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=فللدٍم>



 ّب فیسیَکراتة(



از سپْر گردش بِ سپْر تَلیذِ  ،اًتقبل پصٍّص پیراهَى خبستگبُ ارزش اضبفی ـ1]

 هیبًجی. بی

هثببِ یگبًِ ضکل ارزش اضبفی[ راًت زهیي بِ



ّویيؿبیؼتگیاػتوِّبػت.،هحبىدسهشصّبیافكثَسطٍایی،دساػبعاصآىِفیضیَوشاتسرهبیٍِاوبٍی

ثذلهیآى هذسى ٍالٔیالتلبد پذساى ثِ سا ّب ًخؼت، للوشٍ›وٌذ. ایٌبىدس اجسای عیٌیٍاوبٍی‹اثتىبس

دسپیىشُگًَبگَىٍثشػبصًذُ ؿَد.ّبتدضیِهیّبٍخَدداسدٍثِآىیآىایوِػشهبیِدسًیفشآیٌذوبس،

ًویفیضیَوشات سا ّوِّب ّوبًٌذ چشا وِ ػشصًؾوشد آىتَاى پیییّبی دس ؿیَُوِ ایي آهذًذ، یؿبى

 ٓیٌیِ ‹ػشهبیِ›ّؼتٌذگیِ ّوبًب تَلیذ‹یپیىشُ›، تبسیخیِ ؿشایي اص گؼؼتِ سا، غیشُ ٍ خبم هَاد اثضاسّب،

هثبثٌِٓبكشفشآیٌذوبسًَسآنٍثِوَتبُ،دسؿىلیوِثِؿًَذ،ثِػخيِایوِدسآىپذیذاسهیداساًِػشهبیِ

یداساًِبیِؿىلػشهوٌٌذٍثٌبثشایيؿبىدسهمبمػشهبیِ،دسنهیاختوبٓیداسًذ،یٌٔی،هؼتملٍهجشااصؿىل

چَىًبگضیشّنِّبیثَسطٍاییتَلیذثّبؿىلػبصًذ.ًضدآىیتَلیذثذلهیتَلیذساثِؿىلًجیٔیٍخبٍداًِ

تَلیذپذیذاسهیؿىل ؿبیؼتگیثضسيآىّبیًجیٔیِ ایيثَدوِایيؿىلؿًَذ. ثِّب سا ّبیهثبثِؿىلّب

اًذٍاصاسادُ،ػیبػتبییوِاصهشٍستًِجیٔیِخَدِتَلیذػشثشآٍسدُّهثبثِؿىلدیذًذ:ثٍِاسِخبهِٔهیًجیٔت

ایيلجیلاهَسهؼتمل اص ایيٍ اًذ. یههشتجِلَاًیيهبدی‹الجتِ›ّب لبًَىهبدیِ وِ فميایيثَد خٌب یاًذ؛

ؿذ.ّبیخبهِٔ،تلمیهیثشػشاػشؿىلیبفتِثِیىؼبىْػیٌشُهثبثِلبًًَیاًتضآیٍتبسیخیِهٔیي،ثِ

ٓیٌیفیضیَوشات ٍاوبٍیٌٓبكش افضٍىثش پیىشُّب، دس وبس چبسچَةفشآیٌذ دس ػشهبیِ هَخَدیآىایوِ ّب

ّبیگشداى،ّشچٌذایيیاػتَاس،ػشهبیِپزیشد)ػشهبیِخَدهیّبییساًیضوِػشهبیِدسگشدؽثِاػت،ؿىل
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آًبىًبم ثِدیگشیداسًذّبیًضد ػشهبیِ تَلیذِ فشآیٌذ گشدؽٍ پیَػتگیفشآیٌذ ًیض ٍ تٔشیف(، سا آن، ًَس

ثِایيهَهَّثبصخَاّینگـت.1وٌٌذ.دسفللهشثَىثِگشدؽهی

اكلیٍٓوذُ،آ.اػویتهیشاث فیضیَوشاتدسٌٓفثِایيهَهَِّ یّبػت.ؿبیؼتگیاٍــدسایيساثٌِداسِ

همَالتاًتضآی،ّوبًخبفــهحذٍد پبثشخبتشیبًبماػتثِتٔییيحذٍدِ توبیضّبیوِاٍثشّبیتٔویذیِ

ّب،ًْبدُاػت.ؿذُاصػَیفیضیَوشاتٍاوبٍی

ِگًَّوبى|223| دیذین ػشهبیِؿبلَد2ُوِ تَلیذ گؼتشؽِ پَیؾٍ ی وِطَر اعن بِداساًِ، اػت ایي ،

ثِتَاًبیی کبر وبسگشاىسٍییکبالهثبثِ ثِیهتٔلكثِ سٍیؿشایيوبس، ػشهبیِدس دس وبالّبییوِ هثبثِ

تَاًبییِارزشِیيیتٔشیفٍتٔراتداسًذ،لشاسگیشد.ؿذٍُهؼتملاصوبسگشاىّؼتیِلبئنثِهجتوع ٍ هتحذ 

ٍػبئلهٔبؽِهشٍسیثشاثشاػتثبصهبىوبسیوِثشایتَلیذاسصؽیثٌیبدیيداسد.ایيوبسدسهمبموبال،خٌجِ

لیوتٍػبئلهٔبؽهشٍسی اػتثب ثشاثش یب اػت، الصم تَاًبییوبس، ثشایثمبیوبسگشثشایثبصتَلیذ ایوِ

فميثشایيپبیِهثبثِوبسگشالصمثِ ارزشتوبیضاػتوِاًذ. تَاًبییوبسافساییِ یببی ٍ ارزش ارزشثب

ؿَد،توبیضیوِ،هیبىّیچدٍوبالیدیگشیٍخَدًذاسد،صیشااسصؽهلشفیٍثٌبثشایيهلشفّیچآؿىبسهی

وِاصایيهلشفهٌتحخَاٌّذؿذ،ّبیهجبدلِ،یباسصؽاؽای ارزش هببدلِتَاًذوبالیدیگشیًوی ایسا

داساًِاػت،ثبیذاسصؽؽٍاوبٍیتَلیذػشهبیِایالتلبدهذسىسا،وِهـغلِافضایؾدّذ.ثِایيتشتیت،ؿبلَدُ

هثبثِچیضیثبثتیبهمذاسیهفشٍمــیٌٔیهمذاسیوِدسّشهَسدهٔیي،ٓوالًهٔلَماػتــتَاًبییوبسثِ

ػبصد.ّشچٌذّبساهییفیضیَوشاتدسػتیهحَسآهَصُثِ‹یبوبسهضدوویٌِ›کوتریي کبرهسدسٍاصایيداًؼت.

