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ٛ خ٠ ی٥٠ف٧كٞ ام اصؽالعبت يب ١ٝٔبت لؿامٞ لزبٜتبًپث «٠بكٌٔيٌٟ»٧٤ُت٩ ِصـ ؿاكٞ ث٩  ص٢٧ ؿك اي٣

اًت ٩ٔ ثب ٥ُيـ٢ يب ؽ٧ا٤ـ٢  ی٤٧٘٤٧ب٘ ی١ٔبثيَ ٤بك٣ُ٦ يب ٠مب٤ ی٪١ب٢ ٠م٥ «٠بكٌٔيٌت»يب  «٠بكٌٔيٌٟ»

٤ـ، ا ٤٨ب٠يـ «٠بكٌٔيٌت»٩ٔ ؽ٧ؿ كا  یٌٔب٤ل ٠بكٔي ٦ ٙلجبكت ؿي ث٩. ٧ُؿ ٠یاي٣ ١ٝٔبت ث٩ ف٪٣ ٠تجبؿك 

 ی٠م٥ب يب ٠مب٤ «٠بكٌٔيٌت»٦  «٠بكٌٔيٌٟ»٢٧ ص ی٤ـ ٩ٔ ث٩ ١ٝٔبتا ٨ا٤زبٞ ؿاؿ ی٤ـ يب ال١بٜا ٩ٍت٘ یًؾ٥ب٤

اكتجبؼَ ب ؽ٧ا٥٤ـ٨ ث٩ ٌلاؽ٧ك ؿا٤َ ٦ ي  ٤٧٥ُ٨ـ یثلا «١ٝٔبت»ًت ٦ ٥ُيـ٢ يب ؽ٧ا٤ـ٢ اي٣ ا  ٨ؿاؿ ی٤٘٤٧ب٧٘

  .رن اي٣ ٤يٌت ٥٠ف٧ك لزبٜتبً. ٥ٔـ ٠ی یكا تـال یثب اي٣ ا٧٠ك، آ٢ ٠م٥ب يب ٠مب٤

ي٣پًبٚ  051ام عـ٦ؿ  ًت ٦ كػ ا  ٢٧٨ ر٫ب٢ كػ ؿاؿ٤٧٘ب٘ؿك ٤ّبغ  یثٌيبك ی٧ً ٠جبكمات ارت١بل يَ ـث

٦  ٪ب ٩لتجبك ثيب٤يا  ٩ث ٤ـ ٦ يبا ٨ث٧ؿ «ی٠بكٌٔيٌت ی٠جبكمات»٪ب يب اٌلاؿ ٠ؾتًٝ  ل٨٦٘ؿ٪ـ ٩ٔ ث٩ ك٦ايت اعناة،  ٠ی

ث٩   ١ی١ب٢ كثػ ٠ٌتّي٘  ثیاي٣ ٠جبكمات  یلٝت ٦ر٧ؿ. ٤ـا ٨ا٥ًبؿ ٦ اؽجبكُب٢ ؽ٧ؿ كا ثـي٣ ٤بٞ ٤ب٠يـ

آ٫٤ب ثب ٠بكٌٔيٌت ث٧ؿ٢ يب ٤ج٧ؿ٤ِب٢ ٠لتجػ  ی ٦ ٤تيز٩ ی٤٧ٙص٩ٙ صل ً٘ت، اا  ٩ث٧ؿ٤ِب٢ ٤ـاُت ٠بكٌٔيٌت

ُب٢ ٠بكٌٔيٌٟ  یؿاكؿ ٩ٔ لٝت ٦ر٧ؿؿك ر٫ب٢ ٦ر٧ؿ  یثٌيبك یارت١بل ی٪ب ا٠ل٦م٨ ٠جبكمات ٦ ِٔبَٔ. اًت

ؽ یل٦٪٘. يل ؿك اي٣ ٠جبكمات ٤يٌت٘ؿك يب ٠بكٌٔيٌت ث٧ؿ٢ يب ٤ج٧ؿ٢ اٌلاؿِ ٩ٔ ؽ٧ؿ  ام ؿ٤يب یا ٩ام ٠لؿٞ ؿك ٤ّ

٦ تغت ؿ٦ٜت ٦  ی٠ٌتّٛ ٦ ٠تٍب٦ت ی٦ رىلاٌيبي یًيبً یؽ٧ا٪٥ـ ؿك ٠لم٪ب یؿا٥٤ـ ٦ ٠ ٠ی٠ٝت ٓ كا ي

ب٢ ٥٥ٔ٘ـ  ب ٠بكٌٔيٌت ث٧ؿ٢ يب ٤ج٧ؿ٢ ٠جبكم٨ُب٢ ٠بكٌٔيٌٟ ي ٥٥ٔـ، لٝت ٠جبكم٨ ی٘م٤ـ یلٙعب١ٔيت ؿي

٦  یآٌليّبي یتلي٣ ٧ِٔك٪ب ٠ب٤ـ٨ ٩ ؿك لّتصلا٢ ٘ام ٠جبكمات ٔبك یؿك ٧٠كؿ ثٌيبك ٤ٕت٩ اي٣. ٤يٌت

يل ٘ام اٌلاؿ ؿك یثٌب ٩ٔ ثلؽ. ر٫ب٢ ٤ين صبؿَ اًتؿاكی  ًل٠بي٩ یتلي٣ ٧ِٔك٪ب يِلٌت٩پ٩ ؿك ص٦  یآ٠ليٕبي

يل ٘ؿك ی٪ب ٤ٌب٢ا  ٩يـا ٧ُؿ ٦ ثپ یل ٌلؿ٘ث٥بثلاي٣ ا. كا ٪ٟ ٥ِ٤يـ٨ ثب٥ُـ «٠بكٌٔيٌٟ»٤بٞ  یؿك اي٣ ٠جبكمات عت

ث٩  یا٪٥ـ ُـ كثؽ٩ٔ ؿك آ٢ ؼلط ؽ٧ ی٪بي لًَپ٧يـ ٩ٔ ٠عب٠ي٣ اي٣ ٧٤ُت٩ ٦ ٩٤٧ٙ ٠جبكمات ث٘ ؿك اي٣

 ی٪ب ٩ٔ علي ظ٣١ اي٣. ٧يـ٘ ٠یؿكًت ( ك٥ُ٦ٍٕلا٢ اًت یام ٠معالت ٌٕل یال ٤بُخ٦ ٠)ُب٢ ٤ـاكؿ  ٠جبكم٨

٩ٝ ٠لث٧غ ث٩ م٠ي٩٥، ُي٨٧ ٦ ٤تبيذ اي٣ ئ٩ٔ ٠ٌ یا٠ب ام م٠ب٤. ؽ٧ؿ ا٦ ٪ٟ، ؿك اي٣ ًؽظ، ٪١ي٣ ٦ظك كا ؿاك٤ـ

آ٢ ٌلؿ ٤ين  ی٪ب لًَپ٩ٔ ؿك اي٣ ٧٤ُت٩ ؼلط ؽ٧ا٪٥ـ ُـ،  ی٪بي لًَپٍت ٘ت٧ا٢  ٠یب٨ ٠ٙجبكمات ثبُـ، آ٤

ِت پؿٜيٛ ر٫َٝ كا  ٓ٪ب ٤ـاكؿ ٦ ث٩ ٪ناك ٦ ي آ٢ یثلا یبًؾپا٦  عت١بالًا  ٩٪ٌت٥ـ، تٍب٦ت ت٫٥ب ؿك اي٥زبًت ٔ

 یٌٌٍٝ ی٪ب ب٨٘ؽتالي ؿيـا  ٩ٔ٩ ٥ٜي٣ اصلاك ؿاُت ٔ ی٧يـ م٠ب٤٘ ٠یبكٚ ُٔلٍ ٔ. ًتا  ٫٥٨ب٢ ٔلؿپا٤ٕبكٍ 

عنة ٤يٌت، ؽ٧ؿ ثب ُـت ٦  ی٪ب ٌلأٌي٢٧ؽتالي ا  ٩لٝت ٦ ٦ر ،٠ٓؾتًٝ عنة ث٧ِٝي ی٪ب ثي٣ ر٥بط

 .ث٧ؿ «ًيٌٟ یلي٧ٔليتپ٠بتليبٜيٌٟ ٦ ا٠»عـت ٠ِى٧ٚ ٧٤ُت٣ ٔتبة 

٧ُؿ ٥٠ف٧ك ك٪جلا٢ ٦  ٠یٍت٩ ً٘ؾ٣  «٪ب ٠بكٌٔيٌت»م ا  ٩ٔ٩ ٪ل رب ؿك اي٣ ٧٤ُت ل اي٣ٙؿي ی ٤٩ٕت

يلات حإت ءبك ؽ٧ؿ ٥٠ِبحاًت ٩ٔ ثب آ یب٤٘يب ٠تٍٕلا٢ ٦ ٧٤ي٥ٌـ ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ل٨٦٘لؿاما٢ اعناة ٦ پ ٤فلي٩

ب٢ ام ِٙت٘ام ٠ؾبٍٜب٢ يب ثل یب٨ ًؾ٥٘ث٩ ٪١ي٣ ِيبى ٪ل. ٤ـ ثب٥ُـا ٩ت٧ا٤ٌت ٠ی٤ـ يب ا ٨ث٧ؿ ی٦ ل١ٝ ی٤فل

٤ـ ٦ ثب ؽ٧ا٤ـ٢ ا ٨ؿ٦ رن٨٦ ٠بكٌٔيٌت ُـ ی٤يٌت ٩ٔ ثب ؽ٧ا٤ـ٢ يٕ یآيـ ٥٠ف٧ك ٌٔب٤ ٠ی٠يب٢  ث٩ «٠بكٌٔيٌٟ»
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، ج٠بكٌٔيٌت ث٧ؿ٢ يب ٤ج٧ؿ٢ ؿك اي٣ ًؽظ ام ثغ (0).٤ـا ٨لؿا٤يـ٘ یل ام آ٢ ك٦ٙؿي ی ٨ؿ٦ رن٦ یيٕ

 .٤يٌت یقاك٘ اكمٍ یؼ٧ك ٩ٔ ؽ٧ا٪يٟ ؿيـ، ٧٤ل ٪١ب٢

 

 ّا هارکسیسن

 

ًتبؿا٢ ا  ٩ض٢٧ ٦ ٠تٍٕلا٢ ٦ اًتبؿا٢ ٦ ٤ي٤٧٘١ب٘ ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ل٧٘٨٦ييٟ ٩ٔ ث٩ تمـاؿ اعناة ٦ ٙل ث٘ا

٩ ؿا٥١ِ٤ـا٢ ص٧ًؽت٩،  ؿٚ ب٢ِِٙت٘كا٨ ثل ما  ٩ص –٪ب ٦ اٌلاؿ ظـ ٠بكٌٔيٌت  ل٥٘٨٦ي٣ ث٩ تمـاؿ ض٥٠ٍلؿ ٦ ٪١

٦ر٧ؿ  «٪ب ٠بكٌٔيٌٟ» -ًل٠بي٩  ت٧م ٦ اريلا٢ِ ٔي٣ ًلا٢ِ  ٩ ؽيل٨صي٩ِ ٦ پ ؿ٣١ُ ٠نؿا٢ِ ث٩ ٩ ِٟٝص، «ؼلي  ثی»

٪ب  لايَ٘يـايَ پ٦٪َ ؿك تبكيؼ  وپي٣ ٌٕل ثيٍتـ ٩ٔ ثب ا  ٩ث یل ٌٔ٘ث٥بثلاي٣ ا. يٟا ٥٨ـا٢ اولاَ ٤ٕلؿصؿاكؿ، 

بك ٦ ٠ٕت٧ثبت حآ ی ٩٪ب ٦ ثب ٠ؽبٜم ٢٧ آ٢ص٥ـ ٦ ص٤ـ ٦ ؿك ا ٩ٔ٨ ؽ٧ؿ كا ٠بكٌٔيٌت ٤ب٠يـ یارت١بل ی٪ب ٦ رليب٢

لفيٟ ٦ ُبيـ ٧ًؿ٥٠ـ كا  ی، ٔبك«؟يٌتص٠بكٌٔيٌٟ »لًَ ثز٧يـ ٩ٔ پاي٣  یثلا یبًؾپ ،ؿ٦ًتب٢ ٦ ؿ٥١ُب٢

ل كا ٠بكٌٔيٌٟ ٙؿي ی٪ب ل ثبُـ ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟٙؿي  ١یل ؽ٧ؿ ٠بكٌٔيٌ٘آ٢، ا ی ٩ًت ٩ٔ ٤تيزا  ٩لٌت٘ثلل٫ـ٨ 

بك ا٦ ثؾت يل ً٘ت ٦ اا  ٧٠٨ر٧ؿ اٌن٦ؿ ی٪ب ثل تمـاؿ ٠بكٌٔيٌٟ یلٙا٦ٚ ٠بكٌٔيٌٟ ؿي ی ٩ؿا٤ـ، ؿك ٦٪ٝ ١ی٤

قيلؿ، اي٣ تمليً پل ثيبثـ ٦ ثٙتل ام تمبكيً ؿي اي٣ تمليً كا ثلعُ یٕلا٩٤ ٦ ًيبًك٥ُ٦ٍ یثبُـ ٦ ر٥جِ

 ــًت ا  ٩التجبك ًبؽت  ثی یٜغبؾ ٤فل ٩ث ٩ٔ ـب٪لاً ــل تمبكيً كا ٙيـا ٥ٔـ ٦ ؿيپ ی٦ اكرغثت٧ا٤ـ ٠ّبٞ ثلرٌت٩ 

 .ي ثن٤ـ ٦ ث٩ عبُي٩ ثلا٤ـپل١ال ٤ين 

ي ٠ؾبٍٜب٢ ٠بكٌٔيٌٟ ٪ب ٦ اؽتال اؽتالٌبت ا٧٤اق ٠بكٌٔيٌٟ ٩ٔ آيب٠ب اي٣ اًت ا  ٩لًَ ٣٠ ؿك اي٣ ٧٤ُتپ

ام ؿاليٛ  یا ٩ت٧ا٢ اي٣ اؽتالي كا ثب ١٤بيَ ًٌٝٝ ٠یًت ٦ آيب ا  ٨ُـ یم تمليً ٤بُا  ٩اًت ٔ یاؽتالٌ ،ثب آ٢

ثب  ی٪٧اؽ٧ا٨ تل٦تٌٕ ی٪ب ؿا٤يٟ ٩ٔ ٠بكٌٔيٌت ٠یال خ٫ٌٟ ٤ِب٢ ؿاؿ؟ ٠ ِبث٦ٛ اًت٥تبربت ٠متجل، ك٣ُ٦ ٦ 

كا ؿك ٪ب ًبؽت١ب٢ ٧ًًيبٜيٌٟ  ی٦ٜا  ٩ؽتالي ؿاكـ٤ ٔا  ٩ًتبٜي٣ ام ر٩ٝ١ ثل ًل اي٣ ٤ٕتا  ٨٪٧اؽ٧ا ی٪ب ٠بكٌٔيٌت

ل ٘اًت؟ ٦ ا یًيبً یي٣ اؽتالٌا  ٩ٍت ٔ٘ت٧ا٢  ٠یآيب . ؿا٥٤ـ ٠ی٪ب ٣ٕ١٠  ٠یؿا٥٤ـ ٦ ؿ٦ ١ی٧ِٔك ٣ٕ١٠ ٤ٓ ي

 «یٌٌٍٝ»ب٨ ٦٘ ؿيـ «یاِتصبؿ»ب٨ ٘ؽتالي ؿك ؿيـا  ٩ك٣ُ٦ ث یا٪ي٥ثب ثل «یًيبً»٪ٌت، آيب اي٣ اؽتالي 

لًَ كا پاًتـالالت كا ؿ٤جبٚ ٔلؿ؟ ٪١ي٣  ی ٩اًت ٩ٔ ثت٧ا٢ ًٌٝٝ ی٤غ٧ ٧ُ٩ؿ ٦ ٠لث٧غ ُـ٤َ ث ٠ی٠لث٧غ 

ؿك ٧٠كؿ  ی٪٧اؽ٧ا٨ تل٦تٌٕ ی٪ب ٧ ثب ٠بكٌٔيٌتئ٪٧اؽ٧ا٨ ٠ب ی٪ب ت٧ا٢ ؿك ٧٠كؿ اؽتالي ٠بكٌٔيٌت ٠ی

ؿا٤يٟ اؽتالي  ٠یل ٙام ؼلي ؿي. ٛ ايلا٢ ؼلط ٔلؿخ٠ یؿك ر٧ا٠م «ث٧ؿ٢ ا٤ّالةٓ ٠ٕلاتيؿ يب ی٧ًًيبٜيٌت»

٦ ا  ٩ًت ٔا  ٩ٝئام ر٩ٝ١ ثل ًل اي٣ ٠ٌ -يٓ؟ ثب ٔـاٞ -ثب ٠بكٌٔيٌٟ  ل ٦ ٪٧اؽ٧ا٪ب٤َپ٧پ٤بٞ ٔبكٚ  ٩ث یآِبي

