
 

   ا	���د �����

٣��   ����� ��ر
� دار����� ��  
��� �� ��ا���  

  "!ا ���. م. ف
 

  �, ا+�%� ارزش  )'� �!&–%�$ ��# 
  
  )�؟� /�ا+�%� ارزش  )' -١

 از !ن را در ا�، آ� ���� �� �� ��رژواز ���رز� ��و���ر��� ��ر	 �� �����      
  . دور�2��0��1/. �#(ود و �( ا-�,� ارزش 	 ده( آ� ����)، �'�ن �& !ورد	%$#�ت �

 �� ا�8 ���رزات ��'67 �5د ��ا���4 ا�( روزا�� �� دار'�,�� ����	 ��آ�ر��ان آ'�ره�
 �� ���9� �B	�A. ��>1 �����=( ٨-٧( آ�ه& ده=( و �� 	 ر�� ��>1 �١٦آ�ر را آ� در 

�ه�& �5اه( ر,1 و در آ'�ر	� 1FG C	E ه� در ه2	�D) ,�از و �'	C رو�( >/ا�1 آ� ا 
1H روزا�� آ�ر آ�ه& �5اه( 	� آ'�ر �� �	��,�        .  

( و !ن ا !�& �	 ��C رو�(، ���'      �����G �� ا! �7=� �� ا��� C	 ,� ارزش�خ ا-�� E
 !�2�ن ،7��Kت ��#(� !��� ا	، ���� دار'�,�� ����	 ��� در آ'�ره���(؟ ! �H آ�ه& �	�

/Lو ا�	D و M	 �,�-آ'�� ��خ ا ��F� و �(ت �Gان ا�ارزش و �9ا در��C آ'�ره�  از آ�ر
  & ا�1؟ 	ا��وز آ��2 از %( ��ل �

      ���O ا$=� &��� C�1ر و �#(ود �(ن ���.  ا��ه& روزا�� آ�د آ�Gو ��	,� �ا- )
 �� دار ����� از آ�ر��ان در آ'�ره��ارزش �0/.، ��خ ا-�,� ارزش و در��F� �G آ'

��>1 ا,Hا� �� &� )��.   
�Kت ��#(�  ده( آ� ��خ ا-�,� ارزش در ا� آ� در د�1 ا�1 �'�ن �� ر��2      !��ره�

 و ژا�C ��� �� ��ا�� �(� و در !�2�ن �����5� �١٩٥٥�R �� ١٨٩٩از S  )از !ن ر� ��
  .آ�د� ا�1
        ا�� ���LT را �2B� C آ����� ( 6U آ�د؟ C72� ���LT ا�1 روزا�� آ�ر 8��1 �2��( و 

 از آ�ر�� ��K�� رود؟ ا�� �� ,���ل ��خ � ��خ ا-�,� ارزش و در��F� �G آ'��� ��د و�
�V� ,� ارزش و�ا-4R� �� ط���� �	ر ��) روزا�� آ	,�را-�زم و آK ر�ن آ����� � 

��(از	�� ،(�� 	=	=T ) آ�	ر�آ C��A از �F=� �R(ور ا�1،   آ�ر��و	ارزش � . آ�ه& دادن
  .  �Hد �5د را ��Gان آ=(��� �� ���ا�( در �(ت ز��ن آ����آ� آ�ر� ��0ر 

ه�  (��ن ز��ن Kزم و ز��ن ا-�,	 �� ��>1 ��د� و ��0ر �4�و٨) روزا�� آ�ر 	,�ض آ=
� دار ���ا�( ز��ن Kزم را �� �� ��>1 U�ل ا�� ����. ) �(� ���)	�FT [ (4R�ر ��>1

 (F� ،ر�ن روزا�� آ)��� 1��ه& ده(، �� ,�ض 8�آ���� ��>1 �5اه( �٥ دار از !ن �� 
  . ( و �� ��خ ا-�,� ارزش ا,Hود� �5اه( �(	ر�

�V� و ����#� ��  :(	� ���G آ=� ز
   ��>٤1ز��ن Kزم           ��>1    ٤ �ز��ن ا-�,        ��>��  ٨روزا�� آ�ر 

  
  U��1 اول   =  .           ١٠٠% = ١٠٠
  
  
  

