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︉ و﹋︀ر، ︑︖︣︋﹥ و︨﹫︺﹩،  ︧﹋ ︳﹫﹞ ︧︀︋︡ار ار︫︡ ︫ــ︀︾﹏ در ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩﹛︀︺︋︀﹠︗
︋﹥ و︥ه در ﹝﹫︳ ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری دار︡، و ︋︀ ︪﹛︀︀ی ر︻︀️ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای 
در ﹝﹫︳ ︎﹫︙﹫ــ︡ه ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︋﹥ ︠﹢︋﹩ آ︫ــ﹠︀﹫︡. ا﹁︤ون ︋︣ا﹟، ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︧︀︋︡اری ﹋﹥ ︋︣ای ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ا﹨﹞﹫️ ز︀دی ﹇︀﹙﹫︡، ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ﹨︧︐﹫︡، و 
 ،︡﹫︐﹁︣︢ ︣ت دار︡. از ا﹟ ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︀ را︎  ﹥ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای،︫  ︋︣ای ︑︃︨﹩︋ 
︨︍︀︨﹍︤ار﹛ و ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اران ︗﹢ان و︻︡ه ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︉ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از 

ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ﹡︭﹫︉ آ﹡︀ن ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
︀︾﹏ در  ︀﹝﹏ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای︫  در ︀ل  ︣︲︀︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا︣ان،︫ 
︉ و﹋︀ر، ا︻﹛ از ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩  ︧﹋ ︳﹫﹞ ای ︫︀︾﹏ در ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران و ﹤﹁︣
و ︾﹫︧︣︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩، از ﹡︷︣ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︑︀︋︹ ﹥ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹨︧︐﹠︡؟ و 
در ︫︣ا︳ ﹋﹠﹢﹡﹩، ﹁︣ا﹠︡ ︑︪ــ﹫︬ ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ری و ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ آن 

﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟

︋︀ آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︧﹫﹟ ﹋︓﹫︣ی﹎﹀ـ︐ـ﹍ـ﹢

در︨︐﹊︀ری
  ﹤﹁︣ ﹤︋ ︫︣ط ورود

  

آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︧﹫﹟ ﹋︓﹫︣ی

﹟﹊︧﹞ ﹉﹡︀︋ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︪︀ور﹞
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د﹋︐︣ ﹋︓﹫︣ی
﹨﹛ ا﹋﹠ــ﹢ن آ﹫ــ﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁ــ﹥ ای ︧ــ︀︋︡اران از 
ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩،  و ︗︀﹝︺﹥  ︨ــ﹢ی دو ﹝︣︗︹،︨ 
︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان، ﹝﹠︐︪︣ ︫ــ︡ه ا︨️. 
 ﹟︡و︑ ︹︗︣﹞ ﹤﹋ ﹩︀︖﹡︧︀︋︨︣ــ﹩، از آ ︨ــ︀ز﹝︀ن
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ای ﹤﹁︣ ︳︋ا︮﹢ل و ︲﹢ا
︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ا︨ــ️، ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪ــ﹩ از 
﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳، ︑︡و﹟ و ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹋︣ده 
﹋﹥ ︋﹥ ﹜︀ظ ﹇︀﹡﹢ن از ︨ــ﹢ی ︑﹞︀﹝﹩ ︧ــ︀︋︡اران و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن ︨︀ز﹝︀ن ﹤﹚﹝︗ ︧︀︋︨︣︀ن از

﹐زم ا﹐︗︣ا ا︨️. 
 ﹟﹫︣ان ﹡﹫︤ آا ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ،﹩﹁︣︵ از
ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اران را ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹐زم ا﹐︗︣ا ا︨️. 
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︀دار ﹡﹫ــ︤ در آ ــ﹢رس و اوراق︋  ︨ــ︀ز﹝︀ن︋ 
︑ ️﹫﹑︮ ︬﹫︪︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس، ︋﹥ 

ر︻︀️ آ﹫ــ﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁ــ﹥ ای ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣ده 
 ﹟﹫︣ان آ︣ان ﹝︀﹜ــ﹩ ا︡﹞ ﹟﹝︖﹡ا︨ــ️. ا
 ﹟ای ︋ــ︣ای ا︻︱︀ی ︠﹢د ︑︡و ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر

﹋︣ده ا︨️. 
 ﹟﹫ــ﹢ارد ﹡﹆ــ︬ آ﹞ ︬﹫︪ــ︑ ︡﹠︣ا﹁
 ︣︲︀ ︀ل ر﹁︐︀ری و ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋ــ﹥ آن در
از ︨ــ﹢ی ︗︀﹝︺ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ و 
﹨﹫️ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ آن ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ا﹜︊︐﹥ 
︋︣︠﹩ از ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣، از ︗﹞﹙﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︋﹢رس و اوراق ︋ــ︀دار و ︀ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی، 
در ︮﹢رت ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹢ارد ﹡﹆︰، آن را ︋﹥ 
︗︀﹝︺﹥ ﹎ــ︤ارش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹎︣﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︋﹢رس و اوراق ︋︀دار در ︮﹢رت ﹝︪ــ︀﹨︡ه 
﹝﹢ارد ︑﹙︿ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 
 ︬﹫︪ــ︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣ی، ︵︊﹅ آ﹍د ︰﹆﹡
 ﹅ ،︧ــ︀︋︡اران ﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس ️﹫﹑︮
﹢د  ︣ای︠  ر︨ــ﹫︡﹎﹩ و ︑﹠︊﹫ــ﹥ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ را︋ 

 ﹩︨︣︋︀︧ ر ︨︀ز﹝︀ن﹢︵ ﹟﹫﹝﹨ .️︨ظ دا︫︐﹥ ا﹢﹀﹞
﹡﹫︤ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︮﹢رت ﹅ ر︨﹫︡﹎﹩ و ︋︣︠﹢رد ﹝﹠︀︨︉ 

︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︠﹢د را دارد. 

