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 چكیده

اورذ ي   مغرش  ؿرذٌ   گزاسان یٍػشما یمتذايل تشا یرَى یي خغاَا یسفتاس یَا وتاب چالؾ یهدس ا
 یَرا  مثراسصٌ افرشاد ترا ػراد      یسا ترشا  ییوشدٌ دس َش تخؾ ساَثشدَا ي ساَىاسَرا  یػؼ یؼىذٌوً

 یىشدَرای مت سيٍت ػر  یمال یػىت یمگًواگًن اص پاسادا یانػال یع یمال یایوامغلًب اسائٍ دَذ. دو
 ی،مرال  یػرىت  یمحشورت ورشدٌ اػرت. دس پراسادا     یػلرث  یمرال  یرا  یسفتراس  یماوىرذ مرال   یذیجذ
تشلرشاس   یراوغ ياس-یراوییه م یپشتفً یٍتاصاسَا واسا َؼتىذ، وظش وىىذ، یػمل م یمىغم گزاسان یٍػشما

 یرذگاٌ د ی،سفتراس  یمرال  یىرشد . دس مماترل، سي ؿرًد  یمر  یریه تؼ یؼره اػت ي تراصدٌ ترش اػراع س   
ي  یمؼرائل سياوـىاػر   ومایرذ  یمر  یي ػرؼ  گیرشد  یَا ٍت وراس مر   اوؼان فتاسدس دسن س تشی یواستشد
َرا،   اوؼران  ی،سفتراس  یمرال  یىرشد . دس يالرغ دس سي یرذ ياسد وما َرا  یلدس تحل یـتشسا ت یؿىاخت جامؼٍ

 وىىرذٌ  یریه تىُا ػامل تؼ یؼهتشلشاس اػت ي س «یسفتاس یپشتفً» یٍي وظش «یشواساغ»تاصاسَا،  ،«یػاد»
 یرذ جذ یىشدي تا ویاٌ ٍت سي گزاسی یٍي ػشما یالزوش دس حًصٌ مال . وتاب فًقآیذ یتاصدٌ ٍت ؿماس وم

مغرش    یچىراو  وًآيساورٍ آن  یرذٌ ؿذٌ اػت. َشچىذ دس وتاب ا یفتأل یسفتاس یمال یؼىی یداوؾ مال
ي يجرًد   سیگرزا  یٍػرشما  یدس فضرا  یسفتراس  یتا تًجٍ ٍت وًپا تًدن مثاحث مال یوـذٌ اػت، يل

ًاورذ  یوتاب مزوًس م یدس ػمل، ٍت عًس ول گزاسان یٍػشما گیشی یمتلم ٍمشتًط ت یَا چالؾ ترٍ   ت
ًان مىثؼ دس  یر  سا یي خغاَرا  یسفتاس َای یظگیداسوذ دستاسٌ ي یلوٍ تما گزاساوی یٍػشما یتشا یػى
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 ثرا توصیفو  معرفی .1

ًان اكل ۰۲۰۲وتاب دس ػال  ًورٍ ترذتش  یسفتراس  گرزاسی  یٍوتاب وًچه ػرشما » یتا ػى  یه: چی
ًوت یمضتًػظ ج   «یمدؿمه خًد وثاؿ دس لالرة   یلیيا اوتـاسا  جان یلٍيػ ؿذٌ ي ٍت یفتأل  یٍم

ىاػر »ترا ورا     یشانوتاب دس ا یهاػت. ا یافتٍكفحٍ اوتـاس  ۰۳۲ ًورٍ ترذتش  یمرال  یسياـو  یه: چی
 ۰۳۳۱تشجمرٍ ؿرذٌ ي چراج دي  آن دس ػرال      یآتراد  ػرلغان  یتًػظ ػل «یمدؿمه خًد وثاؿ

 یمرت ػرذد ي ل  ۰۲۲ترا ؿرماسگان    یكفحٍ ي لغغ سلؼر  ۰۲۲دس لالة  یااوتـاسا  پاسػ یلٍيػ ٍت
ورش اػرت چراج ايل تشجمرٍ وتراب دس ػرال       ر یانسياٍو تاصاس ؿذٌ اػت. ؿا یالَضاس س یلذػ

 مىتـش ؿذٌ اػت.   ۰۳۳۰
ا چالؾ وتاب مترذايل   یرَىر  یي خغاَرا  یسفتاس یَا مـتمل تش ؿاوضدٌ تخؾ اػت وٍ دس آُو

