پًل در اقتصاد اسالمی
اس دید اعتباریات عالمٍ طباطبایی
تبـیع ؼـیبفت1394/12/17 :

تبـیع تأییؽ1395/4/24 :

*

___________________________________________________________________ حسه سبحاوی
علیاصغز قائمیویا

**

چکیدٌ
پَل ،یکی اس هفَْمّای چالصبزاًگیش اقتصاد است ٍ هیتَاى تفسیزّای آى را بِ تعداد هکتبّا ٍ ًحلِّای
فکزی اقتصاد ،هتکثز ٍ هتٌَع داًست .در تحقیق پیص رٍ در پی فْن پَل ًِ اس دید فقْی بلکِ اس ًگاُ فلسفی
ّستین .پزسص اصلی تحقیق حقیقتضٌاسی پَل اس رّگذر فلسفی است .فزضیِ تحقیق بِ تبعیت اس بحث
اعتباریات عالهِ عبارت اس ایي است کِ «پَل هفَْهی اعتباری هیباضد» .تلقی اعتباری اس پَل داللتّای
قابل تَجْی بزای اقتصاد اسالهی دارد کِ در هقالِ پیص رٍ آًْا را تبییي کزدُاین .پَل جٌبِ ٍضعی،
هحیط است ٍ با تغییز آًْا تغییز هیکٌد؛ در ًتیجِ تٌَع اضکال پَلی هجاس ٍ البتِ با تَجِ بِ گستزش ًیاسّا
ضزٍری است ٍ پَل در ّز ضکلی ،فقط بِ اسای ًفساالهز حقیقی خَد باید پدید آیدّ .وچٌیي پَل ًسبی،
هَقت ٍ غیزضزٍری است.
ياژگان کلیدی :پَل ،اعتباریات ،ادراکّای اعتباری ،اصل هلک.
طبقٍبىدی .E40, E41, E51 :JEL

* .استبؼ اقتػبؼ ؼاًطگبُ تْفاى.

Email: obhanihs@ut.ac.ir.

** .ؼاًطدَی ؼکتفای اقتػبؼ اسالهی ؼاًطگبُ تْفاى.

Email:ghaeminia@ut.ac.ir.
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مقدمٍ
پَل اق هفَْمّبی زبلصثفاًگیك اقتػبؼ است ٍ هیتَاى تفسیفّبی آى ـا ثِ تًؽاؼ هکتتّب ٍ
ًطلِّبی فکفی اقتػبؼ ،هتکثف ٍ هتٌَو ؼاًست .ثب گستفش ـٍقافكٍى هجبؼلِّبی اقتػبؼی ٍ
ضکلگیفی ًیبقّبی خؽیؽ ؼـ يػف کًٌَی ،ضبّؽ تكَـ پَل ؼـ غَـتّبی گًَبگَى ّستین
کِ ایي هَؾَو غَؼ ثف زبلصّبی هَخَؼ هیافكایؽ .ثِقَـ کلی ،پَل ثیضک یکی اق
قؽـتوٌؽتفیي ًْبؼّبی اقتػبؼی ثطفی است ٍ اثْبم ؼـ زیستی ٍ هبّیت آى ،ؼضَاـیّب ٍ
سَءثفؼاضتّبی ففاٍاًی ـا ثفای ًهفیِپفؼاقاى ٍ سیبستگؿاـاى ثِ ثبـ آٍـؼُ است.
ؼـ هكبلًِّبی اقتػبؼی اق ؼیؽ اسالم هبّیت پَل ثِقَـ يوؽُ ثب غجغِ فقْی ٍ هًكَف
ثِ هثلی یب قیویثَؼى پَل ثطث ضؽُ است .پَل اق ؼیؽ فقْی هبل ضوفؼُ ضؽُ ٍ فقیْبى
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ثِقَـ يوؽُ آى ـا ؼـ گفٍُ هثلیبت قفاـ هیؼٌّؽ (یَسفی ،1377 ،ظ .)17ایي ًگبُ فقف اق
ایي خْت ـاّگطبست کِ هطؽٍؼیتّبی پَل ـا ثٍِیژُ ؼـ هسئلِ ـثب هطػع هیسبقًؽ
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اهب ـٍیبـٍیی فًبلی ثب هسبئلی هبًٌؽ کیفیت غلق پَل ٍ سیبستگؿاـی پَلی غَـت ًگففتِ
است .ؼـ هقبلِ پیص ـٍ ؼـ پی ثفـسی ضقیقت پَل اق ًگبُ فلسفی ّستین؛ ثٌبثفایي پفسص
اغلی تطقیق پفسص اق ضقیقت پَل است .ففؾیِ تطقیق ثِ تجًیت اق ثطث ايتجبـیبت
يالهِ يجبـت اق ایي است کِ «پَل ،هفَْهی ايتجبـی است».
هفضَم يالهِ قجبقجبیی هفَْم پَل ـا ؼـ اثتکبـ فلسفِ اختوبيی غَؼ یًٌی اؼـاکّبی
ايتجبـی هكفش سبغتِاًؽ (هكْفی ،1380 ،ظ .)445ثِ ثبٍـّبی ٍی ـاُ قًؽگی اًسبى ثب
ففایٌؽ ايتجبـسبقی ّوَاـ هیضَؼ .ايتجبـیبت ؼـ ؾّي اًسبى ثِغَـت اؼـاکّبی ايتجبـی
هتدلی هیضَؼ .اؼـاکّبی ايتجبـی ففؼّبیی است کِ ؾّي ثِهٌهَـ ـفى اضتیبجّبی
ضیبتی ،آًْب ـا سبغتِ ٍ خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی ،ففؾی ٍ ايتجبـی ؼاـؼ ٍ ثب ٍاقى ٍ
*

ًفساالهف سفٍکبـی ًؽاـؼ .هفضَم يالهِ ايتجبـیبت ـا ثِ ؼٍ ؼستِ پیص اق اختوبو ٍ
* ً .فساالهف ؼـ فلسفِ اسالهی ثِ ؾات ضیء ٍ ضقیقت آى اضبـُ ؼاـؼً .ػستیي پفسطی کِ يقل ـا ثِ تأهل
ٍاهیؼاـؼ ،ایي است کِ هالک غحطت (غحؽ ) ٍ غكحب (کحؿة) زیسحت پبسحع يقحل کحِ اق ًْحبؼ آى
ثفهیغیكؼ ایي است کِ هالک ؼـست غطت (ضقیقت ; غؽ ) هكبثقت ضٌبغت ثب ٍاقحى ٍ ًفحساالهحف
است (ـ.ک ثِ :اـؼستبًی.)1392 ،

پس اق اختوبو تقسین هی کٌؽ کِ ايتجبـیبت ؼستِ ؼٍم ،قبئن ثِ ٍخَؼ خبهًِ است .ؼـ ایي
تقسینثٌؽی ،پَل ثِيٌَاى ايتجبـی پس اق اختوبو ضٌبغتِ هیضَؼ کِ هطػَل اغل هلک
است .تَؾیص آًکِ اغل اغتػبظ پیص اق اختوبو ،ثِ اغل هلک پس اق اختوبو تغییف
هییبثؽ؛ سپس اًسبى ثِيلت تٌَو ًیبقّب ،تجؽیل ـا ؼـ آًسِ کِ ؼاـاست ،ايتجبـ هیکٌؽ ٍ اق
آًدب کِ ؼیگفی ًیك ثِ زٌیي ايتجبـی ـسیؽُ است ،هجبؼلِ ثِغَـت ثیياالؾّبًی ايتجبـ
هیضَؼ؛ اهب اق آًدب کِ لكٍهبً تًبؼلی ثیي ًیبقّبی ؼٍ قفف ٍخَؼ ًؽاـؼ «پَل» ثِيٌَاى
ٍاسكِ هجبؼلِ ايتجبـ هیضَؼ.
تلقی ايتجبـی اق پَل ،ؼاللتّبی قبثل تَخْی ثفای اقتػبؼ اسالهی ؼاـؼ کِ ؼـ هقبلِ
پیص ـٍ ؼـ تجییي آًْب هیکَضین .اق خولِ آًکِ پَل خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی ،ففؾی ٍ
ايتجبـی ؼاـؼ؛ ثٌبثفایي پَل کبال ًیست .ایي ؼیؽگبُ ؼـ آـای کبـل پَالًی اقتػبؼؼاًبى
ًئَهبـکسیست هًبغف ٍ ًیك ًهفیِّبی ؼیَیؽ ّیَم ٍ خبى الک ًیك ثِ زطن هیغَـؼ.
ّوسٌیي ضکل پَل تبثى اضتیبجّبی ضیبتی ٍ يَاهل ٍیژُ هطیف است ٍ ثب تغییف آًْب تغییف
پَل ؼـ ّف ضکلی ،فقف ثِ اقای ًفساالهف ضقیقی غَؼ ثبیؽ پؽیؽ آیؽ .ایي ؼیؽگبُ هَافق
ًهف ـیکبـؼٍ ؼـ هدبؼلِّبی ضوصگفایبى است .سفاًدبم پَل ًسجی ،هَقت ٍ غیفؾفٍـی
است؛ ثٌبثفایي ؾفٍـتی ؼـ تَسًِ ضتوی پَل ٍ ًْبؼّبی آى اين اق ثبًک ًیست.
هقبلِ پیص ـٍ زْبـ ثػص ؼاـؼ :ثػص اٍل ثِ اؼثیبت هَؾَو اغتػبظ ؼاـؼ؛ ؼـ ثػص ؼٍم
کَضیؽُ ضؽُ است هَؾَو ايتجبـیبت يالهِ ثِغَـت فطفؼُ ثیبى ضَؼ .تًفیف ايتجبـیبت،
اؼـاکّبی ايتجبـی ٍ ضقیقی ،ايتجبـیبت پیص ٍ پس اق اختوبو ٍ هجبًی ؼیٌی آى ثطثّبی ایي
ثػص ـا تطکیل هیؼٌّؽ .ثػص سَم ثِغَـت غبظ ثِ ايتجبـ پَل هیپفؼاقؼ .ثًؽ اق تجییي
زگًَگی ضکلگیفی پَل اق ؼیؽ اؼـاکّبی ايتجبـی ،ؼاللتّبی هفَْهی ٍ اختوبيی آى ثطث
غَاّؽ ضؽ .ؼـ ایي ثػص ؼیؽگبُّبی هَخَؼ ؼـ اقتػبؼ ًیك کِ قفاثت ففاٍاًی ثب ؼاللتّبی هب
ؼاـًؽ ،اق ًهف غَاٌّؽ گؿضت .ثػص زْبـم ،خوىثٌؽی ثػصّبی پیطیي ٍ تفسین ـاُ پیص
ـٍی هقبلِ است .ثِ ـغن اـتجبـ ٍثیق ثیي فلسفِ ٍ اقتػبؼ اسالهی ایي ضَقُ ثیٌبـضتِای تب کٌَى
ثِ تفػیل ثفـسی ًطؽُ است کِ ّؽف اق تؽٍیي هقبلِ پیص ـٍ ـسیؽى ثِ ّویي هْن است؛ ؼـ
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هیکٌؽ؛ ثٌبثفایي تٌَو اضکبل پَلی هدبق ٍ الجتِ ثب تَخِ ثِ گستفش ًیبقّب ؾفٍـی است ٍ
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ضبلی کِ هَؾَو اؼـاکّبی ايتجبـی هَؾَيی ؼـ فلسفِ اختوبيی است ،توسک ثِ آى ؼـ
خْت تؽٍیي اقتػبؼ اسالهی ثیخْت ٍ ثیثوف ًػَاّؽ ثَؼ.

