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ی  داوىد اخیراً مقالٍ میجُان امريز تریه داوشمىد مارکسیست  دیًید َاريی کٍ بسیاری اي را برجستٍ: اشارٌ

آخرریه کترا    ایه مقالٍ عمدتاً برگرفتٍ از . ی ارزش در وسد مارکس وًشتٍ است کًتاَی در تًضیح وظریٍ

ٍ . اسرت « مارکس، سرمایٍ ي جىًن عقالویت اقتصرادی »َاريی با عىًان  اش ضرمه تًیری     يی در مقالر

. کىرد  ی ارزش را ارائٍ می مارکس از دیًید ریکاردي، تفسیر خًد از وظریٍکارل َای متمایس دیدگاٌ  يیژگی

با تًجرٍ برٍ اَمیرت    . ل کردارسا ي تبادل وظر ایه مقالٍ را خًد َاريی برای افراد متعددی بٍ مىظًر بحث

در عریه ارال، در َمریه    . ی َاريی را بٍ فارسی ترجمٍ ي مىتشر کىیم مًضًع، تصمیم گرفتیم ایل مقالٍ

چارچً ، طی ريزَای آتی وقد مایکل رابرتس بر دیدگاٌ َاريی ي ویرس ااسره َراريی برٍ يی را مىتشرر      

 . خًاَیم کرد

 

 

اًجبضت سطهبیِ اظ  ی زض هكبلًِهجٌبیی  یهفَْه يٌَاى ثِ ضا ی اضظش ـ وبض ًهطیِوِ هبضوس ثسیبضی ثط ایي ثبٍضًس 

ايتجبضش ضا اظ زست زازُ است،  ًعز ثسیبضی ی اضظش ـ وبض ًهطیِخبیی وِ  اظ آى. است وطزُ التجبس ضیىبضزٍ

 ٍفبزاضیانْبض  ّیچ خبزض ٍالى  زضاهب هبضوس  .اًس زاًستِ يتجبضاثی لبقًبًِ ثسیبضیّن ضا  ّبی هبضوسًهطیِپس 

حبل وِ ثط اّویت زض يیي اٍ. ثَز ضیىبضزٍهتًلك ثِ  ی اضظش ـ وبض ًهطیِ .ًىطزُ است ی اضظش ـ وبض ًهطیِثِ 

زض چٌس . زاًستهی سبظ هسأِل يویمبً ضا ایي ًهطیِ وطز،پبفطبضی هی التػبز سیبسی هكبلًبت اضظش زض ی هسأِل

ی  ًهطیِ»ثلىِ ثِ  ی اضظش ـ وبض ًهطیًِِ ثِ  (1)وٌس،هی انْبضًهطهَضز  زض ایي هَضزی وِ هبضوس هستمیوبً

 ؟زاضز ی اضظش ـ وبض ًهطیِ چِ توبیعی ثبهرتعّ هبضوس چیست ٍ  ی اضظشِ ًهطیِثٌبثطایي . ززاضاضبضُ « اضظش

تَاى اظ سبذتبض خلس هیضا  آى ولی اهب قطح ،ضَزهی پبسد پیچیسُ( هثل ّویطِ) اگط ٍاضز خعئیبت ثطَین

 (2:)ثبظسبظی وطز «سطهبیِ» یىن
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وبال  ی ی هجبزِلهبزّ زض يول ایٍ اضظش هجبزلِ یاضظش هػطف نبّطی ًوَزهبضوس سطهبیِ ضا ثب ثطضسی 

. زّس ی اضظش هجبزِل لطاض هیووّ ی ضا زض پسِ خٌجِ( ی اهب يیٌیغیطهبزّ یًسجت) ضظشٍخَز ا ٍ 1وٌس آغبظ هی

(. 1فػل )2ستزض ًهط گطفتِ ضسُ ا زض وبال هتجلَض اختوبيی (هدطز) ثبظتبة وبضِ ًرست ی زض ٍّلِاضظش 

زض ثبظاض ٍخَز زاضتِ ثبضس وِ  3وٌٌسُتٌهین یُ ّوچَى لبيستَاًس هیاضظش ظهبًی  تٌْبزّس هبضوس ًطبى هی