ىاسَرا   یػؼ یؼىذٌاوذ ي ًو مغش  ؿذٌ گزاسان یٍػشما یتشا ثشدَرا ي سَا  ییوشدٌ دس َش تخؾ سَا
ٍ   یرض وتراب و  یوامغلًب اساٍئ دَذ. دس اوتُا یَا مثاسصٌ افشاد تا ػاد  یسا تشا  یا تخرؾ جذاگاور

ًان  ماسٌتذين روش ؿ ًان  یروش ؿذٌ وٍ الثتٍ ومر  «ی وتا»تا ػى ًان جمرغ    تر  یرا  یتىرذ  آن سا ترٍ ػىر
 یوتراب مشصتىرذ   یوتاب دس وظش گشفت. الص  ٍت روش اػت ؿاوضدٌ تخؾ اكرل  یول گیشی یجٍوت

ًان یوذاسد ي َشچىذ م یمـخل ٍ گفت دس َش ت ت دس  یمغرش  ؿرذٌ يلر    یا خؾ تحث جذاگاور
ًاسد ٍت مغالة ي وىا یاسیتؼ  اسجاع ؿذٌ اػت.   یضو ییشد یَا مغش  ؿذٌ دس تخؾ  اص م
   
 

 اثر یابیشكلیارز .2
وتاب اكلی، عش  جلذ خاكی وذاسد ي ٍت كًس  ػادٌ مىتـش ؿرذٌ اػرت. دس تشجمرٍ وتراب     
عش  جلذی تش اػاع مفاَیم اكلی مىذسج دس وتاب دس لالة تلًیش ػش یه فرشد ورٍ مفراَیم    
ؿتٍ ؿذٌ دس وظش گشفتٍ ؿذٌ اػرت ورٍ الثترٍ جرزاتیت یراَشی چىرذاوی        دس وماط مختلف آن ًو

ًاس      وذاسد. اوذاصٌ للم دس وتاب فا ًاورذن آن اص فاكرلٍ اػرتاوذاسد دؿر سػی، متًػظ اػت يلری خ
آسایی وتاب ویض َماوىذ وتاب اكلی ػادٌ اػرت ي ویفیرت اؿرىال ي ومًداسَرای      ویؼت. كفحٍ

ًای اكرلی وتراب آػریثی ياسد          مغش  ؿذٌ دس وتاب ویض چىذان تراال ویؼرت، َشچىرذ ترٍ محتر
 وىذ.   ومی
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ًاسد     تشجمٍ وتاب ٍت لحاػ يیشایؾ ادتی اص ویفی ت خًتی تشخًسداس اػت ي ترٍ جرض تشخری مر
 جضئی، اؿىال يیشایـی ي ویاسؿی جذی دس آن يجًد وذاسد.  

ًاسدی وٍ اص افشاد ومل دَری چىرذاوی ترٍ چـرم      لًل كًس  گشفتٍ، اسجراع  دس وتاب اكلی دس م
ًاسدی وٍ آصمایؾ ومی ًان ؿراَذ ملرال یرا ترشای       َا ي تشسػی خًسد، يلی دس م َای ػلمی ٍت ػىر
تش مًضًع مغش  ؿذٌ تثییه عرٍ كرًس  گشفترٍ اػرت ي مىراتغ        ُت اوذ، اػتىاد الص  ٍت مىثرغ مشًت

خرًسد ي   اوذ. الثتٍ دس تشجمٍ وتاب ایه اػتىادَا ترٍ چـرم ومری    اكلی دس اوتُای وتاب روش ؿذٌ
ًاسد مترشجم      تىُا ٍت ومل مته اكلی تًػظ متشجم تؼىذٌ ؿذٌ اػت. دس ػیه حرال دس تشخری مر

ًاوىذٌ سا تا اكغالحا  یرا تؼراتیشی ورٍ    ػؼی وشدٌ تا تا تثی یغ وتاب، خ ًاسد دس پاًو یه تشخی م
ًاسد ویرض مغالرة        احتمال می ا وذاؿتٍ تاؿىذ، آؿىا وىذ ي الثترٍ دس ایره مر دادٌ ؿىاخت وافی تا آُو

 تذين اسجاع ٍت مىاتغ تیشيوی اوجا  ؿذٌ اػت.  
 

