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 چى٘ذُ

ي هقالِ تلكًٖ كٍٍ لٖ ٗا ـَ     ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ ٍ  ت٤ًَٔ ه٤٘اكّإ آى تا تَرِ تـِ   ّـ  ٓا ًـاؽتاك هٌٜقـٖ ٍ ٓا
ّاٖٗ ؿك كًٍـ ٣ولرلؿ ٓغ٘ظ ٠ًام التٔاؿ اًـالهٖ اكائـِ    كِ تتَاًـ تث٘٘ي ٍ كٌّوَؿ ٕا گًَِ ه٣ََٗٔ للآى ٍ ًٌ  اً ؛ تِ

ي اً  كِ كٍٍ ؿّـ. ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ ٗرٖ ام پلًَ ي عَمُ ٗا ٖ     ّإ اًاًٖ ٗا تَاًــ ؿك   ٌُاًٖ التٔـاؿ هت٤ـاك  آٗـا هـ

ـي        التٔاؿٕ ت٠ًِلٗات  مهٌ٘ٔ تغل٘ل ٍ اكمٗاتٖ ٓغ٘ظ ـإ ٗا ـل، تلؽـٖ مٍٗا كوك التٔاؿؿاى ت٘اٗـ ٗا ؽ٘ل؟ تـِ ّوـ٘ي ؿ٘ل
ٖ  ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  تا كٍٍ ّـ  كِ ام ٛلٗق تلكًٖ تٜث٘قٖ ٠ًلٗات كٍٍ ُـَؿ،   ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ عآل هـ

ي تغق٘ق كِ تٜث٘قٖ ٌُاًٖ التٔـاؿ   ؿّـ كٍٍٖ اًتقاؿٕ اً ، ًِاى ه-هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ اً . كٍٍ هٜال٤ِ ؿك ٗا

ّـا ٍ   ٌُاًـٖ ؿاكٕا ٗـ٤ف   هت٤اك  ؿك هقاٌِٗ تا كٍٗرلؿ كل٘ة ؽـَؿ، ّـن ام لغـاٝ كـاككلؿٕ ٍ ّـن ام لغـاٝ ه٤لفـ        
ي كاًتٖ كاًتٖ ّن ام رْ  ؽَؿ هغقق٘ي التٔاؿ هت٤اك  ٍ ّـن ام رْـ  التٔـاؿ اًـالهٖ      ،ّا ّإ هت٤ـؿٕ اً  كِ ٗا

 اًـ. تلكًٖ ُـُ تفٔ٘ل تِ

الهٖ، التٔاؿ هت٤اك ، هٜال٤ات تٜث٘قٖ. كٍٍ ّب: ٍاطُ ول٘ذ  ٌُاًٖ، التٔاؿ ًا
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 همذهِ

الهٖ ٌُٓاًٖ ؿك عَم ّإ كٍٍ پوٍَّ ـ    ّا تٌ٘اك تِ ؿك هقاٌِٗ تا ؿٗگل تؾَ ،التٔاؿ ًا ؛ ًـكت َٓكت گلفتـِ ًا

ٖ   تِ .َٓكت تٜث٘قٖ تا التٔاؿ هت٤اك  َٓكت گلفتِ تاُـ رِ اٗي هٜال٤ات تِصِ كًـ تِ اٌٗ ِ كًــ   ٠ًـل هـ ؿك ًـِ   كـ

ـ         ك٘ـ هٌاًثٖ تل كٍٍإگقُتِ ً٘ن ت ٔؿّ زـام ًگلفتـِ ًا ـالهٖ ًا هغققٌ٘ـٖ   .ٌُاًـٖ ٍ اّو٘ـ  آى ؿك التٔـاؿ ًا

ؿل٘ـل   تلٗي هْن(، 2011) فللاًٍٖ  عٌ٘ف( ٍ 1997)عٌ٘ف (، 1987) ًٔل(، 1986) ًلؿاك(، 1986) صاؿّلّٕوضَى 

الهٖ كا ا ٌُٓاًٖ ؿك عَم كوثَؿ تغق٘قات كٍٍ ـت هٜال٤ات التٔاؿ ًا ًَا تِ ٗا ًاؽ ًَا اى هٌـلواى    ٔترإ ؽ التٔـاؿؿًا

ٌـ.   ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  هٖ تل كٍٍ  ؿًا

الهٖ تل اٗي ًرتِ ت ٍ     ، تِ ك٘ـ ؿاكًـ كِ اٗي كُتِإهغقق٘ي التٔاؿ ًا ٍ  ؿل٘ـل تر٘ـِ تـل اكم ّـا ٍ هثـاًٖ    ّـا، كٍ

الم ـ راًٌِٖ٘ لاتل لثَ   هٖ ،ًا ًَا  ،تـَؿى ًـرَالك   ؿل٘ـل  ت٤ِاك  كِ تلؽال  التٔاؿ هت ؛التٔاؿ هت٤اك  تاُـ تلإت

كٕ اكمُــٖ تــلإاّو٘تــٖ  ، 1985صپــلا،  ؛14، ّ 1980لائــل ًٌ٘ــ  )ؽَكُــ٘ـ،  (Value Judgement) ؿٍا

 ّ29-19).   ٍ َاّـ ُـ كـِ هثـاًٖ كٍ ٌُاًـٖ التٔـاؿ    كٍُي ًا  كِ اّو٘  اٗي راًٌِٖ٘ مهاًٖ تِ٘تل ًواٗاى ؽ

ـٖ كـِ ؿك التٔـاؿ      لٖ ًا  كـِ تـا ٍرـَؿ تغـج    ؛ ٍ اٗي ؿك عاَُؿّإ آى فكل  هت٤اك  تلكًٖ ٍ كاًتٖ ًٍا ّـإ فلا

 ٣ٔاللـ هـَكؿ  ٌُاًٖ ٣لن التٔاؿ تِ ه١ََٗ  كٍٍام ّاٖٗ،  ٍ ؿك پوٍَّ - َٓكت گلفتٌُِاًٖ  كٍٍ ؿكتاكٓهت٤اك  

اى ؿك ه٘اى تغلاى ( 270، ّ 2013ّإ رلٗاى غالة التٔاؿ ًهَكالً٘رٖ ٗاؿ ُـُ ًا  )فللاًٖ ٍ عٌ٘ـف،   التٔاؿؿًا

ٌـتِ ٗـا     كٍٍ ٓگ٘ـل ًثـَؿُ، تلرـِ هغققـ٘ي عـَم      تٌْا تٌـ٘اك صِـن   ؿك التٔاؿ هت٤اك  ًِ هثاعجاٗي  - ًَا ٌُاًـٖ ًت

تِ ًوٖ ًَا ـ كِ اٗي ًقٔاى ؽ  ّا كا ؿك اؿت٘ات پوٍِّٖ ؽَؿ ه٤ٌري كٌٌـ. ًا

ٌُاًـٖ، ؿل٘ـل اٗـي     كٍٍ ٓؿك پوٍِّٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ تا ًگاّٖ تٌ٘اك ًٜغٖ تِ صٌ٘ي كوثَؿّـاٖٗ ؿك عـَم   ؿٍا

اًاً گًَِ ت٘اى هٖ ٗيًقاْٗ كا ا اى تلإ تغج  كٌـ كِ ًا ،   ٌُاًٖ التٔاؿ تلت٘  ًِــُ  كٍٍ ٓعَم ؿكالتٔاؿؿًا ــ )ؿٍا ًا

ٍال٤٘ـ  ص٘ـن    گلؿؿ تإك٘ـ هٖتل اٗي ًرتِ  ،َُؿ ٍاكؿ هٖ ُ٘ال ؿٍاٌُاًٖ  (؛ ؿك ًقـّاٖٗ كِ تِ ك81ٍٍ، ّ 1997 كِ 

اى عَم ٍال٢، التٔاؿؿًا ٌـ التٔاؿ هت٤اك ، صِ ت ٓؿٗگلٕ ًا  ٍ ؿك  ـ  ٍ ـًا ٌـ، صِ هٌرـل تاُـٌ ـًا صـِ ًثاُـٌـ، ؿك    ٍ صِ ً

ـاك ؽَؿ كا ً٘ن تِ ٣ول تِ كٍٍ ٖ  ٍ  َٛك آُـراكا ٍ ًْـاى ؿك ّوـاى رٌـ      ٌُاًٖ ؽآٖ پاٗثٌـًـ، ٍ الت ـ  رـَ هـ  رٌَٗـ

 (.10 ، 1390ّاعوـ ٍ ّوراكاى،  )هِْـٕ

ِ ؽتٔـاّ  ٌُاًٖ التٔـاؿ هت٤ـاك  ا   تِ تلكًٖ ٍ ًقـ رلٗاى غالة كٍٍتٌْا  ،ّـ  تغق٘ق عاٗل ـ ،   ً٘افتـ ًا

الهٖ ٍ اكمٗاتٖ آى ؿك ص ات٤اؿ كٍٍ تلٗي هْنتلكًٖ  ،ٗوي آىتلرِ ؿك  اكصَب لـلآى ٍ ًـٌ    ٌُْاًٖ ؿك التٔاؿ ًا

 .  َُؿ ُاهل هًٖ٘ن كا 

اى هثٌٖ تل اٌٗؽال  اؿ٣إ تلؽٖ  تل الهٖ پاِٗ رِ كٍٍالتٔاؿؿًا ِ   ٌُاًٖ التٔاؿ ًا ـاكؿ، تـ ٠ًـل    كٗنٕ تٌ٘اؿٕ ًـ

َُا تل آى ِ گًَ ّواى -كًـ  هٖ َاّـ پوٍَّ عاٗل گ الهٖ تل پاِٗ كٍٍ - ً اكِ ُ ّـإ التٔـاؿ    ٌُاًٖ التٔاؿ ًا
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ـا ـا كؿهت٤اك  ترِ٘ ً ـاكُ كـلؿُ      گًَِ ؛ الثتِ ّواىً ٍ ام آى ر ِ   كِ تلؽٖ ام هغققـ٘ي ً٘ـن تـِ آى ُا ــ، مهٌ٘ـ ّـإ   ًا

َا هِتلكٖ ام ٠ًلٗات التٔاؿ هت٤اك  هٖ الهٖ ً٘ن ًٍت رـِ ؿك ت٘ـاؿ تـا    ُلٙ اٌٗ تِ ًَُـ؛ال٢ ٌـ هَكؿ پقٗلٍ التٔاؿ ًا

الهٖ )صپلا،  تٌٖ٘ التٔاؿ آَ  ًاؽتاكٕ ٍ رْاى ـالم     ،(37 ، 1996ًّا هؾالف تا ؿًتَكات ٓـلٗظ ٍ غ٘لٓـلٗظ ًا

ِ 60، ّ 1997ّـإ ؿٌٗـٖ ًثاُـٌـ )عٌ٘ـف،      ( ٍ ؿك تٌالٖ تا هثاًٖ آهَم14ُ ، 1984ّ)هٌاى،  ٖ   (. تـ كًــ   ٠ًـل هـ

الهٖ تاٗـ تُ تلٗي ّـ  ؿك رٌتاكّإ كٍٍ هْن ه٤٘اكّـاٖٗ ؿك لثـَ  ٍ كؿ ٠ًلٗـات ٍ     ٔتًَـ٤  لٌاًٖ ؿك التٔاؿ ًا

ٜثاا آً فلاّن ْا تا آَ  ٣قالًـٖ كتـاب ٍ ًـٌ  ؿك كًٍــ اكمٗـاتٖ ٍ تـلآٍكؿ ٠ًلٗـات ؿك        ًامٕ كاّثلؿّاٖٗ تلإ ًا

الهٖ هتولكن گلؿؿ.    التٔاؿ ًا

ِ  ،تٖ ٍ كٍٍ پَل٘ـَى  إٓ ام ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك ، ٤ٌٖٗ كٍٍ َٛك ؽاّ ؿٍ كٍٍ ؿك اٗي پوٍَّ تِ ٓـَكت   تـ

الهٖ هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ ٠ًـل   افـلاؿ ٓـاعة   ٔهٜال٤ات تٜث٘قٖ گٌتلؿُ ؿك مهٌ٘ ٔ، ٍ تل پاًٗـا تٜث٘قٖ تا التٔاؿ ًا

ـ      اكصَب كٌٍٍُْاًٖ التٔاؿ هت٤اك  ٍ ّوضٌ٘ي تلكًٖ ص كٍٍ ٓؿك عَم ـالهٖ، ًـ٤ٖ ؿك اكائ  ٌُٔاًـٖ التٔـاؿ ًا

الهٖ ُـُ ًا .ٌُاًٖ  اكصَب هٜلَب كٍٍْص  التٔاؿ ًا

 . اّو٘ت هَضَع1

 کرد اقزصبد هزؼبرفي. ر1-1ّ

ٌُاًٖ التٔاؿ، تلؽال  رقات٘تٖ  كِ تٌ٘اكٕ ام التٔاؿؿاًاى اؽ٘ل ً٘ن تل آى تإك٘ـ ؿاكًـ، تلكًٖ كٍٍ گًَِ ّواى

     ٖ تاُــ   كِ تلإ افلاؿ ُ٘فتٔ هِرالت پ٘ض٘ـُ ٍ هثٌاٖٗ ؿاكؿ، هٌـتق٘واً ؿاكإ تـإح٘لات ٍ اكمٍ ٣ولـٖ ً٘ـن هـ

ِ   ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ تِ اٗي ًرتِ اُاكُ هٖ كالً (. 1984)٣ثـالوٌاى،  هٌــ تـِ ٗـافتي     كٌـ كِ التٔـاؿؿاًاى ٣اللـ

َ      ٌُاًٖ هـ٣ٖ اٗي اًـ  كـِ تـا هٜوـهي     اًـ ٍ ّل الگَٕ كٍٍ عقاٗق ّـإ   تـلٗي ُـَُ٘ ؿك هقاٌٗـِ تـا الگـ

تـَاى   كا هٖ كالً ، اٗي اؿ٣إ (2، 1984ٌُّاًٖ ؿٗگل، لاؿك تِ كً٘ـى تِ اٗي عقاٗق اً  )كالً ،  كٍٍ

  ِ ّـإ التٔـاؿٕ    تا تلكًٖ ؿك ٠ًلٗات هراتة هؾتلف التٔاؿٕ، ام التٔاؿؿاًاى كالً٘رٖ كِ تل تإٗ٘ــ فلٗـ٘

(Verification of Economic Assumptionsتإك٘ـ ؿاكًـ تا ًهَكالً٘ك ) َ٘تٌٖ٘  ّاٖٗ كِ تِ تٜالى پ

(Falsification of Predictionsؿك ٠ًلٗات اُا )ٖرَ كلؿ.  كٌٌـ، رٌ  كُ ه ٍ 

ٖ  ،ٌُاًٖ گًَِ ًگلٍ تِ كٍٍ اٗيكِ ً٘ن ه٤تقـ ًا   ؽاى ٌاًٖ هغٌَب هـ ُـَؿ )ؽـاى،    ام فٜلٗات تقاٗإ ًا

ٌاًٖ كِ ؿك توام َٛ  مًـگٖ تِ .(28 ، 1975ّ ـ  ؿًثا  ٗافتي عق٘ق   ًا ِ  ، ٛث٤٘تـاً ًا ّـاٖٗ ً٘ـن تـلإ     ؿًثـا  كاُ  تـ

