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د ���در 	�ه ����� � 

 ٢٠١۶ا���ر 

 

  �� ��و�� ا���ب و ��ل �	دا	ش آن  ���ه

  

���� ھ�ی  راوان  ���� داز �ذ	�� ھ�ی دور �� ان �و در �ورد  ���ر �ر����  -�(و*� "ا�()ب" و %�ل #داش آن �

�ردده ا�د. در  ان +� �)ش � ��� در �ظر دا	ت � -را ��  �ر.� از ���ر ھ�ی ا�()ب   ��مارا�.�(د  – آن ر ��ر

  �رده ��	م.

  "د	�ر�و�� ��	�دی"�� ���وم  "ا���ب"

 ،���در  رھ�6 %�وم ���� "ا�()ب، د5ر�و�� 	دد و ������4 ور �ر��" .وا�ده �� 	ود �� "در او�3ع ��� �

� �����(ر را �ر�5ون ��وده و �ظم ا�7;�دی، ا+���%� و  رھ��5 : ��ت رخ �دھد و �ظم ا+���%�، 8(و�7 و �

د." ���و*� در  ا�()ب ���و=ً "�� .	و�ت و 	ورش و  .و�رزی و آ	���5" ھ�راه ا�ت.  )١(+ددی +�5زن آن �

"ا�واع ار آن .	و�ت و+ود �دا	�� و د5ر�و�� �در+� و آرام ا�ت". �8و=ت <ر ���� ����د "ا�()ب %���" �ز 

  "ا�()ب" ا�ت.  

 ��و7وع �8و=ت ا+���%� در ��ر? ��دن �	ر ھ�واره �ورد �رر�� ا�د	��دان و  )��� �وده ا�ت. از %4د  )�

و��ن �� 7رن ا.ر �ظرات �.���� در �ورد "@5و��5 ا�()ب"  ا�راز �ردده ا�د.   

  رر � ا���بدر �ورد � د	د��ه ھ�

 :ا���ب د	د��ه !� �� د: دد��ه ا+���%� و دد��ه  ����.�رای �رر�� "ا�()ب" �� طور ��� دو دد��ه و+ود دار�

ار�طو در ���ب  )٢ار�طو در +��� �.��ن دا�	��دان �8�وب �5ردد �� در ان �ورد اظ�4ر �ظر �رده ا�د. (

ت"��د دو ط�(� ای  وق  " %�ت ا�()ب را  "ا.�)ف �وان �ران و �وده �ردم" �دا�د. �� �ظر او "�ر.ورد  ��)%

ری از ا�()ب، ار�طو �� @ز را =زم �دا�د: �ا*ذ�ر و %دم ا�ط��ق ��� G آ��ن" ��%ث ا�()ب �5ردد. �رای +�و

و ا�8رام �ذاردن �� ��7ون �� 8د  ر%�ت %دا*ت در ا+رای ��7ون و اداره ����ت، ����Hت  دو*�� �و�ط  رھ�6

  ر�3ت.
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ف �	ده ا�ت. @���@� در ��4ت " 3�ت" ���ری �رای ��+ش در ا ��ر ار�طو "���وات و �را�ری" ا���ن ھ� ��ر

ان �را�ری �5ردد و د�ت آ.ر "���را�ری ھ�ی ا+���%�" را ��	� از ���را�ری درآ�د �دا�د �� ��%ث "ا�()ب" 

��رف ا�()ب �زد ار�طو ��ده و �� #را� ا�ت. و*� �ظرات ا )طون در �ورد "�8و=ت ا+���%�" .واھد 	د. 

5ردد.  ما�7;�دی ، ��%ث �8ول در ��� ما�ت. �� �ظر ا )طون �8ول در ��� +�*ب� ����ظر �� ا زاش Iروت  �

آ��ن ��%ث 	ورش و ا�()ب �	ود و  %ده از �ردم، ار��و�را�� +�ی .ود را �� "�ر��� داری" داده و ����ت ط���

��%ث �8و آن �	ود. زرا �ره �ر�زد��ن از �ر��ر آ�دن د�و�را�� �5ردد. �#س ا راط در ر%�ت د�و�را�� 

  ا�ظ�ر �.�� و ��=.ره 7درت �د�ت ا راد �� ;�*K �� ا �د.  "	ورش و ا�()ب" �5ردد.

