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اشارٌ :دیًید َاريی کٍ بسیاری اي را برجستٍ تریه داوشمىد مارکسیست جُان امريز می داوىد اخیراً مقالٍی
کًتاَی در تًضیح وظریٍ ی ارزش در وسد مارکس وًشتٍ است .ایه مقالٍ عمدتاً برگرفتٍ از آخرریه کترا
َاريی با عىًان «مارکس ،سرمایٍ ي جىًن عقالویت اقتصرادی» اسرت .يی در مقالرٍاش ضرمه تًیری
يیژگی َای متمایس دیدگاٌ کارل مارکس از دیًید ریکاردي ،تفسیر خًد از وظریٍی ارزش را ارائٍ میکىرد.
ایه مقالٍ را خًد َاريی برای افراد متعددی بٍ مىظًر بحث ي تبادل وظر ارسال کرد .با تًجرٍ برٍ اَمیرت
مًضًع ،تصمیم گرفتیم ایل مقالٍ ی َاريی را بٍ فارسی ترجمٍ ي مىتشر کىیم .در عریه ارال ،در َمریه
چارچً  ،طی ريزَای آتی وقد مایکل رابرتس بر دیدگاٌ َاريی ي ویرس ااسره َراريی برٍ يی را مىتشرر
خًاَیم کرد.

ثسیبضی ثط ایي ثبٍضًس وِ هبضوس ًهطیِی اضظش ـ وبض ضا ثِيٌَاى هفَْهی هجٌبیی زض هكبلًِی اًجبضت سطهبیِ اظ
ضیىبضزٍ التجبس وطزُ است .اظ آىخبیی وِ ًهطیِی اضظش ـ وبض ًعز ثسیبضی ايتجبضش ضا اظ زست زازُ است،
پس ًهطیِّبی هبضوس ضا ّن ثسیبضی لبقًبًِ ثیايتجبض زاًستِاًس .اهب هبضوس زض ٍالى زض ّیچ خب انْبض ٍفبزاضی
ثِ ًهطیِی اضظش ـ وبض ًىطزُ استً .هطیِی اضظش ـ وبض هتًلك ثِ ضیىبضزٍ ثَز .اٍ زض يیيحبل وِ ثط اّویت
هسألِی اضظش زض هكبلًبت التػبز سیبسی پبفطبضی هیوطز ،ایي ًهطیِ ضا يویمبً هسألِسبظ هیزاًست .زض چٌس
هَضزی وِ هبضوس هستمیوبً زض ایي هَضز انْبضًهط هیوٌس ًِ )1(،ثِ ًهطیِی اضظش ـ وبض ثلىِ ثِ «ًهطیِی
اضظش» اضبضُ زاضز .ثٌبثطایي ًهطیِی اضظشِ هرتعّ هبضوس چیست ٍ چِ توبیعی ثب ًهطیِی اضظش ـ وبض زاضز؟
اگط ٍاضز خعئیبت ثطَین (هثل ّویطِ) پبسد پیچیسُ هیضَز ،اهب قطح ولی آى ضا هیتَاى اظ سبذتبض خلس
یىن «سطهبیِ» ثبظسبظی وطز)2(:

2

هبضوس سطهبیِ ضا ثب ثطضسی ًوَز نبّطی اضظش هػطفی ٍ اضظش هجبزلِای زض يول هبزّی هجبزلِی وبال
آغبظ هیوٌس ٍ ٍ 1خَز اضظش (ًسجتی غیطهبزّی اهب يیٌی) ضا زض پسِ خٌجِی ووّی اضظش هجبزلِ لطاض هیزّس.
