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جدال طبقاتی در فروشنده
یه ثِٛسٚظض ،یه آپبضتٕبٖ زض حبَ فطٚضیرتٗ  ٚیه ٚا٘تِ ایطاٖ ذٛزض .ٚایٗٞب ػٕسٜتطیٗ ٘طب٘ٞٝبیی ٞستٙس و ٝسٌٝب٘هٝی
زاضاییٟٔ ،بضت ٘ ٚیطٚی وبض ضا تفىیه ٔیوٙس  ٚزض فیّٓ فطٚضٙس ٜچیٝٙثٙسی عجمبتی حبوٓ ثط فهیّٓ ضا ٔطرػهب اظ عطیهك
ٔبِىیت ثط اثعاض تِٛیس پسیساض ٔیوٙٙس .ثٝثیبٖزیٍط زض یهعطف ٔبجطا ٔبِىبٖ اثعاض ِ تِٛیس یب ٕٞهبٖ ثٛضغٚاٞهب وه ٝثهب ٞهٛیتی
ٔبضیٙی  ٚغیطا٘سب٘ی زیسٔ ٜیض٘ٛس  ٚزض عطفزیٍط سبوٙبٖ عجمٔ ٝتٛسغیِ آپبضتٕب٘ی لسیٕی و ٝپیساسهت زض ٔمهبْ وبضٔٙهس
زِٚت ،یب ٔؼّٓ یب ضٚضٙفىط ٘یطٚی وبضضبٖ ضا ث ٝوبضفطٔبٞبی زِٚتی  ٚذػٛغی ٔیفطٚضٙس  ٚزض ٟ٘بیت وبضٌطا٘ی و ٝثطای ثمب
تٟٙب ثط فطٚش ٔستمیٓ ٘یطٚی وبضضبٖ ثب حسالُ زستٕعز ٔتىی ٞستٙس و ٝزض ایٙجب زض ٔمبْ ثهبضثط یهب فطٚضهٙسٜی ِجهبس ثهط
پطزٜی سیٕٙب حبضط ٔیض٘ٛس .زض ایٗ فیّٓ ٘یع ٔسئّٝی فطٞبزی ٔب٘ٙس آثبض لجّیاش عجمٝی ٔتٛسظ  ٚتٙبلضٞبی زض٘ٚی آٖ
است .عجمٝای و ٝچٟطٜی اذاللیاش ثیص اظ ٘مبةٞبی زیٍطش ثطای فطٞبزی جصاة است  ٚثٕٞ ٝیٗذبعط ٕٛٞاضٔ ٜب ضا ثٝ
زض٘ ٖٚعاعٞبی اذاللیِ ایٗ عجم ٝثب عجمهٝی فطٚزسهت ٔهیوطهب٘س  ٚسهطا٘جبْ زض سهطٌیجٝای زضأبتیهه وهبض ضا ثه٘ ٝفهغِ
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لٟطٔبٖٞبی عجمٝی ٔتٛسظ تٕبْ ٔیوٙس .ایٗ ٌطایصِ افطاعی ث ٝتٕطوع ثط عجمٝی ٔتٛسظ ضٟطی زض آثبض فطٞبزی ٘بضهی اظ
ػاللٙٔٝسی ٚی ثٔ ٝیٙیٔبِیسٓ آٔطیىبیی است و ٝزض آغبظ ٕٞچ ٖٛثسیّی ثطای فط٘ٚطب٘سِٖ سّغٝی ضئبِیسِٓ آثبض ویبضستٕی
ثٔ ٝیساٖ آٔس  ٚزضٟ٘بیت فضبی ٙٞط  ٚازثیبت ضسٕی ضا ثٝعٛض وبُٔ تسریط وطزّٛٔ :زضاْٞبی ذب٘ٛازٌی ثب تىی ٝثط جساَٞبی
فطزٌطایب٘ٝی اذاللی ثب چبضٙی ِ ضٚیبضٚییٞبی عجمبتی  ٚسیبستِ ُٙٞطٚضظا٘ٝی تؼّیك .ثهطایٗاسهبس غهٛضتثٙهسی ٌفتهبضیِ
ضٚیىطز فطٞبزی زض فیّٓ فطٚضٙس ٜضا ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛثبظ٘ٛیسی وطز :ج ٖٛٙثِٛسٚظضٞب ٔ ٚبضیٗٞبی عجمٝی فطازست ضٟطی
یه تَطنِ چطٍٕیطِ اذاللی زض عجمٝی ٔتٛسظ ایجبز وطز ٜاست و ٝآضٔبٖٞهبی ٔتسهبٞال٘ٔ ٚ ٝتسهبٔحب٘ٝی ایهٗ عجمه ٝضا
ٔرسٚش وطز ،ٜچٙسا٘ى ٝحتی زض ثطاثط ٘بثٟٙجبضی  ٚتٛحص ِ غیط اضزای ِ ٘یطٚی وبض ِ فطٚزست ٘یع ضرػب زست ث ٝذط٘ٛت ٚ
ا٘تمبْ ٔیظ٘س.