از  )��� ی "%;ر رو	�5ری"، �و����و ، �و*ف "روح ا*(وا�ن"  ا%�(�د دارد �� "ا�()ب �رG و د5ر�و�� 

س او ا;)�8ت �در+� را �و;� \) ��٣%ث "ارج و �رج" �5ردد. ( ���ر" @�ره ��ز �	�)ت ا+���%� ��وده  و

آزاد و �را�ر �� ھم �� دا��ت . %�ت %دم  ط����ً ا���ن ھ� را اک رو�و؛  ��وف �	4ور  را��وی، ژان ژ.  ���د

���وی ا+���%� را در �راش از ز�د�� او*� �� ��دن �دد. �ظر�ت رو�و ا;ول %(�د ���ری از ا�د	��دان 

%�و�� وی ��داء .وا�ت ھ�ی �ردم  را��� در دوران "ا�()ب ��ر" و �(ط� %طِف در  هارادارو#�� 7رار �ر ت و 

�����ر �� ?�	ت.   ��ر  

�� طور ��� در 7رن ھ+دھم و اوال 7رن �وزدھم �� ارو#� د��.وش �رG در ھ�� ز��� ھ� �ردد، �8ط #رورش 

در �(��ل، آن ا ��ر ���4 و ��ت #ر���ن �� 	��ل  Tودال ھ�، ��8 ظ� ��ران ��ط�ت  ا ��ر آزادی .واھ�  راھم آ�د.  

�� �� ان  ا���د�� �رد�د. ان 8�(� را �� �وان "د�ت را���" .وا�دط�ب، ھواداران ���� و �روه د5ر �ود�د، 

�روه ��دی  �ر ا�()ب را د�ت ��H� �� مردف ��دی  �ر�ب در رو�رو� ��  "ا ��ر @پ" 7رار �ر ت. ا�ر ��وا�

�ت �� ����ب ��ر�7  و *�رال �� ا�()ب را ر��ن �وده ��ردم از ��د ا���داد، و ان �ظر�ت ����وت �	���م، ��وان 

ا��(رار د�و�را�� �دا����د، #س �� ����ب ��ر�7 و @پ �را��� در : 8�(� ردف �5رد�د. و*�  رق %�ده 	�ن 

در ان ا�ت �� @پ �را�ن 3�8ر ا�د �� �8ت 	راط ��ن و �� ھدف ا+�د �را�ری از ا�زار ا�7دار �را� ھم ا����ده 

  ���د. 

ر ������مِ @پ و  ن���د *�@ون آوون و ��ت ��ون او�3ع 7رن ھ+دھم و �وزدھم ارو#�� را ��  #روان �و�

ر ا�()ب �ردا	�� و آ�را "راھ5	�ی ����	� از ��*�ت .;و;� و �و*د �ر��� داری �دا����د، او*ن ��م ھ� را در �

���د �� ��*�ت .;و;� ا�زار �و*د ��د *Hو 	ود و ��*�ت %�و�� �ر7رار �	�)ت ا+���%� �دا����د.  آ��4 �� �

�*�ھ�، ھ���� ��رل ��ر�س ا�ت �� ��ر? �	ری را ��ر? ط�(�ت �دا�د. او د5ر�و�� را  ت�ردد.  در ��ن �و�

+�ر ��ر? و %�ت <��T �8ول را �ز در �ظ�م ا�7;�دی ھر دوره ��ر.� +��+و ���د.  ��ر? �	ر را ��ر? ط�(�ت 

 ��ر.�د5ر�و��" را "+�ر ��ر?" .وا�ده و  %�ت <��T �8ول را �ز در روا�ط �و*دی ھر دوره ��ر�س " �دا�د.  

 دا+���%� از �ظ�م ا�7;�دی �� "زر��.ت" ا�ت �و +و- �� �ظ�م ���� تدا	+��+و ���د. ��ر �س �� ان �ظر 

ن آن و آ�ده و ����ل �روھ�ی �و*ده و ��3د� ���ان ا�ر ا+���ب ا+���%� ��%ث �روز ا�()ب �5ردد.   -��.ت �

او �8ول �ظ�م را از "��ون او*�" �� �ظ�م �ر��� داری @�ن ���ر ��وده و �ر8�� ��دی را  ��#ذر �� ��	د.

