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 چكيده

َاى؛  "ایسُ ّب"کتبة  حبٍی ًَقتتبضّبیی   "قَزّبیی ازاضُ هیاقتهبز رْبى ثب چِ تئَضی"ثب ظیط عٌ
اقتهبززاى ٍ فعبل اقتهتبزی اؾتک کتِ زض انتد گتطزوٍضی ٍ تطروتِ اؾتک           108زضثبضُ ظًسگی 

  ّ َاًٌسُ رصاة هتی ًوبیٌتسه  طچٌتس کتِ تعوتر زض هبباتت اظ     عٌبٍیي ّط یبززاقک زض اثتسا ثطای ذ
ٍاض تبضیری گًَتبگَى   کتبةهًظن چیسهبى ثی رصاثیک اثتسایی وى هی کبّس  ًكبى ًوی زّس کِ اظ از

َاًؿتتٌس  ى هتی بافت ؤهزض ایي ضاؾتب اًس  ٍ اظ هکبتت اقتهبزی هرتلف چِ اقتهبززاًبًی اًتربة قسُ ت
 ههبباتت ٍ اظ اضائتِ  ثٌسی کٌٌس هٌترت ضا طجقِ ًظطاىنبحت هثط اؾبؼ هَضَعبت انلی اقتهبزی

َاًٌس ِثطَض زضّن ِث   پطّیع کٌٌس ُذ

 

 تبضید عقبیس اقتهبزی -ًْبزگطایی -اقتهبز وظاز -اًسیكِ ّبی اقتهبزی هب: کليدواژه

 

 

 ثرا توصيفو  معرفی .1

َاى؛  "ایسُ ّب"کتبة  تَؾت  ًؿتین    "قتَز ّتبیی ازاضُ هتی  اقتهبز رْبى ثب چِ تئَضی"ثب ظیط عٌ
بیی  ٍاثؿتتِ ثتب اتتبر ثبظضگتبًی       ٌث تكتبضات اهتیي اابطةا گطزوٍضی ٍ تطروِ قسُ ٍ ِث ٍؾیلِ ًا

ًَِ ثرف 1398ایطاى( زض پبییع  تسی  ّزطی قوؿی هٌتكط گطزیسُ اؾک  ایي کتبة ثسٍى ّطگ ٌث
قتبضّبیی زضثبضُ ظًسگی ٍ فهد سیه حبٍی ًَ اقتهبززاى ٍ فعبل اقتهبزی ٍ     اؾک کتِ   108ٌث

تس           ظبّطا پیكتط زض هزلِ هیؿک هٌتكتط قتسُ ٍ زض ایتي احتط گتطزاٍضی ٍ تطروتِ قتسُ ًا ًََ اک

                                                                                              
 A.pasebanism@gmail.comعبَ ّیئک علوی رْبز زاًكگبّی زاًكگبُ تْطاى:  *
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ؿبضی ضئیؽ ٍقتک  ّوچٌیي ایي هزوَعِ قبهد پیف ًَا گفتبضی اؾک کِ تَؾ  وقبی هؿعَز ذ
َاى زًیبی ایسُ ّب هٌتكط قسُ اؾک     اتبر ثبظضگبًی ایطاى ثب عٌ

سُ رصاة هی ًوبیٌسه ّط      َاًٌ چٌس کِ تعوتر زض هبباتت   عٌبٍیي ّط یبززاقک زض اثتسا ثطای ذ
َاى اظ رصاثیک اثتسایی وى هی کبّس  ِث سیكتِ ّتبی     "عالٍُ ثط ضٍی رلس اظ عٌ زایتطُ ااوعتبضا ًا

َاى   "اقتهبزی یبز قسُ اؾک کِ ظیبزُ اظ حس گَیی ِث ًظط هی ویس  ّوچٌیي ثط ضٍی رلس اظ عٌت
گلیؿی  هیؿک"ًا ًََ تسُ ضا ثتِ ه     "زی اک َاًٌ زلتِ هكتَْض   اؾتفبزُ قسُ اؾک کِ ثعبتب  شّتي ذ

سى هببات هعلَم ًوی کٌس کِ کزبی احتط تطروتِ ٍ    ًَا اقتهبزی هعبَا هی زاضز  ثب ایي حبل ذ
سی کتبةه اؾبهی افتطاز   کزبی وى قلن گطزوٍضًسُ اؾک  زض ایي ضاؾتب رب زاقک کِ زض نفحِ ٌث
هَضز ثطضؾی ٍ هٌبثع هَضز اؾتفبزُ زض وى ثرفه زض پبٍضقی ّتب وٍضزُ هتی قتسًس  کتِ ضعبیتک      

ز تب اؾن هؤاتف ٍ  ًكس ُ اؾک  ًکتِ زیگطی کِ ِث احبظ قکلی الظم ِث تصکط اؾک ایٌکِ الظم َث
ًَسه کِ هعلَم ًیؿک چطا اظ وى غفلک قسُ اؾک   گطزاٍضًسُ ٍ هتطرن ضٍی رلس وٍضزُ ق

ًٍسیه  عالئتن ا یازث فیطایٍِث احبظ       َاعتس  کیت ضعب ؾتزب    ( ًیتع   ٍ یكت یطایٍ یهًگبضقت  ق
 زض یزّت  اضرتب   یعلوت  انتَل  کیت ضعبثد هكبّسُ اؾک  زض ذهَل اقکبالتی زضٍى هتي قب

بهِ ٍ هتي زضٍى تب      کتبٌث ًیع کتبة اظ اقکبالتی ضًذ هی ثطز کِ زض شید ِث ثطذتی اظ هْوتتطیي وًْ
 اقبضُ هی قَز 

ًَِ ای تٌظین کتبة فْطؾک      یؿتٌسُ ّتط ثرتف اظ       پطزاظیٍ عجبضت ِث گ قسُ کتِ گتَیی ًَ
ترتبة قتسُ  ّوچٌیي  ه زض حبای کِ چٌیي ًیؿک کتبة ّوبى افطاز هكَْض ّؿتٌس بى ًا  هاقتهبززًا

ًَبگَى اظ ًحلِ ٍاض تتبضیری       ْبهًظن وًچیسهبى ثی ثبقٌسه اهبهیّبی گ ًكتبى ًوتی زّتس کتِ اظ از
تربة ق بًی ًا ًَبگَى ٍ اظ هکبتت اقتهبزی هرتلف چِ اقتهبززًا س  سُگ ى بافت ؤهزض ایي ضاؾتتب  ًا