 ی٪ب ٠متّـ٤ـ اي٣ اؿلب وٝػ اًت، ثلؽ ٠بكٌٔيٌت یثلؽ. ؿا٤ـ ٠ی یلاي٦٘ ِـك یلٙتبكيؾي ی٠بكٌٔيٌٟ كا ٧٤ل

 ی٦ام هبًجب٢ ث٧كپ ٗل ٪ٟ ٧ٔك ٩ٔ ًپ٧پ یِٟ آِبص٥ي٣ اًت ٦ ص٠متّـ٤ـ ؿكًت اًت ٦ ؽ٧ة اًت ٩ٔ 

٤غ٧  ٩ت٧ا٢ ث ٠یل ٪ٌت آيب ٘اًت؟ ٦ ا «یٌٌٍٝ»يب  «یل١ٝ» یلًيـ آيب اي٣ اؽتالٌپت٧ا٢  ٠یثب اي٣ عبٚ . اًت

 ت٧ظيظ ٦ تمٝيٛ ٔلؿ؟ «یًيبً»٦  «یاِتصبؿ» ی٪ب ب٨٘ي٤٧ـٍ كا ثب ؿيـپ٧ٌَ 
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٩ٔ ؽ٧ؿ كا  یا ٨ثٌيبك ًبؿ٨ ثبُـ ٦ ؽ٧ا٥٤ـ ــام ؼلٌي٣ ؿل٧ا ٓ ي ٟٔ ام ٤فل ٪ل  ؿًتــ اي٣ ٔبك ُبيـ 

 یا ٩ب٤يح٩ً  یؿا٤ـ ٣ٕ١٠ اًت ثب ؽ٧ا٤ـ٢ اي٣ ًؽ٧ك ٦ ثب و٧ك ٦ تٍغص ٠یكِيت  ی٪ب ام رج٩٫ یٕي  ٠٩تمُٝ ث

ثب اي٣ عبٚ ٣٠ ٠متّـٞ . ٤بؿا٢ ٦ ؿك٠ب٤ـ٨ ١٤بيـ ی ٨بك ٧٤ي٥ٌـختغّيلآ٠ين كا ٤ ی٧مؽ٥ـپكا عٛ ُـ٨ ثـا٤ـ ٦  ِعي٩

تمليً ٓ ٢٧ اؽتالي ثب ي٤٧٘ب٘كتجبغ ٦ر٨٧ ا  ٤٩ِب٢ ؿ٪ٟ ٩ٔٔ  آ٢ یِـك٪ب ٪ٟ ًبؿ٨ ٤يٌت ٦ ثلا اي٣ ٔبك آ٢

ثؾَ ثبُـ آًب٢ ٤يٌت، ثب ٫٤بيت اعتيبغ ٦ اعتلاٞ  كظبيت ٩ٔ ٥٠ؽّبً ی٤غ٧ ٩ام ٠بكٌٔيٌٟ ث - ی٪ل تمليٍ -

 .تل ٧٠كؿ ٠ؽبٜم٩ ِلاك ؿ٪يٟٓ ٥ٟٔ ِعي٩ كا ام ٤نؿي ٠یي٫٥ِبؿ پ

 ی ٦٩ؿيٌا  ٩ام ٠بكٌٔيٌٟ ثن٤يٟ ٦ يب ؽ٧ؿ كا ث یتمليٍ ی ئ٠٩ين اكاآ ٩ٔ٨ ؿًت ث٩ ل١ٛ ٠ؾبؼل يَ ام آ٢پ

٦  «٠بكٌٔيٌٟ» ی٪ب ٨ هث٩ ٦ا ی٤غ٧ ٩ٔ٩ ث یخ٦اك ام ٠جبع ٩٤٧١٤ یا ٩ث٫تل اًت ًيب٪ ،بكيٟپتمبكيً ٠ؾتًٝ ثٌ

٤فٟ »م ث٫ٟ كيؾت٣ ا  ٩ٔ ی٠بكٌٔيٌت ی٦ ل١ٝب ا٠يـ٦اكٞ ٠تٍٕلا٢. ؿًت ؿ٪يٟ ٩ث ،٠لث٧ؼ٥ـ «٠بكٌٔيٌت»

 ی٥ب٢ ٤ل٤ز٥ـ ٩ٔ لؽبص٤ـ ام اي٣ ثبثت ا ٨آ٧ُة ُـ ؿ٦ًٚي٩ٝ  ثـي٣ ُب٢«یًبؽت١ب٢ كٌيك ٠بكٌٔيٌت یكثب ٪٧ٍ

ؿ٪ٟ ٩ٔ  ٠یآ٢ ٥٠صلي ٤٧ُـ ٦ ٧ِٚ  ی ٩ثجؾ٥ِـ ٦ ام ؽ٧ا٤ـ٢ ثّي( ٩ٔ ٤ـاكؿ) یاي٣ ٧٤ُت٩ كا ٪١ي٣ رب ث٩ ّٜبي

 .لؿامٞپ٠ق٧ٔك ٤ين ث ی«كثب ٪٧ٍ ی٪ب ٤فٟ» اًَاع ٍ اقسامث٩ فٔل  یم٦ؿ ٩ث

ؽل ؿك إتّـٞ ٦ ت. ٠لث٧ؼ٥ـث٩ ٠بكٌٔيٌٟ  ی٤غ٧ ٩٪ٌت٥ـ ٩ٔ ث یٝئيب ٠ٌب جل٧٥ا٢ ٩٤٧١٤ ٠جبع ٤ٕبت ميل ث٩

٥زٟ كا ِجٛ ام ٧ًٞ يب پ ی ٤ٕت٩ -ل ثؾ٧ا٪ـ٘ا - ت٧ا٤ـ ٠ی ٤ـاكؿ ٦ ؽ٧ا٥٤ـ٨ ی٩٤٧ ؿٜيٛ ؽبص٘ شفٔل اي٣ ٤ٕبت ٪ي

 .٫بكٞ ثؾ٧ا٤ـصؿ٦ٞ كا ثمـ ام 

 

 ٠بتليبٜيٌٟ ـ 0

 ؿيبٜٕتيٓـ  2

 (یل١ٝ)٧ًًيبٜيٌٟ  ـ 3

 اكمٍ ی٧كئتـ  4

 ی٤ّـ اِتصبؿ ًيبً ـ 5

 ل٦ٜتبكيبپ یؿيٕتبت٧ك ـ 6

 ی٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ ـ 7

 ميلث٥ب ٦ ك٦ث٥ب ـ 8

 ت٧ٜيـ ی٧٠ٜـ٨ ٦ ٥٠بًجبت ارت١بل ی٤يل٦٪ب ـ 9

 ا٤ٌب٢ یٙب٤ٙؽ٧ؿثي ـ 01

 

عنة »يب  «یل٥٠٘غػ ٔبكؿ٦ٜت »ٛ خ٠. كا ٤ين اٌن٦ؿ یل١ٙب٢ ٤ٕبت ثٌيبك ؿي٘  ثیت٧ا٢  ٠یي٣ ٤ٕبت ا  ٩ث

 .«لا٢ ٦ ؿ٪ّب٤ب٤٧١ٔ٘٢يٌت ٔبك
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٩ٔ ٠ِت١ٛ ثل اي٣ ٠ٍب٪يٟ ٦ تمبثيل اًت ٦  «٠بكٌٔيٌٟ»٤بٞ  ٦٩ر٧ؿ ؿاُت٩ ثبُـ ث یا ٨ـيـپل ِلاك ثبُـ ٘ا

ثب  ی٤غ٧ ٩ب٨ ثبيـ اي٣ ٠ٍب٪يٟ ٦ تمبثيل ث٘ ل إُٓبكا ٠ت١بين اًت، آ٢ٙؿي ی٪ب ـيـ٨پم ا  ٥٩ب٢ تِؾص ؿاكؿ ٔص

ٟ ٧٠كؿ ٤فل كا ١ب٢ ثبيـ تمبثيل ٦ ٠ٍب٪ي٘  ثیٔبك  اي٣ یثلا. كا ثٌبم٤ـ ی٦اعـ ی ٩يبث٥ـ ٩ٔ ٠ز٧١لي٧ـ٤ پل ٙيٕـي

يب ٠تـكد  ی٦ ٌلل یيب اصٝ یب٧٤ح٦  یا٦ٜ ی٪ب كا ث٩ ٧٠اكؿ ٔلؿ ٦ آ٢   ثیيب اكميب یث٥ـ يب ؿًت٩ یث٥ـ ؼج٩ّ ی٤غ٧ ٩ث

ب ي  ٨بٙثت٧ا٥٤ـ ثب ٪ٟ ٦ ؿكاكتجبغ ثب ٪ٟ ؿًت٢٧ ام ٠لاعٛ تزليـ ٦ تِؾص تٌّيٟ ٧١٤ؿ تب ٤٧٘ب٘ ی٦ يب ث٩ ًؽ٧ع

ي٣ ا  ٩ٔ اي٣. تمليً اًت ِبثٛ٪ل لع٧ يب رنء يب ًؽظ ؿك آ٢ ك٣ُ٦ ٦  ی٦اعـ كا ثٌبم٤ـ ٩ٔ رب یا ٥٠٩ف٠٧

ؽ٧ا٪يٟ ؿيـ ٩ٔ . اٚ ٤يٌتؤ٧٠ظ٧ق ً لزبٜتبً... يب لٟٝ يب ٩ٌٌٍٝ ٦ يب ی ه٧ٜ٧ئآيي٣ اًت يب ايـٓ ي  ٠٩ز٧١ل

 .ؿل٧اًت ثيِتل ٧٠ظ٧قِ

 

 :٣٠ اي٣ اًت ٩ٔ یاؿلب ٓاي٥

ؿًت آ٠ـ٨ ثلؽالي تص٧ك ٦ ؿك لـٞ  ٩ٔ٩ ث یلٌت٩ ٦ ٤تبيز٩ٔ٘ ؿك اي٣ كا٨ ص٧كت  ی٪بي تمـاؿ تالٍ: ا٦الً

 .اًتْ ثٌيبك ا٤ـ ،٪ب ل١ُبك ٠بكٌٔيٌٟپت٥بًت ثب ا٧٤اق 

لتجبك اي٣ ا ٤٩ـكت ث ث٢٩ آ ٠٩ؾبٍٜب٢ ٠بكٌٔيٌٟ لٝي ی٦ل ٦ ؿلبٙ٪ب ثب يٕـي اؽتالي ٠بكٌٔيٌٟ: ب٤يبح

تل ام  ل ٩ٔ ثيَپ٧پ یٛ ٧٠كؿ آِبخ٠ یؿك ٧٠كؿ یآ٢ ِبثٛ ت٧ظيظ ؽ٧ا٪ـ ث٧ؿ؛ عت ی ٦٩ًيٝ ٩تل ث تمبكيً ٦ ٟٔ

 .اًت یاًت٥تبد ٥٠ؽّ ی ُي٨٧ ی ٨لؿپلا٢ ًلًٙؿي

بك ٦ حام آ ٩ٔ ُبيـ ثت٧ا٢ ٥٠ؽّبً یلٌت٩ ٦ ٤تبيز٘كا٨ ص٧كت  ٩ٔ ؿك اي٣ ی٪بي تالٍ ی ا٢٧٥ٔ ثجي٥يٟ ٤تيز٩

٧يٟ ٩ٔ ٠لارم٩ ث٩ ٙين ثصِجٛ ام ٪ل . يٌتص٩ ٔلؿ، ئاكا ی٠ص٧٥ل ی٧٪بيٙص٧كت اٜ ٦٩ ث ٪ب اًت٥تبد ٧ُا٪ـ آ٢

٪ب  آ٢. كا ؿ٦ا ٤ؾ٧ا٪ـ ٔلؿ ی٤ـ، ؿكؿا ٨ثب و٧ك ٦ تٍغص ٦ مع١ت ٌلا٦ا٢ ٧٤ُت٩ ُـ ٩ٔ عت١بً ی٪بي كيا١ٜمب ل٨يؿا

: ُب٢ ِـك ٪١ت ٦٩ ث)ٝي ٠ٙبكٔي ٦ ا٤ ی٪ب ب٨٘ؿيـ یثلا یكا اًٟ يب ل٧٥ا٤ «٠بكٌٔيٌٟ»اـ٤ «ؼلي  ثی»٩ٔ 

: ٩ ثبْص٦ )اِتصبؿ، ٩ٌٌٍٝ، ًيبًت  ی ٩ت٧ا٢ ؿك م٠ي٥ ٠یؿا٥٤ـ ٩ٔ ثل اًبى آ٢  ٠ی...( ٧٦، ئ٥ٜي٣، اًتبٜي٣، ٠ب

 ٤غ٧ ٤٩ين ٔبك كا ث ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ا١ٜمبكي ل٨يؿااوٝت . اتؾبف ٧٠ظك ٔلؿ...( اؽالَ، ٪٥ل، ٦كمٍ

 ی٧كئت: ؿا٤ـ ٠ی٪ب ٠بكٌٔيٌٟ كا ُب٠ٛ ٩ً لٟٝ  ام آ٢ یٕي  ٧٥٩ا٢ ٤٧١٤ل ث٩. ٥٥ٔـ ٠یتل  يـ٨ضيپ یقيلپ٤ب ؿك٠ب٢

 ٧ًًيبٜيٌٟ ٦ ٤٧١ٔيٌٟ ٩ٔ ؽ٧ؿ  ١یلٝ ی٧كئل، ٦ ت٘ٔبك ی ؼج٩ّ  ١یلٝ ی٧كئٝي ٦ ٥ٜي٣، ت٠ٙبكٔي ٦ ا٤  ١یلٝ

 یؿكًت ٣٩ ٪بثل٠بى ث٘٪ب كا ي٧ك ٩٤٧ ٠بكٌٔيٌٟ٘ا٧٤اق اي٣ . اًت  ١یثل اِتصبؿ ٦ ٩ٌٌٍٝ ٦ ٧ًًيبٜيٌٟ لٝ ٠ِت١ٛ

٧ٜعب٩٤ ٦  ًبؿ٨ یٜغبؾ ٌٌٍٝ ٩ك ا٠ل ٥ُبؽت ٩ٔ ثؿ یلاي٘ ٦اِكٓ ٌلت٧ت، ي ی ٠٩ب٦كاءاٜؽجيمٓ ام ي ی٠مز٤٧

 ی٤يل٦٪ب ی ٨ُـ یٔبك ًلاًل ٠ى٧ٝغ ٦ ؿًت ِٓؿيبٜٕتي ی٥٠تذ ام تبكيؼ ٩ٌٌٍٝ ثلا یًت ٦ ؼلعا  ٩ًلا٤ ؽبٞ

 .٤ب٠ـ ٠ی٧٠ٜـ٨ ٦ ٥٠بًجبت ت٧ٜيـ 

 ی٪ب ب٨ٙؿًت ی٧ٙاٜ ــب ٤بؽ٧اًت٩ ي  ٩ؽ٧اًت ــ٪ب  م اي٣ تالٍا  ٦٨ ل١ـ ٖثنك ی ٩كُتٓ ي یاًبً ی٧ٙاٜ

ي٣ ٩ً ا  ٩بًؼ ثپ یتالٍ يب ٠يٛ يب ٤يبم ثِل ثلا یيم٥. اًت ٖ٪ب يب ٠قا٪ت ثنك«یر٫ب٢ ثي٥»٣٫ٔ،  یٌٌٍٝ
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ًت ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ كا ا ٨ُـك٦ ٤ين تالٍ  ؛ ٦ ام ٪١ي٣يٌتص یيٌت ٦ ٤يٕصيٌت، تبكيؼ ص ی٪ٌت: لًَپ

١ِٝـاؿ ( «یل١ٝ»يب  «ی٠بتليبٜيٌت»پبًؾی يليٟ ٘)لًَ پي٣ ٩ً ا  ٩بًؼ ثپ ی٦اعـ ٦ ٥٠ٌزٟ ثلا یا ٠٩ز٧١ل

٤ؾٌت تجيي٣ ر٫ب٢ ٦ : كلبيت ٧ُؿ ٪ب ٤ين لي٥بً ي٤٧ـ آ٢پاتٕب ٦  ی ٨ؽل ارناء ٦ ُي٧إ٩ٔ تّـٞ ٦ ت ی٤غ٧ ٥٥ٔ٩ـ، ث

 یميٌت ٪ٟ ی ٨ي ام آ٢ ُي٧پا٦ ٦  یيـايَ ا٤ٌب٢ ٦ تبكيؼ ارت١بلپي پ٦ لٝٛ ٦ اًجبة ت٧ٕي٣ ٠بؿ٨، ً ُي٨٧

يليٟ ٘) «یثي٥ ر٫ب٢»ٓ ثي٧٫ؿ٨ ٤يٌت ٩ٔ ث٩ ٪١ي٣ ؿٜيٛ ٤ين ٠بكٌٔيٌٟ كا ي. لٙ٪ب ثب يٕـي ا٤ٌب٢ یآك٠ب٤