ٌـاى كا تـِ       تِللآى كلٗن ً٘ن  .تاُـ كً٘ـى تِ آى هٖ َاى كتاتٖ ام عقاٗق هغرن كِ ّـ٘ش ُـرٖ ؿك آى ًٌ٘ـ ، ًا ٌ٣

ـاٗ  ٍ پ٘لٍٕ ام عق٘ق   ٌـاًٖ كا    (2 :ُتقل) «لٙلْؤتَّقٙ٘يَ ّٔـىٖ فِٙ٘ٙ كٕٓٗةٓ ال اَلْرٙتابٔ فلٙكٓ: »كٌـ هٖؿ٣َت ّ ٍ ًلُـ  ًا

ٌاى ًواٗـ. تِ ًو  عق٘ق  رقب هٖ  لَْٔـنٕ  ها ٍٓ: »كٌـ ٗق٘ي تلغ٘ة هٖ تِ پ٘لٍٕ ام ،ّا كا ؿك تلاتل ُك للآى كلٗن ًا
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ٖ  ال اَل٠َّيَّ بِىَّ ٍٓ اَل٠َّيَّ باِلَّ ٗٓتَّث٤َِٔىَ بِىْ ٣ٙلْنٍ هٙيْ تِِٙ ٖ  .(28: ًزـن ) «َُـٕ٘هاً  اَلْغٓـقِّ  هٙـيَ  ٗٔغٌْٙـ ٍ  تلكًـ ُـٌاؽتٖ   ّـإ كٍ

َاّـ ُـ( صِ ؿك عَ َٓكت تفٔ٘لٖ ؿك ت٤لٗف ه٤ٌإ كٍٍ كِ تِ گًَِ )ّواى اكُ ؽ التٔاؿ هت٤ـاك    ٓمٌُاًٖ تِ آى ُا

الهٖ، كوك ُاٗاًٖ تِ فْن عق٘ق  ٍ ؿكک ؿكً  ام ٠ًلٗات التٔاؿٕ هٖ ٍٓ صِ ؿك عَم  ٌـ.ٌك التٔاؿ ًا

ّـإ گًَـاگَى ٍ گـاُ كـاهالً هتفـاٍت تـا        كاُ ،ٌُاًٖ ؿك التٔـاؿ  ّإ كٍٍ التٔاؿؿاًاى ؿك تلاتل تغج

ًفٌِ ؿاكإ اكمٍ ٍ  ٌُاًٖ كا فٖ ِ كٍٍّإ هلتَٙ ت اًـ: گلٍّٖ ام التٔاؿؿاًاى تغج  ٗرـٗگل كا ٖٛ كلؿُ

ٍ   ،ؿاًٌـ؛ ؿك هقاتل تاك هخث  هٖ ٌُاًـٖ التٔـاؿ كا ؿاكإ اكمٍ    گلٍّٖ ؿٗگل تٌْا ؿك ٓـَكتٖ تلكًـٖ كٍ

كَكه٘ـك   گَ تاُــ )هـك   اٗن، پاًؼ ؿاًٌـ كِ تتَاًـ هِرالتٖ كا كِ ؿك تغق٘قات ٣لوٖ تا آى هَارِ ُـُ هٖ

ٌُاًٖ ؿك ؽَّٔ اّو٘  اٗي عَمُ تـِ   رل اؿت٘ات ه١ََٗ كٍٍتلٗي هِ كًـ كِ هْن ٠ًل هٖ ( ت1984ِ)

ٌُاًٖ ام هِرالتٖ كِ ؿك هقـاالت ٣لوـٖ تـِ آًْـا      ّإ كٍٍ كٌـ كِ تِ٘تل تغج تامگِ  هٖ هٌهلِاٗي 

ٖ      پلؿاؽتِ هٖ ٍ  َُؿ، فآلٔ مٗـاؿٕ ؿاكًــ ٍ  اٗـي رــاٖٗ ؿك تلكًـ ٖ   ّـإ كٍ تَاًــ لغنُـٖ    ٌُاًـٖ، هـ

 واك كٍؿ.ٌُاؽتٖ ؿك رَّل التٔاؿ تِ ُ كٍٍ

ّاٖٗ كِ ؿك التٔـاؿ   ٌُاًٖ ؿك التٔاؿ هت٤اك ، تِ ٍل١َ تغلاى ّإ اّو٘  تغج ام كٍٍ ام ؿٗگل رٌثِ

تـَاى ؿك فلٍپاُـٖ ٠ًلٗـات كٌ٘ـنٗي ٍ ًهَكالًـ٘ك، ٍ       ّا كا هٖ كػ ؿاؿُ، هلتثٚ اً ، ٍ كِٗٔ اٗي تغلاى

ّا هٌزل تـِ كٍُـي    ي تغلاىٍ رَ كلؿ؛ اٗ م رٌ 1960( ؿك اٍاؽل ؿّٔ Stagflationككَؿٕ ) ُل١ٍ تَكم 

ٌُاًـٖ گلؿٗــ ٍ ًـااالت تٌ٘ـاؿٕ كا ؿك هـَكؿ ٛث٤٘ـ         ُـى ُرٌ  ٠ًلٕ ٍ ً٘اًٖ ات٤اؿ هؾتلف كٍٍ

ُـُ ؿك اٗي مهٌِ٘، ؿك  ٌُاًٖ ؿك افّاى اٗزاؿ كلؿ. ات٤اؿ هؾتلف اٗي ُرٌ  ٍ ًااالت هٜلط ه١ََٗ كٍٍ

( هـ٤ٌري ُــُ اًـ .    1972ًَٗك، ( ٍ )ٍٍك1972(، )فلپي، 1971تغق٘قات هت٤ـؿٕ ّوضَى )لهًَت٘ف، 

ِ    ٌُاًاى التٔاؿ هت٤اك ، ٣وـتاً ؿك تَرِ٘ اٗي ُرٌـ   كٍٍ ٌُاًـٖ ٍ ًقــ اؿتـٖ ؿك     ّـا، ام فلٌـفِ، راه٤ـ

ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤ـاك  اٗـافِ    گلاٖٗ تِ اؿت٘ات كٍٍ كٌٌـ ٍ اؽ٘لاً ً٘ن فٌَى ؽٜاتِ كاكّإ ؽَؿ اًتفاؿُ هٖ

 ِ اً .ُـُ ٍ هَكؿ اًتفاؿٓ ًٌثتاً ٤ًٍٖ٘ للاك گلفت

 کرد اقزصبد اسالهیي. ر2-1ّ

ٖ   ً آام ـ (، تـِ ٠ًـل   7، 1393ّماؿُ ٍ افـل٥ٍ،   زاكِ پلؿاؽتي تِ كٍٍ تغق٘ق تل ؽَؿ تغق٘ق تقــم كتثـٖ ؿاكؿ )ْٛلًا

الهٖ ً٘ن تِ ٔهَفق٘  ت٤ًَكِ كًـ  هٖ َاى ٗك كُتِ التٔاؿ ًا ُـٌاؽتٖ آى   كٍٍ َٔٛك صِـوگ٘لٕ تـِ تًَـ٤    تِ ،٣ٌ

َك .ٍاتٌتِ ًا  ٖ   كٍٍ ٔك٘ـ ؿاكؿ كِ اٗي ت٤ًَإاٗي ًرتِ ت( تل 1990) ًا ــ تـِ اٗزـاؿ كاُ    ُـٌاؽتٖ هـ ًَا ّـاٖٗ تـلإ    ت

الهَٖكِ ه إ ٠ًلٗات التٔاؿٕ ٔصگًَگٖ ت٤ًَ ـَك،  ا ٗـ ٠ًلٗات التٔاؿ ًا اگـل   .(35، 1990ًّـ، هغٌَب گلؿؿ )ًا

ـ     ّا ٗا صِـن  گًَِ ت٘اى َُؿ كِ ٠ًلٗات التٔاؿ هت٤اك  ؿاكإ اكمٍ اٗي ـ  كـِ ت ـامّاٖٗ ًا ـ ـالهٖ  ْـ ا صًا اكصَب ًا
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اى هٌلواى  ـاكؿ، تٌاتلاٗي ٗرٖ ام ٍٟاٗف التٔاؿؿًا ٖ  هٌهلِ اٗي تلكًٖ ّواٌّگٖ ً َاّـ تَؿ كِ صگًَـِ هـ َاى تـِ    ؽ تـ

ـامّا ٍ ص پلؿاؽ  كِ تا صِن إ ٠ًلٗات التٔاؿٕ ٔت٤ًَ الهٖ ّواٌّگ تاُـ )كْـف،  ًْا  .(23، ّ 2003اكصَب ًا

تي ٗك كٍٍ الهٖ ؿكتاكٓ ٌُاًٖ ٓغ٘ظ كٍُي ًا  كِ تـٍى ؿُا َٓكت كاهـل ٍ ٓـغ٘ظ    اٗي ّـ  تِ ،التٔاؿ ًا

َاّـ تَؿ.  لاتل ؿًتلًٖ ًؾ

ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ تاٗــ تـِ اٗـي     كٌـ كِ كٍٍ ( ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ اٗي پٌِْ٘اؿ كا اكائِ ه1981ٖ) ًقَٕ

اكائـِ ؿّــ؛    ّاٖٗ كِ لاتل آمهَى تاٌُـ، هْن اؽتٔاّ پ٘ـا كٌـ كِ تتَاًـ ٗك كُتٔ هتغـ ام التٔاؿ ٍ تل پاِٗ

ٖ  ّن ؿك راه٤ِ آى ُـْلّإ   كٌٌــ؛ ًـِ ٓـلفاً ؿك آكهـاى     إ ٣ًَٖ ام هٌلواًاى، كِ ام ؿًتَكات للآى پ٘لٍٕ هـ

 (.23 ، 1981ّاًالهٖ )ًقَٕ، 

ـ لاتل آمهَى تاُـ، تِ التٔاؿ تل پاِٗ ٔكٍُي ًا  كِ اكائ ًَا تغق٘قـات  تـلٕ ؿك   ُـرل تٌـ٘اك هٌاًـة    ّاٖٗ كِ تت

ـالهٖ، ؿك كًٍــ ٣ولرـلؿ     گقاكٕ كٍٍ ٣الٍُ ّـ  تِ؛ ًا لاتل ؿًت٘اتٖ  تٜث٘قٖ تا التٔاؿ هت٤اك  ٌُاًٖ التٔاؿ ًا

َاى ٗك كُتِ هتولكن ُـُ ًا  ٣لوٖ التٔاؿ تِ هٜال٤ـات التٔـاؿ   ٠ًل ؿك مهٌ٘ـٔ   افلاؿ ٓاعةت٘ي  ٔتٌاتلاٗي فآل .٣ٌ

الهٖ ّوضَى  ٛل ، ٍ كٌـاًٖ  ٗك ( ام 39، ّ 2003 ) مكلا ،(52، ّ 1984) ؽاى ،(108، ّ 1970)، ٓـٗقًٖا

الهٖ ٓاعة ٔاها ؿك مهٌ٘ ،كِ ؿكک ؿكًتٖ ام التٔاؿ هت٤اك  ؿاكًـ هَرة ُــُ   ،ام ًَٕ ؿٗگل٠ًل ًٌ٘تٌـ،  التٔاؿ ًا

الهٖ ؿك مهٌ٘ ،هغافل ٣لوٖ ٍ غ٘ل آى تلؽًٖا  كِ ؿك  عـل هِـرالت التٔـاؿٕ ًـؾي      ٔام ًاكاكآهـٕ التٔاؿ ًا

ـُ َُؿ كِ ؿك عق٘ق٘  ٌـ  ًِـاى ؿّــ     َٓكت رـٕ ٍرَؿ ؿُا ، هٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ تِاگل هٜال٤ات تٜث٘قٖ  ،كًا ًَا ت

ـ  ٍ    كِ عل عق٘قٖ هِرالت التٔاؿٕ ٍ ًِ تِ الهٖ هَرـَؿ ًا تاٗــ   پوٍِّـگلاى َٓكت هَل ، تٌْا ؿك ه٘لاث ًا

 رَ كٌٌـ.ٍ  عل هِرالت التٔاؿٕ كا ؿك كتاب ٍ ًٌ  رٌ 

كـِ  هِرالت التٔاؿٕ ًٌ٘ـت٘ن ٍ ه٤تقــٗن    ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  ؿك عل ّإ كٍٍ الثتِ ها ًافٖ كل٘  ًٌؾِ

تفاؿُ ام تزلت٘ات التٔاؿ هت٤اك  هٖ َاى تا ًا الهٖ ؿً  ٗاف  تِ ًاؽتاك هغرن ،ت ِ تلٕ ام التٔاؿ ًا رـِ  ٣ـالٍُ اٌٗ  ؛ تـ

َاكؿ ً٘ن اتفاا ٠ًل ت٘ي كٍٍ الهٖ لاتل عَٔ  ًا .   ؿك ت٤ٖ٘ ه  ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  ٍ التٔاؿ ًا

اكُ كلؿُ كِ هغقق٘ي گًَِ ّوضٌ٘ي ّواى الهٖ تِ آى ُا ٖ   التٔاؿ ًا ـ، هغٔـَ  تلكًـ ٍ  ًا ٌُاًـٖ تـِ    ّـإ كٍ

ٌـ ؿك تِـؾْ٘ ٠ًلٗـات ه٤تثـل ام     ه٤٘اكّاٖٗ كِ هٖ ؛َُؿ إ ام ه٤٘اكّا تلإ تلكًٖ ٠ًلٗات هٌتْٖ هٖ هزو٣َِ ًَا ت

ـَك،   ؛34، ّ 1997فـاكي،  ؛  53، ّ 1984كوك هغقق ت٘اٌٗــ )ؽـاى،    ه٤تثل تِ غ٘ل  ،ْاٗـ  ؿك ً .(30، ّ 1990ًا

الهٖ تِ كٍٍ َاى هلر٢ ه٤تثل ؿك عل هِرالت راه٤ِ، ؿاكإ ه٤٘اكّـإ ٍٗـو   ٌُاًٖ التٔاؿ ًا ؽـَؿ ام كتـاب ٍ    ٣ٌٓ

ٌـ تا الْام ام تزلت٘ات كٍٍ اٗي ه٤٘اكّا هٖ ًا .ًٌ  ؿك اكمٗاتٖ ٠ًلٗات التٔاؿٕ  ًَا ام  ،ٌُاًـٖ التٔـاؿ هت٤ـاك     ت

 ـ.هٌـ تاٌُ راٗگاُ تْتلٕ ؿك عل هِرالت التٔاؿٕ تْلُ
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ـا تلإ فْن ؿل٘ق ِ    ؿك اتت تـلٗي   تـِ تلكًـٖ هْـن    ،تل ام ه١ََٗ هَكؿ تغج ٍ تلإ رلَگ٘لٕ ام ؽلـٚ هفـاّ٘ن هِـات

 پلؿامٗن. ٍاهگاى هَكؿ تغج ؿك ه١ََٗ هٖ

 . رّش1-2

ـت    ّاٖٗ ًا  كِ المم ًا  تا ٠ًوٖ ؽاّ تِ گام ،ه٠ٌَك ام كٍٍ ِ ُـًَـ  ه٠ٌَك ؿًت٘اتٖ تِ ّــفٖ هِـؾْ تلؿُا

