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توضیحات ترجمۀ فارسی
بىیاقی ال وىویالیىثها و جاقیػؾاياو ;وضع طبقۀ کارگر :قا اذكی ؾايىحهايؿ که
لابلهمایىه با هیچ یک ال پژوهًهای هٍابه يیىث 1.اها ؾلیل شاه١یث و بكجكی کحاب
قا يمیجىاو فمٗ ؾق يبى ٢يىیىًؿه شىث< بلکه بایؿ آو قا ؾق قوياي یافث .اکرك
جعمیمات جاقیؽی ؾق ایى هىقؾ ٘بك قوٌی ایؿئالیىحی به ايصام قویؿهايؿ و شًبًها و
ً
2
ا٠حكأات کاقگكاو قا ِكفا ٘بك يٝنوجكجیب جّاؾفها (يٝنوجكجیب گاهٌماقايه)
ً
قوایث کكؾهايؿ .يحیصحا اکرك ایى جعمیمات يه فمٗ ؾق هىقؾ هّاؾیك شًبً کاقگكی
هكجکب اٌحباهات فاظً ٌؿهايؿ (بكای هرال گًصايؿو همؾوقاو کمپايی هًؿ ٌكلی
شمو پكولحاقیای ايگلىحاو< یا گًصايؿو ظمىقبگیكاو ولاقت اهىق ؼاقشه شمو
پكولحاقیای ایكاو) بلکه به هًاوبات ٠میكجك بیجىشهی کكؾهايؿ .ايگله هاجكیالیىث
اهل ایى لبیل ؼٙاهای ٠اهؿايه يیىث .او ابحؿا ٌاؼههای هؽحلف قا بك ظىب ؾقشۀ
هاٌیًیمهٌؿو ؾوحهبًؿی هیکًؿ جا ه١لىم گكؾؾ لٙب ج١ییىکًًؿه کؿام ٌاؼه اوث.
وپه با اوحفاؾه ال چًیى لٙبيمایی۫ اهؿاف و هىیك ا٠حكأات لظمثکٍاو قا
جٍؽیُ هیؾهؿ (البحه ايگله قاؾیکالیىن ههاشكاو ایكلًؿی قا اوحرًایی بك ایى لا٠ؿۀ
٠ام هیؾايؿ) .بؿیى ٌیىه هیجىاو پیىيؿ ياگىىحًی ٌكایٗ ٠یًی و ٌكایٗ ـهًی قا
بالوالی کكؾ< یً١ی ٌکلهای هحفاوت آ گاهی ٘بماجی و شًبًهای ؼىؾبهؼىؾی قا ؾق
يٝنوجكجیبی ه١مىل (يه گاهٍماقايه) اقائه ؾاؾ .بكای هرال شًبً کاقگكاو قیىًؿگی ؾق
ايگلىحاو بىیاق ج١ییىکًًؿهجك ال شًبً کاقگكاو کٍاوقلی ًٌاؼحه ٌؿ و بك آو جمؿم
یافث< لیكا پیٍكفثهای جکًىلىژیک و گىحكي اب١اؾ جىلیؿ با٠د گكؾیؿ هىؤلۀ
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ؼكؾهاشعافات کهى و ؼكؾهوحنهای باوحايی به ٘ىق ؼىؾبهؼىؾی ؾق ایى ًِ١ث ظل
ً
ٌىؾ و اِل هىؤلۀ اوحرماق هىقؾ جىشه همؾبگیكاو لكاق گیكؾ< يحیصحا ٌیىههای هؿقو
شًگ ٘بماجی ؾق همیى ًِ١ث به بلى ٢و جکاهل قویؿ .ایى جمؿم هًٙمی فمٗ یک هىؤلۀ
جئىقیک يیىث بلکه ؾق شهاو وال١ی هّاؾیك بىیاقی ؾاقؾ .بكای هرال اگكچه ٘بك
يٝنوجكجیب جّاؾفی هیجىاو گفث ايحمامشىییهای کٍثکاقاو به لعا ٚگاهٌماقی
همؿم بك شًبً ; 11وا٠ث کاق :قیىًؿگاو بىؾ اها شًبً هىحمل کاقگكی ؾق بؽً
ً
کٍاوقلی (ا٠حّاب بمقگ ٠ملههای قووحایی ؾق ؾهۀ ٠ )1861مال جىوٗ اجعاؾیههای
کاقگكی قیىًؿگی والهايؿهی ٌؿ .ایى جکاهل جاقیؽی قا فمٗ هیجىاو بك اوان
يٝنوجكجیب هًٙمی ؾقک کكؾ .قوي ايگله جًها قوي ٠لمی همکى بكای ؾقک چًیى
هًاوباجی اوث و بؿوو پیكوی ال آو هك يى ٞجاقیػيگاقی کاقگكی ياه١حبك ؼىاهؿ ٌؿ.
٠الوه بك آهىلههای قويًٌاوايۀ فىق۫ اذك پیً قو ظكفهای لیاؾی ؾقباقۀ هبكمجكیى
هىائل ؾوقه و لهايۀ ها ؾاقؾ< بكای هرال ایى کیفكؼىاوث ق٠بايگیم که ٌیىٞ
بیماقیهای واگیكؾاق چیمی شم لحل ٠ام به ؾوث بىقژوالی يیىث .ایى اذك چه به لعاٚ
قوي و چه به لعا ٚهىٔى٠ات بكقویٌؿه يمً ههمی ؾق فهن ؤ ٟکًىيیهاو ؾاقؾ.
ً
ال ایى قو جمكیبا ؾو لكو په ال ايحٍاق کحاب ;وضع طبقۀ کارگر :جكشمۀ هصؿؾ آو به
فاقوی ٔكوقت یافحه اوث 3.يؽىث به ایى ؾلیل که ؾق جكشمۀ لبلی (ايحٍاقات
کمىيیىن وابىحه به ظمب کمىيیىث ایكاو) بكؼی بًؿهای کحاب ال للن افحاؾهايؿ .ؾوم
ایًکه کیفیث و ؾلث يىؽۀ هفکىق ؾق ٌؤو چًیى اذك ؾوقاووالی يیىث .ؾق جكشمۀ
ظأك۫ هحى اِلی کحاب قا ال شلؿ  4هصمى٠ه آذاق هاقکه-ايگله (پكوگكن )1975
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پیٍگفحاق  1887قا ال شلؿ  26هصمى٠ه آذاق هاقکه-ايگله (پكوگكن  )1991و
پیٍگفحاق  1892قا ال شلؿ  27هصمى٠ۀ آذاق هاقکه-ايگله (پكوگكن  )1991بكگكفحهام.
همالۀ هابسبام به ً٠ىاو پیٍگفحاق يىؽۀ ظأك ال قوی ویكاوحی که ايحٍاقات گراوادای
لىدن ؾق وال  1979ال کحاب ;ؤ٘ ٟبمۀ کاقگك :بیكوو ؾاؾ جكشمه ٌؿه اوث .اللم
اوث بگىین بكای یافحى ه١اؾلهای ِعیط ٠باقات آلمايی و فكايىىی والجیى ال
کمکهای فكاواو قفمایی اوحفاؾه کكؾم که لؿقًٌاوايه ؾوث جکجکٌاو قا هیفٍاقم.
ؾق ایًصا لّؿم يىٌحى همالهای ؾق هىقؾ کحاب يیىث< فمٗ اللم هیؾاين ؾق هىقؾ جكشمۀ
آو جىٔیعاجی بؿهن .همايٙىق که ؼىاهیؿ ؼىايؿ ؾق اکرك هىاقؾ ش١لیات هحكشماو
ؾهههای  81و  91قا کًاق گفاٌحهام و به ه١اؾلهای پیًٍهاؾی هاقکىیىثهای ؾهههای
 41و  51بالگٍحهام .بكای هرال اکرك آٌفحهفکكاو ه١اِك ؾق هماالت پك٘مٙكاقٌاو
ً٠ىاو کحاب ايگله قا ;ٌكایٗ ٘بمۀ کاقگك :ـکك کكؾهايؿ< اها واژۀ ; :Conditionال
یک وى به ظالث و کیفیث ؾقويی پؿیؿه اٌاقه هیکًؿ و ال وىی ؾیگك ياٜك به هىل١یث
آو يىبث به پؿیؿههای بیكويی اوث .واژۀ ;ؤ :ٟؾق لباو فاقوی هك  2هً١ای فىق قا
هیقوايؿ و ؾلیكجكیى گمیًه بكای يام کحاب به ٌماق هیآیؿ .هٍؽُ يیىث آٌفحهفکكاو
ه١اِك به چه ؾلیلی يام آو قا ؾق هماالت ٔؿکمىيیىحی ايىاوًٌاوايهٌاو ٠ىٔی
هیيىیىًؿ .آیا يمیؾايًؿ ;ٌكایٗ :فمٗ به هعیٗ بیكويی اٌاقه ؾاقؾ؟
پیً ال هك چیم بایؿ به هكاکم جىلیؿ بپكؾالین .هیؾايین هك هاٌیى هصمى٠های ال ابماقهای
هؽحلف اوث که ؾق هماهًگی با یکؿیگك به کاق هیافحًؿ .ایى قا هن هیؾايین که هاٌیىها
پیً ال ايکٍاف ویىحن فاکحىقی به ِىقت شىحهگكیؽحه به کاق گكفحه هیٌؿيؿ بیآيکه
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شهٍی کیفی ؾق ٌیىۀ جىلیؿ پؿیؿ آیؿ .آو چیمی که فاکحىقیها قا ال جمام هكاکم جىلیؿ
پیٍیى هحمایم هیکًؿ ؾق هحىو هاقکه و ايگله به کمک ؾو اِٙالض ; :Machineو
; :Machineryبیاو ٌؿه اوث .اولی پؿیؿهای هؽحُ به فاکحىقیها يیىث ولی
ؾوهی فمٗ با جىلؿ فاکحىقیها پا به ؾيیا گفاٌث .واژۀ ;هاٌیًكی :بیايگك جكکیبی
والهاویافحه ال هاٌیىهای هح١ؿؾ اوث که ؾق هماهًگی با یکؿیگك به هرابۀ یک کل
ايؿامواق و ليؿه ٠مل هیکًًؿ .اوکًؿقی ؾق کاپیحال آو قا گاهی ;هاٌیًیىن :و گاهی
;هیؤت هاٌیًی :جكشمه کكؾه و به ؾقوحی هً١ای هىقؾ قا يٝك قا قوايؿه اوث .اها
ً
آٌفحهفکكاو ه١اِك ایى ه١اؾلهای پیًٍهاؾی قا کال ؾوق ايؿاؼحه و به شایً ال واژۀ
ياهكبىٖ ;هاٌیىآالت :اوحفاؾه کكؾهايؿ .بؿبؽحی ایًصاوث که اِٙالض
ً
;هاٌیىآالت :يه جًها کلیث ايؿامواق هفكوْ قا يمیقوايؿ بلکه ِكفا به هً١ای ;آالت
یک هاٌیى :اوث .بكای هرال ٠باقت ;هاٌیىآالت قیىًؿگی :به هً١ای ابماقهایی
ً
ً
يٝیك قولك و قیًگ و ؾافك اوث و اِال و ابؿا به هىشىؾیث آهًی ليؿه و اقگايیکی اٌاقه
يمیکًؿ که ال چًؿ هاٌیى ؾقهنجًیؿه ٌکل گكفحه اوث و ال یک وك ٠ؿل پًبه قا
فكوهیبل١ؿ و ال وك ؾیگك يػ چًؿالجاب بیكوو هیؾهؿ .ایى لباو که ؾق ;جكشمههای
ً
ً
يىیى :باب ٌؿه اِال و ابؿا يمیجىايؿ هً١ای وال١یث اشحما٠ی قا هًحمل کًؿ< په بؿوو
ٌک لبايی فكلهای اوث ولى اگك لباو اکركیث باٌؿ .هى ؾق وكجاوك کحاب ال ه١اؾل
;هیؤت هاٌیًی :بكای ايحمال هً١ای هىقؾاٌاقه اوحفاؾه کكؾهام و ؾوهیى ه١اؾل
پیًٍهاؾی اوکًؿقی قا کًاق گفاٌحهام .لیكا ال یک ٘كف ; :machineryشمو
کلیؿیجكیى همىالت جصمیه و جعلیلهای هاقکىیىحی اوث و بایؿ فمٗ یک ه١اؾل
واظؿ ؾاٌحه باٌؿ< و ال ٘كف ؾیگك جبلیغاتچیاو واپهگكایی همچىو آلاظمؿ و
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ٌكی١حی چًاو گًؿ ٠كفايیای به واژهها لؾهايؿ که اهكوله ;هاٌیًیىن :بكایماو جؿا٠یگك
ه١ايی ؾیگكی غیك ال هً١ای اِلیاي اوث.
به لؿق کافی ؾلیل ؾاٌحن که کلمات هكوىم ;کاقگاه :و ;کاقؼايه :قا به ً٠ىاو ه١اؾل
; :manufactureو ; :factoryبه کاق يبكم .ایى  2کلمه به هیچ وشه ال گىیً
لظمثکٍاو وك بك يیاوقؾهايؿ و ؾوثپؽث یک هٍث فكاهاوىو ٔؿؼلك هىحًؿ.
ً
لظمثکٍاو ايگلیه ٘ی ؾوقاو يىبحا ٘ىاليی پیؿایً و گىحكي وكهایهؾاقی به ايؿالۀ
کافی فكِث ؾاٌحًؿ بكای ايىا ٞهؽحلف هكاکم ًِ١حی يامهای باهىمایی ايحؽاب کًًؿ<
اها ؼلك ایكاو ايکٍاف وكهایهؾاقی قا بك هؿاق اهپكیالیىن جصكبه کكؾ و ال چًیى فكِحی
بكؼىقؾاق يبىؾ و ياچاق ٌؿ به ه١اؾلوالیهای جعمیلی و ياؾقوث و ههمل فكاهاوىوها
و بىقوکكاتها جى ؾهؿ .هیجىاو ایى اؾ٠ا قا با  2ؾوحه اوحؿالل لباوًٌاوايه 4و جاقیؽی
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به اذبات قوايؿ که ؾق جىٔیعات پایاو هحى آهؿهايؿ .کلمات فكاهاوىيی فىق ایكاؾات
فكاوايی ؾاقيؿ .کمحكیى ایكاؾ واژۀ ;کاقگاه :ایى اوث که هیچ جمایمی هیاو
هايىفاکحىقهای هؿقو و جىلیؿیهای وًحی يمیگفاقؾ و هك ؾو قا ;کاقگاه :هیياهؿ< آو
هن ؾق ظالی که ایى  2به لعا ٚابماقهای کاق و ؤ ٟکاقکًاو و يى ٞجمىین کاق هیچ
ٌباهحی به هن يؿاقيؿ .واژۀ ;کاقؼايه :هن به ٌلؽحهجكیى ٌکل همکى به همۀ
جىلیؿیهای بمقگ ا٘الق هیٌىؾ< ؼىاه ایى هكاکم هاٌیًیمه ٌؿه باًٌؿ ؼىاه يه (و.ک:
کحابياهههای هكکم آهاق ایكاو و بايک هكکمی).
ؼلك افغايىحاو بكؼالف ها ايحؽاب ؾقوثجكی ؾاٌحه و جعثجؤذیك ٌكایٗ شغكافیایی و
جاقیؽیاي هكاکم ًِ١حی هؿقو قا ;فابكیکه :ياهیؿه اوث .هى هن قاهوقوٌی قا ؾق پیً
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ً
هیگیكم که جمكیبا هٍابه قاهوقوي ؼلك افغايىحاو اوث< یً١ی به شای ابؿا٠ات
فكاهاوىوهای آقیایی ال واژگاو ؼلمی ايگلىحاو اوحفاؾه هیکًن< البحه با ایى لیؿ که
ً
بكؼالف افغايىحايیها کلمات غكبی قا ؾلیما ٘بك يٝنوجكجیب جاقیؽیٌاو به کاق هیبكم.
په لكاقگاههای ًِ١حی هبحًی بك ؾوحگاهها و هاٌیىهای هًفكؾ قا ;هايىفاکحىق :و
لكاقگاههای ًِ١حی هبحًی بك هیؤت هاٌیًی قا ;فاکحىقی :هیياهن .ال آيصا که واژۀ
;کاقگاه :هًىل هن ؾق لباو فاقوی به ً٠ىاو ه١اؾل ;:Workshopهای واؾه و وًحی
اوحفاؾه هیٌىؾ هیجىاو بؿوو هیچ اٌکالی ال ایى هناقلی اوحفاؾه کكؾ .ولی هحؤوفايه
اوحفاؾه ال کلمۀ ;کاقؼايه :به ً٠ىاو ه١اؾل ;:Workroomهای ٠مبهايؿه
اهکاوپفیك يیىث و هىشب وكؾقگمی ؼىايًؿه ؼىاهؿ ٌؿ .ال ایى قو ؾق ایى هىاقؾ به
ياچاق هىٔى ٞکاق قا به پىىيؿ ;ـؽايه :هیافماین .بكای هرال اگك وقکقوم بكای
ٌىثوٌىی پاقچه باٌؿ آو قا ;ٌىثوٌىؼايه :و اگك بكای بكیؿو پاقچه باٌؿ آو قا
;لیچیؼايه :هیياهن و به همیى جكجیب الی آؼك .ؾق هىاقؾی که ;:Workroom
هً١ای ٠ام ؾاقؾ و يمیجىاين آو قا به یک کاق ؼاَ يىبث ؾهن ياچاقم ال واژۀ
;کاقؼايه :اوحفاؾه کًن  -فمٗ هیجىاين اهیؿواق باٌن که افموؾو پايىیه ايگلیىی به
ظاٌیۀ هحى ال وىءبكؾاٌث ؼىايًؿگاو ؾق هىقؾ هً١ای کلمه شلىگیكی کًؿ.
به ایى قوي هیجىاو ال ٌك لباوبالیهای آٌفحهفکكاو ؼالَ ٌؿ و جى به
ٌلؽحگیهای فكاهاوىيی يؿاؾٌ .لؽحگی و بیهباالجی اهل فكاهىيؼايه چًاو اوث که
 7اِٙالض هحفاوت ; :Facilityو ; :Sweatsو ; :Fabricو ; :Millو ;:Plant
و ; :Foundryو ; :Worksقا ٘بك وًث قٔاؼاو هفثجیكکً یکشا ;کاقؼايه:
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جكشمه هیکًًؿ و به هؿؾ ایى يامگفاقی فلهای چًاو جّىیك هغٍىٌی ال وال١یث به ؾوث
هیؾهًؿ که ؾقهنقیؽحهجك ال ؼىابهای آٌفحۀ کىؾکاو هفثواله اوث .اها بیكوو ال ایى
ؾيیای وهنآلىؾ همهچیم به گىيهای ؾیگك پیً هیقوؾ .واژۀ ;فىیلیحی :فاکحىقیهای
پیٍكفحهای قا هٍؽُ هیکًؿ که به لعا ٚقٌؿ يیكوهای هىلؿ پیٍكفحهجك و باالجك ال
ؾیگك هكاکميؿ; .وىییث :يام هكاکمی اوث که ؾاقای ؾوحگاههای ٠مبهايؿه و هحکی به
اقجً ـؼیكۀ کاقيؿ; .فابكیک :يام آو ؾوحه ال هكاکم ًِ١حی اوث که ٠لیقغن اوحفاؾه
ال هاٌیىها هًىل هاٌیًیمه يٍؿهايؿ و جا ظؿی به ؾوثوقلی هحکیايؿ; .هیل :اون
فاکحىقیهای قیىًؿگی و يىاشی اوث .فاکحىقیهایی که ايكژی یا هىاؾ ٌیمیایی یا
هاٌیى جىلیؿ هیکًًؿ ;پاليث :يام ؾاقيؿ; .فايؿقی :اون هكاکمی اوث که گؿاؼث و
آلیاژگكی و لالبقیمی و يىقؾ فلمات هؽحلف ؾق آوها ايصام هیٌىؾ .ؾق يهایث ;وقک:
هكاکمی قا هٍؽُ هیوالؾ که کايیها و وایك هىاؾ ه١ؿيی قا فكاوقی هیکًًؿ .به ایى
جكجیب ه١لىم هیٌىؾ که بكؼالف وًث آقیاییهای پاقویگى ایى  7کلمه به واو 7
فًٍگ قوولىق قٔاؼاو هفثجیكکً۫ همگی لًگۀ هن يیىحًؿ و اگك ايّاف به ؼكز
بؿهین ؾوثکن به ايؿالۀ  7وىقاغ ِىقت هعمؿقٔاٌاه با هن فكق ؾاقيؿ.
وأط اوث که ؾق هك یک ال الگىهای هحفاوت ًِ١حیوالی بًا به ٠ملکكؾ و جؤذیكات
ؾیكپای ايکٍاف ياهىلوو باالؼكه یک يى ٞفاکحىقی بك وایك هكاکم جىلیؿ هىلٗ ؼىاهؿ
ٌؿ و ایى غلبه ال ٘كیك افححاض یک وكی هكکم و جٙ١یلی یک وكی ؾیگك ؼىؾ قا به قغ
هیکٍؿ .اها گىیا به ؼا٘ك اظحكام به میراث خرش اوث که آٌفحهفکكاو اشحما٠ی
گٍایً هك يى ٞفاکحىقی قا به واؾگی ;اظؿاخ کاقؼايه :هیياهًؿ و ٠اهل هىلٗ قا ؾق
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بیجمایمی اونها الپىٌايی هیکًًؿ .گىیا ایى هن به اظحكام میراث خرش اوث که
جٙ١یلی هك يى ٞفاکحىقی قا ؾال بك ;کاقؼايهلؾایی يىلیبكالی :ا٠الم هیکًًؿ و هیچ
يٍايی ال ولٙۀ یک ًِ١ث بك وایك ًِای ٟو بك کل ٘بمۀ کاقگك يمیبیًًؿ .با ایى ؤٟ
که پیً هیقوین ه١لىم يیىث ب١ؿ ال ها هیكاخ ؼكن به چه شايىقهایی هیقوؿ!
واالظٕكجاو همایىيی! پكوقؾگاقاو ؼكافات! هًّفاو لبؿةالًصاوات! به لعا ٚهًاوبات
٘بماجی اظؿاخ ورک یک چیم اوث و اظؿاخ میل یک چیم ؾیگك! به بیاو ؾیگك ایى که
په ال جؤویه یک هكکم هیماو جىلیؿ ویماو افمایً هییابؿ یا جىلیؿ پاقچه لیاؾجك
ً
هیٌىؾ (یً١ی ایى که ؾق ؾوق ب١ؿی يهایحا ج١ؿاؾ کاقگكاو ٠مكايی باال ؼىاهؿ قفث یا
ج١ؿاؾ ؼیاٖهای کاقگاههای ؼايگی قٌؿ ؼىاهؿ کكؾ) ایىها  2هفّلبًؿی ٘بماجی
وكاپا هحمایميؿ که ال  2الگىی ًِ١حیوالی هحفاوت ياٌی هیٌىيؿ .وايگهی جٙ١یل
ٌؿو ضىییتها قا يبایؿ با ظىاب پالوتها لا٘ی کًیؿ! ؾقوث به هماو جكجیبی که فكایًؿ
جؽمیك با فكایًؿ فاوؿ ٌؿو فكق ؾاقؾ و يبایؿ هاوث قا با ٌیك گًؿیؿه یکی ؾايىث .هگك
آيکه بؽىاهیؿ با وقاشیهای ايحماؾیجاو ؼىؾجاو قا وكگكم و ؾیگكاو قا وكؾقگن کًیؿ.
آٌفحهفکكاو هماولؿق که ؾق هىاشهه با فاکحىقیها ؾوحهگل به آب ؾاؾهايؿ به هماو هیماو
ؾق جكشمۀ ً٠اویى هعّىالت ٌیكیىکاقی کكؾهايؿ .ؾق لباو ايگلیىی واؼحههای
ً
هايىفاکحىق و فاکحىقی قا ; :Productsهیياهًؿ و ایى کلمه ه١مىال ;هعّىالت :یا
;جىلیؿات :یا ؾلیكجك و ِعیطجك ;فكاوقؾهها :جكشمه هیٌىؾ که ؾق هىقؾ هیچ یک ال
ً
ایى  3ف١ال بعری يیىثٌ .لؽحهکاقی ال ایًصا به ب١ؿ ٌكو ٞهیٌىؾ .هیؾايین هك کاقی
که به جىلیؿ فكاوقؾهها بیايصاهؿ ؾق لباو ايگلیىی با ِفث ; :Productiveهٍؽُ
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هیٌىؾ .بالؾه هىحمین جىلیؿ يیم ; :Productivityيام هیگیكؾ .بًابكایى بؿیهی اوث
ً
که  2واژۀ اؼیك ِكفا به ؼىؾ فكآوقؾهها قبٗ ؾاقيؿ يه به هیچ چیم ؾیگك .ال ایى قو جكشمۀ
ؾقوث آوها هیجىايؿ هك یک ال ایى شفثگمیًهها باٌؿ :باقآوق ـ باقآوقی یا ذمكؾه ـ
ذمكؾهی و یا هك ه١اؾل ؾیگكی که به هك جكجیبی به ٠یًیث فكاوقؾهها اٌاقه کًؿ .بكای
هرال هیگىیین باقآوقی هحىوٗ یک ٌا٘ك  11ياو لىاي ؾق ؾلیمه اوث .اها آٌفحهفکكاو
به هیچ وشه به ایى ٌكٖ گكؾو يمیگفاقيؿ و واژۀ ; :Productivityقا به ;بهكهوقی:
بكهیگكؾايًؿ .گفحى يمیؼىاهؿ که واژۀ ;بهكه :ؾق ٠باقت فىق ؼیلی ِافوواؾه ال
ً
شًه ;وىؾ :اوث و هٙلما هیچ قبٙی به ٠یًیث فكاوقؾهها يؿاقؾ .ایى لبیل
ً
٠باقتپكؾالیها ؾلیما با قوي ظىابؿاقهای اهپكیالیىث شىق ؾق هیآیؿ که فمٗ به وىؾ
و بهكۀ هؤوىات یً١ی فمٗ به لیمثها جىشه هیکًًؿ يه به فكایًؿ کاق و فكاوقؾههای
٠یًیاي٘ .بك ظىابوکحابهای آياو اگك هك لكَ ياو ؾق هرال فىق  311جىهاو باٌؿ
بهكهوقی ٌا٘ك  3هماق جىهاو اوث و اگك لیمث ياو بٍکًؿ و به  111جىهاو بكوؿ
هیگىیًؿ بهكهوقی ٌا٘ك به  1هماق جىهاو کاهً یافحه و اگك ياوها قوی ؾوث باؾ کًؿ و
فكوي يكوؾ بهكهوقی ٌا٘ك قا بكابك با ِفك هیگیكيؿ .بؿیى جكجیب ؾق ایى ٌیىۀ
ً
ظىابقوی جمّیك همۀ آٌفحگیهای بالاق وكهایهؾاقی يهایحا به گكؾو کاقگكاو هیافحؿ
ً
که گىیا ;بهكهوقیٌاو پاییى اوث .:وال١ا که جبؿیل ;باقآوقی :به ;بهكهوقی :یً١ی
ؾق وال ٟجبؿیل فكاوقؾهها به وىؾ یک شىق ٌ١بؿهبالی ٠صیب اوث که فمٗ به ؾقؾ
اهپكیالیىثها هیؼىقؾ!
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یکی ال يامهای ؼاَ فكاوقؾههای ًِ١حی ; :Commodityاوث .ایى واژه
(ِكفيٝك ال لیؿوٌكٖهای ؼاَ هاقکىیىحی) فمٗ به آو ؾوحه ال فكاوقؾههای
فاکحىقیها و هايىفاکحىقها اٌاقه ؾاقؾ که يمٍی اواوی و ج١ییىکًًؿه ؾق شاه١ه ایفا
ً
هیکًًؿ< بًابكایى ا٘الق واژۀ ;کاال :به هك چیمی که ؾق بالاق گیك هیآیؿ ِكفا
يٍاوؾهًؿۀ آٌفحگی فکكی وؽىگىی هعحكم اوث .ظحی اگك ایى آٌفحهگىیی ايحماؾی
ً
ٜاهكا به هفهىمپكؾالی هاقکىیىحی ; :Commodificationهحکی باٌؿ بال هن بعری
پىچ و ٠بد اوث که بك بًیاؾ یک جكشمۀ هغٍىي اوحىاق ٌؿه .ؾق ایى هىقؾ کافی اوث
گىيهاو قا به قوی لیلولالهای قوًٌفکكايه ببًؿین< آيگاه به واؾگی هحىشه هیٌىین
که اللم يیىث بكای جكشمۀ ; :Commodificationلممه قا  111باق ؾوق وكهاو
بچكؼايین و هغم همه قا با ٠باقتپكؾالیهای ؾهاوپكکًی همچىو ;کاالییوالی کكؾو:
ؾقؾ بیاوقین .ؾقوث هماو ٘ىق که ؾق هىقؾ ف١ل ;ؾفى کكؾو :ابحؿا آو قا به
;ؾفیًه=گًس :بكيمیگكؾايین و يمیگىیین ;شىؿ همحىل قا ٌبايه ؾق بیاباوهای پكيؿ
گًصیًهوالی کكؾيؿ :و یا ایًکه ;لبالههای بیماقوحايی ؾق ظكین قوؾؼايۀ لملاولو
ً
گًسايگاقی هیٌىيؿ .:وال١ا که به لباو آوقؾو چًیى شمالجی فمٗ به بالهث هعٓ
يیال يؿاقؾ بلکه ؾقشهای ظمهبالی هن اللم اوث .ؼلك چًیى قاهوقوٌی قا ؾق پیً
يمیگیكؾ و ؼیلی ولیهجك و ؾلیكجك و بیٌیلهپیلهجك ظكف هیليؿ و به واؾگی به
; :Commodificationهیگىیؿ ;بكای فكوي گفاٌحى .:اگك بؽىاهین ؼیلی قومی
وؽى بگىیین و به لعىهاو باق هًفی بؿهین جكشمۀ ایى ف١ل هیٌىؾ ;به ه١كْ فكوي
گفاٌحى :که بال هن هیچ قبٙی به اِٙالظات هٍ; ٍٟ١کاالییوالی :و
;کاالايگاقی :يؿاقؾ .اولىب لباوبالی پیچؾقپیچ آٌفحهفکكاو هايًؿ آو اوث که یکی
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پیؿا ٌىؾ و به شای آيکه ;( :Commodeیکی ال اوباب و اذاذیۀ هًالل بالقگاياو لكو
هفؿهن بكای يگهؿاقی کاالهای فىقال١اؾه بااقلي) قا ِاف و واؾه ;کمؿ :جكشمه کًؿ
ؾقووکاالگفاقهاوگاه :یا ;بكوو۫کاالآوقؾیًههًؿ :ؾقآوقؾ و وپه
آو قا به ِىقت ; ۫
پٍحهپٍحه ؼكافات فلىفی و ویاوی و اشحما٠ی و الحّاؾی ال ایى ٌاهکاق اؾبی
ً
هًٙٙى بیكوو بکٍؿ و ٘ىقی به ياف هلث ببًؿ که يهایحا ;کمؿه :به شای آيکه
ِافوواؾه به ً٠ىاو کمؿ ؾقک ٌىؾ به ِىقت هىشىؾیحی اوح١الیی ؾقآیؿ که يه فمٗ
ً
ؾاقای لؿقتهای هاوقائی اوث بلکه هاوقای همۀ لؿقتهاوث .ایى ؾلیما هماو فكایًؿ
ٌیاؾايهای اوث که چًؿ ؾهۀ آلگاق با لصاشحی باوقيکكؾيی به هؿؾ اِٙالظات
للمبهوولمبۀ ;کاالییوالی :و ;کاالايگاقی :و غیكه جىوٗ اِعاب هكهًىجیک به
اشكا ؾقآهؿ 6.با جىشه به ایًکه اهكوله یکی ال اوباب و اذاذیۀ هىحكاض قا هن گالببهقوجاو
; :Commodeهیياهًؿ هیچ ه١لىم يیىث آٌفحهفکكاو اشحما٠ی ؾق ؾوق ب١ؿی جحب١ات
ژقفٌاو وك ال کصاها ؾقؼىاهًؿ آوقؾ! ٌک يؿاقم اگك پیكهكؾاو بیفکك فكهًگىحاو
ً
لباو و اؾب پاقوی۫ واژۀ هٙلما ههمل ;فكوٌیًه :یا ظحی ;کمؿیًه :قا به ً٠ىاو ه١اؾل
; :Commodityؾق ؾهاو هكیؿاوٌاو هیجپايؿيؿ يحیصۀ همؼكف کاق با٘لٌاو
بههكاجب ه١مىلجك ال ال٘ائالت کًىيی آٌفحهفکكاو بىؾ .لیكا ؾق آو ظالث فمٗ ِالبث و
ٌیىایی گفحاق ال ؾوث هیقفث< ولی ؾق ظالث ف١لی فهن کلیث اؤا ٞاشحما٠ی
هغٍىي ٌؿه اوث.
ؾق لباو ايگلیىی هك چیمی که ؾقبالاقها ه١اهله ٌىؾ (ؼىاه فكاوقؾۀ اواوی باٌؿ یا
ً
فكاوقؾۀ فك٠ی یا جىلیؿات ؼايگی) ; :Merchandiseيام هیگیكؾ که وابما ؾق لباو
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َ
فاقوی به آو ;هالالحصاقه :یا ;اؼكیاو( :ال قیٍۀ ؼكیؿو) هیگفحًؿ ولی اهكوله ؾق
گىیً آٌفحهفکكاو هیچ ه١اؾلی ؾق الایً پیؿا يمیٌىؾ .هالالحصاقههایی که به هّكف
شاه١ه اؼحّاَ هییابًؿ ؾق ايگلیىی ; :Goodsو ؾق فاقوی ;اشًان :ياهیؿه
هیٌىيؿ< بكای هرال يايی که ؾق هغالۀ يايىایی فكوؼحه هیٌىؾ هن شمو کاالهاوث و هن
شمو اشًان اوث اها هىٌکی که ؾق بالاقهای شهايی ؼكیؿ و فكوي هیٌىؾ اگكچه
کاالوث ولی شمو اشًان (هىقؾ هّكف اشحما٠ی) يیىث .هالالحصاقههایی که ؼاقز
ال فكوٌگاهها هباؾله هیٌىيؿ (بكای هرال جعىیل ؾقب کاقؼايه یا جىلی ٟؾولحی یا پؽً
جىوٗ ٌبکۀ هىیكگی فكوًٌؿگاو یا هك ٌکل ؾیگك) با يام ; :Waresهٍؽُ هیٌىيؿ
که ؾق فاقوی به آو ;الالم :هیگىیین< بكای هرال ؾق ویىحن کیًمی ولحی ؾولث ٌیك قا
ال فاکحىقیها هیؼكؾ و وىؾ وكهایهؾاقاو قا ال هعل ـؼایك هلی (پىل ؼلك لظمثکً)
ً
هیپكؾالؾ و په ال ايصام همۀ ایى هكاظل يهایحا ٌیك قا ؾق هؿاقن تىزیع دولتی هیکًؿ
ً
ً
ؾق ایى ظالث ٌیك ابؿا ;کااللؾایی :يمیٌىؾ بلکه ِكفا شمو هصمى٠ۀ ;الالم :به
ظىاب هیآیؿ که یکی ال لیكهصمى٠ههای کاالها و وایك هالالحصاقههاوث .بكای
لیان هیجىاو گفث اگكچه آب ؾق ؾهای ِفك ؾقشۀ ولىیىن یػ هیبًؿؾ ولی جبؿیل به
;ياآب :يمیٌىؾ .ؾق ایًصا هن ٌیك ;ياکاال :يمیٌىؾ ولى اگك با یؽچالؼاوق ؾولحی به
ً
هؿقوه ايحمال یابؿ .همچًیى اگك یک هىشىؾیث غیكکاالیی (هرال ٕ٠ىی ال بؿو همچىو
کلیه) به ه١كْ فكوي گفاٌحه ٌىؾ هً١ایً ایى اوث که ٌیء هكبى٘ه به
;هالالحصاقه :جبؿیل ٌؿه< ایى فكایًؿ هیچ قبٙی به ;کاال واؼحى :يؿاقؾ .به همیى
هًىال اگك کلیۀ آؾهیماؾ به ه١كْ فكوي گفاٌحه يٍىؾ هیچ جعىل ٠مؿه و قهاییبؽٍی
ً
ؾق هًاوبات کاالیی قغ يؽىاهؿ ؾاؾ .ؼالِه ایًکه هًاوبات کاالیی ِكفا جىوٗ
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ً
ؼكوشی فابكیکها و هايىفاکحىقها و ؼّىِا فاکحىقیها ج١ییى هیٌىؾ (اوحالیى بك
ایى هىٔى ٞجؤکیؿ ویژهای ؾاٌث).
اللم يیىث به ؼا٘ك جعكیفات ـکكٌؿه ؼیلی ياقاظث ٌىین .به لىل ه١كوف ;لؼن جاله
ؾقؾ کهًه قا هیؼىابايؿ .:ؼىٌبؽحايه آٌفحهفکكاو به فکك جىکیى همۀ ؾقؾها بىؾهايؿ و
٠یى همیى بال قا به وك واژههایی آوقؾهايؿ که کاقگكاو قا جعث ٌكایٗ ؼاِی هٍؽُ
هیکًًؿ .بكای هرال واژۀ ; :Workerيام ٠ام کاقگكاو اوث و واژۀ ; :Laborهن ؾق
همیى هً١ای ٠ام به کاق هیقوؾ< هرل ٠باقت ; :Labor Movementکه به هً١ای
;شًبً کاقگكی :اوث .ولی واژۀ ; :Labourerیک همىلۀ شؿاگايه اوث و فمٗ
بكای ياهیؿو کاقگكايی اوحفاؾه هیٌىؾ که به کاقهای ٕ٠اليی و لهؽث اٌحغال ؾاقيؿ،
ً
هرال کاقگكاو کٍاوقلی و کاقگكاو واؼحمايی و کاقگكاو باقبك .کاق وًگیى و لهؽث ؾق
هعاوقات قولهكۀ ؼلك ;٠ملگی :و فا٠ل ایى کاق ;٠مله :ياهیؿه هیٌىؾ .ال ایى قو
شملۀ لیك:
Small peasants were obliged to hire themselves as labourers.

به ایى هً١ی اوث که ;ؾهماياو ؼكؾ به ٠ملگی اشكجی واؾاٌحه ٌؿيؿ :.ؾق ایى شمله
٠الوه بك ایًکه ;٠مله :با کاقگك ٠ام فكق ؾاقؾ ;اشكت :هن با همؾ ٠ام یکی يیىث و
فمٗ به ؾقیافحی کاقگكاو قولهمؾ ا٘الق هیٌىؾ.
ؾو واژۀ ; :Workmanو ; :Working-manبكای جؤکیؿ بك ف١الیث شىمايی به کاق
هیقويؿ ،البحه با لیؿ ایى يکحه که ف١الیث شىمايی هىقؾ اٌاقه فمٗ ٌاهل کاقهای
ٕ٠اليی وًگیى يیىث بلکه هك يى ٞف١الیث إ٠ای بؿو قا ؾقبكهیگیكؾ و به ایى هً١ا
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هماو ;لظمث کٍیؿو٠ :ام اوث .په ؾو اِٙالض اؼیك قا بایؿ ;لظمثکً :جكشمه
کكؾ کكؾ .بكای هرال شملۀ لیك به ایى هً١ا يیىث که ;هى ؾو اِٙالض کاقگكها و ٘بمۀ
ً
کاقگك قا هنهً١ا هیؾاين :.چًیى ظكفی هٙلما بیهً١ی اوث.
I have used the words workingmen and workingclass as equivalent.

شملۀ فىق هیگىیؿ; :هى ؾو کلمۀ ;لظمثکٍاو :و ;٘بمۀ کاقگك :قا به ً٠ىاو هناقل
به کاق بكؾهام .:کلمۀ ;هناقل :ولحی اوحفاؾه هیٌىؾ که  2چیم ؾاقای ؾوثکن یک
ویژگی یکىاو باًٌؿ .بكای هرال ولو ایى کحاب ه١اؾل یک للىهوًگ اوث اها ؼىؾ
کحاب للىهوًگ يیىث و هحؤوفايه يمیجىاو با آو شمصمۀ کىی قا ؼكؾ کكؾ .به همیى
جكجیب ؼلك لظمثکً به لعا٠ ٚؿم هالکیث بك ووایل جىلیؿ۫ هناقل ٘بمۀ کاقگك اوث
اها هیجىايؿ به ٌکلی غیك ال کاق همؾی به ووایل جىلیؿ شىي بؽىقؾ.

7

واژۀ ; :Toilerولحی اوحفاؾه هیٌىؾ که لظمثکً هٍغىل کاقی شاوفكوا باٌؿ و
آویبهای ٌؿیؿی به شىناي واقؾ بیایؿ و ؾق یک کالم ٌغلاي او قا لهولىقؾه کًؿ.
يمؾیکجكیى ه١اؾل بكای ایى واژه ؾق فكهًگ پكولحكی ایكاو لغث ;قيصبك :اوث .بًابكایى
ؾق شملۀ لیك:
The introduction of machinary transformed workmen into toilers.

ً
هٙلما بیهً١ی اوث که بگىیین ;ابؿا ٞهاٌیىآالت کاقگكاو قا به کاقگك جبؿیل کكؾ.:

ايگله اهل یاوهوكایی يبىؾ و ؼم٠بالت يمیيىٌث .هً١ای ؾقوث شمله ایى اوث که
;باب ٌؿو هیؤت هاٌیًی لظمثکٍاو قا به قيصبكاو ؾگكگىو واؼث.:
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یکی ؾیگك ال يامهای کاقگكاو ; :Swotاوث که ال قیٍۀ ; :sweatهٍحك ٌؿه و به
٠كق قیؽحى اٌاقه ؾاقؾ .ایى کلمه يام کاقگكايی اوث که ؾق وىییثها قنٌاو کٍیؿه
هیٌىؾ ،لیكا ؾق آيصا با ٠مبهايؿهجكیى ابماقهای جىلیؿ و ٘ىاليیجكیى وا٠ات کاق جعث
اوحرماقيؿ و ؾق يهایث به کمحكیى همؾها هیقوًؿ .يمؾیکجكیى ه١اؾل ایى کلمه ؾق لباو
َ
فاقوی واژۀ ;ف۫١له :اوث که ؾق فكهًگ پكولحكی ایكاو به کاقگكايی ا٘الق هیٌىؾ که
لیكؾوث اوحاؾبًا کاق هیکًًؿ .به يٝكم با جىشه به ٠مبهايؿگی ابماقهای کاق ف١لهها
هیجىاو يام ایٍاو قا به وىاتها ا٘الق کكؾ٠ .الوه بك ایى ;ف١له :ؾق لغث به هً١ای
;بیً ال ظؿ کاق کكؾه :اوث و ال ایى لعا ٚبا هفهىم وىات هنپىٌايی ؾاقؾ .به ایى
جكجیب ؾق شملۀ لیك:
Swots have take the most active part in workingmen’s movement.

هًٝىق ایى يیىث که ;کاقگكاو ف١االيهجك ال همگاو ؾق شًبً کاقگكی ٌكکث هیکًًؿ.:
بؿیهی اوث که کاقگكاو بؿيۀ اِلی شًبًهای کاقگكیايؿ و ایى ظكف گفحى
يمیؼىاهؿ .شملۀ فىق چًیى ظکن بیهىؾهای قا پیً يکٍیؿه بلکه گفحه اوث; :ف١لهها
ؾق شًبًهای لظمثکٍاو ف١االيه ایفای يمً هیکًًؿ .:
ً
ولحی فكایًؿ کاق به ؼا٘ك هاٌیًی ٌؿو جىلیؿ هٙلما واؾه و هکايیکی ٌىؾ ؾق ایى ظالث
ً
کاقگك قا ; :Operativeهیياهًؿ .ایى واژه قا ه١مىال به ;کاقگك :و گاهی هن به
;هحّؿی هاٌیى :بكهیگكؾايًؿ .اها اپكاجیىها يه کاقگك ٠ام هىحًؿ و يه هعؿوؾ به آو
ؾوحه ال کاقگكايیايؿ که هاٌیى قا به هؿؾ ِفعه کلیؿ کًحكل هیکًًؿ و هحّؿی یا
; :Operatorيام ؾاقيؿ .ؾق وال ٟهمۀ کاقگكايی که هاٌیى قا به کاق هیايؿاليؿ و همۀ
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کاقگكايی که هاٌیى آوها قا به کاق هیايؿالؾ ؾق هصمى ٞجعث همىلۀ ;اپكاجیى :هیگًصًؿ.
ً
کاقگك ٌا٘كی که ؾق يايىایی هاٌیًی ؾائما وك پاوث و پیؾقپی ياويؿهاي قا به جًىق
هیليؿ و بچهوقؾوحی که ياوهای بكٌحه قا با کاقؾک ال قوی ؾیىک گكؾاو بكهیچیًؿ
هك ؾو هماولؿق اپكاجیى هىحًؿ که هحّؿی بىقؾ قیىوحات ؾق فاکحىقی ایكاوجكايىفى .ایى
ً
کاقگكاو ؾق يٝام ًِ١حی ایكاو ;کاق۫ َوق :ياهیؿه هیٌىيؿ .هرال ؾق ایى شمله:
The growth of young operatives is stunted by their work.

ً
کاهال بیهً١ی اوث که بگىیین ;کاقگكاو کنوىووال به ؼا٘ك کاقٌاو ال قٌؿ بال
هیهايًؿ .:هرل قول قوٌى اوث که چًیى ظکن ٠اهی ؾقوث يیىث .بكای هرال شمٟ
ً
کكؾو گیاهاو ؾاقویی کىهی جىوٗ کىؾکاو کاق قووحایی هاهیحا هىشب جىلف قٌؿ
قٌؿٌاو يمیٌىؾ .کافی اوث آياو جغفیۀ هحىوٙی ؾاٌحه باًٌؿ< آيگاه ؾقگیك ٌؿو جمام
ٕ٠التٌاو ؾق کاق پكجعكک و بكؼىقؾاقی ال يىق آفحاب و هىای جاله با٠د هیٌىؾ
قٌؿٌاو ال هیايگیى باالجك بكوؾ .ایى هن ؾقوث يیىث که بگىیین ;هحّؿیاو
کنوىووال به ؼا٘ك کاقٌاو ال قٌؿ هیهايًؿ .:لیكا ؼكؾواالو هحّؿی هاٌیى
يمیٌىيؿ .شملۀ فىق هیچ یک ال ایى ؾو اؾ٠ا قا ٘كض يکكؾه اوث .بلکه هیگىیؿ:
ً
; َ
کاقوقی قٌؿ کىؾکاو قا هحىلف هیکًؿ .:ایى یک گماقۀ ٠لمی کاهال ِعیط اوث.

اگك کىی پیً ال بىحهٌؿو ِفعات قٌؿ به کاوقی گماقؾه ٌىؾ به هیچ وشه يمیجىايؿ
به قٌؿ هیايگیى بكوؿ (ظحی به فكْ بكؼىقؾاقی ال جغفیۀ هیايگیى) .لیكا ه١ؿوؾی ال
هاهیچهها و هفاِلاي بایؿ ظكکات بیولفۀ هاٌیى قا ؾيبال کًًؿ و با جکكاق پیؾقپی
یک ظكکث ؼاَ هك قول و هك وا٠ث فكوىؾه ٌىيؿ< آو هن ؾق ظالی که بالی ٕ٠الت
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بؿو به ؾلیل چًؿیى وا٠ث بیجعكکی وىث گٍحه و بافث غٕكوفی ِفعات قٌؿ لیك
فٍاق ایىحای ايؿام فىلايی ال بیى هیقوؾ.
هًگاهی که کاقگكاو با واژۀ ; :Handsهٍؽُ هیٌىيؿ بؿیى هً١اوث که کل
ً
هىحیٌاو هٙلما جعث ولٙۀ کاق شم١ی لكاق گكفحه اوث .ایى واژه ؾق اِل به
پاقولوهای کٍحیهای ٠هؿ باوحاو اٌاقه ؾاقؾ که هیبایىث ؾق هماهًگی کاهل با
یکؿیگك جعث ٔكبآهًگ ؼاِی کاق هیکكؾيؿ .ال همیى شا واژۀ فىق به کلیۀ کاقکًاو
کٍحیها و لیكؾقیاییها و هىاپیماها جىكی یافحه که ویىحن ؾلیمی ال ؾقشات اقٌؿیث بك
ایٍاو ظاکن اوث و ال ایًصا به وكبالاو يىبث ؾاؾه ٌؿه .ؤ :hands; ٟقا هیجىاو ؾق
لیان با واهاو قژه بهحك ؾقک کكؾ .ايحٝام کل گكوهاو ؾق گكو جب١یث بیچىووچكای
جکجک َهًؿها ال شمئیجكیى ؾوحىقال١ملهاوث و کنجكیى جمكؾ فكؾی یک وكبال همه
ً
چیم قا به هن هیقیمؾ .ؾق هحىو فاقوی ه١مىال يٝاهیاو لیكؾوث ؾق کًاق وایك
ؼؿهثگفاقاو ;ؼؿم و ظٍن :يام گكفحهايؿ .ال ٘كف ؾیگك ؾق لباو فاقوی کاقکًاو
جعث فكهاو کٍحیها ;ؼؿهه :ياهیؿه هیٌىيؿ .بًابكایى ؾق شملۀ لیك:
The mine owner has imported hands from Ireland.

هالک ه١ؿو ؾق وال ٟکاقگك ِكف واقؾ يکكؾه اوث< بلکه کاقگكايی قا واقؾ کكؾه که
بحىايؿ آهاؾهباي يگهٌاو ؾاقؾ .به لىلی ;هالک ه١ؿو ال ایرلىد ؼؿهه واقؾ کكؾه اوث:.
بكای ياهیؿو کاقگكی که کل هىیث و ظیات و هماتاي به یک ظكفۀ ؼاَ بىحه اوث
ال واژۀ ; :Manاوحفاؾه هیکًین .اوهايیىثها ال فكٖ بٍكؾووحی ایى واژه قا ;ايىاو:
جكشمه هیکًًؿ .بكای هرال ولحی گفحه هیٌىؾ:
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Powerloom has superseded the work of men.

ً
آياو هیيىیىًؿ ;هاٌیى بافًؿگی شایگمیى کاق ايىاوها ٌؿه اوث .:اها بایؿ گفث اوال

هاٌیى فىق بكای بافًؿگی يیىث و بافث جىلیؿ يمیکًؿ .هعّىل ایى هاٌیى اوناي
ً
پاقچه اوث و ؼىؾ هاٌیى هن هاٌیى يىاشی اوث .ذايیا اگك هاٌیى به واؾگی شایگمیى
ً
کاق ايىاوها ٌؿه باٌؿ اظحماال هٍکلی چًؿايی پیً يمیآیؿ لیكا ایى ;ايىاوها:
هیجىايًؿ وكا ٢کاق ؾیگكی بكويؿ .اها اگك ایى ;ايىاوها :یک ٠مك آلگاق ؾق کاق يىاشی
جصكبه ايؿوؼحه باًٌؿ و شم يىاشی هیچ ههاقت ؾیگكی يؿاٌحه باًٌؿ و چًاو با يىاشی
٠صیى ٌؿه باًٌؿ که بحىاو ;آؾم يىاشی :ياهیؿٌاو آو ولث هً١ای شملۀ فىق ؼیلی
جغییك ؼىاهؿ کكؾ .واژۀ ; :manچًیى کاقگكايی قا جىِیف هیکًؿ و جكشمۀ آو به
;ايىاو :ؾقوث يیىث .ؾقوث هرل جكشمۀ واژۀ ; :manؾق ایى شمله; :ايىاو ياگهاو
ال کًاق او و  2بچۀ کىچک قؾ ٌؿ :که ؾق وال ٟلكاق بىؾ بگى یؿٌ; :ىهكي او قا با 2
يىلاؾ ٌیكؼىاقه بیؼبك ول کكؾ .:ؾق شملۀ اول آب ال آب جکاو يؽىقؾه ولی ؾق شملۀ
ؾوم قؼؿاؾ هّیبثباقی پیً آهؿه اوث که هیجىايؿ ليؿگی چًؿ يفك قا جا والها ب١ؿ
جعثالٍ١ا ٞلكاق ؾهؿ .شملۀ هىقؾ يٝك ها هن چًیى هىل١یث ؼاِی قا جىِیف هیکًؿ.
هى هك چه ؾق لباو فاقوی به ؾيبال چًیى کلمهای گٍحن هحؤوفايه ه١اؾل هًاوبی پیؿا
يکكؾم اها ؼىٌبؽحايه ؼلك کىقؾ قوٌی ؾق اؼحیاقهاو هیگفاقؾ که هیجىايین به هؿؾ آو
پكولحكها قا ؾق پیىيؿی جًگاجًگی با کاقٌاو هٍؽُ کًین .ؾق لباو کىقؾی ولحی
هیؼىاهین ال لظمثکٍی ؾق پیىيؿ جًگاجًگ با کاقي یاؾ کًین پىىيؿ ;یاق :قا به کاقي
هیافمایین .بكای هرال هیگىیین ;چىیاق( :لظمثکٍی که با گلینچیًی و لالیچیًی
لیىحه اوث) و ;ژویاق( :لظمثکٍی که با يىاليؿگی لیىحه اوث) و غیكه .هى هن ال
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همیى ٌیىۀ ؼلك کىقؾ اوحفاؾه هیکًن .بًابكایى ه١اؾل ؾقوث شملۀ فىق چًیى هیٌىؾ:
;لىم هکايیکی شای پىؾیاقها قا گكفحه اوث .:پىؾیاقها په ال آيکه ههاقتٌاو ؾق
يىاشی لائؿ ٌؿ ياچاق به پىثجكیى هٍاغل قوی آوقؾيؿ (یً١ی کاقهایی همچىو
ؾوثفكوٌی و پاؾویی و يٝافثکاقی و ٌایؿ گؿایی) .آياو يه فمٗ ؾوحممؾ ًِ١حی
بلکه ظحی یک ٠مك جصكبهايؿولی و هً١ای ليؿگیٌاو قا باؼحًؿ و ظكام ٌؿيؿ .ؾق هحى
پیً قو کلمۀ ; :manقا به همیى ٌیىه ٘بك لهیًۀ بعد به اونهایی يٝیك ;جكايیاق:
و ;چاپیاق :و غیكه بكهیگكؾاين .پكولحكهای کىقؾ ایى هً١ا قا ؾقک هیکًًؿ و اهیؿواقم
هؽا٘باو ایكايی ايگله هن به آو ؼى بگیكيؿ.
ؾق بكؼی هىاقؾ واژۀ ; :Manبیايگك پیىيؿ کاقگكاو با یک ٌغل ؼاَ يیىث بلکه آياو
قا جعث لیمىهیث یک ِاظبکاق ؼاَ یا بؽً هٍؽّی ال ٘بمۀ ظاکن هٍؽُ
هیکًؿ ،یً١ی کاقگكاو قا ;آؾم فالو ٌكکث :یا ;آؾم فالو وكهایه :هیياهؿ .ولحی
پكولحكهای ایكايی هیؼىاهًؿ چًیى قابٙۀ ؼاِی قا هٍؽُ کًًؿ ؼىؾ قا ;همؾبگیك:
ً
هیياهًؿ .هرال ؾق بیايیههایٍاو هیيىیىًؿ ;همؾبگیكاو وایپا .:بؿیى هً١ا اون
;همؾبگیك :به ً٠ىاو یکی ال يامهای ؼاَ کاقگكاو با ِفث ;همؾی :که ؾق اِٙالض
;کاق همؾی :یا ; :Wage Laborهیآیؿ یکىاو يیىث و يبایؿ ایى ؾو قا با هن لا٘ی
کًین .کلمۀ ;همؾبگیك :قوابٙی قا هٍؽُ هیکًؿ که ال وًػ شملۀ لیكيؿ:
The employer obliged his men to sign deductions.

ؾق ایًصا بیهً١اوث که بگىیین ;کاقفكها ايىاوها قا هصبىق کكؾ :و ایى هن ؾقوث يیىث
که بگىیین ;کاقفكها کاقگكاواي قا هصبىق کكؾ :لیكا ٔمیك هلکی ;اي :به ;کاقگك آلاؾ:
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يمیچىبؿ .جا شایی که وؽى ال پیىيؿ کاقگكاو و ٌكکثٌاو ؾق هیاو باٌؿ ال واژۀ
ايگلیىی ; :manو ال واژۀ فاقوی ;همؾبگیك :اوحفاؾه هیٌىؾ .بًابكایى شملۀ فىق
ً
ؾلیما هیگىیؿِ; :اظبکاق همؾبگیكاواي قا واؾاٌث پای بكگۀ کىىقات قا اهٕا کًًؿ.:
همه هیؾايین بىیاقی ال إ٠ای ٘بمۀ کاقگك بكؼی اولات بیکاق هیٌىيؿ .ولحی
بؽىاهین ایى ٠ؿه قا ال بعد هىحرًی کًین و فمٗ ال کاقگكايی وؽى بگىیین که هٍغىل
به کاق هٍؽّیايؿ ال واژۀ ; :Employeeاوحفاؾه هیکًین که ؾق هحىو هؽحلف اغلب
ً
;کاقگك :و ه١مىال ;اوحؽؿامٌؿه :و گاهی ;ٌاغل :جكشمه هیٌىؾ٘ .بك ه١مىل هك
ً
 3ه١اؾل به شای آيکه هً١ای اِلی قا بكوايًؿ ِكفا بیاوگك ٌلؽحهکاقی هحكشماو
هعحكمايؿ .همايٙىق که هیؾايیؿ بىیاقی ال إ٠ای هصمى٠ۀ هىقؾ بعدهاو ؾق والٟ
ً
;اوحؽؿامٌؿه :يیىحًؿ و جعث هًاوبات ؾیگكی (هرال کاق اشكجی و غیكه) لكاق ؾاقيؿ.
ؾوهیى واژه یً١ی ;ٌاغل :به هً١ای ;ؾاقای ٌغل :اوث و به شم کاقگكاو به هصمى٠ۀ
ً
بمقگی اٌاقه هیکًؿ (هرال بايکؾاقاو و بًگاهؾاقاو و ؾولثهكؾاو و غیكه که همگی
ٌاغلايؿ) .ایكز اوکًؿقی بكای قف ٟایى اٌکال ال جكکیب أافی ;کاقگك ٌاغل:
اوحفاؾه کكؾه که به لعا ٚهً١ایی ِعیطجك ال هىاقؾ فىق اوث ولی قابٙۀ ; Employer
 :- Employeeقا يمیقوايؿ .يمؾیکجكیى ه١اؾل فاقوی بكای بیاو ایى قابٙه ٠باقت
;ِاظبکاق  -کاقکى :اوث .بًابكایى ؾق شملۀ لیك:
The improvements in cardingframes increased the productivity of the
employees.

هیچ وؽًی ال افمایً باقآوقی کاقگكاو ؾق يحیصۀ پیٍكفثهای جکًىلىژیک به هیاو
يیاهؿه اوث .ايگله به ؼىبی هیؾايىث پیٍكفثهای جکًىلىژیک با٠د هیٌىؾ فمٗ
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بؽٍی ال کاقگكاو به يعى باقآوقجكی کاق کًًؿ< ؾق ٠مل بىیاقی ال کاقگكاو بهواوٙۀ
همیى پیٍكفث ال ظكفهٌاو بیكوو هیافحًؿ و ؾق هٍاغل پىثجك با ابماقهای
٠مبهايؿهجك و باقآوقی بىیاق کمحكی به کاق گكفحه هیٌىيؿ .په ایًصا يمیجىاو گفث
باقآوقی کاقگكاو افمایً یافحه اوث .ايگله يیم همچىو هاقکه آولؿق به وال١یث
ً
وفاؾاق بىؾ که واژههای ؾقوحی قا بكای بیاو ایى ؤ١یث بكگمیًؿ و ؾلیما بًىیىؿ:
;اقجمای ؾاق ظالشی با٠د ٌؿ باقآوقی کاقکًاو ایى ؾوحگاهها افمایً یابؿ :.جكشمۀ
ایى لبیل شمالت به ٌکلی که پیٍكفثهای ايىايی قا به همۀ کاقگكاو يىبث ؾهؿ و
ً
ِكفا به کاقکًاو هماو هاٌیىها هعؿوؾي يکًؿ به هً١ای ؾوثکاقی هحىو کالویک و
جعكیف وال١یات جاقیؽی اوث.
کاقگكايی که ؾوثٌاو به شایی بًؿ يیىث و اٌحغال ياهًٝن ؾاقيؿ و به٘ىق
شىحهگكیؽحه قولی ؾق ایى ٌاؼه و قولی ؾق آو ٌاؼه اوحرماق هیٌىيؿ با واژۀ
; :Jobberهٍؽُ هیٌىيؿ .آياو ؾق ایكاو ؼىؾ قا به ٌىؼی ;آچاق فكايىه:
هیياهًؿ .قاوحً قا بؽىاهیؿ همیى يام هٙایبهآهیم به هكاجب باهً١اجك ال ؼكواقها ؼكواق
َ
کكاهات آکاؾهیک اِعاب ٠لىم اشحما٠ی اوث .ظمیمحا ایى کاقگكاو به ابماق ِكف
فكوکاوحه ٌؿهايؿ جا هك شا که هكگىيه هٍکلی بكای ايباٌث وكهایه پیً آهؿ گكه ال کاق
بىقژوالی بگٍایًؿ و وپه یک گىٌه به ظال ؼىؾ بیافحًؿ .په ولحی گفحه هیٌىؾ:
Jobbers count hordes of Irishmen among themselves.

به هیچ وشه هًٝىقهاو ایى يیىث که ایكلًؿیها کاقگك هىحًؿ .گفحى يؿاقؾ که آياو کاقگك
بىؾهايؿ< يه کاقچاقکى و يه ؾالل بالاق بىقن (ه١اؾلهای هكوىم ; :Jobberؾق هحىو
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ه١اِك) .شمله لكاق اوث بگىیؿ کاق هٍؽّی گیك ههاشك ایكلًؿی يمیآهؿ و او ياچاق
بىؾ ايبىهی ال کاقهای هؽحلف قا ايصام ؾهؿ .یً١ی ;آچاق فكايىهها ؾاقوؾوحۀ ایرلىدیها
قا ال ؼىؾٌاو هیؾايًؿ.:
ؾق آو ؾوقاو ؼلك ايگلىحاو۫ به کاقگكايی که ؾق پی یافحى کاق آواقۀ ایى ٌهك و آو ٌهك
هیٌؿيؿ ; :Tramperیا ; :Trampهیگفحًؿ .ایى واژه به هً١ای ;قاه قفحى ٘ىاليی
و پكلظمث و بیظاِل :اوث .بكای هرال ؾق ایى شمله:
The working-man wanders from place to place for finding
employment. This is "Tramping" and the wanderer a "tramp”.

هً١ای ظكف ايگله ایى يیىث که کاقگكاو همچىو بىقژواها به ولگكؾی قوی آوقؾهايؿ.
ؾق فكهًگ ؼلمی ایكاو به الای شملۀ فىق هیگىیین; :لظمثکً ؾق پی یافحى ٌغل
آواقۀ ایًصا و آيصا هیٌىؾ .ایى کاق ;وگؾو لؾو :و لظمثکً ؾقبهؾقٌؿه ;وگپا:
اوث :.جّؿیك هیفكهاییؿ کل شمله هیچ قبٙی به ولگكؾیهای ٘بمههحىوٙی يؿاقؾ.
واژههای ; :Drudgeو ; :Outworkerکاقگكاو واؾهای قا هٍؽُ هیکًؿ که
ً
ه١مىال لو و کىؾکايؿ و ٘الثفكواجكیى و یکيىاؼثجكیى کاقهای ًِ١حی قا ؾق
هٍاغل ؼايگی ايصام هیؾهًؿ .به بیاو ؾلیكجك ؾق جمىین کاق اشحما٠ی۫ ؾقازها بؽً
هحمن ًِای ٟپیٍكفحه هىحًؿ و ؾق ؼايۀ ؼىؾٌاو به جکمیل جىلیؿ هاٌیًی هٍغىل
ً
هیٌىيؿ (یً١ی آياو بؽٍی هٍؽُ و هحمایم ال کاقکًاو ؼايگیايؿ) .ف١ال يحىايىحهام ؾق
فكهًگ ؼلمی ایكاو ه١اؾلی بكای ياهیؿو ایى لٍك بیابن< ولی بایؿ بگىین ج١ؿاؾ ؾقازها ؾق
ً
کٍىقهاو بىیاق لیاؾ اوث و جمكیبا جمام ًِای ٟبؽٍی ال فكایًؿ جىلیؿٌاو قا به ؾوث
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آياو به ايصام هیقوايًؿ .بًابكایى هٙمئًن با شىحصىیی گىحكؾهجك و ٠میكجك ؾق فكهًگ
ً
ليؿۀ ؼلك هیجىاو ه١اؾل ؾلیمی بكای ایى کلمه پیؿا کكؾ< جا آو لهاو ٠صالحا ال همیى واژۀ
;ؾقاز :اوحفاؾه ؼىاهن کكؾ.
اهیؿواقم ه١اؾلهای فىق جىايىحه باًٌؿ ظك هٙلب قا اؾا کًًؿ و يٝن کحاب قا به جكشمۀ
فاقوی ايحمال ؾهًؿ< يٝمی که به گفحۀ ؼىؾ ايگله فمٗ ;ٌکلی شًیًی :ال هاقکىیىن
جکاهلیافحه اوث .البحه هیجىايىحن جمام ه١اؾلها قا ؼالِهواق و بؿوو هیچ جىٔیعی ؾق
یک شؿول بیاوقم< ایى کاق بههكاجب بیؾقؾوكجك و ِكفهشىیايهجك و هحىأ١ايهجك بىؾ .اها
جکجک ایكاؾات پیً ال هك که به ؼىؾم واقؾيؿ و ایى هحى قا بایؿ به چٍن ;ايحماؾ ال
ؼىؾ :ؾیؿ .هحؤوفايه هى هن ؾق پژوهًهای لبلیام هكجکب بىیاقی ال ایى ؼٙاها
ً
ٌؿهام (گیكین به لىل پاولىف به ؾلیل ؾقويی کكؾو هعكکهای ذايىیه) .وال١ا بكاین وؤال
پیً آهؿه اوث که بیهباالجی و ٌلؽحگی فىقالفکك اگك يٍايۀ ٠ؿم ج١هؿ قوًٌفکكاو به
ً
هىؤلۀ پكولحاقیا يباٌؿ يٍايۀ چیىث؟ جىشه ؾاقیؿ که ؾق وٙكهای فىق جمكیبا هیچ
يىآوقیای به ؼكز يؿاؾهام و اکرك ه١اؾلهای پیًٍهاؾی ال هؿتها پیً ؾق لباو ؼلك
قواز ؾاٌحهايؿ .بىیاقی ال ایى ه١اؾلها هًىل هن ؾق فكهًگ قولهكۀ پكولحكی به
ظیاتٌاو اؾاهه هیؾهًؿ ولی به هكوق لهاو به ٌکل ياهىشهی ال هحى کحابها و هماالت
ٌىحه ٌؿهايؿ جا ؾق يهایث يٍايی ال آوها ؾق لباو قومیهاو بالی يمايؿ .ایى يعىۀ
ايکٍاف لباو فاقوی (یا اگك بؽىاهن ؾلیكجك و ؾقوثجك بگىین لفافهپیچی لباو فاقوی)
ً
ظمیمحا باقلجكیى جصلی گًؿیؿگی فكهًگ ؾق ّ٠ك اهپكیالیىن اوث .ؾق همیى فكهًگ
گًؿیؿه اوث که آٌفحهفکكاو بكای قوؾهؾقالی ؾقباقۀ اٌباض ؼیالیٌاو و بكای جىِیف
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ظاالت ٠كفايیٌاو و بكای جٍكیط افکاق پاؾقهىای ایؿئالیىحیٌاو و بكای بیاو
اظىاوات ؾمؾهیٌاو و ظحی بكای بكول اهیال ٠صیبوغكیبٌاو( یً١ی ؾق وال ٟبكای
هیچوپىچ و ظحی کمحك ال هیچوپىچ) ِؿها اون و ف١ل و ِفث و لیؿ ؾقآوقؾهايؿ و ایى
ه١صىو ؾقهنشىي هکبری قا به ؼىقؾ شىاياو ؼلك ؾاؾهايؿ اها بكای اٌاقه به هًاوبات
٘بماجی هؿقو به شم  3واژۀ ;کاقؼايه :و ;کاال :و ;کاقگك :هیچ کلمۀ ؾیگكی يؿاقيؿ -
هماو٘ىق که ؾیؿین ال ایى  3کلمه اولیاي آولؿق ياهكبىٖ و پكتوپالوث که به هیچ
ؾقؾی يمیؼىقؾ و ؾوهیاي قا جا شایی که ؾوثٌاو قویؿه اوث به گًؿ کٍیؿهايؿ< با
ایى ظىاب ؾقهصمى ٞفمٗ  1کلمه بكای جٍكیط ؤ ٟهیلیىوهاهیلیىو ايىاو بالی
هیهايؿ .په ج١صبی يؿاقؾ که چٙىق ٘بمۀ کاقگك ؾق ايؿیٍه (و ؾق ٠مل) آٌفحهفکكاو به
;ايبىهه:ای جملیل یافحه که هك٠ ٢ما و ٠كووی اوث و بایؿ یا پیً پای آهكیکاییها وك
بكیؿه ٌىؾ یا پیً پای چیًیها< هحؤوفايه همۀ ؾ٠ىاهای قوًٌفکكی فمٗ وك ایى اوث.
ولحی هصمى٠ۀ کاهل يامهای هحمایمٌؿۀ هكاکم ًِ١حی و کاقگكاو قا ؾق يٝك ؾاٌحه باٌین
و ایى قا ؾق يٝك بگیكین که جصمیهوجعلیل جمىینکاق وكهایهؾاقی هىحلمم چه
همىلهبًؿیهای هىٌکافايهای اوث آو ولث جاله ه١لىم هیٌىؾ بكؼىقؾ آٌفحهفکكاو با
آذاق هاقکىیىحی ٌبیه بكؼىقؾ ابلهايی اوث که ظیى ؾم لؾو ال ٠لن آياجىهی۫ همۀ اشمای
ؾوحگاههای گىاقٌی و ّ٠بی و غؿؾی و جًفىی و جًاولی و ظكکحی و گكؾي ؼىو قا به
واؾگی ;ٕ٠ى :هیياهًؿ و بكای هرال هیگىیًؿ; :آویبهای ٕ٠ى هىشب اؼحالل ؾق
٠ملکكؾ ٕ٠ى هیٌىؾ و په ال آویب قوايؿو به ٕ٠ى ال ٘كیك ٕ٠ى که بهواوٙۀ ٕ٠ى
با ٕ٠ى ؾق اقجباٖ اوث ٕ٠ى قا جعكیک هیکًؿ و به ایى جكجیب يٍاوؾقؾهای ٕ٠ى به
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ٕ٠ى ايحمال هییابؿ( :آیا با ایى کلمات هیجىاو فهمیؿ چگىيه آویبهای ظاؾ لره با٠د
فلس هىلث ايگٍثها هیٌىؾ؟) په ال اؾای ایى لبیل شفًگیات اوث که آٌفحهفکكاو با
لیافهای ظكبهشايب ؼىؾ قا واقخ کل ه١اقف بٍكی ؾق کل جاقیػ هیٌماقيؿ و چًاو
گًؿباؾ يماؾايهای ؾق هگهؼايۀ لصىآلىؾ قوؾهٌاو هیپیچؿ که ظحی به جکاهل جاقیؽی
پكولحاقیا و به قهبكاو ایى فكایًؿ (هاقکه و ايگله و لًیى و اوحالیى) قظن يمیکًًؿ و به
چیمی کمحك ال جصؿیؿيٝك ؾق وكجاپای هاقکىیىن-لًیًیىن قأی يمیٌىيؿ .ؾق همیى
ظال صلههای ظمیكايهای ال ایى قولياهه و آو هاهًاهه و ال گىٌهوکًاق ولاقتؼايهها و
وكهایههای ايعّاقی ؾاؼلی و ٌكکثهای بیىالمللی شلىٌاو ايؿاؼحه هیٌىؾ<
صلههایی که ؾق جعلیل يهایی چیمی يیىث هگك جکهای ال ؾوحكيس جاقازٌؿۀ پكولحاقیا.
ً
٘بی١حا کژفهمی هًاوبات ٘بماجی با٠د ٌؿه اوث ؾقک هً١ای ;ايمالب :ياهمکى
گكؾؾ .ايمالب (٘بك آهىلههای هاقکه و ايگله و لًیى و اوحالیى) کًٍی ؼلمی اوث
که جٕاؾ هیاو قوبًا و لیكبًا قا ظل هیکًؿ جا قاه بكای جکاهل و جكلی آلاؾايۀ شاه١ه بال
ٌىؾ .ؾق همابلاي هفهىم ; :Counter-revolutionقا ؾاقین که به غلٗ
;ٔؿايمالب :جكشمه ٌؿه اوث .هً١ایی که ال ٠باقت ;ٔؿايمالب :به ـهى هیقوؿ
ً
هؽالفث با جغییك و جعىل یا جالي بكای ظف ٛؤ ٟهىشىؾ اوث .اها ;کايحك :اِال و
ً
ابؿا هحكاؾف ;ٔؿ( :آيحی) يیىث .بكای هرال ؾق وقليهای قلهی ولحی به ظكیفجاو
ً
فى بؿل هیليیؿ او قا اِٙالظا ;کايحك :هیکًیؿ .یا ؾق هىویمی به هلىؾی والهای بن ؾق
بكابك هلىؾی والهای لیك ;کايحك :هیگىیًؿ .هیچ که به ;کايحكوحكایک( :فى بؿل) و
;کًحكپىاو( :هلىؾیهای هحمابل) يمیگىیؿ ;ٔؿٔكبه :و ;ٔؿهلىؾی .:به همیى
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جكجیب ; :Counter-revolutionقبٙی به ;ٔؿايمالب :يؿاقؾ بلکه يى٠ی ايمالب
اوث که هًاوبات اشحما٠ی قا لیك و قو هیکًؿ و بىیاقی ال هٙالبات ؼلك قا به اشكا
ؾقهیآوقؾ 8.کافی اوث جؤذیكات ؾولث واپلئىن ؾق اقوپا یا ؾولث بیىماقک ؾق آلماو یا
ؾولث لیىکله ؾق آهكیکا یا ؾولث عبدالىاصر ؾق ؼاوقهیايه قا به یاؾ بیاوقیؿ جا به ؾقک
ؾقوحی ال هً١ای هىقؾيٝك بكویؿ .هك  4ؾولث با بؽٍی ال هٙالبات ؼلك همكاه ٌؿيؿ و
جغییكات گىحكؾهای به باق آوقؾيؿ .هرالی ؾیگك که بكای ایكايیها آًٌاجك اوث ايمالب
وفیؿ ٌاه و هلث اوث که هًاوبات اقباب-ق٠یحی قا هلغی کكؾ .به هیچ وشه يمیجىاو
ایى ٠مل قا ;ٔؿايمالبی :و ؾق قاوحای ابمای ؤ ٟوابك ؾايىث لیكا شاه١ه ؾق يحیصۀ
آو ال بیػوبى ؾگكگىو ٌؿ .اها به همیى ايؿاله اٌحباه اوث اگك جمىین اقأی ؾق ؾهۀ
 1341و  1351قا ؾق پیىيؿ جًگاجًگاي با اوحمكاق هًاوبات بىقژوا-اهپكیالیىحی يبیًین و
آو قا کًٍی ايمالبی بؿايین .بكای بیاو ایى هفهىم۫ ا٠كاب ال اِٙالض ;الرىقه المٕاؾه:
اوحفاؾه هیکًًؿ; .هٕاؾه :ؾق لغث یً١ی ;پیٍؽىاو :و وشه جىمیهاي ایى اوث که ؾق
آيصا  2يفك ؾق همابل یکؿیگك لكاق هیگیكيؿ .جكکها هن هیگىیًؿ ;کاقٌی ؾهوقین :که
;کاقٌی :به هً١ی ;ؾق بكابك :اوث يه ٔؿ .به يٝكم ٠الاليهجك اوث که ایكايیها هن ال
ه١اؾلهایی يٝیك ;ايمالب هحمابل :یا ;ايمالب بؿل :اوحفاؾه کًًؿ لیكا اِٙالض
ً
;ٔؿايمالب :به پؿیؿههای کاهال هحفاوجی همچىو پلیه ٔؿٌىقي و کىؾجا اٌاقه ؾاقؾ
و ههنجكیى وشىه يبكؾ قا پًهاو هیوالؾ و با٠د هیٌىؾ ِفبًؿیهای وال١ی به چٍن
ً
يیایًؿ .ظحما ؼىؾجاو هن کىايی قا هیًٌاویؿ که هؽالف ؤ ٟهىشىؾيؿ اها قهایی ؼلك
قا بكيمیجابًؿ .آياو ؾق يمٙۀ اوز بعكاو ٌ١اق ;هكؾهباؾ ايمالب :وك يمیؾهًؿ بلکه
ً
شؿای ال پكولحاقیا هحمابال ايمالب هیکًًؿ .په ایًصا هىؤله به  2قأن هحٕاؾ ؼالِه
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يمیٌىؾ بلکه با هباقلهای  3وشهی قوبهقویینٔ :ؿايمالب (ظافٝاو ؤ ٟهىشىؾ) ؾق
بكابك ايمالب (پكولحاقیا) ؾق بكابك ايمالب هحمابل (اپىلیىیىو بىقژوایی)< همايٙىق که ؾق
هکايیک کالویک با  3هؤلفۀ ایًكوی و ٠مل و ٠کهال١مل وكوکاق ؾاقین.
وىویالاهپكیالیىثها به شای آيکه ًٌاؼث ؾلیمی ال جعكکات  3شبهه به ؾوث ؾهًؿ
ً
به هؿؾ جكشمههای آٌفحهٌاو کال ِىقت هىؤله قا پاک کكؾهايؿ و هموقايه به وكؾقگمی
شىاياو ؼلك ؾق باقۀ يبكؾهای وال١ی ؾاهى لؾهايؿ .گفحى يؿاقؾ که لٍکكی وكؾقگن و
بیجکلیف پیٍاپیً لٍکكی ٌکىثؼىقؾه اوث.
با ایى همه هًىل لوؾ اوث که هؤیىن ٌىینٌ .کی يیىث که ؼلك باالؼكه يام ظمیمی
چیمها قا به کىؾکاواي ؼىاهؿ آهىؼث و شىىقجكیى و ؾاياجكیى فكليؿاو قا ؾق ؾاهاواي
پكوقي ؼىاهؿ ؾاؾ< هماو٘ىق که جابهظال ؾق چًؿ هىقؾ چًیى کكؾه اوث 9.ؼلك چًیى
هیکًؿ لیكا ؤ١یث ٠یًیاي او قا واهیؾاقؾ هىؤلۀ پكولحاقیا قا به ؾقوحی بًٍاوؿ و ظل
کًؿٌ .ک يؿاقم لظمثکٍاو ٠لیقغن همۀ کاقٌکًیهای آٌفحهفکكاو وكايصام هىؤله
قا ظل ؼىاهًؿ کكؾ .به لىل ضهتسو ؾق کحاب ;هىر جىگ :کىی که ؾق هؽمّه گیك
افحاؾه و هیچ چاقهای شم شايفٍايی بكایً يمايؿه اوث بىیاق بهحك ٠مل هیکًؿ.
اقؾیبهٍث 1411
و .ق.
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 1بكای هرالکارل مارکص ؾق وال  1859ؾق ؾیباچۀ ;يمؿ الحّاؾ ویاوی :با اٌاقه به کحاب ;وضع
طبقۀ کارگر اوگلطتان :بك جؤذیك وكيىٌثوال آو ؾق ;جىىیهظىاب با وشؿاو فلىفی آلماو :جؤکیؿ
کكؾ .او چًؿ وال ب١ؿ ؾق ياههای به جاقیػ  6آوقیل  1863ؾق پاوػ به ;ايحماؾ ال ؼىؾ:های بیقظمايۀ
ايگله ؾقباقۀ ایى کحاب يىٌث:
ً
;فرد ٠میم … اؼیكا کحاب ٌما قا ؾوباقه هٙال١ه کكؾم و هیچ چیم ؼامؾوحايهای ؾق آو يیافحن .آو قولها
با چه جىاو و چه گميؿگی و چه اٌحیالی هیيىٌحیؿ و به هیچ وشه ؾق بًؿ لیؿوٌكٖهای آ کاؾهیک
يبىؾیؿ و کاقی هیکكؾیؿ که ؼىايًؿه ؾقیابؿ يٝكیاتجاو به لوؾی به اِىل ل١ٙی و هىلن جبؿیل ؼىاهؿ
ٌؿ .هىٌکافیهای اِیل ٌما هًىل که هًىل اوث به کحابجاو ِمیمیحی ايىايی و وبکی هٙایبهآهیم
هیبؽٍؿ .يىٌحههای ب١ؿی هك ؾو يفكهاو ؾق لهايهای که ;ویاه و وفیؿ :به ;ؼاکىحكی و
ؼاکىحكی :جبؿیل ٌؿه اوث ؾق بكابك آو پاک بیقيگوبى به يٝك هیقوًؿ:.
هاقکه فمٗ به ایى ياهه بىًؿه يکكؾ و وال  1867ؾق فّل  8شلؿ اول کاپیحال يىٌث:
;هى ؾقباقۀ ؾوقاو آغال ًِ١ث بمقگ جا  1845شم به ٘ىق گفقا ِعبحی يمیکًن .بكای ا٘ال٠ات بیٍحك
ؾق ایى هىقؾ به کحاب فریدریک اوگلص جعث ً٠ىاو وضع طبقۀ کارگر اوگلطتان چاپ الیپمیک وال
ً
 1845هكاش١ه ٌىؾ .وال١ا که ايگله قوض ٌیىۀ جىلیؿ وكهایهؾاقی قا ؾقیافحه اوث .بكای پی بكؾو به
ایى ظمیمث به گماقيهای فاکحىقی و گماقيهای ه١ؿو که ال  1845به ب١ؿ ايحٍاق یافحه هكاش١ه ٌىؾ.
یک همایىۀ وٙعی يىٌحۀ ايگله با گماقيهای قومیای که  18جا  21وال په ال ايحٍاق اذكي ال
٘كف کمیطیىن تحقیق دربارۀ اشتغال کىدکان هًحٍك گكؾیؿه يٍاو هیؾهؿ وی به چه يعى
ٌگفثايگیمی ؤ ٟقا ؾق شمئیات آو جكوین يمىؾه اوث - :.به يمل ال ;وكهایه :جكشمۀ ایكز
اوکًؿقی.
به ؾلیل همیى ;هىٌکافی اِیل :اوث که لىمثهای ههمی ال فّلهای  8و  11و  12و  13و  19و
 23و  24و  25شلؿ اول کاپیحال هحکی به هباظد اقائهٌؿه ؾق کحاب وضع طبقۀ کارگر و جعث جؤذیك آو
هىحًؿ .ایى اؾ٠ا به هیچ وشه به هً١ای ;هبالغه ؾق يمً ايگله :يیىث .ؼىؾ هاقکه ؾق شكیاو
بعری ٘ىاليی ؾق فّل ;هاٌیًیىن و ًِ١ث بمقگ :په ال باليىیىی لىمثهای ههمی ال جعمیمات
ايگله هیافمایؿ:
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;ايعٙاٖ اؼاللیای که ال اوحرماق کاق لياو و کىؾکاو ياٌی هیٌىؾ به للن فكیؿقیک ايگله ؾق
اذكي جعث ً٠ىاو ;ؤ٘ ٟبمۀ کاقگك ايگلىحاو :چًاو آفكیًًؿه هٙكض گٍحه اوث که هى ؾق ایًصا
فمٗ به یاؾآوقی اکحفا هیکًن - :.به يمل ال ;وكهایه :جكشمۀ ایكز اوکًؿقی.
لٕاوت لًیى ؾق ایى هىقؾ به ٌكض لیك اوث:
;ایؿههای اِلی ايگله ؾق کحاب وضع طبقۀ کارگر هماوهایی هىحًؿ که اهكوله ال وىی جماهی
ً
کاقگكاو ايؿیٍمًؿ و پیکاقشى پفیكفحه ٌؿهايؿ ولی ؾق آو لهاو کاهال يى و بؿی ٟو بیوابمه بىؾيؿ .ايگله
ایى ایؿه ها قا ؾق کحابی واهاو ؾاؾ که به وبکی گیكا يىٌحه ٌؿه و هملى ال جّاویكی اِیل و ٌىکهکًًؿه
ؾقباقۀ جیكهقولی پكولحاقیای ايگلیه اوث .ایى کحاب به ً٠ىاو کیفكؼىاوحی ق٠بايگیم ٠لیه
وكهایه ؾاقی و بىقژوالی جىايىحه اوث جؤذیك ژقفی ال ؼىؾ بك شای يهؿ .جاکًىو باقها و باقها ال ایى
کحاب به ً٠ىاو بهحكیى باليمایی ؤ ٟپكولحاقیای هؿقو يمللىل ٌؿه اوث .ؾق وال ٟيه لبل و يه ب١ؿ ال
 1845هیچ که يحىايىحه چًیى جّىیك ظمیمیای ال ؤ٘ ٟبمۀ کاقگك اقائه کًؿ - :.جكشمه و جلؽیُ
ال قوی :لًیى .ؾقباقۀ فكیؿقیک ايگله .1896
فكايحه ههكیًگ ؾق ابحؿای لكو  21و اقیک هابمبام ؾق ؾهۀ  1971لٕاوت هٍابهی ؾاٌحًؿ.
 2هماو٘ىق که لًیى يٍاو ؾاؾه اوث ایى لبیل هٙال١ات اهپكیىکكویىحی ٠لیقغن ٜاهك
والٟگكایايهٌاو هبحًی بك ایؿئالیىن هىحًؿ( .م).
 3اللم اوث ؾق ؼّىَ اولىیثهای جكشمه و ايحٍاق کحاب با هىٔ ٟفرماوده اروطتى چهگىارا پیً
بكوین که جفکك ؾاؾه بىؾ:
;لبل ال هك کاقی بایؿ هصمى٠ۀ کاهل آذاق مارکص و اوگلص و لىیه و اضتالیه قا جكشمه و هًحٍك کًیؿ.
ایى کحابها هىائل وىویالیىن قا به قوًٌی جصم یه و جعلیل کكؾهايؿ .ب١ؿ ال آو اگك ؾلجاو ؼىاوث
هیجىايیؿ به وكا ٢جصؿیؿيٝك٘لباو هٍهىقی بكو یؿ که ؼیلی ؾووثٌاو ؾاق یؿ< یً١ی کىايی ال لماي
ؼكوٌچف و جكوجىکی و وایكیى که کاقهایی کكؾهايؿ و چیمهایی يىٌحهايؿ:.
اقيىحى گىاقا ،ياهه به آقهايؿو هاقت ؾاوالىن ؾبیك ايحٍاقات هلی ؼلك کىبا ،1965 ،جايمايیا.
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 4الف) کلمات ; :manufactureو ; :factoryال قیٍۀ الجیى ; :facereهٍحك ٌؿهايؿ که
بیاوگك يى ٞؼاِی واؼحى یً١ی هماو ًِ١ث به همكاه هًاوبات اشحما٠ی ؼاَ ؼىؾ اوث .وشه
همیمۀ ایى ف١ل با هكاش١ه به کحاب ویاوث اقوٙى قوٌىجك هیٌىؾ:
;هیاو پىئىیه (ًِ١ث بكای فكوي) و پكاکىیه (کاق کكؾو بكای قٌؿ ؼىیً) فكق اوث و هك یک
يیالهًؿ ووایل ویژهای اوث … بًابكایى ووایل بك ؾو يىٞايؿ .ووایل پىئىیه ابماق هىحًؿ ،ظال آيکه
ووایل پكاکىیه اوباب و اذاذیۀ هًملايؿ … بكؾه ابماق پىئىیه اوث:.
ً
اقوٙى جفاوت هیاو ًِ١ث و کاق قا ؾق ایى هیؾايؿ که ًِ١ث اوال هبحًی بك جىلیؿ اٌیائی به لّؿ فكوي
ً
ؾق بالاق اوث و ذايیا هبحًی بك هًاوبات اقباب ـ بًؿگی اوث .هايىفاکحىق و فاکحىقی به ً٠ىاو ؾو هكکم
جىلیؿی هؿقو واشؿ هك ؾو ؼّىِیث فىق الفکك و بًابكایى اون هکاو ًِ١ث هىحًؿ يه اون هکاو کاق.
به ایى جكجیب ه١لىم هیٌىؾ کلمات ;کاقؼايه :و ;کاقگاه :به هً١ای ؾلیك کلمه قبٙی به هكاکم ًِ١حی
وكهایهؾاقی يؿاقيؿ.
ب) ؾق لباو فاقوی کلمات هكکب ظاوی پىىيؿ ;ـؽايه :بیاوگك پؿیؿاقهای پىثجك و کلمات مرکب
حاوی پسوود «ـگاه» بیانگر پدیدارهای عالیتر هستىد .مثل ایه قبیل موارد :ؼىحهؼايه و آوایًگاه
 هكیٓؼايه و ؾقهايگاه  -وكبالؼايه و لكاقگاه  -گكمؼايه و ؼىابگاه  -جّفیهؼايه و پاالیًگاه -هىجىقؼايه و يیكوگاه  -يمالؼايه و ٠باؾتگاه و … ؾق جماهی ایى هىاقؾ و ؾق بیٌماق هىقؾ ؾیگك هك
پؿیؿهای که ياماي با پىىيؿ;ـؽايه :واؼحه هیٌىؾ بالاوحرًاء فكوهكجبهجك ال پؿیؿهای اوث که ياماي
قا ال پىىيؿ ;ـگاه :هیگیكؾ .ؾق  2واژۀ ;کاقؼايه :و ;کاقگاه :ایى يٝنوجكجیب لباوًٌاوايه به هیچ
وشه با کاقبكؾ اهكولیٌاو والگاق يیىث.
 5پیً ال ٜهىق وكهایهؾاقی ؾق ایكاو  2پؿیؿاق اشحما٠ی کهى با يامهای ;کاقؼايه :و ;کاقگاه:
ً
ًٌاؼحه هیٌؿيؿ :ؾق ه١ماقی وًحی ایكايی ه١مىال فٕایی قوبال ؾق گىٌۀ ظیاٖ بكای جىلیؿ هىاؾی
يٝیك قٌحۀ آٌی و ٠كلیات و ٌكاب و وكکه و کٍمً و ٌیكۀ جكیاک و غیكه (ؾق هصمى ٞجبؿیل هىاؾ
ؼام بؽً کٍاوقلی به الالم هّكفی) ج١بیه هیٌؿ که ؾق کًاق آو اجالکی بكای ايباق کكؾو جىلیؿات و
يگهؿاقی ووایلی همچىو ؾیگ و ؾیگچه و يیچه و غیكه وشىؾ ؾاٌث .ایى هصمى٠ه قا ؾق کل
;کاقؼايه :هیياهیؿيؿ .به همیى ؾلیل اوث که ؾق لغثياهۀ ؾهؽؿا و فكهًگ هّاظب ه١اؾل ;هٙبػ
بمقگ :به ً٠ىاو هً١ای لؿین کاقؼايه آهؿه .بگفاقیؿ بكای جعمیك ؾق ایى هىقؾ به اؾبیات کالویک
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فاقوی وكکی بکٍین جا ببیًین واژۀ ;کاقؼايه :ؾق چه ه١ايیای اوحفاؾه ٌؿه اوث .هعٓ يمىيه
هٍ١ىف هًؿی هیوكایؿ:
ُ
به کـاقؼـايه کـًـیـمک کـًاق ؾیـگ گـالب قغاي چى لیك ویهفام و پٍث پك ؼنوجاب
بك آجـًاي ُ
يـب َـىؾ وـهـن شم کـاللـۀ ؾوؾ ٌـمـیـن ٙ٠ك گـلىـحاو يّیب جًگ ٌكاب
البحه ف١الیثهایی که به هؿؾ ووایل ابحؿایی ؾق لیك ومف آوماو به ايصام هیقویؿيؿ بال هن هعل
کاقٌاو ;کاقؼايه :يام هیگكفث .بكای هرال يٝاهی هیوكایؿ:
ؾهاو جیٍۀ فكهاؾ ٌؿ ل ؼىو۫ ٌیكیى هًـىل همؾ ال ایى کـاقؼـايه هی٘لبن
ؾق بالی هىاقؾ ایًچًیًی واژۀ ;کاقؼايه :اٌاقه به هكاکم جىلیؿی ٠مبهايؿه و يابهواهاو ؾاقؾ.
اها اگك ووایل کاق جکاهلیافحهجك بىؾيؿ و ابماقآالت ٜكیفجكی همچىو ؾاق لالی و چكغ کىلهگكی ؾق
اجالی وكپىٌیؿه به کاق ؾقهیآهؿيؿ ایىچًیى فٕایی ;کاقگاه :يام هیگكفث .ؾق وال ٟابماقهای
کاقگاهی به لعا ٚقٌؿ يیكوهای هىلؿ پیٍكفحهجك و به لعا ٚاولىب کاقبكؾ بىیاق ؾلیكجك و به لعاٚ
فىتوفى کاق بىیاق ظىابٌؿهجك ال ووایل ٠مبهايؿه و لهؽث و ؾقهنقیؽحۀ کاقؼايه بىؾيؿ .بكای
هرال اوؿی جىوی با اٌاقه به پیٍكفحگی کاقگاهها هیوكایؿ:
یکی کاقگه واؼث ال هىي و هغم ل ؾیــبــای ؾايـً به گـفـحـاق يـغم
ل شاو پـــىؾ کكؾ و ل فكهًگ جــاق ل ايؿیٍه قيـگ و ل هـ١ـًی يـگــاق
یا ابىالمیؿ هیكلاشابكی:
گك َهلک ال کــاقگــاه فکكت آقؾ قيگها وق فلک ال يمًبًؿ غیب گیكؾ يـمـًؾاو
يمً جٍكیفی چًاو ِىقت يمیبًؿؾ اگك ؾق هیاو ؾوــحــی بكآقؾ يـمًپكؾال شهاو
هی جىاو ؾق اؾبیات کهى ِؿها يمىيۀ ؾیگك قا یافث که ال همیى الگى جب١یث هیکًًؿ< ولی ایًصا شای
پكؾاؼحى به آوها يیىث و ـکك چًؿ هرال فىق کفایث هیکًؿ.
شىحصىی فكاواو ؾق هیاو هحىو فاقوی ّ٠ك شؿیؿ (با ٌكو ٞال ٠هؿياهۀ جصاقی  1811هیاو وك شاو
هلکن و ابكاهینؼاو کاليحكباٌی) يٍاو هیؾهؿ يؽىحیى کىی که واژۀ کاقؼايه قا ؾق هً١ای اهكولیاي
به کاق بكؾ میرزا صالح شیرازی ؾق وفكياههاي بىؾ که آو قا به وال  1819هیالؾی (ٌ 1197مىی) په
ال پایاو الاهث ؾق ايگلىحاو يىٌث .بكای ًٌاؼث يعىۀ ٌکلگیكی واژۀ ;کاقؼايه :ؾق هً١ای
کًىيیاي اللم اوث کمی بیٍحك با ایى يىیىًؿه آًٌا ٌىین .هیكلا ِالط ؾق ً٠فىاو شىايی به ً٠ىاو
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پاايؿال قونها شایی ؾق ؾموؾوحگاه ٠بان هیكلای يایبالىلًٙه بكای ؼىؾ ؾوثوپا کكؾ٘ ،ىقی که ؾق
شكیاو جًٝین ه١اهؿۀ گلىحاو (; )1813لیؿلی :جین ژورال ویکالی فئىدورویچ رتیشف بىؾ .ؾق ایى
ؾوقاو قوویه و بكیحايیا ٠لیقغن قلابثهای هًٙمهایٌاو با یکؿیگك ٠لیه ياپلئىو بًاپاقت هحعؿ بىؾيؿ.
هیكلا ِالط هن ال اجعاؾ ٔؿیى بیيّیب يمايؿ و په ال هؿجی ال کىىت ویاوثهؿاق ;پكوٌكق :جغییك
لٙب ؾاؾ و به ً٠ىاو یک ;پكوغكب :ؾوآجٍه به ؼؿهث کلىل دارضی بكیحايیایی (به لىل ؼىؾي
لىلىيلؼاو) ؾقآهؿ .ؾق وال  1815قىلىولخان او قا بكای ا٠مام به اقوپا شهث یاؾگیكی لباو ايگلیىی
بكگمیؿ و به ٔكبولوق ؾیپلماجیک به يایبالىلًٙه جعمیل کكؾ٠ .بانهیكلا ؾق ابحؿا با ایى ايحؽاب
هؽالف بىؾ لیكا ِالط قا به بیؼیالی و لماقبالی و ؾائنالؽمكی و بیبًؿوباقی هیًٌاؼث و ٠میؿه
ً
ؾاٌث ;او هیچ يحىايؿ آهىؼث .:اها يهایحا هصبىق ٌؿ ال فكهایٍات لىلىيلؼاو ا٘ا٠ث کًؿ .ال
ً
ؾفحكچۀ ؼا٘كات هیكلا ِالط ٌیكالی (که ٌؽّا يام ;همؼكفياهچه :قا بكآو گفاٌحه بىؾ اها ایى يام
ً
ب١ؿها ؾق جصؿیؿچاپ همایىيی  1348بكای آبكوؾاقی قوما به ;وفكياهه :جغییك یافث) پیؿاوث که
ایٍاو ٘ی  4وال الاهث ؾق لًؿو شم ٠یاٌی و ولثگفقايی هیچ کاق ؾیگكی يکكؾ< به لىل ؼىؾي
;العك که جا يیمٍب با ؾؼحكآيه هكبىجه چكيؿ هیگفحین .:ايگلیىیها هن به يىبث ؼىؾ ال اقائۀ
ً
آهىليهای ِعیط ٘فكه هیقفحًؿ و ایى هن لىلبااللىل ٌؿ .يحیصحا هیكلا ِالط ٌیكالی همايٙىق که
ايحٝاق هیقفث ال جمؿو اقوپایی هیچ يیاهىؼث .فمٗ ایًکه ؾق هاههای آؼك الاهثاي به ٕ٠ىیث
ؾموؾوحگاه فكاهاوىيكی ؾقآهؿ و همايصا او قا هىلهىلکی با اِىل همؿهاجی چاپ قولياهه آًٌا کكؾيؿ
جا بكای ایفای يمً هعىله ؾق همالک هعكووه آهاؾه باٌؿ .ؼالِۀ کالم اگك بؽىاهیؿ به ًٌاؼث
٠میك و ؾلیمی ال ظال و قول فكاهاوىو شاهل و ٠یايهاو بكویؿ بایؿ بگىین ایٍاو یکی اوث لًگۀ
ٌؽّیث ضکانالشریعه (هؤلف قوالۀ لبؿةالًصاوات) ؾق قهاو ;الب١رة االوالهیه الی البالؾ
االفكيصیه :يىٌحۀ ِاؾق هؿایث و هى يمیجىاين ؾلیكجك ال ایى جىِیفاي کًن.ایٍاو که کالهاي قا به
ً
شای ;کاله :با جفاؼكی ٠صیب ;پكيه :هیياهؿ (اٌحباها به شای بكيه) په ال جعىیى ;آلاؾهكؾاو
ايکكیم :ؾق هىقؾ ؼلكهای وحمؿیؿۀ ایكاو هیيىیىؿ; :جؤؾیبه ٘ایفۀ جكکمايیه المآهىث .چكاکه ٘ایفۀ
همبىق يه ؾايا بٙكیك ؼؿهحىث و يه ال قوىهه ق٠یحی و يىکكی اگآهىث :و ؾق هماو ظیى که آقلو
هیکًؿ ؾق ایكاو همچىو ايگلىحاو ;ؾقهایه ابىابه الاؾی و ٠ؿآلث بال گكؾيؿ :به چاپلىوی و
پاچهؼىاقی ٌاهماؾگاو ؼكفث لصك و ؼاوهای هفثؼىق ایكايی هٍغىل هیٌىؾ٠ .الوه بك آٌفحگی
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ؾقووهایۀ وؽى۫ اولىب يىٌحاق ایٍاو هن به ٘كل جهىٞآوقی ٌلؽحه اوث و هیجىاو ؾق هك ِفعه ؾهها
و ٌایؿ ِؿها غلٗ اهالیی ال يىیىًؿۀ شاهل و فٕلفكوي گكفث .به لىل ه١كوف
;کالغه هیؼىاوث قاه قفحى کبک قو یاؾ بگیكه.:
هیكلا ِالط ال فكيگ بكگٍحه به کمک شكیؿۀ ;کاغف اؼباق :و جعث ظمایث ؾموؾوحگاه فكاهاوىيی
يؽىحیى ایكايیای بىؾ که بكای پؿیؿاقهای شاه١ۀ وكهایهؾاقی ه١اؾل فاقوی واؼث و قوازٌاو ؾاؾ.
ال ایى ايحلکثبالیها هٍحی يمىيۀ ؼكواق:
Newspaper
قولياهه
کاغف اؼباقها
ُ
Foreign Office
ولاقت اهىقؼاقشه
ؾفحكه غ َـكبـاها
House of Commons
هصله ٠ىام ،هصله ٌىقا
او٘اله ق٠ایاها
House of Lords
هصله ا٠یاو ،هصله ؼبكگاو
او٘اله ؼىايیًها
Juridical House
ؾاؾوكا
او٘اله ٌك٠ی
Coalfield
ه١ؿو لغالوًگ
ؾٌحه لغال
ُ
Gass-coal Derivative
گال کک
ؾوؾه ؾققفحه
Square
فلکه ،هیؿاو
هكبٟ
ؾاؼل پكايحم بگىین يام کًىيی ;اجاق بالقگايی :بكگكفحه ال همیى هیكاخ فکكی اوث< فمٗ ه١لىم يیىث
ً
به چه ؾلیلی اهالی آو قا ٠ىْ کكؾهايؿ .اظحماال قشالههای ٕ٠ى پاقلماو بؽً ؼّىِی ;ـه:
کىكۀ ;او٘اله :قا به اٌحباه ٠الهث جؤيید ؾايىحهايؿ و بكای آو که يكیًگیٌاو شكیعهؾاق يٍىؾ
ً
ظففاي کكؾهايؿ .بگفقین .شًاب ;وکاوالٍكی١ه :ؾق شكیاو شا ايؿاؼحى واژۀ ;کاقؼايه :ؾلیما
٘بك قوال ابلهايۀ فىق ٠مل يمىؾ و ال لٕا ایىباق ولاظث قا هن چاًٌی بالهثاي کكؾ .وال 1815
هًگاهی که ظٕكتٌاو به لیاقت لًؿو هٍكف ٌؿيؿ مصىبۀ  2871گیلبرت (ال هصمى٠ه لىايیى
هىوىم به قىاویه کهه فقرا) ؾق ایى ٌهك به اشكا ؾقهیآهؿ و ;پاوؿاقاو لايىو فمكا :یحیماو و فمیكاو
ً
ٌهكی قا ال وٙط ؼیاباوها بهلوق شم ٟهیکكؾيؿ و به کاق اشباقی هیگماقؾيؿ٘ .بی١حا اکركیث
بىقژواها ایى فكِث ٠الی قا هغحًن هیٌمكيؿ و په ال وكهنبًؿی یک ؼىابگاه ياهًاوب ؾق شىاق
هكاکم ًِ١حیٌاو۫ بیًىایاو قا ؾوحهؾوحه ال پاوؿاقها جعىیل هیگكفحًؿ جا ظؿاکرك وىؾ قا ال بؿبؽحی
ایحام بیكوو بکًٍؿ .ایى لبیل هكاکم جىلیؿی که ٘كفظىاب لايىو فمكا بىؾيؿ ؾق گفحاقهای قومی
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;اردوگاه کار اجباری )Workhouse( :ياهیؿه هیٌؿيؿ و ؼلك ايگلىحاو آوها قا ;باضتیل قاوىن
ً
فقرا )Poorlaw Bastille( :هیؼىايؿ (ظحما ؼىؾجاو ؼبك ؾاقیؿ که باضتیل هؽىفجكیى ليؿاو اقوپا
ً
بىؾ) .ال لٕا ایى ٌکل ًٌی١ًِ ٟحیوالی کاهال با ايؿیٍههای لیبكالی هیكلا ِالط شىق ؾقهیآهؿ و او
قا وك ـوق هیآوقؾ .بكای هرال ایٍاو ؾق مسخرفوامچهٌاو هیيىیىًؿ:
;ؼايۀ ؾیگكی واؼحه که او قا ورکهآوز هیکىیًؿ یً١ی کاقؼآيه و ؾق ایى کاقؼآيه بیچاقها و فمكاها و
ایحاهها یی که قاهبكؾاق به شایی يیىث و هىحؤول اوث به ايصا قفحه و ؾق ايصا آفیىكاو به ایى شهث
ه١یى اوث که آيها قا هىافك او ح١ؿآؾٌاو بك وك کاقی کفاٌحه که ال ؾوث يكوؾ [ ]...ایًعى بًای ؼیك
اولى هىشبه ؾ٠ایه ؼیكه فمكاها گكؾیؿه و ذايیى ذمكي ایًىث که وكبآلاو ؾق شًکها هٙلمى هىاههه ؾق
شؿال يًمىؾه و هیؿآيؿ که اکك وفاجه آياو قویؿه باٌؿ و گٍحه ٌىؾ ٠ىآلؾ و هًىىبايٍاو ب١ؿ ال هكکٍاو
به کاقؼآيهها ؼىاهؿ قفث و وكکكؾاو و بیچیم يؽىاهؿ هايؿ - .:به يمل ال وفكياهۀ هیكلا ِالط ٌیكالی
ُِ  211و ( 314جکكاق غلٗهای اهالیی بك اوان هحى اِلی)
اگك ؾق هىقؾ ؤ ٟکىؾکاو ؾق ورکهاوشها شىیای ظمیمث باٌیؿ هیجىايیؿ یکباق ؾیگك قهاو ;الیىق
ً
جىیىث :چاقلم ؾیکًم قا بؽىايیؿ .اها ف١ال ایى هىٔى ٞهىؤلۀ ها يیىث و ؼىؾ ايگله ؾق کحاب پیً
ً
قو به لؿق کافی لىايیى کهى و يىیى فمكا قا جصمیه و جعلیل کكؾه اوث .چیمی که ف١ال اهمیث ؾاقؾ ایى
اوث که ویىحن ورکهاوش ؾل و ؾیى و ٠مل ال هیكلای فكاهاوىو قبىؾ و ایٍاو جكشیط ؾاؾ به شای
آيکه واژۀ ; :Factoryقا به فاقوی بكگكؾايؿ واژۀ ; :Workhouseقا لغثبهلغث و غلٗايؿقغلٗ
جكشمه کكؾ .بؿیى جكجیب بىؾ که هكاکم ًِ١حی هؿقو ;کاقؼايه :يام گكفحًؿ و ایى کلمه ؾق هً١ای
شؿیؿي واقؾ لباو فاقوی ٌؿ و به هكوق لهاو ؾق هیاو اهل فكاهىيؼايه شا افحاؾ .وایك ابؿا٠ات هیكلا
ب١ؿ ال هؿجی کًاق گفاٌحه ٌؿيؿ اها هً١ای جملبی ;کاقؼايه :به ظیات لیكؼاکیاي اؾاهه ؾاؾ جا باالؼكه
ً
ؾق ؾوقۀ پهلىی اول شىايه لؾ .يٝك به گكایٍات ياویىيالیىحی پهلىی کاهال لابل ؾقک اوث که چكا ایى
قژین بكای ياهیؿو هكاکم ًِ١حی هؿقو۫ واژۀ ياهكبىٖ ;کاقؼايه :قا به ؾو ه١اؾل ؾیگك لصكی (هًّ ٟو
ه١مل) جكشیط ؾاؾ .اها ٠اهل ههنجك ایى بىؾ که وكهایهؾاقی ؾق ایكاو بك هؿاق جمىین کاق اهپكیالیىحی
هًکٍف ٌؿ .ال ایى قو ؾق بؿو اهك فمٗ بؿویجكیى هاٌیىها ؾق کٍىقهاو قواز یافحًؿ .ایى
ً
ؾوحگاههای ٠مبهايؿه ِكفا لاؾق به يفىـ ؾق ٌاؼههایی بىؾيؿ که واؾهجكیى و یکؾوثجكیى کاقها ؾق
آوها به ايصام هیقویؿ .به ایى جكجیب ؾق يؽىحیى هىز ًِ١حیوالی کٍىقهاو ؾق ؾهۀ  1311ايبىهی ال
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هكاکم جىلیؿ وكهایه ؾاقی با جمكکم بك فكاوقی جىجىو و چای و لًؿوٌکك و ٌیكۀ جكیاک و کمپىت و هكبا
ايکٍاف یافحًؿ .با جىشه به يى ٞفكاوقؾههای ًِ١حی و ٌباهثٌاو به هعّىالت وًحی ;هٙبػ بمقگ:
ً
کاهال لابل ؾقک اوث که چكا ؼلك ایكاو يامگفاقی لصكی ـ پهلىی ;کاقؼايه :قا بیچىووچكا شفب
کكؾ و هكاکم فىقالفکك قا بؿیى اون ياهیؿ .ب١ؿها ؾق ؾوهیى و وىهیى هىز ًِ١حیوالی ایكاو ؾق
ؾهههای  1331و  1351کاق بك همیى هًىال پیً قفث و ظحی هكاکم بمقگ فكاوقی ویماو و گچ و
فىالؾ و کابل هىی و قاؾیى و اجىهىبیل و غیكه لیك يٝك هلىکايۀ هعمؿقٔاٌاه به ٘كل بیهىمایی
;کاقؼايه :لمب گكفحًؿ< به لىل ه١كوف ;هیكاخ ؼكن به کفحاق هیقوؿ .:هحؤوفايه ها هًىل هن به
هیكاخ ؼكن چىبیؿهاین.
 6جا پیً ال ؾهۀ  1951کمحك کىی پیؿا هیٌؿ که فکك کًؿ ياکاالها ؾق بالاق کاالايگاقی (یا
کاالییوالی) هیٌىيؿ .ؾق ایى ؾهه ولحی هؿاؼلۀ الحّاؾی ؾولثهای اهپكیالیىحی بكای اظیای يٝن
وكهایهؾاقی ٔكوقی ٌؿ ٌماقی ال چپهای ؼكافاجی با گكایًهای ٌىهپیحكی و کیًمی و غیكه (که
ؾق هصمى ٞيٝكیۀ اقلي هاقکه قا لبىل يؿاٌحًؿ) با اوحفاؾه ال جكیبىوهای وفاقٌی۫ هً١ای
جعكیفٌؿه و هكهًىجیکی شؿیؿی قا هیاو قوًٌفکكاو شا ايؿاؼحًؿ جا بكای ٘كض هاقٌال هٍكو٠یث
بحكاًٌؿ و شاپای وكهایههای ايعّاقی-ؾولحی قا وفث کًًؿ; :آيچه جىوٗ ؾولث جىلی ٟگكؾؾ کاال
يیىث .:ؾق ؾو ؾهۀ اؼیك اهپكیالیىثها ایى جعكیف شؿیؿ قا به وشىؾ آوقؾهايؿ که ;اشًان غیكقلابحی
کاال يیىحًؿ ولى اگك ؾق بالاق به فكوي بكوًؿ .:گكوهی ال ؼكافاجیهای وً٘ی به هؿؾ واژۀ
;کاالییوالی :هك ؾو جعكیف قا جىأهاو ؾيبال هیکًًؿ ؾق ظالی که کاقبكاو واژۀ ;کاالايگاقی :فمٗ
ؾيبالهقو جعكیف اولی هىحًؿ .هك ؾو گكوه بكای پیٍبكؾ جعكیفاتٌاو با کمال افحؽاق به ;٠لن
ً
هكهًىجیک :هحىول هیٌىيؿ .شالب ایًکه ؼىؾ هكهه (اوٙىقۀ هكهًىجیک) بكای یىيايیاو اِالحا
قبالًى ٞکاوبکاقی بىؾ و بههؿؾ لباوبالی و جغییك هً١ای کلمات۫ اشًان جملبیاي قا به هكؾم
هیايؿاؼث .با ایى ظىاب ;اِعاب هكهًىجیک :یا ;اِعاب جؤویل :به هً١ای ؾلیك کلمه هٍحی
ؾاللايؿ که گًصٍک قا قيگ هیليًؿ و با چكبلبايی به شای بلبل هیفكوًٌؿ.
 7هماو٘ىق که ؾق کحاب ;اوکشاف ضرمایهداری در ایران :يٍاو ؾاؾهام وشه هٍؽّۀ هكظلۀ
اهپكیالیىن ایى اوث که ؾق ٠یى غلبۀ ٌیىۀ جىلیؿ وكهایهؾاقی۫ اوحؽكاز کاق أافی ال ٘كیك هًاوبات
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غیكهمؾی (همچىو کاق ؼايىاؾگی بؿوو همؾ یا جىلیؿ ؼكؾ ؾهمايی یا جىلیؿ ؼكؾ ٌهكی یا بكؾهؾاقی) به
ٌؿت گىحكي هییابؿ .ایى ٌاؼههای ٠مبهايؿه با اوحفاؾه کكؾو ال کاالهای واوٙهای یک ًِ١ث
ً
فىقپیٍكفحه (هرال اوحفاؾه ال کىؾ ٌیمیایی ؾق جىلیؿ ؼكؾ ؾهمايی) به ووایل جىلیؿ ايبىه گكه هیؼىقيؿ.
 8ایى بعد باق ؾیگك ؾق پیٍگفحاق ویكاوث ايگلیىی (ُِ  )121-119پیً ؼىاهؿ آهؿ .بكای قوٌى
ٌؿو هىٔى ۫ٞهمالهای ال هاقکه قا جكشمه کكؾهام و ؾق جىٔیعات پایايی فّل هكبى٘ه ؾق یاؾؾاٌث
ٌماقۀ  21آوقؾهام.
 9یک يمىيۀ ؾقؼٍاو آو قا هیجىاو ؾق جعمیمات شاه ٟچكیکهای فؿایی ؼلك ؾقباقۀ اِالظات
اقٔی یافث .ایى جعمیمات شمو ه١ؿوؾ آذاقیايؿ که هىفك ٌؿهايؿ قابٙۀ چهاقوشهی ;قطب
امپریالیطتی  -بىرژوازی داخلی  -تىلید خرد  -پرولتاریا :قا به ؾقوحی جٍؽیُ ؾهًؿ و به يعى ٠لمی
واٌکافًؿ< ایى کاقٌاو ؾق یک کالم یً١ی جصمیهوجعلیل کل ویىحن وكهایهؾاقی ؾق جماهیث
پكجٕاؾي .گفحى يؿاقؾ که ایى ؾوحاوقؾ وحكگ قا يمیجىاو فمٗ به لىۀ يبى ٢چكیکها جملیل ؾاؾ<
هصمى٠ۀ ایى جعمیمات ظاِل ِؿها وا٠ث کًؿوکاو وفاؾاقايۀ وال١یث ٠یًی ؾق قووحاهاوث و بایؿ
آو قا فٍكؾهای ال جصكبیات ؼلك ؾايىث .ب١ؿها هًحمؿاو کفایی (و همچًیى بىیاقی ال هیكاخؼىاقاو
چكیکها) شم آيکه با جًگيٝكی اظممايهٌاو جماهیث شاه ٟایى ؾوحاوقؾ جئىقیک قا ياؾیؿه بگیكيؿ و
بیٌكفايه آو قا ؾق قاوحای هًاف ٟظمیكٌاو جعكیف کًًؿ هیچ هًك ؾیگكی ال ؼىؾ به يمایً يگفاٌحًؿ.
چه هیجىاو گفث؟ ;یک هكؾه به يام به که ِؿ ليؿه به يًگ.:
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آشنایی مختصر با صنعت پنبۀ انگلستان در دهۀ 0481
ً
ايمالبهای بىعژوایی گظكته هغفا دمىقصاياو عا به ػًىاو بهتغیى هىاص اولیۀ

?
هاهیُلبیضيض.ولیعهاییُبمۀکاعگغبهجؼایىبهپؼكکاوو
ؿیاؿیاػصايلگاه 

وكیمیصاياووههًضؿاوکلاوعػیوؿایغهتشوواوادتیادصاعص.

هاكیىؿاػاو

ػیغالٌیهبغؿغایىاؿتکهيهتًهااصاعۀصؿتگاهؿیاؿیبلکههمچًیىکلتىلیض
وصعایًجابهكًاستهایجضیوهتبذغايه

اجتماػیبایضصع صؿتگغفتهكىص@ 
پغصاػیهایپغُمِغاق>.


يیاػاؿتيهبهجمله
کًگغۀبیىالمللیصايلجىیاو9=،صؿاهبغ9<=7

فغیضعیکايگلؾ،پیامبه

هماوُىع که اػ یک احغ هاتغیالیـتی ايتظاع هیعوص کتاب ايگلؾ داوی اُالػاتی

هىاعصيىیـًضهبهاكاعهای

صعباعۀهلاغلکاعگغاووهـائل فًیتىلیضاؿت .صعاکخغ 
بؾکغصهػیغاهشاُباوهؼاهغفاػکلیتهىًىعاُالعصاكتًض@ولیچًیىچیؼیصع
هضقيمیکًضو صعک هبادج کتاببضووآكًاییهمضهاتیبا

ایغايیهایلغو 19
هىعص 
كیىۀ تىلیض ايگلـتاو صع صهۀ  9<81کمی بغایماو صكىاع سىاهض بىص .اػ ُغف صیگغ
تىًیختمامكاسههایهًؼتصعصوعاوفؼالیتهاعکؾوايگلؾيهبغایهىهمضوع

اؿتويهکاعػالاليهایاؿت (سىصهاعکؾوايگلؾصعآحاع هتؼضصكاوبهتفویل

ً
صعباعۀ ایى هىًىعيىكتهايض) .پؾ يهایتا تومین گغفتنصع ایىًمیمه به استواع به
هًؼتپًبهبپغصاػم.ػیغاایىهًؼتههنتغیىكاسۀتىلیضايگلـتاوصعؿال9<88بىص

هیگظاكت@ُىعی کهػمىمهغصمآوعابايام
دىػهها  
کًًضهایبغؿایغ 
وتأحیغتؼییى 

پًبهبههاکمکهیکًضبغآوعصیکمابیقصعؿت


كًاستكاه
هیكًاستًض .
كاهپًبه> 
? 
;7

اػوًغؿایغهًایغايگلـتاوصعآوصوعاوصاكتهباكین.ػالوهبغایىاکخغاهِالدات
للمغوكاهپًبههـتًض.لظا

كاوعاهیآوعصجؼو 


ایکهايگلؾيام

فًیوػًاویىكغلی
ً
ادتمال دیى

پغؿقهاوهـائل که 

ایىًمیمۀهشتوغهیتىايض بهبشقػیاصیاػ 

پیقهیآیًضپاؿزبگىیض .اػآيجاکهسىصايگلؾهًاؿباتُبماتیعا

هِالؼۀکتاب 
کغصهاؿتهىفمَيذىۀکاعکغصوپغولتغهاعاباهاكیىهای

صلیكوهفولتلغیخ 
هیصهن.اهیضواعمتمغکؼهغفبغجًبۀ
پًبهوهمچًیىعابِۀهیاوهاكیىهاعاكغح 


كاه
تأحیغاتتؼییىکًًضۀهًاؿباتُبماتیعاصعايکلافکاعهاكیًیياصیضه

فًیباػجيلىص
هتىپیقعوصعوالغعويىكتوسالههایاػتذمیماتویلیام و فاريیاؿتa

بگیغین.
دغفهای صع هىعص
فًی 
که آو عا با اُالػات بغگغفته اػ کتابهای صعؿی كاسۀ  
وبافًضگیوچاپپاعچهتکمیلکغصهام .صعهىعص

الیافكًاؿیوعیـًضگی ويـاجی 

ؿایغهًایغهغجاکهصعهتىاهلیکتابلػمبىص تىًیذیبههبادجايگلؾاًافه
امهـألهعاباػکغصهام.


تادضتىاو
كىصصعیاصصاكتهایآسغفول

هیکًض وهیچ
اؿتکهصعساکيیمهسلکعكض 

آفتابصوؿت 
داعهای و  
پًبهگیاهی  
هماوهتی صع بغابغ بغوصت يضاعص و غىػۀ عؿیضۀ آو با کمتغیى عُىبتی (دتی كبًن
هبخگاهی) آؿیب هیبیًض .اػ ایى عو با تىجه به آبوهىای ابغی و هغُىب و ؿغص

عويكتغیى و
ايگلـتاو تؼجبی يضاعص که هًؼت پًبه تا اواؿَ لغو هجضهن جؼو کن 
بهكماعهیآهض.اهابههىجببغسی

تغیىبشقهایهـًایغصؿتیایىکـلـىع


کىچک
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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سوىهیات۫ لیفۀ پًبه بیق اػ هغ
لیفۀ صیگغ صیگغی با کاع هاكیًی
ؿاػگاع اؿت .صع والغ گـتغف
هاكیىهای عیـًضگی صع ايگلـتاو

ً
اؿاؿا به همیى گیاه غیغبىهی
وابـته بىص .اػ ایى عو اػ يیمۀ لغو
هجضهن بًاصع لًضو و لیىعپىل و
ً
ػمال به هباصی واعصات پًبۀ
گالؿکى  
ً
سام تبضیل كضيض@ هشوىها بًضع
تجاعیلیىعپىلبهصلیلهمـایگیبا
لِب هاكیىکاعی ليکكایغ عكض
چلنگیغی صاكت.واعصاتپًبۀایى

ً
تمغیبا ;9.
بًضع که صع ؿال   9;91
هؼاعتىبىصصعؿال9<11بهبیقاػ

ً
 919.:هؼاع تىعؿیض@ ایى علن تمغیبا بغابغبا :9صعهضکلپًبۀواعصاتیبغیتايیاصعآو
جًىبكغق ایالت
ؿال اؿت .بشق ػمضۀ واعصات اػ فغاؿىی الیايىؽ اُلؾ اػ  
هتذضۀ آهغیکا (تاػه اؿتماللیافته) و كغق بغػیل (هـتؼمغات پغتغال) و جؼایغ
هًضغغبی (هـتؼمغات ايگلـتاو و فغايـه صع صعیای کاعائیب) و گىیاو (هـتؼمغۀ
واعصکلىعهیكض.صعؿال9<11ؿهنآهغیکااػباػاعپًبۀلیىعپىل<7صعهض

بغیتايیا)
وؿهنبغػیل1:صعهضوؿهنهًضغغبی<9صعهضوؿهنگىیاو=صعهضبىص@یؼًی
=7

اػهـیغالیايىؽاُلؾواعصهیكض =.صعهضبالیمايضه به

ليکكایغ 
 =9صعهضپًبۀ 
البتههیكضصعبـیاعیاػ يىادی

واعصاتاػكغقهضیتغايه وؿایغهًاُك هغبىٍبىص .
هؼیًۀدملويمل

هًضپًبهکلتکغصولیتاپیقاػافتتاحکايالؿىئؼصعصهۀ 9<<1
اػایىهـتؼمغهبهبغیتايیاگغاوصعهیآهضوبههغفهيبىص.

پًبۀسام
ليکكایغ کمک
هجمىػهای اػ ػىاهل تاعیشی-جغغافیایی به تىلض هاكیىکاعی صع  

کغص.چمىػاعهایوؿیغایىيادیه اػلغو  91هیالصی لِبپغوعفگىؿفًض بهكماع

هیآهضيض و پلن تىلیضیكاو به فاليضع هاصع هیكض .صع جغیاو جًگهای هضؿالۀ

ايگلیؾ-فغايـه صع لغو  98ايبىهی اػ صؿتوعػاو فاليضعی ياچاع كضيض به
عاصیًگ(همـایۀكغلیليکكایغ)بکىچًض@صعيتیجههًؼتپلنصعایىهًِمه


وؿت
بلىؽفًیلابلهالدظهایعؿیض.ؿایغػىاهلجغغافیاییساههعكتهکىهپًایىaعاه

به
ایىعكتهکىهکهاػاؿکاتلًضتا

عابغایايکلاف بیلتغ هًؼتصؿتی پلن همىاعکغص .
عیؼعوصسايههایبؼعگیاؿتکهبهصلیل


يىادیهغکؼیايگلـتاوکلیضهكضهدىػۀآب
هیكىيض.
كیب ُبیؼی ػهیى با يیغوی فغاواو به ؿمت دریای ایرلًد جاعی  
عوصسايههای بؼعگی همچىو لوو و ریبل وهرسی و ایرول و کرول و راچ bبه همغاه

كاسههای فغػی هتؼضصكاو کل هًِمه عا پىكق هیصهًض .ایى وًغ ُبیؼی به

آؿیابهایآبی بغایهماهضگىياگىو

هااهکاوهیصاصبهبهتغیىيذى اػ 


كایغی

ليک
پظیغطغالؿًگ


ـاعهایصؿتغؽ
.ػالوهبغایىتپههایپًایى داویکاي

اؿتفاصهکًًض
Pennines
Lune & Ribble & Meresey & Irewell & Croal & Roch
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b

بىصيضوساکكاوهماصیغبالییاکـیضآهىصاكت.باتىجهبه ایىكغایَُبیؼی اػ

ليکكایغ كمالی بغ پا كضيض که با ايغژی
اوایل لغو <? 9صاف>های فغاوايی صع  
طغالؿًگ اػ ساکهای هًاؿب کىهـتايی يىػی آجغ هىؿىم به ?آجغ لغهؼ>

هیپشتًض.آجغلغهؼبهصلیلبغسىعصاعیاػاکـیضآهىهماوهتبالییصعبغابغعُىبت

يمیکًض.تىلیضايبىهآجغلغهؼکمککغص
صاعصوبغسالفآجغػعصبهعادتیآبعاجظب 
هىهؼههای

آؿیابهای آبی به ُغػ چلمگیغی صع جىاع عوصسايهها گـتغف یابًض .

ایىآؿیابهابىصيضواػيیغوی

(یکیاػفغلههایپغوتـتاو)هالکايبىهیاػ

کوئیکریa
کغصيضکهصعآوهاعاهباويىجىاوبه

بغایچغسايضوچغرکاعگاههاییاؿتفاص 
ههی

آب 
چغرهای
هًؼت صؿتی پلن اكتغال صاكتًض .بضیى تغتیب يیغو هذغکۀ هغکؼی صع  
فاکتىعیهایعیـًضگی

عیـًضگیؿًتیبهکاعگغفتهكضوهًؼتپلنگـتغفیافت.
اعثبغصهايض.

آؿیابهایکوئیکری

يامكاوعااػهمیى
ويـاجی 
هابهيىبتسىصهذغکعكضوتکاهللِؼهؿاػیبىصواهالداتفغاوايی


گـتغفهیل
صع ؿیـتن صوک و هاکى bپضیض آوعص .همچًیى وجىص کايـاعهای آهى و طغالؿًگ
فلؼعفتهعفته بـیاعی اػ

هؼیتهای 
باػج كض لِؼهؿاػهای ليکكایغی با تىجه به  
هایلاوعابهجایچىبباآهىبـاػيض.اهابهبىصوًغفًیصؿتگاهها


لِؼاتصؿتگاه
بایکهايغػمضهعوبغوبىص.ؿِخساعجیلیفۀ پلنپىكیضهاػفلؾاؿتوبههمیى
ـايیافبالؿت@پؾ لیفۀپلنتمایلصاعصبؼض اػکلقوتابسىعصوبه
صلیلکل 
Quaker
Spindle & Shuttle
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b

وچغريزعیـی هغباعکه ایىسولت

دالتاولیۀسىصبغگغصص.صععیـًضگیصؿتی 
تابصهیبیلتغيمیوهعا
هیتىاو بهؿاصگیبااػمالکلقبالتغ و  
سىصعايلاوصهض 
هجضهنباتىجهبهؿِخپاییىپیلغفتهایفًی-ههًضؿی به

بغُغفکغص.اهاصعلغو
هییافت ويیغوییکًىاستهکايیکیجایآوعا
هغهیؼاوکه صسالتصؿتکاهق  
ليکكایغی صع
هیگغفت ایى هـأله غاهيتغ و صعصؿغؿاػتغ هیكض .لِؼهؿاػاو  

سىعصوابضاػاتكاو ياکام


ؿغكاوبهؿًگهی
هىاجههبا سولتکلـايیپلن هضام 
هیهايض.تاایًکههؼلىمكضپاؿزهؼماصعغىػۀپًبهيهفتهاؿت.

عۀؿلىلؼیايضوبههمیىصلیل

همۀفیبغهای گیاهی بهجایصیىاعۀپغوتئیًی صاعایصیىا
ً
ػمال
ـايیكاو پاییىتغ اؿت@ صع هىعص پًبه ایى صیىاعه به دضی ياػک اؿت که 
کل 
عكتهايضپًبهکًض.وايگهیؿِخساعجیایىفیبغآغلتهبهيىػی
يمیتىايضهغچهعاکه 

ًضعیـیضوعابیقاػپیقتـهیلهیکًض.

هىم اؿتکه?واکؾپًبه>يامصاعصوفغای
سوىهیاتُبیؼیفىقباػجكضالیافپًبهصعصهۀ9;91بهسىبیاػآػهایلاتاولیۀ
عیـًضگیهکايیکیؿغبلًضبیغووبیایًض.بههذٌیکهایى کلفبهػملآهض تماهی
پیلغفتهای فًی ؿابك که به ياکاهی عوی هن تلًباع كضه بىصيض یکباعه آػاص كضيض:

ییهالػمصیضيض
هایچًضصوکهبابگغصیض وصسالتصؿتکاهقیافت وبغیتايیا 


چغر
کلتپًبهعاصعهًاُكداعهایتىؿؼهصهًض .بههمیىهضف

بغایتأهیىهىاصسامكاو 

ىبكغق
پاککًیچـــغکـیaعااػهًضبهجً 
پًبه 
بىصکهايگلیـیهاصعؿال9;;1چغر 


Charki
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آهغیکا هاصع کغصيض .ایى
صؿتگاه صع ؿال  9;=7با
دمایت هالی کىئیکغها
بهـاػی كض و جیى aبغ
اؿاؽآوكکلگغفت .صع
هیبیًیض که
ُغح عوبغو  
غلِکهای

جیى با 
هیزصاع و بغؽصاعف فیبغها عا گیغ هیايضاػص و اػ صايه جضایلاو هیکًض تا به پًبۀ

كضبههىعتػضلصعهیآهضتابه


بضیىتغتیبتوفیههی
پًبهای که
توفیهكضهبغؿین  .

ليکكایغ بغوص .طکغایىيکتههنلػماؿتکه
بغیتايیاهاصعگغصصوبهسىعصهًایغ  
ػمضۀهًایغپیلغفتۀليکكایغصعهًچـتغتمغکؼیافتهبىصيض.ػیغاایىكهغکىچک

ایبهدـابهیآهضوبههمیىصلیل


گاهیداكیه

هیالصیؿکىيت
ُیلغوو<الی;9
وپاگیغاهًاف(کههمضاعتىلیضعاصعكهغهایبؼعگهذضوصهیکغصيض)


همغعاتصؿت
صعدکنتىصهایآهاصه

يمیكض.صعيتیجهجمؼیتؿاکىهًچـتغواُغاف
صعایًجااجغا 
اؿتخماعبغایهًایغؿغهایهصاعیبىص.

به
كایغیهاجًی يامصاكتکه:صوکعابايیغویصؿت


صهًضۀليک

يشـتیىابضاعتکاو
ايضاست.کمیبؼضتؼضاصصوکها به< 9ػضصعؿیض.هیىلکهصعؿال9;<9

بهکاع 
هی
هیىلهای
هیکغص.صعؿال  9<88
استغاعكض< 8صوکصاكتوبايیغوی بشاعکاع  
Gin
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سىصکاعیبابكضهبىصيض کههغکضام 9هؼاعصوکصاكتًض .باایىاستغاػات تؼضاصکل
ً
تمغیبا به  91هیلیىو ػضص عؿیض صع دالی که
صوکهای پًبۀ ايگلـتاو صع ؿال   9<81

يؼصیکتغیى علبایق فغايـه ( 9هیلیىو صوک) و آلماو ( 911هؼاع صوک) و يیىايگلًض

هؼاعصوک)هًىػفاهلۀبـیاعیباآوصاكتًض.تشمیىػصههیكىصيادیۀ هًؼتی

( 911
ایجهاوعاتأهیىهیکغص.


تپًبه
ليکكایغبهتًهاییبیقاػ71صعهضهًـىجا

بغایكًاستيذىۀػملکغصجًیوتغوؿتلوهیىل aبایضپیقاػهغچیؼيذىۀکاعبا
صوک صؿتی عا هغوع کًین .ػیغا
ً
صؿتگاههای هظکىع صلیما هماو

دلمهعیـی> عا به
عوف ؿًتی ? 
ايجام هیعؿايًض و فمَ اجؼاء
ايضامهای
هکايیکی عا جایگؼیى  
کغصهايض .بًابغایى با كًاست
ايـاو  
صوکصؿتیهیتىايینيمقهغ جؼء

هکايیکیعاؿاصهتغتلشینصهین .چىبیکهعیـًضه بیىؿاػضوباػویقيگهصاكته

?صكکی>يامصاعصکهساهۀالیافعویآوؿىاعاؿت.صؿتصكکیدجنهتًاؿبیاػ
ساههعاهیکلضو بـتهبهًشاهت يز هىعصيظغهمضاعیاػ آوعالیايگلتاوفتیله

وبهسىعصکاعهیصهض.ؿغایىفتیلهبهلالبصوکوهلاؿت.صوکیابه

هیکًض 

هىعت هؼلك به چغسق صعهیآیض یا عیـًضه صؿتۀ آو (وتغ) عا عوی عاو سىص لغاع
Jenny & Trostle & Mule
88

a

هیچغسايض .ایىتفاوتبـتگیبهجًؾالیاف
هیصهضوباکفصؿت بهؿمتػايى  

الیافتغییغهیکًض.ولیصع

صاعص.همچًیىفاهلۀصوکاػصؿتصكکیبـتهبهجًؾ
چغسلیعابغفتیلهاػمالهیکًض.

هغدالتصوکبهُىعهمؼهاوصويیغویکللیو
(دلمهعیـی).يزآهاصهعاصع
ػيًضويزعیـیضههیكىص 


صعيتیجهالیافصعهندلمههی
وصوباعههمیىفغایًضعابابالیهايضۀ

هیکًًض 
لـمتايتهایی وتغ (عویتىپی) لغلغه 
هیگیغيض.
ساههاػؿغ 
چغر عیـًضگی ایى فغایًض عا به هىعت
هیبیًیض
هکايیکی ايجام هیصهض .صع كکل  
که چغر بؼعگ با پضال بهدغکت هیافتض و
ایىدغکتصوعايیاػُغیكلیِاو به تىپی
لِغچغربؼعگتغاػلِغ

هیعؿض.هغلضع 

تىپی باكض به هماو ايضاػه صوک ؿغیغتغ
هیچغسض .لاػضۀ تىپی ؿىعار اؿت و

چلمه ياهیضه هیكىص@ ؿغ فتیله اػ صاسل
چلمه هیگظعص و به لِؼۀ هاللی كکلی
وصعآيجاپؾاػعصكضواػصاسللالبهایکىچکصع

هیعؿض کهپغوايه aيامصاعص 

هیچغسض
گغصصوبهآوگغههیسىعص.پغوايهبههمغاهتىپی 

يىکهاللبهؿمتوتغ 
بغهی
کمافیالـابكصكکیعاهیاوؿاػضوباػويگهصاعصو
ولیوتغحابتاؿت.عیـًضهبایض 
Flyer
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ايضکايضک الیافعا لیايگلتايقفتیلهکًض.فتیله به
همؼهاوباچغسايضوصؿتگا ه۫  
صاسل چلمه کلیضه كضه و همايجا عیـیضه هیكىص .صع والغ پغوايه هن يز عا تاب
هیصهض و هن آو عا اػ چلمه بیغوو هیکلض و صوع وتغ لغلغه هیکًض .بًابغایى

ؿغیغتغ اػصوکصؿتی
هایکمتغیهیكىصو  


صچاعتىلف
دلمهعیـیباایىصؿتگاه 

پیقهیعوص .

ً
يمىيهای اػ جًی
يزعیـی  یکی اؿت .صع توىیغ ػیغ  
تمغیبا با چغر 
ؿاػوکاع جًی  
پیلغفته عا با  99صوک هیبیًیض.
صوکهای پغوايهای صع لـمت

ايتهایی هاكیى (پاییى) به هىعت
عصیفكضهايضوبالیؿغ

ػمىصی
آوها هاؿىعهها aلغاع صاعيض .صع

کًًضهتغیى پیلغفت
تؼییى 
والغ  
آهاصهكضه عا
جًیایىاؿتکهيز 
يمیکًضوابؼاعساهیبغایايجامایىکاعصاعص.هغصوکوهغهاؿىعهبه
صوعوتغلغلغه 
اػُغیكلیِاوبهچغربؼعگهتولاؿت.لِغتىپیعابؼعگتغاػلِغ

ُىعجضاگايه 
هذىعهاؿىعههیگیغيض وبههمیىصلیلؿغػتچغسق هاؿىعهبیلتغاػصوکاؿت.

صع لـمت هیايی هاكیى (پاییى) صو عصیف صكکی عا هیبیًیض که به هىعت هىعب
یکتیغکكايهػو وجىصصاعصکهساهه باػبىعاػلی

.صعبغابغصكکیها

ایـتاصهايض

Bobbin
8:

a

هیكىص .صعلـمتجلىیی
كیاعهای آو(یکیاػبالویکیاػپاییى) فلغصه وفتیله  
کًاعچغربؼعگهیتىايیضلابلغؼيضهعاببیًیض.ولتیعیـًضهلابعابه

هاكیى (بال) 
هیعويضوهمضاعیساهه
تیغکكايهػو  

کًضصكکیهابهؿمت


ؿمتجلىهضایتهی
آوعصتافتیلههای


چغرعابهدغکتصعهی
گیغهیکًض.ؿپؾ عیـًضه 

بیىصيضايههایآو 

لغؼيضهعاػمبهیبغصتا

لبلی۫ساهۀآػاصكضهعابهؿمتسىصبکلًض@اوهمؼهاو لاب 
چغسايضههیكىصتا ساههاػلیكیاعهابگظعص وفتیله

آولضع 
ساههکقبیایض@چغر 
تیغکكايهػو واعص چلمۀ پغوايهكضهو آيجاصع

كىص .فتیلۀػیغیوفتیلۀػبغی بؼض اػ 
اػایًجابهبؼضچغسقهاؿىعهبهيزيیغوواعصهیآوعصو باػج

هنتابیضههیكىيض.

هیكىصيزاػيىکپغوايه بهبالهضایتگغصصو آيجالغلغهكىص.چىوچغسقهاؿىعه

ىعص.ایىهغدلهصوباعهتابیa

باعصیگغتابهیس

ؿغیغتغاػصوکاؿتيز صعایىهغدله 

ياهیضههیكىص.

کًضويزعاصوعهاؿىعههیپیچضولی


اؿتفاصههی
تغوؿتلهمچىوجًیاػؿیـتنپغوايه
اجغايمیكىص.

صوباعهتابی 
صعایًجاسبغیاػچغسقتأسیغیصوکوهاؿىعهيیـتو 
تغوؿتل داوی یک پیلغفت هکايیکی ههنتغ اؿت .صیضیضم که صع كیىۀ ؿًتی
ً
صائما يىک ساهه عا هیفلغصيض تا فتیلۀ
ايگلتهای صؿت صكکی  

دلمهعیـی 

هـتذکمیبهسىعصصوکبغوص.تغوؿتلایى کاععابهوؿیلۀؿهعصیفوعصيه bايجام
صاععیـًضگیيوبكضهايض.فلاعوؿغػتهغوعصيه

هیصهض کهصعلـمتفىلايی 

Double-binding
Roller
;8

a
b

ػمبیاف
ايضکی بیلتغ اػ وعصيۀ  
اؿت@ بضیى تغتیب عكتۀ پًبه با
کلیضهتغ و

آوها 
ػبىع اػ لی  
فلغصهتغ هیكىص و به هىعت

یلهایهـتذکنبهسىعصپغوايۀ
فت 
عیـًضه هیعوص .ایى هغدله که
يیغوی یکًىاست هکايیکی عا با
فتیلهؿاػیa
تىلیضيزؿاػگاعکغص 
هیكضيض .
تغوؿتلهابا?هکايیسن چرخ و تسمه>بهآؿیابهغکؼیوهل 

يامصاكت.
تکايههای
عفتهعفتهآهًیكضتابتىايض 
هیىلکهصعؿال9;<9هىعصاؿتفاصهلغاعگغفت 
فتیلهؿاػیو
كضیضهىتىعبشاععاتذملکًض.ایىهاكیىکه<8صوکصاكتصوعوف 
ذکنتغیى يز هاكیًی آو
صوباعهتابی عا اصغام کغصه بىص و به همیى صلیل هیتىايـت ه 

صوعاو عاصعهمیاؽايبىهتىلیضکًض .همچًیى هیى ل۫  عاهعابغایتىلیضهکايیکی ؿایغ
هیبیًیض.صعلـمتجلىیی
الیافهمىاعکغص .صعتوىیغ هفذۀبؼض هیىل اعتمایافته عا  
چغر هذىع لغاع صاعص که به هًبغ يیغوهذغکه هتول هیكىص و هیىل عا به دغکت
هیاوکلیۀاجؼاءهاكیىتمـینهیكىص.صع

هیايضاػص.يیغویچغرهذىعاػُغیكتـمه

هاكیىآلت يىعص bعا هیبیًیض که كاهل صو هجمىػه

بشق پاییًی صؿتگاه عوی عیل۫ 
Roving
Carriage
<8

a
b

اؿت:

بالی

يىعص پغوايهها
ؿىاعهیكىيض و

لـمت ػمبی
هذل اؿتمغاع
وعصيههای فتیله

اؿت.هاؿىعهها

عصیفكضهايض .ؿیلًضعها (هًبغپًبه) ػیغ ایى لفـه

عویلفـۀايتهایهاكیى (بال) 
(صعكکلفمَیکؿیلًضعصیضههیكىص).

هاكیىعاتغظیههیکًًض 

یگیغيضو 
لغاعه 
وعصيهها و
غووعوی(یؼًیفاهلهگغفتى اػؿیلًضع ولفـه)اؿت  
ولتیيىعص صعدال ب 
هیعیـًض.ولتی
بهکاعهیافتًضو فتیلۀآهاصهعاهًـجنکغصه وکقصاصهو  

پغوايهها 

هیعؿض يىبت صعووعوی اؿت .صع ایى دالت غلتکها هتىلف
يىعص به ايتهای عیل  
بهچغسقصعهیآیًضوكبیههکايیـمیکهصعجًیصیضینيزعاصع

هاؿىعهها

هیكىيضو

تکغاعهیكىصکه

عویوصعووعویتاجایی 

تابیولغلغههیکًًض  .
بغوو

آووادضصو 
باعه
ؿیلًضعهاتشلیهگغصيض .
هایبؼضاهالداتفغاوايیبغعویهیىلاػمالكضُ.ىعیکهتؼضاصصوکها


ُیؿال
صعؿال 9<19به 711ػضصعؿیض.ولیایىهاكیىهذضوصیتیُبیؼیصاكت :بضیهی
افؼایقهییابض.ایىهن

اؿتهغچهيزبیلتغیصوعهاؿىعهپیچیضهكىصلِغهاؿىعه 
هیكىص وفغایًض
بضیهیاؿتکهباافؼایقلِغهاؿىعه لجغمؿغػتصوعاويزکن  
=8

هیگغصص .به همیى صلیل هجبىع بىصيض پیصعپی هیىل عا به هًظىع
صوباعهتابی هشتل  

اػیکؿىؿغػتتىلیضپاییىهیآهضواػ

تؼىیيهاؿىعههاهتىلفکًًض .باایىکاع 

هیكض .ایىيمیوهصعؿال 9<79با
ؿىیصیگغ همضاعػیاصی چىب هاؿىعههوغف  
هیتىايـتؿغػتچغسق
يوبجؼبهصيضهوکالچبغُغفگغصیض.کاعوعهیىلاکًىو 
ػمبگغص هن
جؼبهصيضه به هکايیـن  
هاؿىعههاعاهتًاؿببا لِغلغلغهکنوػیاص کًض .

هجهؼكضتابههًگامتؼىیي ؿیلًضع۫ ايتهایفتیلۀلبلی گلىصهكىصو باپًبۀجضیض
تغکیب گغصص .بضیى تغتیب عكتۀ يز به ُىل  911هتغ بضوو هیچ ايمِاػی عوی یک
صعپیهاؿىعهها


اػآيجاکهصیگغيیاػیبهتؼىیيپی
هیكض .
?هاؿىعۀصوبل> عیـیضه  
يبىصایىهاكیىهیىلسىصکاعيامگغفت.
صعؿال9<89اهالداتصیگغیاػمالكضکهبهتىلیضهیىلصوکفهaايجاهیض.البتهایى
وفمَبههىعتجـتهگغیشتهصعچًض

هاكیىتاؿال 9<=1صعايگلـتاوعواديیافت 
فاکتىعی به کاعگغفته كض (تا دضی بهصلیل هؼیًههای ؿًگیى باػآعایی هًؼتی و تا
باالبالعوبهعوكض.به

لىصیتها).فمَصعآهغیکابىصکه صوکفه 
دضیبهصلیلواکًق 
ساُغيمقههنایىهیىلصعتکاهلهًؼتعیـًضگیلػماؿتبهآوبپغصاػین.صعتمام
هیىلهای بغعؿیكضه کاع اهلی عیـًضگی تىؿَ پغوايه به ايجام هیعؿض و هغدلۀ

صعهیآیض اػالیافیتلکیل
فتیلهایکهاػ وعصيۀ يىعص  
صوباعهتابیيمقتکمیلی صاعص.اها 

کهبههؼًایوالؼیکلمهصعهنتًیضهيیـتًض.بًابغایىاهکاوصاعص الیاف صع

كضهاؿت 
صعتًقهایچغسلیگغهبشىعيض.اػایىعوباعهاپیق

تًقهایکلـلـیباػكىيضیا

Double-decker mule
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a

ص(هماوُىعکهصع

کنغضههاییصعُىل آوكکلبگیغ


یاصؿت
هیآهضکهيزپاعهكىص 

يىكتههیكض).اها اگغ

هتىکتابسىاهیضسىايضجغیمۀهمۀایىهىاعصبهپایکاعوع 
يمنتغسىاهض
بـیاعبی 

يینتابکًًضوؿپؾ آو عابغیـًضيتیجۀکاع
يشـتفتیلهعا  
هایهیؼيىعصباکلقکمتغوچغسقهالینتغابتضافتیلهعا


صوکفهپغوايه
بىص.صعهیىل
به يیمچهيز تبضیل هیکًًض .ته عیل به جای لفـه یک هیؼ يوب كضه اؿت که
ً
يیمچهيزبهجایایًکههـتمیمابههاؿىعهبغؿضابتضااػ
هاؿىعههاعویآولغاعصاعيض .

آوعيضوفلغصههیکًًض.هغ


عاکقهی
گظعصکهعكتههایالیاف

بیىصوعصیفوعصيه 
هی
هاؿىعه عوی یک صوک ؿىاع اؿت که به
جای پغوايه ?هکايیـن دلمهوكیِايک>a
صاعص .اگغ يز بتىايض آػاصايه لغلغه كىص هیچ
يیغوی پیچلیای بغ آو واعص يشىاهض آهض@
هیتىايض بغ عوی كیاع
اها كیِايک (که  
دلمه بلغؼص) صع بغابغ ػبىع يز هماوهت
هیگغصص.ایىدغکت
ضههیكىصوصوععیًگ 
بايیغویواکًلی آو ػمبعاي 
هیکًض و 

ِ

باػج هیكىص عكته به صوع سىص پیچ بشىعص .يشی که به ایى تغتیب عیـیضه هیكىص
هماوهتيیمچهيزصعبغابغپاعگی۫ صوکفه

اؿتذکام بالیی صاعص.ػالوهبغایى بهلِف 
بهجغأتهیتىاوگفتعكضهًؼتیآهغیکاصع

هیىلهاکاعکًض.
ؿغیغتغاػؿایغ 
هیتىايض 

صهۀ 9<;1تادضػیاصیهغهىو صوکفه بىص .بؼضهاباگـتغفتمـینکاع۫ صوهاكیى اػ
Ring & Rotating-flyer
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a

دلمهعیـیکاعبغصػام
هیلهایهبتًیبغ  
ایىيىعهیىل هًلؼبكضيضکه هًىػ هن صع  
تمامتاب
پغوايهای) و صیگغیهاكیى  
يینتاب فالیغ (صاعای ؿیـتن  
صاعيض :یکیهاكیى  
عیًگ(صاعایؿیـتنكیِايکی).
تغیىپیلغفتهایهکايیکیصعػغهۀعیـًضگیپًبهتا9<88بهكغحفىقبىص.اها


ههن
بههؼًایكکلگیغیؿیـتنفاکتىعیيیـت.اولیى

اؿتفاصهاػهاكیى بهسىصیسىص 
يِفههای ؿیـتن فاکتىعی

اوایل صهۀ  9<91بـته كض@
یؼًی ػهايی که صع
هايىفاکتىعها کاعبغص هاكیى
جایگؼیى کاع یضی گغصیض.
هاكیىها

تا پیق اػ  9<91
ً
اکخغا صع ؿیـتمی هىعص
اؿتفاصهلغاعهیگغفتًضکهبا

يام ?هًؼت بًگلکی>a
هیكىص .صع ایى ؿیـتن سايىاصۀ ػدمتکق صع ؿکىيتگاهی که هتؼلك به
كًاسته  
بهؿغهایهصاعبىص

ؿغهایهصاعبىص (و اتالیبهيام کاعسايه bصاكت) با هاكیًیکه هتؼلك 

يمىيهایاػهًایغ
بهایهمۀایىهاعاپؾبضهًض .صعتوىیغبال  


تااجاعه
کاعهیکغصيض 

و.ک:یاصصاكتكماعۀ9صعتىًیذات?كهغهایبؼعگ>
91

Cottage industry
Workroom

a
b

ً
هاكیىهااکخغابايیغویآبجاعی

لًضوهلاهضههیکًیض.صعایىؿیـتن

بًگلکیدىهۀ
كضبهدغکتهیافتاصيض@گاهیهن


کهبهتغصهیلبـتههی
یايیغویاؿبیاسغیالاُغ
تغصهیلعاهیچغسايض.بههغوعػهاوباگـتغف

ػدمتکقیایکهغصهذکىم

یکهغص
یػدمتکلاواػجغیاوعوصسايهلجغم

هًایغبًگلکیصعكهغهاوصوعافتاصوؿغاها
هىتىعبشاعجایگؼیىكض.

اها دتی اؿتفاصه اػ هىتىع بشاع هن
هیچ كباهتی به يظام فاکتىعی
يضاكتُ .غدی اػ هىتىعهای بشاع
هیبیًیض.
بًگلکی عا صع كکل  
تکؿیلًضع
هالدظه هیکًیض هىتىع  
اؿت و صع آو سبغی اػ هیللًگ
ً
يتیجتا دغکت  صوعايیچغر
يیـت  .
صعهیآیض.
لًگغ صع صوع تًض ياهىػوو 
همچًیى هىلؼیت ػمىصی پیـتىو

ً
هايغآواؿتکههـتمیمابهكاتىوهتولگغصص(كاتىو:هیلۀلغؼايیکهدغکتسِیعا
هیبیًیض).ياگفتهپیضاؿتصعایى
تبضیلهیکًضوآوعاعویچغرلًگغ 

بهدغکتصوعايی
ً
اکخغا ياچاع
كغایَ لضعت هىتىع تا چه دض کاهق هییابض .با تىجه به ایى يماین 
هیكضيضهاكیىبشاععابهػًىاوپمپآبصعؿغاهایصوعاػعوصسايهبهکاعببغيضوبا

پلتبام لغاع صاكت@ آب اػ عاه ياوصاو
اؿتفاصه اػ آو هشؼيی عا پغ کًًض که عوی  
97

ً
هیچغسايض .هؼمىل
هشوىهی اػ بال جاعی هیكض و آؿیابی عا صع دیاٍ ؿغا  
کهبهیکؿغهایهصاعوادضتؼلكصاكتًض)صعؿاستاعی()Uكکل

بًگلکهایهغؿغا(

ؿاهاو یافته بىصيض و اػ ُغیك كفت و تـمه به هًبغ يیغو هذغکۀ هغکؼی هتول
ًگلکها بیلتغجًیوتغوؿتلوجىصصاكت تاهیىل@و کالهای

هیكضيض .صع ایى ب

بًجلبهدـابهیآهض.صعوالغ

تىلیضیكاوصعهمایـهباکالهایهايىفاکتىعیجًؾ

هًىػپـتتغاػهايىفاکتىعها بىص@بهُىعیکه

ػلیعغنکاعبغصهاكیى 
هًؼت بًگلکی  
هذوىلتاف فمَ بغای تىلیض پاعچۀ صعجۀ  1و  7اؿتفاصه هیكضيض .يز تىلیضكضۀ

يمیسىعصوفمَبهػًىاو
جًیبهدضیؿـتبىصکهبههیچوجهبهػًىاوتاعبهصعص 
پىصکاعبغص صاكت .ایىوًغ اػ صهۀ 9<91بهبؼضباظهىعهیأتهاكیًیتغییغکغص .اها
دتیصعآوصوعاوهنبغایعیـیضويزهایياػکولِیفبهکاعیضیهايىفاکتىعهاو

هًؼتبًگلکیيیاػصاكتًض.
پیلغفتهایهکايیکیكاسۀيـاجی بـیاعکًضتغ اػكاسۀعیـًضگیبىص.ایىوًغ تا

پیچیضگیهًؼتپاعچهاؿت.صؿتگاهيـاجیکهلىمصؿتیياهیضه

دضػیاصیياكیاػ
هیكىصلِؼاتػیاصیصاعصکهبایضصعهماهًگیبایکضیگغکاعکًًض.ایىلِؼاتبـته

آوها ُبك ُغح
به يىع پاعچۀ تىلیضی تغییغ هیپظیغيض ولی به ُىع کلی ؿیـتن همۀ  
صومؿاستاعبیغويیلىمعايلاوهیصهض.يام

كماتیک اول صعهفذۀبؼض اؿت .كکل 
ُغحهابغگغفتهاػاجؼاءهتًاظغجىلهۀؿًتیاؿت.
لِؼاتصعایى 
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بااؿتفاصهاػچلهگلا

هیتىاو 
پیچیضهكضهايض.صعهىعتلؼوم  

چلهپیچ
تاعهاصوعُالۀ  
کلق تاعها عا تًظین کغص و همضاعی اػ آوها عا به سىعص کاع صاص .صع هیايۀ صؿتگاه
هیلکها
هیلکها عوی آو ؿىاعيض .تؼضاص هیل 
هیل 
صؿتکن  1وعص يوب هیكىيض که  

بـتهبهتؼضاصوعصها وتاعهاؿت@بغایهخال اگغ لىمؿاصهو 1وعصی باكضو تاعهاعابا
هیلکهایوعصجلىیی
تاعکهكماعۀفغصصاعيضبههیل 

كماعههای9تا9111بلًاؿین911

هیلکهاوعص ػمبیهتول
كاوػوداؿتبههیل 


کهكماعه
وهلهیكىيضو 911تاع 

هغهیلهیلک ؿىعاسیکىچک (چلمه) صاعصکهتاعهغبىٍبهسىصفعا

هیگغصيض .

يگههیصاعص .هغوعصبهیکپاتشتی(پضال)وهلاؿت .صعلىمؿاصۀ 1وعصیولتی

پاتشتی اول عا بفلاعین تاعهای فغص بال هیآیًض@ پاتشتیصوم هن تاعهای ػود عا بال
هیتىايضهاکىوعكتۀپىصعایکباعاػػیغتاعهایفغصوباع
هیآوعص.بضیىتغتیبيـاد 

صیگغاػػیغتاعهایػودبگظعايض.پىصگظاعیبایضصعبشلیاػتاعايجامبگیغصکههیاو
صفتیى و پاعچۀ يـاجیكضه لغاع صاعص .ایى فٌا عا صع دالتی که تاعها اػ هن فاهله
پاتشتیعاولهیکًضتا صهًۀکاع

هیياهًض .يـاد پؾاػپىصگظاعی 
گغفتهايض?صهًه> 
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کىبض(صاسلصفتیىكايهایظغیف وجىصصاعصکه


عاباصفتیىهی
بـتهكىص.ؿپؾکاع 
صيضايهها
تؼضاصصيضايههایقبغابغباتؼضاصکلتاعهاؿت .با ًغبۀصفتیى۫ هغ یکاػایى  

ػیغ
هیكىصِ .
هیکًض).بضیىتغتیبیک?عد>آهاصه 
یکيمِهاػپىصعالیتاعهاپغؽ 

ياهیضههیكىصو

اػپاعچهپیچ)لِؼۀصیگغیوجىصصاعصکه? ِهتیض>

صؿتيـاد(لبلاػ

با گیغههایق صو ؿغ پاعچه عا حابت يگه هیصاعص .ولتی چًض عدکاهل كىص يـاد با
پیچتىپیهیکًض.باایىکا ع۫


عاصوعپاعچه
اؿتفاصهاػپضالهتی ض۫تغهؼعاكلکغصهوکاععا
جابغایصهًۀجضیضباػهیكىص@البتهبایضباعصیگغبااؿتفاصه

ػمبهیعوصو

ؿغپاعچه
چلهگلاکلقتاعهاعاتًظینکغص.باایىدـابيـاجیكاهل7ػملیاتاؿاؿیو
اػ 
صهی،پىصگظاعی،صفتیىػيی.a


بالیکاعهایتکمیلیاؿت:صهًه
ً
ؿابما هاکى فمَ یک تکه چىب ؿاصه بىص که يز پىص عا به صوع آو

هیپیچیضيض .دغکت ایى لِؼه به عادتی ايجام يمیكض و بایض آو عا

ت۫
آعامآعام  اػ صهًه هیگظعايضيض .ایى وًغ ػالوه بغ کاهق ؿغػ 

هذضوصیتهایی عا بغای ػغى پاعچه به وجىص هیآوعص ػیغا با افؼایق

يمیتىايـت  پىص عا به آو ؿىی صهًه بغؿايض .ایى
ػغى کاع۫  صؿت   
ِ
هؼٌلباابضاع?هاکىیپغتابی>bصعصهۀ9;71دلكض.ایىلِؼهیک
باصاهیكکل بىص که هاؿىعهای عا صع بغ هیگغفت و
هذفظۀ چىبی  
هیآهض.
صعلـمتکًاعیاف صاكت کهپىصاػلیآوبیغوو 

چلمهای 

Shedding & Picking & Battening
Flying shuttle
9:

a
b

عااػفلؼهیؿاستًضوباچکقهشوىهیکه?هٌغاب>يام

صوؿغهاکىیپغتابی 
هیفغؿتاصيض.بغایآيکهدغکتهاکىتـهیلگغصص
صاكتاػیک ؿغصهًهبهؿغصیگغ 
صو عوعوک صع آو تؼبیه كضه بىص .همچًیى یک ؿِخ چىبی به يام ?کفی> به پاییى
هاکىبهکمکعوعوکهایقعویآوؿغبشىعص .اؿتفاصهاػهاکىی

صفتیىاًافهكضتا
پغتابیػالوهبغافؼایقؿغػتبهافؼایقػغىپاعچهکمککغص.
تغیىاهالداتصعلىمُغحچیى(صؿتگاهیكبیهجىلهۀصاعایی)عرصاص.

یکیا 
ػههن
صهًهصهوالگىصهتمـینكضيض .هغیکاػ وعصهایالگىصه
صعایىلىموعصهابهصوصؿتۀ 
هاتؼییىهیکغصپىصگظاعیصع


اػتاعهاهتولبىصيضويـادبااؿتفاصهاػآو
بهتؼضاصی 
غصصتايمقويگاع

کضامبشق پاعچه ايجامكىصوکضامهاکىیعيگیاػکضامتاعهاعصگ
ً
اػُغیكعؿىهای?ؿاػوكؼغ>ايجام

يهاییُبكالگىكکلبگیغص.ؿابماکًتغلوعصها
گغفت.بغایيشـتیىباعصعلىمُغحچیىبىصکهایىؿیـتنتغییغکغصوبهپاتشتی


هی
لىمصؿتیبهكکلوكمایلاهغوػیىافصعآهض.

تبضیلكضو
صعلىمصؿتیلػماؿتلبلاػكغوعيـاجی تاعهاعابههىعتهىاػیوصعفىاهل
چلهکلی>ياهیضه
هًظنصوعچلهپیچیض و  صؿتگاه عاآهاصۀ کاعکغص.ایىػملیاتکه? 
هیكىص فغایًض ػهاوبغی اؿت و با تکمیل هغ ُالۀ پاعچه بایض اػ يى ايجام بگیغص.

هاكیىچلهکق

يشـتیىلضمهابغایهاكیًیؼه کغصويـاجی صعؿال 9;=1با ؿاست 

نتذىیلهیصاص.تًهاکاعیکه

تاعکلیكضهعاباتغاکنهلش

بغصاكتهكضکهیکُالۀ
هیلکهابىص.
عویلىموگظعايضوؿغتاعهااػچلمۀهیل 

بالیهیهايضيوبایىُاله 

پاعچهپیچوُالۀ چله بايیغویهکايیکی هاكیى به دغکت
ُاله 
صعاهالداتبؼضی  
;9

صعآهضيض و تاعها به ُىع هکايیؼه به سىعص پاعچه عفتًض@ ولی پىصگظاعی و صفتیىػيی
هیگغفت .صهۀ ? 9<11لىم بلکبغو> ًمى اعتمای
کمافیالـابك با صؿت ايجام  

ُالههای سىصکاع به هٌغاب هاكیًیؼه هجهؼ كض .صع ایى لىم صع صو ؿىی کفی (به

هىاػات صهًه) صو هجغا وجىص صاكت و ػیغ هغ هجغا یک جؼبهفًغ تؼبیه كضه بىص.
تبضیلهیکغص تا ايغژیآوعا

جؼبهفًغ۫  دغکتصوعايیعابهدغکتسِی
صيضههای  
چغر 

صع فًغها طسیغه كىص .هغ جؼبه با یک باػو به یک هٌغاب هتول بىص و کاعوع
هاکىصاسلهجغایاوللغاعهیگغفتو با

هیتىايـت ایىؿیـتنعا باپضال اصاعهکًض:

بهصاسلصهًهپغتابهیكضتاپؾاػپىصگظاعیصعآوؿىیصفتیىصع

هٌغابهکايیکی
هجغایصوملغاعبگیغص.
ویبغهای>  بغصاكته كض .ایى ابضاع
لضم بؼضی اواؿَ صهۀ  9<71با استغاع ?صفتیى  
ً
اؿاؿا هغهىو اعتمای ?هکايیـن باصاهک و پیغو> صع احغ پیلغفتهای فلؼکاعی بىص.
هیبیًیض.واًخاؿتکههیلۀپیغوصعاحغچغسق
ُغحایىهکايیـنعاصعكکلػیغ 
باصاهک۫  دغکت سِی عفت و بغگلتیسىاهض صاكت@ اهايکته ایى اؿت کهيیغوی
واعصهبهپیغوصعدغکتعفتػیغفلاعکلۀباصاهک
بیلتغسىاهضبىصودغکتبغگلتکهصعلـمت
تًقباصاهکداصثهیكىصبهؿغػت


تهتايیوبی
ً
تیىػيی
عرهیصهض.ایًچًیىيىؿايیکاهال بغایصف 

هًاؿب اؿت و هیلۀ پیغو به سىبی هیتىايض
جایگؼیى باػوی ايـاو كىص .کاعوعهای لىم
<9

ؿپؾباپضال جؼبهفًغ
صهیعاايجامهیصاصيض 


وؿیلۀپاتشتیصهًه

يشـتبه
هکايیکی 
ِ

هیبـت صفتیى
پىصگظاعی هیکغصيض .ولتی يـاد با اؿتفاصه اػ پاتشتی صهًۀ کاع  
اصاهکیهابه

پضالویبغهعاهیفلغصتا ب

بهعديؼصیکهیكض.ؿپؾيـاد 

سىصبهسىص 

صؿتآسغ يـاد
وصفتیىػيیعا ايجامصهًض .

عاػمبجلىکًًض 

چغسقصعبیایًض وكايه
پاعچهپیچجمغكىيض.
فلغصتاعدهایتمامكضهعویُاله 


پضالهتیضعاهی
صع ساتمۀ ایى بذج لػم اؿت با ?لىم  صابی> aآكًا كىین (ایى اهِالح هىعت
وعصؿتهای لىمهای

تغییغیافتۀ ? >Draw-boyاؿت که ػًىاو كغلی بچه
ؿاػوكؼغصاعبىص).صابیصعؿال9<87استغاعكضوبهُىعهذضوصهىعصاؿتفاصهلغاع
ً
گغفت@ اها کاعبغص آو ػمال صع
صهۀ  9<:1گـتغف یافت.
وعصهای لىم صابی با يیغوی
بشاع به کاع هیافتض و صیگغ

يیاػی به فلغصو پاتشتیها
هاكیىؿاػها بغای ایى

يیـت .
کاع اػ ?هکايیـن هیل
اؿتفاصههیکغصيضکه

باصاهک> 
صع لـمت فىلايی صؿتگاه
هیكض .هغ هیلۀ پیغو
يوب  
Dobby loom

=9

a

ُبك ػهاوبًضی ساهی (که ياكی
يذىۀچیًقباصاهکهاؿت)وعص

اػ
جاهیکغص

هغبىٍبهسىصفعا 
جابه
هیگلىص .
وصهًۀکاععاعوبهپاییى 
بذجهاو به ايىاع هشتلف
آسغیى  
پىصگظاعی پاعچه استوام صاعص.
صع توىیغ ایى تفاوت عا هالدظه
هیکًیض .پىصگظاعی ؿاصه صع

پاعچههایی همچىو هتمال کاعبغص

صاعص .پىصگظاعی هىعب هىجب
هیگغصص کلـايی پاعچه صع هذىع

افمی ايضکی افؼایق یابض  (هخل
پاعچۀ

پیغاهًی

ياهغغىب).

هیكىص
پىصگظاعی جًاغی باػج   
پاعچه صع عاؿتای لِغف کلـاو
كىص (جیى) .صع پىصگظاعی صبیت
تاع و پىص کمتغ همضیگغ عا لِغ
هیکًًض و به همیى صلیل لشتی و

یكىص
صعسلق پاعچه بیلتغ ه 
:1

(اُلؾ)@صع پىصگظاعی دویغی اؿتذکام پاعچه افؼایق هییابض (کیـه)@ به کمک
هیتىاوبیىپىصهافاهلهايضاستوتىعچیض( ِهق).همۀ
پیچوسنصاصوبهتاعهایصوبل 

ایى ايىاع فمَ تاعوپىص صاعيض و بغف ػغًیكاو کمابیق كبیه هتمال اؿت .اها صع

کتكلىاع
كىيضکهيمقسابعاایفاهیکًًض ( 


هاییبیىپىصهاچیضههی
فاؿتىيی  
عكته
هیكىيض(دىله).
سابهالیچی 
فاؿتىيی).صعپىصگظاعیهشملیيىکعكتۀ 
هاكیىهایبافًضگی اجاػهصهیضتفاوتپاعچهوبافتعاهغوعکًین.

پیقاػهِالؼۀ 
پاعچه لابلیت لیچیسىعی صاعص@ ػیغا تاعها (و همچًیى
جاافتاصهايضو

پىصها)هغکضامبهُىعجضاگايهصعپیکغف 
ؿغجایلاوهیهايًض.

عدها
يزکقكىصبالی 
اگغیکعد 
اػ ایى عو هیتىاو هذوىلت يـاجی عا سیاُی کغص و
تىلیض پاعچۀسامتىجیهػملیصاعص.اهابافتفالض لابلیت
لیچیسىعی اؿت ػیغا با بغیضو یک ?عاه> صیغ یا ػوص

باػهیكىيضوکلؿاستاعاػ
عاههایی کهبهآوگیغيض  
بالی 
کهيمیتىاوبافتعا سیاُی کغص بایض

هنهیپاكض .اػآيجا

هذوىلاػهماوابتضابهكکليهاییتىلیضكىص.اػایىعو
فًیاف صكىاعتغ اؿت .به
بافًضگی پیچیضهتغ و پیلغفت  
همیىصلیليشـتیىصؿتگاهبافًضگیصعؿضه9:وچًضیى
لغوپؾاػجىلههابضاعكض.ایىاستغاعبه1صلیلياکام
ً
ًشینتغیىيىع يزکاعکًض
فمَهیتىايـت با  

اول 
هايض  :
:9

هذوىلاف

و صع يتیجه 
ً
حايیا
بـیاع ػهشت بىص  .
هلکه الیؼابت اػ بین بیکاع
كضو عػایا دکن به
ؿىػايضواف صاص .صع صهۀ

 9;:1ایى هاكیى (که به
هشتغعاف?لی> aيام

اؿن 
گغفت) بغای بافت كال و
پًبهایادیاكضو
عوؿغی 
لالبها اػ < كاسه
تغاکن  
صع ایًچ به  11كاسه اعتما
پضالهای چپ وعاؿت۫  چغر
توىیغلیاعتمایافتهعاهیبیًیض .هغیکاػ  

یافت .صع
هیچغسايًض .با ایى کاعگیغههایچىبی که به كکل
هذىع عا يین صوع به یک ؿمت  
كـت صؿتايض bبال یا پاییى هیعويض .پضال وؿِی هن بغای ػمب-جلى کغصو
لالبهاؿت.صعایًجابهكغحکللِؼاتصؿتگاهيیاػیيیـت.فمَبایضببیًینبافت

هیكىص.
چگىيهتىلیض 

Lea Frame
Sinkers
:1

a
b

ؿیکل کاعی صؿتگاه)9(:يىک تاع
هیگیغص)1( .
عوی لالبها لغاع 
لالبها فغوص
كـتیها هیاو   

لالبهاصعایى
.جایگیغی  

هیآیًض

هغدله ُىعی اؿت که ياسى
صعگیغهیكىصودلمه

كـتیبايز
عا كکل هیصهض )7( .لالبها
ػمب هیعويض@ ایى دغکت باػج
دلمهها تذت تأحیغ کلق
هیكىص  

یکًىاست كىيض و يز  اًافی به
سىعص بافت يغوص )8( .بافًضه با
لالبها عا حابت
ت۫  
فلاع تشتۀ حاب 
كـتیهاعا

صاعصتادلمهها  تکاو يشىعيضوتغییغكکليضهًض@صعایىدالت 


يگههی
آوعص.اػآيجاکهلالبها صعایى

)بافًضهباعصیگغكـتیهاعافغوص  
هی

بالهیبغص9(.

هغدله ػمب کلیضهايض ایى باع به جای ياسىها هفول كـتی صعگیغ هیكىص .بضیى
پغؽهیکًضوبه

تغتیبكـتیبهجایآيکهدلمههایجضیضعافلاعصهضبافتلبلیعا

اػلیعاهلبلیعصهیكىصو

تپاییىهیعايض.باایىدغکتؿغلالبکهحابتاؿت

ؿم
هاجلىهیآیًضو


)لالب
گغهتکسفتیكکلهیگیغص:(.

بیىدلمۀجضیضولضینیک
بغهیگغصيض.
بهدالت( )9
:7

هغچًضصاعبافًضگیچًضلغوصیغتغاػجىلهۀؿًتیابضاعكضصعصوعاوايمالبهًؼتی
ؿیـتنيزصهی(باالهامگغفتىاػوعصيۀ تغوؿتل)به

به ؿغػتايکلافیافت.يشـت 
آو اًافه گغصیض .با اعتمای ?هکايیـن چغر و لًگ صوبل> ایى اهکاو پضیض آهض که
لالبهاو
هاوكـتیهاعابايیغویآؿیابآبیايجامصاص.همچًیى 


يىؿاوسِیلالب
یضبافتهای

وکیفیتكاوبالعفتو تىل

كـتیهابهجایچىبباآهىؿاستهكضيض 

يشـتیىهاكیىتىعیبافصعاواسغصهۀ9;<1بغ

ظغیفتغهمکىگغصیض.باایىتغییغات

تىعیبافلیمتگؼافیصاكتواجاعۀ آوصعؿیـتن بًگلکی
اؿاؽلی ؿاستهكض  .
هیكکـت.
کمغػدمتکقعا 

ههنتغیى صگغگىيی عكتۀ بافًضگی

ابضاع هاكیى دلمىیباف صع ابتضای
صهۀ  9<91بىص که بغای يشـتیى باع
پىفعایکتکهببافضو


تىايـتؿاق
تذىیل بضهض .صع توىیغ يىع اعتما
یافتۀآوعاهیبیًیضکهبهچهاعبغياهۀ

بافیولىػکبافی


بافتپایهوپاكًه
وصوعبافیهجهؼاؿتوجىعاب عا
ؿغ هن و بضوو صعػ هیبافض (کاعوع
هیتىايـت يىع بافت عا با صيضۀ

کىچک جلىی هاكیى تًظین کًض).
:8

هکايیـنبافًضگیصعایًجا کمابیقكبیهصؿتگاهلی اؿت@باایى تفاوتکه?داهل
لالبها> اػدالت تشت صعآهضه و به ؿیلًضع تبضیل كضه اؿت.تفاوتصوم ایًکه 1

هاعابهعوفهای

تىايًضدلمههاو 
گغه


كاوهی

لالببادغکاتتکمیلی
عصیف هىاػی 
هغدلۀپیقگفتهاؿتاها هذوىل یک

هتًىعتغیکىکبؼيًض.هکايیـنکلیهماو :

هسىبیپاعاهیپىكايض .

ویکتکهاؿتکهب
هفذۀهافيیـت@دجمیکلـاو 
هیعوینکهؿهعصهصاعص:پًبه-يز-پاعچه
(آهاصهؿاػی) 
اکًىوبهؿغاؽهًایغتکمیلی 
ً
تآهاصهؿاػیپًبۀسامػمضتاصؿتیبىص.ابتضابًضهایػضل

وبافت.تاصهۀ9;91ػملیا
گظاكتًضتافلغصگیافکاهقیابضو


وآوعایکهفتهبهدالسىصهی
باػهیکغصيض 
عا 
پًبهها عابا
ػضلكکًی>  a
فیبغهابهصهاوعُىبتهذیَسىبگیغيض .ؿپؾ صعهغدلۀ ? 
صؿتیهای هیزصاع اػ هن هیگلىصيض و صؿتآسغ کاعكاو عا با تغکهػيی
ًغبات چىب 
تکمیلهیکغصيض.صوهیىهغدله ?دالجی> bبىصکهبهُىعؿًتیباکماووػهايجام

هیگغفت .اعتؼاكات ػه باػج هیكض فیبغهای صعهنپیچ باػ كىيض@ همچًیى دالجی

كايهػيی> cدیى
بالیمايضۀياسالویهاوگغصوساکجضا گغصص.هغدلۀ? 

باػجهیكض 

هیکلیض
هیكضوعیـًضههمضاعیاػساهۀصكکیعابابغؽهشوىم 
کاعيهاییايجام 
تاالیافهىاػیكىيض.اػصهۀ9;91تالفبغایهکايیؼهکغصوهغادلفىقكضتگغفت.
ػیغا اػ یک ؿى هايىفاکتىعهای پًبه عكض کغصه بىصيض و به دجن ػظیمی اػ پًبۀ
Bale-breaking
Carding
Combing
:9

a
b
c

دالجیكضه ادتیاد صاكتًض .اػ ؿىی صیگغ جًی لاصع يبىص به سىبی كايهػيی کًض و

پًبهكايهػصهتذىیلعیـًضهصاصهكىص .

بهفکغابضاععوفهاییافتاصيضتا

لِؼهؿاػاو

يشـتیىلضمعاصعایىعاههًضیهابغصاكتهبىصيض.صیضینکهبهـاػی صؿتگاهچغکیصع

آهغیکا به ابضاع جیى ايجاهیض .ايگلیـیها هن بغ اؿاؽ چغکی هاكیى ػضلكکى عا
غلِکهای هیزصاع ایى هاكیى ػضل  111کیلىگغهی پًبه عا لیهلیه جضا

ؿاستًض .
هاكیىآلت

هیکغص.صهۀ9<71
عكتهعكته 
هایبغؽصاعفیبغهاعا 


ؿپؾغلِک
هیکغص@

صهًضه به ػضلكکى
اًافه كض :فى بؼعگی که
فیبغها عا با ایجاص تًضباص
هوًىػی صعکايالهىا اػ
هن هیگلىص .يظغ به
ق۫  کل
اهمیت ایى بش 
هاكیى ?صهًضه> aيام
هیصاص.
وپًبۀیکصؿتتذىیل 

هیآهیشت
هن 
ػضلهایعابهسىبیصع 
گغفت.صهًضه 
ی۫  هغدلۀ دالجی عا هن صگغگىو کغص .صع هاكیى دالجی چًض عصیف
هکايیـن چغک 
تغهیكضيض.
تغوظغیف 


هایلاوبهيىبتکىتاه

کهصيضايه
غلِکبغؽصاعيوبكضهبىص 

بیغووهیکلیضوبضیىتغتیبفیبغهاعویآسغیىو

هغغلِکپًبهعااػلیبغؽلبلی

Blower
::

a

ً
ظغیفتغیى بغؽ تمغیبا به

دالت هىاػی صع هیآهضيض
(اػ ایًجا به بؼض هغ عكته
فیبغ لیفه يام هیگیغص).
ؿپؾ چًض عصیف وعصيۀ
بیصيضايهویکلیف۫الیاف

تبضیلهیکغصيض .فلاعوؿغػتوعصيۀ جلىییايضکی

دالجیكضه (يتابیضه) 

عا بهفتیلۀ 
بیلتغ اػ غلِک ػمبی بىص .ایى هکايیـن باػج هیكض لیفهای که ػیغ کاع هیعفت
کلیضهكىصو هافگغصصوبه هىاػاتالیافهمجىاعفبایـتض .بضیىتغتیبهغدلۀ
ػيیبههىعتتىأهاوبهپایاوهیعؿیض وهذوىليهاییصعؿیلًضعهای


دالجیوكايه
کلقصهی عا با وعصيه
هیكض .بغای تىلیض يز هغغىب هغدلۀ  
بـتهبًضی  
هشوىم  
هیكض.
ياهیضه 

كايهػيی
هیکغصيضکهباعصوم 
صوباعهاجغا 
فتیلهپیچی>aيامصاكت.صعصهۀ9<81هکايیـنهاكیى
آهاصهؿاػی الیاف ? 
هغدلۀ آسغ  
ً
پغوايههای جًی تکاهل یافته بىص و هیتىايـت  1عكته
پیچکاهال بغُبك ؿیـتن  


فتیله
فتیلۀ دالجیكضه عا بتابايض .البته صع ایًجا کلق کمتغی اػمال هیكض و پغوايهها
ًشاهتافبهُىعهیايگیىبغابغلِغ

تغهیچغسیضيض.فتیله(که
تغبىصيضوهالین 


بؼعگ
هیكضتابهصؿتعیـًضگاوبغؿض .
یکسىصکاعبیکبىص)عویهاؿىعهلغلغه 

Roving
;:

a

ۀآهاصهؿاػیالیاف?كیِاو>يامصاكت کهصعوالغ بغای

یکیصیگغاػهاكیىهای عص

باػیافت ًایؼات بىص .هکايیـنكیِاوهن بغگغفته اػ چغکی اؿت@باایىتفاوتکه
سلىتغی صاعص و فلاعبیلتغی
هیشچههای 

بغایگــتى وكکافتى هًـىجات کهًه 
هیگفتًض.هى ایى
صؿتصوم داهله ?پغػ كیِاو>  a
.ايگلیـیهابهالیاف  

هیآوعص
واعص 
ياهیضهام .بالتبغ
جًؾ (پغػهایؿاییضه وًایؼاتی) عاهِابكاؿن کىعصی آو ?ساف> 
سافکى>سىاهضبىص يهكیِاو .ایىالیافبغایتىلیضيىػی
اؿنهاكیى هغبىُه هن ? 
اؿتفاصههیكضيض.

جًؾصؿتصومبهيام?پاعچۀپلمکی>b

چهيىعپاعچهایباكضیابغایچهيىعبافتی

آهاصهؿاػیيزبـتهبهایًکهتاعیاپىص 

اؿتفاصه كىص ايضکی فغق هیکًض .تاعها صع دکن ؿتىو فمغات پاعچه هـتًض و بایض
یاچًضيزپًبهایعاصع

هذکنباكًض.بههمیىصلیلبـتهبهًشاهتپاعچۀهىعصيظغ1
صعهنهیتًیضيض(اگغاػهماوابتضابشىاهًضتاععا

ؿیـتنپغوايه 

هغدلۀصولتابی  cبا
پًبهای عا سیؾ
يمیآیض) .بغای صولتابی يز  
سیلی ًشین بغیـًض يز یکضؿت صع  
ً
تًیضگیكاو پؾ اػ

هیکغصيض .الیاف پًبه صع عُىبت هتىعم هیكىيض و يتیجتا  
صعهن

هیآیض.تاع
وتاعهـتذکنتغیبهصؿت 

هیگغصص 
تًگاتًگتغ 

ى۫ 
سلکكضو وايمبا 
ياهنؿغػتتذتفلاع
وعصيههای  
یكضه عاپؾاػسلکكضوبااؿتفاصهاػ 
صولتاب 
صؿتآسغ
لغاعهیصهًضتابهاهِالحکمپکتكىصوبهاؿتذکامهىعصيیاػصؿتیابض .

Devil dust
Shoddy
Doubling
<:

a
b
c

افعاباآعصهیپىكايضيضتااػؿایقيزصعفغایًض


کغصيض(عویۀبیغويی

آهاعػيیهی
تاععا
پیچلغلغههیكضیاتىؿَ هاكیى


صؿتگاههاؿىعه
يـاجیبکاهض( .تاعداهله تىؿَ 
.صعهىعصپىصکاعؿاصهتغبىصوفمَبهایى

هیعفت
چلهپیچ aتىپیكضهو بهسىعصلىم 

سالهههیكضکهيزاػهاؿىعۀاهلیبهلغلغۀهاکىايتمالیابض.ایىکاعتىؿَصؿتگاه

صعهىعصبافتهابایضگفتصعکلهمگیبايزکمپکتتىلیض

یچايجامهیكض.

هاکىپ
لتابیهیکغصيض.

بغایبافتهایًشین(كالوژاکت)يزعاچًض

هیكضيضو

آهاصهؿاػی پاعچه كاهل صو هغدلۀ فیؼیکی (پغصاست) و كیمیایی (تغُیب) اؿت.

هیکًض و سىص ايگلؾ صع هتى کتاب
پغصاست پاعچههای پًبهای بًا به يىعكاو فغق  
وعيگعػی

فغایًضآوعاهفولكغحصاصهاؿت.اهاتغُیبكاهلؿههغدلۀؿفیضگغی
يشـتیىهغدلۀآهاصهؿاػی

هاعاصعهىعصهتمالتىًیخهیصهن .


اؿتکهآو
وتخبیت 
هتمال كـتى آهاعها بىص که آهاعػصایی bيام صاكت و با هذلىل اؿیضؿیتغیک صع آب
جىف ايجام هیكض .ؿپؾ پاعچه عا آبکلی و بغای ؿفیضگغی  cآهاصه هیکغصيض.
اؿتوباػجهیكىص الیافصعسلًضگیساهی

هغدلۀاسیغبغایػصوصوواکؾپًبه
ً
هذىُهایبهيام

هیكض:هغهذله
ؿابماایىکاعبايىعسىعكیضايجام 
صاكتهباكًض .
پهىهیکغصيض تا

پاعچههای  سیؾ عا  آيجا  ػیغ آفتاب  
?گىص ؿفیضگغی> صاكت که  
واکؾهاتجؼیهكىيض.صعصهۀ9;<1اؿتفاصۀهًؼتیاػهیپىکلغیتکلـینبهػًىاوگغص

Beaming frame
Desizing
Bleaching
=:

a
b
c

ؿفیضگغیعوادیافت.ایىگغص باايذاللصعآب وایجاص یىوهًفیکلغیى()Cl-O
هیكض و ػهاولػمعابغایؿفیضگغیاػ چًضهفتهبه
هىجباکـیضاؿیىوواکؾپًبه 
پؾاػآبکلیتمامبىص.چًايچه  عویهتمال

هیصاص .کاعهتمال 
چًضؿاػتکاهق 
پاعچهعاچیتهیياهیضيض.چًايچه عيگغػی و بؼض چاپ

هیگغفت 
کاعچاپايجام  
يامهیگغفت .ایىهغدلههنتذتتأحیغپیلغفتػلنكیمیاعتما

هیكض پاعچهچلىاع

صععيگعػیجاافتاصهبىص.بغایهخال

یافت.اوایللغويىػصهناؿتفاصهاػيمکفلؼات
تغکیهای>
هیکغصيضکهبه?ؿغر 
بااؿتفاصهاػاکـیضآهىوللغعيگلغهؼیعاتىلیض  
ً
كهغت صاكت و پیلتغ هًذوغا اػ گیاهاو اهپغاُىعی ػخمايی اؿتشغاد هیكض.
تالفهاییهن
همچًیىاؿتفاصهاػؿىلفیضهابغایتىلیضعيگهایتیغهگـتغفیافت  .

بغایاؿتشغادعيگاػػغالؿًگايجامكض کهصعصهۀ 9<91بهحمغيلـت.تغلی

كیمیایی عيگعػی با تغلی هکايیکی هًؼت چاپ تکمیل كض .صع صهۀ  9<11چاپ
باؿمهػيی عا هًـىر کغص .همچًیى
صؿتیـپغؿی  
غلِکی باب گغصیض و عوفهای  
تأحیغاتتخبیتکًًضۀػادؿبؼیاؿىلفاتآهى()FeSO8كًاؿاییكضوبهُىعگـتغصه

پیلغفتهای كیمیایی و

صع چاپ پاعچه هىعص اؿتفاصه لغاع گغفت .تأحیغ ایى لبیل 
بهعوكًیصعاعلامػیغيمایاوهیكىص:ؿال9;91همضاعتىلیضپاعچۀچیتو

هکايیکی
عليکكایغبغابغبا 91هؼاعتىپی ; 1هتغیبىص@ایىعلنصعؿال 9<81به91

چلىاعص
هیلیىوتىپیعؿیض.
بذج عاجغ به هاكیىهای هًفغص كاهپًبه همیىجا تمام هیكىص .اکًىو بایض هیأت
هاكیًی و ؿیـتن فاکتىعی عا هِالؼه کًین تا کاع به ؿغايجام بغؿض .بغآهضو هیأت
;1

ً
هاكیًی هذوىل چًض عكته تغییغات هىاػی بىص .اول هماوُىع که صع هىعص هیىل
صیضینهاكیىهای هىجىصاصغامكضيضوچًضوظیفهعا

(داهلاصغامجًیوتغوؿتل) 
به ُىع همؼهاو ايجامصاصيض.صوم ایًکه هتًاؿب با تغلی ػملکغصهاكیىها ابؼاصكاو
بؼعگتغ كض و ظغفیت تىلیضكاوافؼایق یافت.ؿىم ایًکه با ابضاع هاكیىهایی بغای

تکتکهغادل کاع لجغم يىػی تىالی هکايیکی صع تىلیض يز و پًبه پضیض آهض.
ايجام  
بضیلاف
چهاعمایًکههىتىعبشاعُیچًضصههاػساهیاولیهصعآهضوبايیغوهذغکۀبی 

کليظامهًؼتیعاػیغو
عو کغص .آسغیى هىعص عا
صلیكتغ بغعؿی هیکًین:

ً
اول صیگفلاعاػبشق

هىلض دغکت تفکیک
گغصیض .بضیى تغتیب ایى
اهکاوفغاهنكضکهچًض
صیگ غىلپیکغ صع کًاع
هنلغاعبگیغيضويیغویبشاععابافلاعفغاواواػعاهکايالهىابهبشقهىلضدغکت
هیبیًیض  911بغابغ ؿیـتن بًگلکیيیغوتىلیض
تغکیبیای کهصعتوىیغ  
بغؿايًض.صیگ  
ً
هیتىايـتًض هتًاؿبباوًؼیت
حايیا بااؿتماللبشقهىلضدغکت۫ اجؼایآو  
هیکغص  .

بهتغوهًِمیتغیصاكتهباكًض.هغهىتىعتؼضاصػیاصیپیـتىوصاكت

يیغوهاجایگیغی
لًگصاع
اؿتفاصهاػهىتىعهایچًضپیـتىيیهیل 

کههمگیبههیللًگهتولبىصيض .

باػجكضدغکتصوعايیهتىاػوگغصصوبهظغافتهىعصيیاػهًؼتپاعچهصؿتیابض.
;9

ؿاستاع فاکتىعیها صع ایى صوعاو ( )Lكکل بىص .کل ؿیـتن هىتىعسايه صع ؿالى
کىچک ؿاػهايضهی هیكض و ؿالى بؼعگ به تىلیض جًؾ اهلی استوام صاكت.
هیكضيض يیغوی صوعايی عا اػ
هجمىػهای اػ كفتهای هىاػی که صع ؿمف يوب  

هیگغفتًض و آو صع ؿغتاؿغ ؿالى اهلی پشق هیکغصيض .دىل هذىع هغ
هىتىعسايه  
كفتبالیؿغهغهاكیىیکلغلغۀلفلیویکلغلغۀهغػگغصوجىصصاكت.تـمۀ
گغصاوکهاػپاییىعویچغرهذىعهاكیىگیغبىصاػبالبهیکیاػایىصولغلغهوهل
گغفتهاكیىاػکاعهیایـتاص(بغای


@ولتیتـمهعویلغلغۀهغػگغصلغاعهی
هیكض

هخالبههًگامػىىکغصوكیفتکاعییافغجۀغظاسىعی)وولتیعویلغلغۀلفلی
اتـمۀگغصاوعااػػيجیغهایؿگکصاع

گغفتهاكیىبهکاعهیافتاص.صعابتض


لغاعهی
تـمههاییاػ
کنکن 
ؿاستًضوؿِخساعجیلغلغۀلفلیعاهٌغؽصعهیآوعصيض@اها 


هی
جًؾ کًف و بؼضها چغم باب كض .صع توىیغ ػیغ یک هغکؼ تىلیض فتیلۀ يـاجی عا
وفتیلهپیچيهتًها اػُغیك

وعصيهػو 
کًیضهاكیىهایدالجیو 


ًیض.هالدظههی
هیبی

كفتها صعیککلیت

كضهايض
وادض اصغام  
بلکه بیى سىصكاو
صاعای
کايض.
اعگايی 
هجمىػۀ

پیىيضهای
ایى
هنپیىيض
 

(كاهل هىتىع بشاع و
كفتهایايتماليیغو

;1

ياهیضههیكىصکهوجههمیؼۀؿیـتنفاکتىعی

وهاكیىهایيهایی) ?هیأتهاكیًی>

كاهپًبهبهوجىصآوعصکهبغسیاػ
صؿتهبًضیساهیعاصعهیاوسضهۀ 
اؿت.ایىؿیـتن 
ههنتغیىػًاویىكغلیآوبهكغحػیغاؿت.

Mixer
Blower
Carder
Drawer
Coverer
Rover
Spinner
Spinster
Piecer
Sidepiecer
Doffer
Creeler
Bobbinturner
Winder
Doubler
Beamer
Warper
Picker
Weaver
Draw-boy
Loomturner
Cutter

ػضلكکاف

پًبهػو

دالد
وعصيهچی

وعصيهپغصاػ

فتیلهچی

عیـًضه
عیؾصستغ

وهلهػو

وهلهػيک

پیاصهکى

ؿبضصاع
صوکچی

هاؿىعهپیچ

صولتاب
چلهپیچ

چلهگظاع

هاکىچی
يـاد
عؿىکق

چلهپا

ساببغ


كکافتىوهشلىٍکغصوػضلهایهمـاوباصؿتگاهلیهگیغ
ياسالویهاصعهاكیىصهًضه

هـئىلتغظیۀپًبهوتشلیۀ
ياسالویهاصعهاكیىدالجی

هـئىلتغظیۀپًبهوتشلیۀ
هـئىلتىلیضفتیلۀيتابیضهصعهاكیىدالجی
عویۀچىبیوعصيهها
کاعیوهافکاعی


ؿمباصه
ِ
تىلیضفتیلۀتابیضهوآهاصهبغایعیـًضگی
کاعوعاهلیهیىل
صستغيىجىاوبهػًىاوکاعوعهیىل(يوفدمىق)
گغهػصويزهایگـیشته(صعهیىل)

پیىؿتىفتیلههایگـیشته(صعجًی)

به 
هن
بغصاكتىهاؿىعههایپغكضهاػعویهیىل

ؿىاعکغصوهاؿىعههایسالیعویهیىل

وهاؿىعهها

صوکها
تًظینعابِۀ 
بهعویهاؿىعهها

ايتماليزعیـیضهاػعویکالف?>Hasp
کاعوعهاكیىصولتابی
پیچیضوتاعهاعویُالۀچله
يوبکغصوتىپیچلهعویلىم
يزپیچیوآهاصهکغصوهاکىیپغتابی

کاعوعاهلیلىم
کًتغلکغصووعصهایلىماػُغیكعیـماوهای?ؿاػوكؼغ>

یچًضیىلىمباچلهگلا

تًظینهضاومکلقتاعها
بغفسابصعپاعچههایصاعایپىصگظاعیفاؿتىيی

;7

Threader
Knitter
Lacedrawer
Lacerunner
Outworker
Halftimer
Walker
Cleaner
Backer
Minder
Engineer
Firebeater
Scourester
Whitester
Dexter
Tenter
Foreman
Overlooker

يزکن

بافًضه
تىعیباف

تىعپغصاػ
صعاد
ًمىکاع

يشىصی
جمغکى
ساف 

باعبغ
هاكیىچی

هىتىعچی
طغالکق

پاعچهكى

ؿفیضكى
هباؽ
کالفصاع

ؿغکاعگغ
ياظغ

گظعايضوتاعهااػچلمههایهاكیىيـاجیوبافًضگی

کاعوعاهلیهاكیىبافًضگی
کاعوعهاكیىتىعیباف

جضاکغصوتىعیهااػبافتۀيهایی

افتىلیضهیکغص


کاعگغیکهبًابهؿفاعفهیلصعسايه
کىصکاوکاعکهبایضاػهضعؿۀفاکتىعیگىاهیدٌىعهیگغفتًض

وعصؿتؿیاعبیىچًضیىهاكیىهشتلف
آوعیسافهااػکفهیلبایکبغؽظغیف


جمغ
دملهىاصساموکالیآهاصهصعهیل
عتكوفتكفًیهاكیىهایؿالىاهلی

عتكوفتكفًیهىتىعبشاع
هـئىلتغظیۀکىعهصعبشقصیگفلاع
کاعگغػوبشقآهاعػصایی
کاعگغػوبشقؿفیضگغی
کاعگغهاهغعيگعػی

کاعگغوعصؿتعيگعػی

ؿاػهايضهیفًیکاعگغاو
يظاعتبغکاعسضههوجغیمهکغصوآياو

طکغ ایى يکته ًغوعی اؿت که بـیاعی اػ کاعوعاو فىق بیق اػ یک هاكیى عا
صؿتکن هـئىل 1الی 7هاكیى
بغایهخالعیـًضههایهیىلاتىهاتیک  

هیگغصايضيض.

وپؼعاهنايجامهیصاصيض .صعتواویغ


وعوبوپشت

وظایفعفت
کقها
بىصيض@یاعؿى 

هفذۀ بؼض هیأت هاكیًی عا صع صو فاکتىعی عیـًضگی و يـاجی هلاهض هیکًیض.
ؿغیغتغاػكاسۀيـاجیايکلاف
پیضاؿتکههیأتهاكیًیصعكاسۀعیـًضگیبـیاع 
ػمبتغاػآوصوبىص.
یافتهاؿت.كاسۀبافًضگیبـیاع 
;8



ؿیـتنفاکتىعیصعیکهیلعیـًضگی

ؿیـتنفاکتىعیصعیکهیليـاجی
;9





اجًاؽ تىلیضی ؿاهايۀ فىق
فاکتىعیصاعها

به صؿت سىص 
فغوستههیكض(تاػهصعاوایل

صهۀ  9<91بىص که باػعگاياو
بؼعگ ایى وظیفه عا بغػهضه
گغفتًض) .ایى کاع صع هکايی
به يام صاعالتجاعه aايجام
هیگغفت که یک ؿاستماو

بؼعگ چًضُبمه صع يؼصیکی
اؿکلۀ كهغ بىص .ػیغػهیى به هاكیىآلت آؿیاب آبی و ُبمۀ همکف به هاكیىآلت
استوامصاكتُ.بماتفىلايیؿالىؿالىبىصيضو

بًضیوجغحمیلها 


پغؽوبـته
اجًاؽكاو عا صع آيجا ػغًه

فاکتىعیصاعاو با پغصاست اجاعهبها هیتىايـتًض يمىيۀ 

ؿاستماوهای کًاعی هن به ايباع کالها استوام صاكت .صع توىیغ فىق

کًًض .
هیبیًیض که صع ػهاو سىصف
گغیىگیت( bکًاع عوص ایغول) عا  
صاعالتجاعۀ پًبۀ سیاباو  
هایغىلآؿاییکهبؼضها


صاعالتجاعه
بهكماعهیآهض.البته

ػظینتغیىؿاستماوهًچـتغ

صعصهۀ 9<:1افتتاحكضيضایىبًا عااػبؼعگیايضاستًض .عكضایىهغاکؼ ايؼکاؿی اػ
تذىلتػمیكهًؼتبؼضاػصهۀ9<81بىص.

Warehouse
Greengate
;:

a
b

اؿیک ری .هابقبام
دربارۀ کتاب وضع طبقۀ کارگر در انگلستان
به ػىىاؿی ػؿ عإـ هیگًزؼ که فـیؼؿیک ايگلل به هًگام يىىتى ;وضع طبقۀ
کارگر 42 :ماله بىػ .اها او ػلیؿغن مىومالاه ٍالصیتهای الفم ؿا بـای ايزام ایى
باؿهى رایهلىد aبه
وظیفه ػاىت :به ػًىاو ػْى یکی اف عايىاػههای حـوتمًؼ ًٍؼت پًبۀ ِ
لؼؿی تیقهىه و فیـک بىػ که تىاينت ػؿ هـکق التَاػ مـهایهػاؿی ًٍؼتی یؼًی ػؿ
مىچستر ىؼبۀ رؼیؼ فاکتىؿی ِارمه و اوگلس bؿا بًیاو بگؾاؿػ .ايگلل رىاو ػؿ اصإۀ

ػهيتهای مـهایهػاؿی ًٍؼتی اولیه ػلیه پایتیسم 1کىتهفکـايه و عىػيیکايگاؿ
عايىاػهاه واکًو يياو ػاػ و ؿاهی ؿا ػؿ پیو گـفت که اف اواعـ ػهۀ  1881ػؿ هیاو
ؿوىًفکـاو رىاو و هتـلی آلمايی باب ىؼه بىػ .او هن هخل یکی ػیگـ اف هنػوؿههای
کمی بقؿگتـه یؼًی کاؿل هاؿکل۫ چپ هگلی ىؼ .فلسفۀ هگل که ػؿ آهىفههای
ػالی بـلیى پایتغت پـوك غالب بىػ اف ایى فهاو به بؼؼ به يضى فقایًؼه به مىی کمىویسم
گـایو یافت و ػؿ گاهًاههها و ييـیاتی که يمؼهای ارتماػی چپگـایاو آلماو ؿا
ٍىؿتبًؼی هیکـػيؼ يمو ههمی ایفا کـػٕ .ىلی يکيیؼ که ايگلل عىػ ؿا کمىيینت
ػاينت .هیچ ؿوىى يینت که الاهت هىلت او ػؿ ايگلنتاو تَمین عىػه بىػ یا
ً
پؼؿه .اصتماال هـ یک بًا به ػالیل هتفاوت اف ایى تَمین ٕـفؼاؿی هیکـػيؼ :ايگلل
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پیـ به هًظىؿ ػوؿ کـػو پنـ ايمالبیاه اف آىىبهای آلماو و تبؼیل او به یک کامبکاؿ
لابل إمیًاو< و ايگلل رىاو به هًظىؿ صْىؿ ػؿ هـکق مـهایهػاؿی هؼؿو و يقػیک
ىؼو به رًبو کبیـ پـولتاؿیای بـیتايیا که پیياپیو آو ؿا به هًقلۀ يیـوی ايمالبی
ماف ػيیای هؼؿو بافىًاعته بىػ.
مـيىىت ِ
پاییق  1824ايگلل ػافم ايگلنتاو ىؼ و مـ ؿاهاه بـای يغنتیى باؿ با کاؿل هاؿکل
هاللات کـػٕ .ی  4مالی که ػؿ ايگلنتاو هايؼ لنمت اػظن ولتاه ؿا ٍـف هياهؼه
ً
و هٖالؼه و ٍىؿتبًؼی ایؼههایو کـػ 4.هٖمئًا ايگلل کاؿ کتاباه ؿا اف هاههای
ابتؼایی  1822ىـوع کـػ< اگـچه اکخـ يىىتهها ػؿ فهنتاو  1822و بهاؿ  1821تکمیل
ىؼيؼ .تابنتاو  1821ىکل يهایی ایى احـ به فباو آلمايی به همـاه پیيگفتاؿ و عٖابیۀ
;به طبقات کارگر بریتاویای کبیر( :به فباو ايگلینی) ػؿ الیپقیگ aػؿآهؼ .ايتياؿ کتاب
به فباو ايگلینی با تزؼیؼيظـهای ياچیق هؤلف و پیيگفتاؿهای امامی و چيمگیـ
( 1887ویـامت آهـیکایی) و ( 1894ویـامت بـیتايیایی) همـاه بىػ .به ایى تـتیب
ً
تمـیبا يین لـو ٕىل کيیؼ تا ایى ىاهکاؿ ػؿباؿۀ ايگلنتاو ًٍؼتی اولیه به کيىؿی بـمؼ
که هىّىع کتاب بىػ .اف آو فهاو تاکًىو همۀ هضمماو ايمالب ًٍؼتی۫ ایى کتاب ؿا
ػمتکن به امن و ػًىاو هیىًامًؼ.
ایؼۀ يىىتى کتابی ػؿباؿۀ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ چًؼاو بؼیغ يبىػ .تا ػهۀ  1881همۀ ياظـاو
ً
ػیًی باؽکاوت به ؿوىًی ػؿیافته بىػيؼ که بغوهای التَاػا پیيـفتۀ اؿوپا با هنألۀ
ِ
Leipzig
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ارتماػیای هىاره ىؼهايؼ که هماو هنألۀ ماػۀ ;فمیـاو :يینت بلکه هنألۀ پـولتاؿیا
یؼًی هنألۀ ٕبمهای امت که هیچ مابمۀ تاؿیغیای يؼاؿػ .ػهههای  1881و  1821ػوؿاو
مـيىىتمافی ػؿ تکىیى مـهایهػاؿی و رًبو ٕبمۀ کاؿگـ بىػ و اف ایى ؿو صزن
کتابها و رقوات و تضمیمات ؿارغ به وّغ ٕبمات کاؿگـ ػؿ مـامـ اؿوپای غـبی
چًؼیى بـابـ ىؼ .اگـچه کتاب ايگلل بـرنتهتـیى يىىتۀ ایى گىيۀ اػبی امت اها را ػاؿػ
اف کتاب ال .ویرمه با ػًىاو ;تصىیری از وضعیت جسمی و اخالقی کارگران شاغل در
صىایع پىبه و پشم و ابریشم 8:به ػًىاو یک پژوهو ارتماػی بـرنته یاػ کًین .آو فهاو
ؿوىى ىؼه بىػ که هنألۀ پـولتاؿیا یک هنألۀ بیىالمللی امت يه هنألهای هضلی یا هلی<
بـای هخال بىؿه ػؿ کتاب ;تیرهروزی طبقات کارگر فراوسه و اوگلستان 2:وّغ ايگلنتاو و
فـاينه ؿا هماینه کـػ و دوکپتى aػؿ مال  1828ػاػههای هـبىٓ به وّغ کىػکاو کاؿ
مـامـ اؿوپا ؿا ػؿ کتاباه گـػ آوؿػ .بؼیى هؼًا کتاب ايگلل یک پؼیؼاؿ اػبی یکه
يینتّ .ؼهاؿکنینتها هـ ولت يمیتىايًؼ بهايۀ ػيؼاوگیـتـی پیؼا کًًؼ گاهوبیگاه با
امتًاػ به ایى والؼیت۫ ايگلل ؿا به مـلت اػبی هتهن هیيمایًؼ.

1

ً
با ایى همه کتاب ايگلل به چًؼ لضاٗ اف مایـ آحاؿ ظاهـا همناو هؼاٍـ عىیو
هتفاوت امت .يغنت همايٖىؿ که عىػ ايگلل به ػؿمتی اػػا ػاىت ایى يغنتیى
ً
کتاب ػؿ بـیتايیا یا هـ کيىؿ ػیگـ بىػ که به کل ٕبمۀ کاؿگـ هیپـػاعت يه ٍـفا به
ً
کاؿگـاو بغوها و ًٍایغ عاً .ػوم و بنیاؿ ههنتـ ایًکه کتاب ايگلل ٍـفا یک
پژوهو ػؿباؿۀ صالوؿوف ٕبمۀ کاؿگـ يبىػ بلکه تضلیلی ػام ؿا ػؿباؿۀ تکىیى
Ducpétiaux
79

a

مـهایهػاؿی ًٍؼتی و تْاػهای ارتماػی ًٍؼتیمافی و تبؼات میامی و ارتماػی
آو (هىرمله اػتالی رًبو کاؿگـی) اؿائه هیػاػ .ػؿ والغ ایى يغنتیى کىىو
بقؿگهمیاك بـای پیاػهکـػو ؿوه هاؿکنینتی ػؿ فهیًۀ هٖالؼۀ ػیًی راهؼه و ىایؼ
يغنتیى احـ اف آحاؿ هاؿکل و ايگلل بىػ که بًیاوگؾاؿاو هاؿکنینن آو ؿا به ايؼافۀ کافی
اؿفىمًؼ ػاينتًؼ تا الیك بمای ػائمی باىؼ 6.با ایى صال عىػ ايگلل ػؿ پیيگفتاؿ
ً
ٍ 1894ـاصتا يىىت که کتاباه هًىف بافيمىػی اف ;یکی اف هـاصل رًیًی:
ً
هاؿکنینن بىػه امت يه يمایًؼۀ هاؿکنینن بالغ و کاهل .بـای ىـس پغته و کاهال
ٍىؿتبًؼیىؼۀ هاؿکنینن بایؼ به سرمایۀ هاؿکل ؿرىع کًین.
هاوتحلیلها


استدالل
کتاب با ٕـصی عالٍهواؿ اف ايمالب ًٍؼتی آغاف هیىىػ که راهؼۀ بـیتايیا ؿا ػگـگىو
کـػ و پـولتاؿیا ؿا به هخابۀ ههنتـیى فـاوؿػۀ عىیو آفـیؼ (فَل  1و  .)4ایى يغنتیى
ً
ػمتاوؿػ پیيگاهايۀ ايگلل امت; .وضع طبقۀ کارگر :اصتماال يغنتیى احـ بقؿگی
امت که تضلیلهایو به يضى مینتماتیک بـ اماك هفهىم ايمالب ًٍؼتی بًیاو يهاػه
ً
ىؼه< هفهىهی که ػؿ آو فهاو بؼیغ و تزـبی بىػ و هًضَـا ػؿ هًاظـههای
مىمیالینتهای فـاينىی و بـیتايیایی ٕی ػهۀ  1841رؼل هیىؼ .ىـس تاؿیغی
ايگلل ػؿ هىؿػ ػگـگىيی ارتماػی ايگلنتاو۫ هیچ اػػایی ؿارغ به ابتکاؿ تاؿیغی
ً
عىیو يؼاؿػ .اگـچه ایى ىـس هًىف کاؿامت اعیـا آحاؿ کاهلتـی رایگقیى آو ىؼهايؼ.
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ايگلل ػؿیافت ايمالب ًٍؼتی به هخابۀ فـایًؼ بقؿگهمیاك تمـکق یابی و لٖببًؼی
الرـم هىرؼ ػگـگىيی ارتماػیای عىاهؼ ىؼ که به تىلیؼ تَاػؼی پـولتاؿیا و ایزاػ
یک ٕبمۀ ؿوفافقوو کىچک اف مـهایهػاؿاو بقؿگ ىهـی گـایو ػاؿػ .بـآهؼو مینتن
ًٍؼتی مـهایهػاؿی۫ تىلیؼکًًؼگاو عـػ کاالیی و ػهماياو و عـػهبىؿژوافی ؿا
عايهعـاب هیکًؼ .فوال ایى ليـ هیايی۫ اهکاو تبؼیل ىؼو به امتاػکاؿ عـػهپا ؿا اف
کاؿگـاو ملب هیکًؼ و آياو ؿا ػؿ رایگاه پـولتاؿیا گیـ هیايؼافػ .به ایى تـتیب ٕبمۀ
ً
کاؿگـ ;که لبال فمٔ یک هـصلۀ گؾاؿ به ممت بىؿژوا ىؼو بىػ :به ;یک ٕبمۀ هؼیى اف
رمؼیت :تبؼیل ىؼ تا آ گاهی ٕبماتی (اٍٖالصی که عىػ ايگلل هـگق اف آو امتفاػه
يکـػ )7و رًبو کاؿگـی ايکياف یابؼ .ایى هن یکی ػیگـ اف ػمتاوؿػهای ػمؼۀ
ايگلل امت .به لىل لًیى ;ايگلل رقو يغنتیى کنايی بىػ که اظهاؿ ػاىتًؼ پـولتاؿیا
ً
صرفا یک ٕبمۀ ؿيزبـ يینت< بلکه ػلیما رایگاه التَاػی يًگیى پـولتاؿیامت که ایى
ٕبمه ؿا به يضى هماوهتياپؾیـی به پیو هیؿايؼ و آياو واهیػاؿػ بـای ؿهایی لٖؼی
عىیو هباؿفه کًًؼ:.

8

پیيـفت فـایًؼهای تمـکق یابی و لٖببًؼی و ىهـیىؼو تَاػفی يینتًٍ .ؼت
هکايیقۀ بقؿگ هنتلقم مـهایهگؾاؿی فقایًؼه امت و تمنین کاؿ ًٍؼتی۫ هنتلقم ايباىت
تؼؼاػ فـاوايی اف پـولتـهامت .واصؼهای بقؿگ تىلیؼی صتی اگـ ػؿ هًإك ؿومتایی
ماعته ىىيؼ با رؾب ارتماػات به گـػ عىػىاو۫ يیـوی کاؿ هافاػ تىلیؼ هیکًًؼ .اف ایى
ؿو ػمتمقػها ػؿ ایى هًإك کاهو هییابؼ و مایـ ًٍایغ رؾب ایى صلمه هیىىيؼ.
بؼیى تـتیب ؿومتاهای ًٍؼتی به ٍىؿت ىهـهایی ؿىؼ هییابًؼ که بًا به هًافغ
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تْمیىىؼۀ هايىفاکتىؿػاؿاو به گنتـه عىیو اػاهه هیػهًؼ .اگـچه ًٍؼت تمایل
ؿومتایی پاییى بکىچؼ اها ایى صـکت به يىبۀ
ىهـی باال به هقػهای
ػاؿػ اف هقػهای
ِ
ِ

عىػ بؾؿ ىهـیىؼو ؿا ػؿ ػهات عىاهؼ کاىت.

اف ایى ؿو ايگلل ىهـهای بقؿگ ؿا مًظيماتـیى هکاوهای مـهایهػاؿی هیػايؼ و ػؿ
فَل  8به کًکاه ػؿ آوها هیپـػافػ .ػؿ ایى ىهـها ؿلابت و امتخماؿ لگامگنیغته به
ػـیاوتـیى ىکل ظاهـ هیىىػ; :همهرا بیتفاوتی بـبـواؿ :عىػپـمتی فهغت ػؿ یک
مى و ػؿ مىی ػیگـ يکبت وٍفياپؾیـ< همهرا رًگ ارتماػی :هـ هقػبگیـ ػؿ
عايهاه مًگـ گـفته امت و چپاولگـاو تضت صمایت لايىو هيغىل غاؿتايؼ 9:.ػؿ
ایى هـدوهـد۫ آياو که ومایل هؼاه و تىلیؼ يؼاؿيؼ ػؿهنىکنته هیىىيؼ و بایؼ به
ػملگیکـػو بـای ىًؼؿغاف یا گـمًگیکيیؼو بههًگام بیکاؿی ؿّایت ػهًؼ .بؼتـ اف
ً
همه ایًکه به تقلقلی ػمیك فـوهیغلتًؼ که آتیۀ کاؿگـ ؿا هٖلما ياهؼلىم و تـػیؼآهیق
هیمافػ .ػؿ صمیمت لىايیى ؿلابت مـهایهػاؿی که ايگلل ػؿ فَل  2آوها ؿا ىـس
هیػهؼ بـ گـػۀ ٕبمۀ کاؿگـ مىاؿيؼ.
ػمتمقػ کاؿگـاو هیاو ػو صؼ ػؿ يىماو امت :صؼالل يـط اهـاؿ هؼاه که با ؿلابت
هیاو کاؿگـاو تًظین هیىىػ و ػؼم تىايایی کاؿگـاو بـای کاؿ کـػو فیـ عٔ اهـاؿ هؼاه
بـ ایى همؼاؿ صؼ هیفيؼ (ايگلل ایى صؼ ؿا ايؼٖافپؾیـ هیػاينت)< و صؼاکخـ يـعی
که ؿلابت هیاو مـهایهػاؿاو به هًگام کمبىػ کاؿگـ آو ؿا تًظین هیکًؼ .ػمتمقػ هیايگیى
ايؼکی باالتـ اف يـط صؼالل امت و همؼاؿ آو به هؼیاؿ هـمىم یا اکتنابی هؼیيت کاؿگـاو
بنتگی ػاؿػ .اها بـعی اف ايىاع هيغٌ کاؿ عاٍه کاؿهای ًٍؼتی به کاؿگـايی يیاف
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ػاؿيؼ که وارؼ ىـایٔ بهتـیايؼ و به همیى ػلیل هیايگیى مٖش ػمتمقػهایياو باالتـ اف
مایـیى امت< البته بغيی اف ایى مٖش باالی هقػها بافتابػهًؼۀ هقیًههای باالتـ
فيؼگی ػؿ ىهـهای بقؿگ امت .مٖش باالی ػمتمقػهای ىهـی و ًٍؼتی به يىبۀ عىػ
کمک هیکًؼ ابؼاػ ٕبمۀ کاؿگـ اف ٕـیك رؾب ههارـاو ؿومتایی و عاؿری (ایـلًؼی)
گنتـه یابؼ .ؿلابت هیاو کاؿگـاو باػج هیىىػ ;رمؼیت هافاػ :پایؼاؿی به ورىػ
بیایؼ که هؼیاؿ فيؼگی همگاو ؿا پاییى يگه هیػاؿػ.
ػؿ آو ػوؿاو پیيـفتهای تکًىلىژیک باػج اؿفاومافی ارًاك هیىؼ و به ایى تـتیب
تماّای هَـفی باال هیؿفت و بنیاؿی اف کاؿگـاو بیـووؿايؼه ػوباؿه رؾب ًٍایغ
رؼیؼ هیىؼيؼ< اف ٕـف ػیگـ ايضَاؿ رهايی ًٍؼت بـیتايیا باػج هیىؼ کل التَاػ
کيىؿ پیىمته گنتـه یابؼ .اها ػلیؿغن همۀ ایىها رمؼیت هافاػ هؾکىؿ والؼیت عىػ
ؿا پیػؿپی به ؿط هیکيیؼ .اگـچه رمؼیت ؿىؼ هیکـػ و تىلیؼ افقایو هییافت و
تماّا بـای کاؿگـ باال هیؿفت اها باف هن ;هافاػ رمؼیت :بًا به ػملکـػ چـعۀ ؿويك و
بضـاو به هنتی عىػ اػاهه هیػاػ .ايگلل رقو يغنتیى کنايی بىػ که ایى چـعه ؿا به
هخابۀ رقء الفم و الیًفک مـهایهػاؿی بافىًاعت و به همیى ػلیل رقو يغنتیى کنايی
بىػ که به تًاوب راهغ و ػلیك آو اىاؿه کـػ 11.بافىًامی يمو چـعههای تزاؿی و
اؿتو ؽعیـه به هخابۀ بغو ؽاتی و ػؿووهايؼگاؿ مـهایهػاؿی رقو ههنتـیى
ػمتاوؿػهای پیيگاهايۀ ايگلل ػؿ ایى کتاب امت .اف آيزا که مـهایهػاؿی فمٔ اف
ٕـیك فـاف و فـوػهای چـعۀ تزاؿی ػمل هیکًؼ الرـم همىاؿه (به رق ػؿ اود تىمؼۀ
ىتابًاک )11باید یک اؿتو ؽعیـۀ ػائمی ورىػ ػاىته باىؼ .بغيی اف ایى اؿتو ؽعیـه
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ؿا پـولتـها و بغو ػیگـ ؿا پـولتـهای بالمىه (یؼًی ػهاتیها و ههارـاو ایـلًؼی و
ىاغالو به لضاٗ التَاػی غیـپىیا) هیمافيؼ.
مـهایهػاؿی چه يىع ٕبمۀ کاؿگـی ؿا به ورىػ هیآوؿػ؟ وّغ فيؼگی آو چگىيه امت؟
ایى وّغ هاػی چه ِلنن ؿفتاؿ فـػی و رمؼی ؿا هیآفـیًؼ؟ ايگلل بغو اػظن کتاب
عىیو (فَلهای  8و  1و  )11ؿا به تىّیش و تضلیل ایى هنائل اعتَاً ػاػ و با ایى
کاؿ مهن عىػ ؿا به کاهلتـیى ىکل همکى ػؿ ػلىم ارتماػی اػا کـػ .تضلیلهای او
ػؿباؿۀ تْاػهای ارتماػی ياىی اف ىهـیىؼو و ًٍؼتیمافی مـهایهػاؿايه هًىف هن اف
بنیاؿی رهات يظیـ يؼاؿيؼ و بایؼ هىىکافايه هٖالؼه و تؼؿیل ىىيؼ .هیتىاو بضج
ايگلل ؿا ایًٖىؿ عالٍه کـػ :مـهایهػاؿی پـولتاؿیای يى یى ؿا که اغلب اف ههارـايی با
فهیًۀ پیياًٍؼتی تـکیب یافتهايؼ به لؼـ رهًن راهؼه پـتاب هیکًؼ تا ػؿ آيزا
عـػوعاکيیـ ىىيؼ و ػمتمقػی بغىؿيمیـ بگیـيؼ یا اف گـمًگی بمیـيؼ .آياو به صال
عىػ ؿها هیىىيؼ تا ػؿ هضالت فاغهييیى ؿفتهؿفته بپىمًؼ و ياػیؼه گـفته ىىيؼ و ٕؼن
ؽلت و تضمیـ ؿا بچيًؼ و تىمـی بغىؿيؼ< آو هن يه فمٔ به ػمت لؼؿت غیـىغَی
ؿلابت بلکه به ػمت عىػ بىؿژواها به هخابۀ ٕبمهای که پـولتـها ؿا ابژه هیػايؼ يه ايناو<
آياو ؿا ;يیـوی کاؿ :و ;عؼهه :هیػايؼ يه يىع بيـ (فَل  .)14مـهایهػاؿ به
پيتگـهی لايىو بىؿژوایی۫ ايْبآ ًٍؼتی ؿا تضمیل هیيمایؼ و کاؿگـاو ؿا رـیمه
هیکًؼ و به فيؼاوىاو هیايؼافػ و اهیال عىػمـايهاه ؿا بـ گـػهىاو مىاؿ هیکًؼ.
بىؿژوافی به هخابۀ یک ٕبمه ػؿ صك کاؿگـاو تبؼیِ ؿوا هیػاؿػ و تئىؿی هالتىمی
رمؼیت ؿا ػلیهىاو ػؿهیآوؿػ و ىالق هالتىمی ;قاوىن جدید فقرای  :3481ؿا بـ
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ً
گـػهىاو فـوػ هیآوؿػ .اها ػلیما همیى اينايیتفػایی مینتماتیک امت که کاؿگـاو ؿا
اف تیـؿك ایؼئىلىژیها و تىهمات بىؿژوایی (بـای هخال عىػپـمتی و هؾهب و اعالق
بىؿژوایی) ػؿ اهاو يگاه هیػاؿػ .ىهـیىؼو و ًٍؼتیمافی باػج هیىىػ پـولتـها اف
رایگاه ارتماػی عىیو بنیاؿ چیقها بیاهىفيؼ< هتمـکق کـػو کاؿگـاو يیق باػج
هیىىػ آياو اف لؼؿت عىیو آ گاه ىىيؼ; .هـ چه کاؿگـاو۫ بیيتـ با ًٍؼت بیاهیقيؼ به
هماو هیقاو هتـلیتـ عىاهًؼ بىػ( :.البته ايگلل يتایذ ؿاػیکال ههارـت تىػهای
ایـلًؼیها ؿا ياػیؼه يگـفت).
کاؿگـاو به ٕـق هغتلفی با رایگاه عىیو ؿوبـو هیىىيؼ .بیىک بـعی اف پای ػؿ
هیآیًؼ و عىػ ؿا به ايضٖآ واهیيهًؼ .اها بایؼ تىره ػاىت که افقایو هیعىاؿگی و
فنكوفزىؿ و رـمورًایت و افـآوتفـیٔهای غیـػماليی۫ یک پؼیؼاؿ اجتماعی و
هغلىق مـهایهػاؿی امت و يبایؼ آو ؿا با منتػًَـی و بیتؼبیـی افـاػ تىّیش ػاػ.
بغو ػیگـی اف کاؿگـاو هًفؼاليه به مـيىىت گـػو هیيهًؼ و به يضى اصنى به ػًىاو
ىهـويؼايی هضتـم و لايىوهؼاؿ هیفیًؼ و هیچ ػاللهای به اهىؿ ػمىهی يياو يمیػهًؼ
و به ایى تـتیب به ٕبمۀ هتىمٔ کمک هیکًًؼ فيزیـها ؿا بـ ػمتوپای کاؿگـاو
هضکنتـ ببًؼػ .اها اينايیت و مـبلًؼی ؿا تًها هیتىاو ػؿ هباؿفه ّؼبىؿژوافی باف
یافت< یؼًی ػؿ رًبو کاؿگـی که وّغ پـولتـها بهياگقیـ آو ؿا به ورىػ هیآوؿػ.
ایى رًبو ٕی هـاصل هغتلفی رـیاو هییابؼٕ .غیاو فـػی و رـم و رًایت یکی اف
آوها امت .تغـیب هاىیىها اگـچه فـاگیـ يینت یکی ػیگـ اف ایى هـاصل امت.
اتضاػیهگـایی و اػتَابها يغنتیى ىکلهای ػاهی هنتًؼ که رًبو به عىػ
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هیگیـػ .اهمیت ایى ػو ىکل يه ياىی اف تأحیـگؾاؿی ػملیىاو بلکه ياىی اف ػؿكهایی
امت که ؿارغ به همبنتگی و آ گاهی ٕبماتی هیآهىفيؼ .رًبو میامی چاؿتینن۫
يمایايگـ مٖىس ػالیتـ ايکياف هباؿفۀ ٕبماتی بىػ .هتفکـاو ٕبمۀ هتىمٔ ػؿ کًاؿ ایى
رًبو۫ یک مـی يظـیات مىمیالینتی ؿا تکاهل بغيیؼيؼ که اگـچه اللیت کىچکی اف
ً
بهتـیى کاؿگـاو ؿا رؾب کـػ اها بًا به اػػای ايگلل تا  1822ػمؼتا بیـوو اف رًبو
کاؿگـی بالی هايؼ .اها همايٖىؿ که بضـاو مـهایهػاؿی پیو هیؿفت رًبو يیق الرـم
به مىی مىمیالینن صـکت هیکـػ.
ايگلل ػؿ مال  1822پی بـػ که بضـاو بهياگقیـ بایؼ ػؿ یکی اف ایى ػو هنیـ ايکياف
ً
یابؼ :یا ؿلابت با آهـیکا (و اصتماال آلماو) به ايضَاؿ ًٍؼتی بـیتايیا پایاو هیػاػ و
هىلؼیت ايمالبی ؿا رلى هیايؼاعت< یا لٖببًؼی راهؼه تا رایی پیو هیؿفت که
کاؿگـاو به ػًىاو اکخـیت ػمؼۀ هلت با تضمك بغيیؼو به يیـوی ؿفهی عىیو۫ لؼؿت
ؿا لبْه هیکـػيؼ( .رالب تىره امت که ػؿ امتؼالل ايگلل به هیچ وره بـ فمیـمافی
بلًؼهؼت و هٖلك پـولتاؿیا تأکیؼ يمیىىػ ).با تىره به وّغ غیـلابلتضمل کاؿگـاو و
بضـاو التَاػی پیو ؿو صتی اصتمال ػاىت لبل اف آيکه یکی اف ایى ػو گـایو به
تکاهل بـمًؼ ايمالب صاػث ىىػ .ايگلل ايتظاؿ ػاىت ایى ايمالب ػؿ هیاو ػو ؿکىػ
التَاػی به ولىع بپیىيؼ< یؼًی هیاو مالهای  1826-7و اوامٔ ػهۀ .1811
ىایؼ ایى احـ به ػؿراتی ياپغته باىؼ اها ػمتاوؿػهای ػلمی ايگلل بنیاؿ چيمگیـيؼ.
ً
اىتباهات او ػمؼتا ياىی اف ىىؿ رىايی و تا صؼی ياىی اف کىتاهی ػوؿۀ تاؿیغی هىؿػ
ً
هٖالؼهاه بىػيؼ .البته بـعی اف ایى اىتباهات ٕبك تىّیضات تاؿیغی کاهال ػؿمت اف
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کاؿ ػؿعىاهًؼ آهؼ< بـای هخال فهايی که ايگلل هيغىل يىىتى کتاباه بىػ
مـهایه ػاؿی بـیتايیا ػؿ صاػتـیى هـصلۀ يغنتیى بضـاو هقهى عىیو لـاؿ ػاىت.
ً
ايگلل اواعـ مال  1824یؼًی فهايی پا به ايگلنتاو گؾاىت که یمیًا بؼتـیى ػوؿۀ
ههلکتـیى ممىٓ التَاػی لـو يىفػهن بىػ .اگـ کنی ػوؿۀ بضـايی ػهۀ  1821ؿا
ماػت اصتْاؿ مـهایهػاؿی و پیوػؿآهؼ ايمالب هیايگاىت ایى ػاوؿی به هیچ وره
تىهن هٖلك يبىػ .ايگلل تًها ىاهؼ ػیًیای يبىػ که چًیى فکـی ؿا ػؿ مـ هیپـوؿايؼ.
اهـوفه هیػايین که ایى بضـاو۫ يه بضـاو يهایی مـهایهػاؿی بلکه پیوػؿآهؼی بـ هـصلۀ
ٕىاليی گنتـه ًٍؼتی بىػ .گنتـه ًٍؼتی ػؿ ایى هـصله ػالوه بـ هايىفاکتىؿهای
يناری اولیه بـ هىاؿػ فیـ اتکا ػاىت :تا صؼی بـ ايکياف ػظین ًٍایغ تىلیؼکًًؼۀ الالم
مـهایهای (یؼًی ؿاهآهى و آهى و فىالػ) و تا صؼی بـ تنغیـ هضیٔهای فؼالیت
مـهایهػاؿی ػؿ کيىؿهای ػمبهايؼۀ آو ػوؿاو و تا صؼی بـ الغای هًافغ همـؿ کياوؿفاو
ّمى تيؼیؼ امتخماؿ ٕبمۀ کاؿگـ
و تا صؼی بـ کيف ىیىههای رؼیؼ و هؤحـی که ػؿ ِ

اهکاو هیػاػ ػؿآهؼهای والؼی آياو به ٕـف چيمگیـی افقایو یابؼ .هیػايین که ايگلل
با يکتهمًزی چيمگیـی بضـاو ايمالبی  1828ؿا پیوبیًی کـػ< ولی بـیتايیا بـعالف
کل اؿوپا به هیچ وره تضت تأحیـ آو لـاؿ يگـفت .ایى اهـ تا صؼ فیاػی ياىی اف ايکياف
ياهىفوو بىػ و ايگلل به ػىىاؿی هیتىاينت آو ؿا پیوبیًی کًؼ .ايگلنتاو ػؿ مالهای

 1821-4پیياپیو به يمٖهای ؿمیؼ که هناؿف صاػتـیى هـصلۀ بضـاو ايکياف التَاػی
اؿوپا ػؿ مالهای  1826-8بىػ< و صىلوصىه  1828ػؿ بـیتايیا ػوؿاو يىیى گنتـه
به رـیاو افتاػ که ;تىمؼۀ ىتابًاک ؿاهآهى :ػؿ مالهای  1822-7رقو يغنتیى ػالئن
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آو به ىماؿ هیآهؼ .اػتَاب ػمىهی چاؿتینتها به مال  1824هناؿف بـیتايیایی
ايمالبهای  1828اؿوپا بىػ .هًىف که هًىف امت آهاؿگـاو ػؿ ایى هىؿػ بضج هیکًًؼ که
ػؿ تىمؼۀ ىتابًاک مـهایهػاؿی بـیتايیا ٕی مالهای  1824تا  1828هـف هیاو
ً
;مالهای تیـه :و ;ػَـ ٕالیی ویکتىؿیایی :ػلیما کزا بىػه امت .يمیتىاو ايگلل ؿا
به ػلیل ػؼم تيغیٌ ٍـیش ایى هـف هالهت کـػ.
ػؿ هـ ٍىؿت هـ عىايًؼۀ بیغـُ بایؼ تضتتأحیـ ػمتاوؿػهای کتاب ايگلل لـاؿ
بگیـػ و با يىالٌ آو به هخابۀ اهىؿ اتفالی و فـػی بـعىؿػ کًؼ .ایى ػمتاوؿػها فمٔ
ياىی اف امتؼؼاػ ىغَی و هيهىػ ايگلل يبىػيؼ بلکه اف کمىيینن هایه هیگـفتًؼ .ایى
عىػ کمىيینن بىػ که ايگلل ؿا با تیقبیًی التَاػی و ارتماػی و تاؿیغی۫ چًاو هزهق
ِ
ماعت که آىکاؿا بـتـ اف صاهیاو مـهایهػاؿی آو ػوؿاو باىؼ .همايٖىؿ که ايگلل
يياو ػاػه امت تًها کنی که اف تماهی تىهمات راهؼۀ بىؿژوایی ؿها گـػػ هیتىايؼ
راهؼهىًاك عىبی باىؼ.
شرحانگلسدربارۀانگلستانسال4411
ىـس ايگلل ػؿباؿۀ ٕبمۀ کاؿگـ بـیتايیا ػؿ مال  1822تا چه صؼ هؼتبـ و راهغ امت؟
پژوهوهای بؼؼی تا چه صؼ اصکام او ؿا تَؼیك هیکًًؼ؟ لْاوت ها ػؿباؿۀ اؿفه
تاؿیغی ایى کتاب تا صؼ فیاػی به پامظ ایى پـموها بنتگی ػاؿػ .اف ػهۀ  1821تا
 1918کتاب ايگلل اغلب آهاد عـػهگیـی بىػه امت< یؼًی اف فهايی که ِای .هىبر و
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بی .هیلدبرود aفکتهای کتاب ايگلل ؿا پؾیـفتًؼ ولی تفامیـ او ؿا يىهیؼکًًؼه ػاينتًؼ
ً
تا فهايی که ویـامتاؿاو رؼیؼ کتاباه اػػا کـػيؼ ;اصتماال اف ایى به بؼؼ هیچ
تاؿیظػايی کتاب ايگلل ؿا احـی هؼتبـ يغىاهؼ ػاينت فیـا ایى کتاب يمیتىايؼ تَىیـ
بهػؿػبغىؿی اف راهؼۀ ايگلنتاو ػهۀ  1821به ػمت ػهؼ 14.:ىایؼ اظهاؿيظـ اول
تاصؼی لابل ػفاع باىؼ اها ػوهی ههمل و هقعـف امت.
گقاؿه ايگلل بـ هياهؼات ػمت اول و بـعی هًابغ هؼتبـ ػؿ ػمتـك هتکی امت.
آىکاؿ امت که او الوکشایر bصىعتی عاٍه هًچنتـ و صىهه ؿا هخل کف ػمتاه
هیىًاعت .او چًؼیى باؿ اف ىهـهای ًٍؼتی اٍلی یىؿکىایـ( cلیؼف و بـاػفىؿػ و
ً
ىفیلؼ )dػیؼو کـػ و چًؼ هفته ؿا ػؿ لًؼو گؾؿايؼ .تاکًىو هیچ کل رؼا ایى هىّىع ؿا
پیو يکيیؼه که ايگلل ػؿ بیاو هياهؼاتاه میاهيمایی به عـد ػاػه امت .اف
لنمتهای تىٍیفی پیؼامت که بغو اػظن فَىل  8و  1و  7و  9و  14هتکی به
هياهؼات ػمت اول هنتًؼ و ایى ػايو به وّىس بـ مایـ فَىل پـتى افکًؼه امت.
ً
يبایؼ فـاهىه کـػ که ايگلل بـعالف بنیاؿی اف بافػیؼکًًؼگاو عاؿری ٍـفا یک
تىؿینت يبىػ .او یکی اف بًگاهػاؿاو هًچنتـ بىػ و مایـ بًگاهػاؿايی ؿا که ػؿ هیاوىاو
هیفینت به عىبی هیىاعت .همچًیى او کمىيینتی بىػ که با چاؿتینتها و
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مىمیالینتهای اولیه همکاؿی هیکـػ .همچًیى اف عالل ؿوابٔ ػاىمايهاه با
کاؿگـی ًٍؼتی به يام هـی بـو aو بنتگاو و ػومتاو ایى ػعتـ ایـلًؼی۫ ػايو ػمت
اول لابل تىرهی اف فيؼگی ٕبمۀ کاؿگـ ػاىت .به ایى تـتیب کتاب ايگلل یکی اف هًابغ
اٍلی و بنیاؿ ههن بـای ىًاعت ايگلنتاو ًٍؼتی آو ػوؿاو امت.
ايگلل بـای مایـ بغوهای کتاب و بـای تأییؼ هياهؼات عىیو۫ به هٖلؼاو هضلی و
امًاػ و هؼاؿک چاپی اتکا ػاىت و هـ را که الفم هیػیؼ و فـٍت هییافت با يمللىل
هنتمین اف هًابغ و هآعؾ مـهایهػاؿاو کاؿی هیکـػ که مىگیـی میامیىاو بـهال گـػػ
(و.ک :پاؿاگـاف آعـ پیيگفتاؿ  1821ايگلل) .اگـچه ايگلل ػؿ هنتًؼاتاه
رقئیتپـػافی به عـد يؼاػه امت اها تىٍیفاتاه ٍضیش و کاهلايؼ .ػؿمت امت که
ايگلل ػؿ رـیاو ؿويىىتبـػاؿی اف امًاػ چًؼ باؿ ػچاؿ لغقه ىؼ (عىػ او بؼؼها
بؼْی اف لغقهها ؿا اٍالس کـػ) و به رای يمل کلمه به کلمۀ امًاػ۫ گـایو به
عالٍهيىینی ػاىت اها ایى اتهاهی ياپؾیـفتًی امت که ايگلل ػاهؼايه ىىاهؼ ؿا
عىاو کتاب صتی
ػمتچیى و يمللىلها ؿا ػمتکاؿی هیکـػ .ویـامتاؿاو هغالف ِ
يتىاينتهايؼ به تؼؼاػ ايگيتاو یک ػمت بـای ;میاهيمایی :هىؿػ اػػایياو هخال
بیاوؿيؼ .ایى لبیل اتهاهات یا هبتؾلايؼ یا غلٔ 18.ػؿمت امت که او اف یک مـی هًابغ
هىرىػ امتفاػه يکـػ اها تَىیـی که بـعی اف ایى هًابغ اؿائه هیػهًؼ صتی اف تىٍیفات
عىػ ايگلل هن میاهتـيؼ .کتاب ;وضع طبقۀ کارگر :با هـ هؼیاؿ هؼمىل و لابل ػؿکی
ىىاهؼ امتىاؿ امت.
یک احـ هنتًؼ ػالی و هزهق به
ِ
Mary Buns
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هیتىاو يياو ػاػ که اتهاهاتی اف لبیل ;فیاػهؿوی ػؿ میاهيمایی وّغ پـولتـها :یا
عىايًؼگاو تیقبیى و
;لَىؿ ػؿ ػؿک يىعػومتی بىؿژوافی بـیتايیا :مـتاپا غلٔ هنتًؼ.
ِ
ػلیك۫ هیچ بًیاػی بـای ایى لبیل ػػاوی پیؼا يغىاهًؼ کـػ که ;ايگلل همۀ کاؿگـاو ؿا
فمیـ و لضٖیفػه به تَىیـ کيیؼه امت :و ;ايگلل گماو هیکـػ ومایل هؼاه هؼیاؿ
ػؿ صؼ بمای ٍـف هنتًؼ :و ;ايگلل پـولتاؿیا ؿا همچىو ايبىهۀ ياهتمایقی اف گؼایاو
تىٍیف يمىػ :و بنیاؿی اف اصکام افـإی ػیگـ که هًتمؼاو به او ينبت هیػهًؼ بیآيکه
صتی هتى او ؿا عىايؼه باىًؼ .ايگلل هًکـ آو يینت که بهبىػهایی ػؿ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ
ؿط ػاػه امت (و.ک .يتیزهگیـی اواعـ فَل  .)8او بىؿژوافی ؿا همچىو یک تىػۀ
مًگؼل هؼـفی يکـػه امت (و.ک .پايىیل ٕىاليی ايگلل اواعـ فَل  .)14کیًه و
يفـت ايگلل اف چیقی که بىؿژوافی آو ؿا يمایًؼگی هیکًؼ و اف آيچه که باػج هیىىػ
بىؿژوافی چًیى ؿفتاؿی ػاىته باىؼ به هیچ وره ىبیه کیًه و يفـت ماػهلىصايه و عام
ايناوهای بؼعىاهی يینت که ؿاهىاو ؿا اف ايناوهای عیـعىاه رؼا کـػهايؼ .کیًه و
يفـت ايگلل بغيی رؼاییياپؾیـ اف يمؼی امت که بـ وّغ غیـاينايی مـهایهػاؿی
ػاؿػ< وّغ غیـاينايیای که رمیغ امتخماؿگـاو ؿا به ٕىؿ عىػبهعىػی به ;ٕبمهای
هًضٔ و ػچاؿ فناػ الػالد عىػپـمتی و پىمیؼگی اٍل هنتیىاو :تبؼیل هیکًؼ.
ِ
هًتمؼاو ايگلل اغلب ياىی اف ایى امت که اف پؾیـه والؼیات کتاباه
هغالفعىايی
ِ

اکـاه ػاؿيؼ .اها ؿامتو ؿا بغىاهیؼ هیچ عاؿریای (عىاه کمىيینت بىػه باىؼ عىاه هـ
چیق ػیگـ) يتىاينته امت صیى بافػیؼ اف ايگلنتاو آو مالها وصيتفػه و ىىکه ييىػ.
بنیاؿی اف بىؿژوالیبـالهای هضتـم ایى وصيت ؿا با هماو کلمات فتًهايگیق ايگلل
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(البته بؼوو تضلیلهای ژؿف او) بیاو کـػهايؼ .تىکىیل ػؿباؿۀ هًچنتـ يىىت; :ػؿ
ً
هماو صیى که تمؼو۫ هؼزقات عىػ ؿا اف کاؿ ػؿهیآوؿػ ايناو هتمؼو به ػمب و تمـیبا
به تىصو بافهیگـػػ .:هىری کلمه آهـیکایی يىىت; :هـ ؿوف که اف فيؼگیام ػؿ ایى
کيىؿ هیگؾؿػ مپاك عؼا ؿا به را هیآوؿم که یکی اف هقػبگیـاو فمیـ عايىاػهػاؿ
ايگلنتاو يینتن .:هیتىاو اظهاؿات فـاوايی ؿا ػؿباؿۀ بیتفاوتی فيًؼه و مىػپـمتايۀ
هايىفاکتىؿػاؿاو بـیتايیا پیؼا کـػ و کًاؿ اظهاؿات ايگلل گؾاىت.
ً
صمیمتا هًىف همچىو  1821کتاب ايگلل بهتـیى کتاب ػؿباؿۀ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ آو
ً
ػوؿاو امت .تاؿیظػاياو (البته به امتخًای گـوهی اف هًتمؼاو که اعیـا با بیقاؿی
ایؼئىلىژیک بـايگیغته ىؼهايؼ) آو ؿا چًیى ػاينته و هیػايًؼ .اها ایى کتاب به هیچ
ً
وره صـف آعـ يینت 141 .مال پژوهو ػؿباؿۀ وّغ ٕبمۀ کاؿگـ (هغَىٍا ػؿ
يىاصیای که ايگلل يمیىًاعتىاو) به ػايو ها ػؿ باؿۀ هىّىع افقوػه امت .گـچه
ایى کتاب۫ فـفيؼ فهاو عىیو امت اها ػؿ کتابغايۀ تاؿیظػاياو و کنايی که به رًبو
ٕبمۀ کاؿگـ ػلبنتگی ػاؿيؼ هیچ يىىتۀ ػیگـی يمیتىايؼ رایگقیى آو ىىػ .ایى کتاب
همچىو احـی غیـلابلچينپىىی بالی عىاهؼ هايؼ و ػؿ هباؿفه بـای ؿهایی يىع بيـ ؿاه
ؿا يياوهاو عىاهؼ ػاػ.
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 :) Pietism( 1رًبو هؾهبی کلینای لىتـی ػؿ لـو هزؼهن که بـ تمىا و افعىػگؾىتگی ايفـاػی
اػْایو تأکیؼ ػاىت .ايگلل رىاو ػؿ هزمىػه هماالتی با ػًىاو ;پیشرفت اصالحات اجتماعی در
اروپای قارهای :که يىاهبـ ( 1828یؼًی کمی پیو اف يگاؿه کتاب صاّـ) ػؿ ييـیۀ ;جهان معىىی
مدرن :به چاپ ؿمیؼ بغيی اف تضمیماتاه ؿا به ایى گـایو لىتـی اعتَاً ػاػٕ .بك تضلیلهای
ايگلل رىاو۫ رًبو اولیۀ اٍالسگـاو بیو اف آيکه به یاوهگىییهای ػـفايی بپـػافػ هٖالبات میامی
و التَاػی تىػههای علك ؿا بافگى هیکـػ که ىاهل لغى هالکیت ايضَاؿی فهیى و لغى بیگاؿی و لغى
بًؼگی هیىؼ .ػؿ ایى ػوؿاو۫ اؿراع به هتى همؼك تا رایی کاؿبـػ ػاىت که بتىايؼ با پیو کيیؼو
;بـابـی ػؿ پیيگاه عؼا :تىػههای علك ؿا ػلیه اهتیافات ايضَاؿی اىـاف ؿوصايی بنیذ کًؼ .اها
ولتی رًبوهای عيىيتآهیق ػهمايی باال گـفتًؼ و اف کل ٕبمۀ صاکن فهـچين گـفتًؼ اٍالسگـاو پا
پل کيیؼيؼ و عىامتاؿ مـکىب لیامهای تىػهای ىؼيؼ .ایياو مـکىب ؿا ایًچًیى تىریه کـػيؼ که
ىىؿىیاو۫ لىايیى الهی ؿا ػؿ پای صـً و آف وصيیايه لـبايی هیکًًؼ و بایؼ ;هخل مگ کيته
ً
ىىيؼ :.بـوف ایى گـایو ػؿ کلینای لىتـی هَاػف بىػ با اودگیـی رًبوهای ٍـفا هؾهبی اف لبیل
پایتینن که به هؼػ هفاهین تمىی و افعىػگؾىتگی۫ بـای مـکىب ايمالبیىو۫ هيـوػیت هیتـاىیؼ( .م).
 4به رق کتاب ;وضع طبقۀ کارگر :ههنتـیى حمـات ػوؿاو الاهت ايگلل ػؿ ايگلنتاو ػباؿت بىػيؼ
اف ;طرح کلی وقد اقتصادسیاسیٕ( :ـصی اولیه و هًىف يالٌ بـای تضلیلهای التَاػی
هاؿکنینتی) و هماالتی ػؿباؿۀ ايگلنتاو بـای چًؼ ؿوفياهه ػؿ اؿوپای لاؿهای و هماالتی ػؿباؿۀ
ايکياف اؿوپای لاؿهای بـای ؿوفياهۀ ;دویای معىىی مدرن.:
و.ک .رلؼ  8هزمىػه آحاؿ هاؿکل-ايگلل ،ايتياؿات پـوگـك( .184-894 ٌٍ .1971 ،هـ).
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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 1بـرنتهتـیى اتهاهی که هیفيًؼ مـلت اػبی ايگلل اف بىؿه امت .گىمتاو هایـ ػؿ رلؼ يغنت
کتاب فریدریک اوگلس ( ) 191 ً ،1982به ایى اتهام پـػاعت و آو ؿا هـػوػ ػاينت< تا صؼی بـ ایى
اماك که ػیؼگاه های بىؿه هیچ وره اىتـاکی با کتاب ايگلل يؼاىتًؼ و تا صؼی بـ ایى اماك که
بیتـػیؼ هیچ هؼؿکی ػؿ هىؿػ آىًایی ايگلل با کتاب بىؿه تا پیو اف بافگيت او اف ايگلنتاو ()1821
ورىػ يؼاؿػ( .هـ).
 6مایـ آحاؿ هاؿکل-ايگلل که به ػوؿاو پیو اف ;هايیفنت :تؼلك ػاؿيؼ و ايگلل ػؿ فهاو صیات
عىیو مقاواؿ ايتياؿ هزؼػ ػاينتىاو ػباؿتايؼ اف :تقهای فىئـباط هاؿکل و فمـ فلنفۀ هاؿکل.
ِ
ً
اف آيزا که يمیػايین هاؿکل ػلیما ػؿ چه هاهی اف بهاؿ  1821پیويىیل تقهای فىئـباط ؿا يىىت
ىک و تـػیؼ ػؿباؿۀ تمؼم احـ ايگلل افقایو یافته امت .اصتمال ایًکه پیويىیل تقها لبل اف 11
هاؿك باىؼ (یؼًی پیو اف آو که ايگلل پیيگفتاؿ کتاباه ؿا اهْا کًؼ) عیلی کن امت( .هـ).
ػغؼغۀ هابقبام ػؿ هىؿػ تمؼم و تأعـ ایى ػو احـ به ایى اػػای هزاػلهبـايگیق بـهیگـػػ که هاؿکل
تضتتأحیـ کتاب ;وّغ ٕبمۀ کاؿگـ :اف فلنفۀ فىئـباط گننت( .م).
ً
 7ظاهـا هابقبام ػؿ ایًزا هـتکب اىتباهی ىؼه امت .گؾىته اف آيکه ايگلل ػؿ رایرای کتاب به
تلىیش اف اهمیت ;آ گاهی ٕبماتی :مغى هیگىیؼ به ٕىؿ هيغٌ ػؿ ;پیيگفتاؿ ویـامت آهـیکایی:
ػیى ػباؿت ;آ گاهی ٕبماتی :ؿا به کاؿ هیبـػ( .م).
 8اف همالۀ ;فریدریک اوگلس :يىىتهىؼه به تاؿیظ ( .1891هـ).
 9ػؿ هتى ايتياؿات پـوگـك آهؼه امت ; :عايۀ هـ هقػبگیـ تضت هضاٍـه و همه را غاؿت اف پیو و
اف پل تضت صمایت لايىو( :.م).
ً
 11اصتماال ايگلل ػؿ ایى فهیًه واهؼاؿ مینمىيؼی و بیو اف او واهؼاؿ راو ویؼ ()John Wade
هؤلف کتاب تاریخ طبقات متىسط و کارگر ( )1888امت که بـای تؼاؿک کتابو اف آو امتفاػه کـػ.
وید ایؼۀ چـعههای  7-1ماله ؿا پیو هی کيؼ .ايگلل ایى ایؼه ؿا پـوؿه ػاػ و بؼؼها به يفغ
چـعههای  11ماله کًاؿ گؾاىت( .هـ).
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ً
 11ایى صکن هابقبام هٖلك يینت و اصتماال فمٔ ػؿ هىؿػ ىـایٔ ػَـ عىػه ٍؼق هیکًؼ .ػؿ
ػوؿاو هؼاٍـ صتی ػؿ هـصلۀ تىمؼۀ ىتابًاک۫ ابؼاػ اؿتو ؽعیـه اگـ بقؿگتـ ييىػ ػمتکن به هماو
وّغ مابك بالی هیهايؼ( .م).
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.
کتاب فىق که چًؼیى يمؼ ػلیه ايگلل ػؿ آو بافييـ ىؼهايؼ يياوػهًؼۀ واکًوهای هینتـیک
هؼاٍـاو ها به کتاب ;وضع طبقۀ کارگر :امت( .هـ).
 18پامظ هفَلام به ایى اتهاهات ػؿ ایًزا آهؼه امت (هـ:).
E. J. Hobsbawm, Labouring men (London 1964) Chapter VI.

91

69

توضیحات پروگرس
گصربارۀتاریزاجتماػیايگلظتاو سهايیػکل

طزحهایايگلضبزایسلكاحزیطتز

هًىسصرآوکؼىرهیسیظت(اسيىاهبز 2481تاآ گىطت.)2488اوصرآغاس

گزفتکه 
لـض صاػت طزحهایغ را به ػکل هجمىػهای اس هماالت تذت ػًىاو کلی «وضع
رفتهرفتهتکمیلکًض.يشظتیىهمالۀایى
اوگلطتان» صر يؼزیۀ «وامۀ آلماوی-فراوطوی»  a
هجمىػه صر ػمارۀفىریۀ  2488صرآهض .با تىلف ايتؼار «وامۀ آلماوی-فراوطوی» طایز
هماالت ايگلض بؼضتز (آ گىطت-اکتبز  )2488صر يؼزیۀ «بهپیش» bپاریض به چاپ
رطیضيض(جلض 3هجمىػهآحارهارکض-ايگلض،پزوگزص.)2691،باایىدالهجمىػۀ
بهصرووهایۀ

تکمیلياػضهبالیهايض.ايگلضصرایىهماالتفمطتىايظت
هماالتهذکىر 
لـضصاػتایىصرووهایهرا

طبمۀکارگزايگلظتاواػارهایکًض.او

اؿلیاحزیؼًیوكغ
فـلهای اؿلی کتاب هىرص يظزع صربارۀ تاریز اجتماػی بزیتايیا بیؼتز
صر یکی اس  
صریافتاعاسيمغویژۀپزولتاریاصرجاهؼۀبىرژوایی

بپزورايضاهايهایتابزاطاصصرکو
هىكىعهطالؼهایجضاگايهباػض.

السمصايظتوكغطبمۀکارگزايگلظتاو
بیصريگصطتبهکارػض
ايگلضبههذقباسگؼتبهبارهى صراوایلطپتاهبز  2488
تا با اطتفاصه اس هـالذی که صر ايگظتاو گزصآورصه بىص طزح تجضیضيظزػضهاع را به
طزايجامبزطايض.صرياههایبهتاریز26يىاهبز2488بههارکضاطالعصاص«:تاسزسزه

Deutsch-Französische Jahrbüche
!Vorwärts
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a
b

ألیفکتابامصربارۀوكغ

هایايگلیظیایهظتن کهبزایت


هاوروسياهه

صرکتاب
غزق
کزصهام».تاژايىیۀ 2481کارايگلضبهيذىهذظىطیپیغ
پزولتزهایايگلیضجمغ  
رفتوصرياهۀهىرر 12ژايىیه كمى ایًکهصرهىرص پیؼزفتکارع بههارکضاطالع
صاصاسلـضعگفتکهبههذقپایاوایىاحزکارجضیضیراباػًىاو«دربارۀ اوکشاف
تاریخی اوگلطتان و ضوضیالیطم اوگلیطی» آغاس سىاهض کزص .اواطط هارص 2481
يظشۀ صطتيىیض کتاب تکمیل ػض و به ايتؼارات ویگايض aالیپشیگ ارطال گزصیض.
اوایلژوئى2481کتابصرآهض.صرهمیىاواوايگلضبهبزوکظل(کههارکضاسفىریۀ
هماوطالپضاستبؼیضاسفزايظهصرآيجاطاکىبىص)يملهکاوکزص.
روسياههها و يؼزیات هىجمله

واکًغ هطبىػات آلماو جالب تىجه بىص .بظیاری اس 
«روزوامۀ ضراضری پروش» و «ژاووش :ضالىامۀ گرایش آلماوی» و «توضعه» و
«گسلشافتاشپیگل» bو تؼضاصی صیگز اس جزایض داوی هماالتی صربارۀ کتاب بىصيض.
هذافلطىطیالیظتهنآوراباآغىعباسپذیزفتًض.ویذمایرcصرهمالۀ«ایه کتاب خلق
تزیىپضیضههای ایى گىيۀ


کتابايگلضیکیاسههن
بیتزصیض
اضت» ()2481يىػت «:
ُ
اصبیاطت».ا .لوویىگdیاصآورػضکهایىکتاب«يهتًهاهاالهالاسسؼنوکیىػلیه
a

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


رغنتماهیسطزاتوطىفاو
ػملالیشاليىعبؼزراالماهیکًضکه 
ػلی
.کارگزاوايمالبیباکتابايگلضآهىسعهیصیضيض.بزایهخال

بزایماوتأهیىهیکًض»

را
ػضبهیاصهیآورص

اف .لطىر aکارگزآلمايیکهبؼضهاػلىفؼال«اتذاصکمىيیظتی» 
«ایىاولیىکتابیبىصکهبهصطتگزفتنوایضۀجًبغطبمۀکارگزرايشظتیىباراسآو
کظبکزصم».
هًتمضاو بىرژوا ػلیرغن اػتزاف به ؿذت هؼاهضات و تـضیك ػایظتگیهای اصبی
هیسىرصيض .هخال
گیزیهای ايمالبی کتاب به دال آو افظىص  
يتیجه 
ايگلض به صلیل  
پزوفظىراف .ای .اچ .هوبرصريمضکتابهًتؼزػضهصريؼزیۀ«ژاووش :ضالىامۀ گرایش
بزلیىيىیظًضهراهتهنهیکًضکهاحزعرابه«فزاسىاولتلو

آلماوی» چاپ 2481
آتغافزوسی که با سىو و سهزاب و بغق يىػته ػضه اطت» تبضیل کزصه .ایى لبیل

هًالؼات ػلیه کتاب ايگلض صر طالهای آتی اصاهه یافت .بزای هخال بی .هیلذبروذ
التـاصصصاوبزجظتۀآلمايیكمىآيکهبشغچؼمگیزیاسکتاب«اقتصاد ملی :اکىون
و آیىذه»( bفزايکفىرت )2484 ،را به احز ايگلض استـاؽ صاص و به اطتؼضاصهای
يىیظًضهاػتزافکزصواؿالتتذمیماتاوراتـضیكيمىصيهایتاصريمضعػضیضاػلیه
ایضههای کمىيیظتی کتاب بزآػفت و اظهار کزص تىؿیفات ايگلض اس بىرژواسی

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

کتابايگلضبیزوواسآلماويیشبهػهزتصطتیافت.جىالی2481یؼًیتًهابهفاؿلۀ
چًضهفتهپضاسايتؼارآو چًضیىهمالهصر هؼزفیويمضکتابصرروطیهبهچاپ رطیض
a
.صهکزاتهایايمالبیروصکتابايگلض

(يؼزیۀاصبی،ػمارۀ1،11جىالی)2481

طىورهًیک»c

رابظیارباارسعهیصايظتًض.او.وی.ػلگىيف b

صرهمالهایصريؼزیۀ« ِ

یکیاسبهتزیىوآساصهتزیىهزصاوآلماو»ياهیضوحابتکزصدمالت

()2492ايگلضرا«
اطاصبىصهاطت.ایىهمالهباتأییضهلمىواطاطیاحزايگلضپایاوهیگیزص.


هیلضبزيضبی
ويتایجکاررفیكاعاتکا

صاصهها 
استذمیماتالتـاصیاع بز 

هارکضيیشصربظیاری
لىلهاییاس«وضع طبقۀ کارگر»
ریاسلطؼاتکتابطزهایهبهيمل 

صاػتوصربظیا
اطتًاصکزص.باایىدالايگلضبؼضهاػلیهکتابسىیغهىكؼیػضیضاايتماصیگزفت
جىػغبیریاو

(و.ک:ياهۀ 6آوریل 2493ايگلضبههارکض).اوكمىتـضیك 
باطزاوتی که باػج ػضه بىص کتاب به يذىی «گظتاسايه و تًضسىیايه و با پیؼضطتی
صرآوباسیافتکهطًزيمای

چىووچزاییرا
هایبی 

هتهىرايه»بهرػتۀتذزیزصرآیض 
يمؾ
هزادلابتضاییايکؼافکمىيیظنػلمیبىصيض.
ايگلض صر ویزاطتهای آتی الضاهاتی به ػمل آورص تا به سىايًضگاو صربارۀ
كؼفهای کتاب هؼضارصهض.بزایهخالصركمیمۀویزاطتآهزیکایی()2449
يمطه 

کهصرویزاطتهایايگلیظیوآلمايی 2461هن گًجايضهػض يىػت«:صرطزاطزایى

a

Literaturnaya Gazeta No. 11, July 1, 2481.
N. V. Shelgunov
c
Sovremennik
b
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کتابآحار هىروحی یکیاسپیؼیًیاوطىطیالیظنهضرو (یؼًیفلظفۀآلمايی)بهروػًی
هىیضاطت .بزای هخال ایى دکن با تأکیضی گشاف اصا ػضه اطت که کمىيیظن ؿزفا
صکتزیىدشبیطبمۀکارگزيیظتبلکهیکتئىریبزایپیضاکزصوراهرهاییکلجاهؼه
هذضوصیتهای کًىيیاطت.ایىدکنفمطبهطىر

دتیرهاییطبمۀطزهایهصار) اس

(
فایضهودتیگاهیبضسیناسکارصرهیآیض.هاصاهی


اهاصرػملبی
ايتشاػیؿذیخاطت
صر
که طبمات حزوتمًض يه تًها هیچ يیاسی به رهایی يضاػته باػًض بلکه چمىػايه اس ِ

هشالفت با سىصرهایی طبمۀ کارگز صرآیًض طبمۀ کارگزهجبىر اطت به تًهایی ايمالب
اجتماػی را تضارک ببیًض و بزای آو بجًگض ».ايگلض صر اصاهه تىكیخ صاص که چزا
هبًیبزلزیبالىلىعبىصوايمالباجتماػیصرايگلظتاوصرطت

پیؼفزفهای 2481

يبىصهايض.اواسهیاوتماهیػللبیؼتزبزسوالچارتیظنپضاس 2484ووسيۀطًگیى

هایاؿالحطلبايهصرجًبغطبمۀکارگزايگلیضتأکیضکزصکهساییضۀايذـار


گزایغ
ؿًؼتیايگلظتاوصرباسارجهايیبىصوبیغاسآيچههیپًضاػتصیزپایهايض.

صرطىلدیاتايگلضچًضیىویزاطتاس«وضع طبقۀ کارگر اوگلطتان»صرآهض.سیلی
سوصصرطال 2484ايتؼارات«ویگايض» الیپشیگ چاپجضیضیاسایىاحزبیزووصاصو
صر ؿفذۀ ػًىاو کتاب ػبارت «ویزاطت صوم» را دک کزص؛ اها ایى ویزاطت ؿزفا
تجضیضچاپویزاطتيشظتبىص.
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ایىکتابيشظتیىباربهسباوايگلیظیباتزجمۀفلوروص کلی ویچویوتسکیaطىطیالیظت
آهزیکایی به طال  2449صر يیىیىرک هًتؼز ػض .ویزاطت آهزیکایی يظشهای هؼتبز
اطت.سىصايگلضتزجمهراویزایغکزصوتغییزاتیصرهتىاؿلیصاص.همچًیى سطابۀ
«به طبقات کارگر بریتاویای کبیر» و«پیؼگفتار» و یزاطتآلمايی 2481را کًارگذاػت
وپیؼگفتارجضیض2449سطاببهسىايًضگاوآهزیکاییوهمچًیىیکپیىطت(كمیمۀ
پزصاستکهطیطالها


بهتغییزاتیهی
يىػتهػضۀطال)2449راتضارکصیض.ایىپیىطت

ايگلظتاوصرطالهای

صروكغطبمۀکارگزايگلظتاوداصثػضهبىص.ايگلضهتىهمالۀ«
 2481و »2441راکهصرطال 2441يىػتهبىصصر پیىطت گًجايضو يامکتاب را به
«وكغطبمۀکارگزايگلظتاوصرطال »2488تغییزصاص.صر فهزطتهطالبتًهاػًاویى
فـلهارا بضووبزػمزصوهظائلهطزودۀهزفـل(کهصرویزاطتآلمايی 2481به

چؼن هیسىرص) بالی گذاػت و یک يمایۀ کىتاه به کتاب افشوص .همچًیى تؼضاصی اس
طزادیها و يمؼۀهًچظتز را سط سص و ػماری اس ارجاػات صرووهتًی به هًابغ را به

پايىیضايتمالصاصوغیزه.
هتىویزاطتآهزیکاییتمزیبابضووتغییزصرویزاطتايگلیظی2461لًضوهجضصابهچاپ
رطیض .ايگلض با دذف «پیؼگفتار سطاب به سىايًضگاو آهزیکایی» یک همضهۀ
هشـىؽ بزای ایى ویزاطت يىػت که پیىطت ویزاطت آهزیکایی  2449تمزیبا بضوو
تغییزصرآوگًجايضهػضهبىص.صرهماوطالايتؼاراتدایتس bاػتىتگارتویزاطتصوم
Florence Kelly-Wischnewetzky
Dietz Publishing House
221

a
b

آلمايیراسیزيظزايگلضهًتؼزکزصکههتىاؿلیآوتمزیبا تجضیضچاپ هماو ویزاطت
 2481بىص.ايگلضبزایایىویزاطتپیؼگفتارجضیضیيىػتکهبهجشاكافاتیصر
بشغيتیجهگیزیوتؼضاصیپايىیضبهطىرکلیهمايًضپیؼگفتارویزاطتايگلیظیبىص.

