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�� در  آور �ود. ا�	ظ�ر ا�ن ؛ ا�ر �ز ا�ن �ود، ���	�����	� ����ر ا�ت، ا� ��و	� ���ت ������لدر 
����د، '	� در  �دهی ا%$�ر ��	�� ا�ت، �و�	�  ی �وا# و ھ� ی آ�!�  �راون ھ� ا�ن �	�ب ھ

	وان از  !�و�� � ھوده و ���+ردا�� ا�ت. ی و�ژه و 'دود �(د ا)	$�د �����، ا�	ظ�ری �� 'وزه
ھ�  اش �ر �(د، %���ت  را	�.، �ر�ت ا�	(�دی و ا�(/��  را	�. و �ر 	�ر�+�ت دوران ا-ری �� ��,وده

�	ظ�ر دا�ت �	��� آ���� و ���� ز�د�� ا�	�%� ا���ن ا�	وار ا�ت، ا ـ   ھ�ی ز��� و �رش
و%ظ� �ی ا	� �� ا��ن ���د؟ !��ن ا�	ظ�ر و اد%��� !�زی ���ت �ز �/ھت و  ای +ط�ب �� رّ
  ا�د��ِ� د%� و �	ظرش. +�.

�ذارِی %�دا��  	�����	� ����ر ا�ت، ا� ��و	� ���ت؛ ز�را ��وت د7,	� 6�� �ر ���� ������لدر 
��لو �ری در آ�	�ن. ��ری، و از آ���، �ر ��ر��� و :ر���  9�نن و  �د�9� دارد، �ر ��وت���� 

روی !��ن ��و	� �دارد؛ �ر%�س، ��� از )در	�د	ر�ن آ-�ر، ���د )در	�د	ر�ِن آ�9�، در  ھ�; ��
  ھ��ت. ��وت ھ�  �ِت %ر���� و  �تِ  آ���ر �ردِن  �9�ْن �ده

��د  )1("ھ�ی �� �	�ل ��وتا� اد%�ی "@	 �� ��A� ،ا�ت ��� !��ن ا�	ظ�ری دارد و �� دا%� !��ن ا	9�
�طق و ��+ت و ��:ت  ����  آ��ھ��� !��ن ا�ت ������ل�ر اھ�ت و %ظت ا�ن ا-ر، د%� ا�ت 

 %�وان "��روی ��رِ  ا����ً �� �طق �ر��� � ردازد و %�ل ��ر، و ����را�ن ��ر�ر، را ��
ا�ن 	ر	�ب �(ش %�ل ��ر، ز�د�� ��ر�ر  از ��+	�ن �ر��� �دا�د و �� ��:	�"، 'A(� و �ز�D �+$�ت
  �ود، ��وت ��ذارد. داری ���ده � ی �ر��� ی ��ر�ران را در آ�!� ���E و ��رزه

  

�  ارزش ��روی ��ر و ارزش ا!� � ��

  

ورد  ی ��	�م �� "�وژه "آ:ر��� ��ر ز�ده و ارزش" �+ش دوم ا�ن �و�	�رھ� ز�ر %�وان در  ���نِ 
ی  ای ا�ت رو���ر، از �ظر و  ����ه ا)	$�د �����. �وژه ارزش، �وژه درک :را	�ر�+�ِ  ا�	��دِ 

ای ا�ت �(�د، در �ظر و در %ل، از �ظر و  ����ه �(د  ورد ا�	��د درک 	�ر�+� از ارزش، �وژه
ی  �ن �وژه�9�د�ن ا ا)	$�د �����" و و%ده �رد�م در �+ش �وم، ھ��� در ا�ن �+ش، �� "ھو�تِ 

ی ر�زی د�د��ھ� ��  +واھ�م �� وا��وی ھ�	� ا��. � ھ�ی آن" � رداز�م. ا�(/�� و ا�	(�دی و ظر:�ت
��لد)�(�ً در ا�ن +$وص، ���� �ھ� و %Aل ��را�	� و �و�ژه  دا�د و �� آ���ر �ردن ز��� را ���ت 

 ی ارزش ا6�:� ���� 	@��د ���م. ی زد و �ظر�� ی �ظر�� ���ده +طرات ا�ن د�د��ه �ر �(ش 	��Eن
��رزه �	�� �� ��ی  �و���� و  �:��ری �ر اھ�ت ��رزه ھدف ا�ن ا�ت �� ���ن دھ�م �� د�د��ھ� 

���لدر  �د �ر ا�ن ��رزه راط�(�	�، ��ی 	@���� �ھ�ی  ���د، !�و�� �� و�ران �ردن ��,وده +�,� 
  اش ���	� ا�ت. ا�ت �� +ود �ر ��+� ارزش ا6�:� ����، درا��س 	��� �ر ُ��� �9�ده

����ردن ز ��9وا�د  '�ل   %�ن��ر�م �� در ھ�ی ا�	د7ل، �+�ت د�	��ھ� ��ده را :رض � �رای 
�ا�ن �و�	�رھ� 	'ت %�وان "ارزش:  �+�تِ �+ش  ری ا�ن �'ث ���د. �  ��	ر در6روی (و7ت  ھ

 �و ��ل ارزش را طرح  ���د ��ر �رد، ارزش، (دار�وھر، ��ل، (دار"، 	E���ر و ��ھ�
���م.  رو�ن ا�	��ده � �ی ��ھ�م و (و7	 -��� ا�م و در ا���� از آ�9� �� �رده  
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��ر" و د��ری "ارزش ��روی  "روزا��ی ا$�A دارد: ���  ی ارزش ا6�:� �ر�س دو (و,� �ظر��
��ر". روزا�� �����ر�ر ��روی ��رش را ــ �� �� �ر ��دار  ��ر %��رت از آن دت ز��� ا�ت 

���� را زد � دار آن :رو+	� ا�ت و �ر �)A	 ر��د و )�ِت �� ���دار  ��د ــ در ا+	��ر �ر
�	وا�د  ر�. ا�ت و �ای 	Dو ی و �9وم �� (و,���ر" �و%� ���ذار �ذارد. در�ت ا�ت �� "روزا�� 

ی ��ر �� '	� ��%�ت ��ر در طول %ر  '�ل �� �E�ی ��%�ت ھ�	�� ��ر �� ��%�ت �ھ��� در%�ن
��د �ر @	 ��� �� $رِف ��روی ��ر  د,�ل 	@��د �ر رزی ط���E ا�ت �ود�ش �� روزا����ر�ر ���د، ا

��ن ا� ا���ن ر�وط ��ر ���	� دارد (-/ً در ���ر�	�ن) ا�	-��D�ً �ود. ����را�ن  ��ت ��ر�ری 
ل �� '	� ��ش از آن ��ر ��د، ا� ا�ن ��وه �� ��%تِ  24��  �Eرزھ�ی ط��� ���د و �� Dوا�د دا	

ا�ت.  ��دِن ا���ن رو�رو +واھد �د. ز�را ا���ن ���ز�د ز��� �رای ��ز	و,�د ��روی ��ر +و�ش ز�ده
��ر�م. (دار ارزش  روز :رض � ��%ت در ����� 8��ر" را  ، "روزا��رو � در -�ل +ود از ھ�ن