اضظش زض ٍّلِی ًرست ثبظتبة وبضِ (هدطز) اختوبيی هتجلَض زض وبال زض ًهط گطفتِ ضسُ است (2فػل .)1
هبضوس ًطبى هیزّس تٌْب ظهبًی اضظش هیتَاًس ّوچَى لبيسُی تٌهینوٌٌسُ  3زض ثبظاض ٍخَز زاضتِ ثبضس وِ
هجبزلِی وبال تجسیل ثِ «يول اختوبيی هتًبضف» ضَز .ایي هتًبضفسبظی ثِ ٍخَز هٌبسجبت هجتٌی ثط هبلىیت
ذػَغی ،اضربظ حمَلی ٍ ثبظاضّبی وبهالً ضلبثتی ثستگی زاضز (فػل  .)2چٌیي ثبظاضی تٌْب ثب نَْض ضىل-
ّبی هرتلف پَلی هیتَاًس يول وٌس (فػل .)3ضىلّبی هرتلف پَلی وِ اثعاض هفیسی ضا ثطای شذیطُی اضظش
فطاّن هیوٌٌس ،ثِ قطیمی وبضآهس ًسجتّبی هجبزلِای ضا تسْیل هیوٌٌس ٍ ضاُ هیاًساظًس .ثٌبثطایي پَل ثِيٌَاى
ًوبیٌسُی هبزّی اضظش نَْض هیوٌس .اضظش ًویتَاًس ثسٍى ًوبیٌسُاش ٍخَز زاضتِ ثبضس .اظ فػل  4تب فػل ،6
هبضوس ًطبى هیزّس وِ هجبزلِ غطفبً زض ًهبهی ثِ فًبلیت اختوبيی هتًبضف ٍ ّوچٌیي ؾطٍضی تجسیل هیضَز
وِ ّسف ٍ هٌهَض فًبلیت التػبزیِ آى تَلیس وبال است .گطزش پَل ثِيٌَاى سطهبیِ است وِ (فػل )5ضطایف
تًییي ضىلِ اضظش ٍیژُی سطهبیِ ضا وِ لبيسُی تٌهینوٌٌسُ است ،تثجیت هیوٌس .اهب گطزش سطهبیِ هتؿوي آى
است وِ وبضِ هعزی ثِيٌَاى وبالیی وِ زض ثبظاض ذطیس ٍ فطٍش هیضَز اظ لجل ٍخَز زاضتِ ثبضس (فػل .)6
چگًَگی تجسیل وبض ثِ وبالی لبثل ذطیس ٍ فطٍش لجل اظ نَْض سطهبیِزاضی ،هَؾَو ثرص ّطتن وتبة سطهبیِ
است وِ ثِ اًجبضت اٍلیِ یب ثسٍی هیپطزاظز.
هفَْم سطهبیِ ثِهثبثِ فطایٌس ـ ثِهثبثِ اضظش زض حطوت ـ هجتٌی ثط ذطیس ًیطٍی وبض ٍ اثعاض تَلیس ،ثب
پیسایص ضىل اضظش ثِ قطظ تفىیهًبپصیطی گطُ ذَضزُ است .هیتَاى ثطای استسالل هبضوس چٌیي تطجیِ سبزُ
ٍلی ذبهی آٍضز :ثسى اًسبى ثطای ازاهِی حیبت ًیبظ ثِ گطزش ذَى زاضز ٍ گطزش ذَى ذبضج اظ ثسى اًسبى
ٍخَز ًساضز .زٍ پسیسُی ذَى ٍ ثسى هتمبثالً سبظًسُی یىسیگطًس .تطىیل اضظش  4ضا ّن ًویتَاى ثیطٍى اظ

« 1اضظش هجبزلِای اثتسا ّوچَى ضاثكِای ووّیً ،سجتی نبّط هیضَز وِ ثٌب ثط آى ًَيی اضظش هػطفی ثب ًَو زیگطی اظ آى هجبزلِ هیضَز( ».سطهبیِ ،هبضوس،
تطخوِ حسي هطتؿَی ،ظ .)66م.
