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 ی  اش علیِ ًظریِ . خصلت پرٍتکسیًَیستی هطبجرُـ فریِ 51]

 هَلذ ٍ اًببضت. اسویتی کبر

 .ی اًببضت گوگطتگی ٍ ابْبم اسویت در هسئلِ

 سرایبًِ در دیذگبُ اسویت پیراهَى کبرگر هَلذ[ عٌصر یبٍُ

 

اَ.آ()صیشـثبصسسٌٕشن(:1فشیٝ 1885،پبسیس@ٔالحهبتدِٚتدسٌضاسشپیشأٖٛتدبستA)اف.

ستبیص خضٜٚ ایٗ ِیست(. اف. اغّی ٘بٔٝ)ٔٙجى ٕٔبً٘تیِ ٘هبْ اص دسبٌبپبرتیستیای است. غیشٜ ٚ

قٛسٔستمیٓدستشاصٔذیشا٘یاستوٝثٝحمیمت٘ضداٚدِٚت)ٚوبسٔٙذا٘ص٘یض،ایٗوبسٌشاٖ٘بِٔٛذ(ٟٔٓ

ٔی ٔذاخّٝ ٕٞیٗتِٛیذ اص ایٌٕٗشنوٙٙذ. ایٗثبثسٚ ٘بِٔٛذچیاص اسٕیتوبسٔٙذاٖدِٚتسا آ. توٝ

٘بٔذثسیبسثشآضفتٝاست.ٔی

Aٜتٕبیضثیٗوبسِٔٛذٚ٘بِٔٛذبرای اقتصبد کطَرّب طرح کردُ استیاغِٛیوٝاسٕیتضبِٛد

،...@است

ِٔٛذٔثبثٝسشٔبیٝ،یًٙیدسٔجبدِٝثبوبسثٝ‹اصداساییوطٛس›تشیٗثخصٕٔىٗ?صیشاثٝ٘هشاٚثبیذثضسي

ٔثبثٝدسآٔذ،دسٔجبدِٝثبوبسِٔٛذخشجضٛ٘ذ.<تشیٗثخصٕٔىٗثٝٚوٓ

A است. ٔبٞیتخٛیصغّف دس تٕبیض هثببِ کبر ًبهَلذ ٍجَد ًذارد چیسی بِایٗ (141)ظ.@

Aٝأبیهوطٛسفمفدسساثكٝيجبستدیٍش،غشفٝث اشثبخٛییٚخٛدداسدٚاسشافیاصسٛیوطٛسٞب،

خب،ظ)ٕٞبٖ@وٙٙذٜاست،ٚاصایٗٔٙهشاستوٝثبیذثٝٔسئّٝپشداخت.خٛیباسشافشفٝغدیگرالٛاْ

143.)

ثٙذیوٙیٓ.خٛاٞیٓثالفبغّٝٔٙبسجبتیدسدیذٌبٜآ.اسٕیتساوٝٔٛختا٘ضخبسفشیٝٞستٙذ،خٕىٔبٔی

                                                           
1
 Ferrier 
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بالتػبداسٕیتی.التػبدیهالتػبدٚخٛدداسد،أبثسیبسٔتفبٚتث‹فمف›ثشایوطٛسٞبAٌٛیذ:فشیٝٔی

ایٗ اص است يجبست وطٛس ثیص‹وطٛس›وٝ سا، خبسخی ٔحػٛالت ثٝ٘جبیذ وٝ ٔمذاسی اص یٚسیّٝتش

ٓٞ ثخشد. ایٗٔحػٛالتداخّیلبثُپشداختٞستٙذ، وبٔالًچٙیٗيجبستاستاص ایٗوبس اص ثبیذ وٝ

(.174،175خب،ظ)ٕٞبٖ@پٛضیوٙذ.چطٓ

{ دس اسٕیت، ظآ. ٚیشایصٌبس=٘یٝ>، فػُضطٓوتبةاَٚ)خّذاَٚ، 188پبیبٖ، وٝٔشثٛـ189، )

ٌٛیذ:،ٔی@یلیٕتوبالٞباخضایسبص٘ذAٜاستثٝ

Aٖضبى  کِ کل ارزش هببدلِٚخٛدداسدکبالّبی بسیبر اًذکیخبوٝدسوطٛسیٔتٕذٖفمفاصآ

اصآٖهٌتج از کبر ببضذِ تٌْبییب ٚ وٝ، ایِ اغلب  سَد در ارزش هببدلِراًت زهیي ٍ خب

ی کبر ایي کطَر ّوَارُ  هحصَل سبالًِ،ثٙبثشایّٗب سْن بسیبر زیبدی برعْذُ دارًذ آى

تری کبر را بخرد ٍ تحت فرهبى خَد قرار  تکبفَ خَاّذ کرد تب هقذار بِ هراتب بسرگ

ایي ی ببزار کردى  آٍردى، سبختي ٍ رٍاًِ کبری کِ ببیذ برای فراّن هقذاردّذ، از 

اًذاخت کِ سبالًِ  راُ هی بری را بِکل ک هحصَل صرف ضَد. اگر جبهعِ در ّر سبل

،کرد جب کِ هقذار کبر بب ّر سبل بِ ضذت رضذ هی از آىٌبٜ،،آٖقذرت خریذش را دارد

ٔشاتتثضسي اسصضیثٝ ٘یض آٖ اص ثًذ سبَ پیصٔحػَٛٞش سبَ ثب غیشلبثُٔمبیسٝ ٚ خٛدتش اص تش

أبٔی داضت. آٖ دس وٝ ٘ذاسد وطٛسیٚخٛد تأٔیٗاش کل هحصَل سبالًِچٙیٗ ٚ ثشایحفم

وٙٙذٚثستٝثٝآسبیبٖثخصثضسٌیاصایٗٔحػَٛسأػشفٔیخبتٗوبسثستٝضٛد.ٕٞٝوبسٌشاٖثٝ

آٖ٘سجت ثش ثٙب وٝ ٔختّفی دٚقجمٝٞبی ایٗ ثیٗ ٔزوٛس ٔحػَٛ ا٘سبٖٞب اص ٌٛ٘بٌٖٛ تمسیٓی ٞب

ثٙٔی ایٗوطٛساصایٗسبَثٝآٖسبَافضایصیب‹ٔحػَِٛ›بٌضیشثبیذاسصشٔتًبسفیبٔیبٍ٘یٗضٛد،

@وبٞصیبثذیبسبَثٝسبَٕٞبٖٔمذاسیوٝٞستثبلیثٕب٘ذ.

ٌٛ٘ٝاثٟبْٚوٝاسٕیتدسحمیمتسًیداضتًٕٝٔبیا٘جبضتساحُوٙذ،ٕٞٝدسایٗلكًٝ،یًٙیخبیی

سشٌطتٍیٚخٛدداسد.

یًٙییٔحػَٛسبال٘ٝ@اسصشٔجبدAِٝفشؼ٘بدسستوٝدٚثبسٜایٗپیص٘خست، هحصَل Aیوبس،

ی کبر سبالًِ تحٛیُٔی@ ٚ تدضیٝ سا٘ت٘یض( )ضبُٔ سٛدٞب ٚ وبسٔضدٞب ثٝ ٘یض دٚثبسٜ ٔب ثٝ›ضٛد.

حدٓٔحػَٛسبال٘ٝ|293|ٌشدیٓ.فمفثبیذاضبسٜوٙیٓ:ثخصثضسٌیاصایٗٞدٛیبتثبصٕ٘ی‹ثشسسی
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یوبسٞستٙذــ=ثبیذ>دسضىُقجیًیٚٚالًبًٔٛخٛدشیوبالٞبییوٝٔحػَٛسبال٘ٝــیبوُرخیشٜ

یثبثتٔػشفضٛ٘ذ?ٔٛادخبْ،ٔثبثٝيٙبغشیاصسشٔبیٝتٛا٘ٙذثٝٔشوتاصوبالٞبییثبضذوٝفمفٔی

ستفبدٜلشاسٌیش٘ذ.ثٙبثشایٗ،تٛا٘ٙذثٝ٘حٛغًٙتیٔٛسدأیفقطآالتٚغیشٜ<،وبالٞبییوٝثزس،ٔبضیٗ

ثخصثضسي ضبُٔ )وٝ وبالٞب ایٗ سشٔبیٝاص دس وٝ است وبالٞبیی اص ٔیتشی ٚاسد ثبثت ضٛ٘ذ(ی

ضبًّْٖٔٛاستوٝثشایٔػشففشدیٔٙبست٘یستٙذٚدس٘تیدٝهصرفیارزشیپیطبپیصاصخٙجٝ

بضذ،چٝسٛدیبسا٘ت.اِجتٝثخطیاصٔٛادخبْٞبثطٛد،چٝایٗدسآٔذٔضدثتٛا٘ذخشجِخشیذآٖدسآٔذٕ٘ی

ثٝ خٛاٜ ؾشٚسی٘یست، خبْ ٔٛاد خٛدِ ثشایثبصتِٛیذ وٝ ثٝ)ٔبداْ وٕىیخٛاٜ ٔٛاد يٙٛاٖخضئیٔثبثٝ

دسثشداس٘ذٜ وٝ سشٔبیٝٔستمیٓ ثٝی ٔػشف لبثُ ضىّی ثًذتش است( استٛاس أبی آٚسد، خٛاٞذ دست

ٔثبثٝٔحػَٛوبسِسبَپیصثخطیاصدسآٔذ٘یست.حتیایٗٔٛادثٝیوبسِسبَخبسی.ٚسیّٝ٘خستثٝ

ٔیفمفثخصلبثُٔػشفٔحػَٛاستوٝٔػشفٔی ٔػشففشدیٚاسد دس ثٙبثشایٗضٛد، ٚ ضٛد

أبحتیثخطیاصٔحػَٛلبثُٔػشف٘یضٕ٘یتٛا٘ذسبص٘ذٜٔی تٛا٘ذثٝٔػشفثشسذ،یدسآٔذثبضذ.

