايه 1 او ؿا: »امت آهؼههای آلمايی  ػؿ وی

c  Herne 
d  Kent 

e  «ـالؼ  )پ.(«. Illuminated Magazine»( يىینًؼۀ ييـیۀ Douglas Jerrold« )ػاگالك ر
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ـتیبی کیفـ ػهؼ که ايناو» ـاؿ باىؼ عؼاويؼ گًاهاو ايناو ؿا به هماو ت ىاو ؿا  همًىٝاوها  اگـ ل
 !«آػم به صال بًی بؼا بایؼ گفتکًًؼ  هی هزافات به عإـ فمـ

ـاد اف  2هـػی به فاٍلۀ  5481يىاهبـ  ػؿ  aاردوگاه کار اجباری کاويتریؿوف پل اف اع
ـا ػؿ ایى  لطتر کًًؼه امت. بـ کتف  بنیاؿ هًملب هؤمنهراو مپـػ. يضىۀ بـعىؿػ با فم

به عىؿػ که  ٝمیمی به چين هی يينتۀ چـک به ػاىت فعنيام   bجرج رابطىوایى هـػ که 
ـاؿ يگـفته بىػ. او  هؼاواهىؿػ  هیچ وره با تًها  تاگماىته بىػيؼ  پای پمپ ؿاو ؿمیؼگی ل

به ػلیل فعن  که. غؾایو هماو عىؿاک هٞمىل اؿػوگاه بىػ بکيؼ آبه ا ػمت مالن
تـ  اه هؼام ّٞیف بؼوٕبیٞتًا  اه کًؼ. هْن تىاينت هقهى و ّٞف ٝمىهی بؼو يمی

ـاُ هی اها هـ چه بیيتـ اف ػؿػ هی ىؼ هی ىؼ. یک  تـ تًبیه هی کـػ وصيیايه يالیؼ و اٝت
 هنئىل ؿممًا تىبیظ ىؼ و ؛ اهااه بچکايؼ ای آبزى ػؿ کام مٞی کـػ رـٝه cاه باؿ فو

ـاو۫ بًؼ عیلی  آبزى ؿا رلىی چين ىىهـه مـبکيؼ. هزبىؿ کـػ فو بیچاؿه ؿا  عىاه
ؿا به  او اً . يهایتهؼاوا و ؿمیؼگی يبىػ عبـی اف یماؿی هـػ ٝىػ کـػ اها باف هنب فوػ

ـاه همنـه ػؿعىامت عىػه تـیى الفاٗ  هـعٌ يمىػيؼ و البته با ؿکیک به هم
ٕبك گىاهی پقىکی لايىيی  ػ.مپـراو  لطتر ػؿ رابطىوؿوف بٞؼ  2. کـػيؼ ىاو بؼؿله
ىؼ و  غؾاهای ياگىاؿی بىػ که به او ػاػه هی همچًیى فعن و ٝؼم هؼاوایاه پیاهؼ  هـگ

ـایٔ يمی  6هایو ؿا که صاوی همؼاؿی پىل بىػ  ياهه ىاو کًؼ. تىاينت هْن تضت آو ى

                                                             
a  Coventry 
b  George Robson 

c  ـامت  )پ.(«. که او هن ػؿ هماو اؿػوگاه بىػ»ایًزا آهؼه امت:  های آلمايی ػؿ وی
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ٕبك ؛ ها ؿا به او ػاػيؼ ه يـمايؼه بىػيؼ و فمٔ پل اف تـعیٌ آوا هفتۀ تمام به ػمت
 !ه بىػبه ػمت بافؿك کل باف ىؼ پیيتـ لىايیى هؤمنه پاکت ياهه

ـای  5481aمال  به باٝج ىؼ هؤهىؿی ؿا بیرهًگامػؿ  افتْاصاتایى لبیل  ٛ هکـؿولى ب
 8 ای ػؿ اؿػوگاه اول ػؿ یک فیـپله . اوکًًؼاٝقام  ها تضمیك و تفضٌ ػؿ هىؿػ اؿػوگاه

ػؿ ایى  ؿوف 51 الی 4 مـػتـیى فَل مال به هؼت ٕی که یافتؿا  bپا مگيفـ 
ؿمیؼ.  بهياو يمی ییغؾا هیچاغلب تا پامی اف ىب  هضبىك بىػيؼ و هىه مىؿاط

ای ؿوا  بـ پنـبچه ؿمیؼ به فکـىاو هیکه  ؿا هـ يٛى تًبیهی هنئىالو یک هؤمنۀ ػیگـ
ػؿ ؿا به ها  وپـت ايباؿی يمىؿ و تًگ و و تاؿیک بیى عـتػؿ : يغنت ه بىػيؼػاىت

ؿوف و  1ػوم  يىبتايؼاعتًؼ که  اه ػايی مگ به يىبت 2بٞؼ اف آو ػؿ ؛ و لفل کـػيؼیؿو
اه  صبل ای ػايی هغـوبه به همیى هؼت ػؿ مگ باؿ ػیگـ ىب ٕىل کيیؼ؛ مپل 1

هىىی  بـػيؼ که مىؿاط پاها مگاو ؿا به ملىل  کمی بٞؼکه اف اولی هن بؼتـ بىػ؛  کـػيؼ
عىاب ػیگـی يؼاىت. ف بىػ و رق آعىؿهای چىبی هیذ راايگیق و کخی بؼبى و يفـت

پىه ػیگـ ؿا ػؿ ایى ملىل  پنـبچۀ ژيؼه 2اه  ولت ػؿ رـیاو تضمیك و تفضٌهؤهىؿ ػ
ؿوف تمام آيزا بىػيؼ و پىمت تًياو اف فٓـ مـها چـوک و عيک ىؼه بىػ.  1یافت که 

. ىؼيؼ يفـ چپايؼه هی 21 پاها مگيفـ و ػؿ ملىل  6ػايی ایى هؤمنه  اغلب ػؿ مگ
ػايی بىػ. یکی اف فياو ؿا صیى  مگ ػؿرایياو فػيؼ  فيايی که اف ؿفتى به کلینا مـ باف هی

                                                             
a  ـامت  )پ.(«. 5481ػماهبـ »آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی
b  ـامت ـايتق به آلمايی تىّیش ػاػه ػ« پا مگ»هًٞای واژۀ  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی ؿ ػاعل پ

ـايتق آهؼه امت. )پ.(black hole« )مىؿاط هىه»هٞاػل ايگلینی واژۀ  و ىؼه  ( ػاعل پ
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فمٔ عؼا  ايؼاعتًؼ؛ پاها مگملىل  بهؿوف  8بیماؿی و يیاف به ػاؿو و ػؿهاو به هؼت 
ـای تًبیه هایی بىػيؼ!  چه رىؿ آػم هایو ملىلی ػايؼ هن هی ؿا به بغو او   یکی اف فياو۫ ب

ػؿ رـیاو  5488ىیۀ . ژاياه مـ رایو بىػ ٝمل صال آيکه؛ ػیىايگاو هًتمل کـػيؼ
یک  ایى والٞیت بـهال ىؼ که فىلکضا aاردوگاه کار اجباری باکتىووتفضٌ اف  تضمیك

ـاؿ هٞلىم کـػههايؼۀ ؽهًی ؿا به ًٝىاو پـمتاؿ امتغؼام  ٝمب ٝؼه  به يگهؼاؿی و و اف ل
ىاو  بیماؿاو ؿيزىؿی ؿا که ىب عىاب ػؿ ایى اؿػوگاه bهىاٙبت اف بیماؿاو گماؿػه بىػيؼ.

فيزیـ کف اتاق  ىؼۀ های تٞبیه بـعیقيؼ هضکن به فهعىامتًؼ اف رایياو  بـػ و هی يمی
 ػيؼ تا پـمتاؿاو هزبىؿ ييىيؼ به عىػ فصمت بؼهًؼ و ىبايه اف عىاب بـعیقيؼ.کـ هی

کار اجباری اردوگاه یکی اف بیماؿايی که به ایى ىیىه ػؿبًؼ ىؼه بىػ رنؼه پیؼا ىؼ. ػؿ 
اىاؿه کـػم( یک  اه لیمت های اؿفاو ـاهىی)که پیيتـ به تىلیؼ پ پايکراش لًذوضًت 

 بههیچ کل  اهاػچاؿ صمله ىؼ  صالی که به بنتـه فيزیـ ىؼه بىػ بیماؿ ٍـٝی ػؿ
 8را ػؿ احـ عفگی راو ػاػ. ػؿ ایى اؿػوگاه اغلب  هماو آعـ و ػمت ييتافتاه  يزات

اردوگاه کار اجباری ػؿ بايًؼ. عىا کىػک ؿا ػؿ یک بنتـ هی 4و صتی گاهی  6الی 
ـاه یک بیماؿ cردیچش ـات هىؽی  و هتيًذ کـػه تب هـػی ؿا به هم ػؿ بنتـی پـ اف صي

هاهه آبنتى بىػ به  6فيی ؿا که  لًذو اردوگاه کار اجباری بثًال گریىعىابًؼه بىػيؼ. ػؿ 
ـاه کىػک  بؼوو  هاؿك ػؿ بغو پؾیـه يگه ػاىتًؼ و 58فىؿیه تا  24اه اف  ماله 2هم

                                                             
a  Bacton 

b  ـامت ـاتـ افصؼ تَىؿ به مـ »ایًزا آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی پـمتاؿاو  بالهایی ف
 )پ.(«. آوؿػيؼ بیماؿاو هی

c  Shoreditch 
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آيکه صتی راعىاب و مایـ ومایل بـآوؿػو يیافهای ٝارل و ٕبیٞی ؿا ػؿ اعتیاؿه 
 اؿػوگاه بىػ ػؿاٍلی اؿػوگاه ىىػ. ىىهـه که  ماعتماوبگؾاؿيؼ ارافه يؼاػيؼ واؿػ 

ـای آفاػی همنـه اف  وپای هنئىالو افتاػ اها تًها چیقی که گیـه  به ػمت صبلب
هایو بىػ. مپتاهبـ  گنتاعی ػلیلو ياو عيک  به ماٝت صبل با آب  28آهؼ صکن 

هـػی به صال هـگ افتاػ.  bویًذضىرػؿ يقػیکی  aاردوگاه کار اجباری اضالفػؿ  5488
ـای ٝیاػت اف او ىتافته  ٝزله ػاىت که  ه بىػىب به اؿػوگاه ؿمیؼ يیمهو همنـه که ب

فت ىىهـه ؿا اه ؿػ ىؼ و تا فـػا ٍبش ارافه يیا فىؿًا واؿػ ىىػ ولی ػؿعىامت
های هتٞالب فو  که ػؿ همۀ هاللات عاينآو هن ػؿ صْىؿ یک يگهباو  ؛هاللالت کًؼ

کـػ.  او ؿا اف ىىهـه رؼا هی اف هاللات يین ماٝت گؾىت و پل اف پاییؼ ؿا هیبیچاؿه 
رًل  2گؼا ؿا اف هـ  54و گاهی  52اغلب  شایر اليک cاردوگاه کار اجباری هیذلتىوػؿ 

يبىػ و تضت  قايىو يىیى فقراایى هؤمنه تضت ىمىل  ىابايؼيؼ.ع ػؿ یک اتاق هی
ػمت اؿػوگاه  ایى . ياٙـ کل ػؿىؼ ( اػاؿه هی4هصىبۀ گیلبرت) «ویژۀ کهى ياهۀ فرهاو»

 هنئىالوؿفت.  به تؤمیل یک آبزىمافی فػه بىػ که مىػ آو به ریب عىػه هی
به ػاػگاه صل اعتالف ىکایت  ماله 62پیـهـػی  اف پىرت اردوگاه کار اجباری اضتىک

ـا او  ی فیـ  (ه بىػبه ػلیل کهىلت مى و عيکیؼگی هفَل فايى اف کاؿ افتاػ که)کـػيؼ؛ ف
ػؿ ػاػگاه پیيًهاػ ػاػ که کاؿ ػیگـی ؿا هتًامب با  پیـهـػ. ؿفت يمیىکًی  مًگ باؿ کاؿ
هفته  2او ؿا به  لاّیفایؼه بىػ و  بی پیيًهاػه اه بـ ٝهؼه بگیـػ. اها رنمايی لىای

                                                             
a  Slough 
b  Windsor 
c  Middleton 
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اردوگاه کار  تضمیك و تفضٌ اف  ػؿ رـیاو هضکىم کـػ. ؿوی چـط تـػهیلبیگاؿی 
ـاهى ماکًاو  هفته یک 51اغلب  ها ىؼ که هالفه هٞلىم aفىرد اجباری بص هفته  8باؿ و پی

پنـبچۀ ماکى اؿػوگاه  81يؼ؛ اف ىى باؿ ٝىُ هی هاه یک 51الی  2ها  باؿ و رىؿاب یک
ـاهى همهىؿاب ػاىتًؼ يفـ ر 1فمٔ  ـات هىؽی الی بنتـها  ىاو ژيؼه و پی پاؿه بىػ. صي

هىؿػ امتفاػه غؾاعىؿی  ٙـوفىنتيىی  به ًٝىاو میًک آىغاللىلیؼيؼ و مٖل  هی
ـاؿ هی ـفت ل او کيفـ اف ػعتـ 8یکی اف ػؿباياو اردوگاه کار اجباری غرب لًذو . ػؿ گ

 8ػعتـی کـ و الل ؿا  و یکی ػیگـ اف ػؿباياو۫  کـػبه مفلیل هبتال  ؿا ماکى اؿػوگاه
يه هزافات  ها هغفی کـػ؛ هیچ یک اف ػؿباوصبل و ؿوف ػؿ اتاق عىاب عىػه  ىبايه

 ىؼيؼ و يه کاؿىاو ؿا اف ػمت ػاػيؼ.

ـا کًًؼ که ايگاؿ که  ؿا ٕىؿی فیـ عاک هی ىاورنؼىاو امت.  هخل فيؼگی هـگ فم
به  چارلس دومکه اف فهاو  لًذو bضًت برایذؿ الىۀ گاوی بیماؿ امت. هؼفى گؼایاو ػ

ـاؿ  هایی اف  تىػه که امت فاؿی لزىػؿ صمیمت  گیـػ هیًٝىاو لبـمتاو هىؿػ امتفاػه ل
ـاگـفتهامتغىاو ايناو مـ ػؿ عًؼلی باؿ رنؼ گؼایاو ؿا  ًبه یکهـ چهاؿى. تامـ آو ؿا ف

 باالی لبـىاو کمیکًًؼ و ػمتیاؿ کيیو مـمـی و ٝزىاليه  هی چالفىت  58به ٝمك 
پىىايًؼ تا بتىاو ػؿ  کًؼ. پل اف آو ؿوی عًؼق ؿا با عاک منت هی وؿاری هی

يؼ. اعل آو تپاػهای رؼیؼ ؿا  چهاؿىًبۀ آتی به ؿاصتی ػوباؿه عاک ؿا کًاؿ فػ و يٞو
ـایت هی گًؼ و ٝفىيت ياىی اف ایى ىیىۀ تؼفیى ـاف م کًؼ. هؼفى  به کل هضالت إ

                                                             
a  Basford 
b  St. Brides 
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ـاؿ  اولذ تاووؿوبـوی هضلۀ ایرک ىافات ؿوػ به ه که هًچطترگؼایاو  گـفته رای ل
ف هیاو ایى گىؿمتاو آهى ؿا ا مال پیو عٔ ؿاه 2هتـوک و ياعىىایًؼی امت. تمـیبًا 

بىؿژوافی و ىؼ  اگـ چًیى هتک صـهتی به گىؿمتاو ىهـويؼاو آبـوهًؼ هیگؾؿايؼيؼ. 
اها ایًزا هؼفى گؼایاو و ؼ! کيیؼي بـهی اف رگـ ايیىو واهنیضا گىیاو چه فـیاػهاؿوص
 گقػ؛ اه يمی ککمت و هیچ کل بابت چًیى هنائلی «فائؼها»گاه هٖـوػاو و آؿاه

ؿا به رایی ػیگـ ػؿ هماو  افتاػه پىمیؼۀ بیـوو يمیهکه صتی ارناػ  اهمیت بیچًاو 
  آهى۫ صیى اصؼاث ؿاه پىىايؼيؼ.ای عاک  ها ؿا فیـ کپه آو فمٔ لبـمتاو هًتمل يکـػيؼ و

ـتیب فهیى لزى .کـػيؼ هیبـهای تافه فـوػؿ لؿا  عٔ ؿیلهای  پیل که  فاؿ به ایى ت
ـابه اه يهفته بىػ ػؿ ػلايبىهی هىاػ هتٞفى  ـاف ؿا ػؿ  ىی هایو ؿا بیـوو ػاػ و هضالت إ

های  ٍفتی صیىاو هىی هىبهفباو هى اف تىٍیف  غـله کـػ. هتٞفىگافهای هْـ و 
ـايی  يفـت  لاٍـ امت.ايگیق ایى ٝملیات ٝم

ـایٖ ـا هایل به ػؿیافت اٝايات ػولتی با چًیى ى آياو تـریش  .يینتًؼ یبؼیهی امت که فم
 به ؿارٜ گقاؿىاتی باف ييىػ. ها باضتیلػهًؼ اف گـمًگی هالک ىىيؼ ولی پایياو به  هی

ػیؼيؼ ىٓـ  هیـی افتاػه بىػيؼ؛ با ایى صال ولتی به گـمًهکه  ػاؿمػؿ اعتیاؿ  ىغٌ 1
تـریش ػاػيؼ پایياو به چًیى  امت باضتیلوؿوػ به قايىو فقرا  پاضذاراو گـفتى افاٝايه 

راو گـمًگی همايزا اف و  گيتًؼبـ ىاو فػه های هضًت عايهرهًمی باف ييىػ. آياو به 
ـتیب امت که. مپـػيؼ ـا به اهؼاف تٞییى بؼیى ت ػمت  ىؼه کمینیىيـهای لايىو فم

 ؿا کیًه و يفـت ٕبمۀ کاؿگـ  مایـ الؼاهات صقب صاکن۫ها بیو اف  اؿػوگاه وّٜیابًؼ.  هی
ـايگیغته( قايىو يىیى اوهزیقگىیٝلیه ٍاصباو هالکیت )  .امت ب



681 
 

ـاو به گىه هی یک ٍؼافمٔ  aداورتا يیىکاضل اف  ؿمؼ: کیًه و يفـت اف  اف ٍفىف کاؿگ
 همکىتـیى ىکل  اه ػؿ لبال پـولتاؿیا به ٍـیش یفوٙا افبىؿژوافی ػؿک  لايىو يىیى.