هبلىیت هجتٌی ثط ثِ ٍخَز هٌبسجبت  سبظیایي هتًبضف. زَض« هتًبضفيول اختوبيی » تجسیل ثِ ی وبال هجبزِل

-ضىل نَْضچٌیي ثبظاضی تٌْب ثب (. 2فػل )ثستگی زاضز  ضلبثتی ذػَغی، اضربظ حمَلی ٍ ثبظاضّبی وبهالً

 اضظش ی شذیطُ ثطایضا  هفیسی اثعاض وِ یّبی هرتلف پَللضى .(3فػل) وٌس يولتَاًس هی یّبی هرتلف پَل

يٌَاى ثٌبثطایي پَل ثِ .سًاًساظ ضاُ هیٍ  ٌسٌو هیای ضا تسْیل هجبزِل ّبیًسجتثِ قطیمی وبضآهس ، وٌٌس فطاّن هی

، 6 فػلتب  4 اظ فػل. اش ٍخَز زاضتِ ثبضستَاًس ثسٍى ًوبیٌسُاضظش ًوی. سوٌنَْض هیی اضظش هبزّ ی ًوبیٌسُ

ضَز ثِ فًبلیت اختوبيی هتًبضف ٍ ّوچٌیي ؾطٍضی تجسیل هی ًهبهیزض  غطفبًهجبزلِ زّس وِ ًطبى هیهبضوس 

ضطایف ( 5فػل) است وِ سطهبیِ يٌَاىثِگطزش پَل . استفًبلیت التػبزیِ آى تَلیس وبال  هٌهَضوِ ّسف ٍ 

هتؿوي آى گطزش سطهبیِ اهب . وٌسهی تثجیت وٌٌسُ است،تٌهین ی لبيسُ ضا وِ سطهبیِ یُ ٍیژ اضظش تًییي ضىلِ

(. 6فػل ) اظ لجل ٍخَز زاضتِ ثبضس ضَزهیذطیس ٍ فطٍش  زض ثبظاضیی وِ وبال يٌَاى ثِ هعزی وبضِ است وِ

سطهبیِ وتبة هَؾَو ثرص ّطتن  زاضی،لجل اظ نَْض سطهبیِ ی لبثل ذطیس ٍ فطٍشثِ وبالتجسیل وبض  چگًَگی

 .پطزاظزهی ثسٍیاست وِ ثِ اًجبضت اٍلیِ یب 

ثب  اثعاض تَلیس، ثط ذطیس ًیطٍی وبض ٍهجتٌی  ـزض حطوت اضظش  هثبثِ ثِ ـ هثبثِ فطایٌس ثِ هفَْم سطهبیِ

یِ سبزُ تطجچٌیي  ثطای استسالل هبضوستَاى هی. گطُ ذَضزُ است ًبپصیطیثِ قطظ تفىیه ضىل اضظش پیسایص

حیبت ًیبظ ثِ گطزش ذَى زاضز ٍ گطزش ذَى ذبضج اظ ثسى اًسبى  ی هِثسى اًسبى ثطای ازا: آٍضز ذبهیٍلی 

ثیطٍى اظ  تَاىًوی ضا ّن 4اضظش تطىیل. یىسیگطًس ی سبظًسُ ذَى ٍ ثسى هتمبثالً یُ سزٍ پسی. ٍخَز ًساضز

                                                           
سطهبیِ، هبضوس، ) «.ضَزهػطفی ثب ًَو زیگطی اظ آى هجبزلِ هی ضَز وِ ثٌب ثط آى ًَيی اضظشای ووّی، ًسجتی نبّط هیای اثتسا ّوچَى ضاثكِاضظش هجبزِل»  1

 .م(.66تطخوِ حسي هطتؿَی، ظ 
وٌس، همساض وبض الظم اظ لحبل اختوبيی یب ظهبى وبض الظم اظ لحبل اختوبيی ثطای تَلیس اضظش هػطفی چِ هٌحػطا همساض اضظش ّط وبالیی ضا تًییي هی آى»  2

 .م(.69ي هطتؿَی، ظ سطهبیِ، هبضوس، تطخوِ حس) «.است
3
 regulatory form 

4 Value formation 
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هبیِ ٍاثستگی هتمبثل زض توبهیت گطزش سطاّویت زاضز  چِ آى .لطاض زاضز زض آىوِ فْویس  سطهبیِ فطایٌس گطزش