�مِ *�� و �)ش " �� ���د. ره �ظر ��ر�س  در �ظ�م �ر��� داری، �ر��� داران ��ض ا�7;�د را در د�ت دا	�"�و�

ر ���د. در ان �8*ت، ط�(� ��ر�ر ��@�ر "ا�()ب" ��وده، و��ل �و*د را �;رف �رده و H� و+ود� G3د �� و����

�ذاری ���د. #س از ��ر�س، *�ن ان �ظر�ت را ���ل �رده و ا زوده �� ���ت +�6  ����" را  #�*�"�ظ�م �و�
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��� را +��	ن �ظ�م ���4 �رد. ��Tھ�ی ��� و �ن ا *���� را �� ا�()ب ��*���6،   ��� ودل �رده و �ظ�م �ون �و�

دا�د و ا�()��ت #�#� را � "���*�رھ�ر ا�()ب @ن �ز "ا�()ب| را و��� ی �رای ر�دن �� ھدف "+���� �و�

��د. � ��ت ھ�ی او*� ���ر�رای �8و �(��ی ا ��ر �ورژوازی �و;*��ر �ن ا�()ب را �رای  رو	ن ا�ت �� �و�

رات �ردده و ا;و= H� د ��ل د��.وش;��8(ق آرزوی "�را�ری ا���ن ھ�" �+وز ��رد�د �� در ��ر �ش از 

ر از ان #دا �رده ا�ت.> ���ت ھ� و ��و��ت ھ�، ��ر*�   �را�ری و آزادی در �زد �و�

�� ا���دادی �� +�ی ا���داد د5ری �دا��د، �� ی �رای ا��ر	�ت ھ� ����د #رودون و �رو#���ن "ا�()ب" را و�	��+

��=.ره �+�و%� ی از ا�()ب ھ� #روزی و  و*� اظ�4ر �دار�د �� ھر ا�()ب 8دودی از %دا*ت را �� ھ�راه �� آورد

  ���ل %دا*ت را �ر7رار .واھد ��ود. 

�� در �ظر دا	ت ان �� ا��ر	�م ط�*ب ا��(رار �ظم ا+���%� و ��7ون ھ�ی ��داول ��ت و ھر �ظ�� را ��%ث ا+�د 

ر رو	���ران �� :������� %دا*�� �دا�د، ��4وم "ا�()ب" و "%دا*ت" در �زد آ��4 ����وت �� +ر�ن  �ری �

   را�ت و @پ �� ��	د. 

�  "ا���ب" از د	د��ه $��#� "�� 

و*� در 7رن ��ت، �� #	ر ت +���� 	���� و +دا� آن از ��4وم ان دد��ه را ���وان از دد��ه ���� +دا �رد. 

���، دا�	��دان در ان را��� 8دود �	.ص و @�ر@وب ���� را �و+ود آورده ا�د.�  :�����از +��� �ط�*�� �

ری روا�	���� و �ردم 	���� �� �	�ر �� �+ز� و �8�ل � �+ ردی و �روھ� �� #ردازد �� �رر�� ��� و ��

 .�T�>    

، از +��� دور��4م و  ���س و�ر ا���ن را در �8دوده  ردی و ندا�	��دا�ط�*�� ��.ت ر ��ر ا+���%� از �وی 

ر ����د. از دد��ه  رود، ���ل ���� "ا�()ب" ���ل �� "%;�ن" ا�ت. �روھ� .ود �رر�� �رده و ر ��ر او را �

در ان �ورد �ظر�ت  رود +�ی �� �زای دارد �� ر ��ر ا���ن را �ر ا��س "	.;ت   ردی" و "�ن" وی ���+د و 

ا ��ر  رود و �ظر�ت ����وت �ورد +���� 	����ن ����رده در  %;�ن را وا��ش در �را�ر �ظم ا+���%� �دا�د. 

�رد و #�ره �و، ا�()ب را �8و=ت دا�� در ز��ن �دا��ت ��  در %ن �8ل ��%ث �ر�7 ��	ود. ا�راز ��وده ا�د. . �و

�� ھم �زاع ورزده و ھر ��ر : �دام �� 7درت �ر�د و � آ��� ���س  �8رو�ن���� �دام دو ط�(� ی �.��5ن و 

دا�د و آ�را "�وع ا�()ب" ��(� ���د. و�ر، #رو������م را و��� ی �وIر در +4ت ر	د و ����ل �ر��� داری �  

   �رر � ا�'��دی د	د��ه ھ� در �ورد ا���ب 

�.�ت از ھ�� در دد��ه ھ� ��ن ��رف ا�()ب و %�ل #داش آن : �وع ��3د �@	م �.ورد.  طوری �� در ا��دا 

���، ا�7;�دی، ا+���%� و 	ده �� در او�3ع � �����ذ�ر ر ت، "ا�()ب" د5ر�و�� 	دد و ������4 �ر�� دا� ��

: +���� رخ �دھد. �� ان �ر�ب "ا�()ب" ���و=ً �� .	و�ت، 	ورش، .ورزی و آ	���5   رھ��5 : ��ت �و 