ادبیات مًضًع
ٍاقًیت اختوبيیّ ،ف گًَِ ضیَُ يولی ثبثتضؽُ یب ثبثتًطؽُای است کِ ثتَاًؽ اق غبـج
ففؼ ـا هدجَـ سبقؼّ .وسٌیي ٍاقًیت اختوبيی ؼـ يیي ؼاضتي ٍخَؼ ٍیژُ ٍ هستقل اق
تهبّفّبی ففؼی ،ؼـ سفاسف خبهًِ هًیٌّی يبم ؼاـؼ (ؼٍـکین ،1393 ،ظ .)37اق ایي ضیث،
پَل یک ٍاقًیت اختوبيی است زفا کِ پَل ٍاسكِ هجبؼلِای هیثبضؽ کِ قففیي ـا هتًْؽ
ثِ اًتقبل کبال یب غؽهت هیکٌؽّ ،وسٌیي پَل ؼـ ّف خبهًِای هتطؽالطکل است .هَؾَو
ٍاقًیت اختوبيی ًكؼ فیلسَفبى اسالهی ًیك ثب يٌَاى ايتجبـیبت ثطث ضؽُ است .اق ًهف
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هفضَم يالهِ قجبقجبیی يول ايتجبـکفؼى يجبـت است اق« :ثب يبهلّبی ضسی ضؽ زیكی
ـا ثِ زیك ؼیگفی ثؽّین ،ثِهٌهَـ تفتیت آثبـی کِ اـتجبـ ثب يبهلّبی اضسبسی غَؼ ؼاـًؽ»
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(قجبقجبیی ،1367 ،ظ .)161ايتجبـیبت ؼـ ؾّي اًسبى ثِغَـت اؼـاکّبی ايتجبـی هتدلی
هیضَؼ .اؼـاکّبی ايتجبـی «ففؼّبیی است کِ ؾّي ثِهٌهَـ ـفى اضتیبجّبی ضیبتی ،آًْب
ـا سبغتِ ٍ خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی ،ففؾی ٍ ايتجبـی ؼاـؼ ٍ ثب ٍاقى ٍ ًفساالهف سفٍکبـی
ًؽاـؼ» (ّوبى ،ظ .)138هب یک تکِ کبغؿ ـا ثِيٌَاى پَل ،ايتجبـ هیکٌین؛ یًٌی اًسبىّب ثِ
یک تکِ کبغؿ (اسکٌبس) اـقش ـا ثِيٌَاى اهف ايتجبـی هتفتت هیسبقًؽ ٍ ثب هًبٍؾِ آى
ثب کبالّب ٍ غؽهبتً ،یبقّبی ضقیقی غَؼ ـا هفتفى هیسبقًؽ .ایي ايتجبـ فبـٌ اق ًَو پَل
غَـت هیگیفؼ ٍ ثِ ایي اـتجبقی ًؽاـؼ کِ پَل ؼـ ؾات غَؼ ثب اـقش است یب ًِ پَل
پیص اق آًکِ ثػَاّؽ ثٍِاسكِ ثب اـقشثَؼى یب ًجَؼًص ثب کبالّب ٍ غؽهبت هجبؼلِ ضَؼ ،ثِ
ایي يلت هًبؼل اـقش اسوی غَؼ ثفقففکٌٌؽُ ًیبقّبی ضقیقی اًسبى است کِ اًسبىّب
اـقش ـا ثف آى ايتجبـ کفؼُاًؽ.

ٍاقًیت اختوبيی اق ؼیؽگبُ خبى سفل (1995م) ٍیژگیّبیی ؼاـؼ کِ ٍی ؼـ تجییي آًْب
هکفّـ اق هفَْم پَل ثِيٌَاى ضبّؽ هثبل استفبؼُ هیکٌؽ ،ثفغی اق آًْب ثِ قفاـ قیف است:
 .1تػَـی کِ هب اق یک پؽیؽُ اختوبيی ؼاـین ،غَؼش یک خكء سبقًؽُ آى پؽیحؽُ اسحت:
«ثفای ایٌکِ هفَْم پَل ثفای هبؼُای کِ ؼـ خیت هي است ثِ کبـ ثفؼُ ضَؼ ،ثبیؽ ایحي هحبؼُ
ّوبى زیكی ثبضؽ کِ هفؼم هی اًؽیطیٌؽ پَل است .اگف ّوِ ثبٍـ غَؼ ثِ پَلثحَؼى آى ـا اق

ؼست ثؽٌّؽ ،کبـکفؼ آى ثِ يٌَاى پَل هتَقف هیضَؼ ٍ ؼیگف پَل ًػَاّؽ ثَؼ» .ؼـایيثبـُ
سفل ثبٍـ ؼاـؼ است ؼـ هؽتی کِ ضیء ثِيٌَاى ایفبکٌٌؽُ ًقطی ؼـ ـفتبـّحب ؼـ ًهحف گففتحِ
هیضَؼ ،ؼـ يول ؼـ تًفیف پَل ،ثِ کلوِ پَل اضتیبج ًؽاـین .کبفی است کسی ثبٍـ ؼاضحتِ
ثبضؽ َّیتّبی هَـؼ ثطث ٍاسكِ هجبؼلِ ،هٌجى اـقش ٍ ٍسیلِ پفؼاغت قفؼ ّب ٍ ضقحَ
ؼـ ثفاثف غؽهبت ّستٌؽ.
 .2ثِقَـ ؾاتی ٍاقًیت اختوبيی ثؽٍى ٍاقًیت قجیًی ٍخحَؼ ًحؽاـؼ .پحَل ثبیحؽ ؼـ غحَـتی
فیكیکی هبًٌؽ کبغؿ ،فلك یب اًَاو ؼیگف ًوبیبى ضَؼ .ایٌکِ ؼـ کؽام ضبلت فیكیکی ثبضحؽ اّویحت
زٌؽاًی ًؽاـؼ؛ اهب هسئلِ ایي است کِ ثِ ّف ضبل ثبیؽ غَـت فیكیکی ٍخَؼ ؼاضتِ ثبضؽ.
ٍ .3اقًیت اختوبيی ؼـ یک هدوَيِای اق ـٍاثف ًهبم هٌؽ ًسحجت ثحِ ؼیگحف ٍقحبیى ٍخحَؼ
ؼاـؼ؛ ثِقَـ هثبل ،پَل ثؽٍى ٍخَؼ ًهبم تجبؼل کبال ٍ غؽهبت ٍیژُ ًویتَاًؽ ٍخحَؼ ؼاضحتِ
ثبضؽ ٍ ثفای ًهبم تجبؼل کبال ًهبم هبلکیت ؾفٍـی است.
َّ .4یتّبی اختوبيی ثٍِسیلِ يولکفؼّبی اختوبيی سبغتِ هحیضحَؼ .ؼـ ضقیقحت یحک
ضیء یب َّیت اختوبيی ،فقف تؽاٍم اهکبى اًدبم فًل اختوبيی است؛ ثِقَـ هثبل ،اسکٌبس
پَل ؼـ قی قهبى َّیت غَؼ ـا پیؽا هیکٌؽ .ثِ یک ضیء هبؼی ؼـ قحی ففایٌحؽی يجحبـت
اسوی تًلق هیگیفؼ ٍ هطػَلی هثل پَل پؽیؽ هیآیؽ؛ اهب ّویي يجبـت اسوی یًٌی «پحَل»
هب ـا اق ؼـک ایي ففایٌؽ غبفل هیسبقؼ؛ اگفزِ ففایٌؽ ثف هطػَل هقؽم است.

