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 پیضترد دیگِر تئىری فیسیىکراتی از سىی تىرگى: عناصر واکاوی

 [داری تری از مناستات سرمایه ژرف 

ای اؾ گفتبّؼظُب، گبٍ ثؽای تَْیر ّ گبٍ  پؽظاؾین ثَ ؾًدیؽٍ ایٌک هی

 ّاکبّی تبثلْی» نبى آهع. ًؿظ ضِْظ ِکٌَِ ظؼ ُبیی کَ نؽذ ثؽای اثجبت زکن

 :نْظ ی نِؽًّعاى تهکیل هی ْجمَ 3، هلت اؾ «التًبظی

ی  ی هبلکبى ؾهیي ّ ْجمَ ْجمَ»)کبؼگؽاى کهبّؼؾی(، « ی هْلع ْجمَ»

غیؽ اؾ کهبّؼؾی  ی نِؽًّعاًی کَ ثَ ضعهبت ّ کبؼُبیی  قتؽّى )ُوَ

، ّیؽایم اّژى ظیؽ، «ُب ّ ظیگؽاى فیؿیْکؽات«(. )»انتغبل ظاؼًع.

 .(84، و 6، ثطم6481پبؼیف 

آفؽیٌع، فمّ کبؼگؽاى  ای کَ اؼؾل اَبفی هی ی هْلع، ْجمَ ظؼ همبم ْجمَ

ی  ثٌبثؽایي اُویت ایي ْجمَ نًْع، ًَ هبلکبى ؾهیي. کهبّؼؾی پعیعاؼ هی

اقت، اؾ « اؼؾل اَبفی»ی  هبلکبى کَ قتؽّى ًیكت، چؽا کَ ًوبیبًٌعٍ

ؼّقت  ىآفؽیٌع، ثلکَ هٌسًؽًا اؾ آ ؼّ ًیكت کَ ایي اؼؾل اَبفی ؼا هی آى

 .آّؼظ تًؽف ضْیم ظؼهی کَ آى ؼا ثَ

 ًؿظ اّ ًٛوت ًبة ْجیٛت اقت.‹ ُب فیؿیْکؽات›تؽیي  تْؼگْ اؾ پیهؽفتَ
(pur don de la nature)  هثبثَ کبؼ هبؾاظ ًوبیبًعٍ  خب ثَ خب ّ آى ًیؿ ایي

چَ ثؽای کبؼهؿظل  نْظ؛ ثٛالٍّ َؽّؼت ّخْظی کبؼگؽی کَ ثیم اؾ آى هی

نعِى کبؼگؽ اؾ نؽایّ تْلیع، ّ ًیؿ  ُع، ثب کٌعٍظ الؾم اقت، ثوؽ هی

ای کَ ثب ُویي  هثبثَ هبیولک ْجمَ ؼّیبؼّیِی ُویي نؽایّ تْلیع ثَ

 .نْظ[ کٌع، ]تهؽیر هی اهکبى ثب کبؼگؽ هٛبهلَ هی

کَ چؽا فمّ کبؼ کهبّؼؾی هْلع اقت، ایي اقت  ًطكتیي ظلیل ثؽای ایي

ی کبؼُبی ظیگؽ  هكتمل ُوَ نؽِ اًدبم ی ْجیٛی ّ پیم کَ ایي کبؼ نبلْظٍ

 .اقت

ی  نعٍ هیبى اُٚبی خبهَٛ هؽتجَ کبؼ )کبؼگؽل( ظؼ ؼظیف کبؼُبی تْؾیٙ»

، ظؼ ؼظیف کبؼُبی گًْبگًْی اقت کَ …ظاؼظ ‹ ثب کبؼُبی ظیگؽ›ُوتبیی 

کبؼگؽ ظؼ زبلت اًفؽاظ، ثبیع ثؽای اؼَبی ًیبؾُبی گًْبگْى اًدبم 

ِٚعٍ  ؼظِى هْاظ غػایی ثَظقت آّ ظاظ، کبؼ الؾهی اقت کَ ثؽای ثَ هی

خب ثؽ قِؽ خبیگبٍ ّاالی نؽف یب کؽاهت اًكبًی  گیؽظ. هكئلَ ایي هی

چَ ثؽای  چَ کبؼل، ّؼای آى آى …ًیكت، ثلکَ ثؽ قِؽ َؽّؼت ْجیٛی اقت. 

ی  کهع، قبؾًعٍ ال َؽّؼی اقت، اؾ ؾهیي ثیؽّى هی تأهیي ًیبؾُبی نطًی

ِؽ خبهَٛ ظؼ هجبظلَ ّ ظؼ ی اُٚبی ظیگ یگبًَ هٌجٙ هؿظُبیی اقت کَ ُوَ

اُٚبی خبهَٛ ایٌک ثب ثِبیی کَ ظؼ ایي  کٌٌع. ِاؾای کبؼنبى ظؼیبفت هی

ضؽًع ّ  ی ضْظ هسًْالت کهبّؼؾ ؼا هی ًْثَ اًع، ثَ هجبظلَ ظؼیبفت کؽظٍ

ْؽیك ظلیمًب ُوبى چیؿی ؼا )ظؼ لبلت هبظٍ( ثَ اّ  اؾ ایي

توبیؿی اقت ثٌیبظیي اًع. ایي  گؽظاًٌع کَ لجاًل ظؼیبفت کؽظٍ ثبؾهی

« ی تْؾیٙ ثؽّت تأهالتی پیؽاهْى نبلْظٍ)» «.| ثیِي ایي ظّ ًْ٘ کبؼ032|

، و 6488، پبؼیف 6، ثطم «ظیؽ»، تْؼگْ، هدوَْٚ آثبؼ ثب ّیؽایم (1766)
5 ،62) 

گیؽظ؟ اؼؾل اَبفی اؾ گؽظل  پف اؼؾل اَبفی چگًَْ ّ اؾ کدب قؽچهوَ هی

کٌع. هسًْل ثٌب ثؽ  هتسمك هیگیؽظ، اهب ضْظ ؼا ظؼ آى  قؽچهوَ ًوی

اؼؾنم. لیوت، هبؾاظی ًكجت ثَ  باالتز اسنْظ، ًَ  اؼؾنم فؽّضتَ هی



ؼّ کَ هسًْل ثٌب ثؽ اؼؾنم فؽّضتَ  اؼؾل ًیكت. اهب ظلیمًب اؾ آى

کٌع. ایي اهؽ فمّ ثَ ایي  نْظ، فؽّنٌعٍ اؼؾل اَبفی ؼا هتسمك هی هی

َ توبهی پؽظاضتم فؽّنع، ضْظ ث ظلیل هوکي اقت کَ اؼؾنی کَ اّ هی

ی خؿئی اؾ  ؼّ کَ هسًْل فؽّنٌعٍ، ظؼ ثؽگیؽًعٍ ًکؽظٍ اقت، یب اؾ ایي

اؼؾی خبیگؿیي ًهعٍ  ُن‹ همعاؼِ ›اؼؾنی اقت کَ پؽظاضت ًهعٍ یب ثب 

آیع. اّ چیؿی ؼا  اقت؛ ّ ایي زبلتی اقت کَ ظؼ کبؼ کهبّؼؾی پیم هی

ًطكت  ًهعٍ ؼا فؽّنع کَ ًطؽیعٍ اقت. تْؼگْ ایي خؿء ضؽیعاؼی هی

کٌع. اهب ضْاُین ظیع کَ ایي هُْجتِ  هٛؽفی هی هُْبت ًاب طبیعتهثبثَ  ثَ

ای پٌِبًی، ثَ کبِؼ هبؾاِظ کبؼگؽاًی  گًَْ ًبة ْجیٛت، ًؿظ اّ ّ ثَ

یبثع کَ اؾ قْی هبلکِ ؾهیي ضؽیعاؼی ًهعٍ اقت ّ اّ آى ؼا  ظگؽظیكی هی

 .فؽّنع هسًْالت کهبّؼؾی هی‹ کبلجع›ظؼ 

، کٌذ تْلیذ هیًیبؾُبیم  تز ّ فزاتز اس بیغثؽؾگؽ  کَ کبؼِ  ثَ هسٍ آى»

ای ًبة،  چْى ُعیعٍ کَ ْجیٛت ثَ اّ ُن‹ 6›تْاًع ثب ایي هبؾاظ، هی

، کبِؼ اُٚبی ظیگِؽ ارساًی داػتَ اطتُبیم  تؽ ّ فؽاتؽ اؾ هؿِظ ؾزوت ثیم

خبهَٛ ؼا ثطؽظ. ایي افؽاظ ثب فؽّل کبؼنبى ثَ اّ فمّ ّقبئل 

آّؼًع؛ ثؽٚکف، ثؽؾگؽ ٚالٍّ ثؽ ایي هبؾاظ،  ظقت هی نبى ؼا ثَ هٛبل

را ًخزیذٍ، اها  آىآّؼظ کَ  چٌگ هی غات ّ ظؼ ظقتؽـ ًیؿ ثَ ثؽّتی لبئن ثَ

ُبیی اقت کَ ظؼ اثؽ گؽظلِ  ی ثؽّت ثٌبثؽایي اّ یگبًَ قؽچهوَ .فزّػذ هی

سیزا اّ یگاًَ کظی اطت کَ کارع یبثٌع،  ی کبؼُبی خبهَٛ زیبت هی آى، ُوَ

 .(66)ُوبى، و  «.کٌذ ّ فزاتز اس هشِد کارع تْلیذ هی تز چیشی بیغ

کَ ‹ نْظ آنکبؼ هی›ظؼ ایي ًطكتیي ؼّیکؽظ، اّاًل گُْؽ اؼؾل اَبفی 

اؼؾی  ُن ضؽیعاؼفؽّنٌعٍ کَ  آى یبثع، ثی اؼؾنی اقت کَ ظؼ فؽّل تسمك هی

 .ًاػذٍ ارسع پزداخت کَ آى ؼا ضؽیعٍ ثبنع. آى ظؼ ِاؾایم ظاظٍ ثبنع ّ ثی

نْظ،  چْى هُْجت ًبة ْجیٛت فِویعٍ هی یًب، ایي اؼؾل اَبفی ُناهب، ثبً

؛ ظؼ اقبـ، هُْجت ْجیٛت ّاثكتَ (salaire du travail) کارهشِد کارهبؾاظی ّؼای 

کبؼ کبؼل/ تْاًع ظؼ ؼّؾاًَ ثَ ثبؼآّؼی ْجیٛت اقت کَ کبؼگؽ هی

چَ ثؽای ثبؾتْلیع تْاًبیی کبؼل َؽّؼی اقت،  تؽ اؾ آى ثیم ال ؼّؾاًَ

چَ زبهل کبؼهؿظ اّقت، تْلیع کٌع. ظؼ ایي ًطكتیي  تؽ اؾ آى ثیم

آیع. ّ ایي هسًِْل  ؼّیکؽظ، کل هسًْل کوبکبى ثَ تًؽف ضِْظ کبؼگؽ ظؼهی

ظُع: اّ  نْظ. ثطم ًطكت کبؼهؿظ ؼا تهکیل هی کبؼ ثَ ظّ ثطم تمكین هی

نْظ کَ ثطهی اؾ  چْى کبؼگؽ هؿظثگیؽی پعیعاؼ هی ُن ظؼ ثؽاثؽ ضْظ

هسًْل ؼا کَ ثؽای ثبؾتْلیع تْاًبیِی کبؼل ّ ثؽای هٛبل ّ ثمبیم 

تؽ اؾ ایي همعاؼ ّ فؽاتؽ  کٌع. ثطم ظّم کَ ثیم َؽّؼی اقت، ظؼیبفت هی

قبؾظ. قؽنت ایي  اقت ّ اؼؾل اَبفی ؼا هی هُْبت طبیعتاؾ آى اقت، 

نْظ کَ  ظلت آنکبؼ هی ًبِة ْجیٛت، ؾهبًی ثَاؼؾل اَبفی، ایي هُْجت 

ظیگؽ هْخْظ ًیكت ّ ُؽظّ ثطمِ  (proprie´taire cultivateur) نؽِ هبلِک ضْظکفب پیم

نًْع، یکی  هسًْل، کبؼهؿظ ّ اؼؾل اَبفی، ًًیت ْجمبت گًْبگْى هی

 .ًًیت کبؼگِؽ هؿظثگیؽ ّ ظیگؽی ًًیت هبلک

کبؼگؽاِى هؿظثگیؽ، ضْاٍ ظؼ  ی گیؽِی ْجمَ ثٌبثؽایي ثؽای پیعایم ّ نکل

ی  ی ًطكت ُوَ ظؼ ُّلَ‹ ّ›هبًْفبکتْؼ، ضْاٍ ظؼ ضِْظ کهبّؼؾی، ــ 

هثبثَ کبؼگؽاِى هؿظثگیِؽ  هثبثَ هؿظثگیؽاى، ثَ هبًْفبکتْؼکبؼاى ثَ

نًْع ــ ثبیع نؽایّ کبؼ اؾ تْاًبیی کبؼ خعا  هبلکبى ؾهیي پعیعاؼ هی

هبلکیت ضًْيیِ   ؾهیي ثَ ی ایي خعایی ایي اقت کَ ضْظِ  نًْع ّ نبلْظٍ

خبهَٛ اؾ ‹ اُٚبی›کَ ثطم ظیگِؽ  خبهَٛ ظؼآیع، چٌبى‹ اُٚبی›ثطهی اؾ 

 .افؿاییِ کبؼل ثؽکٌبؼ ثوبًع یبثی ّ اؼؾل نؽِ ٚیٌیِ اؼؾل

کَ ؼّی  ُبی ایي ظّؼاى، َؽّؼتی ًعاؼظ کَ هبلک ؾهیي اؾ کكی ظؼ آغبؾٍ»