﹝﹆ــ︣رات ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ اــ︣ان در ﹝ــ﹢رد وا﹋﹠︩ 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻ای ︋﹥ ﹝﹢ارد ر ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران
 ︀ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ﹫︧ــ️؟  ا﹟ ﹝﹆︣رات︋ 
آ﹡︙﹥ در ︋︪ــ︀ی 225 و 360 آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر 
︣﹁﹥ ای ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، 
 ﹤ ،️ــ︩ 2016، ﹝﹆︣ر ︫ــ︡ه ا︨ــ︣او

︑﹀︀و︑︀﹩ دارد؟ 
د﹋︐︣ ﹋︓﹫︣ی

﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︊﹠ــ︀ی ︑﹫﹥ آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای  ﹡︷ــ︣︋ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ︳︋︣ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︲﹢اا
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ️؛ از ا﹟ رو ا﹟ دو ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ 

︑﹀︀وت در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ ︋︀﹨﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای و
 ا︨︐﹆﹑ل و
﹩﹁︣︵ ﹩︋ 

 ﹨﹞︣اه ︋︀ در︨︐﹊︀ری 
︫︣ط 

ورود ︋﹥ ︣﹁﹥ و
 ﹨︢︎ ﹤﹠︤︣ش آن ا︨️
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︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ﹨︣ آ﹫ــ﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︲﹞﹟ ︋﹫︀ن 
﹨︡ف ﹋ــ﹥ ﹨﹞︀﹡︀ «ا︖ــ︀د ︑︺︀دل و ﹀ــ︶ ﹝﹠︀﹁︹ ︑﹞︀﹝﹩ 
ذ﹠﹀︺︀ن و ا︻︐﹞ــ︀د ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︠︡﹝︀ت 
ا︨ــ️»، ︑︺︣﹀ــ﹩ از ر﹁︐ــ︀ر ﹇︀︋ــ﹏ ﹇︊ــ﹢ل و ︀ر﹢ب 
﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ︣﹁﹥ ای ا︻︱︀ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر 
︣﹁﹥ ای، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︗ــ︣ای ﹋︀ر ︣﹁﹥ ای را ار︑﹆︀ 
︣ای ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹊︣د  ﹝﹩ ︋︪ــ︡ و ا﹜﹍﹢﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ را︋ 
ــ︭﹫️ ا︻︱︀ ﹋﹞﹉  ﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹨﹢️ و︫  ا︻︱︀ ارا﹥ و︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞
 ﹤﹁︣ ــ︀ی﹁︡﹨ ،ــ﹥ ای﹁︣ ــ﹟ ر﹁︐︀ر﹫ــ︡﹎︀ه آاز د
︧ــ︀︋︡اری ︻︊︀رت از د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︣︐︋ــ﹟ ا︮﹢ل و 
 ︴︨ــ ﹟︣︑﹐︀︋ ــ﹥ ای، ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت در﹁︣ ︳︋ا﹢︲
﹝﹞﹊﹟ ︋︣ا︨︀س ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ ︀د︫︡ه، و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ 
«︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩» ا︨️. ︑﹆﹅ ا﹁︡﹨ ﹟︀ ﹝︧︐﹙︤م 
︑︃﹝﹫﹟ «ا︻︐︊︀ر»، «︣﹁﹥ ای ︋﹢دن»، «﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت» و 

«ا︵﹞﹫﹠︀ن» ا︨️.
 ︣﹍︊ــ﹊︀ران و د︀︮ ﹤﹋ ️ا︨ــ ︀﹠︺﹞ ﹟ا︻︐︊︀ر»، ︋﹥ ا»
ا︫ــ︀ص ذ﹠﹀︹، ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت و ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ 
 ﹟︡︋ ،«ــ﹥ ای ︋﹢دن﹁︣» .︡﹡ا︑ــ﹊︀ و ﹝︺︐︊︣ ﹡﹫︀ز دار ﹏︋︀﹇
﹝︺﹠ــ︀ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹁ــ︣اد ︣﹁ــ﹥ ای در ز﹝﹫﹠﹥ ︧ــ︀︋︡اری 
︀︊﹊︀ران، ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن  ﹢ی︮  ﹥ ︨︀د﹎﹩ از︨   ︋︡︀ ︣﹁﹥ ای︋ 
 ️﹫﹀﹫﹋» .︡﹠︫︀︋ ︬﹫︪︑ ﹏︋︀﹇ ︹﹀﹠︀ص ذا︫ــ ︣﹍و د
﹥ و︨﹫﹙﹥  ︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه︋  ﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ا︨️ ﹋﹥︠  ︠︡﹝︀ت»،︋ 
︧ــ︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ ︋︀﹐︑︣ــ﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹞﹊﹟ 
﹥ ا﹀﹞ ﹟﹢م ا︫︀ره دارد  ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ و «ا︵﹞﹫﹠︀ن»،︋ 
 ﹟﹝︴﹞ ︡︀︋ ︧︀︋︡اران ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︠︡﹝︀ت ﹤﹋
︋︀︫﹠︡ ︀ر﹢︋﹩ ︋︣ای ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹡︀︸︣ 

︋︣ ارا﹥ آن ︠︡﹝︀ت ا︨️.
︣︐﹝﹞ــ﹟ ا︮ــ﹢ل ﹨ــ︣ آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁ــ﹥ ای: 1- 
در︨ــ︐﹊︀ری و ︋﹩ ︵︣﹁ــ﹩، 2- رازداری، ﹑︮ -3﹫️ و 
﹝︣ا﹇︊️ ︣﹁﹥ ای، 4- ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای،  ︡︺︑ -5︣﹁﹥ ای، 
︣ ﹝﹠︀︋︹، 7- ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝﹠︀︨︉ و  ︣︡﹞ -6️ و ﹋﹠︐︣ل︋ 
8- ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا︨️. در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣︀ن، 
 ︒︋ ،︡﹠﹨د ﹩﹞ ﹤︪ــ﹩ ارا︋ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن

«ا︨︐﹆﹑ل» و ﹀︶ آن ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح ا︨️. 

︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ا︮﹢ل ︀د︫ــ︡ه، در ارا﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ︠︡﹝︀ت، 
ا︻ــ﹛ از ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏، ︧︀︋︨︣ــ﹩ دا︠﹙ــ﹩، 
︧ــ︀︋︡اری و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳، و︗ــ﹢د دارد و در ︋︣︠﹩ 
 ﹤﹁︣ ﹤︋ ﹝ــ﹢ارد از ︗﹞﹙ــ﹥ «در︨ــ︐﹊︀ری» ︫ــ︣ط ورود

︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹀ــ︀وت آ﹠﹫︀ی ر﹁︐︀ر ︣﹁ــ﹥ ای، در ︗︤﹫︀ت ﹝﹆︣رات 
ا︨ــ️. ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ﹝︭︀دــ﹅ ﹡﹆︰ ا︨ــ︐﹆﹑ل در 
 ︡از ﹝︀﹜﹊﹫️ وا ﹩︪︋ ﹟︐︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ دا︫ــ) ﹩︨︣︋︀︧
 ︩︋ در ︀ ا﹡︖ــ︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋ــ︀ آن)، و ︀ ر︨﹫︡﹎﹩ ︫ــ﹢﹡︡ه
︑﹀﹚︀ و ﹝﹆︣رات ︑﹠︊﹫﹩ و ا﹡︷︊︀︵﹩ و ﹡﹢ه ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ 
 ﹅و ﹝︭︀د «︣﹫︭﹆︑» ︀ ا﹡﹍︀ری» و ﹏︨» ︒ آن، و ︀ در︋ 

آن، ︑﹀︀و︑︀﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.

ارز︀︋﹩ ︫ــ﹞︀ از آ﹫﹟ ر﹁︐︀ری ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︡اران 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ا︣ان  ︣﹁﹥ ای 
250 ︋︀ ︻﹠﹢ان «ارز︀︋ــ﹩ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات 
 ﹟ا ︀︧️؟ آ﹫ ،«﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر در
دو ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︎︀︨ــ﹍﹢ی ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ذ﹠﹀︺︀ن از 
︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای در ار︑︊︀ط ︋ــ︀ وا﹋﹠︩ آ﹡︀ن 
 ︀︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹨︧ــ︐﹠︡؟ آ﹡ ️ ︀︻ر ﹤︋
︲︣ور︑﹩ ︋﹥ ︑︖︡︡﹡︷︣ در ا﹟ دو ا︨︐︀﹡︡ارد و︗﹢د 
دارد؟ ا﹎︣ دارد ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹤﹩ را ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

د﹋︐︣ ﹋︓﹫︣ی
﹨︡ف ا︨︐︀﹡︡ارد  250︧︀︋︨︣﹩ «ارز︀︋﹩ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
و ﹝﹆︣رات در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩»، ارا﹥ ︲﹢ا︋︳ 
و را﹨﹠﹞﹫︀ــ︀ی ﹐زم در ﹝﹢رد ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ارز︀︋﹩ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات (از ︨ــ﹢ی 
وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩) در «︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩» 
ا︨️. در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹨﹠﹍︀م 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ︡︀︋ ،︀﹫﹎︡﹫︨از ر ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹩︋︀ارز
️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات از ︨﹢ی وا︡ ﹝﹢رد  ︀︻ر» ﹤︋
ر︨ــ﹫︡﹎﹩» ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ «︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︣ 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩» ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ارد ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
در اــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹥ «﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆ــ︣رات» ﹋﹥ ︋︣ 
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«︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩» ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد ︑︃﹋﹫︡ ︫ــ︡ه 
︡ه  ﹥ ︮﹢رت ︻︀م ﹝︴︣ح︫  ا︨️ و در آن، ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋ 
ا︨ــ️، ﹋﹥ ﹨﹛ ︫ــ︀﹝﹏ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︻︀م ﹝︀﹡﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹩﹢︪﹛﹢︎ ︀︋ ︊︀رزه﹞ ،﹜﹫﹆︐︧﹞ ︀ی︑︀﹫﹛︀﹞ ،︀رت︖︑
ا︨ــ️ و ﹨﹛ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ ︠︀ص ﹝︀﹡﹠ــ︡ ﹇︀﹡﹢ن ︎﹢﹜﹩ 
 ﹩﹠﹝ط ︋﹥ ا﹢︋︣﹞ ﹟﹫﹡ــ︀ ﹇﹢ا ﹤﹝﹫︋ ن﹢﹡︀﹇ ،﹩﹊﹡︀︋
 ︀﹡︣دن آ﹊﹡ ️ ︀︻︡ا﹝﹩ ﹋﹥ ر︐︨︀ر و ﹝﹆︣رات ا﹋
 ︀ ︣︤︺︑ ︡ی و﹆﹡ ﹤﹝︣︗ ️︠ا︨️ ︋﹥ ︎︣دا ﹟﹊﹝﹞

