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ی  جَرجَ آگبهجي، فیلغَفِ پزآٍاسُ عخٌبىِدر ًمذِ  ٍیضُهتيِ سیز اّویت م: اشتِ مترجیادد

وٌتزل وبرگزی ثز عیغتن ثْذاؽت در ی  چٌیي ایذُ وزًٍب دارد. ّن هیاپیذی  ایتبلیبیی، درثبرُ

 همبلِ ی ایي ّویي دلیل تزجوِ در خَر تأهل اعت. ثِ وٌذ، هیی وِ ٍیزٍط وزًٍب ثیذاد ؽزایغ

اًذ  هذػی گبىًَیغٌذپزاسم: یه ًىتِ ثِ اختصبر ث داًن وِ ثِ هیّوِ، ثجب  . ثب ایيهفیذ داًغتن را

گبى ِ . درعت اعت وِ ٍاثغتعتٍیزٍط وزًٍب ا  ػلیِدر هجبدلِ وبرگز یگبًِ عَصُ ی  وِ عجمِ

  ػلیِ، در هجبدلِ یب وبر اجتوبػی فزٍؽی خزدُ ،ی چَى پزعتبرییّب ثخؼثِ هشد، خبصِ در 

ٍیزٍط وزًٍب پیؾتبس ّغتٌذ، ٍلی ًجبیذ ایي ٍالؼیت را ًبدیذُ گزفت وِ دٍلت ٍ ثخؾی اس 

حبلی : درثٌیبدیثب یه تفبٍت هْن ٍ  هٌتْی ،اًىبرًبپذیز دارًذ یهجبدلِ عْو ایي عزهبیِ ًیش در

خغز  ؽبى را ثِ ٍ جبى دٌّذ ؽبى ثبیغتی تي ثِ وبر خبعز ثبستَلیذ هبدی گبى ثِ هشد ثِِ وِ ٍاثغت

ًگزد وِ  هیحبوویت ی  ٍ پبیِ «اًغبًیی  عزهبیِ»هثبثِ  ثِ «هزدم»، دٍلت ٍ عزهبیِ ثِ اًذاسًذ

           ؽزایظ وًٌَی اس آى هحبفظت ؽَد.ثبیغتی در 

 

 

عخٌبىِ ثگؾبیذ.  لت ثِ عخي ثبسّن تَاًذ هیِ فاگز توبم جْبى هججَر ؽَد وِ اس ػبدات رٍسهزُ دعت وؾذ، فلغ

   هیاپیذ»وٌذ وِ  هیثزاًگیش ثَد. در ایي ثحث آگبهجي ادػب  ثغیبر ثحث  هییلغَف در آغبس اپیذفجَرجَ آگبهجيِ 

ثزای ٍضغِ همزراتِ ؽزایظ  ای ػٌَاىِ ثْبًِ ثِ سیزا تزٍریغنخبعز هحذٍدعبختيِ آسادی اعت،  ثِ ی«اثذاع

ّب ٍ ثغتيِ  اجزای هزاعن ٍ ثزًبهِلغَرا اس دعت دادُ اعت. )آگبهجي اس لیَد تزنِ خبًِ،  «تَاًؼ» ضغزاریا

اٍ  پظ اس وَتبُ هذتی ثزد.( هیًبم  جتِ الذاهبتعفز، ثزوزعی ًؾبًذى ٍ هزالیتِ دحذًٍْبدّبی ػوَهی، ه

جب دیگز  ًَ وزد. آى  هْوبى،ی  ؼِ تجصزُخدر ث(، NZZ) «عَریؾز عبیتًَگ ًَیِ»ی  ًبهِسػ را در رٍاًذاس چؾن

 وٌذ: هیحفظ  چٌیي ّناًذاس ثٌیبدیي خَیؼ را  اهب، آگبهجي چؾن راًذ، ثلىِ اس اپیذهی. ٍ ًوی «اثذاع» عخي اس

چیشی اعت سًذ، ثلىِ  هیّب را ثب ّن پیًَذ  چیشی ًیغت وِ اًغبى ــ دادىِ آى تزطِ اس دعت  ٍــ  حیبتِ ثزٌِّ»

  «وٌذ. هیاس ّن جذا ٍ وَر  را ّب آىوِ 

ی  ا آساد ثبؽذ. هب درٍالغ در جبهؼِی ا تَاًذ جبهؼِ ًویوٌذ،  هیگی سًذ ضغزاریا ٍضؼیتِای وِ هذام در  جبهؼِ