ؿتٌس ثط اؾبؼ هَضَعبت انلی اقتهبزیهی ًَا ِ  ًظطاىنبحت هت تسی کٌٌتس   هٌترت ضا طجقت ٍ ٌث
س ِثطَض زضّن ِث ههبباتاظ اضاِئ  َاًٌ   پطّیع کٌٌس ُذ
بًی زض ایتي کتتبة هتَضز ثطضؾتی     اظ ؾَی زیگط زض پیف      گفتبض وهسُ اؾک کِ وضای اقتهبززًا

بزگطایی هی ثبقٌس!قطاض گطفتِ کِ  ایتي زٍ گتطایف   حبل وًکِ  اظ زٍ ًحلِ اقتهبز وظاز ٍ اقتهبز ًْ
بى   ًوتی ثبقتس  هتخال     ٍ تتبضید عقبیتس اقتهتبزی    پَقف زٌّسُ تٌَ  هَرَز زض هیتبى اقتهتبززًا

بى ثبظاض وظاز زض هقبثد هبضکؿیؿک بزگطایتبى زض      ٍ ؾَؾیبایؿتْب ّباقتهبززًا ًَس ٍ ًْ هعٌتب هتی قت
تس   ّوچٌیي ب ٍ هقبثد ًئَکالؾیکْ -     تعزتت ًئَکالؾیکْب زض هقبثد کیٌعی ّب ًیع هعٌتی قتسُ ًا

گیع وًکِ زض ازاهِ پیف ًگبضاى اقتهتبزی ًیتع پطزاذتتِ    گفتبض وهسُ اؾکه ِث وضاء ثطذی ضٍظًبهِثطًا
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س قسه زض حبای کِ قطاض زازى َّا بى ثطرؿتِضٍظًبهِ ذ ًتَعی  ه ًگبضاى اقتهبزی زض کٌبض اقتهبززًا
ًظتطات   تتطٍیذ  ًگتبضاى ایي زٍ زض یک ؾبح ًیؿتٌس ٍ ضٍظًبهِ چطا کِ انَال  هذل  ثحج اؾک
سیكوٌساى ّؿتٌس   ًا

 
 اثر یببیشكلیارز .2

وى اقتبضُ   یپیٍ تتب  یطایكیاظ اقتجبّبت ٍ یاحط ِث ثطذ یقکل یهقسهِ ثب ثطضؾ یياکٌَى پؽ اظ ا
 قَز  یه
کتِ زض   یوهتسُه زض حتبا   یتب ثتِ زً  1623زض ؾبل  یقَز کِ ٍ یشکط ه یپت یلیبمزض قؿوک ٍ     

َاسـ  یدؾبَض ثبالتط تبض ز  ّوچٌ 1620ت  27 یزض ازاهِ ؾتي اؾتتبز قتسى پتت     یياعالم قسُ َث
 یتب اؾتک ٍ   26 یتب عسز  یيزّسه ا یهحبؾجِ ؾبزُ ًكبى ه یککِ  یزض حبا قَزهیشکط ه یؾباگ
تتط   یتع ً  64ثبقتس! زض پتبضاگطاا اٍل ل    یسًُطؾ یِث هقبم اؾتبز 1646زض  اٍ یٌکِا یبٍ   23 ْث

ز ِث رب ًٍا"کلوِ  یَث كٌبؾ"اظ عجبضت  "یض ًٍا ًَع "کتِ اظ   یفتی اؾتتفبزُ قتَز تتب تعط    "یض  "رت
  91زض پتبضاگطاا زٍم نتفحِ    یيًجبقتس  ّوچٌت   یهٌفت  ییثبض هعٌتب  یحبٍ یقسُه زض ظثبى فبضؾ

تقب"ذ  زٍم زٍثبض اظ کلوِ  حتصا   یؿتتی زٍم ظائس اؾتک ٍ ثب  "اؾتفبزُ"اؾتفبزُ قسُ کِ  "زیًا
ِ "ه عجتبضت  135زض ؾبط ّفتن پبضاگطاا زٍم ل  یيقَز  ّوچٌ ِ  ؾتطّن  "تٌْتب ًت  نتَضت  ثت

قتِ قسُ کِ ثب انَل رساًَ "ٌْبًت" َ  یطایفزض ٍ یؿیًَ  یتي زض تعتبضو اؾتک  ا   یفبضؾت  یيًت
تْب یرب یياقتجبُ چٌس اؾتفبزُ اظ کلوتِ   یيه زٍه163ل ٍمؾبط ز یهتي تکطاض قسُ اؾک  زض ًا

 اؾتفبزُ قَز تب رولِ هعٌبزاض ثبقس  "یقجل"اظ کلوِ یؿتیثب اقتجبُ اؾک ٍ "یثعس"
ه زض ذت  قكتن اظ    "یهٌبثع زضاهس"ه عجبضت 28ِث عالٍُ زض ذ  قكن پبضاگطاا زٍم ل      

ٍاغُ 37وذتط ل  ه 63ه زض پتتبضاگطاا زٍم ل  "تٌْتتب"کلوتتِ  43ه زض ذتت  وذتط ل  "تٌجتتد"ه 
ؿَ"عجبضت  تْتب    "ییبؾؾ"کلوِ  125ل  14ه زض ؾبط "یظثبى فطًا  یه زض ؾِ ذ  هبًتسُ ثتِ ًا
س"ه کلوِ 139ل  پتبضاگطاا ؾتَم ل    یه زض اثتتسا  "زاضًس"کلوِ  164ل  ًتْبیه زض ا "یسْت
َا یرچِتبض"ه عجبضت 167 تْتب      "یپ ِ "کلوتِ   189ل  یه قتف ذت  هبًتسُ ثتِ ًا ه زض  "عطضت
تسى "کلوِ  193ل  یاثتسا َاً  یهت "کلوتِ   218پتبضاگطاا زٍم ل   یه زض اثتتسا  "ٌا زض ه  "ینتت
تْب جبضّتب "کلوِ  240ل  زٍمه زض ذ  زٍم پبضاگطاا  "ًطخ"کلوِ  232ذ  چْبضم ل یًا  "ًا

ه زض  "کتبضا "کلوتِ   247ه زض ذت  ؾتَم ل    "هتسافع "کلوِ  یعه زض ذ  ّفتن پبضاگطاا ؾَم ً
ٍ زض   "ّطثتطت "کلوتِ   یتع ً 285ل  12ذت    یه زض اثتتسا  "یهتبا "کلوِ  278ذ  ؾَم ل 