﹡︷︀︣ آ﹡︀ ﹝﹠︖︣ ︫﹢د. 
از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹆﹢﹇﹩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ از ﹡﹢ع 
 ﹜رو، ︗︣ا ﹟و ﹡﹥ «︻︣﹁﹩» ا︨ــ️، از ا «﹩﹠﹫﹠﹆︑»
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل  ︀︻ط ︋﹥ ر﹢︋︣﹞
در ︠﹢د ﹇︀﹡ــ﹢ن ︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ د﹍ــ︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن 
﹝︖︀زات ا︨﹑﹝﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ رو﹊︣د، 
︋﹠︀ ︋﹥ ا︮﹏ ﹆﹢﹇﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ «﹨﹫︘ ︻﹞﹙﹩ ︗︣م 
﹡﹫︧ــ️ ﹝﹍︣ ︋﹥ ﹊﹛ ﹇︀﹡﹢ن و ﹝︖ــ︀زات آن ﹡﹫︤ 
︋︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د». آ﹡︙﹥ از د︡﹎︀ه 
اــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝﹛ ا︨ــ️، آ︔︀ری ا︨ــ️ ﹋﹥ 
﹥ و︥ه  ︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ️ ﹡﹊ــ︣دن ﹇︀﹡﹢ن︋  ︀︻ر

ا﹁︪︀﹋︣دن و ︀ ا﹁︪︀﹡﹊︣دن، ﹝﹩ ﹎︢ارد. 
 ️︣︡﹞ ︀ی︐﹫﹛﹢︧﹞ و ︿︀︸ا︨︐︀﹡︡ارد، ︋︣ و ﹟در ا
️ ﹡﹊︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︑︃﹋﹫︡  ︀︻︧︀︋︣س در ﹝﹆︀︋﹏ ر و ︡وا
︫ــ︡ه ا︨ــ️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︴︀﹜︺﹥ و ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
︣ واــ︡ ا﹇︐︭︀دی، و ︀ ا︨ــ︐﹆︣ار و  و ﹝﹆ــ︣رات ︀﹋ــ﹛︋ 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩، و ﹡︷︀رت ︋︣ ا︗︣ای 
 ﹩︴︑ ︣دن» و ﹝﹢ارد﹊﹡ ️︀︻ا﹡﹫﹟، و ﹎︤ارش ﹝﹢ارد «ر﹢﹇
از ﹝﹆︣رات، و ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︪︀وره ﹆﹢﹇﹩ ا︫︀ره ︫︡ه 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻ا︮﹙﹩ ﹋︪ــ︿ و ﹎︤ارش ر ️﹫﹛﹢︧﹞ .️︨ا
﹇﹢ا﹡﹫﹟، در و︗﹥ اول ︋︀ ﹝︣︡️ وا︡ ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️. 
 ︿︣︑ ︀ل﹝︐ا ﹉︧ر ﹩︋︀︧ــ︀︋︣س، ارز ️﹫﹛﹢︧﹞
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، و  ︀︻︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡︀︫ــ﹩ از ر
️ ﹡﹊︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  ︀︻ص ر﹢︭ ــ﹢ا﹨︡ ﹐زم در︠   ︫︉︧﹋
و در ︮﹢رت ﹋︪ــ︿، ﹎︤ارش آ﹡ــ︀، در ︮﹢رت ا﹨﹞﹫️ 

ا︨️.
﹝︣﹙ــ﹥  در  ︣﹁ــ﹥ ای»  ا︻﹞ــ︀ل «︑︣دــ︡  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ 

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︗︣ا ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟، و ا︨︐﹀︀ده 
از ﹉ ﹜﹫︧ــ︐︀ و ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳، ︋︣ای آز﹝﹢ن 
ــ︀ص وا︡ ︑︖︀ری،  ر︻︀ــ️ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ︻︀م و︠ 
︗️ ﹋︪ــ︿ آ﹡︀ ا︨️. ︫﹠︀︠️ ︧ــ︀︋︣س از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 
 ﹜﹞ ا﹇︐︭︀دی ︡و﹋︀ر وا ︉ ﹝﹆︣رات ﹞ ︣︋ ﹜﹋︀﹫︳ ﹋︧ــ
 ،︡ــ️ وا︣︡﹞ ︧ــ︀︋︣س از ﹤﹋ ﹟ا︨ــ️؛ ا﹁︤ون ︋ــ︣ ا
︑︡﹫︃ــ﹥ ای ﹝︊﹠﹩ ︋︣ آ﹎︀﹨﹩ از ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ر︻︀️ آ﹡︀ ا︠︢ 
️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و  ︀︻آ︔︀ر ر ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ،︧︀︋︣س .︡﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹆︣رات را ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ︗︣﹞﹥ ﹡﹆︡ی، 
﹝︖︀زات، ︧︠ــ︀رت، ﹝︭ــ︀دره دارا﹩، ︑﹢﹇ــ︿ ا︗︊︀ری 
 ️︀︻ــ﹩) و ا﹨﹞﹫️ آ︔︀ر ︋︀﹜﹆﹢ه ر﹇﹢﹆ ︀ت و د︻︀وی﹫﹚﹝︻
 ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، و ︋︣ ا︑را ︋︣ ︮﹢ر ︀﹡︪︡ــ﹡

﹝︊﹠︀ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
️ ﹡︪︡ن  ︀︻︧︀︋︣س را در ﹇︊︀ل ر ﹤﹀﹫︸ا︨︐︀﹡︡ارد، و
﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟، ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ︋﹩ در﹡ــ﹌ اــ﹟ ﹝ــ﹢ارد ︋ــ﹥ 
️ ﹝︡ــ︣ه، ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ار﹋︀ن را﹨︊ــ︣ی و  ﹫﹨