 .٤ـا ٤٨ب٠يـ( «یل١ٝ»يب  «ی٠بتليبٜيٌت»

 

 ّاَگال

 

ب ي  ٩ؿك ٠ز٧١ل «یكٌٔيٌت٠ب»ي٤٧ـ تمبثيل ٦ ٠ٍب٪يٟ پتلٔيت ٦  ی٪ب ثلا تلي٣ ٦ ٠متجلتلي٣ تالٍ یام ِـي١ یيٕ

٩ٔ ؽ٧ؿ كا  ی٪ب ٦ اٌلاؿ ل٨٦٘اعناة ٦  ی ٠٩تمُٝ ث٩ ٥ٜي٣ اًت ٦ ٪١ «٠بكٌٔيٌٟ»٤بٞ  ٦٩اعـ ث یا ٥٠٩ف٠٧

ؿا٥٤ـ،  ١ی٤ب٥٠ـ ٦ ٤ ١یل كا ٠بكٌٔيٌت ٩ٙ٤ ٠تّبثال يٕـيصل٤٘ب٥٠ـ، ا ٠یؿا٥٤ـ ٦  ٠ی «٥ٜي٥يٌت»٦  «٠بكٌٔيٌت»

٩ ئاكا یلًٙت ٦ ٠بؿاٞ ٩ٔ ؽ٧ؿ تمليً ؿيا  ٨ؿًت ؿاؿ ٩ام ٠بكٌٔيٌٟ ٪١ب٢ اًت ٩ٔ ٥ٜي٣ ث ُب٢ تمليً ی٠ج٥ب

ـاؿ٩ٔ )٤ـاؿ٨ ثب٥ُـ  كا  یلٙام ٠بكٌٔيٌٟ، ؽ٧ؿ كا ٠بكٌٔيٌت ٦ ؿي یبٌا بِ تعريف ٍاحد( ٤ـا ٨اوٝت ٤

٠ؾبًٜ ٠بكٌٔيٌٟ ٤ين اوٝت ٪١ي٣  ی٪ب تمليً ويل٠بكٌٔيٌت ی ٩بيپؿك ظ٣١ . ؿا٥٤ـ ٠یويل٠بكٌٔيٌت 

 .رٍضي کردى ايي هعضل است هَضَع ايي ًَضتِ دقیقاً. اًت

٩ٌٌٍٝ، اِتصبؿ ٦  (2):ؿا٤ـ ٠ی٥ٜي٣ ٠بكٌٔيٌٟ كا ًيٌتٟ ٤فليبت يب آ٧٠مٍ ٠بكٔي ٦ ُب٠ٛ ٩ً رنء 

اِتصبؿ ٤بـل اًت ثل ٤ّـ ٠بكٔي ث٩ . اًت ی٦ ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ ی٩ٌٌٍٝ ُب٠ٛ ٠بتليبٜيٌٟ ؿيبٜٕتيٕ (3).ًيبًت

 ی ٠٨جبكم ی ٩ٝئًيبًت ٠ٌ ءؿك رن. ٧ًًيبٜيٌٟ ی٧كئ٦ ًيبًت لجبكت اًت ام ت( يتبٚپٔب ل١ـتبً)ؿاكی  ًل٠بي٩

رب٤ج٩ ٧٤ُت٩  ٪٩١ یـ تغٝيِٝص  ٪ٟ ث٩ ؽالص٩ ٩ٔ ١ٌٝ٠بً اي٣ تص٧يل ًبؿ٨ ٦. يلؿ٘ ٠ی٤ين ٧٠كؿ اُبك٨ ِلاك  یؼجّبت

ـب٪ل  ٥٩ـ ثص٪ل ــ٢٧ اي٣ ٠معالت ص٥ـ ٦ص ی٥ٔـ ٦ عالر ٠یك٦ثل٦  یثب ٠معالت ٠تمـؿًت، ٠ب كا ا  ٤٨ِـ

٦  -٪١ي٣ تميي٣ ٪٧يت  لا ؿِيّبًمي. ٠ب ثٌيبك ٫٠ٟ اًت جثغ یثلا ــ٤فل آيـ   ٩ث یظل٦ك٦ ويل ی٠ـكً

٤ج٧ؿ٢، لا٢ ث٩ ٠بكٌٔيٌت ٙتميي٣ ٪٧يت ٠بكٌٔيٌٟ اًت ٩ٔ ؿك اؽتالٌبت ٦ ٠ت٫ٟ ًبؽت٣ ؿي لـٞ -ا٧ٜاِك  ٌی

 :ِلاك٤ـ ٩ٔ  اي٣ ٠معالت ام اي٣. ٧ُؿ ٠ی ی٠ٍل٦ض تّٝ ،ٍت٩ ٦ ٤ب٧٤ُت٤٘٩ب

 ی٩ٔ ؿك ت٥بًت ثب ٥ًت كايذ ٌٌٍٝ یرنء ٩ٌٌٍٝ كا لال٨٦ ثل ٠بتليبٜيٌٟ ؿيبٜٕتيٕ ،٥ٜي٣ ؿك اي٣ ؼلط ا٦الً

 ،یٌٌٍٝ ٟٔ ثب تمليً كايذ ؿك ٣٥ً ؿا٤ـ ٩ٔ ؿًت ٠ی٤ين  یاًت، ُب٠ٛ ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ یٌٌٍٝ یخ٤ين ٠جغ

٩ٔ )ام ٩ٌٌٍٝ  یا ٨تمليً ٦ تجيي٣ تبم یثلا یل تالُٙؿي یرب ٦ ٩٤ ؿك رب ي٣ا  ٩ؿك ظ٣١ ٤. ٤يٌت یٌٌٍٝ یخ٠جغ

٩ٔ ٔبك ٩ٌٌٍٝ  ٛ اي٣خ٠  ٠یتمبثيل لب. ًتا  ٩لٌتٙا٦ ص٧كت ٤ یام ٧ً( ٪ٟ ث٧ِؿ یثت٧ا٤ـ ُب٠ٛ ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ

ا٦  یًيبًٓ لاتيپًت يب ث٩ ا  ٩ٍت٘ليؾت٩ ٥ٔ٘يٟ ٩ٔ ٥ٜي٣ رٌت٩ ٦  ٠یتىييل ر٫ب٢ اًت يب ٠ب ث٩ ٩ٌٌٍٝ ل١ٛ 

بك ٠تٍٕلا٢ ٠ٕتت حي ؿك آپ٦ ٔلٍ ٦ ً س٤ؾٌت ثمـ ام ٧ٜٔب. يلؿ٘ ١یكا ٤ ی٥ي٣ تجيي٥ص یرب ،٤ـا ٤٨ٌجت ؿاؿ
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. ا ؿيـتمليً رـيـ ام ٩ٌٌٍٝ ك ی ئ٩اكا یت٧ا٢ اي٣ تالٍ ثلا ٠ی «ی٠بكٌٔيٌٟ ولث»لؿاما٢ پ  ٩ٌلا٧ٍٕ٤كت ٦ ٤فلي

ؼلط ٓ ی ام ي، ثيب٤ی٧كئؿك ١ِٝل٦ ت یؼجّبت ی ٠٨جبكم ی بث٩خ٠ ث٩آٜت٧ًل ام ٩ٌٌٍٝ،  ث٩ ل٧٥ا٢ ٩٤٧١٤ تمليً ٧ٜيی

آٜت٧ًل ٤ين ٩ٔ لٟٝ  ی ٩آؽلي٣ ٤تيز یعبٚ عت ثب اي٣. ًتا  ٨ي٣ ٠معٛ ث٧ؿا  ٩بًؼ ؿاؿ٢ ثپ ی٦ًيك ثلا

 ٩ٔ تبم٨ ثبيـ ثمـ ام ًِٔ آ٢ یا ٩كا، ٌٌٍٝ ی٠بكٌٔيٌت ی ٩ؿا٤ـ ٦ ٌٌٍٝ ٠یتبكيؼ  ی ٨كا ًِٔ ِبك ی٠بكٌٔيٌت

٤بٞ  ٩ث یاًت، ًلآؽل ٌبِـ اي٣ ٧٫ٍ٠ٞ يب ِبٜت ٔٝ ی٠بتليبٜيٌٟ ؿيبٜٕتيٕ لٌت ٦ ٫٤بيتبً٘ ٠یلٟٝ ُٕٛ 

 .يلؿٙؿكثلث ی٤غ٧ ِبثٛ تجيي٥  ٩اًت ٩ٔ ثت٧ا٤ـ اي٣ ؿ٦ رنء كا ث «٠بكٌٔيٌٟ»

٤ـ، ١ٔبٔب٢ اكتجبغ آ٫٤ب ثب ا ٨ُـ یيٕل ٦اعـ ٠ملٌپٓ يرناء يب ل٥بصل ای   ٩بثخي٣ ٩ً رنء ث٩ ٠ا  ٩صل٘ا ب٤يبًح

 ی٧ٙ٪ب ٪١ب٢ اًت ٩ٔ ؿك اٜ كتجبغ آ٢ا  ٩ي٣ تص٧ك تٌٝيٟ ٧ُيٟ ٔا  ٩ل ٤ؾ٧ا٪يٟ ث٘ل ك٣ُ٦ ٤يٌت ٦ اٙيٕـي

 .اي٣ اكتجبغ ثبُيٟ یثلا یؿ٤جبٚ تجيي٥ ٧٠٩ر٧ؿ اًت، ١ٔبٔب٢ ثبيـ ث ٖ٪ب ٦ ٠قا٪ت ثنك یثي٥ ر٫ب٢

٧ًًيبٜيٌٟ  ی٧كئ٩ٔ ِلاك اًت ًلاًل تبكيؼ ثِل كا ُب٠ٛ ٧ُؿ، ت٫٥ب ؿك ثؾَ ت یؼجّبت ی ٠٨جبكم بًخبٜح

 .٤ـاكؿ ی٨ ثب ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ و٦ي ٩ارناء ٦ ث ی ٩ثب ثّي یلٌت٩ ٦ اكتجبغ ك٧٠٘٥ُ٦كؿ اُبك٨ ِلاك ( ًيبًت)

٩ٔ )ًبم٤ـ  ٠یكا  یا ٨ب آ٧٠مي  ٨ـيـپ٪ٟ  یي٣ ٩ً رنء ثل ك٦ا  ٩ؼ٧ك ٤يٌت ٔ ي٣ا  ٩تل، ٪١يِ ٫٠ٟ ٦ كاثمبً

٦ ويل٨ ثـا٢ ٤ٌجت   ١یل٦ٜتبكيب، ٧ًًيبٜيٌٟ لٝپ یلٌت٩ تب لٟٝ ُلايػ ك٪بي٘ام لٟٝ ا٤ّالة  ی٠ؾتٍٝ  ٠ی٥ٜي٣ اًب

. جبت يب اثؽبٚ ٔلؿحكا ا یيب تبٔتيٕ  ٠یيب اِـا  ١یعٕ یت٧ا٢ ؿكًت ٠یآ٢  ی ٤٩بٞ ٠بكٌٔيٌٟ ٩ٔ ث٧ًيٝ ٩ث( ؿ٪ـ ٠ی

 ، ٥٠ؽّبًیيم٥. ٠بكٌٔيٌٟ اًت یِؿكًت يتبٚ ٠بكٔي ؿٜيِٛپ٦ ٔب یاِتصبؿ ًيبًميلا ٥ٜي٣ ٠متّـ اًت ٩ٔ ٤ّـ 

تغٝيٛ ٦ ٤ّـ  یؿكًت ٩، اي٣ رب٠م٩ كا ثؿاكی ًل٠بي٩ ی ٢٧٩ ٔبكثلؿٍ ؿك ٧٠كؿ رب٠مصاًت ٩ٔ  یينص٠بكٌٔيٌٟ 

٩ٔ ٥٠ؽّب ثبيـ ٌبكن ام  یا ٨ـيـپ٧٠كؿ صـَ  ی بث٩خ٦اِك ث٩ ٠ام ارناء ؿك یث٥بثلاي٣ يٕ. ؿاكؿ ًت، التجبكا  ٨ٔلؿ

 .ًتا  ٨ٔبك آ٠ـ ٩اي٣ رنء ثبُـ، ث

٪١ب٤ب  «ًِٖٔ ثنك»ام ؿ٦ رنء يب ؿ٦  یؿك ٠بكٌٔيٌٟ كا ٤بُُـ٢ ٧ًًيبٜيٌٟ   ل١ٝیٝي ٤ٙا  ٩رب ٔ ام آ٢

ؿا٤ٌت ٦ ثل آ٢ ث٧ؿ ٩ٔ  ٠ی «یاظبٌاكمٍ  ی ٦٩ًيٝ ٩ثؿاكی  ًل٠بي٩ لًِّ یاٌِب»٦  «تبكيؼ ی٠بتليبٜيٌتْ ؿك»

تل ث٩  ی٤ٌجتب تٍصيٝ یًت ؿك ؼلعا  ٨ارناء ٦ ك٦اثػ اي٣ لٟٝ ا٤ِٕبي يبث٥ـ، ٥ٜي٣ ٧ُٔيـ ی ٩ام اي٣ ثبيـ ٪١ يپ

ؿك . ٧يـ٘بًؼ پ٤ـ ا ٤٨ين ث٧ؿ یلٙك٦م ٌٔب٢ ؿي آ٢ ی٪ب لًَپا٠ل٦م ٠ب ٩ٔ ُبيـ  ی٪ب لًَپام اي٣  یثلؽ

بتليبٜيٌٟ ٠: ٤ؾٌت. ٤٧ُـ ٠یب٩٤ تغٝيٛ ٘ ٪ٍت یؿك تٌّي١بت( ؟یاصٝ)اي٣ ٩ً رنء  «آ٧٠مٍ ٠بكٔي» ی ٠٩ّبٜ

ٔلؿ٢  یؿيبٜٕتيٕ ی؛ يم٥ٓؿيبٜٕتي: ؿ٦ٞ. ب٢ ٦ ٠بؿ٨ ثل ايـ٨ؼجيمت ثل ا٤ٌ ی ٥ُ٩بًب٤ یتّـٞ ٪ٌت ی؛ يم٥یٌٌٍٝ

ٓ ؿيبٜٕتي ی ٦٩ًيٝ ٩ث. ؼجيمتٓ ٪١ب٤ب ؿيبٜٕتي. ًتا  ٤٨ج٧ؿ یيَ ام اي٣ ؿيبٜٕتيٕپ٩ٔ  یاي٣ ٠بتليبٜيٌٟ ٌٌٍٝ

 «ب٨ ٤زبت٘آٓ ؿيبٜٕتي»٧ُؿ،  ٠ی یؿيبٜٕتيٕ یؼجيمت اًت ٠بتليبٜيٌٟ ٌٌٍٝ ی٦ فات ی٩ٔ ٥٠ؽُ تغ٧ٚ ؿك٤٦

 ٗ٪١ب٪٥» یتبكيؼ؛ يم٥ ی٠بتليبٜيٌتْ ؿك: ٧ًٞ .٧ُؿ ٠ی٥٠تّٛ  «ؼجيمت ی٠بتليبٜيٌتْ ؿك»٦ ث٩  ـيبث ٠ی

( يب اًت٥تبد)ي٤٧ـ پ ی ٩رب ٪٧٥م ٠م٧ٝٞ ٤يٌت ٩ٔ عّٝ ؿك اي٣. «ی٠بتليبٜيٌت یرب٠م٩ ثب ٠ج٥ب ی ٨ٔلؿ٢ ؿا٤َ ؿكثبك

٩ٔ ٪٩١ رب )ٓ ٥٠ؽجُ ثل ٧ِا٤ي٣ ؿيبٜٕتي یر٧٪ل یل ؼجيمت ٦ارـ علٔت٘ا یعت. يٌتصثي٣ رنء ا٦ٚ ٦ ٧ًٞ 
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٤ين ام اي٣ ِب٢٧٤  یلا ثبيـ علٔت تبكيؼ يب ٠لاعٛ تغ٧ٚ ٦ تؽ٧ك تبكيؾصثبُـ، ( اًت یٝٙ٪ٓ ٥٠ف٧ك ؿيبٜٕتي

اًت،  ی٢٧ علٔت ؼجيمت ؿيبٜٕتيٕص٥ٔـ ٩ٔ بثت حت٧ا٤ـ  ٠یل خا٤مٕبى ٥ٜي٣ عـأ ی٧كئتجميت ٥٥ٔـ؟ ت

ي پ٦ ً)ث٧ؿ٢ ٥ُبؽت ٠ب ام ؼجيمت  ی٩٤٧ ؿيبٜٕتيٕ٘ ٩ص٩ٔ  اًت، ا٠ب اي٣ ی٥ُبؽت ٠ب ام آ٢ ٤ين ؿيبٜٕتيٕ

ل ِلاك ٤٘فل ٣٠، ا ٩ث. ٦ر٩ ك٣ُ٦ ٤يٌت   ٪يش ٩ث ،ؽ٧ا٪ـ ٔلؿ یعلٔت ؽ٧ؿ اي٣ رب٠م٩ كا ٪ٟ ؿيبٜٕتيٕ( رب٠م٩

