
1 
 

 

https://naghd.com 

 های ارزش اضافی  نظریه

 )جلد اول(

 3683-3681های  دستنوشته

 (9 ی پبسُ –فبسػی  ی  )تشروِ

 کارل مارکس

 ی: کمال خسروی ترجمه

 

 3011فروردین 

https://wp.me/p9vUft-27U
https://wp.me/p9vUft-27U


2 
 

 1 [فصل چْارم]

 2 ّایی پیراهَى کار هَلذ ٍ ًاهَلذ ًظریِ

 

تَاى دس تٔشیف ٍ  ْبم سا هیرب دیذگبّی دٍپْلَ داسد ٍ ایي ای وِ تبوٌَى دیذین، آ. اػویت ّوِگًَِ  ّوبى

ًبهذ، دٍ  هَلذ هیصِ اٍ وبس  پیشاهَى آى ًبهذ ًیض دیذ. هی کار هَلذ، کار ًاهَلذصِ اٍ دس توبیض ثب  تٔییي آى

ا ثِ تٔشیف ًخؼت اٍ ثپشداصین وِ اثتذ خَاّین اًذ ٍ هب هی آهیختِ سیختِ ٍ ثْن د وِ دسّنتٔشیف ٍرَد داس

 تٔشیفی دسػت اػت.

 

 است ی هسدیداراًِ، کار ـ کار هَلذ در هعٌای تَلیذ سرهایِ 1]

 [کٌذ کِ ارزش اضافی تَلیذ هی

 

اػت وِ ثب هجبدلِ دس اِصای ثخؾ هتغیش ػشهبیِ )یٌٔی  داساًِ وبسی هضدی س هٌٔبی تَلیذ ػشهبیِوبس هَلذ د

ثخـی اص ػشهبیِ وِ ثِ وبسهضد تخلیق یبفتِ اػت( ًِ فمي ایي ثخؾ اص ػشهبیِ )یب اسصؽ تَاًبیی وبس 

وٌذ. فمي اص  داس تَلیذ هی ای ًیض ثشای ػشهبیِ ( سا ثبصتَلیذ، ثلىِ ٓالٍُ ثش آى، اسصؽ اهبفی‹وبسگش› خَدِ

فمي آى وبسِ  وٌذ. هخبثِ ػشهبیِ تَلیذ هی ثِ ‹ٍ›یبثذ  وبال یب پَل ثِ ػشهبیِ دگشدیؼی هی ًشیك اػت وِ ایي

گَیین ایي وبس، ّوبى هٌٔبػت وِ ث وٌذ. )ایي ٓجبست دلیمبً ثِ ای هَلذ اػت، وِ ػشهبیِ تَلیذ هی هضدی

تش اص  وبسی ثیؾ وٌذ، یب تش ثبصتَلیذ هی سا وِ ثِ آى تخلیق یبفتِ دس همذاسی ثضسي  ی اسصؿی هزوَِٓ

فمي  ‹دس یه والم›گشداًذ. پغ  ثبصهی ‹داس ثِ ػشهبیِ›صِ دس ؿىل وبسهضد دسیبفت وشدُ اػت،  آى

 تش ثبؿذ.( اؽ اص اسصؿؾ ثضسي یبثی وِ اسصؽ ‹ی هَلذ اػت›آى تَاًبیی وبس ‹وبسثؼت›

                                                           
1
ی فلل هشثَى ثِ آ. اػویت ًَؿتِ ؿذُ اػت. ٌَٓاى  دس ٍیشاػت هگب، ایي ثخؾ فللی رذاگبًِ ًیؼت ٍ دس اداهِ›  
ثشاًگیضِ  ی هـبرشُ وِ هبسوغ ثِ ًىتِ اػت، ربیی MEWَؿتِ ًیض ثشگشفتِ اص آخشیي رولِ اص فلل ػَم دس ٍیشاػت ً

 )م. فب( ‹وٌذ. اؿبسُ هی« توبیض ثیي وبس هَلذ ٍ ًبهَلذ»

2
 [(57)م ـ آ، ] ، ثشگشفتِ ؿذُ اػت.1863ی  ، طاًَیِ«وبپیتبل»ایي ٌَٓاى اص ًشط هبسوغ ثشای ثخؾ ًخؼت   



3 
 

وبس، اهب ًِ ثش ثبسآٍسیِ ، اػتَاس اػت ثش ثبسآٍسی ػشهبیِ ‹ٍرَدِ كِشف›داس، ّوبًب  ی ػشهبیِ ٍرَد یه ًجمِ

وبس فمي ثشای ثمبی عیبت خَدِ وبسگش وفبیت  ثبسآٍسیِ ًؼجی آى. هخالً: اگش یه سٍصاًِ ثش هٌلمؾ، ثلىِ

ٍ ›گبُ ــ دس هٌٔبیی هٌلك  ، آى|103| ‹داؿت هشٍست هی›وشد، یٌٔی ثشای ثبصتَلیذ تَاًبیی وبسؽ  هی

 ‹گش›ؿذُ اص ػَی وبس ّبی هلشف ٓجبست دیگش، اسصؽ ، ثِثَد، صیشا ثبصتَلیذوٌٌذُ ثَد ــ وبس هَلذ هی ‹ٓبم

، دس هٌٔبیی ‹وبس ایي سٍصاًِ› وشد. اهب وبس خَدِ اٍ( سا ّوَاسُ ربیگضیي هی )وِ ثشاثش اػت ثب اسصؽ تَاًبیی

ای تَلیذ ًىشدُ  وشد. )دس عمیمت، اسصؽ تبصُ ای تَلیذ ًوی ثَد، صیشا اسصؽ اهبفی داساًِ هَلذ ًوی ػشهبیِ

هلشف وشدُ ثَد تب  یؿىل ثِ ؛ فمي آى سا، یٌٔی اسصؽ سا،ىِ فمي اسصؽ وٌِْ سا ربیگضیي وشدُ ثَدثَد، ثل

ؿىل دیگشی ثبصتَلیذؽ وٌذ. ٍ دس ایي هٌٔبػت وِ گفتِ ؿذُ اػت، وبسگشی هَلذ اػت وِ تَلیذؽ  ثِ

هلشف وشدُ  صِ ثبصتَلیذ وشدُ اػت، ثشاثش ثب هلشف خَدِ اٍ ثبؿذ ٍ وبسگشی ًبهَلذ اػت وِ ثیؾ اص آى

 ثبؿذ.(

وٌذ،  وِ وبسگش ًِ فمي اسصؽ وٌِْ سا ربیگضیي هی ثبسآٍسی هجتٌی اػت ثش ثبسآٍسی ًؼجی، یٌٔی ثش ایي يای

ثخـذ وِ اص صهبى وبسِ  آفشیٌذ؛ یٌٔی، صهبى وبسی سا دس هغلَلؾ ؿیئیت هی ای ًیض هی ثلىِ اسصؽ تبصُ

ػت. ػشهبیِ ٍ ّؼتی تش ا ی صًذگی ٍ ثمبی خَدِ اٍػت، ثیؾ وٌٌذُ یبفتِ دس هغلَلی وِ تأهیي ؿیئیت

 صٌیي ًَٓی اص وبسِ هضدیِ هَلذ اػتَاس اػت. ػشهبیِ ثش

آٍسد، یٌٔی اگش هبصادی  ٍ وبسگش وبس هبصاد خَد سا خَد ثِ تلشف دسهی داؿت ای ٍرَد ًوی }اهب اگش ػشهبیِ

ٌذ، دس تلشف خَیؾ داؿت، و ّبیی وِ خَد هلشف هی ؿذُ سا وِ اٍ هضیذ ثش اسصؽ ّبی آفشیذُ اص اسصؽ

ّبی تبصُ  ی آى ثَد وِ وبس هَلذِ عمیمی ثبؿذ؛ یٌٔی وبسی وِ اسصؽ ایي ًَّ وبس ؿبیؼتِ فمي گبُ ىآ

 آفشیٌذ.{ هی

 

 [ّا پیراهَى کار هَلذ ّا ٍ هرکاًتیلیست فیسیَکرات ‹دیذگاُ›ـ  2]

 

اص خبػتگبُ اسصؽ اهبفی، ّوبًب گَّش یب  آ. اػویتآهذ دسن  خَد پی خَدیِ ایي دسن اص وبس هَلذ ثِ

ػشهبیِ اػت. هبدام وِ اٍ ثش ایي دسیبفت پبفـبسی داسد، سّشٍ ساُ ٍ ساػتبیی اػت وِ پیؾ اص اٍ  ‹ػشؿت›

ی دسن ٍ  ّب پیؾ گشفتِ ثَدًذ، ثب ایي تفبٍت وِ اػویت فمي ؿیَُ هشوبًتیلیؼتعتی ّب ٍ  فیضیَوشات

وٌذ.  وـذ ٍ ثشرؼتِ هی هیاؽ سا ثیشٍى  پبالیذ ٍ ّؼتی دسًٍی ی تلَس وبرة هی ّب سا اص ؿیَُ دسیبفت آى
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وِ فمي وبس وـبٍسصی هَلذ اػت، ثش ایي ًگشؽ دسػت  ؿبى هجٌی ثش ایي ّب دس دسیبفت ًبدسػت فیضیَوشات

داساًِ، هَلذ اػت وِ اسصؽ اهبفی  پبفـبسی داؿتٌذ وِ فمي وبسی، ٍ آى ًیض اص ربیگبُ ٍ ًِشگبّی ػشهبیِ

ی هبله ؿشایي ٓیٌی تَلیذ، وبسی وِ هغلَلی خبلق ًِ ّن ًِ ثشای خَدِ وبسگش، ثلىِ ثشا آفشیٌذ، آى هی

صیشا اسصؽ اهبفی یب صهبى وبس هبصاد دس هغلَلی اهبفی وٌذ.  ثشای خَد، ثلىِ ثشای هبله صهیي خلك هی

فمي ثش ›فْوٌذ؛ صیشا  ّب ّویي هغلَل اهبفی سا ًیض غلي هی )آىیب دس هغلَل خبلق ؿیئیت یبفتِ اػت. 

هبًذ؛  ربی هی داس ثتَاًٌذ ثخَسًذ، ثش ٍ اربسُ صِ وبسگش تش اص آى همذاس گٌذهی ثیؾ ‹ایي عیٌِ هتوشوضًذ وِ

ثبفبى )وبسگش ٍ اسثبة( ثشای دٍختي  صِ پبسصِ تش اص آى همذاسی پبسصِ، ثیؾ ‹تَرِ ًذاسًذ وِ ّویـِ›اهب 

ّب  َد، صیشا آىؿ هبًذ.( خَدِ اسصؽ اهبفی ًیض ثذ فْویذُ هی ّبی خَدؿبى ًیبص داسًذ ًیض ثشربی هی لجبع

تلَس ًبدسػتی اص اسصؽ داسًذ ٍ آى سا ثِ اسصؽ هلشفیِ وبس ٍ ًِ ثِ صهبىِ وبس ٍ ثِ وبس ارتوبٓیِ ویفیتِ 

ای هَلذ  هبًذ وِ فمي آى وبسِ هضدی ّوِ، ایي تٔشیف دسػت ثشربی هی دٌّذ. ثب ایي ؿذُ تملیل هی صدائیذُ

ّب سا اص  آفشیٌذ. آ. اػویت دسیبفت فیضیَوشات داسد، هی صِ ّضیٌِ ثشهی تشی اص آى اػت وِ اسصؽ ثیؾ

 وٌذ. ّبػت، سّب هی ٍپبگیشِ آى تلَسات وبرثی وِ دػت

ّب  ای ٍرَد داسد وِ، ّشصٌذ خَدِ آى ّب ثبصگشدین. ًضد ایٌبى ًیض ػَیِ ّب ثِ هشوبًتیلیؼت ایٌه اص فیضیَوشات

 ّب ی ًِش هشوبًتیلیؼت ؿبلَدُ هَلذ اػت.ی ّوبى دیذگبُ پیشاهَى وبس  اص آى آگبّی ًذاسًذ، اهب دسثشداسًذُ

ؿبى ثِ خبسد اص وـَس كبدس  ّبیی اص تَلیذ هَلذ اػت وِ هغلَل ایي تلَس ثَد وِ وبس فمي دس ؿبخِ

د( ؿبى ٍاسد وـَس ؿَ صِ ثبیذ دس اِصای اًذ )یب اص آى صِ ّضیٌِ ثشداؿتِ تشی اص آى ؿَد، پَل ثیؾ هی

ی  ؿذُ ی هوتبصی دس هغلَالت هٔبدى تبصُِ وـف وٌذ تب ثب دسرِ هی سا لبدس گشداًذ ٍ ثٌبثشایي وـَس ثبصهی

ی هیبًی ثَدًذ. اهب ایي تأحیش  ّب دس ایي وـَسّب ؿبّذ سؿذ ؿتبثبى حشٍت ٍ ًجمِ ًال ٍ ًمشُ ػْین ؿَد. آى

ٓجبست دیگش  یبفت؛ ثِ ًال دس عمیمت ثش صِ صیض اػتَاس ثَد؟ دػتوضد ثِ ًؼجت لیوت وبالّب افضایؾ ًوی

ّن ًِ ثِ ایي  سفت، آى یبفت، ًشػ ػَد ثبال هی آهذ ٍ ثٌبثشایي وبس هبصاد ًؼجی افضایؾ هی ضد پبئیي هیدػتو

ی لَاصم  هزوَِٓ ‹اسصؽ›دلیل وِ وبسگش هَلذتش ؿذُ ثَد، ثلىِ ثِ ایي دلیل وِ همذاس هٌلك هضد )یٌٔی 

تش  صًذگی وبسگشاى ٍخین یبفت؛ دس یه والم اٍهبّ وشد( ثب فـبس تٌضل هی هٔبؿی وِ وبسگش دسیبفت هی

گیشًذ، دس عمیمت هَلذتش ؿذ. ایي  وبس هی ثِسا ّب وِ وبسگش  ؿذ. ثٌبثشایي وبس دس ایي وـَسّب ثشای آى هی

وِ  ّشصٌذ هجْن ٍ ًبسٍؿي، ثشای آىای ثَد،  ٍالٔیت ثب رشیبى ٍسٍد فلضّبی ثْبداس هشتجي ثَد؛ ٍ ایي اًگیضُ

 ّبیی اص تَلیذ سا وبس هَلذ ثذاًٌذ. صٌیي ؿبخِؿذُ دس  ، فمي وبسِ كشفّب هشوبًتیلیؼت
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ػشاػش اسٍپب دس  تمشیجبً ػبل اخیش 65یب  55گیش ]رؤیت[ وِ ًی  ؿبیذ ٓلت اكلی سؿذ صـن»| 103|

ای اص فلضّبی  ّبی اهشیىب داؿتِ ثبؿذ. هبصاد فضایٌذُ ی هٔذى یبفتِ سیـِ دس ثبسآٍسی افضایؾ كَست پزیشفت

تشی اص لیوت  هشاتت ثیؾ لیوت وبالّب سا ثِ تٌبػتِ ثِ»ؿبى{  }الجتِ دس پی ًضٍل اسصؽ ٍالٔی« ثْبداس

ػَدّب سا ثشای  ٌّگبم وٌذ ٍ ّن تش هی ًبگضیش پؼت ثشد؛ ایي ٍهْ، هَلٔیت وبسگش سا ثِ وبس ثبال هی

تشی ثشای اػتخذام وبسگشاى دس اختیبس داسًذ،  ی گشداىِ ثیؾ ثىبسگیشًذگبىِ وبسگشاى، وِ ایٌه ػشهبیِ

ّب دس  وـف هٔذى»وٌذ وِ  ؿَد ... هبلتَع خبًشًـبى هی ثشد؛ ٍ ایي، هَرت سؿذ رؤیت هی ثبالتش هی

لیوت وبالّب )هخالً غلِ( ثشای .« بال ثشد ... ثشاثش ث 2ثشاثش، اهب لیوت وبس سا  4تب  3اهشیىب لیوت غلِ سا 

رب وِ ًشػ  سٍد، اهب اص آى ی پَل ثبال ًوی افتبدى تبصُ دًجبل ثِ رشیبى هلشف دس داخل وـَس ثالٍاػٌِ ثِ

ثِ ایي تشتیت  ؛وٌذ وٌذ، ػشهبیِ اص اٍلی ثِ دٍهی هیل هی ػَد دس وـبٍسصی دس همبیؼِ ثب كٌٔت ًضٍل هی

ػمًَی دس  ثب آٍسد ٍ كَٔدی دس ػَدّب ّویـِ همبسى ثبس هی اص گزؿتِ ثِ تشی ّش ػشهبیِ ػَد ثیؾ

ی وبسگش دس  )ربى ثبستَى، هالعِبتی پیشاهَى اٍهبّ ٍ اعَالی وِ ثش ٍهٔیت صًذگی ًجمِ «هضدّبػت.