︫﹠︀︠️ ︧︀︋︣س

 از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 

 ︣︋ ﹜﹋︀ ︣رات﹆﹞

︉ و﹋︀ر ︧﹋ ︳﹫﹞

 وا︡ ا﹇︐︭︀دی

 ﹝﹛ ا︨️
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﹝︣︡️ ار︫︡ وا︡ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ و︥ه، در ﹝﹢اردی 
﹋ــ﹥  ︋︀ا﹨﹞﹫️ و «︻﹞︡ی» ︋︀︫ــ︡، و ــ︀ در ﹝﹢اردی ﹋﹥ 
️ ﹝︡ــ︣ه در آ﹡︀ ﹝︪ــ︀ر﹋️  ﹫﹨ ــ️ و ا︻︱ــ︀ی︣︡﹞
دا︫ــ︐﹥ ا﹡︡، ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ﹝﹢︲﹢ع را ︋﹥ ﹝﹆︀﹝﹩ ︋︀﹐︑︣ 
️ ﹝︡ــ︣ه  ﹝︀﹡﹠︡ «﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩» ﹎︤ارش ﹋﹠︡، و  ﹫﹨ از
ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ را ﹡﹫︤  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س و︸﹫﹀﹥︋  در︮ 
︋﹥ ︻︡ه دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︵︊﹅ ﹝︀ده 151 ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت 
﹥ ﹝﹆︀﹝︀ی  ︀︡ آن را︋  ﹢د︋  ﹠︀﹡︙﹥ از و﹇﹢ع ︗︣﹝﹩ ﹝︴﹙︹︫ 
️ ﹡︪ــ︡ن  ︀︻ــ﹥ ﹝﹢ارد ر︙﹡︀﹠ ــ﹩ ا︻﹑م ﹋﹠ــ︡ و︀︱﹇
 ︡︀ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ارد︋   ︮︣ ︀ا﹨﹞﹫︐﹩︋  ︋﹥ ︮ــ﹢رت︋ 
﹡︷︣ ﹝︪ــ︣وط ︀ ﹝︣دود، و ﹠︀﹡︙﹥ ﹝︡ود️ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
️ ﹡︪︡ن دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡،  ︀︻در ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ ر

 .︡﹠﹋  ﹤︀ر﹡︷︣ ارا︸︡م ا︻ ︀ ︀ر﹡︷︣ ﹝︪︣وط︸ا
ا﹎︣﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ رازداری، ︧ــ︀︋︣س را از ﹎︤ارش 
️ ﹡︪︡ن ︋﹥ ا︫︀ص ︔︀﹜︒ ︋︀ز﹝﹩ دارد،  ︀︻︣دن ﹝﹢ارد ر﹋
 ﹟︠︀ص، ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ ﹝﹢︲﹢︻﹥ ا ︳در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا ﹟﹊﹫﹛
﹝︧﹢﹜﹫️ را از ︻︡ه ︧ــ︀︋︣س ︋︣﹝﹩ دارد (﹝︀﹡﹠︡ ﹝︀ده 
151 ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖ــ︀رت). در ا﹟ ﹝﹢رد ︧ــ︀︋︣س ﹡︷︣ 

﹝︪︀ور ﹆﹢﹇﹩ ︠﹢د را ﹢︗ ︡︀︋︀ ︫﹢د.
 ︀ ︀ر از ا﹡︖ــ︀م ا﹇︡ام﹊︊︀︮ ﹤︙﹡︀﹠ در ︋︣︠﹩ ﹝ــ﹢ارد
ا︮﹑ــ︀ی ﹐زم ︠ــ﹢دداری ﹋﹠︡، ︧ــ︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣ــ︡ ﹋﹥ ا﹡︭ــ︣اف از ﹋︀ر ︲︣وری 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻از ر ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ا︨︐︀﹡︡ارد ️︨﹢﹫ ا︨ــ️. در︎ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️. ا﹝︀  ﹤︙﹡︀﹠︧︀︋︣س در ا︗︣ای 
 «︣﹫︭﹆︑ ︀ ا﹡﹍︀ری»، «﹇︭﹢ر ﹏ا︨︐︀﹡︡ارد، ﹝︣︑﹊︉ «︨ــ
︫﹢د و ا﹟ ا﹝︣ از ﹡︷︣ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح (︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩) ﹝︣ز ︫ــ﹢د، ﹝︪ــ﹞﹢ل ︑﹠︊﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︡رج در 
آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ا﹡︱︊︀︵ــ﹩ و ︑︴﹩ از آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای 
﹥ ﹜ــ︀ظ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹡﹫︤ ﹝︪ــ﹞﹢ل  ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︲﹞ــ﹟ آن ﹋﹥︋ 
﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢ن ﹝︡﹡﹩، و در ︮﹢رت دا︫︐﹟ و︸﹫﹀﹥ ︋︀زرس 
﹇︀﹡﹢﹡﹩، ﹝︪ــ﹞﹢ل ﹝︖︀زات و︸︀︿ ︋︀زر︨ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در 

﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹝﹩ ︫﹢د.
 ️ــ﹥ ای ︋﹥ ︮︣ا﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫ــ️ آ︀︻از ︵︣﹁﹩، ر
در ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی 
︧ــ︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︣س ا︫︀ره 

︫︡ه ا︨️. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
 .︡﹠﹋ ️︀︻ای را ر ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫︀ی آ﹞︧︀︋︣س ا﹜︤ا
آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︠﹢د ︋︪ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ا︨ــ️ 
﹋﹥ ر︻︀ــ️ آن از ︨ــ﹢ی ︧ــ︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
 ﹟﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ و آ 250 ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️. در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، ︋﹥ ﹇︡ر ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︣س در 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا︫ــ︀ره ︫︡ه  ︀︻ص ر﹢︭︠

ا︨️. ︑﹠︀ ا︋︀م در ︭︠﹢ص دو ﹝﹢رد ا︨️: 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات  ︀︻ه ﹎︤ارش ﹝﹢ارد ر﹢﹡ -1
 ،﹩︀︱﹇ ︹︗︣ا﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ ح ﹇︀﹡﹢﹡﹩؛ ︋︣ای﹑︭︣ا︗︹ ذ﹞ ﹤︋
 ︿︀︸رس و ︾﹫︣ه ﹋﹥ از ︗﹞﹙﹥ و﹢ ︀ز﹝︀ن︋  ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی،︨ 