غیشٕٔثی سا ثبصتِٛیذ آ٘ىٝ ثبیذ وٝ ٘یض، وبالٞب ثخصلبثُٔػشفِ ایٗتشتیتخضئیاص ثٝ بِ ىٗوٙذ.

ضٛد،یًٙیثبیذ٘مصٔٛادوبس،ثزسٚغیشٜ،ٚ٘ٝٚسبئُ،اصایٗٔمذاسوسشٔیهصرف صٌعتی برسذ

سشٔبیٝ ثشای خٛاٜ وبسٌشاٖ، ثشای خٛاٜ وٙذ، ایفب سا ثخصاصًٔبش، ایٗ ثبیذ ٘خست ثٙبثشایٗ داساٖ.

تغییر  ببرآٍری کبر بیحسبةآ.اسٕیتیوسشوشد،یبدسحمیمتثشآٖافضٚد.اٌشاصغٛستٔحػَٛسا

ضٛد،تغییشی٘خٛاٞذ٘یض،وٝثٝدسآٔذتدشیٝٚتحٛیُٕ٘یهحصَلٌبٜسبال٘ٝایٗثخصاص،آٖبوبًذ

وبسثشدٜوبسثٝٔب٘ذِٖثبسآٚسیوبس،وٕبوبٖٕٞبٖٔمذاسصٔبٖوشد؛یًٙی،تحتضشایكیوٝثبیىسبٖثبلی

ضٛد.

ٌبٜوبسٔػشفضٛد،آٖتری هقذار بسرگتشثٝایٗتشتیتاٌشفشؼوٙیٓٞشسبَ٘سجتثٝسبَپیص

ثشایثٝثبیذثجیٙیٓتىّیفسشٔبیٝ دسیهوالْ: ٔمذاسثضسيیثبثتچیست. فمفوبسثستِٗ تشیاصوبس،

دستشسثبضذ،حتیفمفوبفی٘یستوٝدساختیبسٚتری از کبر هقذار بسرگوبفی٘یستوٝفمف

،یًٙیثتٛا٘ذٔضدوبسٌشا٘صساپشداختوٙذ،ثّىٝؾشٚسیتر قببل پرداخت ببضذ ایي هقذار بسرگ

سشٔبیٝ ٚ خبْ ٔٛاد ــ ٚسبئُوبس آٖٔمذاساستوٝ ثتٛا٘ٙذ تب ثبضٙذ آٔبدٜ ٚ ٔٛخٛد ٘یض ــ یاستٛاس

پشداصد،ٞبٔیٗثبیذپساصتجییٗ٘ىبتیوٝآ.اسٕیتثٝآٖتشاصوبسسادسخٛدخزةوٙٙذ.ثٙبثشایثضسي

ایٗٔٛؾٛو٘یضتٛؾیحدادٜضٛد.

آٚسیٓ:ثبسدیٍشٔییاٚسایهثٙبثشایٗ،٘خستیٗخّٕٝ
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Aٖآ وطٛسیٔتٕذٖفمفاص دس وٝ وُاسصشٔجبدِٝخب وٝ داسد ا٘ذویٚخٛد ِ ب ضبٖوبالٞبیثسیبس

سْن ٞبایِاغّتآٖدساسصشٔجبدِٝراًت زهیي ٍ سَد خبوٝآٖ،ٚاصهٌتج از کبر ببضذتٌْبیی

ثٙبثشایٗبسیبر زیبدی برعْذُ دارًذ ٕٞٛاسٜتىبفٛخٛاٞذی کبر ایي کطَر  هحصَل سبالًِ،

اصٔمذاسوبسیوٝکبر را بخرد ٍ تحت فرهبى خَد قرار دّذ،  تشیثٝٔشاتتثضسيتب هقذار  وشد

آٍردى،  ببیذ برای فراّن سٚا٘ٝسبختٗ وشدٖٚ ثبصاس يجبست)ثٝ @ایي هحصَل صرف ضَد. ی

دیٍش:ثشایتِٛیذآٖ(.

ایٔحػَٛوُا٘ذ.?دساسصشٔجبدِٝخبچیضٞبیٔختّفیدسٞٓسیختٝضذٜوبٔالًسٚضٗاستوٝدسایٗ

ٞبیایوٝدسقیایٗسبَغشفضذٜ،ثّىٝوبسٌزضتٝٚٔحػَٛوبسسبَ زًذُکبرسبال٘ٝ٘ٝفمف

ٔیٌزضتٝ ٚاسد ضىُص٘ذٜ٘یض دس فمفوبس ٝ٘ ضىُضیئیتضٛ٘ذ. دس وبس ثّىٝ ٚاسد›اشیبفتٝاش، ٘یض

ایٔحػَٛثشاثشاستثبٔدٕٛوصٔبٖوبسیوٝدسآٌٖٙدیذٜاست؛<اسصشٔجبدِٝ.‹ضٛ٘ذٔحػَٛٔی

یبفتٝ.اصایٗٔمذاس،ثخطیوبسص٘ذٜاستٚثخطیوبسضیئیت

 ?٘سجتیىیثٝدیٍشی;

 
 ٝث

 
است،وٝاص3است.ثٝایٗتشتیتاسصشؤُحػَٛ;2ث1ٝ=یب>،

تٛا٘ذٔمذاسؤُحػَٛٔیارزشص٘ذٜ.ثٙبثشایٗ‹وبس،ٚاحذ›1یبفتٝاست،صٔبٖوبسضیئیت‹ٚاحذ›2آٖ

یبفتٝٚوبسضیئیتفشؼوٝاست،ساثخشد،ثبایٗپیصچٝدسخٛدِآٌٖٙدیذٜتشاصآٖای،ثیصوبسص٘ذٜ

ثٝ ص٘ذٜ وبس ٔیٞٓ‹ٔمبدیشی›ٔثبثٝ ٔجبدِٝ یىذیٍش ثب ضیئیتاسص وبس اص ًٔیٙی ٔمذاس ٚ فمفضٛ٘ذ یبفتٝ

ص٘ذٜٔی وبس ثش تٛا٘ذ ; ٔحػَٛ صیشا ثبضذ.< داضتٝ اختیبس ٚ فشٔبٖ است، ثشاثش آٖ خٛدِ ثب وٝ 3ای

أبصٔبٖوبسٌٙدیذٜدسآٖ;سٚصا٘ٝ صا٘ٝس1ٚوبساست؛ ص٘ذٜثشایتِٛیذٔحػَٛسٚصا1ٝ٘وبساست. وبسِ

وبفیاست)دسحمیمت،یًٙیوبفیاستتبثٝيٙبغشٔحػَٛضىُٟ٘بییساايكبوٙذ(.أبدسٔحػَٛ،

دساِصایصٔبٖوبسص٘ذٜٔجبدِٝضٛد،یًٙیفمفوبسٌٙدیذٜسٚصا3ٝ٘ ا٘ذ.ثٝایٗتشتیتاٌشٔحػَٛوبٔالً

وبسساتحتفشٔبٖسٚصا3ٝ٘تٛا٘ذٌبٜٔیٔمذاسیوبسص٘ذٜضٛد،آٖ@دسآٚسدِٖشٔبٖخشیذٚتحتفAغشف

دسآٚسدیبثخشد.

ایٗ حبِتٕ٘یثب ایٗ ًٔتٙبثٟیحبَ، ٔمذاس حبغّصثشایاٚ ٚ اسٕیتثبضذ آ. ٘هش ًٔٙبیٔٛسد تٛا٘ذ

)ٕٞبٖفشؾیبتثی اٚ ٔٙهٛس است. ثٝٞٛدٜ ایٗدیذیٓ، ثٝیٚاسكٌٝٛ٘ٝوٝپیصاص یهخّفٔجحث،

ایٔحػَٛ٘ٝثٝوبسٔضدٞبیوبس،ثّىٝثٝسٛدٚسا٘ت،(ایٗاستوٝثخصثضسٌیاصاسصشٔجبدِٝغلط

آٖ ثشایسبدٜیب تحٛیُٔیوشدٖٔٛؾٛؤیٌٛ٘ٝوٝٔب ثٝسٛدتدضیٝٚ ثٝسخٗدیٍش:ٌٛئیٓ، ضٛد.
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 ٔمذاسوبس اصافضٚدٜدسقیس٘ٛخضئیاسصضیاصٔحػَٛوٝثشاثشثب یًٙیآٖخضء بَاستــدسٚالى،

ٔحػَٛوٝدسًٔٙبیحمیمیوّٕٝٔحػَٛوبسآخشیٗ پشداصدٚوبسٌشاٖسأی‹ٔضد›سبَاستــاٚالً

ضٛد.وُایٗثخصاصٔحػَٛوُ،ٔٙتحاصوبسداس،ثذَٔییٔػشفسشٔبیٝثب٘یبًثٝدسآٔذیبثٝرخیشٜ

اصاست،آٖ أ‹وبس›ٞٓفمفٚٔٙحػشاً وبسٔضدٞبضذٜٚوبسپشداختبٔشوتاستاصوبسپشداخت؛ ٘طذٜ.

پشداخت وبس ٔدٕٛو ثب ثشاثش٘ذ سٛدٞب پشداخت|292|ضذٜ، وبس ٔدٕٛو ثب وُثشاثش ثٙبثشایٗاٌش ٘طذٜ.