 ثِ ثٔذ(. 29، ف 1817گزاسًذ، لٌذى  ربهِٔ احش هی

ای تىشاس ؿذ وِ دس آخشیي  پذیذُ ىی ّیزذّن آُ ی دٍم ػذ ثِ ایي تشتیت، ثٌب ثش ًِش ثبستَى، اٍالً دس ًیوِ

رب وِ فمي وبالّبی  حبًیبً، اص آى عشوت دسآٍسد. ًِبم هشوبًتیلیؼتی سا ثِ 17ی  ٍ دس ػذُ 16ی  حلج ػذُ

وِ اسصؽ وبالّبی هلشف داخلی  دس عبلی ،ػٌزٌذ ؿبى سا ثب ًال ٍ ًمشُ هی یبفتِ كبدسؿذُ اسصؽِ وبّؾ

داساى ایي  وِ سلبثت ثیي ػشهبیِ ؿًَذ )تب صهبًی ؿبى ػٌزیذُ هی ثش اسصؽ ػبثكووبوبى ثب ًال ٍ ًمشُ ثٌب 

ٍاػٌِِ هَلذ، یٌٔی  ثی ّبی تَلیذِ (، وبس دس ًخؼتیي ؿبخِی گًَبگَى سا ثشًشف وٌذ ػٌزؾ ثب دٍ ػٌزِ

ٌغی ؿَد ثِ ػ ّبی تَلیذ هضدِ وبس ًبگضیش هی آیذ، صیشا دس ایي ؿبخِ ًِش هی ی اسصؽ اهبفی، ثِ آفشیٌٌذُ

 اؽ ًضٍل وٌذ. تش اص ػٌظ لذیوی پبئیي

 

 ـ دٍسَیگی درک اسویت از کار هَلذ[ 3]

 ضَد[ هثاتِ کاری کِ در اِزای سرهایِ هثادلِ هی ]الف( تثییي کار هَلذ تِ

 

ّنِ آهیختِ  ثِ دٍهیي ًگبُ اػویت ثِ وبس هَلذ، ًگشؿی اػت ٍاسًٍِ ٍ صٌبى ثب ًگشؽ ًخؼت ٍ دسػتِ اٍ

 آیٌذ. ٍلفِ دس پی ّن هی ی اٍ، یىی پغ اص دیگشی ٍ ثی ای ٍاعذ اص ًَؿتِ ّب دس لٌِٔ اػت وِ آى
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لٌِٔ وٌین.  اٍ ًبگضیشین ایي گفتبٍسد سا تب عذی لٌِٔ ثٌبثشایي ثشای ًوبیؾ ٍ گضاسؽ ًگشؽ ًخؼتِ

 ص وبس ٍرَد داسد وِ اسصؽًَِٓی ا»ثِ ثٔذ(  93َم، رلذ دٍم ٍیشایؾ هه والن، ف ػ)وتبة دٍم، فلل 

دّذ؛ ًَّ دیگشی اص وبس ٍرَد داسد وِ صٌیي احشی  ؿَد، افضایؾ هی آِوبل هی ىثشاثشایؼتبیی سا وِ ثش آ

 کارًبهیذ ٍ ًَّ دٍم سا  کار هَلذتَاى  ، هیکٌذ ارزضی تَلیذ هیرب وِ  ًذاسد. ًخؼتیي ًَّ سا، اص آى

ٍسائل ی اٍػت، اسصؽ  ثش لبٓذُ، ثش اسصؽ هَادی وِ وبسهبیِ. هخالً، وبسِ وبسگش هبًَفبوتَس، ثٌب ًاهَلذ

افضایذ. ّشصٌذ  ، اسصؿی ًویىبسوبس یه خذهت . ثشٓىغ،افسایذ هعاش خَد ٍ سَد ارتاتص را هی

ترای اٍ وٌذ، دسٍالْ  اص اسثبثؾ دسیبفت هی پرداخت پیصهخبثِ  ثِ وبسگش هبًَفبوتَس هضدؽ سا

 ّوراُ تا سَدیًَس هٔوَل اسصؽ ایي هضد  ، صیشا ثِضَد ای را هَجة ًوی تریي ّسیٌِ کَچک

ی ثشاثشایؼتبیی اػت وِ وبس سٍی آى كَست گشفتِ اػت، دٍثبسُ ربیگضیي  یبفتِ وِ هٌتذ اص اسصؽِ افضایؾ

ؿَد. فشد ثب  . اهب ٍػبئل هٔبؽ یه خذهتىبس ّشگض ربیگضیي ًوی‹گشدد ٍ ثِ اسثبة ثبصهی›ؿَد  هی

؛ اهب ثب پشداخت ٍ تأهیي هٔبؽ ضَد ثرٍتوٌذ هیاص وبسگشاى هبًَفبوتَس  یثؼیبسٍاداؿتيِ ؿُوبس  اؿتغبل ثِ

 «ؿُوبس ثؼیبسی اص خذهتىبساىِ خبًگی فمیش خَاّذ ؿذ.

ّن  تش ثِ ثؼب ثیؾ ،وٌین، تٔبسیف هتٌبلن اؽ وِ پغ اص ایي ًمل هی ٍ دس اداهِ  دس ایي لٌِٔ ــ

« ٍػبئل هٔبؽ خَدؽ» ٓالٍُ ثش ثبصتَلیذ اسصؽِ وِؿَد  هیوبسی فْویذُ ٓوذتب وبس هَلذ ــ  آهیضًذ هی

تَاًذ  ًوی ّن هبًَفبوتَس . اهب كبعتوٌذ هی تَلیذ ـ سا« ػَد اسثبثؾ»ـ   اسصؽ اهبفی ،)یٌٔی خَدِ وبسگش(

ی  وبس گیشد وِ ٓالٍُ ثش اسصؿی وِ ّضیٌِ سا ثِ« ؿُوبس ثؼیبسی اص وبسگشاى هبًَفبوتَس»ؿَد، اگش  ثرٍتوٌذ

 ذ.ًٌیبفضای ‹ّبی هَرَد ثِ اسصؽ›ؿَد، اسصؽ اهبفی دیگشی  ّب هی هٔبؽ خَدِ آى

 «.وٌذ اسصؿی تَلیذ هی»فْوذ وِ اػبػبً  وبس هَلذ، وبسی سا هی ‹ی همَلِ›اص ػَی دیگش، آ. اػویت تغت 

ای سا ًمل وٌین وِ دس  خَاّین ًخؼت لٌِٔ تٔشیف ٍ تَهیظ دٍم، هی |101|ثب صـوپَؿیِ هَلت اص ایي 

 ؿَد. تش هؼتذل هی ٍیظُ ثب تفلیل ثیؾ آى، ًگشؽ ًخؼت اٍ گبُ تىشاس، گبُ ثب دلت كَستجٌذی ٍ ثِ

یي وبسگشاىِ هَلذ ؿَد، ث ًبهَلذ هلشف هی ‹وبسگشاىِ›اگش عزوی اص ٍػبئل هٔبؽ ٍ لجبع وِ ... اص ػَی »

« وشدًذ. ثبصتَلیذ هی ّوراُ تا سَدّب اسصؽ وبهل هَاد هلشفی خَد سا  ؿذ، آى تَصیْ ٍ تمؼین هی

 ؛ وتبة دٍم، فلل ػَم(.159رب، ف  )ّوبى
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داس ًِ فمي اسصؽ وبهل ٍػبئل هٔبؿی سا  ًَس هإوذ وبسگش هَلذ وؼی اػت وِ ثشای ػشهبیِ رب ثِ دس ایي

« ّوشاُ ثب ػَد»داس  وٌذ، ثلىِ ثبصتَلیذؽ ثشای ػشهبیِ دسیبفت وشدُ اػت ثبصتَلیذ هیوِ دس لبلت وبسهضد 

 اػت.

ؿًَذ  ًشیك ثِ ػشهبیِ ثذل هی وٌذ، وبس هَلذ اػت. اهب وبال یب پَل اص ایي فمي وبسی وِ ػشهبیِ تَلیذ هی

ؿًَذ تب ثب وبس  هجبدلِ هی ‹ثب تَاًبیی وبس›سٍ  ًَس هؼتمین ثب تَاًبیی وبس هجبدلِ ؿًَذ ٍ فمي اص ایي وِ ثِ

 ،داس هخبثِ ػشهبیِ داس ثِ ّب گٌزیذُ اػت، ربیگضیي گشدًذ. صیشا ًضد ػشهبیِ صِ دس خَدِ آى اص آى تشی ثیؾ

ایي وبس هـخق، ی ُ ظٍیاسصؽ هلشفیِ تَاًبیی وبسِ عبوی اص اسصؽ هلشفیِ ٍالٔی آى، یٌٔی هفیذثَدى 

وِ اسصؽ هلشفیِ  خق دیگش، ًیؼت، ووب ایيخَاُ سیؼٌذگی ثبؿذ خَاُ ثبفٌذگی ٍ خَاُ ّش وبس هـ

ّن پیؾ اص  ًیض ًضد اٍ اّویتی ًذاسد، صیشا هغلَل ثشای اٍ وبالػت )آىخَد  خَدی ثِهغلَل ایي وبس 

داس دس ایي اػت وِ  ی وبال ثشای ػشهبیِ (، ًِ رٌؼی لبثل هلشف. ربرثِ‹ثِ پَل›اؽ  ًخؼتیي دگشدیؼی

ّویي تشتیت اسصؽ  ثشایؾ پشداختِ اػت، داسد ٍ ثِ داس صِ ػشهبیِ تش اص آى ای، ثیؾ وبال اسصؿی هجبدلِ

تش اص  تشی اص صهبى وبس، ثضسي همذاس ثضسي ‹ثب ثىبسثؼتيِ تَاًبیی وبس›هلشفی وبس ثشای اٍ دس ایي اػت وِ اٍ 

ی  گوبى دس ؿُوبس وبسگشاى هَلذ ّوِ آٍسد. ثی دػت هی پشداختِ اػت، ثِ ‹ثِ وبسگش›صِ دس ؿىل وبسهضد  آى

اًذ، اص وبسگش یذی ٍالٔی گشفتِ، تب هذیش ٍ  ِ ثِ ایي یب آى ؿیَُ دس تَلیذ وبال دخیلوؼبًی ّؼتٌذ و

سٍ آخشیي گضاسؽ سػوی اًگلیؼی  اص ّویي داساى ًیؼتٌذ(. ی ػشهبیِ ّب دس صهشُ هٌْذع )هبدام وِ آى

ّب هـغَل  ىّبی هتٔلك ثِ آ ّب ٍ وبسگبُ ی اؿخبكی سا وِ دس وبسخبًِ ّوِ« هؤکذاً»ّب،  ی وبسخبًِ دسثبسُ

ثبسُ ًگبُ وٌیذ ثِ  دّذ. )دس ایي ی وبسگشاى هضدی لشاس هی داساى، تغت همَلِ وبسًذ، ثِ اػتخٌبی وبسخبًِ

 گیشی ٍ ٓجبسات پبیبًی گضاسؽ.( ٓجبسات ایي ثبسِ گُِ، پیؾ اص ًتیزِ

لغبٍ هفَْهی  ؿَد ٍ اػویت ایي هَهَّ سا ثِ داساًِ تٔشیف هی ػشهبیِ رب، وبس هَلذ اص هٌِش تَلیذ دس ایي

آٍسدّبی  ّب ٍ دػت تشیي ؿبیؼتگی ّذف صدُ اػت؛ ایي، یىی اص ثضسي تیش سا ثِ للتِ ٍ تب اًتْبیؾ وبٍیذُ

، یٌٔی ضَد هیاًجی تا سرهایِ هثادلِ هی تیوٌذ وِ  ٓلوی اٍػت وِ وبس هَلذ سا وبسی تٔشیف هی

ًَس آن، ّوبًب پَل یب وبال،  تَلیذ ثشای وبس ٍ اسصؽ ثِ ‹ٓیٌی›ى، ؿشایي آِ اص ًشیك ای و هجبدلِ

یبثٌذ. )ایي توبیض ًمبداًِ ثیي  اؽ( دگشدیؼی هی ثبس ثِ ػشهبیِ )ٍ وبس ثِ وبسِ هضدی دس هٌٔبی ٓلوی ًخؼتیي
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ی ػشاػش التلبد ُ ؿبلَد 1،دسػتی یبدآٍسی وشدُ اػت گًَِ وِ هبلتَع ثِ ًبهَلذ، ّوبى وبس وبس هَلذ ٍ

 هبًذ.( ثَسطٍایی ثبلی هی

صیؼت. وبس ًبهَلذ وبسی اػت  کار ًاهَلذاهب ٍ اگش سٍؿي ؿذُ اػت وِ  عبل ٍ ثی ثِ ایي تشتیت، دس ٓیي

ٍ ًجٔبً ثب ؿَد، یٌٔی ثب وبسهضد یب ػَد ) دس اِصای دسآهذ هجبدلِ هی هیاًجی تیوِ ًِ دس اِصای ػشهبیِ، ثلىِ 

ی هَاسدی وِ  داسًذ، ّوبًب ثْشُ ٍ ساًت(. دس ّوِ ّبی ػَد ػشهبیِ ػفشُ وِ ّنهٌبثْ گًَبگَى دیگشی 

ًَس هؼتمین ثب دسآهذ  وٌذ )هبًٌذ وبس وـبٍسصیِ ثیگبساى(، یب ثٔوبً ثِ ثٔوبً وبس ووبوبى خَد سا رجشاى هی

ای ٍرَد  بیِهٌٔبی التلبد ثَسطٍایی ًِ ػشه ؿَد )هبًٌذ وبس هبًَفبوتَسی دس ؿْشّبی آػیب(، ثِ هجبدلِ هی

ًِ اص تٔشیف وبس دس ٌٓف ثِ  ‹ثشای وبس هَلذ ٍ ًبهَلذ›ای. ثٌبثشایي ایي تٔبسیف  داسد ٍ ًِ وبس هضدی

هخبثِ وبس هـخق(، ثلىِ اص ؿىل  یبفتگی وبس ثِ هبدیتؾ )یٌٔی ًِ اص ػشؿت هغلَلؾ ٍ ًِ اص تٔیي

اًذ. ثش ایي  یبثذ، ثشگشفتِ ؿذُ هی ّب تغمك وِ وبس دس آى تَلیذی  اؽ ٍ اص هٌبػجبت ارتوبٓی يارتوبٓیِ هتٔیّ

داس )یب  گش، عتی یه دلمه، وبسگشی هَلذ اػت، اگش دس اػتخذام ػشهبیِیٌَٓاى ًوًَِ، یه ثبص اػبع، ٍ ثِ

صِ دس ؿىل وبسهضد اص اٍ دسیبفت وشدُ اػت، ثِ اٍ  تش اص آى وبسی ثیؾ ،داسی( وبس وٌذ وِ ثبصیگش ثٌگبُ

وٌذ، یٌٔی ثشای اٍ  آیذ ٍ ؿلَاسؽ سا ٍكلِ هی داس هی ی ػشهبیِ ِ خبًِوِ خیبًی وِ ث ثبصگشداًذ، دس عبلی

آٍسد، وبسگشی ًبهَلذ اػت. وبس فشدِ ًخؼت دس اِصای ػشهبیِ هجبدلِ  ٍرَد هی كشفبً اسصؿی هلشفی ثِ

آفشیٌذ؛ فشدِ دٍم هَرت كشف دسآهذی  ؿَد، وبس فشدِ دٍم، دس اِصای دسآهذ. فشدِ ًخؼت اسصؽ اهبفی هی هی

 د.ؿَ هی

 کارگرداس، ٍ ًِ اص هٌِش  ی پَل، اص هٌِش ػشهبیِ داسًذُ هٌظرًبهَلذ ّوَاسُ اص  رب، وبس هَلذ ٍ وبس دس ایي