اهبتٔییيوبسهضدٌَِّصّبفیضیَوشات دسًیبفتِثَدًذ، اسصؽسا ایيػشؿتخَدِ وویًٌِضدآًبىهوىيؿذ،صیشا

ّبیهلشفی،ایاصاسصؽخبدسهدوَِٓخَدسادسلیوتٍػبئلهٔبؽِهشٍسی،ٍاصآىکبر تَاًبییِ ارزشِ

تَاًؼتٌذاسصؽِوِتلَسسٍؿٌیاصػشؿتاسصؽثِّب،ثیآىسٍآىًوبیبًذ.اصّویيهی ًَسآنداؿتِثبؿٌذ،

ّبدسآىّشچٌذٌبػٌذ.ـهثبثِهمذاسیهٔیيثؿبىهشٍسیثَد،ثِّبیخبوِثشایپظٍّؾتَاًبییِوبسسا،تبآى

همذاسیًبهتغیشتلمیوٌٌذوِاصدیذی کویٌِؿبىثِایيخٌبدچبسؿذًذوِّبییپظٍّؾاداهِ هزوَسسا

یًَثِیتبسیخی،=وِ>آىًیضثِیتَػِٔیهشتجٍِاػٌِؿَدًٍِثِیًجیٔتتٔییيهیٍاػٌِّبیىؼشُثِآى

ثبایيّبیدیگشتجٔیتهیخٌجؾاػتوِاصٓبهلیخَد تشیيتغییشیدسساػتیٍحبلایيخٌبوَچهوٌذ،

                                                             
1
تجذیل«وبپیتبل»اػتوِػشاًدبمثِهتٌیوبهلدسخلذدٍم«ًَسٓبمػشهبیِثِ»هٌَِسهبسوغفللدٍمپظٍّؾپیشاهَى  

یاػتَاس،گشداى،ًٍیضپیشاهَىثبصتَلیذّبپیشاهَىػشهبیِّبیفیضیَوشاتیٍاوبٍیدیذگبُدسثشگیشًذُ«وبپیتبل»ؿذ.خلذدٍم

 (>15=)م.آ(MEW 24, S. 189 – 216; S. 359/360گشدؽاػت.)ًه:
2
،«دگشدیؼیپَلثِػشهبیِ»یاٍ)ثخؾهشثَىث1861ِـ1863یدفتشدٍمدػتٌَؿت60ِتب58ّبیهٌَِسهبسوغكفحِ  

 (>16=)م.آاػت.«(دٍخضءتشویجیِفشآیٌذِدگشدیؼی»صیشثخؾِ

Kommentar [S1]: حرکت 
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اًت اػتٌتبجدسػتی ًویضآیِ پذیذ اسصؽّبیـبى اسصؽٍ ثیي توبیض صیشا اسصؽآٍسد، ٍ تَاًبییوبسیبثی افضاییِ

.سصؽساثضسيیبوَچههفشٍمثگیشدا‹همذاس›ایيًىتًِیؼتوٍِاثؼتِثِّیچسٍیثِ

تَلیذِفیضیَوشات اصػپْشگشدؽثِػپْشخَدِ هیبًدیهٌتملثیّبپظٍّؾپیشاهَىخبػتگبُاسصؽاهبفیسا

ساپیسیختٌذ.داساًِیٍاوبٍیتَلیذػشهبیِبلَدُوشدًذٍاصایيساُؿ

ایاسصؽاهبفیاػتوِهَلذایساًشحوشدًذوِثٌبثشآى،فميوبسیپبیِیثُيدسػتیگضاسُّبػشاػشثِآى

ّبییگٌدیذُاػتوِدسخشیبىتَلیذِآفشیٌذ؛ّوبًبوبسیوِدسهحلَلؾاسصؿیثبالتشاصحبكلدوْاسصؽهی

اسصؽِ‹ٍ›هٔلَماػت،‹همبدیشی›خبوِایٌهاسصؽهَادخبمٍهَاددیگشاًذ.اصآىآىهحلَلهلشٍفؿذُ

وبس تَاًبییِ فميهی،پغایياسصؽاهبوبسهضد1یوویٌِ;اػتثب تَاًذدسهبصادیاصوبسًْفتِفیآؿىبسا

الجتِهَهَّثبگشداًذ.داسثبصهیوٌذ،ثِػشهبیِوِدسلبلتوبسهضددسیبفتهیثبؿذوِوبسگش،ٍسایهمذاسوبسی

ف‹ثٌذیٍكَست›ایيؿىل ًویضیَوشاتیًضد پذیذاس آىّب صیشا اسصؽثِؿَد، ٌَّص ثِّب آنسا جَّر ًَس

وٌٌذ.یًو2،ّوبًبهمذاسوبسیبصهبىوبس،تحَیلصبسیط

ؿبىاصػشؿتاسصؽتٔییيیدسنٓوَهیٍاػٌِثًِبگضیشثِّبثبصًوبییآىیثذیْیاػتوِؿیَُ| 222|

آىهی ًضد اسصؽیهؿیَُؿَد؛ فٔبلیتاًؼبًی)ّب اختوبٓیهٔیياص ثلىِ‹یٌٔی›یّؼتٌذگیِ ًیؼت، وبس(

ّبیگًَبگَىایيهبدُ.ػبختٍِثبفتِاػتاصهبدُ،اصصهیي،ًجیٔتٍدگشػبًی

ایوِخشیذِتَاًبییوبس،اهبفیاؽــیٌٔی،اسصؽافسایی ارزشٍ‹ػَاصیه›تَاًبییِوبسارزشِتوبیضثیي

ثِ ًلیت هیًذُگیشوبس تَاًبیی ایي ــی دیگش›وٌذ ػَی هیب‹اص ّوِدس ى ثِّبی تَلیذ ضبخِی ،

هلوَع دس ٓوذتبً اًىبسًبپزیشتشیيؿیَُ یٌٔیکطبٍرزیتشیيٍ هی‹ًَِّ›تشیيدیشیٌِدس، پذیذاس ؿَد.تَلیذ

ایيػبلثِآىػبلهلشفهی تَدُهدوٍَّػبئلهٔیـتیوِوبسگشاص یب اٍوٌذ یهَادیوِثِهلشفِ

ًَسهؼتمینتَلیذِتَاىثِوٌذ.دسهبًَفبوتَسًِهیتیوِاٍتَلیذهیسػذ،ووتشاػتاصهدوٍَّػبئلهٔیـهی

