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کِزیگط،چٌبىکِلیَتبضًكبىزازُ

زاضیضاچگًَِهیتَاىثطاًساذت،حبل 


ؾطهبیِ
یادداشت مترجم:
اؾت« ،ؾیوبیی هتبفیعیکی» قسُ اؾت؟ ؾطهبیِزاضی ضا چگًَِ هیتَاى ثطاًساذت ٍلتیکِ
قٌبؾیاـزضپی«اهطٍاال»ؾتٍزیگطثِکوتطاظیک«قکَُ»کیْبًیضايیًیؿت؟ 


ظیجبیی
ضاهیآفطیٌسکِکبضکطزـثبظتَلیسذَزهیلاؾت.هؿئلِزض
ؾطهبیِزاضیهیلِثسٍىاثػُاؾت؛اثػُاـ 


.چگًَِهیتَاىایيهیلضااظکبضاًساذت

ایسُیپكتیجبىؾطهبیِزاضیاؾتـ«هیلثًِبهتٌبّی»
ٍالٕ 
کَقسضيبیتؾطهبیِضاثطایتَلیساًجَُ،ثطای


کِّطضٍظقبّسَطحیباذتطاٖیّؿتینکِهی

ٍلتی
کِلیَتبضهیگَیس ،ایيهیلهًٗلیزضتطاظّؿتیقٌبؾیاؾتًٍِزض


تؿریطٍالٗیت،خلتکٌس؟چٌبى
.هیلًبهتٌبّیثِتَلیس(ٍههطف)هْبضًرَاّسقسهگطثباضظـگصاضیِ

ؾطهبیِگصاضی

تطاظخبهِٗقٌبؾیِ

ثطذَزهمَلِی«تَلیس/آفطیٌف»:تبکدبثبیستَلیسکٌین،ثیبفطیٌین؟ 

ّؿتیقٌبذتی)
( 
ًمسِ هسضًیتِی تَلیس گطچِ هستّبؾت کِ آغبظ قسُ اؾت ٍلی ٌَّظ الگَی اًگیعقی خسیسی ثطای
همَلِی«تَلیس»ذلكًکطزُاؾتکِزیگطزضذسهتقکَُِذَاؾتٍاضازًُجبقس .

*** 
چٌستصکطٖ،بضیاظزٖبٍیًٓطیٍ،ثیّیچًٓنٍتطتیتذبنّی .
یاهطٍظهؿئلِیزٍلتاؾتٍ.لیایياقتجبُ


یثعضگخبهِٗ
خبایيثحثضاهیقٌَینکِهؿئلِ

 
ّوِ
ـؾبیِهیافکٌس

ئلِیزٍلتهٗبنط 
اؾت،اقتجبّیذُیط.هؿئلِایکِثطتوبمهؿبئلزیگط ـ قبهلهؿ 

هؿئلِیؾطهبیِاؾت .

ؾطهبیِزاضی یکی اظ ًبمّبی هسضًیتِ اؾت .ؾطهبیِزاضی ؾطهبیِگصاضیِ «هیل ثِ ًبهتٌبّی» ضا ثطای


زکبضت(ٍچِثؿبآگَؾتیيً ،رؿتیي هسضى)قٌبؾبًسُ

یگیطز کِپیكبپیف اظؾَی 
ففطو ه 
هَضزی پی 
هغبظُزاض
قسُاؾت:هَضزذَاؾتیب اضازُ [.]willضهبًتیؿیؿن ازثی ٌٍّطی ثِهجبضظُ ٖلیِ ایي تأٍیل  
یؾبظیِ ًبهتٌبّی هٗتمسثَز.اهبؾطهبیِزاضی لبزضقسُ
هثبثِی غٌ 
ذَاؾتٍاضازُثِ 

ٍالٕگطااظ 
ثَضغٍای  
یزاضزـتبثٕذَزکٌسٍزؾتبٍضزّبیفضاثِ
اؾتهیلًبهتٌبّیثِقٌبذتضاـکِٖلَمضاثِحطکتٍاه 
ٌِؾبظیِ
بزُؾبظیِ [هیل ثِ ًبهتٌبّی] کِ هؿتلعم ثْی 
فيآٍضی تؿلین کٌس :لبٖسٓ پی 
هٗیبض ذبل ذَز اظ  
یپبیبىِ ًؿجتِ ّعیٌِ/فبیسُ (ذطج/زذل)اؾتٍ.زضحبلیکِضهبًتیؿیؿنٌَِّ ،ظظًسُ،ثِزضٍىفطٌّگ
ث
بززاقتّبی ثٌیبهیي)