رب اص اكل هَهَّ  ای ثیؾ ًیؼت عشف وؼبًی هبًٌذ گبًیل وِ تب آى سٍ، یبٍُ ؿًَذ؛ ٍ اص ّویي تٔشیف هی

ّب ٍ دیگشاًی اص ایي دػت ًیض  خذهت سٍػپیبى، پیؾ 2پشػٌذ آیب وبس، خذهت یب وبسوشد اًذ وِ هی غبفل

 ی پَل ًیؼت؟ آٍسًذُافش

                                                           
1
دّذ وِ توبیض ثیي وبس هَلذ ٍ  ، تَهیظ هی44، ف 1836، صبح دٍم، لٌذى «اكَل التلبد ػیبػی»هبلتَع دس احشؽ   

)م ـ  ػبصد وِ ًشط ثٌیبدیي تأهالت اٍ ثش آى اػتَاس اػت. ای سا هی وبس ًبهَلذ ػتَى اكلی احش آدام اػویت اػت ٍ ؿبلَدُ
 [(58آ، ]

2
)ثِ  Funktionآى سا  MEWوبس سفتِ اػت. ٍیشاػتبساى  ثِ«( گبئیذى»)ثِ هٌٔبی   Fickenی ٍاطُ MEGAدس هتي ›  

 )م. فب( ‹اًذ. ثبصًَیؼی وشدُ«( وبسایی»یب « وبسوشد»هٌٔبی 
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وٌذ، ثلىِ اص آى رْت وِ  سٍ وِ ایذُ تَلیذ هی یه ًَیؼٌذُ وبسگشی هَلذ اػت، ًِ اص آى| 103|

یه   هضدثگیشِ ،سػبًذ، یب اص آى رْت وِ وبسگش ّبی اٍػت، ثِ هبل ٍ هٌبل هی وتبثفشٍؿی سا وِ ًبؿش ًَؿتِ

 اػت. داس ػشهبیِ

تشیي صیض  َّدُ تشیي ٍ ثی اسصؽ هلشفی وبالیی وِ وبس وبسگشی هَلذ دس آى پیىش یبفتِ اػت، ثؼب وِ پَس

وِ ٓوذتبً  ‹ی آى هخبثِ وبس هَلذ یب ًبهَلذ ػبصًذُ ثِ›اؽ  ، ثب ایي ٍیظگی‹ٍ هغتَایی›ثبؿذ. ایي تٔیي هبدی 

ٌی ًذاسد. ایي تٔیٌی اػت ثشای وبس ارتوبٓی هتٔیي اػت، ّیش سث یِی تَلیذ ی یه ساثٌِ وٌٌذُ فمي ثیبى

 گیشد. اؽ هٌـبء هی اؽ، ثلىِ اص ؿىل ارتوبٓی هتٔیي وِ ًِ اص هغتَایؾ یب ًِ اص فشآٍسدُ

)وِ ثبیذ آى  کاالی تَلیذ ػلٌِ یبفتِ اػت، ــ یٌٔی،  ثش ولیِػشهبیِ فشم وِ  اص ػَی دیگش ثب ایي پیؾ

ؿَد وِ  خَاّی تَلیذ ًویجگش دلسا اص اسصؽ هلشفی كِشف هتوبیض داًؼت( دیگش اص ػَی ایي یب آى وبس

داس  فشم وِ فمي ػشهبیِ ایي وبالػت ــ ّوبًب ثب ایي پیؾ ذی ؿشایي تَلیذ ثشای تَلی داسًذُ خَدِ

دس اِصای  یادسآهذ ًبگضیش اػت  ػت )ثبػتخٌبی فمي یه وبال، یٌٔی تَاًبیی وبس(،کاالّای  تَلیذوٌٌذُ

ّن  دس اِصای وبسوشدى، وِ آى یافشٍؿذ،  وٌذ ٍ هی تَلیذ هی ‹داس› وبالّبیی هجبدلِ ؿَد وِ هٌغلشاً ػشهبیِ

خبًش  ؿَد كشفبً ثِ ؿَد تب هلشف ؿَد، یٌٔی خشیذاسی هی دسػت هبًٌذ ّوبى وبالّبی دیگش خشیذاسی هی

ی  ٍاػٌِ وِ ثِ خذهتیخبًش  اؽ، ثِ خبًش اسصؽ هلشفی اؽ، ثِ یبفتگیِ هبدی ٍ هغتَایی تٔیي

ی  وٌٌذُ تَلیذاؽ اًزبم دّذ. ثشای  وٌٌذُ هلشفتَاًذ ثشای خشیذاس ٍ  اؽ هی یبفتگیِ هبدی ٍ هغتَایی تٔیي

ای  ّب اسصؽ هلشفی هٔیٌی )هََّم یب ٍالٔی( ٍ اسصؽ هجبدلِ ّب، ایي خذهبت وبال ّؼتٌذ. آى ایي خذهت

یب ›اًذ، اؿیبء  ّبی هلشفی كِشف ّب ّوگی اسصؽ هٔیٌی داسًذ. اهب اص هٌِش خشیذاس، ایي خذهت

 ایي وبسگشاى وٌذ. دسآهذؽ سا هلشف هی| 103|ّب  یبًزی آىّؼتٌذ وِ خشیذاس ثِ ه ‹ثشاثشایؼتبّبیی

ثشی اص  ؿبى ػْن آٍسًذ؛ ػْن دػت ًوی ذّب )وبسهضدّب ٍ ػَدّب( سایگبى ثِهدسآ اصًبهَلذ ػْن خَد سا 

 هیبى ّویي وبالّب ثخشًذّب ثبیذ ػْن خَد سا اص  اًذ. آى ی وبس هَلذ تَلیذ ؿذُ ٍػیلِ وبالّبیی اػت وِ ثِ

 وٌٌذ. ؿبى ًمـی ایفب ًویاهب دس تَلیذ

 ‹خشیذ›تشی اص دسآهذ )وبسهضد ٍ ػَد( كَشف  اهب تغت ّش ؿشایٌی وبهالً آؿىبس اػت: ّش اًذاصُ ػْن ثیؾ

 ‹خشیذ›تَاًذ ػْوی كَشف  تش هی اًذ، ثِ ّوبى اًذاصُ ون ی ػشهبیِ تَلیذ ؿذُ ٍػیلِ وبالّبیی ؿَد وِ ثِ

 خذهبت وبس ًبهَلذ ؿَد؛ ٍ ثِ ٍاسًٍِ، ًیض.
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تشیي سثٌی ثِ  یبفتگی هبدی ٍ هغتَاییِ وبس ٍ ثٌبثشایي هغلَلؾ، دس خَد ٍ ثشای خَد، وَصه تٔیي

ٓوَهی  ّتلدس یه  خذهتىبساى ٍ ٌَٓاى ًوًَِ، آؿپضاى د. ثِبهَلذ ًذاستوبیضگزاسی ثیي وبس هَلذ ٍ وبس ً

خبف دس همبم ؿَد. ّویي اؿ ثذل هی ّتلی كبعت  وبسگشاىِ هَلذًذ، هبدام وِ وبسؿبى ثِ ػشهبیِ

ػبصم، ثلىِ ثشای آى دسآهذم  ؿبى ػشهبیِ ًوی وبسگشاى ًبهَلذًذ، هبدام وِ هي اص خذهت هؼتخذهیي خبًگی

ًیض  ّتلوٌٌذُ، وبسگشاى ًبهَلذ دس آى  ٌَٓاى هلشف وٌن. دس عمیمت ایي اؿخبف اص دیذ هي، ثِ سا خشد هی

 ّؼتٌذ.

، ضَد جایگسیي سرهایِ هیّر کطَری، کِ ی صهیي ٍ وبس  ثخـی اص هغلَل ػبالًِ»

کار هَلذ را  هسدِایي ثخؾ فمي  سٍد. وبس هی فمي ثشای تأهیي صًذگی وبسگشاى هَلذ ثِ هیاًجی تی

ىیل دسآهذ اػت، خَاُ دس همبم ػَد ـت هیاًجی تیاؽ  . ثخـی وِ ّذف ٍ ٍُیفِکٌذ پرداخت هی

« هَلذ ٍ وبسگشاى ًبهَلذ ًیض ثبؿذ. تَاًذ ثِ ّویي ؿیَُ دس خذهت تأهیي صًذگی وبسگشاى خَاُ ساًت، هی

اؽ سا ثِ ػشهبیِ تخلیق ثذّذ، دس ّشعبل ّویـِ اًتِبس  فشد ّش ثخـی اص رخیشُ(. »98رب، ف  )ّوبى

داسد وِ ایي ثخؾ ّوشاُ ثب هجلغی ػَد دٍثبسُ ربیگضیي ؿَد ٍ ثِ اٍ ثبصگشدد. اٍ هٌغلشاً ثِ ایي دلیل 

یفبی ًمؾ ػشهبیِ، وٌذ؛ ٍ ایي ثخؾ، پغ اص ا هی َلذکارگراى هثخؾ هزوَس سا كشف تأهیي صًذگیِ 

صرف تأهیي زًذگی اؽ سا  وِ اٍ ثخـی اص رخیشُ هغن آى ػبصد. اهب ثِ ذی هیثشای كبعجؾ دسآه

اؽ وؼش ؿذُ ٍ ثِ ثخؾ دیگشی  ص ّش ًَٓی وٌذ، ّوبى لغِِ ایي ثخؾ اص ػشهبیِا کارگراى ًاهَلذ

 رب( )ّوبى« ؿَد. تِ ؿذُ اػت، هٌتمل هیاؽ وِ ثشای هلشف هؼتمین دسًِش گشف اص رخیشُ

ؿَد یٌٔی ؿىل خبًگی ٍ وَصه، دس یه والم، ؿىل  دس ّوبى اثٔبدی وِ ػشهبیِ ثش ول تَلیذ صیشُ هی

سٍؿي اػت وِ  گشدد، ی وبال، ًبپذیذ هی لیذوٌٌذُتَ ؿىل كٌٔتی ]هٌَٔف ثِ[ هلشفِ خَدی ٍ ًِ

ؿَد، ثِ همیبع ِٓیوی فمي خذهبت  ِ هیؿبى هؼتمیوبً دس اِصای دسآهذ هجبدل وبسگشاى ًبهَلذ، وِ خذهت

ّب ٍ دیگشاًی اص  ىّب، خیب ّب )هبًٌذ آؿپضّب، دٍصًذُ سا اًزبم خَاٌّذ داد ٍ فمي ثخؾ اًذوی اص آى ضخصی

وٌٌذ، دس  ّب وبال تَلیذ ًوی وِ آى هلشفی هبدی ٍ هلوَػی تَلیذ خَاٌّذ وشد. ایي ّبی سصؽایي دػت( ا

هیبًزی ثشاثشایؼتبی هلشف ًیؼت، ثلىِ عبهل  خبثِ وبال ّشگض ثیه ػشؿت اهش ًْفتِ اػت. صیشا وبال ثِ

تَاًٌذ دس ؿشایي تَلیذ  ای اػت. ثٌبثشایي فمي ثخؾ ثؼیبس ًبصیضی اص ایي وبسگشاى ًبهَلذ هی اسصؽ هجبدلِ

فمي اص ًشیك  ‹وبسگش ًبهَلذ›هیبًزی دس تَلیذ هبدی ًمـی ایفب وٌٌذ. اٍ  یبفتِ ثی ی تَػِٔ داساًِ ػشهبیِ

اهب ایي هبًْ اص آى ًیؼت  گیشد. ثشْٓذُ هی ‹تَلیذ هبدی›ػْوی دس ایي  ،ی خذهبتؾ دس اِصای دسآهذ دلِهجب

ای ّوبًٌذ( تٔییي  ؿیَُ ّوبى ؿیَُ )یب ثِ وِ آ. اػویت یبدآٍس ؿَد وِ اسصؽ خذهبت ایي وبسگشاى ًبهَلذ ثِ
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ّبی تَلیذ وِ عفَ  ّضیٌِؿذى اػت. ّوبًب، اص ًشیك  هَلذ لبثل تٔییيوبسگشاى ؿَد ٍ دسػت هبًٌذ وبس  هی

اؽ  ؿَد، وِ ربی ثشسػی رب الجتِ همتویبت دیگشی ًیض ًشط هی داسد. دس ایي ّب خشد ثشهی یب تَلیذ آى

 رب ًیؼت. ایي

اهب وبسگش  ثشای خَدِ اٍ یه وبالػت. ثشای وبسگش ًبهَلذ ًیض، صٌیي اػت.هَلذ وبسگش  1تَاًبیی وبسِ| 103|

یٌٔی ثشای خشیذاسِ تَاًبییِ ›وٌذ. وبسگش ًبهَلذ ثشای اٍ  هَلذ ثشای خشیذاسِ تَاًبیی وبسؽ وبال تَلیذ هی

وٌذ، ًِ وبال، ّوبًب یه اسصؽ هلشفی ٍالٔی یب هََّم.  فمي یه اسصؽ هلشفیِ كِشف تَلیذ هی ‹وبسؽ

وٌذ،  وٌذ، اهب اص اٍ وبال دسیبفت هی ًوی ؽ وبال تَلیذ‹تَاًبیی وبس›ثشای خشیذاس  وِ وبسگش ًبهَلذ ایي

 ًوبی وبسگش ًبهَلذ اػت. ػشؿت

آفشیي ًیؼت ...  ّبی ربهِٔ، دسػت هبًٌذ وبس خذهتىبساى خبًگی، اسصؽ تشیي سػتِ وبس ثشخی اص ٍاالهشتجِ»

ًیشٍی ًِبم ٍ  ثشاى اٍیٌذ ٍ ول پیبدُ ی وبسهٌذاى ٍ لوبت ٍ افؼشاًی وِ فشهبى هخالً پبدؿبُ ّوشاُ ثب ّوِ

ی وَؿبییِ دیگش هشدم  اًذ ٍ اص هغلَل ػبالًِ گضاساى ربهِٔ اؽ، وبسگشاى ًبهَلذًذ. آًبى خذهت دسیبیی

داًبى، پضؿىبى، ادیجبى ٍ ٓلوب، اص ّش ًَّ  ثشًذ ... ثِ ّویي ًجمِ تٔلك داسًذ ... سٍعبًیَى، عمَق ػْوی هی

، 94رب، ف  )ّوبى« ذگبى ثبلِ ٍ دیگشاى.ٍ ػٌخی؛ ثبصیگشاى، دلمىبى، خٌیبگشاى، خَاًٌذگبى اپشا، سللٌ

95) 

تشیي  گًَِ وِ گفتِ ؿذ، ایي توبیضگزاسی ثیي وبس هَلذ ٍ وبس ًبهَلذ، دس خَد ٍ ثشای خَد، ًِ وَصه ّوبى

یبثذ. دس  وِ ایي تخلق دس آى پیىش هی ُظٍی ی وبس داسد ٍ ًِ ثِ اسصؽ هلشفی سثٌی ثِ تخلق ٍیظُ

ؿَد، دس عبلت دٍم ثب دسآهذ. دس یه عبلت وبس ثِ  هبیِ هجبدلِ هی، وبس ثب ػش‹یٌٔی وبس هَلذ›عبلت ًخؼت 

آفشیٌذ؛ دس عبلت دیگش، خشری اػت، یب رٌؼی  داس ػَدی هی یبثذ ٍ ثشای ػشهبیِ ػشهبیِ دگشدیؼی هی

ی پیبًَ وبسگشی هَلذ اػت. وبسؽ ًِ فمي  . هخالً وبسگش یه ػبصًذُؿَد اػت وِ دسآهذ كشفِ آى هی

فشٍؿذ،  وٌذ، ثلىِ دس هغلَلی وِ پیبًَػبص هی ؿَد، ربیگضیي هی اؽ هی صًذگیوبسهضدؽ سا، وِ خشد 

ی  ّوبًب پیبًَ، یه وبال، اسصؽ هبصادی فشاتش اص اسصؽ وبسهضدِ اٍ گٌزیذُ اػت. ثشٓىغ، اگش هي ّوِ

 وِ ربی آى ّب ثبؿذ( ٍ ثِ هَادی سا وِ ثشای ػبختي پیبًَ الصم اػت ثخشم )یب گیشین خَدِ وبسگش كبعت آى

ام ثؼبصًذ، دس ایي عبلت، پیبًَػبص وبسگشی ًبهَلذ اػت، صیشا  سا دس خبًِ پیبًَ سا اص هغبصُ ثخشم، ثگزاسم آى

 وبسؽ دس اِصای دسآهذِ هي هجبدلِ ؿذُ اػت.