ثِ لطبل تدفثی ایي ًکتِ آضکبـ است کِ اهفٍقُ يوؽُ پَل ،ثِ ضکل پَل ايتجبـی ٍخَؼ
ؼاـؼ؛ اهب ؼـ تطقیق پیص ـٍ ؼـ پی ایي ّؽف ًیستین ثلکِ هیغَاّین ًطبى ؼّین زِ استؽاللی
پطت ایي ؼیؽگبُ است کِ پَل ايتجبـی کِ ـاثكِ اختوبيی ـا ضکل هیؼّؽ ،زگًَِ توبم اًَاو
پَل ،ضتی پَل قؽیوی کبالیی ـا ًیك ؼـ ثف هیگیفؼ .ایي ثطث ثِقَـ کلی ثٍِسیلِ قیول ٍاـؼ
اؼثیبت ضؽُ است کِ ثِ ثبٍـ ٍی ،توبیك ثیي تْبتف ٍ پَل ،خبهًِضٌبغتی است ٍ ًِ هٌكقی؛
ثِقَـ هثبل ،قجق قبيؽُ ضٌبغتِضؽُ کالٍـ ثب پَل هیتَاى کبال غفیؽ ،ثب کبال ًیك هیتَاى پَل
غفیؽ اهب ًویتَاى ثب کبال ،کبال غفیؽ؛ ؼـ ًتیدِ اگف ؼٍ ًفف گفؼٍ ـا ثب سیت تْبتف یب هًبٍؾِ
هیکٌٌؽ ،ایي ـا ثبیؽ ثِيٌَاى هجبؼلِ غػَغی ؼاًست کِ هجتٌی ثف تفخیصّبی ؾٌّی ٍ
توبیلّبی قففیي آى ضکل گففتِ استّ .ف زٌؽ پَل ثفای قیول ًقطی ؼیگف ـا ًیك ثبقی
هیکٌؽّ« :ؽف اسبسی ؼـ تًبهل ؼٍ قفف اق توبس هستقین آًْب ٍ ـٍاثكی کِ ّف کؽام اق
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قففیي  ...ثب اختوبو اقتػبؼی غَؼ ؼاـًؽ ،قهبًی ضبغل هیضَؼ کِ آى اختوبو پَل ـا پؿیففتِ
ثبضؽ = ...کِ<  ...فقف یک اؼيبیی ؼـ خبهًِ است» (قیول1978 ،م ،ظ.)177

ایي غَـت اق استؽالل ثِ ؼٍ ًتیدِ غتن هیضَؼ :الف) تَخِ ثِ ایي ٍاقًیت کِ هؽل
«ٍاقًی» تْبتف هطؽ فقف هیتَاًؽ ثِ ضکل هجبؼلِ ؼٍقففِ ثبضؽ ٍ ثِ لطبل تبـیػی
ًویتَاًؽ اـخبو ؼقیقی اق یک ًهبم اقتػبؼی ٍاقًی ثب ّف سكطی اق پیسیؽگی ـا ًوبیٌؽگی
کٌؽّ .ف ضفکتی ثِ سوت هجبؼلِّبی زٌؽقففِ ثب کبالّبی ًبّوگي هستلكم ؼـ ًهف گففتي
پَل ؼستکن ثِيٌَاى ٍاضؽ هطبسجِ ثب یب ثؽٍى ًطبًِّبی قبثل قجَل است؛ ة) توبیك ثیي
پَل ٍ ايتجبـ اق ايتجبـ سبقف است زفا کِ ّف ؼٍ تًْؽ ثِ پفؼاغت ّستٌؽ:
پَل فلكی ّن تًْؽ ثِ پفؼاغت است ٍ  ...فقف فف آى ثب زک ؼـ اًؽاقُ گفٍّی است کحِ
هَـؼ قجَلثَؼى آى ـا تأییؽ هیکٌٌؽ .ـاثكِ هًوحَل ؼاـًحؽُ پحَل ٍ ففٍضحٌؽُ هسحتلكم ایحي
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پؿیفش خبهًِضٌبسبًِ ؼـ گفٍُّبی اختوبيی است کِ هجبؼلحِّحبی پحَلی ،هتوحبیك اق تْحبتف
غَـت هیپؿیفؼ ح یًٌی اؼيبی ؼاـًؽُ پَل ٍ ايتوبؼ گیفًحؽُ آى ثحِ اؼيحبی ًفحف پحیص ،ؼـ
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خبهًِ قبثل اضتفام ثبضؽ ح (ّوبى ،ظ.)178

ثِقَـ کلی ّف کؽام اق ایي اًَاو پَلٍ ،ؾًیت غبظ غَؼ ـا ؼاـؼ اهب توبم ایي ضفایف
اسبسبً اختوبيی ّستٌؽ ٍ توبیك هفسَم اقتػبؼی ثیي پَل ٍ ايتجبـ فقف ایي ٍاقًیت سبؼُ اهب
ؾفٍـی ـا ؼـ پس پفؼُ ثبقی هیگؿاـؼ .ـٍاثف پَلی ،ـٍاثكی اختوبيی است ٍ ثِ تجى آى،
توبم اضکبل پَل ،هبّیتی هًتجف ؼاـًؽ (قیول1999 ،م).

چیستی اعتباریات

*

تًفیف هفضَم يالهِ اق يول ايتجبـکفؼى ثِ ایي قفاـ است« :ثب يبهلّبی ضسی ضؽ زیكی ـا
ثِ زیك ؼیگفی ثؽّین ثِهٌهَـ تفتیت آثبـی کِ اـتجبـ ثب يبهلّبی اضسبسی غَؼ ؼاـًؽ»
(قجبقجبیی ،1367 ،ظٍ .)161قتی یک اهف ضقیقی ؼاـین ٍ یک اثف ضقیقی ،ايتجبـ ثیي ایيؼٍ
قفاـ ؼاـؼ؛ ثِقَـ هثبل ،سیت ،اهفی ضقیقی است ٍ غَـؼًیثَؼى سیت ايتجبـی ٍ سیفی یب
لؿتی کِ ؼـ اثف غَـؼى سیت پؽیؽ هیآیؽ اثف ضقیقی قلنؼاؼ هیضَؼ (اٍلیبیی ،1389 ،ظ.)98
* .يالهِ ؼـ آثبـ ؼیگف غَؼ ًیك ثِ هَؾَو ايتجبـیبت پفؼاغتِاًؽ کِ خْت هكبلًِ ثیطتف ـ.ک ثِ :ـسبلِ فی
االيجبـیبت (االفکبـ التی یػلقْب االًسبى) ٍ ضبضیِ الکفبیِ.

ثِ تٌبست هَؾَو ؼـ قهیٌِ پَل هیتَاى گفت :پَل ثِيٌَاى یک خسن ح فلكی یب کبغؿی ح
اهفی ضقیقیٍ ،اسكِ هجبؼلِثَؼى آى ايتجبـی ٍ ـفى ًیبق هجبؼلِ ٍ هًبهلِ کِ ثٍِسیلِ آى غَـت
هیپؿیفؼ ،اثف ضقیقی است .پَل پیص اق آًکِ ثػَاّؽ ثٍِاسكِ ثب اـقش ثَؼى یب ًجَؼًص ثب
کبالّب ٍ غؽهبت هجبؼلِ ضَؼ ،ثِ ایي يلت کِ هًبؼل اـقش اسوی غَؼ ثفقففکٌٌؽُ ًیبقّبی
ضقیقی اًسبى است ،اًسبىّب اـقش ـا ثف آى ايتجبـ کفؼُاًؽ.
ضکل  :1زیستی ايتجبـیبت ٍ ًقص آى ؼـ قًؽگی

• سیفضؽى
• هجبؼلِکفؼى

اؼـاک ايتجبـی

• سیت

• غَـؼًیثَؼى سیت

• پَل

• ٍاسكِ هجبؼلِ ثَؼى پَل

ايتجبـیبت ؼـ ؾّي اًسبى ثِغَـت اؼـاکّبی ايتجبـی نبّف هیضَؼ .اؼـاکّبی ايتجبـی،
ففؼّبیی است کِ ؾّي ثِهٌهَـ ـفى اضتیبجّبی ضیبتی ،آًْب ـا سبغتِ ٍ خٌجِ ٍؾًی،
قفاـؼاؼی ٍ ففؾی ؼاـؼ ٍ ثب ٍاقى ٍ ًفساالهف سفٍکبـی ًؽاـؼ» (قجبقجبیی ،1367 ،ظ.)138
اؼـاکّبی ايتجبـی ؼـ يبلن غبـج َّیتّبی ايتجبـی ـا پؽیؽ هیآٍـؼ .ایي َّیتّبی
ايتجبـی ٍخَؼ غبـخی ًؽاـًؽ؛ اهب اق ٍاقًیت غبـخی هٌفػل ًیستٌؽ؛ ثِقَـ هثبل ؼـ يبلن
غبـج زیكی ثِيٌَاى پَلٍ ،خَؼ غبـخی ًؽاـؼ؛ اهب ایي َّیت ايتجبـی ؼـ اتػبل ثب هبؼُ کِ
ّوبى تکِ کبغؿ یب یک فلك است ،پؽیؽ آهؽُ است (اٍلیبیی ،1389 ،ظ.)99
ضکل  :2پؽیؽآهؽى ایدبؼ َّیتّبی ايتجبـی

