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مترجمپیشگفتار

 
م داین وااسپت    های  قظان    مییاه  وییاین  بنان  ر   یمیقید بی تییدیی  یمیقید  م کتیبی ک  ویش کتیف 
وطاسر   ر بای ۀ قزریاک باه چهای  رهاه       یبه صساقیاده یییی م   ییین آن ادت م چیم کتییدی  زبین
قالیراقاه م    هییهتیقسی یدۀ کتیف بی  .بخشد میم ر کی ژ ف  زایشیی ق،یهی واسیسیتییدی  زبین

هاای  ونتاامی  از چیم ااکی م ری،اان   ااسل نیاان  از میاایبع ب اایی ی م باای قالاال  ی باای بهاانهادااتدپلی
هاناز م   یتییدای چیم اکیییی   بی امی  مقد ویدایش م رنننسقی زبینوژمهش،نان هم س یی قیهم س 

هاای م قیااز  هاای میااین آن هاای م قیهمیقیااد  هاای    یاابی همیقیااد  کشاایکش آن باای قظنیااهم  هنمرهاای
 صسبی بن دیده ادت.   هی  هنیک  ا به هی م هدف صیدت،یه

ن هنقاییوی  رپلات با   ادت که« بنقیمة وژمهشی» مفهسی  ونین مفهسی ر  این کتیفْ کسید 
« وای ارای   »هیکن آن  ا بدیسی بنا  مفهسی  ونری م ر بی ۀ چی تی  زبین م چ،سق،ی  مطیلعة آن را 

ادات  قشاین راره   ( ننهتاه م باه اوکای  آنی   1962) ینسم  هی اقال ف دیصتی کتیف ویمس کسهن ر  
شی ماباد م  وسان متعسق به یک بنقیمة وژمه که چ،سقه منابل نسقینسن قظنیة چیم کیییی  ا می

 یوژمهشا   های  بای بنقیماه   تییدای  چیم اکیییی  ا   زباین  یوژمهشا  ةبنقیممی    راق ت. ام ددس 
رداتس   » ی«یهتهی  یوعم ی ننمه ردتس  دیصتِ» ی«یالشق  ا   ژ  ردتس  ما» ی سدیو یبسسمف یتیید زبین

 ةطیلعاار  م ا  آنت یاااهم کاانرهی م  ااهیمالی «ینیاابی ه ااته ی ننمهاا ردااتس  داایصتِ»م  «سیمسقتااین
  کی نین  زبین بیزقُمسره ادت. هننشتِ زبینی  تد زبینی م وغیین م بهل م رمیی امربین  ز  نینانه

های  قظان  ایان     هی  مشایبه ر  ایان مسقاسای مییباث م واسیال      بنص ف ب یی   کتیف
کتیف کمتن متکی بان ر ایئق قااس  م ئنائاف رداتس   وما ت اق،سی ای اداتی م قسی ایده          

وان رقیایل    ون م قظان   هییی نمیق ر  پیهون م    ق،ی هس فی ی  زبیقی  ا بی ویه کستیده ادت باث
کیدی م وز ر  معدمر مسا رِ ننیزقیوذینی به واسیل مصیریق قاس  م تساهد زبین اق،سی ای  م   

ما عی بیید موه امتییز م مییة بنون  کتیف بیقن بن قظیئن آن  قییم ره ادتی م همین میژنی  ای به
مسواب آنی ن ااتنۀ مخیطیاین کتایف از مااادمرۀ راقشا سیین م ماالالااین      ا کااه باه راق اتی زیان  

وذین   کتیف م امکین اقتالیل صاایِ  ماتاسا  اصاسی آن باه      تییدی هناون  هته م الیته ونومه زبین
 هی دی( اهزایش ییهته ادت.  هی  ری،ن )م ازومسهی زبین زبین