                                                           
1
ی  ی تَلیذ، ولوِ آهذُ اػت، هبسوغ ثبالی ولوِ« تَاًبیی تَلیذ»ی هبسوغ  ، دس دػتٌَؿتMEWِثِ سٍایت ٍیشاػتِ ›  

 )م. فب( ‹وذام سا خي ًضدُ اػت. ّیشسا ًَؿتِ ٍ « وبس»
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 یاتذ[ هثاتِ کاری کِ در کاال تحقق هی تِ هَلذ ]ب( تثییي کار 

 

ػبصد ــ ّوبًب  هیّوبى هیضاى وِ ػشهبیِ ولِ تَلیذ سا تبثْ ٍ فشٍدػتِ خَد  ایٌه سٍؿي ؿذُ اػت وِ ثِ

ّویي هیضاى ثبسآٍسی وبس  ؿًَذ ٍ ثِ ًِ ثشای هلشف هؼتمین، ثلىِ ثشای داد ٍ ػتذ تَلیذ هی ی وبالّب ّوِ

گشاى هَلذ ٍ وبسگشاى ًبهَلذ وبس ‹دس وبس›یبثذ ــ ثیؾ اص پیؾ توبیضی هبدی ٍ هغتَایی ًیض  گؼتشؽ هی

 کاالّاًشیك وِ گشٍُ ًخؼت، ثب صـوپَؿی اص ثشخی اػتخٌبئبت اًذن، هٌغلشاً  ّن اص ایي آیذ، آى پذیذ هی

وِ گشٍُ دٍم، ثبص ّن ثب صـوپَؿی اص ثشخی اػتخٌبئبت اًذن، فمي خذهبت  وٌٌذ، دس عبلی سا تَلیذ هی

سا تَلیذ  کاالّاهیبًزی، هبدی ٍ هشوت اص  حشٍت ثی ی ًخؼت ثٌبثشایي ًجمِ دٌّذ. ؿخلی سا اًزبم هی

بیی اػت وِ ایي یىی اص ًمٌِ ًِشّ سا. خَدِ تَاًبیی وبس، ‹وبالی›اػتخٌبی  ثِ، ی وبالّب وٌذ، ّوبًب ّوِ هی

ًیض  سا یض دیگشیبوٌٌذُ، ٍرَُ تو ًوب ٍ دس اػبع تٔییي ػشؿت د، ٓالٍُ ثش ٍرَُ هویضِداس آ. اػویت سا ٍاهی

 ّب ثیبفضایذ. ثش آى

 گَیذ: ّبی گًَبگَى، هی هٔبًی تذآیِ ثِ ایي تشتیت، ثٔذ اص

 ‹ارزش هَجَد تر›ارزضی »... )ثشخالف وبس یه وبسگش هبًَفبوتَس( « وبس یه خذهتىبس خبًگی»

. فشد ثب ثِ ضَد ًوی ‹یب ربیگضیي› تعذیِ ّرگسی صًذگی یه وبسگش خبًگی  . ّضیٌِافسایذ ًوی

ؿَد؛ اهب ثب پشداخت ٍ تأهیي هٔبؽ ؿُوبس  ٍاداؿتيِ ؿُوبس ثؼیبسی اص وبسگشاى هبًَفبوتَس، حشٍتوٌذ هی اؿتغبل

ٍ گرٍُ دٍم ًیس ارزش خَد را دارد عبل، وبس  ثؼیبسی اص خذهتىبساى خبًگی، فمیش خَاّذ ؿذ. ثب ایي

خَد وبسگشاى هبًَفبوتَس  . اهب وبسدر دریافت هسدش هحق است؛ درست هاًٌذ گرٍُ ًخست

ون ثشای  دػت ، وِ پغ اص پبیبى وبسرا در تراترایستایی خاظ یا در کاالیی قاتل فرٍش

. ثِ تٔجیش دیگش، همذاس هٔیٌی کٌذ هاًذ، تثثیت ٍ هتحقق هی هییبثذ ٍ پبیذاس  صهبًی هٔیي دٍام هی هذت

یوتِ ایي شف ؿَد. ایي ثشاثشایؼتب، یب لوبس ثؼتِ ٍ هل ؿَد، تب ثٔذ، ثِ رب هزتوْ ٍ رخیشُ هی وبس دس یه

 ،گبُ وِ هشٍسی اػت ذ، آىتَاًذ ثٔ ى ٍ ثِ یه هٌٔبیٌذ ــ هیٓجبست یىی ٍ ّوب ثشاثشایؼتب، ــ ٍ ایي دٍ

عشوت ٍاداسد وِ دس آغبص ثشای تَلیذؽ الصم ثَد. ثشٓىغ، وبس خذهتىبس خبًگی  ّوبى همذاس وبس سا ثِ

یا در کاالیی قاتل فرٍش تثثیت ٍ هتحقق  خَد را در تراترایستایی خاظ، |103|
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از ردی ًذرت  ضَد ٍ تِ ی اًجاهص سپری هی ى لحظِهعوَالً در ّوا اٍخذهت . کٌذ ًوی

ی آى ثتَاى همذاس ثشاثشی خذهبت سا خشیذ ... وبس  ٍػیلِ ثِ ًْذ کِ تعذ ترجای هی خَد یا ارزضی

آفریي ًیست ٍ  ، ارزشخذهتىبساى خبًگیّبی ربهِٔ، دسػت هبًٌذ وبس  تشیي سػتِ ثشخی اص ٍاالهشتجِ

.« کٌذ خَد را در تراترایستایی پایذار یا کاالیی قاتل فرٍش تثثیت یا هتحقق ًوی

 (94، 93رب، ف  )ّوبى

ی فىشی آ.  ّبی صًزیشُ ٌّگبم علمِ ّبی صیش سا داسین وِ ّن رب تٔیّي ثشای تٔشیف وبسگش ًبهَلذ دس ایي

 وٌٌذ: اػویت سا ثیبى هی

« ی صًذگی ّضیٌِ»، «افضایذ اسصؿی ًوی»، «ًیبفشیي ًبهَلذ، اسصؽ»)یٌٔی وبس وبسگشاى ًبهَلذ( « آى»

خَد را در تراترایستایی ٍیژُ یا کاالیی قاتلِ فرٍش »، «ؿَد ّشگض تٔذیِ ًوی»)وبسگش ًبهَلذ( 

ٍ ؿَد  ی اًزبهؾ ػپشی هی خذهت اٍ هٔوَالً دس ّوبى لغِِ» :ثشٓىغ.« کٌذ تثثیت یا هتحقق ًوی

ثتَاى همذاس ثشاثشی خذهبت سا  ی آى ٍػیلِ ثِ تعذًْذ وِ  ًذست سدی اص خَد یب اسصؿی ثشربی هی ثِ

تخجیت یب هتغمك  کاالیی قاتل فرٍش یبدر تراترایستایی پایذار  خَد سا»ٍ ػشاًزبم: « خشیذ.

 .«وٌذ ًوی

وبس  ؿبى ثِ هٌٔبی اكلی ثب دس هٌٔبیی هتفبٍت« ًیبفشیي سصؽا»ٍ « آفشیي اسصؽ» ‹تٔبثیش›دس ایي ثشداؿت، 

اسصی ثشای  ی ثبصتَلیذ ّن ای وِ دس خَد ٍ ثشای خَد دسثشگیشًذُ ّب دیگش ثِ تَلیذ اسصؽ اهبفی اًذ. آى سفتِ

اسصؽ هلشف ؿذُ اػت، هٌَٔف ًیؼتٌذ. ثلىِ، ثش ایي اػبع، وبس یه وبسگش هبداهی هَلذ اػت وِ اٍ ثِ 

فضایذ وِ ثشاثش اػت ثب اسصؽِ گٌزیذُ دس وبسهضدؽ ٍ اص ا هیبًزی وبسؽ، ثش یه هبدُ همذاسی اسصؽ هی

ًـبًذ. ثب ایي تٔشیف، اص للوشٍ تٔیي ؿىلی ٍ اص  اسص هی ؿذُ، یه ّن ربی اسصؽِ هلشف ًشیك ثِ ایي

ؿَین. دس فلل  داساًِ خبسد هی ؿبى ثب تَلیذ ػشهبیِ ی تٔشیف وبسگشاى هَلذ ٍ ًبهَلذ اص ًشیك ساثٌِ عَصُ

تَاى دیذ وِ آ. اػویت،  وٌذ( هی ّب اًتمبد هی ی فیضیَوشات وِ آ. اػویت ثِ آهَصُ )ربییًْن اص وتبة صْبسم 

 سػذ. ّب، ثِ ایي وزشاِّ هی دلیل ٍاثؼتگی ثِ آى ّب ٍ ثخـی ثِ ی تٔبسم ثب فیضیَوشات ٍاػٌِ ثخـی ثِ

داس ًیؼت.  بیِاسص وبسهضدؽ سا ربیگضیي وٌذ، اٍ دیگش وبسگشی هَلذ ثشای ػشه ی ػبالًِ فمي ّنگشاگش وبس

، اهب ایي ٍهْ وبهالً گشداًذ داس ثشهی دسػت اػت وِ اٍ وبسهضد خَد، یب لیوتِ خشیذِ وبسؽ سا ثِ ػشهبیِ

داس وبالیی سا وِ ایي وبسگش تَلیذ وشدُ اػت، خشیذُ  ثؼتبًی اػت وِ اص ًشیك آى، ایي ػشهبیِ هبًٌذ ثذُ

پشداصد. اٍ ایٌه ّوبى   ی حبثتؾ ٍ دس وبسهضد گٌزیذُ اػت هی وبسی سا وِ دس ػشهبیِ ‹ثْبی›ثبؿذ. اٍ 
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ًشیك، پَلؾ ثِ  همذاس وبس دس ؿىل وبال دس اختیبس داسد وِ لجالً دس ؿىل پَل دس اختیبس داؿت. اص ایي

ذؽ یبثذ. ایي ٍهٔیت دسػت هبًٌذ عبلتی اػت وِ وبسگش خَد كبعت ؿشایي تَلی ػشهبیِ دگشدیؼی ًوی

اؽ اسصؽ ؿشایي تَلیذ سا وؼش وٌذ، تب ثتَاًذ  ثبؿذ. دس ایي عبلت، اٍ ثبیذ ػبالًِ اص اسصؽ هغلَل ػبالًِ

ثَد ثب رضئی  تَاًؼت هلشف وٌذ، ]ثشاثش[ هی وٌذ یب هی صِ اٍ ػبالًِ هلشف هی ّب سا ربیگضیي وٌذ. آى آى

ی حبثتؾ. دس ایي عبلت  ؿذُ ثش ػشهبیِ ی ػبالًِ افضٍدُ اص اسصؽ هغلَلؾ وِ خَد ثشاثش اػت ثب وبس تبصُ

 گشفت. ای كَست ًوی داساًِ دیگش تَلیذ ػشهبیِ

ّب آى سا  ًبهذ ایي اػت وِ فیضیَوشات هی« هَلذ»وِ صشا آ. اػویت ایي ًَّ وبس سا  ًخؼتیي دلیل ثشای ایي

 ذ.یذًًبه هی« ًبهَلذ»ٍ « ػتشٍى»

 گَیذ: هب هی ى فلل ثِثبسُ، اػویت دس ّوب دس ایي

كٌبیْ وِ  ‹كبعجبى ٍ وبسگشاى›)یٌٔی ًجمبت « ؿٌبػٌذ وِ ایي ًجمِ هیّب ثِ سػویت  وِ، آى ت آىًخؼ»

کٌذ ٍ  هی تازتَلیذی خَد سا  هلشف ػبالًِ ساالًِ ارزش»ی وـبٍسصی تٔلك ًذاسًذ(  ثِ عَصُ

تخطذ کِ اضتغالص ٍ لَازم هعاضص  ای تذاٍم هی کن تِ ٍجَد رخیرُ یا سرهایِ دست

ای وِ وبسؿبى ٍ  ػشهبیِ ‹ثبصتَلیذ›داس ٍ وبسگشاى وـبٍسصی ٓالٍُ ثش  ... الجتِ اربسُ ٌذک را تضویي هی

صهیي ًیض  ، یب ساًت هبصادی ثشای كبعتهحصَل خالصیوٌذ، ػبالًِ  ؿبى سا هوىي هی هٔبؽ صًذگی

افضاسوبساى  دػتگبى،  پیـِ داس ٍ وبسگشاى وـبٍسصی لٌٔبً هَلذتش اص وبس تزبست ... وبس اربسُ ‹وٌٌذ تَلیذ هی›

« وٌذ. ًوی ًاهَلذٍ  سترٍىی دیگش سا  ٍ وبسگشاى هبًَفبوتَس اػت. اهب هغلَل ثبالتش یه ًجمِ، ًجمِ

 ]گبسًیِ[( 535رب، وتبة ػَم، ف  )ّوبى

وٌذ.  ػمَى هی |103|گشدد ٍ ثِ داهبى ًگشؽ فیضیَوشاتی  رب آ. اػویت دٍثبسُ ثشهی ثِ ایي تشتیت، دس ایي

وٌذ، وبس وـبٍسصی  تَلیذ هی« هغلَل خبلق»عمیمی وِ اسصؽ اهبفی ٍ ثٌبثشایي « وبس هَلذ» ‹ّوبًب:›

اهب،  پزیشد. ّب سا هی ًْذ ٍ ًگشؽ فیضیَوشات اػت. اٍ ًگشؽ خَیؾ پیشاهَى اسصؽ اهبفی سا اص دػت هی

وبس تزبست( ًیض هَلذ  )ٍ الجتِ اص دیذ اٍ، وٌذ وِ وبس هبًَفبوتَسی ّب تأویذ هی عبل ٍ دس تمبثل ثب آى دس ٓیي

صِ اص  هٌٔبی دلیك ٍ هإوذ ولوِ. ثِ ایي تشتیت اٍ اص للوشٍ تٔیي ؿىلی ٍ اص تٔشیف آى ّؼتٌذ، ّشصٌذ ًِ ثِ

ّب پبفـبسی  ؿَد؛ الجتِ اٍ دس تمبثل ثب فیضیَوشات اػت، خبسد هی« وبس هَلذ»داساًِ  هٌِش تَلیذ ػشهبیِ

وٌذ، ٍ ثٌبثشایي اسصؿی  تی وبسهضد خَد سا ثبصتَلیذ هیٌٔغیشوـبٍسصی ٍ ك ‹وبسگشاى›ی  وٌذ وِ ًجمِ هی

 وٌٌذ ٍ اص ًشیك آى ّب هلشف هی صِ آى ذ وِ ثشاثش اػت ثب آىوٌ تَلیذ هی
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 .«وٌذ ذ وِ اؿتغبلؾ ٍ لَاصم هٔبؿؾ سا توویي هیٌثخـ ای تذاٍم هی یب ػشهبیِ ون ثِ ٍرَد رخیشُ دػت»

اػت، ؿىل « وبس هَلذ»صِ  ثشای آى دٍهیي تٔیّيّب،  وشاتثِ ایي ؿیَُ، دس ٍاثؼتگی ٍ دس تٔبسم ثب فیضیَ

 گیشد. هی

ثَد اگش ثِ افضاسهٌذاى، وبسگشاى  دس ثؼتش ایي اػتذالل وبهالً خٌب هیوِ،  دٍم ایي»گَیذ:  آ. اػویت هی

 وبسوٌین.  گبى اص ّوبى هٌِشی ثٌگشین وِ ثِ یه خذهتىبس خبًگی ػبدُ ًگبُ هی پیـِ هبًَفبوتَس ٍ تزبست

ی  ای ًیست کِ اضتغالص ٍ ٍسیلِ ی رخیرُ رٍی درتردارًذُ یک خذهتکار خاًگی تِ ّیچ

کٌذ. خذهتکار خاًگی در تحلیل ًْایی تِ خرج جیة ارتاتص تِ  هیهعاضص را تضویي 

ثتَاًذ ایي  ضَد ٍ کارش از آى ًَعی ًیست کِ اش تأهیي هی کار اضتغال دارد ٍ زًذگی

ی اًجاهص  خذهاتی کِ هعوَالً در ّواى لحظِٓجبست اػت اص  ّب سا رجشاى وٌذ. وبس اٍ ّضیٌِ

