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 ًیل. گاش[ 7]

]الف( دریافتی هرکاًتیلیستی از هثادلِ ٍ ارزش هثادلِ[



|VIII-358|صیشٌَٓاى1. گاًیلشهٔدًَیثؼیبسثذٍػٌحی،اثشیاػتاصGپیشاهَىًِبمالتلبد

پبسیغFػیبػی چبحدٍم?8<1چبحاٍل، هبی81ِ<1، چبحدٍماػت(. اص )گفتبٍسدّب ٍكلِ. ایاؽ،

ّبیاٍػت.،وِهخبًتخذل8یگبسًیِاػتدساداهِ

E3کاًار ػیبػیGدس التلبد ثِ:Fاكَل دػتهیایيتٔشیفسا وِ ثرٍت، اًثاضتی از کار Gدّذ

هازاد است .Fهی اٍ ثِاگش ثتَاًذ وبسگش تب ؿذُ صائذ وِ اػت وبسی ثشٍت، وِ وبسگشگفت هثبثِ

ثَد.Dگبُتٔشیفؾدسػتهیاؽساحفَوٌذ،آىصًذگی

ثشایتَلیذثشٍتثبیذوبالتَلیذثشٍتثَسطٍایی،ّوبًبوبس،‹ثٌیبدیي›ایياهشٌِٓلشیيوِوبالیبٌٓلش

یٓضیوتآلبیگبًیلاػت.،ًمٌِتفرٍضدوٌذ،یٌٔیثبیذخَدیبهحلَلخَدسا

Gِهشتج هیدس فميوبسیسا هب ثِیاهشٍصیيتوذى، اػت.ٍاػٌِؿٌبػینوِ هیبًدیؿذُ Fیهجبدلِ

(1<خب،ف)ّوبىFوٌذ.تَاًذثشٍتیتَلیذوبسثذٍىهجبدلًِوی(G?=خب،ف،ّوبى1)خلذ

اصیهًمٌِثِ ثًِِبمهشوبًتیلیؼتیهیآلبیگبًیل، اصآىیىجبسُ ثذٍىهجبدلِثشٍتیخْذ. وِوبس خب

آفشیٌذ،ثَسطٍاییًوی

G.خبػتگبُثشٍتهٌحلشاًتدبستاػتF(:<خب،ف)ّوبى

گَیذ@تشهیگًَِوِػپغیب،آى

Gوٌذ.اسصؽآٌِبهیفميهجبدلِیبدادٍػتذثِاؿیبءF(ثشایي<?خب،ف)ّوبىGّباكلّوبًیاسصؽ

(9?خب،ف)ّوبىFیثبسآٍسیِوبسٓوَهیاػتَاساػت.ٍثشٍت...آهَصُ
                                                           
1
 Ch. Ganilh 

2
 Germain Garnier (ِطسهيگبسًی)  

3
 Canard 

4
ف،81<1،خلذاٍل،پبسیغ...FپیشاهَىًِبمالتلبدػیبػیGثشایثشٍتسااصوتبةگبًیل،هبسوغتٔشیفوبًبس  

B(?>Cآ،ـم)آهذُاػت.:یایيتٔشیفدسكفحِوٌذ.دسوتبةوبًبسًملهی;=
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هی آالم گبًیلخَد وِ تدبستG|953|وٌذ آىFًِبم خَد اٍ وِ ، دگشػبًیGسا Fپَلی ًِبم كِشفِ

ًبهذ،هی

Gاصاسصؽ ّب،دساؿیبییوٌذ،خَاُایياسصؽایوبسهـتكهیّبیهجبدلِثشٍتخلَكیٍٓوَهیسا

(;?خب،ف)ّوبىFهبدی،پبیذاسٍثبدٍامتثجیتؿذُثبؿٌذ،خَاًُـذُثبؿٌذ.

‹ّبیبهشوبًتیلیؼت›گًَِوِگبسًیِثِداهبىًِبمفیضیَوشاتیافتبد،ثًِِبمػَداگشاًِثٌبثشایياٍ،ّوبى

ًوبییِایيونثشایػشؿتایًذاؿتِثبؿذ،دػتٌّشًوبییهجتزلاٍ،اگشّیچفبیذُسٍغلٌذ.اصایيدسهی

ّبسآلیِاػویتٍسیىبسدٍٍخبوِایيدیذگبٍُیظُآى،ثFِاسصؽاهبفیGًِبمٍدیذگبّؾپیشاهَى

وٌذ،ثذنًیؼت.دیگشاىاثشاصهی

ایيثشٍتاسصؽهجبدلِ اص وبسیایاػت؛ ّش اسصؿیهسٍ اسصؿیهجبدلِجبدلِوِ خَد یب ایایتَلیذوٌذ

هی تَلیذ ثشٍت ٍاطُداسد، یگبًِ هیوٌذ. ًـبى آى اص اػتفبدُ ثب گبًیل وِ اػتخَاىای هغض تب دّذ

ّبثبیذؿىلوبسِٓجبستثْتشهحلَلآىاػت.وبسافشادهٌفشدیبثِعامیوبسِهشوبًتیلیؼتاػت،ٍاطُ

ثِ ٓبم فمياص ثگیشد. ایيخَد ّوبًب اسصؽهجبدلِ، آىوبس ایيپَلًشیك، حمیمتگبًیلثِ دس اػت.

وبالًیض،هبدامگشددوِثشٍتٍپَلیىیٍیىؼبىهَهَّثبصهی اًذ؛اهبًِفميًالًٍمشُ،ثلىِخَدِ

اًذ.اػت،ثشٍتپَلوِ

گَیذ@اٍهی

Gِّبیوبسٓبم.یاسصؽًِبمتدبسییبهجبدلF(<?خب،ف)ّوبى

ثِ ًِ اهب ٓبم، وبسِ وبلجذپزیشیِ همبم دس ،BوبسCهمبمّؼتٌذگی اسصؽاػتدس هحلَل، هثبثِچشًذیبت@

Gٓبم Fاسصؽوبسِ ایي›، دس اسصؽهی‹كَستصیشا هٌٔبیاسصؽِ وبالثِثِ فشموٌین، اهب یهٌضلِثَد.

ایٌه‹ٍ›شدیؼییبفتِاػتدگ‹فشموٌین›اسصؽػبختِؿذُثبؿذ،یبحتیخَدْؿىلِپَلداؿتِثبؿذ.

