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اثووت٥ٛ  ام ٠٘ل١٤كا ؿاك٢  ٤بفت٣ٍ ٔفْٟٛ اكمٍ ؿك رب١٤ٔ ًلٔب٤ٝ ٔبكوي ثلك٣ً ٘مبؿا١٘ ؽٛؿ ام ت٥٤ٗ چکٕذٌ:

. كًـ ٣ٔٚ ثٝ ١٤ًٛ ٔمبثُ ٚ ٘م٥ٖ آٖ، ٣ٙ٤٤ تأح٥ل ثبماك ثل ل٥ٕت ٚ ُىُ اكمٍ  وٙـ ٣ٔآغبم  وال٥ًه وبك-اكمٍ

٘ٝ ٌُ ثٝ ؽٛؿ٢ اًت ٚ ٘ٝ افٌب١٘ ٚ افٌٖٛ  ٣ؽٛاِ٘ٓلاعتب كُٚٗ و٥ٙٓ وٝ ص٥ٙٗ ثب٤ـ وبك  اثتـا٥ٕٞ٢ٗ 

ا٘زبٔـ وٝ ٠٘ل٤ٝ ٘ئٛوال٥ًه اكمٍ ٌ٘جت ثٝ ٚكهٖ  ًلافب٣٤. ا٤ٗ ؽٛاَ٘ ثٝ ٥ٞش ٚرٝ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ٣ٕ٘

رب٘جٝ ٚ ٘بتٛاٖ ام  ٤ه ،٤ٚىلؿ ٞل ؿٚ. ا٤ٗ ؿٚ كثلا٢ تج٥٥ٗ ٚال٥٤ت ثلؽٛكؿاك اًتث٥ِتل٢  ام لـكتوال٥ًه آٖ، 

فات٣ ٚ ؿك٣٘ٚ ا٤ٗ  ٞب٢ وٙـ ٚ ثل احل تٙبلٖ ؿكن ٤ًٛٝ ٔمبثّٙـ. ا٤ٗ وٝ ٔبكوي ام ٤ًٛٝ اثووت٥ٛ اكمٍ آغبم ٣ٔ

ٞـف ا٤ٗ  ؿاك٢ اًت. ٤ٝآ٥ٔن اكمٍ ؿك رب١٤ٔ ًلٔب ثلؿ، ثلآٔـٜ ام ًبؽتبك تٙبلٖ آٖ كٜ ٠٘٣ٔل٤ٝ ثٝ ١٤ًٛ ٘م٥ٖ 

ؿاك٢ كا ٔٛكؿ ثلك٣ً ٚ  ٤بفت٣ٍ اكمٍ ؿك رب٤ٔٝ ًلٔب٤ٝ كٍٚ ٔبكوي ؿك تغ٥ُّ ت٥٤ٗ ُ٘ٛتٝ آٖ اًت وٝ ٜٔٙك ٚ

تب صٝ عـ ٔجت٣ٙ ثل كٍٚ ؿ٤بِىت٥ى٣  ثبمؽٛا٣٘ للاك ؿٞـ ٚ ِ٘بٖ ؿٞـ كٍٚ ثٝ وبك ٌلفتٝ ُـٜ ام ٢ًٛ ٔبكوي

  وٙـ. ٣ٍّٞ اًت وٝ ام تٙبلٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔٛتٛك ٔغلو١ ؽٛؿ اًتفبؿٜ ٣ٔ

ؿك آٖ ثٝ ا٢ ام اٚ ؿك ؿًت ٌٞت وٝ  پلؿاؽتٗ ثٝ كٍٚ ٔبكوي ام آٖ كٚ ؿُٛاك اًت وٝ وٕتل ُ٘ٛتٝ: مقذمٍ

ثٝ  ؿك آٖ وٝ ٔبكويٞٓ ٞب٣٤  ٤ٔـٚؿ ُ٘ٛتٝؿًت ثل ل٘ب ٤ى٣ ام . ولؿٜ ثبُـكٍٚ ؽٛؿ كا ث٥بٖ  ا٢ كُٚٗ ٌٛ٘ٝ

كٍٚ  ا٢ ام پ٥ض٥ـ٣ٌ ٌل٣ٙ٤٤ٜ ٔمـ١ٔ ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ، ٘ٝ تٟٙب ؿٞـ،  ؽٛؿ كا ت٥ٗٛظ ٣ٔ  ٣ّٕ ٔـ ٠٘لتٔل٤ظ كٍٚ ٣

تب ِ٘بٖ  ٓ و٥ُٛـ٤٥بؿؿاُت ؽٛاٞ  وٙـ. ؿك ا٤ٗ تل ٣ٔ وٙـ، ثّىٝ ا٤ٗ والف كا پ٥ض٥ـٜ ٣ٕٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؽٛؿ اٚ ثبم ٘

ٚ ثٝ ٓٛكت ِٔؾْ كٍٚ ٔبكوي ؿك تغ٥ُّ  ًلٔب٤ٝ، اٚؿك ٟٔٓ تل٤ٗ احل ٔبكوي ؿ٥ٞٓ كٍٚ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ 

وٙـ، ٔتفبٚت اًت ٚ  تب صٝ عـ ثب ت٤ٛٔل٢ وٝ اٚ ام كٍٚ ٣ّٕ٣ ٔـ ٠٘لٍ ؿك ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ تل٥ًٓ ٣ٔ ٔم١ِٛ اكمٍ

ؿ ٥ًب٣ً التٔبصٍٛ٘ٝ تٛاٌ٘ت  ٣ؿ٤بِىت٥ىكٍٚ ٔبكوي ثب اًتفبؿٜ ام  ؽٛا٥ٞٓ ؿاؿ وِٝ٘بٖ  ثل ٔجٙب٢ ا٤ٗ تفبٚت

 . ثٝ صبَِ ثىِب٘ـ كا ؿٚكاٖ ؽٛؿ

تل٤ٗ  ث٥ٌٚ»ٚ   ٤ٌٛ٘ـ وٝ ُٙبؽت ٣ّٕ٣ ثب٤ـ وبك ؽٛؿ كا ام ًبؿٜ ٣ٌٔلٚ٘ـك٤ٌٝ  ًْٛ ام ٔمـٔٝٔبكوي ؿك فُٔ 

ٌلصٝ ٕٔىٗ اًت اثتـائب آغبمٌبٜ ٔٙبًج٣ ثٝ « أل ٚال٣٤ ٚ إ٘٘ب٣ٔ»آغبم وٙـ. آغبم ام « ٞب ٤بفت٣ٍ ٔفب٥ٞٓ ٚ ت٥٤ٗ

ص٥ٙٗ اًت، صلا وٝ  ب ٔف٣ٟٔٛ ٔغٍُِٛٛؿ وٝ ص٥ٙٗ آغبمٌب٣ٞ ٓلف ٠٘ل ث٥ب٤ـ، أب ثب ا٘ـو٣ ٚاوب٢ٚ كُٚٗ ٣ٔ

اٍ تزن٤ٝ ولؿ. ؽٛؿ ٔبكوي ٔخبَ  تٛاٖ ثٝ ٣ٙبٓل ثلًبم٘ـٜ اٍ ٣ٕ٘ ٚا٣ًٍٜ ٚ آغبمثٛؿ٣ٌ ٔف٣ٟٔٛ كا ؿك ث٣

ٚ و٣ّ ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ وٕى٣ ثٝ ُٙبؽت ١ٛٗٛٔ    ٤ٌٛـ ر٥٤ٕت ٔفْٟٛ ٘بثٌٙـٜ ٥ٌلؿ ٚ ٣ٔ كا ثٝ وبك ٣ٔ« ر٥٤ٕت»

ا٢  ، ٛجمبت ثٝ ؽٛؿ٢ ؽٛؿ ٔفْٟٛ ٘بثٌٙـٜاٌل ٘ـا٥٘ٓ ٛجمبت ٣ٙبٓل ثلًبم٘ـ٠ ا٤ٗ ر٥٤ٕت ٌٞتٙـ ،٘ؾٛاٞـ كًب٘ـ

ثٙبثلا٤ٗ كٍٚ ًبم٘ـ ٔب٘ٙـ وبكٔنؿ٢، ًلٔب٤ٝ ٚ... ٘بُٙبؽتٝ ثبُٙـ.  ؽٛاٞـ ثٛؿ، اٌل ٣ٛا٣ّٔ وٝ ا٤ٗ ٛجمبت كا ٣ٔ

ٚ  و٥ٙٓاٍ كا اًتؾلاد  ثلًبم٘ـٜتل٤ٗ ٔفب٥ٞٓ  تل٤ٗ ٚ ث٥ٌٚ ا٘تنا٣٣ أل ٚال٣٤ ٚ إ٘٘ب٣ٔ، ٓغ٥ظ آٖ اًت وٝ ام

. ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ و٥ٙٓثبمًبم٢  فٞٗكا ؿك  علوت ٚ آٖ ٚال٥٤ت إ٘٘ب٣ٔ ٚ ٔٛرٛؿ ؿ٤ٍل ثٝ ًٕت ٤ٗ ٘مٜٝ ثبكام ا

 ثب ٘مٜٝ ا٥ِٚٝ ؿاكؿ؛ ا٢ تفبٚت ٣ٕـٜا٤ٓ، ٔٙتٟب ا٤ٗ ٔغَٔٛ حب٢ٛ٘  ثٝ ٕٞبٖ ٚال٥٤ت ٘ؾٌت٥ٗ ثبمٌِتٝ ٔزـؿا
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ؿ. أب ٔغَٔٛ حب٢ٛ٘ تٛؽب٣ِ ٚ ٘بِٔؾْ ثٛٓلفب ٣٣ٛ٘ و٥ّت  ،ا٢ وٝ ام آٖ آغبم ولؿ٤ٓ ٚال٥٤ت ا٥ِٚٝ ت٤ٛٔل

ُٙبؽت ؿك ا٤ٗ ٤ٔٙب ثب٤ـ ٘بٟل ثٝ ٥ٕٞٗ كٕٚ٘ب٣٤ ًبمؿ. ٟبٞلا  ًت وٝ آٖ كا غ٣ٙ ٣ًٔلُبك ام ت٥٤ٙبت ٚ كٚاث٣ٜ ا

 ؿك ا٤ٗ كٍٚ وٝ ٔبكوي آٖ كا كٍٚ ٣ّٕ٣ٚال٥٤ت ثبُـ.  م٢ ص٣ٍٍ٘ٛ كٚاثٚ ٚ ؿلبئك ثلًبم٘ـ٠ام ٚ آُىبكًب

 تٛاٖ تِؾ٥ْ ؿاؿ: ٔتٕب٤ن كا ٣ٔ ٔلع١ّ٘بٔـ، ؿٚ  ٣ٔ

 ٠ٛ٥ُ تغ٣ّ٥ّ: (1

 

 ٠ٛ٥ُ تلو٥ج٣ (2

 

 

كٍٚ  ًبمؿ وٝ للٖ ٞفـٞٓ كا ٔتٟٓ ٣ٔ ؿك ٣جبكت٣ ٘ٝ صٙـاٖ كُٚٗ التٔبؿؿا٘بٖؿك پي ا٤ٗ ت٥ٗٛغبت ٔبكوي 

)٠ٛ٥ُ  ٞب٢ التٔبؿ٢ ؽٛؿ تٟٙب ثٝ وبكثلؿ ٠ٛ٥ُ ٘ؾٌت كًب٘ـ٘ـ ٚ ؿك ثلك٣ً ٣ّٕ٣ كا ثٝ ٓٛكت وبُٔ ثٝ ا٘زبْ ٣ٕ٘

ولؿ٘ـ، ؿك عب٣ِ وٝ كٍٚ ٣ّٕ٣ ثب٤ـ ٞل ؿٚ ٔلعّٝ كفت ٚ ثلٌِت كا ثٝ ؿكًت٣ ثٝ ا٘زبْ  تغ٣ّ٥ّ( ثٌٙـٜ ٣ٔ

ام آٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ كٍٚ ّٜٔٛة ا٢ وٝ ٔبكوي ؿك ا٤ٙزب  ٣ّٕ٣ كٍٚ ؽٛا٥ٞٓ ؿاؿِ٘بٖ  ُ٘ٛتٝؿك ا٤ٗ ٔب كًب٘ـ. 

  للٖ عبوٓ ثل ٣ّٕ٣ كٚطوٝ ثلآٔـٜ ام ؿل٥مب كٍٚ وبك التٔبؿؿا٘بٖ ٥ًب٣ً وال٥ًه ثٛؿٜ اًت ، ـ٤ٌٛ ًؾٗ ٣ٔ

 ُٙب٣ًٚ كٍٚ ٣ُٙبً وٝ ؿك پبكاؿا٤ٓ ٠٘بْ ٤ٔلفت ؽٛؿ٢ ؽٛؿ ك٣ُٚ اًت، وٝ آٖ ٞٓ ثٝ ثٛؿٜ ٞزـٞٓ ٚ ٘ٛمؿٞٓ

٘بٔـ، أب  رب ٓل٤غب ص٥ٙٗ ك٣ُٚ كا كٍٚ ٣ّٕ٣ ٚ ٓغ٥ظ ٣ٔ تٛا٘ـ ٤ٔتجل ثبُـ. ٔبكوي ٌلصٝ ؿك ا٤ٗ وب٘ت٣ ٣ٔ

ص٥ٙٗ صٟبكصٛث٣ رب ؿاؿ، صلا وٝ ؿك ا٤ٗ ٓٛكت  لبِتتٛاٖ ؿك  اٚ كا ثٝ ًؾت٣ ٣ٔ ؽٛؿ فٌّف٣-پلٚه٠ التٔبؿ٢

تٛاٌ٘ت  ثٛؿ وُ پلٚهٜ فىل٢ ٔبكوي ٣ٕ٘ اٌل ص٥ٙٗ ٣ٔص٥ن٢ ث٥َ ام ٤ه التٔبؿؿاٖ ٘ٛوب٘ت٣ ٥ٌ٘ت.  ٔبكوي

لـك٢ رـ٤تل ٚ  عبَٕٞبٖ ٔتـ، ا٢ ثل التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ثبُـ، ٕٞبٖ كٍٚ ٚ  ٔب٤ٝ ص٥ن٢ رن ٘مـ ث٣

تل٤ٗ ٔمٛالت  تل٤ٗ ٚ اًب٣ً تٛ ٣٤ٌٛ التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ام اًتؾلاد ث٥ٙبؿ٢ؿك ا٤ٗ ٓٛكت . ٥ٍلا٘ٝ تلپ٥

ٚ تٟٙب ٞٙل ٔبكوي ؿك ا٤ٗ ثٛؿٜ وٝ كٍٚ تغ٣ّ٥ّ كا ثٙـ ثٛؿٜ  ٚ تغ٣ّ٥ّ وٝ ثٝ ا٘زبْ كًب٘ـٜ ٕٞٛاكٜ ٣ٓ٥٘برن ثٛؿٜ 

عبوٓ  كٍٚ ؿك ٚال٢ وٝ عبَ آٖ ثىِـ.كا ث٥لٖٚ ٚ ٔمٛٔبت تل٤ٗ ٔمٛالت  ٥ٙبؿ٢ٚ ث ثلًب٘ـاٍ  ثٝ ًلعـات ٟ٘ب٣٤

ٞب٢ ٔىب٥٘ى٣  ا٢ ام تغ٥ُّ ٚ تلو٥ت ثٝ ٥ٞش ٚرٝ لبثُ تم٥ُّ ثٝ ٔز٣ٕٛٝ، ًلٔب٤ٝ، ٔبكويتل٤ٗ احل  ثل ٟٔٓ

ٞب٢  وٝ ثب ٚاوب٢ٚ ٚ ثلك٣ً تٛاٌ٘ت ٌبْ ٘ؾٌت٥ٗ ٚ اثتـا٣٤ ثبُـ كٍٚ تغ٣ّ٥ّ ٘نؿ ٔبكوي ٓلفب ٣ٔ ٥ٌ٘ت.

ُٛؿ. كٍٚ تغ٣ّ٥ّ وٝ ؿكٓـؿ اكائ١ ت٤ٛٔل٢ ٌٕٞبم ام  ٖ ؿك تج٥٥ٗ ٚال٥٤ت آُىبك ٣ٔ٘بتٛا٣٘ آ ث٥ِتل ٘بثٌٙـ٣ٌ ٚ

ود ت  موج  عي 
ر واق  صوي 

 ت 

ط سي  ن  و ب  ادي  ي  ن  م ب  اهي   مف 

اعی) ر  ت   (کلی اب 

ط سي  ن  و ب  ادي  ي  ن  م ب  اهي   مف 
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ٞب٢ ٔٙـكد ؿك ًبؽتبك ٚال٥٤ت ٣برن اًت، ام ا٤ٗ كٚ ثب٤ـ ثٝ  ٚال٥٤ت اًت، ام ثٝ ك٥ًٕت ُٙبؽتٗ ٚ تج٥٥ٗ تٙبلٖ

ثب ًبؽتبك ٣مال٣٘ تل٢ ثـٞـ وٝ ثتٛا٘ـ تٙبل٘بت كا ؿك ٌ٘جت  رب٢ ؽٛؿ كا ثٝ كٍٚ پلٔب٤ٝ وٙبك ٌقاُتٝ ُٛؿ ٚ

وٙـ، ِ٘بٖ  ام تٙبلٖ تغق٤ٝ ٣ٔ وٝ كٍٚ ا٘تمبؿ٢ ٔبكوي ا٢ ؽبكر٣. ٚال٥٤ت ثلك٣ً وٙـ، ٘ٝ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٣بكٗٝ

التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ؿك صٟبكصٛة ٥ُٜٛ ت٥ِٛـ  وبك-ؿٞـ وٝ اٌل اِتنأبت ٜٔٙم٣ ٚ ًبؽتبك٢ ٠٘ل٤ٝ اكمٍ ٣ٔ

كا  ٘ئٛوال٥ًه٠٘ل١٤ اكمٍ ؽٔٓ ؽٛؿ، ٣ٙ٤٤ ٠٘ل٤ٝ اكمٍ ٞب٢  ؿاكا٘ٝ تب ًلعـات آٖ پ٥ٍ٥ل٢ ُٛؿ، ٜ٘فٝ ًلٔب٤ٝ

 ُٛؿ. ٔٙت٣ٟ ٣ٔ صٝ ٥ٌ٘ت، ثٝ آٖ، ثٝ ٘ف٣ ؽٛؿپلٚكا٘ـ ٚ  ما ؿك ؽٛؿ ٣ٔ ثٝ ٓٛكت ؿكٖٚ

ٓ وٝ ٥ُٜٛ ٣ّٕ٣ ٥ُٙبؽت٣ وب٘ت ِ٘بٖ ؿٞ ٓ و٥ُٛـ اثتـائب ثب تل٥ًٓ و٥ّبت ٠٘بْ ٤ٔلفت٥ؿك ا٤ٗ ٤بؿؿاُت ؽٛاٞ

تز٣ّ ٚ وبكثلؿ ا٤ٗ  ؿٚٔبُٙبؽت٣ وب٘ت٣ اًت،  عـ ٔجت٣ٙ ثل ٠٘بْ ٤ٔلفت ٔٛكؿ ٠٘ل ٔبكوي ؿك ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ تب صٝ

تج٣ٙ٥٥ ام ص٥ٌت٣ كٍٚ ؿ٤بِىت٥ى٣  ًٛٔب،ٓ، ٥ِ٘بٖ ؿٞاكمٍ التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه -ؿك ٠٘ل٤ٝ وبككٍٚ كا 

تز٣ّ ٚ وبكثلؿ  صٟبكٔب،ٓ، ٥تلو٥ج٣ وب٘ت وٝ ٔجت٣ٙ ثل فبٕٞٝ اًت اكائٝ ؿٞ-ٍُٞ ٚ ٘مـ ٢ٚ ثل كٍٚ تغ٣ّ٥ّ

٥ٍل٢ ٚ تجج٥ٗ اٚ ام تٙبل٘بت ٔٙـكد ؿك ٔفْٟٛ وبال پ٥ وبك-ؿك ٘مـ ٔبكوي ثل ٠٘ل٤ٝ اكمٍؿ٤بِىت٥ى٣ كا كٍٚ 

 ٓ.٥وٙ

I. ٓضىاخت مبتىٓ بر فاَمٍچُارچًب  در ٕبٓترك-ريش تحلٕل 

ُٙبؽت٣  ٞب٢ كٍٚ ٣ّٕ٣ ٔجت٣ٙ ثل تغ٥ُّ ٚ تلو٥ت كا ثب٤ـ ؿك ٠٘بْ ٤ٔلفت ُـ پب٤ٝ ٌفتٝصٙب٘ضٝ پ٥َ ام ا٤ٗ 

وب٘ت تل٥ًٓ و٥ٙٓ تب  ُٙب٣ً ٟب٤ت اؽتٔبك و٥ّت٣ ام ٠٘بْ ٤ٔلفتو٥ٙٓ ؿك ٘ وب٘ت رٌتزٛ ولؿ. ام ا٤ٗ كٚ ٣٤ً ٣ٔ

 تل ثلك٣ً و٥ٙٓ. ثتٛا٥٘ٓ ا٤ٗ ؿ٢ٛ٣ كا ؿل٥ك

٤ى٣ ام ؿٞـ.  تل٤ٗ ٚال٥٤ت ٔٛرٛؿ ٣ٙ٤٤ تزلثٝ للاك ٣ٔ ثل ٚال٣٤كا وب٘ت ًًٙ ثٙب٢ ؿًتٍبٜ فٌّف٣ ؽٛؿ 

ُٙب٣ً ص٣ٍٍ٘ٛ أىبٖ تزلثٝ ٚ ثٝ ٛٛك ِٔؾْ ص٣ٍٍ٘ٛ أىبٖ تزلث١  وٙٙـ٠ وب٘ت ؿك ُٙبؽت  ٞب٢ ت٥٥٤ٗ ثغج

ُٛؿ؟ پبًؼ وب٘ت ثٝ ا٤ٗ پلًَ ام ا٤ٗ للاك اًت: أىبٖ تزلثٝ ام ٤ه ًٛ  ع٣ٌ اًت. تزلثٝ صٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ ٣ٔ

ٞب٢ پ٣ٙ٥ِ٥ اؿكان ]مٔبٖ ٚ ٔىبٖ[ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل  ؿك٤بفت ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌ ؿك لبِت ٓٛكت ٔٙٛٙ اًت ثٝ

ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌ ثـٖٚ »٣جبكت ٤ٔلٚف وب٘ت وٝ  عُٕ ٔفب٥ٞٓ ]ٔمٛالت[ ٔغٖ فبٕٞٝ ثل ا٤ٗ ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌ.

نء ثٝ ؽٛث٣ ث٥بٍ٘ل ا٥ٕٞت ٚ ٗلٚكت ٚرٛؿ ٞل ؿٚ ر« ا٘ـ ٔفب٥ٞٓ وٛكا٘ـ ٚ ٔفب٥ٞٓ ثـٖٚ ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌ ت٣ٟ

صِٓ  ،ؿٞـ تزلثٝ كا تِى٥ُ ٣ٔ رب ام رنء اَٚ وٝ ٔبؿٜ ٚ ٔغتٛا٢ ًت. ٔب ؿك ا٤ٗا  ثلا٢ أىبٖ عَٔٛ ٞل تزلثٝ

 اٚٚ ثغج ؽٛؿ كا ثل ص٣ٍٍ٘ٛ اًتؾلاد ٔمٛالت فبٕٞٝ ثٝ ؿًت وب٘ت، ا٥ٕٞت ٚ رب٤ٍبٜ ٔمٛالت ٘نؿ پ٥ُٛٓ  ٣ٔ

 و٥ٙٓ.  ٔتٕلون ٣ٔ

α.  ٚ ٔمٛالت ٚا٣ًٍٜ  ث٣ٗلٚكت 
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ا٘ـ، اًتؾلاد  وٝ پ٥ِبپ٥َ ثٝ ِغبٝ تزلث٣ ِٔؾْ ُـٜ ولؿٖ عىٓوب٘ت ٔمٛالت كا ثب ثلك٣ً ا٘ٛا١ ٌٛ٘بٌٖٛ 

وٙـ  ؿا٘بٖ ٓٛك٢ اًتٙبؿ ٣ٔ وٙـ. ثٝ ا٤ٗ ٓٛكت وٝ وب٘ت ؿك ث٥لٖٚ و٥ِـٖ ٔمٛالت ثٝ ٠ٛ٥ُ وبك ٕٞبٖ ٜٔٙك ٣ٔ

ٞب ؿكثبك٠  اًت وٝ ٔب ثٝ ١ّ٥ًٚ آٖ ًبم٘ـ، ٛلل٣ وٝ ٤ٔتمـ ثٛؿ٘ـ ا٘ٛا١ ٌٛ٘بٌٖٛ عىٓ ولؿٖ وٝ ٔمٛالت كا ٣ٔ

وب٘ت ؿك ا٤ٗ ٣م٥ـٜ ثب اكًٜٛ ِٔتلن اًت؛ ؿك ٠٘ل اكًٜٛ ٥٘ن ٔب ثلا٢ آٖ وٝ ثٝ ٞل و٥ٙٓ.  ٔٛرٛؿات تفىل ٣ٔ

ص٥ن٢ ؿك ا٤ٗ رٟبٖ ث٥ٙـ٥ِ٤ٓ ٌل٤ن٢ ٘ـاك٤ٓ رن آٖ وٝ ثٝ ٔٛرٛؿ ؿك لبِت ٔمٛالت رٛٞل، وٓ ٚ و٥ف ٚ .. 