 یضىل هبضپیچ) 6گستطثلىِ ذَز( ایچطذِ) 5وٌٌسُثبظتَلیس-ایٌس ًِ تٌْب ذَزهَضز سطهبیِ، فط الجتِ زض. است

ثِ  وِ آى ّن استهجبزالت وبالیی  یُ ثطًسپیص اضظش اؾبفیخَی سَز ٍ ٍ ظیطا خست. ستًیع ا( اًجبضت

 تجسیل ثِتٌْب زض ضطایف اًجبضت سطهبیِ  اضظشزض ًتیدِ . وٌسهی حفمٍ  تمَیتضىل اضظش ضا  ذَز ی ًَثِ

 .ضَزهیهجبزلِ  زض سپْط ُ وٌٌس تٌهین ی لبيسُ

زض توبهیت گطزشٍ   اضظش خبی زازىثب  هبضوسضسس ثِ ًهط هی ،استّبی استسالل پیچیسُ  گبم وِ ثب ایي

زلت پیچیسگی ٍ  .ًىطزُ است ضیىبضزٍ اضظش ـ وبض ی ًهطیِ ثٌسی تطویت ٍ غَضت وبضی ثیص اظ ،اًجبضت

 ،ثبضسقَض  ایياگط . فىط ثىٌٌس قَض ّویيوطزُ است وِ  هبضوس ضا تطغیت ثسیبضی اظ پیطٍاى هعثَض استسالل

. اهب ایي پبیبى هبخطا ًیست .هبضوس هَخِ ذَاّس ثَز ی اضظش ًهطیِيلیِ  گطفتِی غَضتًمسّب یُ يوس

 لیوت تطىیلی فْن ثتَاًس هجٌبیی ثطا ی اضظش ـ وبض ًهطیِاهیس زاضت وِ  ضیىبضزٍ. حمیمت آغبظ هبخطاستزض

 يیي حبلزض هبضوس . ستزضستی اظ ثیي ثطزُ ا ثسیبض ٍ ثِضحوی ضا ثب ثی ایي اهیس ّبی ثًسی تحلیل. فطاّن وٌس

 وت ضا ثِ خبی یىسیگط ثِ وبض ثطزلی ّبیص ثبضّب اضظش ٍزض ًَضتِاست،  ًبهوىيس ایي اهی وِ ذیلی ظٍز فْویس

زض هَاضز زیگط اٍ ثِ . ستٌستمطیجبً یه چیع ّ اضظش ٍ لیوت گَیی، (ثبضس تبوتیىیزالیل  تطزیس زاضم ثِالجتِ  )

، ٍخساىچیعّبیی هثل س وِ وٌتػسیك هی هبضوس زض خلس اٍل. پطزاذت اضظش ٍ لیوت هٌسًهبم توبیعاتثطضسی 

 ثطضسیزض خلس سَم سطهبیِ اٍ . ٍلی اضظش ًساضًس ،ثبضٌس تَاًٌس لیوت زاضتًِطسُ هیضطف ٍ ظهیيِ وطت

ضبى ثلىِ ثطاسبس  ًِ ثط اسبس اضظش ،ّبی وبال هجبزِلًطخ سَز زض ثبظاض هٌدط ثِ  7یثطاثط گًَِ چِوٌس وِ  هی

 . ضَزهی ،ًبهٌسهی« لیوت تَلیس»آًچِ 

اظ فػل  ؛ هبضوسضززیگطی زا زستَضوبضاٍ . ًجَزهًكَف لیوت تًییي  ی هسأِلثِ  هبضوساغلی تَخِ  الجتِ

ثب  ،وِ لبًَى اضظش ثط آى حبون استضا  خْبًیظًسگی ٍ وبض وطزى وبضگط زض  ّبیپیبهس ،خلس اٍل 25فػل تب  7

زض . سبظی هجبزلِ زض ثبظاض ایدبز ضسُ استهتًبضفٍ ثرطی لبًًَی وِ ثب يوَهیت. وٌستَغیف هی خعئیبت ثسیبض

ّوبى ثْطت »یًٌی وٌس، گطزش هیسپْط هب ضا زيَت ثِ تطن هطَْضی  تغییط لحيزض هبضوس  6پبیبى فػل 