 ارزیابی محتوایی اثر  .3
ًواگًن اص پاسادایم ػىتی مالی ترٍ ػرمت سيیىشدَرای جذیرذی ماوىرذ       دویای مالی عی ػالیان گ

 ٍ گرزاسان مىغمری    مالی سفتاسی یا مالی ػلثی حشوت وشدٌ اػت. دس پاسادایم ػىتی مالی، ػرشمای
ياسیراوغ تشلرشاس اػرت ي تراصدٌ ترش      -وىىذ، تاصاسَا واسا َؼتىذ، وظشیٍ پشتفًی میراوییه  ػمل می

ترشی دس دسن   ؿًد. دس مماتل، سيیىشد مالی سفتراسی، دیرذگاٌ وراستشدی    تؼییه می اػاع سیؼه
ىاػی ي جامؼٍ گیشد ي ػؼی می َا ٍت واس می سفتاس اوؼان ؿرىاختی سا تیـرتش دس    ومایذ مؼائل سياـو

ي « غیشوراسا »، تاصاسَرا،  «ػرادی »َا،  َا ياسد ومایذ. دس يالغ دس سيیىشد مالی سفتاسی، اوؼان تحلیل
 آیذ.   وىىذٌ تاصدٌ ٍت ؿماس ومی تشلشاس اػت ي سیؼه تىُا ػامل تؼییه« پشتفًی سفتاسی»وظشیٍ 

گزاسی ي تا ویاٌ ٍت سيیىشد جذیرذ داورؾ مرالی یؼىری      الزوش دس حًصٌ مالی ي ػشمایٍ وتاب فًق
ًوتیرٍ، ػضرً گرشيٌ مرذیشیت داسایری         یؼىذٌ وتراب، جیمرض م مالی سفتاسی تألیف ؿذٌ اػت. ًو

دٌ ي ػاليٌ تش ایه اثش، چىذ وتاب دییرش ویرض دس صمیىرٍ     اي ي اػتاد ا  جی یاٌ ديسَم ًت مذػً داـو
ًوتیٍ، یه وتاب ػلمی ي یا مته آمًصؿی ویؼرت   مالی سفتاسی تألیف وشدٌ اػت. ایه اثش جیمض م

ًان مجمًػررٍ سَىمًدَررایی تررشای فؼرراالن ي تلررمیم  گیشوررذگان دس حررًصٌ  ي دس يالررغ تررٍ ػىرر
ي الثتٍ تا تًجٍ ٍت للم ػادٌ وتاب ي ویض تشجمٍ وثؼرتا  سيان آن،   گزاسی ویاؿتٍ ؿذٌ اػت ػشمایٍ
شٌ گزاسان مثتذی یا ػمً  مشد  ویض می ػشمایٍ ًاوىذ تا حذی اص مغالة آن ُت ًوذ. ت  مىذ ؿ

ٍ  ای دس ایه خلًف آغاص می وتاب تا ممذمٍ گرزاس دس دسين   ؿًد وٍ تذتشیه دؿمه یه ػرشمای
فتٍ اػت ي اص آوجا وٍ افشا اوذ تیـتش تلرمیما  خرًد دس صورذگی سا ترش      د ػاد  وشدٌخًد اي ُو
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گیشی خًد سا فشامرًؽ وىىىرذ.    مثىای احؼاػا  اتخار وىىذ، الص  اػت تا ػیؼتم مىغمی تلمیم
یؼىذٌ تًكیٍ می َای مختلفی ایه واس سا اوجا  دَىذ. تشای ملرال تایرذ یراد     وىذ تا افشاد تا ؿیًٌ ًو

ًوذ، اص تأییذ تیؾ واسؿىاػان تذتیه تییشوذ مىتمذاٍو تفىش وىىذ، وؼثت ٍت َرای   اص اورذاصٌ ایرذٌ   تش ؿ
تشی سا دس وظرش تییشورذ، مایرل تاؿرىذ اؿرتثاَا  خرًد سا        خًد پشَیض وىىذ، افك صماوی تلىذمذ 

 تش ػمل وىىذ ي ... .   تـخیق دَىذ، كثًساٍو
س وىرذ ي د  َای اكلی وتاب اص وظم مىغمی ي اوؼجا  مـخلری پیرشيی ومری    تىذی تخؾ تمؼیم