� 
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    ��>٣1  ز��ن Kزم        ��>1  ٥ �   ز��ن ا-�, ��>��           ٨روزا�� آ�ر 
  

  U��1 دوم.              = ١٠٠% = ١٦٦
  
  

 ��رآM ا� C	��� ��	��� ،,� ارزش را�( ا-	,� ارزش ��4�=(� ��( ا-��ز.  ��ا ا C
c� ,� ارزش از�ا-		4R� E��=� �	� ر�) روزا�� آ	�و ��� �� –� دار �ن آ�ر=B�c� 		 (F� �

6% �از !��ن در ا] ه� �U ر�روزا�� آ C� د�� .  
� Mرآ�����  ):  

ا+�%� ارزش .  �!د�, ���� ا��,اد روزا � آ�ر �!&� را آ� �4 و���2 ا+�%� ارز�      "
� @� آ!��? �,ن ز��ن <زم آ�ر �4 را آ� در  �� =!ا # و �4&>;: 9ن ا+�%� ارز���6�7 �
 �9و"!د �, .A� و��'��B� ��4ار را آ� در را,C� �7روزا � آ�ر از 9ن  ��  دو� D�4�� � 

  ")١(  ��#� ���!د، ا+�%� ارزش  )'
 ا� ���& ا����( ا-�,� ارزش ��4	      در ���� ���LT ا�1 آ� C� زم راK ن�ان ز��� 

���L ارزش 	C �'(� و �		) ز��ن Kزم �5د��ا�� �B	 دا��آ� � �ا T=�نز. �� آ�د آ����
 � !ن ,�وش �� آ�ر ��ا�� ارزش وا��Bdو	) آ� �9L� Cار� را �� اا�� �=.  آ�ر ا���1و	�

�dو �F=� زمK ن�د آ� ارزش �� ��رود، ز��� �� ��ا�( آ���� 	ه& ��و�ر آ�آ )��.  
      ا���� -�, 1��U [د دارد و !ن ا� ��ا��Gزم وK ن�(ن ز�� ��آ�� ���� �7=� دار 

ا�� .  �#�62 ا�U C�1���	T=.  آ=(�(ارن �5 !� آ�ر را ارزان �� از ارزش وا��Bdو	�
 ا� ��ان ����=��)، �2	 �$��� دار �����هf2=�ن آ� در !D�ز �#e از ���F آ' 1��U C

و ��.  را ا,'� آ�د�� دار �������F� 1 آ'	�#�62 ��ه���U 1 آ� �( !ن,�� را در��� 
�� آ�دن ز��ن  � آ����U C��F=� 1� رادر ا.  رود� آ�ر ��ا�� ارزش �5د ,�وش ���و	�

 از � آ� آ�ر�� �(ت ز��ن آ�A���2ر�  آ�ر، ���و	�1 از آ�ه& ارزش � اKزم >��رت
 آ�ر ���5و	روزا�� آ�ر را �� 4U�ب ��Gان ارزش �R� ر آ�د� و�& آ	ر �ت روزا�� آ)� �

  .� دار �'�cل ���( �����( ا-�,� ارزش ��ا	را �� ���
( 	 ��ز ���� آ� ��ا�) ��ا�� ا�1 �� ارزش آ�Kه�	 دا��آ� � T=�ن  آ�ر��و	      ارزش �

 – آ�ر ��و	�=Bه(ار��L� اد� اش -�ور����و 5 ��  . ا��1 آ�ر
2 9� آ�ر ����و�B;� ارزش   ا��4ا       و�� �!د، �4 , و �4 د '�ل 9ن ز��ن <زم آ!��? ,

 آ�ر <زم ا�� آ�هD ��و�,  ��!&  �4ز� آ� �4ا�آ� ارزش آ�<ه��B/ 2 /�4, و�J� �4 
 �4ر9ور�� ا� در "��>� � آ� آ�ر ا"��K�Lه��MB.  آ�ر �C,ور ا��� ا"�D�K�L �4ر9ورا%Jا

�!د،  ��B<� ا=��اع ���� ز�� �O2 ه�� آ� �4 ا�!  ر��Q4   2�%، �4<�2 آ�ر�4د �;B!&!ژ
B% رت�Q��!  S&��� و T4�B� Uآ�ر��ان، آ� �? � آ��$ �� آ�ر و 2�V �!اد =�م، ��ز�� ,ه

V و�K�L�"ا W�!�� آ�ر �K�� ار ��4? ه�,C� وض�C� �<��" ل ���%����� در!�Y� � 
!Y�2�9 �� آ�ر ����و� ده,، ارزش  �$ � ,.  