ـای ٕىؿی که صتی ىؼه؛بًؼی  ٍىؿتػؿ ایى لايىو  لابل فهن تـیى بىؿژواها يیق  کىػو ب
ـگق  وفهن بىؿژوافی ػؿک. امت بًؼی ييؼه  ٍىؿت رناؿتو  کًؼگی وپىمت به ایى ؿکه

 گىیؼ: بىػ. لايىو بؼوو هیچ تٞاؿفی هی

يتىايًؼ اف ٍاصباو هالکیت  اگـ پل یـهالک آو امت که امتخماؿ بيىيؼ؛ٕبمۀ غ غایت یگايه
ـيؼ بهـه ورىػ فمیـ  .اف فـٓ گـمًگی هالک ىىػ وٙیفه ػاؿػ او ای بب

رًبو کاؿگـی و  تنـیٜػؿ  ای مهن ٝمؼه قايىو يىیى فقرااف همیى ؿومت که 
ـای ػاىته امت. چارتیطنگنتـه گنتـه یابؼ  ؿومتاهاػؿ  ایى لايىو به هـ هیقاو که ار

 .ايکياف عىاهؼ یافتکياوؿفی با مهىلت بیيتـی  صىفۀرًبو پـولتـی ػؿ 

به  با تکیه بـ لىای لهـیهبه بٞؼ ػؿ ایـلًؼ  5414ایى ؿا هن بیافقاین که لايىو هيابهی اف 
ـا ػؿ آهؼ  ـای صؼوػًا و ار  ؿا تؼاؿک ػیؼ. ها پًاهگاههقاؿ گؼای ایـلًؼی همیى يٛى  41ب

ـا ـايگیغت علك ؿا يفـت هنػؿ ایًزا  لايىو يىیى فم  با؛ صال آيکه ػؿ کيىؿی ه امتب
۫ـ  2بیو اف  هقاؿ يفـىاو تؤحیـ چًؼايی يؼاؿػ.  41 ػؿ لبالبؼؿفتاؿی   و يین هیلیىو پـولت
گماو آهاد  بی یابؼ افقایو ايگلطتاو به ايؼافۀ ایرلًذػؿ  اٝتباؿ و يفىؽ ایى لايىو پل اگـ
احـی اف  و هضؼوػ امتخًای هضلیبه رق چًؼ اضکاتلًذ ػؿ  .ىؼعىاهؼ  ها هکیًبؼتـیى 

ـا يینت.  لايىو فم
                                                             
a  Dover 
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و يتایذ آو اهیؼواؿم ػیگـ هیچ یک اف چیقهایی  قايىو يىیى فقرا کيیؼو تَىیـ پل اف به
ـايه افصؼ مغت بیو» ام يىىته ايگلطتاوکه ؿارٜ به بىؿژواهای   aتلمی ييىيؼ.« گی

ً بىؿژوافی ػؿ ایى لبیل الؼاهات ٝمىهی  کًؼ  به هخابۀ لؼؿت صاکن ٝمل هی عمالً و واقعا

                                                             
a  ـاّات هتٞالب بایؼ بگىین که هى اف  به هًٚىؿ رلىگیـی اف مىءبـػاىت به ًٝىاو  بىرژوازیها و اٝت

ـاػ هًفـػ اىاؿه ػاؿيؼ ٍـفًا به ًٝىاو  های فکت ام. تمام مغى به هیاو آوؿػه طبقهیک  ایى کتاب که به اف
ـاکنیىوبه تمایق  ػؿ ایًزاايؼ.  اؿائه ىؼه طبقه ایىکل  ىاهؼی اف ىیىۀ تفکـ و ٝملى و  هغتلف های ف

ـا های بغو ی فالؼ اهمیت تاؿیغی و  ىاو اتتمایق فـٝی و اصقاب هغتلف ٕبمۀ بىؿژوا کاؿی يؼاؿم ف
ـام .امت تئىؿیک ـايگیق بىػو اصت اف یک  هىؿػتَاػفی امت. ایى  ی امتخًایی واهـ بىؿژواهابـعی اف  ب

ايؼ )همچىو تٞؼاػ  ىؼه چارتیطتای امت که کمابیو  عىؿػه های لنن ٕـف ىاهل ؿاػیکال
و  اشتىوػؿ  (Hindley)هیًذلی یًٞی هايىفاکتىؿػاؿاو  هجلص عىامىماؿی اف يمایًؼگاو  ايگيت

و اف مىی ػیگـ ىاهل  (شایر اليکػؿ ( Fielden of Todmorden) فیلذِو تادهىردوهايىفاکتىؿػاؿاو 
ـًا ػؿ گـوه  «های بشردوضت تىری» ايؼ و بـعی يمایًؼگاو  تيکل یافته« ايگلنتاو رىاو»امت که اعی

 لرد جاو هًرشو  فرايذو  (Borthwick) ویک بىرثو  دیسرائیلیپاؿلماو ْٝى آو هنتًؼ )همچىو 
(Lord John Manners ) ايگلطتاو »يیق کمابیو با آياو همؼل امت(. هؼف  لرد اشلیو غیـه؛

 اه های هيٞيٜ و فئىػالینن ؿهايتیک ؿا با تمام عَیَه «کهى ايگلطتاو خرم»آو امت که  «جىاو
کزی به کل ايکياف تاؿیغی  ػهى يىٝی  صَىل و هْضک۫ ؼ. هنلمًا ایى هؼف غیـلابلاصیا کً

ـابـ وّٜ هىرىػ و  اها يیت عیـعىاهايۀ آياو و ىهاهت ؛ايگلنتاو امت ـای هماوهت ػؿ ب ىاو ب
ىاو اف فناػ و تباهی وّٜ کًىيی به هـ صال اؿفىمًؼ امت.  ىاو با تَٞبات ؿایذ و ػؿیافت هغالفت

ـاػ فىق تىریآلمايی و ػؿ اٍل  که یک ايگلینی يیمه تىهاش کارالیل ـاتـ اف تماهی اف الؾکـ به  امت ف
و  کـػهتـ اف مایـ بىؿژواهای ايگلینی بیاو  ٝی ؿا بنیاؿ ٝمیكماهايی اوّاٛ ارتما آیؼ. او يابه ىماؿ هی

ـًا  ـاو عىامتاؿ مافهاواعی همیى هنیـ ؿا ػؿمت ؿا یافته و اهیؼواؿم ؿاه کارالیل امت.  ىؼه یابی کاؿگ
ـایی تمام ـتزٜ و واپلايمالب فىؿیه به هیؤت هاو اف فـػای  اػاهه ػهؼ. )ايگلل( ؼ. عين و ٝیاؿ ػؿآه گ

غـولًؼ اف  :ؿویايه ػاػ تـه یٝلیه ايضٖآ فـهًگی يهایتًا رایو ؿا به ايضٖإ اه پـهیقکاؿايه غْب
ـامت آلمايی )یاػػا .بىػمىاؿ بـ آو به ماصل ؿمیؼه  ای که هىد تاؿیغی  (5482ىت ايگلل بـ وی



686 
 

ـا  يمایؼ. لايىو ایى والٞیت ؿا بـهال هی بًؼی هی اه ؿا ٍىؿت و يیات والٞی مافػ که چ
ـاوػات مٖش عـػ با پـولتـها عَىهت هی وؿفػ؛ گیـین ػؿ آو مٖش  بىؿژوافی ػؿ ه

ـاػ هًفـػ ؿ چًیى به يٚـ بـمؼ که همۀ بؼؿفتاؿی ـفًا به تمَیـ و هنئىلیت اف وی ها ٍ
کًؼ که ایى الؼاهات فمٔ اف یک بغو  حابت هی 5488ػهًؼ.  هباصج پاؿلمايی مال  هی

گیـػ بلکه هىافمت و صمایت فٞااليۀ کل ایى ٕبمه ؿا  هًفـػ بىؿژوافی مـچيمه يمی
به ٍضى هزلل آوؿػ؛  حسب لیبرالؿا  قايىو يىیى فقراپيت مـ عىػ ػاؿػ. الیضۀ 

ؿاه ايؼاعت  راؿورًزال همیت الیضها قئیات بیبـ مـ بـعی ر کار حسب هحافظهاگـچه 
وفیـ ولت(  )يغنت پیلاها ػؿ يهایت به ؿهبـی ٝالیزًاب  هایی ىؼ و عىامتاؿ اٍالصیه

به ٍضى  حسب لیبرالبه صمایت اف کلیات الیضه بـعامت. ایى لايىو با ؿأی اکخـیت 
هىؿػ  2به تَىیب ؿمیؼ و ػؿ هـ  کار حسب هحافظههزلل آهؼ و با ؿأی اکخـیت 

ـتیب پـولتاؿیا ٝلًًا اف « فاػه لـػهای يزیب»  جاهعهو  دولتيٚـىاو هخبت بىػ. بؼیى ت
ـاصتًا اٝالم کـػ که پـولتـها ايناو يینتًؼ و  بیـوو ؿايؼه ىؼ. بىؿژوافی بی پـػه و ٍ

ـای باف  ىؤيیت ؿفتاؿهای اينايی ؿا يؼاؿيؼ. با ایى صناب هٞلىم هی ىىػ که پـولتـها ب
 فمٔ بایؼ به عىىاو اتکا کًًؼ. اهپراطىری ايگلطتاوىاو ػؿ  ق اينايیپل گـفتى صمى

و اف ٕـیك  ىاهؼه بىػم مچيماو عىػ هاه با 25وّٜ ٕبمۀ کاؿگـ بـیتايیا که 
 ٕىؿ که هماو با آو آىًا ىؼم چًیى امت. هىحكهای  های ؿممی و مایـ گقاؿه گقاؿه

ـاتـ افایى وّٜ  باؿها و باؿها گفتن ػؿ ٍفضات لبل  فمٔ امت؛ صؼ تضمل هـ اينايی ف
اٝالم کـػ ػیگـ  5411ػؿ مال  گاضکلعیلی پیو اف ایى  .گىین هى يینتن که چًیى هی

ايمالبی به   ایى وّٜ۫ تؼاوم باآهیق يینت و هضال امت که  هنالمت صل ؿاهاهیؼی به 
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ی های ايمالب و فٞالیتچارتیطن  رًبو 5414ػؿ مال  کارالیل ولٛى يپیىيؼػ.
 . ػؿ ایى بیىتيـیش کـػ ىاو ياپؾیـ فمـ و فالکت ارتًاب ؿا به ًٝىاو بـآهؼ کياو فصمت

ـاایى بىػ که  اه تًها هایۀ ىگفتی  8برهکی ولیمۀ هًتٚـمال آفگاؿ  4کياو  فصمت چ
های پىچ به صال عىػ ؿهایياو  با وٝؼهبتىايؼ  بىرژوازی لیبرال آعـ ػمت تا يينتًؼ

 ٝلًًا اٙهاؿ ػاىت:« گؾىته و اکًىو»ػؿ رقوۀ  5488ػؿ مال  کمی بٞؼ کارالیل .کًؼ

ػؿيگ  يؼ بایؼ بیمکىيت بالی بما لابل همچًاو (و تا صؼی ايگلنتاو)عىاهین اؿوپا  اگـ هی»
ـاو ػمت ـای مافهايؼهی کاؿگ  «کاؿ ىىین. به ب

 :5488ژوئى  ػؿ «کل اؿوپا يغنتیى ييـیۀ» ًٝىاو به تایمس لًذوایى هن اف 

باؿ  اه که ًٕیى ها ینتایى امت ىٞاؿ تـوؿ - ييیًاو کىط ػؿوػ بـييیًاو و  هـگ بـ کاط»
ـتامـ مـفهیى  51«باىیؼ! به هىه. حـوتمًؼاو پیچیؼه امتهاو  ػیگـ ػؿ م

 .هـوؿ کًینػؿ اعتیاؿ ػاؿػ  بىرژوازی ايگلطتاو ی ؿا کههای فـٍتباؿ ػیگـ  یک بگؾاؿیؼ
اف ؿلابت با  ؼ تىاينتًعىاه آهریکایی عاٍهعاؿری  ػاؿاوػؿ بؼتـیى صالت هايىفاکتىؿ

به تا چًؼ مال ػیگـ  قايىو غالت اگـؼ )ولى ًبیایمـبلًؼ بیـوو  ايگلیطیهايىفاکتىؿ 
با  آهریکایی هايىفاکتىر(. ػؿ صال صاّـ هلغی گـػػياپؾیـ  ارتًابهىرب ّـوؿتی 

ـای ايکياف بیيتـ ػؿ تکاپىمت. هايىفاکتىر آلمايیتافػ و  پیو هی آما به های غىل گام  ب
و با حـوت  اه مًگ و آهى ىماؿ ؽغال با هٞاػو بیبا هًابٜ ٕبیٞی مـىاؿه و  آهریکا

ویژه با رمٞیت  اه و به ؿايی های لابل کيتی يیـوی آب و ؿوػعايه صاٍله اف همتای بی
ـايـژی و پـرًب و ؿوصیه و ٝالف  ها ػؿ هماینه با آو بی اه )که ايگلینی ورىه پ



688 
 

 51ػؿ کمتـ اف  ػاؿػ ياپؾیـی که ػؿ اعتیاؿ با مایـ هًابٜ پایاو ؿمًؼ( و کاؿ به يٚـ هی اهمال
به  aّغینای  پًبهارًاك  ػؿ فهیًۀ تىايؼ هی کـػه امت که ایزاػ مال هايىفاکتىؿی

ها  ايگلینیيىٙهىؿ  ؿلیببـآیؼ. ایى  ايگلطتاوبا هايىفاکتىؿهای  ؿلابت ٝهؼۀعىبی اف 
 چیىبیـوو ايؼاعته و تىاينته امت ػؿ بافاؿهای  آهریکا شمال و جًىباف بافاؿهای ؿا 

ـای  تًها کيىؿی امت که اوّاٛ آهریکا b.پیو بـوػ ايگلطتاوپای  پابه لاپیؼو اه ب
غلبه عىاهؼ یافت  ايگلیصبـ هايىفاکتىؿ  ػیـ یا فوػی هناٝؼ امت و ايضَاؿ هايىفاکتىؿ

ـتیب پ - ياپؾیـ  مال آیًؼه ارتًاب 21ایى اهـ ٕی  ولٛى یو بـوػاگـ اوّاٛ به همیى ت
ـای همیيه فائؼ عىاهًؼ ىؼ و  ػؿ ایى ٍىؿتعىاهؼ بىػ.  اکخـیت پـولتاؿیای ايگلنتاو ب

هیچ ايتغاب ػیگـی يغىاهًؼ ػاىت. آیا بىؿژوافی ايگلنتاو هیـی یا ىىؿه  رق گـمًه
به ًٝىاو  cکلىخ هکرًاب  يه!تؤهل کـػه امت؟  پیياهؼػؿباؿۀ اصتمال ولٛى ایى 

که  به ایى يتیزه ؿمیؼه اه ابتؼاییهٖالٞات بـ اماك التَاػػاو مىگلی بىؿژواها 
تىايؼ  که صتی به ٕىؿ باینته هنکىيی ييؼه امت يمی آهریکاکيىؿ رىايی همچىو »

تىفیمی ػؿ هايىفاکتىؿکاؿی به ػمت بیاوؿػ یا عیال ؿلابت با کيىؿ هايىفاکتىکاؿ 
 ها آهریکاییؿا ػؿ مـ بپـوؿايؼ. يهایت ػیىايگی امت اگـ  ايگلطتاومچىو ای ه پـمابمه

ـا لؼم بگؾاؿيؼػؿ ایى ؿاه  ی  عىػىاو به يفٜ .آیؼ چیقی گیـىاو يمیرق ىکنت  هٖمئًاً  ف

                                                             
a  ـامت ـايتق آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی اوؿػۀ تـیى فـ یًٞی امامی»ایًزا ػاعل پ

 )پ.(«. ًٍٞتی ايگلنتاو
b  ـامت های  هىلٞیت مایـ ىاعه»ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه امت:  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(«. امت هًىالًٍٞت کمابیو به همیى 
c  McCulloch 
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ـيؼ ىغن فیـ ىاو ؿا  کل مـفهیى اگـ بتىايًؼ . آياوبچنبًؼ ىاو به کياوؿفی که امت بب
هايىفاکتىؿکاؿی بـآیًؼ و مىػی اف  ٝهؼۀاف  ىىيؼهىفك  و کيت کًًؼ ىایؼ ػؿ لؼم بٞؼ