نسقاه کاه    ی امای هماین  ناذ ر  مای  کتایف ایان  ره دایل از زماین اقتشای     چهی  قزریک بهننچه 
های   کاه ایان دایل    متاأصن آری  م میایبع  هی اتی ه کنر« دمت»ا  بی  ر  مکیویة  اییقیمهصسری قیز هیکنی  ون

ر  چای چسف هماین   همچیاین  اقادی هم،ای    میتشان تاده   تییدی چیم کیییی م   ییاین آن  زبینر بی ۀ 
های باه    قس یی واسپوی بیییرین ر  آن بنقیمه هی  نین  وهتم  نینقد میهی  وژمهشی ویشین   نا   بنقیمه
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  میکنرهی  کیسقی باه قااس:  کتیف از ویزنی هصل بی ت   هیکن به وننفتیی ادت  م سا قدیسدته ادت.
تییداای  (  ا ق،یتااته م ر  آن بااه باااث ر باای ۀ بنقیمااة وژمهشاای زبااین   2019) 1ا  وطییالاای ردااتییمه

 م  وایش  کتایف  ر  کاه  ادت ماتسایی ی وکنا  همینمک  بیش آنی چیم کیییی ونراصته ادت؛ امی مطیلب
( رننناسقی  2007های  واس از اقتشای  کتایف بیقان )      یرد  ادات بان آقکاه ر  دایل    ؤآمده م این قیز م

واسان بای    های  وژمهشای  ماس رقظن  د قاداره ادات. از ایان  می مای        چشم،ین م تییین وسوهی ر  بنقیماه 
   ادت.  مز مطیلب این کتیف همچیین ویزه م به اطمییینی م بی هیچ ونرید م نمینی ارنی کنر که

قدردانی
 نین  م اق یی این ونومه بیش از همه مامدا  اقدیشهی صسادت م وی،ین  ادتیر نناقمییاهی آ ای    تکل
 بانا   کتایف  ا  دناق یی این نسقینسن هی   ایزقی م هی بن دی از وس ادتی که ابمد  مهد  رکتن
 بیصال  قیاز  م تادقدی  یایرآم    ا  اه،شاییی  ه  هیمسرهای م قکایت  ونوم هنایید ر  بننزیدقدی ونومه
   .ددید،زا ی رارقد. از ژ هی  رل از ایشین  نا  اصتیی ی ر   ا هیکن ون بی صسر مکیوییت

راق  از صیق  رکتن زهنا ابسالا یی چیمه م آ ی  رکتن ما ان   همچیین بن صسر بیی ته می
نیان  ایان ونوماه     ی که ر   مقاد تاکل  «متد»قسبختی از ان ی  ماتنی هیئت نسمی دیزمین 

ا  کاه ونوماه  ا ا زیایبی     آهنییی کنرقد ددید،زا   میژه راتته بیت . از رام ان نناقمییه قالش
 مید قمسرقد ب یی  ددید،زا ی.   هی م قالدهی  ا زقده م  اه،شی  صسیش بهنه کنرقد م منا از قکته

 تاایی  ناانمه وخصصاای ا  را ی از صاایق  ماانی  کشااس  ی کی همچیااین داادی  میااژه
ی که ر   ادتی  ویشینر کی هی  ونومه م چیپ م قشن از هایچ یای     «دمت»تییدی دیزمین  زبین
ر ی  قکنرقد. مینادتی   ر یق م راقشس اقة این ونومه بن نهدۀ صیق  مانی  وایبن باسر     وی،ین م 

ی متیی  مانی تیسا م وذیناقه ر  این  ادتی و ش ب یی   کنرقد و که بی ق،یه مستکیهیقه م م ئسلیت
های نیرلاه مشاییخیی مانی       م دناق یی از صیق  ؛صسان ر  بنابن صساقیدنین کتیف  نا نینر صسش