چ ٝزض فطٚضٙس ٚ ٜچ ٝزض آثبض لجّیِ فطٞبزی ٕٛٞاض ٜثیٍب٘ٝای ث ٝزضٚ ِ ٖٚاحسٞبی ٘بآضاْ ِ ذب٘ٛازٜٞبی ٞستٝای عجمٝی ٔتٛسظ
پبیترت٘طیٗ ٚاضز ٔیضٛز  ٚا٘فجبض ػظیٕی ضا ثطپب ٔیوٙس .ایٙجب ٔسئّٝی اغّی ٘ ٝاضظشٞبی فطٍٙٞی  ٚاذاللی است وهٝ
ٔطوع ایٗ ذب٘ٛازٜٞب ضا تطىیُ ٔیزٞس ثّى ٝآٖ ضس اضظشٞبی ز ٚ ٖٚپستی است و ٝث٘ ٝبف ِ ایهٗ ثیٍب٘هٞٝهبی فطٚزسهت
ثستٔ ٝیضٛز :ذجطچیٙی ،ضیب ،زضٚؽ ،زظزی  ٚزض آذطیٗ ٔٛضز  :ٓٞتجبٚظ  ٚذط٘ٛتِ جٙسی :سیٕبی ضیبوبضِ ذسٔتىبضِ سبزِٜهِ ٛ
«چٟبضضٙج ٝسٛضی» زض فیّٓ «جسایی ٘بزض اظ سهیٕیٗ» ثه ٝزظز ،زضٚؽٌه ٚ ٛوهالٜثهطزاض تیییهط ضهىُ ٔهیزٞهس  ٚزض وهبضٌط
ذطهضٛیی ِ فیّٓ «ٌصضت »ٝذجطچیٙی  ٚتساذُ ِ غیط اذاللی  ٓٞثه ٝآٖ اضهبفٔ ٝهیضهٛز  ٚسهطا٘جبْ زض «فطٚضهٙس »ٜثهٝ
ٚاالتطیٗ حس ذٛز ٔیضسسٔ :تجبٚظٌط .ایٗ زض ضطایغی است و ٝعجمٝی ٔٛضز ٔغبِؼٝی فطٞبزی یؼٙی عجمٝی ٔتٛسهظ اٌهط
چ ٝسطضبض اظ سطٌطتٍیٞب  ٚتٙبلضٞبی فطٍٙٞی است أب ٕٛٞاض٘ ٜسجتاش ضا ثب اذالق ثٔٝثبثٝی تؼٟسی اجتٕهبػی حفه
وطز ٜاست .یب زست وٓ اٌط زض ٔٛاضزی ٔطظٞبی اذاللی ضا ظیط پب ٔیٌصاضز ذٛزش ضا ثب ٚجساٖ ٔؼصة  ٚثبلی ِ ویفطٞبی زیٍط
ٔٛاذصٔ ٜیوٙس زضحبِیو ٝعجمٝی ثطاثط ثس ِ ٖٚثٟطٜٙٔسی اظ ایٗ ٔٛاٞتِ ا٘سب٘ی ضطاضت ٔیٚضظز .ایٗ ضٚیىطز سهبز ٜاٍ٘بضا٘هٝ
٘بضی اظ زضنِ سغحی اظ ٔسئّٝی اذالق است  ٚثٝعٛض ثٙیبزی ثب زضن فّسفی اظ اذهالق زض تجهبیٗ اسهت .ثه ٝثیهب٘یزیٍهط
ٔیتٛاٖ ٌفت فطٞبزی ٕٞچ٘ ٖٛبظط لب٘ ٖٛث ٝاذالق ٔیٍ٘طز ٘ ٚتٛا٘ست ٝث ٝتٙبلضٞبی شاتیِ أط اذاللی ٘فٛش وٙس .الجهطْ
وبٔال ٔحبفظٝوبضا٘ ٚ ٝزستثٝػػب زض زٌٚب٘ٞٝبی وّی  ٚوالِٖ ذیط  ٚضطی زض پی حمیمهت ٔهیٌهطزز .فطٞهبزی ثه ٝػٕهكِ
ٔفٟٔٛیِ اػٕبِی ٕٞچ ٖٛزظزی ،زضٚؽ  ٚتجبٚظ ٕ٘یپهطزاظز ثّىه ٝثه ٝزظزٞهب ،زضٚؽٌٞٛهب ٔ ٚتجبٚظٌطٞهب زض ٕٞهبٖ تػهٛیط
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ػٛأب٘ٝضبٖ پطزاذت ٚ ٝایٗ ٚضؼیت ظٔب٘ی ثحطا٘یتط ٔیضٛز و٘ ٝمس ٔسض٘یسٓ ٘یع ث ٝایٗ ظٔیٝٙی اذاللی اضهبفٔ ٝهیٌهطزز.