ایّوِوبالّؼتٌذ.اصّبیهجبدلِایاػت.اهبهمذاساسصؿؾچیؼتٍچمذساػت؟اسصؽاسصؽهجبدلِ

خبػبصد؟دسایياییهوبالیهٔیيساچِچیضهیایيصاٍیِثبیىذیگشتوبیضیًذاسًذ.اهباسصؽهجبدلِ

تشیاػت،ایثضسياسصؽهجبدلFِالفG‹ثٌبثًِِشاٍ،›ًذ.صهیتشیيپذیذاسدسخبیخبمگبًیلدسهشتجِ

ؿَد.تشیهجبدلِهیّبیثیؾFدFٍGجFٍGةGصیشادساِصای
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گبًیلاػتٍلتیهی ثب ثذٍىهجبدلِدسثشاثشسیىبسدٍٍاغلتالتلبدداًبىدیگشحكوبهالً گَیذوبسسا

ایهتىیاػت.ولًِبمثَسطٍایی،ثشاسصؽهجبدلِّب،ّوبًٌذآى‹فىشی›گیشًذ،ّشچٌذًِبمدسًِشهی

چَىاهشیثذیْیهثبثِوبالّنهحلَلثِضکلِّبخبًبؿیاػتوِدسچـنآىایيهؼئلِفمياصآى

دسهجبدلِگًَبگَىاػت.هحلَالتافشادهقدار ارزشّبفميیآىسٍدغذغِؿَدٍاصایيپذیذاسهی

گزاسًذ.اهبًوبیؾهیثِپَلّبخَدسادسهمبمیبثٌذ،صیشاآىٓبمآتجبسهیهثبثِوبسِثبیىذیگشًخؼتثِ

ایيهٌَٔف ًؼجیِ دسسٍػتوِآىپیـبپیؾاصآى‹هحلَالتًؼجتثِیىذیگش›ثَدگیِ ّبثبیذخَدسا

اختوبٓی،ّبیگًَبگَىًؼجیٍفميووّیِوبسهثبثِثیبىهمبمّؼتٌذگیِوبسِٓبمٓشهِوٌٌذٍثِآى،ثِ

هجبدلِثِآى خَدِ اهب تحَیلؿًَذٍتملیلیبثٌذ. ًویهقدار ارزشّب آٌِب آىسا ثِوٌذ. هثبثِوبسّب

هی هجبدلِثبصًوبیبًذُ دس ٓبم، ایياختوبٓیِ ٍ ثِچٌیيثبصًوبییؿًَذ؛ ودب ٍاثؼتِوِتب خَد ایلبدسًذ،

هثبثِوبساختوبٓیٓشهًِوبیٌذ،یٌٔی،ثِحدنساثِتَاًٌذخَدّبدسلبلتآىهیاػتثِاثٔبدیوِآى

یوبالّبییؿبىهجبدلِؿًَذ،یٌٔی،ثِگؼتشؽثبصاس،دادٍػتذٍصًدیشُتَاًٌذدساِصایوبالّبییوِهی

یتَلیذؿبخِ:وٌٌذ.هثالًاگشفميایثیبىهیهثبثِاسصؽهجبدلِّبثِوِایيهحلَالتخَدسادسآى

وٌذ.تَلیذوٌٌذُثخؾثضسگیاصهحلَلؾساثشایخَدتَلیذهی:ٍخَدداؿتِثبؿذ،ّشیهاصگًَبگَى

هثبثِوبالتَاًذولهحلَلؾساثِّبهییتَلیذٍخَدداؿتِثبؿذ،CّشیهاصBآىاهباگشّضاساىؿبخِ

ّبدچبسایيثبهشوبًتیلیؼتگبمتَاًذدسهجبدلٍِاسدؿَد.اهبگبًیلّنّبBهیتَلیذوٌذ.ولهحلَلCآى

دسحبلیخَدِ هقدارِ ارزش، هحصَلِ هثادلِ استتَّناػتوِ چِهحلَلثِهیبًدیوِآى،

ػت.کاالآٍسد،فميؿىلاسصؽیبؿىلدػتهیهجبدلِثِ

Gِداؿتٌذ.ّبثذٍىهجبدلًِویوٌذ،وِآىاسصؿیآٌِبهی،اضیاءهجبدلِثF(188)ف

اسصؽ اؿیبء، هٌٔبػتوِ ایي ثِ گفتِ ایي اگش هجبدلِ ًشیك اص فمي ‹ثذل›اسصؽ‹ثِ›ّبیهلشفی،

ثِهی سا ؿىل ایي ٍ ثیبىؿًَذ ثِهثبثِ اختوبٓی وبسِ ًؼجیِ هیّبی آىدػت خضآٍسًذ، چیضی گبُ

چِثذٍىهجبدلِتشیاصآىّباصًشیكهجبدلِاسصؽثضسيگَییًیؼت.اگشثِایيهٌٔبػتوِآىّوبى

سافمياصFالفG‹وبالی›آٍسًذ،آؿىبساحشفهفتاػت،صیشاهجبدلِهمذاساسصؽدػتهیداؿتٌذ،ثِهی

اسصؽًشیكهیایي وِ افضایؾدّذ ةG‹وبالی›تَاًذ Fهحنایي ثِ ثیبٍسد. پبئیي ثِسا هجبدلِ وِ

GالفFهجبدلِداؿتِاػتیؾثپیؾچِتشیاصآىاسصؽثضسي ثِاص ثذّذ، ،GةFتشیاسصؽوَچه

.پیص ٍ پس از هثادلِ، ّواى هقدار ارزش است ،«ب« + »الف»دّذ.هی
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Gتَاًٌذاسصؿیداؿتِثبؿٌذ.ّبًویاگشهجبدلِثِهحلَالتِهفیذاسصؿیًذّذ،آىF

ایي )ًخؼت چیضّب ایي اگش خَدFهحلَلGوِ، چیضّبیثِاًذ، ًِ وبسًذ، پیـبپیؾهحلَالت ٍ خَد

آى اگش غیشُ؛ ٍ َّا هبًٌذ ػَدهٌذی اػبػبً ٍ ٓوَهبً آىFهفیذتشیيGّب اسصؽاًذ، دسگبُ ّبیهلشفی