کِ تتَاى  طَری کٌذ تِ  ضَد ٍ خَد را در کاالیی تثثیت یا هتحقق ًوی سپری ٍ ًاپذیذ هی

. آى کاال را فرٍخت ٍ از طریق فرٍضص ارزش لَازم هعاش ٍ هسد اٍ را جثراى کرد

تٌا تِ طثیعت خَیص، خَد را در هبًَفبوتَس گبى ٍ وبسگشاى  پیـِ تزبستافضاسهٌذاى،  ثشٓىغ، وبسِ

ثِ دس فلل هشثَى دلیل ّویي  . ثِکٌذ چیسی قاتل فرٍش ٍ قاتل هثادلِ تثثیت ٍ هتحقق هی

کارگراى ی  گبى ٍ وبسگشاى هبًَفبوتَس سا دس صهشُ پیـِ ، افضاسهٌذاى، تزبستکار هَلذ ٍ کار ًاهَلذ

 (531رب، ف  )ّوبى.« دادم لشاس ًاهَلذٍ  ترٍىسٍ خذهتىبساى خبًگی سا دس ؿُوبس وبسگشاى  هَلذ

ًَس آن دس اِصای وبس هجبدلِ ؿَد،  ؿَد، دسآهذ، هبدام وِ ثِ وِ ػشهبیِ ثش ول تَلیذ صیشُ هی ثِ هغن آى

هجبدلِ  كِشف خذهاتوٌذ، ثلىِ دس اِصای  سا تَلیذ هی کاالّاؿَد وِ  هؼتمیوبً دس اِصای وبسی هجبدلِ ًوی

ّبی هلشفی سا داسًذ ٍ ثخؾ  د وِ ًمؾ اسصؽؿَ هجبدلِ هی کاالّاییدس اِصای  ؿَد. ثخـی اص دسآهذ هی

ًفؼِ دس همبم اسصؽ هلشفی هَسد اػتفبدُ لشاس  یب خذهبتی وِ فی ّا سرٍیسدیگشی اص آى دس اِصای 

 گیشًذ. هی

ی  ش یه اًؼبى لشاس داسد ٍ ٍارذ فبیذُــ ثشخالف خَدِ تَاًبیی وبس ــ صیضی اػت هبدی وِ دس ثشاث کاال

 هبدیت یبفتِ اػت. ‹یب›ؿذُ،  تخجیت  هٔیٌی ثشای اٍػت؛ صیضی وِ دس آى، همذاس هٔیٌی وبسِ



16 
 

وبسگش هَلذ وؼی اػت وِ  عبٍی آى ثَد: ‹اػویت›سػین ثِ تٔیٌی وِ ًخؼتیي دلیل  ثِ ایي تشتیت هی

ی وبسؽ  وٌذ یب ّضیٌِ هلشف هیوِ ایي وبسگش وبالّبیی  ‹همذاس› ؛کٌذ کاالّا را تَلیذ هیوبسؽ 

 ؿَد دس تخجیت ٍ هتغمك هی . وبسؽًیؼتتش  وٌذ، ثیؾ تَلیذ هی وبالّبیی وِ اٍ ‹همذاس›ؿًَذ، اص  هی

تَاى آى سا فشٍخت ٍ اص ًشیك فشٍؿؾ اسصؽ  دس وبالیی وِ هی»، «صیضی لبثل فشٍؽ ٍ لبثل هجبدلِ»

 «لَاصم هٔبؽ ٍ هضد اٍ سا رجشاى وشد.

وٌذ(. وبسگش هَلذ اص ًشیك تَلیذ  وبسگشی وِ ایي وبالّب سا تَلیذ هی ‹اسصؽ لَاصم هٔبؽ ٍ هضد›ٌٔی )ی

وٌذ. اٍ  وٌذ، ثبصتَلیذ هی وِ اٍ دس ؿىل وبسهضد دائوبً هلشف هیسا ی هتغیشی  ًَس هذاٍم ػشهبیِ وبالّب ثِ

اؽ سا  ًذگیی ص اؿتغبلؾ سا ٍ ّضیٌِ»وِ داصد، پش اٍ سا هی ‹هضد›وٌذ وِ  ای سا تَلیذ هی ًَس هذاٍم رخیشُ ثِ

 «وٌذ. توویي هی

ای سا وِ هؼتمیوبً دس تَلیذ هبدی كشف  ی وبسّبی فىشی گوبى ّوِ ، آ. اػویت ثیکِ ایي ًخست

آٍسد وِ دس وبالیی لبثل خشیذ ٍ لبثل هجبدلِ تخجیت ٍ هتغمك  ؿوبس هی ی وبسّبیی ثِ ؿًَذ دس صهشُ هی

ى، هٌْذػبى، وٌذ، ثلىِ ًبُشا بً سٍی هبؿیي وبس هیب وبسگشی وِ هؼتمیوؿًَذ. ًِ فمي وبسگش یذی ی هی

ی وبسوٌبًی وِ ٍرَدؿبى  ّوِوبس عؼبثذاسی ٍ ثخؾ تزبسی ٍ دیگشاى، دس یه والم،  هذیشاى، وبسهٌذاى

دس یه ػپْش هٔیي تَلیذ هبدی ثشای تَلیذ یه وبالی هٔیي هشٍسی اػت ٍ ّویبسی ٍ ّوجؼتگی 

ّب ّوِ دس عمیمت ول  . آى‹هَلذًذ وبسّبیی›بى( ثشای تَلیذ وبالّب هشٍست داسد ؿ ؿبى )ّوىبسی وبسّبی

)ایي تٔشیف  دٌّذ. افضایٌذ ٍ اسصؽ هغلَل سا ثِ ّویي هیضاى افضایؾ هی ی حبثت هی وبسؿبى سا ثش ػشهبیِ

 (1تب وزب ثشای ثبًىذاساى ٍ هـبغلی اص ایي ًَّ ًیض كبدق اػت؟

ی وبس  ، ایي تٔشیف دسثبسُ«ًَس ٓوَهی ثِ»دس ول، یٌٔی  گَیذ وِ هیآ. اػویت ، کِ ایي دٍم| 103|

ػشهبیِ ثش ول تَلیذ هبدی صیشگی یبفتِ اػت، یٌٔی دس اػبع ٍ دس اثٔبد  ًبهَلذ كبدق ًیؼت. ّشصٌذ

ّب  وٌٌذگبى ثشای آى ی هلشف كٌٔت خبًگی یب وبس افضاسهٌذاى وَصىی وِ هؼتمیوبً ٍ دس خبًِ ،اكلی

ای وِ هي  داًذ وِ دٍصًذُ خَثی هی ػبختٌذ، ًبپذیذ ؿذُ اػت، اهب آ. اػویت ثِ یّبی هلشفی ه اسصؽ

وٌذ، یب  ای سا تٔویش هی آٍسم تب ثشاین پیشاٌّی ثذٍصد، یب وبسگشی وِ هجل ٍ هیض ٍ لفؼِ خبًِ هی ثِ

ب وٌذ ٍ دیگشاًی اص ایي دػت، یب، آؿپضی وِ گَؿت ی ؿَیذ ٍ تویض هی خذهتىبسی خبًگی وِ خبًِ سا هی

ّب ًیض وبسؿبى سا دس یه صیض  ی ایي ، ّوِآٍسد هَاد خَساوی دیگش سا ثِ ؿىل صیضی لزیز ٍ خَسدًی دسهی
                                                           

 [(59)م ـ آ، ] .وبپیتبلداسی ًگبُ وٌیذ ثِ رلذ ػَم  ی ػشهبیِ ّب دس ربهِٔ ی ثبًىذاساى ٍ ًمؾ آى دسثبسُ  1
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ای وِ دس وبسخبًِ وبس  دٌّذ، دسػت هخل دٍصًذُ وٌٌذ ٍ دسٍالْ اسصؽ ایي صیضّب سا افضایؾ هی تخجیت هی

وٌٌذ ٍ آؿپضی  ّب سا تویض هی ؿیيوٌذ، وبسگشاًی وِ هب وبسی وِ هبؿیٌی سا تٔویش هی وٌذ، وبسگش هبؿیي هی

ّبی  داس ثِ وبس هـغَل اػت. ایي اسصؽ ٌَٓاى وبسگشی هضدثگیش دس خذهت یه ػشهبیِ ٍ ثِ ّتلوِ دس 

تَاًذ فشٍختِ  ِ هیتَاًٌذ گشٍ گزاؿتِ ؿًَذ، خبً ّب هی پیشاّي وبالیٌذ؛ ‹لغبٍ اهىبى یب ثِ›هلشفی ًیض ثبلمَُ 

اًذ ٍ ثش  ؿًَذ ٍ غیشُ. ثٌبثشایي ایي افشاد ًیض ثبلمَُ وبالیی تَلیذ وشدُ تَاًٌذ عشاد یِ هیؿَد، هُجل ٍ احبح

ًبهَلذ اػت ٍ  ی ثؼیبس ًبصیضی دس للوشٍ وبسگشاىُ اًذ. ایي اهب، عَص اؿیبء هَهَِّ وبسؿبى، اسصؽ افضٍدُ

ػشثبصاى،  ؿَد ]ًِ[ وـیـبى، وبسهٌذاى دٍلت، ًگی هیلغبٍ ؿُوبس افشاد، ًِ ؿبهل خذهتىبساى خب ثِ

 خَاًٌذگبى ٍ ًَاصًذگبى ٍ دیگشاًی اص ایي دػت.

ی دیگش ًیض  ّش اًذاصُ ثضسي ثبؿذ یب وَصه، دس ّشعبل یه ًىتِ« وبسگشاى ًبهَلذ»اهب ؿُوبس ایي 

 وِ: وٌذ؛ ایي هغذٍد هی ‹ی وبسگشاى هَلذ دٍس ٍ اص لشاسگشفتي دس صهشُ›ؿذُ اػت ٍ ایي افشاد سا  پزیشفتِ

 ،«ؿَد ی اًزبهؾ ػپشی هی دس لغِِ هعوَالًؿبى  خذهت»

« ًبهَلذ»یب « هَلذ»ّب سا  ؿبى اػت وِ آى وِ: ًِ هشٍستبً تخلق وبس ٍ ًِ ؿىل پذیذاسیِ هغلَل ٍ ایي

ٌَٓاى تَلیذوٌٌذُ ثخشم  داس، ثِ ٌَٓاى ػشهبیِ سا ثِ گبُ وِ هي آى تَاًذ هَلذ ثبؿذ، آى وٌذ. وبسی ٍاعذ هی هی

هخبثِ  وٌٌذُ، ثِ ٌَٓاى هلشف گبُ وِ هي ثِ بهَلذ ثبؿذ، آىتَاًذ ً گیشم، ٍ هیایی ثِ خذهت ثافض ٍ ثشای اسصؽ

ٌّگبم ٍ  ّن›اؽ سا هلشف وٌن، خَاُ ایي اسصؽ هلشفی  ی دسآهذ، ثخشم تب اسصؽ هلشفی وٌٌذُ خشد

 وبسافتبدىِ تَاًبیی وبس ًبپذیذ ؿَد، خَاُ خَد سا دس یه صیض هبدیت ثخـذ ٍ تخجیت وٌذ. ثب ثِ ‹ّوشاُ

ّتل، وبالیی  وبسؽ سا خشیذُ اػت، یٌٔی ثشای كبعت داس وِ دس همبم ػشهبیِ ض دس ّتل ثشای وؼیآؿپ

ّتل  پشداصد ٍ اٍ ثشای كبعت وبسؽ سا هی ‹ثْبی›ی خَساوی وِ اٍ پختِ اػت،  وٌٌذُ وٌذ؛ هلشف تَلیذ هی

سا ثب اػتفبدُ  دّذ هضد آؿپض ّتل اهىبى هی وٌذ وِ ثِ كبعت ای سا ربیگضیي هی )گزؿتِ اص ػَد اٍ( رخیشُ

ثپشداصد. ثشٓىغ، اگش هي وبسِ آؿپضی سا ثخشم تب اٍ ثشای هي گَؿتی یب صیضی دیگش ثپضد، ًِ  اص ایي رخیشُ

پختؾ  وِ اص دػت افضایی اػتفبدُ وٌن، ثلىِ ثشای آى آن دس ساػتبی اسصؽ ًَس وِ وبسؽ سا ثِ ثشای آى

هخبثِ یه وبس هٔیي ٍ هـخق اػتفبدُ وٌن، دس ایي عبلت وبسؽ وبسی ًبهَلذ  لزت ثجشم ٍ اص وبسؽ ثِ

خَثی  وٌذ )ٍ هغلَلؾ( ثبلمَُ ٍ ثِ اػت؛ ّشصٌذ ایي وبس ًیض خَد سا دس هغلَلی هبدی تخجیت هی

ّتل صٌیي اػت. اهب توبیض ثضسي  ًَس وِ دسٍالْ ثشای كبعت یی لبثل فشٍؽ ثبؿذ؛ ّوبىتَاًذ وبال هی

صِ هي ثِ اٍ  ی هي )فشد خلَكی( سا، اص آى هبًذ: آؿپض، رخیشُ (، ثشربی هی‹یب همَلی›توبیضی هفَْهی )

ىِ كشفبً آفشیي، ثل هخبثِ ٌٓلشی اسصؽ ، صشاوِ هي وبسؽ سا ًِ ثِوٌذ پشداصم، رجشاى ٍ ربیگضیي ًوی هی
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وِ هي ثب اػتفبدُ اص  ای ًیؼت رخیشُی  وٌٌذُ خشم. وبسؽ ثشای هي رجشاى اؽ هی خبًش اسصؽ هلشفی ثِ

خَسم  ًَس وِ ؿبهی وِ هي دس ّتل هی اٍ، یٌٔی وبسهضدؽ، سا ثپشداصم، دسػت ّوبى ‹ثْبی›آى ثتَاًن 

س ثخشم ٍ ثٌبثشایي دٍثبس ثخَسم. خَدیِ خَد لبدس ًیؼت هشا دس هَلٔیتی لشاس دّذ وِ ّوبى ؿبم سا دٍثب ثِ

ی حبثتؾ سا  خشد تب ثب آى ػشهبیِ داس هی وبالیی وِ ػشهبیِ ؿَد. یض ثیي وبالّب ّن پذیذاس هیباهب ایي تو

ی  صِسهٌمؾ ثبؿذ( اسصؿؾ سا دس لبلت پب ی پبسصِ ی ربت، اگش اٍ تَلیذوٌٌذُ ربیگضیي وٌذ )هخالً پٌجِ

خشد وِ خَدؽ للذ هلشفؾ سا  ای هی ٌجِ سا ثشای تَلیذ پبسصِوٌذ. ثشٓىغ، اگش اٍ پ هٌمؾ رجشاى هی

 وٌذ. ّبی اٍ سا ربیگضیي ٍ رجشاى ًوی داسد، ایي وبال ّضیٌِ

سا ثشای خَد  ‹غیشهَلذ›ی وبسگش، ثبیذ خَدِ ایي ًَّ وبس  ی ٓوَ ربهِٔ، یٌٔی ًجمِ تشیي تَدُ ثٔالٍُ، ثضسي

اٍ فمي  وبس وشدُ ثبؿذ.« ًَس هَلذ ثِ» ‹لجالً›ْٓذُ ثگیشد؛ اهب تٌْب صهبًی لبدس ثِ اًزبهؾ اػت وِ  ثِ

ی آى ثتَاًذ  ٍػیلِ وبسهضدی تَلیذ وشدُ ثبؿذ تب ثِ ‹پیـبپیؾ›ثشای خَد ثپضد وِ صهبًی لبدس اػت گَؿتی 

اؽ سا پبن وٌذ،  داسد یب صىوِ اؽ سا تویض ًگِ خبًِ تَاًذ احبحیِ ٍ ٍ فمي صهبًی هی ثْبی گَؿت سا ثپشداصد؛

ی  ِ سا تَلیذ وشدُ ثبؿذ. ثٌبثشایي دس صـن خَدِ ایي ًجمِوی خبًِ ٍ صى اسصؽ احبحیِ، اربسُ ‹پیـبپیؾ›وِ 

تش  ّب پیؾ ؿَد. اگش آى پذیذاس هی« وبس ًبهَلذ»صَى  دٌّذ، ّن وِ ثشای خَد اًزبم هی وبسگشاى هَلذ، وبسی

ّوبى وبس ًبهَلذ سا اص ًَ | 130|ػبصد  ّب سا لبدس ًوی وبس ًىشدُ ثبؿٌذ، ایي وبس ًبهَلذ ّشگض آى ًَس هَلذ ثِ

 تىشاس وٌٌذ.