آ اییی  ونویب م ئسلیت بیزصساقیی صفاه دمیی   م مژنین امین  ونیین که ر  منبسة ودمینی به
ن قمییاه  ا باه اق ایی    نهده راتتیدی م از صیق  کین  بیاسن کاه وادمی    م کیتنل قهییی این ارن  ا بن

 کی .    دیقدقد  د راقی می
 آغاسش  ادت که ر  ونومه ییهت تسر. بی قی دیییمتنو  م ئسل هن کیدتی م  ینمین بی

م زباین    سا   م ه ات   کتایف  دای   قکته م وژمه راقش صساقیدنین قالدهی  م هی ریدنیه وذینا  بیز
 :ادت زین  اییقیمة متنو ی بی ا وییطی  اه ونین دیره. قه  ا ج می  ا هنموییقه میتالدان
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درآمد
 

بایلی   وژمهین م راقش سیین باه آن ن  اه را قاد. بایاین     ادت که ب یی   از راقش  زبین مسقسنی 
مغنیاب م ب ایی  وخصصای      ا یک بسزۀ وژمهشی ق ایتیج ن یاب   1تییدی زایشی بیشتن آقین زبین

تااسر   تییداای زایشاای باایش از همااه ر  یهاان واادانی ماای   راقیااد. آقچااه از اصااط ح زبااین   یماا
 5م قیاز قایی قاسای چیم اکی     4م  مدیصت 3دیصت  ب یی  ویچیدهی ومییز میین ژ ف 2ننایی  صس ت

زمر  ر صساهیاد ییهات    هی  ا میصنف کیدی به قتساقد آن ننایی صس تادت. انن ویچیدنی  این 
نانا  نسقاینسن م قیدایزنی  بای      های  صاس ت    طیفای از قظنیاه   یشا یزا یتیید زبینکه بنچ ب 

های  متفایموی ا ائاه راره      های  صاسر قظنیاه     تسر. چیم کی ر  طی هعیلیات  یکدی،ن  ا تیمل می
اقد. ری،نان قیز بی  بید  ردتس  زبین  هی  متفیموی ر بی ۀ چ،سق،ی صس ت  ادت که بیم  هنقیه

های   های  چیم اکی یای وعای   بای آن      باه وشانیِ م ب اط ایاده     های  بادیل یای   یاب      ا ائة قظنیه
 ا  از  کییاده   چیین م مسنة ویچیده م دنر ن  بنآمده از این 6ردتیم رهی  ردتس  زایشی اقد.   ونراصته
 هی  م یم  به کی  ننهت؟  وسان ر  بسزه  هی  ا چ،سقه می  قظنیه

  . بانا ادات  یر دا کتایف   قیا طن از یشیزا یتیید زبیناهنار بی  ییآتیی ۀسیت نیون   ی ا
 بنرا قد  ادتیر بی  ا مس رقظنتینآن ادت که ر    دئیلیا مش  ییکی تیید ۀرم  ینیراقش س

  وعادار  نقاد یقینز ینیراقشا س  نیا ا .کیاد  یما  سی ا واد   شصسر کنری[  مم یکه ]کتیف ر د
اق یی رهید  یوژمهش یشیزا ردتس  از یصیص ةنسق چی چسف ر  بتساقید انن م نقدیذبد  ا هیهنق

 ر  وژمهشا،نان  ییا اهال واژمهش    ین یراقشا س  از  ی یب ا  قظن به نییموسر ا بی .نینقد وییزه می
 وژمهشا،نان .  اتید ی[ ققظنیاه ]بای   ییآتیی مییبع  نیون  مییدب یر د  هی  کتیف م یم ی  هی  بسزه
 بداقیاد  صساهید  یمم  کیید رقییلزبین  ۀصسرتین  ا ر بی   ا  یهیزم  وس  هی هیهنق که را قد لیومی
های    کتایف  نسقاه م ایئل بتای انان ر      این .دیزر  یم زیمتمی ه  از  ا نسقینسن  هی  هیقظن  زیچ چه