ثي٣ ( يب اًت٥تبد)ي٤٧ـ پ ی ت٧ا٢ ع٩ّٝ ١ین ٧٘٤ تمليً ٧ُؿ، ٪لٙي٣ اٜا  ٩اًت٥بؿ ثثبُـ ٠بكٌٔيٌٟ ت٫٥ب ثب 

 ی ٠٨جبكم: ٫بكٞص. ت٧ٜيـ كا يبٌت ی٧٠ٜـ ٦ ٥٠بًجبت ارت١بل ی٤يل٦٪بٓ ؿيبٜٕتي ٦ ث٧ؿ٢ ؼجيمت یؿيبٜٕتيٕ

٥٠بًجبت  ی ٤٩تيز٩ٔ ؼجّبت ٠تؾبصٟ ٪لثبك  ثل اي٣ ی٠ج٥ ــٝي ٙبك ٥ٜي٣ ٦ ا٤حام آ یلتجبك ثٌيبكا ٩؛ ٩ٔ ثیؼجّبت

ا٢ ع١ٛ تعبؿ ٠ٌتتل ؿك ل٧٥ ث٩كا  ت٧ا٢ آ٢ ٠ی ــ٤ـ ا ٨ث٧ؿ یٔالٞ ٥٠بًجبت اِتصبؿٓ ٦ ؿك ي یا ٦٨ ٠لا٦ؿ یت٧ٜيـ

٠بكٔي؛ ٩ٔ ٩٤  یآ٧٠مٍ اِتصبؿ: ٥زٟپ. عب٠ٛ اي٣ تعبؿ٪ب تمجيل ٔلؿ یارت١بل ی٪ب ل٨٦٘ث٩  یتغ٧ٚ تبكيؾ

٠بكٔي ٦ ؿٜيٛ صغت  ی٧كئتلي٣ ٔبكثلؿ ت تلي٣ ٦ ٧٠ُٕبٌب٩٤ كي ه»ل٧٥ا٢  ث٩ٕٝ ث٩ ب رنء ثمـیي  ٧٥٩ا٢ عّٝل ٩ث

ل٦ٜتبكيب پ٦  ی٦ام هآ٢ ث٩ ث٧ك ی٦ تٌّيٟ ؼجّبتؿاكی  ًل٠بي٩ل ٦ر٧ؿ ٙث٩ لجبكت ؿي. ٧ُؿ ٠ی٦اكؿ ٠ز٧١ل٩  «آ٢

ام اًتـالٚ  ٨اي٣ ٤غ٧ یثلا یصـِْ تغٝيٛ ٦ ٤ّـ ٠بكٔي ت٫٥ب ٠ال ی ٨اًت، ا٠ب ُي٧ یثمـ یاًتـالٜ ی ٩عّٝ

٩ ص ام آ٢»ميلا  ،٧ُؿ ٠ی٦اكؿ ٠ز٧١ل٩  ی٥ذ رنء ِجٝپ ی ٤٩تيز ی بث٩خ٠  ٧ًًيبٜيٌٟ؛ اي٣ رنء ٔب٠ال ث٩: ُِٟ. اًت

 ٦ صلٌبً كا ت١ب٠بً ی٧ًًيبٜيٌت ی رب٠م٩ ث٩ؿاكی  ًل٠بي٩ ی ٩تجـيٛ رب٠م ینيل٩ٔ٘ ٠بكٔي ٤ب پيـاًت ،ٍت٩ ُـ٘

ل٧٥ا٢ رنء  ث٩؛ یؼجّبت ی ٠٨جبكمٓ تبٔتي: ٦ ٪ٍتٟ. «يلؿ٘ ٠ی٠مبصل ٤تيز٩  ی ٩علٔت رب٠م یام ِب٢٧٤ اِتصبؿ

٧ًًيبٜيٌٟ، ٪٧٥م ٤٧١ٔيٌٟ تغُّ ٤يبٌت٩ ٦  ی٦ ثلِلاكؿاكی  ًل٠بي٩ ی٤٧ٙآؽل ٠بكٌٔيٌٟ، ميلا ثمـ ام ًل٤

ي٣ ؼلط ا  ٩ٌلا٧٠ٍ ٤جبيـ ٔلؿ ٔ. ؿك آ٢ ل١ٛ ٔلؿ ی٠بكٌٔيٌت ی٤غ٧ ٩بثلربًت ٦ ثبيـ ثپؼجّبت  ی ٠٨جبكم

 .ًتا  ٩ثمـ ام ا٤ّالة أتجل ٧٤ُت ؿ٦ٞ كا ٥ٜي٣

ٝي، ٙا٤ ی٪ب ؿكيبٌتآ٤زب ٩ٔ ٥ٜي٣ ؽ٧ؿ ؿك اي٣ ؼلط ثل ٦اك ام ٥ٜي٣ آ٦كؿٞ ٦ ام ٩ ثؽ٧ك ٩٤٧١٤ض٤آ  ٩ث٥ب ث

ت٧ا٢  ٠یا١ٜٝٛ ؿ٦ٞ ٦ ٧ًٞ  ثي٣ ی٪ب ٠بكٌٔيٌت ی٪ب ب٨٘ٝؾب٤ً اًت٧اك اًت ٦ ٤ين ثب اتٕب ث٩ ؿيـپ٦  ی٧تٌٕئٔب

. لٌت٘كا ثٌبم٤ـ، ؿك٤فل  ی٦اعـ ی ٩ٔ٩ ٠ز٧١ل ی٤غ٧ ٩، ثی٠ٍب٪يٟ ٠بكٌٔيٌت ي٤٧ـ تمبثيل ٦پ ی٧ ثلا٥ٙـي٣ اٜص

٢٧ ام ٤٧٘ب٘ یتمبكيٍ ی ئ٩ولض اكا. ًتا  ٩لب٠ـا٤ «٧٪بٙاٜ»ث٧ؿ٢ اي٣ ٓ ت٧ر٩ ؿاُت٩ ثبُيٟ ٩ٔ ١ُبتي

٪ب ٦  اؽتالي ٠بكٌٔيٌٟ -ب٨ ٘ب ٤بآي  ٨ب٘آ - یاًتـالٜ ی ٤٩ِب٢ ؿاؿ٢ م٠ي٥ ی٠بكٌٔيٌٟ ٤يٌت، ث٩ٕٝ تالٍ ثلا

 ٩ٔ ب٨ ٠بكٔي ٦ اي٣٘ث٩ ؿيـ ی٧٪بي٥ٙي٣ اٜص٥ي٣ ا٠ٕب٢ يب لـٞ ا٠ٕب٢ اؼالَ ص ٪ٟ. ٪بًت اؽتالي ثب ٠بكٌٔيٌٟ

ؿك  یت٧ا٢ ٧ُا٪ـ ثٌيبك ٠ی٩ ٠ٌٟٝ اًت ص آ٢. ت٧ا٥٤ـ التجبك ؿاُت٩ ثب٥ُـ، ٧٠كؿ ٤فل ٤يٌت ٠ی٤ـام٨ ا  ٩ص٪ب تب  ٢آ

٧ ٙاٜ ٪ل ي ام ؼلطپ٤ين ٩ٔ  یا٤تّبؿ یاُبكات. ٤ِب٢ ؿاؿ ی٧٪بي٥ٙي٣ اٜصا٠ٕب٢  ی٪ب ثلا بك ٠بكٌٔيٌتحآ

ل ٙؿي ی٧٪بٙنيل ا٤ٜ٘ب ث٩اًت ٩ٔ  ٪بيی ی٪ب ٤يٌت، ث٩ٕٝ ٤ِب٢ ؿاؿ٢ ٔبًت ٥ًزَ ٠ينا٢ التجبك آ٢ یٞ ثلاا ٨آ٦كؿ

  .٤ـا ٨يب ٣ٕ١٠ ٔلؿ یكا ظل٦ك
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 یکلیت ديالكتیك( الف
اصٛ ثل  ٪ل یؿك٤٦ ی٦ ٪ٟ ارنا ی٪ٟ ل٥بصل اصٝ. ٤ـا ٩يبٌتي٤٧ـ پ یؿيبٜٕتيٕ ی٦ ل٥بصل ٠بكٌٔيٌٟ ؿك ٔٝيت ارنا

. ؿاكؿ یؿيبٜٕتيٕ ی٠بؿ٨ علٔت: ٤٧ُـ ٠یآي٥ـ ٦ ام اصٛ ٠ّـٞ ؽ٧ؿ اًت٥تبد  ٠ی٪ٟ  یپؿك یؿيبٜٕتيٕ یاًبى ت٧اٜ

كا٨ ؽ٧ؿ ٓ ي ؿيبٜٕتيپام اي٣ . ا٤زب٠ـ ٠ی٠لؿ٨  ی ٨م ٠بؿا  ٨م٤ـ ی ٨رب مايَ ٠بؿ ث٩ ر٫َ ٦ ام آ٢ٓ اي٣ ؿيبٜٕتي

ام . ٧يـپ ٠ی٦ ٦ًبؼت اي٣ تعبؿ ام ؼليُ ت٧ٜيـ ( ؼجيمت)٠لؿ٨  ی ٦٨ ٠بؿ( ا٤ٌب٢)م٤ـ٨  ی ٨ؿك تعبؿ ثي٣ ٠بؿكا 

٠بٜٕيت ثٌتل تعبؿ ثي٣ صبعجب٢ اثناك ت٧ٜيـ ٦ ٠غل٠٦ب٢ ام اثناك ت٧ٜيـ . ٧ُؿ ٠یؿٚ اي٣ تعبؿ ٠بٜٕيت ماؿ٨ 

عٛ آؽلي٣ ) ی٦ام ه٦ٜتبكيب ثل ث٧كلپ یيل٦مپثب . ٤يٌت رن ثيب٢ ٪١ي٣ تعبؿ یينص یؼجّبت ی ٠٨جبكم. اًت

ا٤ٌب٢ ثب ا٤ٌب٢ ٦ ا٤ٌب٢ ثب ؼجيمت ثلِلاك  ی ٨ؿ٦ثبك ی، آُت(آؽلي٣ ٠غ١ٛ تعبؿ)ؿاكی  ًل٠بي٩ ی٦ٙ٤٧ ًل٤( تعبؿ

ل ٙام يٕـي یٜٕتيٕيبؿ ی ٨ؿك٢٦ ٪ل ٠لع٩ٝ ث٥ب ث٩ ِبلـ یِئ٠لاعٛ رن ی ام اي٣ ٠لاعٛ ٦ ٪٩١ٓ ٪ل ي. ٧ُؿ ٠ی

. ٧ُؿ ٠یاًت٥تبد ٓ ٍت ا٠ٕب٢ ٦ ظل٦كت ٧ًًيبٜيٌٟ ام ٠بتليبٜيٌٟ ؿيبٜٕتي٘ت٧ا٢  ٠ی٩ٔ  ٥ب٢ص. ا٤ـ ِبثٛ اًت٥تبد

ًت ٦ ا  ٠٨بؿ٨ ٫٤بؿ ،ايـ٨ یرب ٩ث كا لني١ت ی ٩ٛ ؿك اي٣ اًت ٩ٔ ٤ّؽٙ٪( ٦ ٥٠ؽُ)٧ ثب ٩ٌٌٍٝ ٙت١بين اي٣ اٜ

رب ٩ٔ ٍِٔيبت ل٧ٝٞ  آ٢عبٚ ام  ؿكلي٣. ًتا  ؿ٨ٔلني٣ ٠ٙبؿ٨ كا ربي ی ٨ ه٧ً  ثیايـ٨، تؽ٧ك ٓ ؿيبٜٕتي یرب ٩ث

، یل ٥ًتٙاًت ٦ ٩٤ ؿي یٜيٌتا ٨يـا  ٤٩ـ، اي٣ ٠بتليبٜيٌٟ ٤ا ٨جبت ٔلؿح٠بؿ٨ كا آ ٧ِا٤ي٣ ؿيبٜٕتي یؿكًت یؼجيم

٤يٌت  ی٧ّ٠الت ٠تٕ  ٠یًت٥تبد ٧٫ٍ٠ا  ٩ث ٍت ٩ٔ ٌّػ٘ت٧ا٢  ٠یيـات لٟٝ إيلتجبك تا ٩اًت ٦ ث یث٩ٕٝ ؿيبٜٕتيٕ

 یرب ٩ٔ ٠ٕت٧ثبت ٦ ا٥ًبؿ تبكيؾ ٥ي٣ ام آ٢ص ٪ٟ. ٤ب٠يـ «یل١ٝ ی ٩ٌٌٍٝ» ی٥ًت ی ٩كا ؿك ٠ّبي٩ٌ ثب ٌٌٍٝ ٦ ثبيـ آ٢

ت٧ٜيـ ٫ُبؿت  ی٧٠ٜـ ٦ ٥٠بًجبت ارت١بل یاي٣ ٠جبكم٨ ث٩ تعبؿ ثي٣ ٤يل٦٪ب یؼجّبت ٦ اتٕب ی ٨٪٩١ ث٩ ٠جبكم

كا ؿك ٠ّبي٩ٌ  آ٧ّ٠٢الت ٤يٌت ٦ ثبيـ   ٠ید ٧٫ٍ٠بًت٥تا  ٩ث یاٍ ٪ٟ ٌّػ ٠تٕ یًتـالٚ تبكيؾا  ٩ا٤ـ، ؿك ٤تيز ؿاؿ٨

 .٤ب٠يـ «ی٧ًًيبٜيٌٟ ل١ٝ» ،ی٦ تؾيٝ یثب ٧ًًيبٜيٌٟ ٥ًت

اًت، ميلا  ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ی ه٧ٜ٧ئام ِـكت٥١ـتلي٣ ايـ یيٕ ی ٧٨ ُب٧ٜؿٙي٣ اٜا  ٩لٌت ٤٘ٔبؿيـ٨ ٤جبيـ 

٧يَ ٦ مايَ ٦اِميت، پ. آ٠بؿ٨ ؿاكؿ یبًؾپ یلًِپ٪ل  یثلا ا٤ـام٨ ثبالًت ٦ تّليجبً  ثیآ٢  یت٧ا٢ ت٧ري٫

  .ت٧ري٩ ث١ب٤ـ  ثیت٧ا٤ـ  ١یام ٦اِميت ٤ یا ٨ر٧ٝ شاي٣ ِب٢٧٤ اًت ٦ ٪ي یؿك٤٦ ی٧يپؽ٧ؿ

ام  یا ٨ل ر٧ٝ٘ا: ٩ٔ اي٣. يلؿ٘ ٠یٛ ٙاًت ٩ٔ ٠بكٔي ث٩ ٪ ی٧ ٪١ب٢ ايلاؿٙام إُبالت اي٣ اٜ یيٕ

ؿ٤جبٚ  ٩ثٓ ليپا٠ ًِٔ عّيّت ٦اِميتِ یرب ٩ب٨ ثبيـ ث٘ يلؿ، آ٢ٙث ی٦اِميت ٤ؾ٧ا٪ـ ٦ ٤ت٧ا٤ـ ؿك اي٣ ٤فٟ رب

 ی٠جت٥ یِجٛ ام تعبؿ ؼجّبت یيب تعبؿ ر٥ٌ یت٧ٜيـ آًيبي ی ٨ل ُي٧٘ا الًخ٠. عّيّت ث٧ؿ ِٓليپا٠ ٦اِميتِ ًِِٔ

كا٪٩  يب ثی. ِلاك ٤ـاكؿ یيَ ك٦پب٨ ؿ٦ كا٨ ثيِتل ٘ ت٧ري٩ ٧ُؿ، آ٢ یتؽ٧ك تبكيؾ ی٧ٙثل ٠بٜٕيت ٤ت٧ا٤ـ ثب اٜ

ث٩  ی٧ ٦ ث٥بثلاي٣ ٦ٌبؿاكٙي٣ اٜا  ٩ث ی٤ب٪١ٌبم ٦اِميت ٦ ٦ٌبؿاك ی ١ِٝـاؿ ٔلؿ٢ ر٨٧ٝ یب٧٤حؽ٧ا٤ـ٢ يب 

٩ ؿك ا٤ٕبك، ص٦  یك٩ ؿك ٦ٌبؿاصؿ٦ ٧٠كؿ  ؿك ٪ل. ٧ ٦ ث٥بثلاي٣ ا٤ٕبك ٠بكٌٔي٠ٌٟٙبكٌٔيٌٟ، يب ا٤ٕبك التجبك اٜ

 .٤ـا ٨ث٧ؿ ی٧ ٠تٕٙي٣ اٜا ٩ث -ب٨ ٘ب ٤بآي  ٨ب٘ب ٤بؽ٧اًت٩ ٦ آي  ٩ؽ٧اًت -٦ٌبؿاك ٦ ٥٠ٕل 
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 کاًیگٍار يا ار اًدامکل ( ب
٦اعـ كا ؿاكؿ ٦ كاثؽ٩ ٦  یام ثـ٤ ی٪ل رنء عٕٟ لع٧. ٤ـا ٩ي٤٧ـ يبٌتپ٦اك  ا٤ـٞا ی٦ ل٥بصل ٠بكٌٔيٌٟ ؿك ٔٝ ارنا