ـيؼ. آو هن  يؼ؛اه کـػ چًیى گفت التَاػػاو عـػهًؼ و بىؿژواها رمیًٞا متایو «آو بب
ـًا  ػؿ هیعىػ بافاؿها ؿا یکی پل اف ػیگـی به تَـف  ها ػؿ صالی که آهـیکایی آوؿيؼ. اعی

هـیکایی ای آ ارًاك پًبه ای اف و هضمىله فػ بقؿگی به ؿینک ػمتیک ػالل آهـیکایی 
هًٚىؿ ٍاػؿات  ؿا به اه کل هضمىله ها ايگلینی ؛ رالب آيکهؿا به ايگلنتاو ٍاػؿ کـػ

 يؼ!را عـیؼ یک هزؼػ

 تٞؼاػ ؿا اف ػمت يؼهؼ و اه یایًکه ايگلنتاو ايضَاؿ هايىفاکتىؿفـُ به 
ـایٔ اهکاو يتیزه چه عىاهؼ بىػ؟  یابًؼ افقایوپیىمته هایو  فاکتىؿی ػؿ صالی که ى

 گنتـه ًٍٞت و افػیاػ پـولتـها ػؿ ٍىؿتهای تزاؿی به رای عىػ بالی امت  چـعه
ـم ـاو ىؼیؼتـ و وصيتًاک الر ػؿ  آما غىل های . مـهایهگيتعىاهؼ اف لبل باف تـ بض

ـکق عىاه ػمتاو ٝؼه ـاب  و الياؿ پاییًی ٕبمۀ هتىمٔ عايه ىؼؼ ًای هٞؼوػ هتم ع
بؼیى  هتٞالبًا تٞؼاػ پـولتـها با تَاٝؼ هًؼمی افقایو عىاهؼ یافت. و گـػیؼعىاهًؼ 

ـتیب ٕىلی   .(به امتخًای چًؼ يفـ هیلیىيـ) ىىيؼ پـولتـ هی کل هلت که يغىاهؼ کيیؼت
به چه ماػگی و  یابؼکه پـولتاؿیا ػؿ تا رایی اػاهه عىاهؼ یافتایى ايکياف تاؿیغی 

ـايؼاعت مهىلتی هی  افتؼ. آو ولت امت که ايمالب به ؿاه هی .تىاو لؼؿت صاکن ؿا ب

ـایٔاصتمال ػاؿػ که  ـاو تزاؿی ؼيپیو يـو فىق هفـوّات ػلیمًا ٕبك ارتماٝی ى . بض
ـم ايکياف پـولتاؿیا و  کًؼتـ  کل ایى ؿويؼ ؿا کىتاه تىايؼ هی به ًٝىاو يیـوهًؼتـیى اه

ـابی عايه به ؿلابت عاؿری۫ ػؿػمت ػمت ػاهى الياؿ پاییًی ٕبمۀ هتىمٔ  ؿوفافقوو ع
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ـم علك تضملبقيؼ ـاو آتی ػؿ  . به يٚ ـاو ػیگـ ؿا يؼاؿيؼ. اصتمااًل بض و ٕالت یک بض
 عىاهؼ ىؼ. هًشىر خلقو تَىیب  aقايىو غالتهًزـ به الغای  5486یا  5486مال 

بیـوو عىاهؼ  هًشىر خلقاف ػل  ای هًىف بایؼ هًتٚـ هايؼ و ػیؼ که چه رًبو ايمالبی
ـاو بٞؼی هی هؼ.آ اه بایؼ ػؿ مال  که بًا به هًٖك پیيیًیاوؿمؼ  پل اف آو يىبت به بض

به تٞىیك بیافتؼ یا تضت تؤحیـ  قايىو غالتهگـ آيکه با الغای  ؛ؿط ػهؼ 5411یا  5412
تىمٔ  به لؼؿیعلك ايگلنتاو  هلی همچىو ؿلابت عاؿری ىتاب گیـػ. تا آو فهاوٝىا

اه  ػاؿاو يیافی به عؼهات مـهایههایی که  ػوؿاوو ػؿ ) ىؼ عىاهؼػاؿاو چپاول  مـهایه
ـاو کامۀ ٍبـهکه  عىاهؼ کيیؼ(هیـی  گـمًه به لؼؿی يؼاؿيؼ  لبـیق با بـوف بض

ػؿ ؿفتاؿه بافايؼیيی  اگـ بىؿژوافی ايگلنتاو تا آو فهاو ػمت بـػاؿ ييىػ و. گـػػ هی
ىاهؼ پیىمت که لابل لیاك ايمالبی به ولٛى ع چًیى يغىاهؼ کـػ( که هنلن امتيکًؼ )

با هیچ یک اف ايمالبات تاکًىيی يینت. پـولتـها ػؿ لٞـ یؤك و امتیَال هماو 
ها کـػه امت.  ػؿ هىؿػىاو هىٝٚه« امتفاو»هایی ؿا بـعىاهًؼ افـوعت که  هيٞل

ـات  صتی عىاهؼ آهؼ که ػفـو بـ مـ بىؿژوافی عىاهی علك چًاو کیى عإ
. ؼًغی٘ و لهـ آو به ػمت ػه ىؼت یچ تَىؿی افًؼ هيتىا يمی 5681وعـوه  عين

ـاو ٝلیه حـوتمًؼاو عىي باؿتـیى رًگی عىاهؼ بىػ که تاکًىو بـپا ىؼه امت. رًگ فمی
صتی اتضاػ بغيی اف بىؿژواها با پـولتاؿیا و صتی اٍالصات ٝمىهی بىؿژوایی هیچ 

ـۀ بىؿژوافی ػاىت يغىاهؼای  فایؼه ضىل ىىػ باف اگـ هت ای امت که صتی گىيه به. رىه
ـاتـ بـوػ. حابتعذالت اجتماعی  هـفهای تًگ اف تىايؼ يمی تـیى بىؿژواها ػؿ اتضاػ  لؼم ف

                                                             
a  ـامت آهـیکایی  همیى  (5446ٕىؿ هن ىؼ. )پايىیل ايگلل بـ وی
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ـفًا یک  ـاو ٍ ػؿ رـیاو  الفىؿ آو هن فی تيکیل عىاهًؼ ػاػ که 55ژیرويذوبا کاؿگ
اه ؿا همچىو  تىايؼ کل تَٞبات یک ٕبمه يمی ايکياف تاؿیغی اف پا ػؿ عىاهؼ آهؼ.

ایى مغى بیو اف همه ػؿ هىؿػ بىؿژوافی  اف تى ػؿآوؿػ و کًاؿی بیايؼافػ؛ کتی کهًه
ها لٖٞی و  متًتاد ایى اهغق ايگلنتاو ٍاػق امت.  چين و عيک عىػپنًؼ و تًگ

ـا هنلن ی ها اف  بغيی اف آو ؛چیقی رق والٞیات هبـهى يینت ىاو همؼهات ايؼ ف
ـگـفته ايطاوطبیعت و بغيی ػیگـ اف  ايکشاف تاریخی ػؿ ايگلنتاو تماهی ايؼ.  ىؼه ب

ـاصتًا اف هن هتمایق ىؼه ػهًؼۀ راهٞه به وّىس تّٞیى یافته ًٝاٍـ تيکیل ؼ و اي ايؼ و ٍ
کاؿ بنیاؿ ؿاصتی امت. ولٛى ايمالب  ػلیمًا به همیى ػلیل پیيگىیی کـػو ػؿ ایى کيىؿ

ػؿ ٝیى  آهیق بـمین. صلی هنالمت که بغىاهین به ؿاه ىؼهصتمی امت و ػیگـ عیلی ػیـ 
 ػؿ آيچه پیو بـوػ که اف تـ رىیايه و هنالمت تـ آؿام الب بنیاؿصال همکى امت ايم

به بىؿژوافی باىؼ وابنته به  هًىٓ اف آيکه م. ایى اهـ بیوکـػگىیی ٍفضات لبل پیي
های مىمیالینتی و کمىيینتی  ايکياف و تکاهل پـولتاؿیامت. هـ چه پـولتاؿیا هؤلفه

 ؿصمايه عىاهؼ بىػ. رىیايه و بی باؿ و ايتمام ايمالب کمتـ عىوبیيتـی ؿا رؾب کًؼ 
ـاف هغاکی که هیاو بىؿژوافی و پـولتاؿیا پلی امت کمىيینن  ؛ کمىيیننػهاو باف کـػه بـ ف

ـای لضٚۀ کًىيی به ؿممیت هی ایى هغاک ؿا ٍـفًا به لضاٗ اهمیت تاؿیغی ىًامؼ  اه ب
ـاف ایى  یکمىيینن آؿفوايؼ. ػ ۀ تىریه آیًؼۀ عىیو يمیهای و آو ؿا ػمت پل فػو بـ ف

ـتگاه و پایاو ػاػو به تماهی تْاػهای آىتی ـایى هاػاهی که  .امت aٕبماتی ياپؾیـ پ بًاب

                                                             
a  ـامت يیاهؼه « ياپؾیـ ٕبماتی پایاو ػاػو به تْاػهای آىتی»ٝباؿت  5482و  5481های آلمايی  ػؿ وی

 امت. )پ.(
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ـاو ؿا به ًٝىاو  ػاؿػ کمىيینن عين رـیاوهباؿفۀ ٕبماتی  وغْب پـولتاؿیا ٝلیه متمگ
به ؿممیت  کاؿگـی رًبو تـیى پایه و آغافگاه و به ًٝىاو ههن اهـی هًَفايه و ّـوؿی

ـاتـ هی . ػؿ ٝیى صال کمىيینن اف ایى عينىًامؼ هی ـا غْب ف ی کمىيینن  هنؤلۀ ؿوػ؛ ف
ـاو.هنؤلۀ  ـگق به  ىغَیگیـی  وايگهی آؿفوی ايتمام 52کل بيـیت امت يه فمٔ کاؿگ ه

پًؼاؿيؼ که تضت  کًؼ و هیچ یک اف آياو يمی ها عٖىؿ يمی ؽهى هیچ یک اف کمىيینت
ـایٔ کًىيی  تىايؼ به يضىی ػیگـ ٝمل کًؼ. مىمیالینن  بىؿژوای هًفـػ هی یکى

تىاو هنئىلیت  امت که يمی هتکی به ایى باوؿايگلینی )هًٚىؿم کمىيینن امت( امامًا 
ـایى هـ  ـاػ هًفـػ ايؼاعت. بًاب ـاو ايگلؿا به گـػو اف  تاونچه تٞؼاػ بیيتـی اف کاؿگ

های  ىاو به کًو ياىؼيی ؿام لهی های کمىيینتی ىىيؼ به هماو ايؼافه رؾب ایؼه
عىاهؼ  ىاو غیـّـوؿی تًؼعىیی کًىيی کاهو عىاهؼ یافت و ٝلیه بىؿژواها ؿصمايه بی

ـا  ـيؼ تؼاوم  پی هیىؼ؛ فی پیو اف  کل پـولتـها اگـعيىيت ؿاه به رایی يغىاهؼ بـػ. ب
آهیقتـ  فـرام کاؿ بنیاؿ هنالمت ىؼيؼ هیکمىيینت  های رًگ۫ فبايه کيیؼو ىٞله

ػؿ ٝیى  اف ػمت ؿفته امت. اه فـٍتهمکى يینت و  ٝمالً  چًیى چیقی ولیبىػ.  هی
ـم  صال ـاو ٝلیه  آتو ايمالب و اٝالو وؿىؼو ىٞله ػؿ رـیاوبه يٚ  aاغًیاءرًگ فمی
صقب  ووػؿیافت پـولتاؿیا اف هنؤلۀ ارتماٝی به صؼ کافی ؿىؼ عىاهؼ کـػ  ػؿک

آهیق و مبٞايۀ  های عيىيت به کمک بـعی ؿعؼاػها هؤلفه عىاهؼ تىاينتکمىيینت 
ػؿ هـ ٍىؿت  رلىگیـی کًؼ. 51«يهن ترهیذور»ايمالب ؿا تضت کًتـل بگیـػ و اف ولٛى 

                                                             
a  ـامت ياپؾیـ ىؼه  که اکًىو ػؿ ايگلنتاو ارتًاب»ایًزا آهؼه:  5482و  5486های آلمايی  ػؿ وی

 )پ.(«. امت
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ـاينه يغىاهؼ ؿفت. ـاو  اکًىو هن ايگلنتاو بیهىػه فیـ باؿ تزـبۀ ف بنیاؿی اف ؿهب
 های يقاٛ و کيمکووؿای کمىيیطن اف آيزا که  ايؼ. گـویؼه کمىيیطن بهچارتیطت 

ـای بىؿژوای و پـولتاؿیامت ـتـیى ًٝاٍـ بىؿژوافی پیىمتى به کمىيینن بنیاؿ ماػه ب تـ  ب
؛ البته چًیى اىغاٍی به ٕـف امفًاکی اف آو امت که به چاؿتینن ياب پـولتـی بپیىيؼيؼ

 .بیابًؼيفنی  که ػؿ ينل آیًؼه يیـوهای تافه اهیؼواؿ بىػتىاو  ىماؿيؼ و فمٔ هی ايگيت

تىاو  ولی هی ؛ٕىؿ که بایؼوىایؼ ػؿ احـ صاّـ به احبات يـمیؼه باىًؼ ىایؼ يتایذ فىق آو
چیقی آهؼ هضتىم ايکياف تاؿیغی ايگلنتاو  پی گـ ایى ؿا هؼلل ماعت کهػؿ هزالی ػی

آهیق اف کف ؿفته؛  هنالمت صل فـٍت ؿاه . تًها اػٝای هى ایى امت کهرق ایى يینت
ـاو ٝلیه اغًیاء که اکًىو به ٍىؿت  پل و غیـهنتمین رـیاو ػاؿػ  هىّٞیرًگ فمی

ـم ـاگیـ و الر ـاصت ؿوفافقويی تفکیکٕبمات با  .عىاهؼ ىؼهنتمین  ف ىىيؼ و  هی ٍ
ـاو ؿیيه هی  کًؼ. ىاو ؿا تيؼیؼ هی و تًؼعىیی ػوايؼ ؿوصیۀ هماوهت ػؿ راو کاؿگ

ـاکن هی تـ ٝمؼهيبـػهای ػؿ  ؿفته ؿفته فػوعىؿػهای چـیکی و گـیالیی و به  ؼيىى هت
ـای ای تکايه تـیى ؿمؼ که کىچک هی راییفوػی کاؿ به  فـوؿیقه بهمى کفایت  ب

ـتامـ ایى مـفهیى ًٕیى عىاهؼ کـػ. ؼاف عىاهؼ اي آو ولت امت که عـوه رًگ ػؿ م
ـای به ؿوفآو  !«ييیى ييیى، ػؿوػ بـ کىط هـگ بـ کاط»ىؼ:  عیلی  اغًیاءهىه آهؼو  ب

 .امتیـ ػ
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به کتاب  کارالیلای ػؿ هىؿػ احـ  الفم يؼیؼم پیىمت اّافه« وّٜ ٕبمۀ کاؿگـ»با تىره به راهٞیت    5
ای ٝلیه  بیافقاین. اها ؽکـ ایى يکته الفم امت که ايگلل ػؿ همالۀ هىؿػ اىاؿه ايتماػات کىبًؼه

ـابـ بىؿژوافی چمؼؿ يابنًؼه و گمـ ؿهايتینینن ػاؿػ و يياو هی کًًؼه امت:  اهػهؼ ایى هىّٜ ػؿ ب
مپـی ىؼه و اگـچه « َٝـ ػیى»پؾیـػ  اگـچه کاؿالیل اف پىچی راهٞۀ هؼيی ىاکی امت و اگـچه هی

ـافات هؾهبی هًٞای فيؼگی ؿا اصیا کـػ با ایى صال هًىف يمی اؽٝاو ػاؿػ که يمی تىايؼ اف  تىاو به کمک ع
ـاؿوی کًؼ. ایى يمیَه  ـایو ّؼبىؿ ػلیل 2ایى وّٜ ف بافتابی اف ػیؼگاه  کارالیل ژواییػاؿػ: اواًل گ

ـاف ايگلنتاو امت و حايیًا )يٚـ به هضؼوػیت اولیه( ايؼیيه های  اه ایؼئالینتی و فالؼ بًیاو اى
صل اؿائه ػهؼ که  ای اف هؾهب ؿا به ًٝىاو ؿاه ىىػ ىکل تافه ياچاؿ هی کارالیلتاؿیغی امت. اف ایى ؿو 

بیًايه  . ايگلل ؿوىىًىاو لهـهاو ًٍٞت و تزاؿت هؼؿو(ايناو به ٝ-)ابـ يام ػاؿػ« ايناو-کیو ابـ»
 اهىؿبه  اه ؿغن ٙاهـ ػيیىی ٝلیىًاعتی امت و  هفهىهی یقػاو کارالیل «ايناو-ابـ»ػهؼ  تىّیش هی

ـاتـ اف همۀ ايناوهاوؿائی تٞلك ػاؿػ ـا ف ی « ايناو-ابـ»که تَؼیك های والٞی امت. بؼتـ ایً ؛ ف
ـتـی و تنلٔ يٛى بيـ بـ ٕبیٞت ؿا  ياعىامته به هًقلۀ تؤییؼ عىامته ـا ب ی راهٞۀ بىؿژوایی کًىيی امت؛ ف