ؾیي، یٌٛی ُبی آغب ظؼ آى ظّؼٍ …کٌع هتوبیؿ ثبنع  ؾهیي کبؼ هی



آّؼظ،  ظقت هی ضْاقت ثَ کَ ُؽ اًكبِى کْنب ُؽ اًعاؾٍ ؾهیي کَ هی ؾهبًی

 بزای کارکزدى بزای فزد دیگزای  تْاًكت ظلیل ّ اًگیؿٍ کف ًوی | ُیچ036|

ُب  اهب ًِبیتًب ُؽ لَٓٛ اؾ ؾهیي يبزجم ؼا یبفت؛ ّ آى …ثبنع  ظانتَ

ای ظیگؽ  ت چبؼٍکَ ًتْاًكتٌع ثَ هبیولکی ثؽای ضْظ ظقت یبثٌع، ًطك

 «ی هشدبگیزاى طبقَچْى ضعهت  ــ ُن ؼا ػاى باسّاى  کارِ خؿ ایي ًعانتٌع کَ 

، یب ظؼ یک کالم، کبؼگؽاًی (La classe des artisans)ی افؿاؼهٌعاى  )یٌٛی، ْجمَ

ظاؼاِى ثؽؾگؽ  ظؼ ِاؾای هبؾاظ تْلیِع ؾهیي»کَ کبؼگِؽ کهبّؼؾی ًیكتٌع( 

 .(60)و  «.هبادلَ کٌٌذ

کؽظ،  هیي ثب هبؾاظ لبثل تْخِی کَ ؾهیي ًًیت کبؼل هیهبلک ؾ

 تْاًكت هی

ثپؽظاؾظ تب ؼّی ؾهیٌم کبؼ کٌٌع؛ ؾیؽا ثؽای ‹ هؿظی›ثَ افؽاظ ظیگؽ »

 تفبّت /ثیالكْیَ ٚلیکٌٌع،  ُب کَ اؾ ؼاٍ ظقتوؿِظ کبؼنبى ؾًعگی هی آى

ْؽیك یب اؾ ْؽیك ُؽ فٛبلیت ظیگؽی تأهیي  نبى ؼا اؾ ایي ثْظ کَ هٛبل

ػذ ّ  سهیي جذا هی رّی بایظت اس کار بٌابزایي هالکیت بز سهیي هی کٌٌع.

... هبلکبى ؾهیي، ًِبظى ثبِؼ کبؼ ؼّی ؾهیي ثؽ ظّل  سّدی جذا ُن ػذ بَ

(، اؾ 63)و « آغبؾًع. کٌٌع ؼا هی گؽاًی کَ ظؼ ِاؾای هؿظ کبؼ هی کهت

 للوؽّی‹قپِؽِ ›ْؽیك اقت کَ هفبُین قؽهبیَ ّ کبِؼ هؿظی ّاؼظ ضِْظ  ایي

نًْع. ّاؼظنعِى ایي هفبُین، ظلیمًب همبؼى ثب ؾهبًی اقت  کهبّؼؾی هی

ّیژٍ هبلکیت ثؽ  ُب اؾ هبلکیت ثؽ نؽایّ کبؼ ــ ثَ کَ نُوبؼی اؾ آى

ؽّل ظؼ چیؿ خؿ کبؼنبى ثؽای ف اًع ّ ُیچ ضبک ّ ؾهیي ــ ثؽکٌبؼ هبًعٍ

 .اضتیبؼ ًعاؼًع

تْاًع کبالیی تْلیع کٌع ّ  ایٌک ثؽای کبؼگؽ هؿظثگیؽ کَ ظیگؽ ًوی

اؼِؾ ّقبئل  چَ ُن ای اؾ کبؼهؿظ، یٌٛی آى کویٌَثبیع کبؼل ؼا ثفؽّنع، 

هٛبِل َؽّؼِی اّقت، َؽّؼتًب ثَ لبًْى هجبظلَ ثیي اّ ّ هبلِک نؽایِّ 

 .نْظ کبؼ ثعل هی

ال ثؽضْؼظاؼ  کْنی یؿ خؿ ثبؾّاًم ّ قطتچ ای کَ اؾ ُیچ کبؼگؽ قبظٍ»

کَ ثتْاًع کبؼل ؼا ثَ ظیگؽی  چیؿ ظؼ اضتیبؼ ًعاؼظ، هگؽ آى ًیكت، ُیچ

خب هٌدؽ نْظ ــ ّ  ظؼ ٚٓف ثَ ُؽ ًْ٘ کبؼ، ثبیع َّٙ ثَ آى …ثفؽّنع 

نْظ ــ کَ هؿظ کبؼگؽ ثَ ُوبى همعاؼی  ظؼ زمیمت، ُویهَ هٌدؽ ُن هی

خب، و  )ُوبى« بل ضْظ ثَ آى ًیبؾ ظاؼظ.نْظ کَ َؽّؼتًب ثؽای هٛ هسعّظ 

62). 

 هسٍ ّؼِّظ کبِؼ هؿظی، ثَ

ی  ی ّقیلَ نْظ: ثطهی کَ ظؼثؽگیؽًعٍ هسًْل ؾهیي ثَ ظّ ثطم تمكین هی»

ی هؿظ اّ ّ  ظٌُعٍ هٛبل کبؼگؽ کهبّؼؾی ّ ٚبیعی اّقت، یٌٛی تهکیل

ی نؽایٓی اقت کَ ثبیع فؽاُن آیٌع تب اّ ثتْاًع ؼّی ؾهیي  قبؾًعٍ

ای اقت کَ  آهعٍ ی هسًْل، آى ثطم هكتمل ّ فؽاچٌگ ک کبؼ کٌع؛ ثمیَهبل

ُب ّ فؽاتؽ اؾ هؿظی کَ  پؽظاضت ّؼای پیم ،ای ًاب چْى ُذیَ سهیي ُن

ی قِن  ظٌُعٍ ّ ایي، تهکیل ؛کٌذ اعطا هیِاؾای ؾزوِت کبؼگؽ اقت،  هبثَ

تْاًع ثعّى کبؼکؽظى، اؾ ِلَجل آى  هبلک یب ظؼآهِع اّقت ّ هبلک هی

 .(68)و « کبؼ ثٌعظ. ُؽ ًسْ کَ هبیل اقت، ثَ گی کٌع ّ آى ؼا ثَؾًع

نْظ کَ ْجیٛت  ای تٛؽیف هی چْى ُعیَ ، ایٌک ُنهُْبت ًابِ طبیعتاهب ایي 

ای کَ ثَ کبؼ  هثبثَ ُعیَ گِؽ ؾهیي اقت، یٌٛی ثَ ظُع کَ کهت ثَ کكی هی

یؽّی نعٍ ؼّی ؾهیي، ً هثبثَ ًیؽّی ثبؼآِّؼ کبِؼ يؽف گیؽظ؛ ثَ تٛلك هی

ّؼی  ثبؼآّؼی کَ کبؼ ثَ تجٙ اقتفبظٍ اؾ ًیؽّی ثبؼآِّؼ ْجیٛت ّ ثِؽٍ



تْاًع اؾ  اؾ ؾهیي، اؾ آى ثؽضْؼظاؼ اقت، اهب فمّ ثب کبؼ اقت کَ هی

هبؾاظ ظؼ ظقت هبلک ؾهیي، ‹ هسًْلِ ›ّؼ نْظ. ثٌبثؽایي  ایي ًیؽّ ثِؽٍ

هثبثَ تًؽف ــ ثعّىِ  ، ثلکَ ثَ«ی ْجیٛت ُعیَ»چْى  ًَ ظیگؽ ُن

نْظ کَ ثَ یبؼی ثبؼآّؼی ْجیٛت  ِاؾای ــ کبؼ ثیگبًَ پعیعاؼ هی بثَه

لبظؼ نعٍ اقت، چیؿی فؽاتؽ اؾ ّقبئل هٛبِل هْؼظ ًیبؾ ضْظ تْلیع 

ال ظؼ همبم کبِؼ هؿظی، هسعّظ ّ همیع  ظلیل نؽایّ ّخْظی کٌع، اهب ثَ

ظقت آّؼظ کَ  ُوبى قِوی ؼا ثَ»ثَ آى اقت کَ اؾ هسًْل کبؼل فمّ 

 «.ّ ثمبی ؾًعگیم َؽّؼتًب ثَ آى ًیبؾهٌع اقتثؽای زفٕ 

کٌع ّ ُن ظؼآهعی ؼا کَ ثَ کبِؼ  ؼا تْلیع هی هشد خْدعُن  گز کؼت»

هبلک  …آیع  ی افؿاؼهٌعاى ّ ظیگِؽ هؿظثگیؽاى هی پؽظاضِت هؿظ کِل ْجمَ

)یٌٛی اؾ هُْجت ًبة ْجیٛت « گؽ، ُیچ ًعاؼظ. ؾهیي، ثعّى کبِؼ کهت

ُن ّقبئل هٛبل ضْظ ؼا ظؼیبفت |030گؽ | کهتاّ اؾ »ثؽظ(،  ای ًوی ثِؽٍ

ًیبؾ  …ای ثؽای پؽظاضت کبؼُبی هؿظثگیؽاِى ظیگؽ  کٌع ّ ُن ّقیلَ هی

گؽ ثَ هبلک ؾهیي يؽفًب هتکی ّ هٌتح اقت اؾ لؽاؼظاظُب ّ  کهت

 .(68خب، و  )ُوبى« لْاًیي.