َّیتّبی ايتجبـی

اؼـاکّبی ايتجبـی

يبلن
ؾّي

يول ايتجبـ کفؼى
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اثف ضقیقی

اهر حقیقی
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ايتجبـیبت ًقص ضیبتی ؼـ قًؽگی اًسبى ایفب هیکٌؽ ٍ ایي ًقص آىقؽـ ثفخستِ ٍ
گستفؼُ است کِ اًسبىّب گبُ اق ٍخَؼ آى غبفل هیضًَؽ .ثِ تًجیف هفضَم يالهِ ،اًسبى
ثؽٍى ايتجبـ هبًٌؽ هبّی ثؽٍى آة است (قجبقجبیی ،1371 ،ظَّ .)47یت ففؼی ٍ
اختوبيی اًسبى ثب سبقٍکبـ ايتجبـسبقی ضکل هیگیفؼ ٍ تکبهل هییبثؽّ .وبىگًَِ کِ آة
القهِ تطفک ٍ ـضؽ هبّی است ،ايتجبـیبت ًیك ضفـ ضیبت ٍ تکبهل اًسبى هیثبضؽ ٍ
اسبسبً ّیر فًل اـاؼی اًسبى ثؽٍى ايتجبـیبت تطقق ًوییبثؽ (قجبقجبیی ،1367 ،ظ.)181

ادراکَای اعتباری در بزابز ادراکَای حقیقی
اؼـاکّبی ايتجبـی ؼـ ثفاثف اؼـاکّبی ضقیقی تًفیف هیضَؼ ٍ ثیبى تفبٍتّبی ایيؼٍ
هیتَاًؽ ؼـ ؼـک ثْتف هفَْم اؼـاکّبی ايتجبـی اثفگؿاـ ثبضؽ .ضْیؽ هكْفی،1380( 
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ظ )371ؼـ ثیبى ایي تفبٍت ثِ ًکبت اـقًؽُای اضبـُ هیکٌؽ کِ غالغِ آى ؼـ خؽٍل قیف
آهؽُ است:
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خؽٍل  :1اؼـاکّبی ضقیقی ؼـ ثفاثف اؼـاکّبی ايتجبـی
ادراکّای حقیقی

ادراکّای اعتباری

اًکطبفّب ٍ اًًکبسّبی ؾٌّی ٍاقى ٍ ًفساالهف خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی ،ففؾی ٍ ايتجبـی ؼاـؼ
ٍ ثب ٍاقى ٍ ًفساالهف سفٍکبـی ًؽاـؼ.

است.
*

اـقش هٌكقی ؼاـؼ.

اـقش هٌكقی ًؽاـؼ.

تبثى اضتیبجّبی قجیًی هَخَؼ قًؽُ ٍ يبهلّبی
ٍیژُ هطیف قًؽگبًی ٍی ًیست ٍ ثب تغییف تبثى اضتیبجّبی ضیبتی ٍ يبهلّبی ٍیژُ هطیف
اضتیبجّبی قجیًی ٍ يبهلّبی هطیف تغییف است ٍ ثب تغییف آًْب تغییف هیکٌؽ.
ًویکٌؽ.
قبثل تكَـً ،طَء ٍ اـتقب ًیست.

یک سیف تکبهلیً ،طَء ٍ اـتقب ـا قی هیکٌؽ.

هكلق ،ؼائن ٍ ؾفٍـی است.

ًسجی ،هَقت ٍ غیفؾفٍـی است.

* .یًٌی هیتَاى آى ـا ؼـ ثفّبىّبی فلسفی ،يلوی ،قجیًی یب ـیبؾی خبی ؼاؼ ٍ ًتیدحِ يلوحی یحب فلسحفی
گففت ٍ ّوسٌیي هیتَاى اق ثفّبى فلسفی یب يلوی ،اؼـاک ضقیقی تطػیل کفؼ.

توبیك اؼـاکّبی ضقیقی اق اؼـاکّبی ايتجبـی ؾفٍـی ٍ يؽم تفکیک آًْب اق یکؽیگف
هؿف ٍ غكفًبک استّ .ویي يؽم تفکیک است کِ ثسیبـی اق اًؽیطٍِـاى ـا اق پب ؼـ آٍـؼُ
است کِ ثًؿی ايتجبـیبت ـا ثب ضقیقتّب قیبس کفؼُ ٍ ثب ـٍشّبی يقالیی هػػَظ
ضقبیق ؼـ ايتجبـیبت سیف کفؼُاًؽ ٍ ثفغی ثِ يکسً ،تیدِ هكبلًِّبی غَؼ ـا ؼـثبـُ
ايتجبـیبت ؼـ ـاثكِ ثب ضقبیق تًوین ؼاؼُاًؽ ٍ ضقبیق ـا هبًٌؽ ايتجبـیبت هفَْمّبی ًسجی ٍ
هتغیف ٍ تبثى اضتیبجّبی قجیًی پٌؽاضتِاًؽ (هكْفی ،1380 ،ظ .)372ؼـ هثبل پَل ،هػؽا
غبـخی آى اين اق فلك یب کبغؿ اؼـاک ضقیقی است؛ اهب هفَْم پَل ثِيٌَاى ٍاسكِ هجبؼلِ
هَـؼ قجَل خبهًِ ،اؼـاک ايتجبـی است.

اعتباریات پیش اس اجتماع در بزابز اعتباریات پس اس اجتماع
تقسینثٌؽیّبی هتٌَيی اق اًَاو ايتجبـیبت اـائِ ضؽُ است کِ ثِ تٌبست ثطث هقبلِ پیص ـٍ،
تقسینثٌؽی ايتجبـیبت ثب ـٍیکفؼ خبهًِضٌبغتی اـائِ هیضَؼ .يالهِ قجبقجبیی ايتجبـیبت ـا
اختوبو کِ يجبـت ّستٌؽ اق ٍخَة ،ضُسي ٍ قجص ،اًتػبة اغفّ ٍ اسْل ،استػؽام ٍ اختوبو
ٍ هتبثًت يلن ٍ ّوسٌیي ايتجبـیبت پس اق اختوبو کِ ضبهل اغل هلک ،کالم ٍ سػي،
ـیبست ٍ هفئَسیت ٍ لَاقم آًْب ٍ ايتجبـیبت ؼـثبـُ تسبٍی قففیي هیضَؼ .ؼـ ؾیل تجییي
هػتػفی اق ّف یک اق ايتجبـیبت اين اق پیص اق اختوبو یب پس اق اختوبو اـائِ هیضَؼ.
اعتباریات پیش اس اجتماع
 .1اعتبار ٍجَب :ثِ ثبٍـ يالهِ ،اًسبى قَُّبی فًبلِ غَؼ ـا ًػستیيثبـ ثفای سبغتي
ًسجت ؾفٍـت ٍ ٍخَة هیبى غَؼ ٍ فًلی کِ اًدبم هیؼّؽ ،ثِکبـ هیگیفؼ .فبيل ثِ
ٌّگبم اًدبم ّف فًلی ثِ ٍخَة آى ثبٍـ ؼاـؼ؛ اگفزِ ثًؽ اق اًدبم يول هوکي است ایي
ٍخَة ـا هٌکف ضَؼ .ایي ايتجبـ ًػستیي ايتجبـی است کِ اًسبى اًدبم هیؼّؽّ ،وسٌیي ؼـ
توبم افًبل اًسبًی ٍخَؼ ؼاـؼ؛ ثٌبثفایي يوَهی است (غسفٍضبّی ،1387 ،ظ.)126
 .2اعتبار حُسي ٍ قبح :ايتجبـ ؼیگفی کِ هیتَاى گفت قاییؽُ ثالفػل ايتجبـ ٍخَؼ يبم
هیثبضؽ ايتجبـ ضُسي ٍ قجص است کِ اًسبى پیص اق اختوبو ًیك ثِ اؾكفاـ آًْب ـا ايتجبـ
غَاّؽ کفؼ (هكْفی ،1380 ،ظ .)431اًسبى ؼـ ـٍیبـٍیی ثب ؼًیبی اقفاف غَؼ
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ثف اسبس ٍاثستگی یب يؽم ٍاثستگی ثِ اختوبو ثِ ؼٍ گفٍُ تقسین هیکٌؽ .ايتجبـیبت پیص اق
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ٍاکٌصّبی هتفبٍتی ًطبى هیؼّؽ کِ هیتَاى آًْب ـا ؼـ ؼٍ ؼستِ کلی غَة ٍ ثؽ خبی ؼاؼ.
هب اق ؼیؽى هٌهفُ قیجب غَة ٍ اق ؼیؽى هٌهفُ قضت ثؽ ـا ايتجبـ هیکٌین.
 .3اعتبار اًتخاب اخفّ ٍ اسْل :ايتجبـ سَم پیص اق اختوبو ،اًتػبة اغفّ ٍ اسْل
است؛ یًٌی اًسبى پیَستِ هیغَاّؽ ثب سفهبیِ کن ،سَؼ ثسیبـ ثفؼ ٍ ثب کَضص سجکتف،
کبـی سٌگیيتف اًدبم ؼّؽ (ّوبى ،ظ.)433
 .4اعتبار استخذام ٍ اجتواع :ايتجبـ استػؽام ٍ اختوبو ثِغَـت ففؼی ؼـ اًسبى ٍخَؼ