یؼٙی ظٔب٘یو ٝثس ٖٚاتربش ٔٛضؼی ا٘تمبزی ث ٝسطاؽ پسیسٜٞبی اجتٕبػی ٕٞچ ٖٛفطٚپبضی ٟ٘بز ذب٘ٛازٞ ،ٜطاس اظ تِٛیسٔثُ،
ٟٔبجطت یب ا٘جٜٛسبظی ضٟطی  ٚپسیسٜٞبی زیٍط ٔیضٚز٘ .مسی و ٝاٌط اظ تٝٙی ظیجبییضٙبسب٘ٝی فیّٓ جهسا ضهٛز تهب سهطحس
غُطُِٙٚسِ غفٞبی اتٛثٛس ٘ ٚب٘ٛایی تمّیُ پیسا ٔیوٙس٘ .جبیس اظ یبز ثجطیٓ و٘ ٝمس ٔسض٘یسٓ ثس ِٖٚتٛج ٝثٛٔ ٝلؼیهت ٔغطٚزٞهب
ٚفطٚزستٞب فبلس اػتجبض است .یؼٙی ثس ٖٚتٛج ٝث ٝظٔی ٚ ٝٙضطایظ ظیستیِ ٕٞبٖ ثیٍب٘ٞٝبیی و ٝثهب ٛٞیهتٞهبی سهّجی ثهٝ
لػٞٝبی فطٞبزی ٚاضز ٔیض٘ٛس  ٚذطٗتطیٗ ویفطٞب ضا ٔیثیٙٙس .تػهبزفی ٘یسهت وه ٝتٕبضهبچیبِٖ اذهالق ٔهساض  ٚعجمهٝ
ٔتٛسغیِ فطٚضٙس ٜو ٝتٛاِٖ ذطیس وبالٞبی فطٍٙٞی ضا زاض٘س زض ِحظٝی سیّیذٛضزٖ ِ آٖ ٞیٛالی ٔتجبٚظٌط زض سیٕٙب سٛت
 ٚوف ثع٘ٙس تب زض ِصت ِ یه ا٘تمبْ ِ ذٛزسطا٘ ٚ ٝفطزی ٔطبضوت وٙٙسٔ .طبث ٝچٙیٗ اتفبلی زض «جسایی ٘هبزض اظ سهیٕیٗ» ثهٝ
ضىُ زیٍطی ضخ ٔیزٞس :تحٛیّساض یه ثب٘ه و ٝثٝعٛض ذٛزوبض ٘عزیهتطیٗ تٕبضبچی ث ٝضا٘هت  ٚا٘هٛاع  ٚالسهبِْ ضاٜٞهبی
سطٔبیٝا٘سٚظی غیطاذاللی  ٚفسبزٞبی التػبزی است یىجهبض ٜزض ثطاثهط ذهسٔتىبضش ثرهبعط ٔجّیهی ٘هبچیع ٔجهسَ ثه ٝزاٚض
سرتٌیط  ٚغیط لبثُ ٘فٛش حك  ٚػساِت ٔیضٛز .ایٗ زلیمب زض ٘مغٝی ٔمبثُ سیبستِ ٙٞط است و ٝثب تطىیه زض ٔٙبسهجبتِ
اذاللی اظ ایٗ ثیٍب٘ٞٝب ٞیٛالظزایی ٔیوٙس  ٚثٔ ٝیب٘جیِ ٔٛلؼیتِ غیطاضازی ٘ ٚبٕٛٞاضضبٖ اظ آٖٞب اػبزٜی حیثیت ٔهیضهٛز.
چطاو ٝوٙصِ ا٘تمبزی زض ٘سجت ثب تحٛالت ٔسض٘یسٓ ثس ِٖٚثٔ ٝیبٖ وطیسٖ ِ ٔسئّٝی تجؼیض ،ذطه٘ٛت  ٚثٟهطٜوطهی  ٚزض
٘سجت ثب فطٚزستتطیٗٞب غطفب یه ضفتبض ذٛزٕ٘بیب٘ ٝاست و ٝث ٝاذالق ِ زستسبظ ِ عجمٝی حهبوٓ اض  ٚلهسضتی زٚچٙهساٖ
ٔیثرطس.