 م بانا    صس ت مختصن م مالادمیوی ادات. کتایف وایش     ر دی آتکی ا مطنح تسقدی معمسپج به
تاده ر    های  بییایرین  مطانح     چیین وژمهش،ناقی ق،یتته تده ادت. این کتیف بنصای از هنقایه  

                                                                                                                                              
1.  generative linguistics 

2.  formalism 

3.  deep structure 

4.  surface structure 

5.  Noam Chomsky 

6.  generative grammar 
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ونرازر که  میکنرهی  متفایمت ر  رداتس      رهد م به این وندش می  ردتس  زایشی  ا وسقیِ می
 بید  کنر. وسان ردته  زایشی  ا چ،سقه می

هی  متفیمت رداتس  زایشای  یئال      یک ومییز ادیدی که بیید ر  وسصیف م مالیی ة نسقه
ا  از   مالیی ة زین به صساقیده وصاسین املیاه   هیدت.  م قظنیه 1هی  وژمهشی  تسی ی ومییز میین بنقیمه

 رهد.  این وفیمت م ومییز  ا قشین می
م ایبالیت   تاسری   یم یر   یلب رم   یبت متفیمت دیزمیقده  ا نبنههیغهسوییل  هسیدی ر 

ی کییاد   بایز  های  تییه  کی قداتتید هاویز هی  ونمو تین ییدیت طس  به. هی تییه  کی م یبالیت م هی تییه
. ر  کییاد  م زش  ای یواس از  هاتن باه کس    های  تاییه   کی رارقد یم ِیونو هی  کیکیوسل که  یر بیل

 کی  یمس  هنمین نییوعبیلی  . بیاینتسر  یبننزا  م  ا نبنههیغ ی هنمیق ةهن دیل رم م یبال  هییقت
وای   رهیاد  یما  م یبالهبی ه   بی  رم  هنمین رم هصلی هن ینیوی ر  که صس ت نیا به. ادت  ا  دیره
 بهتن ادت.  یشخص تسر که کدای وم

. ادات  بهتان   یوا  رم نیا ا از کیا  کادای  که کنر نییوع وسان  یقم یآدیق نیبه ا شهیهم امی
  ا هِاا   میقیاادهیاادبیل   یواا کیااهسویاایل میقیااد آژاکااس م   یواا کیاا ة اایمالی قمسقااهی  باانا

  معیایرا   چی چسف چیه امی  ییره بیونو  یو رم نیا نیب  ا  ا  م یباله  یصساه  یم. دینیر قظنب،
 سداته یو هیادبیلی  ها   م  کیاد   آژاکاس هسویایل بایز    انان . قدا ر موسر  ا  م یباله نیچی  بنا

 یریا کییدی به ابتمیل ز  هی هیدبیل بیز آن  هنرم انن. کیید  یم قالض  ا ،نیکدی نی ساند م  ساق
 باه   ا صاسر  یما عا   یها   ییوساقای  وساقد  یقم نایز یدییب  یم ینیآژاکس ز یمل تسر  یبنقده م ه  
 وان   نیرپقاه  م ایباله  بدنرازقادی  یمث ج هایک  ،نییر  بیز کی بههی  آن  هنرم انن. ب،ذا ر شیقمی

  .قدا ر یوندش اصس بی یچیداق  بطبیصل  ة یامی قت ادتی
 تیمقاع ادات بای    متیایئن  های  تاییه   کیا  م های  تاییه   ا نبنههیغ هسوییل کیینیبیز تیمقع

 ها   آژاکاس م   تیمقاع ی م ک این ی  ا  یاه یزم  واس   های  هیهنق بن ییمیت نسقینسن   هی  هیقظن
 .متفیمت یوژمهش  هی بنقیمه ر  هی  هیقظن تیمقع بیادت  متییئن