یؼىذٌ ػؼی وشدٌ دس لالة تملیل یرا تشخری تشسػری    َرای   َرای ػلمری، تشخری چرالؾ     يالغ ًو
ٍ   سفتاسی ي خغاَای رَىی افشاد دس تلمیم گرزاسی سا تـرشیو ي    گیشی ٍت يیظٌ دس حرًصٌ ػرشمای

ا تشػیم وىذ. لزا دس تشخی تخؾ ىاسَایی تشای مماتلٍ تا آُو َا تىشاس وىرا  مغرش  ؿرذٌ دس     سَا
ىاسَا، جىثٍ ولری داسد ي ترٍ خرًتی ي ترا      ض ٍت چـم میَای لثلی وی تخؾ خًسد. الثتٍ تشخی سَا

یؼىذٌ مًجرة ؿرذٌ ترا     ذٌ اػت. اػتفادٌ گُیاٌ اص چاؿىی عىض دس للم ًو ملادیك الص  تثییه ـو
ًاختی ي وؼل ًاوىذٌ ساغة تاؿرذ ورل وتراب سا مغالؼرٍ      مغالة اص یىى وىىذگی خاسج ؿًد ي خ

یؼىذٌ تالؽ وشد َرایی اص   لرًل  َرای خرًد سا ترا اػرتىاد ترٍ ومرل       ٌ تا اػرتذالل وىذ. َمچىیه ًو
ًاسد ایره        گزاسان مًفك یا متخللان امرًس مرالی محىرم    ػشمایٍ ترش وىرذ، گشچرٍ دس تشخری مر
ا پیذا وشد.   َا اص لً  ػلمی وافی تشخًسداس ویؼت ي می اػتذالل ًاسد ومضی َم تشای آُو ًان م  ت

ًلی تشخرًسداس اػرت ي ترا       دس صمیىٍ تشجمٍ وتاب تایذ گفت، ویفیت تشجم ٍ اص ػرغو لاترل لثر
ًاسدی اكغالحا  تخللی، مغاتك تا ياطگان سای  دس حرًصٌ مرالی ي    يجًد آوىٍ دس مؼذيد م

ذٌ ػشمایٍ اوذ، يلی ولیت مفاَیم ي مغالة وتاب ترٍ كرًس  مغلرًتی مىتمرل      گزاسی اوتخاب ـو
یراال  متحرذٌ، تشخری    ؿذٌ اػت. َشچىذ تا تًجٍ ٍت تألیف وتاب تش اػاع فشَىگ سایر  دس ا 

ًاوىذگان فاسػی ملال صتان چىذان ملمًع یرا لاترل فُرم وثاؿرذ،      َا یا تؼاتیش ممىه اػت تشای خ
شٌ َرا یرا اكرغالحا      الملل مىذی اص تشخی ضشب يلی اص ػًی دییش متشجم تالؽ وشدٌ تا تا ُت

ًاوىذٌ ومه وىذ.   تش مغالة تًػظ خ  سای  فاسػی، ٍت فُم ُت
ٍ گض دلت متشجم دس ياطٌ وراسگیشی اكرغالحا  تخللری، خرًب اػرت. گشچرٍ دس        یىی ي تر

ًاسدی، اكغالحا  تخللی می ًاوؼت مؼادل مؼذيد م تش یا سایر   ت ترشی داؿرتٍ تاؿرذ،     َای ُت
ًاسد جضئی، می ًان گفت متشجم مؼرادل  يلی كشف وظش اص ایه م َرای مىاػرثی سا ترشای اوتمرال      ت

یؼىذٌ  ًاوؼتٍ مملًد ًو سا تا حذ مغلًتی مىتمل ومایذ. َشچىرذ دس  مفاَیم اوتخاب وشدٌ اػت ي ت
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ًاوىرذگان مؼشفری      ًاسد وؼثتا  صیادی متشجم ػؼی وشدٌ اكغالحا  واآؿىا سا دس پرايسلی ترٍ خ م
تت ًاسد مؼذيدی ویض ایه امش اص للم افتادٌ ي ؿایؼتٍ اػت دس ًو َای تؼذی چراج   وىذ، يلی دس م