« 2آىچِ هٌحػطا همساض اضظش ّط وبالیی ضا تًییي هیوٌس ،همساض وبض الظم اظ لحبل اختوبيی یب ظهبى وبض الظم اظ لحبل اختوبيی ثطای تَلیس اضظش هػطفی
است( ».سطهبیِ ،هبضوس ،تطخوِ حسي هطتؿَی ،ظ .)69م.
regulatory form
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فطایٌس گطزش سطهبیِ فْویس وِ زض آى لطاض زاضز .آىچِ اّویت زاضز ٍاثستگی هتمبثل زض توبهیت گطزش سطهبیِ
است .الجتِ زض هَضز سطهبیِ ،فطایٌس ًِ تٌْب ذَز-ثبظتَلیسوٌٌسُ ( 5چطذِای) ثلىِ ذَزگستط ( 6ضىل هبضپیچی
اًجبضت) ًیع است .ظیطا خستٍخَی سَز ٍ اضظش اؾبفی پیصثطًسُی هجبزالت وبالیی است وِ آى ّن ثِ
ًَثِی ذَز ضىل اضظش ضا تمَیت ٍ حفم هیوٌس .زض ًتیدِ اضظش تٌْب زض ضطایف اًجبضت سطهبیِ تجسیل ثِ
لبيسُی تٌهینوٌٌسُ زض سپْط هجبزلِ هیضَز.
ثب ایيوِ گبمّبی استسالل پیچیسُ است ،ثِ ًهط هیضسس هبضوس ثب خبی زازى اضظش زض توبهیت گطزش ٍ
اًجبضت ،وبضی ثیص اظ تطویت ٍ غَضتثٌسی ًهطیِی اضظش ـ وبض ضیىبضزٍ ًىطزُ است .پیچیسگی ٍ زلت
استسالل هعثَض ثسیبضی اظ پیطٍاى هبضوس ضا تطغیت وطزُ است وِ ّویيقَض فىط ثىٌٌس .اگط ایيقَض ثبضس،
يوسُی ًمسّبی غَضتگطفتِ يلیِ ًهطیِی اضظش هبضوس هَخِ ذَاّس ثَز .اهب ایي پبیبى هبخطا ًیست.
زضحمیمت آغبظ هبخطاست .ضیىبضزٍ اهیس زاضت وِ ًهطیِی اضظش ـ وبض ثتَاًس هجٌبیی ثطای فْن تطىیل لیوت
فطاّن وٌس .تحلیلّبی ثًسی ایي اهیس ضا ثب ثیضحوی ثسیبض ٍ ثِزضستی اظ ثیي ثطزُ است .هبضوس زض يیي حبل
وِ ذیلی ظٍز فْویس ایي اهیس ًبهوىي است ،زض ًَضتِّبیص ثبضّب اضظش ٍ لیوت ضا ثِ خبی یىسیگط ثِ وبض ثطز
( الجتِ تطزیس زاضم ثِ زالیل تبوتیىی ثبضس) ،گَیی اضظش ٍ لیوت تمطیجبً یه چیع ّستٌس .زض هَاضز زیگط اٍ ثِ
ثطضسی توبیعات ًهبمهٌس اضظش ٍ لیوت پطزاذت .هبضوس زض خلس اٍل تػسیك هیوٌس وِ چیعّبیی هثل ٍخساى،
ضطف ٍ ظهیيِ وطتًطسُ هیتَاًٌس لیوت زاضتِ ثبضٌسٍ ،لی اضظش ًساضًس .زض خلس سَم سطهبیِ اٍ ثطضسی
هیوٌس وِ چِگًَِ ثطاثطی ً 7طخ سَز زض ثبظاض هٌدط ثِ هجبزلِی وبالّب ًِ ،ثط اسبس اضظشضبى ثلىِ ثطاسبس
آًچِ «لیوت تَلیس» هیًبهٌس ،هیضَز.
الجتِ تَخِ اغلی هبضوس ثِ هسألِی تًییي لیوت هًكَف ًجَز .اٍ زستَضوبض زیگطی زاضز؛ هبضوس اظ فػل
 7تب فػل  25خلس اٍل ،پیبهسّبی ظًسگی ٍ وبض وطزى وبضگط زض خْبًی ضا وِ لبًَى اضظش ثط آى حبون است ،ثب
خعئیبت ثسیبض تَغیف هیوٌس .لبًًَی وِ ثب يوَهیتثرطی ٍ هتًبضفسبظی هجبزلِ زض ثبظاض ایدبز ضسُ است .زض
پبیبى فػل  6هبضوس زض تغییط لحي هطَْضی هب ضا زيَت ثِ تطن سپْط گطزش هیوٌس ،یًٌی «ّوبى ثْطت
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حمَق ثطط» ،خبیی وِ «تٌْب آظازی ،ثطاثطی ،هبلىیت ٍ بىتام حبوناًس» ٍ .ایي چٌیي هب یىجبضُ ٍاضز «ًْبىگبُ
تَلیس» هیضَین .خبیی وِ «ًِتٌْب ذَاّین زیس سطهبیِ چِگًَِ تَلیس هیوٌس ثلىِ هیفْوین سطهبیِ چِگًَِ تَلیس
هیضَز» .تٌْب زض ایيخبست وِ ذَاّین زیس چِگًَِ اضظش ضىل هیگیطز.