ویزاطت کًىيی تجضیضچاپ تزجمۀ ايگلیظی فلوروص کلی ویچویوتسکی اطت که به
صطت سىص ايگلض ویزایغ ػضه .صر ػیى دال هتى داكز با ویزاطت اولیۀ آلمايی
هتفاوتکههؼًاراتغییزهیصهًض صرپايىیض

سىايغهای

ههنتزیى 
تطبیكصاصهػضهو 
آهضه اطت .همچًیى بزسی بشغها که ايگلض صر دیى ویزایغ تزجمۀ ايگلیظی
دذفػاو کزص (بزای هخال سطابه بزای سىايًضگاو ايگلیظی و پیؼگفتار ویزاطت

يشظتوػؼز«شاه ماشیه بخار»اصوارصهیضaوػزحهىكىػاتهزفـلصرفهزطت
هطالب و غیزه) بز اطاص ویزاطت آلمايی باسیابی ػضه و طزيزهای هزبىطه صر
پايىیضها یا صر یاصصاػتهای آسز کتاب bآهضه اطت .يام کتاب هن بزابز يشظتیى
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ويامهکاوهاهنتـذیخ

اریزهاوياماػشاؽ
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ایى کتاب که تـرمۀ ايگلینیاه تافه ػؿهیآیؼ يغنتیى باؿ ػؿ مال  5481به فباو
آلمايی هًتيـ ىؼ .يىینًؼه آو فهاو رىايی  48ماله بىػ و هضَىل کاؿه ههـويياو
تمام ویژگیهای رىايی ؿا (عىاه عىب عىاه يکىهیؼه) بـ پیيايی ػاىت  -واٞ٩ا به
عإـ هیچ یک اف آوها ىـهًؼه يینتن .ایى کتاب ػؿ مال  5441تىمٔ یک آهـیکایی
به يام عاين اف .کلی ویچيیىتسکی aبه ايگلینی تـرمه ىؼ و مال بٞؼ ػؿ يیىیىؿک به
چاپ ؿمیؼ .ویـامت آهـیکایی که با ػ٩ت تمام ايزام گـ٥ت هیچگاه ػؿ ایى مىی
ا٩یايىك إلل به ٕىؿ گنتـػه پغو ييؼ .ایى اولیى باؿ امت که ویـامت ايگلینی با
ؿّایت کاهل تمام ٕـ٣های ؽیً ٜ٦ػؿ ايگلنتاو ػؿهیآیؼ.
يىینًؼه بـای ویـامت آهـیکایی یک پیيگ٦تاؿ و یک پیىمت به فباو ايگلینی يىىت.
اولی ؿبٔ چًؼايی به کتاب يؼاؿػ و ػؿباؿۀ رًبو ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ آهـیکای آو ػوؿاو
بضج هیکًؼ و به همیى ػلیل به ًٝىاو بضخی عاؿد اف هىّى ٛاف ویـامت کًىيی کًاؿ
گؾاىته ىؼ؛ اها ػوهی  -پیيگ٦تاؿ اٍلی  -تا صؼ فیاػی ػؿ هالصٚات ه٪ؼهاتی کًىيی
به کاؿ هیآیؼ.
تا رایی که به ايگلنتاو هـبىٓ هیىىػ وّٞیتی که ػؿ ایى کتاب تيـیش ىؼه امت اف
چًؼ لضاٗ به گؾىته تٞل ٨ػاؿػ .یکی اف ٩ىايیى (ولى ٍـاصتا اٝالمييؼه) ا٩تَاػ
F. Kelly Wischnewetzky
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میامی هؼؿو ایى امت که هـ چه تىلیؼ مـهایهػاؿی ػؿ ه٪یاك بقؿگتـی به ايزام بـمؼ
کمتـ هیتىايؼ ىیىههای عـػ و ص٪یـايۀ کالهبـػاؿی و ػلهػفػی ؿا بـتابؼ که هًويمای
هـاصل اولیهاه هنتًؼ .و٩تی یک ي٦ـ یهىػی لهنتايی به هاهبىرگ یا برلیى هیؿوػ
ػؿهییابؼ ٥ىتو٥ىهای چکوچايهفيی کامبکاؿايهاه که يمایًؼۀ پاییىتـیى مٖىس
تزاؿت ػؿ اؿوپامت و به عىبی ػؿ کيىؿ عىػه به ػؿػ هیعىؿػ و کاؿبـػ ٝام ػاؿػ ػؿ
آلماو هًنىط و يابهرا ىمـػه هیىىػ .ػؿمت به همیى تـتیب و٩تی کاؿگقاؿاو
کمینیىوهای تزاؿی بـلیى یا هاهبىؿگ (عىاه یهىػی عىاه هنیضی) پا به ايگلنتاو
هیگؾاؿيؼ بٞؼ اف چًؼهاه ؿ٥توآهؼ ػؿ بىؿك هًچنتـ تافه ػؿهییابًؼ بهتـ امت اف ػوف و
کلکهای ينبتا تکاهلیا٥ته ولی هًىف ؿ٩تايگیقىاو بـای ه٦تعـی يظ و هًنىرات
پًبهای ػمت بـػاؿيؼ؛ اگـچه ایى ػوف و کلکها ػؿ کيىؿ هاػؿیىاو يٖ٪ۀ اود فیـکی و
فؿيگی به صناب هیآیؼ .واٞ٩یت ایى امت که ػؿ بافاؿهای بقؿگ۫ و٩ت ٕالمت و
هٞیاؿهای ٍـیش اعال٩یات بافؿگايی اٍالتا و ّـوؿتا به هخابۀ ابقاؿهایی بـای
ٍـ٥هرىیی ػؿ فهاو و پـهیق اف ػؿػمـتـاىی تکاهل یا٥تهايؼ؛ به همیى ػلیل
ػوفوکلکهای مًتی ػؿ بافاؿهای بقؿگ کاؿماف يینتًؼ .ػؿ هًامبات هیاو
هايى٥اکتىؿػاؿ و «عؼههاه» هن اوّا ٛبه همیى هًىال امت.
اصیای هزؼػ تزاؿت پل اف بضـاو ٕ 5481لیٞۀ یک َٝـ ًٍٞتی رؼیؼ بىػ .ال٢ای
افؿگايی ايگلنتاو تمام
٩ايىو ١الت 4و اٍالصات هالی هتٞا٩باه باٝج ىؼ ًٍٞت و ب
ِ

آفاػیهایی ؿا که هیٕلبیؼيؼ به ػمت بیاوؿيؼ .بال٥اٍله پل اف آو يىبت به اکتيا٣
هٞاػو ٕالی کالی٦ـيیا و امتـالیا ؿمیؼ و ٙـ٥یت بافاؿهای هنتٞمـاتی بـای رؾب
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ارًاك هايى٥اکتىؿی ايگلیل با مـٝتی ٥قایًؼه ايکيا ٣یا٥ت .ػؿ هًؼ لىمهای
هکايیکی aاليکىایـ هیلیىوها ي٦ـ اف يناراو رىالهۀ مًتی ؿا عـػوعاکيیـ کـػيؼ.
چیى هن بیو اف پیو ػؿ تیـؿك ٩ـاؿ گـ٥ت .ههنتـ اف همه ایًکه ایاالت هتضؼه  -که ػؿ
آو ؿوفها اگـچه به ٩ىل تزاؿ ٍـ٥ا یکی اف بافاؿهای هنتٞمـاتی بىػ اها بقؿگتـیىىاو
کيىؿ چابک و
به ىماؿ هیآهؼ  -ػمتغىه ايکيا ٣ا٩تَاػیای ىؼ که صتی بـای آو
ِ

اؿتبإاتی يىیًی که ػؿ اواعـ َٝـ گؾىته باب
پیوتافيؼه صیـتآوؿ بىػ .يهایتا ومایل
ِ

ىؼه بىػيؼ  -ؿیلهای ؿاهآهى و کيتیهای بغاؿ ا٩یايىكپیما  -ػؿ ه٪یاك بیىالمللی

به کاؿ ا٥تاػيؼ و ٞ٥لیت بافاؿ رهايی ؿا که پیيتـ ٍـ٥ا به ٍىؿت بال٪ىه ورىػ ػاىت
تض ٨٪بغيیؼيؼ .ایى بافاؿ رهايی بؼوا اف ىماؿی اف کيىؿهای ٝمؼتا یا هٖل٪ا
کياوؿفی تيکیل هیىؼ که به گـػ یک هـکق هايى٥اکتىؿکاؿ (ايگلنتاو) رم ٜىؼه
بىػيؼ .ايگلنتاو بغو اٚٝن هىاػ عام هافاػ ایى کيىؿها ؿا به هَـ ٣هیؿمايؼ و ػؿ
ٝىُ بغو اٚٝن امباب هايى٥اکتىؿی هىؿػيیافىاو ؿا تأهیى هیکـػ .تٞزبی يؼاؿػ که
چـا پیيـ٥ت ًٍٞتی ايگلنتاو چًیى ١ىلآما و بیهمتا بىػ و چـا وّٞیت مال 5488
ػؿ ه٪اینه با وّ ٜکًىيی به يٚـهاو ابتؼایی و ياچیق هیآیؼ.
هـ ايؼافه که ًٍای ٜهايى٥اکتىؿی ؿىؼ هیکـػيؼ به هماو هیقاو ٙاهـ اعال٩یتـی به عىػ
هیگـ٥تًؼ .اف ایى به بٞؼ عالی کـػو ریب عل ٨فصمتکو ػیگـ يمیتىاينت ؿ٩ابت
ػؿويی هايى٥اکتىؿػاؿاو ؿا میـاب کًؼ؛ فیـا ؿىؼ تزاؿت بنیاؿ بقؿگتـ اف ایى ٩بیل
ص٪ههای ص٪یـايۀ ریببـها بىػ .ایى ػوفوکلکها بـای هايى٥اکتىؿػاؿاو هیلیىيـ هیچ
Power-loom
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اؿفىی يؼاىت و  ٔ٪٥به ػؿػ کامبکاؿاو کىچکی هیعىؿػ که بـای با٩ی هايؼو ػؿ
ؿ٩ابت هزبىؿ بىػيؼ پىلىاو ؿا پًیپًی اف فیـ مًگ ػؿآوؿػيؼ .به ایى ػلیل بىػ که
مینتن تهاتـی 3اف هیاو ؿ٥ت و الیحۀ  01ضاعت کار به تَىیب ؿمیؼ 8و ىماؿی اف
اٍالصات ١یـامامی و ٥ـٝی باب گـػیؼ .ایى اٍالصات که با ؿوس تزاؿت آفاػ و
ؿ٩ابت بی٩یؼوبًؼ ػؿ تْاػ بىػيؼ ػؿ هیؼاو ؿ٩ابت به ي ٜ٦ابـمـهایهػاؿاو و به ّـؿ
مـهایهػاؿاو ٥ا٩ؼ اهتیافات ویژه تمام هیىؼيؼ .اف مىی ػیگـ هـ چه کًنـو بقؿگتـ و
تٞؼاػ عؼههاه بیيتـ باىؼ ّـؿ و فیاوهای ياىی اف هًا٩يات کاؿ٥ـها و
هقػبگیـاواه بقؿگتـ عىاهؼ بىػ .اف ایى ؿو ؿوصیۀ تافهای بـ کاؿ٥ـهایاو (هغَىٍا
کاؿ٥ـهایاو بقؿگ) صاکن ىؼ و به آياو آهىعت که اف کيمکوهای ١یـّـوؿی
بپـهیقيؼ و به ورىػ و ٩ؼؿت اتضاػیههای کاؿگـی تى ػهًؼ و يهایتا ایًکه ػؿ لضٚات
هًامب اف اٝتَابها به ًٝىاو ومایلی کاؿآهؼ ػؿ عؼهت اهؼا ٣عىیو امت٦اػه کًًؼ.
بقؿگتـیى هايى٥اکتىؿػاؿاو که ماب٪ا رًگ ّؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ٥ـهايؼهی هیکـػيؼ اکًىو
َ
فیـ َٝلن ٍلش و همنافی میًه هیفػيؼ و ات٦ا٩ا ػلیل عىبی بـای کاؿىاو ػاىتًؼ.
واٞ٩یت ایى امت که کل ایى ٪ٝبييیًیها ػؿ بـابـ ايَا ٣و يىٛػومتی۫ ٍـ٥ا ومیلهای
بـای تنـی ٜتمـکق مـهایه ػؿ ػمت ٝؼهای ايؼک بىػ که اعاؽیها و فیاػهمتايیهای
لئیمايۀ مالهای گؾىته ػیگـ به ػؿػىاو يمیعىؿػ و ٝمال هایۀ ػؿػمـىاو هیىؼ .کل
اٍالصات ٍـ٥ا ومیلهای مـی ٜو هٖمئى بـای ػؿهنىکنتى ؿ٩بای کىچکی بىػ که
ٍـ ٣ايکيا٣
يمیتىاينتًؼ بؼوو ایى ٩بیل ٝایؼات اّا٥ی ؿوفگاؿىاو ؿا بگؾؿايًؼِ .

تىلیؼ بـ بًیاو مینتن مـهایهػاؿی کا٥ی بىػ تا تمام عـػهارضا٣هایی پایاو یابًؼ که ػؿ
هـاصل يغنت ايکيا ٣مـهایهػاؿی ٩ىفباالی٩ىف بؼبغتیهای فصمتکياو بىػيؼ
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(ایى صکن  ٔ٪٥ػؿ ًٍای ٜپیيـو ٍاػ ٧امت؛ ػؿ ىاعههای کناهمیت به هیچ وره
چًیى يینت) .به ایى تـتیب ایى واٞ٩یت ههن ٝیاو ىؼ که هیبایؼ ػلیل وّ٥ ٜالکتباؿ
ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا يه ػؿ عـػهارضا٣ها بلکه ػؿ خىد ضیطتن ضرهایهداری رنت .کاؿگـ
هقػی هـ ؿوف يیـوی کاؿه ؿا به هبل ٠هٞیى به مـهایهػاؿ هی٥ـوىؼ و پل اف چًؼ
ماٝت کاؿ۫ اؿفه ایى هبل ٠ؿا بافتىلیؼ هیکًؼ؛ اها بًا به ه٦اػ ٩ـاؿػاػه بایؼ چًؼ
ماٝت ػیگـ بـای تکمیل ؿوفايۀ کاؿ عىیو کاؿ کًؼ .اؿفىی که او ٕی ایى ماٝات
اّا٥ی تىلیؼ هیکًؼ اّا٥هاؿفىی امت که بیهیچ هقیًهای به ریب مـهایهػاؿ هیؿوػ.
ایى امت بًیاو مینتمی که هـ چه بیيتـ گـایو ػاؿػ راهٞۀ هتمؼو ؿا به ػو ٖ٩ب
تزقیه کًؼ :ػؿ یک ممت ٝؼۀ ٩لیلی اف آ٩ایاو راتشیلد و وايدربیلت aکه هالک کل
ومایل تىلیؼ و ومایل هٞاهايؼ و ػؿ ممت ػیگـ تٞؼاػ ٥ـاوايی اف کاؿگـاو هقػی که رق
يیـوی کاؿىاو هیچ هایملکی يؼاؿيؼ .ایى بـآهؼ يهایی۫ هٞلىل ایى یا آو عـػهارضا٣
يینت بلکه هٞلىل عىػ مینتن امت .ايکيا ٣مـهایهػاؿی ايگلنتاو اف  5481تاکًىو
ایى واٞ٩یت ؿا با ٍـاصت بیههابایی بـهال کـػه.
هىممی وبا و تی٦ىك و آبله و مایـ بیماؿیهای
اف مىی ػیگـ تکـاؿ هَیبتهای
ِ
واگیـػاؿ به بىؿژواهای بـیتايیا ٥همايؼ که اگـ يمیعىاهًؼ عىػىاو و عايىاػهىاو
٩ـبايی ایى اهـاُ ىىيؼ ؿٝایت اٍىل بهؼاىت ىهـی۫ ّـوؿتی ٝارل امت .يتیزتا
بنیاؿی اف کخا٥تکاؿیهای بیپـػهای که وٍ٤ىاو ػؿ کتاب آهؼه اکًىو یا اف بیى
ؿ٥تهايؼ یا کمتـ تىی چين هیفيًؼ .اکًىو مینتن تغلیۀ ٥اّالب باب ىؼه و پیيـ٥ت
Rothschild & Vanderbilt
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بًؼبًؼ بؼعینتـیى «هضالت فا١هييیى»ی ؿا که بایؼ
کـػه امت و بلىاؿهای ٝـیِ۫
ِ

تىٍی٤ىاو هیکـػم اف هن گيىػهايؼ .لیتل ایرلًد aياپؼیؼ ىؼه امت و ضىو دیالس bػؿ
يىبت بٞؼی ؿ٥توؿوب ٩ـاؿ ػاؿػ 1.ولی چه ٥ایؼه؟ همۀ ياصیههایی که هیتىاينتن آوها
ؿا ػؿ مال  5488چينيىاف بؼاين اکًىو با ؿىؼ ىهـکها ؿو به ویـايی و بؼبغتی و
٥الکت يهاػهايؼ؛  ٔ٪٥ایى که ػؿ آيزا ػیگـ ػؿ هىؿػ عىکها و پيتههای ْ٥ىالت
هناهضه به عـد يمیػهًؼ .بىؿژوافی ػؿ فهیًۀ هًـ الپىىايی بیچاؿگی ٕب٪ۀ کاؿگـ۫
پیيـ٥تهای ٥ـاوايی ػاىته امت« .گسارظ کمیطیىو ضلطًتی دربارۀ هطکى فقرا» به
مال  c5411با ايبىهی اف هؼاؿک حابت هیکًؼ که ػؿ عَىً مکىيتگاهها هیچ بهبىػ
٩ابل تىرهی ؿط يؼاػه و ػؿ ؿابٖه با مایـ هنائل۫ وّ ٜبه هماو هًىال امت .ه٪ـؿات
پلینی هخل ي٪لويبات ؿیغتهايؼ اها  ٔ٪٥به ایى ػؿػ هیعىؿيؼ که بؼوو اف بیى بـػو
پل پيت صَاؿها هضَىؿ کًًؼ.
بیچاؿگی کاؿگـاو آو ؿا ػؿ ِ
ػؿ صالیکه ايگلنتاو بنیاؿ ؿىؼ کـػه و اف هـصلۀ کىػکی امتخماؿ مـهایهػاؿی (که
تيـ یشاه کـػه بىػم) ػؿآهؼه امت مایـ کيىؿها تافه به ػوؿاو کىػکی پا يهاػهايؼ.
٥ـاينه و آلماو و به ویژه آهـیکا ؿ٩بای مـمغتی هنتًؼ که ػؿ ایى لضٚه  -همايٖىؿ
که ػؿ مال  5488پیوبیًی کـػه بىػم - 1بیو اف پیو ايضَاؿ ًٍٞتی ايگلنتاو ؿا
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يابىػ هیکًًؼ .هايى٥اکتىؿهای آياو ػؿ ه٪اینه با ايگلنتاو يىپا هنتًؼ اها با مـٝت
بنیاؿ بیيتـی تىمٞه هییابًؼ و ىگ٦ت ایًکه ػؿ صال صاّـ به پایۀ ايکيا٣
هايى٥اکتىؿهای ايگلیل ػؿ مال  5488ؿمیؼهايؼ .ػؿ عَىً آهـیکا ایى ه٪اینه بنیاؿ
ىىکهکًًؼهتـ امت .ػؿمت امت که ىـایٖی که ٕب٪ۀ کاؿگـ آهـیکا ػؿ آو ٩ـاؿ گـ٥ته
بنیاؿ هت٦اوتايؼ اها ػؿ آيزا همیى ٩ىايیى ا٩تَاػی ػمتايؼؿکاؿيؼ؛ صتی اگـ بـآهؼ
يهایی ایى ٩ىايیى کاهال هخل ايگلنتاو يباىؼ ػمتکن هـ ػو ػؿ یک ؿمته هیگًزًؼ .اف
ایى ؿومت که ػؿ آهـیکا هماو هباؿفات ؿا ػؿ ٥اکتىؿیها بافهییابین :هباؿفه بـای کىتاه
کـػو ؿوفايۀ کاؿ و اٝمال هضؼوػیت ٩ايىيی بـ کاؿ کىػکاو و فياو .ػؿ آيزا هن مینتن
تهاتـی ؿا کاهال ىکى٥ا هییابین و مینتن َب ًِگلکی 1ؿا ػؿ هًإ ٨ؿومتایی هیبیًین که اف
«هباىـاو اؿباب» به هًقلۀ ومایل ملٖه بـ کاؿگـاو امت٦اػه هیکًؼ .ػؿ مال 5441
و٩تی ؿوفياهههای آهـیکایی با گقاؿههایی ػؿباؿۀ اٝتَاب ٝمىهی  54هقاؿ ي٦ـ اف
هٞؼوکاؿاو پًطیلىايیا ػؿ هًٖ٪ۀ کايلطىیل aبه ػمتن ؿمیؼ اصناك کـػم ػؿ صال
عىايؼو تىٍی٦ات عىیو اف اٝتَاب هٞؼوکاؿاو ف١المًگ ىمال ايگلنتاو ػؿ مال
 5488هنتن 4.هماو عؼٝهها ػؿ ص ٨عل ٨فصمتکو با امت٦اػه اف وفيهها و
پیمايههای ت٪لبی و هماو مینتن تهاتـی و هماو تالهها بـای ػؿ هن ىکنتى ه٪اوهت
هٞؼوکاؿاو با امت٦اػه اف آعـیى و ػؿ ٝیى صال کىبًؼهتـیى ػمتهایۀ مـهایهػاؿاو:
بیـوو ايؼاعتى هقػبگیـاو اف مکىيتگاهها و َب ًِگلکهای تضتهالکیت کمپايی.
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به  4ػلیل يغىامتهام تـرمۀ کتاب ؿا بهؿوفؿمايی کًن و ت٢ییـاتی ؿا که اف  5488تاکًىو
به و٩ى ٛپیىمتهايؼ هىبههى بـرنته مافم :اول ایًکه اگـ هیعىامتن ایى کاؿ ؿا به يضى
ػؿعىؿی به ايزام بـماين صزن کتاب ت٪ـیبا  4بـابـ هیىؼ .ػوم ایًکه رلؼ يغنت
کتاب ضرهایه به ٩لن کاؿل هاؿکل که تـرمۀ ايگلینی آو به ػمت ٝمىم ؿمیؼه 1صاوی
ىـس هَ٦لی ػؿباؿۀ وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ بـیتايیا ػؿ مال  5411و ػوؿايی امت که ىکىه
ًٍٞتی بـیتايیا به يٖ٪ۀ اود ؿمیؼ .با ایى اوٍا ٣ػؿ ٍىؿت بهؿوفؿمايی کتاب هزبىؿ
هیىؼم باؿ ػیگـ هماو فهیًی ؿا ىغن بقين که کاؿ متایوبـايگیق هاؿکل ػؿ آو ؿوییؼه
و به باؿ يينته امت.
ّـوؿی امت عإـيياو مافم که ؿویکـػ کلی تئىؿیک (٥لن٦ی و ا٩تَاػی و میامی)
ایى کتاب ػ٩ی٪ا هًٖب ٨بـ ػیؼگاههای کًىيی هى يینت .مىمیالینن بیىالمللی هؼؿو که
ٝمؼتا و هًضَـا به وامٖۀ تالههای کارل هارکص به هخابۀ یک ٝلن ايکيا ٣یا٥ت ػؿ
مال  5488هًىف به ورىػ يیاهؼه بىػ .کتاب هى ٍـ٥ا يمایاوگـ یکی اف هـاصل رًیًی
ايکيا ٣مىمیالینن هؼؿو امت و ػؿمت همايٖىؿ که رًیى آػهیقاػ ػؿ هـاصل اولیه
هًىف ٩ىك آبييی يیاکاو آبقیاه ؿا بافتىلیؼ هیکًؼ به همیى تـتیب ػؿ مـامـ ایى
کتاب آحاؿ هىؿوحی یکی اف يیاکاو مىمیالینن هؼؿو یًٞی ٥لن٦ۀ آلمايی به ؿوىًی
هىیؼامت 50.بـای هخال ایى صکن با تأکیؼی گقا ٣اػا ىؼه امت که کمىيینن ٍـ٥ا
ػکتـیى صقبی ٕب٪ۀ کاؿگـ يینت بلکه یک تئىؿی بـای پیؼا کـػو ؿاه ؿهایی کل راهٞه
و صتی ؿهایی ٕب٪ۀ مـهایهػاؿ اف هضؼوػیتهای کًىيی امت .ایى صکن  ٔ٪٥به ٕىؿ
ايتقاٝی ٍضیش امت اها ػؿ ٝمل بی٥ایؼه و صتی گاهی بؼعین اف کاؿ ػؿ هیآیؼ .هاػاهی
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ػؿ
که ٕب٪ات حـوتمًؼ يه تًها به ؿهایی هیچ يیافی اصناك يکًًؼ بلکه چمىىايه اف ِ
هغال٦ت با عىػؿهایی ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿآیًؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ هزبىؿ امت بهتًهایی اي٪الب
ارتماٝی ؿا تؼاؿک ببیًؼ و بـای آو بزًگؼ .بىؿژوافی اي٪البی ٥ـاينه ػؿ مال 5141
اٝالم کـػ که ؿهایی ٕب٪ۀ هتىمٔ ؿهایی کل يى ٛبيـ امت .اها اىـا ٣و ؿوصايیىو ایى
ؿا يمی٥همیؼيؼ .ػؿ يتیزه ٕىلی يکيیؼ که گقاؿۀ ٥ى( ٧که آو فهاو ػؿ ؿابٖه با ٥ئىػالینن
یک ص٪ی٪ت تاؿیغی ولى ايتقاٝی بىػ) ٍـ٥ا يىٝی اصناماتیگـی عام به ىماؿ آهؼ و ػؿ
آتو مىفاو هبافؿات اي٪البی یکنـه ياپؼیؼ ىؼ .اهـوفه همۀ آياو که اف هىّ ٜواالی
ِ
«بی١ـّی» بـای کاؿگـاو ػؿباؿۀ يىٝی مىمیالینن عٖبه هیعىايًؼ که بـ ٥ـاف هًاٜ٥
ٕب٪اتی و هباؿفۀ ٕب٪اتی ػؿ پـواف امت (یًٞی همۀ آياو که هیکىىًؼ هًإ 4 ٜ٥ب٪ۀ
هتغاٍن ؿا ػؿ یک اينايیت هتٞالی به آىتی بـمايًؼ) یا تافهکاؿهایی هنتًؼ که هًىف بایؼ
بنیاؿ چیقها بیاهىفيؼ یا بؼتـیى ػىمًاو ٕب٪ۀ کاؿگـ و هيتی گـگ ػؿ پىمتیى
گىمً٦ؼيؼ.
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ػؿ ایى هتى اٙهاؿ ىؼه که ػوؿۀ تًاوب بضـاو ًٍٞتی  1ماله امت .اف  5441تا 5484
ِمیـ ٙاهـی ؿویؼاػها يياوػهًؼۀ چًیى ػوؿۀ تًاوبی بىػ اها تاؿیظ ًٍٞت اف  5484تا

 5411يياوػهًؼۀ تًاوب واٞ٩ی  50ماله بىػ .تالٕنهایی که بیًابیى ایى اػواؿ تًاوبی به
هًَۀ ٙهىؿ هیؿمیؼيؼ هـ باؿ ١یـامامیتـ و ّٞی٤تـ هیىؼيؼ .اف  5414به بٞؼ وّٜ

اهىؿ ػوباؿه ت٢ییـ کـػ .ػؿ اػاهه به ایى هىّى ٛعىاهین پـػاعت.
الفم ػاينتن بنیاؿی اف پیيگىییهاین ؿا اف هتى کتاب کًاؿ يگؾاؿم؛ اف رمله پیيگىیی
اي٪الب ارتماٝی ٩ـیبالى٩ى ٛايگلنتاو که تضتتأحیـ ىىؿ رىايی ؿوی آو ىـٓ بنته
551

بىػم .ایًکه اکًىو ياػؿمتی بنیاؿی اف ایى پیيگىییها به احبات ؿمیؼه امت هایۀ صیـت
يینت؛ ىگ٦ت ایى امت که عیلی اف آوها ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼيؼ .آو فهاو پیيبیًی
کـػه بىػم که ؿ٩ابترىییهای آهـیکا و اؿوپای ٩اؿهای باٝج عىاهؼ ىؼ اوّاٛ
تزاؿت ايگلیل بضـايی گـػػ  -البته هى هىٝؼ بـوف ایى بضـاو ؿا بیو اف صؼ کىتاه
گـ٥ته بىػم ولی به هـ صال اکًىو پیيبیًیام به و٩ى ٛپیىمته امت .اف ایى لضاٗ هیتىاين
و بایؼ کتاب ؿا با گًزايؼو یکی اف ه٪االتام به ؿوفؿمايی کًن که  5هاؿك  5441ػؿ
ييـیۀ «کاهى ولث» لًؼو تضت ًٝىاو «ايگلطتاو در ضالهای  5481و  »5441به
چاپ ؿمیؼ 54.ایى ه٪اله که ٕـس کلی و عالٍۀ تاؿیظ ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو ؿا ٕی 80
مال اعیـ به ػمت هیػهؼ به ىـس فیـ امت:
« 80مال پیو ايگلنتاو با بضـايی ؿوبـو ىؼ که اف ٩ـاؿ هٞلىم  ٔ٪٥با اتکا به فوؿ ٩ابل
صل بىػ .ػؿ آو ػوؿاو گنتـه بافاؿهای عاؿری و ا٥قایو ت٪اّا هـگق به گـػ پای
ايکيا ٣مـی ٜو گقا ٣هايى٥اکتىؿها يمیؿمیؼ .هـ  50مال یک باؿ کل تزاؿت ػچاؿ
م٪ىٓ ٝمىهی هیىؼ و پیيـ٥تهای ًٍٞتی ؿا ٩اهـايه اف هن هیگنیغت .پل اف یک
ػوؿۀ ٕىاليی ؿکىػ هقهى۫ يىبت به ؿوي٪ی کىتاه و چًؼ ماله هیؿمیؼ که هزؼػا با
اّا٥هتىلیؼ تبآلىػ و ٥ـوؿیقه هتٞا٩ب پایاو هیگـ٥تٕ .ب٪ۀ مـهایهػاؿ که ػاػ و
بیؼاػهایو ػؿ هىؿػ تجارت آزاد غالت گىه ٥لک ؿا کـ کـػه بىػ بـای فوؿچپاو کـػو
هٖالباتاه عٔويياو کيیؼ که رمٞیت ٩ضٖیفػۀ ىهـها ؿا به هباػیىاو ػؿ هًإ٨
ؿومتایی باف عىاهؼ گـػايؼ تا به ٩ىل جاو برایت بتىايؼ آياو ؿا يه به هًقلۀ گؼایاو ياو بلکه
هتغاٍن تضت هضاٍـه فیـ ّـب ببـػ 53.تىػههای کاؿگـ ىهـی
همچىو یک اؿتو
ِ
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هن مهن عىػ اف ٩ؼؿت میامی (یًٞی هًشىر خلق )58ؿا هٖالبه هیکـػيؼ .اکخـیت ٕب٪ۀ
پیيهوؿاو عـػ رقو صاهیاو هًيىؿ بىػيؼ و تًها هىؿػ اعتالٕ 4 ٣ب٪ه ػؿ ایى بىػ که آیا
بایؼ هًيىؿ ؿا با فوؿ ٥یقیکی به پیو بـػ یا با ٩ؼؿت هًٞىی؟ مپل م٪ىٓ بافؿگايی
 5481و عيکنالی ایـلًؼ مـ ؿمیؼ و چينايؼاف اي٪الب ؿا به همـاه آوؿػ.
اي٪الب ٥ 5484ـاينه ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل ؿا يزات ػاػ .ا٩ياؿ پاییًی ٕب٪ۀ هتىمٔ
ايگلنتاو که اف بیايیۀ مىمیالینتی فصمتکياو پیـوفهًؼ ٥ـاينىی به وصيت ا٥تاػه
بىػيؼ کاؿی کـػيؼ که رًبو ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل (رًبيی هضؼوػتـ و ٝیى صال
واٜ٩گـاتـ اف اي٪الب ٥ـاينه) ػچاؿ تيتت ىىػ و مافهايؼهی آو هغتل گـػػ 50 .آوؿیل
 5484یًٞی ػؿمت ػؿ هماو لضٚه که چاؿتینن هیباینت ٍـاصت و ٖٞ٩یت عىیو
ؿا با تمام تىاو به احبات هیؿمايؼ رًبو پیو اف آيکه اف بیـوو مـکىب ىىػ اف ػؿوو
ؿهبیؼ 51.بؼیى تـتیب پیکاؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ به پيتٍضًه ؿايؼه ىؼ و ٕب٪ۀ مـهایهػاؿ ػؿ
تماهی ربههها به پیـوفی ؿمیؼ.
اگـ «الیضۀ اٍالصات  51»5435ؿا پیـوفیای بـای کل ٕب٪ۀ مـهایهػاؿ ػؿ بـابـ اىـا٣
فهیىػاؿ بؼايین با ال٢ای قايىو غالت۫ هايى٥اکتىؿػاؿاو يه تًها بـ اىـا ٣فهیىػاؿ پیـوف
ىؼيؼ بلکه بغوهایی اف ٕب٪ۀ مـهایهػاؿ ؿا ىکنت ػاػيؼ که هًاٜ٥ىاو کمابیو ه٪یؼ
به هًا ٜ٥فهیىػاؿاو بىػ (بايکػاؿها و بىؿكبافها و مهاهؼاؿاو ٩ـّۀ ػولتی) .تزاؿت
تزاؿی ػاعلی و عاؿری ايگلنتاو
آفاػ به هًٞای تًٚین هزؼػ کل میامتهای هالی و
ِ

بـ هبًای هًا ٜ٥هايى٥اکتىؿػاؿاو بىػ .اکًىو ٍاصباو هايى٥اکتىؿ هیتىاينتًؼ کل هلت ؿا
يمایًؼگی کًًؼ و ایى وٙی٦ه ؿا بًا به عىامتها و يیات عىیو ايزام ػهًؼ .همۀ هىايٜ
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تىلیؼ ًٍٞتی بیؿصمايه فػوػه ىؼ و تٞـ٥ههای گمـکی و کل مینتن هالیاتمتايی به
يضى اي٪البی ت٢ییـ یا٥ت تا همه چیق تاب ٜهؼ٥ی ىىػ که مـهایهػاؿ هايى٥اکتىؿکاؿ صؼاکخـ
اهمیت ؿا به آو هیػاػ :اؿفاومافی هضَىالت کياوؿفی هغَىٍا ومایل هٞاه ٕب٪ۀ
کاؿگـ و کاهو بهای هىاػ عام و پاییى يگه ػاىتى ػمتمقػها (اگـ يگىیین پاییى
آوردوىاو) .ايگلنتاو ػؿ صال تبؼیل ىؼو به «کاؿگاه رهاو» 51بىػ و تمام کيىؿهای
عاؿری ػؿ ؿابٖه با ايگلنتاو به ایـلًؼ تبؼیل هیىؼيؼ :بافاؿهایی بـای ارًاك
ٝىُ تأهیى کـػو هىاػ عام و ١ؾا .ايگلنتاو۫ هـکق کبیـ
هايى٥اکتىؿی ػؿ
ِ
هايى٥اکتىؿکاؿی ػؿ رهاو فؿاٝی بىػ و ػؿ هیاو ىماؿ هـ ػم ٥قایًؼهای اف ایـلًؼهای
١لهکاؿ و پًبهکاؿ که به ػوؿه هیچـعیؼيؼ همچىو عىؿىیؼ ًٍٞتی هیػؿعيیؼ .چه
چينايؼاف باىکىهی!
مـهایهػاؿاو هايى٥اکتىؿکاؿ بـیتايیایی که ياػیؼه گـ٥تى ٩ىاٝؼ مًتی۫ آياو ؿا اف هنٖ٩اؿاو
کىته٥کـ اؿوپاییىاو هتمایق کـػه امت با تکیه بـ ىٞىؿ هتٞاؿ٩ ٣ؼؿتمًؼىاو
ػمتبهکاؿ ىؼيؼ تا ایى هؼ ٣بقؿگ ؿا ٝملی کًًؼ .اف یک مى چاؿتینن ػاىت اف بیى
هیؿ٥ت و اف مىی ػیگـ تزؼیؼ ؿوي ٨بافؿگايی تماها به صناب تزاؿت آفاػ يىىته ىؼ
(اگـچه پل اف ٥ـويينتى تالٕن هى٩تی  5481ایى اصیای عىػبهعىػی کاهال ٕبیٞی
بىػ) .ایى ػو پیياهؼ باٝج ىؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل به لضاٗ میامی به ػيبالچۀ «حسب
کبیر لیبرال» تبؼیل گـػػ .ایى صقب که تضت ؿهبـی هايى٥اکتىؿػاؿاو ٩ـاؿ ػاىت به
هضِ ت٦ى ٧یا٥تى بـ کاؿگـاو بایؼ رایگاه بـتـه ؿا ػائمی هیکـػ .اپىفینیىو
چاؿتینتی آهىعته بىػ که ػیگـ يه با اٍل تجارت آزاد بلکه با تبؼیل ىؼو تجارت آزاد به
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امامیتـیى هنألۀ هلی هغال٦ت کًؼ .مـهایهػاؿاو هايى٥اکتىؿکاؿ هن ػاىتًؼ ایى ؿا اف
چاؿتینتها یاػ هیگـ٥تًؼ که ٕب٪ۀ هتىمٔ بؼوو کمک ٕب٪ۀ کاؿگـ يمیتىايؼ کل هلت
ؿا تاب ٜا٩تؼاؿ میامی و ارتماٝی عىیو کًؼ .به ایى تـتیب ت٢ییـی تؼؿیزی ػؿ
هًامبات ٕ 4ب٪ه پیو آهؼ .هايى٥اکتىؿػاؿايی که ماب٪ا «قىايیى فاکتىری» 54ؿا هىی
ػها ٟعىػ هیػاينتًؼ صاال ػیگـ يه تًها هيتا٩ايه به آو گـػو هیيهاػيؼ بلکه با تناهل
و هؼاؿا ارافه هیػاػيؼ بنٔ یابؼ و به هَىبهای بـای ماهاوػهی تماهی صـ٥هها تبؼیل
ىىػ .اتضاػیههای کاؿگـی که پیيتـ اعتـا ٛعىػ ىیٖاو ىمـػه هیىؼيؼ اکًىو
همچىو يهاػهایی کاهال ٩ايىيی و به هخابۀ ومایل ييـ ػکتـیىهای ا٩تَاػی مالن و
بیعٖـ ػؿ هیاو کاؿگـاو۫ با ياف و يىافههای پؼؿايه هىؿػ تيىی٩ ٨ـاؿ هیگـ٥تًؼ .صتی
به تؼؿیذ هٞلىم ىؼ اٝتَاب (که تا پیو اف  5484چیقی ىًیٜتـ اف آو ورىػ يؼاىت)
هیتىايؼ ػؿ بـعی هىٞ٩یتها بنیاؿ ه٦یؼ وا ٜ٩ىىػ (عاٍه اگـ به تضـیک عىػ ؿؤما و
کاؿ٥ـهایاو ػؿ و٩ت هًامب ػؿهیگـ٥ت) .ي٦ـتايگیقتـیى بًؼهای «٩ـاؿػاػهای کاؿ»
که فصمتکياو ؿا ػؿ رایگاهی پنت یا وّ ٜياهناٝؼی ينبت به کاؿ٥ـها ٩ـاؿ
هیػاػيؼ ابٖال ىؼيؼ .هًيىؿ ماب٪ا هً٦ىؿ عل ٨به ٍىؿت بـياهۀ میامی
هايى٥اکتىؿػاؿايی ػؿآهؼ که تا ػهی پیو با آو هغال٦ت هیکـػيؼ .اکًىو «ال٢ای ىـٓ
هالکیت» و «ؿأیگیـی هغ٦یايه» رقو ٩ىايیى ؿممی ايتغابات بىػ« .هَىبههای
اٍالصات  5411و  51»5448باٝج ىؼ ؿاه بـای «ص ٨ؿأی ٝمىهی» باف ىىػ (ػمتکن
به هماو ايؼافه که اهـوف ػؿ آلماو ورىػ ػاؿػ) .با اؿائۀ «الیضۀ ت٪نیمات هزؼػ ىٞبات
ؿأیگیـی» به ٍضى هزلل «صىفههای ايتغابی بـابـ» به ورىػ آهؼيؼ که به ٕىؿ کلی
يابـابـتـ اف صىفههای ايتغابی آلماو اهـوف يبىػيؼ .اگـچه هًىف عبـی اف «پاؿلماو
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مااليه» يبىػ اها چينايؼاف «کىتاه کـػو ػوؿههای هزلل» و «پـػاعت ص٪ى ٧به
اْٝای پاؿلماو» ػؿ ا ٨٥هىیؼا ىؼ  -صال آيکه بنیاؿی هیگ٦تًؼ چاؿتینن هـػه امت!
اي٪الب  5484هخل همۀ اي٪البهای ٩بلی با بیگايگاو ٥ـاوايی هنبنتـ ىؼه و
هیـاثعىؿاو فیاػی پل ايؼاعته امت .همايٖىؿ که کاؿل هاؿکل همیيه هیگ٦ت
کنايی که اي٪الب ؿا اف هیاو بـهیػاؿيؼ هأهىؿ ارـای وٍیتياههاه هیىىيؼ 40.لىئی
ياپلئىو هیباینت ایتالیایی هنت٪ل و یکپاؿچه به ورىػ هیآوؿػ و بینماؿک هیباینت
آلماو ؿا به يضى اي٪البی هتضىل هیکـػ و امت٪الل هزاؿمتاو ؿا بافهیگـػايؼ؛
هايى٥اکتىؿػاؿاو ايگلیل هن هیباینت هًيىؿ عل ٨ؿا به تَىیب هیؿمايؼيؼ.
ػؿ بؼو اهـ تأحیـ امتیالی مـهایهػاؿاو هايى٥اکتىؿکاؿ بـ ايگلنتاو عیـهکًًؼه بىػ.
تزاؿت اصیا گـػیؼ و چًاو گنتـه یا٥ت که صتی ػؿ ههؼ ًٍٞت هؼؿو يٚیـی بـایو
پیؼا يمیىؼ .هغلى٩اتی همچىو هىتىؿ بغاؿ و هاىیى که ماب٪ا صیـتايگیق به ىماؿ
هیآهؼيؼ اکًىو ػؿ بـابـ تىػۀ ٚٝین تىلیؼات  40مالۀ  5410تا  5410و اؿ٩ام ػؿهنکىبًؼۀ
ٍاػؿات و واؿػات و حـوت ايباىتىؼه ػؿ ػمت مـهایهػاؿاو و آهاؿ يیـوی کاؿ
هتمـکقىؼه ػؿ ىهـهای بقؿگ۫ ؿ٥تهؿ٥ته رالل و ربـوتىاو ؿا اف ػمت ػاػيؼ .اگـچه
بضـاو کما٥یالناب ٨هـ  50مال یک باؿ ِمیـ ایى پیيـ٥تها ؿا ػؿ مالهای  5411و

 5411اف هن گنیغت اها اکًىو ایى تالٕنها ؿا ؿویؼاػی ٕبیٞی و ارتًابياپؾیـ
هیػاينتًؼ که ػمتآعـ رمٜورىؿ هیىىػ و  ٔ٪٥هیبایؼ ت٪ؼیـگـایايه به آو تى ػاػ.
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وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ ٕی ایى ػوؿاو؟ اوّا ٛهى٩تا بـای تىػۀ بقؿگ عل ٨بهتـ ىؼ .اها با
مـؿیق ػمتههای ٚٝین اؿتو ؽعیـۀ بیکاؿاو و با رایگقیًی ػائمی هیأت هاىیًی به
رای عؼهۀ هايى٥اکتىؿ و با ههارـت رمٞیت کياوؿف که رای عىػ ؿا ػؿ ؿومتاها به
هاىیىها ػاػه بىػيؼ ایى ؿ٥اه هى٩تی هخل همیيه به هماو مٖش ماب ٨ت٪لیل هییا٥ت.
تًها هیتىاو ؿ٥اه هايؼگاؿ ػو بغو اف ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا تضت «چتـ صمایتی» تَؼی ٨کـػ.
يغنت عؼهۀ ٥اکتىؿی که هَىبۀ پاؿلماو۫ ؿوفايۀ کاؿىاو ؿا ػؿ چاؿچىب صؼوػی
ينبتا ٪ٝاليی تخبیت کـػ و وّٕ ٜبیٞی رنمايیىاو ؿا به صالت اول بـگـػايؼ و آياو ؿا
اف ت٦ى٩ی هًٞىی بـعىؿػاؿ کـػ (تمـکق هضلی عؼهۀ هايى٥اکتىؿ هن هىرب ت٪ىیت ایى
ت٦ى ٧هیىؼ) .وّ ٜآياو هٖمئًا بهتـ اف ها٩بل  5484بىػ .بهتـیى ىاهؼ هؼٝا ایى
عىػ ٥اکتىؿیػاؿها
امت که اف هـ  50اٝتَاب عؼهۀ ٥اکتىؿی  1اٝتَاب به تضـیک ِ
ػؿهیگـ٥ت تا هًا ٜ٥مـهایه ؿا اف عٖـ کنکاؿی و ت٪لیل تىلیؼ ػؿ اهاو يگه ػاؿػ.
کاؿ٥ـهایاو هـگق يمیتىايًؼ با «کاهو فهاو کاؿ» کًاؿ بیایًؼ فیـا ایى کاؿ هىرب
هیگـػػ هقیًۀ تىلیؼ ا٥قایو یابؼ و ارًاك تىلیؼىؼه ١یـ٩ابل٥ـوه ىىيؼ؛ اها آياو
هیتىايًؼ کاؿگـاوىاو ؿا به اٝتَاب بکيايًؼ تا به ماػگی هقػبگیـاو اّا٥ی ؿا اف
٥اکتىؿی بیـوو بیايؼافيؼ.
ػوهیى گـوهی که وّٜىاو به ٕىؿ هايؼگاؿ بهبىػ یا٥ت اتضاػیههای کاؿگـی بقؿگ و
مافهاویا٥تۀ صـ٥ههایی بىػيؼ که ػؿ آوها کاؿ هرداو بالغ ١لبه یا کاؿبنتپؾیـی
ايضَاؿی ػاىت .به همیى ػلیل ٩ؼؿت مافهاویا٥تۀ هقػبگیـاو ػؿ ایى ىاعهها تضت
تأحیـ هنآوؿػی فياو و کىػکاو و هاىیىها تْٞی ٤يمیىؼ .هماوٕىؿ که ػؿ ْ٩یۀ
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ٝملههای ماعتمايی ىاهؼ بىػین aههًؼكها و چىبکاؿها و يَابها و امتاػکاؿاو بًا
چًاو ٩ؼؿتی ػاىتًؼ که هیتىاينتًؼ به يضى هى٪٥یتآهیق ػؿ بـابـ باب ىؼو هیأت
هاىیًی ه٪اوهت کًًؼ .ىکی يینت که وّ ٜآياو اف  5484به بٞؼ به ٕـف ٥ى٧الٞاػهای
بهبىػ یا٥ت .بهتـیى ىاهؼ هؼٝا ایى واٞ٩یت امت که ٕی  51مال يه تًها کاؿ٥ـهایاو
با آياو همـاهی کـػيؼ بلکه آياو هن تضت ىـایٔ ٥ى٧الٞاػه عىبی با کاؿ٥ـهایاوىاو
همـاه ىؼيؼ .ایياو يىٝی اىـا٥یت ػؿ ػؿوو ٕب٪ۀ کاؿگـ به ورىػ آوؿػيؼ و به ّـب و
فوؿ۫ رایگاه ينبتا عىبی بـای عىػ ػمتوپا کـػيؼ و آو ؿا به هًقلۀ رایگاه ١ایی عىػ
پؾیـ٥تًؼ .آ٩ایاو لئىو لىی و گیفى bایى کاؿگـاو ؿا مـهي ٨و الگىی مایـ فصمتکياو
هیػايًؼ .ایى ؿوفها اىـا٥یت کاؿگـی ػؿ هٞاهله با هـ مـهایهػاؿ ٝا٩ل به ٕىؿ اعٌ و
کل ٕب٪ۀ مـهایهػاؿ به ٕىؿ اٝن۫ ا٥ـاػ عیلی عىبی اف کاؿ ػؿهیآیًؼ.
اها ػؿ هىؿػ تىػههای بقؿگ عل ٨فصمتکو چه؟ فيؼگی ایياو به چًاو وّٞیت
٥الکتباؿ و هتقلقلی ػچاؿ ىؼ که اگـ يگىیین بؼتـ اف همیيه ػمتکن هخل همیيه بنیاؿ
بؼ بىػ .هضلۀ ایطت ايد cلًؼو همچىو باتال ٧ؿاکؼ آى٦تگی و يکبت۫ ػمبهػم گنتـه
یا٥ت .عل ٨آيزا بایؼ به و٩ت بیکاؿی۫ گـمًههیـی هیکيیؼ و به و٩ت کاؿ رنما و
ؿوصا ع٦ت هیعىؿػ .به امتخًای یک ا٩لیت همتاف۫ وّ ٜکل فصمتکياو ػؿ ىهـهای
کىچک و ػؿ هًإ ٨فؿاٝی و ػؿ ىهـهای بقؿگ به همیى هًىال بىػ .هماوٕىؿ که
a

و.کَ٥ :ل «ّمیمه :یک عٔبًؼی ايگلینی»( .پ).
Leone Levi & Giffen
East End
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b
c

هیػايین یک ٩ايىو۫ ارزظ يیـوی کاؿ ؿا به اؿفه ومایل ّـوؿی ب٪ا ت٪لیل هیػهؼ و
یک ٩ايىو ػیگـ۫ قیمت هتىضط يیـوی کاؿ ؿا ٕب٩ ٨اٝؼهای تغٖیياپؾیـ به صؼا٩ل ایى
ومایل هیؿمايؼ .کاؿگـاو چًاو که گىیی بیى ١لٖکهای آمیابی عىػکاؿ۫ گیـ ا٥تاػه
باىًؼ فیـ ٥ياؿ ه٪اوهتياپؾیـ ایى ػو ٩ايىو عـػوعاکيیـ هیىىيؼ.
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هضَىل میامت تزاؿت آفاػ  5481بىػ .صاکمیت مـهایهػاؿاو
ایى وّٞیت
ِ
هايى٥اکتىؿکاؿ تا  40مال بٞؼ به همیى هًىال اػاهه یا٥ت .اها پل اف آو ت٢ییـاتی صاػث
ىؼ .ػؿ پی م٪ىٓ ا٩تَاػی  5411عیلی ػیـ يىبت به ؿوي ٨ياچیق و هض٪ـ 5413
ؿمیؼ؛ که البته آو هن ػواهی يؼاىت .ػؿ ٝىُ ٕی مالهای  5414-5411که هىٝؼ
ه٪ـؿ تالٕن بىػ هتضمل بضـايی مـامـی ييؼین؛ آو هن  ٔ٪٥به ایى ػلیل که تا مال
 5411تماهی ىاعههای تٞییىکًًؼۀ ًٍٞت ػؿ صالت ؿکىػ هقهى با٩ی هايؼه بىػيؼ .يه
م٪ىٓ کاهل ٥ـاؿمیؼ و يه ػوؿاو ػومتػاىتًی «ؿوي »٨که ٝاػت ػاىتین ػوؿاو ٩بل و
بٞؼ اف م٪ىٓ ؿا به ایى يام بًاهین .ت٪ـیبا  50مال آفگاؿ ػؿ ؿکىػی کًؼ و مًگیى گؾىت و
تمام ایى هؼت همۀ بافاؿها و همۀ ىاعهها به بیماؿی هقهى پـعىيی ػچاؿ ىؼيؼ .چـا
ایًٖىؿ ىؼ؟
يٚـیۀ تزاؿت آفاػ هبتًی بـ ایى پیي٦ـُ بىػ که ايگلنتاو یگايه هـکق هايى٥اکتىؿکاؿ
رهاو کياوؿفی امت .اها ایى پیي٦ـُ تىهن هضِ اف کاؿ ػؿآهؼ .هـ را که مىعت
(بهویژه ف١المًگ) گیـ بیایؼ هیتىاو پیوىـٓهای ًٍٞت هؼؿو یًٞی هاىیى و
يیـوی بغاؿ ؿا ػایـ کـػ .همۀ کيىؿهای إـا ٣ايگلنتاو یًٞی ٥ـاينه و بلژیک و آلماو
و آهـیکا و صتی ؿومیه ف١المًگ ػاؿيؼ و به ي ٜ٦هیچ یک اف ایى عل٨ها يینت که
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تبؼیل به کياوؿفاو بیًىای ایـلًؼی ىىيؼ تا مـهایهػاؿاو ايگلنتاو به حـوت و ربـوت
بیيتـی بـمًؼ .ايگلینیها با ٝقم ؿامظىاو هايى٥اکتىؿکاؿی ؿا به ؿاه ايؼاعتًؼ اها ایى
ابؼاٝات  ٔ٪٥هـبىٓ به عىػىاو يمیىؼ و اف ٕـ ٣با٩ی ػيیا هن بىػ .يتیزتا ايضَاؿ
هايى٥اکتىؿی ايگلنتاو که ٩ـیب به یک مؼه اف آو ي ٜ٦بـػه بىػ ػؿ هن ىکنت؛ آو هن
ػؿ صالی که مینتن ارتماٝی بـیتايیا بـ پاىًۀ ايضَاؿ هايى٥اکتىؿیاه هیچـعیؼ.
صتی ػؿ ػوؿايی که ايضَاؿ با٩ی بىػ باف هن بافاؿها يمیتىاينتًؼ به يضى هىفوو با ؿىؼ
٥قایًؼۀ باؿآوؿی هايى٥اکتىؿهای ايگلینی همگام ىىيؼ و يتیزۀ ایى وّ ٜ۫چـعۀ  50مالۀ
بضـاوها بىػ .ؿ٥تهؿ٥ته بافاؿهای رؼیؼ چًاو يایاب ىؼيؼ که ايگلنتاو بههًٚىؿ وابنته
کـػو کاکامیاههای کًگى 44به چیت هًچنتـ و م٦ال امتا٥ىؿػىایـػ aو ابقاؿآالت
بیـهًگام به فوؿ هتمؼوىاو کـػ .پل اگـ اؿوپای ٩اؿهای و هغَىٍا آهـیکا بتىايًؼ
کمیت هـػم٥قایًؼهای اف ارًاكىاو ؿا به بافاؿها بـیقيؼ و اگـ مهن ١البی که هًىف ػؿ
ػمت هايى٥اکتىؿػاؿهای بـیتايیایی امت مال به مال کاهو بیابؼ آو و٩ت چه؟ ای
تزاؿت آفاػ! ای يىىؼاؿوی تمام ػؿػها پامظ بگى! هى يغنتیى کنی يینتن که به ایى
هىّى ٛاىاؿه هیکًن .آ٩ای ایًگلیص پالگریى bػبیـ بغو ا٩تَاػی «ايجمى
بریتايیایی» 43ػؿ يينت مالیايۀ  5443به ٍـاصت اٝالم کـػ:
«ؿوفگاؿ مىػهای هًگ٦ت تزاؿی ايگلنتاو به مـ ؿمیؼه و پیيـ٥ت چًؼ ىاعۀ ٝمؼۀ ًٍٞتی
هتى ٤٩ىؼه امت .ىایؼ بتىاو گ٦ت کيىؿ ػؿ ىـ ٣وؿوػ به صالت ١یـپیيـويؼه امت».
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و تبٞاتاه؟ تىلیؼ مـهایهػاؿی يمیتىايد حابت بمايؼ :یا بایؼ پیىمته گنتـه و ا٥قایو
یابؼ یا بایؼ بمیـػ .ػؿ صال صاّـ اگـ مهن ٝـّۀ ايگلنتاو ػؿ بافاؿهای رهايی ايؼکی
کن ىىػ يتیزهاه بـوف رنتهگـیغتۀ کناػی و تًگؼمتی و ٝإل ىؼو هافاػ مـهایه و
بیکاؿ ىؼو کاؿگـاو اّا٥ی امت .پل اگـ ا٥قایو تىلیؼ مااليه کاهال هتى ٤٩گـػػ آو
و٩ت چه؟
ایى امت پاىًۀ آىیل و يٖ٪هّ ٤ٞتىلیؼ مـهایهػاؿی .گنتـه ػائمی که پایه و بًیاو
تىلیؼ مـهایهػاؿی امت ػؿ صال صاّـ ١یـهمکى ىؼه و به بىبنت ؿمیؼه امت .هـ
مال ايگلنتاو بیو اف مال ٩بل با ایى هنأله ؿوػؿؿو هیگـػػ :کؼام یک اف ایىها بایؼ
ػچاؿ ٥ـوپاىی ىىػ؛ کيىؿ یا تىلیؼ مـهایهػاؿی؟
و ٕب٪ۀ کاؿگـ؟ صتی ػؿ بیيٚیـتـیى ػوؿاو گنتـه تزاؿی و ًٍٞتی یًٞی اف  5484تا
ٝ 5414مىم کاؿگـاو فیـ باؿ ٥الکت بىػيؼ .اگـچه یک ا٩لیت کىچک و همتاف فیـ
«چتـ صمایتی» اف هًا ٜ٥هايؼگاؿی بـعىؿػاؿ ىؼيؼ اها اکخـیتىاو ػؿ بهتـیى صالت
چیقی رق بهبىػ هى٩تی اوّا ٛؿا تزـبه يکـػيؼ .پل اگـ َٝـ ٕالیی بـای همیيه به
پایاو بـمؼ و اگـ ؿکىػ کًؼ و مًگیى کًىيی يه تًها تيؼیؼ گـػػ بلکه به وّ ٜػائمی و
ٝاػی تزاؿت ايگلیل تبؼیل ىىػ آو و٩ت چه؟
ص٪ی٪ت ایى امت :ػؿ ػوؿاو ايضَاؿ ًٍٞتی ايگلنتاو۫ ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل تا صؼی اف
هًا ٜ٥ياىی اف ايضَاؿ بهـههًؼ هیىؼ .البته ت٪نین ایى هًا ٜ٥بنیاؿ يابـابـ بىػ :ا٩لیت
اىـا٥یت کاؿگـی ریباه ؿا پـ هیکـػ و تىػۀ بقؿگ کاؿگـاو گهگاه هى٩تا مهمی ياچیق
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هیبـػيؼ .به همیى ػلیل امت که اف هـگ اوئًینن aبه بٞؼ هیچ يى ٛمىمیالینمی ػؿ
ايگلنتاو ورىػ يؼاىته .با ػؿهنىکنتى ايضَاؿ ايگلیل ٕب٪ۀ کاؿگـ رایگاه همتافه
ؿا ينبت به هنٖ٩اؿاو عاؿریاه اف ػمت عىاهؼ ػاػ و عىػ ؿا هنمٖش آياو بافعىاهؼ
یا٥ت؛ صتی ا٩لیت همتاف و بـرنتۀ اىـا٥یت کاؿگـی اف ایى صکن هنتخًی يینتًؼ .بؼیى
تـتیب مىمیالینن باؿ ػیگـ ػؿ ايگلنتاو به ورىػ عىاهؼ آهؼ».
بایؼ به ىـس ایى هىٞ٩یت که ػؿ مال  5441بـ هى آىکاؿ ىؼ چًؼ کلمهای بیا٥قاین.
يیافی يینت بگىین اهـوفه «باؿ ػیگـ مىمیالینن ػؿ ايگلنتاو ورىػ ػاؿػ» آو هن به
ه٪ؼاؿ ٥ـاواو و اف هـ يى ٛو ٩نمی :مىمالینن آ گاهايه و مىمیالینن ياآ گاهايه،
مىمیالینن ٝىاهايه و مىمالینن واالهًيايه ،مىمیالینن ٕب٪ۀ کاؿگـ و مىمیالینن
ٕب٪ۀ هتىمٔ .مىمیالینن۫ ایى يزلتـیى همۀ يزامات يه  ٔ٪٥اصتـامبـايگیق ىؼه
امت بلکه با لباك پلىعىؿیاه بـ تى و با قیافهای حقبهجايب ػؿ مالى پؾیـایی به
تىآمایی لن ػاػه .ایى وّ ٜکه يياوػهًؼۀ بى٩لمىوٍ٦تی الٝالد هنتبؼاو ارتماٝی
ِ
(یًٞی «ا٥کاؿ ٝمىهی» ٕب٪ۀ هتىمٔ) امت حابت هیکًؼ که ها مىمیالینتهای ينل
گؾىته چ٪ؼؿ بـص ٨بىػین و٩تی ايىا ٛاهايتها ؿا ػؿ ص ٨ا٥کاؿ ٝمىهی ؿوا هیػاىتین.
ولی هیچ ػلیلی يؼاؿػ که به ػلیل بـوف ٝالئن بیماؿی ػيؼاو٩ـوچه کًین.
تٚاهـ به مىمیالینن ههـآهیق و آبکی۫ املىب هؼ ؿوف هضا٥ل بىؿژوایی امت .اها آيچه
اهمیت بیيتـی ػاؿػ (صتی بیيتـ اف پیيـ٥ت بالٞ٦ل مىمیالینن ػؿ ايگلنتاو) ؿمتاعیق
Owenism
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هضلۀ ایطت ايد لًؼو امت 48.ایى پاتى ٧پهًاوؿ يکبت و بؼبغتی۫ ػیگـ هماو باتال٧
ؿاکؼ  1مال ٩بل يینت .ایى هضله که عىػ ؿا اف ىـ یأك منتیآوؿه عالً کـػه و به
فيؼگی بافگيته ػؿصالصاّـ به کايىو «اتضاػیهگـایی يىیى» تبؼیل ىؼه امت :هـکق
مافهاوػهی تىػههای بقؿگ کاؿگـاو «ياهاهـ» .ىایؼ ایى مافهاو تا صؼ فیاػی ىکل
اتضاػیههای ٩ؼیمی کاؿگـاو «هاهـ» ؿا ا٩تباك کـػه باىؼ اها هًو هيغَهاه هاهیتا
هت٦اوت امت .و٩تی اتضاػیههای کهى۫ پا گـ٥تًؼ مًتهای َٝـ عىػ ؿا ص ٘٦کـػيؼ و
مینتن هقػی ؿا همچىو اهـ هنلمی ػؿ يٚـ گـ٥تًؼ که یک باؿ بـای همیيه ػایـ ىؼه
امت و اتضاػیه  ٔ٪٥هیتىايؼ آو ؿا به ي ٜ٦اْٝایو تٞؼیل کًؼ .اتضاػیۀ يىیى ػؿ
فهايهای تأمیل ىؼه امت که ایماو به ابؼیت و افلیت مینتن هقػی ىؼیؼا به لـفه
ػؿآهؼه .هإمناو و هـوراو ایى اتضاػیه مىمیالینت هنتًؼ (عىاه آ گاه عىاه
١ـیقی) .تىػههای عيى و فهغت و بیمـوماهاو و وايهاػهىؼهای که تا پیو اف ایى
بافیچۀ ػمت اىـا٥یت کاؿگـی بىػيؼ اف هنپیىيؼیهایياو ػؿ ایى اتضاػیه يیـو گـ٥تهايؼ.
هقیت و بـتـی ایياو ػؿ ایى امت که اذهاوشاو همچىو ضرزهیًی بکر اف هـ يىٛ
تَٞبات هىؿوحی بىؿژواهای «هضتـم» ؿهامت و هًىف همچىو ه٢ق اتضاػیهگـایاو
«٩ؼیمی» و راا٥تاػه اف کاؿ يیا٥تاػه امت .اف ایى ؿومت که هیبیًین اتضاػیههای يىیى
ؿهبـی رًبو کاؿگـی ؿا به ػمت گـ٥تهايؼ و اتضاػیههای پـهایه و پـا٥تغاؿ «کهى» ؿا
به ػيبال عىػ هیکيايًؼ.
بؼوو ىک ماکًاو هضلۀ ایطت ايد همچىو پیيیًیاوىاو هـتکب اىتباهات بقؿگی
هیىىيؼ .اها مىمیالینتهای عيکهه٪ـؿاتی که پی٤پی٤کًاو ػمت ؿػ بـ میًۀ ایياو
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هیفيًؼ ػؿ اىتباهايؼ .یک ٕب٪ۀ بقؿگ ػؿمت همچىو هلتی کبیـ هـگق آهىفىی بهتـ و
مـیٜتـ اف ایى يؼاؿػ که اف تبٞات اىتباهاتاه ػؿك بگیـػ .ؿمتاعیق ایطت ايد لًؼو با
ورىػ تماهی عٖاهای گؾىته و صال و آیًؼهاه یکی اف ههنتـیى و ژؿ٣تـیى
ؿعؼاػهای قرو يىزدهن امت و هى بنیاؿ عىىًىػ و ه٦تغـم که آي٪ؼؿ فيؼه هايؼهام تا آو
ؿا به چين ببیًن.
 55ژايىیۀ 5414
٥ـیؼؿیک ايگلل
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 5ايگلل ایى پیيگ٦تاؿ ؿا بـای ویـامت ايگلینی «وضع طبقۀ کارگر ايگلطتاو» يىىت که پل اف
ايتياؿ ویـامت آهـیکایی ( 5441يیىیىؿک) ػؿ مال  5414ػؿ لًؼو به چاپ ؿمیؼ .بغو اٚٝن ایى
پیيگ٦تاؿ هماو پیىمتی امت که ػؿ ٥ىؿیۀ  5441بـای ویـامت آهـیکایی يىىته ىؼه بىػ؛ البته با کمی
صؾ٥یات و ت٢ییـات ویـایيی .ايگلل هتى ه٪الۀ «ايگلنتاو ػؿ مالهای  5481و ( »5441تألی٤
٥ىؿیۀ  )5441ؿا يیق ػؿ هتى پیىمت گًزايؼه بىػ .بغو پایايی ایى پیيگ٦تاؿ هًضَـا بـای ویـامت
ايگلینی  5414يىىته ىؼه امت( .پ).
 4ػؿ ایًزا ايگلل به ال٢ای «٩ايىو ١الت» اىاؿه ػاؿػ .ایى ٩ايىو که پیيتـ به ي ٜ٦اىـا ٣فهیىػاؿ به
تَىیب ؿمیؼه بىػ با وّ ٜتٞـ٥ههای صمایتی مًگیى بـ واؿػات ١الت باٝج ىؼ ٩یمت ١ؾا ػؿ
بافاؿهای ػاعلی باال بـوػ و ؿىؼ مىػهای ًٍٞتی هتى ٤٩گـػػ .هباؿفه بـای ل٢ى ایى ٩ايىو ػؿ
چاؿچىب «هزم ٜهغال٦او ٩ايىو ١الت» پیو بـػه ىؼ که ػؿ مال  5434به ػمت کىبؼو و بـایت
( )Cobden & Brightهايى٥اکتىؿػاؿاو هًچنتـی تأمیل ىؼه بىػ .ایى هزم ٜتٞـ٥ههای گمـکی
پاییىتـ و تزاؿت آفاػ ؿا هٖالبه هیکـػ .بـآوؿػه ىؼو ایى هٖالبات۫ تىاو ا٩تَاػی و میامی اىـا٣
فهیىػاؿ ؿا تضلیل هیبـػ و به کاهو ػمتمقػ کاؿگـاو هیايزاهیؼ .ػؿ يهایت ایى هباؿفه با ل٢ى ٩ايىو
١الت ػؿ مال  5481به پایاو ؿمیؼ( .پ).
 :) Truck system( 3پـػاعت هقػ کاؿگـاو به ومیلۀ کاال .ایى مینتن ػؿ کيىؿهاو ػؿ بغوهایی
همچىو هـاکق تىلیؼی إـا ٣بافاؿ تهـاو (به امن کاؿ امتىکی) و ػؿ بـعی صىفههای کياوؿفی (به
امن کاؿ مهنبـی) ؿواد ػاؿػ( .م).
 8ايگلل ىـس هَ٦لی اف مینتن تهاتـی ( )Truck Systemؿا ػؿ همیى کتاب به دضت ػاػه امت
(و.ک .)841-848 ٌٍ :اگـچه ٩ايىو تراک-اکت ایى مینتن ؿا ػؿ مال  5435همًى ٛکـػه بىػ
باف هن بنیاؿی اف هايى٥اکتىؿػاؿاو اف ارـای ٩ايىو مـ باف هیفػيؼ .الیضۀ « 01ضاعت کار » که ٔ٪٥
ىاهل فياو و کىػکاو هیىؼ ػؿ  4ژوئى  5481به تَىیب پاؿلماو بـیتايیا ؿمیؼ( .پ).
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 1لیتل ایـلًؼ یک هضلۀ کاؿگـييیى صىهۀ ىهـ با ماکًاو ٝمؼتا ایـلًؼی بىػ که ػؿ گىىۀ رًىبی هًچنتـ
٩ـاؿ ػاىت .ايگلل ػؿ َ٥ل «ىهـهای بقؿگ» تىٍی ٤هَ٦لی اف ایى هضله به ػمت ػاػه امت .هضلۀ
مىو ػیالق هتيکل اف ه٦ت عیاباو ىٞاٝی کاؿگـييیى ػؿ هـکق لًؼو آو فهاو بىػ( .پ).
( .114-111 ٌٍ 1م).
 1ػؿ ضیطتن بًگلکی ( )Cottage Systemمـهایهػاؿاو۫ مکىيتگاههایی ؿا با اراؿهبهای مًگیى
به کاؿگـاو کـایه هیػاػيؼ و اراؿهبها ؿا اف ػمتمقػهایياو کنـ هیکـػيؼ (و.ک.)841-841 ٌٍ :
(پ ).ایى مینتن هًىف هن ػؿ بنیاؿی اف ىهـهای بقؿگ کيىؿهاو به يام «کاؿ با راعىاب» ؿواد ػاؿػ.
ػؿ هىؿػ «بًگلک» و.ک :تىّیضات ايتهای َ٥ل «ىهـهای بقؿگ» یاػػاىت ىماؿۀ ( .5م).
 4ايگلل به اٝتَاب بیو اف  50هقاؿ ي٦ـ اف کاؿگـاو هٞؼوکاؿ پًطیلىايیا اىاؿه ػاؿػ که اف  44ژايىیه تا
٥ 41ىؿیۀ  5441اػاهه ػاىت .کاؿگـاو با ایى اٝتَاب هى ٨٥ىؼيؼ به بـعی اف هٖالباتىاو همچىو
ا٥قایو ػمتمقػها و بهبىػ ىـایٔ کاؿ بـمًؼ.
ػؿ هىؿػ اٝتَاب هٞؼاوکاؿاو ىمال ايگلنتاو ػؿ مال  5488و.ک( 141-151 ٌٍ :پ).
 1يغنتیى چاپ ايگلینی رلؼ اول مـهایه به تـرمۀ ضاهىئل هىر ( )Samuel Mooreو ادوارد
آولیًگ ( )Edward Avelingبه ویـامتاؿی ٥ـیؼؿیک ايگلل ػؿ مال  5441ػؿآهؼ( .پ).
 50ايگلل ػؿ ایى ٖٞ٩ه به يٚـیۀ تکاهل ٥ـػی و يىٝی ػاؿویى اؿرا ٛهیػهؼٕ .ب ٨ایى تئىؿی هـ
ايناو ػؿ رـیاو تکاهل ٥ـػی عىیو (ايتىژيی) کل ٥ـایًؼ تکاهل يى ٛبيـ (٥یلىژيی) ؿا به ٕىؿ ٥يـػه
ايکيا ٣رًیى ايناو۫ هًٖب ٨بـ ماعتماو بؼو بیههـگاو
اف يى هیپیمایؼ .به ٕىؿی که يغنتیى هـاصل
ِ
اولیه امت؛ رًیى ػو ه٦تهای ايناو هًٖب ٨بـ ماعتماو بؼو آبقیاو ههـهػاؿ (هاهیها) و رًیى یکیػو
هاهۀ ايناو هًٖب ٨بـ ماعتماو بؼو ػوفینتاو ههـهػاؿ و عقيؼگاو امت .رًیى ايناو اف  3هاهگی به
بٞؼ هٖاب ٨ماعتماو بؼو پنتايؼاؿاو (رىيؼگاو) تکاهل هییابؼ و ػؿ چًؼ ه٦تۀ آعـ صیات َؿ ِصمی
ت٪ـیبا اف ماعتماو بؼو هیمىوهای آػميما هتمایق هیىىػ؛ البته او هًىف بنیاؿی اف عَىٍیات ارؼاػ
آبقی و ػوفینت و عقيؼه و رىيؼه اه  ...ؿا به همـاه ػاؿػ و تًها پل اف مپـی کـػو بلى ٟاولیه امت
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که ایى عَىٍیات پیيااينايی ؿا اف ػمت هیػهؼ( .بـای هخال يٚن صـاؿت پىمتی کىػک ايناو تا
مى  1مالگی هتأحـ اف ماعتاؿهای ٥لنی ػؿ ارؼاػ عقيؼههاو امت ).به ایى تـتیب ٥ـایًؼ تکاهل يىٛ
ايناو که ت٪ـیبا  4هیلیاؿػ مال (اف صیات اولیه تاکًىو) فهاو بـػه ػؿ کمتـ اف  5ػهه اف فيؼگی کىػک به
ٕىؿ ٥يـػه اف يى پیمىػه هیىىػ.
اف آيزا که ػیالکتیک ٕبیٞت اف ػیالکتیک ايؼیيه ت٦کیکپؾیـ يینت پل همیى ٩ىايیى بـ تکاهل
٥کـی ايناوها يیق صاکنايؼ( .م).
 55به تأکیؼ بایؼ گ٦ت بـعی ٥ـ٩ههای هٞاٍـ وًٕی که تاله ػاؿيؼ مىمیالینن ؿا «اهـ اينايی» را
بقيًؼ ػؿ هٞـُ ایى ي٪ؼ ٍـیش و ٩إٞايۀ ايگلل ٩ـاؿ ػايؼ( .م).
 54ايگلل ایى ه٪اله ؿا بـای ايتياؿ ػؿ ؿوفياهۀ ثروت عمىهی ( )Commonwealيىىت .بٞؼتـ آو ؿا
به آلمايی تـرمه کـػ و ژوئى  5441ػؿ ييـیۀ عصر جدید ( )Die Neue Zeitبه چاپ ؿمايؼ .مپل
ػؿ مال  5441کل آو ؿا ػؿ پیىمت چاپ آهـیکایی «وضع طبقۀ کارگر» گًزايؼ( .پ).
 53ػؿ صالیکه کاؿگـاو ٩ضٖیفػه َ٩ؼ ههارـت به آهـیکا ؿا ػاىتًؼ ایى بیايیه بـای همًىٝیت
ههارـت يیـوهای کاؿ ٍاػؿ ىؼٙ .اهـا بیايیه ػمتپغت راو بـایت ( )John Brightيبىػ و
پیـواواه آو ؿا ٍاػؿ کـػه بىػيؼ .راو بـایت هايى٥اکتىؿػاؿ و رقو رًاس لیبـال پاؿلماو بىػ .ػؿ هىؿػ
ایى و٩ای ٜو.ک:
)پQuarterly review, Vol. 15, No. 585, 5483, p. 413. (.
 58هًشىر خلق ( )People Charterکه صاوی هٖالبات چارتیطتها بىػ  4هی  5434به ىکل
الیضهای بـای اؿائه ػؿ پاؿلماو هًتيـ ىؼ .ػؿ هًيىؿ ایى هاػهواصؼهها لینت ىؼه بىػيؼ :ص ٨ؿأی
همگايی  -ايتغابات مااليۀ پاؿلمايی  -ؿأیگیـی هغ٦یايه  -بـابـی صىفههای ؿأیگیـی  -ال٢ای
ىـٓ هالکیت بـای يمایًؼگاو هزلل  -پـػاعت ص٪ى ٧به يمایًؼگاو هزلل .پاؿلماو ايگلیل  4باؿ
ػؿ مالهای  5431و ٕ 5484ىهاؿ کاؿگـاو ػؿ صمایت اف هًيىؿ ؿا ؿػ کـػ( .پ).
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 51ايگلل به تٚاهـات هنالمتآهیق چاؿتینتها به تاؿیظ  50آوؿیل  5484اىاؿه هیکًؼ که َ٩ؼ
ػاىتًؼ تىػۀ کاؿگـاو ؿا بـای اؿائۀ مىهیى ػاػعىامت هًشىر خلق به ٍضى پاؿلماو ببـيؼ .ػولت بـای
عًخی کـػو ایى ا٩ؼام۫ ّمى اٝالم همًىٝیت تٚاهـات۫ پایتغت ؿا ػؿ ايبىه مـبافاو ١ـ ٧کـػ و ػمتۀ
«پلیص ویژه» ؿا با مـبافگیـی اف ٍ٦ىٕ ٣ب٪ۀ هتىمٔ تيکیل ػاػ .ؿهبـاو چاؿتینت که بنیاؿی اف
آياو به هـُ تـػیؼ و ػوػلی ػچاؿ بىػيؼ اف ایؼهىاو ػمت ىنتًؼ و ىـکتکًًؼگاو مـعىؿػه ؿا هت٦ـ٧
کـػيؼ( .پ).
 51ايگلل به الیحۀ اصالحات  0380اىاؿه ػاؿػ که يهایتا ژوئى  5434به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ.
هَىبۀ اٍالصات  5434اف  3مًؼ هت٦اوت تيکیل ىؼه بىػ که اولی ػؿ  1ژوئى بـای ايگلنتاو و ولق و
ػوهی ػؿ  51ژوالی بـای امکاتلًؼ و مىهی ػؿ  51آ گىمت بـای ایـلًؼ اف پاؿلماو ؿأی هىا ٨٥گـ٥ت.
اىـا ٣هالی بىػ بىؿژوافی ًٍٞتی ؿا ٩اػؿ ماعت
ایى ٩ايىو که ّؼ ايضَاؿ میامی اىـا ٣فهیىػاؿ و
ِ
به ٩ؼؿ کا٥ی ػؿ پاؿلماو يمایًؼه ػاىته باىؼ؛ اها پـولتاؿیا و عـػهبىؿژوافی که ٝمؼهتـیى يیـوهای
ارتماٝی ایى اٍالصات به ىماؿ هیآهؼيؼ کما٥یالناب ٨اف ص ٨ؿأی هضـوم هايؼيؼ( .پ).
 51اٍٖالس «کاؿگاه رهاو» ( )Workshop of the Worldکه ػؿ مؼۀ يىفػهن بـ مـ فباوها
ا٥تاػه بىػ يغنتیى باؿ به تاؿیظ  51هاؿك ٕ 5434ی مغًـايی بًجاهیى دیسرائیلی ( Benjamin
 )Disraeliػؿ هزلل ٝىام بـای اىاؿۀ به بـیتايیا هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ گـ٥ت( .پ).
 54ايگلل ػؿ ایًزا به تؼویى و تَىیب ٩ىايیى ٥اکتىؿی اىاؿه ػاؿػ .ایى ٩ىايیى به ػيبال امت٪ـاؿ
مینتن ٥اکتىؿی ػؿ بـیتايیا و ػؿ يتیزۀ کاؿفاؿهای پـولتاؿیا بـای وّ٩ ٜايىو کاؿ ىکل گـ٥تًؼ.
يغنتیى ٩ىايیى ٥اکتىؿی ( 5433 ،5451 ،5404و  )5488هضؼوػیتهای مًیای ؿا بـ کاؿ کىػکاو ػؿ
ًٍای ٜيناری اٝمال کـػيؼ٩ .ايىو  5433ایى اهکاو ؿا به بافؿماو ٥اکتىؿی ػاػ که بـ تبٞیت
مـهایه ػاؿاو اف ٩ايىو يٚاؿت ػاىته باىًؼ و کاؿ٥ـهایاو هتغل ٤ؿا رـیمه کًًؼ .اها ٝمؼهتـیى تضىل
تاؿیغی ػؿ مال  5481با تَىیب الیضۀ  01ضاعت ؿط ػاػ که ٕىل ؿوفايۀ کاؿ فياو و کىػکاو ؿا هضؼوػ
هیکـػ( .پ).
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 51ایى بغو به اٍالصات ايتغاباتی ػوم و مىم اىاؿه ػاؿػ.
با اٍالصات  5411ص ٨ؿأی ػؿ هًإ ٨ىهـی به فهیىػاؿاو و اراؿهػاؿايی تٞل ٨گـ٥ت که به ىـٓ 54
هاه ا٩اهت مااليه ػمتکن  50پىيؼ امتـلیًگ اراؿهبهایياو باىؼ .ػؿ ؿومتاها ىـٓ هالکیت بـای
ؿأیػهًؼگاو هٞاػل  54پىيؼ امتـلیًگ اراؿۀ مالیايه ه٪ـؿ ىؼ .با ایى اٍالصات بغيی اف کاؿگـاو
ًٍٞتی ص ٨ؿأی به ػمت آوؿػيؼ .اف  5414به بٞؼ ؿأیگیـیها هغ٦یايه بـگقاؿ ىؼ .اٍالصات 5448
ه٦اػ اٍالصات  5411ؿا به هًإ ٨ؿومتایی تٞمین ػاػ و باٝج ىؼ بغو ػیگـی اف ماکًاو ػهات ص٨
ؿأی به ػمت بیاوؿيؼ .اها صتی ػؿ ایى صالت هًىف بیو اف  41ػؿٍؼ رمٞیت کيىؿ ىاهل ا٩ياؿ ٪٥یـ
ىهـی و ؿومتایی و تمام فياو ٥ا٩ؼ ص ٨ؿأی بىػيؼ .ايگلل هن ػؿ ایًزا و هن چًؼ عٔ پاییىتـ اف
هًيىؿ عل ٨ي٪ل٩ىل آوؿػه امت( .پ).
 40هاؿکل ػؿ ىماؿی اف آحاؿه و به ویژه ػؿ ه٪الۀ «ارفىرت  »5411ایى ایؼه ؿا بیاو کـػ که هـتزٞیى
پل اف  5484با ارـای بغيی اف بـياهۀ اي٪البی به ىیىهای هْضکهآهیق و تضـی٤ىؼه به «هزـیاو
وٍیتياهۀ» اي٪الب تبؼیل هیىىيؼ( .پ).
ایى ه٪اله که ػؿ رلؼ  51هزمىٝه آحاؿ هاؿکل-ايگلل هىرىػ امت به ا٩ؼاهات پـوك ػؿ مال 5411
هیپـػافػ .پـوك مٞی ػاىت ػؿ اتضاػ با ایاالت هايى٥ـ و ماکنىيی تضت ًٝىاو «آلماو کىچک» به
ؿؤیای «آلماو هتضؼ» راهۀ ٝمل بپىىايؼ و اف ایى ٕـی ٨هژهىيی اتـیو ؿا به چالو بکيؼ.
لیبـالهای آلمايی که ػؿ «صقب گىتا» هتيکل ىؼه بىػيؼ به صمایت اف ایى ا٩ؼام بـعامتًؼ و ػؿ
يينت اؿ٥ىؿت ػؿ صمایت اف پاػىاهی پـوك بیايیه ػاػيؼ و ػؿ ایى ؿاه به بـعی اف ىٞاؿهای اي٪الب
 5484ػؿآویغتًؼ .يٚـ به اهمیت تاؿیغی ایى هبضج بـای عىايًؼگاو ایـايی۫ تـرمۀ ه٪اله ؿا ػؿ اػاهه
هیآوؿم( .م).
ارفورت 9581
اؿتزا ٛػمت به کاؿ ارـای بـياهۀ اي٪البی ىؼه امت .ایى تًاٙ ِ٩اهـی بـ بًیاػ ياپلئىيیطن امتىاؿ
امت که هًىف هن عىػ ؿا ٩ین ايقالب  0831هیػايؼ .هى٪٥یت میامتهای ىىافؿيبـگ
( )Schwarzenbergػؿ اتـیو باٝج ىؼ ؿؤیاهای مـبنته و هبهن  5484ػؿباؿۀ وصؼت آلماو با
ٍـاصت و ٩إٞیت بیيتـی ػؿ هـکق تىره ٩ـاؿ بگیـػ .ىبش اٍالصات پاؿلمايی کًفدراضیىو که به
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لٖ ٤ابتکاؿات پروش ػؿ آلماو کىچک به پـمهفيی ا٥تاػه امت ػمتػؿػمت ىهـويؼايی همچىو
ژاکىب ويدی ( )Jacobus Venedeyو فایل ( )Zaisمـگـم ؿ ٌ٩هْضکهآهیق اؿواس بـ مًگ ٩بـ
اي٪الب  5484امت .ایى بـياهۀ اي٪البی ػؿ ػمتاو اؿتزا ٛبه ٍىؿت هزىیهای اف تالههای ٍاػ٩ايه و
اي٪البیىو ػؿ عىاهؼ آهؼ و بؼیى تـتیب به ههلکتـیى مالس ػىمى مًگؼل تبؼیل عىاهؼ ىؼ .ػ٩ی٪ا
هماوٕىؿ که لىئی بًاپارت به وصؼت هلی ایتالیا راهۀ ٝمل پىىايؼ اؿتزا ٛپـوك هٖالبات اي٪الب
آلماو ؿا بـآوؿػه عىاهؼ کـػًٕ .ق تلظ هارـا ایى امت که و٩تی رالػ صل٪ۀ ًٕاب ؿا ػوؿ گـػو
َٝیاوگـاو م٦ت کـػ و عیل رمٞیت به عإـ اٝؼامىاو هلهله ؿاه ايؼاعت ایى بؼبغتها ػ٩ی٪ا ؿوی
هماو چىبۀ ػاؿی آویغته ىؼيؼ که با ٝباؿتپـػافیهای عىػىاو ٝلن ىؼه بىػ .پل البؼ بایؼ با
ٍؼای بلًؼ اف ٝم ٨ورىػىاو ٥ـیاػ هیکيیؼيؼ« :اصنًت!»
a
ػؿمت هماوٕىؿ که ػؿ مال  5484هٖالبات هيهىؿ به هطالبات هارش تىمٔ «صقب اي٪الب» تًٚین
ىؼ و با مافهاوػهی هاهـايهای ػؿ هـ گىىه و کًاؿ کيىؿ اىاٝه یا٥ت و تکتک ىىؿاها ؿا ػؿيىؿػیؼ
اهـوف «اٝالهیه»ای ػاؿػ ػؿ رًىب و هـکق آلماو ػوؿ ا٥تغاؿ هیفيؼ .پیؼامت که ٝالیزًاباو
يایبالنلًٖه به هًٚىؿ ػمت فػو هؼاعلۀ هنلضايه به ىٞاؿهای «رًبو هـػهی» يیاف پیؼا کـػهايؼ .بـ
ایى بـياهۀ صکىهتی يام هًويمای «بیايیۀ يامى» ( )Nassau Declarationيهاػهايؼ bو البؼ ػلیلاه
ایى امت که پیو اف هـ کل ػیگـی باػهزاوػوؿ٩ابچیىهای کبیـ هیهىهاو به فٝاهت عالیجًاب
زایص آو ؿا با آ١ىه باف پؾیـ٥تهايؼ و راؿ فػهايؼ:
«يبایؼ اتـیو ؿا ػؿ رًگی تًها گؾاىت که تهؼیؼی بـای هًا ٜ٥آلماو امت .کاهال بـٝکل! وٙی٦ۀ
آلماو» یا به ٩ىل عالیجًاب فىو شلیًتس ( )Herr von Schleinitzتکلی ٤الهی آلماو «ایى امت که
بـ اٍالس وّٞیت هًٖ٪ه به ػمت اتـیو پا٥ياؿی کًؼ؛ و یکی اف ههنتـیى اٍالصات همايا تْمیى
امت٪ـاؿ مینتمی ػؿ ایتالیامت که با يیافهای هبـم فهايه مافگاؿ باىؼ .پروش بایؼ ؿهبـی میامی و
يٚاهی ایى رًگ ٩ـیبالى٩ى ٛؿا به ٝهؼه بگیـػ .اها صتی ٍـ ٣ؿهبـی کـػو رًگ (!!) باٝج
يمیىىػ يیاف دیرپایهاو به یک صکىهت ٥ؼؿالی ٩ؼؿتمًؼ بـٕـ ٣ىىػ .ها يمیتىايین هیچ یک اف ایى
ػو ؿا اف هـػم آلماو هْای٪ه کًین :یکی بافمافهايؼهی ٩ؼؿت هـکقی آلماو و ػیگـی ایزاػ يٚام
هيـوٕه که يتیزهاه يمایًؼگی کل هـػم آلماو امت» يکتهای که عالیجًاب فىو گاگرو ( Herr von
ٝ )Gagernاػت ػاىت آو ؿا گىىقػ کًؼ.
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«بیايیۀ يامى» که گاهی «هايی٦نت» ياهیؼه هیىىػ تىاينته امت يٚـ هناٝؼ فٝمای هيـوٕهعىاه و
ػهىکـات دارهشتات ( )Darmstadtو فرايکفىرت و ورتمبرگ ( )Württembergؿا رلب کًؼ .تا
ایًزای کاؿ ا٥ـاػی همچىو ریشر ( )Reyscherو اضکات ( )Schottو ویشر ( )Vischerو
دوفريىی ( )Duvernoyو زیگلر ( )Zieglerو ١یـه بـای آيکه اف ٩ا٥لۀ همـيگی رماٝت ٪ٝب
يمايًؼ مـآمیمه اهْایياو ؿا پای آو فػهايؼ .فرايکىيیا ( )Franconiaو تىریًگیا ( )Thuringiaبه
ًٝىاو ؿوفياهههای «لیبـال» رًىب و ١ـب آلماو عٖبهعىايیهایی ؿاه ايؼاعتهايؼ هبًی بـ ایًکه بیايیۀ
يامى به هخابۀ هٞزقهای هنیضایی آلماو ؿا يزات عىاهؼ ػاػ و اهپـإىؿی ٥ـاينه ؿا ؿیيهکى عىاهؼ
يمىػ و هنتمـی عالیجًاب ويدی ( )Herr Venedeyؿا به او بافعىاهؼ گـػايؼ و شهرويد زایص ؿا اف
اهمیت میامی ٥ى٧الٞاػهای بـعىؿػاؿ عىاهؼ کـػ.
راو کالم ایى امت :هبل٢او تکلی ٤الهی پـوك با ص٪ههای يظيماىؼه و کهًهىاو هیعىاهًؼ ؿوی
٪ٝبهايؼگی ؽهًی و پیـعـ٥تی بچگايۀ هـفهػؿایاو ٩ماؿ کًًؼ .اهیؼىاو ایى امت که اف ایى ٕـی۫٨
ىىؿای ٥ؼؿال ؿا اف ىـ ٕلنن بؼىگىو برويسل ( )Bronzellعالً کًًؼ cتا ىىالیه به پیـوفی بـمؼ
و پاػاه گـاوبهایی بگیـػ!
بایؼ اٝتـا ٣کًن که ػؿ هىؿػ هبل٢او تکلی ٤الهی پـوك۫ هـاٝات صالىاو ؿا يکـػهام .آياو ػلىاو
هیعىاهؼ تىی گىه رًتلمىهای ىىؿای ٥ؼؿال بقيًؼ ولی ٩اػؿ به ایى کاؿ يینتًؼ .به رایو کًاؿی
هیاینتًؼ و آ٩ایاو اضکات و زایص و ریشر ؿا به راوىاو هیايؼافيؼ .اها اگـ هیأت صاکمۀ بـلیى ػؿ ؿاه
لیزًاب ٥ىو ؿاػویتق ( Herr von
«يزات آلماو»  ٔ٪٥بلؼ امت يیـوهای يیابتی ؿا با ػاؿاییهای ٝا
ِ
 )Radowitzتٖمی ٜکًؼ پل ٝا٩بت ياچاؿ عىاهؼ ىؼ به هـ ٩یمتی به ٍلش تى ػهؼ و بیهیچ
ه٪اوهتی ػؿ بـابـ ػیکتاتىؿی ٥ـاينىی-ؿومی تنلین گـػػ؛ فیـا واّش امت که هیچ ػؿکی اف رؼیت
هباؿفۀ آفاػیعىاهايۀ ایتالیا يؼاؿػ.
ػؿ ص٪ی٪ت هًىف هن هیهىپـمتاو بـرنتهای پیؼا هیىىيؼ که «بیايیه» ؿا واکًيی به بیاهمیت ىؼو
آلماو هیػايًؼ و عىهعیااليه باوؿ ػاؿيؼ مایۀ يینبًؼی اف «پاؿلماو پـىکىه  »5484کا٥ی امت تا یک
رًبو هـػهی يیـوهًؼ ٝلیه امتبؼاػ ؿومیه و ٥ـاينه پؼیؼ آیؼ .اها ایى واٞ٩یت  ٔ٪٥حابت هیکًؼ هایًه
کاهال ص ٨ػاىت و٩تی هیمـوػ« :رًىو ص٪ی٪ی همچىو عـػ ص٪ی٪ی يایاب امت».
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رًىو بیايیهيىیناو مـتاپا ػؿو١یى و ماعتگی و ربىيايه امت .آ٩ایاو ایى هامک هْضک ؿا بـ چهـه
فػه ايؼ تا ٩یا٥یۀ هزايیى ؿا به عىػ بگیـيؼ و هزبىؿ ييىيؼ فیـ باؿ هیچ هنئىلیتی بـويؼ .ػؿ وا ٜ٩آياو به
عإـ ػؿهايؼگی و بیهىػگی ؿ٩تباؿىاو ىـهًؼهايؼ و آؿفو ػاؿيؼ با ٙاهـ ىؼو ػؿ ي٪و ابله مبکه٢ق۫
همؼلی ٝىام ؿا بـايگیقيؼ و اف ایى ٕـی ٨اف پؾیـه هنئىلیت ٕ٦ـه بـويؼ.
«بافمافهايؼهی ٩ؼؿت هـکقی» ػؿ کًاؿ «هزلل يمایًؼگاو هـػم»! چه مالس پـفؿ٧وبـ٩ی! آو هن
تىأهاو ػؿ بـابـ بًاپاؿتینن ١ى١اگـ و تقاؿینمی که ياچاؿ امت ػؿ عاک آلماو ٝلیه هغإـاتی بزًگؼ
که ػؿ ػاعل ٩لمـو ؿومیه تهؼیؼه هیکًًؼ! به يٚـم ػؿ مالهای  5484و  5481به ٩ؼؿ کا٥ی ػؿ
هىؿػ «مافهايؼهی ٩ؼؿت هـکقی» و «هزلل يمایًؼگاو هـػم» تزـبه ايؼوعتهاین و ػیگـ بلهاو
امت .ػیگـ ایى ؿا ػؿیا٥تهاین هـ رًبو عل٪یای که ٩ؼؿت اي٪البیاه ؿا به هزمٞی اف يمایًؼگاو
هًتغب بنپاؿػ الرـم رًبيی هـػه امت.
 aهٖالبات هاؿك :ػؿعىامتهای عـػهبىؿژواهای ػهکـات بادو ( )Badenکه ٝباؿت بىػيؼ اف
(ال )٤تنلیش عل ٨و اٖٝای ص ٨ايتغاب ا٥نـاو اؿىؼ به عل( ٨ب) آفاػی بی٩یؼوىـٓ هٖبىٝات
(د) صْىؿ هیأت هًَ٦ۀ هًتغب عل ٨ػؿ ػاػگاهها (ػ) تيکیل ٥ىؿی پاؿلماو آلماو.
صقب لیبـال که ؿهبـی رًبو ّؼاىـا ٣ؿا ػؿ ػمت ػاىت ياچاؿ ىؼ ایى هٖالبات ؿا ػؿ بـياهۀ صقبی
بگًزايؼ اها بال٥اٍله پل اف پیـوفی اي٪الب۫ کًاؿىاو گؾاىت.
 bهاؿکل اف ىباهت ٙاهـی ایى امن و واژۀ « »Nassauerبه هًٞای «باػهزاوػوؿ٩ابچیى»
امت٦اػه هیکًؼ.
 cاىاؿۀ هاؿکل به «رًگ بـويقل» امت که مال  5410هیاو اتـیو و پـوك بـ مـ ت٦ى ٧بـ هًإ٪ی
اف آلماو ػؿگـ٥ت و اتـیو تىاينت تضت صمایت میامی ؿومیه بـتـیاه ؿا ص ٘٦کًؼ.
 45هًٚىؿ ايگلل «٩ايىو اؿفه اّا٥ی» و «٩ايىو ٝام ايباىت مـهایه» امت( .م).
 44بؼیهی امت که ايگلل ػؿ ایًزا َ٩ؼ ػاؿػ با امت٦اػه اف واژۀ «کاکامیاه» ص٪ی٪ت «امتٞماؿ
عیـعىاهايۀ ايگلینی» ؿا بـهال کًؼ .ػؿمت همايٖىؿ که واژۀ «ا٢٥ايی» هاهیت واٞ٩ی «گ٦تگىی
تمؼوها» ؿا ٥اه هیگىیؼ و واژۀ «ػهاتی» گًؼ و کخا٥ت راهٞۀ هؼيی ػهههای  5310-5310ؿا ؿو
هیکًؼ( .م).
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« 43ايجمى بریتايیایی پیشرفت علن» که ػؿ مال  5435پایهگؾاؿی ىؼ تا به اهـوف ( )5110ورىػ
ػاؿػ .امًاػ يينتهای مالیايۀ ایى ايزمى به ىکل گقاؿهياهه به ايتياؿ هیؿمًؼ .ييـیۀ ؿممی ایى
ايزمى با يام «پیشرفت علن» به ٍىؿت َ٥لًاهه چاپ هیىىػ.
British Association for the Advancement of Science
ٖٞ٩ۀ بٞؼی به ي٪ل اف گقاؿه پًزاه و مىهیى يينت «ايزمى بـیتايیایی پیيـ٥ت ٝلن» امت؛
بـگقاؿىؼه ػؿ ماوثپىؿت ،مپتاهبـ ( .104-101 ٌٍ .5443پ).
 48ایطت ايد هـکق امت٪ـاؿ مىییتها و هضل فيؼگی ٞ٥لهها و ٝملههای عاؿری به ىماؿ هیآهؼ.
تضـکات ایى هضله ػؿ ػهۀ ٝ 5410مال هىرب ت٪ابل هاؿکنینتها (به ؿهبـی الًىر هارکص) و
اپىؿتىيینتها ىؼ؛ فیـا ػؿ صالی که اتضاػیههای کاؿگـی ػؿ ًٍای ٜبقؿگ و پیيـ٥ته به ائتال ٣با
بىؿژوافی گـایو پیؼا کـػه بىػيؼ اتضاػیههای ایطت ايد بـ آتو کیًۀ ٕب٪اتی هیػهیؼيؼ٥ .ـٍتٕلباو
با تأکیؼ یکنىیه بـ ي٪و تاؿیغی ًٍٞت بقؿگ اف همـاهی با کاؿگـاو ىاعههای ٪ٝبهايؼه مـ باف
هیفػيؼ؛ ػؿ ممت ه٪ابل هاؿکنینت ها با تأکیؼ بـ ؿابٖۀ ػیالکتیکی ًٍٞت بقؿگ و اؿتو ؽعیـۀ کاؿ
الفم هیػاينتًؼ اتضاػیههای کاؿ عايگی و اتضاػیههای بیکاؿاو و اتضاػیههای ههارـاو مافهايؼهی
ىىيؼ و گنتـه یابًؼ .ایى هباؿفۀ ایؼئىلىژیک ػؿ بؼو اهـ به ىکلی ؿواػاؿايه ػؿگـ٥ت و به ؿػ و بؼل
کـػو ياهههایی هیاو ٕـ٥یى عالٍه ىؼ .اها رؼل ػؿ همیى يٖ٪ه به پایاو يـمیؼ .هباؿفۀ ایؼئىلىژیک
مالهای آیًؼه هیاو ٕـ٥ؼاؿاو يٚـیۀ «اي٪الب ػؿ کيىؿهای پیيـ٥ته» و يٚـیۀ «ىکنت اهپـیالینن
ػؿ ّٞی٤تـیى صل٪ۀ فيزیـ» اػاهۀ رؼلهایی بىػ که ػؿ ػهۀ  5410صىل رًبو ایطت ايد ػؿگـ٥ت.
ایى اف تیقبیًی و ٥ـامت ايگلل بىػ که عیلی فوػ تىاينت اهمیت تاؿیغی «ؿمتاعیق اینت ايؼ» ؿا
تيغیٌ ػهؼ و آو ؿا ههنتـیى ؿعؼاػ ٩ـو يىفػهن بًاهؼ( .م).
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 81هاه اؾ ؼوؾی گػنته اقت که به ظؼضىاقت هتؽخن۫ پیىقتی بؽ ایى کتاب يىنتن .عی
ایى  81هاه خاهقۀ آهؽیکا ايمالبی ؼا اؾ قؽ گػؼايعه اقت که ظؼ قایؽ کهىؼها ظقتکن به
 81قال ؾهاو يیاؾ ظانت .فىؼیۀ 2a8886افکاؼ فمىهی آهؽیکا ظؼ هىؼظ ایى يکته
هتفكالمىل بىظ که ظؼ آهؽیکا عبمۀ کاؼگؽ به هقًای اؼوپایی کلمه وخىظ يعاؼظ3bو تبقا
هباؼؾۀ عبماتی هیاو ؾزمتکهاو و قؽهایهظاؼاو به آو نکل که خىاهـ اؼوپایی ؼا
تکهپاؼه کؽظه اقت ظؼ خمهىؼی آهؽیکا اهکاوپػیؽ يیكت و بًابؽایى قىقیالیكن چیؿی
واؼظاتی و ضاؼخی اقت که هؽگؿ يمیتىايع ظؼ ضاک آهؽیکا ؼیهه بعوايع .اتفالا ظؼ
هماو اواو چًیى ؼضعاظهایی قایۀ غىلآقای هباؼؾۀ عبماتی آیًعه ؼا پیم افکًعه بىظيع:
افتًابهای کاؼگؽاو هقعو ؾغالقًگ پًكیلىايیا 4و بكیاؼی زؽفههای ظیگؽ ضايه
تعاؼک قؽاقؽی بؽای ;خًبم فؾین  8قافت کاؼ :که ظؼ نؽف ولىؿ بىظ و فالبت به
باؼ يهكت< و همچًیى ولایـ ظيبالهظاؼ هاه هی .5اگؽچه همايغىؼ که ظؼ ;پیىست:
 aظؼ هتى ايلی به انتباه آهعه اقت ;( .:8885پ).
 bزمايیت تؽخمۀ ايگلیكی ایى کتاب (که ظؼ قال  8844تؤلیف نع) با ایى والقیت تًعیك هینىظ که
ايگلكتاو ظهۀ  8841به ظقت ظاظه
وضـ يًقتی آهؽیکای اهؽوؾ کاهال هًغبك با نؽزی اقت که اؾ وضـ
ِ
بىظم .هدمىفه هماالت اظواؼظ آولیًگ و الًىؼ هاؼکف با فًىاو ;دربارۀ جنبش کارگری آهریکا :ظؼ
هاهًاهۀ تاین لًعو (هاؼـ ،آوؼیل ،هی و ژوئى  )8887يهاو هیظهع وضـ يًقتی آهؽیکا تا چه زع چًیى
اقت 2.هایۀ ضىنىلتی هى اقت که هیتىاين ظؼ ایى فؽيت با اؼخاؿ به ایى هماالت فالی۫ بكاط نایقات
پىچ و زمیؽايهای ؼا خمـ کًن که ظبیؽ اخؽایی حسب کارگر سىسیالیست آهریکا آوها ؼا به عؽؾ ازممايهای
فلیه آولیًگ به قؽاقؽ ظيیا هطابؽه هیکًع( 3.یاظظانت ايگلف بؽ چاپ خعاگايۀ هماله ظؼ )8887
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هىیعاقت بؽ زكب وؽیفه و بالظؼيگ ایى فالئن ؼا اؼج يهاظم و پیهاپیم هًتؾؽ خًبم
عبمۀ کاؼگؽ ظؼ همیاـ هلی بىظم 6اها هیچ کف يمیتىايكت پیمبیًی کًع خًبم ؽؽف
قؽفت آتم ظؼ
چًیى هعت کىتاهی با چًیى يیؽوی هماوهتياپػیؽی ضىاهع نکفت و به
ِ

فلفؾاؼ ضهک هًتهؽ ضىاهع نع و بًیاو خاهقۀ آهؽیکا ؼا به لؿؼه ظؼ ضىاهع آوؼظ.

a

والقیت۫ ضیؽهقؽ و پؽقمياپػیؽ اقت .ایًکه عبمات زاکن آهؽیکا تا چه زع با ؼفب و
وزهت خًبم ؾیؽ ضؽب ؼفته بىظيع به نیىۀخػابی بؽ هى فال نع :اواضؽ تابكتاو یک
ِ
ؼوؾياههيگاؼ آهؽیکایی با ازتؽام فؽاواو اؾ هى ؼاهًمایی ضىاقت ؾ یؽا ;ؼویۀ خعیع:
بافث نعه بىظ کل ؼوؾياههناو به وزهت و ظؼهايعگی و قؽظؼگمی ظچاؼ گؽظظ 7.ایى
فمظ قؽآغاؾ خًبم عبمهای اقت که پف اؾ همًىفیت بؽظگی ;کاکاقیاهاو :و
ايکهاف بؽقآقای هايىفاکتىؼها به پاییىتؽیى لهؽ خاهقۀ آهؽیکا تبعیل نعه .خًبم
ایى عبمه ظؼ بعو اهؽ يؽفا هدمىفهای اؾ ضیؿلهای ظؼهنؼیطته و ؽاهؽا بیؼبظ بىظ<
اها پیم اؾ آيکه قال به ايتها بؽقع آنىب اختمافی گیحکًًعه ؼفتهؼفته به هكیؽی لغقی
ضىظی تىظههای ضلك ؾزمتکم ظؼ الًیيماط
و هقیى افتاظ .خًبم غؽیؿی و ضىظبه ِ

کهىؼ پطم نع .فىؼاو هنؾهاو ياؼضایتی ضلك اؾ وضـ اختمافی ؼلتباؼی که همهخا
گاهی تىظهها ظؼآوؼظ که
یکكاو و يانی اؾ فلل ههابه بىظ ایى والقیت ؼا به آ ِ
ؾزمتکهاو۫ عبمهای هتمایؿ و خعیع ؼا ظؼ خاهقۀ آهؽیکا نکل ظاظهايع .عبمهای  -اگؽ
بطىاهین فملگؽایايه بگىیین  -اؾ کاؼگؽاو هؿظی پهتظؼپهت یقًی پؽولتؽها .ایى
آ گاهی به همؽاه غؽیؿۀ ياظق آهؽیکایی۫ بیظؼيگ آياو ؼا به بؽظانتى لعم بقعی به قىی
a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892آهعه اقت; :و بًیاو خاهقۀ آهؽیکا ؼا تا به اهؽوؾ به لؽؾه ظؼهیآوؼظ( :.پ).
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ؼهایی قىق ظاظ :تهکیل زؿب قیاقی ؾزمتکهاو با پالتفؽم 8ضاو ضىیم و با
a
کاؼ  8قافته و
ؼوؾايۀ
بؽای
هباؼؾه
:
هی
هاه
قفیع.
کاش
و
هعف فتر کاپیتىل
ِ
ياآؼاهیهای نیکاگى و هیلواکی bو غیؽه و تاللهای عبمۀ زاکن بؽای ظؼهننکكتى

ضیؿل يىپعیع کاؼگؽاو با ضهىيت وزهیايه و قبقايهتؽیى نکل فعالت عبماتی .هاه
يىاهبؽ :قاؾهايعهی زؿب يىیى کاؼگؽ ظؼ تماهی هؽاکؿ فمعه و نؽکت ظؼ ايتطابات
يیىیىؼک و نیکاگى و هیلواکی 9.تاکًىو هی و يىاهبؽ بؽای بىؼژواؾی آهؽیکا یاظآوؼ
هىفع تؤظیۀ اوؼاق لؽضۀ ظولتی بىظ اها ؾیى پف هىفعی ؼا به یاظناو هیآوؼظ که عبمۀ
کاؼگؽ بؽگههایم ؼا ؼو کؽظ.
ظؼ کهىؼهای اؼوپایی قالها عىل کهیع تا عبمۀ کاؼگؽ ظؼیابع که تست وضـ اختمافی
هىخىظ۫ یکی اؾ عبمات هتمایؿ و ثابت خاهقۀ هعؼو اقت .و باؾ هن قالها عىل کهیع تا
ایى آ گاهی عبماتی۫ کاؼگؽاو ؼا به قىی تهکیل یک زؿب قیاقی هدؿا قىق ظهع<
زؿبی هكتمل و هطالف cتماهی ازؿاب قیاقی کهى که تىقظ فؽاکكیىوهای هطتلف
عبمات زاکن نکل گؽفته بىظيع .ظؼ ضاک زايلطیؿ آهؽیکا که هیچ یک اؾ تباهیهای
لؽوو وقغایی قع ؼاه يیكت و تاؼیص با فًايؽ هعؼو خاهقۀ هعيی (که اؾ لؽو  87يمى
کؽظه بىظيع) آغاؾ هینىظ عبمۀ کاؼگؽ  2هؽزلۀ ايکهاف ؼا فمظ ظؼ فؽٌ  81هاه پهت
قؽ گػانت.

c

)ضیابايی که کًگؽه ظؼ آو والـ نعه اقتCapitol (.
Milwaukee
ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای ;هطالف :آهعه اقت ;ضًن( .:پ).
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a
b

اها ایى هن فمظ آغاؾ کاؼ اقت .ایًکه تىظههای ؾزمتکم به هثابۀ یک عبمۀ ههطى
و ظؼ تضاظ با همۀ عبمات ظیگؽ۫ انتؽاکناو ؼا ظؼ ياؼضایتیها و هًافـ و همبكتگیناو
ازكاـ کًًع و ایًکه بؽای يمایاو کؽظو تدلیات ایى ازكاـ و اثؽبطم کؽظو آو
هکايیكن قیاقیای ؼاه بیايعاؾيع که ظؼ تمام کهىؼهای آؾاظ بعیى هًؾىؼ تعاؼک ظیعه نعه
 ایىها فمظ لعم اول اقت .لعم بقعی ایى اقت که بؽای ياؼضایتیهای ههتؽک ؼاهفالخی ههتؽک بیابًع و آو ؼا ظؼ پالتفؽم زؿب يىیى کاؼگؽ بگًدايًع .ایى گام
(ضغیؽتؽیى و ظنىاؼتؽیى هؽزلۀ خًبم) هًىؾ ظؼ آهؽیکا بؽظانته يهعه اقت.
زؿب يىیى بایع پالتفؽم ایدابی واضسی ظانته بانع .نایع خؿئیات پالتفؽم همگام با
تغییؽ اوضاؿ و ايکهاف زؿب تغییؽ کًع اها هًىؾ یک پالتفؽم وازع اقت که ظؼ هؽ
هىلقیتی کل زؿب بؽ آو تىافك ظاؼظ .هاظاهی که ایى پالتفؽم اؾ کاؼ ظؼ يیاهعه یا فمظ به
يىؼت ابتعایی و تکاهليیافته هىخىظ بانع هكتی زؿب ابتعایی و تکاهليیافته ضىاهع
بىظ .هىخىظیت چًیى زؿبی هسلی اقت يه هلی< ایى زؿبی بالمىه اقت يه بالفقل.
نکل اولیۀ پالتفؽم هیتىايع به هؽ يىؼتی بانع اها بایع ظؼ خهتی ايکهاف یابع که بتىاو
آو ؼا پیهاپیم تقییى کؽظ .فللی که هغاک هیاو عبمۀ کاؼگؽ و عبمۀ قؽهایهظاؼ ؼا به
وخىظ هیآوؼيع ظؼ آهؽیکا و اؼوپا یکكاوايع و وقایل پؽ کؽظو ایى هغاک همه خا یکی
اقت .يتیدتا ظؼ بلًعهعت aپالتفؽم پؽولتاؼیای آهؽیکا به لساػ هعف غاییال بایع کاهال
کاهال بؽ آو چیؿی هًغبك گؽظظ که پف اؾ  61قال بسث و خعل به ضظههی تىظههای
a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای ;ظؼ بلًعهعت :آهعه اقت ;همگام با ايکهاف خًبم( .:پ).
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بؿؼگ پؽولتاؼیای قتیؿهخىی اؼوپا تبعیل نعه اقت .ایى پالتفؽم بایع ؼقما افالم کًع:
هعف غایی فباؼت اقت اؾ تًؽف زاکمیت قیاقی تىقظ پؽولتاؼیا تا خاهقه بتىايع به
يسى هؤثؽ تمام وقایل تىلیع (ؾهیى و ؼاهآهى و هقاظو و هانیىها و غیؽه) ؼا به زكاب
همگاو و به يفـ همگاو ظؼ همیاـ بؿؼگ به کاؼ فمىهی همگاو تطًیى ظهع.
همیى که زؿب يىیى آهؽیکا تهکلیافته اقت يهاو هیظهع همچىو تماهی ازؿاب
قیاقی ظؼ قایؽ کهىؼها آؼؾوی تًؽف لعؼت قیاقی ؼا ظاؼظ .اها ایى یک چیؿ اقت و
تىافك بؽ قؽ ایًکه ;ولتی لعؼت به ظقت آیع بایع با آو چه کؽظ :aیک چیؿ ظیگؽ .ظؼ
يیىیىؼک و ظیگؽ نهؽهای بؿؼگ نؽق۫ قاؾهايعهی عبمۀ کاؼگؽ ظؼ اهتعاظ ;اختمافات
يًفی :پیم هیؼوظ .آوها ظؼ هؽ نهؽ ظؼ کًاؼ یکعیگؽ یک ;اتساظیۀ کاؼگؽی هؽکؿی:
تهکیل هیظهًع .يىاهبؽ گػنته ;اتساظیۀ کاؼگؽی هؽکؿی يیىیىؼک :هًؽی خؽج bؼا به
ايتطاباتی زؿب با ايىل فکؽی وی
فًىاو پؽچنظاؼ ضىیم بؽگؿیع و ظؼ يتیده پالتفؽم
ِ
ظؼآهیطت .اگؽچه يفىغ يؾؽیات هًؽی خؽج ظؼ نهؽهای بؿؼگ نمالغؽب يعؼتا به

چهن هیآیع اها ظؼ آيدا يیؿ کاؼؾاؼهای ايتطاباتی بؽ اقاـ یک پالتفؽم کاؼگؽی ياهًؽذ
و ياهتقیى پیم هیؼويع .فالوه بؽ ایًکه ظؼ هؽاکؿ فمعۀ خمقیتی و يًقتی۫ خًبم عبمۀ
خعیع به بسؽاو قیاقی ظاهى ؾظه اقت ظؼ قایؽ يماط کهىؼ  2قاؾهاو گكتؽظۀ کاؼگؽی
ؼا هییابین :یکی ;شىالیههای کار 81:و ظیگؽی ;حسب کارگر سىسیالیست .:فمظ

a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892فباؼت ;ولتی به ظقت آهع :زػف نعه اقت( .پ).
Henry George
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b

قاؾهاو اضیؽ پالتفؽهی ظاؼظ که با ظیعگاه هعؼو اؼوپایی که چکیعۀ آو ظؼ قغىؼ باال بیاو
نع هماهًگ اقت.
بًابؽایى خًبم کاؼگؽی آهؽیکا ضىظ ؼا ظؼ  3نکل کمابیم ههطى بیاو هیکًع .اولیى
آيها یقًی خًبم هًؽی خؽج ظؼ يیىیىؼک تا ایى لسؾه اهمیتی اقاقا هسلی ظاؼظ .نکی
يیكت که يیىیىؼک ههنتؽیى نهؽ ظؼ کل ایالتهاقت .اها يه يیىیىؼک پاؼیف اقت و يه
ایاالت هتسعه فؽايكه .به يؾؽ هى پالتفؽم هًؽی خؽج ظؼ نکل کًىيیال کىتهفکؽايهتؽ
اؾ آو اقت که بًیاو چیؿی خؿ خًبهی هسلی یا ظؼ بهتؽیى زالت هؽزلۀ گػؼایی اؾ یک
خًبم فمىهی بانع .اؾ يؾؽ هًؽی خؽج فمعهتؽیى و فامتؽیى فلت تدؿیۀ هؽظم به 2
بطم ثؽوتمًع و فمیؽ چیؿی خؿ قلبهالکیت ؾهیى اؾ تىظههای ضلك يیكت .به لساػ
تاؼیطی ایى اظفا يست يعاؼظ .قتن عبماتی ظؼ خىاهـ باقتاو آقیایی و کالقیک غالبا
به نکل بؽظگی بىظ< یقًی تًازب انطاو يه قلبهالکیت اؼضی اؾ تىظهها .ظؼ
خؽیاو ايسغاط خمهىؼی ؼم ولتی اؾ ظهماياو آؾاظ قلبهالکیت نع عبمهای اؾ
;قفیعپىقتاو فمیؽ :به وخىظ آهعيع که وضـناو نبیه قفیعپىقتاو ایالتهای بؽظهظاؼ
خًىب آهؽیکا لبل اؾ ( 8868لبل اؾ الغای بؽظگی) بىظ< اؾ آيدا که هیچ یک اؾ ظو عبمۀ
بؽظگاو و قفیعپىقتاو فمیؽ aلیالت ضىظؼهاقاؾی يعانتًع خهاو باقتايیناو ظؼ هن
نکكت .ظؼ لؽوو وقغی الًاق ضلك به ؾهیى (و يه خعاقاؾیناو اؾ ؾهیى) هًهؤ قتن
فئىظالی نع :ظهماو ؾهیىال ؼا به ظقت آوؼظ و به هثابۀ قؽف و ؼفیت به آو الًاق
گؽظیع و هىؽف نع با کاؼل و با هسًىالتال به اؼباب ضؽاج بپؽظاؾظ .فمظ ظؼ
a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای ;قفیعپىقتاو فمیؽ :آهعه اقت ;آؾاظهؽظاو قگفؽخام( .:پ).
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قپیعهظم فًؽ هعؼو یقًی اواضؽ لؽو پايؿظهن بىظ که قلبهالکیت اؾ ظهماياو ظؼ همیاـ
بؿؼگ۫ نالىظۀ عبمۀ هعؼيی اؾ کاؼگؽاو هؿظی ؼا پی ؼیطت aکه هیچ ظاؼاییای خؿ يیؽوی
کاؼناو يعانتًع و فمظ هیتىايكتًع با فؽوضتى يیؽوی کاؼناو ؾيعگی کًًع .اگؽچه
ضىظ ايکهاف تىلیع
قلبهالکیت اؼضی۫ ایى عبمه ؼا به وخىظ آوؼظ ولی ظلیما ِ
قؽهایهظاؼی و يًقت هعؼو و کهاوؼؾی بؿؼگهمیاـ بىظ که کاؼگؽاو هؿظی ؼا ظؼ ایى
خایگاه يگه ظانت و بؽ تقعاظناو افؿوظ و به عبمهای ههطى تبعیلناو کؽظ که هًافـ
ههطى و هؤهىؼیت تاؼیطی ضايی ظانت .هاؼکف همۀ ایىها ؼا به تفًیل نؽذ ظاظه
اقت (قؽهایه .پاؼۀ  .8فًل بهاصطالح انباشت بدوی) .به فمیعۀ هاؼکف فلت
آيتاگىيیكن عبماتی هقايؽ و تًؿل خایگاه اختمافی bعبمۀ کاؼگؽ۫ ضلـیع ایهاو اؾ تماهی
وقایل تىلیع اقت که هغمئًا ؾهیى فمظ یکی اؾ آوهاقت.
هًؽی خؽج که ايسًاؼ اؼضی ؼا به فًىاو یگايه فلت فمؽ و بعبطتی افالم هیکًع عبیقتا
چاؼه ؼا ظؼ ایى هییابع که اؼاضی بؿؼگهمیاـ باؼ ظیگؽ به ظقت خاهقه بیافتًع .ظؼ زال
زاضؽ قىقیالیكتهای هکتب هاؼکف هن ضىاهاو باؾگؽظايعو ؾهیى به خاهقهايع< اها
فالوه بؽ ؾهیى ظؼ هىؼظ قایؽ وقایل تىلیع يیؿ چًیى هغالبهای ظاؼيع .زتی اگؽ ایى هكؤله
ؼا کًاؼ بگػاؼین باؾ هن یک تفاوت ظیگؽ هیاوهاو وخىظ ظاؼظ .بایع با ؾهیى چه کؽظ؟
 aظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای خملۀ ;قلبهالکیت اؾ ظهماياو ظؼ همیاـ بؿؼگ نالىظۀ عبمۀ
هعؼو کاؼگؽاو هؿظی ؼا پیؼیؿی کؽظ :آهعه اقت; :قلبهالکیت اؼضی که ظؼ همیاقی بؿؼگ به اخؽا
ظؼآهع تست نؽایظ تاؼیطی ضايی بافث نع ظهمايايی که فالع هالکیت نعه بىظيع ؼفتهؼفته به عبمۀ
هعؼو کاؼگؽاو هؿظی یقًی به ضلك تبعیل گؽظيع( .:پ).
 bظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای ;تًؿل خایگاه اختمافی :آهعه اقت ;زماؼت هتعاول( .:پ).
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قىقیالیكتهای هعؼو که هاؼکف يمایًعۀ ایهاو اقت ضىاقتاؼ آوايع که ؾهیى (و
همچًیى تماهی وقایل تىلیع اختمافی و هقاظو و ؼاهآهى و فاکتىؼیها و غیؽه) به عىؼ
فمىهی و ظؼ ضعهت فمىم به تًؽف و بهؽهبؽظاؼی بؽقع 88.ولی هًؽی خؽج به ایى
اکتفا هیکًع که ؾهیى کمافیالكابك به ظقت افؽاظ هًفؽظ بیافتع< فمظ هیضىاهع تىؾیـ
آو قاهاوظهینعه بانع و به خای آيکه اخاؼهبهای اؼضی ظؼ ضعهت همايع ضًىيی
لؽاؼ بگیؽظ بؽای همايع فمىهی به کاؼ بؽوظ .هغالبۀ قىقیالیكتها هتضمى ايمالبی
تاموتمام ظؼ کل قیكتن تىلیع اختمافی اقت< هغالبۀ هًؽی خؽج نیىۀ کًىيی تىلیع
اختمافی ؼا ظقتيطىؼظه يگه هیظاؼظ .ظؼ والـ افؽاعیتؽیى التًاظظاياو ؼیکاؼظویی
که aاؾ ظولت هیضىاقتًع اخاؼهبهای اؼضی ؼا ضبظ کًع ضیلی اؾ او خلىتؽ بىظيع.
هغمئًا غیؽهًًفايه اقت که بپًعاؼین هًؽی خؽج یک باؼ بؽای همیهه زؽف آضؽل ؼا
ؾظه .ولی هى ياچاؼم يؾؽیهال ؼا به هماو تؽتیبی که ظؼیافتهام به يهایت هًغمی بؽقاين.
«شىالیههای کار» که به لساػ اهمیت ظؼ خًبم کاؼگؽی آهؽیکا ظؼ هؽتبۀ ظوم لؽاؼ ظاؼظ
فلیالؾاهؽ باؼؾتؽیى يمىيۀ وضقیت کًىيی خًبم و بعوو نک يیؽوهًعتؽیى بطم آو
اقت .ایى اختماؿ بؿؼگی اقت که ;هداهـ :بینماؼی ؼا ظؼ زىؾۀ وقیقی اؾ کهىؼ
گكتؽايعه .هدمـها که همۀ اضتالفيؾؽهای هسلی و هًفؽظ عبمۀ کاؼگؽ ؼا باؾيمایی
هیکًًع همگی ؾیؽ یک پالتفؽم گًگ و هبهن پًاه گؽفتهايع .آياو بیم اؾ آيکه با يؾامياهۀ
غیؽلایلاخؽایهاو به هن پیىقته بانًع با ایى ازكاـ غؽیؿی ظؼ کًاؼ یکعیگؽ هايعهايع
a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892ایًدا آهعه اقت ;قالها لبل( .:پ).
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که تهکیل کايىيی بؽای پیگیؽی آؼهاوهایهاو هىخب هیگؽظظ به یکی اؾ يیؽوهای فمعۀ
کهىؼ تبعیل نىيع .ایى یک پاؼاظوکف زمیمتا آهؽیکایی اقت که هعؼوتؽیى گؽایمها ؼا
ظؼ لبای لؽوو وقغاییتؽیى اظا و اعىاؼها هیپىنايع و ظهکؽاتیکتؽیى و نىؼنیتؽیى
ؼوزیات ؼا ظؼ پف اقتبعاظی ؽاهؽی و زمیمتا ضقیف پًهاو هیقاؾظ .ایى اقت تًىیؽ
;شىالیههای کار :به چهن یک ياؽؽ اؼوپایی .اها اگؽ يؽفا ظؼ تلىوهای ؽاهؽی
ايؽژی بالمىۀ بیپایايی ؼا باؾ ببیًین
وابمايین يطىاهین تىايكت ظؼ ایى تىظۀ هتؽاکن و فؾین۫
ِ

که بهآهكتگی ولی به ياگؿیؽ به يىؼت یک يیؽوی بالفقل تکىیى هییابع; .شىالیههای
کار :يطكتیى قاؾهاو هلیای اقت که عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا به هثابۀ یک کل تهکیل
ظاظه .يؽفيؾؽ اؾ ضاقتگاه و تاؼیطچه و يمغهضقفها و ضؽظهیاوهها و يؾامياهه و
اقتسکاهات کل عبمۀ کاؼگؽاو هؿظی آهؽیکا و
ضظههیال ;نىالیههای کاؼ :فمال
ِ
یگايه پیىيع هلیای اقت که آياو ؼا کًاؼ یکعیگؽ يگاه هیظاؼظ و بافث هینىظ ضىظناو
هن به ايعاؾۀ ظنمًاوناو لعؼت ضىیم ؼا ازكاـ کًًع و اؾ اهیعی غؽوؼآهیؿ به
پیؽوؾیهای آیًعه قؽناؼ نىيع .اؾ ایى ؼو ظؼقت يیكت که بگىیین شىالیههای کار
لابلیت ايکهاف يعاؼيع .آياو بیولفه ظؼ زال عی کؽظو هؽازل ايکهاف و ايمالبايع و
همچىو تىظۀ هتالعن و پؽخىلوضؽونی اؾ هاظۀ تغییؽوتسىلپػیؽیايع که ؼیطت و
نکل هتًاقب با هاهیت يهاظیًۀ ضىیم ؼا هیخىیع .لغقا (لغقا چؽا که فؽگهت
تاؼیطی همچىو فؽگهت عبیقی۫ لىايیى ظؼووهايعگاؼ ضاو ضىظ ؼا ظاؼظ) ایى نکل
زايل ضىاهع نع .ایًکه ;شىالیههای کار :يام کًىيیناو ؼا زفؼ ضىاهًع کؽظ یا يه
هیچ اهمیتی يعاؼظ .بؽای ياؽؽ ضاؼخی هههىظ اقت که ایى قاؾهاو هماو هاظۀ ضاهی
اقت که بایع آیًعۀ خًبم کاؼگؽی آهؽیکا و آیًعۀ کل خاهقۀ آهؽیکا اؾ آو نکل بگیؽظ.
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قىهیى بطم خًبم ;حسب کارگر سىسیالیست :اقت که فمظ يام زؿب ؼا یعک
هیکهع و تابهاهؽوؾ فمال يتىايكته اقت ظؼ هیچ کدای آهؽیکا به فًىاو یک زؿب
قیاقی اظفایی ظانته بانع .وايگهی ایى زؿب تا زع ؾیاظی با آهؽیکا بیگايه اقت و
هًسًؽا اؾ ههاخؽاو آلمايیای تهکیل نعه که فمظ به ؾباو ضىظناو يسبت هیکًًع و
بیهتؽناو هیچ آنًاییای با ؾباو فؽفی کهىؼ يعاؼيع .اگؽچه پایۀ ایى زؿب ضاؼخی
اقت اها ظؼ فىٌ هكلر به تداؼبی اقت که عی قالهای عىاليی هباؼؾۀ عبماتی ظؼ
اؼوپا به ظقت آهعهايع .بیًم ایى زؿب ظؼ هىؼظ نؽایظ فام ؼهایی عبمۀ کاؼگؽ بكیاؼ
تکاهلیافتهتؽ اؾ بیًهی اقت که ؾزمتکهاو آهؽیکایی تاکًىو به ظقت آوؼظهايع a.ایى
اؾ بطتیاؼی پؽولتؽهای آهؽیکاقت که هیتىايًع اؾ ثمؽات هقًىی و فکؽی  41قال
هباؼؾۀ عبماتی هنعبمهایهای اؼوپاییناو بهؽههًع نىيع و آو ؼا به ضىظ اضتًاو
ظهًع و به ایى تؽتیب ؾهاو پیؽوؾیناو ؼا خلى بیايعاؾيع .همايغىؼ که گفتن بعوو نک
پالتفؽم غایی عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا بایع هماو بانع که کل کاؼگؽاو قتیؿهخىی اؼوپا
آلمايی آهؽیکا :اتطاغ کؽظهايع .ایى زؿب وؽیفه
هىخمله ;حسب کارگراو سىسیالیست
ِ
ظاؼظ يمم بكیاؼ ههمی ظؼ خًبم ایفا کًع .اها به هًؾىؼ ايدام ایى کاؼ بایع همۀ

ضلقتیهای ضاؼخیهآبال ؼا تا آضؽیى تکه اؾ تى ظؼ بیاوؼظ و اؾ فؽق قؽ تا ياضى پا
آهؽیکایی نىظ .ایهاو يمیتىايًع اؾ آهؽیکاییها ايتؾاؼ ظانته بانًع که پیناو بفؽقتًع.
اللیت ههاخؽ پیم اؾ هؽ چیؿ بایع ايگلیكی بیاهىؾظ و ضىظل بایع به قىی آهؽیکاییها
ِ

بؽوظ که اکثؽیت و بىهیايع.
a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892آهعه; :بیًهی که فمظ بیؽوو اؾ کاؼگؽاو آهؽیکایی یافت هینىظ( :.پ).
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فًايؽ هطتلف تىظۀ بؿؼگ و پؽتبوتاب ضلك هیچ تضاظی با یکعیگؽ يعاؼيع و يؽفا به
ضاعؽ آغاؾگاههای هتفاوتناو اؾ هن خعا نعهايع .فؽایًع هنگعاؾی ایى فًايؽ
هطتلف۫ ؾهاو هی ضىاهع و بعوو ايغکاک و بؽضىؼظهایی که اضیؽا ظؼ چًع يمغه
ههاهعه نعه اقت تسمك يطىاهع یافت .بؽای هثال ;شىالیههای کار :ظؼ شهرهای
شرقی یک قؽی ظؼگیؽهای هسلی با اتساظیههای کاؼگؽی قاؾهاویافته ظانتهايع .اها
ایى لبیل بؽضىؼظها زتی ظؼ ظؼوو ضىظ ;شىالیههای کار :هن بؽوؾ هییابع ؾیؽا هیچ
تىاؾو و يلر و آؼاههی بؽناو زاکن يیكت .ایى لبیل ايغکاکها فالئن ؾوال و
تباهی يیكتًع و هًىؾ ؾوظ اقت که قؽهایهظاؼاو به ضاعؽل هلهله ؼاه بیايعاؾيع.
بؽضىؼظهای اضیؽ فمظ يهاوظهًعۀ تؽاکن ظقتههای ايبىه کاؼگؽاو اقت که بؽای
يطكتیى باؼ aظؼ هكیؽی ههتؽک به ؼاه افتاظهايع ولی تاکًىو يه بیاو هًاقبی بؽای
هًافـ ههتؽک و يه نکل قاؾهايی ظؼضىؼی بؽای هباؼؾه و يه ايضباط بایكتهای بؽای
تضمیى پیؽوؾی ظؼ هیاوناو پا گؽفته اقت b.آياو هًىؾ ظؼ هؽازل اولیۀ قؽباؾگیؽی
تىدهای هكتًع .تىظهها ظؼ ظقتهخات هسلی و هكتمل بؽای خًگ کبیؽ ايمالبی به پا
ضاقتهايع و بؽای تهکیل یک اؼتم هتسع همگؽا نعهايع< گیؽین بعوو قاؾهايعهی
لافعه هًع و بعوو عؽذ ههتؽک فملیات .بعیهی اقت قتىوهای همگؽای قؽباؾاو
گه گاه یکعیگؽ ؼا لغـ هی کًًع و آنفتگی و فًبايیت و ههاخؽه و زتی ضغؽ يؿاؿ
انتؽاک اهعاف غایی بؽ تماهی ایى ههکالت ؼیؿ و ظؼنت
افؿایم هییابع .اها يهایتا
ِ
a
b

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای فباؼت ;يطكتیى باؼ :آهعه اقت; :قؽايدام اکًىو( .:پ).
ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892فباؼت ;ايضباط بایكته بؽای تضمیى پیؽوؾی :زػف نعه اقت( .پ).
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فائك هیآیع و ضیلی ؾوظ گؽظاوهای هتًاؾؿ ظؼ ضغی همتع۫ آؼایم خًگی هیگیؽيع:
هىلايگیؿ و قاکت ظؼ قایۀ قالذهای يیملضىؼظهناو گؽظاوهای غضیؽۀ يتؽـ ظؼ
فمبه و پیاظهيؾام خكىؼ ظؼ ضظ بؽضىؼظ با همعیگؽ یک خبهۀ هًؾن وازع ظؼ بؽابؽ
ظنمى به پا هیظاؼيع.
گام بؿؼگ بقعی که بایع ظؼ آهؽیکا بؽظاؼین تسمك ظقتاوؼظ فىق اقت و ایى یقًی
هتسع کؽظو خىضه های ضىظهطتاؼ ظؼ لالب اؼتم هلی کاؼگؽاو< آو هن بعوو اهمیت
ظاظو به يابكًعه بىظو پالتفؽم همعهاتی( aالبته به نؽط ایًکه پالتفؽم زمیمتا عبمۀ
کاؼگؽی بىظه بانع) .قىقیالیكت های اؼوپایی ظؼ ؾهايی که هًىؾ اللیت کىچکی اؾ
عبمۀ کاؼگؽ بىظيع به نیىه ای فمل کؽظيع که اگؽ ;حسب کارگر سىسیالیست
آهریکا :آو ؼا ظؼ پیم بگیؽظ هیتىايع ظؼ فملی نعو اتساظ و تبعیل پالتفؽم به چیؿی
که اؼؾل خًگیعو ظاؼظ يمم ههمی ایفا کًع  .ایى يمهۀ ؼاه يطكتیى باؼ ظؼ قال
 8847ظؼ ; هانیفست حسب کمىنیست :ظؼ لالب خمالت ؾیؽ عؽذ نع (آو ظوؼه
;کمىنیست :ايگی بىظ که به ها هی ؾظيع< البته ها هن به فکؽ ايکاؼل يبىظین و
يیكتین):
;کمىيیكتها زؿب خعاگايهای ظؼ تضاظ با قایؽ ازؿاب عبمۀ کاؼگؽ تهکیل يمیظهًع.
آياو هًافـ اضتًايی و خعا اؾ هًافـ کل عبمۀ کاؼگؽ يعاؼيع.

a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892به خای ;همعهاتی :آهعه اقت ;فام( .:پ).
851

آوها ايىل فؽلىیای ضىظ ؼا بؽ پا يمیکًًع تا خًبم پؽولتؽی ؼا ظؼ چًیى چهاؼچىبی
لالب ظهًع.
کمىيیكتها يؽفا بعیى لساػ اؾ ظیگؽ ازؿاب عبمۀ کاؼگؽ تمایؿ هییابًع:
هلی پؽولتؽهای کهىؼهای هطتلف۫ آياو هًافـ ههتؽک کل پؽولتا
 -8ظؼ خؽیاو هباؼؾات ِ
ؼا که وابكته به هیچ هلتی يیكت بؽخكته هیقاؾيع و ظؼ اولىیت لؽاؼ هیظهًع.

 -2ظؼ هؽازل هطتلفی که هباؼؾۀ عبمۀ کاؼگؽ فلیه عبمۀ قؽهایهظاؼ ايکهاف هییابع آياو
همیهه و هؽ خا يمایًعۀ هًافـ کل خًبم هكتًع.
کمىيیكتها به لساػ فملی پیهؽفتهتؽیى و ثابتلعمتؽ یى بطم ازؿاب کاؼگؽی تمام
کهىؼها هكتًع و همگاو ؼا به پیم هیؼايًع.
به لساػ يؾؽی کمىيیكتها يكبت به تىظۀ بؿؼگ پؽولتؽها ظاؼای ایى هؿیتايع که هكیؽ
پیهؽوی و نؽایظ و يتایح فام و غایی خًبم پؽولتؽی ؼا به ؼونًی ظؼهییابًع.
اگؽچه کمىيیكتها بؽای ظقتیابی به اهعاف آيی و بؽای تسمیل کؽظو هًافـ فىؼی
عبمۀ کاؼگؽ هباؼؾه هیکًًع اها ظؼ خًبم فیالسال هىخىظ يمایًعۀ آتیۀ خًبمايع و به
کاؼهای آو هیپؽظاؾيع:.
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ایى يمهۀ ؼاهی اقت که کاؼل هاؼکف (بًیاوگػاؼ کبیؽ قىقیالیكن هعؼو) و هى و
قىقیالیكتهای تماهی هلل که با ها همکاؼی هیکؽظيع بیم اؾ  41قال ظيبالال
کؽظین و همه خا لؽیى هىفمیت اؾ کاؼ ظؼآهع .کمتؽیى ظقتاوؼظل ایى بىظ که ظؼ زال
زاضؽ تىظههای قىقیالیكت اؼوپایی ظؼ آلماو و فؽايكه و بلژیک و هلًع و قىیف و
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ظايماؼک و قىئع و اقپايیا و پؽتغال همچىو اؼتهی هتسع aبه ؾیؽ یک پؽچن ههتؽک ظؼ
زال هباؼؾه هكتًع.
لًعو  26ژايىیۀ 8887
فؽیعؼیک ايگلف

a

ظؼ ویؽاقت آلمايی  8892پف اؾ واژۀ ;هتسع :آهعه اقت ;و فؾین( .:پ).
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 8ایى پیهگفتاؼ که ظؼ ویؽاقت آهؽیکایی ;وضع طبقۀ کارگر انگلستاو( :يیىیىؼک ،هی  )8887چاپ
نع هماو قال با تؽخمۀ آلمايی يىیكًعه تست فًىاو ;جنبش کارگری آهریکا :ظؼ يهؽیۀ
;سىسیالدهکرات :بؽلیى (ژوئى  )8887به فًىاو همالهای هكتمل به ايتهاؼ ؼقیع .تا هاه خىالی ایى
هماله ظؼ بؽضی اؾ يهؽیات قىقیالیكتی آلمايی و آهؽیکایی تدعیع چاپ نع و فالوه بؽ آو تؽخمۀ
فؽايكىی هماله ظؼ يهؽیۀ ;سىسیالیست :پاؼیف (خىالی  )8887ظؼ آهع .ایى هماله زتی پیم اؾ
چاپ کتاب به آلمايی بؽگؽظايعه نع و بعوو اعالؿ و اخاؾۀ يىیكًعه ظؼ يهؽیۀ ;نیىیىرکر :روزناهۀ
هردم( :آوؼیل  )8887به چاپ ؼقیع .ايگلف که اؾ کیفیت تؽخمه ؼضایت يعانت فلیه ایى ؼوؾياهه
ؼقما نکایت کؽظ( .و.ک :ياهۀ ايگلف به فؽیعؼیم قؽژ به تاؼیص  23آوؼیل ( .)8887پ).
 2الًىؼا هاؼکف و اظواؼظ آولیًگ به هعت  85هفته هًاعك هطتلف آهؽیکا ؼا بؽای نًاضت هكائل
کاؼگؽی ایى کهىؼ کاویعيع .هدمىفه هماالت آياو بقعها ظؼ قال  8898ظؼ لالب کتاب ;خًبم عبمۀ
کاؼگؽ آهؽیکا :به چاپ ؼقیع .ایى پژوهم که عبك ؼول کتاب ايگلف به ايدام ؼقیعه اقت به هكائل
ؾیؽ هیپؽظاؾظ :قیؽ لغببًعی خاهقۀ آهؽیکا به ظو عبمۀ کاؼگؽ و قؽهایهظاؼ ،ايکهاف ياهىؾوو کاؼ
هانیًی ظؼ ایاالت هطتلف و ظؼ يًایـ گىياگىو ،وقایل و ابؿاؼهای قلغۀ عبماتی ظؼ آهؽیکا ،ؼوؾايۀ
کاؼ و ؼوؾايۀ هؿظ ظؼ يًایـ هطتلف ،نؽایظ هقیهتی ؾزمتکهاو ،کاؼ ؾياو و کىظکاو ،تاؼیطچه و
وضـ قاؾهاوهای پؽولتؽی آهؽیکا ،افضای زانیهای عبمۀ فالع هالکیت (کابىیها و غیؽه) ،خًبم
اؼتدافی آياؼنیكن ظؼ آهؽیکا ،افتؽاضات کاؼگؽی ظؼ هًاعك هطتلف و ؼهبؽاو فملیناو( .م).
 3اناؼۀ ايگلف به هًاؾفۀ هیاو اظوؼاظ آولیًگ و ظبیؽ اخؽایی حسب کارگر سىسیالیست آهریکای
شمالی اقت .خًاب ظبیؽ آولیًگ ؼا هتهن کؽظ عی هؤهىؼیت تبلیغیال ظؼ ایاالت هتسعۀ آهؽیکا به
همؽاه الًىؼ هاؼکف و ویلهلن لیبکًهت اؾ خیب زؿب ولطؽخی کؽظهايع .ایى هًاؾفه که چًع هاه عىل
کهیع با هعاضلۀ فقااليۀ ايگلف زل و فًل نع.
حسب کارگر سىسیالیست آهریکای شمالی ظؼ قال  8876پف اؾ بؽگؿاؼی کًگؽۀ وزعت با زضىؼ
افضای آهؽیکایی بیىالملل اول و قایؽ قاؾهاوهای قىقیالیكتی ایاالت هتسعه نکل گؽفت .هباؼؾۀ
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گؽایم اکثؽیت القالی و اللیت هاؼکكیكت خؽیاو ظانت .ؼهبؽی
عبماتی ظؼ ظؼوو زؿب هیاو ظو
ِ
گؽوه اضیؽ بؽ فهعۀ یکی اؾ ؼفمای هاؼکف و ايگلف به يام فؽیعؼیم آظولف قؽژ ( Friedrich
 )Adolph Sorgeبىظ( .پ).
 4و.ک :تىضیسات ;پیهگفتاؼ ویؽاقت ايگلیكی :یاظظانت نماؼۀ ( .8پ).
 5افتًاب فمىهی ظؼ ایاالت هتسعۀ آهؽیکا بؽای ؼوؾايۀ کاؼ  8قافته اؾ  8هی  8886نؽوؿ نع و
چًع ؼوؾ هتىالی اظاهه پیعا کؽظ .افتًاب که به هؽاکؿ فمعۀ يًقتی همچىو يیىیىؼک و فیالظلفیا و
نیکاگى و لىیؿویل و قًت لىیف و هیلواکی و بالتیمىؼ قؽایت کؽظه بىظ با ظقتیابی تمؽیبا  211هؿاؼ
يفؽ اؾ کاؼگؽاو به ؼوؾايۀ کاؼ کىتاه تؽ پایاو یافت .اها کاؼفؽهایاو به قؽفت ظقت به ضعزمله ؾظيع.
چهاؼم هاه هی بمبی ظؼ پاقگاه پلیف نیکاگى هًفدؽ نع و پلیف اؾ ایى فؽيت بؽای اقلسه کهیعو و
باؾظانت يعها کاؼگؽ اقتفاظه کؽظ .با نؽوؿ ؼويع لضایی۫ هداؾاتهای وزهیايهای بؽ ؼهبؽاو خًبم
عبمۀ کاؼگؽ نیکاگى تسمیل نع  4 -يفؽ اؾ آياو ؼا ظؼ يىاهبؽ  8887به ظاؼ آویطتًع( .پ ).به یاظ همیى
ولایـ اقت که  8هی به فًىاو ؼوؾ خهايی کاؼگؽ نًاضته هینىظ( .م).
( 6م :).اؾ آيدا که بطم افؾن ;پیىقت  :8887ظؼ ;پیهگفتاؼ  :8892گًدايعه نعه بىظ اؾ تؽخمۀ
هدعظ آو به فاؼقی يؽفيؾؽ کؽظم .اها لغقۀ هىؼظ اناؼۀ ايگلف ظؼ ;پیهگفتاؼ  :8892يیاهعه اقت<
بًابؽایى الؾم ظیعم تؽخمۀ آو ؼا ظؼ تىضیسات بگًداين .ظؼ ;پیىقت  :8887پف اؾ پاؼاگؽافی که به
افتًاب هقعوکاؼاو پًكیلىايیا اناؼه هیکًع (و  883همیى کتاب) هیضىايین:
; 2هىؼظ اؾ نؽایظ هسیغی آهؽیکا هايـ اؾ آو هینىيع که تبقات اختًابياپػیؽ قیكتن قؽهایهظاؼی۫
کاهال و بهؼونًی ظؼ آهؽیکای هقايؽ به چهن بیایًع .ایى  2فباؼتايع اؾ (الف) قهىلت ظقتیابی به
هالکیت اؼاضی اؼؾاولیمت و (ب) قؽؼیؿ ههاخؽاو به قىی آهؽیکا .قالهای قال بىظ که تىظۀ بؿؼگی
اؾ خمقیت هسلی آهؽیکا هیتىايكت ضىظ ؼا ظؼ اوایل هیاوقالی اؾ کاؼ هؿظی ;هقاف :کًع و به فًىاو
کهاوؼؾ و ظالل و کاؼفؽها همۀ کاؼهای ناق ؼا به گؽظو ههاخؽاو بیايعاؾظ و ایهاو ؼا ظؼ اؾای پؽظاضت
هؿظ ظؼ خایگاه پؽولتاؼیا بًهايع .اها اهؽیکاییها ؼفتهؼفته ؼنع کؽظهايع و ایى هؽازل ابتعایی ؼا پهت قؽ
گػانتهايع .زاال ظیگؽ يه فمظ اثؽی اؾ اؼاضی بیکؽاو بیيازب بالی يمايعه اقت بلکه قهن هؽ ظم
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بیهتؽی اؾ هؽاتـ وقیـ اؾ ظقت هلت و دولت ظؼهیآیع و به ظقت هالکاو ضًىيی هیافتع .بعیى
تؽتیب فمعهتؽیى قىپاپ اعمیًايی که هايـ نکلگیؽی عبمهای ثابت اؾ پؽولتؽها بىظ فمال اؾ کاؼ افتاظه
اقت .هناکًىو عبمهای اؾ پؽولتؽهای هاظامالقمؽ (و زتی پهتظؼپهت) ظؼ آهؽیکا به وخىظ آهعه و ایى
هلت  61هیلیىو يفؽی قطتکىل ظؼ زال تبعیل نعو به پیهؽوتؽیى هلت هايىفاکتىؼکاؼ خهاو اقت.
چًیى هلتی يمیتىايع عبمۀ کاؼگؽ هؿظی ال ؼا تا ابع اؾ ضاؼج واؼظ کًع (زتی اگؽ يؽش قؽؼیؿ ههاخؽاو
به يین هیلیىو يفؽ ظؼ قال بؽقع) .قیكتن قؽهایهظاؼی گؽایم ظاؼظ که خاهقه ؼا تا قؽ زعات يهاییال
به ظو عبمه تدؿیه کًع :ظؼ یک عؽف تقعاظ هقعوظی هیلیىيؽ و ظؼ عؽف ظیگؽ تىظۀ بؿؼگی اؾ کاؼگؽاو
هؿظی .اگؽچه یک قؽی فىاهل اختمافی که لعؼت تؤثیؽگاؼیناو ظؼ آهؽیکا بكیاؼ باالقت ظائما ایى
گؽایم ؼا لغـ و ضًثی هیکًًع اها يتیدۀ يهایی ایى فؽایًع۫ قاضته نعو عبمهای اؾ کاؼگؽاو هؿظی
بىهی آهؽیکاقت که بعوو نک ظؼ همایكه با ههاخؽاو خؿو انؽافیت عبمۀ کاؼگؽ به نماؼ هیآیًع .اها
آياو ؼوؾبهؼوؾ ظؼ هىؼظ همبكتگیناو با کاؼگؽاو ههاخؽاو آ گاهتؽ هینىيع و با یاظآوؼی ایام گػنته که
ظقتیابی به خایگاه اختمافی باالتؽ يكبتا آقاوتؽ بىظ هقًای هسکىهیت هاظامالقمؽ به کاؼ هؿظی ؼا
ظؼهی یابًع .اؾ ایى ؼوقت که خًبم يیؽوهًع عبمۀ کاؼگؽ آهؽیکا با گامهایی بلًع به ؼاه افتاظه اقت.
قؽفت ولایـ ظؼ ایى قىی الیايىـ اعلف  2بؽابؽ اؼوپاقت .نایع لبل اؾ هؽگ زتی ببیًن که ظؼ ایى
ؾهیًه هن آهؽیکا ؼهبؽی خهاو ؼا ظؼ ظقت گؽفته اقت:.
 7ازتماال اناؼۀ ايگلف به جاو هک ِانیس گؿاؼنگؽ ؼوؾياهۀ ;هیسىری جمهىریخىاه :اقت که هاه
آوؼیل  8886با او ظیعاؼی ظانت( .پ).
 :)platform( 8ضظههی یا پالتفؽم۫ هكیؽ ايلی زؽکت زؿب ؼا به اضتًاؼ بیاو هیکًع(.م).
 9پاییؿ  8886عی ظوؼاو تعاؼک بؽای ايتطابات نهؽظاؼی يیىیىؼک۫ حسب کارگراو هتحد به هًؾىؼ
يفآؼایی هدعظ کاؼگؽاو تؤقیف گؽظیع .اتحادیۀ هرکسی کارگراو نیىیىرک ايدمًی اؾ قًعیکاهای
کاؼگؽی بىظ که به قال  8882تهکیل نع و ابتکاؼ بًیاوگػاؼی زؿب فىق ؼا ظؼ ظقت ظانت .ظؼ قایؽ
نهؽها يیؿ ازؿاب ههابهی به وخىظ آهعيع .عبمۀ کاؼگؽ تست هعایت ازؿاب يىیى ضىیم به
پیؽوؾیهای چهمگیؽی ظؼ يیىیىؼک و نیکاگى و هیلواکی ظقت یافت :هًؽی خؽج کايعیعای حسب
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کارگراو هتحد بؽای نهؽظاؼی يیىیىؼک  38ظؼيع آؼای هؤضىغه ؼا کكب کؽظ .هىاظاؼاو حسب کارگر
نیکاگى هىفك به ايتطاب  81يفؽ اؾ افضای زؿب بؽای هیؤت لايىوگػاؼی ایاالتی نعيع :یک يمایًعه
ظؼ قًا و  9يمایًعه ظؼ هیؤت لايىوگػاؼی ایالتی< اها کايعیعای حسب کارگر بؽای کًگؽه تًها  64ؼأی
کكب کؽظ و نکكت ضىؼظ .ظؼ هیلواکی کايعیعای حسب کارگر بؽای نهؽظاؼی ؼأی آوؼظ و یک
کايعیعا بؽای قًا بؽگؿیعه نع و  6يفؽ به هیؤت لايىوگػاؼی ایالتی ؼاه یافتًع و یک يفؽ هن هدىؾ
زضىؼ ظؼ کًگؽۀ ایاالت هتسعه ؼا کكب کؽظ( .پ).
 81شىالیههای کار (فرقۀ شریفۀ شىالیههای کار) یکی اؾ قاؾهاوهای کاؼگؽ آهؽیکایی بىظ که ظؼ قال
 8869ظؼ فیالظلفیا بًیاو يهاظه نع .ایى قاؾهاو که فمظ اؾ کاؼگؽاو ياهاهؽ فضى هیگؽفت تا قال
 8878یک ايدمى هطفی بؽای ;کمک هتمابل ظؼ تؤقیف تقاويیها و قاؾهاوظهی :بىظ .اگؽچه فؽلۀ
نىالیهها ظؼ بؽضی اؾ کمپیىهای عبمۀ کاؼگؽ نؽکت هیکؽظ ولی ؼهبؽاو آو فمال هطالف ههاؼکت ظؼ
هباؼؾات قیاقی بىظيع و بؽ همکاؼی بیًاعبماتی ايؽاؼ هیوؼؾیعيع .آياو ظؼ هطالفت با افتًاب
فمىهی  8886قؽازتا افضای قاؾهاو ؼا اؾ ههاؼکت ظؼ ایى العام هًـ کؽظيع ولی ايبىهی اؾ افضای
ؼظه پاییى به افتًاب پیىقتًع .پف اؾ ایى ؼویعاظها يفىغ شىالیههای کار ظؼ هیاو کاؼگؽاو ؼفتهؼفته
کاهم یافت تا ایًکه اواضؽ ظهۀ  8891هًسل نع( .پ).
 88يؽیرتؽیى افالم هىضـ هاؼکف ظؼ ایى هىؼظ ظؼ يهكت آوؼیل  8872بیىالملل اول بىظ:
;ظؼ فؽايكه هلیقاؾی ؾهیى تست زاکمیت عبمۀ هتىقظ به اخؽا ظؼهیآیع تا لغقات کىچک ؾهیى
تست يؾاؼت ظولت به افراد هنفرد یا جماعتهای کارگری قپؽظه نىظ .ایى وضـ يؽفا به ؼلابتی
بیهسابا هیاو آياو ظاهى هیؾيع و يتیدهال افؿایم تًافعی ;اخاؼهبهای اؼضی :اقت که آو هن به
يىبت ضىظ بافث هینىظ تكهیالت خعیع به غاؼتگؽايی بؽقع که اؾ خیب ظیگؽاو هیضىؼيع  ...یکی
اؾ ؼفما ظؼ کًگؽۀ بؽوکكل  8868گفت; :هالکیت ضؽظ ؾهیى به زکن فلن فؽو ضىاهع پانیع و هالکیت
بؿؼگ ؾهیى به زکن فعالت اؾ هن ضىاهع گككت .آيگاه تًها یک بعیل بالی ضىاهع هايع :ؾهیى بایع به
هالکیت ايدمىهای ؼوقتایی ظؼآیع .آیًعه ظؼ ایى هىؼظ تًمین ضىاهع گؽفت :.هى ظؼ هطالفت اؽهاؼ
کؽظم خًبم اختمافی پیهاپیم به ایى زکن ؼقیعه اقت که ؾهیى تًها هیتىايع به هالکیت هلی ظؼآیع
ؾیؽا واگػاؼی ؾهیى به کاؼگؽاو ؼوقتایی همبكته بافث هینىظ کًتؽل خاهقه باؼ ظیگؽ به ظقت عبمهای
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اؾ تىلیعکًًعگاو ايسًاؼی بیافتع  ...تمؽکؿ هلی همۀ وقایل تىلیع۫ ايل و اقاـ خاهقهای اقت که اؾ
تىلیعکًًعگاو آؾاظ و همبكته تهکیل نعه و کاؼ اختمافی ؼا با عؽذ و يمههای همگايی و فماليی به
ايدام هیؼقايع( :.م).
 82و.ک .خلع  6هدمىفه ثاؼ هاؼکف-ايگلف ،ايتهاؼات پؽوگؽـ .يى ( .588-497پ).
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طرح جلد چاپ اول وضع طبقۀ کارگر انگلستان ()5481

نگارش از ضپتامبر  5488تا مارش 5481
منتشرشده در الیپسیگ 5481
امضا :فریدریک انگلص

به طبقات کارگر بریتانیای کبیر

1

سحمتکؼاو!

کىػیسهام هنهیهًاو آلمايیام را با تـىیزی

زر اثزی که به ػما اذتـاؽ یافته اطت 
هایتاوواهیسهاوچؼنايساسهایتاوروزرروکًن.به


هاوهبارسه
وفازارايهاسوضغتاوو 
ريح

قسری زر هیاوتاو سیظتهام که بزای زايظتى چیشکی زربارۀ وضغ ػما کافی اطت .به
هنهیهًاينبهزايغ
تزیىيحىهمکىهمۀهىعوحىاصامراؿزفآوکززمکه  


خسی
رطمیوغیزرطمیایراکه

زرطتیاسهىضىعبزطًس.بهایىاکتفايکززمکه هزيىعطًس
هیآورزمسیزوروکًن.هىزرپیچیشیبیغاسزايغانتساعیزربارۀهىضىعبىزم.
گیزم 
پایزرززلها

هایتاوببیًنوبهسيسگیروسهزهتاوچؼنبسوسمو


ذىاطتنػمارازرذايه

هی
هایتاواساوضاعبًؼیًنوػاهسهبارسههایتاوػلیهقسرتطیاطیواختماػی


ػکایت
و
هاوػزابهاو

هایاختماػیوػب 
يؼیًی


طتمگزاوباػن.وچًیىکززم:رویهؼاػزت
ً
ذظکؼیسموطاػاتفزاغتامراهًحـزا بهزرآهیرتىبا

عبقههتىطغی 
بارسههای  2
هی 

غلوغغ اذتـاؽ زازم .اس ایًکه چًیى کززهام ذزطًسم و به ذىز
بی 
زحمتکشان  

هیبالن.ذزطًسمسیزابهایىتزتیبتزغیبػسمطاػاتذىعفزاوايیرابهکظبزايغ

زربارۀواقؼیاتسيسگیبگذراين<طاػاتیکهزرغیزایىؿىرتباؿحبتهایهسروسو

هؼاػزتهای هاللآور هسر هیرفت .افترار هیکًن سیزا به ایى تزتیب فزؿت یافتن با

ذىرزهرابغۀزرطتیزاػتهباػن<ايظاوهاییکهبا


وبهتاو
ایاسايظاوهایطتمسیسه


عبقه
ػاووػلیرغنهىقؼیتياهظاػسػاواحتزامهمگاو(بهخشزالالو


وخىزتماميقایؾ
بهذىزهیبالنکهفزؿتیافتنتازربزابز

رابهذىزخلبهیکًًس.

پىلپزطتايگلیظی)
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رواهیزاريساسػمازفاعکًن<گفتىيسارز

فشایًسهایکهزراروپابزذلقايگلظتاو
تحقیز 
آهسهًغقیرفتارهاوطیاطتهایذىزپزطتايهووحؼیايۀعبقۀ

که ایىذىارزاػت۫   
پی
حاکن(عبقۀهتىطظ)کؼىرػماطت.
بزایسیزيظزگزفتىذـنػما(یؼًیعبقۀهتىطظ)فزؿتکافیزاػتنوبهسوزیبهایى
ً
هچؼنايتظارهیچگىيهحمایتیاسخايبآياويمايیس.

يتیدهرطیسمکاهال حقزاریس ک
هًافغآياوبهػستزرتضازباهًافغػماطت<هزچًسذىزآياوازػاییذالفایىزاريس
ً
وروستاوهمسلیهیکًًس.کززار

وزائماسورهیسيًستابهػمابباورايًسکهؿمیمايهبا 
حال
کًس.اهیسوارمهسارکواطًازگززآوریػسهبزایاثباتایى


هایؼاورابزهالهی

آياوزروؽ
ذىػیای)

هتىطغیهاهیچيیتی(بهقىلذىزػاوهیچ 
زل


حقیقتکافیباػسکهعبقه
خشایىيساريسکه ذىزػاوراباکارػماثزوتمًسطاسيس<البتهفقظ هازاهی کهبتىايًس
هحـىل کارتاو را بفزوػًس .اها اگز اس تدارت گىػت ايظاو طىزی به خیب يشيس
هیکًًس.آياوبزایػماچه
ػمارازرقحغیوگزطًههیزیبهحالذىزرها 

بالفاؿله 
ً
حالتىخهػاوراخسا به


ايستاارازۀيیکهىرزازػایؼاورابهاثباتبزطايًس؟آیاتابه

کززه
يینزوخیىکمیظیىوتحقیقو
هایتاوهبذولزاػتهايس؟آیاخشتـىیببىزخهبزای 


ػکایت
کاغذپارهها زر قفظههای وزارت

گشارعهای هفـلی که زر هیاو باقی 

تفحؾ بابت 
ایفزهىزهايسکه

حالکمتزیىقلن 
ريده

ايس؟آیاتابه


ذىرزکارزیگزیکززه

ذاکهی
کشور 
ىخمغبًسی کًًستا هزکض

سزهػاورازریککتابطازهوروػ
کپک 
کتابهایآبی  

بتىايس به کمک آو به طازگی اعالػاتی راخغ به وضغ اکثزیت هغلق ;آسازسازگاو
ً
بزیتايیایی :به زطت بیاورز؟ واقؼا يه .عبقۀهتىطظ زوطت يسارز زر هىرز ایى چیشها
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ؿحبتکًس.ایى کار راگذاػتهايس تایکذارخیپیسا ػىزوخهاوهتمسورااسوضغ
ذفتبارػماآ گاهطاسز.
سيسگی 
دستوپاشکسته
اهیسوارمبزایآنان ذارخیباػنيهبزایکارگران.ػایسايگلیظیهى 
عکًیس.يهزرايگلظتاوويهزرفزايظهتابهحالهیچ

باػساهااهیسوارمبهطازگیزرکا

کؼیباهىهمچىوذارخیهابزذىرزيکززهاطت.چهذىعبىزکهزیسمػما


سحمت
راهتاورااسهىجيفزتوتؼـبوغزورهلی(کهزريهایتهیچهؼًاییخشخودپسندی

ایس.بهچؼنذىززیسهامػماباهزآوکضکهيیزویغرا


يسارز)خساکززه
همگانی 
ً
هؼتاقايهزرراهتزقیيىعبؼزبهکارهیگیززػمیقا همسلیزاریس<ذىاهايگلیظیبىزه

امهزچیشػظینوهزچیشيیکراهیطتاییس<ذىاه


باػسذىاهيه.بهچؼنذىزمزیسه
زرذاکسازبىمتاوپزورعیافتهباػسذىاهيه.زریافتهىایىاطتکهػماچیشی

بزگشیسهوهًشویایس.زریافت

بیغاسانگلستانیهظتیس<چیشیبیغاساػضایهلتی
هىایىاطتکهػماانسانوػضىیاسذايىازۀبشرگوخهايیيىعبؼزیسويظبتبه
هًافغذىزویکظاوبىزوتماميژازهایبؼزیآ گاهیسوبهایىهؼًاػضىیاسذايىازۀ
بههمساليهتزیىهؼًایکلمه.بز

واحسوتقظینياپذیز:يىعبؼزهظتیس:هستیانسانی

;
ایىاطاصهىوبظیاریاسطاکًاوقارۀاروپابزتزقیوپیؼزفتهمهخايبۀػمازروز

هیفزطتینوکاهیابیػماراآرسوهًسین.

ایسازاههزهیسسیزاهًىسوظایفسیازیبززوعهاو


پضهمچًاوکهتاکًىوپیغرفته
اطتىارباػیسوطزکغوبیواهمه.پیزوسیػماقغؼیاطت.زريبزز

اطت.راطدو
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هؼتزکهاو یؼًی زر يبزز بؼزیت۫ هیچ یک اس گامهایی که زر هارعتاو به پیغ

بزذىاهیسزاػتبهبیزاههيرىاهرفت.
بارهى(رياوپزوص)a
15هارص1845
فزیسریکايگلض


)Barmen (Rhénan Prussia
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a

هماوعىرکهايگلضزرياهۀهىرخ19يىاهبز1844بههارکضاعالعزازذغابیۀ;بهطبقاتکارگر
 1
بریتانیایکبیر  :بهایىهًظىربهسباوايگلیظیيىػتهػسکهخساگايهچاپگززز وبهزطت;رهبزاو
حشبچارتیظت و يىیظًسگاو چارتیظت و اػضای چارتیظت پارلماو :بزطس .زر ویزاطت آلمايی
اهازرویزاطتهایآهزیکایی 1887و 1892يیاهس.زرویزاطت

 1892ایىذغابیهتدسیسچاپػس 
تدسیسچاپهیػىز(.پ).

کًىيیایىذغابیهبزاطاصویزاطتآلمايی1892
السماطتایىيکتهرابیافشاینکهبزیتايیایککؼىرچًسهلیتیاطتوبههمیىزلیلبهخاییکباسار
همگىطزتاطزیچًسباسارياهمگىزارزکهباسورزولتازغامػسهايس .زرهزیکاسایىباسارها

ً
هؼیارسهاوکاراختماػا السم بهػست بازیگزباسارهاتفاوتزارز وقابلقیاصبا;يىطاياتحىل

هیايگیى :يیظت .هازاهی که چًیى ػزایظياهمگًی بز پزولتاریاحاکنباػس يمیتىاواس یک عبقۀ
کارگزواحسطرىگفت.زرتمامکؼىرهایچًسهلیتیهابا;عبقاتکارگز:روبزو یین<واقؼیتیتلد
کًًسهاع.ػزطالسمبزایوحستواقؼیعبقۀکارگز
هایویزاو 

هاورقابت 
خىیی


ػکاف
همزاهباتمام
ذًثیکززوتأثیزات باسارهایياهمگىاطت تابتىاو زرقسمبؼسی بهايکؼافهىسوورطیس.تأکیس
ؿزیح رهبزاو هارکظیظت (هارکض و ايگلض و لًیى و اطتالیى) بز گًدايسو هظألۀ ;حق تؼییى
اسایًداهیآیس(.م).

طزيىػت:زربزياهۀاحشابپزولتزی
  2زر ایًدا ايگلض با اطتفازه اس ػباهت ظاهزی زو واژۀ ;( :champagneػاهپایى) و
;(:campaignکارسار)بهعبقۀهتىطظعؼًهسزهاطت.هىبزایايتقالهؼًایکًایه اسػباهت
طتفازهکززهام(.م).

(زائنالرمز)و;هبارسه:ا
هیباره :
ظاهزیزوواژۀ; 
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پیشگفتار

6

ً
ایى چًؼ صفضۀ پیيگفتاؿ و کتابی که ػؿ اػاهه هیآیؼ با هىضىػی مـ و کاؿ ػاؿيؼ که بؼوا
لصؼ ػاىتن ػؿ یکی اف فصلهای احـی راهغتـ ػؿباؿۀ تاؿیظ ارتماػی ايگلنتاو به آو
بپـػافم 2.اها عىلی يکيیؼ که اهمیت هىضىع هـا واػاىت ػؿباؿۀ آو رؼاگايه تضمیك کًن.
وضغ عبمۀ کاؿگـ يمغۀ اود و بیپـػهتـیى تزلی فالکت ارتماػی ؿوفگاؿ هامت و به
همیى ػلیل بًیاو والؼی و آغافگاه تماهی رًبوهای ارتماػی هؼاصـ امت .کمىيینن
عبمات کاؿگـ ػؿ آلماو و فـاينه هضصىالت بالوامغۀ آوايؼ< به همیى تـتیب فىؿیهاینن
فـاينىی و مىمیالینن ايگلینی و کمىيینن بىؿژواهای فـهیغتۀ آلمايی هضصىالت
ً
غیـهنتمیناه هنتًؼ .کنب ػايو اف وضغ پـولتاؿیا هغلما ضـوؿی امت :اف یک مى
بـای آيکه بتىاو هبًایی امتىاؿ بـای يظـیات مىمیالینتی فـاهن آوؿػ و ػؿ هىؿػ ؽیصك
بىػو هىرىػیتىاو به لضاوت يينت و اف مىی ػیگـ بـای آيکه به تمام ؿؤیابافیهای
اصناماتی و اوهام تفًًی هىافماو و هغالفاو مىمیالینن پایاو ػاػ .اها فمظ ػؿ
ً
اهپراطوری بریتايیا و به ویژه فمظ ػؿ عىػ ايگلنتاو امت که اوضاع پـولتـی ػلیما و
ً
کاهال به شکل کالضیک ورىػ ػاؿػ .وايگهی ػاػههای عاهی که بـای بافيمایی راهغ
هىضىع الفم و ضـوؿیايؼ فمظ ػؿ ايگلنتاو اف عـیك پیمایوهای ؿممی به عىؿ کاهل
گـػآوؿی و ضبظ ىؼهايؼ.
 26هاه فـصت ػاىتن با پـولتـهای ايگلیل و با تکاپىهایياو و هصیبتهایياو و
مـعىىیهایياو آىًا ىىم و آياو ؿا اف يقػیک ػؿ هـاوػات ىغصی و ؿوابظ صمیمايه
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ببیًن و به کمک هًابغ هىحك الفم هياهؼات عىػ ؿا تکمیل کًن .ایى کتاب اف چیقهایی که
ػیؼهام و ىًیؼهام و عىايؼهام ماعته ىؼه امت .پیياپیو عىػ ؿا آهاػه کـػهام که يه تًها
ػیؼگاههاین بلکه صتی والؼیات هىؿػ امتًاػم اف همه عـف هىؿػ صمله لـاؿ بگیـيؼ (عاصه
اگـ ایى کتاب به ػمت ايگلینیها بـمؼ) .عىب هیػاين همکى امت حابت ىىػ به عىؿ
رنتهوگـیغته ػؿباؿۀ بـعی يکات فالؼ اهمیت اىتباهاتی ػاىتهام< البته يظـ به هاهیت
راهغ هىضىع و همؼهات گنتـػۀ آو (چًاو گنتـػه که تابهاهـوف صتی ػؿ عىػ ايگلنتاو
یک کتاب هخل کتاب هى ورىػ يؼاؿػ که تمام کارگراو ؿا ػؿ بـ گـفته باىؼ) ىایؼ صتی
عىػ ايگلنتايیها هن يتىايًؼ اف اؿتکاب ایى لبیل اىتباهات ػؿ اهاو بمايًؼ .پل بؼوو یک
لضظه تـػیؼ و ػوػلی بىؿژواهای ايگلیل ؿا به هباؿفه هیعلبن تا ولى ػؿ یک هىؿػ يياو
ػهًؼ که فالو ىـس و تفنیـ ػؿ کلیت ػیؼگاههاین يتیزۀ هًغمی بیػلتی هى بىػه امت و
عبظ و عغاین ؿا با ػاػههایی که اػتباؿىاو کمتـ اف ػاػههای هى يینت به احبات بـمايًؼ.
تيـیش ىکل کالمیکی که وضغ پـولتاؿیای بـیتايیا ػؿ آو تظاهـ هییابؼ بنیاؿ ههن امت<
ً
عاصه بـای آلماو و ػلیما ػؿ لضظۀ کًىيی .مىمیالینن و کمىيینن آلمايی بـ بًیاػ و
ً
امامی صـفا يظـی به صـکت ػؿآهؼهايؼ .ػاينتههای يظـیهپـػافاو آلمايی ػؿباؿۀ رهاو
والؼی بنیاؿ کمتـ اف آو امت که بتىايًؼ ایى ;والؼیت بؼ :ؿا به هؼػ هًامبات والؼی به
مىی اصالس ىؼو مىق ػهًؼ .همۀ لهـهاياو لننعىؿػۀ ایى لبیل اصالصات فمظ اف
عـیك ايضالل فوئرباخی تأهالت هگلی مـ اف کمويیطن ػؿ آوؿػهايؼ .آلمايیها آولؼؿ اف
وضغ والؼی فيؼگی پـولتاؿیا بیاعالعايؼ که اف ػل هقعـفتـیى و ههملتـیى تأهالت
ػؿباؿۀ وضغ کاؿگـاو به ايىاع و النام يظـوؿفیها ػؿ باب يیت عیـ ;اجتماعات تعالی
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طبقۀ کارگر 3:هیؿمًؼ< آو هن ػؿ صالی که بىؿژوافی ػؿ همیى ارتماػات هيغىل
مىءامتفاػه اف هنألۀ ارتماػی امت .آلمايیها هبـمتـ اف هـ هلت ػیگـی به ػايو والؼی
ػؿباؿۀ هنألۀ پـولتاؿیا يیاف ػاؿيؼ .ػؿمت امت که وضغ فيؼگی پـولتاؿیای آلماو هًىف به
ً
ىکل کالمیک ايگلینی ػؿيیاهؼه ولی ماهاو ارتماػی ها اماما با ايگلنتاو یکی امت.
ىؼىؿ رمؼی هلت مـ هىلغ الؼاهاتی ؿا بـای بـآوؿػو یک بًیاو ارتماػی يىیى ػؿ
اگـ
ِ

پیو يگیـػ ماهاو ارتماػیهاو ػیـ یا فوػ به هماو صؼ بضـايیای عىاهیؼ ؿمیؼ که ػؿ آو
مىی ػؿیای ىمال 4بؼاو يائل آهؼه امت .هماو ػلل بًیاػیًی که ػؿ ايگلنتاو به فالکت
و متنکيی پـولتاؿیا هًتذ ىؼهايؼ ػؿ آلماو هىرىػيؼ و به ياگقیـ ػؿ بلًؼهؼت هماو يتایذ
ؿا به باؿ عىاهًؼ آوؿػ .والؼیت هضـف و هنلن اوضاع عفتباؿ ايگلنتاو يه تًها
واهیػاؿػهاو به اوضاع عفتباؿ آلماو اػتـاف کًین بلکه هؼیاؿی ؿا بـای مًزیؼو ابؼاػ و
ىؼت عغـی به ػمت عىاهؼ ػاػ که ػؿ رـیاو ياآؿاهیهای ضیلس و بوهن آىکاؿ ىؼه

امت 5و صلش و آؿاهو ؿا ػؿ آلماو اف هـ لضاػ تهؼیؼ هیکًؼ.
الفم امت ػؿ پایاو  2هىضىع ؿا یاػآوؿ ىىم .يغنت آو که همه را اف واژۀ
; :Mittelklasseػؿ هماو هؼًای ايگلینی ;عبمۀ هتىمظ( :یا ;عبمات هتىمظ :که
ً
ػمىها ایىعىؿ که گفته هیىىػ) امتفاػه کـػهام .ایى واژه همچىو واژۀ فـاينىی
;بورژوازی :به هؼًای عبمۀ هالک و به عىؿ اعص عبمۀ هالکی امت که اف
;آریطتوکراضی :کؾایی هتمایق هیىىػ .ػؿ ايگلنتاو و فـاينه ;آریطتوکراتها :یا
ً
;اىـاف :هنتمیما صاصب لؼؿت میامیايؼ و ػؿ آلماو به گماو ;افکاؿ ػمىهی :به عىؿ
ً
غیـهنتمین لؼؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿيؼ .به همیى تـتیب ػائما اصغالصات ;فصمتکياو:
669

( )Arbeiterو ;پـولتـها :و ;پـولتاؿیا :ؿا به ػًىاو هناؿف ;عبمۀ کاؿگـ :و ;عبمۀ فالؼ
هالکیت :به کاؿ بـػهام .ػوم آيکه ػؿ اکخـ يمللىلها اىاؿه کـػهام که يىینًؼگاو هـبىعه
ً
ػضى چه صقبی هنتًؼ .تمـیبا ػؿ تماهی هىاؿػ لیبـالها هیکىىًؼ بـ فمـ و تًؼگنتی
يىاصی ؿومتایی تأکیؼ کًًؼ و والؼیات هـبىط به يىاصی فاکتىؿیکاؿ ؿا اف للن بیايؼافيؼ< ػؿ
ممت همابل هضافظهکاؿاو فمظ فالکت يىاصی فاکتىؿیکاؿ ؿا به ؿممیت هیىًامًؼ و
ػؿباؿۀ فالکت يىاصی کياوؿفی اظهاؿ بیاعالػی هیکًًؼ .به همیى ػلیل هـ را به کمبىػ
امًاػ ؿممی ػؿباؿۀ اوضاع کاؿگـاو صًؼتی بـعىؿػم تـریش ػاػم هؼاؿکی ؿا اف هًابغ
;حسب ویگ a:اؿائه ػهن تا بىؿژوافی لیبـال ؿا با بافگى کـػو صـفهای عىػه ىکنت
ػهن .فمظ ولتی به ػًىاو پيتىايۀ صـفهاین به ;تىؿیها b:و ;چاؿتینتها c:امتًاػ
کـػم که هیتىاينتن ػؿمتیىاو ؿا با هياهؼات عىػم تأییؼ کًن یا بـ اماك صنى ىهـت
ىغصی و اػبی يىینًؼگاو ػؿ هىؿػ صضت و ممن والؼیات يملىؼه هتماػؼ ىىم.
باؿهى  65هاؿك 6845
ف .ايگلل

 :)Whig( aصقب لیبـال
 :)Tory( bصقب هضافظهکاؿ
 :)Chartism( cرًبو صاهیاو هًيىؿ علك ()Charter
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 6پیيگفتاؿ ايگلل بـ يغنتیى چاپ کتاباه ( )6845ػؿ ویـامتهای آهـیکایی  6887و ايگلینی
 6892تزؼیؼچاپ ييؼ اها ػؿ ویـامت آلمايی  6892آهؼ .ایى پیيگفتاؿ ػؿ ویـامت کًىيی اف ؿوی
ویـامتهای آلمايیای که ػؿ فهاو صیات يىینًؼه هًتيـ گـػیؼ به ايگلینی بـگـػايؼه ىؼه امت( .پ).
 2هـچًؼ ايگلل ػؿ مالهای آتی تا آغاف ايمالبهای  6848چًؼیى باؿ لصؼ ايزام ایى کاؿ ؿا ػاىت ولی
يیتاه هـگق ػملی ييؼ .ايگلل ػالوه بـ ػاػههایی که مالهای لبل گـػ آوؿػه بىػ عی الاهتاه ػؿ
بـوکنل اف آوؿیل  6845تا آ گىمت  6846و چًؼ هاه بؼؼ که ػؿ پاؿیل بىػ به رمغآوؿی اعالػات ػؿباؿۀ
ايگلنتاو اػاهه ػاػ .رىالی و آ گىمت  6845ػؿ رـیاو مفـه به لًؼو و هًچنتـ به همـاه هاؿکل ػؿ
کتابغايههای ایى  2ىهـ ػؿباؿۀ هىضىع به تضمیك پـػاعت .اف هزمىع ایى تضمیمات  3ػفتـچۀ هملى اف
یاػػاىتهای کتابىًاعتی و گلچیًی اف لغؼات هتىو فیـ به را هايؼه امت:
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.
ً
تا پایاو مال  6847احـ ايگلل ظاهـا پیيـفت چيمگیـی ػاىت و صتی ػؿ  64يىاهبـ هماو مال ػؿ
همالۀ کىتاهی که ػؿ ;دویچ بروضلر تطایتويگ :به چاپ ؿمیؼ (صاصل کاؿ هيتـک ايگلل و
هاؿکل) يىینًؼه اىاؿه کـػ که لصؼ ػاؿػ کتابی ؿا تضت ػًىاو ;تاریخ بورژوازی ايگلیص :بیـوو
بؼهؼ اها ایى عـس هـگق ػملی ييؼ .با ایى صال مایـ همالهها و گقاؿههای ايگلل ػؿ آو مالها به
عىؿ هؼاوم به رًبههای هغتلف تاؿیظ ارتماػی و میامی ايگلنتاو اىاؿه هیکـػيؼ( .پ).
 3اؿراع ایى لغؼه به ;ايجمىهای احطاو طبقۀ کارگر :امت .ایى ايزمىها عی مالهای -6844
 6845به ابتکاؿ بىؿژوافی لیبـال آلماو (که پل اف تابنتاو  6844با خیسظ ضیلس به عىػ آهؼه بىػ) ػؿ
ىماؿی اف ىهـهای پـوك ىکل گـفتًؼ .بىؿژواها اهیؼ ػاىتًؼ که به ایى ومیله بتىايًؼ کاؿگـاو ؿا اف
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ىکلهای متیقهرىیايۀ هباؿفۀ عبماتی هًضـف کًًؼ .اگـچه بىؿژوافی و هماهات ػولت هیکىىیؼيؼ
ىکل بیضـؿ و يىعػومتايهای بـای ایى ايزمىها ػمتوپا کًًؼ اها تأمیل آوها راو تافهای ػؿ
فؼالیت ايمالبی تىػه های ىهـی ػهیؼ و تىره بغو بقؿگی اف رمؼیت آلماو ؿا به هنألۀ ارتماػی
رًبو ايزمىها ػؿ ایالت صًؼتی رایى هیؼاو ػمل گنتـػهای ػاىت فیـا ػؿ آيزا تضاػ
بـايگیغت.
ِ
آىتی ياپؾیـ بىؿژوافی و پـولتاؿیا به صؼ بضـايی ؿمیؼه و ػولت هغلمۀ پـوك با اپىفینیىيی ػهکـاتیک
ػمت به گـیباو بىػ .ليـی اف ؿوىًفکـاو ايمالبی-ػهکـاتیک به بهايۀ فـاعىاو ػاػو بـای بـپایی
ايزمىها ػمت به بـپایی همایوهایی هیفػيؼ و ػؿ ایى همایوها به هًظىؿ علمیکـػو ایؼههای
ؿاػیکالىاو و عًخی کـػو يفىؽ بىؿژواهای ػیىهؼاؿ و لیبـال به بضج ػمىهی و ػلًی ػؿ هىؿػ
امامًاهۀ ايزمىها هیپـػاعتًؼ .ػولت پـوك پل اف هياهؼۀ هنیـ ياهًتظـهای که ايزمىها ػؿ پیو
گـفته بىػيؼ اف تصىیب امامًاهههایياو مـ باف فػ و تؼاوم فؼالیتهایياو ؿا همًىع ماعت و تا بهاؿ
 6845آوها ؿا ىتابقػه ػؿ يغفه عفه کـػ( .پ).
 4ػؿیای ىمال که هیاو ايگلنتاو و اؿوپای لاؿهای والغ ىؼه اف یک مى به کيىؿهای امکايؼیًاوی
و اف مىی ػیگـ به فـاينه هیؿمؼ( .م).
 5ىىؿه بافًؼگاو میلق اف  2تا  4ژوئى  6844ؿط ػاػ .هاؿکل ػؿ همالۀ ;تحشیههای ايتقادی بر
هقالۀ شاه پروش و اصالحات اجتماعی به قلن یک پروضی :و ايگلل ػؿ گقاؿههای «اخباری از
پروش :و «جسئیات بیشتر دربارۀ شورظهای ضیلس :به تيـیش ایى ىىؿه پـػاعتًؼ (رلؼ مىم
هزمىػه آحاؿ هاؿکل-ايگلل) .بالفاصله پل اف ؿویؼاػهای میلق يىبت به عیقه کاؿگـاو پـاگ ػؿ
يیمۀ ػوم ژوئى  6844ؿمیؼ که به عیقههای هتؼالب کاؿگـاو ػؿ مایـ يىاصی صًؼتی بىهن ايزاهیؼ.
رًبو کاؿگـاو که با ػؿ هن ىکنتى فاکتىؿیها و ايهؼام هاىیىها همـاه بىػ تىمظ لىای ػولتی به
مغتی مـکىب ىؼ( .پ).
(م :).هاؿکل ػؿ همالۀ ;تضيیههای ايتماػی  :...تضلیلی اف هًامبات عبماتی آلماو به ػمت هیػهؼ که
الفم امت ػؿ صاىیۀ هتى به آو اىاؿه ىىػ .يىینًؼۀ پـومی عـف رؼل هاؿکل اػػا ػاىت که ;ىاه
پـوك تيغیص ػاػ فمظ چًؼ مـباف اف ػهؼۀ کاؿگـاو ضؼیف و ياتىاو بـهیآیًؼ .ىىؿه میلق يه یک
ً
ؿعؼاػ هيؼاؿػهًؼه بلکه صـفا صاػحهای همچىو مایـ صىاػث عبیؼی بىػ :.هاؿکل ػؿ پامظ هیيىینؼ:
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;فطتیوال دوضلدورف ؿا به یاػ بیاوؿیؼ! ػؿ کيىؿی که ػؿ ضیافتهای لیبـالیاه کف ىاهپایىهای
لیبـالی بیـوو هیپاىؼ تا هیأت دولت هلوکايه ؿا بـايگیقػ< ػؿ کيىؿی که یک مـباف کافی امت تا هیل
و ؿغبت بىؿژواها ؿا به آفاػی هغبىػات و هيـوعیت فـوبًيايؼ< ػؿ کيىؿی که اعاػت و
فـهاوبـػاؿی هًفؼاليه ػؿ ػمتىؿ کاؿ امت< آیا ػؿ چًیى کيىؿی امتفاػه اف يیـوهای هنلش ػلیه
;کاؿگـاو ضؼیف و ياتىاو :يمیتىايؼ یک ؿعؼاػ یا یک ؿعؼاػ هيؼاؿػهًؼه باىؼ؟ وايگهی فـاهىه
ً
يکًین که ػؿ ػؿگیـیهای اولیه اتفالا همیى ;کاؿگـاو ضؼیف و ياتىاو :به پیـوفی ؿمیؼيؼ و فمظ پل
ً
اف آو که لىای کمکی به هًغمه اػقام گـػیؼ مـکىب ىؼيؼ .آیا صـفا به ایى ػلیل که مـکىب ىىؿه
هنتلقم اصضاؿ کل اؿتو يبىػ هیتىاو گفت عیقه بؼيۀ کاؿگـی آلماو بیعغـ امت؟ بؼ يینت
يىینًؼۀ عـػهًؼ پـومی عیقه کاؿگـاو میلق ؿا با ىىؿههای کاؿگـاو ايگلنتايی هماینه کًؼ< آو
ولت عىاهؼ ػیؼ که میلقیها چه لؼؿتی ػاىتًؼ.
اها بایؼ اف ؿوابظ میامی فاصله بگیـین و به ممت هنائل ارتماػی صـکت کًین تا يياو ػهین که چـا
عیقه کاؿگـاو میلقی يتىاينت هیچ ;هيؼاؿ :عاصی به عىػ پاػىاه بؼهؼ .هیتىاو گفت که ػؿ
ً
صال صاضـ ایى عیقه فمظ بـ ضؼ بىؿژوافی امت و هنتمیما عىػ ىاه ؿا هؼف يگـفته .ىاه پـوك به
هخابۀ یک آؿینتىکـات و يمایًؼۀ ملغًت هغلمه يمیتىايؼ با بىؿژوافی يـػ ػيك ببافػ .اگـ بىؿژواها به
عاعـ هًامبات مغت و وعینىاو با پـولتاؿیا ضؼیفتـ ىىيؼ و مـمپـػگیىاو به ىاه افقایو یابؼ
ایى وضغ بـای ىاه پـوك صاوی هیچ هيؼاؿ عغـی يینت .ػؿمت همايغىؿ که کاتىلیکهای
اؿتؼکل بیيتـ با پـوتنتاوهای اؿتؼکل مـ متیق ػاؿيؼ تا با هلضؼاو< به همیى تـتیب ملغًتعلباو
بیيتـ ػلیه لیبـالها عصىهت هیوؿفيؼ تا ػلیه کمىيینتها .ػلیل ایى وضغ وابنتگی هلضؼاو به
کاتىلیکها یا يقػیکی کمىيینتها به ملغًتعلباو يینت .ػلیلاه ایى امت که کاتىلیکها و
ً
پـوتنتاوها یا ملغًتعلباو و لیبـالها اف یک لماهايؼ و هلضؼها و کمىيینتها هغلما بیـوو اف ایى
صلمه لـاؿ ػاؿيؼ .ىاه پـوك به ػًىاو یک میامتهؼاؿ بـابـيهاػ عىیو ؿا ػؿ مپهـ میامی ػؿ ورىػ
لیبـالینن باف هییابؼ .هماولؼؿ که ػؿ صال صاضـ پـولتاؿیا آيتیتق ىاه پـوك يینت ىاه پـوك يیق
آيتی تق پـولتاؿیا يینت .پـولتاؿیا بایؼ لؼؿت بیيتـی به ػمت بیاوؿػ تا بتىايؼ مایـ يامافگاؿیها و
تضاػها ؿا فـوبًيايؼ و همۀ عصىهتهای میامی ؿا به عىػه هؼغىف کًؼ:.
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سرآغاز
تاؿیظ پـولتاؿیای aايگلستاو اف يیمۀ ػوم ٩ـو پیو با اعتـا ٛهىتىؿ بغاؿ و هاىیىهای
پًبهؿینی آ١اف هیىىػ .همايٖىؿ که هیػايیؼ ایى اعتـاٝات به اي٪البی ًٍٞتی
ايزاهیؼيؼ که مـتاپای راهٞۀ هؼيی ؿا ػگـگىو کـػ و بافىًامی اهمیت تاؿیغیاه تافه
ىـو ٛىؼه امت .ههؼ کالمیک ایى ػگـگىيی که هـ چه پـتىاوتـ هیىؼ بیمـوٍؼاتـ
پیو هیؿ٥ت ايگلنتاو بىػ .به همیى ػلیل ههؼ کالمیک پـولتاؿیا به ًٝىاو ههنتـیى
هضَىل ایى ػگـگىيی۫ رایی رق ايگلستاو يینت .تًها ػؿ ايگلستاو هیتىاو پـولتاؿیا ؿا
با تمام هًامباتاه و اف همه وره هٖالٞه کـػ.
اکًىو و ایًزا به تاؿیظ ایى اي٪الب و به اهمیت آو بـای رهاو هٞاٍـ و آیًؼگاو
يمیپـػافم .چًیى ىـصی ؿا بایؼ بـای احـی راهٜتـ ػؿ آیًؼه کًاؿ گؾاىت .ػؿ صال
صاّـ بایؼ عىػ ؿا به آيچه هضؼوػ کًین که بـای ٥هن واٞ٩یاتی که ػؿ اػاهه عىاهؼ آهؼ و
بـای ػؿک وّٞیت کًىيی پـولتاؿیای ايگلیس ّـوؿی امت.
پیو اف باب ىؼو هیأت هاىیًی۫ ؿینًؼگی و يناری هىاػ عام ػؿ عايۀ فصمتکياو
ايزام هیىؼ .پل اف آيکه هاػؿ و ػعتـ الیا ٣ؿا هیؿینیؼيؼ بغيی اف آو به ػمت پؼؿ
يناری هیىؼ و بغو ػیگـ که عىػه آوها ؿا ٝمل يمیآوؿػ به ٥ـوه هیؿمیؼ .ایى
عايىاػههای يناد ػؿ ػهات هزاوؿ ىهـها فيؼگی هیکـػيؼ و هیتىاينتًؼ با هقػهایياو
a
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گؾؿاو عىبی ػاىته باىًؼ .فیـا تًها یک بافاؿ یًٞی بافاؿ ػاعلی ورىػ ػاىت aو يیـوی
عـػکًًؼۀ ؿ٩ابت که بٞؼها با ٥تش بافاؿهای عاؿری و گنتـه مىػاگـی ٥ـا ؿمیؼ هًىف
بـ هقػها ٥ياؿ يمیآوؿػ .وايگهی ت٪اّای بافاؿهای ػاعلی گامبهگام با ؿىؼ آهنتۀ
رمٞیت ا٥قایو هییا٥ت و همۀ کاؿگـاو به کاؿ گماىته هیىؼيؼ .همچًیى ػؿ يتیزۀ
پـاکًؼگی عايههای ؿومتایی بـوف ؿ٩ابت ىؼیؼ هیاو کاؿگـاو هضال بىػ .اف ایى ؿو يناد
ػؿ رایگاهی ٩ـاؿ ػاىت که هیتىاينت چیقکی بیايؼوفػ و صتی یک تکه فهیى کىچک
اراؿه کًؼ و ماٝات ٥ـا١تاه ؿا با کيتوکاؿ ػؿ فهیىاه بگؾؿايؼ .اف آيزا که او
هیتىاينت هـ و٩ت و به هـ ه٪ؼاؿ که عىه ػاىت يناری کًؼ هیتىاينت به ايؼافۀ
ػلغىاهاه فهاو ٥ـا١ت ػاىته باىؼ .ػؿمت امت که او کياوؿف بؼی بىػ و فهیىاه ؿا
با ؿايؼهاو پاییًی اػاؿه هیکـػ و ا١لب رق عـهًی ؿ٩تايگیق به ػمت يمیآوؿػ اها ػؿ هـ
ٍىؿت پـولتـ يبىػ :او هلکی ػؿ ػهات ػاىت و به ٕىؿ حابت یک را ماکى بىػ و ػؿ
راهٞه ه٪اهی باالتـ اف فصمتکياو کًىيی ايگلیل ػاىت.
به ایى تـتیب کاؿگـايی که رایگاه هاػیىاو بنی بهتـ اف راييیًاو کًىيیىاو بىػ
فيؼگی يیکىکاؿايه و هنالمتآهیقىاو ؿا با فینتی گیاهواؿ ػؿ پهًهای اف هنتی بیػؿػمـ
ػؿ ت٪ىا و پاکؼاهًی کاهل به ايتها هیؿمايؼيؼ .آياو يیافی به فیاػهکاؿی يؼاىتًؼ و کاؿی
بیو اف آيچه عىػ بـهیگقیؼيؼ ايزام يمیػاػيؼ و ػؿ ٝیى صال همۀ يیافهًؼیهایياو
بـآوؿػه هیىؼ .آياو هزال کا٥ی ػاىتًؼ تا ػؿ ػىت و با١چه به کاؿ مالن یًٞی کاؿی
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481ایى رمله بنٔ ػاػه ىؼه امت« :فیـا تًها بافاؿ تٞییىکًًؼه
ػؿ عَىً ت٪اّای پاؿچه بافاؿ ػاعلی بىػ( ».پ).
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عىػی عىػ ت٦ـیش بىػ و هیتىاينتًؼ ػؿ کًاؿ آو ػؿ ت٦ـیضات و بافیهای
بپـػافيؼ که به
ِ

همنایگاوىاو ىـکت کًًؼ .ایى بافیها  -بىلیًگ و کـیکت aو ٥ىتبال و ١یـه  -به
مالهت و ٩ؼؿت رنمايیىاو کمک هیکـػ .اکخـ ایى کاؿگـاو هـػهاو ٩ىی و
عىهبًیهای بىػيؼ که هیکلىاو ػمت کمی اف هیکل ػه٪اياو همنایهىاو يؼاىت.
آياو هیتىاينتًؼ ػؿ کاؿها به والؼیىىاو کمک کًًؼ؛ البته هنألۀ کاؿ  4یا  41ماٝته
هـگق بـایياو هٖـس يبىػ و چًیى چیقی  ٔ٪٥گهگاه پیو هیآهؼ.
هیتىاو هًو اعال٩ی و ٥کـی ایى ٕب٪ه ؿا صؼك فػ .آياو به ىهـ بیاٝتًا بىػيؼ و هـگق
پا به آيزا يمیگؾاىتًؼ و الیا ٣و تىىۀ يناریىاو ؿا ػؿ افای ػؿیا٥ت هقػ به
کهى ایقوله اگـچه ػؿ همنایگی ىهـها
پیيکاؿهای میاؿ تضىیل هیػاػيؼ .ایى ِ
هـػم ِ
هیف ینتًؼ ولی تا پیو اف آو که ابؼا ٛهیأت هاىیًی صـ٥هىاو ؿا اف چًگىاو ػؿآوؿػ و
واػؿاػىاو که به ػيبال کاؿ ػؿبهػؿ ىهـها ىىيؼ هـگق به آو ممت يـ٥تًؼ .يناراو به
ا
لضاٗ ٥کـی و اعال٩ی هنتـاف عـػههالکاو بىػيؼ و هٞمىال بهوامٖۀ هایملکىاو
بیػؿيگ با عـػههالکاو گـم هیگـ٥تًؼ .آياو بقؿگتـیى فهیىػاؿ هًٖ٪ه ؿا ىهنىاؿ و
اؿىؼ ٕبیٞی عىیو هیػاينتًؼ و ٍىابػیؼ او ؿا رىیا هیىؼيؼ و
عـػههيارـههایياو ؿا بـای ؿمیؼو به هَالضه پیو او ٕـس هیکـػيؼ و همچًاو که
ػؿ ایى هًامبات پؼؿىاهايه ؿمن امت ىـ ٣و صیخیتىاو ؿا به پایو هیؿیغتًؼ .آياو
هـػهايی «آبـوهًؼ» و ىىهـايی عىب و پؼؿايی ههـباو بىػيؼ و فيؼگیىاو ؿا اعال٩ی
پیو هیبـػيؼ؛ چه ایًکه ومىمهای بـای کاؿهای ١یـاعال٩ی ورىػ يؼاىت .ػؿ
a
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هزاوؿت آياو يه هیچ هیغايهای بىػ يه هیچ ٝيـتکؼهای .ػلیل ػیگـ ایًکه که
ههماوعايهػاؿ ؿومتا که گهگاه ػؿ هًقلاه ٖٝوىاو ؿا ٥ـوهیييايؼيؼ عىػ هـػی
ا
هضتـم و هٞمىال کياوؿف-اراؿهػاؿ بقؿگی بىػ که به عىهمـوماهايی هلکاه و
ىـابهای عىب و ؿوفگاؿ گؾىتهاه هباهات هیوؿفیؼ .آياو ٥ـفيؼاوىاو ؿا که تمام
ٕىل ؿوف ػؿ عايه صْىؿ ػاىتًؼ با تـك اف عؼا و ؿوصیۀ ٥ـهايبـػاؿی باؿهیآوؿػيؼ .ایى
هًامبات پؼؿماالؿايه تا فهايی که ٥ـفيؼاو هزـػ بىػيؼ بیهیچ عللی به رای عىػ با٩ی
هیهايؼ .کىػکاو تا فهاو افػواد به همـاه هنبافیهایياو ػؿ ٍ٦ا و ٍمیمیت ؿومتایی
رًنی پیو اف افػواد بیکنوکامت به و٩ىٛ
بقؿگ هیىؼيؼ .هـچًؼ آهیقههای
ِ
هیپیىمت اها ایى ات٦ا ٧تًها فهايی هیا٥تاػ که هـ ػو ٕـ ۫٣به القاهات اعال٩ی فياىىیی
ا
پایبًؼ بىػيؼ و هتٞا٩با کل ْ٩یه با افػواد عتن به عیـ هیىؼ .به ٕىؿ عالٍه فيؼگی و
ا٥کاؿ کاؿگـاو ًٍٞتی ايگلیل ػؿ آو اػواؿ بـ اماك املىبی بىػ که هًىف هن به ٕىؿ
رنتهگـ یغته ػؿ آلماو به چين هیعىؿػ :ايقوا و گىىهگیـی و ٝؼم ٞ٥الیت ٥کـی و
ٝؼم يىماوهای ىؼیؼ ػؿ وّ ٜفيؼگی .آيها به يؼؿت هیتىاينتًؼ هٖالٞه کًًؼ و صتی
کمتـ اف آو هیتىاينتًؼ بًىینًؼ .به ٕىؿ هًٚن به کلینا هیؿ٥تًؼ و هیچ صـ٥ی اف
میامت به هیاو يمیآوؿػيؼ و ػؿ هیچ ٞ٥الیت هغ٦یايۀ میامیای ىـکت يمیکـػيؼ و
هیچ ايؼیيهای اف آو عىػ يؼاىتًؼ .آياو اف تمـیىهای رنمايی به ورؼ هیآهؼيؼ و
هًگام ٩ـائت ايزیل با صـهتی آباوارؼاػی به آو گىه هیمپـػيؼ و صنىيیتىاو ؿا ػؿ
ؿابٖه با ٕب٪ات «همتاف»با عاکناؿی بیچىووچـا به يمایو هیگؾاىتًؼ .آياو به لضاٗ
ا
لىمها و
٥کـی هـػه بىػيؼ و ٍـ٥ا بـای هًا ٜ٥عَىٍی ص٪یـايه یًٞی بـای 
با١چههایياو هیفینتًؼ و اف رًبو پـيیـویی که ٥ـاتـ اف ا ٨٥ػیؼىاو ػؿ صال
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ػؿيىؿػیؼو يى ٛبيـ بىػ هیچ يمیػاينتًؼ .آياو با فيؼگی گیاهواؿىاو عىه بىػيؼ و تا
فهاو اي٪الب ًٍٞتی هـگق اف ایى هنتی گـمويـم ؿهايتیک که بـای يى ٛبيـ وارؼ هیچ
ا
اؿفىی يینت مـ بیـوو يیاوؿػيؼ .ػؿ ص٪ی٪یت آياو يه هىرىػاتی اينايی بلکه ٍـ٥ا
هاىیىهای پـکاؿی ػؿ عؼهت ٕب٪ۀ آؿینتىکـات بىػيؼ که تا آو فهاو ًٝاو هؼایت تاؿیظ
ؿا ػؿ ػمت ػاىت .اي٪الب ًٍٞتی به ماػگی با تبؼیل کـػو کاؿگـاو به هاىیىآالت
هضِ و با فػوػو آعـیى ب٪ایای ٞ٥الیت هنت٪لىاو و با واػاىتىىاو به ايؼیيیؼو و
هٖالبۀ رایگاهی ػؿعىؿ ايناو۫ ایى وّ ٜؿا به يضى هًٖ٪ی پایاو ػاػ .هماوٕىؿ که
میامت ػؿ ٥ـاينه چًیى کـػ ػؿ بـیتايیا يیق آعـیى ٕب٪اتی که ١ـ ٧ػؿ ال٩یؼی و
بیٝال٩گی به هًاٝ ٜ٥ام يى ٛبيـ بىػيؼ ػؿ هايى٥اکتىؿها و به ٕىؿ کلی ػؿ رًبو راهٞۀ
هؼيی به ػؿوو گـػاب تاؿیظ کيايیؼه ىؼيؼ.
بلکبرو
جًی ػؿ مال  4711تىمٔ جیمس هارگریىز aيناد اهل ِاستايهیل يقػیک 
اليکىایـ ىمالی bابؼا ٛىؼ c.ایى يغنتیى اعتـاٝی بىػ که یک مـی ت٢ییـات
ؿیيهای ػؿ وّ ٜکاؿگـاو ايگلیل پؼیؼ آوؿػ .ایى هاىیى که با يیـوی ػمت به صـکت
ػؿهیآهؼ پیوػؿآهؼ فهغتی بـای هیىل بىػ که کمی بٞؼ اعتـا ٛىؼ .جًی به رای آيکه
همچىو چـط يظؿینی هتؼاول صاهل  ٔ٪٥یک ػوک باىؼ  41الی  44ػوک ػاىت که

a

James Hargreaves
Stanhill, near Blackburn, in North Lancashire
 cویـامتهایی که ػؿ ٕىل فيؼگی ايگلل هًتيـ ىؼيؼ ایى هکاو ؿا بـ اماك کتاب «هايى٥اکتىؿ پًبه
ػؿ بـیتايیای کبیـ» يىىتۀ یىره به اىتباه «امتًؼهیل» ياهیؼهايؼ (پ).

b
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به ػمتوؿفی یک فصمتکو واصؼ اػاؿه هیىؼيؼ .اعتـا ٛهیىل باٝج ىؼ يظ
ا
بیيتـی ينبت به آيچه که ماب٪ا اهکاوپؾیـ بىػ ؿینیؼه ىىػ .پیيتـ ػؿ افای هـ يناد
بـای  3ؿینًؼه ى٢ل ایزاػ هیىؼ ولی باف هن ک٦ایت يمیکـػ و يناد بهياچاؿ ػؿ ايتٚاؿ
يظ ػمت اف کاؿ هیکيیؼ .اها اکًىو يظ بیو اف صؼی بىػ که کاؿگـاو ػؿ ػمتـك بتىايًؼ
آو ؿا يناری کًًؼ .اف مىی ػیگـ با کاهو هقیًۀ تىلیؼ يظ۫ هًنىرات پًبهای اؿفاو
ىؼيؼ و ػؿ پی آو ت٪اّای ؿوبهؿىؼ بـای ایى ٩بیل ارًاك ػو هـتبه ؿىؼ کـػ .ػؿ يتیزه
يیاف به يناد ا٥قایو یا٥ت و ػمتمقػ يناراو باال ؿ٥ت .اکًىو که يناد هیتىاينت با
کاؿ ؿوی لىم به ػؿآهؼ هًگ٦تی بـمؼ ؿ٥تهؿ٥ته ػمت اف کيتوفؿ ٛکيیؼ و کل و٩تاه
ؿا به يناری اعتَاً ػاػ .ػؿ آو فهاو عايىاؿی ىاهل  1بقؿگمال و  1کىػک (که
پای هامىؿه ييايؼه هیىؼيؼ) هیتىاينت با ؿوفايۀ کاؿ  4ماٝته aهـ ه٦ته  1لیـۀ
امتـلیًگ bػؿ بیاوؿػ و اگـ هٞاهلۀ عىبی مـهیگـ٥ت یا ٥ياؿ کاؿ ا٥قایو هییا٥ت
ػؿآهؼىاو بیيتـ هن هیىؼ .ا١لب پیو هیآهؼ که یک يناد با کاؿ ؿوی لىم ه٦تهای 1
ا
لیـه ػؿآوؿػ .ؿ٥تهؿ٥ته ٕب٪ۀ يناد-کيتکاؿ کال اف بیى ؿ٥ت و ػؿ ٕب٪ۀ يىٙهىؿی اف
يناراو هنتضیل ىؼ که  ٔ٪٥با اتکا بـ ػمتمقػىاو فيؼگی هیکـػيؼ و اف هیچ هالکیتی
صتی هالکیت عىػعىايؼۀ یک هلک اراؿهای بـعىؿػاؿ يبىػيؼ و به ایى تـتیب به
فصمتکو cو پـولتـ تبؼیل ىؼيؼٕ .ی ایى ػگـگىيی۫ ؿوابٔ کهى يناراو و ؿینًؼگاو
ا
بـ باػ ؿ٥ت .ماب٪ا ؿینًؼگی و يناری صتیاالهکاو فیـ یک م ٤٪ايزام هیىؼ .صاال
a
b
c

ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت « 41ماٝته»( .پ).
ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481ػؿ پـايتق آهؼه امت « 14تالـ پـومی»( .پ).
ػؿ ویـامتهای آلمايی پل اف واژۀ «پـولتـ» ػؿ پـايتق ( )Working-manآهؼه امت( .پ).
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جًی و لىم هـ ػو به عؼههای يیـوهًؼ يیاف ػاىتًؼ؛ اف ایى ؿو هـػاو ػمت به کاؿ ىؼيؼ تا
ياو کل عايىاػه ؿا اف ؿینًؼگی ػؿبیاوؿيؼ .با٩ی اْٝای عايىاػه که چـطهای ؿینًؼگی
کهًه و هًنىطىاو ؿا کًاؿ گؾاىته بىػيؼ اگـ امتٖاٝتىاو به عـیؼ جًی يمیؿمیؼ
ا
ياچاؿ هیىؼيؼ ٍـ٥ا با اتکا به ػمتمقػ پؼؿ ؿوفگاؿ بگؾؿايًؼ .ت٦کیک ؿینًؼگی و
ا
يناری ت٪نین کاؿی ؿا کلیؼ فػ که هتٞا٩با بیيهایت تکاهل یا٥ت.
اگـچه هاىیىها هًىف يا ٌ٩و ياکاهل بىػيؼ ولی اف یک مى باٝج ايکيا ٣پـولتاؿیای
ًٍٞتی ىؼيؼ و اف مىی ػیگـ به ٙهىؿ پـولتاؿیای فؿاٝی ػاهى فػيؼ .ػؿ آو ػوؿاو تٞؼاػ
٥ـاوايی اف فهیىػاؿاو کىچک و عـػههالکاو همچىو يناد-کيتکاؿاو همنایهىاو ػؿ
بی٥کـی و مکىو گیاهواؿ هیفینتًؼ .آياو عـػهاؿاّیىاو ؿا ٕب ٨املىب کهًه و
ياکاؿآهؼ آباوارؼاػی فیـ کيت هیبـػيؼ و با مـمغتی ٝزیبو١ـیبی که ایى ٩بیل
ػؿ
هغلى٩ات پل اف چًؼیى ينل مکىو و رمىػ هٞتاػه هیىىيؼ با هـ يى ٛت٢ییـ اف ِ
هغال٦ت ػؿهیآهؼيؼ .ػؿ هیاو آياو عـػههتَـ٣هایی ورىػ ػاىتًؼ که به هًٞای
اهـوفی کلمه اراؿهػاؿ يبىػيؼ ولی فهیىىاو ؿا پيتػؿپيت عىاه با اراؿهياهههای
هىؿوحی 4عىاه با اتکا به ٝـ ٣کهى اف پؼؿاوىاو تضىیل گـ٥ته و تا آو ػم ٕىؿی ػؿ
ا
چًگ عىػ يگه ػاىته بىػيؼ که ايگاؿ واٞ٩ا هلک ىغَیىاو امت .و٩تی ٝؼهای ٩یؼ
کيتکاؿی ؿا فػيؼ تا کاؿگـ ًٍٞتی ىىيؼ ىماؿ کخیـی اف اهالک عـػ ٝإل هايؼ و
ٕب٪ۀ رؼیؼی اف اراؿهػاؿاو بقؿگ یًٞی اراؿهػاؿاو آفاػ aبا اتکا به همیى فهیىها پا
گـ٥تًؼ .هناصت هلک هتَـ٥ی هـ یک اف آياو  11رـیب  411رـیب  111رـیب یا
a

ایى کلمه ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481به ايگلینی ( )Tenants-at-willآهؼه( .پ).
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بیيتـ بىػ a.اگـچه اراؿهػاؿ آفاػ ػؿ پایاو هـ مال ػؿ هٞـُ صکن تغلیه ٩ـاؿ هیگـ٥ت
اها هیتىاينت با فؿاٝت بقؿگ ػؿ ه٪یاك گنتـػه و به هؼػ کياوؿفی اٍالسىؼه بـ
بافػه فهیىاه بیا٥قایؼ و ٩اػؿ ىىػ هضَىلاه ؿا بنیاؿ اؿفاوتـ اف عـػههالکاو
ب٦ـوىؼ .عـػههالک که اف کًؼی هىؿوحی و ؿوههای ياکاؿآهؼ کيت آباوارؼاػیاه
عالٍی يؼاىت ياچاؿ ىؼ با کنايی ؿ٩ابت کًؼ که اهالکىاو ؿا ٕب ٨اٍىل و ٩ىاٝؼ
بیٝیبوي ٌ٪اػاؿه هیکـػيؼ و مـهایهىاو ؿا به بهنافی عاک تغَیٌ هیػاػيؼ و اف
هقیتهای کياوؿفی بقؿگه٪یاك هًت ٜ٦هیىؼيؼ .ػیگـ هیچ چیق بـای عـػههالکاو
با٩ی يمايؼه بىػ و هقاؿ ٛکىچکىاو ک٦ا ٣عـدىاو ؿا يمیػاػ .بنیاؿی اف مـ ياچاؿی
هقاؿٛىاو ؿا ٥ـوعتًؼ تا با پىلاه لىم یا جًی بغـيؼ .بـعی ػیگـ به ًٝىاو کاؿگـ فؿاٝی
به امتغؼام کياوؿف بقؿگ ػؿآهؼيؼ و به او عؼهت کـػيؼ.
جًیهای هًفرد ػؿ
رًبو ًٍٞتی همیى را باف ياینتاػ .مـهایهػاؿاو۫ ػمت به يَب 
ماعتماوهای بقؿگ فػيؼ و اف يیـوی آب بـای ؿاهايؼاعتى آوها امت٦اػه کـػيؼ تا ػؿ
هىٞ٩یتی ٩ـاؿ بگیـيؼ که بتىايًؼ با کامتى اف تٞؼاػ کاؿگـاو۫ يظىاو ؿا بنیاؿ اؿفاوتـ اف
ؿینًؼگايی ب٦ـوىًؼ که هاىیىهایياو ؿا با يیـوی ػمت به صـکت هیايؼاعتًؼ .اف آيزا
ا
که جًی ػائما پیيـ٥ت هیکـػ هاىیىهای یؼی به ٕىؿ هتًاوب هًنىط هیىؼيؼ و بایؼ
تى به ػگـگىيی هیػاػيؼ یا کًاؿ هیؿ٥تًؼ .البته مـهایهػاؿاو ٝلیؿ١ن ٩ؼیمی بىػو
هاىیىهایياو هیتىاينتًؼ به هؼػ کاؿبـػ يیـوی آب ػؿ بـابـ ایى ؿويؼ ه٪اوهت کًًؼ؛ اها
چًیى چیقی بـای ؿینًؼۀ هً٦ـػ اهکاوياپؾیـ بىػ .به ایى تـتیب مینتن ٥اکتىؿی بًیاو
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی به رای رـیب اف واصؼ آ٥ـی٪ایی «هىؿگى» امت٦اػه ىؼه( .پ).
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يهاػه ىؼ .کاؿ هاىیًی ػؿ مال  4717با اعتـا ٛػاؿ ؿینًؼگی تروستل تىمٔ یک
ریچاردآرکرایت bبه ٕـف رنىؿايهای

اليکشایرشمالی به يام
پریستىو a
ِ
آؿایيگـ اهل

گنتـه یا٥ت .ایى هاىیى که پل اف هىتىؿ بغاؿ ههنتـ یى اعتـا ٛهکايیکی ٩ـو
ا
هزؼهن بىػ cاٍالتا بـای يیـوی هضـکۀ هکايیکی ٕـسؿیقی ىؼه و بـ اماك املىب و
ا
اليکشایر
فیروود  e
ِ
٩ىاٝؼ کاهال رؼیؼی ىکل گـ٥ته بىػ .ساهىئلکراهپتىو dاف اهالی
شمالی با تـکیب ویژگیهای عاً جًی و تروستل ػؿ مال  4741هیىل ؿا ٕـسؿیقی
آرکرایت ػؿ هماو مال ػمتگاه صالری و ػمتگاههای
کـػ f.به هضِ ایًکه 
آهاػهمافی (تىلیؼ ٥تیلۀ يتابیؼه و ٥تیلۀ تابیؼه) ؿا اعتـا ٛکـػ کاؿ هاىیًی به ًَٝـ هنلٔ
و ١الب ًٍٞت پًبهؿینی تبؼیل ىؼ .ایى هاىیىها با ايؼکی ت٢ییـات رقئی ؿ٥تهؿ٥ته با
ؿینًؼگی gالیا ٣کتاو و ٨٥یا٥تًؼ و ػؿ ایًزا يیق رایگقیى کاؿ یؼی ىؼيؼ .اها ایى هن
پایاو هارـا يبىػ .ػؿ مالهای پایايی ٩ـو هزؼهن کيیيی ؿومتایی به يام ػکتـ
کارترایتِ hلىم هکايیکی ؿا اعتـا ٛکـػ و تا مال  4411آو ؿا به چًاو َم ِـگی و کمالی

a

Preston
Richard Arkwright
ا
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481ػؿ تىّیش تـومتل آهؼه امت «که هٞمىال ػؿ آلماو
« »Kettenstuhlياهیؼه هیىىػ( ».پ).
d
Samuel Cromptom
e
Firwood
 fبـ اماك ػاػههای ػ٩ی٨تـ ػؿ مال ( .4778پ).
 gػؿ ویـامتهای آلمايی پل اف «ؿینًؼگی» آهؼه« :الیا ٣پين و بٞؼها ػؿ ػهۀ اول ٩ـو ( .»48پ).
h
Cartwright
b
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کاؿ ػمتی يناراو به ؿ٩ابت بـعیقػ .هىتىؿ
ؿمايؼ که هیتىاينت به يضى هى٪٥یتآهیق با ِ

بغاؿ که ػؿ مال  4711تىمٔ جیمسوات aاعتـا ٛىؼ و اف  4741به بٞؼ به ًٝىاو هًبٜ
يیـوی هضـکۀ يناری هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ گـ٥ت اهمیت ایى هاىیىها ؿا ػوچًؼاو کـػ.

کاؿ هاىیًی ػؿ ههنتـیى ىاعههای
به هؼػ ایى اعتـاٝات که مال به مال بهتـ هیىؼيؼ ِ
ا
کاؿ ػمتی ٍـ٥ا ىـس ایى
کاؿ ػمتی ١لبه یا٥ت .اف آو پل۫ تاؿیغچۀ ِ
ًٍٞت ايگلنتاو بـ ِ
واٞ٩ه امت که چگىيه هیأت هاىیًی۫ کاؿگـاو یؼی ؿا اف تکتک هىاّٜىاو بیـوو
هیؿايؼ .پیآهؼ ١لبۀ هیأت هاىیًی ٝباؿت بىػ اف يقول ىتاباو ٩یمت تماهی کاالهای
ا
عاؿری
بافاؿهای
تماهی
ت٪ـیبا
هايى٥اکتىؿی و ؿوي ٨بافؿگايی٥ -اکتىؿیکاؿی و ٥تش
ِ
«بیـوو اف چتـ صمایتی» و تکخیـ ياگهايی مـهایه و ا٥قایو مـی ٜحـوت هلی اف یک مى
و اف مىی ػیگـ تکخیـ بنیاؿ مـیٜتـ پـولتاؿیا و بـ باػ ؿ٥تى تماهی ػاؿاییها و
ّمايتهای امتغؼاهی ٕب٪ۀ کاؿگـ و ايضٖآ اعال٩ی و بـآى٦تگی میامی و مایـ
واٞ٩یاتی که با آمىػهفینتی ايگلینیها مـ يامافگاؿی ػاؿيؼ و بایؼ ػؿ ٍ٦ضات آتی
بـؿمیىاو کًین .ػیؼین که هاىیى مـهنبًؼیىؼه و فهغتی همچىو جًی به تًهایی چه
ت٢ییـوتضىلی ػؿ وّ ٜارتماٝی ٕب٪ات ٥ـوػمت ایزاػ کـػ؛ پل ىگ٦تآوؿ يینت که
مینتن کاهل و ٙـی ٤هیأت هاىیًی که همۀ ارقای آو ػاؿای اؿتبإات هت٪ابلايؼ و اف
یک مـ هىاػ عام ؿا هیگیـػ و اف مـ ػیگـ هًنىرات ؿا بیـوو هیػهؼ چه يتایزی به باؿ
آوؿػه امت.

James Watt
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a

ايکيا ٣هايى٥اکتىؿ ايگلینی aؿا با ىـو ٛاف ًٍٞت پًبه bػ٩ی٨تـ ػيبال هیکًین .ػؿ
مالهای  4771-4774واؿػات مااليۀ پًبۀ عام کمتـ اف  1هیلیىو پىيؼ بىػ .ایى ؿ٩ن
ػؿ مال  4414به  114هیلیىو پىيؼ و ػؿ مال  4411به  111هیلیىو پىيؼ ؿمیؼ .ػؿ مال
 4431ايگلنتاو  111هیلیىو یاؿػ هًنىرات پًبهای و  71.1هیلیىو پىيؼ يظ ٍاػؿ
کـػ و اؿفه ٍاػؿات کوبا٣اه به  4.1هیلیىو لیـۀ امتـلیًگ ؿمیؼ .ػؿ ایى مال به
رق تٞؼاػ ػوکهایی که ًٍٞت پًبه بـ ؿوی تروستلها ػؿ اعتیاؿ ػاىت بیو اف 4
هیلیىو ػوک بـ ؿوی هیىلها هیچـعیؼيؼ .همچًیى  441هقاؿ لىم هکايیکی و 111
هقاؿ لىمدستی ػؿ بغو يناری کاؿ هیکـػيؼٕ .ب ٨صنابهای هککلىط cاف بیو اف
یکويین هیلیىو ي٦ـی که dتضت پىىو ایى ىاعۀ ًٍٞت ٩ـاؿ ػاىتًؼ  111 ٔ٪٥هقاؿ
هیلها هٞاػل تىاو 33
ي٦ـىاو ػؿ هیلها کاؿ هیکـػيؼ .يیـوی بغاؿ هىؿػ امت٦اػۀ ایى 
هقاؿ امب و يیـوی آب هىؿػامت٦اػهىاو هٞاػل تىاو  441هقاؿ امب بىػ .ػؿ صال
صاّـ ایى ه٪اػیـ به هیچ وره ک٦اًٍٞ ٣ت پًبه ؿا يمیػهًؼ .بیهیچ اىکالی هیتىاو
٥ـُ کـػ که ػؿ مال  4411يیـوی ٍـ٣ىؼه و تٞؼاػ هاىیىها و ىماؿ کاؿگـاو بیو
ت
اف  4.1بـابـ مال  4431ا٥قایو یا٥ته امت .هـکق اٍلی و همچًیى فاػگاه ایى ًٍ۫ ٞ
 aبـ اماك ػاػههای ؿممی کتاب پىؿتـ ( )Porterبا ًٝىاو پیيـ٥ت هلت (لًؼو ،رلؼ اول ،4431
ا
رلؼ ػوم  ،4434رلؼ مىم  )4413و مایـ هًابٝ ٜمؼتا ؿممی (ايگلل) بـعی رقئیات ػؿ ٕـس
تاؿیغی ٥ى ٧ؿار ٜبه اي٪الب ًٍٞتی ػ٩ی ٨يینتًؼ .هتأم٦ايه ػؿ مالهای  4411-4413هًب ٜبهتـی
ورىػ يؼاىت( .ايگلل ،ویـامت آلمايی )4481
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت« :ههنتـیى ىاعۀ آو یًٞی ًٍٞت پًبه» (پ).
 cو.ک :ری .آؿ .هککلىط (٥ ،)J. R. McCullochـهًگ تزاؿت( .پ).
 dػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت« :به ٕىؿ هنت٪ین با ١یـهنت٪ین»( .پ).
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اليکىایـ امت .اي٪الب ًٍٞتی مـتاپای اليکىایـ ؿا هً٪لب ماعت و آو ؿا اف یک
ياصیۀ باتال٩ی بؼکيت و گمًام به ياصیهای ىلى ٟو مـفيؼه تبؼیل کـػ و رمٞیت آو ؿا
ٙـ 41 ٣مال به بیو اف  41بـابـ ؿمايؼ و باٝج ىؼ ابـىهـهایی همچىو لیىؿپىل و
هًچنتـ با هزمى 711 ٛهقاؿ ي٦ـ مکًه و ىهـهای ا٩ماؿیای همچىو بىلتىو aبا 11
هقاؿ ي٦ـ مکًه و ؿاکػیل bبا  71هقاؿ ي٦ـ مکًه و اولؼهام cبا  11هقاؿ ي٦ـ مکًه و
پـینتىو با  11هقاؿ ي٦ـ مکًه و اىتىو dو امتالیبـیذ eهـ یک با  11هقاؿ ي٦ـ مکًه
کًاؿ ايبىهی اف ىهـهای هايى٥اکتىؿی ػیگـ ىکل بگیـيؼ؛ چًاو که گىیی همهىاو با
اىاؿت َٝای هىمی اف ػل عاک بیـوو آهؼهايؼ .تاؿیغچۀ اليکىایـ رًىبی بـعی اف
بقؿگتـیى ىگ٦تیها و هٞزقات َٝـ هؼؿو ؿا ػؿ ػل عىػ يه٦ته ػاؿػ که همگی
هضَىل ًٍٞت پًبهايؼ ولی هیچ کل صتی به آوها اىاؿه يمیکًؼٝ .الوه بـ
اليکىایـ و ؿي٦ـوىایـ fبایؼ اف گالمکى یاػ کـػ که هـکق صىفۀ پًبۀ امکاتلًؼ امت gو
رمٞیت آو اف فهاو آ١اف ًٍٞت پًبه اف  31هقاؿ ي٦ـ به  311هقاؿ ي٦ـ ا٥قایو یا٥ته.
ا
ا
هايى٥اکتىؿ رىؿاببا٥ی ياتیًگهام hو ػؿبی aاوال ػؿيتیزۀ کاهو ٩یمت يظ و حايیا ػؿ
a

Bolton
Rochdale
c
Oldham
d
Ashton
e
Stalybridge
f
Renfrewshire
ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت« :ػوهیى هـکق ًٍٞت پًبه امت»( .پ).
h
Nottingham
b

g
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يتیزۀ تـ٩ی و بهبىػ هاشیى جىراببافی که به ومیلۀ آو هیتىاو ػؿ ِآو واصؼ  1رىؿاب

با٥ت راو تافهای گـ٥ته امت .هايى٥اکتىؿ تىؿیبا٥ی يیق پل اف اعتـا ٛهاىیى
تىؿیبا ٣ػؿ مال  4777به یکی اف ىاعههای ٝمؼۀ ًٍٞت پًبه تبؼیل ىؼه امت .به
c

٥اٍلۀ کمی پل اف آو لیًؼلی bهاىیى گـهفو و کمی بٞؼ ػؿ مال  4418هیجکىت
ا
هاىیى صل٪ىیبا ٣ؿا اعتـا ٛکـػيؼ .با ایى اعتـاٝات تبٞا تىلیؼ تىؿی بیايؼافه آماو
ا
ىؼ و هتٞا٩با ت٦اّا ػؿ تًامب با کاهو ٩یمتها باال ؿ٥ت؛ به ٕىؿی که اکًىو بیو اف
 111هقاؿ ي٦ـ تضت پىىو ًٍٞت تىؿیبا٥ی هنتًؼ .هـاکق ٝمؼۀ ایى ًٍٞت
ٝباؿتايؼ اف ياتیًگهام و لنتـ dو همچًیى ویلتىایـ eو ػووىایـ fو ١یـه ػؿ ١ـب
ايگلنتاو .ىاعههای وابنته به ًٍٞت پًبه یًٞی ؿيگؿفی و م٦یؼگـی و چاپ پاؿچه
ػؿ تًاٙـ با ایى ًٍٞت گنتـه یا٥تهايؼ .بایؼ گ٦ت پیيـ٥ت هْا ٤ٝو ؿوي ٨بیماب٪ۀ
ایى  3ىاعه ػالیل ػیگـی هن (به رق گنتـه ًٍٞت پًبه) ػاىته امت :م٦یؼگـی به
ػلیل امت٦اػه اف کلـ به رای اکنیژو؛ ؿيگؿفی و چاپ پاؿچه به ػلیل ايکيا٣
بـ٧آمای ٝلن ىیمی؛ چاپ پاؿچه به ػلیل اعتـاٝات هکايیکی چيمگیـ.

a

Derby
Lindley
c
Heathcoat
d
Leicester
e
Wiltshire
f
Devonshire
b

447

چًیى رًبيی ػؿ هايى٥اکتىؿ پين هن هيهىػ امت .ایى ىاعه ػؿ ٩ـوو گؾىته بغو
پیيـاو ًٍٞت ايگلیل بىػ اها ه٪اػیـی که ػؿ آو ػوؿاو تىلیؼ هیىؼ ػؿ ٩یاك با
هايى٥اکتىؿ کًىيی هیچ امت .کل هضَىل پين ػؿ ػوؿۀ  3مالۀ هًتهی به  4741به
عإـ کمبىػ کاؿگـ بالامت٦اػه با٩ی هايؼه بىػ و اگـ هاىیىهای تافه اعتـاٛىؼه به
ػاػه يمیؿمیؼيؼ و هىرىػی ايباؿ ؿا يمیؿینیؼيؼ به هماو ىکل ؿوی ػمت باػ
هیکـػ .اف و٩تی که تٖبی ٨ػاػو هاىیىآالت با القاهات پينؿینی به هى٨٥تـیى ىکل به
ايزام ؿمیؼ هماو ايکيا ٣ياگهايیای که ػؿ صىفۀ پًبه ىاهؼه بىػین ػؿ صىفۀ پين
آ١اف ىؼ .ػؿ مال  4734بیو اف  71هقاؿ ٕا٩ه پاؿچۀ پيمی ػؿ ومتؿایؼیًگ

a

یىؿکىایـ تىلیؼ ىؼ .ایى ؿ٩ن ػؿ مال  4447به بیو اف  181هقاؿ ٕا٩ه ؿمیؼ .گنتـه
ًٍٞت پين با چًاو ىتابی اػاهه یا٥ت که هیقاو تىلیؼات مال  4431بال ٠بـ  111هقاؿ
ٕا٩ه بیيتـ اف مال  4411بىػ b.ػؿ مال  4414بیو اف  414هیلیىو پىيؼ پين (که 7
هیلیىو پىيؼ آو واؿػاتی بىػ) و ػؿ مال  4431بیو اف  441هیلیىو پىيؼ پين (که 11
ؿایؼیًگ
هیلیىو پىيؼ آو واؿػاتی بىػ) ؿینیؼه ىؼ .هـکق اٍلی ایى ًٍٞت ومت
ِ
یىؿکىایـ و به عَىً بـػ٥ىؿػ cامت که الیا ٣بلًؼ پين ايگلینی ؿا به پين تابیؼۀ
اٝال تبؼیل هیکًؼ .الیا ٣پيمی کىتاهتـ ػؿ ىهـهایی همچىو لیؼف dو هالی٦اکل eو
a

b

West Riding
ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481به رای «هیقاو تىلیؼات» آهؼه امت «هیقاو ٍاػؿات»( .پ).
c
Bradford
d
Leeds
e
Halifax
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هاػؿك٥یلؼ aو ١یـه به ٍىؿت کاهىای پيمی ػؿهیآیؼ .پل اف ایىها يىبت هًٖ٪ۀ
ؿاکػیل ػؿ رىاؿ اليکىایـ امت که يه  ٔ٪٥ػاؿای ًٍٞت پًبه امت بلکه بیيتـیى
٥اليل ؿا تىلیؼ هیکًؼ .پل اف آو يىبت به پاؿچههای ٥اعـ ١ـب ايگلنتاو هیؿمؼ.
ایًزامت که ؿىؼ رمٞیت مقاواؿ تىره هیىىػ .ىماؿ رمٞیت ماکى ػؿ صىفۀ پين
ا
ومتؿایؼیًگ ػؿ رؼول فیـ آهؼه امت .اصتماال رمٞیت ایى هًإ ٨اف  4434به ایى
مى بیو اف  11الی  11ػؿٍؼ ؿىؼ کـػه امت:

بـػ٥ىؿػ
هالی٦اکل
هاػؿك٥یلؼ
لیؼف
کل ومتؿایؼیًگ

رمٞیت ماکى (هقاؿ ي٦ـ)
مال 4434
مال 4414
77
18
441
13
31
41
413
13
841
111

ا
مال  4431ت٪ـیبا  74هقاؿ و  311ي٦ـ ؿینًؼه ػؿ  4هقاؿ و  343هیل بـیتايیا ىا١ل
بىػيؼ .ایى  ٔ٪٥بغو کىچکی اف رمٞیت کخیـی امت که به ٕىؿ هنت٪ین یا ١یـهنت٪ین
تضت پىىو هايى٥اکتىؿ پين ٩ـاؿ ػاؿيؼ و ينادها ػؿ آو به صناب يیاهؼهايؼ.
کنبوکاؿ لیًى بٞؼها تـ٩ی و تکاهل یا٥ت فیـا هاهیت هىاػ عام ایى صـ٥ه باٝج هیىؼ
کاؿبـػ هاىیىهای ؿینًؼگی ١یـهمکى گـػػ 1.ػؿ مالهای آعـ واپنیى ػهۀ ٩ـو
Huddersfield
448

a

ا
هزؼهن ػؿ ایى ؿامتا تالههایی ػؿ امکاتلًؼ ٍىؿت گـ٥ت اها يغنتیى کنی که ٝمال
به هى٪٥یت ؿمیؼ ژؿاؿ٥ aـاينىی بىػ که ػمتگاه ؿینًؼۀ کتاو ؿا به مال  4441به رهايیاو
رهايیاو هٞـ٥ی کـػ .البته هاىیىهای ژؿاؿ به هؼػ اٍالصاتی که ػؿ ايگلنتاو بـ ؿویياو
ٍىؿت گـ٥ت و به هؼػ کاؿبـػ ٝمىهیىاو ػؿ لیؼف و ػايؼی bو بل٦امت ػؿ عاک
به اهمیتی ػمت یا٥تًؼ که مقاواؿ آو بىػيؼ .اف آو پل بىػ که کنبوکاؿ لیًى ايگلنتاو
به مـٝت گنتـه یا٥ت .ػؿ مال  4441واؿػات کتاو 3 cهقاؿ تى بىػ .ػؿ مال 4433
ا
واؿػات کتاو ت٪ـیبا به  48هقاؿ تى و واؿػات کً ٤به  3هقاؿ و  111تى ؿمیؼٍ .اػؿات
لیًى ایـلًؼی به بـیتايیا اف  31هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  4411به  13هیلیىو یاؿػ ػؿ مال
ا
 4411ا٥قایو یا٥ت که بغو بقؿگی اف آو هزؼػا ٍاػؿ ىؼٍ .اػؿات لیًى ايگلینی و
امکاتلًؼی اف  11هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  4411تا  14هیلیىو یاؿػ ػؿ مال  4433ؿىؼ کـػ.
ػؿ مال  4431تٞؼاػ هؤمنات کتاوؿینی ٝ 317ؼػ بىػ که بیو اف  33هقاؿ کاؿگـ ػؿ
امتغؼام ػاىتًؼ .يیمی اف ایى هؤمنات ػؿ امکاتلًؼ رًىبی و بیو اف  11هؤمنه ػؿ
ؿایؼیًگ یىؿکىایـ و لیؼف و يىاصی إـا ٣و  11هؤمنه ػؿ بل٦امت ایـلًؼ و
ومت
ِ

هاب٪ی ػؿ ػاؿمت dو اليکىایـ بىػيؼ .يناری کتاو ػؿ امکاتلًؼ رًىبی و
ا
إـا٣واکًا ٣ايگلنتاو ؿواد ػاؿػ اها اٍىال ػؿ ایـلًؼ ايزام هیگیـػ.

c

Girard
Dundee
ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت« :به ػايؼی»( .پ).
Dorset
481

a
b

d

ا
ايگلینیها پل اف ایى کاهیابیها به هايى٥اکتىؿ ابـیين ؿوی آوؿػيؼ .ماب٪ا هىاػ عام
رًىب اؿوپا و آمیا به ٍىؿت ؿینیؼه و آهاػه واؿػ هیىؼ و تًها کاؿی که با٩ی هیهايؼ
تا٥تى ؿىتههای بلًؼ و ٙـی ٤ابـیين بىػ .تا مال ٝ 4411ىاؿُ گمـکی مًگیى (1
ىیلیًگ بـای هـ پىيؼ هىاػ عام) هاي ٜتکاهل ایى ًٍٞت هیىؼ و  ٔ٪٥بافاؿهای
صمایتی ايگلنتاو و هنتٞمـات ؿا بـایو با٩ی هیگؾاىت .ػؿ ایى مال ٝىاؿُ گمـکی
به  4پًی ت٪لیل یا٥ت و بال٥اٍله تٞؼاػ هیلها ا٥قایو پیؼا کـػ .مال بٞؼ تٞؼاػ ػوکهای
ػومـ اف  741هقاؿ ٝؼػ به  4هیلیىو و  441هقاؿ ٝؼػ ؿمیؼٝ .لیؿ١ن ایًکه ًٍٞت
ا
ابـیين ػؿ بضـاو تزاؿی  4411هى٩تا فهیىگیـ ىؼ هیقاو تىلیؼ ػؿ مال  4417بیيتـ اف
٩بل بىػ .تزاؿب و ههاؿتهای هکايیکی ايگلیل۫ ت٦ى ٧هیأت هاىیًی ابـیينتابیاه
ؿا بـ ػمتگاههای ٪ٝبهايؼۀ ؿ٩با تْمیى هیکـػ .ػؿ مال  4431بـیتايیا ػؿ بغوهایی
همچىو چهىایـ aو هکلل٥یلؼ bو کًگلتىو cو هًچنتـ و ماهـمتىایـ dػاؿای 113
هیل ابـیينتابی با  31هقاؿ کاؿکى بىػٝ .الوه بـ ایى تٞؼاػ ٥ـاوايی هیل که به ؿینیؼو
ّایٞات ابـیين هي٢ىل بىػيؼ رًل عاٍی به يام ابـیين پيمکی eهايى٥اکتىؿ
که هیىؼ آو ؿا به يناراو پاریس و لیىو ٥ـوعت .اف الیا٥ی که ایًگىيه ؿینیؼه هیىؼ

a

Cheshire
Macclesfield
c
Congleton
d
Somersetshire
ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481ایى اٍٖالس به ايگلینی ( )Spun Silkػؿ پـايتق آهؼه( .پ).
b

e
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اسپیتالفیلد bو لًدو و هًچستر و چًؼ رای ػیگـ

ػؿ پاینلی aو مایـ ي٪آ اسکاتلًد و
پاؿچه هیچیؼيؼ.
پیيـ٥ت ١ىلآمایی که هايى٥اکتىؿ ايگلنتاو اف مال  4711به آو يائل آهؼه امت هًضَـ
به تىلیؼ ارًاك پاؿچهای يینت .به هضِ آيکه تکايۀ اي٪الب ًٍٞتی ؿط ػاػ به تماهی
ىاعههای ٞ٥الیت تنـی یا٥ت و ايبىهی اف اعتـاٝات که ىـسىاو ػؿ هىاؿػ ٥ى ٧يیاهؼه
ا
امت اف اهمیت هْا٦ٝی بـعىؿػاؿ ىؼيؼ؛ فیـا همگی ػ٩ی٪ا ػؿ هیايۀ یک رًبو ٥ـاگیـ
ا
ًٍٞتی ىکل گـ٥ته بىػيؼ .همیى که اهمیت بیصؼوصَـ يیـوی هکايیکی ٝمال به
احبات ؿمیؼ هغتـٝاو و هايى٥اکتىؿػاؿاو با تمام تىاو کىىیؼيؼ همه را اف ایى يیـو بهـه
ببـيؼ و آو ؿا به ي ٜ٦عىیو کاؿ بگیـيؼ .ا٥قایو ت٪اّا بـای هاىیى و مىعت و هىاػ و
هَالش باٝج ىؼ ٞ٥الیت تىػۀ بقؿگی اف کاؿگـاو ػؿ بـعی صـ٥هها ػوبـابـ گـػػ .هىتىؿ
بغاؿ پیو اف هـ چیق باٝج ىؼ اهمیت هٞاػو گنتـػۀ ف١المًگ بـیتايیا آىکاؿ گـػػ.
ماعت هیأت هاىیًی که به تافگی آ١اف ىؼه بىػ ػلبنتگیهای تافهای ؿا به کاوماؿهای
آهى به ًٝىاو هًاب ٜتأهیى هىاػ عام ًٍٞت هاىیىمافی به ورىػ آوؿػ .ا٥قایو هَـ٣
پين۫ هضـک پـوؿه گىمً٦ؼ ايگلینی بىػ .واؿػات ٥قایًؼۀ پين و کتاو و ابـیين به
گنتـه صـ٥ۀ صملوي٪ل ػؿیایی بـیتايیا ػاهى فػ .اها ؿىؼ تىلیؼ آهى اف همه ٚٝینتـ
بىػ .تا آو فهاو يهيتهای آهى ػؿ کىهها و تپههای ايگلنتاو عیلی کن هىؿػ امت٦اػه
٩ـاؿ هیگـ٥تًؼ فیـا بایؼ آهى ؿا با ف١ال چىب ؽوب و تَ٦یه هیکـػيؼ؛ آو هن ػؿ صالی
Paisley
Spitalfields
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که با پیيـ٥ت کياوؿفی و  ٜٖ٩رًگلها ف١ال پیىمته گـاوتـ aهیىؼ .ػؿ مؼۀ هزؼهن
بـای يغنتیى باؿ اف کک بـای ؽوب آهى امت٦اػه ىؼ اها تا پیو اف مال  4741آهى
صاٍل اف گؼاعت کک ٩ ٔ٪٥ابل تبؼیل به چؼو عيک بىػ 3.ػؿ ایى مال ؿوىی
رؼیؼ هىمىم به «پىػلیًگ» bابؼا ٛگـػیؼ .پىػلیًگ ایى اهکاو ؿا ٥ـاهن هیکـػ که کـبى
هغلىٕۀ هـصلۀ گؼافه ؿا اف آهى بقػایًؼ .بؼیى تـتیب با امتضَال ٥ىالػ چکوعىؿ۫
ٝـٍۀ رؼیؼی به ؿوی تىلیؼ آهى ايگلیل گيىػه ىؼ و کىؿههای ؽوبآهى  11بـابـ
بقؿگتـ اف ماب٩ ٨ؼ بـا٥ـاىتًؼ .با باب ىؼو کىؿههای بلًؼ و امت٦اػه اف رـیاو هىای
ا
ػا ٟػؿ ٥ـایًؼ گؼافه۫ تَ٦یۀ آهى بیو اف پیو تنهیل گـػیؼ .يتیزتا تىلیؼ ٥ىالػ چًاو
ا
اؿفاو ىؼ که تىاينتًؼ ايبىهی اف هًَىٝات ماب٪ا چىبی و مًگی ؿا با آهى بنافيؼ.
مال  4744ػهىکـات هيهىؿی به يام تىهاك پیى cيغنتیى پل آهًی ؿا ػؿ یىؿکىایـ
ماعت .1اف آو به بٞؼ اصؼاث پلهای آهًی با رؼیت اػاهه یا٥ت به ٕىؿی که اهـوفه
ا
ت٪ـیبا تماهی پلها به ویژه ػؿ بغو صملوي٪ل ؿیلی اف ٥ىالػ ماعته هیىىيؼ .پل
ماوثواؿک dلًؼو ؿوی ؿوػ تیمق eاف همیى هَالش ماعته ىؼه امت .همچًیى امت٦اػه
اف متىوهای ٥ىالػی به ًٝىاو چاؿچىب هیأت هاىیًی و امکلت ماعتماو کاؿبـػ ٝام
یا٥ت .با باب ىؼو چـاٟهای گافی و ؿاهآهى۫ بافاؿ تافهای بـای ٥ـوه هضَىالت آهًی
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت « :يایابتـ و گـاوتـ»( .پ).

b

Puddling
Thomas Paine
d
Southwark bridge
e
Thames
c
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ايگلیل گيىػه ىؼ .تىلیؼ هاىیًی هیظ و پیچ آهًی هن ؿوفبهؿوف ا٥قایو پیؼا کـػ .ػؿ
مال  4711یکی اف اهالی ى٦یلؼ aبه يام هايتنمى bؿوىی بـای ؿیغتهگـی ٥ىالػ ابؼاٛ
ا
يمىػ که ٝالوه بـ ٍـ٥هرىیی ػؿ کاؿ باٝج ىؼ تىلیؼ ارًاك کاهال رؼیؼ و اؿفاو هینـ
گـػػ .اکًىو کنبوکاؿ آهى ايگلنتاو به وامٖۀ علىً هَالش ػؿ ػمتـك و ابقاؿهای
بیٝیبوي ٌ٪و هیأت هاىیًی يىیى و ت٪نین کاؿ ػ٩ی٨اه تىاينته امت به هًتها ػؿرۀ
اهمیت ػمت یابؼ .اف مال  4414تا مال  4411رمٞیت بیـهًگام اف  73هقاؿ ي٦ـ به 111
هقاؿ ي٦ـ و رمٞیت ى٦یلؼ اف  11هقاؿ ي٦ـ به  441هقاؿ ي٦ـ ا٥قایو پیؼا کـػ .ػؿ مال
 ٔ٪٥ 4431ػؿ ىهـ ى٦یلؼ هَـ ٣ف١المًگ به  141هقاؿ تى ؿمیؼٍ .اػؿات آهى که
ػؿ مال  ٔ٪٥ 4411ىاهل  1هقاؿ و  311تى هًَىٝات آهًی و  1هقاؿ و  111تى آهى
عام بىػ ػؿ مال  4431به  41هقاؿ و  111تى هًَىٝات آهًی و  417هقاؿ تى آهى عام
ا٥قایو یا٥ت و کل تىلیؼ آهى که ػؿ مال  47 ٔ٪٥ 4711هقاؿ تى بىػ ػؿ مال 4431
ا
ت٪ـیبا به  711هقاؿ تى ؿمیؼ .اکًىو هَـ ٣مااليۀ ف١المًگ ايگلنتاو ػؿ ًٍٞت
ؽوب آهى بیو اف  3هیلیىو تى امت 1.به ػىىاؿی هیتىاو تَىؿ کـػ که اهمیت
هٞؼوکاؿی ؽ١المًگ ٕی  11مال اعیـ تا چه صؼ ا٥قایو یا٥ته امت .ػؿ صال صاّـ
تماهی هٞاػو ؽ١المًگ ايگلنتاو و امکاتلًؼ ػؿ ػمت امتغـادايؼ و هٞاػو
يىؿثآهبـلًؼ و ػوؿام cکه  11الی  11هقاؿ ي٦ـ هقػبگیـ ػؿ امتغؼام ػاؿيؼ مااليه بیو اف
 1هیلیىو تى ؽ١المًگ به ياوگاو ػؿیایی تضىیل هیػهًؼ .بـ اماك «دورام
Sheffield
Huntsman
Northumberland & Durham
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کرويیکل» 1هزمى ٛهٞاػو ػایـ ایى ػو بغو اف يیمۀ ٩ـو  44تا يیمۀ ٩ـو  48به ىـس فیـ
بىػه امت:
 41هٞؼو
 11هٞؼو
 71هٞؼو
 431هٞؼو

4713
4411
4431
4413

امتغـاد با٩ی هٞاػو هن بنیاؿ پـتىاوتـ اف ؿوال ماب ٨به ايزام هیؿمؼ .صىلوصىه
مال  4713ػؿ فهیًۀ امتغـاد ٩ل ٜو هل و مـب۫ رًبورىه ٥قایًؼهای به کاؿ بنته
ىؼ .ػوىاػوه گنتـه هايى٥اکتىؿ ىیيه یک ىاعۀ رؼیؼ ًٍٞت ػؿ تىلیؼ م٦الیًه
مـ بـآوؿػ که با تالههای ژومیه ودووػ aاهمیت ىایايی یا٥ت .ایى هغتـ ۫ٛؽو ٧و
ملی٪ۀ تافهای ؿا ػؿ م٦الگـی باب کـػ و آو ؿا بـ اماك بًیاػی ٝلمی امتىاؿ ماعت و
هايى٥اکتىؿ م٦ال امتا٥ىؿػىایـ ىمالی bؿا ػؿ ياصیهای به ومٞت  4هایل هـب ٜبًا يهاػ.
ا
آيزا که ماب٪ا اؿُهىاتی بیو يبىػ اهـوفه هملى اف مکىيتگاه و وؿک ىؼه امت و
بیو اف  11هقاؿ ي٦ـ ؿا تضت پىىو ػاؿػ.
هاؿپیچی رهاوگیـه به ّػواؿ ايؼاعت .کيتوفؿٛ
رًبو ًٍٞتی همه چیق ؿا با صـکت
ِ

يیق پابهپای مایـ ىاعهها پیيـ٥ت کـػ .پیيتـ تىّیش ػاػم که چگىيه هالکیت فهیى به

ػمت هالکاو و کياوؿفاو هؼؿو ا٥تاػ؛ اها کيتکاؿی اف ٕـ ٧ػیگـ هن تضت تأحیـ ٩ـاؿ
Josiah Wedgwood
North Staffordshire
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گـ٥ت .هالکاو بقؿگ۫ مـهایه ؿا بـای بهبىػ کی٦یت عاک به کاؿ گـ٥تًؼ و صَاؿهای
بیهَـ ٣ؿا بـچیؼيؼ و فهیىها ؿا فهکيی و کىػػهی کـػيؼ و ومایل و ابقاؿهای بهتـی
به کاؿ بـػيؼ و مینتن کيت تًاوبی aؿا به ارـا ػؿآوؿػيؼ .تـ٩ی ٝلن هن به کمکىاو آهؼ:
ِمـ هاه٦ـی ػیىیٝ bلن ىیمی ؿا با هى٪٥یت ػؿ کياوؿفی به کاؿ بنت و ايکياٝ ٣لىم

هکايیکی۫ ايبىهی اف هقایا ؿا به کياوؿفاو بقؿگ اؿفايی ػاىت .بهٝالوه يـط باالی ؿىؼ
رمٞیت باٝج ىؼ ت٪اّا بـای هضَىالت کياوؿفی ا٥قایو یابؼ به ٕىؿی که اف 4711
تا  4431بیو اف  1هیلیىو و  411هقاؿ و  111رـیب اف هـفهفهیىهای بایـ ػایـ ىؼيؼ.
با ورىػ همۀ ایىها ايگلنتاو اف کيىؿ ٍاػؿکًًؼۀ ١له به کيىؿی واؿػکًًؼه تبؼیل ىؼ.
رًبو ًٍٞتی هىرب ايکيا ٣هؤمنات اؿتبإاتی گـػیؼ .اف  4444تا  4418ػؿ
ا
ايگلنتاو و ولق رمٞا  4هقاؿ هایل ؿاه ىىمه کيیؼه ىؼ که ٕب ٨ه٪ـؿات ٩ايىيی 11
ا
c
٥ىت ٝـُ ػاىتًؼ .ت٪ـیبا تماهی ؿاههای ٩ؼیمی بـ اماك مینتن رؼیؼ هکآػام
ا
بافمافی ىؼيؼ 7.اػاؿۀ اهىؿ ٝامالمًٞ٦ۀ امکاتلًؼ اف  4413تاکًىو ت٪ـیبا  811هایل ؿاه
ىىمه و بیو اف  4هقاؿ پل ماعته و رمٞیت هًإٍٞ ٨بالٞبىؿ ؿا ػؿ تیـؿك تمؼو
٩ـاؿ ػاػه امت .اکخـ ماکًاو هایلًؼ dکه پیو اف ایى ىکاؿچی ١یـ٩ايىيی و ٩اچا٩چی

a

ايگلینی ( )Cropping by Rotationػؿ پـايتق آهؼه( .پ).
ػؿ ویـامتهای آلمايی اٍٖالس
ِ
Sir Humphry Davy
McAdam
Highlands
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بىػيؼ اکًىو کياوؿف aو کاؿگـ یؼی ىؼهايؼ .اگـچه هؼاؿك گالیک به هًٚىؿ ص ٘٦فباو
بىهی مافهاو یا٥تهايؼ اها آػابوؿمىم و گىیوهای گالیک-ملتیک bػؿ بـابـ
پیيـویهای تمؼو ايگلیل به مـٝت ؿيگ هیبافيؼ .ػؿ ایـلًؼ وّ ٜبه همیى هًىال
امت .پیو اف ایى هابیى َ٩بههای کىؿک و لیمـیک و کـی cپهًهای ياهنکىو ا٥تاػه
بىػ که هیچ ؿاه ٩ابل ٝبىؿ و هـوؿی اف آو يمیگؾىت .ایى عٖۀ ػمتـكياپؾیـ  ٔ٪٥به
ػؿػ آو هیعىؿػ که پًاهگاه ايىا ٛرًایتکاؿاو باىؼ و به ًٝىاو ص٦اٗ اٍلی ملتیهای
رًىب ایـلًؼ ٝمل کًؼ .اکًىو چًؼیى راػه اف ومٔ ایى هًٖ٪ۀ وصيی هیگؾؿػ و تمؼو۫
رىاف وؿوػ به آيزا ؿا هن به ػمت آوؿػه امت .کل اهپـإىؿی بـیتايیا و بهویژه ايگلنتاو
که  11مال ٩بل ؿاههایی به بؼی آلماو و ٥ـاينه ػاىت اکًىو با ىبکهای اف ٝالیتـیى
راػهها پىىیؼه ىؼه که همچىو هـ چیق ايگلینی ػیگـ۫ کاؿ هؤمنات عَىٍی امت
ا
و ػولت ػؿ ایى فهیًه ت٪ـیبا هیچ کاؿی يکـػه.
تا پیو اف  4711ػؿ ايگلنتاو هیچ آبؿاهی ورىػ يؼاىت .ػؿ ایى مال آبؿاهی ػؿ
اليکىایـ اف مايکی بـوک تا مًت هلى dاصؼاث ىؼ .ػؿ مال  4718يغنتیى آبؿاه
ٝمؼۀ ايگلنتاو که اف هٞاػو ف١المًگ صىفۀ هًچنتـ تا هَب ؿوػ هـمی اهتؼاػ

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  4411و  4481آهؼه امت« :کياوؿفايی فبـػمت و مغتکىه»( .پ).
Gaelic-Celtic
Cork, Limerick & Kerry
Sankey Brook & St. Helen
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ػاىت و ػؿ يقػیکی باؿتىو aاف ٕـی ٨یک پل آبی اف ؿوی ؿوػعايۀ ایـول bهیگؾىت (و
به همیى ػلیل ػوک بـیذواتـ cيام گـ٥ت) تىمٔ ریمق بـیًؼلی dماعته ىؼ .بـیًؼلی با
ایى کاؿ بقؿگ تىاينت بـای يغنتیى باؿ اهمیت آبؿاهها ؿا به همه يياو ػهؼ .تاؿیظ
ماعت آبؿاههای بـیتايیا اف همیى را آ١اف هیىىػ .اهـوفه ػؿ هـ گىىهوکًاؿ کيىؿ
آبؿاههایی اصؼاث ىؼهايؼ و اکخـ ؿوػعايهها ٩ابلیت کيتیؿايی پیؼا کـػهايؼ ٔ٪٥ .ػؿ
ايگلنتاو  1111هایل آبؿاه و  4411هایل ؿوػعايۀ ٩ابل کيتیؿايی ورىػ ػاؿػ .آبؿاه
ا
کالؼويی eػؿ امکاتلًؼ۫ ػؿیای ىمال ؿا هنت٪یما اف ومٔ کيىؿ به ا٩یايىك إلل وٍل
ا
هیکًؼ .ػؿ ایـلًؼ هن چًؼیى آبؿاه ماعته ىؼه امت .ت٪ـیبا همۀ ایى پیيـ٥تها کاؿ
اىغاً و ىـکتهای عَىٍی امت ،ػؿمت هخل راػهها و ؿیلهای ؿاهآهى.
عٖىٓ ؿیل ؿاهآهى همیى اواعـ اصؼاث ىؼهايؼ .يغنتى عٔ ؿیل ٝمؼه ػؿ مال
 4413هیاو لیىؿپىل و هًچنتـ به ا٥تتاس ؿمیؼ .اف آو پل تماهی ىهـهای بقؿگ
تىمٔ ؿاهآهى به یکؼیگـ هتَل ىؼيؼ .لًؼو fبه ماوثآهپتىو و بـایتىو و ػوؿ و
کىلچنتـ و اکنتـ و بیـهًگامg؛ بیـهًگام به گلىمتـ و لیىؿپىل و لًکنتـ (اف ٕـی٨
a

Barton
Irwell
c
Duke of Bridgewater
d
James Brindley
e
Caledonian Canal
 fػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه« :لًؼو به کىلچنتـ و کمبـیذ و اکنتـ (اف ٕـی ٨بـینتىل) و بیـهًگام»( .پ).
g
Southampton & Brighton & Dover & Colchester & Exeter & Birmangham
b
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يیىتى و ویگاو  aو همچًیى اف ٕـی ٨هًچنتـ و بىلتىو) و به لیؼف (اف ٕـی ٨هًچنتـ و
هلی٦اکل و همچًیى اف ٕـی ٨لنتـ و ػؿبی و ى٦یلؼ)؛ لیؼف به هال bو يیىکامل (اف
ٕـی ٨یىؿکٝ .)cالوه بـ ایى بنیاؿی اف عٖىٓ ٥ـٝی که به فوػی م٦ـ یکؿوفه اف
اػیًبىؿگ dبه لًؼو ؿا اهکاوپؾیـ عىاهًؼ کـػ ػؿ صال ماعت یا ٕـسؿیقیايؼ.
باب ىؼو هىتىؿ بغاؿ همايٖىؿ که هىرب ػگـگىيی ومایل اؿتبإات فهیًی ىؼ م٦ـهای
ػؿیایی ؿا به يضى اي٪البی هتضىل کـػ .ػؿ مال  4417يغنتیى کيتی بغاؿ ػؿ ؿوػعايۀ
هىػمىو eآهـیکای ىمالی به آب ايؼاعته ىؼ .ایى ات٦ا ٧ػؿ اهپـإىؿی بـیتايیا يغنتیى
باؿ ػؿ مال  4444ػؿ ؿوػعايۀ کالیؼ fؿط ػاػ .اف آو پل بیو اف ٥ 111ـويؼ کيتی بغاؿ
ػؿ ايگلنتاو ماعته ىؼه امت .ػؿ مال  4431بیو اف ٥ 111ـويؼ کيتی بغاؿ ػؿ بًاػؿ
بـیتايیا ؿ٥توآهؼ هیکـػيؼ.
ایى  ٔ٪٥عالٍهای امت اف تاؿیظ ايکياًٍٞ ٣تی بـیتايیا ٕی  11مال اعیـ که ػؿ هیچ
یک اف و٩ایٜياهههای بيـی يمیتىاو يٚیـه ؿا یا٥ت 11 .یا  41مال پیو ايگلنتاو با
ىهـهایی کىچکاه و با ًٍایٞی ماػه و ايؼکاه و با رمٞیت کيتکاؿه که ػؿ آو

a

Gloucester & Liverpool & Lancaster & Newton & Wigan
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واصؼ کنتٞؼاػ و بهيسبتپـىماؿ بىػيؼ کيىؿی همچىو مایـ کيىؿها به ىماؿ هیآهؼ.
اها اهـوفه با پایتغتی که  1و يین هیلیىو ي٦ـ مکًه ػاؿػ و با ىهـهای هايى٥اکتىؿکاؿ
ا
پهًاوؿه و با ًٍٞتی که ػيیا ؿا تأهیى هیکًؼ و به هؼػ پیچیؼهتـیى هیأت هاىیًی ت٪ـیبا
همه چیق ؿا به تىلیؼ هیؿمايؼ و با رمٞیت هتـاکن و باهىه و فبـػمتاه که
ا
ػومىمىاو ػؿ ًٍٞت و تزاؿت aهي٢ىل به کاؿيؼ و اف ٕب٪ات کاهال هت٦اوت مـىته
ايگلنتاو کًىيی ىبیه هیچ کيىؿ ػیگـی يینت .ػؿ وا ٜ٩بایؼ گ٦ت ايگلنتاو
ىؼهايؼ
ِ
هٞاٍـ۫ هلتی ؿا پـوؿايؼه امت که با آػابوؿمىم و يیافهایی مـاپا هت٦اوت۫ هلتی ١یـ اف

هلت آو ؿوفهامت .اي٪الب ًٍٞتی بـای ايگلنتاو وارؼ هماو اهمیتی امت که اي٪الب
میامی بـای ٥ـاينه و اي٪الب ٥لن٦ی بـای آلماو .ت٦اوت هیاو ايگلنتاو  4711و 4411
به ايؼافۀ ت٦اوت هیاو ٥ـاينۀ رژینکهى و ٥ـاينۀ اي٪الب ژوئیه فیاػ امت .بـرنتهتـیى
بـآهؼ ایى ػگـگىيی ًٍٞتی۫ پـولتاؿیای ايگلیل امت.
هياهؼه کـػیؼ که باب ىؼو هیأت هاىیًی باٝج ىؼ پـولتاؿیا هىرىػیت یابؼ .اها
هايى٥اکتىؿها بـای گنتـه ىتابًاکىاو يیافهًؼ عؼهههای بیيتـی بىػيؼ .ػؿ يتیزه
ػمتمقػهای ًٍٞتی باال ؿ٥ت و اؿتو فصمتکياو اف صىفۀ کياوؿفی به مىی ىهـها
ا
کىچیؼ و رمٞیت ىهـييیى به ٕـف ه٦ـٓ ا٥قایو پیؼا کـػ؛ ت٪ـیبا کل ایى ا٥قایو به
صناب پـولتـها بىػ .رمٞیت ایـلًؼ هن اف اوایل ٩ـو هزؼهن به يضى يیابتی ايکيا٣
هايى٥اکتىؿکاؿی ايگلنتاو هنتلقم آو بىػ که تىػههای بقؿگتـی اف
یا٥ت .هـ پیيـ٥تی ػؿ
ِ

ایـلًؼیها به ممت ايگلنتاو کيیؼه ىىيؼ .اف ایى ؿو رمٞیت ایـلًؼیها (که پیيتـ به
a
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ػلیل ٙلن و تٞؼی ايگلینیها ػؿ رـیاو تٞـُ اولیۀ بـیتايیا هتضمل تل٦ات ٥ـاوايی ىؼه
بىػيؼ) به مـٝت چًؼبـابـ ىؼ و هیقاو ا٥قایو رمٞیت اف هیقاو تل٦ات ٩بلی پیو ا٥تاػ.
به ایى تـتیب بىػ که ػؿ اهپـإىؿی بـیتايیا ىهـهای بقؿگ هايى٥اکتىؿکاؿ و تزاؿیای به
ورىػ آهؼيؼ که ػمتکن مهچهاؿم رمٞیتىاو رقو ٕب٪ۀ کاؿگـ بىػ و الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ
ا
هتىمٔ ػؿ آوها ٍـ٥ا اف هيتی ه٢افهػاؿ عـػ و تٞؼاػ ايگيتىماؿی پیيهوؿ تيکیل
هايى٥اکتىؿ ؿوبهٝـود ياىی اف ایى بىػ که ابقاؿهای هً٦ـػ ؿا به
هیىؼ .اهمیت و اٝتباؿ
ِ
ا
هاىیى تبؼیل کـػ و کاؿعايه aؿا به ٍىؿت ٥اکتىؿی ػؿآوؿػ .هتٞا٩با الیههای تضتايی
ٕب٪ۀ هتىمٔ به پـولتاؿیای فصمتکو امتضاله یا٥تًؼ و مىػاگـاو بقؿگ ماب ٨به
هايى٥اکتىؿػاؿهای هؼؿو تبؼیل ىؼيؼ و الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ به مـٝت تضلیل ؿ٥ت
و رمٞیت به ًَٝ 1ـ هتغاٍن کاؿگـ و مـهایهػاؿ تزقیه گـػیؼ .عاؿد اف ٝـٍۀ
هايى٥اکتىؿکاؿی یًٞی ػؿ صىفۀ ًٍای ٜػمتی و عـػه٥ـوىی يیق همیى ات٦ا٩ات به و٩ىٛ
پیىمت :رای امتاػکاؿاو ماب ٨ؿا مـهایهػاؿاو بقؿگ و رای کاؿآهىفاو ماب ٨ؿا
فصمتکيايی گـ٥تًؼ که هیچ اهیؼی به اؿت٪ای ٕب٪ۀ عىػ يؼاىتًؼ؛ ػمتوؿفی ٕب٨
املىب ٥اکتىؿیکاؿی اػاهه یا٥ت و ت٪نین کاؿ مغتگیـايهای بـ آو اٝمال گـػیؼ.
ٍاصبکاؿايی که ٩اػؿ به ؿ٩ابت با هؤمنات بقؿگ يبىػيؼ به هیاو پـولتـها ؿايؼه ىؼيؼ.
ايهؼام مافهاوهای کهى ػمتوؿفاو و ياپؼیؼىؼو الیۀ تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ باٝج ىؼ
اهکاو باالکيیؼو عىػ به ػؿوو ٕب٪ۀ هتىمٔ هضـوم گـػػ .پیيتـ او
کاؿگـ اف هـ گىيه
ِ

اهیؼ ػاىت که ؿوفی به ًٝىاو امتاػ ًٍٞتگـ بـای عىػه بًگاهی ؿاه بیايؼافػ و ىایؼ
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a

صتی چًؼ ي٦ـ وؿػمت و ىاگـػ امتغؼام کًؼ .اها اکًىو عىػ امتاػاو ًٍٞتگـ تىمٔ
هايى٥اکتىؿػاؿها ػؿ هن ىکنته هیىىيؼ فیـا ورىػ مـهایۀ بقؿگ بـای ص ٘٦و تؼاوم کاؿ
هنت٪ل ّـوؿی امت .کاؿگـی کـػو پیو اف ایى  ٔ٪٥یک هـصلۀ گؾاؿ به مىی بىؿژوا
ىؼو بىػ اها اکًىو ٕب٪ۀ کاؿگـ بـای يغنتیى باؿ ػؿ تاؿیظ به یکی اف ٕب٪ات تخبیتىؼه و
هايؼگاؿ رمٞیت تبؼیل ىؼه امت .اکًىو کنی که ػؿ کاؿ و فصمت فاػه هیىىػ هیچ
ِ

چينايؼافی رق ایى يؼاؿػ که کل ٝمـه ؿيزبـ با٩ی بمايؼ .بًابـایى پـولتاؿیا بـای
يغنتیى باؿ ػؿ رایگاهی ٩ـاؿ گـ٥ته امت که بایؼ هنئىلیت ؿاهايؼاعتى یک رًبو
هنت٪ل ؿا بـ ٝهؼه بگیـػ .ػؿ چًیى هنیـی امت که تىػههای بیىماؿ فصمتکياو گـػ
هن هیآیًؼ؛ آو هن ػؿ ىـایٖی که ػؿ هـ گىىه و کًاؿ اهپـإىؿی بـیتايیا تلًباؿ ىؼهايؼ و
وّ ٜارتماٝیىاو بیو اف پیو تىی چين رهاو هتمؼو هیفيؼ.
وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ۫ وّ ٜاکخـیت هٖل ٨عل ٨ايگلیل امت .پل هنأله ایى امت :چه بـ
مـ هیلیىوها بیًىایی عىاهؼ آهؼ که کل ػؿآهؼىاو  ٔ٪٥عـد عىؿػوعىؿاکىاو ؿا
هیػهؼ؟ آياو که با ابتکاؿات و فصمات عىیو ٚٝمت ايگلنتاو ؿا ؿ٩ن فػيؼ؛ آياو که
بیو اف پیو اف ٩ؼؿت عىیو آ گاه هیىىيؼ و با اٍـاؿ و ابـاهی ؿوفا٥قوو مهن عىػ ؿا
اف هقایای ارتماٝی هیٕلبًؼ؛ چه بـ مـ آياو عىاهؼ آهؼ؟ ایى هنأله پل اف اؿائۀ «الیضۀ
اٍالصات» 4به ههنتـیى هنألۀ هلی تبؼیل ىؼه امت و تماهی هزاػالت پاؿلمايی (ػؿ
هـ مٖضی اف اهمیت و اٝتباؿ) به آو عالٍه هیىىيؼ .البته ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل
هـگق به ایى هنألۀ بقؿگ اؽٝاو يغىاهؼ کـػ و عىاهؼ کىىیؼ آو ؿا الپىىايی کًؼ و هًاٜ٥
ا
رقئی عىیو ؿا به هًقلۀ هنألۀ ص٪ی٪تا هلی را بقيؼ؛ اها همۀ تمهیؼات ٕب٪ۀ هتىمٔ
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ي٪و بـ آب امت و ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ هـ ػوؿۀ هزلل۫ بغو ػیگـی اف عاک ػىمى ؿا به
تَـ ٣ػؿ هیآوؿػ .اهمیت و اٝتباؿ هًإ ٜ٥ب٪ۀ هتىمٔ ؿ٥تهؿ٥ته ػؿ بـابـ ایى پیيـویها
ا
ؿيگ هیبافػٝ .لیؿ١ن ایى واٞ٩یت که ٕب٪ۀ هتىمٔ۫ مـکـػۀ پاؿلماو امت و ٝمال ػؿ
هزلل یکهتافی هیکًؼ ػؿ آعـیى ػوؿۀ مال  4411بىؿژوافی به هیچ وره يتىاينت ػؿ
هىؿػ هىّىٝاتی که بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ تأحیـگؾاؿيؼ به هزاػالت پاؿلمايی پایاو ػهؼ؛ يغنت
الیضۀ اهؼاػ ٪٥ـا و مپل هَىبۀ ٥اکتىؿی و بٞؼ اف آو هَىبۀ اؿباباو و بًؼگاو 8.ػؿ
صالی که لیبـالهای ٕب٪ۀ هتىمٔ با ٕـسهایياو بـای ال٢ای قايىو غالت و
ؿاػیکالهای ٕب٪ۀ هتىمٔ با ٝقم رقمىاو بـای ؿػ کـػو الیحۀ هالیات ي٪و
ؿ٩تايگیقی ػؿ پاؿلماو ای٦ا کـػيؼ تىهاك ػايکىهب aيمایًؼۀ فصمتکياو ػؿ هزلل
ا
ٝىام ص٪ی٪تا ىاعٌتـیى چهـۀ ایى ػوؿه بىػ .صتی هزاػالت ؿار ٜبه ایـلًؼ ػؿ اٍل
ػؿباؿۀ پـولتاؿیای ایـلًؼ و ػؿباؿۀ هًاب ٜالفم بـای کمکؿمايی به آوها بىػ .صاال ػیگـ
و٩ت آو امت که ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ بـابـ فصمتکياو کىتاه بیایؼ؛ فیـا پـولتـها ػاؿيؼ به
رای ٝزق و البه و التماك۫ عٔ و يياو هیکيًؼ b.به فوػی ٕب٪ۀ هتىمٔ صتی
٥ـٍت کىتاه آهؼو ؿا هن اف ػمت عىاهؼ ػاػ.
با ورىػ همۀ ایىها ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل اٍـاؿ ػاؿػ ٪٥ـ کاؿگـاو ؿا ياػیؼه بگیـػ  -به
ا
ویژه ٩يـ هايى٥اکتىؿػاؿ که کل حـوتاه ؿا هنت٪یما اف بؼبغتی ٪٥ـا ػؿهیآوؿػٕ .ب٪های
که عىػ ؿا تىايمًؼتـیى يمایًؼۀ هلت هیپًؼاؿػ يًگاه هیآیؼ فعن بهچـکيينتۀ

b
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a

ايگلنتاو پیو چين رهايیاو ٝیاو ىىػ .پل صتی ػؿ علىت عىیو به ایى هىّىٛ
اعال٩ی ایى هضًت
اٝتـا ٣يمیکًؼ که کاؿگـاو به ٪٥ـ و هضًت ػچاؿيؼ؛ فیـا هنئىلیت
ِ
ا
هنت٪یما به گـػو ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت عاٍه ٩يـ هايى٥اکتىؿػاؿ امت .اف ایى ؿومت
که و٩تی ٍضبت اف وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ به هیاو هیآیؼ ايگلینیهای فیـک (که ٩اؿۀ اؿوپا
 ٔ٪٥آياو یًٞی ٕ ٔ٪٥ب٪ۀ هتىمٔ ؿا هیىًامؼ) هىهًايه اػای تبنن ػؿهیآوؿيؼ؛ اف ایى
ا
ؿومت که کل ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ هىؿػ هـ آيچه به کاؿگـاو هـبىٓ ىىػ عىػ ؿا هٖل٪ا به
تزاهل هیفيؼ؛ اف ایى ؿومت که و٩تی بضج رایگاه ارتماٝی پـولتاؿیا هٖـس هیىىػ
ػمتييايؼگاو ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ ػؿوو و بیـوو پاؿلماو هؼام ػمتهگل به آب هیػهًؼ؛ اف
ایى ؿومت که ٕب٪ۀ هتىمٔ با ال٩یؼی پىچ و هقعـ ٣عىیو بـ فهیًی پای هی٥ياؿػ
که اف ػؿوو پىمیؼه امت و هـ آو اصتمال ػاؿػ ػچاؿ ٥ـوؿیقه و اّمضالل ىىػ ،چًاو
اّمضاللی که همچىو ْ٩ایای ؿیاّیاتی و هکايیکی ٖٞ٩ی امت؛ اف ایى ؿومت که
هماو ايگلینیهایی که مالیاو مال هي٢ىل بـؿمیها و اکتيا٥ات بامتايی بىػهايؼ به
ٕـف ىگ٦تايگیقی صتی یک رلؼ کتاب ػؿباؿۀ وّ ٜکاؿگـاو هٞاٍـ يؼاؿيؼ .و اف ایى
ؿومت ػلیل عين و ْ١ب ٝمی ٨کل ٕب٪ۀ کاؿگـ اف گالمکى تا لًؼو ٝلیه حـوتمًؼايی
که پل اف ١اؿت مینتماتیک فصمتکياو۫ آياو ؿا بیؿصمايه به اهاو عؼا ول هیکًًؼ.
ا
ایى عين و ْ١ب ػؿ هؼت فهايی يه چًؼاو ٕىاليی (ت٪ـیبا ػؿ هضؼوػۀ تىاو پیوبیًی
يى ٛبيـ) الرـم ػؿ اي٪البی ياهًتٚـه عىاهؼ ىک٦ت؛ چًاو اي٪البی که اي٪الب ٥ـاينه و
کل ؿعؼاػهای  4781ػؿ ه٪اینه با آو همچىو بافی بچهگايهای به يٚـ عىاهًؼ ؿمیؼ.
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 :)hereditary lease( 4يىٝی ٩ـاؿػاػ ٥ئىػالی ػؿ ايگلنتاو ٩ؼین هيابه «ص ٨ؿیيه» ػؿ ایـاو که
باٝج هیىؼ ؿٝایا پيتػؿپيت اف ص ٨کيت ػؿ فهیى اؿبابی بـعىؿػاؿ ىىيؼ( .م).
 1ػؿ هىؿػ ػىىاؿیهای ً٥ی کتاوؿینی و.ک :تىّیضات آعـ َ٥ل «ىاعههای مـآهؼ ًٍٞت»
یاػػاىتهای ىماؿۀ  11و ( .17م).
 3ػؿ ابتؼای اي٪الب ًٍٞتی امت٦اػه اف ؽ١المًگ بـای ؽوب آهى تىریه ً٥ی يؼاىت .فیـا ػؿ کىؿۀ
مًتی (که مىعت و مًگآهى ؿا کپهکپه ؿوی هن ػؿوواه هیؿیغتًؼ) گىگـػ هىرىػ ػؿ ؽ١المًگ
با آهى تـکیب هیىؼ و ػؿ يتیزه چؼو صاٍله بنیاؿ ىکًًؼه اف کاؿ ػؿ هیآهؼ .ػؿ مال 4718
کىئیکـهای يیىکاملی با امت٦اػه اف کک بیگىگـػ هى ٨٥به تىلیؼ چؼو عيک ىؼيؼ .ایى ابؼا ٛباٝج
ىؼ ايضَاؿ چؼو به ػمت ایى ٥ـ٩ه بیا٥تؼ.
ػؿ ػهۀ  4711به هًٚىؿ تىلیؼ ٥ىالػ ٖٞ٩ات کىچک مًگ آهى ؿا ػؿ بىتههای هغَىً ٩ـاؿ هیػاػيؼ
تا با ؽ١المًگ تـکیب ييىػ .اها بافػه تىلیؼ ػؿ ایى ىیىه بنیاؿ کن بىػ و  ٔ٪٥بـای ماعت تی٢ه و
چا٩ى ک٦ا ٣هیػاػ .ػؿ ػهۀ  4711هىتىؿ بغاؿ بـای ػهیؼو ػؿ کىؿههای ؽوب آهى هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ
گـ٥ت؛ ػؿ ایى ىیىه ػهای کىؿه بنیاؿ باال هیؿ٥ت و ایى اهکاو ٥ـاهن هیىؼ که گىگـػ هىرىػ ػؿ آهى
هؾاب ؿا با آهک بقػایًؼ .با اؿت٪ای هىتىؿ بغاؿ ىؼت رـیاو هىای وؿوػی ا٥قایو یا٥ت؛ ایى صزن
هىا بـای اکنیؼامیىو کـبى کا٥ی بىػ .ػؿ ػهۀ  4741کىؿههایی ماعته ىؼيؼ که به «کىؿۀ بافتابيی»
( )reverbatory furnaceىهـت یا٥تًؼ .ػؿ ایًزا مًگ آهى  ٔ٪٥ػؿ هٞـُ هىای ػا٩ ٟـاؿ
هیگـ٥ت و بـ عال ٣کىؿههای مًتی هیچ تمامی با ؽ١المًگ يؼاىت .ػؿ يتیزه هْٞل گىگـػی
ىؼو عىػبه عىػ صل گـػیؼ .اف ٕـ ٣ػیگـ هىای ػا ٟکىؿه (که به لٖ ٤هاىیى ػهًؼه صاوی اکنیژو
باالیی بىػ) هىرب اکنیؼامیىو کـبى هیىؼ .ایى ىیىه پىػلیًگ يام گـ٥ت و تىلیؼ ايبىه ٥ىالػ
چکوعىؿ ؿا اهکاوپؾیـ کـػ( .م).
 1ػؿ وا ٜ٩يغنتیى پل آهًی ايگلنتاو به مال  4778ػؿ ىـوپىایـ ( )Shropshireبـ ٥ـاف ؿوػعايۀ
مىؿو ( )Severnػؿ کىلبـوکػیل ( )Coalbrookdaleاصؼاث ىؼ .پلی که بـ اماك ٕـس تىهاك
پیى بًا گـػیؼ و ػؿ يقػیکی ؿوتـام ( )Rotherhamیىؿکىایـ ٩ـاؿ ػاىت هـگق بـ پا ييؼ .اها بنیاؿی
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اف ارقاء آو بـای ماعتى ػوهیى پل بقؿگ آهًی بـ ٥ـاف ؿوػعايۀ ویـ ( )Wearػؿ مال  4781هىؿػ
امت٦اػه ٩ـاؿ گـ٥تًؼ( .پ).
ّ
 1ایى اؿ٩ام اف کتاب ری .آؿ .پىؿتـ ( )J. R. Porterبا ًٝىاو پیشرفتهلت ،رلؼ یک ،لًؼو4431،
(ً  )311امتغـاد و به مالهای هیايی ػهۀ  4431إال ٧ىؼه امت .ػؿ رلؼ مىم ایى کتاب که به
مال  4413هًتيـ ىؼ پىؿتـ اٝالم کـػ هَـ ٣مااليۀ ف١المًگ ػؿ ًٍای ٜؽوبآهى ايگلیل ػؿ
ابتؼای  4411بیيتـ اف ایىها و هٞاػل  1هیلیىو و  477هقاؿ تى بىػه امت( .پ).
 1ايگلل به ایى هًب ٜاؿرا ٛػاػه امت :ػوؿام کـويیکل 14 ،ژوئى  ،4411ه٪الۀ ايضَاؿات
ؽ١المًگ »Durham Chronicle« .ه٦تهياههای امت که اف مال  4411تاکًىو ( )4871هًتيـ
هیىىػ .ایى ييـیه ػؿ مالهای ػهۀ  4411صقب ویگ ؿا يمایًؼگی هیکـػ( .پ).
 7ػؿ مال  4441به ابتکاؿ «راو هکآػام» امکاتلًؼی مٖش راػه ؿا با هَالضی ماعتًؼ که فیـ
باؿاو ایزاػ گل يمیکـػ .با ایى ابتکاؿ مـٝت کالنکههای بیىىهـی اف  1هایل ػؿ ماٝت به  41هایل
ؿمیؼ .البته ایى ابؼا ٛػؿ پی باب ىؼو لىکىهىتیىها (ػهۀ  )4431اهمیتاه ؿا اف ػمت ػاػ( .م).
 4هصىبۀاصالحات که ژوئى  4431اف پاؿلماو بـیتايیا گؾىت ٝلیه ايضَاؿ میامی آؿینتىکـاتهای
هالی و اؿّی صکن ػاػ و هبًای يمایًؼگی پاؿلمايی ؿا به ي ٜ٦بىؿژوافی ًٍٞتی و «ٕب٪ات هتىمٔ»
اٍالس کـػ .بغو اٚٝن صاهیاو کمپیى اٍالصات ؿا پـولتاؿیا و عـػهبىؿژوافی ٪٥یـ تيکیل هیػاػيؼ
ا
اها يهایتا هیچ یک اف ایى ػو به ص ٨ؿأی ػمت يیا٥تًؼ( .پ).
 8ؿار ٜبه هزاػالت پاؿلمايی  4411و.ک ٌٍ  171-174و  144-178و ( 187-181پ).
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پرولتاریای صنعتی
يظن و تشتیب پژوهؼ جاسی دسباسۀ دعتههای هختلف پشولتاسیا هًغبك بش تاسیخچهای
خىاهذ بىد که دسففحات لبل دسباسۀ پیذایؼ عبمۀ کاسگش اسائه ؽذ .يخغتیى پشولتشها با
ً
هايىفاکتىس دس پیىيذ بىديذ و تىعظ آو به وجىد آهذيذ؛ يتیجتا ها هن دس دس دسجۀ اول بایذ
تىجههاو سا به کاسکًاو هايىفاکتىسهایی هؼغىف کًین که به سیغًذگی الیاف خام
هؾغىلايذ .بالتبغ دس پی ايمالب فًؼتی۫ هغألۀ تىلیذ هىاد خام و عىخت بشای تحىیل به
هايىفاکتىسها اهمیت یافت و پشولتاسیای يىیى دس هؼادو رغالعًگ و آهى به وجىد آهذ.
هايىفاکتىسکاسی دس هشحلۀ عىم بش کؾاوسصی اثش گزاؽت و دس هشحلۀ چهاسم وضغ ایشلًذ
سا تحت تأثیش لشاس داد .فشاکغیىوهای هختلف پشولتاسیا بش عبك تؼلكؽاو به هش یک اص
ایى هشاحل۫ دعتهبًذی هیؽىيذ .دس اداهه هؼلىم خىاهذ ؽذ که آ گاهی کاسگشاو هختلف
ً
(احتماال به اعتثًای ایشلًذیها) يغبت هغتمیمی با ایى هىضىع داسد که تا چه حذ با
هايىفاکتىسکاسی دس پیىيذ هغتًذ .همچًیى هؼلىم خىاهذ ؽذ که دس هغألۀ هًافغ کاسگشاو۫
خذهۀ فاکتىسی اص همه سوؽىبیىتشيذ؛ هؼذوچیاو کمی کمتش و ػملههای صساػی به
يذست دیذگاه سوؽًی داسيذ .همیى يظن و تشتیب سا دس هیاو کاسگشاو فًؼتی خىاهین
جغت و هؼلىم خىاهذ ؽذ که خذهۀ فاکتىسی به ػًىاو فشصيذاو اسؽذ ايمالب فًؼتی اص
ً
آغاص تا اهشوص هغتۀ عخت جًبؼ کاسگشی بىدهايذ و عایش کاسگشاو دلیما به هماو يغبت
به جًبؼ پیىعتهايذ که دعتوسصیؽاو هىسد هجىم پیؾشفت هیأت هاؽیًی aلشاس گشفته
 aدس ویشاعتهای آلمايی  5481و  5487به جای «پیؾشفت هیأت هاؽیًی» آهذه اعت «ايمالب
فًؼتی»( .پ).
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اعت .به ایى تشتیب اص الگىیی که ايگلغتاو دسباسۀ همگاهی جًبؼ کاسگشی و ايکؾاف
فًؼتی ػشضه هیکًذ اهمیت تاسیخی هايىفاکتىسکاسی سا خىاهین آهىخت.
دس حال حاضش اکثش پشولتشهای فًؼتی دسگیش جًبؼايذ صیشا بخؼهای هجضای لؾش
فًؼتیکاس وضغ هؾتشکی داسيذ .پظ دس ابتذا بایذ دس هىسد وضغ کل پشولتاسیای فًؼتی
تحمیك و تفحـ کًین تا دس اداهه بتىايین هش یک اص بخؼهای هجضای پشولتشهای
ً
فًؼتی سا با ویژگیهای خاؿ خىدؽاو هؾخقا باصبؾًاعین.
پیؼ اص ایى اظهاس کشدم هايىفاکتىسکاسی باػث هیؽىد هالکیت دس دعت ػذۀ هؼذودی
هتمشکض گشدد .هايىفاکتىسکاسی هغتلضم وجىد عشهایهای بضسگ بشای بش پا عاختى
هؤعغات غىلآعایی اعت که خشدهبىسژواصی تجاسی سا خايهخشاب هیکًًذ و يیشوهای
عبیؼت سا آلت دعت خىد هیيمایًذ و صحمتکؾاو هغتمل و دعتوسص سا اص باصاس بیشوو
هیايذاصيذ .تمغین کاس و بهشهبشداسی اص يیشوی آب و خافه يیشوی بخاس و همچًیى
اعتفاده اص هاؽیىها  3اهشم ػمذهای هغتًذ که هايىفاکتىسکاسی اص اواعظ لشو پیؼ به
کاس بشده اعت تا جهاو سا اص جای خىد بجًبايذ .هايىفاکتىسکاسی دس همیاط کىچک۫
عبمۀ هتىعظ سا خلك کشده و دس همیاط بضسگ۫ عبمۀ کاسگش سا آفشیذه و بشگضیذگاو عبمۀ
ً
هتىعظ سا بش عشیش پادؽاهی يؾايذه اعت؛ اها هغمئًا آياو سا دس هىػذ همشس به صیش
ً
خىاهذ کؾیذ .ضمًا ایى والؼیتی ايکاسياپزیش و عادهفهن اعت که ايبىه خشدهبىسژواهای
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«اصهًۀ خىػ لذین» اکًىو به دعت هايىفاکتىس ياپذیذ ؽذهايذ و به عشهایهداساو ثشوتمًذ
دس یک عى و کاسگشاو فمیش دس عىی دیگش تجضیه ؽذهايذ.

a

گشایؼ تمشکضیابی هايىفاکتىس به همیىجا ختن يمیؽىد .ػالوه بش عشهایه جمؼیت يیض
ً
هتمشکض هیگشدد .ايغاو کاسگش دس هايىفاکتىس فشفا تکهای اص عشهایه به ؽماس هیآیذ .به
همیى دلیل هايىفاکتىسداس بشای اعتفاده اص کاسگش بایذ همذاسی بهشه بپشداصد که دس ایًجا
دعتمضد ياهیذه هیؽىد .یک هؤعغۀ هايىفاکتىسی bبه ايبىهی کاسگش يیاص داسد تا با
همذیگش دس یک عاختماو واحذ هؾغىل کاس ؽىيذ .آياو دس جىاس همذیگش هیصیًذ و دس
حذوايذاصۀ هماو فاکتىسی بشای خىدؽاو دهکذهای هیعاصيذ .افشاد دیگشی اص لبیل
پیؾهوسها و کفاػها و خیاطها و يايىاها و يجاسها و عًگتشاػها که بشای اسضای
يیاصهای کاسگشاو ضشوسیايذ هماو اعشاف عاکى هیؽىيذ .عاکًاو ایى دهکذه خافه
يغل جىاو با کاس فاکتىسی خى هیگیشيذ و دس آو ههاست هییابًذ .ولتی cکاس به جایی
بشعذ که يخغتیى میل اص ػهذۀ اعتخذام همۀ آياو بشيیایذ دعتمضدها عمىط هیکًًذ و
بالتبغ ههاجشت هايىفاکتىسداساو هتهىس و تاصهيفظ به عىی دهکذه آغاص هیؽىد .به ایى
تشتیب دهکذه به ؽهشک و ؽهشک به ؽهشی بضسگ تبذیل هیؽىد .هش چه ؽهش بضسگتش
 aکتابن با ػًىاو «طرح کلی وقد اقتصاد سیاسی» دس «وامۀ آلماوی-فراوسىی» دس عًجؼ ایى هىضىع
اعت .آغاصگاه همالۀ هزکىس هغألۀ «سلابت آصاد» بىد .اها بایذ گفت که سلابت آصاد فمظ دس فًؼت
ػملی هیگشدد و افلی اعت که فًؼت بش آو هتکی اعت( .ايگلظ) دس ویشاعتهای آهشیکایی و
ايگلیغی  5442و  5487فمظ جملۀ يخغت پايىیظ آهذه اعت( .پ).
 bدس ویشاعتهای آلمايی  5481و  5487آهذه اعت «یک هؤعغۀ هايىفاکتىسکاس بضسگ»( .پ).
ً
 cدس ویشاعتهای آلمايی  5481و  5487آهذه اعت «عبیؼتا ولتی»( .پ).
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ً
باؽذ هضایای آو بیؾتش اعت .ؽهش بضسگ۫ جاده و ساهآهى و آبساه داسد و دائما گضیًههای
تاصهای سا به کاسگشاو هاهش ػشضه هیکًذ .دس آيجا سلابت هیاو عاختماوعاصها و
هاؽیىعاصهای دوس و اعشاف۫ چًاو باالعت که تأعیظ بًگاه جذیذ اسصاوتش اص يىاحی
سوعتایی دوسافتاده تمام هیؽىد؛ صیشا دس يىاحی دوسافتاده عشهایهداس ػالوه بش عتىو و
الىاس و عاختماوعاص بایذ هیأت هاؽیًی و هاؽیىگشداوها سا همشاه خىدػ ببشد .ؽهش
بضسگ۫ باصاسی aداسد که ايبىهی اص خشیذاسها دس آو جمغ ؽذهايذ و با باصاسهای
ً
ػشضهکًًذۀ هىاد خام و باصاسهای هتماضی اجًاط تىلیذؽذه هغتمیما استباط داسيذ .به
همیى دلیل اعت که ؽهشهای بضسگ هايىفاکتىسکاس با عشػتی ؽگفتايگیض سؽذ
ً
هیکًًذ .اص عىی دیگش دهات اص ایى هضیت بشخىسداسيذ که هضدها دس آيجا هؼمىال پاییىتش
ً
اعت .به همیى دلیل دهات و ؽهش دائما با هن دس سلابتايذ؛ به عىسی که اگش اهشوص
هضیت ؽهش بیؾتش باؽذ فشدا هضدهای دهات به حذی يضول هیکًذ که عشهایهگزاسی
جذیذ دس آيجا عىدآوستش گشدد .دس هش فىست گشایؼ هايىفاکتىس به تمشکض یابی با تمام
لذست به کاسػ اداهه هیدهذ .هش فاکتىسی تاصهعاص دس دهات حاهل يغفۀ یک ؽهش
جذیذ هايىفاکتىسکاس اعت .اگش ایى اهکاو وجىد داؽت که گغتشػ دیىايهواس
هايىفاکتىسها تا یک لشو دیگش با همیى يشخ اداهه پیذا کًذ هش یک اص يىاحی
هايىفاکتىسکاس ايگلغتاو به یک ؽهش بضسگ تبذیل هیؽذ و هًچغتش و لیىسپىل دس
ً
واسیًگتى bو يیىتى به هن هیچغبیذيذ .دس باصسگايی يیض تمشکض یابی جمؼیت دلیما به

a

دس ویشاعتهای آلمايی  5481و  5487آهذه اعت «بىسط کاال» (( .)Stock exchangeپ).
Warrington
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b

همیى ؽیىه ػملی هیؽىد .اص ایى سوعت که چًذ بًذس ههن اص لبیل هال و بشیغتىل aو
ً
لیىسپىل و لًذو تمشیبا کل تجاست دسیایی بشیتايیا سا به ايحقاس دسآوسدهايذ.
ً
ولتی تجاست و هايىفاکتىسکاسی دس ؽهشهای بضسگ کاهال ايکؾاف هییابذ تاصه تفىق ایى
 7بش پشولتاسیا به سوؽًی هؾهىد هیگشدد .هش جا که تمشکض هالکیت به يمغۀ اوج هیسعذ
اخاللیات و آداب و سعىم «اصهًۀ خىػ لذین» کاهال هحى هیؽىيذ .کاس به جایی
کؾیذه اعت که افغالح «خشم۫ ايگلغتاو کهى» bبشای هیچ کظ هؼًایی يذاسد صیشا
دیگش هیچ کظ با یادگاسها و حکایتهای آبا و اجذادی دسباسۀ اوگلستان کهه آؽًا
ً
يیغت .دس ایًجا ػمال فمظ  7عبمۀ ثشوتمًذ و فمیش وجىد داسيذ و هش سوص که هیگزسد
لؾش پاییًی عبمۀ هتىعظ بیؼ اص پیؼ سو به يابىدی هغلك هیسود .به ایى تشتیب
ً
عبمهای که عابما باثباتتش اص همه بىد اهشوصه به هتضلضلتشیى عبمه تبذیل ؽذه اعت و
فمظ هؾتی اص تفالههای ایام کهى که دس حغشت ثشوتمًذ ؽذو هیعىصيذ دس آو جاخىػ
کشدهايذ .ایى مکاوبرهای صىعتی 5عفتهباصهاییايذ که ؽایذ یکیؽاو بتىايذ ثشوتی به هن
بضيذ ولی  88يفشؽاو به افالط هیافتًذ و يیمی اص ایى  88يفش صيذگیؽاو سا با
ؽکغتهای ابذی و هکشس هیگزسايًذ.
دس ایى ؽهشها اکثشیت هغلك با پشولتاسیاعت .دس حال حاضش بایذ دس ایى هىسد تحمیك
کًین که پشولتشها صيذگیؽاو سا چگىيه هیگزسايًذ و ؽهشهای بضسگ چه تأثیشاتی بش
ایؾاو هیگزاسيذ.
b

Hull & Bristol
دس ویشاعتهای آلمايی ایى افغالح به ؽکل ايگلیغی ( )Mary Old Englandآهذه اعت( .پ).
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a

 5هکاوبش ( )Micawberیکی اص ؽخقیتهای سهاو «دیىیذ کاپشفیلذ» چاسلض دیکًض اعت .او که
همشوك و تحت تؼمیب بىد با خىػخیالی ابلهايهای به بشعشف ؽذو خىدبهخىدی و هؼجضهآعای همۀ
بذبختیهایؼ باوس داؽت .اص لضا همیى خىػخیالی باػث هیؽذ گشفتاس دسدعشهای بذتشی ؽىد( .م).
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شهرهای بزرگ
لًذو چیق ٝزیبی امت .هیتىاو ماٝتها ػؿ ىهـ ٩ؼم فػ بیآيکه هـگق به ايتهایو
يقػیک ىؼ و به کىچکتـیى مـيغی ؿمیؼ که يياو ػهؼ ییال٩ات ػلباف ػؿ ػمتـكايؼ.
تمـکق ايبىه  3و يین هیلیىو ي٦ـ ػؿ یک يٖ٪ه باٝج ىؼه يیـوی رمٞیت بـهنايباىته
ٍؼها بـابـ گـػػ و لًذو تا صؼ پایتغت بافؿگايی رهاو ٝـود یابؼ و باؿايؼافهایی
١ىلآما ػؿ مىاصل ىهـ ماعته ىىيؼ و هقاؿاو لًذ که مٖش ؿوػعايۀ تیمش ػائما پىىیؼه
اف آوهامت ػؿ آيزا گـػ آیًؼ .هى چیقی باابهتتـ اف هًٚـۀ ؿوػعايۀ تیمش بههًگام وؿوػ
کيتی اف ػؿیا به ػهايۀ پل لًذو يؼیؼهام .ايبىه ماعتماوها و امکلهها ػؿ هـ ػو مىی
تیمش بهویژه ػؿ باالػمت ولویچ aبه چين هیعىؿيؼ .کيتیهای بیىماؿ ػؿ هـ  3کًاؿه
پهلى گـ٥تهايؼ و ٍ٦ى٣ىاو هؼام به هن يقػیکتـ هیىىػ تا مـايزام  ٔ٪٥گؾؿگاهی
تًگ ػؿ هیايۀ ؿوػعايه با٩ی بمايؼ که ٍؼها کيتی بغاؿ پيت مـ هن و به چاالکی اف
ٕـی ٨آو ػؿ ؿ٥توآهؼيؼ .همۀ ایىها چًاو ٚٝین و گیـامت که ايناو ػمتوپایو ؿا
گن هیکًؼ و پیو اف پا يهاػو بـ عاک ايگلنتاو ػؿ هٞزقۀ ٚٝمتاه عىػ ؿا هیبافػ.

b

a

Woolwich
 bایى گ٦ته ػؿ هىؿػ ػوؿايی امت که ١لبه با کيتیهای باػبايی بىػ .اهـوفه ؿوػعايۀ تیمق رق
هزمىٝهای ػلتًگ و بؼهًٚـ اف کيتیهای بغاؿ يینت (ايگلل ،پايىیل ویـامت آهـیکایی .)1332
ایى ٖٞ٩ه  05مال پیو یًٞی ػؿ ؿوفگاؿ کيتیهای باػبايی عىههًٚـ يىىته ىؼ .اگـچه هًىف هن ایى
کيتیها ؿ٥توآهؼ ػاؿيؼ اها آوها ؿا  ٔ٪٥هیتىاو ػؿ باؿايؼاف پیؼا کـػ .عىػ ؿوػعايه هملى اف کيتیهای
بغاؿ فىت و ػوػآ گیى امت( .ايگلل ،پايىیل ویـامت آلمايی .)1343
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همۀ ایىها به ٩یمت ٩ـبايی کـػو چیقهایی بىػه امت که کمی بٞؼ عىػ ؿا يياو
هیػهًؼ .هـ کنی پل اف یکیػو ؿوف پـمه فػو ػؿ عیاباوهای پایتغت و ػؿػمـ ؿاه
ؿ٥تى ػؿ هیاو اهىاد پـعـوه ايناوها و ٍ ٤بیپایاو ومایل ي٪لیه و همچًیى پل اف
بافػیؼ اف هضالت فا١هييیى کالوىهـ۫ تافه ػؿهییابؼ لًذيیها هزبىؿ ىؼهايؼ بـتـیى
عَىٍیات يى ٛبيـ ؿا ٩ـبايی کًًؼ تا بتىايًؼ به همۀ هٞزقات تمؼو راهۀ ٝمل
بپىىايًؼ و آوها ؿا ػؿ ىهـىاو تلًباؿ کًًؼ .ػؿ ایياو ٍؼها تىايمًؼی به عىاب ؿ٥ته و
ٝإلوبإل هايؼه و مـکىب ىؼه امت تا ىایؼ تٞؼاػ هٞؼوػی اف تىايمًؼیهایياو
بهوامٖۀ همـيگىؼو با مایـیى به يضىی کاهلتـ ايکيا ٣یابؼ و تکخیـ ىىػ .افػصام و
ىلى١ی عیاباوها هًقرـکًًؼه امت و عىی ايناو ؿا بـآى٦ته هیکًؼٍ .ؼها هقاؿ ي٦ـ اف
هـ ٕب٪ه و اف هـ ٩يـی ػؿ هن هیلىلًؼ .ولی هگـ ١یـ اف ایى امت که همهىاو اف يىٛ
بيـيؼ و عَىٍیات و تىاياییهای هيابهی ػاؿيؼ؟ هگـ ١یـ اف ایى امت که همگی به
یکناو به ىاػکاهی ػلبنتهايؼ؟ هگـ ١یـ ایى امت که همگی ىاػکاهی ؿا به ىیىهای
یکناو و با ومایلی همايًؼ هیرىیًؼ؟ پل چـا ايبىهی اف آياو ٕىؿی اف کًاؿ هن
هیگؾؿيؼ که گىیی هیچ وره اىتـاکی هیاوىاو يینت؟ هیچ کل با هیچ کل کاؿی
يؼاؿػ و تًها ایى تىا ٨٥ه٪ؼؿ و عمىه ػؿ هیاوىاو راؿی امت که هـ کل ػؿ پیاػهؿو
ؿاه عىػ ؿا بـوػ aتا هباػا میل رمٞیتی که اف ؿوبـو هیآیؼ ػچاؿ و٦٩ه ىىػ .به ٥کـ هیچ
کل عٖىؿ يمیکًؼ صـهت ػیگـاو ؿا ولى با يگاهی گؾؿا به را بیاوؿػ .هـ چه تٞؼاػ
ا٥ـاػ بیيتـی ػؿ ْ٥ایی تًگ و هضؼوػ ػؿ هن بلىلًؼ بیت٦اوتی بیؿصمايهىاو و ايقوای
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه امت6 :اف ػمت ؿامت عىػ صـکت کًؼ( .5پ).
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مًگػاليۀ تکتکىاو ػؿ صَاؿ هًا ٜ٥ىغَی به يضى فيًؼهتـ و هىهًايهتـی عىػ ؿا
به ؿط هیکيؼ .همه هیػايین که اٍل بًیاػیى راهٞۀ کًىيی۫ ایقولهىؼو ا٥ـاػ و ت٪ٞیب
کىته٥کـايۀ هًا ٜ٥ىغَی امت .ولی  ٔ٪٥ػؿ افػصام و ىلى١ی ىهـهای بقؿگ امت
که ایى واٞ٩یت به بیپـػهتـیى و و٩یضايهتـیى و عىػپنًؼايهتـیى ىکل همکى ٝیاو
هیىىػ .ػؿ همیى افػصام امت که يى ٛبيـ به هىياػهایی با اٍىل و هباػی هزقا aتزقیه
هیىىػ و رهاو تا مـصؼ يهایی اتمیقه هیگـػػ.
ػؿ ایًزا ٝلًا اٝالو رًگ و رًگ ارتماٝی ىؼه امت :رًگ هـ ايناو ٝلیه با٩ی
ايناوها .هـػم هخل کتاب اعیـ اػتیزيز bبه یکؼیگـ ٍـ٥ا به چين ابژۀ ٥ایؼههًؼ
هیيگـيؼ .هـ کل ػیگـی ؿا امتخماؿ هیکًؼ تا يهایتا ٩ىیتـ۫ ّٞی٤تـ ؿا فیـ پا لگؼکىب
يمایؼ .همه چیق ػؿ چًگ هٞؼوػی مـهایهػاؿ ٩ؼؿتمًؼ امت و چیقی بیو اف ٩ىت
الیمىت گیـ ايبىه ّٞی٦او و ٪٥ـا يمیآیؼ.
آيچه ػؿ هىؿػ لًذو ٍاػ ٧امت ػؿ هىؿػ هًچظتز و بیزهًگام و لیذس و مایـ ىهـهای
بقؿگ ٍؼ ٧هیکًؼ .همهرا بیت٦اوتی بـبـواؿ و عىػپـمتی فهغت ػؿ یک مى و ػؿ
مىی ػیگـ يکبت وٍ٤ياپؾیـ 7همهرا رًگ ارتماٝی 7عايۀ هـ هقػبگیـ تضت
هضاٍـه و ١اؿت اف پیو و پل تضت صمایت ٩ايىو .همۀ ایىها به٩ؼؿی و٩یضايه و
ٝیاو امت که و٩تی تبٞات وّٞیت ارتماٝی کًىيی به بیپـػهتـیى ىکل همکى يمایاو

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه امت 6و هؼ٥ی هزقا( .5پ).
)پMax Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum. (.
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b

هیىىػ ايناو ػؿ بـابـه کن هیآوؿػ و  ٔ٪٥هیتىايؼ ايگيت به ػهاو بمايؼ که چگىيه
ایى بًای کهًۀ پىمیؼۀ تـکعىؿػه هًىف مـ پا هايؼه امت.
ٝمؼهتـیى مالصی که ػؿ ایى رًگ ارتماٝی به کاؿ هیؿوػ مـهایه یًٞی کًتـل هنت٪ین
یا ١یـهنت٪ین ومایل تىلیؼ و ومایل هٞاه امت .پل بؼیهی امت که ػؿ ایى وّٞیت
تمام ّـؿ و فیاوها بـ گـػۀ ٪٥ـا هیا٥تؼ .هیچ کل به آوها پيیقی اهمیت يمیػهؼ.
آياو هزبىؿيؼ تا و٩تی که راو ػؿ بؼو ػاؿيؼ ػؿ گـػابی که به ػؿوواه پـتاب ىؼهايؼ
ػمت و پا بقيًؼ .اگـ یک ٪٥یـ آو٩ؼؿ عىهىايل باىؼ که کاؿی بیایؼ ،یًٞی اگـ یک
بىؿژوا هـصمت ٥ـهایؼ و تَمین بگیـػ ریب عىػه ؿا با امت٦اػه اف کاؿ او پـ کًؼ ،يهایتا
 ٔ٪٥ػمتمقػی گیـ ٪٥یـ هیآیؼ که به فوؿ بـای ػؿ يیاهؼو راو اف بؼو ک٦ایت هیکًؼ.
٪٥ـایی که يمیتىايًؼ کاؿی بیابًؼ اگـ اف پلیل تـمی يؼاىته باىًؼ به ػفػی ؿوی
هیآوؿيؼ وگـيه بایؼ اف فوؿ گـمًگی به صال هـگ بیا٥تًؼ 7ػؿ ایى ٍىؿت پلیل هـا٩ب
عىاهؼ بىػ که هـگىاو بیمـوٍؼا و بیّـؿ باىؼٕ a.ی ا٩اهتام ػؿ ايگلنتاو
ػمتکن  35الی  25ي٦ـ ػؿ ىـایٖی به ىؼت هً٪لبکًًؼه اف فوؿ گـمًگی راو ػاػيؼ و
هیچ هیأت هًَ٦های رـأت آو ؿا يؼاىت که ص٪ی٪ت هاو ٜ٩ؿا ٍا ٣و ماػه ىـس ػهؼ.
البته بهيؼؿت پیو هیآهؼ ىهاػت گىاهاو چًاو که بایؼ ٍـیش و ٝاؿی اف ابهام باىؼ
ولی صتی ػؿ ایى ٍىؿت بىؿژواهای هًتغبۀ هیأت هًَ٦ه ؿاه ٥ـاؿی بـای گـیغتى اف
هىلًاک 6هـگ ػؿ احـ گـمًگی 5پیؼا هیکـػيؼ .اگـ ص٪ی٪ت بـ فباو آیؼ بىؿژوافی
ؿأی
ِ
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343به رای ٝباؿت ٥ى ٧آهؼه امت6 :هـگىاو بیمـوٍؼا
باىؼ و هىرب او٩اتتلغی بىؿژواها ييىػ ( .5پ).
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ياچاؿ عىاهؼ ىؼ صکن هضکىهیت عىػ ؿا ٍاػؿ کًؼ .همیى امت که بىؿژواها هیچ
و٩ت ىهاهت بافگ٦تى ص٪ی٪ت ایى ٩بیل هىاؿػ ؿا ػؿ عىػ يمییابًؼ ٔ٪٥ .ایى يینت.
تٞؼاػ کنايی که به ٕىؿ ١یـهنت٪ین ػؿ احـ گـمًگی هیهیـيؼ بنیاؿ بیيتـ اف کنايی
امت که هنت٪یما ػچاؿ گـمًههیـی هیىىيؼ .و٩تی کمبىػ بلًؼهؼت هىاػ ه٢ؾی هىرب
ّ ٤ٞو ياتىايی ىىػ و به اهـاُ وعین بیايزاهؼ aياعىىیهایی که ػؿ صالت ٝاػی تأحیـ
تأحیـ چًؼايی به را يمیگؾاؿيؼ هیتىايًؼ تا صؼ بیماؿیهای صاػ و ههلک پیيـ٥ت کًًؼ.
فصمتکياو ايگلینی ایى هـگها ؿا 6کيتاؿ ارتماٝی 5هیياهًؼ و کل راهٞه ؿا به
اؿتکاب ػائمی رًایت هتهن هیکًًؼ .آیا آياو ػؿ اىتباهًؼ؟
ػؿمت امت که  ٔ٪٥تٞؼاػی اف ا٥ـاػ اف فوؿ گـمًگی هـػهايؼ يه ٝمىم هـػم 7اها چه
چیقی به یک فصمتکو إمیًاو هیػهؼ که ٥ـػا يىبت به عىػه يغىاهؼ ؿمیؼ؟ چه
کنی امتغؼام او ؿا تْمیى هیکًؼ؟ چه کنی ّمايت هیػهؼ که اگـ ٥ـػا ؿئیل یا
کاؿ٥ـهایو او ؿا به هـ ػلیلی (یا صتی بؼوو ػلیل) اف کاؿ بـکًاؿ کًؼ هیتىايؼ به همـاه
مایـ بنتگاواه آو٩ؼؿ ػوام بیاوؿػ تا کنی ػیگـ پیؼا ىىػ و 6ؿوفیؿماو 5او گـػػ؟
چه کنی تٞهؼ هیػهؼ که اؿاػۀ کاؿ کـػو بـای به ػمت آوؿػو کاؿ کا٥ی امت؟ چه
کنی ٩ىل هیػهؼ که پيتکاؿ و مغتکىىی و ٍـ٥هرىیی و مایـ ْ٥ایلی که
بىؿژوافی مًگىاو ؿا به میًه هیفيؼ واٞ٩ا فصمتکياو ؿا به عىىبغتی ؿهًمىو
عىاهؼ ماعت؟ هیچ کل .فصمتکو هیػايؼ اگـ اهـوف چیقکی ػاؿػ به هیچ وره
هًىٓ به اؿاػۀ عىػه يینت که ٥ـػا هن چیقکی ػاىته باىؼ .او هیػايؼ با هـ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ایًزا آهؼه امت6 :و ٩ـبايی ؿا به ػام بیايؼافػ( .5پ).
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عـػکوفه ينین و هـ هىیوهىك ٍاصبکاؿ و هـ ت٢ییـ يارىؿ وّ ٜتزاؿت همکى
امت باؿ ػیگـ با مکًؼؿی به ػؿوو هماو گـػاب عـوىًؼهای پـتاب ىىػ که اگـچه
عىػ ؿا يَ٦هيیمه اف آو بیـوو کيیؼه اها اگـ ػؿ ٞ٩ـه ٥ـو ؿوػ ػیگـ مغت و ا١لب
هضال امت که بتىايؼ مـ عىػ اف فیـ آب بیـوو آوؿػ .او هیػايؼ که صتی اگـ بتىايؼ
ومایل هٞاه اهـوفه ؿا به ػمت بیاوؿػ هیچ ٖٞ٩یتی يینت که ٥ـػا هن ػؿ ایى کاؿ
تى٥ی٪ی يَیباه ىىػ.
ارافه ػهیؼ با ػ٩ت بیيتـ ػؿ ایى هىؿػ تض٪ی ٨کًین که ٕب٪ۀ ٥ا٩ؼهالکیت ػؿ رـیاو
رًگ ارتماٝی به کؼام هىاّ ٜؿايؼه ىؼه امت .بگؾاؿیؼ ببیًین راهٞه ػؿ افای کاؿ
فصمتکياو چه يى ٛمکىيتگاه و پىىاک و عىؿػوعىؿاکی به آياو هیػهؼ؟ بگؾاؿیؼ
ببیًین به کنايی که بـای ب٪ای راهٞه بیيتـ اف همه اػای مهن کـػهايؼ چه يى ٛهٞیيتی
اؿفايی ىؼه امت .ابتؼا به مکىيتگاهها هیپـػافین.
هـ ىهـ بقؿگ یکی ػو هضلۀ فا١هييیى ػاؿػ که کاؿگـاو ػؿ آيزا ؿوی هن تلًباؿ هیىىيؼ.
ص٪ی٪ت ػاؿػ که ٪٥ـ و ٥الکت ا١لب ػؿ کىچهپلکىچههایی هأوی هیگقیًؼ که يقػیک
کاطهای حـوتمًؼاوايؼ 7اها به ٕىؿ کلی ػؿ همۀ ىهـها هضؼوػۀ هزقایی به ٪٥ـ و ٥الکت
اعتَاً ػاػه ىؼه امت که ٪٥ـا هیتىايًؼ ػؿ آيزا ػوؿ اف چين ٕب٪ات عىىبغت تا
راو ػؿ بؼو ػاؿيؼ ػمت و پا بقيًؼ .فا١هها ت٪ـیبا ػؿ تماهی ىهـهای بقؿگ ايگلنتاو
ؿػی ٤ىؼهايؼ :بؼتـیى عايهها ػؿ بؼتـیى هًإ ٨ىهـ .ب ًِگلکهای 1هٞمىال یکی-
ػوٕب٪ه که مـػابىاو هن به ًٝىاو مـپًاه هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـػ اکخـا ػؿ ٍ٦ى٣
بلًؼ و به ٕـفی بیؿویه و بیهیچ مـوماهايی ػؿ ایى هضالت ماعته هیىىيؼ .ػؿ مـامـ
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ايگلنتاو به امتخًای بْٞی بغوهای لًذو۫ ىکل هتؼاول مکىيتگاههای ٕب٪ۀ کاؿگـ
ػاؿ مه-چهاؿ اتا٩ه امت .عیاباوها ٝمىها ٥ا٩ؼ مًگ٥ـه
همیى عايههای آىپقعايه ِ

هنتًؼ و پـ اف ػمتايؼاف و کخی ٤و آکًؼه اف آى٢ال هیىه و مـگیىايؼ و رىی آب و
هزـای ٥اّالب يؼاؿيؼ اها ػؿ ٝىُ هزهق به چالآبهای ؿاکؼ گلوالی و لزى
هنتًؼٝ .الوه بـ ایى بایؼ گ٦ت املىب ماعتوماف کل هضله به٩ؼؿی ا٥تْاس و
ػؿهنوبـهن امت که ماعتماوها رلىی باػگیـی و تهىیۀ هىا ؿا هیگیـيؼ .با تىره به

ایًکه ايناوهای ٥ـاوايی ایًزا ؿوی هن تلًباؿىؼهايؼ و ػؿ ْ٥ایی کىچک هیف یًؼ به
ماػگی هیتىاو اتمن٦ـ ١الب هضالت فصمتکياو ؿا صؼك فػ .وايگهی عیاباوها ػؿ
گىػ م٦یؼگـی هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـيؼ و ايبىه پاؿچههای
ؿوفهای آ٥تابی به ًٝىاو ِ

عیل که ؿوی بًؼ ؿعت هیاو عايهها آویقاوايؼ هقیؼ بـ ٝلت هیىىيؼ.

