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رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩
﹩﹡︀﹝ر ﹤﹝﹫﹚ ︣︐﹋د 

︑︺︣︿ رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
︵︊﹅ ︑︺︀ر﹀﹩ ﹋﹥ از رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٥٦٠ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری 
٥ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️، ا﹟ ︎︨︩︣ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹟ ︑︺︀ر︿ آ ﹤︋ ︀﹉ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︪︐︣ک ا︫︀ره دار﹡︡؟ ︀ از ︋︣︠﹩ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ 
︋︀ ﹨﹛ ﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹠︡؟ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︨︺﹩ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ ︨﹢ال ︨︀︎ داده ︫﹢د ︑︀ ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ درک رو︫﹠﹩ از 

ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ رو︡اد﹨︀ ︀︮﹏ ︫﹢د.
 ︡اد﹨︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر︣از﹡︀﹝﹥»، رو︑ ︡اد﹨︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر︧︀︋︡اری ۵ ︋︀ ︻﹠﹢ان «رو ︫ــ︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد ﹤ارا ︿︣︺︑ ﹅︊︵
︑︣از﹡︀﹝﹥، رو︡اد﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب و ﹡︀﹝︴﹙﹢︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹫ــ﹟ ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١ رخ ﹝﹩ د﹨︡. 

ا﹟ رو︡اد﹨︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ دو ﹎︣وه ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣د:
﹎︣وه اول- رو︡اد﹨︀ی ︑︺︡﹙﹩ ︋︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی در ﹝﹢رد ︫ــ︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د در ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︀﹫﹟ ︑ــ︣ از ﹝︊﹙︼ د﹁︐︣ی آن ﹋﹥  ﹥ ﹝︣ا︑︉︎  ﹥ ارز︫ــ﹩︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋   ︮از ︑︀ر ︦  ︎︀﹫از دارا ﹜﹚﹇ ﹉ ︋ــ︣ای ﹝︓ــ︀ل، ﹁︣وش
﹢ر︑︀ی   ︮﹏︡︺︑ ︡اد﹨︀، ﹝︧︐﹙︤مرو ﹟︣از﹡︀﹝﹥ ا︨ــ️. ا︑ ︀ی ﹝︢﹋﹢ر در ︑︀ر﹫ــ﹢ا﹨︡ی از ﹋︀﹨︩ ارزش دارا ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡ه︫ 

﹝︀﹜﹩ ا︨️.
 ﹟︣از﹡︀﹝﹥ ا︨ــ️. ا︑ از ︑︀ر ︡︺ ــ︣ا︳ ا︖︀د︫ــ︡ه︋   ︫︣﹍﹡︀﹫ ︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹋﹥︋   ︋﹩﹚︡︺︑︣﹫︾ ︡اد﹨︀یــ︣وه دوم- رو﹎
︩ ︨﹢زی ︎︦ از  رو︡اد﹨︀، ︑﹠︀ در ︮﹢رت ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹢دن، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا﹁︪ــ︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، و﹇﹢ع آ︑
︧︀رت ︑﹢︨︳  ︡ه ا︨️ و ﹝︊﹙︼ ︗︊︣ان︠   ︫️﹋︣ ﹥ دارا﹫︀ی︫  ︧︀رت ︻﹞︡ه ای︋  ﹥ وارد︫︡ن︠  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋   ︮︀ر︑

