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 اوگاری ضکل اجتماعی پذیذارَای اقتصادی.  ـ پ. ريسی. وادیذٌ 11]

 «جًیی در کار صزفٍ»دریافتی يلىگاراوٍ اس 

 مًلذ[وابٍ میاوجی کارگزان  

 

.1381(،ٍیشاػتثشٍوؼل1381ـ1381ّبی)ػبل«ی اقتصاد سیاسی ديرٌ»،1ح.سٍػی||314|

ربػتداًبیی!ایي

صِیآىیآىصیضّبییاػتوِهـَقتَلیذًذ،ّوِیّوِدسثشگیشًذُ»)تَلیذ(«ٍػبئلغیشهؼتمین»

)اٍ«تشؿَد.تشٍآػبىتش،ؿتبثبىوٌٌذوِػذیاصػشساُثشداؿتِؿَدٍتَلیذفؼبلدسایيساػتبػولهی

ینٍرَدداسًذ.یؼٌیٍػبئلیثشایتَلیذ،ٍػبئلهؼتمینٍغیشهؼتم»گَیذ5هی113یتشدسكفغِپیؾ

ًمؾػلتیصـوپَؿی داسًذوِثشایتغمكهؼلَلیوِّذفتَلیذاػت، هیٍرَد ایفب سا وٌٌذ،ًبپزیش

 ًیشٍّبییوِایيتَلیذسا ٍػبئلدیگشیًیضٍرَدداسًذوِدسگذاروذ ی اجزا می بٍ مزحلٍّوبًب .

ثِهشعلِتَلیذػْویاداهی بٍتَاًٌذگزاسًذ.ٍػبئلًَعًخؼتعتیهیارشاًوییوٌٌذ،اهبتَلیذسا

عبلیتىُایی دس فميهیػولوٌٌذ، دٍم ٍػبئلًَع تَلیذوِ ًخؼتدس ٍػبئلًَع ووىىبس تَاًٌذ

وِایيوالُساتَلیذوشدُاػتایغیشهؼتمیندستَلیذاػت...وؼیولوبسدٍلتیٍػیلِ«(»...ثبؿٌذ.

ثبًیوِایوِدسدادگبُهؼتمشاػت،صًذاىدّذ،لبهیدسخیبثبىًگْجبًیهیثبیذثپزیشدطاًذاسهیوِ

‹ّوگی›وٌذ،وٌذٍاستـیوِاصهشصّبدسثشاثشتزبٍصدؿويدفبعهیتجْىبسیسادػتگیشٍعجغهی

(.111)ف«وٌٌذ.ػْویدستَلیذاداهی

هی لزتی والُصِ ایي والثشد فشٍؽایي ٍ تَلیذ ثشای وِ صهیيدٍص رٌجؾٍاهیُ ثِ سا داسد!ٍصهبى

ایيصًذاىريسی لشاسدادى وؼبًیثب ؿُوبس دس اٍ لجیل افشادیاص ٍ ثبى ًِطًر غیزمستقیم بٍوِ ،

ؿَدوِآدام)دسعوٌٌذ،دسٍالغّوبىتوبیضیسالبئلهیدستَلیذهبدیػْویاداهیطًر مستقیم بٍ

دٍاصدّن(.

                                                           
1
 P. Rossi 
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صًذ؛دسعمیمتّنهیپشٍاػلیِاػویتوبػٍِوَصُثِسٍػیآؿىبسٍثیدسدسعثؼذی،دسعػیضدّن،

دسػت]هبًٌذ[ػَلَفؾ.

گَیذتوبیضًبدسػتثیيوبسگشاىهَلذٍوبسگشاىًبهَلذػِدلیلداسد.اٍهی

؛تا خًدْ مستقیماً مصزفص کىىذخشًذساهیکاری،ثشخیهغلَلییبخزیذاراندسهیبى»ـ1

 هیآىثشخیدیگش هغلَالتتبصُسا تب خشیذاسیخشًذ وبسِ ووهایيهغلَالتیب ثِ وِ ؿذُ،ایسا

[.112،111رب،ف]ّوبى«اًذ،ثفشٍؿٌذ.وؼتوشدُ

اؽوِدغذغِای.وؼیوٌٌذُاػت،ثشایگشٍُدٍماسصؽهجبدلِثشایگشًٍُخؼتاسصؽهلشفیتؼییي

صبسخَاّذؿذ.ایثبؿذ،ثِخٌبیاػویتیدفمياسصؽهجبدلِ

هيثشایهيغیشهَلذاػت؛» فشموٌینوِوبسخذهتىبسِ «غیشهَلذاػت؟‹ّن›ثشایاٍ»آیب«ػزبلتبً

(.111رب،ف)ّوبى

ؿَد،تبدسفشآیٌذداساًِثشایيهجٌباػتَاساػتوِوبسهؼتمیوبًخشیذاسیهیربوِولتَلیذػشهبیِاصآى

فزيختٍ آیذ،ثخـیوِالجتِدسلبلتهغلَلثِتلشفدسضذن بذين خزیذاریتَلیذثخـیاصآى

آىضًد می اص ــ وِایي، ثیي‹ٍالؼیتِ›رب توبیض آیب كَستتبمػشهبیِاػتــ ّوبًب ػلتٍرَدی،

هیوبسی تَلیذ ػشهبیِ وبسیوِ ٍ ًویوٌذ تَلیذ ػشهبیِ ؿبلَدُوِ تَلیذوٌذ، ایثشایفْویذىفشآیٌذ

ًویداساًًِػشهبیِ اػویتاًىبس یؼت؟ ثشایخَدِ خذهتىبس ّشخذهتیثشایايوٌذوِوبسِ هَلذاػت.

وٌذ،هَلذاػت.وبسسادساِصایپَلًمذهیوِایيخَسدىثشایوؼیاؽهَلذاػت.لؼندسٍؽفشٍؿٌذُ

پَلاًزبمهیوِایيرؼلاػٌبدثشایوؼی اِصایدسیبفتِ دس سا ثِوبس هَلذاػت. سػبًذىیهلتلدّذ،

هی دسیبفت پَل لتل ثِ استىبة اِصای دس وِ لبتلی ثشای وؼتفشد، اػت. هَلذ ؿبسالتبى،وٌذ، ٍوبس

ساهزبًیاًزبمًذّذ.«خذهبت»لیغثشایخَدِاٍهَلذاػت،اگشایيدصد،پبساصیتٍوبػِخجشصیي،دلِ

ایي‹یّوِ›ثٌبثشایي ًِ«وبسگشاىهَلذ»ّب تَلیذوٌٌذگبىِ ثلىِػشهبیًِذ، عتیرَاًهفميحشٍت، اًذ.

ثشد،وبسهیًیشٍییثِ»وٌٌذ،ّبٍدٍلتصٌیيهیًَسوِدادگبُدّذ،ّوبىوالؿیوِثِخَدؽپَلهی

ؿیَُ ًیشٍیؾثِ هیاص اػتفبدُ هؼیٌی هیی تَلیذ هبعللی ثشآٍسدُوٌذ، سا اًؼبى اص ًیبصی وِ وٌذ،

دصد112]ف«ػبصدهی یؼٌیًیبص ثضِ[، صىٍ ًیبص ٍؿبیذ ثٌبثشایيسا ًیض. وبسگشیهَلذ‹اٍ›ّبیؾسا

فميٍلتیوِوبفیؼت ثشآٍسدُهی«ًیبص»تَلیذوٌذوِ«هبعللی»اػت، هبًٌذهَاسدوؼیسا یب وٌذ،

وٌذ.«هَلذ»ّبساساثفشٍؿذتبآى«خذهبتؾ»فَق،فميوبفیؼت
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«ٍغیشهؼتمینتوبیضلبئلًـَین.ربػتوِثیيتَلیذهؼتمینخٌبیدٍمایي»ـ1