ُــُ ؿك ّـل تغق٘ـق ٍ پـوٍَّ،      ّـإ هِـؾْ پ٘وـَؿُ    (. الثتِ كٍُي ًا  كِ ٠ًن ٍ گـام 9، 1397ّ)ُلٗفٖ، 

 ٍ ام تغق٘قٖ تِ تغق٘ق ؿٗگل تفاٍت ؿاكؿ.   ًا هتٌاًة آى پوٍَّ 

ٍ  اٗي ،(5، ّ 1978الج،  )هك هرالجت٤ث٘ل افلاؿٕ صَى  ؿك ٍال٢ تِ هقــم    گًَِ ت٘اى ُـُ اً  كـِ كٍ

گًَـِ   تـَاى اٗـي   َٛك كلٖ هٖ ٌُاًٖ اً . تِ ٌُاًٖ ٍ كْ٘اى ًٖ ٍ هتاف٘نٗك، ٍ ّولاُ تا ٌّتٌُٖا تل ه٤لف 

ِ    ه٤ٌاٖٗ اً  كِ تِ ،ت٘اى ؿاُ  كِ ه٠ٌَك ام كٍٍ ؿك اٗي پوٍَّ ًٍـ٘لٔ افـلاؿٕ ّوضـَى     ٛـَك ٗـوٌٖ تـ

فـلاّن  »( هٜلط ُــُ اًـ ؛ ٤ٌٗـٖ    25، ّ 1992) تالگ( ٍ 4، ّ 1988) ف٘ثٖ(، 3ّ 1994) ّاٍى تك

ْ   ّإ تغق٘قاتٖ ٍ ٠ًلٗات ٣لوٖ، ٍ تِ ؿى ه٤٘اكّاٖٗ تلإ لثَ  ٍ كؿ تلًاهِكل ّـاٖٗ تـلإ    كـاكگ٘لٕ ُـاؽ

 «.كوك تِ تِؾْ٘ ًلُ ام ًاًلُ

 . اقزصبد اسالهی2-2

پلًَ ؿكتاكٓ هاّ٘  التٔاؿ اًالهٖ ًاُٖ ام كُـ ٣لن التٔاؿ پـي ام كًٌـاًي ؿك غـلب اًـ  )ه٘له٤ـنٕ،      

ِ    التٔاؿ اًالهٖ هزام ًؾَاّ٘ن تَؿ كـِ آى  ٣الٍُ ؿك ٌُاؽ (. ت89ِ، ّ 1383 ٛـَك هزـنا ام ٗرــٗگل     كا تـ

تلكًٖ كٌ٘ن؛ هخاًل ٣ق٘ـٓ اًالم كا ؿكتاكُ تغلٗن كتـا، رــا ام ؿٗگـل ارـنإ التٔـاؿ اًـالهٖ تلكًـٖ كٌـ٘ن.         

٣ٌَاى ٗك ه١ََٗ رـاگاًِ ٍ ًٌ٘توٖ هٌـتقل   ّوضٌ٘ي ٓغ٘ظ ًؾَاّـ تَؿ كِ هزو١َ التٔاؿ اًالهٖ كا، تِ

ٗل آَ  ٠ًام اًالهٖ، ّوضَى اهَك ارتوا٣ٖ ٍ ً٘اًٖ ٍ غ٘لُ، ٍ رـا ام ٛث٤٘ـ  كٍاتٜـٖ كـِ تـ٘ي آى     ام ًا

تـِ آى   ٓــك كِ ُـْ٘ـ   گًَِ ّواى -(. التٔاؿ اًالهٖ 291 ، 1408ّآَ  تلللاك اً ، تلكًٖ كٌ٘ن )ٓـك، 

، 1396)  تَكلَٖى ّوض ،(. الثتِ تلؽٖ هغقق٘ي٣311ٌَاى ٗك ٣لن هٜلط ًٌ٘  )ّواى، ّ  ؿاكؿ تِ -اُاكُ 

ؿك ٣٘ي اٌٗرِ ٍرَؿ ٣لن التٔاؿ اًـالهٖ كا   ٓـك( ه٤تقـًـ: ُْ٘ـ 24، ّ 1380 ) عائلٕ ٍ ًَٗفٖ( 218ّ 

 ّاٖٗ هٜلط كلؿُ اً .  تؾِٖ تِ آى ً٘ن اًتـال  كٌـ، تل اهراى تغقق ًفٖ هٖ

ٌل اى ه ٍاعـ ام ًَٕ التٔاؿؿًا الهٖ تاٗـ گف : كِ ٗك ت٤لٗف  ـالهٖ   ؿك هَكؿ ت٤لٗف التٔاؿ ًا واى تلٕا التٔـاؿ ًا

ـُ ًا  ٍ ِت ت٤ث٘ل تلؽٖ هغقق٘ي ـالهٖ ؿاكٗـن.     ِت ،هٜلط ًِ ٍٖت ام التٔـاؿ ًا ٌلواى، ها ت٤اكٗف هتفا اى ه ـاؿ التٔاؿؿًا ت٤

الهٖ هٖ ٓـكُْ٘ـ  الهٖ كا رنٖئ ام هقّة ًا ٖ      التٔاؿ ًا ـة هؾتلـف مًــگٖ هـ ًَا گـلؿؿ؛ صٌاًرـِ    ؿاـً كِ ُـاهل ر

ٖ ًلهاِٗؿاكٕ رنٖئ ام ؿ التٔاؿ ًلهاِٗ ٖ     ،ؿاكٕ ًا  كِ تا ًٌ٘تن ؽـَؿ  هَكلًا ـي    ّوـٔ ارتوـا١ كا ُـاهل هـ ُـَؿ. ٗا
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ِ ًٌ٘تن َ  فرلٕ ٍ كِٗ ر٘ل هٖ كِ كٍط ٍ پاٗٔ ًٌ٘تن -ّا  ّا ؿك ٓا ت -ؿٌّـ  ّا كا ِت ـ، تـِ    تا ٗرـٗگل هتفٍا ـ ّوـ٘ي   ًا

ت ؿاكؿ )ّواى، ّ ًاؽتواى ؽاّ ّل ٗك ام ًٌ٘تن ،٣ل     (.311 ّا تا ًاؽتواى ؿٗگلٕ تفٍا

َاّ٘ن تِ ًقـ ٍ تلكًٖ ٠ًلات هٜلطكلٖ تـٍى آً  َٛك تِ ِ    رِ تؾ ـالهٖ تپـلؿامٗن، تـ تـاٍك   ُـُ ؿك ت٤لٗف التٔاؿ ًا

الهٖ تلآهـُ ام گناكُ ِ  گناكُ ًا ؛ّإ احثاتٖ ٌّزاكٕ ام للآى ٍ ًٌ   ًگاكًـُ، التٔاؿ ًا ـ   ّاٖٗ كِ ّن تـ  ٔؿًثـا  اكائ

ـ كٍٍ ٍ ًٌ٘توٖ ٣لوٖ تلإ عل هِرالت التٔاؿٕ ّـا ؿك   ؿًثا  اكتِافات ٣لوٖ ٍ ٗـافتي ٣لـل پـٗــُ    ٍ ّن تِ ًا

ّواٌّگ تـا ًٌ٘ـتن ارتوـا٣ٖ،     َٓكت كاهالً ًٌ٘توٖ ٌّتٌـ كِ تِ ٣ٔالٍُ ؿًثا  اكائ تِ ؛تاٌُـ هلتثٚ ؽَؿ هٖ ٓعَم

 ً٘اًٖ ٣ول كٌـ.  ٍ فلٌّگٖ 

 . اقزصبد هزؼبرف3-2

الهٖ ام التٔاؿ هٜلط هٖ التٔـاؿ   .ًَُـ تٌـٕ هٖ التٔاؿ هت٤اك  ؿًتِ ٔؿك ؿًت ،ًَُـ ت٤اكٗفٖ كِ ؿك هقاتل التٔاؿ ًا

تٌْاٖٗ لاؿك تِ عـل   عـ تل هاتلٗالٌ٘ن ٍ آماؿٕ ُؾٖٔ تلإ ؿًت٘اتٖ تِ ًف٢ ُؾٖٔ، تِ ام ك٘ـ تَ٘إؿل٘ل ت هت٤اك  تِ

ٍاعـ ٍ راه٤ٖ  ًٌ٘ ؛هِرالت التٔاؿٕ  الهٖ ت٤لٗف  ـاكؿاٗي التٔاؿ ً٘ن ّواًٌـ التٔاؿ ًا ٍ ها ُاّـ اٗي ٌّـت٘ن   ً

اى اهلٍمٕ ت٤اكٗف هتفاٍت ٍ گاُ كاهالً اكًَِٜ ام ك ـ.   هت٘اؿ تا ٗرـٗگل ام آى اكائِ ؿاؿُ تا التٔاؿؿًا  ًا

ـ  ام:     هجبًٖ التصبدتْتلٗي ت٤لٗف ام التٔاؿ هت٤اك  كِ كتاب  ،تاٍك ًگاكًـُ تِ اكُ كـلؿُ، ٣ثـاكت ًا ً٘ن تِ آى ُا

تؾاب كٍٍ آهـاؿُ،   تَم٢ٗ كـاال ٍ ؽــهات، ام هٌـات٢ هغــٍؿ ٗـا غ٘ـل      ّاٖٗ كِ تِل تلإ تَل٘ـ ٍ  ٌُاؽ ، اكمٗاتٖ ٍ ًا

ٖ  گ٘لؿ كاك هٖ ه٠ٌَك هٔل  تِ تِ ـ  ،ام اٗـي ت٤لٗـف   (.36ّ ،1371 ،)ّاُـو هٜال٤ـِ ٍ كاكتٌـ  ٣لـن التٔـاؿ      ٓفاٗـ

تِ آٗـ، كِ ٣ثاكت ًا  ام: اكٗإ ّل ؿً  هٖ هت٤اك  ً٘ن تِ ًَا  آهاؿُ.   ّا ٍ ً٘امّا ام هٌات٢ غ٘ل صِ تِ٘تل ؽ

 هَضَع ٔ. پ٘ـ3ٌ٘

التٔـاؿ هت٤ـاك ،    ٓؿك عَم ّإ تٜث٘قٖ، ٍ ؽَٔٓاً َٛك هٜلق ٍ تـٍى ؿك ٠ًل گلفتي تلكًٖ ٌُاًٖ تِ ؿك هَكؿ كٍٍ

ٖ َٓكت گلفتِ ًا ؛ اها ؿك عَم ًٍا ٖ   ّإ تٜث٘قٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ تِ تلكًٖ ٓكاكّإ فلا ّـإ   َٓكت ؽـاّ ٍ تلكًـ

الهٖ تا التٔاؿ هت٤اك  تِ كٍٍ ْ ت ك ؽاَّٛ ٌُاًٖ التٔاؿ ًا ـ    ل، كوتل كاكّإ لاتل تـَر زـام گلفتـِ ًا ؿك  .ٖ ًا

اكُ هٖ تلٗي هٜال٤ات َٓكت اٗي تؾَ تِ تلؽٖ ام هْن  كٌ٘ن. گلفتِ ُا

تغَلٖ ُگل  ؿك مهٌ٘ٔ التٔاؿ اًالهٖ اٗزاؿ كلؿ. ؿك  التصبدًب( تا اًتِاك كتاب 1408) هغوـتالل ٓـك

ٕ ٘ي ّوضـَى  َٓكت ؽـاّ ؿك اٗـي كتـاب، تلؽـٖ هغققـ      ٌُاًٖ تِ مهٌ٘ٔ ه١ََٗ كٍٍ ( 1393) هغوــ

ت٘اى ًِـُ اًـ  )هغوــٕ،    ٓـكَٓكت تفٔ٘لٖ تًَٚ ُْ٘ـ  ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ تِ ًـ كِ كٍٍ ه٤تقـ

كِ هثتٌٖ تل كٍٍ كِـفٖ اًـ ، ؿك تـالٍ اًـ  تـا       ٓـكٌُاًٖ ُْ٘ـ  عا ، كٍٍ ّل (. ت96ِ ، 1393ّ

توام لـَاً٘ي   ،ؿ كٌـ. ؿك اٗي كًٍـّاٖٗ هرتثٖ تلإ عل هِرالت هؾتلف التٔاؿٕ راه٤ِ اٗزا تتَاًـ آهَمُ
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ِ    ٍ ؿًتَكات، تا هفاّ٘ن هت٤ـؿٕ كِ ؿك آهَمُ ٓـَكت ٗرپاكصـِ هـَكؿ     ّإ التٔاؿ اًالهٖ ٍرـَؿ ؿاكًــ، تـ

 َُؿ.  ٍ ٠ًلٗٔ التٔاؿٕ كِف هٖگ٘لًـ،  هٜال٤ِ للاك هٖ

ـ    1996) ٣ول صپلا هغوـ الهٖ صٌ٘ـ ؟ ه٤تقــ ًا َاى ٣لن التٔاؿ ًا تٖ تا ٣ٌ ِ  ( ؿك ٗاؿؿُا آـلٖ   ٔفـ ٍٟ٘ كـ

ـ  كٍٍ الهٖ ؿك هلعل ِ     ٌُٔاًٖ التٔاؿ ًا ٖ ٗافتـِ   ٍا ، اكمٗـاتٖ ٠ًلٗـات التٔـاؿٕ تًَـ٤ اهرـاى تٜث٘ـق ٍ    ٍ تلكًـ

ٕ تا ًاؽتاك هٌٜقـٖ  آًْا ّواٌّگٖ  ـالهٖ   الگـَ ـ . ًا ـتإ تًَـ٤   ،ٍٕ افـنٍى تـلاٗي   ًا ـالهٖ    ٔؿك كًا التٔـاؿ ًا

ال .كٌٌـ اكائِ هٖإ  ٌُاًٖ صٌـگاًِ كٍٍ ٍ  ؿك اٗي مهٌِ٘، التٔاؿ ًا ـ  ام كٍ ّـإ هؾتلـف آمهـَى ٍ     هٖ هورـي ًا

ِ    ٗافتِالتٔاؿ هت٤اك  ٍ ؿٗگل ٣لَم ارتوا٣ٖ ت٤ًَِ ٍ ترو٘ل  ًٍٔ٘لِ اتناك تغل٘ل، كِ ت ـتفاؿُ كٌــ. تـ ٣ـالٍُ   ًا ، ًا

الهٖ هوري ًا  ٠ًلٗاتٖ ام التٔاؿ هت٤اك  كا تپقٗلؿ كِ ٠ًل لاٛثِ تِ ـ  ُواك التٔاؿ ًا الثتـِ ؿك ٓـَكتٖ    ؛آهـُ تاُـ

الهٖ ًثاٌُـ. ٠ًلٗات، ؿك ت٘اؿ تا ًاؽتاك هٌٜقٖ رْاىكِ اٗي    تٌٖ٘ ًا

ه٤تقــ اًـ :   « ّـا  ًامٕ ٣لَم التٔاؿ: ه٣ََٗات ٍ تلًاهِ اًالهٖ»إ تا ٣ٌَاى  ( ؿك هقال1998ِ) مت٘ل عٌي

ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  اً . ؿك التٔاؿ هت٤اك ، علكـ    ه٤رَى كٍٍ ،ؿك عق٘ق  ،ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ كٍٍ

ِ   كِ ؿك التٔاؿ اًالهٖ، علك  ام كٍٍ عالٖ ٌُاًٖ اً ؛ ؿك ًو  كٍٍ ٔاؿ تِام ٣لن الت ًـو  ٣لـن    ٌُاًـٖ تـ

ِ    ؿاًـ كِ كٍٍ التٔاؿ اً . ٍٕ ؿل٘ل اٗي علك  كا ً٘ن اٗي هٖ ؿًثـا  تــٍٗي آًضـِ     ٌُاًٖ التٔـاؿ اًـالهٖ تـ

ٕ      ؿٌّـ، ًٌ٘ ؛ تل التٔاؿؿاًاى اًزام هٖ اًـ  كـِ ؿك ٍالـ٢     ؽال  التٔاؿ هت٤ـاك  كـِ ؿك پـٖ تــٍٗي آى ص٘ـن

ؿٌّـ. التٔاؿ اًالهٖ ؿك ٣َٕ تِ تـٍٗي اّـا  ٍ ه٤٘اكّـإ كـٌَ، تـلإ ؿًـتاٍكؿّإ      التٔاؿؿاًاى اًزام هٖ

 پلؿامؿ.   التٔاؿؿاًاى هٌلواى، هٖ

ي مكلا َاى  ٔ( ؿك هقال2003) هغوـ ًا الهٖ»ؽَؿ تا ٣ٌ ؿك تالٍ تـلإ   ،«ّا ًامٕ ٣لن التٔاؿ: هفَْم ٍ كٍٍ ًا

الهٖ ٍ التٔاؿ هت٤ـاك    ٘تٖ هٌٜقٖ ٍ ٠ًامتَٔٗل كلؿى هَل٤ ـ ؛ هٌـ تلإ التٔاؿ ًا التٔـاؿّاٖٗ كـِ ّـل ؿٍ ام     ًا

ٍ كِ ؿًتً  اه٤تقـ  ٍٕ .تلًـ فلٍٕ تَٓ٘فٖ ٍ ٌّزاكٕ تْلُ هٖ مهـاى ام   ٌُاًـٖ ٣لـن التٔـاؿ، ّـن     ٘اتٖ تـِ كٍ

ـ  هلتثٚ . كِف هفلٍٗات ٍ اعرام تَٓ٘فٖ كِ تا التٔاؿ1ٛلٗق ًِ كاًا  لاتل عَٔ  ًا :  ـ ، ام ٛلٗـق هلار٤ـِ   ًا

تؾلاد هثـاًٖ هٌٜقـٖ   2 ،تِ للآى ٍ ًٌ  َا٣ـ كلٖ التٔاؿ ٌّزاكٕ ام ٛلٗق هلار٤ِ تِ هٌات٢ ُل٤ٗ ، ٍ ًا . كِف ل

. كِف فلٍٕ تَٓ٘فٖ التٔاؿ ام ٛلٗق كر١َ تِ هغقق٘ي ٍ ٣لوإ التٔـاؿ، كـِ ؿك ٛـَ  ا٣ٔـاك     3 ؛ْاالتٔاؿ ام آً

ْاك  ـ.ًا ٠ًل كلؿُ گقُتِ ؿك هَكؿ آى فلٍٕ ٟا

َاى  ٔ( ؿك هقال2003) هٌقك كْف الهٖ: ٗاؿؿُا »ؽَؿ تا ٣ٌ ٍ    ٣لن التٔاؿ ًا ٖ  ّـاٖٗ تـل ه٤ٌـا ٍ كٍ ؿٍ  ،«ٌُاًـ

الهٖ ؿك رْ  ًاؽ  ٍ تـٍٗي كٍٍ اى ًا ـالهٖ ٍ ٠ًلٗـات آى،     ٍٟ٘فِ كا تلإ التٔاؿؿًا ٌُاًٖ ًٌ٘تن التٔـاؿ ًا

ـ:  المم هٖ اله1ٖؿًا  ّإ التٔاؿ هت٤اك . ِٗ. تامًگلٕ ؿك ٠ًل2 ؛. تِلٗظ ًٌ٘تن التٔاؿ ًا
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ـ    پ٘گ٘لٕ ؽاّ ٍ تَرِ ٍٗوُ تِ كٍٍ ٌُاًـٖ هٜـلط    كٍٍ ٌُٔاًٖ التٔاؿ هت٤اك  ٍ ّـ  ام هثـاعخٖ كـِ ؿك مهٌ٘

ِ  ،ؿّـ كِ ّـ  غاٖٗ ام ٛلط اٗي هٌائل ًِاى هٖ كٌـ، ؿل٘قاً هٖ ِ   ٓـَكت گٌـتلؿُ   كِ تـ ّـإ اؽ٘ـل    إ ً٘ـن ؿك ؿّـ

ٍاتـٚ تـ٘ي ص    اٗي عق٘ق  ًا  كِ اٗي كٍٗرلؿ تِ ٓؿٌّـ ِاى، ً افناَٗ ٗافتِ ّـإ   اكصَبْـ ؿًثا  هٜال٤ِ ٍ تلكًـٖ ك

ٍال٢ ًا .رْاى ؽاكد  ُٓـ ٠ًلٕ ٍ ًتاٗذ ت٘و٘ي ِ   ،ؿك  ٖ   گـَٖٗ تـ هغـَك توـام ًتـاٗذ عآـل ام     كـِ  كًــ   ٠ًـل هـ

تِ كٍٍ ًَا تإ آى علك  هٖ ٌُاًٖ تل هثٌإ اكٗإ ؽ ٌاى ٍ ؿك كًا ًَـِ رٌثِـٖ كـِ ؿك    كٌــ ٍ ّلگ  ّإ هاؿٕ ًا

 لاتل ا٣تواؿ ًا .   غ٘ل كن ؿً هؾالف اٗي هٌ٘ل علك  كٌـ، هلؿٍؿ ٗا رْ  

 ُبی اقزصبدی ًظريَ. اثؼبد 1-4

ؿّـ كِ اٗـي   ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  هٜلط گلؿٗـُ ًا ، ًِاى هٖ كٍٍ ٔتلٗي كٍٗرلؿّاٖٗ كِ ؿك مهٌ٘ تَرِ تِ هْن

رـَٕ آـَ    ٍ  رٌـ   كـن  ؿً گَٖٗ ٗا  ؿًثا  پاًؼ تٔاؿ، تاٗـ تٌُِاًٖ ال هٜال٤ِ ٍ تلكًٖ كٍٍ ًـكٍٗرلؿّا ه٤تقـ

َاى هـ٣ٖ ُـ كِ تقلٗثاً ٍا  هٖ ؿكتاكٓ آلمٗل تاُـ، كِ  ٌُاًـٖ   ام ٍٟاٗف كٍٍآى كا ٌُاًاى التٔاؿ  كٍٍ ٔلاٛث ت

ٌ ٣لن التٔاؿ هٖ  ـ:ؿًا

ٍال٢ آل ٍا : تزنِٗ ٍ تغل٘ل آً ٍال٢ .ٌ ّضِ ؿك  ـ اتفالـات رـاكٕ   ٌكِ تثٌ٘ ـٌالتٔاؿؿاى تاٗـ ؿكٓـؿ تاُ ،ؿك 

 )تث٘٘ي(. ًا التٔاؿ صگًَِ ؿك عا  تغ٘٘ل ٍ تغَ  

ِ التٔاؿؿاى ؿك اٗي هلعلـِ  آل ؿٍم:  ٖ   ٠ًلٗـ َ    پـلؿامٕ هـ ًـة تـا اٗـي ُـلاٗٚ تـلإ      هتٌا ٕكٌــ ٍ ٗـك الگـ

ـاكاى ه٤لفٖ هًٖ٘اًت ـ ؿًتَكٕ ٗا ٌّزاكٕ ه٤لفٖ گلؿؿ )ً٘اً  عٌة ُلاٗٚ هٖ اٗي الگَ تل ًواٗـ. و ًَا  ٕ(.گقاك ت

َاى كِ تا صِ عـ هٖ ًرتِاٗي آل ًَم: تلكًٖ  ٖ   ت  لؿُــُ هٌٜثـق كـ    كفتاكّإ ت٘لًٍٖ كا تا آى الگـَٕ ه٤لفـ

 )اكمٗاتٖ(.

 های خارجی بز طبق اصل اول  . تحلیل واقعیت1-1-4

ٖ  فاك٥ ام اكمٍ ،افتـ آًضِ ؿك ؽاكد اتفاا هٖ ،اٗي هثٌا تٌا تل   ،گـلؿؿ. ؿك ٍالـ٢   ؿاٍكٕ هَكؿ تغل٘ل ٍال٢ هـ

كٌـ تغج كا ام رْ  احثاتٖ ؿًثا  كٌـ ٍ هثاعج اكُاؿٕ كا ؿك تغل٘ل ؽَؿ ؿؽال  ًـّـ.  غقق ٤ًٖ هٖه

ِ   ٌُاًٖ ؿك ًٜظ التٔاؿ هت٤اك  هٜلط هٖ ؿٍ كٍٍ ،تٌا تل اٗي هثٌا التٔـاؿ   ،٣ق٘ــٓ ًگاكًــُ   گـلؿؿ ٍ تـ

ؿٌّــٓ   كٍٍ ًِـاى هٜال٤ِ ٍ تلكًـٖ اٗـي ؿٍ    ،َُؿ. ؿك ٍال٢ ٣ٌَاى ٗك ٣لن احثاتٖ ام اٌٗزا هٜلط هٖ تِ

تِ هٌائل التٔـاؿٕ اًـ ، ٍ هغقـق التٔـاؿ اًـالهٖ       ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك  ًٌث  ٣وق كٍٗرلؿ كٍٍ

ٌُاًٖ ؿك التٔاؿ هت٤اك  آگاّٖ ت٘اتـ  گ٘لٕ كلٖ كٍٍ ام رْ  ،تَاًـ تا هٜال٤ٔ كٍٗرلؿ اٗي ؿٍ كٍٍ هٖ

 اًـ ام: اٗي ؿٍ كٍٍ ٣ثاكت



 44     1398 ثْبس ٍ تبثؼتبى، 19، پ٘بپٖ اٍل، ؿوبسُ دّن، ػبل 

 تی آی . روش ام2-1-4

زام هٖ ؛ًام ؿاكؿ (Ex Ante« )اكي ًا » ،كٍٍ ٍا  ؿّــ ٍ تـل هثٌـإ     تِ اٗي ه٤ٌا كِ هغقق ٗك ٛلاعٖ لثلٖ ًا

ٍال٤٘ـ  ت٘ـلٍى تـا ٛلاعـٖ كـِ        ت٤ـ ً٘ن تِ اكمٗاتٖ اٗي ًرتِ هٖ ٔكٌـ ؿك هلعل آى ٛلط علك  هٖ پلؿامؿ كِ آٗا اٗـي 

زام ؿاؿُ، ًامگاك ًا  ٗا ؽ٘ل؟    ًا

 . روش پولیون3-1-4

ِ   ً٘ن ٌُاؽتِ هٖ (Ex Post« )پٌ  اكي»  ٍ تِ كؿللاك ؿا كٍٍ ؿٍم كِ ؿك هقاتل كٍٍ ٍا  ًـلا٥   َُؿ، هٌـتق٘ن تـ

ـ ؛ تـٍى اٌٗؿّـ كا هَكؿ تزنِٗ ٍ تغل٘ل للاك هٖ  كٍؿ ٍ آى ٍال٤٘  ؽاكرٖ هٖ تِ تاُـ  .رِ ٛلاعٖ لثلٖ ؿك آى ٍرَؿ ؿُا

ٍال٢ اٗي كٍٍ ٍاتٜـٖ تـل   ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤اك ، ؿكٓـؿ فْن اٗي ًرتِ هٖ ؿك  ّـإ ؽـاكرٖ    ٘ـ  ٍال٤ تاُـ كِ صِ ك

َاّـ ٛلاعٖ لثلٖ ؿك مهٌ٘عاكن ًا ؛ تـٍى اٌٗ زام ؿّـ. ٔرِ تؾ  ٌُاؽ  آى پـٗـُ ًا

 ؿٌبػٖ التصبد هتؼبسف . تحل٘ل ػولىشدٕ سٍؽ5
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ـا تلإ كٍُي ُـى ؿل٘ق كٍٗرلؿ اٗي كٍٍ مٗـاتٖ  ًوًَِ، ؿك تات٢ تقاٗا هـَكؿ اك  ام تابٌُاًٖ، ها اٗي تغل٘ل كا  ؿك اتت

ٍ   ؿّ٘ن؛ ًپي تِ للاك هٖ ٌُاًـٖ   َٓكت رنئٖ تِ ٠ًلٗات ٍ ًقـ ٍ تلكًٖ لائل٘ي اٗي كٍٗرلؿ تل هثٌـإ كٍٗرـلؿ كٍ

الهٖ هٖ راالت هثٌاٖٗ  ،ؿك گام ًَم ،پلؿامٗن التٔاؿ ًا ٍاكؿ هٖكا ُا هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك     ،ُـَؿ  كِ تِ ّل ؿٍ كٍٗرلؿ 

ٍ     ؿك ًٜظ تغل٘لٖ صْاكم تِ اكمٗ پاٗاىؿّ٘ن؛ ٍ ؿك  هٖ ٌُاًـٖ التٔـاؿ    اتٖ كلـٖ ؿٍ كٍٗرـلؿ تـل هثٌـإ كٍٗرـلؿ كٍ

الهٖ هٖ  پلؿامٗن. ًا

َاّ٘ن اٗي تات٢ كا ٌُاًاٖٗ كٌ٘ن ؿك تات٢ تقاٗا فلٕ اٗي ًا  كِ ها هٖ ـ  كـِ    پَلَ٘ىٌُاًٖ  كٍٍ .ؽ ه٤تقـ ًا

ـ ؛    ٔاٗي ٌُاًاٖٗ تا هلار٤ ٍ تفٔـ٘ل اٗـي   هٌتق٘ن تِ ؽاكد ٍ تـٍى ّ٘ش فٌّ٘تٖ ؿك هَكؿ اٗي تات٢، لاتل عٔـَ  ًا

ٗـا ؿك ٗـك مهـاى ٍ    ًا : ّإ هؾتلف عاكن تَؿُ  ٍ هراى  كًٍـ تِ اٗي َٓكت ًا  كِ ٗك ل٘وتٖ ؿك تاماك ؿك ؿٍكُ

َارْ تلؽٖها تا  ،عاٗل ٓعا  ؿك ؿٍك .َٓكت تلف٘قٖ ام اٗي ؿٍ هراى هِؾْ ٗا تِ كِ ؿك هقاتـل ّـل    ٘نآهاك ل٘و  ه

ـ  ٍ ٗـك      ًا  ِ هِؾْ ٍ لاتل هِاّـُضاك تقاٗإ هِؾْ ٍرَؿ ؿاكؿ. پي آًل٘وتٖ ٗك هقـ ٗـك ل٘وـ  ًا