فروشنده یا میشائیل کُلهاسِ 1طبقهی متوسط؟
٘سجتِ عجمٝی ٔتٛسظ ایطا٘ی ثب لبٖ٘ٔٛساضی  ٚتجؼیت اظ لبػسٜٞبی اجتٕبػی تب حسی ٔتعِعَ ٔ ٚتٙبلض ٕ٘بست  ٚایٗ٘ىت ٝثٝ
ذػٛغیبت شاتی ِ ایٗ عجم ٝثبظٔیٌطزز و ٝث ٝلٔ َٛبضوس «عجمٝای ٔظ ٖٛٙاست ،چطاو ٝذػّت زٌٚب٘ ٝزاضز» .زض ػیٗآ٘ىٝ
زاضای ضٚحیٝای اػتطاضی است ٘ ٚبضضبیتیٞبیص ضا ثغٛض ٔسا ْٚثیبٖ ٔیوٙس أهب سطسهدطزٜی لهٛا٘یٗ اسهت  ٚثهٝضاحتهی اظ
 1اثری از ىانریش فٌن کالیست نٌیسنذهی آلمانی کو بو زنذگی یک تاجر اسب در قرن شانسدىم میپردازدُ .کلياش بخاطر
بیعذالتیىا ً فساد قضایی حاکمان پرًسی شخصا دست بو اجرای عذالت میزنذ.
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چبضچٛةٞبی لب٘٘ٛی ترغی ٕ٘یوٙسٚ .اثستٍیِ التػبزی ثٟ٘ ٝبزٞبی ظیطٔجٕٛػهٝی لهسضت  ٚاضظشٞهبی ضایهد زض سهجه
ظ٘سٌی ایٗ عجم ٝث٘ٝحٛی ٔٙبفغ ٕ٘ ٚبزٞبی لسضت ضا ثیٕٔ ٝیوٙس اٌطچ ٝزض ٔٛلؼیتٞبی ذبظ ٔیتٛا٘س ث ٝتٟسیسی ػّٕهی
ثسَ ضٛز چطا و ٝثرٛزی ذٛز اظ فمطا  ٚحبضی٘ٝطیٗٞب سبظٔبٖ یبفتٝتط ٘یست .فبضؽ اظ ایٗ آضٔبٖ ِ جبٔؼٝی ٔس٘ی  ٚحبوٕیهت
لبٟ٘ٓٔ ٖٛتطیٗ ا٘ساْٞبی عجمٝی ٔتٛسظ ایطا٘ی ضا تطىیُ ٔیزٞس ،آٖ ٓٞزضست زض ظٔبٖ ِ تمٛیٕی  ٚضطایظ تبضیریای وٝ
فیّٓ فطٚضٙس ٜزض حٛاِی آٖ اتفبق ٔیافتس .ثطایٗاسبس ثبٚضپصیطیِ ٔؼِّٓ ضٚضهٙفىط ٙٞ ٚطٔٙهسی وه ٝضرػهب  ٚثهب تىیه ٝثهط
تٛا٘بییٞبی ذٛزش لػس زاضز ٔجطی ػساِت زض حك ٕٞسطش ثبضس زضٛاض ٔیضٛز  ٚچٙساٖ ثٚ ٝالؼیتِ تطسذٛضزٜی ایهٗ
عجمٍٕٞ ٝبْ ٘یست .عجمٝای و ٝضٚظا٘ ٝزض ضٛضاٞبی حُ اذتالف ث ٝذبعط زػٛاٞبی ٕٞسبیٍی  ٚپط٘ٚسٜٞبی ٔبِی ظیهط پهٙد
ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ٚلتص ضا ٔیٌصضا٘س  ٚسبزٜتطیٗ اذتالفبت ضا ثٔ ٝجطی لب٘ ٖٛاضجبع ٔیزٞس ٕ٘یتٛا٘س یىجبضٛ٘ ٜیس تِٛس چٙهیٗ
ٔیطبییُ وُّٟبسی ضا ثٔ ٝب ثسٞسٌ .صضت ٝاظ ایٗ ضستبذیع لٟطٔبٖ ثطای ثطلطاضی ػساِت ثٛاسغٝی ضؼف ٘ ٚبتٛا٘ی لبٌٖ٘ٛصاض
است  ٚػٕستب ػّی٘ ٝیطٞٚبی فطازست سبٔبٖ ٔییبثس أب زض فطٚضٙس ٜچٙیٗ ضستبذیعی ٚاغٌٔ ٖٛیضٛز  ٚث ٝلسضتٕ٘بیی ػّیٝ