هَلذًیؼت.اهب‹اداسُ›سٍػتوًِضدآ.اػویتسئیغاصّویي

غیشهوىياػت،سٍؿيًیؼتوِآیبوبساٍ»)ثذٍىوبسسئیغ(«اگشتَلیذ» ًمـیایفب‹دستَلیذ›تمشیجبً

ونفؼبلیتیغیشهؼتمینًیؼتاؽهؼتمینٍهبدیًیؼت،آیبّویبسیاٍدػتوٌذیبًٍِاگشّویبسیهی

(.111رب،ف)ّوبى«وًِجبیذًبدیذُگشفتِؿَد؟

ًبهین.دسیرضئیاصوبسًبهَلذاػت(وبسًبهَلذهیایيوبسغیشهؼتمینِدخیلدستَلیذسا)وِفميػبصًذُ

ربوِصًذگیسئیغثذٍىٍرَددّمبىهٌلمبًهوىيًیؼت،ًبگضیشثَدینثگَئینوِكَست،اصآىيغیشای

یدیگشّنیغیشهؼتمیناهَسعمَلیاػت؛ٍاصایيلجیل.صشًذیبتپَس.یهًىتِوٌٌذُدّمبىتَلیذ

وٌین.اؽكغجتهییتمؼینوبسٍثؼذاًدسثبسُدسثبسُ‹ػٌیَس›ؿَدثِدیذگبٌَُّصّؼتوِهشثَىهی

[8 ـ پذیذُ»[ ٍالؼیتثٌیبدیيِ ثِثیيػِ لبئلًـذُیتَلیذ دلتتوبیض ی  ویزي یا يسیلٍ‹ّوبًب›اًذ5

[.111رب،ف]ّوبى.«ذ، کاربست ایه ویزي، ماحصلمًل

ػبػتیاصػبػت ػبصهیهب ایي›خشین؛ تَرٍِػاللِ‹ربدس یهبػت.فميهبعللوبساػتوِهَسد

ًَساػت؛اهب5خشینّنّویيیپیشاٌّیاصخیبىهیٍلت

آىّویـِافشادیاصلوبؽلُذهبّؼتٌذوًَِسدیگشیسفتبسهی» ًضدخَیؾفشاوٌٌذ. ّبوبسگشیسا

یصیضّبیوٌٌذٍثشایایيوبسپبسصٍِّوِخَاًٌذٍدٍختيایيیبآىلٌؼِلجبعساثِاٍٍاگزاسهیهی

خشًذ؟ّبصِصیضیهیآى‹دسایيعبلت›گزاسًذ.وبسهشٍسیاػتدساختیبسؽهیيدیگشیساوِثشایای

هیآى یهًیشٍ خشًذّب » سا{، ًیشٍ وبسثؼتایي الجتِ ٍ{«ٍ عؼبةػَدٍصیبى ثِ وِ یهٍػیلِ ٍ

رب،ف]ّوبى«دػتخَاّذداد...هَهَعلشاسدادخشیذیهًیشٍػت.دٌّذُ،هبعللیثِسیؼهػفبسؽ

111.]

ایي فمي لویِ )ثبهضگی ایي لوبؽلُذهب»ربػتوِ اص افشاد ثِؿیَُ« سا تَلیذی هیی وِوبس ثٌذًذ

یًیشٍّبیثبسآٍسداساًًِذاسدٍثبتَرِثِولتَػؼِیتَلیذػشهبیِتشیيٍرِاؿتشاویثبؿیَُوَصه

ایایياػتوِصٌیيتوبیضٍیظًُوبآٍسد،غیشهوىياػت.ػشؿتداساًِثِّوشاُهیوبسوِتَلیذػشهبیِ

اّویتاػت.(ٍثشایولربهؼِثیريسیثشای
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خشموِثشایكذّبًَعاصخذهبتلبثلاػتفبدُاػتٍخذهتىبسًیشٍییهی‹ثشخَسداسیاصوبسیه›ثب»

(.111)ف«وٌن.ایاػتوِهياصآىهیهبعللكشفایيًیشٍٍاثؼتِثِاػتفبدُ

یشسثٌیثِهَهَعًذاسد.ّبّیایيعشفّوِ

خشمیهصِهيهیؿَد...وبسثؼتهؼیٌیاصًیشٍییاػت...آىصِخشیذاسییباربسُهیآى»||313|

هغلَلًیؼت،هبعللیًیؼتوِدسًظشداسم.دفبػیبتٍویلهيهوىياػتهَرتهَفمیتهيدس

دسّشعبلهؼبهلِ ستاصایياػتوِاٍدساِصایاسصؿییثیيهيٍٍویلنػجبهغبووِثـَدیبًـَد.

وبساؽساثِهؼیيٍدسسٍصّبییهؼیيثِهىبىهؼیٌیثشٍدٍثشایدفبعاصهيٍهٌبفؼنًیشٍّبیفىشی

(.111)ف«ثجٌذد.

گَیذ5سُ]ٍػی[هی118ربتزوشیدیگش.دسدسعدٍاصدّن،ف}دسایي

ؿبىساكشفایيػٌَاىتَلیذوٌٌذگبىتلمیوٌنوِصًذگیدٍسموِافشادیساثِهيثغثؼیبساصآىثِ»

خَاّذثبؿذ،اعتشاملبئلن...اهبایيوٌٌذوِپبسصِثجبفٌذٍوفؾثذٍصًذ.هيثشایوبس،ّشصِهیوبسهی

«ثبؿذ.افشارکاران دستاعتشامًجبیذاهتیبصیاًغلبسیثشای

اػ وؼیویتصٌیيعشفیًویآ. اػویت، ًضد لٌؼِصًذ. تبثلَیی، ایهزؼوِ‹یب›ایهَػیمیوِوتبثی،

هی عبلی«وبسگشیهَلذ»آفشیٌذ، دس هؼٌبییحبًَیاػت، ثذاِّدس خَاًٌذُوِثبصیگش خَاىیخَؽوبس،

ؿؼجذُ اؿؼبس، ایيدػت، افشادیاص ٍ اػویتخذهبتساصٌیيربیگبّیًذاسًذ.ثبص ثِآ. وِ هبدام ًَس،

 ٍاسد هی‹فشآیٌذ›هؼتمین ّنتَلیذ ؿًَذ، هیهبدیت‹وبسی›صَى تلمی هغلَل دس وبسیبفتِ صِ وٌذ،

وبسگشاىیذیثبؿذ،صِوبسهذیش،وبسهٌذاداسی،هٌْذعٍعتیداًـوٌذ،هبداموِاٍخَاُدسدسٍىخَاُ

ثش ًمؾهختشع وبس هغل تثیشٍى دس اٍ ثبؿذ. داؿتِ ؿیَُػْذُ وبس ػولیبتثیيمؼین ایي یتَصیغ

ّبساػبهلیتهآىوٌذٍوبسّویبساًِ،ًٍِوبسرذاگبًٍِتهاؿخبفگًَبگَىسااصیىذیگشهتوبیضهی

ی،دغذغِريسیثِتؼجیش«فىشی»اؽهغلَل،ّوبًبوبال،اػت.اهبوبسگشاىوٌذوًِتیزِتلمیهی

وٌٌذ.{باصتَلیذهبدیًلیتخَدهیّتَریِػْنثضسگیساداسًذوِآى

دّذ5اداهِهی‹ثباػویت›سٍػیپغاصایيوـبوؾ

ثِایيتشتیت،دسرشیبىفؼبلیتهجبدلِثبدیگشاى،تَرِثِایيیبآىٍالؼیتاصػٍِالؼیتثٌیبدیيتَلیذ»

ػلتهی ایي آیب اهب هیسٍ ضکل گًواگًن اس مبادلٍؿَد. ثشخی اص ػشؿتمحصًالتتَاًٌذ
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ساعزفوٌٌذ؟آؿىبساکیفیت کار مًلذای اس تًلیذکىىذگان، َای طبقٍ تالش،ٍاصبًدن ثزيت