و ایى  -مافػ  ها بیگايه هی اف ورىػ ٝام ايناو« ايناو-ابـ»کًؼ و آو ؿا ػؿ لالب  اف راهٞه هًتٛق هی
ـا ػؿهی ـایًؼی امت که ػؿ راهٞۀ بىؿژوایی به ار  آیؼ. ػلیمًا هماو ف

ؿ و هىىمًؼايۀ ايگلل رىاو ٝلیه رًبو ؿهايتینینن گیـی آىکا ؿغن هىّٜ رالب امت که ٝلی
او ؿا پیـو « وّٜ ٕبمۀ کاؿگـ»ػؿ هؼعل « های هاؿکنینتی فـهًگ ايؼیيه»يىینًؼگاو کتاب 

 المٞاؿف! )م.( مافی تضت لىای ػابـه ايؼ. تضـیف والٞیت و افنايه های ؿهايتیک ػاينته ايؼیيه

 )م.(« افْل الًاك ايفٞهن للًاك.»ٕالب:  لال ٝلی ابى ابی   2

« ىاو کى ول»و « آفاػىاو بگؾاؿ»( یا laissez-alle« )آلی لنه»( و Laissez-faire« )فـ لنه»  1
 . )پ.(امتکلیؼواژۀ ٕـفؼاؿاو تزاؿت آفاػ و هغالفاو هؼاعلۀ ػولت ػؿ هًامبات التَاػی 

کاؿ )کنايی اف لبیل  هؼاؿاو هضافٚه يىینًؼگاو و میامت يام گـوهی اف« ايگلنتاو رىاو»  8
ـاکنیىو بيـػومتكػیقؿائیلی و لـػ راو هًـ صقب تىؿی بىػ که ػؿ هزلل ٝىام  او( يقػیک به ف
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ـاف فهیى 5485 گیـی  ػاؿ اف لؼؿت ػؿ گـوهی هزقا هتيکل ىؼيؼ. آياو امامًا ٍؼای ياؿّایتی اى

ـاو میامی و التَاػی بىؿژوافی بىػيؼ و اف  الؼاهات ؿیاکاؿايۀ بيـػومتايه ػؿ رهت بهبىػ وّٜ کاؿگ
هًضل ىؼ و به   5481به ًٝىاو یک گـوه میامی ػؿ مال « ايگلنتاو رىاو»کـػيؼ.  صمایت هی

ـایو ؿممی ػؿ مال  هايیفطت ؿعت اف رهاو بـبنت. هاؿکل و ايگلل ػؿ کتاب  5484ًٝىاو یک گ
 . )پ.(ػاينتًؼ« مىمیالینن فئىػالی» یکی اف ايىاٛ اػاؿ و ػمته ؿ ایى های ػیؼگاه حسب کمىيیطت

آهؼه  ایى تمخیل« تپايًؼ هی ماعته و هنتبؼايه پیو های ػؿ لالب»ػؿ هتى اٍلی به رای ٝباؿت   1
ػؿ  پـوکـومت(. cast into Procrustean bed« )چپايًؼ هی ػؿ تغت پـوکـمت»امت: 

 هًٖبكلَؼ ػاىت يٛى بيـ ؿا با لؼولاهت عىػه  بىػ و فـفيؼ عؼای ػؿیاها های یىياو بامتاو افنايه
ىاو  بنت و با اؿه کـػو پاهایياو یا کو آوؿػو ايؼام ه هیا عىاب مافػ. اف ایى ؿو لـبايیاو ؿا به تغت

 عىػه ىىػ. )م.( لؼولاهتىاو به ايؼافۀ  کـػ که ٕىل بؼو کاؿی هی

ـگـفته اف ييـیۀ  آیؼ ی که ػؿ اػاهه هیهای بغو اٝٚن ػاػه  6 هماالت و  امت.« هىؿيیًگ امتاؿ»ب
« ؿصمی ػؿ یک اؿػوگاه کاؿ ارباؿی مبٞیت و بی»آهؼيؼ:  ايگلصگقاؿىات فیـ بیو اف همه به کاؿ 

ـاينايی کاؿفـهای »و  5481رىالی  4هىؿط  281ىماؿۀ  ىماؿۀ « اردوگاه کار اجباری یىيیىوؿفتاؿ غی
ـا آػم»و  5488آوؿیل  6هىؿط  118 هىؿط  151ىماؿۀ « باضتیل کاويتریػؿ  کيی! ؿوفگاؿ ػوفعی فم

و  5481ػماهبـ  8هىؿط  156ىماؿۀ « اردوگاه کار اجباری بیرهًگاملناوت ػؿ »و  5481يىاهبـ  21
 ی ػیگـ ػؿؽالتؿ»و  5488فىؿیۀ  51هىؿط  126ماؿۀ ى« اردوگاه کار اجباری یىيیىوؿافهای هغىف »

بـعىؿػ ىًیٜ با کاؿگـ »و  5488فىؿیۀ  28هىؿط  124ىماؿۀ « اردوگاه کار اجباری ضًت پايکراش
و  5488هاؿك  11هىؿط  111ىماؿۀ « گریى-اردوگاه کار اجباری بثًالاه ػؿ  ايگلینی و عايىاػه

ـا »و  5488مپتاهبـ  24هىؿط  118ىماؿۀ « ىیٖايی ػؿ اؿػوگاه کاؿ ارباؿیتٞـُ »  -لايىو فم
ـا بـعىؿػ هًملب های وصيتًاک ػؿ  ػؿی هـفه»و  5488ۀ فىؿی 28هىؿط  124 ىماؿۀ« کًًؼه با فم

 . )پ.(5488آوؿیل  6هىؿط  118ىماؿۀ « اردوگاه کار اجباری یىيیىو غرب لًذو

ـای آییى عاکنپاؿیdeadroom۫ػاؿالمیت )   6 رًافه ؿا آيزا يگه   ( اتالی بىػ که تا پیو اف ار
بىػيؼ که ػؿ ايگلیل آو ػوؿاو ػؿ « های اؿواس لَه»ها یکی اف ًٝاٍـ اٍلی  ػاىتًؼ. ػاؿالمیت هی
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ـامن ىب کـینمل يمل هی ـاوايی ػاىتًؼ. ػامتاو  ه « مـوػ کـینمل»ىؼيؼ و هضبىبیت ف

ـات ایى مًت علمی بـ اػبیات امت يمىيه چارلس دیکًس( يىىتۀ اضکروج)  .  )م.(ای اف تؤحی

ـا( Gilbert's Act) گیلبرت 0871ياهۀ  فرهاو  4 . بًا به ایى لايىو ػؿ ٍىؿت مترقو لىايیى کهى فم
هیأت »پـػاعتًؼ تؤمیل و تيکیل   ؿا هی لَبه هالیات اٝاياتکه ػومىم کل  کنايیػؿعىامت 

ـای« پاضذاراو قايىو ـا هزاف بىػ.  ب های  و اؿػوگاه قايىو يىیى فقرا  های اؿػوگاهکًتـل گؼایاو و فم
های  ىؼيؼ با ایى تفاوت که اؿػوگاه اػاؿه هی هیأت پاضذاراوهـ ػو تضت هؼیـیت  اتحادیۀ گیلبرت

ـای افکاؿافتاػه و بچه بـرا  5461تا ػهۀ  ياهۀ گیلبرت فرهاوگؼاها بىػيؼ.  گیلبـت فمٔ ػؿبـػاؿيؼۀ فم
 هايؼ و هلغی ييؼ. )پ.(

ـگـفته اف  تمخیلی( Barmecide feast) برهکی ولیمۀ  8 ایى ػؿ  .امت «هقاؿ و یک ىب» کتابب
ـاف ػامتاو  ايگیق های عیال پـػافی یک گؼای گـمًه ؿا با تىٍیف  بـهکیاو۫ی ْٝىی اف عايؼاو اى

ـايی تىهاش «  چاؿتینن»کًؼ. ايگلل ػؿ ایًزا به کتاب  ػمت به مـ هی رًیاو و پـیاو ػؿباؿۀ مىؿچ
را  ػؿ اػبیات بـیتايیا ؿا« بـهکی ولیمۀ» به چاپ ؿمیؼ و تمخیل 5481ػؿ مال اىاؿه ػاؿػ که  کارالیل

 )پ.( ايؼاعت.

، «يىرثرو اضتار»ػؿ ييـیۀ « های کياوؿفی وّٜ وصيتًاک ٝمله»ای با ًٝىاو  به يمل اف هماله  51
ـات »همالۀ  . ایى هماله ػؿ والٜ بافييـ إالٝات هًؼؿد ػؿ5488ژوئى  51هىؿط  188ىماؿۀ  تؤحی

ـا بـ ػمتمقػها  ؛ ّمى آيکه( بىػ5488ژوئى  6، هىؿط تایمس لًذو)ؿوفياهۀ « لايىو يىیى فم
ـاتی ها و یاػػاىت  . )پ.(ىؼ ها افقوػه به آو تفنی

55   (Girondeصقب اٝتؼال :)  ـاينىی که اف ـای ف لؼؿت ؿا ػؿ پاؿیل ػؿ ػمت  5681تا  5685گ
 . )م.(اه با ايمالب علك رمٜ ىؼ و بنآ ػاىت

 اه ؿا ػیؼین ايگلل ایى ؿویکـػ ػوؿاو رىايی 5482و  5446ٕىؿ که ػؿ پیيگفتاؿهای  هماو   52
ـاؿ ایى يمؼ و ؿػ کـػ. بی بیـصمايه  مٔ ػال بـ ىیاػیف اوهايینتی رمالت لبیل ىک ػؿ ػوؿاو ها تک

ـيمی گىمت و اف ياپغتگی و بیمغً  )م.(عیقػ.  تزـبگی ب
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ـاينه ػمت به يهن تـهیؼوؿ )هاه ػوم فَل تابنتاو ػؿ تمىین رمهىؿی( ؿوفی بىػ که  51  بىؿژوافی ف

. تـهیؼوؿ به صکىهت تـوؿ ايمالبی پایاو ػاػ و کـػاف لؼؿت مالٔ ؿا  روبطپیرفػ و  ايمالب هتمابل
ـکقفػایی اف لؼؿت۫ ـات ؿاػیکال مؼ کـػ. اف ًٕقهای تلظ و گقيؼۀ تاؿیظ ی  ّمى تم کی هن ؿاه ؿا بـ تغیی

 ايمالبی و های بـ میامت ػؿ صال صاّـ هًٞای اٍٖالس فىق کاًل واؿويه ىؼه امت. اهـوفه ایًکه
ـکق لؼؿت ػؿ ػمت ػولت»همچىو  ای هتـلی  )م.( .فيًؼ هی ترهیذوربـچنب « صکىهت تـوؿ»و « تم
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1ضمیمه

 aانگلیسی بندی خطیک 

به ظقت نىاهعی والؼی اؾ هىاؼظ ههطص   هىؼظ هىظىع فىق۫ظؼ يتىايكتن  ام ظؼ کتاب
فؽض  به همیى ظلیل >نىظهعن  یؽلابلکتاب بیم اؾ زع زدین و غ ضىاقتن يمیظهن. 

هایی اؾ اقًاظ ؼقمی یا  لىل کؽظم بؽای اثبات ازکاهن کافی اقت به کمک يمل
 هاین صست زکنم بؽ ناو ؼا ؾیؽ ظؽب هی ی که هًافغؼؽف یا هتىو ازؿاب يىیكًعگاو بی

اؾ تهؽیر وظغ ههطص و هىخىظ  بؽای تىايكتن يمیظؼ هىاؼظی که  ؼا تصعیك کًن.
ظؼ گىیی  اؾ ظعويمیط فىق کافی بىظ تا ؼول وؼمام قطى به هیاو بیا ههاهعات نطصی

ظ به ىن ظؼ ضىايًعگاو به باؼ بًهیًع يمی ياپػیؽ ضعنه یاؼمیًايآيکه  بؽای. اها اهاو بماين
به : آباواخعاظی الیؿالزکمت ;به تبؼیت اؾ  هدبىؼینهمیى اکتفا کؽظ> ظؼ ػصؽی که 

فؽلی هن يعاؼظ هؽاخغ و ) اتکا ظانتو بؽهاو تىاو صؽفًا به ظلیل  همه چیؿ نک کًین يمی
ايکاؼياپػیؽ به  هایفکتچًیى اؼمیًايی فمػ اؾ  . ایى(هآضػ چمعؼ هىثك و هؼتبؽ بانًع

پیاهعهای هًؽمی و هكؤلۀ تؽیى  ههن تؽ اؾ همه ایًکه ولتی هكؤلۀ . ههنآیع ظقت هی
ظؼ هیاو بانع )یؼًی ولتی  وازع ظؼ لالب یک اصل ػلمی گىياگىوتؽکیب والؼیات 

نىظ بلکه لؽاؼ اقت هىلؼیت  يمیو کىچک ضلك تىصیف  هدؿاهای  ظغ ظقتهصؽفًا و
ع واخِب اقاقی ضىاه هافکتآوؼظو  کل ؼبمات يكبت به یکعیگؽ تهؽیر گؽظظ( آيگاه

بؽای تماهی هىاؼظ هًعؼج ظؼ  بىظ. يظؽ به ظالیلی که غکؽ کؽظم لاظؼ يبىظم چًیى چیؿی ؼا

                                                             
a  ايگلف ظؼ يكطه ( های آلمايی اؾ اصؽالذ ايگلیكیTurnout).( اقتفاظه کؽظه اقت. )پ 
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 ؼا ياپػیؽ اختًاب ایى کمبىظ بًعم تا ؼا به کاؼ هیم ا اکًىو يهایت تاللتعاؼک ببیًن.  کتاب
ؼا که ظؼ هًابغ ظؼ ظقتـؽ  هایی فکت هؽ ولت که همعوؼ بانع گاه : گهکًنبؽؼؽف 

صؽفًا  هؼتبؽيعهًىؾ هن  نعه الاهه اظلۀيهاو ظهن  آيکهیابن اؼائه ضىاهن ظاظ. به هًظىؼ  هی
پف اؾ ايتهاؼ ايع و  او ؼش ظاظهم اؾ ايگلكتا ضؽوج پف اؾبه قؽاؽ ولایؼی ضىاهن ؼفت که 

 ام. ها هؽلغ نعه اؾ آو کتاب

ام ایى بىظ که هىلؼیت بىؼژواؾی و پؽولتاؼیا  آوؼيع ظغعغۀ اصلی ضىايًعگاو به یاظ هی
ایى ظو ؼبمه ؼا تهؽیر کًن> همچًیى به یاظ  هباؼؾۀيكبت به یکعیگؽ و همچًیى ظؽوؼت 

اظم که پؽولتاؼیا کاهاًل هسك اقت آتم ایى ظ هی چمعؼ به اثبات ایى يکته اهمیت آوؼيع  هی
های ؾنت و کؽیه  با اقتًاظ به کؽظه هباؼؾه ؼا بؽافؽوؾظ و چمعؼ بؽاین ههن بىظ که

کتاب هى اؾ  ههؽ باؼل بؿين. ناو ظلًهیى های ؾبايی چؽب بؽ بىؼژواهای ايگلكتاو
لصع اکًىو  >بىظکیفؽضىاقتی ػلیه بىؼژواؾی ايگلكتاو  صفسۀ يطكت تا صفسۀ آضؽ۫ 

به لعؼ کافی  لبالً اؾ آيدا که  چًع فمؽه هعاؼک و هكتًعات به آو بیافؿاین. ظاؼم
به ضاؼؽ  باؼ ظیگؽ و لصع يعاؼم ام ظاظه بؽوؾم ؼا ؼاخغ به بىؼژواؾی ايگلكتاو ا ازكاقات

ام ؼا زفظ کًن و خلى  االهکاو آؼاهم آياو خىل بیاوؼم قؼی ضىاهن کؽظ زتی
 م ؼا بگیؽم.ا ػصبايیت

 آنًاییال ؼا ظاؼین  که لصع هاللات نؽیفخاوذانبسرگيطكتیى نهؽويع ضىب و 
  پاولیىگوهىفریآلایاو ظیعین که  (.لعیمی آنًای 2)یا بهتؽ اقت بگىین  اقت لعیمی

ظايع که ایى چًعهیى  و فمػ ضعا هی يعنع اتیناو ظچاؼ هًاله ؼگؽاوابا ک 1843قال ظؼ 
 و يیاهعيعيیک و يیکىی آلایاو کىتاه  اقتعالالت ظؼ بؽابؽکاؼگؽاو  .بىظ ناوباؼ
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و بؽای آيکه ظؼ اؾای کاؼ بیهتؽ به هؿظ بیهتؽ بؽقًع  يهعيعناو  بؽظاؼ هؽالبات ظقت
هىفری. اػتصاب کؽظيع کاؼاو قاضتمايی بىظيع و  پیماو تؽیى خؿو ههن که پاولیىگو

 یک قؽی  تمابالً هظانتًع  ناو ؾیؽ ظقت و غیؽه کاؼ چىبؾو و  فؽاوايی ضهت تؼعاظ
 قؽايدامهًالهاتی نع که  قلكله هًدؽ به بؽوؾ واکًم. ایى کؽظيعاقتطعام  ظیگؽ کاؼگؽ
. پایاو یافت پاولیىگوهىفری آخؽپؿی های ظالظؼ  ها و اقلسه ها ضىيیى چماق با يبؽظ