زض غیبةِ ّطگًَِ ًیطٍی ثبظزاضًسُ ،اظ خولِ لبًَى وِ قَل ضٍظ وبضی ضا هحسٍز وٌس ،لَاًیي اخجبضی ضلبثت
زض ثبظاض سطهبیِزاض ضا هدجَض هیوٌس وِ ثب تْسیسِ ظًسگی ٍ ضفبُ وبضگطاى ،ضٍظ وبضی ضا تب حسِّ هوىي قَالًی وٌس
(فػل  .)11زض فػَل ثًسی ّویي لَاًیي اخجبضی ضلبثت ،سطهبیِزاض ضا هدجَض هیوٌٌس زض پیِ ًَآٍضیّبی
فٌبٍضاًِ ٍ سبظهبًی ثبضسً ،یطٍی ّوىبضی زضًٍی وبضگطاى ضا ثسیح وٌس ٍ اظ تمسین وبض ثِ ًفى ذَز ثْطُ ثطز،
هبضیيّب ٍ زستگبُّبی تَلیس وبضذبًِ ضا قطاحی وٌسً ،یطٍّبی آهَظش ،زاًص ،يلن ٍ فٌبٍضیّ ،وِ ضا ثطای
وست اضظشِ اؾبفی ثطای ذَز ثسیح وٌس( .فػل ً )25تیدِی ثطآهسُ يجبضت است اظ تملیل ٍؾًیت وبضگط،
ذلك اضتص شذیطُی غًٌتی ،تحویل ضطایف وبضی هػیجتثبض ٍ ًَهیسوٌٌسُ زض هیبى قجمِی وبضگط ٍ
هحىَموطزى اوثطیت وبضگطاى ثِ ظًسگی تحت ضطایف ثبظتَلیس اختوبيی وِ ًْبیت ثسثرتی است.
زایبى السي  9زض همبلِای تبثیطگصاض شیل يٌَاى «ًهطیِی اضظش ـ وبض» ثِ ایي هَؾَو هیپطزاظز .ایي ًهطیِ
هتوطوع است ثط پیبهسّبی اضظضی ،وِ ثِيٌَاى لبيسُی تٌهینوٌٌسُ زض ثبظاض يول هیوٌس ،ثطای وبضگطاًی وِ ثِ

ذبقط ضطایفضبى هحىَم ثِ وبض وطزى ثطای سطهبیِ ّستٌسّ .وچٌیي ایي فػَل ضطح هیزٌّس وِ چطا ثطتل
اٍلوي ً 11هطیِی اضظش هبضوس ضا ًهطیِی ثیگبًگی وبضگط اظ هحػَل وبض هیزاًس ًِ ،پسیسُای هطثَـ ثِ
ثبظاض)3(.
اهب ثْطٍُضی ٍ ضست وبض تحت فطبض ضلبثتِ ثبظاض ّوَاضُ زض حبل تغییطًس (ّوبىقَض وِ زض فػَل ثًسی
سطهبیِ تَغیف ضسُ است) .ثِ يجبضت زیگط غَضتجٌسی اضظش زض فػل اٍل سطهبیِ زض فػَل ثًسی تغییطی
اسبسی هیوٌس .اضظش تجسیل هیضَز ثِ پیًَس زضًٍیِ (ضاثكِی زضًٍی یب زیبلىتیىی) هتغیط ٍ ّوَاضُ زض تىبهل
ثیي زٍ ًَو اضظش :اضظضی وِ زض للوطٍی گطزش زض ثبظاض تًییي هیضَز ٍ اضظضی وِ ثب تغییطات اسبسی زض
« 8ظیطا ّط وس هٌبفى ذَیطتي ضا زًجبل هیوٌس .تٌْب ًیطٍیی وِ آًبى ضا گطز ّن هیآٍضز ٍ ثیٌطبى ضاثكِ ثطلطاض هیوٌس،ذَزذَاّی ،سَز ٍ هٌبفى ضرػی
ّطیه است(».سطهبیِ ،هبضوس ،تطخوِ حسي هطتؿَی ،ظ .)198م.