بی دیگشی اص ایي دػت، ّ خبًِ ٍ ثٌگبُ داسِ كبعت توبؿبخبًِ، وٌؼشت، سٍػپی . اص ػَی دیگش: ثٌگبُسَم

خشد؛ ــ  ّب ٍ افشادی دیگش سا هی ، سٍػپیگبى، خَاًٌذگبى یب ًَاصًذگبى تَاًبیی وبسِ ٌّشپیـِ تلشف هَلتِ

گیشد وِ فمي ربرثِ ٍ ًفٔی التلبدی ـ  دس عمیمت خشیذ ایي تَاًبیی وبس اص ًشیمی غیشهؼتمین كَست هی

كَسی داسد؛ اص هٌِش ًتیزِ، سٍال وبس ّوبًی اػت وِ دس ّش ثٌگبُ دیگشی ّؼت ــ اٍ ایي ثبكٌالط 

ؿئ یب وبالی لبثل »ٍ دس ّیش « ؿَد ی اًزبهؾ ػپشی هیِ خذهتؾ دس ّوبى لغِ»سا وِ « وبس ًبهَلذ»

خشد.  َد، هیؿ تخجیت یب هتغمك ًوی)الجتِ رض خَدؽ(  ای( : ٍیظُثِ سٍایت دیگش)یب « ثبدٍاهی»ٍ « فشٍؽ

 آٍسد. ٍ ایي ػشٍیغ وِ سا فشاّن هی ‹داس ثٌگبُ›ٍ ػَد  ‹وبسگشاى›ٌذگبًؾ، وبسهضد فشٍؽ ایي وبس ثِ خَاّ

د، یٌٔی، ًفغ ایي خشیذ ٍ فشٍؽ خشسا دٍثبسُ ث ػبصد وِ آى ًشیك خشیذُ اػت، اٍ سا لبدس هی اص ایي اٍ

ی  وٌذ. ّویي عبلت هخالً دسثبسُ اص ًَ تأهیي هی ‹ؿشایي ایي وبس الصم اػت›ای سا وِ ثشای پشداخت  رخیشُ

هَاسدی وِ صٌیي  هگش دس ؛وبسًذ، كبدق اػت ّبی ٍویلی وِ دس دفتش ٍوبلت هـغَل ثِ وبس هٌـی

 یبثٌذ. ّبیی ثؼیبس لٌَس پیىش هی ٍ ثؼیبس پُشعزن، دس ؿىل پشًٍذُ« اؿیبئی ٍیظُ»ّبیی اغلت دس  ػشٍیغ
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ؿَد. اهب ایي ًیض  هیى پشداخت دّذ اص هٌجْ دسآهذ هـتشیب داس اسائِ هی عمیمت داسد وِ ػشٍیؼی وِ ثٌگبُ

ؿًَذ، كبدق  تی وِ ٍاسد هلشف فشدی هیی هغلَال ًذاسد وِ ایي ٍهْ دس هَسد ّوِ ووتشی عمیمتِ

تَاًذ وؼبًی سا  خَدیِ خَد كبدس وٌذ؛ اهب هی تَاًذ ایي خذهبت سا ثِ وـَس ًوی یه اػت. دسػت اػت وِ

وٌذ ٍ  آؿپض كبدس هی ٍ ی ایي خذهبت ّؼتٌذ. صٌیي اػت وِ فشاًؼِ هٔلن سلق دٌّذُ كبدس وٌذ وِ اًزبم

ؿَد، دس  ، دسآهذؿبى ًیض كبدس هیوبسآهَصٍ . الجتِ ًجبیذ فشاهَؽ وشد وِ ثب كذٍس هٔلن سلق هٔلنآلوبى 

 گشداًذ. اِصایی ثِ وـَس ثبصهی هبثِ ‹هجلغ ٍ›سلق یب وتبة،  وِ كذٍس وفؾِ عبلی

 یبثذ ای پیىش هی ّبی هلشفیِ هبدی ػَ ثخـی اص وبسِ ثبكٌالط ًبهَلذ دس اسصؽ وِ اص یه ثٌبثشایي، دس عبلی

تَاًؼتٌذ وبال )یب وبالّبی لبثل فشٍؽ( ثبؿٌذ، اص ػَی دیگش ثخـی اص خذهبتِ كِشف وِ  خَثی هی وِ ثِ

ی ایي  دٌّذُ هخبثِ یه صیض، ّؼتٌذگی گؼؼتِ ٍ هزضایی اص اًزبم یبثٌذ ــ یٌٔی ثِ پیىشی ٓیٌی ًوی

ص ػَی ػشهبیِ )یٌٔی اص تَاًٌذ ا ؿًَذ ــ هی هخبثِ رضء اسصؿی ٍاسد وبالیی ًوی خذهبت ًذاسًذ، عتی ثِ

ی ػَدی  آٍسًذُای وبسهضد خَد ٍ فش وٌٌذُ وبس( خشیذاسی ؿًَذ، ربیگضیي ی ٍاسطِ تیػَی خشیذاسِ 

خَثی تبثْ ٍ  ای ثِ تَاًذ تب اًذاصُ دس یه والم، تَلیذ ایي خذهبت هی ًیض ثبؿٌذ. ‹داس ثشای ػشهبیِ›

یبثذ،  ِ ثخـی اص وبس وِ دس اؿیبء هفیذ پیىش هیگًَِ و ؿوبس آیذ، دسػت ّوبى ای اص ػشهبیِ ثِ صیشهزوَِٓ

 ًیؼت. ‹ّب آى›ی  داساًِ ای اص تَلیذ ػشهبیِ ؿَد ٍ صیشهزوَِٓ ی دسآهذّب خشیذاسی هی ٍػیلِ هؼتمیوبً ثِ

تَاى ثِ دٍ گشٍُ ثضسي تمؼین وشد. ًخؼت تَاًبیی وبس ٍ دٍم، وبالّبیی وِ  . رْبى وبالّب سا هیچْارم

وٌٌذ، تغییش  سا عفَ هی ػبصًذ، آى اًذ. خشیذ خذهبتی وِ تَاًبیی وبس سا هی هتفبٍتثب خَدِ تَاًبیی وبس 

 وٌٌذ وٌٌذ یب تخللی سا دس آى فمي عفَ هی سا ثِ تخللی تزْیض هی دٌّذ ٍ غیشُ، دس یه والم، آى هی

یب خذهت یه پضؿه،  داسد یب هفیذ اػت،« هشٍست كٌٔتی»هبدام وِ  1،هخالً هبًٌذ خذهت یه هذسع)

، (وٌذ ّب یب خَدِ تَاًبیی وبس سا توویي ٍ تأهیي هی ی اسصؽ ی ّوِ دام وِ ػالهت سا، ّوبًب ػشصـوِهب

یب خَد تَاًبیی وبس « وبالیی لبثل فشٍؽ»وٌٌذ، ّوبًب  خشیذ خذهبتی اػت وِ صیضی سا ربیگضیي خَد هی

داًؼت وِ  آ. اػویت هیعبل  ؿًَذ. دس ٓیي ّبی تَلیذ ٍ ثبصتَلیذؽ ٍاسد هی سا وِ ایي خذهبت دس ّضیٌِ

دس  ‹داًؼت هی› ٍ ؿَد. ی افشاد وبسوي ٍاسد هی ی تَلیذ تَدُ ّضیٌِ اًذوی دسثِ صِ هیضاى « اهش آهَصؽ»

ی  ی ّضیٌِ تَاى دس صهشُ ّب سا هی ّبی تَلیذ تٔلك داسًذ. آى ّشعبل خذهبتی هبًٌذ خذهت پضؿه ثِ ثَشد

ؿشایٌی ٍ ثٌب ثش ّش دلیلی وبسهضد ٍ ػَد وبّؾ یبثٌذ،  ؿوبس آٍسد. فشم ثگیشین دس تشهینِ تَاًبیی وبس ثِ

ی اسصؽ  ؿبى، هخالً ثِ ایي دلیل وِ هلت تٌجل ؿذُ اػت ٍ ّن اص صاٍیِ لغبٍ ول اسصؽ ّن ثِ
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ؿبى، هخالً ثِ ایي دلیل وِ دس پی وـت ٍ ثشداؿتی ًبهٌلَة، وبس ًبهَلذ ؿذُ اػت، دس یه والم،  هلشفی

ل وِ اسصؿؾ ثشاثش ثب دسآهذ اػت، ًضٍل وٌذ، صیشا دس آخشیي ػبل فشم ثگیشین وِ آى ثخـی اص هغلَ

تغت صٌیي ؿشایٌی  سٍ وِ وبس ًَافضٍدُ ًبهَلذتش ثَدُ اػت. ی ووتشی ثش آى افضٍدُ ؿذُ، ٍ اص ایي وبسِ تبصُ

خَاػتٌذ همذاس اسصؿیِ گٌزیذُ دس اؿیبء هبدی سا دسػت ثِ هیضاى گزؿتِ  ٍ وبسگشاى هی اىداس اگش ػشهبیِ

 افشادی اص ایي لجیلثَدًذ خذهبت ووتشی اص پضؿىبى، آهَصگبساى ٍ  كَست ًبگضیش هی ف وٌٌذ، دس ایيهلش

ثبیؼت  وٌٌذ، ثِ ًبصبس هی ّش دٍای ثشاثش ثب گزؿتِ كشف  ثَدًذ ّضیٌِ سا ثخشًذ. ثشٓىغ، اگش ًبگضیش هی

هیبًزیِ  هذسع ثی ؿبى اص صیضّبی دیگش سا هغذٍد وٌٌذ. ثٌبثشایي، سٍؿي اػت وِ وبس پضؿه ٍ هلشف

ای  ّبی تَلیذ رخیشُ آفشیٌذ، ّشصٌذ وبسؿبى دس ّضیٌِ ّبػت ًوی ای سا وِ هٌجْ پشداخت وبسهضد آى رخیشُ

 ؿَد. ی تَلیذ تَاًبیی وبس، ٍاسد هی ّبػت، ّوبًب ّضیٌِ ی اسصؽ ی ّوِ وِ دس اػبع آفشیٌٌذُ

 گَیذ: آ. اػویت هی| 133|

افضاسهٌذاى، وبسگشاى  فشهی خٌب ثبؿذ وِ ثگَیین وبسِ سػذ تغت ّش پیؾ ًِش هی ثِ وِ، ػَم ایي»

وِ هخالً فشم ثگیشین  عتی صهبًیوٌذ.  تش ًوی ربهِٔ سا ثضسيدرآهذ ٍاقعی گبى  پیـِ هبًَفبوتَس ٍ تزبست

ایي  ی دّذ ــ وِ اسصؽ هلشف سٍصاًِ، هبّبًِ ٍ ػبالًِ گًَِ وِ دس ًِبم ربسی ًیض سٍی هی ــ ّوبى

ٍرِ  ی تَلیذؿبى، ثبص ّن اص ایي فشم ثِ ّیش ًجمِ دسػت ثشاثش ثبؿذ ثب اسصؽ سٍصاًِ، هبّبًِ ٍ ػبالًِ

ی صهیي ٍ  ؿَد وِ وبسؿبى ّیش صیض ثش دسآهذ ٍالٔی ربهِٔ، ثش اسصؽ ٍالٔی هغلَل ػبالًِ ًتیزِ ًوی

 ،غ اص ثشداؿت هغلَلی پ وبس دس وـَس، ًیبفضٍدُ اػت. هخالً افضاسهٌذی وِ دس ًخؼتیي ؿؾ هبِّ

سا وِ دیگشی  گبُ وِ دس ّوبى صهبى غلِ ٍ هغلَالت دّذ، عتی آى پًَذ اًزبم هی 15وبسی ثِ اسصؽ 

ی صهیي ٍ وبس  پًَذ ثخشد ٍ هلشف وٌذ، هغلَل ػبالًِ 15دس اِصای اؽ هشٍسی اػت  ثشای صًذگی

پًَذی ًین ػبل سا كشف خشیذ غلِ  15وِ اٍ دسآهذ  پًَذ افضایؾ دادُ اػت. دس عبلی 15ربهِٔ سا ثِ هیضاى 

وٌذ وِ  وٌذ، وبس اٍ دس ّوبى صهبى اسصؽ ثشاثشی تَلیذ هی ٍ دیگش هغلَالت هشٍسی ثشای صًذگی هی

ػبلِ ثخشد. ثٌبثشایي، اسصؽ  تَاًذ ثشای خَد یب ثشای دیگشی صیضّبیی هٔبدل ثب دسآهذِ ًین ی آى هی ٍػیلِ ثِ

پًَذ  25، ثلىِ ثشاثش ثب 15ٍ ّن تَلیذ ؿذُ، ًِ ثشاثش ثب ی ًخؼتیي ّن هلشف  آًضِ دس ایي ؿؾ هبِّ

 15تش اص  ثیؾ ‹همذاس اسصؿی›ی دلخَاّی ّشگض  هوىي اػت وِ اص ایي اسصؽ، دس ّش لغِِ الجتِ اػت.

 15رب، هَرَد ًجَدُ ثبؿذ. اهب اگش ایي غلِ ٍ دیگش هغلَالت هشٍسی ثشای صًذگی ثِ اسصؽ  پًَذ، یه

گبُ  هلشف ؿذُ ثَدًذ، آى ی خبًگیوٌذ، اص ػَی ػشثبصی یب خذهتىبس بى هیؿ پًَذ وِ افضاسهٌذ هلشف

ؿبى  وِ هلشف ثَد اص صهبًی پًَذ ووتش هی 15ثَد،  ثخـی اص اسصؽ ػبالًِ وِ دس پبیبى ؿؾ هبُ هَرَد هی
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وِ ثپزیشین اسصؽ تَلیذؿذُ اص ػَی افضاسهٌذ دس ّش  دس احش وبس فشد افضاسهٌذ كَست گشفتِ ثَد. عتی صهبًی

عبل اسصؽ ول وبالّبی ٍالٔبً  هلشف وشدُ اػت، ثب ایي تش اص اسصؿی ًیؼت وِ اٍ ی دلخَاُ ثضسي لغِِ

رب، رلذ ػَم، ف  )ّوبى« وشد. وِ اٍ وبس ًوی تش اص همذاسی اػت ثضسي هَرَد دس ثبصاس، ّشثبس دس احش وبس اٍ

 ]گبسًیِ[(. 531ـ  533

 یتش اص صهبً ثضسيٍالٔبً دس ثبصاس هَرَدًذ، « وبس ًبهَلذ»ٍ دس احش  يیهٔ ی وِ دس ّش لغِِ ییاسصؽ وبالّب بیآ

ّش لغِِ دس وٌبس گٌذم ٍ گَؿت ٍ ارٌبع دیگش، سٍػپیبى، دس هگش  گشفت؟ یوبس كَست ًو يیاػت وِ ا

ّب، تئبتشّب، ػشثبصاى، ػیبػتوذاساى ٍ غیشُ اص ایي دػت، دس ثبصاس  گشاى، وٌؼشت ٍویالى دٓبٍی، هَِِٓ

هٔبؽ هشٍسی یب تفشیظ ٍ تفٌي سا ثِ  غلِ ٍ لَاصم وِ عوَس ًذاسًذ؟ ایي رَاًبى ثشٍهٌذ هزوش ٍ هإًج

وٌٌذ،  ؿبى سا ٓشهِ، یب ثب اثشام ٓشهِ، هی ّب دس اِصای صٌبى دسیبفتی، خذهت وٌٌذ. آى سایگبى دسیبفت ًوی

ای ًیض. اگش ثش  ی تَلیذؽ، اسصؽ هجبدلِ ی ّضیٌِ ٍاػٌِ ی خَد اسصؽ هلشفی داسد ٍ ثِ ًَثِ خذهتی وِ ثِ

ی هبدی  هلشفی وِ پیىشُلبثل ین، دس ّش لغِِ دس وٌبس ارٌبع عؼت ارٌبع لبثل هلشف هغبػجِ وٌ