ٍ   ویتزطِ دائ وزدُ ٍ خَد را هحىَم ثِ لزثبًی اصغالح دالیل اهٌیتی ثِ ًفغِ وٌین وِ آسادی را ثِ هیگی سًذ

عبسی،  هیعَر هثبل ًظب اًذ. ثِ ؽوبرد، ٍالؼی هیبهجي ثزوِ آگ ّبییخغزثغیبری اس » .ضؼیتِ ًباهي وزدُ اعتٍ

 «ّبی ارٍپبیی. برتیغتی در دٍلتبپثٌ ّبی حمَق دهَوزاتیه، گزایؼ پؾت پب سدى ثِ

 داًین: هیهؼزٍف ٍالتز ثٌیبهیي را هزوشی ی  ثحث جولِ در ایيهب 
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 >1= «ذُ اعت.ػثزین، خَدِ لب هیعز ِ وِ در آى ث ای یارضغزا یتِؼآهَسد وِ ٍض هیهب  گبى ثُِ دیذ عٌتِ عتن»

ثب تىیِ ثز هٌغكِ ثٌیبهیي هَاضغ خَیؼ  ــ در ثحث ؽزوت وزد اٍ ّنوِ ــ  لَن ًبًغیـ  صاىجَرجَ آگبهجي ٍ 

ؽَد ٍ اًغبى ثب لغغِ رٍاثظ اجتوبػی ثِ  هیًَرهبلیشُ  ضغزاریگَیذ وِ ؽزایظ ا هیآگبهجي  عبسًذ. هیرا هؾخص 

تِ اعت وِ تبثحبل ل الذاهبتِ دٍلتی در ایي ًىتِ ًْفدّذ وِ دالی هییبثذ. ًبًغی پبعخ  هی لتٌشحیبتِ ثزٌِّ 

 ٍاوغي ضذ ٍیزٍط ٍجَد ًذارد.

 ند؟  یگان کجا دیده و اما ستم

ٍضؼیتِ ی  یبفتِ گیزد: چزا دٍلت در ؽىلِ گغتزػ ًویلزار  ػاللِىز هَرد ّز دٍ هتفیه پزعؼ ثزای اهب 

ی  پذیذُ=، ثزای توبم جبهؼِ ثِ یه هَجَد اعتاًذ ٍ  گبى ثذاى آگبُ دیذُ اػ، چٌبًچِ ّوِ ٍلت عتن ضغزاریا

دعتگبُِ دٍلتی لزار  ثزاثزهثبثِ هَجَد اجتوبػی در  ّب را ثِ اًغبىؽَد. آگبهجي در ایي راثغِ  هیهجذل  >ًَرهبل

وِ دعتگبُِ دٍلتی ثب  تَعئِ اعت تئَریِ ،تمبثلایي ی  ًتیجِ ثب فزٍوبعتِ اًغبى ثِ حیبتِ ثزٌِّ.> ّن آى=دّذ،  هی

 ثخؾذ.  هیتَعل ثِ اغزاق ٍ هجبلغِ ثِ الذاهبتِ دٍلتی ؽذت 

 ،ّبی تَعئِ تئَری. فزیٌذآ هیدٍلتی  ضذِ یِ ئِّب، تئَری تَع دٍلت ثب اًغبى ی راثغِ ی اعتذالل خَدعزاًِ

ثِ ایي ًیزٍّب  دٌّذ. هی یحعیبعت را ثب هٌغمی وِ ًیزٍّبیؼ فزاعَی ًظن جْبى ػیٌی لزار دارًذ، تَض

جبیی وِ آگبهجي ثِ  اس آى سًی وزد. تَاى گوبًِ هیفمظ اهز  تَاى در رٍاثظ اجتوبػی پی ثزد، در ًْبیتِ ًوی

 حّب را لبثل تَضی ثخؾذ، عزاًجبم آى هی «غیز ػمالًی»دٍلت عزؽتِ  ّبی > ٍ گزایؼrealذیذارّبی ٍالؼی =پ

 داًذ. ًوی

گبى چِ دیذ عتن خَاّین ثٌیبهیي را جذی ثگیزین، ًخغتیي پزعؾی وِ ثبیغتی ثِ آى پزداخت ایي اعت: هیاگز 