Diane Elson
Bertell Ollman
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للوطٍی تَلیس پیَستِ ثبظتًطیف هیضَز .هبضوس پیصتط زض وتبة گطًٍسضیسِ (غفحبت  )711-691زض لكًِی
هًطٍفی ثِ ًبم «لكًِی هبضیيّب» حسس ظزُ ثَز وِ خب زازى زاًص اًسبى زض سطهبیِی ثبثت اّویت اضظش ضا ثِ
توبهی اظ ثیي ذَاّس ثطز .هگط ایي وِ ًیطٍّبی اخجبضوٌٌسُ یب يلل هحىوی ثطای ثبظیبثی اضظش ٍخَز زاضتِ
ثبضس )4(.هبضوس زض خلس سَم سطهبیِ ثِ تأثیط تغییطات فٌبٍضاًِ ثط اضظش اّویت ثسیبضی هیزّس وِ ًتیدِی آى
ًَضتي ضسبلِای زضثبضُی وبّص ًطخ سَز هیضَز .زض تفىط هبضوس ،تٌبلؽ ثیي اضظضی وِ زض ثبظاض تًییي هی-
ضَز ٍ اضظضی وِ ثب تغییطات زض فطایٌس وبض ثبظسبظی هیضَز ،خبیگبُ وبًًَی زاضز.
الجتِ ثْطٍُضی هتغیط وبض ٍیژگی اغلی ّوِی اًَاو تحلیلّبی التػبزی است .اهب هبضوس ثِ ثْطٍُضی وبض
فیعیىی وِ زض التػبز سیبسی والسیه ٍ ًَوالسیه هَضز تأویس لطاض گطفتِ ،اّویت چٌساًی ًویزّس .ثْطٍُضی
وبض زض ًسجت ثب تَلیس اضظش اؾبفی است وِ اّویت زاضز .اظایيضٍ ضاثكِی زضًٍی ثیي خستٍخَی اضظش
اؾبفی ًسجی (اظ قطیك اثسايبت فيآٍضاًِ ٍ سبظهبًی) ٍ اضظش ثبظاض زض هطوع ًهطیِی اضظش هبضوس لطاض
هیگیطز.
زض ًتیدِ اٍلیي گسست زض ًهطیِی اضظش هبضوس هتوطوع است ثط ضفت ٍ ثطگطت هسام اظ ًهطیِی سٌتیِ
اضظش ـ وبض زض سپْط ثبظاض (چٌبىوِ زض  6فػل اٍل سطهبیِ هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است) ثِ ًهطیِی اضظش ـ
وبض زض سپْط تَلیس (چٌبىوِ اظ فػل  7تب  25سطهبیِ هَضز تحلیل لطاض گطفتِ) ٍ یىی ضسى ایي زٍ اهط هتٌبلؽ.