ابتادا آن  ا   دیا بی  ییکیا  آغایز   ا یوژمهشا  ةبنقیممفهسی   نیکی ن به  یاز آقکه بتساق شیو الیته
مفهاسی ر    نیا ا شیدایا وب اتن   ۀر بای    ا  ص صه امل هصلر   م  نی. از ا یوسقیِ ره شتنیب  مالدا 
 م 2صادق  همچاسن  یهس اف  یکایقسق  مسقاسنیت  از  تامی   باه   ا آن م یتاده ادات  نس  ا ائه  ةهس ف
وسصایف   4ییییچیم اک  یتیید زبین یوژمهش ةبنقیم رمی هصلددسی ر   .زقد  یم سقدیو 3شنهتیو

                                                                                                                                              
1.  research programmes 

2.  truth 

3.  progress 

4.  Chomskyan linguistics 
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 یوژمهشا  ةبنقیما  نیتیدونادت که م  نیا ییییچیم ک یتیید زبینتنما باث بی  تیمز .تسر می
تییدای   قشین راره صساهد تد که هن یک از منابل مختسف وکسین قظن  زبین وی به امنمز ادت.
واساقی  میاین     میوسان به نیسان بخشی از یک بنقیمة وژمهشی مابد وف ین کنر.   چیم کیییی  ا می
ر  س ر  یاسل هم،این بیتاد.    ا   ا مشخص کیی  که م  ا   ا ونویب رهی  م بنقده  این منابل م یباله

این اقال ف هنایید  باسر کاه طای آن     تسر. وسصیف م واسیل می  1ییییچیم ک اقال فهصل دسی  
تییداای  تییداای چیم ااکیییی ودیااد آمااد م ر  بناباان قظنیااة واایش از صااسری یعیاای زبااین       زبااین

آن قیاسر کاه    ی به ویی،یه بنون  ردت ییهت. قشین راره صساهد تد که رلیل این امان 2و یبسسمفیسد 
هی ر  یک   یبت م تالی   میی م  ه   نا  ننهتیدی بسکه به این رلیل بسر که منری یکی از ایان   آن
ر  هصال چهای ی وعادار  از  میکنرهای  بادیل ر  چای چسف رداتس         هی  ا متس ف کنرقد.   بیز 

یم اکیییی  تییدی چ هی  تنما  باث بی زبین  ر  ایی ی یکی ری،ن از مزیت تسر. زایشی وسصیف می
  انا   ییییچیم ک یتیید ر  قالطة مالیبل زبین کنرهییاز آن  م کیهن  فیوعنتسری زینا   آتکی  می

تسر که بنقیمة وژمهشای آن چی ات م چاه      هی این وندش مطنح می . ر بی ۀ هن یک از آننرین یم
وژمهشای   های    تامی   از باسزه   وای   هصل ر  تییدی چیم کیییی را ر. دناق ییی  وفیموی بی زبین

رهاد    تین وسصیف زبین قی تی م قشاین مای   هییی که رغدغة اصسی ی بسزهتسر میتییدی بن دی  زبین
 آمیزقد. تییدی چیم کیییی ر ه  وساقید بی زبین  هی  وی چه اقدازه م چ،سقه می که این بسزه

کستای  از طنیاق  یای      هی  صیص صسر  ا را ر. هی،یمی که مای   مادمریت 3هن  ییدی
 دای  کاه     ا  مای   ون وسقیِ رهی ی همسا ه باه قالطاه    ف[ مفهسمی ویچیده  ا به بییقی دیره]الف م 

 دد. ر   یی  میین م زش م نس ی یکی از مسقاسنیوی کاه     تییهت ]میین الف م ف[ به وییین می
لایظ قشده ادتی باث ویشنهت ادت. نس  یک قه ت نال قی ادت م به اهزایش دطِ بیایش  