/� 	 روزا�� دوآ� آ�ر����$� ] 5���اد� FT�ر) آ� 	 آ=�'�� ,�ض �	h �	 ��-�      ��ا
)�R� ��K���� ��Vف 	& G$1 آ$& و FT�رد�1 ���س و �D�ل � ��ن و ه�) /�	 آ٧٠٠" ��
�=(م و آ$& دوز	 آ�ر در ر��� ���� ا2�G�U�<�ل ا�� ��ر!ور.  آ==(�� )� K�� ك�و ��� 

<�2�Gر ا�ار آ)R� ،زم ��ا�رودK ���� 	 )آ٧٠٠ 	ر /��FT 1 آ$& و$G &� ن و�د�1  �
,�V� س����9 �5اه( ��د و ارزش �����C �5اه( !�( 	� �� آ�ر آ�ر���و	 آ�ر��، آ��2 از 

( 	C ارزش را ���& �B�دل ا از روزا�� آ�ر ��5و او �5اه( ��ا�14 در�(ت ز��ن آ��2
�2�R� ( و	ر را ��را� � روزا�� آ  .� دار آ�ر آ=( �����( ا-�,� ارزش ��ا	 ����L�ن و ��ا

                                      

 ٣٠١ آ�رل ��رآ�، آ�����ل، �� اول �رس 	��� )١(

� 
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  . #� ا��'�?  ;�Bا+�%� ارزش %!ق ا&>�د? را �4ا+�%� ارزش  )': ��آ�
	 آ�ر در G���B ����و	( آ� ارزش � !� �� د�1 �� و���d ارزش ��4      ا-�,! C( و 

� دار �=$�د و G(ا���� 5�رج ا�1  ا�1 آ� از >��� �)F��C ا��ا���� [K�%د ا�$=� � 
2��=T )ا��� 	ه(, C�4 �5  در ��ا�� �5د���� �� �F=� ا آ� او�T ،9اردL�& �n/4 دارد و 

� �4��� C�K ��د �=F� ارزش وا�V#� )Uل  آ�ر را در ا�ورا�� �� �dص ���ا�( ��ر!
�5 �4���	& را ���K�V#� �2�5اه( !ورد و �� ارزش ه C�� ف�V� ان�� � را آ� آ�ر

ا. آ==(���� C��L=ل �5د �� دار �=$�د ه�V#� آ� ارزش –pq� � 	�� را Cاه�	C !ورد، 
ه(ف !��ه��� او ا� C	� 14 آ� ارزش	ر را ��و�آ �� �B��G در	C !ورد �� از ا�A C .
 آ�ر در ����4 ����5دن ��ر!ور ه(ف �'�r او از ��K.  آE4 آ=(�ا-�,� ارزش ��4 &

C !ورد �� از ا	 !ن ��� �5د را �1�4 �� ارزش ا2�G�>� آ�C�K ا�1 آ� ارزش ا�$�ادا C
�A�� �� 1�4� .���� � �dار �ر و-��F� S آ==( د�( �	 ���� �'���F آ� آ���K دارا�
�	�R� د و ���ا�( در�B� C=� آ� ا�(. ه� ا-�,� ارزش ,�ق ا�B�د� �� د�1 !ورد �4 �� !ن C

���� آ� ا�� در �& ��K ��د، �� �Aر آ�ر را در ����4 ��5 �5اه( ��ر!ور�� دار �
( 	��� واU( آ�K ١٠  ��>�� �٨pq'��� در روزا�� آ�ر � ���4�ت �ه2�ن G���B آ�ر��ان ��

& آ�ر��ا�& را وادارد آ� در او ���ا�( در ����4 �5)  دوز�(��اهC �	 >(د �١٠( آ==( ��
ا C٨ 1<�� ٢٠��� K�آ )Uوا 	�2� ) را آ� �ه� �اهC	و او �) �اهC �(وز�(	 >(د �٢٠(=( 