چٝتشاصآٖتشیاصوبسسا،ثضسيتٛا٘ستٔمذاسثضسيٌٕبٖٔیضذ،ثیٔحػَٛغشفخشیذوبسٔضدٞبٔی

آٖخٛدْ خٙجصٚاداسد؛ ثٝ است، آٖ ٔجٙبیآٖٔحػَٛ ثش ٔحػَٛ ٘سجتیوٝ ایٗتشتیتوٝ ثٝ ٓٞ

ٚاثستٝتشیاصآٖتٛا٘ذصٔبٖوبسثیصٔی دلیمبً ثٝحشوتدسآٚسد، ٔحػٌَٛٙدیذٜاستسا چٝدسخٛدِ

مسیٓضذٜ٘طذٜتضذٜٚپشداختپشداخت‹وبس›ٞبیوبسثٝثخصاستثٝ٘سجتیوٝثشٔجٙبیآٖ،سٚصا٘ٝ

است.

 6فشؼوٙیٓ٘سجتچٙیٗثبضذوٝوبسٌشدس تِٛیذیب وبسٔضدشسا ٘یٕیاصسٚص، یًٙیدس دس›سبيت،

ٔی‹حمیمت ایٗتشتیتثبصتِٛیذ ثٝ ٘ی6ٕٝوٙذ. یب سٚصا٘ٝسبيتثمیٝ یدیٍش سا تطىیُ‹وبس›وبس ٔبصاد

دسثشداس٘ذٜٔی ٔحػِٛیوٝ اص ٔثالً یًٙی، فشؼسٚصا٘ٝ=سٚصا188ٝ٘یدٞذ. )ثب ٘ٛافضٚدٜ> وبس ; 18وبس

پٛ٘ذش25پٛ٘ذشوبسٔضد25ٚپٛ٘ذاست،58پٛ٘ذ(;58ضیّیًٙ;1888وبس;سٚصا188ٝ٘ضیّیًٙ،

ضٛ٘ذوٝاِجتٝ٘یٕیاصوبسٌشیپشداختٔی188‹ٔضدٞبی›وبس،سٚصا58ٝ٘پٛ٘ذ;25سٛد)سا٘ت(است.ثب

188ا٘ذ.ثٝایٗتشتیتاٌشؤُحػَٛ)ضبٖغشفوشدٜثشایاسثبةقٛسسایٍبٖیبصٔبٖوبسضبٖساثٝ

وبسٌشساثٝحشوت288پٛ٘ذ58تٛا٘ستثبٌبٜایٗٔجّغٔیضذ،آٖوبس(غشفپشداختدستٕضدٔیسٚصا٘ٝ

آٖ ٞشیهاص وٝ ٚاداسد وٕبوبٖ ث5ٝٞب وبسشسا ٔحػَٛ اص ٘یٕی یب دسیبفتضیّیًٙ، وبسٔضد ٔثبثٝ

ٔحػٔی ;سٚصا288ٝ٘پٛ٘ذ)یًٙی188وبسٌش;‹288›َٛایٗوشد. 2888وبس ثب ثشاثش 188ضیّیًٙ،

ٔی آٖپٛ٘ذ( فشؼٞش›تٛا٘ستٙذثٝحشوتٚاداضتٝضٛ٘ذوٝ)وبسٌشٔی488ضذوٝثب 5وبسٌش;‹ثب

آخش.قٛساِیضذٕٚٞیٗپٛ٘ذٔی288ضبٖ;ضیّیًٙ(ٔحػ2888َٛضیّیًٙ;

ٕٞٛاسٜتىبفٛ=خٛاٞذ>وشد@یوبسٔحػَٛسبالAٝ٘،ایاستوٝثٙبثشآٖ،ایٗضیٜٛٚثٙبثش٘هشاسٕیت

Aٖتشاصٔمذاسیوٝثشایتِٛیذ،ثضسي@تشیاصوبسدسآٚسدِٖٔمذاسثٝٔشاتتثضسيثشایخشیذٚتحتفشٔب

)اٌشثٝوبسٌشٔضدیثشاثشثبؤُحػَٛوبسشپشداختٔی ٔحػَٛالصْاست. یًٙیخٛدِ ثشایضذ،

وبسساثٝحشوتسٚصا188ٝ٘تٛا٘ستٙذپٛ٘ذ٘یضفمفٔی58ٌبٜ،آٖ‹وشددسیبفتٔی›پٛ٘ذ58وبسسٚصا188ٝ٘

دٞذ:ٚاداس٘ذ.(اسٕیتچٙیٗادأٝٔی
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Aٝخبٌبٜ،اصآٖا٘ذاختوٝسبال٘ٝلذستخشیذشساداسد،آٖسأٜیاٌشخبًٔٝدسٞشسبَوُوبسیساث

تشٚوشد،ٔحػَٛٞشسبَثًذاصآٖ٘یضاسصضیثٝٔشاتتثضسيسبَثٝضذتسضذٔیوٝٔمذاسوبسثبٞش

@داضت.تشاصخٛدٔیغیشلبثُٔمبیسٝثبسبَپیص

سٛدٚسا٘تخٛسدٜٔی خٛاساٖضٛد؛ثخطیٞٓاصسٛیسیضٜأبثخطیاصایٗٔحػَٛاصسٛیٔبِىبِٖ

ایٗیآٖسفشٜ اص ٔیٞب. وٝ آٖ، ثخطیاص ثٝتٛا٘ذسٚ تخػیعیبثذ، )ِٔٛذ( وبس ثٝ یآٖٚسیّٝدٚثبسٜ

خٛاساٖ)ٚ٘یضوبسٌشاٖخٛاساٖٚسیضٜداساٖ،سا٘تضٛدوٝاصسٛیخٛدِسشٔبیٝثخطیاصٔحػَٛتًییٗٔی

ضٛد.٘بِٔٛذ(خٛسدٜٕ٘ی

ٔحػَٛ‹ٕهو›ٔب٘ذتبثبیتبصٜاصوبسٔضدٞب(ثبلیٔیاایتبصٜ)رخیشٜثٝایٗتشتیت،أبٕٞیطٝرخیشٜ

اسصش‹ٔمذاس›خبوٝتشیاصوبسٌشاٖدسسبَخبسیساثٝحشوتٚاداسد.ٚاصآٖیثضسيوبسٌزضتٝتٛدٜ

ضٛد،اسصشٔحػَٛسبال٘ٝ،ٞشسبَضذٜتًییٗٔیوبسثستٝیٔمذاسصٔبٖوبسِثٝٚسیّٝٔحػَٛسبال٘ٝثٝ

وٙذ.سضذٔی

دسآٚسدِٖٔمذاسثسیبسثضسٌیخشیذٚتحتفشٔبAٖداضتاٌشٔجّغًٔیٙیپَٛثشایایٕ٘یٌٕبٖٞٛدٜثی

ٔمذاسثٝٔشاتتثضسيتشاصسبَپیصدساختیبسٔیثٝٔشاتتثیص@وبس أب تشیاصوبسدسثبصاسداضتیٓ،

الییدساختیبسداضتٝثبضٓ،أبتشیثشایخشیذوبایثشایٔٗ٘ذاسدوٝپَٛثیصثٛد.فبیذٜٔٛخٛدٕ٘ی

ایٗ ثب فشؼوٙیٓ ٘جبضذ. ٔٛخٛد ثبصاس دس ثدبی58ایٗوبالدیٍش سبَ›188پٛ٘ذ، ثب›پیص)‹وبسٌش

25ٝ٘;‹ٔضدی ثّىٝفمف‹وبسٌش›288پٛ٘ذ(، خٛدِوبسٌشث158ٝ، وبسٌٕبضتٝضٛ٘ذٚدسٕٞیٗحبَ،

پ25٘ٛداسثدبیسشٔبیٝ  ذ،

 
 وبسٌش);158ثٝایٗتشتیتپٛ٘ذثخٛسد.12

 
وبس;سٚصا158ٝ٘پٛ٘ذ(،37

یوبسٌشاِٖٚالًبًٔٛخٛدٚدسدستشسٔثٌُزضتٝوٙٙذ.أباٌشتٛدٜپٛ٘ذحبغُٔی75ضیّیًٙ;1588

 ; 188فمف ایٗ 188ثبضذ، ثدبی 25وبسٌش پٛ٘ذِ  تبوٙٛ٘ی

 
ٔی37 دسیبفت ٔضد أبپٛ٘ذ وٙٙذ،

 ثٝپٛ٘ذ25داساصپٛ٘ذاست.ثٝایٗتشتیتدسآٔذسشٔبی58ٝضبٖوٕبوبٖٕٞبٖٔحػَٛ

 
پٛ٘ذ٘ض12َٚ

ٔی ٔیضاٖ ثٝ ٔضد صیشا ٔی58وٙذ، اسٕیت آ. أب است. یبفتٝ افضایص وبسدسغذ ٔمذاس وٝ دا٘ذ

یخًٕیت)وٝاِجتٝثبیذٔطَٕٛٔضددساختیبسخٛاٞذثٛد؛ثخطیاصقشیكسضذسبال٘ٝاییبثٙذٜافضایص

یوبسٌشاٖیتٟیذستبٖثیىبس،وبسٌشاٖ٘یٕٝضبغُٚغیشٜ.ثًذٞٓ،تٛدٜٚاسكٝ(ٚثخطیثٝضٛدیٕیلذ

ثٝوبسٌشاٖ٘بِٔٛذوٝٔی ٔحػَٛٔبصاد، قشیكوبسثستدیٍشیاص اص ثًؿبً ٚهَلذتٛا٘ٙذ ثذَضٛ٘ذ.

وبسٌشأٖی ثبثتیاص ضُٕبس سشآخش، اتری هقذار بسرگتٛا٘ٙذ تحٛیُثذٞٙذ. یٗوبس ٔٗٔضد 125وٝ
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وٙٙذ،سبيتوبسٔی15وبسٌشساوٝسٚصا188ٝ٘وٙٙذیبٔضدسبيتوبسٔی12وبسٌشساثپشداصْوٝسٚصا٘ٝ

سشاسشیىیٕٚٞبٖاست.