هثبثَ ثطهی اؾ کبؼ کبؼگؽ کهبّؼؾی  خب اؼؾل اَبفی هكتمیوًب ثَ ایي

ِاؾایی تًؽف  گًَْ هبثَ ؼا ثعّى ُیچ نْظ کَ هبلک ؾهیي آى هیهٛؽفی 

فؽّنع.  کَ لجاًل ضؽیعٍ ثبنع، هی آى کٌع ّ ثٌبثؽایي هسًْلم ؼا، ثی هی

ضْظ، یب  ضْظی ای ثَ چَ ظؼ هؽکؿ تْخَ تبؼگْقت اؼؾل هجبظلَ ایٌک آى

ؾهبِى کبؼ ًیكت، ثلکَ هبؾاظی اؾ هسًْالت اقت کَ کبِؼ کبؼگؽ کهبّؼؾی 

گػاؼظ؛ ُوبى  کبؼهؿِظ ضْظ، ظؼ اضتیبؼ هبلک ؾهیي هی‹ اؼؾِ  ُن›اؾ  فؽاتؽ

یبفتَ اقت ّ  هبؾاظی اؾ هسًْالت کَ يؽفًب همعاؼی اؾ ؾهبى کبِؼ نیئیت

ْْؼ  کٌع، ثَ کَ ثؽای ثبؾتْلیع کبؼهؿظل کبؼ هی اّ ٚالٍّ ثؽ ؾهبًی

 .کٌع ؼایگبى ثؽای هبلک ؾهیي ًیؿ کبؼ هی

در چارچْب ُب اؼؾل اَبفی ؼا،  ؿیْکؽاتثیٌین کَ چگًَْ فی ثٌبثؽایي هی

هثبثَ هسًْل کبؼگِؽ  فِوٌع ّ چگًَْ آى ؼا ثَ ظؼقتی هی ثَ ،کار کؼاّرسی

نبى اؾ ضِْظ ُویي کبؼ، ظؼ  کٌٌع، ُؽچٌع کَ ظؼیبفت هؿظثگیؽ ظؼیبفت هی

 .ُبی هًؽفی اقت گؽ اؼؾل نکل ههطى کبؼی اقت کَ ًوبیبى

ظاؼاًَ ظؼ  وبؼ قؽهبیَظؼ زبنیَ ثبیع یبظآّؼ نع کَ تبؼگْ اقتث

ثؽتؽیي ؼّل ظؼ هیبى »چْى  ــ ؼا ُن« ی ؾهیي ؼُي ّ اخبؼٍ»کهبّؼؾی ــ 

اهب هْکْل ثَ ّخْظ ؾهیٌی اقت کَ پیهبپیم »کٌع کَ  تْيیف هی« ُب ؼّل

 .(06خب، و  )ُوبى« ی ضْظ غٌی ثبنع. ّ ثَ ًْثَ

}ایي ؼّیکؽظ ًكجت ثَ اؼؾل اَبفی زبکی اؾ گػاؼ اؾ قپِؽ گؽظل ثَ 

ی کبال  ِؽ تْلیع اقت. یٌٛی اقتٌتبج اؼؾل اَبفی ًَ يؽفًب اؾ هجبظلَقپ

ای کَ پیهبپیم ظؼ چبؼچْة تْلیع ثیي هبلکِ  ثب کبال، ثلکَ اؾ هجبظلَ

ُب ظؼ همبم  خب ًیؿ آى گیؽظ. ظؼ ایي نؽایِّ کبؼ ّ کبؼگؽاى يْؼت هی

‹ نبى ؼاثَٓ›گیؽًع ّ  ظاؼًعگبى کبال ؼّ ظؼ ؼّی یکعیگؽ لؽاؼ هی

 {.ؼّی هٌِْ ثَ تْلیعی هكتمل اؾ هجبظلَ ًیكت ُیچ ثَ

هبلکبى ؾهیي کبؼهؿظپؽظاؾاًی  فیؿیْکؽاقی/فیؿیْکؽاتی}ظؼ ًٗبم 

ی  ]ُكتٌع[ کَ کبؼهؿظ یب اخؽت کبؼگؽاى ّ هبًْفبکتْؼکبؼاى ظؼ ُوَ

ُبى ّ ُن  پؽظاؾًع. ثٌبثؽایي، ُن فؽهبًع ُبی ظیگِؽ يٌٛت ؼا هی نبضَ

 gouvernants und) ‹نًْعگبى کٌٌعگبى ّ ُن زکْهت یب: ُن زکْهت›ثؽاى ؼا.  فؽهبى

gouverne´s).} 

 :کٌع ًسْ غیل ّاکبّی هی ؼا ثَ تبؼگْ نؽایّ کبؼ



ی ظلطْاُی اؾ کبؼ، کبؼگؽ ثبیع پیهبپیم اثؿاؼُبیم ؼا  ظؼ ُؽ نبضَ»

ی  ظؼ اضتیبؼ ظانتَ ثبنع ّ اؾ همعاؼی هکفی اؾ هْاظ کَ کبؼهبیَ

اّقت، ثؽضْؼظاؼ ثبنع؛ اّ ثبیع ایي اهکبى ؼا ظانتَ ثبنع کَ تب 

 .(38)و .« ؾهبى فؽّل هسًْالتم، ثتْاًع ؾًعگیم ؼا تأهیي کٌع

ی نؽایٓی ؼا کَ کبؼ فمّ  ؼا، ُوبًب ُوَ (avances) ؼیؿُب ی ایي پیم ُوَ

فؽآیٌع کبؼ  ُای ػزط پیغ ُب لبثِل اًدبم اقت، یٌٛی ثْظِى آى فؽٌِ فؽاُن ثَ

 :گػاؼظ ْْؼ ؼایگبى ظؼ اضتیبؼ هی ؼا، ؾهیي ثَ

م گػاؼظ کَ همع ؼیؿُبیی ؼا ظؼ اضتیبؼ هی ی پیم هبیَ ؾهیي ًطكتیي ظقت»

ُب، زیْاًبت ّ  ُب، هبُی ، یٌٛی هیٍْ«اًع ثؽ ُؽ گًَْ کبؼ ؼّی ؾهیي

ُب ّ  ی ظؼضتبى، قٌگ يْؼت نبضَ غیؽٍ ؼا؛ ّ اثؿاؼُبی ظیگؽ ؼا ثَ

نًْع ّ ٚالٍّ ثؽ آى  زیْاًبت اُلی، کَ اؾ ْؽیك تْلیِع هثل تکثیؽ هی

نیؽ، پهن، چؽم ّ هْاظ ظیگؽی کَ ‹: »لبلت›هسًْالت قبالًَ ظاؼًع، ظؼ 

ی هسًْالت يٌٛتی ؼا  ُب، هْاظ اّلیَ ظقت آهعٍ اؾ خٌگل کٌبؼ چِْة ثَظؼ 

 .(38)و  «.قبؾًع هی

کَ َؽّؼت یبثع کَ اؾ  هسٍ آى ؼیؿُبی کبؼ، ثَ ایي نؽایّ کبؼ، ایي پیم

ؼیؿ ظؼ اضتیبؼ کبؼگؽ لؽاؼ گیؽًع، ثَ  هثبثَ پیم قْی نطى قْهی ثَ

ظُع کَ کبؼگؽ  ؼش هیای  نًْع؛ ّ ایي ظلیمًب ظؼ آى لسَٗ ثعل هی طزهایَ

 .چیؿ خؿ تْاًبیی کبؼل ثؽضْؼظاؼ ًیكت اؾ ُیچ

 ،درحالی کَ بخغ بشرگی اس جاهعَ فقط ّ فقط بَ کار دطتاًغ ّابظتَ بْد»

ّ پیؼاپیغ چیشی کؽظًع، ًطكت  کَ اؾ ؼاٍ هؿظنبى ؾًعگی هی ثبیكت کكبًی هی

کَ هْاظ ضبهی ؼا فؽاُن کٌٌع کَ ؼّی آى  ضْاٍ ثؽای ایي ،دریافت کٌٌذ

کَ ثتْاًٌع تب ؾهبى ظؼیبفت هؿظ، ثَ  کبؼ کٌٌع، ضْاٍ ثؽای آى

 .(34، 33)يى « نبى اظاهَ ظٌُع. ؾًعگی

ًبهع  هی« نعٍ ُبی هتسؽِک اًجبنتَ اؼؾل»ؼا « ُب قؽهبیَ»تْؼگْ  |233|

 ؾاؼ٘/ثؽؾگؽ ُبی آغبؾیي، هبلک ؾهیي یب (. ظؼ ظّؼ34ٍ)ُوبى، و 

پؽظاؾظ ّ هْاظ  ْْؼ هكتمین کبؼهؿظُب ؼا هی ؼّؾاًَ ّ ثَ‹ ظاؼ ؾهیي›

گػاؼظ. ثب  ُب هی الؾم، هثاًل ثؽای ثبفٌعگبِى پبؼچَ، ظؼ اضتیبؼ آى

تؽ ّ ثجبت ایي فؽآیٌع کبؼ َؽّؼت  ؼیؿُبی ثؿؼگ ی يٌٛت، پیم تْقَٛ

یي ُب تأه یبثٌع. ایي نؽایّ اؾ ایي پف اؾ قْی هبلکبى قؽهبیَ هی

ؼیؿُب ّ قْظنبى ؼا  ی پیم نبى، ُوَ ُب ثبیع ثب فؽّل هسًْالت نْظ. آى هی

ثْظ ثب  ثبیع ثؽاثؽ هی‹ ّ کل هجلغ فؽّل›آّؼظًع  ظقت هی ظّثبؼٍ ثَ

آّؼظ، اگؽ کَ آى ؼا يؽف ضؽیع هلک ّ  نبى ثَ ظقت هی هجلغی کَ پْل

نبى؛ چْى اگؽ  ی هجلغی ثؽای گػؼاى ؾًعگی ؾهیي کؽظٍ ثْظًع، ثٛالٍّ

تْاًكتٌع ثب ُوبى  نبى فمّ ثَ ُوبى قْظ هسعّظ ثْظ، ثی گوبى هی ٚبیعی

ُیچ تالنی اؾ ظؼآهعُبی آى هلک یب  ثی قؽهبیَ، لَٓٛ ؾهیٌی ثطؽًع ّ 

 .(35)و « ؾهیي ؾًعگی کٌٌع.

ظاؼ  ظاؼاِى قؽهبیَ ثَ ثٌگبٍ»نْظ  ی هؿظثگیؽاِى يٌٛتی ًیؿ تمكین هی ْجمَ

ظاؼاى هبًٌع  خبیگبٍ ایي ثٌگبٍ(. ؼفتبؼ ّ 35)و « ّ کبؼگؽاى قبظٍ.

 هٛبظلی ثب/خبیگؿیيُب ًیؿ ثبیع ٚالٍّ ثؽ قْظ،  کٌٌعگبى اقت. آى ؼُي

 .ظقت آّؼًع ؼیؿُبیهبى ؼا ظّثبؼٍ ثَ ی پیم ُوَ

 ‹هسًْل›ُب ثبیع پیهبپیم اؾ لیوت هسًْالت ؾهیي کكؽ نْظ؛  ی ایي ُوَ»
ی  بثت اخبؾٍؾهیي ث گؽ، يَؽِف پؽظاضت هجلغی ثَ يبزت ظؼ ظقت کهت هاساد

گؽ ثٌگبُم ؼا ؼّی آى ثٌب کؽظٍ اقت.  نْظ کَ کهت اقتفبظٍ اؾ ؾهیٌی هی

اقت؛ ‹ ضؽج ظؼ ؼفتَ› هحصْل خالصی ؼُي، ظؼآهع هبلک ؾهیي ّ  ایي ثِؽٍ



ی  آّؼظ، تب هؽؾ هجلغی کَ هٛبظل ثؽگهِت ُوَ ثبؼ هی چَ ؾهیي ثَ ؾیؽا آى

ظقت آهعٍ اقت،  ؼیؿُب ّ ًیؿ قْظی اقت کَ اؾ ایي ؼاٍ ثَ اًْا٘ پیم

ُای بزگؼتیِ  ُشیٌَهثبثَ ظؼآهع تلمی نْظ، ثلکَ فمّ  تْاًع ثَ ٌُْؾ ًوی

یبفت، ثؽزػؼ  گؽ ثَ ایي هجلغ ظقت ًوی اقت؛ چؽاکَ اگؽ کهت کؼت ّ کار

« ُبی افؽاِظ ظیگؽ کٌع. کَ هبل ّ تالنم ؼا يؽف کهت هؿؼَٚ ثْظ اؾ ایي

 .(82خب، و  )ُوبى

 :قؽاًدبم

ی ْجمبِت کبؼکي  اًعاؾنعٍ اؾ قْظُبی پف گبُی/بً ثُُٛب  الجتَ قؽهبیَ»

خب کَ ضبقتگبٍ ایي قْظُب ُویهَ ؾهیي اقت،  نًْع؛ اهب اؾ آى تهکیل هی

نًْع یب اؾ ؼاٍ  ُب، یب اؾ ْؽیك ظؼآهع پؽظاضت هی ی آى ــ ؾیؽا ُوَ

ُبیی کَ ًبنی اؾ تْلیِع ظؼآهعًع ــ ؼّني اقت کَ ضبقتگبٍ  ُؿیٌَ

ٚجبؼت ثِتؽ،  هع، توبهًب ؾهیي اقت، یب ثَُب ًیؿ هبًٌع ظؼآ قؽهبیَ

ُبی  ُبیی اؾ اؼؾل ُب چیؿی ًیكتٌع خؿ اًجبنت آى ثطم آنکبؼ اقت کَ آى

ُبیی کَ ظؼ آى  ی ؾهیي کَ هبلکبِى ظؼآهع یب آى ّقیلَ تْلیعنعٍ ثَ

کَ آى ؼا يؽف  آى تْاًٌع قبالًَ ثَ کٌبؼی ثگػاؼًع، ثی اًع، هی نؽیک

 .(11)و  «.ًیبؾُبیهبى کٌٌع

ی اؼؾل  قبؾًعٍ  ؼاًت ؾهیي یگبًَ‹ ُب اؾ ظیع فیؿیْکؽات›خب کَ  اؾ آى

اَبفی اقت، کبهاًل هٌٓمی اقت ]کَ[ اًجبنت ًیؿ فمّ اؾ ؼاًت ؾهیي 

کٌٌع، ظًعاًی اقت کَ  ظاؼاى اًجبنت هی چَ قؽهبیَ قؽچهوَ ثگیؽظ. آى

نبى ثؽ خگؽ ثگػاؼًع )یٌٛی ثؽ ظؼآهعی  ثبیع ظؼ اقتفبظٍ اؾ قِن نطًی

ُب اؾ قْظ  ُب اضتًبو یبفتَ اقت؛ ؾیؽا ظؼک آى َ هًؽف ضْظ آىکَ ث

 ُویي اقت(.

ُبی کهت ّ کبؼ هسبقجَ  گؽ ظؼ نُوبؼ ُؿیٌَ خب کَ قْظ ّ قِن کهت اؾ آى

هبؾاظ ثؽ آى، ظؼآهع هبلک ؾهیي ؼا تهکیل ‹ هجلغ›نًْع ّ فمّ  هی

هثبثَ  ُبی کهت ّ کبؼ ــ ّ ثٌبثؽایي ثَ ظُع، ایي ثطم اؾ ُؿیٌَ هی

ُب ًیؿ،  نْظ؛ ؼّیکؽظ ؼیکبؼظّیی هل تْلیع ــ ظؼّالٙ کٌبؼ ًِبظٍ هیٚب

 .ْْؼ اقت ی ازتؽاهی کَ ثؽای خبیگبٍ اّ لبئلٌع، ظلیمًب ُویي ؼغن ُوَ ثَ

 [02]، ُن هْٛٓف ثْظ ثَ تمبثل ثب کْلجؽتیكن فیؿیْکؽاتیثؽآهع 

(Colbertismus) َ[21]ّیژٍ ثَ خٌدبل فؽّپبنی ًٗبِم الّ  ّ ُن ث (Lausystem). 