ُب٢   ٦ ك٦اثػ العب ی ٠٩ز٧١ل. ل ثـ٢ اًتٙؿي یلع٧ ثب العبٓ ي٤٧ـ يپٛ كاثؽ٩ ٦ خل ٠ٙؿي یارناي٤٧ـٍ ثب پ

يلؿ ٦ ٘ ٠ی العب ی ٠٩ز٧١لام ث٥بثلاي٣ ٔٛ، ٪٧يتَ كا . ًبمؿ ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ ٤بٞ ؿاكؿ ٠ی٦اعـ كا  یيٕلپثب ٪ٟ 

٩ٌٌٍٝ، اِتصبؿ ٦ ًيبًت  ی٥يم یاصٝ ی٩ ظل٦كت ارناصل ٧٘ اٙؿك اي٣ اٜ. ٧ُؿ ٠یثيب٢  ٪٧يت ٔٛ ؿك ارنا

ك٦  ام ٪١ي٣. ٤ـاكؿ  ١ی٦ عت یتمي٣ ِؽم ٜن٠٦بً ٔيٍيت ارنا ،٦اك ٔٛ ؽبؼل ؼجيمت ا٤ـاٞ ٩قيل اًت، ا٠ب ثپ٤ب ارت٥بة

ِٝت ٠ص٧٥لپيليٟ ٘)لع٧ ٓ ي یربي ٠٩م٧ٝٞ ٤يٌت ٩ٔ تىييل ٦ تغ٧ٚ يب ربث ؿِيّبً تب ٔزب ( یي٤٧ـ ؿًت يب 

 ی٧كئ٧ لجبكت٥ـ ام ٠بتليبٜيٌٟ، تٙاي٣ اٜ یاصٝ یالعب. ؽؽل ا٤ـامؿ ٩٪٧يت ٔٛ كا ث ٩ٔ ٢آ یيَ ك٦ؿ، ثپت٧ا٤ـ  ٠ی

. ٧ًًيبٜيٌٟ ی٧كئ٦ تؿاكی  ًل٠بي٩، ٤ّـ (ی٧كئاي٣ ت یا٧٤اق تمجيل ٦ تٌٍيل٪ب ی ٩٪١كوٟ  ث٩)ميلث٥ب ٦ ك٦ث٥ب 

. ٥ٔـ یام آ٫٤ب ٤َّ ثبم یيب ِب٢٧٤ ٔبكٔلؿ يٕ ي٤٧ـ العبپ ی ٨ت٧ا٤ـ ؿك عٕٟ ُيلام ٠یت٥ب٦ة  ث٩ٓ ؿيبٜٕتي

ا٤ّالة ثبُـ ٦ ٪ٟ ؿاٚ ثل  ی٧كئت٧ا٤ـ ٠تع٣١ ت ٠ی٪ٟ  «یؿاك ٤ّـ ًل٠بي٩»لع٧  ،يٕل ٦اعـپث٥بثلاي٣ ؿك اي٣ 

٧ًًيبٜيٌٟ  ی٧كئ؛ تی٧٥يت ٔب٤تح٠بؿ٨ تمٝيٛ ٧ُؿ يب  یلاي٘ ٦عـت ی بي٩پت٧ا٤ـ ثل  ٠یاصالط؛ ٠بتليبٜيٌٟ 

لا٢ ٦ ؿ٪ّب٤ب٢ ٦ يب ٘ٔبك یتالٌئيب ؿ٦ٜت ا یل٘ثبُـ يب ؿ٦ٜت ٔبك «ل٦ٜتبكیپ یؿيٕتبت٧ك»ت٧ا٤ـ ٠تع٣١  ٠ی

ًت ٦ ث٩ ا  ٨ٜؽ٩١ ٤ؾ٧كؿ ،٪ب ٪٧٥م ٪٧يت ٔٛ ام اي٣ ك٦ايتٓ كوٟ ٪ل ي لٝی. بك١ٜب٢پ ی ٨نيـ٘عتی ؿ٦ٜت ثل

 «یاٜتّبؼ»ث٩ٕٝ  ،«٠لتـ»ل كا ٙتل يٕـي ٧ اًت٧اك٤ـ، عليٍب٢ ٩ٟٔٙٔ ثل اي٣ اٜ ی٪١ي٣ ؿٜيٛ ؿك ٠ِبرلات

 ،٥ٜي٣ ی٦ِت یعت. ًتا  ٨ي٧ـ٤ مؿپ٠بكٌٔيٌٟ  ی ٨يٕلپكا ث٩  یلع٧ ٤ب٠لث٧ؼ ،آ٥٤ـ ٩ٔ عليًثل ی٤ب٥٠ـ، يم٥ ٠ی

 یؿيٕتبت٧ك كا ثب اصالط ٦ لع٧ یل٦ٜتلپلع٧ ا٤ّالة  ی٧تٌٕئلا ٩ٔ ٔبصؽ٧ا٤ـ،  ٠یكا ٠لتـ  ی٧تٌٕئٔب

التجبك ؿا٤ٌت، ميلا   ثی٧ٌَ كا ٔب٠ال  ی٧ٙاٜ یًت، ٤جبيـ ٔبكايا  ٨رب ٔلؿ ٩ربث یبك١ٜب٤پل٦ٜتبكيب كا ثب ٤فبٞ پ

٩ ص٦  ی٩ تىييلص٥ٔـ ٩ٔ  ١یؿِت ك٣ُ٦ ٤ ٩ك٦ًت ٩ٔ ث ٦٩اك ٪٧١اك٨ ثب اي٣ ٠ِٕٛ ك٦ث ٔٛ ا٤ـاٞ ی٠ٙ٧ب٪يت اٜ

  ٠٨ي٣ ُـإاي٣ عـ ت ی٠مي٥ ی٦ تبكيؾ ی٥ٜي٣ ؿك ُلايػ ارت١بل یثلا. ٥ٔـ ٠ی٪٧يت ٔٛ كا ل٧ض  ،ام تىييل یعـ

٪٧يت ٔٛ كا ث٩  ،٩ٔ تىييل آ٢ یؼ٧ك ٩، ثام العب یٔلؿ٢ يب ل١ـ٨ ٔلؿ٢ يٕ یصٝا ٧٩ ثٙلايَ اي٣ اٜ٘. ًتا

٠ؾتًٝ اي٣ اصٛ  ی٦ تبكيؾ یت٥ب٦ة ٠ِبرلات ٦ ُلايػ ارت١بل ث٩رب ٩ٔ  ا٠ب ام آ٢. اًت ی٤ـامؿ، ؼجيما  ٠٨ؾبؼل

ل خث٩ ٪١ي٣ ؿٜيٛ اًت ٩ٔ ؿك أ ؿِيّبً. ٠ب٤ـ ٠ی ی٧ٌَ ؿًت ٤ؾ٧كؿ٨ ثبِ ی٧ٙاٜ ی٧ُؿ، ٔبكاي ٠یرب  ٩ربث ١بًئؿا

٥ٔـ ٦ يب ؽ٧ؿ ام ٠بكٌٔيٌت ث٧ؿ٢ ًل  ٠یكا ث٩ ٠بكٌٔيٌت ٤ج٧ؿ٢ ٠ت٫ٟ  یلٙؿي ی٩ٔ ٌٔ یم٠ب٤ ،اؽتالٌبت

٩ ٔ آ٢ ثیًت، ا  ٨ثؾَ ٠جـٚ ٔلؿ ٪٧يتكا ث٩ لع٧  ام اي٣ العب ی، ؿك٦اِك يٕ(٧ُؿ ٠یِي١ب٢ پيب )م٤ـ  ٠یثبم

 .اًتٓ ب٤ي٘اٍ ٔٛ اك یؿا٦ك ی٧ٙثـا٤ـ اٜ
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  یًظام استعالي( ج
٩ ص ارناام ٓ ئًِ ٦ ـ٧٫ك ٪ل ی ٩ٔ م٠ي٩٥ اي٣ .٤ـا ٩ي٤٧ـ يبٌتپ یاًتمالي  ٠یل٥بصل ٠بكٌٔيٌٟ ؿك ٤فب٦  العب

 ی٥ـا٤صا٪١يت ( یٌلؿ ی٥ُبً م ر٫ت ًل٧٤ُت يب ك٦ا٢ا  ٩ص٦  یتبكيؾ ی٥ُبً م ٜغبؾ رب٠م٩ا  ٩ص)ًت ا ٨ث٧ؿ

ُلايػ ا٠ٕب٢ ٪ل ا٤ّالة ٦  ی بث٩خ٠ ث٩ل ٠ٙبكٔي، ؿي ی ٦٩ًيٝ ٩٪ب ث ي ام ًِٔ آ٢پي٣ اًت ٩ٔ ا  ٤٩ٕت. ٤ـاكؿ

  ٠بِجٛپيِي٥ی يب ٧ًًيبٜيٌٟ التجبك ٦ ِؽميت  ی٦ ثلِلاك یل٦ٜتلپُلغ ا٠ٕب٢ ا٤ّالة  ی بث٩خ٠ ث٨٩  و٦ي ٩ث

٦اِك ٥ٔـ ؿك ٠یل٦ٜتبكيب تمليً پ ی٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ كا لٟٝ ُلايػ ك٪بي یب٪٘ؿيـ. ؿاك٤ـ (a priori)  ثیتزل

٩ٜ إ٤ٌ٠ـاكؿ،  ی٩٤٧ تلؿيـ٘ شآ٢ ٪ي( یرـ٦ٚ ٧ّ٠الت اًتمالي ،ؿك اي٣ تمليً یيم٥) یث٥يبؿ ی٪ب ناك٨٘ ی ٨ؿكثبك

 ی٧٪بٙاٜ ی ٧٩، ٪١ب٥٤ـ ٪١ٙاي٣ اٜ. اًت ٩ٔ ثبيـ آ٧٠ؽت  ١یلٝ. ٪بًت ب٨ ُـ٢ ٦ ٥ُبؽت آ٢ٌّ٘ػ ثل ًل آ

ام ٓ يـايَ ٪ل يپ ی ٨ينٙث٥بثلاي٣ م٠ي٩٥ ٦ ا٤. ثي٣ ؽ٧ؿ ٧ّ٠الت ٤يٌت ی٠مي٥ ی ٩ل، ٠تع٣١ كاثؽٙؿي یاًتمالي

اًت ٦ ام تبكيؼ ا٤ـي٩ِ  ی٠بتليبٜيٌت ی ٠٩غٛ ـ٧٫ك ٧ّ٠ٜ ی٠بتليبٜيٌٟ ٌٌٍٝ. ٠تٍب٦ت ثبُـ ٔب٠الً ت٧ا٤ـ ٠ی٪ب  آ٢

 ی٧كئت. اًت ی٦ اِتصبؿ یث٥ب ٦ ك٦ث٥ب ٠غص٧ٚ ٠ؽبٜمبت تبكيؾتؽ٧ك تبكيؼ ثل اًبى ٠ـٚ ميل. ًتا  ٨عبصٛ ُـ

ل ٙؿي ی٧ًًيبٜيٌت ٪بی ٤فلي٠٩ّـٞ ثل ؽ٧ؿ ٦ ام  یل٘ٔبك ی٪ب ٨ ر٥جَ و٦ي ٦٩ ث ی٧ًًيبٜيٌٟ ام ٠جبكمات ارت١بل

، یًتماليا  ٨بٙام ٧ّ٠الت اي٣ ؿًت یٕي  ٩ام اي٣ ل٥بصل ثٓ ي٫٠ٟ اي٣ اًت ٩ٔ تجـيٛ ٪ل. ًتا  ٨لٌت٩ ُـ٘ا٫ٜبٞ 

٪ٟ ُلايػ ا٠ٕب٢ ا٤ّالة  ی، ثل ك٦«ا٠ٕب٢ تغُّ ٧ًًيبٜيٌٟ»٩ ٦ ث «اكمٍ ی٧كئت»اٍ، ث٩ «٩ٌٌٍٝ»ث٩ 

٩ٔ ١ٔبٔب٢ ثل اي٣ ٠ز٧١ل٩ ٤بٞ  اي٣. ٥ُبًـ ٠یي٣ ُلايػ كا ا  ٩اًت ٔ یا٤ـ ٦ ٠بكٌٔيٌت ٌٔ(یل٦ٜتلپ)

ي٣ ا  ٩يَ ك٣ُ٦ اًت ٔپم ا  ٩ل٤ً٘ت، ٦ا ٔيـ ثل ِؽميت ٦ التجبك لبٞ آ٢إؽبؼل ت ٧ُ٩ؿ، ت٫٥ب ث ٠ی٫٤بؿ٨  «لٟٝ»

 .٦ارـ ٩ٌٌٍٝ ٤ين ٪ٌت «لٟٝ»

 

 کيا آکسیَهاتی یصل هَضَعا  ُاگدست( د
رب  ٤يٌت، ا٠ب ٠ب ؿك اي٣ (axiomatic)ٓ آٌٔي٠٧بتي یب٪ٜٙن٠٦ب ؿًت یاًت٥تبر - یِيبً ی ٩٪ل ٥٠ف٩٠٧ صل٘ا

 .٧ُيٟپ ٠یِٟ صام اي٣ ت١بين  ؽبؼل ًبؿ٨ ٔلؿ٢ ٔبك لزبٜتبً ٩ث

٩ٔ  ی٤غ٧ ٤٩ـ ثا ٩ي٧ًتپ٪ٟ  ٩ثٓ يب آٌٔي٠٧بتي یاصٛ ٧٠ظ٧ل یب٪٠ٙبكٌٔيٌٟ ؿك ؿًت یل٥بصل ٦ ارنا

ت٧ا٥٤ـ ؿك اي٣  ٠یل٥بصل ٦ ارناء ث٩ تلتيت  ی ٩كا ؿاك٤ـ ٦ ثّي یثـي٫ ی ٩ص٧ٚ ٧٠ظ٧لا  ٨بٙ٪ب ربي ام آ٢ یثلؽ

 یتؽ٧ك تبكيؼ ثل اًبى ت٧اٜ ی ٤٩فلي( 0 :ؿ٦ اصٛ ٧٠ظ٧ل٩ لجبكت٥ـ ام. جبت ٤٧ُـحا  ٩ِعي ی بث٩خ٠ ث٩ب٨ ٙؿًت

يتبٚ پث٩ ك٦ايت ٔبؿاكی  ًل٠بي٩ت٧ٜيـ  ی ٤ّـ ُي٨٧ ی ٤٩فلي( 2ك٦ث٥ب ٦  -ت٧ٜيـ ٦ ًبؽت١ب٢ ميلث٥ب  ی٪ب ُي٨٧

 ی بث٩خ٠ ث٩ٔ٩  یلٙؿي ی٪ب ی٧كئؿ٦ٜت ٦ ت ی٧كئ، تیؼجّبت ی ٠٨جبكم ی٧كئ٧ًًيبٜيٌٟ، ت ی٧كئت. ٠بكٔي

٤بـل ثل ًبؽت١ب٢  ی٪ب ی٧كئليبٜيٌٟ، تپا٠ ی٧كئقاك، ت٘ٛ ؿ٦ٜت ؿ٦كا٢ خ٠)٤ـ ا  ٧ٌَ ٠تمُٝ یميل٠ز٧١ل٩ ث٩ ِعبيب

٩ ٠بتليبٜيٌٟ ٤ين ؿك اي٣ ص ل٘ا .جبت ٤٧ُـحا  ٨بٙؿك اي٣ ؿًت یبث٩ ِعبيبيخت٧ا٥٤ـ ث٩ ٠ ٠ی( یر٧ا٠ك ٧٤ق ٧ُك٦ك

. ٤ـاكؿ٪ب تمُٝ  ٌٔي٧ٞا  ٨بٙجبت ِعبيبًت، ا٠ب ؿك٦اِك ث٩ ؿًتحا یاصٛ ٧٠ظ٧ل٩ ٪٧١اك٨ ٠ج٥بٓ ٧ ؿك ٤َّ يٙاٜ
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٩ٔ ٠بتليبٜيٌٟ  یب٪ٙ٪١ب٢ ٤َّ يب ربي. اًت( ی٧كئتيب ٠تب) ی٧كئ٠ب٦كاء ت یب٨ ٠بتليبٜيٌٟ ثيِتل ٧٤لٙربي

 یثي٥ ر٫ب٢ٓ ٠بتليبٜيٌٟ ؿك اي٥زب ي. يب ٤ز٧ٞ ؿاُت٩ ثبُـٓ ٤ٌجت ث٩ لٟٝ ٌيني ی٧كئ٠تبت ی ت٧ا٤ـ ث٩ ٥٠ن٩ٜ ٠ی