اًت، ام  ٛلق ثٛؿٖ ٔٛرٛؿاتؿكثبك٠ ٔٛرٛؿات ثلآٔـٜ ام ٚ ٜٔٙجك ثب  ٖ ٔبٛلق ا٘ـ٥ِ٤ـث٥ٙـ٥ِ٤ٓ. ؿك ٠٘ل اكًٜٛ 

تٛا٥٘ٓ ثٛا١ًٜ ٛلق عىٓ ولؿٖ ؽٛؿٔبٖ ؿكثبك٠ ٔٛرٛؿات، ٔمٛالت كا ُٙبًب٣٤ و٥ٙٓ. ام  ٥ٕٞٗ كًٚت وٝ ٔب ٣ٔ

ـ. ٘نؿ تٛا٘ـ ثٝ ا٤ٗ ًبؿ٣ٌ ثبُ تٙبل٣٘ ثب ٞٓ ٘ـاك٘ـ. أب ثلا٢ وب٘ت ٌٔئّٝ ٣ٕ٘ ٣٤اكًٜٛ ٠٘بْٔجب٣٘  ٠٘لا٤ٗ 

ٕٞب٣٘ پ٣ٙ٥ِ٥ ٥ٔبٖ تفىل ٚ ٌٞت٣ )٥ٔبٖ ٛلق ا٘ـ٥ِ٤ـٖ ٔب ثٝ ٔٛرٛؿات ٚ ٛلق ثٛؿٖ  وب٘ت ٥ٞش ُى٣ّ ام ا٤ٗ

ربًت  ؽٛاٞـ ٓلفب ٛلق ا٘ـ٥ِ٤ـٖ ٔب ثٝ ٔٛرٛؿات كا اًتؾلاد وٙـ. أب ٌٔئّٝ ا٤ٗ ٚ اٚ ٣ٔٔٛرٛؿات( ٚرٛؿ ٘ـاكؿ 

ٞب٢ عىٓ ولؿٖ( پ٥ـا   كا )وٝ ٛج٤٥تب ٔمـْ اًت ثل ٥ُٜٛ تفىل٤بفت٣ٍ ؽٛؿِ  ٞب٢ ت٥٤ٗ ؽٛاٞـ ٥ُٜٛ ٣ٔ وٝ وب٘ت٣ وٝ

ا٤ٗ اًت وٝ ؿٞـ. ؿك ٚال٢ ٌٔئّٝ  ولؿٖ اكرب١ ٣ٔٞب٢ عىٓ  وٙـ، ثٝ ٔلعّٝ پ٣ٙ٥ٌ تفىل ٣ٙ٤٤ ثٝ ٕٞبٖ ٥ُٜٛ

ٞب٢ تفىل )٣ٙ٤٤ ٔمٛالت فبٕٞٝ( كا ٘ٝ ثب ثلك٣ً ٚ ثٌٚ ُٔٛىبفب٘ٝ ؽٛؿ تفىل، ثّىٝ ثب اكرب١ ثٝ  ٤بفت٣ٍ وب٘ت ت٥٤ٗ

آٚكؿ )ٚ ا٤ٗ ؿل٥مب ثٝ ا٤ٗ ؿ٥ُِ اًت وٝ وب٘ت ل٠ٛ فبٕٞٝ كا ٔب٥ٞتب  ف٣ّ٥ تفىل، ٣ٙ٤٤ ل٠ٛ عىٓ ثـًت ٣ٔل٠ٛ ٛ

تل  ؿٞـ، ٤ب ثٝ ٣جبكت ؿل٥ك ٞب٢ ؽٛؿ تفىل كا ِ٘بٖ ٣ٕ٘ ٤بفت٣ٍ ؿا٘ـ(. ثٙبثلا٤ٗ وب٘ت ثٝ ٔب ت٥٤ٗ ٕٞبٖ ل٠ٛ عىٓ ٣ٔ

٤بفتٗ  ٞب٢ ت٥٤ٗ ٔمٛالت ِٔؾْ، ٥ُٜٛوٙـ وٝ صلا ا٤ٗ ٔمٛالت ِٔؾْ ٚ تٟٙب ا٤ٗ  اًتـال٣ِ اكائٝ ٣ٕ٘

ثٝ ا٤ٗ  وب٘ت٥ٌلؿ،  ؿك ٠٘ل ٣ٔ ٚاًٜٝ ٚ ث٣ ُـٜ ؿاؿٜت ككا ثٝ ٓٛا٘ـ ٚ ٘ٝ ٔمٛالت ؿ٤ٍل٢. اٚ ا٤ٗ ٔمٛالت  فبٕٞٝ

ٞب )و٥ٕت، و٥ف٥ت،  ا٢ ؿ٤ٍل، ا٤ٗ و٥ٙٓ( ٚ ٘ٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ و٥ٙٓ)عىٓ ٣ٔ وٙـ وٝ صٖٛ ٔب ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ فىل ٣ٔ ٣ٔاوتفب 

كا ام « ث٥ٙبؿ٤ٗ ٔفب٥ٞٓ» تحلٕلٓا٢  ٘ت٥زٝ ا٤ٗ وٝ وب٘ت ثٝ ٥ُٜٛٞب٢ تفىل ٌٞتٙـ.  ت٤٣ٍبف ٚال٥٤ت ٚ ..( ت٥٤ٗ

٘بتٛاٖ ام تج٥٥ٗ ، ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ٚ ٔمٛالت ؽبّ ثپل٥ًـ صلا٣٤وِـ، أب اٌل ام اٚ ؿكثبك٠  ًبؽتبك تزلثٝ ث٥لٖٚ ٣ٔ

 ٚ تٟٙب ثٝ ٛلق ٌٛ٘بٌٖٛ عىٓ ولؿٖ اكرب١ ؽٛاٞـ ؿاؿ.  صلا٣٤ ٔمٛالت ؽٛاٞـ ثٛؿ

β. مالَ ٔمٛالت، ٘بًبمٌبك٢ ٚ تٙبلٖاًت 

 امؿكثبكٜ رب٤ٍبٜ ٔمٛالت ٘نؿ وب٘ت وٝ ثلا٢ ثغج ٔب عبئن ا٥ٕٞت اًت، اًتمالَ ٚ رـاثٛؿ٣ٌ ٔمٛالت  ؿْٚ٘ىتٝ 

، ٔمٛالت ؿٞـ للاك ٣ٔ  اًتٙتبد ٔمٛالت كا ثل ا٘ٛا١ ٔؾتّف عىٓ ولؿٖٔجٙب٢  رب وٝ وب٘ت م آٖا٤ىـ٤ٍل اًت. 

ُٛ٘ـ؛ ٔمِٛٝ و٥ٕت وبٔال ٌٔتمُ ام و٥ف٥ت اًت ٚ و٥ف٥ت  ام ٕٞـ٤ٍل ٔٙتذ ٣ٔ ٌٔتمُٚ  ٔزنأؾتّف ثٝ ٓٛكت 

ثل ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌ عُٕ ؽٛؿ ا٤ٌتب ٌٔتمُ ٚ  مٔب٣٘ وٝ ا٤ٗ ٔمٛالتِ آؽل. ٌٔتمُ ام ٥ّ٣ت ٚ رٛٞل٤ت ٚ ا٣ِ
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ام پـ٤ـاكٞب تل٥ًٓ  ٤1ب ٌٕٞبم ًبمٌبك٥ٌل٘ـ، ت٤ٛٔل٢  ؿك لبِت ٤ه عىٓ تزلث٣ وٙبك ٞٓ للاك ٣ُٔٛ٘ـ ٚ  ٣ٔ

ًبم اًت، عـٚؿ ثٝ وبك٥ٌل٢ ا٤ٗ ٔمٛالت اًت. وب٘ت ؿك  ا٢ وٝ ؿك ا٤ٙزب ثلا٢ وب٘ت ِٔىُ . تٟٙب ٌٔئّٝوٙٙـ ٣ٔ

آ٤ـ وٝ ٔمٛالت فبٕٞٝ كا  وٙـ وٝ مٔب٣٘ ثٛرٛؿ ٣ٔ ٞب٢ اًت٤ال٣٤ ٣مُ ٔغٖ ثٝ ت٤بكٗبت٣ اُبكٜ ٣ٔ ثؾَ رـَ

و٥ٙٓ. ٔخال ٛجك لٛا٥٘ٗ فبٕٞٝ ٞل  ٟٛؿٞب٢ ٣م٣ّ اٛالق ٣ٔثٝ ٓٛكت ٘بٔغـٚؿ ٚ ؿك ٤ه ١ًٌّّ ٘بٔتٙب٣ٞ ثٝ ُ

پـ٤ـٜ ٣ّت٣ ؿاكؿ ٚ ٣ّت ٞل پـ٤ـٜ ٞٓ ٣ّت٣ ؿاكؿ ٚ ا٣ِ آؽل. مٔب٣٘ وٝ ا٤ٗ لب٣ـٜ تب ًل عـات ٟ٘ب٣٤ ؽٛؿ ثٝ 

ا٘ـ )ٔخال صٝ  آ٤ـ وٝ ثب ٞٓ ٘بًبمٌبك ٚ غ٥للبثُ كف٢ ٞب٣٤ ثٛرٛؿ ٣ٔ ُٟٛؿٞب٢ غ٥ل ع٣ٌ تٌل٢ ٤بثـ، ؿٌٚب٣ٍ٘

٣ّت ثـا٥٘ٓ، ٞل ؿٚ ٔتٙبلٖ اًت(. ؿك ٠٘ل وب٘ت ثٝ  ؿاكا٢ ٤ه ٣ّت ا٥ِٚٝ ثـا٥٘ٓ ٚ صٝ آٖ كا ث٣رٟبٖ كا 

رـ٥ِبت ٔب كا ٚاكؿ پب٤بٖ فبٕٞٝ اًت ٚ  وبك٥ٌل٢ ٞلوـاْ ام ٔمٛالت تب ًلعـات ٟ٘ب٣٤ ؽٛؿ وٝ عبُٓ فلاك٢ٚ ث٣

 تٙبلٖثٙبثلا٤ٗ  آٚكؿ. رٛؿ ٣ًٔبمؿ، ت٤بكٗبت ٘بًبمٌبك٢ كا ؿك ثبة آغبم رٟبٖ، ثمب٢ ٘في ٚ.. ثٛ ٣مُ ٔغٖ ٣ٔ

اًت. ا٤ٗ ثـاٖ ٤ٔٙبًت وٝ ؿك صٟبكصٛة  ام عـٚؿ ٚ صٟبكصٛة فبٕٞٝ٘نؿ وب٘ت تٟٙب عبُٓ فلاك٢ٚ ٘بٔتٙب٣ٞ 

 ام پـ٤ـاكٞب تل٥ًٓ ٕ٘ٛؿ وٝ ٣بك٢ ام تٙبلٖ ثبُـ.  ًبمٌبكتٛاٖ ت٤ٛٔل٢  فبٕٞٝ ثب وبكثٌت ٓغ٥ظ ٔمٛالت ٣ٔ

وبكولؿ٢ ٚ ؽٜب ؿك  وب٘ت ام ثٝ ك٥ًٕت ُٙبؽتٗ تٙبلٖ ٣برن ثٛؿ ٚ ثٝ ؿ٘جبَ كا٣ٞ ثٛؿ وٝ تٙبلٖ كا ثٝ ٣٣ٛ٘ وذ

رٌتزٛ  عـٚؿ فبٕٞٝ فلاك٢ٚ ام كا ؿك تٙبل٘بتك١ِ٤ ا٤ٗ ُٙبًب٣٤ تم٥ُّ ؿٞـ. اُتجبٜ وب٘ت ؿك ا٤ٗ ثٛؿ وٝ 

آ٘ت٣ٔٛ٘ٛ ٣مُ ٔغٖ  ًٝئّٝ كا ثٝ . وب٘ت ثٝ ٛٛك ًٜغ٣ ا٤ٗ ٌٔٔب٥ٞت ًبؽتبك ٚال٣٤ رٟبٖؿك ٘ٝ ، ولؿ ٣ٔ

ٚارـ ص٥ٙٗ تٙب٣ٞ ٚ تٙبل٣٘ ٌٞتٙـ ٚ ا٤ٗ  ٞٓ فبٕٞٝ ؿك صٟبكصٛة ؽٛؿ تم٥ُّ ؿاؿ، ؿك عب٣ِ وٝ تٕبْ ٔمٛالت

. ؿك اؿأٝ ِ٘بٖ ًلُت ٚ ٔب٥ٞت ؽٛؿِ ٚال٥٤ت اًت وٝ ام ٠ٙٔل ٜٔٙك ؿٚعـ٢، ٔتٙبلٖ ٚ پبكاؿٚو٥ٌىبَ اًت

بٖ تٙبلٖ، ثّىٝ ؿك ثٝ ك٥ًٕت ُٙبؽتٗ آٖ ؿك ت٥٥٤ٗ كٚاثٚ ثلًبم٘ـٜ وتٕ ؿاؿ وٝ كاٜ عُ ٘ٝ ؿك ا٘ىبك ٚ ؽٛا٥ٞٓ

 ٥ٔبٖ ٔمٛالت اًت.

ٔمٛالت اثتـا ثٝ  ولؿ: ثٙـ٢ تٛاٖ ص٥ٙٗ ر٢ٕ ؿك ٠٘بْ وب٘ت٣ ٣ٔ تثبة ٔمٛال ثب ؿك  ٠٘ل ؿاُتٗ ا٤ٗ ؿٚ ٘ىتٝ ؿك

ثٝ ٣ٙٛاٖ ٚاعـٞب٣٤ ٔزنا ا٤ٗ ٔمٛالت  ُٛ٘ـ ٚ ؿك ٔلع١ّ ث٤ـ بد ٣ٔاًتٙتام ًبؽتبك ٜٔٙم٣ تزلثٝ تغ٣ّ٥ّ  ا٢ ٥ُٛ

ُٛؿ تب تزلثٝ  ٣ٔا٢ تلو٥ج٣ وٙبك ٤ىـ٤ٍل للاك ٥ٌل٘ـ ٚ ثل ُٟٛؿٞب٢ ع٣ٌِ ؿك٤بفت ُـٜ عُٕ  ثٝ ٥ُٜٛ ٚ ٌٔتمُ

تٛاٖ ؿك  ا٢ فلافىٙب٘ٝ ثٝ ث٥لٖٚ ام ؽٛؿ پلتبة ولؿٜ، ٣ٔ ُٙبؽت وب٘ت٣ كا وٝ تٙبلٖ كا ثٝ ٌٛ٘ٝرـ٤ـ ًبؽتٝ ُٛؿ. 

 ت٤ٛٔلًبم٢ ولؿ: ا٤ٗ ص٥ٙٗاٍ  ٔغـٚؿ ٌٕٞبم٢ صٟبكصٛة

 )ثٝ ٠ٛ٥ُ تغ٣ّ٥ّ(

                                                           
ا٤ٓ وٝ ارنا ٚ ٣ٙبٓل آٖ ؿك ٌ٘جت٣ ٕٞبًٞٙ ٚ ؿك تأ٥٤ـ ٤ىـ٤ٍل للاك ؿاك٘ـ، ٥٤ٗٚت ٣بك٢ ام  ٔب ؿك ا٤ٙزب ًبمٌبك٢ ٤ب ٌٕٞبم٢ كا رٟت ت٥ٓٛف ٥٤ٗٚت٣ ثٝ وبك ثلؿٜ 1

 ؿاٌ٘ت. consistencyٚ ٤ب  ٤compatibilityب  congruencyتٛاٖ ٤ٔبؿَ  تٙبلٖ. ًبمٌبك٢ كا ٣ٔ

ة رب  ج 
ی ت 

طق 
ار مي  ي  اهمة ساخ  م محض  ف  اهي   مف 
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 )ثٝ ٠ٛ٥ُ تلو٥ج٣(

 

 

II.  ريش تحلٕلٓ ي مبتىٓ بر فاَمٍ در اقتصاد سٕاسٓ كالسٕکكاربست 

٥ٌلؿ، ثلآٔـٜ ام ٠ٛ٥ُ تغ٣ّ٥ّ ٔجت٣ٙ ثل  ك٣ُٚ وٝ التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ثلا٢ ت٥ٗٛظ ص٥ٌت٣ اكمٍ ثٝ وبك ٣ٔ

اٍ كا  ٔفب٥ٞٓ ا٣ّٓ ٠٘ل١٤ اكمٍ، ٣ٙ٤٤ ٔبؿٜ ٚ ٔٔبِظ ٔجبعجفبٕٞٝ اًت. ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ام ٤ه ًٛ ٔجبؿ٢ ٚ 

وٙـ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ؿك تغ٥ُّ ٌ٘جت ٥ٔبٖ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ك٤ٚىلؿ٢  ٔفب٣ٕ٥ٞ فلاتبك٤ؾ٣ ٚ ٛج٣٤٥ تّم٣ ٣ٔ

 ٞب٢ فات٣ ٥ٔبٖ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ٣برن اًت. وٙـ وٝ ام ت٥ٗٛظ ت٤بكٗبت ٚ تَٙ رب٘جٝ اتؾبف ٣ٔ ٤ًٛٝ ٚ ٤ه ٤ه

ؿك ا٣تمبؿ ثٝ ٠٘ل٤ٝ  ٞب تمل٤جب تٕبْ وال٥ًها٤ٗ ت٥ٗٛظ المْ اًت وٝ  ،صٛة ثغجثلا٢ ِٔؾْ ولؿٖ صٟبك

٥ُٔ ٚ ك٤ىبكؿٚ ر٣ٍّٕ لبئُ ثٝ ا٤ٗ ثٛؿ٘ـ وٝ وبك  اًتٛاكت وبكٔغٛك اكمٍ ِٔتلن ثٛؿ٘ـ؛ ا٥ًٕت، ٔبِتٛى، ربٖ

اكمٍ  ٔجٙب٢ٔجٙب٢ اكمٍ اًت. اِجتٝ ثٛؿ٘ـ وٌب٣٘ ٕٞضٖٛ ثبت٥ٌت ًٝ ٚ ًبٔٛئُ ث٣ّ٥ وٝ اًبًب وبك كا 

 ثبمٞب  ثٙـ٢ ٟ٘ب٣٤ ثٝ آٖ ؿك ر٢ٕ ، ٔبؿاؿ٘ـ للاك ٣ٔ ٔـ ٠٘ل ؿاٌ٘تٙـ ٚ ؿكرٝ ّٜٔٛث٥ت كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ٥٤ٔبك اكمٍ ٣ٕ٘

ٔب ؿك ا٤ٗ ثؾَ  ـ.٘ـاكصٙـا٣٘ ٘ثلا٢ ثغج ٔب ا٥ٕٞت فل٣٣ ا٤ٗ ك٤ٚىلؿ  ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ أب ،ٌِتؽٛا٥ٞٓ 

 ٚ ا٤ٗ ثغج كا ؽٛا٥ٞٓ ؿاؿ٥ًب٣ً وال٥ًه كا ؿك ؿًتٛك وبك ؽٛؿ للاك  التٔبؿاكمٍ ُٙب٣ً ٠٘ل١٤ وبكٔغٛك  كٍٚ

ٚ ؿ٤ٛ٤ـ ك٤ىبكؿٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٌقاك  ْ ا٥ًٕت ثٝ ٣ٙٛاٖ ث٥ٙبٖآؿا٣ٙ٤٤ ، آكا٢ ؿٚ ا٘ـ٤ِٕٙـ ا٣ّٓ ا٤ٗ ٘غّٝ ام ؽالَ

٥ٝ ثل ؿٚ كا ثب تىا٤ٗ ٠٘ل٤ٝ  ثٝ وبك ٌلفتٝ ُـٜ ؿك  كٍٚ. ثلؿؽٛا٥ٞٓ  پ٥َ ثٝ ٘م١ٜ ث٥ّٛ ٚ ُىٛفب٣٤ ا٤ٗ رل٤بٖ

 ولؿ. ثٙـ٢ ٓٛكت تٛاٖ ص٥ٙٗ ٣ٔ كٍٚ تغ٣ّ٥ّ ٔجت٣ٙ ثل فبٕٞٝ ٔغٛك ث٥ٙبؿ٤ٗ

α. [ٔمٛالت]ٔفب٥ٞٓ [ ؿاٌ٘تٗ ٗلٚك٢] ٛج٣٤٥ 

كٚ ثٝ ٤ٙٓت٣ ُـٖ للٖ ٞزـٞٓ ٚ ٘ٛمؿٞٓ ٚ لٛا٥٘ٗ عبوٓ  التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ٣ٙبٓل ث٥ٙبؿ٤ٗ حلٚت رٛا٢ِٔ

وٙـ. ثٝ  ا٢ فلاتبك٤ؾ٣ ٚ ٔجت٣ٙ ثل ٣ٕ٠٘ ٛج٣٤٥ تج٥٥ٗ ٣ٔ ثل ٠ٛ٥ُ كُـ ٚ ٌٌتلٍ حلٚت ا٤ٗ رٛا٢ٔ كا ثٝ ٌٛ٘ٝ

، ؿاؿ٠ٛ٥ُ ت٥ِٛـ، تٛم٢٤ ٚ ٔٔلف ا٤ٗ رٛا٢ٔ كا ت٥ٗٛظ تٛاٖ  ٞب ٣ٔ وٝ ثٝ وٕه آٖا٢ وٝ ٣٤ٌٛ ٔفب٣ٕ٥ٞ  ٌٛ٘ٝ

ا٢  ا٘ـ وٝ ٕٞٛاكٜ ٚ ؿك ٞل رب٤ٔٝ ل٥ٕت، پَٛ، ٔنؿ، وبك ٚ.... ٔفب٣ٕ٥ٞ فلاتبك٤ؾ٣ ٚ ام٣ُِىُ اكمٍ، ٣ٙ٤٤ اكمٍ، 

التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ا٘ـ.  ٞب ثٛؿٜ ٚ ؿالِت اُىبَفبك٥ ام ٠ٛ٥ُ ت٥ِٛـ ٚ ٔٙبًجبت ارتٕب٣٣ ٕٞٛاكٜ ٚارـ ٥ٕٞٗ 

ؿاك٢ كا ثٝ تٕبْ تبك٤ؼ  ٠ٛ٥ُ ت٥ِٛـ ًلٔب٤ٝ لٛا٥٘ٗ ٚ آَٛ عبوٓ ثل ،٣ّٕ٣ ؿٚكاٖ كٍُٚٙل٢ كٍٚثٝ تأ٣ً ام 

وٙـ ت٥ٗٛظ ٚ تغ٣ّ٥ّ وٝ ام كٚاثٚ التٔبؿ٢ ٚ ارتٕب٣٣ ث٥ٗ افلاؿ ؿك  ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت وٝ ٌٕبٖ ٣ٔ ؿٞـ. ٣ٔ ٌ٘جت

اهمة م محض  ف  اهي  ی همسار   مف  رب  ج 
دار ت  دب   ب 
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ام ا٤ٗ كٚ ؿك ٚ ؿاكؿ،  اٌ٘بٖ طبٕعتٞب٢ ١ٛ٘ ثِل اًت ٚ ك٤ِٝ ؿك  ٞب ٚ ؽّٔت وٙـ، ث٥بٍ٘ل ٤ٚو٣ٌ اكائٝ ٣ٔرب٤ٔٝ 