ّباسصؿیِثِآىّبػت؛اگشهجبدلّبییهلشفیوِّشوؼیًیبصهٌذآىاًذ،یٌٔیاسصؽهٌٔبییثؼیبسهْن

ّبساّشوغثشایخَدتَلیذوٌذ؛اهبایيٍهْدستٌبلنوبسفميصهبًیهیؼشاػتوِآى،ایيًدّد

ایيپیؾ|963|اػت آىثب هیفشموِ تَلیذ ثشایهجبدلِ پیؾّب یٌٔیولِ فشمچیضیخضؿًَذ؛

حشفهفتًیؼت.(

Gؿبىثبؿذ.اؿتِثبؿٌذ،اگشهجبدلِثًِفْتَاًٌذاسصؽثضسگیدتشیيهحلَالتهیفبیذٍُثیF(:18)ف

هیثِ ًِش اگش اهب ثبؿذ. ساصآهیض ٍ خبدٍیی ؿخلی BاًیلCي آلبی ًضد هجبدلِ تشیيفبیذُثیGسػذ

خشد؟ّبساهیایثشخَسداسًیؼتٌذ،چِوؼیآىایًذاسًذٍاصّیچاسصؽهلشفیّیچفبیذFُهحلَالت

وِٓملؾػشِهََّمداؿتِثبؿٌذ.ٍوؼیFػَدهٌذیGونیهخشیذاسؿبىدػتّبثبیذثشایثٌبثشایيآى

ثَدًؾثبیذهٌتحاصؿشایٌیثبؿذتشیثخشد؟دسًتیدِ،گشاىّبساثِثْبیگشاىخبیؾاػت،چشاثبیذآى

ثِ وِ اص ثشخبػتِ FًبػَدهٌذیGّشحبل ٓلت آیب وویبثیGاؽًیؼت. Fآى گبًیل اهب اػت؟ ساآى ّب

Gتشیيهحلَالتبیذُفثی Fثِهی ایيًبهذ. اگش ثِٓجبستدیگش، چشا هحلَالتّؼتٌذ، اسصؽGسغنّب

ایهجبدلِ Fثبالی ثِثؼیبس تَدُؿبى، ًویًحَی تَلیذ فشدیٍاس خشیذاس ًخؼت حبلت دس اگش ؿًَذ؟

ایٍالٔیٍوشدوِثشایخَدِاًٍِاسصؽهلشفیهغضثَدوِپَلصیبدیساخشجخشیذىچیضیهیػجه

 ایٌهفشٍؿٌذُ داؿت، خیبلی ػجه›ًِ اػت اسصؽ‹هغضفشدی ثب ػَدهٌذ چیضّبی تَلیذ ثدبی وِ

ثیهجبدلِ ایيچیضِ اسصؽهجبدلِایوَچه، ثب تَلیذًویفبیذُ ایيایثبالسا اؽایوِاسصؽهجبدلِوٌذ.

یًیبصّبیًجیٔیاًؼبىػیلٍِسغناسصؽهلشفیِاًذنآى،ثضسياػت)ٍاسصؽهلشفییهچیضثِثِ

ؿَد(ثبیذاصؿشایٌیهٌتحثبؿذوِخبػتگبُآىآلبیهجبدلًِیؼت،ثلىِخَدِهحلَلاػت.تٔییيهی

هثادلِ ًیست، تلکِ فقط در هثادلِ پدیدار  ای تاالی آى هحصَلِ تٌاترایي ارزش هثادلِ

ضَد. هی

Gِهجبدل ًٍِاسصؽلبثلهجبدلِؿذُاسصؽِ تٔییيهیارزش حقیقیّبػتوِآىییچیضّب، وٌذ،سا

(:18خب،ف)ّوبىFػبىداسد.ّوبًباسصؿیساوِثبثشٍتهٌٔبییّن
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لبثلهجبدلًِؼجت اسصؽِ دیگشیاػتوِهیاهب ثِچیضِ ایيیهچیض Eدس آىهجبدلِؿَد. خبتَاًذثب

هثبثِاػتوِوبالثبیذثِوٌذایيچِدگشدیؼیوبالثِپَلساًبگضیشهیهجٌبیلویِدسػتاػت؛آى

لبثل هجبدلِاسصؽ اهب ؿَد، هجبدلِ ٍاسد ًتیدِهجبدلِ هجبدلِ›پزیشؿذًؾ اسصؽ‹ی ثشٓىغ، D.اػت

ؿذُهجبدلِ الفGی F هحلَالت اص هٔیٌی FةGهمذاس ،Gج F ٍGد F ثٌبثشایي، اػت. غیشُ اسصؽ›ٍ

ثذٍىهجبدلِاػت.دیگشاسصؽ)ثٌبثشًِشآلبیيCاًیل‹ایآىهجبدلِ ،FجF،GةBG(،ًیؼت،ثلىِچیضْ

Gد F غیشُ، ٍGاسصؽ F الفGًجَدًذ. Fایي اص اػت، ثدبیاسصؽ)ثِاسصؽؿذُ اسصؽًشیكوِ هثبثِ

ّبهجبدلِؿذُاػت.ایيچیضّب،كشفبًاصًشیكتغییشخبیگبُ،ٍپغاصخشٍجاصهجبدلِؿذُ(ثبایيًباسصؽ

اًذ.گیشًذ،اهبحبالاسصؽؿذُبیگبّیوِپیؾاصهجبدلِثَدًذ،لشاسهیهجبدلِ،دسػتدسّوبىخ

Gُوٌذ؛ایيّبساثِثشٍتثذلهیّبػتوِآىآىارزش درًٍییٍالٔیچیضّبًٍِثٌبثشایيًِفبیذ

ّبسااػتوِآى‹آهذُاصهجبدلِدػتثِ›وٌذٍایياسصؽِؿبىساتثجیتٍتٔییيهیهجبدلِاػتوِاسصؽ

(;18خب،ف)ّوبىFػبصد.ػبىهیثبثشٍتّن

تثجیتٍتٔییيهی ساآلبیهجبدلِچیضیسا هجبدلًِخؼتاسصؽچیضّب ًجَد. هَخَدثَدیب وٌذوِلجالً

اهبایياسصؽثِهی ‹هٔیي›ؿذىهجبدلِ،دیگشایياسصؽهحنتوبمػبصد، ایيهحلَلِ اسصؽِ ‹هٔیي›،

ساFالفGوٌذ.هيػبصد،ثِّوبىاًذاصًُیضًبثَدهیبًذ.ثٌبثشایيهجبدلِثِّوبىاًذاصُوِهیهثبلیًوی

آٍسد.دػتهیاسصؿیثFِالفGوٌن.دسحیيوٌؾایيهجبدلِ،هجبدلِهیFدG+FجG+FةGدساِصای

دسوٌبسFالفFٍGالفGدسوٌبسFدG+FجG+FةGپبیبىسػیذ،وِایيوٌؾِهجبدلِثِهحنآىاهبثِ

GةG+FجG+FدFهی آىلشاس ثِّنثِایيًحَوِّشوذاماصآىگیشًذ. آلبیّب تٌْبییٍخبسجاص

ایٌه،FدG+FجG+FةGهجبدلِلشاسداسًذوِخَدِآى،چیضیًجَدخضّویيتغییشخبیگبُهحلَالت.