ؼاـؼٍ .ی اق ّف پؽیؽُ هبؼی ثفای ضفم ثقبی غَؼ استفبؼُ هیکٌؽ .اق ًهف يالهِ اختوبو ًیك
ثِ ّویي يلت ضکل هیگیفؼ ٍ ثِ تًجیفی اختوبو تًبًٍی است کِ اضتیبجّبی ّوِ ثب ّوِ
تأهیي هیضَؼ (ّوبى ،ظٍ .)436ی پبسػی ًیك ثِ پفسص هقؽـ ؼـثبـُ ضجبّت ایي ايتجبـ ثب
هفَْم ثْفُکطی ٍ استثوبـ ؼاـًؽ ٍ ایيؼٍ ـا اق ّن هتوبیك هیکٌٌؽ .اًسبى ثب ّؽایت قجیًت ٍ
تکَیي پیَستِ اق ّوِ سَؼ غَؼ ـا هیغَاّؽ (ايتجبـ استػؽام) ٍ ثفای سَؼ غَؼ ،سَؼ ّوِ
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ـا هیغَاّؽ (ايتجبـ اختوبو) ٍ ثفای سَؼ ّوِ يؽل اختوبيی ـا هیغَاّؽ (ايتجبـ ضُسي
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يؽالت ٍ قجص نلن)؛ ثٌبثفایي ـاُ ـسیؽى ثِ سَؼ ضػػی ؼـ ايتجبـ استػؽام ،ـسبًؽى سَؼ ثِ
ؼیگفاى است ٍ ًویتَاى ثب ؾفـقؼى ثِ خبهًِ ،سَؼ غَؼ ـا افكایص ؼاؼ.
 .5اصل هتابعت علن :اًسبى ؼـ ـٍیبـٍیی ثب اضیب ،زْبـ ضبلت ًفسبًی یًٌی يلن ،ني،
ضک ٍ ٍّن ؼاـؼ کِ فقف ؼـ يلن اؼـاک هتكلكل ًیست؛ ثٌبثفایي اؼـاک يلوی ثفاثف ثب
ٍاقًیت غبـج هیضَؼ ٍ يلن ،ايتجبـ ٍاقًیت هییبثؽ .اق ًهف يالهِ اًسبى ثِ ضست
فكفت ٍ غفیكُ ،ـئبلیست ٍ ٍاقىثیي است (قجبقجبیی ،1367 ،هقبلِ ؼٍم ٍ سَم)؛ ثٌبثفایي
اگف ثِ ٍخَؼ زیكی يلن ؼاضتِ ثبضؽ تب يلن ثِ ثكالى ٍخَؼ ٍی ًفسبًیؽُ ،يلن ًػستیي ـا
هًتجف هیؼاـؼ.
اعتباریات پس اس اجتماع

 .1اصل هلک :اغل هلک ـیطِ ؼـ اغل اغتػبظ ؼاـؼ .ؼـ ضقیقت ،اغل هلکِ پس اق
ضکل گیفی اختوبوّ ،وبى اغل استػؽام پیص اق اختوبو است کِ ثِ غَـتّبی گًَبگَى
هبًٌؽ قٍخیت ،ؼٍستیّ ،وسبیگی ،پؽـ ٍ ففقًؽی ٍ  ...نبّف ضؽُ است.
ؼـ تَؾیص ایي اغل است کِ يالهِ ايتجبـ پَل ـا هكفش هیکٌؽ:
ؼـ هفتجِ تبلی ایي ايتجبـ ،ثٍِاسكِ اضتیبجّبیی کِ ّف یک اق افحفاؼ اختوحبو ثحِ هحَاؼ هتػحففی ٍ
ثبلػػَظ هلکی غیف پیؽا کفؼُاًؽ ،ثِ اؾكفاـ ايتجبـ «تجؽیل» پحیص آهحؽُ  ٍ ...ثحٍِاسحكِ ايتجحبـ

«هجبؼلِ» تقسینّبی تبقُای ثٍِاسكِ اغتالفّبی ًَيی هبلحک ٍ اغحتالف ًحَيی ايیحبى هولَکحِ
پیص آهؽُ کِ غبستگبُ ايتجبـ سلسلِ هَؾَوّبی ايتجبـی ؼاهٌِؼاـ اق هًبهالت گًَبگَى ٍ ٍؾحى
اضکبم گًَبگَى ثفای آًْب ضؽُ است؛ ؼـ ًتیدِ يؽم تًبؼل ًسجی هیبى هَاـؼ هَـؼ هجبؼلِ ،اضتیحبج
ثِ ايتجبـ پَل پیص آهؽُ کِ یکی اق هَاؼ هَـؼ ـغجت ـا ٍاضؽ هقیبس ثفای سحٌدص ؼیگحف هحَاؼ
هَـؼ ضبخت قفاـ ؼٌّؽ؛ الجتِ ایي ايتجبـ ًیك یک سلسحلِ ايتجحبـّحبی ففيحی هفثَقحِ ـا ایدحبة
هیکٌؽ کِ ؼستگبُ ٍؾحى پَل قال ٍ ًقفُ ٍ اسکٌبس ٍ زک ٍ اٍـا ؼیگف ثْبؼاـ ٍ ايتجحبـ ٍ  ...ثحب
اضکبم ٍ آثبـ غَؼ ًوبیٌؽُ آًْب ّستٌؽ (هكْفی ،1380 ،ظ 445ح .)446

 .2اصل کالم :يالهِ ثبٍـ ؼاـؼ کِ «ًیبقهٌؽی ثِ سبغتي سػي ٍ ٍؾى لفم ؼاللتکٌٌؽُ
اق زیكّبیی است کِ اًسبى ؼـ ًػستیي هفضلِ اختوبو پی ثِ آى هیثفؼ؛ قیفا ّف اختوبو
کَزک یب ثكـگ اضتیبج اففاؼ غَؼ ـا ثِ فْویؽى هقبغؽ ٍ هٌَیبت ّوؽیگف تثجیت هیکٌؽ
(ّوبى ،ظ.)446
 .3اصل ریاست :ؼـ خَاهى اثتؽایی اففاؼ قَیتف ثف ؼیگفاى هسلف ثَؼًؽ ٍ اـاؼُ غَؼ ـا
اففاؼ پفاکٌؽًُ ،سجتی پیؽا کفؼُاًؽ کِ ًسجت ـٍاى ثِ تي یب ثِيجبـت سبؼُتف ًسجت سف ثِ
ثؽى است؛ ؼـ ًتیدِ ایي ايتجبـ ،لَاقم قجیًی ضقیقت ایي ًسجت هبًٌؽ ففهبًفٍایی خبهًِ ٍ
اًقیبؼ ؼستِخوًی ٍ اًقیبؼّبی ففؼی ٍ سلسلِ هقفـات ،ـسَم ٍ آؼاة کِ هقبم ـئیس ـا
ًطبى ؼاؼُ ٍ ههبّف اضتفام ٍ تًهین ٍی هیثبضؽ ،ايتجبـ ضؽُ است (ّوبى ،ظ.)448
 .4اصل تساٍی طرفیي :اگف ثپؿیفین کِ اغل ـیبست ضکبیت اق هَقًیت ثفتف ؼاـؼ،
اغل تسبٍی قففیي ثِ هَقًیت تسبٍی ٍ تًبؼل اضبـُ هیکٌؽ .اغل تسبٍی قففیي ؼـ
اقسبم هجبؼلِّب ،اـتجبـّب ٍ ضقَ هتًبؼل اختوبيی غبؼ است (ّوبى ،ظ.)451

اصًل سیزبىایی اعتباریات
ايتجبـیبت هجبًی هٌكقی ٍ ؼیٌی هطػػی ؼاـؼ .ايتجبـیبت اق یکسَ ثف اغل استػؽام هجتٌی
است کِ غَؼ اغل استػؽام اق اغل ؼیگفی یًٌی يلت ٍ هًلَلیت ضکبیت ؼاـؼ کِ ّوگی
ثف پبیِ فكفت اًسبًی هًٌب هییبثٌؽ.
ضکل  :3اغَل قیفثٌبیی ايتجبـیبت
ايتجبـیبت

اغل استػؽام

اغل يلیت ٍ هًلَلیت

فكفت اًسبًی
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ثِ آًبى تطویل هیکفؼًؽ؛ یًٌی ٍخَؼ فًبل غَؼ ـا ثكـگتف ٍ ٍ ٍسیىتف هیسبغتِ ٍ ؼـ هیبى
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ّوبى قَـ کِ تَؾیص ؼاؼُ ضؽ ،اًسبى هكبثق غفیكُ فكفی ٍ هیل قجیًی ّوَاـُ
هیغَاّؽ اق قَُّبی ؼیگفاى ثِ ًفى غَؼ استفبؼُ کٌؽ کِ ایي ثِ اغل استػؽام هیاًدبهؽ؛
ثٌبثفایي هیتَاى ايتجبـیبت ـا ًیك ٍسیلِای ؼاًست کِ اًسبى اق آى ثفای ثْفُگیفی ٍ
استػؽام استفبؼُ هیکٌؽ .اغل استػؽام غَؼ ثف پبیِ اغل يلیّت ٍ هًلَلیت است .ـاثكِ ثیي
يلت ٍ هًلَل ،ـاثكِای ضقیقی ؼـ يبلن است کِ اًسبى اق آى ؼـ ففایٌؽ ايتجبـسبقی استفبؼُ
هیکٌؽ ...« :الجتِ توبم ایٌْب هستَـُ ٍ ًوبیصؼٌّؽُ سبقهبى ضقیقی يلیت ٍ هًلَلیت است
کِ ضتی ؼـ اًؽیطِّبی ايتجبـی غَؼًوبیی هیکٌؽ» (قجبقجبیی ،1367 ،ظ.)229
ثِ ثبٍـ هفضَم يالهِ ،ايتجبـیبت يلَم يولیِای است کِ ؼـ غبـج ًفس اًسبًی ايتجبـ
ًؽاـؼ ٍ ضبیؽ ثِ ّویي خْت ،فدَـ ٍ تقَا ـا ثِ ًفس ًسجت ؼاؼ ٍ ؼـثبـُ کبـّبیی کِ ًجبیؽ
کفؼ ففهَؼ « :و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و انّ الدار االخزه لهی الحیوان لو کانو یعملون»،
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زَى لًت ،يولی است کِ خك ؼـ غیبل ضقیقتی ًؽاـؼ ،قًؽگی ّن ّویيقَـ است ،خبُ ٍ
هبل ،تقؽم ٍ تأغف ،ـیبست ٍ هفئَسیت ٍ ؼیگف اهتیبقاتص غیبلی است ٍ ؼـ ٍاقى ٍ غبـج
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اق ؾّي غبضت آى ضقیقتی ًؽاـؼ؛ ثِ ایي هًٌب کِ آًسِ ؼـ غبـج است ،ضفکتّبیی
هیثبضؽ قجیًی کِ اًسبى ثٍِسیلِ آى ضفکبت ؼـ هبؼُای اق هَاؼ يبلن تػفف هیکٌؽ
(قجبقجبیی ،1375 ،ظ.)175