اهب هكبلجی وِ زض فػل  25سطهبیِ اضائِ ضسُ حبوی اظ آى است وِ زض ًهطیِی اضظش تٌْب تدطثِی فطایٌس
وبض ًیست وِ زض ذكط است .هبضوس ثِ تَغیفِ ضطایف ثبظتَلیس اختوبيی ّوِی وسبًی هیپطزاظز وِ يولىطز
لبًَى يبم اًجبضت سطهبیِ آىّب ضا ثِ اضتص شذیطُی غًٌتی تٌعل هیزّس (هَؾَو فػل  .)25اٍ ثِ گعاضشّبی

ضسوی زضثبضُی سالهت يوَهی زض اًگلستبى زّمبًی (ثطخستِتطیياش گعاضشّبی ضرػی ثِ ًبم زوتط ّبًتط
است) ٍ گعاضشّبی زیگطی اظ ظًسگی ضٍظاًِ زض ایطلٌس ٍ ثلژیه ،ثِيالٍُی گعاضش اًگلس ثِ ًبمِ «ٍؾًیت
قجمِی وبضگط اًگلیس زض سبل  »1844استٌبز هیوٌسّ .وِی ایي گعاضشّب تَافك زاضتٌس وِ ٍؾًیت ثبظتَلیس
اختوبيی ثطای قجمِی وبضگطِ وطبٍضظی ثستط اظ ّط ٍؾًیت لبثل تػَض زض زٍضاى فئَزالیسن است .ضطایف
ٍحطتٌبن تغصیِ ،هسىي ،آهَظش ،خوًیت ظیبز ،ضٍاثف خٌسیتّب ٍ خبًطیي ضسى پیَستِی اًسبى ثب هبضیي
ثٍِاسكِی سیبستّبی تٌجیْی ضفبُ يوَهی (ثطخستِتطیي آىّب لبًَى حوبیت اظ هستوٌساى زض ثطیتبًیب است)
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ثستط ضسُ ثَز .زض ایي گعاضشّب ثِ ایي ٍالًیت تأسف آٍض اضبضُ ضسُ است وِ ٍؾًیت تغصیِی ظًساًیبى زض
ظًساى ثْتط اظ تغصیِی وسبًی ثَز وِ ثیطٍى اظ ظًساى فمیطتط هیضسًس (هتأسفبًِ ایي ٍؾًیت ٌَّظ ّن زض اهطیىب
غسق هیوٌس) .ایي ٍالًیتّب ضاُ ضا ثطای ثسف هْن ًهطیِی اضظش هبضوس ثبظ هیوٌٌس .اگط ّیچ فطبض یب
سیبستِ يوَهی خجطاىوٌٌسُای ثِهٌهَضِ ذٌثی وطزى اثطات افعایص ضلبثت سطهبیِزاض زض ثبظاض زض وبض ًجبضس،
پیآهسّبی آى (اظخولِ خستٍخَی اضظش اؾبفی ًسجی اظ قطیك ایدبز تغییطات فٌبٍضاًِ) ضطایف ثبظتَلیس
اختوبيی قجمِی وبضگط (یب ثرصّبی هْوی اظ آى) ضا ٍذینتط ذَاّس وطز.
ّوبىقَض وِ ًهطیِی اضظش ـ وبض زض ضّیبفت هبضوس ثِ هسألِی اضظش ثٌیبزی استً« ،هطیِی اضظش
ثبظتَلیس اختوبيی» ّن ثبیس هَضز تَخِ ٍ ثطضسی لطاض ثگیطز .هبضوس ایي اهىبى ضا زض ثرصّبی آذط فػل 25
اظ خلس یىن سطهبیِ ایدبز هیوٌس .ایي ثرص هَضز تَخِ فویٌیستّبی هبضوسیستی است وِ ثیص اظ چْل سبل
است ثطای سبذتي ًهطیِی ثسٌسُای اظ ثبظتَلیس اختوبيی ثِقَض هستوط وبض وطزُاًس)5(.