َاى اٗي تِ فلٕ هٖ .تقاٗا ٍاعـ تقاٗا ٍ ؿك ل٘و  ًـِ تـا    ،مهاًٖ ها ؿٍكٓگًَِ ت٘اى كلؿ كِ ؿك  ت ؿك ل٘و  پٌذ تا ٓـ 

ٍاعـ تقاٗا كٍتِ ٘ن   كٌـ كِ ها هٖ زا اٗي كًٍـ كا هٜلط هٖام اٌٗ پَلَ٘ىكٍ ٌّت٘ن.  ؿٌٍٗ   ًَا اٗـي  ّوثٌـتگٖ تـ٘ي   تـ

ـاك كا تِآهاك ـا پٍ كگلًَ٘ى،  ًٌزٖ كٍٍ التٔاؿ ّإ ل٘و  ٍ آهاكّإ هق ـاك ت٘ي آً ٘ افناِٗـٖ   ْا ّـن كٌ٘ن، كِ صِ هق

ـ  اٗي كًٍـ هٌزل تِ ُرل ،كِ ؿك ًْاٗ  ؛كاِّٖ ٍرَؿ ؿاكؿ ٗا ّن ٖ   گ٘لٕ ٗ رـِ  گـلؿؿ؛ تــٍى اٌٗ   ك كاتٜـٔ تقاٗـا هـ

زام ؿاؿُ تاُ٘ن. َاّ٘ن ٛلاعٖ لثلٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ ًا  تؾ
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ٍا ٖ رنئٖ ٠ًلٗات كٍٗرلؿ كٍٍؿك تلكً َاى اٗي هٖ م1930 ٔل ؿٌُّٗاًٖ پَلَ٘ى تاٗـ گف  كِ ام ا گًَِ ت٘ـاى   ت

ل٘ي ٍ هْن ، تِپَپلٌُاًٖ  كلؿ كِ كاكّإ كٍٍ َاى ٍا ٌ٣  ٍ ٍ   تلٗي كٍٗرـلؿ كٍ  پَل٘ـَى ٌُاًـٖ   ٌُاًـٖ ؿك تـاب كٍ

اى للاك گلفتِ ًا تـِ   ،پـَپل ّإ اّو٘ـ    ٗرٖ ام رٌثِ . )اكي پٌ (، هَكؿ تَرِ ٍ تغج ٍ ٠ًل تٌ٘اكٕ ام التٔاؿؿًا

ِ  .كٌـ ٍا تامگِ  هٖ (Falsification) گلاٖٗ اتٜا  ٠ًٔلٗ إ ام ت٤ــ ٣لوـٖ تلؽـَكؿاك     اٗي ؿٗـگاُ ه٤تقـ ًا : ٠ًلٗـ

َاّـ تَؿ كِ اتٜا   . (Unended Quest) پقٗل تاُـ ؽ

َاى  ًا  ؽَؿ ًگاُتُِلط عا  مًـگاًٖ مهٌ٘ٔ تِ كتاتٖ كِ ؽَؿٍ ؿك  ،پَپلٌُاًٖ  ٠ًلٗات كٍٍ ٔت٤ًَ ، تا ٣ٌـ

ٍاى ٠ًلٗـات  إاٗي كتاب ام اّو٘  ٍ ت .كٌـ تامگِ  هٖ (Unended Quest) ًبتوبم خَٕ ٍ  خؼت هـاككي  ح٘ل فلا

 گَٗـ.   كاك تٌتِ ًا ، ًؾي هٖ كِ ؽَؿ تِإ  ٌُاًٖ كٍٍ تل

ا  ٖ  اٜت َپلگلٗا ر٘ل هٖ پ ٍ       ام ؿٍ ٠ًلِٗ ِت ــٕ تـ٘ي ٣لـن ٍ غ٘ـل آى؛ ٍ ؿٍم كٍ ـٖ )ٌّــم،    ُـَؿ: ٗرـٖ هلمٌت ًٌُا

ٖ  (. ك198ٍٍ ، 2008ّ َپلًٌُا ِ       پ ًَـ ي هت٤ــؿٕ ؿاكؿ. تـلٕا ًو َاً٘ ـ ، لـ اى ًا ٘اكٕ ام التٔـاؿؿًا رِ ٌت  ،كِ هَكؿ َت

َى ٌ  هَكؿ لا٣ـٓ ك1975ٍٍ) راًٌ ُتِ ( ٘ت ٖ ام ًَ َپلّإ  ًٌُا تؾلاد كلؿُ ٍ ه٤تقـ ًا  كِ ِت پ ـن     ًا ٛـَك ٗـوٌٖ ً٘

تؾلاد َا٣ـ ؿٗگلٕ لاتل ًا ي ل ل ؛ اها ٗا ـ ؛     َا٣ـ كٍٍاـً ًٚ پوٍِّگلاى هؾتلفٖ هَكؿ هٌالِِ لـلاك گلفتـِ ًا ٖ َت ًٌُا

َپل( ه٤تقـ ًا  كِ 131، ّ 1972) هاكٌَ  ،تلٕا هخا  ٍ   پ َا٣ــ كٍ تِ ؿالٗل هٌٜقٖ كا تـلٕا ل َاًٌ ـٖ ؽـَؿ    ًت ًٌُا

ـاكاِئ ؿّـ؛  َاى 1993) پٍا  فاٗلاٌت ن ؿك كتاب ؽَؿ تا ٣ٌ ـا١ هٖ ػلِ٘ سٍؽ( ً٘ ـ: ات ٌٗ ـٖ  ٌُ ّإ كٍٍ ًَ َپل ًا ِ  پـ تٌْـا   ًـ

ن هٖ كوك ِلف  ٣لوٖ كا ً٘ ٕ ٘پ ـ، تلرِ رَل ٌتٌ اى ً٘ ـ،  كاك التٔاؿؿًا  (.26، ّ 1993گ٘لـً )فاٗلاٌت

ٖ  پَلَ٘ىٌُاًٖ التٔاؿٕ  ؿٍم ؿك تاب كٍٗرلؿ كٍٍ ٠ًٔلٗ تامگِـ    (Instrumentalism) تِ ؿٗـگاُ اتناكگلاٗـ

ٜٔ اٌٗ ٗك ٠ًلِٗ تاٗـ تِ ،ك آىكِ ؿكٌـ هٖ ؿّــ، اكمٗـاتٖ ُـَؿ؛ تـا      ُلط هٖحلٕ ٗك پـٗـُ كا الم هٛ رِ صقـك تًٍِا

ٍال٤٘  ٣ٌٖ٘ كا تَٓ٘ف هٖاٌٗ ٌُاًـٖ   ّإ كاٗذ ؿك كٍٍ تلٗي ؿٗـگاُ اٗي كٍٗرلؿ ام رولِ هْن .كٌـ رِ صقـك تا ؿل  

َاى كٍٗرلؿٕ ت٤ـٗل التٔاؿ هت٤اك  تِ ٖ  پَل٘ـَى ٌُاًٖ  ؿك تاب كٍٍ پَپلٌُاًٖ  تل ام كٍٗرلؿ كٍٍ ُـُ  ٣ٌ ـ  هـ  ؛تاُـ

گِـ    تـام  فلٗــهي ل٘فـات  إ، اّو٘  ٍ تلرٌتگٖ اٗي كٍٍ تـِ ت (1990) رلاؿّوضَى  ،تلؽٖ هغقق٘ي ٣ٓق٘ـ كِ تِ

 (.  203، ّ 1990كٌـ )رلاؿ،  هٖ

َاى  (1953)، فلٗـهي ٔ، ام تفٌ٘ل هقالگلاؿٕ ُؾٖٔ هغققٌٖ٘ ّوضَى ؤالثتِ اٗي ؿٗـگاُ ك ٌُاًـٖ   كٍٍ»تا ٣ٌ

اى تلرًا « التٔاؿ احثاتٖ ـاكگلاٖٗ، ًٌ  ؿٗگلٕ، ؿكتلٗي ٌٔت، ٍ التٔاؿؿًا گلاٖٗ ٗـا   ّإ هت٤ـؿ ؿٗگلٕ ّوضَى پٌ

٤راى هقال احثات ٌـ هٖ فلٗـهي ٔگلاٖٗ كا ًا ٍ   كِ ٗرٖ ام تغـج  -اٗي هقالِ  .ؿًا گ٘نتـلٗي هقـاالت كٍ ٌُاًـٖ لـلى    ًا

اى  كِ تٌ٘اكٕ  راٖٗ تا ؛ؿاؿُ وات گٌگ ٍ ًاهفَْم كا ؿك ؽَؿ رإَُؿ ٍ تٌ٘اكٕ ام كل تٌ٘تن هغٌَب هٖ ام التٔـاؿؿًا

ـ    هتٌالٖ تا ٗرـٗگل ام آى كِـاًـُ  تِ تفاً٘ل كاهالً كا ت٤٘اً ـ      -ًا  ؛لٔــ ؿاكؿ ام التٔـاؿ ًهَكالًـ٘رٖ ؿفـا١ كٌـ

اى ؽاكد ٍ تغل٘ل رْـاى  رْ ٔفلٕ گلفتي تلؽٖ آَ  ؿك مهٌ٘ ًْاٖٗ ٍ پَ٘  كِ تا هٜلط كلؿى هٜلَت٘  ٕالتٔاؿ

اى آً ٖ كا ؿك هَكؿ ا ْا، تغجتل ًا ًٍا  ٣تثاك آَ  هثٌاٖٗ ؽَؿ اٗزاؿ كلؿُ ًا .ّإ فلا
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ـ ؽـال  اؿ٣ـإ كٌـاًٖ ّوضـَى      تـل  ، فلٗـهيٌُاًٖ  كاكّإ كٍٍ كـِ ه٤تقـًــ    - (521 ، 1979ّ) تَالًـ

ك ٍ ت٘ـل  ٍ (1980) كالــٍ  هَكؿ ًقــ  – كا ترقٗة ٗا ًقـ كٌـ فلٗـهيكي لاؿك ًٌ٘  اتناكگلاٖٗ  ّ٘ش لـلاك  ( 1967) ٍا

راالت هت٤ـؿٕ كگلفتِ ًا  كِ  ـ؛ تلإ ًوًَِ كلؿُ ٍاكؿ فلٗـهيٌُاًٖ  ا ؿك هقاالت ؽَؿ تل كٍٍُا ْا ه٤تقـًــ  آً ،ًا

٘ن ام هقـهات غلٚ ُل كِ ها هٖ ًَا ــ كاُ ١ٍ كٌ٘ن ٍ ًتاٗذ ٓغ٘غٖ كا ام آًْا تگ٘لٗن تـٍى اٌٗت ًَا علـٖ   رِ اتناكگلاٖٗ تت

ك ٍ ت٘ل، ؛ 371 ، 1980ّؿك اٗي مهٌِ٘ اكائِ ؿّـ )كالـٍ ،  ٍال٢ ه٤٘اكّـإ ؿٗگـلٕ ً٘ـن     .(188-191 ، 1967ٍّا ؿك 

ـ     آً فلٗــهي تاُـ كـِ   تٌٖ٘ ٓغ  ٍ اكمٗاتٖ ٠ًلٗات المم هٖ تلإ پَ٘ ٓـَكت ًـاهفَْم ٍ   ِ ْـا كا فكـل ًرـلؿُ ٗـا ت

ـ  الثتِ ٍٕ .ؽَؿ فكل كلؿُ ًا  ْٔا كا ؿك هقالكاكتلؿٕ آً غ٘ل ل٘ي كتاب ؽََٗ ؿك مهٌ٘ تِاك ٍا  ٔؿك كاكّاٖٗ كِ ت٤ـ ام ًا

َاى     ه٤تقـ ًا  كِ اٗي كاكّا، ؽَٔٓاً كلؿُاٗي تاب اكائِ ٠لٗات ؽَؿ ؿك ٌُاًٖ ؿك ترو٘ل ً كٍٍ كتاتٖ كـِ تـا ٣ٌـ

َا ، هًٖگاُتِ ًا  ؿٌبػٖ ػلن التصبد سٍؽ ـ ًت راالتٖ كِ ؿك مهٌ٘ ٍ  ٌٔـ تِ كف٢ ُا ٍاكؿ  ٌُاًـٖ   هثاعـج كٍ تـِ ٍا 

راالت تِ ٠ًلات  ًِ ،؛ اها اٗي آحاكـٌكوك كٌ ،ُـُ ًا  ٖ  تلرِ تِ ،ؿّـ كا كاَّ ًوٖ ٍٕتٌْا ُا  تـاكٓ كًــ ؿك  ٠ًل هـ

ٖ هٖ ،ًا  صِ ص٘نٕ كا لٔـ كلؿُ ؿل٘قاًٍا رِ اٌٗ  َُؿ. تِ٘تل هَرة ًلگلؿًا

 ری آی ضٌبسی ام . رّش2-5

ـا تلإ كٍُي ُـى ؿل٘ق هغل هَكؿ تغـج  پَلَ٘ىٌُاًٖ  ضِ ؿك تغل٘ل كٍٍّواًٌـ آً  ،گقُ ، ؿك اٗي هَكؿ ً٘ن اتت

تـٖ   إٓ كٍٍ ام .پـلؿامٗن  ِ ٠ًلٗات ٍ ًقـ ٍ تلكًٖ لائل٘ي اٗي كٍٗرلؿ هَٖٓكت رنئٖ ت ًپي تِ كٌ٘ن؛ فكل هٖهخالٖ 

ٍ   -ًوًَِ ؿك ّو٘ي تات٢ تقاٗا  ، تلإ ،ؿك تزنِٗ ٍ تغل٘ل ٍلا٢ٗ ه٤تقـ ًا  ً٘ـن   پَل٘ـَى ٌُاًـٖ   كـِ ؿك تغل٘ـل كٍ

تفاؿُ للاك گلف  اًٖ پاًؼ ؿاؿُ َُؿ:  اتاٗـ تِ ًِ ً - هَكؿ ًا  ا  ًا

َاب  ى ًا ؟ ٛث٤٘تاًصِ كٌٖ ؿك عا  تقاٗا كلؿ. 1  تاُـ. هٖ «كٌٌـُ هٔل »ر

َاب اٗي ًا  كِ هٖ تلإ صِ تقاٗا هٖ ـاكخل كٌـ. كٌـ؟ ر َاّـ هٜلَت٘  ؽَؿ كا ع  ؽ

ـ  كـِ اٗـي        تِ صِ ؿل٘ل اٗي ُؾْ، صٌ٘ي هٜلَت٘تٖ كا تقاٗا هٖ َاب اٗي ًا  كِ فـلٕ تـل اٗـي ًا كٌـ؟ ر

ٌاى  تاُـ. ٣قالٖٗ هٖ ُؾْ، ًا

ؽـال  اؿ٣ـإ    پلؿامٕ ؿاكؿ؛ اهـا تـل   ٌُاًٖ ٍ ٠ًلِٗ ٗاتٖ ٤ًٖ ؿك پِ٘ثلؿ كٍٍ كِِٗ ٔقٛلٗ اٗي كٍٍ تِ ،تٌاتلاٗي

هزـنا ام ٗرــٗگل تلقـٖ     كِ ٤ًٖ ؿاكًـ اٗي ؿٍ كٍٍ كا ؿك اٗي كًٍـ كِف ٠ًلِٗ، ؿٍ اكمٗاتٖ كاهالً -تلؽٖ هغقق٘ي 