 انگارِی ارزش و ماده از سىی پائىلتی[ ـ یکسان 4] 

ُب ّ پیْقتبؼی  اًگبؼِی آى خبثدبگؽفتِي اؼؾل ّ هبظٍ یب ثكب یکكبى |234|

ُب، هؽتجّ  ی ًگؽل فیؿیْکؽات کَ ظؼ آى، ایي ؼّیکؽظ ثب کل نیٍْ

نْظ:  نْظ، ظؼ ایي گفتبّؼظُب اؾ فؽظیٌبًعّ پبئْلتی کبهالً آنکبؼ هی هی

 (`I Veri mezzi di render felici de Societa) زمیمی ثؽای ضْنجطتی خبهَٛ)ی  ّقیلَ
تأهالتی پیؽاهْى التًبظ ال  کَ ظؼ ًْنتَ (Verri) ٚلیَ ِّؼی گبُیثًُٛب/

)پائْلتی اُل تْطکاًا؛ هٌبع ُب تبضتَ ثْظ(  ثَ فیؿیْکؽات  (1771) قیبقی

 :(Custodi, Parte Moderna هْرد اػارٍ، بخغ بیظتن

ًَ ُؽگؿ ظؼ تْلیع »اًع،  کَ هسًْل ؾهیي« چٌیي تکثیؽی اؾ هْاظی»

يٌٛتی پیم آهعٍ اقت ّ ًَ اقبقًب هوکي اقت. تْلیع يٌٛتی فمّ ثَ 

ُویي ظلیل اؾ ؼاٍ  کٌع؛ ثَ ظُع یب فمّ نکلم ؼا ٌْٚ هی هبظٍ نکل هی

گْیٌع کَ يٌٛت ثَ  نْظ. اهب ظؼ پبقص ثَ هي هی يٌٛت چیؿی آفؽیعٍ ًوی

ظُع، پف هْلع اقت. ایي تْلیِع هبظٍ ًیكت، ثلکَ تْلیِع  هیهبظٍ نکل 

اها ایي کار آفزیٌغ ثزّت  .نکل اقت. ثگػاؼ ثگْیٌع، لًع هطبلفت ًعاؼم



التًبظ قیبقی پژُّم پیؽاهْى  ... بلکَ بزعکض چیشی ًیظت جش خزج، ًیظت

ؾیؽا فمّ ‹ ــ›گیؽظ  تْلیع ّالٛی ؼا کَ فمّ ظؼ کهبّؼؾی يْؼت هی

ی  کٌع کَ قبؾًعٍ ؾی اقت کَ هْاظ ّ هسًْالتی ؼا تکثیؽ هیتْلیع کهبّؼ

گیؽظ ّ آى ؼا ثَ ثؽاثؽایكتبی پژُّم ضْظ  فؽٌ هی پیم‹ ــ›اًع  ثؽّت

ضؽظ تب ؼّی  يٌٛت هْاظ ضبهم ؼا اؾ تْلیع کهبّؼؾی هی …کٌع  ثعل هی

گًَْ کَ گفتین ــ فمّ ثَ ایي  ُب کبؼ کٌع؛ کبؼ يٌٛتی ــ ُوبى آى

افؿایع ّ ًَ تکثیؽنبى  ُب هی ظُع، اهب ًَ چیؿی ثَ آى هْاظ ضبم نکل هی

ثَ آنپؿ همعاؼی ًطْظ ثعُیع ّ ثگْییع کَ اؾ » (.197، 196)يى « کٌع. هی

ضْثی  ُب ؼا ثَ کٌع؛ اّ آى تِیَ/هِیبُب ثؽای نوب ًِبؼ فؽاُن/ آى

گػاؼظ، اهب ثَ ُوبى همعاؼی کَ  کٌع ّ ؼّی هیؿ هی پؿظ ّ آهبظٍ هی هی

. ثؽٚکف ُویي همعاؼ ًطْظ ؼا ثَ ثبغجبى ثعُیع تب ظؼیبفت کؽظٍ اقت

 چٌعیيچِبؼکن  ُب ؼا ظؼ ؾهیي ثکبؼظ؛ ؾهبًم کَ فؽا ؼقیع، اّ ظقت آى

گؽظاًع. ایي یگبًَ  ثؽاثِؽ همعاؼ ًطْظ ظؼیبفتی ؼا ثَ نوب ثبؾهی

نبى  ُب اؼؾل ی ًیبؾ اًكبى ّاقَٓ چیؿُب ثَ(. »653)و « تْلیِع زمیمی اقت.

ی کبؼ  ایي اؼؾل یب افؿایِم اؼؾِل کبالُب ًتیدَیبثٌع. ثٌبثؽ ؼا هی

تب قؽ ّ (. »654)و « ُبی افؽاِظ کبؼکي اقت. يٌٛتی ًیكت، ثلکَ ُؿیٌَ

قؽٚت ظؼ قؽاقؽ ظاضل ّ ضبؼج  نْظ، ثَ ای پیعا هی ی هبًْفبکتْؼ تبؾٍ کلَ

گؽاى ّ  ! فهبِؼ ؼلبثت ثؽ يٌٛتظؼًگ ثی/ثالفبيلَنْظ؛ ّ  کهْؼ پطم هی

ظُع،  کبُم هی ال ّالٛی/ظؼقتملیوت ؼا ثَ قٓر  طزیعخیلی ثبؾؼگبًبى 

ُبی ًگِعاؼِی کبؼگؽاى  ی اؼؾل هْاظ ضبم ّ ُؿیٌَ ّقیلَ ثَ …لیوتی کَ 

 .(028، 028)يى « نْظ. تٛییي هی

 [فیسیىکراتی نسد اسمیت ‹ی اندیضه›ـ عناصر  5]

ُبی يٌٛت، ظؼ کهبّؼؾی کبؼثكت ًیؽُّبی ْجیٛی ظؼ تْلیع  ظؼ هیبى نبضَ

بى ًطكتیي هؽزلَ ٚبهلی اقت ثكیبؼ ثؿؼگ. کبؼثكت ایي ًیؽُّب ظؼ ُو

ی ایي يٌٛت ضْظ ؼا  ظؼ يٌٛت هبًْفبکتْؼ ًطكت ظؼ هؽازل ثبالی تْقَٛ

تْاى ظیع کَ  کٌع. ظؼ ایي گفتبّؼظ اؾ آ. اقویت هی آنکبؼا ًوْظاؼ هی

اّ ٌُْؾ ًگؽل هتٌبٖؽ ثب ظّؼاى همعم ثؽ يٌٛت ثؿؼگ ّ ثٌبثؽایي ًگبٍِ 

تْاى پبقص ؼیکبؼظّ ثَ اّ اؾ هٌٗؽ  ظاًع ّ هی ی ؼا هٛتجؽ هیفیؿیْکؽات

 .يٌٛت هعؼى ؼا ههبُعٍ کؽظ

پژُّهی پیؽاهْى ْجیٛت ّ ٚلل ثؽّت ]» ظؼ خلع ظّم، فًل پٌدن کتبة |235|

 :گْیع ؼاًتِ ؾهیي هی ظؼ ثبة/ظؼ ٚٓف ثَآ. اقویت  «[ُب هلت

اقت کَ پف اؾ کكؽ یب خبیگؿیٌیِ  چیؿیاثِؽ ْجیٛت اقت، ‹ ؼاًت›ایي »

ُب ؼا اثؽ اًكبى تلمی کؽظ، ثؽخبی  تْاى آى کَ هی الالهی/چیؿُبییی  ُوَ

تؽ اؾ  چِبؼم ّ اغلت ثیم تؽ اؾ یک ًعؼت کن ثَ‹ ؼاًت›هبًع. ایي  هی

قِْم کِل هسًْل اقت. ُیچ همعاؼ ثؽاثؽی اؾ کبِؼ هْلع کَ ظؼ  یک

 بؾتْلیع ثؿؼگی ؼا هْخت نْظ.تْاًع چٌیي ث هبًْفبکتْؼ يؽف نْظ، ًوی
؛ ّ ثبؾتْلیع ُویهَ چیش در هاًْفاکتْر ًقغ طبیعت ُیچ اطت، ًقغ اًظاى ُوَ

ثبیع ظؼ تٌبقت ثب تْاًبیی ٚبهالًی ظؼًٗؽ گؽفتَ نْظ، کَ ثبؾتْلیع 

 «.ؼا ثؽِٚعٍ ظاؼًع

 10ّ  16، یبظظانت يفسبت 6465ثبؼٍ ؼیکبؼظّ ظؼ ّیؽاقت ظّم  ظؼ ایي

 :نْظ یبظآّؼ هی «[ُب ل التًبظ قیبقی ّ هبلیبتپیؽاهْى ايْ» ]کتبة

کٌع؟ آیب ًیؽّی ثبظ  ُب کوک ًوی آیب ظؼ هبًْفبکتْؼ ْجیٛت ثَ اًكبى»

اًع،  ظاؼًع ّ ظؼ ضعهت کهتیؽاًی زؽکت ّاهی ُبی هب ؼا ثَ ّ آة کَ هبنیي

ی اقتفبظٍ اؾ  هب اخبؾٍ اًع؟ فهبؼ اتوكفؽ ّ ًیؽّی ثطبؼ کَ ثَ ُیچ

ظٌُع، اؾ اقتٛعاظُبی ْجیٛت ًیكتٌع؟ تبؾٍ  ؼا هیآّؼ  ُبی نگفت هبنیي



ی  کؽظى فلؿُب، اؾ تدؿیَ لًع ًعاؼین اؾ تأثیؽات گؽهب ظؼ ًؽم ّ غّة

. ُیچ قطي ثگْیین/يسجت کٌینآهیؿی ّ تطویؽ  ُْا ظؼ فؽآیٌعُبی ؼًگ

ظقتی ّ  تْاى تًْؼ کؽظ کَ ظؼ آى ْجیٛت ثب گهبظٍ هبًْفبکتْؼی ؼا ًوی

 «.کوک ًکٌعْْؼ ؼایگبى ثَ اًكبى  ثَ

هثبثَ کكؽی اؾ ؼاًت  ُب قْظ ؼا فمّ ثَ ثبؼٍ کَ فیؿیْکؽات ظؼ ایي‹ ّ 

 :گیؽًع ظؼًٗؽ هی

گْیٌع کَ یک ثطم  ی لیوت یک لَٓٛ تْؼ هی ُب، هثاًل ظؼثبؼٍ فیؿیْکؽات»

آى فمّ ُوبًی اقت کَ کبؼگؽ هًؽف کؽظٍ اقت ّ ثطم ظیگؽل يؽفًب اؾ 

 «.آظِم ظیگؽی ؼفتَ اقتثَ خیت »}یٌٛی هبلک ؾهیي{ « خیت یک آظم

پژُّهی پیؽاهْى ايْلی کَ قؽنت تمبَب ّ َؽّؼت هًؽف ؼا هستؽم )»

، و 6406، لٌعى «هْؼظ ظفب٘ اضیؽ آلبی هبلتْـ ّ ظیگؽاى نوبؼًع، هی

51). 