وٌٌذ؟  هی را تجزثِ ضغزاریؽزایظ ا پیَعتِ وِ تِ اعتدر ایي ًىتِ ًْف ّب آى عٌتِ >گیِ ٍیضُ=اًذ وِ  وغبًی

را در دٍلت ایتبلیب، ٍ یب ّز جبیِ دیگز،  ضغزاریّبی تحتِ عتن ؽزایظ ا دّذ وِ وذام عَصُ ًوی حآگبهجي تَضی

 آگبهجي، ثزػىظِآیٌذ، اٍ  هیوِ اس تشّبی ثٌیبهیي ثز چٌبى وٌٌذ، ثلىِ تؼزیف اٍ اس اًغبى ولی اعت. هیتجزثِ 

تَاى ایي  هیاهزٍسُ  فْوذ. هی، ّوبًٌذ یَْدّب، را گبىِ هلیؽذ وبرگزاى ٍ عزوَة> گبى دیذُ عٌتِ عتن= سیزػٌَاىِ

ثزخَرد وٌذ وِ هؼوَال ثب ثبرُ ثب ؽْزًٍذاًؼ چٌبى  گبى گغتزػ داد. چزا دٍلت ایتبلیب یهثزداؽت را ثِ پٌبٌّذ

عخ دّین وِ بایي پزعؼ پوبر ثزین، ثبیغتی ثِ ِ را ث> یبهیيٌّبی ث=تش  اهزٍس خَاّین هیاگز  وٌذ؟ هیگبى پٌبٌّذ

  اًذ. چِ وغبًی گبىدیذ عتن

ایٌبى  اًذ. دادُ ؽذُتملیل  ثزٌِّ ثِ حیبتِ وِ ّغتٌذّب در دٍلت ٍ ًِ وغبًی  اًغبى ی گبى ًِ ّوِ دیذ عتن

 لیظ، لزثبًیبىِپی  خَدعزاًِ گزدِ تحتِ پی ّبی هْبجزِ ّب، جَاىُ عزپٌب ّب، ثی ّب ٍ در خیبثبى گبٍُدگبى در ار آٍارُ

ی ّوزاّ را ّب آىوِ ی  فزدثب  ؽبى  دگزثبػ اًذ وِ ٌّگبم وٌتزل پلیظ ثبیذ را ثغِ بیّ تجفٍ یب  خؾًَت خبًگی
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وبرگزاى ٍ سًبى  ،زاتزفاس ّوِ ًذ؛ وبر هؾغَلثجبت  وِ در ؽزایظ ثی آًبًی چٌیي ّنٍ ثِ اثجبت رعبًٌذ.  وٌذ هی

سهبىِ وبر ٍ =لَاًیي> در پیًَذ ثب  ،ّب آىحمَق وبر ٍ حكًذ ٍ ا هَاجِ یبی ثشرگّ ب وِ ثب خغزّ فزٍػ پٌبٌّذُ ٍ خزدُ

ٍ یب  ،ٌَّس یبی سیبدّ ر وؾَروبرگزاًی ّغتٌذ وِ د چٌیي ّنؽَد. ایٌبى  هیاس هیبى ثزداؽتِ  ،آى حفبظت اس

ؽًَذ تب  هیاّویت ًذارًذ، فزعتبدُ  >در ؽزایظ ثحزاًی=داؽتيِ عیغتن  ثزای ثزپب ًگِ بیی وِ ّ وبرخبًِثِ ، دٍثبرُ

 اًذاسد. هیخغز  را ثِ ّب آىاهزی وِ حیبت  عَد تَلیذ وٌٌذ.

 اٍضبعِ ضغزاریا ٍضؼیتٍِیزٍط وزًٍب اِػوبل ًؾذُ، ثلىِ ثِ هیبًجی ی  ثِ ثْبًِ خَدعزاًِ عزوَة ٍ اعتثوبرِ

اگز دٍلت  ًجبم، اعز راًذ. هیبی هَجَد را ثب ٍعبیل دیگز ثِ پیؼ ّ ثحزاى ،گیز ؽذت یبفتِ؛ ٍیزٍط ثیوبری ّوِ

حذ ٍ حصز گغتزػ ثخؾذ، چِ  ثیی ا گًَِ وٌذ تب لذرتؼ را ثِ «اثذاع»تَاًغت  هیخغزی را وِ هَجَد ًیغت، 