                                                           
5
 Self-reproducing 

6
 Self-expanding 

7 equalization 
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 گبُ ًْبى» ٍ ایي چٌیي هب یىجبضُ ٍاضز. «ًساحبون  بىتامتٌْب آظازی، ثطاثطی، هبلىیت ٍ »، خبیی وِ «ثططحمَق 

تَلیس  گًَِ چِسطهبیِ فْوین هیوٌس ثلىِ تَلیس هی گًَِ چِسطهبیِ ذَاّین زیس تٌْب  ًِ»خبیی وِ . ینضَهی« تَلیس

 .گیطز اضظش ضىل هی گًَِ چِخبست وِ ذَاّین زیس  تٌْب زض ایي. «ضَزهی

ضلبثت  اخجبضیلَاًیي  ،لبًَى وِ قَل ضٍظ وبضی ضا هحسٍز وٌساظ خولِ  ، ثبظزاضًسُ ّطگًَِ ًیطٍیزض غیبةِ 

 قَالًی وٌس هوىي تب حسِّ وبضی ضا ضٍظظًسگی ٍ ضفبُ وبضگطاى،  ثب تْسیسِوِ وٌس زاض ضا هدجَض هیزض ثبظاض سطهبیِ

 ّبیًَآٍضی زض پیِ ٌسٌو ضا هدجَض هی زاضسطهبیِ ،ضلبثت اخجبضیزض فػَل ثًسی ّویي لَاًیي (. 11فػل )

 ز،ًفى ذَز ثْطُ ثط ثِتمسین وبض  اظ ٍ ضا ثسیح وٌس ًیطٍی ّوىبضی زضًٍی وبضگطاى ،ٍ سبظهبًی ثبضس ضاًِفٌبٍ

وِ ضا ثطای ّ ،فٌبٍضیس، ًیطٍّبی آهَظش، زاًص، يلن ٍ قطاحی وٌ تَلیس وبضذبًِ ضا ّبیزستگبٍُ  ّبهبضیي

، تملیل ٍؾًیت وبضگط ست اظا يجبضتثطآهسُ  یِ ًتید( 25فػل ) .ٌسثسیح و ثطای ذَز اضظشِ اؾبفیوست 

وبضگط ٍ  ی زض هیبى قجمٍِ ًَهیسوٌٌسُ  ثبضتهػیج غًٌتی، تحویل ضطایف وبضی ی ذلك اضتص شذیطُ

 . اوثطیت وبضگطاى ثِ ظًسگی تحت ضطایف ثبظتَلیس اختوبيی وِ ًْبیت ثسثرتی استوطزى  هحىَم

 ًهطیِ ایي .پطزاظزثِ ایي هَؾَو هی« ی اضظش ـ وبض ًهطیِ»يٌَاى شیل ای تبثیطگصاض زض همبِل 9يالس زایبى

ثطای وبضگطاًی وِ ثِ وٌس، وٌٌسُ زض ثبظاض يول هی تٌهین ی لبيسُ يٌَاى ثِ ی، وِاضظض پیبهسّبیثط هتوطوع است 

 ثطتلزٌّس وِ چطا ّوچٌیي ایي فػَل ضطح هی .م ثِ وبض وطزى ثطای سطهبیِ ّستٌسضبى هحىَ ذبقط ضطایف

ای هطثَـ ثِ  ًِ پسیسُ ،زاًس هی وبض هحػَل اظثیگبًگی وبضگط  ی هطیِهبضوس ضا ً ی اضظش ًهطیِ 11ياٍلو

 (3).ثبظاض

 ثًسیل َقَض وِ زض فػ ّوبى) زض حبل تغییطًس ّوَاضُثبظاض  ٍ ضست وبض تحت فطبض ضلبثتٍِضی  ثْطُاهب 

 یاٍل سطهبیِ زض فػَل ثًسی تغییطاضظش زض فػل  غَضتجٌسی ِث يجبضت زیگط(. ف ضسُ استیَغتسطهبیِ 

 ّوَاضُ زض تىبهلهتغیط ٍ  (زضًٍی یب زیبلىتیىی ی ضاثكِ) زضًٍیِ پیًَسثِ ضَز هیاضظش تجسیل . وٌساسبسی هی

