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 مقدمٍ 
ٍ٘طز.  ٔیوطس ٚ ثٝ ٔبٜ  ٔیٔطز ثب تیغی زض زست، سیٍبضی 

سبظز، ٔطز، چطِٓ ظِٖ  ٔیوٝ اثط ٘مبثی ثطای ٔبٜ  ٔیٍٞٙب
 .ضىبفس ٔیجٛا٘ی ضا 

است وٝ اوخط زا٘طجٛیبٖ،  ٕیایٗ ضطٚع فیّٕٙبٔٝ فیّ
یب حسالُ  ا٘س اسبتیس، ٔٙتمساٖ ٚ فعبالٖ عطصٝ سیٕٙب زیسٜ

ثٝ وبضٌطزا٘ی ِٛئیس  سًِ آ٘سِسی؛ ا٘س ضٙیسٜاش  زضثبضٜ
ثٛ٘ٛئُ. ایٗ آغبظِ حیطت اٍ٘یع، ثٟتطیٗ تعجیط ثطای زضنِ 

ت. زض ٕ٘بیی استعبضی، چطِٓ عیٗ اظ وبض چیستی سیٕٙبس
وٙس.  ٔیافتبزٜ ٚ چطِٓ شٞٗ ضطٚع ثٝ فعبِیت 

 تبة ... جستجٌٛط ٚ ثی ٕیچط
حبَ وٝ زض آغبظ سٛٔیٗ زٞٝ اظ لطِٖ عجیتِ ثیست ٚ 

وٝ ثٝ ٔخبثٝ تیغ زض زستِ فیّٕٙبٔٝ  ٕییىٓ لطاض زاضیٓ، لّ
سُطز چطا وٝ  ٔی٘ٛیسبٖ است، وٕتط ضٚیِ چطِٓ عیٙطبٖ 

ظ٘سٌی، ضٚظ ثٝ ضٚظ، چٙبٖ غطیت ضسٜ وٝ تمطیجبً ٔطظِ  اصُِ
ٔیبِٖ ٚالعیت ٚ ذیبَ ثٝ وّی ٔحٛ ٌطتٝ است. فیّٕٙبٔٝ 

ٞبی  ٘ٛیسبِٖ ٔعبصط ثب ٍ٘بٞی ثٝ حٛازثِ اعطاف ٘ظیط جًٙ
پٛضبِی ٚ ٞبی  ٚ ا٘مالةٞب  ازأٝ زاض ٚ ذبِٕ٘بٖ سٛظ، لٟطٔبٖ

ثی ٞبی  عٕیك ٚ عطك ٕ٘ب، ضٟطتٞبی  ثی حبصُ، ٘فطت
سٛزجٛ ٚ جب٘ی ٚ ...، ٞبی  اضظش ٚ پطٔسعب، زاض ٚ زستٝ

آٔس، أطٚظ  ٔیآٖ چیع وٝ ضٚظی ذیبَ ثٝ ٘ظط  ا٘س زضیبفتٝ
 ٚالعیت است ٚ آٖ چیع وٝ أطٚظ ٚالعیت، فطزا ذیبَ.
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وبض  تصٛیط -وّٕٝزیسِٖ تجطثٝ ٘ٛیسٙسٌب٘ی وٝ ثب 
وٙٙس ثط ضٚی پطزٜ عطیض سیٕٙب ٚ زض ٞط ٘مغٝ اظ جٟبٖ،  ٔی

٘ٛیسٙس وٝ ثب  ٔیاحسبسی یٍب٘ٝ است. آٟ٘ب وّٕبتی 
ذٛا٘س٘ص، عٛٔبضِ تصبٚیط زض شٕٞٙبٖ ثبظ ضسٜ ٚ عمُِ 

زٚضا٘سیص ثی اذتیبض ضطٚع ثٝ وٙبض ٞٓ چیسٖ ٚ جطح ٚ 
حتی  – وٙس. زض ایٗ سبظٚوبض، وبضٌطزاِٖ فیّٓ ٔیتعسیّص 

تٟٙب یه ذٛا٘ٙسٜ است ٚ  -ٙبٔٝ ضا ٘ٛضتٝ ثبضساٌط ذٛز فیّٕ
وٝ سبذتٝ، تٟٙب یه ٘ٛع سّیمٝ ضٙیساضی ٚ زیساضی؛  ٕیفیّ