 ٍهْ اسصؽًیؼتٌذ. ّؼتٌذ، الفGچیض Fّویي BّنCاػ ایيًَس هگش حمیمیت. هٌٔبی دس هجبدلِ وِ

GتثجیتٍتٔییيFِیهًیشٍػٌحدسخ تٔییيٍتثجیتهییًیشٍیهبّیچِاؽوٌذ. اهبّبیهيسا وٌذ،

ؿَد.یهجبدلِتَلیذًویٍػیلِكَست،اسصؽّنثِآٍسد.دسایيٍخَدًویایيًیشٍساثِ

Gوِّشوغثشایّوگبىوبستیٍخَدًذاسد،هگشآىّبثشٍتهافشادٍثشایهلتدسٍالٔیت،ثشایته

كَستایيثبصًوبیبًذُؿَد،صیشادسغیشایيکارِ عامِ اجتواعیهثبثِوِوبسؽثِ)یٌٔی،هگشایيFوٌذ.

ثی چَىتَلیذوٌٌذُخولِ ثَد؛ كشفهٌٔب ایيؿىلیآّي، اص اختوبٓی›ًِش ٓبم وبس‹وبس ثشایّوِ

ّنحشف)وِایيFًفشٍّوگبىثشاییهGوٌذ(وٌٌذگبىِآّيوبسهیلشفثشایهفقطوٌذ،ثلىًِوی

اًذٍّشپَچیاػت،اگشهٌَِساسصؽهلشفیثبؿذ؛صیشاهحلَالتّوگبى،ّوگیهحلَالتیخبف
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ثبصّنهٌٔبییخضایي ایيحشف، وِّشهحلَلخبفًذاسدفشدّنثِهحلَالتخبفًیبصداسد؛

ثِایيؿیَُ،فميٍخَدداسدٍٍخَدداؿتٌؾّرکسیشد،وِدسلبلتآى،ثشایگخَدهیؿىلیٓبمثِ

ثشٓىغ،›هثبثِهحلَلیخبفثبهحلَلخبففشددیگشتفبٍتداسد،ثلىِثِایيدلیلًیؼتوِثِ

اختوبٓی،وِثشپبیَِّیتاػت؛ّوبًبوِثبآىّن‹ایياػت یتَلیذوبالییدٍثبسُّوبىؿىلوبسِ

(.<18خب،فؿَد()ّوبىهیًوبیبى

هثبثِوبسایّوبىثبصًوبییوبسافشادخذااصیىذیگشثِاسصؽهجبدلِوِاصایيتٔشیفــیٌٔی،ایي|963|

ٍسًِ ثِ BاًیلCي دٍثبسُ ــ اػت خبماختوبٓی هیی ػمَى تلَسات تشیي هی›وٌذ اسصؽ‹گَیذٍ @

ٍغیشFُدFٍGجF،GةGدساِصایوبالّبیFالفGایّوبىًؼجتیاػتوِثٌبثشآى،وبالیهجبدلِ

FجF،GةGایثضسگیثشخَسداساػت،اگشدساِصایآىهمذاسصیبدیاصاسصؽهجبدلFِالفGؿَد.هجبدلِهی

ٍGدFدسایي اهب ثشٍتFدFٍGجF،GةGثشایFالفGتشیكَستهمذاسونهجبدلِؿَد؛ ٍخَدداسد.

ّبییًؼجیاػتوِثٌبثشآى،هحلَالتایٓجبستاصػْنایاػت.اسصؽهجبدلِهشوتاصاسصؽهجبدلِ

ایًیؼت،چشاوِثبچیضیؿًَذ.ثٌبثشایيهدوَّولهحلَالتداسایاسصؽهجبدلِثبیىذیگشهجبدلِهی

ًوی ایيتشتیتخبهِٔهجبدلِ ثِ ثشٍتؿَد. اسصؽایوِ ثشٍتیًذاسد.ّبیهجبدلِؾهشوتاص ایاػت،

ثشٍتهلیوِاصGسػذــفميایيًیؼتوِگًَِوِيCاًیلBًیضثِآىهیثٌبثشایي،ًتیدِــّوبى

هجبدلِاسصؽ اػتّبی تشویتؿذُ وبس ای Fف)ّوبى هی<18خب، ّشگض ًِ اسصؽ(، لبلت دس تَاًذ

ًِػمَىوٌذهجبدلِ ایسؿذوٌذٍ ًتیدِ، دس ّیچاسصؽارزش اضافی)ٍ اػبػبً ثلىِ آٍسد(، پذیذ

ایّبیهجبدلِثشٍتفميهشوتاصاسصؽ‹ًِشآلبیگبًیلثٌبثِ›ایًذاسد،یٌٔیثشٍتیًذاسد،صیشاهجبدلِ

اػت.

Gتشثشٍتوٌذخَاٌّذثَد،صیشاثشای،وـبٍسصاىونؿَدهیآى  ارزشِگبُوِهبصادغلِهَختوبّؾآى

تشیثشخَسداسًذ؛اهبایونّبیهجبدلِؿبىالصم،هفیذٍهٌلَةاػت،اصاسصؽچِثشایصًذگییآىتْیِ

ثشًذ@صیبىِیىیثبػَدِدیگشاىثیٌٌذ،ػَدهیّوبىًؼجتوِوـبٍسصاىصیبىهیوٌٌذگبىغلِ،ثِهلشف

(?18،<18)فFوٌذ.یّیچتغییشیساتدشثًِویؿَدٍثشٍتٓوَهیلٌوِتشاصهیّن

هلشف هلشفهیثجخـیذ! غلِسا ثشٍتآىوٌٌذًٍِاسصؽهجبدلِوٌٌذگبىغلِ، غلِسا. اصهَادایِ ّب

ؿبىدلیلللّتًؼجیؿبىساــوِثِتشیاصهحلَالتّبهمذاسونای.آىغزاییاػت،ًِاصاسصؽهجبدلِ

غلِ حدن لیبعثب ؿذُدس هجبدلِ آى ثب اسصؽهجبدلِایوِ هجبدلِسيایثضاًذ، غلِ ثب ــ تشیداسًذ
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وٌٌذگبىهمذاسصیبدیغلِاًذٍهلشفدػتآٍسدُساثِای تاال ارزش هثادلِاًذ.وـبٍسصاىایٌهوشدُ