 ٥بٖ تٕبْ ُّٔ ِٔتلن ثٛؿٜ اًت. تٕبْ تبك٤ؼ ٚ ٔ

وبك،  ؿٞـ، ٔخُ تم٥ٌٓ ٞب ٠٘بْ التٔبؿ٢ ؿٚكاٖ ؽٛؿ كا ت٥ٗٛظ ٣ٔ تل٤ٗ ٔفب٣ٕ٥ٞ وٝ ثب تغ٥ُّ آٖ ا٥ًٕت ث٥ٙبؿ٢

وبك وٝ ثلا٢ ا٥ًٕت ٤ى٣ ام  ؿا٘ـ؛ ٔخال تم٥ٌٓ ٔجبؿِٝ ٚ اكمٍ كا ام رٙي ٥ٕٞٗ ٔمٛالت ٛج٣٤٥ ٚ فلاتبك٤ؾ٣ ٣ٔ

ث٣ٙ٥ ٚ لٔـ المْ ثلا٢  وٝ ثب٣ج پ٥َ ٤مُت٤َّٔٛ ٥ٞش ١ٛ٘ »تل٤ٗ ٣ُّ كُـ ٚ افنا٤َ حلٚت رٛا٢ٔ اًت،  ٟٔٓ

ٌلا٤َ آؿ٥ٔبٖ ثٝ »؛ ٔجبؿِٝثٝ اًت « آؿ٣ٔ طبٕعت٥ُٔ ِٔؾْ »ثّىٝ ٘ب٣ُ ام « ا٤زبؿ حلٚت ثبُـ، ٥ٌ٘ت

جبكت ؿ٤ٍل ٌلا٤َ ثٝ ٔجبؿ١ِ پب٤بپب٢ ٚ ٤ب تبؽت مؿٖ وٝ ؿك ٔلؿْ ٚرٛؿ ٔجبؿ١ِ ٤ه ص٥ن ؿك ثلاثل ص٥ن ؿ٤ٍل ٤ب ثٝ ٣

 .«آٚكؿ ٣اكؿ، تم٥ٌٓ وبك كا ثٛرٛؿ ٔؿ

. اٚ ث٥ٙبٖ وبكٔغٛك اكمٍ ٥ٌلؿ، ؿل٥مب ثٝ ٥ٕٞٗ ٓٛكت اًت ثلا٢ تغ٥ُّ اكمٍ ٞٓ ثٝ وبك ٣ٔ ا٥ًٕتا٢ وٝ  ٥ُٜٛ

٤ٌٛـ ؿك ٥ٔبٖ ا٤ٗ الٛاْ ٌ٘جت ث٥ٗ ٔمبؿ٤ل وبك المْ  وٙـ ٚ ٣ٔ ٤بث٣ ٣ٔ كا ؿك ٛج٤٥ت الٛاْ ٚع٣ِ ٚ ٘بٔتٕـٖ ك٤ِٝ

ؿك ٥ٔبٖ ٔلؿ٣ٔ وٝ ام كاٜ  ٔخال اٌل»١ آٖ ا٥ُبء ثٛؿٜ اًت؛ لب٣٘ٛ٘ ثلا٢ ٔجبؿِ ،ثلا٢ ثـًت آٚكؿٖ ا٥ُبء ٔؾتّف

وٙٙـ، ثلا٢ ُىبك ًً آث٣ ؿٚ ثلاثل وبك٢ وٝ ثلا٢ ُىبك آٞٛ المْ اًت، المْ ثبُـ، ٛج٤٥تب ٤ه  ُىبك م٘ـ٣ٌ ٣ٔ

ٞب  ٣ٔلاَ٘ ثٝ ًبؿ٣ٌ ٤بفتٝ ا٥ًٕت ٚ ٞٓ«. ُٛؿ ٤ب ؿٚ ثلاثل آٖ اكمٍ ؽٛاٞـ ؿاُت ًً آث٣ ثب ؿٚ آٞٛ ٔجبؿِٝ ٣ٔ

ؿاؿ٘ـ. ا٤ٗ ؿك عب٣ِ  ٣ٔٔل ؽٛؿ كا ثٝ تٕبْ ا٣ٔبك ت٥ٕ٤ٓ ٣ؿاكا٘ٝ  ًلٔب٤ُٝبٖ ام ٥ُٜٛ ت٥ِٛـ ٚ ٔجبؿِٝ  ِٔبٞـاتٚ 

آال  ثـ٢ٚٔجبؿِٝ ؿك رٛا٢ٔ ٘جٛؿٜ اًت.  ًبؿ٣ٌؿٞـ ٌٔئّٝ آال ثٝ ا٤ٗ  ُٙبؽت٣ ِ٘بٖ ٣ٔ ٜٔب٤ِبت لْٛ اًت وٝ

ٔجبؿ١ِ پب٤بپب٢ ٥ٔبٖ افلاؿ ثب٥ُٓ. ؿك ٥ٔبٖ افلاؿ ٤ه رب٤ٔٝ ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ وٝ ثؾٛا٥ٞٓ ثٝ ؿ٘جبَ لٛا٥٘ٗ عبوٓ ثل 

ٞب ٚ رٛا٢ٔ ؿ٤ٍل  ٞب ثب وٕٛ٘تٝ ٞب ٚ لجبئُ، ٣ٙ٤٤ ؿك ٘م١ٜ تٕبى آٖ ٥ٔبٖ وٕٛ٘تٝلعـات ؿك ًٔجبؿِٝ اثتـائب تٟٙب 

ا٢ اُتلاو٣ ٚ  ٔغٔٛالت٣ كا وٝ ثٝ ٥ُٜٛ ٤ِبٖٞب ؿك ربثزب٣٤ وٝ ٤ب ؽٛؿ الٛاْٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت. ثٝ ا٤ٗ ٓٛكت 

زبك٢ ثٝ ربثزب٣٤ وبالٞب ٚ تُ ،ؿ٘ـ ٚ ٤ب ؿك ٥ٔبٖ ٞل لْٛ ٚ ّٔت٣م ثب الٛاْ ؿ٤ٍل تبؽت ٣ٔ ٘ـ،ثٛؿ ولؿٜر٣٤ٕ ت٥ِٛـ 

آكا٢ ا٥ًٕت ؿكثبك٠ كٚاِ٘ٙب٣ً التٔبؿ٢ِ اٌ٘بٖ ا٥ِٚٝ ثٝ ٕٞبٖ  ،ثٝ ٘مُ ام پٛال٣٘. ٚكم٤ـ٘ـ ٔجبؿكت ٣ٔٔغٔٛالت 

ثٝ لـٔت رب٤ٔٝ  ٌتا٤ ٥ٔناٖ ٘بؿكًت ثٛؿ وٝ آكا٢ كًٚٛ ؿكثبكٜ كٚاِ٘ٙب٣ً ٥ًب٣ً اٌ٘بٖ ا٥ِٚٝ. تم٥ٌٓ وبك پـ٤ـٜ

 ٥ٌلؿ. ٚ اًت٤ـاؿ فلؿ٢ ًلصِٕٝ ٣ٔ ٞب٢ فات٣ ؿك م١ٙ٥ٔ ر٥ٌٙت، رغلاف٥ب ام تفبٚتثلؽالف ؿ٢ٛ٣ ا٥ًٕت  ٚ 

ٚ  طبٕعٓ ٔمٛالت ٚ ٔفب٥ٞٓثٙبثلا٤ٗ  1 ٤ُ اؿ٣ب٣٤ اٌ٘بٖ ثٝ ٤ٔبٚٗٝ ٚ ٤ٔبّٔٝ ٚ ٔجبؿِٝ وٕبث٥َ ٔز٤َٛ اًت.تٕب

ٞب٢ ؽبّ  ٤بفت٣ٍ ا٥ًٕت٣ ٚ ك٤ىبكؿ٣٤ٚ ص٥ن٢ رن ٔغَٔٛ ُلا٤ٚ ٚ ت٥٤ٗ تغ٥٥ل٘بپق٤لٚ  ضريرْكٚ  ام ا٤ٗ

                                                           
پٛال٣٘ ؿك «. ٞب٢ التٔبؿ٢ رٛا٢ٔ ٚ ٠٘بْ»، احل وبكَ پٛال٣٘ تغت ٣ٙٛاٖ ؿٌل٣ٌ٘ٛ ثنكي٤ٗ ثبكٜ كر١ٛ و٥ٙـ ثٝ  فُٔ صٟبكْ وتبة تل ؿك ا ثلا٢ ٜٔب٤ِبت ؿل٥ك 1

 وٙـ وٝ ٣ٍٕٞ ٔؤ٤ـ ا٤ٗ اًت وٝ تم٥ٌٓ ٟٚب٤ف ارتٕب٣٣ ؿك ُٙبًبٖ ٜٔلط رٟبٖ ٤ٔلف٣ ٣ٔ  ٞب٢ لْٛ ٞب٢ ٔلثٛٙ ثٝ ٔٙبث٢ ا٤ٗ فُٔ آحبك ٔت٤ـؿ٢ ام پوَٚٞ ٤بؿؿاُت
ٚا١ًٜ فلؿ٢ ام لِجُ ٔجبؿِٝ ٚ ؽل٤ـ ٚ فلٍٚ، ثّىٝ ٔجت٣ٙ ثل تأ٥٤ـ ارتٕب٣٣ ٚ ثٝ  ٞب٢ ثنكي ٘ٝ ٔجت٣ٙ ثل كف٢ ٥٘بمٞب٢ ث٣ رٛا٢ٔ ثـ٢ٚ ٚ عت٣ ؿك ث٥ٌبك٢ ام أپلاتٛك٢

 ك٥ًٕت ُٙبؽتٝ ُـٖ افلاؿ ؿك ارتٕب١ ثٛؿٜ اًت.
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ؿاك٢  ت٥ِٛـ٢ ٥٤ٔٗ رب١٤ٔ ًلٔب٤ٝ ٞب٢ كٚ ٌٔتم٥ٕب ك٤ِٝ ؿك كٚاثٚ ٚ ٥ُٜٛ ٚ ام ا٤ٗ ٘جٛؿٜٞب  رب٤ٔٝ ٤ٔبٓل آٖ

 ؿٞـ: ، ٘ٝ ؿك فات ٤ب ٛج٤٥ت ثِل. ٔبكوي ؿك ا٥ِٚٗ ٓفغبت ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ كا ثٝ ؽٛث٣ ت٥ٗٛظ ٣ٔؿاُتٝ

ٞب٢ ارتٕب٣٣ فئٛؿا٣ِ ام ٤ه ًٛ ٚ ٌٌتلٍ ٥٘لٚٞب٢  ٣ٕال ٔغَٔٛ ا٘غالَ ُىُ 1فلؿ للٖ ٞزـ٣ٕٞ»

ك٤ىبكؿٚ وٝ ٞٙٛم پب ثل ؿٍٚ پ٥بٔجلاٖ ًـ٠ ٞزـٞٓ ؿاك٘ـ، ت٥ِٛـ٢ رـ٤ـ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل اًت. ٥ٌلْ ا٥ًٕت ٚ 

ا٘ـ وٝ ٣٤ٌٛ ؿكٌقُت١ ]تبك٤ؾ٣[ ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت.  ص٥ٙٗ فلؿ٢ كا ثٝ ٓٛكت ٤ه ]ٔٛرٛؿ[ آكٔب٣٘ تٔٛك ولؿٜ

ا٘ـ. فلؿ٢ وٝ آ٘بٖ  ثّىٝ ثٝ ٔٙن١ِ ٘م١ٜ ٣ن٤ٕت تبك٤ؼ تٔٛك ولؿٜ ،آ٘بٖ فلؿ ٔقوٛك كا ٘ٝ ٕٞضٖٛ ٘ت٥ز١ تبك٤ؼ

اًت وٝ ثب تٔٛك  طبٕعٓ ضذِ دادٌوٙٙـ، آفل٤ـ٠ ]علوت[ تبك٤ؼ ٥ٌ٘ت، ثّىٝ ٤ه ٣ٙٔل  تل٥ًٓ ٣ٔاٍ كا  صٟلٜ

 2«ا٢ ثٛؿٜ اًت. وٙـ. ص٥ٙٗ ت٣ٕٞٛ ٚرٝ ِٔتلن ٞل ؿٚكاٖ تبك٤ؾ٣ تبمٜ ثِل٢ تٜج٥ك ٣ٔ ٛج٤٥تآ٘بٖ ام 

 (1377ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ،)

ٞب٢ ٤َٕٔٛ عىٓ  ٘بپق٤ل ام ٥ُٜٛ ت٥ٗٛظ ٗلٚكت٣اًبى ُـٜ كا ثل  ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ وب٘ت ٔمٛالت ؿاؿٜثٙبثلا٤ٗ 

ولؿ، التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه ٞٓ ٔمٛالت ٚ ٔفب٥ٞٓ عبوٓ ثل ع٥بت التٔبؿ٢ رب٤ٔٝ ٤ٙٓت٣ للٖ  اًتؾلاد ٣ٔ

وٝ ؿك ٚال٢ ثلًبؽتٝ ُلا٤ٚ ثؾّٔٛ ارتٕب٣٣ كا ٔخُ ُىُ ؽبّ اكمٍ ٚ ٔمـاك اكمٍ ٞزـٞٓ ٚ ٘ٛمؿٞٓ 

ٚرٝ ِٔتلن ٞلؿٚ  اِجتٝ تبك٤ؼ ٔز٤َٛ ٚ ًبؽت١ ؿًت ؽٛؿ. وِـ، ٣ام تبك٤ؼ ث٥لٖٚ ٔ ٛج٣٤٥ثٝ ٓٛكت اًت، 

اٌل ام ؿٞٙـ.  ٘بتٛا٣٘ ؿك تج٥٥ِٗ ٓغ٥ظِ ٔمٛالت ٚ ٔفب٣ٕ٥ٞ اًت وٝ ُبوّٝ ٚ ث٥ٙبٖ آٖ ٠٘بْ كا تِى٥ُ ٣ٔ ،ك٤ٚىلؿ

پبًؼ ثٝ  ؿكا٘ـ٥ِ٤ٓ، ٤غتُٕ  ُـ صلا ٔب ثٝ ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ ٥٤ٔٗ ٚ ؿك لبِت ا٤ٗ ٔمٛالت ٣ٔ وب٘ت پل٥ًـٜ ٣ٔ

، ٞب ؿك پبًؼ ثٝ صلا٣٤ ٔجبؿِٝ ٥ًهولؿ، ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ وال ج٣٤٥ ٚ ٗلٚك٢ فب١ٕٞ ثِل٢ اُبكٜ ٣ٔٞب٢ ٛ ؽّٔت

  ؿاؿ٘ـ. وبك ٚ اكمٍ ٚ... ثٝ ٛج٤٥ت ثِل ٚ ت٤ل٤ف اٌ٘بٖ ثٝ ٔخبث١ ع٥ٛاٖ التٔبؿ٢ اكرب١ ٣ٔ تم٥ٌٓ

β. ،ٓٞب ٥ٔبٖ آٖ  ٘بًبمٌبك٢ ٚ تٙبلٖا٘ىبك  اًتمالَ ٔفب٥ٞ 

 ٠٘ل٤ٝ اكمٍ وال٥ًه ا٤ٗ اًت وٝ التٔبؿ٥ًب٣ً وال٥ًه ثب كٍٚ ٔغـٚؿ ٚ ُٙب٣ً ٘ىتٝ ٟٔٓ ث٤ـ٢ ؿك كٍٚ

ٞب  ؽٛؿ كا ت٥ٗٛظ ؿٞـ ٚ آ٠ٖ٘ل١٤ ٌ٘جت ثلًبم٘ـ٠ ٚ ٔمْٛ ٥ٔبٖ ٔفب٥ٞٓ ا٣ّٓ  تٛاٌ٘ت ٘بثٌٙـ٠ تغ٣ّ٥ّ ؽٛؿ ٣ٕ٘

تٛا٘ـ ُٛؿ ا٤ٗ ك٤ٚىلؿ ٘ ؽٛؿ ًجت ٣ٔ ٘ٛث١وٙـ. ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ ثٝ  كا ٕٞضٖٛ ٔفب٣ٕ٥ٞ ٌٔتمُ ٚ رـا ام ٞٓ تّم٣ ٣ٔ

ٞب٢ ٥ٔبٖ ٔفب٥ٞٓ كا ت٥ٗٛظ ؿٞـ ٚ ا٤ٗ تٙبل٘بت ٚ ت٤بكٗبت كا ثٝ ٣ٛأُ ؽبكر٣ ٚ ث٥ل٣٘ٚ  ت٤بكٗبت ٚ تَٙ

 آ٥ٔن ٥ٔبٖ اكمٍ، ُىُ اكمٍ، ٔمـاك اكمٍ ٚ ٞب ٞلٌن ٘تٛاٌ٘تٙـ ٌ٘جت ثلًبم٘ـٜ ٚ تٙبلٖ وال٥ًهٌ٘جت ؿٞـ. 

ٞب  ٞب ثٝ رب٢ ٤ىـ٤ٍل تًٛٚ وال٥ًه ثزب٢ آٖل٥ٕت كا ثٝ ؿكًت٣ تج٥٥ٗ وٙٙـ. ؽّٚ ٥ٔبٖ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ٚ وبكثلؿ ٘ب

ب٢ ث٥ٌبك٢ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ُـٜ اًت ٚ ؽٜب٢ ُؾ٣ٔ ٚ لبثُ ارتٙبة ا٘ـ٤ِٕٙـاٖ ا٤ٗ ٞ ٣٤ٌٛ ٔٙزل ثٝ آُفتٝوٝ 

                                                           
ٚ ٛج٣٤٥ ثٛؿٖ لٛا٥٘ٗ التٔبؿ٢ رب٤ٔٝ ٤ٕٔٛال ام اٌ٘بٖ ٔٙفلؿ٢ ٔخُ كاث٥ٌٖٙٛ  ؿاؿٖ ٗلٚكت ٤َٕٛ ثٛؿ وٝ ثلا٢ ِ٘بٖؿك ث٥ٗ التٔبؿؿا٘بٖ للٖ ٞزـٞٓ ٚ ٘ٛمؿٞٓ ٔ 1

٢ اًت وٝ ٞل اٌ٘ب٣٘ ثٝ ولٚمٚئٝ ]ُؾ٥ٔت ٤ٔلٚف كٔبٖ ؿ٥ُ٘ ؿفٛ[ وٝ ؽبكد ام رب٤ٔٝ ٚ ارتٕب١ ثٛؿ، آغبم وٙٙـ ٚ ِ٘بٖ ؿٞٙـ وٝ لٛا٥٘ٗ التٔبؿ٢ ٔـ ٠٘ل ا٤ِبٖ كفتبك
 ؿٞـ. ٓٛكت ٛج٣٤٥ ٚ فات٣ ا٘زبْ ٣ٔ

 تأو٥ـٞب ام ٔٗ اًت. 2
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ٞب ؿك تج٥٥ٗ ٌ٘جت اكمٍ، ُىُ اكمٍ ٚ  تٛا٘ـ ٣ّت ٘بوب٣ٔ آٖ آ٤ـ، ثٝ ٥ٞش ٚرٝ ثٝ تٟٙب٣٤ ٣ٕ٘ ٘غّٝ ثٝ عٌبة ٣ٔ

 ٞب ثلك٣ً ولؿ. ت ا٣ّٓ كا ثب٤ـ ؿك كٍٚ ٚ ٠ٛ٥ُ ُٙبؽت آٖل٥ٕت كا ت٥ٗٛظ ؿٞـ، ٣ّ

ك٤ىبكؿٚ ٞل ؿٚ ٤ٔتمـ ثٛؿ٘ـ ٚ رٛٞل ٚ ًلُت اكمٍ، وبك اًت. ثب ا٤ٗ ٘م١ٜ آغبم، ا٥ًٕت ثٝ ًبؿ٣ٌ  ٚ ا٥ًٕت

ٔمـاك اكمٍ وبال  ثب ٔمـاك اكمٍ وبال كا ٌٔب٢ٚ ثب ٔمـاك وبك المْ ثلا٢ ثـًت آٚكؿٖ آٖ ٚ ل٥ٕت كا ٞٓ ٌٔب٢ٚ

ل٥ٕت عم٥م٣ ٞل ص٥ن ٣ٙ٤٤ ٞن٤ٙٝ عم٥م٣ وٝ ُؾْ ثلا٢ ثـًت آٚكؿٖ ٤ه ص٥ن پلؿاؽت  »؛ وٙـ تّم٣ ٣ٔ

، ٣ٙ٤٤ لـكت ؽل٤ـ اثتـا٣٤ وبك، ل٥ٕت ٘ؾٌت٥ٗ ثٛؿ [ ..... ]وٙـ، ٣جبكتٌت ام ك٘ذ ٚ معٕت ثٝ ؿًت آٚكؿٖ آٖ ٣ٔ

ام ٠٘ل تل ا٤ٗ اًت وٝ  اٍ٘بكا٘ٝ اًتـالَ ًبؿٜ ا٤ٗ ام( 28:1357ا٥ًٕت،« )ُـ وٝ ؿك اما٢ ١ٕٞ ص٥ن پلؿاؽت ٣ٔ

ٔمـاك ٌٔب٢ٚ وبك ؿك ٕٞٝ ٚلت ٚ ٕٞٝ رب ثلا٢ وبكٌل ؿاكا٢ » م٤لا  ،وٙـ ا٥ًٕت اكمٍ وبك ٥ٞش ٌبٜ تغ٥٥ل ٣ٕ٘

و٥ٕت ٌٔب٢ٚ اًت. وبكٌل ؿك ٢ٗٚ ٣بؿ٢ ًالٔت٣، ٥٘لٚ ٚ ُبؿاث٣ ؿك ؿكرٝ ٣بؿ٢ ٟٔبكت ٚ صبثى٣ ٕٞٛاكٜ ثب٤ـ 

وٙـ ٚ تٟٙب  ٌبٜ تغ٥٥ل ٣ٕ٘ ٥ٞش 1اكمٍ وبك»، ثٙبثلا٤ٗ «ا ام ؿًت ثـٞـآماؿ٢ ٚ ؽ٣ُٛ ؽٛؿ ك٤ه ٔمـاك ام فلاغت، 

اًتب٘ـاكؿ عم٥م٣ ٚ ٟ٘ب٣٤ اًت وٝ ثب آٖ اكمٍ ًب٤ل وبالٞب ؿك ٕٞٝ ٚلت ٚ ٕٞٝ رب تؾ٥ٕٗ مؿٜ ٚ ٔمب٤ٌٝ 

 (. 31،1357)ا٥ًٕت،« ٞبًت ُٛؿ. ل٥ٕت عم٥م٣ وبالٞب وبك اًت، پَٛ فمٚ ل٥ٕت ا٣ًٕ آٖ ٣ٔ

ؿٞـ، ٚ ام  ٢ ا٥ًٕت ٚ ؽ٣ّٜ وٝ ٥ٔبٖ ل٥ٕت، ٔمـاك اكمٍ وبال ٚ اكمٍ وبك ا٘زبْ ٣ٔٞب اٍ٘بك٢ تِؾ٥ْ ًبؿٜ

ٞب ٚ  ٣٤ٌٛ رب ِ٘بٖ ؿاؿٖ تٙبلٖ ٞـف ٔب ؿك ا٤ٗبَ اًتـالَ ا٥ًٕت وبك ًؾت٣ ٥ٌ٘ت. ٜاثا٤ٗ كٚ 

 ؿل٥ك ٚ ُفبف٣ ٔخُٞب٢ لبثُ ارتٙبة ا٥ًٕت ٥ٌ٘ت، ٞـف ا٤ٗ اًت وٝ ِ٘بٖ ؿ٥ٞٓ عت٣ اٌل فٞٗ  ٣٤ٌٛ آُفتٝ

ؿك  ٞب٢ ك٣ُٚ ثبم ٞٓ تٛف٥ك صٙـا٣٘ ارتٙبة وٙـ، ثٙبثل ٔغـٚؿ٤ت اَٚ ُؾْ ٞٓٞب٢  ٣٤ٌٛ ك٤ىبكؿٚ ام آُفتٝ

ك٤ىبكؿٚ ٞٓ ٔب٘ٙـ ا٥ًٕت ٤ٔتمـ ثٝ ث٥ٙبٖ وبك ٔغٛك اكمٍ  ٌ٘جت ٥ٔبٖ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ثـًت ٘ؾٛاٞـ آٚكؿ. تغ٥ُِّ