هفصل  تبؼیع نعيع )نؽذ 2:وندایمه;خیى اؾ کاؼگؽاو به پف اؾ ایى يبؽظ تمؽیبًا يین ظو
هؽ قال چیؿ خعیعی ؼا بایع پاولیىگوهىفریآلایاو  (.aآهعه اقت ظؼ کتابایى ولایغ 

باؼ  1844ظؼ اکتبؽ پف . گیؽظ ناو آؼام يمی ظلوگؽيه  کًًعناو آؾهایم  ؼوی کاؼگؽاو
 کاؼاو قاضتمايی هماؼؼه. ایى باؼ پهى کؽظيعبؽای کاؼگؽاو ناو ؼا  ظام و ظايهظیگؽ 

ظؼ هیاو  االیام اؾ لعین ناو بىظيع. اوکاؼ چىب زال ؼفاهبهؽظوقت ها ظلىاپف 
که اؾ  هایى بىظ بؽ و يىازی اؼؽاف ؼقن مىچستراو کاؼ چىب  3يىاهبؽ 17تا  شمععیذ

ًع کً غؽوب کاؼ هی 6صبر تا  6ؾ ظؼ ؼوؾهای بلًع قال اآياو :. هیچ نمؼی يیافؽوؾيع;
 با يع ونى کاؼ هی به ظقت ضىؼنیعؼلىع به هسط  ظگؽظ هیتؽ  ولی ولتی ؼىل ؼوؾ کىتاه

 ؾیؽ يىؼ نمغ يىاهبؽ به بؼع کاؼناو ؼا 17قپف اؾ  >ًعکً کاؼ ؼا تؼؽیل هیتاؼیکی هىا 
ها پیم کاقۀ صبؽناو اؾ ایى  که اؾ هعت پاولیىگوهىفریًع. ظه ولت اظاهه هی تمام

ایى  هعؼو۫ های گاؾی هعظ چؽاؽتصمین گؽفتًع به  لبؽیؿ نعه بىظ: بؽبؽواؼ;ؼقىهات 
 ظؼ زالی کهغؽوب  به گىؼ بكپاؼيع. یک ؼوؾ ؼا: لؽوو وقؽایی;یاظگاؼ ػتیمۀ 

ابؿاؼناو ؼا کًاؼ  ؼبك هؼمىل ضىاقتًع و هی لاظؼ به ظیعو چیؿی يبىظيع اوکاؼ چىب

                                                             
a  (م) 571-569صص  و.ک 
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کاؼ تا  ظقتىؼ ظاظؼا ؼونى کؽظ و  ها یگاؾ چؽاؽ پیهکاؼ لباـ ػىض کًًعو  بگػاؼيع
تىايكتًع با ایى وظغ کًاؼ بیایًع قایؽ کاؼگؽاو  که يمی یايکاؼ چىب اظاهه یابع. 6قاػت 

آیی ػمىهی فؽاضىايعيع. آلای  ؼا به گؽظهن ناو صًف هن وهبهىت اؾ  هاتپاولیىگ
تؼعاظی : ایع؟ هآیی ظاظ هگؽ اؾ چیؿی ياؼاظی هكتیع که فؽاضىاو گؽظهن;پؽقیع کاؼگؽاو 

مرکسیکمیتۀيعاؼيع و  بؽگؿاؼی يهكتظؼ  يمهیظاظيع که ضىظناو اؾ کاؼگؽاو خىاب 
ظاظ خىاب  پاولیىگهكئىلیت فؽاضىاو ؼا بؽػهعه گؽفته اقت. آلای ورزاندستاتحادیۀ

کًع اها زاظؽ اقت به کاؼگؽاو  زتی تؽه ضؽظ يمی وؼؾی ظقتکه بؽای اتساظیۀ 
قاػت اؾ  3ظؼ ػىض  کًاؼ بیایًع ها گاؾی چؽاؽ : اگؽ آياو با لعیۀپیهًهاظی بعهع

هؽ ؼوؾ  یافتع ًاخاؾه ضىاه کاؼگؽاو و ػالوه بؽ ایى نعکن ضىاهع  ها بهنً ؼوؾايۀ کاؼ
ظؼ  !(باؾ وظل )چه ظقت زمىق بگیؽيع ع و ظؼ اؾایم اظافهیک ؼبغ قاػت بیهتؽ کاؼ کًً

. کًًعکاؼ  بؼع اؾ غؽوبيین قاػت  تا گاؾی چؽاؽ ؾیؽ يىؼ هؽ ؼوؾ همابل کاؼگؽاو بایع
 بعیى تؽتیب که یعيع و به ایى يتیده ؼقیعيعؾیؽوبن پیهًهاظ فىق ؼا قًد هاکاؼ چىب

يفؽ یک قاػت  ظؼ ؼوؾهای کىتاه قال اؾ هؽضىاهًع تىايكت پاولیىگوهىفریآلایاو 
بعوو ظؼیافت یک فاؼتیًگ اظافی  کاؼگؽهؽ  کهًع> با ایى زكاببیؽوو ب اظافی کاؼ

با ازتكاب  و ؼبغ ؼوؾ کاؼی اقت. 9کًع که بؽابؽ با  هیکاؼ  اظافی قاػت 92قؽخمغ 
 100هؿاؼ و  2پىيع ) 400قؽها  فصل ظؼتىايكتًع  بؽظه هی آلایاو يام  کاؼکًاو۫تؼعاظ کل 

و بؽای  نؽکت کؽظيع آیی ظؼ گؽظهن . کاؼگؽاوبه خیب بؿيًعهؿظها ؼا  تالؽ( اؾ ظقت
ناو تىظیر ظاظيع که اگؽ یک بًگاه هىفك نىظ ایى نؽایػ ؼا تسمیل کًع قایؽ  همکاؼاو

دۀ ایى وظغ چیؿی خؿ کاهم ػمىهی يتیو  ؼفتبه هماو ؼاه ضىاهًع  ال پی ها ظؼ بًگاه
 .نىظ هی ؾظه هًؽمه اوکاؼ چىبهؿاؼ پىيع اؾ خیب  4قااليه زعوظًا  هؿظها يیكت> یؼًی
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ظونًبۀ آیًعه  پاولیىگوهىفری ناغل بًگاهاو کاؼ چىبین بؽ ایى نع که کلیۀ تصم يهایتاً 
 يکؽظػىض  يظؽل ؼا کاؼ تسىیل بعهًع و اگؽ صازبؼا  هاهۀ اقتؼفایهاو 3اضؽاؼياهۀ 

اتساظیه به يىبت ضىظ  اضؽاؼياهه ظقت اؾ کاؼ بکهًع. قؽؼقیعِ  او ظؼ هىػعِ کاؼ چىب
 های اخباؼی اؾ ایهاو زمایت کًع. آوؼی کمک لىل ظاظ ظؼ صىؼت تىلف کاؼ با  خمغ

ظؼ همابل به آياو گفته نع  .هایهاو ؼا تسىیل ظاظيع اکتبؽ کاؼگؽاو اضؽاؼياهه 14ظونًبه 
چًیى کؽظيع. غؽوب هماو ؼوؾ  هن هتمابالً آياو  ىايًع الكاػه کاؼناو ؼا ول کًًع>ت که هی
ظؼ ایى يهكت تمام  اهی کاؼگؽاو قاضتمايی بؽگؿاؼ نع.آیی ظیگؽی با زعىؼ تم گؽظهن

ی ؼوؾها ؼهع ظاظيع اؾ اػتصابیىو زمایت کًًع.هطتلف کاؼگؽاو قاضتمايی تهای  ؼقته
 پاولیىگوهىفری شرکت های کاؼگاهکه ظؼ  هاییکاؼ چىبهمۀ نًبه  چهاؼنًبه و پًح

 به اهتؿاؾ ظؼآهع. اقتطعام نعه بىظيع ظقت اؾ کاؼ کهیعيع و بعیى تؽتیب پؽچن اػتصاب

زتی یک  هًؽمهظؼ کل  تًا ضالی هايعه بىظ.ناو ظفؼ قاؾی ظقت کاؼاو قاضتماو صازب
ظؼيگ  خعیع بی . بًابؽایى بؽای گؽفتى کاؼگؽاؼ کًعنع که بؽایهاو ک يفؽ پیعا يمی

ظؽف چًع  اتلًع( گكیل ظانتًع و تىايكتًعافؽاظناو ؼا به همۀ يماغ کهىؼ )زتی اقک
ؼا آيدا خمغ کًًع. اػتصابیىو ظؼ اولیى فؽصت با  استافىردشایری کاؼ چىبيفؽ  13ؼوؾ 

 و ظالیل تؼؽیلی کاؼ ؼا هًالهات هاخؽای واؼظ گفتگى نعيع و هااستافىردشایری
واؼظاو اؾ اظاهۀ کاؼ قؽ باؾ ؾظيع.  بعیى تؽتیب تؼعاظی اؾ تاؾه بؽایهاو تىظیر ظاظيع>

به همؽاه  ؼا هتمؽظاو ؤثیؽگػاؼ به هصاف ایى ههکل ؼفتًع وکاؼفؽهایاو به ؼونی بكیاؼ ت
اختالفبه ناو کؽظه بىظيع  کكايی که گمؽاه حل عالیجىاب و هكًع زکمیتدادگاه
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 ینؽزکًین ناو  ظيبال ظاضل ظاظگاه. بگػاؼیع پیم اؾ آيکه تا ازعاؼ کؽظيع aاویلماودد
 م.بیاوؼ داویلماودعالیجىاب وخًاتو  قکًات اؾ ظلیك

ماودعالی اختالفدادگاه ضىؼ ياویا : اقتطعاهی ظاو زمىق; جىابداویل اقت.  حل
غلب بىؼژواها و ا نىيع که تىقػ وؾاؼت کهىؼ هًصىب هی های ايگلیكی ظاظؼـ

قؽ اؾ لعؼ يىک ياضًی  زتی ها بؽی اها ایى ظاگايع.  ؼوزايی بؼعاً و  ظاؼاو هتمىل ؾهیى
نىيع که هایۀ  هیل هؽتکب انتباهات هفتعسی آوؼيع و به همیى ظلی لايىو ظؼ يمی

زتی ظؼ  ها . ایى ظاظؼـنىظ هی تمام ایى ؼبمه ظؽؼ به و آبؽوؼیؿی بىؼژواؾی اقت
 ناو ؼؽف نىيع که ايگاؼ پاچه و قؽظؼگن هیکاؼگؽ قاظه چًاو ظقتىاخهه با یک ه

. آياو هکؽؼًا با ياظیعه گؽفتى یک قؽی اؾ هىاظ لايىيی ؼأی به کاؼکهته اقت هعافؼی وکیل
 زکن ابؽال نىظ ظؼضىاقت اقتیًاف و هی ظهًع )که باػث هی اوهسکىهیت کاؼگؽ

اؾ ؼؽف کًًع.  ؼا تبؽئه هی اوو کاؼگؽنىيع  ( یا ایًکه اؾ ؼاه به ظؼ هیآهیؿ بانع هىفمیت
هايىفاکتىؼظاؼاو ثؽوتمًع نهؽهای بؿؼگ و يىازی صًؼتی آيمعؼ ولت يعاؼيع که  ظیگؽ

بؽای  bخايهیًی های هعيی هعؼ بعهًع> پف تؽخیساً  ؼا ظؼ ظاظگاه آوؼ چًع ؼوؾ هاللت
کاؼ گماؼظه به   نهؽويعاو ضؽجبه ظاو اقتطعاهی  اؾ آيدا که زمىق .کًًع تؼییى هیضىظ 

ها و ظؽائف زمىق هعيی ايگلكتاو  وضن اؾ تمام پیچ به يفغ بىؼژواؾی هؼمىالً  نىيع هی
ناو اؾ لىايیى هىخىظ زتی تغییؽل  با تىخه به قؽر ظايم و کًًع هیبؽظاؼی  بهؽه
 آیع نؽزی ؼونًگؽ اؾ ایى لبیل تمالهاقت. ی که ظؼ اظاهه هییاه يمىيه ظهًع. هی

                                                             
a  Daniel Maude, Esquire 
b  remplaçante 
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ماود داویل ویگکی اؾ ايبىه لعاتی اقت که تىقػ ی عالیجىاب لیبرال ظؼ  دولت
يمىيه اؾ ناهکاؼهای  2زل اضتالف به کاؼ گمانته نعيع. ها فمػ به  های ظاظگاه
 1842ظؼ قال کًین.  ظاظگكتؽی هًچكتؽ اناؼه هی کاشناو ظؼ ظاضل و ضاؼج اؾ  خًاب

)نىؼنی که  ًعبکهايبه نىؼل  ؼا کاؼگؽاو هىفك نعيع هايىفاکتىؼظاؼاو پف اؾ آيکه
گىقت ظؼ  هؿاؼ يفؽ اؾ کاؼگؽاو به ؼهبؽی  10ظؼگؽفت( تمؽیبًا  اشتىنو بریجاستالیاوایل آ
گىستظؼ ؼوؾ يهن چاؼتیكت aریچاردپیلیىگ ناو ؼا اؾ ایى هًؽمه به قمت  ؼاهپیمایی آ

اؾ چه  و ببیًًع اوظاع گیؽ بیاوؼيع بازارمىچسترکاؼفؽهاها ؼا ظؼ ; آغاؾ کؽظيع تا مىچستر
  4:لؽاؼ اقت

 ؼو نعيع که ؼوبه عالیجىابداویلماود با ظؼ زالی ولتی کاؼگؽاو به زىهۀ نهؽ ؼقیعيع
چی  ای تفًگ يظام و ػعه ای قىاؼه تؼعاظ لابل تىخهی اؾ يیؽوهای پلیف و ظقته

ها فمػ ظاهؽقاؾی بىظ> يفغ هايىفاکتىؼظاؼاو و  کؽظيع. اها همۀ ایى ال هی همؽاهی
ؼا با ؾوؼ خلى  قاوىنغالتایى بىظ که نىؼل گكتؽل یابع تا بتىايًع الغای  ها ظؼ لیبؽال

کؽظه  تبايیال  لیبؽال لؽاؼاو با هن لبل کهازعالیجىابداویلماود ؼاقتا همیىببؽيع. ظؼ 
: زفظ صلر و آؼاهم;به نؽغ  ؼقیع و اخاؾه ظاظ هصالسه به با کاؼگؽاو الفىؼ بىظ فی

 لايىياً  ظايكت نىؼنیاو هی به ضىبیؼا ظيبال کًًع. او  همؽؼنعهواؼظ نهؽ نىيع و هكیؽ 
تىايكت  چًیى کًًع. او هیهایل يبىظ هیچ  > ػالوه بؽ ایىيیكتًعهصالسه  زفظبه  هتؼهع

نعه ؼا با یک زملۀ گاؾايبؽی  ؼیؿی به قاظگی و با صؽف کمتؽیى يیؽو ایى نىؼل بؽياهه
 قاوىنغالتمجمعمخالفانال به يفغ  کؽظ ػمل اها اگؽ چًیى هی >ظؼ يؽفه ضفه کًع

                                                             
a  Richard Pilling 
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قؽباؾاو ؼا  عالیجىاب اؾ ایى ؼوؼیطت.  هی سررابرتپیلنع و آب به آقیاب  تمام يمی
الفىؼ همۀ  به ظاضل نهؽ بگػاؼيع. کاؼگؽاو فی پا هؼتؽظاوکًاؼ کهیع و گػانت 

گیؽی  خهت یانشىرش. به هسط ایًکه هؼلىم نع به تؼؽیلی کهايعيع ؼاها  فاکتىؼی
 ايع تفاوت بی: لؼًتی غالت لايىو;ع و يكبت به يظاؼ ای ػلیه بىؼژواؾی لیبؽال لاؼؼايه

ها يفؽ اؾ کاؼگؽاو ؼا  ال ؼا ازؽاؾ يمىظ و ظه لعایی وخًاتباؼ ظیگؽ  عالیجىابداویلماود
نهؽ  هیاوتا ظم ظؼ ؾيعاو : هصالسه;هفاظ باؾظانت کؽظ و بعوو هیچ گىيه ازتؽام به 

نکًی بىظ کاؼگؽاو ؼا به بهايۀ  وبايی پیماو که باػث هماو کكیناو. بعیى تؽتیب  گؽظايع
سلیمانای  يمای زیات زؽفه یکی ظیگؽ اؾ وخىه هًم نکًی هداؾات کؽظ. پیماو
کهاو هًچكتؽ چًعیى باؼ خلىی چهن  ؾزمت .آوؼم هی ظؼ اظاههؼا  دوستمىچسترصلح

غالت همه پىؾۀ قاوىن مخالفان ضاک هالیعه بىظيع> به همیى ظلیل ؼا به  مجمع
 ياهه بؽگۀ ظػىتنع و هیچ کف بعوو  به صىؼت هسؽهايه بؽگؿاؼ هی های هدمغ يهكت

به  ضصىصیهای  يهكت هصىبات و ؼىهاؼهای ظؼ ػیى زال. کؽظ پیعا يمی اخاؾۀ وؼوظ
 لالب: افکاؼ ػمىهی هًچكتؽ; تدلیاتهایی همگايی و  آیی گؽظهنهصىبات ػًىاو 