ًاسد اكال  ؿًد. تشای ملال دس كفحٍ  َرا ترٍ    َرا ي ؿرامناوضٌ   اب، اص میمًنتشجمٍ وت ۰۷۲ایه م
ش یاد ؿذٌ اػت ي تذیُی اػت وٍ چىیه دیذگاَی ترش اػراع آمرًص    ع ـت ًان اجذاد ًو َرای  ٌ  ػى

د دس پايسلی تًضیو دادٌ می ؿذ.   تش ًت  غالة دس وـًس ما كحیو ویؼت ي ُت
 َای اكلی وتاب ٍت عًس خالكٍ مؼشفی می ؿًد.   دس ادامٍ تخؾ

ًان  پرشداصد ي   تیىی آیىرذٌ مری   ٍت محذيدیت اوؼان دس پیؾ« َا ي  لحظٍدس حال»تخؾ ايل تا ػى
دن ي تؼُذ ٍت اػتشاتظی ىراس اكرلی مماتلرٍ     آمادٌ ًت ًان سَا َای مىغمی اص لثل تؼییه ؿذٌ سا ٍت ػى

 تا خغاَای سفتاسی مغش  وشدٌ اػت.
ًان چالؾ سفتاسی دییرشی مؼشفری مری    یؼىذٌ دس تخؾ دي ، تشع اص ضشس سا ٍت ػى ٍ   ًو  وىرذ ور

ىاسَایی سا تشای غلثٍ تش ترشع ي اضرغشاب تریؾ     گیشی می مًجة تضلضل دس تلمیم ؿًد ي سَا
 دَذ.     اص حذ اساٍئ می

سفتاسی دییش یؼىی ػًگیشی خرذمت ترٍ خرًد پشداخترٍ ؿرذٌ ي        دس تخؾ ػً  ٍت یه چالؾ
ًان یره دا  دییرش تلرمیم      خًؽ گیرشی مغرش     تیىی ي اػتماد ٍت وفغ تیؾ اص اوذاصٌ سا ترٍ ػىر

یؼىذٌ دستراسٌ ایره دا  سفتراسی مری     گشایی سا سٌا مثاسصٌ تا آن می وىذ ي يالغ می ».. گًیرذ:   داوذ. ًو
َرایی فؼالیرت وىىرذ ورٍ َماَىرگ ي َمؼرً ترا افىراس ي          َا ديػت داسوذ وٍ دس تخرؾ  اوؼان

 «.ػالیمـان تاؿذ... 
ًاؿىاػی ي پضؿىان، چىیه وت گیرشد   یجٍ مری تخؾ چُاس  وتاب تا ممایؼٍ دي گشيٌ واسؿىاػان َ

ًاورایی   َا اػتماد ٍت تیىی وٍ پضؿىان ٍت دلیل اػتماد ٍت وفغ تیـتش، دس پیؾ َرا   وفغ سا جراییضیه ت
ان دَىذ. ػرنغ   تیىی تشی دس پیؾ وىىذ ي دس وتیجٍ ممىه اػت ػملىشد ضؼیف می َا اص خًد ـو

ٍ  گزاسان تًكیٍ می تا اؿاسٌ ٍت ایه پذیذٌ ٍت ػشمایٍ ٍ    وىذ ٍت ساحتی اػیش تًكری اكرغال    افرشاد تر
ًوذ.  واسؿىاع ـو

یؼىذٌ تیران مری   دس ایه تخؾ ویض وٍ ٍت ػی دس ادامٍ تحث تخؾ لثلی مغش  ؿذٌ، ًو وىرذ ورٍ    ًو
ؿرًد. لرزا ترا     گًیی مالی آیىذٌ ٍت احتمال صیاد ترٍ ؿىؼرت مىجرش مری     جاوثٍ دس پیؾ الذا  َمٍ

وىرذ تحلیرل سا    ُاد مری وىرذ ي پیـرى   تیىی سا واسی احمماورٍ تًكریف مری    آمیض پیؾ ػثاستی وىایٍ
 تیىی وىیم.     جاییضیه پیؾ

ؿرًد اػتمراد ترٍ     داوذ وٍ مًجة می تخؾ ؿـم، اصدحا  اعالػا  اضافی سا چالؾ دییشی می
وىرذ ترٍ    ای تییشوذ. لزا تًكریٍ مری   وفغ افشاد، تیًُدٌ افضایؾ یاتذ ي دس وتیجٍ تلمیما  واپختٍ
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َرای واسؿىاػران، تمشورض     ی ي كرحثت جای گًؽ دادن یا تًجٍ وشدن ٍت اوثًٌ اعالػا  اضاف
 خًد سا تش آوچٍ وٍ يالؼا  مُم اػت تیزاسیم.  