اص‹هبًَفبوتَسدس›ٍػبئلهٔیـتاصػَیوبسگشسادیذًٍِتَلیذهبصادیفشاتشاصٍػبئلهٔیـتؾ.ایيفشآیٌذ

ثِ فشٍؽٍ ٍ گشدؽٍػبًتهییوٌؾٍػیلًِشیكخشیذ ٍاوبٍیّبیگًَبگَىِ دسنآىهؼتلضم ٍ ؿَد

ثِاسصؽثِ سا دسوـبٍسصیایيفشآیٌذخَد اهب اسصؽایثیگًًََِسآناػت. ّبیهلشفیِهیبًدیدسهبصادِ

ٍسایاسصؽ هلشفهیّبیهلشفیتَلیذؿذُ، وبسگش ثِایوِ ثٌبثشایيهیًـبىهیسٍؿٌیوٌذ، ٍ تَاًذدّذ

ًَسآن،ثذٍىدسنٍدسیبفتسٍؿٌیاصػشؿتاسصؽفْویذُؿَد.ثِایيتشتیت،حتیثذٍىٍاوبٍیاسصؽثِ
                                                             
1
 Minimum 

2
 Reduziert* 

)تحَیل(ثِاحتوبلصیبدreduziertیخَسدُیخيوبسسفتِاػت.ولوِیبفتِ(ثِ)تحمكrealisiertیدسدػتٌَؿتٍِاطُ*
اصاًگلغاػت.)م.آ(

Kommentar [S2]: مزد حداقل 
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 تملیلیبفتِاػت، ثِهبدُ اسصؽهلشفیكشفبً خَدِ ایيفشآیٌذدس›صهبًیًیضوِاسصؽثِاسصؽهلشفیٍ

اػت،صیشایگبًِوبسیکبر هَلذّبیگبًٍِوبسوـبٍسصیًضدفیضیَوشات.اصایيس‹وـبٍسصیلبثلدسناػت

زهیي یگبًِ ضکلی از ارزش اضبفی راًتِ‹اصّویيسًٍیض›؛آفریٌذ هی ای ارزش اضبفیاػتوِ

ثیؾّبهیاػتوِآى وبسگشهبًَفبوتَسهبدُسا ثضسيؿٌبػٌذ. تغییشهیتشًویتشیب فميؿىلؾسا دّذ.وٌذ؛

افضایذ،اهبًِاصساُِیهَادـساوـبٍسصیدساختیبساًٍْبدُاػت.اٍالجتِثِهبدُاسصؽهییوبسـتَدُدُهب

ثلىِثِ اصًشیكهدوَِٓیتَلیذِیّضیٌٍِاػٌِوبسؽ، یٍػبئلهٔیـتیوِدسخشیبىوبسهلشفوبسؽ:

هثبثِخبوِوبسوـبٍسصیثِوٌذ.اصآىیوبسهضدیوِاصوـبٍسصیدسیبفتهییٌِووٌذوِخَد;اػتثبوهی

هَلذتلمیهی اصوبسكٌٔتیهتوبیضهیؿَد،ؿىلاسصؽاهبفییگبًِوبسِ ػبصد،ّوبًبایوِوبسوـبٍسصیسا

حمیمیِسَدِّبوشاتؿَد.ثٌبثشایيًضدفیضیَهثبثِیگبًِؿىلاسصؽاهبفیدسنٍدسیبفتهیساًتصهیي،ثِ

ثِدیذُ چَىًَٓیػَدفميّنیآًبى،ػشهبیِ،وِساًتصهیيخَدػْنٍثُشؿیاصآىاػت،ٍخَدًذاسد.

هیدػتوضدِ پذیذاس هیثبالتش وبسگشاى ثِ صهیٌذاس وِ ػشهبیِؿَد اػتوِ ّوبًی ثِپشداصد، دسآهذداساى هثبثِ

وویٌهلشفهی وبسهضدِ )یٌٔیهبًٌذ وبسگشاىٓبدیپشداختهیِوٌٌذ ثِ ثِایوِ ّضیٌِؿَد، یتَلیذهثبثِ

ضَد ّبی هصرفی هی ٍارد ّسیٌِدّذ،صیشا(ٍّوبًیاػتوِاسصؽهَادخبمساافضایؾهیآیذؿوبسهیثِ

كبحتكٌٔتثِوِػشهبیِ یب هلشفداس ثِهحلَل، خبم تجذیلهَاد خشیبىتَلیذهحلَلٍ دس ٍ ٌّگبم

سٍاصػَیثشخیــػْنٍؿكِدیگشیاصػَداػتوِــاصایيی پَل بْرُاسصؽاهبفیدسؿىلوٌذ.هی

فیضیَوشات ػبلاص دٍساى دس هیشاثَ هثالً ّنخَسدگیّب، ًضٍلاؽ، هیخَاسیخالفًچَى ؿَد.جیٔتللوذاد

تساًتصهیيؿَد،یٌٔیثِایيتَاًذصهیيثخشدٍكبحداسهی،ثِایيدلیلوِپَلـػشهبیِثشٓىغ،تبسگَ

ثِهبلىیتاؽثبیذّوبىیپَلیدلیلوِػشهبیِ لذساسصؽاهبفیثشایاٍفشاّنآٍسدوِاگشایيػشهبیِسا

وٌذ.ثِایيیپَلهـشٍٓیتیدػتٍپبهیثشایثْشُوشد،فشاّنهیگشفت،وشدٍساًتؾساهیصهیيثذلهی

تَهیح‹اػتذاللفَق›ًَآفشیذٍُاسصؽاهبفیًیؼت،ثلىِاسصؿی،یپَلّنتشتیت،ثْشُ دّذوِهیكشفبً

داسػَیپَلـػشهبیِؿَد،دسؿىلثْشُثِاهبفیوِاصػَیهبلىبىصهیيوؼتهیچشاثخـیاصاسصؽ

ثِؿَسٍاًِهی دلیمبً ثشد، ثخ| 222|دالیلدیگشیّوبىؿیَُوِثٌب ایياسصؽسٍؿياػتوِچشا ـیاص

یگبًِوبسهَلذکبر کطبٍرزیخبوِیبثذ.اصآىداسكٌٔتیخشیبىهیاهبفیدسؿىلػَد،ثِخبًتػشهبیِ

هٌتحاصؿىلیاصوبسوِوبسِضکل ارزش اضبفیِآفشیٌذ،اسصؽاهبفیهیِاػت،ّوبًبیگبًِوبسیاػتو

اصّوِ یٌٔیوبسهتوبیضهیّبیدیگشِیؿبخِوـبٍسصیسا راًت زهیيوٌذ، ضکل عبم ارزش اضبفی،

همَالتیاػت.ػَدِكٌٔتیٍثْشُ ّبیؿَدٍدسػْنتَصیْهیّبساًتصهیياًذوِدسلبلتآىیپَلكشفبً

ثشٓىغ،التلبدداًبىِدػتًجمبتدیگشهیاصدػتهبلهثِهٔیٌی تشاصصهبىآ.اػویتثِپؼیيسػذ.وبهالً

اصدر اصلوٌٌذوِدسلبلتآى،ػَدایتلمیهیپیکرُچَىحكػَدكٌٔتیساّنبثِّثٔذ=ــ>چَىآى
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ساًتصهیيكشفبًػَیػشهبیِتلشفهی ٍ ثْشُ اسصؽاهبفیاػت=ــ> ثٌبثشایيؿىلٓبمِ ٍ هثبثِثِؿَد