بگؾاؿیؼ ػؿ هىؿػ تٞؼاػی اف ایى هضالت فا١هييیى به يىبت تض٪ی ٨کًین a.يغنت لًذو
و ػؿ لًذو هضلۀ پـ٩یلو٩ال bو هيهىؿ طًت گیلش cکه باالعـه همیى اواعـ چًؼ عیاباو
ٝـیِ به ػاعل آو ؿعًه کـػهايؼ d.طًت گیلش ػؿ ػل پـرمٞیتتـیى بغو ىهـ ػؿ
 aپل اف آيکه تىٍی ٤هضالت ؿا ػؿ اػاهۀ هتى يىىتن ه٪الهای ؿا ػؿ ىماؿۀ اکتبـ 6 1322ایلىطتزیتذ
هگشیى 5با ًٝىاو 6مکىيتگاه ٪٥ـا به ي٪ل اف یاػػاىتهای یک پقىک ٝمىهی 5یا٥تن که بنیاؿی اف
بغوهایو به لضاٗ ٥ـم و ت٪ـیبا کلاه به لضاٗ هضتىا هيابه يىىتۀ هى بىػ( .ايگلل)
ايگلینی
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ایى کلمه پل اف ؽکـ هٞاػل آلمايی به ىکل
ِ
( )rookeryػؿ ػاعل پـايتق آهؼه( .پ ).ؿوکـی ػؿ ل٢ت به هًٞای هـکق تزم ٜکالٟهامت( .م).
c
St. Giles
 dػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه امت6 :تا کاؿه ؿا یکنـه کًًؼ( 5.پ).
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هزاوؿت عیاباو آکظفىرد و عیاباو ریجًت و ٥لکۀ تزافالگار و خیاباو طاحلی aواٜ٩
ىؼه امت .بلىاؿهای ٝـیِ و باىکىهی که لًذيیهای هضتـم و کی٦ىؿ و٩تىاو ؿا
آيزا به بٖالت هیگؾؿايًؼ اف همه ٕـ ٣طًت گیلش ؿا ػؿ هیاو گـ٥تهايؼ .ایى هضلۀ
فا١هييیى۫ هزمىٝۀ ياهًٚمی اف عايههای بلًؼ ٕ 2-2ب٪ه امت و عیاباوهای تًگ و
پـپیچوعن و کخی ٤آو به ايؼافۀ عیاباوهای اٍلی ىهـ بـوبیا ػاؿيؼ 7با ایى ت٦اوت که ػؿ
ایًزا  ٔ٪٥هیتىاو فصمتکياو ؿا ػیؼ .بافاؿ تـهباؿ ػؿ هیاو عیاباو بـ٩ـاؿ امت و
مبؼهای هیىه و مبقیزات که همه ٥امؼ و با ا١ماُ ٩ابلامت٦اػهايؼ بیو اف پیو ؿاه
ٝبىؿ ؿا بًؼ هیآوؿيؼ .اف آوها و همچًیى اف بنآ هاهی٥ـوهها بىی چًؼهآوؿی بلًؼ
هیىىػ .عايهها که کخا٥ت اف مـ و ؿویياو هیباؿػ اف مـػاب تا فیـىیـوايی پـ هنتًؼ
و ٙاهـىاو ٕىؿی امت که اهکاو يؼاؿػ هیچ اينايی ػلاه بغىاهؼ ػؿ آوها فيؼگی
کًؼ .اها ػؿ ه٪اینه با مکىيتگاههایی که ػؿ مـاهای 3تًگ و کىچهباؿیکههای هابیى
عیاباوها ٩ـاؿ ػاؿيؼ همۀ ایىها هیچ امت .گؾؿگاه مـپىىیؼۀ بیى عايهها که صکن
وؿوػی مـا ؿا ػاؿػ به لضاٗ کخا٥ت و چـک و ت٨ول ٨بىػو ١یـ٩ابل وٍ ٤امت .به
يؼؿت هیتىاو پًزـهای پیؼا کـػ که ىیيه ػاىته باىؼ 7ػیىاؿها کلًگیايؼ 7پایۀ ػؿها و
٩اب پًزـهها ىل و ول و ىکنته امت و عىػ ػؿها کهًهتغتههای مـهنهیظىؼه
هنتًؼ .بْٞا هیچ ػؿی ورىػ يؼاؿػ فیـا ػؿ هضلۀ ػفػها چیقی بـای ػفػیؼو پیؼا
يمیىىػ و به ػؿ يیافی يینت .ايبىه آى٢ال و عاکـوبه کپهکپه همه را ؿیغته امت و
بـووؿیق گًؼابها رلىی ػؿ عايهها ػؿوو چالآبهای هت٦ٞى رم ٜهیىىػ٪٥ .یـتـیى
Regent Street & Trafalgar Square & Strand
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a

٪٥ـا ایًزا فيؼگی هیکًًؼ .کاؿگـاو صؼا٩لبگیـ با ػفػاو و ٩ـبايیاو ؿومپیگـی aکه
اکخـىاو ایـلًؼی یا ػاؿای اٍلوينب ایـلًؼی هنتًؼ بؼوو هیچ تمایقی ػؿ هن
هیلىلًؼ .کنايی که هًىف ػؿ گـػاب ٥ناػ اعال٩ی هضیٔىاو که هـ ؿوف ٝمی٨تـ
هیگـػػ ١ـ ٧ييؼهايؼ ؿوفبهؿوف تىاو ه٪اوهتىاو ؿا ػؿ بـابـ تأحیـات ايضٖآآوؿ ٪٥ـ و
يؼاؿی و هـفگی و ىـاؿت اف ػمت هیػهًؼ.
پایاو عیاباوهای لًؼو
طًت گیلش یگايه هضلۀ فا١هييیى لًذو يینت .ػؿ هقاؿتىی بی ِ

ٍؼها هقاؿ کىچه و مـا با عايههای ا٥تْاسىاو پيت مـ هن ؿػی ٤ىؼهايؼ 7چًاو
ا٥تْاس که اگـ کنی هًىف چیقکی ػاىته باىؼ تا عـد مکىيتگاهی ىاینتۀ يى ٛايناو
ِ
کًؼ هـگق به فيؼگی ػؿ آوها تى يغىاهؼ ػاػ ٔ٪٥ .ایى يینت .ػؿ رىاؿ عايههای باىکىه
حـوتمًؼاو هن هیتىاو هغ٦یگاههای ٪٥ـ میاه ؿا باف یا٥ت .بـای هخال همیى اواعـ ػؿ
رـیاو بـؿمیهای پقىکی ٩ايىيی۫ هضىٕهای ػؿ يقػیکی ٥لکۀ پىرتمى( bیکی اف
آبـوهًؼتـیى يىاصی لًؼو) ایًگىيه تىٍی ٤ىؼ6 :آىیاو ايبىهی اف ایـلًؼیها که ٪٥ـ و
هـفگی آياو ؿا به ايضٖآ کيايؼه امت 5.ژ ػؿ عیاباوهایی يٚیـ اليگ آکز cکه اگـ
ىیک و هؼ ؿوف يباىًؼ ػمتکن 6آبـوهًؼ 5هنتًؼ هیتىاو تٞؼاػ ٥ـاوايی مـػاب یا٥ت
که اف آوها مـ و کلۀ کىػکاو يقاؿ و فياو ژيؼهپىه ٩ضٖیفػه آ٥تابی هیىىػ .همچًیى

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ػؿ اػاهه آهؼه امت 6و اؿاؽل و اوباه( .5پ).
Portman Square
Long Acre
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b
c

یک مـی اف بؼتـیى عیاباوهای پایتغت به يامهای چارلش و کیًگ و پاؿک aػ٩ی٪ا
به آه٦یتئاتـ دروری لیى bچنبیؼهايؼ که ػوهیى تئاتـ ٝمؼۀ لًذو امت 7تمام عايهها ػؿ
ایى عیاباوها اف مـػاب تا فیـىیـوايی هًضَـا هضل مکىيت عايىاػههای ٪٥یـيؼ .بـ
اماك 6ژوريال ايجمى آهار c5مال  d 1325ػؿ َ٩ 3بۀ طًت جاو و طًت هارگارت0 e
هقاؿ و  211عايىاػۀ فصمتکو ػؿ  0هقاؿ و 6 342مکىيتگاه 5فيؼگی هیکـػيؼ (اگـ
اٍال بتىاو يامىاو 6مکىيتگاه 5گؾاىت) .بیو اف مهچهاؿم ایى عايىاػهها 1 ٔ٪٥
مکىيتگاه تکاتا٩ه ػؿ اعتیاؿ ػاىتًؼ .گ٦ته هیىىػ  31هقاؿ و  325ي٦ـ هـػ و فو و
کىػک بؼوو هیچ يى ٛت٦کیک مًی و رًنیتی و بیهیچ هالصٚهای ػؿ ایى
مکىيتگاههای تکاتا٩ه تلًباؿ ىؼهايؼ .بـ اماك همیى هأعؾ ػؿ ٥لکۀ هايى٥ـ fکه ػؿ
َ٩بۀ اىـا٥ی طًت جزج وا ٜ٩امت  1هقاؿ و  210عايىاػۀ فصمتکو یًٞی ت٪ـیبا 1
هقاؿ ي٦ـ تضت ىـایٔ هيابهی فيؼگی هیکـػيؼ .ػؿ آيزا هن بیو اف ػومىم کل رمٞیت
با يـط  1عايىاػه ػؿ هـ تکاتا ٧تلًباؿ ىؼه بىػيؼ .صتی ماؿ٩او هن ػؿ هیاو ایى
تیـهبغتاو چیقی بـای ػفػیؼو يمییابًؼ اها ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت به ىیىهای کاهال
٩ايىيی اف ٥الکتىاو بهـهبـػاؿی هیکًؼ! اف مکىيتگاههای فىت و کـیه دروری لیى

a

Charles Street, King Street, Park Street
Drury Lane Theatre
c
Journal of the Statistical Society
ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ایًزا آهؼه 6ػؿ وطتهیًظتز( .5پ).
e
St. John & St. Margaret
f
Hanover Square
b

d
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که پیيتـ به آوها اىاؿه ىؼ ؿايتهای ه٦تگی فیـ ٝایؼ هیىىػ :مـػاب ػواتا٩ه 2
ىیلیًگ 7aهمک ٤تکاتا٩ه  2ىیلیًگٕ 7ب٪ۀ ػوم  2ىیلیًگ و  1پًیٕ 7ب٪ۀ مىم 2
ىیلیًگ 7فیـىیـوايی  2ىیلیًگ .با یک صناب مـايگيتی هٞلىم هیىىػ ماکًاو
٩ضٖیفػۀ عیاباو چارلش مااليه  3هقاؿ لیـه عـاد به هالکاو عايهها هیػهًؼ و  0هقاؿ و
 211عايىاػۀ ماکى وطتهیًظتز bکه پیيتـ به آياو اىاؿه ىؼ مااليه  25هقاؿ لیـه
اراؿهبها هیپـػافيؼ.

c

2

ومیٜتـیى هضلۀ عل ٨فصمتکو ػؿ ىـ ٧قلعۀ لًذو 4ػؿ وایتچپل و بجيال گزیى٩ dـاؿ
ػاؿػ و ٚٝینتـیى تىػههای عل ٨فصمتکو لًذيی آيزا فيؼگی هیکًًؼ .وّ ٜایى َ٩به
ؿا اف فباو آ٩ای جی .آلظتىو eعٖبهعىاو کلینای طًت فیلیپ fبجيالگزیى هیىًىین:
6ایى َ٩به  1هقاؿ و  255عايه ؿا ػؿ عىػ رای ػاػه امت و  3هقاؿ و  240عايىاػه ىاهل 13
هقاؿ ي٦ـ ػؿ آو ماکىايؼْ٥ .ایی که ایى رمٞیت پـىماؿ ػؿ آو فيؼگی هیکًؼ کمتـ اف  255یاؿػ
هـب 1( ٜهقاؿ و ٥ 355ىت) امتٝ .مؼتا فو و ىىهـها ػؿ کًاؿ  0-2بچه و صتی گاهی به همـاه
هاػؿبقؿگ بچهها همگی ػؿ یک اتا٥ 13-15 ٧ىتی فيؼگی هیکًًؼ که ػؿ ٝیى صال
پؼؿبقؿگ و
ِ
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ػؿ اػاهه ػاعل پـايتق آهؼه امت  16تالـ( .5پ).
b
Westminster
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343بٞؼ اف  3هقاؿ لیـه و  25هقاؿ لیـه اؿ٩ام  12هقاؿ تالـ و 325
هقاؿ تالـ ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
d
Whitechapel & Bethnal Green
e
G. Alston
f
St. Philip
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به ًٝىاو ١ؾاعىؿی و کاؿعايه aکاؿ هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـػ .هٖمئىام اگـ ام ٤٪لًذو۫
تىره ٝمىم هـػم ؿا به وّ ٜبجيال گزیى رلب يکـػه بىػ ایى َ٩بۀ بیًىا بـای ماکًاو وطت ِايذ

لًذو 5به ايؼافۀ رًگلهای اطتزالیا یا هزمٜرقایـ اقیايىص آرام جًىبی ياىًاعته هیهايؼ .اگـ
واٞ٩ا هیعىاهیؼ ٝم ٨بیًىایی و امتیَال ؿا ػؿیابیؼ بایؼ مـی به عايههای ایًزا بقيیؼ و
يمک
ماکًاواه ؿا مـ م٦ـۀ هض٪ـىاو ببیًیؼ 7بایؼ آيها ؿا و٩تی ببیًیؼ که بیماؿی یا بیکاؿی ِ
ؿوی فعنىاو ىؼه امت .اگـ هـ ؿوف ػؿ هضلهای همچىو بجيال گزیى چـعی بقيیؼ چينتاو
به ؿوی ايبىهی اف ٥الکتها و تیـهؿوفیها باف عىاهؼ ىؼ که هلتی همچىو ها بایؼ اف عىػه
عزالت بکيؼ که تابهصال با يٚـی عٖاپىه۫ هزافىاو ػاينته امت .هى ػؿ ػوؿاو آعـیى
ا٥ت ٚٝین هايى٥اکتىؿکاؿی  2مال تمام يایبکؼیغ َ٩بهای ػؿ يقػیکی هادرصفیلذ بىػم اها
صتی ػؿ آو ىـایٔ هـگق يؼیؼم که یکی اف ٪٥ـای هاػؿك٥یلؼ به ايؼافۀ اهالی بجيال گـیى به
عاک میاه يينته باىؼ .ػؿ کل ایى ياصیه اف هـ  15ي٦ـ هـػ عايىاػهػاؿ صتی یکی پیؼا يمیىىػ
که رق لباك کاؿه پىىاک ػیگـی ػاىته باىؼٝ 7مىها ایى لباك کاؿ ػؿ پاؿهپىؿهتـیى وّٜ
همکى امت .لباك عىاب اکخـىاو چیقی رق همیى پىىاک ؿ٩تايگیق يینت و بیيتـىاو
بـای ػؿاف کيیؼو بنتـی بهتـ اف یک گىيی پىىال و عاکاؿه گیـ يمیآوؿيؼ5.

1

تىٍی٥ ٤ى ۫٧ايگاؿهای اف وّ ٜػاعلی مکىيتگاهها به ػمت هیػهؼ .ارافه ػهیؼ
ه٪اهات ؿممی ايگلنتاو ؿا که گهگاه ؿاهىاو ؿا گن هیکًًؼ و مـ اف ایى هضله ػؿهیآوؿيؼ
تا ػاعل یکی-ػو باب اف عايههای فصمتکياو ػيبال کًین.

workroom
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a

 11يىاهبـ  1322پل اف آيکه رنؼ آو گالىی 20 aماله تىمٔ کارتز bپقىک ٩ايىيی
پـويؼه مـ ٍضًۀ هـگ بـؿمی ىؼ هٖبىٝات۫ رقئیات فیـ ؿا ػؿباؿۀ هتى٥ی بافگى
کـػيؼ :2او به همـاه ىىهـ و پنـ  14مالهاه ػؿ پالک  2طزای وایت لیىو عیاباو
بزهايظی cلًذو ػؿ اتا ٧کىچکی هیفینت که هیچ تغتعىاب یا هبلمايی ػؿ آو به چين
يمیعىؿػ .او کًاؿ پنـه بـ ؿوی کپهای پـ که ؿوی رنؼ يیمهبـهًهاه پغو ىؼه بىػ
بؼوو هال٥ه و لضا ٣ا٥تاػه بىػ .ايبىه پـهای چـب و کخی ٤به يٞو چنبیؼه بىػيؼ7
ٕىؿی که يمیىؼ به هماو وّ ٜهٞایًهاه کـػ .پقىک پل اف ىنتيىی رنؼ۫ آحاؿ
٩ضٖیفػگی و يیو صيـات هىؽی ؿا ػؿ يٖ٪هيٖ٪ۀ بؼو فو تيغیٌ ػاػ .گىىهای اف
ک ٤اتا ٧کًؼه ىؼه بىػ و اْٝای عايىاػه اف ایى مىؿاط بـای على امت٦اػه هیکـػيؼ.
ػوىًبه  10ژايىیۀ  1322ػو پنـبچه که اف فوؿ گـمًگی۫ پاچۀ يینپغتۀ گىمالهای ؿا اف
یک ه٢افه ٩اپیؼه و ػؿ ػم بلٞیؼه بىػيؼ به پلیل ْ٩ایی 3تضىیل ػاػه ىؼيؼّ d.ابٔ
ْ٩ایی ػمتىؿ به تض٪ی٪ات بیيتـ ػاػ و هأهىؿ پـويؼه کي٦یات فیـ ؿا ػؿ اعتیاؿه
گؾاىت :هاػؿ پنـبچهها بیىۀ کهًهمـبافی بىػ که بٞؼ اف رًگ ػؿ يیـوی پلیل عؼهت
هیکـػ .پل اف هـگ ىىهـ تأهیى هایضتاد  4بچه به گـػو فو ا٥تاػ و کمـه فیـ ایى باؿ
کز اطپیتالفیلذس eفيؼگی به ١ایت
مًگیى ىکنت .او ػؿ پالک  3پىلپلیض طزای کىئی ِ

d

Ann Galway
Mr. Carter
White Lion Court, Bermondsey Street
ػؿ و یـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه امت 6پلیل ْ٩ایی عیاباو ورػیپ لًذو( .5پ).
Pool's Place, Quaker Court, Spitalfields
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c

e

٪٥یـايهای ؿا هیگؾؿايؼ .و٩تی هأهىؿ پلیل يقػ ایى عاين ؿ٥ت او ؿا ػؿ پنتىیی یا٥ت که
هیچ احاحیهای يؼاىت هگـ ًٍ 3ؼلی فهىاؿػؿؿ٥ته با ييیمىگاههای کاهايؼوػ و یک هیق با
 3پایۀ ىکنته و یک ً٥زاو تـکعىؿػه و یک بي٪اب کىچک و  1بچه که به هًٞای
واٞ٩ی کلمه ؿوی هن تلًباؿ ىؼه بىػيؼ .ػؿ ارا٧ىاو صتی ىٞلهای کىچک مىمى
يمیفػ .ػؿ گىىۀ عايه به ايؼافۀ ُپ ِـ یک ػاهى۫ کپهای اف پاؿچههای پاؿهپىؿه ولى ىؼه بىػ
که اْٝای عايىاػه اف آو به ًٝىاو بنتـ امت٦اػه هیکـػيؼ 7آو هن ػؿ صالیکه
رلپاؿههای ؿوفىاو ؿا به ًٝىاو لباك عىاب هیپىىیؼيؼ .فو بؼبغت به پلیل گ٦ت اف
مـ ياچاؿی۫ تغتىاو ؿا مال ٩بل بـای عـیؼو ١ؾا ٥ـوعته و هال٥ه و پتى ؿا پیو
عىاؿباؿ٥ـوه گـو گؾاىتهايؼ .عالٍۀ کالم همه چیقىاو بـای ١ؾا ؿ٥ته بىػّ .ابٔ
ْ٩ایی اف هضل ًٍؼو ٧اٝايات۫ ه٪ؼاؿی ریـه بـای ایى عاين صىاله ػاػ.
٥ىؿیۀ  1322بیىهای  15ماله به يام تزسا بیؼاپ aبا ػعتـ  31مالۀ بیماؿه به 6ػایـۀ
ؿأ٥ت هنیضی 5پلیل ْ٩ایی عیاباو هالبزو bهٞـ٥ی ىؼ .آوها ػؿ پالک  0عیاباو
بزاوو ٥لکۀ گزاصويىر cػؿ پنتىیی به بقؿگی یک کمؼ فيؼگی هیکـػيؼ که صتی یک تکه
احاحیه ػؿ آو پیؼا يمیىؼ .یک گىىۀ پنتى چًؼ تکه رلپاؿه که هـ  3ؿوی آو
هیعىابیؼيؼ و گىىۀ ػیگـ ًٍؼو٩ی که اف آو گاهی به ًٝىاو هیق و گاهی به ًٝىاو
ًٍؼلی امت٦اػه هیکـػيؼ .ى٢ل هاػؿ عايهتکايی بىػ و اف ایى ؿاه ىًؼؿ١افی ػؿهیآوؿػ.
Theresa Bishop
Marlborough Street
Brown Street, Grosvenor Square
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ٍاصبعايه اػٝا هیکـػ آياو اف هاه هی  1322صتی یک باؿ کـایهىاو ؿا يپـػاعتهايؼ7
آو هن ػؿ صالی که بـای اػاهۀ فيؼگی بهياچاؿ ػاؿويؼاؿىاو ؿا عـػعـػ ٥ـوعته یا گـو
گؾاىته بىػيؼّ .ابٔ ْ٩ایی اف هضل ًٍؼو ٧اٝايات  1لیـه به آياو اعتَاً ػاػ.

4

به هیچ وره هؼٝی يینتن کل عل ٨فصمتکو لًذو همچىو عايىاػههای ٥ى ٧ػؿ
امتیَال و ػؿهايؼگی فيؼگی هیکًًؼ .عىب هیػاين و٩تی راهٞه  1ي٦ـ ؿا فیـ پا له
هیکًؼ البؼ  15ي٦ـ وّٜىاو بهتـ عىاهؼ ىؼ .اها اػٝا ػاؿم که هقاؿاو ي٦ـ اف عل٨
مغتکىه و ىاینتۀ لًؼو  -بنیاؿ ىاینتهتـ و هضتـمتـ اف حـوتمًؼاو  -ػؿ وّٞیتی به
مـ هیبـيؼ که ىاینتۀ يى ٛبيـ يینت .همچًیى اػٝا ػاؿم که کل پـولتاؿیا یًٞی تکتک
پـولتـها بیهیچ امتخًایی بؼوو آيکه ػمت اف پا عٖا کـػه باىًؼ ػؿ هٞـُ ایى عٖـيؼ
که ٝلیؿ١ن تمام تالههایياو به همیى مـيىىت ػچاؿ ىىيؼ.
آياو که مـپًاهی ػاؿيؼ ينبت به بیعايماوها عىهبغتتـيؼ .هـ ٍبش ػمتکن 05
هقاؿ ي٦ـ لًؼيی ػؿ صالی اف عىاب بـهیعیقيؼ که يمیػايًؼ ىب بایؼ کپۀ هـگىاو ؿا
ا٥ـاػ ایى ايبىهه هى ٨٥هیىىيؼ تا پیو اف ١ـوب
کزا فهیى بگؾاؿيؼ .عىهىايلتـیى ِ

آ٥تاب چًؼ پًی بـای وؿوػ به عىابگاهها بیايؼوفيؼ و ػؿ اتا٧های کـایهای که ػؿ همۀ
ىهـهای بقؿگ تٞؼاػىاو ٥ـاواو امت بنتـی ػمتوپا کًًؼ .چه بنتـی! عىابگاهها اف
مـػاب تا فیـىیـوايی پـ اف تغتايؼ .ػؿ هـ اتا 2 ٧یا  0یا  1تغت هنت یًٞی هـ آو
٩ؼؿ که بتىاو به فوؿ رایياو کـػ و ػؿ هـ تغت  2یا  0یا  1ايناو تًگ هن هیعىابًؼ
یًٞی هـ آو ٩ؼؿ که بتىاو کیپتاکیپ هن چپايؼىاو .بیماؿ و مالن و عـػمال و پیـ و
هنت و هيیاؿ و هـػ و فو به هماو تـتیبی که هیآیًؼ بیهیچ ت٦کیکی کًاؿ هن
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هیعىابًؼ .بٞؼ يىبت به ػٝىا و هيت و لگؼ هیؿمؼ 7یا ایًکه همبنتـها با یکؼیگـ
هیمافيؼ که چه بؼتـ :همه چیق بـای ع٦تکـػو ههیامت و ات٦ا٩اتی ػؿ بنتـ هیا٥تؼ
که فباو اف بافگىییىاو ٩اٍـ امت .واٞ٩ا که گ٦تاؿهاو بیو اف کـػاؿهاو اينايیت ؿا
ؿٝایت هیکًؼ! کنايی که پىلىاو به چًیى مـپًاهی يمیؿمؼ چه؟ آياو ػؿ ػاالوها و
گىىهکًاؿهایی که پلیل و هالکاو عايه کاؿی به کاؿىاو يؼاؿيؼ یا هـ رای ػیگـ که گیـ
بیایؼ هیعىابًؼ .بـعی به پًاهگاههایی ؿاه هییابًؼ که تکوتىک به ػمت هؤمنههای
عیـیۀ عَىٍی ؿاه ا٥تاػهايؼ .با٩ی بیعايماوها ؿوی يیمکت پاؿکها فیـ پًزـههای
قصز هلکۀ ویکتىریا ػؿاف هیکيًؼ .ػو کلمه هن اف ييـیۀ 6تایمش لًذو 5بيًىین:

a

6اف گقاؿه ا٩ؼاهات پلیل ْ٩ایی عیاباو هالبزو که ػیـوف چاپ ىؼ چًیى بـهیآیؼ که هـ ىب
به ٕىؿ هیايگیى  05ي٦ـ اف گـوههای مًی هغتل ٤ػؿ ایى پاؿک هیعىابًؼ .ایًاو که هیچ
مـپًاهی رق ػؿعتها و ص٦ـههای هابیى پيتههای عاک يؼاؿيؼ اکخـا ػعتـاو رىاو
ؿومتاییايؼ که تىمٔ مـبافاو ا٦١ال گيتهايؼ و مپل ػؿ رهايی هملى اف ٪٥ـ و ١ـبت و
بیهمهچیقی و بیهالصٚگی و گًاه به صال عىػ ول ىؼهايؼ .وصيتًاک امت! ٪٥ـ همه را ؿا
٥ـا گـ٥ته ٪٥ ...ـ ؿاهاه ؿا به ىهـهای بقؿگ و هزلل باف هیکًؼ و يٚام و٩یضايهاه ؿا ػؿ ػل
٥ـٝی هـ کالوىهـ پـرمٞیت۫ ؿيذ ابؼی و
آوها بـ پا هیػاؿػ .ػؿ هقاؿاو کىچهباؿیکه و عیاباو ِ

ٝؾاب بیپایاو اليه کـػه امت 7چًاو فیاػ که صتی اگـ ع٦ی و هکًىو باىؼ باف چين ؿا

هیآفاؿػ .همهرا بیًىایی و ٩ضٖی و بیماؿی و گًاه با تمام عىیياويؼاو ػهيتًاکىاو ػؿ کمیى
يينتهايؼ :ػؿ ػل ٩لمـو حـوت و ىاػهايی و هؼ ،ػؿ هضؼوػۀ هضالت اىـا٥ی ٩ؼین و رؼیؼ ،ػؿ

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ػؿ اػاهه آهؼه امت 6اکتبـ ( .51322پ).
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هزاوؿت ٥ـه ىاهايۀ طًت جیمش aػؿ يقػیکی َ٩ـ پقؿ٧وبـ ٧بیشواتز bصتی ػؿ يىاصیای که
ٕـاصی هؼؿو با پاکنافیهای ػوؿايؼیيايه اف ایزاػ کىچکتـیى هأوایی بـای ٪٥ـ عىػػاؿی کـػه
و کل هضله به کاهزىیی حـوت اعتَاً یا٥ته امت .ایى هىّى ٛرنن و راو ؿا هیعىؿػ و
هیتـاىؼ  ...وّ ٜاهىؿ هیىالواؿ امت! صؼ اٝالی بهـههًؼی هٖل ٨و آمایو رنمايی و
هیزايات ؿوصايی یا به ٩ىلی صؼ اٝالی لؾائؾ هَٞىهايۀ صىاك پًزگايه که هیتىايؼ ػؿ اعتیاؿ
هىیوهىك بيـی ٩ـاؿ بگیـػ به صؼ اٝالی يکبت تنکیىياپؾیـ گـه عىؿػه امت! حـوت اف ٥ـاف
تاالؿهای تابًاکاه با ؿیيغًؼی تکبـآهیق و بیعیال بـ فعنهای ياىًاعتۀ ٪٥ـ ٩ه٪هه هیفيؼ!
ٝیو و ٝيـت با بیـصمی ياآ گاهايهىاو ػؿػ ؿا که البهکًاو به پایياو ا٥تاػه امت ػمت
هیايؼافيؼ! همۀ اّؼاػ اػای یکؼیگـ ؿا ػؿهیآوؿيؼ .همۀ اّؼاػ ػمت به ػمت هن ػاػهايؼ تا
گًاهی که ا١ىاکًًؼه و ا١ىاىؼه امت ص ٘٦گـػػ! پل بگؾاؿ همۀ ايناوها ایى ؿا به یاػ بنپاؿيؼ
که بـ ؿوی فهیى عؼا و ػؿ ٩لمـو حـوتمًؼتـیى ىهـها هیتىاو هـ ىب فهنتاو فيايی ؿا یا٥ت که
به لضاٗ مىىاو رىاوايؼ ولی اف ٥ـٓ ؿيذ و گًاه پیـ ىؼهايؼ و کمـىاو فیـ باؿ ٕـػ ىکنته
امت و در چًگ قحطی و هزسگی و بیماری پىطیذهايذ .بگؾاؿ همه بیاهىفيؼ به رای تئىؿی
با٥تى ػمت به کًو بقيًؼ .عؼا هیػايؼ که اهـوف بـای کًو چه ٥ـٍتهایی هنت5.

c

پیيتـبه پًاهگاههای بیعايماوها اىاؿهای کـػم .ػو يمىيۀ فیـ يياو هیػهؼ آوها چ٪ؼؿ
ىلىٟايؼ6 .پًاهگاه بیخايماوها d5وا ٜ٩ػؿ عیاباو آپز اوگل eکه رؼیؼا بـ پا ىؼه امت

c
d

St. James
Bayswater

a
b

ؿوفياهۀ تایمش  13اکتبـ ( .1322ايگلل)
ػؿ ویـامتهای آلمايی يام ( )Refuge for the Houselessبه ايگلینی ػاعل پـايتق آهؼه( .پ).
e
Upper Ogle Street
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و هـ ىب هیتىايؼ به  255ي٦ـ پًاه ػهؼ اف فهاو ا٥تتاس به تاؿیظ  32ژايىیۀ  1322تا 12
هاؿك ت٪ـیبا  3هقاؿ و  225ي٦ـ ؿا به هؼت یک یا چًؼ ىب پؾیـ٥ت .هـچًؼ پل اف آو
ؿ٥تهؿ٥ته وّ ٜآبوهىا بهتـ ىؼه ولی تٞؼاػ هت٪اّیاو ایى پًاهگاه و همچًیى
يىايغايههای عیاباو وایتکزاص و وپیًگ aؿوفبهؿوف ا٥قایو یا٥ته امت به ٕىؿی که هـ
ىب هنئىالو به ػلیل کمبىػ ٙـ٥یت۫ ايبىهی اف بیعايماوها ؿا ػمت به مـ هیکًًؼ.
یک پًاهگاه ػیگـ به يام 6يىايخايۀ هزکشی 5ػؿ يقػیکی هیؼايچۀِ 15پلیهاوص bکه به ٕىؿ
هیايگیى ىبايه  215تغتعىاب ٝـّه هیکـػ ٕی  2هاهۀ يغنت مال  1322به 1

هقاؿ و  311ي٦ـ پًاه ػاػ و  41هقاؿ و  121ک٤ػمت ياو تىفی ٜکـػ .با ایى صال بًا به
اٙهاؿات هیأت هؼیـه  ٔ٪٥پل اف گيایو 6يىايخايۀ غزبی c5بىػ که ایى هؤمنه
ايؼکايؼک اف فیـ ٥ياؿ عاؿد ىؼ و تا صؼوػی تىاينت پامغگىی يیافهًؼاو باىؼ.

11

بگؾاؿیؼ لًذو ؿا تـک کًین و به تض٪ی ٨ػؿباؿۀ مایـ ىهـهای بقؿگ  2کيىؿ بـیتايیایی
بپـػافین .يغنت به مـا ٟدوبلیى هیؿوین که وؿوػی آو اف ػؿیا به لضاٗ فیبایی تًهبهتًۀ
ابهت وؿوػی لًذو هیفيؼ .خلیج دوبلیى فیباتـیى علیذ ػؿ کل رقایـ بـیتايیامت7
ٕىؿی که ایـلًؼیها آو ؿا با خلیج ياپل ه٪اینه هیکًًؼ .ىهـ راؽبههای ٥ـاوايی ػاؿػ و
يىاصی اىـا٥ی آو بهتـ و باملی٪هتـ اف مایـ ىهـهای بـیتايیا پیو چين گنتـػه
ىؼهايؼ .اها به تال٥ی همۀ ایىها يىاصی ٪٥یـييیى دوبلیى رقو ىًیٜتـیى هضالتیايؼ که
Asylums of Whitecross Street and Wapping
the Central Asylum in Playhouse Yard
the Eastern Asylum
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هیتىاو ػؿ ایى رهاو ػیؼ .ػؿمت امت که هًو ایـلًؼی بًا به بـعی ه٪تْیات ػؿ
کخا٥ت اصناك ؿاصتی هیکًؼ و به هـ صال مهمی ػؿ ایى ىًاٝت ػاؿػ اها يٚـ به ایًکه
ػؿ هـ یک اف ىهـهای بقؿگ ايگلنتاو و امکاتلًؼ هقاؿاو ایـلًؼی پیؼا هیىىػ و يٚـ
به ایًکه هـ رمٞیتی که ٪٥یـ باىؼ الرـم ػؿ ایى ٩بیل آلىػگیها ػمتوپا هیفيؼ پل
ع٦ت و بؼبغتی دوبلیى چیقی ياػؿ و هغتٌ به دوبلیى يینت بلکه اهـ هيتـک تمام
ىهـهای بقؿگ امت .هضالت ٪٥یـييیى دوبلیى به١ایت گنتـػهايؼ .چـک و کخا٥ت و
مکىيتياپؾیـی عايهها و بیتىرهی به بهؼاىت عیاباوها ػؿ وٍ ٤يمیگًزؼ .ىایؼ
آهاؿ فیـ بتىايؼ ايگاؿهای اف ىیىۀ تلًباؿ کـػو ٪٥ـا ػؿ ایـلًؼ به ػمت ػهؼ :بـ اماك
6گقاؿه باسرص اردوگاههای کار اجباری a5مال  1312ػؿ عیاباو باراک 1 bهقاؿ و
 213ي٦ـ ػؿ  03عايه با  215اتا ٧و ػؿ عیاباو ِچزچ 1 cهقاؿ و  442ي٦ـ ػؿ  21عايه با

 242اتا ٧هیفینتًؼ:

6بیى ایى عیاباوها و عیاباوهای همزىاؿ۫ ايبىهی اف کىچهباؿیکهها و مـاها و هیؼايچههای
کخی ٤و ػؿهنوبـهن وا ٜ٩ىؼهايؼ  ...به بنیاؿی اف مـػابها  ٔ٪٥به ىـٕی يىؿ هیتابؼ که
ػؿىاو چاؿتا ٧باف باىؼ .بـعی مـػابها تغت ػاؿيؼ اها اکخـ ماکًاو ؿوی ک ٤عاکی اتا٧
 aبه ي٪ل اف دبلیى .پی .آلیظىو ( )W. p. Alisonعضى جاهعۀ طلطًتی ايگلظتاو و ػبیـ ماب ٨کالج
طلطًتی جزاحاو6 ،يگاهی به هذیزیت فقزا در اطکاتلًذ و تأحیزات آو بز طالهت ػهزهای بشرگ5
ادیًبىرگ  .1325يىینًؼه ٥ـػی عيکههؾهبی و تىؿی و بـاػؿ آرکیبالذ آلیظىو هىؿط هيهىؿ امت.
(ايگلل)
b
Barrack Street
c
Church Street
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هیعىابًؼ  ...ػؿ مـای يیکلظىو 101 aي٦ـ ػؿ  33آپاؿتماو کىچک ماکىايؼ .ػؿ کل مـا ٔ٪٥
 3تغتعىاب و  3پتى ورىػ ػاؿػ5.

٪٥ـ دوبلیى چًاو ٚٝین امت که یک هؤمنۀ عیـیه با يام 6ايجمى گذایی b5هـ ؿوف به
تًهایی به  3هقاؿ و  055ي٦ـ (هٞاػل یک ػؿٍؼ رمٞیت) کمک هیؿمايؼ :ؿوفها آياو ؿا
هیپؾیـػ و ١ؾا هیػهؼ و ىبها ػمتبهمـىاو هیکًؼ .ػکتـ آلیظىو ىـس هیػهؼ ػؿ
ادیًبىرگ وّ ٜاهىؿ به همیى هًىال امت .ػؿ ىهـی که به لٖ ٤هىٞ٩یت ٝالیاه ل٪ب
6آتى هؼؿو 5ؿا یؼک هیکيؼ هضالت اىـا٥ی و هزلل يیى تاوو cىؼیؼا با بؼبغتی
يکبتباؿ هضالت ٪٥یـييیى اولذ تاوو dػؿ تْاػيؼ .ایى هضلۀ بقؿگ به ايؼافۀ بؼتـیى
يىاصی دوبلیى۫ چـکآلىػ و ػهيتًاک امت .به اػٝای آلیظىو اکخـیت رمٞیت
اػیًبىؿگ ػؿمت همچىو پایتغت ایـلًؼ به اهؼاػؿمايی 6ايزمى گؼایی 5هضتادايؼ و
٪٥ـ ػؿ امکاتلًؼ عاٍه ػؿ ادیًبىرگ و گالطکى بؼتـ اف مایـ هًإ ٨هـ  2کيىؿ
پاػىاهی بـیتايیامت و امکاتلًؼیها صتی اف ایـلًؼیها ٪٥یـتـيؼ .ػکتـ لی eوا٘ٝ
کلیظای اولذ چزچ fبه مال  1321ػؿ بـابـ 6کمیظیىو تعلیمات هذهبی 5ىهاػت ػاػ:

a

b

Nicholson's Court
ػؿ ویـامت آلمايی  1320امن هؤمنه به ايگلینی ( )Mendicity Associationآهؼه( .پ).
c
New Town
d
Old Town
e
Dr. Lee
f
Old churc
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عل ٨ایى َ٩به هیچ امباب و احاحیه و کال هیچ چیقی يؼاؿيؼ و 6هى هـگق رایی ؿا به چين
يؼیؼهام که ایىچًیى آکًؼه اف بؼبغتی بىػه باىؼ .باؿها ىاهؼ بىػهام که  3ر٦ت فود هتأهل ػؿ
یک اتا ٧واصؼ هي٢ىل فيؼگیايؼ .یک ؿوف به  2عايۀ هغتل ٤مـ فػم که هیچ کؼامىاو يه
تغتعىاب ػاىتًؼ و يه صتی یک گىيی پىىال .ايناوهای  35مالهای ػیؼم که راعىابىاو
ؿوی هیق بىػ .عیلیها با هماو لبامی هیعىابیؼيؼ که ػؿ ٕىل ؿوف بـ تى هیکـػيؼ .بایؼ اف 3
عايىاػۀ امکاتلًؼی یاػ کًن که اف ؿومتا آهؼه بىػيؼ و ػؿ یک مـػاب با هن فيؼگی هیکـػيؼ .به
٥اٍلۀ چًؼ هاه پل اف مکىيتىاو ػؿ آيزا  3بچهىاو هـػ و یکی به صال هـگ ا٥تاػ .ػؿ یک
گىىه بـای عايىاػۀ اول ب٪چهای پىىال کخی ٤و ػؿ گىىهای ػیگـ بـای عايىاػۀ ػوم یکی ػیگـ
ايؼاعته بىػيؼ .ػؿ ا٩اهتگاهىاو صتی ومٔ ٙهـ يمیىؼ عٖىٓ چهـۀ ايناو ؿا بؼوو يىؿ
ىم ٜتيغیٌ ػاػ  ...اال١ی گىىۀ عايه کق کـػه بىػ  ...ػیؼو ايباىت ایى همه بؼبغتی ػؿ
چًیى کيىؿی ػل مًگ ؿا عىو هیکًؼ5.

دکتز هیًى aػؿ 6ژوريال پشػکی و جزاحی ادیًبىرگ b5همیى وّ ٜؿا گقاؿه هیػهؼ.
یک گشارع پارلمايی يياو هیػهؼ که ٕب ٨ؿوال هٞمىل ٝؼم ؿٝایت يٚا٥ت و بهؼاىت
ػؿ مکىيتگاههای ٪٥ـای اػیًبىؿگ بیؼاػ هیکًؼ c.هـٟها ىب ؿا ؿوی لبۀ تغتعىاب
هیگؾؿايًؼ و مگها و امبها ىـیک مکىيتگاه ايناوها هنتًؼ .بالتب ٜبىگًؼی
a

Dr. Hennen
)پEdinburgh Medical and Surgical Journal. Vol. 12, 1313. (.
6 cگشارع طزکمیظیىو قايىو فقزا به وسیز کؼىر دربارۀ تحقیقات پیزاهىو وضع بهذاػت طبقات
بزیتايیای کبیز به همزاه یک ضمیمه .5رىالی  1323اػویى چاػویک ( )Edwin Chadwickػبیـ
6کمینیىو ارـایی ٩ايىو ٪٥ـا 5ایى گقاؿههای پقىکی ؿا گـػآوؿی و تًٚین کـػ و  3ينغه اف پـويؼه ؿا
ػؿ  2رلؼ  ٜٖ٩وفیـی به هزلل ٝىام و هزلل اٝیاو اؿائه ػاػ( .ايگلل)

b
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هيمئقکًًؼه به همـاه يزامت و افػصام صيـات هىؽی اف ایى وّ ٜبه باؿ هیآیؼ .مبک
١الب ماعتماومافی ػؿ ادیًبىرگ به گىيهای امت که آب به آمیاب ایى ىـایٔ
١یـاينايی هیؿیقػ .اولذتاوو ػؿ ػو مىی ػاهًۀ تپهای ماعته ىؼه امت که
هایاطتزیت aاف ؿوی یال آو هیگؾؿػ .اف ایى عیاباو ايبىهی اف کىچههای پـپیچوعن به
ممت پاییى تپه هًيٞب هیىىيؼ که به عإـ ت٢ییـ رهتهای ٥ـاواوىاو صزصز bيام
گـ٥تهايؼ و ياصیۀ پـولتـی ىهـ ؿا تيکیل هیػهًؼ .بـعال ٣ىهـهای ايگلنتاو که هـ
عايىاػه صتیالمکاو عايۀ رؼاگايهای ػاؿػ cىهـهای امکاتلًؼ همچىو پاؿیلايؼ و
عايههایياو ٝمىها ماعتماوهایی  0یا ٕ 1ب٪ه امت که باٝج هیىىػ افػصام ايناوها
ػؿ ْ٥ایی هضؼوػ به ىؼت ا٥قایو یابؼ .یک ييـیۀ ايگلینی ػؿباؿۀ وّ ٜبهؼاىتی
عل ٨فصمتکو ادیًبىرگ هیيىینؼ:d
6عايهها چًاو به یکؼیگـ يقػیکايؼ که هیتىاو با بـػاىتى یک گام اف پًزـۀ عايهای به ػاعل
عايۀ ه٪ابل ؿ٥ت .ماعتماوهای چًؼٕب٪ه به٩ؼؿی هـتٜ٦ايؼ که يىؿ آ٥تاب به ک ٤مـا
يمیؿمؼ .ػؿ ایى بغو ىهـ يه هزـای ٥اّالبی ورىػ ػاؿػ يه هنتـاس عَىٍیای که
يزامات بیو اف  05هقاؿ ي٦ـ ػؿ
هغتٌ مکىيتگاهها باىؼ .به همیى ػلیل هـ ىب هؼ٥ى ٛو
ِ
رىهای آب تغلیه هیگـػػ و باٝج هیىىػ (ٝلیؿ١ن کاؿ و فصمت هـ ؿوفۀ مپىؿها) ايبىهی
High Street

a

 bػؿ ویـامت آلمايی  1320ایى واژه به امکاتلًؼی ( )Wyndآهؼه امت( .پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343به رای ایى رمله آهؼه امت6 :ػؿ تْاػ با ايگلنتاو که ػؿ
آو هـ عايىاػه به همـاه چًؼ عايىاػۀ ػیگـ ماکى یک عايۀ رؼاگايه هنتًؼ( 5پ).
 dآرتیشاو (ًٍٞتگـ) ،اکتبـ  ،1322ييـیۀ هاهايه( .ايگلل)
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اف کخا٥ات راهؼ و بغاؿات بؼبى چين و ػها ٟؿا بیافاؿػ و به مالهتی ماکًاو آمیب بـمايؼ.
تٞزبی يؼاؿػ که ػؿ ایى ٩بیل اهاکى۫ بهؼاىت و اعال ٧و يزابت ٝمىهی به یکباؿه فیـ پا
گؾاىته هیىىػ .هـ کل که اف فيؼگی ىغَی ماکًاو ایًزا عبـ ػاىته باىؼ بـ ايبىه
بیماؿیها و بؼبغتیها و ٥ناػهای اعال٩یىاو ىهاػت هیػهؼ .راهٞه ػؿ ایى هضالت ١ـ٧
ػؿ ع٦ت و عىاؿی و ايضٖآ و ٥ناػی وٍ٤ياپؾیـ امت  ...مکىيتگاه ٪٥یـتـیى ٕب٪ات
ٝمىها بنیاؿ کخی ٤امت و پیؼامت هـگق ىنتيى و ؿ٥توؿوب ييؼه :یک مـػاب تکاتا٩ۀ
يمىؿ و ع٪٦اوآوؿ که به عإـ پًزـههای ىکنته و کذ و هٞىداه همیيه مـػ امت و ػؿ
ٝیى صال هىاگیـی ا٥تْاصی ػاؿػ .ایى مـػابها با امباب و احاحیۀ هض٪ـىاو ابؼا رای ؿاصتی
يینتًؼ .ا١لب  ٔ٪٥یک گىيی کاه ػؿ آوها پیؼا هیىىػ که به ًٝىاو بنتـ هىؿػامت٦اػه ٩ـاؿ
هیگیـػ و همۀ اْٝای عايىاػه (هـػ و فو و بچه و کهىمال) با ػؿهنآهیغتگی هً٪لبکًًؼهای
ؿوی آو هیعىابًؼ .هىرىػی آب ٍـ٥ا اف پمپهای ٝمىهی تأهیى هیىىػ .بؼیهی امت که
هي٪ت و ػؿػمـ آب کيیؼو به ايباىت ايىا ٛيزامتها ػاهى هیفيؼ5.

ػوؿيمای بًؼؿهای بقؿگ بهتـ يینت .بافؿگايی و حـوت و رالل و ربـوت لیىرپىل
فبايقػ عاً و ٝام امت ولی ػؿ ایى ىهـ با کاؿگـاو به هماو مبکومیا ٧بـبـواؿ
ماب ٨ؿ٥تاؿ هیىىػ .یکپًزن رمٞیت لیىؿپىل یًٞی بیو اف  20هقاؿ ي٦ـ ػؿ
مـػابهای تًگ و تاؿیک و يمىؿ و ع٪٦اوآوؿی ماکىايؼ که تٞؼاػىاو  2هقاؿ و 313
باب امتٝ .الوه بـ آوها  3هقاؿ و  325مـا ػؿ لیىرپىل ورىػ ػاؿػ .ایى ْ٥اهای تًگ
که ػؿ هـ  2گىىۀ ىهـ بـپا ىؼهايؼ مـتاپایياو بنیاؿ پنت و کخی ٤امت و ٔ٪٥
پـولتـها ػؿ آوها هًقل هیکًًؼ .بؼتـ اف همه ایًکه رق گؾؿگاهی مـپىىیؼه و باؿیک
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وؿوػی ػیگـی يؼاؿيؼ a.و٩تی به هًچظتز بـمین اف ایى ٩بیل مـاها بیيتـ عىاهین ىًیؼ.
ػؿ یک مـىماؿی اف  3هقاؿ و  355عايىاػه ػؿ بزیظتىل هيغٌ ىؼ  21ػؿٍؼىاو
 ٔ٪٥یک اتا ٧ػؿ تَـ ٣ػاؿيؼ.

13

ػؿ ىهـهای ٥اکتىؿیکاؿ همیى وّ ٜصاکن امت .ػؿ ياتیًگام کال  11هقاؿ عايه ورىػ
ػاؿػ که  3-2هقاؿ باب اف آوها پيتبهپيت یکؼیگـ با ػیىاؿهای هيتـک به گىيهای
ماعته ىؼهايؼ که باػگیـی و تهىیۀ هىا اهکاوپؾیـ يینت .چًؼیى عايه  ٔ٪٥یک هنتـاس
هيتـک ػاؿيؼ .ػؿ یکی اف تض٪ی٪ات اعیـ هٞلىم ىؼ بنیاؿی اف عايهها ؿوی چاههای
٥اّالبی بًا ىؼهايؼ که تًها مـپىهىاو تغتهپاؿههای ٕب٪ۀ همک ٤امت .اوّا ٛلظتز
و دربی و ػفیلذ اف ایى بهتـ يینت6 .آرتیشاو 5ػؿباؿۀ بیزهًگام هیيىینؼ:
6ػؿ بغوهای ٩ؼیمی ىهـ۫ عیاباوها و مـاهای پنت و کخی٦ی ورىػ ػاؿيؼ که به صال عىػ
ؿها ىؼهايؼ و رابهرا پىىیؼه اف آب ؿاکؼ و پيتههای ْ٥ىالتايؼ .مـاهای بیزهًگام بنیاؿ
هًافل بغو بقؿگی اف ٕب٪ۀ کاؿگـ ػاعل  3هقاؿ باب اف همیى مـاها
فیاػ و همه را پغوايؼِ .

٩ـاؿ گـ٥ته امت .اکخـ مـاها تًگ و کخی ٤و ع٪٦اوآوؿ و ٥ا٩ؼ هزـای ٥اّالبايؼ و ػؿ هـ
تًگ ػیىاؿ هلک هزاوؿ ماعته ىؼهايؼ .ػؿ تماهی
یک اف آوها  3الی  35عايه ورىػ ػاؿػ که ِ
هىاؿػ ايتهای مـا پىىیؼه اف تىػۀ فبالههایی امت که کخا٥تىاو ػؿ وٍ ٤يمیگًزؼ .اها
ايَا٥ا بایؼ ایى ؿا هن گ٦ت که مـاهای هؼؿوتـ ؿا به ٕـف ٪ٝاليیتـی هیمافيؼ و به يضى ينبتا
آبـوهًؼايهای يگهؼاؿی هیکًًؼ .ػؿ بیزهًگام (صتی ػؿ مـاهای ٩ؼیمیتـ) بًگلکها کمتـ اف
هًچظتز و لیىرپىل ىلىٟايؼ .ػؿ يتیزه ماکًاوىاو به هًگام ىیى ٛبیماؿیهای واگیـػاؿ۫ کمتـ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ػؿ ايتهای رمله آهؼه6 :که يمیگؾاؿػ هىا ؿػ ىىػ( 5.پ).
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اف ماکًاو ولىرهاهپتىو و دادلی و بیلظتىو aکه  ٔ٪٥یک هایل ػوؿتـيؼ ػچاؿ هـگوهیـ
هیىىيؼ .ػؿ ایًزا عبـی اف مـػابهای هنکىيی يینت و  ٔ٪٥تٞؼاػ ايؼکی اف آوها به يضى
بنیاؿ ياىاینت به ًٝىاو کاؿگاه هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـيؼ .تٞؼاػ عىابگاههای اؿفاو٩یمت
که ٝمؼتا ػؿ مـاهای يقػیک به هـکق ىهـ ٩ـاؿ ػاؿيؼ عیلی فیاػ (بیو اف  255باب) امت .ایى
عىابگاهها به ٕـفی ي٦ـتايگیق تًگ و کىچک و همیيه چـکآلىػيؼ و پاتى ٧گؼاها و ػفػها و
٥اصيهها و مگپاهایی هنتًؼ bکه بی هیچ صزبوصیایی و صتی بؼوو تىره به آمایو
عىیو ػؿ اتمن٦ـی که بـای هـ کل به رق ماکًاو هًضٔ و هًگ عايه ١یـ٩ابل تضمل امت
هیعىؿيؼ و هیآىاهًؼ و ػوػ هیگیـيؼ و هیعىابًؼ5.

گالطکى با صزصزها و عايههای چًؼٕب٪ۀ هـتٜ٦اه اف بنیاؿی رهات ىبیه ادیًبىرگ
امت6 .آرتیشاو 5ىهـ ؿا ایًگىيه بـايؼاف هیکًؼ:
 23ػؿٍؼ رمٞیت ىهـ (ت٪ـیبا  255هقاؿ ي٦ـ) رقو ٕب٪ۀ کاؿگـيؼ و ػؿ هضالتی هیفییًؼ 6که
به لضاٗ عىاؿی و هٖـوػیت اف پنتتـیى راهای طًت گیلش و وایتچپل و هـفهمـاهای
دوبلیى و صزصزهای ادیًبىرگ پنتتـيؼ .ایى ٩بیل هکاوها ػؿ هـکق ىهـ ٥ـاواوايؼ :رًىب
تزووگیت cو ١ـب طالتهارکت dو کالتىو eو ايتهای عیاباو هایاطتزیت .هاؿپیچ بیايتهای

a

Wolverhampton & Dudley & Bilston
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ي٪ل٩ىل همیى را  ٜٖ٩هیىىػ و ايگلل ػاعل پـايتق ػؿباؿۀ
واژۀ 6مگپا )tramper( 5هیا٥قایؼ6 :هًٞای ػ٩ی ٨ایى کلمه ػؿ ٍ٦ضات بٞؼ هیآیؼ( 5.پ).
c
Trongate
d
Saltmarket
e
Calton
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کىچهباؿیکهها و صزصزها ػؿ هـ ٩ؼم به مـاها و بىبنتهایی باف هیىىػ که اف عايههای
چًؼٕب٪ۀ پىمیؼه و کلًگی و ع٪٦اوآوؿ ىکل گـ٥تهايؼ .عايهها مینتن آبـمايی يؼاؿيؼ و هملى
اف ماکًايیايؼ که هـ  2-2عايىاػهىاو (ىایؼ  35ي٦ـ) ػؿ یک آپاؿتماو چپايؼه ىؼهايؼ .گاهی
هـ آپاؿتماو به ٍىؿت اتا٧های هزقا کـایه هیؿوػ به ٕىؿی که  35-10ي٦ـ ػؿ هـ اتا ٧صبل
هیىىيؼ (رـأت گ٦تى 6هًقل هیکًًؼ 5ؿا ػؿ عىػ يمییابین)٪٥ .یـتـیى و تباهتـیى و
بیاؿفهتـیى بغو رمٞیت ػؿ ایى ياصیه ماکىايؼ .هیتىاو آياو ؿا هًب ٜباؿآوؿ تب ٕاٝىيیای
ػاينت که گاهوبیگاه بالیای ویـايگـه ؿا اف همايزا بـ مـ کل گالطکى آواؿ هیکًؼ5.

بگؾاؿیؼ ببیًین جی .طی .طیمىيشْٝ aى ٝالیؿتبۀ 6کمینیىو تض٪ی ٨و ت٦ضٌ ػؿ هىؿػ
وّ ٜيناراو لىم ػمتی 5چگىيه ایى ٩نمت اف ىهـ ؿا تىٍی ٤هیکًؼ:b
6چه ػؿ ايگلنتاو و چه عاؿد اف ايگلنتاو۫ يافلتـیى مٖىس ع٦ت و عىاؿی ايناو ؿا به چين
عىػم ػیؼهام اها تا ٩بل اف بافػیؼ اف صزصزهای گالطکى هـگق باوؿ يمیکـػم که یک کيىؿ
هتمؼو بتىايؼ ایى همه هـفگی و رـم و رًایت و بؼبغتی و بیماؿی ؿا ػؿ عىػ بگًزايؼ .ػؿ
عىابگاههای اؿفاو٩یمت گالمکى گاهی  15ي٦ـ گاهی  13ي٦ـ و گاهی  35ي٦ـ اف هـ رًل و اف
هـ مًی لغت و يیمهلغت و ػؿهنوبـهن۫ ک ٤فهیى کًاؿ هن هیعىابًؼ .ایى هکاوها چًاو
کخی ٤و يمىؿ و پىمیؼهايؼ که هیچ اينايی صتی ػلاه يمیآیؼ امباه ؿا آيزا ببًؼػ5.

12

و باف ػؿ رایی ػیگـ:
a

J. C. Symons
 bجی .طی .طیمىيش «صًعت و صًعتگزاو داخل و خارج» ادیًبىرگ  9381صص  996به بعذ .ایى
امکاتلًؼی لیبـال عَن هـ يى ٛرًبو هنت٪ل کاؿگـی امت( .ايگلل)
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6رمٞیت ماکى ػؿ صزصزهای گالطکى بیى  10الی  25هقاؿ ي٦ـ ػؿ يىماو امت .ایى ياصیه
تيکیل ىؼه اف تٞؼاػ فیاػی عیاباو تًگ و باؿیک و مـاهایی که ػؿ ومٔ هـ یک اف آوها
پيتهای مـگیى ورىػ ػاؿػ .يمای بیـويی مـاها بنیاؿ هً٪لبکًًؼه بىػ اها هى به هیچ وره
آهاػگیاه ؿا يؼاىتن که آو همه کخا٥ت و بؼبغتی ػؿ ػاعلىاو ببیًن .ها( 5آ٩ای طیمىيش و
همـاهاه ؿئیلپلیل کاپیتاو هیلز6 )aىبايه اف تٞؼاػی اف عىابگاهها بافػیؼ کـػین .آيزا تىػهای
اف ايناوها ؿا ػیؼین که ک ٤اتا ٧ػؿافبهػؿاف ا٥تاػه بىػيؼ .ػؿ هـ اتا 35-10 ٧ي٦ـ فو و هـػ بْٞا
بالباك و بْٞا بـهًه ػؿهنوبـهن ؿوی کپهای اف کاه پىمیؼه و رلپاؿه عىابیؼه بىػيؼ .هیچ
احاحیهای به چين يمیعىؿػ .تًها چیقی که باٝج هیىؼ ایى ػعمهها به مکىيتگاه ىباهت
پیؼا کًًؼ آتيی بىػ که ػؿ ارا ٧هیمىعت  ...هًب ٜاٍلی ػؿآهؼ ایى ا٥ـا ۫ػ ػفػی و ؿومپیگـی
امت ولی هیچ کل عىػ ؿا به ػؿػمـ يمیايؼافػ تا ایى ٕىیلۀ اوژیاك 12ایى کاط ىیٖاو ،ایى
هنتۀ مغت رًایت و هـفگی و ٕاٝىو ؿا اف ػاهاو ػوهیى ىهـ بقؿگ اهپـإىؿی بـیتايیا پاک
کًؼ .تاکًىو هیچ یک اف تض٪ی٪ات هىىکا٥ايه ػؿباؿۀ پنتتـیى فا١هييیىهای مایـ ىهـها
صتی يیمی اف بؼیهایی ؿا بـهال يکـػهايؼ که ػؿ ایى کايىو ىـاؿت ؿوصايی ،ػؿ ایى کايىو
ايضٖآ رنمايی ،ػؿ ایى کايىو چیـگی و٩اصت ورىػ ػاؿػ  ...به صکن 6هجمع اصًاف5

b

اکخـ عايههای ایى بغو گالطکى ١یـ٩ابل مکىيت و هضکىم به تغـیبايؼ .اها ػ٩ی٪ا همیىها
تا عـعـه پـ هیىىيؼ فیـا ٩ايىيا يمیتىاو هیچ اراؿهای بـ آوها بنت5.

یىرکػایز غزبی و اليکػایز جًىبی ههنتـیى و پـرمٞیتتـیى يىاصی هايى٥اکتىؿکاؿ
بـیتايیا هنتًؼ .وّ ٜىهـهای ایى يىاصی ػمت کمی اف مایـ هـاکق ٝمؼۀ
Captain Miller
Court of Guild
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a
b

هايى٥اکتىؿکاؿی يؼاؿػ .صىفۀ پين وطترایذیًگ ػؿ یىرکػایز هًٖ٪های عـم و ػلًىاف
با تپهماؿهای مـمبقی امت که با ىیبی تًؼ به ممت ١ـب اهتؼاػ هییابًؼ تا مـايزام
ػؿ عٔالـأك تیغۀ بلکاطتىو aػؿ يقػیکی هـف آبی دریای ایزلًذ و دریای ػمال به
صؼاکخـ اؿت٦اٛىاو بـمًؼ .ػؿههای ؿوػعايۀ ایز bکه ىهـ لیذس ػؿ اهتؼاػ آوها کيیؼه
ىؼه و ػؿههای ؿوػعايۀ کالذر cکه عٔ ؿیل هًچظتز  -لیذس اف هیاو آوها هیگؾؿػ رقو
رؾابتـیى چينايؼافهای ايگلنتاوايؼ٥ .اکتىؿیها و ؿومتاها و ىهـهای ٥ـاوايی ػؿ
هـ گىىهوکًاؿ پغو ىؼهايؼ .عايههای ؿومتایی با مًگهای عاکنتـی و متـگىاو
ػؿ ه٪اینه با ماعتماوهای آرـی ػوػگـ٥تۀ اليکػایز چًاو ىنتهوؿ٥ته و تمیق به يٚـ
هیؿمًؼ که ػیؼوىاو هایۀ هنـت و ىاػکاهی هیىىػ .اها به هضِ ٩ؼم يهاػو به ػؿوو
ىهـها چیقی بـای عىىى٩تی يمیهايؼ .همايٖىؿ که 6آرتیشاو 5ىـس هیػهؼ و عىػم
ٍضتوم٪ن آو ؿا آفهىػهام
6لیذس بـ ؿوی مـاىیبیهای هيـ ٣بـ ؿوػعايۀ ایز وا ٜ٩ىؼه امت .ایى ؿوػعايه که به هًگام
آب ىؼو یظها یا باؿههای ؿگباؿی اصتمال ٕ٢یايو هیؿوػ  1و يین هایل dػؿ لیؼف پیچوتاب
هیعىؿػ .يىاصی هـت١ ٜ٦ـب لیؼف رقو پاکیقهتـیى هضالت ىهـهای بقؿگايؼ اها پاییىىهـ که
ِ
a

Blackstone Edge
Aire
c
Calder
 dػؿ هتىهایی که يىینًؼه به آوها اؿرا ٛهیػهؼ هـ را کلمۀ هایل آهؼه هًٚىؿ هایل ايگلیظی امت
هگـ آيکه عال٥و هيغٌ ىؼه باىؼ 14.0 .هایل ايگلینی بـابـ با  1ػؿرۀ عٔ امتىامت .پل 0
هایل ايگلینی کمابیو هناوی با  1هایل آلمايی امت( .ايگلل)
b
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به ؿوػعايه چنبیؼه امت ػؿ هیاو آبعیقها و يهـهای گًؼیؼه و کخی ٤هضَىؿ ىؼه .ایى وّٜ
عىػیعىػ باٝج کاهو ٕىل ٝمـ بهعَىً ػؿ هیاو يىباوگاو هیىىػ .وّ ٜهًقرـکًًؼۀ
به
ِ

٩نمتهای پاییىىهـ۫ صىلوصىه کزکگیت و هارچلیى و کزاصاطتزیت و ریچمىيذرود

a

اماما ياىی اف کمبىػ هنتـاس و ٪٥ؼاو هزـای ٥اّالب و ماعتماومافیهای بی٩اٝؼه و
تـاکن مـاها و بىبنتها و همچًیى ٝؼم ػمتـمی به ٝاػیتـیى ومایل يٚا٥ت و تمیقکاؿی
امت .ایى هىاؿػ ؿا به ٕ٢یاوهای گاهوبیگاه ؿوػعايه بیا٥قاییؼ تا به ىًاعت ينبتا هبنىٕی
ػؿ باؿۀ ٝلت هـگوهیـهای ٥ـاواو ایى هًٖ٪ۀ ياىاػ و کخی ٤و بؼبغت بـمیؼ 5.بایؼ اّا٥ه کًن
ایز همچىو مایـ ؿوػعايههایی که ػؿ عؼهت هايى٥اکتىؿکاؿی هنتًؼ ػؿ هبؼأ وؿوػ به ىهـ
تمیق و فالل و ػؿ هًتهیالیه عـود اف ىهـ گلآلىػ و میاه و چـکیى امت و بىی هـ يىٛ
آى٢الی اف آو به هيام هیؿمؼ6 .ػؿ پی ٕ٢یاو ایز۫ مکىيتگاهها  -عايهها و مـػابها  -به
٩ؼؿی فیـ آب هیؿويؼ که بایؼ آبگـ٥تگیىاو ؿا با تلمبۀ ػمتی تا مٖش عیاباو باال کيیؼ و ػؿ
آيزا عالیاه کـػ .چًیى او٩اتی آب اف هزـاهای ٥اّالب باال هیفيؼ و به مـػابها مـافیـ
هیىىػ b.بغاؿ ممیای که اف ایى گًؼاب هتَاٝؼ هیىىػ آکًؼه اف مىل٦ىؿ هیؼؿژوو امت و
ت٦الههایی که اف آو به را هیهايؼ بهىؼت بـای مالهتی ايناو هْـيؼٕ .ب ٨ػاػههای
مـىماؿی ياصیۀ ػمالی ػؿ رـیاو میالب بهاؿ ِی  1324ػؿ صالی که ػؿ مایـ يىاصی 3 ٔ٪٥

الی  2ي٦ـ هـػيؼ هـگوهیـهای ٥ـاوايی ػؿ ایى ياصیه ؿط ػاػ که هٞلىل گـ٥تگی هزـاهای
٥اّالب بىػ( 5.مایـ يىاصی پـرمٞیت هٖل٪ا هزـای ٥اّالب يؼاؿيؼ یا هزاؿی ٥اّالبىاو
چًاو کن امت که به اٍال به صناب يمیآیؼ) 6چًؼ ؿػی ٤اف مـػابهای هنکىيی يؼؿتا ؿيگ
عيکی ؿا به چين هیبیًًؼ 5.عیاباوهای چًؼ ياصیه همىاؿه تا هچ پا پىىیؼه اف لزى و

b

Kirk-gate & March-lane & Cross-street & Richmond-road
یاػتاو باىؼ ایى مـػابها بـای ايباؿ کـػو ارًاك بًزل يینتًؼ بلکه مکىيتگاه يى ٛبيـيؼ( .ايگلل)
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a

گلوالی هنتًؼ6 .گاهی ماکًاو با چًؼ بیل عاک۫ ػمتی به مـ و ؿوی عیاباوهایياو
هیکيًؼ که کاؿ بیهىػهای امت .گلوالی و ٥اّالب همۀ گىػالها ؿا پـ هیکًؼ و تا و٩تی که
چالهها ػؿ باػ و آ٥تاب عيک ييىيؼ لزى همايزا هیهايؼ ... aبًگلکهای لیذس هٞمىال
هناصتی بیو اف  0یاؿػ هـب ٜيؼاؿيؼ و  ٔ٪٥ىاهل یک مـػاب و یک اتا ٧ييیمى و یک اتا٧
عىابايؼ .ایًکه ىب و ؿوف چًؼیى و چًؼ تى ػؿ ایى عايۀ هض٪ـ ػؿ هن هیلىلًؼ هن اعال٩یات
ماکًاو ؿا تهؼیؼ هیکًؼ هن مالهتىاو ؿا5.

«گشارع دربارۀ بهذاػت طبقات کارگز 5که پیيتـ اف آو ي٪ل٩ىل آوؿػم bگىاهی هیػهؼ
ایى بًگلکها چ٪ؼؿ پـرمٞیتايؼ:
ػؿ لیؼف6چًذ عىاهـ و بـاػؿ ؿا ػؿ صالی هییابیؼ که کًاؿ والؼیىىاو به همـاه مایـ فياو و
هـػاو کـایهييیى همگی ػؿ یک اتا ٧عىابیؼهايؼ .ایى وّ ٜتبٞاتی ػاؿػ که صتی تَىؿه پيت
ايناو ؿا هیلـفايؼ5.

بزادفىرد  2 ٔ٪٥هایل اف لیذس ٥اٍله ػاؿػ و ػؿ يٖ٪ۀ تال٩ی چًؼ ػؿه بـ کًاؿۀ هنیلی
کىچک و چـکیى ٩ـاؿ ػاؿػ که ؿيگ آباه به تیـگی ف١ال امت .یکيًبهها که هىا
عىب امت اگـ اف بلًؼیهای إـا ٣به بزادفىرد بًگـیؼ با یک چينايؼاف ؿومتایی عـم
و ػلًيیى ؿوبـو هیىىیؼ اها ػؿ ؿوفهای کاؿی ومٔ ه٦ته آمماو ىهـ ؿا ابـػوػی
عاکنتـیؿيگ هیپىىايؼ .کخا٥ت و ٝؼم آمایيی که بـ ایى ٩لمـو صاکن گيته ىبیه
لیذس امت٩ .نمتهای ٩ؼیمی ىهـ۫ تًگ و بی٩اٝؼه بـ ؿوی ىیب ػاهًه ماعته
a
b

بنًزیؼ با :گشارع ػىرای ػهز ػؿ رلؼ  3ژوريال آهاری ً ( .252ايگلل)
هًٚىؿ گقاؿه مـکمینیىيـ ادویى چادویک امت( .پ).
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ىؼهايؼ .ػؿ کىچهباؿیکهها و کىچهها و مـاها کپهکپه فباله و يغاله ؿیغته امت و
عايهها کلًگی و کخی ٤و ؿ٩تآوؿيؼ .ػؿ رىاؿ ؿوػعايه و ٞ٩ـ ػؿه عايههای یکٕب٪های
ػیؼه هیىىيؼ که ػؿ ىیب ػاهًه بًا گيتهايؼ و ٕب٪ۀ همک٤ىاو تا کمـ فیـ عاک ؿ٥ته و
به صال عىػ ؿها ىؼه امت٩ .نمتهای ته ػؿه که بًگلکهای فصمتکياو ػؿ آيزا
تًگ هن چپیؼهايؼ بؼماعتتـیى و کخی٤تـیى يىاصی ىهـيؼ .همچىو
هیاو ٥اکتىؿیها ِ
مایـ ىهـهای ٥اکتىؿیکاؿ۫ بًگلکها ػؿ ٩نمتهای تافهماف بزادفىرد بنیاؿ ٩اٝؼههًؼ

و ػؿ ؿػی٤های هًٚن بًا ىؼهايؼ اها آوها هن اف عـابکاؿیهایی که ٝـ٥ا ػؿ تأهیى
مکىيتگاه فصمتکياو ىای ٜامت بیيَیب يمايؼهايؼ (ػؿ بضج هًچنتـ ٥ـٍت
عىاهین یا٥ت به ٩ؼؿ کا٥ی ػؿ هىؿػ تکتک ایى عـابکاؿیها ٍضبت کًین) .وّ ٜمایـ
ىهـهای وطترایذیًگ هغَىٍا باريظلی aو هالیفاکض و هادرصفیلذ به همیى هًىال
امت .آعـیى ىهـی که ياماه آهؼ به ػلیل هىٞ٩یت ػلًىاف و هٞماؿی هؼؿواه اف تمام
ىهـهای ٥اکتىؿیکاؿ یىرکػایز و اليکػایز فیباتـ امت اها صتی هادرصفیلذ هن به
ايؼافۀ عىػه هضالت بؼ ػاؿػ .بـای هخال کمیتهای که اف ٕـ6 ٣هزمٝ ٜمىهی
ىهـويؼاو هادرصفیلذ 5به تض٪ی ٨و ت٦ضٌ ػؿ هىؿػ ىهـ گماىته ىؼه بىػ به تاؿیظ 0
آ گىمت  1322گقاؿه ػاػ:
6ایًکه ػؿ هادرصفیلذ عیاباوها و مـاها و کىچههایی ورىػ ػاؿيؼ که امنگؾاؿی و مًگ٥ـه
و يهـکيی و فهکيی ييؼهايؼ هایۀ عزالت و ؿمىایی امت .همه يى ٛآى٢ال آو٩ؼؿ ؿوی مٖش
فهیى هیهايؼ تا بگًؼػ و ٥امؼ ىىػ 7ک ٤عیاباوها ػائما پىىیؼه اف چالآبهای ؿاکؼ امت7
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تًگ هن چپیؼهايؼ .همۀ ایىها باٝج هیىىػ وّ ٜىهـ هؼام تًقل یابؼ و به لزى
عايهها ِ
کيیؼه ىىػ .به ایى تـتیب کل ىهـ ػؿ هٞـُ بیماؿیهای واگیـػاؿ ٩ـاؿ هیگیـػ5.
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اگـ میًهکو تی٢ۀ بلکاطتىو ؿا پيت مـ بگؾاؿین یا با ؿاهآهى به ػل آو بقيین به
مـفهیى کالمیک هايى٥اکتىؿکاؿی ايگلنتاو هیؿمین .بـتـیى ىاهکاؿهای ًٍٞتی
همیى را به باؿ يينتهايؼ .تمام رًبوهای کاؿگـی اف همیى را ييأت هیگیـيؼ:
اليکػایز جًىبی و ىهـ هـکقی آو هًچظتز .ایى هًٖ٪ه تپهماؿ فیبایی امت که به
هالیمت اف هـفهای آبی ١ـبی به ممت ػؿیای ایـلًؼ ىیب بـهیػاؿػ و ؿوػعايههای
ریبل و ایزول و هزطی aبا ىاعههای هتٞؼػىاو ػؿ ػؿههای مـمبق آو راؿیايؼ155 .
مال پیو ایًزا مـفهیًی باتال٩ی و کنرمٞیت بىػ اها اکًىو پىىیؼه اف ىهـها و
ؿومتاهای ٥ـوايی امت که آو ؿا به پـرمٞیتتـیى عٖۀ ییال٩ی ايگلنتاو تبؼیل
کـػهايؼ .هايى٥اکتىؿکاؿی ايگلنتاو اف اليکػایز مـ بـآوؿػه و ػؿ هًچظتز هـکقیت
یا٥ته امت .بىرص هًچظتز ػهامًذ تمام يىمايات تزاؿی امت و هًـ هؼؿو
هايى٥اکتىؿکاؿی ػؿ ایى ػهز به يهایت تکاهل و بلى ٟؿمیؼه امت .کاؿبـػ يیـوهای
کاؿ صؼاکخـی و هًنىط ىؼو کاؿ یؼی تىمٔ هیأت هاىیًی (عاٍه
ٕبیٞت و ت٪نین ِ

لىم هکايیکی و هیىل خىدکار) ػؿ ًٍای ٜپًبۀ اليکػایز جًىبی به ؿوىًی هىیؼامت.
اگـ ایى ًَٝ 2ـ ؿا هًويمای هايى٥اکتىؿکاؿی هؼؿو بؼايین بایؼ اٝتـا ٣کًین ًٍٞت
پًبۀ اليکىایـ اف بؼو تىلؼ تا به اهـوف پیيتاف تمام ىاعههای ًٍٞت بىػه امت .ػؿ ایى
ياصیه تأحیـات هايى٥اکتىؿکاؿی بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ به آفاػايهتـیى و کاهلتـیى يضى همکى
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هًکي ٤هیگـػػ پل پـولتاؿیای هايى٥اکتىؿکاؿ ّـوؿتا همیىرا به کمال پغتگی
کالمیکاه هیؿمؼ .ت٪نین کاؿ و کاؿبـػ يیـوی بغاؿ و هیأت هاىیًی هىرب تًقل
رایگاه فصمتکياو ایى هًٖ٪ه ىؼه امت پل تاله پـولتاؿیا بـای فیـ پا يهاػو ایى
ع٦توعىاؿی بایؼ ػؿ همیىرا اود بگیـػ و با آ گاهی کاهل به باؿ بًيیًؼ .اف ایى ؿو
تى٤٩هاو ػؿ ایى ىهـ ٕىاليیتـ عىاهؼ بىػ 7يه  ٔ٪٥به ایى ػلیل که هًچظتز يمىيۀ
کالمیک ىهـهای هايى٥اکتىؿکاؿ امت بلکه به ایى ػلیل که آو ؿا همچىو ىهـ هاػؿیام
اف يقػیک هیىًامن  -بنیاؿ يقػیکتـ و ٍمیمايهتـ اف بنیاؿی ماکًاواه.
تا آيزا که به ا٩اهتگاههای فصمتکياو هـبىٓ هیىىػ ىهـهای ا٩ماؿی هًچظتز با
ىهـ هـکقی ت٦اوت چًؼايی يؼاؿيؼ 7به امتخًای ایًکه ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿٍؼ بقؿگتـی اف
رمٞیتىاو ؿا تيکیل هیػهؼ .اف آيزا که ایى ىهـها مـاپا ًٍٞتیايؼ تماهی
کنبوکاؿهایياو يهایتا مـ اف هًچظتز ػؿهیآوؿػ و اف آيزا که ماکًاوىاو تماها
فصمتکو و پیيهوؿ عـػهپا هنتًؼ همگی هٖل٪ا به هًچظتز وابنتهايؼ 7فیـا  ٔ٪٥ػؿ
هًچظتز امت که رمٞیت تزاؿی ٩ابل هالصٚهای اف ػالالو و کاؿچا٧کىها و
عـػه٥ـوىاو 6هضتـم 5پیؼا هیىىػ .بىلتىو و پزیظتىو و ویگاو و باری و راکدیل و
هیذلتىو و هیوود aو اولذهام و اػتىو و اطتالیبزیج و اطتىکپىرت bو ١یـه با  25یا 05
یا  25یا  45هقاؿ ي٦ـ مکًه همگی ىهـهایی ٍـ٥ا فصمتکوييیى به ىماؿ هیآیًؼ که
٥اکتىؿیهایی ػؿ هیاوىاو وا ٜ٩گيته و به هىافات ه٢افههای ٩لیلىاو چًؼ هٞبـ
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کيیؼه ىؼه امت .باٟها و ویالهای هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ اهتؼاػ ؿاههای ٥ـٝی اف هن رؼا
ا٥تاػهايؼ و مـاها و باؿیکهها و پلکىچههای کخی ٤فصمتکياو به يضىی ياػؿمت و
بی٩اٝؼه ماعته ىؼهايؼ .ىهـها آکًؼه اف ػوػ ؽ١المًگايؼ١ .لٚت ػوػ به صؼی
امت که ماعتماوهای آرـ ٩ـهق٥( 11ـاگیـتـیى يى ٛهَالش ماعتمايی ایًزا) به هـوف
فهاو چـک و تیـه ىؼهايؼ .اکخـ مـػابها هنکىيیايؼ .ایى کًامهای فیـعاکی هـ را پا
ػهؼ ماعته هیىىيؼ و بغو اٚٝن رمٞیت ػؿ آوها اليه هیکًؼ.
بؼتـیى ىهـ (بٞؼ اف پزیظتىو و اولذهام) بىلتىو امت که ػؿ  11هایلی ىمال١ـب
هًچظتز ٩ـاؿ گـ٥ته و  ٔ٪٥یک عیاباو به يام دیًضگیت aػاؿػ که کخا٥ت اف مـ و ؿویو
هیباؿػ .ایى عیاباو به ًٝىاو بافاؿ هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـػ و تا رایی که ػؿ
بافػیؼهای هکـؿم ػیؼهام صتی ػؿ ؿوفهای آ٥تابی ػااليی کـیهالمًٚـ و تیـهوتاؿ امت که
ػؿ ػو مىیو ٥اکتىؿیهای بلًؼ و عايههای کىتاه یکیػوٕب٪ه ؿػی ٤ىؼهايؼ .همچىو
تمام ىهـهای ػیگـ بغو ٩ؼیمی بىلتىو کلًگی امت و وّ ٜؿ٩تباؿی ػاؿػ .پنابی
تیـهؿيگ ػؿ هیاو ىهـ راؿی امت که ياٙـ ؿا به ىک هیايؼافػ که آیا ایى یک رىیباؿ
امت یا یک آببًؼ ٕىاليی پـ اف ػو١اب ؿاکؼ گچعاک .ایى پناب به مهن عىػه
باٝج آلىػگی آبوهىا هیىىػ که البته بؼوو آو هن چًؼاو تمیق يبىػ.
اطتىکپىرت کًاؿ ؿوػ هزطی ؿو به ممت چهػایز ٩ـاؿ گـ٥ته امت اها رقو صىفۀ
هايى٥اکتىؿی هًچظتز به صناب هیآیؼ .ایى ىهـ ػؿ ػؿۀ تًگ هزطی وا ٜ٩ىؼه امت به
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ٕىؿی که عیاباوهایو ػؿ یک ممت با ىیبی تًؼ ؿو به پاییى و ػؿ ممت ه٪ابل با هماو
ىیب ؿو به باال هیؿويؼ .عٔ ؿیل هًچظتز  -بیزهًگام که اف ٕـی ٨پلی آهى بـ ؿوی
کل ػؿه کيیؼه ىؼه امت بـ ٥ـاف ىهـ هیگؾؿػ .اطتىکپىرت به ًٝىاو تاؿیکتـیى و
ػوػايؼوػتـیى ػعمۀ رهاو ىهـت یا٥ته امت و هغَىٍا و٩تی اف ؿوی پل ؿاهآهى
بـايؼاف ىىػ بیيهایت فيًؼه به يٚـ هیؿمؼ .بًگلکها و مـػابهای هنکىيی ٕب٪ۀ
کاؿگـ که ػؿ مـتامـ ىهـ ػؿ ؿػی٤های ٕىاليی اف ته ػؿه تا تاد تپهها به ٍ ٤ىؼهايؼ
بنیاؿ فىت و ي٦ـتايگیقيؼ .هى هیچ یک اف ػیگـ ىهـهای ياصیه ؿا مـا ٟيؼاؿم که به
ايؼافۀ اطتىکپىرت اف مـػاب به ًٝىاو مکىيتگاه امت٦اػه کـػه باىؼ.
اػتىوآيذرلیى aػؿ چًؼ هایلی ىمالىـ٩ی اطتىکپىرت یکی اف رؼیؼتـیى ىهـهای
٥اکتىؿیکاؿ هًٖ٪ه امت و بـ ىیب تپهای بًا ىؼه که آبؿاه و ؿوػعايۀ تین bپای آو
راؿی امت .به ٕىؿ کلی ایى ىهـ بـ اماك ٕـصی رؼیؼتـ و ٩اٝؼههًؼتـ ماعت یا٥ته
امت 1-0 .عیاباو هىافی ػؿ اهتؼاػ تپه کيیؼه ىؼهايؼ که تىمٔ چًؼ عیاباو ػیگـ که
به ٞ٩ـ ػؿه هیؿمًؼ با فاویۀ ٩ائمه  ٜٖ٩هیىىيؼ .ایى املىب باٝج ىؼه امت ايبىه
هتـاکن ٥اکتىؿیها که آؿوٟفياو ػوػ ١لیٚی اف کىؿههایياو بیـوو هیػهًؼ ػؿ پاییىػمت
ػؿه اف ىهـ ػوؿ بمايًؼ (صتی اگـ ػ١ؼ١ۀ يقػیک ىؼو به ؿوػعايه و آبؿاه به آيزا
يمیکيايؼىاو باف هن اف ىهـ ػوؿ هیهايؼيؼ) .به لٖ ٤چًیى چیؼهايی ٙاهـ اػتىو
چينيىافتـ اف اکخـ ىهـهای ٥اکتىؿیکاؿ امت و عیاباوهایو ٝـیِتـ و تمیقتـيؼ و
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بًگلکهایو با ؿيگ مـط ؿوىىىاو تافهتـ و ؿاصتتـ به يٚـ هیؿمًؼ .اها مینتن
هؼؿو ماعتوماف بًگلکهای فصمتکياو هْـات عاً عىػه ؿا ػاؿػ .پيت هـ
عیاباو یک پلکىچه پًهاو امت که به گؾؿکاه مـپىىیؼۀ تًگ و ٥ى٧الٞاػه کخی٦ی
هیؿمؼ .هیچ یک اف ماعتماوها (به رق چًؼ بًا ػؿ وؿوػی ىهـ) بیو اف  05مال ٝمـ
يکـػهايؼ اها بًگلکهای کلًگی ػؿ تمام عیاباوها تىی چين هیفيًؼ :آرـ٦٩لیها 12که
ػؿ وا٦٩ ٜ٩لی يینتًؼ ت٨ول ٨ىؼهايؼ .ػؿ يتیزه ػیىاؿها چًاو تـکهایی بـػاىتهايؼ که
يمیتىاو با هامتهالی و گچکاؿی اف ػاعل پىىايؼىاو .بْٞی عیاباوها که يمایياو
ػوػگـ٥ته و کخی ٤امت ابؼا هیچ ٥ـ٩ی با مایـ ىهـهای ایى ياصیه يؼاؿيؼ 7البته ورىػ
چًیى عیاباوهایی ػؿ اػتىوآيذرلیى امتخًامت يه ٩اٝؼه.
اطتالیبزیج کًاؿ ؿوػ تین و ػؿ یک هایلی ىـ ٧اػتىو ٩ـاؿ ػاؿػ .و٩تی گـػىگـاو اف
تپههای اػتىو باال هیؿويؼ ػؿ  3مىی عىیو باٟهای بقؿگ و فیبایی ؿا هیبیًًؼ که
ویالهای ییال٩ی باىکىهی ػؿ هیاوىاو ماعته ىؼه امت .مبک الیشابتی ایى ویالها ػؿ
ؿابٖه با مبک گىتیک ػ٩ی٪ا هماو امت که کلیظای هلی ايگلیض ػؿ ؿابٖه با کلیظای
کاتىلیک پاپ رم 13.کا٥ی امت گـػىگـاو ٍؼ ٩ؼم رلىتـ بـويؼ تا اطتالیبزیج اف ػوؿو
ػؿه يمایاو ىىػ .هًٚـۀ ایى ىهـ به ىؼت با ٝماؿتهای فیبای ییال٩ی و صتی با
بًگلکهای ىنتهوؿ٥تۀ اػتىو ػؿ تْاػ امت .اطتالیبزیج ػؿ آبکًؼی تًگ و
پیچػؿپیچ ٩ـاؿ گـ٥ته که اف ػؿۀ اطتىکپىرت تًگتـ امت 3 .مىی آبکًؼ ؿا هزمىٝۀ
بی٩اٝؼه و بیمـوماهايی اف بًگلکها و عايهها و هیلها اى٢ال کـػه امت .ػؿ بؼو
وؿوػ به ىهـ۫ بًگلکهایی تًگ و ػوػگـ٥ته و کهًه و کلًگی به چين هیعىؿيؼ 7وّٜ
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با٩ی ىهـ هخل همیى عايههامت .ػؿ ٞ٩ـ ػؿه چًؼ عیاباو تًگ و باؿیک و هً ٜٖ٪و
ػؿهنوبـهن و مـباالمـپاییى ورىػ ػاؿػ .اکخـ عايههایی که ػؿ ایى عیاباوها بًا ىؼهايؼ
ٕب٪ۀ همک٤ىاو به ػلیل هىٞ٩یت ىیبػاؿ هضل تا کمـ ػؿ فهیى ٥ـو ؿ٥ته امت .اف
باالی تپه آيزا که ايناو هًٚـۀ گنتـػۀ ىهـ ؿا فیـ پای عىػ هیببیًؼ تافه هیتىاو
تيغیٌ ػاػ که مـاها و پلکىچهها و آلىيکهای پـتی که ٕب ٨ایى ىیىۀ آى٦تۀ
ماعتماومافی به ورىػ آهؼهايؼ چ٪ؼؿ فیاػيؼ .به همۀ ایىها کخا٥ت و چـکآلىػگی
ىىکهکًًؼۀ اطتالیبزیج ؿا بیا٥قاییؼ تا به ماػگی ػؿیابیؼ ایى ىهـ ٝلیؿ١ن هضیٔ فیبای
إـا٣اه چه تأحیـات تهىٛآوؿی ػؿ ايناو بـ رای هیگؾاؿػ.
همیى ٩ؼؿ بـای تيـیش وّ ٜىهـهای کىچک کا٥ی امت .اگـچه هـ یک اف آوها
عَىٍیات ویژهای ػاؿيؼ اها فيؼگی عل ٨فصمتکو ػؿ تمام ىهـهای ا٩ماؿی به ٕىؿ
کلی هخل عىػ هًچظتز امت .اف ایًـو به تـمین ٕـس کلی ماعتاؿ عاً هـ ىهـ اکت٦ا
کـػهام .بایؼ ایى ؿا ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ که تمام هياهؼات راهٜتـ ػؿباؿۀ وّ ٜرمٞیت
کاؿگـی هًچظتز بـ ىهـهای ا٩ماؿیاه ٩ابلإال ٧امت.
هًچظتز ػؿ ػاهًۀ رًىبی ؿىتهکىهها و تپههایی ٩ـاؿ ػاؿػ که aاف اولذهام تا ایًزا کيیؼه
ىؼهايؼ و آعـیى ٩لهىاو ِکزطالهىر bتىأهاو هن هىيش طیظز cو هن هیؼاو هناب٪ات
هًچظتز امت 14.اٍل هًچظتز ػؿ کًاؿۀ ١ـبی ایزول بیى ایى ؿوػعايه و  3ؿوػ کىچک ِتـ
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ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ػؿ اػاهه آهؼه6 :بیى ػؿۀ ؿوػهای ایزول و هذالک( 5.پ).
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ایزک و هذالک ٩ـاؿ ػاؿػ که ػؿ همیى صىالی با ایزول ػؿهیآهیقيؼ .بغيی اف ماصل
ایزول که ػؿ هیاو پیچ تًؼ ؿوػعايه گیـ ا٥تاػه هضل امت٪ـاؿ طالفىرد aامت .کمی رلىتـ
به ممت ١ـب به پًذلتىو bهیؿمین .آپزبزایتىو و الوربزایتىو cػؿ ىمال ایزول ٩ـاؿ ػاؿيؼ.
چیتام هیل dػؿ ىمال ایزک امت .هىلن eػؿ رًىب هذالک و چارلتىو fػؿ ىـ ٧هذالک
٩ـاؿ ػاؿػ .آردویک gکمی ػوؿتـ ػؿ ىـ ٧هًچنتـ وا ٜ٩ىؼه امت .هزمى ٛهمۀ ایى
ارتماٝات که کال  255هقاؿ ي٦ـ مکًه ػاؿيؼ (اگـ بیيتـ يباىؼ کمتـ يینت) ٝـ٥ا هًچظتز
ياهیؼه هیىىػ .ىهـ اٍلی ماعتاؿ بهعَىٍی ػاؿػ به ٕىؿی که یک ي٦ـ هیتىايؼ
مالها آيزا فيؼگی کًؼ و هـ ؿوف ػؿ مـتامـ ىهـ ؿ٥توآهؼ ػاىته باىؼ اها صتی یک باؿ
گؾاؿه به هضالت عل ٨فصمتکو يیا٥تؼ و هیچ کاؿگـی ؿا به چين يبیًؼ (البته هاػاهی
که مـه ػؿ الک کنبوکاؿ و پیاػهؿویهای لؾتبغو عىػه باىؼ) .ایى وّ ٜياىی
اف تىا٪٥ی ياگ٦ته و ياآ گاهايه و همچًیى ٝقهی آ گاهايه و ٍـاصتا اٝالمىؼه امت که به
هىرباه هضالت عل ٨فصمتکو ؿا هٖل٪ا اف بغوهای ٕب٪ههتىمٖی ىهـ رؼا
کـػهايؼ 7ػؿ هىاؿػی که چًیى کاؿی اهکاوپؾیـ يبىػه با ػیىاؿ ههـبايی و يیکىکاؿی ؿوی
هضالت عل ٨فصمتکو مـپىه گؾاىتهايؼ .ػؿ هـکق هًچظتز یک ياصیۀ ينبتا ومیٜ
a

Salford
Pendleton
c
Upper Broughton & Lower Broughton
d
Cheetham Hill
e
Hulme
f
Chorlton
g
Ardwick
b
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بافؿگايی با ٕىل و ٝـُ يین هایل ػؿ يین هایل ورىػ ػاؿػ که هًضَـا ىاهل ػ٥اتـ تزاؿی
و ػاؿالتزاؿههامت .ایى هضله که ت٪ـیبا ٝاؿی اف مکىيتگاه امت ىبهًگام علىت و
چىل 35هیىىػ و  ٔ٪٥ىبپاها و يیـوهای پلیل با مىمىی چـاٟهىىیىاو ػؿ
کىچهپلکىچههای تًگ آو هیپلکًؼ .چًؼ عیاباو اٍلی که کايىو ؿ٥توآهؼهای
٥ـاواوايؼ و پیاػهؿوهایياو ؿا ٥ـوىگاههای هزلل آؿامتهايؼ اف ایى ياصیه هیگؾؿيؼ.
ٕب٪ههای ٥ى٩ايی بْٞی اف ٥ـوىگاهها هنکىيیايؼ و به همیى عإـ تا پامی اف ىب
فيؼگی ػؿ ایى عیاباوها رـیاو ػاؿػ .وؿای ياصیۀ تزاؿی۫ مایـ هضالت هًچظتز و کل
طالفىرد و هىلن و بغو بقؿگی اف پًذلتىو و چارلتىو و ػومىم آردویک و ٖٞ٩اتی اف
چیتامهیل و بزایتىو هضالتیايؼ که  ٔ٪٥عل ٨فصمتکو ػؿ آوها مکىيت ػاؿػ .ایى
هضالت همچىو کمـبًؼی به پهًای هتىمٔ یکويین هایل به گـػ ياصیۀ تزاؿی کيیؼه
ىؼهايؼ .بىؿژوافی بقؿگ و بىؿژوافی کىچک ػؿ هًإ ٨بیـويی ایى کمـبًؼ ماکىايؼ.
بىؿژوافی کىچک ػؿ چارلتىو و ٩نمتهای پاییًی چیتامهیل ػؿ همنایگی هضالت
فصمتکياو ػؿ عیاباوهای با١چهبًؼیىؼۀ هًٚن ماکى امت .کمی ػوؿتـ ػؿ ویالها و
باٟهای چارلتىو و آردویک یا ػؿ بلًؼیهای ينینعیق چیتامهیل و بزایتىو و پًذلتىو
بىؿژوافی بقؿگ ػؿ هىای آفاػ و مالن ییال٩ی ػؿ عايههای ٥اعـ و ؿاصت هیفیؼ .ومایل
ي٪لیۀ ٝمىهی هـ يین ماٝت یا ؿب ٜماٝت یک باؿ اف ایى هضالت ؿػ هیىىيؼ و به مىی
هـکق ىهـ هیؿويؼٙ .ـی٤تـیى رقء تـتیبات ٥ى ٧ایى امت که پىلؼاؿها و اىـا٣
هیتىايًؼ اف ٕـی ٨کىتاهتـیى هنیـ همکى اف ومٔ هضالت کاؿگـی۫ عىػىاو ؿا به ػ٥تـ
کاؿىاو بـمايًؼ 7بیآيکه چينىاو به ٪٥ـ میاهی بیا٥تؼ که اف همه ٕـ ٣هغ٦یايه
اصإهىاو کـػه امت  .ػلیلاه ایى امت که عیاباوهای اٍلیای که اف باسار بىرص به
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بیـوو ىهـ هیؿمًؼ اف هـ ػو مى با ؿػی ٤عللياپؾیـی اف ٥ـوىگاهها آؿامته ىؼهايؼ.
تمام ایى ه٢افهها ػؿ اعتیاؿ بىؿژواهای هتىمٔ و کىچکیايؼ که به وامٖۀ هًاٜ٥
ىغَیىاو به آؿامتگی و پاکیقگی يمای ٙاهـی اهمیت هیػهًؼ و قادريذ اف پل
تمیقکاؿی آو بـآیًؼ .ػؿمت امت که ٥ـوىگاهها ٩ـابتهایی با يىاصی پًهاوىؼۀ
پيتىاو ػاؿيؼ و ػؿ هضالت تزاؿی و هنکىيی بىؿژوایی بنیاؿ بـافيؼهتـ اف و٩تی هنتًؼ
که مکىيتگاههای چـکآلىػ عل ٨فصمتکو ؿا الپىىايی هیکًًؼ 7اها ػؿ هـ ٍىؿت به
عىبی هیتىايًؼ ٪٥ـ و کخا٥تی ؿا که يیمۀ پًهاو حـوت aامت اف چين هـػاو و فيايی پًهاو
کًًؼ که هٞؼههای ٩ىی و اَٝاب ّٞی٦ی ػاؿيؼ .بـای هخال يمىيه ػؿ عیاباو دیًضگیت
که اف اولذچزچ به مىی رًىب هیؿوػ ابتؼا ػاؿالتزاؿهها و هیلها به ٍ ٤ىؼهايؼ 7مپل
يىبت به ٥ـوىگاههای ػؿره  3و هیکؼهها هیؿمؼ 7کمی رًىبتـ بٞؼ اف پيت مـ
گؾاىتى ياصیۀ تزاؿی اف رؾابیت ه٢افهها کامته هیىىػ 7اف ایًزا به بٞؼ هـ چه رلىتـ
بـوین ه٢افهها کخی٤تـ هیىىيؼ و تٞؼاػ آبزى٥ـوىیها و ٝـ٧عىؿیها ٩ؼمبه٩ؼم ا٥قایو
هییابؼ تا ایًکه ػؿ هًتهیالیه رًىبی عیاباو۫ يمای ه٢افهها هیچ تـػیؼی با٩ی يمیگؾاؿػ
که  ٔ٪٥و  ٔ٪٥کاؿگـها هيتـیىاو هنتًؼ .به همیى تـتیب ػؿ عیاباو هارکت که اف
باسار بىرص به ممت رًىبىـ ٧هیؿوػ ابتؼا ٥ـوىگاههای ٥اعـ ػؿرۀ ٩ 1ـاؿ ػاؿيؼ که
ٕب٪ۀ ٥ى٩ايیىاو ػ٥تـ کاؿ و آبزى٥ـوىی امت 7بٞؼ يىبت به ػاؿالتزاؿهها و هتلهای
همتاف هضلۀ پیکادیلی bهیؿمؼ 7ػؿ اػاهه به ٕـ ٣جادۀ لًذو و ػؿ رىاؿ ؿوػعايۀ هذالک

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه امت6 :حـوت و ٝیاىی( .5پ).
Piccadilly
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b

به ٥اکتىؿیها و آبزى٥ـوىیها و ه٢افههایی بـای بىؿژواهای ػووپایه و رمٞیت
فصمتکو هیؿمین a.اف ایًزا به بٞؼ باٟها و ویالهای بقؿگی ىـو ٛهیىىيؼ که هتٞل٨
به حـوتمًؼتـیى تزاؿ و هايى٥اکتىؿػاؿاوايؼ .هـ کل هًچظتز ؿا بيًامؼ اف ؿوی ٙاهـ
عیاباوها هیتىايؼ وّ ٜهضالت هزاوؿ ؿا صؼك بقيؼ اها به يؼؿت پیو هیآیؼ که ايناو
واٞ٩ا بتىايؼ هضالت کاؿگـييیى ؿا ولى به یک يٚـ ببیًؼ.
به عىبی هیػاين که ایى ٕـاصی ؿیاکاؿايه کمابیو ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ ؿواد ػاؿػ 7اف
ایى هىّى ٛهن هٖلٜام که ػؿ تمام ىهـها ػکاوػاؿاو به ػلیل هاهیت کنبوکاؿىاو
الرـم ه٢افههای إـا ٣عیاباوهای اٍلی ؿا هتَـ ٣هیىىيؼ 7ایى ؿا هن هیػاين که
همه را تٞؼاػ ماعتماوهای عىب ػؿ ایى ٩بیل عیاباوها بیيتـ اف ماعتماوهای بؼ
امت 7اف ایى هىّى ٛهن هٖلٜام که ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ۫ فهیىهای يقػیک
عیاباوهای اٍلی بیو اف فهیىهای هضالت ػوؿا٥تاػه هیاؿفيؼ 7همۀ ایىها ؿا هیػاين و
ػؿ ٝیى صال هـگق ىهـی ؿا همچىو هًچظتز يؼیؼهام که ایىچًیى مینتماتیک ٕب٪ۀ
کاؿگـ ؿا اف عیاباوهای اٍلی ػوؿ يگه ػاىته باىؼ و ایىچًیى ٙـی ٤و هالصٚهکاؿايه
چیق چينآفاؿ و اَٝابعـػکًی ؿا اف ػیؼ بىؿژوافی پًهاو کـػه باىؼ 7آو هن ػؿ
هـ ِ
صالی که هًچظتز به لضاٗ مایـ رًبههای ىهـمافی کمتـ اف هـ ىهـ ػیگـی ٕب٨

ٕـس و ي٪يه و ٩ىاٝؼ ؿممی و ٩ايىيی bماعته ىؼه و بیيتـ اف هـ ىهـ ػیگـی به ٕىؿ
اللهبغتکی و تَاػ٥ی ؿىؼ کـػه امت .ػؿ ایى عَىً و٩تی هیبیًن ٕب٪ۀ هتىمٔ با
 aا٥قوػۀ ویـامتهای آلمايی6 :ػؿ اهتؼاػ آردویک گزیى بىؿژوافی بقؿگ و هتىمٔ عايه ػاؿيؼ( .5پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343به رای 6ؿممی و ٩ايىيی 5آهؼه امت  6ىهـی( .5پ).
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چه مىفوگؼافی ٩نن هیعىؿػ که کاؿگـاو ؿوفگاؿ عىىی ػاؿيؼ يمیتىاين رلىی ایى
اصناك ؿا بگیـم که تَ٪یـ اٍلی املىب و٩یضايۀ ماعتوماف هًچظتز به گـػو
هايى٥اکتىؿػاؿاو 6لیبـاللهی a5امت.

 11اولؼچـچ ،تاػ امتـیت  11کای امتـیت
 1گـیتآيکىت امتـیت  1ىىػهیل امتـیت
 12ػیًلگیت
 13هاؿکت امتـیت
 3کلینای مًتهیيل  2پـينل امتـیت
 13گـیىگیت
 12کیًگ امتـیت
 3لیتل ایـلًؼ
 2هیلـ امتـیت
 14چپل امتـیت
هاوك ػومیبـیذ  12پیتـ امتـیت
 2پیکاػیلی
 4وؿک ِ
 35اینلیًگتىو
 10بـیذ امتـیت
٩ 15بـمتاو ٪٥ـا
 0اليگ هیلگیت
a

ايگلل با واژۀ ( 5Wig6کالهگیل اىـا )٣به صقب لیبـال ًٕٞ 5Whig6ه فػه امت( .م).
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پیو اف آو که تىٍی ٤هضالت کاؿگـييیى ؿا آ١اف کًن بایؼ یاػآوؿ ىىم ت٪ـیبا تماهی
هیلهای هًچظتز ػؿ رىاؿ ؿوػعايهها و آبؿاههایی بًا يهاػه ىؼهايؼ که ىاعههای
٥ـٝی هتٞؼػىاو ػؿ مـامـ ىهـ پغو امت.
تاوو هًچظتز هیپـػافین که بیى مـصؼات ىمالی
يغنت به هضلۀ کاؿگـييیى اولذ ِ
ياصیۀ تزاؿی و ؿوػعايۀ ایزک ٩ـاؿ ػاؿػ .عیاباوهای ایى هضله تًگ و پیچػؿپیچ هنتًؼ
و صتی بهتـیىهایياو (یًٞی تاد اطتزیت و اليگ هیلگیت و ویتی گزوو و ػىدهیل)a
همیىٕىؿيؼ .عايهها کخی ٤و کهًه و کلًگیايؼ و عیاباوهای ٥ـٝی هٖل٪ا ا٥تْاسايؼ.
اگـ کنی اف اولذچزچ به مىی اليگ هیلگیت پـمه بقيؼ ؿػی٦ی اف عايههای
افؿیغتا٥تاػه ؿا ػؿ ػمت ؿامت عیاباو هیبیًؼ که همگی يينت کـػهايؼ .ایىرا
ب٪ایای هًچظتز ٩ؼیمی و پیياًٍٞتی امت که ماکًاو ٩بلیاه به همـاه اوالػىاو به
يىاصی عىهماعتتـ کىچیؼهايؼ و عايههایی ؿا که به ٩ؼؿ کا٥ی هًامبىاو يبىػه
امت بـای رمٞیت ٝمؼتا ایـلًؼیتباؿ با٩ی گؾاىتهايؼ .ایى هضله آىکاؿا و بیهیچ
پـػهپىىیای هغتٌ فصمتکياو امت به ٕىؿی که صتی ه٢افهها و آبزى٥ـوىیها به
ٍـا٥ت يمیا٥تًؼ که به ايؼافۀ مـمىفيی يٚا٥ت اف عىػ يياو ػهًؼ .همۀ ایىها ػؿ
ه٪اینه با مـاها و پلکىچهها هیچ يینت .تًها ؿاه وؿوػی مـاها ػااليی مـپىىیؼه
امت که  3ي٦ـ به فصمت اف آو ؿػ هیىىيؼ .مکىيتگاهها به هًٞای واٞ٩ی کلمه ؿوی
هن تلًباؿ ىؼهايؼ و چًاو ػؿ هن چپیؼهايؼ که يا٥ی هـ يىٕ ٛـسوي٪يۀ ٪ٝاليی امت و
بی٩اٝؼگی و ػؿهنؿیغتگیىاو ٥ـاتـ اف صؼ تَىؿ امت .تَ٪یـ ایى وّ ٜؿا يبایؼ به
Todd Street & Long Millgate & Withy Grove & Shude Hill
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a

گـػو ماعتماوهایی ايؼاعت که اف
هًچظتز ٩ؼیمی به رای هايؼهايؼ.
ىلىٟکاؿی همیى اواعـ به اود
ؿمیؼه امت 7یًٞی فهايی که
عالی بیى
آعـیى تههايؼۀ ْ٥اهای ِ

ماعتومافهای ٩ؼیمی تا عـعـه

پـ و هنکىيی ىؼيؼ و ػیگـ صتی یک ورب را با٩ی يمايؼ که کنی بغىاهؼ آو ؿا
تَـ ٣کًؼ .بـای تَؼی ٨گ٦تۀ عىیو ٖٞ٩ۀ کىچکی اف ي٪يۀ هًچظتز  -يه بؼتـیى
هضل و يه صتی یکػهن اولذ تاوو  -ؿا تـمین کـػهام a.ایى ٕـس بـای يياو ػاػو هًو
١یـ٪ٝاليی ماعتوماف ایى ياصیه عاٍه بغو همزىاؿ ایزک کا٥ی امت.
ماصل رًىبی ؿوػعايۀ ایزک ىیب تًؼی ػاؿػ و اؿت٦اٛاه به  25الی ٥ 05ىت هیؿمؼ.
 2ؿػی ٤عايه ؿوی ایى ػاهًۀ ىیبػاؿ هنت٪ـ ىؼهايؼ .پاییىتـیى ؿػی ٤اف ػاعل
ؿوػعايه مـ بـآوؿػه امت و ػیىاؿهای رلىیی باالتـیى ؿػی ۫٤هنمٖش یال تپه ػؿ عیاباو
اليگ هیلگیت امت .بیًابیى عايهها هیلهایی ػؿ کًاؿۀ ؿوػعايه بًا ىؼهايؼ .ػؿ یک
کالم بایؼ گ٦ت املىب ماعتوماف ایى ٩نمت همچىو پاییىػمت عیاباو اليگ
هیلگیت (يقػیک تاػ امتـیت) ػؿهنوبـهن و آى٦ته امت .ػؿ ٕ 3ـ ٣عیاباو اٍلی
ػاالوهای مـپىىیؼهای ورىػ ػاؿيؼ که به تٞؼاػی مـا هیؿمًؼ .اگـ کنی پا به ایى
 aایى ٖٞ٩ه و ي٪يۀ ىهـ و ٖٞ٩ات هـبىٕه اف ؿوی ویـامتهای آلمايی  1320و  1343تزؼیؼ چاپ
ىؼه .ػؿ ویـامت آهـیکایی  1332و ویـامت ايگلینی  1343ایى هٖالب صؾ ٣ىؼه بىػيؼ( .پ).
301

مـاها بگؾاؿػ تا ٩ىفک ػؿ گًؼ و کخا٥تی ٥ـو هیؿوػ که يٚیـه هیچ را پیؼا يمیىىػ -
عاٍه مـاهای پاییىػمت چنبیؼه به ایزک با مکىيتگاههای بهػؿػيغىؿ ػاعلیىاو
که تا به صال چیقی ا٥تْاستـ اف آوها به چين يؼیؼهام .ػؿ یکی اف آوها ػؿ ايتهای ػاالو
مـپىىیؼه ػ٩ی٪ا رلىی وؿوػی مـا یک هنتـاس کخی ٤و بیػؿوپیکـ ٩ـاؿ ػاؿػ.
ماکًاو بـای ٝبىؿ و هـوؿ بایؼ اف ومٔ ایى چالآب ىًی ٜاػؿاؿ و هؼ٥ى ٛبگؾؿيؼ که
ؿوبـوی هنتـاس رم ٜىؼه و ؿاکؼ هايؼه امت .ػؿ ٍىؿتی که پـوای بـؿمی ایى هىّىٛ
ؿا ػاؿ یؼ يگاهی به يغنتیى مـای کًاؿ ایزک باالتـ اف پل دوطی بزیج aبیايؼافیؼ .بىی
ػبا١ی کًاؿ ؿوػعايه بـهیعیقػ کل هضله ؿا بـػاىته
فيًؼۀ ت٦ٞى صیىايی که اف چًؼ
ِ
امت .تًها ؿاه وؿوػی بنیاؿی اف عايههای فیـ پل دوطی بزیج یک ؿاهپلۀ تًگ و کخی٤
امت که تلی اف کخا٥ت و آى٢ال فیـه رم ٜىؼه .آلى کىرت bکه يغنتیى مـایی امت
که فیـ پل دوطی بزیج وا ٜ٩ىؼه به هًگام ىیى ٛوبا به چًاو وّٞی ػچاؿ ىؼه بىػ که به
ػمتىؿ اػاؿۀ بهؼاىت آو ؿا تغلیه کـػيؼ و ومایلاه ؿا بیـوو ايؼاعتًؼ و ػؿ و ػیىاؿه ؿا
با گـػ م٦یؼگـی گًؼفػایی کـػيؼ .ػکتـ کی وّ ٜآلى کىرت ؿا ػؿ آو ػوؿاو 6بنیاؿ
وصيتًاک 5تىٍی ٤کـػه امتٙ c.اهـا پل اف وبا بغوهایی اف ایى هضله تغـیب ىؼ

a

Ducie Bridge
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.
ٍـ٣يٚـ اف ایًکه ػکتـ کی ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ػؿ هًٞای ٝام کلمه با عؼهۀ ٥اکتىؿی اىتباه هیگیـػ ایى
رقوه بنیاؿ ٝالی امت( .ايگلل)
b
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و اف يى بًا گـػیؼ 7ػمتکن ؿهگؾؿاو هیتىايًؼ اف ؿوی پل دوطی بزیج ػیىاؿهای عـابه
و پيتههای يغاله ؿا آو پاییى کًاؿ عايههای يىماف ببیًًؼ .البته آ٩ایاو هـصمت ٥ـهىػهايؼ
و ایى هًٚـه ؿا که اف ؿوی پل ػیؼه هیىىػ با ػیىاؿهای به بلًؼای ٩ؼ آػهی اف ػیؼ
ؿهگؾؿاو فیـپل پًهاو کـػهايؼ 7کاؿی که هًويمای کل ایى ياصیه امت .ایزک آو پاییى
راؿی یا ػؿمتتـ بگىین ؿاکؼ امت 7ؿوػی باؿیک و بؼبى به میاهی ف١ال پـ اف يغاله و
ْ٥ىالت و آى٢الهایی که ػؿ کـايۀ کنٝم ٨ىـ٩ی تهييیى هیىىيؼ .ػؿ ؿوفهای آ٥تابی
فيزیـۀ بلًؼ و چًؼهآوؿی اف چالآبهای گلوالی و لزى کًاؿ ؿوػعايه به را هیهايؼ
که اف اٝما٧ىاو ػائما صبابهای بغاؿ گًؼ بـهیعیقػ و بىی بؼی هیپـاکًؼ که صتی اف
ؿوی پل و  25یا ٥ 05ىت باالتـ اف مٖش ؿوػعايه يمیتىاو تضملاه کـػٝ .الوه بـ ایى
رابهرا ػؿ هنیـ ؿوػعايه بًؼهای هيبک بلًؼی کيیؼه ىؼهايؼ که تىػۀ ّغیمی اف
لزى و آى٢ال هٞل ۫٨پيتىاو ايباىت هیىىػ و هیگًؼػ .باالتـ اف پل هزمىٝهای اف
ػبا١یها aو آمیابهای امتغىاوعـػکًی 31و وؿکهای گاف 33ورىػ ػاؿػ که کل
پنمايؼها و ت٦الههایياو مـ اف ایزک ػؿ هیآوؿػ .هضتىیات ٥اّالبها و هنتـاسهای
هضله هن ػؿ ایزک عالی هیىىػ .با ایى صناب به ماػگی هیتىاو صؼك فػ که رًل
١ـبی کًاؿۀ ؿوػعايه هیتىاو
تهيينت ؿوػعايه چه کخا٥تی امت .پاییى پل ػؿ ىیب ِ

تىػههای يغاله و آى٢ال و کخا٥ت و ْ٥ىالت و عاکؿوبۀ مـاها ؿا یا٥ت .عايههای ایى
کًاؿه پيتبهپيت یکؼیگـ ماعته ىؼهايؼ و  ٔ٪٥تکهای اف هـ کؼامىاو پیؼامت :همه
میاه و ػوػايؼوػ و کلًگی و کهًه با پًزـههایی فهىاؿػؿؿ٥ته و ىیيههایی ىکنته.
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343بٞؼ اف 6ػبا١یها 5کلمۀ ٍ6با١یها 5آهؼه امت( .پ).
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پلفهیًۀ آوها پىىیؼه اف ماعتماوهای پاػگاوهايًؼ ٥اکتىؿیهامت .ػؿ پاییىػمت
کًاؿۀ ىـ٩ی ایزک ٍ٦ی ٕىاليی اف عايهها و هیلها به چين هیعىؿػ .ػوهیى عايۀ ایى
ؿػی ٤یک هغـوبۀ بیػؿوپیکـ و هملى اف آى٢ال و عاکـوبه امت و مىهیى عايه
به٩ؼؿی يينت کـػه و گىػ ا٥تاػه که ٕب٪ۀ تضتايی آو ١یـ٩ابلمکىيت ىؼه امت و به
همیى ػلیل يه ػؿی ػاؿػ و يه پًزـهای .ػؿ پلفهیًه هیتىاو هًٚـۀ ٩بـمتاو ٪٥ـا و
پل پيت همۀ ایىها بـ ؿوی تاد تپه اردوگاه کار اجباری
اینتگاه ٖ٩اؿ لیذس ؿا ػیؼ و ػؿ ِ

یا به ٩ىل عل6 ٨بامتیل ٩ايىو ٪٥ـا٩ 5ـاؿ ػاؿػ که اف پاییى و بیـوو ػیىاؿها و
صَاؿهایو و بـ ٥ـاف هضالت تىمـیعىؿػۀ عل ٨فصمتکو همچىو اؿگی هغى ٣و
تهؼیؼآهیق به يٚـ هیؿمؼ.
باالتـ اف دوطی بزیج۫ کًاؿۀ ١ـبی ؿوػعايه هنٖشتـ و ىیب کًاؿۀ ىـ٩ی هالینتـ
هیگـػػ 7اها ػؿ هـ  3کًاؿه به رای آيکه مکىيتگاهها بهبىػ یابًؼ وّٜىاو وعینتـ
هیىىػ .اگـ کنی ایًزا اف عیاباو اليگ هیلگیت به ممت چپ بپیچؼ صتما ؿاهاه ؿا
گن هیکًؼ .مـاهای پيتمـهن و کىچههای تىػؿتىی بیىماؿ که به رایی ١یـ اف
بىبنتهای تًگ و کخی ٤ؿاه يمیبـيؼ ٝابـ ؿا چًاو مـػؿگن هیکًًؼ که پل اف چًؼ
ػ٩ی٪ه صتی يمیتىايؼ  2رهت اٍلی ؿا تيغیٌ بؼهؼ و هیچ يمیػايؼ که ػؿ صال
پیچیؼو به کؼام ممت امت .همه را ماعتماوهای ویـاو یا کلًگیای به چين
هیعىؿيؼ که تٞؼاػ ٥ـاوايی اف آوها ٝمال هتـوکه ىؼهايؼ .هٞؼوػی اف عايهها ک٤پىه
چىبی یا مًگی ػاؿيؼ که آو هن ت٪ـیبا ػؿ تمام هىاؿػ عـاب ىؼه امت .کخا٥ت اف مـ و
ؿوی پًزـهها و ػؿهای ت٨ول ٨هیباؿػ! همه را پيتههای عاکـوبه و آى٢ال و يغاله و
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ْ٥ىالت 7همه را چالآبهای ؿاکؼ گًؼیؼهای که بىی ت٦ٞىىاو به تًهایی کا٥ی امت
تا هیچ بيـ کمابیو هتمؼيی يتىايؼ ػؿ چًیى ياصیهای فيؼگی کًؼ .بغو رؼیؼالتأمیل
ؿاهآهى لیذس که همیى صىالی اف ؿوی ایزک هیگؾؿػ بنآ بـعی اف ایى مـاها و
پلکىچهها ؿا بـچیؼه و با٩یىاو ؿا ػؿ هٞـُ ػیؼ ٩ـاؿ ػاػه امت .بـای هخال ػؿمت
ف یـ پل ؿاهآهى هیتىاو مـایی ؿا ػیؼ که کخا٥تکاؿی وصيتًاکاه ؿوی همۀ مـاهای
هًچظتز ؿا م٦یؼ کـػه امت 7آو هن ػ٩ی٪ا به ایى ػلیل که پیيتـ هٖل٪ا عاؿد اف ػیؼ و
رؼاا٥تاػه بىػ و به ػؿػمـ هیىؼ ؿاه وؿوػه ؿا یا٥ت .هى که گماو هیکـػم ایى إـا٣
ؿا هخل ک ٤ػمتن هیىًامن هـگق يمیتىاينتن بؼوو کمک گنلی که ؿاهآهى ػؿ هًٖ٪ه
باف کـػه امت ایى هضله ؿا پیؼا کًن .بٞؼ اف پيت مـ گؾاىتى ماصل ياهمىاؿ و
بههنؿیغتۀ ؿوػعايه و گؾىتى اف هیاو ػیـکها و بًؼؿعتها به ایى هـدوهـد هیؿمین:
ايبىهی اف کىهههای یک ٕب٪ۀ تکاتا٩ه که اکخـىاو ٥ا٩ؼ هـ يى ٛک٤پىهايؼ و
آىپقعايه و اتا ٧ييیمى و اتا ٧عىابىاو یکی امت .ایى کىههها کمتـ اف ٥ 1ىت ٕىل
و کمتـ اف ٥ 0ىت ٝـُ ػاؿيؼ .ػؿ بْٞی اف آوها ػو تغتعىاب ػیؼه هیىىػ  -آو هن
چه تغتهایی و چه عىابهایی!  3تغت ػؿ کًاؿ مکى و ارا ٧همۀ ْ٥ای اتا ٧ؿا
اى٢ال هیکًؼ .کىهههایی ؿا ػیؼم که هیچ امباب و احاحیهای يؼاىتًؼ و ماکًاو به
ػؿهای بافهايؼهىاو لن ػاػه بىػيؼ .رلىی کىههها پىىیؼه اف آتوآى٢ال بىػٕ 7ىؿی که
اگـ فیـ آى٢الها مًگ٥ـىی ورىػ ػاىت اٍال به چين يمیآهؼ و  ٔ٪٥هیىؼ فیـ پا
لملاه کـػ .کل ایى هزمىٝۀ آ١لهای اينايی اف یک ٕـ ٣تىمٔ ٥اکتىؿیها و اف
ٕـ ٣ػیگـ تىمٔ عايهها و اف ٕـ ٣مىم تىمٔ ؿوػعايه هضَىؿ ىؼه بىػ و تًها  3ؿاه
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عـوری ػاىت :یکی پلکاو باؿیکی که اف ماصل ؿوػ باال هیؿ٥ت و ػیگـی ػاالو تًگی
که به هقاؿتىیی اف مکىيتگاههای بؼتـکیب و وايهاػه هیؿمیؼ.
بل يینت؟ ورببهورب کًاؿۀ ایزک به ایى ىیىه ماعته ىؼه امت :افػصام
پـهـدوهـد و بیٕـسوي٪يۀ عايهها که کمابیو ؿو به هتـوکهىؼو هیؿويؼ و ياپاکی
ْ٥ای ػاعلیىاو کاهال با کخا٥ت هضیٔ بیـويیىاو رىؿ ػؿ هیآیؼ .آعـ عل ٨چگىيه
هیتىايؼ بؼوو ايؼک هزالی بـای بـآوؿػه کـػو ٕبیٞیتـیى و پیوپاا٥تاػهتـیى يیافهایو
پاک و پاکیقه بمايؼ؟ هٞؼوػ هنتـاسهای ایًزا هـ ؿوف تا عـعـه پـ هیىىيؼ و ٥اٍلۀ
با٩ی هنتـاسها ػوؿتـ اف آو امت که به کاؿ ماکًاو بیایؼ .و٩تی لىلهکيی و پمپ آب ؿا
 ٔ٪٥هیتىاو ػؿ بغوهای آؿامتۀ ىهـ یا٥ت و ایًزا  ٔ٪٥آب کخی ٤ایزک در ػمتـك
امت عل ٨چٖىؿ هیتىايؼ عىػ ؿا بيىیؼ؟ ػؿمت امت که مکىيتگاههای عل ٨به
کخی٦ی عىکػايیهایی امت که رابهرا ػؿ هیاو عايهها ػیؼه هیىىيؼ ولی يمیتىاو
تَ٪یـ ایى وّ ٜؿا به گـػو هالتهای 32راهٞۀ هؼؿو ايؼاعت .ایى وّ ٜتَ٪یـ اؿباباو
هٞاٍـ امت که بؼوو ؽؿهای ىـم صتی اف عیـ  2-1مـػاب کًاؿ امکله (فیـ پل
اطکاتلًذ بزیج )aيگؾىتهايؼ و آوها ؿا که ٥ 1 ٔ٪٥ىت اف رود ایزک ٥اٍله ػاؿيؼ و
ک٤ىاو ػمتکن ٥ 3ىت پاییىتـ اف کمیًۀ مٖش آب ؿوػعايه امت به ًٝىاو مکىيتگاه
اراؿه ػاػهايؼ .ػؿ کًذ ماصل ؿوبـو صتی باالعايۀ ؿوی پل ؿا اراؿه ػاػهايؼ 7آو هن ػؿ
صالیکه ٕب٪ۀ همک ٤هتـوکۀ بیػؿوپًزـهاه به ػلیل کمبىػ اهکايات به ًٝىاو هنتـاس
همنایگاو هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـػ! ایى ٩بیل عايهها ایًزا ٥ـاواوايؼ.
Scotland Bridge
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اگـ ایزک ؿا تـک کًین و ػوباؿه به آو مىی اليگ هیلگیت بـگـػین و به هیاو
مکىيتگاههای عل ٨فصمتکو بـوین به هضلۀ ينبتا تافهماعتی هیؿمین که اف
کلینای طًتهیؼل aتا ویتی گزوو۫ و ػىدهیل کيیؼه ىؼه امت .ایى هضله مـوماهاو
بهتـی ػاؿػ و ػمتکن به رای ماعتماوهای ػؿهنوبـهن هیتىاو کىچههای مـؿامت
و بلًؼ و مـاهایی ؿا ػؿ آو یا٥ت که ٕبٕ ٨ـس و ي٪يه ماعته ىؼهايؼ و ا١لب
چهاؿگىهايؼ .اها اگـ ػؿ هضلۀ ٩بلی۫ عايهها اف ؿوی هىیوهىك بًا هیىؼيؼ ػؿ ایى
هىؿػ هـ کىچهباؿیکه و هـ مـا بؼوو تىره به هىٞ٩یت کىچهها و کىچهباؿیکههای
هزاوؿ ماعته هیىىػ .کىچهباؿیکهها گاهی به ایى ممت و گاهی به آو ممت هیپیچًؼ
و ايناو ؿا ٕىؿی مـگـػاو هیکًًؼ که هـ  3ػ٩ی٪ه یکباؿ مـ اف بىبنت ػؿهیآوؿػ یا ػؿ
يبو یک کىچه عىػ ؿا مـرای اولاه هییابؼ .بؼوو ىک کنی که هؼتهای هؼیؼ
ػؿ ایى هقاؿتى يقینته باىؼ به هیچ وره يمیتىايؼ ؿاهاه ؿا اف هیاو آو پیؼا کًؼ.
اگـ به هًگام مغى گ٦تى اف ایى ياصیه بتىاو اف واژههایی همچىو 6تهىیۀ هىا 5و
6باػگیـی 5امت٦اػه کـػ بایؼ گ٦ت ػؿهنوبـهن بىػو عیاباوها و مـاها باٝج ىؼه امت
هىاگیـی ایًزا هخل کًاؿۀ ایزک ا٥تْاس باىؼ .اگـ بتىاو اف هقایای ایى هضله ينبت به
کًاؿۀ ایزک ػم فػ بایؼ گ٦ت عايهها يىمافيؼ و بْٞی عیاباوها هزـای ٥اّالب ػاؿيؼ.
اف ٕـ ٣ػیگـ ت٪ـیبا تمام عايهها ػاؿای یک مـػاب هنکىيیايؼ 7چیقی که ػؿ ياصیۀ
ایزک به ػلیل کهًه بىػو عايهها و ماعتوماف بیصنابوکتابىاو کمتـ ػیؼه هیىؼ.
مایـ هنائل همچىو پيتههای آى٢ال و ْ٥ىالت و گًؼابهای ؿاکؼ مٖش عیاباو ػؿ 3
St. Michael's Church
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هضله هخل هنايؼ .ياصیۀ هىؿػ بضج عَیَۀ ػیگـی ػاؿػ که بیو اف همۀ ایىها به
يٚا٥ت و بهؼاىت لٖمه هیفيؼ :ايبىهی عىک که ػؿ آ١لهای کىچک يگهؼاؿی
هیىىيؼ ػؿ کىچهها و پلکىچهها ول هیچـعًؼ و ؿوی پيتههای آتوآى٢ال
هنتأرـاو مـا ػؿ گىىۀ
هیلىلًؼ .ػؿ ایًزا (و اکخـ هضالت عل ٨فصمتکو هًچظتز)
ِ

صیآ آ١لی هیمافيؼ تا عىکهایياو ؿا همايزا پـواؿ کًًؼ .ت٪ـیبا ػؿ تمام مـاها
هیتىاو یک یا چًؼ آ١ل یا٥ت که تا فهاو پـواؿ ىؼو عىکها همه يى ٛآتوآى٢ال
ماکًاو ػؿ آو عالی هیىىػ .مـاها اف ٕ 2ـ ٣هضَىؿيؼ و به همیى ػلیل اتمن٦ـىاو
با گًؼ و ت٦ٞى هىاػ يباتی و رايىؿی ٥امؼ هیگـػػ .عیاباو ٝـیِ و ينبتا آؿامتۀ هیلز

a

که اف ومٔ هضله هیگؾؿػ باٝج ىؼه امت ایى هًاٙـ اف چين پًهاو بمايًؼ .اها اگـ
کنی هضِ کًزکاوی ؿاهاه ؿا کذ کًؼ و اف یکی اف ػاالوهایی بگؾؿػ که به مـاهای
پيتی عتن هیىىيؼ هیتىايؼ هـ ٩ 35ؼم یکباؿ عىػکػايیها ؿا به چين ببیًؼ.
تاوو هًچظتز چًیى وّٞی ػاؿػ .پل اف بافعىايی يىىتههاین بایؼ بگىین
اولذ ِ
تىٍی٦اتام يه هبال٢هآهیقيؼ و يه به ايؼافۀ کا٥ی میاهايؼ تا بتىايًؼ تأحـات بهباؿآهؼه اف
کخا٥تکاؿیها و ویـايی ایى ياصیه ؿا هًت٪ل کًًؼ .اولذ تاوو ٝمال ١یـ٩ابلمکىيت ىؼه
و هيغَۀ اٍلیاه فیـ پا گؾاىتى تماهی هالصٚات هـبىٓ به يٚا٥ت و بهؼاىت و
تهىیۀ هىامت .بایؼ یاػآوؿی کًن ایى ياصیه با  35الی  25هقاؿ ي٦ـ مکًه ػؿ هـکق ػوهیى
ىهـ بقؿگ ايگلنتاو و ػؿ وا ٜ٩ػؿ ػل بـتـیى ىهـ هايى٥اکتىؿکاؿ رهاو وا ٜ٩ىؼه
امت .اگـ هیخىاهیذ ببیًیذ که ايناو هیتىايؼ ػؿ چه ْ٥ای تًگی بلىلؼ و ػؿ چه هىای
Miller’s Street
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a

ايؼکی (چه هىایی!) ي٦ل بکيؼ و چه مهن ايؼکی اف تمؼو يَیباه ىىػ و ٝلیؿ١ن
همۀ ایىها باف هن فيؼه بمايؼ بایؼ مـی به ایى إـا ٣بقيیؼ .اگـ کنی بغىاهؼ وّٜ
ػهيتًاک ایى دوسخ سهیًی ؿا به اهالی هًچظتز گىىقػ کًؼ آياو با تأکیؼ هیگىیًؼ:
6البته ایًزا ىهـ ٩ؼین امتٍ 5.ضیش! عب که چه؟ ایى صـ٩ ٣ـاؿ امت چه چیقی ؿا
به احبات بـمايؼ؟ هـ چیقی که ػؿ ایى ياصیه عين و وصيت ؿا بـهیايگیقػ يىبًیاػ امت
و به عصز صًعتی تٞل ٨ػاؿػ .مالها اف آو ػوؿاو گؾىته امت که ماکًاو اولیۀ هًچظتز
قذین ٍؼها باب عايه ؿا ػؿ اولذ تاوو ؿها کـػيؼ .عىػ همیى عصز صًعتی بىػ که
کاؿگـاو ؿا ػمتهػمته ػؿ آو عايهها چپايؼ تا مـپًاهىاو باىؼ .عىػ همیى عصز صًعتی
بىػ که همۀ ي٪آ عالیهايؼۀ بیى عايههای ٩ؼیمی ؿا اف ماعتومافهای رؼیؼ پـ کـػ تا
بـای تىػههایی که اف ایزلًذ و مایـ يىاصی فؿاٝی ِعـکو ىؼه بىػيؼ مـپًاهی ػمتوپا
کًؼ .عىػ همیى عصز صًعتی بىػ که هالکاو ؿا ٩اػؿ ماعت ایى ٕىیلهها ؿا با ٩یمت
گقا ٣به ابًاء بيـ اراؿه ػهًؼ و صتی ٪٥ـ کاؿگـاو ؿا هن چپاول کًًؼ و مالهتی هقاؿاو
ي٦ـ ؿا تضلیل ببـيؼ تا فقط و فقط خىدػاو حـوتمًؼتـ ىىيؼ .عىػ عصز صًعتی بىػ که
ایى اهکاو ؿا ٥ـاهن کـػ که کاؿگـاو ؿهاىؼه اف ٩یؼ بیگاؿیهای ٥ئىػالی بتىايًؼ به هخابۀ
اهىال هً٪ىل و همچىو اصيام و چاؿپایاو هىؿػامت٦اػه و بهـهبـػاؿی ٩ـاؿ بگیـيؼ :کاؿگـ
بایؼ به چپیؼو ػؿ مکىيتگاهی ؿاّی ىىػ که بـای مکىيت مایـیى بیو اف صؼ بؼ
امت 7بهٝالوه بایؼ ػمتؿيذاه ؿا هن بؼهؼ تا ایى ص ٨ؿا به ػمت آوؿػ که فيؼگیاه
ػؿ آيزا تباه ىىػ .همۀ ایىها رقو ػمتاوؿػهای هايى٥اکتىؿکاؿی هنتًؼ و بؼوو آو
اهکاو يؼاىت کاؿگـاو با ایى ػؿره اف ٪٥ـ و بًؼگی کًاؿ بیایًؼ .ػؿمت امت که ماعت
ایى هضله اف هماو ابتؼا اىکال ػاىت و چیق عىبی اف آو ٝایؼ يمیىؼ اها آیا فهیىػاؿاو
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که ىهـػاؿی ؿا ػؿ چًگ عىػ ػاؿيؼ به هًگام بافمافی هضله هیچ کاؿی بـای اٍالس و
بهبىػ وّ ٜآو ايزام ػاػيؼ؟ يه! کاهال بـٝکل! ػؿ هـ کًذ و گىىۀ ولىؼه یک عايۀ
رؼیؼ مـهنبًؼی کـػيؼ و ػؿ هـ گؾؿگاه عالیهايؼه ماعتوماف ؿاه ايؼاعتًؼ .ىکى٥ا
ىؼو هايى٥اکتىؿکاؿی باٝج ىؼ ٩یمت فهیى 32ا٥قایو یابؼ .پابهپای ا٥قایو ٩یمت
فهیى۫ بنافب٦ـوىی ؿىؼ کـػ و به ٕـفی ػیىايهواؿ و بؼوو تىره به مالهت و آمایو
ماکًاو و ٍـ٥ا بـ هبًای ت٪ٞیب صؼاکخـ مىػ اػاهه یا٥ت .اٍل امامی ایى بىػ6 :حتی
اس طىراخ هىع هن يبایذ گذػت؛ چىو همیؼه بذبختبیچارههایی پیذا هیػىيذ که
يمیتىايًذ بهای چیش بهتزی را بپزداسيذ و ياچاريذ هماو طىراخ هىع را اجاره کًًذ .5بله
6ایًزا ػهز قذین امت 5و بىؿژوافی عیال عىػه ؿا با ایى رمله ؿاصت هیکًؼ .پل
بگؾاؿیؼ ببیًین اوّا ٛػهز جذیذ چٖىؿ امت.
يیى تاوو که به ػهزک ایزلًذیها aهٞـو ٣امت ؿوی تپهماؿ ؿمی باالی اولذ تاوو اف
ؿوػعايۀ ایزک تا راػۀ طًت جزج bاهتؼاػ ػاؿػ .ایًزا ٥ا٩ؼ هـ يى ٛعَیَۀ ىهـييیًی
امت .عايهها ػؿ ٍ٦ى ٣هً٦ـػ و عیاباوها ػمتهػمته و پـاکًؼه همچىو ؿومتاهایی
کىچک بـ ؿوی فهیىهای عاکی لغت و ٝىؿ و چمىکاؿیييؼه ٩ـاؿ گـ٥تهايؼ .عايهها
یا ػؿمتتـ بگىین بًگلکها همگی بیمـوماهاو و کخی٤ايؼ و به تٞمیـات امامی
اصتیاد ػاؿيؼ .مـػابهای هنکىيی يمىؿ و ياپاکايؼ .کىچهها يه مًگ٥ـه ػاؿيؼ و يه
عىک پـواؿی
هزهق به رىی آب و هزـای ٥اّالبايؼ 7ػؿ ٝىُ گلههای پـرمٞیت ِ
Irish Town
St. George's Road
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a
b

ػؿ آ١لهای کىچک گىىۀ صیآ هضبىكايؼ یا آفاػايه ػؿ هضله ول هیگـػيؼ .عیاباوها
به صؼی آکًؼه اف گلوالیايؼ که به هًگام ٩ؼم فػو با هـ گام تا ٩ىفک پا ػؿ لزى ٥ـو
هیؿو یؼ 7البته به امتخًای عيکتـیى ؿوفها .ػؿ هزاوؿت راػۀ طًت جزج چًؼ ػمته
ماعتماو هزقا پهلىبهپهلىی همؼیگـ به ٍ ٤ىؼهايؼ و ػؿ اػاهه به کىچهباؿیکهها و
بىبنتها و پلکىچهها و مـاهایی هیؿمًؼ که با يقػیکتـ ىؼو به هـکق ىهـ تـاکن و
بی٩اٝؼگیىاو ا٥قایو هییابؼ .هٞبـهای ایى ٩نمت ١البا مًگ٥ـه ىؼهايؼ یا هزهق
به پیاػهؿوهای ه٦ـوه و رىی آب هنتًؼ اها کخی٦ی و بیمـوماهايی عايهها و به ویژه
مـػابها هماوٕىؿ امت که بىػ.
به رامت که يٚـ کىتاهی به املىب هـمىم ماعتماومافی ػؿ هضلههای عل٨
فصمتکو هًچظتز بیا٥کًین .ػیؼین که يضىۀ تزمی ٜعايهها ػؿ اولذتاوو به ٕىؿ کلی
تىمٔ تَاػ ٣هضِ تٞییى هیىؼ .آيزا هـ عايه ؿا بؼوو تىره به عايههای ػیگـ
هیماعتًؼ و ْ٥اهای عالی بیىىاو ؿا چىو امن ػیگـی يبىػ مـا هیياهیؼيؼ.
بغوهایی اف هضلۀ يیىتاوو و مایـ هضالت تافهماعت عل ٨فصمتکو که ٝمـىاو به
يغنتیى اػواؿ رًبو ًٍٞتی هیؿمؼ چیؼهاو هًٚنتـی ػاؿيؼ .ایًزا ْ٥ای هابیى 3
عیاباو هیاو مـاهایی ت٪نین هیىىػ که ٩اٝؼههًؼتـ و هٞمىال چهاؿگىهايؼ .مـاهایی
که اف ابتؼا بؼیى ىیىه ماعته ىؼهايؼ اف ٕـی ٨ػاالوهای مـپىىیؼه به عیاباو وٍل
هیگـػيؼ a.هماوٕىؿ که ػیؼین ماعتوماف هٖل٪ا بیٕـسوي٪يۀ اولذتاوو با همايٞت اف
تهىیۀ هىا به مالهتی کاؿگـاو آمیب هیؿمايؼ اها ؿوه اعیـ اف آو هن بؼتـ امت.
a

ٕـس صاىیۀ هتى بـ اماك ویـامتهای آلمايی  1320و  1343بافچاپ ىؼه امت( .پ).
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مـاهایی که اف ٕ 2ـ ٣ػؿ هضاٍـۀ
ماعتماوها هنتًؼ ٝمال ي٦ل کاؿگـاو ؿا
هیچیًًؼ .هىا ؿاهػؿؿو يؼاؿػ و یگايه هنیـ
بـای عـود رى هضبىك مـاها چیقی رق
ػوػکو عايهها يینت که آو هن  ٔ٪٥بـای ارا٧ها کا٥ی امت a.وايگهی عايههایی که
مـاها ؿا اصإه کـػهايؼ هٞمىال پيتبهپيت هن ماعته ىؼهايؼ و ػیىاؿ ٪ٝبىاو
هيتـک امت و ایى به تًهایی بـای همايٞت اف هـگىيه هىاگیـی کا٥ی امت .ىهـػاؿی
که هتَؼی هـا٩بت اف وّ ٜعیاباوهامت عىػ ؿا به عإـ ایى مـاها به ػؿػمـ
يمیايؼافػ .هـ آى٢الی که به صیآ پـت ىىػ همايزا هیهايؼ .پل رای ىگ٦تی يینت
که کخا٥ت و پيتههای عاکـوبه و آتوآى٢ال همهرا به چين هیعىؿػ .هى به بْٞی اف
مـاهای عیاباو هیلز مـ فػم و به چين عىػم ػیؼم که اکخـىاو ػمتکن يین ٥ىت
پاییىتـ اف مٖش عیاباو بىػيؼ و به همیى ػلیل ػؿ ؿوفهای باؿايی آب ػؿ صیآىاو رمٜ
هیىؼ اها هیچ چیق به ًٝىاو فهکيی و هزـای تغلیۀ آب يؼاىتًؼ!

 aیکی اف لیبزالهای ايگلظتاو که هبتال به هـُ صاػ عىػ٪ٝلکلپًؼاؿی امت ػؿ 6گشارع کمیظیىو
اػتغال کىدکاو 5احبات هیکًؼ 6ایى مـاها ىاهکاؿ هٞماؿی هؼؿو ىهـیايؼ فیـا به هخابۀ ايبىهی اف
پاؿکهای کىچک باٝج هیىىيؼ باػگیـی و گـػه هىا بهبىػ یابؼ 5.اگـ ػؿ هـ مـا  2وؿوػی ؿوباف
ٝـیِ ؿوبـوی یکؼیگـ ورىػ ػاىت و هىا آفاػايه رـیاو هییا٥ت هٖمئًا صـ ٣ایياو ػؿمت اف آب
ػؿهیآهؼ .اها واٞ٩یت ایى امت که مـاها اکخـا  ٔ٪٥یک وؿوػی ػاؿيؼ که آو هن  ٔ٪٥یک ػاالو
مـپىىیؼه امت( .ايگلل) ايگلل به اٙهاؿات کمینیىيـ گزایًز ( )Graingerػؿباؿۀ مـاهای
بیزهًگام اىاؿه ػاؿػ( .پ).
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اعیـا املىب رؼیؼی ػؿ ماعتومافها باب ىؼه و ٝمىهیت یا٥ته امت .بًگلکهای
عل ٨فصمتکو ػیگـ تکبهتک ماعته يمیىىيؼ بلکه ػؿ ػمتههای ػوافػهتایی و
بیيتـ بًا هیگـػيؼ .یک پیماوکاؿ به تًهایی کل یک عیاباو یا صتی ػو عیاباو ؿا فیـ
ماعت هیبـػ و آوها ؿا ٕب ٨يٚنوتـتیب فیـ ماهاو هیػهؼ:

a

ؿػی ٤رلىیی تيکیل ىؼه امت اف بًگلکهای ػؿرۀ یک که اف بغت عىه
ماکًاوىاو ػؿب پيتی و صیآ کىچکی ػاؿيؼ و البته باالتـیى اراؿهبها ؿا هیگیـيؼ.
پيت ایى بًگلکها کىچۀ تًگ یا پلکىچهای ٩ـاؿ ػاؿػ که اف هـ ػو مى بنته امت و
یکی اف رًاصیىاه اف ٕـی ٨باؿیکه یا ػااليی مـپىىیؼه به عیاباو وٍل هیگـػػ.
بًگلکهای ؿػی ٤ػوم که ػؿىاو ؿو به پلکىچه باف هیىىػ اکخـا به صال عىػىاو ول
ىؼهايؼ و کمتـیى اراؿهبها ؿا هیگیـيؼ .ػیىاؿ پيتی ایىها هيتـک با بًگلکهای ؿػی٤
مىم امت که ػؿىاو ؿو به عیاباو بٞؼی باف هیىىػ و کمتـ اف ؿػی ٤يغنت و بیيتـ اف
ؿػی ٤ػوم اراؿهبها هیگیـيؼ .بًگلکهای ؿػی ٤يغنت به لٖ ٤ایى املىب
ماعتماومافی اف هىاگیـی ينبتا عىبی بـعىؿػاؿيؼ اها هىاگیـی ؿػی ٤مىم صتی اف
a

ٕـس و هتىو هـبىٕه بـ اماك ویـامتهای آلمايی  1320و  1343تزؼیؼچاپ ىؼه امت( .پ).
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املىب ٩بلی هن بؼتـ امت .اف مىی ػیگـ باػگیـی ؿػی ٤هیايی ػمتکن به ايؼافۀ
عايههایی که ػؿ مـاها ػیؼینىاو بؼ امت .پلکىچه هخل مـاها وّ ٜکخی ٤و فيًؼهای
ػاؿػ .پیماوکاؿاو بنافب٦ـوه۫ املىب رؼیؼ ؿا هیپنًؼيؼ فیـا يه تًها باٝج ٍـ٥هرىیی
ػؿ ْ٥ا هیىىػ بلکه به وامٖۀ اراؿهبهای باالی بًگلکهای ؿػی ٤اول و ؿػی ٤مىم
ومیلهای بـای مـکینه کـػو کاؿگـاو هقػباال به ػمت هیػهؼ.
ایى  2الگىی هت٦اوت بًگلکمافی که ػؿ مـامـ هًچظتز و اليکػایز و یىرکػایز
یا٥ت هیىىيؼ گاهی با یکؼیگـ ػؿهیآهیقيؼ اها هٞمىال اف هن رؼا هنتًؼ به ٕىؿی که
هیتىايًؼ مى ت٪ـیبی هـ بغو اف ىهـ ؿا يياو ػهًؼ .مىهیى مینتن بًگلکمافی
یًٞی مینتن پلکىچهای ػؿ بغو بقؿگی اف هضالت عل ٨فصمتکو ػؿ ىـ ٧راػۀ
طًت جزج و عیاباو آوکىت١ aالب امت b.ػؿ مایـ هضالت عل ٨فصمتکو هًچظتز
و صىهه ایى مینتن بیيتـ اف  3مینتن ػیگـ به چين هیعىؿػ.
آعـیى ياصیهای که تضت ًٝىاو آوکىت ؽکـه ؿ٥ت ياصیۀ پهًاوؿی امت که ػؿ آو
بقؿگتـیى هیلهای هًچنتـ ػؿ اهتؼاػ آبؿاهها ؿػی ٤ىؼهايؼ و ماعتماوهای 2-1
ٕب٪ۀ ١ىلپیکـ با ػوػکوهای ػؿاف و باؿیکىاو بـ ٥ـاف بًگلکهای تىمـیعىؿػۀ
کاؿگـاو ٩ؼ بـا٥ـاىتهايؼ .رمٞیت ایى ياصیه ٝمؼتا اف عؼهۀ هیلها تيکیل ىؼه امت
ولی ػؿ بؼتـیى عیاباوها اف ػمتبا٥او هایه هیگیـػ .عیاباوهای يقػیک هـکق ىهـ
a

Great Ancoats Street
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343چًیى هیعىايین6 :مینتن پلکىچهای ػؿ ىـ ٧راػۀ طًت
جزج ػؿ هـ ػو مىی راػۀ اولذهام و همچًیى ػؿ عیاباو گزیت آوکىت ١الب امت( .5پ).
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اگـچه مًگ٥ـه ىؼهايؼ و هزهق به رىی آبايؼ اها ٩ؼیمیتـ یى و بؼتـ یى بغوهای
هضلهايؼ 7عیاباوهای يقػیک راػۀ اولذهام و عیاباوهای هىافی گزیت آوکىت اطتزیت
هن ػؿ ایى ه٪ىله هیگًزًؼ .عیاباوهای يىماف کمی ػوؿتـ ػؿ ممت ىمال ىـ٩ ٧ـاؿ
گـ٥تهايؼ .بًگلکهای آيزا ٙاهـی ىنتهؿ٥ته و تمیق ػاؿيؼ و ػؿ و پًزـهىاو يى و به
تافگی ؿيگ عىؿػه امت و اتا٧های ػاعلىاو م٦یؼکاؿی ىؼهايؼ .عیاباوهای ایى
٩نمت باػگیـی بهتـی ػاؿيؼ و ٩ىاؿههای اى٢الييؼۀ هابیى ماعتماوها بقؿگ و
پـىماؿيؼ .اها ایى هضامى  ٔ٪٥ػؿ هىؿػ تٞؼاػ هٞؼوػی اف عايهها ٍاػ ٧امت .فیـ هـ
بًگلکی یک مـػاب هنکىيی پیؼا هیىىػ .بنیاؿی اف عیاباوها ٥ا٩ؼ مًگ٥ـه و
هزـای ٥اّالبايؼ و بؼتـ اف همه ایًکه مـتاپای ایى يمای پاکیقه چیقی رق ٙاهـمافی
ػوػ هىا هیىىػ .اف ایى لضاٗ ٕـس و ي٪يۀ عیاباوها و
يینت و ػؿ کمتـ اف یک ػهه ِ
يضىۀ ماعتوماف اي٦ـاػی عايهها هـ  3به یک ايؼافه ٩ابل مـفيوايؼ .بًگلکهای
ایًزا ػؿ يگاه يغنت پاکیقه و هنتضکن به يٚـ هیؿمًؼ و ػیىاؿهای آرـی متـگىاو
چين٥ـیب امت .بـ همیى اماك هايى٥اکتىؿػاؿاو لیبزال اػٝا ػاؿيؼ 6رمٞیت
فصمتکو ػؿ هیچ کزای رهاو به عىبی ايگلنتاو امکاو يیا٥ته امت .5ىایؼ ىما
هن به هًگام ٝبىؿ اف عیاباوهای تافهماف عل ٨فصمتکو۫ وّ ٜپلکىچهها و ماعتاؿ
عايهها ؿا ٥ـاهىه کًیؼ و هیلتاو بکيؼ بـ ایى ٩بیل اٙهاؿات ههـ تأییؼ بقيیؼ .اها با
واؿمی ػ٩ی٨تـ هٞلىم هیىىػ ایى ػیىاؿهای ٙاهـا متـگ ؿا تا رایی که ػمتىاو
ؿمیؼه امت يافک ماعتهايؼ .افاؿۀ مـػاب 30که صاهل باؿ ٕب٪ۀ همک ٤و م ٤٪امت
ػؿ بهتـیى صالت به ايؼافۀ یک آرـ ّغاهت ػاؿػ و آرـها ؿا بؼیى ىکل به پهًا کًاؿ
یکؼیگـ چیؼهايؼ( :

ػمت ماعتی ؿا ػیؼهام
) .بؼتـ اف ایى باؿها بًگلکهای ػؿ ِ
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که با هماو اؿت٦ا ٔ٪٥ ٛیک يَ٦هآرـ۫ ّغاهت افاؿهىاو امت 7یًٞی آرـها ؿا يه به پهًا
بلکه بؼیى ىکل به ػؿافا پهلىی هن چیؼهايؼ( :

)a.هؼ ٣اف ایى کاؿ

ٍـ٥هرىیی ػؿ هَالش ماعتمايی امت ولی یک ػلیل ػیگـ هن ػاؿػٕ .بٝ ٨ـ٣
ايگلنتاو پیماوکاؿهای ماعتمايی هالک فهیى يینتًؼ بلکه آو ؿا  35یا  25یا  25یا  05یا
 44مال اراؿه هیگیـيؼ .و٩تی ایى هىٝؼ مـ بـمؼ هالکیت ٝـٍه و اٝیاو به هالک
اٍلی فهیى هیگـػػ 7آو هن ػؿ صالی که او هیچ چیق ػؿ افای ٝمـاو و آباػايی فهیىاه
يپـػاعته امت .اف ایى ؿو اراؿهػاؿ ٕىؿی صناب و کتاب هیکًؼ که اٝیايات ػؿ هىٝؼ
ايْ٪ای ٩ـاؿػاػ صتیاالهکاو بیاؿفه ىؼه باىًؼ .يٚـ به ایًکه اکخـ بًگلکها 35 ٔ٪٥
یا  25مال ٩بل اف ايْ٪ای ٩ـاؿػاػ ماعته هیىىيؼ هیتىاو ػؿیا٥ت پیماوکاؿها ػمت به
هیچ يى ٛهقیًهکـػ 6ياالفم 5ؿوی فهیى يمیفيًؼ .وايگهی پیماوکاؿاو که هٞمىال
چىبکاؿ یا بنافب٦ـوه یا هايى٥اکتىؿػاؿ هنتًؼ ت٪ـیبا هیچ پىلی عـد تٞمیـات
يمیکًًؼ 7به هـ صال هىٝؼ واگؾاؿی اٝیايات به ٍاصبفهیى يقػیک ىؼه امت و
اراؿهػاؿ ؿاّی يینت چیقی اف ػؿیا٥تیهایو کن ىىػ.
ػؿ پی هـ بضـاو تزاؿی و بیکاؿیهای گنتـػهای که به ػيبال آو هیآیؼ اکخـ عیاباوهای
هضله چىل هیا٥تًؼ و بًگلکها مىتوکىؿ به مـٝت ؿو به هتـوکه ىؼو هیؿويؼٕ .ب٨
هضامبات ايزامىؼه بًگلکهای عل ٨فصمتکو به ٕىؿ هتىمٔ  25 ٔ٪٥مال ػوام
ػاؿيؼ .ایى هضامبه عیلی ٝزیب به يٚـ هیؿمؼ 7فیـا و٩تی ايناو ػیىاؿهای متـگ و
فیبای بًگلکهای تافهماعت ؿا هیبیًؼ ايتٚاؿ ػاؿػ چًؼ ٩ـو بـػوام بمايًؼ .اها واٞ٩یت
a

ٕـس آرـچیًیها بـ اماك ویـامتهای آلمايی  1320و  1343تزؼیؼ چاپ ىؼه امت( .پ).
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ایى امت که عنامت ػؿ هقیًهکـػهای اولیه و اهمال ػؿ تٞمیـ و هـهت و چىل هايؼو
اػواؿی بًگلکها و تٞىیِ هکـؿ هنتأرـاو و تغـیبهایی که ماکًاو ػؿ ػهمالۀ آعـ
به باؿ هیآوؿيؼ (هٞمىال عايىاػههای ایـلًؼی بـای امت٦اػه اف ارقاء چىبی بًگلک به
ًٝىاو مىعت ارا ٧به هیچ وره ػمتوػلىاو يمیلـفػ) همۀ ایىها ػمت ػؿ ػمت
یکؼیگـ باٝج هیىىػ ویـايی هٖل ٨بًگلکها ػؿ پایاو مال چهلن به ٥ـرام بـمؼ .به
همیى ػلیل امت که هضلۀ آوکىت اگـچه اماما ػؿ ػوؿۀ رهو ًٍٞتی ٩ـو راؿی
ماعته ىؼه اها ىماؿ گقا٥ی اف ویـاوعايهها ؿا ػؿ عىػ رای ػاػه امت که بیيتـىاو به
هـاصل آعـ هتـوکه ىؼو ؿمیؼهايؼٞ٥ .ال به ایى هىّى ٛکاؿی يؼاؿم که بؼیى تـتیب چه
صزن ٚٝیمی اف مـهایه تل ٤هیىىػ 7همچًیى به ایى هىّى ٛيمیپـػافم که  ٔ٪٥ايؼکی
هقیًۀ بیيتـ بابت ٝمـاو اولیه و تٞمیـات کا٥ی بىػ تا پاکیقگی و آؿامتگی و
مکىيتپؾیـی کل ایى ياصیه ٕی مالیاو هتماػی ص ٘٦گـػػ .وٙی٦ۀ کًىيی هى ایى
امت که  ٔ٪٥به وّ ٜعايهها و ماکًاوىاو بپـػافم.
بایؼ پؾیـ٥ت که تاکًىو هیچ املىبی هغـبتـ و ٥امؼکًًؼهتـ اف ایى ىیىۀ امکاو
کاؿگـاو پیؼا ييؼه امت .کاؿگـاو اف مـ ياچاؿی ػؿ ویـاوعايهها مکًی هیگقیًًؼ فیـا
يه هیتىايًؼ بهای چیقی ١یـ اف آو ؿا بپـػافيؼ و يه چیقی ١یـ اف آو aيقػیک هیلهایياو
پیؼا هیىىػ .اصتماال ػلیل ػیگـه ایى امت که بًگلکها هتٞل ٨به ٍاصبکاؿيؼ و او
 ٔ٪٥به ىـٕی کاؿگـاو ؿا امتغؼام هیکًؼ که بًگلکهایو ؿا به اراؿه بنتايًؼ.

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی به رای 6چیقی ١یـ اف آو 5آهؼه 6چیقی بهتـ اف آو( .5پ).
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هضامباتی که صاکی اف ػوام  25مالۀ بًگلکهامت همیيه ػؿمت اف کاؿ ػؿيمیآیؼ.
مکىيتگاههایی که ػؿ بغو پـرمٞیت ىهـ ٩ـاؿ گـ٥تهايؼ چينايؼاف هناٝؼی بـای
رؾب هنتأرـاو حابت ػاؿيؼ .يٚـ به ایى که اراؿهبهای فهیى ػؿ ایى هًإ ٨عیلی
باالمت پیماوکاؿاو تکايی به عىػ هیػهًؼ تا مکىيتپؾیـی بًگلکها ؿا وؿای ػوؿۀ
ايْ٪ای چهلماله ص ٘٦کًًؼ .البته آياو رق تٞمیـات هٖل٪ا ارتًابياپؾیـ ػمت به
هیچ کاؿ ػیگـی يمیفيًؼ و به همیى ػلیل وّ ٜمکىيتگاههای هـهتی و بافمافیىؼه
اف همه بؼتـ امت .گاه و بیگاه و٩تی عٖـ بیماؿیهای هنـی باال هیگیـػ و ورؼاو
ػائما ع٦تۀ اػاؿۀ بهؼاىت ايؼکی به رىه هیآیؼ یىؿه به يىاصی فصمتکوييیى آ١اف
هیگـػػ و کل ؿػی ٤مـػابهای و بًگلکها ػؿىاو تغته هیىىػ 7هماو بالیی که بـ
مـ چًؼ کىچهباؿیکۀ يقػیک راػۀ اولذهام آهؼ .اها ایى وّ ٜػیـی يمیپایؼ .به فوػی
هنتأرـاو رؼیؼی بـای بًگلکهای صکنگـ٥ته پیؼا هیىىيؼ و هالکاو با اراؿه
ػاػواه ریب گياػىاو ؿا پـ هیکًًؼ 7فیـا عیالىاو ؿاصت امت که مـوکلۀ اػاؿۀ
بهؼاىت به ایى فوػیها پیؼا يمیىىػ .ػؿ ّ 3ل ٜىـ٩ی و ىمال ىـ٩ی هًچظتز هیچ
بىؿژوایی عايه يکـػه امت فیـا مالی  15الی  11هاه ػوػ ١لی٘ ٥اکتىؿیها aبا وفه
باػهای ١ـبی و رًىب ١ـبی به ایى ٕـ ٣کيايؼه هیىىػ 7و البؼ ایى ػوػ بایؼ  ٔ٪٥به
صل ٨فصمتکياو ٥ـو بـوػ و ي٦ل آياو ؿا بچیًؼ.
یکی اف هضالت بقؿگ و پـت و ػوؿا٥تاػۀ فصمتکياو ػؿ ممت رًىبی عیاباو گزیت
آوکىت ٩ـاؿ ػاؿػ .ایًزا بـهىتی امت ياهمىاؿ که چًؼ ؿػی ٤چهاؿػیىاؿی و عايۀ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ایًزا آهؼه امت6 :به ه٪ؼاؿ ٥ـاواو( .5پ).
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بؼتـکیب و پـاکًؼه اى٢الاه کـػهايؼ .چًؼ ٩ىاؿه ػ 31ٟعالی و ياهنٖش و گلايؼوػ که
ػؿ ؿوفهای باؿايی به فصمت ٩ابل ٝبىؿيؼ ػؿ هیاو عايهها وا ٜ٩ىؼهايؼ .بًگلکها
کهًه aو مـاپا کخی٤ايؼ و ايناو ؿا به یاػ يیى تاوو هیايؼافيؼٖٞ٩ .ه فهیًی که ؿاهآهى
بیزهًگام اف ومٔ آو هیگؾؿػ اف همه را هتـاکنتـ و بؼتـ امت .ؿوػ هذالک ػؿ ػؿهای
پـپیچوعن راؿی امت و وّ ٜکًاؿههای آو ػمت کمی اف هضلۀ ایزک يؼاؿػ .ػؿ ػو
مىی ایى آب ؿاکؼ و چـکیى که ؿيگاه به میاهی ف١ال امت bکمـبًؼ ٝـیِ
٥اکتىؿیها بنٔ یا٥ته امت .مکىيتگاههای فصمتکياو ػؿ ایى کمـبًؼ وا ٜ٩ىؼهايؼ
و ػؿ بؼتـیى وّ ٜهمکىايؼ .ىیب مىاصل هذالک بنیاؿ تًؼ امت اها ػؿمت هخل
چیقی که ػؿ اهتؼاػ ایزک ػیؼین ماعتوماف ا٥ـإی ػؿ ایى کًاؿهها تا لب ؿوػعايه پیو
ؿ٥ته امت٥ .ـ٩ی يمیکًؼ عايهها کؼام ٕـ ٣هذالک ماعته ىؼه باىًؼ 7عىاه ؿو به
هًچظتز عىاه ؿو به آردویک یا چارلتىو یا هىلن 7همه هخل هن ا٥تْاسايؼ .اگـ بغىاهن
تمام ي٪آ ؿا تکبهتک و هىبههى وٍ ٤کًن کاؿم هـگق تمام يغىاهؼ ىؼ.
وصيتًاکتـیى هضلۀ صاىیۀ هذالک که به لیتل ایزلًذ هيهىؿ امت ؿو به هًچظتز ػؿ
١ـب راػۀ آکظفىرد ٩ـاؿ ػاؿػ .ػو ػمتۀ ت٪ـیبا  355تایی اف بًگلکها که پيتبهپيت
هن ماعته ىؼهايؼ ػؿ گىػ ٝمی٪ی ؿوی پیچ بقؿگ ػؿۀ هذالک ٩ـاؿ ػاؿيؼ و اف هـ چهاؿ
مى ػؿ هضاٍـۀ کاؿعايههای cبقؿگ و عاکـیقهای بلًؼ هنتًؼ .صؼوػا  2هقاؿ ي٦ـ که
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343ایًزا آهؼه امت6 :ا١لب يمىؿ( .5پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه امت6 :و اف همیى را واؿػ ىهـ هیىىػ تا به ایزول
بپیىيؼػ( .5پ).
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اکخـىاو ایـلًؼیايؼ ػؿ ایى بًگلکها فيؼگی هیکًًؼ .بًگلکهای ایًزا کىچکتـیى
ماعتماوهای ىهـ هنتًؼ و همه کهًه و کخی٤ايؼ .عیاباوها ياهمىاؿ و پـ اف چالهچىله
و ياهنتـاف هنتًؼ و ػؿ بـعی ي٪آ ٥ا٩ؼ مًگ٦ـه و رىی آبايؼ .همه را تىػههای
آى٢ال و عاکـوبه و کخا٥تهای بیماؿیفا ومٔ چالآبهای ؿاکؼ ا٥تاػهايؼ و
بغاؿاتىاو رى هضله ؿا هنمىم هیکًؼ .ػوػ ػهها ٥اکتىؿی باٝج آلىػگی و مًگیًی و
تیـگی هىای هضله هیىىػ .فياو و کىػکاو ژيؼهپىىی که ػمتهػمته ایى إـا ٣رمٜ
هیىىيؼ چـکیى و کخی٤ايؼ و اف ایى لضاٗ ػمت کمی اف عىکهای پـواؿیای يؼاؿيؼ
که ػؿ الیولزى و ؿوی پيتههای فباله هیلىلًؼ .به ٕىؿ عالٍه کل ایى هضلۀ
پـ٩یلو٩ال۫ هقیى به چًاو هًٚـۀ کـیه و فيًؼهای امت که به مغتی هیتىاو يٚیـه ؿا
ػؿ بؼتـیى مـاهای ایزک پیؼا کـػ .ػؿ ایى بًگلکهای تباه که پًزـههای ىکنتهىاو با
هيما ػؿفگیـی ىؼهايؼ و چاؿچىب ػؿهای تـکعىؿػهىاو پىمیؼه امت و مـػابهای
تاؿیک و يمىؿ و بىگـ٥ته و بیيهایت کخی٤ىاو ّ
رىی ع٪٦اوآوؿ ػاؿػ ػؿ چًیى
بًگلکهایی ينلی پـوؿه هییابؼ که به پنتتـیى مٖش اينايیت م٪ىٓ کـػه امت.
ایى ؿىته ا٥کاؿ و تأحـات چیقی امت که  ٔ٪٥با ػیؼو يمای ٙاهـی هضله به ؽهى ايناو
عٖىؿ هیکًؼ .پل چه اصنامی ػاهىگیـهاو عىاهؼ ىؼ اگـ ببیًین ػؿ هـ یک اف ایى
عىکػايیهای ػواتا٩ه به اّا٥ۀ مـػاب و فیـىیـوايیىاو ؿویهنؿ٥ته  35ايناو فيؼگی
هیکًًؼ 7چه عىاهؼ ىؼ اگـ بؼايین ػؿ کل هًٖ٪ه بـای هـ  135ايناو  ٔ٪٥یک هنتـاس
ورىػ ػاؿػ که هٞمىال ػوؿ اف ػمتـك امت 7چه عىاهؼ ىؼ اگـ بؼايین ٝلیؿ١ن تماهی
ایزلًذ وباگـ٥ته
يَایش پقىکاو و ٝلیؿ١ن تمام رلق و ولقهای اػاؿۀ بهؼاىت بـای لیتل ِ
بؼی مال  1321بىػه
وّ ٜایى هضله ػؿ مال پـ٥یِ و بـکت  1322ت٪ـیبا به هماو ِ
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امت! ػکتـ کی اوایل ػهۀ  1325اٙهاؿ ػاىت aيه  ٔ٪٥مـػابها بلکه صتی ٕب٪ات
همک ٤عايههای ایى ياصیه يمىؿ و ع٪٦اوآوؿيؼ 7بـعی مـػابهایی که ماب٪ا به صکن
ػاػگاه با عاک پـ ىؼه بىػيؼ ػوباؿه عاکبـػاؿی و تغلیه و به ایـلًؼیها اراؿه ػاػه
ىؼهايؼ 7ػؿ یکی اف ایى مـػابها که پاییىتـ اف مٖش ؿوػعايه امت آب اف مىؿاعی که
به ٝبج با گل ؿك پىىايؼه ىؼه بیـوو هیفيؼ و هنتأرـ که يناد لىم ػمتی امت بایؼ
هـ ٍبش آب ؿا با هقاؿ بؼبغتی اف مکىيتگاهاه بیـوو بکيؼ و ػؿ عیاباو عالی کًؼ!
ىهـ هىلن که کمی پاییىتـ ػؿ ممت ١ـبی هذالک ٩ـاؿ ػاؿػ اهـوفه ٝمال به یکی اف
هضالت بقؿگ عل ٨فصمتکو هًچظتز تبؼیل ىؼه امت .وّ ٜهىلن ػ٩ی٪ا هخل
آوکىت امت٩ .نمتهای پـتـاکن۫ ػؿبوػا١او و ػؿ ىـ ٣ویـايیايؼ .هًٖ٪ۀ
کنرمٞیتتـ که ماعتاؿ هؼؿوتـی ػاؿػ ١ـ ٧ػؿ کخا٥ت امت b.ػوهیى هضلۀ بقؿگ
فصمتکياو ػؿ آو مىی ؿوػ هذالک ػؿ هًچظتز اٍلی ٩ـاؿ گـ٥ته و اف  3مىی
دیًضگیت تا عىػ ياصیۀ تزاؿی بنٔ یا٥ته امت .بـعی اف ٖٞ٩ات ایى ياصیه تًه به تًۀ
اولذ تاوو هیفيًؼ .افػصام ماعتومافها ػؿ بـعی ي٪آ بهویژه ػؿ هزاوؿت ياصیۀ
تزاؿی هیاو عیاباوهای بزیج و کای cو عیاباوهای پزيظض و پیتز dصتی اف ٥يـػهتـیى
 aػکتـ کی ،احـ پیوگ٦ته( .ايگلل)
 bػؿ ویـامتهای آلمايی يىىته ىؼه6 :هًٖ٪ۀ کنرمٞیتتـ ماعتاؿ هؼؿو و باػگیـی بهتـی ػاؿػ ولی
کخا٥ت اف مـ و ؿویو هیباؿػ .به ٕىؿ کلی بًگلکهای هـ  3هًٖ٪ه ع٪٦اوآوؿ و يمىؿيؼ و الگىی
ماعتماومافی ػؿبـػاؿيؼۀ ايبىهی پلکىچه و مـػاب هنکىيی امت( 5.پ).
c
Bridge Street & Quay Street
d
Princess Street & Peter Street
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مـاهای اولذ تاوو بیيتـ امت .ػؿ هیاو کىچهباؿیکههای ػؿاف و تًگ۫ هزمىٝهای اف
ػاالو و مـاهای ػؿهن٥يـػه و کذوهٞىد با وؿوػیهای بی٩اٝؼهىاو ؿػی ٤ىؼهايؼ.
اگـ کنی ایى إـا ٣پـمه بقيؼ و تکتک مـاها و کىچهها ؿا هخل ک ٤ػمتاه
ييًامؼ هـ چًؼ ٩ؼم یک باؿ ػؿ بىبنتی گیـ هیا٥تؼ یا اف رایی مـ ػؿهیآوؿػ که
ايتٚاؿه ؿا يؼاؿػ .بـ اماك اٙهاؿات ػکتـ کی ػؿ اوایل ػهۀ  1325بـباػؿ٥تهتـیى و
هًضٔتـیى ماکًاو هًچظتز یًٞی عل٪ی که ى٢لىاو ػفػی و ؿومپیگـی بىػ ػؿ ایى
يىاصی ویـاو و چـکآلىػ فيؼگی هیکـػيؼ .تا رایی که هیتىاو ػیؼ هًىف هن اٙهاؿات او
ػؿباؿۀ ایى هضله ٍاػ ٧امت .ػؿ مال  1321کمینیىو اٝقاهی اػاؿۀ بهؼاىت ػؿیا٥ت
ایى هضله ػؿمت به ايؼافۀ لیتل ایزلًذ و يىاصی إـا ٣ایزک ياپاک و ١یـبهؼاىتی امت
(هیتىاين ىهاػت ػهن هًىف اوّاٛاه بهبىػ يیا٥ته) .یکی ػیگـ اف یا٥تههایياو ایى بىػ
که بـای  235ي٦ـ ػؿ عیاباو پارلماو aو  25عايۀ پـرمٞیت ػؿ گؾؿگاه پاؿلماو ٔ٪٥ bیک
هنتـاس ورىػ ػاؿػ.
اگـ اف ایزول بگؾؿین و به ممت طالفىرد بـوین ػؿ ىبهرقیـهای که ؿوػعايه آو ؿا اصإه
کـػه امت ىهـکی ؿا هیبیًین که  35هقاؿ ي٦ـ مکًه ػاؿػ و ٝمال به ٍىؿت یکی اف
هضالت بقؿگ فصمتکياو هًچظتز ػؿآهؼه امت .یک بلىاؿ ٝـیِ هً٦ـػ اف ومٔ ایى
ىهـ هیگؾؿػ .فهايی طالفىرد بنیاؿ ههنتـ اف هًچظتز بىػ و ىهـ پیيتاف ياصیهای به

Parliament Street
Parliament Passage
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ىماؿ هیآهؼ که هًىف هن يام طالفىرد هايذرد aؿا یؼک هیکيؼ .بًا به همیى ٩ؼهت و
ماب٪ه امت که ػؿ ایًزا (ػ٩ی٪ا ػؿ ممت ه٪ابل اولذ چزچ) هیتىاو هضلهای ٩ؼیمی و
يامالن و کخی ٤و ویـاو ؿا پیؼا کـػ که وّٜاه به بؼی اولذ تاوو ػؿ آو مىی ایزول امت.
کمی ػوؿتـ اف ؿوػعايه به بغو رؼیؼ طالفىرد هیؿمین که صؼ  25مالۀ ٝمـ بًگلکها
ؿا ؿػ کـػه و کلًگی ىؼه امت .کل طالفىرد اف مـاها و کىچهباؿیکههای تًگی ماعته
ىؼه که هـا به یاػ تًگتـیى باؿیکههایی که ػؿ جًىا ػیؼهام هیايؼافػ .اف ایى لضاٗ مبک
هٞمىل ماعتماومافی طالفىرد صتی اف هًچظتز بؼتـ امت 7به لضاٗ يٚا٥ت و پاکیقگی
ىهـػاؿی هًچظتز هـ  1یا  15مال یک باؿ به
هن همیىٕىؿ .ػمتکن ایى امت که
ِ

هضالت عل ٨فصمتکو یىؿه هیبـػ و ػؿب بؼتـیى مکىيتگاهها ؿا تغته هیکًؼ تا
ایى طىیلههای اوژیاص ولى به ّـب و فوؿ الیـوبی ىىيؼ 7اها ػؿ طالفىرد هٖل٪ا هیچ
ا٩ؼاهی بـای پاکنافی هضالت ايزام يگـ٥ته امت .هٖمئًا باؿیکههای ٥ـٝی و مـاهای
إـا ٣چپل اطتزیت و گزیىل لیى و گزیىگیت bاف فهاو اصؼاث تاکًىو صتی یک باؿ
تمیقکاؿی ييؼهايؼ .اعیـا ؿیل ؿاهآهى لیىرپىل بـ ٥ـاف پلی بلًؼ اف ومٔ ایى هًإ ٨ؿػ
ىؼه و بنیاؿی اف کخی٤تـیى ػعمهها ؿا اف هیاو بـػاىته امت 7اها چه ٥ایؼه؟ اگـ اف ؿوی
پل ؿاهآهى بگؾؿیؼ و يگاهی به پاییى بیايؼافیؼ هیبیًؼ که کخا٥ت و بؼبغتی هًىف
آيزامت .اگـ به عىػتاو فصمت ػهیؼ و پا به کىچهباؿیکهها بگؾاؿ یؼ و اف الی ػؿها و
پًزـههای باف يینيگاهی به ػؿوو عايهها و مـػابها بیايؼاف یؼ هیتىايیؼ ػؿ هـ ٩ؼم

Salford Hundred
Chapel Street & Greengate & Gravel Lane
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عىػتاو ؿا اف يى هت٪اٝؼ کًیؼ که هضال امت کاؿگـاو طالفىرد ػؿ چًیى مکىيتگاههای
کخی ٤و ياپاکی فيؼگی ؿاصت و آمىػهای ػاىته باىًؼ .وّ ٜاهىؿ ػؿ هًإ ٨ػوؿا٥تاػهتـ
طالفىرد يٚیـ ایظلیًگتىو aو إـا ٣راػۀ ریجًت bو پيت اینتگاه ؿاهآهى بىلتىو ػ٩ی٪ا
همیىٕىؿ امت c.هابیى راػۀ اولذفیلذ و کزاصلیى dهیتىاو ايبىهی اف مـاها و
کىچهباؿیکهها ؿا ػؿ بؼتـیى وّٞیت همکى باف یا٥ت .مکىيتگاههای فصمتکياو ایى
هًٖ٪ه به لضاٗ کخی٦ی و افػصام با مکىيتگاههای اولذ تاوو ؿ٩ابت تًگاتًگی ػاؿيؼ .ػؿ
ایى ياصیه هـػی صؼوػا  15ماله ؿا ػیؼم که ػؿ ٕىیلهای هیاو گاوها فيؼگی هیکـػ و اف
مىاطهای بام پىمیؼهاه باؿاو به ػاعل هیچکیؼ .او بـای چهاؿػیىاؿیاه که يه پًزـه
و يه ک٤پىه و يه م ٤٪ػاىت چیقهایی ىبیه ارا ٧و تغتعىاب مـهنبًؼی کـػه بىػ.
پیـهـػ ّٞی٤تـ اف آو بىػ که بتىايؼ اف ٝهؼۀ کاؿهای ٝاػی بـآیؼ .به همیى ػلیل با یک
٥ـ١ىو ياواه ؿا اف رم ٜکـػو مـگیى ػؿهیآوؿػ .پيتۀ ْ٥ىالت صیىايی ػ٩ی٪ا ػم ػؿوافۀ
َ٩ـ ىاهايهاه ؿیغته و ايباؿ ىؼه بىػ!
هضالت فصمتکياو هًچظتز که  35هاه تمام ٥ـٍت ػاىتن ىغَا به هياهؼۀ آياو
بپـػافم چًیى وّٞی ػاؿيؼ .اگـ بغىاهین يتیزۀ پـمهفيیهایماو ؿا رمٜبًؼی کًین بایؼ
تَؼی ٨يمایین عل ٨فصمتکو هًچظتز و صىهه یًٞی ت٪ـیبا  205هقاؿ ي٦ـ ػؿ

c

Islington
Regent Road
ػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ ابتؼای رملۀ بٞؼی آهؼه امت6 :ػؿ هـ ػو ٕـ ٣عیاباو هىپ( .5پ).
Oldfield Road & Cross Lane
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بًگلکهای پنت و يمىؿ و چـکآلىػی فيؼگی هیکًًؼ که عیاباوهای إـا٣ىاو
هٞمىال ػؿ ىـایٖی بنیاؿ ٥الکتباؿ و کخی ٤بؼوو کىچکتـیى تىرهی به تهىیۀ هىا
 ٔ٪٥ػؿ ايٖبا ٧با مىػ تْمیىىؼۀ پیماوکاؿها ٕـسؿیقی ىؼهايؼ .ػؿ یک کلمه بایؼ
اٝتـا ٣کًین يٚا٥ت و آمایو عإـ و فيؼگی عايىاػگی بیػؿػمـ ػؿ مکىيتگاههای
کاؿگـی هًچظتز اهکاوياپؾیـ امت ٔ٪٥ .ينلی که رنما تباه ىؼه و اينايیتاه ؿا اف
ػمت ػاػه و به لضاٗ ٥کـی و اعال٩ی به صیىاوواؿگی ت٪لیل یا٥ته باىؼ هیتىايؼ ػؿ ایى
٩بیل مـپًاهها آمایو ػاىته باىؼ و عىػ ؿا ػؿ عايهاه اصناك کًؼ ٔ٪٥ .هى يینتن
که چًیى اػٝایی ػاؿم .ػکتـ کی ػ٩ی٪ا چًیى تىٍی٦ی به ػمت ػاػه امت .ػؿ اػاهه
مغًاو یکی اف لیبزالها ؿا ي٪ل هیکًن که هايى٥اکتىؿػاؿاو او ؿا به ًٝىاو يىینًؼهای
هٞتبـ و عَن هتَٞب رًبو هنت٪ل کاؿگـی بافهیىًامًؼ و تکـین هیکًًؼ.

a

6و٩تی به هًافل آياو 5یًٞی کاؿوؿهای هًچظتز 6ػؿ ػهزک ایزلًذیها و آوکىت و لیتل ایزلًذ
ؿ٥تن اف ایًکه ماکًاو چًیى عايههایی تىاينتهايؼ تًؼؿمتیىاو ؿا به يضى ينبتا ٩ابل٩بىلی ص٘٦
کًًؼ ػؿ ىگ٦ت هايؼم .ایى هضالت که هـ کؼام اف صیج گنتـػگی و رمٞیت یک ىهـ به
صناب هیآیًؼ به ػمت مـهایهگؾاؿاو عـػی بًا ىؼهايؼ که رق مىػ بالَ٥ل هٖل٪ا به هیچ
چیق اٝتًایی يؼاؿيؼ .یک چىبکاؿ و یک بًا پىلهایياو ؿا ؿوی هن هیگؾاؿيؼ تا تکه فهیًی
بغـيؼ 5یًٞی آو ؿا چًؼ مال اراؿه کًًؼ 6مپل مٖش آو ؿا اف چیقهایی پـ هیکًًؼ که عايه
هیياهًؼىاو  ...عیابايی ؿا ػیؼم که به هىافات بنتـ آبؿو کيیؼه ىؼه بىػ تا آ٩ایاو اف ایى
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(
335

ٕـی ٨بتىايًؼ بؼوو هیچ يى ٛهقیًهکـػی بـای ص٦اؿی۫ مـػابهای ٝمی٨تـی ػاىته باىًؼ5.
البته مـػاب بـای امکاو عل ٨يه بـای ايباؿ6 .با ػیىع وبا هیچ یک اس خايههای ایى خیاباو
کذایی اس همهگیزی در اهاو يمايذ  ...به ٕىؿ کلی بایؼ بگىین ػؿ تمام هضالت صىهۀ هًچظتز
عیاباوها بؼوو مًگ٥ـهايؼ و ومٔىاو همیيه چالآبی گًؼیؼه یا پيتهای ْ٥ىالت صیىايی
ورىػ ػاؿػ .عايهها پيتبهپيت یکؼیگـ بؼوو هىاگیـ و فهکيی ماعته ىؼهايؼ و اکخـ
عايىاػهها ػؿ گىىۀ فیـىیـوايی یا مـػابهای اراؿهييیىايؼ5.

پیيتـ به رًبورىه ياهٞمىلی اىاؿه کـػم که اػاؿۀ بهؼاىت ٕی ػوؿاو وبای هىممی
اف عىػ به يمایو گؾاىت .بىؿژوافی هًچظتز با آ١اف همهگیـی ػچاؿ ؿٝب و وصيت
ىؼ .هـػم مکىيتگاههای ياپاک ٪٥ـا ؿا به یاػ هیآوؿػيؼ و ػؿ بـابـ ایى ص٪ی٪ت هضتىم
به ؿٝيه هیا٥تاػيؼ که هـ یک اف ایى بی٢ىلهها ػیـ یا فوػ به کايىو مـایت هـُ تبؼیل
عىاهؼ ىؼ و عاک هـگ ؿا همهرا (صتی ػاعل عايههای ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت)
عىاهؼ ا٥يايؼ .به یکباؿه کمینیىيی تيکیل ىؼ و هأهىؿیت یا٥ت ػؿ هىؿػ ایى يىاصی
تض٪ی ٨و ت٦ضٌ کًؼ و وّٜىاو ؿا به ػىرای ػهز گقاؿه ػهؼ .ػکتـ کی که عىػ یکی
اف اْٝای ایى کمینیىو بىػ بهىغَه اف همۀ يىاصی ىهـی (به رق ياصیۀ یافػهن)
بافػیؼ به ٝمل آوؿػ .بغيی اف گقاؿه او ؿا ي٪ل هیکًن:
6ػؿ کل  1هقاؿ و  401باب عايه ػؿ هًچظتز اٍلی هىؿػ بافؿمی ٩ـاؿ گـ٥تًؼ 5طالفىرد و مایـ
هًإ ٨صىههای اف ایى تض٪ی ٨و ت٦ضٌ هنتخًی ىؼيؼ 6اف ایى تٞؼاػ  3هقاؿ و  010باب ٥ا٩ؼ
م٦یؼکاؿی بىػيؼ 415 .باب به تٞمیـات امامی يیاف هبـم ػاىتًؼ a.فهکيی ٥اّالب  424باب
ايگلینی ( )out of repairػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
 aػؿ ویـامتهای آلمايی اٍٖالس
ِ
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به ػؿػ يمیعىؿػ 1 .هقاؿ و  220باب يمىؿ بىػيؼ .هىاگیـی  203باب عیلی بؼ بىػ 3 .هقاؿ و
 331باب هیچ هنتـاصی يؼاىتًؼ 132 .ؿامته عیاباو بافؿمی ىؼ 323 .ؿامته هٖل٪ا بؼوو
مًگ٥ـه بىػيؼ .مًگ٥ـه  02ؿامته يیمهکاؿه بىػ 113 .ؿامته باػگیـی ياَ٩ی ػاىتًؼ .ػؿ
 203ؿامته چالآبهای ؿاکؼ و پيتههای عاکـوبه و آى٢ال رم ٜىؼه بىػ5.

ىکی يینت که الیـوبی ایى طىیلۀ اوژیاص ٩بل اف مـؿمیؼو وبا ١یـهمکى بىػ.
بًابـایى  ٔ٪٥ػمتی به مـ و ؿوی بؼتـیى ػعمهها کيیؼيؼ و البا٩ی یًٞی همه چیق ؿا به
صال ماب ٨ول کـػيؼ .ػؿ ي٪آ تمیقکاؿیىؼه (هماوٕىؿ که وّ ٜکًىيی لیتل ایزلًذ
گىاهی هیػهؼ) کخا٥تکاؿی مابٙ ٨ـ ٣چًؼ هاه هزؼػا به صالت اول بـگيت.
گقاؿههای ایى کمینیىو ػؿباؿۀ ىـایٔ ػاعلی عايهها گىاهی هیػهؼ وّ ٜاهىؿ هًىف
هن ىبیه هماو چیقی امت که پیيتـ ػؿ لًذو و ادیًبىرگ و مایـ ىهـها ىاهؼه
بىػین:

a

١6البا همۀ اْٝای عايىاػههای ایـلًؼی با همؼیگـ ػؿ یک بنتـ واصؼ هیعىابًؼ که اکخـا
 ٔ٪٥پيتهای اف کاهوکلو چـکآلىػ و ؿوايؼافی اف رًل گىيی کهًه امت که همۀ عايىاػه ؿا
به ٍىؿت تىػهای ١یـ٩ابلتيغیٌ هیپىىايؼ .همه به یک ايؼافه به عإـ تًگؼمتی و
کمبىػهای ا٩تَاػی و ٝاػتهای هـفهىاو ػچاؿ ع٦ت و عىاؿی ىؼهايؼ .بافؿماو باؿها و
باؿها ر٦ت عايىاػههایی ؿا ػیؼهايؼ که با همؼیگـ ػؿ عايههای کىچک ػو اتا٩ه هیچپًؼ 7ػؿ
یکی اف اتا٧ها همه با هن ١ؾا هیعىؿيؼ و ػؿ اتا ٧ػیگـ همه با هن هیعىابًؼ .ػؿ مـػابهای
يمىؿ تکاتا٩ه ا١لب بیو اف یک عايىاػه فيؼگی هیکًؼ و ػؿ ّ
رى بیماؿیفای آو  13الی  11ي٦ـ
a

ػکتـ کی .احـ پیوگ٦ته( .ايگلل)
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ػؿ هن هیلىلًؼ .ایى مـػابها هضیٔ صاٍلغیقی بـای ايىا ٛو ا٩نام اهـاُ به ىماؿ هیآیًؼ
و هنعايگی با عىک و مایـ اصيام هقیؼ بـ ٝلت هیىىػ .ایًزا هیتىاو ايبىهی اف رقئیات ؿا
یا٥ت که هایۀ ؿيذايؼ و مـىتی ههى ٛو ي٦ـتايگیق ػاؿيؼ5.

بایؼ اّا٥ه کًن بنیاؿی اف عايىاػههایی که تکاتا٩ی ػؿ اعتیاؿ ػاؿيؼ همچىو
پاينیىوػاؿها و هنا٥ـعايهػاؿها هیهماو هیپؾیـيؼ .هـارٞاوىاو عىاه هـػ و عىاه فو
ىىهـ ٍاصبعايه ػؿ یک بنتـ هیعىابًؼ ٔ٪٥ .یک هىؿػ
ا١لب او٩ات به همـاه فو و
ِ
ماػه ؿا اف 6گقاؿىی ؿار ٜبه ىـایٔ بهؼاىتی رمٞیت کاؿگـ هًچظتز 5ي٪ل هیکًن که

 1باؿ به همبنتـی فودها به همـاه عىاهـفو بال ٠اىاؿه کـػه امت .تٞؼاػ عىابگاههای
ٝمىهی هن بنیاؿ فیاػ امت .مال  1321ػکتـ کی تٞؼاػىاو ؿا ػؿ هًچظتز اٍلی 312
باب ؽکـ کـػ .اف آو فهاو تاکًىو باینتی تٞؼاػىاو عیلی بیيتـ ىؼه باىؼ .هـ عىابگاه
 25-35ي٦ـ هیهماو هیپؾیـػ .با ایى صناب هزمى ٛآوها هـ ىب به  0الی  2هقاؿ ي٦ـ
پًاه هیػهًؼ .هيغَات ایى عايهها و هیهماياوىاو ػؿمت هخل با٩ی ىهـهامت .ػؿ
هـ اتا 0 ٧الی  2بنتـ (بؼوو تغت) ؿوی فهیى پهىايؼ .هـ بنتـ تا رایی که را ػاىته
باىؼ پـ هیىىػ و اىغاً فیاػی بؼوو هیچ گىيه ت٦کیک مًی و رًنیتی کًاؿ هن
هیعىابًؼ .گ٦تى يؼاؿػ که چه ّ
رى رنمايی و اعال٩یای بـ ایى ػعمهها صاکن هیىىػ.
هـ یک اف ایى عايهها کايىو ٥ناػ و ٍضًۀ يمایو کـػاؿهایی امت که ٕبیٞت اينايی
ػؿبـابـىاو بـهیآىىبؼ .ىایؼ بؼوو ایى يى ٛتمـکقیابی ارباؿی و عبیخايه هیچ یک اف
ایى ىًاٝتها به ارـا ػؿيمیآهؼيؼ .تٞؼاػ اىغاٍی که ػؿ هًچنتـ اٍلی ػؿ مـػابها
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ماکىايؼ ٕب ٨بـآوؿػهای گاطکل 35 aهقاؿ ي٦ـ امت .ييـیۀ 6ویکلی دیظپچ 5تٞؼاػ
آياو ؿا 6بـ اماك آهاؿهای ؿممی 5بـابـ با  13ػؿٍؼ رمٞیت ٕب٪ۀ کاؿگـ بـآوؿػ کـػه
که با هضامبات گاطکل رىؿ ػؿ هیآیؼ (تٞؼاػ کاؿگـاو هًچظتز اصلی  120هقاؿ ي٦ـ
تغمیى فػه ىؼه و  31هقاؿ ي٦ـ بـابـ با  13ػؿٍؼ آياو امت) .32مـػابهای هنکىيی
صىهۀ ىهـ همیى ٩ؼؿ فیاػيؼ و با اصتناب آوها تٞؼاػ ماکًاو مـػابهای هًچظتز (ػؿ
هًٞای گنتـػۀ کلمه) کمتـ اف  05-25هقاؿ ي٦ـ يغىاهؼ بىػ.
وّ ٜمکىيتگاههای کاؿگـی ػؿ همۀ ىهـهای بقؿگ چًیى امت .يضىۀ بـآوؿػه ىؼو
يیاف به مـپًاه۫ هٞیاؿی ػؿ هىؿػ يضىۀ تأهیى مایـ اصتیارات فصمتکياو به ػمت
هیػهؼ .هیتىاو به ػؿمتی اف وّ ٜمکىيتگاهها يتیزه گـ٥ت که  ٔ٪٥رمٞیتی

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.
ایى کتاب وّٞیت ٕب٪ۀ کاؿگـ اليکػایز ؿا به تَىیـ هیکيؼ و يىینًؼهاه لیبزال امت .او کتاب ؿا
ػؿ ػوؿايی يىىته که ي٢مهمـایی ػؿباؿۀ ىاػکاهی کاؿگـاو هًىف به یکی اف عَىٍیات بـرنتۀ لیبزالیظن
تبؼیل ييؼه بىػ .اف ایى ؿو گاطکل تىاينت هًَ٦ايه و بؼوو تَٞب همۀ ىـاؿتهای وّ ٜهىرىػ
عاٍه بؼیهای مینتن ٥اکتىؿی ؿا ببیًؼ .اف ٕـ ٣ػیگـ او کتاباه ؿا پیو اف تيکیل 6کمیظیىو
تحقیق و تفحص فاکتىریها 5يىىت و بنیاؿی اف ػٝاویاه ؿا اف هًاب ٜياهٞتبـی ا٩تباك کـػ که
بٞؼها اىتباهاتىاو با 6گقاؿه کمیظیىو تحقیق و تفحص 5به احبات ؿمیؼ .اگـچه احـ هقبىؿ به ٕىؿ
کلی کاؿ اؿفىمًؼی امت ولی بایؼ با اصتیآ ٥ـاواو هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ بگیـػ 7هغَىٍا اف ایى لضاٗ
که گامکل همچىو ػکتـ کی کل ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا با عؼهۀ هیلها اىتباه هیگیـػ .هى تاؿیغچۀ ايکيا٣
پـولتاؿیا ؿا که ػؿ مـآ١اف احـ صاّـ آهؼه امت اف کتاب گاطکل ا٩تباك کـػهام( .ايگلل)
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ژيؼهپىه و ػؿگیـ مىءت٢ؾیه هیتىايؼ ػؿ ایى مىؿاطمًبههای چـکیى مکًی بگقیًؼ7
واٞ٩یت رق ایى يینت .وّ ٜپىىاک عل ٨فصمتکو ػؿ اکخـ هىاؿػ بنیاؿ عـاب
امت .هىاػ به کاؿ ؿ٥ته ػؿ لباكها هیچ تًامبی با هىؿػامت٦اػهىاو يؼاؿػ .ػؿ
راؿعتیهای فياو و هـػاو فصمتکو ت٪ـیبا هیچ ييايی اف رًل پين و لیًى يینت و
پاؿچههای پًبهای رایياو ؿا گـ٥تهايؼ .پیـاهىهای هـػايه اف چلىاؿهای ؿيگوؿوؿ٥تۀ
بافؿيگؿفیىؼه ػوعته هیىىيؼ .لباكهای فيايه اکخـا اف رًل چیتايؼ .ؿوی بًؼهای
ؿعت به يؼؿت احـی اف ىلیتههای پيمی به چين هیعىؿػ .ىلىاؿها و يینتًهها و
کتهای هـػايه ٝمؼتا اف رًل ٥امتىيی و مایـ پاؿچههای پًبهای ػؿىتبا٥تايؼ .اف
همیى ؿومت که پاؿچۀ ٥امتىيی ّـبالمخل ىؼه و فصمتکياو ٥6امتىيیپىه 5ل٪ب
گـ٥تهايؼ .کاؿگـاو هن عىػىاو ؿا ػؿ تْاػ با رًتلمىهای هاهىتپىه به ایى يام
هیعىايًؼ و واژۀ 6هاهىت 5ؿا به ًٝىاو هيغَۀ ٕب٪ۀ هتىمٔ به کاؿ هیبـيؼ a.ػؿ
رـیاو ٩یام  1323و٩تی یکی اف ؿهبـاو چاؿتینت به يام فزگىص اوکايز به هًچظتز آهؼ
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و با لباكهای ٥امتىيی ػؿ هیاو فصمتکياو ٙاهـ ىؼ تيىی٨های کـکًًؼۀ رمٞیت به
هىا بـعامت .پىىیؼو کاله ػؿ هیاو فصمتکياو ايگلنتاو ؿایذ امت و کالههایياو
گـػ لبهبلًؼ یا لبهکىتاه یا بیلبه و کاله کپی که ػؿ ىهـهای
ىکلهای گىياگىيی ػاؿػِ :
٥اکتىؿیکاؿ ػؿ هیاو کاؿگـاو رىاو و يىرىاو ؿواد ػاؿػ .اها کنايی که مـىاو بیکاله
هايؼه امت ه٪ىایی ؿا تا هیفيًؼ و بـای عىػىاو یک کپی کىتاه چهاؿگىه هیمافيؼ.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343اٍٖالس ٥6امتىيیپىه( 5ژاکت ٥امتىيی) به ايگلینی
( )Fustian Jacketsػاعل پـايتق آهؼه امت .کلمۀ  5broadcloth6هن بٞؼ اف هٞاػل آلمايی
6هاهىت 5ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
330

صتی به ٥ـُ ایًکه وّ ٜپىىاک ٕب٪ۀ کاؿگـ عىب باىؼ باف با ىـایٔ آبوهىایی
تًامب يؼاؿػ .هىای هـٕىب ايگلنتاو با ت٢ییـات ػهایی ياگهايیاه بیو اف هـ
آبوهىای ػیگـی هىرؼ مـهاعىؿگی امت و ت٪ـیبا تمام ٕب٪ههتىمٖیها ؿا واهیػاؿػ
پىمت تىىاو ؿا با ٥اليل بپىىايًؼٝ 7الوه بـ فیـپىه۫ ىال و ؿومـی و پیـاهىهای
٥اليل هن ٝمىها کاؿبـػ ػاؿيؼ .اها ٕب٪ۀ کاؿگـ اف ایى تمهیؼات پیيگیـايه هضـوم ىؼه
امت و صتی به يؼؿت اهکاو هییابؼ اف مایـ ايىا ٛپاؿچههای پيمی امت٦اػه کًؼ.
پىىاک پًبهای و ّغین فصمتکياو۫ فهغتتـ و کنايٖٞا٣تـ و مًگیىتـ اف پاؿچههای
پيمی امت و يمیتىايؼ ػؿ بـابـ مـها و ؿٕىبت ايگلنتاو به عىبی اف بؼو هضاٚ٥ت کًؼ
فیـا به عإـ ّغاهت و رًلاه به هؼت ٕىاليیتـی عیل هیهايؼ و اف هیچ یک اف
ين هتـاکن و ٥يـػه بـعىؿػاؿ يینت .اگـ فصمتکيی بغىاهؼ
هقایای پاؿچههای تمامپ ِ

بـای عىػه یک کت پيمی هزلنی بغـػ بایؼ آو ؿا اف 6اؿفاومـاها 5تهیه کًؼ 7یًٞی
اف کاؿگاههایی که پاؿچۀ پيمکی رًل 6عا 5٣ؿا  ٔ٪٥بـای صـاد و يه بـای امت٦اػۀ
واٞ٩ی تىلیؼ هیکًًؼ .چًیى کتی ػؿ کمتـ اف  3ه٦ته يظيما هیىىػ و رـ هیعىؿػ .پل
بهتـ امت فصمتکو اف یک ػمتػوم٥ـوىی کت يین٥ـمىػهای بغـػ که ایام عىه
گؾىته ؿا پيت مـ گؾاىته و  ٔ٪٥چًؼ ه٦ته اف ٝمـه با٩ی هايؼه امتٝ .الوه بـ ایًکه
وّ ٜپىىاک فصمتکياو ػؿ اکخـ هىاؿػ عـاب امت آياو ياچاؿيؼ باؿها و باؿها بهتـیى
لباكهایياو ؿا پیو ه٢افهػاؿها گـو بگؾاؿيؼ .پىىو ١الب عیلیها به عَىً
ایـلًؼیها  ٔ٪٥ىاهل پاؿهپىؿههایی امت که کاؿىاو اف وٍلهپیًه گؾىته یا به ٩ؼؿی
وٍلهپیًه ىؼه امت که ػیگـ يمیتىاو ؿيگ اٍلی لباك ؿا تيغیٌ ػاػ .با ایى صال
ايگلیظیها و ايگلىایزلًذیها باف هن به وٍلهپیًه کـػو لباكىاو اػاهه هیػهًؼ تا ایى
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هًـ ؿا به صؼ اٝالی کمال بـمايًؼ .بـای آياو ٝلیالنىیه امت که ؿوی ٥امتىيی ؿا با
پاؿچۀ پيمی و پاؿچۀ کینه وٍله بقيًؼ یا بالٞکل .ههارـاو ایزلًذی اٍیل رق ػؿ
هًتهیالیه ّـوؿت (و٩تی که لباك بؼوو پیًهػوفی اف هن وا ىىػ) به هیچ وره
پىىاکىاو ؿا وٍله يمیکًًؼ 7ػؿ يتیزه لتههای پیـاهىىاو هٞمىال اف الی چاکهای
کتىاو بیـوو هیفيؼ .تىهاص کارالیل ػؿ ایى هىؿػ هیيىینؼ:

a

6آياو کت پاؿهپىؿهای هیپىىًؼ که تى کـػو و ػؿآوؿػواه به ٩ىل هٞـو ٣امباب هکا٥ات
امت و ایى ٝمل ىا ٔ٪٥ ٧ػؿ ريىها و هًامبتهای عاً تاؿیغی به ارـا ػؿهیآیؼ5.

ایزلًذیها ؿمن ماب٪ا ياىًاعتۀ پابـهًگی ؿا ػؿ ايگلظتاو باب کـػهايؼ .اهـوفه ػؿ تمام
ىهـهای هايى٥اکتىؿکاؿ هیتىاو ايبىهی اف عل ٨عاٍه فياو و کىػکاو ؿا ػیؼ که پابـهًه
ػؿ ؿ٥توآهؼيؼ٪٥ .ـای ايگلینی هن تؼؿیزا به الگىی ایـلًؼی تأمی کـػهايؼ.
وّ ٜعىؿػوعىؿاک هخل وّ ٜپىىاک امت و  ٔ٪٥چیقهایی گیـ کاؿگـاو هیآیؼ که
بـای ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت بیو اف صؼ بؼ باىؼ .ػؿ ىهـهای بقؿگ ايگلنتاو هیتىاو
بهتـیى چیقها ؿا ػاىت اها بایؼ پىلىاو ؿا ػاػ .فصمتکيی که اهىؿات عايهاه ؿا با
چًؼ پًی هیچـعايؼ يمیتىايؼ اف پل ایى ٩بیل هقیًهها بـآیؼ .وايگهی او هٞمىال َٝـ
ىًبه هقػه ؿا هیگیـػ و ماٝت  0یا صتی گاهی  2به بافاؿ هیؿمؼ bیًٞی بٞؼ اف آو که
a

Thomas Carlyle, Chartism, London, 1325, p. 33.
ػؿ هىؿػ تىهاص کارالیل به اػاهۀ هتى ؿرى ٛکًیؼ( .ايگلل) آعـ یى رملۀ پايىیل اف ویـامتهای
آلمايی  1320و  1343صؾ ٣ىؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه امت6 :ماٝت  2یا  0یا صتی ( .52پ).
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ٕب٪ههتىمٖیها تمام ٕىل ٍبش ػؿ بافاؿی که پـ اف بهتـیى چیقهامت بهتـیى گقیًهها
ؿا مىا کـػهايؼ .کاؿگـ و٩تی به بافاؿ هیؿمؼ که ػیگـ عبـی اف بهتـیىها يینت و اگـ
چیقی عىبی با٩ی هايؼه باىؼ به اصتمال ٥ـواو او يمیتىايؼ اف ٝهؼۀ عـیؼه بـآیؼ.
میبفهیًیهایی که کاؿگـاو هیعـيؼ پىکايؼ 7گىره٥ـيگیها پالمیؼهايؼ 7پًیـ کهًه و
ياهـ١ىب امت 7گىىت عىک بى گـ٥ته و گىىت گاو واؿ٥ته و رـ ىؼه 7گىىت صیىايی
پیـ و هـیِ که اصتماال به هـگ ٕبیٞی هـػه امت .هیچ چیق يه  ٔ٪٥تافه يینت بلکه
يیمهگًؼیؼه امت .گـچه به تافگی ػمتمقػها ؿا ؿوف رمٞه هیپـػافيؼ اها ایى تؼبیـ ٝالی
هًىف ٝمىهیت يیا٥ته امت.
٥ـوىًؼگاو ٝؼهای ػوؿهگـػ عـػهپا هنتًؼ که ارًاك ياهـ١ىب ؿا بقعـ هیکًًؼ و به
ػلیل کی٦یت بؼ ارًاكىاو هیتىايؼ اؿفاو ب٦ـوىًؼ٪٥ .یـتـیى کاؿگـاو بـای آيکه بتىايًؼ
با چًؼ پًی کل هایضتادىاو ؿا گـػآوؿيؼ هزبىؿيؼ به تمهیؼات ػیگـی هن هتىمل ىىيؼ.
اف آيزا که یکيًبهها (ؿوف ه٪ؼك) يمیتىاو ٥ـوه ػاىت و ه٢افهها اف ماٝت  13ىب
ىًبه تٖٞیل هیىىيؼ کامبکاؿاو ارًامی ؿا که تا ؿوف ػوىًبه ػوام يمیآوؿيؼ اف ماٝت
 15الی  13ىب فیـ٩یمت صـاد هیکًًؼ .اها يهػهن عـیؼهای  15ىب به بٞؼ تا ٍبش
یکيًبه بهػؿػيغىؿ هیىىيؼ .ػ٩ی٪ا همیى چیقها مىؿومات ىام آعـ ه٦تۀ ٪٥یـتـیى
ٕب٪ه ؿا تيکیل هیػهًؼ .گىىتی که ایى کاؿگـاو هیعـيؼ ا١لب ١یـ٩ابل هَـ ٣امت
اها چىو پىلاه ؿا ػاػهايؼ بایؼ آو ؿا بغىؿيؼ 1 .ژايىیۀ ( 1322اگـ تاؿیظاه ؿا اىتباه
يکـػه باىن) دادگاه لیت ػؿ هًچظتز بـپا ىؼ 34و َ٩ 11اب ؿا به عإـ ٥ـوه گىىت
٥امؼ رـیمه کـػ .اف هـ یک اف آياو یک گاو يـ یا یک عىک یا چًؼ گىمً٦ؼ یا 15-05
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پىيؼ گىىت ٥امؼ ّبٔ ىؼ .ػؿ یک هىؿػ  02غاس کزیظمض ؿا که هٞلىم ىؼه بىػ
١یـ٩ابل ٥ـوهايؼ ػؿ لیىرپىل تى٩ی ٤کـػيؼ و به هًچظتز یًٞی به هماو بافاؿی
بـگـػايؼيؼ که آلىػه و گًؼیؼه ٝـّهىاو کـػه بىػ .هماو و٩ت تمام رقئیات هارـا به
همـاه يام اىغاً و رـیمههایياو ػؿ ييـیۀ 6هًچظتز گاردیى 5به چاپ ؿمیؼ 80.ػؿ
ٝـُ  1ه٦ته اف  1رىالی تا  12آ گىمت  1322ایى ييـیه  2هىؿػ هيابه ػیگـ ؿا
گقاؿه ػاػ .بـ اماك ىماؿۀ  2رىالی یک َ٩ابی ػؿ ػهزک هیوود به ایى ػلیل
پلمپ ىؼ که عىکی  355پىيؼی ؿا که هـػه و گًؼیؼه پیؼایو کـػه بىػ مالعی يمىػه و
بـای ٥ـوه رلىی چين گؾاىته بىػ .بـ اماك ىماؿۀ  21رىالی َ٩ 3ابی ػؿ ىهـک
ویگاو که یکی اف آوها ٩بال به عإـ رـهی هيابه هضکىم ىؼه بىػ به ػلیل ٝـّۀ
گىىت ٥امؼ به تـتیب  3لیـۀ امتـلیًگ و  2لیـۀ امتـلیًگ رـیمه ىؼيؼ .بـ اماك
ىماؿۀ  15آ گىمت  31ؿاو ٥امؼ عىک اف ٥ـوىًؼهای ػؿ ىهـ بىلتىو ّبٔ و ػؿ ايٚاؿ
ٝمىم مىفايؼه ىؼ و عىػ ٥ـوىًؼه  35ىیلیًگ رـیمه گـػیؼ .ایى گقاؿهها به هیچ
وره همۀ هىاؿػ ؿا ػؿ بـ يمیگیـيؼ و صتی هیايگیى هًامبی بـای یک ػوؿۀ  1ه٦تهای
يینتًؼ تا بتىاو بـ اماكاه هیايگیى مااليه ؿا به ػمت آوؿػ .ػؿ بـعی َ٥ىل مال
يینه٦تهياهۀ 6هًچظتز گاردیى 5ػؿ هـ یک اف ىماؿههایو اف چًؼ ٪٥ـه کي٦یات
ایًچًیًی ػؿ هًچظتز و ىهـکهای ا٩ماؿی پـػه بـهیػاؿػ .چگىيه هیتىاو ىـس ػاػ که
ایى گىىتهای گًؼیؼه با چه و٩اصتی ػؿ هٞـُ ػیؼ ٝمىم ٩ـاؿ هیگیـيؼ تا به ٥ـوه
بـمًؼ؟ ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ ػؿ بافاؿهای گنتـػهای که ػؿ ٕىل تمام عیاباوهای اٍلی
بنٔ یا٥تهايؼ با تىره به يٚاؿت ىل و ول بافؿماو بنیاؿی اف تغل٦ات هیتىايًؼ اف
ت٦تیو راو مالن به ػؿ ببـيؼ 7ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ رـیمههای ايؼک و باوؿيکـػيی
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٥ى٧الؾکـ باٝج هیىىػ ٩ايىوىکًی بنیاؿ ومىمهايگیق باىؼ 7به ایى ٥کـ کًیؼ که یک
تکه گىىت بایؼ به چه صالوؿوفی بیا٥تؼ تا تىمٔ بافؿماو ّبٔ ىىػ 7با ػؿ يٚـ ػاىتى
ایى واٞ٩یات ػیگـ يمیتىاو باوؿ کـػ که مـ م٦ـۀ کاؿگـاو گىىت عىب و ه٢ؾی پیؼا
٩ـبايی
هیىىػ ٔ٪٥ .ایى يینتٕ .ب٪ۀ هتىمٔ با ايىا ٛو ا٩نام صیلهها فصمتکياو ؿا
ِ
ايؼوفی عىػه هیکًؼ .ػاللها و هايى٥اکتىؿػاؿاو با ىـاؿتی پایاوياپؾیـ و بؼوو
ول ٜپىل
ِ
تىره به مالهتی عـیؼاؿاو ػمت به تىلیؼ ايىا ٛو ا٩نام آؽو٩ۀ ت٪لبی هیفيًؼ .ػؿ ایى
هىؿػ به ايؼافۀ کا٥ی اف 6هًچظتز گاردیى 5ىًیؼهاین 7بگؾاؿیؼ ػو کلمه هن اف یکی ػیگـ
اف اؿگاوهای ٕب٪ۀ هتىمٔ بيًىین .ببیًین 6لیىرپىل هزکىری a5چه هیگىیؼ  -امتماٛ
ىهاػت هغال ٤هایۀ عىهو٩تی امت:
مىػ کهًه ؿا ؽوب هیکًًؼ و مٖش آو ؿا ؿا با کـۀ تافه هیپىىايًؼ و به ٍىؿت یک
6کـۀ يمک ِ
٩الب کـۀ تافه ػؿ هیآوؿيؼ٩ .الب کـۀ تافه ؿا بـای هقه کـػو رلىی ػمت هیگؾاؿيؼ اها چیقی
که به ٥ـوه هیؿمؼ هیچ ؿبٖی آو يؼاؿػ .کـۀ يمکمىػ ؿا ؽوب يمىػه و يمکاه ؿا ػؿ آب
هیىىیًؼ و به ًٝىاو کـۀ تافه هی٥ـوىًؼ .بـيذ کىبیؼه و مایـ هىاػ اؿفاو ؿا با ىکـ هغلىٓ
هیکًًؼ و به ٩یمتهای ايضَاؿی هی٥ـوىًؼ .يىٝی هاػۀ ىیمیایی  -ت٦الۀ هايى٥اکتىؿهای
ٍابىومافی  -ؿا با هىاػ ػیگـ هغلىٓ هیکًًؼ و به رای ىکـ هی٥ـوىًؼ .کامًی تلظ ؿا با
تـػمتی ػؿ ٩هىۀ عىب هغلىٓ هیکًًؼ .کامًی تلظ یا یک هاػۀ هيابه اؿفاو ػیگـ ؿا به ىکل
ػايههای ٩هىه ٩الب هیفيًؼ و به ٕـفی لیبـالهًيايه ػؿ ٩هىۀ عىب هغلىٓ هیيمایًؼ.
يـههعاک ؿا با پیۀ گىمً٦ؼی و کاکائىی واٞ٩ی هغلىٓ هیکًًؼ و آو ؿا ٩الب هیفيًؼ تا

the Liverpool Mercury
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ىکالت ت٪لبی بنافيؼ .چای ؿا با بـگهای ک ٤فهیى و مایـ يزامات ػؿ هن هیآهیقيؼ .ت٦الۀ
چای ؿا ػؿ ٙـو ٣هنی عيک کـػه و ؿيگ هیفيًؼ و به ًٝىاو چای هی٥ـوىًؼ .پىمت میـ
٩إی ٥ل٦ل هیکًًؼ .ػزاب پزتغالی aهغلىٕی اف هيـوبات الکلی و ؿيگهای ًٍٞتی امت.
هایۀ ؿمىایی امت که ه٪ؼاؿ ػزاب پزتغالی يىىیؼهىؼه ػؿ کيىؿ ها عیلی بیيتـ اف تىلیؼ واٞ٩ی
آو ػؿ پزتغال امت .همۀ ايىا ٛتىتىوهای هايى٥اکتىؿی هغلىٕی اف تًباکى و آتوآى٢الايؼ5.

21

تابنتاو گؾىته چًؼ تى اف 6هضتـم5تـیى ػالالو تًباکىی هًچنتـ ٍـاصتا اٝالم کـػيؼ
که به ػلیل ت٪لب ٝمىهی ػؿ ٝـّۀ تًباکى ػیگـ هیچ بًگاهی يمیتىايؼ کنبوکاؿه ؿا
بؼوو ت٪لب اػاهه ػهؼ و هیچ یک اف میگاؿهای فیـ  2پًی تىتىو عالٌ يینتًؼ .ایى
کالهبـػاؿیها که هیتىاين ػهها يمىيۀ ػیگـىاو ؿا ؽکـ کًن (هخال اعتالٓ رًایتکاؿايه گچ
و آهک با آؿػ م٦یؼ) به آؽو٩ه و عىاؿباؿ هضؼوػ يینت و ػؿ ٥ـوه همۀ کاالها تکـاؿ
هیىىػ٥ :اليل و کوبا ٣و ١یـه کو ػاػه هیىىيؼ 7بؼیى تـتیب رًل کنٝـُ به
ًٝىاو رًنی  1و يین الی  2ایًچ پهىتـ ٥ـوعته هیىىػ اها بٞؼ اف يغنتیى ىنتيى آب
هیؿوػٙ .ـو ٣م٦الی چًاو لٞاب يافکی ػاؿيؼ که لٞابىاو به هیچ ػؿػی يمیعىؿػ و
٥ىؿا تـک بـهیػاؿػ .همهجا آطماو همیى ريگ اطت b.ػؿ هـ گىىه و کًاؿ هیتىاو
ٍؼها يى ٛم٦لگی و ؿؽالت ؿا به چين ػیؼ.
بغو اٚٝن تبٞات فیاوباؿ ایى کالهبـػاؿی بـ مـ کاؿگـاو آواؿ هیىىػ٥ .ـوىگاههای
بقؿگ آبـویی بـای اف ػمت ػاػو ػاؿيؼ و اگـ ارًاك بًزل و ت٪لبی ٝـّه کًًؼ به
port wine
)همه را همچىو هیهى عىػهاو امت( Tout comme chez nous.
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عىػىاو ّـبه هیفيًؼ يه به هيتـیاوىاو 7ولی  ٔ٪٥حـوتمًؼاو اف ٝهؼۀ ٩یمتهای
گقا ٣ایى ٥ـوىگاهها بـهیآیًؼ .اف مىی ػیگـ ؽائ٪ۀ يافپـوؿػۀ بىؿژواها به عىؿاک عىب
عى گـ٥ته امت و به مـٝت ت٪لب ؿا تيغیٌ هیػهؼ .اها ٪٥ـا و عل ٨فصمتکو که
ػاؿ و يؼاؿىاو چًؼ ٥اؿتیًگ امت بایؼ با هماو پىل همۀ عـیؼهایياو ؿا ايزام ػهًؼ7
پل يه هیتىايًؼ هته به عيغاه بگؾاؿيؼ و يه ٩اػؿيؼ اف ٝهؼۀ اهتضاو ػ٩ی ٨کی٦یت
ارًاك بـآیًؼ  -فیـا هـگق ٥ـٍتی بـای پـوؿه ٩ىۀ چياییىاو يؼاىتهايؼ .به ایى
تـتیب همۀ عىاؿباؿهای ت٪لبی و هنمىم مـ اف م٦ـۀ ٪٥ـا و فصمتکياو ػؿهیآوؿػ.
وايگهی آياو چاؿهای رق ينیهعـی يؼاؿيؼ و بـای ایى کاؿ بایؼ با عـػه٥ـوىاو کىچک
کًاؿ بیایًؼ٥ .ـوىًؼگاو عـػهپا به ػلیل کىچکی مـهایهىاو و بقؿگی ينبی هقیًههای
کنبوکاؿىاو يمیتىايًؼ همچىو ٥ـوىًؼگاو بقؿگ ٝمل کًًؼ .آياو اگـ ارًاك
هـ١ىب ب٦ـوىًؼ ٩یمتهایياو باالتـ ػؿهیآیؼ .پل بـای ایًکه ايتٚاؿات هيتـیاوىاو
ؿا بـآوؿيؼ و ارًاك ؿا به ٩یمتهای پاییى ٝـّه کًًؼ (تا بتىايًؼ عىػ ؿا ػؿ ؿ٩ابت با
مایـ ٥ـوىًؼگاو عـػهپا ص ٘٦کًًؼ) بایؼ ػاينته یا ياػاينته ارًاك ٩البی بیاوؿيؼ.
٥ـوىًؼگاو بقؿگ مـهایۀ هًگ٦تی ػؿ کنبوکاؿىاو ؿیغتهايؼ و اگـ ت٪لبىاو ػؿبیایؼ
يه  ٔ٪٥اٝتباؿ بلکه کل فيؼگیىاو يابىػ هیگـػػ .اها هضؼوػۀ هيتـیاو ب٪ال عـػهپا
 ٔ٪٥یک عیاباو امت .پل اگـ ػمتاه ؿو ىىػ و کالهبـػاؿیاه به احبات بـمؼ
عناؿت چًؼايی يمیبیًؼ .گیـین ػیگـ هیچ کل ػؿ آوکىت به او اٝتماػ يکًؼ 7چه
باک؟ او به چارلتىو یا هىلن یا رایی ػیگـی عىاهؼ ؿ٥ت که کنی ييًامؼه تا
کما٥یالناب ٨به ت٪لباتاه اػاهه ػهؼ .وايگهی  ٔ٪٥هٞؼوػی اف کالهبـػاؿیها هيمىل
هزافاتهای ٩ايىيی هیىىيؼ (هگـ آو که به اهىؿ هالیاتی هـبىٓ باىًؼ) .فصمتکو
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ايگلینی يه  ٔ٪٥اف لضاٗ کی٦یت بلکه اف لضاٗ کمیت هن ه٢بىو هیگـػػ 7فیـا
٥ـوىًؼگاو عـػهپا هٞمىال اف مًگتـافوها و پیمايههای ٩البی امت٦اػه هیکًًؼ .ػؿ
گقاؿههای پلیل ايبىهی اف ایى رـاین پیؼا هیىىػٖٞ٩ .ات فیـ به ي٪ل اف 6هًچظتز
گاردیى 5يياوػهًؼۀ گنتـػگی ایى يى ٛکالهبـػاؿی ػؿ يىاصی هايى٥اکتىؿکاؿ امت .البته
ایى ٖٞ٩ات  ٔ٪٥به یک ػوؿۀ فهايی کىتاه هـبىٓايؼ (صتی به همۀ ىماؿههای 6گاردیى5
ػؿ بافۀ هـبىٕه ػمتـمی يؼاىتن):
6گاردیى 10 5ژوئى  :1322ػاػگاه راکدیل ٥ 2 -ـوىًؼه به عإـ کاؿبـػ مًگتـافوی مبک
هـ کؼام  0الی  15ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ .ػاػگاه اطتىکپىرت ٥ 3 -ـوىًؼه هـ کؼام 1
ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ .یکی اف آوها  2مًگ تـافوی مبک و ػیگـی  1پیمايۀ ٩البی ػاىت.
هـ  3ي٦ـ ٩بال اعٖاؿ گـ٥ته بىػيؼ6 .گاردیى 14 5ژوئى :ػاػگاه راکدیل ٥ 1 -ـوىًؼه 0
ىیلیًگ و  3کياوؿف هـ کؼام  15ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ« .گاردیى 33 5ژوئى :دادگاه حل
اختالف هًچظتز ٥ 14 -ـوىًؼه هـ کؼام  3ىیلیًگ و  1پًی الی  3لیـه رـیمه ىؼيؼ.
6گاؿػیى 31 5ژوئى :ػاػگاه اػتىو ٥ 12 -ـوىًؼه و کياوؿف هـ کؼام  3ىیلیًگ و  1پًی الی 1
لیـه رـیمه ىؼيؼ .ػاػگاه هایذ پتی٥ 4 - aـوىًؼه و کياوؿف به پـػاعت هقیًههای ػاػگاه
هضکىم گـػیؼيؼ و هـ کؼام  0ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ6 .گاردیى 1 5رىالی :ػاػگاه هًچظتز -
٥ 11ـوىًؼه به پـػاعت هقیًههای ػاػگاه هضکىم گـػیؼيؼ و هـ کؼام به هبال٢ی فیـ 15
ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ6 .گاردیى 12 5رىالی :ػاػگاه هًچظتز ٥ 4 -ـوىًؼه هـ کؼام 3
ىیلیًگ و  1پًی الی  35ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ6 .گاردیى 32 5رىالی :ػاػگاه راکدیل 2 -
٥ـوىًؼه هـ کؼام  15الی  35ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ6 .گاردیى 32 5رىالی :ػاػگاه بىلتىو 13 -
Hyde Petty
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٥ـوىًؼه و هنا٥ـعايهػاؿ به پـػاعت هقیًههای ػاػگاه هضکىم ىؼيؼ6 .گاردیى 2 5آ گىمت:
ػاػگاه بىلتىو ٥ 3 -ـوىًؼه یکی  3ىیلیًگ و 1پًی و ػیگـی  0ىیلیًگ رـیمه ىؼيؼ.
6گاردیى 15 5آ گىمت :ػاػگاه بىلتىو  -یک ٥ـوىًؼه  0ىیلیًگ رـیمه ىؼ.