و�����روی ��ر ھم �را�ر ا�ت �� (دار ارزِش  �%7� ��A'�ظ ط���E، :رھ��� و ا�	�%� ھ��� 
%ت ��ر �� 8��ر،  �رای ��ز	و,�د ��روی ��ر ��ر�ر 6رورت دار�د. ��ر�ری �� در �. روزا��

� �(دار ارز�ش �را�ر ا�ت �� (دار ارزش واد ��د، ��� �� 	Eر�ف، ����7 	و,�د  ��+�م و  ��د 
���. ����را�ن ارزِش �وآ:ر�ده �را�ر ��%ت ��ِر ا�	�%�ً 7زم 8 ی #"وه ،و �9م ارز�� ا�زارھ� 
ا�د، �رای ��د��  �	(ل �ده:(ط �� '$ول  ا�زا�� را �� ��%ت ��ر؛ و ا�ر (داِر ارزشِ  8� ا�ت �

��ر�ر در �. روزا�� .� ��ا�ت  ��%	� 	و,�د �رده 8��ِر  �'ث ��د�ده ���ر�م، (دار ارزش ��7ھ��� 
9� از ا�ن (دار ارزش، �را�ر ا�ت �� ارزش ��روی ا�	�%�ً 7زم ��%ت ��ر �8را�ر ا�ت �� � .

�ً از A� ��	ر ا�ت. � ا�م ا�ن �9م از روزا�� 8��ر ��ذار�م ��ِر 7زم و ا�م  ��ر را � ��%ت 
ی (دار ارز�� �را�ر ��  �ذار�م ��ر ا6�:�. �9م ��ِر 7زم ����ده ��ر را � 	��6ل آن �� �ِل روزا��

� آن ��را "ارزش  (دار ارزِش ��روی ��ر ا�ت و �9م ��ر ا6�:� �را�ر �� (دار ارز�� ا�ت 
�م. 6�:�" �ا��  

��%ت ���د، آ���ه (دار ��ر ا6�:� �را�ر  4در -�ل �، ا�ر :رض ���ر�م (دار ��ر 7زم �را�ر �� 
��%ت ��ِر ا�	�%�ً  ��E�4 ارزش ��روی ��ر �را�ر ا�ت ��  ��%ت ا�ت؛ 4، ��وی 4�9�ی  �8� 

د��9 ا�ت �� �9م دوم، ���E ��%ت ��ِر ا�	�%�ً 7زم. � 74زم و ارزش ا6�:� ھم �را�ر ا�ت �� 
���دار �+واھد ا�ن �9م را  دار ا�ت و ��ز ھم �د��9 ا�ت �� �ر��� ارزش ا6�:� 	AEق �� �ر

) ا�ر ا��ن 	��Qری در �9م ز�ن ��ر �&، دو راه و�ود دارد: �%� طور��ر  ���	ر ��د. �رای ا�ن
8��ر را از  -/ً روزا��طو��7 ��د؛  ��ر را 7زم �� (دار ارزِش ��روی ��ر و�ود �دارد، روزا�� 

 �6�%ت ��  4از  را ارزش ا6�:� از آ�����%ت �ر���د و ����را�ن ز�ِن ��ِر ا6�:� و  ��10  ��%ت
ا�ر ا��ن  )دو. �ط%ق ارزش ا!� ��و��م  . � �� ا�ن �وع ارزش ا6�:� �دھد��%ت ا:زا�ش 

��%ت �ر���د ��  4ز�ن ��ِر 7زم را �و	�ھ	ر ��د، -/ً از  ��ر و�ود �دارد، ��	��Qری در طوِل روزا
� �� ا�ن �وع  ��%ت. 6ر�د ��  ��%ت � �4�ر ��ز ��ر ا6�:� و ارزش ا6�:� از  ��%ت. ا�ن 2

�و و6وع ا$�A �'ث ��و�� �، ��ز ھ�ن �وع ارزش  ارزش ا!� � ����و��م  ارزش ا6�:� 
ھ��� از ا�ن '�,ت و�ود دار�د و ا�ن  ا�واع و ا)��م 	ر��ب ا6�:� ا�ت. (رو�ن ا�ت �� در وا)�Eت

  ھ� ھم ��:� و ھم ��ز�د.) ا�ن :رض ،	ر ا�ت، ا� �رای آ���ر �دن ���� �'ث روا�ط ����ر  �!�ده

���ی ارزش ��روی ��ر را � ردازد و ا�	د7ل و  دار ھ� ا� �ؤال ا�ن ا�ت �� ا�ر )رار ���د �ر
�ر  یدار د��ری �� �ر��� ھ�ی وا)�Eِ  ھ� و ����ت ی �	م ری و دزدی و ھ�ی � �ر �/ھ�ردا �ظر��

���ر�ران روا ���	وا�د ارزش ��روی ��ر را  ��Dن ���ورد و  دار !طور � دارد، �	�� ����د، �ر
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�و�د. �ر�رد�م ��  ی ارزش ا6�:� ���� !� � ����را�ن ز�ن ��ر 7زم را �و	�ھ	ر ��د؟ �����م �ظر��
�ن.,�-��رِ  ���م ��ر�ری �� روزا��:رض   8 ���د و �طور ��د�ن و :(ط  ��%	� دارد، ��ن 	و,�د 

�ی ���زھ�ی ط���E، و :رھ��� و  �رای ��د�� �'ث :رض ���ر�م �� ��ن ��د !�زی ���د �� ھ
���ر�ر را �رای ��ز	و,�د ��روی ��رش 	@�ن  �%�'$ول  ا�	 ����د. ��ز ھم :رض ���م 

��%ت  8دا�� ��ن �را�ر ا�ت ��  80دا�� ��ن ���د. ����را�ن (دار ارزش ا�ن  �80�%	�،  8 ��رِ  وزا��ر
دا��  �40�%ت ��ر ا�	�%�ً 7زم �� �� ارزش  4��ر ا�	�%�ً 7زم، ارزش ��روی ��ر �را�ر ا�ت �� 

�ر �رای ��ز	و,�د %��رت د��ر، ��ر دا�� ��ن. �� �40�ن، و ارزش ا6�:� ��ز �را�ر ا�ت �� ارزش 
� ()مدا�� ��ن ���ز دارد. ا�ن  ��40روی ��رش ��  �	ر  	وا��م �رای آ��ن از ��ن، 7زم و ��:� ا�ت. 

�ن و �زد�.,�-	ر �د�ش �� وا)�Eت، ارزش ��ن و ارزش ��روی ��ر را در ���ِن  و,�  �دن ا�	(�ل 
��%ت ��ر 7زم ا�ت، در  �8 �� �را�ر �� آ�9�، �� )�ت آ�9�، ���ذاری ���م. :رض ���م (دار ارز�

دا�� ��ن �را�ر +واھد  80ا�ن 	ر	�ب ارزش �ِل '$وِل روزا��، ���E  ھزار 	و�ن ���ن �ود. �� 120
 60ھزار 	و�ن و ارزش ا6�:� ��ز  60ھزار 	و�ن. ارزش ��روی ��ر، �� زد ��ر�ر،  �120ود �� 

  ھزار 	و�ن.