جمبتدیگشوِدسداسكٌٔتیدسهیبىًؿًَذوِاصػَیػشهبیِّبییاصػَدكٌٔتیهٔشفیهیّبیبؿمِػْن

ؿَد.اًذ،تَصیْهیتولهاسصؽاهبفیؿشیه

وبسوـبٍسصیوبسیاػتوِدسآىآفشیٌؾاسصؽاهبفیثِافضٍىثشدلیلهزوَس لحبٍهبدیلبثلــصیشا

ّبیپُشؿوبسدیگشیثشخَسداسّباصاًگیضًُِشاصفشآیٌذّبیگشدؽــفیضیَوشاتسػذ،ٍكشفًِشهیلوغثِ

ذ.دّؿبىساتَهیحهیدسن‹یٓلتٍصهیٌِ›ثَدًذوِ

وـبٍسصیسا،ًخست دس هیًتصهیيثِایيدلیلوِ پذیذاس ػَم ٌٓلش ثِهثبثِ اسصؽؿَد، هثبثِؿىلیاص

كٌٔتثِ دس ثِاهبفیوِ یب یبفتهیّیچسٍی، ًبچیض، ساًتصهیياسصؽاهبفیلذسیثؼیبس ایٍسایؿَد.

تشیيؿىلِاسصؽاهبفی؛اسصؽاهبفیثِتَاىِدٍ.تشیيٍثشخؼتِاسصؽاهبفی)ػَد(ثَد،ّوبًبهلوَع

آسِّوبى وبسل خَدػبختِ التلبدداىِ وِ گًَِ وتبة دس ًجیٔت»ًذ ثب ػبصگبس هلیِ «التلبد ّبًبٍ دس1845، ،

هی461ٍ462كفحبت دسكٌبیٍْؿَدوِاسصؿیــدسساًتصهیيــتَلیذهی،اصًشیكوـبٍسصی»گَیذ:

اسصؿیوِثٔذاصخجشاىٍخبیگضیٌیّوِتدبستپذیذًوی ّضیٌِیدػتوضدّبآیذ؛ ّبییساًتؿذٍُّوِیِ

«هبًذ.ثبلیهی‹اهبفِ›ؿذُ،ثبصّنوبسثؼتِیثِػشهبیِ

چـندٍم ثب وبسی. ــ خبسخی تدبست اص فیضیَوشاتپَؿی خبهِٔوِ اًتضآیِ ثشسػی ثشای ثَسطٍاییّب ی

اًدبمهیثِ ثبیذ ٍ تَدُدسػتیاًدبمدادًذ سٍؿياػتوِ وبهالً ــ ٍدادًذ هبًَفبوتَس ؿبغلدس یوبسگشاىِ

وٌذُؿبخِ وبسگشاىهؼتملٍ گفتّبیدیگش، ثِ یب ــ وـبٍسصی، اص ِؿذُ آصاد»یاػتَاست، ایيدػتبىِ ــ«

خَد،تَلیذایتٔییيهییهحلَالتوـبٍسصیتَدُیٍػیلِثِ هلشفیِ ؿَدوِوبسگشاىوـبٍسصیٍسایًیبصِ

وٌٌذ.هی

ؿبىثبیذتأهیيوٌٌذ،اهبهٔیـتّبییوِخَدوبسوـبٍسصیًویًبپزیشاػتوِؿُوبسًؼجیاًؼبىپَؿیچـن»

،«یتَصیْثشٍتدسثبسُ»س.خًَض،«)ثشاػبعًیشٍّبیثبسآٍسوبسگشاىوـبٍسصیػٌدیذُؿَد.ؿَد،ثبیذوبهالً

(.159،160،كق1831لٌذى

هثبثِخَّشاسصؽفْویذُیآى،ّوبًبصهبىوبس،ثِهبداموِاػبػبًوبسهٔیيٍهـخق،ًٍِوبسهدشدٍػٌدِ

ًِفمي(1ثبسًُگبُوٌیذثِیىیاصدفتشّبیپیـیي)دسایيًجیٔیایخبوِوبسوـبٍسصیؿبلَدُؿَد،اصآىهی

ٍثٌبثشایيثشایّبیدیگشِوبسیؿبخِیبثیِّوِوبساهبفیدسػپْشوـبٍسصی،ثلىِثشایاػتمالل‹تَلیذِ›ثشای

                                                             
1
ایّنًَسهوٌیاؿبسُوِاٍثِیاٍػت،خبیی1861ـ1863یدسدفتشػَمدػتٌَؿت106/105ِّبیهٌَِسهبسوغكفحِ  

(>17=)م.آ«(ػشؿتوبساهبفی»،صیشثخؾِ«بفیهٌلكاسصؽاه»ّبداسد.)ثخؾثِفیضیَوشات
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تَلیذؿذُدسآى تلمیهیاسصؽاهبفیِ ثِّب هثبثِسٍؿٌیٍآؿىبسگیثِثِوـبٍسصیوبسِثبیؼتًبگضیشهیؿذ،

د.َؿیاسصؽاهبفیثشؿٌبختِفشیٌٌذُآ

.ّشاسصؽاهبفی،ًِفمياسصؽاهبفیًِؼجی،ثلىِاسصؽاهبفیِهٌلكًیض،اػتَاساػتثشیهسَم| 222|

ثشایشدفميثَدوِصهبىوبسیههپیـشفتِهیثبسآٍسیِهفشٍمٍهَخَداصوبس.اگشثبسآٍسیوبستبآىدسخِ

گبًُِوبسهبصادیتٌْبییٍثشایتَلیذٍثبصتَلیذٍِػبئلهٔبؽاٍوفبیتوٌذ،آىحفَصًذگیٍثمبیخَدِاٍثِ