کَ اًجبنت  ی ٚؿیوِت ظیعگبٍ آ. اقویت ّ پیؽّاى اّ، هجٌی ثؽ ایي ًمَٓ

ظاؼ اقت، ُوبى ًگؽل  اًعاؾ ّ لٌبٚت قؽهبیَ قؽهبیَ هعیْى اهكبک ّ پف

ُبقت کَ قْظ )ثَ اًُوبم ثِؽٍ( ؼا فمّ ظؼآهعی تٛؽیف  فیؿیْکؽات

ُب ثَ ایي  نْظ. اهب فیؿیْکؽات ظاؼ هًؽف هی کٌٌع کَ اؾ قْی قؽهبیَ هی

کَ فمّ  ایي اظٚب ؼا ْؽذ کٌٌع/چٌیي اظٚبیی کٌٌعتْاًٌع  یل هیظل

ی زمیمی، التًبظی ّ ثبيٓالذ ههؽِّ٘ اًجبنت تلمی  ؼاًتِ ؾهیي ؼا قؽچهوَ

 .کٌٌع هی

یگبًَ کكی اقت کَ کبؼل »، یٌٛی کبؼگؽ کهبّؼؾی، «اّ»گْیع:  تْؼگْ هی

خب،  ْ، ُوبى)تْؼگ« کٌع. تْلیع هی تز اس هشِد کار ّ فزاتز اس آى چیشی بیغ

 .(66و 

 .نْظ هؿِظ کبؼ هسبقجَ هیکبؼخب کبهالً ثب  ثٌبثؽایي قْظ ظؼ ایي

ظؼآهِع هبلکِ »)کبؼهؿِظ ضْظ ثَ ضْظل(  «گؽ ٚالٍّ ثؽ ثبؾپؽظاضت کهت» |236|

گِؽ افؿاؼهٌع اثعًا ُیچ  کٌع؛ ثؽٚکف، يٌٛت ؾهیي ؼا ًیؿ تْلیع هی

خب، و  )ُوبى« کٌع، ًَ ثؽای ضْظل ّ ًَ ثؽای ظیگؽی. ظؼآهعی تْلیع ًوی

ی  آّؼظ، تب هؽؾ هجلغی کَ هٛبظل ثب ُوَ چَ ؾهیي ثَ اؼهغبى هی آى(. »61

چْى درآهذ  تْاًذ ُن ًویزبيلَ اؾ آى اقت،  ؼیؿُب ّ ًیؿ قْظِ  اًْاِ٘ پیم

 /ػْد هحظْب هیی کؼت ّ کار ُای باسگؼتَ ُشیٌَ يؽفب، ثلکَ فمّ/تلقی ػْد

 .(82خب، و  )ُوبى.« اقت

 :635، و 6435، ثؽّکكل «تبؼیص التًبظ قیبقی» آ. ثالًکی، ظؼ

نعٍ ظؼ کهت ؾهیي يؽفًب  ُب ثؽ ایي ًٗؽ ثْظًع کَ[ کبِؼ يؽف فیؿیْکؽات»]

کٌع کَ کبؼگؽ ثؽای زفٕ ّ ثمبی ؾًعگی ضْظ ظؼ  لعؼ تْلیع ًوی بىُو

)اؼؾل اَبفی(  «هاسادی ُن اس ارسعؾهبِى کبؼ ًیبؾ ظاؼظ، ثلکَ  هعت

افؿّظٍ ی ثؽِّت پیهبپیْم هْخْظ  تْاًع ثَ تْظٍ کٌع کَ هی تْلیع هی»

)یٌٛی، اؼؾل « ًبهیعًع هحصِْل خالصُب ایي هبؾاظ ؼا  . آىثیبفؿایع/نْظ

کَ اؼؾل اَبفی ظؼ  کٌٌع ظؼک هیای  ُبی هًؽفی اَبفی ؼا ظؼ پیکؽ اؼؾل

ثبیكت  هسًِْل ضبلى َؽّؼتًب هی(. »کٌٌع ظؼک هیُب ثبؾًوبیی نعٍ اقت،  آى

ی ظؼآهعی ثْظ کَ  گؽفت ّ ظؼ ظقتبى اّ قبؾًعٍ ثَ هبلک ؾهیي تٛلك هی

ظانت. ایٌک، هسًِْل ضبلى  اهب ّ اگؽ ظؼ اضتیبؼ اّ لؽاؼ کبهاًل ّ ثی

ُبی ظیگِؽ تْلیع چَ ثْظ؟ هبًْفبکتْؼکبؼاى، ثبؾؼگبًبى،  نبضَ

ای کَ  کهبّؼؾی بگیزاىِ  اجزت»ثگیؽاى ثْظًع،  ُب ُوَ هْاخت کبؼگؽاى؛ ایي

ی هسًْالت ثْظ. هسًْالت کبؼ ایي  ی ُوَ کٌٌعٍ ی همتعؼ ّ تْؾیٙ آفؽیٌٌعٍ



نبى ظؼ  اؼؾی ثؽای هًؽف ی ُن [ ًوبیٌع00ٍُب ظؼ ًٗبم التًبظیْى ] گؽٍّ

ُب، هدوْ٘ کل ثؽّت  کَ پف اؾ اًدبم کبؼ آى خؽیبى کبؼنبى ثْظ، چٌبى

کَ کارگز  هگز آىهبًع کَ پیم اؾ آى هْخْظ ثْظ،  هٓلمًب ُوبًی ثبلی هی

کَ حق هصزفغ را داػتٌذ، طِوی را کٌار  یا هالک سهیي اس آى هقذار چیشی

نعٍ ؼّی  ثَ ایي تؽتیت کبؼ اًدبم .ذکزدً اًذاس هی گذاػتٌذ، یعٌی پض هی

ی يٌبیٙ ظیگؽ،  کؽظ ّ کبؼ ُوَ ؾهیي یگبًَ کبؼی ثْظ کَ ثؽّت تْلیع هی

دًبال  آى کار افشایغ کل طزهایَ را بَنع، ؾیؽا  تلمی هی طتزّىکبِؼ 

 «.ًذاػت

ظاؼاًَ ؼا  تْلیع قؽهبیَ ی ظؼًّوبیَ/گُْؽُب  )ثٌبثؽایي فیؿیْکؽات

ال ؼا  ی تجییي ای ثْظ کَ ظاٚیَ ًٌع. ایي پعیعٍظا تْلیِع اؼؾل اَبفی هی

یب قِْظ هٌتح ›ظانتٌع. ّ پف اؾ اًکبؼ ّ اثٓبل قِْظ هٌتح اؾ ّاگػاؼی 

 .کؽظًع ای ثْظ کَ ثبیع زلم هی ًٗبم هؽکبًتیلیكتی، ایي هكئلَ ‹فزّعِ اؾ 

ظقت آّؼظى پْل  ثؽای ثَ»گْیع:  هی (Mercier de la Revie`re) ِهؽقیَ ظّال ؼیْیؽٍ

هٌعتؽ اؾ لجل ًیكت؛  یع آى ؼا ضؽیع، ّ ثٛع اؾ ایي ضؽیع، آظم ثؽّتثب

ظقت آّؼظٍ اقت کَ ظؼ لبلت  آظم فمّ ُوبى اؼؾنی ؼا ظؼ لبلت پْل ثَ

ًٗبم ْجیٛی ّ ثٌیبظیي »، ِهزطیَ دّال ریْیزٍ) «.کبال ثَ ظیگؽی قپؽظٍ اقت

 .(334، و 0ثطم  «ی قیبقی خبهَٛ

گًَْ کَ ظؼ  | ضؽیع يبظق اقت ّ ُن فؽّل، ُوبى033ایي ُن ظؼ هْؼظ |

ی  ی آى، یٌٛی هجبظلَ ی قؽاقِؽ ظگؽظیكی کبال یب ثَ ًتیدَ ٚٓف ثَ ًتیدَ

اؼؾُب، اٚتجبؼ  ی ُن نبى، ُوبًب هجبظلَ کبالُبی گًْبگْى ثٌب ثَ اؼؾل

ایي اقت کَ پف اؼؾل اَبفی اؾ کدب  پؽقم/قؤالظاؼظ. ثٌبثؽایي 

آیع؟ ایي هُٛلی ثْظ کَ پیمِ  هبیَ اؾ کدب هیٚجبؼت ظیگؽ قؽ آیع؟ ثَ هی

ؼا کَ  اسدیاد هادٍنبى ایي ثْظ کَ  ُب لؽاؼ ظانت. ضٓبی پبی فیؿیْکؽات

ظُع ّ  ظؼ اثؽ ؼنع ّ ًوْ ْجیٛی ظؼ کهبّؼؾی یب ظؼ ظاهپؽّؼی ؼّی هی

ای خبثدب  اؼؾل هجبظلَ افشایغثب هبًْفبکتْؼ هتوبیؿ اقت، ثب 

ی  ؾل هًؽفی ثْظ. ّ اگؽ اؼؾل هًؽفی ُوَی ًٗؽنبى اؼ گؽفتٌع. نبلْظٍ هی

ــ تملیل  ايسبة هعؼقی/هکتجیبىی  کبالُب ثَ یک اهؽ ٚبم ــ ثَ گفتَ

ًفكَ اقت کَ اؾظیبظل  ی ْجیٛیِ فی یبثع ّ تسْیل نْظ، آى اهؽ ٚبم هبظٍ

 (.ظُع ظؼ نکل هفؽٌّ فمّ ظؼ کهبّؼؾی ؼّی هی

ی  ًظزیَظؼقتی  ژ. گبؼًیَ، هتؽخن آ. اقویت ّ ضْظ یک فیؿیْکؽات، ثَ

گْیع کَ  کٌع. اّ ًطكت فمّ هی ُب ؼا تدؿیَ ّ تسلیل هی آى اًذاسِ  پض

ی اًْاِ٘ تْلیع  ی ُوَ ُب ظؼ ثبؼٍ کَ هؽکبًتیلیكت هبًْفبکتْؼ، چٌبى

تْاًع اؾ ْؽیك قِْظ هٌتح اؾ ّاگػاؼی اؼؾل  هی صزفا  اًع،  هعٚی نعٍ

ثبالتؽ اؾ ْؽیك کَ کبالُب ؼا  ُن اؾ ایي ای ایدبظ کٌع، آى اَبفی

ُبی پیهبپیم  ای اؾ اؼؾل نبى ثفؽّنع، یٌٛی فمّ تْؾیِٙ تبؾٍ اؼؾل

 .ُبیی کَ آفؽیعٍ اقت ای ثؽ اؼؾل نعٍ ّ ًَ افؿّظٍ آفؽیعٍ

ی  گِؽ قؽچهوَ گؽاِى افؿاؼهٌع ّ هبًْفبکتْؼکبؼاى کَ گهبیم کبؼ يٌٛت»

ّ  دی هظاعذ طْدآّر ػْ تْاًذ اس راٍ هبادلَ فقط هیای اؾ ثؽّت ًیكت،  تبؾٍ

يؽفًب اؼؾنی ضبلًًب ًكجی ظاؼظ، اؼؾنی کَ اگؽ ظّثبؼٍ اهکبى ّ 

تْاًع تکؽاؼ  ًوی ،بزای طْدآّرػذًغ اس راٍ هبادلَ فزاُن ًیایذالتُبیی 

، «ُبیی پیؽاهْى قؽنت ّ ٚلل ثؽّت هلل پژُّم» ی کتبة )اؾ تؽخوَ« نْظ.

 .[(03] 011، و 6420ثطم پٌدن، پبؼیف 

/ اًع چَ اًعّضتَ ُبیی کَ ّؼای آى یب اؼؾلکٌٌع  اًعاؾُبیی کَ هی یب پف

نبى فؽاُن  کٌٌع، ثبیع ثب کٌبؼًِبظِى قِوی اؾ هًؽف ، آؾاظ هیاًع کؽظٍ

 .آهعٍ ثبنع



تْاًع چیؿی  گؽاِى افؿاؼهٌع ّ هبًْفبکتْؼکبؼاى ًوی الجتَ کبؼ يٌٛت»

اًعاؾُبیی کَ کبؼگؽاِى هؿظثگیؽ  ثؽ زدن کِل ثؽّت خبهَٛ ثیفؿایع خؿ پف

تؽنعىِ  تْاًٌع قِوی ظؼ غٌی ْؽیك هی کٌٌع، اهب اؾ ایي ظاؼاى هی ّ قؽهبیَ

 .(011خب، و  )ُوبى« خبهَٛ اظا کٌٌع.