اًذ.ّبفمیشاىٍوـبٍسصاى،ثشٍتوٌذاىوِحبالایيایپبئیيسا،ثًَِسیثباسصؽهجبدلِ

ّوِ )هدوَّ ول هدوَّ ایي، ثش اسصؽٓالٍُ هی اسصؽجبدلِّبی ثشای سا خللتؾ خبهِٔ( ی

،FةF،GالفGدّذ.ؿَد،اصدػتهیایهیّبیهجبدلِّوبىهیضاىوِحبكلدوْاسصؽثَدىثِایهجبدلِ

GجF ،GدF ،Gُ F ٍGٍ Fِهیایداسایاسصؽهجبدل هجبدلِ اِصاییىذیگش دس وِ هبدام پغاصاًذ، ؿًَذ.

ؿذىاصدػتؿبىّؼتٌذ.ثبدػتثِؿبىیبخشیذاساىوٌٌذگبىؿذى،ّوِ،هحلَالتیثشایهلشفهجبدلِ

ّبیهبًٌذ.ثِایيتشتیتثشٍتخبهِٔ،وِهشوتاصاسصؽثَدىثبصهیاییىیثِدیگشی،اصاسصؽهجبدلِ

هیهجبدلِ ًبپذیذ اسصؽایاػت، الفGؿَد. Fًِؼجتهجبدل ٓجبستاػتاص ایياسصؽ، یًؼجیاػت؛

GالفFثبGةF،GجF.ٍُغیشGالفG+FةFؿبىفميهجبدلِتشیداسًذ،صیشااسصؽونایهجبدلِاسصؽ

 ساثٌِثب FجGدس ،GدF ،GُFٍGٍFْحبكلدو اهب FالفGٍخَدداسد. ،GةF ،GجF ،GدF ،GُFٍGٍF

اسصؿ ایهجبدلِیاكالً ّیچساثٌِ چشاوِدس اِصایّیچایثیبىًویًذاسد، دس حبكلدوْوبالّب ؿَد.

ًوی هجبدلِ اسصؽوبالیی اص هشوت وِ خبهِٔ ثشٍت ثٌبثشایي هجبدلِؿَد. اسصؽّبی ّیچ اػت، ای

ایًذاسدٍثٌبثشایيّیچثشٍتیًیؼت.هجبدلِ

Gصساُتدبستداخلیثشٍتوٌذؿَد؛ٍهْادؿَاسٍثؼبغیشهوىياػتوِیهوـَسسٍػتوِاصّویي

(?18خب،ف)ّوبىFیدیگشیاػت.گًَِپشداصًذ،ثِّبییوِثِتدبستخبسخیهیدسساثٌِثبهلت

ثشای›اسصیوِهيًِّناسصؽٓجبستاػتاصایي‹دسایيًِبم›ایي،ًِبمهشوبًتیلیؼتیلذیویاػت.

اسصیّنٍخَدًذاسد،صیشاحبلّیچّندػتآٍسم.اهب،دسٓیيثِآىاسصتشاصّن،ثلىِچیضیثیؾ‹وبالین

FةFٍGالفGیًؼجتثیيٍاػٌِ،ًِثFِةGٍاسصؽFالفGاسصهؼتلضمآىاػتوِاسصؽٍخَدّن

،پیـبپیؾاًذَّیتّن،FةFٍGالفGیٓبهلثبلثیوِدسلبلتآى،ٍػیلِ،ثلىِثFِالفFٍGةGیب

اگشّنهٔیيٍهٔلَمثب اهب اسصّنٍخَدًذاسد.هيدساسصیٍخَدًذاؿتِثبؿذ،هبصادیثبالتشاصّنؿذ.

تشیآّيثیؾهي‹ثبایيهجبدلِ›.ًالدساِصایتشیآّيونآٍسمتبدػتهیتشیثِاِصایآّي،ًالیون

ون ًالی آى اِصای دس وِ داسم ثِدساختیبس دػتهیتشی دس اگش ثٌبثشایي، ًخؼتػَدٍّلِآٍسم. ی

ّوبىهیضاىهشستشیآّيثشاثشاػت،ایٌهثِتشیًالثبهمذاسثیؾام،چشاوِهمذاسونتشیثشدُثیؾ

تشیًالثشاثشاػت.تشیآّيثبهمذاسونوٌن،چشاوِهمذاسثیؾهی
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 کار هَلد[ ‹ی هقَلِ›ضدُ تحت  تٌدی ّر ًَع کار پرداخت ]ب( طثقِ



Gِػشؿتؾّشچ وبسی، ثشٍتتَلیذهیّش اسصؽهجبدلِثبؿذ، ایيؿشىوِ ثِ Fایداؿتِثبؿذ.وٌذ،

ف)ّوبى G?11خب، هشآبتهی( ًِهبیِهجبدلًِِوویتسا ًِدٍامهحلَالتسا.وٌذ، ٍ سا Fیوبس

تِ یک اًذ،وِدساِصایآىهجبدلِؿذُهجوَع هثلغیاصلحبGٍ)وبسّب(Fیّوِ(181Gخب،ف)ّوبى

(181،188)ف.Fهَلدًدهیساى 

آى‹گَیذ@هی›ًخؼت اِصایآى، دس هجلغیوِ لحبٍهدوَّ اص پشداختهیّب )یبّب یٌٔیلیوت، ؿَد،

وبس‹ًِشاٍثِ›سٍد.وبسهضدؿبى(ثِیههیضاىهَلذًذ.اهبيCاًیلBثالفبكلِیهگبمخلَتشهیارزشِ

آیذًِشهیًَسثِوِایيؿَد،چٌبىیآىهجبدلِهیوٌذوِدساِصاساتَلیذهیایهبدیبدیهحلَلغیشه

وٌذ.غیشهبدیساتَلیذهی‹وبس›وِگَییوبسهبدیهحلَل

|963|Gهی یهوُوُذ وبسگشیوِ آىثیيوبسِ ٍ هیػبصد هجبدلِ اِصاییهؿِفِلغلِ دس وبسسا ٍ وٌذ