تْب َا"کلوِ  340ل  یًا  ثبقٌس  یه یپیزچبض اقتجبُ تب "عُیفطه
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 ارزیببی محتوایی اثر  .3
َا تٌبؾت ٍ کیربهعاِث احبظ احط یوهَظق اثعبز یثطضؾ ساا ِث تَرِ ثب هحت  هببثقتک  هیزضؾ ّا
َارتِ   (ه ًكبى هی زّس کِ کتبة ثب ضعفضقتِ ههَة ّبیؾطفهد يیوذط ثب احط ّبی رتسی ه

اطتال   ی تٌبؾت زاضز کتِ ثتی  هربطجبً یعلو ؾبح ثب اضاِئ قسُ زض کتبة هببات اؾک  ّوچٌیي
َای کتبة اهکبىاظ علن اقتهبز ثبقٌس! ِث  یعلوت وهتَظـ   اثعاضّتبی  اظ ظیتبز  اؾتتفبزُ  عالٍُ هحت

س َ / رتسٍل / ًوتَزاض  يهیتوط هبًٌ ِ     ضا ًوتی زّتس  ثتِ احتبظ     ٍ طیتهت  ٍ کتتبة  هٌتسی  هؿتئل
ض ًیعه احط حبضط ؾتطثلٌس ثتِ ًظتط ًوتی ضؾتس  اظ      کكَ کبضثطزی ٍ یعلو بظّبییً ِث ییپبؾرگَ

ؿزبم ٍ یهٌبق ًظن یبثیاضظؾَی زیگط  ًٍ ًا ة ًكبى هتی زّتس کتِ    کتب هرتلف ّبیثرف یزض
 اظ ًظن الظم ًیع ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ هٌؿزن ًوی ثبقس   

ًیتع ثتب تَرتِ ثتِ قتیَُ       احط زض قسُ اضاِئ ّبیيییتج ٍ ّبدیتحل اؾتحکبم عاىیهزض ذهَل      
َارِ اؾک  ِث یؿٌسگبى ثب اهب ٍ اگطّبی رسی ه  ٍ یهجتبً  ِث تَرِطَضی کِ ثسٍى غٍضًبایؿتی ًَ

 هبتط   ًظتطات  ٍ وضا یعلوت غیط ٍ هؿتتٌس غیط ًقسزؾک ِث   هیپػٍّك ٍ یعلو ّبیفطوفیپ
َ  ّتبی دیت تحل اضاِئ ظزُ ٍ هَفر ِث قسُ تس  ّوچٌتیي    يیًت  انتبالحبت  کتبضثطز  زض ًگطزیتسُ ًا
ضغتن کَقتف   ی ًیع ِثذبضر ٍ یترهه انبالحبت ٍ ّبٍاغُ ثطای ؾبظی هعبزل ٍ یترهه

 نَضت گطفتِه زقک کبفی هسًظط ًجَزُ اؾک   
ًَِ زض ذهَل اقکبل         َاى تَرِ ًوَز:ثطای ًو  ّبی تطروِ ای ِث ًکبت شید هی ت
بزُ هتی کٌتسه حتبل وًکتِ     اؾتف "فلؿفِ پَظیتیَ"هتطرن اظ عجبضت  46زض پبضاگطاا اٍل ل      

س "تحققی"ضا ِث هعبزل  وىرب زاقک  بم ٍ ثب ّسا  ثطگطزًا قتسى  ضؾتبتط   ّوچٌیي ثطای ضفع اْث
ز تب عجبضت ذ  وذط پبضاگطاا زٍم ل  ثتب  "ِث ایي قکد تطروِ هتی قتس:    48تطروِه الظم َث

ؼ"کٌٌسُایزبز یک ًظبم کٌتطل   "کٌٌتسُ ثب ایزبز ًظتبهی اظ ًقتبچ چتک   " ه ِث ربی عجبضت ًبهأًَ
ٍاؾ  پبضاگطاا زٍم ل ِث ز تب عجبضت 91عالٍُ زض اثتسا ٍ ا ضا ثتب   "ًظطیِ طجقتِ فتبض   "ه الظم َث

 ربیگعیي هی ًوَز تب عجبضت هعٌب زاض گطزز  "ًظطیِ طجقۀ هطفِ/ تي وؾب"عجبضت 
ز ِث ربی کلوتِ   104ّوچٌیي زض ذ  ّفتن پبضاگطاا اٍل ل        اظ  "فقتساى "هتطرن الظم َث
هتی ثبقتس  زض پتبضاگطاا     اؾتفبزُ هی ًوَز کِ زض فبضؾی هعبنط هطؾَم "فقط ٍ ًبزاضی"عجبضت 
َاى تطروتِ ثتِ کتبض ضفتتِه      ًیع عجبضاتی کِ زض ؾبَض ؾَم ٍ چْبضم ٍ پٌزن ِث 104زٍم ل  عٌت

تطروتِ   "ؾجس حکتَهتی "ؾبط چْبضم عجبضت  120کبهال  ًبضؾب هی ثبقس  زض پبضاگطاا زٍم ل 
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ٍاغُ انتلی      ثیهٌبؾجی ًیؿک ٍ رولِ ضا زض فبضؾی  هعتبزل  هعٌب کطزُ اؾک  ثتِ ًظتط هتی ضؾتس 
زُ  "ثؿتِ حکَهتی"هفَْم  تْبی ل َث ًٍباتس کتَظ ثتب      149اؾک  زض ًا ًیع هتطرن هقبِا انتید ض
َاى  گبُ"عٌ َاى ضا ِث "هبّیک ٌث تطروِ هی کٌس کِ ِث ًظتط نتحیح ًیؿتکه     "هبّیک قطکک"عٌ

گ"چطا کِ عجبضت  زاضز  ّوچٌتیي زض اثتتسای ل    "قتطکک  "زض فبضؾی هعٌبیی فطاتتط اظ   "بُ ٌث
تطروِ کطزُ اؾتک کتِ ثبیؿتتی ثتِ      "هحسٍزیتْبی عقالًیک"ضا  "ثبًسز ضقٌبایتی"عجبضت  168

 تطروِ هی قس  "عقالًیک هحسٍز"
تْبی پبضاگطاا اٍل ل       چوبضک"عجبضت  178ِث عالٍُ زض ًا یتبثی ًوتی   ضا هتطرن هعبزل "ٌث