توبیضیهَخَدًوی یبثیٍؽچِاصاسصثَدهیبىاسصؽتَاًبییوبسٍآىهَخَدثَدًٍِاسصؽهبصادی؛ٍاػبػبً

ىبىوبسهبصادٍاسصؽهبصاداصػٌحهٔیٌیاصًیشٍیثبسآٍسوبسٓضیوتآهذ.ثٌبثشایياهثبسهیثِاؽافضاییاسصؽ

لبدسهیهی تشاصاسصؽخَدثبصآفشیٌذٍدسػبصدچیضیثیؾوٌذ،ػٌحیاصًیشٍیثبسآٍسی،وِتَاًبییوبسسا

وِایِاصثبسآٍسیایيثبسآٍسی،ایيهشتجگیِخَد،تَلیذوٌذ.ٍالجتِػٌحیفشاتشاصتأهیيًیبصهٌذیِفشآیٌذصًذ

ثبیذًخؼتّوبىیٓضیوتٍپیؾًمٌِ یدٍمدیذین،دسوبسوـبٍسصیهَخَدگًَِوِدسًىتِؿشىاػت،

یبًیشٍیثبسآٍسًِجیٔتپذیذاسؿَد.هَّبت طبیعتهثبثِؿَدوِایيثبسآٍسیثِثبؿذٍّویياهشهَختهی

وبسثؼتٍایي ساُ اًؼبًیاص استمبیًیشٍیوبس ًیشٍّبیًجیٔیــ ّوىبسیِ ّوبىآغبص اص وـبٍسصی، دس خب،

یخَدوبسهفشٍمٍفشاّناػت.اػتفبدُاصایيهثبثًَِٓیساثٌِاػتثوبسًِیشٍّبیًجیٔیــدساثٔبدٓبهؾثِ

ییذ.هشتجِآچـنهیبگؼتشؽكٌٔتثضسيثِتثًیشٍّبیًجیٔیدسهبًَفبوتَسٍدسهمیبػیگؼتشدُ،ًخؼ

چَىهجٌبیپیذایؾٍّبیدیگشّنخَدیٍخَاُدسػشصهیيخَاُدسػشصهیيهٔیٌیاصپیـشفتوـبٍسصی،

ّوشاٌُّگبمٍّناسصؽاهبفیهٌلكٍاسصؽاهبفیًؼجیدسایيؿشایي،ؿَد.گیشیِػشهبیِپذیذاسهیپبی

ثبتالؽثشایّبــــیىیاصهخبلفبىػشػختفیضیَوشاتوَؿذهی1،ثَوبًبىبًبىثَخایيًىتِسا)ؿًَذ.هی

ؿشىآىاػت،حتیٓلیِآ.اثجبتایيهَهَّوِگؼتشؽوـبٍسصیثشپیذایؾكٌٔتؿْشیًیضهمذمٍپیؾ

اػویتًیضثِوشػیثٌـبًذ.(

وِاسصؽٍاسصؽاهبفیساًِثبٓضیوتاصخبوِِٓوتٍٍیظگیًِِبمفیضیَوشاتیدسایياػت.اصآىچْبرم

ایاصتَلیذًبگضیشثبؿبخٌِذ،ثشخالفًِبمپَلیـهشوبًتیلیؼتی،ثِوثبٓضیوتاصتَلیذاػتٌتبجهیگشدؽ،ثلىِ

ثیياًؼبىثباًؼبى،ثلىِبدلِلبثلتلَساػتًٍِهجبدلِوٌذوِدساػبعخذاٍهؼتملاصگشدؽٍهجآغبصهی

گیشد.فشمهییاًؼبىًٍجیٔتساپیؾجبدلِفميه



 ّب در ًظبم فیسیَکراتی:  ـ تٌبقض 2]

                                                             
1
 Buchanan 
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 ؛اش ٍ گَّر بَرشٍایی اش ی فئَدالی پَستِ

 دٍچْرگی در تبییي ارزش اضبفی[



ّبدسًِبمفیضیَوشاتی.خبػت،تٌبلناصایي

ٍؿشایٌیساوِدسچبسچَةآىػشهبیِداساًِساٍاوبٍی،ایي،دسحمیمت،ًخؼتیيًِبهیاػتوِتَلیذػشهبیِ

چبسچَةآىػشهبیِتَلیذهیتَلیذهی ٍدس ثِؿَد خبٍداًِوٌذ، یتَلیذثًِوبیؾًْبدُهثبثِلَاًیيًجیٔیِ

ًِشیهبلىیتصهیيثِچَىًَٓیثبصتَلیذِثَسطٍاییِفئَدالیؼنٍػلٌِتشّنایيًِبمثیؾػَیدیگش،اػت.اص

ػپْشّهی ًخؼتثِایوِػشهبیِدسفوبیآىبیكٌٔتیسػذ؛ ثیؾراتهیًحَلبئنثِّب چَىتشّنپَیذ،

ؿًَذ.ًخؼتیيؿشىوـبٍسصیپذیذاسهی‹ػپْشتَلیذِ›ثشصائذّبییكِشفاصتَلیذٍصائذُ«ًبهَلذ»ّبییؿبخِ

هثبثِوبســثِــایيدیشیٌِؿشىِپیذایؾٍپَیؾػشهبیِخذاییهبلىیتصهیياصوبس،سٍیبسٍلشاسگشفتيِصهیي

سٍدسایيثبصًوبییاصایيوبسگشآصاداػت.دسثشاثشایٍیظُ،خَیؾ،لذستیدسدػتٍاختیبسًجمِلذستیلبئنثِ

حمیمیپذیذاسهیچَىػشهبیِهبلهصهیيّن یٌٔیدسهمبمتلشفداسِ هبصاد.وٌٌذُؿَد، ثِایيتشتیت،یوبسِ

ایهثبثِؿبخِگًَِوِوـبٍسصیثِؿَد؛ّوبىتَلیذثَسطٍاییثبصتَلیذٍتجییيهی1سلَاسٍُّیأتفئَدالیؼند

داساًِــیٌٔیتَلیذاسصؽاهبفیــثبصًوَدُؿذُاػت.ؿَدوِدسآىهٌحلشاًتَلیذِػشهبیِاصتَلیذتـشیحهی

ثَسطٍاییایي ثب خبهِٔچٌیي، فئَدالیؼن، فشاًوَدیاًگبسیِ ًیض ثَسطٍایی هی2ی فشاًوَد،یبثذ.فئَدالی ایي

دوتشوٌِِِ،اصآىًدیت فشیفت.ًضدػشوشدُخَسدُهیبىهیشاثَیػبلصادگبىَّاخَاُِ ییپذسػبالسٍپُشافبدُ،سا

یٌٔی| 222| فیضیَوشاتی، ًِبم ًبپذیذهیتَرگَدیگشِ ػشاػش ایيفشاًوَد، سا، فیضیَوشاتیخَد ًِبم ٍ ؿَد

خبهِٔثِ هشصّبیخبهِٔػشهبیِیهثبثِ ٍ فوب ًَیٌیوِ دسهیداسیِ سا هییفئَدالی ًوبیبى ایيًَسدد، وٌذ.