آٍسد،توبیضیٍخَدًذاسد.دسّشدٍهَسد،یهدػتهیاؽیهؿِفِلغلِثِخٌیبگشیوِدساِصایهَػیمی

تَلیذهی یهؿِفِلثشایپشداختؿِفِلغلِ یهؿِفِلثشایپشداختوُوُذٍ ثِؿَد، لزتیوِخٌیبگش

اؽساهلشفوشدُاػت،وُوُذٌَّصػشِخبیؾحبل،ٍلتیًدبسیهؿِفِلغلِاسهغبىآٍسدُاػت.ثبایي

ًِغلًٍِِ›اؽساهلشفوشدُاػت،ّیچچیضدیگشثبلیًیؼت،ّؼت،اهبٍلتیخٌیبگشیهؿِفِلغلِ

چِثشاػبعآىؿًَذًیضكبدقاػت!...لمیهیت؛اهبایيدسهَسدثؼیبسیاصوبسّبییوِهَلذ‹هَػیمی

هلشفثبلیهی اػبعویًهبًذپغاص ثش ثلىِ ػتشٍى، اػتیب وبسیهَلذ آیب وِ تَاىلوبٍتوشد

خبوِوبسخٌیبگشدلیمبًثِخَثی.اصآىهثادلِ یا تر اساس تَلیدی کِ ایي کار هسثة آى است

 ًدبس تراز یک ضِفِل غلِ تَلید  ای ّن ضیَُ ردٍ تِعلت تَلید یک ضِفِل غلِ است، ّوبس

،ّشچٌذیىیاصآىوبسّبپغاصثِاتوبمسػیذًؾدسّیچؿئِپبیذاسیتثجیتٍهتحمكًـذُکٌٌد هی

(188،189خب،ف)ّوبىFٍدیگشیدسؿیئیپبیذاستثجیتٍهتحمكؿذُاػت.

Gدٌّذوبّؾدّذتبؿُوبسوبسگشاًیوِمًویخَاّذؿُوبسوبسگشاًیساوِوبسهفیذیاًدبآ.اػویتهی

یبفت،ّشثِوبسیهفیذهـغَلٌذافضایؾیبثذ؛اهبثِایيًىتِتَخًِـذُاػتوِاگشایيآسصٍتحمكهی

هی غیشهوىي هلشفثشٍتی تَلیذوٌٌذگبى ثشای صیشا ًویوٌٌذُؿذ، ٍخَد هبصادّبیای ٍ داؿت

تَاًؼتٌذثبصتَلیذؿًًَـذًُویهلشف ًجمبتهَلذهحلَالتوبسؿبىسا تِ طثقاتی کِ کارضاى ذ.
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ًویکٌٌد هحصَالت هادی تَلید ًوی دٌّذ.هدبًی Fهی)ایي خب اٍ خَدِ وِ ثیي‹گبًیل›ثیٌین

وٌٌذ،توبیضلبئلوٌٌذٍوبسّبییوِهحلَالتهبدیتَلیذًویوبسّبییوِهحلَالتهبدیتَلیذهی

ّبّبٍلزاتیوِاصآىسادساِصایهجبدلِثبسفبٍُآػبیؾ،تفشیحٍتفٌيؿبىّبهحلَالتایيGؿَد(؛هی

ثِآىدسیبفتهی ّبهیوٌٌذ، ّا تدٌّد،  کِ تتَاًٌد ایي هحصَالت را تِ آى ٍ ترای ایيدٌّذ،

.اگشهحلَالتهبدیوبس،ثشایپشداختپبداؽوبسّبییوِهحلَالتهبدیتاید تَلیدضاى کٌٌد

ؿذ.ؿبىهتَلفهیتازتَلیدیبفتٌذٍایًویوٌٌذُگشفتٌذ،هلشفٌذ،هَسداػتفبدُلشاسًویوٌتَلیذًوی

وِدای سْن هؤثر دارًدّواى ًسثت در اهر تَلید ا تِوٌٌذ،ثٌبثشایيوبسّبییوِتفٌيتَلیذهی

(:189،18خب،ف)ّوبىFآیٌذ.ؿُوبسهییهَلذتشیيوبسّبثِوبسّبییوِاصخولِ

Gسفب آػبیؾ، ٍ ایيُ وِ لزائزی ٍ تفٌي ٍ )هلتFّبتفشیح Gّب( ّوَاسُ تمشیجبً آًٌذ،  تالیخَاػتبس

ًِ هقدم  ،ایي چیسّا را تپردازًد ‹یتْا›تَاًٌد  یّا ه ی آى ٍسیلِ هحصَالتی ّستٌد کِ تِ

تشهٔلَلتبٓلتهحلَالتیثبؿٌذوِثشایپشداختسػذثیؾًِشهی()ثِ;18خب،ف)ّوبىFّا تر آى

هشٍسیآى ّب كشفGاًذ.( وبسّبی اگش ثَد، خَاّذ دیگش ًَسی الجتِ ٍهْ تَلیذِ›ؿذُ ٍ‹ثشای سفبُ

تدولٍصسق بخثیٌینوِایي)هیF،در تیي طثقات هَلد خَاّاًی ًداضتِ تاضٌدٍثشقآػبیؾ،

لبئلهی‹دٍثبسُ› اٍایيتوبیضسا خَدِ ایيGؿَد( ثب ًیبصّبیآىًاگسیر تاضٌدحبلاهب ثپشداصًذٍ سا ّب

ایي دس وٌٌذ. هحذٍد پشداخت، ایي حذ دس سا ایيدیگشؿبى وِ پیؾآیذ چٌیي اػت هوىي كَست

حبالتیّوبًٌذغیشاص(G;18خب،ف)ّوبىFّبیاخجبسیهَختسؿذیدسهحلَالتًـًَذ.پشداخت

هَلذاػتٍدستـىیلٍسؿذثشٍتٓوَهیون ...ّشوبسیالضاهبً ٍثیؾهؤثشخَاّذثَد،صیشاوِایي،

خب،ف)ّوبى.Fضَد ّا پرداخت هی آٍرد کِ تا آى ایي کار ضرٍرتاً هحصَالتی را پدید هی

18<)