تٛا٘ـ ثٝ ٓٛكت ّٜٔك  ٥٣ّٕ٘ٗ اكمٍ وبالٞب ثـا٥٘ٓ، ا٤ٗ ل٥ٕت اٌل ل٥ٕت كا ٔج ، أب ٔتٛرٝ ا٤ٗ ٌٔئّٝ ثٛؿ وٝثٛؿ

ث٥ٗ اكمٍ وبال ثٝ  ثٛؿتل تٙبل٣٘( لبئُ  ك٤ىبكؿٚ تفبٚت٣ )ثٝ ٣جبكت ؿل٥ك 2ثبُـ. وبالث٥بٍ٘ل ٔمـاك وبك ٔٙـكد ؿك 

وبك٢ ٤بفتٝ ؿك آٖ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل اكمٍ وبال ثٝ ٣ٙٛاٖ ل٥ٕت آٖ )٣ٙ٤٤ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـاك  ٔخبثٝ ٥ٔناٖ وبك تزٌٓ

اٚ ام ٠٘ل٤ٝ اكمٍ  تٕب٤نوٝ ثتٛاٖ ثب فلٍٚ وبال تٔبعت ولؿ(. تِؾ٥ْ ا٤ٗ تفبٚت تًٛٚ ك٤ىبكؿٚ ٘مٜٝ ٣ٜف 

ؿٞـ  ٝ ؿًتتفبٚت ث ثٙـ٢ ؿل٥م٣ ام ا٤ٗ . ٞلصٙـ ك٤ىبكؿٚ ؿك آحبك ؽٛؿ ٘تٛاٌ٘ت ٓٛكت٠٘ل٤ٝ اكمٍ ا٥ًٕت اًت

ٔتٛرٝ وٝ  ٣٤ ٞٓك٤ىبكؿٚ ؿًت آؽلو٥ـ ثل ا٤ٗ تٙبلٖ ؿك ٔفْٟٛ اكمٍ ٌقاُت. ٚ ا٤ٗ ٔبكوي ثٛؿ وٝ اٍِ٘ت تأ

ٚ اًالفَ  اٚ، ام آٖ رب وٝ تٙبلٖ ؿك كٍٚ تغ٣ّ٥ّ ا٤ٗ اؽتالف ٚ ا٘غلاف ل٥ٕت ام ٔمـاك اكمٍ وبال ثٛؿ

ٛأُ كا ثٝ ٣٣ّت ا٤ٗ اؽتالف لؿ ٚ ٔب٘ٙـ اٚ ثَ وبك٢ ث٥َ ام ا٥ًٕت ثٝ پ٥َ ٣ٕ٘ تٛاٌ٘ت رب٣٤ ؿاُتٝ ثبُـ، ٣ٕ٘

؛ ثٝ ا٤ٗ ُٛ٘ـ ٥ٔ٣ٔبٖ ل٥ٕت ٛج٣٤٥ ٚ ل٥ٕت ثبماك تفبٚت لبئُ ٞب  ؿٞـ. آٖ ث٥ل٣٘ٚ ٔخُ ٣لٗٝ ٚ تمبٗب ٌ٘جت ٣ٔ

                                                           
 ا٤ٓ.  اكمٍ وبك ؿك تلر١ٕ آلب٢ اثلا٥ٞٓ ماؿٜ ثٝ ٣ّت ٘ب٣ّٔٛ٤ٔ ثٝ ٔمـاك وبك تلرٕٝ ُـٜ اًت، وٝ ٔب آٖ كا آالط ولؿٜ 1
ٝ ًبمؿ. اٚ ثٝ رب٢ ت٥٥٤ٗ ٘بتٛا٣٘ ؿك ٤بفتٗ اكمٍ ّٜٔك ثب٣ج ُـ ك٤ىبكؿٚ تٛرٝ ؽٛؿ كا ثٝ رب٢ ُىُ اكمٍ ثٝ ٔمـاك اكمٍ ٣ٙ٤٤ تغ٥ُّ اكمٍ ٌ٘ج٣ وبالٞب ٔتٛر 2

 ، ٤ٔلف٣ ولؿ.ا٢ ثلا٢ ٔجبؿِٝ وبالٞب ثٝ ؿًت ؿٞـ تٛا٘ـ لب٣ـٜ ٥ٔبٖ ٔمـاك وبك المْ ثلا٢ ت٥ِٛـ وبالٞب كا ٤ٍب٘ٝ ُل٣ٛ وٝ ٣ٔ ٌ٘جتاكمٍ ّٜٔك وبالٞب، 
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ٞب )وٝ  ٓٛكت وٝ  ل٥ٕت ثبماك وبالٞب ثٝ ؿ٥ُِ ً٘ٛب٘بت ؿك ٣لٗٝ ٚ تمبٗب ٕٔىٗ اًت ام ل٥ٕت ٛج٣٤٥ آٖ

وٝ وبالٞب ثٝ صٝ ٔمـاك ثب٤ـ ثب ٞٓ ٔجبؿِٝ ُٛ٘ـ(  ًبمؿ ٔتٙبًت ثب ٔمـاك ٌ٘ج٣ وبك المْ ثلا٢ ت٥ِٛـ وبالٞب ٥٤ٔٗ ٣ٔ

م٤لا ا٥ًٕت اًبًب ٔتٛرٝ تٙبل٘بت ٘جٛؿ، ك٤ىبكؿٚ ٌلصٝ  ،ٔٙغلف ُٛؿ. ك٤ىبكؿٚ ٤ه ٌبْ ام ا٥ًٕت رّٛتل كفت

ا٢ ثلا٢ ت٥ٗٛظ  ٞب ثٛؿ، أب ٟ٘ب٤تب ام آٖ رب وٝ صبكٜ أب ٔتٛرٝ ا٤ٗ ٘بًبمٌبك٢ ،٥ٞضٍبٜ ام ِفٞ تٙبفٖ اًتفبؿٜ ٘ىلؿ

ٔب٘ٙـ ا٥ًٕت ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ كا٣ٗ ُـ وٝ ا٘غلاف ل٥ٕت ام اكمٍ ّٜٔك ٤ب عم٥م٣ )٥ٔناٖ  ،ٙبل٘بت ٘ـاُتا٤ٗ ت

وبك تزٌٓ ٤بفتٝ ؿك وبال( ٓلفب عبُٓ تغ٥٥لات تٔبؿف٣ ٣لٗٝ ٚ تمبٗبًت وٝ ؿك ؿكام ٔـت ثٝ ٌلا٥ٍ٘بٜ ؽٛؿ 

 ٣ٙ٤٤ ٕٞبٖ اكمٍ عم٥م٣ ثبم ٥ٍٔلؿؿ. 

آٖ ٘ٝ عبُٓ ً٘ٛب٘بت مٚؿٌقك ٚ  ل٥ٕت٣ٙ٤ تفبٚت ٥ٔبٖ اكمٍ وبال ٚ أب ٚال٥٤ت ا٤ٗ اًت وٝ ص٥ٙٗ تٙبل٣٘، ٤

ؿك فات ٚ ًبؽتبك ؿك ٚال٢ ا٤ٗ تٙبلٖ ؿاك٢ اًت،  اكمٍ ؿك ٠٘بْ ًلٔب٤ٝ ٤بفتٗ ثّىٝ ثلآٔـٜ ام ٠ٛ٥ُ ت٥٤ٗ تٔبؿف٣،

ثٝ ثٝ أب التٔبؿ ٥ًب٣ً وٝ لبؿك ؽٛؿ وبال ٔٙـكد اًت ٚ ؿك لبِت ص٥ٙٗ ٠ٛ٥ُ ت٥ِٛـ٢ لبثُ كف٢ ُـٖ ٞٓ ٥ٌ٘ت. 

ا٢ پلتبة وٙـ ٚ آٖ كا   وٙـ تٙبلٖ كا ثٝ ٌُٛٝ ُٙب٣ً ؽٛؿ ٥ٌ٘ت، ٣٤ً ٣ٔ  ك٥ًٕت ُٙبؽتٗ تٙبلٖ ؿك كٍٚ

ؿٞـ وٝ ثب ؿًت  ٣ٔ ٌ٘جتوبكولؿ٢، ً٘ٛبٖ ٚ تٔبؿف  ٘بؿ٤ـٜ ث٥ٍٙبكؿ. ا٤ٗ كٍٚ ٚرٛؿ تٙبلٖ كا ثٝ ٣٣ٛ٘ وذ

ُٛؿ، ؿك عب٣ِ وٝ ا٤ٗ تٙبلٖ ثلًبم٘ـٜ ٚ ٔمْٛ ًبؽتبك ٣ٙ٥٣ ٚال٥٤ت  غب٤ت ثبماك ثٝ مٚؿ٢ ٔلتف٢ ٣ٔ ٘بٔلئ٣ ٚ ث٣

ُٛؿ التٔبؿ٥ًب٣ً وال٥ًه ام تج٥٥ٗ ٔمٛالت ٚ  اًت. ٥ٕٞٗ ثٝ ك٥ًٕت ِ٘ٙبؽتٗ تٙبلٖ اًت وٝ ثب٣ج ٣ٔ

ٛٛك  ٕٞبٖثٌٙـٜ ٘ب٣ُ ام ٣٣ٛ٘ ٗلٚكت ٛج٣٤٥ ثـا٘ـ. ا٢ ٓٛك٢ ٚ ٘ب ٞب كا ثٝ ٥ُٜٛ ٔمٛٔبت ؽٛؿ ٣برن ثبُـ ٚ آٖ

ٞب كا ٞٓ ثٝ ٓٛكت  ولؿ ٚ تٙبلٖ ٥ٔبٖ آٖ ٘بپق٤ل اًتؾلاد ٣ٔ وٝ فبٕٞٝ ٔمٛالت كا ام ٣٣ٛ٘ ٗلٚكت تجج٥ٗ

آ٥ٔن  ٤بفتٗ تٙبلٖ ٣ٍ ت٥٤ٗتٛاٖ صٍٛ٘ ٥٘٣ٕ٘ن كٍٚ التٔبؿ٥ًب٣ً وال٥ًه ثب  ولؿ، فلافىٙب٘ٝ ثٝ ث٥لٖٚ پلتبة ٣ٔ

ؿك ٚال٢ ٌٔئّٝ ا٤ٗ اًت؛ ثٝ ك٥ًٕت ِ٘ٙبؽتٗ  كا ت٥ٗٛظ ؿاؿ.٥٠٘ل اكمٍ ٚ ُىُ اكمٍ  التٔبؿ٢ ٔمٛالت

١٤ًٛ التٔبؿ  ثٙبثلا٤ٗ كٍٚ ٤ه آِٛؿ ٚال٥٤ت. تِؾ٥ْ ًبؽتبك تٙبلٖتٙبلٖ ؿك ثبمٕ٘ب٣٤ ًبؽتبك ٚال٥٤ت، ٤ب ٣ـْ 

 تٛاٖ ا٤ٗ ص٥ٙٗ ثبمٕ٘ب٣٤ ولؿ: ٥ًب٣ً كا ٣ٔ

 )ثٝ ٠ٛ٥ُ تغ٣ّ٥ّ(

 )ثٝ ٠ٛ٥ُ تلو٥ج٣(

 

امعة روت  در ج  ع ي  ت  ور  د و ت  ولي   ت 

صادي  
ي  اي  اف  ر  ولات  مج   مق 

ا ) اض  ف  ة و ت  م کار، عرض  سي 
ق  ت 
 ، ش  ارر 

 ...(و

صادي  
ي  اي  اف  ر  ولات  مج   مق 

د و  ولي  وکارهاي  ت 
ر همسار  ار  سار  صوي 

ت 

روت   ع ي  ت  ور   ت 
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III. دٔالکتٕکٓ ريش 

تب ثٝ ا٤ٙزب ثؾَ ًّج٣ وبك ٔب ثٝ پب٤بٖ ك٥ًـ. تب ثٝ ا٤ٙزب ؿًت وٓ ثب٤ـ تٛاٌ٘تٝ ثب٥ُٓ ام ٔبكوي ؿك ثلاثل ؽٛؿٍ 

ٕٞبٖ ٛٛك وٝ ؿك اثتـا٢ پوَٚٞ اؿ٣ب ولؿٜ ثٛؿ٤ٓ، كٍٚ ٜٔلط ُـٜ ام  ؿفب١ ولؿٜ ثب٥ُٓ ٚ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ثب٥ُٓ

٣ ثل فبٕٞٝ وٝ تًٛٚ التٔبؿؿا٘بٖ وال٥ًه ٞٓ اتؾبف ٢ًٛ ٔبكوي ؿك ٌلٚ٘ـك٤ٌٝ ؿك ٚال٥٤ت ك٣ُٚ اًت ٔجتٙ

ثٝ وٕه آٖ تٛاٌ٘ت التٔبؿ٥ًب٣ً وال٥ًه كا ثٝ ٘مـ  ؽٛا٥ٞٓ ت٤ٛٔل٢ ام ك٣ُٚ وٝ ٔبكوي ُـٜ ثٛؿ. عبَ ٣ٔ

 ثبمٕ٘ب٣٤ ٓل٤ظ ا٤ٗ كٍٚ تب رب٣٤ وٝ ثٝٚ صبَِ ثىِـ، ثٝ ٕ٘ب٤َ ثٍقاك٤ٓ. أب صٙب٘ضٝ پ٥َ ام ا٤ٗ ٌفت٥ٓ، ثلا٢ 

 آحبك. ام ا٤ٗ كٚ ٘بٌن٤ل٤ٓ ؿك ؿك ا٤ٗ ثبكٜ پ٥ـا ولؿ٥ٞش ت٥ٗٛظ ك٣ُٙٚ  تٛاٖ ُٛؿ، ٣ٕ٘ ٔلثٛٙ ٣ٔ آحبك ؽٛؿ ٔبكوي

ؿٚ  اٍ ٣ا٤ِٕبكف ٣ّْٛ فٌّف ثؾَ ٜٔٙك ؿا٤لٜ ؿكثب٥ُٓ. ٍُٞ ؿ٤بِىت٥ى٣ ٍُٞ ثـ٘جبَ تج٥٥ٗ ص٥ٌت٣ كٍٚ 

 :وٙـ ُٙبؽت ٜٔٙم٣ كا ص٥ٙٗ ٤ٔلف٣ ٣ًٔٛث١ 

i. ٕٝٞ١٤ًٛ ا٘تنا٣٣ ٤ب ١٤ًٛ فب 

ii.  1ف٣٣مال٣ِ٘ ؿ٤بِىت٥ى٣ ٤ب ١٤ًٛٙٔ 

 

i. ؿٞـ:  ٍُٞ ١٤ًٛ ا٘تنا٣٣ ُٙبؽت كا ص٥ٙٗ ت٥ٗٛظ ٣ٔ 

ٞب٢ حبثت٣ ]وٝ پق٤لفتٝ اًت[ ٚ تٕب٤ناتَ ؿك ٔمبثُ ؿ٤ٍلاٖ فلاتل  ام ت٥٤ٗتفىل ؿك ٔمبْ فبٕٞٝ »

 آ٤ـ. ٚ ٚارـ ٌٞت٣ ثٝ عٌبة ٣ٔ ثلا٢ فبٕٞٝ، ٔتى٣ ثٝ ؽٛؿ كٚؿ. ص٥ٙٗ ا٘تنا١ ٔغـٚؿ٢ ٣ٕ٘

( ثٝ ٛٛك ؽبّ ًؾٗ ٌفتٝ comprehending) ؿكن ولؿٖٚلت٣ ام ا٘ـ٥ِ٤ـٖ ثٝ ٛٛك ٣بْ ٤ب  

ؿك ٠٘ل آٚكؿٜ ُٛؿ. ٌّٕٔب ( understanding)ُٛؿ، اغّت تٕب٤ُ ثل ا٤ٗ اًت وٝ ف٤ب٥ِت فبٕٞٝ  ٣ٔ

 ،ُٛؿ ٚ ٔفْٟٛ ا٘ـ٥ِ٤ـٖ اثتـائب ا٘ـ٥ِ٤ـٖ ام ٛل٤ك فبٕٞٝ اًت. أب ؿك ا٤ٗ ]ٔلعّٝ[ ٔتٛلف ٣ٕ٘

اٍ ُىُ  فبٕٞٝ ثٝ ٛٛك ٣بْ ا٤ٗ اًت وٝ ثٝ ٔغت٤ٛبت فت٣ٍ ٔغٖ فبٕٞٝ ٥ٌ٘ت. ف٤ب٥ِت٤ب ت٥٤ٗ

٣٣ٛ٘ و٣ّ ا٘تنا٣٣ اًت  ،ُٛؿ ا٢ وٝ تًٛٚ فبٕٞٝ ٢ٗٚ ٣ٔ تل و٣ّ ثؾِـ. ثٝ ٣جبكت ؿل٥ك و٥ّت ٣ٔ

ثٝ ٘ٛث١  ؽٛؿ ٚال٥٤ت مٔبٖ ٞٓ ٚ ام ا٤ٗ ٛل٤ك ٥ٌلؿ للاك ٣ٔوٝ ثٝ ؽٛؿ٢ ؽٛؿ ؿك تمبثُ ثب أل رنئ٣ 

 (Hegel, EL, 126) «٤بثـ. ٣ٙٛاٖ أل٢ رنئ٣ ت٥٤ٗ ٣ٔؽٛؿ ثٝ 

٤ب ٕٞبٖ و٣ّ  ٞب٢ و٣ّ ٓٛكت ؿا٘ـ وٝ ٣ٔ ا٘تنا١، تفى٥ه، ٔٙفلؿًبم٢ٍُٞ ٣ُٕ فبٕٞٝ كا ٣ّٕ٣ ٔجت٣ٙ ثل  

اٛالق ثل أل رنئ٣ ٚ پ٥ض٥ـٜ  كا وٙـ ٚ ًپي ٥ٕٞٗ و٥ّبت ا٘تنا٣٣ ا٢ تغ٣ّ٥ّ اًتؾلاد ٣ٔ ا٘تنا٣٣ كا ثٝ ٥ُٜٛ

                                                           
ًبمؿ  رب وٝ ا٤ٗ ًٜظ ؿ٤بِىت٥ه كا ثـَ ثٝ ٥ًٌتٓ ٣ٔ أب ام آٖ٘بٔـ.  ٣ٔ« ١٤ًٛ ٣مال٣٘ ٠٘لٚكما٘ٝ ٤ب ا٤زبث٣»ثٙـ٢ ُبُٔ ١٤ًٛ ٣ًٔٛ ٌٞت وٝ ٍُٞ آٖ كا  ا٤ٗ تم٥ٌٓ 1

٥ٌلؿ ٚ  رب ٥٘ن ٔغُ ثغج ٔب للاك ٣ٕ٘ ؿا٘ٙـ، ؿك ا٤ٗ پوٚٞب٣٘ اًت وٝ ا٥ٕٞت ؿ٤بِىت٥ه كا ؿك كٍٚ آٖ ٣ٔ ٚ ٥ٕٞٗ ًٜظ ٞٓ ٌٞت وٝ ٔٛكؿ ا٘تمبؿ ٔبكوي ٚ ث٥ٌبك ام ٍُٞ
 ٌقك٤ٓ. ام آٖ ٣ٔ
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ك٢ٚ ت٥٤ٙبت  وٙـ ٚ ؿك ٞل ٔلعّٝ پ٥َ ٠ٛ٥ُ وبك فبٕٞٝ ام ا٤ٗ للاك اًت وٝ ام أل ؿاؿٜ ُـٜ آغبم ٣ٔ. وٙـ ٣ٔ

ف٤ب٥ِت ]فبٕٞٝ[ ثـ٤ٗ ٓٛكت اًت وٝ اث٤بؿ إ٘٘ب٣ٔ » وِـ؛  كا ث٥لٖٚ ٣ٔ ١ٛٗٛٔ ا٥ِٚٝتل  ا٢ ا٢ تل ٚ ك٤ِٝ پب٤ٝ

« ؿٞـ ٞب ٓٛكت و٥ّت ا٘تنا٣٣ ٣ٔ ، ٚ ثٝ آًٖبمؿ ٞب٢ آٖ كا ام ٞٓ رـا ٚ ٔٙفلؿ ٣ٔ ُـٜ كا ٔٙغُ ٚ تفبٚت أل ؿاؿٜ

(EL/ 296 أب ) ٕٝٞام ٥ٕٞٗ كًٚت وٝ ٕٞٛاكٜ ٔمٛالتَ كا تٛا٘ـ ام صٟبكصٛة ا٤ٗ ت٥٤ٙبت فلا كٚؿ.  ٞلٌن ٣ٕ٘فب

ٞب كُٚٗ ٥ٌ٘ت. ا٤ٗ ٌٔئّٝ  ؿٞـ وٝ ص٥ٌت٣ ٚ صلا٣٤ آٖ ٘بپق٤ل تغ٤ُٛ ٣ٔ ثٝ ل٣ٌٕ ٗلٚكت ٤ب ٛج٤٥ت ت٥ٗٛظ

 ُٛؿ. اًتٙتبد ٔمٛالت ثل٥ًٓ كُٚٗ ٣ٔٚلت٣ ثٝ كٍٚ ؿ٤بِىت٥ى٣ 

ام ٠٘ل ٍُٞ تفىل ٔجت٣ٙ ثل فبٕٞٝ  ،ٞب٢ ؽٛؿ ٚ ٘بتٛا٣٘ ؿك تٛر٥ٝ ث٥ٙبٖ ٣ٍ٤ًٛ كغٓ ا٤ٗ ٔغـٚؿ٤ت ٚ ٤ه  أب ٣ّ٣

٘بوبف٣ ٣ٙ٤٤ تفىل ثل ٔجٙب٢ فبٕٞٝ ثلا٢ ُٙبؽت المْ أب آ٤ـ.  رنء ٗلٚك٢ ٚ ا٥ِٚٝ ٞل ُٙبؽت٣ ثٝ عٌبة ٣ٔ

ٕٞب٣٘  ٕٞب٣٘ ٓٛك٢ ثل آٖ عبوٓ اًت ٚ ا٤ٗ ا٤ٗ ا٤ٗ ا٤ٌت وٝ ٣٣ٛ٘ فبٕٞٝ عٛمٜتٛاٖ ص٥ٙٗ ٌفت وٝ  ًت. ٣ٔا

وٙـ، اٌ٘زبْ ٚ ثٌٙـ٣ٌ ؽٛؿ كا  ٞب٢ ٚال٤ب ٔٛرٛؿ ٔٙـكد ؿك ًبؽتبك ٚال٥٤ت ثلؽٛكؿ ٣ٔ رب وٝ ثب تٙبلٖ ٓٛك٢ آٖ

 م٤لا ،ج٥٥ٗ وٙـتٕب٥ٔت ٚال٥٤ت كا ت تٛا٘ـ ت٣ٙ ثل فبٕٞٝ ٣ٕ٘كٍٚ ٔج كٚ ام ا٤ٗ. ٔب٘ـ ٚ فلٚ ٣ٔ ؿٞـ ام ؿًت ٣ٔ

آٖ ٣٣ٛ٘ اًت وٝ ٚلت٣ ام  ٚ ثٝ ٛٛك ِٔؾْاًت ٘مٜٝ ٠٘ل آٖ ٘ٝ ص٥ن٢ ٟ٘ب٣٤، ثّىٝ ث٥ِتل ص٥ن٢ ٔتٙب٣ٞ »

( ا٤ٗ ٚال٥٤ت ِنْٚ علوت ثٝ ١٤ًٛ EL/ 128)«. ُٛؿ ُٛؿ، ثٝ ٔت٘بؿ ؽٛؿ ثـَ ٣ٔ اٍ و٥ِـٜ ٣ٔ ثٝ ًلعـات

 .ًبمؿ كا كُٚٗ ٣ٔؿ٤بِىت٥ى٣ ٤ب ٔٙف٣ ُٙبؽت 

ii. فبٕٞٝ ثلا٢ تغ٥ُّ ٤ه وٙـ.  ُٛؿ وٝ فبٕٞٝ ثٝ ٔلمٞب٢ ؽٛؿ ثلؽٛكؿ ٣ٔ ؿ٤بِىت٥ه آٖ رب٣٤ آغبم ٣ٔ

تل پ٥ٍ٥ل٢  ؿٞـ. ٚ ٚلت٣ ٚاوب٢ٚ ا٤ٗ ٔفْٟٛ كا رـ٢ ٚ تج٥٥ٗ ِٔؾ٣ٔ ام آٖ ٔفْٟٛ ثـًت ٣ٔٔفْٟٛ ت٤ل٤ف 

٣٣ٛ٘ ٘بًبمٌبك٢ ٚ تٙبلٖ  ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ ٔفْٟٛ، ٤بفت٣ٍ تل ؿك ت٥٤ٗ وٙـ، ؿك ؽٛؿ ٔفْٟٛ ٤ب ثٝ ٣جبكت ؿل٥ك ٣ٔ

تٛا٘ـ  ٕٞب٣٘ اًت، ٣ٕ٘ رب وٝ آُ عبوٓ ثل آٖ ا٤ٗ ُٛؿ، م٤لا ام آٖ وٙـ. فبٕٞٝ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ٔتٛلف ٣ٔ پ٥ـا ٣ٔ

ثب تٙبلٖ وٙبك ث٥ب٤ـ. ؿك تفىل ٔجت٣ٙ ثل فبٕٞٝ ٞل ص٥ن ؽٛؿٍ اًت ٚ غ٥ل ام ؽٛؿ ٥ٌ٘ت ٚ ا٤ٗ عىٓ ٘نؿ فبٕٞٝ 

ُٛؿ، ا٤ٗ  ٝ ت٤ل٤ف ا٥ِٚٝ فبٕٞٝ ام ٔفْٟٛ ثب ؿلت ٚ ٣ٕك ث٥ِتل٢ ثلك٣ً ٣ٔرب و عى٣ٕ ّٜٔك اًت. ثٙبثلا٤ٗ آٖ

ُٛؿ ٚ ام علوت  رب ٔتٛلف ٣ٔ آ٤ـ. فبٕٞٝ ؿك ا٤ٗ ُٛؿ ٚ آٜالعب تٙبلٖ ثٛرٛؿ ٣ٔ ت٤ل٤ف ؿصبك ؿٌل٣ٌ٘ٛ ٣ٔ

آال أىبٖ  افىٙـ ٚ ٤ب ٥ٌلؿ ٤ب آٖ فلا ٣ٔ وٙـ ٚ ٘بؿ٤ـٜ ٣ٔ رب ٤ب تٙبلٖ كا ا٘ىبك ٣ٔ ا٤ٌتـ )فبٕٞٝ ؿك ا٤ٗ ثبم٣ٔ

ٞب ٚ  ُٛؿ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ٘مٖ ٔفْٟٛ ثٝ ٚا١ًٜ ٤ٚو٣ٌ رب ٚاكؿ ٣ٔ وٙـ(. ؿ٤بِىت٥ه ؿك ا٤ٗ ُٙبؽت كا ا٘ىبك ٣ٔ

 ٤ٌٛ٘ـ: تفىل ٣ٔ ؿ٤بِىت٥ى٣ ؿٞـ. ٍُٞ ؿك ت٥ٗٛظ ١٤ًٛ ت٥٤ٙبت ؿك٣٘ٚ ؽٛؿ آٖ كا ِ٘بٖ ٣ٔ

قكُبٖ ثٝ ا٢ ثٝ ؿًت ؽٛؿُبٖ ٚ ٌ وٙٙـ٣ٌ ص٥ٙٗ ت٥٤ٙبت ٔتٙب٣ٞ ٢كف-ؿل٥م١ ؿ٤بِىت٥ى٣ ؽٛؿ»

 (EL/ 128)  «ٔت٘بؿٞب٤ِبٖ اًت.