هماو ٝللی که کاؿگـ ؿا ػؿ هنألۀ کی٦یت ه٢بىو هیکًًؼ ػؿ هنألۀ کالهبـػاؿیهای ّ
کمی
باٝج هیىىيؼ ػائما ٩ـبايی گـػػ.
ٝاػت ١ؾایی هـ فصمتکو بنته به ه٪ؼاؿ ػمتمقػه هت٦اوت امت .کاؿگـاو هقػباال
عاٍه کنايی که همۀ اْٝای عايىاػهىاو ياوآوؿيؼ ت٢ؾیۀ هًامبی ػاؿيؼ :ياهاؿ گىىت و
ىام عىک يمکمىػ با پًیـ .با کاهو ػمتمقػها گىىت  3 ٔ٪٥یا  2وٝؼه ػؿ ه٦ته
ٍـ ٣هیىىػ و مهن ياو و میبفهیًی ا٥قایو هییابؼ .با تًقل تؼؿیزی ػمتمقػها
١ؾای گىىتی به یک تکۀ کىچک عىک يمکمىػ به همـاه میبفهیًی ت٪لیل هییابؼ.
ػؿ ػمتمقػهای پاییىتـ اف ایى هن عبـی يینت و  ٔ٪٥ياو و پًیـ و ىىؿبا و میبفهیًی
با٩ی هیهايؼ .باالعـه ػؿ پاییىتـیى پلۀ يـػباو ػمتمقػها یًٞی ػؿ هیاو ایزلًذیها
میبفهیًی ٩ىت ١الب امت و به همـاه آو چای کنؿيگ با ً٩ؼ و ىیـ یا هيـوبات
الکلی يىىیؼه هیىىػ .چای ػؿ ايگلظتاو و ایزلًذ هخل ٩هىه ػؿ آلماو یک يىىیؼيی
ّـوؿی ىمـػه هیىىػ ٔ٪٥ 7ػؿ ٩لمـو ٪٥ـ میاه امت که هَـ ٣چای به ٍ٦ـ
هیؿمؼ .هـ آيچه که ػؿباؿۀ ١ؾا گ٦تهام به ىـٕی ٍاػ ٧امت که فصمتکو ى٢لی
ػاىته باىؼ 7وگـيه یکنـه ػؿ چًگ تَاػ ٣گیـ هیا٥تؼ و عىؿػوعىؿاکاه ٍـ٥ا
هماو امت که رلىیو هیايؼافيؼ (یًٞی هـ آيچه که بتىايؼ گؼایی کًؼ یا بؼفػػ) و اگـ
چیقی گیـه يیایؼ اف گـمًگی تل ٤هیىىػ .بؼوو ىک کمیت ١ؾا همچىو کی٦یت آو
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با تىره به يـط ػمتمقػ ت٦اوت هیپؾیـػ .ػؿ هیاو کاؿگـاو هقػپاییى ٝلیؿ١ن کاؿ هـ ؿوفه
و تمامو٩تىاو گـمًگی صاکن امت (صتی اگـ عايىاػۀ بقؿگی يؼاىته باىًؼ) .aتٞؼاػ
کاؿگـاو هقػپاییى بنیاؿ فیاػ امت و ػؿ تمام ىهـها به چين هیآیًؼ اها بهویژه ػؿ لًؼو
عیلی فیاػيؼ فیـا پابهپای ا٥قایو رمٞیت۫ ؿ٩ابت ػؿويی کاؿگـاو ىؼت هیگیـػ.
هقػپاییىهای لًؼيی هـ چیقی ؿا که ػم ػمتىاو باىؼ هَـ ٣هیکًًؼ.
عىؿػوعىؿاکىاو به ػلیل ٝؼم ػمتـمی به مایـ هىاػ ١ؾایی چیقی رق پىمت
میبفهیًی و آى٢ال مبقی و هیىۀ گًؼیؼه يینت b.آياو با صـً و ول ٜهـ چه ؿا که
اصتماال صاوی یک هىلکىل هاػۀ ه٢ؾی باىؼ اف گىىهوکًاؿ رم ٜهیکًًؼ .اگـ هقػ
ه٦تگی ٩بل اف آعـ ه٦ته ته بکيؼ (ات٦ا٩ی که ا١لب ؿط هیػهؼ) اْٝای عايىاػه یا
اٍال ١ؾا يمیعىؿيؼ یا  ٔ٪٥به ٩ؼؿی هیعىؿيؼ که اف گـمًههیـی ػؿ اهاو بمايًؼ.
بیىک ایى مبک فيؼگی آبنتى ايبىهی اف بیماؿیهامت .و٩تی ایى اهـاُ هًکي٤
هیىىيؼ پؼؿ که کل عايىاػه به کاؿ او هتکی امت (و به ػلیل ت٪الهای رنمايیاه
بیو اف همه به هىاػ ه٢ؾی يیاف ػاؿػ) ٩بل اف ػیکـاو اف پا ػؿهیآیؼ .و٩تی پؼؿ افکاؿا٥تاػه
ىىػ ٥الکت عايىاػه به اود هیؿمؼ و وصيیگـی راهٞه هخل ؿوف ٝیاو هیىىػ.
راهٞۀ ها ٕىؿی امت که اْٝایو ؿا ػ٩ی٪ا و٩تی واهیيهؼ که بیو اف همیيه ػؿهايؼه
ىؼه باىًؼ.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1320و  1343آهؼه6 :عاٍه اگـ عايىاػۀ بقؿگی ػاىته باىًؼ( .5پ).
 bبـ اماك ملنله گقاؿههای ػکتـ طاوثوود اطمیت ( )Dr. Southwood Smithػؿباؿۀ وّٜ
٪٥ـای لًؼو ػؿ ىماؿههای آوؿیل و هی ييـیۀ 6ویکلی ػینپچ( .5ايگلل)
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بگؾاؿیؼ کل ػاػهها و واٞ٩یات ٥ى ٧ؿا رمٜبًؼی کًین :اکخـ ماکًاو ىهـهای بقؿگ
عل ٨فصمتکو هنتًؼ .ػؿ ىهـهای بقؿگ ػؿ افای هـ بىؿژوا ػمتکن  3کاؿگـ و
ا١لب  2کاؿگـ و گاهی  2کاؿگـ ورىػ ػاؿػ .کاؿگـاو هیچ يى ٛهالکیتی اف عىػىاو
يؼاؿيؼ و  ٔ٪٥با اتکا به هقػهایياو فيؼگی هیکًًؼ که هًىف بهػمتيیاهؼه بایؼ عـد
ىکن ىىيؼ .راهٞه اف اتنهای هً٦ـػی ىکل گـ٥ته امت که عىػ ؿا بـای هىاٙبت اف
کاؿگـاو و عايىاػههایياو به ػؿػمـ يمیايؼافيؼ .فصمتکو که به صال عىػ ؿها ىؼه
هیچ ومیلهای ػؿ اعتیاؿه يینت تا بتىايؼ به يضىی هؤحـ و هايؼگاؿ به عايىاػهاه
ؿمیؼگی کًؼ .صتی اگـ او ػؿ کاؿ عىػ بهتـیى باىؼ ػائما ػؿ هٞـُ ایى عٖـ امت که
ى٢لاه ؿا اف ػمت ػهؼ و م٦ـهاه عالی بمايؼ و اف گـمًگی هالک ىىػ 7بنیاؿی
کناو ایًگىيه مـبهيینت ىؼهايؼٕ .ـسوي٪يه و ماعتوماف و وّ ٜبهؼاىت و ىـایٔ
هىاگیـی و وّ ٜتٞمیـات ػؿ مکىيتگاههای يمىؿ و ياعىىایًؼ کاؿگـاو بنیاؿ بؼ
امت .ماکًاو ایى عايهها ػؿ کىچکتـیى ْ٥ای همکى هضبىك ىؼهايؼ .ػؿ هـ اتا٧
کل اْٝای (ػمتکن) یک عايىاػه ػؿ کًاؿ یکؼیگـ هیعىابًؼ .مـ و ماهاو ػاعلی
مکىيتگاه به ػلیل ٪٥ؼاو هٖلّ ٨ـوؿیتـیى امباب و احاحیۀ هًقل هَیبتباؿ امت.
پىىاک کاؿگـاو کال يابنًؼه و ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ ژيؼه و پاؿهپىؿه امت .عىؿػوعىاؿک
به ٕىؿ کلی بؼ و ١البا به ػؿػ يغىؿ و ػؿ بنیاؿی هىاؿػ ه٪ؼاؿ آو ياکا٥ی امت 7ایى وّٜ
ػؿ صاػتـیى هىاؿػ به گـمًههیـی هیايزاهؼ .وّ ٜفيؼگی ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ ىهـهای
بقؿگ به ایى تـتیب ػؿرهبًؼی هیىىػ :ػؿ بهتـیى هىاؿػ یک فيؼگی هى٩تا ٩ابل تضمل
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به وامٖۀ کاؿ ىا ٧و ػمتمقػهای عىب( aچیقی که اف يٚـ کاؿگـاو بؼک يینت و با آو
کًاؿ هیآیًؼ) .ػؿ بؼتـیى هىاؿػ۫ تًگػمتی ىؼیؼ که به بیعايمايی و گـمًههیـی عتن
هیىىػ .صالت هیايه به بؼتـیى هىاؿػ يقػیک امت و هیچ ىباهتی به بهتـیى هىاؿػ
يؼاؿػ .ایى هزمىٝهها ػؿ ٕب٪ات حابتی ػمتهبًؼی ييؼهايؼ و يمیتىاو گ٦ت ٥الو بغو
ٕب٪ۀ کاؿگـ که ٞ٥ال وّ ٜعىبی ػاؿػ bهمیيه چًیى بىػه امت و همىاؿه چًیى با٩ی
عىاهؼ هايؼ .صتی اگـ ػؿ بـعی هىاؿػ بْٞی اف ىاعههای هً٦ـػ ػاؿای هقیتی کلی
ينبت به مایـ ىاعهها باىًؼ باف هن وّ ٜکاؿگـاو آو ىاعه ػؿ هٞـُ يىماوهایی
امت که هیتىايؼ فيؼگی هـ فصمتکو هً٦ـػ ؿا فیـ و ؿو کًؼ و مـتامـ ٕی6 ٤آمایو
ينبی ٪٥ -ـ هٖل - ٨گـمًههیـی 5ؿا رلىی چيناه بیاوؿػ .ت٪ـیبا همۀ فصمتکياو
ايگلینی هیتىايًؼ ػامتاوهایی ؿا ػؿباؿۀ ایى ٩بیل تالٕنهای چيمگیـ بغت و ا٩بال
ي٪ل کًًؼ .ػؿ اػاهه بایؼ ػؿ هىؿػ ٝلل ایى وّ٩ ٜؼؿی ػ٩ی٨تـ تض٪ی ٨کًین.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه6 :و امکاو عىب و عىؿػوعىؿاک ٝمىها عىب( .5پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه6 :و ٥الو بغو که ٞ٥ال وّٜاه بؼ امت( .5پ).
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 )Cottage( 1به عايههای کىچک صیآػاؿ ػؿ فباو ايگلینی کاتذ هیگىیًؼ .ایى ٩بیل عايهها ؿا
هیتىاو به و٥ىؿ ػؿ با٥ت ٥ـمىػۀ هضالت رًىبىهـ تهـاو (و مایـ ىهـهای کيىؿهاو) پیؼا کـػ .هيابه
کاتذها ؿا هیتىاو ػؿ عايهمافهايیهای ىـکت ي٦ت ايگلیل هن یا٥ت که عىفمتايیها به آو 6بًگلى 5و
6بًگله 5هیگ٦تًؼ .البته بًگلىها ػؿ اعتیاؿ کاؿهًؼاو اػاؿی ىـکت ي٦ت ٩ـاؿ ػاىتًؼ و ينبتا بقؿگ و
عىهماعت بىػيؼ .پل به هًٚىؿ آيکه هاهیت ٕب٪اتی کاتذها به ؿوىًی ؿمايؼه ىىػ و مکىيتگاههای
کاؿگـی اف هنکىهای ٕب٪ههتىمٖی هتمایق گـػيؼ با امت٦اػه اف کا ٣تَ٢یـ واژۀ 6بًگلک 5ؿا اف
6بًگلى5ی عىفمتايیها هیمافم و به ًٝىاو هٞاػل 6کاتذ 5به کاؿ هیبـم .اهیؼواؿم پـولتـهای ایـاو
همچىو پـولتـهای عىفمتاو کنکن به هًٞای واژۀ 6بًگلک 5عى بگیـيؼ( .م).
ْ٥ :)Court( 3ایی صیآهايًؼ ػؿ هضاٍـۀ چًؼ عايۀ هنت٪ل که اف ٕـی ٨یک ػاالو مـپىىیؼه به
عیاباو هی ؿمؼ .ػؿ هضالت هنکىيی ایـاو هٞاػلی بـای کىؿت ايگلینی ورىػ يؼاؿػ و  ٔ٪٥بىبنتها
کمی به آو ىبیه هنتًؼ .اها ػؿ بافاؿهای مًتی 6مـاها 5که اف ٕـی ٨ػااليی به ؿامتۀ اٍلی هیؿمًؼ
ماعتاؿىاو ػ٩ی٪ا ىبیه کىؿتهای ايگلیل امت و به همیى ػلیل اف ایى هٞاػل امت٦اػه کـػهام( .م).
 2ايگلل ایى ػاػهها ؿا اف 6ژوريال ايجمى آهار لًذو 5بـگـ٥ت .ىـس يىاصی کاؿگـييیى وطتهیًظتز
بـ اماك 6گشارع کمیتۀ ايجمى آهار لًذو دربارۀ وضع طبقات کارگز قصبۀ طًت هارگارت و طًت
جاو( 5رلؼ  )1325 ،2امت .ىـس يىاصی إـا٥ ٣لکۀ هايىفز بـ اماك ه٪الهای اف طی .آر .ولذ ( C.
 )'R. Weldبا ًٝىاو 6دربارۀ وضع طبقات کارگز تحت تىلیت قصبۀ طًت جزج ،فلکۀ هايىفز( 5رلؼ
 )1322 ،1امت .تٞؼاػ ماکًاو عايههای کاؿگـی طًت جاو و طًت هارگارت بـ اماك گقاؿه جی.
آلظتىو امت که ػؿ یاػػاىت بٞؼ به آو امتًاػ هیىىػ .بـ عال ٣جی .آلظتىو گقاؿههای 6ژوريال
ايجمى آهاری لًذو( 5رلؼ  )2تٞؼاػ ماکًاو ؿا  11هقاؿ و  121ي٦ـ هیػايؼ( .پ).
 2امتضکاهات و هزمىٝۀ َ٩ـهای عايؼاو ملًٖتی ػؿ رىاؿ ؿوػعايۀ تیمق که اکًىو به هىفۀ ملًٖتی
اعتَاً یا٥ته امت( .م).
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 0وطت ايذ هضلهای ػؿ رىاؿ هـکق ىهـ به ممت ١ـب بىػ که با ٥ـوىگاهها و آه٦یتئاتـها و هتلهای
هزللاه ىًاعته هیىؼ .ايتهای ایى هضلۀ بىؿژوایی به هضلۀ ٪٥یـييیى ومتهیًنتـ هیؿمیؼ( .م).
 1گقاؿه عالیجًاب جی .آلظتىو که يغنتیى باؿ ػؿ ؿوفياهۀ ؿاػیکال 6ویکلی دیظپچWeekly ( 5
 )Dispatchبه ايتياؿ ؿمیؼ و  2هی  1322ػؿ ؿوفياهۀ چاؿتینتی 6يىرحزو اطتارNorthern ( 5
 )Starتزؼیؼچاپ ىؼ .ي٪ل ٩ىل ايگلل اف ایى ؿوفياهه امت( .پ).
 2ىـس هاو ٜ٩ػؿ 6ؿوفياهۀ تایمش 5ىماؿۀ  12يىاهبـ  1322و ؿوفياهۀ 6يىرحزو اطتار 5ىماؿۀ 30
يىاهبـ  1322آهؼ( .پ).
 :)police magistrate( 3بغيی اف يیـوی پلیل بـیتايیا که ّابٔ 6ػاػگاههای صل اعتال 5٣بىػ.
ػاػگاههای صل اعتال ٣ؿػهپاییىتـیى بغو مینتن ْ٩ایی بـیتايیا بىػيؼ و  ٔ٪٥بـای اعؾ گىاهی و
ؿمیؼگی به تغل٦ات هؼيی ٍالصیت ػاىتًؼ( .م).
 4ىـس و٩ای ٜایى بًؼ و بًؼ بٞؼی اصتماال بـگـ٥ته اف گقاؿههایی امت که  11ژايىیه و ٥ 13ىؿیۀ
 1322ػؿ 6ؿوفياهۀ تایمش 5هًتيـ ىؼيؼ( .پ).
 :)Yard( 15فهیىعلىت مًگ٥ـهىؼۀ بیى ماعتماوها .ػؿ هٞماؿی کهى ایـاو چًیى ْ٥ایی
6ؿص۫به 5يام ػاىت .ػؿ اوایل َٝـ رؼیؼ به هضىٕههای ىهـی ؿوباف 6هیؼاو 5هیگ٦تًؼ هايًؼ
6هیؼاوباؿ 5و 6هیؼاو تیـ 5و 6چالههیؼاو 5و 6هیؼاوبافاؿ 5و ١یـه .هى اف واژۀ 6هیؼايچه 5ػؿ همیى
هًٞا امت٦اػه هیکًن و  5Square6ؿا به ؿمن گؾىته ٥6لکه 5هیياهن( .م).
 11اصتماال ايگلل إالٝات ي٪لىؼه ؿا اف ایى هًاب ٜبـگـ٥ته امت :ؿوفياهۀ تایمش 32 ،يىاهبـ و 33
ػماهبـ  4 ،0 ،1322و ٥ 13ىؿیۀ  1322و ؿوفياهۀ يىرحزو اطتار 32 ،و  25ػماهبـ ( .1322پ).
 13ایى اؿ٩ام اصتماال اف 6گشارع تحقیق و تفحص در هىرد وضع طبقات کارگز ػهز بزیظتىل 5يىىتۀ
طی .بی .فزیپ ( )C. B. Frippبـگـ٥ته ىؼهايؼ که ػؿ ژوريال ايجمى آهار لًذو ،رلؼ  )1324( 3به
344

ايتياؿ ؿمیؼ .ي٪ل٩ىل ایى اؿ٩ام با يىٝی بیػ٩تی همـاه بىػه امت 36 :هقاؿ و  355عايىاػه ىاهل 21
ػؿٍؼ اف عايىاػههای کاؿگـی بـؿمیىؼۀ بزیظتىل  ٔ٪٥یک اتا ٧یا بغيی اف یک اتا ٧ؿا ػؿ اعتیاؿ
ػاىتًؼ 5.تٞؼاػ کل عايىاػههای بـؿمیىؼه  0هقاؿ و  431عايىاػه بىػ( .پ).
 12ایى ي٪ل٩ىل اف ٍ٦ضۀ  01احـی ػیگـ با ًٝىاو 6گشارػی اس هعاوو کمیظیىو اجزایی يظاجاو لىم
دطتی 5بـگـ٥ته ىؼه امت که جی .طی .طیمىيش آو ؿا گـػآوؿی کـػ و ػؿ 6ژوريال هقاالت پارلمايی5
( )1424رلؼ  ،13ىماؿۀ  103به ايتياؿ ؿمايؼ .ي٪ل٩ىل بٞؼی اف کتابی امت که اؿرا ٛآو ػؿ ػ٥تـچۀ
یاػػاىتهای ايگلل به ایى تـتیب آهؼه6 :صًایع و صًعتگزاو به قلن جی .طی .طیمىيش .5ىماؿۀ
ٍ٦ضات همايی امت که ػؿ پايىیل آهؼه( .پ).
 12پاک کـػو ٕىیلۀ اوژیاك یکی اف  13عىاو هـکىل پهلىاو ا٥نايهای یىياو بىػ( .م).
 10اْٝای 6کمیتۀ هادرصفیلذ بـای تض٪ی ٨ػؿ هىؿػ ىـایٔ بهؼاىتی ىهـ 5به تاؿیظ  14رىالی
 1322بـگقیؼه ىؼيؼ و گقاؿه تض٪ی٪اتىاو  15آ گىمت  1322ػؿ ىماؿۀ  203ؿوفياهۀ 6يىرحزو
اطتار 5به چاپ ؿمیؼ .هأعؾ ي٪ل ٩ىل ايگلل همیى ؿوفياهه امت( .پ).
 :)Red brick( 11آرـ ٩ـهق که اف عاک ىل ماعته هیىىػ صاوی ه٪اػیـ ٥ـاوايی اکنیؼ آهى
امت .به همیى ػلیل ػؿ ه٪اینه با آرـ فؿػ (اف رًل عاک ؿك) هنتضکنتـ امت و آب کمتـی به
عىػ هیگیـػ و ػؿ هًإ ٨مـػ و هـٕىب بیيتـ ػوام هیآوؿػ( .م).
 12پیو اف آيکه میماو ػؿ ماعتماومافی باب ىىػ بایؼ ػؿ ٩نمت وابًؼ (هضل ت٪إ 3 ٜػیىاؿ) اف
آرـ٦٩لی امت٦اػه هیىؼ .آرـ٦٩لیها ػاؿای بـآهؼگی و ٥ـوؿ٥تگی عاٍی بىػيؼ که ػؿ هن چ٦ت
هیىؼيؼ و امتضکام وابًؼ ؿا تْمیى هیکـػيؼ .اها پیماوکاؿاو ماعتمايی بههًٚىؿ ٍـ٥هرىیی ػؿ
هقیًهها اف آرـهای هٞمىلی ػؿ ایى ٩نمت امت٦اػه هیکـػيؼ .اف ایى ؿو وابًؼ ػؿ بًگلکهای
فصمتکياو منت و مـیٜاالمتهالک اف کاؿ ػؿهیآهؼ و هماوٕىؿ که ايگلل تىّیش ػاػه امت
تـکهای بقؿگی ػؿ رنن ػیىاؿ ىکل هیگـ٥ت .تىلیؼ ايبىه میماو اؿفاو ػؿ ػهۀ  1305به صل ایى
هيکل کمک کـػ 7اها هًىف هن تـکهای ػیىاؿ (به ػالیل ػیگـ) ػهى باف هیکًًؼ( .م).
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 13طبک گىتیک (هیـاث ٩ـوو ومٖی) با متىوهای کىتاه و گًبؼهای هـت ٜ٦عىػيمایايهاه ىًاعته
هیىؼ .اها ػؿ مبک الیشابتی (اف اواعـ ٩ـو  11به بٞؼ) گًبؼها کىتاهتـ ىؼهايؼ ػؿ ٝىُ متىوها
بنیاؿ هـت ٜ٦ايؼ .يتیزۀ هـ ػو یکی امت :عىػيمایی ماعتماو .البته مبک الیقابتی به ػلیلی کىتاهی
گًبؼهایو ٙاهـی ٥ـوتًايه (و ؿیاکاؿايه) ػاؿػ .ػؿمت هماوٕىؿ که تًها ت٦اوت کلینای هلی
ايگلنتاو با کلینای کهى ؿم ػؿ ؿیاکاؿیاه بىػ :هـ ػو به پيبیبايی اف عـا٥ات کمـ بنته بىػيؼ و
بیـصمايه ٝلیه هـگىيه يىآوؿی ٥کـی و واٞ٩ی هیرًگیؼيؼ 7اها کلینای پـوتنتاو ٙاهـ
آفاػیعىاهايهای به عىػ هیگـ٥ت و ٝلیه امتبؼاػ پاپها ل٦اٙی هیکـػًٕٞ .ۀ ايگلل به ایى واٞ٩یت
اىاؿه ػاؿػ که مـهایهػاؿاو هؼؿو ػؿ ویالهای الیقابتیىاو کمابیو ىبیه ٥ئىػالهای ٩لٞهييیى ػؿ
کاطهای گىتیک هنتًؼ ،البته با کمی ؿيگ و ؿیا( .م).
 14کزطالهىر تپهای ػؿ يقػیکی هًچظتز بىػ که کاؿگـاو يينتهایياو ؿا آيزا بـگقاؿ هیکـػيؼ.
ايگلل آو ؿا ػؿ ٩یاك با کىه هقذص ( )Mons Sacerروم باطتاو بؼیى يام هیعىايؼ .بًا بـ ؿوایات ػؿ
مال .٧ 242م .پلبیىهای ػىرػی (ٝىام) به هًگام ٩یام ٝلیه پاؿتینیىها (يزبا) ػؿ هىيش طیظز
هىّ ٜگـ٥ته بىػيؼ( .پ).
6 35چۆل 5ػؿ فباو کىؿػی به هًٞای هکايی ٝاؿی اف ايناو و ١نفػه امت .بـای هخال ىیـکى بیکل
ػؿ هـحیهای بـای بمباؿاو ىیمیایی صلبچه هیمـایؼ:
 ...تهی اف آػهیقاػگاو
 ...چۆ ل
همچىو آتيکؼهای عاهىه
وهکىو ئاڴـػايیک بی ئاڴـ
همچى هنزؼی بؼوو عؼا ...
وهکىو هقگه وتیک بی عىػا ...
ایى کلمه ػؿ ٩ـو ػهن هزـی ػؿ فباو ٥اؿمی به همیى هًٞی به کاؿ هیؿ٥ت ولی صاال ػیگـ اف ؿواد
ا٥تاػه امت .هى ایى واژه ؿا ػؿ کل کتاب به ًٝىاو هٞاػل  5Deserted6امت٦اػه کـػهام( .م).
 :)bonemill( 31ػؿ ایى آمیابها ابتؼا ايبىهی امتغىاو ؿا (اکخـا اف الىۀ ػامها و گاهی اف
٩بـمتاوها) ػؿ ػیگی بقؿگ هیرىىايؼيؼ تا ؿو١ىاه رؼا گـػػ .مپل ت٦الۀ ته ػیگ ؿا فیـ میلًؼؿها
آمیاب هیکـػيؼ تا پىػؿی به ػمت بیایؼ که به ًٝىاو کىػ کياوؿفی امت٦اػه ػاىت( .م).
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 :)Gasworks( 33ػؿ ایى وؿکها ابتؼا ؽ١المًگ ؿا ػؿ هغافيی ػؿبنته صـاؿت هیػاػيؼ تا
بغاؿاتاه هتَاٝؼ ىىػ .مپل بغاؿات ؿا واؿػ مکىی تٖ٪یـ هیکـػيؼ تا ياعالَیهایی همچىو
مىل٦ىؿ و آهىيیاک هیٞاو یابًؼ و اف گافهای اصتـا٩ی رؼا ىىيؼ .هضَىل يهایی ػؿ کپنىلهایی به
ًٝىاو مىعت بالى ٝـّه هیگـػیؼ یا واؿػ مینتن ؿوىًایی ىهـی هیىؼ( .م).
 :)Helots( 32هالتها ٕب٪ۀ بـػگاو امپاؿت بامتاو بىػيؼ که بیـوو ىهـ ؿوی هقاؿ ٛػولتىهـ
امکاو هییا٥تًؼ و کاؿ اف گـػهىاو کيیؼه هیىؼ .بٞؼها ػؿ ٩ـوو ومٖی يام 6هالت 5به ؿٝایایی
إال ٧ىؼ که هنت٪یما رقو اهىال اؿباب به صناب هیآهؼيؼ .مـ٣ها بـعال ٣هالتها رقو هتٞل٪ات
فهیى ىمـػه هیىؼيؼ يه رقو ػاؿاییهای هنت٪ین اؿباب( .م).
 32ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت 6اؿفه فهیى .5ػؿ مال  1322هًىف ت٦اوت هیاو ػو ه٦هىم ٩6یمت 5و
6اؿفه 5بـ هاؿکل و ايگلل ؿوىى ييؼه بىػ و آياو گهگاه هـ یک اف ایى ػو واژه ؿا به رای ػیگـی به
کاؿ هیبـػيؼ .ػؿ هیچ رای کتاب الفم يؼیؼم ایى اىتباه ػوؿاو رىايی ايگلل ؿا ػؿ تـرمۀ ٥اؿمی تکـاؿ
کًن 7هـ چًؼ عىػ او به هیچ وره اىتباهاتاه ؿا الپىىايی يکـػ و ػؿ رـیاو تزؼیؼ چاپ۫ ػؿ هتى
کتاب ػمت يبـػ( .م).
 30بغو تضتايی ػیىاؿ که ماب٪ا (پیو اف تکاهل ؿوههای هؼؿو ٥ىيؼامیىومافی) اف فیـ مٖش
فهیى ىـو ٛهیىؼ و وفو ماعتماو ؿا به پی هًت٪ل هیکـػ .اف آيزا که افاؿه تضت ٥ياؿ فیاػی بىػ و ػؿ
هٞـُ ؿٕىبت ٩ـاؿ ػاىت بایؼ آو ؿا اف مًگ عاؿا و کمی متبـتـ اف ؿػی٤های آرـی باالیی
هیماعتًؼ .ػؿ صالت امتايؼاؿػ ايتهای افاؿه به تا٩چه هیؿمیؼ و آرـچیًی اف آيزا ىـو ٛهیىؼ( .م).
 31فهیىهای ٥ا٩ؼ پىىو گیاهی( .م).
 32ػاػههای ؽکـىؼه اف ه٪الۀ 6رايىؿاو وصيی و هىرىػات ٪ٝاليی 5اعؾ ىؼهايؼ که  0هی 1322
ػؿ ييـیۀ 6ویکلی دیظپچ 5به چاپ ؿمیؼ( .پ).
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 33فزگىص اوکايز ( )Feargus O'Connorیکی اف ٞ٥االو کاؿگـی لًؼو بىػ که آ گىمت  1323به
ًٝىاو يمایًؼۀ اتضاػیههای پایتغت بـای مافهاوػهی ىىؿه ػؿ هًچظتز به ایى ىهـ اٝقام ىؼ .ػؿ
هىؿػ ایى ٩یام و.ک 011-004 ٌٍ :و  021-014و  033-022و ( .211-210پ).
 :)Court Leet( 34ػؿ ايگلنتاو ٩ؼین مه يى ٛػاػگاه ٥ئىػالی (فیـػمت ػاػگاههای ٝالی صکىهتی)
ورىػ ػاىت که بهٕىؿ کلی ٩ىاٝؼ و ه٪ـؿات لـػها ؿا ػؿ ٩لمـوىاو به ارـا ػؿهیآوؿػ .یکی 6ػاػگاه
ىـ 5٣رهت ؿمیؼگی به تغل٦ات ىىالیهها و ػیگـی 6ػاػگاه لیت 5رهت ؿمیؼگی به تغل٦ات
اراؿهػاؿاو آفاػ و مـ٣ها و مىهی 6ػاػگاه ٝـ٥ی 5رهت ؿمیؼگی به تغل٦ات هالتها .با فوال
٥ئىػالینن و آ١اف مـهایهػاؿی بنآ ػاػگاههای ىـ ٣و ػاػگاههای ٝـ٥ی بـچیؼه ىؼ اها ػؿ هىؿػ
ػاػگاه لیت ایًگىيه يبىػ و اعتیاؿات آو ػؿ صىفۀ تغل٦ات هؼيی تؼؿیزا به 6ػاػگاههای صل اعتال5٣
ايت٪ال یا٥ت تا ایًکه مـايزام ػؿ مال  1422هزاه ٜتيـی٦اتی لیت کل وٙای ٤و ص٪ى٩ ٧ايىيیىاو ؿا
اف ػمت ػاػيؼ( .م).
 25هضاکمۀ َ٩ 11اب هًچظتز کمی پیيتـ اف تاؿیغی بىػ که ايگلل آو ؿا اف ؿوی عإـهاه گقاؿه
هیکًؼ .گقاؿىی ػؿ ایى هىؿػ به تاؿیظ  15هی  1322ػؿ ييـیۀ 6هًچظتز گاردیى 5به چاپ ؿمیؼ.
ػاػگاه لیت که به ایى ٩بیل هىاؿػ ؿمیؼگی هیکـػ  3باؿ ػؿ مال بـگقاؿ هیىؼ (ػؿ ویـامتهای آلمايی
 1320و  1343ايگلل آو ؿا 6ػاػگاه بافاؿ 5ياهیؼ)( .پ).
 21ي٪ل٩ىل اف ىماؿۀ ٥ 4ىؿیۀ  1322ييـیۀ 6لیىرپىل هزکىری 5بنیاؿ ٥يـػه و عالٍه ىؼه و ػؿ
ویـامتهای آلمايی  1320و  1343به ٍىؿت آفاػ تـرمه ىؼه امت .ػؿ ویـامت کًىيی ایى يىٛ
عالٍهيىینی ؿا ػؿ کل ص ٘٦کـػین( .پ).
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رقابت
ػؿ َ٥ل مـآ١اف ػیؼین که بـوف ؿ٩ابت ػؿ بؼو رًبو ًٍٞتی باٝج ىؼ پـولتاؿیا به
ورىػ بیایؼ :ػؿ پی ا٥قایو ت٪اّا بـای هًنىرات۫ ػمتمقػ يناراو ا٥قایو یا٥ت و ایى
لومهایشان
وّ ٜػه٪او ـ ينادها ؿا تضـیک کـػ هقاؿٛىاو ؿا وايهًؼ و عىػ ؿا و ٤٩
کًًؼ تا پىل بیيتـی به ػمت بیاوؿيؼ .همچًیى ػیؼین عـػهکياوؿفاو فیـ ٥ياؿ ؿ٩ابت با
مینتن بقؿگهقؿٝهػاؿی اف هىاّٜىاو بیـوو ؿايؼه ىؼيؼ و بٞؼ اف آيکه به رایگاه
پـولتـی ٥ـو ل٢قیؼيؼ ىهـهای بقؿگ بغيی اف آياو ؿا رؾب کـػيؼ .ػؿ اػاهه ػیؼین که
ؿ٩ابت اکخـ عـػهبىؿژواها ؿا عايهعـاب کـػ و بغيی اف ایى ٕب٪ه ؿا به رایگاه پـولتـی
٥ـو ؿايؼ .همچًیى ػیؼین که ؿ٩ابت باٝج ىؼ مـهایه ػؿ ػمت ٝؼهای هٞؼوػ تمـکق یابؼ
و ىهـهای بقؿگ به کايىوهای رمٞیتی تبؼیل ىىيؼ .به هؼػ ایى ومایل و ؿوهها بىػ
که اف یک مى ؿ٩ابت ػؿ ًٍٞت هؼؿو به ٕىؿ کاهل بـوف یا٥ت و آفاػايه هًکي ٤ىؼ و اف
مىی ػیگـ پـولتاؿیا به ورىػ آهؼ و بنٔ یا٥ت .اکًىو بایؼ ببیًین ؿ٩ابت بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ
٥یالضال هىرىػ چه تأحیـاتی هیگؾاؿػ .بًابـایى ػؿ ابتؼا بایؼ ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو هً٦ـػ
و يتایذ آو ؿا ػيبال کًین.
رًگ همه ٝلیه همه بـ راهٞۀ هؼيی هؼؿو صکن هیؿايؼ و بیکنوکامتتـیى تزلیاه
ؿ٩ابت امت .ایى يبـػی امت بـای فيؼگی و بـای ورىػ ػاىتى و بـای همه چیق و هـ
چیق و اگـ الفم باىؼ يبـػی بـ مـ هـگ و فيؼگی امت< يبـػی يه  ٔ٪٥بیى ٕب٪ات
هغتل ٤راهٞه که بیى اْٝای هً٦ـػ هـ یک اف ایى ٕب٪ات .هـ ٥ـػ مؼ ؿاه ػیگـی
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امت .هـ کل هیعىاهؼ تمام ا٥ـاػی ؿا که مؼ ؿاهاه هنتًؼ اف هىاّٜىاو بیـوو بـايؼ
و رایياو ؿا بگیـػ .هماوٕىؿ که اْٝای ٕب٪ۀ بىؿژوافی بیى عىػىاو ؿ٩ابت ػاؿيؼ
کاؿگـاو هن ػؿ ؿ٩ابتی ػائمی با یکؼیگـ به مـ هیبـيؼ .يناد لوممکانیکی ػؿ ؿ٩ابت با
يناد لوم ػمتی امت و يناد لوم ػمتی هقػپاییى یا بیکاؿ با هقػباالها و ىا١الو ؿ٩ابت
ػاؿػ و هـ یک به يىبت عىػ هیکىىؼ رای ػیگـی ؿا اى٢ال کًؼ .ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو
رقو بؼتـیى ورىه وّ ٜهىرىػ امت و به ػلیل تأحیـاتاه ههلکتـیى مالس بىؿژوافی
ٝلیه پـولتاؿیامت .اف ایى ؿومت که کاؿگـاو هیکىىًؼ به هؼػ ايزمىهایياو ؿ٩ابت ؿا
عًخی کًًؼ .اف ایى ؿومت که بىؿژوافی اف ایى ايزمىها بیقاؿ امت و پل اف هـ ىکنتی
که بـ آوها واؿػ هیآوؿػ ػؿ عیاباوها ٕا ٧يَـت هیبًؼػ.
پـولتـی که اف کاؿ ٥ـوهايؼه باىؼ ٩اػؿ يینت صتی یک ؿوف به تًهایی بقیؼ .بىؿژوافی
ايضَاؿ تماهی ومایل هٞاه ؿا به گنتـػهتـیى هًٞای کلمه ػؿ چًگ گـ٥ته و به هؼػ
٩ؼؿت ػولتی ص ٘٦کـػه امت .پـولتـ هزبىؿ امت هایضتاداه ؿا هًضَـا اف ػمت
بىؿژواها بگیـػ .بًابـایى پـولتـ ٩ايىيا و واٞ٩ا بـػۀ بىؿژاهایی هیىىػ که اعتیاؿ هـگ و
فيؼگیاه ؿا ػؿ ػمت ػاؿيؼ .بىؿژوافی ومایل هٞاه کاؿگـ ؿا ػؿ افای یک ;هناؿف:
یًٞی يیـوی کاؿه پیو هیگؾاؿػ 1و ػؿ ٝیى صال ارافه هیػهؼ ي٪وآ٥ـیًی کاؿگـ
ؿيگوبىیی اف ايتغاب آفاػايه ػاىته باىؼ< پل با او به هخابۀ ٝاهلیتی هنئىلیتپؾیـ که به
بلى ٟؿمیؼه امت ٩ـاؿػاػی آفاػايه هبتًی بـ ؿّایت ػاوٕلبايه هیبًؼػ.
بهبه چه ;آفاػی:ای! پـولتـ ػو گقیًه بیيتـ يؼاؿػ :یا بایؼ به ىـوٕی که بىؿژوافی پیو
پایو گؾاىته امت تى ػهؼ یا بایؼ ػؿ هیاو وصىه رًگل بغىابؼ و اف گـمًههیـی و
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یظفػگی هالک ىىػ .بهبه چه ;هناؿفی:ای که اؿفهاه تماها به عىىایًؼ بىؿژوافی
تٞییى هیگـػػ! اگـ پـولتـ چًاو ياػاو باىؼ که گـمًههیـی ؿا به پؾیـه پیيًهاػهای
;هًَ٦ايۀ :بىؿژواها تـریش ػهؼ ایى مـػهؼاؿاو ٕبیٞی aبه ماػگی یکی ػیگـ ؿا هییابًؼ
و رایگقیىاه هیکًًؼ .پـولتـ ػؿ ػيیا فیاػ پیؼا هیىىػ و همۀ پـولتـها آي٪ؼؿ ػیىايه
يینتًؼ که هـگ ؿا بـ ایى فيؼگی تـریش ػهًؼ.
ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو چًیى امت .اگـ همۀ پـولتـها ٝقمىاو رقم کًًؼ که به رای
عؼهت به بىؿژواها گـمًههیـی ؿا بـگقیًًؼ آيگاه بىؿژوافی ياچاؿ عىاهؼ ىؼ اف
ايضَاؿاتاه ػمت بيىیؼ .اها ْ٩یه ایى يینت .ػؿ وا ٜ٩ایى یک ْ٩یۀ هضال امت و
به همیى ػلیل بىؿژوافی ؿوفبهؿوف ٩ؼؿتمًؼتـ و حـوتمًؼتـ هیىىػ .ولی ؿ٩ابت هیاو
کاؿگـاو هن صؼی ػاؿػ و آو ایى امت که هیچ کاؿگـی ػؿ افای هقػ پاییىتـ اف هایضتاد
ب٪ایو کاؿ يغىاهؼ کـػ .اگـ ٩ـاؿ بـ گـمًههیـی باىؼ کاؿگـ تـریش هیػهؼ صیى
تىآمایی اف گـمًگی تل ٤ىىػ يه صیى فصمت و هي٪ت .اها صؼ کمیًۀ هقػها ينبی
امت :يیافهای یکی بیو اف ػیگـی امت و یکی بیو اف ػیگـاو به آمایو عى گـ٥ته.
بـای هخال کاؿگـ ايگلینی کمی هتمؼوتـ امت و يیافهایو بیيتـ اف کاؿگـ ایـلًؼی
رلپاؿهپىه و میبفهیًیعىؿی امت که ػؿ عىکػايی هیعىابؼ .اها ایى اهـ هايٜ
ؿ٩ابترىیی کاؿگـاو ایـلًؼی و ايگلینی و ٥ياؿ تؼؿیزی بـ يـط هقػها و به همـاه آو
م٪ىٓ مٖش تمؼو کاؿگـ ايگلینی به مٖش کاؿگـ ایـلًؼی يمیىىػ .البته بـعی ايىاٛ
 aبیاو هٖلىب کاؿعايهػاؿاو ايگلینی( .ايگلل) ػؿ ویـامتهای آهـیکایی  1887و ايگلینی 1892
ایى پايىیل صؾ ٣ىؼ( .پ ).ػؿ اٍل( .:natural superior; :م).
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هيغٌ کاؿ هنتلقم يائل ىؼو به مٖش هيغَی اف تمؼو هنتًؼ و ت٪ـیبا تمام
ى٢لهای ًٍٞتی ػؿ ایى فهـه هیگًزًؼ .ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ هًٞ٦ت بىؿژوافی ایزاب
هیکًؼ هقػها ؿا باال ببـػ تا فصمتکو بتىايؼ عىػ ؿا ػؿ مٖش هىؿػيیاف يگاه ػاؿػ.
ههارـ ایـلًؼی تافهواؿػ ػؿ اولیى ٕىیلهای که پا بؼهؼ هًقل هیکًؼ یا بٞؼ اف یک ه٦ته
به عیاباوعىابی ؿوی هیآوؿػ aفیـا ػاؿويؼاؿه ؿا عـد ٝـ٧عىؿی کـػه امت و ػیگـ
يمیتىايؼ کـایۀ عايهاه ؿا بؼهؼ< پل او يمیتىايؼ عؼهۀ هیل باىؼ .عؼهۀ هیل به
٩ؼؿی هقػ هیگیـػ که بتىايؼ کىػکاه ؿا بـای کاؿ هًٚن و با٩اٝؼه باؿ بیاوؿػ< اها يه
بیيتـ! هباػا اهکاو یابؼ فيؼگیاه ؿا بؼوو اتکا به هقػ کىػکاواه بچـعايؼ و به ایى
تـتیب اف آوها چیقی ١یـ اف فصمتکو ٍـ ٣بنافػ .اف ایى لضاٗ هن صؼ و صؼوػ
صؼا٩ل هقػ ينبی امت .و٩تی همۀ اْٝای عايىاػه ىا١ل باىًؼ هیتىاو ػؿ تًامب با
آو هـ کاؿگـ هً٦ـػ ؿا با ػمتمقػ پاییىتـی به کاؿ گـ٥ت .به همیى ػلیل بىؿژوافی اف هـ
اهکايی بـای امتغؼام کىػکاو و فياو يهایت امت٦اػه ؿا هیبـػ و ؿوی هـ ٥ـٍتی که
هاىیىکاؿی بـای اىت٢ال آياو ههیا کًؼ صناب ویژهای هیگيایؼ .بؼیهی امت ػؿ همۀ
عايىاػهها همۀ اْٝا يمیتىايًؼ مـ کاؿ بـويؼ .اگـ ایى ٩بیل عايىاػهها ياچاؿ ىىيؼ با
صؼا٩ل هقػی مـ کًًؼ که بـای عايىاػههای تماها ىا١ل هینـ امت بیىک به هنیـ
يارىؿی عىاهًؼ ا٥تاػ .بًابـایى هقػهای ٝـ٥ی یک صؼ هیايه ؿا به ورىػ هیآوؿيؼ که
هٖاب ٨آو گؾؿاو عايىاػههای تماها ىا١ل ينبتا عىب امت و گؾؿاو عايىاػههایی که
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای رملۀ اعیـ آهؼه امت ;یا صتی اگـ مـپًاه ٩ابل
تضملی ػاىته باىؼ اف آو بیـوو ايؼاعته هیىىػ( .:پ).
308

 ٔ٪٥تٞؼاػ ايؼکی اف اْٝا ٩اػؿ به کاؿيؼ ينبتا بؼ امت .ػؿ بؼتـیى هىاؿػ فصمتکو
تـریش هیػهؼ به رای آيکه اف فيؼگیاه ػمت بيىیؼ تزمالت ياچیقی ؿا وايهؼ که به
آوها عى گـ٥ته امت .فصمتکو تـریش هیػهؼ به رای آواؿه ىؼو ػمتکن م٤٪
عىکػايی باالی مـه باىؼ< او رلپاؿهپىىی ؿا بیو اف بـهًه هايؼو هیپنًؼػ و به
رای گـمًههیـی به عىؿاک میبفهیًی ػلعىه هیکًؼ .او به رای آيکه همچىو
بنیاؿی اف بیکاؿىؼگاو آواؿۀ عیاباوها ىىػ و رلىی چين هـػم راواه ػؿآیؼ به هقػ
ياٌ٩اه ػلعىه هیکًؼ و هًتٚـ ٥ـػایی ػیگـ هیهايؼ .ایى عـػک چیق
ػلعىهکًک که به هـ صال بیو اف هیچ امت ;صؼا٩ل ػمتمقػ :يام ػاؿػ .اگـ تٞؼاػ
کاؿگـاو ػم ػمت بیيتـ اف ه٪ؼاؿی باىؼ که بىؿژوافی امتغؼامىاو ؿا به ٍـ٥ه هیػايؼ،
یًٞی اگـ پل اف عاتمۀ يبـػ و ؿ٩ابت باف هن کاؿگـايی با٩ی هايؼه باىًؼ که کاؿی گیـىاو
يیاهؼه امت آياو به ماػگی اف ٥ـٓ گـمًگی هالک هیىىيؼ .فیـا اگـ بىؿژوافی يتىايؼ
هضَىل کاؿ ؿا به يضى مىػآوؿی ب٦ـوىؼ هیچ کاؿی به کاؿگـاو يغىاهؼ ػاػ.
به ایى تـتیب ؿوىى هیىىػ صؼا٩ل هقػ چینت .همايٖىؿ که ػیؼین بىؿژاها هن با
یکؼیگـ ؿ٩ابت ػاؿيؼ .ایى ؿ٩ابت تٞییىکًًؼۀ صؼاکخـ هقػ امت .بىؿژواها  ٔ٪٥اف ٕـی٨
هايى٥اکتىؿکاؿی و تزاؿت هیتىايًؼ بـ مـهایۀ عىیو بیا٥قایًؼ و ػؿ هـ  2هىؿػ به کاؿگـ
يیاف ػاؿيؼ .صتی آوهایی که مـهایهىاو ؿا ػؿ تًقیل مـهایهگؾاؿی هیکًًؼ به ٕىؿ
١یـهنت٪ین به کاؿگـ يیاف ػاؿيؼ فیـا بؼوو ورىػ هايى٥اکتىؿکاؿی و تزاؿت هیچ کل
يمیتىايؼ مـهایۀ ایياو ؿا به کاؿ بیايؼافػ و بهـۀ آو ؿا بپـػافػ .به ایى تـتیب بىؿژوافی
ٖٞ٩ا به کاؿگـاو يیافهًؼ امت< البته يه بـای هٞاه بیوامٖۀ عىیو (فیـا ػؿ ٍىؿت
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يیاف هیتىايؼ مـهایهاه ؿا هَـ ٣کًؼ) .بىؿژوافی هماوٕىؿ که به ا٩الم مىػاگـی و
چهاؿپای باؿکو به هًقلۀ ومایل کنب مىػ يیاف ػاؿػ ػؿمت به همیى ىکل يیافهًؼ
کاؿگـ امت .پـولتـها ارًامی ؿا تىلیؼ هیکًًؼ که بىؿژوافی آو ؿا به يضى مىػآوؿ
هی٥ـوىؼ .بًابـایى و٩تی ت٪اّای ایى ارًاك بهصؼی ا٥قایو یابؼ که يه  ٔ٪٥کل
فصمتکياو امتغؼام ىىيؼ بلکه امتغؼام تٞؼاػی ػیگـ هن به ٍـ٥ه باىؼ آيگاه ؿ٩ابت
اف هیاو کاؿگـاو ؿعت بـهیبًؼػ و ؿ٩ابت هیاو بىؿژواها آ١اف هیىىػ .مـهایهػاؿ به
عىبی عبـ ػاؿػ که ػؿ پی ا٥قایو ت٪اّا الرـم ٩یمت ارًاك باال عىاهؼ ؿ٥ت و مىػ
ا٥قایو عىاهؼ یا٥ت< پل ػؿ ایى صالت به رای آيکه بگؾاؿػ کل ایى مىػ اف چًگاه
ػؿآیؼ ػؿبهػؿ به ػيبال فصمتکياو هیا٥تؼ و هقػهایياو ؿا ايؼکی باال هیبـػ .به ٩ىل
هٞـو; ٣کهًهٖ٥یـ ٝىُاه تافهعمیـ2:و و٩تی مـهایهػاؿ عمیـ تافه ؿا به چًگ
بیاوؿػ ياو عيک ؿا ػؿ کمال مغاوت و بغيًؼگی رلىی کاؿگـاو هیايؼافػ a.بؼیى
تـتیب مـهایهػاؿاو یکی پل اف ػیگـی ػؿبهػؿ ػيبال کاؿگـاو هیا٥تًؼ و هقػها ؿا باال
هیبـيؼ .اها ایى ا٥قایو  ٔ٪٥تا صؼی امت که ت٪اّای ؿو به ؿىؼ ارافه ػهؼ.
مـهایهػاؿی که هيتا٩ايه بغيی اف مىػ ٥ى٧الٞاػهاه ؿا ٥ؼا کـػه امت اگـ ػؿ هٞـُ
٥ؼا کـػو مىػ هیايگیى و هتٞاؿ٩ ٣ـاؿ بگیـػ به ػ٩ت هـا٩بت عىاهؼ کـػ چیقی بیو اف
هقػ هیايگیى يپـػافػ.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای رملۀ آعـ آهؼه امت; :مـهایهػاؿ ل٪مۀ چـب و
يـهی به کاؿگـاو هیػهؼ تا هـچه مـیٜتـ به او مىػ بـمايًؼ و و٩تی به مىػه بـمؼ کل ؿو١ى ؿا بـای
2
کاؿگـاو را هیگؾاؿػ( :.پ).
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بـ ایى اماك هیتىاو يـط هیايگیى ػمتمقػها ؿا تٞییى کـػ .تضت ىـایٔ هیايگیى یًٞی
و٩تی مـهایهػاؿاو و کاؿگـاو ػلیلی بـای ؿ٩ابت (عاٍه ػؿ هیاو عىػىاو) يمیبیًًؼ
یًٞی و٩تی تٞؼاػ کاؿگـاو ػم ػمت هماو٩ؼؿ باىؼ که بتىاو با امتغؼام همۀ آياو ػ٩ی٪ا به
ايؼافۀ ت٪اّای هىرىػ رًل تىلیؼ کـػ ػؿ ایى ىـایٔ ػمتمقػها کمی بیيتـ اف صؼا٩ل
هقػ عىاهًؼ بىػ .ایًکه ػمتمقػها چ٪ؼؿ اف صؼا٩ل باالتـ عىاهًؼ ؿ٥ت به يیافهای
هیايگیى و مٖش تمؼو کاؿگـاو بنتگی ػاؿػ .اگـ عىؿػو چًؼ وٝؼه گىىت ػؿ ه٦ته ػؿ
هیاو کاؿگـاو هـمىم باىؼ مـهایهػاؿاو ياچاؿيؼ با ایى هىّى ٛکًاؿ بیایًؼ و ػمتمقػهایی
بپـػافيؼ که ک٦ا ٣عـیؼ گىىت ؿا بؼهؼ< يه کمتـ و يه بیيتـ .فیـا ػؿ ایى ىـایٔ
کاؿگـاو با یکؼیگـ ؿ٩ابت يمیکًًؼ و ػلیلی يمیبیًًؼ به کمتـ اف ایى ؿاّی ىىيؼ<
مـهایهػاؿاو هن ػؿ ١یاب ؿ٩ابتهای ػؿويیىاو ػلیلی يمیبیًًؼ کاؿگـاو ؿا با
هناٝؼههای ٥ى٧الٞاػه رؾب کًًؼ.
پیچیؼگیهای ًٍٞت ايگلیل باٝج ىؼه امت هٞیاؿ يیاف هیايگیى و هؼيیت هیايگیى
فصمتکياو به هنألۀ ب٢ـيزی تبؼیل ىىػ .هماوٕىؿ که اىاؿه کـػم ایى هٞیاؿ بـای
ايىا ٛهغتل ٤کاؿگـاو هت٦اوت امت .اکخـ هيا١ل ًٍٞتی هنتلقم ػؿرۀ هيغَی اف
ههاؿت و ايْبآ هنتًؼ و ایى عَىٍیات به يىبت عىػ هيمىل مٖش هيغَی اف
هؼيیت هیىىػ .بًابـایى يـط هقػ بایؼ به ٩ؼؿی باىؼ که کاؿگـ ؿا به کنب ایى ٩بیل
ههاؿتها و إاٝت اف چًیى ايْبإی بـايگیقػ .اف ایى ؿومت که هیايگیى هقػ کاؿگـاو
ًٍٞتی بیيتـ اف هقػ باؿبـها و ٝملههای ارـتی و ١یـه و هغَىٍا بیيتـ اف هقػ
ٝملههای کياوؿفی امت (البته ػؿ هىؿػ اعیـ هقیًۀ باالتـ امباب هٞاه ػؿ ىهـها
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بیتأحیـ يینت) .به بیاو ػ٩ی٨تـ کاؿگـ ٩ايىيا و واٞ٩ا بـػۀ ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت aامت و
به چًاو ٕـف هؤحـی به تملکىاو ػؿآهؼه که همچىو یک ٩لن رًل به ٥ـوه هیؿمؼ
و اؿفهاه همچىو مایـ ارًاك باال و پاییى هیؿوػ .اگـ ت٪اّا بـای کاؿگـ ا٥قایو
یابؼ ٩یمت کاؿگـاو باال هیؿوػ و اگـ ت٪اّا يقول یابؼ ٩یمت کاؿگـاو م٪ىٓ هیکًؼ.
اگـ ا٥ت ت٪اّا بیو اف صؼ باىؼ تٞؼاػی اف کاؿگـاو ١یـ٩ابل ٥ـوه عىاهًؼ ىؼ و ػؿ
گىىهای عاک عىاهًؼ عىؿػ و به ماػگی ٝإل و بإل عىاهًؼ هايؼ< اها اف آيزا که
يمیتىاو ایًٖىؿ به فيؼگی اػاهه ػاػ آياو اف ٥ـٓ گـمًگی هالک هیىىيؼ .به ٩ىل
ا٩تَاػػاوها ;اف آيزا که هقیًههای هتضملۀ ایى ارًاك۫ باف يغىاهؼ گيت پل ص ٘٦و
يگهػاؿیىاو ػؿ صکن ػوؿايؼاعتى پىل امت :و هیچ بىؿژوایی مـهایهاه ؿا به ایى
هؼ ٣تزهیق يغىاهؼ کـػ .پل مالتوش تا به ایًزا ػؿ تئىؿی رمٞیتاه بـ ص ٨بىػ .ػؿ
ه٪ام ه٪اینه با بـػهػاؿی بیپیـایۀ کهى۫ تًها وره تمایق کاؿگـاو هٞاٍـ ایى امت که يه
یک باؿ بـای همیيه بلکه عـػهعـػه یًٞی به ؿوف و ه٦ته و مال ٥ـوعته هیىىيؼ و
ٙاهـا آفاػيؼ .هیچ ىغَی هالک آياو يینت و هیچ ىغَی آوها ؿا به ػیگـاو
يمی٥ـوىؼ< ػؿ ٝىُ عىػىاو ياچاؿيؼ عىیو ؿا به ایى ىیىه ب٦ـوىًؼ و بـػۀ کل ٕب٪ۀ
ٍاصب هالکیت باىًؼ يه بـػۀ یک ىغٌ عاً .بـای کاؿگـاو اماك هنأله بیت٢ییـ
به رای عىػ با٩ی امت .ػؿمت امت که آفاػیهای ٙاهـی ػمتىاو ؿا اف بـعی
رهات باف گؾاىته اها اف ٕـ ٣ػیگـ هتْمى ایى ىـایٔ ياهناٝؼ امت که هیچ کل
اهـاؿ هٞاهىاو ؿا تْمیى يمیکًؼ .آياو هـ لضٚه ػؿ هٞـُ ایى عٖـ ٩ـاؿ ػاؿيؼ که
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت ;بىؿژوافی( .:پ).
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اؿبابىاو یًٞی بىؿژوافی اف امتغؼامىاو و اف ورىػىاو هًت ٜ٦يگـػػ و با ٥نظ
٩ـاؿػاػها آياو ؿا ػؿ گـمًههیـی وابًهؼ .اف مىی ػیگـ بىؿژوافی ػؿ يٚن و تـتیب کًىيی
حـوت بیيتـی به ریب هیفيؼ تا ػؿ مینتن کهى بـػهػاؿی .بىؿژوافی هیتىايؼ به
ٍالسػیؼ عىػ به رای آيکه مـهایۀ تغَیٌیا٥تهاه ؿا ٥ؼا کًؼ به ماػگی و مهىلت اف
ىـ کاؿکًاواه عالً ىىػ .همايٖىؿ که آدام اسمیت با عىينـػی تمام يياو ػاػ

a

بىؿژوافی هیتىايؼ کاؿ ؿا بنیاؿ اؿفاوتـ اف آو چیقی که ػؿ مینتن بـػهػاؿی اهکاوپؾیـ
امت تمام کًؼ .آداماسمیت ص ٨ػاىت ػؿ اػاهه هؤکؼا بًىینؼ:
;درستمثل هرکاالیدیگری هیقاو تىلیؼهخل ايناو ّـوؿتا تىمٔ هیقاو ت٪اّا بـای ايناو۫
تًٚین هیىىػ .اگـ تىلیؼهخل ايناو بیو اف صؼ کًؼ ىىػ یا بیو اف صؼ مـٝت بگیـػ ه٪ؼاؿ
ت٪اّا باٝج هیىىػ مـٝت تىلیؼهخل ا٥قایو یابؼ یا هتى ٤٩گـػػ:.
a

A. Smith, Wealth of Nations, I.  McCulloch's edition in one volume,
sect. 8, p. 36.
;گ٦ته ىؼه امت که هقیًۀ امتهالک بـػگاو اف ریب اؿبابىاو پـػاعت هیىىػ اها ػؿ هىؿػ بًؼگاو
آفاػ۫ عىػىاو بایؼ ایى هقیًهها ؿا بپـػافيؼ .صال آيکه هقیًۀ امتهالک بًؼگاو آفاػ يیق همچىو بـػگاو
بـ ٝهؼۀ اؿبابىاو امت .هقػ پـػاعتىؼه به کاؿگـاو هاهـ و مایـ عؼهتگـاو بایؼ آو٩ؼؿ باىؼ که
ؿویهنؿ٥ته ٩اػؿىاو مافػ ينل کاؿگـاو هاهـ و عؼهتگـاو ؿا پيتػؿپيت هٖاب ٨با ;ت٪اّای
ارتماٝی ٥قایًؼه یا کاهًؼه یا حابت :تؼاوم بغيًؼ .اگـچه ربـاو امتهالک عؼهتگـ آفاػ به هقیًۀ
اؿباباه امت اها به ٕىؿ کلی بنیاؿ کمتـ اف بـػهػاؿی عـد بـهیػاؿػ .بگؾاؿیؼ ایًٖىؿ بگىین که
مـهایۀ تىعىاه بـای رایگقیًی بـػه یا ربـاو امتهالکاه به ػلیل هناهضهکاؿیهای اؿباب و
بیػ٩تیهای هباىـ مـ به ٥لک هیفيؼ( :.ايگلل)
ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایى ي٪ل٩ىل اف ً  134رلؼ یکن ویـامت چهاؿرلؼی 1828
آوؿػه ىؼه امت( .پ).
313

درست مثل هر کاالی دیگر! اگـ تٞؼاػ ٝملههای ػمػمت بیو اف صؼ کن باىؼ
٩یمتىاو یًٞی هقػىاو باال هیؿوػ و کاؿگـاو بیيتـی به هـاػ ػلىاو هیؿمًؼ و
افػوادها ا٥قایو هییابؼ و کىػکاو بیيتـی فاػه هیىىيؼ و تٞؼاػ بیيتـی اف آياو فيؼه
هیهايًؼ و ؿىؼ هیکًًؼ و به ایى تـتیب ٝمله به تٞؼاػ کا٥ی تأهیى هیگـػػ .اها اگـ تٞؼاػ
ٝملههای ػمػمت بیو اف صؼ فیاػ باىؼ آوگاه ٩یمتىاو م٪ىٓ هیکًؼ و بیکاؿی و
٪٥ـ و بیماؿیهای هتٞا٩ب و گـمًههیـی ا٥قایو هییابؼ و به ایى تـتیب ;رمٞیت
هافاػ :اف مـ ؿاه بـػاىته هیىىػ .مالتوش ص ٨ػاىت که ٩یاك هًٖ٪ی اسمیت ؿا به ایى
ىکل رلى ببـػ و اٝالم کًؼ که ;رمٞیت هافاػ :همىاؿه ورىػ ػاؿػ و تٞؼاػ عل٨های
رهاو همیيه بیو اف صؼ فیاػ امت< تًها اىتباهاه ایى بىػ که اٝالم کـػ تٞؼاػ
عل٨های ػمػمت همىاؿه بیيتـ اف آو امت که بتىاو با ومایل هٞاه هىرىػ ص٘٦ىاو
کـػ a.رمٞیت هافاػ ٝمؼتا به ومیلۀ ؿ٩ابت ػؿويی کاؿگـاو به ورىػ هیآیؼ و کاؿگـاو
رؼاا٥تاػه ؿا واهیػاؿػ هـ ؿوف تا رایی که فوؿىاو هیؿمؼ کاؿ کًًؼ .هايى٥اکتىؿػاؿی که
هـ ؿوف  10عؼهه ؿا  9ماٝت به کاؿ هیگیـػ اگـ اف هـ ي٦ـ  10ماٝت کاؿ بکيؼ هیتىايؼ
 9 ٔ٪٥عؼهه امتغؼام کًؼ و ػهمی ؿا ػؿ گـمًگی به صال عىػه وابًهؼ .ػؿ ػوؿههایی
که ت٪اّا بـای امتغؼام عؼهه عیلی فیاػ يینت هايى٥اکتىؿػاؿ هیتىايؼ ایى  9عؼهه ؿا با
ّـب و فوؿ و تهؼیؼ اعـاد واػاؿػ که با هماو ػمتمقػهای ماب ٨هـ کؼام ؿوفايه 1
 aایى ٖٞ٩ه بـ اماك ویـامتهای آلمايی  1845و  1892تزؼیؼ چاپ ىؼه امت .ػؿ ویـامتهای
آهـیکایی  1887و ايگلینی  1892ایىٕىؿ هیعىايین; :مالتوش ص ٨ػاىت ٩یاك هًٖ٪ی پیوگ٦تۀ
اسمیت ؿا به ایى تـتیب رلى ببـػ و اٝالم کًؼ که تٞؼاػ عل٨های ػمػمت همىاؿه بیو اف آو امت که
بتىاو با ومایل هٞاه هىرىػ ص٘٦ىاو کـػ( :.پ).
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ماٝت بیيتـ aکاؿ کًًؼ< به ایى تـتیب هیتىايؼ ػهمی ؿا بیـوو بیايؼافػ و ػؿ پـػاعت
هقػ ٍـ٥هرىیی کًؼ .ایى ٥ـایًؼ کىچک ه٪یاك ػؿ بٞؼ هلی ػؿ چاؿچىبی گنتـػهتـ
تکخیـ هیىىػ .باؿآوؿی هـ عؼهه به ػلیل ؿ٩ابترىیی کاؿگـاو و گنتـه ت٪نین کاؿ و
باب ىؼو هیأت هاىیًی و اي٪یاػ يیـوهای ٕبیٞت به يٖ٪ۀ اود هیؿمؼ و ػمت ايبىهی
اف کاؿگـاو ؿا اف ياو ىبىاو کىتاه هیکًؼ .ایى کاؿگـاو ٩ضٖیفػه اف بافاؿ بیـوو
هیا٥تًؼ و يمیتىايًؼ هیچ بغـيؼ .ماب٪ا آياو هت٪اّی کمیتی اف ا٩الم هَـّ ٣ـوؿی
بىػيؼ که اکًىو هیچ ت٪اّایی بـای آو ورىػ يؼاؿػ و به تىلیؼه يیافی يینت .به همیى
ػلیل کاؿگـايی که ماب٪ا بـای تىلیؼ ایى ا٩الم به کاؿ گماىته هیىؼيؼ اف کاؿ بـکًاؿ
هیگـػيؼ و ػمتىاو اف بافاؿ کىتاه هیىىػ .ایى فيزیـه همچًاو اػاهه هییابؼ و هاػاهی
که مایـ ىـایٔ و ه٪تْیات عللی ػؿ آو ایزاػ يکًًؼ به همیى هًىال پیو هیؿوػ .اها
هماوٕىؿ که اىاؿه کـػم باب ىؼو يیـوهای ًٍٞتی به ا٥قایو تىلیؼ هًزـ هیىىػ .ایى
اهـ به هـوؿ فهاو به کاهو ٩یمت ا٩الم تىلیؼىؼه و هتٞا٩با به ا٥قایو هَـ ٣هیايزاهؼ
و به ایى تـتیب بغو بقؿگی اف کاؿگـاو ػٜ٥ىؼه مـايزام bػوباؿه ػمتىاو بًؼ هیىىػ.
ٝالوه بـ ایى اگـ همچىو انگلستان  60مال اعیـ۫ تَـ ٣بافاؿهای عاؿری هىرب گـػػ
ت٪اّا بـای ارًاك هايى٥اکتىؿی به ٕىؿ هؼاوم و به مـٝت ا٥قایو یابؼ آوگاه ت٪اّا
بـای امتغؼام عؼهه باال عىاهؼ ؿ٥ت و رمٞیت به همیى ينبت ا٥قایو عىاهؼ یا٥ت.
اف ایى ؿومت که رمٞیت امپراطوریبریتانیا به رای يَ٪او یا٥تى با مـٝتی ٥ى٧الٞاػه

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :یًٞی  10ماٝت ػؿ هخال ها( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892بٞؼ اف ایى کلمات آهؼه امت; :ػؿ ىاعههای رؼیؼ( .:پ).
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ا٥قایو پیؼا کـػه و هًىف هن ؿو به افػیاػ امت .البته به اٝتـا ٣تماهی اصقاب ؿممی
رادیکالها) ٝلیؿ١ن گنتـه ًٍٞت و ٝلیؿ١ن ا٥قایو

ویگها و
توریها و 
میامی ( 
کلی ت٪اّا بـای امتغؼام فصمتکياو هًىف يـط رمٞیت هافاػ حابت و پایؼاؿ هايؼه
امت< و ایى یًٞی که ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو بـای اصـاف ى٢ل همىاؿه ٝمؼهتـ و بقؿگتـ اف
ؿ٩ابت مـهایهػاؿاو بـای ص ٘٦هقػبگیـاوىاو بىػه امت.
ایى ياهنعىايی اف کزامت؟ اف هاهیت ؿ٩ابت ًٍٞتی و بضـاوهای تزاؿیای که اف آو به
ورىػ هیآیًؼ .تىلیؼ و تىفی ٜبی٩اٝؼۀ ومایل هٞاه ػؿ مینتن کًىيی هنت٪یما هًىٓ به
بـآوؿػه کـػو يیافها يینت بلکه ٍـ٥ا به عإـ کنب مىػ تؼاوم هییابؼ و هـ کل مـ
عىػ  ٔ٪٥به َ٩ؼ حـوتايؼوفی هي٢ىل به کاؿ هیىىػ .ػؿ چًیى مینتمی۫ ٥ىؿاو
ػمبهػم اعتالالت و بضـاوها اهـی ارتًابياپؾیـ امت .بـای هخال انگلستان هتًىٛتـیى
ارًاك ؿا به تٞؼاػ کخیـی اف کيىؿها ٝـّه هیػاؿػ .ىایؼ هـ هايى٥اکتىؿػاؿ اف ایى
هىّى ٛعبـ ػاىته باىؼ که هَـ ٣مالیايۀ ٥الو ٩لن رًل ػؿ ٥الو کيىؿ چه ه٪ؼاؿ
امت اها به هیچ وره يمیتىايؼ ب٦همؼ که ػؿ هـ لضٚه چه ه٪ؼاؿ اف آو رًل ػؿ ػمتـك
امت< صتی ؿوساه هن عبـػاؿ يمیىىػ که ؿ٩یباواه چ٪ؼؿ به آو کيىؿ ٍاػؿات
ػاىتهايؼ .او  ٔ٪٥هیتىايؼ بـ اماك يىمايات ػائمی ٩یمتها ؿوی یک مـی امتًبآها
و بـآوؿػهای ٥ى٧الٞاػه ياهٖمئى ػؿباؿۀ کمیت ارًاك ػؿ ػمتـك و يیافهای راؿی
٩ماؿ کًؼ .او ياچاؿ امت بـای ٍاػؿات ارًاكاه  ٔ٪٥به ىايل هتکی باىؼ و
همچىو بافی گلیاپىچ همۀ کاؿهایو ؿا کىؿکىؿايه به لٖ ٤و هـصمت تَاػ ٣پیو
ببـػ .هـ مـهایهػاؿ بـ اماك کىچکتـیى ىایٞۀ اهیؼواؿکًًؼهای تا رایی که ػمتاه
316

بـمؼ ٍاػؿات هیکًؼٕ .ىلی يمیکيؼ که بافاؿ عاؿری اىبا ٛهیىىػ و ٥ـوه بًؼ
هیآیؼ و مـهایه کناػ هیىىػ و ٩یمتها م٪ىٓ هیکًًؼ و هايى٥اکتىؿکاؿی ايگلنتاو
ػیگـ يمیتىايؼ عؼههاه ؿا به کاؿ بگماؿػ .ػؿ يغنتیى ؿوفهای ايکيا٣
هايى٥اکتىؿکاؿی ایى ٩بیل اينؼاػها و تًگًاها  ٔ٪٥به ىاعهها و بافاؿهای هً٦ـػ هضؼوػ
بىػيؼ .اها ؿ٩ابت گـایو به هتمـکقمافی ػاؿػ :اف یک مى باٝج هیىىػ عؼهۀ ػٜ٥ىؼۀ
یک ىاعه به ممت ىاعههای مهلالىٍىلتـ هزىم بیاوؿيؼ و اف مىی ػیگـ باٝج
هیىىػ ارًامی که ػؿ یک بافاؿ ؿوی ػمت باػ هیکًًؼ به بافاؿهای ػیگـ ايت٪ال یابًؼ.
بؼیى ٕـی ٨ؿ٩ابت هىرب هیگـػػ بضـاوهای عـػ تؼؿیزا به یکؼیگـ يقػیک ىىيؼ و
ػؿ ٩الب یک بضـاو اػواؿی هًٚن به هن گـه بغىؿيؼ .چًیى بضـايی هٞمىال هـ  5مال
یک باؿ بٞؼ اف یک ػوؿۀ رًبورىه و ؿويٝ ٨مىهی تکـاؿ هیىىػ 3و ػؿ پی آو بافاؿ
ػاعلی همچىو تماهی بافاؿهای عاؿری اف ارًاك ايگلینی اىبا ٛهیگـػػ .ایى ٝـّۀ
هافاػ بـ ت٪اّا بنیاؿ کًؼ رؾب هیىىػ و به همیى ػلیل ٞ٥الیت ًٍٞتی ت٪ـیبا ػؿ تماهی
ىاعهها اف صـکت بافهیاینتؼ .هايى٥اکتىؿػاؿاو کىچک و تارـاو عـػ که يمیتىايًؼ اف
ؿاکؼ هايؼو مـهایۀ تغَیٌیا٥تهىاو راو مالن به ػؿ ببـيؼ وؿىکنت هیىىيؼ.
مـهایهػاؿاو بقؿگتـ ياچاؿ هیىىيؼ کنبوکاؿىاو ؿا ػؿ وعینتـیى ایام به صالت تٞلی٨
ػؿآوؿيؼ< آياو هیلهایياو ؿا هیبًؼيؼ aیا يیمهو٩ت (ىایؼ يَ ٤ؿوف) کاؿ هیکًًؼ .ت٪لیل
٥ـوههای مىػآوؿ و کاهو فهاو کاؿ و ا٥قایو ؿ٩ابترىیی بیکاؿىؼگاو باٝج
هیىىػ ػمتمقػها م٪ىٓ کًًؼ .ػؿ پی آو پلايؼافهای ياچیق و اصتمالی کاؿگـاو به
a
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مـٝت ته هیکيؼ و ٪٥ـ و تًگؼمتی به صؼی ٝمىهیت هییابؼ که کمـ يهاػهای عیـیه
ؿا هیىکًؼ .هالیات اٝايات 2 4بـابـ و  3بـابـ هیىىػ ولی باف هن کا٥ی يینت .آهاؿ
گـمًههیـی ؿو به ٍٞىػ هیؿوػ و ايبىه عیل ;فائؼها :ههیب و پـىماؿ به رلىی ٍضًه
ؿايؼه هیىىيؼ .ایى وّ ٜهؼتی اػاهه هییابؼٕ .ی ایى ػوؿاو ;فائؼها :یا اف بیکً٦ی فيؼه
هیهايًؼ یا مـبهيینت هیىىيؼ< البته ٩ايىو ٪٥ـا و عیـیهها فیـ پـوبال بنیاؿی اف آياو
ؿا هیگیـيؼ تا فيؼگی هضًتباؿ و ػؿػياکىاو کو بیایؼ .مایـیى هیتىايًؼ به يضى
رنتهگـیغته ػؿ هيا١ل ٪ٝبا٥تاػهای که ػؿىاو به ؿوی ؿ٩ابت بنته هايؼه امت و اف
هايى٥اکتىؿکاؿی رؼا ا٥تاػهايؼ ومایل هٞاه ص٪یـايهای ػمت و پا کًًؼ .به ؿامتی که
فيؼگی بيـ به هىیی بًؼ هیىىػ! مپل وّ ٜاهىؿ ؿ٥تهؿ٥ته ؿو به بهبىػ هیؿوػ و تىػۀ
ارًاك تلًباؿىؼه ته هیکيؼ .اها ػمتتًگی هى٩ت هايى٥اکتىؿػاؿاو و تارـاو هاي ٜاف آو
هیىىػ که باؿ ػیگـ بافاؿها ؿا ٝزىاليه پـ کًًؼ ٔ٪٥ .پل اف آيکه ا٥قایو ٩یمتها
تخبیت ىىػ و اعباؿ اهیؼواؿکًًؼه اف همه مى مـ بـمؼ رًبورىه هزؼػا اصیا
هیگـػػ .بقؿگتـیى بافاؿها بافاؿهای ػوؿػمتايؼ .به هضِ آيکه ايىاؿ ٍاػؿات بؼهؼ
ت٪اّا ا٥قایو هییابؼ و ٩یمتها به يضى پایؼاؿ تـ٩ی هیکًًؼ .ا٥ـاػ بـای ارًاك تـوتافه
مـ و ػمت هیىکًًؼ و صـاریها به تزاؿت يیـوی هْا ٤ٝهیبغيًؼ .ؿهالها وٝؼه
هیػهًؼ که ٩یمتها باف هن تـ٩ی عىاهًؼ ػاىت و بافؿگاياو به هىای ا٥قایو ٩یمت
ػمتبهکاؿ عـیؼهای هضتکـايه هیىىيؼ .به ایى تـتیب ا٩الهی که بـای هَـ ٣ػؿ يٚـ
گـ٥ته ىؼه بىػيؼ ػؿمت ػؿ لضٚهای که بیو اف هـ و٩ت ػیگـ هىؿػ يیافيؼ اف صىفۀ
هَـ ٣پل کيیؼه هیىىيؼ .اصتکاؿ به يىبۀ عىػ ىىؿ عـیؼ ؿا ػؿ مایـیى بـهیايگیقػ
و هضتکـاو به یکباؿه بـ کل هضمىلههای واؿػاتی رؼیؼ چًگ هیايؼافيؼ و آوها ؿا ٩بْه
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هیکًًؼ .به ایى تـتیب ٩یمتها باؿ ػیگـ باال هیؿوػ .ایى گقاؿهها به انگلستان هیؿمؼ
و هايى٥اکتىؿػاؿاو صـیَايه تىلیؼ ؿا ا٥قایو هیػهًؼ و هیلهای رؼیؼ اصؼاث هیکًًؼ
و همۀ تمهیؼات ؿا به کاؿ هیبًؼيؼ تا اف ایى ٥ـٍت هناٝؼ صؼاکخـ بهـه ؿا ببـيؼ .ایًزا
هن مـ و کلۀ هضتکـاو پیؼا هیىىػ و به هماو تـتیب که بـ بافاؿهای عاؿری تأحیـ
گؾاىتًؼ با  2ؿوه ٥ى( ٧ا٥قایو ٩یمتها و بیـوو کيیؼو ارًاك اف صیٖۀ هَـ )٣به
ًٍٞت ههمیق هیفيًؼ تا چهاؿيٞل به مىی يٖ٪ۀ اود تکاپىیو بتافػ .مپل يىبت به
م٦تهبافاو هتهىؿی هیؿمؼ که با مـهایۀ هىهىم مـوکاؿ ػاؿيؼ و اؿتقا٧ىاو اف هضل
اٝتباؿات امت و اگـ يتىايًؼ ػؿ لضٚه هٞاهله کًًؼ وؿىکنته هیىىيؼ .آياو با کله ومٔ
آى٦تهبافاؿ مىػها هیپـيؼ و با صـً و ول ٜلگامگنیغتهىاو باٝج هیىىيؼ ىتاب ایى
هناب٪ات چًؼ بـابـ ىىػ و وّ٩ ٜیمتها و تىلیؼ به رًىو بکيؼ .ایى یک هباؿفۀ آتيیى
امت که صتی هزـبتـو و عىينـػتـیى مـهایهػاؿاو ؿا اف ؿاه به ػؿ هیکًؼ .ارًاك
هخل ٥ـ٥ـه به ػوؿ عىػ هیچـعًؼ و ؿینیؼه هیىىيؼ و چکو هیعىؿيؼ< تى گىیی ٩ـاؿ
امت يیافهای کل ابًاء بيـ اف يى بـآوؿػه گـػػ< تى گىیی  2هیلیىو ي٦ـ عـیؼاؿ رؼیؼ ػؿ
کـۀ هاه کي ٤ىؼهايؼ .اها به ياگاه م٦تهبافاو منتًَٝـ همالک بیگايه که پىلالفم
ىؼهايؼ بًا به يیاف ٝارلىاو ػمت به ٥ـوه فیـ ٩یمت بافاؿ هیفيًؼ .صـاد پيت
صـاد اػاهه هییابؼ و ٩یمتها باالوپاییىکًاو به يىماو ػؿهیآیًؼ .هضتکـاو با ؿٝب و
وصيت همۀ رًلهایياو ؿا ک ٤بافاؿ عالی هیکًًؼ و اوّا ٛؿا بؼتـ اف پیو به هن
هیؿیقيؼ .فيزیـۀ اٝتباؿات اف هن هیگنلؼ و تزاؿتعايهها یکی پل اف ػیگـی
پـػاعتهایياو ؿا هتى ٤٩هیکًًؼ و وؿىکنتگی پيت وؿىکنتگی  ...تافه کي ٤به
ٝمل هیآیؼ که ه٪ؼاؿ ارًاك ػم ػمت  3بـابـ بقؿگتـ اف آو چیقی امت که هیتىايؼ به
319

هَـ ٣بـمؼ .و ایى ػؿ صالی امت که تىلیؼ ػؿ ايگلنتاو با يهایت مـٝت رـ یاو ػاؿػ.
و٩تی اعباؿ به آيزا هیؿمؼ ؿٝب و وصيت همه ؿا ٥ـا هیگیـػ .وؿىکنتگیهای
عاؿری باٝج هیىىيؼ یک مـی وؿىکنتگی ػؿ عىػ انگلستان به ورىػ آیؼ .ؿٝب و
وصيت ياگهايی ىماؿ فیاػی اف بًگاهها ؿا ػؿ هن هیکىبؼ و ػؿ اود تيىیو و يگـايی۫
میل ؽعایـ و ايؼوعتهها به بافاؿهای ػاعلی مـافیـ هیىىيؼ .آژیـ عٖـ به ٍؼا
ػؿهیآیؼ و بؼتـ اف پیو همه چیق ؿا به هن هیؿیقػ .ایى مـآ١اف بضـايی امت که ػؿ اػاهه
ػ٩ی٪ا هماو هنیـ بضـاو ٩بلی ؿا ػؿ پیو هیگیـػ و به يىبت عىػ رایو ؿا به ػوؿاو
ؿوي ٨هیػهؼ و تا ابؼ به همیى تـتیب اػاهه هییابؼ :ؿوي ،٨بضـاو ،ؿوي ،٨بضـاو ،ؿوي،٨
بضـاو .ایى هؼاؿ بیمـوتهی امت که ًٍٞت ايگلیل ػؿ ػؿوو آو به صـکت ػؿآهؼه و به
ٕىؿی که تاکًىو ىاهؼه بىػهاین هٞمىال ػؿ هـ  5یا  6مال اف يى پیمىػه ىؼه امت.
اف ایًزا آىکاؿ هیىىػ که ًٍٞت انگلستان باینتی همیيه (به رق ػؿ ایام کىتاه اود
ؿوي )٨یک اؿتو ؽعیـه اف کاؿگـاو بیکاؿ ػاىته باىؼ تا بتىايؼ ػؿ ػایـتـیى ؿوفهای بافاؿ۫
تىػۀ ارًاك هىؿػيیاف ؿا ٥یال٦ىؿ به تىلیؼ بـمايؼ .بقؿگ و کىچک ىؼو ابٞاػ اؿتو
ؽعیـه به ایى بنتگی ػاؿػ که بافاؿ چه ينبت کىچک یا بقؿگی اف آياو ؿا ىا١ل کًؼ.
صىفههای فؿاٝی aو ىاعههایی که ؿويٝ ٨مىهی کنتـیى تأحیـ ؿا ػؿ آوها بـهیايگیقػ ػؿ
يٖ٪ۀ اود رًبورىه بافاؿ۫ هى٩تا تٞؼاػی کاؿگـ به هايى٥اکتىؿها ٝـّه هیکًًؼ< ایىها
ٍـ٥ا یک ا٩لیت هضِ اف بؼيۀ اؿتو ؽعیـهايؼ و تًها ت٦اوتىاو ػؿ ایى امت که
پیىمتگیىاو با اؿتو ؽعیـه  ٔ٪٥ػؿ لضٚۀ بـوف ؿوي ٨آىکاؿ هیىىػ .و٩تی ایًاو ػؿ
a
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ىاعههای ٞ٥التـ ػمت به کاؿ هیىىيؼ ٍاصبکاؿاو ماب٨ىاو بـای آيکه کمبىػ
کاؿگـ کمتـ ػؿػمـماف ىىػ به تٖىیل ماٝات کاؿ و امتغؼام فياو و کىػکاو ؿوی
هیآوؿيؼ .و٩تی بضـاو ىـو ٛهیىىػ ٍاصبکاؿاو رؼیؼ ایى کاؿگـاو میال ؿا هـعٌ
هیکًًؼ .آياو به کاؿ ماب٨ىاو بـهیگـػيؼ ولی هیبیًًؼ کل ػیگـی رایياو ؿا گـ٥ته
امت و فایؼ ىؼهايؼ .اؿتو ؽعیـه ػؿ ػوؿاو بضـاو ايبىه بیىماؿی ؿا ػؿبـهیگیـػ .ػؿ
٥اٍلۀ هیاو بضـاو و ؿوي( ٨که هیتىاو آو ؿا ػوؿۀ هتىمٔ ػاينت) هًىف تٞؼاػ فیاػی اف
کاؿگـاو ْٝى اؿتو ؽعیـهايؼ .ایى اؿتو بقؿگ ػؿ وا ٜ٩هماو ;رمٞیت اّا٥ی:
انگلستان امت که با گؼایی و ػفػی و فبالهگـػی و مـگیىرمٜکًی و اؿابهکيی و
صمالی و ػمت٥ـوىی و عـػهکاؿیهای هى٩تی aعىػه ؿا مـ پا يگه هیػاؿػ .هیتىاو
ػؿ تکتک ىهـهای بقؿگ ايبىهی اف ایى عل٨ها ؿا یا٥ت .صیـتآوؿ امت که ;رمٞیت
اّا٥ی :بـای يزات راوىاو به چه تمهیؼاتی ػؿهیآویقيؼ .عیلی و٩ت امت که
پامؼاؿاو قانونفقرا و ىهـػاؿیچیها عل٨های بیکاؿىؼه ؿا ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ به
هؼ ٣ؿ٥توؿوب عیاباوهای اٍلی و هٞابـ به کاؿ هیگماؿيؼ .صاال ػیگـ همۀ ػيیا
آى٢الرمٜکىهای لنذن ؿا هیىًامًؼ .البته اعیـا هاىیًی بـای ؿ٥توؿوب اعتـاٛ
ىؼه امت که هـ ؿوف تل٨تل٨کًاو اف ومٔ عیاباوها هیگؾؿػ و آعـیى هًب ٜػؿآهؼ
بیکاؿىؼگاو ؿا به ی٢ما هیبـػ .ػؿ بقؿگؿاههای هًتهی به ىهـها که ايبىهی اف ومایل
ي٪لیه ػؿ آوها ؿ٥توآهؼ ػاؿيؼ هیتىاو تٞؼاػ فیاػی اف ا٥ـاػ ؿا ػیؼ که راو عىػ ؿا ػؿ هیاو
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ايگلینیها ايزام ػاػو کاؿهای هى٩ت عـػ( .:پ).
321

ٝبىؿوهـوؿ کالنکههای تًؼؿو و ػؿىکههای صملوي٪ل ٝمىهی به عٖـ هیايؼافيؼ تا با
٥ـ١ىوهایياو مـگیى تافۀ امب رم ٜکًًؼ< و رالب آيکه بـای کنب ایى اهتیاف ویژه
بایؼ ه٦تهای چًؼ ىیلیًگ به ىهـػاؿیچیها بپـػافيؼ .ایى ى٢ل ػؿ بنیاؿی اف اهاکى
٩ؼ١ى ىؼه امت فیـا مـگیى امب بؼیى ىیىه با مایـ آى٢الهای ک ٤عیاباو هغلىٓ
هیىىػ و علىً و هـ١ىبیتاه ؿا اف ػمت هیػهؼ و يمیتىاو آو ؿا به ًٝىاو کىػ
صیىايی ٥ـوعت .پل عىىا به صال ;اّا٥یهایی :که هیتىايًؼ یک گاؿی گیـ بیاوؿيؼ
و با آو هي٢ىل ىىيؼ .و عىىا به صال ;اّا٥یهایی :که ٝالوه بـ گاؿی هالک یک
اال ٟهن هنتًؼ .فیـا اال ٟعىػه ١ؾایو ؿا گیـ هیآوؿػ یا يهایتا هیتىاو کمی
آتوآى٢ال رم ٜکـػ و رلىیو ؿیغت و با آو چًؼ ٥اؿتیًگ پىل میاه ػؿآوؿػ.
اکخـ ;اّا٥یها :به ػمت٥ـوىی ؿوی هیآوؿيؼ .بٞؼافٙهـهای ىًبه و٩تی کل رمٞیت
فصمتکو به عیاباو هیآیًؼ هیتىاو افػصام کنايی ؿا ػیؼ که با ػمت٥ـوىی و
ػوؿهگـػی ؿوفگاؿىاو ؿا هیگؾؿايًؼ .هـػاو و فياو و کىػکاو۫ بًؼک٦و و بًؼکـمت و
بًؼتًباو و کیک و پـت٪ال و همه يى ٛارًاك عًقؿپًقؿی ٝـّه هیکًًؼ .اکخـ او٩ات
هیتىاو ػوؿهگـػهایی ؿا ػیؼ که با بنآ کبـیت و هىم آببًؼی و هغلىٓهای ابؼاٝی
آتوفيه ػؿ عیاباوها هیچـعًؼ .ػمت٥ـوهها گىىهای هیاینتًؼ و بنآ کیک و
آبفيزبیل و آبگقيهىاو ؿا پهى هیکًًؼ a.مایـ یى یًٞی ;آچاؿ٥ـاينهها b:آو٩ؼؿ ػؿ
 aػو يىىیؼيی عًک عايگی که اف آب و ىکـ و ٝـ ٧فيزبیل یا ٝـ ٧گقيه ػؿمت هیىىيؼ .کاؿگـاو
بهویژه کاؿگـاو هغال ٤هيـوبات الکلی عیلی اف ایى يىىابهها عىهىاو هیآیؼ( .ايگلل)
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایى کلمه به ايگلینی ( )Jobbersآهؼه امت( .پ).
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کىچه و عیاباو پـمه هیفيًؼ تا کاؿی بیابًؼ .بـعی اف آياو هى ٨٥هیىىيؼ کاؿ
عالیجناب دبلیو.
یکؿوفهای پیؼا کًًؼ ولی عیلیهایياو چًؼاو عىهىايل يینتًؼ .
ایستانذ هیگىیؼ:
چمپنی aوا ٘ٝکلینای 
;هـ ؿوف پیو اف مپیؼهػم ػؿ هؼعل هـ یک اف باؿايؼافهای لنذن هیتىاو ٍؼها ٪٥یـ ؿا ػیؼ که
به اهیؼ یا٥تى کاؿی یکؿوفه هًتٚـ باف ىؼو ػؿها هنتًؼ .پل اف آيکه رىاوتـیىها و
تًىهًؼتـیىها و ىًاعتهىؼهتـیىها به کاؿ گماىته ىؼيؼ هیتىاو ٍؼها ي٦ـ ؿا ػیؼ که به مىی
عايىاػههای بیًىایياو بافهیگـػيؼ< آو هن ػؿ صالی که اهیؼ بـآوؿػهييؼه ؿوی ػلىاو هايؼه
امت و عىو۫ عىوىاو ؿا هیعىؿػ:.

5

و٩تی عل ٨کاؿی يمییابؼ و ٝلیه راهٞه مـ به ىىؿه بـيمیػاؿػ چه چاؿهای رق گؼایی
بـایو با٩ی هیهايؼ؟ هیچ کل يبایؼ اف ٚٝمت اؿتو گؼایاو که پلیل رًگی بیپایاو
ٝلیهىاو ؿاه ايؼاعته امت ػؿ ىگ٦ت بمايؼ .گؼایی کـػو ایى ا٥ـاػ که اکخـىاو هـػاو
تًىهًؼی هنتًؼ عَلت ٝزیبی ػاؿػ .چًیى هـػايی هٞمىال با عايىاػهىاو ػؿ عیاباو
هیچـعًؼ و آهًگی مىفياک هیعىايًؼ یا با صـ ٣فػو به يىٛػومتی ؿهگؾؿاو هتىمل
هیىىيؼ .واٞ٩یت عیـهکًًؼه ایى امت که چًیى گؼایايی ؿا  ٔ٪٥هیتىاو ػؿ هضالت
عل ٨فصمتکو یا٥ت< یًٞی چـط فيؼگی آياو  ٔ٪٥به کمک اٝاياتی هیچـعؼ که مایـ
٪٥ـا هیپـػافيؼ .گاهی کل عايىاػه ػؿ عیابايی ىلى ٟؿوی مکىیی هیاینتًؼ و بؼوو به
فباو آوؿػو صتی یک کلمه ارافه هیػهًؼ هًٚـۀ ػؿهايؼگیىاو فباو به التماك
بگيایؼ .ػؿ ایى را هن عايىاػۀ گؼا  ٔ٪٥ؿوی هنػؿػیهای کاؿگـايی صناب هیکًؼ که
Rev. W. Champneys
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a

ٕٞن گـمًگی ؿا چيیؼهايؼ و عىػىاو هـ لضٚه ػؿ هٞـُ ٩ـاؿ گـ٥تى ػؿ هىٞ٩یت
هيابهی هنتًؼ .ایى التماك عاهىه و تأحیـگؾاؿ ؿا  ٔ٪٥ػؿ عیاباوهای ٪٥یـييیى و ػؿ
ماٝاتی هیتىاو ػیؼ که فصمتکياو هکـؿا ؿ٥توآهؼ هیکًًؼ< عاٍه ١ـوبهای
تابنتاو و٩تی ;ع٦ایای :هضالت عل ٨فصمتکو بیپـػه ػؿ هأل ٝام aهىیؼا هیىىيؼ.
ػؿ ایى او٩ات ٕب٪ۀ هتىمٔ صتیاالهکاو اف ياصیهای که بؼیى ٍىؿت آلىػه ىؼه امت پا
پل هیکيؼ .اگـ یکی اف ;اّا٥یها :به ٩ؼؿ کا٥ی ىىؿ و ىهاهت ػاىته باىؼ که ػؿ
ه٪ابل راهٞۀ هؼيی مـ تنلین ٥ـوػ يیاوؿػ یًٞی اگـ بغىاهؼ با رًگ ٝلًی ٝلیه
بىؿژوافی به رًگ هنتتـ و پًهاو و تضمیلی بىؿژواها پامظ ػهؼ به مـ٩ت و ١اؿت و
٩تل و آتوا٥ـوفی ؿوی هیآوؿػ.

b

بـ اماك گقاؿههای کمینیىيـهای قانونفقرا تٞؼاػ رمٞیت هافاػ انگلستان و ولس به
ٕىؿ هتىمٔ  1و يین هیلیىو ي٦ـ امت (ػؿ اسکاتلنذ به ػلیل يبىػ آییىياهههای ٩ايىو ٪٥ـا
يمیتىايین تٞؼاػ آياو ؿا تٞییى کًین .ػؿ هىؿػ ایـلًؼ هن بٞؼا رؼاگايه بـؿمی عىاهین کـػ).
ایى ؿ٩ن  ٔ٪٥کنايی ؿا ػؿبـهیگیـػ که بـای ػؿیا٥ت اٝايه به هتىلیاو هٞـ٥ی ىؼهايؼ و
ىاهل عیل ايبىه کنايی يینت که به ایى تؼبیـ اهايتباؿ تىمل يزنتهايؼ و ٍىؿتىاو ؿا
با میلی مـط يگهػاىتهايؼ .اف مىی ػیگـ بغو بقؿگی اف رمٞیت هافاػ ػؿ صىفۀ
کياوؿفی هي٢ىل امت و ػؿ بضج راؿی گًزايؼه ييؼهٕ .بیٞتا ػؿ ػوؿاو بضـاو که
تًگػمتی به يٖ٪ۀ اود عىاهؼ ؿمیؼ ایى ؿ٩ن به يضى چيمگیـی ا٥قایو عىاهؼ یا٥ت.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت ;ػؿ عیاباوهای اٍلی( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892واژۀ ;آتوا٥ـوفی :يیاهؼه امت( .پ).
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بـای هخال بضـاو اعیـ  1842ؿا ػؿ يٚـ بگیـیؼ که اف همۀ پیيیًاواه مغتتـ بىػ
(ىؼت بضـاو با هـ باؿ تکـاؿ ا٥قایو هییابؼ و بضـاو بٞؼی که اصتماال تا مال ٥ 1847ـا
عىاهؼ ؿمیؼ اف ایى هن ىؼیؼتـ و هايؼگاؿتـ عىاهؼ بىػٕ .)aی بضـاو اعیـ هالیات
استوکپورت

اٝايات ػؿ تماهی ىهـها چًاو باال ؿ٥ت که تاکًىو يٚیـ يؼاىته امت .ػؿ
ػؿ افای هـ یک لیـه اراؿهعايه باینتی  8ىیلیًگ هالیات اٝايات پـػاعت هیىؼ .یًٞی
هالیات اٝايات به تًهایی  40ػؿٍؼ اراؿهعايه ؿا تيکیل هیػاػ .اف مىی ػیگـ اکخـ
عیاباوها چىل ا٥تاػه بىػيؼ .تٞؼاػ ماکًاو ىهـ ػمتکن  20هقاؿ ي٦ـ کمتـ اف همیيه بىػ
استوکپورتبـای اراؿه.b:

و بـ ؿوی ػؿوافۀ اکخـ عايهها ایى آ گهی به چين هیعىؿػ; :
ػؿ بولتون هزمى ٛاراؿهعايهها (به ًٝىاو هًب ٜاٍلی هالیات اٝايات) که ػؿ مالهای
ٝاػی ت٪ـیبا  86هقاؿ لیـۀ امتـلیًگ بىػ ٕی بضـاو به  36هقاؿ لیـۀ امتـلیًگ کاهو
یا٥ت< ػؿ صالی که تٞؼاػ ٪٥ـای تضت پىىو به  14هقاؿ ي٦ـ یا بیو اف  20ػؿٍؼ کل
ماکًاو ا٥قایو پیؼا کـػه بىػ .ػؿلیذز پاسذاران قانونفقرا ًٍؼو ٧ؽعیـهای به هبل10 ٠
هقاؿ لیـۀ امتـلیًگ ػؿ اعتیاؿ ػاىتًؼ .اها هىرىػی ایى ًٍؼو ٧به اّا٥ۀ  7هقاؿ لیـۀ
ًٍؼو ٧اٝايات پیو اف آيکه اود بضـاو ٥ـابـمؼ ته کيیؼ .همه را همیىٕىؿ بىػ .ژايىیۀ
; 1843مجمع مخالفان قانون غالت :بـ اماك ٍىؿتصنابهای تَ٦یلی
هايى٥اکتىؿػاؿاو گقاؿىی ؿا با ًٝىاو ;ػؿباؿۀ وّ ٜصىفههای ًٍٞتی ػؿ مال :1842
تًٚین کـػ و ػؿ آو اٙهاؿ ػاىت که يـط هالیات اٝايات ػؿ ایى َ٩بهها به ٕىؿ هیايگیى 2
a
b

ایى بضـاو ػؿ مال  1847مـ ؿمیؼ (پايىیل ايگلل ػؿ ویـامت آهـیکایی .)1887
ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایى ٝباؿت به ايگلینی ( ) Stockport to letآهؼه( .پ).
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بـابـ بیيتـ اف مال  1939امت< و تٞؼاػ ا٥ـاػ هت٪اّی اٝايات  3بـابـ و صتی  4بـابـ
ىؼه< و ايبىه هت٪اّیاو رقو گـوههاییايؼ که پیيتـ هـگق ػؿعىامت اٝايه يؼاػهايؼ< و
ومایل هٞاىی که ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ صؼوػا ػومىم کمتـ اف ومایل هٞاه
مالهای  1836-1834امت< و هَـ ٣گىىت به ٕىؿ  ٜٖ٩کاهو یا٥ته (ػؿ بـعی
هًإ 20 ٨ػؿٍؼ کمتـ و بـعی راها  60ػؿٍؼ کمتـ)< و کاؿگـاو ًٍای ٜػمتی و
آهًگـاو و بًاها و مایـ کنايی که هٞمىال ػؿ پـیياوتـیى ػوؿهها اف اىت٢ال کاهل
بـعىؿػاؿ بىػيؼ ٝمؼتا ػچاؿ اىت٢ال يا ٌ٩و کاهو ػمتهقػها ىؼهايؼ< و هًىف هن
(ژايىیۀ  )1843هقػها ػؿ صال م٪ىٓايؼ .ایى هن اف گقاؿه عىػ هايى٥اکتىؿػاؿاو!
فصمتکياو ٩ضٖیفػهای که هیلهایياو تٖٞیل ىؼه بىػ یا ٍاصبکاؿها تٞؼیلىاو
کـػه بىػيؼ همه را ػؿ گىىه و کًاؿ عیاباوها پغو بىػيؼ و تکتک یا ػمتهرمٞی
گؼایی هیکـػيؼ .پیاػهؿوها ػؿ هضاٍـۀ رىعههای گؼایايی بىػ که اف ؿهگؾؿاو کمک
هیعىامتًؼ .آياو بـعال ٣گؼایاو ٝاػی يه با عاکناؿی و مـا٥کًؼگی بلکه با تٞؼاػ
ي٦ـات ٥ـاواو و با اىاؿات و کلماتی تهؼیؼآهیق گؼایی هیکـػيؼ .ػؿ تمام صىفههای
ًٍٞتی اف لستر گـ٥ته تا لیذز و اف منچستر گـ٥ته تا بیرمنگام وّ ٜاهىؿ ایًگىيه بىػ.
ىىؿههای رنتهوگـیغتهای بـ پا ىؼ< همچىو ىىؿه هاه جوالی م٦الگـیهای
استافوردشایر a.عين و التهاب به هىلًاکتـیى ىکل همکى بـ کاؿگـاو صاکن بىػ .تا
هاه آ گىمت ىىؿه ٝمىهی ػؿ تماهی صىفههای هايى٥اکتىؿکاؿ ىیى ٛیا٥ت .يىاهبـ
 1842و٩تی به منچستر ؿمیؼم بنیاؿی اف هیلها ٝإل بىػيؼ و افػصام فصمتکياو
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه امت; :م٦الگـیهای استافوردشایرشمالی( .:پ).
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بیکاؿىؼه ػؿ يبو هـ عیابايی به چين هیعىؿػ .ػؿ هاههای آتی باؿ ػیگـ ٥اکتىؿیها به
کاؿ ا٥تاػيؼ و بیکاؿايی که ياعىامته به عیاباوها ؿیغته بىػيؼ ؿ٥تهؿ٥ته ياپؼیؼ ىؼيؼ.
يیافی يینت ىـس ػهن که ٕی چًیى بضـايی چه تًگػمتی و ؿيذ و ٝؾابی بـ
بیکاؿىؼگاو هنتىلی هیگـػػ .هالیات اٝايات کال يابنًؼه امت< ٍؼ٩ات يىٛػومتايۀ
حـوتمًؼاو همچىو ٖ٩ـهای آب ػؿ کىیـ ػا ٟبه هضِ ٥ـوچکیؼو تمام هیىىػ< ٔ٪٥
تٞؼاػ ايؼکی اف ايبىه عل ٨هیتىايًؼ با گؼایی کـػو مـ پا بمايًؼ .اگـ ٥ـوىًؼگاو عـػهپا ػؿ
ایى ایام به عل ٨فصمتکو ينیه يؼهًؼ  -البته هناٝؼتهای آياو يهایتا به ٕـفی
لیبـالهًيايه به ریب عىػىاو هیؿوػ  -و اگـ کاؿگـها به یکؼیگـ کمک يکًًؼ هـ
بضـاو هیتىايؼ ايبىهی اف ;اّا٥یها :ؿا با گـمًههیـی مـبهيینت کًؼ .اگـچه ػوؿۀ
ؿکىػ کىتاه امت و ػؿ بؼتـیى صالت  1 ٔ٪٥الی  2و يین مال ٕىل هیکيؼ اها بنیاؿی اف
;اّا٥یها :بایؼ ههلکتـیى هضـوهیتها ؿا پيت مـ بگؾاؿيؼ تا اف ایى وّ ٜراو مالن
به ػؿ ببـيؼٝ .الوه بـ ایى ػؿ اػاهه عىاهین ػیؼ بضـاو ايبىهی اف ٩ـبايیاواه ؿا بهيضى
١یـهنت٪ین ىکاؿ هیکًؼ و با اهـاُ و بیماؿیها به ػامىاو هیايؼافػ .اها ابتؼا بایؼ به
هىّىٝی ػیگـ بپـػافین که هنبب ع٦توعىاؿی کاؿگـاو امت و تکتک فصمتکياو
ايگلنتاو ػؿ هٞـُ آوايؼ< اهـی که ػائما ػؿ صال تًقل رایگاه کل ٕب٪ه امت.
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 1ػؿ هتى اٍلی به رای ;يیـوی کاؿ :آهؼه امت ;کاؿ .:اها همايٖىؿ که مالها بٞؼ هاؿکل کي٤
کـػ هقػ کاؿگـ هناؿف ;يیـوی کاؿ :اومت .ػؿ ایى هىؿػ هن الفم يؼاينتن اىتباه ايگلل رىاو ؿا واؿػ
تـرمه کًن .البته همايٖىؿ که ػؿ مٖىؿ بٞؼی عىاهین عىايؼ يَ٪او تئىؿیک ايگلل رىاو ػؿ ػهۀ1840
باٝج ييؼ اف ٥هن ٩ىايیى صاکن بـ ػمتمقػ باف بمايؼ .واٜ٩گـایی ايگلل به او کمک کـػ هًامبات هقػی
ؿا ٝلیؿ١ن ٝؼم ػمتـمی به تئىؿی هاؿکنینتی به ػؿمتی ٥هن کًؼ و ؿاه پیيـوی ؿ٥ی٨اه هاؿکل ؿا
بگيایؼ( .م).
 2ػؿ هتى اٍلی ایى ّـبالمخل آهؼه امت .:He sends Butter to fetch cheese; :ػؿ اػاهه
هٖاب ٨همیى ّـبالمخل اف تمخیل ;کـه و پًیـ :مغى به هیاو آهؼه امت( .م).
 3ايگلل ػؿ پیيگ٦تاؿ  1892باؿ ػیگـ به هنألۀ چـعۀ بضـاوهای ا٩تَاػی اویل ٩ـو يىفػهن
بافگيت و يىىت; :ػؿ ایى هتى اٙهاؿ ىؼه که ػوؿۀ تًاوب بضـاو بقؿگ ًٍٞتی  5ماله امت .اف
 1825تا  1842میـ ٙاهـی ؿویؼاػها يياوػهًؼۀ چًیى ػوؿۀ تًاوبی بىػ .اها تاؿیظ ًٍٞت اف  1842تا
 1865يياوػهًؼۀ تًاوب واٞ٩ی  10ماله بىػ و تالٕنهایی که بیًابیى ایى اػواؿ تًاوبی به هًَۀ ٙهىؿ
هیؿمیؼيؼ هـ باؿ ّٞی٤تـ و ١یـامامیتـ هیىؼيؼ( :.پ).
 :)Poor Rates( 4يىٝی هالیات هنت٪ین (ٝمؼتا بـ اراؿهبهای اهالک) که ٕب٩ ٨ايىو ٪٥ـا بـای
کمک به هنتمًؼاو متايؼه هیىؼ; .کمینیىو ارـایی ٩ايىو ٪٥ـا :ػؿ هـ َ٩به يـط ایى هالیات ؿا بـ
اماك وّ ٜيیافهًؼاو هماو َ٩به تٞییى هیيمىػ و هًاب ٜبه ػمت آهؼه ؿا ٍـ٥ا ػؿ هماو َ٩به به
ىکل اٝايات تىفی ٜهیکـػ .به همیى ػلیل يـط ایى هالیات ػؿ هًإ ٨گىياگىو بـیتايیا و ػؿ اػواؿ
هغتل٥ ٤ـ ٧هیکـػ( .م)
 5ي٪ل ٩ىل ايگلل اف گقاؿه عالیجناب دبلیو .چمپنی امت که با ًٝىاو ;ػؿباؿۀ وّ٪٥ ٜـای
ایستانذ و کاؿکًاو یکؿوفۀ باؿايؼافهای لنذن :يغنتیى باؿ ػؿ ييـیۀ ;ویکلی دیسپچ :به ايتياؿ

ؿمیؼ و بٞؼ ػؿ ىماؿۀ ; 338نورثرناستار :به تاؿیظ  4هی  1844تزؼیؼ چاپ ىؼ( .پ).
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مهاجرت ایرلندیها
تاکًىو چًعیى باؼ به ایؽلًعیهایی که به ايگلكتاو ههاخؽت کؽظهايع اناؼاتی گػؼا
ظانتهام .ولت آو اقت که ظؼباؼۀ ػلل و يتایح ههاخؽتناو به يسى ظلیكتؽی تسمیك و
تفسى کًین.
اگؽ ايگلكتاو خمؼیت کثیؽی اؾ فمؽای ایؽلًعی ؼا به ػًىاو اؼتم غضیؽۀ کاؼ ظؼ اضتیاؼ
يمیگؽفت گكتؽل قؽیغ يًؼت ايگلیف هؽگؿ به ولىع يمیپیىقت .اؾ هماو ولتی که
چى افتاظ ظؼ نؽق ظؼیای سنت جرج 1بؽای کاؼگؽاو لىیبًیۀ ایؽلًعی کاؼ ثابت و
هؿظهای ضىب فؽاهن اقت هؽ قاله اؼتمهای بؿؼگی اؾ ایرلند به ایى قى گكیل نعيع؛
ؾیؽا ظؼ وْىناو ظیگؽ چیؿی بؽای اؾ ظقت ظاظو بالی يمايعه بىظ و ظؼ ايگلكتاو
چیؿهای ؾیاظی بؽای به ظقت آوؼظو وخىظ ظانتْ .بك بؽآوؼظها تاکًىو بیم اؾ 1
هیلیىو يفؽ اؾ ایؽلًع به ايگلكتاو ههاخؽت کؽظهايع و تؼعاظ کكايی که هؽ قال هیکىچًع
ً
اؾ  55هؿاؼ يفؽ پاییىتؽ يمیآیع؛ تمؽیبا همۀ آوها واؼظ يىازی يًؼتی و به ویژه واؼظ
نهؽهای بؿؼگ هینىيع و ظؼ آيدا فؽوظقتتؽیى و پكتتؽیى ْبمۀ خمؼیت ؼا نکل
هیظهًع 125 .هؿاؼ يفؽ اؾ خؼیت لندن و  45هؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت منچستر و  34هؿاؼ يفؽ
اؾ خمؼیت لیورپول و  24هؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت بریستول و  45هؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت
گالسکو و  23هؿاؼ يفؽ اؾ خمؼیت ادینبورگ اؾ ضلكهای فمیؽ ایرلند هكتًع a.ایى
a

Archibald Alison, The Principles of Population & their Connection with
Humman Happiness, two vols., 1445.
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ضلكها بعوو آيکه بىیی اؾ تمعو ببؽيع به بلىؽ هیؼقًع .آياو اؾ اواو کىظکی به همه يىع
هسؽوهیت و قطتی و ضهىيت و افؽاِ و الابالیگؽی ػاظت هیکًًع و به همؽاه ضىظ
تماهی ػاظتواؼههای ؾهطتناو ؼا به ظاضل يفىف ْبمۀ کاؼگؽ انگلستان هیآوؼيع؛
بگػؼین اؾ ایًکه ْبمۀ کاؼگؽ ايگلكتاو هن به يىبت ضىظ ايگیؿهای بؽای آهىؾل و تؽویح
اضاللیات يعاؼظ .بگػاؼیع ببیًین توماس کارالیل ظؼ هىؼظ ایؽلًعیها چه هیگىیع:

a

«قیمای خًگلی میلزی bکه با ؾیؽکيمایی و بیلؽاؼی و يابهضؽظی و فالکت و ؾهؽضًع
ههطى هینىظ ظؼ هؽ بؿؼگؼاه و هؽ کىؼهؼاه بؽ نما ظؼوظ و تهًیت هیفؽقتع .او کالهال ؼا
بؽای گعایی کؽظو ظؼهیآوؼظ و وقّ ضیاباو هیچؽضع .ظؼنکهچی ايگلیكی میلزی ؼا هىیی ؼظ
هیکًع و او ؼا با تاؾیايه هیؾيع و ياقؿایی يثاؼل هیکًع  ...میلزی ظؼظآوؼتؽیى ؼغالتی اقت که
گؽیباوگیؽ کهىؼهاو نعه اقت .او ظؼ خلپاؼههایم وزهیايه لهمهه هیؾيع و آهاظه اقت ؾیؽ
ُ
ً
باؼ هؽ کاؼ نالی بؽوظ که يؽفا با ؾوؼ باؾو و گؽظه هیتىاو ايدامال ظاظ؛ آو هن ظؼ اؾای هؿظی
به ايعاؾۀ ضؽیع قیبؾهیًی .میلزیها خؿ يمک به هیچ چانًی ظیگؽی يیاؾ يعاؼيع و با کمال
هیل ظؼ ضىکظايیها و قگظايیها اؾ ضىظناو پػیؽایی هیکًًع .ؾیؽايعاؾناو ؾهیى اقت و
ؼوايعاؾناو آقماو .کت پاؼهپىؼهای هیپىنًع که به تى کؽظو و ظؼآوؼظوال به لىل هؼؽوف
اقباب هکافات اقت و ایى ػمل ناق فمّ ظؼ خهىها و هًاقبتهای تاؼیطی ضاو به اخؽا
ً
ظؼهیآیع .تعؼیدا ساکسونها 2هدبىؼ هینىيع با ایى نؽایّ بكاؾيع وگؽيه هیچ کاؼی گیؽناو

ایى آلای آرکیبالد آلیسون هماو هىؼضی اقت که کتاب «انقالب فرانسه» ؼا يىنته و هثل بؽاظؼل ظکتؽ
دبلیو .پی .آلیسون خؿو توریهای ضهکههمعـ به نماؼ هیآیع( .ايگلف)
a
)ايگلف( Chartism, pp. 24, 31, etc.
 :)Milesian( bيام ضايعاو باقتايی پاظناهی سلتیک ایرلند (ايگلف).
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يمیآیع .ایؽلًعی ياهتمعو يه با يماِ لىتال بلکه با اتکا به يماِ َؼف ضىیم ساکسونهای
بىهی ؼا بیؽوو هیايعاؾظ و خایهاو ؼا هیگیؽظ .ایؽلًعیها با کثافتکاؼیها و بیضؽظیهایهاو
و با ظغلکاؼیها و بعهكتیهایهاو همچىو تطن لك ضفت و ايسٓاِ و بیقؽوقاهايی ظؼ
ضاک ايگلكتاو ؼیهه هیکًًع« .یک يفؽ ظاؼظ که ظقتوپای ظائن هیؾيع ظؼ آب» و بؽای
ؾيعگیال هیخًگع اکًىو ظؼ وخىظ ایرلندی الگىیی ؼا باؾهییابع که چگىيه هیتىاو به خای
نًا کؽظو به ؼازتی غؽق نع  ...ایرلندی ظؼ تمام باؾاؼها به ؼلابت با فؽوظقتتؽیى ػملههای
ايگلیكی بؽهیضیؿظ و باػث هینىظ هؽ يىع کاؼی که بؽای ايدام آو فمّ ؾوؼ باؾو و ايعکی
ههاؼت کافی اقت يه با يؽش ايگلیكی بلکه با لیمتی يؿظیک به يؽش ایؽلًعی ايدام گیؽظ .اگؽچه
لیمت هًىؾ کمی باالتؽ اؾ يؽش ایؽلًعی (یؼًی کمی بیهتؽ اؾ خیؽۀ قیبؾهیًی ظؼ  35هفتۀ
قال) اقت اها يظؽ به ایى که کهتیهای بطاؼ ظلیمه به ظلیمه اؾ ایؽلًع قؽ هیؼقًع ایى
بااليهیًی الخؽم ظؼ هنتؽاؾی ظو ْؽف به گل هیيهیًع .به ایى تؽتیب ػملههای ايگلكتاو بیم
اؾ پیم به ایؽلًعیها نباهت هییابًع».

ظؼقت اقت که هسکىم کؽظو ههطًههای هلی ایرلند به دست کارالیل ضًلتی
هغؽَايه و اغؽاقآهیؿ ظاؼظ ولی به ْىؼ کلی هیتىاو گفت زك با اوقت .ایرلندیها که
همچىو گلههای گاو ؼوی ػؽنه و ظاضل ضى 3کهتیهای بطاؼ چپايعه هینىيع به اهیع
یک قکۀ چهاؼ پًی aبه ايگلكتاو ههاخؽت هیکًًع و به آهكتگی همهخا پطم
هینىيع .بیغىلهای بؽای قکىيتگاهناو کافی اقت؛ لباـناو با یک ؼنته لیٓاو
قؽهنبًعی نعه اقت و بیم اؾ ایى ضىظ ؼا بابت پىناک به ظؼظقؽ يمیايعاؾيع؛ کفم ؼا
ً
ايال يمینًاقًع؛ غػایهاو فمّ و فمّ قیبؾهیًی اقت؛ و پف اؾ بؽآوؼظو ایى يیاؾها
a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1445و  1432ظؼ اظاهه ظؼ ظاضل پؽايتؿ آهعه 3.33« :گؽونى يمؽه»( .پ).
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هؽ چه ظؼآوؼيع ضؽج ػؽقضىؼی هیکًًع .چًیى يكلی چه يیاؾل به افؿایم ظقتمؿظ؟
بعتؽیى هسالت تماهی نهؽها ظؼ تًؽف ایؽلًعیهاقت .ظؼ هؽ يازیهای که کثافت و
ویؽايگیال اؾ زع گػنته بانع زیى پؽقه ؾظو بایع ايتظاؼ هاللات با سلتیکهایی ؼا
ظانته بانیع که به لسأ ضًىيیات چهؽهنًاضتیناو هیتىاو به يگاهی اؾ
ساکسونهای بىهی تهطیىناو ظاظ؛ ػالوه بؽ ایى ایؽلًعیهای ايیل هؽگؿ آوای
تهزلمیناو ؼا اؾ ظقت يمیظهًع .ظؼ پؽخمؼیتتؽیى بطمهای منچستر به تًاوب
ظیعهام که ػعۀ فؽاوايی به ؾباو سلتیک-ایرلندی قطى هیگىیًع .اکثؽ ضايىاظههایی که
ظؼ قؽظابهای گىنه و کًاؼ نهؽ ؾيعگی هیکًًع ايلیت ایؽلًعی ظاؼيع .به ْىؼ ضاليه
هماوْىؼ که ظکتؽ کی هیگىیع ایؽلًعیها هىفك نعهايع پاییىتؽیى زع وقایل َؽوؼی
هؼال ؼا کهف کًًع و آو ؼا به کاؼگؽاو ايگلیكی بهًاقايًع .کثیفی و هیضىاؼگی
قىغات ؼاهناو اقت .ظؼ زىهۀ نهؽ یؼًی ظؼ يىازیای که پؽاکًعگی خمؼیت باالقت
هكألۀ فمعاو يظافت و ػعم پاکیؿگی به ػًىاو ْبیؼت ثايىیۀ ایؽلًعیها چًعاو وضین
يیكت؛ اها ایى ضًلت ظؼ نهؽهای بؿؼگ به ظلیل تمؽکؿ خمؼیت به نعت ضٓؽياک و
ؼػبايگیؿ هینىظ .میلزیها بًا به ػؽف قؽؾهیى هاظؼیناو همه يىع آنغال و ؾباله ؼا
خلىی ظؼ ضايههایهاو تلًباؼ هیکًًع و با ايبانت چالآبها و تلهای کثافت باػث
هینىيع هسلههای ضلك ؾزمتکم اؾ ؼیطت بیافتًع و هىایهاو آلىظه نىظ .ایؽلًعی
ظؼ ایًدا به یاظ وْىال یک ضىکظايی بغل ظیىاؼ ضايهال هیقاؾظ .اگؽ ظیگؽاو اخاؾۀ
ایى کاؼ ؼا يعهًع ظؼ ػىٌ او به ضىکال اخاؾه هیظهع نبها ظاضل ضايه کًاؼ
ً
ضىظل بطىابع .ایى اقلىب يىیى ظاهعاؼی نهؽی ايالتا ایؽلًعی اقت .ظؼقت هماو
ْىؼ که اعراب به اقبهایهاو ػهك هیوؼؾيع ایؽلًعی ضىکال ؼا ظوقت ظاؼظ ،با ایى
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تفاوت که ولتی ضىک به ايعاؾۀ کافی پؽواؼ نع آو ؼا هیفؽونع تا قالضیال کًًع .او با
ضىکال هیضىابع؛ با ضىکال غػا هیضىؼظ؛ بچههایم همباؾی ضىک هكتًع و
قىاؼل هینىيع و به همؽاه آو ظؼ گلوالی غلت هیؾيًع .هؽ کف هیتىايع هؿاؼاو باؼ
ناهع تکؽاؼ چًیى هًاظؽی ظؼ تمام نهؽهای بؿؼگ ايگلكتاو بانع .چًاو خى کثیف و
ياؼازتکًًعهای ظؼوو ضايهها زاکن اقت که يمیتىاو تىيیفال کؽظ .ایؽلًعی به
وخىظ اقباب و اثاثیۀ هًؿل ضى يگؽفته و پهتهای کاهوکلم به همؽاه چًع خلپاؼه که به
ظؼظ پىنیعو يمیضىؼيع بؽای بكتؽ نبايهال کافی اقت .او خؿ یک کًعۀ ظؼضت و یک
يًعلینکكته و یک يًعوق به ػًىاو هیؿ به چیؿ ظیگؽی يیاؾ يعاؼظ .یک کتؽی بؽای
چای و چًع بهماب و یک لابلمه آنپؿضايهال ؼا (که ظؼ ػیى زال اتاق ضىاب و اتاق
يهیمى اقت) تدهیؿ هیکًًع .ولتی ایؽلًعی به قىضت يیاؾ ظانته بانع هؽ چیؿ لابل
ازتؽالی که ظمظقت بانع (هثل يًعلی و چاؼچىب ظؼ و کتیبهها و کفپىل ضايه) قؽ
اؾ اخاق ظؼهیآوؼظ .او ؼا چه يیاؾ به چًع اتاق؟ هماوْىؼ که کلبۀ گلیال ظؼ وْى فمّ
یک اتاق همههًظىؼۀ ظاضلی ظانت ایًدا ظؼ انگلستان ضايىاظهال به بیم اؾ یک اتاق
ً
ازتیاج يعاؼيع .اقاقا همیى ههاخؽاو ایؽلًعی بىظيع که ؼقن تلايباؼ کؽظو چًعیى يفؽ ظؼ
یک اتاق وازع ؼا ظؼ انگلستان خا ايعاضتًع و ؼواج ظاظيع .اها زتی ایى بعبطت فلکؾظه
هن به قؽگؽهی يیاؾ ظاؼظ و اؾ آيدا که خاهؼه ؼاه هؽ يىع ضىنی و تلػغ ؼا بؽ او بكته اقت
ضىظل ؼا ولف ػؽقضىؼی هیکًع .بؽای ایؽلًعی ػؽق تًها چیؿی اقت که باػث
هینىظ ؾيعگی اؼؾل ؾیكتى ظانته بانع؛ ػؽق و باظهيىنیهای بیهسابا .اؾ ایى ؼوقت
که ایؽلًعی تا زع قگهكتی با ػؽق زال هیکًع .ضًلت خًىبی ایؽلًعی یؼًی
ياپطتگیال (که باػث هینىظ فمّ کمی بهتؽ اؾ زیىايات وزهی بانع) و
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ً
اهايتهایم به قایؽ لػات ايكايی (که ظلیما به ظلیل ياپطتگی هیچ بىیی اؾ آوها يبؽظه
اقت) و فمؽل و کثافتکاؼیهایم همگی با بعهكتی خىؼ ظؼ هیآیًع .ػؽق وقىقۀ
بؿؼگی اقت و ایؽلًعی تاب هماوهت ظؼ بؽابؽ آو ؼا يعاؼظ؛ پف به هسٍ ایًکه کمی پىل
ظقتال بیایع پیکی هیؾيع و ضىظ ؼا اؾ نؽ پىل ته خیبال ضالو هیکًع .ايتظاؼ
ً
چیؿی خؿ ایى ظاؼیع؟ خاهؼۀ ها ایؽلًعیها ؼا ظؼ هىلؼیتی لؽاؼ ظاظه اقت که َؽوؼتا به
هیطىاؼگی ضىاهع ايداهیع؛ خاهؼۀ ها آياو ؼا با وزهیگؽی به زال ضىظناو واهیيهع؛
ظؼ ایى نؽایّ چگىيه هیتىاو ایؽلًعیها ؼا هالهت کؽظ؟
ؾزمتکم ايگلیكی ياچاؼ اقت با ؼلیبی هنآوؼظی کًع که ظؼ پاییىتؽیى هؽاتب تمعو
لؽاؼ ظاؼظ و به همیى ظلیل کمتؽ اؾ قایؽیى ظقتمؿظ هیضىاهع .همايٓىؼ که کارالیل
هیگىیع یک اهکاو بیهتؽ وخىظ يعاؼظ :ظقتمؿظ ؾزمتکم ايگلیكی ظؼ تمام
ناضههایی که ایؽلًعیها به ؼلابت بؽضاقتهايع بیم اؾ پیم کاهم هییابع .ایى لبیل
ناضهها بكیاؼيع .ظؼ والغ تماهی ناضههایی که کاؼناو هكتلؿم ههاؼت چًعايی يیكت
به ؼوی ایؽلًعیها گهىظهايع .قٓر ایؽلًعی هؽؾه و بیثبات و ظائنالطمؽ بكیاؼ پاییىتؽ
اؾ آو اقت که به ظؼظ کاؼهایی بطىؼظ که به هماؼقت ْىاليی و پهتکاؼ يبىؼايه و هًظن
يیاؾ ظاؼيع .او بؽای آيکه ضعهۀ هیل یا هکايیک aنىظ بایع پػیؽای تمعو ايگلیكی و
ؼقنوؼقىم ايگلیكی نىظ و اؾ فؽق قؽ تا يىک پا ايگلیكی گؽظظ .اها ظؼ ههاغل قاظه و
ؾهطت یؼًی هؽ خا که هكألۀ ؾوؼ باؾو و اقتماهت بعيی بیم اؾ ههاؼت هٓؽذ اقت
 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1445و  1432ظؼ اظاهه ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت« :هکايیک ياهی اقت که
ايگلیكیها به کاؼگؽاو ناغل ظؼ قاضت هیأت هانیًی ظاظهايع( ».پ).
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ایؽلًعیها به ضىبی ايگلیكیها هكتًع .اؾ ایى ؼو اؾظزام ایؽلًعیها ضايه ظؼ چًیى
ههاغلی بیهتؽ اقت .يكاخاو لىم ظقتی و بًاها و باؼبؽها و آچاؼفؽايكهها همگی
ظاؼوظقتۀ ایؽلًعیها ؼا اؾ ضىظناو هیظايًع .وؾيۀ قًگیى ایى يكل قهن بهقؿایی ظؼ
فؽويهكت ظقتمؿظها و تًؿل هىلؼیت ْبمۀ کاؼگؽ ظانته اقت .ایؽلًعیهایی که
هتمعوتؽ نعهايع و ؼاهناو ؼا به قایؽ ههاغل باؾ کؽظهايع هًىؾ بكیاؼی اؾ ػاظتواؼههای
لعیمیناو ؼا به همؽاه ظاؼيع و به يسى ايسٓاِآوؼی بؽ همکاؼاو ؼيدبؽ ايگلیكیناو
تأثیؽ هیگػاؼيع؛ ضايه بایع تأثیؽات ػمىهی هساِ نعوناو ظؼ زلمۀ قایؽ ایؽلًعیها ؼا
ً
ظؼ يظؽ ظانت .تمؽیبا یکپًدن الی یکچهاؼم کاؼگؽاو تماهی نهؽهای بؿؼگ
ایؽلًعیايع و کىظکاوناو ؼا ظؼ فكاظ و هؽؾگی بؿؼگ هیکًًع .پف اگؽ ؾيعگی و
ػاظتواؼهها و بیًم و وَؼیت اضاللی ؾزمتکهاو یؼًی کل نطًیت ْبمۀ کاؼگؽ
ً
با بطم اػظن ههطًههای ایؽلًعی یکكاو نىظ يبایع تؼدب کؽظ .کاهال بؽػکف! به
قاظگی هیتىاو ظؼیافت که کاؼگؽاو ايگلیكی (ایى آفؽیعگاو تاؼیص هعؼو )aچگىيه تست
تأثیؽ ؼلابت با ایؽلًعیها هماو خایگاه پكتناو ؼا هن هیباؾيع و با تمام تبؼات
بالواقٓهال پاییىتؽ ؼايعه هینىيع.

a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1445و  1432به خای «تاؼیص» واژۀ «يًؼت» آهعه اقت( .پ).
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 :)St. George’s Channel( 1ظؼیای قًت خؽج يىاؼ آبی باؼیکی اقت که هیاو ایؽلًع و ايگلكتاو
والغ نعه( .م).
 :)Saxon( 2يژاظی که ظؼ ايگلكتاو و خًىب اقکاتلًع قاکىايع و يكبناو به لبایل ژؼهى هیؼقع.
ایى لبایل ظؼ لؽو  5هیالظی بطمهایی اؾ ايگلكتاو ؼا تًؽف کؽظيع و با يژاظهای ايگلى-هًعی
ظؼآهیطتًع( .م).
ً
ْ :)Lower deck( 3بمۀ ؾ یؽ ػؽنۀ کهتی که ػمىها به ايباؼی اضتًاو ظاؼظ .ظؼ نهؽهای بًعؼی
ً
هؽهؿگاو به فُای ؾیؽ قٓسۀ لًح «ضى» گفته هینىظ .لًحهای هىتىؼی ػمعتا  4ضى هدؿا ظاؼيع که
اؾ قیًه تا ػمبه به تؽتیب «خالی» و «فالگه» و « ُبىضى» و «ضى هىتىؼ» ياهیعه هینىيع( .م).
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برآیندها
ا
ػؿ هىؿػ وّٞی که کاؿگـاو ىهـييیى ٥اکتىؿیهای ايگلنتاو aػؿ آو هیفیًؼ هَ٦ل
تض٪ی ٨و ت٦ضٌ کـػین .اکًىو و٩ت آو امت که اف ٥کتهای اؿائهىؼه به امتًتادهایی
بـمین و مپل امتًتادهایماو ؿا با وّ ٜواٞ٩ی اهىؿ ه٪اینه کًین .بگؾاؿیؼ ببیًین
ىـایٔ هىرىػ۫ چه بـ مـ کاؿگـاو آوؿػه امت .بگؾاؿیؼ ببیًین آياو چٖىؿ عل٪ی هنتًؼ
و پایۀ رنمايی و ؽهًی و اعل٩یىاو چینت؟
اگـ یک ٥ـػ به ػیگـاو آمیب رنمايی واؿػ آوؿػ و يتیزۀ آو هـگ باىؼ کـػاؿ او ؿا «آػم
کيتى» هیياهین .اگـ ههارن پیياپیو بؼايؼ که آمیب واؿػه هـگباؿ عىاهؼ بىػ
کـػاؿه ؿا «٩تل ٝمؼ» هیياهین .پل و٩تی راهٞه ٍؼها پـولتـ ؿا ػؿ هىٞ٩یت هـگ
فوػؿك ٩ـاؿ هیػهؼ (هـگی که ػوچًؼاو عيىيتباؿتـ اف هـگ با ٩مه یا گلىله امت)
و٩تی راهٞه ػمت هقاؿاو پـولتـ ؿا اف ومایل ّـوؿی هٞاه کىتاه هیکًؼ و آياو ؿا ػؿ
يمیتىايًذ بقیًؼ؛ و٩تی راهٞه با هيت کىبًؼۀ ٩ايىو آياو ؿا
وّٞی ٩ـاؿ هیػهؼ که 
واهیػاؿػ با ایى وّ ٜمـ کًًؼ تا هـگ هضتىمىاو مـ بـمؼ؛ و٩تی راهٞه هیػايؼ ػؿ ایى
ىـایٔ هقاؿاو ٩ـبايی راو عىاهًؼ مپـػ ولی عٖاپىىايه ارافه هیػهؼ ه٪تْیات
هؾکىؿ بـػوام با٩ی بمايًؼ؛ ػؿ چًیى ىـایٖی چـا يبایؼ کـػاؿ راهٞه ؿا ػؿمت هخل کـػاؿ
ا٥ـاػ هً٦ـػ «٩تل ٝمؼ» ياهیؼ؟ ایى ٩تلٝمؼی ٥ـیبکاؿايه ػؿ لباك هبؼل امت که يه
 aػؿ ویـامتهای آهـیکایی و ايگلینی به رای «کاؿگـاو ىهـييیى ٥اکتىؿیهای ايگلنتاو» آهؼه
امتٕ« :ب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو»( .پ).
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ا
هیچ کل هیتىايؼ ػؿ بـابـ آو اف عىػه هضاٚ٥ت کًؼ و يه به هماو ىکلی که واٞ٩ا
هنت آىکاؿ هیىىػ؛ فیـا هیچ کل ٩اتل ؿا يمیبیًؼ a.هـگ ٩ـبايیاو ٕبیٞی به يٚـ
ا
هیؿمؼ فیـا تٞـُ به راو ايناوها ٍـ٥ا ػؿ احـ به صناب يیاوؿػوىاو بىػه امت يه به
عإـ تنىیه صناب .با همۀ ایىها هنألۀ ٩تل ٝمؼ به رای عىػ با٩ی امت .با ػلیل و
بـهاو يياو عىاهن ػاػ راهٞۀ ايگلطتاو bهـ ؿوف و هـ ماٝت هـتکب رًایتی هیىىػ
که ييـیات کاؿگـی آو ؿا به ػؿمتی با ًٝىاو «کيتاؿ ارتماٝی» هيغٌ کـػهايؼ.
حابت عىاهن کـػ راهٞۀ ها کاؿگـاو ؿا ػؿ وّٞی ٩ـاؿ ػاػه امت که يه هیتىايًؼ
ملهتیىاو ؿا ص ٘٦کًًؼ و يه هیتىايًؼ ٝمـ ػؿافی ػاىته باىًؼ .راهٞه يیـوی صیاتی

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ػؿ اػاهه هیعىايین« :فیـا همه ػؿ ایى ٩تل ٝمؼ ػمت ػاؿيؼ و
به همیى ػلیل تَ٪یـه به گـػو هیچ کل يمیا٥تؼ»( .پ).
 bػؿ مـتامـ ایى کتاب هـ را اف راهٞه به هخابۀ کلیتی مغى گ٦تهام که هنئىلیتی به ٝهؼهاه امت و
ص٪ى ٧و وٙای٦ی ػاؿػ بؼوو ىک هًٚىؿم ٩ؼؿت صاکمۀ راهٞه یًٞی ٕب٪های امت که ػؿ صال صاّـ
کًتـل ارتماٝی و میامی ؿا ػؿ ػمت ػاؿػ و بًابـایى هنئىل صال و ؿوف کنايی امت که هیچ مهمی
اف کًتـل ارتماٝی به آياو واگؾاؿ ييؼه .ػؿ ايگلطتاو همچىو مایـ کيىؿهای هتمؼو۫ ٕب٪ۀ صاکن کنی
رق بىؿژوافی يینت .يیافی يؼیؼم به عىايًؼگاو آلمايی حابت کًن که راهٞه عاٍه بىؿژوافی هى٤ٙ
امت اف همۀ اْٝایو صمایت يمایؼ و به فيؼگیىاو ؿمیؼگی کًؼ تا ػمتکن هیچ کل اف ٥ـٓ
گـمًگی تل ٤ييىػ .البته اگـ ایى کتاب ؿا بـای بىؿژوافی ايگلیل يىىته بىػم وّ٥ ٜـ ٧هیکـػ
(پايىیل ايگلل بـای ویـامت آلمايی  .)5381اکًىو وّ ٜآلماو يیق چًیى امت .ػؿ مال پـ٥یِ و
بـکت  5331مـهایهػاؿاو آلمايی اف ایى صیج تا صؼ فیاػی هنمٖش مـهایهػاؿاو ايگلینی ىؼهايؼ
(ا٥قوػۀ ايگلل به ویـامت آهـیکایی  .)5333ػؿ ٝـُ ایى  15مال همه چیق چ٪ؼؿ ت٢ییـ کـػه امت!
اهـوفه بـعی اف اْٝای ٕب٪ۀ هتىمٔ ايگلیل تيغیٌ ػاػهايؼ که راهٞه وٙای٦ی ػؿ ٩بال ىهـويؼاو
هً٦ـػه ػاؿػ  -اها ػؿ هىؿػ ٕب٪ۀ هتىمٔ آلماو؟!؟ (ا٥قوػۀ ايگلل به ویـامت آلمايی .)5381
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کاؿگـاو ؿا عـػهعـػه هیعىؿػ و هیتـاىؼ و بؼیى تـتیب ٩بل اف آيکه هىٝؼىاو مـ
بـمؼ آياو ؿا ىتابفػه به میًۀ عاک هی٥ـمتؼ .با ػلیل و بـهاو يياو عىاهن ػاػ که
راهٞه هیػايؼ چًیى وّٞی بـای فيؼگی و ملهتی هْـ امت ولی هیچ کاؿی بـای
بهبىػ و اٍلس آو ايزام يمیػهؼ .حابت عىاهن کـػ راهٞه اف تبٞات کـػههایو خبر
دارد؛ بًابـایى کـػاؿ راهٞه يه «آػم کيتى» که «٩تل ٝمؼ» امت .بـای احبات اتهاهات
ا٩اههىؼه به امًاػ ؿممی و گقاؿههای پاؿلماو و ػولت اتغاؽ مًؼ عىاهن کـػ.

5

ٕب٪های اف ايناوها ػؿ وّٞی هیفیًؼ که پیيتـ ٕـس کلی آو تـمین ىؼ .ؿوىى امت
که ایى ٕب٪ه به ػلیل مىءتؼاؿک ّـوؿیتـیى ومایل ب٪ا يمیتىايؼ تًؼؿمتیاه ؿا ص٘٦
کًؼ و ٝمـی ٕىاليی ػاىته باىؼ .بگؾاؿیؼ باؿ ػیگـ ىـایٔ فيؼگی کاؿگـاو ؿا با تمـکق
بـ هنألۀ ملهتیىاو هـوؿ کًین .تمـکق رمٞیت ػؿ ىهـهای بقؿگ تأحیـات فیاوباؿی
اف عىػ به رای هیگؾاؿػ .رى لًذو چًاو که بایؼ پاک و هخل هىای ؿومتاهای إـا٣
ُ
هاالهال اف اکنیژو يینت 1 .و يین هیلیىو ر٦ت ىو به همـاه  115هقاؿ ارا ٧ػؿ
هضؼوػهای به ومٞت  3الی  8هایل هـب aٜهتـاکن ىؼهايؼ و صزن ٚٝیمی اف اکنیژو ؿا
به هَـ ٣هیؿمايًؼ که به فصمت رایگقیى هیىىػ ،فیـا املىب ماعتوماف ىهـ ؿاه
ؿا بـ باػگیـی بنته امت .گاف امیؼ کـبًیک 1به ػلیل ح٪ل ویژهاه ػؿ عیاباوها با٩ی
هیهايؼ و رـیاو هىا اف ؿوی پيتبامها به ؿاه عىػ هیؿوػ .اف ایى ؿو ؿیههای ماکًاو اف
ػؿیا٥ت ه٪ؼاؿ اکنیژو ه٪تْی واهیهايؼ که تبٞاتاه ٝباؿتايؼ اف ؿعىت ؽهًی و
منتی رنمايی و کاهو مـفيؼگی .اگـچه ىهـييیًاو ػؿ ه٪اینه با ؿومتاییايی که ػؿ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه امت «هایل هـب ٜر٢ـا٥یایی»( .پ).
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هىای آفاػ هیفیًؼ عیلی کمتـ ػؿ هٞـُ ابتلئات تًؼ و ىؼیؼ ٩ـاؿ هیگیـيؼ ولی عیلی
بیيتـ با آمیبهای ياىی اف اهـاُ هقهى ػمتبهگـیباوايؼ .فيؼگی ػؿ ىهـهای بقؿگ
عىػی عىػ به ملهتی آمیب هیؿمايؼ اها تأحیـات رى ياهناٝؼ هضلت عل٨
به
ِ
فصمتکو بنیاؿ فیاوباؿتـ امت؛ فیـا همايٖىؿ که ػیؼین ػؿ آيزا همه چیق ػمت به
ا
ػمت هن ػاػه تا هىا آلىػه ىىػ .ػؿ ؿومتاها اصتماال رم ٜکـػو پيتۀ مـگیى کًاؿ
عايهها بیّـؿ امت فیـا هىا هیتىايؼ آفاػايه اف همه رهت واؿػ ىىػ؛ اها ػؿ ػل
ىهـهای بقؿگ ػؿ هیاو کىچهپلکىچهها و مـاهایی که پيتبهپيت هن ماعته
ىؼهايؼ و هاي ٜکىچکتـیى رابهرایی هىا هنتًؼ وّ٥ ٜـ ٧هیکًؼ .گافی که اف تىػۀ
ت٦الههای صیىايی و يباتی گًؼیؼه هتَاٝؼ هیىىػ بـای ملهتی فیاوباؿ امت .اگـ ایى
گاف ؿاه ػؿؿو يؼاىته باىؼ الرـم رى ؿا هنمىم هیکًؼ .چالآبهای کخی ٤و ؿاکؼ ػؿ
هضلت عل ٨فصمتکو با تىلیؼ بغاؿهای بیماؿیفا بؼتـیى تأحیـات ؿا بـ ملهتی
ٝمىهی ىهـهای بقؿگ به را هیگؾاؿيؼ و تَٞیؼ رىیهای لزىآلىػ هقیؼ بـ ٝلت
هیىىػ 3.ولی  ٔ٪٥ایى يینت .يضىۀ بـعىؿػ راهٞه با عیل ايبىه ٪٥ـا بنیاؿ فيًؼه
امت .آياو يه  ٔ٪٥اف ؿومتا به ىهـهای بقؿگ کيايؼه هیىىيؼ تا ػؿ بؼتـیى هىا تً٦ل
کًًؼ و يه  ٔ٪٥به هضلتی پل فػه هیىىيؼ که به عإـ املىب ماعتومافىاو
باػگیـی ا٥تْاصی ػاؿيؼ بلکه ػمتىاو اف تمام ومایل يٚا٥ت (صتی آب) کىتاه امت.
يَب لىله و پمپ آب هًىٓ به پـػاعت پىل امت .ؿوػعايهها هن چًاو آلىػهايؼ که به
ػؿػ يٚا٥ت و تمیقکاؿی يمیعىؿيؼٝ .لوه بـ ایى فصمتکياو هزبىؿيؼ تمام
آتوآى٢الها و فبالهها و ٥اّلب (ا١لب هيمئقکًًؼهتـیى ٥اّلبها) و
يزامتهایياو ؿا ومٔ عیاباو تغلیه کًًؼ ف یـا هیچ اهکاو ػیگـی بـای ػٜ٥اه
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يؼاؿيؼ .راهٞه آياو ؿا واػاىته امت به ػمت عىػىاو هًٖ٪ۀ هنکىيیىاو ؿا ٦ٝىيی
کًًؼ .اها راهٞه به ایى اکت٦ا يکـػه امت .همۀ بؼبغتیهای ػيیا ؿوی مـ ٪٥ـا آواؿ
هیىىػٝ .لوه بـ ایًکه ىهـهای بقؿگ بیو اف صؼ پـرمٞیت و هتـاکنايؼ ٪٥ـا ػؿ
کىچکتـیى ْ٥اها چپايؼه هیىىيؼٝ .لوه بـ ایًکه باػگیـی عیاباوها هًامب يینت
هـ ىب ػهها ي٦ـ اف ٪٥ـا ػؿ اتا٧هایی صبل هیىىيؼ که ي٦ل کيیؼو ػؿ هىایياو به
عىػی عىػ بـای ع٦گی کا٥ی امت .به آياو مکىيتگاههایی يمىؿ هیػهًؼ :مـػابها
ک٤ىاو ٝای ٨يینت و فیـىیـوايیها م٤٪ىاو چکه هیکًؼ و همگی ٕىؿی ماعته
ىؼهايؼ که هىای مـػ و هـٕىب ؿاه ػؿؿو يؼاؿػ .آيچه بـای ٪٥ـا تؼاؿک ػیؼه ىؼه
پىىاکی فىت و پاؿهپىؿه و پىمیؼه و ١ؾایی ت٪لبی و ياگىاؿ امت٪٥ .ـا ا١لب بافیچۀ
ىؼیؼتـیى يىمايات بین و اهیؼ هیىىيؼ و ػؿ هٞـُ بـآىىبًؼهتـیى ت٢ییـات وّٞیت
ؿوايی ٩ـاؿ هیگیـيؼ و یک ػم يمیتىايًؼ به آمىػگی عإـ بـمًؼ و اف فيؼگی لؾت ببـيؼ.
راهٞه آياو ؿا اف هـ يى ٛعىىی و لؾتی ١یـ اف بیبًؼوباؿی رًنی و هیعىاؿگی هضـوم
کـػه امت و هـ ؿوف به ٩ؼؿی اف گـػهىاو کاؿ هیکيؼ که به لضاٗ ؽهًی و رنمًی
ا
ا
هٖل٪ا عنته و ٥ـمىػه هیىىيؼ .راهٞه ػائما به آياو ههمیق هیفيؼ تا ػؿ هماو یکیػو
يى ٛمـعىىی ػمػمتىاو به يضى رًىوآمایی فیاػهؿوی کًًؼ .اگـ ٪٥ـا بـ همۀ ایىها
٥ائ ٨بیایًؼ aػؿ رـیاو بضـاو۫ پیو پای کمبىػ هيا١ل ٩ـبايی عىاهًؼ ىؼ و همۀ آو
ػلعىهکًکهایی ؿا که تاکًىو به ایياو ت٦ىیِ ىؼه امت اف ػمت عىاهًؼ ػاػ.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه امت« :و اگـ ایى ک٦ایت يکًؼ یًٞی اگـ اف همۀ ایىها
راو مالن به ػؿ ببـيؼ»( .پ).
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ػؿ چًیى وّٞی هضال امت ٥ـوػمتاو مالن بمايًؼ و فیاػ ٝمـ کًًؼ .رق هـگوهیـ
گقا ٣و ىیى ٛبیماؿیهای واگیـػاؿ و فوال ٥قایًؼۀ ماعتماو بؼو هیچ ايتٚاؿ ػیگـی اف
ایى وّ ٜيمیتىاو ػاىت .بگؾاؿیؼ ببیًین واٞ٩یات اف چه ٩ـاؿيؼ.
ٝلوه بـ ایًکه ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ بؼتـیى يىاصی ىهـ مکىيت ػاؿػ مایـ ىـایٔ فيؼگیاه
هىرؼ ايىا ٛو ا٩نام بیماؿیهامت .همگاو به ایى هىّى ٛهٞتـ٣ايؼ .بـای هخال ه٪الۀ
ا
«آرتیساو» که پیيتـ اف آو ي٪ل٩ىل آوؿػم ٍـاصتا اٝلم هیکًؼ تکـاؿ بیو اف صؼ هىاؿػ
ابتل به ؽاتالـیه ػؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ پیآهؼ ياگقیـ همیى وّ ٜامت .هىای يامالن لًذو
عاٍه ػؿ هضلت عل ٨فصمتکو بـای پیيـ٥ت و گنتـه هـُ مل 8هناٝؼ امت
و پؼیؼاؿ ىؼو آحاؿ تبالزم 1ػؿ تٞؼاػ ٥ـاوايی اف ا٥ـاػ بـای يياو ػاػو ایى واٞ٩یت کا٥ی
امت .اگـ ٍبش فوػ و٩تی تىػهها ػؿ ؿاه کاؿىاو هنتًؼ ػؿ عیاباوهای لًؼو پـمه بقيیؼ
ا
ا
اف تٞؼػ اىغاٍی که کاهل یا ت٪ـیبا هنلىل به يٚـ هیؿمًؼ هات و هبهىت عىاهیؼ
هايؼ .صتی ػؿ هًچطتر ٙاهـ عل ٨ایى همه بؼ يینت .ایى اؿواس ؿيگهـػۀ لًؼوک با
تًگی ي٦ل و چينهای گىػا٥تاػهىاو و با چهـههای بیصال و واؿ٥تهىاو که ػؿ هـ
٩ؼم اف کًاؿ ايناو هیگؾؿيؼ صتی يای صـ ٣فػو يؼاؿيؼ .هـچًؼ هـُ مل ػؿ ىهـهای
٥اکتىؿیکاؿ ىمال هـ مال گـوه بقؿگی اف ٩ـبايیاو ؿا به کام هـگ هی٥ـمتؼ ولی هى
چًیى عیل پـىماؿ و هغى٥ی اف هنلىالو ؿا رق ػؿ لًذو ػؿ هیچ کزای ػیگـ به چين
يؼیؼهام .تی٦ىك 1ػؿ ؿ٩ابتی تًگاتًگ با هـُ مل ٩ـاؿ ػاؿػ .بگؾاؿیؼ اف هغملک 3ایى
هـّی که ػهيتياکتـیى تباهیها ؿا ػؿ ٍ٦ىٕ ٣ب٪ۀ کاؿگـ به باؿ هیآوؿػ صـ٥ی به
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هیاو يیاوؿم a.بـ اماك «گقاؿه ؿممی ػؿباؿۀ وّ ٜبهؼاىتی ٕب٪ۀ کاؿگـ» 3بایؼ
ا
هَیبت ٥ـاگیـ تی٦ىك ؿا هنت٪یما به پای وّ ٜبؼ تهىیۀ هىا و ٪٥ؼاو فهکيی ٥اّلب
و ٝؼم يٚا٥ت مکىيتگاهها يىىت٥ .ـاهىه يکًین ایى گقاؿه به ػمت بـرنتهتـیى
پقىکاو ايگلطتاو بـ اماك ىهاػت تٞؼاػ ٥ـاوايی اف إباء تألی ٤ىؼه امت .آياو به
ٍـاصت اٝلم هیکًًؼ  ٔ٪٥یک مـای ػچاؿ مىءتهىیه و یک بىبنت بؼوو رىی آب
ا
بـای به ورىػ آهؼو تب کا٥ی امت و هٞمىال اگـ ماکًاو فیاػی ػؿ بًگلکها تلًباؿ
ا
ا
ىؼه باىًؼٖٞ٩ bا تب به ورىػ عىاهؼ آهؼ .تب ت٪ـیبا همه را عَائٌ یکنايی ػاؿػ و
ػؿ تماهی هىاؿػ به ٍىؿت تی٦ىك ايکيا ٣هییابؼ .ایى هـُ ػؿ هضلت عل٨های
فصمتکو ىهـهای بقؿگ و ػؿ عیاباوهای هً٦ـػ و بؼماعت و وايهاػۀ ىهـهای
کىچک ىای ٜامت cاها گاهی ػؿ يىاصی همتافتـ هن چًؼ ٩ـبايی هیگیـػ .هؼتهامت
که تی٦ىك ػؿ لًذو ىیى ٛیا٥ته .ىؼت ٥ى٧الٞاػۀ آو ػؿ مال  5333به تألی ٤گقاؿىی
ضاوثوود اضمیت

ايزاهیؼ که باالتـ به آو اىاؿه کـػم .بًا به گقاؿه مالیايۀ ػکتـ

d

تبخايۀلًذو» 8تٞؼاػ بیماؿاو ػؿ مال  5383بـابـ با  5هقاؿ و  811هىؿػ یًٞی
ػؿباؿۀ « 
 853هىؿػ بیيتـ اف مال ٩بل بىػ 55.ػؿ صىهههای هـٕىب و کخی ٤ىمالی و رًىبی و
ىـ٩ی لًذو تی٦ىك با ىؼتی ىگ٦تايگیق ٕ٢یاو کـػ .بنیاؿی اف بیماؿاو رقو عل٨
ِ

فصمتکو ؿومتاها بىػيؼ .آياو که صیى ههارـت۫ ىا٧تـیى مغتیها ؿا به راو عـیؼه
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5333و  5381آهؼه« :اف مایـ بیماؿیهای ؿیىی و هغملک  »...الظ( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5333و  5381آهؼه« :و اگـ ْ٥ىالت اؿگايیک همايزا بگًؼيؼ»( .پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی اّا٥ه ىؼه« :و بیىک آيزا تأحیـاتاه ىؼیؼتـ و هلمىكتـ امت»( .پ).
d
Dr. Southwood Smith
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بىػيؼ پل اف واؿػ ىؼو به ىهـ گـمًه و يیمهبـهًه ػؿ عیاباوها هیعىابیؼيؼ تا به ایى
تـتیب ٩ـبايی تب ىىيؼ .ایى عل٨ها ؿا به چًاو صال فاؿ و عـابی به تبعايه هیؿمايؼيؼ
که الفم بىػ ػوفهای مًگیًی اف ىـاب و کًیاک و تـکیبات آهىيیاک و مایـ هضـکها
بـایياو تزىیق ىىػ 51.1 .ػؿٍؼ اف کل بیماؿاو هـػيؼ .تب ػؿ هًچطتر هن رىالو ػاػ
و هًىف اف هضلت اولذتاوو و آوکىت ولیتلایرلًذ و ١یـه ؿیيهکى ييؼه امت .با ایى
همه تی٦ىك ػؿ هًچطتر و مایـ ىهـمتاوهای ايگلطتاو بنیاؿ کمتـ اف آيچه ايتٚاؿ
هیؿ٥ت ىیى ٛیا٥ت .اها ػؿ اضکاتلًذ و ایرلًذ با چًاو ىؼتی عـوىیؼ که ػؿ وٍ٤
ا
يمیگًزؼ .تی٦ىك ٩بل گالضکى و ادیًبىرگ ؿا یک باؿ بٞؼ اف ٩ضٖی 5353 aو  1باؿ با
ىؼتی بیيتـ ػؿ مالهای  5311و  5333بٞؼ اف بضـاوهای تزاؿی ػؿيىؿػیؼه و هـ باؿ
ا
پل اف ت٪ـیبا  3مال رىه و عـوه ٥ـويينته بىػ .ػؿ ادیًبىرگ ٕی واگیـ 5353
ا
ا
ت٪ـیبا  1هقاؿ ي٦ـ و ٕی واگیـ  5333ت٪ـیبا  55هقاؿ ي٦ـ ػچاؿ تيًذ و تب ىؼيؼ؛ با هـ
باؿ تکـاؿ همهگیـی تٞؼاػ هبتلیاو و ىؼت بیماؿیىاو bا٥قایو یا٥ت.

c

ػؿ ه٪اینه با تاعتوتاف همهگیـی پل اف بضـاو  5381تمام ػؿيؼهعىییهای ٩بلی تب
بافی بچگايهای به يٚـ هیؿمؼ .ػؿ اضکاتلًذ گؼایاو آواؿه هـُ ؿا با چًاو مـٝت
ا
وصيتًاکی اف یک هىّ ٜبه هىّ ٜػیگـ هًت٪ل کـػيؼ که ػٞ٥تا یکىين کل رمٞیت
تهیػمت گـ٥تاؿ تب ىؼ .اگـچه تٞؼاػ هىاؿػ تب ػؿ ٝـُ  1هاه بیو اف  51مال
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381به رای «بٞؼ اف ٩ضٖی» آهؼه «ٕی ػوؿۀ کمبىػ»( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381اّا٥ه ىؼه امت« :و يـط هـگوهیـ»( .پ).
)ايگلل( Dr. Alison, Management of the Poor in Scotland.
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c

گؾىته بىػ اها ٕب٪ات هتىمٔ و ٥ـاػمت ػؿ اهاو هايؼيؼ .مال  5383بیو اف  31هقاؿ
ي٦ـ یًٞی  51ػؿٍؼ رمٞیت گلمکى هبتل ىؼيؼ و  31ػؿٍؼ هبتلیاو راو باعتًؼ؛ ػؿ
صالی که يـط هـگوهیـ ػؿ هًچطتر و لیىرپىل  3 ٔ٪٥ػؿٍؼ کل بیماؿاو بىػ .وّ ٜبیماؿ
ػؿ ؿوفهای ه٦تن و پايقػهن ابتلء وعین هیىؼ و ٕی بضـاو آعـی ٍىؿتاه به فؿػی
هیگـاییؼ؛ به همیى ػلیل پقىکاو اؿىؼ باوؿ ػاىتًؼ که ٝلت وعاهت اصىال هبتلیاو ؿا
بایؼ ػؿ اّٖـاب و تيىیو ؽهًی رنت a.تب واگیـ ػؿ ایرلًذ هن اليه کـػ .مالهای
ٕ 5353-5353ی  15هاه  38هقاؿ هـیِ تبػاؿ به تبعايۀ دوبلیى هـارٞه کـػيؼ .ایى
ؿ٩ن ٕب ٨گ٦تۀ ػاؿو١ه آلیطىو bػؿ مال اعیـ به  15هقاؿ ي٦ـ ؿمیؼ c.مالهای -5353
 5353تبعايۀ کىرک dیکه٦تن رمٞیت آو ىهـ ؿا پؾیـه کـػ .هماو فهاو ػؿ
ا
لیمریک ت٪ـیبا یکچهاؿم رمٞیت ىهـ یًٞی يىفػهبینتن رمٞیت هضلۀ پنت و
٥ـوػمت واترفىرد eگـ٥تاؿ هـُ تب ىؼيؼ.

f

و٩تی ايناو به یاػ هیآوؿػ که عل٨های فصمتکو ػؿ چه وّٞی هیفیًؼ و
مکىيتگاههایياو چ٪ؼؿ ىلى ٟو پـرمٞیت امت ،و٩تی هیايؼیيؼ که هىرىػات
 aآلیطىو ػؿ ه٪الهای که اکتبـ  5388به «ايجمىبریتايیاییپیػرفتعلىم» اؿائه ػاػ چًیى تٞبیـی
ػاىت( .ايگلل)
b
Sheriff Alison
c
)ايگلل( Alison, Principles of Population, vol. ii.
d
Cork
e
Waterford
f
)ايگلل( Dr. Alison, Management of the Poor in Scotland.
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اينايی به چه يضىی ػؿ هـ مىؿاطمًبهای ػؿ هن هیلىلًؼ و چگىيه هـیِ و مالن با هن
ػؿ یک اتا ٧و ػؿ یک بنتـ هیعىابًؼ تًها اف ایى ػؿ ىگ٦ت هیهايؼ که چـا بیماؿی
واگیـػاؿی همچىو تی٦ىك بیو اف ایى گنتـه يیا٥ته امت .و٩تی ايناو به ایى ٥کـ
هیکًؼ که کمکهای ػؿهايی ػؿ ػمتـك چ٪ؼؿ ياچیقيؼ و چه بنیاؿ هـیِهایی که
هیچ يى ٛتزىیق ٕبی ػؿیا٥ت يمیکًًؼ و اف پیوپاا٥تاػهتـیى ا٩ؼاهات پیوگیـايه
بـعىؿػاؿ يمیىىيؼ aبه يٚـه هیؿمؼ که هـگوهیـها عیلی کن و رقئی بىػهايؼ .ػکتـ
آلیطىو که ایى بیماؿی ؿا به ػ٩ت هٖالٞه کـػه بىػ ػؿ گقاؿىی که پیيتـ به آو اىاؿه ىؼ
ا
تی٦ىك ؿا هنت٪یما به تًگػمتی و وّ ٜام٤باؿ ٪٥ـا ينبت ػاػ .او به ٍـاصت اٝلم
کـػ هضـوهیت و بـآوؿػه ييؼو يیافهای ّـوؿی و ٝارل۫ ٝـٍه ؿا بـای تاعتوتاف
بیماؿیهای هنـی آهاػه يمىػه و باٝج ىؼه امت واگیـ ایًچًیى گنتـػه و هىلًاک
باىؼ .او با اػله و بـهاو حابت کـػ که ػؿ هـ ػوؿۀ تيؼیؼ هضـوهیتها (یًٞی ػؿ هـ
بضـاو تزاؿی و ػؿ هـ بـػاىت ياهناٝؼ هضَىل) بل٥اٍله بیماؿی تی٦ىك ػؿ ایرلًذ و
اضکاتلًذ ىیى ٛیا٥ته و هىد عـوىاو بلیا  ٔ٪٥ؿوی مـ ٕب٪ۀ کاؿگـ آواؿ ىؼه امت .بـ
اماك ىهاػت ػکتـ آلیطىو اکخـ کنايی که به ػمت تی٦ىك يینتويابىػ ىؼيؼ پؼؿ
ا
عايىاػه بىػيؼ؛ یًٞی ػ٩ی٪ا هماوهایی که بنتگاوىاو يمیتىايًؼ اف ایياو بگؾؿيؼ .چًؼ
پقىک ایرلًذی که ػکتـ آلیطىوگ٦تههایياو ؿا ي٪ل کـػه به همیى اهـ ىهاػت هیػهًؼ.
ا
ػوهیى ػمتۀ اهـاُ هنت٪یما اف وّ ٜت٢ؾیۀ کاؿگـاو ياىی هیىىػ و کمتـ اف وّٜ
عىػی عىػ آي٪ؼؿ هْنياپؾیـ امت
مکىيتگاههایياو تأحیـ هیپؾیـػ١ .ؾای ٝملهها به
ِ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381به رای «ا٩ؼاهات پیوگیـايه» آهؼه «ؿژین ١ؾایی »( .پ).
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ا
که هٖل٪ا به ػؿػ کىػکاو يىمال يمیعىؿػ؛ اها ٝملهها يه امتٖاٝت و يه و٩تاه ؿا
ػاؿيؼ که ١ؾای هًامبتـی بـای بچههایياو ػمتوپا کًًؼٝ .لوه بـ ایى بنیاؿی اف
فصمتکياو ٕبٝ ٨ـ ٣هـمىم به بچههایياو ٝـ ٧و صتی ا٥یىو هیػهًؼ .ایى  1هاػه
به ؿىؼ و تکاهل رنمايی کىػکاو آمیب هیؿمايًؼ و هىرب بـوف ايىا ٛياعىىیهای
ا
ػمتگاه گىاؿىی هیىىيؼ و تأحیـات مىءىاو هاػامالٞمـ با٩ی هیهايؼ .ت٪ـیبا همۀ
کاؿگـاو هٞؼههای ّٞی٦ی ػاؿيؼ؛ با ایى صال ياچاؿيؼ با ؿژین ١ؾاییای کًاؿ بیایًؼ که به
عىػی عىػ هًيأ مىءهاّمه امت .آياو بؼوو بـعىؿػاؿی اف آهىفههای هًامب
چٖىؿ بایؼ ب٦همًؼ کزای کاؿ هیلًگؼ؟ صتی به ٥ـُ که ب٦همًؼ؛ و٩تی يمیتىايًؼ به
ؿژین ١ؾایی هًامبتـی ػمت یابًؼ چٖىؿ یک مبک فيؼگی هت٦اوت ؿا ػؿ پیو
بگیـيؼ؟ آو هن ػؿ صالی که اف کىػکی به عإـ مىءت٢ؾیه هـیِ ىؼهايؼ .عًافیـ 55ػؿ
ٕب٪ۀ کاؿگـ ٝمىهیت ػاؿػ .والؼیى عًافیـی کىػکاو عًافیـی هیفایًؼ  -عاٍه اگـ
ا
تأحیـات َي َنبی تا رایی اػاهه یابؼ که با تمام ٩ىا بـ ؿوی فهیًۀ هىؿوحی کىػکاو هزؼػا
ٞ٥ال ىىػ .ؿاىیتیل aبه ًٝىاو ػوهیى پیآهؼ رنمايی ت٢ؾیۀ ياکا٥ی ػؿ مالهای ؿىؼ و
تکاهل۫ ػؿ ٕی ٤گنتـػهای اف کىػکاو ٕب٪ۀ کاؿگـ ىای ٜامت 51.ػؿ ایى بیماؿی۫ مغت
ىؼو امتغىاوها هتى ٤٩هیىىػ و تکاهل ماعتماو امکلت هضؼوػ هیگـػػٝ .لوه بـ
ا
ٝىاؿُ هٞمىل ؿاىیتیک ١البا پاها و متىو ٪٥ـات ػچاؿ ياهًزاؿی هیىىيؼ .يیافی
يینت عیلی بـای ٥هن ایى هنأله و٩ت بگؾاؿین که تضىالتی يٚیـ کمبىػ هيا١ل و
کاهو ػمتمقػها که ػؿ ػوؿۀ بضـاو و ػؿ پی يىمايات تزاؿی بـ کاؿگـاو تضمیل
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی ػاعل پـايتق آهؼه« :بیماؿی ايگلینی :ؿىؼ گـهی ياهًزاؿ ه٦اٍل»( .پ).
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هیىىيؼ ػؿ چه ابٞاػ گقا٥ی بـ همۀ ایى عنـاوها هیا٥قایًؼ .بؼیهی امت کمبىػ هى٩ت
١ؾای کا٥ی که هـ فصمتکو ػمتکن یک باؿ ػؿ ٕىل فيؼگیاه ػؿ هٞـُ آو ٩ـاؿ
هیگیـػ به تيؼیؼ مىءتأحیـات ؿژینهای ١ؾایی ىکنپـکى و فیاوآوؿ کمک هیکًؼ.
کىػکاو ػؿمت ػؿ مًی که بیو اف همیيه به ١ؾای عىب و ه٪ىی يیاف ػاؿيؼ به
گـمًههیـی هیا٥تًؼ .ایى ٩بیل کىػکاو ػؿ ایام بضـاو (صتی و٩تی که تزاؿت به هًتهای
هـاتب عىب امت) بنیاؿ ٥ـاواوايؼ .مـيىىت هضتىمىاو ایى امت که ّٞی ٤و
ا
عًافیـی و ؿاىیتیک باؿ بیایًؼ  -ؿيگوؿویياو گىاهی هیػهؼ که صتما به ایى بلیا
ػچاؿ عىاهًؼ ىؼ .اهمال و هناهضهای که ػؿ ص ٨تىػۀ ايبىهی اف کىػکاو عل٨
فصمتکو ؿوا ػاىته ىؼه امت آحاؿ و ب٪ایای ربـاوياپؾیـی بـ رای هیگؾاؿػ و ياتىايی
و ّ ٤ٞکل ينل کاؿگـاو ؿا به ػيبال هیآوؿػ .اْٝای ایى ٕب٪ه پىىاکىاو ياهًامب
امت و اف اهکايات الفم بـای پیيگیـی اف مـهاعىؿػگی بـعىؿػاؿ يینتًؼ و هـ ؿوف
هزبىؿيؼ ماٝتها تا صؼ افپاا٥تاػو کاؿ پـهي٪تىاو ؿا ػيبال کًًؼ .با بـوف بیماؿی
کمبىػهایياو وعینتـ هیىىػ و به هیچ يى ٛهـا٩بت پقىکی و ػؿهايی ػمتـمی يؼاؿيؼ.
همۀ ایىها ؿا به هىاؿػ ٩بلی بیا٥قاییؼ تا میاههای اف وّ ٜملهت ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو
ا
ػاىته باىیؼٞ٥ .ل رای آو يینت به تأحیـات فیاوباؿ بـعی هيا١ل بپـػافین که يتیزۀ
ىیىۀ اػاؿۀ کًىيیىاو امت.
ػؿ کًاؿ همۀ ایىها تأحیـات ياىی اف بیبًؼوباؿی ملهت ىماؿ کخیـی اف کاؿگـاو ؿا به
عٖـ هیايؼافػ .همۀ ا١ىاگـیها و ومىمههای همکى یکرا رم ٜىؼهايؼ تا کاؿگـاو ؿا
به هیعىاؿگی بکيايًؼ .تًها هایۀ لؾت ایياو لیکىر امت .فهیى و فهاو ػمتبهػمت هن
383

ػاػهايؼ تا لیکىر به ػمتىاو بـمؼ .کاؿگـ عنتهوکى٥ته اف مـ کاؿ بافهیگـػػ؛ اها
عايهاه ؿا ػلهـػه و يمىؿ و کخی ٤و صالبههنفو هییابؼ .او به تمؼػ اَٝاب يیاف ػاؿػ و
بایذ چیقی ػاىته باىؼ که چينايؼاف ؿوف بٞؼ ؿا ٩ابلتضمل يمایؼ و باٝج ىىػ کاؿ کـػو
به فصمتاه بیاؿفػ .صال و ؿوف رنمی و ؽهًی کاؿگـ به ػلیل وّ ٜبؼ ملهتی عاٍه
مىءهاّمه بنیاؿ بههنؿیغته و ياهناٝؼ و هاعىلیایی امت .ىـایٔ ٝمىهی فيؼگی و
ٝؼمٖٞ٩یت اوّا ٛو ػمتبنتگی هٖل٨اه ػؿ بـابـ هـيى ٛتَاػ ٣و اصتمال و
ياتىايیاه بـای کنب رایگاهی اهى و هٖمئى هقیؼ بـ ٝلت هیىىػ و هىرب هیگـػػ
عين و ياعيًىػیاه بؼتـ ػم بگیـػ .بؼو يضی٤اه که با هىای بؼ و ١ؾای بؼ
ّٞی٤تـ ىؼه امت مـمغتايه عىامتاؿ هضـکی بیـويی امت و چىو رایی بـای هل٩ات
با ػومتاواه يؼاؿػ همۀ يیافهای ارتماٝیاه ؿا ػؿ هیغايه اؿّا هیکًؼ .چگىيه هیتىاو
اف او ايتٚاؿ ػاىت ػؿ بـابـ ومىمۀ لیکىر ه٪اوهت کًؼ؟ aایًکه ىماؿ کخیـی اف
ا
ا
فصمتکياو به ػام هیعىاؿگی هیا٥تًؼ تضت چًیى ىـایٖی رنما و ؿوصا
ارتًابياپؾیـ امتٍ .ـ٣يٚـ اف ٥ياؿهای رنمايی که فصمتکياو ؿا به هیعىاؿگی
هیکيايؼ هنائلی همچىو هنؿيگی با رماٝت و ٪٥ؼاو آهىفههای ٍضیش و
اهکاوياپؾیـی هضاٚ٥ت اف کىػکاو ػؿ بـابـ ومىمۀ لیکىر و تأحیـپؾیـیىاو اف والؼیى
بیبًؼوباؿ (که ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ به بچهها لیکىر هیعىؿايًؼ) و آمىػگی عإـ یکیػو
ماٝتۀ ٥ـاهىه کـػو بؼبغتیها و باؿ مًگیى فيؼگی و هقاؿو یک ؿویؼاػ ياعىىایًؼ ػیگـ

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381به رای ایى رمله آهؼه« :چگىيه هیتىاو اف کاؿگـ ايتٚاؿ
ػاىت هیلی ىؼیؼ به بؼهنتی يؼاىته باىؼ و ػؿ بـابـ رؾبۀ لیکىر ه٪اوهت کًؼ؟»( .پ).
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ا
همگی به ٩ؼؿی به ايناو فوؿ هیآوؿيؼ که ص٪ی٪تا يمیتىاو کاؿگـاو ؿا عإـ واػاػو ػؿ
بـابـ ایى ٥ياؿ ٕا٩ت٥ـما ىماتت کـػ .ػائنالغمـ بىػو ػؿ ایى ىـایٔ گًاه يینت و
يمیتىاو ىغٌ بؼکـػاؿ ؿا هَ٪ـ ػاينت .ػائنالغمـی۫ ىکل پؼیؼاؿ ىؼو و ٥ـرام
هضتىم و وّ ٜهيغٌ ابژهای امت که ػؿ ؿابٖه با ایى وّ ٜهیچ اؿاػه و ؿّایتی يؼاؿػ.
آياو که فصمتکو ؿا تا صؼ ابژۀ ٍـ٥ ٣ـوکامتهايؼ بایؼ تَ٪یـه ؿا گـػو بگیـيؼ .عیل
کخیـ فصمتکيايی که هیچ ٥ـٍتی ؿا بـای ٝـ٧عىؿی اف ػمت يمیػهًؼ همگی ٩ـبايی
هیىىيؼ و تأحیـات هغـب لیکىر بـ رنن و ؽهىىاو آىکاؿ هیگـػػ .بیماؿیهای
فهیًهایای که ياىی اف وّ ٜفيؼگی کاؿگـاوايؼ با ٝـ٧عىؿػو ايکيا ٣هییابًؼ و با
تضـیک هيکلت تً٦نی و گىاؿىی باٝج ٕ٢یاو تی٦ىك هیىىيؼ.
یکی ػیگـ اف هًيأهای وّ ٜبؼ رنمايی ٕب٪ۀ کاؿگـ ایى امت که ػؿ ٍىؿت بیماؿی
اهکاو بهـههًؼ ىؼو اف پقىکاو هاهـ بـایياو هًت٦ی امت .البته تٞؼاػی اف هؤمنات
عیـیه هیکىىًؼ ایى يیاف ؿا بـٕـ ٣کًًؼ .بـای هخال ػؿهايگاه هًچطتر مااليه  11هقاؿ
هـیِ پؾیـه هیکًؼ و به آياو ؿاهًمایی و ػاؿو هیػهؼ .اها ػؿ ىهـی که ٕب٨
ا
بـآوؿػهای گاضکل aمهچهاؿم رمٞیت (یًٞی ت٪ـیبا  355هقاؿ ي٦ـ) هضتاد
ؿمیؼگیهای پقىکیايؼ ایى کمکها چه ػؿػی ؿا ػوا هیکًؼ؟ ػکتـهای ايگلینی ص٨
ویقیت باالیی هیٕلبًؼ و فصمتکياو ػؿ هىٞ٩یتی يینتًؼ که تىاو پـػاعتاه ؿا ػاىته
باىًؼ و به همیى ػلیل هیچ کاؿی اف ػمتىاو ماعته يینت .آياو ياچاؿيؼ به
ىاؿالتاوهای اؿفاو٩یمت ؿو بیاوؿيؼ و ػاؿوهای ٩لبیای امتٞمال کًًؼ که بیيتـ
)ايگلل( The Manufacturing Population of England, ch. 3.
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a

هْـيؼ تا ه٦یؼ .ىماؿ گقا٥ی پقىک ٩لبی ػؿ تمام ىهـهای ايگلیل ييى و يمى کـػهايؼ
و به هؼػ تبلی٢ات و پىمتـ و ایى ٩بیل تمهیؼات۫ عیال عىػ ؿا بابت پیؼا کـػو هػتریاو
٪٥یـ آمىػه ماعتهايؼ .ػؿ کًاؿ ایىها ه٪اػیـ گقا٥ی ػاؿوهایی هىػؿآوؿػی aبه ٥ـوه
حیاتبخعپار و قرؼ
هیؿمًؼ که يىىؼاؿوی هـ ػؿػیايؼ :قرؼ هىریطىو و قرؼ  
َ
دکترهیىواریًگ bو هقاؿاو يى٩ ٛـً و َٝاؿه و گـػ که تکتکىاو ػاؿای عاٍیت

ى٦ابغو بـای همۀ بیماؿیهایی هنتًؼ که به رنن ايناو اؿث ؿمیؼه امت .ایى
ا
ػاؿوها يؼؿتا صاوی هىاػ هْـيؼ اها اگـ ال٩یؼايه و به ٕىؿ هـتب عىؿػه ىىيؼ تأحیـات
عـیؼاؿاو افهمهراعبـ تىٍیه
فیاوآوؿی بـ مینتن بؼو عىاهًؼ ػاىت؛ و چىيکه به
ِ
هیىىػ تا رایی که هیتىايًؼ اف ایى ػاؿوها هَـ ٣کًًؼ آياو همۀ ػاؿو ؿا یکهـتبه
هیبلًٞؼ ،عىاه يیافی به آو ػاىته باىًؼ عىاه يه .بـای هايى٥اکتىؿکاؿی که قرؼ
حیاتبخعپار تىلیؼ هیکًؼ ٥ـوه  15الی  11هقاؿ رٞبه اف ایى ٩ـًها ٕی یک ه٦ته

چیق ياهٞمىلی يینت .یک ي٦ـ آوها ؿا بـای یبىمت هیعـػ و ػیگـی بـای امهال و
مىهی بـای تب و ّ ٤ٞو هـ يى ٛػؿػ بیػؿهايی که ٥کـه ؿا بکًیؼ .ػؿمت همايٖىؿ
که ػه٪اياو آلمايی ػؿ هىمن هيغَی صزاهت فالى هیکًًؼ عل٨های فصمتکو
ايگلیل هن با امتٞمال ػاؿوهای هىػؿآوؿػی به عىػىاو آمیب و به هايى٥اکتىؿػاؿ مىػ
هیؿمايًؼ .یکی اف هْـتـیى ػاؿوهای هىػؿآوؿػی ىـبتی امت که با هىاػ تغؼیـآوؿ
ا
(ٝمؼتا هضلىل ىیـۀ تـیاک ػؿ الکل) تهیه هیىىػ و تضت يام تزاؿی «آب حیات

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی ٝباؿت ( )Patent Medicinesػاعل پـايتق ا٥قوػه ىؼه امت( .پ).
Morrison's Pills & Parr's Life Pills & Dr. Mainwaring's Pills
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b

گادفری» aبه ٥ـوه هیؿمؼ .فيايی که ػؿ عايه به کاؿ هي٢ىلايؼ و اف کىػکاو عىػ و
ػیگـاو هـا٩بت هیکًًؼ ایى ىـبت ؿا به عىؿػ بچهها هیػهًؼ تا ماکت و به باوؿ
عیلیها ت٪ىیتىاو کًًؼ .ایياو بیعبـ اف مىءتأحیـات آب صیات اف بؼو تىلؼ يىفاػ تا
و٩تی که راو بؼهؼ ایى ػاؿوی «راوا٥قا» ؿا به عىؿػه هیػهًؼ .هـ چه مینتن بؼو
ٕ٦ل کمتـ هنتٞؼ پؾیـه ٞ٥لوايٞ٦االت ا٥یىو باىؼ ه٪ؼاؿ بیيتـی اف آو تزىیق هیىىػ
و و٩تی که آب صیات ػیگـ احـ يکًؼ ػؿ هـ وٝؼه  15الی ٖ٩ 11ـه ا٥یىو عالٌ ػؿ کام
بچه هیچکايًؼ .پقىک ٩ايىيی ياتیًگهام ػؿ پیيگاه کمیطیىوتحقیقوتفحؽپارلماو
ىهاػت ػاػ bکه یک ػاؿوماف (به اٝتـا ٣عىػه) ػؿ ٝـُ  5مال  551پىيؼ ىیـۀ
تـیاک بـای تىلیؼ آبحیاتهَـ ٣کـػه امت .به آمايی هیتىاو تأحیـات تـیاک ؿا بـ
ا
کىػکايی که ایًٖىؿ باؿ هیآیًؼ صؼك فػ .آياو ؿيگهـػه و يضی ٤و پلمیؼهايؼ و هٞمىال
٩بل اف ػو مالگی هیهیـيؼ .هَـ ٣آب صیات ػؿ تمام ىهـهای بقؿگ و يىاصی ًٍٞتی
ؿواد ػاؿػ.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381يام ایى ػاؿو به ايگلینی ( )Godfrey’s Cordialػاعل
گیىهه آهؼه امت( .پ).
غرکتهای

« bگسارظکمیطیىوتحقیقوتفحؽدربارۀاغتغالکىدکاووافرادخردضالدرهعادوو
هاغماریازکىدکاوباهنکارهیکًًذولی


کهدرآو
ورزیها وهايىفاکتىرهایی 
دضت 
رغالضًگ و 

تحتغمىلغرایطالیحۀهقرارتفاکتىری يیطتًذ».گقاؿه اول و ػوم ایى هزمىٝه به ٩لن گریًجر
( )Graingerامت .گقاؿه ػوم که ػؿ کل کتاب تضت ًٝىاو «گسارظکمیطیىواغتغالکىدکاو» به
آو امتًاػ عىاهن کـػ یکی اف بهتـیى گقاؿههای ؿممی اف يى ٛعىػ امت و کىهی اف ىىاهؼ و هؼاؿک
ؿا ػؿ بـ ػاؿػ که ػؿ ِآو واصؼ اؿفىمًؼ و هىلًاکايؼ .گقاؿه اول هـبىٓ به مال  5385و گقاؿه ػوم
هـبىٓ به مال  5383امت( .ايگلل)
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يتیزۀ همۀ ایى ٝىاهل ٝباؿت امت اف يضی ٤ىؼو کالبؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ .اىغاً ٩ىیبًیه
و عىهتـکیب و مالن ػؿ هیاو کاؿگـاو کن پیؼا هیىىيؼ؛ عاٍه ػؿ هیاو کاؿوؿهای
٥اکتىؿی که ػؿ مالىهای هضبىك و ع٪٦اوآوؿ به کاؿ گـ٥ته هیىىيؼ و ػؿ صال صاّـ
بضجهاو  ٔ٪٥بـ مـ آوهامت .به رق چًؼ ْٝلۀ هضؼوػ که ػؿ رـیاو کاؿىاو وؿفیؼه
ا
هیىىػ مایـ ايؼامهایياو بیبًیه و ال١ـ و بیفوؿ و تکیؼه و ىلوولايؼ .ت٪ـیبا همۀ آياو
اف مىءهاّمه و بالتب ٜاف ا٥نـػگی و عىػبیماؿايگاؿی 53و کذعل٪ی و وّ ٜبؼ اَٝاب
ؿيذ هیبـيؼ a.اف آيزا که بًیۀ تْٞی٤ىؼهىاو يمیتىايؼ ػؿ بـابـ بیماؿی ه٪اوهت کًؼ
ػمبهػم هبتل هیىىيؼ و به همیى ػلیل عیلی فوػ پیـ هیىىيؼ و هیهیـيؼ .آهاؿهای
هـگوهیـ۫ بیچىووچـا بؼیى يکته ىهاػت هیػهؼ.
بـ اماك گسارظآقایگراهام bؿئیل اػاؿۀ حبت اصىال يـط هـگوهیـ مالیايۀ ايگلطتاو
و ولس کمتـ اف  1.11ػؿٍؼ امت؛ یًٞی هـ مال اف هـ  81ي٦ـ  5ي٦ـ هیهیـػ c.ایى
ا
هیايگیى هـبىٓ به مال  5885-5838امت .ػؿ مال  5885-5885يـط هـگوهیـ ت٪ـیبا
کاهو یا٥ت و به  5ي٦ـ اف هـ  81ي٦ـ ؿمیؼ .اها ایى ينبت ػؿ ىهـهای بقؿگ عیلی
هت٦اوت بىػ .بـ اماك آهاؿهای ؿممی هـگوهیـ که ػؿ ػمت ػاؿم (هًچطترگاردیى 35
رىالی  58)5388يـط هـگوهیـ چًؼ ىهـ بقؿگ به تـتیب فیـ امت :ػؿ هًچطتر با
ا
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381رمله ایًٖىؿ يىىته ىؼه امت« :ت٪ـیبا همۀ آياو اف
مىءهاّمه ؿيذ هیبـيؼ و بالتب ٜکمابیو ا٥نـػه هنتًؼ و هقاری مـػ و گـ٥ته و ياآؿام ػاؿيؼ( ».پ).
b
Graham
c
)ايگلل( Fifth Annual Report of the Reg. Gen. of Births, Deaths, and Marriages.
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اصتناب چارلتىو و ضالفىرد  5ي٦ـ اف هـ  35.31ي٦ـ و بؼوو اصتناب چارلتىو و
ضالفىرد  5ي٦ـ اف هـ  35.31ي٦ـ .ػؿ لیىرپىل با اصتناب وضتدربی( aصىهه) یک ي٦ـ
اف هـ  35.85ي٦ـ و بؼوو اصتناب وضتدربی  5ي٦ـ اف هـ  18.85ي٦ـ .ػؿ هزمىٝه
یىرکغایر با اصتناب کل یا بغيی اف يىاصی ؿومتایی و
اليکغایر و 

چهغایر و
هًإ ٨
ىهـهای کىچک که ؿویهنؿ٥ته  1هیلیىو و  531هقاؿ و  151ي٦ـ رمٞیت ػاؿيؼ
هیايگیى يـط هـگوهیـ بـابـ امت با  5ي٦ـ اف هـ  38.35ي٦ـ .يـط هـگوهیـ ػؿ
اليکغایر يياو هیػهؼ کاؿگـاو به چه وّ ٜياهناٝؼی ػؿ ىهـهای بقؿگ
پرشکات b

رای ػاػه ىؼهايؼ :ایى ياصیهای امت که هٞؼوچیاو ػؿ آو مکىيت ػاؿيؼ و وّٜ
بهؼاىتیاه آىکاؿا پاییىتـ يىاصی کياوؿفی امت؛ کاؿ هٞؼو به هیچ وره ى٢ل
مالمی يینت با ایى صال يـط هـگوهیـ ػؿ هیاو هٞؼوچیاو ؿومتایی  5ي٦ـ اف 83.18
ا
ي٦ـ یا ت٪ـیبا  1.1ػؿٍؼ بهتـ اف هیايگیى کل ايگلطتاو امت (همۀ ایى گقاؿهها بـ هبًای
رؼاول هـگوهیـ  5383امت) .يـط هـگوهیـ ػؿ ىهـهای بقؿگ اضکاتلًذ بیيتـ
امت .ػؿ ىهـادیًبىرگ به مال  5838-5333به ٕىؿ هیايگیى  5ي٦ـ اف هـ  18ي٦ـ و ػؿ
هضلۀ اولذتاوو به مال  5835به ٕىؿ هیايگیى  5ي٦ـ اف هـ  11ي٦ـ .بـ اماك گقاؿه ػکتـ
کىاو cيـط هـگوهیـ گالضکى اف  5335به بٞؼ  5ي٦ـ اف هـ  35ي٦ـ و ػؿ بـعی مالها 5
ي٦ـ اف هـ  11ي٦ـ الی  18ي٦ـ بىػه امت 51.همه چیق گىاهی هیػهؼ کاهو ٕىل ٝمـ
ا
اماما به صناب ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿط ػاػه و بهبىػ يـط هیايگیى ٝمىهی به ػلیل کاهو
West Derby
Prescott
)ايگلل( Dr. Cowan, Vital Statistics of Glasgow.
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a
b
c

هـگوهیـ ٕب٪ات هتىمٔ و ٥ـاػمت بىػه امت .یکی اف رؼیؼتـیى امتيهاػها هـبىٓ
ا
به پقىکی هًچنتـی به يام ػکتـ پی.اچ.هىاليذ aامت که ؿمما هأهىؿیت ػاىت صىهۀ
هًچطتر ؿا اف چارلتىوتا هذالک بافؿمی کًؼ .او عیاباوها و عايهها ؿا به  3ؿػه ت٪نین
کـػ و پـاکًؼگی هـگوهیـ ؿا به ىـس فیـ هٞلىم يمىػ:
ػؿ عیاباوهای

ػؿ عايههای

يـط هـگوهیـ 5 :ي٦ـ اف هـ

ػؿرۀ یک

ػؿرۀ یک
ػؿرۀ ػو
ػؿرۀ مه

 15ي٦ـ
 81ي٦ـ

ػؿرۀ ػو

ػؿرۀ یک
ػؿرۀ ػو
ػؿرۀ مه

 31ي٦ـ

ػؿرۀ مه

ػؿرۀ یک
ػؿرۀ ػو
ػؿرۀ مه

٪٥ؼاو إلٝات
 31ي٦ـ
 11ي٦ـ

 31ي٦ـ
 11ي٦ـ
 33ي٦ـ

خیاباوهای ػؿرۀ ػو 53

اف رؼاولی که هىاليذ به ػمت هیػهؼ پیؼامت هـگوهیـ ػؿ
خیاباوهای ػؿرۀ یک

خیاباوهای ػؿرۀ مه  13ػؿٍؼ بیيتـ اف

ػؿٍؼ بیيتـ و ػؿ
خايههای ػؿرۀ مه 33
خايههای ػؿرۀ ػو  35ػؿٍؼ بیيتـ و ػؿ 
امت .هـگوهیـ ػؿ 
خايههای ػؿرۀ یک امت .هـگوهیـ ػؿ آوػمته اف عیاباوهای بؼی که
ػؿٍؼ بیيتـ اف 

Dr. P. H. Holland
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a

اٍلس ىؼيؼ  11ػؿٍؼ کاهو یا٥ت .هىاليؼ کاؿه ؿا با اٙهاؿيٚـی پایاو هیػهؼ که
بـای یک بىؿژوای ايگلینی بیوافصؼ ٍاػ٩ايه امت:

a

«و٩تی هیبیًین يـط هـگوهیـ ػؿ بـعی عیاباوها  8بـابـ بقؿگتـ اف مایـ عیاباوها و ػؿ کل
عیاباوهای یک ؿػه  1بـابـ بقؿگتـ اف ػیگـ ؿػههامت و ٝلوه بـ ایى و٩تی هیبیًین يـط
هـگوهیـ ػؿ همۀ عیاباوهایی که وّ ٜبؼی ػاؿيؼ بلامتخًا باالمت و ػؿ عیاباوهایی که وّٜ
عىبی ػاؿيؼ بلامتخًا پاییى امت ،ػیگـ يمیتىاين ػؿ بـابـ ایى يتیزهگیـی ه٪اوهت کًن که هـ
ؾذهايفرازهمطایگاودیىاربهدیىارهاو  ٔ٪٥به ػلیل يَ٪او

مال ايبىهی اف همًىٝاوهاو و
ابتؼاییتـیى تمهیؼات اصتیإی و پیيگیـايه تل ٤هیىىيؼ».

« گسارظدربارۀوضعبهذاغتیطبقۀکارگر» صاوی إلٝاتی امت که واٞ٩یت ٥ى٧
ؿا تَؼی ٨هیکًؼ .بـای هخال مال  5385ػؿ لیىرپىل هیايگیى ٕىل ٝمـ ػؿ ٕب٪ات
٥ـاػمت (یًٞی هـػاو ىـی ٤و صـ٥های و ١یـه)  31مال و ػؿ اهل کنبوکاؿ و
پیيهوؿاو بلًؼهـتبه  11مال و ػؿ کاؿوؿها و ٝملههای ارـتی  51 ٔ٪٥مال بىػ.
گقاؿه های پاؿلماو صاوی ايبىهی اف واٞ٩یات هيابهايؼ .آيچه يـط هـگوهیـ ٕب٪ۀ
کاؿگـ ؿا باال يگه هیػاؿػ هیقاو ٥اصو هـگ کىػکاوىاو امت .کالبؼ صناك و
لٖی ٤کىػک تىاو امت٪اهت ػؿ بـابـ تأحیـات ياهٖلىب ایى فيؼگی ػيائتباؿ ؿا يؼاؿػ.
ػؿ صالی که پؼؿ و هاػؿ هـ  1ىا١لايؼ یا یکی اف آوها هـػه امت کىػکاو ا١لب
هضکىم به ه٦٢ىل هايؼوايؼ و ٦١لت ػؿ چينهنفػيی ت٪اً عىػ ؿا هیمتايؼ .تٞزبی
 aگقاؿه کمینیىو تض٪ی ٨و ت٦ضٌ ػؿباؿۀ ىهـهای بقؿگ و يىاصی پـرمٞیت ،گقاؿه يغنت مال
 .5388بغو ّمیمه( .ايگلل)
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يؼاؿػ که بـ اماك آعـیى گقاؿه ي٪لىؼه بیو اف  13ػؿٍؼ کىػکاو ٕب٪ۀ کاؿگـ
هًچطتر ٩بل اف  1مالگی تل ٤هی ىىيؼ؛ آو هن ػؿ صالی که  15 ٔ٪٥ػؿٍؼ کىػکاو
ٕب٪ات ٥ـاػمت هًچطتر و  31 ٔ٪٥ػؿٍؼ کىػکاو تمام ٕب٪ات ؿومتاهای إـا٣
٩بل اف  1مالگی هیهیـيؼ a.ه٪الۀ «آرتیساو» که تاکًىو چًؼ باؿ به آو اؿرا ٛػاػهام
يـط هـگوهیـ ػؿ احـ بیماؿیهای یکناو ؿا ػؿ ىهـ و ؿومتا ه٪اینه کـػه و إلٝات
ػ٩ی٨تـی ػؿ ایى هىؿػ به ػمت ػاػه امت .ایى ه٪اله حابت هیکًؼ بیماؿیهای
واگیـػاؿ ػؿ هًچطتر و لیىرپىل  3بـابـ هـگباؿتـ اف يىاصی ؿومتاییايؼ؛ همچًیى ػؿ
ىهـها آمیبهای مینتن َٝبی  1بـابـ و هيکلت گىاؿىی  3بـابـ ؿومتاهامت.

b

ينبت هـگ بـ احـ بیماؿی های تً٦نی ػؿ ىهـ به ؿومتا بـابـ با  1.1به  5امت .هىاؿػ
هـگباؿ آبله 51و مـعک 53و هغملک و میاهمـ٥ه 53ػؿ هیاو کىػکاو ىهـی  8بـابـ
هتؼاول تـ اف کىػکاو ؿومتایی امت .هىاؿػ هـگباؿ ٦ٝىيت ه٢قی  3بـابـ و هىاؿػ
هـگباؿ تيًذ  55بـابـ ػؿ ىهـها هتؼوالتـيؼ .ػؿ همیى فهیًه رؼول فیـ ؿا به ي٪ل اف
هًاب ٜهىح ٨و ؿممی پیىمت هیکًن .ایى رؼول تٞؼاػ هتى٥یاو گـوههای مًی هغتل٤
ؿا ػؿ هـ  55هقاؿ هـگ يياو هیػهؼ:

c

a

Factories' Inquiry Commission's Reports, 3rd vol.
ػؿ گقاؿه ػکتـ هاوکیًس ( )Hawkinsاف ػکتـ ؿوبـتىو ( )Robertonبه ًٝىاو «هـر ٜاٍلی
آهاؿهای هًچطتر» اعؾ مًؼ ىؼه امت( .ايگلل)
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه امت « 1بـابـ»( .پ).
 cػکتـ ویذ ( )Dr. Wadeػؿ کتاب «تاریخچۀطبقۀهتىضطوطبقۀکارگر» (لًؼو  5331ویـامت
فاکتىریها» ( )5331ي٪ل کـػه امت( .ايگلل)

مىم) ایى اؿ٩ام ؿا اف «گسارظکمیطیىوپارلمايی
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زیر  5سال

91-5

91-02

51-02

01-02

01-02

01-02

11-12

ؿاتلًؼ385 1311 5
امکل5555 3518 1
کاالیل855 8853 3
کاالیل835 8333 8
پـمتىو5531 8883 1
لیؼف813 1131 1
 :5یک ياصیۀ فؿاٝی مالن
 :3ياصیۀ ىهـی اف  5338تا ٩ 5333بل اف بابىؼو هیلها
 :1یک ىهـ ًٍٞتی
5131
5111
5551
5115
5338
5113

5188
5853
5155
5538
5558
5583

باالی 922

5538
813
885
133
113
183

5813
5558
311
313
131
151

3
551
833
3
33
135
11
513 133
5
35
811
3
33
183
1
18
111
 :1یک ياصیۀ فؿاٝی باتل٩ی
 :8بٞؼ اف بابىؼو هیلها
 :1یک ىهـ ًٍٞتی

ٍـ٣يٚـ اف بیماؿیهای گىياگىيی که پیآهؼ ّـوؿی ياػیؼهگـ٥تهىؼو و هضـوهیت
ٕب٪ات ٪٥یـيؼ یک ملنله ٝىاهل ػیگـ به ا٥قایو هـگوهیـ کىػکاو عـػمال کمک
هیکًًؼ .ػؿ بنیاؿی اف عايىاػهها فو بایؼ هخل ىىهـه بیـوو اف عايه کاؿ کًؼ و ػؿ
ا
يتیزه بچهها هٖل٪ا ه٦٢ىل هیهايًؼ؛ یًٞی آياو ؿا ػؿ عايه صبل هیکًًؼ یا به ١ـیبهای
هیمپاؿيؼ .پل تٞزبی يؼاؿػ که ٍؼها کىػک به وامٖۀ همه يى ٛات٦ا ٧و تَاػ ٣به
هلکت هیؿمًؼ .هیچ را به ايؼافۀ ىهـهای بقؿگ ايگلطتاو ایى همه بچه فیـ گـ٥ته
ا
يمیىىيؼ و ػؿ احـ م٪ىٓ و ع٦گی و مىعتگی يمیهیـيؼ .هغَىٍا هـگ بـ احـ آتو
گـ٥تى و آبپق ىؼو به تًاوب ىای ٜامت .ایى ٩بیل هىاؿػ ٕی هاههای مـػ هًچطتر
ا
ت٪ـیبا ه٦تهای یک باؿ ؿط هیػهًؼ و ػؿ لًذو هن عیلی تکـاؿ هیىىيؼ اها گقاؿهىاو
ػؿ ؿوفياههها عیلی کن هیآیؼ .هى ينغهای اف ىماؿۀ  51ػماهبـ  5388ييـیۀ «ویکلی
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دیطپچ» ػاؿم که بـ اماك آو اف  5ػماهبـ تا  3ػماهبـ یًٞی  ٔ٪٥ػؿ ٝـُ یک ه٦ته 6
هىؿػ ایًچًیًی ؿط ػاػه امت .کىػکاو بؼا٩بالی که به چًیى هـگ هىلايگیقی هیهیـيؼ
٩ـبايیاو بیيٚمی ارتماٝیهاو هنتًؼ .عىو آياو به گـػو اْٝای ٕب٪ات ٍاصب
هالکیت امت که اف ص ٘٦و تؼاوم بیيٚمی ارتماٝی ي ٜ٦هیبـيؼ و به آو ٝل٩ههًؼيؼ.
گاهی ايناو ػوػل هیهايؼ که ىایؼ ایى هـگ ىکًزهآلىػ و فرـآوؿ هىهبتی بـای
بچههامت فیـا آياو ؿا اف ىـ صیاتی ٕىاليی پـ ؿيذوٝؾاب که مـىاؿ اف ػؿػ و ٝاؿی اف
عىىی امت علً هیکًؼ .کاؿ ايگلطتاو به ایًزا کيیؼه امت .بىؿژوافی هـ ٍبش
همۀ ایىها ؿا ػؿ ؿوفياههها هیعىايؼ ولی صتی ککاه يمیگقػ .پل اگـ بٞؼ اف امتًاػ
بؼیى ىهاػتهای ؿممی و ١یـؿممی (که البؼ گىه بىؿژوافی اف آوها پـ امت) کل
ٕب٪ۀ هتىمٔ ؿا به «کيتاؿ ارتماٝی» هتهن يماین هیچ کؼامىاو ص ٨اٝتـاُ يؼاؿيؼ.
ٕب٪ۀ صاکن یا بایؼ بـای ایى وّ ٜهغى ٣چاؿهای ٖٞ٩ی بیايؼیيؼ یا بایؼ هؼیـ یت هًاٜ٥
همگايی ؿا به ٕب٪ۀ کاؿگـ و فصمتکو واگؾاؿ کًؼ .بىؿژوافی هیچ تمایلی به ؿاه صل
ػوم يؼاؿػ و هاػاهی که بىؿژوا با٩ی بمايؼ تَٞبات و پیوػاوؿیهایو باٝج هیىىيؼ
کاؿی اف ػمتاه بـيیایؼ و ٥ا٩ؼ ٩ؼؿت الفهه بـای ػؿ پیو گـ٥تى ؿاه صل يغنت
باىؼ .پل اف آيکه ٍؼها هقاؿ ٩ـبايی تل ٤هیىىيؼ تافه بىؿژوافی به عىػه هیآیؼ و اف
مـ ػلىاپنی «الیضۀ ماعتوماف کلوىهـی» 58ؿا به تَىیب هیؿمايؼ .به هىرب ایى
الیضه بیههاباتـیى ٥ى٧تـاکنها ػؿ هًإ ٨هنکىيی تا صؼوػی هضؼوػ هیىىيؼ اها ایى
٩بیل ا٩ؼاهات هـگق ؿیيۀ ىـاؿت يمیعيکايًؼ و صتی ک ٤هٖالبات اػاؿۀ بهؼاىت ؿا
بـآوؿػه يمیکًًؼ .پل بىؿژوافی يمیتىايؼ ٥غـ٥ـوىايه به آوها اىاؿه کًؼ و بؼیى ومیله
عىػ ؿا اف اتهاهاتاه هبـا بؼايؼ .گقیًۀ ػیگـی بـای بىؿژوافی ايگلیل با٩ی يمايؼه
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امت :یا بایؼ با تىمل به فوؿ صاکمیتاه ؿا ٝلیؿ١ن اتهام صاىاييؼيی «کيتاؿ
ارتماٝی» اػاهه ػهؼ یا بایؼ به يٕ ٜ٦ب٪ۀ کاؿگـ و فصمتکو کًاؿ بکيؼ .تابهاهـوف
بىؿژوافی  ٔ٪٥ػؿ هنیـ يغنت گام بـػاىته امت.
بگؾاؿیؼ اف صالوؿوف رنمايی کاؿگـاو بگؾؿین و به وّ ٜؽهًیىاو بـمین .ػیؼین که
بىؿژوافی  ٔ٪٥ومایل ّـوؿی هٞاه ؿا به کاؿگـاو ت٦ىیِ هیکًؼ؛ پل تٞزبی يؼاؿػ
که آهىفه ؿا  ٔ٪٥تا صؼی ؿوا بؼاؿػ هیىىػ که به ي ٜ٦عىػه تمام ىىػ .ولی ایى ه٪ؼاؿ
ا
آهىفه ص٪ی٪تا هیچ امت .اهکايات هضؼوػ آهىفىی ايگلطتاو هیچ تًامبی با رمٞیت
کيىؿ يؼاؿيؼ .هٞؼوػ هؼاؿك ؿوفايهای که ػؿ اعتیاؿ ٕب٪ۀ کاؿگـ گؾاىته ىؼهايؼ  ٔ٪٥ػؿ
ػمتـك ا٩لیتی کىچک ٩ـاؿ ػاؿيؼ و وّٜىاو ا٥تْاس امت .هٞلنها کاؿگـاو
فهىاؿػؿؿ٥ته و افکاؿا٥تاػه و اىغاً يابابیايؼ که  ٔ٪٥بـای یک ل٪مه ياو به تؼؿیل
ا
ؿوی آوؿػهايؼ و هٞمىال يه اف ّـوؿیتـیى ٝلىم ه٪ؼهاتی و يه اف ايْبآ اعل٩ی الفم
بـای صـ٥ۀ هٞلمی بـعىؿػاؿيؼ .آياو اف يٚاؿت ٝمىهی هٞا ٣ىؼهايؼ .ایًزا هن ؿ٩ابت
آفاػ صاکن امت و ٕب ٨هٞمىل حـوتمًؼو اف آو مىػ هیبـيؼ؛ ولی ٪٥ـا که ؿ٩ابت به هیچ
وره بـایياو آزاد يینت و اف ػايو الفم بـای ايتغاب گقیًۀ اٍلش بـعىؿػاؿ يینتًؼ بایؼ
تبٞات فیاوآوؿ ؿ٩ابت ؿا تضمل کًًؼ .عبـی اف آهىفه ارباؿی صْىؿی يینت و
ا
همايٖىؿ که عىاهین ػیؼ بـگقاؿی ایى ٩بیل کلكها ػؿ هیلها کاهل ٍىؿی امت.
و٩تی پاؿلماو مال  5383هیأتوزیراو ؿا هکل ٤کـػ که به رای آهىفههای ٍىؿی به
يضى هؤحـی ػمت به ٝمل بقيؼ بىؿژوافی هايى٥اکتىؿکاؿ با تمام تىاو به هَا ٣ا٩ؼام
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٩ايىيی هزلل ؿ٥تٝ .لیؿ١ن ایًکه ٕب٪ۀ کاؿگـ بیپـػه صاهی آهىفه ارباؿی صْىؿی
بىػ بىؿژوافی تىاينت ٩ايىو ؿا فهیىگیـ کًؼ.
ايبىهی اف کىػکاو کل ٕىل ه٦ته ػؿ هیلها یا کاؿعايهها aهي٢ىل به کاؿيؼ و يمیتىايًؼ
ػؿ هؼؿمه صاّـ ىىيؼ٩ .ـاؿ بىػ کىػکايی که ؿوفها کاؿ هیکًًؼ ػؿ هؼاؿك ىی٦ت ىب
صْىؿ یابًؼ .اها ػؿ صال صاّـ ایى هؼاؿك یا به صال عىػ ؿها گيتهايؼ یا بیهیچ
ا
٥ایؼهای بـگقاؿ هیىىيؼ .ايَا٥ا بٞؼ اف  51ماٝت کاؿ ؿوفايه ؿه٪ی بـای کىػکاو
عـػمال با٩ی يمیهايؼ و تى ٜ٩بیزایی امت که اف آياو بغىاهین اف ماٝت  3الی  55ىب
به هؼؿمه بـويؼ .بًا به گىاهی ٍؼها ىاهؼ ػؿ «گسارظ کمیطیىو اغتغال کىدکاو»
ا
بچههایی که هؼاؿك ىی٦ت ىب ؿا هیآفهایًؼ هٞمىال مـ کلك عىابىاو هیبـػ.
ا
ػؿمت امت که هذارشیکػًبه بـپا ىؼهايؼ ،اها آوها هن يؼؿتا هٞلنهای عىبی ػاؿيؼ و
 ٔ٪٥به ػؿػ کنايی هیعىؿيؼ که اف ٩بل چیقهایی ػؿ هؼاؿك ؿوفايه یاػ گـ٥تهايؼ .و٦٩ۀ
هیاو یکيًبه تا یکىًبۀ بٞؼی ٕىاليیتـ اف آو امت که کىػک ياآفهىػه بتىايؼ ػؿ رلنۀ
ػوم ػؿكهای رلنۀ ه٦تۀ پیو ؿا به یاػ بیاوؿػ« .گسارظکمیطیىو اغتغالکىدکاو»
ا
ٍؼها ػلیل و هؼؿک ػؿ ایى هىؿػ به ػمت هیػهؼ .کمیطیىو هؤکؼا ایى يٚـ ؿا بیاو
هیکًؼ که هؼاؿك ؿوفهای تٖٞیل و هؼاؿك یکيًبه صتی پامغگىی صؼا٩ل يیافهای
هلت يینتًؼ .ػؿ ایى گسارظ ىىاهؼی ػال بـ رهالت و بینىاػی ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلطتاو
اؿائه ىؼه امت که يمیتىاو يٚیـه ؿا ػؿ اضپايیا یا ایتالیا پیؼا کـػ١ .یـ اف ایى هن ايتٚاؿ
يمیؿوػ .اف يٚـ بىؿژوافی آهىفه ٕب٪ۀ کاؿگـ بیو اف آيکه اهیؼبغو باىؼ
Workrooms
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a

وصيتايگیق امت .هیأت وفیـاو اف کل بىػرۀ گقا 11 ٣هیلیىو لیـهای  ٔ٪٥یک ٪٥ـۀ
ياچیق  85هقاؿ لیـهای به آهىفه ٝمىهی اعتَاً ػاػه که آو هن بـای ٥ـ٩ههای
هؾهبی هتَٞبی امت که ػؿ بهتـیى صالت عیـىاو بیيتـ اف ىـىاو يینت .با ایى
صناب هٞلىم هیىىػ اهکايات آهىفىی چ٪ؼؿ کن و ياکا٥یايؼ .همايٖىؿ که کلیطای
دولتی۫  هؼاؿك هلی aعىػه ؿا هیگـػايؼ ٥ـ٩ههای هغتل ٤هـ کؼام هؼاؿك ٥ـ٩ىی

b

عىیو ؿا ػاؿيؼ تا بتىايًؼ بـاػؿفاػگاو ایمايیىاو ػؿ صل٪ۀ پاهًبـیهای عىیو ص٘٦
کًًؼ و ؿوس فوػباوؿ بچه٪٥یـها ؿا اف چًگ مایـ ٥ـ٩هها ب٪اپًؼ .بالتب ٜایى هؼاؿك ٔ٪٥
ا
به هؾهب (و ػ٩ی٪ا بهػؿػيغىؿتـیى وره هؾهب یًٞی رؼلیات ىـٝی) به ًٝىاو هىّىٛ
اٍلی تٞلیماتىاو بها هیػهًؼ و ؽهى کىػکاو ؿا با ايبىهی اف رقمهای ١یـ٩ابل٥هن و
تيـی٦ات ٪٥هی پـ هیکًًؼ و ػؿ هـ ٥ـٍتی ي٦ـتها و تَٞبات ٥ـ٩ىی ؿا بـهیايگیقيؼ و
هـ يى ٛتـبیت ٥کـی و اعل٩ی ه٪ٞىل ؿا واهیگؾاؿيؼٕ .ب٪ۀ کاؿگـ به کـات اف پاؿلماو
عىامته امت که مینتن آهىفه ٝمىهی مـاپا مکىالؿ ىىػ و کيیوهای ٥ـ٩ىی ٔ٪٥
به اهىؿ هؾهبی بپـػافيؼ؛ اها تاکًىو هیچ یک اف کابیًهها ؿ١بت يکـػهايؼ چًیى اهتیافی
بؼهًؼ .هیأت وفیـاو يىکـ هٖی ٜبىؿژوافی امت و بىؿژوافی ػؿ بیىماؿ ٥ـ٩ه پغو
ىؼه 15.هـ ٥ـ٩ه  ٔ٪٥به ىـٕی صاّـ هیىىػ ص ٨آهىفه کاؿگـاو ؿا به ؿممیت
بيًامؼ که آياو رقهیات عاًاه ؿا به هخابۀ پاػفهـ عٖـات آهىفه بپؾیـيؼ .اف آيزا
که ٥ـ٩هها بیى عىػىاو بـ مـ ت٦ى ٧بـ ايگلنتاو ػؿگیـ هًافٝهايؼ کاؿگـاو تا ایى لضٚه
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و ٝ 5381باؿت «هؼاؿك هلی» به ايگلینی ()National Schools
آهؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381کلمۀ «٥ـ٩ىی» يیاهؼه امت( .پ).
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اف آهىفه بیيَیب هايؼهايؼ .هايى٥اکتىؿػاؿاو ال ٣هیفيًؼ که به اکخـیت هقػبگیـاوىاو
مىاػ عىايؼو ػاػهايؼ اها همايٖىؿ که «کمیطیىواغتغالکىدکاو» حابت کـػه کی٦یت ایى
آهىفهها ػؿ مٖضی امت که  ٔ٪٥به ػؿػ تٞلیمات ابتؼایی هیعىؿػ .بـ اماك ایى
گقاؿه کا٥ی امت یک ي٦ـ صـو ٣امن عىػه ؿا بيًامؼ تا ورؼاو هايى٥اکتىؿػاؿاو
آؿام گیـػ .اگـ به ایى بیايؼیيیؼ که به ػلیل آى٦تگی بیصؼوصَـ ؿمنالغٔ ايگلینی۫
تىايایی عىايؼو يىٝی هًـ امت که  ٔ٪٥پل اف یک ػوؿه آهىفه ٕىاليی هیتىاو بؼاو
يائل آهؼ بهماػگی هیتىايیؼ پی به بیمىاػی کاؿگـاو ببـیؼ .فصمتکيايی که بتىايًؼ
بًىینًؼ ايگيتىماؿيؼ و مـهيىینی هٖاب ٨اٍىل آییى يگاؿه ايگلینی ٥ـاتـ اف تىاو
اکخـ عل٨های «آهىفهػیؼه» امت .هؼاؿك یکيًبه و کلكهای کلینای ػولتی و
ا
هؼاؿك کىئیکـها 15و تا رایی که عبـ ػاؿم هؼاؿك ٥ـ٩ههای ػیگـ اٍل يىىتى تؼؿیل
يمیکًًؼ فیـا «کاؿ کـػو ػؿ ؿوفهای یکيًبه بیو اف صؼ ػيیاپـمتايه امت» .ػؿ مایـ
هىاؿػ هیتىاو ػؿباؿۀ کی٦یت تٞلیمات اؿائهىؼه بـ اماك يمىيههایی ْ٩اوت کـػ که ػؿ
«گسارظ کمیطیىو اغتغال کىدکاو» آهؼه امت (هتأم٦ايه ایى گقاؿه ػؿبـگیـيؼۀ
کاؿگـاو اٍلی هیلها يینت):

11

کمینیىيـ گریًجر هیگىیؼ کىػکايی که ػؿ بیرهًگام هىؿػ آفهىو ٩ـاؿ گـ٥تًؼ به ٕىؿ کلی ٥ا٩ؼ
هـ آو چیقی بىػيؼ که بتىاو آهىفه کاؿآهؼ ياهیؼه .هـچًؼ همۀ هؼاؿك  ٔ٪٥تٞلیمات
هؾهبی اؿائه هیػهًؼ صتی ػؿ ایى فهیًه هن رهالت ٝمی٪ی صاکن امت .ــ کمینیىيـ هىرو

a

ػؿ هىؿػ يمىيههایی که ػؿ ولىرهاهپتىو آفهىػ هیگىیؼ :ػعتـی  55ماله که ػؿ هؼاؿك ىی٦ت
Horne
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ؿوف و هؼاؿك یکيًبه ىـکت هیکـػ «هیچ چیق ػؿباؿۀ رهاو آعـت يیاهىعته بىػ؛ يه ػؿباؿۀ
بهيت و يه ػؿباؿۀ صیات اعـوی ».پنـی  53ماله «يه هیػاينت صاٍلرم 1 ٜبا  1چًؼ
هیىىػ و يه هیػاينت  1پًی چًؼ ٥اؿتیًگ aامت ولى اگـ مکهها ؿا ػؿ ػمتو هیگؾاىتًؼ».
ویلىهال bبه گىهىاو يغىؿػه بىػ ،هـچًؼ پای پیاػه اف عايهىاو
چًؼ پنـ هـگق امن لًذو یا 
تا ایى ىهـ که ؿوابٔ ٥ـاوايی با ولىرهاهپتىو ػاىت  5 ٔ٪٥ماٝت ٥اٍله بىػ .چًؼ ي٦ـ تابهصال
ضپهضاالرولیًگتىو cو ياپلئىو بًاپارت ؿا
امن هلکه یا اىغاً ػیگـ يٚیـ دریاضاالر يلطىو و 
ييًیؼه بىػيؼ 13.رالبتـ ایًکه بـعی کناو هًىف امن ضًت پل و هىضی و ضلیماو به
ا
گىهىاو يغىؿػه بىػ ولی به عىبی با فيؼگی و اٝمال و ىغَیت دیکتىرپیى و هغَىٍا
جکغپارد آىًایی ػاىتًؼ d.رىايی  51ماله يه هیتىاينت رىاب ػهؼ که «ّ 1ـبػؿ  1چًؼ
هیىىػ» و يه هیػاينت «٥ 8اؿتیًگ چ٪ؼؿ پىل امت» .رىايی  53ماله اٝت٪اػ ػاىت «55
٥اؿتیًگ هیىىػ  55مکۀ يینپًی ».مىهی که یک رىاو  53ماله بىػ چًؼ مؤال عیلی ماػه ؿا
با ایى رملۀ رىیؼه پامظ ػاػ« :هى ْ٩ىوئتی ياؿم» e.ایى بچهها که  8یا  1مال آفگاؿ
ؽهىىاو با اٍىل هؾهبی پـ ىؼه بىػ هخل ؿوف اول مـ اف ایى هىّىٝات ػؿيمیآوؿػيؼ .کىػکی
که « 1مال به ٕىؿ هـتب ػؿ هؼاؿك یکيًبه ىـکت کـػه بىػ عیطیهطیح ؿا يمیىًاعت.
البته ایى امن به گىهاه عىؿػه بىػ ولی هیچ چیق ؿار ٜبه  51صىاؿی یا ضاهطىو 18یا هىضی
 aػؿ ویـامتهای آلمايی واژۀ « »Farthingبه ايگلینی آهؼه و ػؿ پـايتق يىىته ىؼه ¼« :پًی»( .پ)
b
Willenhall
c
Nelson & Wellington
 dػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381بٞؼ اف يام ػیک تىؿپیى ( )Dick Turpinػؿ ػاعل پـايتق
آهؼه امت «ؿاهقو» و بٞؼ اف يام رک ىپاؿػ ( )Jack Sheppardآهؼه امت «ماؿ٥ ٧ـاؿی »( .پ).
e
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ا
یا هاروو و ١یـه ييًیؼه بىػ» a.یکی ػیگـ که « 1مال هـتبا ػؿ هؼاؿك یکيًبه صْىؿ هییا٥ت
ياجیهاو فيؼه
عیطیهطیح ؿا ایًٖىؿ هیىًاعت که ؿوی ٍلیب هـػ و عىواه ؿیغت تا 
بمايؼ .او هن هیچ چیق ؿار ٜبه ضًتپیتر و ضًتپل ييًیؼه بىػ» b.مىهی که « 3مال ػؿ
هؼاؿك یکيًبه ىـکت هیکـػ  ٔ٪٥هیتىاينت واژههای ماػۀ تکهزایی کتابهای بیهایه ؿا
بغىايؼ .او چیقهایی ػؿ هىؿػ صىاؿیىو ىًیؼه بىػ ولی يمیػاينت ضًتپیتر یکی اف آوهامت و
٥کـ هیکـػ ضًتجاو هماو جاوواضلی 11بىػه امت» .cهىرو ػؿ پامظ به مؤال «هیػايی
هطیح که بىػ؟» رىابهای فیـ ؿا ػؿیا٥ت کـػ« :بله صْـت آدم» و «یکی اف صىاؿیىو» و
«پطرياجی» و اف یک رىاو  51ماله« :عیطیهطیح اف اوو پاػىاهای عیلی ٩ؼیمی لًذيه».
کمینیىيـ ضیمىو dبه کىػکاو هؼؿمۀ یکيًبۀ غفیلذهتًی ػؿباؿۀ صىاؿیىو ػاػ تا آو ؿا با ٍؼای
بلًؼ بغىايًؼ؛ اها آوها يمیتىاينتًؼ بگىیًؼ چًؼ لضٚۀ پیو چه عىايؼهايؼ یا صىاؿیىو چگىيه
کنايی بىػهايؼ .او بؼوو ایًکه صتی یک پامظ ػؿمت بگیـػ اف تکتکىاو ػؿ هىؿػ صىاؿیىو
پـمیؼ تا ایًکه پنـبچهای ر٢له و آبفیـکاه با پىفعًؼ بايگ بـآوؿػ« :ارافه آ٩ا  ...اويا همىو
اليکغایرهمیىٕىؿيؼ.

رؾاهیا بىػو ػیگه!» eگقاؿههای صىفههای م٦الگـی و

ایى کل کاؿی امت که بىرژوازی و دولت بـای آهىفه و تـ٩ی ٕب٪ۀ کاؿگـ ايزام
ػاػهايؼ .عىىبغتايه وّ ٜفيؼگی کاؿگـاو آياو ؿا اف يىٝی تـبیت ٝملی بـعىؿػاؿ کـػه
امت که يه تًها هیتىايؼ رای ػؿوك فوؿچپاوىؼه ؿا بگیـػ بلکه اف هْـات آهىفههای
)ايگلل( Ibid., evidence, pp. 8, 38; 533.
)ايگلل( Ibid., pp. 8, 31; 581.
)ايگلل( Ibid., pp. 38; 513.
Symons
)ايگلل( Symons' Rep. App. Part I, pp. E, 11, et seq.
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b
c
d
e

هؾهبی ه٢يىه هیکاهؼ و صتی هیتىايؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ػؿ ٍ ٤ه٪ؼم رًبو هلت
ايگلطتاو ٩ـاؿ ػهؼ .ابتکاؿ و بنیاؿ ههنتـ اف آو ايؼیيه و ٝمل فاػۀ اّٖـاؿيؼ .ػؿمت
امت که فصمتکياو ايگلینی به يؼؿت هیتىايًؼ بغىايًؼ و صتی کمتـ اف آو ٩اػؿ به
يىىتىايؼ ولی به عىبی هًا ٜ٥عىػ و هًا ٜ٥کل هلت ؿا هیىًامًؼ .همچًیى به عىبی
هیػايًؼ ي ٜ٦بىؿژواها ػؿ چینت و اف ایى ٕب٪ه چه ايتٚاؿی هیؿوػ .هـچًؼ کاؿگـ مىاػ
عىايؼو يؼاؿػ ولی هیتىايؼ مغى بگىیؼ و بـای رمٞیت مغًـايی کًؼ؛ اگـچه کاؿگـ
ٝلن هضامباتی يؼاؿػ ولی ػؿ هـ ٍىؿت هیتىايؼ به ايؼافۀ کا٥ی مغًاو ا٩تَاػػاياو
میامی ؿا مبکمًگیى کًؼ تا به يیت بىؿژاوایی ال٢ای ٩ايىو ١لت پی ببـػ و ػؿ
بضجورؼلها ؿوی ػمت بىؿژواها بلًؼ ىىػ؛ اگـچه کاؿگـ ٝلیؿ١ن تمام هزاهؼات
کيیياو هًىف اف هنائل الهیاتی مـ ػؿ يمیآوؿػ ولی ػؿ هىؿػ هنائل فهیًی و میامی و
ارتماٝی ػیؼگاه ؿوىًی ػاؿػ .ها ػؿ هىٞ٩یتی ػیگـ به ایى هىّى ٛبافعىاهین گيت.
ا
ٞ٥ل به مـا ٟهيغَههای اعل٩ی کاؿگـاو هیؿوین.
ػؿ هؼاؿك ايگلینی آهىفههای اعل٩ی با تٞلیمات هؾهبی ػؿهنآهیغتهايؼ .همیى
کا٥ی امت تا ؿوىى ىىػ چـا تأحیـگؾاؿی آهىفههای اعل٩ی بهتـی اف آو یکی يینت.
اٍىل ماػهای که هیتىايًؼ هًامبات ايناو ؿا با ايناو ػؿ هیاو ا٥ـاػ ٝاػی مـوماهاو
ػهًؼ ػؿ مینتن ارتماٝیهاو به عإـ رًگ همه ٝلیه همه به وعینتـیى آى٦تگیها
ػچاؿ ىؼهايؼ .و٩تی چًیى ا١تياىی با رقهیات ١یـ٩ابل ٥هن همـاه هیىىػ و به ىکل
هؾهب ػؿ ٩الب ٥تىاهای هنتبؼايه و کىته٥کـايه هىٚٝه هیگـػػ به چين فصمتکياو
ػوچًؼاو ه٢يىه و بیگايه هیآیؼ .بًا به اٝتـا ٣تمام اولیای اهىؿ عاٍه «کمیطیىو
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اغتغال کىدکاو» هؼاؿك هیچ مهمی ػؿ ؿىؼ اعل٩ی ٕب٪ۀ کاؿگـ اػا يکـػهايؼ.
عىػپنًؼی بىؿژوافی ايگلیل آيچًاو تًگيٚـايه و هقعـ ٣و کىته٥کـايه امت که صتی
عىػ ؿا به فصمت يمیايؼافػ تا اعل٩یات باب ؿوف ؿا ػؿ هیاو کاؿگـاو اىاٝه ػهؼ؛ یًٞی
هماو اعل٩یاتی که بىؿژواها به ي ٜ٦عىیو و بـای ص٦اٙت اف عىیو مـهنبًؼیاه
کـػهايؼ! بىؿژوافی به صؼی منتبًیاػ و تىلو امت که صتی ایى ا٩ؼام پیوگیـايه ؿا
بیوافصؼ مغت و ىا ٧هیػايؼ .فهايی عىاهؼ ؿمیؼ که بىؿژوافی به عإـ
اهمالکاؿیاه ا٥نىك عىاهؼ عىؿػ ،اها آو هى ٜ٩بـای پيیماو ىؼو عیلی ػیـ امت.
پل اگـ کاؿگـاو هیچ چیق اف يٚام اعل٩ی يؼايًؼ و بـ و ٨٥آو ٝمل يکًًؼ بىؿژوافی ص٨
ىکىه و ىکایت يؼاؿػ.
کاؿگـاو به لضاٗ رنمايی و به لضاٗ ٥کـی و به لضاٗ اعل٩ی به ػمت ٕب٪ۀ صاکن
واپل فػه ىؼهايؼ و ياػیؼه گـ٥ته هیىىيؼ .تًها تمهیؼی که بـایياو ه٪ـؿ ىؼه ٩ايىو
امت تا اگـ بغىاهًؼ ػاهى بىؿژوافی ؿا به لکۀ يًگ بیاالیًؼ ٩ايىو ػمتوپایياو ؿا
ببًؼػ .با آياو همچىو کىػوتـیى بـبـها ؿ٥تاؿ هیکًًؼ و  ٔ٪٥یک ىکل اف آهىفه یًٞی
ىل ٧ؿا به ٝمل هیبًؼيؼ؛ آهىفه به ىکل فوؿ؛ يه آهىفه اً٩اٛگـايه بلکه آهىفه
ا
هـٝىبکًًؼه .با کاؿگـاو همچىو وصىه ؿ٥تاؿ هیىىػ پل تٞزبی يؼاؿػ اگـ ٝمل
وصيی ىىيؼ .آياو  ٔ٪٥به هؼػ مىفاوتـیى کیًهها و ؿامياىؼيیتـیى َٝیاوهای
ّؼبىؿژوایی هیتىايًؼ آ گاهی اينايیىاو ؿا ص ٘٦کًًؼ و  ٔ٪٥هاػاهی ايناو با٩ی
هیهايًؼ که عىوىاو با عين و ْ١ب ٝلیه ٕب٪ۀ صاکن به رىه بیایؼ .به هضِ ایًکه
کاؿگـاو ٍبـ و ىکیبایی ػؿ پیو گیـيؼ و به ٕى ٧بًؼگی گـػو يهًؼ و اف تله بـای
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ا
گننتى یىٟىاو ػمت بکيًؼ و ٍـ٥ا بکىىًؼ فيؼگیىاو ؿا ايؼکی تضملپؾیـ کًًؼ
بل٥اٍله به وصىه تبؼیل هیىىيؼ.
ایى کل کاؿی امت که بىؿژوافی بـای آهىفه ٕب٪ۀ کاؿگـ ايزام ػاػه امت .و٩تی همۀ
ه٪تْیات فيؼگی ایى ٕب٪ه ؿا ػؿ يٚـ ػاىته باىین ػیگـ به عإـ کیًه و ١یْی که ٝلیه
ٕب٪ۀ صاکن ػؿ ػل هیپـوؿايًؼ به آياو بؼگماو يغىاهین ىؼ .تـبیت اعل٩یای که
بىؿژواها اؿفىمًؼه هیػايًؼ يه ػؿ هؼاؿك به کاؿگـاو ػاػه هیىىػ و يه تىمٔ وّٜ
فيؼگیىاو تأهیى هیگـػػ .کل هضیٔ و هىٞ٩یت کاؿگـ آکًؼه اف ىؼیؼتـیى ومىمههای
ا
١یـاعل٩ی امت .او ٪٥یـ امت و فيؼگیاه چًگی به ػل يمیفيؼ و ت٪ـیبا همۀ لؾائؾ بـ
او صـام ىؼهايؼ؛ به همیى ػلیل هیچ یک اف هزافاتهای ٩ايىيی يمیتىايًؼ هـٝىباه
کًًؼ .چـا بایؼ اهیالاه ؿا ههاؿ کًؼ؟ چـا بایؼ کامرىیی اف ص٪ىٕ ٧بیٞی aؿا بـای
َ
حـوتمًؼاو يگه ػاؿػ؟ چـا يبایؼ یک تکه اف آو ؿا بـای عىػ بکًؼ؟ چه ايگیقهای پـولتـ ؿا
اف ػفػی باف هیػاؿػ؟ ٝباؿت «ت٪ؼك هَـس هالکیت عَىٍی» به گىه بىؿژوافی
بنیاؿ فیبا و بنیاؿ عىهآهًگ امت؛ ولی بـای آو کل که هیچ يؼاؿػ «ت٪ؼك
عىػی عىػ اف هیاو ؿ٥ته امت .پىل عؼای ایى رهاو امت؛ پل و٩تی
هالکیت» به
ِ
ا
بىؿژوافی پىل پـولتـ ؿا باال هیکيؼ ٝمل او ؿا بیعؼا و آتئینت هیکًؼ .تٞزبی يؼاؿػ
که پـولتـ به بیعؼاییاه و٥اػاؿ هیهايؼ و بـای ت٪ؼك و ٩ؼؿت عؼایاو فهیًی هیچ
صـهتی ٩ائل يینت .و٩تی ٪٥ـ پـولتـ به صؼی ىؼت هییابؼ که ػؿ تًگػمتی و
ا
گـمًگی ٝمل بـای ابتؼاییتـیى ّـوؿیات هٞاه واهیهايؼ بیىک ومىمۀ فیـ پا
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی به رای «کامرىیی اف ص٪ىٕ ٧بیٞی» آهؼه «کامرىیی اف حـوت»( .پ).
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گؾاىتى کل يٚن ارتماٝی ػؿ ورىػه ٩ىت هیگیـػ .اکخـ بىؿژواها ایى واٞ٩یت ؿا
تَؼی ٨هیکًًؼ .بًا به هلصٚات ضیمىو aػؿمت همايٖىؿ که هیعىاؿگی تأحیـات
هغـبی ػؿ بؼو به باؿ هیآوؿػ ٪٥ـ هن تأحیـات هغـبی بـ ؽهى ػاؿػ .ػکتـ آلیطىو بـای
هغإباو کتاباه (که رقو ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیتايؼ) به ػؿمتی تىّیش هیػهؼ
مـکىب ارتماٝی ٕب٪ۀ کاؿگـ چه تبٞاتی ػاؿػ b.تًگػمتی ایى  3گقیًه ؿا بـای
فصمتکياو با٩ی هیگؾاؿػ :یا گـمًههیـی تؼؿیزی یا عىػکيی آيی یا بـػاىتى
ايگلینی َ٥یش و ؿک و ؿامت ػفػی کـػو .ػلیلی
هایضتاد اف هـ را که پیؼا ىىػ ــ به
ِ
يؼاؿػ اف ایى هىّى ٛتٞزب کًین که اکخـ فصمتکياو ػفػی ؿا به گـمًههیـی و

عىػکيی تـریش هیػهًؼ.
ىماؿی اف اْٝای ٕب٪ۀ کاؿگـ اعل٩یتـ اف آوايؼ که صتی ػؿ ٞ٩ـ بؼبغتی و امتیَال
ػمت به ػفػی بقيًؼ؛ ایًاو یا اف گـمًگی تل ٤هیىىيؼ یا عىػکيی هیکًًؼ .به همیى
ا
ػلیل عىػکيی که ماب٪ا رقو هقایای ؿىکبـايگیق ٕب٪ات ٥ـاػمت بىػ اهـوف ػؿ هیاو
کاؿگـاو ايگلینی باب ىؼه امت .تٞؼاػ فیاػی اف ٪٥ـا بـای ارتًاب اف ٥لکت۫ عىػىاو
ؿا مـبهيینت هیکًًؼ چىو هیچ چاؿۀ ػیگـی بـای علٍی اف ىـ آو يؼاؿيؼ.
رایگاه ياهٖمئى و هىٞ٩یت هتقلقل فصمتکو ايگلینی و وابنتگیاه به هقػهای
ىکنتله 11و به ٕىؿ علٍه همۀ آو چیقهایی که او ؿا پـولتـ هیکًًؼ تأحیـات به هـاتب

)ايگلل( Arts and Artisans.
)ايگلل( Principles of Population, vol. ii, pp. 581, 583.
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ا
ايضٖآآوؿتـی اف ٪٥ـ ػاؿيؼ .عـػهػه٪اياو آلماو اکخـا ٪٥یـيؼ اها کمتـ بافیچۀ تَاػ ٣و
ات٦ا ٧هنتًؼ و ػمتکن تکیهگاهی هٖمئى ػاؿيؼ .پـولتـ هیچ يؼاؿػ اال ػمتاواه .هقػ
ػیـوفه عـد اهـوفه امت و همۀ ات٦ا٩ات همکى او ؿا هً٪اػ هیمافيؼ .کىچکتـیى
تْمیًی يینت که بتىايؼ ابتؼاییتـیى ّـوؿیات هٞاه ؿا به ػمت بیاوؿػ .هـ آو اهکاو
ػاؿػ با یک بضـاو یا با مبکمـی ٍاصبکاؿ ياواه آرـ ىىػ .او ػؿ هً٪لبکًًؼهتـیى
و ١یـاينايیتـیى هىٞ٩یتی ٩ـاؿ ػاؿػ که يى ٛبيـ هیتىايؼ ػچاؿه ىىػ .بـػه بًا به يٜ٦
ىغَی اؿباباه اف بابت فینتهایۀ عيکوعالیاه هٖمئى امت .مـ ٣ػمتکن
تکهفهیًی ػاؿػ که ياواه ؿا اف آو ػؿآوؿػ .هـ  1ػؿ بؼتـیى صالت تْمیًی بـای
ا
هٞاهىاو ػاؿيؼ اها پـولتـ بایؼ ٍـ٥ا به عىػه اتکا کًؼ؛ صال آيکه اف بهکاؿگیـی
٩ابلیتهایو چًايکه بتىايؼ به آوها اتکا کًؼ باف ػاىته ىؼه امت .هـ کاؿی که اف ػمت
پـولتـ بـای بهبىػ هىٞ٩یتاه بـهیآیؼ ػؿ ه٪اینه با میلب ات٦ا٧های گىياگىو که ػؿ
هٞـُىاو ٩ـاؿ هیگیـػ و هیچ تنلٖی بـ آوها يؼاؿػ رق ٖ٩ـهای ػؿ کىیـ يینت .او ػؿ
بـابـ تمام پیياهؼها و ػگـگىيیهای هضتمل ىـایٔ بیـويی۫ هضکىم و بیاؿاػه امت و اگـ
ا
ا
بتىايؼ هى٩تا راو به ػؿ ببـػ بایؼ عىػ ؿا بنیاؿ عىىبغت بيماؿػٕ .بیٞتا همیى اوّاٛ
امت که به ىغَیت و ىیىۀ فيؼگیاه ىکل هیػهؼ .اگـ پـولتـ ػؿ پی آو باىؼ که
مـه ؿا اف ایى گـػاب بیـوو کًؼ و اينايیتاه ؿا يزات ػهؼ بایؼ ٝلیه کنايی بيىؿػ

a

که يغنت بیؿصمايه چپاولاه هیکًًؼ و مپل او ؿا به ػمت مـيىىت هیمپاؿيؼ و
 aػؿ اػاهه عىاهین ػیؼ که ػؿ ايگلطتاو ىىؿه کاؿگـها ٝلیه بىؿژوافی به وامٖۀ ص ٨ائتل ٣هى٩تی
٩ايىيی ىؼه امت( .ايگلل) ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایى ٖٞ٩ه بؼیى تـتیب يىىته ىؼه
امت« :بایؼ ٝلیه بىؿژوافی یًٞی ٝلیه ٕب٪های بيىؿػ که  »...الظ( .پ).
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ا
ػائما هیکىىًؼ ػؿ همیى هىٞ٩یت به١ایت ١یـاعل٩ی و ١یـاينايی يگهاه ػاؿيؼ .ى٨
ػیگـ ایى امت که پـولتـ ربىيايه ػمت اف هباؿفه ٝلیه مـيىىت بـػاؿػ و بکىىؼ اف
هناٝؼتـیى لضٚات يهایت امت٦اػه ؿا ببـػ .پلايؼاف بیهىػه امت فیـا آيچه پـولتـ
هیايؼوفػ صتی ک٦ا ٣ب٪ای هى٩تاه ؿا يمیػهؼ؛ صال آيکه ػوؿههای بیکاؿ هايؼو
ا
ا
اٍل و ابؼا کىتاه يینتًؼ .ايباىت ػاؿاییهای هايؼگاؿ بـای فصمتکو ١یـهمکى امت؛
اگـ ایًٖىؿ يبىػ پـولتـ ٩یؼ کاؿ و فصمت ؿا هیفػ تا یکی ػیگـ به رایو ٝـ ٧بـیقػ .پل
و٩تی فصمتکو هقػ عىبی هیگیـػ چه کاؿی بهتـ اف ایى که با آو عىه بگؾؿايؼ؟
و٩تی ػمتمقػها باال هیؿويؼ بىؿژوافی ايگلنتاو گلىی عىػه ؿا رـ هیػهؼ تا با
ايگها و تهمتهای ياؿوا بـیقوبپاههای کاؿگـاو ؿا ؿمىا کًؼ؛ اها به يٚـ کاؿگـ ایى
ا
کاؿی کاهل ٕبیٞی (و ه٪ٞىل) امت که به رای ايباؿکـػو گًزیًهای که تا ٥ـػا به هیچ
ػؿػی يغىاهؼ عىؿػ و عىؿاک هىؿیايه و کپک (بىؿژوافی) عىاهؼ ىؼ ػهی عىه
بگؾؿايؼ .هماوٕىؿ که کارالیل ػؿباؿۀ ؿینًؼگاو ًٍٞت پًبه هیگىیؼ چًیى صیاتی
به١ایت ايضٖآآوؿ امت .ایى گ٦ته ػؿ باؿۀ کل کاؿگـاو ًٍٞتی ايگلیل ٍؼ ٧هیکًؼ:
«صـ٥هىاو که اهـوف ػؿ ػوؿۀ ؿوي ٨و پـعىيی امت بهآيی ػؿ رمىػ و بیصالی «کىتاههؼت» اف
ؿه ٨هیا٥تؼ .هاهیت ٩ماؿبافی همیى امت .آياو همچىو ٩ماؿبافاو یک ؿوف ػؿ عىهگؾؿايی
ه٦ـٓ هیفیًؼ و ؿوف ػیگـ به گـمًههیـی هیا٥تًؼ .اصناك تیـهبغتی به ماػگی ػؿ ٩لبىاو
هًقل هیکًؼ و باٝج هیىىػ ػؿ ياؿّایتی و َٝیايی تهؼیؼآهیق ١ـ ٧گـػيؼ .تزاؿت ايگلیل
با همۀ يىمايات تيًذباؿ و رهاوگیـه و با ؿوس ٥ـیبًؼۀ پروتئىضی 13بیهايًؼه فيؼگی آياو ؿا
به هن هیؿیقػ و همۀ ؿاهها ؿا بـایياو يااهى هیکًؼ .آياو اف هتايت و حبات و بـػباؿی و آؿاهو
به ًٝىاو هىهبات عؼاػاػۀ يى ٛبيـ بىیی يبـػهايؼ  ...ایى رهاو عايهىاو يینت .ایًزا
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هضبنی چـکیى امت که ػؿ آو بیهضابا امـا ٣هیکًًؼ و هـف هیؿويؼ و مـ به ىىؿه
بـهیػاؿيؼ و ٝؼاوت هیوؿفيؼ و اف عىػىاو و همۀ ايناوها به عين هیآیًؼ .به ؿامتی آیا ایى
ػيیا هماو گليى مـمبق و عـهی امت که آمماو يیلگىو و آؿام تا ابؼ بـ٥ـافه ػاهى
هیگنتـػ؟ آیا ایًزا آ٥ـیؼۀ پـوؿػگاؿ و ُهلک ه٪ـؿ اومت؟ یا ایًکه ه٢اک ٙلمايی و پـ٩یلو٩ال
تفتاو 13امت که اهـیمى آو ؿا اف بغاؿ فاد مبق 18و بلىا و ٝیاىی و ٝـ ٧و ؿیقگـػ پًبه و
مًگػلی و ؿيذ و فصمت مـىته امت و هیچـعايؼ؟»

و رایی ػیگـ:

a

b

«ػؿ ایى رهاو۫ بیٝؼالتی و عیايت به ص٪ی٪ت و واٞ٩یت و يٚن ٕبیٞت همگی ىـی واصؼيؼ.
ػؿػ و ؿيذ ياىی اف صل بیٝؼالتی ؿا يمیتىاو تاب آوؿػ و هنألۀ امامی فصمتکياو ایى
امت که آیا ایى وّ ٜهًَ٦ايه و ٝاػاليه امت؟ اها پیو اف آو بایؼ پـمیؼ :ایياو چه باوؿهایی
ػؿباؿۀ ٝؼل و ايَا ٣ػؿ مـ پـوؿايؼهايؼ؟ کلماتی که به ًٝىاو پامظ بـ فباوىاو راؿی هیىىػ
ىایاو تىره و کًوهایياو صتی اف آو هن چيمگیـتـ امت .ي٦ـت و کیىتىفی و ايت٪امرىیی و
ىىؿهگـی ٝلیه ٕب٪ات ٥ـاػمت و بیاصتـاهی به اصکام پیيىایاو ػيیىی و بیباوؿی به
آهىفههای فٝمای هًٞىی۫ ؿوصیاتیايؼ که بیو اف پیو به بهايۀ ٝؼالتٕلبی ػؿ هیاو ٕب٪ات
٥ـوػمت ٝمىهیت هییابًؼ .هیتىاو ایى ؿوصیات ؿا يکىهیؼ یا آوها ؿا تىریه کـػ؛ اها ػؿ هـ
ٍىؿت بایؼ ورىػىاو ؿا به ؿممیت ىًاعت .اگـ ت٢ییـ و تضىلی ؿط يؼهؼ هـ آيچه که ػؿ صال
ا
صاّـ ٍـ٥ا تأم٤بـايگیق هیػايیناه به ىکلی ههلک و ٥ارٞهباؿ بـوف عىاهؼ کـػ».

)ايگلل( Chartism, p. 38, et seq.
Ibid., p. 85.
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a
b

ا
واٞ٩یات هىؿػ اىاؿۀ کارالیل کاهل ػؿمتايؼ؛ اىتباهاه ایى امت که عين و ْ١ب
ىؼیؼ کاؿگـاو ٝلیه ٕب٪ات ٥ـاػمت ؿا ياػؿمت هیػايؼ .همیى ١ی٘ و ْ١ب امت که
گىاهی هیػهؼ کاؿگـاو۫ ١یـاينايی بىػو هىٞ٩یتىاو ؿا صل هیکًًؼ و اف تًقل یا٥تى به
مٖش وصىه مـ باف هیفيًؼ و باالعـه یک ؿوف عىػ ؿا اف ٩یؼ بًؼگی بىؿژاوفی علً
عىاهًؼ کـػ .هیتىاو فصمتکيايی ؿا یا٥ت که ػؿ ایى ١ی٘ مهین يینتًؼ .آياو به
مـيىىتی که ػؿ چًگاه گـ٥تاؿيؼ کـيو هیکًًؼ و فيؼگی عَىٍی صتیاالهکاو
آبـوهًؼايهىاو ؿا بؼوو ػؿگیـ ىؼو ػؿ پىیو هنائل ٝمىهی اػاهه هیػهًؼ و با پا٥ياؿی
بـ ا٥کاؿ بإلی که پیو اف اي٪لب ًٍٞتی ١الب بىػ به بىؿژوافی کمک هیکًًؼ
فيزیـهای کاؿگـاو ؿا هضکنتـ بکىبؼ؛ یا ایًکه بافیچۀ مـيىىت هیىىيؼ و هماوٕىؿ
که تىايایی ا٩تَاػیىاو ؿا اف ػمت ػاػهايؼ ٝقت ي٦ل و تنلٔ اعل٩یىاو ؿا هن اف
ک ٤هیػهًؼ و ٍبش تا ىب  ٔ٪٥ػيبال ل٪مهيايی هیػويؼ و به ٝـ٧عىؿی و هـفگی
هیا٥تًؼ .ػؿ هـ ٍ 1ىؿت آوها تبؼیل به وصىه هیىىيؼٕ .ب٪ۀ يامبـػه مهن ٝمؼهای
ػؿ «افػیاػ ٥ن٨و٥زىؿ» ػاؿػ .رالب امت که بىؿژوافی ؿ٩ی٨ال٪لب به ػمت عىػه
ٝلل هىربۀ ٥ن٨و٥زىؿ ؿا به صـکت ػؿهیآوؿػ و کمی بٞؼ اف آو به وصيت هیا٥تؼ.
یکی ػیگـ اف مـچيمههای ايضٖآ اعل٩ی کاؿگـاو هضکىهیتىاو به کاؿ کـػو
امت .بقؿگتـیى ت٦ـیضی که بيـ تاکًىو پیؼا کـػه ٞ٥الیت هىلؼ ػاوٕلبايه امت؛ به
همیى تـتیب کاؿ و فصمت ارباؿی بیؿصمايهتـیى و ع٦تباؿتـیى تًبیه اومت .هیچ
چیق ا٥تْاستـ اف ایى يینت که ايناو هـ ؿوف اف يىصۀ عـوك تا بى ٧مگ هزبىؿ باىؼ
کاؿی ؿا بـ عل ٣هیل و اؿاػهاه ايزام ػهؼ .هـ چه کاؿگـ اصنامی اينايیتـ ينبت به
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عىػه ػاىته باىؼ کاؿه ؿا ي٦ـتايگیقتـ عىاهؼ ػاينت فیـا ٩یؼوبًؼهای عىیو و
بیهؼ٥ی کاؿ ؿا با گىىت و عىو اصناك هیکًؼ .او بـای چه کاؿ هیکًؼ؟ به عإـ
ٝي ٨به کاؿ؟ بًا به ايگیقه ٕبیٞی؟ يه به هیچ وره! او بـای پىل کاؿ هیکًؼ؛ یًٞی بـای
چیقی که هیچ ؿبٖی به عىػ کاؿ کـػو يؼاؿػ a.وايگهی او ماٝات ٕىاليی تضت
یکيىاعتی تغٖیياپؾیـی کاؿ هیکًؼ که اگـ کمتـیى اصنامات اينايیای بـای کاؿگـ
با٩ی هايؼه باىؼ ٙـ ٣هماو چًؼ ه٦تۀ يغنت۫ کاؿ ؿا به یک ىکًزۀ فرـآوؿ بؼل
هیمافػ .کاؿ ارباؿی بـبـیت به باؿ هیآوؿػ و ت٪نین کاؿ ایى تأحیـ ؿا تيؼیؼ هیکًؼ .ػؿ
اکخـ ىاعهها ٞ٥الیت کاؿگـاو به یک مـی ػمتکاؿیهای رقئی و هکايیکی ت٪لیل یا٥ته
امت که ػ٩ی٪ه به ػ٩ی٪ه تکـاؿ هیىىيؼ و مالهای مال بیت٢ییـ هیهايًؼ35b.یک
تـاهیاؿ که اف اواو کىػکی به هؼت  35مال آفگاؿ هـ ؿوف  51ماٝت مىفو تیق کـػه یا
ػيؼايۀ چـطػيؼهها ؿا مىهاو فػه امت و تمام و٩ت ػؿ ىـایٖی فینته که بـ پرولترهای
ايگلیص تضمیل ىؼهايؼ چه چیقی اف اصنامات اينايیاه با٩ی هیهايؼ و کؼام
تىاياییهایی اينايی ؿا هیتىايؼ اصـاف کًؼ؟ اف فهاو ابؼا ٛهىتىؿ بغاؿ و هیأت هاىیًی
اوّا ٛبه همیى هًىال بىػه امت .کاؿگـاو اف تکاپىی ْٝليی ؿهایی یا٥تهايؼ و
ٞ٥الیتىاو ؿاصت ىؼه امت اها کاؿ به ١ایت بیهًٞا و یکًىاعت گيته .کاؿ هیچ
ٝـٍهای ؿا بـای ٞ٥الیت ؽهى با٩ی يمیگؾاؿػ و ٕىؿی صىاك ؿا هي٢ىل هیکًؼ که
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایًزا آهؼه« :او کاؿ هیکًؼ چـا که بایؼ کاؿ کًؼ( ».پ).
 bآیا الفم امت باف هن بىؿژواها ؿا به ًٝىاو ىاهؼ ٥ـابغىاين تا ػؿ ایى هىؿػ به يٜ٦ام گىاهی ػهًؼ؟ هى
هککلىخ،
 ٔ٪٥یک ىاهؼ ؿا اصْاؿ هیکًن :آداماضمیت ىهیـ (کتاب ثروتهلل ،ویـامت  8رلؼی 
ا
35
رلؼ  3کتاب  1بغو  183 .ً 5که اصتماال همه آو ؿا عىايؼهایؼ)( .ايگلل)
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کاؿگـ aيمیتىايؼ به هیچ چیق بیايؼیيؼ .ایى يى ٛکاؿ همۀ و٩ت کاؿگـ ؿا هیگیـػ و به
فصمت هزالی بـای عىاب و عىؿاک با٩ی هیگؾاؿػ؛ ٕىؿی که هیچ ٥ـٍتی بـای
تمـیىهای بؼيی ػؿ هىای آفاػ یا لؾت بـػو اف ٕبیٞت یا ٞ٥الیت ٥کـی يمیهايؼ .چٖىؿ
هیتىاو گ٦ت هضکىهیت به چًیى کاؿی هًزـ به تًقل يى ٛبيـ به مٖش وصىه
يمیىىػ؟ ایًزامت که کاؿگـاو بایؼ ػمت به ايتغاب بقيًؼ :یا بایؼ ػؿ بـابـ مـيىىت
وابؼهًؼ و به ًٝىايی فصمتکيايی «عىب» و٥اػاؿايه هىای هًا ٜ٥بىؿژاوفی ؿا ػاىته
باىًؼ (ػؿ ایى ٍىؿت بیىک به وصىه تبؼیل عىاهؼ ىؼ) یا بایؼ بيىؿيؼ و تا واپنیى
ي٦ل پای اينايیتىاو باینتًؼ (و  ٔ٪٥ػؿ يبـػ ٝلیه بىؿژوافی هیتىايًؼ چًیى کًًؼ).
وّ ٜراؿی ايضٖآ اعل٩ی ٚٝیمی ؿا ػؿ هیاو کاؿگـاو به ورىػ هیآوؿػ .اها بایؼ به
ٝىاهل ٥ىٝ ٧اهل ػیگـی بیا٥قایین که ايضٖآ ؿا گنتـػهتـ هیمافػ و آو ؿا به يٖ٪ۀ اود
هیؿمايؼ .ایى ٝاهل تمـکق رمٞیت امت .صتی يىینًؼگاو بىؿژوا هن اف گـایو
ايضٖآآوؿ ىهـهای بقؿگ به ٢٥او آهؼهايؼ و به هخابۀ ارهیاهای 35کژؿو به يىصهمـایی
ا٥تاػهايؼ ،يه هاتن بـ ايهؼام و تباهی ىهـها بلکه هاتن بـ ؿىؼ و گنتـهىاو .ػاؿو١ه
آلیطىو همه چیق ؿا به ایى ٝاهل ينبت هیػهؼ .ػکتـ ووو bيىینًؼۀ کتاب «عؿر
ا
غهرهایبسرگ» اف او هن بؼتـ امت .چًیى بـعىؿػی کاهل ٕبیٞی امت؛ فیـا ٕب٪ۀ
ا
هالک اف ٝىاهل ػیگـی که رنن و راو کاؿگـاو ؿا هیعىؿيؼ و هیتـاىًؼ هنت٪یما يٜ٦
هیبـػ .اگـ ٩ـاؿ باىؼ ایى ٕب٪ه بپؾیـػ که ٪٥ـ و تقلقل و يااهًی و فیاػهکاؿی و کاؿ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه« :اگـ بغىاهؼ کاؿ ؿا به ٕـف ٍضیش ايزام ػهؼ»( .پ).
b
Dr. Vaughan
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ارباؿی تأحیـات ویـاوگـی بـ رای هیگؾاؿيؼ آيگاه بایؼ به ایى رمٜبًؼی بـمؼ که ٪٥ـا
هزافيؼ چیقی اف آو عىػ ػاىته باىًؼ و بایؼ هٞاهىاو تْمیى ىىػ و ه٪ـؿات
ّؼفیاػهکاؿی وّ ٜگـػػ .واّش امت که بىؿژوافی تاب چًیى ه٪ـؿاتی ؿا يؼاؿػ .اها
هیچ کل به ؽهىاه عٖىؿ يمیکًؼ که ىهـها ػؿ اٍل تىمٔ هايى٥اکتىؿػاؿها و ٕب٪ۀ
هتىمٔ مىػرى به ورىػ آهؼهايؼٝ .لیالٚاهـ ىهـهای بقؿگ به ٕىؿ عىػبهعىػی
ِ
گنتـه یا٥تهايؼ و رمٞیت آفاػايه به مىیياو گنیل ىؼه امت .بًابـیى به يٕ ٜ٦ب٪ۀ
ا
صاکن امت که تماهی ىـاؿتها و بؼبغتیها ؿا به ایى مـچيمۀ ٙاهـا ارتًابياپؾیـ
ينبت ػهؼ .ایى ػؿ صالی امت که ىهـهای بقؿگ  ٔ٪٥باٝج هیىىيؼ ىـاؿتها و
بؼبغتیهایی که پیياپیو يٖ٦هىاو بنته ىؼه مـیٜتـ و ٩إٞايهتـ ايکيا ٣یابًؼ.
آلیطىو هـصمت ٥ـهىػه و به ایى واٞ٩یت اٝتـا ٣کـػه امت؛ چـا که او يه یکی اف
هايى٥اکتىؿػاؿاو اٍیل و لیبرال بلکه یکی اف بىؿژواهای يیمچهتکاهلیا٥تۀ حسبتىری
ا
امت و به همیى عإـ آيزا که بىؿژوافی تکاهلیا٥ته هٖل٪ا کىؿ و کـ امت او هیتىايؼ
گهگاه چيناه ؿا به ؿوی واٞ٩یت بگيایؼ .بگؾاؿیؼ ببیًین آلیطىو چه هیگىیؼ:

a

ػؿ ىهـهای بقؿگ «گًاه و لؾترىیی ۫ ومىمهها و ا١ىاگـیها و رؾابیتهایياو ؿا
هیگنتـايًؼ .ایًزامت که رـم به اهیؼ بغيىػگی تيزی ٜهیىىػ و الگىها و مـهي٨های
بافاؿ ايضـا٥ات بيـی امت
بیىماؿ به پـوؿه بیکاؿگی و بٖالت کمک هیکًًؼ .ػؿ ایى صـاد ِ

که ػيائت و بیبًؼوباؿی به ماػهػلی فيؼگی ؿومتایی هیآویقيؼ .ایًزا هماو رایی امت که
تبهکاؿی۫ ٩ـبايیايی هییابؼ تا ياػؿمتی ؿا به ارـا ػؿآوؿيؼ و ػؿ افای آلىػه ىؼو ػمتهایياو
)ايگلل( Principles of Population, vol. ii, p. 31, et seq., p. 31, p. 531.
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a

پاػاه بگیـيؼ .ایًزا پاکػاهًی اف بیهایگی و ايقوایی که ػاهىگیـه ىؼه امت ػژم هیگـػػ.
ایًزا تيغیٌ و ؿػیابی رـم ػىىاؿ امت و به همیى ػلیل بهؿاصتی ؿىؼ هیکًؼ و بقؿگ
هیىىػ .ىهـ بقؿگ وٝؼه هیػهؼ که پاػاه هـفگی و ىهىتؿايی۫ کی ٤و لؾت آيی امت .اگـ
ىبايه ػؿ ضًت گیلس یا کىچههای ىلى ٟدوبلیى یا هضلت ٪٥یـييیى گالضکى ٩ؼم بقيیؼ با
ايبىهی اف ىىاهؼ ؿوبهؿو عىاهیؼ ىؼ که ػؿمتی ایى هلصٚات ؿا تأییؼ هیکًًؼ .با ػیؼو آوها
ػیگـ اف ٝاػات ٥اصيهواؿ و لؾات هـفۀ ٥ـوػمتاو تٞزب يغىاهیؼ کـػ .هایۀ صیـتتاو ایى
عىاهؼ بىػ که چـا رـم و رًایت ػؿ رهاو ایى٩ؼؿ کن امت يه ایى که چـا ایى٩ؼؿ فیاػ امت.
ٝمؼهتـیى ٝلت ٥ناػ و ايضـا ٣بيـ ػؿ ایى هضلت ىلى ٟ۫هاهیت هنـی مـهي٨های هً٦ی
امت .و٩تی ا٥ـاػ رىاو هـ ؿوف ا١ىای گًاه ؿا لمل هیکًًؼ به ػىىاؿی هیتىايًؼ اف آو ارتًاب
کًًؼ .ها گماو هیکًین به عإـ ٦ٝت و پاکػاهًیهاو هنتضکن و امتىاؿ هايؼهاین ولی تزـبه
ا
حابت کـػه که ػوؿ هايؼو ٥ـاػمتاو اف گًاهاو مبٞايه و ٝاػات ٥اصيهواؿ اماما به ایى ػلیل
امت که بغت یاؿىاو بىػه و هًاٙـ ومىمهايگیق اف بـابـ ػیؼگاوىاو بـػاىته ىؼه امت .هـ
ا
را یکی اف ٥ـاػمتاو ػؿ هٞـُ ومىمههایی بىػه که ػائما به ٥ـوػمتاو ٥ياؿ هیآوؿيؼ او يیق
تنلین تأحیـاتىاو ىؼه امت .بغت بؼ ٪٥ـا ػؿ ىهـهای بقؿگ ایى امت که يمیتىايًؼ اف
چًگ ومىمههای ه٪اوهتياپؾیـ علً ىىيؼ .به هـ ٕـ ٣که ؿوی بیاوؿيؼ ٍىؿتهای
ػلًيیى ٥ن ٨و ٥زىؿ و ا١ىای لؾات گًاهآلىػ ؿا هیبیًًؼ .يىرىاياو ٪٥یـ ػؿ ىهـهای بقؿگ
هؼام ػؿ هٞـُ ٝىاهل ايضٖآ اعل٩ی ٩ـاؿ هیگیـيؼ و به تزـبه حابت ىؼه امت که يمیتىاو
رؾابیتهای گًاه ؿا اف آياو هغ٦ی کـػ a.همۀ ایى پیآهؼها يه اف تباهی ىغَیت و ٥ناػ
٥ى٧الٞاػۀ ٩ـبايیاو هـفگی بلکه اف هاهیت ه٪اوهتياپؾیـ ومىمههایی ياىی هیىىيؼ که ٪٥ـا
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ي٪ل٩ىل ػؿ ایى يٖ٪ه با رملهای اف ايگلل  ٜٖ٩هیىىػ:
«يىینًؼه پل اف تىٍی ٤هَ٦ل ايىا ٛايضٖآ اعل٩ی اػاهه هیػهؼ»( .پ).
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ػؿ هٞـُ آو ٩ـاؿ ػاؿيؼ .حـوتمًؼی که ملىک و ؿ٥تاؿ ٪٥یـاو ؿا ت٪بیش هیکًؼ اگـ ػؿ هٞـُ
ٝلل هيابه ٩ـاؿ بگیـػ به اصتمال ٥ـاواو به مـٝت وا عىاهؼ ػاػ .ػؿ یک ػؿرۀ هيغٌ اف
٥لکت و ػؿ یک ٥اٍلۀ هيغٌ اف گًاه بٞیؼ امت ٦ٝت و پاکػاهًی تاب اینتاػگی ػاىته
باىًؼ؛ عاٍه رىاياو ٩اػؿ به ه٪اوهت يینتًؼ .پیيـ٥ت گًاه ػؿ چًیى ىـایٖی همچىو
گنتـه بیماؿیهای واگیـػاؿ مـی ٜو ٩إ ٜامت».

و رایی ػیگـ:
«و٩تی ٥ـاػمتاو به عإـ هًا ٜ٥ىغَیىاو ايبىهی اف ٝملهها ػؿ ْ٥ایی تًگ هیچپايًؼ
گنتـه و مـایت گًاه مـٝت هیگیـػ و ارتًابياپؾیـ هیىىػ٥ .ـوػمتاو ػؿ هىٞ٩یتیايؼ که
يمیتىايًؼ به اعل٩یات یا تٞالین ػیًی تىره ػاىته باىًؼ .اگـ ٪٥ـا ػؿ بـابـ ومىمۀ گًاه واػهًؼ
يمیتىاو آياو ؿا بیو اف فهايی هَ٪ـ ػاينت که ٩ـبايی تی٦ىك هیىىيؼ».

همیى کا٥ی امت! آلیطىو يیمچهبىؿژوا ٝلیؿ١ن هًو تًگيٚـايهای که اف عىػ به
يمایو گؾاىت تأحیـات فیاوباؿ ىهـهای بقؿگ ؿا بـ ؿىؼ و تکاهل اعل٩ی کاؿگـاو
٥اه کـػ .ػکتـ ايذرویىره aکه هـػی باب ٕب« ٜهجمعهخالفاوقايىوغالت» امت به
ًٝىاو یکی اف بىؿژواهای يژاػه bيیمۀ پـ لیىاو ؿا يياوهاو هیػهؼ .او هیگىیؼ:
«فيؼگی ػؿ ىهـهای بقؿگ هىرب تنهیل ػمینهچیًی ػؿ هیاو کاؿگـاو ىؼه و ٩ؼؿت ؿا به
عىامالًاش ت٦ىیِ کـػه امت .اگـ کاؿگـاو آهىفه يبیًًؼ» یًٞی اگـ یاػ يگیـيؼ مـمپـػۀ

Dr. Andrew Ure, Philosophy of Manufactures, London, 5331, p. 851, et seq.
ػؿ هىٞ٩یتهای آتی باف هن به ایى احـ اؿرا ٛعىاهن ػاػ( .ايگلل)
Pur Sang
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a

b

بىؿژوافی باىًؼ «همکى امت اف مـ بؼايؼیيی و عىػعىاهی ػؿ هىؿػ بنیاؿی اف هنائل با
١ـُوؿفی و مىگیـی ْ٩اوت کًًؼ و عىػ ؿا به ػمت ا٦١الگـی ٝىام٥ـیباو آبفیـکاه
بنپاؿيؼ» .اف ایى هن بؼتـ ىایؼ صتی بغىاهًؼ «يگاههای ؿىکوؿفايه و عَىهتیآهیقی به
ولیيٞمتىاو بیايؼافيؼ که مـهایهگؾاؿی ماػهفینت و ؿینکپؾیـ امت .اگـ تهؾیب و
تـبیت رایی به ػؿػ بغىؿػ بیىک همیى رامت؛ ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت و٩تی کاؿ به وؿىکنتگی
هلی و وصيت ٝمىهی بکيؼ ػیگـ يمیتىاو اف و٩ى ٛاي٪لب کاؿگـی رلىگیـی کـػ».

ا
تـك و واهمۀ بىؿژوای ها کاهل هىره امت .هتمـکقمافی رمٞیت هماوٕىؿ که باٝج
هیىىػ ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت به صـکت ػؿآیؼ و تکاهل یابؼ با مـٝتی به هـاتب بیيتـ
ايکيا ٣کاؿگـاو ؿا رلى هیايؼافػ .کاؿگـاو کنکن عىػ ؿا به هخابۀ یک ٕب٪ه و به هخابۀ
یک کل اصناك هیکًًؼ و ػؿهییابًؼ که اگـچه به ًٝىاو ا٥ـاػ هً٦ـػ ّٞی٤ايؼ ولی با
اتضاػىاو ٩ؼؿتی بـتـ ؿا به ورىػ هیآوؿيؼ .ت٦کیک هکايی مکىيتگاههای پـولتـها و
بىؿژواها به ايکيا ٣يٚـگاههای کاؿگـی یاؿی هیؿمايؼ و آ گاهی اف متن و مـکىب ؿا
بیؼاؿ هیکًؼ و بؼیى تـتیب ٕب٪ۀ کاؿگـ به ي٦ىؽ و اٝتباؿ ارتماٝی و میامی ػمت
هییابؼ .ىهـهای بقؿگ فاػگاه رًبوهای کاؿگـیايؼ .ػؿ ایى ىهـهامت که کاؿگـاو
بـای يغنتیى باؿ به تأهل ػؿباؿۀ وّ ٜعىیو و هباؿفه ٝلیه آو هیپـػافيؼ .ػؿ ایى
ىهـهامت که ّؼیت هیاو پـولتاؿیا و بىؿژوافی بـای يغنتیى باؿ آىکاؿ هیگـػػ .اف
اتحادیههای کارگری و چارتیطن و ضىضیالیطن به صـکت

همیى ىهـهامت که
ػؿهیآیًؼ .ىهـهای بقؿگ باٝج هیىىيؼ بیماؿی ارتماٝیای که ػؿ ؿومتاها به ىکلی
هقهى بـوف هییا٥ت به یک بیماؿی صاػ تبؼیل گـػػ و به ایى تـتیب هاهیت واٞ٩ی و
امباب ٝلد عىػ ؿا آىکاؿ مافػٕ .ب٪ۀ کاؿگـ بؼوو ىهـهای بقؿگ و بؼوو تأحیـات
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٩اهـايهای که بـ بیًو و آ گاهی عل ٨به رای هیگؾاؿيؼ بنیاؿ کمتـ اف آو چیقی که
هنت پیيـ٥ت هیکـػ .وايگهی ىهـهای بقؿگ باٝج هیىىيؼ واپنیى ب٪ایای
هًامبات پؼؿماالؿايه اف هیاو ٍاصبکاؿاو و فصمتکياو ؿعت بـبًؼيؼ؛ هايى٥اکتىؿها
که تٞؼاػ کاؿکًاو وابنته به یک کاؿ٥ـهای واصؼ ؿا ا٥قایو ػاػهايؼ به مهن عىػىاو ػؿ
صَىل ایى پیآهؼ ي٪و ػاىتهايؼ .بىؿژوافی بـ همۀ ایىها ا٥نىك هیعىؿػ و ػلیل
عىبی ػاؿػ که چًیى کًؼ؛ فیـا تضت ىـایٔ کهى هیتىاينت تا صؼی اف ىىؿههای
عؼههاه ػؿ اهاو بمايؼ .او هیتىاينت با صکىهت امتبؼاػی بـ فصمتکياو آياو ؿا به
ػلعىاه عىػه ١اؿت کًؼ بؼوو آيکه ػؿ صـ٣ىًىیىاو عللی واؿػ آیؼ .او هیتىاينت
اػا و إىاؿهای ؿ٥ی٪ايه و پؼؿايهاه ؿا (که هیچ عـری ؿوی ػمتاه يمیگؾاىت) ػؿ
ص٨ىاو ؿوا بؼاؿػ و بـای ٙاهـمافی و يمایو ػاػو افعىػگؾىتگی و هضبت ٝمی٨
عىػايگیغتهاه یک هيت عًقؿپًقؿ ؿا (کمتـ اف یکػهن هى٦ٙاتاه) هبه کًؼ تا
مپاكگقاؿی و ؿّایت عل ٨ياآ گاه ؿا به ػمت بیاوؿػ .اها اکًىو به ًٝىاو یک بىؿژوای
هً٦ـػ صتی اگـ به بنیاؿی اف وٙای٤اه ػؿ ٩بال هقػبگیـاو ٝمل کًؼ باف ػؿ هضاٍـۀ
ىـایٖی امت که ماعتۀ ػمت عىػه يینت و عىاهياعىاه به ًٝىاو ْٝىی اف ٕب٪ۀ
صاکن بًا به صاکمیت ٕب٪هاه ياچاؿ امت ػؿ ٩بال وّ ٜکل هلت پامغگى باىؼ a.او
ػؿ ایى ه٪ام يه تًها هیچ یک اف وٙای ٤هًؼؿرۀ رایگاهاه ؿا ايزام يؼاػه بلکه کل هلت
ؿا به عإـ هًا ٜ٥ىغَی چپاول کـػه امت .ؿابٖۀ پؼؿماالؿايه واٞ٩یت بـػگی ؿا
الپىىايی هیکـػ و کاؿگـ ؿا ػؿ پاییىتـیى مٖش ٥کـی بیعبـ اف هًا ٜ٥عىیو به هخابۀ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه« :و تأهیى هًاٝ ٜ٥مىهی ؿا بـٝهؼه بگیـػ»( .پ).
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یک ٥ـػ هً٦ـػ هًقوی يگه هیػاىت .کاؿگـ اف ؿوفی تىاينت هًا ٜ٥عىیو ؿا بافىًامؼ
و هنت٪ليه ؿىؼ و تکاهل یابؼ و بًؼ بًؼگی بىؿژواها ؿا اف ا٥کاؿ و اصنامات و بیاو
عىامتهایو بگيایؼ که اف ٍاصبکاؿه بیگايه ىؼ و هت٪اٝؼ گـػیؼ یگايه ؿىتۀ پیىيؼ
ا
هیاو ٍاصبکاؿ و کاؿکى ٍـ٥ا پیىيؼ ٝایؼات پىلی و هالی امت و بؼیى تـتیب مایـ
ؿوابٔ عَىٍی اؿباب و بًؼه که تاب هیچ آفهىيی ؿا يؼاىت اف هن گننت.
هايى٥اکتىؿها و ىهـهای بقؿگ ي٪و ههمی ػؿ ػمتیابی بؼیى ٥ـرام ای٦ا کـػهايؼ.
یکی ػیگـ اف ههنتـیى ٝىاهلی که به ىغَیت کاؿگـاو ايگلیل ىکل هیػهؼ ههاجرت
ایرلًذیها

ایرلًذیهامت .پیيتـ به ایى هىّى ٛپـػاعتن .همايٖىؿ که ػیؼین ههاجرت 

باٝج تًقل رایگاه کاؿگـاو ايگلیل ىؼه و آياو ؿا اف تمؼو ػوؿ يمىػه و مـيىىتىاو ؿا
ا
بؼتـ کـػه امت؛ اها ػ٩ی٪ا به همیى ػالیل ىکا ٣هیاو پـولتـها و بىؿژوافی ؿا ژؿ٣تـ
ماعته و بضـاو ٩ـیبالى٩ى ٛؿا رلى ايؼاعته امت .ؿوال بیماؿی ارتماٝیای که
ايگلطتاو ؿا هیآفاؿػ همچىو ؿوال بیماؿیهای رنمايی امت و بـ اماك ٩ىايیى
هيغٌ ايکيا ٣هییابؼ و ي٪آ بضـايی عاً عىػ ؿا ػاؿػ که آعـیى و
ىؼیؼتـیىىاو مـيىىت بیماؿ ؿا تٞییى هیکًؼ .تًها ت٦اوتىاو ایى امت که هلت
ا
ايگلیل با بضـاو يهایی اف پا ػؿ يمیآیؼ و ّـوؿتا اف آو بیـوو عىاهؼ آهؼ و پل اف تىلؼی
ا
هیتىايیناز
ػیگـ۫ رىايی ؿا اف مـ عىاهؼ گـ٥ت .اف ایى ؿو امتخًائا ػؿ ایى هىؿػ عاً 
هر چیسی که روال بیماری را غتاب بخػذ به وجذ بیایین .اف ٕـ ٣ػیگـ ههاجرت
ایرلًذیها باٝج هیىىػ عل٨وعىی آتيیى و تًؼوتیقىاو به ايگلطتاو ؿاه یابؼ و به

ايگلیطیها هخل ؿابٖۀ

ایرلًذیها و

ػؿوو ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل ؿعًه کًؼ .ؿابٖۀ
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آلمايیهامت و تـکیب عل٨وعىی ؿکوؿامت و تهییذپؾیـ و بـا٥ـوعتۀ

فرايطىیها و

ایرلًذی با عل٨وعىی باحبات و عـػوؿف و حابت٩ؼم ايگلیطی ػؿ بلًؼهؼت بـای هـ 1
ٕـ ٣عیـ و عىىی به باؿ هیآوؿػ .اگـ عل٨وعىی پـعبٔوعٖا و اصناماتی کاؿگـ
ایرلًذی ػؿ هیاو يبىػ و میـت مـػ و ٪ٝليی کاؿگـ ايگلیطی ؿا تا صؼی به هؼػ اعتلٓ
يژاػی و تا صؼی به هؼػ هـاوػات ؿوفهـه يـم يمیکـػ بیىک تأحیـات عىػپـمتی فهغت
بىؿژوافی ايگلیص بـ ٕب٪ۀ کاؿگـ به يضى هايؼگاؿتـی ػاوم هییا٥ت.
ا
ا
يٚـ به تماهی ایى هىاؿػ اٍل ٝزیب يینت که ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿ٥تهؿ٥ته به يژاػی کاهل
هتمایق اف بىؿژوافی تبؼیل هیىىػ .هيتـکات بىؿژوافی ايگلنتاو با هلل بیگايه بیو اف
هيتـکاتاه با کاؿگـايی امت که ػؿ هیاوىاو هیفیؼ .کاؿگـاو به گىیيی ١یـ اف
بىؿژوافی مغى هیگىیًؼ و آؿهاوها و ا٥کاؿ و ؿمىهات و اعل٩یات و هؾهب و
میامت هت٦اوتی ينبت به بىؿژوافی ػاؿيؼ .آوها ػو هلت ياهمگىوايؼ و ياهمنايیىاو
اروپایقارهای  ٔ٪٥یکی اف

به صؼی امت که گىیی اف ت٦اوت يژاػی ييأت گـ٥ته .ها ػؿ
ایى ػو هلت یًٞی بىؿژوافی ؿا هیىًامین؛ آو هن ػؿ صالی که هلت ػیگـ یًٞی عل ٨یا
پـولتاؿیا ػؿ ايگلطتاوآیًؼه ي٪و ههنتـی عىاهؼ ػاىت.

31a

ػؿ هىٞ٩یتهای آتی ػؿباؿۀ هًو ارتماٝی فصمتکياو ايگلطتاو و تزلیاتاه ػؿ
ا
ايزمىها و اٝت٪اػات میامیىاو بضج عىاهین کـػٞ٥ .ل ایى هىّى ٛؿا بـؿمی
 aکمی بٞؼ دیسرائیلی ػؿ ؿهاو هيهىؿه با ًٝىاو «ضایبیل :دوهلت» ایى ایؼه ؿا ػيبال کـػ که
ًٍٞت بقؿگه٪یاك ايگلیطیها ؿا به ػو هلت ت٪نین کـػه امت( .پايىیل ايگلل بـ ویـامت
31
آلمايی )5381
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هیکًین که ٝىاهل ٥ى٧الؾکـ چه پیآهؼها و چه تأحیـاتی بـ هًو ىغَی کاؿگـاو
ػاىتهايؼ .فصمتکو ػؿ فيؼگی ؿوفهـهاه بنیاؿ اينايیتـ اف بىؿژواها ؿ٥تاؿ هیکًؼ.
پیيتـ ایى واٞ٩یت ؿا یاػآوؿ ىؼم که گؼاها ٝاػت ػاؿيؼ  ٔ٪٥به فصمتکياو ؿو بیايؼافيؼ
و کاؿگـاو بیو اف بىؿژوافی کمکعـد ٪٥ـا ؿا تأهیى هیکًًؼ .ایى واٞ٩یت که هـ کل
هیتىايؼ ػؿمتیاه ؿا هـ ؿوف بـای عىػه به احبات بـمايؼ اف رايب بنیاؿی کناو
تَؼی ٨ىؼه امت .ػکتـ پارکیًطىو کػیعکلیطایجاهعهًچطتر هیگىیؼ:

a

«اٝايات ٪٥ـا به یکؼیگـ بیو اف اٝايات حـوتمًؼاو به ٪٥ـامت .هى با امتًاػ به ىهاػت یکی اف
٩ؼیمیتـیى و ٥اّلتـیى و ػ٩ی٨تـیى پقىکاوهاو یًٞی ػکتـ باردضلی bکه اينايیتاه
همچىو ػايایی و امتٞؼاػه فبايقػ همگاو امت چًیى اػٝایی ؿا ٕـس هیکًن .ایياو باؿها به
ٍـاصت گ٦ته امت هزمى ٛهبال٢ی که ٪٥ـا ػؿ هـ مال به یکؼیگـ هیبغيًؼ بیيتـ اف کل
اٝايههای حـوتمًؼاو ػؿ هماو ػوؿۀ فهايی امت».