یضٍز» ثَزلط ٍ ی
«زلتٌگی ثطای گصقتِ» [«( ]nostalgiaخْبى ضٍ ثِ پبیبى ه 
یقس ،ؾطهبیِزاضی ؾیوبیی [ ]figureقس ٍ قسُ اؾت کِ ًِ «التهبزی»ًِ ،
ثبظافکٌسُ ه 
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هثبثِیچیعیٌَّظًبهٗلَمکِ
ثِ 
ٖسمتٌبّی 
خبهِٗقٌبذتی»،ثلکِ«هتبفیعیکی» اؾت.زضؾطهبیِزاضی ،
« 
ًبمّبی کیْبى،
ٖ.سمتٌبّیْ  
یقَز 
یًْبیت ثطآىچیطُ ٍهؿلٍقَز ،هُطحه 
ذَاؾتٍاضازُثبیس تبث 
ٖ.سمتٌبّی ًبگعیط اؾتکِفتح
یاًدبهس 
ٖ.سمتٌبّی ثِپػٍّفٍتَؾِٗ ه 
ًبمّبی اًطغی ،ضاثبذَززاضز 

قَزً،بگعیط اؾتکِثٍِؾبیلی ثطای یک ّسفتجسیل قَزٍ،ایي ّسفْ قکَُِذَاؾتٍاضازُاؾت،
قکَّیکِذَزًبهتٌبّیاؾت.زضایيهٌٗب،ؾطهبیِضهبًتیؿیؿنٍِالٗیاؾت .
،زؾتکنزضاهتسازذٌَُ

یکٌس
قگفتظزُه 

یگطزین
آًچِهبضاآًگبُکِاظایبالتهتحسُثِاضٍپبثبظه 
ایيؾیوبٍ ،ضقکؿتگیِ ذَاؾتٍاضازُاؾت.کكَضّبی «ؾَؾیبلیؿت» ًیع اظایي فمطِ [ذَاؾتٍاضازُ]
یتَاًس
هثبثِٖسمتٌبّیِ «تحمك» [ً ]realizationو 

.ذَاؾتيثِهثبثًِیطٍی ًبهتٌبّی  
ٍثِ

یثطًس
ضًحه 
یکٌس تب ذَز ضا حفّ کٌس ،گَیی کِ
هثبلاـ ضا زض یک زٍلت ثیبیس ،کِ اظ ذَاؾت ٍ اضازُ اؾتفبزُ ه 

تهٌسی اؾت.تمَیتِ ذَاؾتٍاضازُتٌْبهؿتلعمًْبزّبی حساللی اؾت.ؾطهبیِزاضی
ذَزـیک غبی 
ًٓن ضا زٍؾت ًساضز؛ زٍلت ٖبقك ًٓن اؾت .غبیت ؾطهبیِزاضیْ آفطیٌكی فٌی ،اختوبٖی یب ؾیبؾی
ییقٌبؾیِ اهطظیجب ثلکِظیجبییقٌبؾیِ اهطٍاالؾت،
یاـ ًِظیجب 
ییقٌبؾ 
هُبثكثبیک لبٖسُ ًیؿت ،ظیجب 
یکٌس .
ثََیمبیفثََیمبیًجَ٘اؾت:آفطیٌفؾطهبیِزاضاًِهمیسثِلَاٖسًیؿت،ثلکِلَاٖسضااثسأه 
هثبثِی «فمساى ّبلِ» ،ظیجبییقٌبؾیِ «غبفلگیطی» ،ترطیت شٍق ٍ تدطثِ،
ّطچیعی کِ ثٌیبهیي ثِ 
ؾٌتّب،
یذَاؾتٍاضازُایاؾتکِپطٍایلَاٖسضاکوتط زاضز یبانالًًساضز  .

تَنیفهیکٌسً،تیدِ

لَاًیي ههَة ،اثػُّب ،اهبکي غٌی اظ یک گصقتِی فطزی ٍ خوٗی ،هكطٍٖیتّبی همجَل ،تهبٍیط
کالؾیک خْبى ٍ ثكطیت ،حتی ٍلتیکِ حفّ هیقًَس ،فمٍ زض همبم ٍؾبیلی ثطای یک ّسف حفّ
هیقًَس:قکَُاضازُ .