خؿوناو بىظ( به هًظىؼ   جیمسلیچػؿیؿم  ؼفیكها )که  يفؽ اؾ چاؼتیكت 4-3نع.  هی
 وپا ظقت خىاؾ وؼوظچًع  های فؽیبکاؼايۀ هايىفاکتىؼظاؼاو لیبؽال۫  ؾيی پایاو ظاظو به الف

 پهت تؽیبىو ؼفت aکابذنآلای  . ولتیؼقايعيعها  به یکی اؾ يهكت ضىظ ؼا و کؽظيع
لیچ و همه زك  آیی ػمىهی يیكت ایى یک گؽظهنهگؽ ;اؾ ظبیؽ خلكه پؽقیع  جیمس

 الفىؼ فی لیچظبیؽ خلكه به خای پاقص ظاظو پلیف ؼا ضبؽ کؽظ و : ؟صسبت يعاؼيع

                                                             
a  Cobden 
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 چاؼتیكت ظوم همیى پؽقم ؼا تکؽاؼ کؽظ و بؼع قىهی و بؼع چهاؼهی.باؾظانت نع. 
ظايه ظايه اؾ تاالؼ  يفؽ ؼا 4هؽ  پلیف( که ظم ظؼ خمغ نعه بىظيعيیؽوهای ) a:ها ضؽهگف;

 عالیجىابداویلماودصبر ؼوؾ بؼع به هسعؽ  کؽظيع وو ظقتگیؽ  کهیعيعنهؽ بیؽوو 
ایى بىظ که هىخب  ها اتهام باؾظانتی یافته بىظ.فؽقتاظيع که پیهایم اؾ همه چیؿ اؼالع 

ای بؽ ؾباو آوؼظه  ايع آو هن ظؼ زالی که به ؾزمت کلمه نعه خلكهبؽ هن ضىؼظو يظن 
 ؼقیع عالیجىابداویلماودظبعبۀ و کبهؽکبيىبت به قطًؽايی پ پف اؾ تفهین اتهام .بىظيع

کاؼی  وظايع ههتی بیکاؼه و ولگؽظ قیاقی هكتًع  نًاقع و هی گفت آياو ؼا هی که هی
و  يعاؼيع هعاؼ و نهؽويعاو لايىو ها و ایداظ هؿازمت بؽای يدبا هكتخؿ ایداظ بلىا ظؼ ي

ظايكت  هی به ضىبی عالیجىابداویلماود. اها پایاو ظهعبه ایى وظغ  هىظف اقتاو 
تلف کؽظو  ظلیل آياو ؼا به به همیى ظلیل >ناو ببًعظ به گؽظهتىايع هداؾاتی  ػماًل يمی
 هسکىم کؽظ. ال به پؽظاضت خؽیمه فیاولات نؽ

هماو کكی که > عالیجىابداویلماودای اؾ قکًات و وخًات  ایى بىظ نؽذ ضالصه
هىفریکاؼگؽاو هتمؽظ نؽکت  . کاؼگؽاو هسط ؼا به هسعؽل فؽقتاظيع پاولیىگو

واؼظ  يطكت به یکی اؾ کاؼگؽاو تاؾه ناو بؽظه بىظيع. به همؽاه ازتیاغ وکیلی ؼا
قایؽیى  که نع يمیخایی  ؼاظی به کاؼ ظؼ . اواخاؾۀ صسبت ظاظه نع استافىردشایری

لؽاؼظاظی ؼا که  پاولیىگوهىفری. آلایاو کؽظه بىظيع  باػتصابؽای ظفاع اؾ زمىق ضىظ 
ؼقايعه بىظيع به ؼئیف ظاظگاه اؼائه  استافىردشایریپیهتؽ يىنته و به اهعای کاؼگؽاو 

هعافغ کاؼگؽاو اػتؽاض کؽظ که لؽاؼظاظ هؽبىؼه ظؼ ؼوؾ یکهًبه به اهعا  وکیل ظاظيع.
                                                             
a  bluebottles 
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بؿؼگىاؼايه تصعیك  داویلماود ابعالیجىؼقیعه و بًابؽایى اؾ زیؿ اػتباؼ قالػ اقت. 
تىايع  ظؼ ؼوؾ یکهًبه  هؼتبؽ يیكت> اها افؿوظ که يمی: ای هؼاهالت زؽفه;کؽظ که ػمع 

بىظه : ای هؼاهالت زؽفه;خؿو  پاولیىگوهىفریباوؼ کًع ایى لؽاؼظاظ اؾ يظؽ آلایاو 
آیا اؾ يظؽ او ;اؾ کاؼگؽ بپؽقع  تابًابؽایى بعوو آيکه ولت ضىظل ؼا هعؼ بعهع   aبانع!

 قؽبه هؽظ بیچاؼه گفت که بایع : یا يه؟ اقت: ای هؼاهالت زؽفه;ایى لؽاؼظاظ خؿو 
دوستسلیمانصلح. آه ای نع چؽش تؽظهیل بكته ضىاهعهاه به  3 وگؽيه بؽگؽظظ لکاؼ

 ايعيعهتهن ظوم ؼا فؽاضى آقایانپاولیىگوهىفری  ! پف اؾ ؼقیعگی به ایى هىؼظ۫مىچستر
هتهن  ؼا اوعیمی بًگاه و خؿو اػتصابیىو بىظ. یکی اؾ کاؼگؽاو ل و يام ظانت سالمىنکه 

 ناو تهعیع و اؼػاب ظقت به  اػتصاب۫  بهواؼظ  کاؼگؽاو تاؾه کهايعو لصعبه  که کؽظيع
واؼظ( اظهاؼ ظانت که  تاؾه یکی اؾ ناهعاو )کاؼگؽی اقت. ؾظه او ؼا  باؾویسالمىن

پؽقیع آیا هتهن  عالیجىابداویلماودگؽفته و کًاؼی کهیعه و با او زؽف ؾظه اقت. 
عالیجىابداویل .:يه;کتک ؾظه اقت؟ ناهع پاقص ظاظ: ازتمااًل او ؼا تهعیع کؽظه یا 

 بىظ تا آوؼظهظقت  به فؽصتی هایم ظؼ زك بىؼژواؾی ضعهتی پف اؾ ضىل اؾ ایًکه ماود
 :گًدیع و اػالم کؽظ بکهع ظؼ پىقت ضىظ يمی ؼا به ؼش ال ؼؽفی بی

                                                             
a   پاولیىگوهىفریهاه بؽای آلایاو  6هفاظ ایى لؽاؼظاظ به نؽذ ؾیؽ بىظ: کاؼگؽ هتؼهع اقت به هعت 

هىظف يیكتًع او ؼا  پاولیىگوهىفریکاؼ کًع و به هؽ هؿظی که ایهاو بعهًع لايغ بانع. اها آلایاو 
 ال اضؽاج هرلحظهکهخىاستىذتىايًع )با اػالم اؾ یک هفته پیم(  هاه زفظ کًًع و هی 6ؼی ایى 

پؽظاؾيع  ؼا هی مىچستره ب استافىردشایرهؿیًۀ قفؽ کاؼگؽ اؾ پاولیىگوهىفریکًًع. ػالوه بؽ ایى آلایاو 
. کًًع هی هكتؽظؼا ظوباؼه  ى يمؽه( اؾ ظقتمؿظل ایى هؿیًهگؽوچ 20نیلیًگ ) 2ای  و با کكؽ کؽظو هفته

 بكت؟ )ايگلف(يآوؼ ظل  تىاو به ایى لؽاؼظاظ والؼًا زیؽت چؽىؼ هی



719 
 

او اؾ ایى زك هكلن بؽضىؼظاؼ  ای هدؽم ظايكتى هتهن وخىظ يعاؼظ.ظؼ ایى هىؼظ هیچ ظلیلی بؽ;
ههؽوغ به آيکه با قطًاو  البته اقت که ظؼ هؼابؽ ػمىهی لعم بؿيع و با قایؽیى قطى بگىیع>

 :.کًن هی اتهام ؼفغاو اؾ  هىبًابؽایى  آوؼ ظیگؽاو ؼا يؽيدايع. مال اؼػابو اػ

ناو  ظل تىايكتًع هی کن که هطاؼج ظاظگاه ؼا پؽظاضته بىظيع ظقت پاولیىگوهىفریآلایاو 
اؾ  به هؽ زال >ه اقتگاه به قؽ بؽظیک نب ظؼ باؾظانت سالمىنکه  ؼا به ایى ضىل کًًع

 31نًبه  ظیؽی يپاییع ؾیؽا پف اؾ آيکه ظؼ ؼوؾ پًح سالمىنضىنًىظی . اها هیچ بهتؽ بىظ
يىاهبؽ به اتهام زملۀ ضیابايی به  5نًبه  ال تبؽئه نع باؼ ظیگؽ ظؼ ؼوؾ قه اکتبؽ اؾ اتهاهات

هىفریآلایاو  ماود عالیجىاببه هسعؽ  پاولیىگو ازعاؼ گؽظیع. ظؼ هماو  داویل
 مىچستر بهاسکاتلىذیاو کاؼ بچىگؽوهی اؾ  ؼفغ اتهام نعسالمىنای که اؾ  نًبه پًح

و اکًىو آلایاو  یافته. آياو ؼا با ایى ظؼوؽ تؽمیغ کؽظه بىظيع که هًالهه پایاو يعؼقیع
هىفری تىايًع ظؼ هًؽمۀ  يمیايع ولی  هایهاو ؼا گكتؽل ظاظه کاؼی هماؼؼه پاولیىگو

پیعا کًًع. ؼوؾ خمؼه گؽوهی اؾ  بؽای کاؼهای خعیعناو ضىظناو کاؼگؽ کافی
غىل به کاؼ بىظيع به ها لبل ظؼ هًچكتؽ هه که اؾ هعت اسکاتلىذیکاؼ  او ياؾککاؼ بچى

تؼعاظ ؾیاظی اؾ  اػتصاب ؼا بؽایهاو نؽذ ظهًع. تناو ؼفتًع تا والؼی يؿظ همىؼًاو
 ظؼ آو الاهت ظانتًعهااسکاتلىذیکه  ضىابگاهیظؼ اؼؽاف  يفؽ( 400)تمؽیبًا  همکاؼاو

همچىو ؾيعايیاو هسبىـ بىظيع و قؽکاؼگؽ  ضىابگاهظؼ ایى  هااسکاتلىذیتدمغ کؽظيع. 
ظاظ ظم ظؼ يگهبايی هی هىفریآلایاو  پف اؾ هعتی. قؽ ؼقیعيع تا نطصًا  پاولیىگو

 ولتی ظقتۀ کاؼگؽاو .گاه تا هسل کاؼ اقکىؼت کًًع اؾ الاهت کاؼگؽاو خعیعناو ؼا
بايگ بؽآوؼظيع که يبایع بؽ  هاوضؽاب به ای کًًعگاو بیؽوو آهع تدمغ ضىابگاهاؾ  واؼظ تاؾه
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و يبایع هایۀ قؽافکًعگی قایؽ همکاؼاو  کًًعکاؼ  مىچسترظع لىاػع اتساظیۀ کاؼگؽی 
اسکاتلىذیيفؽ اؾ  2 نىيع> شاناسکاتلىذی چًع لسظه پا لًگايعيع. آلای پف اؾ ها
کًًعگاو آؼام  کهاو خلى ببؽظ. ايبىه تدمغ بؽگهت تا آياو ؼا کهاو ظواو ظواوپاولیىگ

ظؼ  عًبطىاهو اؾ آياو  بگیؽيعؼا  اسکاتلىذیقؽػت ظقتۀ  قؼی ظانتًع بىظيع و فمػ
که  هىفریآلای  آضؽ ظقتهایهاو بؽگؽظيع و غیؽه.  کاؼوباؼ ضلك ظضالت يکًًع و به ضايه

خمؼیت ظیعه بىظ کًتؽل ضىظ  هیاو ؼا ظؼ سالمىنخمله  هى ال قابكچًع يفؽ اؾ کاؼگؽاو 
ؼا گؽفت و کهیع. آلای  سالمىنؼا اؾ ظقت ظاظ و بؽای آيکه هاخؽا فیصله یابع باؾوی 

پلیف ؼا صعا ؾظيع.  با تمام تىاو 2پیع و هؽ ؼا لا سالمىنيیؿ آو یکی باؾوی  پاولیىگ
: نعه اقت؟ ایى هؽظ هؽتکب چه خؽهی;پلیف ضىظل ؼا به آيدا ؼقايع و پؽقیع  هؤهىؼ

ها ایى : ;هًفؽی خىاب ظاظ. هايعيع و هؽظظ یک لسظه قؽظؼگن نؽیک 2ایى قئال هؽ با 
آه ... بكیاؼ ضىب. ;هفتم گفت: :. ظايین چه کاؼ کؽظه اقت نًاقین و هی هؽظ ؼا هی

 هىفریو  پاولیىگآلایاو :. ال کًیع که بؽوظ ول ػدالتاً تىايیع  . هیپف فؼاًل کافی اقت
اػالم خؽم کًًع پف اؾ چًع ؼوؾ ؾیؽ و  سالمىنضىاقتًع به هؽ تؽتیب همکى ػلیه  که هی

الػکؽ ؼا اؾ ضىظناو ظؼآوؼظيع. ظؼ  ناو اتهام فىق ؾبؽ کؽظو هاخؽا يهایتًا به تىصیۀ وکیل
دبلیى.به اقتماع هسکمه ؼقیع  سالمىنظاظگاه پف اؾ آيکه نهاظت همۀ گىاهاو ػلیه 

رابرت ظاياو  زمىق;و هایۀ ؼػب و وزهت تماهی : کاؼاو اؼنع هؼعويمایًعۀ ; پی.
با تىخه به ایًکه تاکًىو هیچ بؽهاو ;ظؼ ظفاع اؾ هتهن به پا ضاقت و گفت: : هؿظوؼ

ؼا فؽا  ام الاهه يهعه آیا والؼًا الؾم اقت هى هن ناهعاو سالمىنپكًعی  ػلیه  هسکمه
ماود: بطىاين یا يه؟ داویل  ىاب اؾ ناهعاو ؼا صاظؼ کؽظ.وخ قئالاخاؾۀ  عالیجىاب

ال ؼا بگیؽظ ؼفتاؼی آؼام و  یمههىفریتا پیم اؾ آيکه آلای  سالمىنهمگی گىاهی ظاظيع 
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ماود. ه اقتظانت باهتايت داویل بًعی اظهاؼات له و ػلیه  پف اؾ خمغ عالیجىاب
 رابرتاػالم کؽظ که زکن يهایی ؼا نًبه اػالم ضىاهع کؽظ. واظر بىظ که زعىؼ  سالمىن

لبل اؾ آيکه لب به قطى بگهایع  عالیجىابباػث نعه : کاؼاو يمایًعۀ اؼنع هؼعو;
وخىؼ کًع. یک باؼ ظیگؽ فکؽهایم ؼا خمغ

هىفریؼوؾ نًبه آلایاو  و  سالمىنناو ) يفؽ اؾ کاؼگؽاو لعیمی 3ػلیه  پاولیىگو
چیًی و اؼػاب الاهۀ ظػىی کؽظيع.  ای هبًی بؽ ظقیكه ( با اتهام تاؾهbملىرو  aاسکات

 > وايگهیواؼظ آوؼيع ورزاندستاتحادیۀظؽبۀ ههلکی بؽ با ایى تمهیع آياو اهیعواؼ بىظيع 
ؼا اؾ لًعو  cآقایماوکبه يام  ای ايگیؿ وکیل بؽخكته ؼػب رابرتظؼ اهاو هايعو اؾ  بؽای

ماوکيع. ه بىظفؽاضىايع اقکاتلًعی به يام  نعۀ اقتطعام کاؼگؽاو تاؾه یکی اؾ آقای
هماو کكی بىظ  گیبسىن> ؼا به ػًىاو يطكتیى گىاه به صسى ظاظگاه هؼؽفی کؽظ dگیبسىن

 1که خمؼه اظهاؼ ظانت بسىنگی. ه بىظنهاظت ظاظ سالمىننًبۀ هفتۀ لبل ػلیه  که قه
بیؽوو آهعيع تست هساصؽۀ خمؼیتی لؽاؼ  ضىابگاهال اؾ  يىاهبؽ ولتی او و همؽاهاو

 ؼا نطص ياهبؽظه 3 > همچًیى نهاظت ظاظ کهظاظ ل هیو ه کهیع گؽفتًع که آياو ؼا هی
باؼاو کؽظ و او ؼا با یکی ظیگؽ اؾ  ناهع ؼا قئال رابرت. ظیعه اقتظؼ هیاو خمؼیت 

فکؽ  فته کهنب لبل به ایى کاؼگؽ يگ گیبسىنآلای  آیا; :پؽقیعوظؼؼو يمىظ و کاؼگؽاو ؼ

                                                             
a  Scott 
b  Mellor 
c  Mr. Monk 
d  Gibson 
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 ظايكته يمیو والؼًا  نىظنًبۀ گػنته ظؼ ظاظگاه هلتؿم به قىگًع  قه بؽای نهاظت کؽظ يمی
آو هؽظ ؼا پاقص ظاظ ابتعا  گیبسىن :ظؼ هسکمه چه کاؼ کًع و چه بگىیع؟ بایع
تاؼیک  به ظلیل يفؽ صسبت کؽظه اها 2با نب پیم  قپف اغػاو ظانت که نًاقع. يمی
 آضؽ اػتؽاف کؽظ که ظقتهاقت یا يه.  بگىیع که آیا ایى هؽظ یکی اؾ آو ايعتى يمی هىا