ٍ اضظضی وِ ثب تغییطات اسبسی زض ضَز تًییي هیزض للوطٍی گطزش زض ثبظاض ی وِ اضظض :زٍ ًَو اضظش ثیي

                                                           
وٌس،ذَزذَاّی، سَز ٍ هٌبفى ضرػی آٍضز ٍ ثیٌطبى ضاثكِ ثطلطاض هیتٌْب ًیطٍیی وِ آًبى ضا گطز ّن هی. وٌسظیطا ّط وس هٌبفى ذَیطتي ضا زًجبل هی»  8

 .م(.198سطهبیِ، هبضوس، تطخوِ حسي هطتؿَی، ظ )«.ّطیه است
9
 Diane Elson 

10 Bertell Ollman 
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 ی زض لكًِ( 711-691غفحبت ) تط زض وتبة گطًٍسضیسِهبضوس پیص. ضَزهیثبظتًطیف پیَستِ للوطٍی تَلیس 

ثِ ثبثت اّویت اضظش ضا  ی زازى زاًص اًسبى زض سطهبیِخب ثَز وِ  حسس ظزُ« ّبی هبضیيلكًِ»هًطٍفی ثِ ًبم 

اضظش ٍخَز زاضتِ  ثطای ثبظیبثی یهحىویب يلل  ی اخجبضوٌٌسُهگط ایي وِ ًیطٍّب. اظ ثیي ذَاّس ثطز توبهی

آى  ی ًتیدِوِ  زّساّویت ثسیبضی هیاضظش  ٍضاًِ ثطفٌبتأثیط تغییطات هبضوس زض خلس سَم سطهبیِ ِث  (4).ثبضس

-یي اضظضی وِ زض ثبظاض تًییي هیث تٌبلؽ زض تفىط هبضوس، .ضَز وبّص ًطخ سَز هی یُ ای زضثبضضسبِلًَضتي 

ًضَز، زض فطایٌس وبض ثبظسبظی هی ضَز ٍ اضظضی وِ ثب تغییطات  .زاضزی خبیگبُ وبًَ

ٍضی وبض  ثْطُ ثِ اهب هبضوس. ّبی التػبزی است اًَاو تحلیلی  ّوٍِضی هتغیط وبض ٍیژگی اغلی الجتِ ثْطُ

ٍضی  ثْطُ .زّس ًوی چٌساًی گطفتِ، اّویت وِ زض التػبز سیبسی والسیه ٍ ًَوالسیه هَضز تأویس لطاض فیعیىی

اضظش  خَیٍ خستزضًٍی ثیي  ی ضاثكِ ضٍایياظ .است وِ اّویت زاضز اؾبفیتَلیس اضظش  ًسجت ثبزض وبض 

هبضوس لطاض  ی اضظش ًهطیِهطوع ٍ اضظش ثبظاض زض ( ٍ سبظهبًی آٍضاًِفيقطیك اثسايبت اظ ) ًسجی اؾبفی

 . زگیط هی

سٌتیِ  ی اظ ًهطیِ هسامضفت ٍ ثطگطت هبضوس هتوطوع است ثط  ی اضظش ًهطیِزض  گسستزض ًتیدِ اٍلیي 

ی اضظش ـ  ًهطیِثِ ( فػل اٍل سطهبیِ هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است 6وِ زض چٌبى) ثبظاضسپْط زض  اضظش ـ وبض

 .هتٌبلؽ زٍ اهطایي  ٍ یىی ضسى( سطهبیِ هَضز تحلیل لطاض گطفتِ 25تب  7وِ اظ فػل چٌبى) تَلیسسپْط زض  وبض

فطایٌس  یِ تٌْب تدطث ی اضظش ًهطیِزض  سطهبیِ اضائِ ضسُ حبوی اظ آى است وِ 25اهب هكبلجی وِ زض فػل 

 ىطزوِ يول پطزاظز هی وسبًی یِ ّوضطایف ثبظتَلیس اختوبيی  ثِ تَغیفِ هبضوس. است ذكطوبض ًیست وِ زض 

 ّبی اٍ ِث گعاضش .(25هَؾَو فػل ) زّس هی غًٌتی تٌعل ی ثِ اضتص شذیطُ ّب ضا آى اًجبضت سطهبیِ يبم ىلبًَ