 ؿ٤بِىت٥ه:
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٘ج٣ٍ ٚ ٔغـٚؿ رب ٗ ت٣ٙ٥٤[ اًت وٝ ؿك آٖ ؽّٔت ٤هٔب٘ـٌبك فلاك٢ٚ ]ام ص٥ٙ پل١ًٚ ؿكٖٚ»

ٌقاك٘ـ.  صٝ وٝ ٌٞت، ٣ٙ٤٤ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٘ف٣ ؽٛؿ ثٝ ٕ٘ب٤َ ٣ٔ ؽٛؿ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ آٖ ،ت٥٤ٙبت فبٕٞٝ

 (EL/ 129) «ٞل أل ٔتٙب٣ٞ ٥ٕٞٗ كف٢ ؽٛؿ اًت

فات٣ ٚ رنء ثلًبم٘ـ٠ ؽٛؿ  ،وٙـ ٚ ا٤ٗ تٙبلٖ ؿٞـ ا٤ٗ ؽٛؿ ٔفْٟٛ اًت وٝ ؽٛؿ كا ٘مٖ ٣ٔ ِ٘بٖ ٣ٔ ؿ٤بِىت٥ه

صٝ كا  آٖ ٣ٙ٤٤ ٞل ص٥ن ؿك ٚال٢ ٌٞت،صٝ كا وٝ  ٤ٌٛـ ؿ٤بِىت٥ه آٖ ٔفْٟٛ اًت. ام ا٤ٗ كًٚت وٝ ٍُٞ ٣ٔ

آ٥ٔن وٝ ٞل  ٔفْٟٛ اًت. ا٤ٗ ث٥بٖ ٟبٞلا اغلاق ٘ف٣ؿٞـ ؽٛؿ ٔفْٟٛ،  ؿٞـ. ؿ٤بِىت٥ه ِ٘بٖ ٣ٔ ، ِ٘بٖ ٥٘٣ٌٔت

 ٚال٥٤ت اًت. آِٛؿ  تٙبلٖص٥ن٢ ٕٞبٖ ص٥ن٢ اًت وٝ ٥ٌ٘ت، ٘بٟل ثٝ ٥ٕٞٗ ؽّٔت 

ؿ٤ـ٤ٓ وٝ وب٘ت ام تج٥٥ٗ ٚ ٚاوب٢ٚ پ٥ٍ٥لا٘ٝ ٚ رـ٢ ص٥ٌت٣ ٘ؾٌت   ؿك لٌٕتاربمٜ ؿ٥ٞـ ثٝ ٔمٛالت ثبمٌلؿ٤ٓ. 

كًب٘ـ ٚ  ا٤ٌت وٝ ٍُٞ ثٝ ا٘زبْ ٣ٔ ثٛؿ، ٣برن ثٛؿ. ا٤ٗ ٥ٟٚفٝا٢ تغ٣ّ٥ّ اًتٙتبد ولؿٜ   ٔمٛالت٣ وٝ ثٝ ٥ُٜٛ

ٔبت ؿك٣٘ٚ ٞل ٔمِٛٝ كا ثب ؿلت ٚاوب٢ٚ و٥ٙٓ، ثٝ ٘مٖ ٔمِٛٝ ٤ب ٘مٖ تناٞب ٚ اِ ٤بفت٣ٍ ؿٞـ وٝ اٌل ت٥٤ٗ ِ٘بٖ ٣ٔ

وٙـ،  ٣ٔثٛؿ٣ٌ تٙبلٖ كا تأ٥٤ـ  عم٥مت ٚ ٚال٢ ،ك٥ًٓ. ؿ٤بِىت٥ه ت٤ل٤ف ا١٥ِٚ آٖ ٔمِٛٝ، ٣ٙ٤٤ ثٝ ٘ف٣ آٖ ٔمِٛٝ ٣ٔ

ثـ٤ٗ وٙـ.  ُٛؿ، ثّىٝ ثٝ ٔخبث١ ٔٛتٛك ٔغلو١ آٖ ٣ُٕ ٣ٔ أب ا٤ٗ تٙبلٖ ثب٣ج تٛلف علوت ؿ٤بِىت٥ه ٣ٕ٘

تل ٔمِٛٝ، تٙبلٖ كا ؿك ؿَ ٔم١ِٛ ؿ٤ٍل٢  علوت ٚ ثٌٚ رـ٢ وٙـ ثب اؿا١ٔ ٓٛكت وٝ تفىل ؿ٤بِىت٥ى٣ ٣٤ً ٣ٔ

ٔب٘ـٌبك ٚ  ا٢ ٗلٚك٢، ؿكٖٚ ك٢ اًت( كاثٜٝكف٢ وٙـ. ام ا٤ٗ كٚ ام ٛل٤ك كف٢ تٙبلٖ )وٝ ثلا٢ اؿأٝ علوت ٗلٚ

ك٢ٚ ؿك ٜٔٙك   تٛا٘ـ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔٛتٛك ٔغلو١ پ٥َ أب صٍٛ٘ٝ تٙبلٖ ٣ُٔٛؿ.  ثلًبم٘ـٜ ٥ٔبٖ ٔمٛالت ثلللاك ٣ٔ

٥٤ٌٛٓ ؿل٥مب ام  ٞب٢ ٔف٣ٟٔٛ ؿك ٔٛكؿ ٤ه ٔمِٛٝ ًؾٗ ٣ٔ تل ٚلت٣ ؿك ٔٛكؿ تٙبلٖ ٍُٞ ٣ُٕ وٙـ ٚ ام آٖ ٟٔٓ

تٛاٖ ام تٙبلٖ ٔفب٣ٕ٥ٞ ٔخُ ٌٞت٣، و٥ف٥ت، و٥ٕت، ٥ّ٣ت ٚ .. ًؾٗ  ٤ٔٙب ٣ٔ ٥٤ٌٛٓ؟ ثٝ صٝ صٝ ًؾٗ ٣ٔ

تزلث٣ اًت )ٔخُ ثلف   ٣رب ثغج ٘ٝ ثل ًل تٙبل٘ وٙـ ؿك ا٤ٗ ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ كا تِل٤ظ ٣ٔ 1ٌفت؟ صٙب٘ضٝ ت٥ّٛك

٥ًبٜ( ٚ ٘ٝ تٙبل٣٘ تغ٣ّ٥ّ )ٔخُ ٔلث٢ ٌٔتـ٤ل(، ثّىٝ ثغج ثل ًل تٙبلٖ ٔف٣ٟٔٛ اًت وٝ مٔب٣٘ وٝ آٖ كا ثٝ 

ؿٞـ. ؿك ٚال٢ ٚلت٣ ٤ه ٔمِٛٝ كا ثل  و٥ٙٓ ؽٛؿ كا ٕ٘ب٤َ ٣ٔ اٛالق ٣ٔ ٣بْ ٛٛك٣ٙٛاٖ ٤ه ٔمِٛٝ ثل ٚال٥٤ت ثٝ 

٤ُٛٓ.  ٥ٌل٤ٓ ثب تٙبل٘بت٣ ٔٛارٝ ٣ٔ پ٣ ٣ٔ و٥ٙٓ ٚ اِنأبت ا٤ٗ اٛالق كا تب عـٚؿ ٟ٘ب٣٤ آٖ ٚال٥٤ت اٛالق ٣ٔ

آ٥٤ٓ تب تٕبْ ٚرٜٛ ٚال٥٤ت كا ثب ٥ٕٞٗ  و٥ٙٓ ٚ ؿكٓـؿ ثل٣ٔ ٔخال مٔب٣٘ وٝ ٔمِٛٝ و٥ٕت كا ثل ٚال٥٤ت اٛالق ٣ٔ

ثٝ تفبٚت  2ٌلا٤ب٘ٝ ٞب ٚ ؽٔب٤ْ ٣ٙبٓل رٟبٖ كا ثب ك٤ٚىلؿ٢ اتٓ ، ثٝ ا٤ٗ ٓٛكت وٝ تٕبْ تفبٚتٔمِٛٝ تج٥٥ٗ و٥ٙٓ

ثٝ  و٥ٕت وٝث٥ٙ٥ٓ  ٚ ٤ُٛ٣ٔٓ  ٔب٘ـٌبك ؽٛؿ ا٤ٗ ٔفْٟٛ ٔٛارٝ ٣ٔ ثب تٙبل٘بت ؿكٖٚت ؿ٥ٞٓ، ٞب ٌ٘ج و٣ٕ آٖ

ؿٞـ. ٤ب ٔخال ؿكثبك٠ ٔم١ِٛ  ا ثٝ ٔم١ِٛ و٥ف٥ت ا٘تمبَ ٣ٔتٛا٘ـ ًبؽتبك ٚال٥٤ت كا ث٥بٖ وٙـ ٚ ٘بٌن٤ل ٔب ك تٟٙب٣٤ ٣ٕ٘

آ٤ـ وٝ ٔب كا  تٙبل٘بت٣ ثٛرٛؿ ٣ٔ ٤ًٛٝ ثل ٌ٘جت ٥ٔبٖ ا٥ُبء عُٕ و٥ٙٓ ٥ّ٣ت اٌل ا٤ٗ ٔمِٛٝ كا ثٝ ٓٛكت ٤ه

كًب٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ تٙبلٖ ٘ٝ عبُٓ فلاك٢ٚ فبٕٞٝ ام عـٚؿ ؽٛؿ ٚ ٘ٝ عبُٓ ٣٣ٛ٘  ٘بٌن٤ل ثٝ ٔم١ِٛ ت٤بُٔ ٣ٔ

                                                           
1 Taylor, Hegel, 1975 

 ثبٚك٢ ٌلا٣٤ اًت ٘ٝ ك٤ٚىلؿ ٣ّٕ٣ اتٓ رب ك٤ٚىلؿ فٌّف٣ اتٓ ٌلا٤ب٘ٝ ؿك ا٤ٗ ك٤ٚىلؿ ات٠ٙٔٓٛك ام  2
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ٌٔئّٝ ا٤ٗ اًت وٝ وُ ٚال٥٤ت كا ٘جب٤ـ ٚ وبكولؿ٢ اًت، ثّىٝ فات٣ ًبؽتبك ؽٛؿ ٚال٥٤ت اًت.  ثـف٣ٕٟ ٤ب وذ

مِٛٝ تج٥٥ٗ ولؿ. ؿك ٚال٢ ٘جب٤ـ و٥ّتِ ٚال٥٤ت كا ثٝ ٤ه ٔمِٛٝ فلٚ وبًت، م٤لا تٛاٖ ثب ٤ه ٔمِٛٝ ٚ تٟٙب ٤ه ٔ ٣ٕ٘

رب٣٤ وٝ ٤ه  ٚ ام ا٤ٗ كٚ آٖتٛاٖ ا٤ٗ ٚال٥٤ت پ٥ض٥ـٜ كا تج٥٥ٗ ولؿ.  ا٢ ٣ٕ٘ ٔمِٛٝ ٜٙك ؿٚ عـ٢ ٚ اٛالق تهثب ٔ

ؿ٤بِىت٥ى٣ ام ثٜٗ ؽٛكؿ ثب٤ـ ثب ك٤ٚىلؿ  ٞب٢ ؿك٣٘ٚ ؽٛؿٍ ثل٣ٔ ٔمِٛٝ ثلا٢ تج٥٥ٗ ٚال٥٤ت، ثٝ عـٞب ٚ تٙبلٖ

ٞب٢ ؿك٣٘ٚ آٖ، ٔم١ِٛ ؿ٤ٍل٢ كا ث٥لٖٚ و٥ِـ. ٚال٥٤ت ٔتٙبلٖ، ٔٙج٢ تغق٤ٝ ٚ ٔٛتٛك ٔغلوٝ  ٞب ٚ تَٙ تٙبلٖ

 پ٤ٛب٣٤ ؿائ٣ٕ ٜٔٙك ٚ ؽٛؿِ رٟبِٖ ؿك عبَ ُـٖ اًت. 

IV. كار-ارزشکتٕکٓ در وقذ ماركس بر وظرٍٔ كاربست ريش دٔال 

( ٔجت٣ٙ ثل analyticكٍٚ تغ٣ّ٥ّ ) وال٥ًه ثل اًبى ؿك ثؾَ ؿْٚ ا٤ٗ ُ٘ٛتٝ ِ٘بٖ ؿاؿ٤ٓ التٔبؿ٥ًب٣ً

تلو٥ت ٔزـؿ ا٤ٗ ٔمٛالت ٚ  ،وٙـ ثب اًتؾلاد ٚ اًتٙتبد ٔمٛالت ث٥ٙبؿ٤ٗ ام ١ٛٗٛٔ، صٍٛ٘ٝ ٣٤ً ٣ٔفبٕٞٝ

٥٘ن ٔلعّٝ ٘ؾٌت تغ٣ّ٥ّ ثٝ وبك  ٔٛكؿ اًتفبؿ٠ ٔبكويت٤ٛٔل٢ ٌٕٞبم ام ٚال٥٤ت اكائٝ ؿٞـ. ؿك كٍٚ ث٥ٙبؿ٤ٗ 

رب كٍٚ ؿ٤بِىت٥ى٣ ـ، أب ؿك ا٤ُٗ٘ٛٔمٛالت ث٥ٙبؿ٤ٗ ام ؿَ ١ٛٗٛٔ ٔٛكؿ ثغج ث٥لٖٚ و٥ِـٜ ٣ُٔٛؿ ٚ ٌلفتٝ ٣ٔ

ُٛؿ ثل اًبى ت٥٤ٙبت ٚ اًتّنأبت ؿك٣٘ٚ ؽٛؿ ت٥٤ُٗٛؿ ٚ ثل اًبى ا٤ٗ كٍٚ ثٝ ٔمٛالت اربمٜ ؿاؿٜ ٣ٔٚاكؿ ٣ٔ

ُٛؿ، ثل اًبى ٥٤ٔبكٞب٢  اكائٝ ٣ٔ تل ؽٛؿ كا آُىبك ًبم٘ـ، ِٚٛ ت٤ٛٔل٢ وٝ ام ٚال٥٤ت ٞب٢ ث٤ـ٢ ٚ ٔتىبُٔ ٤بفت٣ٍ

 تفىل ٣لف٣ ٚ ٔجت٣ٙ ثل فبٕٞٝ، ٌٕٞبم ٚ ًبمٌبك ٘جبُـ. 

تل٤ٗ ٔٛا٣٤٘ وٝ ًل كاٜ ٠٘ل٤ٝ اكمٍ التٔبؿ ٥ًب٣ً وال٥ًه للاك ؿاُت ٚ  ٌفت٥ٓ ٤ى٣ ام ا٣ّٓؿك ثؾَ ؿْٚ  

المْ ثلا٢ ت٥ِٛـ وبال( ًبؽت، اؽتالف ث٥ٗ ل٥ٕت ٚ اكمٍ )ثٝ ٤ٔٙب٢ ٔمـاك وبك  آٖ كا ثب صب٣ِِ رـ٢ ٔٛارٝ ٣ٔ

ا٤ٗ تٙبلٖ كا ثٝ  ٙـثب تٕب٤ن لبئُ ُـٖ ٥ٔبٖ ل٥ٕت ٛج٣٤٥ ٚ ل٥ٕت ثبماك ٣٤ً ؿاُتٚ ا٥ًٕت ك٤ىبكؿٚ ثٛؿ. 

. ثٝ ا٤ٗ ٓٛكت وٝ ؿك عبِت ٘لٔبَ ٚ ٛج٣٤٥ اكمٍ ٞب٢ ثبماك ٌ٘جت ؿٞـ لب٣ـ٣ٌ ا٢ ث٥ل٣٘ٚ ثٝ ً٘ٛب٘بت ٚ ث٣ ٌٛ٘ٝ

ٚ ٓلفب ٘ب٣ُ ام ٤بثـ ٚ ا٘غلاف ل٥ٕت ام اكمٍ تٟٙب  ُبٖ تز٣ّ ٣ٔ وبالٞب ثٝ ٛٛك ٌٔتم٥ٓ ؿك ل٥ٕت ٛج٣٤٥

ٞب٢ ثبماك اًت وٝ ؿك ؿكام ٔـت ؽٛؿ ثٝ ؽٛؿ ثٝ  لب٣ـ٣ٌ ً٘ٛب٘بت تٔبؿف٣ ٚ مٚؿٌقك، ٣ٙ٤٤ تمبٗبٞب٢ وٛك ٚ ث٣

 ٌلؿؿ.  عبِت ٛج٣٤٥ ؽٛؿ ثبم٣ٔ

ٞب ٘ٝ  ا٘غلاف ل٥ٕت ام اكمٍ وٝ ثلؽالف ؿ٢ٛ٣ وال٥ًهبؿ٣ٌ ثبُـ. تٛاٌ٘ت ثٝ ا٤ٗ ً ثلا٢ ٔبكوي ٌٔئّٝ ٣ٕ٘

تٛاٌ٘ت ٓلفب ثلآٔـٜ ام ُلا٤ٚ ٚ ٣ٛأُ ث٥ل٣٘ٚ ثبُـ، ثّىٝ  ، ٣ٕ٘ؿائ٣ٕ ٚ ٣ٍِ٥ٕٞ ثٛؿتٔبؿف٣ ٚ مٚؿٌقك، ثّىٝ 

ال تل ؿك ًبؽتبك ؽٛؿ وب ٔب٘ـٌبك ؿك ٔفْٟٛ ؽٛؿ اكمٍ ٚ ثٝ ٣جبكت ؿل٥ك ا٢ ؿكٖٚ ك٤ِٝ ٚ ِٔٙأ آٖ ثب٤ـ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٔبكوي ؿك ٥٣ٗ عبَ آٌبٜ اًت پو٣ِٞٚ وٝ ؿاك ا٘زبْ آٖ ُـ.  ا٤ٗ وبك٢ ثٛؿ وٝ ٔبكوي ٣ٟـُٜـ.  ثلك٣ً ٣ٔ

ؿٞـ، ٔلثٛٙ ثٝ ٤ه ٔؾتٔبت ِٔؾْ ٚ ٥٤ٔٗ تبك٤ؾ٣ ٚ رغلاف٥ب٣٤ اًت. ام ا٤ٗ كٚ ثٝ ؿلت ٚ ًٚٛاى  ا٘زبْ ٣ٔ

 ج٣٤٥ ٔتٕب٤ن ًبمؿ. وُٛـ وٝ ت٥٤ٙبت تبك٤ؾ٣ ٚ ارتٕب٣٣ كا ام ت٥٤ٙبت فلاتبك٤ؾ٣ ٚ ٛ تٕبْ ٣ٔ
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ام ٠٘ل ٔبكوي وبال ٕٞبٖ ٔمِٛٝ ٚ وٙـ.  آِٛؿ ؽٛؿ وبال آغبم ٣ٔ ٔبكوي ا٤ٗ ثلك٣ً كا ام ٚاوب٢ٚ ُىُ تٙبلٖ

ؿاك٢ ثل  حلٚت رٛا٣٤ٔ وٝ ٥ُٜٛ ت٥ِٛـ ًلٔب٤ٝ»ٚاعـ تغ٥ُّ ث٥ٙبؿ٤ٗ اًت وٝ پوَٚٞ ثب٤ـ ام آٖ آغبم ُٛؿ، م٤لا 

تٛؿ٠ ٣ٕ٥٠٣ ام وبال ٚ وبال ٕٞضٖٛ ُىُ ٔٙفلؿ، ٕٞضٖٛ ُىُ ٣ٙٔل٢ ا٤ٗ حلٚت ٞب عبوٓ اًت، ٕٞضٖٛ  آٖ

 1«كًـ. ٠ل ٣ٔ٘ثٝ 

ٞب ٚ ؽٛاّ ٛج٣٤٥ ؽٛؿ فٛا٤ـ٢ ؿاكؿ وٝ آٖ كا ثٝ ٤ه اكمٍ ٔٔلف٣ ثـَ  ٞل وبال ؿك ١ّٞٚ ٘ؾٌت ثٙب ثٝ ٤ٚو٣ٌ

ثٙبثلا٤ٗ «. ـاكؿا٢ ٘ ثٝ رن ؿك ٔغـٚؿٜ ِٔؾٔبت ٛج٣٤٥ وبال ٥ٞش ٌٞت٣ رـاٌب٘ٝ»وٙـ. اكمٍ ٔٔلف٣  ٣ٔ

، ثٙب ثٝ ٔبؿٜ ٚ ٛج٤٥ت ا٘ـ للاك ٌلفتٝ  وٝ ؿك آٖ ٞب٢ ارتٕب٣٣ ٚ ثٌتلٞب٢ تبك٤ؾ٣ وبالٞب فبك٥ ام ٔٙبًجبت ٚ ٓٛكت

ام ٚرٛؿ » ا٘ـ. ؿك ٥٣ٗ عبَ وبالٞب ٚارـ ١ٛ٘ ؿ٤ٍل٢ ام اكمٍ ٥٘ن ٌٞتٙـ وٝ  ؽٛؿ ٕٞٛاكٜ ٚارـ اكمٍ ٔٔلف٣

اكمٍ ٔٔلف٣ ًلاًل ٔتٕب٤ن ٚ ٌٔتمُ اًت ٚ ًلُت رٛٞل آٖ تٟٙب آٖ ثٝ ٔخبث١   ف٥ن٤ى٣ ّٕٔٛى وبال ٤ب ٌٞت٣