َاى اظ هعتبزل هتعتبضا        "کٌس ٍ ّوبى ضا ِث کبض هی گیطز  زض نَضتی کِ ثطای هعتبزل وى هتی تت
کبًتبى  "ًبم  180اؾتفبزُ ًوَز  یب زض اثتسای ل  "هجٌبی هقبیؿِ  "ثیتَکٌي "ثتِ قتکد    "ریوتع َث

تطروتِ ًوتی قتَزه زض حتبای      "پبظیتیَ"ًیع کلوِ  185تبیپ قسُ اؾک  زض پبضاگطاا ؾَم ل 
هعبزل نحیح ٍ هٌبؾتجی ثتطای وى اؾتک  ثتِ      "تحققی"پیكتط ثیبى قسه عجبضت کِ ّوبًبَض کِ 

ٍاؾ  پبضاگطاا زٍم ل  هی اٍ اؾتکید "ه عجبضت هكَْض 206عالٍُ زض ا ًََ نتطفِ  "یعٌتی   "اک
چ ِث هقیبؼ"ضا ِث اقتجبُ  "ّبی ًبقی اظ هقیبؼ  ثطگطزاًسُ قسُ اؾک! "اقتهبز هطَث

ٍاؾ  ل       تظبضات عقالیی"ه  237زض ا تعجیطی رب افتتبزُ زض اقتهتبز کتالى ثتِ ظثتبى      کِ  "ًا
ن   هَرجبت اعَرتبد  کِ تطروِ هی قَز "تَقعی عقالًی"ه فبضؾی اؾک هتی وٍضز  زض  ضا فتطّا
تْبی ل  ؼ  246ًا ًجتَزى   اؾتتفبزُ قتسُ کتِ ثتِ ذتبطط      "کلفتک تَظیتع زم "ًیع اظ تعجیط ًبهأًَ

گلیؿی ثبعج هی یؽ ًا َارتِ قتَز     یتبثی ثتب  قَز تب تكریم زضؾتی هعبزلظیطًَ اظ   اقتکبل ه
تظبضات عقالیی"هتطرن عجبضت  287ل  5ؾَی زیگط زض ذ   کِ یک عجتبضت رتب افتتبزُ     "ًا

تظبض هعقَل"زض ازثیبت اقتهبزی اؾک ضا  تطروِ کطزُ اؾک کِ هعٌبیی هتفتبٍت ضا ثتِ شّتي     "ًا
تط اؾک ِث ربی کلوِ  291هتجبزض هی کٌس! زض ل  روتِ  اظ کلوِ هتعز ثتطای تط   "زؾتوعز"ًیع ْث

َاضحكبى هكتوَل کتبض ّؿتتٌس     اؾتفبزُ ًوَز  "ٍیذ" اظ وًزبیی کِ کبضگطاى ثب توبهی اعبب ٍ ر
هعز ًبهیس کِ گَیبی ًتَعی کتبض ؾتبزُ ٍ یتسی هتی      الرطم ًجبیس هعز پطزاذتی ِث ایكبى ضا زؾک

تتط اؾتک ثتِ    اؾتتفبزُ قتسُ کتِ     "پیبهجط"ًیع ثطای هعطفی پَضتط اظ عجبضت  295  زض ل ثبقس ْث
عی تقسؼ ٍ اتهبل ِث هجسأ ٍحی ًوی ثبقسهٍاغُ اظوى ربی  ًظیط وقتب یتب اؾتتبز     ای کِ حبٍی ًَ
 هی قس اؾتفبزُ 

 هیعلوت  ظثتبى  اظ اؾتتفبزُ یه یعٌتی  علو اذالر ٍ انَل کیضعب عاىیهکتبة حبضط ِث احبظ      
َارتِ اؾتک  زض ذهتَل هیتعاى اهبًتک      ًیع ثب ضعف اؾتفبزُ هَضز هٌبثع شکط ّبی هكَْزی ه
َاضز ظیط اضایِ هی گطزز زاضی   هتطرن زض حفظ انباک احط ًیع ه
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بز"شید عجبضت  92زض ذ  ؾَم پبضاگطاا زٍم ل      هعلتَم  اظ عجبضاتی اؾتفبزُ قتسُ کتِ    "ًْ
یؿتٌسُ َؾت   تتجیتیي هَضتَ     وى ًیؿک کزبی هببات تطروِ ٍ کزبی ِ  اؾتک  ًَ  ه حتبل وًکت

یؽ ٍ زاذد کطٍقتِ قتطاض   هتطرن هی ثبیؿک ّط ًَ  زذد ٍ تهطا زض هتي انلی ضا زض ظ یطًَ
تْتبی   ًوبیس پطّیعهتي انلی  ٍ اظ اذتالچ هجبحج ذَز ثب زّس ًَِ زیگط زض ایي اضتجتبچ زض ًا   ًو
قبثد هكبّسُ اؾک  ثتِ عتالٍُ    213ل  10هی ثبقس  ّوچٌیي ایي ٍضعیک زض ؾبط  127ل 

بّسُ اؾتک  ه قبثد هكت "ایطاى ًقبِ وغبظـ اؾک "کِ وهسُ اؾک:  267ایي اقکبل زض اثتسای ل 
تْتبی ل    ایي تعبثیط هتعلر ِث هتي انلی اؾکٍ هعلَم ًیؿک  ًیتع   274یب ذیط؟ ّوچٌتیي زض ًا

یتد       343ایي اقکبل تکطاض قسُ اؾک  زض ذ  زٍم پبضاگطاا زٍم ل  قتتِ قتسُ کتِ زًا ًیتع ًَ
س  ًَا  قتبّسی ثتط ایتي   کبًوي زض ایطاى ِث تبظگی ظیبز هعطفی قسُ اؾک! ایي عجبضت پطزاظی هی ت

 ایفی اؾک تب تطروِ ای!أِ احط حبضط ثیكتط تکثبقس 
یؿتٌسگبى ّتی    ٍ زیگط نتفحبت کتتبةه    24زّی هخال  زض ل ّوچٌیي ِث احبظ ضفطًؽ      ًَ

س  تْبی پتبضاگطاا زٍم ل   اؾتٌبزی ثطای ازعبّبیكبى هبط  ًکطزُ ًا یؿتٌسُ   92ّوچٌیي زض ًا ًَ
ز ًبم یک کتبة ضا وٍضزُ اؾک کِ  تط َث َایهْث ی افطاز ٍ کتت ٍ ًظطیتِ ّتب ضا ثتِ    اؾبه ِث طَض ان