 ّبًتطزوتط ضرػی ثِ ًبم ّبی  گعاضش شا تطیي ثطخستِ) زّمبًی سالهت يوَهی زض اًگلستبى ی ضسوی زضثبضُ

ٍؾًیت »ًبمِ  ثِ اًگلسگعاضش  ی يالٍُ ّبی زیگطی اظ ظًسگی ضٍظاًِ زض ایطلٌس ٍ ثلژیه، ثِ ٍ گعاضش (است

ثبظتَلیس  ٍؾًیتتَافك زاضتٌس وِ  ّب ی ایي گعاضش ّوِ. سوٌ استٌبز هی« 1844وبضگط اًگلیس زض سبل  ی قجمِ

ضطایف . استزٍضاى فئَزالیسن  زض ّط ٍؾًیت لبثل تػَضثستط اظ  وطبٍضظی وبضگطِ ی اختوبيی ثطای قجمِ

 هبضیياًسبى ثب  ی پیَستِ ٍ خبًطیي ضسى ّبضٍاثف خٌسیت، ظیبز تغصیِ، هسىي، آهَظش، خوًیتطتٌبن ٍح

( زض ثطیتبًیب است حوبیت اظ هستوٌساىّب لبًَى  تطیي آى ثطخستِ) ضفبُ يوَهیتٌجیْی  ّبی سیبست ی ٍاسكِ ثِ
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ظًساًیبى زض  ی آٍض اضبضُ ضسُ است وِ ٍؾًیت تغصیِ سفثِ ایي ٍالًیت تأ ّب زض ایي گعاضش. ثستط ضسُ ثَز

ٍؾًیت ٌَّظ ّن زض اهطیىب سفبًِ ایي هتأ) ضسًس طٍى اظ ظًساى فمیطتط هیثی وسبًی ثَز وِ ی تغصیِظًساى ثْتط اظ 

اگط ّیچ فطبض یب . سوٌٌهبضوس ثبظ هی ی اضظش ًهطیِهْن ثسف  ضاُ ضا ثطای ّبٍالًیتایي  (.وٌسغسق هی

زاض زض ثبظاض زض وبض ًجبضس،  هٌهَضِ ذٌثی وطزى اثطات افعایص ضلبثت سطهبیِ ای ثِ وٌٌسُ سیبستِ يوَهی خجطاى

ضطایف ثبظتَلیس ( ٍضاًِفٌبتغییطات  اظ قطیك ایدبزًسجی  اؾبفیاضظش خَی ٍ خست خولِاظ) آى هسّبیآ پی

 .تط ذَاّس وطز ضا ٍذین( آى ی اظّبی هْو یب ثرص) وبضگط ی اختوبيی قجمِ

 ی اضظش ًهطیِ»است،  ثٌیبزیاضظش  ی هسأِل زض ضّیبفت هبضوس ثِ ی اضظش ـ وبض ًهطیِقَض وِ ّوبى

 25ّبی آذط فػل ضا زض ثرص اهىبىهبضوس ایي . لطاض ثگیطزٍ ثطضسی هَضز تَخِ ثبیس  ّن« ثبظتَلیس اختوبيی

ثیص اظ چْل سبل  ّبی هبضوسیستی است وِستیهَضز تَخِ فویٌ ایي ثرص. وٌسهی ایدبزاظ خلس یىن سطهبیِ 

 (5).اًسوبض وطزُ قَض هستوط ِث ثبظتَلیس اختوبيی ای اظ ی ثسٌسُ است ثطای سبذتي ًهطیِ

وبضگطاى ثلژیه  اوثطیتظًسگی  ضطایف یُ ثِ گعاضضی ضسوی زضثبض 11(827اٍل، ظسطهبیِ، خلس )هبضوس

ایي وبضگطاى ». یبثٌس زض ظًساى هی« اظ ظًساًیبى تط خَیی ثیص ثب غطفِ» ذَز ضا ًبگعیط اظ ظًسگیوِ  وٌس هی استٌبز

 چبٍزاضٌس؛ ًبى زّ وبّص هیضبى ضا  غصای ضٍظاًِ یُ خیط: زاًٌس ضا هی ذَز ضاظشوِ تٌْب وٌٌس  اتربش هی تساثیطی

، قَض وطُ ٍ ازٍیِ ّویيٍ ، گَضت ذَضًس، یب اغالً تطی هی وٌٌس؛ گَضت ون ضا خبیگعیي ًبى گٌسم هی