 8ا��. :رض ���ر�م در ا-ر  ��ر:ت :��، ��رآوری ��ر دو �را�ر �ود و ��ر�ر �	وا�د در طول ھ�ن 
ی ارزش �ر�س (و �� :رِض  دا�� 	و,�د ��د. ����ر �ظر�� 160دا�� ��ن،  �80�%ت ��ر، ���ی 

ر��ده  ��160  80در�ت ا�ت �� 	Eداد ���9� از  ،�ر:	ِن ارزِش واد +�م و �9م ا�زار و �Tره) ��د�ده
��ن �را�ر ا�ت ��  آ�9� دو �را�ر �ده ()مو ��(دار ارزش آ�9�  ���%ت ��ر ا�	�%�ً 7زم،  8ا�ت، ا

ھزار 	و�ن. در �	���، ا�ر!� �ل (دار ارزش 	��Qری ��رده، ا� !ون 	Eداد  120و �� ���ن  و,�، �� 
�� ھر دا�� ��ن �$ف  از '$ولھر 	. وا'د �را�ر �ده، (دار ارزش، �� )�ت �� '�م '$ول دو 

��ن ھ�ن  	و�ن. �ر��� 750	و�ن �را�ر ا�ت ��  1500ا�ت. '�7 )�ت ھر ��ن ���ی  �ده��دار 
� ردازد �� �رای ��ز	و,�د ��روی ��رش 7زم و ��:� ���د. ��ر�ر �رای ��ز	و,�د  (داری �� ��ر�ر 

��رد ��  %��رت د��ر زدی � ��رد. �� ��ن را ھم � �40�ن ���ز دا�ت، ھ�ن  ��40روی ��رش �� 
�	و�ن ا�ت،  750	و�ن،  �1500�ن +ر�داری ��د. ا� !ون )�ت ��ن '�7 ���ی  40	وا�د �� آن  

ھزار 	و�ن ــ �� $د در $د �را�ر �� (دار ارزش ��روی  30ھزار 	و�ن،  60��ر�ر ھم ���ی 
���د. ��رش ا�ت ــ در��:ت   

ھزار 	و�ن و ز�ن  30ھزار 	و�ن ��  60	ر	�ب زد ��ر�ر �� (دار ارزش ��روی ��رش از  ا�ن ��
 �6�%ت ��  �4��د. در (��ل، ز�ن ��ر ا6�:� از  ��%ت ��ھش � �2�%ت ��  4��ر 7زم از 

������د.  ھزار 	و�ن ا:زا�ش � 90ھزار 	و�ن ��  60دار از  ��%ت و (دار ارزش ا6�:� �ر
ِل ارزش ��روی ��ر،  -��ت ��دن طوِل روزا�� و�ودِ  �رت د��ر، ��%� ������ر و �� و�ود  ردا+ِت 

(دار ا�ن ارزش و �9م ��ر 7زم ��ھش و �9م ارزش ا6�:� ���� �ر ا�ن  ا�ت. ا:زا�ش ��:	� ��
طر�ق  �ظر، ا:زا�ش ��رآوری ��ر، در ا��س، ��%ث ��ھش (دار ارزِش 	. وا'د ��7 و از ا�ن

�ATط ��  ی �رخ �ود، �� �� ی �را�ش ��ھ�ده �ود. ����د �ظر�� و�ب ��ھش ارزش ��روی ��ر 
�ن ا$ل و ا�	د7ل ا�	وار ھا�ت، �ر  ی :(ر روزا:زون ��ر�ران 	���ر �ده  �روی �ر�س از �ظر��

  ا�ت.

�م �� " د%� ا�ت �� ا�ر زدھ� -��ت ����د �� د�ت��وت �� �	�لی " ا��. �ظر��  ��ھ�ن �زان 
��رآوری ا:زا�ش ��:	�، �م ��و�د، در آ�$ورت ا:زا�ش ��رآوری در �9ت ر:�ه ��ر�ران +واھد �ود. 



5 

 

�� ��رآوری دو �را�ر �ده و )�ت  �� ���%��رت د��ر، ا�ر در !�ر!وب -�ل ��7 ��)� ����م، ا�ر ز
ھزار 	و�ن  60زد ��ر�ر ھ�ن  و 	و�ن ر��ده، �رخ ارزش ا �:�6	��Qر ���د ��750 ھر دا�� ��ن 

�دا�� �+رد؛ و ا�ر ا:زا�ش '�م ���9� را ��د د�	ر��  80، دا�� ��ن 40	وا�د ���ی  ��)� ���د، '�7 
(�ء ��:	� ��ر�ران �� ا����ت ���	ر (�دی، :رھ���، ا�	�%� و �Tره) �دا��م، آ���ه �طV ر:�ھش ار	

����ش ھ�ن را ���ن ��� ��رآوری ��ر ��7	ر ا�ت،  ا�ت. وا)�Eت ھم  �Eدھد، ز�را در �وا
��رد ا�ن ا�ت �� 	��Eن زد از  ی :وق � ای �� �ظر�� �	��� و6# ر:�ھ� ��ر�ران ھم �9	ر ا�ت.

��� �� 	���ن وا)�Eت �� 6�:� ���� ���د.	وا�د ���ء ارزش ا ��د و �� طر�ق ارزش ��روی ��ر، 
در �و��د �� ا���د 	�ر)� و ���ق  داران � ی ط�(�	� ا�ت. �ر��� ارزش ا6�:� ���� '�$ل ��رزه

��# ��ن �� ا:زا�ش ��ر�ران از ��روی ��رزا	� آ�9� ���ھ�د و 	/ش آ�9� را �رای ا:زا�ش زدھ� 
�ً ا�ن ��	A� �9�ن ��وده �� ��ز � از د�د �ر�س ارزش ا6�:� ���� ا�ت، +�-� ���د. از ا�ن د�د��ه، 

 ی زدِ  ی ط�(�	� از �ظر�� ��AD ا�ن ا�ت �� اھ�ت و �����ه ��رزه ا�ت. اھ�ت ��وده �رای او ��
  ی آن ��وت �رده ا�ت. در��ره ������لرو  )��ل ا�	�	�ج ���ت و از ھ�ن ،�	�� �ر ارزش ��روی ��ر

�� Y��  �	ن در ا�ن �و���: در �را�ر ا�ن  ,�وو�	ز ���ت. �+�ت ا�ن ���ل ا�	(�داتی  ھ� ھدف 
ر�+	�� �طوح 	�ر�د �زد ,�وو�	ز، طرح �ده ا�ت  ی �9م ا�	(�دات  ��+9�ی در+وری، �و�ژه از زاو��

ر:�ه ��ر�ران در ��ورھ�ی  ��ر:	�، :(ط ��ل )�ر رو ��: '	� �A'�ظ 	�ر�� ��ز،  �ر ا�نو د� ؛)2(
���ده   ر�ران 	+$ص و دارای )راردادھ�ی ��AQ ���	�ً  ��دار و 	6�ن�� ��ھش و 	�Qری از 

�دان، )�ر ����ر و���E از ��ز���	��ن، ��ر�ران �Tر	+$ص،  ھ�;  ا�ت، و ��	�و�� ����ران، 
��ر�رانِ  ،�A$: ر�ران���د���� �� درآد��ن ���!�ر  �� را�ده  9��ران دارای )راردادھ�ی و)ت، 

�ن � از طر�ق �Qل آزاد@	 ��� در ا�E�د 	(��م ��ر  �ود را در�ر� �	���رد. �E/وه :(ر و :/
'$ول ھ�ن ر�دِ  ،���9� �ھ���  �ود. ھدف ن، ظر:�ت ��رآوری ا�ت، در ا�ن '���� وارد �

از آن �ر+وردار�د: ھم  ی ارزش، ارزش ��روی ��ر، زد و ارزش ا6�:� ���� ا�ت �� �ظر��
  ی ط�(�	� از آ�9�. ی ط�(�	� و ھم ا��ن ا�	�	�ج �ظری ��رزه وا)�Eت ��رزهر�وع و ا�	��د��ن �� 

 ی زد و ارزش ا6�:� ���� ی �ظرِی �ظر�� ی ��,وده ی ارزِش ��روی ��ر �� -��� رھ� �ردن �ظر��
ی ا)	$�د  �وی �ظر�� ی زد �� %ر�6 و 	(�6�ی ��ر، دروا)# ��� ��  س �� و و�ول �ردن �ظر��

دار ���ن را  ھ�ی 	و,�د ا�ت. ر���ردو �ر آن ا�ت �� ا�ر زدھ� ��7 �رود، �ر��� ����� و ھز���
� دارِ  �ظر �ر���داران و ا)	$�د �ورژوا�� ا�ت، ز�را از  ��د. ا�ن ا�	د7ل �ر��� �����ن ��ر�ر 

��رد �� ���E و ��وه �����د. در ا�E�د ا�	�%� و ط�(�	� در�ت وارو��  داری ���ه � ی 	و,�د �ر
�رد 	� �� ��7 �ردن ��رآوری زدھ� را �م ��د. 	��وت ��ن آ��ھ�  ��ر � دار ���ن را �� �ر��� ا�ت.

���آ��ھِ�  �ن ا�دDو,وژی �ورژوا�� از ���و وو ����را داری �ورژوا�� و �ط�ق �� ��ز و ��ر �ر
، از �وی داری در ا�E�دی ا�	�%� و 	�ر�+� ی 	و,�د �ر��� ��ز و ��رھ�ی ����د�ن ��وه ا�	(�دی ��

  ا�ت. د��ر

 �9�ن ��ده ���د:  ������ل �ر�س در د�د��ه "��و	9�ی �� �	�ل" ��ف رازی ���ت �� از د�د +ودِ 
�ت ���E از و��Dل E�ش 	@�ن �"ارزش ��روی ��ر �ر '�ب ارز��ود. آ�!� �� ��روی  ش 

�	وا�د در  ��د، ارزش ا�ن و��Dل E�ش ا�ت، �� '�م آ�9�. '�م و��Dل E�ش � ��رآور ��ر 	��Qر 
دار ر�د ��د،  ی ��ر، ھ��9�م و �� ���	� ھ��ن �رای ��ر�ر و �ر��� ����ده ا-ر ��رآورِی ا:زا�ش

��  )3(���د." )�ت ��روی ��ر و ارزش ا6�:� روی داده (�د�ر [و 	���ب ��ن]آ��� 	��Qری در 
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�دھد �� "د�رد��� ارزش و )�ت ��روی ��ر" و  �ر%�س، �ر�س  ��� �ش و ھ���� ھ�دار 
���ده"  درآدن آن �� ��ل �� )�,ب (:رم) زد �� "ارزش و )�ِت +وِد ��ر" ا�ت �� "اھ�ت 	��Eن

ی  دار، ھ� ی 	$ورات '(و)� ��ر�ر و �ر��� ی "ھ� ا�ت �� ��,ودهدارد. ھ�ن د�رد��� 
ھ�ی  �را�� ی ��وه ی آن و ھ� ی آزاد�9�ی 	وھ��� داری، ھ� ی 	و,�د �ر��� ھ�ی ��وه رازآ�زی

ی وا)�E" را �� 	�9� "از  ی ا)	$�د %وا���" ا�ت. ھ�ن "��ل  د�داری" ا�ت �� "را�ط� �را�� 	و���
� د�ده  �9�ن" �4(�����د." ��د، �A�� "�� وارو��، +/:ش را (  

��دا	� ھ���د �� دو �و��@	 �ز�را و د��ر آ-�ر �ر�س ��:ت؛  ������ل	وان �� و:ور در  ی ��7 را 
 را	��ِ� '$ول و %���ت ارز�� 	6�د ��ن %���ت �دی/ ������لی ا$�A ا�	د7ل �ر�س در  ر�	�

��9 ا�ت �� �ر��� ھواره در ی ا�ن ا�	د7ل، �د داری ا�ت و �ر  ��� ی 	و,�د �ر��� آن در ��وه
	ر ا�ت. و�را��ری �رای ا:زا�ش '�م ھر!� ���	ری از :رآورده �� ارزش 	/شِ �در  ھ��� ھر!� 

�� ا:زا�ش ��رآوری ��%ث ��ھش ارزش 	. وا'د ��7 ���د و ��ھش ارزش 	. وا'د  �	���، ا�ن
 	�رار �د ��د، !�زی �ز ا�د ��ر�ران را از '�م ���	ری از ��7ھ� �9ره��7، 	'ت �را�ط� '	� �	و

���ده ا� ا�ن ا�ت �� ا�	�	�ج !��ن �را�ط�، 	�9� �ر ا��س   ی 	��Eن ���ت. ��	� ������ل$�A ا�	د7ل ا
��� از ��7ھ��� �� �رای E ()م%��رت د��ر، ارزش  	Eر�ف و 	��Eن ارزش ��روی ��ر، �� ��

��ر�ر و ��ز	و,�د ��روی ��رش 6روری �رآورده �%�ا�د،  ��+	ن ���زھ�ی ط���E، :رھ��� و ا�	
ا�	واری �دارد. �E/وه، ا�ر ا�ن �E�ر  ��� �ش و�ود ����د، !��ن ا�	د7,� ���ی   ذ�ر ا�ت. ا��ن
�ن و $�دق ا�ت �� �ر �دنِ  �د �9رهخ ��ر�ران از "واھب" ا:زا�ش ��رآوری، 	�9� در �را�ط� 

ل در �9ت ا:زا�ش ارزش ا6�:� %ل ��رده  ارزش ا �:�6	��Qری ��رده ���د �� د�ت���م �طور 
  ���د.

��ل����ا� +ط� و +طر ا$�A د�د��ھ� �� !��ن ��و	� را ��  �ا����	ن  دھد، 	�9� در ��د�ده ���ت 
��ھش ���ت. ������ل���ن ر��ی  ��E� ،د7ل	م �+�ت ا�ن ا��� ��(دار ارزش 	.  +ط� در ا�ن ا�ت 

ص �ر�+�ت و ا+	$�ی ارزش، �ر 	 �� ا	��ء �� �ظر�� ��7 در ا-ر ا:زا�ش ��رآوری، +ود 	�9�
ی +ود، �دون 	Eر�ف و   ذ�ر ا�ت و ا�ن ��و�� داری ا��ن ی 	و,�د �ر��� ��وه ا�'$�ری ارزش ��

�ن ا�ت. ��ی ارزش �ر�س را  %��رت د��ر، �ظر�� 	��Eن ارزش ��روی ��ر و (دار آن، �Tر
ی ارزش و ارزش  	وان �� �روض �ر:	ن �ظر�� ��د. ����را�ن �� �� %(ب  ر	�ب � ��م!�د�ن 

ی ����د�ن ارزش ا6�:� ���� ا���ر �رد و در  ی ��,وده -��� �روی ��ر را ����روی ��ر، ارزش �
�و����، 	��Eن (دار ارزش ا6�:� ���� را �� �دان %ر�6 و 	(�6� و  اد%��� ظ�ھراً ��رزه