ّویيدلیل،ثیيایيافىبسصٌبىپیًَذیٍرَدًذاسدوِلبدسثبؿذاػتٌتبریاصآىدػتساتَریِوٌذ.ثِ

آى اص آیب هبعلل ثزبیخشیذ هي وِ خشیذاسیهی‹وبس›رب سا وًِیشٍیی آىثشایفشاّنوٌن آٍسدى

محصًل ،ٍایيمثابٍ عملی مًلذ کزدن ایه ویزي بٍ مجاس ویست فعالهبعللهشٍسیاػت،

ایيمثابٍ ثزيت بٍ دسًظشثگیشین. اصخیبًیتلمیؿًَذ؟دٍثبسُّوبىهخبلخیبىسا وِآدملجبػیسا

اًذٍثبثتایيوبسثخشدیبثگزاسدوبسگشخیبًیلجبعساثشایؾثذٍصدوِهَادوبسدساختیبسؽلشاسگشفتِ

گفتاٍلیوغًخَاّذوٌذ،هبعللوبساصّشدًٍشیكّویـِیىؼبىاػت.ّیشدػتوضدیدسیبفتهی

خًاستٍ  می وِاػت؛فشقلویِفميایياػتوِدسعبلتدٍم،وؼیکار وامًلذ ٍدٍهیکار مًلذ

صاٍیِلباسی داضتٍ باضذ کارفزمای خًد اص اػت. ثَدُ وبسگشًیشٍّبیهَلذ،ی ثیي فشلی صِ

(.111فرب،)ّوبى«ّیش.خَاًذٍُخذهتىبسخبًگیاٍهَرَداػت؟خیبًیوِاٍثِخبًِفشا

ربوِثٌبثشثیٌبًِ!آ.اػویتآىّبیخَدثضسيگَییّبٍگٌذُیػملولثَدگییّوِایياػتًتیزِ

هتوبیضهیدٍهیيسٍیىشدػٌغی یىذیگش ایيلغبٍاص اص ًبهَلذسا هَلذٍ ثِتشؽوبس ًَسوٌذوِآیب

ًبهذ.اهبخیبىسادسّشدٍعبلتهَلذهیاًذیبًِ،هؼتمیندسوبالییلبثلفشٍؽثشایخشیذاستغمكیبفتِ

سٍیىشدطسف‹ػشِخبًِ›خیبى ثش «ًبهَلذ»تشاػویتثٌب آ.فميًـبىهیريسیاػت. دّذوِآؿىبسا

ا]ػویت[ساًفْویذُاػت.

ایيػلی سُ]ٍػی[دلیمبًّوبًٌذآىاػتوًِجیؼت«ّبیهجبدلِؿىل»الؼَیِپذیذاسؿذىِ ؿٌبػیدسدیذِ

ٍاسًذ.اهبیاًذامّبییاصهبدُّبؿىلاًذ،صیشاّوگیآىالؼَیِّبیهؼیيصًذگیثشایاٍػلیىلثگَیذؿ

گبُدلیمبًًٌٍفميّویيیتَلیذارتوبػیاػت،آىییهؿیَُاگشهؼئلِثشػشفْنٍدسنػشؿتٍیظُ

ساثِؿىلًخؼتیيِهجبدلِىاًذ.لجبع،لجبعاػت.اهباگشدٍختيِآّبیٌذوِهؼئلٍِهَهَعاكلیؿىل

دٍم،‹ػپشدًؾثِؿىل›یهذسىثَسطٍاییػشٍوبسداسیذ؛ثبداساًٍِربهؼِگبُثبتَلیذػشهبیِثؼپبسیذ،آى

هٌبػجبتلشٍىٍػٌبییٍآى ثب هٌبػجبتآػیبیییب دػتیػشٍوبسداسیذوِثبخَدِ گبُثبؿىلیاصوبسِ

اًذ.وٌٌذُّؼتٌذوِثشایخَدِحشٍتهبدیتؼییيَا ضکلٍایيهٌبػجبتیاصایيدػت،ػبصگبساػت.

ؿَدوِلجبع،لجبعاػت.اهبدسعبلتًخؼتوبسگشخیبىًِیداًبییسُ]ٍػی[ثِایيخالكِهیّوِ

داسٍخَدساوٌذ؛یؼٌی،ػَدًیض؛اٍاسثبثؾسادسهمبمػشهبیِفميیهدػتلجبع،ثلىِػشهبیِتَلیذهی

داسمثِوبسگشوبسگشهضدثگیشتَلیذهیدسهمبم اگشهيدٍختيلجبػیوِخَدللذپَؿیذًؾسا وٌذ.
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سٍیوبسفشهبیخَد)دسهؼٌبیهمَلیایيٍاطُ(امػفبسؽثذّن،ثِّیشخیبًیوِثِخبًِفشاخَاًذُ

لجبػیساوِیىیاصوبسگشاًؾدٍختِاػت،ثپَؿذٍ||314|خیاط کارفزماًَسوِاگشؿَم،آىًوی

وبسفشهب یهعبلت‹یوبسگشاًؾ›هلشفوٌذ، دس خیبًیٍوبسگش‹یؼٌیعبلتاٍل›اػت. وبسِ خشیذاسِ

فشٍؿٌذُ ٍ همبمخشیذاس هیخیبىفميدس یىیپَلسا سٍیبسٍیٌذ. یىذیگش دیگشییكِشفثب ٍ پشداصد

ربػشاػشدّذ.دسایيدٍصدٍتغَیلهییبثذ،هیَلهيدگشدیؼیهیاؽثِپوبالییوِاسصؽهلشفی

ربفشٍؿٌذُ.ایي‹یبوبسگشػشخبًِآىسادٍختِثبؿذ›وٌذوِهيلجبعسااصدوبىخشیذُثبؿنفشلیًوی

ایؼتبدُ سٍییىذیگش دس سٍ خشیذاس ٍ فشٍؿٌذُ همبم دس خیلیػبدُ خشیذاس ٍ عبلتدیگش دس یؼٌی›اًذ.

ربوِثِاًذ.تبآىثشػىغ،دًٍشفدسهمبمػشهبیٍِوبسِهضدیسٍدسسٍییىذیگشایؼتبدُ‹تدٍمعبل

خبًشاسصؽهلشفیوبسؽیدٍ،وِهياٍساثِخذهتىبسخبًگیهشثَىاػت،اٍٍوبسگشخیبىؿوبسُ

تؼیيهی اص آىخشم، هـتشویثشخَسداسًذ. ؿىلیِ فشٍؿٌذیبفتگیِ ٍ خشیذاس ّشدٍ ایّؼتٌذ.یػبدُُّب

صاٍیِ اص اهب، ؿیَُایٌه هیی لشاس اػتفبدُ هَسد اسصؽهلشفی وِ ساثٌِای پذسػبالساًِگیشد، یی

ساثٌِ ًیضٍاسدهَهَعهیدیگشی، صیضییثیياسثبةٍخذهتىبس ثِؿَد، لغبٍهغتَایؾ،وِساثٌِسا

وٌذ.هیاؽ،دگشػبىٍاًضربسآهیضلغبٍؿىلالتلبدیّشصٌذًِثِ

وٌذ5ّبیگبسًیِساثبلغيدیگشیتىشاسهیثؼالٍُ،سُ]ٍػی[فميعشف

ؿَدوِــهبًذ،دصبسصٌبىخٌبیثضسگیهیاصوبسخذهتىبسصیضیثشربیًویگَیذٍلتیاػویتهی»

یهوبسخبًِ اػویتثؼیذاػت. اصوؼیهبًٌذآ. وبسخبًِساػتؾــ هذیشیتهیداس، وٌذٍیثضسگیسا

ظبستثشایيوبسخبًِخَدفؼبلیتیثضسيٍهؼتلضموبسیاػتثؼیبس...ّویيآدموِتغولوبسگشاىً

 اػت ًبگضیش اٍ ثٌبثشایي ًیؼت. خذهتىبسی ّیش اص ثشخَسداس ًذاسد، خَد ثش ٍ دٍس دس سا خًد ًبهَلذ

وبسِخذمتکار خًیص باضذ عیي دس اػت ًبگضیش اٍ وِ هَلذی وبس ایي تىلیف ایٌه، ظبّشاً...