یٌٔیًِثِایثشهیهَلذًذًِثِایيدلیلوِّضیFٌِوبسّبیًبهَلذEGپغثشایياػبع، دلیلداسًذ،

ثِ‹فمي›ؿبى،ثلىِوٌٌذ،یٌٔیاسصؽهلشفیایوِتَلیذهیدلیللزایزٍیظُؿبى،ًٍِثِایاسصؽهجبدلِ

وٌٌذ.Dایيدلیلوِوبسهَلذتَلیذهی

Eدساِصایػشهبیِهجبدلِؿَد،ثٔالٍُ،ػَایؿىلػش هبیِ،ًضدآ.اػویتوبسیهَلذاػتوِهؼتمیوبً

گیشًذ.ایيؿًَذ،هَسدتَخِلشاسهییآىوِدساِصایوبسهجبدلِهیدٌّذُهحتَایهبدیاخضایتـىیل

ؿَد؛یٌٔی،اغلتثِوبالّب،ثِاؿیبءهبدی.آىتدضیٍِتحَیلهی‹وبسگش›خضءثٍِػبئلهٔبؽهشٍسیِ
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ثبیذثِدٍلتٍولیؼبثپشداصد،وؼشیCثشایBخذهبتیاػتوِثِاٍوبسگشثخـیاصایيوبسهضدساوِ

خبّنوِوٌذ،ثذثختبًِثؼیبساًذناػت؛آىچِاٍثشایآهَصؽٍپشٍسؽخشجهیؿًَذ؛آىتحویلهی

چِاٍثشایخذهبتپضؿىبى،وٌذ؛آىهَلذاػت،صیشاتَاًبییوبستَلیذهی‹خشخی›وٌذ،چٌیيخشخیهی

هبًذهمذاسثؼیبساًذویوبسّبیبخذهبتوٌذ،ثذالجبلیاٍػت؛ثبلیهیٓبٍی،وـیـبىخشجهیٍوالید

آى ثِ وبسگش وبسهضد وِ تحَیلهیًبهَلذ، ٍ تدضیِ ّضیٌِّب صیشا ًِبفتؿَد، ّبیهلشفؾ)آؿپضی،

گیشد.ّب(ساخَدثشْٓذُهیوشدىپیٌِخبًِ،اغلتحتیتٔویشاتٍٍكلِ

ًوبیػشاػشْآؿىبسِگبًیلاػت@تایيٓجبستػشؿ

Gیهخذهتىبساسصؿیثشاثشثبصهبًی وِثشٓىغپشداصد،دسحبلیفشاًههی1888وِهجبدلِدساِصایوبسِ

وٌذ،ثبیذثِفشاًهپشداختهی88;دساِصایوبسوبسگشوـبٍسصییبوبسگشهبًَفبوتَسفمياسصؿیثشاثشثب

تَلید تشاصوبسوبسگشوـبٍسصییبوبسوبسگشهبًَفبوتَسثِدٍثشاثشثیؾایيًتیدِسػیذوِوبسخذهتىبس

سػبًذ؛ٍهبداموِوبسخذهتىبسدسهمبیؼِثبوبسوبسگشوـبٍسصییبوبسوبسگشهبًَفبوتَسیبسیهیثرٍت

غیشاصایي لٌٔبً دٍثشاثشهحلَالتهبدیپشداختؿَد، دسغیشایيّنًویثب تَاًذثبؿذ. چگًَِكَست،

ّویيداسدٍثِتشیونساایاسصؽهجبدلِووتشیيوِگیشدتَاىثبٍسوشدوِثشٍتاصوبسیهٌـبءهیهی

(:?9،8?8خب،ف)ّوبىFؿَد.تشیيثْبپشداختهیونپبییيدلیلثب

|969|Aؿذُاصذُ،اسصؽاهبفیِ)ػَدٍساًتِ(آفشی88;اگشوبسهضدوبسگشهبًَفبوتَسیبوبسگشوـبٍسصی

Aٍدسكذثبؿذ،آى8:ػَیاAٍوبسگشالصماػتتب;خَاّذؿذٍٍخَد888گبُهحلَلخبلقا

 A یهخذهتىبس هی1888وبسهضد آلبیهجبدلِ اگش وٌٌذ. تَلیذ یهفشاًهسا خَاػتثدبیخذهتىبس

ًفشاصچٌبى8;قِگبُثشایایيخَاػتِهحلَلخبلفشاًهثخشد،آى18.888هٔـَلِثِلیوتػبالًِ

اصآىوبسگشاىهَلذیالصمهی اهب ًبهَلذهٔـَلِؿذ. وِوبس تشاصوبسهضدیهوبسگشثشاثشثیؾ88خب

افضایذهیFتَلیذثشٍتGتشثِثشاثشثیؾ88وٌذ،ایيؿخقاییبوبسهضدًلیجؾهیهَلذ،اسصؽهجبدلِ

هٔـَ ّشچِهجبلغثبالتشیثِخذهتىبساىٍ ثِلٍِیهوـَس ثپشداصد، تشیّوبىهیضاىثشٍتثضسيّب

فشاهَؽهیتَلیذهی BاًیلCآلبیي هبًَفبوتَسیٍوبسوـبٍسصیّوبًبوٌذ. وٌذوِفميثبسآٍسیوبس

 اهب ؿذُ، آفشیذُ هَلذ وبسگشاى ػَی اص وِ هبصادی آى‹اِصایؾهبثِ›فمي اػت،ثِ ًـذُ پشداخت ّب

هیرخیشُ پذیذ ثِایسا وِ پشداختهی‹ثْبیًیشٍیوبس›یآىٍػیلِآٍسد اٍوبسگشاىًبهَلذ اهب ؿَد.

سفتِاسصآى،سٍیْنهثبثِّنّبثِفشاًههضد،ٍوبسخذهتىبساىٍهٔـَل1888ِوٌذ@ًَسهحبػجِهیایي

ٍاثؼتِاػتّب،یٌٔیّضیٌِفشاًهاػت.اسصؽخذهتىبساىٍهٔـَل8888ِثشاثشثب یتَلیذؿبى،وبهالً
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ٍخَدآىهحصَل خالصثِ دسػتاػت، دسهمبمًَٓیٍیظُوبسگشاىهَلذ. ثِایي‹اصوبسگشاى›ّب

ّبٍخِاؿتشاناًذویثبیىذیگشداسًذ.ٍاثؼتِاػت.اهبلیوتٍاسصؽآى‹هحلَلخبلق›

حبلثبیذیتَلیذ(یهخذهتىبسدٍثشاثشوبسگشیهَلذثبؿذ،ثبایياهبحتیاگشفشموٌیناسصؽ)ّضیٌِ

اًذوِیههبؿیي(ٍاسصؽآى،دٍچیضوبهالًهتفبٍت‹ثبسآٍسی›یبدآٍسؿذوِثبسآٍسییهوبسگش)هبًٌذ

حتیدسساثٌِ داسدّویـِبؿیيّضیٌِثشهیاسصؿیوِیهه‹همذاس›ایهٔىَعثبیىذیگشلشاسداسًذ.