 ی٪ب لايَ٘عبٚ  ٧ ؿكلي٣ٙي٣ اٜا  ٠٩بكٌٔيٌت ث٥ب ثٓ ي  ٤٩ـاكؿ ٔ ی٠ب٤م ث٩ ٪١ي٣ ؿٜيٛ ٫٤بيتبً. ٤يٌت یٌٌٍٝ

ٓ ٧كيئت ب٨ٙب٨ ؿ٦ ؿًتٙاي٣ ؿًت ی ٩ؿ٦ اصٛ ٧٠ظ٧ل. ؿاُت٩ ثبُـ   جی٠ق٪ ی٪ب لايَ٘ یل ٦ يب عتٙؿي یٌٌٍٝ

٤٧ُـ،  ٠یجبت ح٪ب ا لتجبك آ٢ا ٩ٔ٩ ث ی٪ب ٦ ٩٤ ِعبيبي ث٥بثلاي٣ ٩٤ ؽ٧ؿ آ٢. ا٤ـ یالتجبك ی٪ب ام اكمٍ یثل( یل١ٝ)

ٍت ٩ٔ ٘ت٧ا٢ ثب اًت٥بؿ ث٩ ٠ب٤يٌٍت ٤٧١ٔيٌت ٪ٟ  ٠ی ی٧ عتٙلتجبك اي٣ اٜا ٩ث. ؿالٜت ٠ٌتّيٟ ث٩ ل١ٛ ؿاك٤ـ

تغت  ١ٌٝ٠بً - «٤ـا ٨ٛ آ٠ـئ٤ب ی٠ز٧١ق ر٥جَ تبكيؾٓ ٧كيئتْ ث٩ ؿك»٦ا ٩ٔ  ه٤فلا٢ ث٧ك ام صبعت یثؾِ

ي ل٤٦ـ ٦ ٠نيت ٤٧١ٔيٌتٙل٦ٜتبكيب ثپث٩  - ی٠مي٥ ی٦ تبكيؾ یُلايػ ارت١بل ل٦ٜتبكيب پ ی ٨ت٧ؿ ی ٩٪ب ٤ٌجت ث٩ ّث

 .٤ـا ٨ثلؿ یپ یل٦ٜتبكيبيپر٥جَ  ی٪ب ث٩ ُلايػ ٦ رليب٢ ٦ ٤تبيذ ٔٝ ٢آ  ٩اي٣ اًت ٔ

٩ٔ ؽ٧ؿ  ٧ٜ٦ آ٢ ــل اًت ٙثب يٕـي ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ٠ِبرلات رليب٢ یتل ٠ج٥ب ٩ ٟٔصل ٧٘ اٙاي٣ اٜ

 ٪بی ؿك ٠ؾبٍٜت ــًت ا  ٨ا١ٜٝٛ ؿ٦ٞ ٦ ٧ًٞ ث٧ؿ ثي٣ ی٪ب ام ٧٠ظ٧لبت ٧٠كؿ ٠ِبرل٨ ثي٣ ٠بكٌٔيٌت یيٕ

 .ؿاكؿ٪١ض٥ب٢ ًت ٦ ا  ٩ؿاُت ی٤َّ ٔٝيـ ، ؿا٥١ِ٤ـا٢ ويل٠بكٌٔيٌت ثب ٠بكٌٔيٌٟ

 

٦ ل٥بصل ٠بكٌٔيٌٟ  ي٤٧ـ ارناپ ی٩ٔ ثلا ی٪بي كا ٤ين ثب اًت٥بؿ ث٩ تالٍ یلٙؿي ی٧٪بٙت٧ا٢ اٜ ٠ی١ب٢ ٘  ثی

ت٧ا٢ ام  ٠یام آ٢ ٠يب٢ . ٪ب ٤يٌت آ٢ ی ٩لٌت ثيب٢ ٪٩٘١ ؿك اي٥زب ٧٠كؿ اُبك٨ ِلاك ص ل١ٛ آ٠ـ٨ ًبؽت ٦ آ٢ ٩ث

٥ًزَ  یا٠ب ثلا. يبؿ ٔلؿ (political imaginary) «یتؾيٛ ًيبً» ی٧ٙ٪ب يب اٜ ًيٌتٟ ی٧كئت ی٧ٙاٜ

٧ ٥ٙـ اٜصآيـ ٪١ي٣  ٠یًت ٦ ا ٨ل١ٛ آ٠ـ ٩ٔ٩ ثب ٠بكٌٔيٌٟ ث ی٪بي ٪ب ٦ ٠ؾبٍٜت ٠ِبرلات ثي٣ ٠بكٌٔيٌت

لؿاؽت پل ٤ين ؽ٧ا٪ٟ ٙؿي ی٧ٙآٜ ام اي٣ ٠ِبرلات، ث٩ ؼلط ي یثلؽ ی ٩ي ام ٠مبي٥پ٣٠ . ٥٥ٔـ ٠یٍٔبيت 

  .ؿاكؿ ی٠ب٪٧ یا٧٤اق فٔل ُـ٨ تٍب٦ت ی ٩ٔ٩ ثب ٪١

٩ ٠ِبرلات ٦ صثي٥ٟ ٩ٔ  ١یؿك اي٣ اؿلب ٤ یتلؿيـ یِج٧ٚ ؿاكٞ ٦ رب: لٙؿي ی ٤٩ٕتٓ ام آ٢ ا٠ب ي يَپ

. ًتا  ٨اؽتالي لّبيـ آوبم ٤ِـ ی ٨ين٤ٙا ب٠ؾبٍٜب٢ ث ی٩ ؿلب٦صل ٦ ٙثب يٕـي ی٠بكٌٔيٌت ی٪ب ل٨٦٘اؽتالٌبت 

يل ؿك اي٣ ٘اٌلاؿ ؿك ی٥ُبً ك٦ا٢ ی٦ عت ی٦ تبكيؾ یؼ٧ك ٠ِؾص ؿك ُلايػ ارت١بل ٩كا ثبيـ ث ٪ب ٨ينٙاي٣ ا٤

ٓ لٌت٣ ي٦٘ ُٕٛ  ی٥ذ ٤ٍلپ ل٨٦٘ٓ ٤ِمبة ؿ٦ ٤ٍل ام يا  ٤٩يٌت ٔ یتلؿيـ. ٠جبكمات رٌتز٧ ٔلؿ

، يب ًالط ِٔيـ٢ تمـاؿ ١یل ٠بكٌٔيٌٟ ٤ٙكا ؿي یيٌٟ رـيـ ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ ٩ً ٤ٍل ِج٠ٝبكٌٔ  یام العب یؿاـ٤

ل كا ٙيٕـي رـيـ ٩ٔ ٠تّبثالً یًبم٠ب٢ ٠بكٌٔيٌتيـايَ ؿ٦ پي پ٦ ً العب ی ٩ثّي یث٩ ك٦ٓ صل٨٦ ٧ٔ٘ٓ ي

يٛ ٦ تغٝ. ًتا  ٤٨ِـ آغاز «؟يٌتص٠بكٌٔيٌٟ »لًَ پاؽتالي ثل ًل  ی ٦٩اًؽ ٩ث ،ؿا٥٤ـ ١ی٠بكٌٔيٌت ٤

يب ٤ّـ ُلايػ ٠مي٣  «لّبيـ یرب٠م٩ ٥ُبً»٪ب ثبيـ ؿك  يـايَ ٦ ت٧ٕي٣ آ٢پ ی٪ب تمٝيٛ اي٣ اؽتالٌبت ٦ م٠ي٩٥

ين٨ ٙا٠ب ا٤. يلؿ٘ص٧كت  ــ٥٤ب٠ـ  «ی٤ّـ ٠بكٌٔيٌت»غ آ٩ٕ٤ ٪٧٥م ؽ٧ؿ كا ُل ٩ث ــ ٪ب آ٢ ی٦ ارت١بل یتبكيؾ

اًت ث٩  یًيبً ی٦ر٫ ٩ٔ ٧٠ظ٧ق اؽتالي ٩ٔ ل١ـتبً ی٩ ثبُـ، ام م٠ب٤صا٤ٍزبك اي٣ اؽتالٌبت ٪ل ی ٦٩ ٤ّؽ
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٪ب يبؿ ٔلؿٞ ث٩ ٠يب٢  م آ٢ا  ٩ٔكا  ی٧٪بيٙاٜ یبپ٧ُؿ،  ٠یجبت اكتـاؿ عليً ٠جـٚ حؿك ا یاستدالالت یث٥ب ٥ًٗ

 .٦كؿؽ٧ا٪ـ آ

 

  ٌد ًوًَِچ

تلي٣ ٦ ٠ّتـكتلي٣ ٠لارك ٖ ام ثنك ی، يٕی٧تٌٕئ٩ٔ ٤ِب٢ ؿ٪ـ لٝت ٠ت٫ٟ ًبؽت٣ ٔبكٚ ٔب آ٢ ی٥ٜي٣ ثلا ـ 0

٪ب ِـكت  كتـاؿ ام ٠بكٌٔيٌٟ اي٣ ٤يٌت ٩ٔ ث٧ِٝيٓا ٩، ثیبكا٢ ؽ٧ؿ ٦٘ام آ٧٠م یٕي  ٠٩بكٌٔيٌت ٦ ام ر١ٝ

 ی٧تٌٕئ٧يـ ٩ٔ ٔب٘ ٠یًت، ا ٨يَ ام آ٢ اي٣ ات٫بٞ كا الالٞ ٔلؿپ٪ب  ٤ـ ٦ ا٦ ٠ـتا ٨ؿًت آ٦كؿ ٩كا ث یؿ٦ٜت

ين كا ؿك ص٪٩١ » ی٥ٔـ ٦ عت ٠یاًت ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ كا ؿك ٍٜؿ تصـيُ  یٌٔ ی ٩ٝؾب٤ً ث٫تلي٣ ٤٧١٤پ٠ب٥٤ـ 

 .كا «آ٢ْ ٠جبكم٨ ٦ تجٝيه ٦ تـاك   ثیؼلَ ا٤ّال»ِج٧ٚ ؿاكؿ رن  «٠بكٌٔيٌٟ

٪ب ٓ ٝؾب٤ً ث٩ ٧ِ٥٠يپلايَ ٘يب  ی٧تٌٕئٔب یام ٧ً یل٦ٜتلپًت ا٤ٕبك ا٤ّالة ا  ٤٩ؾ٧اًتث٥بثلاي٣ ٥ٜي٣ 

٤ؾٌت  ی٧ٜٙا  ٩ميلا ثب اًت٥بؿ ث. تمٝيٛ ٥ٔـ «ة»يب  «اًٜ» ی٧٪بٙ٪بًت ؿك ٠ت٣ اٜ آ٢ «اكتـاؿ»كا ٩ٔ ؿٜيٛ 

كا٨ ثلؿ ٦ ثب  یل٦ٜتلپ٤ٕبك ا٤ّالة ا ٩ثبيـ ث ١ی٧ّ٠الت ٤ٓ ٩٤٧ ؿيبٜٕتي٘ ٩صًت ٤ِب٢ ؿ٪ـ ا  ٨نيل ث٧ؿ٥ٜ٘ي٣ ٤ب

، یل٦ٜتلپ٠بكٌٔيٌٟ، ٪١ب٤ب ا٤ّالة  ی ٨يٕلپام  لع٧ٓ بثت ٥ٔـ ٩ٔ تىييل ٪٧يت يح «ة» ی٧ٜٙا ٩اًت٥بؿ ث

٩ ص٧ ٙام اي٣ ؿ٦ آٜ ًت ٩ٔ ثب اًت٥بؿ ث٩ ٪ل يا  ٩قيلٌتپث٥بثلاي٣ . ًت یيٕل٨ ٔبٌپا٤ٕبك ٪٧يت ٔٛ  یثلا

٪ب  ٢آ  ٩ك٦ًت ٔ ام آ٢ «ُب٢ ل ٠بكٌٔيٌت ٤ج٧ؿ٢ٙؿي»ا٠ب . ا٤ـ ٪لؿ٦ ٠بكٌٔيٌت ی٧تٌٕئ٩ ٔبصٝؾب٤ً ٦ پ

٠يٛ ٦ اًتـالَٜ كوٟ  ث٩ یي٣ ٤بؽ٧اًت٩ ٦ عتثـي٣ تلتيت ٥ٜ. ٠بكٌٔيٌٟ كا ؿك علي ِج٧ٚ ؿاك٤ـ ٦ ٩٤ ؿك ل١ٛ

٥ب٢ ص یكا آ٧٠ؽت؛ ٦ عت ت٧ا٢ آ٢ ٠یاًت ٩ٔ  ی٪١ب٤ب ٠بكٌٔيٌٟ ؿا٤ِ. ًتا  ٠٨ت٧ًٛ ُـ «ؿ» ی٧ٜٙا ٩ث

ا٠ب . ا١ٜٝٛ ؿ٦ٞ ٪ٟ كًيـ ثي٣ یيب ك٪جل یك٦ً ی٪ب بك ثال٥٠بمق ٠بكٌٔيٌت٠ّ٘بٞ آ٧٠مث٩  ٩ٔآ٧٠ؽت    ثیؽ٧ ٩ث

٥ب٢ ل١ٛ ص٥ي٣ يب صام آ٢  یثلؽ٧كؿاككوٟ  ث٩ت٧ا٢  ٠ی. ٤يٌت یاي٣ ؿا٤َ ؿك ٠ب٪يت ؽ٧ؿ ؿاٚ ثل ل١ٛ ٠مي٥

ظل٦كت  ث٩ ی٠بكٌٔيٌت ی آ٧٠م٨ ی ٩اًت ام ٠ز٧١ل ی٠بكٌٔيٌت یل١ٝ ٤فل ا٦ عت١بً ٩ل١ٛ ؽ٧ؿ ٥ٜي٣ ٩ٔ ث. ٔلؿ

بك ثب آ٢ آ٧٠م٨ ٦ ل١ٛ ٠لتـا٢ ٧ُ٘ؿ ٩ٔ ل١َٝ ًبم یًت ٠ـلا  ٩ت٧ا٤ٌت ١ی٥ٜي٣ ٤ ١ٌٝ٠بً. ِبثٛ اًت٥تبد ٤يٌت

 ٩ث «ة»يب  «اًٜ» ی٧ٙام ؿ٦ اٜ یًت٥بؿ يٕا  ٩ًت ثا  ٨نيل ث٧ؿ٘ص٧كت ٤ب ؿك ت٥بِط ثب آ٢ اًت، ميلا ؿك آ٢

ِبٛث  یام اًتـالالت ام ٠ّـ٠بت ٤فل یا ًت٥بؿ ٩ًٌٝٝا  ٩ؿ٦ ٧٤ق ل١ٛ ث ام اي٣ یلا يٕصت٣ ؿكؿ٪ـ ٩ٔ  جي٣ ثغا 

 .٤يٌت یلٙاًت٥تبد اًت ٦ ؿي

لت٧ پ٩٤٧ ٠ِبرلات ٘ ت٧ا٤ـ ثل اي٣ ٠یل ٥ٜٙي٥يٌت ثب يٕـي ی٪ب ل٨٦٘اي٣ ٩٤٧١٤ ثب ا٧٤اق ٠ِبرلات  ی ٠٩ّبيٌ

لؿاما٢ ٠بكٌٔيٌت اًت ٦ ؿا٤َ ا٦ پ ی٧كئ٩ٔ ٌلا٧٠ٍ ٤جبيـ ٔلؿ ٩ٔ ٥ٜي٣ ؽ٧ؿ ام ت ثيب٥ٌٕـ؛ ظ٣١ اي٣ یا ٨تبم

ام اعناة ٦  ی٩ ثبيـ ٠بكٌٔيٌٟ ٤ب٠يـ٨ ٧ُؿ ٦ ث٩ ُلايػ اي٣ اؼالَ ؿك ٠ّبي٩ٌ ثب ك٪جلا٢ ثٌيبكص ٢آ ٤٩ٌجت ث

عبٚ ثبيـ ت٧ر٩ ؿاُت ٩ٔ  ؿكلي٣. ؿاكؿ  ٠ی٤ز٧ یا ٠٩بكٌٔيٌت ٦ ٥ٜي٥يٌت ٌبصٝٓ ص٦ ٧ٔ ٖثنك ی٪ب ل٨٦٘

ؽتالي ا  ٨ؿاؿ٢ ٦ر٧ اوٝت ثل ِلاك( ٪ب ٧ِٚ ٤ّٛ ٗر٥) بت ٤فلیخ٠بكٌٔيٌت ؿك ٠جبع ٪بی ل٨٦٘ تإ٦يٝی ی ٨ُي٧

 .٥ٔـ ٠یا٥ٌٕـ ٦ ٔبك كا ؿ٧ُاكتل  ٠یلؿ٨ پ٧٪ب ٙؿك اي٣ اٜ
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اكمٍ ٠بكٔي وٝػ اًت؛ ث٥بثلاي٣  ی٧كئاًت ٩ٔ ت ی٠ـل (Böhem-Bawerk)ْٟ ثب٦كث٧٪ِ ـ 2