�� �2�م �(�   �5د او ارزان���ا=Bآ���2 ارزش ا�$�اد� ��F� �� >� دارد�2�Gآ�   !ن� ا �ه
�K�� ا�1 �$�و�( و ازا��Rرا� در� C�� �� �4 ا-�,� ��اهC دوز	� %��U�ن ���4�ت �

  . ���(�را ا-�,� ارزش ,�ق ا�B�د� �  �� د�1 !ورد آ� ��رآM !ن�'��	ارزش �
V� د� را آ��B,� ارزش ,�ق ا��ا-      	���� E( �� ا-�,�  ��د ����� دارن �=$�د �

 –دارن � E ه�2 ����	 آ� ��Vارزش ��4=B����� �R�A � دار در ��2vع �5� &� 
��   �=�v آE4 ا-�,� ارزش ,�ق ا�B�د� >�p2( دا�14 آ� �pش ��ا ���و�. ��د ا����� آ�د

 آ�ر در �C ا�1 آ� ��K ر,�C ��ر !ور ��د ��-�ع ا� ��آE4 ا-�,� ارزش ��4 [
1 �147 �H 	� ���4�ت � ���( ���] ر��� %=1B �#(ود �2� در ����4 و ��dدر ر �� 

 ارا� � �w�K����(� ��ر !ور! �7��G 6/� � ��ا�=( �� �� ���� � رو�( و ��ن �	�5ر�( و از �
�� ا. ده=(��� C	اH,ه� ا E � ا2�G�>�& ��ر !ور �� ا,Hا� �M از �(�� ا�$�اد�& ��ر !ور
 � ارزش ا2�G�> �� آ�ه&�M� C از �(�	 ��B ارزش آ��K ��د و ه� آ�ه& �$�اد��(ل �
  .  ا�v��(�!ن �

      �� ا��� C	���� E آE4 ا-�,� ارزش ,�ق ا�B�د� و �� داران �=$�د در �pش ��ا
�5 S-د و��F��� �� 1��dدر ر &���� � ���(، � آ�ر را ��K �� ا�$�اد�� داران ��ر!ور
 (� و ��ه2�ه=x !نp� Cش �(اوم ��اآ= !ور�( و از ا�C �	 �5د را ���w آ��Kارزش ا�$�اد

 �5د �9Lا��� ��د�( و ا�& رو	را در � (ن �� !ن	ه� �� �Aر !��ه��� ه(ف ر��� C	ن! �v 
 آ�ر��ان و �9ا �و ارزش �#K�Vت ��V,  رود� آ�ر ��K �� ا2�G�>��1 آ� ��ر !ورا

 !� Kزم �� آ�ر ا2�G�>���( و �(ت آ��2 � آ�ر در ��2vع G���B آ�ه& ���و	ارزش � )
 از آ�ر �R�A آ�ر�� �� �'��	و �(ت �. C آ=(	 �R�A آ�ر�� را ���� -�ور� ه���ز�=(	�� �

  . �د	 ��� دار �dار ��ر �R�A ����	 در ا��5%�رت آ�ر ا-�,
  
  
  
  
  
  
  



 

��اآB,? � دار �4 ا�O �[ش آ��[ ا�� آ� \'LK �@����� �C!��  ��ا+�%� ارزش  )'       
���� ^Bه�Lو  �ه � آ�ر 4,ان د�� �� �4دن �4ر 9ور� داران �B_�د از را? �4<,4� .  
���� 1B=%      ����9 آ� در ه� �& از �� ��U/� ا��� ���5 �7��/	 در ���4 دارا  [

ا.  ��K ر,�� ا��A �� �1ر FG'� آ�ر و ا-�,� ارزش ���4 ا2�G�>�ه� ��ر!ور از !ن �� C
  :��U/� >��ر�=( از 

 yر– ا��ه72 ��د� �����   .�� دار
  ) آ�ر و ����,�آ��ر	�4R – ب 
  . 4) و %=H� 1Bرگ	=	 ���– پ 
  
  

 ٢٠٠٨{٠٨{|٢ ١٩١ را� ��د� 