︧︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️، و 
️ ﹡︪ــ︡ن  ︀︻2- ﹋︪︿ ﹡︪ــ︡ن، و ﹎︤ارش ﹡﹊ــ︣دن ﹝﹢ارد ر
﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆ــ︣رات از ︨ــ﹢ی ︧ــ︀︋︣س. از آ﹡︖︀﹩ ﹋ــ﹥ 
 ︀ ،︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ــ︣ی ︮ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د
 ︡ا︨ــ️ ︑﹞︀﹝﹩ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ وا ﹟﹊﹝﹞
︑︖ــ︀ری، ︋﹥ و︥ه ﹝﹆︣رات ︠ــ︀ص، ︋﹥ ا︵﹑ع ︧ــ︀︋︣س 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻︀ل ﹋︪︿ ﹡︪︡ن ﹝﹢ارد ر﹝︐رو، ا ﹟︨︣ــ︡،  از ا﹡
 ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤﹋ ﹟ا︨ــ️. ا﹁︤ون ︋︣ ا ﹏﹝︐﹞ ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات﹢﹇
︋﹫﹟ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝︣︡️ و ︧︀︋︣س در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹫︤ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︫﹀︀ف ﹡﹫︧️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد ︀︋︡ در 

﹝︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑︖︡︡ ﹡︷︣ ︫﹢د.

︪︨︣︎︀ی ︋︀﹐ ︗﹠︊﹥ ر︨ــ﹞﹩ ﹝﹢︲﹢ع را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
﹎︀﹨﹩ آ﹡︙﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️، ︋︀ 
آ﹡︙﹥ در وا﹇︹ رخ ﹝﹩ د﹨ــ︡، ﹁︀︮﹙﹥ دارد. آ︀ در ار︑︊︀ط ︋︀ 
️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و  ︀︻ای ︋﹥ ر ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران ︩﹠﹋وا
﹝﹆︣رات در ا︣ان، ا﹟ ﹁︀︮﹙﹥ و︗﹢د دارد؟ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
﹋﹥ ︫︣ا︳ ︋︀زار ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س در ︮﹢رت 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و  ︀︻وا﹋﹠︩ ﹡︪ــ︀ن دادن ︋﹥ ﹝﹢ارد ر
️ ﹡︪︡ن، ︋︀ ﹝︀︵︣ات  ︀︻︣رات و ﹝﹢ارد ﹝︪﹊﹢ک ︋﹥ ر﹆﹞

ز︀دی رو︋﹥ رو ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
د﹋︐︣ ﹋︓﹫︣ی

︋ــ︒ و︗ــ﹢د «﹁︀︮﹙ــ﹥» ︋﹫ــ﹟ آ﹡︙ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و 
︧ــ︀︋︡اران ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و آ﹡︙﹥ 
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ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︧︀︋︨︣︀ن ا﹡︐︷︀ر دار﹡︡، ︋﹥ ا︮︴﹑ح 
«﹁︀︮﹙ــ﹥ ا﹡︐︷ــ︀رات» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا﹡︐︷︀ر دار﹡︡ ︧︀︋︨︣︀ن ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹢ارد 
️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات را  ︀︻︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از ر﹀︣︑
︫﹠︀︨︀﹩ و ﹎︤ارش ﹋﹠﹠︡. ︋﹫﹟ آ﹡︙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ (︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︪︬ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹤︋ (250︧︀︋︨︣︀ن ︑﹊﹙﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
و آ﹡︙﹥ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨️، ﹁︀︮﹙﹥ و︗﹢د 
دارد. در وا﹇︹، ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹡︖︀م ︫︡ن ︻﹞﹙﹫︀ت 
 ️﹫﹛﹢ــ︡ ا﹇︐︭︀دی ︵︊ــ﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ﹝︧ــوا
️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات  ︀︻︣ی و ﹋︪︿ ﹝﹢ارد ر﹫﹍︪﹫︎

︋︀ «﹝︣︡️» وا︡ ا﹇︐︭︀دی ا︨️.
️ ﹡︪︡ن را  ︀︻︪ــ﹍﹫︣ی از ر﹫︎ ️﹫﹛﹢︧︀︋︣س ﹝︧ــ
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︡ارد و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ا﹝︀ ا︗︣ای﹡
﹡﹆︩ ــ﹉ ︻︀﹝ــ﹏ ︋︀زدار﹡ــ︡ه را ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. و︸﹫﹀﹥ 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻ر ﹉︧ر ︀ ︣︴ ︧︀︋︣س، ارز︀︋﹩ ا︐﹞︀ل︠ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ︳﹫﹞ ︣︋ ﹜﹋︀ دارد، آ﹎︀﹨﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︀ری، ا︗︣ای رو︫ــ︖︑ ︡و﹋︀ر وا ︉ ﹋︧ــ

﹢ا﹨︡ ﹐زم و ا︗︣ای  ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹋︧︉︫  ︑﹢أم︋ 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻و ﹎︤ارش ﹝﹢ارد ر ،︉︨︀﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧
︋﹥ ﹝︣︡️ و ار﹋︀ن را﹨︊ــ︣ی و ﹝﹆︀﹝︀ت ذ︭﹑ح 

ا︨️.
︡︋﹩ ا︨ــ️ ︫ــ︣ا︳ ︋︀زار و ﹝﹫︳ ا﹇︐︭︀دی 
﹁︺﹙﹩ (︋﹥ وــ︥ه در ︫ــ︣ا︣︑ ︳ــ﹛) ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س در ︮﹢رت وا﹋﹠︩ ︋﹥ ﹝﹢ارد 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ︋ــ︀ ﹝︀︵︣ا︑﹩  ︀︻ر
رو︋ــ﹥ رو ا︨ــ️. ﹜﹫﹊﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ︣﹁ــ﹥ ای و آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای 
و  ︣﹁ــ﹥ ای  ﹝︣ا﹇︊ــ️  و  ︋﹩ ︵︣﹁ــ﹩  ر︻︀ــ️  و 
﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ﹝﹙ــ︤م ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ی ﹝﹢ارد 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات در ﹎︤ارش ︠﹢د  ︀︻ر