ًاوؼت تا تخؾ ؿـم تشویة ؿرًد، ترش ایره وىترٍ تأویرذ مری       ایه تخؾ وٍ الثتٍ می وىرذ ورٍ    ت
ؿرًد   ؿًد، تلىٍ مًجرة مری   تىُا مًجة اػتماد ٍت وفغ تیؾ اص حذ می اعالػا  تؼیاس صیاد ٍو

ا احؼاع آسا را سا دوثرال وىریم. دس ایره خلرًف        وٍ اص يجًد آُو مؾ ورشدٌ ي وًسوًساورٍ آُو
یؼىذٌ تًكیٍ می َرا ي   وىذ تا افشاد ٍت جای تمشوض ترش اعالػرا  اوثرًٌ تراصاس اص جملرٍ لیمرت       ًو

ػان پرشداصی سا تتشواوىرذ ي ترش يالؼیرا       َا ي جلًگیشی اص اػیش ؿذن دس تاصاس، حثراب خیرال   ًو
ىاس مـخل یؼىذٌ سَا دَرذ ي ترٍ تیران ولری      ی دس ایه خلًف اسائرٍ ومری  تمشوض وىىذ. الثتٍ ًو

 وىذ. پشداصی تؼىذٌ می ديسی اص خیال
َرا ترٍ جرای یرافته      وىرذ اوؼران   تخؾ َـتم ٍت مـىل ػًگیشی تأییذی پشداختٍ ي اؿراسٌ مری  

ا سا سد می را سا تأییرذ وىرذ. دس ایره      اعالػاتی وٍ وظش آُو وىذ، تیـتش دوثال اعالػاتی َؼتىذ وٍ آُو
ًاملی تاؿیذ وٍ می خلًف تًكیٍ می ٍ   وىذ تیـتش دوثال ػ ًاوىرذ ػرشمای د     ت گرزاسی ؿرما سا وراًت

ذ، آویاٌ دس آن فشكت ػشمایٍ ًاملی یافت ـو  گزاسی وىیذ.   وىىذ ي اگش چىیه ػ
م ٍت آفا  خًؽ یؼىذٌ دس تخؾ ُو وىرذ ورٍ    تیىی یا تذتیىی تیؾ اص حرذ دس تراصاس اؿراسٌ مری     ًو

َرای خرًد سا    چىیه پافـاسی تیؾ اص حذ تش دیرذگاٌ ؿًد. َم تاػث واَؾ مًفمیت دس تاصاس می
ؿرًد. دس   گزاسی ي مالی مـراَذٌ مری   داوذ وٍ اغلة دس دویای ػشمایٍ خغای سفتاسی دییشی می

ایت تشای جلًگیشی اص محافظٍ َرا   فرشم  َا ي پریؾ  االمىان رَىیت وىذ حتی واسی، تًكیٍ می ُو
ٍ      سا وىاس تیزاسیم ي مؼائل سا اص مًلؼیت كفش حل وىیم. یؼرىذٌ ایره تخرؾ سا ترا جملر ای اص  ًو

َرای خرًد سا تغییرش     وىىرذ، مره ویرض دیرذگاٌ     َىیامی وٍ يالؼیا  تغییش می»تشد:  ویىض ٍت پایان می
 «دَم. ؿما چغًس؟ می

َا ترش سيی تلرمیما  ي ومرؾ آن دس     ػشایی َا ي داػتان تخؾ دَم تش لذس  اثشگزاسی داػتان
ٍ     گزاسان تًكریٍ مری   وىذ ي ٍت ػشمایٍ لضاي  افشاد تأویذ می گرزاسی ترش    وىرذ ترٍ جرای ػرشمای

ی تش يالؼیا  تمشوض وىىذ تا دس مماترل داػرتان   ٍ   َرای دل  امیذَای يَا تاصاورٍ تراصاس    فشیرة ي حمر
ًوذ.    افؼًن ـو