یِٔٛذــیبسضذآٖثخطیاصٔحػَٛسبال٘ٝوٝثشایثبصتِٛیذًٔیٗوٝثبسضذسشٔبیٝدسؾٕٗ،ایٗ

)وبسص٘ذٜ،ثخطیوٝثٝوبسٔضدٞبتخػیعیبفتٝ(ضذُ کبرِ اعوبلضذٜاستــثبیذثٕٝٞبٖ٘سجت

یب٘هشاٚدسثبسٜضٛد،خكبییوٝدلیمبًٔشتجفاستث٘یضسضذوٙذ،خكبییاستوٝآ.اسٕیتٔشتىتٔی

تدضیٝٚتحٛیُؤُحػَٛثٝدسآٔذ.

یه|293| اص رخیشٜثٙبثشایٗاٚ ثٝایسٛ وٝ داسد اختیبس ِٛاصًْٔبشلبثُٔػشفدس ٞبیآٖٚسیّٝاص

ثضسئی ٔمذاس پیصتٛا٘ذ سبَ ٘سجتثٝ تشیوبس دسآٚسدAتش تحتفشٔبٖ ٚ @ثخشد وبس‹یًٙی›؛ =اٚ>

ایٙهثبیذدیذچٍٛ٘ٝایٗٔمذاستشثشایایٗاصًْٔبشثیصٍٞٙبِْٛتشٚٞٓثیص =داسد>. اختیبس دس وبس

{ٔبصادٚاِحبلیاصوبسلبثُتحمكاست.

آٌبٞیوبُٔثٝٚاوبٚیاسصشاؾبفیو اسٕیتثب آ. ٔٛخٛداستاٌش اٚ ٘ضد ِحبلٔحتٛا پبیٝاص ثٙذ،

ٔی ٔجبدِٝسایًٙیآفشیٙصاسصشاؾبفیٔب٘ذ، ٔضدیفمفدس اِصایوبسِ ،دا٘ستٕٔىٗٔییسشٔبیٝدس

ایٗٔیآٖ ٘تیدٝ ٌبٜ است؛ ٔجبدِٝضذٜ سشٔبیٝ ثب ِٔٛذوبسیاستوٝ وبس ٔجبدِٝ›ضذوٝ: ثب‹ضذٜوبسِ

‹ایٗدسآٔذ›وٝدسآٔذدساِصایوبسِٔٛذٔجبدِٝضٛد،ثبیذ.ثشایآٖ‹ِٔٛذ٘یست›دسآٔذدسٔمبْدسآٔذ،ٞشٌض

دٌشدیسییبفتٝثبضذ.٘خستثٝسشٔبیٝ

یسٙتوٝوبسِٔٛذوبسیاستوٝدساسبسٔستمیٕبًثشٚتٔبدیٍٞٙبْثبيضیٕتاصایٗسٛیٝأبٞٓ

ٔجبدِٝثیٗسشٔبیٝٚوبسٚ‹تٕبیض›یوٙذ،ٚتشویتایٗسٚیىشدثبتٕبیضٔٛسد٘هشاٚوٝثشپبیٝتِٛیذٔی

تٛا٘ستایٗثبضذوٝ:٘ٛيیاصوبسوٝسشٔبیٝاسٕیتٔیٔجبدِٝثیٗدسآٔذٚوبساستٛاساست،حبغُ٘ضد

‹٘ٛيیاصوبسوٝ›آفشیٙذ(.ضٛد،ٕٞٛاسٜوبسِٔٛذاست)یًٙیٕٞیطٝثشٚتٔبدیٔیدساِصایصٔجبدِٝٔی

وٙذ،اغّتثٝوٝدسآٔذساخشجٔیتٛا٘ذِٔٛذثبضذیب٘جبضذ؛أبوسیضٛد،ٔیدسآٔذدساِصایصٔجبدِٝٔی

وبس٘بِٔٛذساثٝحشوتٚاداسدتبوبسِٔٛذسا.ٔی ثیٙیٓوٝآ.اسٕیتاصایٗسٛٔتٕبیُاستوٝٔستمیٕبً

وٙذ.یقشیكتشویتدًٚٔیبستٕبیضش،ًٔیبساغّیساتؿًیفٚسكحیٔ

دسٌفتبٚسدصیشدیذتٛاٍٖ٘شدٔیایوبٔالًسكحیٕ٘یٌٛ٘ٝیبفتٗوبسثٝاسٕیتثٝثجبتایٗ٘ىتٝساوٝآ.

ا٘ذ:یاستٛاسثشضٕشدٜضذٜیسشٔبیٝدٞٙذٜوٝدسآٖاخضایٌٛ٘بٌٖٛتطىیُ
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A4ايؿبیخبًٔٝوستوشدٜـلبثّیت وستایٗلبثّیتٞبیٔفیذیوٝسبوٙبٖیب ثشایتأٔیٗٞبا٘ذ.

ایٚالًیاش،ٕٞٛاسٜٔستّضْٞضیًٙٝٔبشدسقیدٚساٖتًّیٓٚتشثیت،وبسآٔٛصییبتحػیُدا٘طٍبٞی

وٝایٗایاستاستٛاسوٝثبغكالحدسضخعاٚتحمكیبفتٝاست.دسحبِیاستٚایٗٞضیٙٝسشٔبیٝ

داساییلبثّیت اص ثخطی ٔیٞب سا ٞٓٞبیاٚ سبص٘ذٜسبص٘ذ، داسایییٍٞٙبْ اص ای٘یضٞبیخبًٔٝلسٕی

ثٟٝٔبستلٛاْ تٛاٖاصٕٞبٖصاٚیٍٝ٘بٜییهوبسٌشٔییبفتٝٞستٙذوٝایٗضخعثٝآٖتًّكداسد.

وٝوبسساتسٟیُیبوٛتبٜ‹ٞبیبوبسافضاسٞبییٔبضیٗ›وٙیٓ،وشدوٝٔبثٝیهٔبضیٗیبوبسافضاسٍ٘بٜٔی

ایٗٛختٔیٞبییوٝٔسغٓٞضیٙٝوٙٙذٚثٝٔی ثًالٜٚ‹ٔجبِغ›ضٛ٘ذ، @وٙٙذ.یسٛددٚثبسٜخجشأٖیسا

(.284،285خب،وتبةدْٚ،فػُیه،خّذدْٚ،ظ)ٕٞبٖ



:ی اًببضت ٍ ضرٍرت آى العبدُ گیری خبرق پبی



Aصٔب٘ی ٘ذاسد، تمسیٓوبسیٚخٛد خبًٔٝوٝٞٙٛص وٛدویِ آٖدٚسا٘یاص ٘ذستٔجبدِٝدس ثٝ ایسٚیوٝ

ضرٍری ًیست کِ برای حفظ ٍ وٙذ،دٞذٚٞشفشدثبوبسدستبٖخٛیص٘یبصٞبیصساتأٔیٗٔیٔی

.@ضذُ هَجَد ببضذ ای اًببى تذاٍم اهَر جبهعِ اًببضتی از پیص یب رخیرُ

ایٚخٛد٘ذاسد(.وٝفشؼثشایٗاستوٝخبًٔٝ)یًٙیصٔب٘ی

Aٌٛ٘ٝوٝوٛضذٚسبئُاسؾبی٘یبصٞبیصسا،ٕٞبٖٞشا٘سبٖٔٙفشدیاصقشیكفًبِیتضخػیخٛدٔی

ٔی آٖپذیذاس تذاسنثجیٙذ. ثٝخٍُٙٔیضٛ٘ذ، است، وٌٝشسٙٝ ایٌبٜ اص ٚ وٙذ؛ ضىبس تب @ٗلجیُسٚد

وٝتمسیٓوبسسشاسشسٚاجیبفتٝاست،یها٘سبٖأبصٔب٘ی(.191،192A،ظٔمذٔٝخب،خّذدْٚ،)ٕٞبٖ

ضخػی قشیكوبس ثخصثٝاشفمفٔیاص وٙذ. اسؾبء سا ٘یبصٞبیخٛد وٛچىیاص ثخصثسیبس تٛا٘ذ

ثٝٔشاتتثضسي اِصایٔحػَٛوبس=وٝاٚآٖهحصَالت کبر دیگراىیٚسیّٝتشایٗ٘یبصٞب دس سا ٞب

ضٛ٘ذ.أبایٗخشیذفمف،اسؾبءٔی‹وبسخٛد›یلیٕتٔحػَٛٚسیّٝجبستدیٍش،ثٝيخشد>،یبثٝخٛدٔی

 تب ثبضذ وبفیٚلتداضتٝ ٔمذاس ثٝ اٚ استوٝ ٘ٝفمفهحصَل کبر خَدصٔب٘یٔیسش تَلیذ ٍ سا

.@بفرٍضذسا٘یض،ثّىٝآٖحبضر ٍ آهبدُ کٌذ
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وٝتٛا٘ستخشٌٛشساثخٛسد،پیصاصآٖ٘یضإٚ٘ی‹سفتٗٚضىبسوشدٖیًٙیثٝخٍُٙ›)دسحبِت٘خست

،یبچیضیٕٞب٘ٙذثبآٖ،تِٛیذ@تیشٚوٕب٘یAوٝتٛا٘ستاٚساوطتٝثبضذ،پیصاصآٖاٚساوطتٝثبضذٕٚ٘ی

چیضی ثٙبثشایٗتٟٙب ثبضذ. ثٝوشدٜ ٔیوٝ ٘ٝ٘هش ثبضذ، افضٖٚضذٜ ثشضشایفٔٛخٛد حبِتدْٚ سسذدس