 اوگلستانبا  اسکاتلىذؾیؽا نکل اظای قىگًع ظؼ  رابرزبانآوردهحرفیاحتماالًچىیه
اؾ خا بؽضاقت و اػالم کؽظ  وکآقایماآوؼظ.  هایی ظاؼظ که ظؼقت به یاظناو يمی تفاوت

یکی  اگؽ پاقص ظاظ رابرت. خین کًع به ایى نکل قیىيعاؼظ ناهع ؼا  زكآقایرابرتکه 
هاظاهی که چًیى  خاقت> اها بهایى اػتؽاض  کؽظه بانع ؼؽذاؾ ؼؽفیى اظػای ياهؽبىؼی 

 یاظايع )ایًکه ناهع کدا به ظيیا آهعه  زك ظاؼظ هؽ چه ؼا که الؾم هی اظػایی يکؽظه بانع
عالیجىابغػاهایی ضىؼظه( بپؽقع. ایًکه پیم اؾ ایى کداها بىظه و یا ایًکه هؽ ؼوؾ چه 

زك اقت اها پعؼايه به او تىصیه  ظؼ ایى هىؼظ غی قایرابرتآتصعیك يمىظ که  داویلماود
اؾ رابرتؼوی بپؽهیؿظ و قؽ اصل هؽلب بؽوظ. قپف آلای  المکاو اؾ زانیه کؽظ زتی

قت یؼًی ای که هبًای اتهام کًىيی ا یک ؼوؾ پف اؾ والؼه ظلیماً ناهع الؽاؼ گؽفت که 
اخاؾه ظاظ  رابرتپف قؼفته>  پاولیىگوهىفریآلایاو  کاؼِ  يىاهبؽ قؽِ  2ظؼ والغ اؾ ؼوؾ 

 نهىظ ظؼ خایگاهؼقیع که  آقایهىفریيىبت به ضىظ  پف اؾ آوناهع هؽضص نىظ. 
آقایرابرتهى تکؽاؼ کًع.  هىبه ؼا ظؼباؼۀ والؼۀ هؽبىؼه گیبسىنهای  و گفته لؽاؼ گیؽظ

ؼلبایتاو به قایؽ آیا نما به ظيبال آو يیكتیع که هؿیتی غیؽهًصفايه يكبت به ;پؽقیع: 
 اقایرابرت اػتؽاض کؽظ. آقایرابرتباؼ ظیگؽ به قئاالت  آقایماوک: ظقت بیاوؼیع؟

 پاقص ظاظ:
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! آیا ضبؽ ظاؼیع که قاػات جىابآقایهىفری. .. پؽقن تؽ هی واظر بكیاؼ ضىب -
وچؽا تثبیت  چىو ايیى بیًچكتؽ تىقػ یک قؽی لىاػع و لىاو ظؼ هکاؼ چىبکاؼی 

 نعه اقت؟
ػع و لىايیى ضىظم ؼا . هى زك ظاؼم لىاها يعاؼم هى کاؼی به ایى لاػعه و لايىو -

 ِاػمال کًن.
هىفری. صسیر .. - با تىخه به اظای قىگًعتاو آیا نما يكبت به قایؽ  آقای

تؽی ؼا اؾ  قاػات کاؼی ؼىاليی ی۫کاؼ چىبکاؼاو قاضتمايی و کاؼفؽهایاو  هماؼؼه
 یع؟ا هتاو يؽلبیع کاؼگؽاو

 بله. -
 تمؽیبًا چًع قاػت؟ -

و به  ل ؼا ظؼآوؼظا ظفتؽچه یاظظانت بایع چه خىابی بعهع ظايكت يمیکه  آقایهىفری
 .وکتاب ههغىل نع زكاب

ال ؼا ظؼبیاوؼیع. فمػ بگىییع  ؼا بگیؽیع تا زكاب ظاظگاهالؾم يیكت ایى همه ولت  -
 ؼفته تمؽیبًا چمعؼ؟ هن ؼوی

 هؽ ؼوؾ ها پیم اؾ هىػع هؼمىل بؽافؽوضتى نمغ هفته تا 6به هعت بكیاؼ ضىب ...  -
 اتمام ظوؼۀهفتۀ ظیگؽ پف اؾ  6و  تمؽیبًا یک قاػت صبر و یک قاػت غؽوب

 لعؼ. هؽ ؼوؾ تمؽیبًا همیى ها نمغ ؼونى کؽظو
قاػت  72 فىؼیه 2و بؼع اؾ قاػت  72يىاهبؽ  17بایع تا پیم اؾ  هؽ هؿظبگیؽ پف -

 هفته. ظؼقت اقت؟ 12ظؼ  قاػت 144 کًع. یؼًی یکاؼ ؾیاظه ظیگؽ
 .بله -

با  اقایماوکهای ضهن و آؾؼظگی ظؼ هیاو زعاؼ هىیعا نع.  با ایى اظهاؼات يهايه
هىفریػصبايیت به  هىفریيگاهی ايعاضت و  آقای گیح و ظؼهايعه به وکیل  آقای
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ؼا اؾ پهت کهیع ولی ظیگؽ  آقایهىفریکت  آقایپاولیىگ. چهن ظوضتال  هعافغ
 بىظ گػانتهو  ؼا نًیعه آقایهىری که اػتؽافات عالیجىابداویلماودظیؽ نعه بىظ. 

 .گؽظظؼؽف ظاهؽ  ظیع اهؽوؾ هن بایع ظؼ يمم لاظی بی وظىذ هی به ظنى ال ؼو ظقت

 اؼائۀ گفت وکآقایماناهع ظیگؽ به اقتماع ؼقیع  2اهمیت  هاظت بیبؼع اؾ آيکه ن
 :اػالم کؽظ عالیجىابداویلماود اقت. نعه کاهلػلیه هتهماو  هكتًعات

اقت و  يعاظهاؼائه ػلیه هتهماو  پكًعی اظلۀ هسکمهظؼ ایى تسمیمات لعایی ظاظضىاه هیچ ;
 پاولیىگوهىفریيىاهبؽ بؽای  1لبل اؾ هایتهذیذشذهاسکاتلىذیزتی يتىايكته يهاو ظهع که 

هؿظی یا اقتطعام هؿظبگیؽاو هؽبىؼه لبل  ى ؼو هیچ هعؼکی ظال بؽ لؽاؼظاظاؾ ای ايع> کؽظه کاؼ هی
اؾ آيدا يىاهبؽ بىظه اقت.  1آو هن ظؼ زالی که تاؼیص ایؽاظ اتهام ؼوؾ قپتاهبؽ وخىظ يعاؼظ  2اؾ  
هتهماو  ظؼ يیاهعه بىظيع پاولیىگوهىفریاقتطعام هؿظبگیؽاو هؽبىؼه ظؼ ایى ؼوؾ هًىؾ به  که

 :باؾظاؼيع. پاولیىگوهىفریزك ظانتًع به هعظ همۀ وقایل لايىيی آياو ؼا اؾ کاؼ کؽظو بؽای 

ايع  ػلیهاو اؾ هماو ؼوؾی که اقکاتلًع ؼا تؽک کؽظه هعػی; :ظؼ پاقص گفت آقایماوک
ضاؼؽيهاو  عالیجىابداویلماود :.ايع ايع به اقتطعام ظؼآهعه و قىاؼ کهتی بطاؼ نعه

اها هیچ قًع و  نعهای تًظین  که چًیى لؽاؼظاظ اخؽتی کؽظیعلباًل اظهاؼ ; :قاضت
ماوک :يعاظیع.هعؼکی ظؼ ایى هىؼظ به ظاظگاه اؼائه  هعاؼک ظؼ  که پاقص ظاظ آقای

ظؼضىاقت کؽظ که اظاهۀ ؼقیعگی به پؽويعه به  عالیجىابماودو اؾ  اقکاتلًع هىخىظيع
آقایهىػع ظیگؽی هىکىل نىظ تا بتىايًع هعاؼک هؽبىؼه ؼا اؼائه ظهًع. ظؼ ایى لسظه 

. ظاظضىاه همۀ نًىم هیاولیى باؼ اقت که چًیى چیؿی ;اػتؽاض کؽظ و گفت:  رابرت
ال باؾ هن ناو ؼا اػالم يمىظه اقت و زا ال ؼا ػؽظه کؽظه و ضتن ناهعاو و هعاؼک
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ای ؼا  ضىاهع ؼقیعگی به پؽويعه به ولتی ظیگؽ هىکىل نىظ تا بتىايع هعاؼک تاؾه هی
بعوو تىلف اظاهه ؼقیعگی به پؽويعه  بایع ؼويع تؤکیع کؽظ که آقایرابرت: وپا کًع! ظقت

اقت>  هؽظوظظاظضىاقت ناکیاو  2هؽ ; :ایى بىظ عالیجىابداویلماود. تصمین یابع
و بؽ ایى اقاـ هتهماو  ايع هكتعل يهعهات ظؼ هسعؽ ظاظگاه اتهاه هیچ یک اؾ

 :.ايع هؽضص

سالههایی ظؼ  هؽ هفته يهكت هعت کاؼگؽاو بیکاؼ يًهكته بىظيع. ظؼ تمام ایى
سىسیالیستیا  انکارچىب ها ؼا به زمایت و  و قایؽ اتساظیه نع هیها بؽگؿاؼ  ساله

 کاؼگؽاو. خىاب هثبت گؽفتًع ها فؽاضىاوایى بكیاؼی اؾ  ضىايع. فؽاهیپهتیبايی 
ؼا به همه  پاولیىگوهىفریبؽظاؼ يبىظيع و ظؼ هؽ فؽصتی قؼی ظانتًع ؼفتاؼهای  ظقت

 پاولیىگوهىفریخػب يیؽوی های  زىؾههمۀ به  ؼا فؽقتاظگايیآضؽ  ظقت بهًاقايًع.
گاه  ها اقتطعامظؼ هىؼظ ػلت ایى وؼؾ ؼا  تا همکاؼاو ظقت اػؿام يمىظيع کًًع و آياو ؼا اؾ آ

هىفریکاؼ کؽظو بؽای بًگاه  باؾظاؼيع. هًىؾ چًع هفته اؾ آغاؾ اػتصاب  پاولیىگو
های  وکًاؼ ضیاباو قفؽناو ؼا آغاؾ کؽظيع و ظؼ هؽ گىنه فؽقتاظه 7يگػنته بىظ که 

پاولیىگو کاؼ کؽظو بؽای او ؼا اؾکاؼ چىبنهؽهای بؿؼگ پىقتؽهایی ؼا چكبايعيع که 
ظؼ هىؼظ  اؾ قفؽ باؾگهتًع و فؽقتاظگاويىاهبؽ تؼعاظی اؾ  9ظانت.  هی بؽزػؼ هىفری

 اسکاتلىذکه به  aجاوسىنناو گؿاؼل ظاظيع. یکی اؾ آياو به يام  هؤهىؼیتظقتاوؼظهای 
هىفریاػؿام نعه بىظ نؽذ ظاظ که يمایًعگاو  يفؽ اؾ کاؼگؽاو  30تمؽیبًا  پاولیىگو

ؼا خػب کؽظه بىظيع اها به هسط آيکه کاؼگؽاو والؼیت اهؽ ؼا اؾ ؾباو او  ادیىبىرگی
                                                             
a  Johnson 
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زتی ظؼ صىؼت هالک نعو اؾ  تست ایى نؽایػ ناو ؼا خؿم کؽظيع که نًیعيع ػؿم
 وظیفه ظانت اػؿام نعه بىظ لیىرپىلپا به هًچكتؽ يگػاؼيع. فؽقتاظۀ ظوم که به گؽقًگی 

هتىخه نع زتی یک  ضیلی ؾوظ اها ظ.بگیؽهای بطاؼ لًگؽگؽفته ؼا ؾیؽ يظؽ  کهتی
و بعیى تؽتیب ظؼیافت که آيدا هیچ کاؼی يعاؼظ. فؽقتاظۀ  نىظ يمی ناوقىاؼ کاؼ چىب
 يهؽیۀالؾم يیكت کاؼی بکًع> ؾیؽا  ظیع هیکهیع  هیقؽ  شایرچهظؼ  به هؽ خاقىم 

 یؼهمیاـ وقی چًاو تیؽاژ فؽاواو ظؼ چًاو با ؼا ؽاه والؼیت :وىرثرناستار;کاؼگؽی
ظؼ .يعانتمىچسترکه ظیگؽ زتی یک يفؽ اؾ ضلك هیلی به ؼفتى به ضبؽؼقايی کؽظه بىظ 

يی بؽگؿاؼ ؼیؿو او ظؼ زمایت اؾ اػتصابیىو گلکاؼ چىب(  فیلذکلسمیکی اؾ نهؽها )
اؾ  ظؼ زمایتهؽ هؿظبگیؽ یک نیلیًگ ظیگؽ لؿوم يع ظؼ صىؼت ه بىظکؽظه و لىل ظاظ

چًیى وؼؾاو  ظقت شایرچه يماغ قایؽ ظؼ کؽظ که ضىاهع پؽظاضت. او بؽآوؼظ هی اػتصاب
 هایی ؼا بًیاظ ضىاهًع يهاظ. یاؼی هن

ظؼ قالى اختماػات قاؾی  وؼؾاو صًف قاضتماو يىاهبؽ تماهی ظقت 18ظونًبه 
هىفریاو خمغ نعيع تا به کاؼ چىب پاولیىگو فؽصت ظیگؽی بعهًع که با  آقایان

ع تا با آلایاو واؼظ هػاکؽه ىافك بؽقًع. آياو یک هیؤت يمایًعگی بؽگؿیعيکاؼگؽاو به ت
پاولیىگوهایهاو به قىی ظفتؽ هؽکؿی  ها و يهاو پف ظؼ صفىف هًظن با پؽچنق نىظ.
پیمایی کؽظيع. هیؤت يمایًعگاو ظؼ صف يطكت و کمیتۀ هؽکؿی اػتصاب ظؼ  ؼاه هىفری

کاؼگؽاو ها و  ؾو ها و ضهتکاؼ چىبيىبت آياو به  پهت قؽ به زؽکت ظؼآهعيع>ناو  پی
گؽها و  بؽها و نیهه ها و چىب های ؼوؾهؿظ و آخؽچیى و ػمله های آخؽپؿی ظال

لؽاؼ قاؾها  ها و کابیًت تؽال کاؼها و يماناو و گؽوه يىاؾيعگاو هاؼل و قًگ گچ
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ناو :يمایًعۀ اؼنع;ؼظ نعو اؾ کًاؼ هتل هسل الاهت  زیى ظقتۀ هؼتؽظاو. ظانتًع
 ولتی ناو اظاهه ظاظيع. بؽ او ظؼوظ فؽقتاظيع و به ؼاهپیمایی: هىؼا;با فؽیاظهای  رابرت

خمؼیت  بالیخعا نعيع و  قایؽیىگؽوه يمایًعگاو اؾ  ظقته به ظفتؽ هؽکؿی ؼقیع
آيدا یک يهكت ػمىهی بؽگؿاؼ  اظاهه ظاظ تا ظؼ aاستیىوسىنفلکۀپیمایی ؼا به قمت  ؼاه
و  ويهاو ال هیؤت يمایًعگاو آهع و اؾ آياو ضىاقت يامع. يیؽوی پلیف به اقتمبکً

یابًع. ولتی هیؤت يمایًعگاو به ظفتؽ ؼقیعيع  ناو ؼا اػالم کًًع تا اخاؾۀ ػبىؼ هؽالبات
کاؼگؽايی يطىاهًع ؼفت  ػؽیعۀگفتًع به هیچ وخه ؾیؽ باؼ   شارپال  و نؽیک پاولیىگ

ايع. هیؤت يمایًعگاو چًیى  هؼاه ايعاضتکه به لصع ایداظ خى ؼػب و وزهت تدمغ به 
همصىظ و هًظىؼی ؼا ايکاؼ کؽظ> چؽا که صفىف کاؼگؽاو به خای آيکه ظؼ هماو يمؽه 

هؿاؼ يفؽی کاؼگؽاو اظاهه  5پیمایی  تىلف کًع به ؼاه ضىظل ؼفته بىظ. ظؼ زالی که ؼاه
ی ناو به قالً هیؤت يمایًعگاو ؼا پػیؽفتًع و به همؽاه  آضؽ ؼإقای بًگاه۫  ظانت ظقت

 یک ؼفتًع که ارشذ گؿاؼنگؽ ؼوؾياهه ظؼ آيدا  3اؼتم و  و یک فؽهايعۀ پلیسافسر
هىفریبًگاه  قهاهعاؼاویکی اؾ  آقایشارپزعىؼ ظانتًع.  الفىؼ ظؼ  فی پاولیىگو

ناو بانًع  ظهاوکؽقی ظبیؽ خلكه چپیع و به هیؤت يمایًعگاو تػکؽ ظاظ که هؽالب زؽف 
ظؼ  ی هستملظبػ ضىاهع نع و بكته به پیهاهعها الىظیفه ثبت و ؾیؽا همه چیؿ زكب

ها تاؾه اؾ هیؤت  هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ ضىاهع گؽفت. پف اؾ همۀ ایىناو  ظاظگاه ػلیه
ايع ؼبك لىاػع  ناو چیكت و غیؽه. و گفتًع همیهه ضىاقته يمایًعگاو پؽقیعيع نکایت