︋﹫﹞﹥، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ︧︠︀رت را ︎﹢︫︩ د﹨︡.
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﹢﹢ ر ن ︣︊︗ ︼ ︊ و ︣ ی ﹫ ر ︋ ی ر ن ر و ︋ ︣︖ ﹩ ی  ﹢ر ر
د﹨د﹨︡.︡ ︩︩︩︫﹢︫﹢﹢︎︎ ︎ راراا تت ︀ر︀ر︀ ︧︧︠︠︠ ﹟﹟ ااا ︋︋﹫﹞﹫﹞﹥،﹥ ﹡﹡﹞﹩﹞﹩ ︑︑︑﹢ا﹢اا﹡︡﹡︡﹡ ﹋﹋﹋﹥﹥
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از ︵︣﹁ــ﹩ ︵︊﹅ ︑︺︣ــ︿ ارا﹥ ︫ــ︡ه از «رو︡اد﹨ــ︀ی ︎︦ از 
︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩» در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۵۶٠ ︋︀ ︻﹠﹢ان 
 ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩»، ﹝﹠︷ــ﹢ر از ا︑ر﹢︮ ــ︡اد﹨ــ︀ی ︎︦ از ︑︀ررو»
رو︡اد﹨ــ︀، رو︡اد﹨︀ی وا﹇︹ ︫ــ︡ه ︋﹫﹟ ︑︀رــ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
و ︑︀ر ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ا﹟ رو︡اد﹨ــ︀، در وا﹇︹ 
﹨﹞︀ن رو︡اد﹨︣︺︑ ﹅︊︵ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀︿ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری 
۵ ﹝︧ــ︐﹙︤م ا﹁︪ــ︀ ︡︺︑ ︀﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، و﹜﹩ دوره 
ز﹝︀﹡﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ی را ︎﹢︫ــ︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ (︺﹠﹩ ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 

︧︀︋︣س ︋﹥ ︗︀ی ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩).
 ﹤﹋  ﹩︀︐﹫︺﹇وا  ﹤︋  ٥٦٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ،﹟وه ︋︣ا﹑︻
 ︤﹫﹡ ﹝﹩ ︫﹢د،   ︹﹚︴﹞ آن  از  ︠﹢د  ﹎︤ارش   ︀ر︑ از   ︦︎ ︧︀︋︣س 
از   ︦︎ ︧︀︋︣س   ﹤︙﹡︀﹠  ﹤﹋  ︉﹫︑︣︑   ﹟ا ﹤︋ ا︨️.  ︫︡ه  ا︫︀ره 
 ،د ﹋﹥ ا﹎︣ در آن ︑︀ر﹢  ︫︹﹚︴﹞ ﹩︀︐﹫︺﹇د، از وا﹢ ︑︀ر ﹎︤ارش︠ 
﹢د را ا︮﹑ح  ﹢د ﹎︤ارش︠  ︧︀︋︣س از آ﹡︀ ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︋﹢د، ﹝﹞﹊﹟︋ 
 ،︀︐﹫︺﹇وا ﹤﹡﹢﹎ ﹟ص ا﹡︖︀م د﹨︡. ا﹢︭︠ ﹟ا﹇︡ا﹝﹩ در ا ︡︀︋ ،︡﹠﹋
 ︡﹠︐︧﹨  ﹩︀﹨︡ادرو ﹨﹞︀ن  و︗﹢د   ︣︋ ﹩﹠︊﹞  ﹩︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡ وا﹇︹  در 
 ﹏︡︺︑  ︀ ا﹁︪︀  ﹝︧︐﹙︤م   ٥ ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد   ︿︣︺︑  ﹅︊︵  ﹤﹋
︧︀︋︣س  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝︓︀ل،  ︋︣ای   .︡﹠︐︧﹨  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی 
از   ﹩﹊ از   ﹩﹠﹀﹚︑ ︑﹞︀س   ﹉ ﹎︤ارش،  ا﹝︱︀ی  از   ︦︎ ﹠︡روز 
️ ﹝︡︣ه ﹇︊﹙﹩ ︫︣﹋️ در ﹤﹋ ︡﹠﹋ ️﹁︀︀﹋﹩ از و︗﹢د  ﹫﹨ ا︻︱︀ی
 ﹅︣︵ از   ︀ ا︨️   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩   ︉﹚﹆︑  ︀ ا︫︐︊︀ه 
︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩   ︉﹚﹆︑  ﹤﹋ ︫﹢د   ︹﹚︴﹞  ،️﹋︫︣  ﹩﹚︊﹇ ﹋︀ر﹝﹠︡ان  از   ﹩﹊
در︭︠﹢ص ﹊﹩ از ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 