است.(@ٔحػَٛوبسشفرٍشثشای‹وبفی›ٚلتA‹ؾشٚست›صٞشلٕبش،ثّىٝایاؾشٚستتٛضٝ

Aای از اجٌبس ٍ از اًَاع  ببیذ رخیرُا٘ذ،ٔیسش٘طذٜ‹تِٛیذٚفشٚش›وٝٞٙٛصایٗدٚچیضتبصٔب٘ی

ا٘ذتبحیبتاٚساتأٔیٗوٙٙذٚٔٛادخبْٚ،وٝثسٙذّٜب پیطبپیص فراّن آهذُ ببضٌذ گًَبگَى آى

ٕ٘یوبسافضاس یهثبفٙذٜ اختیبسشثٍزاس٘ذ. دس سا الصْ ٞبی ٚیژٜثٝطَر کبهل بِتٛا٘ذ خٛیصوبس ی

صٔب٘ی وٝپیصثپشداصد، ای رخیرُتش، فشاٞٓ٘یبٔذٜثبضذ،چِ ًسد خَدِ اٍ ٍ چِ ًسد فردی ثبلث، ،

یوبساٚیٚیژٜایوٝثسٙذٜاستتبثمبیصساتأٔیٗوٙذٚوبسافضاسٞبٚٔٛادخبْالصْثشایحشفٝرخیشٜ

اٚپبسچٝ ٘ٝتٟٙبثٝتٕبٔیثجبفذ،ثّىٝآٖسأبدأیدساختیبسشثٍزاسد،تب سافشٚختٝثبضذ.سٚضٗاشسا

تٛا٘ذدسایٗساستبتٙهیٓثبضذ،صیشااٚفًبِیتصسأیهقذم‹تِٛیذ›ثبیذثشایٗٔمكىاًببضتاستوٝ

اًببضت سسب٘ذ...دسسشضتایٗأشٟ٘فتٝاستوٝوٙذوٝچٙیٗوبسٚوسجیساپیصٌیشدٚثٝاتٕبْ

(.192،193خب،ظ)ٕٞبٖ.@ضرطی ضرٍری برای تقسین کبر است سرهبیِ پیص

ثشآٖ ثٙب ٚ ثٝ)اصسٛیدیٍش ثٛد، ٔذيیضذٜ آغبص ا٘جبضتپیصآیذوٝ٘هشٔیچٝدس تمسیٓوبس، اص

سٚیٕ٘ی ثٕٝٞبٖسشٔبیٝ وبٔالً ادٞذ، پیصاص ادأٌٝٛ٘ٝوٝ اٚ است.( سٚی٘ذادٜ تمسیٓوبس ٘جبضت،

دٞذ:ٔی

Aٝٞبثیصاست،وٝسشٔبیٝ‹تشٞبیٔتٙٛوثٝحٛصٜ›یخٛدفمفثٕٝٞبٖٔیضاٖلبثُتمسیٓوبس٘یضثٝ٘ٛث

حجن هَاد خبهی ًیس وٙذ،اصپیصا٘جبضتضذٜثبضٙذ.ثٕٝٞبٖٔمیبسیوٝتمسیٓوبسپیطشفتٔی

؛یببذ ی ببالیی افسایص هی ّب ببضذ، بِ درجِ ضُوبر ثببتی از اًسبىی کبر  تَاًذ هبیِ کِ هی

وٝ٘حٜٛٚاصآٖ وبٔیبثیدسیثبالتشیاصسبدٌیتحٛیُٔییوبسٞشوبسٌشٕٞٛاسٜثٝدسخٝخب ضٛد،

وشدٖٔمذٔبتٚضشایفوبسلشاسوٛتبٜ|293|ٞبوٝدسخذٔتتسٟیُٚاختشاوضُٕبسثسیبسیاصٔبضیٗ

ٔیسشٔیٌیش٘ذٔی ثٕٝٞبٖٔمیبسیوٝتمسیٓوبسٌستششٔی، ثشایآٌٖشدد. وٝثتٛاٖوٕبوبٖیبثذ،

هقذار یکسبًی از لَازم هعبش ٍ ضُٕبسیىسب٘یاصوبسٌشاٖسادساضتغبَثٝوبسضبٖحفموشد،ثبیذ

وٝتری از هَاد خبم ٍ کبرافسار را هقذار بیص وبسافضاس ٚ خبْ ٔمذاسیٔٛاد ثب ٔمبیسٝ دس دس،

پیطشفتٝالصْٔیایوٓٔشتجٝ خبوٝچٙیٗ،اصآٖٞٓ(193،194Aخب،ظ)ٕٞبٖ.@اًببضت کردثٛد،تشْ
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 دستیبثذ،ٕ٘یّب سرهبیِ بذٍى اًببضتِ پیطبپیصِوبس ٘یشٚیثبسآٚس تٛا٘ذثٝچٙیٌٗستشضیاص

ا٘جبضتسشٔبیٝ ٌستششٔیٕٞیٗ ٔٛختٕٞیٗ قجًبً ٞب برای بِ  اش را کِ سرهبیِ کسیضٛد.

٘حٛیا٘دبْوبسساثٌٕٝبٖایٗاستوٝایٗ،آسصٚیصثیبٌذد کبر هی اضتغبل درآٍردىِ کبرگراى بِ

دٞذوٝایٗوبسٌشاٖحبغُتبسشحذأىبٖثضسٌیثٝاٚتحٛیُدٞٙذ:ثٙبثشایٗتالضصایٗاستوٝٞٓ

ٞبسا،وٝیبخٛدِاٚاختشاوضیٗ٘حٛیٚافیثٝٔمػٛدثیٗوبسٌشاٖتمسیٓوٙذٚٞٓثٟتشیٗٔبوبسساثٝ

ا٘ذ،ایٞشدٚیایٗالذأبتٕٔىٗوٝدسچٝٔمیبسٚدأٙٝٞبثٍزاسد.ایٗخشد،دساختیبسآٖوٙذیبٔیٔی

ٞبساثتٛا٘ذثبایٗسشٔبیٝاشچمذسثضسيثبضذٚچٝتًذاداصا٘سبٖوٝسشٔبیٝيٕٛٔبًثستٍیداسدثٝایٗ

اصٕٞی هقذار کبر در تٌبسب ٍ تٌبظر بب افسایص ٘ٝفمفدر یک کطَرسٚٗثٝاضتغبَدسآٚسد.

ثٝحشوتدسٔیای سرهبیِ سبب ایي افسایص، ،ثّىٝثٝکٌذ رضذ هیآٚسد،وٝایٗٔمذاسوبسسا

خب،)ٕٞبٖ.@کٌذ تری هبحصل کبر را ًیس تَلیذ هی ّوبى هقذار کبر، هقذار بِ هراتب بسرگ

(.194،195ظ

اشاصوبسِٔٛذیٔػشفٚخٛدداس٘ذ،دسستٔب٘ٙذتّمیاضیبییوٝپیطبپیصدسرخیشٜتّمیآ.اسٕیتاص

ٚ٘بِٔٛذاست.ٔثالً:

Aٝایٌٕبٖفبیذٜآٚسد؛ٚٞشچٙذخب٘ٝثشایاٚثیخٛددسآٔذیثشایسبوٗخب٘ٝثجبسٕ٘یخٛدییهخب٘ٝث

أباسجٚايتجبسشٔب٘ٙذ٘مصِجبسفٛق یاٚستوٝٞشچٙذثشایاٚثسیبسخب٘ٝٞبٚٚسبئُاًِبدٜداسد،

خب،خّذدْٚ،فػُ)ٕٞبٖ@ضٛ٘ذ،٘ٝدسآٔذش.ٞبیاٚٔحسٛةٔیٔفیذ٘ذ،ثبایٗٚخٛدثخطیاصٞضیٙٝ

(.281،282اَٚ،ظ

 ٚسیّٝیسبختٕبAٕٖٝٞثشيىس، خذٔتٞذفیٔفیذ٘ذٚ ٘ٝفمفثشایٞبییوٝدس ایثشایدسآٔذ٘ذ،

ثٝ ،پشداص٘ذضبٖسأیوٙٙذ،ثّىٝثشایٔستأخشا٘ی٘یضوٝاخبسٜسادسیبفتٔیضبٖثٟبیٔبِىب٘یوٝاخبسٜ

سبختٕبٖداس٘ذتًّكاستٛاسیسشٔبیٝ دوبٖ؛ ٔب٘ٙذ وبسٌبٜٞبیی ا٘جبسٞب، خب٘ٝٞب، ٔحُٞب، سٚستبیی ٞبی

ٔشتجفثبخب٘ٝٔب٘ٙذقٛیّٝیسبختٕبٖوطتٚدأپشٚسیثبٕٞٝ ا٘جبسٞبیوبٜٞبیفشيیِ ٚيّٛفٝٚٞب،

ایٗسبختٕبٖ خب٘ٝغیشٜ. ثب آٖٞب ٔتفبٚتٙذ. ٘ٛيیٚسیّٝٞبیٔسىٛ٘یغِشفثسیبس ٔحسٛةٞب یوبس

(.283،284خب،خّذدْٚ،فػُاَٚ،ظ)ٕٞبٖ@ضٛ٘ذ.ٔی

Aٕٝٞٞبیسبص٘ذضُٕبسثبثتیاصوبسٌشاٖثباستفبدٜاصٔبضیٗیٔىب٘یهوٝٔیسشٔیٞبیتبصٜیپیطشفت

ثٝٚساحتتشسبدٜ ٕٞٛاسٜخبیٍبٜدستٔیتشثٝدستدٞٙذوٝپیصتشٕٞبٖٔمذاسٔحػَٛوبس داد٘ذ،
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ٔمذاسًٔیٙیٔٛادخبْٚوبسضُٕبسًٔیٙیاصوبسٌشاٖوٝتشیثشایخبًٔٝاختیبسٔیثسیبسٔكّٛة وٙٙذ.