تَاًغت  هیثَد، دٍلت  هیجَیبًِ ٍ عَد دلخَاُ ثبالخزُ، اگز ایي وٌؼ ٍالؼبً ضزٍرتی ثِ ٍیزٍط وزًٍب داؽت؟

 دعت آٍرد.ِ ؽذُ، ث اثذاع رٍیذادِ بی دیگز، در صَرت لشٍم اس یهّ را اس رٍیذاد خَد هؾزٍػیت

 .ثَدىِ هحتَای دٍلت ثِ ًبرٍؽي ثلىِ اؽبرتی اعتًوبیذ،  هیهَجِ ایي اعتذالل ًِ تٌْب غیزِ

 و محتوای دولت چیست؟

ثیؾتز، پبیگبُ،  یحوٌذ، ًیبسی ثِ تَض تَاًذ هغتمل اس رٍاثظ اجتوبػی جَالى هی آگبهجيی  ًظزیِ ، وِ ثٌب ثزدٍلت

عیبعتِ  آهذ پی هثبثِ ثٌبپبرتیغتی ثِ ّبی گز ٍ یب گزایؼ ٍعبعت رٍوزاعیَِ، ثبی اجتوبػیّ سهیٌِیب  عجمبت ٍ

هثبثِ دعتگبُِ همبهبتِ  آى ثِی  ٍ دٍلت را در ًمؼِ ٍیضُ وَؽذ لذرت را هغغح هیفَوَ، وِ  ردِ پبی ًذارد. ،عجمبتی

 . ؽَد ، دًجبل هیدّذ ًویاػ ؽزح  ػیبی آگبهجي وِ دٍلت را در رٍاثظ اجتوبّ اًىبر وٌذ، در ایذُ هغئَل

 گبى ثزػْذُ گیزد. ؽذُ عزوَة ٍ هزالجت را در ثزاثز عزوَة تىبلیفای اس  پبرُ اعتون هَظف  دعتدٍلت 

اًذاس  پَؽی اس چؾن ؽٌبعٌذ. چؾن هیرا  ضغزاریگبى ایي ؽزایظ ا ؽذُ گَیذ وِ عزوَة هیّویي دلیل ثٌیبهیي  ثِ

در ٍالغ، دٍلت در   >2= عبسد. هیرا  آگبهجيىبر فپیَعتبر ا ،ضغزاریاس ؽزایظ ا پزعؼی  گبى در سهیٌِ ؽذُ عزوَة

ی  تَاسىِ لَُثب  ّب، سًی فبرؽ اس تئَری تَعئِ ٍ گوبًِ گیزد وِ هیخَد ِ ثٌبپبرتی ث یلحظبتِ تبریخی هؼیي ؽىل

را فزاعَی عجمبت  تَاًذ ثزای هذتی خَیؾتي هیدٍلت  «التصبد جٌگی»در  اعت. یحلبثل تَض ،عجمبت در جبهؼِ

در دٍلت وِ درحبل حبضز  ، چٌبىثِ تغییز در تَلیذ وٌذ دارارا ٍ ّب آىداراى علتِ هبلىیت ٍ  لزار دّذ، اس عزهبیِ

دّذ.  ًجبتخبرجی اعپبًیب ٍ ثِ ؽىل هحذٍد در ایبالت هتحذُ ؽبّذ ّغتین تب ول عزهبیِ را در همبثل رلبثت 

  ًگْذاؽتيِ حبوویتِ عجمبتی اعت.هختبری اهب، در ثزپب حذ ٍ حذٍد ایي خَد

-صاىهفَْم تبریخ ثب ارجبع ثِ ی  بیؼ درثبرُّ ثٌیبهیي در ثزرعی ّؾتنًَِد هیالدی ثِ تشِ ی  در دِّ آگبهجي لجالً

 ی اٍ دٍ همَلِپضٍّؼ پزداسد. در ایي  هی> Verbot« ; ًْی»=یب  «یتهوٌَػ»ی  ٍاصُ تجبرؽٌبعیلَن ًبًغی ثِ 
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عبى اس دیذگبُِ  ثذیي ؽَد. هییبثذ وِ ّزدٍ ثِ هیبًجی حبون اِػوبل  هیرا  «وزدىهوٌَع »ٍ  «همزر وزدى»