ا٢ اثتـائب ٕٞضٖٛ  اكمٍ ٔجبؿِٝ»ا٢.  ، ٣ٙ٤٤ اكمٍ ٔجبؿِٝ«٤بثـ ٣ٔام ٛل٤ك ا٘تنا١ ام اكمٍ ٔٔلف٣ تِؾْ 

ام ُٛؿ.  ُٛؿ وٝ ثٙبثل آٖ ٣٣ٛ٘ اكمٍ ٔٔلف٣ ثب ١ٛ٘ ؿ٤ٍل٢ ام آٖ ٔجبؿِٝ ٣ٔ  ا٢ و٣َٕ، ٌ٘جت٣ ٟبٞل ٣ٔ كاثٜٝ

٥ن٢ تٔبؿف٣ ٚ ٌ٘ج٣ ثٝ ٠٘ل ، ٟبٞلا صوٙـ پ٥ًٛتٝ ثب ٔىبٖ ٚ مٔبٖ تغ٥٥ل ٣ٔوبالٞب ا٢  رب وٝ اكمٍ ٔجبؿِٝ آٖ

 ٣. ثٙبثلا٤ٗ تٙبل٘«ا٢ وبالٞب ثب٤ـ ثٝ ٣ٙٔل٢ ِٔتلن تغ٤ُٛ ُٛ٘ـ اكمٍ ٔجبؿِٝ»ؿك عب٣ِ وٝ ؿك ٚال٢  ،«كًـ ٣ٔ

رب  ُٛؿ، ام ٥ٕٞٗ ٠٘ل١٤ اكمٍ ٣ٔ تٔبؿؿا٘بٖ ثل ًلث٥ٗ الٞب  ٥ٌل٢ رٟت٘بپق٤لتل٤ٗ  ٚ آُت٣ٔت٘بؿتل٤ٗ  ثب٣جوٝ 

اًت(، ؿك  وبالوبالًت )٣ٙ٤٤ فات٣  ٔب٘ـٌبك ؿكٖٚٚ  ؿك٣٘ٚا٢ وٝ  اكمٍ ٔجبؿِٝ»ا٤ٗ تٙبلٖ وٝ ٥ٌلؿ.  ِ٘ئت ٣ٔ

ك٤ٚىلؿٞب٣٤ وٝ ثل ؽّٔت اَٚ اٍِ٘ت تأو٥ـ  .«كًـ ثٝ ٠٘ل ٣ٔ ث٥ل٣٘ٚٚ  تٔبؿف٣، ٌ٘ج٥٣٣ٗ عبَ ص٥ن٢ وبٔال 

ُٛ٘ـ، ٚ ك٤ٚىلؿٞب٣٤ وٝ ثل ؽّٔت ؿْٚ ٚ ٔتٙبلٖ ثب ا٣ِٚ  ٌقاك٘ـ، ثٝ ٠٘ل٤ٝ اثووت٥ٛ وبكٔغٛك اكمٍ ٔٙت٣ٟ ٣ٔ ٣ٔ

ًٝ صٟبك ثٙـ ا٥ِٚٝ وتبة ؿك ٥ٕٞٗ  ٔبكوي. پلٚكا٘ٙـ ُٛ٘ـ، ٣٣ٛ٘ ٠٘ل٤ٝ اكمٍ ًٛثووت٥ٛ كا ٣ٔ ٔتٕلون ٣ٔ

ثٛؿ٣ٌ ٞل  ل٢اٍ ثل ٚا ٞب٢ پوَٚٞ تل٤ٗ ٌبْ أب ام اثتـا٣٤ ؿٞـ. تٙبلٖ ثٝ ؿًت ٣ٔ ثٙـ٢ ِٔؾ٣ٔ ام ا٤ٗ ٓٛكت

ٔب٘ـٌبك وبالًت، ثٝ ً٘ٛب٘بت ٚ  ا٢ ؿك ٥٣ٗ عبَ وٝ فات٣ ٚ ؿكٖٚ ، ا٤ٗ وٝ اكمٍ ٔجبؿِٝوٙـ ؿٚ ؽّٔت تأو٥ـ ٣ٔ

ثٝ ٘ف٢ ؿ٤ٍل٢  كا لب٣ـ٠ ثبماك ٚاثٌتٝ اًت. ٔبكوي ٥ٞش ٤ه ام ا٤ٗ ؿٚ ٚال٥٤ت ٔتٙبلٖ ٞب٢ وٛك ٚ ث٣ ّٜٔٛث٥ت

ٔب٘ـٌبك ٔفب٥ٞٓ ٚ ت٥٤ٙبت آٖ ثٝ  وٙـ ٚ ثب ثٌٚ ٚ تغ٥ُّ ؿكٖٚ ا٤ٗ ٚال٥٤ت آغبم ٣ٔ اٚ ام ٤ه ١٤ًٛ. وٙـ عقف ٣ٕ٘

وٙـ،  ، ٕٞبٖ ص٥ن٢ وٝ ١٤ًٛ ا٣ِٚ كا ٘مٖ ٚ ٘ف٣ ٣ٔص٥ن٢ وٝ ١٤ًٛ ا٣ِٚ ٥ٌ٘ت ٕٞب١٤ًٖٛ ٔتٙبلٖ آٖ، ٣ٙ٤٤ 

ثّىٝ  ،٥ٌ٘تٚ ام ا٤ٗ كٚ لبثُ عقف  ٥ٌ٘ت ٣ٛأُ ٚ ُلا٤ٚ ث٥ل٣٘ٚعبُٓ ٓلفب تٙبلٖ . ٔٙتٟب ا٤ٗ ٘ف٣ ٚ كًـ ٣ٔ

ثلا٢ فٟٓ ثؾِـ.  اًت وٝ وبالٞب كا ثٝ ا٤ٗ ُىُ ؽبّ ت٥٤ٗ ٣ٔ ٔٙبًجبت٣ام فات ٚ ًبؽتبك رب٤ٔٝ ٚ ثلآٔـٜ 

كوي ام آٖ وٝ ٔبٔب٘ـٌبك٢ آٖ ؿك وبال(  آِٛؿ اكمٍ ٔجبؿِٝ، ثٝ ١٤ًٛ ٘ؾٌت آٖ )ؿك٣٘ٚ ٚ ؿكٖٚ ٥٤ٗٚت تٙبلٖ

 و٥ٙٓ. وٙـ، ثبمٌلؿ٤ٓ ٚ ت٥٤ٙبت آٖ كا ثلك٣ً ٣ٔ آغبم ٣ٔ

                                                           
ٔتٗ ام  ٞب٣٤ وٝ ؿك ا٤ٗ ثؾَ ثـٖٚ اكرب١ ؿاؽُ ٥ٌٛٔٝ آٚكؿٜ ُـٜ اًت، ام ٤ٚلاًت ٘ؾٌت ٤ب صٟبكْ رّـ اَٚ وبپ٥تبَ اًت وٝ ثلا٢ ر٥ٌّٛل٢ ام آُفت٣ٍ تٕبْ ٣جبكت 1

 ولؿ٤ٓ.اكرب١ ثٝ ُٕبك٠ ٓفغبت ؽٛؿؿاك٢ 
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ُىُ پـ٤ـاك٢ ؿا٘ـ.  ٔغتٛا٣٤ ٔتٕب٤ن ام ؽٛؿ آٖ ٣ٔ« ُىُ پـ٤ـاك٢ِ»٤ب  تز٣ّ ٠ٛ٥ُا٢ كا  ٔبكوي اكمٍ ٔجبؿِٝ

ؿك آُ إِٓب٣٘ اًت. ا٤ٗ ٚاهٜ ؿك تل٥ِٔٙٛٛه٢  ٤Erscheinungsformب  form of appearanceؿك ا٤ٙزب ٤ٔبؿَ 

ؿك  ًبمؿ. ا٢ كا ؿك ا٤ٗ ت٤ل٤ف آُىبك ٣ٔ وٙٙـٜ ٘ىت١ ت٥٥٤ٗ ،ثلك٣ً آٖٜٔٙك ٍُٞ ٚارـ ٤ٔٙب٢ ؽب٣ٓ اًت وٝ 

٥ٌلؿ، اٌل ا٣ِٚ كا  للاك ٣ٔ  semblance (Schein)ؿك ٔمبثُ  appearance (Erscheinung) ،ٜٔٙك فات ٍُٞ

ٕ٘ٛؿ وبفة ثبُـ. ٕ٘ٛؿ ٚ ٚإ٘ٛؿ ٞل ؿٚ ام فات ٚ ٤ب  ٚإ٘ٛؿتٛا٘ـ ٤ٔبؿَ  ٤ب پـ٤ـاك تلرٕٝ و٥ٙٓ ؿ٣ٔٚ ٣ٔ ٕ٘ٛؿثٝ 

كٚ ُب٤ـ ثتٛاٖ ٌفت ثٝ  ٔب٘ـٌبك ٚ ام ا٤ٗ ا٢ ؿك٣٘ٚ ٚ ؿكٖٚ ؿٞٙـ، أب ا٣ِٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ رٛٞل٢ ٚكا٢ ؽٛؿ ؽجل ٣ٔ

ٚ  وبفة ٢ٗلٚك٢ ثب آٖ ؿاكؿ، أب ؿ٣ٔٚ ٕ٘ٛؿ وٙـ ٚ ثٙبثلا٤ٗ ٌ٘جت٣ ا٢ عم٥م٣ فات ٚكا٢ ؽٛؿ كا ٕ٘ٛؿاك ٣ٔ ٌٛ٘ٝ

ٔتٕب٤ن ام ؽٛؿ  ٣ٔغتٛا٤ام وٝ اًت  ْومًد  ٚ  ضکلاٚال  ا٢ ثٙبثلا٤ٗ اكمٍ ٔجبؿِٝ 1غ٥لٚال٣٤ ام آٖ فات اًت.

ٌ٘جت٣  حب٥٘ب ،ًبمؿ( تٟٙب آٖ كا ٔتز٣ّ ٣ٔ ٚٔغتٛا ٤ى٣ ٥ٌ٘ت،  آٖ)٣ٙ٤٤ ثب  ًبمؿ ٣ٔؿٞـ ٚ آٖ كا پـ٤ـاك  ؽجل ٣ٔ

 « اكمٍ اًت. ضريرُْىُ پـ٤ـاك٢ »ا٢  اكمٍ ٔجبؿِٝ ٗلٚك٢ ثب ا٤ٗ ٔغتٛا ؿاكؿ؛

ا٢ ُىُ اكمٍ اًت، ٘ٝ ؽٛؿ اكمٍ، أب ا٤ٗ ُىُ ُى٣ّ اًت ٗلٚك٢؛ ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ  ثٙبثلا٤ٗ اكمٍ ٔجبؿِٝ

ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ثب وبالٞب٢ ؿ٤ٍل ٥ٙ٥٣ت پ٥ـا وٙـ.   ا٢ ٣ٙ٤٤ ؿك ٌ٘جت ٔجبؿِٝ تٛا٘ـ ؿك اكمٍ ٔجبؿِٝ اكمٍ تٟٙب ٣ٔ

٢ ارتٕب٣٣ تى٤ٛٗ ٚ ا مٍ ٕٞٛاكٜ ؿك كاثٜٝؽٛؿ ثـاٖ ٤ٔٙبًت وٝ اك ٘ٛث١ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ ٗلٚك٢ تز٣ّ ٤بفتٗ اكمٍ ثٝ 

اكمٍ ٔٔلف٣ ٤ه وبال ؿك ؽأل ٚ فبك٥ ام ٞل ُى٣ّ ام ٔٙبًجبت ارتٕب٣٣ ٕٞٛاكٜ ٥ٙ٥٣ت٣ ٔبؿ٢  ٤بثـ؛ ٥ٙ٥٣ت ٣ٔ

٤بثـ، ٚ ام ا٤ٗ  ؿك كاث١ٜ ث٥ٗ وبالٞب ٚ ام ا٤ٗ كٚ ؿك ُلا٤ٚ ِٔؾْ ارتٕب٣٣ ٥ٙ٥٣ت ٣ٔ ٚ تٟٙب ؿاكؿ، أب اكمٍ تٟٙب

ٍ كا ثب اًتفبؿٜ ام پ٥ىل ٔبؿ٢ ؽٛؿٍ، ٣ٙ٤٤ ا تٛا٘ـ اكمٍ ت٣ ارتٕب٣٣ اًت. ٥ٞش وبال٣٤ ٣ٕ٘كٚ ٥ٙ٥٣ت آٖ ٥ٙ٥٣

ثٛا١ًٜ اكمٍ ٔٔلف٣ ؽٛؿٍ ثٝ ٕ٘ب٤َ ثٍقاكؿ، ثّىٝ ثٝ لَٛ ٔبكوي ٕٞٛاكٜ ثٝ پ٥ىل٠ ٔبؿ٢ وبال٢ ؿ٤ٍل٢ 

ٍ تز٣ّ ٤بثـ، ا وٝ للاك اًت اكمٍكا ٍ كا تز٣ّ ثؾِـ. ٔبكوي وبال٣٤ ا ٥٘بمٔٙـ اًت تب ام ٛل٤ك آٖ اكمٍ

٘بٔـ. ٤ى٣ ام  اكم اكمٍ ٣ٔ ُىُ ٌ٘ج٣ اكمٍ ٚ وبال٣٤ كا وٝ اكمٍ للاك اًت ؿك لبِت آٖ تز٣ّ ٤بثـ، ُىُ ٞٓ

آٖ ٗلٚكت ُىُ اكمٍ ٚ ؿك ٤ٚلاًت ٘ؾٌت، ٣ٛ ثٙـٞب٢ وبپ٥تبَ اًتـال٣ِ اًت وٝ ٔبكوي تل٤ٗ  ؿكؽِبٖ

 :ٍوٙـ. ُىُ ٌ٘ج٣ اكم ٗلٚكت ارتٕب٣٣ ثٛؿٖ ا٤ٗ ُىُ كا اًتٙتبد ٣ٔ

i.  «ؿٞـ، ثٝ ؽٛؿٍ ٥٘ن  ام ا٤ٗ ٛل٤ك وٝ ؽٛؿ كا ثب وبال٢ ؿ٤ٍل٢ ثٝ ٔخبث١ اكمٍ ٕٞتب للاك ٣ٔ

 ُٛؿ. ثٝ ٔخبث١ اكمٍ ٤ٜٔٛف ٣ٔ

ii. ُٛؿ، ؿك ٥٣ٗ عبَ ؽٛؿٍ كا ام ؽٛؿ ثٝ  ام ا٤ٗ ٛل٤ك وٝ ثٝ ؽٛؿٍ ثٝ ٔخبث١ اكمٍ ٤ٜٔٛف ٣ٔ

 وٙـ. ٔخبث١ اكمٍ ٔٔلف٣ ٔتٕب٤ن ٣ٔ

                                                           
( ٌٞتٙـ ٚ ؿك ا٤ٗ essenceو٥ٙٓ وٝ ٕ٘ٛؿ ٚ ٚإ٘ٛؿ ٞل ؿٚ ثلآٔـٜ ٚ ٘ب٣ُ ام فات ) ؿك ا٤ٙزب لٔـ ٚكٚؿ ثٝ اًتـالَ پ٥ض٥ـ٠ ٍُٞ كا ٘ـاك٤ٓ، ثٝ فول ا٤ٗ ٘ىتٝ اوتفب ٣ٔ 1

وٙـ ٚ  ا٢ ٌٔتم٥ٓ ٚ ٚال٣٤ فات كا ث٥بٖ ٣ٔ ٕ٘ٛؿ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٤ٔٙب ٌ٘جت ٞل ؿٚ ثب فات ٌ٘جت٣ ٗلٚك٢ ٚ غ٥للبثُ عقف اًت. تأو٥ـ ٔب ؿك ا٤ٙزب ٓلفب ثل ا٤ٗ ٚال٥٤ت اًت وٝ
 وبفة ٥ٌ٘ت. 
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iii.  ٔمـاك اكمٍ ٞل ؿٚ اًت: ٞٓ اكمٍ ثٛؿٖ ثٝ ؽٛؿ٢ ؽٛؿ ٚ –ام ا٤ٗ ٛل٤ك وٝ ٔمـاك اكمَُ كا

وٙـ، ثٝ  اكم ث٥بٖ ٣ٔ ؿك ُىُ ٞٓ -٥ٌل٢ ُـٜ اًت ٞٓ اكم٣ُ وٝ ثٝ ِغبٝ و٣ّٕ ا٘ـامٜ

 اٍ ٔتٕب٤ن اًت: ُىُ اكمٍ ٥ٔب٘ز٣ ؿٞـ وٝ ام ٌٞت٣ ث٣ اٍ ُى٣ّ ٣ٔ ثٛؿ٣ٌ اكمٍ

iv. ٕ٘ب٤ب٘ـ، تبمٜ  ٛؿٔتٕب٤ن ثبم٣ٔام ا٤ٗ ٛل٤ك وٝ عبال ٚ ثٝ ا٤ٗ ٥ُٜٛ ؽٛؿ كا ثٝ ٔخبث١ ص٥ن٢ ؿك ؽ

 « ص٥ن٢ ٔف٥ـ وٝ ؿك ٥٣ٗ عبَ اكمٍ اًت. -٤بثـ ؽٛؿ كا ثٝ ٔخبث١ وبال ٣لٗٝ وٙـ أىبٖ ٣ٔ

 اكمٍ ُىُپ٥ًٛت٣ٍ ٚ ٚاثٌت٣ٍ ٗلٚك٢ ٚ ؿك٣٘ٚ ث٥ٗ »تل٤ٗ ٠ٛ٥ُ ٕٔىٗ  ٔبكوي ؿك ا٤ٗ اًتـالَ ثٝ ٣مال٣٘

اكمٍ ٔجبؿِٝ ٚ ثٝ ٣ٙ٤٤ ُىُ اكمٍ ]»وٙـ وٝ  ٣ٙ٤٤ احجبت ٣ٔ .«ؿٞـ آٖ كا ِ٘بٖ ٣ٔ ٔمـاكٚ رٛٞل اكمٍ ٚ 

 ثٝ ؽٛؿ٢ ؽٛؿ،ُىُ اكمٍ  .«٥ٌلؿ اكمٍ ِ٘ئت ٣ٔؽٛؿ اكم[ ام ٔفْٟٛ  تل ٔجبؿِٝ ثب ُىُ ٞٓ ٓٛكت ِٔؾْ

٤ب٤ـ. ام ا٤ٗ كٚ  پ٥ىل ٔبؿ٢ وبال٣٤ ؿ٤ٍل تزٌٓ ٚ ٥ٙ٥٣ت ٣ٔ ٗلٚكتب ؿكعبو٣ ام آٖ اًت وٝ اكمٍ ٤ه وبال 

 ؛ ٚارـ ؽّٔت٣ ؿٌٚب٘ٝ حب٥٘باًت ٚ  فلاتبك٤ؾ٣ اٚالُىُ اكمٍ 

ثٝ ٚ  ٛل٤كام ُبٖ كا  ٔب٘ـٌبك ؽٛؿ ٘بٌن٤ل٘ـ اكمٍ وبالٞب ثٙبثٝ ؽّٔت فات٣ ٚ ؿكٖٚفلاتبك٤ؾ٣ اًت، م٤لا اٚال 

وبال٣٤ ؿ٤ٍل ثٝ ٔٙٔٝ ٟٟٛك ثلًب٘ٙـ، ٚ ا٤ٗ ؽّٔت ٔٙغٔل ثٝ ؿٚكٜ تبك٤ؾ٣ ٣ٙ٥٤ٔ ٘جٛؿٜ اًت ٚ اكمٍ  ٚا١ًٜ

٤بفتٝ اًت، ثٙبثلا٤ٗ ُىُ  ا٢ ارتٕب٣٣ ٚ ام ٛل٤ك ٣ٜف ثٝ وبالٞب٢ ؿ٤ٍل ٥ٙ٥٣ت ٣ٔ اثٜٝوبالٞب ٕٞٛاكٜ ؿك ك

 . 1اكمٍ ٌ٘جت٣ ؿك٣٘ٚ ٚ ٗلٚك٢ ثب اكمٍ وبال ؿاكؿ

م٤لا: ُىُ  ،ؿٞـ ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ تز٣ّ ٤بفتٗ اكمٍ ام ؽّٔت٣ ؿٌٚب٘ٝ ؿك وبال ؽجل ٣ٔا٤ٗ ُىُ اكمٍ ٣ٙ٤٤  حب٥٘ب

ا٘ـكوبك ثبُٙـ؛ ٤ى٣ ُىُ ٌ٘ج٣ وٝ ٘م٣ِ ف٤بَ  ٕٞٛاكٜ ؿٚ لٜت ؿًت ،ؿك تز٣ّ اكمٍ وٝ وٙـ اكمٍ ا٤زبة ٣ٔ

اكم وٝ ٘م٣ِ ٔٙف٤ُ  ٚ ؿ٤ٍل٢ ُىُ ٞٓ ٥ٌلؿ اًت ٔـ ٠٘ل للاك ٣ٔ ٚ پ٤ٛب ؿاكؿ ٚ ام آٖ ِغبٝ وٝ اكمٍ ٔٔلف٣

٥ٌلؿ. ثٙبثلا٤ٗ ؿك تز٣ّ اكمٍ ؿك ُىُ اكمٍ ؿٌٚب٣ٍ٘ ٔٙـكد  ٔـ٠٘ل للاك ٣ٔ ،ؿاكؿ ٚ ام آٖ ِغبٝ وٝ اكمٍ اًت

ا٢ وٝ ؿك  ؿٌٚب٣ٍُ٘ٛؿ،  تل٢ ٣ٔ ٥ٕ٣ك تمبثُ ٚ رـا٣٤كمٍ ٚاكؿ ك وبال، ٣ٙ٤٤ ؿٌٚب٣ٍ٘ ث٥ٗ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ اؿ

 ٤بثـ: ثٛؿ، ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ؿك ؿٚ ٥ٙ٥٣ت وبٔال ٔتٕب٤ن تز٣ّ ٣ٔ آكاْ ٌلفت٤ٝه وبال 

ل٤ك وٝ ؿك وبال ٟ٘فتٝ اًت، ثب تمبث٣ّ ث٥ل٣٘ٚ، ٣ٙ٤٤ ام ٛ تمبثُ ؿك٣٘ٚ ث٥ٗ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ اكمٍ»

ٚاًٜٝ  ُٛؿ؛ صٙب٘ضٝ وبال٣٤ وٝ اكمٍ ؽٛؿ آٖ ثب٤ـ تز٣ّ ٤بثـ، ث٣ كاث١ٜ ث٥ٗ ؿٚ وبال ثبمٕ٘ٛؿٜ ٣ٔ

٢ ؿ٤ٍل٢ وٝ اكمٍ ثب٤ـ ؿك آٖ تز٣ّ ٤بثـ، ُٛؿ، ؿك عب٣ِ وٝ وبال فمٚ اكمٍ ٔٔلف٣ ٔغٌٛة ٣ٔ

بؿ٠ ُٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ُىُ ًبؿٜ اكمٍ وبال، ٕٞب٘ب ُىُ ً ا٢ تّم٣ ٣ٔ ٚاًٜٝ فمٚ اكمٍ ٔجبؿِٝ ث٣

 «پـ٤ـاك٢ تمبثُ ٟ٘فتٝ ؿك وبال، ٣ٙ٤٤ تمبثُ ث٥ٗ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ اكمٍ اًت.