هبضوس(سطهبیِ ،خلس اٍل ،ظ 11 )827ثِ گعاضضی ضسوی زضثبضُی ضطایف ظًسگی اوثطیت وبضگطاى ثلژیه
استٌبز هیوٌس وِ ذَز ضا ًبگعیط اظ ظًسگی «ثب غطفِخَیی ثیصتط اظ ظًساًیبى» زض ظًساى هییبثٌس« .ایي وبضگطاى
تساثیطی اتربش هیوٌٌس وِ تٌْب ذَز ضاظش ضا هیزاًٌس :خیطُی غصای ضٍظاًِضبى ضا وبّص هیزٌّس؛ ًبى چبٍزاض
ضا خبیگعیي ًبى گٌسم هیوٌٌس؛ گَضت ونتطی هیذَضًس ،یب اغالً گَضتّ ٍ ،ویيقَض وطُ ٍ ازٍیِ،
ًویذَضًس؛ ذَزضبى ضا ثِ یىی زٍ اتبلی وِ ّوِی ذبًَازُ زض آى چپیسُ ضسُاًس ضاؾی هیوٌٌس ،خبیی وِ
زذتطّب ٍ پسطّب اغلت ضٍی یه تطه وٌبض ّن هیذَاثٌس؛ آىّب زض پَضبن ،ضستٍضَ ٍ ًیبظّبی اٍلیِ
غطفِخَیی هیوٌٌس؛ اظ تفطیح آذط ّفتِ غطفًهط هیوٌٌس؛ سري وَتبُ ثِ زضزًبنتطیي هحطٍهیتّب تي هی-
زٌّس .ظهبًیوِ اٍؾبو ثِ ایي ٍذبهت هیضسس ،ونتطیي افعایص لیوت غصا ،وَتبُتطیي تَلف وبض ،ذفیفتطیي
ثیوبضی ،تٌگسستی وبضگط ضا افعایص هیزّس ٍ اٍ ضا زچبض فالوت هكلك هیوٌس؛ ثسّیّب اًجبضتِ هیضَز ،اظ ايتجبض
ذجطی ًیست ،ؾطٍضیتطیي لجبسّب ٍ اثبثیِی هٌعل ثِ گطٍ گصاضتِ هیضَز ٍ ،سطاًدبم ذبًَازُ ذَاستبض ثجتًبم
زض فْطست ثیٌَایبى هیضَز ».اگط ایي اهط ًتیدِی ًوًٍَِاض يولىطز لبًَى اًجبضت اضظش سطهبیِزاضی است،
آىگبُ تٌبلؽ يویمی ثیي ضطایف ٍذین ثبظتَلیس اختوبيی ٍ ًیبظ سطهبیِ ثِ گستطش هسام ثبظاض ٍخَز زاضز.
 11زض تطخوِی فبضسی تَسف آلبی هطتؿَی هكبثك است ثب غفحِ  689فػل  23وتبة سطهبیِ.
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ّوبىقَض وِ هبضوس زض خلس زٍم سطهبیِ اضبضُ هیوٌس ،ضیطِی اغلی ثحطاىّبی سطهبیِ زض خلَگیطی اظ
افعایص زستوعزّب ٍ تملیل اًجَّی اظ هطزم ثِ ٍؾًیت ثیٌَایبى هفلس است .اگط ثبظاض ًجبضس ّیچ اضظضی ّن
ٍخَز ًساضز .تٌبلؽّبی هكطحضسُ زضثبضُی اضظشّبی تًییيضسُ زض ثبظاض اظ هٌهط ًهطیِی ثبظتَلیس اختوبيی
ثسیبضًس .ثطای هثبل اگط وبضگطاى سبلن ،آهَظشزیسُ ،هٌهن ٍ هبّط زض اضتص شذیطُ ٍخَز ًساضتِ ثبضٌس ،ثبظاض
زیگط ًویتَاًس ًمصاش ضا ایفب وٌس.
فطایٌسّبی ضلبثتی ثبظاض ،تَلیس اضظش اؾبفی ٍ ثبظتَلیس اختوبيی زاضای ضاثكِی زیبلىتیىی ثب یىسیگط
ّستٌس .آىّب يٌبغط ثطسبظًسُی هتمبثل اهب يویمبً هتٌبلؽ تًییيوٌٌسُی اضظش ضٌبذتِ هیضًَس .ایي چبضچَةِ
تحلیلی ،ثسٍى وٌبض گصاضتي هفَْم توبهیت ضا وِ سطهبیِ ّوَاضُ اظ قطیك يولىطزش آى ضا ثبظسبظی هیوٌس،
ضٍش خبلتتَخْی ثطای حفم ٍیژگیّب ٍ توبیعّب زض سكح ًهطی ًهطیِی اضظش اضائِ هیوٌس.