خبیی وِ ، وٌٌس اًس ضاؾی هی سُسُ ضذبًَازُ زض آى چپی ی وِ ّوِ ییىی زٍ اتبل ثِ؛ ذَزضبى ضا ذَضًس ًوی

ضَ ٍ ًیبظّبی اٍلیِ ٍ پَضبن، ضستّب زض  آىذَاثٌس؛  وٌبض ّن هیزذتطّب ٍ پسطّب اغلت ضٍی یه تطه 

-تي هی ّب یي هحطٍهیتتط زضزًبن ِث سري وَتبُوٌٌس؛ هی ًهط غطفتفطیح آذط ّفتِ اظ وٌٌس؛ خَیی هی غطفِ

 تطیيذفیفوبض،  تطیي تَلف ، وَتبُلیوت غصاتطیي افعایص  ون ،ضسس اٍؾبو ثِ ایي ٍذبهت هی وِ ظهبًی. زٌّس

اظ ايتجبض ضَز،  هی اًجبضتِّب  ثسّیوٌس؛  هكلك هی فالوتاٍ ضا زچبض ٍ زّس ضا افعایص هی تٌگسستی وبضگط ،ثیوبضی

ًبم  ذَاستبض ثجت، ٍ سطاًدبم ذبًَازُ زضَ هٌعل ثِ گطٍ گصاضتِ هی ی ّب ٍ اثبثیِ لجبس تطیي ؾطٍضی ،ذجطی ًیست

است،  زاضی لبًَى اًجبضت اضظش سطهبیِ يولىطز ٍاض ًوًَِ ی اگط ایي اهط ًتیدِ« .ضَز ثیٌَایبى هی فْطستزض 

. ثبظاض ٍخَز زاضز هسامٍ ًیبظ سطهبیِ ثِ گستطش ثبظتَلیس اختوبيی  ٍذینتٌبلؽ يویمی ثیي ضطایف  گبُ آى

                                                           
 .وتبة سطهبیِ 23فػل  689فبضسی تَسف آلبی هطتؿَی هكبثك است ثب غفحِ  ی زض تطخوِ  11
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خلَگیطی اظ ّبی سطهبیِ زض  ثحطاى اغلی ی ، ضیطِوٌس هی اضبضُقَض وِ هبضوس زض خلس زٍم سطهبیِ  ّوبى

اگط ثبظاض ًجبضس ّیچ اضظضی ّن  .است هفلسثِ ٍؾًیت ثیٌَایبى  ی اظ هطزماًجَّ تملیلزستوعزّب ٍ  افعایص

 ثبظتَلیس اختوبيی ی ًهطیِ هٌهطاظ زض ثبظاض  ضسُ يتًییّبی  اضظش ی زضثبضُضسُ  هكطح ّبی تٌبلؽ. ٍخَز ًساضز

 ثبظاضس، ٌٍخَز ًساضتِ ثبضزض اضتص شذیطُ  طّبهزیسُ، هٌهن ٍ سبلن، آهَظش اىثطای هثبل اگط وبضگط. ثسیبضًس

 .وٌس اش ضا ایفب تَاًس ًمصزیگط ًوی

زیبلىتیىی ثب یىسیگط  ی زاضای ضاثكٍِ ثبظتَلیس اختوبيی  اضظش اؾبفیضلبثتی ثبظاض، تَلیس فطایٌسّبی 

 ضچَةِچب ایي. سًضَ هیضٌبذتِ اضظش  ی وٌٌسُ ٌبلؽ تًییيهت هتمبثل اهب يویمبً یُ غط ثطسبظًسبيٌّب  آى. ّستٌس

، وٌس ثبظسبظی هیآى ضا  يولىطزشوِ سطهبیِ ّوَاضُ اظ قطیك ضا هفَْم توبهیت  ی، ثسٍى وٌبض گصاضتيتحلیل

 .وٌس ی اضظش اضائِ هی ّب ٍ توبیعّب زض سكح ًهطی ًهطیِ تَخْی ثطای حفم ٍیژگی ضٍش خبلت

 ی ضاثكِ. گیطزلطاض  ثطضسیهَضز  ًیع ی اضظش ًهطیِ تغییطاتٍ  ّب اغالحبت، ثسفالظم است وِ زیگط 