٘یطٚی فطٚزست ٔیا٘جبٔس و ٝػّت غبیی آٖ ٘یع ٘ ٝثٝذبعط ٘بتٛا٘ی ِ لبٌٖ٘ٛصاض زض اجطای ػساِت ،ثّى ٝثٝذبعط ضطْ ِحضهٛض
زض ثطاثط اٚست .ایٌٗ ٝ٘ٛاست و ٝحتی ا٘تمبْ ثٔ ٝضحىٝای ٔتمّجب٘ ٝثسَ ٔیضٛز ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔإِفٞٝبی چٙهیٗ سهبذتبضی ضا
ظیط سإاَ ٔیثطز .زض ٘سجت ثب آثبض پیطیٗ فطٞبزی حتی ٔیتٛاٖ ٌفهت ذهٛزٚیطاٍ٘طی ِ ضرػهیتٞهبی «زضثهبضٜی اِهی» ٚ
«چٟبضضٙج ٝسٛضی» ثؼس اظ ٚلٛع فبجؼ ٝثٔٝطاتت غبزلب٘ٝتط اظ چٙیٗ ٚاوٙصٞبیی است ،چطاو ٝثب ٞیستطی ِ عجمٝی ٔتٛسهظ
٘سجت ٚاضحتطی زاضز .أب زض فطٚضٙس ٜچٙیٗ غسالتی ضً٘ ٔیثبظز  ٚتٕبٔی أٛض  ٚجعئیبت زض ذسٔتِ ضىُزازٖ ث ٝلػٝای
تىبٖزٙٞس ٚ ٜجصاة لطاض ٔیٌیطز ؤ ٝؼغٛف ثٔ ٝید وطزٖ ِ تٕبضبچی ث ٝغٙسِیٞبی سیٕٙبسهت .وهبضی وه ٝفطٞهبزی ثهٝ
ضاحتی اظ پس آٖ ثطٔیآیس چٙساٖو ٝأىبِٖ زذبِت ٔربعت زض ثبظتأِیف اثط ضا ث ٝحسالُ ٔیضسب٘س .ثبایٗحبَ ٘مس عجمبتی ثهٝ
آثبض فطٞبزی ثبػث ٔیضٛز و ٝچطٓٔبٖ ث ٝثرص زیٍطی اظ ضىبفِ ضٚیىطز ا ٚثست ٝثٕب٘س .ضهىبفی وه ٝزض فهیّٓ فطٚضهٙسٜ
آٖ ٓٞثٚٝاسغٝی اضتجبط ٔستمیٓ ایٗ ٔتٗ ثب «ٔطي فطٚضٙس»ٜی ٔیّط آضىبضتط ٔیضٛز.
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«فروشنده» چگونه «مرگ فروشنده» را سانسور میکند؟
ضاثغٝی ثیٙبٔتٙی فطٚضٙسٜی فطٞبزی ثب ٕ٘بیطٙبٔٝی «ٔطي فطٚضٙس»ٜی آضتٛض ٔیّط فطغت ٔٙبسجی ضا فهطأ ٓٞهیآٚضز تهب
تفبٚتٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔتضبز ایٗ زٔ ٚتٗ ضا ثبظذٛا٘ی وٙیٓ .اظآٖجٟت ؤ ٝتٗ “فطٚضٙس »ٜی فطٞبزی اظ ثسهیبضی جٟهبت
ٚاْزاض “ٔطي فطٚضٙس»ٜی ٔیّط است ٔ ٚبزٜی اغّی ِ وبضش ضا اظ آٖ ٌطفت ٝاست أب اظ یه ٘مغٝی ٔطرع ثٝعٛض ٔغّك اظ
ضٚیىطز ٔیّط فبغّٔ ٝیٌیطز ٔ ٚستمُ ٔیضٛز  ٚایٗ ٕٞبٖ ٘مغٝی ضىستِ فهیّٓ فطٚضهٙس ٜاسهت .یؼٙهی ٕٞهبٖ ظٔیٙهٝی
سیبسی ِ «ٔطي فطٚضٙس »ٜو ٝزض فیّٓ «فطٚضهٙس »ٜثغهٛض وّهی حهصف ٔهیضهٛز  ٚیهب ثه ٝضهست تمّیهُ پیهسا ٔهیوٙهس.