ثٝپیص ثشای ٔبضیٗتش اص ٔشالجت ٚ حفم ٚ دوبسا٘ذاختٗ ؾشٚست پشخشج ٚ پیچیذٜ ایٙهٞبی اضتٙذ،

ٞبسبختٝضذٜاست،ثبوبسخٛدٚٞبیدیٍشوٝثشایآٖٞبیبٔبضیٗتٛا٘ٙذثباستفبدٜاصایٗٔبضیٗٔی

(.216،217خب،خّذدْٚ،فػُدْٚ،ظ)ٕٞبٖ@تشوٙٙذ.ٞب،ٔمذاسٔحػَٛوبسساثضسيوبسثستآٖ

Aٍٟٝٙ٘ذاسیٞضی ثبیذؾشٚستبًی استَار سرهبیِیحفمٚ سا وشد.... دسآٔذخبِعخبًٔٝوسش @اص

ظ)ٕٞبٖ فػُدْٚ، دْٚ، خّذ 218Aخب، غشفٝ(. ٞضیٙٝٞشٌٛ٘ٝ خٛییدس ی سرهبیِٞبیٍٟ٘ذاسیِ

ثٝحشوتٚأیوٙذ،ثبیذرخیشٜ،وٝ٘یشٚیثبسآٚسوبسساوٕٓ٘یاستَار داسد،ثبالثجشدٚایوٝتِٛیذسا

ٔحػَٛسبال٘ٝ افضایصدٞذ.یصٔیٗٚوبس،ٕٞب٘ٔتًبلجبً سا خب،خّذدْٚ،)ٕٞبٖ@بدسآٔذٚالًیخبًٔٝ،

(.226،227فػُدْٚ،ظ

ضذٜــاٌشخشجضٛد،تبٞبیثب٘ىییباسبسبًپَٛوبغزیثٝخبسجسا٘ذٜپَٛ٘مذیوٝدسلبِتاسىٙبس

Aثخشد خشدٔب٘ٙذضشاةخبسخی،ــیبٔحػٛالتتدّٕیٔی@وبالٞبیخبسخیثشایٔػشفداخّیسا

پبسچٝ دسیهوالْ، غیشٜ، وٝٔمذس٘ذاصسٛیAٞبیاثشیطٕیٚ وٝچیضیآسبیبًی تيوبالٞبیی...

ٕ٘ی تِٛیذ ... یب ،... ٔػشفضٛ٘ذ تری از هَاد خبم، کبرافسارّب ٍ  ی ببز ّن بیص رخیرُوٙٙذ

ي تری از افراد کَضب را تأهی ّب هعبش ضُوبر افسٍى ی آى ٍسیلِ بِخش٘ذتبٔیلَازم هعبش

ضبى را دٍببرُ ّوراُ بب  کبر بگوبرًذ، افرادی کِ ارزش هصرف سبالًِ بِ را ّب کٌٌذ ٍ آى

(.231،232خب،خّذدْٚ،فػُدْٚ،ظ)ٕٞبٖ.@کٌٌذ سَد ببزتَلیذ هی

وٙذ،تشٔیٔػشفساثیصٚٞضیAٝٙدٞذ،سشافساافضایصٔیی٘خستاضتغبَ،اٌٛیذضیٜٛاسٕیتٔی

اییپبیذاسیثشایخجشاٖایٗٞضیٙٝثٛخٛدآٚسدٜثبضذ،ضیٜٛآ٘ىٝچیضیثشتِٛیذافضٚدٜثبضذیبرخیشٜثی

یخشجپَٛثٝضیAٜٛ(.ثشيىس232خب،خّذدْٚ،ظ)ٕٞبٖ@ثبساست.وٝاصٞشِحبلثشایخبًٔٝصیبٖ

یپبیذاسیثشد،أبسشچطٕٝذٔػشفخبًٔٝساثبالٔیٌستشد؛ٚٞشچٙدْٚ،فؿبیخٛالٖغًٙتسأی

٘یضثشایخجشاٖٚتأٔیٗایٗٔػشفٔی کٌٌذ، کل ارزش  ّبیی کِ هصرف هی اًسبىٌطبیذ،صیشا

ظ)ٕٞبٖ.@کٌٌذ ضبى را ّوراُ بب سَد ببزتَلیذ هی هصرف سبالًِ فػُدْٚ، دْٚ، خّذ خب،

232.)
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Aٝخٛاٖثبضذثبضُٕبسوبسٌشا٘یا٘ذثٝخشیبٖا٘ذاصد،آضىبساثبیذٞٓتٛایٔیحدٕیاصوبسِٔٛذوٝسشٔبی

خب،)ٕٞبٖ@تٛا٘ذٔٛادخبْ،وبسافضاسِٚٛاصًْٔبشٔتٙبستثب٘ٛووبسدساختیبسضبٖثٍزاسد.وٝسشٔبیٝٔی

(.235خّذدْٚ،ظ

ثٝثًذ(:314خب،خّذدْٚ،ظدسوتبةدْٚ،فػُسْٛ)ٕٞبٖ|293|

Aِٔٛذ وسب٘یوبسٌشاٖ ٘یض ٚ ٘بِٔٛذ ٕ٘یٚ وبس اثذاً ضیٜٛوٝ ثٝ ٍٕٞی یهوٙٙذ، ٔحػَٛی اص سب٘ی

ثٟشٜسبال٘ٝ وبسوطٛس ثٙبثشایٗثستٝثٝٔٙذٔییصٔیٗٚ ٔحذٚداست. ؾشٚستبً ایٗٔحػَٛ... ضٛ٘ذ.

ثٕٝٞبٖ٘سجتشیبوٛچهوٝدسسبَ،ثخصثضسيایٗ تتشیاصایٗٔحػَٛ٘ػیتافشاد٘بِٔٛذضٛد،

ثیصٔمذاسوٓ تشیبٔب٘ذٚثٕٝٞیٗلیبسٔحػَٛسبَثًذثضسيتشیثشایافشادِٔٛذثبلیٔیتشیب

تشخٛاٞذثٛد...وٛچه

یهوطٛس...دستحّیُٟ٘بییایٗلػذٚٞذفساداسدوٝدسیسبال٘ٝاِجتٝٔحػَٛوُصٔیٗٚوبس

اصوٝ اهب از آى لحظِ بِ بعذٞٓآٚسد،ٞبدسآٔذیفشاخذٔتٔػشفسبوٙبٖوطٛسثبضذٚثشایآٖ

ثٝدٚثخصتمسیٓٔیصٔیٗیباصدستبٖوبسٌشأِٖٛذخبسجٔی ییهثخصضٛد.ٚنیفٝضٛد،قجیًتبً

ای را جبیگسیي کٌذ  سرهبیِی٘خستتشاست،ایٗاستوٝدسّٚٞٝدسآٖ،وٝاغّتثخصثضسي

ای کسر ضذُ  ای را کِ از سرهبیِ یب هقذاری لَازم هعبش، هَاد خبم ٍ هحصَالت آهبدُ

یثخصدْٚایٗاستوٝدسآٔذیثسبصد،یبثشایغبحتسشٔبیٝ؛ٚنیفٝبَدًذ، دٍببرُ ایجبد کٌذ

ٔثبثٝسا٘تصٔیٙص...ٔثبثٝسٛدشیبثشایفشددیٍشی،ثٝثٝ

،ٞشٌضکٌذ ای را جبیگسیي هی ی زهیي ٍ کبر کطَر کِ سرهبیِ بخطی از هحصَل سبالًِ

ٔثبثٝوبسٌشِٔٛذتأٔیٗوٙذ.اصایٗثخصفمفوبسضٛدتبًٔبشدیٍشا٘یساثٝوبسثستٕٝ٘ی٘دیثٝٔیبثی

ٔیب٘دیدسآٔذیثسبصد...اشایٗاستوٝثیوٝٚنیفٝ‹اصٔحػَٛ›ضٛد؛آٖثخصِٔٛذپشداختٔی

تٛا٘ذًٞٓٔبشوبسٌشأِٖٛذساتأٔیٗوٙذًٚٞٓٔبشوبسٌشاٖ٘بِٔٛذسا...ٔی

آٚس٘ذ.یب،٘خستاصقشیكدستٔیثٝدرآهذیوٙٙذ،ٍٕٞیاغالًوبسٕ٘یوٝوبسٌشاٖ٘بِٔٛذٚافشادی

ثخطیاصٔحػَٛسبال٘ٝوٝپیطبپیصٔمشساستثشایثشخیافشادخػٛغیدسآٔذیثسبصد،خٛاٜسا٘ت

یب،دْٚاصقشیكآٖثخصدیٍشصٔیٙذاسثبضذ،خٛاٜسٛدسشٔبیٝ اشایٗجتٝٚنیفٝوٝاِ‹ٔحػَٛ›داس؛

دستوبسٌشاٖوٝثٝاستوٝسشٔبیٝساخبیٍضیٗوٙذٚفمفًٔبشوبسٌشأِٖٛذساتأٔیٗوٙذ،أبٕٞیٗ

ٔجّغیثیص ٚ سسیذ آِٖٔٛذ اص ثشایتأٔیًٗٔبشؾشٚسیآٖتش وٝ ثٛد آٖچٝ است، الصْ ٞٓٞب ٌبٜ
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ٓافشاد٘بِٔٛذ.ثٝایٗتشتیت،ٔثالًوبسٌشسبدٜوبسثستٝضٛد،ٞتٛا٘ذدسساٜتأٔیًٗٔبشافشادِٔٛذثٝٔی