یفئَدالیسایثَسطٍاییهشصّبیػبهبًِیثَسطٍاییدسدٍساًیوِدسآى،خبهِٔسٍیىشدهتٌبُشاػتثبخبهِٔ

هیٌیوِوـبٍسصاىثشآىػلٌِیٓضیوتفشاًؼِاػت،ػشصسًٍمٌِ.اصّویيآٍسدگؼلذٍاصآىػشثشهیهی

خبگشاى،ثبصسگبًبىٍدسیبًَسداىاػت.ثذیْیاػتوِایيیكٌٔتداسًذ،ًِاًگلؼتبىوِػشصهیٌیصیشػیٌشُ

ًگبُ ثًِیض سٍ هحلَلًخؼتثِ‹ػپْش›ػَیّب وِ، ایيػَ ثِ ٍ اختوبٓیـگشدؽداسًذ؛ ثیبىوبس هثبثِ

سٍ،هبداموِهؼئلٌَِّصًِثشػشِؿىلِاسصؽ،ثلىِاصّویيؿَد.ٍوبال،هیپَلـاصاسصؽثشخَسداس،‹ّوبًب›

دػتؿذىِهبلىیت،یٌٔیّوبىػَدِهٌتحاصدػتثِخبًیضػَدِضاییاػت،دسایيافثشػشِهمذاسِاسصؽٍاسصؽ

تَلیذثَد،هٌشحاػت.اهباگشلشاسثبؿذآفشیٌؾاسصؽاهبفًؼجیوِاػتَاستتَكیفؾوشدُ یدسخَدِػپْشِ

                                                             
1
 sub specie 

2
 Schein 
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ًوبیبًذ،گشدؽهی‹ػپْش›ایاصوبسثبصگـتوِدسآىخَدساهؼتملاصگبُثبیذًخؼتثِسؿتِاثجبتؿَد،آى

ثِ ایذَُُهیىبسدسػشصهیٌیخلاثتّویيدلیلایيّوبًبوـبٍسصی. ّبیوٌذوِوـبٍسصیثشآىحبوناػت.

ؿًَذ؛هثالًتبّبیبفتهیایپشاوٌذًُضدًَیؼٌذگبىلذیویٍهمذمثشآىگًَِثِّبخَیـبًٍذثبافىبسفیضیَوشات

ؿًَذ.ػبصثذلهیّبثًِِبهیدٍساىایيافىبسًخؼتًضدفیضیَوشات1.یدسخَدِفشاًؼًِضدثَآگیلجشتااًذاصُ

صًذگیگشوبس وویٌِوـبٍسصیوِ چـناؽثِ ثِ هضد، اهىپَؿیایاص اػتچیضیًبپزیشتشیي ٍاثؼتِ ثمب، بى

اختٌبةثیؾ ای ارزش اضبفیتش،ساًتصهیياػت،ثیؾ‹همذاسِ›وٌذٍایيثبصتَلیذهی،ًبپزیشتشاصایيحذاللِ

‹خبدسایي›ؿَد.ثٌبثشایي،ایٍاكلیوبس،ّوبًبهبلىبىًِجیٔت،تلبحتهیاػتوِاصػَیهبلىبىِؿشایيپبیِ

ًوی گفتِ وِ ‹یه›ؿَد ًَالًی: صهبىوبسیوبسگش اص تَاًبییتش ثشایثبصتَلیذ وبسؽوبسوِ هشٍستداسد،

یبوبسیوِاٍتحَیل‹ػِ:›تشاصاسصؽتَاًبییوبسؽاػت؛آفشیٌذثضسيسٍ،اسصؿیوِهیاصایي‹دٍ:›وٌذ؛هی

ثضسيهی هیدّذ دسیبفت وبسهضد ؿىل دس وِ اػت وبسی همذاس اص تش ثلىِ ه›وٌذ، هدوَّ‹ؿَد:یگفتِ

ایوِّبیهلشفیتشاػتاصهدوَّاسصؽوٌذ،وَچهایوِاٍدسحیيتَلیذهلشفهیّبیهلشفیاسصؽ

وشدوِاگشفميّوبىهذتصهبًیوبسهیهبًذ.ّبیهلشفیثشخبیهیآفشیٌذٍاصایيساُ،هبصادیاصاسصؽهی

اٍالصمثَد،چیضد خبتوشوضفميسٍیایيًىتِلشاسهبًذ.دسایيیگشیثبلیًویثشایثبصتَلیذتَاًبییوبسخَدِ

فشمگشفتٌَِٓاىهذتصهبًیهٔلَم،پیؾوبسؽ،وِثِػبصدًیسٍصاًِصهیياٍسالبدسهیگیشدوِثبسآٍسیِهی

هبصادیحیبتًیبصداسد،تَلیذوٌذ.ثٌبثشایيایياسصؽٍِاداهِ‹ؿخلی›چِثشایهلشفتشاصآىؿَد،ثیؾهی

اًذاهَاســداًِاؽتَدُیٍّوشاّیحوَسٍاػٌِؿَدوِثِپذیذاسهیهَّبتِ طبیعتهثبثِثِ یایاصهَادِ

اصػَیتشیساثِهَاداًذاهَاسثذلوٌذ.ػبصدهَادغیشاًذاهَاسِثیؾگیبّبى،ؿُوبسیاصحیَاًبتــوبسسالبدسهی

‹حبهشٍآهبدُثبؿذٍ›داسؿَدوِهبلهصهیيدسهمبمػشهبیِفتِهیفشمگشچَىاهشیثذیْیپیؾدیگش،ّن

 اٍ گیشد. لشاس وبسگش سٍی یب ثِ‹ثْبی›سٍ وِ سا وبسگش وبسِ ػشهبیِتَاًبیی ثِ وبال هیهثبثِ ٓشهِ وٌذ،داس