ٍ ٖ تٖ ً٘ن تا اٗي ؽَٔٓ٘اتٖ كِ تلإ هٔل  كٌٌـُ فكل ه إٓ كًـ كٍٍ ام ٠ًل هٖ تِ - كٌٌـ ٌُاًـٖ   كٌـ، هاًٌــ كٍ

ٌاى ٣قالٖٗ هَكؿ تغـج اٗـي    تلإكٌـ،  ًلا٥ ؽاكد كفتِ ًا  ٍ تغل٘ل كا هٌتٌـ تِ آى ؿًثا  هٖ تِ ،پَلَ٘ى ًوًَِ، ًا

ـتٌثاٙ       تِ كٍٍ، تـٍى هلار٤ِ تِ ؽاكد ٍ هِاّـُ ؽَٔٓ٘ات آى، ٓلفاً  ًٌ٘ـ . ٓـَكت فٌّـٖ ٍ هاًٌــ آى لاتـل ًا

ٍ  كا ؿك اٗي كًٍــ اؽ٘ـل   اىپوٍِّگلاگل تفر٘ك تلؽٖ  ،عا  ّل تِ تـٖ لائـل ُـَٗن، اٗـي      إٓ ٌُاًـٖ ام  ؿك هـَكؿ كٍ

تفاؿُ للاك هٖ تٖ ًا  كِ ؿك تغل٘ل إٓ ٌُاًٖ ام كٍٍ  گ٘لؿ. ّإ التٔاؿ ؽلؿ هَكؿ ًا
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َاى ٗرٖ ام ٓاعة تِ كَّيتٖ،  إٓ ٌُاًٖ ام ؿك تلكًٖ رنئٖ ٠ًلٗات كٍٗرلؿ كٍٍ ٠ًـلاى ؿك اٗـي كٍٗرـلؿ     ٣ٌ

َاى ٗك تاكٗؼ تِ كَّي اگلصِ ًا .هَكؿ تَرِ  ٌُاًٖ ً٘ن هـَكؿ   كٍٍ ٔل٘فات ٍا ؿك مهٌ٘إَُؿ، اها ت ؿاى ٌُاؽتِ هٖ ٣ٌ

اى، ؽَٔٓاً ٓتَرِ ٍٗو اى هت٤اك   التٔاؿؿًا  ٔٗرٖ ام تـاكمتلٗي كاكّـإ ٍا ؿك مهٌ٘ـ   كِ كًـ  ٠ًل هٖ تِ ًا .التٔاؿؿًا

اٗـي   .كٌـ تامگِ  هٖ م1962ؿك ًا   وّٖبٕ ػل ػبختبس اًمالةل٘ف كتاب إتٖ )اكي ًا (، تِ ت إٓ ٌُاًٖ ام كٍٍ

َاب كتاب تِ َاى ر تقلاگلاٖٗ ٍ اتٜا  ٣ٌ ٖ   ّاٖٗ تِ ًا ؿك اٗـي   كـَّي  ؛(37 ، 1988ُّـَؿ )ف٘ثـٖ،    گلاٖٗ ُـٌاؽتِ هـ

ـٖ تـلإ    تِ .كِـ صاَل هٖ ٌُاًٖ ل٘اًٖ اكتَؿكي كا تِ َٛك كلٖ كٍٍ كتاب تِ ًٍا ٣الٍُ ٍا ؿك اٗي كتاب اّو٘  فلا

َاهـ٢ ٣لوـٖ         ٍ ه٤تقـ ًا  كِ اٗي الگَّا تا٣ج آهاؿُالگَّإ ٣لوٖ لائل ًا ِـزَٗاى تـلإ ٍكٍؿ تـِ ر ًامٕ ؿًا

 (.  10 ، 1970ّ)كَّي،  ًَُـ هٖ

اًٖ ً٘ن كِ تِ  راالت ًا ٍ  كِ هٖ ً ؿك ت٤لٗف ّو٘ي الگَّا ،ٍاكؿ ُـُ كَّيٗرٖ ام ُا ٌـ تـِ كٍ ًَا ٌُاًـٖ   ت

ؿك  كـَّي كٌـ كِ  ا فكل هٖه٤ٌا ك 22ؿك پوٍَّ ؽَؿ  (1970)هاًتلهي  ،تلإ هخا  .پلامٕ كوك ُاٗاًٖ كٌٌـ ٠ًلِٗ

ـ   706، ّ 1971) ُاپ٘ل ،ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ .كاك تٌتِ ًا  راّإ هؾتلف كتاب ؽََٗ تلإ الگَ تِ كـِ  ( ه٤تقـ ًا

ـٖ   ت٤لٗف صٌ٘ي لاتل٘تٖ هٖ تِ صٌ٘ي آماؿٕ ٤ًٍٖ٘ ؿك كاكتٌ  ه٤ٌاٖٗ هت٤ـؿ تلإ الگَ ًٍا ؿّـ كِ ُاهل ص٘نّإ فلا

ٍال٢ ٍ ؛گلؿؿ هٖ  كِ ت٤لٗف، ها٢ً اغ٘اك ًٌ٘ . ًا ُاپ٘ل ؿكٓـؿ ت٘اى اٗي ًرتِ  ،ؿك 

ِ    كَّيٌُاًٖ كِ ؿك كاكّإ  ّإ كٍٍ هغـٍؿٗ  اى هت٤ـاك  كا تـ ٍ ًـو  كاكّـإ    تَؿ، التٔـاؿؿًا  الكـاتَ

ٍ  آً الكاتٌٍَُاًٖ كِ  ٗرٖ ام كاكّإ كٍٍ .( كِاًـ1992) ٍ  پـَپل ٌُاًـٖ كاكّـإ    ْا كا ؿًثا  كلؿ تـِ ًقــ كٍ

ـ         ّيكَ اى هت٤ـاك  هٜـلط كٌـ ـ  ٍا كا ؿك ه٘ـاى التٔـاؿؿًا َاًٌ ٖ  ؛اؽتٔاّ ؿُا ، كِ ام اٗـي رْـ  ت َاى   ٍ هـ تـ

ٌ .   كَّيٍ  پَپلٌُاًٖ  ٌُاًٖ ٍا كا تلك٘ثٖ ام كٍٍ كٍٍ  ؿًا

ام ؿٍ ٣ٌٔل ع٘اتٖ تِـر٘ل ُــُ اًـ : ٣ٌٔـل اٍ  كـِ ٌّـتٔ        الكاتٌٍَُاًٖ  كاكّإ كٍٍ ،ؿك ٍال٢

إ ام آَ  هَٗـ٣َِ ٍ فـلٍٕ تِـر٘ل ُــُ      ام هزو٣َِ ،ؿّـ ا تِر٘ل هٌُٖاًٖ اٍ ك هلكنٕ تلًاهٔ كٍٍ

ِ   سٍؽاً ؛ كِ ٛثق اؿ٣إ اٍ ؿك كتاب ؽََٗ تا ٣ٌـَاى   ٖ  ّـبٕ ػلوـٖ    ؿٌبػـٖ ثشًبهـ توـام   ،تحم٘مـبت

(، ٣ٌٔل ؿٍم 48 ، 1980ّاًـ )الكاتٍَ،  إ كِ ؿاكًـ، لاتل تقٌ٘ن تًَٚ ٌّتٔ هلكنٕ ،ّإ تغق٘قاتٖ تلًاهِ

إ ام ٠ًلٗات  ًاهـ، ام هزو٣َِ احثاتٖ هٖ - آى كا كٍٍ اكتِافٖ الكاتٍَم اّو٘  للاك ؿاكؿ ٍ كِ ؿك ؿكرٔ ؿٍ

پـقٗل ؿك   ّإ هلتثٚ تا ٗرـٗگل تِر٘ل ُـُ اًـ  كـِ ؿك مهٌ٘ـٔ تغ٘٘ـل ٗـا تًَـ٤ٔ هتغ٘لّـإ اتٜـا          ٗا ًرتِ

 (.50 آٗـ )ّواى، ّ كوك هغقق هٖ ّإ تغق٘قاتٖ، تِ تلًاهِ

ٗـاؿ ُــُ   ٍاكؿ ُـُ، هلتثٚ تا ّو٘ي ؿٍ ١ًَ ٣ٌٔل  الكاتٌٍَُاًٖ  تِ كاكّإ كٍٍكِ ّن ًقـّاٖٗ  تلٗي هْن

ـو٘   ،تلإ ًوًَِ ًا . ـ     ًَ٘تي ًا ٍ كـِ  ه٤تقــ ًا ٖ  ًٌ٘ـتن كٍ ٍ كـِ  إ  ٌُاًـ ِ  الكـاتَ  - كٗـنٕ كـلؿُ   پاٗـ

ـ تِ پَ٘ ًوٖ - كِ ؿك اٗي پوٍَّ ت٘اى ُـ گًَِ ّواى ًَا َا٣ـٕ كِ ؿك ٠ًلٗات هٜلط ه ت َاكؿ ؽال  ل ُـَؿ،  ٖ تٌٖ٘ ه



 48     1398 ثْبس ٍ تبثؼتبى، 19، پ٘بپٖ اٍل، ؿوبسُ دّن، ػبل 

و٘ ،  اٗي ًٌ٘تن ًا  كِ ام آى رلَگ٘لٕ كٌـ، تپلؿامؿ )ًَ٘تي ٍٔ ٍٟ٘ف ٍ  ،٣الٍُِ ت .(83 ، 1981ًّا تـلإ   الكـاتَ

ٖ   ؿٌّـُ ًٌ٘تن كٍٍ اٗي ؿٍ ٣ٌٔل تِر٘ل ـ ،   1982) كـلاى كٌــ كـِ    ٌُاًٖ ؽَؿ ٍٟاٗفٖ كا ًقـل هـ ( ه٤تقــ ًا

 (.330 ، 1982ّآى اكائِ ًرلؿُ ًا  )كلاى، راكٖٗ تلإ كاّ الكاتٍَـٗگل هِرل ًا  ٍ تفر٘ك اٗي ؿٍ ام ٗر

 ؿٌبػٖ التصبد هتؼبسف . ًمذّبٕ هجٌبٖٗ سٍؽ6

 ْىيضٌبسی پْل . رّش1-6

ُــُ  تـل   اٗي كٍٍ اٗي ًا  كِ ٣ول اكمٗاتٖ آًاى ٍ لاتل٘  ؿًتلًٖ تـِ ٠ًلٗـِ كاعـ    ؿك ٗرٖ ام اؿ٣اّإ هٜلط 

ِ  كاك كا تٌ٘اك پ٘ضكِ  ،تٖ إٓ ٌُاًٖ ام فلٍٕ كٍٍتلؽال  ٍ  ًا  ؿًتلًـٖ تـِ ٠ًلٗـِ كا تـلإ     آى تثـ٢   ٘ــُ ٍ تـ

ـتثا  ٌُاًٖ تِ اها اٗي كٍٍ ،كلؿ هٖ تل التٔاؿؿاى هِرل ٖ كا كـِ ؿك آهـاك ٍ التٔاؿًـٌزٖ    تّـا  ؿل٘ل كوٖ فلٍٕ، ُا

ٍال٢ .ؿّـ ٍرَؿ ؿاكؿ، كاَّ هٖ ـ  كـِ ٣لٗـ        ،ؿك  ـاؿ مٗـاؿٕ فـلٍٕ تـِ اهخـا        ٔاٗـي ٠ًلٗـِ هــ٣ٖ اٗـي ًا ت٤ـ

را  رـٕ اها ؿل٘قاً ؛گلؿؿ ناَٗ ٗلٗة ؽٜا هٖالتٔاؿًٌزٖ ٍ آهاك، تا٣ج اف ٖ إ  ُا ٍاكؿ هـ ام  ،ُـَؿ  كِ تِ اٗي كٍٍ 

ـک تَؿى فلٍٕ ًا  ّٔو٘ي ًاع٘ تٌٖ٘ ؿاكإ ؽٜـإ   آٍكؿ كِ پَ٘ ٍرَؿ هٖ كِ كوٖ فلٍٕ اٗي اهراى كا تِ صلا ؛ًا

ٍال٢ ؽٜإ ١ًَ ؿٍم افناَٗ هَُٖتِ٘تلٕ   ٗاتـ.   ؿ، ٍ ؿك 

ٍال٢  اًٖ كا پَلَ٘ىؿك  ـ  ؿك ّوـاى    كٌـ كِ ّو٘ي ًاؿُ ًامٕ عق  هٖ ًاؿُ ٔتْاً تِ فلٍٕ ًا ًامٕ هوري ًا

ٖ  پَ٘»، ٍ «تَٗ٘ظ ٍ  ٤ٌٖٗ ٌُاؽ »كٌـ،  ؿٍ گاهٖ ً٘ن كِ ٣ول هٖ ِ    «تٌ٘ـ َارـِ    تـا ؽٜـإ ٠ًلٗـ َ پـلؿامٕ ه ؿ. ُـ

الهٖ ٣الٍُ ام ؿٗـگاُ التٔاؿ تِ اى ٍ كـِ تـلإ التٔـاؿؿ    ًا تٌْا ؿك َٓكتٖ ٓغ٘ظ  پَلَ٘ىٌُاًٖ  كٍٍ ٠ًٔلٗ ،ًا

 آٍك تاُـ. گقاك ٗق٘ي ً٘اً 

 ری آی ضٌبسی ام . رّش2-6

ًلا٥ فلٍٕ تلٍٗن ٍ ًپي تِ فلِٗ٘ تلً٘ن ٍ پي  تٖ تا اٗي كًٍـ كِ ها اٍالً تاٗـ تِ إٓ ٌُاًٖ ام ؿك كٍٍ

ٌُاًٖ  ، اها اُرا  اًاًٖ اٗي كٍٍ اٗي اً  كِ آٗا اٗي كٍٍ پلؿامٕ كا اًزام ؿّ٘ن، هَافق٘ن ام آى ٠ًلِٗ

ؿّـ ٗا اٌٗرِ ت٤٘ـٖ ام فـلٍٕ كا لثـَ  ٍ ت٤ـٖ      ٠ًل للاك هٖ ّاَٗ ؿك فلٍٕ هـ تا توام ٍٗوگٖ اًٌاى كا

ٌُاًٖ تؾَاّـ توام فلٍٕ كا  َٛك پاًؼ ؿاؿُ َُؿ كِ اگل اٗي كٍٍ كٌـ؟ ؿك رَاب ُاٗـ اٗي ؿٗگل كا كؿ هٖ

ٕ فلٍٕ لائل تِ ؿكرٔ اّو٘تٖ كِ تلا هـ٠ًل للاك ؿّـ، ٣والً صٌ٘ي كاكٕ هوري ًٌ٘  ٍ اٗي كٍٍ ًٌث 

كٌـ. ؿك ٍالـ٢ ؿك ٓـَكت حاتـ  تـَؿى آًْـا       َُؿ، ت٤ٖ٘ ام اٗي فلٍٕ كا ٍاكؿ الگَ، ٍ ت٤ٖ٘ كا ٛلؿ هٖ هٖ