در ورد ارزش ��روی ��ر ��ز، ���د ارزش ھر ��7ی د��ر،  ��Y ����ر  ی ط�(�	�" � رد. "��رزه
'�ل د)�ق، ھو���را�� و )در	�د �ر�س ا�ن ا�ت �� ا�ر %ر�6 و 	(�6� ��د��ر را  ��ده و در%�ن

����د ــ �� �دام �E�ر ���د ارزش (�� )�ت) ��7، و در ا�ن ورد و�ژه،  �ط�قھم ر�� � +�-� ���د ــ
�AD���Eن ری د)�(�ً ھ�ن از د�ت �9�دن �E�ر 	ی 'و ارزش �� )�ت ��روی ��ر را ا�دازه �ر:ت؟ 

��ل���E ارزش ��روی ��ر ا�ت. در �Aد �وم  ���ده،���� �+وا��م: "ا�ر %ر�6 و 	(�6� �ط�ق  
  )5(�و�د." �را�ر �� ارزش ��روی ��ر � �زدھ�رود و  آ���ه 	@-�رات آ�9� از ��ن � ����د،

ی 	و,�د"، �� �E�ی  ی �ورژوا�� "ھز��� رھ� �ردن ا�ن �E�ر و ��ز��ت +وا�	� �� ��+وا�	� �� �ظر��
�ھ� و �9��	�ً ا�	زا%�ت ا�دDو,وژ��� ا�ت ��  ھ� و ��را�	� ھ�، ���	� ی آن ��	وا�� ��ز��ت �� ھ

��لو6وع و آ�ج �(د ������ ، ���- �ی ارزش و  �� �ظر��ی 	وا�� ی �(د ا)	$�د ����� ھ�	�د. ھ
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��ن ا�ت ��  دھد �را�ط ا��ن ارزش ��روی ��ر د)�(�ً در ا�ن ا�ت �� ���ن  �� �	�E6و
، د)�(�ً !��	�د و !را در وا)�Eِت ������د ��ر ��ر�ران از "واھب" ا:زا�ش ��رآوریِ  �دنِ  �د �9ره
ھ� و ز�ن و ��ن  ھم در �رش����د؛ و ا�ر  داری !��ن ا����	� :�AEت �� ی 	و,�د �ر��� ��وه

�رای �ل ���E و �و�ژه �وا# د��ر در 	(��م ��ر �9��� !��ت. ا�  ای 	'(ق �����د، �9�ی آ�9� �ژهو
ی ط�(�	�، ��Aم 	�9� �� ا��ره  ��روی ��ر و ��رزه ی ارزش ی ا-��	� �ظر��  �ش از  ردا+	ن �� را�ط�

  �ر��	� ��م. ی %ر�6 و 	(�6�ی زد را .ِ �ظر���� �. �و��، ��	وا�� و  ��دھ�ی ا�دDو,وژ�

(دار زد را از ���ظر د�د��ھ�  �� ���-دا�د،  ی %ر�6 و 	(�6� در ��زار ��ر � ی )�ت ��ر �	��� 
	��و	� و�ود  ،��ن ا:زا�ش د�	زد �� -��ت ��دن ز�ن ��ر �� -��ت ��دن د�	زد و ��ھش ز�ن ��ر

ا�ت.  دار ا:زا�ش ��:	� ھ�ی" �ر��� ��ی "ھز� ":��	ور" ��ر در ���ھ�)�ِت در ھردو '�,ت  �دارد.
ھزار 	و�ن زد  80ھزار 	و�ن،  60��م ا� ���ی  ��%ت ��ر � 8ا���� ��ر�ر ��و�د ن روزا�� 

�دار 	�9�  ��%ت ��ر ��م، از د�د �ر��� 6ھزار 	و�ن '�6رم روزا�� :(ط  60+واھم �� در ِازای  
� ����Eا���� �(�,� ��و�د  	ر از ا�ن )��ل 	$ور ���ت. ا�ت. �د��9 ":��	ور" ��ر �را�	ر �ده :�ت. 

ھزار  10:رو�م، �� در ِازای  ھزار 	و�ن � 15ھزار 	و�ن،  10از اروز �. ��Aو  ��ر را ���ی 
+واھد  ��رش را  دھم، :(ط �� �. �E��ت: �(�ل � �رم  ��ر � 750	و�ن، ���ی �. ��Aو :(ط 

'�ل '(���ت و �رو%�ِت ا�ن '��ب "�(���7" 	�  �داھت و "%(/��" �ودن و در%�ن �را�	ر ��رو�د.
���ا��	�د %Aم از ��د، �A�� �رای ����ری  دار 	�  �ی ��ن از آن د:�ع � آ����ت �� �� 	�9� �ر

��ر�ران ��ز �د��9 ا�ت. ا�  ا)	$�د، '	� �ر+�  ژوھ��ران "�ر����ت" و �د�+	��� ����ری از
 ا:زا�ش زد �� -��ت ��دن ز�ن ��ر و -��ت ��دن زد �� ��ھش ز�ن ��ر، �. 	��وت ����ِ  ��ن

�ن ا�ت �� ا:زا�ش زد  داری و�ود دارد. �ر��� ی 	و,�د �ر��� ر�ز ��وه ����د�ن و ��,ودهدار 
�ن ا�ت 	'ت �را�ط� ��ر�ر را در "واھب" ا:زا�ش ��رآوری ��ر 	� ��ر�ر وا:(ت ��د، '	� 

:(ط و  ،'دی ��9م ��د و از �ر "�زر�واری"، "ر:�ه" ���	ر ��ر�ر را از او در�[ ���د؛ ــ و ا�ن ��ز
��ن �� �E�ی ��ھش ارزش ��روی ��ر ���د ــ ا�، �ر��� :(ط 	� آ��� �� "ا:زا�ش"��دار ��  زد 

���ر ز�ده ()م	وا�د از  �+	�  �� ��ا�ن '�ِم ��ِر  �ذارد، $ر:�ظر ��د. ر�ر در ا+	��رش �ای 
�ی  در :رآ��د ����� ��زد. ا�ن ��ر ز�ده ا�ت �� ز�ده ا�ت �� +ون و  و�ت و �و�ت �ر��� را 

و %Aت  �� ا:زودن ارزش �� آن، 	�9� و�د و �� ا�	(�ل ارزِش �را�ط %��� 	و,�د �� '$ول 	و,�د،
ھ�ی �ر���  ی �'را�9� و ���ت � ا�ت. آ�!� %Aت ����د�ن و ر���ا:زا�� �ر�� ���� و ارزش ارزش

ا�ت، د)�(�ً ھ�ن �را�ش 	6�د�د �رخ �ود �� ��ھش، در ا-ر �م �دِن �9ِم ��ِر ز�ده در (��س �ل 
���  .ا:زا�ش زدھ�، %Aت و ���ء �'ران ���تداری ا�ت.  	و,�د �ر

  

�� ارزش ��روی ��ر و ��رزه�+  ی ط

  

ی 	��Eن ارزش ��روی ��ر و ر�#  ��وهز�د،  ی ط�(�	�  �و�د � آ�!� ارزش ��روی ��ر را �� ��رزه
ی 	6�دآ�زی را ��  ، را�ط�)6(,رو�در���ا�ت. �ر�س در -�,� ����ر ��ده در ی آن  ���ده 	��Eن