اعتبار پًل
ّوبىقَـ کِ ؼـ تَؾیص اغل هلک آهؽ ،پَل هطػَل ففایٌؽ قیف است:
ضکل  :4ففایٌؽ ايتجبـ پَل ثب استفبؼُ اق اغَل ايتجبـی
ايتجبـ پَل

ايتجبـ هجبؼلِ

ايتجبـ تجؽیل

اغل هلک

ثًؽ اق

اغل

پیص اق

اختوبو

اغتػبظ

اختوبو

اغل اغتػبظ پیص اق اختوبو ،ثِ اغل هلک پس اق اختوبو تغییف هییبثؽ؛ سپس اًسبى
ثِيلت تٌَو ًیبقّب ،تجؽیل ـا ؼـ آًسِ کِ ؼاـؼ ،ايتجبـ هیکٌؽ ٍ اق آًدب کِ ؼیگفی ًیك ثِ
زٌیي ايتجبـی ـسیؽُ است ،هجبؼلِ ثِ غَـت ثیياالؾّبًی ايتجبـ هیضَؼ؛ اهب اق آًدب کِ
لكٍهبً تًبؼلی ثیي ًیبقّبی ؼٍ قفف ٍخَؼ ًؽاـؼ پَل ثِ يٌَاى ٍاسكِ هجبؼلِ ايتجبـ هیضَؼ.

ایي ضکبیت اق پَل ؼـ تكبثق کبهل ثب زیكی است کِ تطت يٌَاى تبـیع ضکلگیفی
پَل ؼـ اؼثیبت اقتػبؼی ٍخَؼ ؼاـؼ .ؼـ خَاهى اثتؽایی اًسبىّب آًسِ ـا کِ ؼـ تولک غَؼ
ؼاضتٌؽ ثؽٍى تَسل ثِ ٍاسكِ ،ثب ّن هجبؼلِ هیکفؼًؽ کِ ثِ ًهبم تْبتف ( )Barterیب تفٍک
 )Truck( Trocهَسَم است .ایي ـٍش هجبؼلِ ؼضَاـیّبیی هبًٌؽ يؽم سبقگبـی ًیبقّبی
هتقبثل ٍ فقؽاى هًیبـ سٌدص ـا ؼاـؼ؛ ثٌبثفایي هفَْم پَل کبالیی ضکل گففت کِ ؼـ آى
کبالّبیی کِ ثیطتف غَاّبى ؼاضتٌؽ ،افكٍى ثف ؼاضتي غبغیت کبالیی ،خٌجِ ٍاضؽ ٍ هًیبـ
*

سٌدص ـا ًیك پیؽا کفؼًؽ .ثب اًتػبة ٍاضؽ اـقش ّف زٌؽ يول هجبؼلِ ًسجت ثِ پیص
تسْیل ضؽ اهب ؼضَاـیّبی اسبسی هجبؼلِ ّوسٌبى ثبقی هبًؽ؛ قیفا پَلّبی کبالیی ثب
گؿضت قهبى فبسؽ هیضؽًؽ ٍ ًگِؼاـی آًْب ًیك ًیبقهٌؽ هکبى ٍسیًی ثَؼ .ایي ؼضَاـیّب
ثطف ـا ثف آى ؼاضت کِ ؼـ خستٍخَی زیكی ثِيٌَاى ٍاضؽ اـقش ثبضؽ کِ ؾوي ؼاضتي
ضدن کنٍ ،اخؽ اـقش ثبضؽ ٍ سفاًدبم فلكات ثٍِیژُ قال ٍ ًقفُ کِ زٌیي غَاغی ؼاـًؽ
سكَـ پیطیي تطلیلی تبـیػی اق ضکلگیفی ايتجبـ پَل است اهب هیتَاى تطلیلی هٌكقی
ًیك اق ضکلگیفی پَل اـائِ ؼاؼ .ثِ ایي تفتیت کِ پَل ثِ هثبثِ ايتجبـ اق یک يول ؾٌّی هٌتح
ضؽُ ٍ ٍخَؼ ضقیقی ًؽاـؼ؛ اهب ایي ايتجبـ ثِيلت یک ًیبق ضکل گففتِ ٍ آى ًیبق ثِ هجبؼلِ
است ٍ ثِ هَاقات پیسیؽُضؽى اًَاو هجبؼلِّب ،اضکبل پَلی هتٌَو تَلیؽ ضؽُ است.

داللتَای مفًُمی
پَل خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی ،ففؾی ٍ ايتجبـی ؼاـؼ ٍ ثب ٍاقى ٍ ًفساالهف سفٍکبـی ًؽاـؼ
ٍ ّوسٌیي پَل اـقش هٌكقی ًؽاـؼ؛

**

ثٌبثفایي ًویتَاى آى ـا ثِغَـت یک کبال ؼـ ًهف

گففت ٍ ثبقاـی ثفای يفؾِ ٍ تقبؾبی آى پؽیؽ آٍـؼ .کبالًجَؼى پَل ثِهًٌبی فیكیکیًجَؼى
* .ؼـ ٌّؽٍستبى غؽف ،ؼـ ایفاى غالت ،ؼـ ضجطِ ثستِّبی فلفل ٍ ًوک ،ؼـ تجت ثستِ زبی ،ؼـ ٍیفخیٌیب
تٌجبکَ ،ؼـ ـٍسیِ پَست سوَـ ٍ ؼـ ضَالی هؽیتفاًِ گَسفٌؽ هًیبـّبی سٌدص ٍ ٍاضؽّبی اـقش ثَؼًؽ
(قؽیفی اغلی ،1368 ،ظ.)8
** .اؼـاکّب زَى قاییؽُ يبهلّبی اضسبسی ّستٌؽ ،ؼیگف اـتجبـ تَلیؽی ثب اؼـاکّب ٍ يلَم ضقیقی ًؽاـًؽ
ٍ ثِ اغكالش هٌكق ،یک تػؽیق ضًفی ـا ثب ثفّبى ًویضَؼ اثجبت کفؼ (ـ.ک ثِ :لكیفی.)1391 ،
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ثِيٌَاى ٍسیلِ هجبؼلِ اًتػبة ضؽًؽ (قؽیفی اغلی ،1368 ،ظ7ح.)8
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آى ًیست ثلکِ ثِ ایي هًٌبست کِ پَل زِ ؼـ ضکل فیكیکی ٍ زِ ثِيٌَاى پَل ايتجبـی،
ثِهٌهَـ هػفف ؼـ خبهًِ تَلیؽ ًویضَؼّ .وسٌیي کبال ثِ غَؼی غَؼ اـقش ؼاـؼ ٍ ؼـ
غَـت ثفقفاـ ًجَؼى ـٍاثف اختوبيی قبثل هػفف است؛ اهب پَل فقف ؼـ زبـزَة خبهًِ
ٍ ـٍاثف اختوبيی ضبکن ثف آى اـقضوٌؽ ثَؼُ ٍ ٍاسكِگفی هیکٌؽ.
ایي استٌجبـ ثِ تفػیل ؼـ اؼثیبت کبـل پَالًی پبفطبـی ضؽُ است .ثِ ثبٍـ ٍی ًهبم ثبقاـ
يجبـت است اق ًَيی ًهبم اقتػبؼی کِ ؼـ آى تَلیؽ کبالیی ضکل هًوَلِ تَلیؽ است ٍ اق
ایي ًیك هْنتف ،توبم ًْبؼُّب ؼـ ففایٌؽ تَلیؽ ثِ ضکل کبال ؼـ هیآیٌؽ ٍ ؼـ ثبقاـّب
غفیؽٍففٍش هیضًَؽ .ایي ًْبؼُّب کبـ ٍ قهیي ح یًٌی قجیًت ٍ هطیف قیست ح ٍ پَل
ّستٌؽ؛ اهب گفزِ ثِ ضکل کبال ؼـ هیآیٌؽ ٍ ؼـ ثبقاـّب غفیؽٍففٍش هیضًَؽ یب اغالً تَلیؽ
ًویضًَؽ ح ثِقَـ هثبل قجیًت ح یب اگف ّن تَلیؽ ضًَؽ ثفای ففٍش ؼـ ثبقاـّب تَلیؽ
82

ًویضًَؽ ح ثِقَـ هثبل کبـ ٍ پَل ح .ثِ ّویي يلت است کِ پَالًی آًْب ـا کبالّبی هََّم
ًبمگؿاـی هیکٌؽ (پَالًی.)1391 ،
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پَل فقف ًوبؼ قؽـت غفیؽ است کِ ثٌب ثِ قبيؽُ اغالً تَلیؽ ًویضَؼ ثلکِ اق هدفای
سبقٍکبـ ثبًکی یب هبلیِ ؼٍلتی پؽیؽ هیآیؽّ .یریک اق ایٌْب ثفای ففٍش تَلیؽ ًویضًَؽ.
تًفیف کبالاًگبـاًِ اق کبـ ،قهیي ٍ پَل ثِقَـ کبهل هََّم است .ثِ کوک ّویي ٍّن است
ٍاقًی کبـ ،قهیي ٍ پَل سبقهبىؼّی هیضًَؽ .ایٌْب ؼـ ثبقاـ ضقیقتبً غفیؽٍففٍش
ِ
کِ ثبقاـّبی
هیضًَؽ .يفؾِ ٍ تقبؾبیضبى هقؽاـّبی ٍاقًی استّ .وبىقَـ کِ هالضهِ هیضَؼ
هفَْم ٍّن کِ هؽ ًهف پَالًی است ؼـ قفاثت ًكؼیک ثب هفَْم ففؾی ،قفاـؼاؼی ٍ ايتجبـی
پَل ًكؼ يالهِ هیثبضؽ.
ایي تلقی اق پَل کنٍثیص ؼـ هیبى تدفثِگفایبى قفى ّفؽّن ًیك ٍخَؼ ؼاـؼ .ثِ ثبٍـ ؼیَیؽ