.︡﹠︐︧﹨
در ا﹟ ﹝﹢رد، ﹝» ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︡اران» ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
ا﹁ــ︣اد ︣﹁﹥ ای و ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت، ﹝﹢رد 
︨ــ﹢ال ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝ــ﹢ارد ︋︀ 

️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات رو︋﹥ رو  ︀︻︀ن ﹋︀ری ﹝﹢ارد ر﹠︎
﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡،  ︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ︧︀︋︡اران︋  ﹝﹩ ︫﹢﹛، و ︀ در︋ 
﹝﹆︣رات، ︋﹥ و︥ه ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ︎﹢﹜︪ــ﹢﹩ و 
︋﹫﹞﹥ را ر︻︀️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ﹇﹢ل ︠﹢د، ﹝﹠︀﹁︹ ︫︣﹋️ را 
در﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، و ︀ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ا﹇︡ام ︋﹥ 
︀ً ︋﹥ ︲︣ر ︠﹢د  ﹡﹍︡اری د﹁︀︑︣ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐︺︀﹇︊

آ﹡︀ و ︣﹁﹥ ︑﹞︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
︠﹢︫ــ︊︐︀﹡﹥ ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ︗︡︡ در ︋︪ــ﹩ از 
﹇︀﹡﹢ن، «︗︣ا﹛ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩» را ︑︺︣︿ ﹋︣ده و ︧︀︋︡اران و 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در  ﹝︡︣ان ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان آ﹝︣ان ︀ ﹝︪ــ︀ر﹋
 ﹟﹫﹫︺︑ ︀﹡︣ای آ  ︋﹩﹝ل دا﹡︧︐﹥ و ︗︣ا﹢︧ــ﹞ ︀ن ﹋︀ری﹠︎

﹋︣ده ا︨️.

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ﹤﹋ ﹟︣ای ا ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای،︋ 
 ︀ ﹍﹫︣﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋  ــ﹢د در ﹡︷ــ︣︋  را در ﹋︀ر︠ 
﹝︀︵︣ات ز︀دی رو︋﹥ رو ︫﹢﹡︡. آ ︀︧︀︋︡اران در 
﹢︪︫︀ی   ︎︀ردار﹡︡؟ آ﹢︠︣  ︋﹩﹡﹢﹡︀﹇ ️︀﹝ ︣ان ازا
︋﹫﹞﹥ ای ﹝﹠︀︨︉ آ﹡︀ را در ︋︣ا︋︣ ﹝︀︵︣ات ︎﹢︫︩ 

 ︉︗﹢﹞ ﹤︋

آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای

︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای

 ︀︋︡ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ را 

در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡
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﹝﹩ د﹨︡؟ ا﹎︣ ﹋︀︨︐﹫︀﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دارد، 
︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ آ﹡︀ را ر﹁︹ ﹋︣د؟ ﹥ ﹝︣︗︺﹩ ﹝︧ــ﹢ل 

﹏ ا﹫︐︨︀﹋ ﹟︀︨️؟
د﹋︐︣ ﹋︓﹫︣ی

︋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای، ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای 
 ﹟︣︐﹝﹞ .︡ــ︡ «﹝﹠︀﹁ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩» را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡ــ︀︋
 ️︀︻ــ﹥ ای» را در ر﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران» ﹤﹋ ــ︣ه ای︵︀﹞
️ دادن ︫︽﹏»  ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︑︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡، «ازد︨ــ
ا︨ــ️ و در ﹝ــ﹢رد ︧︀︋︨︣ــ︀ن «︑︽﹫﹫ــ︣ ︧ــ︀︋︣س». 
﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ارز︫︀ی ︧︀︋︡اری «︫﹀︀﹁﹫️، 
️ ︢︎︣ی و ر︻︀ــ️ ا﹡︭︀ف» در  ﹫﹛﹢︧ــ﹞ ،﹩﹢﹍︎︀︨ــ
︗︀﹝︺﹥ ﹝ــ︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ارز︫ــ︀ و ﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، 
﹨﹠ــ﹢ز در ︻﹞﹏ ﹋﹞︐︣ ر︻︀️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، و ︐﹩ در ︋︣︠﹩ 
﹝﹢ارد «︲︡ارز︫ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩» از ︗﹞﹙ــ﹥، ︎﹠︀ن ﹋︀ری، 
️ ﹡﹊︣دن  ︀︻و ︋﹩ ا﹡︭︀﹁﹩ و ر ﹩︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹩︋ ،﹩﹍﹞︀﹋د﹢︠
﹆ــ﹢ق ︻﹞﹢﹝﹩، ︗﹠︊ــ﹥ ارزش ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، از ا﹟ رو، 
«︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای» ﹡﹫︤ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا﹁ــ︣اد ︣﹁﹥ ای ︋︀ 
 ﹤︙﹡︀﹠ و دورا﹨﹩ ا︠﹑﹇﹩ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹜︢ا ﹏﹊︪﹞
«︲﹞︀﹡ــ️ ا︗︣اــ﹩» و «︀﹝ــ️ از ﹆ــ﹢ق ︣﹁﹥ ای» 
︧ــ︀︋︡ارا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︐︺︡ ︋﹥ ا﹀︀ی ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︣﹁﹥ ای 
و ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︣﹁﹥ د︀ر 
﹥ ︻︊︀ر︑﹩ «︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و  ﹝︪ــ﹊﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︋ 