 :هیؤت يمایًعگاو پؽقیع ناو کاؼ بکهًع. اؾ هؿظبگیؽاو مىچسترػؽفی 

                                                             
a  Stevenson Square 
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ها هن ؼبك هماو  ايع آو و اقکاتلًع خػب نعه یؽکه اؾ اقتافىؼظنا یؽايیهؿظبگ یاآ -
 که ظؼ هًچكتؽ زاکن اقت کاؼ ضىاهًع کؽظ؟ یوؼؾ همؽؼات ظقت

 .ینا ها ظؼ يظؽ گؽفته آو یؼا بؽا یضاص یباتاقت. ها تؽت یپاقص هًف -
 یاوؼيع؟ب یؽگ یضىاهع هايع که کاؼ ینايك یچه تاو یؽاوهؿظبگ یبؽا یباتتؽت یىبا ا یاآ -
 ولتی. ینوچايه بؿي چک یًعگاويما یؤتهىؼظ با ه یىظؼ ا ضىاهین يمیاوه ... ها  -

 .ظهین یبههاو کاؼ ه یؽیتست چه نؽا یعبؽگؽظيع ضىظناو ضىاهًع فهم یؽاوهؿظبگ

 :افؿوظ آقایشارپ

ايع  ناو ظانته همىاؼه ؼفتاؼ ضىبی با هؿظبگیؽاو ام هایی که با آيها ظؼ اؼتباغ بًگاه تمام -
 ايع. باالیی به آياو پؽظاضته هؿظهایو 

پاولیىگ نؽکت قهاهعاؼاوخؿو  آقایشارپؼقیعه اقت  ولی آيؽىؼ که به گىل ها -
 کًع. به نعت بؽظع هًافغ کاؼگؽاو ػمل هی نؽکتایى  .اقت وهىفری

اؾ صًف آياو  آیاکه  کؽظىظ قئال که ػعى هیؤت يمایًعگاو ب آلای ناؼپ اؾ آخؽپؿی
 ؟نؽکت نکایتی ظاؼظ

 aاین. که هیچی. ولی ها هن به ايعاؾۀ ضىظهاو نکایت ظانته فؼالً  -
 ایع؟ ايعاؾۀ ضىظتاو نکایت ظانته اوه والؼًا؟ نما هن به -

پاولیىگ با پىؾضًعی ایى ؼا گفت و اؾ فؽصت اقتفاظه کؽظ تا بؽایهاو ظؼباؼۀ  آقای
هایی  قطًؽايی کًع و قؽناو ؼا با لفاظی کؽظو ظؼباؼۀ بعبطتی وؼؾاو های ظقت اتساظیه

                                                             
a   ايگلف(پاولیىگوهىفری ظال آخؽپؿی يبؽظ ضىيیى ظؼ -: های کاؼگؽی خًبم;و.ک: فصل( . 
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 تمام يهعه بىظ که ال هًىؾ قطًؽايی. آوؼظ ظؼظ بیاوؼظ هیقؽ کاؼگؽاو  که اػتصاب به
 :ظاظ تػکؽیکی اؾ اػعای هیؤت يمایًعگاو 

ع و ًغؼه پایمال کً هاو ؼا غؼه زمىق ظهین اخاؾه يمی هیچ لیمتیبه هؼلىم اقت که  -
قاػت اظافی کاؼ اؾ  144پىچ و ضىاهًع قااليه بؽای هیچ آيؽىؼ که ؼإقا هی

 هاو بکهًع. گؽظه

 :تػکؽ ظاظ آقایشارپ

یی و اػتصاب ؼا هن به زكاب های به باؼ آهعه اؾ ایى ؼاهپیما بایع ظؽؼ و ؾیاو -
و اػتصابیىو باػث و بايی اؾ  يیاهعه اقتکاؼ قؽ ایى ؼوؾها هیح کف  >عیبیاوؼ

 .ايع نعهکاؼگؽاو  همۀ ظقت ؼفتى هؿظ
چىو اصاًل و ابعًا اؾ  .ایى هكائل به ضىظهاو هؽبىغ اقت و به هیچ کف ؼبؽی يعاؼظ -

 تاو بؽای زمایت اؾ ها بپؽظاؾیع. این زتی یک فاؼتیًگ اؾ خیب هباؼک نما يطىاقته

سالهکاؼگؽاو به  ظؼ تدمغو بؽای اؼائۀ گؿاؼل  ایًعگاو خلكه ؼا تؽک کؽظهیؤت يم
تمام کاؼگؽايی که  کاؼهای اػتصابی ػالوه بؽ چىب . آيدا هؼلىم نع کهؼفت انکارچىب

> ظؼ ایى زؽکت خمؼی نؽکت ظانتًع کؽظيع هیکاؼ  اولیىگوهىفریپظؼ آو اؼؽاف بؽای 
هن اؾ صبر به اػتصاب پیىقته بىظيع.  اسکاتلىذیواؼظ  او تاؾهکاؼ چىببكیاؼی اؾ  زتی

هىفرییکی اؾ يماناو اػالم کؽظ که   بؽغیؽهًصفايه ؼا  نؽایػػیى همیى  پاولیىگو
يع که هماوهتی اؾ ضىظ تؽ اؾ آو بىظ تًگ ظقتًع اها آياو کاؼها ؼوا ظانت ياؾکيماناو و 

هكؤله و کىتاه کؽظو به هًظىؼ قاظه کؽظو  تصمین گؽفتًع کًًعگاو يهاو ظهًع. تسصى
ایى کاؼ ايدام  ظقت اؾ کاؼ بکهًع. پاولیىگوهىفریاقتطعام  کاؼگؽاو تست تمامهباؼؾه 
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پف اؾ گػنت  ناو ؼا نؽوع کؽظيع. گؽاو اػتصاب نع. نًبه يماناو و ظونًبه نیهه
هىفریچًع ؼوؾ ظؼ قالى تئاتؽی که  به تاؾگی لؽاؼظاظل ؼا بكته بىظيع به پاولیىگو

قؽ کاؼ زاظؽ يفؽ آخؽکاؼ و چًع يفؽ ػملۀ ؼوؾهؿظ  2يفؽ هؿظبگیؽ قابك فمػ  200خای 
 به اػتصاب پیىقتًع. هنواؼظاو  . تؼعاظ ظیگؽی اؾ تاؾهنعيع هی

 هىفری اؾ  تى 3ولتی  ن و غعب کف به ظهاو آوؼظه بىظيع.اؾ فؽغ ضهپاولیىگو
عالیجىاببه پیهگاه  يىاهبؽ 22ظؼ ؼوؾ خمؼه  واؼظاو ظقت اؾ کاؼ کهیعيع آياو ؼا تاؾه

ماود ثیؽی اؾ ضىظ بؽ خای های لبلی هیچ تؤ ازعاؼ کؽظيع. ايگاؼ نکكت داویل
ؼقیعگی نع که هتهن بىظ هفاظ لؽاؼظاظ  aریذ. يطكت به هىؼظ کاؼگؽی به يام يگػانته بىظ

ؼقیعه بىظ  به اهعای هتهندربی نهؽ لؽاؼظاظی ؼا که ظؼ ناکی ؼا ؾیؽ پا گػانته اقت.
 اػتؽاض ظؼيگ بیکه باؾ هن ظفاع اؾ هتهن ؼا بؽ ػهعه ظانت رابرت .اؼائه ظاظ به ظاظگاه

ها ظو هىظىع قؽاپا  نعه يعاؼظ و ایى که هعمىو لؽاؼظاظ هیچ ؼبؽی به اتهام الاهه کؽظ
عالیجىابداویلبه ایى هىظىع اناؼه کؽظ اوگیسرابرترعببه هسط آيکه ايع.  هتفاوت
 هعؼ ظاظؼا  ؾیاظی اؾ ولت ظاظگاهؾهاو   ن کؽظو ؼؽف همابل۫ يکته ؼا گؽفت اها نیؽفهماود

ؼا به قتىه آوؼظ. ظؼ يهایت ناکی اخاؾه ضىاقت که اتهام ؼا تغییؽ ظهع و پف اؾ  همه و
 تؽفًعهاایى  ولتی ناکی ظؼیافت هعتی با اتهام خعیعی باؾگهت که اؾ اولی هن بعتؽ بىظ.

 ظاظؼقی به ولتی ظیگؽ هىکىل نىظ. ظؼضىاقت کؽظ اظاهۀ ضىؼيع به ظؼظل يمی
تا به  به او فؽصت ظاظ یؼًی یک هفتۀ تمام يىاهبؽ 29تا ؼوؾ خمؼه  عالیجىابداویلماود

که گؿاؼل ؼأی يهایی هیؤت هًصفه ظؼ آو آهعه  ای ؼوؾياهههكؤله ؼقیعگی کًع. هتؤقفايه 
                                                             
a  Read 
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ل ا ظل ه هؽاظآضؽ ناکی ب ظاين که آیا ظقت های هى هىخىظ يیكت و يمی اقت ظؼ پؽويعه
 نؽکت به زالت تهاخمی تغییؽ هىظغ ظاظ و قؽکاؼگؽِ  رابرتظاين که  ؼقیع یا يه. اها هی
کاؼ به ظاظگاه کهايع و اؾ آياو به  اؾ يیؽوهای تاؾه ؼا به همؽاه چًع يفؽ پاولیىگوهىفری

 نکایت کؽظ> ایى قىهیى باؼیکی اؾ اػتصابیىو  اوؾ به ضايه و زمله به ؾو و بچۀظلیل تد
ظمى اظهاؼ  عالیجىابداویلماودگؽفتًع.  بىظ که کاؼگؽاو اػتصابی هىؼظ زمله لؽاؼ هی

ال ياچاؼ نع ػلیه همۀ هتهمیى اػالم خؽم  ؼغن هیل باؼًی و ػلی و نؽهًعگی تؤقف
کًع اها تا خایی که ؼاه ظانت هعاؼا به ضؽج ظاظ و فمػ اؾ آياو تؼهع گؽفت که ظؼ آیًعه 

 آؼاهم ضىظ ؼا زفظ کًًع.

تى اؾ  2هىفك نعيع زکن هسکىهیت  آقایانپاولیىگوهىفریاواضؽ ظقاهبؽ  باالضؽه
بگیؽيع. اها ایى باؼ ظاظگاه هیچ هعاؼا و : زمله به کاؼگؽاو بًگاه;ناو ؼا به اتهام  اوهطالف

هاه ؾيعاو هسکىم کؽظ و اؾ آياو  2الفىؼ هتهماو ؼا به  فیهالیمتی اؾ ضىظ يهاو يعاظ و 
 پف اؾ آؾاظی زافظ صلر و آؼاهم بانًع.تؼهع گؽفت که 

ؼفته  ؼفته لژايىیه باال بىظ اها اؾ ایًدا به بؼع اضباؼ 18کن تا  اگؽچه پؽچن اػتصاب ظقت
ازتمااًل ایى یکی  5ام. هى هیچ گؿاؼل ظیگؽی ظؼ ایى هىؼظ يیافته فؽوکم کؽظ. هتؤقفايه
به هؽوؼ  ولیىگوهىفریاپآلایاو  و تصابات ظیگؽ به پایاو ؼقیعهيیؿ همچىو بكیاؼی اػ

های  قؽباؾفؽاؼیکاؼگؽاو هىؼظ يیاؾناو ؼا اؾ هًاؼك ظوؼظقت و اؾ هیاو ايع  تىايكتهؾهاو 
به  فمؽ و تًگعقتی الخؽم هعت یا بلًعهعت . هؽ اػتصاب کىتاهکًًعتؤهیى  خبهۀ کاؼگؽی

گاه که ایى اقت کاؼگؽاوتًها هایۀ تكکیى و تكالی   آوؼظ. ظيبال هی  ًیىايع چ همه آ
به  که بىظهایى  ناو > ؾیؽا تًها گًاهيیكت ناو فمؽی هایۀ يًگ و قؽافکًعگی
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ؾیؽ فهاؼ  اکثؽ کاؼگؽاو تا قؽر ظقتمؿظها قمىغ يکًع.ايع  ناو کمک کؽظه همکاؼاو
ظؼ خكتدىی کاؼ به خایی ظیگؽ ضىاهًع ؼفت. اها تا خایی که به ایى هًاؾػه  تًگعقتی

یافتًع پاولیىگوهىفرییاو آلا نىظ يکته ایى اقت که هؽبىغ هی ظقت  زتی با که ظؼ
به هؽ زال  ناو ؼا بؽ کاؼگؽاو تسمیل کًًع. ظهتىايًع اؼا يمی به ؾوؼ ضهىيت یاؾیعو

 کاؼها باػث نع چىب نىؼهباؼؾۀ پؽ نّؽو. ؾظ ها آو قًگیًی بهاػتصاب ظؽؼ و ؾیاو 
 وؼؾی کهى ظقتضیال ػىض کؽظو لىاػع و لىايیى  ها به ایى ؾوظی کاؼاو قایؽ صازب

 .يؿيعبه قؽناو 

 بؽوکكل
 ف. ايگلف
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و باؾگهت به  وضعطبقۀکارگرپف اؾ تکمیل کتاب  1845ايگلف ایى هماله ؼا ظؼ تابكتاو و پاییؿ   1
تا ژايىیۀ  1844بؽ هایی بىظ که اؾ يىاه بؽوکكل يىنت. او ظؼ يگاؼل ایى هتى اقاقًا هتکی به گؿاؼل

يهؽیۀ  375و  372و  371و  369-362های  و ظؼ نماؼه ه نعيعظؼباؼۀ اػتصاب هؽبىؼه يىنت 1845
نماؼه ضىؼظه اقت و : I;که با ػالهت  اصلی . بؽ اقاـ تیتؽ هتىؼقیعيعبه چاپ : يىؼثؽو اقتاؼ;

هدمىػۀ هتممی اقت که تىاو تهطیص ظاظ ایى هماله قؽآغاؾ  همچًیى بؽ اقاـ پاؼاگؽاف يطكت هی
های ههطص تکمیل يمایًع. ایى هماله يطكتیى باؼ ظؼ نماؼۀ ژايىیه و  لؽاؼ بىظه هبازث کتاب ؼا با هثال

( ظؼ نهؽ Das Westphälische Dampfboot: )فالى کهتی بطاؼ وقت;يهؽیۀ  1846فىؼیۀ 
های  ظؼ هیچ یک اؾ ویؽاقت به چاپ ؼقیع. ايگلف هؽگؿ اظاهۀ ایى هدمىػه ؼا يًىنت و آو ؼافیلذبیله

ال هًتهؽ نع يگًدايع. ایى هماله يطكتیى باؼ به ػًىاو ظمیمۀ کتاب ظؼ قال  کتاب که ظؼ ؼىل ؾيعگی
 گًدايعه نع. )پ.( کالىورو هىذرسىنظؼ تؽخمۀ  1958

2  (Van Diemenاؼوپایی :) نًاضتًع. ایى خؿیؽه تا قال  های خؿیؽۀ تاقمايی ؼا به ایى يام هی
 و هكتؼمؽات تبؼیعگاهی بؽیتايیا بىظ. )پ.(خؿ 1853

ال ؼا پف اؾ ضتًه  قاله یاظآوؼ ؼوؾی اقت که هؽین باکؽه يىؾاظ یک: ػیع تهؽف;ظؼ آییى هكیسیت   3
ای ؼا به ػًىاو لؽبايی آتم  ال بؽه ؾاظگی کؽظو بؽای يطكتیى باؼ به هؼبع بؽظ تا ظؼ آيدا به يهايۀ زالل

بهمى اقت. هكیسیاو  13کؽظيع(. ایى ؼوؾ ظوم فىؼیه بؽابؽ با  لؽبايی هیبؿيع )ؾياو ضؽاکاؼ بایع کبىتؽ 
های  بؽظيع و بالی قال با يىؼ نمغ هایهاو ؼا بؽای هتبؽک نعو به کلیكا هی ظؼ ػیع تهؽف نمغ

ها( هن   )ػیع نمغ: candlemas;کؽظيع> به همیى ظلیل ایى ؼوؾ  هایهاو ؼا قؽ هی نعه نب تبؽک
آباو( اؾ ؼونًایی هصًىػی اقتفاظه  27يىاهبؽ ) 17ايگلیكی اؾ ایى ؼوؾ تا  نع. بًاهای ياهیعه هی

 نع. )م.( هاه ؼوؾايۀ کاؼناو با چؽضۀ ؼبیؼی ضىؼنیع تًظین هی 9کؽظيع و ظؼ والغ به هعت  يمی

و کاؼگؽاو آو ؼا ظؼ  ظاظمىچسترحکممیای اقت که به العام ػملی ظؼ  ایى کلمات بؽگؽفته اؾ بیايیه  4
گىقت  9يهكت   به تصىیب ؼقايعيع. )پ.( آوذرلیهاشتىن 1842آ
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به چاپ ؼقیع اػتصاب : مىچسترگاردیه;ظؼ يهؽیۀ  1844ظقاهبؽ  24ؼبك گؿاؼنی که به تاؼیص   5

یک ؼوؾ لبل به پایاو ؼقیعه بىظ. ؼبك گؿاؼل ایى يهؽیه بًگاه  پاولیىگوهىفریکاؼگؽاو قاضتمايی 
های قاضتمايی نهؽ ظایؽ اقت ؼػایت  ای ؼا که ظؼ قایؽ کاؼگاه باالخباؼ وػعه ظاظ نؽایػ کاؼیهػکىؼ 

 کًع. )پ.(



 

  



 

  



 



 