عزؽت اعت وِ  یلبًًَ ثٌیبدیيِ عبختبرِ ،وزدى هوٌَع»ؽَد:  هیآگبهجي اهىبىِ گذار ثِ وبرل اؽویت هیغز 

ثٌیبهیي را  ،عزوَة ی گزفتي هغئلِ ثب ًبدیذُآگبهجي ٍ ًبًغی  ثِ ایي تزتیت، >3= «وٌذ. هیرا ثیبى  آى ی لبّزاًِ

  وٌٌذ. هی اس حبوویت، وضدیغِثزای درن اؽویت  یهثبثِ پیؼ درآهذ ثِ

ٍالؼیت حضَر وِ اٍ ّزچٌذ  جب ریؾِ دارد در ایي چٌیي ّنآگبهجي  ی ( ثذثیٌبBiopolitikًِ) هحیغیِ سیغت عیبعت

ب ّ اػتصبة اهب وٌذ. هیتجزیذ   هیاًضوب اهب، لذرت را اس هجبرساتِ عجمبتیِ وٌذ، هیًمذ لذرت را در ثحزاى ثغَر ػبم 

ؽیَُ ٍ  در دٌّذ وِ هٌبفغ عجمبتی هیًؾبى ، در ایتبلیب اخیز  هیاػتصبة ػوَ اس جولِب، ّ در ثغیبری اس وؾَر

جبی هحذٍدوزدىِ ًمذ ِ ث گذارًذ. ًوبیؼ هی ًحَی ثغیبر هؾخص ثِ ، خَد را ثِچگًَگی هجبرسُ ثب ٍیزٍط وزًٍب

ثْذاؽتی ضزٍری  هَاسیي ب در دعتَر وبر لزار گیزًذ:ّ عَر هثبل، ثبیغتی ایي پزعؼ لذرت، ثِ ثِ ًمذِ اًتشاػیِ

اعت عیغتن  ؽزط ثمبی وٌذ وِ چِ چیشی هیصَرت دهَوزاتیه وٌتزل خَاٌّذ ؽذ؟ چِ وغی تؼییي  چگًَِ ثِ

 چِ وغبًی ثبؽذ؟ٍ در خذهت ؟ عیغتن ثْذاؽت ثبیذ در دعت ٍ چِ چیش ًیغت

   جنگد؟ میبا ویروس : چه کسی سرانجام

وبرگز داى سًبى ٍ هزی  عجمِ ایي، ّوبًب آى غبلت خَاّذ ؽذ؟ ٍ ثز جٌگذ هیٍیزٍط  وِ ثب عزاًجبم: ویغت آى

ثب آگبهجي در  یدر یه جذال[ Leandro Lanfredi]دی الًذرٍ لٌفزوٌذ.  هیاثزاس در همبم عَصُ اعت وِ خَیؾتي را 

 ًَیغذ: هیراثغِ ثب وزًٍب 

ذرت ل بیّ در ٍاوبٍی ،ثَرصٍاسیی  آٍراًِ فيتِ بی پیؾزفّ ب ٍ تضبدّ هزس ّوبًب اختالف در اجوبع، ٍایي جٌجِ، »

دادُ   جلَُغیزهوىي  بّ تَدُی  ّزگًَِ وٌؼِ آگبّبًِ ٍ ثِ ایي تزتیت، ،اًذ غبیتیب  رًگ ون (Biomachtسیغتی )

 >4= «گَیی هجبرسُ پیؾبپیؼ ثِ ؽىغت اًجبهیذُ اعت. وِ چٌبى ،ؽَد هی

 ؾبت لهٌبّب ٍ  ثحثاس تْذیذ ٍالؼی اس عَی ٍیزٍط وزًٍب، وِ ثِ تىٌَلَصی لذرتِ دٍلتی لبثل تملیل ًیغت، پظ 

  تْذیذ فمظ ًبؽی اسایي  ٍیزٍط جذیذ یه تْذیذ جذی اعت. پب تجلی یبفت.ٍار اعزعز در ،َریِف پبیبىِ هبُ

 اعبعبً ذعَال ایي ًیغت وِ آیب ثبی ثْذاؽتی ٍ اجتوبػی اعت. یضزٍرت ی التذارگزایبًِ ثِ اهٌیت ًیغت، ثلىًِیبس