یؽ هی وٍضز گلیؿی زض ظیطًَ ٍاؾ  ل ظثبى ًا ضٍـ عوتَهی قتسُ   "ًیع اظ عجتبضت   314  زض ا
ب ٍاؾبِ هتتي ضا گٌت     "هوبًْ یؽ قَز ٍ ِث ایي  اؾتفبزُ قسُ اؾکه ثسٍى ایٌکِ هعبزل وى ظیطًَ

عجتبضاتی  کِ اگط  اؾتفبزُ قسُ "اثعٍضزتطیي"ًیع اظ عجبضت  326ًوَزُ اؾک  زض ذ  چْبضم ل 
ؿتِ  ًَا سضا کِ ًت تسُ کوتتط زچتبض      س ضا ظیطًتَیؽ  ٌهعبزل فبضؾی ثیبث فثطای ًا َاًٌ هتی ًوَزًتسه ذ
 هكکد هی قس 

ّبی غیطعلوی ًیع ًکبتی ِث شّي هی ضؾتس کتِ تكتریم ایٌکتِ     اهب زض ذهَل ؾَگیطی     
ًَتِ زض پت    یؿٌسُ اؾک یب هتطرنه عزباتب  هوکي ًیؿک  ثتطای ًو ب ثط عْسُ ًَ بضاگطاا زٍم ل وًْ

ثتطای  ٍ ظبّطا   غیطعلویثب یک حطکک ٍقتی ضارع ِث فطزضیک ایؿک ؾري گفتِ هی قَزه  42
ساذتي ایسُ ّبی اقتهبزی ایؿک قسُ اؾتک    غیطاذالقیّبی ظًیزؾک ِث زاهي اتْبم هاظ ؾکِ ًا

سفطزضیک ّب اظ وضای ایي ثیبى کِ ًبظی ت  هایؿک اؾتفبزُ کطزُ ًا ًَا زیتسگبّْبی  ثبعتج ضز   سًوی ت
ٍاضح اؾک کِ ث  قَزاٍ  -طای ضز ّط زیسگبُ ثبیس اؾتسالل عقالیی اضاِئ زاز ٍ ًِ ایٌکتِ اتْتبم  پط 

یؿٌسُ زض پبضاگطاا زٍم نتفحِ  ضا پیكِ ًوَز یّبی غٍضًبایؿتظًی گلؿتتبى ضا   51  ّوچٌیي ًَ ًا
ّتبیی  اؾتتعبضُ ظیجٌسُ یک هتي علوی ًیؿک کِ ثب اؾتتفبزُ اظ  هْس علن اقتهبز هی ًبهس کِ ِث ًظط 
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گلیؿتی تجتبض       هایٌچٌیٌی سیكتوٌساى هتَؾت  ًا ربًجساضی ذَز ضا زض توبید ِث ثبظهعطفی ثطذتی ًا
 ثبظًوبیف زّس تَریِ ًوَزُ ٍ 

یؿٌسُ هتبضکؽ ضا ّتن ضزیتف اؾتویک ٍ کیٌتع       54زض ایي ضاؾتب ٍ زض پبضاگطاا زٍم ل       ًَ
یؿٌسُ ِث ایهعطفی هی ًوبیسه ثسٍى ایٌکِ اقبضُ کٌس  ایتي پطؾتف ضا   ه چتطا  ي ثیبى ثبٍض زاضزاگط ًَ

ه ثلکتِ حتتی   چطا زض وکبزهی ّبی اقتهبز تَرْی ِث وضای هبضکؽ ًوی قَز ًوی کٌس کِهبط  
س زضثبضُ ؾطافب ؾتري ثگَیتس ثتِ     121ِث عالٍُ زض ل   ًیع هی قَزؾبًؿَض  َّا وًزب کِ هی ذ
ًَسه ثبیؿت   ثبضُ اقبضُ هییک بى قتٌبذتِ قت تی ثتِ کكتَضّبی ذتبل    زاضزه ثطای ایٌکِ اقتهبززًا
ًٍس  عی ثبظاضیبثی ثطای رصة ًرجگبى ؾتبیط کكتَضّب اؾتک ٍ اال    ایي عجبضت ثط پطزاظی ثیكتط ًَ

زض ؾتبَض پبیتبًی    اظ ثیي ضفتِ اؾک  تقطیجب هرهَنب زض عهط اضتجبطبت ٍ اطالعبت ایي احتوبل 
ِ هتی  ًیع اظ عجبضات ًبثزبی زقوٌی هیبى هکبتت هرتلف اقتهتبزی اؾتتفبزُ قتسُ کت     123ل 

س گَیبی شّي تَؾعِ ًَا عطنِ علن عطنِ زٍؾتی ٍ زقتوٌی ًیؿتک     ًیبفتِ قطٍى پیكیي ثبقس ت
ب  ٌت ضز ٍ اق هحبل وًکِ زض عطنِ علتن  هایي تعبثیطی ثیكتط قجیِ ازثیبت ًظبهیبى ٍ ؾیبؾیَى اؾک

 عقالیی هجٌب هی ثبقس 
ی قتَز تتب اٍ هتسافع    ّبیک ثب ِث کبضگیطی عجبضاتیه هٌتعُ هت   129ل  11ِث عالٍُ زض ؾبط      

تس   ازثیبت زیکتبتَضی قلوساز ًكَز   ًَا زُ ٍ هتی ت َا َث ِث کبض ضفتِ زض ایي ثرف ه یک ثبم ٍ زٍ ّ
عی  تْتبی    کِ هٌهفبًِ  قلوساز قَزضفتبضّبی ؾیبؾی ّبیک تَریِ ًَ ًوی ًوبیتس  ّوچٌتیي زض ًا

بم فطٍ هتی ضٍزه زض   134پبضاگطاا اٍل ل   93حتبای کتِ   علک هطگ تیٌجطگي زض ّبِا ای اظ اْث
یؿٌسُ ثتِ حبقتیِ ؾتبظی    ه اهبؾبل ظًسگی ذَز ثعضگتطیي زاید هطگ اؾک ّتبی غٍضًبایؿتتی   ًَ

تْبی ل  اؾک! توؿک رؿتِ ًیع ٍقتی ضارع ثتِ کٌتک گباجطایتک ؾتري گفتتِ هتی        145زض ًا
قَزه اٍ یکی اظ ؾرٌگَیبى ایجطاایؿن اقتهبزی وهطیکب زض قطى ثیؿتن هعطفی هی قَزه زض حتبای  