ا﹟ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ (︺﹠﹩ وا﹇︺﹫️)، ﹡︪︀ن از رو︡ادی دارد ﹋﹥ در 
 ︡︀︋ آن،   ﹤︖﹫︐﹡ در  و  ا︨️  دا︫︐﹥  و︗﹢د   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ︀ر︑
ار﹇︀م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫﹢د (︺﹠﹩ رو︡اد ︑︺︡﹙﹩ ﹝︧︐﹙︤م 
 ︣︷﹡  ︡︀︋ ︧︀︋︣س  ﹡︪﹢د،   ﹟﹫﹠ ا﹎︣  و   (﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹏︡︺︑
︧︀︋︣س   ،︳︫︣ا  ﹟ا ﹡︊﹢د  ︮﹢رت  در   .︡﹠﹋  ﹏︡︺︑ را  ︠﹢د 

﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ در︭︠﹢ص ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ وا﹇︺﹫︐︀ ﹡︡ارد.
︋︀ ﹝﹆︀︧﹥ ︑︺︀ر︿ ارا﹥ ︫︡ه، ا︾﹙︉ ﹝﹠︷﹢ر از «رو︡اد﹨︀ی ︋︺︡ 
از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥» و «رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩»، 
رو︡اد﹨︀ی ﹊︧︀﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹨︣ دو ا︫︀ره ︋﹥ رو︡اد﹨︀﹩ دار﹡︡ 
﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹙︤م ا﹁︪ــ︀ ︡︺︑ ︀﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡. ا﹝︀ ا﹟ دو 
د︨︐﹥ رو︡اد، از ︀ر︗﹠︊﹥ ︋︀ ﹨﹛ ︑﹀︀و︑︀﹩ دار﹡︡. در ︗︡ول ١، 

︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ا﹟ ︑﹀︀و︑︀ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️.
︗﹠︊ــ﹥ اول ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ دوره ز﹝︀﹡﹩ ز︣ ︎﹢︫ــ︩ آ﹡︀︨ــ️. ︵︊﹅ 
 ︧︣︀︋︨︣ــ﹩، دوره ز﹝︀﹡﹩ ز ︫ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤ارا ︿︣︺︑
︎﹢︫ــ︩ رو︡اد﹨︀ی ︎ــ︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩، ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ 
از دوره ا﹟ رو︡اد﹨︀ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️. در 
 ﹟︫ــ︡ه ︋︣ای ا ︿︣︺︑ ﹩﹡︀﹞︧ــ︀︋︡اری، دوره ز ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ﹩﹛︀︀︨ــ️. در﹡آ ︡﹫︀︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر︑ر﹢  ︮︡اد﹨︀ از ︑︀ررو
﹢ر︑︀ی   ︮دوره ز﹝︀﹡﹩ از ︑︀ر ﹟ا ،﹩︨︣︋︀︧ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤﹋
 ﹩﹠︺ را ﹡﹫︤ ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡؛ ︀﹡︫︣وع ︫︡ه و ︑︀ ︋︺︡ از ا﹡︐︪︀ر آ ﹩﹛︀﹞

.︀﹡︧︀︋︣س ﹡︧︊️ ︋﹥ آ و ﹎︤ارش ︀﹡آ ︡﹫︀︑ از ︑︀ر ︡︺︋
﹞﹢ل ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︨️. ︵︊﹅  ︀ دا﹝﹠﹥︫  ︗﹠︊﹥ دوم در را︋︴﹥︋ 
 ︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر︧ــ︀︋︡اری، دا﹝﹠﹥ ︫﹞﹢ل ︫︀﹝﹏ رو ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ︀ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︑ر﹢︮ ︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀رم رو﹢﹀﹞ ﹤︧︀﹆﹞ -︡ول ١︗