هزوَّ ول ارٌبع لبثل  يیثٌبثشا. داسًذ، همذاسی ارٌبع لبثل هلشف اص رٌغ خذهبت ًیض هَرَد ّؼتٌذ

خذهبت ٍرَد  يیاػت وِ ا یتش اص صهبً خذهبت لبثل هلشف، ثضسي ی هلشف دس ّش لغِِ، ثب هغبػجِ

اص ›اسصؽ  ‹همذاس›صیشا  ؟تش اػت اسصؽ ّن ثضسي ‹همذاس›ی دیگش اهب ایي اػت وِ آیب  ًىتِ .داؿتٌذ یًو

ثشاثش اػت ثب  ‹اص ػَی دیگش›وٌٌذ ٍ  ثشاثش اػت ثب اسصؽ وبالّبیی وِ ایي خذهبت دسیبفت هی ‹ػَ یه

ؿَد،  اسص هجبدلِ هی ناسص ثب ّ ی وبال ثب وبال، ّن رب، هبًٌذ ّش هجبدلِ خَدِ ایي خذهبت، صشاوِ دس ایياسصؽِ 

 .ی فشٍؿٌذُ ثبس دس ػَیِ ٍ یه اسی خشیذ ثبس دس ػَیِ اسصؽ ٍاعذ، دٍ ثبس هَرَد اػت، یه یه یٌٔی

 دّذ: ّب اداهِ هی }آ. اػویت ثب اؿبسُ ثِ فیضیَوشات

تراتر است تا پیـِ  افضاسهٌذ، وبسگش هبًَفبوتَس ٍ فشد تزبست هصرفگَیٌذ  ًوبیٌذگبى ایي ًِبم هی»

درآهذ ایي کارگراى ٍ اص ایي گفتِ اعتوبالً هٌَِسی رض ایي ًذاسًذ وِ  کٌٌذ چِ تَلیذ هی آىارزش 

 ‹هقذار›ّا هقرر ضذُ است، تراتر ّویي  ی هعیٌی کِ ترای تأهیي هعاش ایي یا رخیرُ

 .«ارزش است

 (.533رب، ف  { )ّوبىکٌٌذ چیسی کِ تَلیذ هی یعٌی، ارزشِ}

ٍ ساًت، فمي ػْن  داساى ثبّن، عك داؿتٌذ ٌف ثِ وبسگشاى ٍ ثٌگبُّب دس ٓ فیضیَوشات ،دس ایي گفتِ

 داد.{ داساى سا تـىیل هی ای اص ػَد ثٌگبُ ٍیظُ
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ّب، دس وتبة صْبسم، فلل  ٌّگبم اًتمبدؽ ثِ فیضیَوشات ّویي هٌبػجت، یٌٔی ثِ }آ. اػویت ثِ| 133|

 ؿَد: ًْن )ٍیشایؾ گبسًیِ، رلذ ػَم( یبدآٍس هی

، اص ساُ ًخستتَاًذ ثِ دٍ ؿیَُ افضٍى ؿَد: یب،  هیي ٍ وبس یه ربهِٔ فمي هیی ص هغلَل ػبالًِ»

گیشد؛ یب،  ای كَست هی ی خَد دس ّش ربهِٔ ًَثِ وِ ثِ یکوال رساًذى تَاًایی هَلذ کار هفیذ تِ

 یاووبل سػبًذى یب سؿذ ًیشٍی تَاًبیی هَلذ وبس هفیذ،  . ثشای ثِاز راُ افسایص کویت ایي کار، دٍم

کٌذ، تکاهل  ّا کار هی ّایی کِ کارگر تا آى هْارت کارگر کوال یاتذ یا تایذ هاضیيثبیذ 

ؿَد هٌغلشاً ثؼتگی داسد ثِ  وویت وبس هفیذی وِ دس ّش ربهِٔ اًزبم هی افسایص...  پیذا کٌٌذ

خَد تایذ دقیقاً تراتر ی  ًَثِ ثِ افسایص ایي سرهایِ؛ ٍ ای کِ فعال است افسایص سرهایِ

وٌٌذ، یب دیگشاًی وِ  اداسُ هی ٍوؼبًی وِ ایي ػشهبیِ سا ساّجشی  اًذاز در درآهذ ار پستاضذ تا هقذ

 (.535، 534)ف « دٌّذ. سا ثِ ایي افشاد ٍام هی آى

تشِ وبس  ضسيثبسآٍسیِ ث ی ٍاػٌِ : هغلَل ػبالًِ ثًِخسترب ثب یه دٍس ثبًل هوبٓف سٍثشٍئین.  دس ایي

ّبی ًجیٔی،  وشدىِ ایي ثبسآٍسی }هبدام وِ عبكل تلبدف تش ی ثضسيّب ثشا ی ٍاػٌِ یبثذ. ّوِ افضایؾ هی

وشدىِ  تش اًذ. اهب ثشای ثضسي وشدىِ ػشهبیِ تش {، هؼتلضم ثضسيٍثشداؿت وـتهخالً هبًٌذ فللی هٌلَة دس 

: هغلَل ػبالًِ دٍمدٍس ثبًل.  ًخؼتیيتش ؿَد. ایي اص  ی وبس ثضسي ػشهبیِ ثبیذ هغلَل ػبالًِ

ؿذُ فمي صهبًی  ؿذُ افضایؾ یبثذ. اهب وویت وبسِ آِوبل ویت وبسِ آِوبلی افضایؾ و ٍػیلِ ثِتَاًذ  هی

داسد، افضایؾ یبفتِ ثبؿذ. ایي  هی ای وِ آى )یٌٔی وبس( سا فٔبل ًگِ ػشهبیِ تش تَاًذ افضایؾ یبثذ وِ پیؾ هی

ًزبت یبثذ.  ‹ثبًل›ی  صشخِاص ایي دٍ  اًذاز پسخَاّذ ثب تَػل ثِ  ّن اص دٍهیي دٍس ثبًل. اػویت هی

 یبفتي دسآهذ ثِ ػشهبیِ اػت. دگشدیؼی ‹اًذاص یٌٔی پغ›هٌَِس اٍ اص ایي اكٌالط 

دس داساًِ  خَد خٌبػت. ثشٓىغ، لبًَى تَلیذ ػشهبیِ خَدیِ ثِ داس ػشهبیِ« دسآهذ»هخبثِ  تلمی ول ػَد ثِ

دّذ، ثِ  ای وِ وبسگش اًزبم هیُ ًـذ هؼتلضم آى اػت وِ ثخـی اص وبس هبصاد، ّوبًب وبس پشداختاػبع 

داس، یٌٔی دس همبم وبسگضاس ػشهبیِ، ٓول وٌذ،  داس هٌفشد دس همبم ػشهبیِ ػشهبیِ دگشدیؼی یبثذ. اگش ػشهبیِ

داًذ وِ ایي وبس ثِ  اًذاص پذیذاس ؿَد؛ اهب خَدِ اٍ ّن هی صَى پغ هوىي اػت ایي دگشدیؼی دس صـن اٍ ّن

صٌیي، افضایؾ همذاس وبس ًِ فمي ثِ ؿُوبس  گیشد. ّن ست هیهشٍست تـىیل یه كٌذٍق رخیشُ كَ

تَاًذ افضایؾ یبثذ،  ٓجبست دیگش، همذاس وبس هی ٍاثؼتِ اػت. ثِ ‹ًیض›وبس  وبسگشاى، ثلىِ ثِ ًَل سٍصاًِ

عبل  ؿَد، افضایـی داؿتِ ثبؿذ. دس ٓیي ای وِ ثِ دػتوضد وبس تزضیِ ٍ تغَیل هی وِ ثخؾ ػشهبیِ آى ثی
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ّب ثب ػشٓت  )ّشصٌذ وِ آى آالت ٍ غیشُ ًیض ًیؼت شایٌی ًیبصی ثِ افضایؾ هبؿیيٍ تغت صٌیي ؿ

وِ  دّذ(. تٌْب صیضی تشیي تغییشی دس اكل لویِ ًوی تشی اػتْالن یبثٌذ. اهب ایي ًىتِ وَصه ثیؾ

ووبوبى  ‹گضاسُ›ؿَد. ٍ ایي  ثبیؼت افضایؾ یبثذ، ثخـی اص هَاد خبم اػت وِ ثِ ثزس ٍ غیشُ ثذل هی هی

ًِش اص تزبست خبسری( ثبیذ وبس هبصاد سا ًخؼت دس  هبًذ وِ وـَسی هفشٍم )كشف دسػت ثبلی هی

ؿبى سا اص ایي  وِ هوىي ثبؿذ دس كٌبیٔی كشف ؿًَذ وِ هَاد خبم وـبٍسصی كشف وٌذ، پیؾ اص آى

ٍ غیشُ )آخشیي  ‹هشدُ›وٌٌذ. ثخـی اص ایي هَاد خبم هبًٌذ رغبل، آّي، صَة، هبّی  وـبٍسصی دسیبفت هی

تش )ثب  تَاًٌذ كشفبً اص ًشیك وبس ثیؾ ی وَدّبی غیشعیَاًی هی هخبثِ وَد(، دس یه والم، ّوِ للن، هخالً ثِ

تش حبثت وشدین وِ افضایؾ  پیؾ ،رب هـىلی ٍرَد ًذاسد. ثٔالٍُ ّوبى تٔذاد وبسگش( تْیِ ؿًَذ. دس ایي

ّبی ثٔذ، ایي  اهب دس صهبى 1َى ثَد، ًِ ثِ اًجبؿت آى.ثبسآٍسی دس آغبص ّوَاسُ ٍ كشفبً ثِ توشوض ػشهبیِ هٌ

 دٍ فشآیٌذ یىذیگش سا تىویل وشدًذ.{

وشدًذ،  یب دس یه والم، سلبثت سا هَِِٓ هی 2ّب آصادی ٓول التلبدی فیضیَوشات وِ صشا }دلیل ایي

 دسػتی دس ایي ٓجبست اػویت آهذُ اػت: ثِ

دس تغلیل ًْبیی ٓجبست اػت اص »بئیبى ٍ ؿْشًـیٌبى( )سٍػت« ی گًَبگَى هشدم تزبست ثیي ایي دٍ ًجمِ»

ی همذاس هٔیٌی هَاد خبم دس اِصای همذاس هٔیٌی اص هغلَالت هبًَفبوتَسی. ثٌبثشایي ّش اًذاصُ وِ  هجبدلِ

صِ دس یه وـَس لیوت هغلَالت هبًَفبوتَسی سا  ی آى تشًذ؛ ٍ ّوِ ّب اسصاى تش ثبؿٌذ، اٍلی ّب گشاى دٍهی

 «وشدىِ وـبٍسصی ساُ خَاّذ ثشد. ًضٍل لیوت هَاد خبم صهیي ٍ ثٌبثشایي فلذ ثشد، ثِ ثبال هی

ؿًَذ،  ی لیذ ٍ ثٌذّبیی وِ ثش هغلَالت هبًَفبوتَس ٍ ثش تزبست خبسری آِوبل هی ایٌه اهب، ّوِ

 {(554رب، ف  وٌٌذ. ًتیزِ سٍؿي اػت. )اػویت، ّوبى تش هی وبالّبی هبًَفبوتَسی ٍ غیشُ سا گشاى

ػَ  ثِ آى« وبس ًبهَلذ»ٍ « وبس هَلذ»ثٌبثشایي دیذگبُ دٍم اػویت ٍ ٓوذتبً ًگشؽ ػشاػشی اٍ ثِ | 131|

وبسی اػت وِ  ‹یب وبس ًبهَلذ›وٌذ ٍ دٍهی  تَلیذ هی کاالوبسی اػت وِ  ‹یب وبس هَلذ›گشایذ وِ اٍلی  هی

 کاالػبى،  وٌذ وِ صِ ایي ًَّ وبس ٍ صِ ًَِّ دیگشؽ ثِ یه اٍ اًىبس ًوی وٌذ. تَلیذ ًوی« وبالیی»

 صِ دس كفغبت پیؾ آهذ: ثِ آى وٌیذ ّؼتٌذ. ًگبُ

                                                           
1
ـ  1861 ّبی دػتٌَؿتِهخبثِ ؿشى ػشآغبصیيِ افضایؾ ثبسآٍسی وبس ًگبُ وٌیذ ثِ دفتش صْبسم  ی توشوض ػشهبیِ ثِ دسثبسُ  

 [(65)م ـ آ، ] هبسوغ. 1863

2
 [.19]ًه. ثِ پبًَیغ ؿوبسُ   
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 ًخؼت. ‹وبسگشاى›ی هضد اػت، دلیمبً هبًٌذ وبس  اسصؽ خَد سا داسد ٍ ؿبیؼتِ ... اخیش ‹وبسگشاى›وبس »

بی دیگش، هؼئلِ ًِ ثش ػش ایي ًَّ وبس اػت ٍ ًِ ّ ّن اص هٌِشی التلبدی؛ اص هٌِش اخاللی ٍ ًگشگبُ )آى

یبثذ،  یبثذ، هبدیت هی وِ وبس دس هغلَلؾ پیىش هی ی وبال هـتول اػت ثش ایي ًَّ دیگش آى(. اهب همَلِ

اؽ،  اؽ، دس ٍرَد ٍ عوَس صًذُ هیبًزی . وبسِ خَد دس ّؼتٌذگیِ ثی‹1ؿَد یب هتغمك هی›یبثذ  لٔیت هیاٍ

اؽ،  ثشٍصِ دسگزسًذُصَى وبال تلمی ؿَد، ثلىِ فمي ایي تَاًبیی وبس، وِ ثیبى ٍ  هیبًزی ّن تَاًذ ثی ًوی

تَاًذ گؼتشؽ  هی ‹ی هَلذ ›گًَِ وِ وبسِ هضدیِ عمیمی فمي ثِ ایي ؿیَُ . ّوبى‹وبالػت،› خَدِ وبس اػت

وٌذ وِ ثشای  ّبی تَلیذی تٔشیف هی ی ّضیٌِ ٍاػٌِ سا ثِ ًیض، وِ آ. اػویت ّشرب آى« وبس ًبهَلذ»، یبثذ

ب خَدِ هخبثِ ٍرَدی هتوبیض ث ثبیذ ثِ کاالثٌبثشایي  اًذ، ٍهْ ّوبًٌذی داسد. هشٍسی« وبسگش ًبهَلذ»تَلیذ 

 ؿَد: ثضسي تمؼین هی ‹یب دٍ گشٍُ›وبس تلمی ؿَد. اهب اص ّویي سٍ رْبى وبالّب ثِ دٍ همَلِ 

 تَاًبیی وبس؛ ،ػَ دس یه

 .دس ػَی دیگش، خَدِ وبالّب

وبس دسیبفتی صٌبى اػىبتلٌذی داؿت وِ آ. اػویت داسد.  ‹ ٍ پیىشیبفتي ... ›یبفتي  عبل ًجبیذ اص هبدیت ثب ایي

گَئین، هٌَِس  یاؽ ــ ػخي ه ای یبفتگیِ وبس ــ دس هٌٔبی اسصؽ هجبدلِ هخبثِ هبدیت وِ اص وبال ثِ صهبًی

ی ٍرَد ارتوبٓی وبالػت وِ ثِ  ؿیَُ شفِكِٓجبست دیگش،  ، یب ث2ٍِاس یب اًتضآی جظفمي پیىشیبفتگیِ ؿ

ی ٍرَد دس همبم همذاس هٔیٌی وبس  ایي ؿیَُ تشیي سثٌی ًذاسد؛ وبال وَصه ‹ٍ هبدی›ٍاس  ٍالٔیتِ تي

تشیي سد  َل آى اػت، وَصهؿَد. هوىي اػت وبس هـخلی وِ وبال هغل ارتوبٓی یب پَل ثبصًوبیی هی

ٍ ًـبًی اص خَد ثش وبال ثشربی ًگزاسد. دس هَسد وبالّبی هبًَفبوتَسی ایي سد ٍ ًـبى دس ؿىلی ثبلی 

وِ ایي  ، ربیی‹ٍ داهذاسی›لبثل سؤیت اػت. دس وـبٍسصی  هَاد خبمهبًذ وِ دس ُبّش یب ؿىل ثیشًٍی  هی