ــٔی ثشایا٘دبْخذٔبتضخػی٘یضــاٌشٔضدشثبالثبضذ... وبسٌیشدیباشثٝتٛا٘ذخذٔتىبسیسا

ایاصقشیك،سٟٕیدسساٜتأٔیًٗٔبشقجمٝثبصیثشٚدٚاصایٗضتتٛا٘ذثٝتٕبضبخب٘ٝیبٕ٘بیصخیٕٝٔی

اد ٔیوبسٌشاٖ٘بِٔٛذ سشا٘دبْ، یب وٙذ. ایٗتٛا٘ذثشخیٔبِیبتا اص ٚ ثپشداصد سا تأٔیًٗٔبشٞب قشیكدس

ایاصایٗثخصاصٔحػَٛصٔیٗ،حبَرسٜٞب٘یض٘بِٔٛذ٘ذ،٘مطیایفبوٙذ.ثبایٗقجمبتدیٍش...وٝآٖ

ٚنیفٝ خبیٍضیٗوٝ اغُ آٖاشدس پیصاص ثٛد، ٔیضاسبختٗسشٔبیٝ ثٝ سا ِٔٛذ وبس ثٝوٝ وبُٔ ساٜٖ

وٝوبسثستٝضٛد...وبسٌشپیصاصآٖتٛا٘ذدسساٜتأٔیًٗٔبشوبسٌشاٖ٘بِٔٛذثٝا٘ذاختٝثبضذ،ٞشٌضٕ٘ی

ثبیذثبا٘دبْوبسثبثتوٙذوٝسضاٚاس‹اصٔضدش›ایٔدبصثبضذحتیفمفرسٜ ساغشفوبس٘بِٔٛذوٙذ،

ٔضد› ٕٞ‹دسیبفت سشٔبیٝ سٛد ٚ صٔیٗ سا٘ت ... سشچطٕٝٝاست وٝخب ... ٞستٙذ ٔٙجًی اغّی ٞبی

خٛثیتٛا٘ذثٝوٙٙذ...ٞشیهاصایٗدسآٔذٞبٔیخبدسیبفتٔیضبٖسااصآٖوبسٌشاٖ٘بِٔٛذٚسبئًُٔبش

ثٝ‹ٔضد›ٞٓ أب ثپشداصدٚٞٓوبسٌشاٖ٘بِٔٛذسا. یسسذایٗا٘ٛاودسآٔذ،ياللٝ٘هشٔیوبسٌشأِٖٛذسا

بداضتٝثبضٙذ...ٞایثٝدٚٔیٚیژٜ

تًییٗٔیچٝدسٞشوطٛسآٖ ٘بِٔٛذسا ثیٗوبسٌشأِٖٛذٚ ٘سجتِ ٘سجتثیٗآٖثخصاصيٕذتبً وٙذ،

تشندستبٖوبسٌشاٖتِٛیذوٙٙذٜــثشایخبیٍضیٙی تِٛیذسبال٘ٝاستوٝــثٝٔحؽتشنصٔیٗیب

يٙٛاٖسا٘ت،آٔذاست،خٛاٜثٝاشسبختٗیهدسسشٔبیٝٔمذسضذٜاستٚآٖثخصدیٍش،وٝٚنیفٝ

@خٛاٜسٛد.أبایٗ٘سجتدسوطٛسٞبیغٙیٚفمیشثسیبسٔتفبٚتاست.

پشداصد.=اسٕیت>سپسثٝٔمبیسٝٔی

 فئٛداِیAثشخالف ٘هبْ حبوٕیت @ آٖ دس خبیٍضیAٗوٝ ثشای ٔحػَٛ اص وٛچىی ثسیبس وشدٖخضء

تشیٗثخطیثسیبسثضسي،اغّتثضسيA،@استوطبٚسصیثسٙذٜ‹وُسپٟش›یبفتٝثٝیتخػیعسشٔبیٝ

ی یک  کردى سرهبیِ اش جبیگسیي ٍظیفِوطٛسٞبیثشٚتٕٙذاسٚپبAدس@ثخص،اصٔحػَٛصٔیٗ

.@دار ثرٍتوٌذ ٍ هستقل است اجبرُ

ٞبتخػیعٞبیثضسيثٝآٌٖٛ٘ٝاست.أشٚصٜسشٔبیٝدسٔٛسدتدبستٚٔب٘ٛفبوتٛسٞٓٚؾىثٕٝٞیٗ

ٞب،‹ثخص›ٞبییثسیبس٘بچیض،أبایٗتشفمفسشٔبیٝیبثذ،پیصٔی

Aٝدسغذ٘جٛد،ٚایٙهسٛدٞبی18ایصیشدٞٙذ.٘شخثٟشٜدسٞیچ٘مكٝدستٔیسٛدٞبییثسیبسثضسيث

ٞبییساپشداختوٙٙذ.أشٚصثٟشٜدسوطٛسٞبیتٛا٘ٙذچٙیٗثٟشٜلذسثبالسفتٝثبضٙذوٝٔیسشٔبیٝثبیذآٖ
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دسٞیچ٘مكٝپیطشفتٝ ثشٚتٕٙذتشی6ٗایثبالتشاصیاسٚپب دس ٘یست، 4وطٛسٞب ،3 اٌش2، دسغذاست.

تشاصوطٛسٞبیاشسٛداستدسوطٛسٞبیثشٚتٕٙذٕٞٛاسٜثضسيثخطیاصدسآٔذسبوٙبٖوٝسشچطٕٝ

سشٔبیٝثسیبسثضسياست:ثب‹یبوطٛسٞبیثشٚتٕٙذ›خبخب٘بضیاستوٝدسآٖفمیشاست،ایٗأشاصآٖ

آٖایٗ دس سٛدٞب ثحبَ، سشٔبیٝ تٙبستثب دس وٓٝخب وّیثسیبس ایٗتشتیتآٖثخطیاصقٛس ثٝ تش٘ذ.

ٚنیفٝ ــ دستبٖوبسٌشأِٖٛذ ثٝٔحؽتشنصٔیٗیب ــ وٝ ٘یض اشایٗاستوٝٔحػَٛسبال٘ٝ

تشاصوطٛسٞبیفمیش،ثّىٝدسدسوطٛسٞبیثشٚتٕٙذ٘ٝفمفثسیبسثضسي|293|سشٔبیٝساخبیٍضیٗوٙذ،

ٔثبثٝسا٘ت،خٛاٜسٛد،ٔیب٘دیدسآٔذیثسبصد،خٛاٜثٝایٗاستوٝثیاشتٙبستثبآٖثخطیوٝٚنیفٝ

ثضسي ثسیبس غٙذٚقرخیشٜ٘یض است. ٚنیفٝتش وطٛسٞبیایوٝ فمفدس ٝ٘ است، ِٔٛذ اشتأٔیٗوبس

رخیشٜثشٚتٕٙذثسیبسثضسي ثّىٝدستٙبستثب اِجتٝٞٓٔیتشاصوطٛسٞبیفمیش، تٛا٘ذدسخذٔتایوٝ،

تشاست،أبثٙبثشلبيذٌٜشایطصٚتأٔیٗوبسٌشأِٖٛذثبضذٚٞٓوبسٌشاٖ٘بِٔٛذ،ثسیبسثضسيٍٟ٘ذاسی

>.328،321خب،ظ=ٕٞبٖ@ثشٚد.‹یبوبسٌشاٖ٘بِٔٛذ›یاخیشقشفدستٝسٛاستوٝثٝثٝایٗ

اشنیفٝــوٝٚسا بسرگی بخطی از آىیِٔٛذٚضٛدوٝثضسٌیسشٔبیٝ)اسٕیتدچبسایٗخكبٔی

غًٙتثضسيفمف‹٘جبیذ٘بدیذٌٜشفتوٝ›حفمٚتأٔیٗوبسِٔٛذاستــثبٞٓیىیٕٚٞبٖثپٙذاسد.أب

ٞبیصثشایاٚآضٙبست.(دسآغبصٜ

Aغٙذٚق اص ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ٛو ٚ٘سجتثیٗایٗدٚ ٞٛیتيٕٛٔیسبوٙبٖیهوطٛس ؾشٚستبً ٞبیرخیشٜ

@وٙذ.ٔیضبٖثٝوٛضبیییبوبّٞیساتًییٌٗشایص

ٌٛیذ،ٔثالًثٝایٗتشتیتاٚٔی

Aخبیی یًٙی ّٞٙذی، ٚ اٍّ٘یسی ٔب٘ٛفبوتٛسی ضٟشٞبی ص٘ذٌیدس ٔشدْ پبئیٗ قجمبت ثٝوٝ ٚیژٜضبٖ

سشٔبیٝٚسیّٝثٝ ثٝی ٔیٞبی تأٔیٗ وبسافتبدٜ غشفٝ‹افشاد›ضٛد، ٚ سبدٜ وٛضب، ٔدٕٛو ٞستٙذ.دس خٛ

وٝقجمبتپبئیٗٔشدْٞبیاسثبثیٚغیشٜاست،یًٙیخبیی٘ٝثشيىسدسضٟشٞبییوٝٔحُلػشٞبٚخب

تٙجُ،ٍِٚٙبسٚتٟیذست‹افشاد›ضٛد،تأٔیٗٔی‹ثشٚتٕٙذاٖ›ضبٖاصساٜخشجدسآٔذص٘ذٌی ا٘ذ؛ٔب٘ٙذيٕٛٔبً

سُْ،ٚسسبی،ٚغیشٜ...