یؼرىذٌ دس ایره      تخؾ یاصدَم ٍت مًضًع تـىیل حثاب َای مالی دس تاصاسَا پشداخترٍ اػرت. ًو
ًلیت مری     تخؾ تا گالیٍ اص تـثیٍ حثاب ٍت لًی  ری ترشای فرشاس اص مؼرت داورذ ي   ػیاٌ، آن سا سَا
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وىرذ ورٍ تشخری     داوذ ي دس ػیه حال ارػان می تیىی می َا سا اتفالا  ػشصدٌ يلی لاتل پیؾ ب حثا
ًاسد َمچًن اػتماد ٍت وفغ تیؾ اص حذ، وضدیه را مری    تیىی ي ... ماوغ اص پریؾ  م ًوذ.   تیىری آُو ؿر

ًوتیٍ ػنغ تا تـشیو مشاحل تـىیل  وىذ ترا ؿرىاخت ایره مشاحرل اص      حثاب، تًكیٍ میجیمض م
ٍ  َا اجتىاب وىیم. اي تشتشی افشاد ػادی ٍت ػشمایٍ حثاب داورذ ورٍ    ای سا دس ایره مری   گزاسان حشفر

 َا ي الیًَای تاصاس ویؼتىذ.    اػیش ي تشدٌ ؿاخق
تخؾ دياصدَم تا مؼشفی دي خغای سفتاسی یؼىی ػرًگیشی ادساوری ي ػرًگیشی خًداػرىادی     

ًاورایی   آغاص می َرای خرًد ي وؼرثت دادن     ؿًد ي ػاد  اوؼان ٍت وؼثت دادن وتای  خًب ترٍ ت
وتای  تذ ٍت َش وغ یا َش چیض غیش اص خًد ي ویض تلًس آگاَی اص وترای  حاكرل تؼرذ اص مؼلرً      

یؼىذٌ دس ایه تخؾ ترا حرذی ترٍ     گیشی مغش  می ؿذن وتیجٍ سا مًجة خغا دس تلمیم وىذ. ًو
ٍ ي پیـىُاد وشدٌ اػت افشاد ترا اػرتفادٌ اص یره دفتشچرٍ یادداؿرت      تشی پشداخت تًكیٍ واستشدی

ا دسع تییشوذ.      ػشمایٍ  گزاسی، خغاَای خًد سا مـاَذٌ وىىذ ي اص آُو
ٍ   ترًجُی ي تریؾ   تخؾ ػیضدَم ٍت خغشا  ي مضرشا  اخرتالل ورم    گرزاسی   فؼرالی دس ػرشمای

ورم وییشورذ.    سا دػرت « ذادنواسی اوجرا  ور  »گزاسان اسصؽ  وىذ وٍ ػشمایٍ پشداصد ي تأویذ می می
یؼىذٌ تشای مماتلٍ تا خغای سفتاسی ویض ػرال  كرثش ورشدن ي اوتظراس ترشای يسيد ترٍ        ىاس ًو سَا

 گزاسی اػت.   َای مىاػة ػشمایٍ فشكت
ًان یه خغرای سفتراسی فشاگیرش     دس تخؾ چُاسدَم، تمایل ٍت المای وظش اولشیت تش اللیت ٍت ػى

یؼرىذٌ ترا تثیریه      گرزاسی مری   دس ػشمایٍ مؼشفی ؿذٌ اػت وٍ مًجة واَؾ اػتمالل ؿرًد. ًو
ٍ   اوذیـی تًكیٍ می خغشا  گشيٌ گرزاسان اص عشیرك یرافته جرشخ  مخالفرت ترا        وىذ ترا ػرشمای

 لذ  ي يفاداسی ٍت اكًل خًد تش ایه چالؾ غلثٍ وىىذ.    اولشیت، تفىش اوتمادی ي داؿته ثثا 
یؼىذٌ دس تخؾ پاوضدَم ٍت یه چالؾ سفتاسی مُم یؼىی صی وىرذ   گشیضی دس افشاد اؿاسٌ مری  انًو

ومایرذ. دس پایران تخرؾ ویرض      گرزاسی مری   ي تحث سا مؼغًف ٍت صمان مىاػة تشای پایان ػشمایٍ
ًاجٍُ تا ضشس ي خشيج اص مًلؼیت  وىذ.     گزاسی مغش  می َای ػشمایٍ وىاتی تشای م

یؼىذٌ تا اؿاسٌ ٍت خغرای سفتراسی دییرش یؼىری ػرًگیشی خش      يجری،  دس تخؾ پایاوی وتاب، ًو
داورذ. پرغ اص ایره     تمشوض تش فشایىذ ٍت جای تمشوض تش وتای  سا ویاص ضشيسی ػشمایٍ گرزاسی مری  