الظم است وِ زیگط اغالحبت ،ثسفّب ٍ تغییطات ًهطیِی اضظش ًیع هَضز ثطضسی لطاض گیطز .ضاثكِی
هتٌبلؽ ٍ ضىٌٌسُ ثیي تَلیس ٍ تحمك هجتٌی ثط ایي ٍالًیت است وِ اضظش ثِ ٍخَز ذَاستِّبً ،یبظّب ٍ اهیبلی
ٍاثستِ است وِ اظ پطتَاًِی تَاًبیی پطزاذت هَخَز زض خوًیت هػطفوٌٌسگبى ثطذَضزاض ثبضس .چٌیي
ذَاستِّبً ،یبظّب ٍ اهیبلی زض زًیبی ثبظتَلیس اختوبيی ثِ قَض يویمی حه ضسُاًسّ .وبىقَض وِ هبضوس زض
ًرستیي فػل سطهبیِ اضبضُ هیوٌس ،ثسٍى آىّب ّیچ اضظضی ٍخَز ًساضز .زض ایيخب ایسُی «ًب ـ اضظش»  12یب
«ؾسّ اضظش»  13ثطای اٍلیي ثبض ثِ ثحث گصاضتِ هیضَز 14 .هًٌبی زیگطش ایي است وِ گطایص زستوعزّب ثِ
وبّص هیتَاًس ًتیدِی ٍیطاًگط ضٍی تحمك اضظش زض ثبظاض زاضتِ ثبضس .اظ هٌهط سطهبیِ ٍ ثِ استًوبض وطبًسى
ظًسگی ضٍظهطُ وِ پٌِْی هػطفگطایی است ،افعایص زستوعزّب ثِ هٌهَض تؿویي «هػطف هًمَل» ثطای
ًهطیِی اضظش حیبتی است.

not-value
anti-value
14
هبضوس زض زض اًتْبی ثرص اٍل اظ فػل اٍل زض خلس ًرست هیًَیسس«:اگط چیعی ثیهػطف ثبضس ،وبض هتدسن زض آى ّن ثیهػطف است؛ آى وبض ،وبض
هحسَة ًویضَز ٍ ثٌبثطایي اضظضی ّن ایدبز ًویوٌس».
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ثِيالٍُ ٍلتی پیصفطؼ ضلبثت وبهل ثِ اًحػبض وبهل ٍ ضلبثت اًحػبضی هیضسس چِ اتفبلی هیافتس؟
ضلبثت اًحػبضی زض شاتِ سبظهبىزّی فؿبیی  15گطزش سطهبیِ است وِ هدوَيِی زیگطی اظ هطىالت ایدبز
هیوٌس وِ ثبیس زض چبضچَة اضظش حل ضًَسّ .وبىقَض وِ ثب پیطٍی اظ ثطذی غَضتجٌسیّبی هطتجف هبضوس
اذیطاً انْبض وطزُام ،ایي ایسُی ضایح وِ اضظش تٌْب یه تدلی ٍاحس زاضز ثب ضٌبسبیی اًَاو هرتلف ًهبمّبی
اضظش هٌكمِای زض التػبز خْبًی تغییط وطزُ است.
زض ًتیدِ ضىل اضظضی هبضوس اّطم ثیحطوت ٍ ثبثتی زض زًیبی هتالقن سطهبیِ ًیست ،ثلىِ هًیبض زائوبً
هتغیط ٍ ثیثجبتی است وِ ایي هَاضز ایي سَ ٍ آى سَ هیوطبًٌسش :ثیًهوی هجبزلِ زض ثبظاض ،تغییطات اًمالثی زض
فٌبٍضی ٍ اضىبل سبظهبًی ،ضٍضي ضسى ضٍشّبی ثبظتَلیس اختوبيی ٍ تغییطات يهین زض ذَاستِّبً ،یبظّب ٍ
اهیبل خوًیت وِ زض فطٌّگ ظًسگی ضٍظهطُ تجلَض هییبثس .ایي ضىل اضظش ثسیبض فطاتط اظ چیعی است وِ
ضیىبضزٍ زض شّي زاضت ٍ ثسیبض زٍض اظ هفَْم اضظضی است وِ ثِ هبضوس ًسجت زازُ ضسُ است.
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