سبذتٝ ضسٜ ضا ٞب  پس ثیبییس فیّٓ ٞبیی وٝ اظ ضٚی فیّٕٙبٔٝ
فطأٛش وطزٜ ٚ ثطای یه تجطثٝ ضرصی ٞٓ وٝ ضسٜ، 

ٕٞچٖٛ ٔطز ٚ ظِٖ پبیبِٖ فیّٓ سً آ٘سِسی، چطِٓ زیسٕ٘بٖ 
ٚ تب ٌطزٖ زض ذبنِ ذٛا٘سٖ زفٗ ضٛیٓ. ضبیس  ضا وٛض وٙیٓ
 ثٟتط زیسیٓ!

یىی اظ فیّٕٙبٔٝ ٞبیی ِ٘ٛآ ثبٔجبن،  زاستبِٖ اظزٚاد ثٝ لّٓ
 است وٝ ثطای ثٟتط زیس٘ص ثبیس وٛض ضس!

 
 زادٌ حبمد سلیمبن

 خًرشیدی 0011تببستبن  



 
 
 

 
 ...حقٍ مُر بدان مُر ي وشبن است کٍ بًد 

 

ٕٞٛاضٜ پیٛ٘سی ٘بٌسستٙی زض سیط  "ٞستی"ٚ  "ظٔبٖ"
ٚ ثی زِیُ ٘یست وٝ  ا٘س تغٛض فىط ٚ ا٘سیطٝ فّسفی زاضتٝ

فیّسٛف ثعضي ٔعبصط، ٔبضتیٗ ٞیسٌط، ٘ٛضتبض ذٛیص ضا وٝ 
ثٝ عٙٛاٖ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔتٖٛ فّسفی ٔعبصط زض حبفظٝ 

٘بٔس. ٔعضُ  ٔیتبضید فّسفٝ حه ضسٜ است، چٙیٗ 
(Dilemma) ٘ :تٛاٖ  ٕیتفىط زض ثبة ظٔبٖ ٔطرص است

زض ثبة ظٔبٖ ا٘سیطیس حبَ آ٘ىٝ ٔب ضا اظ آٖ ضٞبیی ٘یست. 
تحّیُ ظٔبٖ، ذٛز أطی ظٔب٘ی است ٚ ا٘سبٖ زض تبض ٚ پٛز 
ظٔبٖ پیچیسٜ ضسٜ است ٚ ٞط تأّٔی زض ثبة آٖ پیطبپیص 

تٛاٖ ثٝ ضىّی  ٔیٔحىْٛ ثٝ ضىست است. ظٔبٖ ضا 
وّی زضیبفت. ٞیسٌط زض ایٗ  ضٟٛزی ثٝ ٔخبثٝ یه ٚحست

اٌط فیّسٛف زض ثبة ظٔبٖ پطسص  "ضٛز وٝ:  ٔیثبة ٔتسوط 
 1"وٙس، ٔصٕٓ است وٝ ظٔبٖ ضا اظ زَ ظٔبٖ فٟٓ وٙس. ٔی

( ضبیس Verzeitlichung der Zeitظٔبٕ٘ٙسی ظٔبٖ )
تٟٙب ٔفطّ پیص ضٚی است. سٛضٖ ویطوٍٛض ٚ پُ ضیىٛض زٚ 

ثت ظٔبِٖ پسیساض فیّسٛفی ٞستٙس وٝ زض پی آ٘ٙس تب لطا
( ضا ثب ضٚایت تجییٗ phänomenologischضٙبذتی )

ظٔب٘ی ٞبی  وٙٙس؛ جبییىٝ حبَ ٚ ٌصضتٝ ٚ آیٙسٜ زض ثطش
ٔسئّٝ زلیمبً "یبثٙس:  ٔی( refigurationصٛضتی تبظٜ )

زضثبضٜ جطیب٘ی است وٝ صٛضت ٚ ٞیئت ٔتٗ ٔیبٖ لجُ اظ 

                                                           
1. Martin Heidegger: Der Begriff der Zeit. Vortrag vor der 
Marburger Theologenschaft (Juli 1924). Hrsg. v. H. Tietjen, 
Tübingen 1989, p. 6. 
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( عطصٝ عّٕی ٚ صٛضت préfigurationصٛضت یبفتٗ )
( زض پصیطش ٚ ازضان احط، refigurationٜ یبفتٝ )تبظ