                                                           
ٗلٚك٢ ثب ا٤ٗ وٝ ُىُ اكمٍ ٌ٘جت٣ ٗل٢ٚ ثب اكمٍ ؿاكؿ، ثٝ ٥ٞش ٚرٝ ثـاٖ ٤ٔٙب ٥ٌ٘ت وٝ ُىُ اكمٍ ٕٞٛاكٜ حبثت اًت. ُىُ اكمٍ ؿك ٥٣ٗ عبَ وٝ ٌ٘جت٣  1

 ٤بثـ. ٞب٢ ت٥ِٛـ٢ رب٤ٔٝ تىبُٔ ٣ٔ اكمٍ ؿاكؿ، ت٣ٙ٥٤ اًت تبك٤ؾ٣ ٚ ارتٕب٣٣ وٝ ٔتٙبًت ثب ٥ُٜٛ
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ؿك ٞب٣٤ وٝ  اًت وٝ تٕبْ ت٘بؿٞب ٚ تٙبلٖ ا٢ ثلؽٛكؿاك اًت، ا٤ٗ وٙٙـٜ رب ام ا٥ٕٞت ت٥٥٤ٗ ا٢ وٝ ؿك ا٤ٗ ٘ىتٝ

ؿٌٚب٣ٍ٘ ٚ ٥ٕٗ ٚرٛؿ ؿاكؿ، ام ٞ ا٢ آٖ ُىُ ًلٔب٤ٝپ٣ِٛ اكمٍ ٚ  ؽبّ ُىُؿك  ٔخال ،تل اكمٍ اَُىبَ ٔتىبُٔ

٠ٛ٥ُ تز٣ّ ٚ پـ٤ـاك٢ اكمٍ وٝ ؿك ؽّٔٛ تٕبْ وبالٞب ؿك تٕبْ ٥ٌلؿ؛ ؿٌٚب٣ٍ٘  ٥ٙبؿ٤ٗ ِ٘ئت ٣ٔث تمبثُ ا٥ِٚٝ ٚ

التٔبؿ ٥ًب٣ً » وٙٙـ٠ ُىُ اكمٍ،  ثب ا٤ٗ ٕٞٝ ٚ ثب ٚرٛؿ ا٥ٕٞت ث٥ٙبؿ٤ٗ ٚ ت٥٥٤ٗ ا٣ٔبك ٓبؿق ثٛؿٜ اًت.

ال ٚ ثؾّٔٛ تغ٥ُّ اكمٍ وبال، ُىُ اكمٍ كا ٘ت٥زٝ وال٥ًه ٞلٌن ٘تٛاٌ٘تٝ اًت ام تغ٥ُّ ؽٛؿ ؿكثبك٠ وب

وٙـ. عت٣ ثٟتل٤ٗ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ التٔبؿ ٥ًب٣ً  ا٢ ثـَ ٣ٔ ث٥ٍلؿ؛ ُى٣ّ وٝ ؿك ٚال٢ اكمٍ كا ثٝ اكمٍ ٔجبؿِٝ

ا٥ٕٞت ٤ب ص٥ن٢ ث٥ل٣٘ٚ ٌ٘جت ثٝ  وال٥ًه، آؿاْ ا٥ًٕت ٚ ؿ٤ٛ٤ـ ك٤ىبكؿٚ ثٝ ُىُ اكمٍ ٕٞضٖٛ ص٥ن٢ ث٣

 « ـ.پلؿاؽتٙ ب٥ٞت ؽٛؿ وبال ٣ٔٔ

 ا٢ ؿٌٚب٘ٝ  ، ام ثـٚ تِٛـ ؽٛؿ ؽّٔتثٙبثلا٤ٗ ُىُ اكمٍ وٝ فات٣ ٚ ؿك٣٘ٚ ُىُ وبال٣٤ ٔغَٔٛ وبك اٌ٘بٖ اًت

 ؽٛؿ كا اكمٍ . اكمٍ ٌٔتم٥ٕب لبثُ ؿًتل٣ً ٥ٌ٘ت ٚ ام ٛل٤ك ُىُِثلؿ ثٝ اكث ٣ٔ، وٝ فات٣ وبالًت كا

ٚ  ؽّٔت ؿٌٚب٘ٝاٌ٘بٖ ٌقاُت وٝ ا٤ٗ  وبكِتٛاٖ ٘بْ وبال كا ثل ٔغَٔٛ  مٔب٣٘ ٣ٔثل ا٤ٗ اًبى . ـوٙ ٣ٔ پذٔذار

ا٤ٗ تَٙ ٔتٕ٘ٗ آٖ اًت وٝ اكمٍ ٞل وبال  كا ؿكٖٚ ؽٛؿ پلٚكا٘ـٜ ثبُـ. ٚ اكمٍتَٙ ٥ٔبٖ اكمٍ ٔٔلف٣ 

ثب ٚرٛؿ آٖ وٝ ٔبكوي  ثلا٢ پـ٤ـاك ًبؽتٗ ؽٛؿ ثٝ ُىُِ اكمٍ )ثٝ وبِجـ ٔبؿ٢ وبال٢ ؿ٤ٍل( ٥٘بمٔٙـ اًت. 

كا « ا٘ـ ا٢، ؿٚ ٔٛرٛؿ٤ت٣ وٝ ؿك وبال كٚ ؿك ك٢ٚ ٞٓ للاك ٌلفتٝ مٍ ٔجبؿ٥ِٔٝب٘ز٣ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ اك ٚعـت ث٣»

ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ا٤ٗ ؽّٔت ؿٌٚب٘ٝ كًـ  ٣ثٝ ٠٘ل ٔؿا٘ـ، أب  ٣ٔ« ٚاًٜٝ ث٣ تٙبل٣٘»ٚ ام ا٤ٗ كٚ وبال كا   ،ٔتٙبلٖ

، ثل ك٢ٚ آٖ ٌقاُتتٛاٖ ٘بْ تٙبلٖ  ٣ٕ٘ٙٛم ٞٚ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ  ؿاكؿعىب٤ت ٚ تَٙ ؿك وبال تٟٙب ام ٣٣ٛ٘ تمبثُ 

ؿك ٚال٢ ا٤ٗ تَٙ  .وٙـ ؿك ؽٛؿ عُٕ ٣ٔ، وٝ ؿك اؿأٝ ثبِف٤ُ ؽٛاٞـ ُـٌلصٝ ا٤ٗ تَٙ ٚ تمبثُ ٜ٘فٝ تٙبل٣٘ كا 

٥ٔبٖ اكمٍ ٚ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ ِنْٚ پـ٤ـاك ُـٖ اكمٍ ؿك ُىُِ اكمٍ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ٞٙٛم ثٝ عـ٢ ٘ل٥ًـٜ وٝ 

 وٙٙـ.  تل ٘مٖ ب ثٝ ٣جبكت ؿل٥كا٤ٗ ؿٚ ٤ًٛٝ )اكمٍ ٚ ُىُ اكمٍ( ٤ىـ٤ٍل كا ٘ف٣ ٤

اكمٍ  ثلا٢ آٖ وٝ )ٞٓ ثٝ ِغبٝ تبك٤ؾ٣ ٚ ٞٓ ثٝ ِغبٝ تغ٥ُّ ٜٔٙم٣(، ٤بفت٣ٍ اكمٍ ؿك ٔلاعُ ٘ؾٌت ت٥٤ٗ

٥٘بم اًت؛ ؿك ا٤ٗ  اكم اكمٍ( ٞل وبال٣٤ )ُىُ ٌ٘ج٣ اكمٍ( پـ٤ـاك ُٛؿ، ثٝ وبِجـ ٔبؿ٢ وبال٣٤ ؿ٤ٍل )ُىُ ٞٓ

ثبُـ ٚ ثل اًبى ُلا٤ٚ ؽبّ تبك٤ؾ٣  وبال٣٤ اكم صٝ ٔلعّٝ وبٔال ثال١ٛٗٛٔ ٚ پ٥ِب٤ٙـ٢ اًت وٝ ا٤ٗ ُىُ ٞٓ

ؿك ٤ه وبال )تَٙ  ٌلفتٝ للاكٚ  آكاْ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ تَُِٙٛؿ.  اكم اكمٍ ت٥٥٤ٗ ٣ٔ ُىُ ٞٓاًت وٝ ٚ ارتٕب٣٣ 

٤بثـ؛ ُىُ ٌ٘ج٣ ٘مَ اكمٍ  ٚ ٌٔتمُ ام ٞٓ تز٣ّ ٥ٔ٣ٔبٖ اكمٍ ٚ اكمٍ ٔٔلف٣( ؿك ؿٚ وبال٢ ٔتٕب٤ن 

ؿك ٤ه وبال ثٝ ؿٚ وبال٢  ُـٜ ًبوٗتَٙ . تىبُٔ ااكم ٘مَ اكمٍ ك ٥ٌلؿ ٚ ُىُ ٞٓ ثٝ ؽٛؿ ٣ٔٔٔلف٣ كا 

ًبمؿ؛ ٔخال ٤ه رب٤ٔٝ  ٤بث٣ ا٤ٗ تَٙ كا آُىبك ٣ٔ ٕ٘ٛؿٞب ٚ ثلٖٚ ،ٌٔتمُ ام ٤ىـ٤ٍل ام ٕٞبٖ ٔلاعُ ٘ؾٌت٥ٗ

كا ثٝ ٣ٙٛاٖ  ًٌٛفٙـ ؽبّ، ٔخالؿاْ ٤ه و٥ٙـ وٝ ثل اًبى ُلا٤ٚ ٚ أىب٘بت ؽبّ ؽٛؿ،  پلٚك كا تٔٛك ثـ٢ٚ ؿاْ

ٞل  تٛا٘ـ ثٝ اكمٍ ٣ٕ٘ اكمِ ًٌٛفٙـ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ؽبّ ام ُىُ ٞٓـ. وٙ اكم اكمٍ ت٥٥٤ٗ ٣ٔ ُىُ ٞٓ
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ٔ٘لث٣ ام ًٌٛفٙـ وٝ ثل اًبى  كا ُبٖ اكمٍ ٤ٗ رب٤ٔٝ ثب٤ـتٕبْ اُىبَ وبك ٔف٥ـ اٌ٘بٖ ؿك اٌ٘جت٣ تم٥ٌٓ ُٛؿ. 

ث٥بٖ وٙٙـ؛ اكمٍ ثلؽ٣ وبالٞب ٕٔىٗ اًت ثٝ ا٘ـامٜ ٤ه ًٌٛفٙـ وبُٔ اكم ا٘تؾبة ُـٜ اًت،  ثٝ ٣ٙٛاٖ ُىُ ٞٓ

ِ٘بٖ ًبم٘ـ ٚ  كا آُىبك ٣ٔ ت٣ ام ا٤ٗ ؿًت ٕ٘ٛؿٞب٢ تَٙ ا٥ِِٚٝٔىال. ٤ب ٔ٘لة وب٣ّٔ ام ًٌٛفٙـ ٘جبُـ ٚ ... 

ؿك فلآ٤ٙـ ٚ ًبمؿ  پذٔذارؿل٥ك ٚ ؽب٣ِ ام ا٤لاؿ ٘تٛا٘ـ اكمٍ كا اكم ٕٔىٗ اًت ثٝ ٘غ٢ٛ  وٝ ُىُ ٞٓ ؿٞٙـ ٣ٔ

 تل ام ٔمـاك ٚال٣٤ ؽٛؿ وبَٞ ٤ب افنا٤َ پ٥ـا وٙـ.  تل ٤ب ث٥َ ٔمـاك اكمٍ ثٝ ٔمـاك٢ وٓپـ٤ـاكًبم٢، 

وٙٙـ وٝ ام اكم ا٘تؾبة  ٤بثٙـ وٝ ثب٤ـ وبال٣٤ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ُىُ ٞٓ ٞب ؿك٣ٔ ثب پ٥ِلفت ٚ تىبُٔ رٛا٢ٔ، اٌ٘بٖ

ث٥ِتل٤ٗ لبث٥ّت ثلا٢ پـ٤ـاك ًبؽتٗ ٚ ث٥بٖ ٌٔتم٥ٓ اكمٍ ثلؽٛكؿاك ثبُـ، ثٝ ٘غ٢ٛ وٝ وٕتل٤ٗ ا٣ٛربد ٚ تأح٥ل ٚ 

پق٤ل٢ )ٌ٘جتب( ٘بٔتٙب٣ٞ  ٞب٣٤ ٥٠٘ل تم٥ٌٓ فن٣٘ٚ ٚ وبًت٣ كا ؿك ٔمـاك اكمٍ ا٤زبؿ وٙـ. ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ ام لبث٥ّت

 تلت٥ت فّنات ثٝ ا٤ٗ. ٞب٢ ام ا٤ٗ ؿًت ٤ٚو٣ٌُتٝ ثبُـ ٚ ُ ؿاثلؽٛؿاك ثبُـ، ٤ب فٌبؿ٘بپق٤ل ثبُـ، لبث٥ّت عُٕ ٚ ٘م

ثٝ ُىُ پ٣ِٛ تىبُٔ ُىُ اكمٍ للاك ٌلفتٙـ. أب  اًتمجبَ ٍٕٞب٣٘ اكم اكمٍ ٔٛكؿ ٤بة ثٝ ٣ٙٛاٖ ُىُ ٞٓ وٓ

وبٞـ، ثّىٝ ثب٣ج ت٥ٕ٤ك  ٣ٕ٘ ؿٌٚب٣ٍ٘تَٙ، تمبثُ ٚ ٘ٝ تٟٙب ام ُـت ا٤ٗ  ٤بة( تل فّنات وٓ ٤بفتٝ )ُىُ تىبُٔ

 ًبمؿ: ٣ٔتل ٚ عبؿتل٢  ٔلاعُ رـ٢ ٚاكؿآٖ كا  ُٛؿ ٚ  ُىبف ٣ٔا٤ٗ 

٤بثـ، تمبثُ ث٥ٗ ؿٚ لٜت، ٣ٙ٤٤ ُىُ ٌ٘ج٣  ثٝ ٕٞبٖ ٥ٔناٖ وٝ ُىُ اكم٣ُ ثٝ ٛٛك و٣ّ تىبُٔ ٣ٔ» 

 . «٤بثـ اكم تىبُٔ ٣ٔ اكمٍ ٚ ُىُ ٞٓ

ُٛؿ ٚ ١ٕٞ  ؿك ُىُ پ٣ِٛ اكمٍ وٝ ٤ه ١ٛ٘ وبال٢ ٔٙفلؿ ام رٟبٖ وبالٞب ثٝ ٛٛك و٣ّ ٛلؿ ٣ٔ تمبثُا٤ٗ 

وٙٙـ،  اكم ٣بْ، پَٛ ث٥بٖ ٣ٔ ُبٖ كا ؿك ا٤ٗ وبال٢ ٤ٍب٘ٝ، ٣ٙ٤٤ ُىُ ٞٓ وبالٞب٢ ؿ٤ٍل ثٝ ٛٛك ِٔتلن اكمٍ

ٞب٣٤ ٔٛارٝ اًت  كآٔـ٢٘بوب ٞب ٚ ثب ٕٞبٖ تََُٕٙٛ  فّنات ٌلا٘جٟب ثٝ ٣ٙٛاٖ وبال٢ پ٣ِٛ رٟبٖؿ. ُٛ تل ٣ٔ ٥ٕ٣ك

٘تٛا٘ـ وبكولؿ ؽٛؿ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔم٥بى اكمٍ اكم ؿ٤ٍل٢ ثٝ ٣ٙٛاٖ ُىُِ اكمٍ  ُٛؿ ٞل ُىُ ٞٓ ثب٣ج ٣ٔوٝ 

تٛاٌ٘ت ٔمـاك  ٣ٕ٘اكم ؿك رٛا٢ٔ ثـ٢ٚ  ًٌٛفٙـ ثٝ ٣ٙٛاٖ ُىُ ٞٓ وٝ ٛٛك ؿكًت ا٘زبْ ؿٞـ. ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ ٕٞبٖ

ُٛؿ  اكم ٣بْ ٣ٙ٤٤ وبال٢ پ٣ِٛ ٥٘ن ؽ٥ٓٛٔبت٣ ؿاكؿ وٝ ثب٣ج ٣ٔ ُىُ ٞٓاكمٍ كا ثٝ ٘غ٢ٛ ؿل٥ك ثبمٕ٘ب٣٤ وٙـ، 

ؿائٕب ؿك ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ وبك المْ ثلا٢ ت٥ِٛـ وبال٢ پ٣ِٛ  .ا٣ٛربد ثبمٕ٘ب٣٤ ٘ىٙـ ٌتم٥ٓ ٚ ث٣كا ثٝ ٘غ٢ٛ ٔ  اكمٍ

  ٚ ام ا٤ٗ كٚ اكمٍ وبال٢ پ٣ِٛ ؿائٕب ؿك ٤ٔلٕ ً٘ٛبٖ للاك ؿاكؿ.عبَ تغ٥٥ل اًت 

ٞب٢ پ٣ِٛ وٝ وٌل٢ ام ٚمٖ ٣ٙ٥٤ٔ  اكم ٣بْ )٤ه فّن ٥٤ٔٗ ٔخُ ٛال، ٘ملٜ ٤ب ٚاعـ ٣ٙٛاٖ ُىُ ٞٓ وبال٢ پ٣ِٛ ثٝ

ُىُ پـ٤ـاك٢ ، ٣ٙ٤٤ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔم٥بى اكمٍام ا٤ٗ فّن ٌٞتٙـ( وبكولؿ٢ ؿٌٚب٘ٝ ؿاكؿ؛ ام ٤ه ًٛ ثٝ ٔخبث١ 

اًتب٘ـاكؿ ٢ًٛ ؿ٤ٍل ثٝ ٣ٙٛاٖ  اكم ٣بْ( ٚ ام وٙـ )٣ٙ٤٤ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٞٓ ٣ُٕ ٣ٔ ٔب٘ـٌبك ؿك وبال ٔم٥بى اكمٍ ؿكٖٚ

رٟت ٥ٌ٘تٙـ. ٔبكوي  . أب ا٤ٗ ؿٚ وبكولؿ ِنٚٔب ثب ٞٓ ٜٔٙجك ٚ ٞٓو٥ٕت٣ ام فّن ثب ٚمٖ ٥٤ٔٗ ٚ حبثت، ٣ٙ٤٤ ل٥ٕت

 ٤ٌٛـ:  ؿكثبكٜ ٣ـْ اٜ٘جبق ا٤ٗ ؿٚ وبكولؿ ثٝ ك٣ُٙٚ ٣ٔ
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ُٛؿ، أب  اٌلصٝ ل٥ٕت ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـاك اكمٍ وبال، ٠ٟٔل ٌ٘جت ٔجبؿِٝ آٖ ثب پَٛ تّم٣ ٣ٔ» 

تٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌلفت وٝ ٠ٟٔل ٌ٘جت ٔجبؿِٝ وبال ثب پَٛ ٗلٚكتب ٠ٟٔل اكمٍ وبالًت. ]ٕٔىٗ  ٣ٕ٘

ٚك٢ وبك حبثت ثبُـ، أب ل٥ٕت ٤ه وبال ثٝ ؿ٥ُِ ً٘ٛب٘بت ٘بِٔؾْ  اًت ُلا٤ٚ ت٥ِٛـ ٤ب ثٟلٜ

، اًت ارتٕب٣٣ وبك مٔبٖثب  ضريرر٤ْه وبال تز٣ّ ٌ٘جت٣  اكمٍ ٔمـاكثبماك تغ٥٥ل وٙـ[... 

اًت، ثب تجـ٤ُ ُـٖ ٔمـاك اكمٍ ثٝ ل٥ٕت،  ٔب٘ـٌبك ؿكٖٚوبال  اكمٍ تِى٥ُ فلآ٤ٙـٌ٘جت٣ وٝ ؿك 

ث٥ٗ وبال٣٤ ٥٤ٔٗ ثب وبال٢  ضکل كمابٕص تقرٔبٓ وسبت مبادلّ، أه وسبت ضريرْ

 «٥ٌلؿ. پَٛ كا ثٝ ؽٛؿ ٣ٔ-ؿ٤ٍل٢، ٣ٙ٤٤ وبال

پـ٤ـاك ُٛؿ ٚ ام ٛل٤ك ا٤ٗ ُىُ اكمٍ، ٔمـاكِ ٌٔتم٥ٕب ؿك ُىُ اكمٍ اكمٍ ٤ه وبال وٝ للاك ثٛؿ  ثٙبثلا٤ٗ

اكمٍ ثٝ ٣ٙٛاٖ ت٤ـاؿ ًب٣بت وبك ارتٕب٣ب المْ رٟت فلآٚك٢ آٖ وبال ت٥٤ٗ ٤بثـ، تغت ٣ٙٛاٖ ل٥ٕت وبال ث٥بٖ 

ُٛؿ. ؿك عب٣ِ وٝ ل٥ٕت وبال ٥ٞش ٌ٘جت ٗلٚك٢ ٚ ٌٔتم٣ٕ٥ ثب ٔمـاك ًب٣ت وبك ارتٕب٣ب المْ رٟت فلآٚك٢  ٣ٔ

ٔمـاك اكمٍ ام ل٥ٕت وبال ؿك ّٚٞٝ ٘ؾٌت تٔبؿف٣ ٚ ٤ب عت٣ ٘بؿك ثٝ  اؽتالفآٖ ٘ـاكؿ.  آٖ وبال ٚ ٔمـاك اكمٍ

ام ا٤ٗ رٟت ٘ٝ تٔبؿف٣ ٚ  ، ٚٝ ا٤ٗ اؽتالف ك٤ِٝ ؿك ٔب٥ٞت ٚ ًبؽتبك ُىُ اكمٍ ؿاكؿكًـ، ؿك عب٣ِ و ٠٘ل ٣ٔ

ٖٛ ٣لٗٝ ٚ تمبٗب، وٝ ؿك آٖ ٣ٛأُ ٔؾتّف٣ ٕٞض ؿاك٢ اًت پ٥ِب٤ٙـ٢، ثّىٝ ٗلٚك٢ ٚ فات٣ ٥ُٜٛ ت٥ِٛـ ًلٔب٤ٝ

ٚ ٞناك ٚ ٤ه ٣بُٔ ؿ٤ٍل ثب٣ج تـاْٚ ٣ٍِ٥ٕٞ ٞب٢ ؿًت ٘بٔلئ٣ ثبماك، تغ٥٥ل ٔمـاك اكمٍ وبال٢ پ٣ِٛ  ث٣ًّٟٛ

اؽتالف ل٥ٕت ام ٔمـاك اكمٍ وبال ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ؽٛؿ كا تب ًل عـ ٤ه تٙبلٖ اكتمب ُٛ٘ـ.  ا٤ٗ اؽتالف ٣ٔ

تًٛٚ ل٥ٕت ٘مٖ  ،مـاك اكمٍ ام ٛل٤ك ُىُ اكم٤ٍبفت٣ٍ ٔ تٛاٖ ٌفت ت٥٤ٗ ؿٞـ ٚ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ٣ٔ ٣ٔ

ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـاك وبك ٔٙـكد ؿك وبال ث٥بٖ ثٝ ُى٣ّ ٗلٚك٢ ل٥ٕت وبال وٝ للاك اًت ٔمـاك اكمٍ آٖ كا  ؛ُٛؿ ٣ٔ

ُٛؿ.  ٞب ٚ ؿًت وٛك ثبماك اًت، تجـ٤ُ ٣ٔ لب٣ـ٣ٌ ٚاثٌتٝ ثٝ ث٣وٙـ، ثٝ ص٥ن٢ وبٔال ٘م٥ٖ ؽٛؿ، ثٝ ص٥ن٢ وٝ 

، ثٝ ص٥ن٢ وٝ ص٥ن٢ ٘م٥ٖ ؽٛؿوٙـ ٚ ثٝ  وبكولؿ ا٥ِٚٝ ؽٛؿ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـاك اكمٍ ٘ف٣ ٣ٔل٥ٕت ت٤ل٤ف ٚ 

 ٤ٌٛ٘ـ: ام ا٤ٗ كًٚت وٝ ٔبكوي ٣ُٔٛؿ.  ثـَ ٣ٔ، ٥ٌ٘ت

امکان عذم تطابق كمٓ بٕه قٕمت ي مقذار ارزش، ٔعىٓ اوحراف قٕمت از » 

 «مقذار ارزش در رات خًد ضکل قٕمت وُفتٍ است

، ؿك فلٔب٥ًٖٛ وبالًت ٔب٘ـٌبك ؿكٖٚٚ  ؿك٣٘ٚا٢ ٣ٙ٤٤ ُىُ اكم٣ُ وٝ  اكمٍ ٔجبؿِٝؿٞـ  ٔبكوي ِ٘بٖ ٣ٔ

اًت. اكمٍ ثٝ ٣ٙٛاٖ تجّٛك ٚ تزٌـ وبك ٔزلؿ،  ث٥ل٣٘ٚٚ  تٔبؿف٣، ٌ٘ج٣ؿاك٢ ؿك ٥٣ٗ عبَ ص٥ن٢ وبٔال  ًلٔب٤ٝ

اٍ ثٝ ص٥ن٢ وبٔال ٔتٙبلٖ ٚ  ثٝ ٣ٙٛاٖ أل٢ وبٔال ٣ٙ٥٣ ٚ ِٔؾْ، ؿك تز٣ّ ٚ ث٥بٖ ؽٛؿ ؿك ُىُ ثؾّٔٛ

ُٛؿ وٝ تٕبٔب ٚاثٌتٝ ثٝ ٣لٗٝ ٚ تمبٗبٞب٢ وٛك ثبماك  ٔت٘بؿ ثب ؽٛؿ، ثٝ أل٢ وبٔال ٌ٘ج٣ ٚ تٔبؿف٣ ثـَ ٣ٔ