واسان    ا  یک م زش ودید یی از بین  هتن ن  ه باه یاک م زش می اسد  ا مای    اق یمد. اصتنا  می
نسقاه    واسان ایان    راق ت. ویدایش یک بنقیمة وژمهشای ودیاد  ا قمای    4طس  کسی منبسط به مند به

ر  بنقیماة وژمهشای ویشاین راق ات.      5وسقیِ راری بسکه بیید آن  ا ماکیشی ق یت به یک بانان
نقیماة وژمهشای بایش از آقکاه ماب اته باه مناد بیتادی ماب اته باه           همچیین ردت کشیدن از یک ب

قالاش کسیاد  ر     6هی  نال قی ادت. از این  می ده مسقسا ویشنهتی بانان م نال قیت  وصمی 

                                                                                                                                              
1.  Chomskyan Revolution 

2.  Post-Bloomfeldian linguistics 

3.  analogy 

4.  fashion 

5.  crisis 

6.  rationality 
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 دنویدن این کتیف صساهید راتت.
ای وای هان بنقیماة وژمهشای  ا بای        های  وژمهشای  متفایمت وا ش کانره       ر  وسصیف بنقیمه
تییدای چیم اکیییی رقیایل     سصیف قمیی ی قه اییکه ر  مفیهی  کیقسقی زبیناصط بیت صسرش و
هی بیت . ر  آغیز  اهی این قکته  ا مدقظن  نا  راری که چی چسبی کاه بتساقاد    متییئنهییی بنا  آن

وساقاد قیمی ا   یای غیننال قای بیتاد.        ا  از قخی،ین  ا وذف صسر کید قمای  بنا  مدوی طسپقی نده
 تییدی ر قظنننهته تسر. ا ی که هن بنقیمة وژمهشی به نیسان  میکنر  نال قی به زبینبییبناین امیدم

وساقاد ب ایی  تاس اق،یز م      های  وژمهشای مای     ر  ب یی   از ماسا ری بااث ر بای ۀ بنقیماه    
تین بیین کی  وی  هی  ا بی همین اصط بیت اصسی  ای ادتدپل  ونبنا ت بیتد. بییبناینی و ش کنره

بانا  ایان میظاس ی اداتفیرۀ      .نریا ب،  یهای وصام   صسرش ر بی ۀ صات م دال  آن ساقدبتصساقیده 
هایی    ای. بنا  مثیل نذا   قمسره  هی  ا تمی ه ای م بنا  دیرنی ا ویای آن هی کنره   سل  ا  از قالل  ن تنره

ین  وساسن بانا    نذا   مشیبهی اق یی تده ادت. بییبناینی همیشه  هی قیز تمی ه  وسقیایت م ههندت
 زیمتمای  تاده   ناذا   تامی ه  ا ا ی  نیدی ازوی ای  هی  ا ر  راصل نیسمه  نا راره  سل  از دنر نمیی قالل

 رهید.  را  دیصتی  هن   مت  ا قیز قشین می   هتهی ا  ی تمی ه ه    م  تسقد.
بنی. معیای  بانمف     کی می هی  ق،ی تی متن اصسی  ا به  هی همیشه ر یالیج قشیقه   سل  ر  قالل

طاس  صانیِ    های باه   لیه یای رملیاه م غیانه ماتن     هی  وک ی بنمف ایتیلیکی نیسمه1کسچک کدیتیل
قستاته   یبانمف معماسل   بای   دیوأک کِیتیلیابنمف   را ا متن  انن مثیلی  بنا. مشخص قی ت

های اق ایی      اسل   ویهی نمسیایوی کاه  م  قالال    . کید؛ لیوام متن بن یصیص نیوف  بسر ممکن تد یم
 …میظس  دهسلت ر  ا ویای م قیاز اداتفیره از ن مات     م غینه به bم  aهی به    آنای وال ی راره

تاده  ا همیشاه     های  قالال    تیسۀ ویقستات رارن ر  ماتن   2بنا  قشین رارن مطیلب  یکنقشده ادت.
 ای.  متیی وسقیِ راره به