 ی٦ ثل٪ب٤ یٔبٌ یا ٩ت٧ا٤ـ ٠ّـ٠ ٠یُلغ ٓ ي  ٩ؿكًت ثبُـ ت٫٥ب ث ی٥ي٣ اؿلبيصل ٘ا. ٤ـاكؿ ی٠بكٌٔيٌٟ التجبك

ٌٝـ ٘ ٠ی٧ّ٠الت كا  تؽ٧ك ؿيبٜٕتيٕی ی ٨اكمٍ ٠بكٔي م٤زيل ٧كیئت: ٩ٔ اي٣. كؿ ٠بكٌٔيٌٟ ثبُـ یثلا ی٧ِ

ل ٘ميلا ا. كا إُٓبك ؽ٧ا٪ـ ٔلؿ ی٧ّ٠الت ٠ّـٞ ٦ تبٜ التجبكی  ثیٌٌت اي٣ م٤زيل٨ ٦٘ ( «اًٜ» ٧یٙاٜ)

لا وٝػ ث٧ؿ٢ آ٢، صـ ٩ٔ بثت ٥ٔحثبيـ ( «ة» ٧یٙاٜ)٠بكٌٔيٌٟ ثبُـ  ی ٨يٕلپام  اكمٍ ٌّػ لع٧ی ی٧كتئ

ل١ٛ  ٩يٕل٨ ثپاي٣  یالعب ی ٩ؿك ٤ّـ ثّي یتالُْ ٟ ثب٦كؿًت ٟٔ ث٧٪ِ. ؿ٪ـ ٠ی٠ب٪يت ٦ ٪٧يت ٔٛ كا تىييل 

يب ( «د» ی٧ٙاٜ)ُلايػ ا٠ٕب٢ ا٤ّالة  یام ٧ّ٠الت اًتمالي یٕي ی  ٩بثخاكمٍ ث٩ ٠ ی٧كئل ت٘ا. ًتا  ٤٨يب٦كؿ

بثت ٔلؿ ٩ٔ حوٝػ ثبُـ، ١ٔبٔب٢ ثبيـ ( «ؿ» ی٧ٙاٜ)ٓ آٌٔي٠٧بتي یب٪ٙؿًت ی ٩ام اص٧ٚ ٧٠ظ٧ل یيٕ یعت

تبم٨ ثل آ٢، آ٢  یب اصٝي  ٩ثب اٌنايَ ٧ّ٠ٜ یب اصٛ، يب عتي  ٩ثزب ٔلؿ٢ آ٢ ٧ّ٠ٜيب ربت٧ا٢ ثب تىييل  ١ی٩٤٧ ٤٘ ٩ص

 .ب٨ كا ٤زبت ؿاؿٙؿًت

لؿاما٢ اعناة پ ام ك٪جلا٢ ٦ ٤فلي٩ یؿ٦كا٢ اًتبٜي٣ ٦ ٠غب١ٔبت ٧ٌٕ٠ ثٌيبك ی٪ب ؿ٤جبٚ ًل٧ٔة ٩ث ـ 3

٦ ا٤ٕبك ٠بكٌٔيٌٟ  یلؿا٤٘ یاي٣ ك٦. لؿا٢ ُـ٤ـ٘ یام ٠بكٌٔيٌٟ ك٦ یُلِ یبپاك٦ ی٤٧١ٔيٌت ٧ِٔك٪ب

٦  یارت١بلٜغبؾ ُلايػ ٦ ٠ّـ٠بت  ٩ٔ٩ ث ی٪بي تٍب٦ت ی ٩ثب ٪١ ــ یر٧ا٠ك ٧٤ق ٧ُك٦ یبُپؿ٤جبٚ ٌل٦ ٩ث

٤غ٧  ٥٠٩ٕلا٢ ث ین ام ٩ٔ٘٧ً ٪ل آ٢ ٧ٜ٦. ِبثٛ ت٧ظيظ اًت «اًٜ» ی٧ٜٙا  ٩ث ت٫٥ب ثب اتٕب ــؿاك٤ـ  یتبكيؾ

 ث٦اك یعنة اًتبٜي٥: ٥ي٣ اًتصاًتـالٚ  ی ٦٩اك٤٦ ی ٩ؿك ٧٠كؿ ا٦ٚ ًٌٝٝ. ًتا  ٠٨ٌتـٚ ٤ِـ ی٦ ٦اٌ یٔبٌ

 ی٧ًًيبٜيٌت ی٧كئاًت، ت ی٧ًًيبٜيٌت ی٧كئقيل تپ٤ب ٠غص٧ٚ ارت٥بة یاًت، عنة ٥ٜي٥ یثلعُ عنة ٥ٜي٥

ؿك ٧٠كؿ . اًتٓ ٠بتليبٜيٌٟ ؿيبٜٕتي ی٥٠ؽّ ی ٤٩تيز ی٦ ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ ی٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ یعبصٛ ظل٦ك

 .اًت... ٦ ی٧ًًيبٜيٌت ی٧كئت ی٤بؿكًت ی ٤٩ِب٤ ی٧٤ق ٧ُك٦ ی رب٠م٩ یبُپٌل٦: ؿ٦ٞ

ث٥يبؿتلي٣  ام ًٌت یتلي٣ ٦ ام ٜغبؾ اًتـالٜ ٠بي٩  ثیام  یل ثب ٠بكٌٔيٌٟ يٕپ٧پ ی٩ ٠ؾبٍٜت آِبصل ٘ا ـ 4

ل اي٣ اًت ٩ٔ پ٧پالتلاض . ؿاكؿ یتل يَٕ ٫ُلت ٦ ٠غج٧ثيت ثيَ ه٧ٜ٧ئ٪بًت، ا٠ب ثؾبؼل ثلؿ ايـ ٠ؾبٍٜت

ؿك . اًت «اًٜ» ی٥ٔٙ٧ـ ت٫٥ب اٜ ٠یل ا٤ٕبك پ٧پ٩ ص آ٢. اًت یتبكيؾ یلايِ٘ـك ی٠بكٌٔيٌٟ ٧٤ل

 یكا ٥٠ٕل ٧ُؿ، ؿك ٤ّـ یؼجّبت ی ٠٨جبكم   ثیتزل ـ یتبكيؾ یؿك تغٝيٝثبيٌت  ٠یل پ٧پص٧كت يب  اي٣ويل

 ی٥ُبؽت رب٠م٩ یخكا ثل٠ال ١٤بيـ ٦ ؿك ثغؿاكی  ًل٠بي٩ت٧ٜيـ  ی ٤٨ّـ ٠بكٔي ث٩ ُي٧ ی، ٤بؿكًتی٤فل - یاِتصبؿ

 .ؿك ا٤ٕبك ٠بكٌٔيٌٟ ٧٠ٌُ ثبُـ «ة» ی٧ٜٙا ٩ُيٌٟ كا اثؽبٚ ٥ٔـ تب ث٥ب ث یٌت ی ه٧ٜ٧ئايـ

٦ )ناك٨ ثٌبم٤ـ ٘ثبُـ ٩ٔ ٠ّـ٠بتَ كا اي٣ ٩ً  یاًت٥تبر -یِيبً یب٪٠ٙبكٌٔيٌٟ ٤بٞ ؿًت يليٌٟٙلض ث

١ِٝـاؿ  «عـى ٠ت٧٫كا٩٤»٪ب كا ٩ً  ل ٪ٟ ؽ٧ٍ ثيبيـ آ٢پ٧پ٩ٔ ث٩ ٠قاَ ٪٧اؽ٧ا٪ب٢ ٠لع٧ٞ ؿٔتل  آ٢ یثلا

 :(٥ٔيٟ ٠ی

 

 .ًتا  ٨ث٧ؿ یؼجّبت ی تب٢٧٥ٔ تبكيؼ ٠جبكم٨ یتبكيؼ ر٧ا٠ك ثِل ـ
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٧٠ٜـ كا  یـلٌيت تغ١ٛ ٤يل٦٪ب ی٤ـ ٩ٔ ٥٠بًجبت ت٧ٜيـا ٨ؿاؿ یك٦ یم٠ب٤ یًبم تبكيؾ ؿ٦كا٢تغ٧الت  ـ

 .٤ـا ٤٩ـاُت

 .ًتا  ٨ًل٠بي٩، ٔبك ٠لؿـ 

 ی ٩يب ثبم٪ٟ ث٥ب ث٩ ًٝيّ)   ثی٤ـاك٤ـ ٦ ِبثٛ تغّيُ تزل ی٠تبٌينيٕ ی ٩ام اي٣ ٩ً ٌلض ر٥جٓ ي ش٪ي

 .ا٤ـ ِبثٛ اثؽبٚ( ععلات

 

 :يليٟٙام اي٣ ٠ّـ٠بت ٤تيز٩ ث

ل كا ٙؿي  ٠ی٤فب یيل٘ ٠ٕب٢ ا٤غالٚ اي٣ ٤فبٞ ٦ ُٕٛا  ٧ُ٩ؿ ٔ ٠ی٥٠زل  یث٩ تصبؿ٠بتؿاكی  ًل٠بي٤٩فبٞ  ـ

 .آ٦كؿ ٠ی٤يٌت ٌلا٪ٟ  ی٩ٔ ثل ك٦اثػ ًل٠بي٩ ٠جت٥
 

٥٥ٔـ  بثتحًت، يب ثبيـ ا  ٨ثؽبٚ ُـا  ٩ي٣ ؿٜيٛ ٩ٔ ؿك تزلثا ٩ال ثخقيل٤ـ، ٠پل اي٣ ٤تيز٩ كا ٤٘٪ب ا ليٌتپ٧پ

ل ؿك ٤ّـ ٠بكٌٔيٌٟ پ٧پبك حؿك ًلاًل آ. ام ٠ّـ٠بت وٝػ اًت یٟٔ يٕ ٩ٔ ثل٪ب٢ ٠مي٧ة اًت يب ؿًت

اًت ٩ٔ ثل اًبى  یتبكيؾ یلاي٠٘بكٌٔيٌٟ ام ٤فل ا٦ ِـك. ت٧ا٢ يبٌت ١یام اي٣ تالٍ كا ٤ ٕتلي٣ ٤ِب٤یص٧ٔ

٩ ص یثلا)ْ ٦ اٜجت٩ ؽؽل٤بٓ ي ه٧ٜ٧ئ، ايـیث٥ب ُـ٨ ٦ ًلاًل ٠تبٌينيٕٓ ٠زم٧ٚ ٦ ٧ٍ٥٠ك ؿيبٜٕتي ی ٧ّ٠٩ٜ

 .اًت( ؟یٌٔ

ي٣ اًت ا  ٩٪ب اٌن٦ؿ ٪١ ت٧ا٢ ثل تمـاؿ آ٢ ٠یؿٜؾ٧ا٨  ٩ٔ٩ تب٢٧٥ٔ آ٦كؿٞ ٦ ث ی٪بي ٩٤٧١٤ ی ٩٪١ْ ُتلاا  ٦٩ر

٠يٛ ٦ كوٟ  ث٤٩ـ، ا ٩ٔ٨ كِيت كا ث٩ ٠بكٌٔيٌت ٤ج٧ؿ٢ ٠ت٫ٟ ٔلؿ ی٪بي ٩ٔ ٤بِـا٢ ٠بكٌٔيٌٟ يب ٠بكٌٔيٌت

تب  یاًتـالالت كا ام ل٥صل ٫٤بي ی ٩ًٌٝٝ یؿاك٤ـ ٩ٔ عت (reductionist) لا٘ تّٝيٛ یك٦ُ ،ٔـُب٢ؤ٠ یاؿلب

 یاصٛ، اصٝٓ ي  ٩اي٣ ا٤تّبؿات ٠بكٌٔيٌٟ ث ی ٩ؿك ٪١. ٥ٔـ ١ی٤ یٍٔبيت ؼ ث٦٩   ٠یت١ب ث٩ل ٙاثؽبٚ ل٥بصل ؿي

، يب العب، اص٧ٚ، يب ارنا ی ٩ًت ٩ٔ ٪١ا  ٨تجـيٛ ُـ یؽتالي اًت، تّٝيٛ يبٌت٩ ٦ اي٣ اصٛ ث٩ ٠غ٧كا  ٩ٔ٩ ٦ر

کِ  توام کساًی بٌابرايي تقريباً. جبت ٔلؿحت٧ا٢ ام آ٢ اًت٥تبد يب ثل اًبى آ٢ ا ٠یل كا ٙؿي یيب ِعبيب

 یًد، خَد در رد آى راّاُ هتْن کرد( قتصاد، بِ سیاست، بِ فلسفِا  ِتقلیل ب) یرايگ هارکسیسن را بِ تقلیل

 .ًداُ یوَدپً یرايگ جس تقلیل

 

 رگدي يیَگال 

٪٩١  ا٦الً. ا٤ـ ٫٠ْٟ ُتلاا  ٩ؿ٦ ٦ر یؿاكا ،ثٌيبك ی٪ب كوٟ تٍب٦ت یٍتيٟ لٝ٘٪ب ًؾ٣  م آ٢ا  ٩ٔ ی٧ي٫ٙبك اٜص

 یيٌتصام ٠ٍب٪يٟ ؿكآي٥ـ ٩ٔ   ٠یب ٤فبي  ٨بٙص٧كت ؿًت ٩نيل ثبيـ ث٘٪ٌت٥ـ ٦ ٤ب «تمليً» یِبٜت ٥٠ؽّ یؿاكا

ثل ل١ٛ  یؽ٧ؿ ٠تع٣١ ؿالٜت یؽ٧ؿ ٩ت٧ا٥٤ـ ث ١ی٤ «تمليً»ثم٧٥ا٢  ب٤يبًح٥ٔـ ٦  ٠یل رـا ٙؿي ی٪ب ـيـ٨پكا ام  آ٢

 -0: تل ام ٪٩١ ٫٠ٟ. ٧ٌَ ثب آ٢ ٧٠ار٩ ث٧ؿ٨ ٦ ٪ٌت٥ـ ی٧٪بٜٙا  ٠٩تمـؿ٤ـ ٔ ی٠معالت ی٠ج٥ب ی٘ واي٣ ؿ٦ ٦ي. ثب٥ُـ

٪ب  ٛ لٟٝ يب ٩ٌٌٍٝ، ثي٣ اي٣ ٤فبٞخ، ٠یف٪٥يت ثِل یتب٤٧٥ٔ ی٪ب ٤فبٞ ی بث٩خ٠بكٌٔيٌٟ ث٩ ٠ یؿك ِٔبَٔ ٠ملٌ
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٤بك٣ُ٦ ام ٪ل  یكا ٠مز٤٧ نيل٤ـ يب ٠بكٌٔيٌٟ كا ث٩ لٟٝ يب ٩ٌٌٍٝ تّٝيٛ ؿ٪٥ـ، يب آ٤٘٢ـ، ث٥بثلاي٣ ٤با لؿا٢ً٘ل

ث٩   ١ی٢٧ لٝض٩٤ ٪١  ١ی٠بكٌٔيٌٟ كا لٝ ١بًئؿا ،لٟٝ يب ٩ٌٌٍٝ یتبم٨ ثلا ی٪ب ثـا٥٤ـ ٦ يب ثـ٢٦ تميي٣ ٪٧يت آ٢ یؿ٦

ت٧ظيظ  یثلا یل٧٥ا٢ ٠ج٥بي ث٩ -2. ٠تـا٦ٚ آ٢ ١ِٝـاؿ ٥٥ٔـ ی٠م٥ب٢٧ ٩ٌٌٍٝ ؿك ض٩٤ ٪١ یا ٩كايذ ٦ ٌٌٍٝ ی٠م٥ب

، ميلا ٪١ یلينا٢ ٦ ؽلؿًتينا٢ ثب ٠بكٌٔيٌٟ ٔبكاي٠٘ؾبٍٜت ؽلؿ اًت٧اك٤ـ ٦  یلاي٘٪ب ثل ؽلؿ آ٢ ی ٤٩ـاكـ٤

 .٥ٔـ ٠ی ی٠ملٌ یلاي٘ام ا٧٤اق ؽلؿ یثب٥ُـ ٩ٔ ٠بكٌٔيٌٟ كا يٕ یالتلاظ ی٧٘ بًؼپت٧ا٥٤ـ  ١ی٤

٧٠رت  ،٧ٌ٥٠ة ثـا٢ یارت١بل ی٪ب ٪ب ؿك تبكيؼ ٠بكٌٔيٌٟ ٦ ر٥جَ آ٢ ی٠معالت ٦ ثيب٢ ل٩٤٧ٝ١ ٘ اي٣

٧ٌَ  ی٧٪بٙاٜ ی ٩ل ؿكًت ثبُـ ٩ٔ ٪١٘ا. ل ٌلا٪ٟ آيـٙؿي ی٧يٙاٜ ی ٨تٍٕل ؿكثبك ی ٩ًت ٩ٔ م٠ي٥ا  ٨ُـ