زٚضاٖ ضوٛز ثعضي التػبزی زض آٔطیىب و ٝپس اظ ضىٛفبیی التػبزی زٝٞی ثیست ا٘فبق افتبز ث ٝثیىبضیٚ ،ضضىستٍی  ٚفمط
ٌستطزٜی ٔیّیٖٞٛب آٔطیىبیی ٔٙجط ضس  ٚفطٚپبضی ٚاَ استطیت ٘یع ث ٝتؼغیّی وبضذب٘ٞٝهب  ٚسهمٛط التػهبزی تجهبضتٞهب
ا٘جبٔیس .ایٗ ٚضؼیت ضؤیبی آٔطیىبیی ضا زچبض ثحطاٖ ٔؼٙب وطز ٜثٛز  ٚاظ تٕبْ آٖ ضؤیهبی تعئیٙهی یهه اسهىّت وهبثٛسٚاض
ثبلیٔب٘س ٜثٛزٔ« .طي فطٚضٙس»ٜی ٔیّط زلیمب اظ ایٗ ظٔیٝٙی سیبسی -التػبزی ٔتِٛس ٔیضٛز  ٚلٟطٔبٖ اغّیِ آٖ تهطاغزیِ
تىبٖزٙٞس ٜضا ثٔٝثبثٝی لطثب٘ی چٙیٗ سیستٕی ث ٝضٚی غحٔ ٝٙیآٚضزٚ« .یّی ِٔٛبٖ» و ٝزضٟ٘بیت ذٛشثبٚضی ثه ٝضؤیهبی
آٔطیىبیی زَثست ٝثٛز  ٚلػس زاضت ثب تىی ٝثط آٖ سؼبزتی اثسی ثطای فطظ٘سا٘ص ث ٝاضٔیبٖ ثیبٚضز ثٔ ٝطٚض چٙهبٖ اظ ٚالؼیهت
ذٛزش فبغّٔ ٝیٌیطز و ٝجع وبثٛسی ِٙٛٞبن چیعی اظ ا ٚ ٚذب٘ٛازٜاش ثبلی ٕ٘یٔب٘سٚ .یّی ثٕ٘ٛ٘ ٝهٝی ٔػهسالی ٕٞهبٖ
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چیعی ثسَ ضس و ٝضیچبضز پبضوط زض ٔمبِٝی افسب٘ٝی عجمٝی ٔتٛسظ زض آٔطیىب ثٝزضستی تٛغیف ٔیوٙس« :ثعٚزی ٔؼّ ْٛضس
ؤ ٝفٚ ٚ ْٟٛجٛز عجمٝی ثعضي ٔتٛسظ  ٚضفب ٚ ٜآظازی ثیسبثمٝی آٖ "افسب٘"ٝای ثیص ٘جٛز ٜاست .آٔهبض  ٚاضلهبْ اظ فمهط
ٌستطزٜای و ٝزض ایبالتٔتحسٚ ٜجٛز زاضز پطز ٜثطزاضت  ٚضٚضٗ ضس و٘ ٝظبْ ضذٝٙزاض ٔبِیبتی زضٚالغ ث ٝسٛز ػسٜای ا٘هسن
و ٝثطٚت وال٘ی زاض٘س ػُٕ ٔیوٙس .ث ٝضطوتٞبی ثعضي یبضا٘ٞٝبی ٌعاف پطزاذت ٔیضٛز٘ ،ظبضت ثط ٔعز ٍٕٞب٘ی ثطلهطاض
است .جع ثطای ٔأٔٛضاٖ ثعضي اجطایی ٔ ٚترػػبٖ ٔستمُ زضحبِیو٘ ٝطخٞب ٔساْ ثبال ٔیض٘ٚس .آ٘چ ٝزض ظیط پطزٜی ازػهبی
«ضفب ٜعجمٝی ٔتٛسظ» ث ٝزیسٔ ٜیآیس ،پطزاذت لسظٞبی اتٔٛجیُ ،ذب٘ ٚ ٝاثبثی ٝاست ٔ ٚعزی و ٝوفبف ٞعیٝٙی ظ٘سٌی ضا
ٕ٘یزٞس" .عجمٝی ٔتٛسظ جسیس" ثطذالف عجمٝی ٔتٛسظ وٛچه ٔعضػٝزاض  ٚوبسهت وه ٝزض آٔطیىهب ظ٘هسٌی ٔهیوٙٙهس،
عجمٝی ثیٔبَ ٙٔ ٚبَ ٔ ٚطزٔی زستٚضظ است و ٝثٝلسٕی ضٚظٌبض ٔیٌصضا٘س  ٚاحسبس ٔیوٙس زض لفسی تٌ ًٙطفتبض اس

2

آ٘چٝؤ ٝیّط ٔیذٛاست اظ ٌصضِ تطاغزی «ٔطي فطٚضٙس »ٜثب ٔربعجب٘ص زضٔیبٖ ثٍصاضز لسضت ٚیطاٍ٘ط ٘ظبْٞهبی سیبسهی ٚ
التػبزی است و ٝثب ضٚیىطزٞبی سٛزجٛیب٘ ٚ ٝفبیسٌٜطایب٘ٝضبٖ ٔیتٛا٘ٙس ثٝآسب٘ی ظ٘سٌی ٔیّیٖٞٛهب ا٘سهب٘ی ضا ظایهُ وٙٙهس.