هبضکؽتوبمایي[هؿئلِیاضازُ]ضاذیلیذَةفْویسُثَز،هرهَنبًزضمانیفست.اٍکَقیسًكبى


کٌس.اٍؾطهبیِزاضیضاًِ یکؾیوب ثلکِیکًٓبم


ضاؾطًگَىهی
زّسؾیوبیؾطهبیِزاضیکدبذَز 

زاضیًویتَاًسهٌجٕگطهبً،یطٍیکبضـ،


)ؾطهبیِ
هبپَیب)تهَضهیکطزًٍ.كبىزازکِ1

تطهَزیٌبهیک(زَ
ًویکٌس؛ٍ)3چٌبى
ضاکٌتطلکٌس؛)2قکبفِهیبىایيهٌجٍٕخبشةگطهب(افعایفاضظـتَلیس)ضاکٌتطل 
پیفهیضٍزکِهٌجٕگطهبیذَزضا[ذیلیظٍز]توبمکٌس .

زاضی،ثِهثبثِییکًٓبمًًِ،یطٍیکبضثلکِ


تط،یکؾیوبؾت.ؾطهبیِ
ؾطهبیِزاضی،ثِثیبى 
زلیك


هثبثِی هٌجٕ گطهبیَف زاضز (ًٓبم کٌبض گصاقتِ ًویقَز).
اًطغی ثََِض کلی[ ،یٌٗی] فیعیک ،ضا ثِ 
گیطز.ایي[ایسُ]زضتدطثِیاًؿبًی


تٌبّیهی

یٖسم

ییکؾیوبًیطٍیفضااظایسُ
زاضیثِ 
هثبثِ


ؾطهبیِ
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قَزٍ.توبمایيهیتَاًسذیلیظقت


یهیلثِپَل،هیلثِلسضت،یبهیلثًَِآٍضیْ،بّطهی
ثِ 
هثبثِ

ثِ ًٓط ثطؾس ،ذیلی ًبضاحتکٌٌسٍُ .لی ایي اهیبل تطخوِی اًؿبىقٌبذتیِ چیعی ّؿتٌس کِ اظ حیث
هثبلآفطیٌی»[]instantiationاظٖسمتٌبّیزضذَاؾتٍاضازُاؾت .
ّؿتیقٌبذتیْ« 

هثبلآفطیٌی» هُبثك ثب َجمِی اختوبٖی ضٍی ًویزّسَ .جمبت اختوبٖی همَلِّبی
ایي « 
ایٍخَزًساضزکِٖسمتٌبّیِذَاؾتٍاضازُضاتدؿنثركسٍثِ


ٌبؾجیًیؿتٌسَ.جمِ
ّؿتیقٌبذتیِهت

ؾطهبیِزاضی»،همهَزمنبحجبىیبهسیطاىؾطهبیًِیؿتٌسّ.عاضاى

هٌحهطکٌسٍ.لتیهيهیگَین«

ذَز
هثبلٍخَززاضزکِهمبٍهتقبى[همبٍهتنبحجبىٍهسیطاىؾطهبیِ]زضثطاثطذَاؾتي،حتیذَاؾتي

تکٌَلَغیک،ضاًكبىزّس.ایيهَئَزضهَضزکبضگطاىًیعنسقهیکٌس.ایيیکتَّناؾتٗالییاؾت

(ّؿتیقٌبؾی) تٗلك زاضز ثب آىچِ کِ ثِ ًٓن هفبّینِ فبّوِ

کِ آىچِ ضا کِ ثِ ًٓن ایسُّبی ٖمل 
ّبیثَضٍکطاتیکٍّنکلزٍلتّب


ِزٍلت
تٗلكزاضزاقتجبُهیگیطز.ایيتَّنّنذبن

(خبهِٗقٌبؾی)

ضاتَلیسکطزُاؾت .
یفطاًؿَیؾريهیگَیٌس،


خسیساًسیكِ
آهطیکبیی)اهطٍظُاظٖملگطیعیِ 

ٍلتیفیلؿَفبىآلوبًی(یب
ٍلتی ّبثطهبؼ ثِ زضیسا ٍ فَکَ تحت ًبم پطٍغُی هسضًیتِ زضؼِ اًسیكِی پیكطٍ هیزّس ،آًبى زض
خساقتجبُهیکٌٌس.هَضزثحثْضٍقٌگطیِهحىٍثؿیٍ


سضًیتِهَضزثحثاؾتثِ
ذهَلآىچِزضه

ًجَزًٍُیؿت(ظیطاهسضًیتِثِپبیبًیًطؾیسُاؾت)،هَضزثحثضؾَخِاضازُزضٖملثَزٍُاؾت.کبًتاظ
یکضاًِیٖمل ؾريهیگفتتباظتدطثِفطاتطضٍزٍ،فلؿفِضااظحیثاًؿبىقٌبذتیْ یکDrang