لًَ ث٩ پ٠بكٌٔيٌٟ ث٧ؿ٤ـ ٦ ث٩ ؿٜيٛ تع٣١ اي٣  «٠ب٪يت» ی٦ ؿك رٌتز٧ «یيٌتص»لًَ پثلاثل ؿك

٤ـ، ُبيـ ؿكًت ا ٤٨لًيـ «ب٨ٙؿًت»٦  «تمليً»رن  یينصب٪٥١ـ، ث٩ ٦ٙ ؿًت   ثیايزب یبًؾپ٦ ا٤تفبك  «تمليً»

ل ٠بكٌٔيٌٟ ٙلجبكت ؿي ٩ث. ث٧ؿيٟ ٠ی «٪٧يت» یٔلؿيٟ ٦ ؿك رٌتز٧ ٠یآوبم  «یٔيٌت»لًَ پم ا  ٩ث٧ؿ ٔ ٠ی

رب ٤تيز٩  ، ام آ٢«؟٥ٔـ ٠ی٩ ص٠بكٌٔيٌت »لًيـيٟ پ ٠ی٤ؾٌت : ؿا٤ٌتيٟ ٠ی ی٦اِم یر٥جِ «یثيب٢ ٤فل»كا 

كًيـيٟ  ٠ی (pseudo definition) يًملت ي٣ ِبٜت ُج٩ا  ٩ث ٦ ٫٤بيتبً «٠بكٌٔيٌت ٔيٌت» لٌتيٟ ٩ٔ٘ ٠ی

  .«يٌتص٠بكٌٔيٌٟ »٩ٔ 

٦ كا ا  ٠٩بكٔي ٔٓ ٧كيئتٓ لاتيپ یيٕ. اًت٧اك ٪ٟ ٦ر٧ؿ ؿاكؿ ی ٩ؿ٦ م٠ي٥ یٜغبؾ ٤فل ٩اي٣ ٔبك ث یثلا

ب٨ ٘ؽ٧ؿ آ یتبكيؾ -یعلٔت ارت١بل ی٪ب ث٩ تعبؿ٪ب ی ه٧ٜ٧ئ٪ب ام ؼليُ ايـ ٤ٌب٢ا  ٩ثـي٣ ٤تيز٩ كًب٤ـ ٔ

٪ب  آ٢ یاًبًصٛ ا ٩ً: اٜقٔل ٧ٌَ ی ٩ب٫٘٤بكص ی٧٪بٙآٜ ٧كيئتٓ لاتيپمي٥ـ؛ ؿ٦ٞ  ٠ی٪ب كا  ٤٧ُـ ٦ آ٢ ٠ی

 یقيلپ ل٧٥ا٢ ُلغ ثّب ٦ اكمٍ ٩ث ی٤ٌ٘ب٢، ت٧ٜيـ ُلايػ م٤ـا  ٩ؼجيمت ث ی ٥ُ٩بًب٤ یلجبكتٌت ام تّـٞ ٪ٌت

صٛ ت٫٥ب اصٛ ؿ٦ٞ اًت ٩ٔ ا  ٩ؿك اي٣ ً. «ا٠ل ثـ» ی بث٩خ٦ اًبكت ث٩ ٠ «٤ٓي ا٠ل» ی بث٩خث٩ ٠ یآماؿ ی ٧ّ٠٩ٜ

ث٩  اًت ٦ اصٛ ٧ًٞ ت٫٥ب ثب اتٕب «ی٠م٥»یلٌت٣ اصٛ ؿ٦ٞ ث٘ثـ٢٦ ٠ٍل٦ض  یا٦ٜ. ؿاكؿ بالٍاسطِ ٦اِميتِ

 .ا٤ٌب٢ ِبثٛ تص٧ك اًت «٦ر٧ؿ»

٦ ث٩ تمجيل  یرن ٠بتليبٜيٌٟ تبكيؾ یينصكا تص٧ك ٔلؿ ٩ٔ ث٥ب ثل آ٢ ٠بكٌٔيٌٟ  ی٧يٙت٧ا٢ اٜ ٠یي پ

رب ثيب٢  ا٤ٌب٢ ٦ ام آ٢ ی٦ تبكيؾ یارت١بل ی٘إُبٚ م٤ـ ٠ب٢ِؤت٧ ٦ ل١الً رن ٤ّـ ٤فلاً یينصتل ًلاًل  ٣ك٦ُ

رن  یينصا٤ٌب٢، ٠بكٌٔيٌٟ  ی٦ تبكيؾ یارت١بل ی٘م٤ـ ی٤٧٥ٔ ی ٩ؿك ٠لعٝ. ٤يٌت   ثی٦ ا٤ّال یا٤تّبؿٓ لاتيپ

 .٤يٌتؿاكی  ًل٠بي٤٩ّـ ٓ لاتيپ

اي٣ ٔبك  ی ٨قُت٩ ٪٧٥م ام ل٫ـ٘٪ٍتبؿ ًبٚ  ی٪ب ٦ تالٍ ــٍٔبيت اًت٧اك ٧ُؿ  ث٧٩ ثت٧ا٤ـ ٙل اي٣ اٜ٘ا

  :اي٣ ـلٌيت ٪ٌت ٩ٔ ثت٧ا٤ـ ٤ِب٢ ؿ٪ـ یب٨ ؿاكا٘ آ٢ ــ٤ـ ا ٨ثل٤يب٠ـ

تبم٨  یا ٨ـيـپًت ا  ٨نيل ث٧ؿ٢٧٘ ٤بص: ًتا  ٨بك ُـصث٧ؿ٢ ؿ٩ٌٌٍٝ  لٟٝ يب ی ٩يز٘لا ٠بكٌٔيٌٟ ث٩ ًلص ـ

 ٩٥٫ٔ ث٥ب٠ـ؛ ی٪ب كا ثب ٤بٞ
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٦  «تمليً»رن  یينص «یيٌتص»لًَ پ٢٧ تع٣١ ص: ًتا ٨ؿكآ٠ـ یثي٥ لا ٠بكٌٔيٌٟ ث٩ ِبٜت ر٫ب٢ص -

 ًبمؿ؛ ١یكا ٠يٌل ٤   ثیب٪٥١ـ ٦ ايزبٙؿًت یبًؾپ

 ی٦ تبكيؾ یارت١بلٓ لاتيپ ی٢ يم٥آ  ٨ب٢٧ٙ ؽبًتصًت؛ ا  ٦٨اك ٠جـٚ ُـ ا٤ـٞا یلا ٠بكٌٔيٌٟ ث٩ ٔٝص -

 ٪١تبًت؛  ثی یا ٩ب٤ٙي ،ا٤ٌب٢

نيل ٤ٌجت ث٩ ٘ث٥ب ،ی٢٧ ثيب٢ ٤فلص: ًتا  ٩كا يبٌت   ثی٠بِجٛ تزل ی٧ّ٠الت ی ٨لا ٠بكٌٔيٌٟ ر٧ٝصـ 

 ٠ّـٞ ؽ٧ا٪ـ ُـ؛ یآتٓ لاتيپ

ت١ب٢ ًبؽ «تمليً»٢٧ ِبٜت ص: ًتا  ٩قيلٌتپكا ٓ آٌٔي٠٧بتي یب٪ٙلا ٠بكٌٔيٌٟ ِبٜت ؿًتصـ 

 ٥ٔـ؛ ٠یقيل پ٤ب كا ارت٥بة یِيبً - یاًت٥تبر

ثؾِـ ٦  ٠ی٢٧ ؽلؿ كا تبكيؾيت ص: ت٧ا٤ـ ؿك ثلاثل التلاض ؽلؿًتينا٩٤ ٠ّب٠٦ت ٥ٔـ ٠یلا ٠بكٌٔيٌٟ ص -

 .يلؿ٘ ٠یكا ٤ين ؿكثل یام ؽلؿ اًت ٩ٔ ؽلؿًتين یظب٣٠ ؿكٔ

: ل ٫٤بؿٙؿي  ٠یت٧ا٢ ثل آ٢ ٤ب ٠یاًت ٩ٔ  یا ٨ين تبمص. ٧ ٠بكٌٔيٌٟ ٩٤ لٟٝ اًت ٩٤ ٩ٌٌٍٝٙي٣ اٜا  ٩ث٥ب ث

 .اٍ ثل٪٩٥ ٧ُؿ ی٥ًت ی٨ ٤يٌت، ثبيـ ٤ؾٌت ام ٠م٥ب٢٧ ؽ٧ؿ ٤ين تبمص٩ٔ   ٠ی٤ب. ٤ّـ

ٓ ، ث٩ٕٝ ٌّػ يیاستدالل یَگالٓ تمليً يب يٓ ي  ٤٩: ٥ٟٔ ٠یٔيـ إت٦  ــ٠بكٌٔيٌٟ  یيٛ ثلاخت١ٓ ي

 ــٌلاتل كٌت  ی ه٧ٜ٧ئتمليً لٟٝ، ٩ٌٌٍٝ ٦ ايـ یت٧ا٢ ام ٠لم٪ب ٠ی٩٤٧ ٘ ٩ص٤ِب٢ ؿاؿ٢ اي٣ ا٠ل ٩ٔ  یيٛ ثلاخت١

  .ت٧ا٤ـ مثب٢ ثبُـ ٠ی

 یلٙ٪ٌت٥ـ، ٠بكٌٔيٌٟ مثب٢ ؿي «مثب٢» ی٧٤لٓ ل ٌلض ٥ٔيٟ ٩ٔ لٟٝ، ٩ٌٌٍٝ، اؽالَ ٦ ٪٥ل ٪ل ي٘ا

ب ٔٝيت ي  ٨بٙ٪ب ؿًت ُب٢ ام آ٢ ی٥ٔـ، ا٠ب يٕتبي ٠یل رـا ٙ٪ب كا ام يٕـي ٢آ ٩ؿاك٤ـ ٔ ی٩ ٠لمصل٘٪ب ا مثب٢. اًت

٦  «٧ِالـ»ٜغبؾ  ٩٩ ثص٠بكٌٔيٌٟ . ٤ـؿ٦كتل یلٙام ؿي ی٦ ثلؽ تل يٓل ٤نؿٕٙـيي  ٩ث ی٪ب ثلؽ مثب٢. ًبمؿ ١ی٤

 یيبثـ، ١ٝٔبتَ ٠مب٤ ٠یٌتلٍ ٥ٔ٘ـ،  ٠یتىييل : ل اًتٙؿي ی٪ب مثب٢ ی ٩ٛ ٪١خ٠ ،٦ تمبثيل ٪ب ٨ هغبؾ ٦اٜ ٩ث ٩ص

٧ي٥ـ ٦ ٘ ٠ی٪ب ثـا٢ ًؾ٣  اًت ٩ٔ ٠بكٌٔيٌت ی٠بكٌٔيٌٟ مثب٤. ٤٧ُـ ٠یْ ٥٥ٔـ، ٩٥٫ٔ ٦ ٠تل٦ ٠یيـا پرـيـ 

. ٥٥ٔـ ٠یم آ٢ اًتٍبؿ٨ ا  ٩ٔ ی٪بي آ٢ ِٓلاتيپ٧٥٠غ اًت ث٩  ،لٙؿي ی٧يب ث٧ؿ٤َ ٪١ب٥٤ـ ٪ل مثب٤پم٤ـ٨ ٦ 

ؿك ر٫ب٢ ث٩ ت٥بًت ـلٌيت ٦ ِـكت ك٦اثػ  ،یٍتبك٘ ی٪ب ٢مثبام  یٌتلٍ ثلؽ٘ال خؼ٧ك ٩ٔ ٠ ٪١ب٢

است از ظرفیت ٍ قدرت جٌبص  یهارکسیسن تابع «زباى»سترش گ٤ـ، ا ٩ٌتلٍ ٦ التجبك يبٌت٘ ،ؿاكی ًل٠بي٩

 .یدار ضد سرهايِ   بیاًقال

يِلٌت ؿك پ٤ّـ ٠ٌتٝنٞ اًت٧اك ًبؽت٥َ ث٩ ٍٔبيت اًت ٦ اي٣ ؽ٧ؿ ٠ت٥بًت اًت ثب  ی٧ٙاٜ یٔبكاي

يِلٌت ؿك اًت٧اك پ٧٪ب ٠ت٥بًت اًت ثب ٙآ٢ اٜ ْعبٚ ٩ٔ تل ، ؿكلي٣یايزبث ب٪٥١ـ ٦ٙؿًت ی٧٪بٙاٜ ْتل

  .آ٢ ٤ين ی ٦٨ ر٥جب٥٤ـ ،ر٥ج٥ـ٨ ؿك آ٢. ٤ّـ اًت ٠ب٪يتِ ،بكاؿٔيپاي٣ . ًبؽت٣ ٤ّـ
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 ّا يادداضت

 

ث٧ؿ ٦ ٧ُك ٧ُ٦َ   آ٠ـ٨ ث٩ ٌلا٩ٌ٤  ٨آ٥ُب ُـٞ ٩ٔ تبم صپ ی٪ب ل٨٦٘ام ؼلٌـاكا٢  یل ر٧ا٤٘يَ ثب ٔبكپؿ٨ ًبٚ  ـ 0

كا  یٍٙت ٩ٔ مثب٢ ٌل٤٘ یلٙؿك ؿيـاك ؿي ،ؿ٦ ًبٚ ثمـ ام ٤ؾٌتي٣ ؿيـاك. ؿاُت ی٠ت٢٧ ٠بكٌٔيٌت ی ٩ث٩ ٠ؽبٜم یثٌيبك

٤زيجب٩٤ ٦ ثب اتٕب ث٩    جیؿك ظ٣١ ثب عز. ًتا  ٨ُـ یل٧ٝٞ ًيبً یلبٜ ی ٩لٌت٩ ٦ ٦اكؿ ٠ـك١ًَٝ٘ كا پآ٧٠ؽت٩، ؿي   ثیؽ٧ ٩ث

اًت ٦ ث٩ ٣٠ ت٧صي٩ ٔلؿ  «٠ـك٤يٌت –ٌت پ»٤يٌت ٦ عبال  «٠بكٌٔيٌت»ل ٙٔلؿ ٩ٔ ؿي تّـيل التلاي ِبثٛ ی٤ٌٍ

٧٠كؿ ث٧ؿ٢ يب ٤ج٧ؿ٢ ؿك اي٣ ًؽظ  ٠بكٌٔيٌت(. اكُبؿ ٧ُٞ ٦)ثؾ٧ا٤ٟ  «ا٢ ٌلا٧ٌ٤ا ٜي٧تبك ه»ث٥بٞ  یا ٨ام ٧٤ي٥ٌـ   ثی٩ٔ ٔتب

 .٤فلٞ ٤يٌت

 ،ميلا ٧٠اكؿ ٧٠كؿ اُبك٨ ٦ اًت٥بؿ. ٞا ٤٨فل ٔلؿ ٠أؽق صلي ی ئ٠٩ّج٧ٚ ٦ ٠ل٧ًٞ اكا ی ٨م ُي٧ا  ٣٠٩ ؿك اي٣ ٧٤ُت ـ 2 

ٍتب٦كؿ٪ب ٦٘ ٪ب  ٩ٍت٘ام  ی٪ب كا ثب ا٤ج٧٪ آ٢ ــؿك ص٧كت ٜن٦ٞ  ــ ت٧ا٢ ٠یِـك ٠تمـؿ٤ـ ٩ٔ  ِـك ٫ُلت ؿاك٤ـ ٦ يب آ٢ آ٢

 .لؿٙاو١بض ث٥ ی ٨ث٩ ؿيـ ی٦ ثب ث٥ٝـ ٤فل بًئ٥بخاًت «یل١ٝويل» ی ٨ُي٧ ا٠يـ٦اكٞ ؽ٧ا٥٤ـ٨ ثل اي٣. ٦ ٧ُا٪ـ ٠ٌت٥ـ ٔلؿ

 ٤٩ٕت. ٝي ٔب٠ال تؽجيُ ؿاكؿٙا٤ «ٗؿ٦كي٥ یآ٤ت»ٔتبة  یث٥ـ ثب ثؾَ یث٥ـ ي٣ تٌّيٟا  ٤٩يٌت ٔ ی١ب٢ تصبؿٌ٘  ثی ـ 3

 ــ ًتا  ٤٨ج٧ؿ «ًيٌتٟ» ٓٝي ث٩ ِصـ ًبؽت٣ يٙا٤ ی ٩ٍت٘ ٩ؽلٍ ثإ٩ٔ تّـٞ ٦ ت ــ یث٥ـ ي٣ ثؾَا  ٩ربًت ٔ ٠ب اي٣ا 

تبكيؼ »٦  «ی٦ ارت١بل یاِتصبؿ ٠ٝ ی ٩ؿك٥ًب٠»، «٩ٌٌٍٝ ی ٩ؿك٥ًب٠»، ٦ٗاِك ٌّػ ث٩ ؿٜيٛ ٤ّـ ٩ً ٔتبة ام ؿ٦كي٥ؿك

 .اًت «٦ ٧ًًيبٜيٌٟ یاِتصبؿ ٠ٝ یّبؿتا٤

 