فميّنهی اِصایؾًِ دس ٍ آىپشداصد ایيثْب›اسص حبكلاسصؽ‹یٌٔی، ثلىِ ًیضسا، سا وبس ایيتَاًبییِ افضاییِ

ؿشایيٓیٌیوبسٍؿشایيٓیٌیخَدِتَاًبیی‹ٍاصخَیـتيگؼلیذگیِ›وٌذ.دسایيهجبدلِ،ثیگبًگیتلبحتهی

ِداسپبثِكحٌؿَد،اهباٍدسهمبمػشهبیِاسثبةفئَدالآالمهی،یٓضیوتًمٌِ.اًذفشمگشفتِؿذُوبسپیؾ

ییِافضاگزاسد.اسصؽیوبالّبییاػتوِدساِصایوبسدساختیبسوبسگشهیوِكشفبًداسًذُگزاسد،دسهمبموؼیهی

‹ثْبی›داسگشداًذ،صیشاػشهبیِداسثبصهیثِػشهبیِسااسص،ثلىِهبصادیٍسایایيّناسصخَدایيوبسًِتٌْبّن

آصادُبّشهیهثبثِهبلهِداس،ثِػشهبیِپشداصد.هثبثِوبالهیتَاًبییوبسسافميثِ ؿَد.یبوبالّبدسثشاثشوبسگشِ

داساػت.اصایيهٌِشًیض،حمیمتًِِبمفیضیَوشاتی،گؼلیذىِ،ایيهبلهصهیيدساػبعػشهبیِ‹ٓجبستدیگشثِ›

داساًٍِتَلیذػشهبیِاػت.تَلیذِػشهبیِ|222|هبلىیتصهیيؿشىثٌیبدیيِاصوبسگشاصصهیيٍ

                                                             
1
 Boisguillbert 
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تٌبلن ّویيًِبم ثٌبثشایيدس ایيتٌبلن›ّب هثالً یه‹آؿىبسًذ. اص وِ: هیبًدیِارزش اضبفیػَ ثِ سا

اص›دّذ،اهبیوبالّبتَهیحهیٍیظُتلشفوبسثیگبًِساثشهجٌبیهجبدلِوٌذٍثِوبسثیگبًِتٔشیفهیفتلش

ًٍِاسصؽاهبفیساوبسِاهبفی،داًذ طَر اعن را ضکلی از کبر اجتوبعی هی ارزش بًِِ ‹ػَیدیگش

داًذوٌذٍاسصؽاهبفیسافميهَّجتًجیٔتهیثلىِاسصؽساكشفبًاسصؽهلشفی،فميیههبدُ،تلمیهی

ػَساًتصهیياصیهّذ.دتشیاصوبسساپغهیهشاتتثضسيیاًذاهَاس،همذاسثِوِدساِصایهمذاسهٔیٌیهبدُ

آٍسدٍثِاسصؽاهبفیِكِشف،دسهیاؽثِیفئَدالیــسااصپَػتِــّوبًبؿىلالتلبدیٍِالٔیِهبلىیتصهیي

ایفئَدالیثبٓضیوتاصًجیٔت،دّذ.اصػَیدیگشّویياسصؽاهبفیساثِؿیٍَُسایدػتوضدِوبستملیلهی

اػتٌتبجهی‹یاختوبٓی›صهیيًٍِاصهشاٍدًٍُِاصخبهِٔ،اصساثٌِثب اسصؽدساسصؽ‹ػَاصیه›وٌذ. خَدِ

كِشف،ّوبًبهبدُ چِدسّویيهبدُهَسدتَخٍِؿَد.اصػَیدیگشآىهٌحلهی‹یبخؼویهبدی›هلشفیِ

اسصؽٓاللِ هبصادیاص كشفبً وویتاػت، ٍسایاسیاٍػتكشفبً تَلیذؿذُ، هلشفیٍّبیصؽّبیهلشفیِ

ّبػتوِػشآخشایكِشفآىّبیهلشفیثبیىذیگش،اسصؽهجبدلِؼجتووّیكِشفاسصؽؿذُ،ّوبًبًهلشف

ؿَد.دسصهبىوبسخالكِهی

ایيخبهِٔسااًذوِاصخبهِٔداساًِتَلیذػشهبیِّبیتٌبلن،ّبیایيّوِ یفئَدالیػشثشآٍسدُاػتٍخَدِ

ّوبًٌذفلؼفِایي،ساًیبفتِاػت؛اؽخَدٍیظُایوٌَِّصؿىلِوٌذ؛خبهِٔصثبًیثَسطٍاییتأٍیلهیایٌهثِ

اصیه اهب آگبّیثشٍىتشاٍیذ، دسٍىؿىلدیٌیِ اصدیخَػَدیيثِاػتوًِخؼتاص ٍ ٍیشاىوشد سا خَد

یبفتِدساًذیـِ،ثِخٌجؾدسآهذ.ؿذُ،دسایيفوبیدیٌیِاًحاللػَیدیگش=خَد>ایدبثبًدسایيػپْشِآسهبًی

ٓولآٍسدًذ،ؿىَّوٌذًوبییُِبّشیِهبلىیتِصهیيثًِفیّبخَدثِّبییًیضوِفیضیَوشاتدساػتٌتبجثٌبثشایي

ؿًَذیبّبثشساًتصهیيٍهْهییهبلیبتػَّوِؿَد.اصیهًِثذلهیاداستَلیذػشهبیٍِتأییذ‹آى›التلبدیِ

هبلیبتلشاسهی ٍهِْ الذاهیوِلبًَىثِػخيدیگشهبلىیتصهیيهَهَِّ اًمالةفشاًؼِللذگیشد، گزاسیِ

داؿتًٍتیدِ تخلیقولهبلیبتثشساًت1یسیىبسدٍیییبفتِیالتلبدهذسىٍلَاماًدبهؾسا ثب اػت.