ّیَم ،پَل اـقش ؾاتی (ً )Intrinsic valueؽاـؼ ٍ فقف اثكاـی سبؼُ ثفای گفؼش است کِ
نففیتی هًبؼل پَل هطبسجبتی ( )Money of accountؼاـؼ .پَل ؼـ گفؼش فقف ًیبقهٌؽ
اـقش سبغتگی ( )Fictitious valueاست کِ هقؽاـ آى اق يفؾِ ٍ تقبؾبیص ثِ ؼست
*

هیآیؽ (ّیَم ،1752 ،ظ33ح .)48ایي ـٍیکفؼ ؼـ اسبس هستلكم ایي است کِ ثب پَل
* .ایي ؼیؽگبُ افكٍى ثف ّیَم ،ثٍِسیلِ هًَتسکیَ (1748م)ًٍ ،ؽـلیٌت (1734م) ٍ الک (1691م) ًیحك ثیحبى
ضؽُ است (ـ.ک ثِ :گفیي2008 ،م).

ثِيٌَاى کبال ـفتبـ ًکٌین ثلکِ آى ـا ـسیؽی ( )Voucherثفای غفیؽ کبال ثؽاًین (ضَهپیتف،
 ،1375ظ .)394-393ایي ؼـ ضبلی است کِ اقتػبؼؼاًبى کالسیک ،پَل ـا کبالی ٍاقًی
تلقی هیکٌٌؽ کِ اـقش آى هبًٌؽ ؼیگف کبالّب ثٍِسیلِ هیكاى قهبًی کِ ثفای تَلیؽ آى ًیبق
است ،ثِؼست هیآیؽ (.)Smith, 1776, p.24/ Ricardo, 1821, pp.85-86

داللتَای اجتماعی
پَل تبثى اضتیبجّبی ضیبتی ٍ يبهلّبی ٍیژُ هطیف است ٍ ثب تغییف آًْب تغییف هیکٌؽ،
ّوسٌیي پَل سیفی تکبهلیً ،طَء ٍ اـتقب ـا قی هیکٌؽ؛ ثٌبثفایي تغییف ضکل پَل اق پَل
کبالیی ٍ فلكات ثِ پَل کبغؿی ٍ ايتجبـی ًِتٌْب هٌكقی ٍ هدبق است ثلکِ ثٍِاسكِ
گستفش ٍ پیسیؽُتف ضؽى ـٍا ثف اختوبيی ؾفٍـی ًیك غَاّؽ ثَؼ؛ اهب ثبیؽ تَخِ ؼاضت
تغییف پَل تب قهبًی هدبق است کِ ايتجبـیثَؼى آى ـا قیف پفسص ًجفؼ .ؼـ ضقیقت پَل ؼـ
ّف ضکلی کِ پؽیؽ آیؽً ،جبیؽ ثیص اق هبثِاقای غبـخی غَؼ ثبضؽ .ایي هبثِاقا هیتَاًؽ قال
( ،1389ظ )155ؼـایيثبـُ ثب اضبـُ ثِ لكٍم ّوبٌّگی ثیي ؼٍ ثػص پَلی ح ايتجبـی ٍ
ٍاقًی ؼـ اقتػبؼ اسالهی ثبٍـ ؼاـؼ ؼـ اقتػبؼ آقاؼ ،پبیِ ضفکت ًهبم هبلی ًفظ ثْفُ اًَاو
ثؽّی است ٍ ؼـ اقتػبؼ اسالهی هجٌبی ضفکت ًهبم هبلی ثبقؼّی سفهبیِ ؼـ هطبـکت
هیثبضؽ؛ ثٌبثفایي ؼـ اقتػبؼ آقاؼ ،قفؼؼاؼى ضتی اگف ثِ تَلیؽ ًیٌدبهؽ ثبقؼّی هبلی پؽیؽ
هیآٍـؼ ٍ هوکي است ؼـآهؽّبی ثسیبـی ثؽٍى افكایص تَلیؽّبی ضقیقی پؽیؽ آهؽُ ٍ
گفؼش پَلی اق گفؼش کبالّب ٍ غؽهبت ضقیقی فبغلِ ؼاضتِ ثبضؽ .ایي ٍؾًیت ؼـ
ضقیقت اًًکبسی اق يؽم ّوبٌّگی ثیي ؼٍ ثػص ايتجبـی ٍ ٍاقًی است کِ يبهل اغلی آى
ـاثكِ ضقَقی ثْفُ هیثبضؽ .ؼـ ثفاثف ؼـ قفاـؼاؼّبی هطبـکتی اقتػبؼ اسالهی پساًؽاقکٌٌؽُ
ّوكهبى ثب پؽیؽآهؽى ؼـآهؽ اؾبفی تَلیؽ کبالّب ٍ غؽهبت ضقیقی ـا افكایص هیؼّؽ ٍ ثًؽ
اق ثِ ثبقؼّی ًطستي سفهبیِگؿاـی ٍ ثفگطت سفهبیِ ؼٍثبـُ هٌجى خؽیؽی ثفای هطبـکت
پؽیؽ هیآٍـؼ؛ اهب ؼـ اقتػبؼ اسالهی گفؼش پَلی ثب فبغلِ اق گفؼش کبال ٍ غؽهبت ضقیقی
اًدبم ًویپؿیفؼ.
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ٍ فلكات گفاًجْب ٍ ثِقَـ کلی ثفٍت یک کطَـ ثبضؽ یب هًبؼل تَلیؽ کبالیی آىً .هفی
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ایي ؼیؽگبُ هطبثِ ًهفّبی ـیکبـؼٍ ؼـ هدبؼلِّبیی هًفٍف ثِ هدبؼلِّبی ضوص ثیي ؼٍ
گفٍُ است .یک گفٍُ ثِ ـّجفی ـیکبـؼٍ ٍ هطتول ثف ضوصگفایبى ح آًْبییکِ قففؽاـ
گكاـش ضوص 1810م ّستٌؽ ح است کِ ثًؽاً هکتت پَل ؼـ گفؼش ًبم گففت .گفٍُ ؼیگف
ؼـثفؼاـًؽُ ؾؽ ضوصگفایبى ٍ هکتت ثبًکؽاـی است ٍ هْف تأییؽ آى ثٍِسیلِ هبـکس قؼُ
ضؽُ است (گفیي2008 ،م ،ظ .)1247ـیکبـؼٍ تطلیل غَؼ ـا ثب ضٌبسبیی ًیبق ثِ خبیگكیٌی
قال ٍ ًقفُ ؼـ گفؼش ثب کبغؿ آغبق کفؼ ثِضفقی کِ پَل ثِ ّوبى هیكاى ،فلك اق گفؼش
غبـج ضؽُ هٌتطف ضَؼ کِ ایي ثِ هًٌبی ؼـ ًهف گففتي اـقش هطػػی اق فلكات ثِيٌَاى
استبًؽاـؼ پَل است« :پَلِ ؼـ خفیبى ٌّگبهی ؼـ کبهلتفیي ضبلت غَؼ است کِ پَل توبهبً
کبغؿی ثبضؽ اهب هًبؼل اـقش قالیی کِ پطتَاًِ آى است» (ـیکبـؼٍ1821 ،م ،ظ.)355
ـیکبـؼٍ ؼـ اؼاهِ اسویت ،قبًًَیضؽى قبثلیت تجؽیل پَل کبغؿی ـا ثطث کفؼ .ثِ ثبٍـ ٍی اق
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آًدبیی کِ ثفاثفی قال ٍ اسکٌبس تؿویي ضؽُ است ،آًْب ًویتَاًٌؽ اسکٌبس ثیطتفی اق
سکِای کِ ؼـ غیف ایي غَـت هیتَاًستٌؽ ؾفة کٌٌؽ ،زبح کٌٌؽّ .ف کَضص ثفای
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فكًٍییبفتي اق ایي قبيؽُ ،هوکي است اسکٌبسّب ـا ثِ غكاًِ ثفای ؼـیبفت سکِ ثبقگفؼاًؽ
ٍ ایي یًٌی کبّص اـقش ّف ؼٍ پَل فلكی ٍ کبغؿی ٍ هتًبقجبً غبؼـات ضوصّبی اؾبفی
( .)Ricardo, 1923, pp.7-13زبح ثیص اق ضؽ اسکٌبسّبی غیفقبثل تجؽیل ؼـ قبلت
پَل هػتلف اق اسکٌبس ٍ سکِ ًیك اثفی هطبثِ ؼاـؼ تب قهبًی کِ زبح اسکٌبس ثیطتف اق
هقؽاـ سکِ ؼـ گفؼش ًجبضؽ (.)Ricardo, 1923, pp.108-112
ؼـ سبل 1809م قهبًی کِ ـیکبـؼٍ ٍاـؼ هدبؼلِ ضوص ضؽ ،پَل ـایح ثِقَـ يوؽُ پَل
کبغؿی تجؽیلًبپؿیف ثِ سکِ ثَؼ؛ ثٌبثفایي افكایص قیوتّبی کبال ـا ح تب آًدب کِ هكبثق ثب
اؾبفِ اـقش ( )Premiumضوص ثَؼ ح ثب اؾبفِ زبح ( )Overissueپَلی ٍغف هیکفؼ.
اؾبفِ زبح ایي زٌیٌی اثف ؼیگفی غیف اق افكایص قیوت پَلی ضوص ثؽٍى کبستي اق اـقش
آى ًؽاـؼ کِ ثب ثجبت ضبلت ٍ ًسجت پَلی ثِ افكایص قیوت ؼیگف کبالّب هیاًدبهؽ .ثِيجبـت
ؼیگفّ ،ف زٌؽ پَل کبغؿی تؿًیف هیضَؼ ،اهب قیوت ضوطیِ ( )Bullion priceکبالّب یب
ًسجت اـقش ضوص ثِ اـقش کبالّب ثبثت هیهبًؽ؛ اقایيـٍ کبّص اـقش ًفظ اـق فقف اسوی
است ،سقَـ ٍاقًی ًیست ٍ هَخجبت غبؼـات ضوص ـا ففاّن ًویسبقؼ (.)Green, 2008