�ر �رده ا�ت. � �'و در+���� آ�� �� �طV و ا��ن ا�	Q�ل دارد �� :رآ��د 	و,�د و 	��Qرات ��رآوری
�-�ل 	و,�د ��ن ــ �� در آT�ز �و�	� آورده  .�  ا�م ــ 	�رار ���م. �و��م -�ل �ر�س را �� 
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ی  ���د. ھ� ��%ت ��ر � �8�ن، ���ی �. ��ر�ر، دو ��ر�ر روزا��  ی:رض ���م در وا'د 	و,�د
دا�� ��ن 	و,�د  �160�%ت،  16���د. دو ��ر�ر، در  ھ�ی �روض، �ر��ی +ود ��)� � ���ت

�دا��  160دا�� ��ن. �� ���ن  و,�، ارزش  40���د. ارزش ��روی ��ر ��ر�ر �را�ر ا�ت �� ارزش  
ھزار  120ھزار 	و�ن ارزش ا6�:� ا�ت و  120ھزار 	و�ن. از ا�ن (دار  �240�ن �را�ر ا�ت �� 

�ود. ا��. ا�ر   ردا+ت � ھزار 	و�ن 60ھر �دام  ی زد �� دو ��ر�ر، -��� ��	و�ن د��ر، 
��ر�ر در  .� ����%ت �	وا�د ھ�ن (دار ��ن 	و,�د ��د،  �8�رآوری ��ر دو �را�ر �ود، ��'وی 

�����د، )�	ش ھ�ن  دا�� ��)� � 160'�م 	و,�د ھ�ن  �. ��ر�ر را ا+راج ��د. �وا�د ��دار  �ر
120 �زش ��روی ��رش را �� �را�ر �� ارزش ی ار ھزار 	و�ن ا�ت و �. ��ر�ر ��)���ده ��ز ھ
 30ھزار 	و�ن،  ��60�ی  ��ن دا�� 40��د. 	��وت در ا�ن ا�ت �� '�7  ا�ت در��:ت ���ن دا��  40

���ھزار 	و�ن  90ھزار 	و�ن ��  60دار از  ھزار 	و�ن )�ت دار�د و ����را�ن ارزش ا6�:� �ر
��ر�ِر ا+راجا�ن '�,ت، �ر�و�ت در  ا:زا�ش ��:	� ا�ت. ���دار و �� %طف  �ده از د�د ا�ن 	. �ر

���/ً �� �� ا��ن %��� ��ز	و,�د �ر��دار، آن ��ر�ِر  	. �ر��� اھ�ت ا�ت. از د�د ا�ن اش، 
	وا�د �Qل د��ری  �دا ��د. 9م ا�ن ا�ت ��  �ده دو��ره در ا+	��ر ��زار ��ر )رار دارد و � ا+راج
ھزار 	و�ن ر��ده،  90ھزار 	و�ن ��  60اش از  ا���� ارزش ا6�:� ��، د�را�ط .��� �و-��A'�ظ 

���  اش �دون ھ�; ���E :راھم ا�ت. ا��ن ��ز	و,�د �ر

��ر�س  �E�� �A'�ظ 	�ر�� ��ز در وا)�Eِت �� ���Eداری )��ل  ی �ر��� �و�د 	'ت �را�ط 
����وا�د ��دار �� 	�9�  ��ھده و ا-��ت ا�ت، �ر  ��A� ،د���� ا�ن ��ر  �)ور�. ��ر�ر را ا+راج 

�����%ت ��ر  16'�ظ ��د، در آ�$ورت آ�9� ��  دو ��ر�ر راھردار  ��ز ھ�ت. �����م !را؟ ا�ر �ر
���ن، �	Aزم (دار ���	ری  320دا�� 	و,�د ���د. ا� 	و,�د  320دا�� ��ن، ا��.  160	وا��د ���ی  

و +/$� %وال  :6�ھ�ی ا���رداری، ��زار :روش، ا��ن 'ل و �(لواد +�م، ��را�� د�	��ھ9�، 
ا'	�A� ً7'�ظ �,� و :�� 	دارک آن ی -��ت ���	ری دار�د ��  �� $رف �ر��� د��ری ا�ت �� ���ز

����ن ���ت. ا�ر �ر��� �رای �ر �A$�:/� و,�د  دار �طور �/وا�ط� و	و :��  �,�دار ا��ن 
��%ت ��ر  �4�%ت در روز، ھر�دام  ��8�ی  ���د، آ���ه دو ��ر�ر ���ددا�	� ��ن را  160ھ�ن 

���د. �طور وا)�E و ��رون از 	(�دات ��وه ���� در �را�ط ی 	و,�د �ر ��ن ھم ھ�ت. ا داری 
����د  اش �9ره ی ��رآوری و ا:زا�ش ارزش ا6�:� +واھد از -ره � دار داری ھ�	�م و �ر��� �ر
E� .ن از �ود������ 	و,�د �ده ��160  ���� ��روش �رو�د، �ھزار 	و�ن  120	وا��د �� )�ت  ا�د و 

90 �	وا��ت ��  ھزار 	و��ش را �رای +ودش �ردارد. ا�ن ��ر را �دون �و!�	ر�ن %ذاب و�دا��، 
���ذاب و از ���ت آن "% دا�د دار ���ه +ود �� '�ظ �. ��ر�ر ���د. (ا+راج �. ��ر�ر را �ر

ای  دا�د و و�دان آ�وده ھزار 	و�ن ارزش ا6�:� را 'ق +ود � 90و�دا��" �دارد. �ر+ورداری از 
�  ی ارزش ��روی ��ر ��ر�ِر ��)���ده را ھم ����ر "%�د��7"  ردا+ت �رده ا�ت.) دارد، !ون ھ

�����  �روی از �طق �ر���، �ر "'ق" +ود  �:��ری ��د و �� ا�ن و�ود  دار ا��. �����م ا�ر �ر
��%ت �� ��ر وادارد، !� روی +واھد داد؟ از '$و,� �� )�ت  4ھردو ��ر�ر را، ھر�دام �� دت 

ھزار 	و�ِن �(�� ��ن دو ��ر�ر 	(��م  30ھزار 	و�ن ارزش ا6�:� ا�ت و  90ھزار 	و�ن،  120
�دا�� ��ن  20ھزار 	و�ن :(ط  15	وا�د ��  زار 	و�ن. ا� ھر ��ر�ر ا��. �ھ �15ود. ھر�دام  

�  ��روی ��رش 6روری �ز�و-�دِ 7زم و ��:� از ��7ھ��� �� �رای  ()م	وا�د ��  �+رد؛ ����را�ن �
دار  ، د�	ر��  �دا ��د. !��ن و�E6 :(ط �� �E�ی �ر���� ��ر�ر ���ت، �A�� از د�د �ر���ا�ت
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�ز�و-�د�را�ط  ���. �������را�ن ا+راج ��ر�ر از 	6�دی �� ��ن  ا�ت. �دا+	��+طر ا را اش �ر
���  �ود. داری ��9	� ا�ت ���� � 	و,�د �دی و 	و,�د ارزش در +وِد :رآ��ِد 	و,�د �ر