︋︀ا︠﹑ق» در ا﹇﹙﹫️ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.
 ️︀﹝ ︥هــ﹩، ︋﹥ وــ﹩ و ︲﹞︀﹡️ ا︗︣ا﹡﹢﹡︀﹇ ️︀﹝
«︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ اــ︣ان» از «︧ــ︀︋︡اران 
︣﹁﹥ ای»،  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ﹫︮ ︣﹁﹥ ای»، «ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی 
︋﹥ وــ︥ه در ︭︠﹢ص ︢︎︣ش ﹋︀ر﹨ــ︀ی ︋︤رگ و ︎﹫︙﹫︡ه، 
︋︣︠ــ﹢رد ﹇︀︵︹ ︋ــ︀ ︑﹙﹀ــ︀ت و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︖ــ︀زات و ا︻﹑م 
︀︊﹊︀را﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︣︑﹊︉ ا︻﹞︀ل   ︮﹩﹁︣︺﹞ ﹩︐ ــ﹩، و﹞﹢﹝︻
 ،﹉︧︀ران ︎︣ر﹊︊︀︮ ف ﹇︀﹡﹢ن ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹑︠
و ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ︑﹙﹀︀ت و ︗︣ا﹛ از ا﹟ د︨ــ️ (﹁︧ــ︀د)، از 
︵︣﹅ ا︻﹑م ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹇︱︀﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︱﹞﹫﹠﹩ 

︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع ︋︀︫︡.
 «️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹝﹫︋» ︒︋ ﹤︣﹎ای، ا ﹤﹝﹫︋ ︩︫﹢︎ ﹤﹚︧﹞
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹝﹞﹊ــ﹟ ا︨ــ️ ︋︪ــ﹩ از ز﹡︀ــ︀ی ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︎﹫

(﹝﹢اردی ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س د︀ر ︨﹏ ا﹡﹍︀ری و ﹇︭﹢ر ﹡︪︡ه 
️ ﹡︪ــ︡ن ﹇︀﹡﹢ن ﹋﹥ ﹋︪︿ ﹡︪︡ه ︋︀﹇﹩  ︀︻︋︀︫ــ︡، و ﹝﹢ارد ر
﹝︀﹡︡ه ︋︀︫︡) را ︎﹢︫︩ د﹨︡، ﹜﹫﹊﹟ ︎﹢︫︩ ︋﹫﹞﹥ ای را ︠﹢د 
︧︀︋︣س، ︀︋︡ از ︵︣﹅ ا﹁︤ا︩ دا﹡︩ و ﹝︀رت ︫﹠︀︠️ 
️ ﹡﹊︣دن،  ︀︻︀ی ر﹊︧ر ﹩︀︨︀﹠︫ ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، و﹢﹇
ا︗ــ︣ای آز﹝﹢﹡ــ︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉، آ﹝ــ﹢زش ︧︀︋︨︣ــ︀ن و 
﹋︧ــ︉ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ در ا﹟ ︭︠﹢ص،  و وارد ﹡︪︡ن در 
 ︀ ︊ــ﹊︀ران ︎︣︠︴︣ و︀︮ ︀) ﹉︧ــ︀ی ︎︣ر﹫︧︀︋︨︣ــ
﹝︫ ﹟︧ ﹤﹋ ﹩︀︐︣︡︣ت ﹋︀﹁﹩ ﹡︡ار﹡︡) و در ﹉ ﹋﹑م 

«ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩» ا︖︀د ﹋﹠︡.
در ︠︀︑﹞﹥ ︗﹞﹙ــ﹥ ای از دی آ﹡︖﹙﹢ (DeAngelo, 1981) را 

در ا﹟ را︋︴﹥، ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹛:
”﹡﹆ــ︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، در ︗︀﹝︺ــ﹥ ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩ ا︨ــ️. 
ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩ ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س ︋︀ 
﹋﹫﹀﹫️ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د. ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︧︐﹙︤م ا﹡︖︀م 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︀ر﹢ب  در  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹋︀ر 
و ر︻︀ــ️ آ﹫﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁ــ﹥ ای و  ﹋︪ــ︿ ︑﹀︣︀ی 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻از ︗﹞﹙﹥ ر) ︉﹚﹆︑ ︀ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡︀︫﹩ از ا︫ــ︐︊︀ه
﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات) و ﹎︤ارش آ﹡︀︨ــ️. ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︣س 
︋︐﹢ا﹡ــ︡ ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ را ﹋︪ــ︿ ﹋﹠ــ︡، ︋﹥ ︑︖︣︋﹥، 
︮﹑﹫ــ️، ︣﹁﹥ ای ﹎︣ی، دا﹡︩، ︠︊︣﹎ــ﹩، آ﹝﹢زش و 
﹝︀ر︑︀ی ﹁︣دی او ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️، و ا ﹤﹋ ﹟︧ــ︀︋︣س 
︋︐﹢ا﹡︡ ︑﹀︣︀ی ﹋︪︿ ︫︡ه را ﹎︤ارش ﹋﹠︡، ︋﹥ «ا︨︐﹆﹑ل 

و ︋﹩ ︵︣﹁﹩» ︧︀︋︣س ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹨︣ دو اــ﹟ و ﹩﹎︥︺﹠ــ﹩: «︮﹑﹫ــ️ ︣﹁﹥ ای» و 
«ا︨ــ︐﹆﹑ل و ︋﹩ ︵︣﹁﹩» ﹨﹞︣اه ︋︀ «در︨︐﹊︀ری» ﹋﹥ ︫︣ط 
 ﹟︣︐﹝﹞ ︣ش» آن ا︨️،  از︢︎ ﹤﹠︤﹨» و ﹤﹁︣ ﹤︋ ورود
ا︮ــ﹢ل و و﹫﹎︥︀ی آ﹫ــ﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اران 

ا︨️.“

ا﹝﹫︡ ا﹟ ﹋﹥ ︎﹫︀م ︫ــ﹞︀، ﹝﹆﹅ ︫﹢د و ︧︀︋︡اران 
︣﹁﹥ ای ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ در︨︐﹊︀ری، 

︩ از︎﹫︩، ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢﹡︡. ﹫︋