ا�د �� �� ��رف در ��3د 7رار  �	��دهآن، %ده ی #�ی @ز ھ�ی را �� ��ن  #داشھ�راه �وده و*� در �ورد %�ت 

5ر�د.  �رای رو	ن 	دن ان �و3وع ا	�ره �	ود �� #رودون و �رو#���ن �� اظ�4ر �دار�د �� "ھر ا�()�� �

8دودی از %دا*ت را �� ھ�راه �� آورد و ��=.ره �+�و%� ی از ا�()ب ھ� #روزی ���ل %دا*ت را �ر7رار ���زد." 
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دو��ره در +����  و "ارج و .و�رزی ���وا�د %دا*ت را در +���� �ر7رار ��زد، ���� ان ا�ر ��%ث �� %دا*�� 

��م: �رج" �5ردد. � ���  در را��� دد��ه ھ� را در �ورد ا�()ب @�ن ارز

�� در �ورد ا�()ب �ظر وا8دارا� �دا	�ُ� ���� آ�را در 	وه ھ�ی  )١(�( � �و�� ��رف ��وده ا�د ان ��رف ھ�و��

 �دا���د#�رای ����� �� �� .واھ�د �� ر	� ھ�ی ا�()ب آ	��، ��   .د��	�ل ا+�د �

��� ا�د، �� را ��Iت ".وب" و د5ری را ���� "�د" ��(� دا	��  )٢(��� در ��رف ھ�ی 	�ن "ا�()ب را "دو��" �( 

  ا�د. ان ��رف ھ� ا�()ب را در ��3د 7رار �دھ�د. 

:طول ��ر? ��دن �� و7وع �ظر �ذرا �� ا�()ب ھ�ی �زرگ �� در �	ور ھ�ی �زرگ +�4ن در  در ان �ورد 

��د#و��� ا�د، � :��:  

\ا�ن � ت و ��\ ١٧٩۵آ<�ز و در ��ل  ١٧٨٩" �� در ��ل ا�()ب ��ر  را���") ١(�پ #�د	�ه را *ون �وم +�ی  

�ر ت.   

ا�()ب @ن را ��د �� آورم �� در 7رن ���م  دو���� �ود، �� ا�()ب +�4وری �� �� ھ�ت �ون �د�ن در  )٢(

���  رخ داد و �ظ�م  ١٩١١*���و���� -ا�#را�وری @ن و ����� ��@و را از ��ن �ردا	ت و در ا.ر ا�()ب �و�

� را #	ت �ر �ذا	ت.  او*ن ��5ره 8زب در ��ل �� �Iر ر�د.  ان ا�()ب راه #ر #` و .� ١٩۴٩در ��ل  –

ن �ردد.  6و ��� ���Tردد و ��دار  ١٩٢١  �� �رد�ری 8زب ��

Tو ��� ��6 و ��و7وع #و���، � ١٩۶٩و  ��١٩۶۵ز ھم ا�()ب  رھ��5 @ن را �� �د �� آورم �� �ن ��ل ھ�ی  )٣(

�و %���ن آن �ود�د.  ن*#  

در #�رو�راد �8و�ت را �	�ل داد�د. @ون  ١٩١٧در ھ��م �وا��ر  ��	و�� ھ� �� ذ�ر �	وم� را ��ا�()ب رو�) ۴(

�وا��ر در �(وم رو�� (رو�� ار�ود�س) �را�ر �� ا��و�ر �(وم %�وی <رب �ود، ���م "ا�()ب ا��و�ر" �8ت رھ�ری 

ن �	4ور �ردد.  �*  

	د و در طول ;د ��ل   د5ر�ونرا ب �د ��ورم �� در آن او�3ع و زر���ی ا�7;�دی ا�5����ن  ا�()ب ;����)۵(

   .ردد�ا�7;�د �	�ږرزی آن �� : 7درت �زرګ ;���� ��دل  – ��١٨۵٠  ١۶۵٠از  -

� و ��4 ها�=ت ��8ده ا�ر�� را  را�وش ���م �� در 7رن ھژدا�()ب  )۶(���+ر �	��ن ��= ام  ا.�) �ت �ن �ر

د@�ر د	واری ھ�ی ��*� 	د، �� ��@�ر ��*�ت +دد  ١٧۶٣����ن در اIر +�6 ھ�ی ھ�ت ��*� در #��ن ��ل �5�ر ت. ا

ن را �8دود ��.ت و �(�و�ت ھ� +�ن �ر ت. در ��ل  ر��4+ان 7وا�ن "��8ل ��#ذر" آزادی از �����رات 	د. 	�

��5ره ��4+رن �ر�ب از ����د��ن �� #�د	�ه ا�5�س .واھ�ن *Hو ان 7وا�ن 	د�د. و*� 	�ه ان .وا�ت را رد  1774

، وا	��5ن را  ر���ده ��4+ر �	��ن +رن�ره �54؛+�e ا��()ل؛ آ<�ز dردد و �� ١٧٧۵رل \ام ا١٩ �رد. در  

  د. ا�= ��8ده ا�ر�� ��ب ا��()ل �ر ١٧٨٣در ا.ر �ر ا��س #��ن #�رس در ��ل   �.ت.�

%�ل ان ا�()ب ھ� را، @� ا;)���8 و @� آزاد ط���، ���ت در ان ���� �راغ �رد �� دو*ت ھ�ی ����د �ر دو*ت 

���وز ��8�� ��ر�3�� ��ت ھ� ھ�وز �رد�د و 8�(� ز�د�� را �ر آ��4 ��: �� ��.��د، در اIر +�6 ھ�ی .���ظ�م �
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ھم �	�ر �5ردد و در ��+� �ردم �� ا�()ب د�ت �زد�د. @ون ان دو*ت ھ� ا��رادی �ود�د و دو*ت ھ�ی ا��رادی 

ا���� +���� را �رآورده ��ز�د، در +���� �.�*��ن ز�دی #دا �رده �� �7در �� ا�()ب ��ود�د. زرا  8وا���gT �وا��د 

ی 7وای �ظ��� در ا.��ر دا	��د، �� از �و7ف ���� 	�ن د �ع ��رد�د. 7درت ھ�ی �زرگ د�ت �� ا���8 دو*ت ھ�

، �� ��ظور ��زار ��� در ان �	ور ھ� د�ر���د��و@: ��  روش  ت ھ�ی��زی و �)ح ھ�ی +��5 را �ر �8و�

���" 7رار �داد�د. در �واG7 *زوم �4ره �ذاری ��رد�د، %ده ی را در راس و %ده د5ر را در "+4ت 7درت �

�ت �� ��ود�د. �روی دوم +��	ن �.ش اول �5ردد. ��ن ان دو د��� �ر �ر 7درت ط��� ھ�ی �زرگ ا+�د ا.�) 

ان ا.�) �ت ��+ر �� +�6 �5ردد�د.  در ��+� 	راط �رای  روش ا���8 �	�ر آ��ده �5ردد. ا�()ب اران �ر 

� #ذر ت، ژا�دارم  ��ط(� ���ده �	د. و��7 �� ان و��7 ��  را�ن 7درت �زرگ را �ھد. 	�ه اران �د%� 	�4دت �د

�� او #ردا.ت. .��� �� �� ;دام د	���  �ر #ذر �ناز 	��+ �� ����ز زد، �و7ف ���� اش را از د�ت داده، .�

ر +�6 ��.ت. #س از ���م  ز	.;� دا	ت، 7درت �زرگ ا�ری ��ود، .��� و ;دام را در �ان ا.�)ف �4ره 

	دن �)ح، ���زر از د==ن �زرگ �� 7�ت �ران ا���8 .رده و �� 7�ت ارزان ��ت را ��  روش ر���د�د. در 

�� +�م زھر را �و	د و ا.�)ف �ن دو ��ت ���7 ���د. �. �+��  

ان �ی رو ����	�ف  دارای ��ب ا��� �ردده ا�د، زر ��ر 7درت ھ�ی �زرگ ��� رو�د. ا��ون �� �ر.� از �	ور ھ

را از آ��4 ��ب ��وده و روزی .واھد ر�د �� ر	� ا�����ر و ا����Iر در  �و ��8�4*ت �+�ل ا����Iر و ا�����ر �و 

رات ���� در �	ور ھ�ی +�4ن ��+ر �� �روز �	ور ھ�یH� ود و	: 	���4 .+ Kردد �� رھ�ران آ��4  �ط�

ان رھ�ران راه ".وب و  –آن ھم �ر #�� د�و�را��  -�� �ظر �� "	���� ��=ری" و "8��ب دھ�"   دا�	وران ��	�د

ر�د و �� ا����ده از دا�ش  ��=ری +���� را �� �ر�7 �ر����د.�     .و��ر" را در #ش 

 --------------------    

، 	ر�ت ا �ت ��	ن، ؟2537 ��4رل، +�د او �،4رام +���ُ�  رھ�e %�وم ���)د��ر ��8د +���� و د��ر �١(

   ١٢٠ا��	�رات �و���رگ ص 

   ١٢١ھ��ن +� ص  )٢( 
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