اٍ٘طتِ اضبضٜی ٔیّط زض «ٔطي فطٚضٙس »ٜث ٝسٕتِ ٘ظبْ سطٔبیٝزاضی ٔ ٚطبٚضاٖ التػبزیاش ٘طب٘ ٝضفت ٝثٛز ٝ٘ ،ث ٝسهٕت
«ٚیّی ِٔٛبٖ» .ثٕٞٝیٗذبعط ثبیستی ػبُِٔ ذٛزٚیطاٍ٘طی ا ٚضا ٘ ٝزض آسیتضٙبسیٞبی ضٚا٘طٙبسهب٘ ٚ ٝفطزٌطایب٘ه ٝثّىه ٝزض
٘ظبْ التػبزیای جستج ٛوطز وٚ« ٝیّی» ضا ٕٞچٔ ٖٛبضیٗ ٔػطف ٔیوٙس  ٚزضٟ٘بیت ث ٝوٙهبضی ٔهیا٘هساظزٔ .یّهط لػهس
زاضت اظ ایٗ ثبظاضیبةِ ضػتٚس ٝسبِ ٝاػبزٜی حیثیت وٙس  ٚثب احتطأی زض ضأٖ پبزضبٞبٖ ث ٝذبوص ثسدبضز .ثٕٞ ٝیٗذبعط
٘یع فُ طْ تطاغزی ضا ثطٌعیس  ٚذٛزش  ٓٞزض پبسد ثٙٔ ٝتمسا٘ی وٌ ٝهطایص تطاغیهه ٘ٛاضسهغٛئی ا ٚضا زض «ٔهطي فطٚضهٙس»ٜ
ٔٛضز ٘مس لطاض ٔیزاز٘س ایٌٗ ٝ٘ٛپبسد زاضزٔ ٗٔ« :ؼتمسْ و ٝظ٘سٌی ا٘سبٖ ػبٔی ثٝا٘ساظٜی ظ٘سٌی یه پبزضب ،ٜزضذٛض ػٛٙاٖ
ضسٖ است؛ آٖ ٓٞزض لبِت یه تطاغزی ،زض ثٟتطیٗ ٘ٛع آٖ» .ثٕٞ ٝیٗ ضٚاَ ٘یع زض «ٔهطي فطٚضهٙس »ٜاظ «ٚیّهی ِٔٛهبٖ»
ٞیٛالظزایی ضس ٔ ٚیّط زض ِحظٝی ذبوسدبضی ایٗ پبزضبٍٖٛ٘ ٜثرهت اظ ظثهبٖ «چهبضِی» ثهٔ ٝربعجهب٘ص ٌفهت« :ا ٚیهه
فطٚضٙس ٜثٛز .ثطای فطٚضٙسٔ ٜمبْ ػبِی ٚجٛز ٘ساضز ... .فطٚضٙس ٜآزٔی ٝوٕٝٞ ٝاش زٚضٌٜطزی ٔیو ٚ ٝٙوفطبش ٕٞیط ٝثطق
ٔیظ٘ .ٝثبس ِجرٙس  ٓٞثع٘ .ٝأٌ ٝطتطیبش ثِ ٝجرٙسش جٛاة ٘سٖ ،زیٍ ٝز٘یب ظیطضٔ ٚیض .ٝاٌط  ٓٞیٝذٛضز٘ ٜبضاحتی لجّهی
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زاض ت ٝثبض ،ٝو ٝزیٍ ٝوبض تٕ .ٝٔٛآضٞ ٜیچىس حك ٘ساض ٜی ٝفطٚضٙس ٜض ٚسطظ٘ص و .ٝٙی ٝفطٚضٙس ٜثهبس آضظ ٚزاضهت ٝثبضه.ٝ
عجیؼیص ای».ٝٙ

3

أب ٕٞیٗ فطٚضٙس ٜزض فیّٓ فطٞبزی سط٘ٛضت زیٍطی پیسا ٔیوٙس ٚ ٚاضح است و ٝفطٞبزی چٙهساٖ ثه ٝتٛغهیٝی ٔیّهط زض
ذبوسدبضی ٚیّی ِٔٛبٖ تٛجٟی ٘ساضز .ثٕٞ ٝیٗ ذبعط ثطای ایٗ ٔٛجٛز تیدیىبَ و ٝپیطتط زض «ٔطي فطٚضٙس »ٜضستٍبض ضهسٜ