٥٦٠ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری ٥ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︀﹡︡ارد

از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س (رو︡اد﹨︀) ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی دوره ز﹝︀﹡﹩
از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩﹝︀﹜﹩ (وا﹇︺﹫️ ﹨︀)

دا﹝﹠﹥ ︫﹞﹢ل

 ︀ ️︨︀ی  ﹝︀﹜﹩ ا︑در  ︮﹢ر ﹏︡︺︑  ︤م﹚︐︧﹞ ﹤﹋ ﹩﹚︡︺︑ ︡اد﹨︀یرو
 ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡ (︋﹫﹟ ︑︀ر︑︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م ا﹁︪︀ در ︮﹢ر ﹩﹚︡︺︑︣﹫︾ ︡اد﹨︀یرو

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س)
وا﹇︺﹫︐ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︣س ︎︦ از ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︫﹢د

︮﹢ر︑︀ی   در    ﹏︡︺︑ ﹝︧︐﹙︤م    ﹤﹋  ﹩﹚︡︺︑ رو︡اد﹨︀ی 
﹝︀﹜﹩ ا︨️ ︀ رو︡اد﹨︀ی ︾﹫︣︑︺︡﹙﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م 
︮﹢ر︑︀ی   ︀ر︑  ﹟﹫︋)  ︡﹠︐︧﹨  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ا﹁︪︀ 

﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩)

️﹫﹛﹢︧﹞

︑﹞︀م   ﹤﹋ ا︨️  ﹝﹢رد   ﹟ا در   ︉︨︀﹠﹞ و   ﹩﹁︀﹋  ﹩︨︣︋︀︧ ︫﹢ا﹨︡   ︉︧﹋ ﹝︧﹢ل  ︧︀︋︣س 
رو︡اد﹨︀ی وا﹇︹ ︫︡ه  ︋﹫﹟  ︑︀ر  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  و ︑︀ر  ﹎︤ارش  ︧︀︋︣س، ﹋﹥  ﹝︧︐﹙︤م  

ا﹁︪︀ ︡︺︑ ︀﹏ در  ︮﹢ر︑︀ی  ﹝︀﹜﹩ ا︨️، ﹝︪︬ ︫︡ه  ︋︀︫︡
︧︀︋︣س ︋︣ای ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︎︦ از ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد

︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹫︑ ﹝︧﹢ل  (ا︫︀ص   ﹩ا︗︣ا ﹝︡︣ان 
﹝︧︐﹙︤م   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︀﹨︡ادرو  ︬﹫︪︑ ﹝︧﹢ل   ،(﹩﹛︀﹞

ا﹁︪︀ ︡︺︑ ︀﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡

︬﹫︪︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︺﹫︀ر︑ر﹢︮ ﹏︡︺︑ ︀ ︀︪﹁︧︀︋︣س: ﹝︧︐﹙︤م ا ︤ارش﹎ ︀ر︑ ︀︑
︋︺︡ از ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س: ﹝︧︐﹙︤م ︑︺︡﹏ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س

 ﹏︡︺︑ ︀ ︀︪﹁رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩: ﹝︧︐﹙︤م ا﹢︮ ︡﹫︀︑ ︀ر︑ ︀︑
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

︋︺︡ از ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩



٣
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٩٨

﹢ر  
︣
︫ 

  ١
٠٢

ره 
︀﹝︫

﹞﹢ل  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️؛ و﹜﹩ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، دا﹝﹠﹥︫ 
︫︀﹝﹏ رو︡اد﹨︀ و وا﹇︺﹫︐︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️.