تْتبی ل   اؾک هحد تبهد تعجیطایي کِ  یؿتٌسُ زض ًا ی    147  ّوچٌیي ًَ گباجطایتک ضا اقتهتبززًا
هعطفی هی کٌس کِ رسی گطفتِ ًكسُ اؾک! کِ ِث ًظط هی ضؾس اگط تطروِ زضؾتک ثبقتسه ایتي    

َال هبط  هی قَز کِ  ثد قٌبذتِ قتس؟! گباجطایک چطا ؾئ زض پتبضاگطاا زٍم   قبیؿتِ زضیبفک ًَ
ِ هَضی ضاتجبضز زض ایطاى ًیع چْطُ ای قتٌبذتِ قتسُ هتی ثبقتس! زض     ًیع ازعب هی قَز ک 196ل 

 ؟چْطُ ای پط ضً  هحؿَة هی قَز هکِ زض کزبی ایطاى حبای کِ ّی  اقبضُ ای ًوی قَز
اقبضُ هی قَز کِ ّبًکِ هكبٍض ضیگبى ضئتیؽ روْتَض اؾتجر وهطیکتب      67ّوچٌیي زض ل      

زُه اهب ثتِ ًقتد    267اقبضُ ای ًوی قتَز  زض ل  ایطاى  ِث عبَیک ًبهجطزُ زض هیع تحطین علیِ َث
زضنتس ثتَزُ اؾتکه کتِ وهبضّتبی زاذلتی ٍ        67هعتبزل   2012اظ ّبًکِ تَضم هبّیبًِ زض ایطاى 
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ًَِذبضری هتقي گَیبی  ی عولیبت ای اظ ًو ًٍا ًبهجطزُ هی ثبقس  ربات ایٌکِ کتبة هتی  رٌ  ض
یؽ گَیس ّبًکِ ثط اؾبؼ هكبّساتف چٌیي گفتِ اؾک! اهب ّی  رب  ًَتِ   ًوی قَزظیطًَ کِ چگ

-عجتبضت پتطزاظی  ؟ زض ازاهِ ایي ثرفه هكبّسات اٍ کِ زض ایطاى ًجَزُ اؾک قبثد اتکب هی ثبقس

بى      ّب س ایٌکتِ ّبًکتِ اظ ثطرؿتتِ تتطیي اقتهتبززًا یی هكبّسُ هی قَز کِ تعزت وٍض اؾک هبًٌ
 يگتطفت چطا ایتي ثطرؿتتگی ّتی  قتبّسی اظ رولتِ      کِ هعلَم ًیؿک  رْبى هعطفی هی قَز!!
قتي کت  ًساضز!   هطرع ٍ تحهیالت عبایِ ٍ    ت ربیعُ ٍ ًَ

تربثبتی عبزالًِ هعطفی هتی کٌتس    312زض ل      تربثبت وهطیکب ضا ًا زض  ًیع ِث ًقد اظ فَکَیبهب ًا
ًَِ نَضتی کِ  تربة هیبى  ًیع وىهتأذط ًو  2016زض ؾتبل  تطاهپ ٍ ذبًن کلیٌتتَى  وقبی ًتیزِ ًا
ز کِ ااکتطال قَث کتبة ثب تکطاض هعٌبی ًظطیتِ   313ّوچٌیي زض ل   ًسک ضا تعییي ًوَزّب ؾطًَ

ایٌکِ پبیتبى رٌت  ضا   پبیبى تبضید فَکَیبهبه هی گَیس پبیبى تبضید یعٌی پبیبى رٌ ه زض حبای کِ 
بهین س ٍ زیگط کتٌف گَیبی ایي اؾک کِ تبضید ضا تٌْب رٌ  هپبیبى تبضید ٌث گتطاى  ّب قکد زازُ ًا

ك س!؟ارتوبعی اظ قجید زًا    وٌساى ّی  ًقكی زض ایي تبضید ًساقتِ ًا
هتخال    ًیع اظ عجبضاتی پططوبتطار اؾتتفبزُ هتی قتَز!     333زض هعطفی رفطی ؾبکؽ زض ل      

ًَِهعلَم ًیؿک کِ  َاى تتطیي اؾتتبز        28زض ایكبى چگ َاى رت كتگبُ ثتِ عٌت ؾباگی زض ّوبى زًا
ِ  قسُ اؾک؟! "توبماؾتبز "هكوَل ِث کبض قسُ ٍ طجر ؾبَض ثبالیی زض ّوبى ؾبل ّن  عتالٍُ  ثت

تْبی ل کتبض گَضثتبچف زض تحتَالت اقتهتبزی قتَضٍی      ؾبکؽ ضا ثب افتربضه کوک 334زض ًا
ثتد       ّوتیي زض کٌس  ایي زض حبای اؾک کتِ  ؾبثر هعطفی هی ی ًَ ًٍباتس کتَظ زض ؾترٌطًا فقتطُ ض

بى ططا هكَضت ثتب  ذَیف  بزّتبی هت    وى کكتَض ثیبى هی زاضز کِ چَى اقتهبززًا حط زض ؤثتِ ًْ
زًساقتهبز کكَضّبی تَؾعِ یبفتِ ثی ٍپبقتی      هتَرِ َث الرطم پیكٌْبزّبیی زازًتس کتِ ثبعتج فط
 ثیكتط اقتهبز قَضٍی گطزیس 

   
َارِ اؾک  زض قؿوک ٍیلیتبم پتتی ایكتبى          َایی ثب ذببّبیی ه ثطای هخبل کتبة ِث احبظ هحت

تْبی ّوبى یبززاقک ًیع وهرتط  اقتهبز هسضى ًبهیسُ هی ایتي  کٌتس   ى ضا تکتطاض هتی  قَز ٍ زض ًا
َاى اگتط قبیؿتتِ کؿتی     ِث عالٍُ  هَضز پصیطـ کتت تبضید عقبیس اقتهبزی ًیؿک  ازعب ایي عٌت

َاىثطای احجبت وى هی کِاثي ذلسٍى اؾک  قرهیکه ثبقس وى ًوتَز    ِث کتبة هقسهتِ ضرتَ     ت
تْبی ل  تطه هعز هٌهفبًِ قلوتس "ًیع ایي ثطزاقک ِث کبض ضفتِ کِ  292زض ًا   "از هتی قتَز  هعز ْث

یؿٌسُ اؾتک یتب هتتطرنه اهتب ثتِ ّتط حتبل        ّطچٌس هعلَم ًیؿک ایي عجبضت پطزاظی هتعلر ِث ًَ
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تط اعٍهب  هعٌی زضیبفتی هٌهفبًِ ًیؿک  رٌجِ هٌهفبًِ هعز زض هقبیؿِ ثتب تتالـ ذتَز    ِث حقَر ْث
یؿتٌسُ قَز کتِ  کبضگط ٍ زض هقبیؿِ ثب ؾبیط کبضگطاى ؾٌزیسُ هی   1اؾتک  کتطزُ اظ وى غفلتک   ًَ