ُٛؿ وٝ ٘ٝ ٓلفب ثٝ   ٔب٘ـٌبك ؿك وبالٞب ثبُـ، آُىبك ٣ٔ فت ُىُ پـ٤ـاك٢ اكمٍ ؿكٖٚك اًت. ل٥ٕت وٝ ا٘ت٠بك ٣ٔ

ٞب ثٌت٣ٍ ؿاكؿ. أب ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ ٔتٙبلٖ ٚ  وٙٙـٜ ُـ٠ ٔٔلف ؿ٣ٞ وبك ٔٙـكد ؿك وبال ثّىٝ ثٝ ٢ٛٞ ٚ ٞٛى رٟت
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ا٢  لا٢ ٥ُُٜٛٛؿ تب ا٤ٗ ُىُ ث ثّىٝ ثل٣ىي ًجت ٣ٔ» پبكاؿٚو٥ٌىبَ ت٥٤ٗ ٤بفتٗ اكمٍ ٘ٝ تٟٙب ٘مْ ٥ٌ٘ت، 

اثلام  َاْ ثابت قاعذگٓ َاْ كًرْ از بٓ مٕاوگٕهٞب٤َ تٟٙب ثٝ ٓٛكت  ام ت٥ِٛـ ٔٙبًت ثبُـ وٝ لبٖ٘ٛ

 «وٙـ. ٚرٛؿ ٣ٔ

V. ٍگٕرْ وتٕج 

، ٌتا٤ ٔجبؿِٝ اكمٍ ٔٔلف٣ ٚ اكمٍ ٥ٔب٘ز٣ ث٣ ٚعـتوبال »، ٔبكوي ثلك٣ً ؽٛؿ كا ام وبال آغبم ولؿ، وخست

ثلا٢ عُ ؿٌٚب٣ٍ٘ ٚ  «.ٚاًٜٝ ث٣ اًت ا٘ـ، ام ا٤ٗ كٚ تٙبل٣٘ للاك ٌلفتٝ ٔٛرٛؿ٤ت٣ وٝ كٚ ؿك ك٢ٚ ٣ٙ٤٤ٓٞ ؿٚ 

٤بفت٣ٍ ٚ  اكمٍ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٥ٙ٥٣ت .٤بثـ ًت ثٝ ٔـاك ثبالتل٢ ا٘تمبَ ٣ٔوٝ ؿك ٤ه وبال آكاْ ٌلفتٝ ا تَٙ، ا٤ٗ تمبثُ

 ـ پ٥ىل٠ ٔبؿ٢تٛا٘ ُٛؿ. ُىُ اكمٍ ٣ٕ٘ ٚ لبِج٣ ث٥بٖ ٣ٔ ُىُؿك  ٗلٚكتبٚ  ٕٞٛاكٜتزٌـ وبك ٔٙـكد ؿك وبال 

ُبٖ كا ام ٛل٤ك پ٥ىل٠ ٔبؿ٢ وبال٣٤ ؿ٤ٍل ث٥بٖ  وبالٞب ٕٞٛاكٜ اكمٍ]اكمٍ ٔٔلف٣[ ؽٛؿ وبال ثبُـ، پي 

ا٢ ثٝ ٣ٙٛاٖ  اكمٍ ٔجبؿِٝ ٤بثـ. ٔٙـكد ؿك ٤ه وبال ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ؿك ؿٚ ٥ٙ٥٣ت ٔتٕب٤ن تز٣ّ ٣ٔ تَٙ وٙٙـ. ٣ٔ

وٙـ تب تٕبْ  اكم ٣بْ ام رٟبٖ وبالٞب ٛلؿ ٣ٔ ٙٛاٖ ٤ٓٞبفت١ ؽٛؿ، ٤ه وبال كا ثٝ ٣ ُىُ اكمٍ، ؿك عبِت تىبُٔ

ُبٖ كا ام ٛل٤ك ا٤ٗ وبال٢ ثؾّٔٛ ث٥بٖ وٙٙـ. ام ا٤ٗ ِغ٠ٝ ثٝ ث٤ـ تٕبْ اُىبَ ٔف٥ـ وبك  ؿ٤ٍل وبالٞب اكمٍ

. تٙبلٖ ُٛ٘ـ وٙٙـ، ٚارـ اكمٍ ٚ ارتٕب٣٣ تّم٣ ٣ٔ اك ٣ٔاكم ثللل اٌ٘بٖ ٚ ٔغٔٛالت اٚ ؿك ٌ٘جت٣ وٝ ثب ُىُ ٞٓ

ُىُ پ٣ِٛ اكمٍ ثٙب ثٝ ُٛؿ، م٤لا  رب ٔتٛلف ٣ٕ٘ ُٛؿ، أب ؿك ا٤ٗ وبال ام ا٤ٗ ٛل٤ك فلا٥ٌل ٣ٔك ٔٙـكد ؿ

ٔب٘ـٌبك ؿك وبالًت ٚ ام ٢ًٛ  ٞب٢ فات٣ ؽٛؿ ٕٞٛاكٜ ٚارـ ؿٚ وبكولؿ اًت؛ ام ٤ه ًٛ ٔم٥بى اكمٍ ؿكٖٚ ؽّٔت

ُٛؿ وٝ ُىُ پ٣ِٛ  ؿٌٚب٘ٝ ًجت ٣ٔؿ٤ٍل اًتب٘ـاكؿ ل٥ٕت ثٝ ٣ٙٛاٖ ٚمٖ ٣ٙ٥٤ٔ ام ٤ه فّن اًت. ا٤ٗ وبكولؿ 

ا٣ٛربد ٚ ٌٔتم٥ٓ اكمٍ كا ٔتز٣ّ ًبمؿ؛ ٣ٙ٤٤ ٕٞٛاكٜ ث٥ٗ ٔمـاك اكمٍ وبال ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـاك  ٘تٛا٘ـ ثٝ ٓٛكت ث٣

عقف ٥ٌ٘ت، م٤لا ثلآٔـٜ ام ًبؽتبك وبال  وبك ٔٙـكد ؿك آٖ ٚ ل٥ٕت آٖ اؽتالف ٚرٛؿ ؿاكؿ. ا٤ٗ ا٘غلاف لبثُ عُ ٚ

فلآ٤ٙـ ٔجبؿ١ِ وبالٞب ٔتٕ٘ٗ كٚاثٚ » ٝ ثٝ ًٜٛط فلا٥ٌلتل٢ تٌل٢ ٤بفتٝ اًت؛ ٔٙـكد ؿك آٖ اًت و تَٙٚ 

وٙـ  وٙـ، ثّىٝ ؿك ٣ٕٛ ُى٣ّ كا فلاٞٓ ٣ٔ ٔتٙبلٖ ٚ ٘بف٣ ٤ىـ٤ٍل اًت، تىبُٔ وبالٞب ا٤ٗ تٙبلٖ كا كف٢ ٣ٕ٘

 «ٞب ؿكٖٚ آٖ ام ف٘ب٢ علوت ثلؽٛؿاك ُٛ٘ـ. وٝ ا٤ٗ تٙبلٖ

ٔبكوي، ام ٠٘ل٤ٝ وبك ٔغٛك ٚ اثووت٥ٛ اكمٍ آغبم ولؿ٤ٓ ٚ ثٝ ١٤ًٛ  ٘مـ ٢ثٙـ ا٤ٗ وٝ ٔب ؿك ثبمؽٛا٣٘ ٓٛكتديم، 

اًت ٚ ٘ٝ افٌب١٘ ٚ افٌٖٛ ٔمبثُ ٚ ٘م٥ٖ آٖ، ٣ٙ٤٤ تأح٥ل ثبماك ثل ل٥ٕت ٚ ُىُ اكمٍ ك٥ًـ٤ٓ، ٘ٝ ٌُ ثٝ ؽٛؿ٢ 

 ٠٘ل٤ٝ ٘ئٛوال٥ًه اكمٍ ٌ٘جت ثٝ ٚكهٖا٘زبٔـ وٝ  ٝ ٥ٞش ٚرٝ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ٣ٕ٘ثا٤ٗ ؽٛاَ٘  ًلافب٣٤.

رب٘جٝ ٚ ٘بتٛاٖ ام  ا٤ٗ ؿٚ ك٤ٚىلؿ ٞل ؿٚ ٤ه .ام لـكت ث٥ِتل٢ ثلا٢ تج٥٥ٗ ٚال٥٤ت ثلؽٛكؿاك اًت وال٥ًه آٖ،

ٞب٢ فات٣ ٚ ؿك٣٘ٚ ا٤ٗ  وٙـ ٚ ثل احل تٙبلٖ ا٤ٗ وٝ ٔبكوي ام ٤ًٛٝ اثووت٥ٛ اكمٍ آغبم ٣ٔ ؿكن ٤ًٛٝ ٔمبثّٙـ. 

آ٥ٔن اكمٍ ؿك رب١٤ٔ ًلٔب٤ٝ ؿاك٢ اًت، ثٝ ا٤ٗ  ثلؿ، ثلآٔـٜ ام ًبؽتبك تٙبلٖ ٠٘ل٤ٝ ثٝ ٤ًٛٝ ٔتمبثُ آٖ كٜ ٣ٔ

٠ل٤ٝ اثووت٥ٛ ٚ ٔتمبثُ آٖ ٣ٙ٤٤ ٘ ثبم ثٝ ١٤ًٛ ولؿ، ب ًٛثووت٥ٛ اكمٍ ٞٓ آغبم ٣ٔام ١٤ًٛ آٜالع ٔبكوي ٤ٔٙب اٌل
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ٞب٢ آٖ كا ؿك ؿٚكاٖ ع٥بت ٔبكوي  . ثب ا٤ٗ تفبٚت وٝ ٠٘ل١٤ ٘ئٛوال٥ًه اكمٍ وٝ ثبكلٝك٥ًـ وبكٔغٛك ٣ٔ

ثٛؿ وٝ ثتٛاٖ آٖ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ٘م١ٜ تٛاٖ ؿك آكا٢ ًبٔٛئُ ث٣ّ٥ ٤بفت، اًبًب فبلـ آٖ اٌ٘زبْ ٚ ٥ٙ٥٣ت ٣ّٕ٣  ٣ٔ

ٔٙـ٢ ٞل ؿٚ ٠٘ل٤ٝ  ثل٘ـ، ثٝ ٤ٔٙب٢ عم٥مت ٤ٗ وٝ ا٤ٗ ؿٚ ٤ًٛٝ كاٜ ثٝ ٤ىـ٤ٍل ٣ٔآغبم ا٘تؾبة ولؿ. ام ٛلف ؿ٤ٍل ا

ؿاُتٝ ثبُـ  تٕب٤ُو٣ٌ  اًتٞل صٝ ثبُـ، ث٥٤ـ  ٞب ٥ٌ٘ت. عم٥مت تًٛٚ ٞل ٤ه ام آٖ ثؾ٣ِ ام تٔبعت٤ب عت٣ 

كوي ؿك . ٞـف ٔبوٝ ثؾٛاٞـ ٥ٔب١٘ ٔبرلا ث٥ٍلؿ ٞب٢ ٔتؾبٓٓ ثـا٘ـ رٛ ٥ٔبٖ ٤ًٛٝ ٔٔبِغٝ ٢ٔبكوي كا ٔتفىل

ك٤ٚىلؿ اًت وٝ  ؿٞـ، ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٘بثٌٙـ٣ٌ ٚ ٘بتٛا٣٘ ٞل ؿٚ ْ ٣ٔوٝ ؿك ًلٔب٤ٝ ا٘زب پوَِٚٞ ؿكثبكٜ اكمٍ

وبك -اكم٠ٍ٘ل١٤ ٔبكوي رب٘ج١ ؽٛؿ، ٚال٥٤ت پ٥ض٥ـٜ ٚ ٔتٙبلٖ كا تج٥٥ٗ وٙٙـ.  تغ٣ّ٥ّ ٚ ٤ه ٣٤ً ؿاك٘ـ ثب كٍٚ

. افىٙـ ٞب كا فلا ٣ٔ آٖ ٞب٢ ٚال٥٤ت، ثلؽ٣ ام  ٤ًٛٝثٝ رب٢ تج٥٥ٗ ١ٕٞ ؿٞـ ا٤ٗ ٠٘ل٤ٝ  وٙـ ٚ ِ٘بٖ ٣ٔ كا ٘مـ ٣ٔ

وبك آة ُٛؿ. صٖٛ آٖ ٠٘ل٤ٝ ٘ئٛوال٥ًه -أب ثب ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ٘جب٤ـ لٙـ ؿك ؿَ ٔٙتمـاٖ ٘ئٛوال٥ًه ٠٘ل٤ٝ اكمٍ

 ٤ًٛٝ اًت.  ٞٓ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ـامٜ ٚ عت٣ ث٥ِتل ام آٖ ٘بثٌٙـٜ ٚ ٤ه

تٛاٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ ت٥ٟٕـ٢ ٔمـٔبت٣  كا ٣ٔثغج ا٤ٗ  ثّى٥ٌٝل٢ ا٤ٗ ثغج،  ٘ىت١ ًْٛ كا ٘ٝ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٘ت٥زٝ، سًم 

ثلا٢ ٛلط ا٤ٗ ٌٔئّٝ ؿك ٠٘ل ٌلفت وٝ اٌل تٙبلٖ فات٣ ٚال٥٤ت ثبُـ، ٢ٗٛٔ ٔب ؿك ثلاثل تٙبل٘بت ٥٤ٗٚت صٝ 

تج٥٥ٗ ُـ[ ثب٤ـ ثٝ ٣ٙٛاٖ  ؿك ا٤ٗ ٤بؿؿاُت ]تٙبلٖ ؿ٤بِىت٥ى٣ ثٝ ٤ٔٙب٢ ؿل٥م٣ وٝ كا ثبُـ؟ آ٤ب تٙبلٖ تٛا٘ـ ٣ٔ

 ٤ـ وٕل ٕٞت ثٝ عقف ٚ كف٢ آٖ ثٌت؟ٓل ثلًبم٘ـ٠ ٥٤ٗٚت ثٝ ك٥ًٕت پق٤لفت ٤ب ثب٤ى٣ ام ٣ٙب

٘ٝ تٟٙب ث٥ٙبٖ ٚال٥٤ت، ثّىٝ ث٥ٙبٖ ٞل »ِٛوبس مٔب٣٘ ؿكثبك٠ رب٤ٍبٜ تٙبلٖ ٘نؿ ٍُٞ ص٥ٙٗ ٌفتٝ ثٛؿ وٝ تٙبلٖ 

فلا٥ٌل َُٕٛ ٚ  ُٙب٣ً ٍُٞ رب٤ٍب٣ٞ رٟبٖ . تٙبلٖ ؿك ٌٞت1٣«ُٙبًب١٘ ٣مال٣٘ اًت ُى٣ّ ام تفىل ٌٞت٣

تٛاٖ ٥٤ٗٚت كا تٛر٥ٝ ٚ  ب ؿك ٥٣ٗ عبَ ثٝ ١ّ٥ًٚ آٖ ٣ٔكٚ٘ـ تبك٤ؼ اًت، أ ؿاكؿ وٝ ٌلصٝ ثب٣ج ؿ٤ٙب٥ٌٔٓ ٚ پ٥َ

ٚث٥َ ٚارـ ُى٣ّ ام  ٞب ٚ ًبؽتبكٞب٣٤ ًلٚوبك ؿاك٤ٓ وٝ وٓ عت٣ تأ٥٤ـ ولؿ. ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ٔب ٕٞٛاكٜ ثب ٥٤ٗٚت

ٚ ثٝ ٢ًٛ ٘ف٣ ٚ ٘مٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـ ٚ ام ا٤ٗ كٚ ؿك ؿَ ٥٤ٗٚتِ تٙبلٖ ٌٞتٙـ ٚ ثل احل اِنأبت ٚ ت٥٤ٙبت ؿك٣٘ٚ، ك

ُٛ٘ـ، أب ا٤ٗ ٥٤ٗٚت رـ٤ـ ٞٓ ٣بك٢ ام تٙبلٖ ٥ٌ٘ت، ٚ ٕٞبٖ تٙبلٖ ا٥ِٚٝ كا ؿك  فلا٥ٌلتل٢ كف٢ ٚ ٔٙغُ ٣ٔ

٤بثـ. ٚ ا٤ٗ ثـاٖ  ٘بٔتٙب٣ٞ اؿأٝ ٣ٔ ؿٞـ ٚ ا٤ٗ كٚ٘ـ ثٝ ٓٛكت تل ٚ عبؿتل٢ ؿك ؿَ ؽٛؿ پلٚكٍ ٣ٔ ُىُ ٔتىبُٔ

 ثٙب ثٝ اِنأبت تفىل ٣مال٣٘ وٙٙـ ٚ ُٛ٘ـ، ثّىٝ كُـ ٚ تىبُٔ پ٥ـا ٣ٔ ت وٝ ا٤ٗ تٙبل٘بت ٘ٝ تٟٙب عقف ٤ٔ٣ٕ٘ٙبً

اكم ثبكمتل  ٔٙـكد ؿك وبال ؿك ُىُ ٞٓ تَٙتٛاٖ تٔٛك ولؿ؛  ٥ٞش ٥٤ٗٚت ٣بك٢ ٚ كٞب ُـٜ ام تٙبل٣٘ كا عت٣ ٣ٕ٘

ٚلت٣ پب١٤   وٙـ. ؿ تب عـ ٤ه تٙبلٖ كُـ ٣ُٔٛ تل ٚ ُـ٤ـتل ٣ٔ پَٛ ٔتىبُٔ-اكم٣بْ ٛال ؿك ُىُ ٞٓ ُٛؿ ٚ ٣ٔ

ُٛؿ، ا٤ٗ تٙبل٘بت ؿك ُىُ   وٙبك ٌقاُتٝ ٣ٔثٝ ٛٛك و٣ّ ٌٔٙٛػ ٚ  ٝ ؿ٥ُِ ٥ٕٞٗ تٙبل٘بتث 1971ؿك ؿٞٝ ٛال 

ل٢ ٌ٘جت وٙـ وٝ ٌ٘جت ثٝ پب١٤ ٛال ام لـكت تغلن ث٥ِت ( ثلٚم SDR٣ٔتل٢ ؿك ٠٘بْ اكم ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ) تِـ٤ـ ٤بفتٝ

ٞب٢ ٣ّٔ ثل  تٙبل٘بت ا٤ٗ ُىُ اكمٍ ثب٣ج ٘ف٣ آٖ ٚ ك٢ٚ وبك آٔـٖ ٠٘بْ پَٛ ًت.ثٝ ً٘ٛب٘بت ثلؽٛكؿاك ا

                                                           
1
 Lukacs, The Ontology Of Social Being,1978 
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پق٤ل  ُٛؿ وٝ ثبم ٞٓ  ٌ٘جت ثٝ ُىُ اكمٍ لج٣ّ وٕتل ٣ٙ٥٣، وٕتل ؿًتلى ( GDP٣ٔعٌت ت٥ِٛـ ٘بؽبِْ ٣ّٔ )

، ا٤ٗ كٚمٞب ُبٞـ كُـ اكمٞب٢ ٚ تٛاٖ پَُٛ ؿاؿٖ ثٝ تٙبل٘بت ث٥ِتل٢ كا ؿاكاًت ٚ ث٥ِتل ٔتغلن اًت

كًب٘ـ ٚ ل٤ٜب ا٤ٗ ٞٓ پب٤بٖ  ٌفتٝ كا ثٝ عـ ا٣ال٢ ؽٛؿ ٣ٔ ٞب ٚ تٙبل٘بت پ٥َ ؿ٤ز٥تبَ ٌٞت٥ٓ وٝ تٕبْ ٤ٚو٣ٌ

اكم آٖ تب ُىُ اكمٞب٢ ؿ٤ز٥تبَ ألٚم٢ ثٝ ُىُ  ٔبرلا ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. تٙبلٖ ٔٙـكد ؿك وبال ام ُىُ ث٥ٌٚ ٞٓ

 ٤ٍل ؿك عبَ كف٢ ٚ ا٘غالَ اًت. عبَ ام ُى٣ّ ثٝ ُىُ ؿ ٥ٌل٢ ٚ ؿك ٥٣ٗ آٚك٢ ؿك عبَ كُـ ٚ اٚد ًلًبْ

٘نؿ ٔبكوي أب ل٥٘ٝ ٔتفبٚت اًت. تٙبلٖ ثلا٢ ٔبكوي ؽّٔت٣ ا٘تمبؿ٢ ؿاكؿ. ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ثٝ ص٥ن٢ فلا٢ًٛ 

٤بفت٣ٍ آٖ ؿك ًبؽتبك ؽب٣ٓ ام رب٤ٔٝ  وبال ام ٠٘ل ٔبكوي عبُٓ ت٥٤ٗوٙـ. تٙبل٘بت ٔٙـكد ؿك  ؽٛؿ اُبكٜ ٣ٔ

پلًَ وٝ  تٛاٖ تٙبل٘بت كا ٞٓ ام ٥٤ٗٚت عقف ولؿ. ا٤ٗ غ٥٥ل آٖ ًبؽتبك ٣ٔؿاك٢( اًت، وٝ ثب ت )ٔخال ًلٔب٤ٝ

اٌل ثؾٛا٥ٞٓ ثٝ ٥٤ٗٚت٣  .ٔب٘ـ ، ٕٞضٙبٖ ٌِٛؿٜ ثبل٣ ٣ٔتٛاٖ وٙبك ٤ىـ٤ٍل للاك ؿاؿ ؿٚ ك٤ٚىلؿ كا صٍٛ٘ٝ ٣ٔ ا٤ٗ

ثٝ ٗ و٥ٙٓ، آ٤ب ٜٔٙجك ٚ ثلآٔـٜ ام ص٥ٙٗ ٥٤ٗٚت پٌبآ٘تب٥ٌٌ٘ٛت٣ تـ٤ٚ ا٢ ام تٙبلٖ ث٥ٙـ٥ِ٤ٓ ٚ ٠٘ل١٤ اكمٍ ٣بك٢

 ا٤ٓ، المْ اًت؟ ص٥ن٢ وٕتل ام تغ٥٥ل ؽٛؿ ٥ُٜٛ ٣مال٣٘ ا٘ـ٥ِ٤ـٖ وٝ ام ٍُٞ آٔٛؽتٝ

 

 مىابع:

  ،ًَلٔب٤ٝ، ٔزّـ ٤ىٓ، تلرٕٝ عٌٗ ٔلت٢ٛ٘، ا٘تِبكات ال٥ٞتب1394ٔبكوي، وبك ، 

  ،َ٘ؾٌت٥ٗ ٤ٚلاًت فُٔ وبال ؿك ًلٔب٤ٝ، تلرٕٝ وٕبَ ؽٌل٢ٚ، عٌٗ ٔلت٢ٛ٘، 1395ٔبكوي، وبك ،

 ٔٙتِل ُـٜ ؿك ًب٤ت ٘مـ التٔبؿ ٥ًب٣ً

  ،ٌَلٚ٘ـك٤ٌٝ، رّـ اَٚ، تلرٕٝ ثبلل پلٞبْ، اعٕـ تـ٤ٗ، ا٘تِبكات آٌب1377ٜٔبكوي، وبك ، 

  ،اهلل ت٥ٕٛك٢، ِ٘ل ٣٘ ًتب٣٘، تلرٕٝ عج٥ت ، آَٛ التٔبؿ ٥ًب٣ً ٚ ٔب٥ِبت1374ك٤ىبكؿٚ، ؿ٤ٛ٤ـ 

  ،ْا٘تِبكات پ٥بْماؿ ، حلٚت ُّٔ، تلرٕٝ ٥ًلٚى اثلا1357ٓ٥ٞا٥ًٕت، آؿا ،ٜ 

  ،ُ٘مـ ٣مُ ٔغٖ، تلرٕٝ ثٟلٚم ٠٘ل٢، ا٘تِبكات لمٙٛى1394وب٘ت، أب٘ٛئ ، 

  ،َٞب٢ ٥ًب٣ً ٚ التٔبؿ٢ كٚمٌبك ٔب، تلرٕٝ ٔغٕـ ٔبِزٛ،  ، ؿٌل٣ٌ٘ٛ ثناكي؛ ؽبًتٍب1396ٜپٛال٣٘، وبك

 ا٘تِبكات ٥ُلامٜ وتبة ٔب
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