مان ر    3 اداتیر  ة دایل وژمهشی که به ق،ی ش این کتیف اق یمیاد باه نیاسان بخشای از     
های م    ل بانا  مییبثاه  ز،یه بای اکی اق  ر  راقشا ا( آغایز تاد. از هما   2000اا 1995ل )ز،یه بای اراقش

                                                                                                                                              
1.  Smallcaps 

 کیا وفک  ماتنی بانا   نیقشین رارن مطیلب  یکنقشده از ن مت ]...[ ادتفیره کنره ادت امی ر  ا  هیکن بنا ون . 2
هی     فوز  قشین راره تده ادتی به ... ه مؤلف بیمؤلفی مسا ر منبسط ب  هی از اهزمره متنو   هی اهزمره

م اقاد   متعسق باه مؤلاف   یکه هم، ییمتی ا وینیت ر من ( م4ر  هصل  37هی )میقید مثیل  مثیل   متمنبسط به 
.  ([79: 1961) ،االی]قیاای  ([228[: 1959] 1977ر   اا ف  اانا  را قاادی میقیااد: ]کااسهن )  ییطیااق مااتن اصااس 

 ن مت ]...[ قشین راره تده ادت )م(. بی  متنو   هی اهزمره
3.  Habilitation 
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ای م قیاز    راتاته  1هی  نسقینسقی که بی هنیتز قیسمیین  هییشین ددید،زا ی. همچیین از باث  وشتیییقی
ای. از   تاده میاد    ای از مطیلاب بهانه    های  املیاه    دایز    ر بی ۀ مفهسی 2از قظنات قالیراقة وین وسزف

ای   که بی ر صسادت از من بنا  ق،ی ش این کتیفی ن  اه  3اقد کی ان اقتشی ات اِکسیییکس ردت
هایی     هی  آقین منا بن آن راتت وای ییهتاه   به این مسقسا  ا زقده کنرقد قیز ددید،زا ی.  اهیمییی

صال قخ ات از   ا  وسصیف کی  که کمتنین تاییهت  ا باه قستاتی   مختصانی ر  رم ه       ا به تیسه
ای راتته بیتد. بادمن بمییات همکای اق  ر  راقشا،یه داساقز  ایان کتایف ودیاد           ادتیر ة دیل
راتت  ر  هنایید ق،ای ش ایان کتایف     2006ا2005هی    ا  که ر  دیل آمد. هنصت وژمهشی  قمی

هاییی    شا  از )بخا   قسیس املیه  راق  که وساق ت  ویش  ا ییل می ب یی  مه  بسر. صسر  ا ب یی  صسش
ی آقاد م  7کیزرم فی دیک تی 6ی اِلِن ا وتنا کِ تن 5ی دی ا کِیِد 4از( این کتیف  ا به    وکیدمف

های     قشین ره . از بیبت قظنات داسرمیدی قالادهی م رل،نمای    10م آلسقی زاتِن 9ی ویتن دِسز8مل  اث
باه هایچ طنیاق     هی ددید،زا ی م همچیین از بیبت اییکه قستت،یقی  ا بنای  هناه  آم رقد کاه  آن

ای کاه    هی  ا به ردت آم ی. ر  این کتایف  میکانر   ا ر  وایش ننهتاه     وساق ت  آن  ری،ن  قمی
میاژه  ییای    اقاد. باه    یاز  کانره   ای ر  راقشا،یه امونصات آن  ا وییاه     تییدای  نمدویج ادتیران زبین

تاده   هی  ا ائاه   یهابزا هییی بنا  این کی  ر  اصتیی ی نذاتت. الیته م ئسلیت ریدن 11ین صْتسیْهی
 میقده ر  قتیی  ویییقی بن نهدۀ صسری ادت.  م قیز هننسقه صطی م قالص بی ی
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