دٌّذوِثِاٍاهىبىًبهَلذؽاًزبمدّذ،صیؼت؟آیبسٍؿيًیؼتوِخذهتىبساىاٍوبسیسااًزبمهی

لبثلیتدّذثِفؼبلیتهی ّبیؾتٌبثكٍػبصگبسیثْتشیداسًذ؟ثٌبثشایيصٌَسّبییاؿتغبلیبثذوِثب

یهبًذّوِصِثشربیهیهبًذ؟آىتشیياحشیثشربیًویتَاًذثگَیذوِاصخذهتىبساًؾوَصهوؼیهی

ّبدستَاًؼتیذاًزبمدّیذ،اگشآىصیضیوِؿوبًوییآىدّیذٍّوِصیضیاػتوِؿوباًزبمهیآى

(.111رب،ف)ّوبى«تبىؿشایٌؾسافشاّنًیبٍسدُثَدًذ.گضاسیثِؿخقؿوبٍثِخبًِخذهت

گبسًیِ،الٍدسدیلٍگبًیلاػت.ثشاػبعایيًظشوبسجًیی ـ در کار صزفٍّوبى‹تىشاس›ایي،دٍثبسُ

هَرتكشفِ اػتوِ هَلذ صهبًی فمي ثبلیًبهَلذ ٍ وبس دس ثیؾرَیی صهبى تشیثشایوبسگزاؿتي
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تَاًذاصًشیكایيداسكٌؼتیثبؿذ،خَاُوبسگشهَلذیوِهیػشهبیِ‹وبسفشهب›ؿَد،خَاُهی‹وبسفشهب›

تشاًزبمدّذ.ثِایيتشتیتثخؾثضسگیاصوبسگشاىًبهَلذاسصؽتشیاصوبسونربیگضیٌی،وبسثباسصؽ

یوبسگشاىًبهَلذیوِوٌٌذٍّوِیخذهتىبساًیوِارٌبعلَوغتَلیذهیؿًَذ،یؼٌیّوِعزفهی

كَشفتلزراصکٍ ی سماوی دقیقاً بٍ اوذاسٌتَاًناصوبسؿبىفميٍوٌٌذٍهيهیلزتكِشفتَلیذهی

لزتثجشم.دسّشدٍعبلتکار بٍ آن ویاس دارد، یباًزبمایيبزای تًلیذ اؽوٌنٍفشٍؿٌذُآىهی

دسدسوبسػخٌیدسهیبىثبؿذ.ػشاًزبمعتیخذهبتؿخلی«رَییكشفِ»تَاًذاصًوی ایوٍِالؼبً

كشفِ هیرَییهیوبس هَلذ صهبًی فمي هلشفوٌٌذ وِ اٍؿوٌٌذُثَدًذ اگش ثبؿذ. یهتَلیذوٌٌذُ بى

آىداسیتيػشهبیِ ثبؿذ، ایيآػب اص سا اٍ هؼبفهیگبُ وبسیاًزبمدّذ، اػبػبً یؼٌیهَرَدیوِ وٌٌذ5

وخیفثزبیآى ًبخيتٌجلٍ خَد یب آسایؾوٌذ هَّبیؾسا خَد ثِوِ سا ایيوبسّب ثگیشد، ّبیؾسا

وبسثگیشد،یبوٌیساثِپبناؽساپبنوٌذ،ًَیلِخَدًَیلِوِدیگشیٍاگزاسوٌذ.یبدّمبًیثزبیآى

وِخَدآؿپضیوٌذ،آؿپضیسااػتخذاموٌذ.ثبسُثزبیآىهَرَدیؿىن

ایتَلیذ«آػبییتي»رب(ّبییًیضتؼلكداسًذوِاصًظشاػتَسؽ)ّوبىپغثِایيگشٍُاصوبسگشاى،آى

آٍسد.ثشدى،وبسفىشیٍاهَسیاصایيلجیلسافشاّنهیثشایلزتٍسیاصآى،صهبىآصادوٌٌذوِثْشُهی

وِاصخَددفبعوٌن؛وٌذ؛ػشثبص،اصایيًیبصهیوِطاًذاسمخَدثبؿن،ثیپلیغ،هشااصكشفٍلتثشایایي

ایي اص دٍلت، ثِوبسهٌذ عىَهتسا وبس ایيوِ اص وفبؽ، ثگیشم؛ ٍاوغثضًن؛ػْذُ خَد سا وفـن وِ

فىشوٌن؛ٍغیشُ.‹ثباػتمالل،›وِؾ،اصایيوـی

ثَدػالٍُثشوبسّشوغًبگضیشهی‹ثذٍىتمؼینوبس›اػت.تقسیم کاردسػتاػت،فىشصِدسایيآى

ایدسّبیثؼیبسیساثشػْذُثگیشدوِهَلذًجَدًذٍتباًذاصًُمؾ‹دیگشاى›هَلذؽیباػتخوبسوبسهَلذ

ّبیهلشفساخَدتغولگشفتٌذ.)وبسگشاىِعمیمتبًهَلذثبیذایيّضیٌِّبیهلشفلشاسهیؿُوبسّضیٌِ

اگشایي اًزبمدٌّذ.( خَد اسثبةآى«خذهبت»وٌٌذٍوبسّبیًبهَلذؿبىسا خَدِ ساخَؿبیٌذثبؿٌذ، ّب

اهَسیهبًٌذعكؿتاٍلیبصعوتعىوشاًیوِاسثبثبىّویـِاًزبهؾساثشایثشدُاًزبمهی دّذ؛

ؿَد،ًشیكتوبیضثیيوبسهَلذًٍبهَلذاصهیبىثشداؿتًِویاًذ.اهباصایياًذ،گَاُایيٍهغثشػْذُگشفتِ

ّن توبیض ایي خَدِ ثلىِ عبكل هیتقسیم کارصَى پذیذاس ثب ٍ ًمؾگشدد ثِ ًبهَلذ وبس تجذیل

ثِاوحصاری یخَدًَثِثخـیاصوبسگشاىٍوبسهَلذثًِمؾاًغلبسیثخؾدیگشیاصوبسگشاى،

ؿَد.هَرتسؿذثبسآٍسیػوَهیوبسگشاىهی
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ثشایخَدًوبییٍاسهبءخَدؿیفتگیاهبوبستَدُ ًبهَلذًیؼت»ایاصخذهتىبساىخبًگی،كشفبً صشا؟«.

صَىآى تَلیذهیخزٌ ییشیباالّب خَدثضسي‹هخالً›وٌٌذ، ًوبیؾحشٍتاسهبیخَدؿیفتگی، ًوبیی،

ایي111رب،ف)ّوبى .) گشدینثِّوبىعشفهفتوِّشًَعخذهتیصیضیتَلیذثبسدیگشثشهیرب

خَدساارسشِوٌذ5هؼـَلِ،ؿَْت؛لبتل،لتل؛ٍغیشُ.ثؼالٍُاػویتگفتِثَدّشًَعاصوخبفبت،هی

 ثَد فميّویيهبًذُ ثِ||315|داسد. عتیاگش اهب ایيًیؼت. هؼئلِ ایيخذهبتسایگبىثبؿٌذ. وِ

افضایٌذ.سایگبىاًزبمؿًَذ،ثشحشٍت)هبدی(پـیضیًوی

پشداصا5ًِادساسػخي‹ثٌگشینثِایي›ایٌه

صیضیثشای» اػت، سػیذُ پبیبى ثِ خَاًٌذُ ٍلتیآٍاص وِ داسًذ اكشاس ـ اػت، ثشربیًٌْبدُ دس›هب

«اٍثشایهبیهخبًشُثشربیًْبدُاػت!‹وِعبلی

)ػزت!صِفشهبیـبتی!(

ًَؿیذُ» ؿبهپبیيسا ثبلیهیٍلتیؿوب صیض صِ ًتبیذالتلبدیهیایذ، ... ایيهبًذ؟ ثِ ثؼتِ وِتَاًٌذ

تشیبشفهوىياػتػشیغهلشفثالفبكلِپغاصوٌؾتَلیذكَستپزیشدیبًِ،هتفبٍتثبؿٌذ؛هل

آّؼتِ هلشف ٍالؼیت اهب ثگیشد، كَست ًوی‹خَدخَدیِثِ›تش لوبؿی، ٍ ًَع ّش اص ػشؿت، تَاًذ

ًَالًیحشٍت دٍام وِ داسًذ هغلَالتیغیشهبدیٍرَد ػلتوٌذ. هغلَل اص سا ثشخیثَدى تشیاص

هی یهللش ثشربیثوبًذهغلَالتهبدیداسًذ. سٍصگبسیدساص تَاًذ اهب لزتیپُشدٍامایلیاد، تشهٌجغ

(.111،113)ف«اػت.