زض ضٚایت است وٝ ظٔبٖ ٚجٝ  1"ضٛز. ٔیٚاسغٝ 
یبثس یب ثٝ ٌفتٝ ضیىٛض:  ٔی (existenziellاٌعیستٙسیُ )

ضٛز وٝ صٛضت  ٔی ظٔبٖ اظ آٖ ٚجٝ تجسیُ ثٝ ظٔبٖ ثططی
اظ سٛی زیٍط ضٚایت ٞٓ ثٝ  2"ٌیطز. ٔی ضٚایی ثٝ ذٛز

یبثس تٟٙب ظٔب٘ی وٝ ٔمیس ثٝ لیس  ٔیٔعٙبی وبُٔ ذٛز زست 
ظٔبٖ اٌعیستٙسیُ ضٛز. وٛتبٜ سرٗ ایٙىٝ ضٚایت ٚ ظٔبٖ 

 لیٛز الیٙفه ضطط تحمك یىسیٍط٘س.
ثبظسبظی ظٔبٖ ضٚایت ضسٜ ٚ ضجٛع ثٝ ٌصضتٝ ٚ 

زضافىٙسٖ ذبعطٜ آٖ زض آیٙسٜ زضفطآیٙس پٛیبی ذبعطٜ ٚ 
ضٚایت تٛسظ ٔربعت ٚ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ ٔخبثٝ ٔفسط ٔتٗ ٔحمك 

ضٛز. ثٙیبز اسبسی فٟٓ چیعی جع ٔعٚد ضسٖ زٚ افك  ٔی
ظٔب٘ی ٘یست؛ ٔفسط زض ٔٛاجٟٝ ثب ذبعطٜ آ٘چٝ سپطی ضسٜ ٚ 

افىٙس ٚ اظ آ٘جب وٝ زض ثیب٘ی  ٔیزضٌصضتٝ، ثٝ پطت سط ٘ظط 
ضٛز ضٚی ثٝ پیص ضٚ زاضز. زض ایٗ جب آ٘چٝ  ٔیتبظٜ ضٚایت 

وٙس ٔربعجی است وٝ ثب  ٔیزایطٜ ٚ حّمٝ فٟٓ ضا وبُٔ 
ثبظسبظی ضٚایت ٚ زضآٔیرتٙص ثب ظٔبٖ جب٘ی تبظٜ ثٝ آٖ عغب 

ضٛز. ثب ایٗ ثطزاضت ضبیس ثتٛاٖ  ٔیوٙس ٚ احط زٚثبضٜ ظ٘سٜ  ٔی
ٔعٙبی ٚحست سٝ ٌب٘ٝ اضسغٛیی زض تجییٗ تطاغزی ضا اظ 
ٔٙظط زیٍطی ثطضسی وطز. ٚحستی وٝ اضسغٛ زض ظٔبٖ ٚ 

وٙس زض حمیمت ٚحستی است وٝ زض  ٔیٔىبٖ ٚ وٙص ثیبٖ 
٘سجت ٔربعت ثب ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ ٔٛضٛع ٚ وٙص البٔٝ 

ضٛز. ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ وٙص زض ثبظسبظی ضٚایت ضىُ  ٔی

                                                           
1.Paul Ricoeur: Zeit und Erzählung, Bd. I, Übersetzt von R. 
Rochlitz, München 1991, p. 88. 
2. Ibid, p. 87. 
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ٌطفتٝ تٛسظ لٜٛ ٔتریّّٝ ٔربعت ثٝ اتحبز ٚ یىپبضچٍی 
 ضٛ٘س. ٔی٘بئُ 

ٌٛ٘ٝ وٝ  ٞط ٔتٗ زض ذٛا٘ص فعبَ ٚ ٕٞسال٘ٝ آٖ
 Der Akt des) ذٛا٘صوٙص ِٚفٍبً٘ ایع زض وتبةِ 

Lesensپیٛ٘سز ٚ تجسیُ ثٝ  ضٛز ثٝ ٚلٛع ٔی ( ٔتصوط ٔی
ضٛز. ایعض وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٞب٘س ضٚثطت  ضذساز ٚ ٚالعٝ ٔی

یبٚس اظ ثٙیبٍ٘صاضاٖ ٔىتت وٙستب٘س زض ٘یٕٝ زْٚ لطٖ 
ضٛز ثب ٘ظطیٝ زضیبفت ذٛز سٟٓ ثٝ  ٔیثیستٓ ٔحسٛة 