���ده دارد.  ی 	��Eن %ز�ت از ارزش ��روی ��ر �رای ���+ت �ھ�ت زد، 	��Eن (دار آن، دو ����
�رای ��ز	و,�د ��روی ��ر ��ر�ر �� : 	Eر�ف ارزش ��روی ��ر �� ا�	��د �� ارزش ��7ھ��� �&
 ����تو  ���تی 	��Eن (دار ارزش ��روی ��ر ا�ت و :(ط  ر�ش  ا�د، �+ودی +ود 	�9� ��,وده 7زم
و  ��د. ا�ر ��ر�ر �رای ��ز	و,�د ��روی ��رش ���ز�د ���� �رای +واب ��7ھ� را طرح �ا�ن 

در +وا�� :راھم �ود ��  آ���ش ا�ت، �� ا�ن  ر�ش �� ا�ن +واب و آ���ش ���د �� �ور+وا�� �� ��ر	ن
رو ��7ھ��� ��  ��Y ���د ھ�وز ی ز�د�� ا���ن،  :6� و ���� در+ور و ����	�A( ��داده �ود. ا��

+و���ن، 	��ن و $ر:��ن �رای ��ز	و,�د ��روی ��ر 6روری ا�ت، ��ل ��ر، د�دار �� دو�	�ن و 
وری �ظم از ز�د�� :رھ��� (����،  و �9ره در �ور و �وگ ��زی و ھراھ� �� ھ�ر و �ودک

ن  ��Y آ ��ود،  ر��� ا�ت �� ���د � ��ز � ، از آزادی ���ن و 	�#...) 	D�	ر، ������ه، ���رت،
ر� داد. ���ت و ��ری در��ره # 	$�م�د��9 ا�ت �روی �� �� آن 	AEق  ��7ھ� ����ِت ا�ن ی A( و

��رزه دار�د، در 	'�Aل �9���، ������ ��ن ا�ن دو ط�(� داران ی ��ن ��ر�ران و �ر��� ی ا�ت: 
 �%�ا�ن ��رزه ا�  ا�ت.ھرروزه در �ر��ن �ر ��	ر 	وازن )وای �����  :6� و�� در �دان، ا�	
 : ��دو ���ده دارد. �ھوی و ����ر 	��Eن ��ر �. 	��ز %ر�6 و 	(�6� در ��زارِ �� �داِل   �� ��رزه

ی ط�(�	�، �� ا�ن را�ط�  ا���� و�ول �ردن �زان زد �� ��رزه در ��زار ��ر �� ��$ط/ح ��رزه
���د. �ر%�س، و)	�  داری ��)� � دھد، ا� دروا)# در !�ر!وب �����ت �ر��� ظ�ھری ����� 

��رزه �ر �ر زد را �� %ز�ت از ارز �����م، در�ت ا�ت �� ���9	� ً	Eر�ف  ش ��روی ��ر آT�ز 
���م، ا� �� ا�ن 	��وت %ده �� �� %ز�ت از ارزش  ی ط�(�	� وا�ذار � !�د و !ون آ�را �� ��رزه

��ل روزا�� ��روی ��ر ���ن  ����ر، �زاد �ر ارزش ��روی ��ر 	و,�د �رده ا�ت،  دھ�م، ارز�� 
��زی � ردا+	� ا�ت و �ھ�ت و دار �رای آن  � ا�ت. �9� ا�ت �� �ر��� ارزش ا!� � ��

�زان زد را 	��Eن  �وھر �9�	 ��ر���، !�زی �ز ھ�ن ارزش ا6�:� و ا����ت آن ���ت. 
���ز�م؛ و ����را�ن �� رو���ری در  �ھ�ت ارزش ا6�:� را آ���ر � ھم ���م، �A�� ھم �زان و �
داری در و6# ا�	(�دی و ا�(/�� )رار  ی 	و,�د �ر��� ان زد، ���ت �� �ل ��وهی �ھ�ت و �ز ��ره
� ��ر�م. %ز�ت از ارزش ��روی ��ر �رای 	���ن و �(د ارزش ا6�:� ����، �� 	�9� �� آ���ر �ردنِ  

� ��,وده V�6و	رزه را ��دھد، �A�� از !�ر!وب  ھ�ی ��رزه �ر �ر زد، و�ود و 6رورت ا�ن 
-��� ز�� �ر �ر زد �� !��� ��ر��� )رار +وِد ا,Q�ی  رود، در و6# �(د و ی )�ت ��ر :را	ر 
�ی ظ�ھراً ����� و �ھ�ت ا����ً �����  ی آن ��رزه ��را�� ا)	$�دی و '�:ظ� ��رد، �ھ�ت ا����ً  

�س.��د. ا�ن ا�ت روش �(د؛ ا�ن ا�ت روش �ر ی ظ�ھراً ا)	$�دی را آ���ر � ا�ن ��رزه  

�دا و  ،ه%�وان ا���ن و و�ودی ز�د طور د��ری �� )��6 ���ه ���م. ��روی ��ر ��ر�ر از ��ر�ر ��
��ر ا�دا+	ن د�ت و �ر و )Aب �رای د�ت ��:	ن �� ھد:� �� ��ب ,ذ	�، �دا �دا�د�� ���ت. 	وا���� �

�ردن ��روی دا ی 	و,�د �ر��� ی ا�ن ا�دام و ا��ن ا�ت. ��وه از ا����� ���ت �� دار�ده 7��ری �� 
'دود و  در ز�ن و ��نِ  ،��ر �ر ا�ن ا��س ا�	وار ا�ت �� ا�ن �دا�� �Tرط���E و �Tرا�����

��E ذ�ر �ود. ا�ن ا��(�ق ��� از �روط ا$�A ا�E(�د ارزش ا�ت. ������� ��ر�ر ��  ا��ن �
� ا�ت، ھ��� در )�,ب ِ ��:	�� ��رش در %���ت ارز�ِ� ��7، �. ��م " �ش"	ر $ورت �ر:	 ���Dت

  	ر، ا�ن ��+ودـ %��رت د)�ق �������. ��  ������� ا���ِن ��ر�ر �� 	وا���� ��ِر +و�ش؛ در ��+ودـ
ی آن �ر ز�د�� و روا�ط  ������� �طور �ط(�، 	�ر�+� و وا)�E در ا�E(�د ارزش و در 	داوم �Aط�
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��د. �ر��� �+��ده ا��� �  ا�	�%� ا���ن، �(ش ھو�ت ���د؛  داری ��ر�ر را از 	وا���� ��رش �دا 
���-، )"ا�ژه"( ی ��7 و ��روی ��رش، �� -��� ی "�وژه"ی $وری �� %��رت د��ر ��ن "او" �� 

� �A$�: ���- �� ����روی ��ر +و�ش ا�ت ��  (+�+�ی و�ودی ز�ده $�'ب ا+	��ر  ا�دازد. ��ر�ر 
���-دارد. ��ر�ر "آزاد" ا�ت، ��روی ��رش را در  (+و�2ی "�وژه"ی $وری، �ر آن ا+	��ری  

���دار ��رو�د. �د��9 ا�ت �� ا�ن آزادی، $ر:�ً $وری  ��زار �ر ا��س )راردادی داوط�A��� �� �ر
و �Tر'(�(� ا�ت؛ ��ر�ر �طور '(�(� آزاد ���ت ��روی ��رش را ��رو�د؛ �ر �+واھد از 