ًان جذاگاٍو یؼىذٌ دس ػى میت ػمرل ورشدن دس مماترل    « وتای »ای ٍت وا   تخؾ ویض ًو تا اؿاسٌ ٍت َا
داوی ویؼرت، حرك    ویت خًب داؿته )وٍ متشجم تا ػثاس  مؼشيف ٍت ػمل واس تش آیذ ٍت ػخه

ترٍ   وتراب  انیر لرزا دس پا  داورذ ي  سا ادا وشدٌ اػت(، داؿته داوؾ سا تشای مًفمیت وافی ومری  آن
 ػٍ جىثٍ اص سفتاس ٍت اكال  ػادا  خًد تنشداصوذ. شییتغ ـىُادیتا پ وىذ گزاسان تًكیٍ می ػشمایٍ
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ایه اثش اص وظش يیشایـی اص ویفیت وؼثتا  مغلرًتی تشخرًسداس اػرت ي گشچرٍ جرزاتیت یراَشی       
ًواگًن ي چاؿىی عىض مًجرة مری   ياسٌ َا ي داػتان وافی وذاسد، يلی يجًد ملال ؿرًد ترا    َای گ

ًاوذن آن تشغیة ؿًد. َشچىذ چرالؾ  ًاوىذٌ ٍت خ َرای سفتراسی ترٍ خرًتی دس وتراب تثیریه        خ
ىاسَا می اوذ، يلی دس تخؾ ؿذٌ یؼىذٌ ٍت خًتی حك مغلة سا ادا وىرشدٌ ي ترٍ    سَا ًان گفت ًو ت

ٍ     تًكیٍ ترش ترًد تًكری ىاسَای ولی تؼىذٌ وشدٌ اػت. دس حالی ورٍ ُت َرا ترٍ كرًس      َا ي سَا
 مثؼًط ي تا جضئیا  تیـتش اساٍئ گشدد.  

آيساٍو آن ذٌیدس وتاب ا َشچىذ ذٌ اػت، يل یچىاو ًو ًپرا ترًدن    یمغش  ـو مثاحرث  تا تًجٍ ٍت و
 یشیررگ میمشتررًط تررٍ تلررم یَررا ي يجررًد چررالؾ یگررزاسٍ یػررشما یدس فضررا یسفترراس یمررال

ًاوررذ یوترراب مررزوًس مرر یدس ػمررل، تررٍ عررًس ولرر گررزاسانٍ یػررشما ًان مىثؼرر ت  یتررشا یتررٍ ػىرر
خرًد   ما یدس تلم  یسا یي خغاَا یسفتاس یَا یظگیي ستاسٌداسوذ د لیوٍ تما یگزاساوٍ یػشما

تش تذاوىذ مف ًاوىذ ترا دسن مغالرة وتراب، خغاَرای      گزاسان می دس يالغ ػشمایٍ يالغ ؿًد.  ذیُت ت
ترش     گیرشی  تشی وىتشل ي مذیشیت وىىذ ي دس تلمیم سفتاسی خًد سا ٍت وحً مغلًب َرای خرًد ُت

 ػمل ومایىذ.  
تخؾ اػت ي ٍت سغم آوىرٍ تشخری    دس صمیىٍ تشجمٍ وتاب ویض تایذ گفت، ویفیت تشجمٍ سضایت

ٍ      اؿىاال  جضئی د ًاوؼرتٍ مغالرة وتراب سا تر خرًتی ترٍ    س آن يجًد داسد يلری دس مجمرًع ت
َای تؼذی وتراب، ضرمه تشعرشف     ؿًد دس چاج مخاعثان مىتمل ومایذ. دس ػیه حال تًكیٍ می

ًوذ     یؼىذٌ اكلی ویض ٍت تشجمرٍ اضرافٍ ؿر وشدن اؿىاال  جضئی وتاب، مىاتغ روش ؿذٌ تًػظ ًو
ًاسدی وٍ متشجم خًد ٍت تـرشیو تشخری   اكرغالحا  پشداخترٍ جُرت افرضایؾ اػتثراس       ي دس م

ًوذ.   عٍ روش ؿ  ػلمی مغالة، مىاتغ مشًت
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