صِخضػجالتی!

وِآّؼتِیب،فبسؽاصآىمصزففْوذ،یؼٌیاسصؽهلشفی،ربحشٍتساهیثِایيهؼٌبییوِاٍدسایي

ػشػتكَستپزیشفتِثبؿذ)صیشاًَلصهبىهلشفثًِجیؼتِهلشفًٍجیؼتِؿئثؼتگیداسد(ٍثِ

وٌذ.اسصؽهلشفیفمياسصؿیثشایهلشفاػتوًِخؼتهغلَلساثِحشٍتثذلهیفميهلشف

ایدسایاػتدسهمبمؿیئیثشایهلشف،ّؼتٌذگیاؽثشایهلشففميّؼتٌذگیداسدٍّؼتٌذگی

ّوبىاًذاصُاًذن،هلشفیساتَلیذوٌذ،ثِ‹دیگشاى›«صاسصدى».ًَؿیذىؿبهپبیي،ّشصٌذ‹ؿذى›هلشف

اػ هَلذ ّشصٌذ هَػیمی، ؿٌیذى وِ ٍ«خبًشُ»ت ثبؿذ خَة هَػیمی اگش ثبؿذ. ًْبدُ ثشربی ای

ثِؿًٌَذُ سا آى آىیهَػیمیّن هلشفؿبهپبیياػت،خَثیثفْوذ، اص هلشفهَػیمیٍاالتش گبُ

ًیؼت.‹وبسیهَلذ›اػتٍتَلیذاٍلی«وبسیهَلذ»‹یبؿبهپبیي›ّشصٌذتَلیذدٍهی
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ثیٌینوِگبسًیٍِتبیایياثبًیلػلیِتوبیضاػویتیثیيوبسهَلذًٍبهَلذساوِروغثضًین،هیّوِ

تَاىصِدسایي]رذل[هییآىایًذاسد(ّوِایالٍدسدیلٍگبًیل)ٍایيآخشیّیذعشفتبصُاًذاصُ

ّوِ آحبس ثَدًذ. گفتِ گفت، ثؼذی)ؿبهلتالؽًبهَفكٍ فميیًَیؼٌذگبى ثذؿبًغاػتَسؽًیض(

اًذ.گبسًیِالتلبدداىّیئتهذیشاىٍؿخقوٌؼَل،فِشیٍِّبیوـذاسٍصشًذیبتػبلوبًِپشداصیػخي

اؽایيیدغذغِوِّوِ‹ساداسین›اًذ.اصػَیدیگشالٍدسدیل،رٌبةلُشد،گبًیلالتلبدداًبىاهپشاتَسی

 ًبهَلذ»نِعىًان تًلیذکىىذگا کىىذگان را بٍ مصزفثَد وبس تًجیٍ« مىذوماییِ ضکًٌوٌذ.

خشاد ًَوشی، اًگلخذهتىبسی، ٍ هـغلِثگیشاى ایيیّوِّب ثشاثش دس ػشؿتیایيػگبىاػت. ّب،

 وٌذ.صَىًمذٍهغهَرَدرلَُهییالتلبدوالػیهّنهؼلىبًًِبٌّزبسٍولجی





 يپاش ثزيتمىذان، ديلت ي کلیسا ـ یالمزس اس ریخت 18]

 کىذ[ دفاع می

 

ّبییًبثؼبهبًیًظشاٍثشایػالدّوِاػتوِث1ِّب،ػبلیزٌبةث.صبلوشصتشیيهبلتَػییىیاصربلت

یعشفؾصیضیرضوَثیذًییوبسگشٍرَدًذاسد)ٍّوِارتوبػیّیشدسهبًیرضتشثیتهزّجیًجمِ

ثضن وـیؾهؼیغبًِِ ٍ ًظشیِؿذُ ًجل ثش دلٌَاص روؼیٍاساًِِ ّنی هبلتَعًیؼت(؛ هذافغت ٌّگبم

آهیضدٍلت،ریشٍُهَارتپشٍپیوبىثشایوـیـبىٍسیختٍّبیاػشافّب،ّضیٌِیػَءاػتفبدُّوِ

حشٍتوٌذاى؛وؼی رَییػختتبػشعذكشفِ»صًذ،سٍعیوِیسٍطصهبًِصاسهیوِدسثبسُپبؽفشاٍاىِ

سًذگشػٌگی تغویلهی›« هبلیبت‹وٌذسا ]وِ[ ثشایّبیثبالهی، وِ ّبثبالیی»خَاّذ، وبسگشاى« ٍ

وـیؾ ثیؾًبهَلذ، ثؼیبس ایيلجیلًـخَاس افشادیاص ٍ 112وٌذ)فتشیًلتهیّب ‹وٍِوؼی›(؛

ػلیِتوبیضاػویتیپشخبؽهی وٌذ.اٍػلیِایيتوبیض،فللیوبهل)فللیبصدّن(ًَؿتِاػتوًِجؼبً

ًىتِدسثشداسًذُ ایيتبصُییّیش رض كشفِایًیؼت، وِ صیبى ثِ فمي هَلذ»رَیی وبسگشاى اػت،«

وٌذ5ایيیصیشخالكِهیؿبىسادسرولًِوبیوبسگشاًیوِگشایؾػشؿت

                                                           
1
 Th. Chalmers 



11 
 

(.888رب،ف)ّوبى«ثبسثبؿذ.عبلدسػولهلیجتاسصؽ،ٍدسػیيسػذثیًظشهیتوبیضثِ»

ٍایيهلیجتدسوزبًْفتِاػت؟

ثِایياػتذاللپشداختین،صَىثشایيًظشین» کٍ اقتصاد سیاسی ريسگار هبثِایيدلیلهـشٍعبً

هبتشدیذبٍ یکی اس مؤسسات کلیسایی دارد وسبت گیزاوٍ ي دضمىاوٍ ما وگزضی سخت ؛

)تَهبعصبلوشص،«،ػْنثضسگیدسایيًگشؽاداوشدُاػت.بارِ اسمیت ایه تمایش سیانًذاسینوِ

،ٍیشاػت«یاخاللیربهؼِپیشاهَىالتلبدػیبػیدساستجبىثبدٍلتاخاللیٍرلَُ»فؼَسالْیبت()پش

(.881،ف1381دٍم،لٌذى

 وـیؾاص ایي ولیؼبییهؤػؼِ»هٌظَس لبًَى«ی ثش ثٌب وِ اػت لٌذى ولیؼبی اٍ، خَدِ ولیؼبی ،

پیؾسادسایشلٌذثِ«تأػیغ»ایيّبییاػتوِثؼالٍُاٍیىیاصّوبىرَاًه«.تأػیغؿذُاػت»

 ٍساػتاػت.ونكبدقٍسُنثشدُاػت.ایيرٌبةوـیؾدػت





 ـ مالحظات پایاوی پیزامًن اسمیت ي تمایشش 11]

 بیه کار مًلذ ي وامًلذ[



هیپیؾاصآى||314| ثجٌذین، ًخؼتخَاّیندٍلٌؼِوِهجغجاػویتسا ًیضًملوٌین؛ یدیگشسا

ثیبىهیربیی دٍلتًبهَلذ ًؼجتثِ ثشآؿفتگیًفشتؾسا اػویتثب ربییوِ دٍم ٍ هیوٌذ وَؿذوِ

 اػت. آصاد وبس ثِ هٌَى غیشُ ٍ كٌؼت پیـشفت صشا وٌذ ی وفزت اسمیت اس  دربارٌهؼتذل

.کطیطان

ًخؼتیيلٌؼِػجبستاػتاص5

اًذثشاهؼبنافشادخلَكیؿشهیٍٍلبعتاػتوِپبدؿبّبىٍٍصیشاىهذػیتشیيثیثٌبثشایيثضسي»

ّضیٌِ ٍ هوٌَػیتٍاسداتوبالّبیّبیآىًظبستوٌٌذ یب هخبسد ًشیكلَاًیٌیهؼٌَفثِ اص سا ّب



12 
 

آى خَدِ ًوبیٌذ. خبسریهغذٍد ثذٍىاػتخٌتزولیِ ثضسيّب اػتوٌٌذگبىربهؼِتشیياػشافبء ثْتش اًذ.