 :تؽ ّ ثب تفًیل ثیم

هسًْلی کَ کبؼنبى تْلیع کبؼگؽاى ظؼ ثطم کهبّؼؾی اؾ ْؽیك ضِْظ »

قبؾًع؛ اهب کبؼگؽاى  ، ظّلت ؼا غٌی هیی کبؼنبى فؽآّؼظٍ/کٌع هی

پْنی  ضؽج چهن اًعاؾُب ّ ثَ تدبؼت فمّ اؾ ْؽیك پفهبًْفبکتْؼُب ّ ثطم 

نعِى ظّلت یبؼی ؼقبًٌع. ایي اظٚبی  تْاًٌع ثَ غٌی اؾ هًؽف هی

ًٗؽ  ْْؼ ثَ اًع ّ ایي ُب ْؽذ کؽظٍ آهع توبیؿی اقت کَ آى التًبظیْى پی

ًبپػیؽ ثبنع. ظؼ زمیمت کبؼ افؿاؼهٌعاى ّ  ؼقع کَ کبهاًل هٌبلهَ هی

ی کبؼ ثیبفؿایع خؿ  ْاًع ُیچ چیؿ ثؽ اؼؾل هبظٍت هبًْفبکتْؼکبؼاى ًوی

نبى ّ قْظُبیی کَ ایي کبؼ  اؼؾل ضِْظ کبؼنبى، یٌٛی اؼؾل ظقتوؿظُبی

ثبؼ  | ث034َثبیع ثٌب ثؽ ًؽش قِْظ ؼایح ظؼ یک کهْؼ ثؽای ایي یب آى |

آّؼظ. اهب ایي هؿظُب، ُؽ اًعاؾٍ ثبال یب پبئیي ثبنٌع، اخؽت کبؼًع؛ 

ع کَ کبؼگؽ زك هًؽفم ؼا ظاؼظ ّ لبثل تًْؼ اقت ُب ُوبى چیؿی ُكتٌ آى

ی  تْاًع اؾ ثوؽٍ کَ هًؽفم ُن ثکٌع؛ ؾیؽا فمّ ثب هًؽف اقت کَ هی

 ی کل اخؽت اّقت. کبؼل لػت ثجؽظ ّ ایي لػت ظؼّالٙ ثبؾًوبیبًٌعٍ
، ُز اًذاسٍ پائیي یا باال باػٌذًیؿ،  طْدُاُویي تؽتیت   ظلیمًب ثَ

نًْع ّ ْجیٛی اقت کَ  ظاؼ تلمی هی یَی قؽهب هثبثَ هًؽف ؼّؾاًَ ثَ

ال ثَ  ؼا ثب ظؼآهعی کَ قؽهبیَ لػتم/تلػغلتْاى تًْؼ کؽظ کَ اّ  هی

اؼهغبى آّؼظٍ اقت، قبؾگبؼ کٌع. ثؽ ایي اقبـ ــ اگؽ کبؼگؽ اؾ قِن 

 بزایپْنی ًکٌع کَ ثٌب ثؽ ًؽش خبؼی ظقتوؿظ  هٛیٌی اؾ ؼفبُی چهن

ثطهی اؾ ظؼآهعی ؼا کَ ظاؼ  زك هكلن اّقت ّ اگؽ قؽهبیَ ،کارع

اًعاؾ ًکٌع ــ چَ ایي ّ چَ آى،  ثبؼ آّؼظٍ پف ال ثؽای اّ ثَ قؽهبیَ

ی اؼؾنی ؼا کَ ایي کبؼ پعیع  پبیبى ثؽقع، ُوَ کَ کبؼ ثَ تب ؾهبًی

اؾ چیؿی ؼا کَ زك  بخؼیُب  کٌع. ثٌبثؽایي، اگؽ آى آّؼظٍ اقت، هًؽف هی

کَ ثَ ّلٌگبؼی ّ  آى یتْاًكتٌع هًؽفم کٌٌع، ث هًؽفم ؼا ظانتٌع ّ هی

، پف اؾ پبیبى کبؼنبى کل کزدًذ اًذاس ًوی پضؼیطت ّ پبل هتِن نًْع، 

اؾ آى ثْظ.  پیم/لجلهبًع کَ  زدن ثؽّت اختوبٚیِ خبهَٛ ُوبًی ثبلی هی

کل ارسعِ ُویي  بَ هیشاىکؽظًع، کل زدن ثؽّت خبهَٛ  اًعاؾ هی اهب اگؽ پف

تْاى گفت کَ نبغالى ظؼ  ك هیز کؽظ. ظؼ ًتیدَ، ثَ ، ؼنع هیاًذاسُا پض

ثزّت هْجْد در جاهعَ را فقط اس راٍ  حجن کلهبًْفبکتْؼُب ّ ثطم تدبؼت 

 .(018، 013خب، يى  )ُوبى «.تْاًٌذ افشایغ دٌُذ ػاى هی قٌاعت ّ اهظاک

ی آ. اقویت هجٌی ثؽ  کٌع کَ ًٗؽیَ ظؼقتی تأکیع هی گبؼًیَ کبهاًل ثَ

ی فیؿیْکؽاتی اقتْاؼ  نبلْظٍ اًعاؾ ثؽ ُویي اًجبنت ثَ هیبًدی پف

ی فیؿیْکؽاتی آلْظٍ ثْظ ّ اثجبت  نعت ثَ ًٗؽیَ اقت. )آ. اقویت ثَ

ٌُگبم ًمعل  تْاى ثَ آنکبؼگی ظیع، خؿ ثَ تؽ خبیی هی ایي ًکتَ ؼا کن

 :ثَ ًٗبم فیؿیْکؽاتی(

 :گْیع گبؼًیَ هی

ّلتی التًبظیْى ًِبیتًب هعٚی ثْظًع کَ هبًْفبکتْؼ ّ تدبؼت فمّ اؾ »

تْاًٌع ثؽّت هلی ؼا افؿایم ظٌُع، اقویت ُن  اًعاؾُب هی ؽیك پفْ

اًعاؾُبیم افؿایم  گْیع کَ اگؽ التًبظ اؾ ْؽیك پف ظلیمًب ُویي ؼا هی

ی یک  یبفت، پؽظاضتي ثَ کبؼ تْلیع يٌٛتی ثیِْظٍ ثْظ ّ قؽهبیَ ًوی

ظؼ ًتیدَ اقویت (. »3)کتبة ظّم، فًل « نع. تؽ ًوی کهْؼ ُؽگؿ ثؿؼگ

 .(032خب، و  )ُوبى« الً هْافك ّ هٓبثك ثب التًبظیْى ظاؼظ.ًٗؽی کبه



 ها در مقام هىاداران کضاورزِی ةسرگ ـ فیسیىکرات 6] 

 [دارانه ی سرمایه و استىار ةر صالىده

فیؿیْکؽاتی ّ ‹ ظیعگبٍ›ای کَ گكتؽل  ّاقَٓ تبؼیطی تست نؽایّ ثی |239|

نعٍ  خكتبِؼ یبظًیؿ ثؽآهع آى ؼا ظاهي ؾظًع، آ. ثالًکی ظؼ ُوبى 

 :ًْیكع هی

[( اّج گؽفتٌع، 06)الّ ] «ًظامِ ُبیی کَ ظؼ فُبی خٌدبلی  ی اؼؾل اؾ ُوَ»

چَ ظؼ ایي  ُیچ ثبلی ًوبًع خؿ ّیؽاًی، اقتیًبل ّ ّؼنکكتگی. آى

}اؾ ُویي ؼّقت کَ آلبی .« ثْظ فقط هالکیت سهیيتْفبى فؽّ ًؽیطت، 

لکیت ؾهیي ظؼ پِی اٚتجبؼ ظُع هب اخبؾٍ هی «ی فمؽ فلكفَ» پؽُّظى ًیؿ ظؼ

 [.ثیبیع

ثْظ، ؾیؽا ــ نبیع  زتی ثِتؽ نعٍ‹ هْلٛیت هبلکیِت ؾهیي›هْلٛیتم »

ظقت نعٍ  ظقت ثَ‹ هبلکیت›قْ ــ  ثبؼ اؾ ظّؼاى فئْظالیكن ثَ ایي ًطكتیي

(، یٌٛی: 634خب، و  )ُوبى «.تقظین ػذٍ بْد بشرگی/باالییدر هقیاص ّ 

ُبی هبلکیت کَ تست تأثیؽ ًٗبم يْؼت گؽفتٌع، لَٓٛ  ظقت نعى ثَ ظقت»

ثبؼ  هبلکیت ؾهیي ثؽای ًطكتیي …نعىِ هبلکیت ؾهیي ؼا آغبؾ کؽظًع  لَٓٛ

اؾ آى زبلت هٌدوعی کَ ظّؼاًی ْْالًی ظؼ ًٗبم فئْظالی زفٕ کؽظٍ 

آى )ؾهیي( ایٌک  …ثْظ  ظؼ آهع. ایي، ثیعاؼِی زمیمیِ کهبّؼؾی ثْظ، ثَ

 .(634، 633)يى « افتبظ. نع ّ ثَ گؽظل هی اؾ ثٌع ظقتبًی هؽظٍ ؼُب هی

ی ُْاظاؼاًم، ضْاُبى تْلیع  تْؼگْ، ظؼقت ُوبًٌع ِکٌَِ ّ ثمیَ

. ُكت)َویؽ ایٌدب تْؼگْ ًیكت؟؟(/ُكتٌعظؼ کهبّؼؾی ًیؿ  داراًَ طزهایَ

 :ی تْؼگْ ثَ گفتَ

)کهبّؼؾی ثؿؼگ ّ هجتٌی  «تؽیي ؼّلٍ ایي تبؾ …ی ؾهیي  ؼُي ّ اخبؼٍ»

ُبقت، اهب هْکْل ّ هٌِْ ثَ  اؾ قْظآّؼتؽیي ؼّل»ثؽ ًٗبم هعؼى ؼُي( 

خب،  )ًگبٍ کٌیع ثَ تْؼگْ، ُوبى« ؾهیٌی اقت کَ پیهبپیم غٌی ثبنع.

 .(06ـ  61يى 

 :«ايْل کلی ًٗبم التًبظی پبظنبُی هجتٌی ثؽ کهبّؼؾی» ّ ِکٌَِ ظؼ اثؽل

یبثع ثبیع تب قؽزع اهکبى ظؼ  غلَ اضتًبو هیؾهیٌی کَ ثَ کهت »

)یٌٛی  «ُبی ثؿؼگی هتسع نْظ کَ اؾ قْی کهبّؼؾاى ثؽّتوٌع ظاؼی ؼُي

ُبی  گیؽظ؛ ؾیؽا ظؼ ثٌگبٍ ثؽظاؼی لؽاؼ هی ظاؼاى( هْؼظ ثِؽٍ قؽهبیَ

تؽ ّ  ُب ًبؾل ُب ثؽای زفٕ ّ تٛویؽ قبضتوبى ثؿؼگ تْلیع کهبّؼؾی ُؿیٌَ

ُبی  تؽ اؾ ثٌگبٍ هؽاتت ثؿؼگ هسًْل ضبلى ثَ تؽًع ّ ُب ًكجتًب کن َثؽج

 .[53، 51]يى « کْچک اقت.

ِکٌَِ ظؼ ُوبى گفتبّؼِظ / ٌُگبم، ظؼ ُوبى گفتبّؼِظ یبظنعٍ، ِکٌَِ ُن

کٌع کَ ثبالؼفتِي ثبؼآّؼِی کبِؼ کهبّؼؾی  اٚتؽاف هی  ٌُگبم یبظنعٍ، ُن

هبلک یب يبزتِ  قْظِ  اقت، ُوبًب ًطكت ثَ (revenu net) «ظؼآهِع ضبلى»قِْظ  ثَ

اؼؾل اَبفی؛ ّ افؿایم ًكجی اؼؾل اَبفی ًَ اؾ ؾهیي، ثلکَ اؾ 

هْاؾیي ّ همؽؼاِت اختوبٚی ظؼ ؼاقتبی افؿایم ثبؼآّؼِی کبؼ قؽچهوَ 

 :گْیع خب هی | ؾیؽا اّ ُوبى082گیؽظ. | هی



کوک  کَ ثَ ظؼ کبؼی»قِْظ هسًْل ضبلى{  }یٌٛی ثَ« اًعاؾ قْظآّؼ ُؽ پف»

قْظ  تْاًع يْؼت ثگیؽظ، ثَ ُب، ًیؽّی آة ّ غیؽٍ هی ُب، هبنیي زیْاى

 .[53]و « هؽظم اقت.

( تًْؼی ظاؼظ 823خب، خلع ظّم، و  ٌُگبم ِهؽقیَ ظّ ال ؼیْیؽٍ )ُوبى ُن

کَ ظیعین تْؼگْ  کَ اؼؾل اَبفی ظؼ هبًْفبکتْؼ )ُوبى چیؿی اؾ ایي

قت ای هؽثِْ ا کن تب اًعاؾٍ کٌع( ظقت ی اًْا٘ تْلیع ْؽذ هی ثؽای ُوَ

 :ظُع نعٍ، فؽاضْاى هی ثَ کبِؼ کبؼگؽاىِ هبًْفبکتْؼ. ظؼ ُوبى ثطمِ ًمل

گؽاى کِْؼ هسًْالتِ  ُبیتبى ؼا ثکهیع، نوب قتبیم ٌٚبى ُیدبى»

تبى ؼا ثگهبییع  کَ هكسْؼ نْیع، چهوبى ی يٌٛت. پیم اؾ آى فؽیفتبؼاًَ

کٌٌع  ای ؾًعگی هی کن ظؼ چَ تٌگعقتی ّ ثجیٌیع ظؼ چَ فمؽ یب ظقت

ثَ اؼؾنی ُؿاؼ تبلؽی ؼا  (Sou) گؽاًی کَ تؽظقتی تجعیل ثیكت قْکبؼ

کَ  آًاًی !ُاى؟ بزد ُا طْد هی چَ کظی اس ایي افشایغ عظین ارسع؛ ظاؼًع

آٍ! ثگػاؼیع ایي  !ُاطت، اس رفاٍ خبزی ًذارًذ ی ایي ارسع ػاى طزچؼوَ دطتاى

 «!تجبیي، ُهعاؼی ثبنع ثؽای نوب

 .ها فیسیىکراتهای  ها در دیدگاه ـ تناقض 7] 

 [ها و انقلاب فرانسه فیسیىکرات

اؾ آى هیبى، ِکٌَِ ظؼ ظفب٘ اؾ قلٌٓت  .ُای کِل ًظام اقتصادیْى تٌاقض

 .هٓلمَ

ًٗبم ًیؽُّبی هتمبثل ظؼ یک  …ثبیع یگبًَ لعؼت ثبنع ‹ زبکن›لِؽ »