ؼـ اؼثیبت اقتػبؼی ٍ ثبًکی هتًبـف ،پَل ٍ غلق آى ؼـ ًهبم ثبًکی ثف تَلیؽ هقؽم است؛
ثٌبثفایي غلق آى القهِ تَلیؽ ٍ فًبلیت آى ؼـ ًهبم اقتػبؼی سفهبیِؼاـی است .ثف ایي اسبس
ًِتٌْب غلق پَل ثِهًٌبی ـایح آى قجق يولیبت ٍامؼّی هدؽؼ هدبق ضوفؼُ هیضَؼ ثلکِ پَل
غلقالسبيِ ( )Ex Nihiloثِهًٌبی تَاى ثبًکّب ثفای ٍامؼّی ثِ هطتفیبى غَؼ ثؽٍى تَخِ ثِ
سكص هَخَؼ سپفؼُّب تأییؽ هیضَؼ ( .)Ingham, 2004, pp.16-41ؼـ ثفاثف ،ـٍیکفؼی
ثٍِسیلِ اتفیطیّبی خؽیؽ تطت يٌَاى «ثبًکؽاـی ؾغبیف کبهل» هكفش ضؽُ است کِ قجق آى
ثبًک ؼـثبـُ سپفؼُّبی ؼیؽاـی فقف ًقص اهبًتؼاـ ـا ؼـ اقای ؼـیبفت کبـهكؼ ایفب کفؼُ ٍ
ؼـثبـُ سپفؼُّبی هؽتؼاـ ٍ ؼیگف سپفؼُّبی غیف قبثل ثفؼاضت تب قهبى هًیّي هیتَاًؽ ًقص
ٍاسكِگفی هبلی ٍ ايكبی تسْیالت ـا ایفب کٌؽ .ایي الگَ هتؿوي سلت ٍ اق ثیيـفتي قؽـت
غلق پَل ًهبم ثبًکی است (.)See Greenham et al, 2011
پَل قجق ًهفیِ اؼاـاکّبی ايتجبـیً ،سجی ٍ هَقت ٍ غیفؾفٍـی است؛ ثٌبثفایي هیتَاى
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خبهًِای ـا تػَـ کفؼ کِ ثؽٍى تَخِ ثِ ًهن ٍ سبغتبـ پَلی کًٌَیً ،هبم اقتػبؼی غَؼ ـا
ًهبم کًٌَی پَلی کِ پَل ؼـ آى خكئی هكلق ،ؼائوی ٍ ؾفٍـی است ،ثب ايتجبـی ثَؼى پَل
قفاثتی ًؽاـؼ .اسبسبً ثفٍق پؽیؽُ ـثب ؼـ خَاهى غفثی ثِيلت هَؾَيیت یبفتي پَل ٍ تجؽیلضؽى
آى ثِ ًْبؼ ؾفٍـی اقتػبؼ است .ثِ ثبٍـ يالهِ ؼـ ایي خَاهى پَل ثِ خبی ایٌکِ ٍسیلِ
آسبًی هجبؼلِ اهَال ثبضؽ ،ثِيٌَاى یک خٌس ٍ کبال ثب سَؼ اؾبفی هًبهلِ هیضَؼ ٍ ؼـ ثفاثف ـثص
ٍ سَؼ اؾبفی کبـ یب کبالیی قفاـ ًگففتِ است (غسفٍضبّی ،1393 ،ظ.)242

جمعبىدی ي وتیجٍگیزی
ؼـ هقبلِ پیص ـٍ ؼـ پی تجییي فلسفی اق پَل ثَؼین ٍ ثب استٌبؼ ثِ ثطث اؼـاکّبی ايتجبـی
ًطبى ؼاؼین ،پَل ،هفَْهی ايتجبـی است .اثتؽا تجییٌی اق پَل اق ؼیؽ ايتجبـیبت يالهِ
قجبقجبیی اـائِ کفؼین؛ سپس ٍیژگیّبی پَل ثِيٌَاى ًفساالهف ايتجبـی هكفش ٍ آىگبُ
ؼاللتّبی پَلی ٍ ثبًکی آى ؼـ ًهبم اقتػبؼی هطػع ضؽ .سفاًدبم ؼیؽگبُّبی هطبثِ ٍ
هَخَؼ ؼـ اؼثیبت اقتػبؼی اضبـُ ضؽ .غالغِ ایي ثطثّب ؼـ خؽٍل قیف آهؽُ است:
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سبهبى ؼّؽّ .یر ؾفٍـتی ضتوی ؼـ تَسًِ پَل ٍ ًْبؼّبی آى اين اق ثبًک ًیستّ ،وسٌیي

خؽٍل  :2خوىثٌؽی تطقیق

ٍیژگیّبی پَل ثِ يٌَاى
ًفساالهف ايتجبـی

ؼاللت اقتػبؼی

ؼیؽگبُّبی هطبثِ

ح پَل خٌجِ ٍؾًی ،قفاـؼاؼی،
ففؾی ٍ ايتجبـی ؼاـؼ.

ح پَل کبال ًیست ٍ ًویتَاًؽ

ح ؼیؽگبُ کبـل پَالًی

ح ثب ٍاقى ٍ ًفساالهف سفٍکبـی

ؾغیفُ اـقش ثبضؽ.

ح ؼیؽگبُ ؼیَیؽ ّیَم ٍ خبى

ًؽاـؼ.

ح پَل ثبقاـ ًؽاـؼ.

الک

پَل اـقش هٌكقی ًؽاـؼ.
ح پَل تبثى اضتیبجّبی ضیبتی
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ٍ يبهلّبی ٍیژُ هطیف است
ٍ ثب تغییف آًْب تغییف هیکٌؽ.
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ح پَل یک سیف تکبهلی ٍ ًطَء
ٍ اـتقب ـا قی هیکٌؽ.

ح تٌَو اضکبل پَلی هدبق ٍ
الجتِ ثب تَخِ ثِ گستفش ًیبقّب
ؾفٍـی است.
ح پَل ؼـ ّف ضکلی فقف ثِ

ح ؼیؽگبُ ـیکبـؼٍ ٍ ضوصگفایبى

اقای ًفساالهف ضقیقی غَؼ
ثبیؽ پؽیؽ آیؽ.
ح هیتَاى خبهًِای ـا تػَـ
کفؼ کِ ثؽٍى تَخِ ثِ ًهن ٍ
سبغتبـ پَلی کًٌَیً ،هبم
اقتػبؼی غَؼ ـا سبهبى ؼّؽ.

ح پَل ًسجی ،هَقت ٍ
غیفؾفٍـی است.

ح ّیر ؾفٍـتی ضتوی ؼـ
تَسًِ پَل ٍ ًْبؼّبی آى اين
اق ثبًک ًیست.
ح ًهبم کًٌَی اقتػبؼی ؼـ ؼًیب
کِ پَل ؼـ آى خكء هكلق،
ؼائوی ٍ ؾفٍـی است،
ايتجبـی تلقی ًویضَؼ.

-اتفیطیّبی خؽیؽ

ثِيٌَاى ًتیدِ ثطثّب هیتَاى گفت پَل ايتجبـ پس اق اختوبو است؛ ثٌبثفایي ّوبىقَـ
کِ ایٌگبم (1999م) اضبـُ هیکٌؽ ،پَل ؼـ ًفس غَؼ ـاثكِای اختوبيی است؛ یًٌی پَل
زیكی ًیست خك ثفا یٌؽ هبلکیت ؼـ سبغتبـ ـٍاثف اختوبيیّ .وسٌیي پَل ثِ هثبثِ اؼـاک
ايتجبـی ًویتَاًؽ ففاتف اق هبثِاقای ٍاقًی غَؼ پؽیؽ آیؽ؛ ثٌبثفایي سیبست پَلی ثِ هًٌبی
ؼاؼى ًقص فًبل ثِ پَل ٍ غلق آى ثؽٍى تَخِ ثِ ثػص ٍاقًی ٍ ثب ّؽف تأهیي هبلی ؼٍلت
ؼـ تلقی هقبلِ پیص ـٍ هَـؼ تأییؽ ًیست؛ ؼـ ًتیدِ ثِ ًهف هیـسؽ پَل ؼـ اقتػبؼ اسالهی
ؼـ سبقگبـی ثب ًهبم ثبًکؽاـی ؾغیفُّبی کبهل است کِ زپفا ؼـ کتبة بِ سَی یک سیستن

عادالًِ پَلی (1985م) ٍ هطسيغبى ؼـ کتبة باًکذاری بذٍى بْرُ (1986م) ًیك ایي هَؾَو
ـا هكفش کفؼُاًؽ.

مىابع ي مآخذ
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