[اًگیعُ]،اًگیعُیهجبضظُ،ثطایذلك[differendsهَاضزهجبضظُ]()Streitenهیفْویس .
زیسضٍ،کِثًَِکالؾیؿیؿنًٓطیِی«هٌبؾجبت»

یاثْبمظیجبییقٌبؾیِ 


ٍثگصاضیساًسکیثیكتطزضثبضُ

اٍٍپؿبهسضًیؿنًَِقتِّبیفزض،Salonsزض[ Jacquesژاک قضا و قدری و ارباباش] ٍزض
[ Neve de Rameauبرادرزادهی رامو] تمؿین هیقَز ،فکط کٌین .قلگلّب فطیت آى [اثْبم] ضا
یٍفبق(هؿئلِی[ Diskursثحث]ّبثطهبؾی)،

ًرَضزًس.آىزٍهیزاًؿتٌسکِهؿئلِزلیمبًًِهؿئلِ

یضذسازثِهثبثِیًوبیف


ایسُ،هؿئلِ
ثیٌیًبپصیطِ 
یًیطٍیپیف 


ًبپصیط،هؿئلِ

یاهطًوبیف

ثلکِهؿئلِ
اؾتٍؾپؽپصیطفتِهیقَزچطاکِآظهَزُ

یکتٗجیطِ[ً]phraseبقٌبذتِاؾتکِزضآغبظًبپصیطفتٌی
قسُاؾت.ضٍقٌگطیزؾتزضزؾتپیكبضهبًتیؿیؿنزاقتِاؾت .
ذَاًسُهیقَزایياؾتکِٖسمتٌبّیِاضازُثِ

ٍیػگیلبَٕآًچِاهطپؿبنٌٗتی()Touraine, Bell
ذَز ظثبى حولِ هیثطز .تَافك ثعضگ ثیؿت ؾبل اذیط ،اگط ثِ ؾجک ثؿیبض ذكک التهبز ؾیبؾی ٍ
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زٍضُ ثٌسیتبضیریؾريثگَیین،تجسیلظثبىثِیککبالیتَلیسیثَزُاؾت.ایي[تجسیل]زٍقکل

هربثطُقسُ]2[ ،هطتت

یقًَسکِثبیس[]1ضهعزاض،ضهعگكَزٍُ 
هیگیطزً.رؿت،تٗبثیطپیبمّبییتلمیه 

(ثؿتِثٌسی) ،ثبظتَلیس ،هحفَِ ٍ زض زؾتطؼ (ذبَطُّب) ]3[ ،هرتلٍ ٍ هٌٗمس (ثطآٍضزّب) ]4ٍ[ ،هتًبز

،ثكًَس.زٍمٍ،احساًساظُگیطیـکِیکٍاحسِلیوت

قٌبؾیّب[)]cybernetics


ّب،فطهبى

ّب،ؾتیع

(ثبظی
ؾطهبیِزاضیثِظثبىفمٍزضآغبظِ کبضاؾت .ثبْبّط

ًیعّؿتـتأؾیؽهیقَز:اَالٖبتً.تبیحضؾَخِ 

گؿتطـ ثبظاضّب ٍ ضاّجطز نٌٗتی خسیس ،لطى آیٌسُ لطى ؾطهبیِگصاضیِ «هیل ثِ ًبهتٌبّی» زض هَاز ٍ
ههبلحظثبىاؾتهُبثكثبهٗیبضٖولکطزثْیٌِ .
ختوبٖیاؾت(پَلفمٍیکخٌجِاظظثبىاؾت،خٌجِیتًویٌی،پطزاذتٍاٖتجبض،زض

ظثبىکلِِّپیًَسا
ّبیهکبىیبظهبى).ثٌبثطایي،ایيؾطهبیِگصاضیِ «هیلثًِبهتٌبّی»زض

ّطنَضتؾَءاؾتفبزُاظ 
تفبٍت
یذَزظًسگیاختوبٖیضاثیثجبتکٌس.اقتجبُاؾتکِاظ


ّبیظًسُ

کِآفطیٌف
ظثبى،ؾَزایآىضازاضز 
یکثیگبًگیِزضحبلٍلَٔثتطؾین.هفَْمثیگبًگیاظاالّیبتهؿیحیهیآیسًٍیعاظفلؿفِیَجیٗی.
ٍاؾُِی تلفي یب