هٌفیِثبسآٍسیِآىاػت.

Gلذسهَلذاػتوِوبسیهوبسگشوـبٍسصیٍاگشوبسیهخذهتىبسّوبىوٌٌذ@هزثَّبًِآتشامهی

ّباًذاصٓوَهییهوـَسًجبیذثشایحفَآىوبسیهوبسگشهبًَفبوتَس،پغلبثلفْنًیؼتچشاپغ

ایيپغهلشفسػذ،چشاوِچٌیيوبسثِ هٌٔبیافضایؾهذاٍماًذاصًیؼت،ثلىِثِیٓجبستاصّذسدادىِ

ؿیَُ ایي اػت. آى پیؾاسصؽ صیشا اػت، ُبّشی ًگبّی فمي ًگشؽ وِی اػت ایي فشهؾ

ّر کار ًاضی از ّوکاری هؤثر اٍ در تَلید اضیاء هادی است، تَلید هادی ثَدىثوشثخؾ

ؿَدخبفشاهَؽهی.دسایياًد کاهالً یکی ٍ ّواى ٍهٌال ی ثرٍت است ٍ تَلید ٍ هال سازًدُ

تِ ثرٍت تدل  1کٌٌدگاى صرفِ هصرفی فقط تِ هیاًجی ٍ ّوراّی هؤثر هّر تَلیدوِ

تٔییيهیضَد هی اػتوِ ایيهجبدلِ هیٍ استفبٓیتَلیذ چِ تب وٌذ هَجد تطکیل ثرٍت تَاًذ

مینیبغیشهؼتمیندستَلیذولیهوـَسًمؾًَسهؼتیوبسّبثِخبًشآٍسین@وِّوِ.اگشثِتاضد

هی تٔییيهیایفب ػْویسا ًشیكتثجیتاسصؽّشوبس، وِهجبدلِاص تَلیذوٌٌذ، وٌذوِّشوبسیدس

وٌذوِتَلیذدساختیبسهجبدلِگزاؿتِاػتٍهتحمكهیتَلیداسصؿیساثشایهصرفداؿتِاػت،وِ

ٓایي دس تَلیذ وؼشیِ یب هبصاد هلتوِ فمش ػمفثشٍتیب تٔییيهیٌفثِهلشف، سا آىّب گبُوٌذ،

 سا وبسی ّش وِ اػت ًبهٌؼدن ٍ ًبپیگیشاًِ چِ وِ یبفت ثْشُهٌسٍی کٌیندسخَاّین ٍٍ آٍسی

ثشاػبعثوشثخـی آىّوکاری هؤثر در تَلید هادیاؽسا ثؼٌدین، |963|تدٍى رعایتّن

                                                           
1
ایوِاصًشیكٓشهٍِّشوبسیثًِؼجتاسصؽهجبدلGًَِیؼذیثٔذهیسٍ،ّویيخَاًهیهكفحEٍِاصّویي  

وٌذ،ایتَلیذهیوٌذ،ًِدسهمیبػیوِاسصؽهجبدلِ)وبسثشٍتتَلیذهیFکٌد تَلید هیؿَد،ثشٍتتمبهبتٔییيهی

اسصؽهجبدلِ هیضاًیوِ ثِ هثلىِ دس یٌٔیًِ هیمیبعآىایّؼت، تَلیذ ّضیٌِچِ هیضاىهجلغیوِ ثِ ثلىِ وٌذ،

هحلَالتیوِایياسصؽهحكاػتاصولًطدىِ اًداز ٍ هصرف از طریق پسٍاسصؽّشوبسفميGداسد(ثشهی

(MEW پبًَیغٍیشاػت)DFسػبًذ.ًلیتخَدوٌذ،ثِاًجبؿتػشهبیِیبسیهی‹اختوبٓی›هحلَل
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ثشٍتکٌد ارزش اِعطا هیهصرفی کِ یگاًِ چیسی است کِ تِ آى  آى، ثذٍى اسصؿیوِ ،

(;?8،:?8خب،ف)ّوبىFتَاًؼتٍخَدداؿتِثبؿذ.ًوی

ثشٍتثِهبصادتَلیذٍسایهلشفساهدبصهیایيخَاًهاصیه داًذ،اصػَیدیگشیگبًِػٍَاثؼتگیِ

ثشایهلشفلبئلهی اسصؽسا ثٌبثشایيخذهتىبسیوِ ٍ تَلیذِهیفشاًههلشف1888ؿَد. دس وٌذ،

وٌذ.فشاًههلشفهی88;اسصؽػْویدٍثشاثشِثشصگشیداسدوِ

وٌٌذ.ًَسهؼتمیندستـىیلثشٍتهبدیؿشوتًویوٌذوِایيوبسّبیًبهَلذثًِخؼتآتشافهیاٍ

وٌذثبثتوٌذوِثشٓىغ،وبسّبیًبهَلذاػویتّنهذٓیچیضیثیؾاصایيًیؼت.ػپغػٔیهی

چٌیيوبسیوِثٌبثِآتشافًخؼتاٍ،وٌٌذ،دسحبلیثشٍتهبدیتَلیذهی‹وبسّبیهَلذ›دسػتهبًٌذ

وٌٌذ.ًوی

اصیهیایيخذلدسّوِ اػویت، هی›ػَّبیػٌحیٓلیِآ. خبیگبٍُاالی‹ثیٌینثشتأویذگبًیلسا

تَلیذهبدی،اصػَیدیگشتالؽتَخیِتَلیذغیشهبدیــحتیفمذاىتَلیذ،هبًٌذهَسدخذهتىبساىــ

ایيثِ هبدی. تَلیذ داسًذُهثبثِ ایيوِ خبلق دسآهذ هٔـَلِی خذهتىبساى، خشج سا یبدسآهذ ّب

ٓلیخَساویخَؽ وبهالً وٌذ ثبیذّب خذهتىبساى هبصاد وِ اػت تَّن ایي هوحه اهب اػت. الؼَیِ

آًىِاسصؽهحلَلحشامؿَد.ًضدتَاًذاصػَیخَدِوبسگشاىهَلذهلشفؿَد،ثیهلشفؿَد،اهبًوی

ًبههبلتَعًیضهشٍستٍخَدهلشف ًَسٍالٔیًیضهَخَداػت،َلذٍخَدداسد،هشٍستیوِثِوٌٌذگبىِ

آػبثبؿذ.هبداموِهبصاددسدػتافشادتي