سعایی ثٝ ضٞب ضسٖ ٔعٙب اظ سیغطٜ ٔؤِف ٚ تىخط ٔعٙبیی 
ثبِمٜٛ ٔتعسز ٔعٙبیی ضا زض ٞبی  أىبٖزاضت. ٔتٖٛ ٔتىخط 
زٞس وٝ لبثّیت ثبِفعُ ضسٖ ٔعٙب  ٔیاذتیبض ٔربعت لطاض 
وٙس. ٔعب٘ی ٚضعیتی تعیٙی ٚ حبثت  ٔیتٛسظ ٚی ضا فطاٞٓ 

ضسٙس. ثٝ  ٔی٘ساض٘س ثّىٝ زض فطایٙس لطائت ثٝ ٔٙصٝ ظٟٛض 
ٕٞیٗ زِیُ یه لطائت ٚاحس ٔغّك ٚ زضست اظ ٔتٗ ازثی 

ٟٓ زض آٔسٖ ٔتٗ تٛسظ ٔربعت تعیٗ ثٝ ف 1ٚجٛز ٘ساضز.
ثرطیسٖ ثٝ ٔعب٘ی ٔتٗ است ٚ ٔتٗ ثٝ ٚاسغٝ لطائت ٚ فٟٓ 

ضٛز.  ٔی "احط"ٌٛیس، تجسیُ ثٝ  ٔیآٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضیىٛض  ٔربعت
ٜ ثب افك ا٘تظبضاتی )  (Erwartungshorizontٞط ذٛا٘ٙس

وٝ ضیطٝ زض فطًٞٙ ٚ ثبٚضٞبی اٚ زاضز ثب افك ٔتٗ ٔٛاجٝ 
ضٛز. زض فطآیٙس ذٛا٘ص آٔیعش ٚ أتعاد ایٗ زٚ افك،  ٔی

پسیسٜ ٞب  زٞس. آٔیعش افك ٔیٌٛیس، ضخ  ٔیآٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٌبزأط 
ظ٘س. ٔعٙب زض ٞط ثبض ٔٛاجٟٝ ٔربعت ثب احط ثٝ  ٔیفٟٓ ضا ضلٓ 

ٕ٘بیس. زض ٔٛاجٟٝ ٔعب٘ی اظ ٚضعیت  ٔیزیٍط ضخ ای  جّٜٛ
ُ ٔربعت یبثٙس ٚ ثسیٗ ضى ٔی ٔیا٘تعاعی ذٛز حبِتی ا٘ضٕب

                                                           
ثطای تجییٗ ثیطتط ٔٛضٛع ضجٛع ضٛز ثٝ: حسیٗ پبیٙسٜ: ٘سجی ٌطاییی زض  . 1

 .38-13، صص 1331، ثٟبض 1٘مس ازثی جسیس. سبَ اَٚ، ضٕبضٜ 
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ٚضظز. زض ایٗ  ٔیزض تِٛیس ٚ ذّك ٔعب٘ی جسیس ٔطبضوت 
است وٝ ذٛا٘ٙسٜ  فطایٙس ٔطبضوتی ا٘ضٕبْ ثرطیسٖ ثٝ ٔعب٘ی

( زض Leerstelle/gaps) "ذالء ٚ یب جبٞبی ذبِی"ثب 
ضٛز وٝ ثب ٍ٘بٜ سیبَ ٚ لٜٛ ذیبَ ذٛیص آٖ  ٔیٔتٗ ٔٛاجٝ 
وٙس. ٞط ذٛا٘ٙسٜ ثب ٍ٘بٜ ٚ جبیٍبٞی ٔتفبٚت  ٔیضا تىٕیُ 

ٌیطز وٝ چٍٛ٘ٝ ذالء ٚ فضبی ذبِی ضا پط  ٔیذٛز تصٕیٓ 
 وٙس. 