ثِفىشخشدآى خیبلساعتافشادخلَكیٍخشدّب ثب ثِّبیّبیخَدؿبىثبؿٌذٍ عبلخَدؿبىسا

ّبّشگضصٌیيؿبىدٍلتساٍیشاىًىٌٌذ،سػبیبیآىٍافبدُاصپُض‹ّبیًبؿیخشد›ّبثبثگزاسًذ.اگشآى

(.111)رلذدٍم،وتبةدٍم،فللػَم،ٍیشایؾهه]والن[،ف«ًخَاٌّذوشد.

ٍربیدیگش،ایيلٌؼ5ِ

هغتشم» اص ثشخی سػتِوبس هؼتجشتشیي ٍ تشیي وبس هبًٌذ دسػت ربهؼِ، خذمتکاران خاوگی، ّبی

«آفزیه ویست ارسش

وٌذ.{داسد،اهباسصؿیتَلیذًویاسصیّضیٌِثشهیسٍثشاثشثبّن}اسصؿیداسد،اصّویي

یایيیبثذ...اصرولِوٌذٍهبدیتًویٍدسؿیئیپبیذاسیبدسوبالییلبثلفشٍؽخَدساتخجیتًوی»

عبووبى ّوِافشاد، ثب لوبییاًذ افؼشاىیوبسهٌذاىدػتگبُ صیشدػتؿبىٍ فشهبىؿبىوِ اٍیٌذ،ٍ ثش

‹صٌیيّن› دسیبیی ًیشٍی ٍ استؾ آىکارگزان وامًلذوذول . اصربهؼِخادمانّب ثخـی ٍ اًذ

بٍ َمیه طبقٍوٌٌذ...دسیبفتهیکار ي تالش افزاد دیگز استهغلَلػبالًِساوِعبكل

داًـَساى؛ٌّشپیـگبى،دلمىبى،یاًَاعػلوبٍتؼلكداسًذ...سٍعبًیبى،عمَلذاًبى،پضؿىبى،ادیجبىٍّوِ

(.48،42رب،ف)ّوبى«خٌیبگشاى،خَاًٌذگبىاپشا،سلبكبىثبلٍِدیگشاًیاصایيلجیل.

ایيصثبىثَسطٍاصیٌَِّصاًمالثیاػتوِولربهؼِ،دٍلتٍغیشٌَُّصهٌیغٍفشٍدػتآىًـذُاػت.

ایيسیؾ عبووبى،ایياؿتغبالتهتؼبلی، ایيػفیذاىهغتشم، دیگشاًیاص وـیـبىٍ افؼشاى، لبهیبى،

سػتِ توبهیت وٌِْلجیل، ایذئَلَطیه ایيّبی وِ هیای پذیذ ػبلوبىّب ٍآٍسًذ، ؿْشداساى ؿبى،

ّبییوِهَرتؿبىٍّوبىگیشًذثبًَوشاىٍدلمىبىّوتشاصلشاسهیلحاظ اقتصادی بٍؿبىوـیـبى

ّبفميخبدهبىیایيؿًَذ.ّوِآػبهیداساىتيیٌذاسٍػشهبیِآػب،ًزجبیصهػشگشهیٍتفٌيحشٍتتي

افشادصًذگیدیگزِّباصعبكلوبسٍوَؿؾّبّؼتٌذ.آىگًَِوِآىدیگشاىخبدهبىآىاًذ،ّوبىػبهِ

ًبپزیشاػت،تملیلیبثٌذ.دٍلت،ولیؼبٍپَؿیوٌٌذٍثٌبثشایيثبیذثِعذاللهیضاًیوٍِرَدؿبىصـنهی

ّبییثشایاهَساداسیٍتأهیيهٌبفغربٍرَدیثشعكداسًذوِوویؼیَىفميتبآى‹ًْبدّب›يلجیلای

ّبیّبیتَلیذتؼلكداسًذ،ّضیٌِخَدثِثَشدخَدیِّبثِربوِآىهـتشنثَسطٍایهَلذّؼتٌذ؛ٍاصآى

آى ونٍرَدِ ثِ ثبیذ ارتٌبةّب ػٌظ ایتشیي وبّؾیبثذ. هوىي دسًبپزیشِ تبسیخی لغبٍ ًگشؽاص ي

لغبٍِهبدیِهَلذ،داؽثشدگیثشػَثبًگشؽدٍساىثبػتبىوِثٌبثشآىوبسِثِتوبدیؿذیذاػتاصیه
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تي ثشایؿْشًٍذ ٍ فميّنپیـبًیداسد هیآػب ًگشیؼتِ ثبصَىیَغیآصاسًذُ ػَیدیگش اص ٍ ؿَد،

هـشًًٍِگشؽػلٌٌت ٍ اّبیهٌلمِ اص ٌَّصًغاللػذُیثشخبػتِ خَد وِ هًَتؼىیَ، ّبیهیبًِ؛

وٌذ)وتبةّفتن،فللیصیشثیبىهیًغَیصٌیيخبهؼشاًِدسرولِساثِاػیشصٌیيًگشؿیاػت،آى

«(5المَاًیيسٍط»صْبسم،

«اگشحشٍتوٌذاىثؼیبسخشدًىٌٌذ،تْیذػتبىاصگشػٌگیخَاٌّذهشد.»

اًذاصُوِثَسطٍاصیهیذاىهغنآىثشػىغ،ثِ فتظوشدُاػت،یؼٌیتب ثشدٍلتغبلتؿذُسا ایخَدِ

ّبیوِگَؿتتيسػتِهغنآىٍپبختوشدُاػت،ّوبًبثِایثبدٍلتوذاساىِوٌِْػبختاػت،تباًذاصُ

ربثِوبسگضاساىخَدثذلػبختِّبساّوِصَىگَؿتتيخَدثِسػویتؿٌبختٍِآىایذئَلَطیهساّن

ثِ ایيسػتِغنآىهاػت؛ ثشاثش دس ًوبیٌذُوِ همبم دس دیگش ثشػىغّب ثلىِ ًبیؼتبدُ، هَلذ یوبس

یوبسهشدهبىِدیگشصًذُگَیٌذثَسطٍاصیًیضاصحوشُاًذٍهیوبسگشاىهَلذعمیمیدسثشاثشاٍلذثشافشاؿتِ

ًیض«ثبتشثیت»لىِثخَاّذلذستشثیتؿذُاػتوِوبهالًدستَلیذغشقًـَد،ثوِآىهغنآىاػت؛ثِ

یبثٌذ،ّوبًبدسخذهتاٍتغمكهیخذمتوِوبسّبیرٌّیثیؾاصپیؾدسهغنآىهلشفوٌذ؛ثِ

ػشهبیِ هیتَلیذ ٍاسد ٍسقثشهیداساًِ هیؿًَذ، ثَسطٍاصیهتشكذ ٍ آىگشدد خَد ًظشگبُ اص ساؿَد صِ

ػلیِپیؾ ًمبداًِ ایٌهاؽهیتش التلبدیثِ»رٌگیذ، لغبٍ ػخي« ٍ سّجشاى وٌذ. گَیبًؾٍتَریِ

ثضن گبسًیِ رجِْ ایي ٍرذاًؾدس عشاستوٌٌذگبىِ ٍ ؿَس ٍهغ، ایي ثش اٍیٌذ. لجیل اص دیگشاًی ٍ