ا
اينايیت کاؿگـاو ػائما اف ؿاههای هت٦اوت و به يضىی ػلًيیى بـوف هییابؼ .آياو مغتی
فهايه ؿا چيیؼهايؼ و ػؿػ گـ٥تاؿاو و ػؿهايؼگاو ؿا هی٥همًؼ و به همیى ػلیل ؿ٥تاؿی
ٍمیمی و بی١لو١و ػاؿيؼ c.اگـچه کاؿگـاو بیو اف بىؿژواها هضتاد پىلايؼ کمتـ
a

Rev. Rd. Parkinson, Canon of Manchester. On the Present Condition of the
Labouring Poor in Manchester, etc., 3rd ed., London and Manchester, 5385.
)ايگلل( Pamphlet.
b
Dr. Bardsley
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایًزا آهؼه امت« :به چين پـولتـ هـ ىغٌ یک ايناو
امت ػؿ صالی که اف يٚـ بىؿژوافی کاؿگـ کمتـ اف ايناو امت»( .پ).
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صـًورىهاه ؿا هیفيًؼ .بـای ایياو پىل  ٔ٪٥به ایى لضاٗ اؿفه ػاؿػ که هیتىايًؼ
با آو چیقی بغـيؼ؛ اها اف يٚـ بىؿژواها پىل ػاؿای اؿفىی ؽاتی یًٞی اؿفىی الهی امت.
همیى امت که بىؿژوافی به آلتػمتی ص٪یـ و لئین بـای پىلايؼوفی تبؼیل هیىىػ.
فصمتکو اف ایى اصنامات پىلپـمتايه مـ ػؿ يمیآوؿػ و به همیى ػلیل بـعل٣
بىؿژواها ٝاػت به ٩اپیؼو يؼاؿػ؛ اها بىؿژوا که پـ کـػو کی ٤پىلاه ؿا هؼ ٣و ١ایت
فيؼگی هیػايؼ کل ٞ٥الیتهایو هٖٞى ٣به مىػ بـػو امت .به همیى ػلیل فصمتکو
که همه چیق ؿا اف ػؿیچۀ تًگ عىػپـمتی ىغَی يمیيگـػ کمتـ اف بىؿژواها اهل
١ـُوؿفی امت و چين بیًاتـی بـای ػیؼو واٞ٩یات ػاؿػ .آهىفه يا ٌ٩کاؿگـ او ؿا
اف ٪ٝایؼ عيکههؾهبی هَىو هیػاؿػ .او يه اف هنائل ١اهِ ػیًی مـ ػؿ هیآوؿػ و يه
مـه ؿا بابت آوها ػؿػ هیآوؿػ .تَٞبات کىته٥کـايهای که بىؿژوافی ػؿ چًگىاو
ا
ا
گـ٥تاؿ امت اف يٚـ کاؿگـ هٖل٪ا بیهًٞایًؼ .اگـ کاؿگـ تَاػ٥ا هؾهبی ػاىته باىؼ ٔ٪٥
امن آو ؿا یؼک هیکيؼ و صتی اٍىل کلیاه ؿا ؿٝایت يمیکًؼ .کاؿگـ  ٔ٪٥بـای
همیى ػيیا هیفیؼ و همیى ػيیا ؿا عايۀ عىػه هیػايؼ .تمام يىینًؼگاو بىؿژوا ػؿ ایى
يکته هت٨٦ال٪ىلايؼ که کاؿگـاو هؾهبی يینتًؼ و به کلینا اهمیت يمیػهًؼ؛ البته بایؼ
ایرلًذیها و ا٥ـاػ کهىمال و يیمهبىؿژاها و ياٙـاو و مـکاؿگـاو و ١یـه ؿا اف ایى صکن

ٝام هنتخًی کـػ .ػؿ هیاو تىػههای عل ۫٨بیت٦اوتی هٖل ٨به هؾهب ١الب امت یا
صؼاکخـ ؿػ و ييايی اف دئیطن33پیؼا هیىىػ؛ دئیطمی چًاو بٖئی که رق صـ ٣يینت و
بایؼ آو ؿا به صناب تـك هبهن کاؿگـاو اف واژههای کا٥ـ و هلضؼ و ١یـه يىىت.
ؿوصايیىو تمام ٥ـ٩هها ي٦ىؽىاو ؿا بـ کاؿگـاو اف ػمت ػاػهايؼ و ػیگـ صًایياو ؿيگی
يؼاؿػ .ػؿ صال صاّـ بـای آيکه ػؿ ارتماٝات ٝمىهی یک ؿوصايی اف مکىی عٖابه
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به فیـ کيیؼه ىىػ کا٥ی امت یک ي٦ـ ػاػ بقيؼ «هىی آعىيؼ!» aکمبىػ آهىفههای
هؾهبی و ٥ـهًگی ػمت ػؿ ػمت مایـ ىـایٖی فيؼگی باٝج هیىىػ فصمتکياو
کمتـ اف بىؿژواها ػؿ ٩یؼ ٪ٝایؼ هىؿوحی باىًؼ و اف ىـ يٚـات صاّـآهاػه علً ىىيؼ؛
آو هن ػؿ صالی که بىؿژواها اف اوایل کىػکی با ايبىهی اف تَٞبات ٕب٪اتی که به
عیکىاو بنته هیىىػ پـواؿ هیگـػيؼ .بىؿژوافی کاؿ اف کاؿه گؾىته و ٝلیؿ١ن
ا
لیبرالیاظ ؽاتا هضاٚ٥هکاؿ امت .هًا ٜ٥ایى ٕب٪ه هًإ ٜ٥ب٪ۀ صا٘٥

ٙاهـ گىلفيک
هالکیت bامت و ؿوساه اف هیچ یک اف رًبوهای ارتماٝی عبـ يؼاؿػ .به همیى
ػلیل بىؿژوافی ؿ٥تهؿ٥ته رایگاهاه ؿا ػؿ عٔ ه٪ؼم ايکيا ٣تاؿیغی ايگلطتاو اف ػمت
هیػهؼ و کاؿگـاو رایو ؿا هیگیـيؼ؛ يغنت ػؿ ػٝىی بـص ٨و مپل ػؿ ٝمل.
کًوهای ٝمىهی کاؿگـاو که بٞؼتـ به آوها عىاهین پـػاعت ػؿ تٖاب ٨با هًو ىغَی
فصمتکياوايؼ .ایى  1ػؿ کًاؿ یکؼیگـ يیمۀ ؿوىى ىغَیت ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ىکل
هیػهًؼ .اها ٝىاهلی که بـىمـػین پیآهؼهای ياهٖلىبی ػاؿيؼ که هیتىاو علٍهواؿ به
ىـس فیـ رمٜبًؼیىاو کـػ .امامیتـیى اتهاهات بىؿژوافی ٝلیه کاؿگـاو ٝباؿتايؼ
اف هیعىاؿگی و بیبًؼوباؿی رًنی و بـبـیت و بیاٝتًایی به ص٪ى ٧هالکیت.
تىٞ٩ی رق ایى يمیؿوػ که کاؿگـاو تا عـعـه ٝـ ٧بغىؿيؼ .ػاؿو١ه آلیطىو اٙهاؿ
ا
هیػاؿػ که ػؿ گالضکى ت٪ـیبا  35هقاؿ ي٦ـ اف فصمتکياو هـ یکيًبهىب هنت
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و ٝ 5381باؿات «کا٥ـ» و «آعىيؼ» به ايگلینی آهؼهايؼ و ػؿ اػاهه
تـرمۀ آلمايیىاو ٩یؼ ىؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی به رای «ٕب٪ۀ صا ٘٥هالکیت» آهؼه «مینتن هىرىػ»( .پ).
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ا
هیکًًؼ .ایى بـآوؿػ اٍل ا١ـا٧آهیق يینت .مال  5335به افای هـ  51عايه  5هیکؼه و
مال  5385به افای هـ  55عايه یک هیکؼه ػؿ گالضکى ورىػ ػاىت .ػؿ اضکاتلًذ مال
 5313بـای  1هیلیىو و  355هقاؿ گالى و مال  5333بـای  1هیلیىو و  115هقاؿ گالى
هيـوبات الکلی هالیات بـ هَـ ٣پـػاعت ىؼ .ػؿ ايگلطتاو مال  5313بـای 5
هیلیىو و  831هقاؿ گالى و مال  5333بـای  3هیلیىو و  331هقاؿ گالى هيـوبات
الکلی هالیات بـ هَـ ٣پـػاعت ىؼ« a.الیحۀ آبجى» ػؿ مال  5335ا٥تتاس
غاپها 38ؿا تنهیل کـػ و به ٍاصباوىاو ارافه ػاػ آبزى ؿا ػؿ هضىٕۀ
جری 

ماعتماوها مـو کًًؼ؛ به ٩ىل هٞـو٩ ٣ايىو آبزى ؿا به ػؿ عايۀ هـػم بـػ و به گنتـه
هیعىاؿگی کمک کـػ .ػؿ تماهی عیاباوهای اٍلی ىهـهای بقؿگ چًؼ باب اف ایى
ا
٩بیل آبزى٥ـوىیها ورىػ ػاؿػ و ػؿ ؿومتاها ػؿ هـ  1یا  3هضلۀ هنکىيی صتما یک
غاپها
هاظ 

جریغاپ هنتٝ .لوه بـ ایى ػؿ ىهـهای بقؿگ ايبىهی اف
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(هیکؼههای هغ٦ی ١یـهزاف) ورىػ ػاؿيؼ؛ همچًیى ايبىهی اف ٝـ٧کيیهای هغ٦ی که
ػؿ ي٪آ هتـوکه ػوؿ اف چين پلیل ه٪ؼاؿ هٞتًابهی هيـوبات الکلی تىلیؼ هیکًًؼ.
ٕب ٨بـآوؿػهای گاضکل تٞؼاػ ٝـ٧کيیهای هغ٦ی ػؿ هًچطتر بیو اف  555باب امت
و ػمت کن  511هقاؿ گالى ػؿ مال تىلیؼ ػاؿيؼ .وايگهی ػؿ هًچنتـ بیو اف  5هقاؿ
هیکؼه همه يى ٛيىىیؼيی الکلی هی٥ـوىًؼ bکه ينبتىاو به تٞؼاػ ماکًاو هخل
گالضکى امت .ػؿ مایـ ىهـهای بقؿگ ػؿ ؿوی همیى پاىًه هیچـعؼٍ .ـ٣يٚـ اف

a

b

)ايگلل( Principles of Population, passim.
ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و « 5381همه يى ٛهيـوبات الکلی هی٥ـوىًؼ» يیاهؼه امت( .پ).
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تبٞات هتؼاول هیعىاؿگی بایؼ ػؿ يٚـ ػاىته باىین که ػؿ ایى اهاکى فياو و کىػکاو
(صتی هاػؿايی با يىافػی ػؿ آ١ىه) با پنتتـیى ٩ـبايیاو ؿژین بىؿژوایی یًٞی با ػفػاو
و کلهبـػاؿاو و ؿومپیها واؿػ هـاوػه هیىىيؼ .و٩تی به ایى بیايؼیيین که بنیاؿی اف
هاػؿاو به يىفاػىاو ٝـ ٧هیيىىايًؼ ػیگـ يمیتىايین تأحیـات ّؼاعل٩ی بـوبیا ػؿ ایى
٩بیل اهاکى ؿا صاىا کًین.
١ـوب ىًبهها عاٍه اگـ کاؿ پیو اف ؿوال هٞمىل هتى ٤٩گـػػ و ػمتمقػها فوػتـ
پـػاعت ىىيؼ کل اْٝای ٕب٪ۀ کاؿگـ اف هضلت ٪٥یـييیى به عیاباوهای اٍلی
هیؿیقيؼ .آو و٩ت هیتىاو کمال بـبـیت هیعىاؿگی ؿا به چين ػیؼ .ػؿ هًچطتر هـ
باؿ که ػؿ چًیى ١ـوبهایی اف عايه بیـوو هیفػم به ايبىهی اف عل ٨بـهیعىؿػم که
تلىتلى هیؿ٥تًؼ و تٞؼاػیىاو ػؿ رىی آب ولى هیىؼيؼ١ .ـوب یکيًبه همیى
ٍضًهها با مـوٍؼای کمتـ ػوباؿه تکـاؿ هیىؼ .هیعىاؿگاو و٩تی پىلىاو ته
هیکيؼ عىػ ؿا به يقػیکتـیى گـوکوعايه هیؿمايًؼ تا ػاؿويؼاؿىاو ؿا گـو بگؾاؿيؼ.
ػؿ تمام ىهـها تٞؼاػ گـوکوعايهها عیلی فیاػ امت؛ تٞؼاػىاو ػؿ هًچنتـ اٍلی به
 15باب هیؿمؼ و ػؿ هـ یک اف عیاباوهای ضالفىرد یا عیاباو چپل  51-55باب اف
آوها ورىػ ػاؿػ .ىًبه ىب امباب و احاحیۀ عايه و ٙـ٣وٙـو ٣آىپقعايه و لباكهای
ا
ؿممی (اگـ اٍل ورىػ ػاىته باىًؼ) اف ؿهى ػؿ هیآیًؼ تا بیبـوبـگـػ ٩بل اف
چهاؿىًبۀ ه٦تۀ بٞؼ ػوباؿه مـ اف گـوکوعايه ػؿبیاوؿيؼ تا ایًکه مـايزام صاػحهای ؿط
هیػهؼ و ػیگـ يمیتىاو هبل ٠ؿهىىؼه ؿا بافپـػاعت کـػ .بؼیى تـتیب ارًاك یکی
پل اف ػیگـی به چًگ ؿباعىاؿ هیا٥تًؼ؛ یا ایًکه ؿباعىاؿ ػیگـ صاّـ يمیىىػ صتی
333

یک پىل میاه ػؿ افای ارًاك گـویی ػؿبوػا١او و بیهَـ ٣بپـػافػ .کنی که
گنتـػگی و ىیى ٛهیعىاؿگی ؿا ػؿ هیاو کاؿگـاو ايگلطتاو ػیؼه باىؼ به آمايی به ایى
گ٦تۀ لرد اغلی aباوؿ هیآوؿػ که ٕب٪ۀ کاؿگـ هـ مال ػؿ صؼوػ  11هیلیىو لیـۀ
امتـلیًگ عـد يىىیؼيیهای مکـآوؿ هیکًؼ .بـ ایى اماك هیتىاو به ماػگی صؼك
فػ که وّٙ ٜاهـی ػؿبوػا١او و تباه ىؼو ملهت ٥کـی و رنمی و ٥ـوپاىی تمام
هًامبات عايىاػگی ػؿ ايگلطتاو به چه ٍىؿتی ػؿآهؼه امت .ػؿمت امت که
«ارتماٝات تـک الکل» کاؿهای فیاػی کـػهايؼ اها ورىػ چًؼ هقاؿ ي٦ـ ّؼالکل bػؿ
هیاو چًؼ هیلیىو ي٦ـ کاؿگـ الکلی چه ػؿػی ؿا ػوا هیکًؼ؟ هـ باؿ که پذرهاتئى cػؿ
کنىت «رضىلایرلًذیترکالکل» اف هـ یک اف ىهـهای ايگلیل هیگؾؿػ اف  35الی
 15هقاؿ فصمتکو مىگًؼ تـک هیگیـػ ولی اکخـىاو یک هاه يگؾىته فیـ ٩ىلىاو
هیفيًؼ .اگـ تٞؼاػ گقا ٣کنايی ؿا رم ٜبقيین که ٕی  8-3مال گؾىته ػؿ هًچطتر
ٝهؼ تـک الکل بنتهايؼ صاٍلرم ٜبقؿگتـ اف کل رمٞیت ىهـ عىاهؼ بىػ؛ اها ایى
هؼؿک به هیچ وره ػال بـ کاهو هیعىاؿگی يینت.
اف ٝیوويىه و هيـوبات مکـآوؿ بگؾؿین .یکی ػیگـ اف ٝیىب فصمتکياو
ايگلینی علٍی رًنی امت .ایى یکی هن ٕب ٨هًٖ٪ی بیؿصمايه رقو پیآهؼهای
ّـوؿی وّٞیتی امت که ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ آو به عىػ وايهاػه ىؼه و هیچ ومیلهای بـای

b

)ايگلل( Lord Ashely. Sitting of the Lower House on Feb. 13, 5383.
ايگلینی ( )Teetotallerآهؼه( .پ).
ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایى واژه به ٍىؿت
ِ
Father Mathew
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c

امت٦اػۀ هًامب اف آفاػیاه يؼاؿػ .بىؿژوافی کىهی اف فصمات و هي٪ات ؿا بـ ػوه
ا
ٕب٪ۀ کاؿگـ آواؿ کـػه ولی  ٔ٪٥ػو يى ٛلؾت بـایياو با٩ی گؾاىته امت .يتیزتا
فصمتکو بـای آيکه ٕٞن فيؼگی ؿا بچيؼ کل ايـژیاه ؿا ؿوی همیى ػو لؾت
هتمـکق هیکًؼ و به لگامگنیغتهتـیى و ا٥ـإیتـیى ىیىه تنلینىاو هیىىػ .و٩تی
عل ٨ػؿ وّٞی ٩ـاؿ هیگیـػ که  ٔ٪٥هًامب وصىه امت رق ایًکه مـ به ىىؿه
بـػاؿػ یا ػؿ بـابـ وصيیگـی واػهؼ هیچ کاؿ ػیگـی اف ػمتاه بـيمیآیؼ .ياگ٦ته
يمايؼ که بىؿژوافی مهناه ؿا تمام و کمال ػؿ امتمـاؿ ؿومپیگـی اػا هیکًؼ .به
گماوتاو چًؼ تى اف  85هقاؿ ي٦ـ ٥اصيهای که هـ ١ـوب به عیاباوهای لًذوaهیؿیقيؼ
ياو ىبىاو ؿا اف هضل ٦ٝت و پاکػاهًی بىؿژواها ػؿهیآوؿيؼ؟ چًؼ تى اف آياو که
ياچاؿيؼ بـای فيؼه هايؼو بؼوىاو ؿا به ؿهگؾؿاو ٝـّه کًًؼ ایى وّ ٜؿا هؼیىو
ا
ا
ا١ىاگـیهای بىؿژوایی هنتًؼ؟ بىؿژوافی اٍل و ابؼا ص ٨يؼاؿػ اف رايىؿعىیی رًنی
کاؿگـاو ایـاػ بگیـػ.
به ٕىؿ کلی هیتىاو تمام ٝیىب و يىا ٌ٩کاؿگـاو ؿا ػؿ هىاؿػ فیـ رنتٖٝ :و
میـیياپؾیـ لؾت و هنؿيگی با يٚن ارتماٝی و ٪٥ؼاو آیًؼهيگـی و ياتىايی ٝمىهی بـای
٩ـبايی کـػو عىىیهای آيی ػؿ پای هًا ٜ٥آتی .تٞزبی ػاؿػ؟ و٩تی یک ٕب٪ه با فصمات
ىا ٧و تىاو٥ـمایو  ٔ٪٥هیتىايؼ هٞؼوػی اف عىىیهای رنمايی ؿا بغـػ ايتٚاؿ
ػاؿیؼ عىػه ؿا کىؿکىؿايه و ػیىايهواؿ به ػمت ایى لؾات ينپاؿػ؟ ٕب٪های که هیچ کل
بـای آهىفهاه به ٍـا٥ت يیا٥تاػه و هخل هىم بافیچۀ ػمت هقاؿاو ات٦ا ٧و تَاػ٣
)ايگلل( Sheriff Alison, Principles of Population, vol. ii.
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a

امت و هیچ تْمیًی ػؿ فيؼگی يؼاؿػ به چه ػلغىىیای بایؼ آیًؼهيگـی پیيه کًؼ؟ کؼام
کی ٤آيیاه ؿا ػؿ پای
هيى ٧او ؿا بـهیايگیقػ تا «با ٝقت و اصتـام و آبـوهًؼی» ِ

عىىیهای آتی ٩ـبايی کًؼ؟ آو هن ػؿ صالی که به ػلیل ت٢ییـات ػائمی و تضىالت

همیيگی اوّا ۫ٛآیًؼه بـایياو به١ایت ياهٖمئى و ٥ا٩ؼ هـگىيه ٖٞ٩یت امت .ایى
ٕب٪های امت که اف هقایای يٚن ارتماٝی هىرىػ هیچ عیـی يؼیؼه ولی تمام ّـؿ و
فیاوهای آو ؿا بـ ػوه هیکيؼ .يٚن ارتماٝیهاو  ٔ٪٥ؿوی مگاه ؿا به ایى ٕب٪ه
يياو هیػهؼ؛ چگىيه هیتىاو اف ایى ٕب٪ه عىامت ػؿ بقؿگػاىت يٚن ارتماٝی
ا
هٞاٍـ بکىىؼ؟ واٞ٩ا که چًیى ػؿعىامتی ١یـهًٖ٪ی و فیاػهعىاهايه امت! هاػاهی که
ایى يٚن ارتماٝی ورىػ ػاىته باىؼ فصمتکياو تکا٥تاػه ؿا اف آو گـیقی يینت .اگـ
کاؿگـی بغىاهؼ ػمتتًها ػؿ بـابـ راهٞه ٩ؼ ٝلن کًؼ اول اف همه عىػه آمیب هیبیًؼ
و بؼتـیى بلها به مـ عىػه هیآیؼ.
يٚن ارتماٝی هىرىػ فيؼگی عايىاػگی ؿا بـ کاؿگـ صـام کـػه امت .ػؿ عايهای ٥ا٩ؼ
آؿاهو و بهچـکيينته و بؼوو امباب و احاحیه که صتی به ػؿػ مـپًاه ىبايه يمیعىؿػ؛
فیـ م٦٪ی که چکه هیکًؼ؛ ػؿ چهاؿػیىاؿیای که گـهی يؼاؿػ؛ ػؿ اتا٧هایی که هملى اف
ايناو و آکًؼه اف هىای گًؼیؼهايؼ هضال امت بتىاو ؿيگ آمایو عايىاػگی ؿا به چين
ػیؼ .ىىهـ و ىایؼ فو و صتی بچههای بقؿگتـ کل ؿوف ػؿ اهاکى هغتل ٤کاؿ هیکًًؼ و
ا
 ٔ٪٥آعـ ىب و ػم ٍبش همؼیگـ ؿا هیبیًًؼ .همه ػائما ١ـ ٧ػؿ ومىمۀ
ٝـ٧عىؿیايؼ .ػؿ ایى وّ ٜچه اهکايی بـای فيؼگی عايىاػگی با٩ی هیهايؼ؟ ػؿ ٝیى
صال فصمتکو اف ػمت عايىاػه علٍی يؼاؿػ و ياچاؿ امت فيؼگیاه همايزا
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بگؾؿايؼ .بالتب ٜؿيزوها و ػٝىاهـاٞ٥ههای عايىاػگی و ىؼیؼتـیى ايضٖآها اعل٩ی
پيت مـ هن ؿػی ٤هیىىيؼ .ػؿ هیاو عل ٨فصمتکو ايگلیل بیتىرهی به تمام
ا
وٙای ٤عايىاػگی و ياػیؼه گـ٥تى کىػکاو کاهل ٝاػی ىؼه امت .يهاػهای ارتماٝی
هىرىػ که به ػمت عىػ ایى املىب وصيیايه ؿا به ورىػ آوؿػه و ت٪ىیت کـػهايؼ ايتٚاؿ
ػاؿيؼ کىػکايی که ومٔ هزمىٝهای اف ٝىاهل ايضٖآ اعل٩ی aبقؿگ هیىىيؼ ػمت
آعـ بنیاؿ ٝالی و اعل٩ی اف آب ػؿبیایًؼ! به ؿامتی که تىٞ٩ات بىؿژواهای افعىػؿاّی
چ٪ؼؿ ماػهايگاؿايه امت!
عىاؿػاىت يٚن ارتماٝی هىرىػ به ا٥ـإیتـیى ىکل ػؿ ٩ايىوىکًی ٝیاو هیگـػػ.
اگـ يیـو و ٥ياؿ ٝىاهل ايضٖآ اعل٩ی کمی بیيتـ اف صالت هٞمىل باىؼ فصمتکو
ا
ٖٞ٩ا ٩ايىوىکى هیىىػ؛ ػؿمت به هماو ٖٞ٩یتی که آب ػؿ ػهای  555ػؿرۀ
مايتیگـاػ 31اف صالت های ٜبه صالت بغاؿ ػؿهیآیؼ .ؿ٥تاؿ وصيیايه و اينايیتفػای
ا
بىؿژوافی هىرب هیگـػػ فصمتکياو به ىیئی بیاؿاػه تبؼیل ىىيؼ؛ ػ٩ی٪ا هخل آب که
ا
هیچ ىکل هٞیًی يؼاؿػ و هٖل٪ا تاب٩ ٜىايیى طبیعی امت و ػؿ يٖ٪های هيغٌ رىه
هیآوؿػ .اف ایى ؿومت که با گنتـه پـولتاؿیا ػؿ ايگلطتاو رـم و رًایت ا٥قایو یا٥ته
و هلت ايگلطتاو به بقهکاؿتـیى هلت رهاو تبؼیل ىؼه امت .آهاؿهای مااليۀ بقهکاؿی
وزارت کػىر يياو هیػهؼ که رـم و رًایت ػؿ ايگلطتاو با مـٝتی ١یـ٩ابلتَىؿ
ا٥قایو یا٥ته امت ٔ٪٥ .ػؿ ايگلطتاو و ولس تٞؼاػ کنايی که به ػلیل رـاین رًایی
بافػاىت ىؼهايؼ ػؿ هـ مال به ایى تـتیب بىػه امت:
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایًزا آهؼه« :که ىاهل عىػ والؼیى هن هیىىػ»( .پ).
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8151
1581
3353
53355
58833
53553
15335
13533
13315
35358

5351
5355
5351
5315
5311
5335
5331
5385
5385
5381

ا
به ٝباؿت ػیگـ ت٪ـیبا  3بـابـ ؿىؼ ٕی  33مال 33.اف کل بافػاىتهای مال 5381
اليکغایر و  8هقاؿ و 88

تٞؼاػ  8هقاؿ و  883هىؿػ (یًٞی بیو اف  58ػؿٍؼ)  ٔ٪٥ػؿ
هیذلضکص aبا اصتناب لًذو بىػه امت .پل
هىؿػ (یًٞی بیو اف  53ػؿٍؼ)  ٔ٪٥ػؿ 
ایى ػو ياصیه که ىهـهای بقؿگی ؿا با رمٞیت هًگ٦ت کاؿگـی ػؿ بـ هیگیـيؼ
یکچهاؿم bکل رـاین ؿا ػؿ ػاهاو عىػ پـوؿايؼهايؼ آو هن ػؿ صالی که رمٞیتىاو
بنیاؿ کمتـ اف یکچهاؿم کل رمٞیت امت .آهاؿهای بقهکاؿی بهؿوىًی حابت هیکًًؼ
ا
ت٪ـیبا تماهی هزـهاو اف هیاو پـولتاؿیا مـ بـ آوؿػهايؼ .بـای هخال ػؿ مال  5381به ٕىؿ
هیايگیى  31.31ػؿٍؼ اف هزـهاو يه هیتىاينتًؼ بغىايًؼ و يه هیتىاينتًؼ بًىینًؼ و
 13.31ػؿٍؼ هزـهاو مىاػ عىايؼو و يىىتىىاو ػمتوپاىکنته بىػ1.33 ٔ٪٥ .

b

Middlesex
ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه امت« :بیو اف یکچهاؿم»( .پ).
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a

ػؿٍؼ هزـهاو هیتىاينتًؼ به عىبی بغىايًؼ و بًىینًؼ و  5.11ػؿٍؼ هزـهاو اف
تضَیلت باالتـ اف مٖش ابتؼایی بـعىؿػاؿ بىػيؼ .مٖش تضَیلت  1.38ػؿٍؼ
هزـهاو «١یـ٩ابل تيغیٌ» اٝلم ىؼ .رـم و رًایت ػؿ اضکاتلًذ مـیٜتـ اف ایىها
ؿىؼ کـػه امت .تٞؼاػ بافػاىتیهای رـاین رًایی ػؿ اضکاتلًذ که ػؿ مال ٔ٪٥ 5358
 38هىؿػ بىػ به فوػی ػؿ مال  5333به  3هقاؿ و  511هىؿػ و ػؿ مال  5381به  8هقاؿ
اليکغایر که گقاؿه ؿممی آو به ػمت ػاؿو١ه آلیطىو

و  538هىؿػ ا٥قایو یا٥ت .ػؿ
تًٚین ىؼه امت رمٞیت هـ  35مال یک باؿ  1بـابـ هیىىػ ولی  1بـابـ ىؼو
ا
رـمورًایت  1 ٔ٪٥و يین مال فهاو هیعىاهؼ؛ یًٞی مـٝت تکخیـ آو ت٪ـیبا  1بـابـ
يـط ؿىؼ رمٞیت امت .ػؿ ايگلنتاو (همچىو مایـ کيىؿهای هتمؼو) اکخـیت ٩إٜ
هىاؿػ ٩ايىوىکًی بـ ّؼ اٍل هالکیت عَىٍی ؿط هیػهًؼ .بًابـایى اکخـ رـاین به
يضىی اف ايضاء ياىی اف تًگػمتیايؼ :هیچ اينايی آيچه ؿا که عىػ ػاؿػ اف ػیگـاو
يمیػفػػ .مال  5331تٞؼاػ رـاین ي ِ٪هالکیت عَىٍی ينبت به کل رمٞیت ػؿ
هلًذ  5به  3585ػؿ فرايطه  5به  5358و ػؿ ايگلطتاو ٕب ٨يىىتۀ گاضکل  5به  388بىػ.
تٞؼاػ هىاؿػ ٩ايىوىکًی ٝلیه اىغاً ينبت به رمٞیت ػؿ هلًذ  5به  13858ػؿ
فرايطه  5به  53133و ػؿ ايگلطتاو  5به  13381بىػ .ػؿ ايگلطتاو تٞؼاػ کل رـاین
ينبت به رمٞیت ػؿ يىاصی کياوؿفی  5به  5583و ػؿ يىاصی هايى٥اکتىؿکاؿ  5به 385
بىػ a.ػؿ صال صاّـ ایى ينبت ػؿ کل ايگلطتاو  5به  115امت aگـچه اف فهاو ػؿآهؼو
کتاب گاضکل هًىف  55مال يگؾىته!
)ايگلل( The Manufacturing Population of England, chap. 55.
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ایى ػاػهها کا٥ی امت تا همه (صتی بىؿژواها) ايؼکی ػؿيگ کًًؼ و لضٚهای به تبٞات
وّ ٜکًىيی اهىؿ بیايؼیيؼ .اگـ ايضٖآ اعل٩ی و رـمورًایت ٕی  15مال آیًؼه با
همیى ّـیب تکخیـ یابؼ به کزا عىاهین ؿمیؼ؟ اگـ هايى٥اکتىؿهای ايگلیل ٕی ایى 15
مال کمتـ اف ٩بل ؿوي ٨ػاىته باىًؼ و تکخیـ تَاٝؼی رـمورًایت با مـٝت بیيتـی
اػاهه یابؼ يتیزه چه عىاهؼ بىػ؟ همیى صاال راهٞه آىکاؿا ػؿ هٞـُ ٥ـوپاىی امت.
هضال امت ؿوفياههای ؿا بـػاؿیؼ و ىىاهؼ ىىکهکًًؼهای ػال بـ گننتى تمام پیىيؼهای
ارتماٝی ػؿ آو يیابیؼ .هيتی يمىيۀ عـواؿ اف هیاو ايبىه ييـیات ايگلینی که پیو ؿو
ػاؿم یکی ؿا بیـوو هیکين :ىماؿۀ  35اکتبـ « 5388هًچطترگاردیى» که ؿعؼاػهای 3
ؿوف هتىالی ؿا گقاؿه ػاػه امت .ایى ييـیه ػؿ هىؿػ هًچطتر عىػ ؿا به فصمت يیايؼاعته
ا
تا همه چیق ؿا هىبههى ىـس ػهؼ و  ٔ٪٥ػاٟتـیى اعباؿ ؿا ي٪ل کـػه امت :هخل ایًکه
کاؿگـاو یک هیل بؼوو اعٖاؿ ٩بلی ػمت به اٝتَاب بـای ا٥قایو هقػهایياو فػيؼ و
دادگاهحلاختالف صکن ػاػ که بایؼ مـ کاؿىاو بـگـػيؼ؛ یا ایًکه  1پنـبچه ػؿ ضالفىرد
صیى ػفػی ػمتگیـ ىؼيؼ؛ یا ایًکه یک پیيهوؿ وؿىکنته مٞی کـػ ٕلبکاؿاواه ؿا
ػوؿ بقيؼ .اها گقاؿههای هـبىٓ به ىهـهای ػوؿ و إـا ٣هبنىٓتـ و هَ٦لتـيؼ :ػؿ
اغتىو  1هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ ػفػی و یک هىؿػ عىػکيی؛ ػؿ بری bیک هىؿػ
مـ٩ت؛ ػؿ بىلتىو  1هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ کلهبـػاؿی هالی؛ ػؿ لی cیک هىؿػ
مـ٩ت؛ ػؿ اولذهام یک هىؿػ اٝتَاب بـای ا٥قایو ػمتمقػ و یک هىؿػ مـ٩ت و یک
a

تٞؼاػ هضکىهاو رًایی ( 11هقاؿ و  333ي٦ـ) ت٪نین بـ هزمى ٛرمٞیت  51هیلیىو ي٦ـه( .ايگلل)
b
Bury
c
Leigh
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هىؿػ فػوعىؿػ عیابايی هیاو فياو ایرلًذی و یک هىؿػ تٞـُ اْٝای اتضاػیۀ کاؿگـی
به یک کلهػوف ١یـْٝى و یک هىؿػ ّـبورـس هاػؿ به ػمت پنـه aو یک هىؿػ
اضتىکپىرت یک هىؿػ اٝتـاّات

صمله به پلیل و یک هىؿػ ػمتبـػ اف کلینا؛ ػؿ
فصمتکياو بـای هقػهای هٞى٩ه و یک هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ کلهبـػاؿی و یک
هىؿػ فػوعىؿػ عیابايی و یک هىؿػ ّـبورـس فيی به ػمت ىىهـه .ػؿ واریًگتىو
یک هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ فػوعىؿػ عیابايی؛ ػؿ ویگاو یک هىؿػ مـ٩ت و یک
هىؿػ ػمتبـػ اف کلینا .گقاؿههای ؿوفياهههای لًذو اف ایى هن بؼتـيؼ و ايبىهی اف
کلهبـػاؿیها و مـ٩تها و تٞـُها و ػٝىاهـاٞ٥ههای عايىاػگی ؿوی هن تلًباؿ
ىؼهايؼ .ىماؿۀ  51مپتاهبـ  5388ؿوفياهۀ «تایمسلًذو» ؿا ات٦ا٩ی بـهیػاؿم .و٩ای ٜفیـ
ػؿ یک ؿوف واصؼ گقاؿه ػاػه ىؼه امت :یک هىؿػ مـ٩ت و یک هىؿػ صمله به پلیل
و یک هىؿػ هضکىهیت هـػی به تأهیى هٞاه ٥ـفيؼ ياهيـوٛاه و یک هىؿػ ؿها کـػو
کىػک تىمٔ والؼیىاه و یک هىؿػ هنمىهیت ىىهـی به ػمت همنـه .ایى ٩بیل
گقاؿهها ؿا هیتىاو ػؿ تمام ؿوفياهههای ايگلیل پیؼا کـػ .رًگ ارتماٝی ػؿ ایى
کيىؿ به يٖ٪ۀ اود ؿمیؼه و هـ کل به ٥کـ آو امت که گلین عىػه اف آب بیـوو
بکيؼ .هـ کل با اولیى کنی که اف ؿاه بـمؼ هیرًگؼ تا ص ٨عىػ ؿا اف او بنتايؼ.
ایًکه یک ي٦ـ ػیگـی ؿا به ًٝىاو ػىمى ٩ننعىؿػهاه به باػ کتک بگیـػ یا يه  ٔ٪٥به
بـآوؿػهای کلبیهنلکايهای بنتگی ػاؿػ که بیو اف هـ چیق تاب ٜهًا ٜ٥عىػعىاهايۀ
عىػ اویًؼ .به ٥کـ هیچ کل عٖىؿ يمیکًؼ که به ػؿکی هنالمتآهیق اف همًىٝاواه
a

راچدیل»( .پ).
ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381ایًزا آهؼه امت «تٞؼاػی فػوعىؿػ ػؿ 
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بـمؼ .تمام اعتل٥ات  ٔ٪٥با عيىيت یا ؿأی ػاػگاه تنىیه هیىىيؼ .علٍه ایًکه هـ
کل همنایهاه ؿا به چين ػىمًی هیبیًؼ که بایؼ اف مـ ؿاه بـػاىتاه یا ػؿ بهتـیى
صالت به چين ومیلهای که بایؼ به ي ٜ٦عىیو اف آو امت٦اػه کـػ .همايٖىؿ که آهاؿهای
بقهکاؿی يياو هیػهًؼ ایى رًگ مال به مال عيىيتآهیقتـ و ىؼیؼتـ و آىتیياپؾیـتـ
هیگـػػ .ؿ٥تهؿ٥ته ػىمًاو به  1اؿػوگاه ٝمؼه aت٪نین هیىىيؼ :ػؿ یک مى بىؿژوافی و
ػؿ ممت ػیگـ کاؿگـاو .ها يبایؼ اف رًگ همه ٝلیه همه یا اف رًگ بىؿژوافی ٝلیه
پـولتاؿیا ػؿ ٝزب بمايین؛ ایى رًگ یگايه پیآهؼ هًٖ٪ی اٍل ؿ٩ابت آفاػ امتٝ .زیب
ایى امت که بىؿژوافی ػؿ بـابـ تزم ٜىتابًاک ایى ابـهای ٕى٥اوفا آؿاهو و
عىينـػیاه ؿا ص ٘٦کـػه و ٝیى عیالاه يینت .او هـ ؿوف ایى عبـها ؿا ػؿ ؿوفياهه
هیعىايؼ بی آيکه (اگـ يگىیین اف عين ينبت به ایى اوّا )ٛاف تـك تبٞاتىاو عن به
ابـو بیاوؿػٝ .لئن و ٝىاؿُ بیماؿی ارتماٝی هـ ؿوف به ىکل رـمورًایت بـوف
هییابًؼ ولی بىؿژوافی اف ٥ىؿاو ٝمىهیىاو هیچ واهمهای يؼاؿػ! گىیا بىؿژوافی به
عإـ يٚـگاه عاًاه يه هیتىايؼ واٞ٩یات ؿا ببیًؼ و يه هیتىايؼ تبٞاتىاو ؿا ػؿک
کًؼ .صیـتآوؿ امت که پیوػاوؿیهای ٕب٪اتی و ٪ٝایؼ هتَٞبايه چگىيه هیتىايًؼ
کىؿی کاهل و رًىوآلىػی گـ٥تاؿ کًًؼ .ولی ايکيا٣
ٕب٪های اف ايناوها ؿا ػؿ چًیى
ِ
هلت ؿاه عىػ ؿا هیپىیؼ چه بىؿژوافی چين ػیؼو آو ؿا ػاىته باىؼ چه يؼاىته باىؼ.

باالعـه یک ؿوف ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت چًاو ىىکه عىاهؼ ىؼ که صتی ػؿ
٥لن٦هبا٥یهایو عىاباه ؿا يمیػیؼ.
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  5381و  5381آهؼه« :به  1اؿػوگاه که با هن هیرًگًؼ  »...الظ( .پ).
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 5بـعی اف هباصخی که ػؿ هتى کتاب ؿار ٜبه هنائل بهؼاىتی و ػؿهايی آهؼهايؼ ياػؿمتايؼ؛ البته يه به
ػلیل کن کاؿی ايگلل بلکه به ٝلت ٝؼم ايکياٝ ٣لن پقىکی ػؿ ػهۀ  .5385ػؿ تـرمۀ ٥اؿمی مٞی
کـػهام ایى اىتباهات ؿا به ٩ؼؿ تىاوا م ػؿ تىّیضات پایاو َ٥ل تؾکـ ػهن .اها بایؼ یاػآوؿ ىىم صتی اگـ
همۀ هباصج پقىکی ايگلل اىتباه هیبىػيؼ ایى يَ٪او به هیچ وره ػؿ ٍضت و م٪ن يٚـیۀ «کيتاؿ
ارتماٝی» عللی ایزاػ يمیکـػٝ .لیؿ١ن ٪ٝبهايؼگی ؿىتۀ پقىکی ػؿ ػهۀ  5385ايگلل ػؿ يٚـیۀ
«کيتاؿ ارتماٝی» اه تىاينت پیىيؼ وحی ٨هنائل بیىلىژیک و ٕب٪اتی ؿا به يضى ٝلمی و مینتماتیک
ا
واکاوی کًؼ .ؿوه او که اماما هبؼٝايه بىػ تأحیـ ٝمی٪ی بـ ٝلن پقىکی گؾاىت .ؿوػل ٤کاؿل ویـىى
( )R. C. Virchowپقىک اي٪لبی که اف  5383تا  5388ماکى بـلیى بىػ پل اف هٖالٞۀ کتاب
«وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ» تضت تأحیـ ؿوه ايگلل ٩ـاؿ گـ٥ت و ؿىتۀ «پقىکی ارتماٝی» ؿا بًیاو يهاػ و
آو ؿا تکاهل بغيیؼ .اهـوفه اٍىل و ؿوههای پقىکی ارتماٝی به ًٝىاو هیـاث هايؼگاؿ ايگلل
رایگاه ١یـ٩ابل ايکاؿی ػؿ صىفۀ بهؼاىت و ػؿهاو پیؼا کـػهايؼ تا رایی که گقاؿههای مالیايۀ
ا
ا
مافهاو رهايی بهؼاىت اکخـا بـ اماك همیى اٍىل يىىته هیىىيؼٕ .بیٞتا پل اف ویـىى کناو
ػیگـی هن بـای ايکيا ٣ؿىتۀ پقىکی ارتماٝی فصمات ٥ـاوايی کيیؼيؼ که اف آو بیى بایؼ به ي٪و
هؤحـ و مافيؼۀ ػکتـ مالىاػوؿ آلًؼه اىاؿه کـػ( .م).
 1ػیاکنیؼکـبى پل اف ايضلل ػؿ ؿٕىبت هىا به گاف امیؼ کـبًیک ( )H1CO3تبؼیل هیىىػ.
(م).
 3تا مال  5381راهٞۀ پقىکی تضت تأحیـ «يٚـیۀ هیامما» ( )Miasma Theoryىیى ٛاهـاُ
واگیـػاؿ ؿا ياىی اف بغاؿهای بیماؿیفا هیػاينت .ايگلل هن ػؿ بـعی اف ٖٞ٩ات کتاباه
ا
رنتهگـیغته به يٚـیۀ هیامما تأمی هیکًؼ .ایى ٖٞ٩ات ٍـ٥ا به هنمىهیت ػؿ احـ هىای آلىػه
ا
علٍه يمیىىيؼ بلکه ػؿ بنیاؿی هىاؿػ ٝلت اهـاُ ؿا هنت٪یما به بغاؿها ينبت هیػهًؼٝ .ا٩بت
ػؿ مال  5381چًؼ هاه پل اف ايتياؿ «وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ» یکی اف رـاصاو مـىًاك ايگلنتاو به يام
«راو امًى» ( )John Snowبا تض٪ی ٨ػؿباؿۀ وبای لًؼو ياػؿمتی تئىؿی هیامما ؿا به احبات ؿمايؼ و
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يياو ػاػ و٩ى ٛهمه گیـی ياىی اف آلىػگی یکی اف ىیـهای آب ٝمىهی بىػه امت .ایى کي ٤يغنتیى
٩ؼم ػؿ هنیـ ؿممیت یا٥تى يٚـیۀ «هیکـواؿگايیننهای بیماؿیفا» بىػ( .م).
 :) Consumption( 8يىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی تىبـکىلىمیل .ایى باکتـی اف ٕـی٨
ٖ٩ـکهای تً٦نی هًت٪ل هیىىػ و هیتىايؼ اؿگاوهای هغتل ٤بؼو ؿا ػؿگیـ کًؼ .ػؿ ىایٜتـیى صالت
ُ
باکتـی ػؿ ىوهای ٩ـبايی تکخیـ هیىىػ و اف آيزا مینتن گىاؿىی و َٝبی ٥ـػ ؿا ػؿگیـ هیکًؼ .ػؿ
ایى صالت ٝاؿّههای اٍلی بیماؿی ٝباؿتايؼ اف مـ٥ههای عيک و عىوآلىػ ،تب ىؼیؼٝ ،ـ٧
ىبايه ،امهال و امت٦ـاٝ ٤ّٞ ،ٟمىهی بؼو و کاهو ىؼیؼ وفو« .مل» ؿا به ػلیل کاهو ىؼیؼ
وفو بیماؿ «( »Consumptionهَـ / ٣فوال) ياهیؼهايؼ( .م).
 :) Hectic( 1يىٝی ػیگـ اف ابتلئات تىبـکىلىمیل .ػؿ ایى صالت باکتـی مینتن َٝبی هـکقی ؿا
ا
هؼ ٣هیگیـػ و ػؿ يتیزه ٩ـبايی به تًاوب ػچاؿ بضـاو و تيًذ هیىىػ تا ایًکه پل اف هؼتی ينبتا
ٕىاليی به ىکلی فرـآوؿ بمیـػ .آحاؿ تب الفم (یا اگـ آو ؿا به يام ػیگـه «تب ػائن» بًاهین) ػؿ چهـۀ
٥ـػ ٝباؿت امت اف عىوگـ٥تگی چينها و گىيهها( .م).
 :) Typhus( 1بیماؿی ياىی اف باکتـی ؿیکتقیا .ایى باکتـی اف ٕـی ٨گقیؼگی صيـاتی همچىو
ىپو و کک و کًه به عىو ٩ـبايی ايت٪ال هییابؼ و ٝلئن آو ٝباؿتايؼ اف تب و لـف ،مـػؿػ و کى٥تگی
ْٝلت .به ػلیل بـوف هؾیاو ایى بیماؿی ؿا «( »Typhusتب وهنآلىػ) هیياهًؼ .ػؿ مٖىؿ پاییىتـ و
اػاهۀ هتى بایؼ تىره ػاىت که ػؿ ػهۀ  5335هًىف ٝلن هیکـوبىًامی به صؼی ؿىؼ يکـػه بىػ که ایى
بیماؿی ؿا به ػؿمتی بيًامؼ .بًابـایى ػؿ هًاب ٜپقىکی و گقاؿههایی که ػؿ ػمتـك ايگلل بىػ اف
«تهىیۀ ياهًامب هىا» به ًٝىاو یکی اف ٝىاهل اٍلی ابتل به تی٦ىك يام بـػه هیىؼ و ايگلل  ٔ٪٥به
ا
همیى هًاب ٜػمتـمی ػاىت .ت٪ـیبا ٩ 5ـو بٞؼ ػؿ مال  5813چاؿلق يیکىل ( Chrals J. H.
 )Nicolleباکتـیىًاك ٥ـاينىی حابت کـػ تی٦ىك اف ؿاه تً٦نی هًت٪ل يمیىىػ و تًها ؿاه مـایت آو
يیو صيـات امت .او يياو ػاػ عٖای پقىکاو پیيیى ياىی اف آو بىػ که ا٥قایو هىاؿػ گقیؼگی ػؿ
ا
رمٞیتهای هتـاکن ؿا اىتباها به ٝؼم تهىیۀ هىا ينبت هیػاػيؼ( .م).
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 :) Scarlet fever( 3يىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی امتـپتىکىک .ایى باکتـی اف ٕـیٖ٩ ٨ـکهای
تً٦نی و ومایل هيتـک هًت٪ل هیىىػ و ٝلئن آو ٝباؿتايؼ اف تب و لـف٦ٝ ،ىيت لىفه ،کى٥تگی
ْٝلت و امت٦ـا .ٟاف آيزا که ػؿ ایى هـُ پـفهای ؿوی فباو بـرنته و مـط هیىىيؼ آو ؿا به امن
یک يى ٛپاؿچۀ هغملی ٩ـهقؿيگ « »Scarlet feverیا «هغملک» هیياهًؼ( .م).
ا
 3اصتماال يىینًؼه یکی اف ایى هىاؿػ ؿا ػؿ يٚـ ػاىته« :گسارغیدربارۀغرایطبهذاغتیجمعیت
کارگریبریتايیایکبیر» به ٩لن ای.چادویک ( )5381یا «ػو گقاؿه به کمیطیىيرهای قايىوفقرا
دکترتی.ضاوثووداضمیت(( .)5333پ).

ايذلًذو» به ٩لن

ػؿباؿۀ ىـایٔ بهؼاىتی
ایطت ِ
ٝ :)the London Fever Hospital( 8لیؿ١ن ىباهت اممی يبایؼ ایى ٩بیل هـاکق ؿا با
بیماؿمتاوهای اهـوفی اىتباه گـ٥ت .تبعايهها ينبت به ػوؿۀ عىػ بنیاؿ هتـ٩ی بىػيؼ و به
مـػهؼاؿی ا٩لیتی اف پقىکاو و رـاصاو (با کمک ايزمىهای عیـیه) بًا يهاػه ىؼيؼ که يٚـیۀ هنلٔ
«بغاؿ بیماؿیفا» ( )miasma theoryؿا ٩بىل يؼاىتًؼ و اف تئىؿی هیکـواؿگايیننهای بیماؿیفا
ا
(ٕ )germ theoryـ٥ؼاؿی هیکـػيؼ .اها هيکل ایى بىػ که تبعايهها ٍـ٥ا وٙی٦ه ػاىتًؼ ا٥ـاػ
آلىػه ؿا اف با٩ی راهٞه رؼا کًًؼ .ػؿ ایى هـاکق به رق بنتـی بـای امتـاصت و چًؼ هضـک ىیمیایی
اهکايات بیيتـی ػؿ اعتیاؿ بیماؿاو ٩ـاؿ يمیگـ٥تٝ .لوه بـ ایى هیچگىيه ا٩ؼاهی بـای ت٦کیک
بیماؿاو بـ اماك ٦ٝىيتىاو ايزام يمیىؼ .ا١لب پیو هیآهؼ که هبتلیاو به هغملک و مـعک و
مل و ١یـه همگی ػؿ یک اتا ٧واصؼ بنتـی ىىيؼ٥ .ـػ با ابتل به یک يى ٛبیماؿی ػؿ تبعايه ایقوله
ا
هیىؼ و ػؿ ٍىؿتی که ينبتا بهبىػ هی یا٥ت با چًؼ يى٦ٝ ٛىيت باکتـیایی و ویـومی به ػاهاو راهٞه
بافهیگيت .بٞؼ اف آيکه تبعايهها ػؿ مال  5388اف ػمت عیـیهها ػؿآهؼيؼ و ػولت فیـ يٚـ
ا
«ايزمى رـاصاو» کًتـلىاو ؿا ػؿ ػمت گـ٥ت اوّا ٛتؼؿیزا ت٢ییـ کـػ( .م).
 55ػاػههای اؿائهىؼه ػؿ ایى مٖىؿ و مٖىؿ پاییىتـ اف ایى ه٪اله بـگـ٥ته ىؼهايؼ« :غیىعدهػتًاک
تبدريتیجۀتهیذضتی» هًتيـىؼه ػؿ «يىرثرواضتار» ىماؿۀ  313به تاؿیظ ٥ 18ىؿیۀ ( .5388پ).
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 :) Scrofula( 55يىٝی ػیگـ اف ابتلئات تىبـکىلىمیل .ػؿ ایى صالت باکتـی به ١ؼػ لً٦اوی صمله
هیکًؼ و باٝج بـوف آهاك ىؼیؼ ػؿ إـا ٣گـػو هیىىػ .مایـ ٝلئن عًافیـ ٝباؿتايؼ اف تب هقهى،
ٝـ ٧ىبايهٝ ٤ّٞ ،مىهی بؼو و کاهو وفو .واژۀ « »Scrofulaو هٞاػل آو «عًافیـ» هـ ػو به
هًٞای «عىک» هنتًؼ .اف ٩ـو  53تا ػوؿاو ايگلل ایى باوؿ ػؿ هیاو إباء ؿایذ بىػ که بـوف عًافیـ
ياىی اف مـػی عىو و ا٥قایو تـىضات بل٢می ػؿ احـ هَـ ٣چـبی عىک امت .ايگلل که  ٔ٪٥به
همیى هًاب ٜػمتـمی ػاىت با اصتیآ و ىک و تـػیؼ ٥ـاواو اف رى ١الب راهٞۀ پقىکی هٞاٍـه
ا
پیـوی کـػ .ت٪ـیبا  8ػهۀ بٞؼ ػؿ مال  5331ؿابـت کظ ( )Robert Kochپقىک آلمايی و بًیاوگؾاؿ
ؿىتۀ هیکـوب ىًامی هى ٨٥به کي ٤باکتـی تىبـکىلىمیل گـػیؼ و ي٪و آو ؿا ػؿ ابتل به هـُ مل
احبات کـػ .اها هًىف هايؼه بىػ که ي٪و ایى باکتـی ػؿ بـوف عًافیـ ؿوىى ىىػ .تافه ػؿ مال  5855بىػ
که عًافیـ به ًٝىاو یکی اف ايىا ٛابتلئات تىبـکىلىمیل ىًاعته ىؼ( .م).
 51يـمامتغىايی ػؿ ٍىؿتی که ػؿ مًیى کىػکی ؿط ػهؼ «ؿاىیتیل» ياهیؼه هیىىػ .ایى بیماؿی
ياىی اف کمبىػ ؽعایـ کلنین ػؿ بؼو امت و ػؿ يتیزۀ مىءت٢ؾیه یا ٝؼم رؾب کلنین (به ػلیل کمبىػ
ویتاهیى ػی یا ابتلی ؿوػۀ کىچک به ملیاک) گـیباوگیـ ٥ـػ هیىىػ .ػؿ صالی که يـمامتغىايی
ا
بقؿگماالو ٍـ٥ا به منتی امتغىاوها هیايزاهؼ ؿاىیتیل ػؿ کىػکاو هىرب عمیؼگی پاها٤ّٞ ،
ْٝلت ،اي٪باُ ١یـٝاػی هاهیچهها ،تأعیـ ػؿ ؿىؼ و ياهًزاؿیهای متىو ٪٥ـات هیىىػ( .م).
 :)hypochondriasis( 53ایى ومىاك ٥کـی به تأمی اف کمؼی هيهىؿ هىلیر به «مًؼؿوم بیماؿ
عیالی» هيهىؿ ىؼه امت .اها راهٜتـیى هٖالٞۀ ٝلمی ػؿ ایى هىؿػ که تىمٔ ایىاوپاولف به ايزام
ؿمیؼه امت يياو هیػهؼ هیپىکىيؼؿیا هىّى ٛهًامبی بـای کمؼی يینت و يبایؼ ىىعیاه گـ٥ت.
او با اتکا به ؿوه هاتـیالینتیاه حابت کـػ ؿیيۀ اّٖـاب ٥ى ٧به ٝاؿّههای رنمايی واٞ٩ی
بـهیگـػػ ولی تضت تأحیـ هضـکهای حايىیه به ىکل ٝلئن مایـ بیماؿیها بـوف هییابؼ .بـای هخال
کاؿگـايی که ػؿ وؿکهای گىگـػ ػچاؿ آمیب ػمتگاههای تً٦نی و گىاؿىی ىؼهايؼ ػؿ ػوؿاو ىیىٛ
ا
مل و گنتـه وصيت ٝمىهی اصتماال همۀ ٝلئن هنلىل بىػو ػؿ بؼوىاو يمایاو هیگـػػ بیآيکه
٦ٝىيت تىبـکىلىمیل ػؿ هیچ یک اف اْٝایياو ورىػ ػاىته باىؼ .هٖالٞات پاولى ٣به تَضیش يضىۀ
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بـعىؿػ با ایى اّٖـاب ايزاهیؼ .اهـوفه ػؿ ژوؿيالهای ٝلمی به رای اٍٖلس «عىػبیماؿايگاؿی» اف
ٝباؿت «اعتلل ٝلئن رنمايی» امت٦اػه هیىىػ( .م).
هرگوهیربهتفکیکفؿىلضال» بـگـ٥ته ىؼهايؼ
 58إلٝاتی که ػؿ اػاهه هیآیًؼ اف ه٪الۀ «آهارهای 
(هًچطترگاردیى 35 ،رىالی  )5388که ػؿبـػاؿيؼۀ تٞؼاػ ماکًاو (ػؿ مال  )5385و تٞؼاػ هـگها
(ػؿ مال  )5383ػؿ ىهـهای هغتل ٤امت( .پ).
 51ه٪الۀ ػکتـ کىاو مال  5385ػؿ «ژوريالجاهعۀآهاریلًذو» رلؼ  3هًتيـ ىؼ( .پ).
 :) Smallpox( 51يىٝی بیماؿی ياىی اف ویـوك واؿیىال .ایى ویـوك اف ٕـیٖ٩ ٨ـکهای تً٦نی
و تماك هنت٪ین و ومایل هيتـک ايت٪ال هییابؼ و ػؿ هىیـگهای پىمت و ػهاو و گلى تکخیـ هیىىػ.
يغنتیى ٝلئن ابتل ٝباؿتايؼ اف تب و امت٦ـا ٟو کى٥تگی ْٝلت .ػؿ هـاصل بٞؼ رىهفعنهای
ا
چـکیى مـتامـ بؼو ؿا هیپىىايًؼ .واکنى آبله عیلی فوػ ػؿ ٩ـو  53هیلػی کي ٤ىؼ ولی ػ٩ی٪ا به
همیى ػلیل تمؼو بيـی تا اوامٔ ٩ـو  15اف ایى ویـوك علٍی يیا٥ت .امتٞماؿگـاو اؿوپایی با اتکا
ا
به ػايوىاو ػؿ فهیًۀ آبلهکىبی ٝمؼا صیىايات ؿا ػؿ هًإ ٨هغتل ٤آهـیکا و آمیا و آ٥ـی٪ا هبتل
هیکـػيؼ و به ًٝىاو ملس بیىلىژیک ٝلیه بىهیاو به کاؿ هیبـػيؼ .ػؿ يتیزه ايىا ٛرهویا٥تۀ ویـوك
واؿیىال (آبلۀ هـ١ی و گاوی و امبی و گىمً٦ؼی و عىکی و  )...ػؿ اَ٩اي٪آ فهیى پغو ىؼيؼ و
ا
هیلیىوها ي٦ـ ٩ـبايی گـ٥تًؼ .رالب ایًکه ایى بیماؿی اهپـیالینتی يهایتا با تلههای بیىالمللی اتضاػ
رماهیـ ىىؿوی ؿیيهکى ىؼ( .م).
 :) Measles( 53يىٝی بیماؿی ياىی اف ویـوك هینلل .ایى ویـوك به ماػگی اف ٕـی٨
ٖ٩ـکهای مـ٥ه و ٖٝنه ايت٪ال هییابؼ و ػؿ ىوها تکخیـ هیىىػٝ .لئن مـعک ٝباؿتايؼ اف تب
ىؼیؼ و ؽاتالـیه و التهاب چينها .ػؿ هـاصل بٞؼی رىهفعنهای مـطؿيگ کل مٖش بؼو ؿا
هیپىىايًؼ( .م).
 :) Whopping( 53يىٝی بیماؿی ياىی اف باکتـی بىؿػتل پـتىمیل .ایى باکتـی به ماػگی اف ٕـی٨
ٖ٩ـکهای مـ٥ه و ٖٝنه ايت٪ال هییابؼ و ػؿ ىوها تکخیـ هیىىػٝ .لئن اولیۀ بیماؿی ٝباؿتايؼ اف
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تب و لـف ع٦ی ٤و آبـیقه بیًی .ػؿ هـاصل بٞؼ کىػکاو هبتلىؼه ػچاؿ مـ٥ههای ىؼیؼ هیىىيؼ و
ي٦ل کيیؼوىاو ػىىاؿ هیگـػػ .ػؿ اػاهه يىبت به التهاب ه٢قی و ١و و تيًذ هیؿمؼ .ایى هـُ
به ػلیل علعل گلى «(َ »Whoppingػم ٍؼاػاؿ) يام گـ٥ته امت .اف آيزا که ىؼت مـ٥هها باٝج
کبىػی گلى هیىىػ آو ؿا ػؿ ٥اؿمی «میاهمـ٥ه» ياهیؼهايؼ .میاهمـ٥ه ػؿ بقؿگناالو به ٍىؿت
مـهاعىؿػگی ماػه بـوف هییابؼ .به همیى ػلیل تا هؼتها پل اف تکاهل ٝلن هیکـوبىًامی به آو به
ًٝىاو یک هـُ رؼاگايه تىرهی ييؼ تا ایًکه باالعـه ػؿ مال  5851باکتـی بـتىمیل کي ٤گـػیؼ و
میاهمـ٥ه به ًٝىاو یک بیماؿی هيغٌ به ؿممیت ىًاعته ىؼ( .م).
« 58الیحۀ ضاختوضاز کالوغهری» ٩ايىو ویژهای بـای مـوماهاو ػاػو به ماعتماومافی ػؿ
لًذو بىػ که مال  5388به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ( .پ).
 15تٞؼػ ٥ـ٩هها ػؿ بـیتايیا ػالیل تاؿیغی ػاؿػ .ایى رقیـه ػؿ ػهۀ  335هیلػی به امت٪لل اف
ا
اهپـإىؿی ؿوم ػمت یا٥ت؛ یًٞی ٩بل اف آيکه صکىهت ؿوم ؿمما هنیضی ىىػ .به همیى ػلیل
ايگلنتاو اف هماو ابتؼا اف کلینای ؿممی رؼا ا٥تاػ .ػؿ ٩ـو ىين هیلػی آییى هنیضیت ػؿ ايگلنتاو
ي٦ىؽ یا٥ت آو هن ػؿ ىـایٖی که ایـلًؼ ػؿ ػمت گالها و امکاتلًؼ ػؿ ػمت ملتها و ايگلنتاو
رًىبی ػؿ ػمت ماکنىوها بىػ .هـ یک اف ایى ٩بایل ػیى رؼیؼ ؿا با مًتهای عىیو ػؿآهیغت تا
هنیضیت ػؿ هًإ ٨هغتل ٤بـیتايیا ؿيگوبىی هت٦اوتی پیؼا کًؼ .يمایًؼۀ پاپ گـیگىؿی (آ گىمتیى)
ا
هناهضتا با ایى وّ ٜکًاؿ هیآهؼ و صتی به ص ٘٦ت٪ؼك و صـهت بتغايههای ماب ٨اهمیت هیػاػ.
ا
گـچه کلینای ايگلنتاو ػؿ ٩ـو  3ؿمما تبٞیت عىػ ؿا اف پاپ اٝلم کـػ ولی باف هن تله ػاىت
امت٪لل اه ؿا به کمک پاػىاهاو ص ٘٦کًؼ .هـ چه ه٪اوهت کلینای هلی ػؿ بـابـ پاپ ا٥قایو
هییا٥ت کيیوهای هضلی اف آفاػی ٝمل بیيتـی بـعىؿػاؿ هیىؼيؼ .ایى تْاػها ػؿ ػؿ ملنلۀ
پاػىاهی يـهاو به اود ؿمیؼ و پاپها اف ٩ـو  55تا ٩ـو  51هزبىؿ ىؼيؼ به ػٞ٥ات ام٤٪های اٚٝن
ايگلنتاو ؿا به ػلیل تمـػ و مـکيی تک٦یـ کًًؼ .اواعـ ٩ـو  51اىـا-٣بافؿگاياو ايگلنتاو ػمت به
تأمیل هؼاؿك ػیًی هنت٪لی فػيؼ که ػؿ ٝیى صال ٍىهٞه و کاؿگاه پينؿینی بىػيؼ .ایى هـاکق ي٪و
ههمی ػؿ امت٪لل ایؼئىلىژیک و ا٩تَاػی ٥ـ٩هها ػاىتًؼ .هًگاهی که پاػىاه ايگلنتاو هايـی هيتن
ا
ػؿ ػهۀ  5115اف مىی پاپ تک٦یـ گـػیؼ و هت٪ابل ٥ـهاو «عٔهيی هنت٪ل ايگلنتاو» ؿا اهْا کـػ
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ا
ٝمل ػمت ٍىهٞه-کاؿگاهها باف ىؼ تا بؼٝتهای ػیًیىاو ؿا بیى هـػم ؿواد ػهًؼ .اگـچه ػؿ اواعـ
٩ـو  51هلکه الیقابت پـوتنتايینن ؿا ػیى ؿممی اٝلم کـػ اها ایى میامت هـگق ػؿ ؿامتای وصؼت
ا
هؾهبی پیو يـ٥ت و ٍـ٥ا ػؿ صؼ واکًيی به رًگ ٝلیه امپايیای کاتىلیک با٩ی هايؼ .ػؿ صالی که ػؿ
ا
ػاعل کيىؿ هیچ يیـوی هؾهبی هنلٖی ورىػ يؼاىت ٥ـهاو هلکه الیقابت ٝمل ؿاه ؿا بـای گنتـه
آفاػايۀ ٥ـ٩هها گيىػ .ػؿ ایى ػوؿاو هـ یک اف ٩ؼؿتهای اؿوپایی مٞی ػاىتًؼ با صمایت اف یک ٥ـ٩ۀ
عاً ػؿ یکی اف ىٞب اىـا-٣بافؿگاياو ايگلنتايی ي٦ىؽ پیؼا کًًؼ و ؿ٩با ؿا پل بقيًؼ .ػؿ ػوؿاو ریمق
ا
اول و چاؿلق اول (تا يیمۀ يغنت ٩ـو ٍ )53ضى هزلل ٝمل ٝـٍۀ تاعت و تاف ٥ـ٩ههای ؿ٩یب
بىػ« .اي٪لب رمهىؿی» که ػؿ ػهۀ  5185ؿط ػاػ ٝلیؿ١ن ًٝىاو پـٕمٖـا٧اه ػؿ ص٪ی٪ت
هزمىٝهای اف رًگهای ػاعلی هیاو ٥ـ٩ههای هؾهبی بىػ .ػؿ ػوؿاو رمهىؿی کـاهىل که تا اوایل
ا
ػهۀ  5115ػوام آوؿػ ماعتاؿ ٥ـ٩ىی ػؿ راهٞۀ ايگلنتاو کاهل يهاػیًه گـػیؼ .تا رایی که
هضاٚ٥هکاؿاو (فهیىػاؿاو) و لیبـالها (بافؿگاياو) که پل اف هـگ رمهىؿی ػؿ هزلل ٝىام هنت٪ـ
ىؼيؼ هـ یک يام صقب عىیو ؿا اف ٥ـ٩ههای هؾهبی گـ٥تًؼ؛ اولی اف ٥ـ٩ۀ صاهیاو ام ٤٪اٚٝن
(تىؿی) و ػوهی اف ٥ـ٩ۀ صاهیاو کلینای امکاتلًؼ (ویگ)( .م).
 :)Quaker( 15یکی اف ٥ـ٩ههای پـوتنتاو که ىٞاؿىاو ایى بىػ« :عؼا ػؿ ٥ـػ صْىؿ ػاؿػ» .به
لضاٗ تاؿیغی ایى ٥ـ٩ه یکی اف يغنتیى تزلیات لیبـالینن بىؿژوایی ػؿ پىمتۀ هؾهبی امت .يغنتیى
هايى٥اکتىؿها و بايکهای ايگلینی تىمٔ کىئیکـها بًا يهاػه ىؼيؼ( .م).
ا
 11ايگلل به ایى هىّى ٛاىاؿه ػاػ که ػؿ ایى گسارظ ت٪ـیبا هیچ ييايی اف إلٝات صىفههای ًٍٞت
یىرکغایر پیؼا يینت( .پ).

ِ
رایذیًگ
چهغایر و 
وضت
اليکغایر و 

يناری
ا
 13ػؿ هتى ايگلل ؽکـ ه٪ام ليکـی يلنىو و ولیًگتىو يیاهؼه امت و هى ػ٩ی٪ا يمیػاين اّا٥هکـػو
ًٝاویىىاو به تـرمۀ ٥اؿمی تا چه صؼ ػؿمت یا ١لٔ بىػه امت .ایى  1ي٦ـ ػؿ ػوؿاو رًگهای ياپلئىيی
به ػلیل ىکنت ػاػو اؿتو ٥ـاينه به ىهـت ؿمیؼيؼ .يلنىو ػؿ يبـػ ػؿیایی تـا٥الگاؿ ( )5351پیـوف ىؼ
و ولیًگتىو ػؿ يبـػ فهیًی واتـلى ( .)5358ػؿ مٖىؿ پاییىتـ و٩تی کىػکاو اف «ياری» مغى هیگىیًؼ ػؿ
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وا ٜ٩به «ویلیام پیت» (يغنتوفیـ ػوؿاو رًگهای ياپلئىيی) اىاؿه هیکًًؼ که به ػلیل کاؿػايیاه و
يزات کيىؿ اف بؼتـیى تًگًاها «ياری ايگلنتاو» ل٪ب گـ٥ته بىػ( .م).
٩ :)Samson( 18هـهاو امإیـی «ٝهؼ ٝتی »٨که با بـػاىتى متىوها و ویـاو کـػو یک هٞبؼ
عىػه و ػىمًاو بًیامـائیل ؿا فیـ آواؿ هؼ٥ىو کـػ« .م٪ىٓ ماهنىو» ػؿ ٩يـ ٥ـهیغتۀ ايگلنتاو
ّـب المخل ىؼه بىػ و به ایى هىّى ٛاىاؿه ػاىت که ايناو هیتىايؼ با تى ػاػو به ىکنت عىیو
ػىمًاواه ؿا به يابىػی بکيايؼ( .م).
 :)John Wesley( 11بًیاوگؾاؿ ٥ـ٩ۀ هتؼینت .هتؼینتها عىػ ؿا اصیاگـ کلینای کهى ايگلنتاو
هیػاينتًؼ و امامیتـیى اٍلىاو ایى بىػٝ« :ي ٨به عؼا ٝي ٨به همنایگاو امت ».بـعل٣
کىئیکـها که به اؿاػۀ آفاػ ٥ـػی باوؿ ػاىتًؼ هتؼینتها هٞت٪ؼ بىػيؼ بغيایو گًاهاو ٥ـػ هًىٓ به
ؿمتگاؿی کل ارتما ٛامت .ػؿ وا ٜ٩همايٖىؿ که کىئیکـها گـایو بىؿژوا-لیبـالی ؿا ػؿ پىمتهای
هؾهبی اؿائه هیکـػيؼ هتؼینتها يمایًؼۀ گـایو بىؿژوا-يهاػگـایايه ػؿ پىىو ىـیٞت بىػيؼ .اْٝای
ایى ٥ـ٩ه با تأمیل «مپاه ؿمتگاؿی» ىبکۀ بقؿگی اف عیـیهها و کلىيیها ؿا ػؿ ايگلنتاو مافهايؼهی
کـػيؼ که به ٍىؿت ىـکت مهاهی اػاؿه هیىؼ( .م).
 :)living upon wages from hand to mouth( 11گـ٥تى هقػ به ٩ؼؿی که  ٔ٪٥بـای میـ
کـػو ىکن کا٥ی باىؼ .ػؿ گىیو تهـايی به فصمتکيی که ػؿ افای کاؿه ١ ٔ٪٥ؾا هیگـ٥ت
«ىکنتله» هیگ٦تًؼ که کمابیو با ه٦هىم ٥ى ٧هنپىىايی ػاؿػ( .م).
 :)Proteus( 13یکی اف الهههای امإیـی یىياو بامتاو که به پىزئیذوو (عؼای ا٩یايىك) عؼهت
هیکـػ و باٝج بیحباتی وّ ٜػؿیاها هیىؼ .پـوتئىك يماػی اف تلىو و ت٢ییـپؾیـی ػيیامت( .م).
« :)Tophet( 13ت٦یت» هکايی ػؿ اورغلین بامتاو بىػ که هؤهًاو ٝبـايی به هًٚىؿ پیيکو ٩ـبايی
به عؼایاو بعل و هىلىخ کىػکاوىاو ؿا آيزا فيؼهفيؼه هیمىفايؼيؼ .اکًىو يام ایى هکاو به ًٝىاو
امتٞاؿهای ىاٝـايه بـای اىاؿه به ػوفط هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگیـػ .کاؿالیل هن ػؿ هتى ي٪ل٩ىلىؼه
ا
ٍـ٥ا هًٞای امتٞاؿی «ت٦یت» ؿا ػؿ يٚـ ػاىته امت« .ت٦تاو» يام کىهی ػؿ مینتاو امت که ػهايۀ
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آتو٥يايیاه ػؿوافۀ ػوفط پًؼاىته هیىؼ و هـػهاو بامتاو بـای ػؿ اهاو هايؼو اف گقيؼ اهـیمى
رايىؿايی ؿا به ًٝىاو ٩ـبايی فيؼهفيؼه ػؿ آو هیايؼاعتًؼ .بـای هخال ػؿبًؼهو (بغو يهن) ػؿباؿۀ ایى
کىه هیعىايین« :به هکـاو کىهی باىؼ و بـ ٩لۀ آو ژؿً٥ایی که ػوػ و آتو اف آو بـهیىىػ و رايىؿ فيؼه
بؼو ػؿ ا٥کًًؼ تا ٥ـو بـػ .هـػهاو گىیًؼ که چيمۀ ػوفط ػؿ اومت ».بـعی اػبای ایـايی (بـای هخال
بهاؿ) يام ایى کىه ؿا به ًٝىاو امتٞاؿهای اف ػوفط به کاؿ بـػهايؼ .به همیى ػلیل به يٚـم ؿمیؼ که ػؿ
تـرمۀ ٥اؿمی هیتىاو «ت٦تاو» ؿا به رای «ت٦یت» آوؿػ( .م).
 :)copperas( 18مىل٦ات آهى ( ) FeSO8با ٩ابلیت ايضلل ػؿ آب .فاد مبق یک ٝاهل کاهًؼۀ
٩ىی به ىماؿ هیآیؼ (ػؿ ٥ـایًؼهای ىیمیایی به ماػگی الکتـوو اف ػمت هیػهؼ) و به همیى ػلیل ػؿ
ًٍای ٜبه ًٝىاو هاػۀ کمکی (هاػۀ عاهی که واؿػ پیکـ هضَىل يمیىىػ ولی بـای ٝمل آوؿػو آو الفم
امت) کاؿبـػ ٥ـاوايی ػاؿػ .ػؿ ػوؿاو ايگلل ٝمؼهتـیى کاؿبـػ مىل٦ات آهى تخبیت ؿيگ ػؿ چاپ
پاؿچه بىػ .ػؿ ایى ٝملیات ه٪ؼاؿ ٥ـوايی بغاؿ فاد مبق هتَاٝؼ هیىؼ که صاوی گاف عىؿيؼۀ
تـیاکنیؼ مىل٦ىؿ ( )SO3بىػ و به هـوؿ آمیبهای ىؼیؼی به ؿیه و ىوها واؿػ هیآوؿػ( .م).
 35ايگلل به ٖٞ٩ۀ فیـ اىاؿه ػاؿػ که ػؿ کتاب پًزن ػؿ بغو «هقیًههای اهىؿ و هؤمنات
ٝامالمًٞ٦ه» فیـبغو «هقیًههای هؤمنات آهىفىی» آهؼه امت (به ي٪ل اف ویـامت ػاييگاه
هاؿواؿػ (.)318-313 ٌٍ )1555
«ػؿ بـعی هىاؿػ۫ يٚام ارتماٝیهاو بـعی ا٥ـاػ ؿا ػؿ هىٞ٩یتهایی ٩ـاؿ هیػهؼ که تىاياییها و
امتٞؼاػهای هىؿػيیاف يٚام به ٕىؿ عىػبهعىػی و بؼوو ػعالت صکىهت ػؿ آياو ىکل هیگیـػ .ػؿ
با٩ی هىاؿػ۫ يٚام ارتماٝی۫ اکخـیت ا٥ـاػ ؿا ػؿ چًیى هىٞ٩یتهایی ٩ـاؿ يمیػهؼ .ػؿ ایى ىـایٔ به
هًٚىؿ رلىگیـی اف اّمضلل و ايضٖآ اکخـیت عل ۫٨هؼاعلۀ ػولت الفم امت.
ػؿ رـیاو پیيـ٥ت ت٪نین کاؿ۫ اىت٢ال اکخـیت کنايی که ؿوفیىاو ؿا با کاؿ کـػو ػؿهیآوؿيؼ به ٕىؿ
هؼاوم به اٝمال هـچه بنیٔتـ (ا١لب  ٔ٪٥یکیػو ٝمل ماػه) هضؼوػ هیگـػػ .ایى ػؿ صالی امت که
ا
بغو اٚٝن ٩ىۀ ٥اهمۀ ايناوها ّـوؿتا ػؿ رـیاو اىت٢االت هٞمىل و ؿوفهـه ىکل هیگیـػ .اينايی
ا
ا
که کل فيؼگیاه ؿا ٍـ ٣ارـای چًؼ ٝمل ماػه هیکًؼ که کاهل یا ت٪ـیبا یکناوايؼ به هیچ وره
٥ـٍت يمییابؼ ٩ىۀ ٥اهمهاه به کاؿ بیايؼافػ و ٩ىۀ عل٩هاه ؿا ػؿ رـیاو بـٕـ ٣يمىػو پیچیؼگیها و
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ػىىاؿیها وؿفیؼه کًؼ؛ فیـا چًیى هنائلی هیچگاه ػؿ کاؿه پیو يمیآیًؼٕ .بیٞی امت که چًیى
عىی کاؿآفهاییاه ؿا اف ػمت هیػهؼ و به ٩ؼؿی عـ٥ت و ياػاو هیىىػ که وؿای آو بـای
ىغَی ِ
يى ٛبيـ همکى يینت .ؽهىاه چًاو عماؿ و عمىػه هیگـػػ که ػیگـ ٩اػؿ يینت ػؿ هیچ هباصخۀ
٪ٝليیای ىـکت کًؼ یا اف ايؼیيهوؿفی به ورؼ بیایؼ .بؼتـ اف ایى صتی يمیتىايؼ تأحـات ؿئى٥ايه و پاک
ا
و لٖی ٤ؿا ػؿک کًؼ و يتیزتا يمیتىايؼ به هیچ يى ٛاؿفیابیای اف ماػهتـیى وٙای ٤فيؼگی ٝإ٦یاه
ا
بـمؼٕ .بیٞتا او اف هـ يىْ٩ ٛاوتی ػؿباؿۀ هًاٝ ٜ٥ام کيىؿ ٝارق امت .صتی ػؿ ٍىؿت بـوف رًگ
هاػاهی که ٥ى٧الٞاػهتـیى ػؿػها بـ او واؿػ يیاهؼه باىؼ بـای ػ٥ا ٛاف کيىؿ بـيمیعیقػ .یکًىاعتی
فيؼگی اینتا و بیت٢ییـه هىرب هیگـػػ ىهاهت ػؿ ؿوس و ؿواواه بگًؼػ و اف فيؼگی هارـارىیايه
و پیوبیًیياپؾیـ و ياهًزاؿ مـبافاو بیقاؿ باىؼ .ایى يى ٛاىت٢ال رنناه ؿا ّای ٜهیکًؼ و باٝج
هیىىػ ػؿ مایـ ٞ٥الیتها يتىايؼ ٩ؼؿت و فوؿ بافویو ؿا به کاؿ ببًؼػ .ؿوىى امت که فبـػمتیاه ػؿ
یک صـ٥ۀ عاً به هقیًۀ ٩ـبايی کـػو مایـ و یژگیها و امتٞؼاػهای ٥کـی و ارتماٝی و ؿفهی به
ػمت آهؼه امتٝ .ملههای ٪٥یـ و اکخـیت عل ٨ػؿ همۀ رىاه ٜهتمؼو و پیيـ٥ته به چًیى وّٞی
ػچاؿ هیىىيؼ؛ هگـ آيکه ػولت ت٪بل فصمت کًؼ و اف بـوف ایى وّ ٜرلىگیـی يمایؼ.
ػؿ رىاه ٜبهاٍٖلس بـبـ یًٞی ػؿ رىاه ٜىکاؿگـی و ىبايی و صتی ػؿ رىاه ٜفؿاٝیای که پیو اف
هايى٥اکتىؿکاؿی و گنتـه تزاؿت عاؿری ورىػ ػاىتًؼ وّ ٜاهىؿ به گىيهای ػیگـ بىػ .ػؿ ایى ٩بیل
رىاه ٜهـ ايناو هي٢لههای هتًى ٛو گىياگىيی ػاىت و ػؿ يتیزه هزبىؿ هیىؼ کل امتٞؼاػهایو ؿا
ا
به کاؿ بیايؼافػ .او بایؼ بـای بـٕـ ٣کـػو هيکلتی که ػائما پیو هیآهؼيؼ ػمت به ابؼاٝات و
ا٩ؼاهات تهىؿآهیق هیفػ .بؼیى تـتیب ٩ىۀ عل٩ه فيؼه هیهايؼ و ؽهى ػؿ ؿعىت و منتی به بلهت
ػچاؿ يمیىؼ .رىاه ٜهتمؼو۫ ٩ىۀ ٥اهمۀ عل٥ ٨ـوػمت ؿا يابىػ هیکًًؼ .ػؿ رىاه ٜبهاٍٖلس بـبـ هـ
ايناو ٝلوه بـ مایـ ي٪وهایو رًگرى و تاصؼی میامتهؼاؿ بىػ و هیتىاينت ػؿ هىؿػ هًاٝ ٜ٥ام
راهٞه و ملىک صاکماواه اؿفیابی ٩ابل٩بىلی ػاىته باىته باىؼ .هـ یک اف اْٝای ٝاػی راهٞه
هی تىاينت به ؿوىًی تيغیٌ ػهؼ که ْ٩اوت ؿهبـاو ػؿ ػوؿاو ٍلش یا ٥ـهايؼهیىاو ػؿ رًگها تا
چه صؼ عىب یا بؼ بىػه امت .البته ػؿ چًیى راهٞهای هیچ کل يمیتىاينت ٩ىۀ ٥اهمهاه ؿا به آو
مٖضی اف پیيـ٥ت و پالىػگی بـمايؼ که تٞؼاػ ايگيتىماؿی اف ايناوها ػؿ رىاه ٜهتمؼو بؼاو يائل
آهؼهايؼ .اگـچه هـ ٥ـػ به کاؿهای هتًى ٛو گىياگىيی هي٢ىل هیىؼ ولی تًى ٛو گىياگىيی کاؿها ػؿ کل
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راهٞه فیاػ يبىػ .کاؿهایی که هـ کل ايزام هیػاػ یا ٩اػؿ به ايزامىاو بىػ با کاؿهایی که مایـیى
ايزام هیػاػيؼ یا ٩اػؿ به ايزامىاو بىػيؼ ت٦اوت چًؼايی يؼاىت .همه به ػؿراتی ػاؿای ٝلن و يبى ٟو
ا
ابتکاؿ بىػيؼ ولی يؼؿتا کنی به ػؿرات ٝالی هیؿمیؼ .مٖش ٝمىهی ٝلن و يبى ٟو ابتکاؿ بـای اػاؿه
کـػو کنبوکاؿ ماػه و عام راهٞه کا٥ی بىػ .ػؿ يٚامهای هتمؼو اگـچه ػایـۀ ٞ٥الیت ا٥ـاػ بنیاؿ
هضؼوػ ىؼه ولی تًى ٛو گىياگىيی هيا١ل کل راهٞه بیصؼوصَـ امت .ػؿ ایى رىاهٝ ٜ۫ؼۀ ٩لیلی که
به هیچ ى٢ل عاٍی گـه يغىؿػهايؼ و به ٩ؼؿ کا٥ی فهاو آفاػ و تمایل ػاؿيؼ تا کاؿهای با٩ی عل ٨ؿا
بیافهایًؼ به لٖ ٤تًى ٛبیپایاو هيا١ل هیتىايًؼ ػؿ هىّىٝات گىياگىو ١ىؿ و تأهل کًًؼ١ .ىؿ و تأهل
ػؿ چًیى هزمىٝۀ ٝیًی گنتـػهای الرـم باٝج هیىىػ ؽهى بیيهایت پـوؿه یابؼ و ٩ىۀ ٥اهمه به
لضاٗ راهٞیت و ػ٩ت به ػؿرات باالیی بـمؼ [ ]...اها ػؿ هىؿػ ٝمىم عل ٨چًیى يینت .آهىفه
ٝمىم عل ٨ػؿ رىاه ٜهتمؼو هايى٥اکتىؿکاؿ يیافهًؼ تىره و هؼاعلۀ ػولت امت .عل٨ها اف اواو کىػکی
به یک صـ٥ۀ هيغٌ هي٢ىل هیىىيؼ تا اف ایى ٕـی ٨ؿوفیىاو ؿا ػؿبیاوؿيؼ .ایى صـ٥ه چًاو ماػه و
یکيىاعت امت که به هیچ وره ٩ىۀ ٥اهمه ؿا پـوؿه يمیػهؼ؛ اف مىی ػیگـ کاؿ و فصمت عل٨
٥ـوػمت به ٩ؼؿی ٕىاليی و ٕا٩ت٥ـمامت که يه فهاو ٥ـا١ت و يه ؿ١بتی ػاؿيؼ که به مایـ هنائل
بیايؼیيًؼ».
ػؿ صاىیۀ بضج ٥ى ٧بایؼ بیا٥قاین عیلی رالب و صتی هْضک امت که بىؿژوا-اهپـیالینتهای
ایـايی هًىف تـرمۀ کاهلی اف «حـوت هلل» ٝـّه يکـػهايؼ ولی اف يىصۀ عـوك تا بى ٧مگ با ه٦هىم
اممیتی «ػمت ياهـئی» عيکهالك هیفيًؼ( .م).
 :)Jeremiah( 35یکی اف پیاهبـاو بًیامـائیل (٩ 111-133بل اف هیلػ) که پیيگىییهایو ػؿباؿۀ
فوال هضتىم اوؿىلین ػؿ کتاب عهذعتیق آهؼه امت( .م).
 31ؿهاو «ضایبیل» ( )Sybilیا «ػو هلت» که مال  5381به ٩لن ػیقؿائیلی به ايتياؿ ؿمیؼ ؿوابٔ
ٝاى٪ايۀ ػعتـ یکی اف ؿهبـاو پـولتـی ؿا با یکی اف يمایًؼگاو پاؿلماو ؿوایت هیکًؼ و ػؿ صاىیۀ
ػامتاو تقهایی ػؿباؿۀ رًبو چاؿتینتی اؿائه هیػهؼ .بٞؼها ػؿ ػهۀ  5315ػیقؿائیلی به ًٝىاو ْٝى
مـىًاك صقب هضاٚ٥هکاؿ با امت٦اػه اف ىهـت ؿهاواه ایؼۀ تبلی٢اتی «یک هلت» ؿا پیو کيیؼ و
آو به ىٞاؿ تىؿیها تبؼیل کـػٕ .ب ٨تق «یک هلت» مـهایهػاؿاو بایؼ ػؿ ي٪و پؼؿاو راهٞه ای٦ای
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ا
ي٪و کًًؼ و ّمى ص ٘٦رایگاه بـتـىاو به ٥کـ ؿ٥اه عل ٨باىًؼ .ت٪ـیبا یک ٩ـو بٞؼ «صقب کاؿگـ
ايگلنتاو» ػوباؿه تق «یک هلت» ؿا فيؼه کـػ .تاچـینتها که میامتهای ػولت ؿ٥اه ايگلنتاو ؿا
«پؼؿماالؿايه» و «ّؼفو» هیياهیؼيؼ به ایى هْمىوپـػافی و پیيیًۀ آو اىاؿه ػاىتًؼ .البته آوها هن
به يىبت عىػ تبلی٢اتچی ه٦هىم «یک هلت» بىػيؼ (رًگ ٥الکلًؼ ؿا به یاػ بیاوؿ یؼ)؛  ٔ٪٥به رای
«پؼؿ هيتـک» بـای هلت واصؼ کؾاییىاو ػيبال یک «هاػؿ هيتـک» هیگيتًؼ.
هماوٕىؿ که چاؿلق ػیکًق با هًـهًؼی تمام ػؿ «ػامتاو ػو ىهـ» يياو ػاػه امت ٖ٩ببًؼی ػيیای
ا
هٞاٍـ ٍـ٥ا یک ت٪ابل بیـويی يینت .ػؿ ایى ؿهاو يه  ٔ٪٥اؿوپا «ػو اؿوپای هت٦اوت» امت بلکه هـ
کيىؿ به «ػو کيىؿ هت٦اوت» و هـ ىهـ به «ػو ىهـ هت٦اوت» و هـ عايىاػه به «ػو عايىاػۀ هت٦اوت»
و هـ ىغٌ به «ػو ىغٌ هت٦اوت» تبؼیل هیىىػ .تزقیۀ راهٞۀ مـهایهػاؿی به ػو ٖ٩ب بىؿژوا و
پـولتـ الرـم ؿاه عىػ ؿا به همه را باف هیکًؼ و هیچ یکی يینت که ػو ييىػ( .م).
 :) Deism( 33باوؿ به آ٥ـیًو رهاو تىمٔ عؼا بؼوو باوؿ به هؼاعلۀ حايىیۀ او؛ عىاه هؼاعلۀ
هنت٪ین (هيیت الهی) عىاه هؼاعلۀ ١یـهنت٪ین (پیاهبـاو)( .م).
:)Jerry-shops( 38رـیىاپها آبزى٥ـوىیهایی بىػيؼ که يىىیؼيیهایياو با بیػ٩تی و
بیهباالتی اف هىاػ ياهـ١ىب ماعته هیىؼ( .م).
 :)hush-shops( 31هاهىاپها ه٢افههایی بىػيؼ که هيـوبات ١یـ٩ايىيی به هيتـیاو
هىؿػإمیًاوىاو هی٥ـوعتًؼ( .م).
 31ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت « .»35 degrees Reaumurؿهیىؿ ٥یقیکػاو ٥ـاينىی ایى ه٪یاك
١یـهتـیک ؿا اؿائه کـػ .هـ ػؿرۀ ملنیىك (مايتیگـاػ) بـابـ با چهاؿپًزن ػؿرۀ ؿهیىؿ امت( .م).
 33ايگلص ػؿ ایى مٖىؿ و مٖىؿ پاییىتـ آهاؿ رـاین ؿا اف هًاب ٜفیـ بـگـ٥ته امت( .پ).
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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خدمۀ فاکتوری 
بـای هٖالٞۀ ههنتـیى ىاعههای پـولتاؿیای هايى٥اکتىؿکاؿ ايگلیل بایؼ ٕب ٨اٍىلی که
پیيتـ تًٚین گـػیؼ bکاؿهاو ؿا با کاؿگـاو ٥اکتىؿی یًٞی کنايی آ١اف کًین که تضت
ىمىل الیحۀ فاکتىری هیگًزًؼ .ایى ٩ايىو ههنتـیى ىاعههای هايى٥اکتىؿ ايگلنتاو ؿا
ػؿ بـ هیگیـػ و ؿوفايۀ کاؿ ؿا ػؿ هیلهایی تًٚین هیکًؼ که پين و ابـیين و پًبه و کتاو
ؿا به ومیلۀ يیـوی آب یا يیـوی بغاؿ هیؿینًؼ و يناری هیکًًؼٕ .ب٪ۀ ىا١ل ػؿ ایى
٥اکتىؿیها اف همۀ کاؿگـاو ايگلنتاو با٥ـامتتـ و پـتکاپىتـ و آىتیياپؾیـتـ امت و به
همیى ػلیل بیو اف همۀ کاؿگـاو هً٦ىؿ بىؿژوافی امت .هماوٕىؿ که کاؿ٥ـهایاو ایى
ىاعه عاٍه هايى٥اکتىؿػاؿاو اليکغایر ؿهبـی آژیتامیىوهای 1بىؿژوایی ؿا ػؿ ػمت
گـ٥تهايؼ کاؿگـاو ایى ىاعه ػؿ کل (و بـرنتهتـ اف همهىاو کاؿگـاو ًٍٞت پًبه) ػؿ
ؿأك رًبو کاؿگـی ٩ـاؿ ػاؿيؼ.
ػؿ َ٥ل مـآ١اف ػیؼین کاؿکًايی که هىاػ عام ؿا بـای بغو يناری ٥ـآوؿی هیکـػيؼ
يغنتیى رمٞیتی بىػيؼ که cاف ىیىۀ فيؼگی ٩ؼیمیىاو رؼا ىؼيؼ .پل تٞزبی يؼاؿػ که
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه; :عؼهۀ ٥اکتىؿی به هًٞای عاً کلمه( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا به ٍ٦ضهای اؿرا ٛػاػه ىؼه که َ٥ل ;پـولتاؿیای
ًٍٞتی :آ١اف هیىىػ .ػؿباؿۀ قىايیى فاکتىری و.ک 464 ٌٍ .و  468و ( .474-471پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت ; :تىمٔ هیؤت هاىیًی رؼیؼ( .:پ).
409

ً
پیيـ٥ت اعتـاٝات هکايیکی ػؿ مالهای اعیـ ػ٩ی٪ا کاؿگـاو همیى بغو ؿا به
ٝمی٨تـیى و هايؼگاؿتـیى وره همکى فیـ ّـب بـػه باىؼ .تاؿیظ هايى٥اکتىؿ پًبه آيگىيه
که یىره و بایًص aو مایـیى آو ؿا ي٪ل کـػهايؼ ػامتاو بهنافی و و پیيـ٥تهای
همهرايبهای امت که اکخـىاو ػؿ مایـ ىاعههای ًٍٞت هن را ا٥تاػيؼ .ػؿ صال
ً
صاّـ کاؿ هاىیًی ت٪ـیبا ػؿ همۀ هىاّ ٜرایگقیى کاؿ یؼی ىؼه امت و
ً
ػمتوؿفیهای ماب ٨اکخـا به کمک يیـوی بغاؿ یا آب اػاؿه هیىىيؼ .هـ مال که
هیگؾؿػ پیيـ٥تهای تافهای ػؿ ایى فهیًه به باؿ هیييیًؼ.
چًیى پیيـ٥تهایی ػؿ یک راهٞۀ بهماهاو مـچيمۀ مـوؿ و عىىی امت .اها تا
و٩تی رًگ همه ٝلیه همه بـپامت هـ يى٥ ٛایؼههًؼی  ٔ٪٥به تَـ ٣ا٥ـاػ هٞؼوػی ػؿ
هیآیؼ و ػمت اکخـیت اف ومایل هٞاه کىتاه هیىىػ .هـ يى ٛبهنافی هیؤت هاىیًی
هىرب هیگـػػ تٞؼاػی اف کاؿگـاو بیکاؿ ىىيؼ .هـ چه پیيـ٥ت و بهنافی ٚٝینتـ و
ٝمؼهتـ باىؼ بیکاؿىؼگاو پـىماؿتـ عىاهًؼ بىػ .هـ پیيـ٥ت و بهنافی ٝمؼه تؤحیـاتی
ؿا ػؿ هیاو تٞؼاػ ٥ـاوايی اف کاؿگـاو به رای هیگؾاؿػ که هيابهاه ؿا ػؿ بضـاوهای
تزاؿی ػیؼین .ػؿ ایًزا اٍل پیيـ٥ت هىرؼ تًگػمتی و ٥الکت و رـم و رًایت
امت .چًؼ يمىيه ؿا ػؿ يٚـ بگیـین :يغنتیى اعتـا ٛیًٞی جًی که یک ؿیلیاؿ آو ؿا به
کاؿ هیايؼاعت ػؿ هؼت فهاو هناوی ػمتکن  6بـابـ چـط يظؿینی تىلیؼ ػاىت<
بًابـایى هـ جًی يىؿمیؼه ػمتکن  5يناد ؿا اف ياو ػؿآوؿػو هیايؼاعت .تروضتل که
همچىو جًی تىمٔ یک ؿیلیاؿ به کاؿ هیا٥تاػ تىلیؼه بیيتـ بىػ و عل ٨بیيتـی ؿا
)ايگلل( History of the Cotton Manufacture of Great Britain, by E. Baines, Esq.
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a

اف کاؿ بیکاؿ هیکـػ .هیىل که ينبت به تىلیؼاتاه کمتـ اف رًی و تـومتل به عؼهه
اصتیاد ػاىت تؤحیـات هيابهی به باؿ آوؿػ .با هـ بهنافی هیىل و با هـ ا٥قایو تٞؼاػ
ػوکهای آو تٞؼاػ کاؿگـاو ىا١ل بیو اف پیو يَ٪او یا٥ت .ا٥قایو تٞؼاػ ػوکهای
هیىل چًاو گقا ٣بىػ که اؿتيی اف کاؿگـاو ؿا اف ى٢لىاو بیـوو ايؼاعت .تا همیى
اواعـ یک ؿینًؼۀ هیىل به کمک  2کىػک وٍلهفو  600ػوک ؿا به صـکت هیايؼاعت.
اکًىو او هیتىايؼ اف ٝهؼۀ  1400الی  2000ػوک ؿوی  2هیىل بـآیؼ< به ایى تـتیب 2
ً
ؿینًؼۀ بال ٠به همـاه چًؼ بچهوؿػمت وٍلهفو اف ياو ػؿآوؿػو هیا٥تًؼ .اعیـا ىماؿ
ً
ايبىهی اف هیىلهای خىدکار ػؿ هیلهای ؿینًؼگی تٞبیه ىؼهايؼ و کاؿ ؿینیؼو هٖل٪ا
تىمٔ هاىیى ايزام هیگیـػ.
رلىی چينام کتابی به ٩لن یکی اف ؿهبـاو چارتیطتی هيهىؿ هًچطتر به يام جیمس لیچ

a

ػاؿم .يىینًؼۀ کتاب مالهای ٕىاليی ػؿ ىاعههای هغتلًٍٞ ٤ت و ػؿ هیلها و
ً
هٞاػو به کاؿ هي٢ىل بىػه امت و هى ىغَا او ؿا به ًٝىاو اينايی ػؿمتکاؿ و
٩ابلاٝتماػ و ٍالصیتػاؿ هیىًامن .لیچ با اتکا به رایگاه میامیاه به إالٝات
هبنىٕی ػؿباؿۀ ٥اکتىؿیهای هغتل ٤ػمتـمی ػاؿػ .او بـ اماك إالٝاتاه (که
تىمٔ کاؿگـاو گـػآوؿی ىؼهايؼ) رؼاولی ؿا هًتيـ کـػه امت که يياو هیػهؼ ػؿ 35
ً
٥اکتىؿی تٞؼاػ کاؿگـاو ؿینًؼۀ ىا١ل ػؿ مال  1841ػ٩ی٪ا  1هقاؿ و  83ي٦ـ کمتـ اف
a

Stubborn Facts from the Factories by a Manchester Operative. Published and
dedicated to the working-classes, by Wm. Rashleigh, M. P., London, Ollivier,
)ايگلل( 1844, p. 28, et seq.
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مال  1829بىػه آو هن ػؿ صالی که  99هقاؿ و  429ػوک بـ تٞؼاػ ػوکهای ایى 35
٥اکتىؿی ا٥قوػه ىؼه امت .او به ٥ 5اکتىؿی اىاؿه هیکًؼ که ػؿ آوها هیچ ؿینًؼهای
امتغؼام ييؼه امت و تًها اف ػمتگاههای عىػکاؿ امت٦اػه کـػهايؼ .بؼیى تـتیب ػؿ
صالی که تٞؼاػ ػوکها بیو اف  10ػؿٍؼ ا٥قایو یا٥ته بیو اف  60ػؿٍؼ اف تٞؼاػ
ؿینًؼهها کامته ىؼه امت .لیچ هیا٥قایؼ بهنافی و پیيـ٥تی که اف  1841به بٞؼ به
هؼػ باب ىؼو هیىل دوکفه و مایـ ومایل ايزام گـ٥ت چًاو گقا ٣بىػ که بـعی اف
٥اکتىؿیهای ٥ى٧الؾکـ يیمی اف کاؿوؿهایياو ؿا بـکًاؿ کـػيؼ .ػؿ یک ٥اکتىؿی که
پیيتـ  80ؿینًؼه ىا١ل بىػيؼ اکًىو  20 ٔ٪٥ؿینًؼه با٩ی هايؼهايؼ< ٥اکتىؿیػاؿ
ؿینًؼگاو ؿا اعـاد کـػه یا ػؿ افای هقػ بچهوؿػمتها به ايزام ػاػو کاؿ يغىػیها
گماىته امت .لیچ ؿوایت هيابهی ؿا ػؿ هىؿػ هايى٥اکتىؿ اضتىکپىرت باف هیگىیؼ که
ٕی  9-8مال اعیـ ؿىؼ گقا٥ی ػاىته اها تٞؼاػ ؿینًؼگاو ىا١ل آو اف  800ي٦ـ ػؿ مال
ً
 1835به  140ي٦ـ ػؿ مال  1843ؿمیؼه امت .اعیـا بهنافیهای هيابهی ػؿ فهیًۀ
ػمتگاههای صالری به و٩ى ٛپیىمته و هىرب بیکاؿی يیمی اف کاؿوؿهای ایى بغو
ىؼه امت .ػؿ یک ٥اکتىؿی پل اف يَب ػمتگاههای اؿت٪ایا٥ته اف  8ي٦ـ عؼهه 4
ي٦ـىاو اعـاد ىؼيؼ< ٝالوه بـ ایى کاؿ٥ـها ػمتمقػ  4عؼهۀ با٩یهايؼه ؿا اف  8ىیلیًگ
به  7ىیلیًگ کاهو ػاػًٍٞ .ت يناری ٥ـایًؼ هيابهی ؿا اف مـ گؾؿايؼه و لىم
هکايیکی ىاعههای هغتل ٤هًنىرات ؿا یکی پل اف ػیگـی به تَـ ٣عىػ ػؿآوؿػه
امت .اف آيزا که صزن تىلیؼ لىم هکايیکی بیو اف لىم دضتی امت و هـ يناد هیتىايؼ
هنفهاو با  2لىم هکايیکی کاؿ کًؼ ایى هاىیى رای ايبىهی اف عل ٨کاؿگـ ؿا گـ٥ته امت.
ػؿ هايى٥اکتىؿهای ؿینًؼگی کتاو و پين و هايى٥اکتىؿهای ابـیينتابی وّ ٜبه همیى
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ً
هًىال امت .اعیـا هتًامبمافی لىم هکايیکی با ىاعههای هغتل ٤يناری پين و
کتاو ىـو ٛىؼه امت< ػؿ راکدیل تٞؼاػ لىمهای هکايیکی ػؿ ىاعۀ فاليل و مایـ
ً
پاؿچههای پيمی بیو اف تٞؼاػ لىمهای دضتی امت .هٞمىال بىؿژوافی چًیى پامظ
ً
هیػهؼ که بهنافی هیؤت هاىیًی هىرب کاهو هقیًههای تىلیؼ هیگـػػ يتیزتا
ارًاك ٝـّهىؼه به ٩یمتهای پاییىتـی ٥ـوعته هیىىيؼ و کاهو ٩یمتها به يىبۀ
عىػ چًاو ا٥قایيی ؿا ػؿ هَـ ٣بـهیايگیقػ که کاؿوؿهای بیکاؿىؼه به فوػی ػؿ
٥اکتىؿیهای رؼیؼالتؤمیل به اىت٢ال کاهل عىاهًؼ ؿمیؼ a.پامظ بىؿژوافی ٔ٪٥
تضت ىـایٔ هيغَی که بـای ايکياٝ ٣مىهی هايى٥اکتىؿ هناٝؼ باىؼ ٍضیش امت<
کاهو ٩یمت ارًاك يهایی  ٔ٪٥به ىـٕی هىرب ا٥قایو هَـ ٣و ماعت
٥اکتىؿیهای رؼیؼ هیگـػػ که هىاد خام هن ارزاو غىيذ< هـ اػٝایی بیو اف ایى ػؿوٟ
و کؾب امت .بهٝالوه بىؿژوافی ایى واٞ٩یت ؿا ياػیؼه هیگیـػ که مالها ٕىل هیکيؼ
چًیى يتایزی اف کاهو ٩یمتها به باؿ بیایؼ و ٥اکتىؿیهای رؼیؼ ماعته ىىيؼ.
همچًیى بىؿژوافی الم تا کام ػؿ ایى هىؿػ چیقی يمیگىیؼ که پیيـوی هیؤت هاىیًی
الرـم با ٪ٝبييیًی کاؿ ٝملی همـاه امتٍ :ـ ٣يیـو بیو اف پیو به ٝهؼۀ هاىیى
هیا٥تؼ و کاؿ هـػاو بال ٠به يٚاؿت هضِ تبؼیل هیىىػ< یًٞی کاؿی که فياو يضی ٤و
ً
صتی بچهها هیتىايًؼ به عىبی ايزاماه ػهًؼ و ٝمال ػؿ افای يین یا ػومىم ػمتمقػها
ً
ايزاماه هیػهًؼ .اف همیى ؿومت که هـػاو بال ٠ػؿ رـیاو ؿىؼ هايى٥اکتىؿکاؿی ػائما
ً
و هـ چه بیيتـ رایياو ؿا اف ػمت هیػهًؼ و هجذدا اضتخذام يمیغىيذ .بىؿژوافی ایى
a

ایى ؿا با گقاؿه کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها ه٪اینه کًیؼ( .ايگلل)
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واٞ٩یت ؿا کتماو هیکًؼ که بنیاؿی اف ىاعههای ًٍٞت یا بـچیؼه هیىىيؼ یا اف
بیظوبى ت٢ییـ هیکًًؼ و ػؿ هـ ػو هىؿػ کاؿگـاو ػٜ٥ىؼه بایؼ اف يى آهىفه ببیًًؼ.
بىؿژوافی به ػ٩ت هـا٩ب امت ایى اٝتـا ٣اف ػهاواه ػؿيیایؼ< فیـا هـ باؿ که هنؤلۀ
همًىٝیت کاؿ کىػکاو هٖـس هیگـػػ ٥ـیاػه به آمماو بلًؼ هیىىػ; :اگـ هیعىاهیؼ
٥اکتىؿیکاؿ ػؿعىؿی ىىیؼ بایؼ آو ؿا اف اواو کىػکی aبیاهىفیؼ .:بىؿژوافی اف ایى
واٞ٩یت مغًی به هیاو يمیآوؿػ که ٥ـایًؼ بهنافی الیً ٜٖ٪اػاهه هییابؼ و به هضِ
ً
ایًکه یک کاؿوؿ هى ٨٥ىىػ عىػ ؿا ػؿ یک ىاعۀ رؼیؼالتؤمیل را بیايؼافػ (اگـ ٝمال
بتىايؼ ػؿ ایى کاؿ تى٥ی ٨یابؼ) عیلی فوػ آو ؿا به همـاه آعـیى تههايؼههای تْمیى
ؿوفیاه اف ػمت هیػهؼ ٔ٪٥ .عىػ بىؿژوافی امت که اف بهنافی هیؤت هاىیًی
هًت ٜ٦هیىىػ .ػؿ يغنتیى مالهای يَب هاىیى رؼیؼ ػؿ صالیکه هًىف بنیاؿی اف
هاىیىهای ٩ؼیمی ػؿکاؿيؼ و بهنافی ٝمىهیت يیا٥ته امت ٥اکتىؿیػاؿ ٥ـٍت ػاؿػ
پىل پاؿو کًؼ .ػؿ ایى ىـایٔ اگـ اف بىؿژواها بغىاهین چينىاو ؿا به ؿوی هْـاتی
بگيایًؼ که ؿوی ػیگـ مکۀ بهنافی امت به تـیذ ٩بایياو بـهیعىؿػ.
بىؿژوافی لزىرايه ایى واٞ٩یت ؿا صاىا هیکًؼ که ػمتمقػها با بهنافی هیؤت هاىیًی
ً
ؿو به يقول هیؿويؼ< هت٪ابال فصمتکياو بهکـات اٍـاؿ کـػهايؼ که ایى هىّى ٛواٞ٩یت
ػاؿػ .بىؿژوافی هؼٝی امت که ىایؼ ٥ی هقػکاؿی کاهو یا٥ته باىؼ اها هزمىٛ
هقػهای ه٦تگی يه م٪ىٓ بلکه ٍٞىػ کـػهايؼ و وّ ٜکاؿوؿها يه فوال بلکه بهبىػ یا٥ته
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه ;٩بل اف  10مالگی :و پل اف آو به گقاؿه کمیطیىو
تحقیق و تفحص فاکتىریها اؿرا ٛػاػه ىؼه امت( .پ).
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امت .اف آيزا که کاؿوؿها  ٔ٪٥پیگیـ ٥ی هقػکاؿی بىػهايؼ به ػىىاؿی هیتىاو ابٞاػ
پًهاو ْ٩یه ؿا ؿوىى کـػ .اها ٜٖ٩بهی٪یى هیتىاو گ٦ت بهنافی باٝج ىؼه هقػ ه٦تگی
ػؿ بنیاؿی اف ىاعههای کاؿ کاهو یابؼ .بـای هخال يافکتابها (که الیاٙ ٣ـی ٤ؿا با
رًی هیؿینًؼ)  30الی  40ىیلیًگ ػمتمقػ ه٦تگی هیگیـيؼ و رقو کاؿگـاو هقػباال
هنتًؼ< چـا که اف ايزمًی يیـوهًؼ بـای باال يگه ػاىتى هقػهایياو بـعىؿػاؿيؼ و
٥ىتو٥ى کاؿىاو هنتلقم آهىفه ٕىاليیهؼت امت و هًىف هاىیىهای اتىهاتیک به
ایى ىاعه ؿاه يیا٥تهايؼ .اها ّغینتابها بایؼ با هیىل اتىهاتیک ؿ٩ابت کًًؼ< ایى هاىیى
ايزمىىاو ؿا ػؿهنىکنته امت و هقػىاو ؿا پاییى آوؿػه .یک ؿینًؼۀ هیىل به هى
گ٦ت ه٦تهای بیو اف  14ىیلیًگ ػؿيمیآوؿػ .گ٦تۀ او با ایى اػٝای لیچ ػؿ تٖاب ٨امت
که ػؿآهؼ ه٦تگی ّغینتابها ػؿ ٥اکتىؿیهای هغتل ٤کمتـ اف  16ىیلیًگ و  6پًی
امت و ؿینًؼهای که چًؼ مال ٩بل 30 aىیلیًگ ػؿآهؼ ػاىت اکًىو به فصمت
هیتىايؼ  12ىیلیًگ و يین به ػمت بیاوؿػ .مال گؾىته هیايگیى ٝایؼات ػؿ همیى صؼ
با٩ی هايؼ .ػمتمقػ فياو و کىػکاو کمتـ م٪ىٓ کـػه اها تًها ػلیلاه ایى امت که اف
هماو ابتؼا هقػىاو فیاػ يبىػ .هى فياو و بیىههای عايىاػهػاؿی ؿا هیىًامن که بـای
 9-8ىیلیًگ ػؿ ه٦ته پىمتىاو کًؼه هیىىػ< هـکل که اف ٩یمت عيکوعالیتـیى
ّـوؿیات هٞاه ػؿ ايگلطتاو باعبـ باىؼ تَؼی ٨هیکًؼ یک عايىاػه يمیتىايؼ با چًیى
هبل٢ی آبـوهًؼايه بقیؼ .کاؿوؿها یکػل و یکفباو گىاهی هیػهًؼ که بهنافی هیؤت
هاىیًی باٝج ىؼه امت ػمتمقػهایياو به ٕىؿ کلی کاهو یابؼ .فصمتکياو يىاصی
a
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ً
٥اکتىؿیکاؿ ػؿ تکتک يينتهایياو ٩ىیا بـ ایى اػٝای بىؿژوافی ههـ بإل هیفيًؼ
که ;هیؤت هاىیًی هىرب بهبىػ وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ ىؼه امت .:گیـین ػؿمت باىؼ که
 ٔ٪٥ػمتمقػهای ينبی یًٞی ٥ ٔ٪٥ی کاؿهقػی م٪ىٓ کـػه و ػمتمقػهای هٖل ٨یًٞی
هزمى ٛػؿآهؼ ه٦تگی کاؿگـاو ت٢ییـ يپؾیـ٥ته امت< ولی اف ایى چه يتیزهای بایؼ گـ٥ت؟
يتیزه هیگیـین که اگـ کاؿوؿها مـىاو به کاؿ عىػىاو باىؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو همۀ هًاٜ٥
بهنافی ؿا به ریب هیفيًؼ و کمتـیى مهمی اف آو به عؼهه يمیػهًؼ .بىؿژواها صیى
هباؿفه با فصمتکياو پیوپاا٥تاػهتـیى اٍىل اولیۀ اقتصادضیاضی عىػىاو ؿا پيت
گىه هیايؼافيؼ .هماو کنايی که بیى عىػىاو به مـ هالتىش ٩نن هیعىؿيؼ و٩تی به
کاؿگـاو هیؿمًؼ با ػلىاپنی بايگ بـهیآوؿػيؼ که; :هیلیىوها ي٦ـی که به رمٞیت
ايگلنتاو ا٥قوػه ىؼهايؼ بؼوو بهنافی هیؤت هاىیًی اف کزا کاؿ گیـ عىاهًؼ آوؿػ؟:

a

تى گىیی بىؿژواها ؿوسىاو عبـػاؿ يینت که اگـ هیؤت هاىیًی ورىػ يمیػاىت و
هىرب گنتـه ًٍٞت يمیىؼ ایى ;چًؼ هیلیىو :ي٦ـ کؾایی به عیل ايبىه ;فائؼها:
اّا٥ه يمیىؼيؼ! تًها عؼهتی که هیؤت هاىیًی ػؿ ص ٨کاؿگـاو کـػه ایى امت:
ّـوؿت اٍالصات ارتماٝیای ؿا ػؿ ٥کـىاو را ايؼاعته که به هىرب آو هاىیىها
بایؼ به ي ٜ٦کاؿگـاو کاؿ کًًؼ يه بـ ّؼىاو .اگـ یک بىؿژوا اف عل٨هایی که عیاباوهای
هًچطتر و ىهـهای ػیگـ ؿا ؿ٥توؿوب هیکًًؼ (صاال ػیگـ ایى کاؿ هـبىٓ به گؾىته
امت فیـا هاىیىهایی به ایى هًٚىؿ اعتـا ٛو باب ىؼهايؼ) یا گىىۀ عیاباو يمک و
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ً
کبـیت و پـت٪ال و بًؼک٦و هی٥ـوىًؼ یا به گؼایی هي٢ىلايؼ بپـمؼ که ٩بال کزا کاؿ
هیکـػيؼ اف فباو بنیاؿی ایى پامظ ؿا عىاهؼ ىًیؼ :عؼهۀ هیل بىػم و هیؤت هاىیًی
کاؿم ؿا گـ٥ت .بهنافی هیؤت هاىیًی تضت ىـایٔ ارتماٝی کًىيی تبٞات فیاوباؿی
ً
بـای فصمتکياو ػاؿػ و ١البا به١ایت متمگـايه امت .هـ بهنافی به بیکاؿی و
تًگػمتی و هضًت و بؼبغتی ػاهى هیفيؼ .ػؿ هملکتی همچىو ايگلطتاو که بؼوو ایى
ً
هنائل هن هٞمىال ػاؿای ;رمٞیت هافاػ :بقؿگی امت اف ػمت ػاػو کاؿ بؼتـیى بالیی
امت که هیتىايؼ به مـ یک کاؿوؿ بیایؼ .کاؿگـی که مـيىىتاه بؼوو ػؿ يٚـ گـ٥تى
همۀ ایىها به ٩ؼؿ کا٥ی پـهغإـه امت ػؿ يتیزۀ پیيـ٥ت الیً ٜٖ٪هیؤت هاىیًی aبه
ً
رایگاهی هتقلقلتـ و ياهٖمئىتـ ؿايؼه هیىىػ و ػائما ػؿ هٞـُ ػلنـػکًًؼهتـیى و
يىهیؼکًًؼهتـیى تؤحیـات ٩ـاؿ هیگیـػ! بـای ؿهایی اف مـعىؿػگی  2ؿاه بیيتـ پیو پای
او يینت :یا ىىؿه ٝلیه بىؿژوافی یا هیعىاؿگی و ايضٖآ هٖل .٨کاؿوؿهای
ايگلطتاو بًا به ٝاػت به هـ  2ىیىه پًاه هیبـيؼ .تاؿیظ پـولتاؿیای ايگلیل صکایتگـ
ٍؼها ىىؿه ٝلیه هیؤت هاىیًی و بىؿژوافی امت< ػؿ هىؿػ ٥ناػ اعال٩ی کاؿگـاو که
به عىػی عىػ یکی ػیگـ اف اىکال ػلفػگی اف يٚن هىرىػ امت پیيتـ بضج کـػین.
کاؿگـايی که ياچاؿيؼ با هاىیًی ؿ٩ابت کًًؼ که تافه ػؿ صال گيىػو ؿاهاه امت ػؿ
بؼتـیى هىٞ٩یت همکىايؼ٩ .یمت ارًاك تىلیؼی آياو با ٩یمت تىلیؼات هاىیًی هتيابه
ايٖبا ٧هییابؼ و اف آيزا که کاؿ هاىیى عیلی اؿفاوتـ تمام هیىىػ ػمتمقػ ؿ٩بای اينايی
به پاییىتـیى مٖش همکى هیؿمؼ .هـ یک اف کاؿوؿهایی که ؿوی هاىیىهای ٩ؼیمی
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :و بیکاؿی صاٍله اف آو( .:پ).
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هي٢ىل به کاؿيؼ ػؿ ؿ٩ابت با بهنافیهای اعیـ ایى بال به مـىاو هیآیؼ .رق آياو ػیگـ
چه کنی هتضمل مغتی و هي٪ت هیىىػ؟ هايى٥اکتىؿػاؿ يه ػموػمتگاههای ٩ؼیمیاه
ؿا اف ػوؿ عاؿد هیکًؼ و يه ا٥ت اؿفهاه ؿا هتضمل هیىىػ< البته او يمیتىايؼ اف
هکايینن بیراو چیقی ػؿآوؿػ ولی ػؿ ٝىُ به کاؿگـ فيؼه بًؼ هیکًؼ که همه را
بالگـػاو راهٞه امت .اف هیاو تمام کاؿگـايی که ياچاؿيؼ با هیؤت هاىیًی ؿ٩ابت کًًؼ
يناراو هت٪ال که با لىم دضتی کاؿ هیکًًؼ بیو اف مایـیى ػؿ هٞـُ ارضا٣ايؼ .آياو
ػؿ افای کاؿ تمامو٩ت  ٔ٪٥ىًؼؿ١اف ػمتمقػ هیگیـيؼ و هـگق هىٞ٩یتىاو چًاو يینت
که بیو اف  10ىیلیًگ ػؿ ه٦ته ٝایؼىاو ىىػ .اف یک مى ايىا ٛهغتل ٤هًنىرات یکی
پل اف ػیگـی به ٩لمـو لىم هکايیکی ّمیمه هیگـػيؼ و اف مىی ػیگـ يناری با لىم
ػمتی به آعـیى هلزؤ و ػمتاویق کاؿگـايی تبؼیل هیىىػ که اف مایـ ىاعههای کاؿ بیـوو
ً
ا٥تاػهايؼ< به ایى تـتیب افػصام و تـاکن ػؿ ایى پیيه همىاؿه بیو اف صؼ امت .يتیزتا
يناراو لىم ػمتی ػؿ اػواؿ ٞ٥الیت هتىمٔ بایؼ بنیاؿ عىهىايل باىًؼ تا بتىايًؼ  6یا
 7ىیلیًگ ػؿ ه٦ته ػؿبیاوؿيؼ< البته به ىـٕی که بـای ؿمیؼو به ایى هبل ٠ؿوفی  14الی
 18ماٝت پيت لىم بًيیًًؼ .وايگهی ػؿ هىؿػ اکخـ هًنىرات الفم امت ْ٥ای
ينادعايه هـٕىب باىؼ وگـيه ؿىتههای پىػ هیگنلًؼ .تا صؼی به ایى ػلیل و تا صؼی
به ػلیل ٪٥ـ يناراو که آياو ؿا اف پـػاعت اراؿهبهای مکىيتگاههای بهتـ باف هیػاؿػ
ً
ينادعايهها هٞمىال ٥ا٩ؼ هـ يى ٛک٤پىه چىبی یا مًگ٥ـه امت .هى به
مـػابهای هنکىيی بنیاؿی اف ایى يناراو ػؿ مـاها و کىچههای ػوؿا٥تاػه و پنت
مـ فػهام .ا١لب يینریى يناد لىم ػمتی که بـعی اف آياو هتؤهلايؼ با همؼیگـ ػؿ یک
بًگلک فيؼگی هیکًًؼ که یکیػو ينادعايه و یک اتا ٧عىاب بقؿگ ػاؿػ .عىؿاکىاو
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ً
هًضَـا میبفهیًی و ىایؼ ىىؿبای رى و گهگؼاؿی ىیـ امت و به يؼؿت گىىت
هیعىؿيؼ .ىماؿ ايبىهی اف آياو یا ایرلًذی هنتًؼ یا اٍلويَب ایرلًذی ػاؿيؼ .با بـوف
هـ بضـاو يناراو ٪٥یـ لىم دضتی پیو اف همه آمیب هیبیًًؼ و آعـیى کنايی هنتًؼ که
اف ػؿػ و ؿيذ آو عالً هیىىيؼ .هـ باؿ که مینتن ٥اکتىؿی فیـ ّـب هیؿوػ بىؿژوافی
اف آياو به ًٝىاو مپـ ّـبهگیـ امت٦اػه هیکًؼ .بىؿژوافی ٦ٙـهًؼايه گلىیو ؿا رـ
هیػهؼ; :ببیًیؼ ایى بؼبغتها چ٪ؼؿ گـمًگی هیکيًؼ! آو هن ػؿ صالی که کاؿوؿهای
هیل به کاهیابی هیؿمًؼ! اول آياو ؿا ببیًیؼ و بعذ ػؿباؿۀ مینتن ٥اکتىؿی به ْ٩اوت
ً
بًيیًیؼ! a:تى گىیی ػ٩ی٪ا همیى مینتن ٥اکتىؿی و هیؤت هاىیًی يینت که يناراو لىم
دضتی ؿا و٩یضايه عـػ و عاکيیـ کـػه امت .تى گىیی بىؿژوافی بهتـ اف عىػ ها اف ایى
هىّى ٛعبـ يؼاؿػ! هـ ٕىؿ که صناب کًیؼ هًا ٜ٥بىؿژوافی ػؿ عٖـ امت< به همیى
ػلیل یکیػو ػؿو ٟهَلضتی و کمی ؿ یاکاؿی رقو گًاهاو کبیـه به ىماؿ يمیآیؼ!
بگؾاؿیؼ کمی ػ٩ی٨تـ ایى واٞ٩یت ؿا بـؿمی کًین که هیؤت هاىیًی بیو اف پیو کاؿ
هـػاو ؿا هًنىط هیکًؼ .کاؿ ايناو ػؿ ىاعههای ؿینًؼگی و يناری به وٍلهفػو
ؿىتههای گنیغته عالٍه هیىىػ و هاىیى با٩ی کاؿها ؿا ايزام هیػهؼ .وٍلهفيی
يیافهًؼ تىاو ْٝاليی يینت و  ٔ٪٥به ايگيتايی ٥ـف و ايٖٞا٣پؾیـ يیاف ػاؿػ .بًابـایى
ورىػ هـػاو يه تًها بـای ایى کاؿ الفم يینت بلکه به ػلیل ؿىؼ ْٝاليی ػمتهایياو
ً
کمتـ اف فياو و کىػکاو به ػؿػ هیعىؿيؼ و ٕبیٞتا رای عىػ ؿا به آياو هیػهًؼ .به هـ

a
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ايؼافه که بتىاو کاؿبـػ بافوها یًٞی ٍـ ٣فوؿ ؿا aبه يیـوی آب یا بغاؿ مپـػ به هماو
ايؼافه يیاف به امتغؼام هـػاو کاهو هییابؼ .اف آيزا که کاؿ فياو و کىػکاو اؿفاوتـ تمام
هیىىػ و ػؿ ایى ىاعهها بیيتـ اف کاؿ هـػاو به ػؿػ هیعىؿػ فياو و کىػکاو رای هـػاو
ً
ؿا هیگیـيؼ .ػؿ هیلهای ؿینًؼگی ت٪ـیبا تمام تروضتلها به ػمت فياو و ػعتـاو اػاؿه
هیىىيؼ و  ٔ٪٥گاهی ػؿ هیاو هیىلها هیتىاو یک هـػ بال ٠ؿا ػؿ صال ؿینًؼگی یا٥ت
(که ورىػ او هن با يَب هاىیىهای عىػکاؿ فائؼ هیگـػػ) .وٍلهفوهایی که ؿىتهها ؿا
ً
گـه هیفيًؼ هٞمىال بچه یا فو و گاهی هـػاو رىاو  18تا  20ماله و گهگاه ؿینًؼگاو
ً
پیـی bهنتًؼ که اف ى٢ل اٍلیىاو بیـوو ا٥تاػهايؼ .ؿوی لىمهای هکايیکی ٝمؼتا فياو
 15تا  20ماله و چًؼ هـػ به کاؿ گماىته هیىىيؼ که بٞؼ اف  20مالگی به يؼؿت رایی ػؿ
ایى پیيه بـایياو با٩ی هیهايؼ .ػؿ هیؤت هاىیًی هـصلۀ آهاػهمافی  ٔ٪٥هیتىاو فياو ؿا
یا٥ت< گاهی هن هـػی که ػمتگاه صالری ؿا تمیق و تیق هیکًؼٝ .الوه بـ ایى
٥اکتىؿیها کىػکايی ؿا به ًٝىاو ;پیاػهکى :امتغؼام هیکًًؼ که کاؿىاو مىاؿ کـػو و
پیاػه کـػو هامىؿههامت< ػؿ کًاؿ همۀ ایىها چًؼ هـػ به ًٝىاو ياٙـ و وؿػيهپـػاف و
باؿبـ و هاىیىچی و هىتىؿچی هي٢ىلايؼ< اها ػؿ ٝمل کاؿ اٍلی هیلها به ػمت
کىػکاو و فياو ايزام هیگیـػ .هايى٥اکتىؿػاؿاو ایى واٞ٩یت ؿا صاىا هیکًًؼ.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه; :به وامٖۀ باب ىؼو هیؤت هاىیًی( :.پ).
 bگقاؿه بافؿك ٥اکتىؿی ال .هىرير اکتبـ ; :1843وّ ٜهقػها ػؿ اکخـ ػپاؿتماوهای هیلهای پًبۀ
اليکغایر بنیاؿ ١یـٝاػی امتٍ .ؼها هـػ رىاو  30-20ماله به ًٝىاو وٍلهفو امتغؼام هیىىيؼ
و ه٦تهای بیو اف  9-8ىیلیًگ يمیگیـيؼ< صال آيکه فیـ هماو م ٤٪پنـبچههای  13ماله ه٦تهای
 5ىیلیًگ ػؿهیآوؿيؼ و ػعتـاو رىاو  20-16ماله ه٦تهای  12-10ىیلیًگ هیگیـيؼ( :.ايگلل)
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مال پیو بىؿژواها آهاؿهای پـٕىلوتَ٦یلی به ايتياؿ ؿمايؼيؼ تا حابت کًًؼ هیؤت
هاىیًی کاؿ کاؿوؿهای هـػ بال ٠ؿا هًنىط يکـػه امت .بـ اماك آهاؿهایياو بیو اف
ً
يیمی اف کاؿکًاو ٥اکتىؿیها فو بىػيؼ 52 :ػؿٍؼ هؤيج و  48ػؿٍؼ هؾکـ .ت٪ـیبا يیمی
اف کل ایى کاؿکًاو باالی  18مال مى ػاىتًؼ 2.تا ایًزا بؼک يینت .اها هايى٥اکتىؿػاؿاو
صىاكىاو ؿا رم ٜکـػهايؼ چیقی ػؿ ایى هىؿػ يگىیًؼ که چه تٞؼاػ اف کاؿوؿها هـػاو
بال ٠و چه تٞؼاػ فياو بال ٠بىػهايؼ< و اف ْ٩ا کل بضج بـ مـ همیى یک يکته امت .رالب
امت که ٥اکتىؿیػاؿاو آىکاؿا هاىیىچیها و هىتىؿچیها و وؿػيهپـػافها و مایـ هـػايی
که به هـ تـتیب ػؿ ٥اکتىؿیها به کاؿی هي٢ىلايؼ (صتی ػ٥تـػاؿها و هًيیها) ؿا ػؿ
صنابهایياو گًزايؼهايؼ و با همۀ ایىها هًىف رـأت يؼاؿيؼ ص٪ی٪ت ؿا بیکنوکامت بـ
فباو آوؿيؼ .ایى کتابياهه لبـیق اف کؾب و ٕ٦ـه ؿ٥تى و اصکام ياػؿمت امت و با
صنابها و بـآوؿػهای هیايگیًی پـ ىؼه که اگـچه بنیاؿی چیقها ؿا به عىايًؼگاو ياىی
صً٪ه هیکًًؼ اها بـای عىايًؼگاو کاؿکيته ػال بـ هیچ چیق يینتًؼ .ایى کتابياهه و٩تی
ً
ّ
به ههنتـیى يکات هیؿمؼ همۀ واٞ٩یات هنلن ؿا فیـ پا هیگؾاؿػ و اگـ اصیايا بتىايؼ
چیقی ؿا به احبات بـمايؼ  ٔ٪٥ایى يکته امت که هايى٥اکتىؿػاؿاو هـبىٕه ػؿ ٝیى
عىػپنًؼی و رهالت صتی یک ؿوػۀ ؿامت ػؿ ىکنىاو پیؼا يمیىىػ .بگؾاؿیؼ هـوؿی
بـ اٙهاؿات لرد اغلی ػؿ مغًـايی  15هاؿك  1844ػاىته باىین که ٕی آو ;الیحۀ 01
ضاعت کار :ؿا ػؿ هجلص عىام ٕـس کـػ .ایى مغًـايی إالٝاتی ؿا ػؿباؿۀ مى و
رًنیت کاؿوؿها به ػمت هیػهؼ که هايى٥اکتىؿػاؿاو هًىف صاىایو يکـػهايؼ (اصکام
عىػ آياو که باالتـ ي٪ل ىؼ  ٔ٪٥بغيی اف ًٍای ٜهايى٥اکتىؿی ايگلطتاو ؿا پىىو
هیػهؼ) .ػؿ مال  1839اف هزمى 419 ٛهقاؿ و  590ي٦ـ کاؿوؿ ٥اکتىؿی ػؿ اهپراطىری
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ً
بریتايیا  192هقاؿ و  887ي٦ـ یا ت٪ـیبا يیمی اف کاؿوؿها فیـ  18مال مى ػاىتًؼ242 .
هقاؿ و  296ي٦ـ اف کاؿوؿها هؤيج بىػيؼ که  112هقاؿ و  192ي٦ـىاو کمتـ اف  18مال مى
ػاىتًؼ .با یک صناب مـايگيتی هٞلىم هیىىػ  80هقاؿ و  695ي٦ـ اف کاؿوؿهای هؾکـ
فیـ  18مال و  96هقاؿ و  599ي٦ـىاو هـػاو بال ٠بىػهايؼ< یًٞی  23ػؿٍؼ یا کمتر از
یکچهارم کل کاؿوؿها .ػؿ ٥اکتىؿیهای ًٍٞت پًبه  56.25ػؿٍؼ و ػؿ هیلهای
ًٍٞت پين  69.5ػؿٍؼ و ػؿ هیلهای ًٍٞت ابـیين  70.5ػؿٍؼ و ػؿ هیلهای
کتاوؿینی  70.5ػؿٍؼ اف کل کاؿوؿها هؤيج بىػهايؼ .ایى اؿ٩ام بـای احبات بیـوو ا٥تاػو
هـػاو بال ٠اف ٥اکتىؿیها کا٥ی امت .هیتىايیؼ مـی به هیلهای إـا٣تاو بقيیؼ تا ایى
واٞ٩یت ؿا به چين ببیًیؼ و تَؼی٨اه کًیؼ .ایى ٩نن واؿويگی يٚن ارتماٝی هىرىػ
ً
ّـوؿتا ویـاوگـتـیى تبٞات ؿا بـای کاؿگـاو ػؿ پی ػاؿػ .اىت٢ال بیه٪ؼهه و ياگهايی فياو
باٝج ىؼه امت عايىاػهها اف هن بپاىًؼ .و٩تی ٩ىای فو هـ ؿوف  12الی  13ماٝت ػؿ
هیل تضلیل بـوػ و ىىهـه همیى ٩ؼؿ ػؿ آيزا یا رای ػیگـ کاؿ کًؼ چه بـ مـ بچهها
هیآیؼ؟ آوها همچىو ٝل ٤هـف باؿ هیآیًؼ .ػؿ بهتـیى صالت بچهها ؿا ػؿ افای ه٦تهای 1
ىیلیًگ یا صتی  18پًی به للهای هیمپاؿيؼ .هیتىاو صؼك فػ که ػؿ ایى ىـایٔ هـا٩بت
اف آياو به چه يضى عىاهؼ بىػ .بیػلیل يینت مىايضی که aاف بچههای کىچک ٩ـبايی
هیگیـيؼ با گنتـىی عى٣ايگیق ػؿ يىاصی ٥اکتىؿیکاؿ تکخیـ هیىىيؼ .میاهۀ پقىکی
٩ايىيی هًچطتر bصاکی اف  69هـگ ػؿ احـ مىعتگی و  56هـگ ػؿ احـ ١ـ ٧ىؼو و 23

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :به ػلیل يبىػ مـپـمت( .:پ).
 bگسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها ،ىهاػت ػکتـ هاوکیًق ً ( .3ايگلل)
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هـگ ػؿ احـ م٪ىٓ و  67هـگ ػؿ احـ مایـ ٝلل و ػؿ هزمى 215 ٛمايضۀ هـگباؿ ٕی 9
هاه امت aآو هن ػؿ صالی که ػؿ لیىرپىل ١یـهايى٥اکتىؿکاؿ تٞؼاػ مىايش هـگباؿ ٕی 12
هاه  146 ٔ٪٥هىؿػ بىػه امت .مىايش هًإ ٨هٞؼيی اف هـ ػو گقاؿه هنتخًی ىؼهايؼ و
پسغکی قايىيی هًچطتر هیچ ػعالت و اعتیاؿی ػؿ ضالفىرد يؼاؿػ< به همیى ػلیل راهٞۀ
ً
آهاؿی  2گقاؿه ت٪ـیبا یکناوايؼ .ػؿ اکخـ ىماؿههای ;هًچطتر گاردیى :یکیػو گقاؿه
ػؿباؿۀ هـگ ياىی اف مىعتگی به چين هیعىؿػ .بؼیهی امت با امتغؼام هاػؿاو
هـگوهیـ ٝمىهی کىػکاو ا٥قایو هییابؼ< ايبىهی اف واٞ٩یات ؿمىا و صاىاييؼيی هیچ
ً
ىک و تـػیؼی ػؿ ایى هىؿػ با٩ی يمیگؾاؿيؼ .فياو ١البا هزبىؿيؼ  4-3ؿوف بٞؼ اف فایماو
به هیل بـگـػيؼ و يىفاػ ؿا به صال عىػه ول کًًؼ .و٩ت ١ؾا هاػؿ ػواوػواو به عايه
بـهیگـػػ تا به بچه ىیـ بؼهؼ و عىػه هن چیقی کى٥ت کًؼ .ؿوىى امت ایى ىیـ
ػاػو چگىيه چیقی امت .لرد اغلی ىهاػت چًؼ تى اف فياو فصمتکو ؿا بافگى هیکًؼ:
;ام .اچ 20 .ماله  2بچه ػاؿػ .يىفاػ کىچکتـ ؿا بچۀ بقؿگتـ تـوعيک هیکًؼ .هاػؿ ٍ 5بش
به هیل هیؿوػ و  8ىب بـهیگـػػ .تمام ٕىل ؿوف ىیـ اف پنتاواه بیـوو هیتـاوػ و لباكاه
ؿا عیل هیکًؼ; :.اچ .ػبلیى .که ٥ 3ـفيؼ ػاؿػ ٍ 5بش ػوىًبه اف عايه بیـوو هیفيؼ و و٩تی
١ـوب ىًبه بـهیگـػػ کاؿ بچهها مـه هیؿیقػ< ٕىؿی که يمیتىايؼ ٩بل اف ٍ 3بش به بنتـ
بـوػ .صیى کاؿ ػؿ ٥اکتىؿی همیيه لباكهایو عیلايؼ .عىػه هیگىیؼ پنتاوهایو آو٩ؼؿ
پـ هیىىيؼ که افػؿػ تیـ هیکيًؼ و ىیـ ٖ٩ـهٖ٩ـه اف آوها بیـوو هیچکؼ:.

3

 aاف هیاو کنايی که مال  1842به ٝلت مىايش هغتل ٤کاؿىاو به ػؿهاوگاههای هًچطتر کيیؼ 189
هـارٞه به ػلیل مىعتگی بىػ .تٞؼاػ هىاؿػ هـگباؿ اٝالم ييؼه امت( .ايگلل)
423

امت٦اػه اف هىاػ هغؼؿ بـای ماکت کـػو بچهها که رقو تبٞات ایى مینتن ي٦ـتايگیق
امت ػؿ يىاصی ٥اکتىؿیکاؿ به يٖ٪ۀ اود هیؿمؼ .به يٚـ ػکتـ جاو aرئیص ادارۀ حبت
هًچطتر ههنتـیى هًيؤ هـگ ػؿ احـ تيًذ همیى ؿمن تغؼیـ کىػکاو امت .ػؿ ایى
ىـایٔ يتیزۀ هضتىم اىت٢ال فياو چیقی رق ايضالل هٖل ٨عايىاػه يینت .ایى ات٦ا ٧ػؿ
راهٞۀ کًىيی که بًیاواه بـ عايىاػه امتىاؿ امت يه تًها بـای کىػکاو بلکه بـای عىػ
والؼیى هن تبٞات ايضٖآآوؿی به ػيبال هیآوؿػ .هاػؿی که و٩ت مـ عاؿايؼو يؼاؿػ
يمیتىايؼ ػؿػمـ بچهػاؿی ؿا به ٝهؼه بگیـػ و صتی ػؿ يغنتیى مال والػت کىػک
يمیتىايؼ ماػهتـیى تىرهات هضبتآهیق ؿا يخاؿه کًؼ .او بچهاه ؿا بهيؼؿت هیبیًؼ و
ً
يمیتىايؼ هاػؿی واٞ٩ی باىؼٖٞ٩ .ا چًیى هاػؿی ينبت به ٥ـفيؼه بیت٦اوت عىاهؼ
ىؼ و ؿ٥تاؿه همچىو بیگايگاو مـػ و بیٝإ٦ه عىاهؼ بىػ .بچههایی که ػؿ چًیى
وّٞی بقؿگ هیىىيؼ فيؼگی عايىاػگی آتیىاو پیياپیو تباهىؼه امت .آياو به ايقوا
عى هیگیـيؼ و به همیى ػلیل هـگق يغىاهًؼ تىاينت ػؿ عايىاػهای که عىػ تيکیل
هیػهًؼ به آؿاهو بـمًؼ .به ایى تـتیب آياو هن به يىبت عىػ ي٪وىاو ؿا ػؿ ؿاه ايهؼام
٥ـاگیـ عايىاػه ػؿ هیاو ٕب٪ۀ کاؿگـ ای٦ا عىاهًؼ کـػ .اىت٢ال کىػکاو به مهن عىػ به
ايضالل عايىاػه ػاهى هیفيؼ .کىػکاو بایؼ ه٦تهبهه٦ته ه٪اػیـ حابتی ؿا ػؿ افای ١ؾا و
هنکى به مـپـمت عايىاػه بپـػافيؼ .و٩تی آياو به ايؼافۀ کا٥ی بقؿگ هیىىيؼ و
هقػىاو اف هغاؿری که ؿوی ػمت والؼیىىاو هیگؾاؿيؼ باالتـ هیؿوػ تافه ارافه
هییابًؼ با٩ی ػؿآهؼىاو ؿا بـای عىػ يگه ػاؿيؼ .ایى ات٦ا ٧ا١لب ػؿ مى  14یا 15
Dr. Johns
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a

مالگی ؿط هیػهؼ a.ػؿ یک کالم کىػکاو ياچاؿ هیىىيؼ با عايۀ پؼؿیىاو به هخابۀ
ً
ً
عىابگاه کـایهای بـعىؿػ کًًؼ< يتیزتا و٩تی اف هـصلۀ وابنتگی ػؿ هیآیًؼ ١البا رایياو
ؿا ٝىُ هیکًًؼ و به عىابگاه هىؿػپنًؼ عىػىاو هیؿويؼ.
ػؿ بنیاؿی هىاؿػ عايىاػه ػؿ احـ امتغؼام فو ايضالل يمییابؼ بلکه واؿويه هیىىػ :تک٦ل
عايىاػه به ٝهؼۀ فو هیا٥تؼ و هـػ عايهػاؿی هیکًؼ .هـػ بایؼ بچهها ؿا يگه ػاؿػ و
اتا٧ها ؿا راؿو بقيؼ و ١ؾا بپقػ .ایى ٩بیل هىاؿػ کن يینتًؼ و به تًاوب ؿط هیػهًؼ .ػؿ
هًچطتر هیتىاو ٍؼها هـػ ؿا يام بـػ که به عايهػاؿی هضکىم ىؼهايؼ .واؿويگی
هًامبات عايىاػگی ػؿ صالی امت که مایـ ىـایٔ ارتماٝی حابت هايؼهايؼ .هیتىاو
صؼك فػ که ایى وّ bٜچه او٩اتتلغیهایی ؿا ػؿ هیاو فصمتکياو بـهیايگیقػ.
رلىی چينام ياههای اف یک فصمتکو ايگلینی ػاؿم که ياماه رابرت پايذر cامت و
ػؿ لیذز عیاباو هىرضایذ کىچۀ وودهاوش ماعتماو باروو dفيؼگی هیکًؼ (ىایؼ
بىؿژواها بغىاهًؼ پیاه بگـػيؼ و به همیى هؼ ٣آػؿك ػ٩ی٨اه ؿا هیػهن) .ایى ياهه
عٖاب به اوضتلر 4يىىته ىؼه امت و ؿوایت فصمتکيی ؿا تٞـی ٤هیکًؼ که صیى
مگ ػو فػو ػؿ اليکغایر گؾاؿه به ضًت هلى ا٥تاػ و آيزا ػيبال ػومتی ٩ؼیمی
گيت تا ایًکه ػؿ مـػابی يمىؿ و ٪٥یـايه که هیچ امباب و احاحیهای يؼاىت پیؼایو کـػ:
 aگسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها ،گقاؿه پاور ( )Powerػؿباؿۀ لیذز و إـا ٣و
گقاؿه تافًل ( )Tufnellػؿباؿۀ هًچنتـ ً  17به بٞؼ( .ايگلل)
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه امت; :ایى اعتگی هزافی :الظ( .پ).
c
Robert Pounder
d
Baron's Buildings, Woodhouse, Moorside, in Leeds
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;وعتی ؿ٥ی ٨بیچاؿم ؿ ٣تى عىيه ػیؼ جک بؼبظ ب٢ل آتیو يیينه .به عیالتىو چیکا هیکـػ؟
همىيٖى که يينه بىػ ػاه با رىالؼوف رىؿاب فييى وٍله هیقػ .تا ػیؼ ؿ٥ی٩ ٨ؼیمیو ػم ػؿ
واماػه عاك رىؿابى ٩این کًه ولی ػیگه ػیـ ىؼه بىػ .ؿ٥ی٪ن جى ػیؼه بىػه .جى گ; :٤عاک
تى مـت جک .ایى ػیگه چه يکبتیه؟ يیگا کى تى ؿو عؼا ػاؿه اف هـ ايگيتت یه هًـ هیباؿه .پل
فيت کى؟ کاؿت ىؼه ایى؟ :جک بؼبظ اف عزالت عیل آب ىؼه بىػ .گ; :٤هیؼوين ایى کاؿا
کاؿ هى يیل .ولی فين ٕ٦لکی تىی ٥اکتىؿیه .بیچاؿه باك پًذويین ٍب بـه مـ کاؿ و تا هيت
ىب اويزا رىو بکًه .و٩تی هیـمه عىيه اوي٪ؼ عنه و کى٥تل که ػیگه ي٦نو ػؿ يمیاػ .عب
هًن باك هـ کاؿی اف ػمن بـبیاػ وامو بکًن .آعه عىػم ػیگه کاؿ يؼاؿم .مه مالی هل که
بیکاؿم .ػیگه تا فيؼم هیو کاؿی گیـم يمیاػ :.ػاه بْ٢و هیتـکیؼ .يالیؼ; :ایى ػوؿ و وؿا
وامه فو و بچۀ هـػم کاؿ فیاػه ولی وامه هـػا يه .عؼا ىاهؼه اگه تى عیابىو ػيبال یه ٍؼ
لیـهای ول بگـػی فوػتـ پیؼاه هیکًی تا ایى که پی کاؿ باىی  ...کی باوؿه هیيؼ یه ؿوفی
تى یا هـ کی هًى ببیًه که ػاؿم رىؿابای فيمى وٍله هیقين .ببیى به کزا ؿمیؼم جى .فين بؼبظ اف
بل عنه هیيه صتی يمیتىيه مـ پا وامه .هیتـمن ٕ٦لک یه ؿوف همیًٖى ػؿاف به ػؿاف بیى٥ته.
بٞؼه ػیگه عؼا هیػويه چی به مـهىو هیاػ .هًى وّمىو اوي٪ؼا بؼ يیل .ػؿمه هى فو ىؼم
ً
ولی ا٩ال اوو هنت و ىؼه هـػ عىيه .ببیى به چه ؿوفی ا٥تاػم جى :.بٞؼه بْ٢و تـکیؼ و فػ
فیـ گـیه .اىکو که بًؼ اوهؼ گ٩; :٤بلًا ایًٖى يبىػ :.جى گ; :٤يه .ایًٖى يبىػ .عب عؼا
بقيه به کمـت چـا بیيتـ يگيتی ػيبال کاؿ؟ :جک يالیؼ; :بت گ٦تن جى .چى باؿ بگن؟ گيتن.
اوي٪ؼ گيتن که پؼؿم ػؿوهؼ .ػیگه بنمه .عؼا ىاهؼه اوو اوالی ٝـومیمىو کلی کاؿ هیکـػم.
ً
عىػتن ىاهؼی هیو وط بیٞاؿ و بیکاؿ يبىػم; :.يه يبىػی; :.عىيههىو پـ احاث بىػ .اٍا
يمیعاك هاری کاؿ کًه .عىػم يىو ر٦تمىيى ػؿ هیاوؿػم .اها االو  ...چی بگن رى .ػيیا به هن
ؿیغته .هاری باك بـه مـ کاؿ هًن باك بمىين عىيه و بچهها ؿو تـوعيک کًن .اويی که باك
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بيىؿه و بنابه و بپقه و وٍله بقيه هًن٦ٕ .لک فين ىبا لهولىؿػه هیؿمه عىيه .هیػويی جى آػم
اگه یه ٕى ػیگه ٝاػتو ػاػه باىى بو ٥ياؿ هیاػ; :.آؿه ػاػاه عیلی مغته :.جک بافم
ً
بْ٢و تـکیؼ .هیگ ٤کاه هیچ وط ٝـومی يمیکـػ و کاه اٍا ػيیا يمیىهؼ .گ; :٤وعتی
هاری فين ىؼ هیو ٥ک يمیکـػ یه ؿوف به ایى وُ بیى٥ته .همیيۀ عؼا وامو گـیه هیکًن:.
جى بن گ ٤بٞؼ ىًیؼو صـ٥ای رک تا هیتىيل وامه هاىیًا و ٥اکتىؿیا و کاؿ٥ـهاها و دولت کا
ػوػ کـػ 5و هـ ٥ىه و لیچاؿی که اف بچگی تىی هايى٥اکتىؿ یاػ گـ٥ه بىػ باؿىىو کـػ:.

6a

آیا چیقی يابهعـػايهتـ اف هضتىیات ایى ياهه ػؿ تَىؿاتتاو هیگًزؼ؟ ایى وّ ٜهـػاو
ؿا اف هـػايگی هیايؼافػ و فيايگی ؿا اف فياو هیگیـػ .يه هـػايگی ص٪ی٪ی با فياو به
اىتـاک گؾاىته هیىىػ و يه فيايگی ص٪ی٪ی با هـػاو هنيىا هیگـػػ .ػمتاوؿػ يهایی
تماهی هباؿفات بـای بهبىػ هىٞ٩یت ايناو و هاصَل همۀ تالهها بـای ؿمیؼو به
کاهیابی و يتیزۀ ١ایی تمؼو متىػۀ ها بٞؼ اف ٍؼها ينل ایى وّ ٜامت .ایى وّ ٜهـ
ػو رًل ؿا به و٩یضايهتـیى ىکل همکى عىاؿ و ع٦ی ٤هیکًؼ و بؼیى تـتیب اينايیت
ؿا ػؿ کل به لزى هیکيؼ .و٩تی هیبیًین يتیزۀ تماهی فصمات و هي٪اتهاو بیهىػه
بىػه یا بایؼ اف يى ٛبيـ و اهؼا ٣و تالههایو  ٜٖ٩اهیؼ کًین یا بایؼ بپؾیـین که راهٞۀ
بيـی تاکًىو ػؿ هنیـی ياػؿمت به ػيبال ؿهایی و ؿمتگاؿی ؿ٥ته< یًٞی بایؼ تَؼی٨
 aایى ياهه باؿ ػیگـ اف فباو آلمايی به ايگلینی تـرمه ىؼه امت و هتـرن هیچ تالىی يکـػه که اهال یا
گىیو اٍلی یىرکغایری آو ؿا تزؼیؼ کًؼ( .ايگلل ،ویـامت آهـیکایی  .)1887ػؿ ویـامتهای
آلمايی  1845و  1892بٞؼ اف ٝباؿت ;ایى ياهه عٖاب به اوضتلر يىىته ىؼه امت :آهؼه; :و چًاو
ماػهػاليه امت که هى  ٔ٪٥تا صؼی هیتىاين بیتکل٦ی آو ؿا هًت٪ل کًن .اگـ الفم باىؼ ىایؼ بتىاو
6
اهالی ياهه ؿا ت٪لیؼ کـػ اها ػؿآوؿػو لهزۀ اليکىایـی آو به آلمايی هضال امت( :.پ).
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کًین که هًامبات هـػ و فو  ٔ٪٥بؼیى ػلیل واؿويه ىؼه که رایگاه هـ ػو رًل اف
هماو ابتؼا ياػؿمت بىػه امت .اگـ ملٖۀ فو بـ ىىهـه به هًقلۀ يتیزۀ ياگقیـ مینتن
٥اکتىؿی١ aیـاينايی امت بایؼ يتیزه گـ٥ت که صاکمیت پیيیى ىىهـ بـ فواه هن
١یـاينايی بىػه .اگـ اکًىو فو هیتىايؼ ت٦ى٧اه ؿا بـ اماك ایى واٞ٩یت هبـهى امتىاؿ
مافػ که يه  ٔ٪٥بغو ٝمؼهای اف ػاؿایی هيتـک عايىاػگی بلکه کل آو ؿا تهیه
ً
هیکًؼّ bـوؿتا يتیزه بایؼ گـ٥ت که هیچ و٩ت هیچ ٪ٝاليیت و هیچ ص٪ی٪تی ػؿ
اىتـاک ػاؿاییهایی عايىاػگی يبىػه امت< چـا که یکی اف اْٝای عايىاػه باالعـه
مهن ٝمؼۀ عىیو ؿا به ٕـف هىهًايهای به ؿط عىاهؼ کيیؼ .هیچ ىکی يینت که
عايىاػه ػؿ راهٞۀ هٞاٍـ ػؿ صال ايضالل امت .ایى وّ ٜيياو هیػهؼ گـهگاه
پیىيؼهای عايىاػگی ػؿ اٍل يه ٝىإ ٤اينايی بلکه یک مـی هًا ٜ٥عَىٍی بىػهايؼ
که پيت ٙاهـ اىتـاک ػاؿایی هغ٦ی ىؼهايؼ.
ً
ػؿ هیاو کىػکايی که فیـ پـ و بال والؼیى افکاؿا٥تاػهىاو ؿا هیگیـيؼ (صتی اگـ هنت٪یما
پىل ١ؾا ؿا يؼهًؼ) همیى هًامبات به چين هیعىؿػ .پیيتـ ػؿ ىهاػت ػکتـ هاوکیًق ػؿ
ً
;گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها :ػیؼین ایى هًامبات کاهال ػؿ هًچطتر
 aاف آهاؿهای تهیهىؼه تىمٔ هايى٥اکتىؿػاؿاو پیؼامت که فياو هتؤهل ػؿ ٥اکتىؿیها چ٪ؼؿ فیاػيؼ10 .
هقاؿ و  721فو هتؤهل ػؿ ٥ 412اکتىؿی اليکغایر هي٢ىل به کاؿيؼ اها  5 ٔ٪٥هقاؿ و  314ي٦ـ اف
ىىهـاوىاو ىا١ل ٥اکتىؿیايؼ  3هقاؿ و  927ي٦ـ اف ىىهـاو به مایـ کاؿها هي٢ىلايؼ و  821ي٦ـىاو
بیکاؿيؼ .ػؿ هىؿػ  659ي٦ـ اف ىىهـاو إالٝاتی ػؿ ػمت يینت .با ایى صناب ػؿ افای هـ ٥اکتىؿی
ً
 3-2هـػ هٖل٪ا به کاؿ فياوىاو وابنتهايؼ( .ايگلل)
ً
 bػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه; :هماوٕىؿ که ىىهـه ٩بال ایى کاؿ ؿا هیکـػ( .:پ).
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را ا٥تاػهايؼ و همه اف آو عبـ ػاؿيؼ .ایى باؿ بچهها اؿباب عايه هیىىيؼ هماوٕىؿ که ػؿ
هىؿػ پیيیى فو چًیى بىػ .لرد اغلی ػؿ مغًـايیاه یک يمىيه اف ایى هىاؿػ ؿا هخال
هیفيؼ a:هـػی ػعتـاواه ؿا به عإـ هیغايهييیًیهایياو مـفيو کـػ .آياو رىاب
ػاػيؼ اف ىًیؼو ػمتىؿاتاه عنته ىؼهايؼ و گ٦تًؼ; :بـو به ػؿک! ایى هایین که اف تى
يگهؼاؿی هیکًین :.ػعتـها که هیعىامتًؼ همۀ ٝایؼات کاؿىاو به عىػىاو بـمؼ
مکىيتگاه عايىاػگی ؿا تـک کـػيؼ و والؼیىىاو ؿا به ػمت مـيىىت مپـػيؼ.
وّ ٜفياو هزـػی که ػؿ هیلها بقؿگ هیىىيؼ بهتـ اف فياو هتؤهل يینت .هخل ؿوف
ؿوىى امت ػعتـی که اف  9مالگی ػؿ هیل به کاؿ گماىته هیىىػ هـگق ػؿ هىٞ٩یتی
٩ـاؿ يمیگیـػ که بتىايؼ کؼبايى بىػو ؿا بیاهىفػ .او يه ػوعتوػوف بلؼ امت يه پغتوپق و
يه ىنتوىى< صتی اف ماػهتـیى وٙای ٤عايهػاؿی مـ ػؿ يمیآوؿػ .ػعتـاو کاؿوؿ بٞؼ
اف ایًکه بچهػاؿ هیىىيؼ و هـا٩بت اف يىفاػ به گـػوىاو هیا٥تؼ کىچکتـیى ایؼهای ػؿ
هىؿػ يضىۀ ايزام ایى تکلی ٤يؼاؿيؼ; .گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها:
صاوی ػهها يمىيۀ ایًچًیًی امت .ػکتـ هاوکیًس کمیطیىير اليکغایر هیيىینؼ:

b

ػعتـايی که با بیهالصٚگی عیلی فوػ افػواد هیکًًؼ ;يه فهاو و يه ومیله و يه ٥ـٍتی بـای
یاػگیـی پیوپاا٥تاػهتـیى وٙای ٤فيؼگی عايىاػگی ػاىتهايؼ< صتی اگـ ػؿ ایى هىؿػ چیقی
ً
بؼايًؼ هـگق ٝمال تزـبهاه يکـػهايؼ  ...ایى هاػؿاو رىاو هـ ؿوف ػمتکن  12ماٝت اف
ً
بچهىاو ػوؿ هیا٥تًؼ .چه کنی ػؿ ١یاب آياو هنئىلیت ٕ٦ل ؿا بـٝهؼه هیگیـػ؟ هٞمىال یک
a
b

هجلص عىام 15 ،هاؿك ( .1844ايگلل)
گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها( .4 ً ،ايگلل)
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ػعتـبچه یا یک پیـفو که ػؿ افای ىًؼؿ١اف امتغؼام هیىىػ و عؼهاتاه هناؿف ارـت
ً
مـمـیاه امت  ...مکىيتگاه عايىاػگی کاؿگـاو ٥اکتىؿی ١البا مـػابی امت که يمیتىاو
آو ؿا عايه ياهیؼ .هیچ یک اف ومایل پغتوپق و ىنتوىى و ػوعتوػوف و بهؼاىتوػؿهاو
ػؿ آو پیؼا يمیىىػ< يه آتو هٖبىٝی ػؿ ارا ٧ػاؿيؼ يه ومایلی بـای پؾیـایی اف ػومتاو و
فيؼگی آبـوهًؼايه .ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ عاٍه ػؿ هىؿػ هـا٩بت اف إ٦ال هیچ کمکی اف ػمت ها
ماعته يینت و  ٔ٪٥هیتىايین آؿفو کًین که ای کاه ػوؿهای بـمؼ که فياو هتؤهل کمتـ ػؿ
٥اکتىؿیها به کاؿ گـ٥ته ىىيؼ:.

a

اها همۀ ایىها  ٔ٪٥گىىهای اف ىـيؼ .تبٞات اعال٩ی اىت٢ال فياو ػؿ ٥اکتىؿیها اف ایى
هن بؼتـ امت .افػصام فو و هـػ و کىػک و پیـ و رىاو ػؿ یک کاؿعايه bو تماكها و
بـعىؿػهای ارتًابياپؾیـ ػؿ ْ٥ایی تًگ (آو هن ػؿ صالی که هیچ کؼامىاو اف هیچ
يى ٛآهىفه ٥کـی و اعال٩ی بـعىؿػاؿ ييؼهايؼ) تؤحیـ هٖلىبی بـ ؿىؼ و تکاهل
ً
ىغَیت فياو يؼاؿػ .هايى٥اکتىؿػاؿ اگـ اٍال ککاه بگقػ  ٔ٪٥فهايی هیتىايؼ هؼاعله
ً
کًؼ که ٝمال ؿمىایی به باؿ آهؼه باىؼ .او يمیتىايؼ تؤحیـات پایؼاؿ و بهچينيیاهؼيی
اىغاً هـفه ؿا بـ اىغاً اعال٩یتـ و عاٍه رىاياو بنًزؼ و رلى آو ؿا بگیـػ .اها
ً
ایى تؤحیـ ػ٩ی٪ا اف همه چیق هْـتـ امت .بنیاؿی اف ىهىػ ػؿ گقاؿه  1833فباو ؿایذ
ػؿ هیلها ؿا ;بیصیا :و ;ؿؽیاليه :و ;کخی :٤ػاينتهايؼ c.ایى ٥ـایًؼی کىچکه٪یاك
 aو.ک; :گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها :گقاؿه کاول (ٌٍ  37و  38و  39و 72
و  77و  ) 82و ىهاػت تافًل (ٌٍ  9و  15و  45و ( .)54ايگلل)
b
Work-room
 cىهاػت کاول ( 35 ٌٍ )Cowellو  37و الظ( .ايگلل)
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اف هماو ٥ـایًؼ بقؿگه٪یاك امت که پیيتـ ىىاهؼه ؿا ػؿ ىهـهای بقؿگ اؿائه ػاػم.
تمـکق رمٞیت هماو تؤحیـات ؿا بـ هماو اىغاً ػاؿػ ،عىاه ػؿ ىهـی بقؿگ
ػاهىگیـىاو ىىػ عىاه ػؿ ٥اکتىؿیای کىچک .هـ چه هیل کىچکتـ باىؼ
ػؿهن٥يـػگی ا٥ـاػ تًگاتًگتـ و تماك و بـعىؿػىاو ارتًابياپؾیـتـ هیىىػ .ایى
وّ ٜتبٞات ٥ـاوايی ػاؿػ .یکی اف ىهىػ ػؿ لطتر هیگىیؼ تـریش هیػهؼ ػعتـه گؼایی
کًؼ تا آيکه به ٥اکتىؿی بـوػ فیـا ٥اکتىؿیها ػؿوافههای رهًنايؼ و بنیاؿی اف ؿومپیاو
ىهـ به لٖ ٤اىت٢ال ػؿ هیلها به هىٞ٩یت کًىيیىاو ػؿ١لٖیؼهايؼ a.یکی ػیگـ اف
ىهىػ ػؿ هًچطتر ;ابایی اف ٕـس ایى اػٝا يؼاىت که مهچهاؿم کاؿکًاو  14الی  20مالۀ
٥اکتىؿیها بی٦ٝتايؼ b:.کمینیىيـ کاول به ًٝىاو اٙهاؿيٚـی ىغَی بیاو ػاىت که
اعال٩یات کاؿوؿهای ٥اکتىؿی اف صؼ هیايگیى کل ٕب٪ۀ کاؿگـ پاییىتـ امت c.ػکتـ
هاوکیًس هیگىیؼ:

d

;يمیتىاو با ت٪لیل اعال٩یات رًنی به اؿ٩ام و آهاؿ به بـآوؿػی اف وّ ٜآو ؿمیؼ .اها اگـ به
هياهؼات عىػ و يٚـات کنايی اٝتماػ کًن که ػؿ ایى هىؿػ ٕـ ٣بضجام بىػهايؼ بایؼ بگىین
فيؼگی و کاؿ ػؿ ٥اکتىؿی تؤحیـات مىئی بـ اعال٩یات فياو رىاو به را هیگؾاؿػ که ػؿ
ٍضًههایی به ١ایت ػلنـػهکًًؼه و آفاؿيؼه يمایاو هیىىػ:.

a
b
c
d

ىهاػت پاور ً ( .8ايگلل)
ىهاػت کاول ً ( .57ايگلل)
ىهاػت کاول ً ( .82ايگلل)
گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها ،4 ً ،هاوکیًس( .ايگلل)
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ٝالوه بـ همۀ ایىها بایؼ گ٦ت بًؼگی کـػو ػؿ ٥اکتىؿی همچىو تماهی بًؼگیهای ػیگـ
(صتی به ػؿراتی باالتـ) هتْمى اٖٝای ;حق غب زفاف 7:به اؿباب امت.
ٍاصبکاؿ ػؿ ایى ٝـٍه ػاؿای ٩ؼؿت ٝالیه امت و رؾابیتهای رنمايی کاؿکًاو و
هقػبگیـاو هىم هيتوايؼ .ػؿ يهػهن هىاؿػ (اگـ يگىیین ػؿ  99ػؿٍؼ هىاؿػ) تهؼیؼ به
اعـاد بـای ػؿهنىکنتى هـگىيه ه٪اوهتی کا٥ی امت< هْا ٣بـ ایًکه که ػعتـکاو
فصمتکو ايگیقۀ يیـوهًؼی بـای ص ٘٦پاکػاهًی يؼاؿيؼ .اگـ اؿباب به ايؼافۀ کا٥ی
ً
پنتٖ٥ـت باىؼ هیل ػؿ ٝیى صال صـممـایو عىاهؼ بىػ (گقاؿههای ؿممی ٍـاصتا
چًؼ هىؿػ ؿا ؽکـ کـػهايؼ) .ػؿمت امت که بـعی هايى٥اکتىؿػاؿها اف ت٦ى٧ىاو
مىءامت٦اػه يمیکًًؼ ولی ایى هىّى ٛهیچ ت٢ییـی ػؿ رایگاه ػعتـکاو پؼیؼ يمیآوؿػ.
ػؿ اػواؿ اولیۀ ًٍٞت هايى٥اکتىؿی و٩تی ٍاصبکاؿها هًىف یک هيت يىکینۀ
يا٥ـهیغته بىػيؼ و بـای ٙاهـمافیهای ارتماٝی صتی تـه عـػ يمیکـػيؼ به هیچ وره
ارافه يمیػاػيؼ چیقی هاي ٜاص٪ا ٧ص٪ى ٧ه٪ـؿهىاو ىىػ.
بـای ؿمیؼو به ْ٩اوتی ٍضیش ػؿباؿۀ تؤحیـات ٥اکتىؿیکاؿی بـ مالهت رنمايی فياو
بایؼ ابتؼا کاؿ کىػکاو و مپل هاهیت ٥اکتىؿیکاؿی ؿا بـؿمی کًین .ػؿ يغنتیى اػواؿ
ً
ًٍٞت هايى٥اکتىؿی کىػکاو ؿا ٍـ٥ا بؼیى ػلیل به اىت٢ال ػؿ هیلها واهیػاىتًؼ که
ابٞاػ هاىیىها بنیاؿ کىچک بىػ (هاىیىها بٞؼها بقؿگتـ ىؼيؼ) .هايى٥اکتىؿػاؿاو
عیل ٚٝیمی اف کىػکاو اؿػوگاههای کاؿ ارباؿی ؿا چًؼ مالی به ًٝىاو کاؿآهىف اف
يىاوعايهها کـایه هیگـ٥تًؼ و اف گـػهىاو کاؿ هیکيیؼيؼ .کاؿ٥ـهاها به ایى کىػکاو
ریـۀ ١ؾایی و رای عىاب هيتـک و لباك هتضؼاليکل هیػاػيؼ و با آياو به ًٝىاو
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بـػگاو عىیو با بـبـیت و بیهالصٚگی هٖل ٨ؿ٥تاؿ هیکـػيؼ .ػؿ مال 1796
هغال٦ت ٝمىهی با ایى مینتن هيمئقکًًؼه باال گـ٥ت و با تالههای دکتر پرضیىال و
ضر رابرت پیل( aيغنتوفیـ آتی و اف هايى٥اکتىؿػاؿاو ًٍٞت پًبه) چًاو ه٪تؼؿايه به
بیاو ػؿآهؼ که پارلماو ياچاؿ ىؼ با تَىیب ;الیحۀ کارآهىزی b:ػؿ مال 1802
عٖاهایو ؿا بـٕـ ٣کًؼ 8.ؿ٥تهؿ٥ته ؿ٩ابت ؿوفا٥قوو کاؿگـاو آفاػ بنآ مینتن
کاؿآهىفی ؿا ؿوبیؼ و رم ٜکـػ٥ .اکتىؿیها ػؿ ىهـها بًا گـػیؼيؼ و هیؤت هاىیًی ػؿ
ايؼافههای بقؿگ ىکل گـ٥ت و هىاگیـی و مالهت هضیٔ کاؿعايهها cاؿت٪ا یا٥ت.
ً
تؼؿیزا کاؿهای بیيتـی بـای بال٢او و رىاياو پیؼا ىؼ و تٞؼاػ کىػکاو ػؿ هیلها ايؼکی
کاهو یا٥ت و مى اىت٢ال کمی باال ؿ٥ت و تٞؼاػ کمتـی اف کىػکاو پیو اف 9-8
مالگی به کاؿ گـ٥ته ىؼيؼ .همايٖىؿ که عىاهین ػیؼ بٞؼها صکىهت چًؼیى و چًؼ باؿ
با ٩ىای ٩ايىو ػمت به هؼاعالت ٩اهـايه فػ تا ػؿ بـابـ صـً و ٕم ٜبىؿژواهای
پىلپـمت اف کىػکاو هضاٚ٥ت کًؼ.
هـگوهیـ بچههای کاؿگـ عاٍه بچههای کاؿوؿ که يغنتیى مالهای صیاتىاو ػؿ
٥اکتىؿیها هیگؾؿػ بنیاؿ باالمت .همیى به تًهایی کا٥ی امت تا هْـات ٥اکتىؿیها
به احبات بـمؼ .البته بنیاؿی اف کىػکاو راو مالن به ػؿ هیبـيؼ ولی صتی ػؿ آوها هن
مىءتؤحیـات ٥اکتىؿیکاؿی به ٩ىت عىػ با٩ی هیهايؼ< گیـین يه به هماو ىؼت و صؼت

b

Dr. Percival and Sir Robert Peel
ػؿ ویـامتهای آلمايی ًٝىاو الیضه به ايگلینی ( )Apprentices' Billآهؼه امت( .پ).
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a

c

افپایػؿآهؼگاو .ػؿ بهتـیى صالت يتیزه چیقی رق ایزاػ فهیًهای هنتٞؼ بـای بیماؿی
و تى ٤٩ؿىؼ و تکاهل يینت .بالتب ٜبًیۀ ایى ٩بیل کىػکاو کمتـ اف صؼ هٞمىل ٩ىی
امت .یک کىػک  9مالۀ کاؿوؿ که ػؿ تًگػمتی و هضـوهیت و بیحباتی و مـها و
ؿٕىبت با پىىاک ياکا٥ی ػؿ مکىيتگاهی ياپاک بقؿگ ىؼه امت بنیاؿ کمتـ اف کىػکی
که ػؿ وّ ٜمالنتـی باؿ آهؼه تىاو کاؿ ػاؿػ .او ؿا ػؿ مى  9مالگی به هیل هی٥ـمتًؼ تا
ً
هـ ؿوف  6.5ماٝت (ماب٪ا  8ماٝت و پیيتـ  12الی  14ماٝت) کاؿکًؼ< و٩تی بچه به
مى  13مالگی بـمؼ هـ ؿوف بایؼ  12ماٝت کاؿ کًؼ تا ایًکه  18ماله ىىػ .ػؿ تمام ایى
هؼت همۀ ٝىاهل تْٞی٤کًًؼۀ ٩بلی مـ رایياو با٩یايؼ آو هن ػؿ صالی که مغتی کاؿ
هقیؼ بـ ٝلت هیىىػ .صاىا يمیتىاو کـػ که کىػک  9ماله (ولى اگـ کاؿوؿ باىؼ) تىه
و تىاو ؿوفايۀ کاؿ  6.5ماٝته ؿا يؼاؿػ .گـچه يمیتىاو بـآهؼهای آىکاؿ کنؿىؼی ؿا
ً
هنت٪یما به ٝلت ٥ى ٧ينبت ػاػ اها ایى ؿا هن يمیتىاو گ٦ت که صْىؿ ػؿ ّ
رى يمىؿ و
ً
هىای مًگیى و ١البا ىـری ٥اکتىؿی بـای مالهتی کىػکاو ه٦یؼ یا بیّـؿ امت.
٩ـبايی کـػو ػوؿاو کىػکی به پای صـً و آف مًگػاليۀ بىؿژوافی یًٞی هؼؿ ػاػو
ً
ایاهی که بایؼ ٍـ٥ا به ايکيا ٣رنمايی و ٥کـی کىػکاو اعتَاً هییا٥ت یًٞی ػؿی٠
ػاىتى هؼؿمه و هىای تافه اف کىػکاو به هًٚىؿ ٥ـمىػو آياو به ي ٜ٦هايى٥اکتىؿػاؿها
بهعىػیعىػ گًاهی يابغيىػيی امت .بىؿژوافی هیگىیؼ; :صتی اگـ کىػکاو ػؿ
هیلها به کاؿ گـ٥ته ييىيؼ باف هن تضت ىـایٖی با٩ی عىاهًؼ هايؼ که بـای ؿىؼ و
تکاهلىاو هناٝؼ يینت .:ایى گ٦ته به ٕىؿ کلی ػؿمت امت اها چه هًٞای ػیگـی
رق اٝتـا ٣به رـم اف آو بـػاىت هیىىػ؟ بىؿژوافی يغنت کىػکاو ٕب٪ۀ کاؿگـ ؿا ػؿ
ً
ىـایٔ ياهناٝؼ ٩ـاؿ هیػهؼ تا بٞؼا بتىايؼ به ي ٜ٦عىػه اف ایى وّ ٜبهـهکيی کًؼ.
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بىؿژوافی با اؿرا ٛبه ایى عبٔ و عٖا که به یک ايؼافه تَ٪یـ عىػ او و مینتن
٥اکتىؿی امت ػؿعىامت امتیًا ٣هیػهؼ< ػؿ وا ٜ٩بىؿژوافی هیعىاهؼ گًاه اهـوفه
ؿا با گًاه ػیـوفه بيىیؼ .تى گىیی ایى بىؿژواهای ;باى٪٦ت :و ;عیـايؼیو:
٥اکتىؿیهایياو ؿا هضِ ؿّای عإـ ٕب٪ۀ کاؿگـ ماعتهايؼ و اگـ ;هصىبۀ فاکتىری:
ػمتوبالىاو ؿا يبنته بىػ بیو اف ایىها هًا ٜ٥کاؿگـاو ؿا پاك هیػاىتًؼ! پل بگؾاؿ
ببیًین ٩بل اف آيکه بافؿماو ٥اکتىؿی چىب الی چـطىاو بگؾاؿيؼ بىؿژواها چگىيه
کـػاؿی ػاىتًؼ .ىهاػتهای عىػ آياو ػؿ ;گسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص
فاکتىریها :به مال  1833هضکىمىاو هیکًؼ.
گقاؿه کمیطیىو هرکسی هیگىیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو کىػکايی ؿا امتغؼام هیکـػيؼ که
ً
ً
ً
يؼؿتا  5و ا١لب  6و اکخـا  7و هٞمىال  9-8مال مى ػاىتًؼ .ؿوفايۀ کاؿ کىػکاو بؼوو
اصتناب او٩ات ١ؾا و مایـ ٥ـرهها ا١لب  14الی  16ماٝت ٕىل هیکيیؼ.
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػمت ياٙـاوىاو ؿا بـای ٥ضاىی و کتککاؿی باف هیگؾاىتًؼ.
عىػىاو هن ي٪و ٞ٥الی ػؿ ارـای تًبیهات ػاىتًؼ .ػؿ گقاؿه ٥ى ٧اف هايى٥اکتىؿػاؿی
اضکاتلًذی مغى به هیاو آهؼه که با امب ػيبال یک بچهوؿػمت  16مالۀ ٥ـاؿی
گؾاىت و او ؿا واػاىت رلىتـ اف ٍاصبکاؿ که با امباه یىؿتمه هیؿ٥ت ؿاه ؿ٥ته ؿا
ػواوػواو بافگـػػ< هايى٥اکتىؿػاؿ ػؿ تمام ٕىل هنیـ کىػک ٥ـاؿی ؿا با تافیايه
ً
هیيىاعت a.ه٪اوهت کاؿوؿها ػؿ ىهـهای بقؿگ ىؼیؼتـ بىػ و ٕبیٞتا چًیى ات٦ا٩اتی
کمتـ ؿط هیػاػ .ایى صؼ اف تٖىیل ؿوفايۀ کاؿ يمیتىاينت صـً و آف مـهایهػاؿاو ؿا
a

ىهاػت اضتىارت (( .35 ً )Stuartايگلل)
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٥ـوبًيايؼ .کٞبۀ آهالىاو ایى بىػ که اف مـهایهگؾاؿیهایياو ػؿ ماعتماوها و هیؤت
هاىیًی بیيتـیى ٝایؼات ؿا به چًگ بیاوؿيؼ .آياو به هـ ػمتاویقی هیآویغتًؼ تا
مـهایهىاو صتیاالهکاو ٞ٥االيهتـ به کاؿ بیا٥تؼ< به همیى ايگیقه مینتن يًگیى
ىبکاؿی ؿا باب کـػيؼ .بـعی اف آياو  2ػمته کاؿوؿ ؿا به کاؿ هیگـ٥تًؼ< هـ ػمته به
٩ؼؿ کا٥ی بقؿگ بىػ تا کل هیل ؿا پـ کًؼ٥ .اکتىؿیػاؿاو یک ػمته ؿا بـای  12ماٝت
ؿوف و ػمتۀ ػیگـ ؿا بـای  12ماٝت ىب به کاؿ هیگماىتًؼ .يیافی يینت تىّیش ػهن
ایى مینتن باٝج کمبىػ عىاب ىبايه هیىىػ که به هیچ وره با هیچ ه٪ؼاؿ عىاب
ؿوفايه ربـاو يمیگـػػ 9و تؤحیـات مىئی بـ ماعتماو رنمايی بچههای کىچک و صتی
بـ مالهت اىغاً رىاو و بال ٠هیگؾاؿػ .يتیزۀ ياگقیـه بـايگیغتگی کل مینتن
َٝبی به همـاه ؿعىت و ّٝ ٤ٞمىهی بؼو امت که به يىبت عىػ ومىمۀ هیعىاؿگی
و لگامگنیغتگی و بیبًؼوباؿی رًنی ؿا بـهیکيؼ .یک هايى٥اکتىؿػاؿ ىهاػت
هیػهؼٕ aی  2مالی که مینتن ىبکاؿی ؿا ػؿ ٥اکتىؿیاه ارـایی کـػ تٞؼاػ يىفاػاو
ياهيـو 2 ٛبـابـ ا٥قایو یا٥ت و چًاو ايضٖآ اعال٩یای بـ همگاو هنتىلی گـػیؼ که
ياچاؿ ىؼ اف عیـ ىی٦ت ىب بگؾؿػ .مایـ هايى٥اکتىؿػاؿاو که بـبـیتىاو بیو اف
ػیگـاو بىػ الفم ػیؼيؼ کاؿ بنیاؿی اف عؼهه ؿا چًؼ يىبت ػؿ ه٦ته  30الی  40ماٝت
کو بیاوؿيؼ و  ٔ٪٥یکیػو ماٝت بـای عىاب بگؾاؿيؼ< فیـا تٞؼاػ کاؿگـاو ىی٦ت
ىبىاو کاهل يبىػ و  ٔ٪٥بغيی اف کاؿوؿها ٕب ٨صنابوکتاب هايى٥اکتىؿػاؿاو
رایگقیى هیىؼيؼ.
a

ىهاػت تافًل( .91 ً ،ايگلل)
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ایى بـبـیت که گقاؿه کمیطیىو  ٔ٪٥اىاؿات کىتاه و گؾؿایی بؼاو ػاؿػ ٥ـاتـ اف هـ
چیقی امت که تابهصال هیػاينتن .هیچ را يمیتىاو يٚیـ ا٥تْاصات ؽکـىؼه ؿا یا٥ت.
رالب امت که بىؿژوافی بـ اماك همیى ىىاهؼ و هؼاؿک ػؿعىامت امتیًا ٣هیػهؼ<
تى گىیی گقاؿه کمینیىو به يٜ٦اه تمام هیىىػ .ولی تبٞات وصيیگـیهایياو
ػمتىاو ؿا ؿو کـػ .اعضای کمیطیىو یاػآوؿ ىؼيؼ به چين عىػ ايبىهی اف ٝلیلها ؿا
ػیؼهايؼ که ايؼامهایياو به ػلیل ماٝات کاؿی ٕىاليی اف ىکل ٕبیٞی ا٥تاػه بىػ .ایى
ً
اٝىراد ايؼام ٝمؼتا به ٍىؿت عمیؼگی متىو ٪٥ـات و پاها بىػ .فرايطیص غارپ عضى
«ايجمى جراحاو ضلطًتی لیذز a:آو ؿا به ىـس فیـ تىٍی ٤کـػ:

b

;پیو اف آيکه به لیذز بیاین هـگق پیچعىؿػگی ٝزیب مـىیاؿی 10ؿا به چين يؼیؼه بىػم.
يغنت گماو کـػم ىایؼ ؿاىیتیل امت اها به فوػی به عإـ تٞؼػ هـارٞاو و به ویژه به
عإـ مىومالىاو که باالتـ اف مى صملۀ ؿاىیتیل ( 8الی  14مالگی) بىػ يٚـم ؿا ت٢ییـ
ػاػمٝ .ا٩بت کي ٤کـػم ىـو ٛایى ٝاؿّه ػؿ تمام هىاؿػ پل اف آ١افبهکاؿ ػؿ ٥اکتىؿی بىػه
امت .تاکًىو ٩ـیب به  100هىؿػ ایًچًیًی ؿا هٞایًه کـػهام و به  ٜٖ٩ی٪یى هیتىاين بگىین ایى
ٝاؿّه يتیزۀ کاؿ بیو اف صؼ امت .تا رایی که هیػاين همۀ هبتالیاو عؼهۀ ٥اکتىؿی بىػهايؼ.
عىػىاو هن ٝلت بیماؿیىاو ؿا به همیى اهـ ينبت هیػاػيؼ .به رـأت هیتىاين بگىین
اٝىراد متىو ٪٥ـات که تٞؼاػه به بیو اف  300هىؿػ هیؿمیؼ ياىی اف مـپا هايؼو
ٕىیلالمؼت صیى کاؿ بىػ:.

b

Francis Sharp, M.R.C.S. of Leeds
ىهاػت ػکتـ لىداو ( 12 ٌٍ )Dr. Loudonو ( .13ايگلل)
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a

ػکتـ هی aکه  18مال ػؿ ػؿهاوگاه لیذز ٕبابت کـػه به همیى میا ٧ىهاػت هیػهؼ:

b

;ػؿ هیاو عل٨هایی که ىا١ل ٥اکتىؿیها بىػيؼ و به ها هـارٞه هیکـػيؼ آمیبهای متىو
٪٥ـات بناهؼ باالیی ػاىت .بـعی هىاؿػ يتیزۀ هضِ کاؿ کـػو بىػ و بـعی ػیگـ يتیزۀ کاؿ
کيیؼو اف بؼوهایی بىػ که یا ّ ٤ٞهاػؿفاػی ػاىتًؼ یا به ػلیل مىءت٢ؾیه منت و بیبًیه ىؼه
بىػيؼ .ياهًزاؿیهای ايؼام پاییىتًه صتی بیيتـ اف آمیبهای متىو ٪٥ـات بـوف هییا٥ت ...
ايضـا ٣فايىها و منت ىؼو ؿبآ ٩ىفک پا و عمیؼگی امتغىاوهای ؿاو بنیاؿ پـبناهؼ بىػ.
به ویژه تٞؼاػ هىاؿػ اّا٥هؿىؼ و پیچعىؿػگی ػؿ هَ٦ل ٥ى٩ايی امتغىاو ؿاو به ٕـف
ً
چيمگیـی فیاػ بىػ .هى ػؿیا٥تهام ایى هىاؿػ تماها بـآهؼه اف هیلها و ٥اکتىؿیهاییايؼ که
گ٦ته هیىىػ ؿوفايۀ کاؿ ٕىاليی ػؿ آوها هتؼاول امت:.

بیىهايت و غارپ 2 cتى اف رـاصاو برادفىرد ىهاػت هيابهی ػاؿيؼ .گقاؿههای
دریًکواتر و پاور و دکتر لىداو ػؿبـػاؿيؼۀ ايبىهی اف ایى اٝىراراتايؼ .تافًل و ضر
ً
دی .بری ػؿ گقاؿىی که هنت٪یما به هنؤله هـبىٓ يینت چًؼ يمىيه اف ایى هىاؿػ ؿا ؽکـ
ً
گـػهايؼ d.ولی کاول و تاً٥ل و هاوکیًس کمیطیىيرهای اليکغایر ت٪ـیبا تمام پیآهؼهای

b

Dr. Hey
ىهاػت ػکتـ لىداو ً ( .16ايگلل)

a

c

Beaumont and Sharp
 dىهاػت دریًکواتر ( 72 ٌٍ )Drinkwaterو  80و  146و  148و  150و  69و  155و بنیاؿی
ٍ٦ضات ػیگـ .ىهاػت پاور ٌٍ  63و  66و  67و  68و  69و ػؿ لیذز ٌٍ  29و  31و  40و 43
و  53و الظ .ىهاػت ضر دی .بری ( 6 ٌٍ )Sir D. Barryو  8و  13و  21و  22و  44و  55و
١یـه .ىهاػت تافًل ٌٍ  5و  6و  16و ١یـه( .ايگلل)
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٥یقیىلىژیک مینتن ٥اکتىؿی ؿا ياػیؼه گـ٥تهايؼ< آو هن ػؿ صالی که تٞؼاػ ٝلیلهای ایى
ياصیه با یىرکغایر ؿ٩ابت تًگاتًگی ػاؿػ .هًگام ٝبىؿ و هـوؿ ػؿ هًچطتر به يؼؿت بـاین
پیو آهؼه امت که با  4-3ي٦ـ ٝلیل هىاره ييىم< ا١لب هیتىاين به چين عىػ ببیًن که
ً
ایياو به هماو اٝىرارات متىو ٪٥ـات و پاها ػچاؿيؼ که ىـسىاو آهؼ .ىغَا یکی
ً
اف آياو ؿا هیىًامن که وّٜاه ػ٩ی٪ا با تىٍی٦ات پیوگ٦تۀ دکتر هی تٖاب ٨ػاؿػ و ػؿ
٥اکتىؿی آقای داگالش aوا ٜ٩ػؿ پًذلتىو به ایى صالوؿوف ا٥تاػه امت< یًٞی ػؿ
هؤمنهای که به عإـ ػوؿههای کاؿی ٕىاليی چًؼىبه به٩ؼؿی ػؿ هیاو کاؿوؿها بؼيام
ىؼه امت که هیچ کل ػلاه يمیعىاهؼ اف چًیى ىهـتی بـعىؿػاؿ گـػػ .به يینيگاهی
ً
هیتىاو ػؿیا٥ت اٝىراد ايؼام ایى ٝلیلها اف کزا ييؤت هیگیـػ .همه ػ٩ی٪ا ىبیه
هنايؼ .فايىهایياو به ممت ػاعل و پيت هًضـ ٣ىؼه bو ٩ىفکهایياو ياهًزاؿ و
بیوافصؼ ٖ٩ىؿ گيته و متىو ٪٥ـاتىاو ا١لب به یکی اف ٕـ٥یى یا ؿو به رلى عن
ىؼه .تاد ىاهی اف آو هايى٥اکتىؿػاؿو يىٛػومت صىفۀ ابـیين هکلصفیلذ امت .آياو
عـػمالتـیى کىػکاو صتی کىػکاو  6-5ماله ؿا به امتغؼام ػؿهیآوؿيؼ .ػؿ ىهاػت
تکمیلی کمیطیىير تافًل به اٙهاؿات رایت cهباىـ یکی اف ٥اکتىؿیها بـعىؿػم که هـ 2
عىاهـه به ىـمآوؿتـیى ىکل همکى ٝلیل ىؼه بىػيؼ .رایت ػمت به ىماؿه تٞؼاػ
ٝلیلها ػؿ عیاباوهای هغتل ٤هکلصفیلذ فػ< بـعی اف عیاباوها رقو تمیقتـیى و
بهماهاوتـیى اهاکى ىهـ به ىماؿ هیآهؼيؼ .او ػؿ خیاباو تاويلی  10ي٦ـ و ػؿ خیاباو

b

Mr. Douglas
ػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه امت; :و پاهایياو به ممت ػاعل تاب بـػاىته( .:پ).
Wright
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a

c

جرج  5ي٦ـ و ػؿ خیاباو غارلىت  4ي٦ـ و ػؿ واترکات  15ي٦ـ و ػؿ بايکتاپ  3ي٦ـ و ػؿ
خیاباو لرد  7ي٦ـ و ػؿ هیللیى  12ي٦ـ و ػؿ خیاباو گریت جرج  2ي٦ـ و ػؿ اؿػوگاه کاؿ
ارباؿی  2ي٦ـ و ػؿ پارکگریى  1ي٦ـ و ػؿ خیاباو پکفىرد  2ي٦ـ ٝلیل پیؼا کـػ.

a

يقػیکاوىاو هت٨٦ال٪ىل اػٝا ػاىتًؼ ایى وّ ٜيتیزۀ فیاػکاؿی ػؿ هیلهای ابـیينتابی
امت .یک پنـبچه چًاو ٝلیل بىػ که يمیتىاينت اف پلهها باال بـوػ< چًؼ ػعتـ هن به
ياهًزاؿیهای کمـ و لگى ػچاؿ بىػيؼ.
فیاػهکاؿی به ايىا ٛگىياگىو ياهًزاؿیها هًزـ هیىىػ< بهویژه ٍا ٣ىؼو ک ٤پا که
ً
ضر دی .بری و مایـ پقىکاو و رـاصاو لیذز هکـؿا آو ؿا هياهؼه کـػهايؼ .bػؿ بـعی
هىاؿػ کاؿوؿهای رىاو به لٖ ٤بًیۀ ٩ىی و ت٢ؾیۀ هًامب و مایـ ىـایٔ هضیٖی هٖلىب
هى ٨٥هیىىيؼ ػؿ بـابـ مىءتؤحیـات امتخماؿ بـبـواؿ ه٪اوهت کًًؼ< ولی صتی ػؿ ایى
هىاؿػ هن هیتىايین ىاهؼ کمـػؿػ و لگىػؿػ و پاػؿػ و آهاك ه٦اٍل و واؿیل و
التهابات هقهى کيالۀ ؿاو و ما ٧پا باىینٝ .مىم کاؿوؿها به ایى ٩بیل ٝاؿّهها هبتال
هنتًؼ .گقاؿههای اضتىارت و هکیًتاظ cو ضر دی .بری صاوی ٍؼها يمىيۀ
ایىچًیًیايؼ .ػؿ وا ٜ٩آياو هیچ کاؿوؿی ؿا يمیىًامًؼ که اف ابتال به بغيی اف ایى
ٝاؿّهها ػؿ ؿيذ يبىػه يباىؼ .ػؿ با٩ی گقاؿهها بنیاؿی اف پقىکاو بـ و٩ى ٛپؼیؼههای

a

Townley Street, George Street, Charlotte Street, Watercots, Bank Top,
Lord Street, Mill Lane, Great George Street, Park Green, Peckford Street
 bگسارظ کمیطیىو تحقیق و تفحص فاکتىریها ،ىهاػت دکتر لىداو( .16-13 ٌٍ ،ايگلل)
c
Mackintosh
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هيابهی ىهاػت ػاػهايؼ .گقاؿههای هـبىٓ به اضکاتلًذ رای هیچ ىکی با٩ی
يمیگؾاؿيؼ که ؿوفايۀ کاؿ  13ماٝته بـای فياو و هـػاو  18الی  22ماله ػمتکن بغيی
اف تبٞات ٥ى ٧ؿا به ػيبال عىاهؼ ػاىت< عىاه ایى فیاػهکاؿی ػؿ هیلهای کتاوؿینی
دايذی و دايفرمالیى aباىؼ عىاه ػؿ هیلهای پًبۀ گالضکى و اليارک.b
هیتىاو تماهی ایى ابتالئات ؿا به ماػگی بـ اماك هاهیت ٥اکتىؿیکاؿی تىّیش ػاػ.
ً
ایى کاؿ به ٩ىل هايى٥اکتىؿػاؿاو بنیاؿ ;مبک :و ػ٩ی٪ا به همیى ػلیل به١ایت
تْٞی٤کًًؼه امت .کاؿی که کاؿوؿها ايزام هیػهًؼ چیقی يینت ولی بایؼ تمامو٩ت
مـ پا باینتًؼ c.اگـ کنی یک ػم ؿوی ٕا٩چه یا مبؼ بًيیًؼ رـیمه هیىىػ .ایى
ً
ػائما مـپایی و ٥ياؿ هاىیىواؿ و بیت٢ییـ باالتًه بـ ؿوی متىو ٪٥ـات و لگى و پاها
d

الرـم تبٞاتی ػاؿػ .البته عىػ ٥اکتىؿیکاؿی هنتلقم مـ پا اینتاػو يینت .ػؿ ياتیًگام
ً
يَب ًٍؼلی باب ىؼه امت< يتیزتا بنیاؿی اف ابتالئات ياپؼیؼ گيتهايؼ و کاؿوؿها اف

هغال٦ت با تٖىیل ؿوفايۀ کاؿ ػمت بـػاىتهايؼ .اها هنؤله ایى امت که کاؿوؿ ٥اکتىؿی
ً
ٍـ٥ا بـای ي ٜ٦ؿمايؼو به بىؿژوا کاؿ هیکًؼ و عىػه اف ايزام اصنى آو کىچکتـیى
يٞ٦ی يمیبـػ< بًابـایى اصتمال ػاؿػ بیو اف آيچه که اف يٚـ هايى٥اکتىؿػاؿ ه٪بىل و
مىػبغو امت اف ًٍؼلی امت٦اػه کًؼ .پل بـای آيکه بىؿژوافی هىاػ عام کمتـی اف

Dunfermline
Lanark
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :و يمیتىايًؼ بًيیًًؼ( .:پ).
 dػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :ػمتکن ػؿ صالدعايهها( .:پ).
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a
b

ػمت بؼهؼ کاؿوؿ بایؼ مالهتی و تىهوتىاو عىػ ؿا ٩ـبايی کًؼ a.مـ پا اینتاػو هؼاوم
ً
ػؿ ّ
رى ١البا هْـ هیلها هتْمى تْٞی ٤و منتی کل کاؿهایۀ صیاتی امت و به همیى
ػلیل ٝالوه بـ ياهًزاؿیهای ٥ى٧الؾکـ هىرب بـوف ايىا ٛو ا٩نام ابتالئات ٝمىهی (و
ً
يه ٍـ٥ا هىّٞی) هیگـػػ .به هىرب ٩ايىيی تغٖیياپؾیـ اتمن٦ـ ٥اکتىؿیها همیيه
ً
ىـری و هٞمىال گـمتـ اف صؼ ّـوؿی امت و اگـ تهىیه خیلی عىب يباىؼ هىا کخی ٤و
مًگیى و ٝاؿی اف اکنیژو و پـ اف ؿیقگـػ هیىىػ و بىی ؿو١ى چـط 11هیگیـػ که
مـتامـ ک٥ ٤اکتىؿی آ١يته به آو امت (ؿو١ى چـط اف رایرای هیؤت هاىیًی ٥ـو
هیچکؼ و هماورا تهييیى هیىىػ تا بگًؼػ) .کاؿوؿها به ػلیل گـهای هىا لباكهای
مبکی هیپىىًؼ و ػؿ ٍىؿت بـوف اعتالالت ػهایی به ماػگی مـها هیعىؿيؼ .وفه
ً
ينین با هقاد آوها مافگاؿ يینت< فیـا همۀ کاؿکـػهای رنمايیىاو تؼؿیزا ػچاؿ
منتی و ّٝ ٤ٞمىهی ىؼه و گـهای راوىاو کاهو یا٥ته امت .ایى کمبىػ صـاؿت
ػؿويی بایؼ اف بیـوو ربـاو ىىػ .هیچ چیق اف يٚـ کاؿوؿها ه٪بىلتـ اف آو يینت که همۀ
ػؿ یچهها و پًزـهها ؿا ببًؼيؼ و ػؿ هىای گـم ٥اکتىؿی بمايًؼ .و٩تی کاؿ تمام هیىىػ
يىبت به ت٢ییـ ياگهايی ػها هیؿمؼ و کاؿگـاو بؼوو هیچ ومیلهای بـای ػؿ اهاو هايؼو اف
باؿاو و بؼوو لباك عيک بـای تٞىیِ پىىاک عیلىاو بایؼ ػؿ اتمن٦ـی مـػ و
هـٕىب و گاهی بيمهبنته 12بیـوو بقيًؼ< پیياهؼی که پیىمته مـهاعىؿػگی به باؿ
هیآوؿػ .به یاػ ػاىته باىیؼ کاؿوؿها اف بچگی اف هـ يى ٛت٦ـیش ػؿ هىای آفاػ هضـوم
ً
ىؼهايؼ و ػؿ کل بؼوىاو (اصتماال به امتخًای پاها) صتی یک ْٝلۀ وؿفیؼه ورىػ
a

ػؿ ؿیلعايۀ یک هیل ػؿ لیذز هن ًٍؼلیها باب ىؼهايؼ .ىهاػت دریًکواتر( .85 ً ،ايگلل)
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ً
يؼاؿػ که واٞ٩ا به کاؿ گـ٥ته ىؼه باىؼ< آوها هیچ يؼاؿيؼ که به کمکاه بتىايًؼ تؤحیـات
ؿعىتآوؿ و تْٞی٤کًًؼۀ هضیٔ إـا٣ىاو ؿا عًخی کًًؼ و هیچ ٝاهلی ػؿ کاؿ يینت
که به هاهیچههایياو امتضکام بغيؼ و تاؿهای ْٝاليیىاو ؿا هً ٤ٖٞو هتـاکن مافػ.
اگـ ايناو به ایى هىّىٝات بیايؼیيؼ هضال امت اف هيابهت ىهاػتهای پقىکاو ػؿ
;گسارظ فاکتىریها :ػؿ ىگ٦ت بمايؼ و تٞزب کًؼ که چٖىؿ همگی یکٍؼا
تيغیٌ ػاػهايؼ ٞ٥الیت صیاتی کاؿوؿها ػچاؿ ٥ـويينت ٝمىهی ىؼه و يیـوهای
٥کـی و ٥یقیکیىاو تضلیل ؿ٥ته و تىاو ه٪اوهتىاو ػؿ بـابـ بیماؿی يَ٪او یا٥ته
امت .ابتؼا به ضر دی .بری گىه هیػهین:

a

;ٝىاهل ياهناٝؼی که ػؿ هیلها بـ عؼهه تضمیل هیىىيؼ به ىـس فیـيؼ )1( :ارباؿ کاؿگـاو
به هنگاهی ػ٩ی ٨با صـکات هیؤت هاىیًی هن به لضاٗ فصمت کيیؼو رنمايی هن به لضاٗ
فصمت کيیؼو ٥کـی< آو هن ػؿ صالی که هیؤت هاىیًی با يیـویی ػائنالْـب و و٦٩هياپؾیـ به
صـکت ػؿ هیآیؼ )2( .مـپا هايؼو ٕىاليیهؼت که به يضى ١یـٕبیٞی کو هیآیؼ و به مـٝت
اف مـ گـ٥ته هیىىػ )3( .کنعىابی :به ػلیل ماٝات کاؿی بیو اف صؼ ٕىاليی و پاػؿػ و
اعتالالت ٝمىهی رنمايیٝ; .الوه بـ ایى ػؿ کاؿعايههای bتًگ و ىلى ٟو پـگـػو١باؿ و
يمىؿ هىای ياپاک و ّ
رى ػا ٟو ٝـ٧آلىػ هقیؼ بـ ٝلت هیىىػ .پنـبچهها (به امتخًای چًؼ
ً
هىؿػ هٞؼوػ) پل اف هؼتی کاؿ ػؿ هیل ؿعناؿ گلگىو پنـايهىاو ؿا اف ػمت هیػهًؼ و ٝمىها
ػؿ ه٪اینه با کىػکاو ١یـ٥اکتىؿیکاؿ ؿيگهـػه و يقاؿ هیىىيؼ .صتی بچههای ؿمىکو که
پابـهًه ؿوی ک ٤عاکايؼوػ کاؿگاه اؿبابىاو هیاینتًؼ ٙاهـىاو ؿا بهتـ اف پنـبچههای
a

گقاؿه راه ٜضر دی .بری( .ايگلل)
Workrooms
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b

هیل ص ٘٦هیکًًؼ :فیـا هیتىايًؼ هـ اف چًؼ گاهی ػؿ هىای آفاػ بیـوو بیایًؼ اها ;کاؿگـ هیل
رق ٥ـرۀ ١ؾاعىؿی هیچ و٩تی بـای امتـاصت يؼاؿػ و رق و٩تی که هیعىاهؼ ١ؾا بغىؿػ
هـگق اف هىای آفاػ بـعىؿػاؿ يمیىىػ .تماهی ؿینًؼگاو بال ٠ؿيگهـػه و يقاؿ و ػچاؿ
بیاىتهایی و مىءهاّمه هنتًؼ .هـػاو ؿینًؼهای که اف بچگی ػؿ هیلها بقؿگ ىؼهايؼ هیچ
یک تًىهًؼ و بلًؼباال يینتًؼ< بًابـایى هیتىاو بهػؿمتی يتیزه گـ٥ت که ىیىۀ فيؼگی ؿینًؼگاو
با ايکيا ٣ؿیغتواؿۀ هـػايه مافگاؿ يینت .وّٙ ٜاهـی فياو بنیاؿ کمتـ اف هـػاو ػؿ هیلها
تباه هیىىػٝ( :.زب! عىاهین ػیؼ فياو هیل بیماؿیهای عاً عىػىاو ؿا ػاؿيؼ).

و همچًیى پاور:

a

;بیهیچ تـػیؼی اٝالم هیکًن که به باوؿ هى ايبىه ياهًزاؿیهای امکلتی ػؿ برادفىرد ماعته و
پـػاعتۀ مینتن ٥اکتىؿی امت  ...اها مىءتؤحیـات کاؿ ٕىاليی و هؼاوم  ٔ٪٥به ياهًزاؿیهای
بالٞ٦ل امتغىاوهای هضىؿی و ايؼاهی 13عالٍه يمیىىػ .هیتىاو ييايههای هتؼاولتـ آو ؿا
ػؿ تى ٤٩ؿىؼ و تْٞیْٝ ٤الت و ٩لمی ىؼو کل تـکیب بؼو یا٥ت:.

ایى هن اف .غارپ رـاس لیذز bکه پیوتـ ي٪ل٩ىلی اف او آهؼ:

14

و٩تی اف اضکاربرو aبه لیذز آهؼم ;ىىکه ىؼم .میمای ٝمىهی کىػکاو لیذز به ٩ؼؿی هـیِ و
بیصال به يٚـ هیؿمیؼ و حبات و امتضکام تاؿهای ْٝاليیىاو به ٩ؼؿی پاییى بىػ که هى
 aگقاؿه پاور( .74 ً ،ايگلل)
 bػؿ ايگلطتاو رـاصاو همچىو پقىکاو به ؿوه ٝلمی آهىفه هیبیًًؼ و به ٕىؿ کلی هن اف تزاؿب
رـاصی هن اف ػايو پقىکی بـعىؿػاؿ هیگـػيؼ .البته بًا به ػالیل هغتل ٤رـاصاو بـ پقىکاو هـرش
14
ىمـػه هیىىيؼ( .ايگلل)
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هـگق يٚیـه ؿا ػؿ اضکاربرو و ؿومتاهای إـا ٣يؼیؼه بىػم .همچًیى هالصٚه کـػم که
ايبىهی اف آياو بنیاؿ ٍ٢یـالزخهتـ اف مى و مال عىػ هنتًؼ  ...ا٥ـاػ فیاػی به عًافیـ و
ؽاتالـیه و هـُ ؿوػهبًؼ 15و مىءهاّمه ػچاؿ بىػيؼ .به ًٝىاو یک هتغٌَ ىک يؼاؿم
همۀ ایى هىاؿػ اف یک ٝلت واصؼ :یًٞی کاؿ ػؿ هیلها ;مـچيمه هیگیـيؼ .بًا به تيغیٌ
هى کاؿهایۀ َٝبی بؼو به ػلیل ماٝات ٕىاليی کاؿ ّٞی ٤هیىىػ و بؼیى تـتیب ىالىػۀ
بنیاؿی اف بیماؿیها پیؿیقی هیگـػػ .اگـ ا٥ـاػ هتٞؼػی پیىمته اف ؿومتاها به ممت هیلها
گنیل يمیىؼيؼ عل٥ ٨اکتىؿیکاؿ عیلی پیيتـ اف ایىها هً٪ـُ ىؼه بىػ:.

ایى هن بیىهايت رـاس برادفىرد:
;به يٚـم مینتن کاؿی ٥اکتىؿیهای ایى إـا ٣ي٪و ههمی ػؿ تضـیک ّٝ ٤ٞمىهی بؼو
ػاؿػ و کىػکاو ؿا ػؿ هٞـُ ابتال به اهـاُ هنـی هتؼاول و اعتالالت ٕبی ١یـٝاػی ٩ـاؿ
هیػهؼ  ...هى بـ اماك تزاؿب صـ٥های ٥ـاواوام به ّـك ٩إ ٜباوؿ ػاؿم يَ٪او ه٪ـؿات
بهؼاىتی ٥اکتىؿیها (عىاه ػؿ هىؿػ تهىیۀ هىا عىاه ػؿ هىؿػ يٚا٥ت) گـایيی ٩ىی یا ػمتکن
فهیًۀ هنتٞؼی بـای ابتالئات هـگباؿ ػؿ ه٪یاك ايبىه به ورىػ هیآوؿػ:.

دکتر هی به همیى میا ٧ىهاػت هیػهؼ:
(٥; )1ـٍتی ػمت ػاػ تا تؤحیـات مینتن ٥اکتىؿی بـ مالهت کىػکاو ؿا ػؿ هناٝؼتـیى
ىـایٔ هٖالٞه کًن :یًٞی ػؿ هیل وود bبه ًٝىاو ماهاویا٥تهتـیى هیل بـاػ٥ىؿػ که ػکتـ هی
آيزا رـاس ٥اکتىؿی بىػ; )2( .احـات ٥اکتىؿیکاؿی صتی تضت هناٝؼتـیى ىـایٔ به ػؿرات
Scarborough
Wood's mill
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a
b

ً
باالیی آمیبؿماو بىػيؼ; )3( :.مال  1832ت٪ـیبا  60ػؿٍؼ کىػکاو ىا١ل ػؿ هیل وود به
کمکهای ػؿهايی يیاف پیؼا کـػيؼ; )4( :.فیاوآوؿتـیى تؤحیـات هٖٞى ٣به تْٞی ٤بًیهايؼ يه
ياهًزاؿیهای امکلتی )5( :.و٩تی ؿوفايۀ کاؿ کىػکاو ػؿ هیل وود به  10ماٝت کاهو پیؼا
کـػ همۀ ٝىاؿُ تا صؼی بهبىػ یا٥تًؼ.

کمینیىيـ لىداو که به همۀ ایى ىهاػتها امتًاػ کـػه امت هیگىیؼ:
;به يٚـم به ؿوىًی احبات ىؼه امت که کىػکاو هـ ؿوف به بیؿصمايهتـیى و ياه٪ٞىلتـیى
ىکل همکى ٕی هؼت فهايی ٕىاليی واػاؿ به کاؿ هیىىيؼ< صتی اف بال٢او ايتٚاؿ هیؿوػ به
ً
صؼی کاؿ کًًؼ که یک ايناو يؼؿتا هیتىايؼ آو ؿا تاب آوؿػ .يتیزه ایى امت که بنیاؿی به
هـگ فوػؿك هیهیـيؼ و بًیۀ بنیاؿی ػیگـ هاػامالٞمـ هٞیىب هیگـػػ .ایى ایؼه که ينل آیًؼه
به عإـ ػؿب و ػا١او بىػو ماعتماو بؼو يزاتیا٥تگاو الرـم هتضمل آمیبهایی عىاهؼ ىؼ
ً
به لضاٗ اٍىل ٝلن ٥یقیىلىژی کاهال هضـف و هنلن امت:.

و ػؿ پایاو دکتر هاوکیًس ػؿباؿۀ هًچطتر هیگىیؼ:
ً
;کىتاهی ٩ؼو٩اهت و ال١ـی و ؿيگهـػگی که ٝمىها ػؿ همه رای هًچطتر و بؼتـ اف همه ػؿ
هیاو ٕب٪ات ٥اکتىؿیکاؿ به چين هیعىؿػ اکخـ هنا٥ـاو ؿا به وصيت هیايؼافػ .هى هیچ
ىهـی ؿا ػؿ بریتايیای کبیر یا اروپا مـا ٟيؼاؿم که ػؿ هیاو ماکًاواه ٥ـم بؼيی هلی و ؿيگ
پىمت هٞیاؿ ایىچًیى آىکاؿ و واّش فوال یا٥ته باىؼ .فياو هتؤهل ػؿ هًچطتر به ٕـف
چينگیـی اف آيچه که ىاعَۀ فياو ايگلیطی امت کىتاهتـيؼ  ...يمیتىاين اف ؽکـ ایى يکته
عىػػاؿی وؿفم که کل ػعتـکاو و پنـکايی که ػؿ ٥اکتىؿیهای هًچطتر هٞایًه کـػم يگاهی
ا٥نـػه و میمایی ؿيگهـػه ػاىتًؼ .يه ييآ و يه رًبورىه و يه ىىؿوىى ٧بهاؿ فيؼگی بـ
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يامیه و صاالت چهـهىاو يىؿ يمیا٥يايؼ .تٞؼاػ فیاػی اف پنـکاو و ػعتـکاو ػؿ پامظ به
پـموهاین گ٦تًؼ که ػومت ػاؿيؼ َٝـهای ىًبه و ؿوفهای یکيًبه هیچ کاؿی يکًًؼ< آياو
رق ػؿاف کيیؼو آؿفوی هیچ مـگـهی ػیگـی ؿا ػؿ مـ يمیپـوؿايًؼ:.

یک ٖٞ٩ۀ ػیگـ اف گقاؿه هاوکیًس ؿا هیا٥قاین که  ٔ٪٥کمی تا ٩نمتی به هىّىٛ
هـبىٓ امت اها هیتىاو ػؿ ایى هبضج اف آو یاػ کـػ:
;فیاػهؿوی و ٝیاىی و ٝا٩بتيیايؼیيی بؼتـیى لکهيًگ ىغَیت عل٥ ٨اکتىؿیکاؿ امت.
به ماػگی هیتىاو ؿػ ایى ىـ ؿا تا ٝاػتواؿههایی پی گـ٥ت که تضت مینتن کًىيی ىکل
هیگیـيؼ و به ٕـفی ارتًابياپؾیـ اف آو به ورىػ هیآیًؼ .همگاو تَؼی ٨هیکًًؼ که بغو
گنتـػهای اف ٕب٪ۀ کاؿگـ به مىءهاّمه و عىػبیماؿايگاؿی و ّ ٤ٞو هغمىؿی ػچاؿ امت.
ٕبیٞی امت که آياو بٞؼ اف  12ماٝت کاؿ یکيىاعت و کنلکًًؼه ػيبال ایى یا آو يى ٛػاؿوی
هضـک باىًؼ .و٩تی صاالت هـّی به هىاؿػ ٥ى٧الؾکـ اّا٥ه هیىىػ عل ٨ياچاؿ امت ػمبهػم
و پیػؿپی به مـا ٟهيـوبات الکلی بـوػ:.

ٝالوه بـ تمام ىهاػتهای پقىکاو و کمیطیىيرها عىػ گقاؿه هن ٍؼها هىؿػ ؿا به
ًٝىاو گىاه و هؼؿک پیو هیکيؼٍ .ؼها گ٦ته ػؿ تَؼی ٨ایى صکن آهؼه که کاؿوؿهای
رىاو بًا به هاهیت کاؿىاو اف ؿىؼ بافهايؼهايؼ .بـای هخال کاول وفو  46يىرىاو 17
مالۀ یکی اف هؼاؿك یکيًبه ؿا ايؼافه گـ٥ت و يياو ػاػ  26ي٦ـ اف آياو که ػؿ هیلها
اىت٢ال ػاىتًؼ هیايگیى وفوىاو  104.5پىيؼ بىػ و  20ي٦ـ ػیگـ که ػؿ هیلها کاؿ
يمیکـػيؼ (ولی رقو ٕب٪ۀ کاؿگـ بىػيؼ) به ٕىؿ هیايگیى  117.7پىيؼ وفو ػاىتًؼ .یکی
اف بقؿگتـیى هايى٥اکتىؿػاؿهای هًچطتر و مـػمتۀ هغال٦او ٕب٪ۀ کاؿگـ (گماين رابرت
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ً
هایذ گرگ) یک باؿ تَاػ٥ا اف ػهىاه ػؿآهؼ که اگـ وّ ٜبه همیى هًىال پیو بـوػ
کاؿوؿهای اليکغایر به فوػی به يژاػ پیگمی 16تبؼیل عىاهًؼ ىؼ17a.یک ا٥نـ تافهکاؿ

b

ىهاػت ػاػ کاؿوؿها ال١ـ و َٝبی به يٚـ هیؿمًؼ و به ػؿػ عؼهات يٚاهی و ايتٚاهی
يمیعىؿيؼ< به همیى ػلیل عیلی او٩ات ا٥نـ رـاس آياو ؿا بـای عؼهت فیـ پـچن
ياهًامب هیػايؼ و ػمت ؿػ به میًهىاو هیفيؼ .او به مغتی هیتىاينت ػؿ هًچطتر
ً
هـػايی با ٩ؼ ٥ 5ىت و  8ایًچ پیؼا کًؼ .هًچطتریها هٞمىال ٥ 5ىت و  7-6ایًچ بىػيؼ<
صال آيکه ٩ؼ اکخـ تافهمـبافهای صىفههای فؿاٝی بیو اف ٥ 5ىت و  8ایًچ بىػ.

c

هـػاو ػؿ احـ ىـایٔ فيؼگی و کاؿىاو عیلی فوػ افکاؿا٥تاػه هیىىيؼ .اکخـ آياو ػؿ 40
ً
مالگی به ػؿػ کاؿ کـػو يمیعىؿيؼ< تٞؼاػ کمی تا  45مالگی ػوام هیآوؿيؼ و ت٪ـیبا
ً
هیچ کل به  50مالگی يمیؿمؼ .ایى وٍّ ٜـ٥ا ياىی اف منتی ٝمىهی
امتغىاوبًؼی يینت .ا١لب کاؿوؿها ػؿ احـ کاهو ٩ىۀ بیًایی چًیى هیىىيؼ .آياو ػؿ
رـیاو ؿینًؼگی با هیىل بایؼ ماٝتها چهاؿچيمی يٖ٪هيٖ٪ۀ ؿػی ٤بلًؼ يظها ؿا
بپایًؼ و به ایى تـتیب تًو ىؼیؼی بـ ػیؼگاوىاو واؿػ هیآیؼ.

18

اف  1هقاؿ و  600ي٦ـ کاؿوؿ ٥اکتىؿیهای هارپىر dو اليارک  10 ٔ٪٥ي٦ـ و اف  22هقاؿ و
 94کاؿوؿ ٥اکتىؿیهای اضتىکپىرت و هًچطتر  143 ٔ٪٥ي٦ـ باالی  45مال مى
17

 aایى رمله بـگـ٥ته اف گقاؿه کمینیىو يینت( .ايگلل)
 bتافًل( .59 ً ،ايگلل)
 cمًزههای ايگلیطی و پروضی هت٦اوتايؼ .مًزۀ ايگلیطی ػؿ هـ ٥ 2ىت  5ایًچ کىتاهتـ امت( .ايگلل)
d
Harpur
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ػاىتًؼ< اف ایى  143ي٦ـ ػمتکن  16ي٦ـ بًا به لٖ ٤و هـصمتی ویژه اب٪ا ىؼه بىػيؼ<
یک ي٦ـ هن به ًٝىاو وؿػمتها کاؿ هیکـػ .لینتی  131ي٦ـه اف يام ؿینًؼگايی که به
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿعىامت کاؿ ػاػه بىػيؼ به ػمتام ؿمیؼه امت .ػؿعىامت آياو به
ػلیل ;پیـی بیو اف صؼ :ؿػ ىؼ صال آيکه  7 ٔ٪٥ي٦ـىاو باالی  45مال مى ػاىتًؼ و
با٩ی فیـ  45ماله بىػيؼ a.هیچ یک اف ایى ;مالمًؼاو :ػؿآهؼی يؼاىتًؼ که به آو تکیه
کًًؼ! یک هايى٥اکتىؿػاؿ بقؿگ به يام آ٩ای اظورث bػؿ ياههای به لرد اغلی تَؼی٨
هیکًؼ که ؿینًؼگاو اف  40مالگی به بٞؼ يمیتىايًؼ به ه٪ؼاؿ الفم يظ بـینًؼ و اف ایى
ؿو ;گاهی او٩ات :بـکًاؿ هیىىيؼ .او کاؿوؿهای  40ماله ؿا ;ا٥ـاػ پیـ :هیياهؼ!

c

کمیطیىير هکیًتاظ ػؿ گقاؿه  1833هًىیاتاه ؿا به همیى ىیىه بیاو هیکًؼ:
;پیياپیو با هياهؼۀ ؿاهوؿوه اىت٢ال کىػکاو عىػ ؿا بـای ػیؼو هـ چیقی آهاػه کـػه بىػم.
ً
اها باف هن يمیتىاينتن باوؿ کًن ایى پیـهـػها آو٩ؼؿ که عىػىاو هیگىیًؼ مى ػاؿيؼ< واٞ٩ا که
پیـی فوػؿكىاو 19تماموکمال بىػ:.

اضملی یکی اف رـاصاو گالضکى که با کاؿوؿهای فیاػی مـوکاؿ ػاىته امت هیگىیؼ
 40مالگی بـای آياو مى پیـی امت d.ایىچًیى امتيهاػهایی ؿا هیتىاو همهرا
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ػؿ اػاهه هیعىايین ; :اف  50ي٦ـ ؿینًؼۀ اعـاری بىلتىو ٔ٪٥
 2ي٦ـ باالی  50ماله بىػيؼ و هیايگیى مًی با٩یىاو به  40مال يمیؿمیؼ  :...الظ( .پ).
b
Mr. Ashworth
ً
 cتماها بـگـ٥ته اف مغًـايی لرد اغلی ،يينت هزلل ٝىام  15هاؿك ( .1844ايگلل)
 dبه ي٪ل اف امملی ( )Smellieػؿ ىهاػت اضتىارت ً ( .101ايگلل) ػؿ ویـامتهای آلمايی
 1845و ٝ 1892باؿت ;مى پیـی :به ايگلینی ( )old ageػاعل پـايتق آهؼ( .پ).
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یا٥ت a.ػؿ هًچطتر مالغىؿػگی فوػؿك ػؿ هیاو کاؿوؿها چًاو ٝمىهیت ػاؿػ که
ً
ت٪ـیباهمۀ هـػاو  40ماله  10الی  15مال پیـتـ به يٚـ هیؿمًؼ< آو هن ػؿ صالی فياو و
هـػاو ٕب٪ات هـ٥ه اگـ بؼهنتی يکًًؼ ٙاهـ عىبىاو بیو اف ایىها ػوام هیآوؿػ.
ً
مىءتؤحیـات عاً ٥اکتىؿیکاؿی بـ بؼو فياو کاهال آىکاؿ امت .تٖىیل ماٝات کاؿ
باٝج بـوف ياهًزاؿیهای امکلتی وعینتـی ػؿ هیاو آياو هیىىػ .یکی اف ٝىاؿُ کاؿ
همتؼ و ٕىاليی که به کـات هياهؼه ىؼه ياهًزاؿیهای لگًی امت .ایى ٝاؿّه تا
صؼی به ٍىؿت رایگیـی و ؿىؼ ١یـٝاػی امتغىاو کىهايه يمایاو هیىىػ و تا صؼی
ػؿ ىکلباعتگی امتغىاو عاری بـوف هییابؼ.

20

;هـچًؼ :دکتر لىداو ػؿ گقاؿهاه هیگىیؼ ;هیچ هـارٞهای بابت ياهًزاؿیهای لگى و
مایـ بیماؿیهای ٥ى٧الؾکـ يؼاىتهاین اها همۀ پقىکاو و رـاصاو بایؼ :اف تٖىیل ماٝات کاؿ
عل ٨کنمىومال ;ايتٚاؿ بـوف ایى پیاهؼهای اصتمالی ؿا ػاىته باىًؼ :فیـا ;ٝالیؿتبهتـیى و
اعال٧هًؼتـیى هتغََاو بـوف ایى ػؿػهای هقهى و هايؼگاؿ ؿا هنتًؼ کـػهايؼ:.

چًؼیى ٩ابله و مـ٩ابله 21ىهاػت ػاػهايؼ فایماو کاؿوؿهای ٥اکتىؿی مغتتـ اف مایـ
فياو امت و آياو بیو اف ػیگـاو ػؿ هٞـُ عٖـ م ٔ٪رًیى ٩ـاؿ هیگیـيؼ b.فياو
٥اکتىؿیکاؿ اف ّٝ ٤ٞمىهی بؼو که ػؿ هیاو تماهی کاؿوؿها هتؼاول امت ؿيذ هیبـيؼ<
ولی هنؤله ایى امت که و٩تی باؿػاؿ هیىىيؼ بایؼ ٝلیؿ١ن ّ٤ٞىاو تا لضٚۀ فایماو

a
b

ىهاػت تافًل 3 ٌٍ ،و  6و  .15گقاؿه هاوکیًس ً  4و ىهاػت ً  11و ١یـه ( .ايگلل)
ىهاػت هاوکیًس 11 ٌٍ ،و ( .13ايگلل)
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به کاؿ ػؿ ٥اکتىؿی اػاهه ػهًؼ فیـا ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت هقػىاو ؿا اف ػمت عىاهًؼ ػاػ.
آياو هیتـمًؼ هباػا عیلی فوػ ػمت اف کاؿ بکيًؼ و کنی ػیگـ رایياو ؿا بگیـػ .به
ً
کـات پیو هیآیؼ که فيی تا ١ـوب کاؿ کًؼ و ٍبش ٥ـػا بقایؼ .اٍال ات٦ا ٧ياػؿی يینت
که یکی ػؿ ٥اکتىؿی ومٔ هیؤت هاىیًی وّ ٜصمل کًؼ .اگـچه ایى ات٦ا ٧به چين
رًتلمىهای بىؿژوا چًؼاو تکاوػهًؼه و ىىکهکًًؼه يمیآیؼ ولی ىایؼ همنـاوىاو تى
ً
به ا٩ـاؿ بؼهًؼ که ایى وّ ٜاصتماال کمی وصيیايه امت و تضمیل  13-12ماٝت کاؿ
مـپایی (ماب ٨بـ ایى صتی ٕىاليیتـ) با عنوؿامت ىؼوهای هکـؿ بـای یک فو
ً
باؿػاؿ تا ػم فایماواه ص٪ی٪تا ؿ٥تاؿی ىًی ٜو هبتًی بـ اٍالت بـبـیت امت .اها ٔ٪٥
ایى يینت .اگـ ایى فياو ٙـ 2 ٣ه٦ته پل اف فایماو هزبىؿ به کاؿ ييىيؼ بایؼ عؼا ؿا به
عإـ ىايل عىهىاو ىاکـ باىًؼ .بنیاؿی اف آياو بٞؼ اف  8ؿوف و صتی گاهی بٞؼ اف
 4-3ؿوف به ٥اکتىؿی بـهیگـػيؼ تا کاؿ تمامو٩تىاو ؿا اف مـ بگیـيؼ .یک باؿ اف فباو
هايى٥اکتىػاؿی ىًیؼم که ؿو به ياٙـه پـمیؼ٥; :اليی و ٥اليی هًىف بـيگيتهايؼ؟:
;يغیـ ٩ـباو!٥; :اليی چًؼ و٩ت امت که فاییؼه؟; :یک ه٦ته ٩ـباو!; :عیلی و٩ت
پیو بایؼ بـهیگيت٥ .اليی بٞؼ اف فاییؼو  3 ٔ٪٥ؿوف ػؿ عايه هايؼ :.بؼیهی امت که
تـك اف بیکاؿ ىؼو و عى ٣و بین گـمًههیـی باٝج هیىىػ فياو ٝلیؿ١ن ّ٤ٞىاو
بیاٝتًا به ػؿػىاو به ٥اکتىؿی بـگـػيؼ .هايى٥اکتىؿػاؿ مىػرى تاب و تضمل ایى ؿا يؼاؿػ
که کاؿکًاواه به ػلیل بیماؿی ػؿ عايه بمايًؼ .آياو يه بایؼ هـیِ ىىيؼ و يه بایؼ به
عىػ رـأت ػهًؼ که هؼت فهايی ٕىاليی ػؿ آؿاهو امتـاصت کًًؼ و بنتـی گـػيؼ<
وگـيه هايى٥اکتىؿػاؿ هزبىؿ هیىىػ هیؤت هاىیًیاه ؿا بغىابايؼ یا کلۀ وااله٪اماه ؿا
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به عإـ مـ و ماهاو ػاػو به ت٢ییـات هى٩تی ٥اکتىؿیاه ػؿػ بیاوؿػ .البته و٩تی عل٨
به ياعىىی بیا٥تًؼ او به رای همۀ ایى کاؿها به ماػگی بـکًاؿىاو هیکًؼ .بيًىیؼ:

a

ػعتـی به ىؼت اصناك ياعىىی هیکـػ و يمیتىاينت کاؿه ؿا ايزام ػهؼ; .چـا
ػؿعىامت هـعَی يمیػهی که بـوی؟; :چىو ٍاصبکاؿهاو بـای هـعَی ىـٓهای
مغتی گؾاىته امت .اگـ یک چاؿک ؿوف مـ کاؿ يیایین بیـووهاو هیکًؼ:.

یا ضر دی .بری:

b

فصمتکيی به يام تىهاش هکدارت cتب کـػه بىػ اها ;اف بین اف ػمت ػاػو ى٢لاه رـأت
يؼاىت بیو اف  4ؿوف اف کاؿ ١یبت کًؼ:.

ً
ت٪ـیبا ػؿ همۀ ٥اکتىؿیها اوّا ٛبه همیى هًىال امت .امتغؼام ػعتـبچهها همه يىٛ
اعتالالت ؿا ػؿ ػوؿاو ؿىؼ و تکاهلىاو به ورىػ هیآوؿػ .ػؿ بـعی هىاؿػ عاٍه ػؿ
هىؿػ ػعتـايی که ت٢ؾیۀ عىبی ػاؿيؼ گـهای ٥اکتىؿی باٝج هیىىػ ٥ـایًؼ ؿىؼ و
تکاهلىاو ىتاب گیـػ .به ایى تـتیب بْٞی اف ػعتـاو ػؿ  14-13مالگی dبه بلىٟ
هیؿمًؼ .رابرتطىو که پیيتـ به او امتًاػ کـػهام (ػؿ ;گسارظ کمیطیىو تحقیق و
تفحص فاکتىریها :اف او به ًٝىاو ;مـآهؼ :هتغََاو فایماو 22هًچطتر یاػ هیىىػ)

a
b

ىهاػت کاول ً ( .77ايگلل)
ىهاػت ضر دی .بری ً ( .44ايگلل)

d

Thomas McDurt
ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت 12; :تا  14مالگی( .:پ).
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c

ػؿ ;ژوريال پسغکی و جراحی غمال ايگلطتاو :تٞـی ٤هیکًؼ ػعتـی  11ماله ؿا ػیؼه
ً
که يه  ٔ٪٥فيی کاهال بال ٠بلکه باؿػاؿ بىػ .او هیگىیؼ فایماو فياو  15ماله ػؿ هًچطتر
ؿعؼاػ ياػؿی يینت 23.ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ تؤحیـ گـهای ٥اکتىؿیها همچىو آبوهىای
صاؿهای امت .بلى٥ ٟى٧الٞاػه فوػؿك ػؿ چًیى وّٞی اف یک مى به هؼػ پیـی و
یائنگی فوػؿك ايت٪ام هیگیـػ 24و اف مىی ػیگـ باٝج هیىىػ مایـ ايؼامهای فيايه اف
ً
ؿىؼ و تکاهل ٪ٝب بمايًؼ a.بـای هخال پنتاوها یا عیلی ػیـ به بلى ٟهیؿمًؼ یا اٍال
يمیؿمًؼ< پـیىػ يغنتیى باؿ ػؿ  18-17مالگی و صتی گاهی  20مالگی ؿط هیػهؼ و
ا١لب يا ٌ٩و ياهًٚن امت b.همايٖىؿ که گقاؿههای پقىکی هت٨٦ال٪ىل اٙهاؿ
هیػاؿيؼ پـیىػ ياهًٚن به همـاه ػؿػ ىؼیؼ و ابتالئات بیىماؿ (عاٍه کنعىيی) ػؿ هیاو
ػعتـاو کاؿوؿ بنیاؿ پـبناهؼ امت.
ایًچًیى هاػؿايی عاٍه اگـ ػؿ ػوؿاو باؿػاؿی واػاؿ به کاؿ ىىيؼ يمیتىايًؼ ٥ـفيؼاو
ً
ً
بـوهًؼی ػاىته باىًؼ .کاهال بـٝکل! کىػکاوىاو هغَىٍا کىػکاو هًچطتری ػؿ
;گقاؿه ٥اکتىؿیها :با ٝباؿت ;بنیاؿ ياتىاو :تىٍی ٤ىؼهايؼ ٔ٪٥ .بری امت که
اػٝا ػاؿػ آياو مالنايؼ< البته رلىتـ اٝتـا ٣هیکًؼ ػؿ اضکاتلًذ (رایی که بـؿمیهایو
ً
ؿا پایه يهاػ) ت٪ـیبا هیچ فو هتؤهلی ػؿ ٥اکتىؿی کاؿ يمیکـػ .وايگهی اکخـ ٥اکتىؿیهای
اضکاتلًذ (به امتخًای گالضکى) ػؿ ؿومتاها وا ٜ٩ىؼهايؼ و ایى پیياهؼ تا صؼ فیاػی به
مـفيؼگی و ت٪ىیت کىػکاو کمک هیکًؼ .ػؿ ىهـ هًچطتر ٥ـفيؼاو عايىاػههای کاؿوؿ
a
b

ىهاػت کاول ً ( .35ايگلل)
ىهاػت هاوکیًس ً  ،11ىهاػت لىداو ً  ،14ىهاػت ضر دی .بری ً  5و ١یـه( .ايگلل)
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همگی ؿيگهـػه و عًافیـی به يٚـ هیؿمًؼ ػؿ صالی که ػؿ ؿومتاهای هنرىاؿ همگی
بًیهػاؿ و عىهآبوؿيگ هنتًؼ< البته ؿيگ و ؿوی آوها هن ػؿ  9مالگی هیپـػ .فیـا
ػؿ ایى مى به ٥اکتىؿیها ٥ـمتاػه هیىىيؼ و ػیگـ هضال امت که بتىاو کىػکاو
ؿومتایی و ىهـی ؿا اف هن تيغیٌ ػاػ.
گؾىته اف همۀ ایىها بـعی ىاعههای ٥اکتىؿی تؤحیـات فیاوباؿ عاٍی ػاؿيؼ .ػؿ
هیلهای پًبهؿینی و کتاوؿینی هىای اکخـ مالىها عاٍه صالدعايهها و ىايهعايهها
آکًؼه اف گـػو١باؿ الیا ٣امت و به ابتالئات ؿیىی صاػ ػاهى هیفيؼ .بْٞی ا٥ـاػ
٩ىیبًیه هیتىايًؼ آو ؿا تاب آوؿيؼ و بْٞی يمیتىايًؼ< اها ػؿ هـ ٍىؿت ايتغاب با
کاؿوؿها يینت .آياو بایؼ به هـ کاؿعايهای aکه ػؿ آو کاؿی پیؼا هیىىػ بـويؼ ،عىاه
میًهىاو به علعل بیا٥تؼ عىاه يه .هتؼاولتـیى مىءتؤحیـات تً٦ل ػؿ ایى گـػو١باؿ
ٝباؿت امت اف علٔ عىوآلىػ و ي٦لتًگی همـاه با علعل و ػؿػ ٦٩نۀ میًه و
مـ٥ه و بیعىابی و به ٕىؿ عالٍه همۀ ٝاؿّههای آمن 25که ػؿ بؼتـیى هىاؿػ به هـُ
مل عىاهًؼ ايزاهیؼ b.تـؿینی الیا ٣کتاو 26که به ػمت پنـبچهها و ػعتـبچهها
ايزام هیگیـػ بنیاؿ هْـ امت .آب اف ؿوی ػوکها به مـاپایياو هیپاىؼ< به همیى
ػلیل رلى لباكهایياو همیيه عیل آب امت و ک ٤فهیى هن همیىٕىؿ .وّٜ
ػوالتابعايۀ هیلهای پًبه کمابیو به همیى هًىال امت .ػؿ يتیزه ایى بچهها پیػؿپی
a

workroom
 bو.ک :اضتىارت ٌٍ  13و  70و  ،101هکیًتاظ ً  24و ١یـه ،گقاؿه پاور ػؿباؿۀ ياتیًگهام و
لیذز ،کاول ً  33و ١یـه ،بری ٌٍ  12و  17و  44و  52و  60و ١یـه ،لىداو ً ( .13ايگلل)
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مـها هیعىؿيؼ و ؽاتالـیه هیگیـيؼٝ .مىم کاؿوؿها عاٍه تـؿیلها و ػوالتابها
ٍؼای گـ٥ته و فهغتی ػاؿيؼ .اضتىارت و هکیًتاظ و ضر دی .بری با لضى بنیاؿ تًؼی
ػؿ هىؿػ يامالن بىػو ایى کاؿ ٍضبت هیکًًؼ و ؿکوؿامت هیگىیًؼ هیچ
هايى٥اکتىؿػاؿی کنتـیى التقاهی به مالهت ػعتـکايی که ػؿ ایى کاؿيؼ يؼاؿػ .یکی ػیگـ
اف تؤحیـات کتاوؿینی بـوف ياهًزاؿیهای عاً ػؿ ياصیۀ ىايه بهعَىً بیـووفػگی
امتغىاو کت ٤امت که بًا به هاهیت کتاوؿینی ایزاػ هیىىػ 27.یکی ػیگـ اف
آمیبػیؼگیهای پـبناهؼ ػؿ ایى يى ٛؿینًؼگی (همچًیى ػؿ پًبهؿینی با دضتگاه
تروضتل) ياهًزاؿیهای کامۀ فايىمت< فیـا به هًگام الضا ٧ؿىتههای گنیغته بایؼ
چـط هضىؿ ؿا بیى فايىها حابت يگه ػاىت .وايگهی اؿت٦ا ٛهاىیىها ػؿ ایى ػو ىاعۀ
ً
تىلیؼ کىتاه امت و کاؿوؿ بایؼ ػائما عنوؿامت ىىػ و فايى بقيؼ .تکـاؿ هکـؿ ایى صـکات
بـ ؿىؼ بؼيی کاؿوؿها تؤحیـات بافػاؿيؼهای ػاؿػ .ػؿ هؼتی که ػؿ مالى تروضتل هیل پًبۀ
هًچطتر هي٢ىل به کاؿ بىػم يؼیؼم هیچ یک اف ػعتـاو آيزا بلًؼ٩ؼ و عىهتـکیب
ً
باىًؼ< همۀ آياو ٩ؼکىتاه و فهغت و بؼىکل بىػيؼ و پیکـىاو کال به فىتی ؿىؼ و
تکاهل یا٥ته بىػٍ .ـ٣يٚـ اف همۀ ایى بیماؿیها و ىکلباعتگیها بایؼ گ٦ت ايؼام
کاؿوؿها با آمیبهای ػیگـی هن ؿوػؿؿومت .کاؿ کـػو ػؿ ػل هیؤت هاىیًی ايبىهی اف
مىايش وعین به باؿ هیآوؿػ که افکاؿا٥تاػگی تمامٝیاؿ کاؿوؿ  ٔ٪٥یکی اف تبٞات ٥ـٝی آو
امت .له ىؼو یکی اف بًؼهای ايگيت مايضۀ پیوپاا٥تاػهای امت و  ٜٖ٩کاهل یک
ايگيت یا پًزه یا ماٝؼ یا بافو ػؿ هیؤت هاىیًی  ٔ٪٥کمی کمتـ ؿط هیػهؼ .ایى يىٛ
ً
رـاصات (ولى هالینتـیىىاو) ١البا به کقاف 28و مپل به هـگ هیايزاهًؼ .هیتىاو ػؿ
کًاؿ هبتالیاو ياهًزایهای امکلتی ىماؿ ايبىهی اف ياٌ٩الْٞىها ؿا ػیؼ که ػؿ
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عیاباوهای هًچطتر پغوايؼ .یک ي٦ـ ػمت یا ٩نمتی اف ماٝؼ و ػیگـی پًزۀ پا و
مىهی يیمی اف ما٧اه ؿا اف ػمت ػاػه امت< تى گىیی ػؿ هیاو مپاهی هنتین که به
تافگی اف ٝملیات رًگی بافگيته .عٖـياکتـ یى رقء هیؤت هاىیًی تنمه امت که
ً
يیـوی هضـکه ؿا اف ى٦ت به هاىیىها ايت٪ال هیػهؼ< هغَىٍا اگـ تنمه مگکػاؿ
باىؼ که البته اهـوفه به يؼؿت امت٦اػه هیىىػ .تنمه کنی ؿا گیـه بیا٥تؼ به مـٝت
بـ ٧و باػ به هىا بلًؼ هیکًؼ و با چًاو ىؼت و صؼتی به م ٤٪و فهیى هیکىبؼ که یک
امتغىاو مالن ػؿ بؼواه يمیهايؼ و ػؿرا هیهیـػ .ييـیۀ هًچطتر گاردیى اف  12ژوئى
تا  3آ گىمت  1844مىايش وعین فیـ ؿا گقاؿه ػاػه امت (ایى ييـیه هىاؿػ رقئی ؿا ػؿ
اعباؿه يمیآوؿػ) 12 :ژوئى یک پنـبچۀ هًچطتری که پیيتـ ػمتاه الی چـطػيؼه
عـػ ىؼه بىػ ػؿ تيًذ کقاف راو مپـػ 15 .ژوئى يىرىايی ػؿ ضادلورث aگیـ چـط
ً
تنمه ا٥تاػ و اف را کًؼه ىؼ و هٖل٪ا له گـػیؼ و هـػ 29 .ژوئى هـػ رىايی صیى کاؿ ػؿ
یک هاىیىمافی ػؿ گریى آکر هىر bصىالی هًچطتر فیـ ػینک تـاه ا٥تاػ که 2
ػيؼهاه ؿا ىکا٥ت و به ٕـف وصيتًاکی هزـوساه کـػ 24 .رىالی ػعتـی ػؿ
اولذهام گیـ تنمه ا٥تاػ که او ؿا  50ػوؿ گـػايؼ و تکتک امتغىاوهایو ؿا عـػ کـػ تا
بمیـػ 27 .رىالی ػعتـی ػؿ هًچطتر گیـ ػهًؼه (يغنتیى هاىیى ػؿ هیلها بـای
ػؿیا٥ت پًبۀ عام) ا٥تاػ و اف رـاصات واؿػه هـػ .ػؿ دايکىفیلذ cبه تاؿیظ  3آ گىمت یک
ػوکچی گیـ تنمه ا٥تاػ و تکتک ػيؼههایو عـػ ىؼيؼ و هـػ .ػؿ مال  1842تٞؼاػ
Saddleworth
Green acre moor
Dukenfield
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a
b
c

پؾیـه رـاصات و ْٜٖٝ٩ىهای ياىی اف هیؤت هاىیًی ػؿ درهايگاه هًچطتر 962
هىؿػ و تٞؼاػ کل مىايش ػؿ صىفۀ ایى ػؿهايگاه  2هقاؿ و  426هىؿػ بىػ< با ایى صناب ػؿ
ه٪ابل  5مايضه ػؿ احـ مایـ ٝىاهل  2مايضه هٞلىل هیؤت هاىیًی بىػه امت -البته
مىايش ؿطػاػه ػؿ ضالفىرد و مىايش ػؿهاوىؼه تىمٔ رـاصاو عَىٍی اف بـؿمی کًاؿ
گؾاىته ىؼهايؼ .ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ عىاه ٩ـبايی مايضه افکاؿا٥تاػه ىىػ عىاه يه
ٍاصبکاؿ ػؿ عىهبیًايهتـیى صالت  ٔ٪٥هقیًۀ ػکتـ ؿا هیپـػافػ یا ػؿ هٞؼوػ هىاؿػی
ػؿ ٕىل ػوؿۀ ػؿهاو ػمتمقػ ؿا پـػاعت هیکًؼ  -اها ایًکه کاؿوؿ ػیگـ يمیتىايؼ کاؿ کًؼ
ً
و بٞؼا چه بـ مـه عىاهؼ آهؼ ؿبٖی به ٍاصبکاؿ يؼاؿػ« .گسارظ فاکتىری :ػؿ ایى
ً
هىؿػ هیگىیؼ بایؼ ٍاصبکاؿاو ؿا واػاىت هنت٪یما هنئىلیت ایمىمافی ؿا بـٝهؼه
بگیـيؼ فیـا بچهها يمیتىايًؼ هـا٩ب عىػ باىًؼ و بقؿگتـها به ٍىؿت ػلبغىاهايه
٩ىاٝؼ ایمًی ؿا هـاٝات هیکًًؼ .رًتلمىهایی که گقاؿه ؿا يىىتهايؼ بىؿژوا هنتًؼ و
به همیى ػلیل با ّؼوي٪یِگىییهای پیاپی ايىا ٛو ا٩نام چـيؼیات ؿا ػؿباؿۀ
بیاصتیإی ٩ابلهزافات کاؿوؿها مـ هن هیباً٥ؼ.

a

ْ٩یه اف ایى ٩ـاؿ امت :اگـ بچهها يمیتىايًؼ هـا٩ب باىًؼ پل بایؼ امتغؼام کىػکاو
همًى ٛگـػػ .اگـ بقؿگماالو بیهالصٚگی هیکًًؼ پل البؼ کىػکايی ٚٝینالزخه با
پاییىتـیى ػؿرات ٥هن و ىٞىؿيؼ که تىاو ػؿک ٥ضىای هيؼاؿها ؿا يؼاؿيؼ .ػؿ ایى
عَىً رق بىؿژوافی چه کنی ؿا بایؼ مـفيو کـػ؟ ایى عىػ بىؿژوافی امت که
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا ا٥قوػه ىؼه; :که هیچ چیق ؿا ت٢ییـ يمیػهؼ :و ٝباؿت
;بیاصتیإی ٩ابلهزافات :به ايگلینی ( )culpable temerityػاعل پـايتق ٩یؼ ىؼه امت( .م).
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کاؿگـاو ؿا ػؿ وّٞی يگه ػاىته که ٥هن و ىٞىؿىاو يمیتىايؼ ايکيا ٣یابؼ .ىایؼ هن
يابهماهايی اف هیؤت هاىیًی امت .پل هاػاهی که هیؤت هاىیًی تکمیل و آهاػه ييؼه
امت بایؼ ػوؿه ص٦اٗ کيیؼ< ػؿ ایى ٍىؿت باف هنئىلیت َ٩ىؿ بـ گـػو بىؿژوافی
امت .ىایؼ هن کاؿوؿ گـ٥تاؿ ايگیقههایی امت که بـ چينفهـ عٖـ هیچـبًؼ :او بـای
به ػمت آوؿػو ؿوفیاه بایؼ ىتاباو کاؿ کًؼ و صتی لضٚهای ؿا بـای هـا٩بت و ایمًی
هؼؿ يؼهؼ< باف هن بایؼ بىؿژوافی ؿا هَ٪ـ ػاينت .بنیاؿی اف مىايش فهايی ؿط هیػهًؼ
که کاؿوؿها هیؤت هاىیًی ؿا ػؿ صیى ٞ٥الیت تمیق هیکًًؼ .چـا؟ فیـا ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت
بىؿژوا کاؿگـاو ؿا واهیػاؿػ هیؤت هاىیًی عاهىه ؿا ػؿ او٩ات ٥ـا١تىاو تمیق کًًؼ.
ً
ٕبیٞتا کاؿگـ با ٩ـبايی ىؼو بغيی اف فهاو آفاػه کًاؿ يمیآیؼ .او٩ات ٥ـا١ت بـای او
چًاو ً١یمتی امت که تـریش هیػهؼ  2باؿ ػؿ ه٦ته راواه ؿا به عٖـ بیايؼافػ ولی
یک ػ٩ی٪ه اف آو ؿا به پای بىؿژواها ٩ـبايی يکًؼ .بگؾاؿیؼ ٍاصبکاؿ فهاو الفم بـای
تمیق کـػو هیؤت هاىیًی ؿا اف هضل ماٝات کاؿ بـگیـػ تا ػیگـ ٥کـ تمیق کـػو هیؤت
هاىیًی ػؿ صیى ٞ٥الیت به مـ هیچ کاؿوؿی يقيؼ .به ٕىؿ عالٍه اف هـ لضاٗ که
ً
بًگـیؼ يهایتا تَ٪یـ به گـػو ٥اکتىؿیػاؿ امت و بایؼ او ؿا هلقم کـػ که ػمتکن
کاؿوؿهای افکاؿا٥تاػه (همچًیى عايىاػۀ ٩ـبايیاو) ؿا تضت تک٦ل بگیـػ .اف آيزا که
هاىیىها ػؿ يغنتیى اػواؿ هايى٥اکتىؿکاؿی بنیاؿ عام و ص٪یـ بىػيؼ و به يضىی هتـاکن
ً
بؼوو هیچ ص٦اٙی ػؿ هن چپايؼه هیىؼيؼ تٞؼاػ مىايش ػؿ آو ػوؿاو ينبتا بیيتـ اف
اهـوف بىػ .تٞؼاػ مىايش هًىف هن عیلی فیاػ امت (هىاؿػ پیوگ٦ته ایى ؿا حابت هیکًؼ).
ایى هنؤله به تـػیؼی ٝمی ٨ػؿباؿۀ وّ ٜکًىيی اهىؿ ػاهى هیفيؼ :چـا بنیاؿی اف
ياهًزاؿیها و ْٝ ٜٖ٩ىها به ي ٜ٦یک ٕب٪ۀ عاً ؿوا ػاىته هیىىيؼ؟ چـا بنیاؿی اف
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عل٨های فصمتکو و فبـػمت و مغتکىه به ػلیل رـاصاتی که به تَ٪یـ
بىؿژوافی ػؿ صیى عؼهت بـهیػاؿيؼ ػؿ تًگػمتی و گـمًههیـی ١ـ ٧هیىىيؼ؟
میاهۀ بیماؿیهایی که اف پىلپـمتی ي٦ـتايگیق مـهایهػاؿاو مـىته ىؼهايؼ چه ىکیل
و چه بلًؼباالمت! فياو بؼفا و کىػکاو ؿیغتا٥تاػه و هـػاو بیبًیه و ايؼامهای
ػؿهنىکنته و ينلی تباهىؼه و هبتال و ياتىاو< همه  ٔ٪٥بـای پـ کـػو ریب گياػ
بىؿژوافی .هیتىاو ػؿ ;گقاؿه ٥اکتىؿیٍ :ؼها يمىيه اف ؿ٥تاؿهای بـبـواؿ بىؿژوافی ؿا
تکبهتک هـوؿ کـػ:

a

;ياٙـ اؿػوگاه کاؿ ارباؿی کىػکاو بـهًه ؿا به فوؿ اف بنتـ عىاب بیـوو کيیؼ و آياو ؿا که هًىف
لباكهایياو ػؿ ػمتىاو بىػ با پلگـػيی و لگؼ به مىی ٥اکتىؿی ؿايؼ .عىاب به ّـب
چک و میلی اف مـ کىػکاو پـیؼه بىػ ولی باف هن مـ کاؿ عىابىاو هیبـػ .یک بچۀ بیچاؿه
که چـتاه گـ٥ته بىػ با ٝـبؼۀ ياٙـ هخل ً٥ـ اف را رهیؼ و گیذ و هًگ ػؿگیـ ؿاه ايؼاعتى
ػمتگاهاه ىؼ که اف صـکت بافهايؼه بىػ:.

ػؿ گقاؿهها بهکـات هیعىايین کىػکاو چًاو عنتهايؼ که يای بـگيتى به عايه ؿا يؼاؿيؼ
و هماورا ػؿ عيکعايه 29هیاو پينها پًهاو هیىىيؼ و هیعىابًؼ و  ٔ٪٥به ّـب و
فوؿ ىال ٧هیتىاو اف ٥اکتىؿی بیـووىاو ايؼاعت .کنايی که به عايه بـهیگـػيؼ چًاو
عنتهايؼ که اف فوؿ عىاب و بیاىتهایی يمیتىايًؼ ىام بغىؿيؼ و والؼیىىاو آياو ؿا ػؿ
صالی هییابًؼ که یک گىىه ومٔ يماف به صالت مزؼه عىابىاو بـػه امت .ایىها
a

اضتىارت ً ( .39ايگلل)
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گقاؿههایی امت که بنیاؿی اف ىهىػ با اػای مىگًؼ به ٍضت و م٪نىاو گىاهی
ػاػهايؼ و هٞتمؼاو کمینیىو باؿ ػیگـ ىهاػت گىاهاو ؿا با اػای مىگًؼ تؤییؼ يمىػهايؼ.
و٩تی ىـس ایى همه ْ٥اصت و پنتٖ٥ـتی ؿا هیعىايیؼ بایؼ ػؿ يٚـ ػاىته باىیؼ که
کمینیىيـها ٕـ٥ؼاؿ بىؿژوافی هنتًؼ و همۀ ایىها ؿا بـ عال ٣هیلىاو گقاؿه ػاػهايؼ.
;گقاؿه ٥اکتىؿی :به هـ صال یک گقاؿه لیبرالی و بىؿژوایی امت که به ًٝىاو ؿػیهای
بـ گقاؿه ٩بلی تىریها و بـای اٝاػۀ صیخیت اف هايى٥اکتىؿػاؿاو و احبات علىً يیتىاو
ماعته و پـػاعته ىؼه امت .با تىره به همۀ ایىها چگىيه هیتىاو اف ٥ـٓ عين و
َٝبايیت ٝلیه ٕب٪های به رىه يیاهؼ که ال ٣بيـػومتی و ایخاؿه گىه ٥لک ؿا کـ
کـػه ولی تًها هؼ٣اه پـ کـػو ریب گياػ عىیو به هر قیمتی aامت؟ بگؾاؿیؼ ػؿ
همیى ٥ـٍت به صؼیج بىؿژوافی اف فباو ؿمىل بـگقیؼهاه bدکتر یىره گىه ٥ـاػهین .او
ػؿ کتاباه cتٞـی ٤هیکًؼ که ٝؼهای به کاؿگـاو هیگىیًؼ هقػىاو ينبت به چیقی که
اف ػمت هیػهًؼ ه٦ت يمیاؿفػ .به ایى تـتیب ه٦اهمه و ػؿک هت٪ابل هیاو اؿباب و
هقػبگیـاواه عؼىهػاؿ هیىىػ .به رای ایى صـ٣ها بایؼ به فصمتکياو گىىقػ کـػ
که با مغتکىىی و صاّـآهاػگی اف راو هایه بگؾاؿيؼ .آياو بایؼ بیاهىفيؼ که اف ؿوي٨
ً
کنبوکاؿ اؿباب ً٩ؼ تىی ػلىاو آب ىىػ< فیـا  ٔ٪٥بؼیى ٕـی ٨ياٙـ و هؼیـ و يهایتا
ً
ىـیک اؿباب عىاهًؼ ىؼ و ;يتیزتا عىاهًؼ تىاينت ت٪اّای بافاؿ ؿا بـای امتغؼام
همٖ٪اؿاوىاو باال ببـيؼ - :صکمت ؿا باه که همچىو کبىتـ مغى هیگىیؼ!

b

30

à tout prix
ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای ;ؿمىل :آهؼه امت ;يىچه( .:پ).
)ايگلل( Philosophy of Manufactures, by Dr. Andrew Ure, p. 277, et seq.
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a

c

;اگـ کيمکوهای عيىيتآهیق و تى ٤٩تىلیؼ (که صاٍل ؿواد ػیؼگاههای ه٢يىه ػؿ هیاو
کاؿوؿهامت) پیػؿپی ؿط يمیػاػ بیىک مینتن ٥اکتىؿی بنیاؿ مـیٜتـ و ياٜ٥تـ اف ایىها
ايکيا ٣هییا٥ت:.

a

مپل يىبت به يىصهمـایی بلًؼباالیی به مبک ارهیای يبی ػؿباؿۀ ؿوصیۀ ه٪اوهت
کاؿوؿها هیؿمؼ و ػؿ پی آو اٙهاؿيٚـی ماػهلىصايه ػؿباؿۀ اٝتَاب کاؿگـاو هقػباالی
يافکتابی به ىـس فیـ هیآیؼ:

b

;ؿژین ١ؾاییىاو که بـای کاؿکًاو بًگلکی بیو اف صؼ چـب و ىیـیى و تضـیککًًؼه بىػ
باٝج ىؼ عىىی فیـ ػلىاو بقيؼ و به کنالت َٝبی گـ٥تاؿ گـػيؼ .هقػهایياو آي٪ؼؿ باال بىػ
که يمیػاينتًؼ با آو چه کًًؼ و به همیى ػلیل وکیل هىارببگیـی ؿا با پىل گقا٥ی عـیؼيؼ: .

بگؾاؿیؼ بيًىین ایى بىؿژوا کاؿ کىػکاو ؿا چگىيه تىٍی ٤هیکًؼ:c
;هى چًؼ هاه هتىالی اف بنیاؿی ٥اکتىؿیها (چه ػؿ عىػ هًچطتر و چه ػؿ يىاصی إـا)٣
بافػیؼ به ٝمل آوؿػم .هى ػؿ ماٝات هغتل ٤ؿوف به تًهایی و بؼوو إال٩ ٛبلی به ؿیلعايهها
مـک کيیؼم .اها هى صتی یک باؿ يؼیؼم که کىػکی ػؿ هٞـُ تًبیهات بؼيی یا صتی بؼؿ٥تاؿی
٩ـاؿ گـ٥ته باىؼ .ا١لب بچهها بياه و گىهبهفيگ به يٚـ هیؿمیؼيؼ و اف هي٢ىلیت مبک
 aهماو ً ( .277ايگلل)
 bهماو ً ( .298ايگلل)
 cهماو ً ( .301ايگلل) ػؿ ویـامتهای آلمايی ایى ي٪ل٩ىل عالٍه ىؼه امت و کلمات
;بياه )Cheerful( :و ;ص٘ کـػو )Taking pleasure( :و ;ػلايگیق )Delightful( :و
;مـفيؼه )Lively( :بٞؼ اف هٞاػلهای آلمايیىاو به ايگلینی ػاعل پـايتق آهؼهايؼ( .پ).
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ْٝالتىاو و تضـکات هتًامب با مىومالىاو ص٘ هیکـػيؼ و مـگـم بىػيؼ .آيزا بىػ که
ٍضًۀ پـييآ ًٍٞت به چين هى واالتـ اف همۀ ىىؿ و هیزاوها آهؼ .بـای هى بنیاؿ ػلايگیق
بىػ که هیػیؼم ػؿ صیًی که يىؿػ هیىل ػؿووؿوی هیکـػ و ؿىتههای يظ ؿوی ٩ـ٩ـههای حابت
رم ٜهیىؼ کىػکاو ايگيتاو ٙـی٤ىاو ؿا به کاؿ هیايؼاعتًؼ و به چاالکی ؿىتههای
گنیغته ؿا گـه هیفػيؼ .پل اف چًؼ لضٚه کىػکاو اف ایى کاؿ ٥ـا١ت هییا٥تًؼ .تا و٩تی که
٥ـایًؼ کيوػهی و تابػهی الیا ٣باؿ ػیگـ تکمیل هیىؼ آياو هیتىاينتًؼ عىػ ؿا با صـکات
ػلغىاهىاو مـگـم کًًؼ  .کاؿ ایى وؿورکهای 31مـفيؼه ىبیه وؿفىی به يٚـ هیؿمیؼ که به
ٕـف عىىایًؼی به تیقػمتی ٝاػتىاو هیػاػ .کىػکاو که اف ههاؿتهای عىػ عبـ ػاىتًؼ اف
ایًکه آوها ؿا به ؿط ١ـیبهها بکيًؼ کی ٤هیکـػيؼ١ .ـوب که اف هیل بیـوو هیفػيؼ هیچ
ييايی اف عنتگی کاؿ ػؿ ورىػىاو پیؼا يبىػ و به هضِ ؿمیؼو به ت٦ـدگاههای همزىاؿ بًا ؿا
بـ رنتوعیق و وؿرهووؿره هیگؾاىتًؼ و ػؿمت هخل کىػکاو اف هؼؿمه بـگيته
چنتوچاالک بافیهای بچهگايهىاو ؿا ؿاه هیايؼاعتًؼ:.