ی تفؽلَ ثیي ثؿؼگبى ّ  ظّلت، فكبظآّؼ اقت؛ چٌیي تمبثلی فمّ ًهبًَ

 .[(46، ]و «.… ايْل کلی» ی )ظؼ کتبة یبظنعٍ« ت.قؽکْة فؽّظقتبى اق

 :ِهؽقیَ ظّ ال ؼیْیؽٍ

ؼّ کَ قؽًْنت اًكبى اقت ظؼ خبهَٛ ؾًعگی کٌع، ثؽای اّ ؾًعگی  اؾ آى»

، و 6خب[، خلع  )]ُوبى «.همعؼ اقت‹ ظقپْتیكن›تست ًٗبم اقتجعاظ هٓلمَ 

046) 

پعؼ هیؽاثْ! ّ ظلیمًب  !، هبؼکیؿ ظّ هیؽاثْ«ظّقت هؽظم»ّ ایٌک زتی 

، [19]ُویي هکتت ثب نٛبؼ آؾاظی ٚول التًبظی، آؾاظی هؽاّظٍ 

ی  ُبی ظّلت ظؼ کبؼ ّ کْنم خبهَٛ ی هعاضلَ ّ ُوَ ؼا[ 02کْلجؽتیكن ]

ظاؼظ فمّ ظؼ  افکٌع. ایي هکتت ظّلت ؼا هدبؾ هی ظّؼ هی ثَ ؼاهعًی 

یکْؼ ؾًعگیِ گًَْ کَ اپ زیبت ضْیم اظاهَ ظُع، ُوبى هٌفػُبی خبهَٛ ثَ

هٌعپٌعاؼِی هبلکیت  ظاًكت! نکٍْ ضعایبًم ؼا ظؼ هٌفػُبی خِبى هدبؾ هی

ُب يؽفًب ثَ ؼاًت ؾهیي  نْظ کَ هبلیبت ؾهیي ٚوالً ثَ ایي ّالٛیت ثعل هی

ی هدبؾی هبلکیت ؾهیي اؾ قْی ظّلت،  یبثٌع ــ هًبظؼٍ تطًیى هی

[ 64‹. ]عضْاقتبؼل ثْظً›ُب  گًَْ کَ خٌبذ ؼاظیکبل ؼیکبؼظّیی ُوبى

ی  ّ ظیگؽاى، ایي ًٗؽیَ  (Roeder)ؼغن اٚتؽاٌ ؼِّظؼ  اًمالة فؽاًكَ، ثَ

 .هبلیبتی ؼا پػیؽفت

ؼاظیکبِل ثْؼژّا، ؼاُجؽ اًمالة فؽاًكَ اقت.  ّسیزضِْظ تْؼگْ، 

نبى ظقت ظؼ ظقت ايسبةِ  ی فؽاًوْظُبی فئْظالی ؼغن ُوَ ُب، ثَ فیؿیْکؽات

 [08]ؼًّع.  الوٛبؼف پیم هی ظائؽٍ



ظقتی  ثیٌی همؽؼات تٌجیِِی اًمالة فؽاًكَ ّ پیم تْؼگْ ظؼ يعظ پیم |241|

ُب ؼا هٌسل کؽظ.  يٌف  1776ُب ثْظ. اّ ثب فؽهبى لبًًِْی فْؼیَ  ثؽ آى

چٌیي  )ایي فؽهبى قَ هبٍ پف اؾ اًتهبؼل ثبؾپف گؽفتَ نع.( اّ ُن

قبؾی ؼا هٌكْش کؽظ. اّ کْنیع هبلیبتی  ثیگبؼِی کهبّؼؾاى ظؼ خبظٍ

 [01فؽظ ثَ ؼاًت ؾهیي تطًیى ظُع. ] ًؽ ثَهٌس

ُب ظؼ ٚٓف ثَ  ثبؼ ظیگؽ ثَ نبیكتگیِ ثؿؼگ فیؿیْکؽات پف اؾ ایي یک |241|

 [03ّاکبّی قؽهبیَ ثبؾ ضْاُین گهت. ]

اؼؾل اَبفی هؽُْى ثبؼآّؼی  ُب( خب فمّ ایي انبؼٍ: )اؾ ًٗؽ آى ظؼ ایي

ثبؼآّؼِی ّیژٍ  ای اؾ کبؼ اقت، کبؼ کهبّؼؾی. ّ ظؼ کل، ایي ًْ٘ ّیژٍ

 .ی ضْظ هعیْى ْجیٛت اقت ًْثَ ثَ

ظقت  چَ کكی ثَ ُب اؼؾل اَبفی يؽفًب ًكجی اقت. آى ًؿظ هؽکبًتیلیكت

ظُع؛ قِْظ هٌتح اؾ ّاگػاؼی یب ًْقبى  آّؼظ، کكی ظیگؽ اؾ ظقتم هی هی

ّؼاِى گًْبگْى. ثٌبثؽایي اؾ هٌٗؽ کل قؽهبیَ ظؼ ظاضل یک  ثیي ثِؽٍ

گیؽی اؼؾل اَبفی فمّ  گیؽظ. نکل ای نکل ًوی یکهْؼ ظؼّالٙ اؼؾل اَبف

تْاًع يْؼت پػیؽظ: ّ هبؾاظی  ی یک کهْؼ ثب کهْؼُبی ظیگؽ هی ظؼ ؼاثَٓ

کٌع، ظؼ پْل )ظؼ تؽاؾ  کَ کهْؼی ًكجت ثَ کهْؼُبی ظیگؽ هتسمك هی

هیبًدی ّ  نْظ، ؾیؽا ظلیمًب پْل نکِل ثی ُبی تدبؼی( ثبؾًوْظٍ هی پؽظاضت

ای اقت. ظؼ تمبثل ثب ایي ظیعگبٍ ــ ؾیؽا  بظلَغاِت اؼؾل هج لبئن ثَ

کٌع  ًٗبم هؽکبًتیلیكتی ظؼّالٙ تهکیل اؼؾل اَبفِی هٓلك ؼا اًکبؼ هی

ؼا ‹ یٌٛی اؼؾل اَبفی›ضْاُع هْؼظ اضیؽ  فیؿیْکؽاتی هی‹ ًٗبم›ــ 

ثٌع اقت،  خب کَ ثَ اؼؾل هًؽفی پبی ؼا. ّ اؾ آى هحصْل خالص تجییي کٌع:

 .ظاًع هی ›ارسع اضافی‹ی آى  کؼاّرسی را یگاًَ آفزیٌٌذٍ

 ها ی فیسیىکرات سازی از نظریه ـ یاوه 8] 

 [، پروسِی مرتجع(Schmalz) از سىی اِصمالتس 

تؽیي اِٖبؼات فیؿیْکؽاتی ــ کَ اؾ تْؼگْ ثكیبؼ  قؽاًَ یکی اؾ ضبم

ی  ؽهبًَنْظ کَ ُْٚ نْؼای هس ظّؼ اقت ــ ًؿظ ِانوبلتِف پیؽ یبفت هی ثَ

 :هثالً  [ ظانت.04فؽیجی ] پبظنبُیِ پؽّـ ثْظ ّ نّوی لْی ظؼ ْٚام

ی  ظّ ثؽاثؽ ثِؽٍ»ی ؾهیي، هبلک ؾهیي(   کٌٌعٍ )ؼُي« ّلتی ْجیٛت ثَ اّ»

ضْظ گكتبضیِ  پكٌعی کكی ثَ پؽظاؾظ، ثَ کعام ظلیِل ٚمل ههؽّ٘ ؼا هی

ی  وَ، تؽخ«التًبظ قیبقی)» «ظُع؟ ظؾظیعى ایي ثِؽٍ ؼا اؾ ْجیٛت هی

 .[(05] 5، و 6401، پبؼیف 6ُبًؽی ژّفؽّا، خلع 

نْظ کَ هًؽف )یب  ُب چٌیي ثیبى هی ی کبؼهؿظ ًؿظ فیؿیْکؽات کویٌَ

چٌبى  کٌع. یب آى ی( کبؼگؽ ثؽاثؽ اقت ثب کبؼهؿظی کَ ظؼیبفت هی ُؿیٌَ

 :(602خب، و  کٌع )ُوبى ْْؼ کلی ثیبى هی ؼا ثَ کَ آلبی ِانوبلتف آى

چَ یک اًكبىِ  بؼگؽ ظؼ یک زؽفَ ثؽاثؽ اقت ثب آىظقتوؿظ هیبًگیي ک»

 «.کٌع ْْؼ هیبًگیي هًؽف هی هتٛلك ثَ ایي زؽفَ ظؼ ؾهبى کبؼل ثَ

ُبی  | ُن ثِؽ080ٍیگبًَ ًٌِٚؽ ظؼآهع کهْؼ اقت: | راًِت سهیي»

ی اًْا٘ کبؼ فمّ زبيل ایي ؼاًتِ  ُب ّ ُن ظقتوؿظ ُوَ گػاؼی قؽهبیَ

خب، خلع اّل،  )ِانوبلتف، ُوبى «.قپبؼًع هیظقت ظیگؽ  ؾهیي ؼا اؾ ظقتی ثَ

 .(362، 325يى 



ی ؼاًتِ  کبؼ ثكتِي ؾهیي، لبثلیت ّ ًیؽّیم ثؽای ثبؾتْلیع قبالًَ ثَ»

(. 362خب، و  )ُوبى «.قبؾظ چیؿی اقت کَ ثؽّت هلی ؼا هی ی آى ؾهیي، ُوَ

ی  ُوَ ِِ ارسع گؽظین کَ ٌٚبيؽ قؽآغبؾیي ُبیی ثبؾهی کَ ثَ نبلْظٍ ٌُگبهی»

ُب اقتْاؼًع، ثبیع ثپػیؽین کَ ایي اؼؾل ُیچ  ًْا٘ چیؿُب ثؽ آىا

ًیكت خؿ اؼؾل هسًْالت ْجیٛت. یٌٛی، ُؽچٌع کبؼ اؼؾنی تبؾٍ ثؽ چیؿُب 

ثؽظ، ایي اؼؾِل تبؾٍ یب  نبى ؼا ثبال هی ؼاٍ لیوت افؿایع ّ اؾ ایي هی

ی آى هسًْالت  ایي لیوت فمّ ّ هٌسًؽًا ٚجبؼت اقت اؾ زبيلدوٙ اؼؾل ُوَ

ُب ظاظٍ اقت، ًبثْظ ّ  ای کَ کبؼ ثَ آى ظلیل نکل تبؾٍ ای کَ ثَ جیٛیْ

 «.اًع ُؽ ًسْی هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ گؽفتَ هًؽف نعٍ یب اؾ قْی کبؼگؽ ثَ

 .(363خب، و  )ُوبى

یگبًَ کبؼی اقت کَ هْخت »)یٌٛی کبؼ کهبّؼؾِی ّالٛی( « ًْ٘ کبؼ  ایي»

ي یگبًَ کبؼی اقت کَ آفؽیعٍ نْظ؛ ثٌبثؽای ای ی تاسٍ پیکزٍنْظ  هی

خب کَ ثَ  هْلع تلمی نْظ. تب آى‹ کبؼِ ›هثبثَ  تْاًع تبزع هٛیٌی ثَ هی

ایي کبؼُب فمّ ثَ  …قبؾی یب کبؼ يٌٛتی هؽثِْ اقت  پیؽایم ّ آهبظٍ

« ظٌُع. ای هی ُبیی کَ ْجیٛت ثَ اؼهغبى آّؼظٍ اقت، نکل تبؾٍ پیکؽٍ

 .(61، 68خب، يى  )ِانوبلتف، ُوبى

 [ها های فیسیىکرات خرافهـ علیه  9] 

 ,t. XV (6336)چبپ اّل،  «تأهالتی پیؽاهْى التًبظ قیبقی» ِّؼی )پیتؽّ(:
custodie, Part. Mod 00، 06، يى: 

ظقت اًكبى ثؽخكتَ نعٍ ثبنٌع، چَ لْاًیي  ی تدلیبت کیِبى، چَ ثَ ُوَ»

 اًع. هبظٍ تغییز ػکلِ تبؾٍ، ثلکَ فمّ  ُایی ًْآفزیذٍ ٚوْهی فیؿیک، ًَ
ٌُگبِم  یگبًَ ٌٚبيؽی ُكتٌع کَ غُي اًكبى ثَ اس ُن گظظتيّ  پیْطتي ُن  بَ