خَیؾ«هَلذ»خَاٌّذػَدهٌذیاًذٍهیؿَدوِخَدوـیؾ،پشٍفؼَسٍغیشُالتلبدداًبًیافضٍدُهی

تَریًِوبیٌذ.«لغبٍالتلبدیثِ»ؿبىساساحبثتوٌٌذٍوبسهضدّبی

هؼٌَفلٌؼِ||314| رلذداسی)ّوبىثِثشدُیدٍم، فللًْن،فرب، وتبةصْبسم، ـ221ػَم،

،ٍیشاػتگبسًیِ(ثِایيؿشطاػت2845

دٍلت«گًَِاؿتغبالتایي» ثؼیبسیاص ؿُوبس )دس وبسگشاىهبًَفبوتَس( )افضاسهٌذاىٍ فمي»ّبیثبػتبى(

دّبییوِصٌیيهوٌَػیتیٍرَدسخَسثشدگبىثَدًذٍؿْشًٍذاىهزبصثِاًزبهؾًجَدًذ.عتیدسدٍلت

هشدماصّوِ ٍالؼبً دسآتيٍسُم، اًزبمًذاؿت،هخالً یؿبىثشػْذُیایياؿتغبالتوِاهشٍصُهؼوَالً

ایيتشیيًجمِپبئیي ثَدًذ. هجشا ػَیثشدگبىِیروؼیتؿْشیاػت، اص سُم آتيٍ اؿتغبالتدس گًَِ

ایياسثبثبىّشاهىبًیساگشفتٌذ؛ٍحشٍت،لذستٍؿبىكَستهیحشٍتوٌذاىٍثِعؼبةاسثبثبى عوبیتِ

سلبثتثبهغلَلوبسثشدگبىِاصفشدآصادٍتْیذػتػلتهی دس وشدوِثتَاًذثشایهغلَلوبسؽ،

تَلیذیثْجَدّبییثِاًذٍّوًِذستاّلاثتىبسٍاختشاعاسثبةحشٍتوٌذ،ثبصاسیثیبثذ.اهبثشدگبىثِ ػَدِ
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ّب،خَاُاصًشیكًظنثْتشیبتمؼینوبس،یهبؿیيٍػیلِوشدًذ،خَاُثِتشهیتشٍوَتبُوِوبسساآػبى

اختشاعؿذُ آصاد ػَیافشاد ثشدُّوگیاص عتیاگش پیـٌْبدًظشؽهیایاثتىبسیثِاًذ. للذ ٍ سػذ

ایي اسثبثؾثِ داؿت، سا ثْجَدی آسصٍیصٌیي ٍ تٌجلی اص هلْن پیـٌْبدؽسا گشایؾداؿتوِ ػَ

یثیضبسُاعتوبالًثزبیتـَیكٍتمذیش،ثبیذصیبىاسثبةتلمیوٌذ.دسایيعبلت،ثشدُياصوبسثِسفتًفشُ

صشخٌذ،ثشایثَد.ثٌبثشایيدسهبًَفبوتَسّبییوِثبوبسثشدُهیهٌتظشٍاوٌـیثؼیبسثذیبعتیتٌجیِهی

یاصهبًَفبوتَسّبییكَستثگیشدوِتشوِّوبىهمذاسهغلَلتَلیذؿَد،ثٌبثشلبػذُثبیذوبسثیؾآى

هی آصاد افشاد وبس گشاىثب ًخؼتلبػذتبً هبًَفبوتَسّبیًَعِ ّویيدلیلهغلَلوبس ثِ اصصشخٌذ. تش

هی یبدآٍس آلبیهًَتؼىیَ اػت. دٍم هبًَفبوتَسّبیًَعِ وبس هؼذىهغلَل وِ ّبیهزبسػتبى،ؿَد

عبكل هؼذىّشصٌذ اص تشنخیضتش ّّبی دس آىّب ّضیٌِوؼبیگی ثب ّوَاسُ ًیؼتٌذ، ونّب ٍّبی تش

ثیؾ ػَد ثب ثْشُثٌبثشایي هَسد هیتش لشاس هؼذىثشداسی تشنگشفتٌذ. ثِّبی ثشدٍُػیلِّب عفشی ّب

هی ٍ تشنَایی َستىذ بزدگان یگاوٍ ماضیهلطکز ایهؿذًذ ثِوِ اػبػبً وبسثؼتؾّب فىش

هؼذى هیلٍِػیّبیهزبسػتبىثِثَدًذ. عفش آصاد وَتبُیافشاد ثشایآػبىٍ آىؿًَذوِ وبس ّبوشدىِ

هیهبؿیي لشاس اػتفبدُ هَسد پُشؿوبسی دسثبسُآالت هب وِ اًذوی داًؾ اػبع ثش لیوتگیشًذ. ی

ّبداسایویفیتثؼیبسسػذوِآىًظشهیّبداسین،ثِهغلَالتهبًَفبوتَسیدسدٍساىیًَبًیبىٍسُهی

«ثؼیبسگشاىثَدًذ.ثبال،ٍ

1گَیذ5هی،2رب،رلذػَم،وتبةصْبسم،فللاٍل،فخَدِآ.اػویتدس5ّوبى

هی1آلبیالن» داسایییبدآٍس دیگش ثیيپَلٍ ثبیذ وِ اٍ،ؿَد ثبٍس ثِ ّبیهٌمَلتفبٍتیلبئلؿذ.

حشٍتیوِاصایيًَعتَاًذسٍیداسًذوِآدمًویطبیعتی یىان گذراّبیهٌمَلدیگشیداساییّوِ

...«ّبتـىیلؿذُاػت،خیلیعؼبةوٌذ...ثشػىغ،پَلدٍػتیٍالؼیاػت؛ٍالخداسایی

دّذ5اداهِهی18،12رب،فٍدس5ّوبى

داسًذ.طبیعتی پایذاروًِالًٍمشُؿًَذ،دسعبلیصٍدیًبثَدهیگَیٌذوبالّبیلبثلهلشفثِهی»

ًوی كبدس دائوبً فلضّب ایي هیاگش لشىؿذًذ، ًَسیتَاًؼتٌذ ثِ اًجبؿتؿًَذ، حشٍتّبیًَالًی وِ

«آٍسیسؿذوٌذ.ًغَاػزبةٍالؼییهوـَسثِ

                                                           
1
[(31]آ،ـم)وٌذ.دسایيفللاػویتتلَساتًظشیػوَهیهشوبًتیلیؼنساثشسػیهی  

2
 Locke 
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دل پَلی، ًظبم َّاخَاُ آىثبختِآدمِ صیشا اػت، ًمشُ ٍ ًال ی ّؼتٌذُپًلّب ثِاًذ، لبئن خَیؾ،ای

 لوغِ لبثل هجبدلِّؼتٌذگیِ ّؼتٌذُایاسصؽ ٍ ٍیشاًیاًذ، ثذلای سخلت اگش وِ ثًِبپزیشًذ ؿذى

ًبپذیذؿًَذٍُػیلِ ؿىلكشفبً ٍ ًیبثٌذ، پبیذاسیاسصؽهجبدلِیگشدؽسا ربٍداًِِ ًجبؿٌذ، وبالّب ای

ثٌبثشایياًجبؿتایيهی اًجَِّهبًٌذ. گٌذّب، آىؿذىٍ ؿیَُاًذٍصیاص َّاخَاُِّب، پَلییاًؼبىِ ًظبم

ّوبى ٍ پِتیًـبىدادم،ثشایحشٍتوٌذؿذىاػت. گفتبٍسدیاص دس وِ ثش1گًَِ ثٌب وبالّبیدیگش اسد

هبًٌذ.ای،ثبلیهیٍثیؾپبیذاس،ّوبًباسصؽهجبدلِؿَد[وِونایػٌزیذُ]هیدسرِ

هفایوِدسآىاصتـىیلونایٌهآ.اػویتدسلٌؼِ حشٍتاصساُهلشفِ وِدسیذ،ثؼتِثِایيٍثیؾِ

ارٌبعهلشفیِ یبثذ،ونهلشف تغمك هی1ٍثیؾگزسا ثِػخي ًؼجت سا سٍیىشد ّوبى اٍالً گَیذ،

ثضسي ًؼجتبً وَصهپبیذاسیِ یب هیتش تىشاس وبالّب ایيتش ثٌبثشایي، ػشٍولِوٌذ. پیذارب پَلی ًظبم ی