ٝزب! ايگاؿ ایياو يمیػايؼ اگـ ايؼامها هؼتها ؿامت باینتًؼ و کـعت ىىيؼ يیاف هبـم
ً
عىاهًؼ ػاىت که همۀ هاهیچههایياو ٥ىؿا به رًبورىه بیا٥تؼ .بهتـ بىػ ػکتـ یىره
کمی ٍبـ هیکـػ تا هیػیؼ ىىؿوىى ٧هى٩ت بچهها چًؼ ػ٩ی٪ه بیيتـ ػوام يمیآوؿػ.
وايگهی یىره  ٔ٪٥هیتىاينت بٞؼافٙهـ یًٞی پل اف  6-5ماٝت کاؿ ىاهؼ چًیى
يمایيی باىؼ يه ١ـوب بٞؼ اف تکمیل  12-10ماٝت کاؿ! ایى بىؿژوا با و٩اصت تمام
ػؿباؿۀ مالهت کاؿوؿها به گقاؿه ( 1833که ٍؼها ي٪ل٩ىل اف آو آوؿػهام) امتًاػ
هیکًؼ تا يياو ػهؼ وّ ٜمالهت علٝ ٨الی امت .بـای هخال به هؼػ ي٪ل٩ىلهای
يَ٦هيیمه و تضـی٤آهیق حابت هیکًؼ هیچ ؿػ و ييايی اف عًافیـ ػؿ هیاو کاؿوؿها پیؼا
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يمیىىػ .البته ص٪ی٪ت ػاؿػ که مینتن ٥اکتىؿی کاؿوؿها ؿا اف اهـاُ صاػ ؿهايیؼه امت
ولی ػؿ ٝىُ به همه يى ٛاهـاُ هقهى هبتالیياو کـػه و یىره ایى ؿا کتماو هیکًؼ .اگـ
بغىاهن تيـیش کًن که ػومتهاو یىره چٖىؿ هیتىايؼ با چًیى و٩اصتی ٥اصوتـیى
ػؿوٟها ؿا به ٝمىم ايگلیطیها ٩الب کًؼ بایؼ بگىین ;گقاؿه ٥اکتىؿی :ىاهل  3رلؼ
ً
کتاب ٖ٩ىؿ ػؿ  ٜٖ٩ملٖايی با ٥ىيت ؿیق امت و ٕبیٞتا هـگق پیو يمیآیؼ که یک
بىؿژوای ىکنمیـ ايگلیطی آو ؿا به ػ٩ت هٖالٞه کًؼ .بگؾاؿیؼ بيًىین ایياو ػؿ هىؿػ
هصىبۀ فاکتىری ( 0322که بىؿژوافی لیبرال آو ؿا اف هزلل گؾؿايؼ و همايٖىؿ که
ً
عىاهین ػیؼ ٍـ٥ا ياٌ٩تـیى هضؼوػیتها ؿا بـ ٥اکتىؿیػاؿها تضمیل کـػ)
هًىیاتىاو ؿا چگىيه بیاو هیکًًؼ .یىره ایى ٩ايىو عاٍه هاػه واصؼۀ آهىفه ارباؿی
ؿا (که به هىرب آو اىت٢ال کىػکاو فیـ  12مال همًى ٛىؼ) ا٩ؼاهی هقعـ ٣و هنتبؼايه
بـ ّؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو هیياهؼ .او هیپـمؼ يتیزۀ ٩ايىو چینت؟ و هیگىیؼ ٩ايىو
ػمت کىػکاو ؿا اف ى٢ل مبک و ه٦یؼىاو کىتاه کـػ .کىػکاو يه  ٔ٪٥هیچ آهىفىی
يؼیؼيؼ بلکه اف مالى گـم و يـم ؿینًؼگی به ػيیای مـػی تبٞیؼ ىؼيؼ که ػؿ آو  ٔ٪٥با
گؼایی و ػفػی هیتىاينتًؼ ؿوفگاؿىاو ؿا بچـعايًؼ .ایى فيؼگی ػؿ تْاػی يژيؼ با
وّٜىاو ػؿ ٥اکتىؿی و هؼاؿك یکيًبه بىػ که به هـ صال ػاىت آهنته و پیىمته ؿو به
بهبىػ هیؿ٥ت .ایى ٩ايىو ؿيذ و ٝؾاب ٪٥ـا ؿا فیـ ي٪اب بيـػومتی تيؼیؼ کـػ و اگـچه
يتىاينت هايى٥اکتىؿػاؿاو وٙی٦هىًاك ؿا اف ايزام تکالی٤ىاو بافػاؿػ ولی هتؤم٦ايه تا
صؼ فیاػی ػمتوبالىاو ؿا ػؿ اهىؿ ٝامالمًٞ٦ه بنت.

a

)ايگلل( Dr. Andrew Ure, Philosophy of Manufactures, pp. 405, 406, et seq.
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تؤحیـات هْـ مینتن ٥اکتىؿی اف يغنتیى ؿوف صیاتاه تىره ٝمىم ؿا به عىػ رلب
کـػ .پیيتـ به ;هصىبۀ کارآهىزی  :0311گـیقی فػم .ػؿ مال  1817هايى٥اکتىؿػاؿی
اهل يیىاليارک aاضکاتلًذ به يام رابرت اوئى( bکه بٞؼها ضىضیالیطن ايگلیطی ؿا بًیاو
يهاػ) ػمت به کاؿ ىؼ تا به هؼػ ٝـیْه و ٕىهاؿ تىره هیأت دولت ؿا به لقوم
ّمايتهای ٩ايىيی ػؿ هىؿػ مالهت کاؿوؿها عاٍه کىػکاو رلب کًؼ .ضر رابرت پیل
ً
٪٥یؼ و ٥ـاکنیىو بيـػومتاو صقب تىؿی با او هتضؼ ىؼيؼ و تؼؿیزا هصىبههای
فاکتىری  1819و  1825و  1831ؿا به کـمی ييايؼيؼ .البته  2هَىبۀ  1819و  1825به
هیچ وره اف ّمايتهای ارـایی و ٩ىۀ ٩اهـۀ ٩ايىو بـعىؿػاؿ ييؼيؼ 32و الیضۀ 1831
 ٔ٪٥به ٍىؿت رنتهگـیغته ارـایی گـػیؼ٩ .ايىو  1831به پیيًهاػ ضر جی .ضی.
هابهاوش cه٪ـؿ ػاىت که اف  7.5ىب تا ٍ 5.5بش هیچ ٥ـػ فیـ  21مالهای يبایؼ ػؿ
هیلهای پًبه هي٢ىل به کاؿ باىؼ< و ػیگـ ایًکه ٥اکتىؿیها يبایؼ کىػکاو و يىرىاياو
فیـ  18ماله ؿا ػؿ ؿوفهای ٝاػی بیو اف  12ماٝت و ىًبهها بیو اف  8ماٝت به کاؿ
واػاؿيؼ .اها هيکل ایى بىػ که کاؿوؿها ػؿ ٍىؿت ىهاػت ػاػو ٝلیه اؿباباوىاو اعـاد
هیىؼيؼ< به همیى ػلیل ٩ايىو  1831هن يتىاينت ػؿػی ؿا ػوا کًؼ .ػؿ ىهـهای بقؿگ
کاؿوؿها کلهى٨تـ بىػيؼ و هايى٥اکتىؿػاؿاو بقؿگ بهياچاؿ ػؿ هیاو عىػ تىا ٨٥کـػيؼ که
تاب٩ ٜايىو باىًؼ< اها صتی ػؿ آيزا هن بنیاؿی اف هايى٥اکتىؿػاؿاو همچىو
ٍاصبکاؿهای صىهۀ ىهـ به ٩ايىو پيیقی اهمیت يمیػاػيؼ .ػؿ همیى صیى هٖالبۀ
New Lanark
Robert Owen
Sir J. C. Hobhouse
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;قايىو  01ضاعت( :که ؿوفايۀ کاؿ باالی  10ماٝت ؿا بـای همۀ کاؿوؿهای فیـ  18مال
هً ٜهیکـػ) ػؿ هیاو کاؿوؿها راو گـ٥ت .اتحادیههای کارگری ًٍٞت پًبه با
آژ یتامیىوهایياو ایى هٖالبه ؿا ػؿ هیاو رمٞیت هايى٥اکتىکاؿ را ايؼاعتًؼ٥ .ـاکنیىو
بيـػومتاو صقب تىری تضت ؿهبـی هیػل ضادلر٥ aیال٦ىؿ ایى ٕـس ؿا ػؿ هىا ٩اپیؼ و
به ٍضى پارلماو بـػ .ضادلر یک کمیتۀ پاؿلمايی بـای تض٪ی ٨و ت٦ضٌ ػؿباؿۀ مینتن
٥اکتىؿی تيکیل ػاػ و کمیته گقاؿهاه ؿا ػؿ مال  1832اؿائه کـػ 33.ایى گقاؿه به
ً
٩لن ػىمًاو مـمغت مینتن ٥اکتىؿی با عَلتی اکیؼا هتَٞبايه و ػؿ عؼهت اهؼا٣
صقبی يىىته ىؼه بىػٝ .ال٩ۀ اىـا٣هآبايۀ ضادلر به تضـی٤ىؼهتـیى و ه٢لىٓتـیى
اصکام گقاؿه (که به هؼػ ٕـس مؤاالت مىگیـايه اف ىاهؼاو بیـوو کيیؼه ىؼه بىػيؼ)
ػمتاه ؿا ؿو کـػ .البته ػؿ پامظهای گىاهاو ص٪ای٪ی يه٦ته بىػ< اها ص٪ی٪ت ػؿ ىکلی
٩لبىؼه .هايى٥اکتىؿػاؿاو اف ایًکه ػؿ گقاؿه همچىو ٦ٝـیتها بافيمایی ىؼه بىػيؼ به
عين آهؼيؼ .صاال ػیگـ ایياو هن عىامتاؿ تض٪ی ٨و ت٦ضَی ؿممی بىػيؼ فیـا
هیػاينتًؼ که ػؿ ایى هىٞ٩یت صناك اؿائۀ یک گقاؿه ػؿمت به يٜ٦ىاو تمام عىاهؼ
ىؼ .وايگهی عیالىاو ؿاصت بىػ< فیـا صقب ویگ که فهام ػولت ؿا ػؿ ػمت ػاىت
هتيکل اف بىؿژواهای اٍیلی بىػ که با هايى٥اکتىؿػاؿها ؿوابٔ صنًهای ػاىتًؼ و ٕب٨
اٍىل صقبیىاو هیچگىيه تضؼیؼ هايى٥اکتىؿکاؿی ؿا بـيمیتابیؼيؼ .آياو هن کمینیىيی
ػمتوپا کـػيؼ که با آؿایيی هىؿػايتٚاؿ مـاپا اف بىؿژواهای لیبرال تيکیل ىؼه بىػ (تا
ایًزای کاؿ باؿها به گقاؿه همیى کمینیىو امتًاػ کـػهام) .ایى گقاؿه به ص٪ی٪ت
Michael Sadler
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يقػیکتـ امت ولی ػؿ رهت ٝکل گقاؿه ضادلر ػچاؿ کژتابی امت و ػؿ هـ
ٍ٦ضهاه چًیى چیقهایی بـهال هیىىيؼ :همؼلی با هايى٥اکتىؿػاؿاو و ایزاػ مىءٙى
به گقاؿه ضادلر و هغال٤عىايی با آژیتامیىو هنت٪ل فصمتکياو ػؿ صمایت اف
;الیحۀ  01ضاعت .:ایى گقاؿه هیچ یک اف ص٪ى ٧هنلن فصمتکياو ؿا به ؿممیت
يمیىًامؼ< يه ص ٨بـعىؿػاؿی اف صیاتی ػؿ عىؿ يى ٛبيـ و يه صٞ٥ ٨الیت هنت٪ل و يه
ص ٨ػاىتى ٪ٝایؼ ٕب٪اتی; .گقاؿه ٥اکتىؿی :کاؿوؿها ؿا هالهت هیکًؼ که چـا ػؿ
رـیاو صمایت اف ;الیحۀ  01ضاعتٝ :الوه بـ بچهها به ٥کـ عىػىاو هن هنتًؼ .ایى
گقاؿه آژیتاتىؿهای فصمتکو ؿا ;هيتی ٝىام٥ـیب و ١ـُوؿف و بؼايؼیو و
٩لٝلیهؾا :هیياهؼ و ػؿ یک کالم ٕـ ٣بىؿژوافی ؿا هیگیـػ .با همۀ ایىها ;گقاؿه
٥اکتىؿی :يه تًها يمیتىايؼ گًؼکاؿیهای هايى٥اکتىؿػاؿاو ؿا هامتهالی کًؼ بلکه يًگ
و بؼياهی ؿا کپهکپه ؿوی گـػهىاو باؿ هیفيؼ< ٕىؿی که با امتًاػ به همیى گقاؿه
هیتىاو آژیتامیىوهای صاهیاو ;الیحۀ  01ضاعت :و ي٦ـتپـاکًیهایياو ٝلیه
هايى٥اکتىؿػاؿاو (و همۀ ال٪اب ىًیٞی که ػؿ گقاؿه کمیتۀ تىری به يا٥ ٣اکتىؿیػاؿها
بنته ىؼه امت) ؿا هىره ػاينت .اها ػؿ ایى گقاؿه ت٦اوتی ٙـی ٤يه٦ته.
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ گقاؿه ضادلر به مبٞیت آىکاؿ و بیپیـایه هتهن ىؼه بىػيؼ ولی
;گقاؿه ٥اکتىؿی :يياو ػاػ آياو مبٞیتىاو ؿا فیـ ي٪اب تمؼو و اينايیت پیو
هیبـيؼ .ایى ؿا هن بگىین که دکتر هاوکیًس ْٝى کمینیىو پقىکی اليکغایر ػؿ مـآ١اف
گقاؿهاه ٩إٞايه يٚـ هناٝؼه ؿا ػؿ هىؿػ ;الیحۀ  01ضاعت :ابـاف ػاىت و آ٩ای
هکیًتاظ به ًٝىاو مـکمینیىو تىّیش ػاػ گقاؿه عىػ او کل ص٪ی٪ت ؿا ػؿ بـ
يمیگیـػ :تا صؼی به ایى ػلیل که اً٩ا ٛکاؿوؿها بـای ىهاػت ػاػو ٝلیه
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ٍاصبکاؿهایياو ػىىاؿ بىػ و تا صؼی به ایى ػلیل که هايى٥اکتىؿػاؿاو پیياپیو اف
ت٦تیو ٥اکتىؿیهایياو عبـػاؿ هیىؼيؼ و عىػ ؿا بـای آو آهاػه هیکـػيؼ :مالىها
پیو اف ؿمیؼو بافؿماو ؿ٥توؿوب هیىؼ و مـٝت هیؤت هاىیًی پاییى هیآهؼ و ١یـه
(ٍـ٣يٚـ اف ایًکه به عإـ عين و عـوه کاؿوؿها هزبىؿ به اٖٝای اهتیافات
ػؿىتتـی ىؼيؼ) .هايى٥اکتىؿػاؿاو اليکغایر به ػوف و کلکهای ٩ؼیمیىاو
ػؿآویغتًؼ .آياو ياٙـاو کاؿعايهها aؿا به رای فصمتکياو يقػ اْٝای کمینیىو
هیبـػيؼ تا به ًٝىاو کاؿوؿ بـ اينايیت ٍاصبکاؿ و تؤحیـات مالهتبغو کاؿ ىهاػت
ػهًؼ و ػؿ هىؿػ ;الیضۀ  10ماٝت :اٙهاؿ ٝؼم تمایل و بیاٝتًایی (اگـ يگىیین
ٝؼاوت) کًًؼ .صال آيکه ياٙـها به هًٞای ػ٩ی ٨کلمه فصمتکو يینتًؼ بلکه
مـباف٥ـاؿیهای ٕب٪ۀ کاؿگـيؼ که به هىای ا٥قایو ػؿیا٥تیهایياو ٩الػۀ عؼهت به
بىؿژوافی ؿا به گـػو هیايؼافيؼ و ػؿ ربهۀ مـهایهػاؿاو ٝلیه کاؿگـاو هیمتیقيؼ .آياو
ي ٜ٦مـهایهػاؿ ؿا ي ٜ٦عىػىاو هیػايًؼ و به همیى ػلیل ػؿ هیاو کاؿگـاو صتی اف
هايى٥اکتىؿػاؿاو هن هً٦ىؿتـيؼ.
همیى گقاؿه کا٥ی امت تا بیهالصٚگی ىـمآوؿ بىؿژواهای هايى٥اکتىؿػاؿ ػؿ ؿابٖه با
کاؿکًاوىاو بـهال ىىػ و گًؼ و ا٥تْاصات ّؼاينايی مینتن امتخماؿ ًٍٞتی تمام٩ؼ
ػؿ هٞـُ ػیؼ ٩ـاؿ بگیـػ .هیچ چیق هً٪لبکًًؼهتـ اف میاهۀ اهـاُ و ياهًزاؿیها
صاٍله اف فیاػهکاؿی يینت .هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ بـابـ ایى گقاؿه به ا٩تَاػمیامی
بیؿوس و صنابگـايهىاو هیآویقيؼ تا حابت يمایًؼ که اگـ ارافه يؼاىته باىًؼ هـ ماله
workrooms
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ایى همه کىػک ؿا چال ٧کًًؼ يه  ٔ٪٥عىػىاو عاکبـمـ عىاهًؼ ىؼ بلکه کل
ايگلطتاو به باػ ً٥ا عىاهؼ ؿ٥ت .اگـ بیايات ي٪ل٩ىلىؼۀ رًاب دکتر یىره ایىچًیى
هْضک و ههمل يمیبىػ هیتىاينت صتی اف میاهۀ اهـاُ و ياهًزاؿیهای مینتن
٥اکتىؿی تهىٛآوؿتـ و ي٦ـتايگیقتـ باىؼ.
يتیزۀ ایى گقاؿه هصىبۀ فاکتىری  1833بىػ که امتغؼام کىػکاو فیـ  9مال ؿا (به رق
ػؿ هیلهای ابـیين) ٩ؼ١ى کـػ و ماٝات کاؿی کىػکاو بیى  9تا  13ماله ؿا به 48
ماٝت ػؿ ه٦ته یا صؼاکخـ  9ماٝت ػؿ ؿوف و ماٝت کاؿی يىرىاياو  14تا  18ماله ؿا به
 69ماٝت ػؿ ه٦ته یا صؼاکخـ  12ماٝت ػؿ ؿوف هضؼوػ ماعت و صؼا٩ل ٥ـرۀ
١ؾاعىؿی ؿا  1.5ماٝت ه٪ـؿ ػاىت و صکن همًىٝیت هٖل ٨کاؿ ىبايۀ ا٥ـاػ فیـ 18
مال ؿا تکـاؿ کـػ .بـای تمام کىػکاو فیـ  14مال صْىؿ ػؿ هؼاؿك ارباؿی به هؼت 2
ماٝت ػؿ ؿوف تزىیق ىؼ و اٝالم گـػیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿ ٍىؿت امتغؼام کىػکاو
٥ا٩ؼ گىاهیياهۀ مىومال (ٍاػؿه اف مىی رـاس ٥اکتىؿی) و گىاهیياهۀ صْىؿ ػؿ
هؼؿمه (ٍاػؿه اف مىی آهىفگاؿ ٥اکتىؿی) تضت پیگـػ ٩ايىيی ٩ـاؿ هیگیـيؼ .به ًٝىاو
١ـاهت به ٍاصبکاؿ ارافه ػاػه ىؼ اف ػؿآهؼ ه٦تگی کىػک  1پًی رهت پـػاعت به
آهىفگاؿ کن کًؼ .بهٝالوه رـاصاو و بافؿمايی هًَىب ىؼيؼ تا گاهوبیگاه اف ٥اکتىؿیها
بافػیؼ کًًؼ و اف کاؿوؿها با اػای مىگًؼ امتيهاػ بگیـيؼ و ٩ىۀ ٩اهـايۀ ٩ايىو ؿا اف ٕـی٨
پیگـػ ْ٩ایی ػؿ دادگاههای حل اختالف به ارـا ػؿآوؿيؼ .ایى ٩ايىو هماو ٩ايىيی امت
که دکتر یىره با چًاو ال٦اٗ ؿکیک و ينًزیؼهای به باػ ػىًاماه هیگیـػ!
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تبٞات ایى ٩ايىو (عاٍه هاػه واصؼۀ ايتَاب بافؿماو) کاهو هیايگیى ماٝات کاؿ به
ً
 12الی  13ماٝت ػؿ ؿوف و رایگقیًی کىػکاو کاؿ با يیـوهای بال ٠بىػ .يتیزتا
ً
٥اهتـیى و ؿمىاتـیى هْـات و بؼیهای مینتن ٥اکتىؿی ت٪ـیبا هضى ىؼيؼ.
ياهًزاؿی امکلتی  ٔ٪٥ػؿ ّٞی٤تـیى بًیهها بـوف هییا٥ت و تؤحیـات فیاػهکاؿی
عیلی کمتـ تىی چين هیفػ .البته ػؿ ;گسارظ فاکتىری :هیتىاو هؼاؿکی ؿا یا٥ت که
گىاهی هیػهًؼ هْـات ع٦ی٤تـی همچىو آهاك ٩ىفک و پاػؿػ و ػؿػ هَ٦ل ؿاو و
کمـػؿػ به همـاه واؿیل و فعنهای ايؼامهای تضتايی و منتی ٝمىهی بؼو عاٍه ػؿ
ياصیۀ لگى ػؿ کًاؿ امهال و امت٦ـا ٟو يىمايات هتًاوب بیاىتهایی و رى ٛىؼیؼ به
همـاه مىءهاّمه و عىػبیماؿايگاؿی و ابتالئات ىوها به عإـ ّ
رى پـگـػو١باؿ و
ياپاک ٥اکتىؿیها و ١یـه و ١یـه و ١یـه همه ػؿ هیاو کاؿکًايی به و٩ى ٛپیىمتهايؼ که
هيمىل تبَـۀ پیيًهاػی ضر جی .ضی .هابهاوش ػؿ ٩ايىو مال  1831بىػيؼ (یًٞی
هاػهای که  12الی  13ماٝت کاؿ ؿا به ًٝىاو صؼ بیيیًه تزىیق هیکـػ) .گقاؿههای
گالضکى و هًچطتر عاٍه به لضاٗ تىره به ایى رًبه اؿفىمًؼيؼ .همۀ ایى هْـات ػؿ
٩ايىو  1833به صال عىػىاو ؿها ىؼيؼ و تا به اهـوف اػاهه یا٥تهايؼ و مالهتی ٕب٪ۀ
کاؿگـ ؿا تضلیل بـػهايؼ .چه تمهیؼاتی که به کاؿ بنته ىؼ تا مىػپـمتی بىؿژوافی
ىکلی ؿیاکاؿايه و هتمؼيايه به عىػ بگیـػ! چه هزاهؼتها که ايزام ىؼ تا پًزۀ ٩ايىو
٩اػؿ گـػػ بـ ٥اصوتـیى رًایات هايى٥اکتىؿػاؿاو لگام بقيؼ و هنتمنکی به ػمت
ػهؼ تا بىؿژوافی بتىايؼ با ٥غـ٥ـوىی و عىػمتایی اف بيـػومتی ٩البیاه ماو ببیًؼ!
همیى و بل! اگـ همیى اهـوف کمینیىو رؼیؼی هًَىب ىىػ بیىک وّ ٜاهىؿ ؿا
ػؿمت هخل ماب ٨هییابؼ .بـای هخال هاػه واصؼۀ صْىؿ ارباؿی ػؿ هؼؿمه بؼوو
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ً
٥ـاهن ىؼو ه٪ؼهات الفم ٝمال ؿوی فهیى هايؼه امت فیـا هیأت دولت اف تؼاؿک
هؼاؿك هًامب مـ باف هیفيؼ .هايى٥اکتىؿػاؿاو کاؿوؿهای فهىاؿػؿؿ٥ته ؿا به ًٝىاو
آهىفگاؿ امتغؼام هیکًًؼ و هـ ؿوف ;ّمىکاؿ:ها ؿا  2ماٝت يقػ آياو هی٥ـمتًؼ تا
يٌ ٩ايىو ؿا ارابت کـػه باىًؼ .اها کىػکاو هیچ چیق یاػ يمیگیـيؼ .گقاؿههای
بافؿماو ٥اکتىؿی که به صىفۀ تًگ وٙای ٤ؿممی (یًٞی فوؿچپاو کـػو هصىبۀ
فاکتىری) هضؼوػ ىؼهايؼ به ٩ؼؿ کا٥ی إالٝات به ػمت هیػهًؼ تا بتىاو به ایى
امتًتاد هىره ؿمیؼ که هْـات ٩ؼیمی هًىف به ٩ىت عىػ با٩یايؼ .بافؿماو هىرير و
ضايذرز aػؿ گقاؿههای اکتبـ و ػماهبـ  1843ىـس هیػهًؼ 34ػؿ بـعی ىاعهها که
هی تىاو کىػکاو ؿا اف اىت٢ال هٞا ٣کـػ یا رایياو ؿا به بقؿگماالو مپـػ bؿوفايۀ کاؿ
هًىف  14الی  16ماٝت یا صتی بیيتـ امت .بافؿماو ػؿ هیاو کاؿوؿاو ایى ىاعهها
ىماؿی اف عـػماالو ؿا یا٥تًؼ که به تافگی به مى تبَـۀ ٩ايىيی ؿمیؼه بىػيؼ .بنیاؿی
اف ٍاصبکاؿها بـای ٩ايىو تـه هن عـػ يمیکـػيؼ و به ؿاصتی مـ و ته ٥ـرۀ
١ؾاعىؿی و امتـاصت ؿا هیفػيؼ و اف کىػکاو بیو اف صؼ هزاف کاؿ هیکيیؼيؼ.
هايى٥اکتىؿػاؿاو پیۀ پیگـػ ٩ايىيی ؿا به تىىاو هالیؼهايؼ فیـا هیػايًؼ رـیمۀ اصتمالی
ػؿ ه٪اینه با مىػ ٖٞ٩ی ٩ايىوىکًی چیقی به صناب يمیآیؼ .ػؿ رـیاو بضـاو
کًىيی که  ٔ٪٥تٞؼاػ ايگيتىماؿی اف کنبوکاؿها بـوبیایی ػاؿيؼ ومىمۀ
٩ايىوىکًی به ىؼت به هايى٥اکتىؿػاؿاو ٥ياؿ هیآوؿػ!

b

Horner & Saunders
ػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه; :بقؿگمااليی که ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت بیکاؿ هیبىػيؼ( .:پ).
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کاؿوؿها اف آژیتامیىو ;الیحۀ  01ضاعت :ػمت بـيؼاىتًؼ و باؿ ػیگـ آو ؿا ػؿ مال
 1939با ٩ؼؿت تمام پیو کيیؼيؼ .ایى باؿ لرد اغلی و ریچارد اوضتلر (هـ ػو اف صقب
تىری) رای ضادلر هـصىم ؿا ػؿ هزلل ٝىام پـ کـػه بىػيؼ a.اوضتلر که پیيتـ ػؿ ػوؿاو
صیات ضادلر ٞ٥االيه ػؿ يىاصی ٥اکتىؿیکاؿ آژیتامیىو هیکـػ ؿاهاه ؿا با حبات ٩ؼم
اػاهه ػاػ .او هضبىب فصمتکياو امت و با ال٪اب ;پیـىهـیاؿ عىب :و ;ىهـیاؿ
بچههای ٥اکتىؿی :ىًاعته هیىىػ .ػؿ يىاصی ٥اکتىؿیکاؿ هیچ کىػکی يینت که او ؿا
ييًامؼ و تکـیناه يکًؼ و هًگام وؿوػه به ىهـ به ٍ٦ى ٣امت٪بالکًًؼگاو يپیىيؼػ.
اوضتلر با تمام تىاو به هغال٦ت با قايىو يىیى فقرا بـعامت .اف همیى ؿو آقای
حىروهیل bکه ه٪ؼاؿی پىل ٕلب ػاىت او ؿا که به ًٝىاو هباىـ ػؿ اهالکاه هي٢ىل
بىػ به بهايۀ َ٩ىؿ ػؿ بافپـػاعت بؼهی به فيؼاو ايؼاعت .ویگها به کـات پیيًهاػ
ػاػيؼ اگـ اوضتلر اف آژ یتامیىو ٝلیه قايىو فقرا ػمت بـػاؿػ يه  ٔ٪٥بؼهیاه ؿا ٍا٣
هیکًًؼ بلکه ؿىىههای ػیگـی هن هیػهًؼ< اها ٥ایؼه يؼاىت .اوضتلر ػؿ فيؼاو هايؼ و
اف هماورا ;ياهههای غتابسده :ؿا ٝلیه مینتن ٥اکتىؿی و قايىو فقرا هًتيـ کـػ.
ػؿ مال  1841هیأت دولت که به ػمت صقب تىری ا٥تاػه بىػ باؿ ػیگـ به هصىبۀ
فاکتىری ؿوی عىه يياو ػاػ .وفیـ کيىؿ ضر جیمس گراهام cػؿ مال  1843الیضهای
 aایى رمله ػؿ ویـامتهای آهـیکایی و ايگلینی بؼیى ىکل آهؼه; :رای هـصىم ضادلر ؿا لرد اغلی
ػؿ پاؿلماو و ریچارد اوضتلر عاؿد پاؿلماو پـ کـػه بىػيؼ .لرد اغلی بٞؼها ارل غافتبری ىؼ( :.پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :آ٩ای حىروهیل ( )Thornhillاف اْٝای
صقب ویگ .:ػؿ هىؿػ قايىو جذیذ فقرا و.ک( .688-681 ٌٍ :پ).
c
Sir James Graham
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ؿا پیو کيیؼ که ؿوفايۀ کاؿ کىػکاو ؿا به  6.5ماٝت هضؼوػ هیکـػ و اهکاو ارـای
هؤحـ تبَـۀ صْىؿ ارباؿی ػؿ هؼؿمه ؿا ٥ـاهن هیآوؿػ .هاػهواصؼهای که ایى  2هىّىٛ
ؿا ػؿ پیىيؼ با یکؼیگـ پیو هیبـػ ;تبَـۀ اٍالس و بهبىػ وّ ٜهؼاؿك :بىػ که با
تًگيٚـی دگرايذیػاو

35

به گل يينت .البته الیضۀ ضر گراهام بچههای ٥ـ٩ه

دگرايذیع ؿا هيمىل تٞالین هؾهبی ارباؿی يمیػاينت اها ه٪ـؿ کـػه بىػ همۀ هؼاؿك
تضت ٩یمىهیت کلیطای هلی ٩ـاؿ بگیـيؼ و کتاب تٞلیمات پایهىاو ايجیل باىؼ تا ػیى
ؿممی به ىالىػۀ تمام تٞالین هؾهبی تبؼیل گـػػ< به همیى ػلیل دگرايذیػاو ٥ـ٩ۀ عىػ ؿا
ػؿ هٞـُ تهؼیؼ هیػیؼيؼ .هايى٥اکتىؿػاؿاو و لیبرالها با ػگـايؼیياو هتضؼ ىؼيؼ .ػؿ
آو مىی هیؼاو فصمتکياو بـ مـ هنؤلۀ کلیطا ػچاؿ ػوػمتگی بىػيؼ و به همیى ػلیل
اف کًوگـی بافهايؼيؼ .هغال٦او الیضه ػؿ یک مـی اف ىهـهای هايى٥اکتىؿکاؿ همچىو
ضالفىرد و اضتىکپىرت ػمت باال ؿا ػاىتًؼ اها ػؿ ىهـهای بقؿگی همچىو هًچطتر اف
تـك واکًو فصمتکياو  ٔ٪٥بـعی ه٦اػ الیضه ؿا فیـ ّـب هیبـػيؼ .آياو به هـ
ً
تـتیبی که بىػ بـای ٕىهاؿ ّؼالیضه ت٪ـیبا  2هیلیىو اهْا رم ٜکـػيؼ .گراهام ػؿ بـابـ
ً
ایى ٕىهاؿ چًاو عىػ ؿا باعت که الیضه ؿا کال پل گـ٥ت .یک مال بٞؼ رًاب وفیـ
ؿوی هاػهواصؼۀ هؼاؿك عٔ کيیؼ و به رای تبَـههای ٩بلی پیيًهاػ ػاػ که ماٝت
کاؿی کىػکاو  8تا  13ماله بایؼ به  6.5ماٝت ػؿ ؿوف هضؼوػ ىىػ و به ایى تـتیب یا
کل ٍبش یا کل بٞؼافٙهـ آفاػ باىًؼ< ػیگـ ایًکه ماٝت کاؿی يىرىاياو  13تا  18ماله
و تمام فياو بایؼ به  12ماٝت ػؿ ؿوف هضؼوػ ىىػ< ػیگـ ایًکه بایؼ رلىی ٕ٦ـه ؿ٥تى اف
٩ايىو و تکـاؿ ایى ؿ٥تاؿ ؿا گـ٥ت .هًىف رىهـ الیضه عيک ييؼه بىػ که آژیتامیىو
الیحۀ  01ضاعت پـىـؿتـ اف ماب ٨گـ گـ٥ت .اوضتلر که به تافگی آفاػیاه ؿا باف یا٥ته
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بىػ (بؼهی او به هؼػ تٞؼاػی اف ػومتاواه و یک گلؿیقوو 36بافپـػاعت ىؼ) عىػ ؿا
با تمام ورىػ ٍـ ٣رًبو کـػ .تٞؼاػ صاهیاو الیحۀ  01ضاعت ػؿ هجلص عىام ؿو به
ا٥قایو بىػ و ايبىهی ٕىهاؿ که اف هـ گىىه و کًاؿ هیؿمیؼ با يمایًؼگاو اٝالم هنپیمايی
هیکـػيؼ .باالعـه ػؿ يىفػهن هاؿك  1844لرد اغلی با اکخـیت  179ؿأی ػؿ بـابـ 170
ؿأی تبَـهای ؿا به تَىیب ؿمايؼ هبًی بـ ایًکه واژۀ ;ىب :ػؿ هصىبۀ فاکتىری بیايگـ
ً
بافۀ فهايی  6ىب تا ٍ 6بش امت .صکن همًىٝیت ىبکاؿی ػؿ ٩ايىو ٝمال بؼیى هًٞا
بىػ که ماٝات کاؿ با اصتناب ٥ـرههای ١ؾاعىؿی و امتـاصت به  12ماٝت و بؼوو
ً
اصتناب آوها ٝمال به  10ماٝت هضؼوػ هیىىػ .اها هیأت وزیراو فیـ باؿ يمیؿ٥ت.
تٞؼاػی اف اْٝای کابیًه ػؿ هغال٦ت با ضر جیمس گراهام ماف امت٦ٞا ؿا کىک کـػيؼ.
هزلل هن اف تـكاه ػؿ ؿأیگیـی يهایی بضج  10ماٝت و  12ماٝت ؿا با اکخـیتی
ً
ىکًًؼه کال ؿػ کـػ .گراهام و پیل اعٖاؿ ػاػيؼ که الیضۀ رؼیؼی ؿا ٕـس عىاهًؼ يمىػ و
ً
اگـ ایى باؿ الیضه به تَىیب يـمؼ امت٦ٞا عىاهًؼ ػاػ .الیضۀ رؼیؼ ػ٩ی٪ا هماو ;الیحۀ
 01ضاعت :با ت٢ییـاتی ٍىؿی بىػ .هماو هجلص عىام که الیضه ؿا ػؿ هاه هاؿك ؿػ
کـػه بىػ ایى باؿ aرام فهـ ؿا تا ته مـ کيیؼ .ػلیلاه هن ایى که بنیاؿی اف هؼاٞ٥او
ً
الیضه تىری بىػيؼ و بؼوا تـریش هیػاػيؼ اف عیـ تَىیباه بگؾؿيؼ تا کابیًه اف چًگ
ً
صقب ػؿ يیایؼ< اها يهایتا با تهؼیؼ پیل و گراهام ؿأیىاو بـگيت .ايگیقۀ پًهاو پيت ایى
ؿأیگیـیها هـ چه که بىػ باٝج ىؼ هجلص عىام ػؿ چين کاؿگـاو به ىؼت عىاؿ و
ع٦ی ٤گـػػ و ػؿمتی اٙهاؿياهۀ چارتیطتها ػؿ هىؿػ ّـوؿت اٍالس ماعتاؿ هزلل
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :ػؿ هاه هی( .:پ).
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به ػؿعياوتـیى ىکل همکى به احبات بـمؼ 37.مه تى اف اْٝای صقب که پیيتـ ٝلیه
الیضۀ گراهام ؿأی ػاػه بىػيؼ کمی بٞؼ ؿأیىاو بـگيت و تَىیباه کـػيؼ .ػؿ ایى
ػوػمتگی اکخـیت هغال٦او صقبی گـاهام به يفع او و بنیاؿی اف هت٪٦او گـاهام علیهاظ
ؿأی ػاػيؼ a.به هـ تـتیب صاال ػیگـ تبَـههای پیيًهاػی گراهام ػؿباؿۀ اىت٢ال 6.5
ماٝتۀ کىػکاو و اىت٢ال  12ماٝتۀ مایـ کاؿوؿها bبه ٩ىۀ ٩اهـايۀ ٩ايىو هتکیايؼ .به
ً
هىرب ایى هَىبه اهـوفه ؿوفايۀ کاؿ باالی  12ماٝت ت٪ـیبا ١یـهمکى ىؼه امت (البته
ً
به هؼػ تکملههایی ػؿ هىؿػ تضؼیؼ فیاػهکاؿیهایی که ماب٪ا بـای ربـاو اتال ٣و٩ت
ياىی اف عـابی هیؤت هاىیًی یا ياکا٥ی بىػو يیـوی آب به ػلیل یظفػگی یا کنآبی cاف
مىی ٍاصبکاؿ بـ هقػبگیـاو تضمیل هیىؼ) .ىکی يینت که الیحۀ  01ضاعت هن
ً
ػیـ یا فوػ ؿأی هىا ٨٥عىاهؼ گـ٥تٕ 38.بیٞتا همۀ هايى٥اکتىؿػاؿاو بـّؼ آوايؼ و ىایؼ
ً
ػؿ هیاو آوها صتی  10ي٦ـ هىا ٨٥الیضه پیؼا ييىػ< ٕبیٞتا هايى٥اکتىؿػاؿاو تمام
ؿوههای ىـا٥تهًؼايه و بیىـ٥ايه ؿا ٝلیه ایى ا٩ؼام ٩ايىيی ؿٝبايگیق به کاؿ عىاهًؼ
 aهایۀ ؿمىایی بىػ که هجلص عىام بـای ػوهیى باؿ ػؿ هماو ػوؿه و به هماو ىیىه ػؿ ؿابٖه با هطألۀ
غکر عىػ ؿا هْضکۀ ٝام و عاً کـػ .ایى باؿ هن هجلص عىام ػؿ ابتؼا ٝلیه يغنتوفیـ و کمی بٞؼ
با ومٔ کيیؼه ىؼو ىال ٧وفاؿتی به صمایت اف او ؿأی ػاػ( .ايگلل)
ایى اؿرا ٛبه ٕـس پیيًهاػی کابیًۀ يغنتوفیـ پیل اىاؿه ػاؿػ که ٝىاؿُ گمـکی ىکـ هًذ غربی ؿا
پاییى آوؿػ و بافاؿها ؿا به ؿوی واؿػات ىکـ گيىػ( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892رمله ایًٖىؿ يىىته ىؼه امت ...; :ػؿ ؿابٖه با ؿوفايۀ کاؿ
 6.5ماٝته و  12ماٝته به تـتیب بـای ػو گـوه اف کاؿگـاو کىػک و کاؿگـاو بقؿگمال ( :...پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا ا٥قوػه ىؼه امت; :یا مایـ هضؼوػیتهای
کناهمیتتـ( .:پ).
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گـ٥ت< اها اف هیچ یک ٕـ٥ی يغىاهؼ بنت و يتیزۀ همۀ ایىها چیقی رق کیًۀ هـ ػم
ٝمی٨تـ فصمتکياو يغىاهؼ بىػ .الیحۀ  01ضاعت به تَىیب عىاهؼ ؿمیؼ .بهاؿ
گؾىته کاؿگـاو حابت کـػيؼ که هـ کاؿی اف ػمتىاو بـ بیایؼ ايزام عىاهًؼ ػاػ تا به
هؼ٣ىاو بـمًؼ .اصتزارات ا٩تَاػی هايى٥اکتىؿػاؿاو هبًی بـ ایًکه الیحۀ  01ضاعت
هقیًۀ تىلیؼ ؿا باال عىاهؼ بـػ و تىلیؼکًًؼگاو ايگلیطی ؿا اف ؿ٩ابت ػؿ بافاؿهای عاؿری
ٝارق عىاهؼ کـػ و الرـم هقػها ؿا تًقل عىاهؼ ػاػ مـاپا هٞیىب و ياقصايؼ .ایى
اصتزارات  ٔ٪٥حابت هیکًًؼ که ٚٝمت ًٍٞتی ايگلطتاو اف ٕـی ٨بـعىؿػ بـبـواؿ با
کاؿوؿها و به ٩یمت تباه کـػو مالهتىاو و فوال ارتماٝی و رنمی و ٥کـی کل
ً
ينلهای آیًؼه بـ٩ـاؿ هايؼه امتٕ .بیٞتا اگـ الیحۀ  01ضاعت آعـیى ا٩ؼام ٩ايىيی
ً
هیبىػ ايگلطتاو به باػ ً٥ا هیؿ٥ت< اها ایى الیضه ّـوؿتا ا٩ؼاهات ٩ايىيی ػیگـی ؿا ػؿ
پی عىاهؼ آوؿػ و بهياگقیـ ايگلطتاو ؿا به هنیـی هت٦اوت اف آيچه تاکًىو پی گـ٥ته ىؼه
عىاهؼ کيايؼ .اف ایى ؿو ایى الیضه  ٔ٪٥هیتىايؼ يياوػهًؼۀ پیيـ٥ت باىؼ و بل.
بگؾاؿیؼ يگاههاو ؿا به يیمۀ پًهاو مینتن ٥اکتىؿی بـگـػايین و به تؤحیـاتی يٚـ کًین که
يمیتىاو به ماػگی همچىو اهـاُ و آمیبهای رنمايی به هؼػ تبَـههای ٩ايىيی
چاؿهىاو کـػ .پیيتـ به ٕىؿ کلی به هاهیت ایى يى ٛاىت٢ال گـیقی فػین و به ٩ؼؿ کا٥ی
رقئیات آو ؿا هـوؿ کـػین .اکًىو هیتىايین اف واٞ٩یات هضـف و هنلن به امتًتادهای
هيغٌ بـمین .ػیؼین يٚاؿت بـ هیؤت هاىیًی یا گـه فػو ؿىتۀ الیا ٣گنیغته يه ٔ٪٥
به ٩ىای ٥کـی کاؿوؿها يیاف يؼاؿػ بلکه هايٞ٥ ٜالیت ؽهًیىاو هیىىػ .همچًیى
ػاينتین ایى کاؿ هیچ ٥ـٍتی بـای ٞ٥الیت رنمايی ْٝالت با٩ی يمیگؾاؿػ و به هًٞای
475

ػ٩ی ٨کلمه کاؿ يینت بلکه هاللت امت< یًٞی عـ٣کًًؼهتـیى و ٥ـمایًؼهتـیى ٥ـایًؼی
که ػؿ تَىؿ هیگًزؼ .کاؿوؿ هضکىم به ارـای اٝمال یکًىاعتی امت که يیـوهای
رنمی و ٥کـیاه ؿا به فوال و تباهی هیکيايًؼ .او اف  8مالگی هکل ٤هیىىػ
همهؿوفه و تمام هؼت عىػه ؿا با ایى کاؿ به متىه بیاوؿػ .بهٝالوه او ارافه يؼاؿػ ػهی
بیامایؼ فیـا هاىیى ػائنالْـب و الیً ٜٖ٪ػؿ کاؿ امت .چـطػيؼهها و تنمهها و
ػوکها بیو٦٩ه ػؿ گىهاه تل٨تل ٨و عـعـ و وفوف هیکًًؼ و او يمیتىايؼ صتی یک
لضٚه هتى٤٩ىاو کًؼ فیـا ياٙـ ػ٥تـبهػمت رـیمهيىیل هیپایؼه .کاؿوؿها اصناك
هیکًًؼ هضکىهیتىاو به ؿت ٨و ٥ت ٨ػائمی هاىیىهای عنتگیياپؾیـ به هًٞای
فيؼهبهگىؿ ىؼو ػؿ هیلها و تضمل ىؼیؼتـیى ىکًزههامت .ایى کاؿ ػؿ بلًؼهؼت ؽهى
و بؼو ؿا اف ؿىؼ بافهیػاؿػ .ػؿ وا ٜ٩هیچ هغؼؿی يمیتىايؼ به ايؼافۀ یک ػوؿۀ
٥اکتىؿیکاؿی ايناو ؿا هًگ کًؼ .اگـ کاؿوؿها هى ٨٥ىؼهايؼ يه ٥ ٔ٪٥هن و ىٞىؿىاو
ً
ؿا ػؿ ببـيؼ بلکه آو ؿا بیو اف مایـ فصمتکياو بپـوؿايًؼ و ػائما تًؼوتیقتـه کًًؼ به
ایى عإـ امت که تضت هـ ىـایٖی  ٔ٪٥هیتىايًؼ به ٥کـ ٕ٢یاو ٝلیه مـيىىت
عىیو باىًؼ< فیـا صیى کاؿ هیچ اصنامی رق عين و کیًه ٝلیه بىؿژوافی بـایياو
يمیهايؼ .اگـ تابوتب ایى عين و کیًۀ ّؼبىؿژوایی ػؿ فصمتکياو فبايه يکيؼ
پیآهؼ ياگقیـه هیعىاؿگی (و مایـ چیقهایی که به ٕىؿ کلی ايضٖآ اعال٩ی ياهیؼه
هیىىيؼ) عىاهؼ بىػ .ػیؼین کمیطیىير هاوکیًس به ػلیل گنتـه پیآهؼهایی همچىو
ياتىايی رنمايی و بیماؿی هزبىؿ ىؼ اٝتـا ٣کًؼ که مینتن ٥اکتىؿی کًىيی
ايضٖآآوؿ امت .اگـ ؿعىت ٥کـی ؿا به ٥هـمت آمیبها و ياتىايیها و بیماؿیهای
صاٍله بیا٥قایین ٝىاهلی که ومىمۀ ايضٖآ اعال٩ی ؿا ػؿ فصمتکو بـهیايگیقيؼ
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بنیاؿ هلمىكتـ هیىىيؼ .پل ػلیلی يؼاؿػ اف ایى هىّى ٛىگ٦تفػه ىىین که
هیعىاؿگی و بیبًؼوباؿی رًنی (همايٖىؿ که پیيتـ ىـس ػاػم) عاٍه ػؿ ىهـهای
هايى٥اکتىؿکاؿ به اود هیؿمًؼ.

a

فيزیـی که بىؿژوافی به هؼػ آو پـولتاؿیا ؿا ػؿ بـػگی يگاه هیػاؿػ هیچ را بیيتـ اف
ً
ً
مینتن ٥اکتىؿی تىی چين يمیفيؼ .همۀ آفاػیها ٩ايىيا و ٝمال ایًزا ته هیکيًؼ.
کاؿوؿ بایؼ ٍ 5.5بش ػؿ هیل صاّـ باىؼ .اگـ یکیػو ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ رـیمه هیىىػ<
اگـ  10ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ به او ارافه يمیػهًؼ تا اتمام ٍبضايه واؿػ هیل ىىػ< بؼیى تـتیب
اف  12ماٝت کاؿه  2.5ماٝت هیپـػ و یکچهاؿم هقػ ؿوفايهاه ّبٔ هیىىػ .او
بایؼ ٕب٥ ٨ـاهیى بغىؿػ و بًىىؼ و بغىابؼ ٔ٪٥ .ص ٨اؿّای ّـوؿیتـیى يیافها (آو
 aبگؾاؿیؼ ْ٩اوت یکی ػیگـ اف ا٥ـاػ ؽیٍالس ؿا بيًىین; :اگـ ایـلًؼیها ؿا ػؿ پیىيؼ با کاؿ
بیاهاوىاو ػؿ ىاعههای هغتل ٤هايى٥اکتىؿ پًبه ػؿ يٚـ بگیـین ايضٖآ اعال٩ی ههلکىاو هایۀ
ىگ٦تیهاو يغىاهؼ بىػ .کاؿ هـاؿتباؿ و ٥ـمایًؼهای که هـ ؿوف و هـ مال اػاهه هییابؼ ٩ىای ٥کـی و
هًٞىی ايناو ؿا تکاهل يمیبغيؼ .ؿوال کاؿ کنالتآوؿ و ىا ٧و بیپایاو امت و ػؿ رـیاو آو یک
٥ـایًؼ هکايیکی واصؼ ػمبهػم تکـاؿ هیىىػ .ایى کاؿ به ٝؾاب ضیسیف ىباهت ػاؿػٝ :مل ىا٩ه
همچىو تغتهمًگی ػوباؿه و ػوباؿه بـ گـػۀ کاؿوؿ ٥ـمىػه باف پل هیييیًؼ .ؽهى او يه تزـبهای اف
ايبنآ و اي٪باُ ْٝالت هیايؼوفػ و يه ٩ىام هییابؼ .ػؿ یک کالم ٩یلىلۀ هىه و عـػ ػؿ بیصالی و
بیٝاؿی< آو هن ػؿ صالی که بغوهای فهغت و يپغتۀ ىغَیت کاؿوؿ بیو٦٩ه ؿىؼ هیکًًؼ.
هضکىم کـػو ايناو به به چًیى اٝمال ىا٩ۀ مًگػاليهای به هًٞای پـوؿايؼو ٝاػتواؿههای صیىايی
ً
ػؿ ورىػ اومت .او يیق هت٪ابال ٝاػتواؿهها و اىتیا٧هایی ؿا ياػیؼه هیگیـػ که هيغَۀ يى ٛايناوايؼ.
اف ایى ؿومت که کاؿوؿ ينبت به عىىیهای واال و ٙـای ٤فيؼگی تزاهل هیوؿفػ .او تـریش هیػهؼ
ػؿ پليتی و ٥الکت بقیؼ و به ١ؾایی بی٩ىت ً٩اٝت کًؼ تا بتىايؼ با٩یمايؼۀ ٝایؼاتاه ؿا عـد
٥ن٨و٥زىؿ و هیعىاؿگی کًؼ :.دکتر جی .کی( .)Dr. J. Kay( .ايگلل)
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هن ػؿ کمتـیى و٩ت همکى که بـایياو الفم ػاينته ىؼه) به او ت٦ىیِ هیىىػ .ایًکه
مکىيتگاهاه يین ماٝت یا یک ماٝت اف ٥اکتىؿی ٥اٍله ػاؿػ به ٍاصبکاؿ هـبىٓ
يینت .يا٩ىك امتبؼاػ او ؿا اف ػؿوو بنتـ و اف مـ م٦ـۀ ٍبضايه و ىام به ٥اکتىؿی
٥ـاهیعىايؼ.
ػؿ ػاعل ٥اکتىؿی کاؿوؿ چهها که يمیکيؼ! والیت هٖل٪ه ػؿ ایًزا اف آو ٍاصبکاؿ
امت .او به ػلعىاه عىػ ه٪ـؿات ؿا تضمیل هیيمایؼ و بًا به هیل عىػ ػمتىؿالٞملها ؿا
ت٢ییـ هیػهؼ و بًؼهایو ؿا کن و فیاػ هیکًؼ .صتی اگـ ػیىايهواؿتـیى چـيؼیات ػؿ
ه٪ـؿات ٥اکتىؿی گًزايؼه ىؼه باىؼ ػاػگاه به فصمتکو عىاهؼ گ٦ت:
;ىما ٍاصباعتیاؿ عىػتاو بىػیؼ .اگـ عىػتاو يمیعىامتیؼ هیچ کل واػاؿتاو يمیکـػ با
چًیى ٩ـاؿػاػی هىا٪٥ت کًیؼ .اها صاال که پای ٩ـاؿػاػ ؿا آفاػايه به اؿاػۀ عىػ اهْا فػهایؼ
هى ٤ٙبه ؿٝایت ه٦اػ آو هنتیؼ:.

به ایى تـتیب فصمتکياو ػؿ رـیاو چايهفيیهایياو گیـ ػهىکزیها ٩اّی دادگاه حل
اختالف (که عىػه یک بىؿژوامت) و ػهىکزیهای ٩ايىو (که بىؿژوافی آو ؿا ماعته
و پـػاعته امت) هیا٥تًؼ .ایى ٩بیل ؿأیها به کـات ٍاػؿ هیىىيؼ .اکتبـ 1844
کاؿوؿهای هیل کًذی aػؿ هًچطتر اٝتَاب کـػيؼ .اها ه٪ـؿات هیل ارافه يمیػاػ 2
کاؿوؿ یک مالى همقهاو کاؿىاو ؿا تـک کًًؼ و کًذی به پيتىايۀ ه٪ـؿاتی که عىػه
يىىته و ؿوی ػیىاؿهای هیل يَب کـػه بىػ اٝتَابکًًؼگاو ؿا تضت پیگـػ ْ٩ایی ٩ـاؿ
Kennedy
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a

ػاػ .ػاػگاه به ي ٜ٦او ؿأی ٍاػؿ کـػ و ػؿ پامظ فصمتکياو تىّیضات ي٪لىؼۀ ٥ى ٧ؿا
ً
اؿائه ػاػ a.با٩ی ه٪ـؿات هٞمىال به همیى هًىالايؼ .بـای هخال :ال )٤ػؿها  10ػ٩ی٪ه بٞؼ
اف آ١اف کاؿ بنته هیىىيؼ و پل اف آو تا و٩ت ٍبضايه هیچ کل ؿاه ػاػه يمیىىػ .هـ
کل ٕی ایى هؼت ١ایب باىؼ به افای هـ لىم  3پًی رـیمه هیىىػ .ب) اگـ ػیؼه ىىػ
که یک يناد به هًگام ٞ٥الیت هیؤت هاىیًی ١یبت ػاىته امت به افای هـ ماٝت و هـ
لىم  3پًی رـیمه هیىىػ .کنی که ٕی ماٝات کاؿی مالى ؿا بؼوو کنب ارافۀ ياٙـ
تـک کًؼ  3پًی رـیمه هیىىػ .د) ينارايی که ػؿ تهیۀ ٩یچی بـای عىیو َ٩ىؿ
وؿفيؼ هـ ؿوف  1پًی رـیمه هیىىيؼ .ػ) اگـ هاکى یا ىايه یا ؿو١ىػاو یا ١لٖک یا وؿػ یا
هیلهیلکی بيکًؼ يناد بایؼ پىل آو ؿا بؼهؼ .هـ) يناد بـای تـک کاؿه بایؼ اف یک
ه٦ته پیو إال٩ ٛبلی بؼهؼ اها هايى٥اکتىؿػاؿ هیتىايؼ هـ یک اف کاؿکًاواه ؿا به ػلیل
عىب کاؿ يکـػو یا ؿ٥تاؿ ياهًامب بؼوو إال٩ ٛبلی بـکًاؿ يمایؼ .و) اگـ ػیؼه ىىػ که
یک کاؿوؿ با کنی ٍضبت هیکًؼ یا آواف هیعىايؼ یا مىت هیفيؼ یا ػؿ ماٝات کاؿی
مـ رای عىػه يینت  6پًی رـیمه هیىىػ .بـ اماك یک ينغۀ ػیگـ اف ه٪ـؿات
٥اکتىؿی که پیو ؿو ػاؿم اگـ یک کاؿوؿ  3ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ هٞاػل یک ؿب ٜماٝت و اگـ 20
ػ٩ی٪ه ػیـ کًؼ هٞاػل یک ؿب ٜؿوف اف هقػه رـیمه هیىىػ .اگـ یک کاؿوؿ تا و٩ت
ٍبضايه ١ایب باىؼ ػؿ ؿوفهای یکيًبه  1ىیلیًگ و ػؿ مایـ ؿوفهای ه٦ته  6پًی
رـیمه هیىىػ و ١یـه و ١یـه .آعـیى هىؿػ هـبىٓ به ه٪ـؿات وؿک فىيیکص ػؿ عیاباو

)ايگلل( Manchester Guardian, October 30th.
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جرضی aهًچطتر بىػ b.ىایؼ گ٦ته ىىػ ایى ٩بیل اصکام بـای تْمیى هماهًگی
بغوهای هغتل ٤یک ٥اکتىؿی بقؿگ و پیچیؼه ّـوؿیايؼ .ىایؼ اػٝا ىىػ ػؿ ایًزا
ً
يیق همچىو اؿتو اٍل ايْبآ مغتگیـايه الفم امت .ىایؼ ایًٖىؿ باىؼ ولی واٞ٩ا
ایى ماهاو ارتماٝی اف چه ٩ماىی امت که يمیتىايؼ بؼوو چًیى امتبؼاػ ىـمآوؿی ػوام
بیاوؿػ؟ چه ٥ـ٩ی ػاؿػ که ومیله ؿا با هؼ ٣تٖهیـ کًین یا کخا٥ت هؼ ٣ؿا اف کخا٥ت ومیله
امتًتاد يمایین؟ هـ  2به یک ايؼافه هًٖ٪یايؼ! هـ کل به ًٝىاو مـباف عؼهت کـػه باىؼ
هیػايؼ هضکىهیت به إاٝت اف ايْبآ مـبافعايهای ولى به هؼتی کىتاه یًٞی چه.
کاؿوؿها هضکىمايؼ اف  9مالگی تا ػم هـگ چه به لضاٗ رنمايی و چه به لضاٗ ٥کـی
تضت ا٩تؼاؿ يٚاهی فيؼگی کًًؼ .کاؿوؿها صتی اف کاکاضیاههای آهریکا بـػهتـ هنتًؼ<
فیـا بنیاؿ هىىکا٥ايهتـ تضت يٚاؿت و هـا٩بتايؼ و ػؿ ٝیى صال اف آياو ايتٚاؿ هیؿوػ
ً
همچىو يى ٛبيـ بقیًؼ و بیايؼیيًؼ و اصناك کًًؼ! ص٪ی٪تا ايناو بىػو  ٔ٪٥اف ٕـی٨
کیًهای مىفاو ينبت به متمگـاو و ينبت به ماهاو کًىيی اهىؿ ىؼيی امت< ماهايی که
آياو ؿا ػؿ چًیى هىٞ٩یتی هیگؾاؿػ و به هاىیى تًقلىاو هیػهؼ .ىـمآوؿتـ ایًکه بًا به
ىهاػت ٝمىم کاؿوؿاو تٞؼاػی اف هايى٥اکتىؿػاؿاو با تضمیل مغتگیـیهای مًگػاليه
رـیمه ؿوی رـیمه هیگؾاؿيؼ و به هؼ ٣ايؼوعتى چًؼ ٥اؿتیًگ مىػ اّا٥ی اف
پـولتـهای بیيىاىؼه فوؿگیـی هیکًًؼ .لیچ ىاهؼ هیآوؿػ که ػؿها به ماٝت ٥اکتىؿی
یک ؿب ٜفوػتـ بنته هیىىيؼ و ياٙـاو با ػ٥تـػمتکىاو بـای حبت رـیمه ػؿ ػاعل

Phoenix Works in Jersey Street
)ايگلل( Stubborn Facts, p. 9 et seq.
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٥اکتىؿی هیچـعًؼ و يام ايبىه ١ایباو ؿا یاػػاىت هیکًًؼ .ػؿ یک هىؿػ ػیگـ ماٝت
٥اکتىؿی ىبها  15ػ٩ی٪ه ٪ٝبتـ اف ماٝت ىهـ و ٍبشها  15ػ٩ی٪ه رلىتـ اف آو امت.
لیچ تٞـی ٤هیکًؼ که یک باؿ  95کاؿوؿ پيتػؿهايؼه ؿا ؿوبـوی ایى ٥اکتىؿی ىمـػ.
چًیى ؿویؼاػهایی ػؿ ;گسارظ فاکتىری :به کـات ؿوایت ىؼهايؼ .ماٝت یک ٥اکتىؿی
صیى ٞ٥الیت ٪ٝب کيیؼه هیىؼ و به ایى تـتیب کاؿوؿها بؼوو ػؿیا٥ت هقػ اّا٥ی
اّا٥هکاؿی هیکـػيؼ .ػؿ یک ٥اکتىؿی همیيه  15ػ٩ی٪ه بیو اف و٩ت ه٪ـؿ اّا٥هکاؿی
ايزام هیگـ٥ت .مىهیى ٥اکتىؿی  2ماٝت رؼاگايه ػاىت :یکی ماٝت ػ٩ی٪هىماؿ و
ػیگـی ماٝتی که به هیؤت هاىیًی وٍل بىػ و تٞؼاػ ػوؿاوهای ى٦ت اٍلی ؿا حبت
هیکـػ .اگـ هیؤت هاىیًی کًؼ هیىؼ ماٝت ػوؿاوىماؿ به ًٝىاو هبًای ايؼافهگیـی
هىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ هیگـ٥ت تا ػوؿاوها به تٞؼاػ ه٪تْی کاؿ  12ماٝته بـمؼ .اها اگـ کاؿ
عىب پیو هیؿ٥ت و ػوؿاوهای ى٦ت اٍلی ٩بل اف پایاو ؿوفايۀ کاؿ به تٞؼاػ ه٪تْی
هیؿمیؼ کاؿوؿاو هزبىؿ بىػيؼ ٕب ٨ماٝت ػ٩ی٪هىماؿ تا لضٚۀ آعـ فصمت بکيًؼ.
یکی اف ىهىػ ػعتـايی ؿا هیىًاعت که کاؿ عىبی ػؿ ایى ٥اکتىؿی ػاىتًؼ اها اف بل
فیاػهکاؿیياو ا٥قایو یا٥ت که تـریش ػاػيؼ به رای تنلین ىؼو ػؿ بـابـ ٙلنومتن به
ؿومپیگـی ؿوی بیاوؿيؼ a.به بضج رـیمهها بـگـػین .لیچ تٞـی ٤هیکًؼ فيايی ؿا ػیؼه
امت که ػؿ هاههای آعـ باؿػاؿی پیػؿپی به رـم یک ػم امتـاصت و يينتى  6پًی
رـیمه هیىؼيؼ .رـیمههای هـبىٓ به کی٦یت کاؿ مـاپا ػلبغىاهايه و هنتبؼايهايؼ.
ارًاك ػؿ ػاؿالتزاؿه آفهىػه هیىىيؼ و مـپـمت بؼوو آيکه کاؿوؿ ؿا اصْاؿ کًؼ به
)ايگلل( Drinkwater Evidence, p. 80.
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میاههای اف يام ا٥ـاػ رـیمه هیبًؼػ .کاؿوؿ و٩تی اف رـیمهها عبـػاؿ هیىىػ که هقػه
ؿا هیػهًؼ< یًٞی و٩تی که ارًاك اف ػمتـكاه عاؿد ىؼه و ىایؼ به ٥ـوه ؿ٥تهايؼ.
میاههای اف ایى رـیمهها به ػمت لیچ ا٥تاػه امت که ٥ 10ىت ٕىل ػاؿػ و مـرمٜاه
بال ٠بـ  35لیـه و  17ىیلیًگ و  10پًی امت .او هیگىیؼ میاهه ؿا ػؿ یک ٥اکتىؿی
تًٚین کـػهايؼ که مـپـمت رؼیؼ آو اعـاد ىؼه امت< فیـا عیلی کن رـیمه هیيىىت
و بؼیى تـتیب ه٦تهای  5لیـه aکمتـ مىػ صاٍل هیکـػ b.باؿ ػیگـ تکـاؿ هیکًن هى لیچ
ؿا هـػی اهیى و ٩ابلاٝتماػ هیػاين که يمیتىايؼ مغًی به کؾب بگىیؼ.
کاؿوؿ اف هـ لضاٗ بـػۀ ٍاصبکاؿ امت .اگـ فو یا ػعتـه چين اؿباب ؿا بگیـػ یک
ػمتىؿ یا صتی یک اىاؿۀ کىچک کا٥ی امت تا فو یا ػعتـ هزبىؿ ىىػ عىػ ؿا تنلین
اؿباب کًؼ .اگـ ٍاصبکاؿ ػلاه بغىاهؼ بـای ٕىهاؿی ػؿ ؿامتای هًا ٜ٥بىؿژوایی
اهْا رم ٜکًؼ  ٔ٪٥کا٥ی امت آو ؿا به هیل عىػ ب٦ـمتؼ .اگـ ػلاه بغىاهؼ تکلی٤
ايتغابات پارلماو ؿا یکمـه کًؼ کاؿوؿهایو ؿا که ص ٨ؿأی پیؼا کـػهايؼ رىعهرىعه به
صىفههای ايتغاباتی هی٥ـمتؼ تا به ي ٜ٦کايؼیؼای بىؿژواها ؿأی بؼهًؼ< چه بغىاهًؼ چه
يغىاهًؼ .اگـ هىك کنب اکخـیت ػؿ یک هیتیًگ ٝمىهی به مـه بقيؼ کاؿوؿها ؿا يین
ماٝت فوػتـ اف هٞمىل هـعٌ هیکًؼ و رایگاههای يقػیک به مکىی مغًـايی ؿا به
تَـ ٣ایياو ػؿهیآوؿػ تا اف عىامتههایو پامؼاؿی کًًؼ.

a

ػؿ ویـامتهای آلمايی پل اف ; 5لیـه :هٞاػل آو یًٞی ; 34تالـ :ػؿ پـايتق آهؼه امت( .پ).
)ايگلل( Stubborn Facts, pp. 13-17.
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 2تمهیؼ عاً ي٪و ههمی ػؿ تضمیل ملٖۀ هايى٥اکتىؿػاؿاو بـ کاؿوؿها ػاؿيؼ :ضیطتن
تهاتری و ضیطتن بًگلکی .ضیطتن تهاتری (پـػاعت رًنی هقػ به کاؿگـاو) اف هؼتها
٩بل ػؿ ايگلطتاو ٝمىهیت ػاىت .هايى٥اکتىؿػاؿ ;بـای ؿ٥اه صال کاؿوؿها و صمایت اف
آياو ػؿ بـابـ ٩یمتهای باالی عـػه٥ـوىی٥ :ـوىگاهی ا٥تتاس هیکًؼ که ايىا ٛو
ً
ا٩نام ارًاك ؿا ينیه هیػهؼ a.بهای ارًاك ػؿ ;آهاػگاه 39:هٞمىال بیى  25الی 30
ػؿٍؼ بیيتـ اف مایـ ٥ـوىگاههامت .هايى٥اکتىؿػاؿ بـای آيکه هاي ٜهـارٞۀ کاؿوؿها به
ه٢افههایی ىىػ که هماو ارًاك ؿا عیلی اؿفاوتـ هی٥ـوىًؼ به رای پـػاعت ي٪ؼی
هقػ آو ؿا به ٍىؿت صىالۀ اؿفا ٧هیپـػافػ .عين ٝمىهی ٝلیه ایى مینتن بؼيام به
تَىیب ;هصىبۀ تهاتر :ػؿ مال  1831ايزاهیؼ b.به هىرب ایى هَىبه پـػاعت
رًلهقػ به کاؿکًاو اف ػؿرۀ اٝتباؿ ما ٔ٩گـػیؼ و به ًٝىاو يىٝی ٩ايىوىکًی هيمىل
هزافات کی٦ـی تىمٔ رـیمههای ي٪ؼی ىؼ .اها ایى هَىبه همچىو اکخـ بًؼهای
ص٪ى ٧هؼيی ايگلیص ٥ا٩ؼ تْمیىهای ارـایی اف مىی ٩ىۀ ٩اهـۀ ٩ايىو امت .ایى
هَىبه ػؿ ىهـهای بقؿگ به يضىی کاؿآهؼ به ارـا ػؿ هیآیؼ اها ضیطتن تهاتری ػؿ
ؿومتاها ػؿ ع٦ا و آىکاؿا ييىويما کـػه و صتی ػؿ بـعی ىهـها همچىو لطتر ؿایذ
ً
ىؼه امت .ت٪ـیبا یک ریى گقاؿه اف ایى ٩ايىوىکًیها گـػآوؿی کـػهام که ػؿ بافۀ
فهايی يىاهبـ تا ژوئى  1843ؿط ػاػهايؼ .بغيی اف آوها ػؿ ;هًچطتر گاردیى :و بغيی
 aػؿ ویـامتهای آلمايی به رای ;ينیه هیػهؼ :آهؼه امت ;ٝلیالضناب هی٥ـوىؼ( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892اٍٖالصات ;مینتن تهاتـی )Truck system( :و
;مینتن بًگلکی )Cottage system( :و ;آهاػگاه )Tommy shop( :و ;هَىبۀ تهاتـ:
( )Truck Actبه ايگلینی آهؼه امت( .پ).
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ػیگـ ػؿ ;يىرحرو اضتار :به چاپ ؿمیؼه امت .ػؿ صال صاّـ ایى مینتن آىکاؿا به
ً
ارـا ػؿيمیآیؼ و هقػها هٞمىال ي٪ؼی پـػاعت هیىىيؼ .اها ممبۀ ٍاصبکاؿ پـفوؿ
امت و هیتىايؼ کاؿگـاو ؿا واػاؿ کًؼ ا٩الم ؿا  ٔ٪٥اف آهاػگاه عىػه بغـيؼ يه اف هیچ
رای ػیگـ .فیـ ّـب بـػو مینتن تهاتـی ػىىاؿ امت ف یـا تضت لىای ٩ايىو به ارـا
ً
ػؿهیآیؼ aو بـای ػوؿ فػو ٩ايىو کا٥ی امت هقػ کاؿوؿها ي٪ؼا پـػاعت ىىػ .ػؿ ىماؿۀ
 27آوؿیل ; 1844يىرحرو اضتار :ياهۀ یکی اف کاؿوؿاو هىلنفیرث bيقػیک هادرشفیلذ
یىرکغایر هًتيـ ىؼه که ىـس ص٪ههای هايى٥اکتىؿػاؿی به يام باورز cامت:
;ٝزیب امت که مینتن تهاتـی لًٞتی ػؿ هىلن٥یـث ایىهمه گنتـػه امت ولی هیچ کل پیؼا
يمیىىػ که ککاه بگقػ و ػل و رـأت هتى ٤٩کـػواه ؿا ػاىته باىؼ .همۀ يناراو اف
ػمت ایى مینتن لًٞتی ػاػىاو ػؿآهؼه امت .یک هخال بقين .ػؿ بیى ػاؿوػمتۀ بـاػؿاو
٩اچا٩چی dهايى٥اکتىؿػاؿی هنت که همۀ اهل هًٖ٪ه ي٦ـیىاه هیکًًؼ چىو يناراواه ؿا
به عاک میاه ييايؼه امت .و٩تی آوها یک ٕا٩ه چله ؿا تمام هیکًًؼ (که هقػ هٞمىلاه 1
لیـه و  14ىیلیًگ یا  1لیـه و  16ىیلًگ امت) ایى آ٩ا  1لیـه هیػهؼ و با٩یاه ؿا با چًؼ ٩لن
ؿعتولباك کهًه هیپـػافػ که ٩یمتىاو  40یا  50ػؿٍؼ گـاوتـ اف ا١لب ه٢افههامت .باؿها

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای رمالت پیوگ٦ته آهؼه امت; :به يؼؿت هیتىاو هچ
هايى٥اکتىؿػاؿهایی ؿا گـ٥ت که ضیطتن تهاتری ؿا به کاؿ هیبًؼيؼ< فیـا آياو هیتىايًؼ کـػوکاؿهای
ؿمىاىاو ؿا تضت لىای ٩ايىيی پی بگیـيؼ که به پـػاعت ي٪ؼی هقػ اکت٦ا کـػه امت( :.پ)
b
Holmfirth
c
Bowers
 dصاهیاو تزاؿت آفاػ ػؿ هزم ٜهغال٦او ٩ايىو ١الت( .ايگلل)
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ً
ىؼه که رًلهایو پىمیؼه و عـاب بىػهايؼ; .پیک تجارت آزاد a:هیگىیؼ ;آوها کاهال
اعتیاؿیايؼ و کاؿوؿاو هزبىؿ يینتًؼ بـىاو ػاؿيؼ .:آه بله! اها يناراو ػمتی یا بایؼ بـىاو
ػاؿيؼ یا ایًکه اف گـمًگی بمیـيؼ .اگـ آوها  1ىیلیًگ یا صتی  1پًی بیيتـ اف  1لیـه بغىاهًؼ
بایؼ یکیػو ه٦ته هًتٚـ چلۀ بٞؼی بًيیًًؼ .اها اگـ هماو  1لیـه ؿا با رًلها بـػاؿيؼ ٥یال٦ىؿ
چلۀ ػیگـی تضىیلىاو ػاػه هیىىػ .هکتب تزاؿت آفاػ یًٞی ایى .لرد بروئن bهیگىیؼ; :بایؼ
ػؿ ؿوفهای رىايی چیقی پلايؼاف کًین تا ػؿ کهىمالی به عـػک اٝايههای کيیياو وابنته
ييىین :.يکًؼ ٩ـاؿ امت ایى ارًاك پىمیؼه ؿا بـای ػوؿاو پیـیهاو پلايؼاف کًین؟ اگـ ایى
صـ ٣اف ػهاو هـ کنی رق یک لرد لیبرال ػؿآهؼه بىػ البؼ عیال هیکـػيؼ ه٢ق ٕـ ٣هخل
رًلهایی که ها ػؿ افای کاؿ و فصماتهاو هیگیـین پىمیؼه و عـاب ىؼه امت .فهايی بىػ
که ػؿ ایًزا ىبياهههای فیاػی ػمت به ػمت هیىؼيؼ و همۀ هىلن٥یـث ؿا عبـػاؿ
ياهههایبلیج و ایطتوودز cآهؼ؟ آه بله .ایى یک هنؤلۀ ػیگـ
هیکـػيؼ .اها چه بـ مـ ىب 
امت و به ;آفاػی :ؿبٖی يؼاؿػ! تهاتـچی ها یکی اف پاؿمایاو ػاؿوػمتۀ تزاؿت آفاػ امت .او
هـ یکيًبه به کلینا هیؿوػ و با ىىؿ و صال عاٍی پيت مـ کيیو تکـاؿ هیکًؼ; :ای لـػ
بقؿگىاؿ! ها کاؿهایی ؿا که هیباینت بکًین يکـػه گؾاىتین و کاؿهایی کـػین که يمیباینت
هیکـػین .هیچ اهیؼی به ها يینت .اها تى عىػ بـ ها ببغيای ای ٥ـهايـوای يیکى d:.بله .ها ؿا
تا ٥ـػا ٍبش ببغيای و آفاػهاو بگؾاؿ تا باف هن هقػ ينادها ؿا با ارًاك هٞیىب بپـػافین:.

a

d

لیذز هرکىری ( )Leeds Mercuryیک ؿوفياهۀ ؿاػیکال بىؿژوایی( .ايگلل)
Lord Brougham
Blyths & Estwoods
ایى واژگاو اف هًاراتهای آيگلیکاو بـگـ٥ته ىؼهايؼ( .ايگلل)
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b
c

ً
ضیطتن بًگلکی میمای هَٞىهايهتـی ػاؿػ و ٙاهـا ٍؼهات کمتـی به باؿ هیآوؿػ< اها
بـ عالٙ ٣اهـه ػؿ ٍىؿتی که ت٦ى ٧پیؼا کًؼ کاؿکًاو ؿا تا صؼ بـػه ٥ـوهیکيؼ .ػؿ
ً
ا١لب ؿومتاهای إـا ٣هیلها کمبىػ هًقل هنکىيی بـای کاؿوؿاو کاهال هىیؼامت.
هايى٥اکتىؿػاؿ هزبىؿ امت بـای ؿاهايؼافی هیلاه مکىيتگاههایی بنافػ و اف آيزا که
بًگلکها ٝالوه بـ بهـۀ مـهایۀ گؾاؿػهىؼه هًا ٜ٥مـىاؿ ػیگـی هن به باؿ هیآوؿيؼ

a

هايى٥اکتىؿػاؿ با ؿّایت عإـ هیمافػىاو .اگـ ٥ـُ کًین ٍاصبعايههای ٝاػی به
هتىمٔ بافػه  6ػؿٍؼی مـهایهىاو ؿاّیايؼ با إمیًاو هیتىاو بـآوؿػ کـػ بافػه
بًگلکهای هايى٥اکتىؿػاؿاو  2بـابـ ایى يـط امت .هاػاهی که ٥اکتىؿی ٝإل و بإل
يمايؼه باىؼ هالک اف بابت هنتؤرـ و عىهپـػاعت بىػو هنتؤرـ عإـرم ٜعىاهؼ
بىػ .او اف  2ىـایٔ ياهناٝؼ که ػاهىگیـ مایـ ٍاصبعايهها هیىىػ بـی امت :يه
بًگلکهایو عالی هیهايًؼ و يه اصتمال ّـؿ و فیاو هیؿوػ فیـا اراؿۀ باالی ایى
بًگلکها تْمیىىؼه امت .اگـ يـط اراؿهبها ػؿ مایـ اهالک ا٥ت کًؼ و ىـایٔ
ياهناٝؼ ٥ى ٧به يهایت ىؼت بـمًؼ هايى٥اکتىؿػاؿ به ًٝىاو ٍاصبعايه باف هن هیتىايؼ
به عـد کاؿوؿها اف مـهایهگؾاؿی ػؿعياواه  12الی  14ػؿٍؼ مىػ به ریب بقيؼ.
مایـ ٍاصبعايهها که ػؿ ٝیى ؿ٩ابت به هیؼاو ؿ٩ابت ؿاه ػاػه يمیىىيؼ مىػ ػوبل او ؿا
بیايَا٥ی هیػايًؼ .اها ص٨کيی هْا ٤ٝػؿ اٍل ایى امت که او مىػ حابتاه ؿا اف
ٕب٪ات ٥ا٩ؼ هالکیت ػؿهیآوؿػ< یًٞی ریب کنايی ؿا عالی هیکًؼ که بایؼ صىاكىاو

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت; :و اف آيزا که
بًگلکها مىػ عىبی اف مـهایۀ گؾاؿػهىؼه يَیباه هیکًًؼ :الظ( .پ).
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به هـ یک پًی عـدىاو باىؼ .او کل حـوتاه ؿا اف ریب کاؿکًاواه فػه و به ایى
وّٝ ٜاػت کـػه امت .گًؼ بیايَا٥ی و٩تی ػؿهیآیؼ که کاؿوؿها اف تـك بـکًاؿ ىؼو
بهياچاؿ اراؿهييیى عايههای هايى٥اکتىؿػاؿ هیىىيؼ و تضت ٥ياؿ او اراؿهبهایی بیو
اف يـط هٞمىل هیپـػافيؼ یا صتی اراؿهبهای عايهای ؿا هیپـػافيؼ که ػؿ آو فيؼگی
يمیکًًؼ! ؿوفياهۀ لیبرال ;ضاو a:به ي٪ل اف ;هالیفاکص گاردیى :تَـیش هیکًؼ که
ٍؼها ي٦ـ اف کاؿوؿهای اغتىوآيذرلیى و اولذهام و راکدیل تضت ٥ياؿ ٍاصبکاؿ
هزبىؿيؼ اراؿۀ عايه ؿا بپـػافيؼ< عىاه اراؿهييیىاه باىًؼ عىاه يه 40.ضیطتن بًگلکی
ػؿ يىاصی ؿومتایی ٥ـاگیـ امت و ايبىهی اف آباػیها ؿا به ورىػ آوؿػه .هايى٥اکتىؿػاؿ که
ً
هٞمىال ؿ٩یبی ػؿ بـابـ عايههایو يؼاؿػ هیتىايؼ ٩یمت ؿا بؼوو اٝتًا به يـط بافاؿ و ػؿ
وا ٜ٩به هیل عىػ را بیايؼافػ .اف مىی ػیگـ به هًگام بـوف اعتال ٣هیاو کاؿ٥ـها و
ا٥ـاػه ضیطتن بًگلکی باٝج هیىىػ ٍاصبکاؿ اف ا٩تؼاؿ هٖل ٨بـعىؿػاؿ گـػػ .اگـ
کاؿوؿها اٝتَاب کًًؼ کا٥ی امت به آياو إال ٛػاػ که یک ه٦ته بـای تغلیۀ
ٝـٍهواٝیاو ٥ـٍت ػاؿيؼ< بٞؼ اف ايْ٪ای ههلت یک ه٦تهای اٝتَابگـ بیياو و
بیمـپًاه تبؼیل به عايهبهػوىی ػؿ چًگ ٩ايىو هیگـػػ و بیبـوبـگـػ یک هاه آفگاؿ به
چـط تـػهیل بنته هیىىػ.
چًیى امت ٕـس کلی مینتن ٥اکتىؿی که آو ؿا به ٩ؼؿ ٥ـٍتام بیکنوکامت تـمین
يمىػهام و تا رایی که کـػاؿهای ٩هـهايايۀ بىؿژافی ٝلیه کاؿگـاو بیػ٥ا ٛارافه هیػاػ با
کمتـیى و ؿ٩ی٨تـیى ؿوصیۀ پاؿتیقايی تىٍی٤اه کـػهام .هضال امت بتىاو ػؿ بـابـ ایى
a

ضاو ( )Sunؿوفياهۀ ٍبش لًؼو ،اواعـ يىاهبـ ( .1843ايگلل)
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کـػاؿها بیت٦اوت هايؼ  -بیت٦اوتی ينبت به آوها رًایت امت .بگؾاؿیؼ وّٜ
آفاػفاػگاو ايگلیطی  1845ؿا با وّ ٜمـ٣های ضاکطىو فیـ ىال ٧باؿووهای يىرهى
ػؿ مال  1145ه٪اینه کًین 41.مـ ٣رقو هلحقات زهیى aو گـهعىؿػه به عاک بىػ<
فصمتکياو آفاػ ػؿ مینتن بًگلکی چًیىايؼ .مـ ٣حق غب زفاف یا ص ٨ىب اول ؿا
به اؿباب بؼهکاؿ بىػ< فصمتکياو آفاػ بایؼ بًا به عىامت اؿباب يه  ٔ٪٥ص ٨ىب اول
بلکه ص ٨همۀ غبها ؿا به او واگؾاؿ کًًؼ .مـ ٣يمیتىاينت هالکیت هیچ چیق ؿا به
ػمت بیاوؿػ فیـا اؿباباه همۀ ػمتاوؿػهایو ؿا هَاػؿه هیکـػ< فصمتکياو آفاػ
هیچ هالکیتی يؼاؿيؼ و فیـ ٥ياؿ ؿ٩ابت يمیتىايًؼ هیچ چیق به ػمت بیاوؿيؼ .ػؿ ص٪ی٪ت
هايى٥اکتىؿػاؿاو هؼؿو ػمت به کاؿهایی فػهايؼ که صتی باؿوو يىرهى هن ٩اػؿ به
ايزامىاو يبىػ .هايى٥اکتىؿػاؿ اف ٕـی ٨ضیطتن تهاتر اػاؿۀ ػ٩ی ٨هـ آيچه که کاؿگـاو
بـای اصتیارات بالَ٥لىاو بؼاو يیاف پیؼا هیکًًؼ به ػمت گـ٥ته امت .هًامبات هیاو
لـػ ٍاصب فهیى و مـ ٣تىمٔ آػاب و ؿمىم و به هؼػ ٩ىايیًی تًٚین هیىؼ که هىؿػ
إاٝت بىػيؼ فیـا ٩ىايیى با آػابوؿمىم ١الب راهٞه تًاٙـ ػاىتًؼ< هًامبات هیاو
فصمتکو آفاػ و اؿباباه تىمٔ ٩ىايیًی تًٚین هیىىػ که هىؿػ إاٝت يیطتًذ فیـا
يه با هًاٍ ٜ٥اصبکاؿ تٖاب ٨ػاؿيؼ يه با آػابوؿمىم ١الب راهٞه b.لـػ ٍاصبفهیى يه
هیتىاينت مـ ٣ؿا اف عاک رؼا کًؼ و يه هیتىاينت فهیى ؿا رؼاگايه ب٦ـوىؼ فیـا
a

Glebae adscriptus
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892رملۀ ابتؼایی ایى گقاؿه بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت:
;هًامبات مـ ٣با لـػ ٍاصبفهیى به هؼػ آػاب و ؿمىم تًٚین هیگـػیؼ و تىمٔ ٩ىايیًی تْمیى
هیىؼ که ػلیل إاٝت اف آوها تٖاب٨ىاو با آػاب و ؿمىم بىػ( .:پ).
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ً
ت٪ـیبا همۀ اؿاّی ٥ی 42٤بىػيؼ و هیچ مـهایهای ورىػ يؼاىت که بتىايؼ فهیى ؿا بغـػ<
بىؿژوای هؼؿو فصمتکو ؿا واهیػاؿػ عىػه ؿا ب٦ـوىؼ .مـ٣ها بًؼۀ تکه فهیًی
بىػيؼ که بـ آو فاػه هیىؼيؼ< فصمتکياو بًؼۀ ّـوؿیات فيؼگی ىغَیىاو و بًؼۀ
پىلیايؼ که هایضتادىاو ؿا هیعـػ .ػؿ وا ٜ٩هـ ػو بًذگاو اغیاء هنتًؼ .ػؿ ماهاو
٥ئىػالی راهٞه هـ یک اف اْٝاء رایگاهی اف آو عىػ ػاىت و مـ ٣اف تْمیى ومایل
هٞاه بـعىؿػاؿ بىػ< فصمتکو اف هیچ يى ٛتْمیًی بـعىؿػاؿ يینت فیـا  ٔ٪٥و٩تی
ػاؿای رایگاه ارتماٝی ىمـػه هیىىػ که بىؿژوافی بتىايؼ اف او امت٦اػه کًؼ<
فصمتکو ػؿ مایـ هىا ٜ٩ياػیؼه گـ٥ته هیىىػ و ٕىؿی هىؿػ بـعىؿػ وا ٜ٩هیگـػػ که
ً
گىیی اٍال ورىػ يؼاؿػ .مـ ٣بایؼ عىػ ؿا ػؿ رًگها ٩ـبايی اؿباباه هیکـػ< کاؿوؿ
٥اکتىؿی بایؼ ٝالوه بـ رًگها ػؿ ػوؿاو ٍلش هن راي٦يايی کًؼ .اؿباب ٥ـػ بـبـی بىػ
که فیـػمتاواه ؿا چیقی بیو اف مـػمتۀ گلۀ گاوهایو يمیػاينت< ٍاصبکاؿ ٥ـػ
هتمؼيی امت که ;عؼهه:اه ؿا وؿػمت هاىیى ٥ـُ هیکًؼ .به ٕىؿ عالٍه هىٞ٩یت
ً
مـ ٣و کاؿگـ ت٪ـیبا هنتـاف امت و اگـ یکیىاو ػؿ وّ ٜياهناٝؼتـی باىؼ بؼوو
ىک فصمتکو آفاػ امت .هـ  2بـػهايؼ با ایى ت٦اوت که بـػگی یکی بقکييؼه و
آىکاؿ و بیپیـایه امت اها بـػگی ػیگـی فیـرلکی و کًایهآهیق و هامتهالیىؼه و
گىلفيک و ٥ـويه٦ته اف چين عىػه و ػیگـاو و عالٍه بـػگی ؿیاکاؿايهای aامت به
هـاتب بؼتـ اف بـػگی کهى .بػردوضتاو حسب تىری ص ٨ػاؿيؼ امن ;کاکام٦یؼ :ؿا ؿوی

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای ;ؿیاکاؿيه :آهؼه امت ;الهیاتی .:اٍٖالس
;کاکام٦یؼ )White slave( :پل اف هٞاػل آلمايی به ايگلینی ٩یؼ ىؼه( .پ).
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کاؿوؿها بگؾاؿيؼ .ولی همیى بـػگی هامتهالیىؼۀ ؿیاکاؿايه ػمتکن ػؿ ٙاهـ ص٨
آفاػی ؿا به ؿممیت هیىًامؼ و ػؿ بـابـ ا٥کاؿ ٝمىهی که ػومتؼاؿ آفاػیايؼ مـ عن
هیکًؼ .بـػگی هؼؿو که اصل اضاضی آفاػی ؿا تَؼی ٨هیيمایؼ ػؿ ه٪اینه با بـػگی
کهى صاوی پیيـ٥تی تاؿیغی امت و متنػیؼگاو باالعـه یک ؿوف به باؿ يينتى ایى
اٍل ؿا عىاهًؼ ػیؼ.

a

ایى َ٥ل ؿا با بًؼهایی اف یک ىٞـ به پایاو هیؿماين که اصنامات عىػ کاؿگـاو ؿا
ػؿباؿۀ مینتن ٥اکتىؿی بافگى هیکًؼ .مـوػۀ ادوارد پی .هیذ bبیرهًگاهی به ػؿمتی
تزلی ػیؼگاههایی امت که ػؿ هیاو کاؿگـاو ١البايؼ.

43

ىهی ایًزامت
متنىاهی به ٩لباه مًگ امتبؼاػ
يه ػؿ وٍ٤اه مـوػی عىه
يه بًؼػ عىاب یک ػم بًؼگاو ؿا ػیؼه بـ بیؼاػ
رهاو٥ـهايـوا کاکام٦یؼاو ؿا ٥ياؿػ فیـ پا هـ گام
و هاىیى بغاؿه يام.
ىه ٍؼػمت
ف ٥ىالػه ػوٍؼ بافومت
 aپاؿاگـا ٣بٞؼی و ىٞـ ادوارد هیذ اف ویـامت آهـیکایی  1887و ویـامت ايگلینی  1892عٔ
عىؿػ .اها هـ ػو ویـامت پايىیل ايگلل بـ ایى ٖٞ٩ه ؿا ػؿ بـ ػاىتًؼ( .پ).
b
Edward P. Mead
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هقاؿ ايگيت ٥ـفه ؿا چًاو راػومت
که هیلیىوها ي٦ـ هنتؤٍل و يىهیؼ ػؿ هيتاه گـ٥تاؿيؼ.
مـه ؿا ػوػکو تاد امت
يیارؼه هىلىخ فىت ؿبالًى ٛتاؿاد امت
که ػؿ ػيیای هیمىو بىػه اوؿيگ و تًىؿی ػؿ ىکنچالاه
و بـیاو کىػکاو مـچیى چًگالاه.
و ػؿ کابیًهاه یک هيت ػیىماالؿ
چى عىو بیًىایاو ؿا به میمیى ما١ـ ايؼافيؼ
٥غىؿ و هنت و ياهيیاؿ
به يیـوی بغاؿ ىاههاىیى ٕـس کاؿی تافه پـػافيؼ
که اف عىو عالی ٨مین و فؿ مافيؼ.
به مىػاگًؼ چـکیى مىػ عىوآلىػ ایى َپنتاو امیـاوايؼ
لئیماو بهـ فؿ ياهىك ػيیا ؿا بنىفايًؼ
يمیپـمًؼ فايى ػؿ ب٢ل هـػی چـا بًينته ػؿ هاتن
فيی يافآؿ ػؿ تىً٥ؼه ؿيزی مغت
اف آو ياهـػهاواه ؿامت ؿىغًؼی ٥ـاهن.
اگـ یک کاؿگـفاػه بگـیؼ فاؿ
چًاو ؿًَ٩ؼ گىیی بايگ ىیىو گىهىاو ؿا ماف و آوافیمت
و هـ تى (عىاه فو یا ػعتـی) ٥ـمىػه فیـ کاؿ
چى لـفاو مایه بـ ػیىاؿ ػؿ ايىاؿ آتوػاو
به چين هـفهىاو با ّـب هاىیى گـم ًٕافیمت.
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و هاىیىىاه
به ابـی ػوفعی با ػوػهاه عاکنتـ و فؿيیظ
بـ ایى ػيیای عاکی مایه ا٥کًؼهمت
بياؿتها که هیعىايؼ آمماو ػؿ گىه ايناو پـ کيیؼ اف ػمت
پـیياو ؿوس هیگـیؼ چى هىىی کىؿ ػؿ مىؿاط
بؼو ٍؼپاؿه ػؿ ػيؼايههای ١لٖک مالط.
آهای ای ٍؼهقاؿاو عل ٨بـ پا عیق
با ىىؿهگـاو آهیق
آهای ای عل ٨فصمتکو به عىو بنتیق
بکو ایى ىاههاىیى ؿا
به فيزیـی ببًؼه ػمت ي٦ـیى ؿا
اگـيه هام هیهى ؿا به عاک تیـه بًيايؼ.
آهای ای عل ٨هـ اؿباب ًٍٞت ؿا
و هـ یک چاکـه ػؿ هـ تزاؿت ؿا
که گاو ايباو ت٢اؿی ػؿ ىکمبه مین و فؿ ػاؿػ
بیايؼافه به تیـ عين هلت
a
کًاؿ يٞو ؿبالًى١ ٛاؿت!
44

b

 aهى يه و٩تاه ؿا ػاؿم و يه ایًزا رای آو امت که به تکتک ػ٥اٝیات هايى٥اکتىؿػاؿها و ٥اکتىؿیػاؿها
ػؿ بـابـ اتهاهاتی که ٕی  12مال گؾىته بـ آوها واؿػ آهؼه امت پامظ ػهن .هًا ٜ٥پیوپًؼاىته چين
ایى هـػاو ؿا کىؿ کـػه امت و آياو هـگق ػؿك ٝبـت يغىاهؼ گـ٥ت .پیيتـ به بنیاؿی اف ػ٥اٝیات و
ایـاػاتىاو پامظ ػاػم .عٖىٓ فیـ همۀ آو چیقی امت که ا٥قوػواه بـ هى وارب امت:
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ً
ىما به هًچطتر هیآییؼ .آؿفو ػاؿیؼ که اف وّ ٜاهىؿ ػؿ ايگلطتاو هٖل ٜىىیؼٕ .بیٞتا باب آىًایی ؿا با
ا٥ـاػ هضتـم باف هیکًیؼ .یکی ػو باؿ به ٕىؿ گؾؿا يٚـاتی ؿا ػؿباؿۀ وّٕ ٜب٪ۀ کاؿگـ بـ فباو هیآوؿیؼ.
آيگاه به چًؼ هايى٥اکتىؿػاؿ لیبرال اٍیل همچىو رابرت هایذ گرگ و ىایؼ ادهىيذ اظورث و تىهاش
اغتىو ( )Thomas Ashtonو مایـیى هٞـ٥ی هیىىیؼ و آؿفوهایتاو ؿا با آياو اف ػؿ هیاو هیگؾاؿیؼ.
هايى٥اکتىؿػاؿها هًٚىؿ ىما ؿا هی٥همًؼ و عىب هیػايًؼ بایؼ چه کًًؼ .آياو ىما ؿا به همـاه عىیو به
٥اکتىؿیهایياو ػؿ ؿومتاها هیبـيؼ< هطتر گرگ به کىئریبايک ( )Quarrybankػؿ چهغایر و
هطتر اظورث به ترتىو ( )Turtonػؿ يقػیکی بىلتىو و هطتر اغتىو به هایذ .آياو اف هیاو
ماعتماوهایی بنیاؿ ٝالی و به يیکی ماهاویا٥ته ؿاه ؿا يياوتاو هیػهًؼ .هیبیًیؼ که اکخـ ماعتماوها
هزهق به ػمتگاههای تهىیۀ هىا هنتًؼ .آياو تىرهتاو ؿا به مالىهای ؿ٥ی ٜمـىاؿ اف هىای تافه و هیؤت
ً
هاىیًی ٙـی ٤و کاؿوؿهای ٙاهـا تًؼؿمت رلب هیکًًؼ .بٞؼ اف ٍـ ٣یک َٝـايۀ ٝالی به ىما
پیيًهاػ هیػهًؼ که اف عايۀ کاؿوؿها بافػیؼ کًیؼ .ىما ؿا به بًگلکهایی ؿهًمىو هیمافيؼ که
ً
رؼیؼالتؤمیل و تمیق و پاکیقه به يٚـ هیؿمًؼ .مپل با همؼیگـ واؿػ ایى یا آو یکی هیىىیؼ (ٕبیٞتا
 ٔ٪٥بًگلکهای ياٙـاو و هاىیىچیها و هىتىؿچیها و ١یـه) .بؼیى تـتیب ;هیتىايیؼ ببیًیؼ که به
لٖ٥ ٤اکتىؿی همۀ اْٝای عايىاػه گـم فيؼگیايؼ :.هیىؼ عىايىاػههایی ؿا ببیًیؼ که ػؿ آوها  ٔ٪٥فو
و بچهها به کاؿ هي٢ىلايؼ و ىىهـ رىؿاب وٍله هیفيؼ< اها صْىؿ ٍاصبکاؿ ىما ؿا اف
کًزکاویهای ػوؿ اف يقاکت باف هیػاؿػ .هـ کنی ؿا که هیبیًیؼ هقػه عىب و عىػه آمىػه و
ً
تىاه به لٖ ٤هىای آفاػ ؿومتا ينبتا مالن امت .کنکن ينبت به ایؼههای ا١ـا٧آهیقتاو ػؿباؿۀ
٥الکت و گـمًههیـی کاؿگـاو به ىک هیا٥تیؼ .اها ایًکه کاؿوؿها به هؼػ ضیطتن بًگلکی به بـػگی
کيیؼه ىؼهايؼ و ایًکه یک آهاػگاه ػؿ آو هضله هنت و ایًکه عل ٨اف هايى٥اکتىؿػاؿ کیًه به ػل ػاؿيؼ اف
هیچ کؼام ایىها عبـػاؿ يمیىىیؼ< چـا که هايى٥اکتىؿػاؿ آيزا صاّـ امت و هـ چه باىؼ هؼؿمهای
ماعته و کلینایی و مالى هٖالٞه ای و ١یـه .اها ایًکه هايى٥اکتىؿػاؿ اف هؼاؿك بـای پـوؿايؼو عىی
بله٩ـباوگىیی ػؿ کىػکاو امت٦اػه هیکًؼ و ایًکه ػؿ مالى هٖالٞه  ٔ٪٥هٖبىٝاتی ؿا ؿوا هیػاؿػ که
هًا ٜ٥بىؿژوافی ؿا يمایًؼگی هیکًًؼ و ایًکه اگـ کاؿکًاواه کتابها یا ؿوفياهههای چارتیطتی و
ضىضیالیطتی بغىايًؼ بـکًاؿ هیىىيؼ همۀ ایىها اف چينتاو پًهاو هیهايؼ ٔ٪٥ .هًامبات هٞتؼل و
هالین پؼؿماالؿايه ؿا هیبیًیؼ ٔ٪٥ ،فيؼگی ياٙـاو ؿا هیبیًیؼ و  ٔ٪٥آو چیقهایی ؿا هیبیًیؼ که
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ً
ً
بىؿژوافی به کاؿگـاو وٝؼه هیػهؼ تا رنما و ؿوصا بًؼهاه ىىيؼٍ .اصبکاؿاو ػومت ػاؿيؼ ٔ٪٥
همیى ;هايى٥اکتىؿ ؿومتایی :ؿا به يمایو بگؾاؿيؼ ،یک ػلیلاه ایى امت که ػؿ ایًزا بنیاؿی اف
ً
هْـات مینتن ٥اکتىؿی (هغَىٍا اف لضاٗ وّ ٜمالهت) به هؼػ هىای آفاػ و ػىتوػهى إـا٣
بـٕـ ٣ىؼهايؼ< و ػلیل ػیگـه ایى امت که ػؿ ایًزا هیتىاو ٙاهـ پؼؿايۀ بـػگی کيیؼو اف کاؿگـاو ؿا
هؼتهای هؼیؼ ص ٘٦کـػ (دکتر یىره بـ هبًای ایى بىهایۀ پؼؿماالؿايه یک ػایتیؿاهب 44تًَی ٤کـػه
امت) .اها وای به صال کاؿوؿ اگـ ػمت بـ ْ٩ا ايؼیيهای اف آو عىیو ػاىته باىؼ و بغىاهؼ
چارتیطت ىىػ! به آيی همۀ ٝىإ ٤پؼؿايۀ هايى٥اکتىؿػاؿ ينبت به او ته هیکيؼ .اگـ اف
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿعىامت کًیؼ ػؿ هضالت عل ٨فصمتکو هًچطتر همـاهیتاو کًًؼ تا بتىايیؼ
ايکيا ٣مینتن ٥اکتىؿی ؿا ػؿ یک ىهـ ًٍٞتی ببیًیؼ بایؼ آو٩ؼؿ هًتٚـ کمک بىؿژواهای حـوتمًؼ
بمايیؼ که ٝل ٤فیـ پایتاو مبق ىىػ! ایى رًتلمىها وّ ٜکاؿکًاوىاو و عىامتههای آياو ؿا يه
هیىًامايًؼ و يه هیعىاهًؼ بيًامًؼ .آياو رـأت ىًاعتى چیقهای آفاؿيؼهای ؿا يؼاؿيؼ که ىایؼ
واػاؿػىاو بـ عال ٣هًا ٜ٥عىیو ٝمل کًًؼ .اها عىىبغتايه همۀ ایىها ي٪و بـ آب امت :آيچه که
بایؼ به ػمت فصمتکياو ايزام گیـػ عىػىاو ايزاماه هیػهًؼ( .ايگلل)
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 :)agitation( 1ایؼههایی که هًا ٜ٥صیاتی راهٞه ؿا بیاو هیکًًؼ و به ٕىؿ ومی ٜػؿ هیاو بغو
بقؿگی اف عل ٨تبلی ٠هیىىيؼ تا همؼلی و همـاهی تىػهها ؿا ػؿ هباؿفات ٕب٪اتی بـايگیقيؼ( .م).
 2ایى إالٝات بـگـ٥ته اف ػاػههای عاهی امت که ػؿ ;گسارظ هیأت يمایًذگی هذیراو هايىفاکتىرها
و فاکتىریداراو اقلین لًکطتر :اؿائه گـػیؼ و به تاؿیظ  1هی  1844ػؿ ييـیۀ ;هًچطتر گاردیى :به
چاپ ؿمیؼ .آهاؿهای ایى گقاؿه هـبىٓ به  412ىـکت ًٍٞتی ػؿ ياصیۀ اليکغایر بىػ که ػؿ هزمىٛ
 116هقاؿ و  281کاؿگـ ػؿ امتغؼام ػاىتًؼ( .پ).
ً
 3اصتماال مغًاو لرد اغلی به ي٪ل اف ىماؿۀ  18559هىؿط  16هاؿك  1844ؿوفياهۀ تایمس لًؼو آهؼه
امت( .پ).
 4ریچارد اوضتلر ( )Richard Oastlerیکی اف اْٝای صقب هضاٚ٥هکاؿ و صاهی رًبو کاؿگـی
بىػ .پل اف آيکه اومتلـ با ىکایت هايى٥اکتىؿػاؿها فيؼايی ىؼ هنىػههایی ؿا اف آيزا بیـوو ػاػ که ػؿ
رقواتی با يام ;ياهههای ىتابفػه :چاپ و بیى عل ٨تىفی ٜهیىؼيؼ( .م).
; 5کاه ػوػ کـػو بـای کنی :ػؿ گىیو ٝاهیايۀ تهـايی یًٞی لٞى و ي٦ـیى ٥ـمتاػو بـ او( .م).
 6ياهۀ ي٪ل٩ىلىؼه به تاؿیظ  31آ گىمت  1844ػؿ رلؼ چهاؿم ىماؿۀ  35ياهههای غتابسدۀ آر.
اوضتلر هًتيـ ىؼ .ايگلل ٖٞ٩های اف ایى ياهه ؿا ي٪ل٩ىلواؿ بـای ویـامت آلمايی تـرمه کـػ .ایى
ً
ٖٞ٩ه ػؿ ویـامتهای آهـیکایی  1887و ايگلینی  1892هزؼػا به ايگلینی بـگـػايؼه ىؼ .ػؿ ایى بیى
٩نمت آ١افیى ي٪ل٩ىلها به ٍىؿت تـرمۀ آفاػ عالٍه گـػیؼٖٞ٩ .ۀ هًتغب اٍلی ایًگىيه آ١اف
هیىىػ:
;٩ؼیما یه ؿ٥ی٪ی ػاىتن که باهام کاؿ هیکـػ ولی فػ بیـوو .عیلی وط پیو بىػ که کاؿىى ول کـػ یا چه
هیؼوين هزبىؿ ىؼ ولو کًه .یه ػوؿه که به ٩ىل ها کاؿگـا هي٢ىل مگػو فػو بىػ ؿمیؼ یه رایی به
امن ضًت هلى (گمىين تى اليکىایـه) .به عیالو اويزا هیتىيل به هـاػ ػلو بـمه .ولی بافم کاؿی
گیـه يیىهؼ .هیغاك ؿاهيى کذ کًه و بـه ممت هًچطتر که ػم ؿ٥تى یاػه اوهؼ یکی اف ؿ٪٥ای
٩ؼیمیو همىو ػوؿ و وؿا فيؼگی هیکًه و هیيه بیى ؿاه مـی بهو فػ .گ٦تو هـ ٕى ىؼه باك پیؼاه
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ً
کًن .عیال هیکـػ ؿ٥ی٪و هیتىيه ػمتيى رایی بًؼ کًه یا اگه ييؼ ا٩ال هیتىيه یه ل٪مه ١ؾا بؾاؿه رلىه
یا چه هیؼوين یه راعىاب بو بؼه .آعه ؿ٥ی٪و عیلی باهـام بىػ .عالٍه کلی گو تا ػك آعـ پیؼاه
کـػ .ولی ٥ک هیکًیى وعتی به بًگلک ؿ٥ی٪و ؿمیؼ چی ػیؼ؟ یه مـػاب يمىؿ که عىػه هیگ٤
احاحو ایًا بىػو :ػو تا ًٍؼلی با یه هیق کىچیک گـػ مهپایه و یه رٞبه .راعابيىين چی بگن یه کپه کاه
و کلو گىىۀ عىيه بىػ که چى تا هال٥هکهًۀ پاؿهپىؿه ؿوه کيیؼه بىػو .چى تا تیکه چىبن کًاؿ
ارا٩يىو ػاىتى ( :...پ).
; :)Jus Primae Noctics( 7ص ٨ىب ف٥ا :٣یا ;ص ٨اؿباب :یکی اف ؿمىم ٩بایل ژؿهًی ػؿ
اؿوپای ٩ـوو ومٖی بىػ که به هىرب آو هـ یک اف ؿٝایا هى ٤ٙهیىؼ تافهٝـوكاه ؿا ىب اول
فيؼگی هيتـک به عايۀ اؿباب ببـػ تا با او بغىابًؼ و بکاؿتاه ؿا بـػاؿيؼ (یا بهاٍٖالس ;هتبـک:اه
کًًؼ) .ػؿ هیهى آؿیایی عىػهاو هن ایى مًت ىًی ٜتا  50مال پیو به ارـا ػؿهیآهؼ( .م).
; 8هصىبۀ ضالهت و اخالقیات کارآهىزاو )1802( :فهاو کاؿ کىػکاو کاؿآهىف ؿا به  12ماٝت کاهو
ػاػ و کاؿ ىبايۀ آياو ؿا همًى ٛماعت .البته ایى ٩ايىو  ٔ٪٥بـ هیلهای پًبه و پين اٝمال گـػیؼ و هیچ
ً
هاػه ٩ايىيی ای ؿا بـای يٚاؿت بافؿماو ٥اکتىؿی تؼاؿک يؼیؼ .ػؿ يتیزه ٥اکتىؿیػاؿاو ٝمال ایى هَىبه
ؿا ياػیؼه گـ٥تًؼ( .پ).
ً
 9ػؿ فهاو يگاؿه ایى کتاب هًىف ىاعههای هىؿهىوىًامی و َٝبىًامی کاهال ايکيا ٣يیا٥ته
بىػيؼ< به همیى ػلیل ايگلل به ىىاهؼ هت٪ى ٝلمی ػؿ هىؿػ مىءتؤحیـات کاؿ ىی٦ت ىب ػمتـمی
يؼاىت .با ایى صال به ٕىؿ رنتهگـیغته کي٦یاتی ػؿ ایى هىؿػ حبت ىؼه بىػ .اف هؼتها پیو به ػلیل
ابتالی هلکه الیقابت به بیعىابی تىره راهٞۀ پقىکی به ایى هنؤله رلب ىؼه و هٖالٞات ٥ـاوايی ػؿ
ایى هىؿػ به ايزام ؿمیؼه بىػ .ػؿ ایى هٖالٞات بنیاؿی اف ٝاؿّههای ىببیؼاؿی ىًامایی ىؼيؼ
بیآيکه ٝلتىاو ؿوىى گـػػ .اف مىی ػیگـ ػؿ همیى ػوؿاو هٖالٞات ٥ـاوايی به ػمت فینتىًاماو
ػؿ رـیاو بىػ تا تؤحیـات يىؿ آ٥تاب بـ اؿگايیننهای فيؼه هيغٌ ىىػ (پیيـ٥ت ایى هٖالٞات ػؿ ػهۀ
 1870به کي ٤هىؿهىوهای ؿىؼ تىمٔ ػاؿویى ايزاهیؼ) .ػؿ رـیاو ایى هٖالٞات بغو ػیگـی اف
تؤحیـات ىببیؼاؿی/ؿوفعىابی ىًامایی گـػیؼ .به ػؿمتی هیتىاو ٥ـُ کـػ که هًاب ٜهىؿػ امتًاػ
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ايگلل اف یا٥تههای ٝلمی هٞاٍـاوىاو بهـه گـ٥تهايؼٝ .لن پقىکی هؼؿو ػؿ ػوؿاو ها ػاهًۀ
گنتـػهای اف مىءتؤحـات ىی٦ت ىب (بـای هخال اعتالالت هىؿهىيیَٝ-بی و همچًیى ابتال به
مـٕاوهای ؿوػه و تیـوئیؼ) ؿا به احبات ؿمايؼه امت( .م).
٩ 10نمت پاییًی امتغىاو ؿاو ػو بـرنتگی هىافی ػاؿػ که یک ىیاؿ ؿا ىکل هیػهًؼ .امتغىاو
کيکک فايى ػؿ ایى ىیاؿ ٩ـاؿ هیگیـػ و ما ٧ؿا به ؿاو هتَل هیکًؼ( .م).
 :)Machine oil( 11پیو اف آيکه راو الیل ( )John Ellisػؿ ػهۀ  1860ي٦ت عام ؿا پاالیو کًؼ
ً
و به ؿواومافهای پتـوىیمیایی بـمؼ ٝمىها اف چـبیهای رايىؿی هضلىل ػؿ ي٦ت بـای ؿو١ىکاؿی
هاىیىهای ًٍٞتی امت٦اػه هیىؼ (همايٖىؿ که ػؿ َ٥ل ٩بل ػیؼین ایى چـبیهای رايىؿی ػؿ آمیاب
امتغىاوعـػکى تىلیؼ هیىؼيؼ); .ؿو١ى چـط :که ػؿ تـرمۀ ٥اؿمی به ًٝىاو يام ایى هضلىل آهؼه ػؿ
اٍل يىٝی ؿواوماف اؿفاو٩یمت و کی٦یتپاییى پتـوىیمیایی امت که بـای ؿو١ىکاؿی ػمتگاههای
ابتؼایی امت٦اػه هیىىػ( .م).
ً
 :)Frosty( 12ػؿ يىاصی مـػمیـ گاهی ؿٕىبت هىا هنت٪یما یظ هیفيؼ و بيمه (به کىؿػی :فو٩ىم)
تيکیل هیىىػ .ػؿ ایى صالت ؿیقگـػهای یظ ػؿ هىا هٞل ٨هیهايًؼ و بلىؿهای بقؿگتـ به ىکل بـ٥ک
مٖش اىیاء ؿا هیپىىايًؼ .ایًچًیى بـوػتی به ٩ىل هٞـو; ٣امتغىاو ؿا هیتـکايؼ( .:م).
 :)frame and limbs( 13امتغىاوبًؼی ايناو ىاهل ػو هزمىٝه امت< یکی چاؿچىب یا امکلت
هضىؿی (رمزمه و ههـههای گـػو و متىو ٪٥ـات و ٦٩نۀ میًه) و ػیگـی ايؼامها یا امکلت ّمیمه
(ػمتها و ىايهها و پاها و لگى)( .م).
 14تا يیمۀ يغنت ٩ـو يىفػهن ؿىتۀ رـاصی ػؿ اکخـ ي٪آ اؿوپای ٩اؿهای فیـىاعهای اف ملمايی
بىػ< ٩یچی کـػو هى و کيیؼو ػيؼاو و بـیؼو ْٝى ٥امؼ همگی اف یک رًل ىمـػه هیىؼيؼ.
ً
رـاصايی که ص٪ی٪تا اف ملمايیها هتمایق باىًؼ ػؿ اؿوپای ٩اؿهای ايگيتىماؿ بىػيؼ .اها ػؿ بـیتايیا
وّ٥ ٜـ ٧ػاىت .يغنتیى باؿ راو هايتـ ( )John Hunterبا کنب هزىف کالبؼىکا٥ی بیو اف 1
هقاؿ ٕـس و ي٪اىی اف اؿگايیننهای ػاعلی بؼو تـمین کـػ .با تالههای ٝلمی و میامی او رـاصاو
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بـیتايیا باالعـه ػؿ اواعـ ٩ـو هزؼهن به ًٍ٦ی هنت٪ل تبؼیل ىؼيؼ و اف يٚاؿتهای ;ايزمى ملًٖتی
ملمايی :هٞا ٣گيتًؼ .ىاگـػاو هايتـ بـ  2هىّى ٛتمـکق کـػه بىػيؼ :یکی ىًاعت هـ چه ػ٩ی٨تـ
اؿگاو های ػاعلی بؼو و ػیگـی ىًاعت تؤحیـات ٝىاهل بیـويی بـ ٝملکـػ ایى اؿگاوها .یکی اف
ىاگـػاو هايتـ با هٖالٞۀ ارناػ ػوػکوپاککىها بـای يغنتیى باؿ هى ٨٥به کيٝ ٤ىاهل ىیمیایی
مـٕاوفا ىؼ< ػیگـی با ػيبال کـػو ؿػ هـػگاو يٖ٪ۀ ٍ٦ـ ىیى ٛوبای  1845لًؼو ؿا ػؿ یکی اف
ىیـهای آب ٝمىهی پیؼا کـػٙ .هىؿ چًیى اىغاٍی ػؿ ًٍ ٤رـاصاو به هضبىبیت ٝمىهیىاو
ايزاهیؼ و الهامبغو عل ٨ىغَیت ;ىـلىک هلمق :ػؿ ػامتاوهای هٞمایی ٝاههپنًؼ ىؼ .او به
ًٝىاو یک رـاس تیقبیى با ;راو واتنىو :پقىک همکاؿی ػاىت( .م).
 :)Mesenteric disease( 15ؿوػهبًؼ بغيی اف با٥ت ىکنىاهه امت که ؿوػۀ کىچک و بقؿگ ؿا
مـ رایياو يگه هیػاؿػ و آوها ؿا به مایـ اصياء و اهٞاء و رؼاؿۀ ىکمی هتَل هیمافػ .هـُ
ؿوػهبًؼ و٩تی پیو هیآیؼ که ؿگهای ایى اؿگاو به ػلیل هیعىاؿگی و اٝتیاػ به ػوػ و ت٢ؾیۀ يامالن و
ٝؼم تضـک کا٥ی يتىايًؼ به ٩ؼؿ کا٥ی به ؿوػۀ کىچک عىو بـمايًؼٝ .ىاؿُ ایى بیماؿی ٝباؿتايؼ اف
ّٝ ٤ٞمىهی بؼو و کاهو ىؼیؼ وفو و امت٦ـا ٟو ػلػؿػ ىؼیؼ بٞؼ اف ٍـ ٣هـ وٝؼۀ ١ؾا( .م).
 :)pigmy( 16پیگمیها اف ٩بایل آ٥ـی٪ایی بىػيؼ که به عإـ ٩ؼ کىتاه و میهچـػگی و ٍؼای
تىػها١یىاو و همچًیى به عإـ ای٦ای ي٪وهای صما٩تباؿ ػؿ میـکهای ايگلنتاو به ىهـت
ؿمیؼه بىػيؼ( .م).
ً
ٙ 17اهـا ايگلل مغًاو رابرت هایذ گرگ ( )Robert Hyde Gregؿا اف مغًـايی لرد اغلی ػؿ
هزلل ٝىام بـگـ٥ته امت که به تاؿیظ  15هاؿك  1844ػؿ صمایت اف الیحۀ  01ضاعت کار ایـاػ ىؼ
(و.ک .ؿوفياهۀ تایمس ىماؿۀ  18559هىؿط  16هاؿك ( .)4 .ً 1844پ).
 18کاؿگـايی که بایؼ هؼت فهاو ٕىاليی همۀ صىاكىاو ؿا بـ ابژۀ کاؿ هتمـکق کًًؼ ػچاؿ ٝؼم
ً
هماهًگی هنتههای ٩اٝؼهای ه٢ق و هغچه هیىىيؼ و يتیزتا پلکفػوهای عىػبهعىػیىاو هتى٤٩
هیگـػػ .ایى وّ ٜباٝج هیىىػ ؿٕىبت ٩ـيیه کاهو یابؼ که ػؿ بلًؼهؼت به ٝىاؿُ رؼیتـی
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ً
همچىو عيکی چين و اصتماال آبهـواؿیؼ عىاهؼ ايزاهیؼ .ػؿ ى٢لهایی همچىو ؿینًؼگی که
مٖش ٩ـيیه ػؿ هٞـُ ؿیقگـػهای پًبه و پين ٩ـاؿ هیگیـػ مىءتؤحیـات مًؼؿم عیـگی بهىؼت ا٥قایو
ً
هییابؼ< عاٍه اگـ ٥ـػ ػائما چيماواه ؿا بمالؼ( .م).
; 19پیـ ىؼو٥ :ـایًؼی امت که ػؿ رـیاو تکاهل رايؼاؿاو ٝالیتـ ايکيا ٣یا٥ته امت< به همیى
ػلیل بنیاؿی اف رايؼاؿاو پنتتـ (بـای هخال بـعی گیاهاو و بـعی تکملىلیها) پیـ يمیىىيؼ .ایى
٥ـایًؼ که بـ اماك ٝىاهل ژيتیک و ت٢ییـات هىؿهىيی ؿط هیػهؼ هىرب صؾ ٣ا٥ـاػ ايٖبا٧يیا٥ته
ً
هیىىػ و به تکخیـ ينل اٍلش کمک هیکًؼ و اماما ػؿ عؼهت ب٪ای يى ٛامت .بـ ایى هبًا ا٥ـاػی که
ػؿ ىـایٔ بنیاؿ بؼ و ١یـ٩ابلايٖبا٩ ٧ـاؿ ػاؿيؼ ػچاؿ پیـی فوػؿك هیىىيؼ .ايىا ٛژيتیکی پیـی
فوػؿك (اعتاللهای بافتىلیؼی ػؿ مٖش ملىلی) ػؿ احـ ٥ياؿهای ؿوفهـه و تماك هؼاوم با ٝاهلهای
فیاوآوؿ تضـیک و تيؼیؼ هیىىيؼ .گىيههای هىؿهىيی پیـی فوػؿك (اعتالل بافمافی بهیًۀ
اؿگاوها) ػؿ يتیزۀ کمبىػ ؿیقه٢ؾیها پؼیؼ هیآیًؼ .پیـی ايناو ػؿ هناٝؼتـیى ىـایٔ اف  70مالگی
ىـو ٛهی ىىػ اها هنؤله ایى امت که مى بیىلىژیک اکخـ ا٥ـاػ بیيتـ اف مى ت٪ىیمیىاو امت و ایى
اعتال ٣با ياهناٝؼىؼو ىـایٔ هضیٖی تيؼیؼ هیىىػ( .م).
 20ماعتاؿ لگى عاٍـه صاٍل پیىيؼ امتغىاوهای کىهايه و عاری و ػيبالچه امت .امتضکام پیىيؼ
ً
ایى مه امتغىاو اماما وابنته به ؿبآهای لگًی امت که اف پيت به امتغىاو عاری و اف رلى و ب٢ل
به کىهايه هتَلايؼ .اف آورا که ػؿ رـیاو تکاهل يى ٛايناو امکلتبًؼی فياو با ىـایٔ فایماو
ايٖبا ٧یا٥ته امت اف یکنى ص٦ـۀ لگًیىاو گياػتـ و اف مىی ػیگـ امتغىاو عاریىاو کىچکتـ و
ً
هنٖشتـ ىؼه امت .بًا به ایى ػو ػلیل ؿبآهای لگًی فياو اف امتضکام کمتـی بـعىؿػاؿيؼ .يتیزتا
مـ پا هايؼو ػؿ بافههای فهايی بیو اف صؼ ٕىاليی هًزـ به بـوف آمیبهای ىؼیؼتـی ػؿ لگىىاو
هیگـػػ  -البته باؿػاؿی هن هقیؼ بـ ٝلت هیىىػ( .م).
 :)midwife and accoucheur( 21تا پیو اف تَىیب ;الیضۀ هاهایی :ػؿ مال ٍ 1902ؼوؿ هزىف
٩ابلگی ػؿ ايگلنتاو ػؿ ايضَاؿ کلینای هلی ٩ـاؿ ػاىت .البته پیيتـ به هىرب اٍالصات مینتن
ػؿهايی ػؿ مال  1815بـعی آهىفههای ه٪ؼهاتی و تئىؿیک بـای ٩ابلهها القاهی گيته بىػ بیآيکه
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ت٦ى ٧ام٤٪ها ػؿ ایى ىاعه به چالو کيیؼه ىىػ و عبـی اف ػوؿههای ٝملی باىؼ .کلینا تٞؼاػی
رـاس هـػ امتغؼام هیکـػ تا فياو ػاوٕلب ؿا یکؿوفه آهىفه ػهًؼ و همچًیى ػؿ ;ػاػگاههای
فایماو :ؿار ٜبه ٍالصیت و تغل٦ات ٩ابلههای فو يٚـ تغََیىاو ؿا اٝالم کًًؼ .هـػاو هؾکىؿ که
هیچ ػعالت ٝملیای ػؿ تىلؼ يىفاػ يؼاىتًؼ ; :accoucheurياهیؼه هیىؼيؼ .با تىره ملنلههـاتب
هیاو ایى ػو گـوه ;هیؼوای:٤ها ؿا ;٩ابله :و ;اکىچـ:ها ؿا ;مـ٩ابله :ياهیؼهام( .م).
 :)Gynaecoligist( 22با ورىػ ىباهت اممی يبایؼ ایى صـ٥ه ؿا با ;تغٌَ فياو و فایماو :ػوؿاو
هٞاٍـ اىتباه گـ٥ت .تا پیو اف ػهۀ ; 1870تب ي٦امی )puerperal fever( :به ٕىؿ گنتـػه ػؿ
هیاو فياو فائى ؿواد ػاىت .کلینا که کًتـل و اػاؿۀ اهىؿ فاػولؼ ؿا ػؿ ػمت ػاىت ٕب ٨آهىفههای
عـا٥یاه بـوف تب ي٦امی ؿا به ;يزامت فایماو :ينبت هیػاػ .به همیى ػلیل فائىها ػؿ ي٦اكعايهها
بیى  7الی  40ؿوف ;٩ـيٖیًه :هیىؼيؼ و پل اف آو تىمٔ کيیو ;١نل ي٦اك :هیػیؼيؼ (هيابه
همیى ؿمن ػؿ ایـاو بامتاو ;چلهييیًی :به ػلیل يزامت ;فچگی :بىػ) .کلینا تٞؼاػی رـاس ؿا ػؿ
ي٦اكعايهها امتغؼام هیکـػ که ٝمؼهتـیى وٙی٦هىاو ػؿهاو تب هاػؿ ػؿ ػوؿاو ٩ـيٖیًه بىػ و
;هتغٌَ فایماو :ياهیؼه هیىؼيؼ( .م).
 23ه٪الۀ هىؿػ اىاؿه به ٩لن جی .رابرتطىو ( )J. Robertsonبا ًٝىاو ;تض٪ی٪ی ػؿ عَىً مى
بلى ٟػؿ فياو :ػؿ رلؼ يغنت ;ژوريال پسغکی و جراحی غمال ايگلطتاو( :آ گىمت  - 1830هی
ً
 )1831چاپ ىؼ .اصتماال ايگلل اف هضامبات ایى ه٪اله که ػؿ ٍ٦ضۀ  453کتاب گاضکل با ًٝىاو
;جمعیت هايىفاکتىرکار ايگلطتاو( :لًؼو  )1833آهؼه امت٦اػه کـػه امت( .پ).
 24بنته ىؼو ٍ٦ضههای ؿىؼ که ٕی ػوؿاو بلى ٟؿط هیػهؼ اگـ فوػهًگام ؿط ػهؼ هًزـ به ايىا ٛو
ا٩نام ياهًزاؿی امکلتی ػؿ آیًؼه عىاهؼ ىؼ< اف تىؿم ػؿ ه٦اٍل ايؼاهی تا ياهًزاؿیهای متىو
٪٥ـات که به ٕىؿ کلی پیـی فوػؿك ؿا تضـیک هیکًًؼ( .م).
 :)Asthma( 25آمن يتیزۀ بـهن کًو ٝىاهل هضیٖی (همچىو هىای آلىػه) و ٝىاهل ژيتیکی امت.
ایى التهاب هقهى ىبها ىؼت هیگیـػ< اف ایى ؿو با ػاهى فػو به بیعىابی و همچًیى ػؿگیـ کـػو و
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٥ـمىػو مینتن ایمًی بؼو باٝج هیىىػ فهیًۀ هناٝؼی بـای بـوف مایـ بیماؿیها به ورىػ بیایؼ .اها
صکمی که ػؿ مٖـهای بٞؼی ؿار ٜبه ;تبؼیل آمن به مل :آهؼه ػؿمت يینت .ػؿ ایى هىؿػ ايگلل به
وّىس تضت تؤحیـ ;يٚـیۀ هىای بیماؿیفا٩ :ـاؿ ػاؿػ( .م).
 :)wet-spinning( 26تا پیو اف ػهۀ  ٔ٪٥ 1820الیا٥ی که اف مـ متاک کتاو به ػمت هیآهؼيؼ
ؿینیؼه هیىؼيؼ< فیـا اگـ لی٦ه بیو اف صؼ بلًؼ هیبىػ به هًگام تابیؼهىؼو هیگننت .ػؿ مال
 1826با تـ٩ی ؿوه تـؿینی الیا ٣بلًؼتـ به چـعۀ تىلیؼ ؿاه یا٥تًؼ و ػؿ يتیزه لیًى هـ١ىب و ٙـی٤
به بافاؿ ٝـّه گـػیؼ .ػؿ ایى ؿوه ٥تیلۀ کتاو پیو اف وؿوػ به چيمۀ پـوايه اف هغقو آب رىه ؿػ
هیىؼ تا کيوپؾیـی و تابعىؿیاه ا٥قایو یابؼ( .م).
ٕ 27ىل الیا ٣پًبه به ٕىؿ هتىمٔ  3مايتیمتـ (صؼاکخـ  6مايتمتـ) امت ولی ٕىل هتىمٔ الیا٣
کتاو به  30مايتیمتـ (صؼاکخـ  90مايتیمتـ) هیؿمؼ .ػؿ ؿینًؼگی هـ چه ٕىل لی٦ه بلًؼتـ باىؼ بایؼ
٥اٍلۀ ػوک تا ػىکی ا٥قایو یابؼ .ؿینًؼه به ػلیل ٥اٍلۀ فیاػ ػىکیها اف چيمۀ پـوايه هزبىؿ بىػ
ً
ػائما بافوهایو ؿا به صالت کيیؼه و تمامباف يگه ػاؿػ تا بتىايؼ کاؿه ؿا ايزام ػهؼ .ایى ٕـف اینتاػو
يارىؿ به هـوؿ فهاو به ىايه آمیب هیؿمايؼ( .م).
 :) Lockjaw( 28بیماؿی ياىی اف آلىػگی به بامیل يیکىالیـ .ایى بیماؿی هنـی يینت .چًايچه
فعنهای باف ػؿ هٞـُ گـػوعاک ٩ـاؿ بگیـيؼ هاگ ایى هیکـوب هیتىايؼ به بؼو ي٦ىؽ و تىلیؼ هخل
کًؼ .ممی که اف ایى يى ٛبامیل تـىش هیىىػ بـ مینتن َٝبی تؤحیـ هیگؾاؿػ و هًزـ به امپامنهای
ْٝاليی ىؼیؼ (ابتؼا ػؿ آؿواؿه و مپل ػؿ کل بؼو) هیگـػػ .ایى ٝالئن با تب ىؼیؼ و تيًذ اػاهه پیؼا
هی کًًؼ .يام ٝاهیايۀ ایى بیماؿی که ػؿ هتى کتاب آهؼه امت به ٦٩ل ىؼو آؿواؿهها اىاؿه ػاؿػ .تا پیو
اف کي ٤بامیل يیکىالیـ ػؿ ػهۀ  1880ایى بیماؿی ؿا ياىی اف تضـیک اَٝاب ػؿ احـ رـاصات
هیػاينتًؼ< واژۀ ;کقاف :بـ اماك همیى ػؿک ياػؿمت ماعته ىؼه امت( .م).
 :)Drying-room( 29يغنتیى هـصلۀ کاؿ ػؿ ًٍٞت پين رىىايؼو پين ػؿ هضلىلی ٩لیایی بـای
ػ ٜ٥چـبی آو بىػ .مپل الیا ٣ؿا ػؿ عيکعايه بـای ٝملیات ٥یقیکی آهاػه هیکـػيؼ( .م).
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 30کًایهای اف ایى آیۀ ايزیل; :همچىو کبىتـ يزیب باه و همچىو اٞ٥ی باصکمت( .:م).
 31ػؿ هتى اٍلی به ;ال٤ها )Elves( :اىاؿه ىؼه امت .ایى ارًۀ ؿیق٩اهت ػؿ ا٥نايههای پـیاو با
راػو و رًبلىاو ػمت به ىیًٖتهای بیعٖـ هیفيًؼ( .م).
 32هصىبۀ  1819اىت٢ال کىػکاو فیـ  9مال و همچًیى کاؿ ىبايۀ کىػکاو فیـ  16مال ؿا ػؿ هیلهای
ؿینًؼگی و يناری پًبه همًى ٛکـػ و ؿوفايۀ کاؿ ایى ٥اکتىؿیها ؿا بؼوو اصتناب ٥ـرههای
١ؾاعىؿی به  12ماٝت هضؼوػ ماعت .اها هالکاو هیل ٥ـرههای ١ؾاعىؿی ؿا بًا به ٍالسػیؼ عىػ
ً
ماهاو هیػاػيؼ و يتیزتا ؿوفايۀ کاؿ ا١لب  14ماٝت یا بیيتـ ٕىل هیکيیؼ.
هصىبۀ فاکتىری مال  1825صکن کـػ که ٥ـرههای ١ؾاعىؿی ػؿ هزمى ٛيبایؼ بیوتـ اف  1.5ماٝت
ػؿ ؿوف باىؼ و بًابـایى کل ؿوفايۀ کاؿ يبایؼ بیيتـ اف  13.5ماٝت ٕىل بکيؼ .ایى هَىبه همچىو
هصىبۀ  0301هیچ تبَـه ای بـای يٚاؿت بافؿماو ٥اکتىؿی ه٪ـؿ يکـػه بىػ< ػؿ يتیزه هیلدارها آو ؿا
ياػیؼه گـ٥تًؼ( .پ).
 33هًٚىؿ ايگلل ایى مًؼ امت; :گقاؿه کمیتۀ هًتغب بـای الیحۀ تًظین هقررات کار کىدکاو در
هیلها و فاکتىریهای پادغاهی هتحذۀ بریتايیا :هىؿط هيتن آ گىمت  1832ػؿ :اضًاد پارلمايی ،رلؼ
پايقػهن( .1832-1831 ،پ).
 34اىاؿه به; :گقاؿه بافؿماو ٥اکتىؿیها ػؿ يیمۀ پایايی مال به تاؿیظ  31ػماهبـ ( .:1843پ).
 35دگرايذیػاو ( )Dissentersیکی اف ٥ـ٩ههای پـوتنتايی ايگلطتاو بىػيؼ که همۀ اٍىل ٪ٝایؼ و
ىٞائـ هؾهبی کلینای ؿممی آيگلیکاو ؿا ؿػ هیکـػيؼ( .پ).
 36ػؿ هتى اٍلی آهؼه امت ( )a collection among workersکه هٞاػل آو ػؿ ٥ـهًگ پـولتـی
ایـاو ;گلؿیقوو :يام ػاؿػ( .م).
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 37تًاْ٩ات صقب تىؿی ػؿ مالهای آتی بیو اف پیو به چين آهؼ .ػؿ صالی که ویگها ٕـ٥ؼاؿ
ً
تزاؿت آفاػ و تىؿیها ٕـ٥ؼاؿ يٚام صمایتی به ىماؿ هیآهؼيؼ ٝمال ایى صقب تىؿی بىػ که به ؿهبـی
ؿابـت پیل تٞـ٥ههای گمـکی ؿا بـای ايبىهی اف کاالها بـػاىت و صتی ٩ايىو ١الت ؿا هل٢ی کـػ .بٞؼها
ػؿ ػهۀ  1880صقب تىؿی تضت ؿهبـی ػیقؿائیلی يغنتیى صقبی ىؼ که عىػ ؿا با ا٥تغاؿ اهپـیالینت
هیياهیؼ .هىٞ٩یتی که يياو هیػهؼ تزاؿت آفاػ و ايضَاؿ مـهایهػاؿايه هکمل یکؼیگـيؼ و هیچ یک
يا٥ی ػیگـی يینت( .م).
 38پیوبیًی ايگلل ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼ .بًا به هَىبۀ  8ژوئى  1847فياو و کىػکاو ٥اکتىؿیکاؿ
هيمىل ;قايىو  01ضاعت :ىؼيؼ( .پ).
 :)Tommy-shops( 39تاهی ػؿ اٍل ل٪ب ؿػهپاییىتـیى مـبافاو ايگلینی بىػ که ػؿ افای
يٚاهی  ٔ٪٥ریـۀ ١ؾایی هیگـ٥تًؼ; .آهاػگاه :به ًٝىاو هٞاػل ایـايی ;تاهیىاپ :يام اؿگايی امت که
وٙی٦ه ػاؿػ ومایل هٞاه ؿا بیى مـبافاو پغو کًؼ( .م).
 40هًٚىؿ ايگلل ایى ه٪اله امت; :عـٝ ٧اػت ػؿ مینتن تهاتـی :که  4يىاهبـ  1843ػؿ ييـیۀ
هالیفاکص گاردیى به ايتياؿ ؿمیؼ و ػؿ ؿوفياهۀ ضاو تزؼیؼ چاپ ىؼ .يىرحرو اضتار ػؿ ىماؿۀ 315
هىؿط  25يىاهبـ  1843ایى ه٪اله ؿا اف ؿوی ؿوفياهۀ ضاو بافييـ کـػ( .پ).
 41يىؿهاوها ػؿ اٍل باؿووهای بقؿگ ٥ـاينىی بىػيؼ که ػؿ ٩ـو  11هیالػی بـ ايگلنتاو میٖـه
ً
یا٥تًؼ .صکىهت آياو هىرب ىؼ يٚام ٥ئىػالی ػؿ راهٞۀ ايگلنتاو کاهال ؿیيه بؼوايؼ .بنیاؿی اف
يهاػهای ٥ئىػالی که تا چًؼ ٩ـو بٞؼ ػوام آوؿػيؼ ػؿ ٩ـو  11ىکل گـ٥تًؼ .اویل ٩ـو  12اوّا ٛبه هن
ؿیغت و رًگهای ػاعلی هیاو اىـا ٣ايگلنتاو و راييیًاو هايـی اول باال گـ٥ت .هـ ػو ٕـ ٣به
هًٚىؿ تؤهیى هغاؿد ىىالیهها و ماعت بـدوباؿو ه٪ؼاؿ هالیات و بیگاؿی بًؼگاوىاو ؿا باالتـ بـػيؼ.
ایى کيمکوها یک ػهه اػاهه ػاىت و ٝا٩بت با اهْای ;هًيىؿ آفاػی :به ػمت ىاه يىؿهاو
٥ـويينت .اهـوفه ;هًيىؿ آفاػی :ؿا يغنتیى ٕلیٞۀ ىکلگیـی ;ىهـهای آفاػ :ػؿ ػؿوو يٚن

503

٥ئىػالی ايگلنتاو هیػايًؼ .بًابـایى ايگلل با اىاؿه به مال  1145ػؿ وا ٜ٩آعـیى ينل ؿٝیتهای
بامتايی (٩بل اف ٍؼوؿ هًيىؿ آفاػی) ؿا با کاؿگـاو هؼؿو ه٪اینه هیکًؼ( .م).
 :)fief( 42يىٝی هالکیت ٥ئىػالی بـ فهیى٥ .ی ٤اف آو اؿباب امت اها ص ٨کيت آو بیچىووچـا
ً
بـای گـوهی اف مـ٣ها هيغٌ ىؼه< ت٪ـیبا هيابه ;ين :٨ػؿ يٚام اؿباب-ؿٝیتی ایـاو( .م).
 43مـوػۀ ادوارد پی .هیذ با ًٝىاو ;ىاه هاىیى بغاؿ :ػؿ ىماؿۀ  274ييـیۀ يىرحرو اضتار هىؿط 11
٥ىؿیۀ  1843هًتيـ ىؼ .ايگلل آو ؿا به آلمايی بـگـػايؼ و ػو بًؼ ايتهایی ىٞـ ؿا صؾ ٣کـػ( .پ).
کاؿگـاو عيکهياوعىؿ! چًاو کيتاؿی بـ پا کًیؼ
با چما ٧و گلىله و ػا ٟو ػؿ٥و
تا به ي ٜ٦هًػىرهاو عٔ بٖالو کيیؼه ىىػ
بـ فوؿگىیی ػاؿوػمتۀ عىوؿیق ىاه هاىیى بغاؿ.
هـگ بـ ىاه هـگ بـ هىلىط ىاه
و هـػه باػ مـمپـػگاو ٩ؼؿتاه
بگؾاؿیؼ ػؿمتی چیـه ىىػ و آفاػی ػؿ ؿمؼ
آيگاه تىاوگـی مـ ٥ـوػ هیآوؿػ ػؿ بـابـ ص.٨
 :)Dithyramb( 44آوافهای رًىوآهیق و هنتايهای که یىيايیاو بامتاو ػؿ هـامن پـمتو ػیىيیقوك
هیعىايؼيؼ و بـ ؿوی عىو صیىايات مـبـیؼهىؼه هیفػيؼ و هیؿَ٩یؼيؼ( .م).
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باقی شاخههای صنعت
اف آيزا که مینتن ٥اکتىؿی بؼیٜتـیى هغلىَٝ ٧ـ ًٍٞت امت هلقم بىػم هبنىٓ و
هَ٦ل به آو بپـػافم .اها ػؿ هىؿػ مایـ کاؿگـاو هیتىاو بضج ؿا کىتاه و هغتَـ کـػ فیـا
آيچه ػؿ باؿۀ کل پـولتاؿیای ًٍٞتی یا به ٕىؿ هيغٌ ػؿ باؿۀ مینتن ٥اکتىؿی گ٦ته ىؼ
ً
ً
تماها یا رقئا ىاهل صال مایـ کاؿگـاو هیىىػ ٔ٪٥ .ایى هیهايؼ که هنتًؼ کًین مینتن
ً
٥اکتىؿی تا چه صؼ ؿاهاه ؿا به هـ یک اف ىاعههای ًٍٞت گيىػه و اصتماال چه
ویژگیهای عاٍی ؿا ػؿ هـ ىاعه ؿو کـػه امت.
 3ىاعهای که هيمىل :هصىبۀ فاکتىری 9هنتًؼ aػؿ صال تىلیؼ رًل هًنىراتايؼ.
پل بهتـ امت ػؿ ایى هـصله به کاؿگـايی بپـػافین که هىاػ و هَالش کاؿىاو ؿا اف 3
ىاعۀ ٥اکتىؿیکاؿ ٥ى ٧هیگیـيؼ٩ .بل اف همه به مـا ٟرىؿاببا٣های ياتیًگام و دربی
و لطتر هیؿوین: .کمیطیىو اشتغال کىدکاو 9با اىاؿهای گؾؿا به ایى کاؿگـاو گقاؿه
هیػهؼ که ػمتمقػىاو عیلی پاییى امت و هزبىؿ به کاؿ ٕىاليیهؼتايؼ .هاهیت کاؿ
رىؿاببا٥ی (یًٞی بیتضـکی و ٥ياؿ به چينها) کل بؼو عاٍه بیًایی ؿا ّٞی٤
هیکًؼ .کاؿ ىبايه ػؿ ایى ىاعه  ٔ٪٥ػؿ يىؿ ىؼیؼی همکى امت که با کايىيیکـػو
(گؾؿايؼو پـتىهای چـا ٟاف یک ٝؼمی هضؼب) به ػمت هیآیؼ .ایى يىؿ به ىؼت به
ً
بیًایی آمیب هیفيؼ و ت٪ـیبا همۀ رىؿاببا٥او ؿا تا  30مالگی ٝیًکی هیکًؼ .مالهت
 aهًٚىؿ ايگلل چهاؿ ىاعۀ آهاػهمافی الیا ٣و ؿینًؼگی و آهاػهمافی يظ و يناری امت که ػؿ
َ٥ل ٩بل تىّیش ػاػه ىؼيؼ( .م).
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و بًیۀ کىػکاو ػؿ ىاعههای صل٪ىیبا٥ی و لبهبا٥ی ػؿ هٞـُ آمیبهای ىؼیؼ امت.
کىػکاو  6-5یا  7ماله هـ ؿوف  00الی  01ماٝت ػؿ کاؿعايههای aتًگ و ػؿبنته کاؿ
هیکًًؼ .باؿها پیو آهؼه امت که یکی اف آياو صیى کاؿ ١و کًؼ یا چًاو ّٞی ٤گـػػ
که يتىايؼ ماػهتـیى کاؿهای ىغَیاه ؿا ايزام ػهؼ یا اف ٥ـٓ يقػیکبیًی هزبىؿ ىىػ
اف بچگی ٝیًک به چين بقيؼ .اْٝای کمینیىو ػؿ یا٥تًؼ ػؿ بنیاؿی اف ایى کىػکاو
ٝالئن مل عًافیـی هىیؼامت .ػعتـاو ػؿ ایى ىاعه چًاو ّٞی ٤هیىىيؼ که
ً
هايى٥اکتىؿػاؿاو هٞمىال اف امتغؼامىاو مـ باف هیفيًؼ .گقاؿه کمینیىو۫ وّ ٜایى
کىػکاو ؿا به هًقلۀ :لکۀ يًگ یک کيىؿ هطیحی 9تىٍی ٤کـػه و عىامتاؿ هؼاعلۀ
٩ايىيی ػؿ ایى هىؿػ ىؼه امت b.گسارظ فاکتىری هیا٥قایؼ بؼهقػتـیى کاؿگـاو لطتر
رىؿاببا٥اوايؼ که ػؿ افای کاؿ ؿوفايۀ  07-05ماٝته ه٦تهای ( 5یا به فصمت )6
ً
ىیلیًگ ػؿهیآوؿيؼ .ماب٪ا ػؿآهؼ ه٦تگی آياو  10-10ىیلیًگ بىػ اها باب شدو
هاشیىهای بافًدگی بسرگتر کاروبارشاو را خراب کرد .اکخـیت هٖل ٨ایى باً٥ؼگاو
هًىف هن کاؿىاو ؿا با ػمتگاههای ٩ؼیمی و کىچک و ماػه ايزام هیػهًؼ و به هقاؿ
فصمت و بؼبغتی با پیيـ٥ت و اؿت٪ای هیأت هاىیًی ؿ٩ابت هیکًًؼ .ایًزا يیق هـگىيه
پیيـ٥تی به ّـؿ کاؿگـاو امت .با ایى صال ضرکمیطیىو پاور اف مـبلًؼی و ٝقتهًؼی
رىؿاببا٥او ػم هیفيؼ; فیـا آياو آفاػيؼ و يا٩ىك ٥اکتىؿی فهاو عىاب و عىؿاک و
کاؿىاو ؿا ايؼافه يمیگیـػ! وّ ٜآياو ػؿ مال  0722ػؿ :گقاؿه کمینیىو ٥اکتىؿی9
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ً
آهؼه امت و هٖمئًا هىٞ٩یت کًىيیىاو بهتـ اف  0722يینت; فیـا اهـوفه ؿ٩ابترىیی
رىؿاببا٥او ضاکطىو (که به يؼؿت چیقی بـای عىؿػو گیـىاو هیآیؼ) هقیؼ بـ ٝلت
ىؼه امت .ؿ٩ابت ػؿ بافاؿهای عاؿری مًگیىتـ اف آو امت که رىؿاببا٥او ايگلینی
تىاو تضملاه ؿا ػاىته باىًؼ; صتی ػؿ بافاؿهای ػاعلی هن به ػلیل کی٦یت پاییىتـ
ارًاكىاو۫ ؿ٩ابت بـایياو بیو اف صؼ مًگیى امت .البؼ رىؿاببا٥او هیهىپـمت
آلمايی بایؼ هيٞى ٣ىىيؼ که يه  ٔ٪٥عىػىاو ػؿ چًگ ٩ضٖی گـ٥تاؿيؼ بلکه بـاػؿاو
ايگلیطیشاو هن به ػلیل هقػهای ايؼک آياو به گـمًههیـی ا٥تاػهايؼ! به ؿامتی ٝقت و
ا٥تغاؿ ًٍٞت آلماو ػؿ گـو ایى امت که رىؿاببا ٣آلمايی با کمال هیل و ؿ١بت و
ا٥تغاؿ به گـمًههیـیاه اػاهه ػهؼ .هگـ يه ایى امت که صیخیت ضرزهیى پدری
هیٕلبؼ م٦ـۀ رىؿاببا ٣عالی و بي٪اباه يَ٦هيیمه باىؼ؟ آه! ایى ؿ٩ابت و ایى
:هنآوؿػی هلتهاٝ 9زب چیق يزیبايه و باىکىهی امت! ػؿ یک ييـیۀ لیبرال به يام
:هىريیًگ کرويیکل( a9که اْ٥لالًاكهای بىؿژوافی ػؿ آو مافهاو یا٥تهايؼ) چًؼ
ياهه اف یک رىؿاببا ٣اهل هیًکلی bػؿآهؼه امت که وّ ٜهنٖ٩اؿاواه ؿا تىٍی٤
هیکًؼ c.او گقاؿه هیػهؼ  210ي٦ـ ػؿ  40عايىاػه تضت تک٦ل  008ػمتگاه باً٥ؼگی
هنتًؼ .بافػه هیايگیى ه٦تگی هـ ػمتگاه  4.4ىیلیًگ و ػؿآهؼ هیايگیى ه٦تگی هـ
عايىاػه  00ىیلیًگ و  3پًی امت .اف ایى هبل ٠هـ ه٦ته مـرم 4 ٜىیلیًگ و  00پًی
بـای اراؿهبهای عايه و کـایۀ ػمتگاه باً٥ؼگی و مىعت و چـا ٟو ٍابىو و ٩البها

c

Morning Chronicle
Hinckley
ػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781به ًٝىاو ٩یؼ فهاو رمله آهؼه: :ػؿ ػماهبـ ( .90732پ).
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هیؿوػ .بًابـایى بـای ١ؾای ؿوفايۀ هـ ي٦ـ  0.4 ٔ٪٥پًی aهیهايؼ و بـای پىىاک هیچ.
رىؿاببا ٣هیگى یؼ:
:صتی يیمی اف ؿيزی ؿا که ایى عل٥ ٨لکفػه تضمل هیکًًؼ يه هیچ چيمی ػیؼه و يه هیچ
گىىی ىًیؼه و يه هیچ ٩لبی ػؿ عىػ رای ػاػه امت9.

0

تغتعىاب ػؿ عايۀ رىؿاببا٥او لطتر یا پیؼا يمیىىػ یا به ػؿػ يمیعىؿػ .کىػکاو
پابـهًه و ژيؼه همهرا پغوايؼ .هـػی بِ٢کـػه گ٦ت: :اف آعـیى ؿوفی که لب به
گىىت فػین عیلی و٩ت گؾىته  ...ػیگـ هقۀ گىىت یاػهاو ؿ٥ته .9بْٞی اف
رىؿاببا٥او صتی یکيًبهها هن کاؿ هیکًًؼ و مـوٍؼای تل٨تل ٨ػمتگاه باً٥ؼگیىاو
به گىه اهل هضل هیؿمؼ; اگـچه راهٞه چًیى گًاهی ؿا به مهىلت يمیبغيؼ.
یکی اف آوها گ٦ت: :يگاهی به بچههاین بیايؼاف و ػیگـ هیچ چیق يپـك .اف ياچاؿی ایى کاؿ ؿا
هیکًن .يمیتىاين گـیهفاؿی بچهها ؿا بـای یک ل٪مه ياو بيًىم و مـا ٟتًها ومیلهای که
هیتىايؼ ياو ػؿبیاوؿػ يـوم .ػوىًبه ٍ 1بش اف عىاب بـعامتن و تا يیمهىب رىؿاب با٥تن.
ؿوفهای بٞؼ ٍ 5بش اف عىاب بیؼاؿ هیىؼم و تا  01-00ىب رىؿاب هیبا٥تن .يمیتىاين
ٕىاليیتـ اف ایى کاؿ کًن وگـيه هیؿوم ته ٩بـ .اف ایى به بٞؼ هـ ىب ماٝت  00کاؿ ؿا تٖٞیل
هیکًنٝ .ىُاه یکيًبهها هن رىؿاب هیبا٥ن که فهاو افػمتؿ٥ته ربـاو ىىػ9.

اف  0722به بٞؼ ػؿ لطتر و ياتیًگام و دربی هقػها ا٥قایو يیا٥تهايؼ .بؼتـ اف همه لطتر
ً
امت که (٩بال هن ؽکـ کـػم) مینتن تهاتـی ػؿ آيزا به ٕىؿ گنتـػه ىای ٜىؼه .تٞزب
a

ً٥ 04یًگ پـومی( .ايگلل) ( :)pfennigمکهای هنی هٞاػل یکٍؼم هاؿک آلماو( .م).
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يؼاؿػ که باً٥ؼگاو ایى هًٖ٪ه بنیاؿ ٞ٥االيهتـ و تأحیـگؾاؿتـ اف ػیگـاو ػؿ رًبوهای
فصمتکياو ای٦ای ي٪و هیکًًؼ; فیـا ػمتگاههای باً٥ؼگی ایًزا تىمٔ با٥تیاؿها به
کاؿ ايؼاعته هیىىيؼ.
٩ـاؿگاههای ًٍٞت تىؿیبا٥ی اف هؼتها ٩بل ػؿ صىفۀ رىؿاببا٥او هنت٪ـ ىؼهايؼ .مه
کًتييیى ياهبـػه ػؿ هزمى 1 ٛهقاؿ و  650هاىیى تىؿیباٞ٥ ٣ال ػاؿيؼ آو هن ػؿ صالی
که ػؿ با٩ی ايگلطتاو تٞؼاػىاو  676 ٔ٪٥ػمتگاه امت .ت٪نین کاؿ اکیؼ و
يهاػیًهىؼهای که ىاهل ايبىهی اف ىاعههامت هايى٥اکتىؿ تىؿی ؿا به ىؼت پیچیؼه
کـػه امت .ػؿ ابتؼا ػعتـاو  03ماله به باال که هاضىرهپیچ ياهیؼه هیىىيؼ يظ ؿا ٩ـ٩ـه
هیکًًؼ; مپل پنـبچههای  7ماله به باال که يخکى يام ػاؿيؼ هامىؿهها ؿا ؿوی هاىیى
مىاؿ هیکًًؼ و مـ تاؿها ؿا اف چيمههای ؿیق هیگؾؿايًؼ و هیکيًؼ تا به گـهگاه بـمؼ
(هـ هاىیى به ٕىؿ هتىمٔ  0هقاؿ و  700چيمه ػاؿػ) .مپل باً٥ؼگاو آو ؿا هیباً٥ؼ و
تىؿیها یکتکه به ٍىؿت با٥تی پهى٩ىاؿه اف هاىیى ػؿهیآیؼ .بچههای عـػمال ایى
هضَىل ؿا اف لبۀ ٖٞ٩ات هنرىاؿ رؼا يمىػه و بًؼهای اتَالی با٥تها ؿا باف هیکًًؼ تا
تىؿیها بـای ٥ـوه آهاػه ىىيؼ .ایى کاؿ ؿا پرداخت تىری و عىػ بچهها ؿا تىرپرداز

a

هیياهًؼ .هامىؿهپیچها و يظکىها ماٝات کاؿی ه٪ـؿی يؼاؿيؼ و هـ و٩ت هامىؿۀ
تىؿیبا ٣ته بکيؼ ٥ـا عىايؼه هیىىيؼ .به همیى ػلیل (با تىره به ایًکه باً٥ؼگاو
ىبها هن کاؿ هیکًًؼ) همکى امت هـ لضٚه ػؿ ٥اکتىؿی یا کاؿعايه bبه بچهها يیاف
Lace-runner
Workroom
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باىؼ .بی٩اٝؼگی کاؿ و تًاوب ىبکاؿی و بالتب ٜبیمـوماهايی ؿوال فيؼگی بچهها
هىرؼ ايبىهی اف بیماؿیهای رنمايی و ياهًزاؿیهای اعال٩ی امت; عاٍه ىايل
ؿوابٔ رًنی لگامگنیغتۀ پیو اف بلى ٟکه همۀ گىاهاو هت٨٦ال٪ىل به آو اىاؿه کـػهايؼ.
هاهیت ایى کاؿ بـای چينها بنیاؿ هْـ امت .اکخـ هامىؿهپیچها به تىؿم و مىفه و
آبؿیقه چين هبتال هنتًؼ و صیى کاؿ ػچاؿ عٖای هى٩ت بیًایی هیىىيؼ (گـچه
هیچ آمیب پایؼاؿی هياهؼه ييؼه امت) .ػؿ هىؿػ يظکىها ىکی يینت که ایى کاؿ
تأحیـات وعیمی بـ چينىاو هیگؾاؿػ و به رق تىؿم هتًاوب ٩ـيیه ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ
به آبمیاه و آبهـواؿیؼ 1هیايزاهؼ .کاؿ باً٥ؼگاو هن عیلی مغت امت فیـا هاىیىها
ً
پیىمته ٝـیِتـ هیىىيؼ و ػ٩ت بیيتـی هیٕلبًؼ .اکًىو ت٪ـیبا تماهی هاىیىها
تىمٔ  2ي٦ـ به کاؿ ايؼاعته هیىىيؼ تا با کاؿ  7ماٝتۀ هـ ي٦ـ۫ هاىیى باً٥ؼگی 13
ً
ماٝته ػؿ کاؿ بمايؼ a.اف همیى ؿومت که هامىؿهپیچها و يظکىها ١البا ػؿ ٕىل ىب
٥ـاعىايؼه هیىىيؼ .يظ کـػو  0هقاؿ و  700چيمه با کاؿ  2کىػک ػمتکن  1ماٝت
ٕىل هیکيؼ .آياو بایؼ بؼوو یک لضٚه ػؿيگ و تٞلل کاؿ کًًؼ که هباػا هاىیى
ً
باً٥ؼگی ٝإل بمايؼ .اعیـا هاىیىهای باً٥ؼگیای که با يیـوی بغاؿ به صـکت هیا٥تًؼ
باب ىؼهايؼ و کاؿ با٥تیاؿ ؿا هًنىط کـػهايؼ: .گسارظ کمیطیىو اشتغال کىدکاو9
تأکیؼ ػاؿػ  ٔ٪٥کىػکاو به ٥اکتىؿیهای تىؿیبا٥ی ٥ـاعىايؼه هیىىيؼ; پل هیتىاو به
ایى امتًبآ ؿمیؼ که باً٥ؼگاو به مالىهای بقؿگ هايى٥اکتىؿ ي٪ل هکاو کـػهايؼ; یا

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه: :هـ یک اف ا٥ـاػ بٞؼ اف
 3ماٝت تٞىیِ هیىىػ 2 .ي٦ـ ػؿ هزمى 13 ٛماٝت کاؿ هیکًًؼ :هـ یک  7ماٝت( 9.پ).
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ایًکه هاىیى باً٥ؼگی هکايیکی تا صؼ فیاػی ٝمىهیت یا٥ته امت .ایىها هـ ػو به هًٞی
رهو ؿو به رلىی مینتن ٥اکتىؿی امت.
ً
کاؿ تىؿپـػافها که هٞمىال کىػکايی  6ماله یا صتی  4-3مالهايؼ بیو اف مایـ کاؿها
آمیبؿماو امت .ضرکمیطیىو گریًجر ػؿ هیاو کاؿکًاو ایى ىاعه چًؼ کىػک یا٥ت که
 2مال بیيتـ يؼاىتًؼ .ػيبال کـػو يغی که بایؼ با یک ٩الب اف با٥ت ػؿهنپیچیؼه بیـوو
کيیؼه ىىػ عیلی به چينها آمیب هیفيؼ; عاٍه اگـ ٕب ٨ؿوال هٞمىل  03الی 05
ماٝت ٕىل بکيؼ .يتیزۀ ایى کاؿ ػؿ ع٦ی٤تـیى هىاؿػ يقػیکبیًی ىؼیؼ و ػؿ بؼتـیى
ً
هىاؿػ (که بناهؼ ينبتا باالیی ػاؿػ) کىؿی ػائمی ػؿ احـ آبمیاه امت .کىػکاو که
ً
اکخـىاو مىءت٢ؾیه ػاؿيؼ بایؼ ػائما به صالت چمباتمه بًيیًًؼ و بالتب ٜػچاؿ ّ ٤ٞو
ي٦لتًگی و عًافیـ هیىىيؼ .اعتالالت ٝملکـػی فهؼاو ػؿ هیاو ػعتـاو ایى ىاعه
ىای ٜامت .ياهًزاؿیهای متىو ٪٥ـاتىاو ٕىؿی امت که :هیتىاو تىؿپـػافها ؿا اف
ىیىۀ ٩ؼم بـػاىتىىاو تيغیٌ ػاػ٩ .9البػوفی 2هن پیآهؼهایی بـای چين و
امکلت هضىؿی ػاؿػ .پقىکاو هت٨٦ال٪ىل تَؼی ٨هیکًًؼ که امتغؼام کىػکاو ػؿ ایى
ً
ىاعه رؼا به مالهتىاو آمیب هیفيؼ .آياو ؿيگهـػه و ّٞی ٤و ىکًًؼه و ٩ؼکىتاهايؼ
ً
و ه٪اوهتىاو ػؿ بـابـ اهـاُ کمتـ اف مایـ کىػکاو امت .ایى کىػکاو هٞمىال اف
ابتالئات فیـ ؿيذ هیبـيؼ ٤ّٞ :و منتی ٝمىهی بؼو و ١و هتًاوب و ػؿػ ػؿ رمزمه
و پهلىها و تهیگاه به همـاه تپو ٩لب و ػلپیچه و امهالوامت٦ـا ٟو بیاىتهایی به
همـاه عمیؼگی متىو ٪٥ـات و عًافیـ و مل .کاؿ باً٥ؼگی مالهت فياو اف ؿیيه هیفيؼ.
آياو اف کنعىيی 3و ػىىاؿی وّ ٜصمل ؿيذ هیبـيؼ و با هيکل م ٔ٪رًیى
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ػمتبهگـیباوايؼ a.ػؿ هىؿػ بچهوؿػمتهای باً٥ؼگی :کمیطیىو اشتغال کىدکاو9
ً
گقاؿه هیػهؼ که اکخـ آياو پىىاک يا ٌ٩و ژيؼهای ػاؿيؼ و ١ؾایياو يابنًؼه (هٞمىال
ياو و چای) امت و هاههای هؼیؼ گىىت يمیعىؿيؼ .ایى هن اف وّ ٜاعال٩یىاو:

b

:کل پلیل و اصقاب و کيیوها و هايى٥اکتىؿػاؿاو و عل ٨فصمتکو و والؼیى کىػکاو ػؿ
ياتیًگام هت٨٦ال٪ىلايؼ که مینتن کًىيی باً٥ؼگی بؼتـیى مـچيمۀ بیاعال٩ی امت .يظکىها
ً
ً
که هٞمىال پنـيؼ و هامىؿهپیچها که ٝمىها ػعتـيؼ و٩توبیو٩ت اف عايۀ والؼیىىاو
ً
٥ـاعىايؼه هیىىيؼ و هیچ هٞلىم يینت اصتماال تا چه و٩ت به کاؿىاو يیاف امت .ایى وّٜ
بهايۀ صاّـوآهاػه و ػيؼاوىکًی به ػمتىاو هیػهؼ تا ىبها بیـوو بمايًؼ .همۀ ه٪ؼهات
ؿوابٔ ياىاینت بـایياو ههیامت .ایى اهـ مهن ههمی ػؿ گنتـه بیاعال٩یهایی ػاؿػ که
امتیالی ؿٝبايگیقىاو بـ ياتیًگام وؿػ فباو عاً و ٝام ىؼه امتٝ .الوه بـ ىـ و گقيؼی
که ػاهى بچهها ؿا هیگیـػ آؿاهو و آمایو عايه و عايىاػهىاو ٩ـبايی ایى اوّا ٛبه١ایت
١یـٕبیٞی هیىىػ9.

یکی ػیگـ اف ىاعههای ایى ًٍٞت صل٪هبا٥ی امت که ػؿ يىاصی فؿاٝی يىرثهاهپتىو
ً
و آکطفىرد و بدفىرد cاماما به ػمت کىػکاو و يىرىاياو ايزام هیگیـػ .ایى بچهها که
ً
ٝمىها اف ت٢ؾیۀ بؼ ػؿ ؿيذايؼ و به يؼؿت ٕٞن گىىت ؿا هیچيًؼ ػؿ ى٢لی به ىؼت
يامالن به کاؿ گـ٥ته هیىىيؼ .آياو ػؿ کاؿعايههای تًگ و بیتهىیه و يمىؿ هؼتهای

 aگقاؿه راه ٜگریًجر( .ايگلل)
 bگسارظ گریًجر به کمیطیىو اشتغال کىدکاو( .ايگلل)
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایًزا آهؼه امت: :و باکیًگام( .9پ).
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هؼیؼ به صالت چمباتمه کاؿ هیکًًؼ .ػعتـها بـای آيکه بؼوىاو ػؿ ایى صالت ٥ـمایًؼه
به چیقی بًؼ گـػػ کـمت م٦تی هیپىىًؼ که کت٤بًؼ و پنتاوبًؼه با چىببنت
هضکن ىؼه امت .ایى يى ٛکـمت ػؿ آو مىومال صناك (و٩تی امتغىاوها هًىف
يافک و يـمايؼ) باٝج رابهرایی ػيؼهها هیىىػ و به ي٦لتًگی هیايزاهؼ .ػعتـکاو ػؿ
يتیزۀ کاؿ بؼوو تضـک ػؿ اتمن٦ـی يارىؿ ابتؼا به فرـآوؿتـیى اعتالالت تً٦نی ػچاؿ
ً
ً
هیىىيؼ و مپل اف هـُ مل هیهیـيؼ .ت٪ـیبا همۀ آياو بیمىاػيؼ و هٖمئًا اف ایى هن
کمتـ پـوؿه اعال٩ی ػیؼهايؼ .آياو ٝاى ٨لباكهای پـفؿ٧وبـ٧ايؼ .وّ ٜاعال٩یىاو
ػؿ احـ ایى ٝ 1اهل فاؿتـ اف فاؿ امت و ؿومپیگـی ػؿ هیاوىاو ؿواد ػاؿػ.

a

به چًیى بهایی امت که راهٞه کی ٤و لؾت تىؿیپىىی ؿا بـای بايىاو فیبا و لٖی ٤بىؿژوا
هیعـػٝ .زب ٩یمت هًَ٦ايه و ه٪ٞىلی! چًؼ هقاؿ فصمتکو يابیًا و یک هيت ػعتـ
کاؿگـ هنلىل و ينلی هـیِ اف تىػههای ؽلیل که تکیؼگیىاو ؿا بـای کىػکاو و کىػکاو
کىػکاوىاو به اؿث هیگؾاؿيؼ; و البؼ آوها هن همیى٩ؼؿ :ؽلیل 9عىاهًؼ بىػ .اف همۀ
ایىها چه صاٍل؟ هیچ! هیچ و پىچ! بىؿژوافی با عىينـػی و بیت٦اوتی :گقاؿه
کمیطیىو دولتی 9ؿا کًاؿی هیايؼافػ و فياو و ػعتـاواه ؿا کما٥یالناب ٨با تىؿی
ً
هیآؿایؼ .واٞ٩ا که آؿاهو و ٍ٦ای بإى بىؿژواهای ايگلیل چیق ٩يًگی امت!
تٞؼاػ فیاػی اف کاؿوؿها ػؿ هؤمنات چیتگـی اليکشایر و دربیشایر و غرب
اضکاتلًد هي٢ىل به کاؿيؼ٩ .ىۀ ابتکاؿ هکايیکی ػؿ هیچ یک اف ىاعههای ًٍٞت

)ايگلل( Burns, Children's Employment Commission's Report.
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a

ايگلیص به ايؼافۀ ایًزا يتایذ ػؿعياو به باؿ يیاوؿػه و ػؿ هیچ کزا ایى همه کاؿگـ ؿا
عـػ و عاکيیـ يکـػه امت .ابؼا ٛو بهکاؿگیـی امتىايههای هً٪ىىی که با يیـوی بغاؿ
هیچـعًؼ و هنفهاو  3یا  5ؿيگ ؿا ؿوی پاؿچه چاپ هیفيًؼ يتایزی هيابه کاؿبـػ
ً
هیأت هاىیًی ػؿ ؿینًؼگی و يناری پًبه ػاىته امت .ایًزا هن کاؿ یؼی کاهال هًنىط
ىؼه .ػؿ وا ٜ٩تٞؼاػ کاؿگـايی که با ایى تـتیبات اف چیتگـیها راکى گيتهايؼ به ينبت
عیلی بیيتـ اف تٞؼاػ بیکاؿىؼگاو هايى٥اکتىؿ يظ و پاؿچه امت .اکًىو یک چاپیاؿ به
ً
همـاه یک وؿػمت هماو کاؿی ؿا با هاىیى به ايزام هیؿمايؼ که ماب٪ا به هؼػ کاؿ
رمٞی  100باممهفو aايزام هیىؼ .یک هاىیى واصؼ هـ ػ٩ی٪ه  17یاؿػ bچیت تضىیل
هیػهؼ .بالتب ٜباممهفوها صال و ؿوف عىىی يؼاؿيؼ .ایياو ٕىهاؿی عٖاب به هجلص
عىام يىىتًؼ که ػؿ آو آهؼه امت: :ػؿ مال  0731چیتگـیهای لًکطتر و دربی و
ً
چطتر  00هیلیىو ٕا٩ۀ پاؿچه چاپ کـػيؼ 000 .هقاؿ ٕا٩ه هًضَـا باممهفيی و 800
هقاؿ ٕا٩ه تا صؼی چاپ هاىیًی و تا صؼی باممهفيی و  00هیلیىو ٕا٩ۀ چهاؿؿيگ تا
ً
ً
ىوؿيگٍ cـ٥ا چاپ هاىیًی بىػيؼ 9.اف آيزا که هیأت هاىیًی رؼیؼ ػائما هىؿػ
بهنافی ٩ـاؿ هیگیـػ و اؿت٪ا هییابؼ تٞؼاػ باممهفوها به ٕـف گقا٥ی بقؿگتـ اف کمیت
کاؿ هىرىػ امت و بنیاؿی اف آياو به گـمًههیـی ا٥تاػهايؼٕ .ىهاؿ تٞؼاػ ٩ضٖیفػگاو ؿا
یکچهاؿم کل کاؿگـاو چیتگـ هیػايؼ ،آو هن ػؿ صالی که با٩ی چیتگـها ٔ٪٥
یکیػو ؿوف یا ػؿ بهتـیى صالت  2ؿوف ػؿ ه٦ته ىا١لايؼ و هقػ ياچیقی هیگیـيؼ .لیچ
Block Printers
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایًزا ػاعل پـايتق آهؼه امت ٥ 70:ىت( .9پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781آهؼه امت: :اف  0تا  5ؿيگ( .9پ).
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تَـیش هیکًؼ aباممهفوهای یک چیتگـی (دیپلی ِدیل bيقػیک باری ػؿ اليکشایر)

به ٕىؿ هیايگیى ه٦تهای  4ىیلیًگ ػؿهیآوؿيؼ که بنیاؿ پاییىتـ اف هقػ چیتگـهای
هاىیىکاؿ امتًٍٞ .ت چیتگـی بؼوو آيکه تضت کًتـل هضؼوػیتهای ٩ايىيی

مینتن ٥اکتىؿی ػؿآیؼ مـاپا ػؿ مینتن ٥اکتىؿی اػ١ام ىؼه امت .رًنی که چیتگـها
تىلیؼ هیکًًؼ تاب ٜهؼ ؿوف امت و به همیى ػلیل کاؿىاو يٚن و ٩اٝؼهای يؼاؿػ .اگـ
م٦اؿىاتىاو کن باىؼ يیمهو٩ت کاؿ هیکًًؼ اها اگـ یکی اف ٕـسهایياو گل کًؼ و
کامبیىاو ؿوي ٨بگیـػ کاؿىاو  01ماٝت و ىایؼ صتی کل ىب ٕىل هیکيؼ c.ػؿ
همنایگی عايهام ػؿ صىهۀ هًچطتر یک چیتگـی ورىػ ػاىت که و٩تی يیمهىب به
عايه بـهیگيتن چـاٟاه هًىف هیمىعت .چًؼیى باؿ ٍؼای کىػکاو آيزا ؿا به گىه
عىػم ىًیؼم که اف تٖىیل کاؿىاو ىکایت ػاىتًؼ .باؿها ػیؼم ػؿ اولیى ٥ـٍت عىػ ؿا
به پیيگاه مًگی عايه هیؿمايؼيؼ تا ػؿ گىىۀ ػاالو چـتی بقيًؼ .البته هؼؿک ؿممیای
بـای احبات اٙهاؿاتام يؼاؿم و اف ایى ؿو يمیتىاين يام ىـکت ؿا بگىین: .گسارظ
کمیطیىو اشتغال کىدکاو 9مـمـی اف ایى هىّىٝات هیگؾؿػ و  ٔ٪٥اٙهاؿ هیکًؼ
اگـچه ایى کىػکاو هیچ آهىفىی يمیبیًًؼ و به لضاٗ اعال٩ی ػؿ مٖش پاییًی هنتًؼ
ولی ػمتکن لباك و ١ؾایياو به ٕىؿ ينبی فیاػ امت (به ٕىؿ ينبی! البؼ یًٞی ينبت
به ػمتهقػ والؼیىىاو!) کا٥ی امت اي٪یاػ ایى کىػکاو ؿا ػؿ چًگ مینتن ٥اکتىؿی
ً
یاػآوؿی کًن و عىايًؼگاو ؿا به آيچه ٩بال ػؿباؿۀ ایى مینتن يىىتهام اؿرا ٛػهن.

c

)ايگلل( Leach, Stubborn Facts from the Factories, p. 36.
Deeply Dale
ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه: :تا ماٝت  00-00و صتی کل ىب کاؿ هیکًًؼ( .9پ).
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ػؿباؿۀ با٩ی کاؿگـاو هايى٥اکتىؿ پاؿچه و با٥ت چیق فیاػی بـای گ٦تى يمايؼه .کاؿ
م٦یؼگـها عیلی يامالن امت .آياو ياچاؿيؼ ػؿ گاف کلـ یى ي٦ل بکيًؼ که ٩اتل
ىوهامت .کاؿ ٍباٟها هیٕلبؼ که کل بؼوىاو ؿا به تکاپى بیايؼافيؼ و به همیى ػلیل
اف بنیاؿی رهات کاؿ مالمی امت a.ایى که وّ ٜهقػىاو چٖىؿامت کمتـ ىهـۀ ٝام
و عاً ىؼه و بـ ایى اماك هیتىاو چًیى امتًبآ کـػ که ػؿآهؼىاو کمتـ اف هقػهای
ً
هیايگیى يینت (ػؿ ١یـ ایى ٍىؿت صتما ػاػعىاهی هیکـػيؼ) .تٞؼاػ عاببـها ػؿ پی
ا٥قایو هَـ ٣هًنىرات هغمليما به ٕىؿ ينبی باال ؿ٥ته امت و بیى  2تا  3هقاؿ ي٦ـ
تغمیى فػه هیىىػ .آياو به يضى ١یـهنت٪ین اف تأحیـات مینتن ٥اکتىؿی آمیب ػیؼهايؼ.
ً
ً
ماب٪ا که ارًاك با لىم دضتی چیؼه هیىؼيؼ کاهال یکػمت اف کاؿ ػؿ يمیآهؼيؼ و به
عؼههای آفهىػه بـای ٩یچی کـػو یک ؿد واصؼ يیاف بىػ .اها اف و٩تی که لىم هکايیکی
به کاؿ گـ٥ته ىؼه امت ؿدها هًٚن و هـتب پيت مـ هن ؿػی ٤هیىىيؼ و هـ ؿىتۀ پىػ
ً
ػ٩ی٪ا هىافی ؿىتۀ ٩بلی امت .به همیى ػلیل ٩یچی کـػو عابها ػیگـ هًـ يمیعىاهؼ.
اف ٕـ ٣ػیگـ کاؿگـايی که با باب ىؼو هیأت هاىیًی اف ى٢لىاو بیـوو ا٥تاػهايؼ به
عاببـی هزىم آوؿػهايؼ .هقػها تضتتأحیـ ؿ٩ابترىیی ایياو مـکىب ىؼه فیـا
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػؿیا٥تهايؼ اگـ فياو و کىػکاو ؿا به ایى کاؿ بگماؿيؼ و ٍؼها بـهیاؿ ؿا
بیـوو بیايؼافيؼ هیتىايًؼ هقػها ؿا به يـط ػؿیا٥تی کىػکاو تًقل ػهًؼٝ .الوه بـ ایى
هايى٥اکتىؿػاؿها پی بـػهايؼ که ايزام ایى کاؿ ػؿ ٥اکتىؿی عىػىاو اؿفاوتـ اف ٩یچیعايه

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایى رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت: :کاؿ ؿيگؿفها کاؿ
مالنتـی امت و عىػىاو اف بنیاؿی رهات تًؼؿمتتـ هنتًؼ( .9پ).
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تمام هیىىػ (فیـا ػؿ مینتن مًتی هزبىؿ بىػيؼ به ٕىؿ ١یـهنت٪ین اراؿۀ ٩یچیعايه ؿا
بپـػافيؼ) .اف و٩تی ایى کي ٤به ٝمل آهؼ ٩یچیعايههای تًگ و کىتاه ػؿ ٕب٪ۀ ٥ى٩ايی
کاؿگاهها و ٥ـوىگاهها عالی ىؼيؼ و به ًٝىاو مکىيتگاه اراؿه ؿ٥تًؼ .بؼیى تـتیب
عاببـها آفاػی ايتغاب ماٝات کاؿیىاو ؿا اف ػمت ػاػيؼ و تضت ملٖۀ يا٩ىك
٥اکتىؿی ػؿآهؼيؼ .یک عاببـ  34ماله به هى گ٦ت که ػؿ گؾىته به افای  0یاؿػ پاؿچه
 7پًی هیگـ٥ت ولی االو  0پًی هیگیـػ .ػؿمت امت که او هیتىايؼ ٥امتىيی مـؿامت
ؿا عیلی مـیٜتـ اف ٥امتىيی ٩ؼیمی بـه بقيؼ اها به هیچ وره يمیتىايؼ ػؿ یک ماٝت
بیو اف  1بـابـ کاؿ ماب ٨ؿا ايزام ػهؼ; اف ایى ؿو هقػه به یکچهاؿم ماب ٨يقول کـػه
امت .لیچ میاههای اف هقػها ؿا اؿائه هیػهؼ aکه ػؿ مالهای  0716و  0732به افای
ارًاك گىياگىو پـػاعت ىؼهايؼ .ایى میاهه يياو هیػهؼ هقػ عاببـها به افای هـ
یاؿػ پاؿچه ػؿ مالهای هـبىٕه با ایى يـطها پـػاعت ىؼه امت (به پًی):
0716
0732

3
0.4

1.14
0

1.64
0.64

0
0.264

ٕب ٨آهاؿهای لیچ هتىمٔ هقػ ه٦تگی به افای ارًاك ٥ى ٧به ىـس فیـ امت .آو هن ػؿ
صالی که ٍؼها کاؿگـ صتی با کمتـیى يـط ( 5ىیلیًگ و عـػهای) کاؿ پیؼا يمیکًًؼ:
0716
0732

0لو5هو5پ 0لو1هو5پ
6ه
 00ه

0لو0پ
5هو7پ

0لو5هو5پ
 00ه

)ايگلل( Leach, Stubborn Facts from the Factories, p. 24.
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پیيتـ اف ينارايی مغى گ٦تن که ايىا ٛارًاك ٥ابـیکی ؿا با لىم دضتی تىلیؼ هیکًًؼ.
ایياو همچىو عاببـها فیـ ٥ياؿ ؿ٩باییايؼ که تىمٔ هیأت هاىیًی راکى گيتهايؼ و
ػؿ ػمتوؿفی هقػصن ىؼهايؼ .ایى ػمتوؿفاو همچىو کاؿوؿهای ٥اکتىؿی ػؿ چًگ
مینتن رـیمهها گـ٥تاؿيؼ .بـای هخال يناراو ابـیين ؿا ػؿ يٚـ بگیـین .میاههای که
آقای براکلهارضت( aیکی اف بقؿگتـیى هايى٥اکتىؿػاؿاو ابـیين ايگلطتاو) به ي٪ل اف
ػ٥اتـ صنابػاؿیاه رلىی کمیتۀ پارلماو ايؼاعت يـط هقػهایی ؿا يياو هیػاػ که به
افای کاالهای هغتل ٤ػؿ مالهای  0710و  0720پـػاعت ىؼه بىػ (به ىیلیًگ):
0710
0720

20
8

03
6.4

2.4
1.14

0.64
0.22

0.00
0.4

00
5.14

ػؿ هیچ یک اف هىاؿػ ٥ى ٧هیچ يى ٛبهنافی ً٥ی به و٩ى ٛيپیىمته .به ػؿمتی هیتىاو
٥ـُ کـػ ؿاه و ؿوه هطتر براکلهارضت هًزاؿی ٝام امت .اف ایى میاهه پیؼامت که
ػؿ مال  0710هیايگیى هقػهای ه٦تگی يناراو با اصتناب تماهی کنىؿات 05.4
ىیلیًگ و ػؿ مال  5 ٔ٪٥ 0720ىیلیًگ بىػه امت .اف آو فهاو تاکًىو هقػها بیيتـ و
بیيتـ م٪ىٓ کـػهايؼ .بـای هخال ػؿ مال  0720به افای هـ یاؿػ ماؿفیًت یکالیه3 4
پًی هقػ به يناراو ػاػه هیىؼ اها ػؿ مال  0732اف هـ یاؿػ ایى رًل  1.4 ٔ٪٥پًی هقػ
ػؿهیآیؼ و بنیاؿی اف يناراو ؿومتایی  ٔ٪٥به ىـٕی کاؿ گیـ هیآوؿيؼ که تىلیؼ ایى
ً
ارًاك ؿا به ٩یمت  0.4الی  1پًی ت٪بل کًًؼٝ .الوه بـ ایى يناراو لىم ػمتی ػائما ػؿ

Mr. Brocklehurst
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ً
هٞـُ کنـهقػهای ػلبغىاهی و هنتبؼايهايؼ .هٞمىال به هـ يناد به هًگام ػؿیا٥ت
هىاػ و هَالشاه یک وؿ٩ه ػاػه هیىىػ که ؿوی آو يىىته ىؼه بایؼ ػؿ ٥الو ماٝت
٥الو ؿوف کاؿه ؿا تضىیل ػهؼ; و ایًکه اگـ يناد اف ٥ـٓ بیماؿی يتىايؼ کاؿ کًؼ بایؼ
ٙـ 2 ٣ؿوف ٍضت اػٝایو ؿا به امتضْاؿ ػ٥تـ ىـکت بـمايؼ وگـيه ياعىىیاه به
ًٝىاو ٝؾؿ هىره پؾیـ٥ته يینت; و ایًکه اػٝای يناد هبًی بـ ایًکه هزبىؿ ىؼه امت
هٖٞل يظ بمايؼ به ًٝىاو ٝؾؿ هىره تل٪ی يمیىىػ; و ایًکه ػؿ افای اىتباهات هضـف ػؿ
کاؿ (بـای هخال اگـ ه٪ؼاؿ پىػگؾای ػؿ هناصت هٞلىم۫ بیيتـ اف ه٪ؼاؿ تزىیقىؼه باىؼ)
ػمتکن يیمی اف ػمتمقػ کنـ هیىىػ; و ایًکه اگـ ارًاك ػؿ فهاو ه٪ـؿ آهاػه ييىيؼ به
افای هـ یاؿػ  0پًی کنـ هیگـػػ .هزمى ٛرـیمههایی که بـ اماك ایى بـگه اعؾ
هیىىيؼ هبل ٠چينگیـی امت .یک پیلهوؿ که ه٦تهای  1باؿ به لی( aػؿ اليکشایر)
هیؿوػ تا کاؿ يناراو ؿا رم ٜکًؼ به گ٦تۀ عىػه هـ باؿ ػمتکن  04لیـه bبه يٜ٦
ٍاصبکاؿه ػؿ هیآوؿػ (تافه او ؿا عیلی آماوگیـ و باگؾىت هیػايًؼ) 5.ایى ٩بیل
ً
تنىیه صنابها ماب٪ا اف ٕـی ٨صکمیت ايزام هیگـ٥ت اها اکًىو کاؿگـاو ػؿ ٍىؿت
ً
ػؿعىامت صکمیت کًاؿ گؾاىته هیىىيؼ; يتیزتا ایى مًت به کل هًنىط گيته امت.
هايى٥اکتىؿػاؿ یکتًه به ًٝىاو ىاکی و ىاهؼ و ٩اّی و ٩ايىوگؾاؿ و هأهىؿ ارـای
اصکام هـ ٕىؿ که ػلاه بغىاهؼ رىالو هیػهؼ .اگـ فصمتکو به دادگاه حل اختالف
هـارٞه کًؼ ایى پامظ ؿا هیىًىػ: :و٩تی وؿ٩هتاو ؿا هیگیـیؼ یًٞی پای ٩ـاؿػاػ آهؼهایؼ

b

Leigh
ػؿ ویـامتهای آلمايی هٞاػل آو به پىل آلماو  000:تالـ پـومی 9ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
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و بایؼ پایو بمايیؼ 9.ػامتاو هماو ػامتاو کاؿوؿهای ٥اکتىؿی امت که ایى باؿ به مـ
ػؿادها هیآیؼٍ .اصبکاؿ هقػبگیـه ؿا واهیػاؿػ مًؼی ؿا اهْا کًؼ که ػؿ آو هىا٪٥ت
عىػ ؿا با اٝمال کنىؿات اٝالم هیػاؿػ .اگـ فصمتکو اف ایى کاؿ مـ باف بقيؼ همۀ
هايى٥اکتىؿػاؿاو ىهـ عبـػاؿ هیىىيؼ که او هقػبگیـی امت که به ٩ىل لیچ:a
:ػىمى يٚن ارتماٝی و همۀ ٩ايىوتـاىی و کا١ؾبافیهایياو امت و عیـهمـايه فیـ صـ٣
صکیمايۀ کنايی هیفيؼ که هیباینت مـکـػگی ٕبیٞیىاو ؿا ػؿ راهٞه هیپؾیـ٥ت9.

ایى کاؿگـاو آفاػيؼ و هايى٥اکتىؿػاؿ هزبىؿىاو يکـػه امت فیـ باؿ هىاػوهَالش و
وؿ٩ههایو بـويؼٍ .اصبکاؿ عٖاب به آياو کلماتی ؿا بـ فباو هیآوؿػ که که لیچ به
ايگلینی ؿک و ؿامت تـرمهىاو کـػه امت:
:اگـ ػومت يؼاؿیؼ ػؿ هاهیتابۀ هى رلق و ولق کًیؼ هیتىايیؼ ومٔ آتو چـعی بقيیؼ9.

b

يناراو ابـیين ػؿ لًدو عاٍه اضپیتالفیلد هؼتهای هؼیؼ با ٥الکتهای اػواؿی مـ
کـػهايؼ .ایًکه آياو ػؿ رًبوهای فصمتکياو ايگلطتاو و باالعٌ ػؿ رًبوهای
فصمتکياو لًدو ٞ٥التـیى ي٪وها ؿا ای٦ا هیکًًؼ گىاهی هیػهؼ هیچ ػلیلی بـای
ؿّایت اف مـيىىتىاو يؼاؿيؼ .هضًت و ٥الکتی که بـ آياو هنتىلی ىؼه ػؿ ػاهاواه
تبی ؿا پـوؿايؼ که غرب لًدو ؿا ػؿيىؿػیؼ و :کمیطیىو تحقیق و تفحص دربارۀ وضع
a

)ايگلل( Leach, Stubborn Facts from the Factories, pp. 26-30.
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایى رمله به آلمايی آهؼه و هتى اٍلی ايگلینی ػاعل پـايتق
ػؿد ىؼه امت( .پ).
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بهداشتی طبقۀ کارگر» ؿا به واکًو واػاىت .آعـیى گقاؿههای :تبخايۀ لًدو9
يياو هیػهؼ ایى هـُ عايماومىف هًىف هن ػؿ آيزا ٕ٢یاو هیکًؼ.
پل اف پاؿچه و با٥ت۫ ههنتـیى تىلیؼات ًٍٞت ايگلیل ٥لقآالتايؼ٩ .ـاؿگاههای اٍلی
ایى کنبوکاؿ ٝباؿتايؼ اف بیرهًگام (که ػؿ آيزا همه يى ٛارًاك ٥لقی ٙـی ٤تىلیؼ
هیىىػ) و شفیلد (که تىلیؼکًًؼۀ تی٢ه و کاؿػ و چا٩ى امت) و اضتافىردشایر عاٍه
ولىرهاهپتىو (که ػؿ آيزا ايىا ٛآالت ٥لقی مًگیى و ٦٩ل و هیظ و ١یـه هايى٥اکتىؿ
هیىىػ) .بگؾاؿیؼ تىٍی ٤وّ ٜکاؿگـاو ایى کنبوکاؿ ؿا اف بیرهًگام ىـو ٛکًین .ػؿ
بیـهًگام و ػؿ مایـ هـاکقی که به آهًگـی هي٢ىلايؼ ىیىۀ ايزام کاؿ هًىف بـعی اف
عَائٌ ػمتوؿفی کهى ؿا ص ٘٦کـػه امت .هًىف ٍاصبکاؿهای عـػی پیؼا
هیىىيؼ که به همـاه ىاگـػاوىاو ػؿ کاؿگاه یا کاؿعايه هي٢ىلايؼ .ػؿ هىاؿػی که به
يیـوی بغاؿ يیاف امت ٥اکتىؿیها ماعتماو بقؿگىاو ؿا به تٞؼاػی کاؿگاه کىچک
ت٦کیک هیکًًؼ و هـ کاؿگاه ؿا به یک ٍاصبکاؿ عـػ اراؿه هیػهًؼ و با تؼاؿک ػیؼو
َ
ى٦تی که به ومیلۀ هىتىؿ بغاؿ به صـکت ػؿهیآیؼ يیـوی هضـکه ؿا به هاىیى اراؿهىؼه
هیؿمايًؼ .لئىو فاچر aيىینًؼۀ هزمىٝهای اف ه٪االت ػيبالهػاؿ ػؿباؿۀ وّٕ ٜب٪ۀ
کاؿگـ ػؿ :يشریۀ ايتقادی b9ایى هًامبات ؿا ػؿ تْاػ با هايى٥اکتىؿهای اليکشایر
:دهکراضی صًعتی c9هیياهؼ .پیؼامت يىینًؼه به عىبی هىّى ٛؿا واکاوی کـػه .ػؿ
Leon Faucher
Revue des deux Mondes
Democratie industrielle
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وا ٜ٩کاؿ او اف هـ آيچه که تاکًىو به ايگلینی یا آلمايی ػؿباؿۀ ایى هنأله يىىته ىؼه بهتـ
امت 6.او بـ ٕب ٨هياهؼاتاه هیگىیؼ که دهکراضی صًعتی يه بـای ٍاصبکاؿ و يه
ً
بـای هقػبگیـه يتیزۀ هٖلىبی به باؿ يمیآوؿػ .ایى هالصٚه کاهال ٍضیش امت .ايبىه
ٍاصبکاؿاو عـػ با مىػی که تىمٔ ؿ٩ابت تٞییى هیگـػػ و هیاوىاو ت٪نین هیىىػ
(یًٞی مىػی که تضت ىـایٔ ػیگـ  ٔ٪٥یک هايى٥اکتىؿػاؿ کل آو ؿا ػؿهیکيؼ)
يمیتىايًؼ ػوام بیاوؿيؼ .مـهایه به تمـکق گـایو ػاؿػ و الرـم آياو ؿا با هيت آهًیى
٥ـوهیکىبؼ .بـای آيکه یک ي٦ـ حـوتمًؼ گـػػ  00ي٦ـ عايهعـاب هیىىيؼ و  000ي٦ـ فیـ
٥ياؿ مـهایهػاؿ تافهبهػوؿاوؿمیؼهای که امتٖاٝت اؿفاو٥ـوىی ػاؿػ بؼتـ اف پیو
ػؿهنهیىکًًؼ .اگـ آياو اف هماو آ١اف ػؿ هیؼاو ؿ٩ابت با مـهایهػاؿاو بقؿگ گیـ بیا٥تًؼ
هزبىؿ هیىىيؼ هنیـ راي٦ـمای يابىػی ؿا با فصمت و هي٪ت بنیاؿ بپیمایًؼ .همايٖىؿ
که عىاهین ػیؼ وّ ٜىاگـػاو ٍاصبکاؿهای عـػ هماو ٩ؼؿ عـاب امت که وّٜ
ً
کاؿآهىفاو هايى٥اکتىؿػاؿها; البته با ایى ت٦اوت که اصتماال گـوه اول ػؿ اػاهه به
ٍاصبکاؿاو عـػهپا تبؼیل عىاهؼ ىؼ و بؼیى تـتیب تا صؼی هنت٪ل عىاهًؼ بىػ -
بؼیى هًٞی که ػؿ عىىبیًايهتـیى صالت بـ عال ٣عؼهۀ ٥اکتىؿی به ٕىؿ ١یـهنت٪ین به
ً
امتخماؿ بىؿژوافی ػؿهیآیًؼ .هیتىاو گ٦ت ٍاصبکاؿهای عـػ يه واٞ٩ا پـولتـيؼ (فیـ
ً
بغيی اف ياوىاو ؿا اف کاؿ ىاگـػاوىاو ػؿهیآوؿيؼ) و يه واٞ٩ا بىؿژوا هنتًؼ (فیـا
امامیتـیى امباب تک٦لىاو کاؿ عىػىاو امت) .آياو کاؿىاو ؿا يمی٥ـوىًؼ بلکه
هضَىالت يهایی کاؿىاو ؿا هی٥ـوىًؼ 7.تَ٪یـ ایًکه کاؿگـاو آهًگـ بیرهًگاهی با
راووػل به رًبو کاؿگـی ايگلیل يپیىمتهايؼ به گـػو رایگاه ٝزیبو١ـیب و
بیًابیًیىاو امت .اگـچه بیرهًگام بهلضاٗ میامی ىهـی ؿاػیکال امت اها هًىف
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چاؿتینت ييؼه .ػؿ آيزا تٞؼاػی ٥اکتىؿی بقؿگ ورىػ ػاؿػ که به ػمت مـهایهػاؿاو
اػاؿه هیىىيؼ .مینتن ٥اکتىؿی و ت٪نین کاؿ صنابىؼهای که ػؿ مىفومافیها به
ارـا ػؿهیآیؼ و يیق کاؿبـػ يیـوی بغاؿ که ؿاه ؿا به ؿوی امتغؼام تىػۀ ايبىهی اف فياو و
ً
کىػکاو هیگيایؼ ػ٩ی٪ا هماو عَىٍیاتی ؿا اف عىػ بـوف هیػهؼ که ػؿ :گسارظ
فاکتىری a9اؿائه ىؼ :کاؿ کيیؼو اف فياو تا ػم فایماو و ٝؼم تىاياییىاو بـای عايهػاؿی
ً
و ه٦٢ىل هايؼو عايىاػه و کىػکاو و بیت٦اوتی و بیهیلی به فيؼگی عايىاػگی و يهایتا
ايضٖآ اعال٩ی ػؿ کًاؿ بهنافی و اؿت٪ای هیأت هاىیًی و بیـوو ا٥تاػو ٥لقیاؿاو اف
اىت٢ال و هنت٪ل ىؼو فوػهًگام کىػکاو و ا٥تاػو باؿ تک٦ل هـػاو به ػوه کىػکاو و
فياو و ١یـه و ١یـه .بچهوؿػمتهای بیـهًگام ژيؼهپىه و ػچاؿ مىءت٢ؾیه وٍ٤
ىؼهايؼ .بنیاؿی اف آياو گ٦تهايؼ که يمیػايًؼ عىؿػو ١ؾای کا٥ی یًٞی چه .بنیاؿی اف
ً
آياو تا وٝؼۀ ١ؾای ٙهـ ٝمال هیچ چیق يمیعىؿيؼ .بـعیىاو کل ؿوف ؿا با یک ٩ـً
ً
ياو تکپًی به ًٝىاو ياهاؿ مـهیکًًؼ .هىاؿػی هنت که اف ٍ 7بش تا  6ىب ٝمال هیچ
١ؾایی به کىػکاو يمیؿمؼ .لباكهای آياو بهفصمت بـای پىىايؼو بـهًگیىاو ک٦ایت
هیکًؼ و بنیاؿیىاو صتی ػؿ فهنتاو پابـهًهايؼ .همهىاو ّٞی ٤و ٍ٢یـالزخهتـ اف
مىىاو هنتًؼ و راوهایهىاو به يؼؿت ؿىؼ و تکاهل یا٥ته امت .اگـ کاؿ مغت و
ٕىاليی ػؿ آهًگـعايههای تًگ و هضَىؿ ؿا به يابنًؼگی ومایل بافتىلیؼ ٩ىای
رنمايی بیا٥قایین ػیگـ يغىاهین پـمیؼ که چـا  ٔ٪٥تٞؼاػ کمی اف بقؿگماالو
بیرهًگاهی بـای عؼهات يٚاهی هًامبايؼ .یک رـاس اؿتيی ػؿ بیرهًگام هیگىیؼ:
a

گقاؿه کمینیىو امتغؼام کىػکاو (ايگلل)
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ً
:فصمتکياو هٞمىال ٩ؼکىتاه و ٍ٢یـالزخه و به لضاٗ ٩ىای رنمايی ػؿ مٖىس يافلی
هنتًؼ .بنیاؿی اف هقػبگیـايی که ػؿ هٞایًات پؾیـه ىـکت هیکًًؼ ػچاؿ ياهًزاؿیهای
متىو ٪٥ـات و اٝىرارات ٦٩نۀ میًهايؼ9.

ً
ٕب ٨إالٝات اؿتو۫ عل ٨بیرهًگام کىتاهتـ اف مایـ عل٨ها هنتًؼ و هٞمىال ٥ 3ىت و
 4-3ایًچ ٩ؼ ػاؿيؼ; به ٕىؿی که اف  502ػاوٕلب  127 ٔ٪٥ي٦ـ بـای عؼهت يٚاهی
هًامب بىػيؼ .ػؿ هىؿػ آهىفهىاو عىايًؼه ؿا به هزمىٝهای اف امتيهاػها و يمىيههای
بـگـ٥تهىؼه اف صىفههای ٥لقکاؿی اؿرا ٛهیػهن که پیوتـ اؿائه ىؼ a.اف :گقاؿه
کمینیىو اىت٢ال کىػکاو 9پیؼامت بیو اف يیمی اف کىػکاو  4تا  04مالۀ بیـهًگاهی به
هیچ وره هؼؿمه يمیؿويؼ .با٩یىاو بنیاؿ رنتهگـیغته ػؿ کالكها صْىؿ هییابًؼ
ً
ٕىؿی که هضال امت هیچ يى ٛپـوؿه ػیـپا و هايؼگاؿی بگیـيؼ .يهایتا همۀ آياو عیلی
فوػ اف هؼؿمه هضـوم هیىىيؼ تا مـ کاؿ بـويؼ .ایى گقاؿه ؿوىى هیمافػ چه يىٛ
آهىفگاؿايی ػؿ هؼاؿك امتغؼام هیىىيؼ .بـای هخال یک هٞلن ػؿ پامظ به ایى مىال که
:آیا اٍىل اعال٩ی ؿا به کىػکاو هیآهىفیؼ؟ 9گ٦ت :يه .ایى کاؿ ػؿ افای ص٨القصمۀ 2
پًی ػؿ ه٦ته فیاػی امت ٔ٪٥ .9یک ي٦ـ بـای ال٪ای اٍىل يیک به کىػکاو به عىػه
فصمت ػاػه بىػ (و ػؿ بافگىیی ایى اهـ به ايگلینی ػچاؿ ل٢قه آىکاؿی ىؼ).

b

 aايگلل ػؿ پايىیل به ٍ٦ضات هـبىٕۀ همیى کتاب اؿرا ٛػاػه .و.ک( 254-252 ٌٍ :م).
 bایى ٖٞ٩ه ػؿ ویـامتهای آلمايی بؼیى ىکل آهؼه: :یک هٞلن ػؿ پامظ به مىال :آیا اٍىل اعال٩ی
ؿا به کىػکاو آهىعتهایؼ؟ 9گ٦ت: :يه .ایى کاؿ ػؿ افای ص٨القصمۀ  2پًی ػؿ ه٦ته فیاػی امت 9.چًؼ
ي٦ـ هًٞای مؤال ؿا ػؿک يکـػيؼ .با٩یىاو هیچ وٞ٩ی به ایى بغو اف وٙای٤ىاو يمیيهاػيؼ .یکی اف
هٞلنها گ٦ت بـای :تل٪یش اٍىل يیک به کىػکاو 9عیلی فصمت کيیؼه امت( 9.پ).
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کمینیىيـها ػؿ هؼاؿك چیقی رق آىىب و مـوٍؼای ػائمی يیا٥تهايؼ .وّ ٜاعال٩ی
کىػکاو ام٤باؿ امت .يیمی اف کل هزـهاو۫ کىػکاو فیـ  04مالهايؼ .ػؿ یک مال اعیـ
 80ي٦ـ اف کىػکاو فیـ  00مال به ػلیل ا٩ؼاهات ٩ايىوىکًايه هضکىم ىؼهايؼ که 33
هىؿػه رقو بقههای عٖـياک بىػه .کمینیىيـها هیگىیًؼ آهیقه رًنی
ا٥ناؿگنیغته ػؿ مًیى بنیاؿ پاییى ٝمىهیت یا٥ته امت.

a

وّ ٜاهىؿ ػؿ صىفۀ آهًگـی اضتافىردشایر اف ایى هن بؼتـ امت .به ػلیل تىلیؼ آهىآالت
مًگیى ػؿ ایًزا يمیتىاو يه ت٪نین کاؿ (به ١یـ اف چًؼ امتخًا) و يه يیـوی بغاؿ و يه
هیأت هاىیًی ؿا به کاؿ بنت .به همیى ػلیل ػؿ ولىرهاهپتىو و ویلىهال bو بیلطتىو و
ضجلی و وديسفیلد و دارالضتىو cو دادلی و والطال و وديسبىری dو ١یـه ٥اکتىؿیهای
ً
کمتـی ورىػ ػاؿيؼ و امتاػکاؿها اماما ػؿ آهًگـیهای ماػه و عـػ به تًهایی یا با
یکیػو ي٦ـ ىاگـػ که تا  10مالگی وؿػمتىاو هنتًؼ کاؿ هیکًًؼ .هىٞ٩یت
ٍاصبکاؿاو عـػ ػؿ ایًزا کمابیو ىبیه بیرهًگام امت اها ٕب٩ ٨ايىيی يايىىته
ً
ىاگـػها وّ ٜعـابتـی ػاؿيؼ .اگـ گىىتی بـای عىؿػو گیـىاو بیایؼ هًضَـا اف
صیىايات هـُگـ٥ته یا اف صیىاياتی امت که به هـگ ٕبیٞی هـػهايؼ; گاهی هن گىىت و
هاهی ٥امؼىؼه و گاهی هن گىىت گىمالهای که صیى فایماو م ٔ٪ىؼه و گاهی هن

)ايگلل( Grainger Report and Evidence.
Willenhall
Sedgeley & Wednesfield & Darlaston
Walsall & Wednesbury
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گىىت عىکی که صیى صملوي٪ل ع٦ه ىؼه امت .يه ٍ ٔ٪٥اصبکاؿاو عـػ بلکه صتی
هايى٥اکتىؿػاؿهای بقؿگ که  20الی  30کاؿآهىف ػاؿيؼ چًیى ١ؾاهایی تهیه هیکًًؼ .ایى
مًت ػؿ ولىرهاهپتىو ٝمىهیت ػاؿػ; تًاوب هکـؿ ىکنػؿػ و مایـ بیماؿیها يتیزۀ
ٕبیٞی آو امت .عىؿاک کا٥ی گیـ کىػکاو يمیآیؼ .آياو به رق رلپاؿههای کاؿىاو
لباك ػیگـی يؼاؿيؼ و همیى یک ػلیل کا٥ی امت که يتىايًؼ به هؼاؿك یکيًبه بـويؼ
(به ٥ـُ ایًکه ػلیل ػیگـی ورىػ يؼاىته باىؼ) .اکخـ مکىيتگاهها چًاو بؼ و
کخی٤ايؼ که هًيأ بیماؿی هیىىيؼ و به همیى ػلیل کىػکاو ٝلیؿ١ن ىـایٔ کاؿىاو که
ً
چًؼاو يامالن يینت اکخـا يضی a٤و ّٞی ٤و ػؿ بنیاؿی هىاؿػ ٝلیل و فهیىگیـ
هیىىيؼ .تٞؼاػ بیيماؿی اف اهالی ویلىهال به ػلیل مىهاوکاؿی ػائمی پای هاىیى
عـإی۫ پيتىاو ٩ىف ػؿآوؿػه و یک پایياو هٞىد یا به ٩ىل عىػىاو :پاگىفيی 9ىؼه
امت; ٕىؿی که  1پا ػؿ کًاؿ هن به ىکل  9K:ػؿهیآیًؼ .گ٦ته هیىىػ بیو اف
یکمىم فصمتکياو ایى ىهـ ػچاؿ هـُ ٥ت ٨هنتًؼ 8.ػؿ ایى ىهـ و همچًیى ػؿ
ولىرهاهپتىو ػؿ هیاو پنـاو و ػعتـاو (آوها هن ػؿ آهًگـیها کاؿ هیکًًؼ) هىاؿػ
بیىماؿی پیؼا هیىىيؼ که بلىٟىاو تا  08مالگی به تأعیـ هیا٥تؼ .ػؿ ضجلی و صىهه
ٝمؼهتـیى اىت٢ال تىلیؼ هیظ امت .هیظمافاو ػؿ آلىيکهای اٍٖبلهايًؼی فيؼگی و
کاؿ هیکًًؼ که به لضاٗ پنتی و کخا٥ت يمیتىاو لًگهىاو ؿا یا٥ت .ػعتـاو و پنـايی که
ً
ػؿ ایًزا اف  01 - 00مالگی به کاؿ گـ٥ته هیىىيؼ  ٔ٪٥و٩تی کاهال هاهـ به ىماؿ هیآیًؼ

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781به رای :يضی 9٤آهؼه امت ٢ٍ:یـالزخه و بؼتـکیب.9
پاییىتـ يیق واژه :پاگىفيی 9به ايگلینی ( )Hind-legآهؼه امت( .پ).
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که ؿوفايه  0هقاؿ هیظ تىلیؼ کًًؼ .ػؿ افای هـ  0100هیظ  4.64پًی پـػاعت هیىىػ .با
تىره به ایًکه هـ هیظ به ٕىؿ هتىمٔ  01باؿ چکو هیعىؿػ و وفو چکو  0.14پىيؼ
امت هیظماف بـای ؿمیؼو به ایى ػؿیا٥تی ؿ٩تايگیق بایؼ  07هقاؿ پىيؼ ؿا بلًؼ کًؼ.

00

کىػکاو با ایى کاؿ مغت و ١ؾای ياکا٥ی الرـم به ىکلی کژػینه و ٍ٢یـالزخه به بلىٟ
هیؿمًؼ  -اٙهاؿات کمینیىيـها ىاهؼ ایى اػٝامت .ػؿباؿۀ وّٞیت آهىفه ػؿ ایى
ياصیه ػؿ َ٥لهای ٩بل ػاػههایی اؿائه ىؼ .آهىفه ػؿ مٖش بنیاؿ يافل و
١یـ٩ابل٩بىلی امت .يیمی اف کىػکاو صتی يمیتىايًؼ به هؼاؿك یکيًبه بـويؼ و يین
ػیگـ  ٔ٪٥رنتهگـیغته هیؿويؼ .تٞؼاػ کنايی که هیتىايًؼ بغىايًؼ ػؿ ه٪اینه با مایـ
يىاصی بنیاؿ کن امت و تٞؼاػ کنايی که هیتىايًؼ بًىینًؼ اف آو هن کمتـ امت.
کىػکاو به ٕىؿ ٕبیٞی تافه ػؿ مًیى  6تا  00مالگی کنکن چیقهای ه٦یؼی اف هؼؿمه
ً
ػمتگیـىاو هیىىػ اها آياو ؿا ػ٩ی٪ا ػؿ همیى مى به کاؿ هیگماؿيؼ .هٞلماو هؼاؿك
یکيًبه که عىػىاو ٥لقکاؿ یا هٞؼوچی بىػهايؼ ا١لب مىاػ عىايؼو يؼاؿيؼ و به فصمت
هیتىايًؼ امنىاو ؿا بًىینًؼ .ایى ٩بیل اهکايات آهىفىی با اعال٩یات ١الب و هنتىلی
هًٖ٪ه رىؿ ػؿ هیآیًؼ .کمینیىيـ هىرو aػؿ گقاؿهاه تَـیش کـػ ػؿ هیاو کاؿگـاو
ً
ویلىهال هٖل٪ا هیچگىيه اصناك اعال٩یای ورىػ يؼاؿػ .او ىىاهؼ هَ٦لی ؿا بـای
احبات ایى اػٝا اؿائه کـػ :آياو يه وٙای٤ىاو ؿا ػؿ ٩بال والؼیىىاو تيغیٌ هیػاػيؼ و
يه هیچ ٖٝى٥تی ينبت به آياو ػاىتًؼ .به يؼؿت هًٞای صـ٣های عىػىاو ؿا
هی٥همیؼيؼ و چًاو گیذ و ػبًگ بىػيؼ که اٙهاؿ هیکـػيؼ ػيیا باهاىاو عىب تا هیکًؼ
Horne
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و اوّاٛىاو ؿوبهؿاه امت! صال آيکه هـ ؿوف هزبىؿ به  01الی  03ماٝت کاؿ بىػيؼ و
رق رلپاؿه هیچ لبامی يؼاىتًؼ و ١ؾای کا٥ی بهياو يمیؿمیؼ و چًاو کتکهایی
هیعىؿػيؼ که رایو تا چًؼ ؿوف بٞؼ ػؿػ هیکـػ .رق ایًکه اف اول ٍبش فصمت بکيًؼ
تا آعـ ىب ارافه یابًؼ کاؿىاو ؿا تٖٞیل کًًؼ هیچ فيؼگی ػیگـی يمیىًاعتًؼ .ایى
ً
a
مؤال که :عنتهای؟٩ 9بال به گىهىاو يغىؿػه بىػ و هًٞایو ؿا يمیػاينتًؼ.
ً
ػؿ شفیلد مٖش هقػها باالمت و ٙاهـا کاؿگـاو وّ ٜعىبی ػاؿيؼ .اها تًها ػلیلاه ایى
امت که اکخـ کاؿهای ایًزا تأحیـات ٥ى٧الٞاػه فیاوباؿی به رای هیگؾاؿيؼ .بـعی
ٞ٥الیتهای ى٢لی هتْمى تًو ػائمی ػؿ ٩نمت ٦٩نۀ میًهايؼ و ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ
به هـُ مل هًزـ هیىىيؼ .بـعی کاؿها که مىهاوگـی یکیىاو امت هىرؼ
اعتالالت گىاؿىیايؼ و اف ایى ٕـی ٨ؿىؼ و تکاهل ٝمىهی بؼو ؿا به تٞىی ٨هیايؼافيؼ.
امتغىاوبـی بـای ػمتۀ چا٩ى مـػؿػ و هـُ کبؼ هیآوؿػ و ػؿ هیاو بنیاؿی اف ػعتـاو
ىا١ل ایى ىاعه هىرب کنعىيی هیىىػ .اف همه يامالنتـ۫ تـاه ػاػو و مابیؼو تی٢ۀ
ً
چا٩ى و کاؿػ امت که اگـ با ماب عيک ايزام بگیـػ ٖٞ٩ا به هـگ فوػؿك عىاهؼ
ايزاهیؼ .هْـات کاؿ تیقمابی تا صؼی ياىی اف وّ ٜعمیؼۀ بؼو امت (ػؿ رـیاو ماب
فػو۫ ٦٩نۀ میًه ػؿ ىکن ٥ـو هیييیًؼ) اها بیو اف هـ چیق ياىی اف ؿیقگـػهای ٥لقی
تیق و بـيؼهای امت که صیى تـاه ػاػو پغو هیىىيؼ و رى إـا ٣ؿا آکًؼه هیکًًؼ و
ػمتآعـ مـ اف ؿیهها ػؿ هیآوؿيؼ .هیايگیى ٝمـ کاؿگـاو عيکماب به فصمت به 24
مال هیؿمؼ و هیايگیى ٝمـ کاؿگـاو چـبماب اف  34مال ٥ـاتـ يمیؿوػ.
)ايگلل( Home Report and Evidence.
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دکتر يایت aى٦یلؼی هیگىیؼ:
:ػؿ هیاو تیقمابها کنايی که ػائنالغمـيؼ به لٖ١ ٤یبت هکـؿىاو اف مـ کاؿ بیيتـ ٝمـ
هیکًًؼ ٔ٪٥ .با اٙهاؿ ایى رمله هیتىاين ايگاؿهای ؿا اف آمیبفا بىػو ایى ى٢ل بـماين9.
ً
ؿویهنؿ٥ته تیقمابهای شفیلد :بال ٠بـ  1هقاؿ و  400ي٦ـيؼ .اف ایى تٞؼاػ ت٪ـیبا  040ي٦ـ یًٞی
 70هـػ و  60بچه چًگالماب هنتًؼ; هـگ آوها اف  17مالگی الی  21مالگی ٥ـاهیؿمؼ.
تی٢همابها که هن عيکمابی و هن چـبمابی هیکًًؼ ػؿ  34-30مالگی هیهیـيؼ.
کاؿػمابها که عيکمابی هیکًًؼ ٕىل ٝمـىاو  40-30مال امت9.

همیى پقىک ػؿباؿۀ بیماؿی هىمىم به :آمن تیقمابها 009هیگىیؼ:
ً
:کنايی که به ًٝىاو تیقماب پـوؿه ػاػه هیىىيؼ هٞمىال کاؿىاو ؿا اف مى  03مالگی آ١اف
هیکًًؼ .تیقمابهای عىهبًیه تا ٩بل اف ؿمیؼو به  10مالگی۫ هیچ یک اف آمیبهای ایى
صـ٥ه ؿا صل يمیکًًؼ .تافه ػؿ ایى مى امت که ياؿاصتیهای عاً آؿام و بیمـوٍؼا
ػاهىگیـىاو هیىىػ .ي٦لىاو با هـ عـػک ت٪الیی (عاٍه باال ؿ٥تى اف پلکاو یا ؿاه ؿ٥تى ػؿ
مـباالیی) بًؼ هیآیؼ .آياو بـای ٥ـوييايؼو ي٦لتًگی ػائمی و ٥قایًؼهىاو ىايهها ؿا ٪ٝب
ً
هیػهًؼ و ؿو به رلى ػوال هیىىيؼٙ .اهـا تیقمابها به ٕـف يينتىىاو ػؿ کاؿ عى گـ٥تهايؼ
و ػؿ ایى وّٞیت ؿاصتتـ ي٦ل هیکيًؼ .ؿيگوؿویی کبىػ و گـ٥ته ػاؿيؼ و صالت چهـهىاو
صاکی اف تيىیو و يگـايی امت .مًگیًی ىوها آفاؿىاو هیػهؼ و ٍؼایياو فهغت و
عوػاؿ هیىىػ .مـ٥ههایياو گىهعـاه و ٍؼای ي٦لهایياو ٕىؿی امت که ايگاؿ باػ ػؿ
هزـای چىبی عيکیؼهای ػهیؼه ىؼه باىؼ .گاهوبیگاه ه٪ؼاؿ گقا٥ی عاکۀ آهیغته با علٔ اف
Dr. Knight
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میًهىاو ػؿهیآیؼ که به ىکل یک تىػۀ کـوی یا امتىايهای پىىیؼه ػؿ ١يای يافکی اف علٔ
امت .آياو ػؿ هاهها و مالهای ابتؼایی ابتال به ایى بیماؿی ػؿ احـ مـ٥ۀ عىيی و بیعىابی و
ٝـ٧ؿیقی ىبايه و ي٦ظ و امهال و ال١ـی ه٦ـٓ و مایـ ػؿػهای مل ؿیىی۫ چًاو اف کاؿ
هیا٥تًؼ که اف ٝهؼۀ تک٦ل عىػ و عايىاػهىاو بـ يمیآیًؼ; مپل ؽؿهؽؿه اف پا ػؿهیآیًؼ 9.بایؼ
ً
ایى ؿا بیا٥قاین که :تابهاهـوف تماهی تالهها بـای پیيگیـی یا ػؿهاو آمن تیقمابها هٖل٪ا به
ىکنت ايزاهیؼه امت9.

ػکتـ يایت هٖالب ٥ى ٧ؿا  00مال پیو يىىت 01.اف آو فهاو تاکًىو تٞؼاػ تیقمابها و
ىؼتوصؼت بیماؿیىاو ا٥قایو یا٥ته امت .کىىوهایی ٍىؿت گـ٥ته که با پىىايؼو
مًگ مابفيی یا عاؿد کـػو ؿیقگـػها به هؼػ رـیاو هىای هًَىٝی اف بـوف بیماؿی
پیيگیـی کًًؼ .ایى ؿوهها هیتىايًؼ تا صؼی تأحیـگؾاؿ باىًؼ اها تیقمابها هیلی به
اتغاؽىاو يؼاؿيؼ و صتی بـعی اف ایى امباب تمهیؼی ؿا ػؿ هن ىکنتهايؼ; آياو
هیتـمًؼ ػؿ يتیزۀ ایى تمهیؼات کاؿگـاو بیيتـی رؾب کنبوکاؿىاو ىىيؼ و هقػىاو
کاهو یابؼ .تیقمابها فيؼگی کىتاهی ػاؿيؼ و به همیى ػلیل اف هقػهای باال و
َ
مـعىىیهای لضٚهایىاو ػل يمیکًًؼ .ػکتـ يایت به تیقمابهایی که با بـوف
يغنتیى ٝالئن آمن پیواه هیؿويؼ اعٖاؿ هیػهؼ که ػؿ ٍىؿت بافگيت به کاؿ
مابفيی هـگىاو ٖٞ٩ی امت; اها ٥ایؼهای يؼاؿػ .هـ کل یک باؿ پيت چـط
تیقمابی بًيیًؼ گـ٥تاؿه هیىىػٕ ،ىؿی که ايگاؿ ؿوساه ؿا به ىیٖاو ٥ـوعته باىؼ.
مٖش آهىفهها ػؿ شفیلد بنیاؿ يافل امت .یکی اف ؿوصايیىو که همۀ و٩تاه ؿا
ٍـ ٣آهاؿهای آهىفىی کـػه يٚـه ایى امت که  05هقاؿ و  400ي٦ـ اف کىػکاو ٕب٪ۀ
کاؿگـ ػؿ مى هؼؿمه ؿ٥تىايؼ ولی  5 ٔ٪٥هقاؿ و  400ي٦ـ اف آياو مىاػ عىايؼو ػاؿيؼ.
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فیـا کىػکاو ػؿ مى  6مالگی (ػؿ ػیـتـیى صالت ػؿ مى  01مالگی) اف هؼؿمه کًؼه
هیىىيؼ .اف ٕـ ٣ػیگـ هٞلنها به ػؿػ ایى کاؿ يمیعىؿيؼ (یکی اف آياو ماؿ٩ی بىػ که
پل اف آفاػی اف فيؼاو هیچ ؿاهی بـای اهـاؿ هٞاه رق تؼؿیل ػؿ هؼؿمه يؼاىت).
٥ناػ اعال٩ی ا٥ـاػ کنمىومال ػؿ شفیلد بیيتـ اف هـ رای ػیگـ ىای ٜامت .البته به
مغتی هیتىاو تيغیٌ ػاػ کؼام ىهـ لیا٩ت اینتاػو ػؿ رایگاه يغنت ؿا ػاؿػ; ايناو
ً
به هًگام عىايؼو گسارظ هـ ىهـ ایماو هیآوؿػ که آيزا هٖمئًا ىاینتۀ ؿتبۀ اول امت!
ينلهای رؼیؼ کل ؿوف یکيًبه ؿا ػؿ عیاباو به ٩ماؿ (ىیـیاعٔ و هباؿفۀ مگها)
هیگؾؿايًؼ و پل اف آو به ٝـ٥٧ـوىی هیؿويؼ و آيزا ػمعىؿ ػلبـکاو هیغايه هیىىيؼ و
آعـ ىب ػوبهػو بیـوو هیفيًؼ .کمینیىيـها اف آبزىعىؿیای بافػیؼ کـػيؼ که 40-30
يىرىاو اف هـ  1رًل ػؿ آيزا لمیؼه بىػيؼ و همگی فیـ  06مال مى ػاىتًؼ .هـ پنـ
یک ػعتـ ب٢لاه بىػ .بْٞیها وؿ٧بافی هیکـػيؼ; یک گىىۀ ػیگـ بنآ ؿ ٌ٩بـ پا
بىػ و همگی هی هیفػيؼ .چًؼ ؿومپی ؿممی و صـ٥های ایى هزلل ؿا گـم هیکـػيؼ.
تٞزبی يؼاؿػ که ٕب ٨گىاهی همۀ ىاهؼاو۫ آهیقههای رًنی ا٥ناؿگنیغته و
فوػهًگام و ؿومپیگـی ػعتـکاو  04-03ماله به ٕـف ٝزیبی ػؿ شفیلد فیاػ امت.
رًایات مبٞايهای که ياىی اف امتیَال و ػؿهايؼگیايؼ ػؿ شفیلد ٝاػی به ىماؿ
هیآیًؼ .یک مال ٩بل اف ىـو ٛمـکيیهای کمینیىيـها ػاؿوػمتهای اف يىرىاياو ػؿ
صالی ػمتگیـ ىؼيؼ که به ٩مه و هىاػ آتوفا هنلش بىػيؼ و هیعىامتًؼ ىهـ ؿا به آتو
بکيًؼ .عىاهین ػیؼ که رًبو کاؿگـی شفیلد هن هًو مبٞايهای ػاؿػ.

a
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ٝالوه بـ  1هـکق ٝمؼۀ ًٍٞت ٥لق که ؽکـ ىؼ ػؿ ٥اکتىؿیهای مىفومافی واریًگتىو و
اليکشایر ٪٥ـ و تًگػمتی و ٥ناػ اعال٩ی و بیمىاػی ػؿ هیاو کاؿگـاو (عاٍه
ویگاو اليکشایر و ىـ ٧اضکاتلًد
کىػکاو کاؿگـ) ىای ٜامت .تٞؼاػی يٞلمافی ػؿ
ِ
ً
ورىػ ػاؿػ که گقاؿههای اؿمالی اف آوها ػ٩ی٪ا هخل ػامتاو اضتافىردشایر امت .یکی
ػیگـ اف ىاعههای ایى ًٍٞت ػؿ صىفههای ٥اکتىؿیکاؿ عاٍه ػؿ اليکىایـ ػایـ
امت .ویژگی هًضَـبه٥ـػ ىاعۀ هـبىٕه ایى امت که هیأت هاىیًی ؿا به ومیلۀ هیأت
هاىیًی تىلیؼ هیکًؼ و ٝالوه بـ ایًکه کاؿگـاو ؿا ػمتهػمته اف مایـ ىاعهها بیـوو
هیايؼافػ ػمتىاو ؿا اف آعـیى هلزأىاو (ماعتى هاىیى یًٞی ماعتى ػىمى
اٍلیىاو که راکىىاو کـػه امت) کىتاه هیکًؼ .هیأت هاىیًی ٕب ٨بـياهه
مىؿاطکاؿی هیکًؼ و با چـط عـإی هکايیکیاه پیچها و چـطػيؼهها و ههـهها و
ً
١یـه ؿا بـه هیػهؼ و ايبىهی اف تـاهیاؿها ؿا که ماب٪ا کاؿی حابت با هقػ عىب ػاىتًؼ
اف کاؿ کـػو هیايؼافػ .هـ کل که چين بیًایی ػاىته باىؼ هیتىايؼ افػصام ایياو ؿا ػؿ
هًچنتـ به چين ببیًؼ.
ػؿ ىمال صىفۀ آهىگـی اضتافىردشایر هًٖ٪ۀ ًٍٞتیای ٩ـاؿ ػاػ که اکًىو بایؼ به آو
بپـػافین .ایًزا ٩ـاؿگاه اٍلی م٦الگـیهایی امت aکه ػؿ بغيؼاؿی اضتىک bىهـهای
هًلی و بىرضلن و لیى ِايد و لیىدلف و اتروریا و کالریج و اليگپىرت و تايصتال و
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781واژههای :م٦الگـی )Pottery( 9و پاییىتـ ٩:البچی9
( )Mould-runnerو :ت٪لیؼی )Jigger( 9به ايگلینی آهؼهايؼ( .م).
b
Stoke
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گلدوهیل aؿا با هزمى 60 ٛهقاؿ ي٦ـ مکًه ػؿ بـ گـ٥تهايؼ: .کمینیىو اىت٢ال کىػکاو9
ػؿ ایى عَىً گقاؿه ػاػه امت که ػؿ بـعی اف ىاعههای ایى ًٍٞت (بـای هخال
تىلیؼ ٙـو ٣مًگیًه )02کىػکاو ػؿ م٦العايههای گـم و هىاگیـ به کاؿهای مبک
هي٢ىلايؼ; اها کاؿ مایـ ىاعهها راو٥ـما و مغت امت و ١ؾا و پىىاک هًامبی گیـ
کىػکاو يمیآیؼ .بنیاؿی اف کىػکاو اف ایى ىاکیايؼ که ١:ؾای کا٥ی به ها يمیػهًؼ.
ً
اکخـا  ٔ٪٥میبفهیًی و يمک .يه گىىتی ،يه يايی ،هیچی .هؼؿمه يمیؿوین .لباك هن
يؼاؿین: 9.اهـوف هیچ چیق بـای عىؿػو گیـم يیاهؼه امت .هیچ و٩ت ػؿ عايه ىام
يغىؿػهام .همیيه  ٔ٪٥میبفهیًی و يمک هیعىؿم .گاهی هن یک تکه ياو: 9.همۀ
لباكهاین همیى امت .ػؿ عايه عبـی اف کت یکيًبه يینت٩ 9.البچیها اف فهـۀ
کىػکايیايؼ که کاؿىاو به ىؼت آمیبفامت .آياو بایؼ هىاػ ٩البفػهىؼه ؿا به همـاه
١ال ٣به عيکعايه ببـيؼ و مپل و٩تی که هىاػ به ايؼافۀ کا٥ی عيک ىؼ ١ال٣
عالی ؿا بـگـػايًؼ .بًابـایى ایياو با باؿی که به ينبت مىىاو بنیاؿ مًگیى امت تمام
ٕىل ؿوف ػؿ ؿ٥توآهؼيؼ; آو هن ػؿ صالی که ػهای باالی هضیٔ باٝج هیىىػ
٥ـمایًؼگی کاؿ به يضى ٩ابل تىرهی ا٥قایو یابؼ .کىػکاو بؼوو امتًاء يضی ٤و
پـیؼهؿيگ و ال١ـهـػيی هنتًؼ و اف ؿىؼ بافهايؼهايؼ .اکخـ آوها اف ػؿػهای ىکمی و
امهالوامت٦ـا ٟو بیاىتهایی ؿيذ هیکيًؼ و بنیاؿیىاو اف هـُ مل هیهیـيؼ.
پنـبچههایی که به عإـ کاؿ با چـط ت٪لیؼی :ت٪لیؼی 9ياهیؼه هیىىيؼ 03هخل

a

& Henley & Burslem & Lane End & Lane Delph & Etruria & Coleridge
Langport & Tunstall & Golden Hill
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م٦الهایياو تـػ و ىکًًؼهايؼ .آمیبفاتـیى کاؿ هـبىٓ به کنايی امت که بایؼ ارًاك
آهاػهىؼه ؿا ػؿ هایٞی که ىاهل ه٪اػیـ ٥ـاوايی مـب و آؿمًیک امت ١ىٕهوؿ کًًؼ و
ارًاك ١ىٕهوؿىؼه ؿا با ػمت عالی بیـوو بکيًؼ .ػمتها و لباك ایى کاؿگـاو
(عىاه کىػک عىاه بقؿگمال) همىاؿه اف ایى های ٜعیل امت .پىمت مـايگيتاوىاو
که ػؿ تماك ػائمی با مٖش فبـ م٦الیًهها کنکن ماییؼه و کًؼه هیىىػ و همیيه فعمی
امت به ماػگی ایى هاػۀ عٖـياک ؿا رؾب هیکًؼ .تبٞات ایى وّٝ ٜباؿتايؼ اف
ىکنػؿػ ىؼیؼ و بیماؿیهای ههلک ؿوػه و یبىمت صاػ و آهاك هٞؼه و گاهی مل .ػؿ
هیاو ایى کىػکاو صمالت َٝبی ١يی ىای ٜامت و و٩تی بقؿگ هیىىيؼ ٥لذ رقئی
ْٝالت ػمت و ٩ىلًذ ؿيگی04aو بیصنی ايؼام ػاهىگیـىاو هیگـػػ .یکی اف ىهىػ
گقاؿه ػاػ  1کىػکی که با او کاؿ هیکـػيؼ به عإـ تيًذ ػؿ صیى کاؿ راو ػاػيؼ .یک
ىاهؼ ػیگـ که ػؿ ػوؿاو کىػکی به هؼت  1مال وؿػمت ١ىٕهوؿی بىػ گقاؿه ػاػ
اوایل ػؿػ ىؼیؼی ػؿ ؿوػههایو هیپیچیؼ و مپل به تيًذ ا٥تاػ و به تب ٜآو به هؼت 1
هاه بنتـی ىؼ اها تًاوب صمالت باف هن ا٥قایو یا٥ت و اکًىو ؿوفايه  00الی  10باؿ
ػچاؿ تيًذ هیىىػ .به همیى عإـ بافوی ؿامتاه ٥لذ ىؼه امت و پقىکاو به او
گ٦تهايؼ که ػیگـ هیچ و٩ت يغىاهؼ تىاينت اف ػمتاواه کاؿ بکيؼ .ػؿ یک ٥اکتىؿی
که  3هـػ و  00پنـبچه ػؿ ١ىٕهوؿعايه کاؿ هیکـػيؼ هـػاو همگی ٍـٝی و هبتال به
٩ىلًذ صاػ بىػيؼ; چًؼ ي٦ـ اف پنـبچهها هن ٍـ ٛػاىتًؼ .به ٕىؿ عالٍه پیآهؼ ایى
ى٢ل بیماؿی هغىٍ ٣ـ ٛبـای کاؿگـاو و ا٥قایو مىػ بـای بىؿژواهامت! ػؿ
a

( )colica pictorumیک يى ٛبیماؿی صـ٥های ػؿ هیاو ؿيگکاؿها( .ايگلل)
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04

ٍی٪لعايههایی که کاؿ پـػاعت مًگیًهها ايزام هیگیـػ هىا آکًؼه اف گـػو١باؿ امت و
امتًيا ٧آو هماو٩ؼؿ آمیبفامت که ؿیقگـػهای ٥ىالػ بـای تیقمابهای شفیلدی.
ایى کاؿگـاو يای ي٦ل کيیؼو يؼاؿيؼ و به عإـ گلىػؿػ و مـ٥ههای ىؼیؼ يمیتىايًؼ
ؿاصت بغىابًؼٍ .ؼایياو چًاو امت که ايگاؿ اف ته چاه ػؿهیآیؼ .آوها هن اف مل
ً
هیهیـيؼ .گ٦ته هیىىػ که تٞؼاػ هؼاؿك ػؿ هًإ ٨م٦الگـی ينبتا بیيتـ امت و ایى
اهـ ٥ـٍت یاػگیـی ؿا بـای کىػکاو ٥ـاهن هیآوؿػ .اها اف آيزا که کىػکاو عیلی فوػ به
کاؿهای  01ماٝته و بیيتـ گماؿػه هیىىيؼ ػؿ هىٞ٩یتی يینتًؼ که اف ایى هؼاؿك
بهـههًؼ ىىيؼ .به همیى ػلیل مهچهاؿم کىػکايی که تىمٔ کمینیىيـها آفهىػه ىؼيؼ يه
عىايؼو هیتىاينتًؼ و يه يىىتى .کل صىفۀ م٦ال ػؿ بیمىاػی و رهالتی ٝمی١ ٨ـ٧
امت .کىػکايی که مالها ػؿ هؼاؿك یکيًبه صْىؿ یا٥تهايؼ صتی يمیتىايًؼ صـو٣
ال٦با ؿا تيغیٌ بؼهًؼ .تٞلیمات هؾهبی و اعال٩ی هخل آهىفههای ٥کـی ػؿ مٖش
بنیاؿ يافلی امت.

a

ً
ٙاهـا کاؿ هايى٥اکتىؿ ىیيه آمیب کمی به بقؿگماالو هیؿمايؼ; اها کىػکاو تاب
تضمل آو ؿا يؼاؿيؼ .مغتی کاؿ و بی٩اٝؼگی ماٝات ٞ٥الیت و تًاوب ىبکاؿی و
ً
هغَىٍا گـهای ىؼیؼ هضل کاؿ (بیى  000تا  020ػؿرۀ ٥اؿيهایت) هىرب هیگـػػ
کىػکاو به ايىا ٛبیماؿیها و ّٝ ٤ٞمىهی بؼو و تى ٤٩ؿىؼ و ابتالئات چيمی و
اهـاُ ؿوػه و ػؿػ ه٦اٍل و آمیبهای ؿیىی ػچاؿ ىىيؼ .بنیاؿی اف ایى کىػکاو
ً
ؿيگهـػهايؼ و چينهایياو که  1کامۀ عىو امت گاه و بیگاه چًؼ ه٦ته هى٩تا يابیًا
)ايگلل( Scriven Report and Evidence.
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a

هیىىػ .آياو اف امهال و امت٦ـا ٟو مـ٥ه و مـهاعىؿػگی و ؿهاتینن ؿيذ هیکيًؼ.
صیى بیـوو کيیؼو ىیيۀ رام اف کىؿه صـاؿت هضیٔ کاؿ به صؼی باال هیؿوػ که فیـۀ
ً
ک٦و کىػکاو ؿا هیمىفايؼ .هٞمىال ػهًؼگاو رام به ػلیل ّٝ ٤ٞمىهی بؼو و
ابتالئات ؿیىی رىاوهـگ هیىىيؼ.

a

ً
ؿویهنؿ٥ته گقاؿه صاکی اف آو امت که مینتن ٥اکتىؿی تؼؿیزا و ٩إٞايه ػؿ همۀ
ىاعههای ًٍٞت ي٦ىؽ کـػه; هیتىاو ایى واٞ٩یت ؿا اف ؿوی امتغؼام فياو و کىػکاو
تيغیٌ ػاػ .به گماين الفم يینت ػؿ هـ هىؿػ عاً۫ پیيـوی هیأت هاىیًی ؿا ػيبال
کًن و يياو ػهن کاؿ ًٍٞتیاؿها هًنىط ىؼه امت .پیيتـ ػؿ رـیاو هٖالٞۀ مینتن
٥اکتىؿی پیآهؼهای يٚام کًىيی تىلیؼ ؿا عالٍهواؿ ىـس ػاػم٥ .ـٍت هضؼوػم هـا اف
تيـیش هَ٦ل آو بافهیػاؿػ اها هـ کل که با هاهیت ٥اکتىؿیکاؿی آىًا باىؼ هیتىايؼ
ایى هىّىٝات ؿا بیافهایؼ .هیأت هاىیًی ؿ٥تهؿ٥ته همه را باب هیىىػ و به ایى تـتیب
آعـیى ب٪ایای امت٪الل فصمتکياو بـ باػ ً٥ا هیؿوػ .ىىهـ با کاؿ فو و کىػکاواه
بیکاؿ هیگـػػ و بـای ياو ىباه به آياو وابنته هیىىػ b.به ایى تـتیب هًامبات
عايىاػگی واؿويه هیگـػػ و عايىاػه ايضالل هییابؼ .ػؿ صال صاّـ هیأت هاىیًی ػؿ
اکخـ ىاعهها الفماالمتٞمال ىؼه امت و تکتک صـ٥هها و کاؿکًاوىاو به چًگ

 aگقاؿه کمینیىو اىت٢ال کىػکاوّ .مائن :گقاؿه ٝمـ کىػکاو .بغو ػوم )L1( ٌٍ .و ()S00
و (ّ .)S01مائن :گقاؿه ٥ـايک .بغو ػوم )6 K( :ٌٍ .و (ّ .)37 Sماین :گقاؿه تًکـػ
( .)Tancredبغو ػوم )65 I( :ٌٍ .الی آعـ( .ايگلل)
 bرملۀ :بـای ياو ىب به آياو وابنته هیىىػ 9ػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781يیاهؼه( .پ).
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مـهایهػاؿاو بقؿگ هیا٥تًؼ .هتمـکق ىؼو مـهایه aچهاؿيٞل به پیو هیتافػ و تزقیۀ
راهٞه به مـهایهػاؿاو بقؿگ و کاؿگـاو ٥ا٩ؼهالکیت هـ ؿوف صاػتـ هیگـػػ و بیيتـ به
چين هیآیؼ .بؼیى تـتیب ايکياًٍٞ ٣تی ايگلنتاو با گامهای ١ىلآما به بضـايی
ارتًابياپؾیـ يقػیک و يقػیکتـ هیىىػ.
پیيتـ تىّیش ػاػم که ٩ؼؿت مـهایه و ت٪نین کاؿ۫ ػؿ ًٍای ٜػمتی يتایذ هيابهی به باؿ
آوؿػه امت .پیيهوؿاو عـػ ػؿهنىکنتهايؼ و مـهایهػاؿاو بقؿگ و کاؿگـاو
٥ا٩ؼهالکیت هـ یک ػؿ رایگاه عاً عىیو تخبیت ىؼهايؼ .ػؿباؿۀ ایى ػمتوؿفها
چیق فیاػی بـای گ٦تى با٩ی يمايؼه; هـ چه که به آياو هـبىٓ باىؼ تضت هبضج
پـولتاؿیای ٝام bهیگًزؼ و پیيتـ تيـیش ىؼه امت .اف آ١اف رًبو ًٍٞتی تاکًىو
هاهیت ًٍای ٜػمتی و مىءتأحیـات آو بـ مالهتی ػمتوؿفها  ٔ٪٥ايؼکی ت٢ییـ کـػه.
اها ؿوابٔ هؼاوم ػمتوؿفاو با کاؿوؿهای ٥اکتىؿی و همچًیى ٥ياؿ مـهایهػاؿاو بقؿگ
(که به هـ صال بیو اف ٥ياؿ امتاػکاؿايی امت که با ىاگـػاوىاو ؿابٖهای کمابیو
ً
ىغَی ػاؿيؼ) و تأحیـات فيؼگی ىهـی و م٪ىٓ ػمتمقػها باٝج ىؼه ت٪ـیبا همۀ
ػمتوؿفها به هياؿکت ػؿ رًبوهای کاؿگـی کيايؼه ىىيؼ .ػؿ اػاهه ػؿ ایى هىؿػ
بیيتـ عىاهین عىايؼ و به مـا ٟبغيی اف کاؿگـاو لًؼيی عىاهین ؿ٥ت که به ػلیل امتماؿ
وصيیايهىاو تىمٔ بىؿژواهای پىلپـمت۫ ىایاو تىرهايؼ; هًٚىؿم فيايهػوفها و فياو
عیآ امت.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781به رای :مـهایه 9واژۀ :ػاؿایی 9آهؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781آهؼه امت :پـولتاؿیای ًٍٞتی به ٕىؿ کلی( .9پ).
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ً
هایۀ صیـت امت که ػ٩ی٪ا هماو ارًامی که به ًٝىاو فیىؿ بايىاو بىؿژوا هىؿػ امت٦اػه
٩ـاؿ هیگیـيؼ ػؿػياکتـیى ٝىا٩ب ؿا بـای مالهتی کاؿگـاو به اؿه٢او هیآوؿيؼ .پیيتـ
ایى هىّى ٛؿا ػؿباؿۀ تىؿیبا٣ها هالصٚه کـػین; به ػيبال هؼاؿک و اػلۀ بیيتـ به
بًگاههای فيايهػوفی لًؼو مـکی هیکيین .ػؿ ایى بًگاهها ايبىهی اف ػعتـاو رىاو و
يىرىاو (گ٦ته هیىىػ  04هقاؿ ي٦ـ) به کاؿ گماىته ىؼهايؼ .اکخـ آياو ؿومتایی هنتًؼ و
عىاب و عىؿاکىاو ػؿ هماو هضىٕۀ کاؿگاه امت .آياو بیهیچ ا١ـا٩ی کًیق
ً
ٍاصبکاؿىاو به ىماؿ هیآیًؼ .ػؿ َ٥ل ُهؼ که ت٪ـیبا  3هاه ٕىل هیکيؼ ؿوفايۀ کاؿ
ػؿ بهتـیى بًگاهها ػمتکن  04ماٝت و ػؿ هىاؿػ هبـم  07ماٝت امت .ػؿ بیيتـ
بًگاهها ؿوفايۀ کاؿ بؼوو هیچ يٚنوتـتیب هيغَی اف ایى ه٪ؼاؿ تزاوف هیکًؼ به ٕىؿی
که ػعتـها بـای عىاب و امتـاصت ػؿ بهتـیى صالت بیو اف  5ماٝت ٥ـٍت يؼاؿيؼ;
ایى ٥ـره ا١لب کمتـ اف  3-2ماٝت و گاهی صتی کمتـ اف  1ماٝت امت .ػعتـها ٕی
 13ماٝت ؿوف بیى  08تا  11ماٝت کاؿ هیکًًؼ (اگـ يگىیین بیو٦٩ه اف ىب تا ٍبش
آوٕىؿ که به تًاوب ات٦ا ٧هیا٥تؼ) .تًها صؼی که بـای کاؿىاو ٩ائل گـػیؼه ایى امت
ً
که هٖل٪ا تىاو ػؿ ػمت گـ٥تى مىفو ؿا صتی بـای یک لضٚه يؼاىته باىًؼ .هىاؿػی
پیو هیآیؼ که ایى هىرىػات تیـهؿوف  8ىبايهؿوف پیػؿپی ٥ـٍت يمییابًؼ لباك اف تى
َ
بکـًًؼ و  ٔ٪٥یکیػو لضٚه هیتىايًؼ ؿوی الئی عیإی چين ؿوی هن بگؾاؿيؼ.
١ؾایياو ؿا همايزا به ٍىؿت ل٪مههای کىچک و عـػىؼه رلىیياو هیگؾاؿيؼ تا به
صؼا٩ل فهاو همکى بـای بلٞیؼواه يیاف باىؼ .ػؿ یک کالم ایى ػعتـکاو بؼبغت به
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ومیلۀ تافیايۀ هًٞىی بـػهکو هؼؿو( aیًٞی تهؼیؼ به اعـاد) به چًاو کاؿ راو٥ـما و
ٕىاليی و الیًٖٞ٪ی واػاىته هیىىيؼ که صتی هـػاو ٩ىیبًیه تاب تضملاه ؿا يؼاؿيؼ
چه بـمؼ به ػعتـکاو ٙـی ٤و صناك  03الی  10ماله .تـاکن و ايباىتگی
ً
ػوعتوػوفعايه و عىابگاه و صالت عمیؼۀ بؼو صیى کاؿ و ١ؾای ١البا بؼ و ياگىاؿ bو
مایـ ٝىاهل ػؿ پیىيؼ با ٪٥ؼاو هٖل ٨هىای تافه باٝج هیىىيؼ ػؿػياکتـیى تبٞات بـ
مالهتی ػعتـکاو عیآ تضمیل گـػػٝ ٤ّٞ .مىهی بؼو و ٥ـمىػگی و منتی
ايؼامواؿه و بیاىتهایی و ػؿػ ػؿ ياصیۀ ىايهها و کمـ و ييیمىگاه و مـػؿػهای ىؼیؼ
عیلی فوػ ػاهىگیـىاو هیىىػ; پل اف هؼتی متىو ٪٥ـات تاب بـهیػاؿػ و ىايهها
ػچاؿ ياهًزاؿی هیىىيؼ و چينهای عيکیؼه و هتىؿم به آبـیقه ػائمی و مىفه
هیا٥تًؼ و يقػیکبیى هیىىيؼ .ي٦لتًگی و مـ٥ه ىؼت هیگیـػ و ايىا ٛو ا٩نام
اعتالالت ػؿ ؿىؼ و تکاهل اؿگايینن فيايه پیو هیآیؼ .ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ۫ ىؼت
آمیبهای چيمی چًاو باالمت که به کىؿی الٝالد cهیايزاهؼ .اگـ ػمت بـ ْ٩ا
٩ىۀ بیًایی آو٩ؼؿ مالن با٩ی بمايؼ که اػاهه کاؿ همکى باىؼ هـُ مل به فيؼگی کىتاه و
ػؿػياک کالهػوفها و فيايهػوفها پایاو هیبغيؼ .صتی کنايی که ػؿ مالهای يغنت اف
ایى کاؿ ػمت هیىىیًؼ اف هْـاتاه ػؿ اهاو يینتًؼ و بـایياو بًیهای هٞیىب به
یاػگاؿ هیهايؼ و مالهتىاو هاػامالٞمـ آمیب هیبیًؼ .آياو و٩تی افػواد هیکًًؼ
بچههایی يضی ٤و ياعىهاصىال به ػيیا هیآوؿيؼ .همۀ پقىکاو ػؿ هضْـ :کمینیىو
 aػؿ ویـامتهای  0734و  0781آهؼه امت: :تافیايۀ بـػهکياو هًٞىیتگـا( .9پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781آهؼه امت: :و بؼتـ اف همه ماٝات ٕىاليی کاؿ( .9پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایًزا آهؼه امت: :افکاؿا٥تاػگی هٖل ٨چينها( .9پ).
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اىت٢ال کىػکاو 9اؽٝاو ػاىتًؼ که يمیتىاو هیچ مبک فيؼگیای ؿا ابؼا ٛکـػ که بـای
مالهتی اف ایى هغـبتـ باىؼ و فوػتـ به هـگ بیايزاهؼ.
امتخماؿ مایـ فياو عیآ لًدو همیى٩ؼؿ بیؿصمايه امت ،گیـین کمی ١یـهنت٪ینتـ.
ػعتـاو ىا١ل ػؿ تىلیؼ میًهبًؼ۫ کاؿ بنیاؿ مغت و ٥ـمایًؼهای ػاؿيؼ که به چينها
٥ياؿ فیاػی واؿػ هیآوؿػ .و چ٪ؼؿ هقػ گیـىاو هیآیؼ؟ هى چیقی ػؿ ایى هىؿػ
يمیػاين .اها عبـ ػاؿم وامٖههایی که تضىیل هىاػ و هَالش ػؿ گـو آوهامت و
م٦اؿىات ؿا هیاو فياو مىفوػوف ت٪نین هیکًًؼ ػؿ افای هـ میًهبًؼ  0.4پًی اف هيتـی
هیگیـيؼ aو مهن عىػىاو ؿا که ػمتکن  0.4پًی امت اف آو کن هیکًًؼ; با ایى
صناب به افای هـ میًهبًؼ صؼاکخـ  0پًی گیـ ػعتـها هیآیؼ .ػعتـاو کـاواتػوف بایؼ
 05ماٝت ػؿ ؿوف اف عىػىاو کاؿ بکيًؼ تا ه٦تهای  3.4ىیلیًگ ػؿبیاوؿيؼ b.هقػ
ً
پیـاهىػوفها اف همه بؼتـ امت .آياو ماب٪ا ػؿ افای یک پیـاهى هٞمىلی  1الی  2پًی
هیگـ٥تًؼ .اها اف و٩تی که اؿػوگاه کاؿ ارباؿی ضًت پايکراش cتضت هؼیـیت هیأت
اهًایی اف پامؼاؿهای ا٥ـإی ایى کاؿ ؿا با  0.4پًی ت٪بل کـػ فياو ٥لکفػه هزبىؿ ىؼيؼ
اف ایى يـط تبٞیت کًًؼ و  0.4 ٔ٪٥پًی بگیـيؼ .ػؿ افای یک پیـاهى ٥اعـ و تزملی که
هیتىاو با ؿوفايۀ کاؿ  07ماٝته آو ؿا ػوعت  5پًی هقػ پـػاعت هیگـػػ d.با تىره به
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایًزا آهؼه امت: :یًٞی ً٥ 04یًگ پـومی( .9پ).
 bو.ک: :ویکلی ػینپچ 06 9هاؿك ( .0733ايگلل ).ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه: :یًٞی 0.4
تالـ پـومی; اها ایى پىل ػؿ گـاوتـیى ىهـهای آلماو بیو اف  10گـوىى ي٪ـه يمیاؿفػ( .9پ).
c
St. Paneras
 dػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ایًزا آهؼه امت: :یًٞی  4مکۀ گـوىى ي٪ـه( .9پ).
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ایى واٞ٩یت و با تىره به ىهاػتهای همگايی۫ ػؿآهؼ ه٦تگی عیإی بیى  1ىیلیًگ و
 5پًی تا  2ىیلیًگ امت; البته به ىـٕی که ىؼت و ٥يـػگی کاؿ به ١ایت باال باىؼ و
تا يیمهىب اػاهه یابؼ .گل مـمبؼ بـبـیت ایى واٞ٩یت امت که فياو ػؿ افای هَالضی
که يقػ ایياو اهايت امت بایؼ هبل٢ی ؿا به ًٝىاو وػیٞه بگؾاؿيؼٍ .اصبکاؿها عىب
هیػايًؼ که عیآ اف ٝهؼۀ وػیٞه بـيمیآیؼ و بایؼ بغيی اف هماو هىاػ ؿا گـو بگؾاؿػ و
با ت٪بل امتهالک مـهایه اف گـو ػؿبیاوؿػ .اگـ عیآ يتىايؼ ربـاو امتهالک مـهایۀ
هَالش گـو یی ؿا بپـػافػ به دادگاه حل اختالف اصْاؿ هیىىػ .يىاهبـ  0732چًیى
ات٦ا٩ی بـای یک فيايهػوف ا٥تاػ .ػعتـ بیچاؿه که ػؿ هْی٪ه و تًگًا گیـ ا٥تاػه بىػ و
يمیػاينت بـای اػاهۀ کاؿه بایؼ چه کًؼ آ گىمت  0733عىػ ؿا ػؿ یکی اف آبؿاهها
ً
١ـ ٧کـػ a.ایى فياو هٞمىال ػؿ اتا٧های فیـىیـوايی ػؿ هًتهیالیه هضًت و تًگػمتی
هیفیًؼ و تا رایی که ْ٥ا را ػاىته باىؼ ػؿ هن هیچپًؼ .فهنتاوها تًها هًب ٜگـهایی
فیـىیـوايی چیقی رق گـهای بؼو عىػ کاؿگـاو يینت .آوها همیىرا ؿوی کاؿ عىػ
 aتىهاش هىد ( )Thomas Hoodبه ًٝىاو هنتٞؼتـیى ًٕقپـػاف ايگلینی هٞاٍـ هخل همۀ
ًٕقپـػافاو ػیگـ امت :مـىاؿ اف اصنامات اينايی و ػؿ ٝیى صال ػچاؿ کمبىػ ٩ىای ٥کـی .او ػؿ
اوایل مال  0733ىٞـ فیبایی با ًٝىاو :آواف پیـاهى 9مـوػ که با ىًیؼواه اىکهای همؼلی و
بیهىػگی اف چين ػعتـاو بىؿژوا راؿی هیىؼ .ایى ىٞـ که يغنتیى باؿ ػؿ ييـیۀ پايچ هًتيـ گـػیؼ ػؿ
تمام ؿوفياههها چـعی عىؿػ .اف آيزا که همۀ ؿوفياهههای آو ػوؿه پـ اف بضج ػؿباؿۀ وّ ٜفياو ػوفيؼه
بىػيؼ يیافی به ا٩تباك اف ایى ىٞـ يینت( .ايگلل).
ػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781ػؿ پايىیل ٥ى ٧بٞؼ اف :اوایل مال  90733آهؼه امت: :و٩تی
گقاؿههایی ؿار ٜبه هَیبت فياو ػوفيؼه همۀ ؿوفياههها ؿا پـ کـػ .9ػؿ اػاهه پل اف :راؿی هیىؼ9
آهؼه: :به ايؼافۀ کا٥ی ٥ـٍت يؼاؿم ىٞـ ؿا ػؿ ایًزا تزؼیؼ چاپ کًن( .9پ).
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٩ىف هیکًًؼ و اف ٍ 4-3بش تا يیمههای ىب به ػوعتوػوف هیپـػافيؼ تا مالهتیىاو
ػؿ ٝـُ یکیػو مال بـ باػ بـوػ و عیلی فوػ ؿوايۀ ٩بـمتاو ىىيؼ; آو هن بؼوو آيکه
ٕی ایى هؼت تىاينته باىًؼ اف ياچیقتـیى ّـوؿیات هٞاه بـعىؿػاؿ ىىيؼ .ػؿ همیى
صال کالنکههای هيٞيٝ ٜالیزًاباو بىؿژوا اف فیـ پای آياو هیگؾؿيؼ٩ 00 .ؼم آومىتـ
هزمى ٛباعتهای یک رىايک ٥کلی ىلػمت و ؿ٩تايگیق ػؿ ٩ماؿ َٝـگاهیاه
بیو اف کل ػؿآهؼ ػعتـکاو عیآ ٕی یک مال امت.
***
وّ ٜپـولتاؿیای هايى٥اکتىؿکاؿ ايگلیل چًیى امت .به هـ را که ؿو کًین چیقی
يمیبیًین رق ٪٥ـ و بیماؿی هى٩ت یا ػائمی و ايضٖآ اعال٩یای که ياىی اف وّٜ
کاؿگـاو امت a.همه را هىرىػیت ايناو چه به لضاٗ رنمايی چه به لضاٗ ٥کـی۫
ً
ؽؿهؽؿه و به ٕىؿ  ٜٖ٩تضلیل هیؿوػ و يهایتا يینتويابىػ هیىىػ .آیا چًیى وّٞی
هیتىايؼ بـػوام باىؼ؟ يه! يمیتىايؼ ػوام بیاوؿػ و يغىاهؼ آوؿػ .کاؿگـاو یًٞی اکخـیت
هٖل ٨هلت۫ ایى وّ ٜؿا تضمل يغىاهًؼ کـػ .بگؾاؿیؼ ببیًین عىػىاو ػؿ ایى هىؿػ چه
هیگىیًؼ؟

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  0734و  0781آهؼه امت: :چیقی يمییابین رق ٪٥ـ ػائمی یا هى٩ت و
بیماؿیهایی که هٞلىل وّ ٜفيؼگیىاو یا ىـایٔ کاؿىاو امت و ايضٖآ اعال٩ی( .9پ).
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 0يغنتیى ياهۀ ایى هزمىٝه (ياهههایی به مـػبیـ) ػؿ :هىريیًگ کرويیکل 9هىؿط  0ػماهبـ 0732
تضت ًٝىاو :هضًت ػؿ هیًکلی 9به ايتياؿ ؿمیؼ و ػؿ ىماؿۀ : 206يىرثرو اضتار 9هىؿط  8ػماهبـ
 0732تزؼیؼ چاپ ىؼ .ايگلل کمی پاییىتـ اف ياهۀ ػوم (که به تاؿیظ  8ػماهبـ  0732ػؿ :هىريیًگ
کرويیکل 9به ايتياؿ ؿمیؼ) ي٪ل٩ىل هیآوؿػ( .پ).
 :)amaurosis and cataract( 1آبمیاه به هزمىٝهای اف بیماؿیهای چيمی گ٦ته هیىىػ که ػؿ
آوها ىبکیه و اَٝاب بیًایی تضت تأحیـ ٝىاهلی همچىو ت٢ؾیۀ ياػؿمت و بیعىابی آمیب هیبیًؼ و ػؿ
يتیزه هیؼاو ػیؼ تًگ و تاؿیک هیىىػ .آبهـواؿیؼ يىٝی هـُ امت که ػؿ آو یک الیۀ کؼؿ ؿوی
٩ـيیه ؿا هیپىىايؼ .کاؿ کيیؼو بیو اف صؼ اف چينها هیتىايؼ به بـوف آبهـواؿیؼ بیايزاهؼ( .م).
 :)embroidery( 2ايؼاعتى ي٪وويگاؿ با امت٦اػه اف ٩البهای ػمتی ػؿ تىؿیهای آهاػه( .م).
 :)anaemia( 3کنعىيی به کاهو تٞؼاػ یا کىچکىؼو ايؼافۀ گلبىلهای ٩ـهق اىاؿه ػاؿػ که هًزـ
به اعتالالتی رؼی ػؿ مایـ اْٝای بؼو هیىىػٝ .لل هغتل٦ی به بـوف کنعىيی ػؿ هیاو فياو ٕب٪ۀ
کاؿگـ ػاهى هیفيًؼ :پـیىػهای ياهًٚن ػؿ يتیزۀ ياهًزاؿیهای بلى ;ٟآلىػگی اْٝای ػاعلی به
ايگلهای هغتل ;٤کمبىػ ؿیقه٢ؾیها ػؿ بؼو; ٩ـاؿ گـ٥تى ػؿ هٞـُ ٝىاهل ىیمیایی; ٝؼم تضـک
ً
رنمايی و ٝؼم عىاب هًامب و يتیزتا اعتالل ػؿ بافتىلیؼ گلبىلهای ٩ـهق( .م).
 :)single sarsnet( 4يىٝی پاؿچۀ ابـیيمی يـم و مًگیى بـای ػوعتى ؿػا و کت و رلی٪ه( .م).
 5ایى رـیمهها به چًاو عين و کیًه ای ػؿ هیاو عل ٨ػاهى فػ که :مًگؼلی پیلهوؿاوّ 9ـبالمخل
ىؼ .و٩تی فصمتکياو هی عىامتًؼ يهایت بؼبغتی ؿا وٍ ٤کًًؼ هیگ٦تًؼ: :ػل پیلهوؿ هن بـایو
هیمىفػ( .9م).
 6اىاؿۀ ايگلل به ملنله ه٪االتی امت که لئىو فاچر اف اکتبـ  0732تا رىالی  0733ػؿ :ييـیۀ
ايت٪اػی ػو رهاو 9با ًٝاویى هغتل ٤به چاپ ؿمايؼ .فاچر بٞؼها ایى هزمىٝه ؿا ػؿ کتابی با ًٝىاو
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هطالعاتی دربارۀ ايگلطتاو (ػو رلؼ پاؿیل  )0734هًتيـ کـػ .اٍٖالس ًٍ:ای ٜػهکـات 9که چًؼ
عٔ پاییىتـ ي٪ل٩ىل ىؼه ػؿ رلؼ ػوم ً  036آهؼه امت( .پ).
ً
 7ایى رمله  ٔ٪٥ػؿ ویـامت آلمايی  0734آهؼه امت .اصتماال عٔ عىؿػو ٥:ـوه کاؿ 9اف
ویـامتهای آهـیکایی  0776و ايگلینی  0781به ایى يٚـیۀ آتی ا٩تَاػمیامی هاؿکنینتی ؿبٔ
ػاؿػ که کاؿگـاو يیـوی کاؿىاو ؿا به مـهایهػاؿ هی٥ـوىًؼ يه کاؿىاو ؿا( .پ).
 :)Rupture( 8هـُ ٥ت ٨یا هـيیا به صالتی گ٦ته هیىىػ که یکی اف امتغىاوهای کمـبًؼ لگًی اف
ً
هضل اٍلی عىیو رابهرا هیگـػػ یا صمایت هاهیچههای إـا٣اه ؿا اف ػمت هیػهؼ و يتیزتا
اصيای ص٦ـۀ ىکمی راکى هیىىيؼ .ایى وّ ٜػؿ پی صمل باؿهای مًگیى پیو هیآیؼ( .م).
ً
 00هـ پىيؼ  340گـم امت .با ایى صناب  07هقاؿ پىيؼ ت٪ـیبا  7تى هیىىػ! (م).
: 00آمن تیقمابها 9یکی اف ايىا ٛيمىکىيیىمیل ( )pneumoconiosisامت و بـ عال ٣امناه
ً
ً
ؿبٖی به آمن يؼاؿػ; فیـا اوال هيـوٓ به فهیًۀ ژيتیکی يینت و حايیا بنیاؿ ههلک و کيًؼه امت.
يمىکىيیىمیل که رقو :بیماؿیهای هيا١ل عاً 9ػمتهبًؼی هیىىػ ػؿ يتیزۀ امتًيا ٧هؼاوم
ؿیقگـػهای هٞؼيی به ورىػ هیآیؼ :ؿیقگـػها ؿ٥تهؿ٥ته ػؿ صبابهای تً٦نی ؿمىب هیکًًؼ و هىرب
تغـیب با٥ت ىو هیىىيؼ .ايىا ٛهغتل ٤ایى بیماؿی بـ صنب رًل ٝاهل ي٦ىؽی ػمتهبًؼی
هیىىيؼ :آفبنتىمیل (ياىی اف ؿیقگـػ آفبنت) میلیکىمیل (ياىی اف ؿیقگـػ میلیل)
میؼؿومیل (ياىی اف ؿیقگـػ آهى) و ١یـه .اف آيزا که مًگ مابفيی صاوی ؽؿات میلیل امت
:آمن تیقمابها 9ػؿ وا ٜ٩تـکیبی اف اهـاُ میلیکىمیل (بنیاؿ عٖـياک) و میؼؿومیل امت .باف
هن بایؼ یاػآوؿی کًن که ايگلل ػؿ پاؿاگـا٩ ٣بل ػؿ هىؿػ تبؼیل بیماؿیهای هقهى به مل ػچاؿ اىتباه
ىؼه; البته ػلیل عٖایو ایى بىػ که اف ػايو پقىکی فهايۀ عىػ پیـوی هیکـػ( .م).
 01ي٪ل٩ىل ٥ى ٧اف یکی اف ه٪االت ػکتـ يایت با ًٝىاو :ػؿباؿۀ آمن تیقمابها 9گـ٥ته ىؼه امت که
ػؿ :ژوريال پسشکی و جراحی شمال ايگلطتاو( 9رلؼ یکن ،آ گىمت  - 0720هی  )0720هًتيـ ىؼ.
يیمۀ ػوم ي٪ل٩ىل ٩بلی يیق اف همیى هًب ٜامت اها يیمۀ يغنت آو اف ىهاػت ػکتـ يایت ػؿ کمینیىو
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امتغؼام کىػکاو (بغو اول ّمیمۀ گقاؿه ػوم )0731 ،گـ٥ته ىؼه امت .ایى گقاؿه صاوی
ً
ٖٞ٩اتی اف ه٪الۀ پیوگ٦تۀ ػکتـ يایت امت و اصتماال ايگلل اف همیى ٖٞ٩ات امت٦اػه کـػه( .پ).
ٙ :)Stoneware( 02ـو ٣ؿمی کامههايًؼی که ينبت به م٦ال ػؿ ػهای باالتـ پغته هیىىيؼ .ایى
ً
يى ٛپغت باٝج هیىىػ ه٪اوهت م٦ال ػؿ بـابـ آب ا٥قایو یابؼ و ت٪ـیبا به صالت مـاهیک ػؿآیؼ (ػؿ
صالی که رًلاه اف عاک ؿك امت و ا٥قوػههای مـاهیکی به آو اّا٥ه ييؼه( .يام ایى ٙـو ٣اف
ٙاهـ مًگهايًؼ و م٦تی و مغتیىاو گـ٥ته ىؼه امت( .م).
ً
ً
 03هًگاهی که تىلیؼ ايبىه ٙـو ٣کاهال همناو (هخال ً٥زاو و يٞلبکی) هؼيٚـ باىؼ بایؼ اف تکًیک
 9Jiggering-Jollying:بـای ىکلػهی گل امت٦اػه کـػ .ابقاؿ هغَىً تىلیؼ يٞلبکی و مایـ
ٙـو ٣تغت  9Jigger:ياهیؼه هیىىػ که با چـط م٦الگـی هضؼب به کاؿ هیؿوػ (ػؿ هتى ايگلل
همیى واژه آهؼه امت) .ابقاؿ هغَىً تىلیؼ ً٥زاو و مایـ ٙـو ٣گىػ  9Jolly:يام ػاؿػ که ؿوی
چـط م٦الگـی هٞ٪ـ امت٦اػه هیىىػ .بًا به یک مـی ٝلل تاؿیغی۫ ایى تکًیک تىلیؼ ايبىه هـگق
تىمٔ م٦الگـاو ایـايی به کاؿ گـ٥ته ييؼ و به همیى ػلیل هٞاػلی بـای آو ػؿ فباو ٥اؿمی يؼاؿین.
اٍٖالصی که ػؿ ایًزا به کاؿ بـػه ام اف تىؿکی آؽؿبایزايی گـ٥ته ىؼه امت که به کلیت تکًیک
 9Jiggering-Jollying:اىاؿه ػاؿػ( .م).
 04امت٦اػه اف تـکیبات هغتل ٤مـب ػؿ ًٍای ٜیکی اف ماػهتـیى ؿاههای ایزاػ ٕی ٤ؿيگی امت .ایى
ؿيگها که رالی عاٍی ػاؿيؼ به ىؼت ممی هنتًؼ .هنمىهیت مـبی ٝلیؿ١ن يام ٝاهیايهاه به
هیذ وره یک يى ٛکىلیک يینت (کىلیک که ػؿ ٕب مًتی ایـايی ٩:ىلًذ 9ياهیؼه هیىىػ هًگاهی
پیو هی آیؼ که ػؿػ ىؼیؼ ياىی اف فعن هٞؼه هىرب تضـیک اَٝاب متىو ٪٥ـات ىىػ و ٥لذ هى٩تی
و ع٦ی ٤ايؼامها و همچًیى ػؿػ ػؿ ياصیۀ ٦٩نۀ میًه و ٩لب به باؿ بیاوؿػ) .ػؿ ایًزا ٥لذ هى٩تی ايؼامها
ياىی اف اعتالالت مینتن َٝبی ػؿ احـ مـب امت .باؿ ػیگـ الفم امت تؾکـ ػهن که گقاؿۀ ايگلل
ػؿباؿۀ تبؼیل ایى ٝىاؿُ به هـُ مل ياىی اف ؿویکـػ ١الب راهٞۀ پقىکی ػؿ آو ػوؿاو امت( .م).
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جنبشهای کارگری
ا
صتی اگـ ایى اػٝا ؿا هَ٦ل به احبات يـمايؼه باىن بایؼ اف هى بپؾیـیؼ که کاؿگـاو
ايگلینی اف وّ ٜکًىيیىاو عىىًىػ يینتًؼ فیـا ىـایٔىاو به گىيهای يینت که به
ًٝىاو ايناو یا ٕب٪های اف ايناوها بتىايًؼ به ىیىهای اينايی بیايؼیيًؼ و اصناك
ػاىته باىًؼ و بقیًؼ .کاؿگـاو هیکىىًؼ اف ایى وّ ٜوصيیايه علً ىىيؼ تا
رایگاهی بهتـ و اينايیتـ به ػمت بیاوؿيؼ و ایى اهـ همکى يینت هگـ با صملهوؿ ىؼو
ا
بـ هًا ٜ٥بىؿژاها که ػؿ امتخماؿ کاؿگـاو يه٦ته امت .بىؿژوافی هت٪ابل با تمام ٩ىایی که
به هؼػ حـوت عىیو و فوؿ دولت ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ اف هًاٜ٥اه ػ٥ا ٛهیکًؼ .به هـ ايؼافه
که فصمتکياو ػؿ ؿاه ت٢ییـ وّ ٜهىرىػ هَمنتـ باىًؼ به هماو ايؼافه بىؿژواها
ػىمًاو ٩ننعىؿػهتـی عىاهًؼ بىػ.
فصمتکياو هـ لضٚه به چين عىػ هیبیًًؼ که بىؿژوافی با آياو همچىو اصيام و
ػاؿاییهای هً٪ىل بـعىؿػ هیکًؼ .همیى یک ػلیل کا٥ی امت که فصمتکياو به هخابۀ
عَن بىؿژوافی پا پیو بگؾاؿيؼ .ػؿ ٍ٦ضات ٩بل به ٍؼها ىیىه حابت کـػم که کاؿگـ
ػؿ راهٞۀ کًىيی  ٔ٪٥به وامٖۀ کیًه و ي٦ـت و ٕ٢یاو ٝلیه بىؿژوافی هیتىايؼ
اينايیتاه ؿا ص ٘٦کًؼ< هیتىاين ایى ؿا به ٍؼها ٕـی ٨ػیگـ به احبات بـماين .کاؿگـ
به لٖ ٤آهىفههایو یا بهتـ امت بگى ین به لٖٝ ٤ؼم آهىفهاه و به لٖ ٤و٥ىؿ عىو
ػا ٟو رىىاو ایـلًؼی که ػؿ ؿگهای ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلنتاو راؿی امت با ىؼیؼتـیى
ا
ّ
ىـوىىؿها ٝلیه امتبؼاػ ٕب٪ۀ هالک بـهیعـوىؼ .اهـوفه فصمتکو ايگلینی ص٪ی٪تا
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ايگلینی يینت و پىلپـمتها ؿا به ًٝىاو همنایگايی حـوتمًؼ ػؿ يٚـ يمیگیـػ .او اف
اصناماتی تکاهلیا٥تهتـ بـعىؿػاؿ امت و ايکيا ٣لگامگنیغتۀ ىـوىىؿه که
اعتیاؿه ؿا به ػمت آو مپـػه بـ عىينـػی هضلی و ىمالیاه ٥ائ ٨آهؼه امت.
فصمتکياو ٥ا٩ؼ آو يى ٛتـبیت ٥اهمه هنتًؼ که تمایلت عىػپـمتايۀ بىؿژوایی ؿا
ت٪ىیت هیکًؼ و عىػعىاهی ؿا به ٍىؿت عَیَۀ هنلٔ و ١الب ايگلینیها
ا
ػؿهیآوؿػ و همۀ ايـژی اصنامی ؿا ؿوی ىهىت پىل هتمـکق هیمافػ .ػ٩ی٪ا به همیى
ػلیل فصمتکياو ايگلینی همچىو عاؿریاوايؼ و ىـوىىؿی پـ٩ؼؿت و فوؿهًؼ
ػاؿيؼ .ػؿ وا ٜ٩هلیت ايگلینی ػؿ فصمتکياو يینتويابىػ ىؼه امت.
هلصٚه کـػین فصمتکو  ٔ٪٥اف ٕـی ٨اٝتـاُ به کل ىـایٔ فيؼگیاه هیتىايؼ
ايناو بمايؼ< هیتىاو گ٦ت به رق ایى هیچ فهیًۀ ػیگـی با٩ی يمايؼه امت که پـولتـ
ا
بتىايؼ اينايیتاه ؿا ػؿ آو به ٝمل ػؿآوؿػ< پل بؼیهی امت که فصمتکياو ػ٩ی٪ا ػؿ
همیى اٝتـاّات به١ایت ايناو و ىـی ٤و مقاواؿ هنػلی عىاهًؼ بىػ .عىاهین ػیؼ که
تمام تىاو و ٞ٥الیت فصمتکياو هٖٞى ٣به همیى اٍل امت و تمام تلههایياو بـای
کنب آهىفههای ٝمىهی پیىيؼ هنت٪یمی با آو ػاؿػ .ػؿمت امت که کـػاؿهای
عيىيتباؿ و صتی ػػهًيايه ػؿ گقاؿههایماو عىاهؼ آهؼ اها همىاؿه بایؼ به یاػ ػاىته
باىین که به اٝتـا ٣همگاو آتو رًگ ارتماٝی ػؿ ايگلنتاو ىٞلهوؿ ىؼه امت و
بىؿژوافی بًا به هًٞ٦ت عىیو هیکىىؼ ایى رًگ ؿا به يضى هقوؿايه فیـ ي٪اب ٍلش و
آؿاهو و صتی ايناوػومتی پیو ببـػ< بایؼ به عإـ ػاىت یگايه کمک به فصمتکياو
ػؿ هیايۀ چًیى رًگی ایى امت که وّ ٜواٞ٩ی اهىؿ ؿا ٝیاو کًین و ؿیاکاؿی ؿا
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ػؿهنبکىبین< بایؼ همىاؿه به یاػ ػاىت که عيىيتباؿتـیى یىؿههای کاؿگـاو ٝلیه
بىؿژوافی و مگهای فيزیـیاه ايٞکاك آىکاؿ و بیؿيگوؿیای رًایاتی امت که
بىؿژوافی ٝلیه کاؿگـاو به ٕىؿ پًهايی با هکـ و صیله هـتکب هیىىػ.
َٝیاوهای پـولتـی بل٥اٍله پل اف ايکياًٍٞ ٣تی آ١اف ىؼيؼ و تاکًىو چًؼیى
هـصله ؿا پيت مـ گؾاىتهايؼ .تض٪ی ٨ػؿباؿۀ ػؿرۀ اهمیت آوها ػؿ تاؿیظ عل٨
ا
ايگلنتاو بضخی رؼاگايه هیٕلبؼ 1.ػؿ صال صاّـ ياچاؿم ٍـ٥ا به ماػهتـیى و
آىکاؿتـیى ٥کتها که به ػؿػ تيـیش وّ ٜپـولتاؿیای ايگلیل هیعىؿيؼ اکت٦ا کًن.
ابتؼاییتـیى و ياپغتهتـیى و ياهإحـتـیى ىکل تمـػ کاؿگـاو اؿتکاب رـم بىػ.
فصمتکياو که ػؿ تًگؼمتی و ٪٥ـ فيؼگی هیکـػيؼ مایـیى ؿا آمىػهتـ و ػاؿاتـ اف
عىیو هییا٥تًؼ .ایى هىّى ٛػؿ ه٢قىاو را يمیا٥تاػ که چـا آياو که بیو اف
ا
حـوتمًؼاو بیکاؿه بـای راهٞه فصمت هیکيًؼ باینتی ػ٩ی٪ا هماوهایی باىًؼ که اف
وّ ٜهىرىػ ػؿ ؿيذ و ٝؾابايؼ .ػمتآعـ تًگؼمتی و يؼاؿی بـ هلصٚات آباوارؼاػی
ؿار ٜبه ت٪ؼك هالکیت ٥ائ ٨آهؼ و فصمتکياو به ػفػی ؿوی آوؿػيؼ .هماوٕىؿ که
پیيتـ ػیؼین با گنتـه هايى٥اکتىؿ اؿتکاب رـم ا٥قایو یا٥ت< ػؿ وا ٜ٩تٞؼاػ مالیايۀ
بافػاىتها پیىيؼی ياگننتًی با ؿىؼ هَـ ٣مالیايۀ ٝؼلهای پًبۀ ػاىت.
اها کاؿگـاو عیلی فوػ ػؿ یا٥تًؼ اؿتکاب رـم به صل هنائل کمکی يغىاهؼ کـػ .هزـم
 ٔ٪٥هیتىايؼ بهتًهایی ٝلیه يٚن هىرىػ بيىؿػ< صال آيکه راهٞه ػؿ کلیت عىیو همۀ
فوؿه ؿا بـ مـ هزـهاو تکا٥تاػه آواؿ هیکًؼ و آياو ؿا تضت ت٦ىٝ ٧الیهاه
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عـػوعاکيیـ هیمافػٝ .لوهبـایى مـ٩ت بؼویتـیى aىکل اٝتـاُ امت و به همیى
ػلیل (اگـ يگىیین به هقاؿ و یک ػلیل ػیگـ) هـگق به ٍىؿتی ػؿيغىاهؼ آهؼ که تزلی
يٚـات ٝمىم فصمتکياو باىؼ< ولى اکخـیتىاو ػؿ ع٦ا آو ؿا تأییؼ کًًؼ .يغنتیى
اٝتـاّات پـولتـها به ًٝىاو یک ٕب٪ۀ واصؼ و٩تی بـوف یا٥ت که ػؿ بـابـ باب ىؼو
هیأت هاىیًی ػؿ اواو ػوؿاو ًٍٞتیمافی ه٪اوهت کـػيؼ و ػؿ همیى ؿامتا يغنتیى
آرکرایت و مایـیى ؿا فیـ ّـب بـػيؼ و هاىیىها ؿا ػؿهنىکنتًؼ.
هغتـٝاو یًٞی 
ا
بٞؼها ىىؿههایی ٝلیه هیأت هاىیًی ؿط ػاػ که چگىيگی و٩ىٛىاو ػ٩ی٪ا هيابه میـ
و٩ای ٜػؿ آىىب باممهفوهای بوهن به مال  1844بىػ٥ 2:اکتىؿیها ویـاو و هیأت
هاىیًی هًهؼم ىؼ .اها ایى ىکل اٝتـاُ ایقوله هايؼ و به بـعی هىاّ ٜهضلی هضؼوػ
ىؼ فیـا  ٔ٪٥یکی اف ورىه يٚنوتـتیب راهٞۀ هٞاٍـ ؿا فیـ ّـب هیبـػ .اگـچه بؼیى
ىیىه بـعی اهؼاٝ ٣ارل تض ٨٪هییا٥تًؼ اها باؿ مًگیى فوؿ راهٞه بـ مـ عـابکاؿها
آواؿ هیىؼ و بىؿژوافی آياو ؿا هـ ٕىؿ که ػلاه هیعىامت هزافات هیکـػ< ػؿ ٝیى
صال ٥ـایًؼ باب ىؼو هیأت هاىیًی بههیچوره کًؼ يمیگـػیؼ .بایؼ ىکل يىیًی بـای
اٝتـاّات ابؼا ٛهیىؼ.
ػؿ همیى لضٚه بىػ که هَىبۀ هزلل ٥ـتىت و الیگاؿىی تىؿیها به کمک
فصمتکياو آهؼ .تَىیب ایى ٩ايىو  ٔ٪٥ػؿ هماو هزلل اٍلسييؼه همکى بىػ< ػؿ
وا ٜ٩بٞؼ اف آيکه ;الیحۀاصالحات :به تمایق هيـو ٛبىؿژوافی و پـولتاؿیا ٥تىا ػاػ و
مـهایهػاؿاو ؿا به ٕب٪ۀ صاکن تبؼیل کـػ چًیى ٩ايىيی هـگق يمیتىاينت ػؿ هزلل ٝىام
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه امت; :و ١ـیقیتـیى( .:پ).
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ؿأی بیاوؿػ .به هىرب ;٩ايىو آفاػی ايزمىها :که ػؿ مال  1824به تَىیب ؿمیؼ کلیۀ
٩ىايیًی که ائتل ٣فصمتکياو ػؿ ؿامتای اهؼا ٣کاؿگـی ؿا همًى ٛهیکـػيؼ ٥نظ
ىؼيؼ و فصمتکياو ص ٨هنپیمايی آفاػايه ؿا (که پیيتـ ػؿ ايضَاؿ آؿینتىکـاتها و
بىؿژوافی بىػ) به ػمت آوؿػيؼ .ػؿمت امت که ائتل٣های هغ٦یايه اف عیلی و٩ت
پیو ورىػ ػاىتًؼ ولی هـگق يتىاينتًؼ به يتایذ چيمگیـی بـمًؼٕ .ب ٨ؿوایت ضیمويس
اٝتَاب ٝمىهی يناراو گالضکو aکه ػؿ مال  1812ؿط ػاػ حمـۀ یک ايزمى هغ٦ی
بىػ .ایى هارـا باؿ ػیگـ ػؿ مال  1822تکـاؿ ىؼ و ایى باؿ اْٝای ايزمى هغ٦ی به
ٍىؿت  2ي٦ـ اف فصمتکيايی که هنپیماوىاو ييؼه بىػيؼ امیؼ مىل٦ىؿیک پاىیؼيؼ
فیـا آياو ؿا عائًاو به ٕب٪ه هیػاينتًؼ .هـ  2هَؼوم بیًاییىاو ؿا ػؿ احـ رـاصات واؿػه
اف ػمت ػاػيؼ .ػؿ مال  1818ايزمى هغ٦ی هٞؼوچیاو امکاتلًؼ به چًاو يیـویی
ػمت یا٥ت که تىاينت اٝتَاب ٝمىهی ؿاه بیايؼافػ .ایى ايزمى اف اْٝا مىگًؼ
و٥اػاؿی و ؿافػاؿی هیگـ٥ت و ٥هـمتهای هًٚن و ًٍؼو٧ػاؿ و صنابػاؿ و ىٞبات
هضلی ػاىت .اها اٍل هغ٦یکاؿی که همه چیق هًىٓ به ص ٘٦آو بىػ ؿىؼه ؿا به
تأعیـ هیايؼاعت .ػؿ مال  1824و٩تی فصمتکياو اف ص ٨هنپیمايی آفاػايه بـعىؿػاؿ
ىؼيؼ چًیى هزمىٝههایی ؿا به مـٝت ػؿ کل ايگلنتاو گنتـه ػاػيؼ و ٩ؼؿت ٥ـاوايی
اتحادیههای کارگری bدر تماهی ىاعههای ًٍٞت ىکل گـ٥تًؼ و

به ػمت آوؿػيؼ.
a

)ايگلل( Arts and Artisans, p. 137, et seq.
 bػؿ ویـامتهای آلمايی هٞاػل ايگلینی کلمات ;اتضاػیۀ کاؿگـی )Trade Unions( :و
;مگػو فػو )tramp( :و ;اٝتَاب )strike( :و ;عٔبًؼی )turnout( :و ;اٝتَابگيا:
( )knobstickو ;آػمکو )Thug( :ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
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ا
ٍـاصتا اٝلم کـػيؼ که َ٩ؼىاو هضاٚ٥ت اف کاؿگـاو هً٦ـػ ػؿ بـابـ هناهضهکاؿی
مـهایهػاؿاو و امتبؼاػ بىؿژوافی امت .هؼ٣ىاو ایى بىػ که بهًٝىاو یک ٩ؼؿت
تودهای با ٍاصبکاؿها مـوکله بقيًؼ aو يـط هقػها ؿا بـ ٕب ٨يـط مىػ تًٚین کًًؼ<

یًٞی ػمتمقػ ؿا با پیو آهؼو ٥ـٍتهای هًامب باال ببـيؼ و آو ؿا ػؿ تکتک اف
ىاعههای کنبوکاؿ ػؿ مـتامـ کيىؿ یکناو مافيؼ .اتضاػیههای کاؿگـی کىىیؼيؼ
ػؿ هىؿػ هٞیاؿ ػمتمقػ به تىا٪٥ی با مـهایهػاؿاو ػمت یابًؼ که به ٕىؿ ٝام هىؿػ پؾیـه
باىؼ .آياو ػؿ هىارهه با مـهایهػاؿاو هً٦ـػی که فیـ باؿ هٞیاؿىاو يمیؿ٥تًؼ کاؿکًاو ؿا
بـای اٝتَاب به صالت آهاػهباه ػؿهیآوؿػيؼ .هؼ ٣اتضاػیههای کاؿگـی ایى بىػ که
ا
اوال ت٪اّای کاؿ ؿا اف ٕـی ٨هضؼوػ ماعتى تٞؼاػ کاؿآهىفها باال يگه ػاؿيؼ تا بؼیى
ا
تـتیب هقػ باال بمايؼ< حايیا احـات کاهو ١یـهنت٪ین هقػ ؿا (که مـهایهػاؿاو به هؼػ
ا
ابقاؿها و هیأت هاىیًی رؼیؼ به آو ػاهى هیفػيؼ) صتیالم٪ؼوؿ عًخی يمایًؼ< حالخا به
فصمتکياو بیکاؿىؼه کمکهای هالی بـمايًؼ .آياو ایى کاؿ ؿا یا به ٕىؿ هنت٪ین یا به
ومیلۀ بـگهای به ايزام هیؿمايؼيؼ که صاهلاه ؿا به ًٝىاو ;ْٝى هزم ٜکاؿگـاو :اف
ص٪ى ٧ویژهای بـعىؿػاؿ هیکـػ .فصمتکيی که ػؿبهػؿ هیىؼ به لٖ ٤بـگۀ هٞـ٥یياهه
هىؿػ صمایت کاؿگـاو هنٖ٩اؿ ٩ـاؿ هیگـ٥ت تا بهتـیى ٥ـٍت ى٢لی همکى بـایو ههیا
ىىػ .ایى وّ; ٜمگػو فػو :و کاؿگـ مـگـػاو ;مگپا :ياهیؼه هیىؼ .ػبیـکل
اتضاػیه و یک هًيی ػؿ افای ػؿیا٥ت ص٪ى ٧هٞیى هتٞهؼ به تض ٨٪ایى اهؼا ٣بىػيؼ

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :هؼ٣ىاو ایى بىػ که به هقػها حبات
ببغيًؼ و به ًٝىاو یک ٩ؼؿت تىػهای با ٍاصبکاؿها مـوکله بقيًؼ( .:پ).
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(فیـا اف هايى٥اکتىؿػاؿاو ايتٚاؿ يمیؿ٥ت هقیًۀ امتغؼام چًیى کاػؿهایی ؿا بپـػافيؼ).
کمیتۀ هـکقی اتضاػیه ّمى رمٜآوؿی هنیاؿیهای ه٦تگی بـ يضىۀ هقیًهکـػ آوها ػؿ
ؿامتای اهؼا ٣ايزمى يٚاؿت ػاىت .و٩تی هٞلىم ىؼ ایى ا٩ؼام اهکاوپؾیـ و چاؿهماف
امت اتضاػیههای هغتل ٤يىاصی پیيـ٥ته ػؿ یک ٥ؼؿامیىو واصؼ هتضؼ ىؼيؼ و
گـػهنآیی يمایًؼگاوىاو ػؿ فهاوهای ه٪ـؿ بـگقاؿ گـػیؼ .بٞؼها تلههایی ٍىؿت
گـ٥ت تا کل کاؿگـاو ػؿ هـ یک اف ىاعههای مـآهؼ ًٍٞت ايگلنتاو ػؿ یک اتضاػیۀ
واصؼ هتضؼ ىىيؼ< ػؿ بـعی بـههها (يغنتیى باؿ ػؿ مال  )1835ا٩ؼاهاتی ايزام گـ٥ت
تا ػؿ کًاؿ مافهاوػهی رؼاگايۀ هـ ًٍ; ۫٤ايزمى ٝمىهی اتضاػیههای کاؿگـی کل
بـیتايیا :تيکیل ىىػ .البته ایى ايزمىها هـگق يتىاينتًؼ هؼتهای هؼیؼ هًنزن و
هتضؼ با٩ی بمايًؼ و صتی بهيؼؿت یک لضٚه تض ٨٪یا٥تًؼ< فیـا ّ
ىـوىىؿ ٝمىهی
عاؿ٧الٞاػهای يیاف امت تا ٥ؼؿامیىوهای کاؿگـی اهکاوپؾیـ و تأحیـگؾاؿ باىًؼ.
ا
ایى اتضاػیهها هٞمىال ومایل فیـ ؿا بـای يائل ىؼو به اهؼا٣ىاو به کاؿ هیگیـيؼ :اگـ
یک یا چًؼ ٍاصبکاؿ اف پـػاعت هقػهای تٞییىىؼۀ اتضاػیه مـ باف بقيًؼ هیأت
يمایًؼگاو بـای چايهفيی اٝقام هیىىػ یا ٕىهاؿی ٍاػؿ هیگـػػ (یًٞی فصمتکياو
ابتؼابهماکى ٩ؼؿت هٖل٪ۀ اؿباب ٥اکتىؿی ؿا ػؿ ٩لمـو کىچکاه به ؿممیت
هیىًامًؼ) .اگـ ایى ا٩ؼام بیهىػه اف آب ػؿ بیایؼ کاؿکًاو به ٥ـهاو اتضاػیه ػمت اف کاؿ
هیکيًؼ و عؼهۀ ٥اکتىؿی عايهييیى هیىىيؼ .ػؿ ٍىؿتی که یک یا چًؼ ٍاصبکاؿ
اف تًٚین ػمتمقػها بـ اماك پیيًهاػ اتضاػیه مـ باف بقيًؼ ;اٝتَاب هىّٞی :و ػؿ
ٍىؿت مـ باف فػو چًؼ ٍاصبکاؿ ;اٝتَابات هکمل :و ػؿ ٍىؿت مـ باف فػو همۀ
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ٍاصبکاؿها ;اٝتَاب ٝمىهی :ػؿهیگیـػ .اگـ ٥ـُ کًین ایى اٝتَابها با اعٖاؿ
٩بلی و پل اف ايْ٪ای ههلت اعٖاؿیه به ارـا ػؿهیآیًؼ (که همىاؿه چًیى يینت)
هیتىاو گ٦ت اتضاػیه تا ایًزا با ومایل ٩ايىيی پیو ؿ٥ته امت .اها اگـ پای کاؿگـاو
بؼوو اتضاػیه به هٞاػالت باف ىىػ (یا اگـ اْٝا به هىای هًا ٜ٥آيیای که بىؿژوافی پیو
هیکيؼ اف اتضاػیه بگنلًؼ) ایى ومایل ٩ايىيی عیلی ّٞی ٤عىاهًؼ ىؼ .عاٍه ػؿ
اٝتَابهای هىّٞی هايى٥اکتىؿػاؿاو هیتىايًؼ با امتغؼام يیـو اف ;راهها( :که به
اٝتَابگيایی هيهىؿيؼ) 3بهمـٝت ػؿ صاىیۀ اهى ٩ـاؿ بگیـيؼ و تلههای کاؿگـاو
ا
هتضؼه ؿا بیحمـ مافيؼ .هٞمىال اْٝای اتضاػیه با تهؼیؼ و ّـب و ىتن و بؼؿ٥تاؿی و
ػؿ یک کلم به هـ ٕـی ٨همکى هیکىىًؼ اٝتَابگياها ؿا هـٝىب کًًؼ .پل اف آو
يىبت به پیگـػ ٩ايىيی هیؿمؼ .يٚـ به ایى که همۀ ٩ؼؿت ػؿ ػمت بىؿژوافی ٩ايىوهؼاؿ
امت به هضِ ایًکه اْٝای اتضاػیه ػمت به ٩ايىوىکًی هیفيًؼ و ػاػؿمی ْ٩ایی
به رـیاو هیا٥تؼ ه٪اوهت اتضاػیۀ کاؿگـی ػؿهنهیىکًؼ.
تاؿیظ اتضاػیههای کاؿگـی فيزیـۀ بلًؼباالیی اف ىکنتهای فصمتکياو امت که
گاهی چًؼ پیـوفی تکوتىک آو ؿا  ٜٖ٩هیکًًؼ .بؼیهی امت که کل ایى تلهها هـگق
يمیتىايًؼ ٩ايىو ا٩تَاػیای ؿا رـس و تٞؼیل کًًؼ که بـ اماك آو هیقاو ػمتمقػها
تىمٔ هًامبات ٝـّه و ت٪اّا ػؿ بافاؿ کاؿ تٞییى هیىىػ .اف ایى ؿومت که اتضاػیۀ
کاؿگـی ػؿ بـابـ ٝمؼهيیـوهایی که بـ ایى هًامبات تأحیـ هیگؾاؿيؼ ػمتبنته با٩ی
هیهايؼ .ػؿ رـیاو بضـاوهای تزاؿی اتضاػیه ياچاؿ هیىىػ ػمتمقػهای پیيًهاػیاه
ا
ؿا کاهو ػهؼ یا صتی آوها ؿا کل ٥نظ کًؼ< ػؿ ػوؿايیهایی که ت٪اّای کاؿ به يضى
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چينگیـی ا٥قایو هییابؼ اتضاػیه يمیتىايؼ ػمتمقػها ؿا باالتـ اف يـعی تخبیت کًؼ که
به ٕىؿ عىػبهعىػی اف ٕـی ٨ؿ٩ابت ػؿويی مـهایهػاؿاو به ػمت هیآیؼ .اها اتضاػیه ػؿ
هىارهه با عـػهيیـوها و ٝاهلهای هً٦ـػ پـتىاو امت .اگـ ٍاصبکاؿ بین هیچ يىٛ
اٝتـاُ هتمـکق و رمٞی ؿا يؼاىته باىؼ ؿ٥تهؿ٥ته ػمتمقػها ؿا به ي ٜ٦عىػه به مٖىس
هـ چه پاییىتـی تًقل عىاهؼ ػاػ .هـ مـهایهػاؿ ػؿگیـ يبـػی ؿ٩ابتی ٝلیه هنٖ٩اؿاو
هايى٥اکتىؿػاؿه امت .همیى اهـ او ؿا واهیػاؿػ ػمتمقػ کاؿگـاواه ؿا به صؼا٩ل
بـمايؼ .اها ؿ٩ابت هايى٥اکتىؿػاؿها با یکؼیگـ تحت غرایط هتعارف تا صؼی تىمٔ
اٝتـاّات فصمتکياو هضؼوػ هیگـػػ.
هـ هايى٥اکتىؿػاؿ هیػايؼ اگـ کاهو ػمتمقػها با امتًاػ به ىـایٔ ٥اکتىؿیهای
ؿ٩یب تىریهپؾیـ يباىؼ پیآهؼه اٝتَابی عىاهؼ بىػ که بیبـوبـگـػ ياکاؿه عىاهؼ
کـػ< فیـا هاػاهی که اٝتَاب اػاهه یابؼ مـهایهاه ٝإل عىاهؼ هايؼ و هیأت
هاىیًیاه فيگاؿ عىاهؼ بنت .ػؿ چًیى وّٞی بٞیؼ امت هايى٥اکتىؿػاؿ بتىايؼ
کاهو ػمتمقػها ؿا صً٪ه کًؼ .اف مىی ػیگـ هـ هايى٥اکتىؿػاؿ هٖمئى امت ػؿ
ٍىؿتی که ػؿ ایى کاؿ تى٥ی ٨یابؼ ؿ٩بایو ارافه عىاهًؼ یا٥ت به او تأمی کًًؼ و با
کاهو ػمتمقػها ٩یمت ارًاك ىاو ؿا پاییى بیاوؿيؼ< بؼیى تـتیب هقایای صاٍلۀ
میامتاه ٥یال٦ىؿ باػ هىا عىاهًؼ ىؼ .و همۀ ایىها ػؿ صالی امت که پل اف
گؾىتى هىد تلٕن باؿ ػیگـ ػمتمقػها با ٥ياؿ اتضاػیههای کاؿگـی به مـٝت
ا٥قایو عىاهًؼ یا٥ت .پل ي ٜ٦هايى٥اکتىؿػاؿها ػؿ ایى امت که هاػاهی که تضت ٥ياؿ
ا
ؿ٩ابت هزبىؿ به ا٥قایو ػمتمقػها ييؼهايؼ آو ؿا ٍـ٥ا حابت يگه ػاؿيؼ .ػؿ صال
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صاّـ فصمت کياو به هضِ بهبىػ وّ ٜبافاؿ عىامتاؿ ا٥قایو ػمتمقػها هیىىيؼ و
به ایى ػلیل که تضت تؼابیـ اتضاػیه ؽعیـۀ کىچک تـی اف کاؿگـاو فیـ چًگ
هايى٥اکتىؿػاؿهامت فصمتکياو هیتىايًؼ به هؼ٣ىاو يائل ىىيؼ .اها اتضاػیههای
کاؿگـی ػؿ بـابـ يیـوهای ٝمؼهتـی که بـ بافاؿ کاؿ تأحیـ هیگؾؿايؼ ػمتبنته و
ّٞی٤ايؼ .ػؿ ایى ٩بیل هىاؿػ اٝتَابیىو اف فوؿ گـمًگی ياچاؿ هیىىيؼ تضت هـ يىٛ
٩یؼ و ىـٓ تضمیلیای ػايهػايه مـ کاؿىاو بـگـػيؼ< به هضِ ایى که تٞؼاػی اف آياو
چًیى کًًؼ ٩ؼؿت اتضاػیه ػؿهنهیىکًؼ .ورىػ هٞؼوػی اٝتَابىکى ػؿ کًاؿ
هًاب ٜؽعیـۀ ارًاك ايباؿىؼه به بىؿژوافی اهکاو هیػهؼ بـ بؼتـیى تبٞات تٞلی٨
کنبوکاؿه ٥ائ ٨آیؼ .ػؿ ممت ه٪ابل تٞؼاػ کخیـ کنايی که اف اتضاػیه ػؿعىامت
کمکهقیًه ػاؿيؼ به ًٍؼو ٧اٝتَاب ٥ياؿ هیآوؿػ و باٝج هیىىػ هىرىػیاه
بهمـٝت ته بکيؼ< ه٢افهػاؿها هن پل اف هؼتی اف ينیه ػاػو (ولى با يـطهای بهـۀ
بنیاؿ باال) ػؿی ٠هیوؿفيؼ و به ایى تـتیب تًگػمتی و اصتیاد فصمتکياو ؿا
واهی ػاؿػ باؿ ػیگـ به یى ٟبىؿژوافی گـػو بًهًؼ .اگـچه ٥اکتىؿیػاؿها به عإـ
هًاٜ٥ىاو ياگقیـ هی ىىيؼ تماهی کنىؿات به ػؿػيغىؿ ؿا ال٢ا يمایًؼ (چیقی که بایؼ
گ٦ت  ٔ٪٥به وامٖۀ اٝتـاّات و ه٪اوهتهای کاؿگـاو به ي ٜ٦مـهایهػاؿاو تبؼیل
ىؼه امت) اها اکخـ اٝتَابها بـای کاؿگـاو به يضى هَیبتآهیقی پایاو هییابًؼ<
ا
فیـا اٝتَاب وّ ٜکنبوکاؿ ؿا به هن هیؿیقػ و يتیزتا کنـ هقػ ؿا تضمیل هیکًؼ.
بًابـایى اف يٚـ کاؿگـها اٝتَاب به هًٞای تًقل وّ ٜعىػىاو امت و اف ایى ؿو بـای
ػؿ اهاو هايؼو اف تبٞات اه تا رایی که بتىايًؼ هاي ٜآو هیىىيؼ.
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عىاهیؼ پـمیؼ; :اگـ بیهىػگی چًیى ا٩ؼاهاتی هخل ؿوف ؿوىى امت چـا کاؿگـاو باف هن
ػمت به اٝتَاب هیفيًؼ؟ :عیلی ماػه امت .فیـا آياو بایذ به هـ يى ٛکنـ ص٪ى٧
اٝتـاُ کًًؼ< صتی اگـ کنىؿات تىمٔ ّـوؿت ػیکته ىؼه باىًؼ .کاؿگـاو عىػ ؿا
هى ٤ٙهیػايًؼ با ٍؼای بلًؼ اٝلم کًًؼ که به ًٝىاو ايناو يباینتی هٖی ٜو ه٪هىؿ
ىـایٔ ارتماٝی باىًؼ بلکه وّ ٜارتماٝی بایؼ به گىيهای هتضىل ىىػ که اينايیت ؿا
بـایياو به اؿه٢او بیاوؿػ .کاؿگـاو اٝتـاُ هیکًًؼ فیـا مکىتىاو هًٞایی رق تَؼی٨
وّ ٜارتماٝی هىرىػ يؼاؿػ و هتـاػ ٣آو امت که ص ٨ویژۀ بىؿژوافی ؿا به ؿممیت
ىًاعتهايؼ :ایى ص ٨که ػؿ فهاو هًامب کاؿگـاو ؿا به امتخماؿ بکيؼ و ػؿ اوّاٛ
ياهناٝؼ آياو ؿا ػؿ گـمًههیـی به صال عىػ ؿها کًؼ .فصمتکياو هاػاهی که همۀ
اصنامات اينايیىاو ؿا اف ػمت يؼاػهايؼ بـ ایى وّ ٜهیىىؿيؼ .ایًکه کاؿگـاو بؼیى
ىیىه اٝتـاُ هیکًًؼ يه به هیچ ٕـی ٨ػیگـی بؼیى ػلیل امت که عل ٨ايگلنتاو
اعمالوکًعهایع به بیاو ػؿهیآوؿػ .عل ٨ايگلنتاو اف

ٝملگـامت و عىیو ؿا ػؿ
٩ماه يٚـیهپـػافاو آلمايیای يینت که به هضِ حبت ؿممی و بایگايی غذو
ىکایتىاو فیـ پتى هیل٢قيؼ تا اٝتـاُ ػؿ البهالی ػ٥اتـ حبت امًاػ همچىو عىػ
هٞتـّاو به عىاب بـوػ .ه٪اوهت ٞ٥االيۀ فصمتکياو ايگلینی بیتأحیـ يینت و
ػمتکن باٝج ىؼه امت پىلپـمتی بىؿژاوفی ػؿ هـفهای هيغَی هضؼوػ گـػػ.
اٝتَابیىو هى ٨٥ىؼهايؼ اٝتـاُ به ٩ؼؿت هٖل٪ۀ ا٩تَاػی و ارتماٝی بىؿژافی ؿا فيؼه
يگه ػاؿيؼ .آياو ياعىامته به مایـ کاؿگـاو ايگلنتاو ٩بىاليؼهايؼ که بـای ػؿ هن ىکنتى
٩ؼؿت ٕب٪ۀ صاکن به چیقی بیو اف اتضاػیۀ کاؿگـی و اٝتَابات يیاف امت .اتضاػیهها و
اٝتَابها يغنتیى ٩ؼم ٝملی کاؿگـاو بـای بـايؼاعتى ؿ٩ابتايؼ و همیى امت که
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باٝج هیىىػ وارؼ اهمیت باىًؼ .اتضاػیهها ػال بـ بافىًامی ایى واٞ٩یتايؼ که ت٦ى ٧و
بـتـی بىؿژوافی مـتاپا بـ بًیاػ ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو (یًٞی بـ بًیاػ ٝؼم همبنتگیىاو)a
بًا يهاػه ىؼه امت .اتضاػیههای کاؿگـی به َٝب يٚن ارتماٝی هٞاٍـ فػهايؼ( bولى
ا
هىّٞی و هضؼوػ) و ػ٩ی٪ا به همیى ػلیل بـای يٚن ارتماٝی کًىيی بنیاؿ عٖـياکايؼ.
اف صملت پیػؿپی فصمتکياو فعن ٝمی ٨و کاؿیای بـ پیکـ بىؿژوافی و کل يٚن
ارتماٝی يينته .هٞلىم ىؼه امت اگـ بنآ ؿ٩ابت هیاو کاؿگـاو بـچیؼه ىىػ و همگاو
ٝقمىاو ؿا رقم کًًؼ که بیو اف ایى عىػ ؿا ػؿ هٞـُ مىءامت٦اػۀ بىؿژوافی يگؾاؿيؼ
صکمـايی هالکیت عَىٍی به پایاو عىاهؼ ؿمیؼ .هٞلىم ىؼه وابنتگی مٖش
ػمتمقػها به هًامبات ٝـّه و ت٪اّا و وّ ٜتَاػ٥ی و هـػمبیل بافاؿ  ٔ٪٥به ایى ػلیل
امت که کاؿگـاو به ؿاصتی عـیؼ و ٥ـوه هیىىيؼ و همچىو گاو و گىمً٦ؼ هىؿػ
هٞاهله ٩ـاؿ هیگیـيؼ .و٩تی فصمتکياو ه٪ـؿ کًًؼ که هىّى ٛعـیؼ و ٥ـوه يینتًؼ
و٩تی يیـوهای کاؿ به ًٝىاو اينايی اؿاػههًؼ پا به هیؼاو تٞییى اؿفه کاؿ بگؾاؿيؼ ػؿ
هماو ػم کل التصادضیاضی هٞاٍـ به آعـ عٔ هیؿمؼ.

c

اها اگـ فصمتکياو اف هـصلۀ بـچیؼو ؿ٩ابت ػؿويیىاو ٥ـاتـ يـويؼ ٩ىايیًی که يـط
ػمتمقػها ؿا تٞییى هیکًًؼ باؿ ػیگـ ػؿ بلًؼهؼت به کـمی عىاهًؼ يينت .اگـ
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ػؿ اػاهه آهؼه; :و ّؼیت کاؿگـاو هً٦ـػ با یکؼیگـ( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :اتضاػیههای کاؿگـی ؿ٩ابت یًٞی اَٝاب
صیاتی ( )Vital nerveيٚن ارتماٝی هٞاٍـ ؿا هؼ ٣هیگیـيؼ( .:پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه امت; :کل ا٩تَاػ میامی هٞاٍـ و ٩ىايیى
تٞییىکًًؼۀ ػمتمقػ به آعـ عٔ هیؿمًؼ( .:پ).
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فصمتکياو اف ایى صؼ ٥ـاتـ يـويؼ پیػؿپی واػاؿ به ٪ٝبييیًی عىاهًؼ ىؼ و ؿ٩ابت
ا
ػؿويیىاو هزؼػا هزال ٙهىؿ عىاهؼ یا٥ت .بًابـایى هـگاه فصمتکياو تا ایى صؼ پیو
بـويؼ به صکن ّـوؿت بایؼ باف هن پیيـوی کًًؼ و يه  ٔ٪٥یک يى ٛؿ٩ابت بلکه هـ يىٛ
ؿ٩ابتی ؿا ػؿ کل بـچیًًؼ .ایى کاؿی امت که کاؿگـاو ايزاماه عىاهًؼ ػاػ.
کاؿگـاو ؿوفبهؿوف ػؿ ایى هىؿػ ؿوىىتـ هیىىيؼ که ؿ٩ابت چگىيه بـ آياو تأحیـ هیگؾاؿػ.
آياو بنیاؿ واّشتـ اف بىؿژواها ػؿیا٥تهايؼ که ؿ٩ابت ػؿويی مـهایهػاؿاو به بضـاوهای
تزاؿی ػاهى هیفيؼ و بـ گـػۀ کل راهٞه مًگیًی هیکًؼ .پل ایى ؿ٩ابت هن بایؼ بـچیؼه
ىىػ .کاؿگـاو به فوػی ػؿعىاهًؼ یا٥ت چگويهایى کاؿ ؿا به ٥ـرام بـمايًؼ.
يیافی به گ٦تى يینت که اتضاػیهها مهن بهمقایی ػؿ پـوؿه کیًه و ي٦ـت کاؿگـاو ٝلیه
ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت اػا هیکًًؼ .ػؿ ػوؿاوهای عاؿ٧الٞاػۀ ٥ىؿاو ّ
ىـوىىؿ یکمـی
ٝملیاتهای اي٦ـاػی (عىاه با ارافۀ کاػؿ ؿهبـی عىاه عىػمـايه) اف اتضاػیههای
کاؿگـی مـ هیفيؼ که تًها به هؼػ کیًه و ي٦ـت ٩ابل تىّیشايؼ :مـعىؿػگی و يىهیؼی
تا ٥ـاف کیىعىاهی اود هیگیـػ و به ّ
ىـوىىؿی ؿامياىؼيی تبؼیل هیىىػ که تمام هىايٜ
ؿا ػؿ هن هیکىبؼ .امیؼپاىیهای هىؿػ اىاؿه ػؿ ٍ٦ضات پیيیى اف ایى يىٛايؼ و ػؿ
اػاهه به بـعی اف هىاؿػ ػیگـ اىاؿه عىاهن کـػ .مال  1831ػؿ بضبىصۀ یک رًبو
کاؿگـی عيىيتآهیق آ٩ای اغتوو رىاو یکی اف هايى٥اکتىؿػاؿهای هایذ (صىهۀ
هًچطتر) صیى ٝبىؿ اف هضىٕۀ وؿوػی به ٩تل ؿمیؼ .هیچ ؿػی اف ٩اتل پیؼا ييؼ اها
همه هٖمئى بىػيؼ که ایى مىءَ٩ؼ اف ايت٪امرىیی فصمتکياو ييأت گـ٥ته.