(Ceteris Paribus)، ٖكٌـ. الگَ كا تلكًٖ ه 

ؿك رَاب اٗي ًؾٌاى تاٗـ گف : هالک ٣ول اٗي كٍٍ ؿك لثَ  ت٤ٖ٘ فلٍٕ ٍ حات  فلٕ كـلؿى ت٤٘ـٖ   

ؿًـ    ّإ ؽاكد ام التٔاؿ تِ ٗي تاُـ كِ تگَٗـ: اٍلَٗ  اٗي فلٍٕ كا ام كُتِفلٍٕ ؿٗگل، صٌ٘ ؟ اگل هالک ا



  49  . . . پشداصٕ دس تدضِٗ ٍ تحل٘ل ٍلبٗغ دس  ًظشِٗؿٌبػٖ  ثشسػٖ تغج٘مٖ سٍؽ

اٗن، رَاب اٗي اً  كِ آى ٣لن ام كزا تِؾْ٘ ؿاؿُ اً  كِ اٗي فـلٍٕ ؿاكإ اّو٘ـ  تِ٘ـتلٕ تـلإ      آٍكؿُ

ٖ      ،ٍاكؿ كلؿى ؿك الگَ ٌّتٌـ؟ تٌاتلاٗي ٍ    ؿك ٍال٢ ًـاا  تـِ اٗـي تامگِـ  هـ ٌُاًـٖ، ام صـِ    كٌــ كـِ اٗـي كٍ

ٌُاًـٖ هثٌـٖ تـل اٌٗرـِ احثـاتٖ اًـ ،        كٌـ؟ تٌاتلاٗي اؿ٣إ اٗي كٍٍ ٌُاًٖ پ٘لٍٕ هٖ ٌُاًٖ ٍ ه٤لف  رْاى

پلؿامٕ ٌّـتٌـ، ٍ   تٖ ؿاكإ ا٣تقاؿاتٖ ٍكإ اٗي ٠ًلِٗ إٓ ٍ امكٌ٘ن ٠ًلٗات  ،َُؿ. ؿك ٍال٢ پقٗلفتِ ًٌ٘  ٍ كؿ هٖ

اًـ كـِ   هتغ٘لّاٖٗ هْن ،اٌٗرِ ؿك اٗي ٍال٤٘  هَرَؿكٌٌـ؛ ٣الٍُ تل  تل هثٌإ اٗي ا٣تقاؿات، فلٍٖٗ كا اًتؾاب هٖ

 گ٘لؿ.   تٖ آًْا كا ًاؿٗـُ هٖ إٓ ٌُاًٖ ام كٍٍ

َاه٢ لاتل٘  ارلا ؿاكًـ، تَّوٖ تَ٘ ًٌ٘ـ    اؿ٣إ ؿٗگل اٗي كٍٍ هثٌٖ تل اٗي ا٣تقاؿ كِ اٗي فلٍٕ ؿك توام ر

؛ كِ الثتِ اٗـي ًقــ ؿك تفـاٍت    ٗاتٌـٍ تثـٗل  ؿٗگل ٍ ام هلؿهٖ تِ هلؿم ؿٗگل تغ٘٘ل ٔإ تِ راه٤ ٍ اٗي فلٍٕ ام راه٤ِ

ٍاكؿ ًا . پَلَ٘ىٌُاًٖ  ؿٗگل، تِ كٍٍ ٔإ تِ راه٤ فلٍٕ ام راه٤ِ  ً٘ن 

 . اسصٗبثٖ ولٖ دٍ سٍٗىشد  7

ـاكُ     ٌُاًٖ هٜـلط كـلؿٗن، ؿك اٌٗ   ؿٍ كٍٍَٓكت ؽاّ تِ ّل ٗك ام  گقُتِ ام ًقـّاٖٗ كِ تِ زـا تـِ ًقــّاٖٗ ُا

ٖ    .ٍاكؿ ًا  ّا ٗرلؿكٌ٘ن كِ تِ ّل ؿٍٕ اٗي كٍ هٖ ـاى هـ ٢ تاٌـ رـَ ؿك ه ٍ  تـل هثٌـإ رٌـ     ،گـَٗ٘ن  تل ّوـ٘ي ًا

الهٖ، اكمٗاتٖ كٍٗرلؿّإ تـٗل كٍٍ كٍٍ الهٖ، ؿك لالة ًِ ص ٌُاًٖ التٔاؿ ًا اكصَب، ٤ٌٗـٖ  ْـ ٌُاًٖ التٔاؿ ًا

اى تِ .گ٘لؿ َٓكت هٖ «گقاكٕ ٍ كٌتل  تٌٖ٘ ٍ ً٘اً  پَ٘»، «ٌُاؽ  ٍ تَٗ٘ظ» ٖ   تل ّ٘وي ًا ـ  ٠ًـل هـ كـِ   كًـ

ـا  گام ٍا   ّل ؿٍ كٍٍ  ،كـِ تـلإ ُـٌاؽ  ٍ تَٗـ٘ظ     صلا ؛كٌٌـ كا تلآٍكؿُ هٖ (ٌُاؽ  ٍ تَٗ٘ظ)ٌُاًٖ هقكَك اّ

كٌٌــُ   ؿك تَٗ٘ظ كفتاك هٔـل   ،ًوًَِ تلإ .ؿٌّـ ٗاتٖ كا تَٗ٘ظ هٖ ، كِ ّل ؿٍ كٍٍ اٗي ٣ل ًا ٗاتٖ  ً٘ام تِ ٣ل 

گًَـِ   كٌـ كـِ ؿل٘ـل اٗـي    گًَِ ت٘اى هٖ تٖ اٗي إٓ اًٖ امٌُ كِ ؿك ُلاٗٚ هؾتلف ؿاكإ تٔو٘وات هت١ٌَ ًا ، كٍٍ

 .ًا كٌٌـُ  كفتاك، ٣قالٖٗ تَؿى هٔل 

ٖ    ّا لاتل٘  تَٗ٘ظ آى ٌُاًٖ تٌٖ٘ ً٘ن ّل ؿٍٕ اٗي كٍٍ ؿك هَكؿ ّـ  پَ٘ كٌٌــ   كا ً٘ن ؿاكًـ ٍ  ًوًَِ ت٘ـاى هـ

ـاك تقاٗا ٍ ل٘و  كا فْو٘ـ، هٖ ٔكِ هغقق ٍلتٖ كاتٜ ـ اٗي پَ٘ ت٘ي هق ًَا زام ؿّـ كـِ ؿك آٌٗــُ، ل٘وـ      ت تٌٖ٘ كا ًا

َاّـ تَؿ.    ؿاكإ صِ كًٍـٕ ؽ

ـ    إٓ ٌُاًٖ ام ، كٍٍ(گقاكٕ كٌتل  ٍ ً٘اً )اها ؿك هَكؿ ّـ  ًَم  ٖ إتٖ اٗي ّــ  كا ً٘ـن ت ـ  ه٘ي هـ اهـا   ؛كٌـ

ـتِ ٍ         صلا ؛گقاكٕ ًٌ٘  ه٘ي كٌتل  ٍ ً٘اً إلاؿك تِ ت پَلَ٘ىٌُاًٖ  كٍٍ ـُا كـِ تـِ ات٤ـاؿ ؿٗگـل هَٗـ١َ تَرـِ ً

ِ   رِ ؽَٔٓ٘ات ؿٗگـل تقاٗـاكٌٌـُ )آى  ؿل٘ل اٌٗ تٖ تِ إٓ اها ام ًا ؛ ؽاكرٖ كفتِ ًٓلا٥ پـٗـ هٌتق٘ن تِ ؿل٘ـل   ّـن تـ

زام ؿاؿُ تَؿ( كا هٖ ٖ        ٛلاعٖ ام لثلٖ كِ ًا اٖٗ اٗي كا ؿاكؿ كِ اٗـي اؿ٣ـا كا هٜـلط ًـامؿ، كـِ هـا هـ ًَا ـ، ت ٘ن   ؿًا ًَا تـ

َاى ًوًَِ تا ً٘اً  تِ  را كٌ٘ن. اتِگقاكٕ، تقاٗإ فلؿ كا ر ٣ٌ
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 ؿٌبػٖ التصبد اػالهٖ . سٍؽ8

الهٖ، ام ًقـ ؿٍ ؿٗـگاُ كاٗذ ؿك التٔاؿ هت٤ـا  اكصَب كلٖ كٍٍْصكِ كًـ  ٠ًل هٖ تِ ك  ٍ ٌُاًٖ هٜلط ؿك التٔاؿ ًا

 تا عـٍؿٕ كٍُي ُـُ تاُـ.   - كِ تفٔ٘ل آى ؿك اؿت٘ات ه١ََٗ گقُ  -ْا تلٗي هغق٘قي آً تلؽٖ ام هْن

ـا هَ تِ الهٖ كا اٗي ١َٗ كٍٍَٛك كلٖ ؿك اتت پلؿامٕ التٔـاؿ   كٌ٘ن كِ ؿك ٠ًلِٗ گًَِ هٜلط هٖ ٌُاًٖ التٔاؿ ًا

الهٖ تاٗـ تِ ٖ    كِ ؿك اٌٗ -ًلا٥ پـٗـُ  ًا ـ  تـا توـام ٍٗوگـ ٌاى ًا ِ  الثتـِ ّوـاى   .ّـإ آى تـلٍٗن   زا ًا كـِ ؿٍ   گًَـ

َاى ٌُاًٖ ًاتق ً٘ن تل آى اللاك ؿاكًـ، ها ً٘ن ه٤تقـٗن كِ ًوٖ كٍٍ ٠ًل لـلاك   ّإ آى هـ تا توام ٍٗوگٖ اٗي پـٗـُ كا ت

ٍاٗات اّل زا هٖهگل اٌٗرِ ها ؿك اٌٗ ؿاؿ؛ ٘ن ام للآى ٍ ك ًَا ٌاى تْـلُ تگ٘ـلٗن   تلإ ؿكک كاهل ٍٗوگٖ ت٘  ت  ؛ّإ ًا

ٍال٢ كٍٍ الهٖ تا اٗي علك ، اؿ٣إ احثاتٖ كِ ؿك  ّـإ هٜـلط ؿك التٔـاؿ هت٤ـاك  كا      ًگلٕ كٍٍ ٌُاًٖ التٔاؿ ًا

ٍاكؿ اكمٍ ّاٖٗ كِ اؿ٣ا هٖ ٌُاًٖ ٍٍك ؛كِـ صاَل هٖ تِ ـ  ّا ًِـُ كٌٌـ،  ٍالـ٢   صـ  ، ٍ آىٌـٍ ٣لن ٌّتًا ِ كا كـِ ؿك 

 .  ٌـكٌ ٍ تفٌ٘ل هٖتٌٌ٘ـ  تاُـ، هٖ هٖ

ٍال٢ ًا ، هَكؿ تَرِ َُؿ: آً ك ًقـ اٗي ه١ََٗ گفتِ هٖؿ ـ   لـلاك ًگلفتـِ    اِٗـاى ضِ ؿك  ٍالـ٢ ًا اِٗـاى   ،ٍ ؿك 

ٗ  ،ؿك غ٘ل اٗي َٓكت ؛ـًا ًامٕ ؿؽال  ؿاؿُ ّا كا ؿك تٔو٘ن اكمٍ َل ـ ٌـ ص٘ اِٗاىتٌـٕ  هثٌإ ٍا رـِ  ٣ـالٍُ اٌٗ ِ  ؟ ت

ٌاى فكل ُـُ ًا  ٍ ؿك هـ  ٍاكؿ هٖ ت٤ٖ٘ ام فلٍٖٗ كِ تلإ ًا َاى ّإ التٔاؿٕ  ٌاى َُؿ، تا ع٘ ًوا تِ٘ـتل   ّإ ًا

ٌاى كاهل ٌاى ٛوا١ كِ ؿك كٍٍ ؛ًامگاكٕ ؿاكؿ تا ٗك ًا ت٤ــؿ ام آى ٗـاؿ   ٌُاًٖ التٔاؿ هت٤ـاك ، ه  ّواًٌـ فلٕ ًا

ٌاى هغٌَب هٖ ٍ ٗرٖ ام فلٍٕ پاًِٗا  ُـُ   گلؿؿ. إ ًا

 ضٌبسی اقزصبد اسالهی برچْة رّشِ. چ1-1

الهٖ تِ تث٘٘ي هثاًٖ كٍٍ َاى هزو٣َِ ٌُاًٖ التٔاؿ ًا الهٖ ٍ اكتثاٙ آى تـا ٠ًـام اكمُـٖ     ٣ٌ إ ام ٠ًام التٔاؿ ًا

الم تِ َاى هزو٣َِ ًا ـ تِ كِف ٠ًام ا إ كِ هٖ ٣ٌ ًَا ـالهٖ هٌزـل      ت ًالهٖ ام هٌات٢ آ٘ل ؿك اكتثـاٙ تـا التٔـاؿ ًا

الهٖ ٍ اكمٍ ّاٖٗ كـِ   گقاكٕ َُؿ، ً٘امهٌـ تَرِ ٍٗوُ تِ اٗي ًرتِ ًا  كِ تفرل ٍ تغق٘ق ٣و٘ق ؿك ٠ًام التٔاؿ ًا

الهٖ ام هٌات٢ للآى ٍ ًٌ  هَكؿ ت ـ ،    إتًَٚ اٗي ٠ًام تلإ ارلاٖٗ ُـى ٍ كِف ٠ًام التٔاؿ ًا ك٘ــ لـلاك ؿاؿُ ًا

ٌـاًٖ ؿك ص   تـِ  َٛك ٍٗوُ  ٌُاًٖ تاٗـ تِ گَٗإ اٗي عق٘ق  ًا  كِ اٗي كٍٍ اكصَب التٔـاؿ  ْـ راٗگـاُ ٍ كلاهـ  ًا

الهٖ كا هَكؿ تَرِ  الهٖ ٍ اكتثاٙ اٗي هزو٣َِ تا ٠ًام التٔاؿ ًا تِ تاُـ؛ًا ؽـال  كٍٗرلؿّـإ    اهـلٕ كـِ تـل    ؿُا

ٌ -ٌُاًٖ  تـٗل كٍٍ ـاكًـ اى هٖكِ تغقق اٗي هْن كا فقٚ ؿك ً٘امّإ هاؿٕ ًا ٌُاًـٖ التٔـاؿ    تا كٍٍ ٓلفاً - پٌ

الهٖ لاتل عَٔ  ًا .  ًا

 -٠ًلٗات التٔـاؿٕ   ،ٍ كٌتل  ٍ اكمٗاتٖ  ،گقاكٕ ٣الٍُ تل تث٘٘ي، ً٘اً  ،ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ كٍٍ

تٌٖ٘ ً٘ـن   ًام پَ٘ إ تِ ام هلعلِ -كلؿًـ  ٌُاًٖ هقكَك فقٚ ام ت٤ٖ٘ ام اٗي هَاكؿ اًتفاؿُ هٖ كِ ؿٍ كٍٍ

ٖ   فاؿُ هٖاًت ٍ   كٌـ، هاًٌـ: تث٤ات ًَئٖ كِ ؿك كٍاٗات فلهَؿُ تل كتا هتلتـة هـ ٌُاًـٖ   گـلؿؿ، ؿك ٍالـ٢ كٍ
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تٌــٕ اٗـي كٍٍ ؿك    تاُــ، لرـي اٍلَٗـ     ٌُاًٖ هٜلَب ؿك التٔاؿ اًالهٖ هٖ تل تِ كٍٍ تٖ ًنؿٗك إٓ ام