ٍلی ذسا ٍ َجیٗت ثِهثبثِی ؾیوبّبی ٖسمتٌبّی ًبگعیطًس کِ ٖمت ثٌكیٌٌس .هب ثِ
یهبقیيّبیظثبىثیگبًِ


ٍاؾُِ

قَین.هبثِ

ّب)ثیگبًًِوی

یٍؾبیل(ضؾبًِ
یتلَیعیَىثِهثبثِ

ثٍِاؾُِ

ّبییٍاگصاضکٌسکِتٌْبزغسغِقبىثمبی


تٌْبذُطایياؾتکِاضازُآًْبضاثِزٍلت
ًرَاّینقس.
ذَزقبىاؾت،یٌٗیًیبظیثِذلكثبٍضٍاٖتمبزٍ.لیایيثیگبًگیًیؿتاگطاًؿبىتبتطاظیکتدوٕ
پیچیسُ ٍ تهبزفیِ (ثیقوبض) پیبمّبی هجسِل ثطًبهِ (ٖ )Stourdzéمت ثٌكیٌس .پیبمّب ذَزقبى فمٍ
زٍلتّبیهؿتٗدلِاَالٖبتّؿتٌس،تبثٕفدبیٕ .

زّنٍ.زضایيثبفت،هیگَینکِ


یپؿبهسضًیتِ،ذَزمضازضایيثبفتخبیهی

گفتياظایسُ

زضؾري

ًمف هب ثِ ٌَٖاى اًسیكٌسگبىْ تٗویكِ ظثبى اؾتً ،مسِ هفَْم ؾُحیِ اَالٖبت ٍ ،افكبی ایْبهی
الدعایطثؿیبضپیچیسُیهتكکل

گطیعًبپصیطزضزضٍىذَزظثبى.ظثبىیک«اثعاضاضتجبٌ»ًیؿت،یکهدوٕ
اظللوطٍّبیتٗبثیطاؾت،تٗبثیطیاظچٌبىضغینّبیهتفبٍتیکًِویتَاىتٗجیطیضااظیکضغین(ثطای

هثبل[،ضغین]تَنیفی)ثِتٗجیطیاظضغینزیگط(تدَیعی،اضظـگصاض)تطخوِکطز.زض ایيهٌٗبؾتکِ

توبمپػٍّفّبیآٍاًگبضزّبیٖلوی،

هیًَیؿس«یکًٓنحبٍیّیچاَالٖبتیًیؿت».
تَم[ ]Thom
اًس:کكفلیبؼًبپصیطیضغینّبیتٗجیطِهبثیيآًْب .

ازثیٌٍّطیزضلطىگصقتِزضایيخْتپیفضفتِ
ذٍثُالًیثبقسثطاهکبىّبیظثبى.فطٍیس،زٍقبى،

ضایيهٌٗب،ثًِٓطهیضؾس

هٗیبضٖولکطزثْیٌِ،ز
ؾتطى،ثِایيهٌٗبپؿبهسضىاًسکِثطًبؾبظُّب

تبیيٍ،لیپیفاظآىّبضاثلٍِاِ

ثَض [ ،]Bohrگطتطٍزاؾ
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زٌّسکِهياظآىحطفهیظًن.ثِایي


ایگَاّیهی
ّب]ثطلیبؼًبپصیطی

تأکیسهیکٌٌسٍ [ایيًبؾبظُ

تطهییبثٌس .
ظثبىهٗوَلیًعزیک 

تطتیت،آًْبذَزضاثِلبثلیتٍکبضکطزِ
ذَاًیس،اگطثًِحَیاظاًحبپؿبهسضىقسُ


یاذیطهی
یفطاًؿَیؾبلّب


زضذهَلآًچِقوبفلؿفِ

ثبضُی
ًبپصیطیّب تأکیس کطزُ اؾت ،اظ ضاُ تٗوكاـ زض 

ثبقس ،ثِ ایي زلیل قسُ اؾت کِ ثط ایي  
لیبؼ
ًبؾبظُی
ثبضُی  
ثیًٓوی گفتبض (فَکَ) ،یب زض 
ثبضُی  
ٍاؾبظی یب قبلَزُقکٌیِ ًَقتبض (زضیسا) ،زض 
زضثبضُیزیگطثَزگی(لَیٌبؼ) ،زضثبضُیاثطگصاضیهٌٗبثٍِاؾُِی
قٌبذتیاـ (ؾط [ ،)]Serres


قٌبذت
هَاخِْیًَهبزیک[/ؾیّبل](زلَظ) .
ٍلتیاکٌَى[آثبض]آزٍضًَـثطفطاظّوِهتًَیچَىنظریهی زیباییشناختی،دیالکتیک منفی،
اـٌٖهطیکپیفثیٌیاظاهط


،زضاًسیكِ
هیذَاًین
ّبزضشّيهبى  ،


ثبایيًبم
ٍاخالق صغیر ـضا ،
کٌین،ثبایيکِ[اًسیكِاـ]ٌَّظّنهحتبٌٍهوتٌٕاؾت .