ٍصبسُهی ؿَد؛ عتیثبهلشفهؼتمین، صیشا رٌغ||314|هبًذوِایيتلِثشربیهیایّنًیؼت،

ٍعذتاسصؽهلشفیٍاسصؽهجبدلِثزيتهلشفی، یب وبال، ّوبًب ًوبًذ›ایثبلیثوبًذ، ٍدٍهی‹یب ،

ٍاثؼتِاػتثِدسرِ‹ثَدًؾیؼٌیحشٍت› ، اهىبًؾسا‹صیشا›ایوِاسصؽهلشفیپبیذاساػت؛ هلشف،

ًْذ.ثبؿذ،ثِآّؼتگیاصدػتهیاییبعبهلاسصؽهجبدلِکاالوِثشایایي

ــدسؿىلیگؼتشدُثاویاً تشــثِتوبیضیوًِظبم.اٍدسدٍهیيتوبیضؽثیيوبسهَلذًٍبهَلذوبهالً

گشدد.پَلیثیيایيدًٍَعوبسلبئلاػت،ثبصهی

وبسهَلذ

هی» تخجیت فشٍؽ لبثل وبالیی یب ٍیظُ ؿیئی دس سا هیخَد هبدیت ٍ ووٌذ ثخـذ بعذ اس ِ

هیماوذ سماوی بزجای می کم مذت نِ کار، دسترسیذ پایان بٍ تشتیت. ایي ثِ گفتوِ تَاى

«وبسثؼتِؿَد.ؿَدتبثؼذاً،دسكَستلضٍم،ثِآٍسیٍرخیشُهیهمذاسهؼیٌیوبسروغ
                                                           

1
هبسوغلٌؼِ   هٌظَس ًخؼت«اًذٍصیگٌذ»یهشثَىثِ دفتش ػیبػی»دس التلبد پیشاهَىًمذ ربیی« اٍاػت، وِ

یهبسوغ،دسػٌفثِایيهَهَعوِاػویتتبعذیثِوٌذ.اؿبسُپِتیًملهی«عؼبةػیبػیِ»گفتبٍسدیاصوتبة
[(31]آ،ـم)تلَساتهشوبًتیلیؼتیثبصگـتِاػت،هؼٌَفثِایيگفتبٍسداػت.

2
«پظٍّـیپیشاهَىػشؿتٍػللحشٍتهلل»هٌظَسهبسوغؿؾثخؾآخشاصفللػَماصوتبةدٍماحشاػویت  

تشیثِسؿذپشداصدوِصًَِػیاصهلشفِدسآهذدسهمیبعثضسيوِاٍثِپظٍّؾپیشاهَىایيهَهَعهیاػت،ربیی
گیشدوِایياهشثِتٌَعػشؿتاؿیبءوٌذ.اػویتفشمهیتشیاداهیسػبًذٍصًَِع،ػْنونحشٍتربهؼِیبسیهی
یهشثَىثِدػتَدٍتشاػیهبسوغایيًگشؽاػویتسادسلٌؼِّبٍاثؼتِاػت.یپبیذاسیآىهلشفی،ٍثِدسرِ

[(33]آ،ـم)ؿَد.یبدآٍسهی



16 
 

ثشػىغًتبیذوبسًبهَلذیبخذهبت

گزاسًذوِثؼذاًدسثشربیهیارسضیًُذستاحشییبؿًَذٍثِیاًزبمػپشیهیهؼوَالًدسّوبىلغظِ»

ؿَد.اِصایآى فشاّن خذهبتثتَاًذ ّوتشاصیاص همذاس ّب ٍیشایؾ« فللػَم، وتبةدٍم، دٍم، )رلذ

(.48والن،فهه

ٍ ًمشُ پَلیثیيًالٍ ایيتشتیتّوبىتوبیضیوًِظبم اػویتثیيثِ لبئلاػت، وبالّبیدیگش

اًذٍصی،ربًیضهؼئلِثشػشاًجبؿتاػت،اهبًِدیگشدسؿىلگٌذؿَد.دسایيوبالّبٍخذهبتلبئلهی

سٍد،اهبػپغدٍثبسُوبالییثبثلىِدسؿىلٍالؼی،ّوبًبدسؿىلثبصتَلیذ.دسهلشف،وبالاصثیيهی

یب،اسصؽثبالتشایزبدهی ثِوٌذ، خَدؽّوبىاگشثِایيؿیَُ ثؼتًِـَد، گًَِوِّؼتاسصؿیوبس

ایتَاًذوبالیدیگشیخشیذاسیؿَد.ایيخللتِهغلَلوبساػتدساسصؽهلشفیاػتٍثبآىهی

ایوِوٍِرَدٍالؼیداسد،دساسصؽهلشفی‹یبفشٍؽ›ٍونپبیذاسٍثٌبثشایيدٍثبسُلبثلٍاگزاسیثیؾ

آى،‹پیىشِ›ػت،یبدسعمیمتدسکاالای،خَدِآىوبالیلبثلفشٍؽ،ّوبًبعبهلاسصؽهجبدلِ‹پیىشِ›دس

ؿًَذ.هيثبخذهبتیوِاصٍویلدػبٍی،ثذلًویپًلدٍثبسُثِوبسگشاىًبهَلذاػت.خذهبتپًلخَدِ

تَاًنام،ًویایٌبىخشیذُوبسهٌذدٍلت،ػشثبصٍدیگشاًیهبًٌذ‹یب›پضؿه،وـیؾ،خٌیبگشٍاصایيلجیل،

وبسآفشیٌٌذُثذّی وبالییثخشمیب پشداختوٌن، ایيخذهبتهبًٌذایسا یاسصؽهبصادخشیذاسیوٌن.

اًذ.ػپشیؿذُ‹ٌّگبمثبهلشفّن›ارٌبعِگزسایهلشفی

ّبفميوبسیهَلذاػتوِگَیذوًِظبمپَلیگفتِاػت.ًضدآىثٌبثشایياػویتدساػبعّوبًیساهی

وٌذ،تَلیذهیپًلوٌذ.ًضداػویتفميوبسیهَلذاػتوِثشایخشیذاسؽ،ًالًٍمشُایزبدهیپًل

ایيػشؿتپٌْبىسغنپَؿیذٍُیوبالّبسا،ثِفميثبایيتفبٍتوِاػویتػشؿتپَلیِّوِ ػبختيِ

عبلیثبصهی دس وبالییهیؿٌبػذ، فميدس پَلیایيػشؿتسا ًظبم ّؼتٌذگیلبئنثِوِ وِ راتِثیٌذ

.‹اػت›ایاسصؽهجبدلِ

تَلیذثَسطٍایی،صیشاحشٍت ثشاثشٍّوتشاصثباسصؽهلشفی‹ّوَاسُ›ایيتوبیضاػتَاساػتثشگَّشخَدِ

حشٍتاػتوِاسصؽهلشفیدسهمبمعبهلاسصؽهجبدلِ،ّوبًبدسهمبمپَلکاالییًیؼت،ثلىِفمي

آیذٍاصًشیكهلشفوبالّب،ٍفْوذایياػتوِصگًَِایيپَلپذیذهیصًِظبمپَلیًویاػت.آى

افضایؾهیًِاصًشیكدگشدیؼی ًمشُ، ّوبىًالًٍمشُیبفتٌؾثًِالٍ لبلتآىیبثذ؛ ّب،ایوِدس
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اًذٍدسایيتجلَسیبفتگی،ًِفمياسصؽهلشفیسارات،وبالّبتجلَسیبفتِایِلبئنثِهخبثِاسصؽهجبدلِثِ

هبًذ.ثذٍىتغییشثبلیهیضان مقذار ارسشدٌّذ،ثلىِاصدػتهی