كا التٔـاؿ اًـالهٖ   تٌــٕ   ؿاكإ اُرا  اً . اٗي اٍلَٗـ   -صٌاى كِ لثالً ً٘ن ت٘اى ُـ  -اًتؾاب فلٍٕ 

 كوك للآى ٍ ًٌ  عل كلؿُ اً . تِ

 ٗ ٍَل ي لـكت ا فٔ التٔاؿ ؿكتاكٓ ٗا ي ًرتِ المم ًا  كِ ؿك فٌل ٖ  فكل ٗا ٕ، تغج هـ ـٕ فلٍ ـ     ٌت ٌزًا ُـَؿ ٍ ام ٗا

ـاؿ          ٍلتوـلؿاى التٔ ٍالـ٢ ؿ ـ . ؿك  و٘ـ  ًا ـائن ّا ٘اك ع ـ ـاؿ ٌت ٘اى ؿكٍى التٔ الهٖ ؿك ه ٔاؿ ًا فٔ الت ٘ام ِت ٗك فٌل كِ ً

ي ًً٘ا  ،هت٤اك  فٔ ٗا ٍى فكل فٌل ي ٠ًلِٗ ،ه٠ٌَك تإه٘ي هٌاف٢ ؽَؿُاى ّا ٍ ِت گقاكٕ ـت تفاؿُ هٖ ام ٗا ـ. ّا ًا  كٌٌ

 گ٘شٕ ًت٘دِ

الهٖ، تِ ت٤ًَ كٍٗرلؿ كٍٍ ًـامٕ كاّثلؿّـاٖٗ    ه٤٘اكّاٖٗ ؿك لثـَ  ٍ كؿ ٠ًلٗـات، ٍ فـلاّن    ٌُٔاًٖ ؿك التٔاؿ ًا

ٜثاا آً ـالهٖ، هتولكـن        ْا تا آَ  ٣قالًٖ كتاب ٍ ًٌ  ؿك كٍتلإ ًا ًــ اكمٗـاتٖ ٍ تـلآٍكؿ ٠ًلٗـات ؿك التٔـاؿ ًا

 گلؿٗـُ ًا .

الهٖ، كاكّإ كٍٍ ؿك هقاٌِٗ تا ؿٗگل تؾَ ِ     ٌُٓاًٖ ؿك عَم ّإ التٔاؿ ًا ـالهٖ تٌـ٘اك تـ ت ًــك  التٔـاؿ ًا

 َٓكت تٜث٘قٖ تا التٔاؿ هت٤اك  َٓكت گلفتِ تاُـ. رِ اٗي هٜال٤ات تِاٌٗ َٓكت گلفتِ ًا ؛ صِ كًـ تِ

ٌرِ كٍٍؽال تل اى هثٌٖ تل ٗا الهٖ پاِٗ   اؿ٣إ تلؽٖ ام التٔاؿؿًا ٖ التٔاؿ ًا ِ     ًٌُا ـاكؿ، تـ ٘ـاؿٕ ًـ ٠ًـل   كٗـنٕ ٌت

٘اؿٕ كٍٍ كًـ كِ صْاكصَب هٖ الهٖ تل پاِٗ ّإ ٌت ـا ٌُاًٖ التٔاؿ ًا ـاكـً ٍ ام آى ر ـ. ّإ التٔاؿ هت٤اك  ترِ٘ ً ٌٗ 

ك٘ــ ؿاكؿ كـِ صٌـ٘ي    إفاتٖ ًا  ٍ تل اٗـي ًرتـِ ت   ،ٌُاًٖ ؿك تلؽٖ اؿت٘ات التٔاؿ هت٤اك  اّو٘  ه١ََٗ كٍٍ

ـ   هٖإ ٖ ئٌُاًٖ اؿ٣ا كٍٍ اى كا ؿك كً٘ـى تِ عقاٗق ٗـاكٕ كًـاً ـ تِ تْتلٗي ٍرِ هوري التٔاؿؿًا ًَا ِ  .ت ّـإ   گًَـ

ٍ   ،ؿٗگل ام اؿت٘ات التٔاؿ هت٤اك  ٖ    تٌْا ؿك ٓـَكتٖ تلكًـٖ كٍ ــ   ٌـ ؿًا ٌُاًـٖ التٔـاؿ كا ؿاكإ اكمٍ هـ ًَا ـ كـِ تت

َارِ ُـُ هِرالتٖ كا  گَ تاُـ. اٗن، پاًؼ كِ ؿك تغق٘قات ٣لوٖ تا آى ه

ِ  اّو٘  كٍٍ الهٖ تـ ِ        ٌُاًٖ التٔاؿ ًا َاى هلرـ٢ ه٤تثـل ؿك عـل هِـرالت راه٤ـِ، تـ اٗـي   ٔؿل٘ـل تر٘ـ   ٣ٌـ

 .ًا ام كتاب ٍ ًٌ   ،ؽَؿ ٌُٓاًٖ تل  ه٤٘اكّإ ٍٗو كٍٍ

ٍ   ،تَاًــ ؿك تلؽـٖ رْـات    ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ هٖ كٍٍ ٌُاًـٖ التٔـاؿ هت٤ـاك      ام آـَ  كلـٖ كٍ

إ اٗي اً  كِ اٗي ٠ًلٗات ؿك ت٘ـاؿ تـا ًـاؽتاك هٌٜقـٖ      تلؿاكٕ كٌـ كِ الثتِ ُلٙ كلٖ صٌ٘ي اًتفاؿُ تْلُ

 تٌٖ٘ اًالهٖ ًثاٌُـ.   رْاى

ن ِت الهٖ ً٘ ٤ًٔ التٔاؿ ًا َاى ٗك كُتِ هَفق٘  َت ٤ًٔ كٍٍ ِت ،٣ٌ تِ ًا . ٛلم صِوگ٘لٕ ِت َت ٍاٌت  ٌُاؽتٖ آى 

ـا  ٠ًلِٗ ـ        ،ّإ التٔاؿٕ ؿامٕپل  ّا ٍالـ٢ ٌّـ (، ًً٘ا ضـِ ؿك  گـقاكٕ ٍ   ه٤وَالً ِت تث٘٘ي )تزنٗـِ ٍ تغل٘ـل ًآ

ي ه٤ٌا كِ تا صِ عـ هٖ ًٍٖ كا تا آى الگَٕ ه٤لفٖ اكمٗاٖت )ِت ٗا ل ٘ن كفتاكّإ ٘ت ًَا ـ.   ت  ُـُ هٌٜثق كٌ٘ن(، اؽتٔاّ ؿاكً
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ٍال٢ اتفاا هٖتل تل تث٘٘ي آً تٌا ٍ     مٍگًَِ اك افتـ ٍ تـٍى ّ٘ش ضِ ؿك  ٌُاًـٖ   گـقاكٕ ؿك اٗـي مهٌ٘ـِ، ؿٍ ًـ١َ كٍ

ـ ؿك التٔاؿ هت٤اك  ُرل گلفتِ (تٖ إٓ ٍ ام پَلَ٘ىٌُاًٖ  كٍٍ)هٜلط   .ًا

ـ   تـٍى ٛلاعٖ لثلٖ تِ پَلَ٘ىٌُاًٖ  كٍٍ ٖ   ًٓـلا٥ پـٗـ ٖ    كٍؿ ٍ آى ؽـاكرٖ هـ ـ  كا تغل٘ـل هـ ؽـال    تـل  ؛ـكٌ

 ؿّـ. ٢ ؽاكرٖ ؿك تث٘٘ي ؽَؿ ؿؽال  هٖتٖ، كِ ٛلاعٖ لثلٖ كا ؿك تزنِٗ ٍ تغل٘ل ٍلاٗ إٓ ٌُاًٖ ام كٍٍ

   ٖ ٜثاا تـا الگَّـإ ه٤لفـ اى، تـِ      اكمٗاتٖ كفتاكّإ ت٘لًٍٖ ؿك ًا ُـٌاؽ  ٍ تَٗـ٘ظ   »ُــُ ام ًـَٕ التٔـاؿؿًا

 اؽتٔاّ ؿاكؿ. «گقاكٕ ٍ كٌتل  ً٘اً »ٍ  «تٌٖ٘ پَ٘»، «ّا پـٗـُ

كـِ ام ٍٟـاٗف آـلٖ     - ام ُـٌاؽ  ٍ تَٗـ٘ظ ؿك اكمٗـاتٖ ٠ًلٗـات     ،ٌُاًٖ التٔـاؿ هت٤ـاك    ّل ؿٍ ١ًَ كٍٍ

ٌُاًـٖ   كًـ كِ ّل ؿٍ كٍٍ ٠ًل هٖ تٌٖ٘ ً٘ن تِ ٣الٍُ ؿك ّـ  پَ٘ تِ ؛تلًـ تْلُ هٖ - َُؿ هٖ ُولؿٌُُاًٖ  كٍٍ

ـ اٗي ّـ  كا هَكؿ تَرـِ   ًوٖ پَلَ٘ىٌُاًٖ  گقاكٕ ٍ كٌتل ، كٍٍ اها ؿك ً٘اً  ؛كٌٌـ ٣ولرلؿ هٌاًثٖ اكائِ هٖ ًَا ت

 للاك ؿّـ.

ـک تَؿى فلٍٕ كٍٍ ِ  ًاؿُ ٔتْاً ٌاًٖ پَلَ٘ى تُِ ًا ٍرـَؿ   ًامٕ ؿك اكمٗاتٖ ٠ًلٗات التٔاؿٕ، اٗي اهراى كا تـ

 ؿ.َُكٍ  آٍكؿ كِ اكمٗاتٖ ٠ًلات تا ؽٜإ تِ٘تلٕ كٍتِ هٖ

تـلؿ،   ؿك اكمٗاتٖ ٠ًلٗات تْلُ هٖ پَلَ٘ىٌُاًٖ  تِ كٍٍ رِ ام فلٍٕ تِ٘تلٕ ًٌث تا اٌٗ ،تٖ إٓ ٌُاًٖ ام كٍٍ

را   ؛ٌَّم ــ توـام فلٍٗـٖ كا     ؿل٘ل هتٔل ًثَؿى تِ هٌث٢ ٍعٖ، ًوٖ ٌُاًٖ تِ كِ اٗي كٍٍ  هَرِْ ًااٗي ُا ًَا ت

ٌاى ًا ، هَكؿ تَرِ للاك ؿّـ.    كِ ؿك اكمٗاتٖ ٠ًلٗات التٔاؿٕ هلتثٚ تا ًا

ٕ  ً٘اً »، «تث٘٘ي»٣الٍُ تل اٌٗرِ ؿك اكمٗاتٖ ٠ًلٗات التٔاؿٕ، ام  ،ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ كٍٍ « گـقاك

ٖ  « اكمٗاتٖ ٍ كٌتـل  »ٍ  ِ   اًـتفاؿُ هـ ِ  كٌــ، ام هلعلـ َ »ًـام   إ تـ ٖ  پـ٘ كـِ ؿك تـ٘ي ؿٍ كًٍــ تث٘ـ٘ي ٍ     « تٌ٘ـ

ٌُاًٖ التٔاؿ اًالهٖ تِ هٌـات٢   كٌـ. گقُتِ ام اٌٗرِ، هتٔل تَؿى كٍٍ تلؿاكٕ هٖ گقاكٕ اً ، تْلُ ً٘اً 

گًَـاگَى اًٌـاى   ّـإ   آٍكؿ تا تا تَرِ تِ رٌثِ ٍع٘اًٖ، اٗي اهراى كا تلإ اكمٗاتٖ ٠ًلٗات التٔاؿٕ فلاّن هٖ

  هَكؿ تإٗ٘ـ اًالم للاك گ٘لًـ.   ،التٔاؿٕ



  53  . . . پشداصٕ دس تدضِٗ ٍ تحل٘ل ٍلبٗغ دس  ًظشِٗؿٌبػٖ  ثشسػٖ تغج٘مٖ سٍؽ

 هٌبثغ  
ـالهٖ ُـْ٘ـ ٓــك ام ؿٗــگاُ ٍالـ٢        ًقـ كٍٍ»،1393ماؿُ، ً٘ـ هغوـكٗا ٍ ٣واؿ افل٥ٍ،  ْٛلاًٖ  اه٘لٕ ـٖ   ٌُاًـٖ التٔـاؿ ًا گلٗا

تقاؿٕ  .31-17ّ  ،78 ، 20ٍ، ىضٌاسٖ علَم اًساًٖ رٍش، «ًا
، ضٌاستٖ علتَم اًستاًٖ رٍش، «كٍٗرلؿ ُْ٘ـ ٓـك ؿك هَكؿ َّٗ  ٣لوٖ التٔاؿ اًالهٖ تامؽَاًٖ» ،1396تَكلٖ، هغوـرَاؿ، 

 .234-211ّ  ،90، 23ٍى
ساًٖ همدهِ ،1389ً٘ا، هغوـكٗا،  عافٞ م ًا لاى، ًو . ٕا بر رٍش تحم٘ك در عَل افات(، س ّفـّن، ْت ٖ تا ٗا ًا ٠ل ًا  ً ــٗ  )تز

 ،1، 1ٍ، ىالتصتاد استالهٖ، «كٍٍ كِف آى ام ؿٗـگاُ ُْ٘ـ ٓــك  التٔاؿ اًالهٖ ٍ» ،1380 ،ّوراكاىكاٟن ٍ  عائلٕ، ً٘ـ
 ّ22-42.   

ٌ٘ي،  ٖ، اعوـع ٌٖٗ» ،1397ُلٗف ى ؿ ٠لِٗ ام هٌات٢ٍ  هَت ا ً  ساًٖ رٍش، «كٍٍ اكِت م ًا  .21-7ّ  ،94، 24ٍ، ىضٌاسٖ عَل
 ، س تٌ٘تن، ت٘لٍت، ؿاكالت٤اك  للوٜث٣َات.  التصادًا ،ا1408ٓـك، هغوـتالل، 

 .30-9ّ ،2، 16ٍ، ىرٗسٕ ٍ بَدجِ برًاهِ، «ٌُاًٖ التٔاؿ هلًَم ًقـٕ تل كٍٍ» ،1390 ،ٍ ّوراكاى وَؿاعوـ، هغ هِْـٕ
، 6 ، ىهعرف  التصاد اسالهٖ، «ٌُاًٖ ُْ٘ـ ٓـك ؿك التٔاؿ اًالهٖ ام ًگاّٖ ؿٗگل كٍٍ» ،1393هغوـٕ، ٣ثـالغو٘ـ،  ه٤لفٖ
ٍ 11، ّ95-118. 

 .103-89ّ ،9 ، ىلبسات، «التٔاؿ اًالهٖكٍٍ كِف هاّ٘  » ،1383 عٌ٘ي، ه٘له٤نٕ، ً٘ـ
 .، س ٍا ، تْلاى، ًو هباًٖ التصاد اسالهٖ ،رو٤ٖ ام پوٍِّگلاى ،1371،  هغوَؿ ً٘ـّاُوٖ 
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