وٝ ثط اسبس آٖ ای  زض ٔٛاجٟٝ ٚ ذٛا٘ص ٔتٗ فیّٓ ٘بٔٝ
ٔٛفك ثط پطزٜ سیٕٙب جّٜٛ ٌط ضسٜ، ضبیس زض ٌبْ  ٕیفیّ

٘رست ثطای ثسیبضی أطی عجج ٚ ثی حبصُ ثٝ ٘ظط آیس. 
-ٔیبٖ"غضفتط، ضٚ ثٝ ضٚ ضسٖ ثب فیّٕٙبٔٝ یعٙی  أب ثب ٍ٘بٞی

لطاض ٌطفتٗ ٔبثیٗ أط ٔىتٛة ٚ تصٛیط. ٔربعت  "ٌٛی
ٟ٘س،  ٔیوٝ اظ جٟب٘ی پبی زض جٟبٖ زیٍط  ٕیچٛ٘بٖ ٔتطج

٘طیٙس ٚ ثب لٜٛ ذالق  ٔیتطجٕبٖ وّٕٝ ثٝ تصٛیط ضا ثٝ ٘ظبضٜ 
ذیبَ ذٛیص لطائت ٔتفبٚتی اظ تطجٕبٖ وّٕٝ ثٝ تصٛیط ضا 

ثٝ ٔسیْٛ  ٔیٙس. فطآیٙس ایٗ تطجٕبٖ ٌصاض اظ ٔسیٛو ٔیعطح 
زیٍط است. ثی زِیُ ٘یست وٝ ایعض زض تجییٗ ایٗ فطایٙس 

( ٚ ازضان Vorstellenٔبثیٗ تصٛض )
(Wahrnehmen)  ُتصٛض أىبٖ  ضٛز. ٔیتفىیه لبئ

سبظز ٚ اظ  ٔیزستیبثی ثٝ تجطیٝ ظیجبیی ضٙبذتی ضا فطاٞٓ 
 یبثس.        ٔیعٙب ٔ "ظیجبیی ضٙبسی زضیبفت"ایٗ حیج 

ثٝ عٙٛاٖ احط ٔٛضز  "زاستبٖ اظزٚاد"ذٛا٘سٖ فیّٕٙبٔٝ 
ای  تٛجٝ عْٕٛ ٔٙتمسیٗ ٚ صبحت ٘ظطاٖ، ثبظذٛا٘ی لصٝ

است اظِی ٚ اثسی. ٞٓ زاستبٖ ثب عٙٛاٖ، زاستب٘ی اظ یه 
ضٛز وٝ زض چبضچٛثی وبٔالً والسیه  ٔیاظزٚاد ضٚایت 

ٔٙتمس ازثی إِٓب٘ی )عٙٛا٘ی وٝ  "زضاْ ثستٝ" لٛاعس ٔجتٙی ثط
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ٌیطز. ثی سجت  ٔیضا پی  1فِٛىط وّٛتس ثطآٖ ٟ٘بزٜ است(
اصّی زضاْ ٘ٛیسٙسٜ ٚ وبضٌطزاٖ ٚ ٞبی  ٘یست وٝ ضرصیت

ثبظیٍط تئبتط ٞستٙس. لصٝ اظزٚاد ٕٞچٖٛ یه تئبتط، ثطضی 
است اظ ظ٘سٌی ٔعَٕٛ ٚ ٔطسْٛ ثططی. آ٘چٝ ایٗ ضٚایت ضا 

ض ٔٛاجٟٝ ثب احط وٙس ٘سجتی است وٝ ٔربعت ز ٔیأطٚظیٗ 
ثب ذٛا٘ص ٔربعت ظٔبٕ٘ٙس  "زاستبٖ اظزٚاد"ایجبز ٔیىٙس. 

ثٝ ضىُ  ضٛز ٚ ٔعب٘ی ذٛز ضا ثطای حبَ ٚ اوٖٙٛ ٚی ٔی
 تىطاضسبظز. زض ایٗ  ٔیظبٞط  ٔیا٘ضٕب

(Wiederholung)- ٜآٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ویطوٍٛض ثساٖ اضبض
وٙس وٝ زض حمیمت ٍ٘بٜ ثٝ ٌصضتٝ ٚ ضٚی ثٝ آیٙسٜ زاضز  ٔی

ضٚایتی  -2افىٙس ٔیآیٙسٜ زض  ٌصضتٝ ضا-وٝ أط زضچٛ٘بٖ 
اثسی، تط ٚ تبظٜ ٚ ٘ٛ ٌطتٝ ٚ ٘سایی اسبعیطی زض ٌٛش ٚ 

 ضٛز وٝ: ٔیاظ ا٘س جبٖ ٔربعت عٙیٗ
  ٌٛٞط ٔرعٖ اسطاض ٕٞبٖ است وٝ ثٛز 

 حمٝ ٟٔط ثساٖ ٟٔط ٚ ٘طبٖ است وٝ ثٛز
 حبفظب ثبظٕ٘ب لصٝ ذٛ٘بثٝ چطٓ         

 ة ضٚاٖ است وٝ ثٛزوٝ ثط ایٗ چطٕٝ ٕٞبٖ آ
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 سیبٞی.