ساًتصهیيیگبًِاسصؽاهبفیاػتٍثٌبثشایيهبلیبت‹ــ›صهیي، دسآهذ،یؿىلثؼتيثشّوِصیشا ّبیدیگشِ

یایثبصداسًذُؿیَُثبسٍثِلحبٍالتلبدیصیبىسٍفمياصهؼیشیثِفمياصًشیكدٍسصدىساُساػتٍاصایي

یدٍلتیاصّبیهذاخلِّبٍثِایيتشتیتدػتّوِهبلیبت‹ــ›وٌذساهـوَلهبلیبتهی،هبلىیتصهیيتَلیذ

ّبچٌیيٍاًوَدؿًَذ.ایيالذامّبیدٍلتیآصادهییهذاخلِّباصدػتجشدّوِؿَدٍایيخَدِكٌٔتوَتبُهی

                                                             
1
یچٍخیوضهیل،خبىاُػتَاستهیل،ّیلذیایوِدسثشگیشًذُّبیسادیىبلاػت،حلمِخبثِسیىبسدٍیییهبسوغدسایياؿبسُ  

ػَیسدهبلىیتخلَكیثشصهیيسٌّوَىّبساثِیسیىبسدٍ،آىّباصًِشیِّبیٓولیآىتبحذهٔیٌی،ؿِشثَلیِاػت.اػتٌتبج
ثِهبلىیتدٍلتثَسطٍاییدسآیذ.دسایيوشدًذصهیيثِّبپیـٌْبدهیؿذ؛آى ثبسًُگبُوٌیذثِخلذدٍموتبةًَسوبهلیبثٔوبً
صؽاهبفیّبیاسًِشیِ دػتٌَؿت26ِ)خلذ ثخؾدٍم فایيهدوَِٓ(، ّویيوتبةخبسیف458ّب، ٍ ًْبیتب171ً، ٍ
 (>18=)م.آ(.1881طٍئي20یهبسوغثِصٍسگِثِتبسیخًبهِ
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ىِدسساػتبیهٌفٔتهبلىیتصهیيخبًشهٌبفْكٌٔت،ثلاًذًٍِثِؿًَذوِثِػَدٍكالحهبلىیيصهیيهی

ذٍػسلبثتآصادِثی.1هشاٍدُآصادیِ،آصادیِٓولِالتلبدی‹ؿٔبس›:ؿًَذ.دسّویيثؼتشٍپیًَذاػتآِوبلهی

ّوِ اهحبی هذاخلِهشص، كٌٔت.ی خذهت دس غیشُ، ٍ اًحلبسات دٍلت، آىّبی چیضیاص كٌٔت وِ خب

وٌذٍؿىلیدیگشثذلهیاصؿىلیثِساوِوـبٍسصیدساختیبسؽًْبدُاػت،ّبییآفشیٌذ،ثلىِفمياسصؽًوی

اًذ،دسؿىلیّبییساوِدساختیبسؽلشاسگشفتِاسص،فمياسصؽهثبثِّنافضایذ،ثلىِثِّباسصؽًَیٌیًویثشآى

دگشدیؼیثذٍىایدبداختاللوِایيفشآیٌذِدّذ،ثٌبثشایي،ثذیْیاػتوِثبیذاػتمجبلوشداصایيدیگشپغهی

تشیيؿیَُوبسؽساپیؾثجشد؛ٍایيفمياصساُسلبثتآصادهوىياػت،یٌٔیاصایيًشیكدسآىٍثِآػَدُ

تَلیذػشهبیِ ثِوِ سّبییخبهِٔداساًِ ایيتشتیت، ثِ ؿَد. ٍاًْبدُ ػلٌٌتهٌلمِحبلخَد ییثَسطٍاییاص

تَاًذدسساػتبیهٌبفْصهیٌذاساىفئَدالیكَستپزیشدوِفميدسفئَدالیفميهییّبیخبهِٔثٌبؿذُثشٍیشاًِ

خَدیثشٍتاًذیـِ ػشهبیِثذلؿذُ|222|داساىثِػشهبیِّؼتٌذٍاًذٍصیِ داساًیدسداساىفميػشهبیِاًذ.

صهیي هبلىبى هٌبفْ ثِساػتبی دسػت اًذ، وِ گًَِ پیـشفتِ‹ٓلنِ›ّوبى آىالتلبدِ ػشهبیِتش، سا دسّب داساًی

صًذ.یوبسگشخبهیساػتبیهٌبفًْجمِ

=هثالً>آلبیاٍطىدیشتَاىدیذوِالتلبدداًثٌبثشایيهی هذالٍاثشكبحتّبًبؿشآثبسفیضیَوشات2بىهذسى،

اٍپیشاهَىآى یّباحىبمٍیظُگبُوِثجیٌینچگًَِآىذ،آىاًسافْویذُفیضیَوشاتیّب،تبچِاًذاصُاًذنخَدِ

دسثبسُّبدسثبسُفیضیَوشات وـبٍسصی، وبسِ اًحلبسیِ ‹ٍ›هثبثِتٌْباسصؽاهبفی،یساًتصهیيثِیثبسآٍسثَدىِ

ًحَیتلبدفیگًَِپیَػتبسهٌٌمیٍفميثِیهبلىبىصهیيدسًِبمتَلیذسا،ثیّیچیخبیگبُثشخؼتِدسثبسُ

كٌٔتثضسيٍثبتَلیذػشهبیِِیثیبًثب اًذ.داساًِّوشاُوشدُؿبىدسدفبّاصسلبثتآصاد،ّوبًبثباكلثٌیبدیيِ

ّوبًٌذلحياؿشافٌّگبمهیّن ایيًِبم،دلیمبً فئَدالیِ یسٍؿٌگشی،ًبگضیشهأثبًِتَاىفْویذچگًَِفشاًوَدِ

تَدُثَدُ اًذ ثِ سا فئَدال اسثبثبى دآیِػتبیؾایاص وِ وٌٌذ ثذل ًِبهی گؼتشًذگبى ٍ اػبعگشاى اؽدس

ّبیًِبمفئَدالیثَد.ثٌبوشدىًِِبمتَلیذثَسطٍاییثشٍیشاًِ

                                                             
1
  Laissez faire, Laissez aller التلبدی؛ )هٌٔبیتحتآصادیٓول هشاٍدُ آصادیِ ، ثگزاس ثىٌٌذ، ثگزاس ثشًٍذ(.اللفِی:

وٌٌذوِصًذگیِگًَِاػتذاللهیّبایيحذٍهشصالتلبدیاػت.فیضیَوشاتثییخَاػتآصادیِوٌٌذُؿٔبسیفیضیَوشاتیٍثیبى
ثٌبثشایيدٍلتثیلَاًیيًجیٔیتٌِینهیٍػیلِالتلبدیثِ ّبٍتٌِینآىِهذاخلِدسسًٍذّبیالتلبدیبیذاصّشگًَؿَد،

د هَاصیيهحذٍدػتخَدداسیوٌذ؛ دٍلتثب ثلىِصیبىاؽًِفميثیوٌٌذُاًذاصیِ خَاػتَِّدُ، اػت. یػیبػتالتلبدیِثبس
 (>19=)م.آداسیِسٍثِگؼتشؽ.لیجشالیهٌٌجكاػتثشهٌبفْػشهبیِ
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 Euge`ne Daire 
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