4

آتوا٥ـوفی و هباػؿت به بمبگؾاؿی بنیاؿ ىای ٜامت .رمٞه  29مپتاهبـ  1843ػؿ
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هوارداضتریتaغفیلذ مىءَ٩ؼی بـای هً٦زـ کـػو اؿهمافی پادگیى bبا امت٦اػه اف یک
لىل ٥لقی مـبنتۀ هملى اف باؿوت ٍىؿت گـ٥ت و عناؿت چيمگیـی به باؿ آوؿػ .ؿوف
غیلهور( dيقػیک
بٞؼ مىءَ٩ؼی هيابه ػؿ اؿه و مىهاومافی ایبطتوو cوا ٜ٩ػؿ 
غفیلذ) به ايزام ؿمیؼ .هطترایبطتوو با هياؿکت ٞ٥االيه ػؿ رًبوهای بىؿژوایی و
کاهو ػمتمقػها و امتغؼام اٝتَابگياها و امت٦اػۀ مىػرىیايه اف ٩ايىو ٪٥ـا
عىػه ؿا هً٦ىؿ و بیآبـو کـػه بىػ .او ػؿ بضـاو مال  1842کاؿوؿهایی ؿا که به کاهو
ػمتمقػ گـػو يمیيهاػيؼ به ًٝىاو اىغاٍی گقاؿه هیػاػ که ٩اػؿ به یا٥تى ى٢ل
هنتًؼ ولی تى به کاؿ يمیػهًؼ و به همیى ػلیل هنتض ٨ػؿیا٥ت یاؿايه يینتًؼ< بؼیى
تـتیب ایبطتوو هقػهای پاییى ؿا به ّـب ػگًک بـ هقػبگیـاواه تضمیل هیکـػ .اگـچه
عناؿات ياىی اف اي٦زاؿ بنیاؿ چيمگیـ بىػ ولی فصمتکيايی که بـای تماىا آهؼه
بىػيؼ  ٔ٪٥اف ایى بابت ا٥نىك هیعىؿػيؼ که ;صی ٤ىؼ همۀ ىـکت ؿوی هىا يـ٥ت:.
آیىورث و کراهپتوو eػؿ
رمٞه  6اکتبـ  1843مىءَ٩ؼی بـای آتو فػو ٥اکتىؿی 
بولتوو به ارـا ػؿآهؼ ولی عناؿت چًؼايی يقػ .ایى مىهیى یا چهاؿهیى مىءَ٩ؼ ػؿ
٥اکتىؿی هـبىٕه ٕی هؼتفهايی کىتاه بىػ .چهاؿىًبه  15ژايىیۀ  1844کمینیىيـ پلیل
ا
یک ػمتگاه چؼيی ؿا ػؿ يينت ىىؿای ىهـ غفیلذ به يمایو گؾاىت که هيغَا به
Howard Street
Padgin
Ibbetson
Shales Moor
Ainsworth and Crompton
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b
c
d
e

َ٩ؼ ایزاػ اي٦زاؿی بقؿگ ماعته ىؼه بىػ .آو ؿا ػؿ صالی ػؿ وؿک آ٩ای کیچى aػؿ
عیاباو ارل غفیلذ یا٥تًؼ که ٥یىف اي٦زاؿیاه بـای تـکايؼو  4پىيؼ باؿوت به کاؿ ا٥تاػه
ولی ٝمل يکـػه بىػ .یکيًبه  21ژايىیۀ  1844ػؿ احـ اي٦زاؿ یک بنته باؿوت۫ عناؿت
b
باری اليکغایر واؿػ آهؼ .پًذىًبه 1
چيمگیـی به چىببـی بًتلیو وایت وا ٜ٩ػؿ ِ

٥ىؿیۀ  1844چـطمافی ضوهو cوا ٜ٩ػؿ غفیلذ ػؿ آتو عاکنتـ ىؼ.

ایى  6هىؿػ ػؿ ٝـُ  4هاه همگی اف کیًۀ ٝمی ٨فصمتکياو ٝلیه ٍاصبکاؿها ييأت
گـ٥تهايؼ .يیافی به گ٦تى يینت که وّٞیت ارتماٝی بایؼ اف چه ٩ماىی باىؼ تا ایى
٩بیل ؿعؼاػها اهکاوپؾیـ ىىيؼ .ایى ٥کتها کا٥یايؼ تا حابت ىىػ که رًگ ارتماٝی
ا
ػؿ ايگلنتاو صتی ػؿ مالهای ؿوي ٨کنبوکاؿ ٝلًا بـپامت .با ورىػ همۀ ایىها
بىؿژوافی ػمتبـػاؿ يمیىىػ و صتی لضٚهای به عىػ يمیآیؼ! هىؿػی که بیو اف همه
کعهای گالضکو d:بىػ که هضاکمات آو اف  3تا  11ژايىیه
آدم 
مـوٍؼا کـػ هارـای ; 
اتحادیۀپًبهریطاو گالضکو :که اف مال  1816ػؿ ایى ىهـ ػایـ

 1838بـگقاؿ گـػیؼ; .
بىػ مافهايؼهی هغ٦ی يیـوهًؼی ػاىت و اْٝای اتضاػیه ؿا با ٩یؼ مىگًؼ هتٞهؼ
هیماعت به تَمیات اکخـیت و٥اػاؿ بمايًؼ .ػؿ رـیاو تض٪ی٪ات رًایی هيغٌ ىؼ
یک کمیتۀ مـی که بـای تىػۀ اْٝا ياىًاعته بىػ و کًتـل هٖل ٨تماهی هًاب ٜهالی
a

Mr. Kitchen
Bentley & White
c
Soho
 )Glaskow Thugs( dایى يام بـگـ٥ته اف ٩بایل هًذغرلی امت که ٝاػت ػاؿيؼ هـ ١ـیبهای ؿا که
چًگىاو هیا٥تؼ بکيًؼ( .ايگلل).
b
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اتضاػیه ؿا ػؿ ػمت ػاىت ٕی ػوؿۀ عٔبًؼی 5رىایقی ؿا بـای مـ اٝتَابگياها و
اٝتَابىکىها و هايى٥اکتىؿػاؿهای هً٦ىؿ و آتوا٥ـوفی ػؿ هیلها تٞییى هیکـػ.
بؼیى تـتیب یک هیل ؿینًؼگی که به رای ؿیلیاؿها تٞؼاػی ػعتـ اٝتَابگيا ؿا
امتغؼام کـػه بىػ به آتو کيیؼه ىؼ و هاػؿ یکی اف ػعتـاو به يام عاين م.فرضوو aبه
٩تل ؿمیؼ  -اتضاػیه هـ ٩ 2اتل ؿا به هقیًۀ ايزمى به آهـیکا ٥ـاؿی ػاػ .اوایل 1825
یکی اف اٝتَابگيایاو به يام م.کواری bهىؿػ اٍابت گلىله ٩ـاؿ گـ٥ت و فعمی ىؼ -
اتضاػیه به عإـ ایى ٝمل به تیـايؼاف  25پىيؼ پاػاه ػاػ< البته ّاؿب کمی بٞؼ لى ؿ٥ت
ا
و به صبل با اٝمال ىا٩ه هضکىم گـػیؼ c.يهایتا ػؿ هاه هی  1837به ػيبال عٔبًؼی ػؿ
ا
هیلِايذ dآىىبهایی ؿط ػاػ که ػؿ رـیاو آوها اصتماال ػهها
اوتبايک و 
٥اکتىؿیهای 
اٝتَابگيا هىؿػ ّـبورـس ٩ـاؿ گـ٥تًؼ .ایى آىىبها تا رىالی هماو مال اػاهه
پیؼا کـػ .ػؿ یک هىؿػ ىغَی به يام اضمیت آو ٩ؼؿ کتک عىؿػ که فیـ هيت و لگؼ
راو ػاػ .پل اف ایى هارـا اْٝای کمیتۀ هغ٦ی بافػاىت ىؼيؼ و بافرىییها آ١اف
گيت .مـاو اتضاػیه ػؿ هىؿػ اتهاهات فیـ گًاهکاؿ ىًاعته ىؼيؼ و به  7مال صبل با
اٝمال ىا٩ه هضکىم گـػیؼيؼ :هياؿکت ػؿ تىٕئه و مىءَ٩ؼ و ّـبورـس

a

Mrs. M'Pherson
M'Quarry
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایى ٖٞ٩ه بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت; :تیـايؼاف بـای ایى
کاؿ  15پىيؼ اف اتضاػیه ػؿیا٥ت کـػ .کمی بٞؼ همیى تیـايؼاف گلىلهای به ممت گراهام ياهی ىلیک کـػ
و  25پىيؼ پاػاه گـ٥ت اها لى ؿ٥ت و به صبل با اٝمال ىا٩ه هضکىم ىؼ( :.پ).
d
Oatbank and Mile End
b
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اٝتَابگياها و آتوا٥ـوفی ػؿ هیل جیمسوفرايطیصوود .aبه يٚـتاو آلمايیهای
اؿرمًؼ ػؿباؿۀ ایى هارـا چه هیگىیًؼ؟

b

ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت عاٍه ٩يـ هايى٥اکتىؿػاؿ که پیىيؼهای هنت٪یمی با فصمتکياو
ػاؿػ با يهایت عيىيت ٝلیه اتضاػیههای کاؿگـی ؿرقعىايی هیکًؼ و بیو٦٩ه هیکىىؼ
به فصمتکياو حابت کًؼ که اتضاػیهها به هیچ ػؿػی يمیعىؿيؼ .ا١لب ایى امتؼاللها
ا
ا
به لضاٗ ا٩تَاػی کاهل ٍضیش و هٞتبـيؼ اها ػ٩ی٪ا به همیى ػلیل ؿه به عٖا هیبـيؼ و
هیچ تأحیـی بـ ٥اهمۀ فصمتکياو يؼاؿيؼ .تَٞب و صمیت بىؿژوافی يياو هیػهؼ که
ػؿ عَىً ایى هىّى ٛبی١ـُ يینت .کاؿگـاو به ّـؿ و فیاوهای ياىی اف
عٔبًؼی اهمیت يمیػهًؼ .راو کلمىاو ایى امت که هـ چه هايى٥اکتىؿػاؿ به ریب
هیفيؼ صاٍل فػو ریب کاؿگـاو امت .فصمتکياو به عىبی عبـ ػاؿيؼ که
a

James and Francis Wood
 bتىهاك کاؿالیل ػؿ رقوۀ ;چاؿتینن )45 ً( :ػؿ ایى هىؿػ هیيىینؼ; :ایى چه يى ٛػاػعىاهی
وصيیايهای امت که ػؿ ٩لب ایى ايناوها ؿعًه کـػه و آياو ؿا بـايگیغته تا با صنابؿمی عىينـػايه
ػؿ ايزمًی هغ٦ی۫ بـاػؿ فصمتکوىاو ؿا به ًٝىاو هـتؼ ًٍ ٤عىیو و به ًٝىاو هـتؼ يهْت ًٍ٦ی
هزافات کًًؼ و او ؿا به رـم عیايت مقاواؿ هـگ بؼايًؼ و پل اف آو يه به وامٖۀ ْ٩اوت ٝمىهی و يه
ا
به ػمت هأهىؿ ٩ايىو بلکه ٍـ٥ا به وامٖۀ ْ٩اوت ىغَی عىیو اٝؼاماه کًًؼ؟ ایى وّ ٜهخل
غوالیهای ( )Chivalry Femgerichtو ػیىاو هضاکمات مـی آلمايیهامت که ياگاه با
هحکمههای 

ایى مـوىکل رؼیؼ پیؼایو ىؼه و يه ػؿ ؿػا و فؿه و رىىى بلکه ػؿ يیمتًۀ ٥امتىيی چينها ؿا به عىػ
وضتفالى بلکه ػؿ عیاباوهای مًگ٦ـه گالضکو
عیـه کـػه امت و يينتهای آو يه ػؿ رًگلهای 
بـگقاؿ هیىىػ! و٩تی ایى عل٨وعى هیتىايؼ ػؿ هیاو ا٩لیت بؼیى ىکل صاػ ػؿآیؼ و به هًتها ػؿرۀ
ىـاؿت بـمؼ پل البؼ عل٨وعىیی ىای ٜامت و عیلیها آلىػۀ آوايؼ( :.ايگلل).
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اتضاػیههای کاؿگـی  ٔ٪٥تا صؼوػی ٩اػؿيؼ رلىی چينوهنچيمی اؿباباو ؿا ػؿ
ا
کاهو هقػها بگیـيؼ و بیو اف ایى کاؿی اف آوها ماعته يینت< ولی باف هن ٍـ٥ا به
کىؿی چين هايى٥اکتىؿػاؿها و بـای فعن فػو به ػىمًاو عىیو تمام٩ؼ اف اتضاػیۀ
کاؿگـی پيتیبايی هیکًًؼ .ػؿ هـ رًگی۫ فعن عىؿػو یک ٕـ ٣به يٕ ٜ٦ـ ٣ه٪ابل
ا
امت و اف آيزا که فصمتکياو با ٍاصبکاؿاوىاو ػؿ رًگايؼ ػ٩ی٪ا هماو کاؿی ؿا
هیکًًؼ که مـػاؿاو بقؿگ ػؿ هیؼاو يبـػ ايزام هیػهًؼ.
آىًای ٩ؼیمیهاو ػکتـ یوره به ًٝىاو هاؿتـیى عَن اتضاػیههای کاؿگـی ػمت همۀ
بىؿژواها ؿا اف پيت بنته امت .او اف ٥ـٓ عين و ْ١ب ٝلیه ;هضکمۀ مـی
پًبهؿیناو( :که ٩ؼؿتمًؼتـیى رًاس اؿتو کاؿگـاو امت) ک ٤به ػهاو هیآوؿػ; .ایى
هضکمهها به عىػ هیبالًؼ که تىايایی فهیىگیـ کـػو هايى٥اکتىؿػاؿاو ؿامظ ؿا ػاؿيؼ< یًٞی
ػؿ ص٪ی٪ت هیتىايًؼ اينايی ؿا که یک مال آفگاؿ به بنیاؿی اف آياو ى٢ل ه٦یؼی ػاػه
امت به عاک میاه بًيايًؼ a.:او اف ػوؿهفهايهای یاػ هیکًؼ که ;ؿؤمای هبتکـ به ًٝىاو
متىو اٍلی کنبوکاؿ ػؿ بًؼ ٥ـوػمتاو هتمـػ و یا١ی گـ٥تاؿ بىػيؼ b.:آه ای هًًیىك
آ گـیپای هؼؿو! بؼا به صال تى که فصمتکياو ايگلینی همچىو عاهیووروهی يینتًؼ و
به ماػگی با َ٩ههایت به عىاب يمیؿويؼ! 6اػاهۀ ػامتاو یىؿه ؿا بيًىین:
ّغینؿیلهای هیول به ٕـف ١یـ٩ابلتضملی اف ٩ؼؿتىاو مىءامت٦اػه کـػيؼ تا
ػمتمقػهایياو ؿا باال ببـيؼ .اها ا٥قایو هقػ به رای آيکه صل ىکـگؾاؿیىاو ؿا ػؿ
)ايگللDr. Ure, Philosophy of Manufactures, p. 282. (.
)ايگللIbid., p. 282. (.
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a
b

٩بال ٥اکتىؿیػاؿ بیؼاؿ کًؼ و به تـ٩ی و بهبىػ ٥کـ و ايؼیيهىاو بیايزاهؼ (ٍؼ البته ٔ٪٥
ػؿ فهیًۀ هٖالٞۀ ٝلىم بیعٖـی که به ػؿػ بىؿژواها هیعىؿػ) هىرب ١ـوؿ و يغىت
کاؿگـاو ىؼ .آياو ػؿ چًؼیى و چًؼ هىؿػ هًاب ٜهالیىاو ؿا به صمایت اف ىىؿه و
ا
اٝتَاب اعتَاً ػاػيؼ .بؼیى تـتیب ١ائلۀ بقؿگی با هًو هٖل٪ا امتبؼاػی بـ پا ىؼ و
هايى٥اکتىؿػاؿها ؿا یکی پل اف ػیگـی ػؿگیـ کـػ .و٩تی ایى آىىب ياعىىایًؼ به هایذو
داکیًفیلذ aو صىهه ؿمیؼ هايى٥اکتىؿػاؿاو هًٖ٪ه يگـاو ىؼيؼ هباػا ٥ـاينىیها و
بلژیکیها و آهـیکاییها رایياو ؿا ػؿ بافاؿ بگیـيؼ .اف ایى ؿو به ;هاىیىمافی غارپ-
روبرتوغرکاءٝ :ـیْهای يىىتًؼ و اف هطترغارپ ػؿعىامت کـػيؼ بـای علً
ىؼو ایى کنبوکاؿ اف ؽلت بًؼگی چاؿهای بیايؼیيؼ و ؽهى هبتکـ و ٩ىۀ عل٩ۀ عىػ ؿا
به ماعت هیولاتوهاتیک هٖٞى ٣کًؼ تا ایى ًٍٞت اف ايهؼام ٩ـیبالى٩ى ٛيزات یابؼ.

b

;غارپ ٙـ ٣چًؼ هاه هاىیًی ؿا به تىلیؼ ؿمايؼ که اف هىه و ؽکاوت و اػؿاک و ههاؿتهای
یک کاؿگـ باتزـبه بـعىؿػاؿ بىػ و اف اواو ٕ٦ىلیتاه اٍل يىیى ماهاوهًؼی هیأت هاىیًی ؿا
به يمایو هیگؾاىت .ایى هیول آهاػه بىػ تا ػؿ مى بلى ٟ۫تماهی کاؿکـػهای یک ؿینًؼۀ
هزـب ؿا به ايزام بـمايؼ c.به ایى تـتیب هـػ آهًیى (کاؿوؿها آو ؿا به ػؿمتی چًیى هیياهیؼيؼ)
به ػؿعىامت هیًهروا اف ػمتاو پروهتئۀهذرو بیـوو رهیؼ  -هغلى٩ی که ه٪ؼؿ بىػ يٚن و
ايتٚام ؿا ػؿ هیاو ٕب٪ات ًٍٞتی اٝاػه کًؼ و بـ اهپـإىؿیگـی بـیتايیای کبیـ ػؿ ٝـٍۀ ٥ى و
ًٍٞت ٍضه بگؾاؿػ .و٩تی عبـ تىلؼ اٝزىبۀ هـکىلٍ٦ت همه را پیچیؼ تـك و وصيت
a

Dukinfield
)ايگللDr. Ure, Philosophy of Manufactures, p. 367. (.
ػؿ ينغۀ آلمايی ي٪ل٩ىل علٍه ىؼه و بغو هـبىٓ به ٕ٦ىلیت و بلى ٟهیىل صؾ ٣ىؼه امت( .پ).

b

c
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مـاپای اتضاػیههای کاؿگـی ؿا ٥ـا گـ٥ت< به ٩ىل هٞـو ٣يىفاػ اٝزابايگیق پیو اف آيکه اف
گهىاؿهاه به ػؿ آیؼ ٕىهاؿ کژ٥ـهاوؿوایی هیذرا ؿا ػؿ هن پیچیؼ:.

7

یوره ػؿ اػاهه حابت هی کًؼ ابؼا ٛهاىیًی که ٩اػؿ به چاپ هنفهاو  5-4ؿيگ امت
يتیزۀ ا١تياىات باممهکاؿها بىػه .همچًیى تمـػ و گـػوکيی پىػگؾاؿهای لىم
هکايیکی ػؿ هیلهای يناری هىرب بـآهؼو هاىیًی رؼیؼتـ و کاهلتـ ىؼ .او به
همیى تـتیب اػاهه هیػهؼ و به چًؼ هىؿػ ػیگـ اىاؿه هیکًؼ< صال آيکه چًؼ ٍ٦ضه
پیو عىػه ؿا به فصمت ايؼاعته بىػ تا حابت کًؼ باب ىؼو هیأت هاىیًی به يٜ٦
کاؿگـاو امت! یوره ػمتتًها يینت .اظورث هايى٥اکتىؿػاؿ ػؿ ;گقاؿههای
٥اکتىؿی :اف هـ ٥ـٍتی امت٦اػه هیکًؼ تا عين و ْ١ب عىیو و بنیاؿی اف
هايى٥اکتىؿػاؿاو ػیگـ ؿا ٝلیه اتضاػیههای کاؿگـی به يمایو بگؾاؿػ .ایى بىؿژوای
عـػهًؼ همچىو صکىهتها ؿ٥تاؿ هیکًؼ و همۀ رًبوهایی ؿا که اف ٥هنىاو ٩اٍـ
امت ٜٖ٩بهی٪یى به ي٦ىؽ تىٕئهگـاو عاؿری و آىىبگـاو بؼعىاه و ٝىام٥ـیباو و
عائًاو و ىایٞه مافها و ابلهاو و رىاياو هزًىو ينبت هیػهؼ a.ػؿ ایى گقاؿهها
اٝلم هیىىػ که ; ّ
ٝم ال هقػوؿ اتضاػیۀ کاؿگـی بؼیى ػلیل به آژیتامیىو ٝل٩ههًؼيؼ
که اف ایى ٕـی ٨ياوىاو ؿا ػؿ هیآوؿيؼ .:تى گىیی ایى عىػ بىؿژوافی يینت که به
چًیى کنايی ى٢ل يمیػهؼ و وٙی٦ۀ تأهیى عـریىاو ؿا به گـػو اتضاػیههای
کاؿگـی هیايؼافػ!
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه امت; :به ي٦ىؽ آىىبگـاو بؼعىاه و تبهکاؿاو و
ٝىام٥ـیباو و ىایٞهمافها و ابلهاو و رىاياو ينبت هیػهؼ( :.پ).
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تًاوب باوؿيکـػيی اٝتَابها بهتـ اف هـ چیق ػیگـ حابت هیکًؼ که رًگ ارتماٝی ػؿ
ايگلنتاو ػؿ چه گنتـۀ ومیٞی ىیى ٛیا٥ته امت .هیچ ه٦تهای (ػؿ وا ٜ٩هیچ ؿوفی)
يینت که رایی اٝتَاب يباىؼ< گاهی به ػلیل کنـهقػ و گاهی به ػلیل اهتًا ٛاف ا٥قایو
هقػ و گاهی به ػلیل امتغؼام راهها و گاهی به ػلیل مىءامت٦اػهها و ص٨کيیها و
گاهی به ػلیل امت٦اػه اف هیأت هاىیًی رؼیؼ و به هقاؿ و یک ػلیل ػیگـ .ایى اٝتَابها
ا
بؼوا با فػوعىؿػهایی ىـو ٛهیىىيؼ و بْٞی او٩ات به هًافٝات مغتی هیايزاهًؼ.
ػؿمت امت که اٝتَابها ػؿ تضلیل يهایی تٞییىکًًؼه يینتًؼ ولی هت٪ىتـیى گىاه بـ
ایى واٞ٩یتايؼ که يبـػ ٩إ ٜبىؿژوافی و پـولتاؿیا ػؿ ىـ ٣و٩ى ٛامت .اٝتَابها
همچىو آهىفىگاههای يٚاهیای هنتًؼ که فصمتکياو ؿا بـای هباؿفهای ٚٝین و
١یـ٩ابلارتًاب آهاػه هیمافيؼ .هـ اٝتَاب ػؿ هـ یک اف ىاعههای هزقای ًٍٞت ػؿ
صکن اٝلو ىىؿىی امت که پیىمتى آو ىاعه ؿا به رًبو کاؿگـی ؿا اٝلم هیػاؿػ .با
ایى صناب اگـ بایگايی یکمالۀ ييـیۀ ;يورثرواضتار :ؿا هـوؿ کًین و ٍ٦ضۀ گقاؿىات
رًبوهای پـولتـی ؿا اف يٚـ بگؾؿايین ػؿعىاهین یا٥ت که تمام پـولتـهای ىهـهای
ًٍٞتی و صىهههایياو ػؿ ايزمًی بقؿگ هتضؼ ىؼهايؼ و با اٝتَاب ٝمىهیىاو ػ٩ی٪ه
به ػ٩ی٪ه ػؿ صال اٝتـاُ به ت٦ى ٧بىؿژوافی هنتًؼ .اتضاػیههای کاؿگـی ػؿ ه٪ام
آهىفىگاه رًگ ٕب٪اتی يٚیـ يؼاؿيؼ و ؿىاػت و ػالوؿی کاؿگـاو ايگلینی ػؿ آوها به
بلى ٟو ايکيا ٣هیؿمؼ .ػؿ اؿوپای ٩اؿهای ایى صـ ٣مـ فباوها ا٥تاػه امت که
فصمتکياو ايگلینی بقػلايؼ و يمیتىايًؼ اف پل اي٪لب کـػو بـآیًؼ فیـا بـعل٣
ا
فصمتکياو ٥ـاينىی پیػؿپی ىىؿه يمیکًًؼ و ٙاهـا بیچىووچـا به رژینبورژوایی
تى ػاػهايؼ .ایى صـ ٣اىتباه و یاوه امت .فصمتکياو ايگلینی به لضاٗ ىهاهت هیچ
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کنوکنـی يؼاؿيؼ و هیچ کل اف آياو مـتـ يینت .فصمتکياو ايگلینی همچىو
همتایاو ٥ـاينىیىاو هنتًؼ و یک لضٚه اف پای يمیييیًًؼ .تًها ت٦اوتىاو ایى امت
که به ىکلی ػیگـ هیؿفهًؼ٥ .ـاينىیها که ٕبٞی میامی ػاؿيؼ با ملسهای میامی
ٝلیه ىـاؿتهای ارتماٝی هباؿفه هیکًًؼ< اها هنائل میامی ػؿ ايگلنتاو هنائل
ؽیيٞ٦او آو هن  ٔ٪٥ؽیيٞ٦او راهٞۀ هؼيی امت .بًابـایى کاؿگـاو ايگلینی به رای
ا
رًگیؼو ٝلیه ػولت هنت٪یما ٝلیه بىؿژوافی هیرًگًؼ و ػؿ صال صاّـ هزبىؿيؼ ایى
رًگ ؿا عىیيتىػاؿايه پیو ببـيؼ .کناػی کنبوکاؿ و ٪٥ـ و يؼاؿی هتٞا٩ب آو ػؿ
٥ـاينۀ مال  1834به ىىؿه رمهىؿیعىاهاو لیوو ػاهى فػ اها همیى ٝلل ػؿ هًچطتر
مال  1842به اٝتَاب ٝمىهی ػؿ صمایت اف هًػورخلك(چارتر) و عٔبًؼی بـای
ا٥قایو ػمتمقػها ايزاهیؼ .بؼیهی امت که ىهاهت هىؿػ يیاف بـای عٔبًؼی بنیاؿ
بلًؼپایهتـ و هتهىؿايهتـ و هنتضکنتـ اف ىهاهت الفم بـای یک ٕ٢یاو هً٦ـػ امت .بـای
فصمتکيی که ٕٞن ٪٥ـ و يؼاؿی ؿا چيیؼه امت به هیچ وره ماػه يینت که به همـاه
فو و بچهاه با آو ؿوػؿؿو ىىػ و چًؼیى هاه هتىالی گـمًگی و بؼبغتی ؿا ػؿ کًاؿ
عايىاػهاه تاب بیاوؿػ و تمام هؼت حابت و امتىاؿ با٩ی بمايؼ و اف اٝتَاب پا پل
يکيؼ .ػؿ ه٪اینه با گـمًههیـی تؼؿیزی و ػیؼو هًٚـۀ ٩ضٖیفػگی کل عايىاػه و
إمیًاو اف ایًکه بىؿژوافی ػؿ آیًؼه ايت٪ام وصيیايهای عىاهؼ گـ٥ت (یًٞی ػؿ ه٪اینه با
همۀ آو چیقهایی که فصمتکياو ايگلینی به راو هیعـيؼ ولی به یىٕ ٟب٪ۀ ٍاصب
هالکیت گـػو يمیيهًؼ) ىهاػت یا اماؿت که ػؿ ايتٚاؿ اي٪لبیىو ٥ـاينه يينته امت
چًؼاو چیق وصيتًاکی يینت .ػؿ ٍ٦ضات آتی با ىمهای اف ىهاهت و کلهى٪ی و
تنغیـياپؾیـی هقػبگیـاو ايگلینی آىًا عىاهین ىؼ و عىاهین ػیؼ آياو  ٔ٪٥و٩تی ػؿ
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بـابـ فوؿ ٝـیاو تنلین هیىىيؼ که هـگىيه ه٪اوهتی بیهًٞا و بیهىػه ىؼه باىؼ .ایى حبات
ا
٩ؼم و ٝقم پایؼاؿ هـ ؿوف ٍؼها هـتبه هضک هیعىؿػ و ػ٩ی٪ا اف همیى ٕـی ٨امت که
اصتـامبـايگیقتـیى رًبۀ ىغَیت فصمتکياو ايگلینی ايکيا ٣هییابؼ .عل٪ی که
هیتىايؼ با امت٪اهت و بـػباؿیاه یک بىؿژوای هً٦ـػ ؿا به فايى ػؿآوؿػ بیىک تىاو آو ؿا
عىاهؼ یا٥ت که ٩ؼؿت کل بىؿژوافی ؿا ػؿ هن بيکًؼ.
فصمتکياو ايگلینی باؿها و باؿها ىهاهتىاو ؿا به احبات ؿمايؼهايؼ .اگـ عٔبًؼی
 1842هیچ ػمتاوؿػی يؼاىت تا صؼی بؼیى ػلیل بىػ که عىػ بىؿژوافی هقػبگیـاو ؿا
ػؿگیـ آو کـػ و تا صؼی به ایى ػلیل که هیچ ػیؼگاه ؿوىى و واصؼی ػؿباؿۀ اهؼا٣
عٔبًؼی ورىػ يؼاىت .اها ٍـ ٣يٚـ اف ایى هىؿػ عاً هـ گاه پای یک هنألۀ
ارتماٝی هيغٌ ػؿ هیاو بىػه امت هقػبگیـاو به ٩ؼؿ کا٥ی اف عىػ ىهاهت يياو
ػاػهايؼ٩ :یام  1839ولق یک يمىيۀ آو امت 8.عىػ هى ػؿ ػوؿاو ا٩اهتام ػؿ هًچطتر
ىاهؼ يبـػی تمام ٝیاؿ بىػم که هی  1843ػؿگـ٥ت .هارـا اف ایى ٩ـاؿ بىػ که هإمنۀ
آرـپقی پاولیًگوهًفری aبؼوو آيکه ػمتمقػها ؿا ا٥قایو ػهؼ ايؼافۀ آرـهایو ؿا
بقؿگتـ کـػ و بؼیهی امت که آوها ؿا به بهای باالتـی ٥ـوعت .کاؿگـاو عىامتاؿ
ا٥قایو ػمتمقػ ىؼيؼ ولی پیيًهاػىاو ؿػ ىؼ .اف ایى ؿو ;اتحادیۀکارگریآجرپسها:
به غرکت پاولیًگ و هًفری اٝلو رًگ ػاػ و کاؿکًاو ػمت به اٝتَاب فػيؼ.
ٍاصباو ىـکت ػؿ واکًو به اٝتَاب با فصمت ٥ـاواو تىاينتًؼ عؼهۀ هىؿػ يیافىاو ؿا
ا
اف يىاصی إـا ٣تأهیى کًًؼ .هت٪ابل اتضاػیه به تهؼیؼ و اؿٝاب اٝتَابگياها هتىمل
Pauling & Henfrey
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a

ىؼ .هالکاو يیق به يىبت عىػ  12ي٦ـ هقػوؿ ؿا اف هیاو کهًهمـبافها و پلیل ىهـ هنلش
کـػيؼ و به يگهبايی هضىٕۀ آرـپقی گماىتًؼ .و٩تی تهؼیؼ و اؿٝاب اتضاػیه بیحمـ اف
کاؿ ػؿآهؼ گـوهی اف آرـپقهای اٝتَابی که به يضى يٚاهی آؿایو یا٥ته و
پیوآهًگاوىاو به تً٦گ هنلش ىؼه بىػيؼ ماٝت  15ىب به هضىٕۀ آرـپقی یىؿه
بـػيؼ< آو هن ػؿ صالی که آرـپقی کمتـ اف ٩ 455ؼم اف پاػگاو پیاػهيٚام ٥اٍله ػاىت.

a

پیوآهًگها به فوؿ ؿاهىاو ؿا به ػاعل آرـپقی باف کـػيؼ و به هضِ ؿؤیت يگهباياو
آتو گيىػيؼ٪ٝ .بۀ ههارماو آرـهایی ؿا که به هًٚىؿ عيک ىؼو بیـوو گؾاىته ىؼه
بىػيؼ له کـػيؼ و ؿػی٤ؿػی ٤آرـهای عيکىؼه ؿا ػؿ هن ىکنتًؼ و هـ چه که مـ
ؿاهىاو بىػ عـاب کـػيؼ و ػؿب ماعتماوها ؿا ىکنتًؼ و همۀ امباب و احاحیه ؿا عـػ و
عاکيیـ کـػيؼ و همنـ یکی اف ياٙـاو ؿا که ماکى همايزا بىػ به باػ کتک گـ٥تًؼ .ػؿ
ایى صیى يگهباياو عىػ ؿا به پيت یک پـچیى ؿمايؼيؼ و با مًگـ گـ٥تى ػؿ پًاه آو
تیـايؼافی بیو٦٩هىاو ؿا ىـو ٛکـػيؼ .هىّ ٜههارماو کًاؿ یک ػاه ؿوىى بىػ و ػؿ
يىؿ آو به ؿاصتی ػیؼه هیىؼيؼ .به همیى ػلیل تکتک گلىلههای ػىمًاوىاو به هؼ٣
هیيينت ولی تمام تیـهای ههارماو عٖا هیؿ٥ت .با ایى صال تباػل آتو يینماٝت
اػاهه یا٥ت تا ایًکه ههمات کاؿگـاو ته کيیؼ .البته آياو به هؼ٣ىاو (یًٞی تغـیب
تماهی اىیای ٩ابلايهؼام ػؿ هضىٕۀ آرـپقی) يائل آهؼه بىػيؼ .مپل مـوکلۀ ٩ىای
يٚاهی پیؼا ىؼ .آرـپقها به ممت اکطل bػؿ  3هایلی هًچطتر٪ٝب يينتًؼ .کمی

a

رًب راػۀ ریجًتيقػیککراشلیى .و.ک .ي٪يۀ هًچنتـ( .ايگلل).
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b

٩بل اف ؿمیؼو به اکطل کاؿگـاو صاّـ١-ایب کـػيؼ و تکتک ا٥ـاػ ؿا بـ اماك ىماؿۀ
هـبىٕه ػمتهبًؼی و هت٦ـ٧ىاو کـػيؼ< صـکت اعیـ باٝج ىؼ عیلی آماو به چًگ
پلیلهایی بیا٥تًؼ که اف همه ٕـ ٣ػؿ صال تًگتـ کـػو صل٪ۀ هضاٍـه بىػيؼ .تٞؼاػ
فعمیها بنیاؿ فیاػ بىػ اها  ٔ٪٥آوهایی که بافػاىت ىؼيؼ به صناب آهؼيؼ .بـای هخال
یکیىاو که تىاينته بىػ هضاٍـۀ پلیل ؿا بيکًؼ و پای پیاػه  4هایل اف هضل ػوؿ ىىػ
 3گلىله عىؿػه بىػ :یکی به ؿايو و یکی به ما ٧پایو و یکی به ىايهاه .چًیى يبـػی
يياو هیػهؼ کاؿگـاو ايگلیل اف ىهاهت اي٪لبی بـعىؿػاؿيؼ و ػؿ بـابـ ؿگباؿ گلىله پا
پل يمیکيًؼ .اها و٩تی که ايبىههای ١یـهنلش بؼوو هؼ٥ی هيغٌ و هيتـک ػؿ
بافاؿچهای بىبنت آچمق هیىىيؼ و ايبىهی اف يیـوهای پلیل به کمک مىاؿهيٚام ؿاه
ا
ا
ػؿؿوىاو ؿا هیبًؼيؼ (هماو ات٦ا٩ی که ػؿ مال  1842ؿط ػاػ) ایى وّ ٜاٍل و ابؼا
٪٥ؼاو ىهاهت فصمتکياو ؿا به احبات يمیؿمايؼ .صتی اگـ يىکـاو يٚن ٝمىهی (یًٞی
هقػوؿاو بىؿژوافی) آيزا يبىػيؼ ایى ايبىهه باف هن يمیتىاينت ٩ؼم اف ٩ؼم بـػاؿػ .ولی
هـ باؿ که عل ٨فصمتکو هؼ ٣هيغَی ػاىته به ٩ؼؿ کا٥ی ىهاهت اف عىػ بـوف
ػاػه امت< بـای هخال ػؿ رـیاو صملۀ کاؿگـاو به هیل برلی aوّ ٜچًاو وعین ىؼ که
بىؿژوافی هزبىؿ گـػیؼ با آتو مًگیى تىپغايه به ص٦اٙت اف آو بـعیقػ.

9

ػؿ ایى ؿابٖه چًؼ کلمه ػؿباؿۀ ٩ايىوهؼاؿی ػؿ ايگلنتاو بيًىیین .ؿامتاه ؿا بغىاهیؼ
بىؿژواها  ٔ٪٥بؼیى ػلیل ٩ايىو ؿا ه٪ؼك هیىماؿيؼ که عىػىاو آو ؿا بًا به هیل عىیو
و ػؿ عؼهت هًا ٜ٥عىیو و بـای هضاٚ٥ت اف عىیو يىىتهايؼ .آياو به عىبی هیػايًؼ
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a

ىایؼ یک ٩ايىو چًؼ بىؿژوای هً٦ـػ ؿا فیـ ّـب ببـػ ولی ػؿ تضلیل يهایی کل
ػموػمتگاه ٩ايىوگؾاؿی اف هًا ٜ٥بىؿژوافی ص٦اٙت هیکًؼ .ت٪ؼك ٩ايىو و ت٪ؼیل يٚن
ارتماٝیای که با اؿاػۀ ٞ٥ال یک بغو و پؾیـه هًٞ٦ليۀ بغو ػیگـ راهٞه بـ پا ىؼه
هنتضکنتـیى تکیهگاه بـای ص ٘٦ملنلههـاتب ارتماٝی امت .بىؿژوافی ايگلیل که
ىـٓ بافآ٥ـیًی عىیو ؿا ػؿ ورىػ عؼاويؼگاؿه بافهییابؼ بـ همیى میا ٧ىـٓ بافتىلیؼ
عىیو ؿا ػؿ ورىػ ٩ايىو پیؼا هیکًؼ .به همیى ػلیل ٕب٪ۀ هتىمٔ به باتىم پلیل (که
ا
هيغَا چما ٧عىػ اومت) ٩ؼؿتهایی اٖٝا ٥ـهىػه امت تا بتىايؼ همچىو چىبػمتی
ا
راػوگـاو ١ائله ؿا بغىابايؼ .اها بـای فصمتکياو کاهل بـٝکل امت! فصمتکياو اف
ؿوی تزاؿب هکـؿىاو ٩ايىو ؿا ىًاعتهايؼ و هیػايًؼ که ایى تـکهای امت که بىؿژوافی
بـایياو تـاىیؼه< به همیى ػلیل هاػاهی که هزبىؿ ييؼه باىًؼ به ٩ايىو امتیًا٣
يمیکًًؼ .ایى اػٝا که فصمتکياو ايگلینی اف پلیل هیتـمًؼ چـتوپـت هضِ
امت .هـ ه٦ته چًؼ پلیل ػؿ هًچنتـ به باػ کتک گـ٥ته هیىىيؼ .مال گؾىته یک
پامگاه که ػؿ پًاه ص٦اٗ صائل و ػؿبهای ٥ىالػی ایمى ىؼه بىػ هىؿػ مىءَ٩ؼ و صملۀ
کاؿگـاو ٩ـاؿ گـ٥ت .همايٖىؿ که پیيتـ گ٦تن ػؿ عٔبًؼی  1842بـتـی و ت٦ى ٧پلیل
ياىی اف ٪٥ؼاو هؼ٥ی هٞلىم و هيغٌ ػؿ هیاو فصمتکياو بىػ.

a

فصمتکياو به هیچ وره ٩ايىو ؿا هضتـم يمیىماؿيؼ و  ٔ٪٥فهايی به آو گـػو هیيهًؼ
که چاؿۀ ػیگـی بـایياو يمايؼه باىؼ< پل بؼیهی امت که پیيًهاػاتی بـای ٝىُ
کـػو آو ػاىته باىًؼ و بغىاهًؼ حموقپرولتری ؿا رایگقیى ػموػمتگاه ٩ايىوگؾاؿی
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه امت; :ياىی اف ػؿهايؼگی و مـػؿگمی عىػ کاؿگـاو بىػ( .:پ).
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ا
بىؿژوافی کًًؼ .ایى ص٪ى ٧پیيًهاػی ;هًػورخلك( a:چاؿتـ) امت که ىکلی کاهل
میامی ػاؿػ و عىامتاؿ هبًایی ػهىکـاتیک بـای تيکیل هزلل ٝىام امت .چارتیطن
ىکل ٥يـػۀ تماهی اٝتـاّات کاؿگـاو ٝلیه بىؿژوافی امت .اٝتـاّات فصمتکياو
ػؿ اتضاػیههای کاؿگـی و عٔبًؼیهایياو همىاؿه اي٦ـاػی با٩ی هیهايؼ ٔ٪٥ :یک
بغو اف فصمتکياو ٝلیه یک بىؿژوای هً٦ـػ هیرًگؼ .صتی اگـ ایى ٩بیل يبـػها
ٝمىهیت پیؼا کًًؼ ایى وّ ٜبه يؼؿت ياىی اف َ٩ؼ و يیت ٩بلی فصمتکياو امت<
 ٔ٪٥و٩تی که همه چیق فیـ مـ چارتیطن باىؼ ایى ات٦ا ٧با َ٩ؼ و ١ـُ ٩بلی ؿط
هیػهؼ ٔ٪٥ .ػؿ چارتیطن امت که کل ٕب٪ۀ کاؿگـ ٝلیه کل بىؿژوافی به پا هیعیقػ و
پیو اف هـ چیق به ٩ؼؿت میامی یىؿه هیبـػ< یًٞی به ٩ىۀ هًً٪ه که بىؿژواها آو ؿا
همچىو بـدوباؿویی ػ٥اٝی ػوؿتاػوؿ عىػ کيیؼهايؼ; .حسب دهوکرات :که بیى
مالهای  1785تا  1795مـبـآوؿػ و همقهاو با ايمالبفرايطه همـاه پـولتاؿیا و ػؿ هیاو
پـولتاؿیا ٩ؼؿت گـ٥ت پل اف ٍلش به ًٝىاو ;حسب رادیکال :گنتـه پیؼا کـػ و
چارتیطن ؿا به ؿاه ايؼاعت .ػؿ آو فهاو ه٪ـ ٥ـهايؼهی حسبػؿ بیرهًگاموهًچطتر بىػ
و بٞؼها به لًذو ايت٪ال یا٥ت b.ایى صقب ;الیحۀاصالحات :ؿا ػؿ ائتل ٣با بورژوازی

 aػؿ ویـامتهای آلمايی اٍٖلصات ;هًيىؿ عل )People's Charter( :٨و ;ايزمى
فصمتکياو )Working-men's Association( :و ;هقػ-ؿوف هًَ٦ايه ػؿ افای کاؿ-ؿوف
هًَ٦ايه )a fair day's wages for a fair day's work( :و ;ص ٨ؿأی همگايیuniversal ( :
 )suffrageو ;ص٪ى ٧کاهل بـای ىـکت ػؿ ايتغابات )complete suffrage( :پل اف هٞاػلهای
آلمايی ػؿ ػاعل پـايتق به ايگلینی آهؼهايؼ( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892آهؼه امت; :پیوتـ( .:پ).
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ا
لیبرالبه الیگاؿههای پاؿلماو کهى تضمیل کـػ .اف آو فهاو به بٞؼ حسبرادیکال ػائما
با بورژوازیلیبرال ه٪ابله يمىػه و با تلههای عنتگیياپؾیـه رای پای عىػ ؿا به
ًٝىاو صقب هضـف و هنلن فصمتکياو م٦ت کـػه امت .ػؿ مال  1838کمیتهای اف
ايجمىجاهعزحمتکػاولًذو 10:به مـپـمتی ویلیامالوت; aهًػورخلك :ؿا بـ

;
اماك  6اٍل فیـ ٕـس ؿیغت -1 :ص ٨ؿأی ٝمىهی بـای تمام هـػاو بال ٠و ػاؿای
٪ٝل ملین و ٥ا٩ؼ هضکىهیت رًایی  -2پاؿلماوهای یکماله  -3پـػاعت ص٪ى ٧به
اْٝای پاؿلماو تا تهیؼمتاو ٩اػؿ گـػيؼ ياهقػ ايتغابات ىىيؼ  -4ؿأیگیـی هغ٦یايه
بـای رلىگیـی اف اؿتيا و اؿٝاب تىمٔ بىؿژوافی  -5ایزاػ هناوات هیاو صىفههای
ايتغاباتی هغتل ٤بههًٚىؿ تْمیى هناوات ػؿ يمایًؼگی  -6ال٢ای ىـٓ ٍلصیت
ياهقػها هبًی بـ هالکیت اؿّی  355لیـهای تا بؼیى تـتیب هـ ؿأیػهًؼه بتىايؼ کايؼیؼا
ىىػ 11.گـچه ایى  6اٍل به ت٢ییـ امامًاهۀ هجلصعوام هضؼوػ بىػ ٝلیؿ١ن ٙاهـ
بیآفاؿه بـای بـايؼاعتى ملًٖت هيـوٕۀ ايگلنتاو (هىرمله هلکه و لردها) ک٦ایت
ا
هیکـػًٝ .اٍـ بهاٍٖلس ملًٖتی و اىـا٣ماالؿ ٍـ٥ا به ایى ػلیل بـ٩ـاؿ هايؼهايؼ که
بىؿژوافی اف ب٪ای هنتی تًَٞیىاو هًت ٜ٦هیىىػ .ایى ًٝاٍـ رق هىرىػیتی
ماعتگی و تيـی٦اتی هیچ يینتًؼ .پل به هضِ آيکه يٚـات واٞ٩ی ٝاهۀ هـػم بـ
هجلص عوام صاکن گـػػ و به هضِ آيکه هجلص عوام به رای عىامت و اؿاػۀ
بىؿژوافی با عىامت و اؿاػۀ عل ٨یکی ىىػ و کل ٩ؼؿت ؿا ٩بْه کًؼ هالۀ ه٪ؼك اف
ؿوی مـ ملًٖت و اىـا ٣پاییى عىاهؼ ا٥تاػ .فصمتکياو ايگلیل به هیچ وره
William Lovett
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a

ا
رایگاه هلکه و لردها ؿا هضتـم يمیىماؿيؼ< اها بىؿژواها ػؿ هماو صال که ٝمل
کمتـیى اٝتباؿ و ي٦ىؽ ؿا بـای هلکه و لـػها ٩ائلايؼ متایو و عاکماؿی تًَٞی و
چارتیطتهای ايگلیل به لضاٗ

ؿیاکاؿايهىاو ؿا به هضْـ ایياو پیيکو هیکًًؼ.
میامی رمهىؿیعىاه هنتًؼ ولی به يؼؿت ایى کلمه ؿا به کاؿ هیبـيؼ .ایياو ػؿ ٝیى
ایًکه با اصقاب رمهىؿیعىاه کلیۀ کيىؿها همؼلی ػاؿيؼ تـریش هیػهًؼ عىػ ؿا
ػهىکـات بًاهًؼ .اها آياو چیقی بیو اف رمهىؿیعىاهاو ٍـ٣ايؼ و ػهىکـامیىاو
ا
ٍـ٥ا میامی يینت.
ا
چارتیطن اف  1835یًٞی اف بؼو تىلؼه رًبو فصمتکياو بىػ اها هـگق ٍـاصتا اف
بىؿژوافی يگننت aو ؿاػیکالینن کاؿگـاو ؿا پابهپای ؿاػیکالینن بىؿژوافی پیو بـػ:
هًػورخلك وؿػ فباو هـ ػو ٕب٪ه بىػ .آياو هـماله ;يػطت هیثاقهلی :ؿا به ٕىؿ
هيتـک بـگقاؿ هیکـػيؼ و به يٚـ هیؿمیؼ که یک صقب واصؼيؼ .ػؿ وا ٜ٩وّ ٜؽهًی
الیههای تضتايی ٕب٪ۀ هتىمٔ ػؿ يتیزۀ يىهیؼی و یأك اف ;الیحۀ اصالحات :و
همچًیى وّ ٜبؼ کنبوکاؿ ٕی مالهای  1839-1837بنیاؿ متیقهرىیايه و
عيىيتآهیق بىػ< به همیى ػلیل آياو آژ یتامیىوهای عينآ گیى و ٕى٥ايی چارتیطتی ؿا
به چين هناٝؼ هیيگـینتًؼ .هیچ کل ػؿ آلماو هیچ تَىؿی ػؿ هىؿػ ىؼت و صؼت
ایى آژیتامیىوها يؼاؿػ :آياو عل ٨ؿا به هنلش ىؼو ٥ـاهیعىايؼيؼ و به تًاوب بـ ٩یام
هنلضايه اٍـاؿ هیوؿفیؼيؼ .عل ٨يیقههای چىبیىاو ؿا همچىو ايمالبیوو فرايطه تیق
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای ایى رمله آهؼه امت; :هـگق اف عـػهبىؿژوافی
ؿاػیکال يگننت( .:پ).
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هیکـػيؼ و به مغًاو اضتفاو ياهی (یکی اف اْٝای ٥ـ٩ۀ هتذیطت) گىه هیػاػيؼ که
ػؿ تزمٞات عل ٨فصمتکو هًچطتر هیگ٦ت:
;اف چًگوػيؼاو يياو ػاػو صکىهت و مـبافاو وصيت يکًیؼ .اف ٩ؼؿت مـيیقها و تً٦گها و
تىپهایی که ػؿ ػمتـك مـکىبگـاو ىمامت تـمی به ػل ؿاه يؼهیؼ .ىما ملصی ػاؿیؼ که اف
همۀ ایىها يیـوهًؼتـ امت .ػؿ بـابـ ایى ملس که صتی یک کىػک  15ماله هیتىايؼ آو ؿا به کاؿ
بگیـػ مـيیقه و تىپ و تً٦گ هیچ ٩ؼؿتی يؼاؿيؼ ٔ٪٥ .کا٥ی امت چًؼ کبـیت ػاىته باىیؼ و
تىػهای پىىال ؿا ػؿهن٥يـػه و به ي٦ت آ١يته کًیؼ و آو ؿا با ىهاهت و ػلیـی به کاؿ ببـیؼ.
عىػتاو عىاهیؼ ػیؼ که صکىهت و ٍؼها هقاؿ مـبافه هیچ ١لٖی يمیتىايًؼ بکًًؼ:.

a

چارتیطن فصمتکياو عَائٌ ارتماٝی
ِ
به فوػی ٩بل اف آيکه مال به پایاو بـمؼ
کرضالهور (یا به

عاًاه ؿا آىکاؿ کـػ .همیى اضتفاو ػؿ گـػهنآیی  255هقاؿ ي٦ـی

٩ىلی ;هويسضیطر :هًچطتر) گ٦ت:
;ؿ٪٥ا! چارتیطن یک رًبو میامی يینت .هؼ ٣اٍلی چارتیطن کنب ص ٨ؿأی هغ٦یايه
بـای ىما يینت .هنألۀ چارتیطن هنألۀ ٩اى ٨و چًگال امت .هًػورخلك یًٞی عايۀ عىب
و ١ؾای عىب و يىىیؼيی عىب .چاؿتینن یًٞی ؿ٥اه و کىتاه ىؼو ماٝات کاؿ:.

12

رًبوهای ;ّؼ ٩ايىو رؼیؼ ٪٥ـا :و ;صمایت اف الیضۀ  15ماٝت کاؿ :پیىيؼهای
توریها و بهویژه اوضتلر ػؿ تماهی يينتهای

تًگاتًگی با چارتیطن ػاىتًؼ.
چارتیطتی ٞ٥االيه ىـکت هیکـػيؼٍ .ؼها ٕىهاؿ ػؿ صمایت اف بهبىػ وّ ٜارتماٝی
a

ا
 ٔ٪٥کاؿگـاو ایى تىٍیه ؿا رؼا به کاؿ بنتًؼ( .ايگلل).
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کاؿگـاو همـاه با ٕىهاؿ هلی ;صاهیاو هًػورخلك( :که ػؿ بیرهًگام تًٚین ىؼه بىػ)
ػمتبهػمت هیىؼ .ػؿ مال  1939آژیتامیىو با هماو صؼت و ىؼت اػاهه یا٥ت و
هًگاهی که ػؿ پایاو مال کنکن ػاىت آؿام هیگـ٥ت بوضیوتیلوروفراضت aىتابقػه و
یورکغایروولس به ؿاه

به ٕىؿ همقهاو ٩یامهای هنلضايهای ؿا ػؿ ىمال ايگلنتاو و
ايؼاعتًؼ .ي٪يۀ فراضت با عیايت إـا٥یاواه لى ؿ٥ت و او به ياچاؿ ٝملیات
عَمايهاه ؿا پیو اف هىٝؼ آ١اف کـػ b.ىىؿىیاو ىمال به هى ٜ٩اف ىکنت ٝملیات
فراضت هٖل ٜىؼيؼ و ٪ٝب يينتًؼ 2 .هاه بٞؼ ػؿ ژايى یۀ  1845ػؿگیـیهایی که به
یورکغایر به و٩ى ٛپیىمت و

;ٕ٢یاو ي٦ىؽیها c:ىهـت یا٥ت ػؿ غفیلذ و برادفورد و
پل اف آو ىىؿ اي٪لبی ؿ٥تهؿ٥ته ٥ـوکو کـػ 13.ػؿ ایى صیى بىؿژوافی تىرهاه ؿا به
پـوژههای کاؿبـػیتـ و مىػآوؿتـ یًٞی به لايوو غالت هٖٞى ٣کـػ و ;ايجمى ضذ
لايووغالت :ؿا ػؿ هًچطتر تيکیل ػاػ .با تيکیل ایى ايزمى پیىيؼ هیاو بىؿژوافی
ؿاػیکال و پـولتاؿیا منت گـػیؼ .فصمتکياو عیلی فوػ ػؿیا٥تًؼ که ال٢ای لايوو
غالتػؿػی اف آياو ػوا يمیکًؼ و همۀ هًاٜ٥اه به ریب بىؿژوافی هیؿوػ و عىػىاو
ػؿ هـ ٍىؿت بافيؼۀ ایى پـوژه عىاهًؼ بىػ.
با بـوف بضـاو  1842آژ یتامیىو چاؿتینتی باؿ ػیگـ همچىو مال  1839ىؼت گـ٥ت.
ا
ایى باؿ بىؿژواهای هايى٥اکتىؿػاؿ که ىؼیؼا اف بضـاو ّـبه عىؿػه بىػيؼ ػؿ آژ یتامیىوها
Bussey and Taylor and Frost
 bػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه امت; :و به همیى ػلیل هتضمل ىکنت ىؼ( :.پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی هٞاػل ايگلینی ;ٕ٢یاو ي٦ىؽیها )Spy Outbreak( :ػؿ پـايتق آهؼه( .پ).
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a

ػمت ػاىتًؼ; .هجمع هخالفاو لايوو غالت( :که اکًىو بؼیى يام ىًاعته هیىؼ)
ا
لضًی هيغَا اي٪لبی به عىػ گـ٥ت و ييـیات و آژیتاتىؿهای آو آىکاؿا با فبايی
اي٪لبی به مغى ػؿآهؼيؼ ( ٔ٪٥به ایى ػلیل که اف  1841ػولت به ػمت ;حسب
چارتیطتها عل ٨ؿا به ٩یام

هحافظهکار :ا٥تاػه بىػ) .ؿهبـاو بىؿژوا همچىو

٥ـاهیعىايؼيؼ .فصمتکياو هن که اف بضـاو آمیب ػیؼه بىػيؼ بیکاؿ يًينتًؼ و بـای
ٕىهاؿ ;حاهیاو هًػورخلك 3.5:هیلیىو اهْا رم ٜکـػيؼ .عیلی فوػ  2رًاس صقب
لیبرالها

ؿاػیکال که پیيتـ اف هن بـیؼه بىػيؼ باؿ ػیگـ هتضؼ ىؼيؼ .ػؿ يينت هيتـک
و چارتیطتهای هًچطتر به تاؿیظ ٥ 14ىؿیۀ ٕ 1842ىهاؿی تًٚین ىؼ که بـ ال٢ای
ا
;لايووغالت :و پؾیـه ;هًػورخلك :پا٥ياؿی هیکـػ .ؿوف بٞؼ هـ  2صقب ؿمما
هىا٪٥ت عىػ ؿا با ایى ٕىهاؿ اٝلم يمىػيؼ .بهاؿ و تابنتاو ػؿ هیاو آژ یتامیىوهای
٩هـآهیق و تًگؼمتی و ٪٥ـ ٥قایًؼه گؾىت .بىؿژوافی هَمن بىػ که اف وّٞیت بضـايی و
٪٥ـ و کمبىػهای بهباؿآهؼه و ّ
ىـوىىؿ اي٪لبی ;ٝىامالًاك :يهایت امت٦اػه ؿا ببـػ و
هحافظهکار فهام ػولت ؿا ػؿ ػمت

لايوو غالت ؿا هل٢ی يمایؼ .ػؿ ایى فهاو حسب 
ػاىت< به همیى ػلیل بورژوازیلیبرال۫ هًو ٩ايىوهؼاؿی ؿا کًاؿی ايؼاعته و ایى عیال
ؿا ػؿ مـ هیپـوؿايؼ که با بهـهبـػاؿی اف ياؿّایتی کاؿگـاو اي٪لبی بـ پا کًؼ٩ .ـاؿ بىػ
فصمتکياو ياو بـىته ؿا اف تًىؿ ػؿآوؿػيؼ تا هباػا مـايگيت بىؿژواها بنىفػ a.ایؼۀ
چارتیطتها ػؿ مال  1839بـای هيـوٝیت ػاػو به اٝتَاب

٩ؼیمی ;هاه صـام b:که

a

ػؿ اٍل٩; :ـاؿ بىػ فصمتکياو ىاهبلىٓها ؿا اف آتو ػؿآوؿػيؼ تا ايگيت بىؿژواها ينىفػ( :.م).
b
holy month
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ٝمىهی هٖـساه کـػه بىػيؼ باؿ ػیگـ راو گـ٥ت .اها ایى باؿ فصمتکياو يبىػيؼ که
هیعىامتًؼ کاؿ ؿا بغىابايًؼ بلکه عىػ هايى٥اکتىؿػاؿها َ٩ؼ ػاىتًؼ هیلهایياو ؿا
ببًؼيؼ و کاؿوؿها ؿا به يىاصی ؿومتایی و اهلک اىـا ٣بکىچايًؼ و اف ایى ٕـی٨
پارلماو توری و هیأت دولت توری ؿا بـای ال٢ای لايوو غالت تضت ٥ياؿ بگؾاؿيؼ.
ا
ٕبیٞتا به ػيبال اٝتَاب ٝمىهی ىىؿىی بـ پا هیىؼ .اها بىؿژوافی هیتىاينت ػؿ
صاىیۀ اهى ػؿ ايتٚاؿ صَىل يتیزۀ هٖلىب کًاؿی باینتؼ< ػؿ وا ٜ٩صتی ػؿ ٍىؿت
بـوف بؼتـیى ٥زای ٜباف هن بىؿژوافی هزبىؿ يبىػ هَالضه کًؼ و اهتیاف بؼهؼ .اواعـ
رىالی وّ ٜکنبوکاؿ کنکن بهتـ ىؼ و و٩ت ٝیوويىه ٥ـاؿمیؼٝ .لیؿ١ن بهبىػ
الیبریج ػمتمقػها ؿا پاییى
اوّا ٛبـای آيکه ٥ـٍت اف ػمت يـوػ  3ىـکت ػؿ اضت 
آوؿػيؼ a.البته يمیتىاين ٩إٞايه بگىین عىػمـايه ػمت به ایى کاؿ فػيؼ یا پیياپیو با
مایـ هايى٥اکتىؿػاؿاو عاٍه اْٝای ;هجمع هخالفاو لايووغالت :تبايی کـػه بىػيؼ.
پل اف هؼتی  2ىـکت ػؿ بـابـ کاؿگـاو ٪ٝب يينتًؼ اها ىـکت مىم یًٞی ویلیامبایلی
وبرادراو bکىتاه يیاهؼ و عٖاب به هٞتـّاو اٝلم کـػ ;اگـ کاؿوؿها اف ایى هقػها ؿاّی
يینتًؼ بهتـ امت بـويؼ و عىػىاو ؿا هؼتی ػؿ رایی ػیگـ مـگـم کًًؼ :.عؼهۀ ىـکت
ایى اهايت ؿا با هى کـػو پامظ ػاػ و هیل ؿا تـک کـػ .کاؿکًاو تٚاهـاتی ػؿ ىهـ به ؿاه
ايؼاعتًؼ و اف ؿ٪٥ای کاؿگـىاو عىامتًؼ همگی ػمت اف کاؿ بکيًؼٙ .ـ ٣چًؼ ماٝت
تمام هیلها به تٖٞیلی کيايؼه ىؼيؼ .کاؿوؿها به هًٚىؿ بـگقاؿی یک يينت ٝمىهی به

a

و.ک :گقاؿههای اتا٧های بافؿگايی هًچنتـ و لیؼف ػؿ اواعـ رىالی و اوایل آ گىمت( .ايگلل)
b
William Bailey & Brothers
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ممت هوترامهور aؿاهپیمایی کـػيؼ .ایى ات٦ا٩ات به تاؿیظ  5آ گىمت ؿط ػاػ 8 .آ گىمت
 5هقاؿ ي٦ـ اف اٝتَابیىو تا اغتوو و هایذ پیيـوی کـػيؼ و پل اف بنتى تمام هیلها و
هٞاػو ف١المًگ یک گـػهنآیی کاؿگـی بـگقاؿ کـػيؼ .اها بـ عل ٣ايتٚاؿات و
آؿفوهای بىؿژوافی هنألۀ اٍلی ػؿ هباصخات ایى يينت يه ال٢ای ٩ايىو ١لت بلکه
;هقػ-ؿوف هًَ٦ايه ػؿ افای کاؿ-ؿوف هًَ٦ايه :بىػ .آياو  9آ گىمت به هًچطتر ؿمیؼيؼ
و بؼوو هیچ ه٪اوهتی اف ٕـٍ ٣اصبهًَباو (که همگی لیبـال بىػيؼ) تمام هیلها ؿا به
اردوگاههای

اضتوکپورتصیى یىؿه به یکی اف

تٖٞیلی کيايؼيؼ .اها  11آ گىمت ػؿ
ا
کاراجباری (ایى ٝقیقػؿػايۀ بىؿژوافی) با يغنتیى ه٪اوهتها ؿوبـو ىؼيؼ< ػ٩ی٪ا ػؿ
همیى ؿوف ػؿ رـیاو اٝتَاب ٝمىهی و آىىبهای بولتوو ٍاصبهًَباو هیچ
ه٪اوهتی اف عىػ يياو يؼاػيؼ .به یکباؿه اهىاد ىىؿه کل يىاصی هايى٥اکتىؿکاؿ ؿا
ػؿيىؿػیؼ و تمام کاؿکًاو (به رق ػؿ بغو بـػاىت هضَىل و تىلیؼ ١ؾا) کاؿىاو ؿا
تٖٞیل کـػيؼ .کاؿوؿهای ىىؿىی عىػىاو هن هادوواد هايؼه بىػيؼ فیـا بؼوو آيکه
بغىاهًؼ پایياو به ىىؿه باف ىؼه بىػ .هايى٥اکتىؿػاؿاو هًچطتری (به امتخًای برلی که
برخالفهػیهعمولغاو هغال٦تی با اٝتـاّات يياو يؼاػيؼ.

ْٝىؿ صقب توری بىػ)
ىىؿه ىـو ٛىؼه بىػ بؼوو آيکه فصمتکياو ػؿباؿۀ اهؼا٣اه ػیؼگاه هيغَی
ػاىته باىًؼ .البته آياو ػؿ ایى تَمین هنٍؼا بىػيؼ که يبایؼ به ي ٜ٦ال٢ای لايووغالت
گىىت ػم تىپ ىىيؼ< اها بـعی هیعىامتًؼ هًػورخلك ؿا پیو ببـيؼ و بـعی ػیگـ که
ا
ایى هؼ ٣ؿا يابههًگام هیػاينتًؼ ٍـ٥ا ػؿ پی تخبیت هقػها صىل يـطهای مال 1845
Mottram Moor
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a

بىػيؼ .کل ٩یام بـ مـ همیى اعتل٣يٚـ به گل يينت .اگـ ٩یام اف هماو ابتؼا ٩یام
ا
فصمتکياو حابت٩ؼم هیبىػ هٖمئًا به اهؼا٣اه هیؿمیؼ .اها رمٞیت ايبىهی که
ا
بـعل ٣هیل عىیو و بؼوو هیچ هؼ ٣هَـصی ٍـ٥ا با ػمینهچیًی اؿباباو به
عیاباو ؿیغته بىػيؼ يمیتىاينتًؼ ػمت به هیچ کاؿی بقيًؼ .ػؿ همیى صیى بىؿژوافی که
هًىف ػؿ ؿامتای ٝمل به ه٦اػ ائتل٥ 15 ٣ىؿیه کىچکتـیى ٩ؼهی بـيؼاىته بىػ ياگهاو
پی بـػ يمیتىايؼ فصمتکياو ؿا آلت ػمت عىػ کًؼ و تافه ٥همیؼ که ;هىّٜ
١یـهًٖ٪ی و اصنامی:اه ػؿ بـابـ ٩ايىوىکًی به یک عٖـ واٞ٩ی و تهؼیؼآهیق تبؼیل
ا
ىؼه امت .اف ایى ؿو ٕب٪ۀ هتىمٔ ٥ىؿا مبک و میا٩ ٧ايىوهؼاؿی ؿا اف مـ گـ٥ت و
ٝلیه فصمتکياو aػوىاػوه صکىهت اینتاػ.
صکىهت اٝىاو و ايَاؿه ؿا واػاىت به ًٝىاو يیـوی ویژۀ پلیل مىگًؼ و٥اػاؿی یاػ
کًًؼ (صتی تزاؿ آلمايی هًچطتر هن ػؿ ایى هـامن ىـکت کـػيؼ و با اػا و إىاؿهای
همیيگیىاو با میگاؿی به لب و باتىهی ػؿ ػمت ػؿ ىهـ ؿژه ؿ٥تًؼ) .صکىهت ػؿ
پریطتوو ٝلیه ايبىه عل ٨صکن تیـ ٍاػؿ کـػ .ىىؿىیاو مـػؿگن ياگهاو عىػ ؿا يه ٔ٪٥
ؿویاؿوی کل ٩ىای يٚاهی ؿممی بلکه ؿویاؿوی کل ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت یا٥تًؼ و ػؿ
صالیکه هیچ هؼ ٣هيغَی يؼاىتًؼ ؿ٥تهؿ٥ته هت٦ـ ٧ىؼيؼ .بؼیى تـتیب آىىب بؼوو
آيکه به هیچ يتیزۀ يارىؿی بیايزاهؼ پایاو گـ٥ت .بىؿژوافی که ػمتاه به چًؼیى و
چًؼ کاؿ و٩یضايه و يًگیى آلىػه بىػ بٞؼها کىىیؼ با ابـاف تـك و وصيت اف ;عٖـ
عيىيت کىؿ تىػهها :گًاه عىػ ؿا هامتهالی کًؼ و تَ٪یـ ا١تياىات ؿا به گـػو
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه امت; :که عىػ تضـیکىاو کـػ و بٞؼ به ٩یام واػاىت( .:پ).
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ا
چارتیطتهایهفطذ :بیايؼافػ .اها ایى اػٝا ابؼا با گ٦تاؿهای اي٪لبیاه ػؿ َ٥ل

;
بهاؿ رىؿ ػؿ يمیآهؼ< همه به یاػ ػاؿيؼ که بىؿژواها ػؿ آو هىمن بیو اف تمام
چارتیطتها بـای و٩ى ٛعیقه به آبوآتو هیفػيؼ .ػؿ هـ ٍىؿت ٕب٪ۀ هتىمٔ با

و٩اصت و گنتاعی هًضَـبه٥ـػی مبک و میا٩ ٧ؼیمی ت٪ؼیل ٩ايىو ؿا اف مـ
چارتیطتها که کمتـ اف همگاو ػؿ و٩ى ٛعیقه ي٪و ػاىتًؼ و ػؿ هًامبتـیى

گـ٥ت.
ا
٥ـٍتها ٍـ٥ا هماو کاؿی ؿا کـػه بىػيؼ که به يٚـ بىؿژوافی هًامب هیآهؼ ػمتهػمته
تضت پیگـػ ٩ايىيی ٩ـاؿ گـ٥تًؼ و ػؿ ػاػگاه هضکىم ىؼيؼ .ػؿ ممت ه٪ابل بىؿژوافی يه
تًها بؼوو کىچکتـیى تل٦اتی راو مالن به ػؿ بـػ بلکه تىاينت ارًاك بًزل ته ايباؿه
ؿا ػؿ رـیاو تى ٤٩کاؿ با مىػ هًامبی به ٥ـوه بـمايؼ.
ولی صتی چًیى عیقىی هن بیحمـ و ٝبج يبىػ و ػمتکن باٝج ىؼ پـولتاؿیا و
چارتیطتها به هیچ وره

بىؿژوافی ٩إٞايه ؿاهىاو ؿا اف هن رؼا کًًؼ .تا آو فهاو
کتماو يکـػه بىػيؼ که هَمنايؼ ;هًػورخلك :ؿا به هـ ٩یمتی ولى به ٩یمت اي٪لب به
کـمی بًيايًؼ .و٩تی بىؿژوافی ػوفاؿیاه ا٥تاػ که هـگىيه تضىل ٩هـآهیق اول اف همه
رایگاه عىػه ؿا به عٖـ عىاهؼ ايؼاعت گىهاه ؿا به ؿوی هـ ٍضبتی ػؿباؿۀ
امت٦اػه اف ٩ىای ٩هـیۀ هاػی بنت و بضج ;ػمتیابی به هؼ ٣اف ٕـی٩ ٨ؼؿت يـم :ؿا
ٕىؿی پیو کيیؼ که گىیی ایى تاکتیک چیقی امت ١یـ اف تهؼیؼ (هنت٪ین یا
١یـهنت٪ین) کاؿبـػ ٩ىای ٩هـیۀ هاػی .البته ایى ا٥تـا ٧اولیه بٞؼها با اٙهاؿياهۀ
چارتیطتها هبًی بـ ایًکه آياو يیق اف رؾابیتهای ٩ىای ٩هـیۀ هاػی بـصؾؿيؼ بـٕـ٣

چارتیطتها هن ػمتکن به ايؼافۀ بىؿژوافی عىاهاو رلب اٝتماػ

ىؼ (هـ چه باىؼ
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هنتًؼ .)aػوهیى و ههنتـیى هىؿػ ا٥تـا ٧که رىهـۀ چارتیطن ؿا آىکاؿ کـػ هنألۀ ال٢ای
ا
لايووغالت بىػ .بىؿژوافی هنت٪یما اف ایى اهـ هًت ٜ٦هیىؼ ولی پـولتاؿیا يه .اف ایى ؿو
ا
چارتیطتها ٝمل به ٍىؿت  2صقب اييٞابی ػؿآهؼيؼ که اگـچه ؿوی کا١ؾ بـ مـ یک

ا
بـياهۀ میامی تىا ٨٥ػاىتًؼ با ایى صال هٖل٪ا هت٦اوت و اتضاػياپؾیـ بىػيؼ .ژايىیۀ
 1843ػؿ ;هجمعهلیبیرهًگام :هطتراضتارگ bبه ًٝىاو يمایًؼۀ بىؿژوافی ؿاػیکال
پیيًهاػ ػاػ يام ;هًػورخلك :اف امامًاهۀ ايجمىچارتیطتی صؾ ٣ىىػ چـا که ایى
يام به ;عإـات عيىيتباؿ ا١تياىات  :1842گـه عىؿػه بىػ .البته پیىيؼ چاؿتینن و
ىىؿههای ٩هـآهیق اف مالها ٩بل ورىػ ػاىت ولی هطتراضتارگ تا آو فهاو هیچ
هغال٦تی ٝلیهاه ابـاف يکـػه بىػ .فصمتکياو به هیچ وره ؿاّی يمیىؼيؼ ایى يام ؿا
اف ٩لن بیايؼافيؼ .و٩تی هطتر اضتارگ اؿرمًؼ يتىاينت آؿاءىاو ؿا رلب کًؼ ياگهاو
یاظ گل کـػ و با عـود اف هزم ٜػمت به تأمیل
صل وٙی٦هىًامی کوئیکر 
;ايزمى ص ٨ؿأی کاهل :بـای بىؿژواهای ؿاػیکال فػ .عإـات ىىؿه به٩ؼؿی بـای
بىؿژوافی ژاکوبیى فيًؼه و ي٦ـتايگیق بىػ که صتی يام ;ص ٨ؿأی ٝمىهی :ؿا رـس و
تٞؼیل کـػيؼ و ًٝىاو هْضک ;ص ٨ؿأی کاهل :ؿا به رایو ييايؼيؼ .فصمتکياو
هن پىفعًؼی فػيؼ و بیراؿورًزال ؿاه عىػ ؿا ػؿ پیو گـ٥تًؼ.
اف ایى لضٚه به بٞؼ چارتیطن با علً ىؼو اف ىـ اف تماهی ًٝاٍـ بىؿژواییاه به یک
رًبو عالٌ کاؿگـی تبؼیل گـػیؼ .ييـیات وابنته به ;ايزمى کاهل :یًٞی ;ویکلی
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ایًزا آهؼه; :ػمتکن به ايؼافۀ بىؿژوافی لیبـال( .:پ).
Mr. Sturge
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b

دیطپچ; :ویکلیکرويیکل :و ;اگساهیًر :و ١یـه ؿ٥تهؿ٥ته به لضى عىابآلىػ و هًگ
مایـ ييـیات لیبرال ػچاؿ ىؼيؼ و عىػ ؿا و ٤٩يهْت صمایت اف تجارتآزاد کـػيؼ و
الیحۀ 10ضاعت و مایـ هٖالبات عاً فصمتکياو ؿا فیـ ّـب بـػيؼ و رادیکالیطن
ا
عىیو ؿا تماها ػوؿ ايؼاعتًؼ .بىؿژوافی ؿاػیکال ػؿ بـابـ فصمتکياو با لیبـالها
ػمتبهیکی کـػ و صىل هنألۀ ال٢ای لايووغالت (که چیقی رق هنألۀ تجارتآزاد
لیبرالها

يینت )aکاؿوکامبی عىػه ؿا ؿاه ايؼاعت .بؼیى تـتیب ؿاػیکالها به ػيبالچۀ
تبؼیل ىؼيؼ و هًىف هن به ای٦ای ایى ي٪و ؿ٩تايگیق هي٢ىلايؼ.
فصمتکياو چارتیطت بـعل; ٣صقب ؿاػیکال :با راي٦يايی و ىىؿ و صـاؿت
هْا ٤ٝعىػ ؿا و ٤٩هباؿفات پـولتـی ٝلیه بىؿژوافی کـػيؼ .ؿ٩ابت آفاػ به ٩ؼؿی هایۀ
ؿيذ و هضًت کاؿگـاو بىػ که بـای بـايگیغتى کیًه و ي٦ـتىاو ک٦ایت هیکـػ .اف ایى به
بٞؼ صىاؿیىو ؿ٩ابت آفاػ یًٞی بىؿژواها ػىمًاو ٩ننعىؿػۀ کاؿگـاو به ىماؿ آهؼيؼ .اف
ؿ٩ابت آفاػ رق ایى ايتٚاؿی يمیؿوػ که وّ ٜياهناٝؼ فصمتکياو ؿا بؼتـ کًؼ .تماهی
هٖالبات تاکًىيی فصمتکياو ىاهل روزايۀکار10ضاعتهو حمایتازکارگراودربرابر
ضرهایهداراو و افسایع دضتمسدها و تضمیىاغتغال والغایلايوويویى فمرا یًٞی تمام

ا
ا
ا
آو چیقهایی که همچىو ; 6اٍل :اماما و ّـوؿتا به چارتیطن هـبىٓايؼ هنت٪یما با
رلابتآزاد و تجاتآزاد ػؿ تْاػيؼ .پل تٞزبی يؼاؿػ که چـا گىه فصمتکياو به
تبلی٢ات تجارتآزاد و ال٢ای لايووغالت بؼهکاؿ يینت (واٞ٩یتی که ػوؿ اف ٥هن تماهی
ا
بىؿژواهای ايگلیل امت) .کاؿگـاو اگـ اصیايا ػؿ هىؿػ هنألۀ ال٢ای لايووغالت اٙهاؿ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای ;تزاؿت آفاػ :آهؼه امت ;ؿ٩ابت آفاػ( .:پ).
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ا
بیت٦اوتی يکًًؼ صتما عين و تً٦ـىاو ؿا اف صاهیاو آو بـوف هیػهًؼ .ایى هنأله هماو
چیقی امت که هیاو پـولتاؿیا و بىؿژوافی ىکا ٣هیايؼافػ و ؿاه چارتیطن ؿا اف ؿاه
رادیکالیطن رؼا هیکًؼ٩ .ىۀ ٥اهمۀ بىؿژوایی اف ػؿک ایى هىّى٩ ٛاٍـ امت فیـا
بىؿژواها يمیتىايًؼ پـولتاؿیا ؿا ب٦همًؼ.
ایًزامت که ػهىکـامی چارتیطتی اف تماهی ػهىکـامیهای میامی و بىؿژوایی ماب٨
ا
a
هتمایق هیىىػ .چارتیطن به ًٝىاو یک رًبو ٕب٪اتی۫ هاهیتی اماما ارتماٝی ػاؿػ.
بـای بىؿژوافی ؿاػیکال مـآ١اف و ٥ـرام هنأله ػؿ ; 6اٍل :علٍه هیىىػ و ػؿ
بهتـیى صالت به هًٞای ؿاه ايؼاعتى یکمـی اٍلصات ػیگـ ػؿ يٚام هيـوٕه امت.
ا
اها ایى ; 6اٍل :بـای پـولتـها ٍـ٥ا ومایلی ػؿ عؼهت اهؼا ٣ػیگـيؼ٩; b.ؼؿت
میامی ومیلۀ ها و ؿ٥اه ارتماٝی هؼ ٣هامت .:ایى ٍىؿتبًؼی ٍـیش اهـوفه ىٞاؿ
چارتیطتهامت .مغًاو اضتفاو ػؿباؿۀ ;هنألۀ ٩اى ٨و چًگال :که ػؿ مال

رًگی
 ٔ٪٥ 1838اف يٚـ بغو کىچکی اف رًبو چارتیطتیص٪ی٪ت ػاىت ػؿ مال 1845
چارتیطتها ػیگـ ييايی اف

به ص٪ی٪ت کل رًبو چارتیطتی تبؼیل ىؼه امت .ػؿ هیاو
;میامت ياب :پیؼا يینت .اگـچه مىمیالینن آياو ايکيا٣يیا٥ته امت و اگـچه
ههنتـیى ؿاهچاؿۀ کًىيیىاو بـای ٪٥ـ چیقی رق ;مینتن ت٪نین اؿاّی :يینت

14

(چیقی که پیياپیو با باب ىؼو هايى٥اکتىؿها هًنىط گيته )cو اگـچه ههنتـیى
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892کلمات ;به ًٝىاو یک رًبو ٕب٪اتی :يیاهؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892کلمات ;ػؿ عؼهت اهؼا ٣ػیگـ :يیاهؼه امت( .پ).
 cو.کَ٥ :ل مـآ١اف( .ايگلل)
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پیيًهاػات ٝملیىاو aهاهیتی ٪ٝبهايؼه ػاؿػ ولی آياو ػؿ ا٩ؼاهاتىاو با  2ى ٨فیـ
ؿوبـو هنتًؼ و به هیچ وره َ٩ؼ يؼاؿيؼ به ى ٨يغنت تى ػهًؼ :یا بایؼ ػؿ بـابـ ٩ؼؿت
ؿ٩ابت تنلین ىؼ و وّ ٜماب ٨ؿا اصیا يمىػ< یا بایؼ بـ ٩ؼؿت ؿ٩ابت ٥ائ ٨آهؼ و آو ؿا اف
چارتیطتها (یًٞی رؼایی کاهلىاو اف همۀ

بیظوبى ٥نظ کـػ .وّ ٜياهٞیى کًىيی
ا
اصقاب میامی) ػ٩ی٪ا ػؿبـػاؿيؼۀ ورىه هيغَه و رًبۀ راهٞهگـایايۀ چاؿتینن امت و
بایؼ بیو اف ایىها ايکيا ٣یابؼ .يبایؼ ػؿ پیؼا کـػو ؿاهی به مىی مىمیالینن کنکاؿی
و َ٩ىؿ به عـد ػاػ< و٩تی بضـاو آتی ٥ـا بـمؼ و فصمتکياو باؿ ػیگـ فیـ ٥ياؿ ٪٥ـ و
ا
يؼاؿی عـػوعاکيیـ ىىيؼ بایؼ به رای ؿاهکاؿهای میامی هنت٪یما به ممت
ا
ؿاهکاؿهای ارتماٝی هؼایتىاو کـػ .هٖمئًا رًبورىه ٞ٥لی ًٍٞت و تزاؿت
عیلی فوػ به مـ عىاهؼ ؿمیؼ و بضـاو صؼاکخـ تا مال ( 1847صتی ىایؼ تا مال
 )1846باف عىاهؼ گيت .ىکی يینت که بضـاو آتی به لضاٗ ىؼت و گنتـػگی بنیاؿ
٥ـاتـ اف تماهی بضـاوهای تاکًىيی عىاهؼ بىػ b.بؼیهی امت که ػؿ آو بـهه فصمتکياو
بایؼ هًػورعىیو ؿا پیو ببـيؼ و اف ايبىه تزاؿبىاو بیاهىفيؼ که به هؼػ هًػور چه
ا
کاؿهایی اف ػمتىاو بـهیآیؼ< چیقی که ٞ٥ل ىًاعت ايؼکی ػؿ هىؿػه ػاؿيؼ.
ا
اعیـا آژیتامیىو مىمیالینتی به پیيـ٥تهای بقؿگی يائل آهؼه امت .ها ضوضیالیطن
ايگلیطی ؿا  ٔ٪٥به لضاٗ تأحیـات و ي٦ىؽه ػؿ هیاو ٕب٪ۀ کاؿگـ اف يٚـ هیگؾؿايین.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892ػؿ اػاهۀ ایى رمله ٝباؿت ;ؿار ٜبه صمایتگـایی و ١یـه:
( )protectionism, etcبه ايگلینی ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
 bایى پیيگىیی هىبههى ػؿمت اف کاؿ ػؿآهؼ( .پايىیل ايگلل بـ ویـامت آلمايی )1892
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ضوضیالیطتهای ايگلیص عىامتاؿ آوايؼ که مینتن تَاصب اىتـاکی ;هطتعمرات

داخلی 15:به تؼؿیذ باب ىىػ .هـ یک اف ایى هطتعمراتػؿبـػاؿيؼۀ  2الی  3هقاؿ ي٦ـ
عىاهًؼ بىػ که کياوؿفی و هايى٥اکتىؿکاؿی ؿا ػؿ کًاؿ یکؼیگـ پیو عىاهًؼ بـػ و همه
اف ص٪ى ٧بـابـ و آهىفههای بـابـ بـعىؿػاؿ عىاهًؼ ىؼ .ایياو عىامتاؿ تنهیل ٕل٧
و امت٪ـاؿ صکىهتی ٪ٝليی و آفاػی کاهل ٪ٝایؼ و ال٢ای تًبیهات و رایگقیًی هزافات
با بافپـوؿی ٪ٝليی هتغل٦او هنتًؼ .ایىها بـياهۀ ٝملی مىمیالینتهای ايگلیلايؼ<
ػؿ اٍىل يٚـیىاو چیق ههمی به چين يمیآیؼ .ضوضیالیطنايگلیطی ماعتۀ ػمت
اوئى هايى٥اکتىؿػاؿ امت و به همیى ػلیل با هـاٝات ٥ـاواو ػؿ ص ٨بىؿژواها و بیايَا٥ی
گقا ٣ػؿ ص ٨پـولتـها پیو هیؿوػ< گـچه هٖالبۀ ال٢ای آيتاگىيینن ٕب٪اتی هیاو
بىؿژوافی و پـولتاؿیا ؿا به ٝـه اٝلی هیؿمايؼ.

a

ا
ضوضیالیطتها کاهل ؿام و ٍلشػومت و مـبهؿاه هنتًؼ< يٚن هىرىػ هـ ٩ؼؿ بؼ باىؼ

باف آو ؿا هیپؾیـيؼ .ایياو هـ ؿوىی ؿا به رق رلب آؿای ٝمىهی هـػوػ هیػايًؼ و ػؿ
ٝیى صال چًاو رقمگـا هنتًؼ bکه هیچ اهیؼی يینت بتىايًؼ اف ایى ٕـی ٨آؿای ٝمىهی
ؿا به ممت عىػ و اٍىل ٍىؿتبًؼیىؼهىاو رلب کًًؼ .ایياو بـ ٥ناػ اعل٩ی
میبیىىدکهچهتزقیوپیشزفتیدر
ٕب٪ات ٥ـوػمت ىیىو و فاؿی ؿاه هیاوداسوداماوه 
اجتماعیکههوهفتهاستووهمیخىاهىدبپذیزودکه ٥ناػ و ايضـا٣

اوحطاط سامان 
ياىی اف هًا ٜ٥ىغَی و تؼلیل و ؿیاکاؿی ٕب٪ات ٍاصب هالکیت بنیاؿ مهمگیىتـ
 aػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه; :اها اف چاؿچىب آيتاگىيینن بىؿژوا-پـولتـ ٥ـاتـ هیؿوػ( .:پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و  1892به رای ;رقمگـا :آهؼه امت ;ايتقاٝی( .:پ).
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امت .آياو هیچ گىيه ايکيا ٣تاؿیغیای ؿا به ؿممیت يمیىًامًؼ و آؿفو ػاؿيؼ بؼوو
آيکه میـ ايکيا ٣میامی به يٖ٪های بـمؼ که گؾاؿ کمويیطتی ؿا اهکاوپؾیـ و ّـوؿی
مافػ aوّ ٜهلت یکىبه و یکباؿه کمويیطتی ىىػ .آياو ػؿک هیکًًؼ که چـا هـ
فصمتکيی اف بىؿژواها هتً٦ـ امت اها ایى کیًۀ ٕب٪اتی ؿا (که ػؿ تضلیل يهایی تًها
هضـک هًٞىی کاؿگـاو بـای يقػیک ىؼو به هؼ١ ٣ایی امت) بیحمـ هیػايًؼ .ػؿ
ا
ٝىُ ػائما ؿار ٜبه ايناوػومتی و ٝيٝ ٨مىهی عٖبه هیعىايًؼ< یًٞی ػؿ هىؿػ
چیقی که ػؿ وّٞیت کًىيی ايگلطتاو بیحمـتـ و پىچتـ و ههملتـ اف آو هیچ يینت.
آياو  ٔ٪٥ايکيا ٣ؿوصی یًٞی ايکيا ٣ايناو ايتقاٝی ؿا بیـوو اف هـگىيه پیىيؼ با
گؾىته به ؿممیت هیىًامًؼ< صال آيکه کل رهاو بـ همیى گؾىته تکیه ػاؿػ و ايناو
هً٦ـػ رقئی اف همیى رهاو امت .آياو بیو اف صؼ ايتقاٝی و ٥ـاهاػیايؼ و اف ایى ؿو به
هیچ هؼ٥ی يائل يغىاهًؼ آهؼ .البته مىمیالینتها اف ٕب٪ۀ کاؿگـ هن رؾب يیـو
ػاىتهايؼ و بغو بنیاؿ کىچکی اف هىاػاؿاوىاو پـولتـيؼ (اف ْ٩ا آفهىػهتـیى و
بی١لو١وتـیى و حابت٩ؼمتـیى ًٝاٍـىاو همیى کاؿگـاوايؼ) .اها ضوضیالیطن
ايگلیطی ػؿ ىکل کًىيیاه هـگق يمیتىايؼ به کیو ٕب٪ۀ کاؿگـ تبؼیل ىىػ و بایؼ
هتىاّٞايه به ػیؼگاههای چارتیطتی ؿرٞت کًؼ< آو هن ػؿ صالی که ضوضیالیطن
پـولتـی چارتیطن ؿا هن پيت مـ گؾاىته امت و با تَ٦یۀ ًٝاٍـ بىؿژواییاه ؿ٥تهؿ٥ته
ػاؿػ هماو ىکلی ؿا به عىػ هیگیـػ که پیوتـ به ؽهى بنیاؿی اف ؿهبـاو چارتیطت
عٖىؿ کـػه بىػ  -ػؿ صال صاّـ همۀ آياو مىمیالینت ىؼهايؼ و ىکی يینت که ایى
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه; :آؿفو ػاؿيؼ بؼوو آيکه هباؿفۀ میامی تا ايتها پی گـ٥ته ىىػ( .:پ).
588

ضوضیالیطن به فوػی ي٪و ٝمؼهای ػؿ ايکيا ٣تاؿیغی عل ٨ايگلیل ای٦ا عىاهؼ کـػ.

a

ضوضیالیطنايگلیطی بنیاؿ ػاهًهػاؿتـ و گنتـهیا٥تهتـ اف ضوضیالیطنفرايطوی امت
اها به لضاٗ ايکيا ٣يٚـی bاف آو ٪ٝب ا٥تاػه .به همیى ػلیل مىمیالینن ايگلینی
بـای بـرهیؼو اف هـصلۀ کًىيیاه بایؼ ػوؿعیق کًؼ و به ممت مىمیالینن ٥ـاينىی
پل بـوػ< ػؿ ایى ٍىؿت ضوضیالیطنفرايطوی هن بیو اف پیو ايکيا ٣عىاهؼ یا٥ت.
ضوضیالیطنايگلیطی باؿفتـیى تزلی الهؾهبی فصمتکياو امت و يياو هیػهؼ که
ا
ا
تىػههای علٝ ٨مل و بهيضى ياعىػآ گاه اف ػیى و هؾهب بـیؼهايؼ .فصمتکياو ّـوؿتا
تههايؼههای ایماوىاو ؿا هن ػوؿ عىاهًؼ ؿیغت< فیـا بیوافپیو ػؿهییابًؼ که ایماو
ا
هؾهبی ٍـ٥ا هىرب تْٞی٤ىاو هیگـػػ و واػاؿىاو هیکًؼ تنلین مـيىىت ىىيؼ و
و٥اػاؿايه به ٥ـاهیى ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت عىاوآىام گـػو يهًؼ.
رًبو فصمتکياو به وّىس به  2بغو چارتیطتی و ضوضیالیطتی هًيٞب ىؼه.
بغو چارتیطتی رًبو هتيکل اف پـولتـهای عالٌ و اٍیلی امت که يمایًؼگاو
واٞ٩ی ٕب٪هىاو هنتًؼ ولی به لضاٗ يٚـی٪ٝ cبتـيؼ و کمتـ ايکيا ٣یا٥تهايؼ .بغو
ضوضیالیطتی جًبع ػوؿايؼیوتـ امت و ػؿ بـابـ هضًت و بؼبغتی یکمـی
ؿاهکاؿهای ٝملی ٕـس کـػه< اها ایى ایؼهها هًيأیی بىؿژوایی ػاؿيؼ و به همیى ػلیل

 aضوضیالیطن ػؿ هًٞای ٝام کلمه يه ػؿ هًٞای عاً اوئًی( .ايگلل)
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و ٝ 1892باؿت ;به لضاٗ ايکيا ٣يٚـی :يیاهؼه و چًؼ عٔ باالتـ
به رای ;مىمالینن ٥ـاينىیٝ :باؿت ;کمىيینن ٥ـاينىی :آهؼه امت( .پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و ٝ 1892باؿت ;به لضاٗ يٚـی :يیاهؼه امت( .پ).
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هًىف يتىاينتهايؼ تمام و کمال با ايؼیيه و اصناك ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿآهیقيؼ .اتضاػ
ضوضیالیطنو چارتیطن و بافتىلیؼ کمويیطنفرايطوی با هًع ايگلیطی گام بٞؼی امت
که هناکًىو ػؿ صال بـػاىته ىؼو امت .و٩تی ایى کاؿ به ايزام بـمؼ ٕب٪ۀ کاؿگـ
ا
ص٪ی٪تا عىاهؼ تىاينت ؿهبـی کل ايگلنتاو ؿا به لضاٗ ٥کـی aبـ ٝهؼه بگیـػ .بؼیى
تـتیب ايکيا ٣ارتماٝی و میامی ٚٝیمی صاػث عىاهؼ ىؼ و ىاعۀ رؼیؼ چارتیطن
ػؿ بٖى ایى ٥ـایًؼ تکاهلی به ًٝىاو صقبی يىیى پـوؿه عىاهؼ یا٥ت.
چارتیطتها و

اتحادیههای کارگری و

بغوهای هت٦اوت رًبو فصمتکياو یًٞی
ضوضیالیطتها که گاهی هتضؼ و گاهی ػؿ صال هتاؿکهايؼ هـ یک به ابتکاؿ عىػ بـای

ا
تـ٩ی و تـ٥ی ٜاهـ آهىفه چًؼ هؼؿمه و ٩ـائتعايه تأمیل کـػهايؼ .ت٪ـیبا تمام
بًیاػهای ضوضیالیطتی و چارتیطتی و همچًیى بنیاؿی اف اتضاػیهها اف چًیى هـاکقی
بـعىؿػاؿيؼ .کىػکاو ػؿ ایى هـاکق ٥اؿ ٟاف تمام تأحیـات بىؿژوایی اف آهىفههای پـولتـی
بهـههًؼ هیىىيؼ .ػؿ ایى ٩ـائتعايهها  ٔ٪٥هیتىاو کتابها و ييـیات پـولتـی ؿا
یا٥ت .بىؿژوافی چًیى مـوماهايی ؿا بنیاؿ عٖـياک هیػايؼ و تاکًىو هى ٨٥ىؼه امت
چًؼیى بًیاػ ایىچًیًی ؿا اف صیٖۀ ي٦ىؽ پـولتـها ػؿ بیاوؿػ و آوها ؿا همچىو ;بًیاد
هکايیکها 16:به اؿگاوهایی تبؼیل کًؼ که ػؿ کاؿ پغو و ايتياؿ ٝلىم ;بهػؿػبغىؿ:

بىؿژوایی هنتًؼ .هؼاؿك ;بًیاػ :به تؼؿیل ٝلىم ٕبیٞی هي٢ىلايؼ تا ابقاؿی بـای
اعتـاٝات مىػآوؿ به ػمت فصمتکياو بؼهًؼ و ىایؼ اف ایى ٕـی ٨آياو ؿا اف
ً
اٝتـاّات ّؼبىؿژوایی ػوؿ کًًؼ .صال آيکه آىًایی با ٝلىم ٕبیٞی فعال به ػؿػ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و ٝ 1892باؿت ;به لضاٗ ٥کـی :يیاهؼه امت( .پ).
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فصمتکياو يمیعىؿػ :يٚـ به ٕىاليی بىػو ؿوفايۀ کاؿ ػؿ ىهـهای بقؿگ به يؼؿت
پیو هیآیؼ که فصمتکياو بتىايًؼ يینيگاهی به طبیعت بیايؼافيؼ .همچًیى
ا٩تَاػمیامی با ٝبىػیت ؿ٩ابت آفاػ هىٚٝه هیگـػػ و گ٦ته هیىىػ بـای عل ٨هیچ
چیق ٪ٝليیتـ اف ایى يینت که عىػ ؿا به گـمًههیـی واگؾاؿػ .تمام آهىفههای ایى
هؼاؿك ػؿ عؼهت ؿام کـػو فصمتکياو و تْٞی ٤ؿوصیۀ ه٪اوهتىاو امت.
ا
آهىفگاؿاو ػائما ػؿباؿۀ هقایای ايٞ٦ال و تنلینىؼو به مـيىىت و إاٝت بیچىووچـا و
تبٞیت چاپلىمايه اف میامتهای راؿی و هؾهب ؿایذ عٖبه هیعىايًؼ.
بؼیهی امت که تىػۀ فصمتکياو هایل به صْىؿ ػؿ ایى بًیاػها يینتًؼ و تـریش
هیػهًؼ عىػ ؿا و٩ ٤٩ـائتعايههای پـولتـی و بضجورؼل ػؿباؿۀ هىّىٝاتی کًًؼ که
ا
هنت٪یما به هًاٜ٥ىاو هـبىٓ امت .ایًزامت که بىؿژوافی با ت٦ـٝى عاًاه
هیگىیؼ ;اصیی ٩لبی بالمىٚٝه 17:و هىهًايه اف ٕب٪های ؿوی بـهیگـػايؼ که
;یاوهمـاییها و ػژمگىییهای یک هيت ٝىام٥ـیب بؼعىاه ؿا به هقایای تٞلیمات
اٍىلی و هًنزن تـریش هیػهؼ .:البته ػؿكگ٦تاؿهای هتًىٝی که ػؿ بًیاػهای
ضوضیالیطتی aػؿباؿۀ هىّىٝات ٝلمی و فیباییىًاعتی و ا٩تَاػی بـگقاؿ هیىىيؼ به
عىبی هىؿػ امت٪بال ٩ـاؿ هیگیـيؼ .ایى اهـ حابت هیکًؼ که اگـ فصمتکياو بتىايًؼ به
آهىفههای هًنزن و ٝاؿی اف فباوبافیهای هًٞ٦تٕلبايۀ بىؿژوایی ػمت پیؼا کًًؼ
٩ؼؿه ؿا هیػايًؼ .باؿها و باؿها فصمتکيايی ؿا به چين عىػم ػیؼهام که با يینتًههای
٥امتىيی هًؼؿك بـ تىىاو گـم بضج ػؿباؿۀ هىّىٝات فهیىىًاعتی و يزىم و ١یـه
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه; :تمام بًیاػهای پـولتـی عاٍه بًیاػهای مىمیالینتی( .:پ).
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بىػهايؼ< اف ْ٩ا مٖش ػايو آياو ػؿباؿۀ ایى هىّىٝات بنیاؿ باالتـ اف ;٥ـهیغتهتـیى:
بىؿژواهای آلماو امت .عاٍه ایى واٞ٩یت عیلی چيمگیـ امت که هغإب اٍلی
ا
ػوؿاومافتـیى آحاؿ اػبی و ٥لن٦ی و میامی هؼؿو ت٪ـیبا  ٔ٪٥فصمتکياوايؼ .همیى
٥کت يياو هیػهؼ پـولتاؿیای ايگلیل تا چه صؼ ػؿ کنب آهىفههای هنت٪ل هى٨٥
ٝمل کـػه امت .بىؿژوافی که ػؿ بًؼ ىـایٔ ارتماٝی هٞاٍـ هايؼه و تَٞبات و
پیوػاوؿیهای آو ؿا به اؿث بـػه امت ػؿ هىارهه با هـ چیق ؿاهگيا و هتـ٩ی به ؿٝيه
هیا٥تؼ و وؿػ هیعىايؼ و ٥ىت هیکًؼ و بـ عىػ ٍلیب هیکيؼ .اها پـولتاؿیا با چيمی
ضوضیالیطتها ػؿ ایى فهیًه

باف ایى همه ؿا هیبیًؼ و با ؿّایت عإـ هیآهىفػ .عاٍه
هىٝ ٨٥مل کـػهايؼ و پیيـ٥تىاو ػؿ اهـ آهىفه پـولتاؿیا به هٞزقه هیهايؼ .آياو آحاؿ
هلوتیوش و هولباخ و دیذرو aو مایـ هاتـیالینتهای ٥ـاينىی ؿا تـرمه کـػهايؼ و ػؿ
کًاؿ بهتـیى آحاؿ ايگلینی با ٩یمت اؿفاو به چاپ ؿمايؼهايؼ 18.کتاب ;زيذگايیهطیح:
ا
احـ اغتراوش bو همچًیى کتاب ;دربارۀهالکیت :احـ پرودوو cػائما هیاو فصمتکياو
ػمتبهػمت هیىىيؼ 19.غلی dياب٢ۀ ١یبگى و بایروو eبا رنمايیت ػؿعياو و
هزىیات گقيؼهاه ٝلیه راهٞۀ هىرىػ بیيتـیى هغإباوىاو اف پـولتـها هنتًؼ.
بىؿژواها  ٔ٪٥به ينغههای عايىاػگی و اعتهىؼۀ ایى کتابها ػمتـمی ػاؿيؼ که ػؿ
Helvetius & Holbach & Diderot
Strauss
Proudhon
Shelley
Byron
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a
b
c
d
e

تٖاب ٨با اعل٩یات ؿیاکاؿايۀ کًىيی ػم ٩یچی ؿ٥تهايؼ .بًتام و گودویى aایى ٥لم٦ۀ
ٝملگـای هتأعـ (عاٍه گودو یى) رقو هلک ٕل ٨پـولتاؿیا هنتًؼ .البته آهىفههای
بًتام رقو هکاتب بورژوازی رادیکال به ىماؿ هیآیؼ اها ػؿ هیاو پـولتـها و
مىمیالینتها به هـتبهای واالتـ ايکيا ٣یا٥ته امت .پـولتاؿیا بـ اماك ایى آحاؿ ػؿ
ييـیات و رقوههایو اػبیاتی ؿا مـىته امت که به لضاٗ اؿفههای بإًی بنیاؿ
پیيـوتـ اف کل اػبیات بىؿژوایی امت .ػؿ آیًؼه بیيتـ ػؿ ایى هىؿػ عىاهن يىىت.

25

 ٔ٪٥یک يکتۀ ػیگـ بـای یاػآوؿی با٩ی هايؼه امت .هنتۀ هـکقی رًبو کاؿگـی اف
اليکغایرعاٍه

کاؿوؿهای ٥اکتىؿی عاٍه کاؿوؿهای ًٍٞت پًبه ىکل گـ٥ته امت.
اتحادیههایکارگریو همچًیى کايىو رًبو چارتیطن و

هًچطترهنًؼ يیـوهًؼتـیى
ضوضیالیطتها امت .هـ چه مینتن ٥اکتىؿی ػؿ یک

همچًیى ه٪ـ بیيتـیى تٞؼاػ
ىاعۀ ًٍٞت بیيتـ تنلٔ پیؼا کًؼ به هماو ايؼافه فصمتکياو ىا١ل آو ىاعه ػؿ
رًبو کاؿگـی بیيتـ ىـکت عىاهًؼ ػاىت .هـ چه تْاػ هیاو فصمتکياو و
مـهایهػاؿاو صاػتـ ىىػ به هماو ايؼافه آ گاهی پـولتـی واّشتـ و ؿوىىتـ عىاهؼ ىؼ.
بـای هخال اگـچه امتاػکاؿاو عـػهپای بیرهًگاهی ػؿ بضـاو اعیـ به مغتی آمیب ػیؼيؼ
اها هًىف که هًىف امت ػؿ هیايۀ چارتیطن پـولتـی و رادیکالیطن ػکاوػاؿها به گل
يينتهايؼ .ػؿ ممت ه٪ابل۫ کاؿگـاو ىا١ل هايى٥اکتىؿها هـ یک به ىکلی اف ه٪اوهت
ٝلیه مـهایه و بىؿژوافی عى گـ٥تهايؼ و همگی بـ مـ ایى اٍل هتضؼ ىؼهايؼ که

Bentham & Godwin
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a

ا
فصمتکياوًٝ( aىايی که بؼاو ا٥تغاؿ هیکًًؼ و هٞمىال ػؿ گـػهنآییهای چارتیطتی
عىػ ؿا بؼیى يام هیعىايًؼ) ٕب٪های هزقا ؿا ىکل ػاػهايؼ که بًا به هًا ٜ٥و اٍىل
هزقایو به گىيهای به اهىؿ هیيگـػ که اف ػیؼگاه تماهی ٍاصباو هالکیت هزقامت و با
آوها تبایى ػاؿػ .بیىک امتضکام و امتٞؼاػ تکاهل هلت ػؿ همیى ٕب٪ه يه٦ته امت.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  1845و ٝ 1892باؿت ;فصمتکياو)Working-men( :به ايگلینی
ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
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 1و.ک :یاػػاىت ىماؿۀ  2پیيگ٦تاؿ ( .1845پ).
 2و.ک :یاػػاىت ىماؿۀ  5پیيگ٦تاؿ ( .1845پ).
( :black sheep; 3ػؿ ل٢ت به هًٞای گىمً٦ؼ میاه) به کنی گ٦ته هیىىػ که ْٝىی اف عايىاػه
امت اها بـعل ٣هًا ٜ٥و اؿفههای آو ٝمل هیکًؼ و هایۀ يًگ و مـىکنتگی مایـ اْٝا هیىىػ.
اف آيزا که ػؿ فباو ٥اؿمی هٞاػلی بـای ایى هًٞا پیؼا يکـػم اف اٍٖلس کىؿػی ;راه( :ػؿ ل٢ت به
هًٞای کـهعـ چمىىی که هاػؿه ؿا آفاؿ هیػهؼ) کمک گـ٥تن که با تىره به باؿ تاؿیغی و میامیاه
ا
ػؿ هیاو عل ٨کىؿػ ت٪ـیبا با هًٞای ٥ى ٧هنپىىايی ػاؿػ .اٍٖلس ;( :knobstickػؿ ل٢ت به هًٞای
ػمتۀ هاوو) به کنايی إل ٧هیىىػ که ػؿ اٍل کاؿکى ٥اکتىؿی هـبىٕه و ْٝى اتضاػیه يینتًؼ و ػؿ
ػوؿاو اٝتَاب رای عالی کاؿگـاو هٞتـُ ؿا پـ هیکًًؼ .به هًٚىؿ تمیق ػاػو آياو اف
;اٝتَابىکىها )strikebreakers( :اف اٍٖلس ;اٝتَابگيا :بـای ياهیؼوىاو امت٦اػه
کـػهام( .م).
 4ايگلل ؿوایت ایى ؿویؼاػ ؿا اف کتاب ;رمٞیت هايى٥اکتىؿکاؿ ايگلنتاو :يىىتۀ پی .گامکل
بـگـ٥ته امت که ػؿ مال  1833به چاپ ؿمیؼ .بًا به اٙهاؿات يىینًؼه ٩اتلو هـگق پیؼا ييؼيؼ< اها
بل٥اٍله پل اف ايتياؿ ایى کتاب۫ مه کاؿگـ به يامهای جوزفهوزلیوویلیامهوزلی و ویلیامگارضایذ
به اتهام ٩تل اىتىو هايى٥اکتىؿػاؿ تى٩ی ٤گـػیؼيؼ .کمی بٞؼ ػؿ مال  1834ػو تى اف آياو ػؿ لًؼو به
چىبۀ ػاؿ آویغته ىؼيؼ.
ا
گقاؿه ؿویؼاػهای بٞؼی ٝمىها بـ اماك هًؼؿراتی امت که ػؿ ييـیات ;هوريیًگ اضتار» و
;هًچطترگاردیى :و ;تایمسلًذو :و مایـ ؿوفياههها به چاپ هیؿمیؼ( .پ).
ا
 :)Turnout( 5هـگاه یک اٝتـاُ کاؿگـی ٍـ٥ا به تـک هضل کاؿ علٍه ىىػ و فصمتکياو به
تٖٞیل کـػو ٥اکتىؿی و عايهييیًی اکت٦ا کًًؼ کًوىاو ; :Strikeيام هیگیـػ که هٞاػل آو ػؿ فباو
٥اؿمی ;اٝتَاب :امت (هايًؼ اٝتَاب فيزیـهای کاؿگـاو پتـوىیمی ػؿ مال  .)1399هـگاه
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کاؿگـاو ٝلوه بـ تٖٞیلی هـکق تىلیؼ به تٚاهـات عیابايی ؿوی بیاوؿيؼ کًوىاو ; :Turnoutياهیؼه
ا
هیىىػ که هٞمىال صاوی ػاللتهای میامی امت (هايًؼ اکخـ اٝتـاّات کاؿگـاو ه٦تتپه ػؿ
مالهای اعیـ) .اگـچه ػؿ فباو ٥اؿمی هیچ کلمهای بـای بیاو هًٞای ٥ى ٧يؼاؿین اها هیتىاو اف
اٍٖلصی امت٦اػه کـػ که ػؿ گىیو بغيی اف فصمتکياو ایـايی را ا٥تاػه امت .هـ باؿ که کاؿگـاو
ابًیۀ ؿاهآهى تَمین هیگیـيؼ بـای اص٪ا ٧ص٪ى٧ىاو ػمت به اٝتَاب بقيًؼ يٚـ به هاهیت ى٢لىاو
ا
يمیتىايًؼ ٍـ٥ا عايهييیى ىىيؼ .آياو چاؿهای رق ایى يؼاؿيؼ که بـای اٝتَاب کـػو بیـوو بقيًؼ و
عٖىٓ ؿاهآهى ؿا ببًؼيؼ .ىکل ایى کًو کمابیو با ; :Turnoutهنپىىايی ػاؿػ و ػؿ گىیو عىػ
آياو ;عٔبًؼی :ياهیؼه هیىىػ( .م).
 6ػؿ ؿوایات آهؼه امت که هًًیىك آ گـیپا ( )Menenius Agrippaاىـا٣فاػۀ ؿوهی۫ ٝاهیىو
ىىؿىی ؿا که به مال .٧ 494م .هىاّ ٜکىه ;هويسضیطر :ؿا تَـ ٣کـػه بىػيؼ با بافگىیی ایى تمخیل
به تنلین تـ١یب کـػ :اْٝای بؼو ايناو ٝلیه ىکن ىىؿیؼيؼ فیـا باوؿ ػاىتًؼ ىکن  ٔ٪٥هیعىؿػ و
هیچ کاؿ ػیگـی يمیکًؼ .اها تمام ايؼامها پل اف ىىؿه ػؿیا٥تًؼ که بؼوو ورىػ ىکن عىػىاو هن
يمیتىايًؼ فيؼه بمايًؼ( .پ).
; 7هیًهؿوا :که هايى٥اکتىؿػاؿاو بؼاو تيبیه ىؼهايؼ الهۀ رًگهای ػ٥اٝی امت و ;هیذرا :که
اتضاػیههای کاؿگـی بؼاو تيبیه ىؼهايؼ هاؿی ػوفعی با  7مـ اينايی امت( .م).
 8ايگلل به عیقه هٞؼوکاؿاو ولقی اىاؿه ػاؿػ که يىاهبـ  1839ػؿ يیوپورتو يىاصی إـا ٣تىمٔ
چارتیطتها مافهاوػهی ىؼ .ايگیقۀ ایى عیقه ىـایٔ کاؿی مغت هٞؼوچیها و همچًیى ؿىؼ

ياؿّایتیىاو اف پاؿلماو به ػلیل ؿػ کـػو ٕىهاؿ چارتیطتی و بافػاىت آژیتاتىؿهای چارتیطت بىػ.
خیسظيیوپورت که ٩ـاؿ بىػ ه٪ؼههای بـ هباؿفۀ هنلضايۀ ٝمىهی ػؿ صمایت اف هًػورخلك باىؼ
تىمٔ ٩ىای يٚاهی ػؿ هن کىبیؼه ىؼ و بهايهای به ػمت ػولت بىؿژوایی ػاػ تا عل ٨ؿا وصيیايه
مـکىب کًؼ .ايگلل ػؿ اػاهۀ يىىتهاه باؿ ػیگـ به ایى عیقه هیپـػافػ.
ىـس کاهل گقاؿه ايگلل اف و٩ای 1843 ٜهًچطتر ػؿ َ٥ل ;یک عٔبًؼی ايگلینی :ػؿ هإعـۀ
همیى کتاب آهؼه امت( .پ).
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 9گقاؿه کاهل صمله به هیل برلی ػؿ ٍ٦ضۀ  5ىماؿۀ  248ييـیۀ هوريیًگاضتار هىؿط  13آ گىمت
 1842آهؼه امت( .پ).
ا
ايجمىزحمتکشانلندن» هيهىؿ بىػ به ًٝىاو يغنتیى مافهاو چارتیطتی ؿمما

 15ایى گـوه که به ;
ػؿ  16ژوئى  1836تأمیل ىؼ و هی ٕ 1838ـصی بـای اٍلصات پاؿلمايی هًتيـ کـػ که به هًػور
خلك ( )People’sCharterىهـت یا٥ت .آ گىمت  1838ػؿ رـیاو یک گـػهنآیی چارتیطتی ػؿ
هایزحمتکػاوػؿ تمام ىهـها ػؿ صمایت اف هًػورخلك واؿػ


ايجمى
بیـهًگام تَمین بـ ایى ىؼ که
کاؿفاؿ ىىيؼ تا ایى هًيىؿ اف ٩ؼؿت ٩ايىيی بـعىؿػاؿ گـػػ .ایى هٖالبه اف ٕـیٕ ٨ىهاؿی به هضْـ
پاؿلماو اؿائه گـػیؼ( .پ).
 11به هىرب هَىبۀ ٩ 1715ايىو امامی کايؼیؼاهای کـمیهای ؿومتایی پاؿلماو بایؼ ٍاصب
هالکیت اؿّیای هیبىػيؼ که مالیايه ػمتکن  355پىيؼ امتـلیًگ اراؿهبهای آو باىؼ .ایى ؿ٩ن بـای
کـمیهای ىهـی پاؿلماو هٞاػل  655پىيؼ بىػ( .پ).
کرضالهور ػؿ صىهۀ هًچنتـ

 12اضتفاو ایى مغًـايی ؿا ػؿ گـػهنآیی چارتیطتی  24مپتاهبـ 1838
ایـاػ کـػ .ايگلل ٖٞ٩ۀ علٍهىؼۀ آو ؿا به ي٪ل اف ييـیۀ هوريیًگ اضتار ىماؿۀ  46هىؿط 29
مپتاهبـ  1838آوؿػه امت( .پ).
ارتیطتها و پلیل ػؿ غفیلذ و برادرفورد و مایـ ىهـهامت.

 13اىاؿۀ ايگلل به فػوعىؿػهای چ
گ٦ته هیىؼ ي٦ىؽیها و هأهىؿاو هغ٦ی ٝاهل و٩ى ٛػؿگیـیها بىػهايؼ( .پ).
ُ
 14ايگلل ػؿ ایًزا به بـياهۀ کياوؿفی اف.ا.کاير و مایـ ؿهبـاو چارتیطت اىاؿه ػاؿػ .آياو ػؿ ایى
باوؿ یىتىپیایی مهین بىػيؼ که هیتىاو با بافگـػايؼو فهیى به کاؿگـاو اف ىـ امتخماؿ و مایـ پلیؼیهای
ارتماٝی يزات یا٥ت .بؼیى هًٚىؿ يغنتیى ارتما ٛچارتیطتی هبتًی بـ همکاؿی ؿوی فهیى ػؿ مال
ُ
 1845ػؿ تيکیلت اف.ا.کاير ىکل گـ٥ت (ٞ٥الیتهای ایى ارتما ٛبٞؼها تضت ًٝىاو ;کمپايی
اراضی هلی :اػاهه یا٥ت) .ایى ارتما ٛهیکىىیؼ با هنبغيی فصمتکياو-مهامػاؿاو۫ هالکیت
اؿاّی ؿا عـیؼاؿی يمایؼ و مپل فهیى ؿا ػؿ ٖٞ٩ات کىچک و با ىـایٔ آماو به اْٝایو اراؿه
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ػهؼ .ایى تمهیؼات هى ٨٥اف کاؿ ػؿ يیاهؼيؼ( .پ ).تىهمات ػؿباؿۀ بافگـػايؼو فهیى به کاؿگـاو اف
ٕـی; ٨ت٪نین ٝاػاليۀ اؿاّی :تا مالها بٞؼ اػاهه یا٥ت و صتی ػؿ هیاو اْٝای بیىالملل اول
ٕـ٥ؼاؿاو پـوپا٩ـٍی ػاىت .و.ک :یاػػاىت ىماؿۀ ; 11پیيگ٦تاؿ ویـامت آهـیکایی( .:م).
 15هطتعمرات داخلی ( )Home Coloniesياهی بىػ که رابرت اوئى و صاهیاواه بـ الگىی
ارتماٝات کمىيینتیىاو يهاػه بىػيؼ .بـای رقئیات بیيتـ ػؿ ایى هىؿػ به ه٪الۀ ايگلل با ًٝىاو
;تىٍی ٤هنتٞمـات کمىيینتی رؼیؼالتأمینی که هًىف هىرىػيؼ :بًگـیؼ( .پ).
(م :).ايگلل ه٪الۀ ٥ى ٧ؿا ػؿ مال  1844يىىت و بهاؿ  1845ػؿ ييـیۀ ;ػيیای هًٞىی هؼؿو :به
چاپ ؿمايؼ .ایى ه٪اله که به ارتما ٛکمىيینتی رابرتاوئى (با يام هارهويی)و مایـ همتایاو آهـیکایی
و ايگلینی آو هیپـػافػ با رملت فیـ آ١اف هیىىػ که ي٪ل٩ىلىاو بیهىػه يغىاهؼ بىػ:
ا
; اگـ با عل ٨ػؿباؿۀ مىمیالینن یا کمىيینن مغى بگىییؼ به تًاوب عىاهیؼ ىًیؼ که اکخـا با اٍل
هىّى ٛهىا٨٥ايؼ و اٝلم هیکًًؼ که کمىيینن چیق عىبی امت ;ولی هضال امت چًیى چیقی بتىايؼ
ػؿ فيؼگی واٞ٩ی به ٝمل ػؿآیؼ ... :اگـ به ایى هغال٦تها ػ٩ت کًیؼ ػؿعىاهیؼ یا٥ت که صاوی  2ایـاػ
هنتًؼ .يغنت ایى که هیچ کاؿگـی به هیل عىػ فیـ باؿ کاؿهای یؼی پنت و ياعىىایًؼ يمیؿوػ< و
ػوم ایى که ا گـ همگاو ػاؿای ص ٨بـابـ بـای تَاصب اهىال اىتـاکی باىًؼ بـ مـ تَاصب اهىال به
راو هن عىاهًؼ ا٥تاػ و بؼیى تـتیب ارتما ٛکمىيینتی اف هن عىاهؼ پاىیؼ .ایـاػ يغنت به ماػگی به
٩ـاؿ فیـ صل هیىىػ :ػؿ صال صاّـ هیچ ى٢ل پنتی ػؿ ارتماٝات کمىيینتی ورىػ يؼاؿػ .آوها
تىاينتهايؼ به هؼػ ٥نیلیتیها و هیأت هاىیًی و ١یـه اف ىـ کاؿهای پنت علً ىىيؼ  ...ػؿ هىؿػ
ایـاػ ػوم بایؼ گ٦ت که هنتٞمـات کمىيینتی ٥یالضال هىرىػ پل اف گؾىت  15-15مال اف ٝمـىاو
به چًاو حـوت و ً١ایی ؿمیؼهايؼ که اْٝایياو هیتىايًؼ اف هـ چه که ػلىاو عىامت بهو٥ىؿ
بـعىؿػاؿ ىىيؼ< بًابـایى هیچ فهیًهای که هىرؼ هًافٝه باىؼ ػؿ کاؿ يینت:.
اػاهۀ ه٪اله ىـصی امت اف يٚام ت٪نین اؿاّی فؿاٝی و هاىیىآالت هىؿػ امت٦اػه ػؿ ایى هنتٞمـات و
همچًیى يٚام ص٪ى٩ی صاکن بـ آوها که ت٪نین ارتماٝی کاؿ و ت٪نین اىتـاکی حـوت ؿا تًٚین هیکًؼ.
الفم به ؽکـ امت که ايگلل ػؿ ٝیى صال به هضؼوػیتها و تًاْ٩ات ارتماٝات هضلی عىػگـػاو
(بـای هخال تأحیـپؾیـیىاو اف وّٞیت هاػی راهٞۀ بىؿژوایی) وا ٤٩بىػ و ایى يىا ٌ٩ؿا ػؿ ه٪الهاه
به بضج گؾاىت.
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بًیادهکايیکها هؼؿمۀ ىبايهای بىػ که کاؿگـاو ػؿ آو ػؿباؿۀ هىّىٝات ٝمىهی و ً٥ی آهىفه

16
هیػیؼيؼ .ایى ٩بیل هؼاؿك يغنتیى باؿ ػؿ بریتايیا ػؿ مال  1823ػؿ لًذو و گالضکو به هًَۀ ٙهىؿ
اليکغایر و

ؿمیؼيؼ .اوایل ػهۀ  1845بیو اف  255باب اف چًیى هؼاؿمی ػؿ ىهـهای ًٍٞتی صىفۀ
یورکغایر ورىػ ػاىت .بىؿژوافی اف ایى بًیاػها به هًٚىؿ تـبیت کاؿگـاو هاهـ ًٍٞتی امت٦اػه

هیکـػ و اف همیى ٕـی ٨آياو ؿا تضت ي٦ىؽ ایؼههای بىؿژوایی ػؿهیآوؿػ< هـچًؼ ٞ٥االو ٕب٪ۀ کاؿگـ ػؿ
بـابـىاو ه٪اوهت هیکـػيؼ( .پ).
 17به هًٞای ;با هىٚٝههاین به ؿوس عىػ صیاتی تافه هیبغين .:ػؿ هتى ايگلل به رای صؼیج
ي٪لىؼه به التیى آهؼه :Dixi et salvavi animam meam; :که بـگـ٥ته اف ایى آیۀ ايزیل امت:
;صـ٣ام ؿا هیگىین تا راوام ؿمتگاؿ ىىػ( :.م).
 18بـای هخال ػؿ آو ػوؿاو کتابهای فیـ ػؿ ايگلنتاو هًتيـ ىؼه بىػيؼ:
هىلباط ،يٚام ٕبیٞت .1817 ،هلىتیىك ،ػؿباؿۀ ؿواو 1857 ،و ػؿباؿۀ ايناو.1777 ،
ه٦تهياهۀ اوئًی ;ديیایهعًویهذرو :هن ينغههایی ٝاهه٥هن و اؿفاو٩یمت اف آحاؿ کلمیک ٥لن٦ۀ
هاتـیالینتی هًتيـ هیکـػ( .پ).
 19ایى کتاب به تـرمۀ هًریهتریًگتوو ( )Henry Hetheringtonػؿ مال  1842ػؿ ٩الب یک
ه٦تهياهۀ ػيبالهػاؿ به چاپ ؿمیؼ( .پ).
کتاب ;فيؼگايی هنیش :که ػؿ مال  1835به ٩لن ػیىیؼ ٥ـػؿیک اىتـاوك (يىینًؼۀ آلمايی و ىاگـػ
هگل) يىىته ىؼ ػؿ اٍل به عىػ ٝینی هنیش يمیپـػافػ بلکه پژوهيی امت که يياو هیػهؼ اکخـ
هٞزقات ؿوایتىؼه ػؿ ايزیل ;ا٥نايه:های هنتًؼ که اٍىل و باوؿهای یهىػی ؿا ػؿ ٩الب تمخیل
ؿوایت هی کًًؼ .هؼ ٣اىتـاوك اف يىىتى کتاب ایى بىػ که پیىمتگی هنیضیت و یهىػیت ؿا يياو ػهؼ
و هًکـ هـگىيه گننتی هیاو آوها ىىػ< اها بـ علَ٩ ٣ؼ و يیت يىینًؼه تىػههای عل ٨کتاباه ؿا
به ًٝىاو صمله ای تمام ٝیاؿ به عـا٥ات هؾهبی ػؿک کـػيؼ .به همیى ػلیل کتاب اىتـاوك ػؿ ػهۀ
يغنت ايتياؿه به ىهـتی بیىالمللی ػمت یا٥ت و ٝلوه بـ تزؼیؼچاپهای هکـؿ ػؿ آلماو به
فباوهای ايگلینی و ٥ـاينىی و امپايیایی و ؿومی هن تـرمه ىؼ( .م).
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ا
ٙ 25اهـا ايگلل َ٩ؼ ػاىت ػؿ کتاب آتیاه ؿار ٜبه تاؿیظ ارتماٝی ايگلنتاو۫ ىـس راهٞی اف آحاؿ
میامی و ا٩تَاػی بىؿژوافی ايگلنتاو بیاوؿػ< هماوٕىؿ که پیيتـ تىّیش ػاػه ىؼ ایى کتاب هـگق به
ؿىتۀ تضـیـ ػؿيیاهؼ( .پ).
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پرولتاریای معدنکار
تىلیؼ هىاػ عام و مىعت بـای هايى٥اکتىؿها چًاو ابٞاػ ١ىلآمایی ػاؿػ که ايگلغتاو به
ايبىهی کاؿگـ بـای ایى کاؿ يیافهًؼ امت 7آو هن ػؿ صالی که اف هیاو کل هَالش هىؿػ
يیاف ًٍای ٔ٪٥ ٜ۫هىاػ هٞؼيی یًٞی ٥لقات و مىعت ػؿ ايگلغتاو تىلیؼ هیىىيؼ (١یـ اف
کىسووال aپـ اف هٞاػو ً١ی هل و ٩ل ٜو ؿوی و مـب
تىلیؼ پين ػؿ صىفۀ کياوؿفی) .
امت .اعتافىسدؽایش و ولض و ه٪اػیـ ايبىهی آهى به ػمت هیػهًؼ .کل ىمال و ١ـب
ايگلغتاو و هـکق اعکاتلًذ و بـعی يىاصی ایشلًذ به و٥ىؿ ؽ١المًگ تىلیؼ هیکًًؼ.

b

a

Cornwall
 bػؿ آهاؿگیـی  6386تٞؼاػ فصمتکياو ىا١ل ػؿ هٞاػو بشیتايیا(بؼوو اصتناب ایشلًذ) بؼیى ٍىؿت
بىػه امت:
رمٜ
يى ٛکايناؿ هـػ باالی  00مال هـػ فیـ  00مال فو باالی  00مال فو فیـ  00مال
6633
460
80
808
13
820
0600

00823
0803
6400
0124
6084
1346
83838

30803
ؽ١المًگ
4311
هل
4802
مـب
2220
آهى
8100
٩لٜ
08610
مایـ
604003
کل
ً
اف آيزا که هٞمىال کاؿ هٞاػو آهى و ؽ١المًگ به ػمت ا٥ـاػ یکنايی ايزام هیگیـػ بغيی اف
هٞؼوچیاو بغو ؽ١المًگ و همچًیى بغو چيمگیـی اف کاؿگـاو ؽکـىؼه ػؿ مٖـ 6مایـ5
باینتی به هٞاػو آهى ينبت ػاػه ىىيؼ( .ايگلل)
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6613
6000
00
20
30
846
0006

663000
63802
66864
60484
1606
06261
640303

ً
کىسووال ت٪ـیبا  64هقاؿ ي٦ـ هـػ و  66هقاؿ ي٦ـ فو و کىػک ػؿ

ػؿ هٞاػو هًٖ٪ۀ
ً
بغوهای ؿویمٖضی و فیـمٖضی ىا١لايؼ .ػؿ هٞاػو فیـمٖضی ت٪ـیبا  ٔ٪٥هـػاو
و پنـاو باالی  60مال به کاؿ گـ٥ته هیىىيؼ .وّ ٜایى کاؿگـاو بـ اماك گقاؿه
ً
ايگلیغیها به هٞؼوچیاو

6کمیغیىواؽتغالکىدکاو 5ينبتا تضملپؾیـ به يٚـ هیؿمؼ و
٩ىی و تًىهًؼىاو که ؿگههای هىاػ هٞؼيی ؿا ػؿ ٝم٪ی پاییىتـ اف مٖش ػؿیا ػيبال
هیکًًؼ هیيافيؼ .اها ػؿ بغوهایی اف ایى گقاؿه ْ٩اوت مـاپا هت٦اوتی ػؿباؿۀ وّ ٜو
مالهتی هٞؼوچیاو آهؼه امت .گقاؿه هىىمًؼايۀ دکتشباسهامaيياو هیػهؼ که تً٦ل
ػؿ ّ
رى هٞاػو (که صاوی اکغیژو ايؼکی امت و با گـػو١باؿ و ػوػ هىاػ هً٦زـه
ً
ػؿآهیغته) ىؼیؼا به ىوها آمیب هیؿمايؼ و ٝملکـػ ٩لب ؿا هغتل هیکًؼ و باٝج
يَ٪او ٞ٥الیت اؿگاو هاّمه هیگـػػ .ایى کاؿ ىا ٧و ٥ـمایًؼه (عاٍه باالپاییى ؿ٥تى اف
يـػباو ٩بل و بٞؼ اف کاؿ ؿممی که ػؿ بـعی هٞاػو بـای چابکتـیى و ٩بـا٧تـیى هـػاو
یک ماٝت فهاو هیبـػ) مهن گقا٥ی ػؿ ايکيا ٣هْـات ٥ى ٧ػاؿػ .هـػايی که اف اواو
کىػکی پا به ایى کاؿ هیگؾاؿيؼ هضال امت به ٩ؼو٩اهت فيايی بـمًؼ که ػؿ بغوهای
ؿویمٖضی کاؿ هیکًًؼ .بنیاؿی اف هـػاو هٞؼوچی یا ػؿ احـ مل صاػ رىاوهـگ
هیىىيؼ یا ػؿ هیاومالی ػؿ احـ مل هقهى هیهیـيؼ 7با٩یىاو ػؿ احـ پیـی فوػؿك ػؿ 03
الی  83مالگی اف کاؿ هیا٥تًؼ .آياو صیى باالؿ٥تى اف يـػباو عیل ٝـ ٧هیىىيؼ و و٩تی
به مٖش فهیى هیؿمًؼ مىف مـهای بیـوو رای هىای ػمکـػۀ تىيل ؿا هیگیـػ .ت٢ییـ
ياگهايی ػها به صؼی امت که کاؿگـاو بیبـوبـگـػ ػچاؿ التهابات صاػ و بضـايی
Dr. Barham
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a

ً
اؿگاوهای تً٦نی هیىىيؼ 7ا١لب ایى التهابات وعین و کيًؼهايؼٙ .اهـا کاؿ ػؿ بغو
ؿویمٖضی یًٞی عـػ کـػو و رؼا کـػو مًگهای هٞؼيی که به ػمت ػعتـبچهها ػؿ
هىای آفاػ به ايزام هیؿمؼ ى٢ل بیعٖـتـ و مالنتـی امت.
يىسثآهبشلًذ و دوسام
هٞاػو پهًاوؿ ٩ل ٜآلغتىوهىس aػؿ ىمال ايگلغتاو ػؿ مـصؼات 
کىسووال ههـ تأییؼ
٩ـاؿ ػاؿيؼ .گقاؿههای ؿمیؼه اف ایى ياصیه bبـ گقاؿههای ؿمیؼه اف 
هیفيؼ .ػؿ ایًزا هن به ػلیل کمبىػ اکنیژو و اىبا ٛهضیٔ کاؿ با گـػو١باؿ و ػوػ هىاػ
هً٦زـه و بغاؿ امیؼ کـبًیک و مىل٦ىؿ۫ هيکالت ٥ـوايی به ورىػ آهؼه امت .بالتبٜ
ً
کىسووال هٞؼاوچیاو آلغتىو هىس ٍ٢یـالزخه هنتًؼ و ت٪ـیبا همگی اف 00
همچىو 
مالگی تا پایاو ٝمـ اف ابتالئات ؿیىیای ؿيذ هیبـيؼ .ایى ابتالئات که ػؿ ٍىؿت اػاهۀ
کاؿ ػؿ هٞؼو به مل عتن هیىىيؼ هتىمٔ ٝمـ عل ٨ؿا به ٕـف گقا٥ی پاییى آوؿػهايؼ.
کىسووالامت فیـا ػؿ الغتىوهىس هیچ
البته ٝمـ هٞؼوچیاو ایًزا تاصؼی ٕىاليیتـ اف 
کىسووال اف 60
کل تا  64مالگی پایو به هٞؼو باف يمیىىػ ولی کاؿ هٞؼوچیاو 
مالگی ىـو ٛهیىىػ .با ایى صال بـ اماك امتيهاػهای پقىکی اکخـ کاؿگـاو الغتىو
هىس ػؿ مى  80الی  30مالگی هیهیـيؼ .اف  24هٞؼوچیای که به هیايگیى مًی 83
مالگی يائل آهؼهايؼ و هـگىاو ػؿ آهاؿهای ؿممی ياصیه به حبت ؿمیؼه امت  02ي٦ـ
ػؿ احـ مل و  1ي٦ـ ػؿ احـ آمن راو ػاػهايؼ .وّٞیت يىاصی إـا ٣به همیى هًىال

b

Alston Moor
همچًیى گضاسػکمیغیىيشهیچل ( )Mitchellػؿ گضاسػاؽتغالکىدکاو( .ايگلل)
100

a

اعتىهىپ aو هیذلتىو به تـتیب  84و
آلىدیل و 
امت .بـای هخال ٕىل ٝمـ هیايگیى ػؿ 
 83و  82مال امت و هـگ ػؿ احـ ابتالئات ؿیىی به تـتیب  83ػؿٍؼ و  38ػؿٍؼ و
 31ػؿٍؼ کل هـگهیـها ؿا ػؿبـهیگیـػ b.بگؾاؿیؼ ایى اؿ٩ام ؿا با امتايؼاؿػ بهاٍٖالس
عىئذی یًٞی آهاؿهای هَ٦ل و ػ٩ی٪ی ه٪اینه کًین که ػؿبـػاؿيؼۀ وّ ٜهـگوهیـ ػؿ
هیاو کل ماکًاو عىئذ امت و اهـوفه ػؿ ايگلنتاو به ًٝىاو هٞتبـتـیى امتايؼاؿػ
هتىمٔ ٕىل ٝمـ ٕب٪ۀ کاؿگـ به ؿممیت ىًاعته ىؼه 6.بـ اماك ایى آهاؿها هیايگیى
ٝمـ ا٥ـاػی که تا پیو اف  64مالگی يمیهیـيؼ به  32.3مال هیؿمؼ 7با ایى صناب
کاؿ ػؿ هٞاػو ؽمالايگلغتاو باٝج هیىىػ هٞؼوچیاو به ٕىؿ هتىمٔ  60مال فوػتـ
بمیـيؼ .البته بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت که آهاؿهای عىئذی به ًٝىاو ٕىل ٝمـ امتايؼاؿػ
کاسگشاو هىؿػ ٩بىل وا ٜ٩ىؼهايؼ و يمایاوگـ هتىمٔ ىايل فيؼگی تضت ىـایٔ
ياهناٝؼ پـولتاؿیا هنتًؼ 7یًٞی امتايؼاؿػی کمتـ اف ٕىل ٝمـ بههًزاؿ ٕب٪ۀ هتىمٔ.
ػؿ ایى ياصیه عىابگاهها و راعىابهایی پیؼا هیىىيؼ که به لضاٗ کخا٥تکاؿی و
صالبههنفيی و تـاکن همچىو مکىيتگاههایی هنتًؼ که پیيتـ ػؿ ىهـهای بقؿگ
ػیؼین .کمیغیىيشهیچل اف عىابگاهی به ٕىل ٥ 63ىت و ٝـُ ٥ 63ىت بافػیؼ کـػ که

c

بـای پؾیـه  80هـػ و  68پنـ یًٞی ػؿ هزمى 31 ٛي٦ـ ه٪ـؿ ىؼه بىػ 7يیمی اف ماکًاو
a

Allendale & Stanhope
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340ػؿ اػاهه آهؼه6 :بایؼ به عإـ ػاىت که تماهی ایى ػاػهها
عالگیپابهایىکاسيگزاؽتهايذ( 5.پ).

 ٔ٪٥به هٞؼوچیايی بـهیگـػػ که تاپیؼاص91
 cػؿ ویـامتهای آلمايی به رای اػاهۀ رمله آهؼه6 :ػؿ آيزا  31ي٦ـ ػؿ  68راعىاب (به ؿمن خى
کيتیها ؿو و فیـ ػیگـ راعىابها) هیعىابیؼيؼ( 5پ).
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به ؿمن خى کيتیها ػؿ راعىابهایی هیعىابیؼيؼ که بـ ؿوی ػیگـ راعىابها تٞبیه
ىؼه بىػ .هیچ ػؿیچهای بـای عـود هىای گًؼگـ٥ته ورىػ يؼاىت و اگـچه اف  0ىب
ها٩بل بافػیؼ هیچ کل ػؿ آو آ١ل يغىابیؼه بىػ چًاو بىی بؼی ػؿ هىا هىد هیفػ که
کمیغیىيش هیچلصتی يتىاينت یک لضٚه تضملاه کًؼ .اف چًیى آ١لی با  31ي٦ـ
هنتأرـ ػؿ ىبهای گـم تابنتاو رق ایى ايتٚاؿی يینت .یاػتاو يـوػ ایًزا مکىيتگاه
آفاػفاػگاو بشایتىيی امت يه عى کيتیهای آهـیکایی ايت٪ال بـػه.
بگؾاؿیؼ به ههنتـیى ىاعههای هٞؼوکاؿی بشیتايیا یًٞی آهى و ؽ١المًگ يٚـ
بیا٥کًین6 .گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو 5ایى  0ؿا به ٕىؿ هيتـک و با ؽکـ تمام
رقئیاتی به بضج گؾاىته که باینتۀ اهمیت هىّى ٛامت .بغو يغنت ایى گقاؿه
ً
کال به وّ ٜکاؿکًاو هٞاػو آهى و ؽ١المًگ اعتَاً یا٥ته .با تىره به تىٍی٤
هيـوس و هَ٦لی که اف وّ ٜکاؿگـاو ًٍٞتی اؿائه ػاػم ػؿ ایًزا هیتىاو به ٕىؿ هىرق و
هغتَـ  ٔ٪٥به ايؼافهای که الفهۀ صىفۀ بـؿمی احـ صاّـ امت به هىّى ٛپـػاعت.
ً
کاؿ ػؿ هٞاػو ؽ١المًگ و آهى ت٪ـیبا به ىیىۀ یکنايی ايزام هیگیـػ .ػؿ آوها اف
ً
بچههای  8یا  3یا  2ماله و اکخـا  3ماله کاؿ هیکيًؼ .ایى بچهها مًگهٞؼو و
ؽ١المًگی ؿا که به ػمت هٞؼوچیاو کًؼه ىؼه امت تا مـ ؿاه هالؿو یا تىيل اٍلی
رابهرا هیکًًؼ و ػؿهایی ؿا که ىٞبههای هزقای هٞؼو ؿا اف هن رؼا هیمافػ و
هىاگیـی آو ؿا تًٚین هیکًؼ aبـای ٝبىؿ و هـوؿ کاؿگـاو و هىاػ عام هیگيایًؼ و
a

کلمات 6هىاگیـی آو ؿا تًٚین هیکًًؼ 5ػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340يیاهؼه امت( .پ).
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ً
هیبًؼيؼ .هٞمىال عـػمالتـیى کىػکاو به کاؿ پاییؼو ػؿها گماؿػه هیىىيؼ .آياو بؼوو
آيکه کىچکتـیى کاؿی ػاىته باىؼ تا اف یکيىاعتی عـ٥تیآوؿ و کـطکًًؼۀ ٝإل
يينتى ػؿبیایًؼ هـ ؿوف  60ماٝت ػؿ تاؿیکی و تًهایی ػؿ گؾؿگاهی يمىؿ ييايؼه
هیىىيؼ .رابهرا کـػو ؽ١المًگ و مًگ آهى کاؿ بنیاؿ ىا٩ی امت و کاؿگـاو بایؼ
ايبىهی اف هىاػ هنتغـره ؿا ػؿ فوبـ 0ؿوی مٖش ياهمىاؿ هٞؼو بـ بنتـی اف گل و الی
ؿك اف هیاو آب و لزى به فوؿ ػيبال عىػ بکيًؼ .آياو ياچاؿيؼ ػؿ مـباالییهای تًؼ اف
هیاو ػاالوهایی کىتاه بگؾؿيؼ و ػؿ ایى صیى بایؼ با ورىػ باؿ مًگیىىاو میًهعیق
بـويؼ .ایى کاؿ ٥ـمایًؼه به گـػۀ پنـبچههای ػؿىتهیکل و ػعتـاو يیمه بال ٠بنته
هیىىػ .بًا به ه٪تْیات به افای هـ فوبـ  6هـػ یا  0پنـ به کاؿ گماىته هیىىيؼ که
یکی اف آوها فوبـ ؿا هیکيؼ و ػیگـی هل هیػهؼ .ص٦اؿی مًگآهى یا ؽ١المًگ که
به ػمت هـػها یا رىاياو يیـوهًؼ  61مال به باال ايزام هیگیـػ کاؿ بنیاؿ ٥ـمایًؼهای
ً
امت .هٞمىال ؿوفايۀ کاؿ آياو  60-66ماٝت امت و ػؿ اعکاتلًذ  68ماٝت ٕىل
ً
هیکيؼ و بهکـات  0بـابـ هیگـػػ 7به ٕىؿی که تمام کاؿکًاو بغو فیـمٖضی ١البا
بایؼ  08ماٝت یا صتی  01ماٝت بیو٦٩ه کاؿ کًًؼ٥ .ـرۀ ١ؾاعىؿی هٞلىم يینت و
ا٥ـاػ تا فهايی که گـمًگی ياچاؿىاو يکـػه باىؼ ارافۀ ١ؾاعىؿػو پیؼا يمیکًًؼ.
گ٦ته هیىىػ امتايؼاؿػهای هٞیيتی هٞؼوچیاو عىب امت و بهامتخًای بـعی
بغوهای اعکاتلًذ و بـعی هٞاػو ایشلًذکه ٥الکت و بؼبغتی بـ آوها صاکن امت هقػ
هٞؼوچیاو ػؿ ه٪اینه با هقػ ٝملههای کياوؿفی ػوؿوبـىاو باالمت 7ػؿ ایى هىؿػ بایؼ
عإـ يياو ماعت که هٞیيت ٝملههای کياوؿفی ػؿ مٖش گـمًههیـی امت .ػؿ
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ً
اػاهه ٥ـٍت عىاهین یا٥ت به ایى صکن ٍـ٥ا ينبی (که به ٕىؿ ّمًی ػال بـ ه٪اینۀ
ً
هٞؼوچیاو با بؼبغتتـیى ا٩ياؿ ايگلغتاو امت) ؿرٞت کًینٞ٥ .ال بایؼ به هْـاتی
بپـػافین که اف ؿوه کًىيی امتغـاد هٞؼو ياىی هیىىػ 7عىايًؼگاو عىػىاو ْ٩اوت
عىاهؼ کـػ که آیا ػؿیا٥تی هٞؼوچیاو ؿيذ و ٝؾاب کاؿىاو ؿا ربـاو هیکًؼ یا يه؟
تماهی کىػکاو و يىرىايايی که بـای رابهرا کـػو ؽ١المًگ و مًگ آهى به امتغؼام
ػؿهیآیًؼ اف عنتگی ه٦ـٓ هیيالًؼ .صتی ػؿ تأمینات ًٍٞتیای که با بیهالصٚهگی
هٖل ٨اػاؿه هیىىيؼ هـگق يمیتىاو چًیى فیاػهکاؿی ٝام و گقا٥ی ؿا به چين ػیؼ .کل
6گضاسػ اؽتغال کىدکاو 5با چًؼیى يمىيه ػؿ هـ ٍ٦ضه ىاهؼی بـ ایى اػٝامت.
بهکـات پیو آهؼه که کىػکاو هٞؼوچی به هضِ بافگيت به عايه رلىی آتوػاو یا
ک ٤اتا ٧ولى ىىيؼ .ایياو بؼوو آيکه يای عىؿػو ل٪مهای ١ؾا ػاىته باىًؼ ٥یال٦ىؿ به
عىاب هیؿويؼ و بایؼ هماوٕىؿ که ػؿ عىابايؼ بيىیًؼىاو و به ؿعتعىاب ببـيؼىاو.
صتی پیو آهؼه که کىػکاو ػؿ ؿاه عايه به عىاب ؿ٥ته و والؼیىىاو آياو ؿا يیمهىب
ع٦ته ػؿ هیاو راػه یا٥ته باىًؼ .یکی اف ؿ٥تاؿهای ؿایذ ػؿ هیاو کىػکاو هٞؼوچی آو
امت که کل یکيًبه ؿا ػؿ بنتـ هیهايًؼ تا کى٥تگی ياىی اف ت٪الی بیوافصؼ ه٦تۀ
گؾىته ايؼکی بهبىػ یابؼ ٔ٪٥ .تٞؼاػ ايگيتىماؿی اف آياو ػؿ کلینا و هؼاؿك یکيًبه
ً
صْىؿ هییابًؼ و وّٜىاو ٕىؿی امت که هٞلنها ػائما اف عىابآلىػگی ه٦ـٓ و
٪٥ؼاو اىتیا٧ىاو به یاػگیـی گله و ىکایت هیکًًؼ .وّ ٜػعتـاو بقؿگمال و فياو
ػمتکمی اف ایى بچهها يؼاؿػ و هٞؼوػاؿاو به وصيیايهتـیى ىکل همکى اف گـػهىاو
کاؿ هیکيًؼ .کاؿ ٥ـمایًؼهىاو تا مـصؼ فرـ و ىکًزه اػاهه هییابؼ و به ماعتماو
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بؼوىاو آمیب واؿػ هیآوؿػ .يغنتیى يتیزۀ ت٪الی بیوافصؼ فياو ايضـا ٣ايـژی
صیاتی به ممت ايکيا ٣ياهىفوو ْٝالتىاو امت که ػؿ احـ آو هاهیچههای بافو و پا
و کمـ و ىايه و میًه که ػؿ ٞ٥الیت کيیؼو و هلػاػو ػؿگیـيؼ به ٕـفی ١یـٝاػی ؿىؼ
هیکًًؼ ولی مایـ اْٝای بؼو آمیب هیبیًًؼ و به ػلیل کمبىػ هىاػ ه٢ؾی فاؿ و يضی٤
هیىىيؼ٩ .ؼ و ٩اهت هٞؼوچیاو به١ایت هتضمل آمیب هیىىػ و ؿىؼ آو یا هتى٤٩
ً
هیگـػػ یا ػؿ بهتـیى صالت به تأعیـ هیا٥تؼ 7ت٪ـیبا تماهی هٞؼوچیاو به رق
ً
واسویکؽایش( aکه امتخًا ىـایٔ کاؿی هناٝؼی ػاؿيؼ)

هٞؼوچیاو لغتشؽایش و
٩ؼکىتاهايؼ .پنـاو همچىو ػعتـاو با تأعیـ بلى ٟػمتبهگـیباوايؼ و بلىٟىاو ا١لب تا
 63مالگی به تٞىی ٨هیا٥تؼ .ػؿ یک هىؿػ پنـ  64مالهای که بـابـ کمیغیىيشعیمىيض
صاّـ ىؼه بىػ هیچ چیق ػؿ بؼواه (به رق وّ ٜػيؼاوها) گىاهی يمیػاػ بیو اف -60
ً
 60مال مى ػاؿػ .کو آهؼو ػوؿاو عـػمالی اماما ييايهای اف اينؼاػ ؿىؼ و تکاهل
امت که به يىبت عىػ ػؿ مالهای بٞؼ تبٞات بؼی به ػيبال عىاهؼ آوؿػ .ماعتماو بؼو
کىػکاو فیـ ٥ياؿ کاؿ تْٞی ٤هیىىػ و فهیًۀ هًامبی بـای اٝىراد ما٧ها و عمیؼگی
ؿوبهػاعل فايىها و عمیؼگی ؿوبهبیـوو پاها و ياهًزاؿیهای متىو ٪٥ـات و مایـ ايىاٛ
يىسثآهبشلًذ و ػوؿام به ايؼافۀ

ياهًزاؿیهای امکلتی پؼیؼ هیآیؼ .ایى پؼیؼهها ػؿ
یىسکؽایش بهتًاوب تکـاؿ هیىىيؼ .بنیاؿی کناو (و يه  ٔ٪٥پقىکاو)

اليکؽایش و

گىاهی ػاػهايؼ که هیتىايًؼ یک هٞؼوچی ؿا بـ اماك ؿیغت و ٩ىاؿهاه اف هیاو ٍؼها
ً
ي٦ـ تيغیٌ ػهًؼ .عاٍه فياو اف کاؿ ػؿ هٞؼو آمیب هیبیًًؼ و يؼؿتا هیتىايًؼ همچىو
Leicestershire and Warwickshire
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a

مایـ فياو کمـىاو ؿا ؿامت کًًؼ .همچًیى ىهاػت ػاػه ىؼه امت که کاؿ فياو ػؿ
هٞاػو به ياهًزاؿیهای لگى و بالتب ٜفایماوهای مغت و صتی هـگباؿ هًزـ هیىىػ.
ٍـ٣يٚـ اف ایى ياهًزاؿیهای هىّٞی۫ هٞؼوچیاو ؽ١المًگ اف یک مـی ابتالئات
عاً ػؿ ؿيذايؼ که aبـاماك هاهیت کاؿ به ماػگی تىّیشپؾیـ امت .ػؿ ػؿرۀ يغنت
اهـاُ اؿگاو هاّمه اف ٩بیل بیاىتهایی و ػلپیچه و امهال و امت٦ـا ٟپـتکـاؿتـیى
اهـاُايؼ٩ .ىفباال٩ىف ایى بیماؿیها ٖٝو ىؼیؼی امت که هٞؼوچیاو  ٔ٪٥هیتىايًؼ
آو ؿا با آب کخی ٤و ولـم ػاعل هٞؼو ٥ـوبًيايًؼ .مایـ ابتالئات ػؿ پی اعتالالت
ً
گىاؿىی اف ؿاه هیؿمًؼ .باؿها و باؿها اف اهـاُ ٩لبی (هغَىٍا تىمی ٜبٖىو و تىؿم
١يای بیـويی و اي٪باُ ػؿیچههای ػهلیقی و تَلب هؼعل آئىؿت) به ًٝىاو
بیماؿیهای عاً هٞؼوکاؿی مغى به هیاو آهؼه امت که همهىاو به ماػگی بـ
ً
اماك فیاػهکاؿی تىّیشپؾیـيؼ .ایى اػٝا ػؿ هىؿػ هـُ ت٪ـیبا ٝمىهی ٥ت ٨يیق ٍؼ٧
هیکًؼ که رقو تبٞات هنت٪ین ت٪الهای ٕىاليی هٞؼوچیاو امت .ىوها تا صؼی به
همیى ػلیل و تا صؼی به ػلیل رى يامالن هٞؼو که هملى اف گـػو١باؿ و بغاؿ امیؼ
کـبًیک و گافهای هیؼؿوکـبًی امت (و هیتىاو بهمهىلت رلىىاو ؿا گـ٥ت) به
اهـاُ فرـآوؿ و عٖـياکی هبتال هیىىيؼ .آمن ػؿ بـعی يىاصی ػؿ مى  80مالگی و
ػؿ بـعی يىاصی ػؿ مى  00مالگی ػؿ اکخـ هٞؼوچیاو به هًَۀ ٙهىؿ هیؿمؼ و ٕی
ً
هؼت کىتاهی ایياو ؿا اف کاؿ هیايؼافػٕ .بٞا يابىػی ىوها ػؿ هیاو کنايی که ػؿ
هضیٔهای هـٕىب به کاؿ گماىته هیىىيؼ عیلی فوػتـ پؼیؼاؿ هیگـػػ 7بـای هخال ػؿ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340ایًزا آهؼه6 :همچىو اهـاُ مایـ هٞؼوچیاو( .5پ).
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بـعی يىاصی اعکاتلًذ ىوهای آمیبػیؼه ػؿ مى  00-00مالگی بـای ابتال به
ً
ؽاتالـیه و بیماؿیهای تيًزی کاهال ههیا و آهاػه هنتًؼ .یکی ػیگـ اف اهـاُ
ً
ايضَاؿا هٞؼيی 6میاهعلٔ0a5امت که با اىبا ٛىوها اف ؽؿات ؽ١المًگ به ورىػ
هیآیؼ و منتی ٝمىهی بؼو و مـػؿػ و ي٦لتًگی و علٔ میًه اف ٝالئن آو امت .ایى
بیماؿی ػؿ بـعی يىاصی به ىکلی هالین و ع٦ی ٤پؼیؼاؿ هیىىػ اها ػؿ اکخـ يىاصی
عاٍه اعکاتلًذ به ٍىؿت یک بیماؿی الٝالد ػؿهیآیؼ .ػؿ ایى هىاؿػ يه ٝ ٔ٪٥الئن
٥ى٧الؾکـ به يضى صاػتـی پؼیؼاؿ هیىىػ بلکه علعل میًه و تپو ٩لب (بیو اف
ّ 600ـباو ػؿ ػ٩ی٪ه) و مـ٥ههای عيک ىؼت هیگیـيؼ و تضلیل ؿ٥تى بؼو و منتی
٥قایًؼه بـ بیماؿ ٝاؿُ هیگـػػ و ػؿ هؼت کىتاهی فصمتکو ؿا اف کاؿ هیايؼافػ .آعـ
پًکیتلًذ

هککالس bػؿ
و ٝا٩بت هضتىم تمام هبتالیاو به ایى بیماؿی هـگ امت .دکتش 
لىثیىؽشقی cىهاػت ػاػه امت ػؿ هیچ یک اف هٞاػيی که تهىیۀ هًامبی ػاؿيؼ عبـی اف
ایى بیماؿی يینت اها بنیاؿی اف هٞؼوچیايی که اف هٞاػو هىاگیـ به هٞاػو ١یـهىاگیـ
ً
هیؿويؼ گـ٥تاؿ میاهعلٔ هیىىيؼ .با ایى صناب تَ٪یـ ایى بیماؿی کاؿگـی اماما به
گـػو هٞؼوػاؿاو پىلپـمتی امت که اف کاؿبـػ ػمتگاههای تهىیۀ هىا اهتًا ٛهیوؿفيؼ.
یکی ػیگـ اف اهـاُ ىای ٜو ٝمىهی هٞاػوچیاو ؽ١المًگ (به امتخًای هٞاػو
واسویک و لغتشؽایش) سهاتیغن امت که اف ؿٕىبت و يمًاکی ػائمی هضیٔ کاؿ ياىی
هیىىػ.
a

0

ػؿ ویـامتهای آلمايی هٞاػل ايگلینی 6میاهعلٔ )black spittle( 5ػاعل پـايتق آهؼه( .پ).
Dr. Mackellar
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b
c

ػؿ تمام يىاصی هٞؼوچیاو ؽ١المًگ ػؿ احـ بیماؿیهای ٥ى ٧بالاعتثًاء عیلی فوػ به
مى پیـی هیؿمًؼ و بال٥اٍله بٞؼ اف  80مالگی افکاؿا٥تاػه هیىىيؼ 7اگـچه ػؿ هًإ٨
هغتل ٤بیماؿیهایياو هت٦اوت امت .هٞؼوچیايی که بتىايًؼ پل اف  83یا  30مالگی
به ایى پیيه اػاهه ػهًؼ رقو ابـياػؿهها به ىماؿ هیآیًؼ .همگاو ٩بىل ػاؿيؼ که کاؿگـاو
هٞاػو ؽ١المًگ ػؿ  80مالگی پا به مى کهىلت هیگؾاؿيؼ .البته ایى صکن  ٔ٪٥ػؿ
ُ
َ
هىؿػ ص٦اؿايی امت که ؽ١المًگ ؿا اف بنتـه هیکًًؼ .باؿکىها aکه ٖٞ٩ات مًگیى
ؽ١المًگ ؿا به ػؿوو فوبـ ايت٪ال هیػهًؼ ػؿ مى  03الی  00مالگی مالغىؿػه
هیىىيؼ  -ػؿ صىفۀ هٞاػو ؽ١المًگ ایى ّـبالمخل مـ فباوها ا٥تاػه امت6 :هخل
باؿکى رىاوييؼه پیـ ىؼ .5ؽ١الچیها به ػلیل کهىلت پیوؿكىاو عیلی فوػ
هیهیـيؼ و به يؼؿت پیو هیآیؼ که یکی اف آياو به مى  10مالگی بـمؼ .صتی ػؿ
ً
اعتافىسدؽایشجًىبی یًٞی رایی که هٞاػو اف ىـایٔ ينبتا هناٝؼی بـعىؿػاؿيؼ ٔ٪٥
ً
تٞؼاػ کمی اف هٞؼوچیاو ؽ١المًگ پا به  30مالگی هیگؾاؿيؼٕ .بیٞتا ػؿ هٞاػو يیق
همچىو هیلها ٝؼم امتغؼام هـػاو مىباال به هىافات مالغىؿػگی فوػهًگامىاو
هيهىػ امت و آياو بایؼ تضت ٩یمىهیت ٥ـفيؼاو عـػمالىاو ٩ـاؿ بگیـيؼ .اگـ
پیآهؼهای کاؿ هٞؼو ؿا به ٕىؿ عالٍه و هىرق رمٜبًؼی کًین هنٍؼا با کمینیىيـ
دکتشاعمیتعاوثوود bبه ایى يتیزه عىاهین ؿمیؼ که بهوامٖۀ کو آهؼو ػوؿۀ کىػکی

و پیو ا٥تاػو مى پیـی الرـم ػوؿۀ بقؿگمالی (یًٞی ػوؿهای اف فيؼگی که ايناو ػؿ آو

Loaders
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به باالتـیى صؼ ٩ىای رنمايی عىػ هیؿمؼ) به ىؼت کىتاه هیىىػ 7آو هن ػؿ صالی
که هتىمٔ ٕىل ٝمـ هٞؼوچیاو بنیاؿ پاییىتـ اف صؼ هیايگیى مایـ کاؿگـاو امت .ایى
ؿا هن بایؼ به پای بىؿژواها گؾاىت.
همۀ ایىها به  ٔ٪٥هـبىٓ به هٞاػو هتٞاؿ ٣ؽ١المًگ ايگلیظ امت .ػؿ بنیاؿی اف
هٞاػو که کاؿگـاو ؿوی ؿگههای کنهایه به کاؿ گماىته هیىىيؼ وّ ٜاهىؿ اف ایى هن
َ
بؼتـ امت .ػؿ ایًزا اگـ ؿیگها و ؿكهای هزاوؿ ؿگه ؿا بکًًؼ هقیًۀ تمامىؼۀ
ؽ١المًگ عیلی گـاو ػؿعىاهؼ آهؼ .اف ایى ؿو هٞؼوچیاو  ٔ٪٥ارافۀ ص٦اؿی ؿگۀ
ؽ١المًگ ؿا ػاؿيؼ .بؼیى تـتیب ػاالوهای هٞؼو که اؿت٦ا ٛهتٞاؿ٣ىاو بایؼ بیو اف 8
ً
ً
یا ٥ 3ىت باىؼ ػؿ ایًزا چًاو کىتاه و تًگ ػؿهیآیًؼ که اٍال و ابؼا يمیتىاو ػؿ آوها
مـ پا اینتاػ .ػؿ ایًزا فصمتکياو به ٍىؿت ػؿافکو با يىک کلًگىاو ؽ١المًگ
َ
ؿا هیکًًؼ و بـای امتـاصت آؿيذىاو ؿا تکیهگاه هیکًًؼ که به يىبت عىػ به تىؿم هَ٦ل
آؿيذ هًزـ هیگـػػ 7ػؿ هىاؿػی که کاؿگـاو ياچاؿ هیىىيؼ ؿوی فايىهایياو تکیه کًًؼ
تىؿم هَ٦ل فايى ػؿ پی هیآیؼ .فياو و کىػکاو بایؼ ؽ١المًگ ؿا ػؿ فوبـهایی که با یـا٧
ً
و فيزیـ به آياو بنته ىؼه امت (١البا فيزیـ اف بیى پاهایياو هیگؾؿػ) به صالت
میًهعیق رابهرا کًًؼ و ػؿ همیى صال هـػاو فوبـ ؿا اف پيت با مـ و ىايه هل
هیػهًؼ .هل ػاػو فوبـ بؼیى ىیىه هىرؼ فعنهای هىّٞی و آهاكهای ػؿػياک
پىمت مـ هیىىػ .ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ هضیٔ ػاالو به ىؼت هـٕىب امت و کاؿگـاو
بایؼ اف هیاو آبی کخی ٤و ىىؿ به ٝم ٨چًؼ ایًچ میًهعیق بـويؼ 7بؼیى تـتیب پىمت
تىىاو ػؿ هٞـُ ايىا ٛو ا٩نام يمکهای هٞؼيی و هىاػ مىفآوؿ ٩ـاؿ هیگیـػ .به
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ماػگی هیتىاو تَىؿ کـػ ایى هي٪ات بـػهواؿ و وصيتًاک چ٪ؼؿ به بیماؿیهای عاً
هٞؼوکاؿی ػاهى هیفيًؼ.
ایى  ٔ٪٥گىىهای اف بؼبغتیهایی امت که به مـ هٞؼوچیاو ؽ١المًگ هیآیؼ .ػؿ کل
اهپشاطىسیبشیتايیایکبیش يمیتىاو هیچ ى٢لی ػیگـی ؿا یا٥ت که ٕـ ٧هغتل٤اه بـای
کًؼو کلک هقػبگیـاو تا ایى صؼ هتًى ٛباىًؼ .هٞؼو ؽ١المًگ ٍضًۀ يمایو ايبىهی
اف ػهيتًاکتـیى ٥زای ٜامت که تمامىاو اف عىػعىاهی بىؿژوافی ييأت گـ٥تهايؼ.
گافهای هیؼؿوکـبى که آفاػايه و بیهیچ هايٞی ػؿ ایى هٞاػو هًتيـ هیىىيؼ ػؿ تـکیب
با هىا هاػۀ هضتـ٩های ؿا به ورىػ هیآوؿيؼ که با کىچکتـیى ىٞلهای به مـٝت هً٦زـ
هیگـػػ و هـ اصؼالًامی ؿا که ػؿ إـا ٣باىؼ ػؿ ػم هیکيؼ .ایى ٩بیل اي٦زاؿها
همهؿوفه ػؿ هٞاػو هغتل ٤ؿط هیػهًؼ ٔ٪٥ .ػؿ یک هىؿػ به تاؿیظ  03مپتاهبـ 6388
ؽشکترغالعًگهاعىل aػؿ اي٦زاؿ هٞؼو کيته ىؼيؼ.

ػؿ دوسام  41ي٦ـ اف هقػبگیـاو
بغاؿ امیؼ کـبًیک که به ه٪ؼاؿ گقا ٣ػؿ ایى هٞاػو هتَاٝؼ هیىىػ و ػؿ ٝمی٨تـیى
بغوها هتـاکن و ايباىته هیگـػػ و تا صؼ ٩اهت ايناو باال هیآیؼ هـ کنی ؿا که
گـ٥تاؿه ىىػ ع٦ه هیکًؼ .البته ػؿهایی که بغوهای هغتل ٤هٞؼو ؿا اف هن رؼا
هیکًًؼ به هًٚىؿ رلىگیـی اف گنتـه اصتـا٩ات و بنتى ؿاه گافها تٞبیه ىؼهايؼ 7ولی
هنأله ایى امت که هنئىلیت پاییؼو ػؿها به کىػکاو عـػمالی مپـػه هیىىػ که ا١لب
ً
ً
عىابىاو هیبـػ یا هناهضتا ٦١لت هیکًًؼ .به همیى ػلیل تمهیؼات پیيگیـايه کال
عىابوعیالی بیو يینت .تهىیۀ هًامب هٞاػو بههؼػ ػاالوهای ايت٪ال هىای تافه
Haswell Colliery
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هیتىايؼ تأحیـات آمیبفای هـ ػو يى ٛگاف ؿا تا صؼ فیاػی بـٕـ ٣کًؼ اها بىؿژواها ؿاّی
يمیىىيؼ پىلىاو ؿا بـای ص٦ـ تىيل اّا٥ی ػوؿ بـیقيؼ .ه٪ـووبهٍـ٥هتـ ایى امت که به
هقػبگیـاوىاو ػمتىؿ ػهًؼ اف ٥ايىك دیىی aامت٦اػه کًًؼ .اها ٥ايىك ایمىمافیىؼه
ً
به ػلیل يىؿ بیؿه٨اه کال به ػؿػ يمیعىؿػ و همىاؿه ىمٞی رایگقیى آو هیىىػ .بؼیى
تـتیب اگـ اي٦زاؿی ؿط ػهؼ گًاهاه به گـػو بیهباالتی هٞؼوچیاو هیا٥تؼ 7اگـچه
ً
بىؿژواها هیتىاينتًؼ اصتمال اي٦زاؿ ؿا با ٥ـاهن آوؿػو تهىیۀ عىب ت٪ـیبا ١یـهمکى
کًًؼٝ .الوه بـ ایى هـ چًؼ ؿوف یک باؿ م ٤٪یکی اف هضیٔهای کاؿ هیؿهبؼ و کاؿگـاو
فیـ آو له و هؼ٥ىو هیىىيؼ .هًٞ٦ت بىؿژواها ػؿ ایى امت که ؿگههای ؽ١المًگ ؿا تا
رایی که اهکاواه هنت امتغـاد کًًؼ و ایًگىيه مىايش بؼیى ػلیل ؿط هیػهًؼ.
ًٕابی که هقػبگیـ با امت٦اػه اف آو اف هٞؼو پاییى هیؿوػ ا١لب پىمیؼه امت و بهؿاصتی
هیگنلؼ و هٞؼوچی بؼبغت م٪ىٓ هیکًؼ و لهولىؿػه هیىىػ .بـ اماك گقاؿههای
6هایًیًگ ژوسيال 5ایى مىايش (که هى ٥ـٍتی بـای پـػاعتى به تکتکىاو يؼاؿم)
مااليه  6هقاؿ و  800ي٦ـ ؿا به کام هـگ هی٥ـمتًؼ 8.ييـیۀ 6هًچغتشگاسدیى 5ه٦تهای
ػمتکن  0-0مايضه ؿا  ٔ٪٥ػؿ اليکىایـ گقاؿه هیػهؼ .ػؿ تمام صىفههای هٞؼيی
ً
کنايی که گىاهی پقىکی ٩ايىيی ؿا ٍاػؿ هیکًًؼ ت٪ـیبا ػؿ همۀ هىاؿػ به هٞؼوػاؿاو
وابنتهايؼ و گقاؿه مايضه ؿا مىگیـايه هیيىینًؼ .صتی اگـ ایًٖىؿ يباىؼ باف هن آػاب و
ؿمىم کهى تْمیى هیکًًؼ ؿأی هیأت هًَ٦ه 6هـگ تَاػ٥ی 5باىؼ .اف ایى گؾىته
ً
هیأت هًَ٦ه ٝال٩ۀ چًؼايی به پیگیـی وّ ٜهٞاػو يؼاؿػ فیـا اٍىال اف ایى هىّىٝات
Davy lamp
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ً
مـ ػؿ يمیآوؿػ .اها 6گضاسػ کمیغیىو اؽتغالکىدکاوٍ 5ـاصتا هٞؼوػاؿاو ؿا بابت
ىماؿ گقا ٣ایى ٩بیل صىاػث تَ٪یـکاؿ هیػايؼ.
به اػٝای 6گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو 5وّ ٜآهىفه و اعال٩یات هٞؼوچیاو ػؿ
ً
کىسووال ينبتا عىب و ػؿ آلغتىو هىس ٝالی امت .اها ػؿ صىفۀ هٞاػو ؽ١المًگ

ً
وّ ٜاهىؿ کاهال ا٥تْاس امت و مٖش آهىفه و اعال٩یات بیيهایت يافل گقاؿه ىؼه.
هٞؼوچیاو ؿومتاييیى به صال عىػ ؿها گيتهايؼ 7کا٥ی امت مـىاو به کاؿ ٥ـمایًؼۀ
عىػىاو باىؼ تا هیچ بًیبيـی ١یـ اف يیـوهای پلیل بابت آوها به فصمت يیا٥تؼ .به
همیى ػلیل و همچًیى بؼیى ػلیل که کىػکاو اف عـػمالی به کاؿ واػاؿ هیىىيؼ آهىفه
ً
٥کـیىاو هٖل٪ا ه٦٢ىل هیهايؼ .آياو به هؼاؿك ؿوفايه ػمتـمی يؼاؿيؼ و هؼاؿك ىبايه
ً
و هؼاؿك یکيًبه با ورىػ هٞلنهای بهػؿػيغىؿىاو ٍـ٥ا بـای هامتهالیايؼ .اف ایى
ؿو  ٔ٪٥تٞؼاػ ايگيتىماؿی مىاػ عىايؼو ػاؿيؼ و کنايی که هیتىايًؼ بًىینًؼ اف ایى
هن کمتـيؼ .تًها چیقی که باٝج هیىىػ هٞؼوچیاو ؽ١المًگ به آ گاهی بـمًؼ ایى
واٞ٩یت امت که ػمتمقػىاو ػؿ افای هي٪ات کاؿ ي٦ـتايگیق و عٖـياکی که ايزام
ً
هیػهًؼ بنیاؿ پاییى امت .آياو به يؼؿت به کلینا هیؿويؼ و ؿوصايیىو ػائما اف ایى
هىّى ٛهیيالًؼ که الهؾهبی عل ٨هٞؼوچی وؿای هـگىيه ٩یامی امت .بیتىرهی آياو
به اهىؿ ػیًی و ؿوصايی چًاو امت که کاؿوؿهای ٥اکتىؿی (که ػؿ ٍ٦ضات ٩بل
الهؾهبیىاو ؿا با ؽکـ چًؼ يمىيه به تَ٦یل يياو ػاػم) صتی به گـػ پایياو يمیؿمًؼ.
هٞؼوچیاو ؽ١المًگ اف هؾهب  ٔ٪٥ال٦اٗ هـبىٓ به ٩نن عىؿػو ؿا هیىًامًؼ.
اعال ٧هٞؼوچیاو تىمٔ ى٢لىاو بـ باػ ً٥ا ؿ٥ته و هخل ؿوف ؿوىى امت که
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فیاػهکاؿیهایياو يتیزهای رق هیعىاؿگی يؼاؿػ .ػؿ هىؿػ ؿوابٔ رًنی بایؼ گ٦ت که
هـػاو و فياو و کىػکاو ىا١ل ػؿ هٞاػو به ػلیل گـهای ىؼیؼ بـهًه یا يیمهبـهًه کاؿ
هیکًًؼ و هیتىاو تَىؿ کـػ که ایى وّ ٜػؿ هٞاػو تاؿیک و علىت چه تبٞاتی عىاهؼ
ػاىت .تٞؼاػ ٥ـفيؼاو ياهيـو ٛػؿ ایى يىاصی به ٕـف ياهتًامبی باالمت و يياو هیػهؼ
که ػؿ فیـ فهیى بـ ایى رمٞیت يیمهوصيی چه چیقها هیگؾؿػ 7و ػؿ ٝیى صال حابت
هیکًؼ آهیقه ياهيـو 0 ٛرًل ػؿ ایًزا بـ عال ٣ىهـهای بقؿگ به هیچ وره تا
مٖش ٥ضيا م٪ىٓ يکـػه امت .کاؿ فياو ػؿ هٞاػو هماو ٝىا٩بی ؿا به باؿ هیآوؿػ که ػؿ
٥اکتىؿیها ػیؼین :اّمضالل عايىاػه و ٝزق هاػؿ ػؿ عايهػاؿی.
و٩تی 6گضاسػکمیغیىواؽتغالکىدکاو 5ػؿ ٍضى پاؿلماو اؿائه ىؼ لشداؽلی با ىتاب
ً
٥ـاواو الیضهای ؿا پیو کيیؼ که کاؿ فياو ػؿ هٞاػو ؿا هٖل٪ا همًى ٛو کاؿ کىػکاو ؿا
ً
ٝمؼتا هضؼوػ هیکـػ .اگـچه ایى الیضه ؿأی هخبت گـ٥ت 3ولی ػؿ اکخـ يىاصی ؿوی
کا١ؾ با٩ی هايؼ فیـا هیچ کل بـای بافؿمی هٞاػو و يٚاؿت بـ يضىۀ ارـای ٩ايىو
هًَىب ييؼ٦ٕ .ـه ؿ٥تى اف ٩ايىو ػؿ يىاصی ؿومتایی (که اکخـ هٞاػو ػؿ آو واٜ٩ايؼ)
ً
هعذوچیاو 5ؿمما به إال ٛوصیش
کاؿ بنیاؿ ماػهای امت .مال پیو و٩تی 6اتحادیۀ 
کؾىس ؿمايؼ که بیو اف  10فو ػؿ هٞاػو ؽ١المًگ همیلتىو aاعکاتلًذ هي٢ىل به
کاؿيؼ هیچ کل ىگ٦تفػه ييؼ 7یا و٩تی ييـیۀ 6هًچغتش گاسدیى 5گقاؿه ػاػ
ػعتـبچهای ػؿ اي٦زاؿ هٞؼيی ػؿ يقػیکی ویگاو راو مپـػه امت هیچ کل ککاه

Hamilton
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يگقیؼ که به وامٖۀ ایى مايضه یک تغل٩ ٤ايىيی بـهال ىؼه امت .ىایؼ ػؿ چًؼ هىؿػ
اف امتغؼام فياو همايٞت به ٝمل آهؼه باىؼ اها بهٕىؿکلی اوّا ٛبیت٢ییـ هايؼه امت.
هَیبتهایی که هٞؼوچیاو بؼاو عى کـػهايؼ بیو اف ایىهامت .اگـچه بىؿژوافی
مالهتی عل ٨هٞؼوچی ؿا به باػ ً٥ا ػاػه و آوها ؿا ػؿ هٞـُ عٖـات رايی گؾاىته و
هـگىيه ٥ـٍت آهىفه ؿا اف چًگىاو ٩اپیؼه امت هاػاهی که با هًيی بنیاؿ و٩یضايهتـ
١اؿتىاو يکـػه باىؼ ػلاه آؿام يمیگیـػ .عیغتن تهاتشی ػؿ ایًزا ٩اٝؼه امت يه
امتخًا و به ٍـیشتـیى و بیپـػهتـیى ىکل همکى به ارـا ػؿ هیآیؼ .عیغتنبًگلکی هن
ً
ٝمىهیت ػاؿػ و ت٪ـیبا ارباؿی امت و بـای چپاول هـ چه بیيتـ کاؿگـاو هىؿػ امت٦اػه
٩ـاؿ هیگیـػ .به ایى  0ابقاؿ ٙلن و تٞؼی باینتی مایـ ايىا ٛت٪لبهای بیىـهايه و
آىکاؿ ؿا بیا٥قایین a.ػؿ صالی که ؽ١المًگ بـصنب وفو به ٥ـوه هیؿمؼ هقػ
ً
کاؿگـاو بـ صنب صزن و پیمايه پـػاعت هیگـػػ .اگـ فوبـ کاهال پـ ييؼه باىؼ کاؿگـ
ػؿ افای آو هیچ هقػی يمیگیـػ آو هن ػؿ صالی که ػؿ افای صزن اّا٥ی صتی یک
فاستیًگ گیـه يمیآیؼ .اگـ ه٪ؼاؿ عاک هىرىػ ػؿ فوبـ بیو اف صؼ هيغٌ باىؼ يه
تًها هقػ کاؿگـ هیپـػ بلکه رـیمه هیىىػ 7صال آيکه ایى هىّى ٛبیو اف آيکه تَ٪یـ
هٞؼوچی باىؼ ياىی اف کی٦یت و يى ٛؿگۀ ؽ١المًگ امت .رـیمهها به ٍالسػیؼ
هباىـ و ػؿ ١یاب کاؿگـاو تٞییى هیىىيؼ و مینتنىاو چًاو مغتگیـايه امت که
گاهی هٞؼوچی پل اف یک ه٦ته ٝملگی کـػو به هًگام هـارٞه بـای ػؿیا٥ت
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340به رای ایى رمله هیعىايین6 :باینتی اىکال گىياگىو
کالهبـػاؿی ؿا به ایىها بیا٥قایین( 5.پ).
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ػمتمقػه اف فباو هباىـ هیىًىػ که يه تًها هیچ هقػی به او تٞل ٨يمیگیـػ بلکه بایؼ
٥الو٩ؼؿ و ٥الو٩ؼؿ به ًٝىاو هافاػ رـیمههایو بپـػافػ .ػمت هباىـ به ًٝىاو ٩ؼؿت
ً
هٖل٪ۀ صاکن بـ هقػها کاهال باف امت و هیتىايؼ با آيچه که بـ اماك ػ٥تـ و ػمتکاه
ػؿ افای کاؿايزامىؼه هیپـػافػ به ي ٜ٦عىػه ٝمل کًؼ .کاؿگـ هن ياچاؿ امت به صـ٣
او تمکیى يمایؼ .ػؿ بـعی هٞاػو که پـػاعت هقػ بـ صنب رـم امت اف وفيههای
٩البیای امت٦اػه هیىىػ که مبکی و مًگیًیىاو به هیچ وره ػؿ هٞـُ آفهىو
ً
بافؿماو ػولتی ٩ـاؿ يمیگیـػ .ػؿ یکی اف هٞاػو ؽ١المًگ ؿمما ه٪ـؿاتی وّ ٜىؼه
امت هبًی بـ ایًکه اگـ فصمتکيی َ٩ؼ ػاىته باىؼ ػؿ هىؿػ ياػؿمتی وفيهها ىکایت
کًؼ بایذ هىضىع سا اص  3هفته قبل به اطالع هباؽش بشعايذ! ػؿ بنیاؿی اف يىاصی
ً
هغَىٍا ػؿ ؽمال ايگلغتاو هٞؼوػاؿاو ٕبٝ ٨ـ ٣با کاؿگـاو ٩ـاؿػاػ یکماله
هیبًؼيؼ 7کاؿگـاو تٞهؼ هیػهًؼ ٕی ایى هؼت بـای هیچ ٍاصبکاؿ ػیگـی کاؿ يکًًؼ
ً
ً
صال آيکه هٞؼوػاؿاو اٍال و ابؼا هلقم يینتًؼ به آياو کاؿ بؼهًؼ .بؼیى تـتیب بنیاؿی اف
فصمتکياو چًؼ هاه بیکاؿ هیهايًؼ و اگـ ٕی ایى هؼت رای ػیگـی ػيبال کاؿ بگـػيؼ
به ػلیل يٝ ِ٪هؼ  1ه٦ته به چـط تـػهیل بنته هیىىيؼ .ػؿ یکنـی اف ٩ـاؿػاػها کاؿ
ً
 68ؿوفۀ  01ىیلیًگی به کاؿگـاو وٝؼه ػاػه هیىىػ اها چًیى چیقی ٝمال به ايزام
يمیؿمؼ .ػؿ ٩ـاؿػاػهای ػیگـ۫ ٍاصبکاؿها پیوپـػاعت ياچیقی به هٞؼوچیاو
هیػهًؼ که بایؼ ػؿ اػاهه با کاؿ و فصمت ربـاو ىىػ 7بؼیى تـتیب هٞؼوػاؿاو با
بؼهکاؿمافی فصمتکياو۫ آياو ؿا به عىػ وابنته هیکًًؼ .ػؿ ؽمالایى ؿمن را ا٥تاػه
امت که هقػها ؿا به ًٝىاو وػیٞه يگه هیػاؿيؼ و پـػاعت ؿا یک ه٦ته ٪ٝب هیايؼافيؼ تا
ً
به ایى تـتیب هٞؼوچیاو به کاؿىاو فيزیـ ىىيؼ .يهایتا بـای کاهل کـػو بـػگی کاؿگـاو
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ً
ػؿبًؼ ت٪ـیبا تمام ْ٩ات دادگاهحلاختالف ػؿ صىفۀ هٞاػو ؽ١المًگ یا هٞؼوػاؿيؼ یا
ػومتاو و بنتگاو هٞؼوػاؿاوايؼ و بؼیى تـتیب ٍاصبکاؿها ػؿ ایى هًإ٪٥ ٨یـ و
ياهتمؼو اف ٩ؼؿت ياهضؼوػی بـعىؿػاؿ هیىىيؼ .هٞؼوػ ؿوفياهههای ایًزا همگی ػؿ
عؼهت ٕب٪ۀ صاکنايؼ و به يؼؿت احـی اف مایـ ىکلهای آژیتامیىو aبه چين هیآیؼ.
ایًکه ْ٩ات دادگاه حل اختالف (که ػؿ رـیاو ىکایات ٝلیه عىػىاو بـ هنًؼ
ْ٩اوت هیييیًًؼ) هٞؼوچیاو بیًىا ؿا تا چه صؼ تاؿاد هیکًًؼ و چه ٙلمی بـ آياو ؿوا
هیػاؿيؼ وؿای تَىؿ امت.
ایى وّ ٜهؼتها اػاهه ػاىت .کاؿگـاو هیچ ٥ـراهی رق ایى يمیىًاعتًؼ که کل
فيؼگیىاو ؿا ببافيؼ .اها ؿ٥تهؿ٥ته ػؿ يىاصی ًٍٞتیتـ تماكهای هکـؿ کاؿوؿهای آ گاه با
هٞؼوچیاو احـ بغيیؼ و ؿوصیۀ اٝتـاّی ػؿ بـابـ مـکىبهای بیىـهايۀ 6مالٕیى
ؽ١المًگ 5مـبـآوؿػ و هقػبگیـاو ػمتبهکاؿ تيکیل اتضاػیه و مافهاوػهی
چاستیغتها

اٝتَابهای گاهوبیگاه ىؼيؼ .هٞؼوچیاو يىاصی هتمؼوتـ با راو و ػل به
پیىمتًؼ .اها صىفۀ ٚٝین ؽ١المًگ ؽمال ايگلغتاو که اؿتبإاتاه با کاؿگـاو
ًٍٞتی  ٜٖ٩بىػ همچًاو ٪ٝبا٥تاػه با٩ی هايؼ تا ایًکه پل اف تالههای عنتگیياپؾیـ
هعذوچیاوآ گاه مـايزام ػؿ مال  6380ؿوصیۀ اٝتـاّی ػؿ آيزا
چاستیغتهاو بشخی 

يىسثآهبشلًذ و دوسام ي٦ىؽ پیؼا
يیق به رىىو ػؿآهؼ .رًبو به عىبی ػؿ هیاو کاؿگـاو 
هعذوچیاورغالعًگکلبشیتايیا٩ 5ـاؿ
کـػ و آياو ؿا ػؿ عٔ ه٪ؼم 6اتحادیۀعشاعشی 
ػاػ .اتضاػیه به مـٝت ػؿ هیاو اکخـ هٞؼوچیاو ياصیه گنتـه یا٥ت .اف هـ گىىهوکًاؿ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340آهؼه امت6 :مایـ آژ یتامیىوهای میامی( .5پ).
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يمایًؼگايی بـگقیؼه ىؼيؼ تا همهرا گـػهنآیی بـگقاؿ کًًؼ و اْٝای رؼیؼ ؿا رؾب
يمایًؼ .ػؿ يغنتیى کً٦ـايل يمایًؼگاو که مال  a6388ػؿ هًچغتشبـگقاؿ ىؼ بیو اف
 10هقاؿ ي٦ـ اف اْٝای اتضاػیه صْىؿ ػاىتًؼ و ایى تٞؼاػ ػؿ ػوهیى کً٦ـايل که  1هاه
بٞؼ ػؿ گالعکى بـگقاؿ گـػیؼ به  600هقاؿ ي٦ـ ؿمیؼ .ػؿ ایى کً٦ـايلها همۀ اهىؿات
هٞؼوچیاو ؽ١المًگ هىؿػ بضج ٩ـاؿ گـ٥ت و تَمیماتی ػؿ هىؿػ اٝتَابهای
ٚٝینتـ اتغاؽ گـػیؼ .چًؼیى ييـیه بـای ػ٥ا ٛاف ص٪ى ٧هٞؼوچیاو تأمیل ىؼ7
آپىوتیى .bهٞؼوچیاو یکی اف
يیىکاعل 

هىرمله هاهًاهۀ 6هایًشص ادووکیت 5ػؿ
چاستیغتها به يام دبلیى.پی.سابشت cؿا که پیيتـ ػؿ هضکمههای

يمایًؼگاو بشیغتىلی
چاستیغتی عىه ػؿعيیؼه بىػ به ًٝىاو 6يمایًؼۀ اؿىؼ 5بـگقیؼيؼ 06 .هاؿك 6388
يىسثآهبشلًذ و دوسامهًْ٪ی هیىؼ و سابشت وکالت ػاىت
٩ـاؿػاػهای تمام هٞؼوچیاو 
هىا٪٥تياهۀ رؼیؼی ؿا تًٚین کًؼ که هٖالبات هقػبگیـاو به ىـس فیـ ػؿ آو گًزايؼه
ىؼه بىػ )6( :پـػاعت هقػ بـصنب وفو به رای صزن ( )0وفوکيی به ومیلۀ وفيههای
هتؼاول و ػؿ هٞـُ بافؿمی ػولتی ( )0تزؼیؼ ٩ـاؿػاػ کاؿی ػؿ هـ يینمال ()8
پـػاعت هقػ بـ صنب کاؿ ايزامگـ٥ته و ال٢ای مینتن رـیمهها ( )3ػؿ هىؿػ
ً
هٞؼوچیايی که بایؼ هًضَـا ػؿ عؼهت یک هٞؼوػاؿ باىًؼ اؿائۀ تْمیىهای الفم اف
مىی هٞؼوػاؿاو رهت بهکاؿگیـی هٞؼوچیاو به هؼت صؼا٩ل  8ؿوف ػؿ ه٦ته یا
پـػاعت هقػ هٞاػل آو .پل اف اؿمال ایى هىا٪٥تياهه بـای 6مالٕیى 5یک هیأت
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340آهؼه امت 6ژايىیۀ مال ( .56388پ).
the Miner's Advocate at Newcastle-upon-Tyne
W. P. Roberts
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b
c

يمایًؼگی بـای هؾاکـات بـگقیؼه ىؼ .پامظ ایى بىػ که اتضاػیه اف يٚـ مالٕیى ورىػ
عاؿری يؼاؿػ و آياو  ٔ٪٥با فصمتکياو هً٦ـػ هٞاهله هیکًًؼ .ػؿ ٩ـاؿػاػی که
ً
مالٕیى پیو هیگؾاىتًؼ هیچ یک اف اهتیافات ٥ى ٧لضاٗ ييؼه بىػٕ .بیٞتا
ً
فصمتکياو ػمت ؿػ به میًۀ هٞؼوػاؿاو فػيؼ و ٝلًا اٝالو رًگ ػاػيؼ 06 .هاؿك
 6388بیو اف  80هقاؿ هٞؼوچی کلًگهایياو ؿا فهیى گؾاىتًؼ و تماهی هٞاػو ایى
بغو ؿا عالی وايهاػيؼ .اتضاػیۀ هٞؼوچیاو تا چًؼ هاه تىاينت اف ًٍؼو ٧پيتىايۀ
اٝتَاب بـای هـ عايىاػه مهمی ه٦تگی بـابـ  0ىیلیًگ و  1پًی کًاؿ بگؾاؿػ .ػؿ
هماو صال که هٞؼوچیاو ٍبـ و تضمل اؿباباوىاو ؿا هضک هیفػيؼ سابشت با پيتکاؿی
بیيٚیـ هي٢ىل مافهايؼهی اٝتَاب و آژیتامیىو بىػ و بـای بـگقاؿ کـػو گـػهنآییها
پیىمته چهاؿگىىۀ ايگلغتاو ؿا فیـ پا هیگؾاىت aو کاؿ آژیتامیىو ؿا با مغًـايیهای
٩ايىيی و هنالمتآهیق پیو هیبـػ .ابتؼای مال يى رًگ ٝلًی سابشت ٝلیه ٩اّیهای
هنتبؼ دادگاه حلاختالف و اؿباباو مینتن تهاتـی آ١اف ىؼ .هیچ کل ػؿ ايگلغتاو
تابهصال چًیى چیقی ؿا به چين يؼیؼه بىػ :هـ و٩ت ْ٩اتدادگاهحلاختالف بـ ّؼ
یک کاؿگـ صکن هیػاػيؼ سابشت با ػؿعىامت امتیًا ٣اف 6دیىاوعالیهلکه 5هىکلاه
ؿا به لًؼو هیبـػ و با گـ٥تى صکن بـائت يزاتاه هیػاػ 1.به ایى تـتیب بىػ که
عالیجًاب ویلیاهضیکی اف ْ٩ات دیىاوعالیهلکه صکن به بـائت  0هٞؼوچی ػاػ که
پیيتـ ػؿ دادگاه حل اختالف بیلغتىو اعتافىسدؽایش جًىبی هضکىم ىؼه بىػيؼ7
رـمىاو ایى بىػ که اف کاؿ کـػو ػؿ تىيلی که بین ؿیقه آو هیؿ٥ت (و ػمتآعـ ٩بل اف
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه6 :و ارتماٝاتی ؿا ػؿ صمایت اف اٝتَاب گـػ هیآوؿػ( .5پ).
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ؿرىٛىاو ٥ـوؿیغت) مـ باف فػه بىػيؼ .پیو اف آو يیق سابشت ػؿ هىٞ٩یتی ػیگـ هى٨٥
ىؼه بىػ صکن بـائت  1ي٦ـ اف فصمتکياو ؿا اف قاضی پاتغىو aبگیـػ .يام سابشت
ً
تؼؿیزا لـفه بـ ايؼام هٞؼوػاؿاو bايؼاعت .يغنتیى ه٦تۀ ژايىیه cسابشت ؿاهی پش یغتىو
ىؼ تا ػؿ هىؿػ اتهاهات  8ي٦ـ اف هىکالواه که ػؿ آيزا فيؼايی بىػيؼ تض٪ی ٨و ت٦ضٌ
کًؼ اها به هضِ ؿمیؼو ػؿیا٥ت که هـ  8فيؼايی پیو اف اتمام ػوؿاو هضکىهیتىاو
آفاػ ىؼهايؼ .سابشت با اعؾ امتیًا ٣بـای  2ي٦ـ اف هىکالواه که ػؿ فيؼاو هًچغتش
وایتهى dبگیـػ .ػؿ پشعکات
هضبىك بىػيؼ هى ٨٥ىؼ صکن بـائت هـ  2ي٦ـ ؿا اف قاضی 
اليکؽایشجًىبی تضت

عًتهلى
 4ي٦ـ اف هٞؼوچیاو به رـم ایزاػ آىىب ػؿ هٞاػو 
بافػاىت هى٩ت هًتٚـ هضاکمه بىػيؼ اها و٩تی پای سابشت به پـويؼه باف ىؼ ياگهاو
همهىاو آفاػ ىؼيؼ .ایى رؼالها ػؿ يیمۀ يغنت هاه فىسیهؿط ػاػ .هاه آوؿیل سابشت
ویکفیلذ eو 8

هىربات آفاػی  6هٞؼوچی اف فيؼاو دسبی و  8هٞؼوچی اف فيؼاو
هٞؼوچی اف فيؼاو لغتش ؿا ٥ـاهن کـػ .کيمکو همچًاو اػاهه یا٥ت تا ایًکه ػمتآعـ
بشیها7fواػاػيؼ و ص٪ى ٧هٞؼوچیاو ؿا به ؿممیت ىًاعتًؼ .مینتن تهاتـی هن به
داگ 


a

Judge Patteson
 bػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه6 :هٞؼوػاؿايی که عىػىاو ٩اّی ػاػگاه صل اعتال ٣بىػيؼ( .5پ).
 cػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و 6 6340هاه ٥ىؿیه 5آهؼه امت( .پ).
d
Judge Wightman
e
Wakefield
 fػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه6 :یًٞی ْ٩ات ػاػگاه صل اعتال ٣که ػؿ هیاو عل ٨ايگلنتاو به يام
يام ىغَیت هيهىؿ يمایيًاهۀ 6هیاهىی بنیاؿ بـای هیچ 5ؽکغپیش ایًگىيه ياهیؼه هیىىيؼ( .5پ).
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مـيىىت ٥ى ٧ػچاؿ ىؼ .سابشت تکتک هٞؼوػاؿاو بؼيام ؿا به ػاػگاه کيايؼ و ٝلیؿ١ن
بیهیلی ْ٩اتدادگاهحلاختالف واػاؿىاو کـػ ؿأی به هضکىهیت هٞؼوػاؿاو بؼهًؼ.
6يمایًؼۀ اؿىؼ 5که ٝلیالٚاهـ ػؿ آو واصؼ همه را صْىؿ ػاىت با 6آؽؿعو5هایو
چًاو ؿٝب و وصيتی ػؿ ػل هٞؼوػاؿاو ايؼاعته بىػ که یکی اف هؤمنات هبتًی بـ
مینتن تهاتـی ػؿ بلپش( aصىهۀ ػؿبی) به هضِ پیؼا ىؼو مـ و کلۀ سابشت اٝالهیۀ فیـ
ؿا هًتيـ کـػ:
توجه! توجه!
به يٚـ آ٩ایاو هاعلن bو٩ت آو امت که رهت رلىگیـی اف هـگىيه مىءت٦اهمی به إال ٛبـمايًؼ
ؽشکترغالعًگپًشیچ cػمتمقػىاو ؿا تمام و کمال به پىل ي٪ؼ

کلیۀ هقػبگیـاو تضتامتغؼام
ػؿیا٥ت عىاهًؼ کـػ و هغتاؿ عىاهًؼ بىػ آو ؿا آفاػايه و به ػلغىاه عىػ عـد کًًؼ .هیچ ارباؿی
به عـیؼ اف ٥ـوىگاه آ٩ایاو هاعلن يینت اها هقػبگیـاو هیتىايًؼ کما٥یالناب ٨با عـیؼ اف آيزا
اف هقایای ٩یمتهای ٝمؼه٥ـوىی بهـههًؼ ىىيؼ .هقػبگیـاو عىاه به ایى ٥ـوىگاه بـويؼ عىاه
به ٥ـوىگاههای ػیگـ ػؿ هـ ٍىؿت اف کاؿ و هقػ یکناو بهـههًؼ عىاهًؼ ىؼ.

ایى پیـوفیها هایۀ هنـت کل ٕب٪ۀ کاؿگـ ايگلیل بىػ و ايبىهی اف اْٝای رؼیؼ ؿا
رؾب اتضاػیههای کاؿگـی کـػ .ػؿ همیى صال اعتصاب ؽمال به پیيـویهایو اػاهه
هیػاػ .عؼهۀ هٞاػو همگی ػمت اف کاؿ کيیؼه بىػيؼ و يیىکاعل به ًٝىاو ٝمؼهتـیى
بًؼؿ ٍاػؿکًًؼۀ ؽ١المًگ چًاو اف ایى کاال تهی ىؼه بىػ که بایؼ بـعال ٣يٌ ٍـیش
Belper
Messrs. Haslam
Pentrich Colliery
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b
c

ّـبالمخل هيهىؿ ايگلینی اف مىاصل امکاتلًؼ به آيزا ؽ١المًگ هیبـػيؼ a.ػؿ بؼو
اهـ ًٍؼو ٧پيتىايۀ اتضاػیه ک٦ا ٣اٝتَابیىو ؿا هیػاػ و همه چیق ؿوبهؿاه بىػ اها اف
اوایل تابنتاو اػاهۀ هباؿفه بـای هٞؼوچیاو ؿوفبهؿوف فرـآوؿتـ ىؼ .آياو ػیگـ هیچ پىلی
يؼاىتًؼ و ٩ضٖی بقؿگی بـ اٝتَابیىو هنتىلی گـػیؼ .کمکهای کاؿگـاو مایـ
ىاعههای ًٍای ٜايگلغتاو  ٔ٪٥بغو بنیاؿ کىچکی اف يیافهای اٝتَابیىو پـىماؿ ؿا
پىىو هیػاػ و با٩یىاو ياچاؿ بىػيؼ به بهایی گقا ٣اف ه٢افهػاؿاو عـػهپا ينیه بگیـيؼ.
همۀ ؿمايهها به امتخًای تٞؼاػ ايگيتىماؿی اف ييـیات پـولتـی ٝلیه اٝتَابیىو
ً
هیيىىتًؼ .بىؿژواها (صتی آو ٝؼۀ ٩لیلی که اصیايا بـای صمایت اف هٞؼوچیاو به ٩ؼؿ
کا٥ی ايَا ٣و هـوت ػاىتًؼ)  ٔ٪٥بـ اماك ػؿوٟپـاکًیهای ؿوفياهههای ٥امؼ لیبشال
هحافظهکاس اف وّ ٜهٞؼوچیاو عبـػاؿ هیىؼيؼ .البته هیأت  60ي٦ـۀ يمایًؼگاو

و
اٝتَابیىو که به لًذو ؿ٥ته بىػيؼ ه٪ؼاؿی پىل اف پـولتـهای آيزا گـ٥تًؼ 7اها ایى هن
عیلی کن بىػ و يمیتىاينت ػؿػی اف تىػۀ ايبىهی ػوا کًؼ که هضتاد صمایت بىػيؼ.
ٝلیؿ١ن همۀ ایىها هٞؼوچیاو حابت٩ؼم هايؼيؼ و اف همه ههنتـ ایى که هتايت و آؿاهو
عىػ ؿا ػؿ بـابـ ٝؼاوتها و تضـیکات هٞؼوػاؿاو و اٝىاو و ايَاؿىاو ص ٘٦کـػيؼ.
اٝتَابیىو يه ػمت به هیچ ٝمل ايت٪امرىیايهای فػيؼ و يه هیچ عائًی ؿا به باػ کتک
گـ٥تًؼ و يه صتی یک باؿ اف رایی ػفػی کـػيؼ .بؼیى تـتیب اٝتَاب پا به هاه چهاؿم
گؾاىت .ػؿ تمام ایى هؼت هیچ کىؿمىیی پیؼا يبىػ که هٞؼوػاؿاو بتىايًؼ ػمت باال ؿا
 aػؿ ویـامتهای آلمايی ٩نمت پایايی رمله بؼیى ىکل يىىته ىؼه امت6 :اگـچه 6ؽ١المًگ به
يیىکامل بـػو 5ػؿ فباو ايگلینی هماو هًٞایی ؿا ػاؿػ که 6بى ٣به آتى بـػو 5ػؿ فباو یىيايی 7یً٢ی
ً
ً
اٍٖالصا ايزام کاؿی هٖل٪ا فائؼ و بیهىػه( .5پ).
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بگیـيؼ .البته آياو یک ؿاهصل ػیگـ ػؿ آمتیىىاو ػاىتًؼ .مالٕیى ؽ١المًگ ياگهاو
یاػ مینتن بًگلکی ا٥تاػيؼ و به ؽهىىاو عٖىؿ کـػ که عايۀ ایى راوهای ىىؿىی
چیقی رق هلکٕل ٨هٞؼوػاؿاو يینت .پل اول هاه رىالی به کاؿگـاو اعٖاؿ تغلیه
ػاػيؼ و ٙـ ٣یک ه٦ته بیو اف  80هقاؿ ي٦ـ اف آياو اف عايههایياو بیـوو ايؼاعتًؼ .ایى
ا٩ؼام با مًگؼلی هً٪لبکًًؼهای به ايزام ؿمیؼ .هيتی هقػوؿ مالغىؿػگاو و کىػکاو و
صتی فياو پابهفا ؿا بیؿصمايه اف بنتـهایياو بیـوو هیکيیؼيؼ و به گىىۀ عیاباو
پـتىاو هیکـػيؼ .یکی اف گماىتهها گیل فيی ؿا که اف ػؿػ فایماو به عىػ هیپیچیؼ ػؿ
چًگاه گـ٥ته بىػ و او ؿا هیکيیؼ تا به عیاباو بیايؼافػه .عیل مـبافاو و پلیلها
صاّـ و گىهبهفيگ بىػيؼ تا به هضِ هياهؼۀ اولیى ه٪اوهت به ؿوی عل ٨آتو
بگيایًؼ 7کا٥ی بىػ ْ٩ات ػاػگاههای صل اعتال( ٣که کل هٞـکه فیـ مـ عىػىاو بىػ)
لب تـ کًًؼ .فصمتکياو ایى صـکت ؿا هن بؼوو هیچ ه٪اوهتی تضمل کـػيؼ.
ً
هٞؼوػاؿاو اهیؼ ػاىتًؼ که هقػبگیـاو هت٪ابال ػمت به عيىيت بقيًؼ تا بتىايًؼ آياو ؿا به
بهايۀ تغٖی اف ٩ىايیى با تمام ٩ىا فیـ ّـب ببـيؼ و اٝتَاب ؿا با هؼاعلۀ اؿتو پایاو
ػهًؼ .اها هٞؼوچیاو بیعايماو که هيؼاؿهای يمایًذۀ اسؽذىاو ؿا به عإـ مپـػه
بىػيؼ هىّٜىاو ؿا ص ٘٦کـػيؼ و امبابواحاحیهىاو ؿا ػؿ فهیىهای بایـ و کيتقاؿهای
ػؿویؼه بـپا ماعتًؼ و ػيؼاو ؿوی رگـ گؾاىتًؼ .بْٞیها که رایی گیـىاو يیاهؼه بىػ
کًاؿ راػهها و بیى يهـها چاػؿ فػيؼٝ .ؼهای که ؿوی اؿاّی ػیگـاو بیتىته کـػه بىػيؼ
تضت پیگـػ ٩ـاؿ گـ٥تًؼ و به ػلیل واؿػ آوؿػو آمیبهایی به اؿفه يین پًی بیو اف یک
پىيؼ رـیمه ىؼيؼ و چىو تىاو پـػاعت آو ؿا يؼاىتًؼ به چـط تـػهیل بنته ىؼيؼ .بؼیى
تـتیب اٝتَابیىو تا پایاو تابنتاو  6388و ىـوَ٥ ٛل باؿهها بیو اف  3ه٦تۀ آفگاؿ به
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همـاه عايىاػههایياو فیـ م ٤٪آمماو به مـ بـػيؼ 7آو هن ػؿ صالی که يه عىػ و يه
کىػکاوىاو به رق هت٪ال و هال٥ه هیچ مـپًاه ػیگـی يؼاىتًؼ و به رق ریـۀ ١ؾایی
ٖ٩ـهچکايی اتضاػیه و ينیههای کىتاههؼت ػاللها به هیچ چیق ػیگـی هتکی يبىػيؼ.
ً
لشدلًذودسی aکه هالک تٞؼاػ چينگیـی اف هٞاػو دوسام امت ػالالو عـػهپای

هتٞا٩با
عیهام bؿا تهؼیؼ کـػ که اگـ همچًاو به کاؿگـاو ىىؿىی6اه 5ينیه
ىهـ6اه 5
بؼهًؼ به مغتی گـ٥تاؿ ١ی٘ او عىاهًؼ ىؼ .ایى لـػ 6يزیبفاػه 5با ايتياؿ گاهوبیگاه
٥ـاهیى هلىکايۀ هْضک و هًٖٖى و پـ اف ١لٔهای يگاؿىی۫ امباب عًؼۀ هلت ؿا ٥ـاهن
کـػ و ػؿ ٕىل ػوؿاو عٔبًؼی ه٪ام ىاهظ ػل٪ک ػل٪کاو ؿا به عىػ اعتَاً ػاػ.

c

ػمت آعـ و٩تی هیچ یک اف ایى هزاهؼتها رىاب يؼاػ هٞؼوػاؿاو به بهایی گقا ٣اف
ایشلًذو بغوهای ػوؿا٥تاػۀ ولض (که هًىف به رًبو کاؿگـی ػچاؿ ييؼه بىػيؼ) عؼهه
واؿػ کـػيؼ .بؼیى تـتیب باؿ ػیگـ ؿ٩ابت کاؿگـاو ٝلیه کاؿگـاو اصیا گـػیؼ و يیـو و تىاو
اٝتَابیىو ؿو به اّمضالل ؿ٥ت .هٞؼوػاؿاو آياو ؿا واػاىتًؼ اف اتضاػیه ػمت بيىیًؼ
و سابشت ؿا ول کًًؼ و به ىـایٔ تضمیلی ٍاصبکاؿها تى ػهًؼ .ایًٖىؿ بىػ که يبـػ
مًگیى هٞؼوچیاو و هٞؼوػاؿاو ؽمال پل اف  3هاه ه٪اوهت اواعـ مپتاهبـ عاتمه
یا٥ت .متمؼیؼگاو ػؿ ایى يبـػ با چًاو بـػباؿی و عىينـػی و هىىیاؿی و ىهاهتی
رًگیؼيؼ که مقاواؿ واالتـیى متایوهامت .ایًچًیى يبـػی صاکی اف آو امت که
a

Lord Londonderry
Seaham
 cػؿ آلماو هن آمماو همیى ؿيگ امت6 .مالٕیى فباوي٦هن 5ها ينغههایی بؼلی اف يمىيۀ ٝتی٪ۀ
ايگلینیايؼ که اکًىو ػؿ آو کيىؿ ػیگـ رایی يؼاؿػ( .پايىیل ايگلل بـ ویـامت آلمايی .)6340

b
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هقػبگیـاو aبه باالتـیى ػؿرات ٥ـهًگ و اينايیت و رؼیت و اىتیا ٧و حبات ىغَیت
ػمت یا٥تهايؼ 7هماو هقػبگیـايی که پیيتـ به مال  6380ػؿ 6گضاسػ کمیغیىواؽتغال
ً
کىدکاو 5کاهال وصيی و رايىؿعى و ٥ا٩ؼ ىٞىؿ اعال٩ی تىٍی ٤ىؼه بىػيؼ! ىکی
يینت ایى  80هقاؿ هٞؼيیچی تضت مغتتـیى هَائب و مغتیها به رایی ؿمیؼهايؼ
که هیتىايًؼ همچىو یک تى واصؼ به پا عیقيؼ .آياو به ًٝىاو اؿتيی هًْبٔ و
ّ
پـىـوىىؿ و هَن و یکػل و یکٍؼا پا به هیؼاو يبـػ گؾاىتًؼ و با يهایت عىينـػی و
ً
هتايت تا رایی ه٪اوهت کـػيؼ که وؿای آو ٍـ٥ا رًىو هضِ امت .آو هن چه يبـػی!
يه ٝ ٔ٪٥لیه عَمی هلمىك و ٥ايی بلکه ٝلیه گـمًگی و يؼاؿی و ٥الکت و
بیعايمايی 7یًٞی يبـػ ٝلیه ١ـائق ي٦نايی عىػىاو که ػؿ احـ وصيیگـیهای حـوتمًؼاو
تا صؼ رًىو بـا٥ـوعته ىؼه بىػ .اگـ آياو بؼوو مالس و بؼوو امتضکاهات ػ٥اٝی به
ىىؿههای عيىيتآهیق ؿوی هیآوؿػيؼ ػؿ ػم مـکىب هیىؼيؼ و پیـوفی هٞؼوػاؿاو
ٙـ ٣یکی-ػو ؿوف هنزل هیگيت .ایى تىػاؿ بىػو ٩ايىوهؼاؿايه يه اف مـ تـك اف
ً
پامؼاؿها بلکه يتیزۀ ٥کـ و ايؼیيه بىػ .ص٪ی٪تا اعتصاب ؽمال بهتـیى گىاه بـ
عىػکًتـلی و هىىیاؿی فصمتکياو امت.
فصمتکياو ٝلیؿ١ن امت٪اهت بیهايًؼىاو واػاؿ ىؼيؼ باؿ ػیگـ ػؿ بـابـ ٩ؼؿت
ً
مـهایه مپـ بیايؼافيؼ 7با ایى صال هباؿفهىاو بیهىػه يبىػ .اوال اٝتَاب 64
ه٦تهایىاو باٝج ىؼ کل هٞؼوچیاو ىمال تا ابؼ اف رمىػ ٥کـیای که هؼتها
گـ٥تاؿه بىػيؼ بگنلًؼ .آياو اف عىاب بیعبـی بـعامتًؼ و ينبت به هًا ٜ٥عىیو
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی  6383و  6340آهؼه امت6 :تىػۀ  80هقاؿ ي٦ـی هقػبگیـاو( .5پ).
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آ گاه ىؼيؼ و ػؿ هنیـ صـکت تمؼو که ػؿ اٍل هماو رًبو کاؿگـاو امت ٩ؼم
بـػاىتًؼ .ایى اٝتَاب وصيیگـی و صیىاوٍ٦تی هٞؼوػاؿاو ؿا بـهال کـػ و باٝج
ىؼ اٝتـاّات کاؿگـی ػؿ ایى هًٖ٪ه الیاالبؼ ؿیيه بؼوايؼ .ػمتکن ػومىم کاؿگـاو
ً
اٝتَابی چاستیغت ىؼيؼ 7هٖمئًا رؾب  00هقاؿ ي٦ـ يیـوی هَمن و وؿفیؼه بـای
رًبو چاؿتینتی وارؼ اؿفه باالیی امت .بـػباؿی و ٩ايىوهؼاؿیای که هًويمای
لضٚهبهلضٚۀ اٝتـاّات بىػ ػؿ کًاؿ آژ یتامیىو ٞ٥االيۀ چاؿتینتها باٝج ىؼ تىره
همگاو به هٞؼوچیاو رلب ىىػ .تىهاطدايکىهب aیگايه يمایًؼۀ چاؿتینت هجلظ
عىام ػؿ ٥ـٍتی که صیى هزاػالت ػؿباؿۀ ٝىاؿُ گمـکی ؽ١المًگ پیو آهؼ بضج
ؿا به وّ ٜهٞؼوچیاو کيايؼ و ٕىهاؿىاو ؿا ٩ـائت کـػ و با مغًـايیاه ييـیات
بىؿژوایی ؿا واػاىت که ػمتکن ػؿ گقاؿههایياو ؿار ٜبه هؾاکـات پاسلماو ایى
هاطول بال٥اٍله پل اف
هنأله ؿا به ػؿمتی ىـس ػهًؼ 3.اي٦زاؿ هَیبتباؿ هٞؼو 
اٝتَاب ؿط ػاػ .سابشت عىػ ؿا به لًؼو ؿمايؼ و به ًٝىاو يمایًؼۀ هٞؼوچیاو ػؿ
هال٩اتی ؿممی با يغنتوفیـ پیل هَـايه عىامتاؿ ايزام تض٪ی٪ات کاهل و هَ٦ل ػؿ
ایى هىؿػ ىؼ .او هى ٨٥ىؼ بـای يغنتیى باؿ بـرنتهتـیى فهیىىًاماو و
ىیمیػاوهای ايگلنتاو یًٞی پشوفغىس لیلوپشوفغىسفاسادی bؿا هأهىؿ کًؼ تا اف هضل
صاػحه بافػیؼ به ٝمل بیاوؿيؼ .ػؿ همیى صیى چًؼیى اي٦زاؿ پیػؿپی ػؿ با٩ی هٞاػو به
و٩ى ٛپیىمت و سابشت باف هن با اػاؿه کـػو رـیاو تض٪ی٪ات۫ رقئیات مىايش ؿا به

Thomas Duncombe
Professor Lyell and Professor Faraday
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a
b

يخغتوصیش اؿائه ػاػ و اف او ٩ىل گـ٥ت ه٪ـؿات الفم رهت هضاٚ٥ت اف راو کاؿگـاو

ؿا ػؿ ػوؿ آتی پاسلماو (یًٞی ػوؿ کًىيی  )6383هٖـس کًؼ .اگـ کاؿگـاو ػؿ رـیاو
اعتصاب ؽمال حابت يکـػه بىػيؼ که هٞاػوچیاو ٝاى ٨آفاػی و الی ٨اصتـامايؼ و اگـ
سابشت ؿا به ًٝىاو هياوؿ ص٪ى٩ی و يمایًؼۀ عىیو رؾب يکـػه بىػيؼ هیچ یک اف ایى
ػمتاوؿػها صاٍل يمیىؼ.
و٩تی هٞؼوچیاو اليکؽایش اتضاػیهای با  60هقاؿ ْٝى تيکیل ػاػيؼ و وکیلی ؿا با
ص٪ى 6 ٧هقاؿ و  000لیـه ػؿ مال امتغؼام کـػيؼ به هیچ وره عبـ يؼاىتًؼ که
هٞؼوچیاو ؽمال هزبىؿ ىؼهايؼ اف اتضاػیهىاو ػمت بکيًؼ و سابشت ؿا هـعٌ
ً
کًًؼ .پاییق مال گؾىته آياو بیو اف  200لیـه رم ٜکـػيؼ که صؼوػا  000لیـهاه
بـای هىارب و هقیًه های ْ٩ایی و البا٩ی بـای صمایت اف اْٝای بیکاؿ (عىاه به
ػلیل ٝؼم امتغؼام عىاه به ػلیل اعـاد ػؿ پی اعتال ٣با ٍاصبکاؿ) عـد ىؼ.
هیتىاو گ٦ت که فصمتکياو هٞاػو یکی پل اف ػیگـی ػؿهییابًؼ آياو يیق ػؿ
ً
ٍىؿت اتضاػ اف ٩ؼؿتی ٩ابلهالصٚه بـعىؿػاؿ عىاهًؼ ىؼ و يهایتا صتی عىاهًؼ
تىاينت ػؿ بـابـ فوؿگىییهای بىؿژوافی ٩ؼ ٝلن کًًؼ .ایى بیًو ؿهآوؿػ اتضاػیۀ
هٞؼوچیاو ىمال و اٝتَاب مال  6388بـای همۀ هٞؼوچیاو ايگلغتاو امت و
هىرب ت٪ىیت کل رًبوهای کاؿگـی ىؼه امت .بیىک ػؿ آیًؼهای يه چًؼاو ػوؿ۫
ت٦اوت مٖش تىاو و آ گاهی پـولتـها که ٥یالضال به ي ٜ٦کاؿوؿ های ٥اکتىؿی امت
هضى عىاهؼ گيت و هٞؼو چیاو بـیتايیایی ٩اػؿ عىاهًؼ ىؼ اف هـ لضاٗ با ایياو
بـابـی کًًؼ .بؼیى تـتیب فیـ پای بىؿژوافی ؿ٥ته ؿ٥ته عالی عىاهؼ ىؼ و پل اف آو
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عیلی ٕىل ي غىاهؼ کيیؼ تا ٝماؿت ارتماٝی-میامی پـرالل وربـوت بىؿژواها اف
پایه و اماك هتالىی ىىػ.

a

اها بىؿژواها که گىهىاو بؼهکاؿ يینت ػؿ احـ ه٪اوهت و پیيـوی هٞؼوچیاو
مـمغتتـ ىؼهايؼٕ .ب٪ۀ ٍاصب هالکیت به رای آيکه اؿفه ایى گام بقؿگ ؿوبهرلى
ً
ؿا ػؿ رًبو کاؿگـاو ػؿک کًؼ bآو ؿا ٍـ٥ا به چين ْ١ب کىؿکىؿايه و عيمی
ػیىايهواؿ هیبیًؼ که پیو اف همه به علّ ٨ـؿ عىاهؼ فػ .بىؿژوافی ایى ؿا ػال بـ
صما٩ت عل ٨هیػايؼ که ػیگـ يمیعىاهًؼ ػؿ بـابـ بؼؿ٥تاؿیهای ؿواػاىتهىؼه مـ
تنلین ٥ـوػ بیاوؿيؼ .هٖالبات هًَ٦ايۀ کاؿگـاو ٥ا٩ؼ هالکیت اف يٚـ ٕب٪ۀ ٍاصب
هالکیت چیقی رق ياؿّایتیهای گنتاعايه و ياهـبىٓ و ىىؿههای رًىوآهیق ٝلیه
6يٚن و ماهاو اينايی و الهی 5يینت .بىؿژواها باوؿ ػاؿيؼ هـگىيه هى٪٥یت پـولتـها ػؿ
بهتـیى صالت به هًٞای بـػ 6یک هيت ٝىام٥ـیب بؼٕیًت امت که ياوىاو ؿا اف
آژ یتامیىو ػؿهیآوؿيؼ و تًبلتـ اف آوايؼ که تى به کاؿ بؼهًؼ٥ 5لؾا بایؼ با تمام ٩ىا ػؿ بـابـ
آو ه٪اوهت کـػٕ .ب٪ۀ مـهایهػاؿ بیهیچ تى٥ی٪ی هیکىىؼ سابشتو مایـ ٝىاهل اتضاػیه
ؿا ػؿ چين کاؿگـاو همچىو کالهبـػاؿاو پـؿویی رلىه ػهؼ که َ٩ؼ ػاؿيؼ ریب
فاستیًگ عالی کًًؼ .هاػاهی که ٕب٪ۀ ٍاصب هالکیت گـ٥تاؿ

فصمتکياو ؿا تا آعـیى
چًیى رًىو و صما٩تی باىؼ و اف ٝي ٨هًا ٜ٥آيیاه چًاو کىؿ گـػػ که صتی چين
 aهناکًىو ػؿ مال  6331هٞؼوچیاو ؽ١المًگ تىاينتهايؼ  1تى اف اْٝای اتضاػیهىاو ؿا بـ
کـمیهای هزلل ٝىام بًيايًؼ( .پايىیل ايگلل بـ ویـامت آهـیکایی .)6332
 bػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ اػاهه آهؼه6 :و به رای آيکه با ایى رًبو مـ ٪ٝل بیایًؼ( .5پ).
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ػیؼو باؿفتـیى ٝالئن ت٢ییـ ػوؿه و فهايه ؿا يؼاىته باىؼ بایؼ اف همۀ اهیؼهای واهی
ػؿباؿۀ صل هنالمتآهیق هنأله ارتماٝی ايگلغتاو ػمت ىنت .ػؿ صال صاّـ رق
ً
اي٪الب ٩هـآهیقی که ّـوؿتا ؿط عىاهؼ ػاػ هیچ چاؿهای با٩ی يمايؼه امت.
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 6ػؿ آو مالها به  0ػلیل آهاؿهای هـگوهیـ مىئؼ به ًٝىاو هٞیاؿی بـای ٕىل ٝمـ امتايؼاؿػ کاؿگـاو
ايگلنتايی هىؿػ ٩بىل ٝام وا ٜ٩ىؼ :ال )٤مینتن بايکؼاؿی مىئؼ آهاؿهای ػ٩ی ٨و هَ٦لی ؿار ٜبه
وّ ٜماکًاو ایى کيىؿ گـػ آوؿی کـػه بىػ که ػؿ هیچ کيىؿی يٚیـ يؼاىت .ب) به رق امتکهلن که
بـ پایۀ مـهایۀ بايکی تىمٞه پیؼا کـػه بىػ مایـ ي٪آ کيىؿ بـ اماك ا٩تَاػ کياوؿفی-ىکاؿگـی
٪ٝبهايؼهای هیچـعیؼيؼ که ٪٥ـ ؿا به اکخـیت ٩إ ٜماکًاو تضمیل هیکـػ .د) بنیاؿی اف
ىهـويؼاو مىئؼ با ايگلینیها اف یک ؿگوؿیيه بىػيؼ( .م).
 :)Tub( 0ت٢اؿی بقؿگ و بؼوو چـط بـای رابهرا کـػو عاک و هىاػ هيابه .هٞاػل آو ػؿ بًایی
مًتی ایـايی فوبـ بىػ که اهـوفه رایو ؿا به ٥ـ١ىو ػاػه امت( .م).
 0و.ک :یاػػاىت ىماؿۀ  66ػؿ ايتهای َ٥ل 6با٩ی ىاعههای ًٍٞت( .5م).
 8ایى ػاػهها بـگـ٥ته اف هایًیًگژوسيال ،د  ،60ىماؿۀ  800هىؿط  4مپتاهبـ  6380هنتًؼ( .پ).
 3قايىو همًىعیتاعتخذامصياووکىدکاوکمتشاص91عالدسهعادوصیشعطحیػؿ تاؿیظ  60آ گىمت
 6380به تَىیب پاؿلماو ؿمیؼ و اف هاؿك  6380الفماالرـا ىؼ( .پ).
6 1دیىاوعالیهلکه 5یکی اف ٩ؼیمیتـیى ػاػگاههای ايگلغتاو ػؿ ٩ـو يىفػهن (تا مال  )6320و
یکی اف هـارْ٩ ٜایی هنت٪ل بـای ؿمیؼگی به هىاؿػ رًایی و هؼيی بىػ و ٍالصیت ؿمیؼگی و
تزؼیؼيٚـ ػؿ تَمیمات اؿگاوهای ْ٩ایی پاییىتـ ؿا ػاىت.
ػؿ آئیى ػاػؿمی ايگلیل 6بشگۀ اعتیًاف )Habeas Corpus( 5به مًؼی إال ٧هیىؼ که بًا به
عىامته ؽیيٞ٦او بـعی ا٥ـاػ هٞتبـ ؿا ٥ـاهیعىايؼ تا ىهاػتهایياو ؿا ػؿ هىؿػ ىغٌ بافػاىتىؼه
به هضْـ ػاػگاه اؿائه ػهًؼ تا به ٍضتوم٪ن اتهاهات ؿمیؼگی ىىػ .ػاػگاه با ػؿ يٚـ گـ٥تى همۀ ػالیل
ً
و هنتًؼات يهایتا ىغٌ ػمتگیـىؼه ؿا آفاػ هیکـػ یا به فيؼاو هی٥ـمتاػ و یا با ٩یؼ وحی٪ه و
ّمايتياهه تـعیٌ هیيمىػ .ایى آئیى ػاؿػمی که به هىرب هَىبۀ پاؿلمايی  6124وّ ٜىؼه بىػ ػؿ
عَىً رـائن مًگیى اٝمال يمیىؼ( .پ).
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داگبشی ػؿ يمایيًاهۀ ؽکغپیش مـپامباو ىهـ و هبتال به هـُ عىػبقؿگبیًی
 :)Dogberry( 2
بىػ .او به هؼػ مىءبـػاىت اف هًٞای کلمات و ؿاهايؼاعتى بافیهای فبايی کاؿی هیکـػ که بیگًاهاو
داگبشی ػؿ یکی اف هيهىؿتـیى ػیالىگهایو اٙهاؿ هیکًؼ که
هزـم ٩لمؼاػ ىىيؼ و به فيؼاو بیا٥تًؼ .
یک ىغٌ ؿا يبایؼ بـ اماك کـػههایو گًاهکاؿ یا بیگًاه ػاينت بلکه رایگاه ارتماٝی ا٥ـاػ امت
که يياو هیػهؼ هزـمايؼ یا يه .اف ْ٩ا اهـوفه ایى ْ٥اصت به یکی اف اٍىل بؼیهی و هنلن آییى
ػاػؿمی تبؼیل ىؼه و به ٩ىل هٞـو6 ٣ىغَیت ص٪ی٪ی ا٥ـاػ اف ىغَیت ص٪ى٩یىاو 5هتمایق
ىمـػه هیىىػ( .م).
 3مغًـايی تىهاك ػايکىهب ػؿ ٍضى هزلل ٝىام به تاؿیظ  8ژوئى  6388ایـاػ ىؼ و گقاؿه آو
يغنتیى باؿ ػؿ ؿوفياهۀ تایمض لًؼو هىؿط  3ژوئى  0 ً 6388به چاپ ؿمیؼ و مپل ػؿ ىماؿۀ 080
ييـیۀ چاؿتینتی 6يىسثشواعتاس5هىؿط  3ژوئى  3 ً 6388تزؼیؼ چاپ ىؼ( .پ).
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پرولتاریای کشاورزی
ً
ظؼ ً٢ل قؽآٞاؾ ظیعین و٦تی وزعت قاب٧ا هىخىظ کاؼهای يًٛتی و کهاوؼؾی اؾ هن
گككت و ضؽظهبىؼژواها يابىظ نعيع و اقت٧الل ياچیؿ کاؼگؽاو قاب ٥بؽ باظ ؼ٢ت
ضؽظهظه٧اياو يیؿ به همؽاه آياو ضايهضؽاب گهتًع .اؼاَی بیيازب و هتؽوک ؼوی هن
تلًباؼ نعيع و به يىؼت هؿاؼ٘ بؿؼگ ظؼآهعيع و ضؽظهظه٧اياو ؾیؽ ٢هاؼ ْا٦ت٢ؽقای
ؼ٦ابت با کهاوؼؾاو بؿؼگ ٚؽيه ؼا ضالی کؽظيع .آياو که تاکًىو يازبهلک یا
اخاؼهظاؼ بىظيع زاال اؾ قؽ ياچاؼی بایع aبه ٚملگی اخؽتی بؽای کهاوؼؾاو بؿؼگ یا
هالکاو تى هیظاظيع .گؽچه ایى هىٛ٦یت ظؼ ه٧ایكه با وَ ٙقاب ٥بعتؽ بىظ باؾ تا هعتی
هینع آو ؼا تسمل کؽظ< ؾیؽا هًىؾ زؽکت هايى٢اکتىؼکاؼی اؾ قؽٚت يیا٢تاظه بىظ و
يًٛت پابهپای ؼنع خمٛیت گكتؽل هییا٢ت .اها پیهؽ٢ت هیأت هانیًی باٚث نع
خػب کل خمٛیت هاؾاظ بطم کهاوؼؾی ظؼ هايى٢اکتىؼها ٞیؽهمکى گؽظظ٧٢ .ؽ و
ً
٢الکتی که قاب٧ا  ّ٧٢ظؼ يىازی هايى٢اکتىؼکاؼ (آو هن به ْىؼ هٛٓ٧ی) به هًًۀ ٖهىؼ
هیؼقیع اؾ ایى ؾهاو به بٛع ظؼ يىازی کهاوؼؾی پعیعاؼ گهت .ظؼ همیى ظوؼاو خًگ
بیكتوپًحقاله ٚلیه ٢ؽايكه به پایاو ؼقیع 1.ایى خًگ باٚث نعه بىظ قٓر تىلیع
ؾؼاٚی ظؼ بكیاؼی اؾ يىازی خًگؾظۀ اؼوپا پاییى بیایع و واؼظات ٞله به بزیتايیا ٙٓ٦
گؽظظ< اؾ ْؽ ٠ظیگؽ تدهیؿ تىنۀ اؼتم بزیتايیا ظؼ خبهۀ اطپايیا َؽوؼتی ٚاخل بىظ.
هدمىٚه ٚىاهل ٢ى ٤باٚث نع کهاوؼؾی ايگلظتاو به ؼوي٧ی کاغب ظقت یابعٚ .الوه
a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی ایًدا يىنته نعه; :ؾهیىهایهاو ؼا واگػاؼ هیکؽظيع و  :...الص( .پ).
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بؽ ایى نماؼ ايبىهی اؾ کاؼگؽاو اؾ ههاٞل هٛمىلناو ظؼآهعه و به اؼتم پیىقته بىظيع.
اها با پایاو خًگ ت٧اَای اؼتم بؽای خػب کاؼگؽاو ٢ؽويهكت و هسعوظیتهای
واؼظات ؼ ٙ٢نع و ٢ؽيت هًاقب ياظؼات به پایاو ؼقیع .پیآهع هستىم ایى اوَا٘ ظؼ
هیاو ايگلیكیها به اضطزار سراعی aهههىؼ نع .کهاوؼؾاو هدبىؼ بىظيع ٞالتناو ؼا به
پاییىتؽیى ٦یمت ب٣ؽونًع و به همیى ظلیل ٦ ّ٧٢اظؼ به پؽظاضت پاییىتؽیى هؿظها بىظيع.
ظؼ قال  1815هدلف ٚىام به هًٗىؼ باال يگهظانتى ٦یمتها ظقت به تًىیب ;قايىو
غالت :ؾظ و واؼظات گًعم ؼا هاظاهی که ٦یمت چاؼک 2آو کمتؽ اؾ  88نیلیًگ بانع
همًى٘ کؽظ .بعیهی اقت که ایى ٦ايىو بیهىظه و ٚبث بىظ و الخؽم چًعیى و چًع باؼ تى
به خؽذ و تٛعیل ظاظ اها هؽگؿ يتىايكت اضطزار سراعی ؼا ظؼ هًاْ ٥کهاوؼؾی چاؼه کًع
ً
و يؽ٢ا باٚث تٟییؽنکل هؽٌ نع :هؽَی که ظؼ خؽیاو ؼ٦ابت آؾاظ ضاؼخی به نکلی
زاظ بؽوؾ هییا٢ت و ظؼ تىالی بسؽاوها به اوج هیؼقیع اؾ ایى به بٛع به هؽَی هؿهى
تبعیل نع که همۀ ٚملههای کهاوؼؾی ؼا بهیکكاو اؾ پا ظؼهیآوؼظ.
ؼوابّ پعؼقاالؼايۀ اؼباب با ؼٚایایم (که هًىؾ ظؼ خایخای آلماو هیتىاو آو ؼا یا٢ت)
پیهتؽ به ي ٙ٣هايى٢اکتىؼکاؼی بؽچیعه نعه بىظ .کمی پف اؾ ٖهىؼ پؽولتاؼیای
کهاوؼؾی هًاقبات خعیعی هیاو کهاوؼؾ و ضعهۀ هؿؼٚه ايکها ٠یا٢ت .هاظاهی که
هًاقبات پعؼقاالؼی بؽخای بىظ ضعهۀ هؿؼٚه ظؼ قؽيىنت کهاوؼؾ قهین بىظيع و ّ٧٢
ظؼ وضینتؽیى تًگًاها به زال ضىظ ؼها هینعيع< به همیى ظلیل ٧٢ؽناو کمتؽ تىی
 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و ٚ 1892باؼت ;آَؽاؼ ؾؼاٚی :به ايگلیكی ( agricultural
 )distressظاضل پؽايتؿ آهعه اقت( .پ).
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چهن هیؾظ .اها اکًىو همه چیؿ تٟییؽ کؽظه اقت .ضعهۀ هؿؼٚه همهخا به يىؼت
ٚملههای ؼوؾهؿظ ظؼآهعهايع و کهاوؼؾ  ّ٧٢ظؼ هىاٛ٦ی که الؾم بانع اقتطعامناو
هیکًع و به همیى ظلیل اٞلب (ضايه ؾهكتاوها) چًعیى ه٣تۀ هتىالی بیکاؼ هیهايًع.
ضعهه و ضايىاظهناو ظؼ ظوؼهؾهايۀ پعؼقاالؼی ظؼ هماو هؿؼٚه ؾيعگی هیکؽظيع و
کىظکاوناو ؼا همايدا پؽوؼل هیظاظيع و کهاوؼؾ تالل ظانت ظقت يكل آتی ؼا
همايدا بًع کًع .ظؼ آو ظوؼاو اقت٣اظه اؾ ٚملههای ؼوؾهؿظ اقتثًا بىظ يه ٦اٚعه< به
همیى ظلیل هؽ هؿؼٚه به ضیل ايبىهی اؾ ضعهه يیاؾ هبؽم ظانت .اها ي ٙ٣کهاوؼؾاو ظؼ
ایى بىظ که هًاقبات پعؼقاالؼی ؼا هًسل يمایًع و ضعهۀ هؿؼٚه ؼا اؾ اؼاَی بیؽوو
بیايعاؾيع و آوها ؼا به ٚملۀ ؼوؾهؿظ تبعیل کًًع .زىلوزىل قال  a1838ایى ات٣ا ٤به
ً
نکلی ت٧ؽیبا ٢ؽاگیؽ به و٦ى٘ پیىقت و بالتب ٙهاؾاظخمٛیتی که bتا آو ؾهاو هکًىو بىظ
آؾاظ گهت و يؽش ظقتمؿظ قؽکىب نع و يؽش هالیات اٚايات ٢ى٤الٛاظه ا٢ؿایم یا٢ت.
اؾ ایى ظوؼاو به بٛع زىؾههای کهاوؼؾی به ه٧ؽ تکعیگؽی ظائمی تبعیل نعيع< به
هماو تؽتیبی که زىؾههای هايى٢اکتىؼکاؼی اؾ هعتها ٦بل ه٧ؽ تکعیگؽی هٛٓ٧ی
بىظيع c.اؾ ایى ؼو ظولت ياچاؼ نع به ًٚىاو ا٦عاهی ٚاخل ظؼ بؽابؽ ٧٢ؽ ؼوؾا٢ؿوو
هًاْ ٥ؼوقتایی ظقت به تٛعیل ٦ايىو ٧٢ؽا بؿيع .اؾ قىی ظیگؽ گكتؽل بیو٣٦ۀ
 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ایًدا آهعه اقت; :اواضؽ ظهۀ ٦ 28ؽو زاَؽ( .:پ).
 bظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ایًدا آهعهْ; :ب ٥ايٓالزات ٚلن ٢یؿیک ( :...پ).
 cایى خمله ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892بعیى يىؼت يىنته نعه اقت; :اؾ ایى ؾهاو به
گؽی ظائمی ظؼ يىازی کهاوؼؾی خاضىل کؽظ< ظؼقت به هماو تؽتیبی که تکعیگؽی
بٛع تکعی ِ
هٛٓ٧ی پیهتؽ ظؼ يىازی هايى٢اکتىؼکاؼی ؼیهه ظوايعه بىظ( .:پ).
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کهاوؼؾی بؿؼگه٧یاـ و باب نعو ضؽهىکىب هکايیکی و قایؽ هانیىها و اقتطعام
ؾياو و کىظکاو هىخب گؽظیع ايبىهی اؾ کهتیاؼها بیکاؼ نىيع .ظؼ زال زاَؽ کاؼ
ً
ؾياو و کىظکاو ظؼ بطم کهاوؼؾی چًاو ٚمىهیت یا٢ته که اضیؽا یک کمیكیىو ؼقمی
ویژه بؽای ايدام تس٧ی٧اتی ظؼباؼۀ تأثیؽات آو تهکیل نعه اقت .با تىخه به گكتؽل
ً
کهاوؼؾی بؿؼگه٧یاـ و الٟای هًاقبات پعؼقاالؼی (که قاب٧ا ظؼ ایًدا اؾ اهمیت
نایايی بؽضىؼظاؼ بىظ) و باب نعو هیأت هانیًی و يیؽوی بطاؼ و کاؼ ؾياو و کىظکاو
هثل ؼوؾ ؼونى اقت که قیكتن تىلیع يًٛتی به ایى هىَ ٙهن ؼضًه کؽظه و ضمىظتؽیى
٦هؽ ؾزمتکم ؼا به ظؼوو خًبم اي٧البی کهايعه اقت .ظؼ خاهایی که کهاوؼؾی
هعتهای هعیع ؼاکع و بیتسؽک هايعه بىظ باؼ ایى تٟییؽات بؽ ظول کاؼگؽاو بیهتؽ
قًگیًی کؽظ و تبٛات ٢ؽوپانی قاضتاؼ اختماٚی کهى ٦هؽآهیؿتؽ بىظ; .هاؾاظ
خمٛیت :به یکباؼه بیؽوو ؾظ و يتىايكت همچىو يىازی هايى٢اکتىؼکاؼ بؽای بؽآوؼظه
کؽظو يیاؾهای تىلیع ؼوبهتؿایع خػب نىظ .اگؽ ٢ؽآوؼظهها ههتؽی ظانته بانًع هیتىاو
٢اکتىؼی های خعیعی قاضت< اها آ٢ؽیًم ؾهیى خعیع هسال اقت .وايگهی ظؼ
تًگًایی که پف اؾ يلر پعیع آهعه بىظ ؾیؽ کهت بؽظو ههاٚات یىالش٦ 3ماؼی
بیماؾزع هتهىؼايه به نماؼ هیؼ٢ت a.پیآهع هستىم ایى وَٚ ٙؽوج ؼ٦ابت ظؼويی
کاؼگؽاو به يٓ٧ۀ اوج و ق٧ىِ هؿظها به ٛ٦ؽ قٓر کمیًه بىظ .ظؼ ;قايىو کهى فقزا:
ه٧ؽؼ نعه بىظ کاؼگؽاو اؾ هسل هالیات اعايات کمکهؿیًههایی ظؼیا٢ت کًًع .هاظاهی

 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی آهعه; :ظؼ پی کكب يلر کهتکاؼی ظؼ ههاٚات یىالش آيچًاو ٦ماؼ
پؽؼیكکی به نماؼ هیآهع که زتی قؽهایۀ بؿؼگ به قؽا ٜقؽهایهگػاؼی ظؼ آوها يمیؼ٢ت( :.پ).
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که ایى ٦ايىو به اخؽا ظؼهیآهع کهاوؼؾاو نماؼ ؾیاظی اؾ ٚملهها ؼا به اٚايهگیؽی
واهیظانتًع تا بتىايًع ظقتمؿظهایهاو ؼا ظمبهظم کاهم ظهًع .به ظلیل ایى ٦بیل
ا٦عاهات و همچًیى به ظلیل بؿؼگی ابٛاظ هاؾاظ خمٛیت ؼوقتایی الؾم بىظ هالیات
ً
اعايات ظائما ا٢ؿایم یابع .ظؼ ایى اوَا٘ ;قايىو يىیى فقزا( :که ظؼ اظاهه ظؼباؼۀ آو
بیهتؽ تىَیر ضىاهن ظاظ) به ًٚىاو ؼاهچاؼه به تًىیب ؼقیع .اها زتی ایى تعبیؽ هن
يتىايكت اوَا٘ ؼا ظؼقت کًع .يه ظقتمؿظها ا٢ؿایم یا٢ت و يه هكألۀ هاؾاظ خمٛیت
ً
زل نع .ظظهًهی و بیعاظ ٦ايىو خعیع يؽ٢ا هىخب گؽظیع وَ ٙضل ٥به هًتها ظؼخۀ
ً
٢الکت بؽقع .هالیات اعايات ظؼ پی تًىیب ٦ايىو خعیع بعوا کاهم یا٢ت اها پف اؾ
ً
چًع قال ظوباؼه تا هماو قٓىذ قاب ٥باال ؼ٢ت .ظؼ خاهایی که قاب٧ا  4-3هیلیىو ي٣ؽ
يع٦هبگیؽ هى٦ت وخىظ ظانت  1هیلیىو ي٣ؽ يع٦هبگیؽ ظائمی پا به ٚؽيه يهاظيع< البته
با٦ی ٧٢ؽا هًىؾ به يع٦ات يیاؾ ظانتًع ولی ز ٥اٚايهناو ؼا اؾ ظقت ظاظيع .کل
تأثیؽات قايىو يىیى فقزا همیى بىظ .اؾ آو ؾهاو تاکًىو ٧٢ؽ ظؼ يىازی کهاوؼؾی هؽ قال
ا٢ؿایم یا٢ته اقت و ضل ٥ؼوقتاها ظؼ بعتؽ یى تًگظقتیها هیؾیًع .ضايىاظههایی
هكتًع که بایع هؽ ْىؼ که نعه با  7-6یا زعاکثؽ  8نیلیًگ ظؼ ه٣ته قؽ کًًع و باؼها
پیم هیآیع که زتی همیى هن گیؽناو يمیآیع .وَ ٙایى خمٛیت ظؼ قال  1838ؼا اؾ
ؾباو یکی اؾ لیبزالهای پارلماو بهًىین:

a

 aتالطمات بیيقاب :دالیل آتغافزوسی در هًاطق روطتایی .لًعو ،1831 .يىنتۀ يمایًعۀ هدلف ای.
خی .ویک٣یلع ( .)E. G. Wakefieldيى ٛٓ٦ .13-9اتی اؾ ایى يىنته که به يسىۀ اخؽای ;٦ايىو
کهى ٧٢ؽا :ظؼ آو ظوؼاو هیپؽظاؾيع ظؼ ي٧ل٦ىل يیاهعهايع( .ايگلف)
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;وَ ٙیک هتکعی یا یک ظه٧او ايگلیكی (اکًىو ایى  2واژه هتؽاظ ٠نعهايع) چًیى اقت:
پعؼل گعا بىظ و نیؽ هاظؼل هیچ ٦ىتی يعانت< به همیى ظلیل ٞػایم اؾ اواو يىباوگی بع و
ياکا٢ی بىظ .او هًىؾ هن (به خؿ او٦اتی که ضىاب اقت) اؾ گؽقًگی ؼيح هیکهع .ظه٧او
يیمهبؽهًه اقت و هیچ و٦ت بیم اؾ نٛلهای که با آو ايعک ٞػایی بپؿظ آتم بؿؼگتؽی گیؽل
يمیآیع .قؽها و ؼْىبت اؾ ابتعای پاییؿ به قؽاٜال هیآیًع و تا اواقّ بهاؼ با او هیهايًع.
اگؽچه اؾظواج کؽظه اها لػتهای واالی نىهؽبىظو و پعؼبىظو ؼا يچهیعه اقت .نؽیک
ؾيعگیال و بچه هایم همچىو ضىظ او اٞلب گؽقًه و ظؼ هٛؽٌ قؽها هكتًع و گاهوبیگاه
بعوو هیچ پؽقتاؼ و کمکی هؽیٍ هیا٢تًع و همیهه بیهیچ اهیعی ظؼ چًگ يکبت اقیؽيع.
آياو اؾ ٢ؽِ گؽقًگی کهیعو زؽیى و ضىظضىاه و ظگؽآؾاؼ باؼ آهعهايع ْىؼی که به ٦ىل
ضىظل ;ضاؼ چهنال هكتًع .:او  ّ٧٢به ایى ظلیل به کىههال بؽهیگؽظظ که ظؼ کًح ضیاباو
اؾ گؿيع باظ و باؼاو ظؼ اهاو يیكت .هؽظ بایع پیهتیباو ضايىاظهال بانع ولی اؾ ٚهعۀ ایى کاؼ
بؽيمیآیع; .گعایی و کالنی و ظاظوبیعاظ کؽظو اؾ ایًدا هیآیع :و به گىلبؽی ضتن هینىظ .او
بعل يمیآیع همچىو هؽظاو پؽؾوؼ هنْب٧هایال اؾ آ٢تابهظؾظی به نتؽظؾظی بؽقع اها ٢ا٦ع
نهاهت الؾم اقت و  ّ٧٢هؽ و٦ت که پا بعهع ظلهظؾظی هیکًع .تًها چیؿی که هیتىايع به
کىظکاوال بیاهىؾظ ظلهظؾظی و ضالیبًعی اقت .گؽچه ظؼ ؼابٓه با همكایگاو هتمىلتؽ
ؼ٢تاؼی هٓیٛايه و بؽظهواؼ ظاؼظ اها آياو ظؼ بؽضىؼظ با او قىءٖى و ظؼنتی به ضؽج هیظهًع.
ً
تبٛا او يیؿ اؾ همكایگاوال هیتؽقع و کیًه به ظل هیگیؽظ .با ایى زال هیچ و٦ت آقیبی
ً
بههاو يمیؼقايع .او هٓل٧ا تباه نعه و بیچاؼهتؽ اؾ آو اقت که ظؼکی اؾ ض٣توضىاؼی ظانته
بانع .ؾيعگی کاؼی او ظؼ نٟل هه٧تباؼل ضیلی ْىاليی يیكت و به ظلیل ابتال به ؼوهاتیكن
و آقن ضیلی ؾوظ پایم به اردوگاه کار اجباری باؾ هینىظ .ظؼ آيدا بیآيکه ضاْؽۀ ظلپػیؽی اؾ
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ؾيعگی ظؼ غهىال ي٧م بكته بانع ي٣فهای آضؽل ؼا هیکهع و خاضىاب ؼا بؽای بعبطتی
ظیگؽ ضالی هیکًع که به همیى تؽتیب ؾیكته اقت و به همیى تؽتیب ضىاهع هؽظ:.

a

يىیكًعه هیا٢ؿایع به خؿ ایى ٦هؽ یک ٦هؽ ظیگؽ اؾ ٚملههای کهاوؼؾی وخىظ ظاؼيع که
بكیاؼ پؽايؽژیتؽيع و اؾ هؿیتهای خكمايی و غهًی و اضال٦ی يیؽوهًعتؽ و بهتؽی
بؽضىؼظاؼ هكتًع .البته ؾيعگی آياو به همیى ايعاؾه ٢الکتباؼ اقت و تًها بعیى لسأ
هت٣اوتايع که ظؼ چًیى نؽایٓی بؿؼگ يهعهايع و قاب٧ۀ ؾيعگی ضايىاظگیناو بهتؽ بىظه
اقت .آياو ٦اچا٦چیاو و نکاؼظؾظايیايع که هعام با هتًعیاو باؼايعاؾ و ٦ؽ٤چیهای
نکاؼگاه ظؼگیؽ هینىيع و کاؼناو به ضىووضىوؼیؿی هیکهع .اگؽ به ؾيعاو بیا٢تًع
(بالیی که اٞلب قؽناو هیآیع) بیم اؾ پیم اؾ خاهٛه کیًه به ظل هیگیؽيع .به همیى
ظلیل آياو يیؿ همچىو ٦هؽ يطكت اؾ ْب٧ۀ يازب هالکیت هتً٣ؽيع .يىیكًعه هیا٢ؿایع:
;آياو که ها اؾ قؽ يؿاکت دهقاياو يتزص ايگلظتاو هیياهینناو همیىها هكتًع:.

b

 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ظؼ ابتعای ي٧ل٦ىل پف اؾ ٚباؼت ;ظه٧او ايگلیكی :ظؼ
ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت; :هماو ٚملۀ کهاوؼؾی .:چًع ضّ پاییىتؽ پف اؾ ٚباؼت ;ضاؼ چهنال
هكتًع :هٛاظل ايگلیكی آو ( )hates the sight of themظاضل پؽايتؿ غکؽ نعه اقت( .پ).
 bظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و ٚ 1892باؼات ;يؿاکت )courtesy( :و ;ظه٧اياو يتؽـ
ايگلكتاو )the bold peasants of England ( :پف اؾ هٛاظلهای آلمايی ناو ظاضل پؽايتؿ ٦یع
ً
نعه ايع .ظؼ ایى ویؽاقتها ايگلف ٚباؼت ;ظه٧اياو يتؽـ ايگلكتاو :ؼا انتباها به ػکظپیز يكبت
ظاظ .ایى ضٓا ظؼ ویؽاقت های ايگلیكی و آهؽیکایی ايالذ نع .خملۀ ;ظه٧اياو يتؽـ ايگلكتاو
هایۀ ٢طؽ کهىؼناو هكتًع :ظؼ ايل ظؼ کتاب ;روطتای چىل :اثؽ گلذاطمیت ()Goldsmith
آهعه اقت( .پ).
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ظؼ زال زاَؽ ایى نؽذ ظؼ هىؼظ اکثؽ ٚملههای کهاوؼؾی ايگلكتاو ياظ ٤اقت.
ژوئى  1844ؼوؾياهۀ تایمش ضبؽيگاؼی ؼا بؽای اؼائۀ گؿاؼل ظؼ هىؼظ وَ ٙایى ٦هؽ به
يىازی کهاوؼؾی ٢ؽقتاظ .گؿاؼنی که او آهاظه کؽظ قؽاپا با تىيی٣ات پیمگ٣ته هٓاب٧ت
ظانت 4.هؿظهای ه٣تگی ظؼ بؽضی يىازی بیم اؾ  6نیلیًگ يبىظ .ایى هبل ٝهٛاظل
قٓر ظقتمؿظها ظؼ اکثؽ يىازی آلماو اقت آو هن ظؼ زالی که َؽوؼیتؽیى وقایل
هٛال ظؼ ايگلظتاو ظقتکن  2بؽابؽ آلماو ٦یمت ظاؼيع .به قاظگی هیتىاو تًىؼ کؽظ که
ایى ضل ٥چگىيه ؾيعگی هیکًًعٞ :ػایهاو ضیلی کن و ضیلی بع و لباـهایهاو ژيعه و
قکىيتگاهناو آلىيکهایی تًگ و هطؽوبه و هس٧ؽ و ٢ا٦ع آقایم اقت .پكؽاو و
ظضتؽاو کنقىوقال ظؼ ضىابگاههای ٚمىهی بیهیچ ت٣کیکی کًاؼ یکعیگؽ هیضىابًع و
بعیهی اقت که ایى وَ ٙبه ايىا٘ و ا٦كام آهیؿلهای ياؼوا ظاهى هیؾيع .یکیظو ؼوؾ
بیکاؼی ظؼ هاه کا٢ی اقت تا ایى انطاو بیبؽوبؽگؽظ ظؼ ههلکتؽیى تًگظقتیها و
يعاؼیها ٞؽ ٤نىيع .اؾ آيدا که ایهاو پطموپؽاکًعهايع يمیتىايًع بؽای ا٢ؿایم هؿظ با
ً
هن هتسع نىيع .اگؽ ازیايا کكی بطىاهع به ْىؼ اي٣ؽاظی اؾ ٚملگی کؽظو ظؼ اؾای
کمتؽیى ظقتمؿظها قؽ باؾ بؿيع یک ظو خیى کاؼگؽ بیکاؼ یا ٚعهای اؾ ههمىالو اٚايات

a

پیعایهاو هینىظ که زاَؽيع به ز٧یؽتؽیى پیهًهاظهای کاؼی گؽظو يهًع< آو هن ظؼ
زالی که ٢ؽظ هٛتؽٌ به زکن قايىو يىیى فقزا به ًٚىاو نطًی الابالی و ولگؽظ و تًبل
اؾ ظؼیا٢ت هؽگىيه اٚايهای هسؽوم هیگؽظظ و بیبؽوبؽگؽظ تىقّ پاطذارو قايىو فقزا به
اؼظوگاه کاؼ اخباؼی ٢ؽقتاظه هینىظ .پاطذاراو قايىو فقزا کهاوؼؾايی هكتًع که ٚملۀ
a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی به خای ;ههمىالو اٚايات :آهعه; :ؾيعايیاو اؼظوگاه کاؼ اخباؼی( .:پ).
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ؾؼاٚی  ّ٧٢هیتىايع ظؼ يؿظ ایهاو یا ظؼ يؿظ همكایگاو و آنًایاوناو کاؼی گیؽ بیاوؼظ.
ایى ٦بیل گؿاؼلها هطتى به یکیظو يازیۀ ايگلظتاو يیكت .اضطزار سراعی کل کهىؼ
ؼا ٢ؽاگؽ٢ته و نعت و زعت آو ظؼ نمال و خًىب و نؽ ٤و ٞؽب کهىؼ یکكاو اقت.
وَٚ ٙملههای طافىلک و يىرفىلک aبا وَٚ ٙملههای دوووػایز و همپػایز و
طاطکض bهى يمیؾيع و هؿظناو ظؼ دارطتػایز و آکظفىردػایز cبه ايعاؾۀ کًت و
طىری و باکیًگامػایز و کمبزیجػایز dپاییى اقت.
یکی اؾ بؽبؽواؼتؽیى ظظهًهیها و بیعاظها ٚلیه ْب٧ۀ کاؼگؽ eظؼ ;قايىو ػکار :تدكن
هییابع که fبكیاؼ تًگيٗؽايهتؽ اؾ هؽ کهىؼ ظیگؽی اقت< زال آيکه نکاؼ ظؼ ایًدا
بهو٢ىؼ پیعا هینىظ و ضاؼج اؾ زع تًىؼ اقت .ظه٧او ايگلیكی بؽ ْب ٥ؼقنوؼقىم
کهى ايگلظتاو نکاؼ ؼا یکی اؾ تدلیات ْبیٛی و ايیل خؽأت و نهاهت هیظايع.
وايگهی ٧٢ؽ ظه٧او ظؼ تبایى با خىعگذرايی 5اؼبابها اقت که بیهههای پهًاوؼ ؼا با
ً
هؿاؼاو ضؽگىل و پؽيعه يؽ٢ا بؽای ت٣ؽیسات نطًیناو ٦ؽ ٤هیکًًع .همیى او ؼا
بیهتؽ تسؽیک هیکًعٚ .ملهها گاهی تله هیگػاؼيع و گاهی نکاؼی ؼا به تیؽ هیؾيًع.
نکاؼچیاو ٞیؽ٦ايىيی با ایى کاؼ بؽای ضىظ و ضايىاظهناو که به گؽقًههیؽی ا٢تاظهايع
Suffolk & Norfolk
Hampshire & Sussex
Dorsetshire & Cambridgeshire
Kent & Surrey & Buckinghamshire & Cambridgeshire
 eظؼ ویؽاقتهای آلمايی به خای ;ْب٧ۀ کاؼگؽ :آهعه; :پؽولتاؼیای کهاوؼؾی( .:پ).
 fظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ظؼ ایًدا ٦یع نعه اقت; :ظؼ ايگلكتاو( .:پ).
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a
b
c
d

ً
ل٧مهای ٞػا ظقتوپا هیکًًع بیآيکه ٚمال به هالک َؽؼوؾیايی ؾظه بانًع (ؾیؽا ظاؼایی
اؼباب ضیلی بیم اؾ ایىهاقت) .با ایى زال اگؽ گیؽ بیا٢تًع زکنناو ؾيعاو اقت و ظؼ
يىؼت تکؽاؼ تطل ١ظقتکن  7قال تبٛیع هینىيع .نعت و قطتگیؽايه بىظو ایى
٦ىايیى باٚث هینىظ هؽاؾگاهی ظؼگیؽهای ضىوباؼی هیاو آياو و ٦ؽ٤چیها ؼش ظهع که
هؽ قال به چًع هىؼظ ٦تل هیايداهع .اؾ ایى ؼوقت که نٟل ٦ؽ٤چیگؽی يه تًها
هطاْؽهآهیؿ بلکه هایۀ قؽا٢کًعگی و بعياهی اقت .قال گػنته ظقتکن ٦ 2ؽ٤چی
تؽخیر ظاظيع به خای اظاهه ظاظو به کاؼ ضىظناو ؼا با نلیک تیؽ ضالو کًًع .ایى
کمتؽ یى بهایی اقت که بایع پؽظاضت تا انؽا ٠ؾهیىظاؼ بتىايًع قؽ ضىظناو ؼا با وؼؾل
بانکىه تیؽايعاؾی گؽم کًًع .اها همۀ ایىها ظؼ پیم ضعاويعگاؼاو ضاک چه اؼؾنی
ً
ً
ظاؼظ؟ ایًکه یکیظو ي٣ؽ اؾ ;ؾائعها :بؿیًع یا بمیؽيع ايال و ابعا ههن يیكت .چه بكا اگؽ
يیمی اؾ خمٛیت هاؾاظ به واقٓۀ قايىو ػکار اؾ قؽ ؼاه بؽظانته نىيع وَ ٙيیمۀ ظیگؽ
بهتؽ نىظ  -ایى هن اؾ بهؽظوقتی اؼباباو ؾهیىظاؼ ايگلیف!
ؾيعگی ظؼ يىازی ؼوقتایی به ظلیل ايؿوای قکىيتگاهها و ٚعم تٟییؽ و تسىل هسیّ
اْؽا ٠و هايعگاؼی ي٧مهای اختماٚی الخؽم به تسدؽ ٢کؽی ظاهى هیؾيع .ضاک هؽظۀ
ؼوقتا بؽای هیچ يى٘ تکاهل و ايکها٢ی هكاٚع يیكت .با ایى زال زتی ظؼ ایًدا هن
٧٢ؽ و تًگعقتی ثمؽات ضاو ضىظ ؼا به باؼ هیآوؼظ .پؽولتاؼیای هايى٢اکتىؼکاؼ و
هٛعوکاؼ ضیلی ؾوظ ابتعاییتؽیى قٓىذ ه٧اوهت ٚلیه يٗن اختماٚی هىخىظ (یًٛی
ًٚیاو بیپیؽایۀ ٢ؽظی و اؼتکاب خؽم و خًایت) ؼا پهت قؽ گػانتًع اها ظه٧اياو
تابهاهؽوؾ ظؼ همیى هؽزله هايعهايع .ؼول هٓلىب آياو بؽای نؽکت ظؼ خًگ اختماٚی
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آتما٢ؽوؾی اقت .ایى آتما٢ؽوؾیها يطكتیى باؼ ْی قالهای 1831-1838
(ؾهكتاو پف اؾ اي٧الب ژوالی) ٚمىهیت یا٢تًع .هاه اکتبؽ پف اؾ ا٢ؿایم تٛعاظ
گاؼظهای قازلی (که کاؼ ٦اچا ٤ؼا قطت کؽظيع و به ٦ىل یکی اؾ ٚملههای کهاوؼؾی
طاحل دریا را به فًا داديذ) و ظؼ پی تٟییؽات قايىو فقزا و کاهم هؿظها و باب نعو
هیأت هانیًی آنىبهایی به و٦ى٘ پیىقت و التهاب کل هًٓ٧ۀ طاطکض و ً٦بههای
هداوؼ ؼا ٢ؽا گؽ٢ت .کاؼگؽاو پهتههای یىيده و ضؽهى ٞالت ؼا ظؼ هؿؼٚهها آتم ؾظيع و
ظؼ هىاؼظی زتی به ْىیلهها و ايٓبلهایی که ظیىاؼبهظیىاؼ ضايۀ کهاوؼؾاو بىظ ؼزن
يکؽظيع .هؽ نب چًع هىؼظ اؾ ایى آتما٢ؽوؾیها ؼش هیظاظ و ؾبايهکهاو ظؼ ظل
کهاوؼؾاو و هالکاو ؼٚب و وزهت هیايعاضت .ههاخماو هیچ ؼظی اؾ ضىظ به خا
يمیگػانتًع و کاؼگؽاو آتما٢ؽوؾی ؼا به نطًیتی ؼاؾآلىظ و ضیالی به يام ;قىیًگ:
(تالْن) يكبت هیظاظيع .ؾٚمای ؼوقتاها به هٟؿ ضىظ ٢هاؼ هیآوؼظيع تا ظؼیابًع
;قىیًگ :کیكت و ظلیل کیًهتىؾی خًىوآلىظ ٧٢ؽا ظؼ يىازی ؼوقتایی چیكت .البته
ً
ٚ ّ٧٢عۀ هٛعوظی بىظيع (و ٛٓ٦ا ظؼ يىازی کهاوؼؾی هیچ کف) که گاهی ظؼ هىؼظ
٦عؼت ٗٚین تًگعقتی و قتنکهی چیؿهایی به هٟؿناو ضٓىؼ هیکؽظ .اؾ آو ؾهاو به
بٛع آتما٢ؽوؾی همهقاله با ٢ؽا ؼقیعو ؾهكتاو و بیکاؼ نعو ٚملههای کهاوؼؾی
تکؽاؼ هینىظ .تًاوب آتما٢ؽوؾیها ظؼ ؾهكتاو ٢ 1844-1843ى٤الٛاظه بىظ .يهؽیۀ
;يىرثزو اطتار :ظؼ هؽ یک اؾ نماؼههایم چًعیى هىؼظ اؾ ایى آتما٢ؽوؾی ؼا با غکؽ
هعاؼک و هًاب ٙهىث ٥گؿاؼل ظاظه اقت .هتأق٣ايه بؽای تًٗین لیكت ؾیؽ به بكیاؼی اؾ
نماؼههای ایى ه٣تهياهه (که غکؽناو يیاهعه اقت) ظقتؽقی يعانتن اها بعوو نک آوها
هن زاوی هىاؼظ هتٛعظی هكتًع .وايگهی چًیى يهؽیهای يمیتىايع بؽ کل هىاؼظ ؼشظاظه
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گىاهی ظهع .نماؼۀ  25يىاهبؽ  :1843زیى بسث ظؼباؼۀ  2هىؼظ آتما٢ؽوؾی خعیع به
تٛعاظی اؾ هىاؼظ ٦بلی اناؼاتی نعه اقت .نماؼۀ  16ظقاهبؽ :اٞتهانات ٚمىهی
بذفىردػایز aظؼ پی آتما٢ؽوؾیهای هتٛعظ (هؽ نب چًع هىؼظ) پف اؾ  2ه٣ته به پایاو
ؼقیع .ظؼ چًع ؼوؾ آضؽ آنىب  2آٞل بؿؼگ ظؼ آتم ضاکكتؽ نعيع .آتم ؾظو  4آٞل
بؿؼگ ظؼ کمبزیجػایز و یکی ظؼ هزتفىرػایز bو  15آتما٢ؽوؾی ظؼ يىازی ظیگؽ ؼا به
ایىها بیا٢ؿاییع .نماؼۀ  38ظقاهبؽ 1 :هىؼظ آتما٢ؽوؾی ظؼ يىرفىلک و  2هىؼظ ظؼ
طافىلک و  2هىؼظ ظؼ اطکض cو  1هىؼظ ظؼ چهػایز و  1هىؼظ ظؼ اليکػایز و ظؼ
 12هىؼظ ظؼ دربی و لیًکلى و طاوثکايتی .dنماؼۀ  6ژايىیه  18 :1844هىؼظ
آتما٢ؽوؾی ظؼ هًاْ ٥هطتل .١نماؼۀ  13ژايىیه 7 :هىؼظ .نماؼۀ  28ژايىیه 4 :هىؼظ.
اؾ ایى نماؼه به بٛع هؽ ه٣ته  4-3آتما٢ؽوؾی گؿاؼل نعه اقت (بؽضال ٠قاب ٥يه
 ّ٧٢تا بهاؼ بلکه زتی ظؼ هاههای خىالی و آ گىقت) .تسلیلهای ؼوؾياهههای
ايگلكتاو زاکی اؾ آو اقت که با ٢ؽا ؼقیعو ً٢ل قؽظ  1845-1844بایع هًتٗؽ
ا٢ؿایم ایى يى٘ خؽائن بانین.

e

a

Bedfordshire
Hertfordshire
c
Essex
d
Lincoln & South county
 eایى خمله ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892بعیى نکل يىنته نعه اقت; :گؿاؼلهای هىخىظ
هىخىظ ظؼ ؼوؾياهههای آلمايی و ؼوؾياهههای ايگلیكیای که اؾ آو ؾهاو به ظقتن ؼقیعهايع ثابت هیکًع
با ٢ؽاؼقیعو ً٢ل قؽظ  1845-1844تٛعاظ ایى ٦بیل خؽاین ا٢ؿایم یا٢ته اقت( .:پ).
b
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ضىايًعگاو کتاب ظؼباؼۀ بؽوؾ چًیى وَٛیتی ظؼ يىازی ؼوقتایی آؼام و ناٚؽايۀ
ايگلكتاو چه يٗؽی ظاؼيع؟ آیا ایى ؼا هًعا٦ی اؾ وَٛیت خًگی هیظايیع یا يه؟ آیا ایى
وَٚ ٙاظی اقت و هیتىايع ظوام بیاوؼظ؟ هالکاو و کهاوؼؾاو زىؾۀ ؾؼاٚی همچىو
اکثؽ هايى٢اکتىؼظاؼاو و بىؼژواهای زىؾۀ يًٛتی ضًگ و ضؽ٢ت و و کىؼ و کؽيع (البته
يه ظؼ هىؼظ چیؿهایی که پىل ؼا يا ٠تىی خیبناو هیؼیؿظ) .اگؽ هايى٢اکتىؼظاؼاو به
کاؼکًاوناو وٚعه هی ظهًع که با الٟای قايىو غالت به ؼقتگاؼی و ؼهایی ضىاهًع
ظؼ با ٜقبؿ تمذیذ قايىو غالت ؼا به
ؼقیع ظؼ قمت ه٧ابل هال کاو و کهاوؼؾاو ِ
کاؼکًاوناو يهاو هی ظهًع که گىیا ٦ؽاؼ اقت به بههت ؼوی ؾهیى باؾ نىظْ .ب٧ۀ
يازب هالکیت ظؼ هیچ یک اؾ ایى  2خبهه هى ٥٢يهعه اقت زمایت کاؼگؽاو ؼا ظؼ
خًگ ؾؼگؽیال به ظقت آوؼظٚ .ملههای کهاوؼؾی و کاؼوؼها هؽ  2به یک ايعاؾه
يكبت به الٟا یا تمعیع قايىو غالت بیت٣اوت ايع و آو ؼا به هیچ گؽ٢تهايع .ولی ایى
هكأله بؽای هؽ  2گؽوه اهمیت ٢ى٤الٛاظهای ظاؼظ  -بعیى هًٛی که با الٟای قايىو
غالت الخؽم ؼ٦ابت آؾاظ و ا٦تًاظ اختماٚی هٛايؽ به قؽزعاتناو ضىاهًع ؼقیع.
ایى ضتن هؽگىيه ايکها ٠و تکاهل ظؼ چاؼچىب يٗن هىخىظ اقت و بؽظانتى یک ٦عم
ظیگؽ ؼو به خلى  ّ٧٢ظؼ يىؼتی اهکاو پػیؽ ضىاهع بىظ که کل قاهاو اختماٚی به يسى
ؼیههای و ؼاظیکال هتسىل گؽظظٚ a.الوه بؽ ایى هكألۀ هػکىؼ بؽای ٚملههای
 aهناکًىو تسىل ؼاظیکال قاهاو اختماٚی به هًٛای واٛ٦ی کلمه کلیع ضىؼظه اقت .تداؼت آؾاظ پف
اؾ یک ظوؼه گكتؽل بیيٗیؽ هىخب گؽظیع کكبوکاؼ ايگلكتاو ظچاؼ بسؽايی نىظ که اؾ قال 1878
آٞاؾ گهته و هًىؾ هن ظؼ قال  1886ؼوؾبهؼوؾ ظؼ زال يیؽوهًعتؽ نعو اقت( .پايىیف ايگلف بؽ
ویؽاقت آهؽیکایی .)1887
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کهاوؼؾی اؾ ایى خهت اهمیت ظاؼظ که واؼظات آؾاظايۀ ٞالت هتُمى ؼهایی کهاوؼؾاو
ً
اؾ نؽ هالکاو اقت (چگىيه؟ ٛ٢ال يمیتىاين تىَیر بعهن) 6.نکی يیكت که ظؼ
يىؼت الٟای ٦ايىو ٞالت کهاوؼؾاو لیبزال ضىاهًع نع .هجمع هخالفاو قايىو
غالت قهن به قؿایی ظؼ کكب ایى يتیده ظانته و تًها ضعهت واٛ٦یال همیى بىظه
اقت .ظؼ يىؼتی که کهاوؼؾاو لیبزال نىيع و به بىؼژواهای آ گاه اقتساله یابًع
ٚملههای کهاوؼؾی الخؽم چارتیظت و طىطیالیظت aضىاهًع نع .بؽظانتى يطكتیى
گام ظؼ هكیؽ ایى تٟییؽات هتُمى بؽظانتى گامهای بٛعی اقت .خًبم يىیى ظؼ هیاو
ٚمله های کهاوؼؾی ظؼ نؽ ٠تکىیى اقت و گؽظهنآیی اکتبؽ  1844ظؼ هایورث

b

بهتؽیى گىاه ایى اظٚاقت .یکی اؾ هالکاو لیبزال به يام ارل راديىر cکه اهالکال ظؼ
همیى يازیه وا ٙ٦نعه بىظ گؽظهنآیی ؼا بؽگؿاؼ کؽظ تا اهالی ؼا با اٚالهیهای ٚلیه ٦ايىو
ٞالت همؽاه قاؾظ .اها بؽای ٚملههای زاَؽ ظؼ يهكت هكألۀ الٟا و تمعیع ایى ٦ايىو
ً
به هیچ وخه هٓؽذ يبىظ .آياو ظؼ پی چیؿی هٓل٧ا هت٣اوت بىظيع و َمى ایًکه ايبىهی
اؾ ز٧ای ٥تلص و ًْٛهآهیؿ ؼا ظؼباؼۀ ارل راديىر خلى چهن ضىظل ٢ال گ٣تًع ضىاقتاؼ
ت٧كین اؼاَی به ٛٓ٦ات ضؽظ و واگػاؼی ٛٓ٦ات با اخاؼهبهای پاییى نعيع .اؾ ٦ؽاؼ
هٛلىم خًبم ْب٧ۀ کاؼگؽ ظاؼظ آؼامآؼام ؼاهال ؼا به ظوؼا٢تاظهتؽیى و بیتسؽکتؽیى و
ؼاکعتؽیى يىازی کهاوؼؾی باؾ هیکًع .به لٓ ١اضطزار سراعی۫ ایى خًبم به ؾوظی

a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ایًدا آهعه اقت; :یًٛی پؽولتؽهای آ گاه( .:پ).
Highworth
Earl Radnor
648

b
c

ً
هى ٥٢ضىاهع نع ظؼ زىؾۀ کهاوؼؾی يیؿ همچىو زىؾۀ هايى٢اکتىؼکاؼی ٚمی٧ا ؼیهه
بعوايع و خاو بگیؽظ.

a

ظؼ هىؼظ وَ ٙهػهبی ٚملههای کهاوؼؾی نکی يیكت که آياو ظیىظاؼتؽ اؾ کاؼوؼهای
هايى٢اکتىؼيع .ولی آياو هن اؾ ظموظقتگاه کلیكا بیگايه نعهايع ؾیؽا اکثؽ اؼاَی ؾیؽ
چًگ کلیكای ؼقمی اقت .یکی اؾ ضبؽيگاؼاو ؼوؾياهۀ ;هىريیًگ کزويیکل :که با
اهُای ;قىتقىتکچی گاوآهى7b:ظؼباؼۀ يىازی کهاوؼؾی گؿاؼل هیعايی هیيىیكع
البهالی قایؽ هكائل هساوؼات ؾیؽ ؼا اؾ ٚملههای ؾؼاٚی ؼوایت هیکًع:
;پؽقیعم آیا ؼوزايیای که ضٓبه هیضىايع هتىلی ایًداقت؟ ;آؼه .ضىظ پعؼقىضتهنه .ضیلی
و٦ته که کهیهمىيه .اؾ و٦تی که هینًاقمم ظاؼه کاقهلیكی هیکًه .همیهۀ ضعا کاقهلیف
بىظه( :.وٚأ بؽای ضٓبهضىايی ظؼ هیاو بیایماوها ز ٥هأهىؼیت هیگیؽيع ).یکی ظیگؽ
گ٣ت; :اؾ و٦تی که هینًاقمم همیى بىظه .هؽ چی کهیم هیهًاقن همهنىو کاقهلیف
باالییها بىظهو .ت ١به غاتنىو! :ؾيی که تاؾه اؾ کلیكا بیؽوو آهعه بىظ گ٣ت; :ببیى هؿظهىو
چه ا٢تُازه! ٢ک هیکًی کیا هؿظهىو ؼو باال کهیعو؟ همىو پىلعاؼایی که کهیها باهانىو
هیؽو نکاؼ و هیلمبىيى و هی هیؾيى! ضعا به ظاظهىو بؽقه! اگه واقه ضىظهىو یه اتساظیه
ظانتین زتی اگه اؾ گهًگی خىوهىو ظؼهیىهع باؾ بهتؽ اؾ ایى وَ ٙبىظ .باـ به کهیها پىل
بعین که ؼاـؼاـ واقه ضىظنىو ول بگؽظو :.یکی ظیگؽ گ٣ت; :چؽا ظـ اؾ قؽهىو
 aظؼ زال زاَؽ ٚملههای کهاوؼؾی هن اتساظیهای بؽای ضىظناو ظاؼيع .یکی اؾ پؽتکاپىتؽ یى
يمایًعگاوناو به يام جىسف آرک ( )Joseph Archظؼ قال  1885به ًٚىاو ُٚى پاؼلماو بؽگؿیعه
نع( .پايىیف ايگلف بؽ ویؽاقت آهؽیکایی .)1887
7
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وؼيمیعاؼو؟ کهیهای کاتذرال طالشبزی aکاؼنىو نعه ؼوَه ضىيعو واقه ظؼ و ظیىاؼ .ضب
چؽا گىؼنىو ؼو گن يمیکًى؟ :پیؽهؽظی که ٦بل اؾ همه لب به قطى باؾ کؽظه بىظ خىاب ظاظ:
;چؽا گىؼنىو ؼو گن کًى؟ ایًدا کلی ؾهیى ظایؽ هف .ایًا  ّ٧٢هیطىاو پىل ها بعبص بیچاؼهها
ؼو باال بکهى و خیب گهاظنىو ؼو پؽ کًى .هى ایًا ؼو هینًاقن .ضیلی و٦ته که ظقتن اوهعه
پی چیاو :.گ٣تن; :ولی ؼ٧٢ا  ...با ایى همه کیًه و ي٣ؽت اؾ کهیمها چؽا باؾ هن کلیكا
ً
هیؼویع؟ اگؽ ایى٦عؼ اؾناو هتً٣ؽ یع ايال چؽا پیمناو هیؼویع؟ :ؾو پاقص ظاظ; :چؽا پای
هًبؽنىو هیهیًین؟ ٢ک کؽظی ظقت ضىظهىيه؟ واقه ضاْؽ ایًه که ؾيعگیهىو لًگ يمىيه و
کاؼ و باؼهىو يطىابه .کلیكا هیؼ ین چىو اويا ایًٓى هیضىاو :.بٛعها پی بؽظم که ظؼ اؾای
نؽکت ظؼ هؽاقنهای هػهبی اهتیاؾاتی همچىو غٞالقًگ و باٞچۀ قیبؾهیًی به آياو ظاظه
هینىظ (البته ظؼ اؾای پىل) :.ضبؽيگاؼ بٛع اؾ نؽذ ٧٢ؽ و بیایمايی ٚملههای کهاوؼؾی
گؿاؼلال ؼا ایىْىؼ به پایاو هیؼقايع; :با اْمیًاو ضاْؽ اٚالم هیکًن که وَ ٙضل ٥ایًدا و
٧٢ؽناو و ي٣ؽتناو اؾ کلیكا و ٢ؽهاوبؽظاؼی ٖاهؽیناو اؾ اولیای ظیى ظؼ ٚیى کیًۀ
باًْیناو ظؼ قؽتاقؽ يىازی ؼوقتایی ايگلكتاو ٦اٚعۀ ٚام اقت .هؽ چیؿی ؼا که ضال ٠ایى
بانع بایع اقتثًایی ياظؼ به نماؼ آوؼظ:.