پؿبهسضىضاحؽهی
چِهيایٌدبثََِضکلیٍ


ظیطااگطآى
هؿئلِیؾیبؾیاؾت .
آًچِاٍضاثِایياهتٌبٔؾَقهیزّس 


قَز؟آیبآًچِهيهیگَینهب


زضؾتثبقس،آًگبُٖسالتچِهی
یپؿبهسضىتَنیفهیکٌن

ثِ 
هثبثِ
گصضا 
ًَلیجطالیؿنهیکكبًس؟انالًچٌیيفکطًویکٌن.ایيذَز یکتَّناؾت.

ضاثَِطفساضیاظؾیبؾتِ 
ٍالٗیت زض ثبظزاقتِ اهپطاََضیّبی نٌٗتی ،اختوبٖی ٍ هبلی اؾت کِ زٍلتّب ٍ َجمبت ؾیبؾی زض
ذسهت آًْب ّؿتٌسٍ .لی اظ یک َطف ،کنکن فبـ قسُ اؾت کِ ایي ّیَالّبی اًحهبضگطا ّوَاضُ
اضازُٖولهیکٌٌس(آًچِؾبثمبً

ٖولکطزثْیًٌِساضًسٍایيکِآًْبفمٍّوچَىهَاًٗیثطایذَاؾتٍ

ذَاًسین)؛اظَطفزیگط،ثًِٓطهیضؾسکِکبضزضهٌٗبیلطىًَظزّویْ ّوبىچیعیاؾت

ثطثطیت  
هی
کِثبیسؾطکَةقَزٍ ،ثباثعاضّبیزیگطیثِغیطاظ[همَلِی]ثیکبضی اؾت کِ ثبیسؾطکَةقَز.
اؾتب ًسالپیكبپیفزضآغبظلطىًَظزّنگفتِثَزکِایسئبلْزیگطًیطٍیفیعیکیالَامثبؾتبىًیؿت؛
قرمؾطقتثِهْوبًیهیضٍزٍ،ؾپیسًُعزُ

اًُٗبفپصیطی،ؾطٖت،لبثلیتزگطزیؿی،اؾت(

ایسئبلْ
[آهَظُّبی]شىٍانُالحی
ظًسُزاضی،انُالحیاظ 
،قت 
خٌگیثِپبهیکٌس).ایدبظ [ ]Svelteness

هیثطزتباهطًَییضا
ایتبلیبیی.ایيثیفاظّطچیعکیفیتیاظظثبىاؾت،ظیطا[ظثبى]اًطغی ذیلیکوی  
هبقیيّبیظثبىگطاىًیؿتٌس.ایيٍالٗیتپیكبپیفالتهبززاًبىضاًَهیس

ذلكکٌس(ایٌكتیيزض ظٍضید).
گصاضیّبی ٖٓین ضا ،کِ هب ثب آًْب ؾطاًدبم یک


ؾطهبیِ
هیکٌس :آًْب ثِ هب هیگَیٌس کِ هبقیيّب اثط

ثٌبثطایيٖ،سمتٌبّی

کبمذَزًویکكٌس.ایيلًیِقبیسزضؾتثبقس.

زٍضُیتَؾِٗضاتدطثِهیکٌین،ثِ

ثب[همَلِی]ایدبظهَاخِقَز:ذیلیکن«کبضکطزى»،ذیلیظیبزآهَذتي،قٌبذتي،اثسأکطزى،ؾِیط

ثبیس
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خبیهیگیطز(.زضٍالٕ،ضٍظیذَاّسضؾیس

کطزى.ثبفكبضآٍضزىزضایيخْتاؾتکِٖسالتزضؾیبؾت
هستظهبىِ کبض ثسٍى اظ زؾت زازى لسضت ذطیس
کِ ثِ یک تَافك ثیيالوللی زضثبضُی تملیلِ ّوبٌّگِ  
ثطؾین ).
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