ُویي تؽتیت،  کٌع؛ ّ ثَ ، ُؽثبؼ اؾ ًْ کهف هیباستْلیذّاکبِّی تًِْؼ 

یبثٌع، یب  کَ ؾهیي ّ ُْا ّ آة ظؼ کهتؿاؼُب ثَ غلَ ظگؽظیكی هی ؾهبًی

ثعل  یبؼی ظقِت اًكبى ثَ اثؽیهن ای ثَ کَ تؽنسبت زهؽٍ زتی ؾهبًی

آیٌع کَ قبٚتی خیجی ؼا  نْظ، یب ثؽضی غؼات فلؿ چٌبى ثَ ًٗن ظؼهی هی

 «.، ؼّال ظیگؽی ًعاؼًعثزّتّ  ُا باستْلیذ ارسع، ثكبؾًع

 ُب ثٛالٍّ: فیؿیْکؽات

ی  ٚمیعٍ ؾیؽا ثَ»ًبهٌع،  هی «طتزّىی کبؼگؽاِى هبًْفبکتْؼ ؼا  ْجمَ»

ی  هْاظ ضبم ثٛالٍّ‹ اؼؾل›ثؽاثؽ اقت ثب  هحصْالت هاًْفاکتْر ارسعُب  آى

 «.کٌٌذ کَ کارگزاى هاًْفاکتْر در سهاى تْلیذ صزف هی ای هْاد غذایی ‹اؼؾلِ ›

 .(08خب، و  )ُوبى

ثؽٚکف، ِّؼی تْخَ ؼا ثَ فمِؽ پبیعاؼ ؼّقتبئیبى ظؼ تمبثل ثب  |243|

 :گْیع کٌع ّ قپف هی کبؼاى خلت هی ثؽّتوٌعنعىِ هعاّم يٌٛت

‹ کَ ظؼ ِاؾای هسًْلم›لیوتی  ظؼ کبؼ، کٌع کَ يٌٛت ایي ثبثت هی»

بلکَ جشء هعیٌی باالتز ، جایگشیِي هصزِف هصزّفغ را کٌع ًَ فمّ ظؼیبفت هی

اقت کَ  ای اس ارسع کویت تاسٍ، ّ ایي جشء؛ آّرد دطت هی اس آى ّ ّرای آى بَ

ثٌبثؽایي اؼؾلِ ( »01خب، و  )ُوبى« نعٍ اقت. آفزیذٍظؼ تْلیع قبالًَ 

باالتز کَ ًْآفؽیعٍ، آى خؿئی اؾ لیوت هسًْل کهبّؼؾی یب يٌٛتی اقت 

نعٍ ظؼ  ُبی َؽّؼِی يؽف هْاظ ّ ظیگؽ ُؿیٌَ اس، ّ ّرای ارسِع آغاسیيِ 

ثػؼ ّ ‹ اؼؾلِ ›ظؼ کهبّؼؾی ثبیع  .قزار داردخؽیبى تجعیل ّ تجعل، 

بًْفبکتْؼ، ُویي هٌْال ظؼ ه هًبؼف کبؼگؽ کهبّؼؾی کكؽ نًْع ّ ثَ

 ارسِع ًْیيِ  هْاظ ضبم ّ هًبؼف کبؼگؽ هبًْفبکتْؼ؛ ّ همعاؼ‹ اؼؾلِ ›



 «.هاًذ ای کَ بزجای هی با ُواى بقیَی قبالًَ ثؽاثؽ اقت  ًْآفؽیعٍ

 .(03، 01خب، يى  )ُوبى

  

 :یفاریسترجمهیادداشت

نعٍ اقتفبظٍ  superflu ی ؾثبى فؽاًكْی اؾ ّاژٍ ظؼ هتي ايلیِ گفتبّؼظ ثَ ‹1› 

پْنی، غیؽَؽّؼی ّ ؾائع اقت.  تؽ ثَ هٌٛبی ًبچیؿ، لبثل چهن کَ ثیم

تؽخوَ کؽظٍ اقت کَ قبؾگبؼی  (Überschuß) هتؽخن آلوبًی آى ؼا ثَ هبؾاظ

این.  ی آلوبًی پیؽّی کؽظٍ تؽی ثب هُوْى ًٗؽی ظاؼظ. هب اؾ تؽخوَ ثیم

 (.)م. فب

 :MEWهاییادداشت

ظؼ  (Colbert) بظی هؽکبًتیلیكتی کْلجؽکْلجؽتیكن ـ ٌْٚاى قیبقت التً [20]

ٌْٚاى ثبؾؼـ کل اهْؼ  فؽاًكَ ظؼ ظّؼاى لْئی چِبؼظُن. کْلجؽ ثَ

هبلی، همؽؼاتی ظؼ اهْؼ هبلی ّ التًبظی هٛوْل کؽظ کَ ثَ قْظ ظّلت 

چٌیي قبؾهبًعُیِ هدعظ ًٗبم هبلیبتی، زوبیت ّیژٍ اؾ  هٓلمَ ثْظًع، ُن

ُبی اًسًبؼی تدبؼی ثؽای  دويگػاؼی اً تدبؼت ضبؼخی اؾ ْؽیك ثٌیبى

هٌبْك هبّؼاء ثسبؼ، ازیبی تدبؼت ظاضلی اؾ ْؽیك تكِیل ؼّاثّ 

ُب ّ ثٌعؼُب.  گوؽکی، تأقیف هبًْفبکتْؼُبی ظّلتی ّ ًیؿ قبضتي خبظٍ

ظاؼاًَ ؼا کَ ظؼ ؼاٍ  ی التًبظی قؽهبیَ لسبٔ ٚیٌی نیٍْ کْلجؽتیكن ثَ

ی قؽهبیَ ظؼ فؽاًكَ  ثْظ، تكِیل کؽظ. ایي قیبقت اثؿاؼ اًجبنت اّلیَ

گًَْ هْاؾیي  ظاؼی ایي ی تْلیع قؽهبیَ ثْظ. الجتَ ثب ؼنع لعؼت نیٍْ

ی ظّلت ثیم اؾ پیم تأثیؽی ثبؾظاؼًعٍ ثؽ  کٌٌعٍ اخجبؼی ّ تٌٗین

ی  ی التًبظی ظانتٌع. ایي تأثیؽات، ثبؾتبة ضْظ ؼا ظؼ هٓبلجَ تْقَٛ

 .ی ظّلت، یبفت آؾاظی کبهل التًبظی ثعّى هعاضلَ

ثبًکی ضًْيی  6361التًبظظاى ّ ثبًکعاؼ اًگلیكی خبى الّ ظؼ قبل  [21]

ثَ ثبًک هؽکؿی ظّلت تجعیل نع.  6364ظؼ پبؼیف تأقیف کؽظ کَ ظؼ قبل 

ُبی قؽاقؽ پْچی ثْظ کَ ثؽ  یبؼی ایي ثبًک ظؼ يعظ تسمك ایعٍ اّ ثَ

ُبی ثعّى پهتْاًَ ثؽّت  تْاًع ثب اًتهبؼ اقکٌبـ اقبـ آى، ظّلت هی

زع ّ هؽؾ پِْل کبغػی چبپ کؽظ ّ ظؼ  فؿایم ظُع. ثبًک الّ ثیکهْؼ ؼا ا

ْؽیك کالنیِ ُپؽ ّ  آّؼی کؽظ. اؾ ایي ؾهبى پْل فلؿی ؼا خوٙ ُب ُن ِاؾای آى

ؾهبى   تب آى ِ ثبؾی پیوبًی ظؼ ثبؾاؼ ثْؼـ پعیع آهع ّ ثَ قفتَ

ثبًک ظّلتی ّ ُوؽاٍ  6302ای هٌدؽ نع، تب قؽاًدبم ظؼ قبل  ًبنٌبضتَ

 .الّ کبهالً ّؼنکكت نع. الّ ثَ ضبؼج اؾ کهْؼ گؽیطت« ٗبمً»ثب آى 

 ُب ظؼ فؽاًكَ التًبظیْى ی ًْؾظُن، فیؿیْکؽات ی قعٍ تب هیبًَ [22]

(Ökonomisten) نعًع ًبهیعٍ هی. 

ی فؽاًكْی اثؽ آ. اقویت،  خلع پٌدن، ژؼهي گبؼًیَ، نبهل تؽخوَ [23]

 .، یٌٛی ژؼهي گبؼًیَ اقت«هالزٗبت هتؽخن»زبّی 

ـ اؾ ظیع اپیکْؼ، فیلكْف یًْبى ثبقتبى، ضعایبى  ضعایبى اپیکْؼ [24]

ُب  کٌٌع؛ آى ُب ؾًعگی هی ظؼ ثؽؾِش ظًیبُب، ظؼ فُبُبی هیبًی ثیي خِبى

 .ُب تؽیي تأثیؽی ثؽ کیِبى ظاؼًع ّ ًَ ثؽ ؾًعگی اًكبى ًَ کْچک

ی «ًبهَ الوٛبؼف یب ّاژٍ ائؽٍ»الوٛبؼف ـ آفؽیٌٌعگبى  ايسبة ظائؽٍ [25]

ی  ، کَ ظؼ فبيلَ«ثؽای ٚلْم ٚمالًی، ٌُؽ ّ يٌٛت»ین فؽاًكْی ٚٗ



الوٛبؼف اثؽ  ظائؽٍ خلع هٌتهؽ نع. 04ظؼ  6330تب  6386ُبی  قبل

ی آى ثَ  ی ُیدعُن ثْظ. ثطم ٚوعٍ هٛتجؽتؽیي ؼّنٌگؽاى فؽاًكْی قعٍ

ْْؼ ثَ  ظیعؼّ تٛلك ظانت کَ تست هعیؽیت اّ ایي کبؼ نکل گؽفت ّ ُویي

الوٛبؼف ؼا ًْنت. ظؼ هیبى  هگفتبؼ ههِْؼ کِل ظائؽٍظاالهجؽ، کَ پی

ًْیكٌعگبى ُپؽنوبؼ همبالت گًْبگْى کَ اؾ ههِْؼتؽیي ُوکبؼاى 

تْاى اؾ ُْلجبش، ُلْتیْـ ّ الهتؽی ًبم ثؽظ  الوٛبؼف ثْظًع، هی ظائؽٍ

ُبی ًْیي ثْظًع. ظؼ کٌبؼ هًْتكکیْ  تؽیي ًوبیٌعگبى ایعٍ کَ ؼاظیکبل

تی پیؽاهْى هجبزث ٚلْم ْجیٛی ّ کبظیالک ّ ّلتؽ، ثْفْى ثب همبال

پیؽاهْى فلكفَ اظای قِن کؽظًع. ِکٌَِ ّ تْؼگْ ًٗبم فیؿیْکؽاتی ؼا 

اثؽ « التًبظ قیبقی»ی  ظؼ همبالتی قیبقی/التًبظی ٚؽََ ًوْظًع. همبلَ

ُبی  ی ظیعگبٍ الوٛبؼف، کَ ُؽ یک ًوبیٌعٍ ؼّقْ ثْظ. اثؽ ايسبة ظائؽٍ

ای ظؼ آهبظگی  کٌٌعٍ اظای قِن تٛییيی  هتفبّتی ثْظًع، ًوبیٌعٍ

 .ایعئْلْژیک اًمالة فؽاًكَ اقت

ی  ایي فؽاؾ ظؼ ظقتٌْیف، پف اؾ قَ فؽاؾ ثٛعی ظؼ ُوبى يفسَ [26]

ی افمی اؾ  آهعٍ اقت، اهب ثب ظّ ضِّ فبيلَ 086ی  ُب ظؼ يفسَ ظقتٌْنتَ

فؽاؾُبی لجلی ّ ثٛعِی هتي خعا نعٍ اقت، ؾیؽا ًَ ثب فؽاؾ لجلی ّ ًَ 

ثٛعی اؼتجبْی هكتمین ظاؼظ. ثٌبثؽایي ظؼ ّیؽاقت هب ثَ اًتِبی 

کَ ثب هستْا اؼتجبِ هَْْٚی ظاؼظ،  ظقتٌْیف، یٌٛی خبیی 082ی  يفسَ

 .هٌتمل نعٍ اقت

 ‹.یهیي ثَ ایي هَْْ٘ پؽظاضتَ نعظؼ يفسبت پ› [27]

ی  ُب ًبهی ثْظ کَ اظاؼات ظّلتی ظؼ آلوبى ظؼ ظَُ« فؽیجبى ْٚام» [28]

ُبی لیجؽال ـ ظهکؽات ًِبظٍ  ی ًْؾظُن ثؽ ًوبیٌعگبى ایعٍ آغبؾیي قعٍ

پبؼلوبى آلوبى ثَ اثتکبؼ ِهِتؽًیص کویكیْى  6465ثْظًع. ظؼ قبل 

تسؽیکبت »ْؼ پژُّم پیؽاهْى ی ایبالت آلوبى هأه ای ؼا ظؼ ُوَ ّیژٍ

 .کؽظ« فؽیجبى ْٚام

 تست ٌْٚاى 6464ؾثبى آلوبًی ظؼ قبل  ی ايلی کتبة ِانوبلتف ثَ ًكطَ [29]
، ثطم «ی آلوبًی ُبیی ثَ یک نبُؿاظٍ ی التًبظ ظّلتی ظؼ ًبهَ آهْؾٍ»

 .اّل ّ ظّم، ظؼ ثؽلیي اًتهبؼ یبفت

 