8

وَ ٙظه٧اياو ايگلظتاو يهاو هیظهع وابكتگی ايبىهی اؾ پؽولتؽهای کهاوؼؾی به
هؿؼٚهظاؼاو بؿؼگ هتُمى چه تبٛاتی ظؼ هًاْ ٥ؼوقتایی اقت .ظؼ ه٧ابل هىؼظ ولؿ
يمىيۀ ؼونًی اؾ تباهی قیكتن ضؽظههالکی اقت .به هماو تؽتیبی که آيتاگىيیكن هیاو
قؽهایهظاؼاو و پؽولتؽهای نهؽی ظؼ ظهات ايگلكتاو هًٛکف هیگؽظظ وَٛیت ظه٧اياو
ولشی باؾتابی اؾ تباهی ٢ؿایًعۀ ضؽظهبىؼژواؾی نهؽهاقت .ولؿ پؽ اؾ ضؽظههالکايی اقت
Salisbury Cathedral
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a

که ياچاؼيع با هؿؼٚهظاؼاو بؿؼگ و ضىلهىٛ٦یت ايگلیكی ؼ٦ابت کًًع آو هن ظؼ زالی
که يمیتىايًع هسًىالتناو ؼا به هماو اؼؾايی به يسى قىظآوؼ به ٢ؽول بؽقايًع<
ضايه ایًکه کی٣یت اؼاَی ظؼ بؽضی ي٧اِ به گىيهای اقت که  ّ٧٢به ظؼظ پؽوؼل
ازهام هیضىؼظ و قىظآوؼیال ضیلی پاییى اقت .وايگهی کهاوؼؾاو ولؿی به ظلیل
هلیت هت٣اوت و قًتهای هلیناو (که لدىخايه اؾ تأثیؽات تمعو ظؼ اهاوال ظانتهايع)
ایكتاتؽ و ؼاکعتؽ اؾ کهاوؼؾاو ايگلیكیايع .ؼ٦ابت ظؼويی هیاو ظه٧اياو ولؿ ظؼ کًاؼ
ؼ٦ابت با همكایههای ايگلیكی هًدؽ به ا٢ؿایم بعهیهایهاو هیگؽظظ و آياو ؾیؽ با
ظیىو گىياگىو ياچاؼ هینىيع ؾهیىهایهاو ؼا گؽو بگػاؼيع .ظؼ يتیده ظه٧اياو ولؿی ظؼ
چًاو خایگاه پكتی ٦ؽاؼ هیگیؽيع که بهؾزمت ٦اظؼ به اظاهۀ ؾيعگیايع .اها آياو هًىؾ
ٚلت ز٧ی٧ی بیچاؼگیناو ؼا باؾيهًاضتهايع و آو ؼا به ضؽظهاخسا٠هایی همچىو
قًگیى بىظو ٚىاؼٌ زملوي٧ل و ٞیؽه يكبت هیظهًع .يعالبته که ٚىاؼٌ
زملوي٧ل قع ؼاه ايکها ٠کهاوؼؾی و باؾؼگايی اقت< ولی به هؽ زال کكی که هلک
ً
ؼا اخاؼه هیگیؽظ ٚىاؼٌ زملوي٧ل ؼا ظؼ ؼظی ١هطاؼج ثابت هیگًدايع و آو ؼا يهایتا به
زكاب هؿیًههای هالک و ؾهیىظاؼ هیگػاؼظ .اخاؼهظاؼها اؾ قايىو يىیى فقزا کیًه به
ظل ظاؼيع ؾیؽا هؽ لسٗه همکى اقت ظاهى ضىظناو ؼا هن بگیؽظ و اؾ قؽ ؼاه بؽناو ظاؼظ.
ایى کیًه و ي٣ؽت ظؼ قال  a1843ظؼ آنىب هىقىم به ;ؼ بکا b:نٛلهوؼ نع :ظه٧اياو
ً
ولشی بعوا با اهُای نطًی ضیالی به يام ;ؼبکا :ياهههای تهعیعآهیؿی يىنتًع<

a

ظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892آهعه اقت٢; :ىؼیۀ ( .:1843پ).
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b

قپف هؽظاو لباـ ؾيايه به تى کؽظيع و يىؼتهایهاو ؼا با ؼيگ قیاه پىنايعيع و ظؼ
تدمٛات هكلسايه به خاو ظؼگاههای اضػ ٚىاؼٌ ا٢تاظيع و آوها ؼا ظؼ هیاو نىؼ و
هلهلۀ ضىیم با تیؽ و تً٣گ هًهعم يمىظيع .نىؼنیاو ضايههای ٚىاؼٌبگیؽها ؼا هن با
ضاک یکكاو کؽظيع و پف اؾ آو ياگهاو به اردوگاه کار اجباری کارهارتى aیىؼل
آوؼظيع .کمی بٛع اؼتم به هیعاو آهع و يیؽوی پلیف ت٧ىیت نع اها ظه٧اياو با تؽً٢عی
ٚدیب آياو ؼا ظيبال يطىظ قیاه هی٢ؽقتاظيع :ظؼ زالی که اؼتم ظؼ پی ٚالهتهای
نیپىؼهای ٦البی ظؼ هكیؽی ياهؽبىِ به تاضت و تاؾ ههٟىل هینع ظه٧اياو ظؼ خایی
ً
ظیگؽ ٚىاؼَیها ؼا ویؽاو هیکؽظيع .يهایتا پف اؾ آيکه يیؽوی پلیف بیم اؾ زع ت٧ىیت
نع ظه٧اياو به قىءً٦ع و ٦تل و آتما٢ؽوؾیهای هً٣ؽظ ؼوی آوؼظيعْ .ب ٥هٛمىل
بعتؽیى ضىووضىيؽیؿیها ظؼ هؽازل آضؽ و ظؼ زیى ٢ؽويهكتى خًبم ؼش ظاظ .بكیاؼی
به ظلیل ٚعم هىا٧٢ت با ایى ا٦عاهات و ظیگؽاو اؾ قؽ تؽـ کًاؼ کهیعيع و يلر و آؼاهم
به ْىؼ ضىظبهضىظی ازیا گؽظیع .زکىهت بیظؼيگ کمیكیىيی ؼا به تس٧ی ٥و ت٣سى
ظؼباؼۀ ؼویعاظها و ٚللناو گمانت و هاخؽا ظؼ همیى يٓ٧ه پایاو گؽ٢ت٧٢ .ؽ ظه٧اياو
تابهاهؽوؾ کما٢یالكاب ٥اظاهه ظاؼظ .ظؼ نؽایّ کًىيی يه تًها ٧٢ؽناو کمتؽ يمینىظ بلکه
ً
لؿوها تهعیع هیگؽظظ< پف بعیهی اقت که نٛلههای ضهنناو یک ؼوؾ به نکلی
بكیاؼ وضینتؽ اؾ ;بالماقکۀ نىشونًگ ؼبکا :بؽوؾ ضىاهع یا٢ت.
يتایح قیكتن کهاوؼؾی بؿؼگه٧یاـ ظؼ ايگلظتاو و يتایح قیكتن کهاوؼؾی
کىچکه٧یاـ ظؼ ولش به ؼونًی يمایاو اقت< اها تبٛات و پیآهعهای ت٧كین بیم اؾ
Carmathen
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زع اؼاَی ظؼ ایزلًذ ٚیاو هیگؽظظ .تىظۀ بؿؼگی اؾ خمٛیت ایزلًذ اخاؼهظاؼهای ضؽظ
هكتًع و ظؼ آلىيکهای تىقؽیضىؼظهای قاکىايع که ظیىاؼکهی ظاضلی يعاؼظ و باٞچۀ
هداوؼل به ايعاؾهای اقت که  ّ٧٢ک٣ا ٠ضىؼاک قیبؾهیًی بطىؼيمیؽ ً٢ل ؾهكتاو
ؼا هیظهع .ظؼ هیاو اخاؼهکاؼاو ضؽظ ؼ٦ابت ظؼويی نعیعی زاکن اقت و بالتبٙ
اخاؼهبهای ؾهیى به ْؽؾی باوؼيکؽظيی باال ؼ٢ته 2 :بؽابؽ و  3بؽابؽ و گاهی زتی  4بؽابؽ
اخاؼهبهایی که ظؼ ايگلكتاو پؽظاضت هینىظ .همۀ ٚملهها هیضىاهًع کهاوؼؾ و
اخاؼهظاؼ نىيع ولی ٚلیؼٞن ت٧كین بیم اؾ زع اؼاَی هًىؾ هن تٛعاظ ٢ؽاوايی اؾ آياو
ظؼگیؽ ؼ٦ابت بؽای یک تکه ؾهیىايع .اگؽچه هكازت ؾهیىهای ؾیؽ کهت ظؼ بؽیتايیا
 34هیلیىو خؽیب و ظؼ ایؽلًع  14 ّ٧٢هیلیىو خؽیب اقت و اگؽچه اؼؾل تىلیعات
کهاوؼؾی aظؼ بؽیتايیا  158هیلیىو لیؽه و ظؼ ایؽلًع  36 ّ٧٢هیلیىو لیؽه اقت با همۀ
ایىها تٛعاظ پؽولتؽهای کهاوؼؾی ایزلًذ  75هؿاؼ ي٣ؽ بیهتؽ اؾ خؿیؽۀ هداوؼ اقت.

b

ایًکه ؼ٦ابت ایزلًذیها بؽ قؽ ؾهیى تا چه زع نعیع اقت به ؼونًی ظؼ همیى بی٦ىاؼگی
و ٚعمتًاقب آنکاؼ هینىظ< ضايه اگؽ ظؼ يٗؽ ظانته بانین که ٚملههای ؾؼاٚی
بزیتايیای کبیز ظؼ ٛ٦ؽ هًیبت و بعبطتی ظقتوپا هیؾيًع و با ایى زال وَٙناو اؾ
همتایاو ایزلًذیناو بهتؽ اقت .يؽش اخاؼهبها ظؼ اثؽ ؼ٦ابت چًاو ا٢ؿایم یا٢ته اقت که
ً
اخاؼهظاؼاو ضؽظ ٚمال يمیتىايًع قٓر هٛیهتناو ؼا اؾ ٚملههای ؾؼاٚی باالتؽ ببؽيع.
کل ضل ٥ایؽلًع گؽ٢تاؼ ٧٢ؽی اقتطىاوضؽظکى اقت که تست نؽایّ اختماٚی هىخىظ

 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892آهعه اقت; :تىلیع قااليۀ کهاوؼؾی( :پ).
 bگؿاؼل کمیكیىيؽهای ٦ايىو ٧٢ؽا ظؼ ایؽلًع .يهكت پاؼلمايی ( .1837ايگلف)
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هیچ ؼاه ضاليی اؾ آو يیكت .ایى ضل ٥ظؼ آلىيکهای ِگلی تىقؽیضىؼظهای هیؾ یًع که
ظقتکمی اؾ آٞل گاو و گىقً٣ع يعاؼظ .ظؼ ْىل ؾهكتاو  ّ٧٢ايعکی ٞػا گیؽناو هیآیع
و هماوْىؼ که گؿاؼل ٢ى٤الػکؽ بیاو هیکًع ; 38ه٣ته اؾ قال ٦ ّ٧٢عؼی قیبؾهیًی
گیؽناو هیآیع که ته هٛعهناو ؼا بگیؽظ و با٦ی قال هیچ خیؿ بؽای ضىؼظو يعاؼيع.:
ً٢ل بهاؼ و٦تی غضیؽۀ قیبؾهیًی ته هیکهع (یا به ظلیل خىايهؾظو ٞیؽ٦ابلضىؼظو
هینىظ) هاظؼ و بچههای ضايىاظه به گعایی ؼوی هیآوؼيع و با ب٧چهای ؾیؽ بٟل و کتؽی
چایهاو ظؼبهظؼ ظهات هینىيع .ظؼ همیى زیى پعؼ ضايىاظه خىايههای قیبؾهیًی ؼا
بؽای اقت٣اظۀ قال آتی ظؼ باٞچۀ ضايه هیکاؼظ و بٛع اؾ ايدام ایى کاؼ به قگظو ؾظو ظؼ
ايگلكتاو یا ایؽلًع ؼوی هیآوؼظ و تا ً٢ل بؽظانت قیبؾهیًی به ضايه بؽيمیگؽظظ.
يهظهن ضل ٥ؼوقتاهای ایؽلًع ظؼ چًیى نؽایٓی هیؾیًع .آياو زتی اؾ هىلهای کلیكا
٧٢یؽتؽ هكتًع و پاؼهپىؼهتؽیى ژيعهها ؼا هیپىنًع .قٓر آ گاهیناو آو٦عؼ پاییى اقت
که ظؼ هًاْ ٥ؼوقتایی يیمههتمعو پاییىتؽ اؾ آو همکى يیكت .بؽ اقاـ گؿاؼل
٢ى٤الػکؽ  585هؿاؼ ي٣ؽ اؾ قؽپؽقتاو ضايىاؼ (ظؼ خمٛیتی  8و يین هیلیىو ي٣ؽی) با فقز
طیاه ظقتبهگؽیباوايع a.بؽ اقاـ قایؽ هًاب ٙهىث٧ی که داروغه آلیظىو به آوها اؼخا٘
هیظهع bبیم اؾ  2هیلیىو و  388هؿاؼ ي٣ؽ اؾ اهالی ایؽلًع يمیتىايًع بعوو اٚايات ظولتی
و ضًىيی ؾيعه بمايًع  -به ٚباؼت ظیگؽ  27ظؼيع کل خمٛیت گعا هكتًع!

 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892پف اؾ ايٓالذ ;٧٢ؽ قیاه :هٛاظل ايگلیكی آو ( total
 )destitutionظاضل پؽايتؿ آهعه اقت( .پ).
 bاصىل جمعیت ،خلع ظوم( .ايگلف)
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ً
ایى ٧٢ؽ ؼیهه ظؼ نؽایّ اختماٚی هىخىظ و هطًىيا ؼیهه ظؼ ؼ٦ابتی ظاؼظ که ظؼ ایًدا
به نکل ت٧كین و باؾت٧كین اؼاَی پعیعاؼ هینىظ .بكیاؼی کكاو تالل کؽظهايع بؽای
ایى وَٚ ٙلل ظیگؽی بتؽانًع .وَ ٙاؾ ایى ٦ؽاؼ اقت :هالک زًههای بؿؼگی اؾ
اهالکال ؼا به يىؼت اخاؼهای واگػاؼ هیکًع و اخاؼهظاؼها به يىبت ضىظ اخاؼهظاؼهای
ؾیؽظقت و ؾیؽؾیؽظقت ظاؼيع به ْىؼی که اٞلب ظهها واقٓه هیاو هالک و کهتکاؼ
يهایی ٦ؽاؼ هیگیؽيع .ایى هًاقبات و ٦ىايیى و٦یسايۀ هالؾمال به هالک اخاؾه هیظهع
ظؼ يىؼت ٚعم پؽظاضت اخاؼهبها اؾ قىی اخاؼهظاؼ اولیه ی٧ۀ کهتکاؼاو يهایی ؼا بگیؽظ
و اؾ آياو ضل ٙیع کًع< ولى کهتکاؼاو اخاؼهبها ؼا قؽ هى ٙ٦به اخاؼهظاؼ باالظقتیناو
پؽظاضته بانًع .با لداخت تمام اٖهاؼ هینىظ تً٧یؽ ٧٢ؽ ظؼ ايل بؽ گؽظو ایى ٦ايىو
ً
اقت .اها کل ایى هًاقبات يؽ٢ا تٛییىکًًعۀ نکلی اقت که ٧٢ؽ ظؼ ٦الب آو تدلی
هییابع٢ .ؽٌ کًین اخاؼهظاؼهای ضؽظ ضىظناو هالک ؾهیى بانًع< ضب ظؼ ایى يىؼت
چه هینىظ؟ ظؼ ایى زالت هیچ اخاؼهبهایی پؽظاضت يمیگؽظظ ولی باؾ هن اکثؽیت
يطىاهًع تىايكت با تکیه بؽ هلکناو چؽش ؾيعگی ؼا بچؽضايًع .زتی اگؽ به ٢ؽٌ
هسال ضؽظک بهبىظی زايل نىظ ٖؽ ٠چًع قال ظؼ يتیدۀ ؼنع قؽی ٙخمٛیت یکكؽه
اؾ ظقت ضىاهع ؼ٢ت و کىظکايی که پیهتؽ تست نؽایّ هكاٚع به ظيیا آهعه و ؼنع
کؽظهايع ظؼ اثؽ ٧٢ؽ خىاوهؽگ هینىيع .اؾ ْؽ ٠ظیگؽ اظٚا هینىظ ٖلن و قتن
و٦یسايهای که ايگلیظیها بؽ ایزلًذ تسمیل کؽظهايع ٚلتالٛلل همۀ بعبطتیهاقت .اها
ً
ایى وَ ٙيؽ٢ا باٚث نعه اقت ٧٢ؽ به قؽٚت آنکاؼ نىظ و ظؼ واٚ ٙ٦لت ايلی بؽوؾ
٧٢ؽ يیكت .گاهی هن تً٧یؽ ؼا به گؽظو کلیظای پزوتظتاو هیايعاؾيع که بؽ هلتی
کاتىلیک تسمیل نعه اقت .اها اگؽ آيچه ؼا که کلیكا اؾ ایزلًذیها هیگیؽظ بؽ کل
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تٛعاظناو ت٧كین کًین قؽايۀ هؽ ي٣ؽ کمتؽ اؾ  6نیلیًگ aضىاهع بىظ .وايگهی
ٚهؽیههای کلیكا هالیات بؽ هالکیت اؼَی هكتًع يه هالیات بؽ اخاؼهظاؼی (اگؽچه
ً
9
ٖاهؽا اخاؼهظاؼها آو ؼا هیپؽظاؾيع) .اؾ ایى گػنته به هىخب ;الیحۀ تخفیفات :1838
ً
پؽظاضت ٚهؽیه هكت٧یما بؽ ٚهعۀ هىخؽ ا٢تاظه اقت ولی وَ ٙاخاؼهظاؼها به هیچ وخه
بهتؽ يهعه ؾیؽا هالک ؾهیى اخاؼهبها ؼا پابهپای زكاب ٚهؽیه باالتؽ بؽظه اقت .يعها
ً
ٚلت بؽای تىَیر ٧٢ؽ ؼظی ١نعهايع ولی هیچ یک با ٧ٚل خىؼ ظؼيمیآیًع٧٢ .ؽ هًسًؽا
يتیدۀ نؽایّ اختماٚی هاقت .هیتىاو يعها ٚلت بؽنمؽظ که چؽا ٧٢ؽ به چًیى نکل
ضايی بؽوؾ هییابع اها هیچ یک اؾ آيها ٚلت وخىظ ٧٢ؽ يیكتًع .ایًکه ٧٢ؽظؼ ایزلًذ بعیى
نکل و يه به هیچ نکل ظیگؽی پعیعاؼ هیگؽظظ به ي٣ات همیؿۀ ضل ٥و قیؽ تاؼیطی
ايکها٠ناو بكتگی ظاؼظ.
ً
نطًیت ضل ٥ایزلًذ به هلیتهای التیى و ٢ؽايكىی و هطًىيا ایتالیایی نبیه اقت.
وخىه بع نطًیتی آياو پیهتؽ به ي٧ل اؾ کارالیل نؽذ ظاظه نع< بگػاؼیع ببیًین یکی اؾ
ضىظ ایزلًذیها که تًٛب ضايی به نطًیت تىتىيی 10ظاؼظ و به هؽ زال بیم اؾ
کارالیل به ز٧ی٧ت يؿظیک نعه اقت ظؼ ایى هىؼظ چه هیگىیع:

b

;ایزلًذیها ظؼ ٚیى قطتکىنی بكیاؼ تًبل و الابالی و ظؼ ٚیى ؾیؽکی بكیاؼ کلهضؽ و بیپؽوا
هكتًع .نداٚتناو ٞؽیؿی و قطاوتناو اؾ قؽ بی٢کؽی اقت .با کىچکتؽیى چیؿی به
 aظؼ ویؽاقتهای آلمايی  1845و  1892ایًدا ظاضل پؽايتؿ آهعه اقت 2; :تالؽ( .:پ).
b
The State of Ireland, John Wilson Croker, London, 1887; 2nd ed., 1821.
)ايگلف( Pamphlet.
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ظل هیگیؽيع و ٢یال٣ىؼ اؾ ظلناو ظؼهیآیع .به قاظگی ظقت ظوقتی هیظهًع و به قاظگی ؾیؽ
ظوقتیهایهاو هیؾيًعْ .بیٛت ظؼ ٦ىۀ يبىٜناو ظقتوظلباؾی به ضؽج ظاظ اها ظؼ ٦ىۀ
ظاوؼیناو ضكاقت کؽظه اقت:.

هیداو و ازكاقات ظؼ وخىظ ایؽلًعی ظقتباال ؼا ظاؼظ و ضؽظ هٓی ٙهسٍ اقت.
قؽنت زكاـ و تسؽیکپػیؽناو قع ؼاه تکاهل و ايکها ٠ايعیههها و ٛ٢الیتهای
قطتکىنايه و ؾهاوبؽ هینىظ .چًیى هلتی بؽای هايى٢اکتىؼکاؼی (ْب ٥ؼاهوؼقن
ً
کًىيی آو) هٓل٧ا ياهًاقب اقت .اؾ ایى ؼو ایهاو ياچاؼيع با چًگ و ظيعاو به
کهاوؼؾی بچكبًع تا ضىظناو ؼا يگه ظاؼيع< اها ظؼ ایى ؾهیًه هن ظؼ پاییىتؽیى قٓىذ
با٦ی هايعهايع .اؾ اًٚاؼ کهى تکهتکهگی اؼاَی ظؼ ایًدا بؽ٦ؽاؼ بىظه و بؽ ضال ٠فزايظه
و رایى به ْىؼ هًًىٚی اؾ ت٧كین اهالک بؿؼگ پعیع يیاهعه اقت a.ایى اهؽ هىخب
گؽظیعه هیچ کف به ٢کؽ قؽهایهگػاؼی بؽای بهكاؾی ضاک يیا٢تعْ .ب ٥بؽآوؼظهای
آلیظىو بؽای آيکه زايلضیؿی اؼاَی ایؽلًع تا زع بؽضی هؿاؼ٘ يهچًعاو هؽٞىب
ايگلیكی باال بؽوظ به  128هیلیىو لیزۀ اطتزلیًگ يیاؾ اقت .تا همیى اواضؽ ايتٗاؼ
هیؼ٢ت ههاخؽت ايگلیكیها باٚث نىظ اقتايعاؼظهای تمعيی ایؽلًع تؽ٦ی کًع< اها ظؼ
زال زاَؽ ايگلیكیها به چپاول بیؼزمايۀ ضل ٥ههٟىلايع و ایزلًذیها هیچ ظلیلی
يمیبیًًع نکؽگؿاؼ زُىؼ بیگايگاو ظؼ وْىناو بانًع .البته ایؽلًعیها هن به يىبت
 aایى اظٚا ظؼ هىؼظ ؼایى و ٢ؽايكه انتباه بىظ .کهاوؼؾی کىچکه٧یاـ اؾ ٦ؽوو وقٓی نکل ٞالب
هؿؼٚهظاؼی بىظه اقت .بًابؽایى ضؽظهظه٧اياو اؾ هعتها پیم اؾ ايقالب کبیز فزايظه وخىظ ظانتهايع.
تًها چیؿی که پف اؾ اي٧الب تٟییؽ کؽظ هالکیت ؾهیىها بىظ که اؾ اؼباباو ٢ئىظال گؽ٢ته نع و هكت٧ین یا
ٞیؽهكت٧ین به ظه٧اياو ؼقیع( .پايىیف ايگلف بؽ ویؽاقت آلمايی .)1892
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ضىظ با ههاخؽت به ايگلكتاو هطمؽی به هایۀ ايگلیكی ؾظهايع که يتایحال ظؼ آیًعه به باؼ
ضىاهع يهكت.
ایؽلًعیها بؽای يدات یا٢تى اؾ تباهی ظقتوپا هیؾيًع .ایى تالل ظؼ بعو اهؽ به نکل
خؽم و خًایت يمىظ هییابع .اکًىو ظقت آلىظو به ضىو ظنمًاو بالً٢ل ضل( ٥یًٛی
هبانؽاو و قایؽ چاکؽاو گىلبه٢ؽهاو هالکاو و ؾهیىضىاؼهای پؽوتكتاو که هؿاؼ٘
بؿؼگناو اؾ باٞچههای قیبؾهیًی يعها ضايىاظۀ هٛؿول تهکیل نعه) ظؼ ظقتىؼ کاؼ
ً
ایؽلًعیها ٦ؽاؼ گؽ٢ته اقت .چًیى خًایاتی هطًىيا ظؼ يىازی جًىبی و غزبی به
تًاوب تکؽاؼ هینىيع .اؾ قىی ظیگؽ ایؽلًعیها اهیعواؼيع با آژیتاقیىو الٟای ;اتحاد
هؼزوع ایزلًذ و بزیتايیا :به ضاليی بؽقًع 11.بعیهی اقت که ٚىامالًاـ ایؽلًع بعتؽیى
ظنمًاو ضىیم ؼا ظؼ وخىظ ايگلكتايیها باؾ هییابًع و اهیعواؼيع که با ظقتیابی به
اقت٧الل هلی وَٙناو بهتؽ نىظ .اها هثل ؼوؾ ؼونى اقت که هیچ هًىبهای هبًی بؽ
الغای اتحاد يمیتىايع هًیبت ایزلًذ ؼا بؽْؽ ٠کًع .اگؽ اتحاد هؼزوع هلٟی گؽظظ
ظقتکن ایى ز٧ی٧ت بؽهال ضىاهع نع که بؽضالٖ ٠اهؽ هاخؽا ٚلت ٢الکت ایزلًذیها
اؾ ضاؼج يمیآیع بلکه ظؼ ظؼوو ضىظ کهىؼ يه٣ته اقت .البته ایى پؽقم به خای ضىظ
با٦ی اقت که آیا َؽوؼتی ظاؼظ بؽای باؾ کؽظو چهن و گىل ایؽلًعیها اتحاد هؼزوع
هلٟی نىظ یا يه؟ آو هن ظؼ زالی که هًىؾ چارتیظن و طىطیالیظن ظؼ ایؽلًع بهخع آؾهىظه
يهعهايع.
هى هالزٗاتن ؼا ؼاخ ٙبه ایؽلًع به پایاو هیؼقاين< ؾیؽا آژیتاطیىو الغای اتحاد و
هحاکمات اوکايل 12کمک کؽظهايع ٢الکت ایزلًذیها به ضىبی ظؼ آلماو نًاضته نىظ.
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تا ایًدا پؽولتاؼیای خؿایؽ بؽیتايیا ؼا ظؼ تماهی ناضههای ٛ٢الیت ا٦تًاظیناو ظيبال
کؽظین .همه خا ؾيعگی آياو ؼا تىأم با ٧٢ؽ و يعاؼی و ٢الکت و تست نؽایٓی ٞیؽايكايی
یا٢تین و ظیعین که با بؽآهعو پؽولتاؼیا الخؽم ياؼَایتی و ٦یام تىظهها ؼنع کؽظ و ايکها٠
یا٢ت و به قاؾهايعهی ؼقیع .باؼها و باؼها ناهع يبؽظهای بعوو ضىوؼیؿی و ضىوباؼ
پؽولتاؼیا ٚلیه بىؼژواؾی بىظین٦ .ىاٚع ٚاهی ؼا خكتین که قؽيىنت و بین و اهیعهای
ً
پؽولتاؼیا ؼا تٛییى هیکًًع .يهایتا ظؼیا٢تین بىیی اؾ بهبىظ اوَا٘ به ههام يمیؼقع.
گهگاه ٢ؽيت ظانتین ناهع يسىۀ بؽضىؼظ بىؼژواؾی با پؽولتاؼیا بانین و هؽ باؼ ظیعین
ً
قؽهایهظاؼاو يؽ٢ا به ٢کؽ ضىظناو بىظيع و  ّ٧٢هًا ٙ٢ضىظناو ؼا ظؼ يٗؽ هیگؽ٢تًع.
اها بؽای آيکه بیايًا٢ی يکؽظه بانین بگػاؼیع ؼ٢تاؼ بىؼژواها ؼا ظ٦ی٥تؽ واؼقی کًین.
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 1ايگلف به خًگی اناؼه ظاؼظ که ائتال ٠ظولتهای اؼوپایی ٚلیه ٢ؽايكۀ اي٧البی به ؼاه ايعاضتًع و
قپف ياچاؼ نعيع ٚلیه ٢ؽايكۀ ياپلئىيی اظاههال ظهًع .ایى خًگ با و٣٦های کىتاه ظؼ قالهای 1882
و  1883اؾ قال  1798تا قال  1815اظاهه ظانت .ائتال ٠هػکىؼ  4باؼ تدعیع نع :ائتال ٠اول و ظوم
ْی خًگهای َع اي٧البی (تا  )1882و ائتال ٠قىم و چهاؼم ْی خًگهای َع اهپؽاْىؼی (تا
 .)1815بزیتايیا ظؼ هؽ  4ائتال ٠ي٧م هسىؼی ظانت اها قایؽ کهىؼها ظؼ بؽضی ه٧اْ ٙاٚالم بیْؽ٢ی
ً
ً
کؽظيع .ههنتؽیى يتایح ایى خًگ اوال ؾوال ٢ئىظالیكن و ثايیا ٢ؽوپانی اهپزاطىری هقذص روم و تدعیع
قاضتاؼ قیاقی اؼوپای هؽکؿی بىظ( .م).
 :)quarter( 2یکی اؾ وازعهای ايعاؾهگیؽی خؽم ظؼ ايگلكتاو هٛاظل یکچهاؼم تى یا  258کیلىگؽم.
ایى قًده اٞلب ظؼ اقًاظ زکىهتی هىؼظ اقت٣اظه ٦ؽاؼ هیگؽ٢ت( .م).
 :)wasteland( 3بطهی اؾ ههاٚات که به ظلیل پؽت و ظوؼا٢تاظه بىظو کاؼبؽظ ا٦تًاظی يعانتًع.
ایى ٦بیل اؼاَی ظؼ يٗام ؾؼاٚی آغؼبایداو ;یىالش :ياهیعه هینعيع .ویكتلًعها و یىالضات زاوی
هًاب ٙقؽناؼی بىظيع که به ْىؼ کاهل هىؼظ اقت٣اظه ٦ؽاؼ يمیگؽ٢ت< بؽای هثال کا٢ی اقت ظؼباؼۀ وَٙ
چمىؾاؼهای بلکاطتىو یا خًگلهای ارصباراو ظؼ ٦ؽو  18تس٧ی ٥هطتًؽی کًیعٚ .دیب اقت که
هتؽخماو نٛؽ الیىت ایى ضاک زايلطیؿ ؼا ;قؽؾهیى هؽؾ :و ;ظنت قتؽوو :و ٞیؽه ياهیعهايع .اگؽ
ایهاو هیضىاقتًع ٚه ٥انؽا٢ی او ؼا به هالکیت ضًىيی و ي٣ؽت ٢انیكتیال ؼا اؾ قیكتن انتؽاکی
باؾتاب ظهًع هیتىايكتًع ايٓالذ ;بیيازبهايعه :ؼا به کاؼ ببؽيع< یا اگؽ هیضىاقتًع گؽایم
اهپؽیالیكتیال ؼا هاقتهالی کًًع ;زؽامنعه :یا ;هعؼؼ٢ته :یا ;زی١وهیلنعه :بعک يبىظ .ولی
گىیا اقلىب تؽخمۀ ٦دؽی به ظهى ٢ؽاهاقىوهای ایؽايی ضیلی نیؽیى آهعه و به ایى قاظگیها ولکى
ُ٦یه يیكتًع  ...بگػؼین .به ٦ىل زُؽت زا;:ٕ٢پعؼبؿؼگ ها گ٣ت ضّها قىاؼ ضىظکاؼ يهعيع /
آ٢ؽیى بؽ قلی٧هال که لباـ تمیؿ ؼا چپهؼو هیپىنیع( .:م).
 4ظاظههایی که ظؼ اظاهه اؼائه هینىيع به ي٧ل اؾ روسياهۀ تایمش لًذو هىؼش  7و  18و  21ژوئى 1844
هكتًع( .پ).
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 5ظؼ يىنتۀ ايگلف به خای واژۀ ;ضىنگػؼايیٚ :باؼت ٢ؽايكىی ;: car tel est notre plaisir
آهعه که یًٛی ;بؽای ها هسٍ ت٣ؽیر اقت( .:م).
 6ايگلف بٛعها ظؼ ه٧الۀ ;ٞػای آهؽیکایی و هكألۀ اؼَی( :ژوئى  )1881ایى هكأله ؼا ظ٦ی٥تؽ
واکاویع .با تىخه به اهمیت بسث الؾم ظايكتن ه٧اله ؼا تؽخمه کًن و ظؼ پیىقت بیاوؼم( .م).
غذای آمزیکایی و مسألۀ ارضی
اؾ  1837به بٛع ٚاظت کؽظهاین ناهع ايت٧ال يىقايات پىلی و بسؽاوهای تداؼی اؾ يیىیىک به ايگلكتاو
يًٛتی ظهقاله ابتعا اؾ آهؽیکا نؽو٘ هینىظ و کمی بٛع ظؼ
بانین .همىاؼه ظقتکن یکی اؾ هؽ  2چؽضۀ
ِ
اؼوپا نیى٘ هییابع .ظؼ ٚیى زال همگاو تا ؼب ٙآضؽ ٦ؽو  19باوؼ ظانتًع آهؽیکا ؼقنوؼقىهات
آباواخعاظی هًاقبات کهاوؼؾی بؽیتايیا ؼا ظؼهنضىاهع نکكت و ؼوابّ ٢ئىظالی هیاو اؼباباو ؾهیى و
اخاؼهکاؼاو ؼا هً٧لب ضىاهع کؽظ و ؼايت اؼَی ايگلیف ؼا ٦اهؽايه ظؼهنضىاهع کىبیع و هؿاؼ٘ ايکلیف
ؼا ویؽاو ضىاهع کؽظ.
آهؽیکای کًىيی هماو آهؽیکاقت .زاال ظیگؽ و٦ت آو اقت که ضاک بکؽ قبؿهؾاؼهای ٞؽب  -که
اهؽوؾه يه به يىؼت تکه تکه و ضؽظ بلکه ظؼ ابٛاظ هؿاؼاو هایل هؽب ٙؾیؽ کهت هیؼويع ٦ -اٚعۀ
٦یمتگػاؼی گًعم و بالتب ٙؼايت اؼَی هؿاؼ٘ ؼا تٛییى کًع .آو هن ظؼ زالی که هیچ یک اؾ ٦اؼههای
کهى يمیتىايًع به ؼ٦ابت با آو بؽضیؿيع .ایى قؽؾهیى نگؽ ٠و هكٓر با تپههای کناؼت٣ا٘ و اؼاَیای
ً
که قؽباالییهای تًع و پؽؾزمت ظؼناو يیكت ظ٦ی٧ا ظؼ هماو وَٛی با٦ی هايعه اقت که ظؼ ظوؼاو
قىم ؾهیىنًاضتی به آؼاهی ظؼ اٚما ٤ا٦یايىـها نکل گؽ٢ت .ایى قؽؾهیى بعوو هیچ قًگالش و
يطؽه و خًگلی آهاظه اقت بعوو هیچ کاؼ نا٦ی بؽای آهاظهقاؾیال ٢یال٣ىؼ ؾیؽ کهت بؽوظ .يه به
تكٓیر اؼاَی يیاؾی هكت و يه الؾم اقت آو ؼا ؾه کهی کًًع .کا٢ی اقت یک باؼ آو ؼا نطن بؿيًع تا
بؽای بػؼپانی ههیا نىظ و ظؼ اظاهه بی هیچ کىظظهیای یکیبیكت یا یکیقی هسًىل بعهع .ایى
ضاک به ظؼظ کهاوؼؾی بؿؼگ ه٧یاـ هیضىؼظ و اکًىو ظؼ بؿؼگتؽیى ه٧یاـها ؾیؽ کهت هیؼوظ.
کاؼنًاقاو کهاوؼؾی ايگلكتاو همیهه اؾ ایى هىَى٘ به ضىظ هیبالیعيع که بؽضال ٠ضؽظههؿؼٚههای
ظه٧اياو ٦اؼۀ اؼوپا هؿاؼ٘ناو بكیاؼ وقی ٙاقت .اها زتی وقیٙتؽیى هؿاؼ٘ بؽیتايیا ظؼ ه٧ایكه با هؿاؼ٘
هىخىظ ظؼ چمًؿاؼهای آهؽیکا هیچ يیكتًع .ظؼ ایى هؿاؼ٘ (که هؽ یک بیم اؾ  48هؿاؼ خؽیب هكازت
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ظاؼيع) اؼتهی ظائمی هتهکل اؾ کهتیاؼهای آهىؾلظیعه کاؼ هیکًًع که به اقب و ابؿاؼآالت هدهؿيع
و همچىو قؽباؾاو ٢ؽهاوبؽظاؼ و قاؾهايعهینعه همیهه آهاظهبالايع.
آهؽیکاییها با ایداظ اي٧الب ظؼ کهاوؼؾی و همچًیى با ابعاٚات ظوؼاوقاؾناو ظؼ ٚؽيۀ زملوي٧ل
باٚث نعه ايع گًعم با چًاو ٦یمت ياؾلی به اؼوپا بؽقع که هیچ ظه٧او اؼوپاییای (ظقتکن هاظاهی که
هلؿم به پؽظاضت ؼايت اؼَی بانع) ٦اظؼ به ؼ٦ابت با آو يیكت .ایى هًاقبات يطكتیى باؼ ظؼ قال
 1879به نکل هلمىقی به چهن آهعيع .ظؼ ایى قال کل اؼوپای ٞؽبی ضؽهى بعی ظانت و ايگلكتاو
ً
هن واهايعه بىظٚ .لیؼٞن ایًکه گًعم کمی بؽظانت نع ٦یمتها به لٓٞ ١الت آهؽیکایی ت٧ؽیبا ثابت
هايعيع .ایى يطكتیى باؼ بىظ که ظؼ آو وازع هن کهاوؼؾاو ايگلیف هسًىل کمی ظانتًع و هن ٦یمت
گًعم پاییى هايع .بعیى تؽتیب ؾيگ ضٓؽ بؽای هالکاو به يعا ظؼآهع .قال بٛع ضؽهىها پؽپهتتؽ نع
ً
و ظ٦ی٧ا به همیى ظلیل ٦یمتها بیهتؽ پاییىتؽ آهع .اؾ ایى ؾهاو به بٛع آيچه ٦یمت ٞالت اؼوپایی ؼا
تٛییى هیکؽظ هؿیًۀ تىلیع ٞالت ظؼ آهؽیکا بهاَا٢ۀ هؿیًۀ زملوي٧لناو بىظ .هؽ قال به هماو يكبتی
که اؼاَی خعیعی ظؼ چمىؾاؼهای آهؽیکا ؾیؽ نطن هیؼ٢تًع به هماو ايعاؾه ٦عؼت تٛییىکًًعۀ گًعم
آهؽیکایی ا٢ؿایم هییا٢ت .ایى ٚملیات یک اؼتم بؿؼگ ؾؼاٚی ؼا هیْلبیع و اؼوپا با ‘گكیل
ههاخؽاوال ایى هلؿوهات ؼا ههیا هیکؽظ.
ً
قاب٧ا تًها هایۀ ظلگؽهی کهاوؼؾاو و هالکاو ایى بىظ که اگؽ چیؿی اؾ ٞالت ٚایعناو يهىظ هیتىايًع
َؽؼناو با تىلیع گىنت خبؽاو کًًع .بعیى تؽتیب ؾهیىهای ظایؽ به چؽاگاه تبعیل هینعيع و همه چیؿ
بؽ و ٥٢هؽاظ پیم هیؼ٢ت .اها اکًىو ظقت کهاوؼؾاو و هالکاو اؾ ایى هایه کىتاه نعه اقت ؾیؽا
آهؽیکا ه٧اظیؽ ؼوؾا٢ؿويی گىنت و ظام ؾيعه به قىی اؼوپا گكیل هیکًع و  ّ٧٢ایى يیكت .اکًىو
ظقتکن  2کهىؼ ظیگؽ يیؿ ظؼ نؽ ٠ظقتیابی به ؼولهاییايع که هیتىايًع به هعظل گىنت هاؾاظناو
ً
ؼا (که ظؼ زال زاَؽ  ّ٧٢هعؼ هیؼوظ) ظؼ ه٧اظیؽ ايبىه به اروپا و هطًىيا به ايگلظتاو ب٣ؽقتًع .با
تىخه به وَٛیت کًىيی ٚلىم و پیهؽ٢تهای قؽی ٙظؼ ؾهیًۀ کاؼبؽظی کؽظو آوها نکی يیكت که
بهؾوظی (زعاکثؽ ٖؽ ٠چًع قال) ه٧اظیؽ هًگ٣تی گىنت گاوی اؾ آهؽیکای خًىبی و گىنت
ً
گىقً٣عی اؾ اقتؽالیا کاهال قالن و ٢اقعيهعه به اؼوپا ياظؼ ضىاهع نع .ظؼ ایى يىؼت چه بؽ قؽ
ؼوي ٥و ؼ٢اه کهاوؼؾ بؽیتايیایی و قیاهۀ بلًعباالی اخاؼههای هالکاو ضىاهع آهع؟
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ً
ٖاهؽا پؽوؼل بلىبؽی و تىت٢ؽيگی ٢کؽ ضىبی اقت اها همیى زاال هن هیؿاو ٚؽَۀ ایى اخًاـ ظؼ
باؾاؼ به ٦عؼ کا٢ی باالقت .و بعوو نک ؾزمتکهاو ايگلكتاو  ّ٧٢به نؽْی ٦اظؼ به هًؽ ٠ایى
ضىؼاکیهای لػیػ ضىاهًع نع که ظقتمؿظناو ا٢ؿایم یابع.
يیاؾی به گ٣تى يیكت که ؼ٦ابتخىییهایی کهاوؼؾاو آهؽیکایی بؽ کل ٦اؼۀ اؼوپا تأثیؽ ضىاهع گػانت.
ً
ؾیؽا ظ٦ی٧ا به هماو تؽتیبی که کهاوؼؾاو ايگلكتايی و ایؽلًعی هدبىؼ به پؽظاضت اخاؼهبهای اؼَیايع
ظه٧اياو ضؽظههالک اؼوپایی يیؿ تا ضؽضؽه ؾیؽ ٦ؽٌ ٢ؽوؼ٢تهايع و هدبىؼ به پؽظاضت بهؽه و کاؼهؿظ
هكتًع .تأثیؽات ؼ٦ابت با آهؽیکاییها بؽ هؽ  2گؽوه یکكاو ضىاهع بىظ .تأثیؽ ضاو و ویژۀ ؼ٦ابت
آهؽیکایی ایى اقت که باٚث هینىظ هؽ  2نکل هالکیت اؼَی ضؽظ و کالو ظؼ اؼوپا ٞیؽقىظظه نىيع.
بعیى تؽتیب ؼ٦ابت آهؽیکایی ثابت ضىاهع کؽظ که هیچ یک اؾ ایى  2يى٘ هالکیت به ظؼظ اؼوپا
يمیضىؼيع.
نایع بگىییع يٗام بهؽهکهی اؾ ؾهیى که ظؼ زال زاَؽ ظؼ ٞؽب ظوؼ به اخؽا ظؼهیآیع يمیتىايع
الیاالبع اظاهه یابع و ظوباؼه همه چیؿ به زالت قاب ٥بؽضىاهع گهت .يعالبته که ایى ؾهیىها يمیتىايًع
تا ابع ظوام بیاوؼيع .اها هًىؾ ؾهیىهای ظقتيطىؼظۀ ٢ؽاوايی با٦ی هايعهايع< به ْىؼی که ایى ٢ؽایًع
هیتىايع تا ٦ؽو آتی اظاهه پیعا کًع .وايگهی به خؿ آهؽیکا چًع کهىؼ ظیگؽ يیؿ اؾ ایى هؿایای ْبیٛی
بؽضىؼظاؼيع .بؽای هثال باؾؼگاياو ٢ؽاوايی با ضؽیعاؼی اؼاَی اقتپهای خًىب روطیه ههٟىل ايدام
همیى کاؼها هكتًع .اؾ ایى گػنته هؽات ٙپهًاوؼ خمهىؼی آؼژايتیى هن بؽای قیكتن هعؼو کهاوؼؾی
بؿؼگه٧یاـ و تىلیع اؼؾاو هًاقبايع .بًابؽایى قیكتن ٢ى٤الػکؽ به ٦عؼ کا٢ی ٚمؽ ضىاهع کؽظ و ٦بل
اؾ آيکه نیؽۀ خاو همۀ ایى اؼاَی کهیعه نىظ ؾهیىظاؼاو ضؽظ و کالو اؼوپایی ظقتکن  2باؼ به ضاک
قیاه ضىاهًع يهكت.
ً
قؽايدام همۀ ایىها چه ضىاهع بىظ؟ ایى ٢ؽایًع يهایتا هلیقاؾی ؾهیى ؼا تسمیل ضىاهع کؽظ و ها ؼا
ِ
واضىاهع ظانت که اؼاَی ؼا تىقّ اختماٚات تٛاويی و تست کًتؽل ظولت ؾیؽ کهت ببؽین ّ٧٢ .ظؼ
ایى يىؼت اقت که هن کهتکاؼاو و هن کل هلت اؾ کاؼ کهاوؼؾی هًت ٙ٣ضىاهًع نع .ظؼ ایى يىؼت
ظیگؽ ٢ؽ٦ی يطىاهع ظانت که ٦یمت ٞالت و گىنت آهؽیکایی (و قایؽ خاها) چ٧عؼ بانع.
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ً
پف اگؽ ؾهیىظاؼاو و هالکاو که تاکًىو ظؼ هىؼظ ههاخؽت به آهؽیکا ظوظل بىظهايع يهایتا به ایى يتیده
بؽقًع که بایع ظمناو ؼا ؼوی کىلناو بگػاؼيع و بؽويع هیتىايین بیهیچ يگؽايیای ضٓاب به ایهاو
بگىیین :به قالهت!
 7ظؼ هتى ايل آهعه; :کكی که پای گاوآهى قىتقىتک ؾظه اقتOne who has whistled ( :
 .)at the ploughاؾ اوایل ٦ؽو  17نطن ؾظو اؼاَی بؽیتايیا به يىؼت کاؼ اخؽتی ظؼآهع و پؽظاضتی
ً
آو بؽزكب ه٧عاؼ خؽیبهای نطنؾظه هساقبه نع .ایى نٟل هى٦تی و ً٢لی بىظ و ٚمعتا
ضؽظهظه٧اياو ٧٢یؽ آو ؼا بؽ ٚهعه هیگؽ٢تًع .نطن ؾظو ؾهیىهای ؾؼاٚی با اقب و ضیم به  2ي٣ؽ يیاؾ
ظانت :یک هؽظ ٦ىیهیکل که ؼوی ضیم ٢هاؼ هیآوؼظ و بعیى تؽتیب ٚم ٥نطن ؼا تًٗین هیکؽظ و
ظیگؽی پكؽ يىخىايی که ا٢كاؼ اقب ؼا هیکهیع .ایى پكؽ همیهه قىتقىتکی به لب ظانت و هىٖ١
ً
بىظ ظائما به يسى ؼیتمیک ظؼ آو بعهع تا زف نًىایی اقب تسؽیک نىظ و قؽٚت نطنؾيی ا٢ؿایم
پیعا کًع .باؾۀ ؾهايی کىتاهی که تا پیم اؾ آٞاؾ ً٢ل باؼيعگی بؽای ایى کاؼ ظؼ اضتیاؼ بىظ باٚث هینع
ا٢ؿایم نعت کاؼ به يىؼت َؽوؼتی ياگؿیؽ ظؼبیایع .گاهی نعت کاؼ تا زعی ا٢ؿایم هییا٢ت که
هىخب ؼم کؽظو اقبها هینع .به ایى تؽتیب بكیاؼی اؾ ٚملهها با َؽبۀ قن اقب یا با تیٟۀ تیؿ
گاوآهى آقیبهای خعیای هیظیعيعٚ .لیؼٞن تمام ایى قطتیها ٦ىۀ ضال٦یت قىتقىتکچیها
باٚث نع هلىظیهای ٢ؽاوايی اؾ ایى نٟل ؾاظه نىظ و ظؼ هىقی٧ی ٢ىلکلىؼ خا بیا٢تع .قؽوظ ؾیبای
;( :Merry Ploughboyقىتقىتکچی قبکبال) ظؼباؼۀ ؾيعگی و ٚه ٥و هباؼؾۀ چزیکهای
ايقالبی ایزلًذ بؽگؽ٢ته اؾ ایى هلىظیهای ضل٧ی اقت( .م).
 8ایى ي٧ل٦ىلها اؾ ه٧الهای به ٦لن ای .طاهزوایل ( )A. Somervilleبؽگؽ٢ته نعهايع که به تاؼیص 6
ژوئى  1843ظؼ يهؽیۀ ;هىريیًگ کزويیکل :به چاپ ؼقیع( .پ).
 9تا پیم اؾ تًىیب ;الیسۀ تط٣ی٣ات )Commutation Bill( :کلیكای ؼقمی ایزلًذ ٚهؽیه ؼا اؾ
ظه٧ايايی هیگؽ٢ت که ؾهیى ؼا اخاؼه هیکؽظيع .به هىخب هًىبۀ  1838هالیات هػکىؼ  25ظؼيع
کاهم یا٢ت و به گؽظو هالکاو و ؾهیىظاؼاو ا٢تاظ .ؾهیىظاؼها به يىبت ضىظ با ا٢ؿایم اخاؼهبها باؼ
ظیگؽ هالیات ؼا به گؽظو اخاؼهظاؼها ايعاضتًع( .پ).
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 :)Teutonic( 18تىتىوها یکی اؾ ٦بایل ژؼهى بىظيع که به ظلیل خًگهای ظائمیناو با اهپؽاْىؼی
ؼوم ظؼ تاؼیص خهاو به نهؽت ؼقیعيعْ .ب ٥يٗؽیات نبهٚلمی يژاظگؽایايه که آو ظوؼاو ظؼ بزیتايیا باب
بىظ نطًیت تىتىيی ظؼ ت٧ابل با نطًیت طلتی ازكاقات يیؽوهًعتؽی ظانت و هًؽايه هع٠ال ؼا
ظيبال هیکؽظ و قؽناؼ اؾ ؼوزیۀ خًگاوؼی بىظ( .م).
 11اتحاد هؼزوع ایزلًذ و بزیتايیای کبیز پف اؾ قؽکىب ٦یام  1789بؽ ایؽلًع تسمیل نع .ایى اتساظ که
به تاؼیص  1خىالی  1881با ٦هؽ ٦ايىيی به اخؽا ظؼآهع ضىظهطتاؼی پاؼلماو ایؽلًع ؼا کاهم ظاظ و کهىؼ
ؼا بیم اؾ پیم به ايگلكتاو وابكته قاضت .اؾ ظهۀ  1828به بٛع ضىاقت الغای اتحاد به تىظهایتؽیى
نٛاؼ ظؼ هیاو ضل ٥ایؽلًع تبعیل نع .ظايیل اوکايل ( )Daniel O'Connellؼهبؽ ایى خًبم و
هؤقف ;ايجمى الغا :قٛی ظانت خًبم ؼا به قىی هًالسه با ْب٧ۀ زاکن بؽیتايیاقى ٤ظهع اها
آژیتاقیىوهای َعاتساظ ظؼ اوایل ظهۀ  1848خايی تاؾه گؽ٢تًع( .پ).
 12ايگلف به هساکمات ظايیل اوکايل و  8تى اؾ ؼهبؽاو جًبغ الغا ظؼ قال  1844اناؼه ظاؼظ .ظولت
تىری ً٦ع ظانت با ایى هساکمات َؽبت قطتی به زؽی ١بؿيع و قپف پای هٛاهله بؽوظ٢ .ىؼیۀ
 1844اوکايل و زاهیايم به بیم اؾ  12هاه ؾيعاو هسکىم نعيع اها کمی بٛع هدلف اٚیاو اؾ نعت
هسکىهیتناو کاقت( .پ).
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برخورد بورژوازی با پرولتاریا
ػؿ ایى کتاب هـ را مغى اف بىؿژوافی به هیاو آوؿػهام آؿینتىکـامی کؾایی ؿا ػؿ فهـۀ
آياو گًزايؼهام فیـا اگـچه اىـاف ػؿ هماینه با بىؿژواها ٕبمهای همتاف به ىماؿ هیآیًؼ
اها ػؿ تمابل با پـولتـها هیچ وره همیقهای اف بىؿژوافی يؼاؿيؼ .به چين پـولتـها هـ 2
ٕبمه بیهیچ تمایقی ٍاصب هالکیت (یًٞی بىؿژوا) هنتًؼ :هـگىيه اهتیافی ػؿ بـابـ
اهتیاف هالکیت ؿيگ هیبافػ .تًها تفاوت ٕ 2بمه ایى امت که بىرژوازی در هعًای دقیق
کلمه با پـولتـهای هايىفاکتىؿکاؿ و تا صؼی با پـولتـهای هٞؼوکاؿ ؿابٖۀ هنتمین ػاؿػ و
ً
به ًٝىاو هقؿٝهػاؿ با ٝملههای کياوؿفی مـوکله هیفيؼ؛ اها اىـاف کؾایی هًضَـا با
ٝملههای کياوؿفی ػؿ پیىيؼيؼ.

a

ً
تابهصال هیچ ٕبمهای ؿا يؼیؼهام که به ايؼافۀ بىؿژوافی ايگلیل ٝمیما ػچاؿ ايضٖآ
اعاللی ىؼه باىؼ و اف فـٓ عىػعىاهی به ايضٖآ الٝالد افتاػه باىؼ و اف ػؿوو
ً
پىمیؼه و ياتىاو اف تـلی و پیيـفت باىؼ .تؤکیؼ ػاؿم که هًٚىؿم ػلیما عىػ بىؿژوافی
عاٍه بىؿژواهای لیبرال و تبلیغاتچیاو الغای قايىو غالت امت .ایى ٕبمه هیپًؼاؿػ
ورىػ همه چیق ػؿ ایى ػيیا (صتی عىػىاو) فمٔ بـای پىل امت b.آياو هیچ مٞاػت و

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482بغو ايتهایی رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت« :اىـاف
کؾایی فمٔ با بغيی اف ٝملههای هٞؼوکاؿ و ٝملههای کياوؿفی اؿتبآ ػاؿيؼ( ».پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه امت« :و تًها هؼف فيؼگی پىل
ػؿآوؿػو امت»( .پ).
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عىىیای بـتـ اف مىػ باػآوؿػه يمیىًامًؼ و اف يٚـىاو هیچ ػؿػی بؼتـ اف ایى يینت
که باػآوؿػه ؿا باػ ببـػ 5a.هضال امت که ٝمیكتـیى اصنامات و ايؼیيههای ايناو ػؿ
تماك با ول ٜو ىهىت مىػ۫ لکهػاؿ و فامؼ ييىيؼ .ػؿمت امت که بىؿژوای ايگلینی
هـػ عايهوعايىاػه و ىىهـ عىبی امت و اف مایـ عَائل يیک ىغَی بـعىؿػاؿ امت
و همچىو مایـ بىؿژواها ػؿ رـیاو هـاوػات هتؼاول۫ ؿفتاؿ هضتـهايهای ػاؿػ و ػؿ فهیًۀ
کنبوکاؿ عیلی بهتـ اف همتایاو آلمايیاظ پای هٞاهله هیآیؼ و بـعالف کامبکاؿاو
عًقؿپًقؿی عىػهاو اهل چکوچايهفػو يینت؛ اها چه فایؼه؟ همۀ ایى عَىٍیات ػؿ
ً
تضلیل يهایی هًضَـا تىمٔ يف ٜىغَی و پىلپـمتی تٞییى ىؼهايؼ .یک باؿ که با
چًیى بىؿژوایی ػؿ هًچنتـ لؼم هیفػم مـ ٍضبت ؿا ؿار ٜبه وّ ٜوصيتًاک هضالت
علك فصمتکو باف کـػم و گفتن هـگق ىهـی ؿا به ایى ػؿبوػاغايی يؼیؼهام .او تا ػم
آعـ مکىت کـػه بىػ و فمٔ گىه هیػاػ .مـ يبو ولتی هیعىامتین اف هن رؼا ىىین
ً
گفت« :ولی ػلیما همیى رامت که هیتىاو پىل عىبی به ریب فػ .ؿوفتاو عىه
آلا!» bبىؿژواهای ايگلیل اف گـمًههیـی فصمتکياو ککىاو يمیگقػ و همیى که
پىلی به ریب بقيًؼ بـایياو کافی امت .یگايه هٞیاؿىاو بـای مًزو وّ ٜراهٞه پىل
امت و چیقی که اف آو مىػی ٝایؼ ييىػ به يٚـىاو ههمل و پىچ و بهػؿػيغىؿ و
ایؼئالینتی هیآیؼ .ایى تزاؿ رهىػٍفت فمٔ به هٖالٞۀ اقتصاد ضیاضی (ٝلن
 aکارالیل ػؿ کتاب «گؾىته و اکًىو» (لًؼو  )5481تىٍیف هفَلی اف بىؿژواهای ايگلیل و
پىلپـمتی صالبههنفوىاو به ػمت ػاػه امت .هى بغيی اف تىٍیفات او ؿا بـای ضالًاهۀ آلمايی-
5
فرايطىی تـرمه کـػهام و عىايًؼه ؿا به آو اؿرا ٛهیػهن( .ايگلل).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ایى يمللىل به ايگلینی آهؼه امت( .پ).
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حـوتايؼوفی) ٝالله يياو هیػهًؼ و هـ یک اف آياو بـای عىػه یک پا
ً
التَاػمیامیػاو امت .هًامبات هايىفاکتىؿػاؿ با کاؿوؿها ٍـفا التَاػی امت و
هیچ اهـ اينايیای ػؿ آو ورىػ يؼاؿػ .هايىفاکتىؿػاؿ ضرهایه امت و کاؿوؿها کار
هنتًؼ .اگـ کاؿوؿها به ایى ايتقا ٛتى يؼهًؼ و بـ ایى والٞیت پای بفياؿيؼ که ايناو
هنتًؼ يه يیـوی کاؿ؛ و اگـ اٍـاؿ کًًؼ ٝالوه بـ يياوویژۀ يیـوی کاؿ aػاؿای
عَىٍیات ػیگـی هن هنتًؼ؛ و اگـ ایى باوؿ ػؿ هغقىاو صک ىؼه باىؼ که يیافی
يینت به هخابۀ کاال ػؿ بافاؿ عـیؼ و فـوه ىىيؼ ػؿ ػم ٝمل و هًٖك بىؿژوافی هخل عـ
ػؿ گل هیهايؼ .رق عـیؼ و فـوه يیـوی کاؿ هیچ يى ٛهًامبات ػیگـی با کاؿوؿها ػؿ
هغیلۀ هايىفاکتىؿػاؿاو يمیگًزؼ .به چين بىؿژوا کاؿوؿها ايناو يینتًؼ و هماوٕىؿ که
ً
ً
ػائما به ؿویياو هیآوؿػ ٍـفا هيتی عؼههايؼ .به لىل کارالیل بىؿژواها اٍـاؿ ػاؿيؼ
«یگايه ؿىتۀ پیىيؼ ايناو با ايناو چیقی رق پرداخت پىل يینت» .صتی هیتىاو گفت
که ػؿ  88ػؿٍؼ هىاؿػ تًها ؿابٖۀ بىؿژواها با همنـاوىاو به «پـػاعت پىل» عالٍه
هیىىػ b.ػؿ ايگلطتاو پىل امت که اؿفه ايناو ؿا تٞییى هیکًؼ .بـای هخال به رای
ایًکه ٍافوماػه بگىیًؼ« :ایياو بیو اف  51هقاؿ لیـۀ امتـلیًگ پىل ػاؿيؼ» رمله ؿا
هیپیچايًؼ و با افاّات فـاواو هیفـهایًؼ« :ایياو بیو اف  51هقاؿ لیـۀ امتـلیًگ
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482به رای «يياو ویژۀ يیـوی کاؿ» آهؼه امت« :تىايایی کاؿ
کـػو»( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه امت« :چه بـػگی ولاصتباؿی! پىل
بىؿژواها ؿا ػؿ چًگ عىػ هیگیـػ و ػا ٟيًگ آو ػؿ صکىهت بىؿژوایی صتی بـ فباو و کالم هن صک
هیىىػ( ».پ).
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هیاؿفيؼ a».کنی که پىل بیيتـی ػاىته ػاىته باىؼ «افْل الًاك» يام هیگیـػ و
«ؽوالتؤحیـات» ىمـػه هیىىػ .او ػمت به هـ کاؿی ببـػ هیگىیًؼ ایى «ايف ٜللًاك»
امت 2.ؿوس کامبهآبی ػؿ فباو ايگلینی هىد هیفيؼ و تمام ؿوابٔ ػؿ لالب ٝباؿات
مىػاگـايه و همىالت التَاػی بیاو هیىىيؼ .بىؿژوافی ايگلیل با فىؿهىل ٝـّه و
تماّا ػؿباؿۀ تمام هًامبات اينايی به ػاوؿی هیييیًؼٝ :ـّه و تماّا؛ فلؾا ؿلابت آفاػ
ػؿ تمام فافها؛ للٝلیهؾا لطهفر و لطهالی 1ػؿ ٕبابت و آهىفه و لْا؛ صتی
کلیطای دولتی کؾا! ػیى ؿممی ػؿ صال اّمضالل امت و بافاؿ آفاػ هـ چه بیيتـ بـ
هؾهب هنتىلی هیىىػ .هیچ يى ٛيٚاؿت ػولتی و هیچ يى ٛصؼوهـفی ػمتوپای
ؿلابت ؿا يمیبًؼػ .کل ػموػمتگاه ػولت چیقی ؿصن ایى ٕفل يینت .اگـچه
تکاهلیافتهتـیى ىکل بافاؿ آفاػ ػؿ راهٞۀ آياؿىینتی بیػولت صاٍل هیىىػ که ػؿ آو
هـ کل هیتىايؼ به هیل عىػ ػیگـاو ؿا امتخماؿ کًؼ bبا ایى صال بىؿژوافی يمیتىايؼ اف
ػولت ػمت بيىیؼ .بـای آيکه پـولتاؿیا (که ورىػه وارب و صتمی امت)
ػمتبنته بالی بمايؼ بایؼ بىؿژوافی ػولتی ػاىته باىؼ و لؼؿت آو ؿا ٝلیه پـولتـها
اٝمال يمایؼ و ؿاه عىػ ؿا به هـ تـتیبی که ىؼه باف کًؼ.

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482يىىته ىؼه امت «او  51هقاؿ لیـه هیاؿفػ» و هٞاػل
ايگلینی ایى ٝباؿت ( )he is worth ten thousans poundsو همچًیى هٞاػل اٍٖالصات
«افْل الًاك» ( )the better sort of peopleو «ؽوالتؤحیـات» ( )influentialپل اف هٞاػلهای
آلمايی ػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ػؿ ايتهای ایى رمله آهؼه امت« :همچىو «ارتما »ٛؿفیك
اىتیـيـ»( .پ).
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ً
اها گماو يکًیؼ که ايگلینیهای «فـهیغته و بافـهًگ» ٝلًا به عىػعىاهیىاو
ً
هیبالًؼ .کاهال بـٝکل! ایياو عىػعىاهی ؿا ػؿ پل صمیـايهتـیى ىکل ؿیاکاؿی
پًهاو هیکًًؼ .چه گفتیؼ؟ ايگلینیهای حـوتمًؼ به فکـ فمـا يینتًؼ؟ آياو يهاػهای
بيـػومتايهای تؤمیل کـػهايؼ که يٚیـه ؿا ػؿ هیچ کيىؿ ػیگـی صتی به عىاب
يمیبیًیؼ! بـامتی که چه يهاػهای بيـػومتايهای! يغنت عىو پـولتاؿیا ؿا ػؿ ىیيه
هیکًًؼ و ىیـۀ راو کاؿگـاو ؿا هیهکًؼ و مپل با ػمت یافیؼو به ؿیاکاؿيهتـیى ىکل
بيـػومتی ػلعىهکًکی بـای عىیو هیمافيؼ و با پلػاػو یکٍؼم چیقی که ػؿ
اٍل به لـبايیاوىاو تٞلك ػاؿػ عىػ ؿا به ًٝىاو ّ
عیـايی تىايمًؼ و ولیيٞمتاو يى ٛبيـ به
ؿط فهیى و فهاو هیکيًؼ! تى گىیی ایى کاؿ عؼهتی ػؿ صك پـولتـهامت! ٝملکـػ
عیـیهها صاکی اف فـوتًی و تىاّ ٜکنايی يینت که چیقی به ریب فػهايؼ بلکه هایۀ
عفتوعىاؿی آوهایی امت که ریبىاو ؿا فػهايؼ .عیـیهها لگؼهالىؼگاو ؿا بؼتـ اف
ً
پیو به عاک ؽلت هیييايًؼ .عیـیهها هتْمى آوايؼ که فـوهایگاو و يزناو بؼوا اف
راهٞه بـوو ؿايؼه ىىيؼ و مپل اف آعـیى چیقی که بـایياو بالی هايؼه امت (یًٞی
صتی اف غـوؿ اينايی) ػمت بيىیًؼ .پیو اف آيکه الٖاف و هـصمتهای بىؿژوافی به
ىکل عیـات و يؾوؿات فىؿاو کًؼ کاؿگـاو بایؼ کامۀ گؼایی ػمت بگیـيؼ و ػا ٟلًٞت
ؿا با ػمت عىػ بـ پیيايی عىیو بکىبًؼ تا کمی اف الٖاف و هـصمتهای ٍاصباو
هالکیت يَیبىاو ىىػ .بگؾاؿیؼ ایى ؿا اف فباو بىؿژواهای ايگلیل بيًىیین .کمتـ اف
یک مال پیو بىػ که ياهۀ فیـ ؿا ػؿ ييـیۀ «هًچطتر گاردیى» عىايؼم .ایى ياهه که
ً
عٖاب به هیؤت تضـیه يىىته ىؼه بىػ بؼوو هیچ ىـس و تىّیضی همچىو چیقی کاهال
بؼیهی و هٞمىل هًتيـ گـػیؼ:
665

آلایاو هیؤت تضـیـیه
ً
اعیـا عیاباوهای ىهـهاو رىاليگاه اىباس ولگـػ و گؼایايی ىؼه امت که به بیىـهايهتـیى و
چًؼهآوؿتـیى املىب همکى هیکىىًؼ همؼؿػی ؿهگؾؿاو ؿا بـايگیقيؼ .آياو لباكهای
هًؼؿكىاو ؿا به يمایو هیگؾاؿيؼ و میمای ؿيزىؿ و رـاصات هًقرـکًًؼه و يمٌ
ْٝىهایياو ؿا ػؿ هٞـُ ػیؼ ٝمىم لـاؿ هیػهًؼ .تَؼیك هیفـهاییؼ ولتی یک ىهـويؼ يه
فمٔ هالیات اٝاياتاه ؿا پـػاعته بلکه به يهاػهای عیـیه هن کمکهای هًگفتی کـػه امت
صك ػاؿػ ػؿ بـابـ ایى لبیل آفاؿ و اؽیتهای گنتاعايه و غیـلابللبىل اف ٍیايت لايىو بهـههًؼ
ىىػ .اگـ پلیل و ىهـػاؿیچیها يتىايًؼ ٕىؿی اف ها هضافٚت کًًؼ که با عیال ؿاصت ػؿ
ىهـهاو لؼم بقيین چه ػلیلی ػاؿػ چًیى هالیاتهای گقافی بپـػافین؟ اهیؼواؿم ايتياؿ ایى مٖىؿ
ػؿ ييـیۀ وفیى و پـتیـاژتاو اولیای اهىؿ ؿا بـايگیقػ تا هایۀ تَؼی ٜعإـ ؿا بقػایًؼ .اگـ چًیى
ىىػ بًؼه هـهىوتاو عىاهن ىؼ و تا ابؼ ػؿ صلمۀ هـیؼاو و اؿاػتمًؼاوتاو بالی عىاهن هايؼ.
اهْا :یک بايى

تضىیل بگیـیؼ! بىؿژوافی ايگلیل فمٔ بهوامٖۀ يف ٜىغَیاه اهل ٍؼلات و
عیـات ىؼه امت .ػاػ و ػهو او بیپیـایه يینت بلکه همچىو مایـ هنائل
ً
کنبوکاؿه بـ صنب چیقی امت که هتمابال گیـه هیآیؼ .او با فمـا هٞاهله هیکًؼ و
هیگىیؼ« :هى فالو همؼاؿ و فالو همؼاؿ ػؿ يهاػهای يیکىکاؿی هقیًه کـػهام .هى ایى
صك ؿا بـای عىػم عـیؼهام که هَؼ ٛاولاتام ييىیؼ .پل اهخال ىما يبایؼ پایتاو ؿا اف
گلینتاو ػؿافتـ کًیؼ و اف مىؿاط هىههایتاو ػؿبیاییؼ و با يمایو فالکتتاو ؿوی
اَٝاب صناك هى ؿاه بـویؼ .ىما کمافیالنابك مـعىؿػه عىاهیؼ هايؼ اها بایؼ
مـعىؿػگیتاو ؿا اف هى پًهاو کًیؼ .بفـهاییؼ! ایى بـگۀ ؿمیؼ ٍؼلۀ  52لیـهای هى به
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ً
هـیِعايه امت و حابت هیکًؼ که هى ایى صك ؿا عـیؼهام ».والٞا که هیچ چیق
هفتْشتـ و يًگیىتـ اف ٍؼلات و عیـات بىرژواهای هطیحی يینت« .یک بايى» چًیى
ً
هیيىینؼ و والٞا که چه اهْای عىبی بـای عىػ بـگقیؼه امت؛ چه عىب امت که
رـأت يؼاؿػ عىػ ؿا «یک فو» بًاهؼ! اها اگـ وّ« ٜبايىاو فغیمه» ایًٖىؿ امت پل
وای به صال «ؿرال واالهمام» .ىایؼ بگىییؼ ایى فمٔ یک هىؿػ عاً امت .اها يه!
ياهۀ فىق تزلی علكوعىی اکخـیت هٖلك بىؿژواهای ايگلیل امت؛ ػؿ غیـ ایىٍىؿت
هیؤت تضـیـیه ياهه ؿا با آغىه باف يمیپؾیـفت یا ػمتکن چًؼ ايتماػ ػؿ پامظ به آو
ً
چاپ هیکـػ .هى ىماؿههای آتی ييـیه ؿا به ػيبال چًیى پامغی گيتن اها کاؿم هٖلما
ٝبج بىػ .ؿار ٜبه هیقاو کاؿآیی و احـبغيی ایى يى ٛبيـػومتی چه؟ ػؿ ایى هىؿػ بایؼ اف
لىل عالیجًاب پارکیًطىو aگفت که همؼاؿ کمکهای فمـا به فمـا عیلی بیيتـ اف همؼاؿ
اٝايات بىؿژواها به فمـامت .پـولتـی که عىػه ٕٞن گـمًگی ؿا چيیؼه امت
ٍاػلايه و بیغلوغو به ػیگـاو کمک هیکًؼ .ولتی او ايؼک لممههای غؾایو ؿا با
ػیگـاو ىـیک هیىىػ ػؿ صمیمت عىػه ؿا لـبايی هیکًؼ؛ ولى لـبايی ىؼو بـایو
عىىایًؼ باىؼ .هًٞای ایى لبیل کمکها بـای فمـا مـاپا هتفاوت اف يؾوؿات و ٍؼلاتی
امت که بىؿژواهای الکچـیباف با بیهباالتی رلىىاو هیايؼافيؼ.
ػؿ تماهی صىفهها (بـای هخال ػؿ میامت و التَاػ میامی) هاػاهی که هًفٞت ىغَی
چًیى چیقی ؿا بٖلبؼ بىؿژوافی بيـػومتی بیصؼوصَـ ؿیاکاؿايهاه ؿا به يمایو
a
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هیگؾاؿػ 1 .مال آفگاؿ امت که بىؿژوافی به هـ ػؿی هیفيؼ تا حابت کًؼ همۀ
ً
هزاهؼتهایو بـای الغای قايىو غالت ٍـفا به يیت صف٘ هًاف ٜفصمتکياو بىػه
امت .اها ٍفـتاٍؼ رـیايات به ایى عالٍه هیىىػ :قايىو غالت باٝج ىؼه امت
لیمت ياو ػؿ ايگلنتاو گـاوتـ اف مایـ کيىؿها باىؼ؛ ػؿ يتیزه هقػها هن باالتـيؼ.
ً
هقػهای باالتـ هىرب هیگـػػ ؿلابت با هللی که ياو اؿفاوتـ و يتیزتا ػمتمقػ پاییىتـی
ػاؿيؼ بـای هايىفاکتىؿػاؿ ػىىاؿ ىىػ .با الغای قايىو غالت لیمت ياو پاییى هیآیؼ .بـ
اماك اٍىل تٞییىکًًؼۀ ػمتمقػ (که پیيتـ ىـسىاو ػاػم) ؿوىى امت که ػؿ ایى
ٍىؿت مٖش ػمتمقػها ؿفتهؿفته به هقػ مایـ کيىؿهای اؿوپایی يقػیک عىاهؼ ىؼ.
ػؿ يتیزه هايىفاکتىؿػاؿاو با ػمتوبال بافتـی پا به هیؼاو ؿلابت عىاهًؼ گؾاىت و
تماّا بـای ارًاك ايگلینی (و تماّا بـای کاؿگـ) افقایو عىاهؼ یافت .ػؿ پی افقایو
ً
تماّا هقػها هن تا صؼی باال عىاهًؼ ؿفت و کاؿگـاو بیکاؿىؼه هزؼػا به امتغؼام ػؿ
عىاهًؼ آهؼ .اها ایى وّ ٜتا چه هؼت ػوام عىاهؼ آوؿػ؟ ػؿ صال صاّـ «رمٞیت
ً
اّافی» ايگلنتاو و هغَىٍا ایـلًؼ آولؼؿ بقؿگ امت که صتی اگـ تماّای
هايىفاکتىؿهای ايگلنتاو بـای امتغؼام کاؿوؿ  2بـابـ ىىػ باف هن اّافهرمٞیت هؾکىؿ
بـای تؤهیى آو کافی امت .عـػک مىػهای ايضَاؿیای که با الغای قايىو غالت به
ً
ػمت هیآیًؼ يهایتا بٞؼ اف چًؼ مال تى به هنتـافی و هىافيه عىاهًؼ ػاػ .مپل بضـاو
رؼیؼی پؼیؼ عىاهؼ آهؼ و ػمت آعـ به يمٖۀ ىـوٝ ٛقیمتهاو بافعىاهین گيت؛ آو
هن ػؿ صالی که ٕی ایى هؼت گنتـه مینتن فاکتىؿی هىرب تضـیک افقایو
رمٞیت ايگلنتاو ىؼه امت .پـولتـها به عىبی اف ایى هنائل مـ ػؿ هیآوؿيؼ و پیيتـ
همۀ ایى امتؼاللها ؿا ؿوػؿؿوی هايىفاکتىؿػاؿاو بافگفتهايؼ .اها هايىفاکتىؿػاؿاو فمٔ به
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فکـ هًاف ٜآيیای هنتًؼ که با الغای قايىو غالت يَیبىاو عىاهؼ ىؼ .ایياو
کىتهفکـتـ اف آوايؼ که ػؿیابًؼ ایى لبیل الؼاهات صتی بـای عىػىاو هن هًاف ٜپایؼاؿی
به باؿ يمیآوؿػ و ؿلابت ػؿويیىاو به فوػی مىػ ايضَاؿیىاو ؿا به هماو مٖىس
مابك بـ عىاهؼ گـػايؼ .بىؿژوافی با ياػیؼه گـفتى تمام ایى والٞیات به فصمتکياو
يهیب هیفيؼ که اْٝای پىلؼاؿ حسب لیبرال فمٔ بـای يزات هیلیىوها گـمًههیـ صاّـ
ىؼهايؼ ٍؼها و هقاؿاو لیـه به صلمىم «هزم ٜهخالفاو قايىو غالت» بـیقيؼ .ولی همه
هیػايًؼ حسب لیبرال کهًهفٖیـه ؿا ٝىُ تافهعمیـ ػاػه امت aو ٕبك
صنابوکتابهایو پل اف الغای قايىو غالت ػؿ کمتـ اف  51مال همۀ پىلاه ؿا پل
عىاهؼ گـفت b.اف بٞؼ ىىؿه  5482ػیگـ بىؿژوافی يمیتىايؼ پـولتاؿیا ؿا گمـاه کًؼ.
عیلیها اػٝا ػاؿيؼ که لَؼىاو ؿفاه صال کاؿگـاو امت ولی کاؿگـاو اف همۀ آياو
هیعىاهًؼ ٍضتوممن ػٝاویىاو ؿا با اٝالم صمایت اف هًشىر خلق به احبات
بـمايًؼ .پـولتـها با ایى کاؿ هغالفتىاو ؿا با هـ يى ٛکمک ٙاهـفـیبايه ابـاف هیػاؿيؼ.
هًشىر خلق عىاهاو لؼؿتگیـی کاؿگـاو امت و چاؿتینتها به ػؿمتی هـ کل ؿا که
ً
ػؿ بـابـ آو مـ عن يکًؼ ؿمما به ًٝىاو ػىمى کاؿگـاو هٞـفی هیکًًؼ  -ؿفمای لالبی
ً
هیچ فـلی با ػىمًاو لننعىؿػه يؼاؿيؼ .هتمابال هجمع هخالفاو قايىو غالت بـای
رلب صمایت کاؿگـاو به پليتتـیى صمهها و ػؿوٟها ػؿهیآویقػ .آياو ابتؼا تاله
 aػؿ هتى اٍلی آهؼه امت« :بـای پًیـ امت که کـه هیػهًؼ» ( they are sending the butter
( .)after the cheeseم).
 bبغو پایايی رمله ػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482بؼیى ىکل امت ... « :که ػؿ هماو
مالهای اولیۀ الغای لايىو غله  51بـابـ و صتی  511بـابـ پىلو ؿا پل عىاهؼ گـفت»( .پ).
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کـػيؼ به فصمتکياو بمبىاليًؼ که لیمت کاؿ ينبت هٞکىك با لیمت غله ػاؿػ؛ یًٞی
هـگاه غله اؿفاو ىىػ هقػها افقایو هییابًؼ و بالٞکل .اْٝای هجمع به هؼػ
هقعـفتـیى امتؼالالت وايمىػ کـػيؼ که ایى اػٝایی امت احباتىؼه و ػیگـ بضخی
بالی يمايؼه؛ عىػ ایى صـف به هـاتب هقعـفتـ اف تمام اػٝاهایی امت که پیيتـ اف
ػهاو اقتصادداياو ػؿ آهؼه بىػ .هجمع يتىاينت کلکاه ؿا مىاؿ کًؼ؛ پل وٝؼه ػاػ که
بٞؼ اف افقایو تماّا ػؿ بافاؿ کاؿ فصمتکياو يیق به کٞبۀ آهالىاو عىاهًؼ ؿمیؼ.
ػمتييايؼگاو هزم ٜتا آيزا پیو ؿفتًؼ که  2يى ٛلـً ياو ؿا ػؿ عیاباو چـعايؼيؼ.
بـ ؿوی لـً يايی که بقؿگتـ اف ػیگـی بىػ ایى يىىته به چين هیعىؿػ« :ياو  4پًی
آهـیکایی ،هقػ ؿوفايۀ  8ىیلیًگی» و ؿوی لـً ياو کىچکتـ يىىته ىؼه بىػ« :ياو 4
پًی ايگلینی ،هقػ ؿوفايۀ  2ىیلیًگی» .اها کاؿگـاو به عىبی اؿباباو و ٍاصبکاؿها ؿا
هیىًاعتًؼ و ارافه يؼاػيؼ کنی گمـاهىاو کًؼ.
بـای آيکه هیقاو ؿیاکاؿی ایى وٝؼه و وٝیؼها ؿا به ػؿمتی بنًزین بایؼ کـػاؿهای
بىؿژوافی ؿا ػؿ هضامباتهاو بگًزايین .ػؿ گقاؿهها ػیؼین که چگىيه بىؿژوافی
هضِ عإـ هًاف ٜعىػه پـولتاؿیا به همۀ ايضاء همکى امتخماؿ هیکًؼ! اها ػؿ تمام
هىاؿػ تاکًىيی فمٔ ىاهؼ بؼؿفتاؿیها و مىءامتفاػههای هـ بىؿژوای هًفـػ ػؿ ؿابٖه با
پـولتـهایی بىػهاین که بـای او کاؿ هیکًًؼ .بگؾاؿیؼ ببیًین که کل بىؿژوافی به هخابۀ
یک صقب واصؼ و ػؿ همام لؼؿت ػولتی چه ؿاه و ؿوههایی ؿا ػؿ بـعىؿػ با پـولتاؿیا به
کاؿ هیبًؼػ.
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تًها ػلیل ّـوؿت لايىو۫ ورىػ اىغاٍی امت که هیچ يؼاؿيؼ a.بـعی لىايیى (هخل
لىايیى هـبىٓ به بیعايماوها و مگپاها) پـولتـ بىػو ؿا فیيفنه لايىوىکًی هیػايًؼ
ً
و ٍـاصتا ایى والٞیت ؿا بیاو هیکًًؼ که عَىهت با پـولتاؿیا پایه و هبًای کل صمىق
هؼيی امت .اف همیى ؿومت که لْات عاٍه ػؿ دادگاههای حل اختالف بیهیچ
هالصٚهای ٕبك همیى تفنیـ صکن هیػهًؼ؛ ياگفته يمايؼ ایى لْات عىػىاو بىؿژوا
ً
هنتًؼ و به ًٝىاو بىؿژوا ػائما با پـولتـها مـوکله هیفيًؼ .اگـ کاؿ حـوتمًؼاو به ػاػگاه
بکيؼ (بهتـ امت بگىیین اگـ حـوت به هضْـ ػاػگاه اصْاؿ گـػػ) لاّی اف ایًکه
هَؼ ٛاولات ایياو ىؼه اٙهاؿ ىـهًؼگی عىاهؼ کـػ و صتیاالهکاو هیکىىؼ غائله
ً
ؿا به عیـ و عىىی فیَله ػهؼ .اگـ لاّی اصیايا ياچاؿ ىىػ هتهن ؿا هضکىم يمایؼ ایى
ً
کاؿ ؿا با ابـاف هـاتب تؤمف و تؤحـ و غیـه ايزام هیػهؼ و يهایتا با رـیمهای ياچیق لال
لْیه ؿا هیکًؼ .بىؿژوای هىؿػيٚـ رـیمه ؿا رلىی ىاکی هیايؼافػ و ػيبال کاؿ و
فيؼگیاه هیؿوػ .اها اگـ بؼبغتبیچاؿهای ػؿ چًیى هىلٞیتی لـاؿ بگیـػ و کاؿه به
ً
دادگاه حل اختالف بکيؼ اوال بایؼ ىب ؿا کًاؿ هنلٖاؿاواه ػؿ بافػاىتگاه ٍبش
ً
کًؼ؛ حايیا پیياپیو با او همچىو هزـم ؿفتاؿ هیکًًؼ و بـ ػفاٝیاتاه با چًیى
َ
رمالت تضمیـآهیقی ههـ بإل هیفيًؼ« :اه  ...گىىماو اف ایى بهايهها پـ امت!»
ػمت آعـ چًاو رـیمهای به گـػهاه هیبًؼيؼ که تىاو پـػاعتاه ؿا يؼاؿػ و هزبىؿ
هیىىػ چًؼ هاه آفگاؿ ؿوی چـط تـػهیل بیگاؿی پل بؼهؼ؛ صتی اگـ هیچ هؼؿکی

 aػؿ ویـامتهای آلمايی ػؿ ابتؼای ایى رمله آهؼه« :بهوّىس پیؼامت که تمام لايىوهای هَىب
بؼیى هًٚىؿ ٕـس ىؼه ايؼ که اف ٍاصباو هالکیت ػؿ بـابـ يؼاؿها هضافٚت کًًؼ»( .پ).
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ٝلیهاه يؼاىته باىًؼ باف هن به ًٝىاو «هـفه و ولگـػ» او ؿا به چـط تـػهیل
هیبًؼيؼ a.فباو اف تىٍیف مىگیـیهای دادگاه حل اختالف (عاٍه ػؿ هًإك
ؿومتایی) لاٍـ امت .ؿوفياههها فمٔ هىاؿػی ؿا گقاؿه هیػهًؼ که ولاصتىاو تىی
ؽوق يمیفيؼ؛ آو هن گقاؿىی بیمـوٍؼا و بؼوو اٙهاؿيٚـ اّافه .ايتٚاؿ چیقی رق
ایى يمیؿوػ .داگبریهایی که لايىو ؿا ٕبك هکًىيات للبی کياوؿفاو bتفنیـ هیکًًؼ
عىػىاو بىؿژوا هنتًؼ و به يٚـىاو ىالىػۀ هـ يى ٛيٚن ارتماٝی ٍضیش چیقی رق
ً
هًافٕ ٜبمۀ ٍاصب هالکیت يینت .ؿفتاؿ پلیل ػلیما ىبیه ؿفتاؿ دادگاه حل اختالف
پلیل لايىوهؼا ۫ؿ اصتـامىاو ؿا
امت .بىؿژواها هـ غلٖی ػلىاو بغىاهؼ هیکًًؼ و ِ
يگه هیػاؿػ؛ ػؿ ٝىُ پـولتـها ؿا به باػ کتک هیگیـػ و وصيیايه ػمتهالیىاو
ً
ً
هیکًؼ .فمـ پـولتـ اوال او ؿا ػؿ هٚاو هـ يى ٛاتهاهی لـاؿ هیػهؼ و حايیا ػمت او ؿا اف
ػاػعىاهی ٝلیه بالهىمیهای هزـیاو لايىو کىتاه هیکًؼ .هیچ یک اف اىکال صمایتی
صمىق هؼيی۫ به پـولتـهای فمیـ هـبىٓ يینت .پلیل بیهیچ تيـیفات لايىيی عاٍی
به فوؿ واؿػ عايهىاو هیىىػ و بافػاىتىاو هیکًؼ و به صمىقىاو تزاوف هیکًؼ.
ایًکه رًبۀ صمایتی صمىق هؼيی به هیچ وره ىاهل صال فصمتکياو يمیىىػ و آياو
ً
بؼوو بهـههًؼی اف فىایؼ لايىو هکـؿا فیـ باؿ آو له هیىىيؼ ولتی بـهال گيت که
ايزمىهای فصمتکياو (بـای هخال هٞؼوچیها) کنايی اف لبیل رابرت ؿا به ًٝىاو
وکیل به کاؿ گماىتًؼ.
 aػؿ ویـامتهای آلمايی ٝباؿت «هـفه و ولگـػ» به ايگلینی ( )rouge and vagabondػؿ پـايتق
آهؼه امت( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482آهؼه امت« :بـ اماك ؿوس لايىو»( .پ).
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پاؿلماوييیىهای ٍاصب هالکیت بـای آيکه پـولتاؿیا ؿا هـ چه بیيتـ به ايمیاػ
ػؿبیاوؿيؼ مـمغتايه ٝلیه اللیتی هیرًگًؼ که هًىف به هـُ عىػپـمتی ػچاؿ ييؼه
امت .آياو اؿاّی هيا ٛؿا تکهتکه ّبٔ هیکًًؼ و فیـ کيت هیبـيؼ و با ایى
مافوکاؿ اف یک مى هقؿٝهػاؿی ؿا گنتـه هیػهًؼ و اف مىی ػیگـ هىرب عنـاو
ً
پـولتـها هیىىيؼ .مابما فمیـاو ػؿ هياٝات اال ٟیا عىک یا غاف هیچـايؼيؼ و
کىػکاو و يىرىاياوىاو ػؿ هىای آفاػ آيزا بافی هیکـػيؼ؛ اها ؿفتهؿفته چیقی اف ایى
اؿاّی بالی يمايؼ .ػؿ هـ ػوؿۀ پاؿلماو ايبىهی اف لىایش بـای صَاؿکيی فالو
هياٝات و کيتکاؿی بهماو هياٝات به تَىیب ؿمیؼ .بؼیى تـتیب مهن
فصمتکياو اف اؿاّی هيا ٛؿوفبهؿوف کمتـ ىؼ و يىرىاياو ٕبمۀ کاؿگـ بیبهـه اف
تفـدگاه و هىای آفاػ به هیغايهها ؿوی آوؿػيؼ .پاؿلماو  5488بههًٚىؿ تٞؼیل ایى
وّٞیت ٝقم اه ؿا رقم کـػ که اهکاو میـ و میاصت ؿا بـای کاؿگـاو فـاهن کًؼ و
بؼیى هًٚىؿ ٕـس لٖاؿهای ػؿرۀ  1ػؿ عٖىٓ پـتـػػ ؿاهآهى ؿا پیو کيیؼ .با
ؿاه ايؼافی ایى لٖاؿها همۀ ىـکتهای ايضَاؿی ؿاهآهى هلقم هیىؼيؼ هقیًۀ مفـ ؿا
هتًامب با ػؿآهؼ کاؿگـاو به هیايگیى  5پًی ػؿ هایل بـمايًؼ .ػؿ همیى هًگام «رًاب
پؼؿ ؿوصايی» اممف اٚٝن لًؼو پیيًهاػ ػاػ ؿوفهای یکيًبه اف ایى لايىو هنتخًی
ىىػ؛ صال آيکه فصمتکياو ىاغل فمٔ هیتىاينتًؼ یکيًبهها به میـ و میاصت
بپـػافيؼ .ػؿ ٍىؿت پؾیـه ایى پیيًهاػ صکیمايه اهکاو مفـ فمٔ بـای حـوتمًؼاو
بالی هیهايؼ و اف فمـا ملب هیىؼ .ایى پیيًهاػ اف يٚـ پاؿلماوييیًاو بیوافصؼ
ؿکوؿامت بىػ و به همیى ػلیل ؿأی يیاوؿػ .ػؿ ایى ػوؿۀ هزلل صمالت بنیاؿ
فیـکايه تـی ٝلیه پـولتاؿیا تـتیب ػاػه ىؼ که هتؤمفايه به لؼؿ کافی فـٍت يؼاؿم آوها
668

ؿا ػايهػايه بـىماؿم .به گماين ؽکـ یک يمىيه اف يينتهای مال  5488کفایت
هیکًؼ .یکی اف اْٝای گمًام پاؿلماو به يام آقای هیلس aالیضهای ؿا بـای تًٚین
ً
لايىيی ؿوابٔ اؿباب و بًؼه اؿائه ػاػ که ينبتا بیٝیب به يٚـ هیؿمیؼ .ػولت به ایى
الیضه ٝالله هًؼ ىؼ و آو ؿا به یکی اف کمیتههای تغََی اؿرا ٛػاػ .ػؿ همیى صیى
عبـ اعتصاب هعذوچیاو شمال همهرا پیچیؼ و مفـهای هىفمیتآهیق رابرت به
چهاؿگىىۀ ايگلنتاو بـای تبـئۀ فصمتکياو ىـو ٛىؼ .ولتی کمیتۀ هـبىٕه الیضه
ؿا هًتيـ کـػ کيف به ٝمل آهؼ بـعی اف هاػهواصؼههای هًؼؿره بهىؼت هنتبؼايه
هنتًؼ .بـای هخال یکی اف هاػهواصؼهها ایى لؼؿت ؿا به ٍاصبکاؿ اٖٝا هیکـػ که
ً
ً
هـ یک اف فصمتکيايی ؿا که کتبا یا ىفاها هتٞهؼ به ايزام کاؿی ىؼهايؼ ػؿ ٍىؿت
ً
اهتًا ٛاف کاؿ یا کنکاؿی به دادگاه حل اختالف بکيايؼ و ٍـفا با امتًاػ به مىگًؼ
ٍاصبکاؿ یا هباىـ یا ياٙـ (یًٞی با امتًاػ به مىگًؼ ىاکی) به  2هاه صبل با اٝمال
ىاله هضکىم کًؼ .الیضه عين فصمتکياو ؿا بـايگیغت .اف آيزا که الیحۀ 01
ضاعت به ٕىؿ همقهاو ػؿ هزلل ػؿ ػمت بـؿمی بىػ آژ یتامیىو مًگیًی ٝلیه الیحۀ
ارباب و بًذه به ؿاه افتاػٍ .ؼها گـػهنآیی بـپا گيت و ٍؼها ٕىهاؿ اف ٕـف
فصمتکياو به مىی تىهاش دايکىهب (يمایًؼۀ هًاف ٜپـولتاؿیا ػؿ پاؿلماو) فـمتاػه
ىؼ .او و فرايذ( bيمایًؼۀ گـوه «ايگلنتاو رىاو» )8تًها هغالفاو ایى الیضه بىػيؼ.
ولتی مایـ رادیکالهای هزللييیى اٝتـاّات ٝلًی علك ؿا به چين ػیؼيؼ یکی

Miles
Ferrand
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a
b

یکی رلى عقیؼيؼ و ٕـف دايکىهب ؿا گـفتًؼ .ولی لیبرالها رـأت يؼاىتًؼ ػؿ بـابـ
عين و ىىؿیؼگی فصمتکياو باینتًؼ aو الیضه هفتْضايه ؿػ ىؼ.
ػؿ همیى فهاو بىػ که ٍـیشتـیى اٝالو رًگ بىؿژوافی ٝلیه پـولتاؿیا یًٞی قايىو
يىیى فقرا بـ اماك اصل جمعیت هالتىش تًٚین ىؼ .پیيتـ اىاؿاتی به يٚـیۀ هالتىش
ً
ػاىتهام .هی تىاو يتایذ غایی ایى يٚـیه ؿا ػؿ چًؼ کلمه عالٍه کـػ :کـۀ فهیى ػائما
ايباىته اف رمٞیت هافاػ امت و به همیى ػلیل فمـ و فال کت و يکبت و بیاعاللی
غالبايؼ .مـيىىت و تمؼیـ افلی يى ٛبيـ ایى امت که به تٞؼاػ بیو اف صؼ فیاػی
ورىػ ػاىته باىؼ و به همیى ػلیل بایؼ ػؿ ٕبمات رؼاگايهای بقیؼ که بـعی اف آوها
حـوتمًؼ و فـهیغته و اعاللیايؼ و بالیىاو کمابیو فمیـ و هفلىک و راهل و
بیاعالقايؼ .مپل يىبت به يتایذ ٝملی هیؿمؼ و هالتىش به ایى رمٜبًؼی هیؿمؼ
که ورىػ عیـیهها و هالیات اعايات به هًٞای ػلیك کلمه ٝبج و پىچ امت؛ فیـا ایى 2
ً
ٍـفا ػؿ عؼهت ابمای رمٞیت هافاػ هنتًؼ و ؿىؼ آو ؿا تضـیک هیکًًؼ.
ؿلابترىیی رمٞیت هافاػ به يىبت عىػ باٝج ممىٓ هقػ کاؿکًاو هیىىػ .اف ایى ؿو
ً
هٖلما ياهٞمىل امت که پاضذاراو قايىو فقرا بـای فمیـاو کاؿ رىؿ کًًؼ؛ فیـا همؼاؿ کاؿ
لابل هَـف کمیت حابتی امت و ػؿ افای هـ ٝملۀ بیکاؿ که بؼیى ىیىه امتغؼام
ً
هیىىػ بایؼ یک کاؿکى ؿا ارباؿا ٝإل و بإل کًاؿ گؾاىت؛ آو هن ػؿ صالی که
کاؿچاقکىهای بغو عَىٍی به ػلیل هقیًههای گقاف «صًعت بشردوضتی» به
هيکالت ٝؼیؼهای بـهیعىؿيؼ .راو کالم ایًکه يبایؼ به فکـ صمایت اف رمٞیت هافاػ
a

ػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه« :و هیچ کل ٝالله يؼاىت ػؿ بـابـ علك اف الیضه ػفا ٛکًؼ»( .پ).
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بىػ .هنؤله ایى امت که چگىيه هیتىاو آو ؿا صتیاالهکاو ههاؿ کـػ .هالتىش بیپـػه و
به ايگلینی ؿکوؿامت اٝالم هیکًؼ صك فيؼگی که پیيتـ بـای تکتک ايناوها به
ً
ؿممیت ىًاعته ىؼه هٖلما ههمل و بیهًٞی امت .هالتىش اف لٖٞه ىٞـی يمللىل
هیآوؿػ که ػؿ آو یک فمیـ به ّیافت ٕبٞیت پا هیگؾؿاػ و ػؿهییابؼ رایی بـای او
يینتٕ« .بیٞت به او تيـ فػ که گىؿت ؿا گن کى»؛ چـا که فمیـ پیو اف تىلؼه يٚـ
ً
هناٝؼ راهٞه ؿا رىیا ييؼه بىػٕ a.بیٞتا تئىؿی هالتىش يىؿ چين تمام بىؿژواهای
اٍیل ايگلنتاو امت فیـا ٙاهـفـیبايه بهايۀ عىبی به ػمت بىؿژواها هیػهؼ و ػؿ
ىـایٔ کًىيی فکتهای فـاوايی ػال بـ صمايیت آو هنتًؼٕ .بك تئىؿی هؾکىؿ ػیگـ
هنؤله ایى يینت که «هافاػ رمٞیت» بالامتفاػه و ٝإل و بإل يمايؼ و به رمٞیتی
ً
کاؿا بؼل گـػػ؛ بلکه هنؤله ٍـفا ٝباؿت امت اف ایًکه «فائؼها» به ىکلی
هنالمتآهیق اف گـمًگی هالک ىىيؼ و اف فـفيؼآوؿی هً ٜگـػيؼ  -البؼ اگـ هافاػ
رمٞیت۫ ػؿک کًؼ که اّافی و فائؼ امت و با آغىه باف به امتمبال گـمًههیـی بـوػ
فػوػواه عیلی ماػهتـ و آماوتـ و اؿفاوتـ تمام عىاهؼ ىؼٝ .لیؿغن همۀ تمالهای
لاهـايۀ بىؿژواهای ىفیك و ػلنىف هیچ چينايؼافی اف تىفیكىاو پیؼا يینت و هًىف
يتىاينته ايؼ ایى ؿوصیه ؿا ػؿ هیاو کاؿگـاو را بیايؼافيؼ .کاؿگـاو کلهىكايؼ و ایى باوؿ
ً
«رقمگـایايه» ػؿ هغقىاو صک ىؼه که کنايی که ػائما ػمتىاو بًؼ کاؿ امت بـای
بمای راهٞه ّـوؿیايؼ و اّافیها هماو مـهایهػاؿاو حـوتمًؼیايؼ که ػمت به
میاهومفیؼ يمیفيًؼ.
)ايگلل( Th. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population.
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a

اها لؼؿت ػؿ ػمت حـوتمًؼاو امت .صتی اگـ پـولتـها با عىهؿویی يپؾیـيؼ که
ً
فیاػیايؼ باف بایؼ به لايىيی تى ػهًؼ که ٝمال صکن به فائؼ بىػوىاو هیػهؼ .قايىو
ً
يىیى فقرا ػلیما همیى کاؿ ؿا کـػه امت .قايىو کهى فقرا که به هَىبۀ 5615
(چهلومىهیى مال صکىهت الیقابت) هتکی بىػ با ایى تَىؿ ماػهػاليه آغاف هیىؼ که
«تهیه و تؼاؿک هایضتاد فمـا وٙیفۀ بغوػاؿ امت» .هـ کنی بیکاؿ هیىؼ بایؼ اٝايه
هیگـفت .فمـا به هتىلی لَبه به چين ّاهًی هیيگـینتًؼ که هىٙف امت اف
گـمًههیـی يزاتىاو ػهؼ .آياو مهن عىػ ؿا اف اٝايات هفتگی به ًٝىاو صك
هنلنىاو هٖالبه هیکـػيؼ يه به ًٝىاو ٍؼله؛ ایى وّ ٜبـ بىؿژوافی بنیاؿ گـاو
هیآهؼ .ػؿ مال  5411بىؿژوافی لؼؿت ؿا به هؼػ الیحۀ اصالحات لبْه کـػ .ػؿ
همیى فهاو تکؼیگـی ػؿ يىاصی ؿومتایی به ٕىؿ کاهل ايکياف یافت و بىؿژوافی بـ
اماك اٍىل يٚـیاه ػمتبهکاؿ اٍالس قايىو فقرا ىؼ .کمینیىيی بـای تضمیك و
تفضٌ ػؿ هىؿػ اهىؿ اػاؿی هـبىٕه هًَىب گـػیؼ که ايبىهی اف کژکاؿکـػهای لايىو
فمـا ؿا کيف کـػ .هٞلىم ىؼ اکخـیت هٖلك فصمتکياو ؿومتایی اٝايهبگیـ ىؼهايؼ
(ػؿ وال ٜبـای آيکه بتىايًؼ ػؿیافتی هقػبگیـاو ؿا پاییى بیاوؿيؼ اف هضل هالیات اٝايات به
آياو کمکعـد هیػاػيؼ) .وايگهی ایى مینتن بیکاؿاو ؿا تضت پىىو ػاىت و به
مـپـمتاو عايىاػههای پـرمٞیت و کنػؿآهؼ یاؿايه هیػاػ و هلقم بىػ به رای پؼؿاو به
فـفيؼاو ياهيـو ٛيفمه بپـػافػ .ػؿ کل هـ يى ٛفمـی هنتضك صمایت ىمـػه هیىؼ.
به يٚـ کمینیىيـها مـتاپای ایى مینتن هایۀ تباهی هلت امت فیـا «هاي ٜمغتکىىی هیىىػ
و افػوادهای کىؿکىؿايه ؿا که هضـک ؿىؼ رمٞیتايؼ هيمىل رٞاله هیػايؼ؛ بؼوو آيکه پـوا
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ً
ػاىته باىؼ ایى لبیل پاػاهها چه تؤحیـی بـ يـط هقػ ػاؿيؼ .ایى بًیاػ هلی ٍـفا ػؿ ؿامتای
تمبیش تٞهؼ و ػؿمتکاؿی ٝمل هیکًؼ و صاهی تًبلی و الابالیگـی و تبهکاؿی امت و يمو
ههمی ػؿ گنیغتى پیىيؼهای عايىاػگی ػاؿػ .چًیى مینتمی صكالٞملپـػاف فاػ و ولؼهای
ياهيـو ٛامت و يه فمٔ هاي ٜايباىت مـهایه هیىىػ بلکه مـهایههای هىرىػ ؿا به فًا هیػهؼ
و هىرب فمیـمافی هالیاتػهًؼگاو هیگـػػ».

a

تىٍیف فىق ػؿباؿۀ يضىۀ ٝملکـػ قايىو کهى فقرا به ٕىؿ کلی ػؿمت امت .بؼوو ىک
پـػاعت اٝايات هىرب تىپـوؿی هیىىػ و به هنؤلۀ هافاػ رمٞیت ػاهى هیفيؼ فیـا
ىـایٔ ارتماٝی هىرىػ صتی فمیـاو ؿا هن به ممت عىػعىاهی مىق ػاػه امت .ػؿ
ٍىؿتی که فمـا بتىايًؼ فيؼگیىاو ؿا بؼوو ايزام کاؿهای ٕالتفـما به عىبی و عىىی
بگؾؿايًؼ تـریش هیػهًؼ هیچ کاؿی يکًًؼ .اها اف ایى به چه يتیزهای عىاهین ؿمیؼ؟
فمٔ هیتىاو يتیزه گـفت که ىـایٔ ارتماٝی کًىيی بهػؿػيغىؿ امت؛ يه آيکه همچىو
کمینیىيـهای هالتىضی بگىیین فمـ رـهی امت که بایؼ با ىًیٜتـیى هزافاتها به
هَافاه ؿفت تا ػؿك ٝبـت مایـیى ىىػ.

b

ایى هالتىضیهای فـفايه چًاو به عٖاياپؾیـی يٚـیهىاو هٖمئىايؼ که بی هیچ ػؿيگ
و تؤهلی فمـا ؿا ػؿ لالبهای پیوماعته و هنتبؼايۀ ايگاؿههای التَاػی هیتپايًؼ 1و
a

Extracts from Information received from the Poor Law Commissioners.
Published by authority. London
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482بغو ايتهایی رمله بؼیى ٍىؿت يىىته ىؼه امت« :که
ٕبك يٚـیۀ بافػاؿيؼگی بایؼ با آو همچىو يىٝی رـم بـعىؿػ کـػ»( .پ).
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هًملبکًًؼهتـیى تٞؼیها ؿا ػؿ صكىاو ؿوا هیػاؿيؼ .هالتىش و مایـ تبلیغاتچیاو
a

ؿلابت آفا ۫ػ ایياو ؿا هزاب کـػهايؼ که بهتـ امت هـ کل فمٔ به فکـ عىػه باىؼ و
ً
قايىو فقرا کال لغى گـػػ .اها بىؿژواها يه رـأت ايزام ایى کاؿ ؿا ػاؿيؼ و يه لؼؿتاه
ؿا .اف ایى ؿو لايىو فمـای رؼیؼی ؿا پیو کيیؼهايؼ که تا صؼ اهکاو با صکمت
هالتىضی رىؿ ػؿهیآیؼ .صال آيکه صکمت هالتىضی بیو اف آيکه هبتًی بـ لطهفر باىؼ
بـبـواؿ امت فیـا ػؿ هىاؿػی که مینتن لطهفر هًفٞاليه کًاؿ هیکيؼ مینتن هالتىضی
فٞااليه هؼاعله هیکًؼ .پیيتـ ػیؼین که هالتىش فمـ ؿا (یا ػلیكتـ بگىین ٝؼم اىتغال
ؿا) تضت ًٝىاو «اّافی بىػو» به هخابۀ یک يى ٛرـم هيغٌ هیکًؼ و گـمًههیـی ؿا
به ًٝىاو هزافات آو پیيًهاػ هیػهؼ .اها کمینیىيـهای قايىو فقرا ایى لؼؿ بـبـ
يینتًؼ و هالک ىؼو اف گـمًههیـی ؿا بیو اف صؼ هىلًاک هیػايًؼ .ایياو هیگىیًؼ:
«بنیاؿ عىب  ...ها صك فيؼه هايؼو ؿا به ىما فمـا هـصمت هیفـهایین .اها فمٔ صك
ػاؿیؼ فيؼه بمايیؼ يه بیيتـ .يه صك فاػ و ولؼ ػاؿیؼ و يه صك آيکه فيؼگیتاو بـافيؼۀ يىٛ
بيـ باىؼ .ىما آفتایؼ و صال که يمی تىايین ىـ ىما ؿا همچىو مایـ آفات اف مـهاو
کن کًین ػمتکن عىػتاو بایؼ همیيه به عإـ ػاىته باىیؼ که چیقی رق آفت يینتیؼ.
ً
ىما بایؼ تضت کًتـل لـاؿ بگیـیؼ تا يتىايیؼ هنتمیما پای «اّافی»های رؼیؼ ؿا به ایى
ػيیا باف کًیؼ یا با المای ؿوصیۀ تًبلی و بیکاؿگی۫ بـ تٞؼاػىاو بیافقاییؼ .صاال که
چاؿهای رق فيؼه هايؼوتاو يینت بایؼ فيؼگیتاو ػؿك ٝبـتی بـای آياو باىؼ که
ً
اصتماال ومىمۀ «فائؼ» ىؼو به راوىاو هیافتؼ».
a

افقوػه ػؿ ویـامتهای آلمايی« :به هًٚىؿ ارـای میامت لطهفر به يضىی مافگاؿ و هًنزن»( .پ).
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قايىو يىیى فقرا که بـ چًیى بًیايی ٕـس ىؼ و ػؿ مال  5481به تَىیب پارلماو ؿمیؼ
تا عىػ اهـوف بـ هنًؼ لؼؿت بالی هايؼه امت .ػؿ قايىو يىیى فقرا هـ يى ٛهناٝؼهای
عىاه به ىکل يمؼی عىاه به ىکل ریـۀ عيک هًنىط گـػیؼ و پـػاعت اٝايات تًها به
ىـٓ وؿوػ به اؿػوگاههای کاؿ ارباؿی هزاف ىمـػه ىؼ .همـؿات ػاعلی ایى اؿػوگاهها
(به لىل علك :باضتیلهای قايىو فقرا) بنیاؿ ؿٝبايگیق امت .اگـ بـای کنی هًىف
کىچکتـیى کىؿمىی اهیؼی بالی هايؼه باىؼ که فيؼگیاه ؿا بؼوو اتکا به اٝايات و
عیـات ػولتی بچـعايؼ صتی اف رلىی ػؿ اؿػوگاه يمیىىػ .بىؿژوافی بـای آيکه
إمیًاو یابؼ اٝايات و هناٝؼهها فمٔ به وعینتـیى هىاؿػ تٞلك هیگیـيؼ (آو هن فمٔ
پل اف آيکه مایـ تالهها با ياکاهی هىاره ىؼه باىًؼ) صالبههنفوتـیى الاهتگاهی ؿا
که فمٔ يبى ٟعالٌ هالتىمی هیتىايؼ ابؼاٛاه کًؼ ػؿ اؿػوگاههای کاؿ ارباؿی مـ هن
کـػه امت .غؾای ایًزا بههـاتب بؼتـ و کاؿ ایًزا بههـاتب مغتتـ اف غؾا و کاؿ
کنهقػتـیى فصمتکياو ىاغل امت؛ ػؿ غیـ ایى ٍىؿت اصتمال ػاىت فمـا فيؼگی ػؿ
اؿػوگاه ؿا به فيؼگی فالکتباؿ بیـوو تـریش ػهًؼ .به يؼؿت گىىت (آو هن يه گىىت
ً
تافه) مـ مفـۀ اؿػوگاه پیؼا هیىىػ؛ غؾا ٝمؼتا میبفهیًی و بؼتـیى ياو و ىىؿبای رى
به همـاه رـٝهای (اگـ باىؼ) آبزى امت .غؾای فيؼايیاو رًایی عیلی بهتـ اف
ً
ایىهامت و به همیى ػلیل گؼایاو به لَؼ فيؼاو افتاػو هکـؿا هـتکب لايىوىکًی
هیىىيؼ  -کما ایًکه اؿػوگاه کاؿ ارباؿی ػمتکمی اف فيؼاو يؼاؿػ :اگـ کنی وٙیفۀ
هضىلهاه ؿا به اتمام يـمايؼ چیقی بـای عىؿػو گیـه يمیآیؼ؛ اگـ کنی بغىاهؼ پایو
ؿا اف آيزا بیـوو بگؾاؿػ بایؼ ػؿعىامت بؼهؼ تا بافؿك بالهىك پل اف مًزیؼو ؿفتاؿه
بـای او هزىف ٍاػؿ کًؼ یا يکًؼ؛ تىتىو و تًباکى لؼغى امت ولى هؼیهای اف ٕـف
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بنتگاو یا ػومتاو عاؿد اف اؿػوگاه باىؼ .اف لضٚهای که یىيیفىؿم اؿػوگاه بـ تى یک
گؼا پىىايؼه ىىػ او بؼوو هیچ فـیاػؿمی گیـ چًگ بالهىمیهای بافؿماو هیافتؼ .به
هًٚىؿ رلىگیـی اف ایزاػ ؿلابت هیاو آياو و کاؿگـاو ػيیای بیـوو۫ ایياو ؿا به کاؿهای
ٍؼهىیکغاف هیگماؿيؼ :هـػاو بایؼ به لؼؿی مًگىکًی کًًؼ که «صتی یک هـػ
بـوهًؼ هن به فصمت هیتىايؼ ایى همؼاؿ ؿا به ايزام بـمايؼ» .فياو و کىػکاو و
مالغىؿػگاو به وامافی کًفپاؿۀ ؿینماوهای پىمیؼه گماىته هیىىيؼ؛ چیقی که
هًىف اف هىؿػ امتفاػۀ صمیـايهاه بیإالٛام .به هًٚىؿ رلىگیـی اف تکخیـ «فائؼها» و
همايٞت اف تؤحیـگؾاؿی والؼیى «هًضٔ» بـ کىػکاوىاو عايىاػهها ؿا اف هن رؼا هیکًًؼ.
ىىهـ ؿا ػؿ یک بًؼ و فو ؿا ػؿ بًؼ ػیگـ و بچهها ؿا ػؿ بًؼ مىم را هیػهًؼ و آياو ؿا رق
ػؿ هىال ٜهمـؿ (پل اف هؼت فهايی ٕىاليی) اف هاللات یکؼیگـ هً ٜهیکًًؼ؛ ارافۀ
هاللات فمٔ به ىـٕی ػاػه هیىىػ که عايىاػهها هٖابك هیل هنئىلیى۫ عىب ؿفتاؿ
کًًؼ .به هًٚىؿ رلىگیـی اف ييت آلىػگیهای اعاللی تکؼیگـی به ػيیای عاؿد۫
ماکًاو باضتیلها فمٔ با کنب ؿّایت و هىافمت هنئىلیى ارافۀ هاللاتی ػاؿيؼ؛ آو هن
ً
فمٔ ػؿ بًؼ هغَىً اف پيت فًل صائل .کال هـ يى ٛاؿتبإی با ػيیای عاؿد بایؼ
تضت يٚاؿت هنئىلیى ايزام ىىػ.
ٝؼهای ايتٚاؿ ػاؿيؼ که غؾاهای اؿػوگاهها عىهگىاؿتـ و بـعىؿػهای هنئىالو
ىفیمايهتـ باىؼ .فهی عیال بإل! ؿوس قايىو فقرا ٕىؿی امت که چًیى يیافهایی
عىػفـیبی کمیطیىيرهای قايىو فقرا و
يمیتىايًؼ به يضى ٝماليی بـآوؿػه ىىيؼ .ایى اف
ِ
کل بىؿژواهای ايگلنتاو امت که باوؿ ػاؿيؼ ِاٝمال ایى لايىو بؼوو بـآهؼهای ياگىاؿه
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اهکاوپؾیـ امت .تؼبیـهایی که ػؿ يٌ لايىو تزىیق ىؼهايؼ بهوّىس بـعالف ؿوس
لايىوايؼ .رىهـۀ لايىو صاکی اف آو امت که فمـا بقهکاؿيؼ و اؿػوگاههای کاؿ ارباؿی
فيؼاوايؼ و ماکًاو آو ػؿ للمـو صمىق لايىيی و اينايی يمیگًزًؼ و بایؼ ابژۀ ٝؼاوت و
يفـت باىًؼ .بؼیهی امت هـ ىیىهياههای که با اصکام فىق هغایـت ػاىته باىؼ به
ماػگی بیاحـ و عًخی هیهايؼ .هماوٕىؿ که ػؿ يمىيههای فیـ عىاهیؼ ػیؼ يضىۀ بـعىؿػ
ً
6
با فمـا ٝمال تاب ٜؿوس لايىو امت يه يٌ لايىو.
تابنتاو  5481ػؿ اردوگاه کار اجباری گریًىیچ aبـای تًبیه پنـکی  1ماله او ؿا به
ػاؿ ّ
المیت ايؼاعتًؼ6bو هزبىؿه کـػيؼ ىبها ػاعل تابىت بغىابؼ .ػؿ اردوگاه کار
اجباری هريی cػعتـبچهای ؿا که ػچاؿ هيکل ىباػؿاؿی بىػ به همیى ىکل تًبیه
کـػيؼ .پیؼامت که هنئىالو ٝاللۀ عاٍی به ایى يى ٛتًبیه ػاؿيؼ .اؿػوگاه هؾکىؿ که ػؿ
یکی اف چينيىافتـیى هًإك کًت dوال ٜىؼه امت يمای بنیاؿ ٝزیب و غـیبی ػاؿػ؛
بـای هخال همۀ پًزـههایو ؿو به ػاعل مـا هنتًؼ (به رق  2ػؿیچه که به تافگی تٞبیه
ىؼهايؼ و ماکًاو گهگاه هیتىايًؼ اف آيزا يینيگاهی به رهاو بیـوو بیايؼافيؼ) .يىینًؼۀ
ایى تىٍیفات ػؿ «ایلىضتریتذ هگسیى» eؿوایتاه ؿا با کلمات فیـ به پایاو هیؿمايؼ:

a

Greenwich
6
 bػؿ ویـامتهای آلمايی آهؼه امت« :او ؿا  1ىبايهؿوف ػؿ ػاؿ ّ
المیت صبل کـػيؼ»( .پ).
c
Herne
d
Kent
« eػاگالك رـالؼ» ( )Douglas Jerroldيىینًؼۀ ييـیۀ «( .»Illuminated Magazineپ).
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« اگـ لـاؿ باىؼ عؼاويؼ گًاهاو ايناو ؿا به هماو تـتیبی کیفـ ػهؼ که ايناوها همًىٝاوىاو ؿا
به عإـ فمـ هزافات هیکًًؼ بایؼ گفت بؼا به صال بًیآػم!»

يىاهبـ  5481هـػی به فاٍلۀ  2ؿوف پل اف اعـاد اف اردوگاه کار اجباری کاويتری aػؿ
لطتر راو مپـػ .يضىۀ بـعىؿػ با فمـا ػؿ ایى هؤمنه بنیاؿ هًملبکًًؼه امت .بـ کتف
ایى هـػ که جرج رابطىو bيام ػاىت فعن بهچـکيينتۀ ٝمیمی به چين هیعىؿػ که به
هیچ وره هىؿػ هؼاوا و ؿمیؼگی لـاؿ يگـفته بىػ .او ؿا پای پمپ گماىته بىػيؼ تا با تًها
ػمت مالناه آب بکيؼ .غؾایو هماو عىؿاک هٞمىل اؿػوگاه بىػ که به ػلیل فعن
ً
هقهى و ّٞف ٝمىهی بؼو يمیتىاينت هْناه کًؼٕ .بیٞتا بؼواه هؼام ّٞیفتـ
هیىؼ اها هـ چه بیيتـ اف ػؿػ هیيالیؼ و اٝتـاُ هیکـػ وصيیايهتـ تًبیه هیىؼ .یک
ً
باؿ فواه cمٞی کـػ رـٝهای آبزى ػؿ کاماه بچکايؼ؛ اها ؿمما تىبیظ ىؼ و هنئىل
بًؼ عىاهـاو۫ فو بیچاؿه ؿا هزبىؿ کـػ آبزى ؿا رلىی چين ىىهـه مـبکيؼ .عیلی
ً
فوػ بیماؿی هـػ ٝىػ کـػ اها باف هن عبـی اف هؼاوا و ؿمیؼگی يبىػ .يهایتا او ؿا به
ػؿعىامت عىػه به همـاه همنـه هـعٌ يمىػيؼ و البته با ؿکیکتـیى الفاٗ
بؼؿلهىاو کـػيؼ 2 .ؿوف بٞؼ رابطىو ػؿ لطتر راو مپـػٕ .بك گىاهی پقىکی لايىيی
هـگاه پیاهؼ ٝؼم هؼاوای فعن و همچًیى غؾاهای ياگىاؿی بىػ که به او ػاػه هیىؼ و
تضت آو ىـایٔ يمیتىاينت هْنىاو کًؼ .ياهههایو ؿا که صاوی همؼاؿی پىل بىػ 6

c

Coventry
George Robson
ػؿ ویـامتهای آلمايی ایًزا آهؼه امت« :که او هن ػؿ هماو اؿػوگاه بىػ»( .پ).
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a
b

هفتۀ تمام به ػمتاه يـمايؼه بىػيؼ و فمٔ پل اف تـعیٌ آوها ؿا به او ػاػيؼ؛ ٕبك
لىايیى هؤمنه پاکت ياهه پیيتـ به ػمت بافؿك کل باف ىؼه بىػ!
ولى ٛهکـؿ ایى لبیل افتْاصات ػؿ بیرهًگام باٝج ىؼ هؤهىؿی ؿا به مال  a5481بـای
تضمیك و تفضٌ ػؿ هىؿػ اؿػوگاهها اٝقام کًًؼ .او ػؿ اؿػوگاه اول ػؿ یک فیـپلهای 8
يفـ مگپا bؿا یافت که ٕی مـػتـیى فَل مال به هؼت  4الی  51ؿوف ػؿ ایى
مىؿاطهىه هضبىك بىػيؼ و اغلب تا پامی اف ىب هیچ غؾایی بهياو يمیؿمیؼ.
هنئىالو یک هؤمنۀ ػیگـ هـ يى ٛتًبیهی ؿا که به فکـىاو هیؿمیؼ بـ پنـبچهای ؿوا
ػاىته بىػيؼ :يغنت ػؿ ايباؿی يمىؿ و تًگ و و تاؿیک بیى عـتوپـتها ػؿ ؿا به
ؿو یو لفل کـػيؼ؛ بٞؼ اف آو ػؿ  2يىبت به مگػايیاه ايؼاعتًؼ که يىبت ػوم  1ؿوف و
 1ىب ٕىل کيیؼ؛ مپل باؿ ػیگـ به همیى هؼت ػؿ مگػايی هغـوبهای صبلاه
کـػيؼ که اف اولی هن بؼتـ بىػ؛ کمی بٞؼ او ؿا به ملىل مگپاها بـػيؼ که مىؿاطهىىی
بؼبى و يفـتايگیق و کخیف بىػ و رق آعىؿهای چىبی هیذ راعىاب ػیگـی يؼاىت.
هؤهىؿ ػولت ػؿ رـیاو تضمیك و تفضٌاه  2پنـبچۀ ژيؼهپىه ػیگـ ؿا ػؿ ایى ملىل
یافت که  1ؿوف تمام آيزا بىػيؼ و پىمت تًياو اف فـٓ مـها چـوک و عيک ىؼه بىػ.
اغلب ػؿ مگػايی ایى هؤمنه  6يفـ و ػؿ ملىل مگپاها  21يفـ چپايؼه هیىؼيؼ.
فيايی که اف ؿفتى به کلینا مـ باف هیفػيؼ رایياو ػؿ مگػايی بىػ .یکی اف فياو ؿا صیى
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482آهؼه امت« :ػماهبـ ( .»5481پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482هًٞای واژۀ «مگپا» ػؿ ػاعل پـايتق به آلمايی تىّیش ػاػه
ىؼه و هٞاػل ايگلینی واژۀ «مىؿاط هىه» ( )black holeػاعل پـايتق آهؼه امت( .پ).
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بیماؿی و يیاف به ػاؿو و ػؿهاو به هؼت  8ؿوف به ملىل مگپاها ايؼاعتًؼ؛ فمٔ عؼا
هیػايؼ هنملىلیهایو چه رىؿ آػمهایی بىػيؼ! بـای تًبیه یکی اف فياو۫ او ؿا به بغو
ػیىايگاو هًتمل کـػيؼ؛ صال آيکه ٝملاه مـ رایو بىػ .ژايىیۀ  5488ػؿ رـیاو
تضمیكوتفضٌ اف اردوگاه کار اجباری باکتىو aضافىلک ایى والٞیت بـهال ىؼ که یک
ٝؼه ٝمبهايؼۀ ؽهًی ؿا به ًٝىاو پـمتاؿ امتغؼام کـػه و اف لـاؿ هٞلىم به يگهؼاؿی و
هىاٙبت اف بیماؿاو گماؿػه بىػيؼ b.ػؿ ایى اؿػوگاه بیماؿاو ؿيزىؿی ؿا که ىب عىابىاو
يمیبـػ و هیعىامتًؼ اف رایياو بـعیقيؼ هضکن به فههای تٞبیهىؼۀ کف اتاق فيزیـ
هیکـػيؼ تا پـمتاؿاو هزبىؿ ييىيؼ به عىػ فصمت بؼهًؼ و ىبايه اف عىاب بـعیقيؼ.
یکی اف بیماؿايی که به ایى ىیىه ػؿبًؼ ىؼه بىػ رنؼه پیؼا ىؼ .ػؿ اردوگاه کار اجباری
ضًت پايکراش لًذو (که پیيتـ به تىلیؼ پیـاهىهای اؿفاولیمتاه اىاؿه کـػم) یک
بیماؿ ٍـٝی ػؿ صالی که به بنتـه فيزیـ ىؼه بىػ ػچاؿ صمله ىؼ اها هیچ کل به
يزاتاه ييتافت و ػمتآعـ هماورا ػؿ احـ عفگی راو ػاػ .ػؿ ایى اؿػوگاه اغلب 8
الی  6و صتی گاهی  4کىػک ؿا ػؿ یک بنتـ هیعىابايًؼ .ػؿ اردوگاه کار اجباری
شردیچ cهـػی ؿا به همـاه یک بیماؿ تبکـػه و هتيًذ ػؿ بنتـی پـ اف صيـات هىؽی
عىابًؼه بىػيؼ .ػؿ اردوگاه کار اجباری بثًال گریى لًذو فيی ؿا که  6هاهه آبنتى بىػ به
همـاه کىػک  2مالهاه اف  24فىؿیه تا  58هاؿك ػؿ بغو پؾیـه يگه ػاىتًؼ و بؼوو
a

Bacton
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ایًزا آهؼه امت« :پـمتاؿاو بالهایی فـاتـ افصؼ تَىؿ به مـ
بیماؿاو هیآوؿػيؼ»( .پ).
c
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آيکه صتی راعىاب و مایـ ومایل بـآوؿػو يیافهای ٝارل و ٕبیٞی ؿا ػؿ اعتیاؿه
بگؾاؿيؼ ارافه يؼاػيؼ واؿػ ماعتماو اٍلی اؿػوگاه ىىػ .ىىهـه که ػؿ اؿػوگاه بىػ
بـای آفاػی همنـه اف صبل به ػمتوپای هنئىالو افتاػ اها تًها چیقی که گیـه
آهؼ صکن  28ماٝت صبل با آب و ياو عيک به ػلیل گنتاعیهایو بىػ .مپتاهبـ
 5488ػؿ اردوگاه کار اجباری اضالف aػؿ يقػیکی ویًذضىر bهـػی به صال هـگ افتاػ.
همنـه که بـای ٝیاػت اف او ىتافته و يیمهىب به اؿػوگاه ؿمیؼه بىػ ٝزله ػاىت که
ً
فىؿا واؿػ ىىػ ولی ػؿعىامتاه ؿػ ىؼ و تا فـػا ٍبش ارافه يیافت ىىهـه ؿا
هاللالت کًؼ؛ آو هن ػؿ صْىؿ یک يگهباو عاين که ػؿ همۀ هاللاتهای هتٞالب فو
بیچاؿه ؿا هیپاییؼ و پل اف گؾىت يین ماٝت اف هاللات او ؿا اف ىىهـه رؼا هیکـػ.
ػؿ اردوگاه کار اجباری هیذلتىو cاليکشایر اغلب  52و گاهی  54گؼا ؿا اف هـ  2رًل
ػؿ یک اتاق هیعىابايؼيؼ .ایى هؤمنه تضت ىمىل قايىو يىیى فقرا يبىػ و تضت
«فرهاوياهۀ ویژۀ کهى» (هصىبۀ گیلبرت )4اػاؿه هیىؼ .ياٙـ کل ػؿ ایى اؿػوگاه ػمت
به تؤمیل یک آبزىمافی فػه بىػ که مىػ آو به ریب عىػه هیؿفت .هنئىالو
اردوگاه کار اجباری اضتىکپىرت اف پیـهـػی  62ماله به ػاػگاه صل اعتالف ىکایت
کـػيؼ؛ فیـا او (که به ػلیل کهىلت مى و عيکیؼگی هفَل فايى اف کاؿ افتاػه بىػ) فیـ
باؿ کاؿ مًگىکًی يمیؿفت .پیـهـػ ػؿ ػاػگاه پیيًهاػ ػاػ که کاؿ ػیگـی ؿا هتًامب با
لىای رنمايیاه بـ ٝهؼه بگیـػ .اها پیيًهاػه بیفایؼه بىػ و لاّی او ؿا به  2هفته
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بیگاؿی ؿوی چـط تـػهیل هضکىم کـػ .ػؿ رـیاو تضمیك و تفضٌ اف اردوگاه کار
اجباری بصفىرد aهٞلىم ىؼ که هالفهها اغلب  51هفته یکباؿ و پیـاهى ماکًاو  8هفته
یکباؿ و رىؿابها  2الی  51هاه یکباؿ ٝىُ هیىىيؼ؛ اف  81پنـبچۀ ماکى اؿػوگاه
فمٔ  1يفـ رىؿاب ػاىتًؼ و پیـاهى همهىاو ژيؼهپاؿه بىػ .صيـات هىؽی الی بنتـها
هیلىلیؼيؼ و مٖل آىغال به ًٝىاو میًک ىنتيىی ٙـوف غؾاعىؿی هىؿػ امتفاػه
لـاؿ هیگـفت .ػؿ اردوگاه کار اجباری غرب لًذو یکی اف ػؿباياو  8يفـ اف ػعتـکاو
ماکى اؿػوگاه ؿا به مفلیل هبتال کـػ و یکی ػیگـ اف ػؿباياو۫ ػعتـی کـ و الل ؿا 8
ىبايهؿوف ػؿ اتاق عىاب عىػه صبل و هغفی کـػ؛ هیچ یک اف ػؿباوها يه هزافات
ىؼيؼ و يه کاؿىاو ؿا اف ػمت ػاػيؼ.
هـگ فمـا هخل فيؼگیىاو امت .رنؼىاو ؿا ٕىؿی فیـ عاک هیکًًؼ که ايگاؿ که
الىۀ گاوی بیماؿ امت .هؼفى گؼایاو ػؿ ضًت برایذ bلًذو که اف فهاو چارلس دوم به
ًٝىاو لبـمتاو هىؿػ امتفاػه لـاؿ هیگیـػ ػؿ صمیمت لزىفاؿی امت که تىػههایی اف
امتغىاو ايناو مـتامـ آو ؿا فـاگـفته .هـ چهاؿىًبه یکباؿ رنؼ گؼایاو ؿا ػؿ عًؼلی
به ٝمك  58فىت چال هیکًًؼ و ػمتیاؿ کيیو مـمـی و ٝزىاليه کمی باالی لبـىاو
وؿاری هیکًؼ .پل اف آو ؿوی عًؼق ؿا با عاک منت هیپىىايًؼ تا بتىاو ػؿ
چهاؿىًبۀ آتی به ؿاصتی ػوباؿه عاک ؿا کًاؿ فػ و يٞوهای رؼیؼ ؿا ػاعل آو تپايؼ.
گًؼ و ٝفىيت ياىی اف ایى ىیىۀ تؼفیى به کل هضالت إـاف مـایت هیکًؼ .هؼفى
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گؼایاو هًچطتر که به هىافات ؿوػ ایرک ؿوبـوی هضلۀ اولذ تاوو لـاؿ گـفته رای
ً
هتـوک و ياعىىایًؼی امت .تمـیبا  2مال پیو عٔ ؿاهآهى ؿا اف هیاو ایى گىؿمتاو
گؾؿايؼيؼ .اگـ چًیى هتک صـهتی به گىؿمتاو ىهـويؼاو آبـوهًؼ هیىؼ بىؿژوافی و
ؿوصايیىو واهنیضا گىیاو چه فـیاػها اف رگـ بـهیکيیؼيؼ! اها ایًزا هؼفى گؼایاو و
آؿاهگاه هٖـوػاو و «فائؼها»مت و هیچ کل بابت چًیى هنائلی ککاه يمیگقػ؛
چًاو بیاهمیت که صتی ارناػ يمیهپىمیؼۀ بیـووافتاػه ؿا به رایی ػیگـ ػؿ هماو
لبـمتاو هًتمل يکـػيؼ و فمٔ آوها ؿا فیـ کپهای عاک پىىايؼيؼ .صیى اصؼاث ؿاهآهى۫
پیلهای عٔ ؿیل ؿا ػؿ لبـهای تافه فـوهیکـػيؼ .به ایى تـتیب فهیى لزىفاؿ که
ايبىهی هىاػ هتٞفى ػؿ ػلاه يهفته بىػ ىیـابههایو ؿا بیـوو ػاػ و هضالت إـاف ؿا ػؿ
گافهای هْـ و هتٞفى غـله کـػ .فباو هى اف تىٍیف هىبههىی صیىاوٍفتیهای
يفـتايگیق ایى ٝملیات ٝمـايی لاٍـ امت.
بؼیهی امت که فمـا هایل به ػؿیافت اٝايات ػولتی با چًیى ىـایٖی يینتًؼ .آياو تـریش
هیػهًؼ اف گـمًگی هالک ىىيؼ ولی پایياو به باضتیلها باف ييىػ .گقاؿىاتی ؿار ٜبه
 1ىغٌ ػؿ اعتیاؿ ػاؿم که به گـمًههیـی افتاػه بىػيؼ؛ با ایى صال ولتی ػیؼيؼ ىـٓ
اٝايه گـفتى اف پاضذاراو قايىو فقرا وؿوػ به باضتیل امت تـریش ػاػيؼ پایياو به چًیى
رهًمی باف ييىػ .آياو به عايههای هضًتفػهىاو بـگيتًؼ و همايزا اف گـمًگی راو
مپـػيؼ .بؼیى تـتیب امت که کمینیىيـهای لايىو فمـا به اهؼاف تٞییىىؼه ػمت
هییابًؼ .وّ ٜاؿػوگاهها بیو اف مایـ الؼاهات صقب صاکن۫ کیًه و يفـت ٕبمۀ کاؿگـ ؿا
ٝلیه ٍاصباو هالکیت (هزیقگىیاو قايىو يىیى) بـايگیغته امت.
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اف يیىکاضل تا داور aفمٔ یک ٍؼا اف ٍفىف کاؿگـاو به گىه هیؿمؼ :کیًه و يفـت اف
لايىو يىیى .ػؿک بىؿژوافی اف وٙایفاه ػؿ لبال پـولتاؿیا به ٍـیشتـیى ىکل همکى
ػؿ ایى لايىو ٍىؿتبًؼی ىؼه؛ ٕىؿی که صتی بـای کىػوتـیى بىؿژواها يیق لابل فهن
امت .ػؿکوفهن بىؿژوافی هـگق به ایى ؿکوپىمتکًؼگی و رناؿت ٍىؿتبًؼی ييؼه
بىػ .لايىو بؼوو هیچ تٞاؿفی هیگىیؼ:
یگايه غایت ٕبمۀ غیـهالک آو امت که امتخماؿ بيىيؼ؛ پل اگـ ٍاصباو هالکیت يتىايًؼ اف
ورىػ فمیـ بهـهای ببـيؼ او وٙیفه ػاؿػ اف فـٓ گـمًگی هالک ىىػ.

اف همیى ؿومت که قايىو يىیى فقرا مهن ٝمؼهای ػؿ تنـی ٜرًبو کاؿگـی و
گنتـهچارتیطن ػاىته امت .به هـ هیقاو که ارـای ایى لايىو ػؿ ؿومتاها گنتـه یابؼ
رًبو پـولتـی ػؿ صىفۀ کياوؿفی با مهىلت بیيتـی ايکياف عىاهؼ یافت.
ایى ؿا هن بیافقاین که لايىو هيابهی اف  5414به بٞؼ ػؿ ایـلًؼ با تکیه بـ لىای لهـیه به
ً
ارـا ػؿ آهؼ و بـای صؼوػا  41هقاؿ گؼای ایـلًؼی همیى يى ٛپًاهگاهها ؿا تؼاؿک ػیؼ.
لايىو يىیى فمـا ػؿ ایًزا هن يفـت علك ؿا بـايگیغته امت؛ صال آيکه ػؿ کيىؿی با
بیو اف  2و يین هیلیىو پـولت ۫ـ بؼؿفتاؿی ػؿ لبال  41هقاؿ يفـىاو تؤحیـ چًؼايی يؼاؿػ.
پل اگـ اٝتباؿ و يفىؽ ایى لايىو ػؿ ایرلًذ به ايؼافۀ ايگلطتاو افقایو یابؼ بیگماو آهاد
بؼتـیى کیًهها عىاهؼ ىؼ .ػؿ اضکاتلًذ به رق چًؼ امتخًای هضلی و هضؼوػ احـی اف
لايىو فمـا يینت.
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پل اف به تَىیـ کيیؼو قايىو يىیى فقرا و يتایذ آو اهیؼواؿم ػیگـ هیچ یک اف چیقهایی
a

که ؿار ٜبه بىؿژواهای ايگلطتاو يىىتهام «بیوافصؼ مغتگیـايه» تلمی ييىيؼ.
ً
ً
بىؿژوافی ػؿ ایى لبیل الؼاهات ٝمىهی عمال و واقعا به هخابۀ لؼؿت صاکن ٝمل هیکًؼ
 aبه هًٚىؿ رلىگیـی اف مىءبـػاىتها و اٝتـاّات هتٞالب بایؼ بگىین که هى اف بىرژوازی به ًٝىاو
ً
یک طبقه مغى به هیاو آوؿػهام .تمام فکتهای ایى کتاب که به افـاػ هًفـػ اىاؿه ػاؿيؼ ٍـفا به ًٝىاو
ىىاهؼی اف ىیىۀ تفکـ و ٝمل کل ایى طبقه اؿائه ىؼهايؼ .ػؿ ایًزا به تمایق فـاکنیىوهای هغتلف و
بغوهای فـٝی و اصقاب هغتلف ٕبمۀ بىؿژوا کاؿی يؼاؿم فیـا تمایقاتىاو فالؼ اهمیت تاؿیغی و
تئىؿیک امت .اصتـامبـايگیق بىػو بـعی اف بىؿژواها اهـی امتخًایی و تَاػفی امت .ایى هىؿػ اف یک
ٕـف ىاهل ؿاػیکالهای لننعىؿػهای امت که کمابیو چارتیطت ىؼهايؼ (همچىو تٞؼاػ
ايگيتىماؿی اف يمایًؼگاو هجلص عىام یًٞی هايىفاکتىؿػاؿاو هیًذلی ( )Hindleyػؿ اشتىو و
فیلذو تادهىردو ( )Fielden of Todmordenػؿ اليکشایر) و اف مىی ػیگـ ىاهل
هايىفاکتىؿػاؿاو ِ
ً
«تىریهای بشردوضت» امت که اعیـا ػؿ گـوه «ايگلنتاو رىاو» تيکل یافتهايؼ و بـعی يمایًؼگاو
پاؿلماو ْٝى آو هنتًؼ (همچىو دیسرائیلی و بىرثویک ( )Borthwickو فرايذ و لرد جاو هًرش
( )Lord John Mannersو غیـه؛ لرد اشلی يیق کمابیو با آياو همؼل امت) .هؼف «ايگلطتاو
جىاو» آو امت که «خرم ايگلطتاو کهى» ؿا با تمام عَیَههای هيٞي ٜو فئىػالینن ؿهايتیکاه
ً
اصیا کًؼ .هنلما ایى هؼف غیـلابلصَىل و هْضک۫ يىٝی ػهىکزی به کل ايکياف تاؿیغی
ايگلنتاو امت؛ اها يیت عیـعىاهايۀ آياو و ىهاهتىاو بـای هماوهت ػؿ بـابـ وّ ٜهىرىػ و
هغالفتىاو با تَٞبات ؿایذ و ػؿیافتىاو اف فناػ و تباهی وّ ٜکًىيی به هـ صال اؿفىمًؼ امت.
تىهاش کارالیل که یک ايگلینی يیمهآلمايی و ػؿ اٍل تىری امت فـاتـ اف تماهی افـاػ فىقالؾکـ به
ىماؿ هیآیؼ .او يابهماهايی اوّا ٛارتماٝی ؿا بنیاؿ ٝمیكتـ اف مایـ بىؿژواهای ايگلینی بیاو کـػه و
ً
اعیـا عىامتاؿ مافهاویابی کاؿگـاو ىؼه امت .کارالیل ؿاه ػؿمت ؿا یافته و اهیؼواؿم همیى هنیـ ؿا
اػاهه ػهؼ( .ايگلل) او اف فـػای ايمالب فىؿیه به هیؤت هـتز ٜو واپلگـایی تمامٝیاؿ ػؿآهؼ .عين و
ً
غْب پـهیقکاؿايهاه ٝلیه ايضٖآ فـهًگی يهایتا رایو ؿا به ايضٖإی تـهؿویايه ػاػ :غـولًؼ اف
هىد تاؿیغیای که مىاؿ بـ آو به ماصل ؿمیؼه بىػ( .یاػػاىت ايگلل بـ ویـامت آلمايی )5482
686

و يیات والٞیاه ؿا ٍىؿتبًؼی هیيمایؼ .لايىو ایى والٞیت ؿا بـهال هیمافػ که چـا
بىؿژوافی ػؿ هـاوػات مٖش عـػ با پـولتـها عَىهت هیوؿفػ؛ گیـین ػؿ آو مٖش
ً
چًیى به يٚـ بـمؼ که همۀ بؼؿفتاؿیها ٍـفا به تمَیـ و هنئىلیت افـاػ هًفـػ ؿوی
هیػهًؼ .هباصج پاؿلمايی مال  5488حابت هیکًؼ که ایى الؼاهات فمٔ اف یک بغو
هًفـػ بىؿژوافی مـچيمه يمیگیـػ بلکه هىافمت و صمایت فٞااليۀ کل ایى ٕبمه ؿا
پيت مـ عىػ ػاؿػ .الیضۀ قايىو يىیى فقرا ؿا حسب لیبرال به ٍضى هزلل آوؿػ؛
اگـچه حسب هحافظهکار بـ مـ بـعی رقئیات بیاهمیت الیضه راؿورًزال ؿاه ايؼاعت
و عىامتاؿ اٍالصیههایی ىؼ اها ػؿ يهایت به ؿهبـی ٝالیزًاب پیل (يغنتوفیـ ولت)
به صمایت اف کلیات الیضه بـعامت .ایى لايىو با ؿأی اکخـیت حسب لیبرال به ٍضى
هزلل آهؼ و با ؿأی اکخـیت حسب هحافظهکار به تَىیب ؿمیؼ و ػؿ هـ  2هىؿػ
ً
«لـػهای يزیبفاػه» يٚـىاو هخبت بىػ .بؼیى تـتیب پـولتاؿیا ٝلًا اف دولت و جاهعه
ً
بیـوو ؿايؼه ىؼ .بىؿژوافی بیپـػه و ٍـاصتا اٝالم کـػ که پـولتـها ايناو يینتًؼ و
ىؤيیت ؿفتاؿهای اينايی ؿا يؼاؿيؼ .با ایى صناب هٞلىم هیىىػ که پـولتـها بـای باف
پل گـفتى صمىق اينايیىاو ػؿ اهپراطىری ايگلطتاو فمٔ بایؼ به عىىاو اتکا کًًؼ.
وّٕ ٜبمۀ کاؿگـ بـیتايیا که  25هاه با چيماو عىػم ىاهؼه بىػم و اف ٕـیك
گقاؿههای ؿممی و مایـ گقاؿههای هىحك با آو آىًا ىؼم چًیى امت .هماوٕىؿ که
ػؿ ٍفضات لبل باؿها و باؿها گفتن ایى وّ ٜفـاتـ اف صؼ تضمل هـ اينايی امت؛ فمٔ
هى يینتن که چًیى هیگىین .عیلی پیو اف ایى گاضکل ػؿ مال  5411اٝالم کـػ ػیگـ
اهیؼی به ؿاهصل هنالمتآهیق يینت و هضال امت که با تؼاوم ایى وّ ٜ۫ايمالبی به
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ولى ٛيپیىيؼػ .کارالیل ػؿ مال  5414رًبو چارتیطن و فٞالیتهای ايمالبی
فصمتکياو ؿا به ًٝىاو بـآهؼ ارتًابياپؾیـ فمـ و فالکتىاو تيـیش کـػ .ػؿ ایى بیى
تًها هایۀ ىگفتیاه ایى بىػ که چـا فصمتکياو  4مال آفگاؿ هًتٚـ ولیمۀ برهکی

8

يينتًؼ تا ػمتآعـ بىرژوازی لیبرال بتىايؼ با وٝؼههای پىچ به صال عىػ ؿهایياو
ً
کًؼ .کارالیل کمی بٞؼ ػؿ مال  5488ػؿ رقوۀ «گؾىته و اکًىو» ٝلًا اٙهاؿ ػاىت:
«اگـ هیعىاهین اؿوپا (و تا صؼی ايگلنتاو) همچًاو لابلمکىيت بالی بمايؼ بایؼ بیػؿيگ
بـای مافهايؼهی کاؿگـاو ػمتبهکاؿ ىىین».

ایى هن اف تایمس لًذو به ًٝىاو «يغنتیى ييـیۀ کل اؿوپا» ػؿ ژوئى :5488
«هـگ بـ کاطييیًاو و ػؿوػ بـ کىطييیًاو  -ایى امت ىٞاؿ تـوؿینتها که ًٕیىاه باؿ
ػیگـ ػؿ مـتامـ مـفهیىهاو پیچیؼه امت .حـوتمًؼاو به هىه باىیؼ!»

51

بگؾاؿیؼ یک باؿ ػیگـ فـٍتهایی ؿا که بىرژوازی ايگلطتاو ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ هـوؿ کًین.
ػؿ بؼتـیى صالت هايىفاکتىؿػاؿاو عاؿری عاٍه آهریکایی عىاهًؼ تىاينت اف ؿلابت با
هايىفاکتىؿ ايگلیطی مـبلًؼ بیـوو بیایًؼ (ولى اگـ قايىو غالت تا چًؼ مال ػیگـ به
هىرب ّـوؿتی ارتًابياپؾیـ هلغی گـػػ) .ػؿ صال صاّـ هايىفاکتىر آهریکایی با
گامهای غىلآما به پیو هیتافػ و هايىفاکتىر آلمايی بـای ايکياف بیيتـ ػؿ تکاپىمت.
آهریکا با هًابٕ ٜبیٞی مـىاؿه و با هٞاػو بیىماؿ ؽغالمًگ و آهىاه و با حـوت
بیهمتای صاٍله اف يیـوی آب و ؿوػعايههای لابل کيتیؿايیاه و بهویژه با رمٞیت
پـايـژی و پـرًبورىهاه (که ايگلینیها ػؿ هماینه با آو بیؿوصیه و ٝالف و
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اهمالکاؿ به يٚـ هیؿمًؼ) و با مایـ هًاب ٜپایاوياپؾیـی که ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ ػؿ کمتـ اف 51
مال هايىفاکتىؿی ایزاػ کـػه امت که هیتىايؼ ػؿ فهیًۀ ارًاك پًبهای ّغین aبه
عىبی اف ٝهؼۀ ؿلابت با هايىفاکتىؿهای ايگلطتاو بـآیؼ .ایى ؿلیب يىٙهىؿ ايگلینیها
ؿا اف بافاؿهای شمال و جًىب آهریکا بیـوو ايؼاعته و تىاينته امت ػؿ بافاؿهای چیى
پابهپای ايگلطتاو پیو بـوػ b.آهریکا تًها کيىؿی امت که اوّاٛاه بـای لاپیؼو
ايضَاؿ هايىفاکتىؿی هناٝؼ امت و ػیـ یا فوػ بـ هايىفاکتىؿ ايگلیص غلبه عىاهؼ یافت
 اگـ اوّا ٛبه همیى تـتیب پیو بـوػ ولى ٛایى اهـ ٕی  21مال آیًؼه ارتًابياپؾیـعىاهؼ بىػ .ػؿ ایى ٍىؿت اکخـیت پـولتاؿیای ايگلنتاو بـای همیيه فائؼ عىاهًؼ ىؼ و
رق گـمًههیـی یا ىىؿه هیچ ايتغاب ػیگـی يغىاهًؼ ػاىت .آیا بىؿژوافی ايگلنتاو
ػؿباؿۀ اصتمال ولى ٛایى پیياهؼ تؤهل کـػه امت؟ يه! رًاب هککلىخ cبه ًٝىاو
التَاػػاو مىگلی بىؿژواها بـ اماك هٖالٞات ابتؼاییاه به ایى يتیزه ؿمیؼه که
«کيىؿ رىايی همچىو آهریکا که صتی به ٕىؿ باینته هنکىيی ييؼه امت يمیتىايؼ
تىفیمی ػؿ هايىفاکتىؿکاؿی به ػمت بیاوؿػ یا عیال ؿلابت با کيىؿ هايىفاکتىکاؿ
پـمابمهای همچىو ايگلطتاو ؿا ػؿ مـ بپـوؿايؼ .يهایت ػیىايگی امت اگـ آهریکاییها
ً
ػؿ ایى ؿاه لؼم بگؾاؿيؼ فیـا هٖمئًا رق ىکنت چیقی گیـىاو يمیآیؼ .به يف ٜعىػىاو
 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ایًزا ػاعل پـايتق آهؼه امت« :یًٞی امامیتـیى فـاوؿػۀ
ًٍٞتی ايگلنتاو»( .پ).
 bػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و  5482ػؿ اػاهۀ ایى رمله آهؼه امت« :هىلٞیت مایـ ىاعههای
ًٍٞت کمابیو به همیى هًىال امت»( .پ).
c
McCulloch
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امت که به کياوؿفیىاو بچنبًؼ .آياو اگـ بتىايًؼ کل مـفهیىىاو ؿا فیـ ىغن ببـيؼ
و کيت کًًؼ ىایؼ ػؿ لؼم بٞؼ هىفك ىىيؼ اف ٝهؼۀ هايىفاکتىؿکاؿی بـآیًؼ و مىػی اف
ً
آو ببـيؼ ».چًیى گفت التَاػػاو عـػهًؼ و بىؿژواها رمیٞا متایواه کـػيؼ؛ آو هن
ً
ػؿ صالی که آهـیکاییها بافاؿها ؿا یکی پل اف ػیگـی به تَـف عىػ ػؿ هیآوؿيؼ .اعیـا
یک ػالل آهـیکایی ػمت به ؿینک بقؿگی فػ و هضمىلهای اف ارًاك پًبهای آهـیکایی
ؿا به ايگلنتاو ٍاػؿ کـػ؛ رالب آيکه ايگلینیها کل هضمىلهاه ؿا بههًٚىؿ ٍاػؿات
هزؼػ یکرا عـیؼيؼ!
به فـُ ایًکه ايگلنتاو ايضَاؿ هايىفاکتىؿیاه ؿا اف ػمت يؼهؼ و تٞؼاػ
فاکتىؿیهایو پیىمته افقایو یابًؼ يتیزه چه عىاهؼ بىػ؟ ػؿ صالی که ىـایٔ اهکاو
چـعههای تزاؿی به رای عىػ بالی امت ػؿ ٍىؿت گنتـه ًٍٞت و افػیاػ پـولتـها
الرـم بضـاو ىؼیؼتـ و وصيتًاکتـ اف لبل بافعىاهؼ گيت .مـهایههای غىلآما ػؿ
ػمتاو ٝؼهای هٞؼوػ هتمـکق عىاهًؼ ىؼ و الياؿ پاییًی ٕبمۀ هتىمٔ عايهعـاب
ً
عىاهًؼ گـػیؼ و هتٞالبا تٞؼاػ پـولتـها با تَاٝؼ هًؼمی افقایو عىاهؼ یافت .بؼیى
تـتیب ٕىلی يغىاهؼ کيیؼ که کل هلت پـولتـ هیىىيؼ (به امتخًای چًؼ يفـ هیلیىيـ).
ایى ايکياف تاؿیغی تا رایی اػاهه عىاهؼ یافت که پـولتاؿیا ػؿ یابؼ به چه ماػگی و
مهىلتی هیتىاو لؼؿت صاکن ؿا بـايؼاعت .آو ولت امت که ايمالب به ؿاه هیافتؼ.
ً
اصتمال ػاؿػ که ىـایٔ ارتماٝی ػلیما ٕبك هفـوّات فىق پیو يـويؼ .بضـاو تزاؿی
به ًٝىاو يیـوهًؼتـیى اهـم ايکياف پـولتاؿیا هیتىايؼ کل ایى ؿويؼ ؿا کىتاهتـ کًؼ و
ػمتػؿػمت ؿلابت عاؿری۫ به عايهعـابی ؿوفافقوو الياؿ پاییًی ٕبمۀ هتىمٔ ػاهى
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ً
بقيؼ .به يٚـم علك تضمل و ٕالت یک بضـاو ػیگـ ؿا يؼاؿيؼ .اصتماال بضـاو آتی ػؿ
مال  5486یا  5486هًزـ به الغای قايىو غالت aو تَىیب هًشىر خلق عىاهؼ ىؼ.
هًىف بایؼ هًتٚـ هايؼ و ػیؼ که چه رًبو ايمالبیای اف ػل هًشىر خلق بیـوو عىاهؼ
آهؼ .پل اف آو يىبت به بضـاو بٞؼی هیؿمؼ که بًا به هًٖك پیيیًیاواه بایؼ ػؿ مال
 5412یا  5411ؿط ػهؼ؛ هگـ آيکه با الغای قايىو غالت به تٞىیك بیافتؼ یا تضت تؤحیـ
ٝىاهلی همچىو ؿلابت عاؿری ىتاب گیـػ .تا آو فهاو علك ايگلنتاو به لؼؿی تىمٔ
مـهایهػاؿاو چپاول عىاهؼ ىؼ (و ػؿ ػوؿاوهایی که مـهایهػاؿاو يیافی به عؼهاتاه
يؼاؿيؼ به لؼؿی گـمًههیـی عىاهؼ کيیؼ) که کامۀ ٍبـه با بـوف بضـاو لبـیق
هیگـػػ .اگـ بىؿژوافی ايگلنتاو تا آو فهاو ػمت بـػاؿ ييىػ و ػؿ ؿفتاؿه بافايؼیيی
يکًؼ (که هنلن امت چًیى يغىاهؼ کـػ) ايمالبی به ولى ٛعىاهؼ پیىمت که لابل لیاك
با هیچ یک اف ايمالبات تاکًىيی يینت .پـولتـها ػؿ لٞـ یؤك و امتیَال هماو
هيٞلهایی ؿا بـعىاهًؼ افـوعت که «امتفاو» ػؿ هىؿػىاو هىٚٝهها کـػه امت.
کیىعىاهی علك چًاو بـ مـ بىؿژوافی فـوػ عىاهؼ آهؼ که صتی عإـات
عينوعـوه  5681يمیتىايًؼ هیچ تَىؿی اف ىؼت غی٘ و لهـ آو به ػمت ػهًؼ.
رًگ فمیـاو ٝلیه حـوتمًؼاو عىيباؿتـیى رًگی عىاهؼ بىػ که تاکًىو بـپا ىؼه امت.
صتی اتضاػ بغيی اف بىؿژواها با پـولتاؿیا و صتی اٍالصات ٝمىهی بىؿژوایی هیچ
فایؼهای يغىاهؼ ػاىت .رىهـۀ بىؿژوافی بهگىيهای امت که صتی اگـ هتضىل ىىػ باف
يمیتىايؼ اف هـفهای تًگ عذالت اجتماعی فـاتـ بـوػ .حابتلؼمتـیى بىؿژواها ػؿ اتضاػ
a

همیىٕىؿ هن ىؼ( .پايىیل ايگلل بـ ویـامت آهـیکایی )5446
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ً
با کاؿگـاو ٍـفا یک ژیرويذو 55تيکیل عىاهًؼ ػاػ که آو هن فیالفىؿ ػؿ رـیاو
ايکياف تاؿیغی اف پا ػؿ عىاهؼ آهؼ .یک ٕبمه يمیتىايؼ کل تَٞباتاه ؿا همچىو
کتی کهًه اف تى ػؿآوؿػ و کًاؿی بیايؼافػ؛ ایى مغى بیو اف همه ػؿ هىؿػ بىؿژوافی
عىػپنًؼ و تًگچين و عيکهغق ايگلنتاو ٍاػق امت .ایى امتًتادها لٖٞی و
هنلنايؼ فیـا همؼهاتىاو چیقی رق والٞیات هبـهى يینت؛ بغيی اف آوها اف
ايکشاف تاریخی و بغيی ػیگـ اف طبیعت ايطاو بـگـفته ىؼهايؼ .ػؿ ايگلنتاو تماهی
ً
ًٝاٍـ تيکیلػهًؼۀ راهٞه به وّىس ّ
تٞیى یافتهايؼ و ٍـاصتا اف هن هتمایق ىؼهايؼ و
ً
ػلیما به همیى ػلیل پیيگىیی کـػو ػؿ ایى کيىؿ کاؿ بنیاؿ ؿاصتی امت .ولى ٛايمالب
صتمی امت و ػیگـ عیلی ػیـ ىؼه که بغىاهین به ؿاهصلی هنالمتآهیق بـمین .ػؿ ٝیى
صال همکى امت ايمالب بنیاؿ آؿامتـ و هنالمترىیايهتـ اف آيچه پیو بـوػ که ػؿ
ٍفضات لبل پیيگىیی کـػم .ایى اهـ بیو اف آيکه هًىٓ به بىؿژوافی باىؼ وابنته به
ايکياف و تکاهل پـولتاؿیامت .هـ چه پـولتاؿیا هؤلفههای مىمیالینتی و کمىيینتی
بیيتـی ؿا رؾب کًؼ ايمالب کمتـ عىوباؿ و ايتمامرىیايه و بیؿصمايه عىاهؼ بىػ.
کمىيینن پلی امت بـ فـاف هغاکی که هیاو بىؿژوافی و پـولتاؿیا ػهاو باف کـػه؛ کمىيینن
ً
ایى هغاک ؿا ٍـفا به لضاٗ اهمیت تاؿیغیاه بـای لضٚۀ کًىيی به ؿممیت هیىًامؼ
و آو ؿا ػمتهایۀ تىریه آیًؼۀ عىیو يمیػايؼ .کمىيینن آؿفوی پل فػو بـ فـاف ایى
پـتگاه و پایاو ػاػو به تماهی تْاػهای آىتیياپؾیـ ٕبماتی aامت .بًابـایى هاػاهی که

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5481و ٝ 5482باؿت «پایاو ػاػو به تْاػهای آىتیياپؾیـ ٕبماتی» يیاهؼه
امت( .پ).
612

هباؿفۀ ٕبماتی رـیاو ػاؿػ کمىيینن عينوغْب پـولتاؿیا ٝلیه متمگـاو ؿا به ًٝىاو
اهـی هًَفايه و ّـوؿی و به ًٝىاو ههنتـیى پایه و آغافگاه رًبو کاؿگـی به ؿممیت
هیىًامؼ .ػؿ ٝیى صال کمىيینن اف ایى عينغْب فـاتـ هیؿوػ؛ فیـا هنؤلۀ کمىيینن
هنؤلۀ کل بيـیت امت يه فمٔ کاؿگـاو 52.وايگهی آؿفوی ايتمامگیـی ىغَی هـگق به
ؽهى هیچ یک اف کمىيینتها عٖىؿ يمیکًؼ و هیچ یک اف آياو يمیپًؼاؿيؼ که تضت
ىـایٔ کًىيی یک بىؿژوای هًفـػ هیتىايؼ به يضىی ػیگـ ٝمل کًؼ .مىمیالینن
ً
ايگلینی (هًٚىؿم کمىيینن امت) اماما به ایى باوؿ هتکی امت که يمیتىاو هنئىلیت
ؿا به گـػو افـاػ هًفـػ ايؼاعت .بًابـایى هـ چه تٞؼاػ بیيتـی اف کاؿگـاو ايگلنتاو
رؾب ایؼههای کمىيینتی ىىيؼ به هماو ايؼافه هیل ؿامياىؼيیىاو به کًوهای
بیؿصمايه ٝلیه بىؿژواها کاهو عىاهؼ یافت و تًؼعىیی کًىيیىاو غیـّـوؿی عىاهؼ
ىؼ؛ فیـا پی هیبـيؼ تؼاوم عيىيت ؿاه به رایی يغىاهؼ بـػ .اگـ کل پـولتـها پیو اف
فبايه کيیؼو ىٞلههای رًگ۫ کمىيینت هیىؼيؼ فـرام کاؿ بنیاؿ هنالمتآهیقتـ
ً
هیبىػ .ولی چًیى چیقی ٝمال همکى يینت و فـٍتاه اف ػمت ؿفته امت .ػؿ ٝیى
صال به يٚـم ػؿ رـیاو ىٞلهوؿىؼو آتو ايمالب و اٝالو رًگ فمیـاو ٝلیه اغًیاء

a

ػؿکوػؿیافت پـولتاؿیا اف هنؤلۀ ارتماٝی به صؼ کافی ؿىؼ عىاهؼ کـػ و صقب
کمىيینت عىاهؼ تىاينت به کمک بـعی ؿعؼاػها هؤلفههای عيىيتآهیق و مبٞايۀ
ايمالب ؿا تضت کًتـل بگیـػ و اف ولى« ٛيهن ترهیذور» 51رلىگیـی کًؼ .ػؿ هـ ٍىؿت

 aػؿ ویـامتهای آلمايی  5486و  5482ایًزا آهؼه« :که اکًىو ػؿ ايگلنتاو ارتًابياپؾیـ ىؼه
امت»( .پ).
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ايگلنتاو بیهىػه فیـ باؿ تزـبۀ فـاينه يغىاهؼ ؿفت .هناکًىو بنیاؿی اف ؿهبـاو
چارتیطت به کمىيیطن گـویؼهايؼ .اف آيزا که کمىيیطن وؿای يقا ٛو کيمکوهای
بىؿژوای و پـولتاؿیامت بـای بـتـیى ًٝاٍـ بىؿژوافی پیىمتى به کمىيینن بنیاؿ ماػهتـ
اف آو امت که به چاؿتینن ياب پـولتـی بپیىيؼيؼ؛ البته چًیى اىغاٍی به ٕـف امفًاکی
ايگيتىماؿيؼ و فمٔ هیتىاو اهیؼواؿ بىػ که ػؿ ينل آیًؼه يیـوهای تافهيفنی بیابًؼ.
ىایؼ يتایذ فىق آوٕىؿ که بایؼوىایؼ ػؿ احـ صاّـ به احبات يـمیؼه باىًؼ؛ ولی هیتىاو
ػؿ هزالی ػیگـ ایى ؿا هؼلل ماعت که پیآهؼ هضتىم ايکياف تاؿیغی ايگلنتاو چیقی
رق ایى يینت .تًها اػٝای هى ایى امت که فـٍت ؿاهصل هنالمتآهیق اف کف ؿفته؛
پل رًگ فمیـاو ٝلیه اغًیاء که اکًىو به ٍىؿت هىّٞی و غیـهنتمین رـیاو ػاؿػ
الرـم فـاگیـ و هنتمین عىاهؼ ىؼٕ .بمات با ٍـاصت ؿوفافقويی تفکیک هیىىيؼ و
ؿوصیۀ هماوهت ػؿ راو کاؿگـاو ؿیيه هیػوايؼ و تًؼعىییىاو ؿا تيؼیؼ هیکًؼ.
فػوعىؿػهای چـیکی و گـیالیی ؿفتهؿفته ػؿ يبـػهای ٝمؼهتـ هتـاکن هیىىيؼ و به
فوػی کاؿ به رایی هیؿمؼ که کىچکتـیى تکايهای بـای فـوؿیقه بهمى کفایت
عىاهؼ کـػ .آو ولت امت که عـوه رًگ ػؿ مـتامـ ایى مـفهیى ًٕیىايؼاف عىاهؼ
ىؼ« :هـگ بـ کاطييیى ،ػؿوػ بـ کىطييیى!» آو ؿوف بـای بههىه آهؼو اغًیاء عیلی
ػیـ امت.
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 5با تىره به راهٞیت «وّٕ ٜبمۀ کاؿگـ» الفم يؼیؼم پیىمت اّافهای ػؿ هىؿػ احـ کارالیل به کتاب
بیافقاین .اها ؽکـ ایى يکته الفم امت که ايگلل ػؿ همالۀ هىؿػ اىاؿه ايتماػات کىبًؼهای ٝلیه
ؿهايتینینن ػاؿػ و يياو هیػهؼ ایى هىّ ٜػؿ بـابـ بىؿژوافی چمؼؿ يابنًؼه و گمـاهکًًؼه امت:
اگـچه کاؿالیل اف پىچی راهٞۀ هؼيی ىاکی امت و اگـچه هیپؾیـػ «َٝـ ػیى» مپـی ىؼه و اگـچه
اؽٝاو ػاؿػ که يمی تىاو به کمک عـافات هؾهبی هًٞای فيؼگی ؿا اصیا کـػ با ایى صال هًىف يمیتىايؼ اف
ً
ایى وّ ٜفـاؿوی کًؼ .ایى يمیَه  2ػلیل ػاؿػ :اوال گـایو ّؼبىؿژوایی کارالیل بافتابی اف ػیؼگاه
ً
اىـاف ايگلنتاو امت و حايیا (يٚـ به هضؼوػیت اولیه) ايؼیيهاه ایؼئالینتی و فالؼ بًیاوهای
تاؿیغی امت .اف ایى ؿو کارالیل ياچاؿ هیىىػ ىکل تافهای اف هؾهب ؿا به ًٝىاو ؿاهصل اؿائه ػهؼ که
«کیو ابـ-ايناو» يام ػاؿػ (ابـ-ايناو به ًٝىاو لهـهاو ًٍٞت و تزاؿت هؼؿو) .ايگلل ؿوىىبیًايه
تىّیش هیػهؼ «ابـ-ايناو» کارالیل هفهىهی یقػاوىًاعتی امت و ٝلیؿغن ٙاهـ ػيیىیاه به اهىؿ
هاوؿائی تٞلك ػاؿػ؛ فیـا فـاتـ اف همۀ ايناوهای والٞی امت .بؼتـ ایًکه تَؼیك «ابـ-ايناو»
عىامتهياعىامته به هًقلۀ تؤییؼ راهٞۀ بىؿژوایی کًىيی امت؛ فیـا بـتـی و تنلٔ يى ٛبيـ بـ ٕبیٞت ؿا
اف راهٞه هًتق ٛهیکًؼ و آو ؿا ػؿ لالب «ابـ-ايناو» اف ورىػ ٝام ايناوها بیگايه هیمافػ  -و ایى
ً
ػلیما هماو فـایًؼی امت که ػؿ راهٞۀ بىؿژوایی به ارـا ػؿهیآیؼ.
رالب امت که ٝلیؿغن هىّٜگیـی آىکاؿ و هىىمًؼايۀ ايگلل رىاو ٝلیه رًبو ؿهايتینینن
يىینًؼگاو کتاب «فـهًگ ايؼیيههای هاؿکنینتی» ػؿ هؼعل «وّٕ ٜبمۀ کاؿگـ» او ؿا پیـو
ايؼیيههای ؿهايتیک ػاينتهايؼ .تضـیف والٞیت و افنايهمافی تضت لىای ػابـهالمٞاؿف! (م).
 2لال ٝلی ابى ابیٕالب« :افْل الًاك ايفٞهن للًاك( ».م).
« 1لنهفـ» ( )Laissez-faireو «لنهآلی» ( )laissez-alleیا «آفاػىاو بگؾاؿ» و «ولىاو کى»
کلیؼواژۀ ٕـفؼاؿاو تزاؿت آفاػ و هغالفاو هؼاعلۀ ػولت ػؿ هًامبات التَاػی امت( .پ).
« 8ايگلنتاو رىاو» يام گـوهی اف يىینًؼگاو و میامتهؼاؿاو هضافٚهکاؿ (کنايی اف لبیل
ػیقؿائیلی و لـػ راو هًـك) يقػیک به فـاکنیىو بيـػومتاو صقب تىؿی بىػ که ػؿ هزلل ٝىام
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ً
 5485ػؿ گـوهی هزقا هتيکل ىؼيؼ .آياو اماما ٍؼای ياؿّایتی اىـاف فهیىػاؿ اف لؼؿتگیـی
میامی و التَاػی بىؿژوافی بىػيؼ و اف الؼاهات ؿیاکاؿايۀ بيـػومتايه ػؿ رهت بهبىػ وّ ٜکاؿگـاو
صمایت هیکـػيؼ« .ايگلنتاو رىاو» به ًٝىاو یک گـوه میامی ػؿ مال  5481هًضل ىؼ و به
ًٝىاو یک گـایو ؿممی ػؿ مال  5484ؿعت اف رهاو بـبنت .هاؿکل و ايگلل ػؿ کتاب هايیفطت
حسب کمىيیطت ػیؼگاههای ایى ػاؿ و ػمته ؿا یکی اف ايىا« ٛمىمیالینن فئىػالی» ػاينتًؼ( .پ).
 1ػؿ هتى اٍلی به رای ٝباؿت «ػؿ لالبهای پیوماعته و هنتبؼايه هیتپايًؼ» ایى تمخیل آهؼه
امت« :ػؿ تغت پـوکـمت هیچپايًؼ» ( .)cast into Procrustean bedپـوکـومت ػؿ
افنايههای یىياو بامتاو فـفيؼ عؼای ػؿیاها بىػ و لَؼ ػاىت يى ٛبيـ ؿا با لؼولاهت عىػه هًٖبك
مافػ .اف ایى ؿو لـبايیاو ؿا به تغتعىاباه هیبنت و با اؿه کـػو پاهایياو یا کو آوؿػو ايؼامىاو
کاؿی هیکـػ که ٕىل بؼوىاو به ايؼافۀ لؼولاهت عىػه ىىػ( .م).
 6بغو اٚٝن ػاػههایی که ػؿ اػاهه هیآیؼ بـگـفته اف ييـیۀ «هىؿيیًگ امتاؿ» امت .هماالت و
گقاؿىات فیـ بیو اف همه به کاؿ ايگلص آهؼيؼ« :مبٞیت و بیؿصمی ػؿ یک اؿػوگاه کاؿ ارباؿی»
ىماؿۀ  281هىؿط  4رىالی  5481و «ؿفتاؿ غیـاينايی کاؿفـهای اردوگاه کار اجباری یىيیىو» ىماؿۀ
 118هىؿط  6آوؿیل  5488و «آػمکيی! ؿوفگاؿ ػوفعی فمـا ػؿ باضتیل کاويتری» ىماؿۀ  151هىؿط
 21يىاهبـ  5481و «لناوت ػؿ اردوگاه کار اجباری بیرهًگام» ىماؿۀ  156هىؿط  8ػماهبـ  5481و
«ؿافهای هغىف اردوگاه کار اجباری یىيیىو» ىماؿۀ  126هىؿط  51فىؿیۀ  5488و «ؿؽالتی ػیگـ ػؿ
اردوگاه کار اجباری ضًت پايکراش» ىماؿۀ  124هىؿط  28فىؿیۀ  5488و «بـعىؿػ ىًی ٜبا کاؿگـ
ايگلینی و عايىاػهاه ػؿ اردوگاه کار اجباری بثًال-گریى» ىماؿۀ  111هىؿط  11هاؿك  5488و
«تٞـُ ىیٖايی ػؿ اؿػوگاه کاؿ ارباؿی» ىماؿۀ  118هىؿط  24مپتاهبـ  5488و «لايىو فمـا -
بـعىؿػ هًملبکًًؼه با فمـا» ىماؿۀ  124هىؿط  28فىؿیۀ  5488و «هـفهػؿیهای وصيتًاک ػؿ
اردوگاه کار اجباری یىيیىو غرب لًذو» ىماؿۀ  118هىؿط  6آوؿیل ( .5488پ).
 6ػاؿالمیت ( ) deadroomاتالی بىػ که تا پیو اف ارـای آییى عاکنپاؿی۫ رًافه ؿا آيزا يگه
هیػاىتًؼ .ػاؿالمیتها یکی اف ًٝاٍـ اٍلی «لَههای اؿواس» بىػيؼ که ػؿ ايگلیل آو ػوؿاو ػؿ
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هـامن ىب کـینمل يمل هیىؼيؼ و هضبىبیت فـاوايی ػاىتًؼ .ػامتاو «مـوػ کـینمل»
(اضکروج) يىىتۀ چارلس دیکًس يمىيهای اف تؤحیـات ایى مًت علمی بـ اػبیات امت( .م).
 4فرهاوياهۀ  0871گیلبرت ( )Gilbert's Actرقو لىايیى کهى فمـامت .بًا به ایى لايىو ػؿ ٍىؿت
ػؿعىامت کنايی که ػومىم کل هالیات اٝايات لَبه ؿا هیپـػاعتًؼ تؤمیل و تيکیل «هیأت
پاضذاراو قايىو» بـای کًتـل گؼایاو و فمـا هزاف بىػ .اؿػوگاههای قايىو يىیى فقرا و اؿػوگاههای
اتحادیۀ گیلبرت هـ ػو تضت هؼیـیت هیأت پاضذاراو اػاؿه هیىؼيؼ با ایى تفاوت که اؿػوگاههای
گیلبـت فمٔ ػؿبـػاؿيؼۀ فمـای افکاؿافتاػه و بچهگؼاها بىػيؼ .فرهاوياهۀ گیلبرت تا ػهۀ  5461بـرا
هايؼ و هلغی ييؼ( .پ).
 8ولیمۀ برهکی ( )Barmecide feastتمخیلی بـگـفته اف کتاب «هقاؿ و یک ىب» امت .ػؿ ایى
ػامتاو ْٝىی اف عايؼاو اىـافی بـهکیاو۫ یک گؼای گـمًه ؿا با تىٍیفپـػافیهای عیالايگیق
ػؿباؿۀ مىؿچـايی رًیاو و پـیاو ػمت به مـ هیکًؼ .ايگلل ػؿ ایًزا به کتاب «چاؿتینن» تىهاش
کارالیل اىاؿه ػاؿػ که ػؿ مال  5481به چاپ ؿمیؼ و تمخیل «ولیمۀ بـهکی» ؿا ػؿ اػبیات بـیتايیا را
ايؼاعت( .پ).
 51به يمل اف همالهای با ًٝىاو «وّ ٜوصيتًاک ٝملههای کياوؿفی» ػؿ ييـیۀ «يىرثرو اضتار»،
ىماؿۀ  188هىؿط  51ژوئى  .5488ایى هماله ػؿ وال ٜبافييـ إالٝات هًؼؿد ػؿ همالۀ «تؤحیـات
لايىو يىیى فمـا بـ ػمتمقػها» (ؿوفياهۀ تایمس لًذو ،هىؿط  6ژوئى  )5488بىػ؛ ّمى آيکه
یاػػاىتها و تفنیـاتی به آوها افقوػه ىؼ( .پ).
 :)Gironde( 55صقب اٝتؼالگـای فـاينىی که اف  5685تا  5681لؼؿت ؿا ػؿ پاؿیل ػؿ ػمت
ػاىت و بنآاه با ايمالب علك رم ٜىؼ( .م).
 52هماوٕىؿ که ػؿ پیيگفتاؿهای  5446و  5482ػیؼین ايگلل ایى ؿویکـػ ػوؿاو رىايیاه ؿا
بیـصمايه يمؼ و ؿػ کـػ .بیىک ػؿ ػوؿاو ها تکـاؿ ایى لبیل رمالت اوهايینتی فمٔ ػال بـ ىیاػی
مغًگىمت و اف ياپغتگی و بیتزـبگی بـيمیعیقػ( .م).
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 51يهن تـهیؼوؿ (هاه ػوم فَل تابنتاو ػؿ تمىین رمهىؿی) ؿوفی بىػ که بىؿژوافی فـاينه ػمت به
ايمالب هتمابل فػ و روبطپیر ؿا اف لؼؿت مالٔ کـػ .تـهیؼوؿ به صکىهت تـوؿ ايمالبی پایاو ػاػ و
ّمى تمـکقفػایی اف لؼؿت۫ ؿاه ؿا بـ تغییـات ؿاػیکال مؼ کـػ .اف ًٕقهای تلظ و گقيؼۀ تاؿیظ یکی هن
ً
ایًکه اهـوفه هًٞای اٍٖالس فىق کال واؿويه ىؼه امت .ػؿ صال صاّـ بـ میامتهای ايمالبی و
هتـلیای همچىو «تمـکق لؼؿت ػؿ ػمت ػولت» و «صکىهت تـوؿ» بـچنب ترهیذور هیفيًؼ( .م).
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ضمیمه1
یک خطبندی انگلیسی

a

ظؼ کتابام يتىايكتن ظؼ هىؼظ هىظىع فىق۫ نىاهعی والؼی اؾ هىاؼظ ههطص به ظقت
ظهن .يمیضىاقتن کتاب بیم اؾ زع زدین و غیؽلابلهعن نىظ< به همیى ظلیل فؽض
کؽظم بؽای اثبات ازکاهن کافی اقت به کمک يمللىلهایی اؾ اقًاظ ؼقمی یا
يىیكًعگاو بیؼؽف یا هتىو ازؿابی که هًافغناو ؼا ؾیؽ ظؽب هیبؽم صست زکنهاین
ؼا تصعیك کًن .ظؼ هىاؼظی که يمیتىايكتن بؽای تهؽیر وظغ ههطص و هىخىظ اؾ
ههاهعات نطصیام قطى به هیاو بیاوؼم ؼول فىق کافی بىظ تا اؾ ظعويمیطگىیی ظؼ
اهاو بماين .اها بؽای آيکه اؼمیًايی ضعنهياپػیؽ ظؼ ضىايًعگاو به باؼ بًهیًع يمینىظ به
همیى اکتفا کؽظ< ظؼ ػصؽی که هدبىؼین به تبؼیت اؾ ;زکمت الیؿال آباواخعاظی :به
ً
همه چیؿ نک کًین يمیتىاو صؽفا به ظلیل و بؽهاو اتکا ظانت (فؽلی هن يعاؼظ هؽاخغ و
فکتهای ايکاؼياپػیؽ به
هآضػ چمعؼ هىثك و هؼتبؽ بانًع) .ایىچًیى اؼمیًايی فمػ اؾ 
ظقت هیآیع .ههنتؽ اؾ همه ایًکه ولتی هكؤلۀ ههنتؽیى پیاهعهای هًؽمی و هكؤلۀ
تؽکیب والؼیات گىياگىو ظؼ لالب یک اصل ػلمی وازع ظؼ هیاو بانع (یؼًی ولتی
ً
صؽفا وظغ ظقتههای هدؿا و کىچک ضلك تىصیف يمینىظ بلکه لؽاؼ اقت هىلؼیت
واخب اقاقی ضىاهع
فکتها
کل ؼبمات يكبت به یکعیگؽ تهؽیر گؽظظ) آيگاه آوؼظو 
ِ

بىظ .يظؽ به ظالیلی که غکؽ کؽظم لاظؼ يبىظم چًیى چیؿی ؼا بؽای تماهی هىاؼظ هًعؼج ظؼ
a

ايگلف ظؼ يكطههای آلمايی اؾ اصؽالذ ايگلیكی ( )Turnoutاقتفاظه کؽظه اقت( .پ).
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کتاب تعاؼک ببیًن .اکًىو يهایت تاللام ؼا به کاؼ هیبًعم تا ایى کمبىظ اختًابياپػیؽ ؼا
بؽؼؽف کًن :گهگاه هؽ ولت که همعوؼ بانع فکتهایی ؼا که ظؼ هًابغ ظؼ ظقتؽـ
ً
هییابن اؼائه ضىاهن ظاظ .به هًظىؼ آيکه يهاو ظهن اظلۀ الاههنعه هًىؾ هن هؼتبؽيع صؽفا
به قؽاؽ ولایؼی ضىاهن ؼفت که پف اؾ ضؽوجام اؾ ايگلكتاو ؼش ظاظهايع و پف اؾ ايتهاؼ
کتاب اؾ آوها هؽلغ نعهام.
ضىايًعگاو به یاظ هیآوؼيع ظغعغۀ اصلیام ایى بىظ که هىلؼیت بىؼژواؾی و پؽولتاؼیا
يكبت به یکعیگؽ و همچًیى ظؽوؼت هباؼؾۀ ایى ظو ؼبمه ؼا تهؽیر کًن< همچًیى به یاظ
ً
هیآوؼيع چمعؼ به اثبات ایى يکته اهمیت هیظاظم که پؽولتاؼیا کاهال هسك اقت آتم ایى
هباؼؾه ؼا بؽافؽوؾظ و چمعؼ بؽاین ههن بىظ که با اقتًاظ به کؽظههای ؾنت و کؽیه
بىؼژواهای ايگلكتاو بؽ چؽبؾبايیهای ظلًهیىناو ههؽ باؼل بؿين .کتاب هى اؾ
صفسۀ يطكت تا صفسۀ آضؽ۫ کیفؽضىاقتی ػلیه بىؼژواؾی ايگلكتاو بىظ< اکًىو لصع
ً
ظاؼم چًع فمؽه هعاؼک و هكتًعات به آو بیافؿاین .اؾ آيدا که لبال به لعؼ کافی
ازكاقاتام ؼا ؼاخغ به بىؼژواؾی ايگلكتاو بؽوؾ ظاظهام و لصع يعاؼم باؼ ظیگؽ به ضاؼؽ
آياو خىل بیاوؼم قؼی ضىاهن کؽظ زتیاالهکاو آؼاهمام ؼا زفظ کًن و خلى
ػصبايیتام ؼا بگیؽم.
بسرگخاوذان نؽیف که لصع هاللاتال ؼا ظاؼین آنًایی

يطكتیى نهؽويع ضىب و
لعیمی اقت (یا بهتؽ اقت بگىین  2آنًای لعیمی) .ظیعین که آلایاو پاولیىگوهىفری
ظؼ قال  1843با کاؼگؽاوناو ظچاؼ هًالهاتی نعيع و فمػ ضعا هیظايع که ایى چًعهیى
باؼناو بىظ .کاؼگؽاو ظؼ بؽابؽ اقتعالالت يیک و يیکىی آلایاو کىتاه يیاهعيع و
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ظقتبؽظاؼ هؽالباتناو يهعيع و بؽای آيکه ظؼ اؾای کاؼ بیهتؽ به هؿظ بیهتؽ بؽقًع
اػتصاب کؽظيع .پاولیىگوهىفری که خؿو ههنتؽیى پیماوکاؼاو قاضتمايی بىظيع و
ً
تؼعاظ فؽاوايی ضهتؾو و چىبکاؼ و غیؽه ؾیؽ ظقتناو ظانتًع هتمابال یک قؽی
کاؼگؽ ظیگؽ اقتطعام کؽظيع .ایى واکًم هًدؽ به بؽوؾ قلكله هًالهاتی نع که قؽايدام
با يبؽظ ضىيیى چماقها و اقلسهها ظؼ ظالهای آخؽپؿی پاولیىگوهىفری پایاو یافت.
ً
پف اؾ ایى يبؽظ تمؽیبا يین ظوخیى اؾ کاؼگؽاو به ;وندایمه 2:تبؼیع نعيع (نؽذ هفصل
ایى ولایغ ظؼ کتاب آهعه اقت .)aآلایاو پاولیىگوهىفریبایع هؽ قال چیؿ خعیعی ؼا
ؼوی کاؼگؽاوناو آؾهایم کًًع وگؽيه ظلناو آؼام يمیگیؽظ .پف ظؼ اکتبؽ  1844باؼ
ظیگؽ ظام و ظايهناو ؼا بؽای کاؼگؽاو پهى کؽظيع .ایى باؼ هماؼؼهکاؼاو قاضتمايی
بهؽظوقت ها ظلىاپف ؼفاه زال چىبکاؼاوناو بىظيع .اؾ لعیناالیام ظؼ هیاو
چىبکاؼاو مىچستر و يىازی اؼؽاف ؼقن بؽ ایى بىظه که اؾ عیذ شمع تا  17يىاهبؽ

3

;هیچ نمؼی يیافؽوؾيع .:آياو ظؼ ؼوؾهای بلًع قال اؾ  6صبر تا  6غؽوب کاؼ هیکًًع
ولی ولتی ؼىل ؼوؾ کىتاهتؽ هیگؽظظ به هسط ؼلىع ضىؼنیع ظقتبهکاؼ هینىيع و با
تاؼیکی هىا کاؼ ؼا تؼؽیل هیکًًع< قپف اؾ  17يىاهبؽ به بؼع کاؼناو ؼا ؾیؽ يىؼ نمغ
تمامولت اظاهه هیظهًع .پاولیىگوهىفری که اؾ هعتها پیم کاقۀ صبؽناو اؾ ایى
ؼقىهات ;بؽبؽواؼ :لبؽیؿ نعه بىظ تصمین گؽفتًع به هعظ چؽاؽگاؾیهای هعؼو۫ ایى
یاظگاؼ ػتیمۀ ;لؽوو وقؽایی :ؼا به گىؼ بكپاؼيع .یک ؼوؾ غؽوب ظؼ زالی که
چىبکاؼاو لاظؼ به ظیعو چیؿی يبىظيع و هیضىاقتًع ؼبك هؼمىل ابؿاؼناو ؼا کًاؼ
a

و.ک صص ( 571-569م)
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بگػاؼيع و لباـ ػىض کًًع پیهکاؼ چؽاؽگاؾیها ؼا ؼونى کؽظ و ظقتىؼ ظاظ کاؼ تا
قاػت  6اظاهه یابع .چىبکاؼايی که يمیتىايكتًع با ایى وظغ کًاؼ بیایًع قایؽ کاؼگؽاو
هنصًفناو ؼا به گؽظهنآیی ػمىهی فؽاضىايعيع .آلای پاولیىگ هاتوهبهىت اؾ
کاؼگؽاو پؽقیع ;هگؽ اؾ چیؿی ياؼاظی هكتیع که فؽاضىاو گؽظهنآیی ظاظهایع؟ :تؼعاظی
اؾ کاؼگؽاو خىاب ظاظيع که ضىظناو يمهی ظؼ بؽگؿاؼی يهكت يعاؼيع و کمیتۀ مرکسی
دستورزانهكئىلیت فؽاضىاو ؼا بؽػهعه گؽفته اقت .آلای پاولیىگ خىاب ظاظ
اتحادیۀ 
که بؽای اتساظیۀ ظقتوؼؾی زتی تؽه ضؽظ يمیکًع اها زاظؽ اقت به کاؼگؽاو
پیهًهاظی بعهع :اگؽ آياو با لعیۀ چؽاؽگاؾیها کًاؼ بیایًع ظؼ ػىض  3قاػت اؾ
ؼوؾايۀ کاؼ نًبهها کن ضىاهع نع و ػالوه بؽ ایى کاؼگؽاو اخاؾه ضىاهًع یافت هؽ ؼوؾ
یک ؼبغ قاػت بیهتؽ کاؼ کًًع و ظؼ اؾایم اظافهزمىق بگیؽيع (چه ظقتوظلباؾ!) ظؼ
همابل کاؼگؽاو بایع هؽ ؼوؾ ؾیؽ يىؼ چؽاؽگاؾی تا يین قاػت بؼع اؾ غؽوب کاؼ کًًع.
چىبکاؼها ؾیؽوبن پیهًهاظ فىق ؼا قًدیعيع و به ایى يتیده ؼقیعيع که بعیى تؽتیب
آلایاو پاولیىگوهىفریضىاهًع تىايكت ظؼ ؼوؾهای کىتاه قال اؾ هؽ يفؽ یک قاػت
کاؼ اظافی بیؽوو بکهًع< با ایى زكاب هؽ کاؼگؽ بعوو ظؼیافت یک فاؼتیًگ اظافی
قؽخمغ  92قاػت اظافی کاؼ هیکًع که بؽابؽ با  9و ؼبغ ؼوؾ کاؼی اقت .با ازتكاب
تؼعاظ کل کاؼکًاو۫ آلایاو يامبؽظه هیتىايكتًع ظؼ فصل قؽها  400پىيع ( 2هؿاؼ و 100
تالؽ) اؾ ظقتهؿظها ؼا به خیب بؿيًع .کاؼگؽاو ظؼ گؽظهنآیی نؽکت کؽظيع و بؽای
همکاؼاوناو تىظیر ظاظيع که اگؽ یک بًگاه هىفك نىظ ایى نؽایػ ؼا تسمیل کًع قایؽ
بًگاهها ظؼ پیال به هماو ؼاه ضىاهًع ؼفت و يتیدۀ ایى وظغ چیؿی خؿ کاهم ػمىهی
ً
هؿظها يیكت< یؼًی قااليه زعوظا  4هؿاؼ پىيع اؾ خیب چىبکاؼاو هًؽمه ؾظه هینىظ.
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ً
يهایتا تصمین بؽ ایى نع که کلیۀ چىبکاؼاو ناغل بًگاه پاولیىگوهىفری ظونًبۀ آیًعه
اضؽاؼياهۀ  3هاهۀ اقتؼفایهاو ؼا تسىیل بعهًع و اگؽ صازبکاؼ يظؽل ؼا ػىض يکؽظ
قؽؼقیع اضؽاؼياهه ظقت اؾ کاؼ بکهًع .اتساظیه به يىبت ضىظ
هىػع
چىبکاؼاو ظؼ
ِ
ِ
لىل ظاظ ظؼ صىؼت تىلف کاؼ با خمغآوؼی کمکهای اخباؼی اؾ ایهاو زمایت کًع.
ظونًبه  14اکتبؽ کاؼگؽاو اضؽاؼياهههایهاو ؼا تسىیل ظاظيع .ظؼ همابل به آياو گفته نع
ً
که هیتىايًع الكاػه کاؼناو ؼا ول کًًع< آياو هن هتمابال چًیى کؽظيع .غؽوب هماو ؼوؾ
گؽظهنآیی ظیگؽی با زعىؼ تماهی کاؼگؽاو قاضتمايی بؽگؿاؼ نع .ظؼ ایى يهكت تمام
ؼقتههای هطتلف کاؼگؽاو قاضتمايی تؼهع ظاظيع اؾ اػتصابیىو زمایت کًًع .ؼوؾهای
چهاؼنًبه و پًحنًبه همۀ چىبکاؼهایی که ظؼ کاؼگاههای شرکت پاولیىگوهىفری
اقتطعام نعه بىظيع ظقت اؾ کاؼ کهیعيع و بعیى تؽتیب پؽچن اػتصاب به اهتؿاؾ ظؼآهع.
ً
صازبکاؼاو قاضتماوقاؾی ظقتناو ظفؼتا ضالی هايعه بىظ .ظؼ کل هًؽمه زتی یک
يفؽ پیعا يمینع که بؽایهاو کاؼ کًع .بًابؽایى بؽای گؽفتى کاؼگؽ خعیع بیظؼيگ
افؽاظناو ؼا به همۀ يماغ کهىؼ (زتی اقکاتلًع) گكیل ظانتًع و تىايكتًع ظؽف چًع
ؼوؾ  13يفؽ چىبکاؼ استافىردشایری ؼا آيدا خمغ کًًع .اػتصابیىو ظؼ اولیى فؽصت با
استافىردشایریها واؼظ گفتگى نعيع و هاخؽای هًالهات و ظالیل تؼؽیلی کاؼ ؼا

بؽایهاو تىظیر ظاظيع< بعیى تؽتیب تؼعاظی اؾ تاؾهواؼظاو اؾ اظاهۀ کاؼ قؽ باؾ ؾظيع.
کاؼفؽهایاو به ؼونی بكیاؼ تؤثیؽگػاؼ به هصاف ایى ههکل ؼفتًع و هتمؽظاو ؼا به همؽاه
کكايی که گمؽاهناو کؽظه بىظيع به دادگاه حل اختالف و هكًع زکمیت عالیجىاب
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داویلماود aازعاؼ کؽظيع .بگػاؼیع پیم اؾ آيکه تا ظاضل ظاظگاه ظيبالناو کًین نؽزی
ظلیك اؾ قکًات و وخًات عالیجىابداویلماود بیاوؼم.
عالیجىاب داویل ماود ;زمىقظاو اقتطعاهی :یا ياوضىؼ دادگاه حل اختالف اقت.
ظاظؼـهای ايگلیكی که تىقػ وؾاؼت کهىؼ هًصىب هینىيع اغلب بىؼژواها و
ً
ؾهیىظاؼاو هتمىل و بؼعا ؼوزايیايع .اها ایى ظاگبؽیها زتی لعؼ يىک ياضًی قؽ اؾ
لايىو ظؼ يمیآوؼيع و به همیى ظلیل هؽتکب انتباهات هفتعسی هینىيع که هایۀ
آبؽوؼیؿی بىؼژواؾی اقت و به ظؽؼ ایى ؼبمه تمام هینىظ .ایى ظاظؼـها زتی ظؼ
هىاخهه با یک کاؼگؽ قاظه چًاو ظقتپاچه و قؽظؼگن هینىيع که ايگاؼ ؼؽفناو
ً
وکیلهعافؼی کاؼکهته اقت .آياو هکؽؼا با ياظیعه گؽفتى یک قؽی اؾ هىاظ لايىيی ؼأی به
هسکىهیت کاؼگؽاو هیظهًع (که باػث هینىظ ظؼضىاقت اقتیًاف و ابؽال زکن
هىفمیتآهیؿ بانع) یا ایًکه اؾ ؼاه به ظؼ هینىيع و کاؼگؽاو ؼا تبؽئه هیکًًع .اؾ ؼؽف
ظیگؽ هايىفاکتىؼظاؼاو ثؽوتمًع نهؽهای بؿؼگ و يىازی صًؼتی آيمعؼ ولت يعاؼيع که
ً
چًع ؼوؾ هاللتآوؼ ؼا ظؼ ظاظگاههای هعيی هعؼ بعهًع< پف تؽخیسا خايهیًی bبؽای
ضىظ تؼییى هیکًًع .اؾ آيدا که زمىقظاو اقتطعاهی به ضؽج نهؽويعاو به کاؼ گماؼظه
ً
هینىيع هؼمىال به يفغ بىؼژواؾی اؾ تمام پیچوضنها و ظؽائف زمىق هعيی ايگلكتاو
بهؽهبؽظاؼی هیکًًع و با تىخه به قؽر ظايمناو اؾ لىايیى هىخىظ زتی تغییؽل
هیظهًع .يمىيههایی که ظؼ اظاهه هیآیع نؽزی ؼونًگؽ اؾ ایى لبیل تمالهاقت.
Daniel Maude, Esquire
remplaçante
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a
b

عالیجىاب داویل ماود یکی اؾ ايبىه لعاتی اقت که تىقػ دولت لیبرال ویگ ظؼ
ظاظگاههای زل اضتالف به کاؼ گمانته نعيع .ها فمػ به  2يمىيه اؾ ناهکاؼهای
خًابناو ظؼ ظاضل و ضاؼج اؾ کاش ظاظگكتؽی هًچكتؽ اناؼه هیکًین .ظؼ قال 1842
پف اؾ آيکه هايىفاکتىؼظاؼاو هىفك نعيع کاؼگؽاو ؼا به نىؼل بکهايًع (نىؼنی که
ً
استالیبریجو اشتىن ظؼگؽفت) تمؽیبا  10هؿاؼ يفؽ اؾ کاؼگؽاو به ؼهبؽی

اوایل آ گىقت ظؼ
ریچاردپیلیىگ aچاؼتیكت ظؼ ؼوؾ يهنآ گىست ؼاهپیماییناو ؼا اؾ ایى هًؽمه به قمت
مىچستر آغاؾ کؽظيع تا ;کاؼفؽهاها ؼا ظؼ بازارمىچستر گیؽ بیاوؼيع و ببیًًع اوظاع اؾ چه
لؽاؼ اقت:

4

ولتی کاؼگؽاو به زىهۀ نهؽ ؼقیعيع ظؼ زالی با عالیجىابداویلماود ؼوبهؼو نعيع که
تؼعاظ لابل تىخهی اؾ يیؽوهای پلیف و ظقتهای قىاؼهيظام و ػعهای تفًگچی
همؽاهیال هیکؽظيع .اها همۀ ایىها فمػ ظاهؽقاؾی بىظ< يفغ هايىفاکتىؼظاؼاو و
لیبؽالها ظؼ ایى بىظ که نىؼل گكتؽل یابع تا بتىايًع الغای قاوىنغالت ؼا با ؾوؼ خلى
ببؽيع .ظؼ همیى ؼاقتا عالیجىابداویلماودکهاز لبل با هنلؽاؼاو لیبؽالال تبايی کؽظه
بىظ فیالفىؼ با کاؼگؽاو به هصالسه ؼقیع و اخاؾه ظاظ به نؽغ ;زفظ صلر و آؼاهم:
ً
واؼظ نهؽ نىيع و هكیؽ همؽؼنعه ؼا ظيبال کًًع .او به ضىبی هیظايكت نىؼنیاو لايىيا
هتؼهع به زفظ هصالسه يیكتًع< ػالوه بؽ ایى هیچ هایل يبىظ چًیى کًًع .او هیتىايكت
به قاظگی و با صؽف کمتؽیى يیؽو ایى نىؼل بؽياههؼیؿینعه ؼا با یک زملۀ گاؾايبؽی
ظؼ يؽفه ضفه کًع< اها اگؽ چًیى هیکؽظ ػملال به يفغ مجمعمخالفان قاوىنغالت
Richard Pilling
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تمام يمینع و آب به آقیاب سررابرتپیل هیؼیطت .اؾ ایى ؼو عالیجىاب قؽباؾاو ؼا
کًاؼ کهیع و گػانت هؼتؽظاو پا به ظاضل نهؽ بگػاؼيع .کاؼگؽاو فیالفىؼ همۀ
فاکتىؼیها ؼا به تؼؽیلی کهايعيع .به هسط ایًکه هؼلىم نع شىرشیان خهتگیؽی
لاؼؼايهای ػلیه بىؼژواؾی لیبؽال ظاؼيع و يكبت به ;لايىو لؼًتی غالت :بیتفاوتايع
عالیجىابداویلماود باؼ ظیگؽ وخًات لعاییال ؼا ازؽاؾ يمىظ و ظهها يفؽ اؾ کاؼگؽاو ؼا
باؾظانت کؽظ و بعوو هیچ گىيه ازتؽام به هفاظ ;هصالسه :تا ظم ظؼ ؾيعاو هیاو نهؽ
گؽظايعناو .بعیى تؽتیب هماو کكی که باػثوبايی پیماونکًی بىظ کاؼگؽاو ؼا به بهايۀ
پیماونکًی هداؾات کؽظ .یکی ظیگؽ اؾ وخىه هًميمای زیات زؽفهای سلیمان
صلحدوستمىچستر ؼا ظؼ اظاهه هیآوؼم .ؾزمتکهاو هًچكتؽ چًعیى باؼ خلىی چهن

همه پىؾۀ مجمع مخالفان قاوىن غالت ؼا به ضاک هالیعه بىظيع< به همیى ظلیل
يهكتهای هدمغ به صىؼت هسؽهايه بؽگؿاؼ هینع و هیچ کف بعوو بؽگۀ ظػىتياهه
اخاؾۀ وؼوظ پیعا يمیکؽظ .ظؼ ػیى زال هصىبات و ؼىهاؼهای يهكتهای ضصىصی به
ػًىاو هصىبات گؽظهنآییهایی همگايی و تدلیات ;افکاؼ ػمىهی هًچكتؽ :لالب
هینع 4-3 .يفؽ اؾ چاؼتیكتها (که ؼفیك ػؿیؿم جیمسلیچ خؿوناو بىظ) به هًظىؼ
پایاو ظاظو به الفؾيیهای فؽیبکاؼايۀ هايىفاکتىؼظاؼاو لیبؽال۫ چًع خىاؾ وؼوظ ظقتوپا
کؽظيع و ضىظ ؼا به یکی اؾ يهكتها ؼقايعيع .ولتی آلای کابذن aپهت تؽیبىو ؼفت
جیمس لیچ اؾ ظبیؽ خلكه پؽقیع ;هگؽ ایى یک گؽظهنآیی ػمىهی يیكت و همه زك
صسبت يعاؼيع؟ :ظبیؽ خلكه به خای پاقص ظاظو پلیف ؼا ضبؽ کؽظ و لیچ فیالفىؼ
Cobden
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باؾظانت نع .چاؼتیكت ظوم همیى پؽقم ؼا تکؽاؼ کؽظ و بؼع قىهی و بؼع چهاؼهی.
;ضؽهگفها( a:يیؽوهای پلیف) که ظم ظؼ خمغ نعه بىظيع هؽ  4يفؽ ؼا ظايه ظايه اؾ تاالؼ
نهؽ بیؽوو کهیعيع و ظقتگیؽ کؽظيع و صبر ؼوؾ بؼع به هسعؽ عالیجىابداویلماود
فؽقتاظيع که پیهایم اؾ همه چیؿ اؼالع یافته بىظ .اتهام باؾظانتیها ایى بىظ که هىخب
بؽ هن ضىؼظو يظن خلكه نعهايع آو هن ظؼ زالی که به ؾزمت کلمهای بؽ ؾباو آوؼظه
بىظيع .پف اؾ تفهین اتهام يىبت به قطًؽايی پؽکبکبهوظبعبۀ عالیجىابداویلماود ؼقیع
که هیگفت آياو ؼا هینًاقع و هیظايع ههتی بیکاؼه و ولگؽظ قیاقی هكتًع و کاؼی
خؿ ایداظ بلىا ظؼ يهكتها و ایداظ هؿازمت بؽای يدبا و نهؽويعاو لايىوهعاؼ يعاؼيع و
او هىظف اقت به ایى وظغ پایاو ظهع .اها عالیجىابداویلماود به ضىبی هیظايكت
ً
ػمال يمیتىايع هداؾاتی به گؽظهناو ببًعظ< به همیى ظلیل آياو ؼا به ظلیل تلف کؽظو
اولات نؽ یفال به پؽظاضت خؽیمه هسکىم کؽظ.
ایى بىظ نؽذ ضالصهای اؾ قکًات و وخًات عالیجىابداویلماود< هماو کكی که
کاؼگؽاو هتمؽظ نؽکت پاولیىگ و هىفری ؼا به هسعؽل فؽقتاظيع .کاؼگؽاو هسط
ازتیاغ وکیلی ؼا به همؽاهناو بؽظه بىظيع .يطكت به یکی اؾ کاؼگؽاو تاؾهواؼظ
استافىردشایری اخاؾۀ صسبت ظاظه نع .او ؼاظی به کاؼ ظؼ خایی يمینع که قایؽیى
بؽای ظفاع اؾ زمىق ضىظ اػتصاب کؽظه بىظيع .آلایاو پاولیىگوهىفری لؽاؼظاظی ؼا که
پیهتؽ يىنته و به اهعای کاؼگؽاو استافىردشایری ؼقايعه بىظيع به ؼئیف ظاظگاه اؼائه
ظاظيع .وکیلهعافغ کاؼگؽاو اػتؽاض کؽظ که لؽاؼظاظ هؽبىؼه ظؼ ؼوؾ یکهًبه به اهعا
bluebottles
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ؼقیعه و بًابؽایى اؾ زیؿ اػتباؼ قالػ اقت .عالیجىاب داویلماود بؿؼگىاؼايه تصعیك
کؽظ که ػمع ;هؼاهالت زؽفهای :ظؼ ؼوؾ یکهًبه هؼتبؽ يیكت< اها افؿوظ که يمیتىايع
باوؼ کًع ایى لؽاؼظاظ اؾ يظؽ آلایاو پاولیىگوهىفری خؿو ;هؼاهالت زؽفهای :بىظه
بانع! aبًابؽایى بعوو آيکه ولت ضىظل ؼا هعؼ بعهع تا اؾ کاؼگؽ بپؽقع ;آیا اؾ يظؽ او
ایى لؽاؼظاظ خؿو ;هؼاهالت زؽفهای :اقت یا يه؟ :به هؽظ بیچاؼه گفت که بایع قؽ
سلیمانصلحدوست

کاؼل بؽگؽظظ وگؽيه  3هاه به چؽش تؽظهیل بكته ضىاهع نع .آه ای
مىچستر! پف اؾ ؼقیعگی به ایى هىؼظ۫ آقایانپاولیىگوهىفری هتهن ظوم ؼا فؽاضىايعيع
که سالمىن يام ظانت و یکی اؾ کاؼگؽاو لعیمی بًگاه و خؿو اػتصابیىو بىظ .او ؼا هتهن
کؽظيع که به لصع کهايعو کاؼگؽاو تاؾهواؼظ به اػتصاب۫ ظقت به تهعیع و اؼػابناو
ؾظه اقت .یکی اؾ ناهعاو (کاؼگؽی تاؾهواؼظ) اظهاؼ ظانت که سالمىن باؾوی او ؼا
گؽفته و کًاؼی کهیعه و با او زؽف ؾظه اقت .عالیجىابداویلماود پؽقیع آیا هتهن
ً
ازتماال او ؼا تهعیع کؽظه یا کتک ؾظه اقت؟ ناهع پاقص ظاظ; :يه .:عالیجىابداویل
ماود اؾ ایًکه پف اؾ ضىلضعهتیهایم ظؼ زك بىؼژواؾی فؽصتی به ظقت آوؼظه بىظ تا
بیؼؽفیال ؼا به ؼش بکهع ظؼ پىقت ضىظ يمیگًدیع و اػالم کؽظ:

 aهفاظ ایى لؽاؼظاظ به نؽذ ؾیؽ بىظ :کاؼگؽ هتؼهع اقت به هعت  6هاه بؽای آلایاو پاولیىگوهىفری
کاؼ کًع و به هؽ هؿظی که ایهاو بعهًع لايغ بانع .اها آلایاو پاولیىگوهىفری هىظف يیكتًع او ؼا
ؼی ایى  6هاه زفظ کًًع و هیتىايًع (با اػالم اؾ یک هفته پیم) هرلحظهکهخىاستىذ اضؽاجال
کًًع .ػالوه بؽ ایى آلایاو پاولیىگوهىفریهؿیًۀ قفؽ کاؼگؽ اؾ استافىردشایر به مىچستر ؼا هیپؽظاؾيع
و با کكؽ کؽظو هفتهای  2نیلیًگ ( 20گؽوچى يمؽه) اؾ ظقتمؿظل ایى هؿیًه ؼا ظوباؼه هكتؽظ هیکًًع.
ً
چؽىؼ هیتىاو به ایى لؽاؼظاظ والؼا زیؽتآوؼ ظل يبكت؟ (ايگلف)
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;ظؼ ایى هىؼظ هیچ ظلیلی بؽای هدؽم ظايكتى هتهن وخىظ يعاؼظ .او اؾ ایى زك هكلن بؽضىؼظاؼ
اقت که ظؼ هؼابؽ ػمىهی لعم بؿيع و با قایؽیى قطى بگىیع< البته ههؽوغ به آيکه با قطًاو
و اػمال اؼػابآوؼ ظیگؽاو ؼا يؽيدايع .بًابؽایى هى اؾ او ؼفغ اتهام هیکًن:.

آلایاو پاولیىگوهىفری که هطاؼج ظاظگاه ؼا پؽظاضته بىظيع ظقتکن هیتىايكتًع ظلناو
ؼا به ایى ضىل کًًع که سالمىن یک نب ظؼ باؾظانتگاه به قؽ بؽظه اقت< به هؽ زال اؾ
هیچ بهتؽ بىظ .اها ضىنًىظی سالمىن ظیؽی يپاییع ؾیؽا پف اؾ آيکه ظؼ ؼوؾ پًحنًبه 31
اکتبؽ اؾ اتهاهاتال تبؽئه نع باؼ ظیگؽ ظؼ ؼوؾ قهنًبه  5يىاهبؽ به اتهام زملۀ ضیابايی به
آلایاو پاولیىگ و هىفری به هسعؽ عالیجىاب داویل ماود ازعاؼ گؽظیع .ظؼ هماو
پًحنًبهای که اؾ سالمىنؼفغ اتهام نع گؽوهی اؾ چىبکاؼاو اسکاتلىذیبه مىچستر
ؼقیعيع .آياو ؼا با ایى ظؼوؽ تؽمیغ کؽظه بىظيع که هًالهه پایاو یافته و اکًىو آلایاو
پاولیىگ و هىفری هماؼؼهکاؼیهایهاو ؼا گكتؽل ظاظهايع ولی يمیتىايًع ظؼ هًؽمۀ
ضىظناو کاؼگؽ کافی بؽای کاؼهای خعیعناو پیعا کًًع .ؼوؾ خمؼه گؽوهی اؾ
چىبکاؼاو ياؾککاؼ اسکاتلىذی که اؾ هعتها لبل ظؼ هًچكتؽ ههغىل به کاؼ بىظيع به
يؿظ همىؼًاوناو ؼفتًع تا والؼیت اػتصاب ؼا بؽایهاو نؽذ ظهًع .تؼعاظ ؾیاظی اؾ
ً
اسکاتلىذیهاظؼ آو الاهت ظانتًع

همکاؼاو (تمؽیبا  400يفؽ) ظؼ اؼؽاف ضىابگاهی که
اسکاتلىذیها ظؼ ایى ضىابگاه همچىو ؾيعايیاو هسبىـ بىظيع و قؽکاؼگؽ

تدمغ کؽظيع.
ً
ظم ظؼ يگهبايی هیظاظ .پف اؾ هعتی آلایاو پاولیىگ و هىفری قؽ ؼقیعيع تا نطصا
کاؼگؽاو خعیعناو ؼا اؾ الاهتگاه تا هسل کاؼ اقکىؼت کًًع .ولتی ظقتۀ کاؼگؽاو
تاؾهواؼظ اؾ ضىابگاه بیؽوو آهع تدمغکًًعگاو ضؽاب به ایهاو بايگ بؽآوؼظيع که يبایع بؽ
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ظع لىاػع اتساظیۀ کاؼگؽی مىچستر کاؼ کًًع و يبایع هایۀ قؽافکًعگی قایؽ همکاؼاو
اسکاتلىذیها پف اؾ چًع لسظه پا لًگايعيع .آلای

اسکاتلىذیشان نىيع<  2يفؽ اؾ

پاولیىگ ظواوظواو بؽگهت تا آياو ؼا کهاوکهاو خلى ببؽظ .ايبىه تدمغکًًعگاو آؼام
بىظيع و فمػ قؼی ظانتًع قؽػت ظقتۀ اسکاتلىذی ؼا بگیؽيع و اؾ آياو بطىاهًع ظؼ
کاؼوباؼ ضلك ظضالت يکًًع و به ضايههایهاو بؽگؽظيع و غیؽه .ظقتآضؽ آلای هىفری که
چًع يفؽ اؾ کاؼگؽاو قابكال هىخمله سالمىن ؼا ظؼ هیاو خمؼیت ظیعه بىظ کًتؽل ضىظ
ؼا اؾ ظقت ظاظ و بؽای آيکه هاخؽا فیصله یابع باؾوی سالمىن ؼا گؽفت و کهیع .آلای
پاولیىگ يیؿ آو یکی باؾوی سالمىن ؼا لاپیع و هؽ  2با تمام تىاو پلیف ؼا صعا ؾظيع.
هؤهىؼ پلیف ضىظل ؼا به آيدا ؼقايع و پؽقیع ;ایى هؽظ هؽتکب چه خؽهی نعه اقت؟:
با ایى قئال هؽ  2نؽیک یک لسظه قؽظؼگن و هؽظظ هايعيع .هًفؽی خىاب ظاظ; :ها ایى
هؽظ ؼا هینًاقین و هیظايین چه کاؼ کؽظه اقت .:هفتم گفت; :آه  ...بكیاؼ ضىب.
ً
ً
پف فؼال کافی اقت .هیتىايیع ػدالتا ولال کًیع که بؽوظ .:آلایاو پاولیىگ و هىفری
که هیضىاقتًع به هؽ تؽتیب همکى ػلیه سالمىن اػالم خؽم کًًع پف اؾ چًع ؼوؾ ؾیؽ و
ً
ؾبؽ کؽظو هاخؽا يهایتا به تىصیۀ وکیلناو اتهام فىقالػکؽ ؼا اؾ ضىظناو ظؼآوؼظيع .ظؼ
ظاظگاه پف اؾ آيکه نهاظت همۀ گىاهاو ػلیه سالمىن به اقتماع هسکمه ؼقیع دبلیى.
پی .رابرت ;يمایًعۀ اؼنع هؼعوکاؼاو :و هایۀ ؼػب و وزهت تماهی ;زمىقظاياو
هؿظوؼ :ظؼ ظفاع اؾ هتهن به پا ضاقت و گفت; :با تىخه به ایًکه تاکًىو هیچ بؽهاو
ً
هسکمهپكًعی ػلیه سالمىن الاهه يهعه آیا والؼا الؾم اقت هى هن ناهعاوام ؼا فؽا
بطىاين یا يه؟ :عالیجىاب داویل ماود اخاؾۀ قئالوخىاب اؾ ناهعاو ؼا صاظؼ کؽظ.
همگی گىاهی ظاظيع سالمىن تا پیم اؾ آيکه آلای هىفرییمهال ؼا بگیؽظ ؼفتاؼی آؼام و
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باهتايت ظانته اقت .عالیجىاب داویل ماود پف اؾ خمغبًعی اظهاؼات له و ػلیه
سالمىن اػالم کؽظ که زکن يهایی ؼا نًبه اػالم ضىاهع کؽظ .واظر بىظ که زعىؼ رابرت
;يمایًعۀ اؼنع هؼعوکاؼاو :باػث نعه عالیجىاب لبل اؾ آيکه لب به قطى بگهایع
یک باؼ ظیگؽ فکؽهایم ؼا خمغوخىؼ کًع.
ؼوؾ نًبه آلایاو پاولیىگ و هىفری ػلیه  3يفؽ اؾ کاؼگؽاو لعیمیناو (سالمىن و
اسکات aو ملىر )bبا اتهام تاؾهای هبًی بؽ ظقیكهچیًی و اؼػاب الاهۀ ظػىی کؽظيع.
دستورزان واؼظ آوؼيع< وايگهی
آياو اهیعواؼ بىظيع با ایى تمهیع ظؽبۀ ههلکی بؽ اتحادیۀ 
بؽای ظؼ اهاو هايعو اؾ رابرت ؼػبايگیؿ وکیل بؽخكتهای به يام آقایماوک cؼا اؾ لًعو
فؽاضىايعه بىظيع .آقای ماوک یکی اؾ کاؼگؽاو تاؾهاقتطعامنعۀ اقکاتلًعی به يام
گیبسىن dؼا به ػًىاو يطكتیى گىاه به صسى ظاظگاه هؼؽفی کؽظ< گیبسىن هماو کكی بىظ
که قهنًبۀ هفتۀ لبل ػلیه سالمىن نهاظت ظاظه بىظ .گیبسىناظهاؼ ظانت که خمؼه 1
يىاهبؽ ولتی او و همؽاهاوال اؾ ضىابگاه بیؽوو آهعيع تست هساصؽۀ خمؼیتی لؽاؼ
گؽفتًع که آياو ؼا هیکهیع و هل هیظاظ< همچًیى نهاظت ظاظ که  3نطص ياهبؽظه ؼا
ظؼ هیاو خمؼیت ظیعه اقت .رابرت ناهع ؼا قئالباؼاو کؽظ و او ؼا با یکی ظیگؽ اؾ
کاؼگؽاو ؼوظؼؼو يمىظ و پؽقیع; :آیا آلای گیبسىن نب لبل به ایى کاؼگؽ يگفته که فکؽ
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ً
يمیکؽظ بؽای نهاظت قهنًبۀ گػنته ظؼ ظاظگاه هلتؿم به قىگًع نىظ و والؼا يمیظايكته
بایع ظؼ هسکمه چه کاؼ کًع و چه بگىیع؟ :گیبسىن ابتعا پاقص ظاظ آو هؽظ ؼا
يمینًاقع .قپف اغػاو ظانت که نب پیم با  2يفؽ صسبت کؽظه اها به ظلیل تاؼیک
هىا يمیتىايع بگىیع که آیا ایى هؽظ یکی اؾ آوهاقت یا يه .ظقتآضؽ اػتؽاف کؽظ که
ً
احتماال چىیهحرفی رابرزبانآورده ؾیؽا نکل اظای قىگًع ظؼ اسکاتلىذ با اوگلستان
تفاوتهایی ظاؼظ که ظؼقت به یاظناو يمیآوؼظ .آقایماوک اؾ خا بؽضاقت و اػالم کؽظ
که آقایرابرتزك يعاؼظ ناهع ؼا به ایى نکل قیىخین کًع .رابرت پاقص ظاظ اگؽ یکی
اؾ ؼؽفیى اظػای ياهؽبىؼی ؼؽذ کؽظه بانع ایى اػتؽاض بهخاقت< اها هاظاهی که چًیى
اظػایی يکؽظه بانع زك ظاؼظ هؽ چه ؼا که الؾم هیظايع (ایًکه ناهع کدا به ظيیا آهعه یا
ایًکه پیم اؾ ایى کداها بىظه و یا ایًکه هؽ ؼوؾ چه غػاهایی ضىؼظه) بپؽقع .عالیجىاب
داویلماود تصعیك يمىظ که آقایرابرت ظؼ ایى هىؼظ غیزك اقت اها پعؼايه به او تىصیه
کؽظ زتیالمکاو اؾ زانیهؼوی بپؽهیؿظ و قؽ اصل هؽلب بؽوظ .قپف آلای رابرتاؾ
ً
ناهع الؽاؼ گؽفت که ظلیما یک ؼوؾ پف اؾ والؼهای که هبًای اتهام کًىيی اقت یؼًی
کاؼ آلایاو پاولیىگوهىفری ؼفته< قپف رابرت اخاؾه ظاظ
قؽ ِ
ظؼ والغ اؾ ؼوؾ  2يىاهبؽ ِ
ناهع هؽضص نىظ .پف اؾ آو يىبت به ضىظ آقایهىفری ؼقیع که ظؼ خایگاه نهىظ

لؽاؼ گیؽظ و گفتههای گیبسىن ؼا ظؼباؼۀ والؼۀ هؽبىؼه هىبههى تکؽاؼ کًع .آقایرابرت
پؽقیع; :آیا نما به ظيبال آو يیكتیع که هؿیتی غیؽهًصفايه يكبت به قایؽ ؼلبایتاو به
ظقت بیاوؼیع؟ :آقایماوک باؼ ظیگؽ به قئاالت آقایرابرت اػتؽاض کؽظ .اقایرابرت
پاقص ظاظ:
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-

-

بكیاؼ ضىب واظرتؽ هیپؽقن  ...جىابآقایهىفری! آیا ضبؽ ظاؼیع که قاػات
کاؼی چىبکاؼاو ظؼ هًچكتؽ تىقػ یک قؽی لىاػع و لىايیى بیچىووچؽا تثبیت
نعه اقت؟
هى کاؼی به ایى لاػعه و لايىوها يعاؼم .هى زك ظاؼم لىاػع و لىايیى ضىظم ؼا
ِاػمال کًن.
صسیر  ...آقای هىفری با تىخه به اظای قىگًعتاو آیا نما يكبت به قایؽ
هماؼؼهکاؼاو قاضتمايی و کاؼفؽهایاو چىبکاؼی۫ قاػات کاؼی ؼىاليیتؽی ؼا اؾ
کاؼگؽاوتاو يؽلبیعهایع؟
بله.
ً
تمؽیبا چًع قاػت؟

آقایهىفری که يمیظايكت بایع چه خىابی بعهع ظفتؽچه یاظظانتال ؼا ظؼآوؼظ و به
زكابوکتاب ههغىل نع.
-

-

الؾم يیكت ایى همه ولت ظاظگاه ؼا بگیؽیع تا زكابال ؼا ظؼبیاوؼیع .فمػ بگىییع
ً
ؼویهنؼفته تمؽیبا چمعؼ؟
بكیاؼ ضىب  ...به هعت  6هفته تا پیم اؾ هىػع هؼمىل بؽافؽوضتى نمغها هؽ ؼوؾ
ً
تمؽیبا یک قاػت صبر و یک قاػت غؽوب و  6هفتۀ ظیگؽ پف اؾ اتمام ظوؼۀ
ً
ؼونى کؽظو نمغها هؽ ؼوؾ تمؽیبا همیىلعؼ.
پف هؽ هؿظبگیؽ بایع تا پیم اؾ  17يىاهبؽ  72قاػت و بؼع اؾ  2فىؼیه  72قاػت
ظیگؽ ؾیاظهکاؼی کًع .یؼًی  144قاػت ظؼ  12هفته .ظؼقت اقت؟
بله.

با ایى اظهاؼات يهايههای ضهن و آؾؼظگی ظؼ هیاو زعاؼ هىیعا نع .اقایماوک با
ػصبايیت به آقای هىفری يگاهی ايعاضت و آقای هىفری گیح و ظؼهايعه به وکیل
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هعافغال چهن ظوضت .آقایپاولیىگ کت آقایهىفری ؼا اؾ پهت کهیع ولی ظیگؽ
ظیؽ نعه بىظ .عالیجىابداویلماود که اػتؽافات آقایهىری ؼا نًیعه و گػانته بىظ
ظقتال ؼو نىظ بهوظىذ هیظیع اهؽوؾ هن بایع ظؼ يمم لاظی بیؼؽف ظاهؽ گؽظظ.
بؼع اؾ آيکه نهاظت بیاهمیت  2ناهع ظیگؽ به اقتماع ؼقیع آقایماوک گفت اؼائۀ
هكتًعات ػلیه هتهماو کاهل نعه اقت .عالیجىابداویلماود اػالم کؽظ:
;ظؼ ایى تسمیمات لعایی ظاظضىاه هیچ اظلۀ هسکمهپكًعی ػلیه هتهماو اؼائه يعاظه اقت و
اسکاتلىذیهایتهذیذشذهلبل اؾ  1يىاهبؽ بؽای پاولیىگوهىفری

زتی يتىايكته يهاو ظهع که
کاؼ هیکؽظهايع< اؾ ایى ؼو هیچ هعؼکی ظال بؽ لؽاؼظاظ هؿظی یا اقتطعام هؿظبگیؽاو هؽبىؼه لبل
اؾ  2قپتاهبؽ وخىظ يعاؼظ آو هن ظؼ زالی که تاؼیص ایؽاظ اتهام ؼوؾ  1يىاهبؽ بىظه اقت .اؾ آيدا
که هؿظبگیؽاو هؽبىؼه ظؼ ایى ؼوؾ هًىؾ به اقتطعام پاولیىگوهىفری ظؼ يیاهعه بىظيع هتهماو
زك ظانتًع به هعظ همۀ وقایل لايىيی آياو ؼا اؾ کاؼ کؽظو بؽای پاولیىگوهىفری باؾظاؼيع:.

آقایماوک ظؼ پاقص گفت; :هعػیػلیهاو اؾ هماو ؼوؾی که اقکاتلًع ؼا تؽک کؽظهايع
و قىاؼ کهتی بطاؼ نعهايع به اقتطعام ظؼآهعهايع :.عالیجىابداویلماود ضاؼؽيهاو
ً
قاضت; :لبال اظهاؼ کؽظیع که چًیى لؽاؼظاظ اخؽتیای تًظین نعه اها هیچ قًع و
هعؼکی ظؼ ایى هىؼظ به ظاظگاه اؼائه يعاظیع :.آقای ماوک پاقص ظاظ که هعاؼک ظؼ
اقکاتلًع هىخىظيع و اؾ عالیجىابماود ظؼضىاقت کؽظ که اظاهۀ ؼقیعگی به پؽويعه به
هىػع ظیگؽی هىکىل نىظ تا بتىايًع هعاؼک هؽبىؼه ؼا اؼائه ظهًع .ظؼ ایى لسظه آقای
رابرت اػتؽاض کؽظ و گفت; :اولیى باؼ اقت که چًیى چیؿی هینًىم .ظاظضىاه همۀ
ناهعاو و هعاؼکال ؼا ػؽظه کؽظه و ضتنناو ؼا اػالم يمىظه اقت و زاال باؾ هن
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هیضىاهع ؼقیعگی به پؽويعه به ولتی ظیگؽ هىکىل نىظ تا بتىايع هعاؼک تاؾهای ؼا
ظقتوپا کًع! :آقایرابرت تؤکیع کؽظ که بایع ؼويع ؼقیعگی به پؽويعه بعوو تىلف اظاهه
یابع .تصمین عالیجىابداویلماود ایى بىظ; :هؽ  2ظاظضىاقت ناکیاو هؽظوظ اقت<
هیچ یک اؾ اتهاهات ظؼ هسعؽ ظاظگاه هكتعل يهعهايع و بؽ ایى اقاـ هتهماو
هؽضصايع:.
ظؼ تمام ایى هعت کاؼگؽاو بیکاؼ يًهكته بىظيع .هؽ هفته يهكتهایی ظؼ ساله
چىبکاران یا ساله سىسیالیستها بؽگؿاؼ هینع و قایؽ اتساظیهها ؼا به زمایت و

پهتیبايی فؽاهیضىايع .بكیاؼی اؾ ایى فؽاضىاوها خىاب هثبت گؽفتًع .کاؼگؽاو
ظقتبؽظاؼ يبىظيع و ظؼ هؽ فؽصتی قؼی ظانتًع ؼفتاؼهای پاولیىگوهىفری ؼا به همه
بهًاقايًع .ظقتآضؽ فؽقتاظگايی ؼا به همۀ زىؾههای خػب يیؽوی پاولیىگوهىفری
اػؿام يمىظيع تا همکاؼاو ظقتوؼؾ ؼا ظؼ هىؼظ ػلت ایى اقتطعامها آ گاه کًًع و آياو ؼا اؾ
کاؼ کؽظو بؽای بًگاه پاولیىگ و هىفری باؾظاؼيع .هًىؾ چًع هفته اؾ آغاؾ اػتصاب
يگػنته بىظ که  7فؽقتاظه قفؽناو ؼا آغاؾ کؽظيع و ظؼ هؽ گىنهوکًاؼ ضیاباوهای
نهؽهای بؿؼگ پىقتؽهایی ؼا چكبايعيع که چىبکاؼاو ؼا اؾ کاؼ کؽظو بؽای پاولیىگو
هىفری بؽزػؼ هیظانت 9 .يىاهبؽ تؼعاظی اؾ فؽقتاظگاو اؾ قفؽ باؾگهتًع و ظؼ هىؼظ
ظقتاوؼظهای هؤهىؼیتناو گؿاؼل ظاظيع .یکی اؾ آياو به يام جاوسىن aکه به اسکاتلىذ
ً
اػؿام نعه بىظ نؽذ ظاظ که يمایًعگاو پاولیىگ و هىفری تمؽیبا  30يفؽ اؾ کاؼگؽاو
ادیىبىرگی ؼا خػب کؽظه بىظيع اها به هسط آيکه کاؼگؽاو والؼیت اهؽ ؼا اؾ ؾباو او
Johnson
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نًیعيع ػؿمناو ؼا خؿم کؽظيع که تست ایى نؽایػ زتی ظؼ صىؼت هالک نعو اؾ
گؽقًگی پا به هًچكتؽ يگػاؼيع .فؽقتاظۀ ظوم که به لیىرپىل اػؿام نعه بىظ وظیفه ظانت
کهتیهای بطاؼ لًگؽگؽفته ؼا ؾیؽ يظؽ بگیؽظ .اها ضیلی ؾوظ هتىخه نع زتی یک
چىبکاؼ قىاؼناو يمینىظ و بعیى تؽتیب ظؼیافت که آيدا هیچ کاؼی يعاؼظ .فؽقتاظۀ
چهشایر قؽ هیکهیع هیظیع الؾم يیكت کاؼی بکًع< ؾیؽا يهؽیۀ
قىم به هؽ خا ظؼ 
کاؼگؽی ;وىرثرناستار :والؼیت اهؽ ؼا با چًاو تیؽاژ فؽاواو ظؼ چًاو همیاـ وقیؼی
ضبؽؼقايی کؽظه بىظ که ظیگؽ زتی یک يفؽ اؾ ضلك هیلی به ؼفتى به مىچستريعانت.ظؼ
کلسفیلذ) چىبکاؼاو ظؼ زمایت اؾ اػتصابیىو گلؼیؿويی بؽگؿاؼ
یکی اؾ نهؽها (م 
کؽظه و لىل ظاظه بىظيع ظؼ صىؼت لؿوم هؽ هؿظبگیؽ یک نیلیًگ ظیگؽ ظؼ زمایت اؾ
چهشایر ظقتوؼؾاو چًیى
اػتصاب ضىاهع پؽظاضت .او بؽآوؼظ هیکؽظ که ظؼ قایؽ يماغ 
هنیاؼیهایی ؼا بًیاظ ضىاهًع يهاظ.
ظونًبه  18يىاهبؽ تماهی ظقتوؼؾاو صًف قاضتماوقاؾی ظؼ قالى اختماػات
چىبکاؼاو خمغ نعيع تا به آقایان پاولیىگ و هىفری فؽصت ظیگؽی بعهًع که با
کاؼگؽاو به تىافك بؽقًع .آياو یک هیؤت يمایًعگی بؽگؿیعيع تا با آلایاو واؼظ هػاکؽه
نىظ .قپف ظؼ صفىف هًظن با پؽچنها و يهاوهایهاو به قىی ظفتؽ هؽکؿی پاولیىگو
هىفری ؼاهپیمایی کؽظيع .هیؤت يمایًعگاو ظؼ صف يطكت و کمیتۀ هؽکؿی اػتصاب ظؼ
پیناو به زؽکت ظؼآهعيع< پهت قؽ آياو به يىبت چىبکاؼها و ضهتؾوها و کاؼگؽاو
ظالهای آخؽپؿی و ػملههای ؼوؾهؿظ و آخؽچیىها و چىببؽها و نیههگؽها و
گچکاؼها و يماناو و گؽوه يىاؾيعگاو هاؼل و قًگتؽالها و کابیًتقاؾها لؽاؼ
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ظانتًع .ظقتۀ هؼتؽظاو زیى ؼظ نعو اؾ کًاؼ هتل هسل الاهت ;يمایًعۀ اؼنع:ناو
رابرت با فؽیاظهای ;هىؼا :بؽ او ظؼوظ فؽقتاظيع و به ؼاهپیماییناو اظاهه ظاظيع .ولتی
ظقته به ظفتؽ هؽکؿی ؼقیع گؽوه يمایًعگاو اؾ قایؽیى خعا نعيع و بالی خمؼیت
ؼاهپیمایی ؼا به قمت فلکۀ استیىوسىن aاظاهه ظاظ تا ظؼ آيدا یک يهكت ػمىهی بؽگؿاؼ
کًع .يیؽوی پلیف به اقتمبال هیؤت يمایًعگاو آهع و اؾ آياو ضىاقت يامويهاو و
هؽالباتناو ؼا اػالم کًًع تا اخاؾۀ ػبىؼ یابًع .ولتی هیؤت يمایًعگاو به ظفتؽ ؼقیعيع
پاولیىگ و نؽیکال شارپ گفتًع به هیچ وخه ؾیؽ باؼ ػؽیعۀ کاؼگؽايی يطىاهًع ؼفت
که به لصع ایداظ خى ؼػب و وزهت تدمغ به ؼاه ايعاضتهايع .هیؤت يمایًعگاو چًیى
همصىظ و هًظىؼی ؼا ايکاؼ کؽظ< چؽا که صفىف کاؼگؽاو به خای آيکه ظؼ هماو يمؽه
تىلف کًع به ؼاه ضىظل ؼفته بىظ .ظؼ زالی که ؼاهپیمایی  5هؿاؼ يفؽی کاؼگؽاو اظاهه
ظانت ظقتآضؽ ؼإقای بًگاه۫ هیؤت يمایًعگاو ؼا پػیؽفتًع و به همؽاهناو به قالًی
ؼفتًع که یک افسر ارشذ پلیس و یک فؽهايعۀ اؼتم و  3گؿاؼنگؽ ؼوؾياهه ظؼ آيدا
زعىؼ ظانتًع .آقای شارپ یکی اؾ قهاهعاؼاو بًگاه پاولیىگ و هىفری فیالفىؼ ظؼ
کؽقی ظبیؽ خلكه چپیع و به هیؤت يمایًعگاو تػکؽ ظاظ که هؽالب زؽف ظهاوناو بانًع
ؾیؽا همه چیؿ زكبالىظیفه ثبت و ظبػ ضىاهع نع و بكته به پیهاهعهای هستمل ظؼ
ظاظگاه ػلیهناو هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ ضىاهع گؽفت .پف اؾ همۀ ایىها تاؾه اؾ هیؤت
يمایًعگاو پؽقیعيع نکایتناو چیكت و غیؽه .و گفتًع همیهه ضىاقتهايع ؼبك لىاػع
ػؽفی مىچستر اؾ هؿظبگیؽاوناو کاؼ بکهًع .هیؤت يمایًعگاو پؽقیع:
Stevenson Square
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 آیا هؿظبگیؽايی که اؾ اقتافىؼظنایؽ و اقکاتلًع خػب نعهايع آوها هن ؼبك هماوهمؽؼات ظقتوؼؾی که ظؼ هًچكتؽ زاکن اقت کاؼ ضىاهًع کؽظ؟
 پاقص هًفی اقت .ها تؽتیبات ضاصی ؼا بؽای آوها ظؼ يظؽ گؽفتهاین. آیا با ایى تؽتیبات بؽای هؿظبگیؽاوتاو هیچ نايكی ضىاهع هايع که کاؼی گیؽ بیاوؼيع؟ اوه  ...ها يمیضىاهین ظؼ ایى هىؼظ با هیؤت يمایًعگاو چکوچايه بؿيین .ولتیهؿظبگیؽاو بؽگؽظيع ضىظناو ضىاهًع فهمیع تست چه نؽایؽی بههاو کاؼ هیظهین.

آقایشارپ افؿوظ:
 تمام بًگاههایی که با آيها ظؼ اؼتباغام همىاؼه ؼفتاؼ ضىبی با هؿظبگیؽاوناو ظانتهايعو هؿظهای باالیی به آياو پؽظاضتهايع.
 ولی آيؽىؼ که به گىل ها ؼقیعه اقت آقایشارپ خؿو قهاهعاؼاو نؽکت پاولیىگوهىفری اقت .ایى نؽکت به نعت بؽظع هًافغ کاؼگؽاو ػمل هیکًع.

آلای ناؼپ اؾ آخؽپؿی که ػعى هیؤت يمایًعگاو بىظ قئال کؽظ که آیا صًف آياو اؾ
نؽکت نکایتی ظاؼظ؟
ً
 فؼال که هیچی .ولی ها هن به ايعاؾۀ ضىظهاو نکایت ظانتهاین.ً
 -اوه والؼا؟ نما هن به ايعاؾۀ ضىظتاو نکایت ظانتهایع؟

a

آقای پاولیىگ  با پىؾضًعی ایى ؼا گفت و اؾ فؽصت اقتفاظه کؽظ تا بؽایهاو ظؼباؼۀ
اتساظیههای ظقتوؼؾاو قطًؽايی کًع و قؽناو ؼا با لفاظی کؽظو ظؼباؼۀ بعبطتیهایی
a

و.ک :فصل ;خًبمهای کاؼگؽی - :يبؽظ ضىيیى ظؼ ظال آخؽپؿی پاولیىگوهىفری( .ايگلف)
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که اػتصاب به قؽ کاؼگؽاو هیآوؼظ ظؼظ بیاوؼظ .هًىؾ قطًؽايیال تمام يهعه بىظ که
یکی اؾ اػعای هیؤت يمایًعگاو تػکؽ ظاظ:
 هؼلىم اقت که به هیچ لیمتی اخاؾه يمیظهین زمىقهاو ؼا غؼهغؼه پایمال کًًع وآيؽىؼ که ؼإقا هیضىاهًع قااليه بؽای هیچو پىچ  144قاػت اظافی کاؼ اؾ
گؽظههاو بکهًع.

آقایشارپ تػکؽ ظاظ:
 بایع ظؽؼ و ؾیاوهای به باؼ آهعه اؾ ایى ؼاهپیمایی و اػتصاب ؼا هن به زكاببیاوؼ یع< هیح کف ایى ؼوؾها قؽ کاؼ يیاهعه اقت و اػتصابیىو باػث و بايی اؾ
ظقت ؼفتى هؿظ همۀ کاؼگؽاو نعهايع.
ً
ً
 ایى هكائل به ضىظهاو هؽبىغ اقت و به هیچ کف ؼبؽی يعاؼظ .چىو اصال و ابعا اؾنما يطىاقتهاین زتی یک فاؼتیًگ اؾ خیب هباؼکتاو بؽای زمایت اؾ ها بپؽظاؾیع.

هیؤت يمایًعگاو خلكه ؼا تؽک کؽظ و بؽای اؼائۀ گؿاؼل ظؼ تدمغ کاؼگؽاو به ساله
چىبکاران ؼفت .آيدا هؼلىم نع که ػالوه بؽ چىبکاؼهای اػتصابی تمام کاؼگؽايی که

ظؼ آو اؼؽاف بؽای پاولیىگوهىفری کاؼ هیکؽظيع ظؼ ایى زؽکت خمؼی نؽکت ظانتًع<
زتی بكیاؼی اؾ چىبکاؼاو تاؾهواؼظ اسکاتلىذی هن اؾ صبر به اػتصاب پیىقته بىظيع.
یکی اؾ يماناو اػالم کؽظ که پاولیىگوهىفری ػیى همیى نؽایػ غیؽهًصفايه ؼا بؽ
يماناو و ياؾککاؼها ؼوا ظانتًع اها آياو ظقتتًگتؽ اؾ آو بىظيع که هماوهتی اؾ ضىظ
يهاو ظهًع .تسصىکًًعگاو تصمین گؽفتًع به هًظىؼ قاظه کؽظو هكؤله و کىتاه کؽظو
هباؼؾه تمام کاؼگؽاو تستاقتطعام پاولیىگوهىفری ظقت اؾ کاؼ بکهًع .ایى کاؼ ايدام
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نع .نًبه يماناو و ظونًبه نیههگؽاو اػتصابناو ؼا نؽوع کؽظيع .پف اؾ گػنت
چًع ؼوؾ ظؼ قالى تئاتؽی که پاولیىگوهىفریبه تاؾگی لؽاؼظاظل ؼا بكته بىظيع به
خای  200يفؽ هؿظبگیؽ قابك فمػ  2يفؽ آخؽکاؼ و چًع يفؽ ػملۀ ؼوؾهؿظ قؽ کاؼ زاظؽ
هینعيع .تؼعاظ ظیگؽی اؾ تاؾهواؼظاو هن به اػتصاب پیىقتًع.
پاولیىگ و هىفری اؾ فؽغ ضهن و غعب کف به ظهاو آوؼظه بىظيع .ولتی  3تى اؾ
تاؾهواؼظاو ظقت اؾ کاؼ کهیعيع آياو ؼا ظؼ ؼوؾ خمؼه  22يىاهبؽ به پیهگاه عالیجىاب
داویل ماود ازعاؼ کؽظيع .ايگاؼ نکكتهای لبلی هیچ تؤثیؽی اؾ ضىظ بؽ خای
يگػانته بىظ .يطكت به هىؼظ کاؼگؽی به يام ریذ aؼقیعگی نع که هتهن بىظ هفاظ لؽاؼظاظ
ؼا ؾیؽ پا گػانته اقت .ناکی لؽاؼظاظی ؼا که ظؼ نهؽ دربی به اهعای هتهن ؼقیعه بىظ
به ظاظگاه اؼائه ظاظ .رابرتکه باؾ هن ظفاع اؾ هتهن ؼا بؽ ػهعه ظانت بیظؼيگ اػتؽاض
کؽظ که هعمىو لؽاؼظاظ هیچ ؼبؽی به اتهام الاههنعه يعاؼظ و ایىها ظو هىظىع قؽاپا
رابرترعباوگیسبه ایى هىظىع اناؼه کؽظ عالیجىابداویل

هتفاوتايع .به هسط آيکه
ماوديکته ؼا گؽفت اها نیؽفهن کؽظو ؼؽف همابل۫ ؾهاو ؾیاظی اؾ ولت ظاظگاه ؼا هعؼ ظاظ
و همه ؼا به قتىه آوؼظ .ظؼ يهایت ناکی اخاؾه ضىاقت که اتهام ؼا تغییؽ ظهع و پف اؾ
هعتی با اتهام خعیعی باؾگهت که اؾ اولی هن بعتؽ بىظ .ولتی ناکی ظؼیافت ایى تؽفًعها
به ظؼظل يمیضىؼيع ظؼضىاقت کؽظ اظاهۀ ظاظؼقی به ولتی ظیگؽ هىکىل نىظ.
عالیجىابداویلماود تا ؼوؾ خمؼه  29يىاهبؽ یؼًی یک هفتۀ تمام به او فؽصت ظاظ تا به
هكؤله ؼقیعگی کًع .هتؤقفايه ؼوؾياههای که گؿاؼل ؼأی يهایی هیؤت هًصفه ظؼ آو آهعه
Read
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a

اقت ظؼ پؽويعههای هى هىخىظ يیكت و يمیظاين که آیا ظقتآضؽ ناکی به هؽاظ ظلال
قؽکاؼگؽ نؽکت
ؼقیع یا يه .اها هیظاين که رابرت به زالت تهاخمی تغییؽ هىظغ ظاظ و
ِ

پاولیىگوهىفری ؼا به همؽاه چًع يفؽ اؾ يیؽوهای تاؾهکاؼ به ظاظگاه کهايع و اؾ آياو به
ظلیل تداوؾ به ضايه و زمله به ؾو و بچۀ یکی اؾ اػتصابیىو نکایت کؽظ< ایى قىهیى باؼ
بىظ که کاؼگؽاو اػتصابی هىؼظ زمله لؽاؼ هیگؽفتًع .عالیجىابداویلماود ظمى اظهاؼ
تؤقف و نؽهًعگی و ػلیؼغن هیل باؼًیال ياچاؼ نع ػلیه همۀ هتهمیى اػالم خؽم
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.
باالضؽه اواضؽ ظقاهبؽ آقایانپاولیىگوهىفری هىفك نعيع زکن هسکىهیت  2تى اؾ
هطالفاوناو ؼا به اتهام ;زمله به کاؼگؽاو بًگاه :بگیؽيع .اها ایى باؼ ظاظگاه هیچ هعاؼا و
هالیمتی اؾ ضىظ يهاو يعاظ و فیالفىؼ هتهماو ؼا به  2هاه ؾيعاو هسکىم کؽظ و اؾ آياو
تؼهع گؽفت که پف اؾ آؾاظی زافظ صلر و آؼاهم بانًع.
اگؽچه پؽچن اػتصاب ظقتکن تا  18ژايىیه باال بىظ اها اؾ ایًدا به بؼع اضباؼل ؼفتهؼفته
ً
فؽوکم کؽظ .هتؤقفايه هى هیچ گؿاؼل ظیگؽی ظؼ ایى هىؼظ يیافتهام 5.ازتماال ایى یکی
يیؿ همچىو بكیاؼی اػتصابات ظیگؽ به پایاو ؼقیعه و آلایاو پاولیىگوهىفری به هؽوؼ
ؾهاو تىايكتهايع کاؼگؽاو هىؼظ يیاؾناو ؼا اؾ هًاؼك ظوؼظقت و اؾ هیاو قؽباؾفؽاؼیهای
خبهۀ کاؼگؽی تؤهیى کًًع .هؽ اػتصاب کىتاههعت یا بلًعهعت الخؽم فمؽ و تًگعقتی به
ظيبال هیآوؼظ .تًها هایۀ تكکیى و تكالی کاؼگؽاو ایى اقت که همه آ گاهايع چًیى
فمؽی هایۀ يًگ و قؽافکًعگیناو يیكت< ؾیؽا تًها گًاهناو ایى بىظه که به
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همکاؼاوناو کمک کؽظهايع تا قؽر ظقتمؿظها قمىغ يکًع .اکثؽ کاؼگؽاو ؾیؽ فهاؼ
تًگعقتی ظؼ خكتدىی کاؼ به خایی ظیگؽ ضىاهًع ؼفت .اها تا خایی که به ایى هًاؾػه
هؽبىغ هینىظ يکته ایى اقت که آلایاو پاولیىگوهىفری ظؼیافتًع که زتی با ظقت
یاؾیعو به ؾوؼ ضهىيت يمیتىايًع اؼاظهناو ؼا بؽ کاؼگؽاو تسمیل کًًع .به هؽ زال
اػتصاب ظؽؼ و ؾیاو قًگیًی به آوها ؾظ .هباؼؾۀ پؽ ّ
نؽونىؼ چىبکاؼها باػث نع
قایؽ صازبکاؼاو به ایى ؾوظیها ضیال ػىض کؽظو لىاػع و لىايیى کهى ظقتوؼؾی
به قؽناو يؿيع.
بؽوکكل
ف .ايگلف
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 1ايگلف ایى هماله ؼا ظؼ تابكتاو و پاییؿ  1845پف اؾ تکمیل کتاب وضعطبقۀکارگر و باؾگهت به
ً
بؽوکكل يىنت .او ظؼ يگاؼل ایى هتى اقاقا هتکی به گؿاؼلهایی بىظ که اؾ يىاهبؽ  1844تا ژايىیۀ
 1845ظؼباؼۀ اػتصاب هؽبىؼه يىنته نعيع و ظؼ نماؼههای  369-362و  371و  372و  375يهؽیۀ
;يىؼثؽو اقتاؼ :به چاپ ؼقیعيع .بؽ اقاـ تیتؽ هتى اصلی که با ػالهت ; :Iنماؼه ضىؼظه اقت و
همچًیى بؽ اقاـ پاؼاگؽاف يطكت هیتىاو تهطیص ظاظ ایى هماله قؽآغاؾ هدمىػۀ هتممی اقت که
لؽاؼ بىظه هبازث کتاب ؼا با هثالهای ههطص تکمیل يمایًع .ایى هماله يطكتیى باؼ ظؼ نماؼۀ ژايىیه و
فىؼیۀ  1846يهؽیۀ ;کهتی بطاؼ وقتفالى )Das Westphälische Dampfboot( :ظؼ نهؽ
بیلهفیلذ به چاپ ؼقیع .ايگلف هؽگؿ اظاهۀ ایى هدمىػه ؼا يًىنت و آو ؼا ظؼ هیچ یک اؾ ویؽاقتهای

کتاب که ظؼ ؼىل ؾيعگی ال هًتهؽ نع يگًدايع .ایى هماله يطكتیى باؼ به ػًىاو ظمیمۀ کتاب ظؼ قال
 1958ظؼ تؽخمۀ هىذرسىنو کالىور گًدايعه نع( .پ).
 :)Van Diemen( 2اؼوپاییهای خؿیؽۀ تاقمايی ؼا به ایى يام هینًاضتًع .ایى خؿیؽه تا قال
 1853خؿو هكتؼمؽات تبؼیعگاهی بؽیتايیا بىظ( .پ).
 3ظؼ آییى هكیسیت ;ػیع تهؽف :یاظآوؼ ؼوؾی اقت که هؽین باکؽه يىؾاظ یکقالهال ؼا پف اؾ ضتًه
کؽظو بؽای يطكتیى باؼ به هؼبع بؽظ تا ظؼ آيدا به يهايۀ زاللؾاظگیال بؽهای ؼا به ػًىاو لؽبايی آتم
بؿيع (ؾياو ضؽاکاؼ بایع کبىتؽ لؽبايی هیکؽظيع) .ایى ؼوؾ ظوم فىؼیه بؽابؽ با  13بهمى اقت .هكیسیاو
ظؼ ػیع تهؽف نمغهایهاو ؼا بؽای هتبؽک نعو به کلیكا هیبؽظيع و بالی قال با يىؼ نمغهای
تبؽکنعه نبهایهاو ؼا قؽ هیکؽظيع< به همیى ظلیل ایى ؼوؾ ;( :candlemasػیع نمغها) هن
ياهیعه هینع .بًاهای ايگلیكی اؾ ایى ؼوؾ تا  17يىاهبؽ ( 27آباو) اؾ ؼونًایی هصًىػی اقتفاظه
يمیکؽظيع و ظؼ والغ به هعت  9هاه ؼوؾايۀ کاؼناو با چؽضۀ ؼبیؼی ضىؼنیع تًظین هینع( .م).
مىچسترحکممیظاظ و کاؼگؽاو آو ؼا ظؼ

 4ایى کلمات بؽگؽفته اؾ بیايیهای اقت که به العام ػملی ظؼ
اشتىنآوذرلیه به تصىیب ؼقايعيع( .پ).

يهكت  9آ گىقت 1842
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 5ؼبك گؿاؼنی که به تاؼیص  24ظقاهبؽ  1844ظؼ يهؽیۀ ;مىچسترگاردیه :به چاپ ؼقیع اػتصاب
کاؼگؽاو قاضتمايی پاولیىگوهىفری یک ؼوؾ لبل به پایاو ؼقیعه بىظ .ؼبك گؿاؼل ایى يهؽیه بًگاه
هػکىؼ باالخباؼ وػعه ظاظ نؽایػ کاؼیای ؼا که ظؼ قایؽ کاؼگاههای قاضتمايی نهؽ ظایؽ اقت ؼػایت
کًع( .پ).
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