گَیتس ذبؾتتگبُ هکتجتی اٍ ضا    ٍقتی ضارع ِث کَظًتؽ ؾتري هتی   130ّوچٌیي زض اثتسای ل 
بزگطا هعطفتی هتی کٌتس  ایتي زض حتبای      هكرم ًوی کٌسه اهب زض ازاهِ پبضاگطاا اثتسایی اٍ ضا ًْ

ٍال کتبة هی ثبیؿک  قتطاض هتی گطفتکه    ایي ازعب زض ثبالی نفحِ هَضز تَرتِ  اؾک کِ طجر ض
ثطًبًکتِ ضیتیؽ    318عالٍُ زض اثتتسای ل    ِثذبای اظ ٍرِ اؾکًیع اؾبؾب  ایي ازعب  ّطچٌس کِ

تعجیط ثحتطاى ثتعضگ   قَزه زض حبای کِ فسضال ضظضٍ زض زٍضاى ثحطاى ثعضگ اقتهبزی هعطفی هی
بی      ثبقسهی 1929زض اقتهبز هرتم ؾبْا

تْبی ل       یؿٌسُ زض ًا ى ؾتی ثتطای وى      هتی  33ّوچٌیي ِث احبظ هفَْهی ًَ گَیتس کتِ قتبًَ
ى ثپٌتساضینه     اگتط عجتبضت  ظهبى گفتِ قسُ اؾکه ایي زض حبای اؾک کِ  پطزاظیْتبی ؾتی ضا قتبًَ

تبثطایي ایتي      ى وى اؾک کِ رْبًكوَل ثبقس ٍ عطنِ ظهبى ٍ هکتبى ضا زض ًتَضزز  ٌث اقتببی قبًَ
َا وىعجبضت کِ ؾی   ّس زاقک ضا ثطای ٍضعیک وى ظهبى گفتِ اؾک زیگط هحلی اظ اعطاة ًر

ًَبض هیطزال ثبة ؾتري گكتَزُ هتی قتَزه      124زض ل      هْتن  هجبحتج  ًیع ٍقتی ضارع ِث گ
ایتي ٍضتعیک زض     تَرْی قتطاض هتی گیتطز   هَضز ثی هعلیک ثطّن فعایٌسُ هخد ههیطزال اظظیبزی 
بى ًیع قبثد هالحظِ اؾک  هخال  زض ل ظًسگیٌبهِ ٍقتی هبباتت هطثتَچ    226ّبی ؾبیط اقتهبززًا
هجبحتج فتَر ااعتبزُ هْوتی ًظیتط عتسم اهکتبى        قَز کِ قَزه ضٍقي هیتیبؾي توبم هیِث وهبض
ِ  اقتبضُ   هتَضز ثطاثطی قبثلیتْب ٍ     زض ایي هتتي   هًظطیِ عسااک هایجطاایؿن زض  اؾتک   قتطاض ًگطفتت
تْبی ل  چ ِث پَضتط پبیبى هی 298ًا سُ هبلع هتَرِ هتی ًیع ٍقتی هجبحج هطَث َاًٌ قتَز  یبثسه ذ

ای ثتِ هجبحتج کلیتسی پتَضتط اظ قجیتد ااوتبؼ       رب زاقک اقبضُضٍثطٍ اؾک ٍ  کِ هتي ثب ًقم
 قس پَضتط هی

وٍضی ٍ کیذالقِث احبظ اضاِئ       ًیع ًکتِ ذبنی ِث ًظط ًوی ضؾتس  کتتبة حبضتط هعلتَم      ًَ
شکط قسُ زض پبیبى کتبة اؾتفبزُ کطزُ اؾک! ثب ایي حبل زض ایتي   هٌبثع اظ ًیؿک کِ چقسض ٍ کزب

ًَِقؿوک ِث  سی اقتهبززاًبى اقبضُ هیّبیی اظ اقکبالت کتبة زض طجقًِو  قَز ٌث
هَضز پتصیطـ کتتت تتبضید     ًبهس کِزض قؿوک ٍیلیبم پتیه ایكبى ضا هرتط  اقتهبز هسضى هی     

َایی  عقبیس اقتهبزی ًیؿک ّتبی  ثسٍى قبّس هختبل اظ ایتسُ   قسُهازعبّبی هبط  ٍ ِث احبظ هحت
تْبی پبضاگطاا زٍم ل قسثب هیاقتهبزی ٍیلیبم پتی  یی هبتط  هتی قتَز    ازعبّتب ًیع  21  زض ًا

زضثتبضُ   22  ّوچٌیي زض حبای کتِ زض ل  ثیكتط قجیِ قهِ گَیی اؾک تب هؿتٌسات تبضیری کِ
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ٍاضز ثحج هتبضکؽ هتی  ثبضُ ِثیکوزام اؾویک ؾري هی گَیسه ِث ایتي  قتَز کتِ   طَض هجؿَچ 
َاى ثرف ًسا زض  ثتِ حبقتیِ ضفتتِ اؾتک      زاى هتَضز ًظتط  اقتهبزٍ  قتِهجبحج ّی  ضثبی ثب عٌ

بزگطایبى قلوساز هی 109ل ٍ     ًیع کیٌع رعٍ ًْ َاثی ًجتَزُ   قَز کِ ِث ًظتط هتی ضؾتس ه ضأی نت
قتَز کتِ   گتطا هعطفتی هتی   قَهیتط یک هبضکؽ ضاؾک 112یب زض ل ذیلی تقلید گطایبًِ اؾک 

ٍاقعیک بزگطا هعط 115زض ل  ثبقس هی زٍض اظ  فتی ًوتَزُ اؾتک کتِ     ًیع کبضل پَالًی ضا یک ًْ
پَالًی یتک اقتهتبززاى ؾَؾیبایؿتک اؾتک ٍ     نحیح ًوی ثبقس  ّوبًبَض کِ هكرم اؾکه 

عی ذلت  هجحتج   جط بزگطایی ًَ سی وى شید ًْ چیعّتبی  حکتبیتگط   ثتَزُ ٍ هوکتي اؾتک   قِ ٌث
 زض هَضز کٌسضاتیف ًیع تکطاض قسُ اؾک  118ایي اقتجبُ زض ل   زیگطی ثبقس