 اهیبلیٍ  ّب، ًیبظّب ذَاستِوِ اضظش ثِ ٍخَز است هجتٌی ثط ایي ٍالًیت  تَلیس ٍ تحمكثیي  ضىٌٌسُهتٌبلؽ ٍ 

چٌیي . ثطذَضزاض ثبضس وٌٌسگبى خوًیت هػطف هَخَز زض پطزاذت تَاًبییی  اظ پطتَاًِوِ  ٍاثستِ است

قَض وِ هبضوس زض  ّوبى. اًس حه ضسُثِ قَض يویمی ثبظتَلیس اختوبيی  زًیبیزض  یلبهیاٍ  ّب، ًیبظّب ذَاستِ

یب  12«اضظش ًب ـ » یُ ایسخب  زض ایي .ّب ّیچ اضظضی ٍخَز ًساضز ثسٍى آى وٌس، ًرستیي فػل سطهبیِ اضبضُ هی

گطایص زستوعزّب ثِ  هًٌبی زیگطش ایي است وِ 14.ضَزهیثطای اٍلیي ثبض ثِ ثحث گصاضتِ  13«اضظش ؾسّ»

 ثِ استًوبض وطبًسىاظ هٌهط سطهبیِ ٍ . زاضتِ ثبضسزض ثبظاض  ٍیطاًگط ضٍی تحمك اضظش یِ ًتیدتَاًس  هی وبّص

ثطای « هػطف هًمَل»تؿویي  ثِ هٌهَضافعایص زستوعزّب گطایی است، هػطف یِ پٌْظًسگی ضٍظهطُ وِ 

 . ستا حیبتی ی اضظش ًهطیِ

                                                           
12 not-value 
13 anti-value 

14
هػطف است؛ آى وبض، وبض زض آى ّن ثی هتدسنهػطف ثبضس، وبض اگط چیعی ثی»:ًَیسسهبضوس زض زض اًتْبی ثرص اٍل اظ فػل اٍل زض خلس ًرست هی  

 . «وٌسضَز ٍ ثٌبثطایي اضظضی ّن ایدبز ًویهحسَة ًوی
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 افتس؟ چِ اتفبلی هیس ضس هی ضلبثت اًحػبضی ٍ اًحػبض وبهل ثِ فطؼ ضلبثت وبهل يالٍُ ٍلتی پیص ثِ

ایدبز هطىالت ی زیگطی اظ  هدوَيِ است وِ گطزش سطهبیِ 15فؿبییزّی سبظهبى شاتِزض ضلبثت اًحػبضی 

 هطتجف هبضوس ّبیغَضتجٌسیثطذی  ثب پیطٍی اظقَض وِ ّوبى. حل ضًَسزض چبضچَة اضظش  وٌس وِ ثبیسهی

بی ّ ًهبم هرتلف اًَاو ضٌبسبییثب  ٍاحس زاضز تدلیتٌْب یه  اضظش ضایح وِ ی ایي ایسُ ،ماُ وطز انْبضاذیطاً 

 .است تغییط وطزُ ای زض التػبز خْبًی اضظش هٌكمِ

 هًیبض زائوبً ، ثلىًِیست هتالقن سطهبیِ ی زض زًیبیثبثتٍ  حطوت ثی اّطمهبضوس  یزض ًتیدِ ضىل اضظض

زض  یاًمالثتغییطات ثبظاض، زض ًهوی هجبزِل ثی :وطبًٌسش ایي سَ ٍ آى سَ هی ایي هَاضزی است وِ ثجبتٍ ثی هتغیط

ٍ  ّب، ًیبظّب ذَاستِزض  يهینّبی ثبظتَلیس اختوبيی ٍ تغییطات  ضٍشضسى  ضٍضيٍ اضىبل سبظهبًی،  فٌبٍضی

وِ اظ چیعی است  فطاتطثسیبض  ضىل اضظشایي  .یبثس تجلَض هیفطٌّگ ظًسگی ضٍظهطُ  زضل خوًیت وِ بهیا

   .وِ ثِ هبضوس ًسجت زازُ ضسُ استاست اظ هفَْم اضظضی ثسیبض زٍض زض شّي زاضت ٍ  ضیىبضزٍ
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