  ا�ت.�ر ��ھ� ��رد؛ در ردن آزاد  �ر���� و ��

�وس A��د. ز�ن ��ر،  �دا�� و 	��ز ��ن ز�ن ��ر و ز�ن :راTت، ا�ن �دا�� را آ���ر و 
:�AEت  ی آن دار�ده ��روی ��ر و ا���نِ  ��نِ  ا�ن �دا��ِ ط� آن، ا�ت ��  ُ�ر�� از ز�ن ز�د�� ��ر�ر

��� ھد:�  آ��د، ا� �� 'ر�ت در� ���د. د�ت و �ر و )Aب ��  ������ �����ر�ر را د���ل  ������ ��:ر
�از +وِد ا�ن :رآ��د و ��ِم (دم �ر آن ����  ��د. ا���� '�$ل ��ر، و�ودی ������ �� ��ر�ر ا�ت، 

�و	�ه ا�ت �� در :�$�Aا�ت.  ���ن ز�ن ��ر و آT�ز ز�ن :راTت، ھر! �����ن ا�ن دو  ی  �د ز
���ن �دا�� و ا�ن دو :ر���رداری $ورت ��ی ��ن و آ��ھ� و  ز��� ر ��+ودآ��ه و  سد ��رد و 

�و)	�ً ��  ا'��س ��ر�ر �$ورت ��را�� �رای �(� و 	رس از ����ری �(�� و�را��ر ا���  ���د، ا
���د.  ی او %ل � دو��ره د�ت و �ر و )Aب �� �ل و :ر�ِن دار�ده ؛�E�ی  ���ن ا�ن �دا�� ا�ت

�ش ��ن �+�� از ��ر�ران و �ر��� د)�(�ً از ھ�ن رو�ت �� ��� از 'وزه���داران در  ھ�ی 
��ورھ�ی  ��ر:	� ���داران �� د�	ر�� �� ��ر�ران (ا��ل،  ��ر، ���ر...)  ی $�E	�، ا$رار �ر

�در ��%�ت :راTت آ�9�� ���  +واھد ا�ن �دا�� را '	� در او)�ت :راTت  ��دار ��� دارد. ت. �ر

�ود و �رای  ی ا�(/�� و ا�	(�دی از طر�ق آ��ھ� �� �����ه ط�(�	� +ود �� ا�ن �دا�� آ��ه � �وژه
�و�د و 6�ِن  ��دارِی آن ھ�	�د ��رزه  �� �	�����	�9� �� %ز�ت از  ��د. ر:# آن و �را�دازی 

� ش ��روی ��ر در  �دا�ش و  ��داریِ ارز ��	وان �� ا�ن �دا��، �� ا�ن  ارزش ا6�:� ���� ا�ت 
������� و ��ز و ��ر ا�	�%� و �9��	�ً "ا)	$�دی" و ����ِ� '6ور و دوام آن، آ��ه �د و ��م   ��+ودـ

ی  �وژه ا ��رو���ری ��ی +ود ر ی $وریِ  ���ت �� �وژه در راه ر:# و �را�دازی آن �9�د. از ا�ن
+رد، �� ��روی ��رش را. در �رده،  دار، �رده را � دھد. �رده ا�(/�ِ� آ��ھِ� �(�دا�� �ا�	(�دی و 

+رد، ��  دار، ��روی ��ر ��ر�ر را � �ود. �ر��� و ��روی ��رش '�ظ � و'دت ا���ِن ��آزاد
�د. و'دت ا���ن و ��روی رو ��ر�ر را. در ��ر�ِر "آزاد" و'دت ا���ن و ��روی ��رش از د�ت 

���  داری، ��+ودـ ��رش در �رده، �� �9�ی �Aب آزادی و ا�����ت او�ت. 	�واِن "آزادی" ا���ن در �ر
ھ��ش را ��ز س  ������� و دو �ر�ِ� ��ر�ر ا�ت. ��ر�ر �� �را�دا+	ن �ر���، و'دت ا���ن و 	وا����

���د. ن ��ر �ر)رار ���رد و و'دت وا)�E را در آزادی '(�(� �رای �+�	�   

���  داری، ا�	(�د از +وِد  رو,	�ر���ت. �� ا�ن �E�، ��� �ر

  

  :ھ� ��ددا�ت

��  1992ی �ر����ت ���ل ,�وو�	ز، 	'ت ھ�ن %�وان در ��ل  ی �و	�ھ� از ا�د���د �ر��	� ـ ا��ره �� �و�	�1 
�����ل�ن ��,�رد ا�	��ر �125ت ���� �"، �ر�ردان: آ�	�ن ا:��ن، �روه ��و	9�ی �� �	�ل" ی :�ر��: ارا�D �د. (	ر�

  .)1393 رو��. �9ر�ور 
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" طرح �رده :را�وی �ر���ی ا�ن �ظر را در ا-ر ارز��د و ����ر �روح د��ری ز�ر %�وان " ,�وو�	ز +طوط %ده
  ا�ت:

Michael. A. Lebowitz; Beyond Capital, Marx´s Political Economy of the Working 
Class, Palgrave, MacMillan, N.Y. 1992, 2003. 

ی ر�زی آن در  " ���ت، �A�� وا��وی ھ�	�:را�وی �ر���ی '�6ر �(د د�د��ه ,�وو�	ز در " ـ ھدف از �و�	� 2
" �ر���:را�وی و از د�د��ه �(د ا)	$�د ����� ا�ت. ,�وو�	ز در " ������لی "ارزش ا6�:� ����" در  ار	��ط �� (و,�

د و ��رش را در 	داوم و 	��ل  ��د، +ود را �ر����	� "ار	د�س" � آوردھ�ی �ر�س د:�ع � �ر�+	��� از د�ت��
���د. ��ر �ر�س 	Eر�ف   

	وان در 	�ر��ی "��ر ��دار"  ھ�ی �ود�دی را � ھ� و 	ر�� ز��ن :�ر��، �و�	� ی ,�وو�	ز و �(د د�د��ه او، �� در��ره
و%� �	��رات آن در )�,ب �	��9� و �زوهو د��ر ا� �Aای �� '�ن آزاد ز�ر %�وان  ھ� و ��ر��ت ��:ت. از آن �

زد �ظر��" �	�����رده ا�ت.ی �ر �  " 	ر�

ی :�ر�� ا�رج  ؛ 	ر��561ی :�ر�� '�ن ر	6وی، ص  ؛ (	ر��A�MEW, 23, S. 545د اول:  ������ل ـ 3
  ).473ا���دری، ص 

�و��د: "ارزش ��روی ��ر �� ارزش و��Dل  ���E	��Eن  از آن، �ر�س در آT�ز :$ل  ��زدھم �دو $�'�  ��	ر 
�، �رای �وا�د ���6ر ��د �5ل آن ��ا�ت. '�م ا�ن و��Dل E�ش ��  ��ر,ر ��و�ط�ود �� �طور 	E�رف ورد ���ز  

�E��د، ارزش ا�ن  -��ت 	A(� �ود. آ�!� 	��Qر � یای �Eن AEوم ا�ت و در �	��� ���د (دار ای �Eن و در دوره ��
  '�م ا�ت."
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  .)489ص 

ی :�ر�� ا�رج ا���دری، ص  ؛ 	ر��399ی :�ر�� '�ن ر	6وی، ص  (	ر�� .MEW, 25, S. 368ـ  5
381.(  
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