ثحزاى ایي ٍ وذام عجمِ تبٍاىِ وٌذ  هیرا وٌتزل  ّب آىوذام عجمِ ایي اعت وِ صَرت گیزًذ یب ًِ، ثلىِ  یالذاهبت

دهَوزاعی  عَعیبل  ػلیِ یجذل خَاًذ، ثب هیرا  «هفَْم تبریخی  درثبرُ»ثٌیبهیي  یبسدّن تش وِ وغی پزداسد. هیرا 

 :وبر آؽٌب خَاّذ ؽذی  همَلِی  درثبرُ

ٍ ول ول ثزٍت  ی عزچؾوِهثبثِ  ذُ( )...( وبر را ثًٌَِیغی  ، اؽبر1875ُگَتب )عَعیبل دهَوزاعی ی  ثزًبهِ»

: اًغبًی > ٍ در هخبلفت ثب آى گفتتؼزیفایي  در=ًْفتِ  خغب ٍ ؽزِ ثب تؾخیصِ هبروظ .وٌذ هیتؼزیف فزٌّگ 

ثذل )...(  بىهبلىثِ وغبًی ثبؽذ وِ خَد را ی  ثبیغتی ثزدُ»، هبیوله دیگزی ًذاردًیزٍی وبر خَد وِ جش 
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گذرد وِ  هیگی اس وٌبر ایي پزعؼ  عبد ٍ هبّیت آى، ثِوبر ػبهیبًِ اس  هبروغیغنِ)...( ایي ثزداؽتِ  «اًذ. وزدُ

 >5= «وِ ٌَّس در اختیبر آًبى ًیغتٌذ. یذ ثبؽٌذ، درحبلیحبل وبرگزاى هف تَاًٌذ ثِ هیهحصَالت وبر چگًَِ 

 چٌیي ّنٍ  ّب ٍاثغتِ اعت ثِ آىعیغتن  ثمبیبیی وِ ّ در ثخؼ ضزٍری وبرِی  تصوین درثبرُ ػجبرت دیگز، ثِ

اس عَی  ثْذاؽت یًِئَلیجزال عیغتن وًٌَی>ؽزایظ =در وبرگزاى ثبؽذ.  اختیبرثبیذ در ، ؽزایظ وبر ی درثبرُتصوین 

اختیبر ٍ وبّذ. ٍ وبرگزاى  هیٍیزٍط  همبثلِ ثبآؽىبرا اس تَاىِ  ایي عیغتن حبلی وِدرؽَد،  هی حفظدٍلت 

، وف وٌٌذ وبر هیوِ در ثخؼِ پزعتبری  ثزای وغبًیگشاراى  عیبعتعَر هثبل،  ثِ .خَد ًذارًذ وبر التذاری ثز

 ؽَد. عپبری هی ی التصبدی ثزٍىػبهل چَى ّنرا  پزعتبراىوبر  سًٌذ، اهب هی

را   ضغزاریا ٍضؼیتِایي  ّبی هحذٍدیت ثذٍى لیذ ٍ ؽزط حبضز ًیغتٌذ وِ ٍعبیل تَلیذ ىبىایي، هبل فزاتز اس

 بّ ّویي دلیل ثغیبری اس وبرخبًِ اعت. ثِ ؽبى وٌٌذ وِ ثِ ًفغ هیرا چٌبى تفغیز  ٍ آى ػوبل وٌٌذخَد اِ عَد ثز

. اًذاسًذ جبر ٍجٌجبل راُ هیاس عزگیزی تَلیذ  ثزای یب، وٌٌذ هیتَلیذ چٌبى  ًیغتٌذ، ّن «عیغتنی  ًذُبیذارپ»وِ 

ٍحذت ًیش  جب در ایي. ذرا ًذارً ؼًیز تحول ضغزاریا ٍضؼیتِاعت وِ آًبى در  چیشیاس وبر ثبسایغتبدىِ تَلیذ 

خبعز عَد  ؽبى را ثِ صحت ٍ عالهتیثبیذ وبرگزاى چزا  صَرت، ایي در غیز اعت، ٍ هتشلشل هلی عجمبت ؽىٌٌذُ

وبرگزی  ٍ گشیٌؼ ثیيِ وٌتزلِ تصوینیبفتِ،  ، در ؽىلی تؼینثِ ایي پزعؼ ثبس پبعخخغز اًذاسًذ؟  ثِداراى  عزهبیِ

 اعت.گزی  هیًظب ٍ
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