 صدای ريی تصًیر() یچبرل
 چیعی وٝ زض ٔٛضز ٘یىَٛ زٚست زاضْ ثٍٓ ایٙٝ وٝ ...

 ريز -سبله تئبتر، مىُته -داخلی
 ضٛز. ٔی٘یىَٛ، سی ٚ چٙس سبِٝ، اظ پسِ تبضیىی ظبٞط 

 صدای ريی تصًیر() یچبرل
اٖٚ حتی تٛ ٔسبئُ ٘بضاحت وٙٙسٜ ٞٓ ثبعج ٔیطٝ وٝ آزْ 

 احسبس ذٛثی پیسا وٙٝ.
 ٘عزیه ثٝ چٟطٜ ٘یىَٛ زض سبیٝ. جسی ٚ ٔصٕٓ. 

 صدای ريی تصًیر() یچبرل
 وٙٝ... ٔیٚلتی وسی حطف ٔیع٘ٝ اٖٚ ٚالعبً ٌٛش 

 
 ريز -خیبببنِ فِلتبًش، بريکلیه -خبرجی

آیس. یه جٛاِٖ عطفساض حمٛق  ٔی٘یىَٛ اظ ایستٍبٜ ٔتطٚ ثیطٖٚ 
 وٙس. ٔیحیٛا٘بت اٚ ضا ٔتٛلف 

 جًان
 سالْ، ثٝ ٘ظط ٔیبز ضٕب زٚستساض حیٛا٘بت ثبضیس؟

 ویکًل
 ثّٝ

 صدای ريی تصًیر() یچبرل
وٙٝ ... اٖٚ یه  ٔیٌبٞی ثیص اظ حس ٚ ثٝ ٔست ظیبز ٌٛش 

 ضٟطٚ٘س عبِیٝ.
زٞس ٚ  ٔیزض حبَ ثبظی وطزٖ است. اٚ ثٝ زلت ٌٛش ای  پسطثچٝ

 ٘ٛیسس.  ٔیضٕبضٜ تّفٗ ذٛز ضا 
 صدای ريی تصًیر() یچبرل



 



زٚ٘ٝ چٝ  ٔیٚلتی پبی ٔسبئُ ذب٘ٛازٌی زض ٔیٖٛ ثبضٝ، ٕٞیطٝ 
 وبضی زضست تطٜ.

 
 ريز -آپبرتمبن چبرلی ي ویکًل -داخلی

 وٙس. یه زست، ٌٛضی تّفٗ ضا ٍ٘ٝ زاضتٝ است. ٔیچبضِی اذٓ 
 خبرج از تصًیر() یکًلو

 ثٟص ظً٘ ثعٖ
 چبرلی

ٝ٘ 
 خبرج از تصًیر() یکًلو

 ظً٘ ثعٖ
 چبرلی

ٝ٘ 
 ویکًل )مُرببن تر(

 ظً٘ ثعٖ زیٍٝ!
 ٌیطز. ٔیچبضِی ثب اِوطاٜ ٌٛضی تّفٗ ضا 

 صدای ريی تصًیر() یچبرل
ٔٗ یٝ آزْ ٌَٙسٜ زٔبغٓ ٚ اٚ٘ٓ ٘مبط ضعف ٔٗ ضٚ ذٛة ٔیطٙبسٝ 

 ثعاضٜ.زٚ٘ٝ وِی تٟٙبْ  ٔیٚ 
 

 ريزی دیگر -آپبرتمبن چبرلی ي ویکًل -داخلی
وٙس. ٔب  ٔی٘یىَٛ ٔٛٞبی ِٞٙطی )پسط ٞطت سبِٝ ضبٖ( ضا وٛتبٜ 

 ثیٙیٓ وٝ زض حبَ جبضٚ وطیسٖ است. ٔیچبضِی ضا 
 صدای ريی تصًیر() یچبرل

 وٙٝ. ٔیٔٛٞبی ٕٞٝ ٖٔٛ ضٚ ذٛزش وٛتبٜ 
 