گیشد ًیض هغلَل وبس  خَد هی ثِ سا یگش اص ایي دػتگٌذم یب گبٍ ٍ هغلَالت دؿىلِ وبال، هخالً  وِ ؿىل

دس ؿىل ُبّش  یبفتِ اص ًؼلی ثِ ًؼل دیگش، ىبهلسػیذُ ٍ ت ّن هغلَل وبسی ثِ اسث اًؼبًی اػت، آى

وبسّبی كٌٔتی دیگش، اػبػبً ّذف ٍ غبیت وبس ایي ًیؼت وِ ؿىل  ‹ثشخی›ؿَد. دس  هغلَل دیذُ ًوی

ّبػت؛ هخالً ٍلتی وبالیی اص صیي ثِ  صیضّب سا تغییش ثذّذ، ثلىِ ّذفؾ فمي تٔییي رب ٍ هىبى آى

یبد  ّب وِ ثِ آى ثش رضصیض لبثل ؿٌبػبیی ًیؼت )الجتِ آى سد ٍ ًـبى وبس ثش خَدِ  ؿَد، اًگلؼتبى آٍسدُ هی

                                                           
1
 realisiert 

2
ی  وبس ثشدُ اػت. هب ثِ لشیٌِ سا ثِ« تَّوی»یب « هََّهی»ثِ هٌٔبی لغَیِ  eingebildetی  رب ٍاطُ هبسوغ دس ایي›  

 )م. فب( ‹این. تشروِ وشدُ« ٍاس یب اًتضآی ؿجظ»آى سا  وبپیتبلٍ ثخؾ ًخؼت رلذ اٍل   ی اسصؽ ًِشیِ
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ی  ›یبفتگی وبس دس وبال سا ًجبیذ ثِ آى ؿیَُ ثٌبثشایي هبدیت ي صیض، هغلَلی اًگلیؼی ًیؼت(.آٍسًذ ای هی

ی ارتوبٓی  گیشد وِ یه ساثٌِ رب ػشصـوِ هی رب، فشیفتبسی اص آى فْویذ. )دس ایي ‹اػىبتلٌذیِ اػویت

  ًوبیبًذ.( ؿىل یه ؿئ ثبصهی خَد سا ثِ

گبُ وِ دس  ؿَد، یٌٔی آى یبفتِ پذیذاس هی ؿذُ ٍ ؿیئیت ػپشی هخبثِ وبسِ اهب ووبوبى دسػت اػت وِ وبال ثِ

تَاًذ دس ؿىل خَدِ تَاًبیی وبس پذیذاس ؿَد؛ ٍلی، ًِ ّشگض  ؿَد، فمي هی ؿىل یه ؿئ پذیذاس ًوی

ٓوالً  ‹دس ًگبُ ًخؼت›)ثلىِ ثب دٍسصدىِ ساُِ هؼتمین؛ دٍسصدًی وِ  صًذُ هخبثِ خَدِ وبس هیبًزی ثِ ثی

سٍی  ثِ ّیش›، وبس اػت وِ هؼئلِ ثش ػش تٔییي اًَاّ گًَبگَى دػتوضدِ آیذ، دس عبلی هیصـن  اّویت ثِ ثی

وٌذ یب  وِ وبالّب سا تَلیذ هی ( ثٌبثشایي، ثش اػبع ایي تٔشیف، وبس هَلذ صٌبى وبسی اػت‹اّویت ًیؼت ثی

دّذ، هَرت سؿذ ٍ  ػبصد، آهَصؽ هی وٌذ، یٌٔی آى سا هی ًَس هؼتمین تَلیذ هی خَدِ تَاًبیی وبس سا، ثِ

 وبس هَلذ ‹ثشای تٔشیف›اؽ  اص ػیبِّ سا دٍم ‹وبس›وٌذ. آ. اػویت  ؿَد، عفَ ٍ ثبصتَلیذؽ هی تىبهلؾ هی

ی  ای دسػت، صیشا اگش ایي وبس سا ّن دس صهشُ ب غشیضُاهب ثایي سٍیىشد خَدػشاًِ اػت،  وٌذ؛ عزف هی

ّب ٍ ادٓبّبی وبرة پیشاهَى وبس هَلذ ثبصگزاؿتِ  ثْبًِ سٍی آٍسد، دس ٍ دسٍاصُ ثِ ؿوبس هی وبسّبی هَلذ ثِ

 ؿذ. هی

ًِش وٌین، وبس هَلذ ٓجبست اص صٌبى وبسی اػت وِ  تَاًبیی وبس كشف ‹وبالی›ثٌبثشایي اگش ٓزبلتبً اص خَدِ 

ّب هؼتلضم كشف همذاس هٔیٌی وبس یب صهبى  وٌذ، یٌٔی هغلَالتی هبدی سا وِ تَلیذ آى وبالّب سا تَلیذ هی

ّب، تبثلَی ًمبؿی،  ی هغلَالت ٌّش ٍ ٓلن، وتبة ی ّوِ وبس اػت. ایي هغلَالت هبدی دسثشگیشًذُ

اهب اص  گَى داسًذ، ًیض ّؼتٌذ. ای ؿئ ّب لَاسُ ٍ رلَُ هغلَالتی اص ایي دػت، هبدام وِ ایيّب ٍ  تٌذیغ

 ٓجبست دیگش ثبؿذ؛ ثِ« وبالیی لبثل فشٍؽ»ثبؿذ، دس ایي هٌٔب وِ ثبیذ  کاالػَی دیگش هغلَل وبس ثبیذ 

داس اگش ثِ  سخبًِّب سا ًی وٌذ. )یه وب وِ ًخؼت ثبیذ دگشدیؼی ؿىلی ،وبال دس ًخؼتیي ؿىلؾ ثبؿذ ثبیذ

ؿَد، هوىي اػت خَدِ اٍ ایي هبؿیي سا ثؼبصد، اهب ًِ  ربیی ػبختِ ًوی هبؿیٌی ًیبص داؿتِ ثبؿذ وِ ّیش

هخبثِ  عبل اٍ ایي هبؿیي سا ثِ هلشفی. ثب ایي یهخبثِ اسصؿ ثشای فشٍختيِ آى، ثلىِ ثشای اػتفبدُ اص آى ثِ

فشٍؿذ وِ  یي رضء ثِ رضء آى سا دس لبلت هغلَلی هیثٌذد ٍ ثٌبثشا وبس هی ی حبثتؾ ثِ ثخـی اص ػشهبیِ

 داساى دیگش دس سلبثت ثَدُ اػت.( ثشای تَلیذؽ ثب وبسخبًِ

)ثبلمَُ( تزلی  کاالّاخَثی دس  تَاًٌذ ثِ ثِ ایي تشتیت ثشخی اص وبسّبی خذهتىبساى خبًگی هی| 133|

عبل ایي وبسّب وبس  ِ ثبؿٌذ. ثب ایيی هبدی داؿت ّبی هلشفی، رلَُ هخبثِ اسصؽ تَاًٌذ ثِ یبثٌذ ٍ عتی هی

وٌٌذ.  تَلیذ هی« ّای هصرفی ارزش»هیبًزی  ، ثلىِ ثی«وبال»ّب دس عمیمت ًِ  هَلذ ًیؼتٌذ، صیشا آى
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اهب هبدام وِ وبسوشدًی هذًِش اػت وِ ثشای خشیذاساىِ وبس یب وبسفشهبیبىْ هَلذ اػت، هخالً وبس ٌّشپیـِ، 

خشیذاسؿبى  ؿًَذ وِهخبثِ وبس ًبهَلذ تلمی  ثِ ىي اػت ثِ ایي دلیلثشای كبعت توبؿبخبًِ، ایي وبسّب هو

ؿبى  ىیب ثِ خَاٌّذگب›دس ؿىل وبال، ثلىِ فمي دس ؿىل خَدِ فٔبلیت ثِ توبؿبگشاى  سا ًِ ّب تَاًذ آى هی

 ثفشٍؿذ. ‹ًَس آن ثِ

وبسی اػت وِ خذهبت ؿخلی  کار ًاهَلذسا، ٍ  کاالّااص ایي ًَّ وِ ثگزسین، وبس هَلذ وبسی اػت وِ 

ٌّگبم ثب آِوبلؾ،  ًوبیبًذ؛ وبسِ دٍم، ثبیذ ّن وبس ًخؼت خَد سا دس ؿیئی لبثل فشٍؽ ثبصهیوٌذ.  سا تَلیذ هی

ی حشٍت  ی ّوِ ػبصد( دسثشداسًذُ هلشف ؿَد. وبس ًخؼت )ثِ اػتخٌبی وبسی وِ خَدِ تَاًبییِ وبس سا هی

ی  ّبػت؛ وبسِ دٍم دسثشگیشًذُ ، اص گَؿت گشفتِ تب وتبةی ؿئ هبدی ٍ فىشی هَرَد دس ؿىل ٍ لَاسُ

ی فشد، خَد  ی وبسّبیی اػت وِ ّشگًَِ ًیبص خیبلی یب ٍالٔیِ دلخَاُ فشد سا اسهبء، یب دس تمبثل ثب اسادُ ّوِ

 وٌٌذ. سا ثِ اٍ تغویل هی

دس ایي ساػتب « َلذوبس ه»ؿىل حشٍت ثَسطٍایی اػت. ثٌبثشایي تجییي  ‹تشیي یب ٌٓلشی›تشیي  ثٌیبدیي کاال

هتٌبُش ٍ ػبصگبس اػت، تب  تش ثب هَهٔی ثٌیبدیي هشاتت ثیؾِ وٌذ، ث تَلیذ هی« وبال»وِ وبسی اػت وِ 

 وٌذ. دّذ وِ ػشهبیِ تَلیذ هی هخبثِ وبسی تَهیظ هی ًگشؿی وِ وبس هَلذ سا ثِ

اًذ  ٌذ هبًذُث ییي دٍهؾ پبیاًذ ٍ ثشٓىغ ثِ تج هخبلفبى آ. اػویت ًخؼتیي تجییي دسخَسِ اٍ سا ًبدیذُ گشفتِ

اًذ.  رب دیذین، ؿذُ ًبپزیش وِ دس ایي ّبیی ارتٌبة گیشی ػشثشآٍسدىِ تٌبلوبت ٍ ًبپی ٍ ثِ ایي تشتیت هَرت

ٍیظُ ثِ ایي  ٍ ثِ ِثِ هغتَای هبدی وبس پشداخت َد اص آى سٍ تؼْیل یبفتِ اػت، صَىی خ ًَثِ ایي رذل ثِ

تخجیت وٌذ. اهب ثِ ایي ًىتِ وِ رذل هزوَس صِ  پایذارتٔیي وِ وبس ثبیذ خَد سا دس هغلَلی ووبثیؾ 

 صٍدی خَاّین پشداخت. ای سا ثشرؼتِ وشدُ اػت، ثِ ٍرَُ ٍیظُ

یي ّب ا گَیذ وِ ؿبیؼتگی ِٓین آى ّب هی ی ًِبم فیضیَوشات دسثبسُ پیؾ اص آى اهب ایي ًىتِ: آ. اػویت

 ،اًذ اػت وِ ًـبى دادُ

اص  ػبالًِ اػت وِ پزیشی ىِ اص ارٌبع هلشفًبپزیش، ثل ی هلشف اص ًال ٍ ًمشُ ًِ هشوت ّبحشٍت وـَس»

 ]گبسًیِ[.( 538)اص وتبة ػَم ٍ صْبسم، فلل ًْن، ف « ؿًَذ. ًشیك وبسِ ربهِٔ ثبصتَلیذ هی

ثیٌین. تٔییي اسصؽ اهبفی ًجٔبً ٍاثؼتِ اػت ثِ ؿىلی وِ  دٍم اص وبس هَلذ سا هیتٔشیف رب اػتٌتبد  دس ایي

 ًوبیبًذ؛ هی پَلخَدِ اسصؽ دس آى لبلت یبفتِ اػت. دس ًِبم پَلی ـ هشوبًتیلیؼتی اسصؽ خَد سا دس همبم 

همبم هخبثِ هغلَل وـبٍسصی؛ ػشاًزبم ًضد آ. اػویت دس  ّب دس همبم هغلَل صهیي ٍ ثِ ًضد فیضیَوشات
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ّا تِ جَّر ارزش  کِ فیسیَکراترب  . آى‹ثذٍى ّشگًَِ عـَ ٍ صٍائذ›، وبالی كِشف کاال

( ّواًا هادُ یا جٌس هادی)تواهی تِ ارزش هصرفی صِرف  ّا تِ رسٌذ، ارزش ًسد آى هی

 ‹هغتَای اسصؽ ؿىل ثی ، ثِ› ضکل صِرف ارزشّب ثِ  گًَِ وِ ًضد هشوبًتیلیؼت ؿَد، ّوبى ثذل هی

ًضد آ.  ؿَد، ّوبًب پَل؛ هی پذیذارهخبثِ وبس ارتوبٓی ٓبم  ؿىلی وِ هغلَل دس آى، ثِ گشدد، ثِ هجذل هی

اًذ؛ ٍ ثٌبثشایي،  ّن پیَػتِ ثِ ‹ثَدى› ای ارزش هثادلِاػویت ّش دٍ ؿشى وبال، یٌٔی اسصؽ هلشفی ٍ 

بیبًذ، وبسی هَلذ ًوصباسصؽ هلشفی دلخَاّی یب ]دس[ ّش هغلَل هفیذی ث ّش ّش وبسی وِ خَد سا دس

ی ایي ًیض ّؼت وِ ایي هغلَل  ًوبیبًذ، دسثشداسًذُ هی ‹هغلَل›خَد سا دس آى  وِ وبس اػت. ایي

ّب  دس تٔبسم ثب فیضیَوشات ‹ػَ اص یه›ٓبم. آ. اػویت  ٌّگبم ثشاثش اػت ثب همذاس هٔیٌی وبس ارتوبٓیِ ّن

اهب اص ػَی دیگش  ،دّذ دٍثبسُ اسصؽ هغلَل سا دس ربیگبُ اهش اػبػی ٍ هبَّی حشٍت ثَسطٍایی لشاس هی

صؽ ّب اس سا وِ ًضد هشوبًتیلیؼت اص ًال ٍ ًمشُ ــ ؿذُ ػبختِــ  ‹1یب خیبلی›ی ؿىلی كشفبً هتلَس  پَػتِ

ًشیك آ. اػویت  وِ اص ایي پَل اػت. ایي ًفسِ فیبالیی ذ. ّش ووٌَ هیؿَد ثَش دس لبلت آى پذیذاس هی

یب كُلجیت ًال ٍ ًمشُ دس همبم ›« پزیشی دٍام»دٍثبسُ ثِ داهبى تلَس هشوبًتیلیؼتی اص  ٍ ووبثیؾٌّگبم  ّن

ثبسُ وبفی  دس ایي وٌذ، آؿىبس ٍ سٍؿي اػت. ًبپزیشی ػمَى هی ام هٔول هلشف، ٍ دس عمیمت ثِ د‹پَل

هغبػجبت »اص وتبة  دسٍ، گفتب154یبد آٍسین )دس دفتش اٍل هي، ف  ی پتی سا ثِ ؿتِای اص ًَ اػت لٌِٔ

ًبؿذًی یب ون ٍ ثیؾ  ؿَد وِ حشٍت ػپشی وِ حشٍت ثشعؼت دسربتی هغبػجِ هی پتی(، ربیی« ػیبػیِ

 ذ.ًؿَ دس سأع لشاس دادُ هی« ًبؿذًی حشٍت ػپشی»هخبثِ  ٍ ػشاًزبم ًال ٍ ًمشُ ثِ پبیذاس ٍ هبًذگبس اػت

اٍ ثب هغذٍدوشدىِ »گَیذ:(  هی 152، ف 1839، ثشٍوؼل «تاریخ اقتصاد سیاسی»)ثالًىی، آ، دس 

وشاى  ی ثی ػشاػش تَدُ اًذ، هبدی پیىش یبفتِ هالىّبیی وِ دس  ثِ اسصؽ ثرٍت خللت ی هٌغلشاًِ

اًذ، اص وتبةِ  وـَسّبی هتوذى ی اخالقی سرهایِ ‹دختش :دس اكل›ای سا وِ فشصًذ  ّبی غیشهبدی اسصؽ

 «تَلیذ عزف ٍ هغَ وشد.

                                                           
1
 phantastisch 