ثٛز ،زاْ اذاللی جسیسی پٔ ٟٗیوٙس و ٝزض ٘سجت ثب ٔتٗ ِ ٔیّط ثه ٝیهه ثهبظی پسبٔسض٘یسهتی  ٚزض ػهیٗ حهبَ ٘بٔٙػهفب٘ٝ
ٔیٔب٘س .أب ایٗ ٕٝٞی ٔبجطا ٘یستٕٞ .بٖعٛض و ٝپیطتط ٘یع اضبضٜی وٛتبٞی وطزْ «فطٚضٙس »ٜی فطٞبزی ثغٛض ٔغّهك اظ
ظٔیٝٙی سیبسی  ٚالتػبزیاش جساضس ٚ ٜآٖ پیطٔطز ٍٖ٘ٛثرت زض جبیٍب ٜا٘سب٘ی تیدیىبَ  ٚثٕ٘ ٝبیٙهسٌی اظ یهه عجمهٝی
ٔطرع  ٚاظ جب٘ت عجمٝای و ٝزضٌیط ستط٘ٚی است ٔإاذصٔ ٚ ٜحبؤٕ ٝیضٛز .زضست ٔب٘ٙس ٕٞبٖ چیعی وه ٝزض «جهسایی
٘بزض اظ سیٕیٗ» اتفبق افتبز .حصف  ٚچطٓپٛضی اظ ظٔیٝٙای و ٝزض آٖ ضرػیتٞبی فطٞبزی زست ث ٝضفتبضٞبی غیطاذاللی
ٔیظ٘ٙس ثبػث ٔیضٛز تب آٖ اٍ٘طتِ اضبضٜای ؤ ٝیّط ث ٝسٕت ٘ظبْٞبی سیبسی  ٚالتػبزی ٘طب٘ ٝضفت ٝثٛز ضا ث ٝسٕت افطاز
ثبظٌطزا٘س ٕٞ ٚبٖ ٔٛضؼی ضا ثٍیطز و ٝپیص اظ ا ٚلب٘ ٚ ٖٛوّیٝی زستٍبٞ ٜبی لسضت اتربش وطزٜا٘س .زضغیطایٗغٛضت ثبیس ثٝ
آذطیٗ سىب٘س فیّٓ یؼٙی ِحظٝی ٌطیٓ ضسِٖ ػٕبز  ٚضػٙب ثطای ثبظی زض ٘مص ٚیّی ِ ٚیٙسا أیسٚاض ثبضیٓ تهب ٔهتٗ اظ ایهٗ
لطائتِ ِٙٛٞبن ٘جبت پیسا وٙس .أیسٚاض ث ٝایٙى ٝفطٞبزی لػس زاضز فبغّٝی ػٕیكِ لٟطٔب٘ص ثب ٘مطی و ٝثبظی ٔیوٙس ضا ثٝ
ٔب ٘طبٖ زٞس .أیسٚاض ث ٝایٙى ٝایٗ ٔؼّٓ ضٚضٙفىط عجمٔ ٝتٛسغی و ٝغالٔحسیٗ سبػسی ضا تٕجیس ٔیوٙهس ٘ ٚمهص ٚیّهی
ِٔٛبٖ ضا ثبظی ٔیوٙس  ٚزضػیٗحبَ ثب تطا٘ٞٝبی پبح ػّی ػظیٕی ثٚ ٝجس ٔیآیس زض فیّٓٞبی زیٍط فطٞبزی تٛجٟص ضا ثهٝ
سٕتِ اٍ٘طتِ اضبضٜی آضتٛض ٔیّط ٔؼغٛف وٙس .چطاو ٝزضٟ٘بیت چٙساٖ ٔ٘ ٟٓیسهت وه ٝیهه اثهط ٙٞهطی چه ٝچیهعی ضا ثهب
ٔرههبعجص زض ٔیههبٖ ٔههیٌههصاضز ثّىهه ٝآ٘چهه ٝإٞیههت اِٚههی زاضز تههأثطی اسههت وهه ٝآٖ اثههط زض ٔربعههت ایجههبز ٔههیوٙههس.
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