آسبییسایٚتٗخب٘سجتثیٗوٛضبیٞبٚٔدٕٛودسآٔذٞبستوٕٝٞٝثٙبثشایٗ٘سجتثیٗٔدٕٛوسشٔبیٝ

خبوٝدسآٔذخبوٝسشٔبیٝدستِثبالساداسدوبسٚوٛضصحبوٓاست؛ٚآٖخب،آٖوٙذ؛دسٕٞٝتًییٗٔی

داسدتٗ ثبالسا ثٝایٗتشتیتآسبییحىٓٔیدستِ ّب  ّر افسایص یب کبّص حجن سرهبیِسا٘ذ.
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ایٗ ثٝ ایٗقجیًتبً اص ٚ ِٔٛذ وبسٌشاٖ ضُٕبس وٛضص، ٚ وبس ٔدٕٛو استوٝ ٌشایٙذٜ اسصشسٛ قشیك

یسبوٙبٖوطٛسساٚالًبًیصٔیٗٚوبسوطٛس،ٕٞب٘بثشٚتٚدسآٔذٚالًیٕٞٝایٔحػَٛسبال٘ٝٔجبدِٝ

ضٛدوٝٔٙهٕبًٔػشفٔیچیضیْضٛد،دسستٔب٘ٙذآٖا٘ذاصٔیچٝسبال٘ٝپسافضایصیبوبٞصدٞذ...آٖ

یدیٍشیاصوٙذثٝقجمٝوٝٔػشفصٔیسبال٘ٝٞضیٙٝضذٜاست؛ثًالٜٚ،تمشیجبًدسصٔب٘یٚاحذ؛أبوسی

حبغُٚدیٍشا٘ی،٘طخٛاسوٙٙذٌب٘یثی‹ثش٘ذٔی›سٟٓاصدسآٔذساخذٔتىبساAٖ٘خستیٗ@ٔشدْتًّكداسد.

ایٗلجیُوٝٞیچثٕشٜ ثتٛا٘ذٔػشفاص ثشخبیٕ٘یایوٝ خٛد اص خجشاٖوٙذ، ٌزاس٘ذضبٖسا دٚٔیٗ@.

A‹وٙٙذ...ٔػشفیسٛدثبصتِٛیذٔیضبٖساثًالٜٚوٝاسصشٔػشفسبال٘ٝ‹ثش٘ذٔی›وبسٌشا٘ی‹سٟٓسا

>.321ـ328خب،ثٝتّخیعاصغفحبت=ٕٞبٖ@وٙٙذٌبٖٔتفبٚتٙذ.ٕٞبٖاست،فمفٔػشف

ٕٞیٗ ٚايم)ٕٞباص اوٖٙٛاسٕیتِ ظٖسٚ فػُسْٛ، وتبةدْٚ، دْٚ، خّذ 328خب، دسثبس329ٜ، ی(

ضُٕبسثبصٞٓ‹اضتغبَ›حبَوبسٌبٞیيٕٛٔیثشایاشدسيیٗا٘ذاصسبال٘ٝخٛوٝاصقشیكپسا٘سبٖغشفٝ

دٞذ(:وٙذ)ادأٝٔیتشیاصافشادِٔٛذدایشٔیثیص

Aٖسب٘یاصافشادِٔٛذتأٔیًٗٔبشضُٕبسٞٓٞبیآتی٘ٛيیرخیشٜثشایٚثٝایٗتشتیتثشایسشاسشدٚسا

ایساوٝثشایتأٔیًٗٔبشوبسِٔٛذٔمذسحدٓرخیشAٜوٙٙذٜوٝا٘سبٖاسشاف،دسحبِی@ٌزاسدثٙیبٖٔی

وبٞصٔی است، ِجبسوٝضذٜ غزاییٚ ٔٛاد اص ایٗٔمذاس اٌش ... اسشاف@دٞذ اسشافِ اثش وٙٙذٜ()دس

Aٌٗبٜایٗوبسٌشاٖ،وُضذ،آٖسسذ،ثیٗوبسٌشأِٖٛذتٛصیىٔیِٔٛذٔیچٙیٗثٝٔػشفوبسٌشاٖ٘بای

.@کردًذ حتی ّوراُ بب یک سَد، ببزتَلیذ هیاسصشآٖچیضیساوٝٔػشفوشدٜثٛد٘ذ،

٘تیدٝ ایٗثش ثش داَ ایٗیایٗداٚسیاخاللی، )غشفٝوٝ خػٛغیدٚ افشاد ٔیبٖ دس اسشاف( خٛییٚ

غبِتاست.@خشدیA٘یضضٛ٘ذ،دسٚالىسشٔیسشثٝ

Aٕ٘ی فمش دچبس خػٛغی افشاد ٍِٚٙبسی ٚ اسشاف اثش دس ثضسيٞشٌض ٚوطٛسٞبی اسشاف أب ضٛ٘ذ،

وُدسآٔذ‹آٔذیخٛاٞذداضتچٙیٗپی›ضبٖٞبیٍِٚٙبسیدِٚت .دساغّتوطٛسٞبوُدسآٔذ،یبتمشیجبً

اضتغبَ ثٝ ساٜ دس ٘بِٔٛذغشفٔیخبًٔٝ دسآٚسدٖافشاد وّیسب،ضٛد. ٔشاوضحىٕشا٘ی، ٚ وبسٌضاساٖدسثبس

آٚس٘ذدستٕ٘یوٙٙذٚدسدٚساٖخًٙچیضیثٝ٘بٚٞبیدسیبییٚاستصدسدٚساٖغّحچیضیتِٛیذٕ٘ی

ثتٛا٘ذٞضیٙٝ ٞبیًٔبشآٖوٝ قیدٚساٖخًٙخجشاٖوٙذ. دس سا افرادی از ایي قوبش خَدْ ٞب

.ثٙبثشایٗضَد کبر دیگراى تأهیي هیهحصَل ب بب ّ ی آى زًذگی ّوِوٙٙذ؛تِٛیذٕ٘یّیچ چیس

آٖ ضُٕبس ٔیاٌش افضایصیبثذ، ِضْٚ حذ ثیصاص قییهٞب دس ایٗتٛا٘ٙذ اص ثخصثضسٌی چٙبٖ سبَ
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ثبصتِٛیذ وٝثشایتأٔیًٗٔبشوبسٌشأِٖٛذوٝثبیذٔحػَٛسبَثًذیسا ٔػشفوٙٙذ، ٔحػَٛسا

(.336)ظ@وٙٙذ،ٔمذاسیوبفیثشخبیٕ٘ب٘ذ.

فػُچٟبس،وتبةدْٚ:

Aٖضٛد،تمبؾبتشٔییٔمشسضذٜثشایتأٔیًٗٔبشوبسِٔٛذسٚصثٝسٚصثضسيخبوٝغٙذٚقرخیشٜاصآ

داساٖسسٙذ،أبسشٔبیٝثٝاضتغبَٔی|293|یبثذ.وبسٌشاٖثٝسبدٌیثشایایٗوبسسٚصثٝسٚصافضایصٔی

داس٘ذدستشسیٔیثٝسختیثٝوبسٌشا٘یوٝلػذاستخذاْ سلبثتثیٗسشٔبیٝضبٖسا داساٖثبيثیبثٙذ.

(.359خب،ظ)ٕٞبٖ@ضٛد.افضایصٔضدٞبٚوبٞصسٛدٞبٔی

ثشایٗ@ٞبٝا٘ٛاوٌٛ٘بٌٖٛوبسثستسشٔبیA،خّذدْٚ(،اسٕیت369دسفػُپٙدٓ،وتبةدْٚ)ظ سا

ثیص @ایاسصشٔجبدAِٝتشیساثٝاضتغبَدسآٚسدٜثبضٙذٚدسپیایٗالذاْتشیبوٓاسبسوٝوبسِٔٛذِ

قجمٝ ثبضٙذ، ثبالثشدٜ پساصآٖثٙذیٔیٔحػَٛسبال٘ٝسا سپسٔب٘ٛفبوتٛس. ٘خستوطبٚسصی. وٙذ.

ٞباستٛاساستثشٔمذاسوبسِٔٛذیوٝآٖثٙذیٔشاتتایٗقجمٝ.سّسّٝفرٍضی خُردُتدبست،سشا٘دبْ

ضٛیٓ:ایاصوبسٌشأِٖٛذسٚثشٚٔیخبثبتًشیفوبٔالًتبصٜا٘ذ.دسایٗثٝحشوتدسآٚسدٜ

Aٝٞستٙذ.اٌشکبرگر هَلذیبثذ،خٛدْضبٖثٝیىیاصایٗچٟبسضبخٝتخػیعٔیٞبیافشادیوٝسشٔبی

وٝوبسغشفآٖضذٜاست،قببل فرٍشئییبدسچیضیوبسضبٖٚافیثٝٔمػٛدساٞجشیضٛد،دسضی

اشساثشلیٕتایٗیبثذٚثٙبثشلبيذٜ،اسصشٚسبئًُٔبشٚٔػشفیِضخػیضٛدٚتحمكٔیتثجیتٔی

(.374خب،ظ)ٕٞبٖ@افضایذ.چیضٔی

داسد.(ٔیوٙذوٝوبسِٔٛذساثٝحشوتٚااشساثٝایٗالذاْتدضیٝٚتحٛیُٔی)دسٔدٕٛوثبسآٚسی

ٌٛیذ:ٔیدار اجبرُدسٔٛسد

Aٝٔیبٖسشٔبی ٞیچسشٔبیٝدس ا٘ذاصٜٞبیثشاثش، ٕ٘ییاخبسٜیسشٔبیٝایثٝ داس ٔمذاس کبر هَلذ تٛا٘ذ

ثٝثیص سا وطتتشی ثشدٌبٖ فمف ٝ٘ دسآٚسد. حشوت ثّىٝ حیَاًبتِ کبر ٍ ببرکصِ اٍ ًیس ىبسش،

>.376خب،ظ=ٕٞبٖ.@کبرگراى هَلذًذ

ی،سشآخشٌبٚ٘شٞٓوبسٌشیِٔٛذاست.یًٙ