بزگطا هعطفی هیربى  140ِث عالٍُ زض ل        ّتب ضا  کیٌتعیي قَزه زض حبای کِ ّیکؽ یک ًْ
بزگطایبى  ًٍباس کتَـ   148  زض ل ًوَز ذل ًجبیس ثب ًْ ًٍباس کَظه کِ ِث اقتجبُ ض ًیع ثب ًبثبٍضی ض

ایكتبى اظ ثعضگتبى اقتهتبز    پطزاظ اقتهبی هعطفی هتی کٌتسه زض حتبای کتِ     تبیپ قسُ ضا یک ایسُ
بزگطایی ّؿتٌس کبًتطٍٍی  کِ یک اقتهبززاى ؾَؾیبایؿک اؾتکه یتک    150  ّوچٌیي زض ل ًْ

بزگطا هعطفتی هتی   162قَز  زض ل پطزاظ اقتهبزی هعطفی هیایسُ َئلؿي ضا یک ًْ کٌتس   ًیع ؾبه
تبزگطای هتعتبضا     زض حبای کِ  َئلؿي ثیكتط یک اقتهبززاى کیٌتعی اؾتک تتب ًْ   زض نتفحِ  ؾبه

قتَزه زض حتبای کتِ اٍ یتک     هتی  پتطزاظ اقتهتبزی هعطفتی   ًیع ّطثطت ؾبیوَى یتک ایتسُ   168
بزگطای توبم عیبض اؾک  اظ ؾَی زیگط زض ل  بزگطا هعطفتی هتی کٌتس؟!     172ًْ تَثیي ضا یک ًْ

بزگطا هعطفی هی کٌس زض حبای کِ  183یب زض ل قتٌبذتِ  کیٌتعی  ثیكتط یتک  اٍ کالیي ضا یک ًْ
 قسُ اؾک 

ِ عجبضاتی زضثبضُ ضاتجتب  197ّوچٌیي زض اثتسای پبضاگطاا ؾَم ل       ضٍز کتِ زض  کتبض هتی  ضز ثت
ی اؾتک کتِ    تعبضو ثب هعطفی پیكیٌی ایكبى زض اثتسای یبززاقک هی ثبقس ٍ ًَا زض تعبضو ثب عٌ

ذتبًن وؾتتطٍم ضا یتک اقتهتبززاى      227  زض ل زض اثتسا ثطای هعطفی ضاتجبضز اؾتفبزُ قسُ اؾک
تبزگطا اؾتک      کٌسه زض حبای کِ ططفساض اقتهبز وظاز هعطفی هی ایتي قؿتوک    زضوؾتتطٍم یتک ًْ

یؿٌسُ ثبیس زقک هی بزگطا هرتباف ثتبظاض وظاز ًیؿتک     ًوَز کِ اعٍهب ًَ ّوچٌتیي زض ل   یک ًْ
ک یلیي ضا  291 ز غًا تط َث ططاحبى قتطاضزاز   نَال ظ وًزبیی کِ اا 305ًبهیس  زض لهیًئَکیٌعی ْث

بزگطا هحؿَة هی ًَسّوگی ًْ تبزگطا هتی  ق ز ّبضت ضا ًْ تط َث ِ  ه ْث  311عتالٍُ زض ل ًبهیتس  ثت
بى طجقِ یؿٌسُ فَکَیبهب ضا رعٍ اقتهبززًا سی ًوَزُ اؾک! حتبل وًکتِ   ًَ َاى    ٌث ایكتبى ضا ًوتی تت

پطزاظ اقتهبزی هعطفی کطزُ اؾتک  ًیع زًی ضٍزضیک ضا ایسُ 345زض ل   اقتهبززاى قلوساز ًوَز
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بزگطا زاضز  ّوچٌتیي زض   کِ گَیبی عسم اطال  اظ تعلر ذبطط ایكبى ِث هکتت فکطی اقتهبزی ًْ
َاى هعطفی ًوَزُ اؾتکه زض حتبای کتِ     348ل ی ر  57اقتهتبززاى  ضاگَضام ضاربى ضا اقتهبززًا

َاى هحؿَة ًوَز! َاى ر  ؾبِا ضا ًوی ت
تبزگطایی         یؿٌسُ کتبة هکبتت هَضز قجَل ضا فق  زٍ هکتت اقتهتبز وظاز ٍ ًْ ِث ایي تطتیت ًَ

س  ه زض حبای کِ ّوبى ٍاقعیتک تبجیتر     طَض کِ پیكتط تأکیس قسه ایي زٍگبًت هی زًا ِ پٌتساضی ثتب 
ؿتِ اؾک ًَا یؿٌسُ ًت بى   ًساضز  ااجتِ ثب ایي ٍرَز ًَ  زض قباتت  هتَضز ثطضؾتی ضا   توتبهی اقتهتبززًا

َاى ًظطیِ یرب ایي زٍ هکتت تس کتِ هتی   پطزاظ اقتهبزی هعطفتی قتسُ  زّس ٍ ثعبب ثب عٌ تس ًا ًَا  ت
د علن ِث ضؾویک قٌبذتِ  ثبقسعالهک هخجتی  تس  ااجتتِ   قتسُ هجٌی ثط ایٌکِ وظازی ٍ اؾتقالل ّا ًا
سی ؾَم ًیع زچبض اقتجبّبتی قسُزض ایي زؾتِ س   ٌث  ًا

 

 نتيجه گيری   .4

عی چیٌف هَظائیکی اطالعبت زض زؾتطؼ ضخ زازُ ٍ ذیلی اظ چْطُ ّبی انلی علتن اقتهتبز   ًَ

اه ٍ ضثه وکطَا ٍاقتع    ًظیط اثي ذلسٍىه هیچده اایتبه ًَ یلیبهؿَىه پیکتیه پد ثتبضاى ٍ     هوفتَل 

س  ثط ایي اؾبؼ ٍ ثب ٍرَز ّبی پیكیي ثطقتوطزُ قتس ٍ   کِ زض قؿوک کتبة ّبیٍیػگی قسُ ًا

َا ٍ یضٍق هیقکل اؾتبًساضزّبی ثب زضًظطگطفتي -ثتِ ًظتط هتی    ّتبه یی هطؾتَم زض وکتبزهی  هحت

ی زض پی ًساضز ضؾساحط حبضط ثطای هترههبى اقتهبزی ًکتِ ثسیع ٍ افعٍزُ   چٌسًا

 

 نبمه کتبة
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