 ،﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ️﹫﹛﹢︧﹞ ︀︋ ﹤︴︋︨ــ﹢م در را ﹤︊﹠︗
در︭︠ــ﹢ص رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ︵︊﹅ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︡︣ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ رو︡اد﹨︀ی وا﹇︹ ︫︡ه 
︋﹫﹟ ︑︀رــ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︀رــ︀︑ ﹫︡ آ﹡︀ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ دارد؛ ا﹝︀ 
رو︡اد﹨︀ی  در︭︠﹢ص  ︧ــ︀︋︣س   ،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹅︊︵
وا﹇︹ ︫ــ︡ه ︋﹫﹟ ︑︀رــ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ︑︀ر ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س 
 ︡اد﹨︀ی ︎ــ︦ از ︑︀ر︧ــ︊️ ︋ــ﹥ رو﹡ ﹤﹋ ﹩﹛︀ دارد؛ در ️﹫﹛﹢︧ــ﹞
﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝︧ــ﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد؛ ﹝﹍ــ︣ ا﹟ ﹋﹥ از  ﹎ــ︤ارش ︧ــ︀︋︣س︋ 
وا﹇︺﹫︐﹩ ﹝︴﹙︹ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹎ــ︣ در ︑︀ر ﹎︤ارش از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︫ــ︡، 
﹢رت ا︵﹑ع از  ــ﹢د را ︑︺ .︡﹠﹋ ﹏︧︡ــ︀︋︣س در︮  ﹢د ﹡︷︣︠  ﹝﹞﹊ــ﹟︋ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ﹢ا﹨︡ ﹋﹥︮   ︋﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ از ︡︀  ︋،︀︐﹫︺﹇ــ﹥ وا﹡﹢﹎ ﹟ا
را ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡. ﹝︴﹙︹ ︫ــ︡ن ︧ــ︀︋︣س از وا﹇︺﹫︐︀ی ︀د︫︡ه ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ از ︵︣﹅ رو︫ــ︀ و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︐﹙﹀﹩ ﹡︷﹫︣ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، 
ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره ای، ﹋︀ر﹝﹠︡ان وا︡ ︑︖︀ری ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ در 
 ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ده ا﹡︡، ﹋︀ر﹋﹠︀ن﹢︋ ﹟از ا ︩﹫︎ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ️﹋︫︣ ︡ام︐︨ا
 ﹩︐ ︀ ︀م﹠﹝﹎ ︀ی﹨︣︊﹞ ︀ن دوره ای را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، و﹫﹞ ﹩︨︣︋︀︧

︀︫︺︀ت، ︮﹢رت ﹎﹫︣د. 
︗﹠︊ــ﹥ ــ︀رم ﹨﹞︀ن ︵ــ﹢ر ﹋ــ﹥ در ︑︺︣︿ اــ﹟ رو︡اد﹨ــ︀ ︵︊﹅ 
 ︬﹫︪︑ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر ﹤ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ارا
آ﹡︀︨️. در︭︠﹢ص رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ (︵︊﹅ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩)، ا﹟ ﹝︺﹫︀ر ﹎︧︐︣ده ︑︣ از رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از 

︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ (︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری) ا︨️.
︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، دا﹝﹠﹥ ︫ــ﹞﹢ل، دوره ز﹝︀﹡﹩، ﹝︺﹫︀ر ︑︪ــ﹫︬، و 
﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︧︀︋︣س (︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩) ﹎︧︐︣ده ︑︣ از 
ــ﹞﹢ل، دا﹝﹠﹥ ز﹝︀﹡﹩، ﹝︺﹫︀ر ︑︪﹫︬، و ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝︡︣ان  دا﹝﹠﹥︫ 

︫︣﹋️ (︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری) ا︨️.

﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س در ار︑︊︀ط ︋︀ رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از 
︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ︀ر︑ از   ︦︎ رو︡اد﹨︀ی  از   ﹤﹋  ﹩﹀︣︺︑  ﹅︊︵
در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٥٦٠ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️، ا﹟ ︨﹢ال ﹝︴︣ح 
از   ︦︎  ﹤﹋  ﹩︀﹨︡ادرو در︭︠﹢ص  ︧︀︋︣س   ︀آ  ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د 
︠﹫︣؟   ︀ دارد   ️﹫﹛﹢︧﹞  ︤﹫﹡ ︫︡ه ا﹡︡  وا﹇︹  ︠﹢د  ﹎︤ارش   ︀ر︑

﹨︡ف ا︋ ﹟︩ از ﹝﹆︀﹜﹥، ︨︀︎ ︋﹥ ا﹟ ︨﹢ال ا︨️. 
 از ︑︀ر ︦ ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧ــ︀︋︣س در︭︠﹢ص رو︡اد﹨︀ی︎ 
﹎︤ارش ︧︀︋︣س، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩، ﹝︐﹀︀وت 

ا︨ــ️. رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ︨﹥ ﹝﹆︴︹ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رخ د﹨﹠︡:

﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ اول- ︋﹫﹟ ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
︧︀︋︣س،

 ︀ر︑  ︀︑ ︧︀︋︣س  ﹎︤ارش   ︀ر︑  ﹟﹫︋ دوم-  ز﹝︀﹡﹩   ︹︴﹆﹞
ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، و

﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ ︨﹢م- ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩.
در ﹡﹞﹢دار ١ ︵︊﹆﹥ ︋﹠ــ︡ی رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ و ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س در︭︠﹢ص آ﹡︪﹞ ︀︬ ︫︡ه ا︨️.

﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ﹡﹞﹢دار ١ ﹝︪ــ︬ ︫︡ه ا︨️، ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد، 
در ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡ــ﹩ اول ︺﹠﹩ ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
 ︹︴﹆﹞ ﹟ا︨️. در ا ︬︪﹞ ﹑﹞︀﹋ ︧︀︋︣س ️﹫﹛﹢︧﹞ ،︧︀︋︣س
ز﹝︀﹡﹩، ︧ــ︀︋︣س ﹝︧﹢﹜﹫️ دارد رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
 ﹟و ﹝﹠︀︨︉ در ا ﹩﹁︀﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨آن، ﹋︧︉ ︫﹢ا ﹩︡ف از ︵︣ا﹨
﹝﹢رد ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹞︀م رو︡اد﹨︀ی وا﹇︹ ︫ــ︡ه  در ا﹟ ﹁︀︮﹙﹥ ز﹝︀﹡﹩، ﹋﹥  
 .︫︡︀ ︡ه ︋   ︫︬︪﹞ ،️︨︀ی  ﹝︀﹜﹩ ا︑ر﹢ ﹝︧︐﹙︤م  ا﹁︪︀ ︡︺︑ ︀﹏ در ︮ 
ا﹝ــ︀ در ﹝﹆︀︵ــ︹ ز﹝︀﹡﹩ دوم و ︨ــ﹢م، ︺﹠﹩ ︎ــ︦ از ︑︀ر ﹎︤ارش 
︧︀︋︣س، ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︧︀︋︣س ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ︋︣ای 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡︡ارد؛ ﹝﹍︣  ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹢رد︮ 
ا﹟ ﹋﹥ از وا﹇︺﹫︐︀﹩ ﹝︴﹙︹ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ در ︑︀ر ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س 
از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︫ــ︡، ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ﹎︤ارش ︧︀︋︣س را ا︮﹑ح ﹋﹠︡. در 

﹡﹞﹢دار ٢، ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ا︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︀ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️. 
 ︹︴﹆﹞ در  ا︨️،  ︫︡ه  داده  ﹡︪︀ن   ٢ ﹡﹞﹢دار  در   ﹤﹋ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر 
 ︧︀︋︣س و ︑︀ر ︤ارش﹎ ز﹝︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ︑︀ر ﹤﹚︮︀﹁ ﹩﹠︺ ز﹝︀﹡﹩ دوم
︋﹢ا﹨︡   ﹩ا︗︣ا ﹝︡︣ان  از   ︡︀︋ ︧︀︋︣س   ،﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا﹡︐︪︀ر 
 ﹩ا︗︣ا ﹝︡︣ان  ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥  در   .︡﹠﹠﹋ ا︮﹑ح  را   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹋

:︡︀︋ ︧︀︋︣س ،︡﹠﹠﹋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح︑ر﹢︮
• ︑﹞︀م رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹐زم را ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش ︗︡︡ ﹎︧︐︣ش د﹨︡، 
• ﹎︤ارش ︗︡︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه ︮︀در ﹋﹠︡، و 
 ﹩﹞︀﹝︑ ا︨️،  ︫︡ه   ﹤ارا  ️﹋︫︣  ﹤︋ ﹎︤ارش   ﹟ا از   ︩﹫︎ ا﹎︣   •

﹡︧﹥ ﹨︀ی ﹎︤ارش ︮︀در︫︡ه ﹇︊﹙﹩ را ︗﹞︹ آوری ﹋﹠︡. 
در ︋︣︠﹩ از ︫︣ا︳، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨︳ 
 ️﹛︀ ﹟د. در ا﹢︫ ﹩﹚︡︺︑ (︀ی﹨)︡اد︡ود ︋﹥ رو﹞ ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞

︧︀︋︣س:
• ﹝︖︀ز ا︨️ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠︀ ︋﹥ آن ا︮﹑ح ﹝︡ود ﹋﹠︡،
ا︮﹑ح ︫︡ه   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤︋  ️︊︧﹡ ︗︡︡ی  ﹎︤ارش   ︡︀︋  •

︮︀در ﹋﹠︡، و
 ﹩﹞︀﹝︑ ︡︀︋ ،️︨︫︡ه ا ﹤︤ارش ︋﹥ ︫︣﹋️ ارا﹎ ﹟ا﹎︣ ︎﹫︩ از ا •
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﹡﹞﹢دار ٢- ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س ︋︀ وا﹇︺﹫︐︀ی ︎︦ از ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س

﹡﹞﹢دار ١- ا﹜︤ا﹝︀ت ﹋﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٥٦٠ در︭︠﹢ص ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س ︋︀ رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

︧︀︋︣س  ︀︋︡ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨︡ف از 
در   ︉︨︀﹠﹞ و   ﹩﹁︀﹋  ﹩︨︣︋︀︧ ︫﹢ا﹨︡   ︉︧﹋ آن،   ﹩︣ا︵
  ︀ر︑   ﹟﹫︋ ︫︡ه   وا﹇︹  رو︡اد﹨︀ی  ︑﹞︀م   ﹤﹋ ا︨️  ﹝﹢رد   ﹟ا
﹝︧︐﹙︤م     ﹤﹋ ︧︀︋︣س،  ﹎︤ارش     ︀ر︑ و    ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی 
︫︡ه    ︬︪﹞ ا︨️،   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   در    ﹏︡︺︑  ︀ ا﹁︪︀ 

︋︀︫︡ (︋﹠︡﹨︀ی ٦ ︑︀ ٩ ا︨︐︀﹡︡ارد)

س
︣︋︀
︧

ش 
︤ار
﹎ 
︀ر
︑

س
︣︋︀
︧

ش 
︤ار
﹎ 
︀ر
︑

﹝﹆︀︵︹ ز﹝︀﹡﹩﹝﹆︀︵︹ ز﹝︀﹡﹩

﹩﹛
︀﹞ 
︀ی
︑ر
﹢︮

 ︡﹫
︀︑

 
︀ر
︑

﹩﹛
︀﹞ 
︀ی
︑ر
﹢︮

 ︡﹫
︀︑

 
︀ر
︑

﹩﹛
ی ﹝︀
︀︑
︮﹢ر

︀ر 
︪︐
 ا﹡
︀ر
︑

﹩﹛
ی ﹝︀
︀︑
︮﹢ر

︀ر 
︪︐
 ا﹡
︀ر
︑

1133 22

﹩﹛
︀﹞ 
︀ی
︑ر
﹢︮

 
︀ر
︑

﹩﹛
︀﹞ 
︀ی
︑ر
﹢︮

 
︀ر
︑

رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

 ١٧  ︀︑  ١٠ (︋﹠︡﹨︀ی   ٢ ﹡﹞﹢دار  ︋﹥ ︫︣ح  ا﹜︤ا﹝︀ت  ا︗︣ای 
ا︨︐︀﹡︡ارد)

﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س

وا﹇︺﹫︐︀وا﹇︺﹫︐︀رو︡اد﹨︀رو︡اد﹨︀

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹁﹆︳ در︭︠﹢ص 
رو︡اد(﹨︀ی) ﹝︢﹋﹢ر ا︗︣ا ﹋﹠︡، و

 ︣︀در ”︨ــ ︡﹠︋ ﹉ ︀︋ ︡ی ﹨﹞︣اه︡︗ پ. ﹎︤ارش
︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩“ ︮︀در ﹋﹠︡.

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑ــ︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
︗ ︧︡︡︀︋︣س ﹎︧︐︣ش د﹨︡، و
ب. ﹎︤ارش ︗︡︡ی ︮︀در ﹋﹠︡. 

︧︀︋︣س ︎︦ از ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س، از وا﹇︺﹫︐︀﹩ ﹝︴﹙︹ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ در ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ﹎︤ارش ︠﹢د را ا︮﹑ح ﹋﹠︡ 

در ︮﹢رت ︲︣ورت ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، آ︡﹞ ︀︣ان ا︗︣ا﹩ آن را ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

آ︀ ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︡ود ︋﹥ رو︡اد(﹨︀ی) ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ آن ا︮﹑ح ︫︡ه ا︨️؟

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑ــ︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
︗ ︧︡︡︀︋︣س ﹎︧︐︣ش د﹨︡، و

ب. ︲﹞﹟ ︗﹞︹ آوری ︑﹞︀﹝﹩ ﹡︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹎︤ارش 
︮︀در ︫︡ه ﹇︊﹙﹩، ﹎︤ارش ︗︡︡ی ︮︀در ﹋﹠︡.

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹁﹆︳ در︭︠﹢ص 
رو︡اد(﹨︀ی) ﹝︢﹋﹢ر ا︗︣ا ﹋﹠︡، و

پ. ︲﹞﹟ ︗﹞︹ آوری ︑﹞︀﹝﹩ ﹡︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹎︤ارش 
 ﹉ ︀︋ ︡ی ﹨﹞︣اه︡︗ ︮︀در ︫ــ︡ه ﹇︊﹙﹩، ﹎︤ارش

︋﹠︡ در ”︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩“ ︮︀در ﹋﹠︡. 

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹁﹆︳ در︭︠﹢ص 
رو︡اد(﹨︀ی) ﹝︢﹋﹢ر ا︗︣ا ﹋﹠︡، 

ب. ا﹇︡ا﹝ــ︀ی  ﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹩ ︋ــ︣ای  ︭﹢ل  
️  ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن   ﹁︀ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن  از آ﹎︀ه  ︫ــ︡ن  ﹋﹙﹫ــ﹥  در
︮﹢ر︑︀ی  ﹝︀﹜﹩  ﹇︊﹙﹩  (و ﹎︤ارش  ︧︀︋︣س  ﹡︧︊️ 

️  ﹝﹢︗﹢د را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡، و ︋﹥ آن ) از و︲︺﹫
 ︣︀در ”︨ــ ︡﹠︋ ﹉ ︀︋ ︡ی ﹨﹞︣اه︡︗ پ. ﹎︤ارش

︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩“ ︮︀در ﹋﹠︡. 

ا﹜︿. رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑ــ︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
︗ ︧︡︡︀︋︣س ﹎︧︐︣ش د﹨︡،

ب. ا﹇︡ا﹝ــ︀ی  ﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹩ ︋ــ︣ای  ︭﹢ل  
️  ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن   ﹁︀ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن  از آ﹎︀ه ︫ــ︡ن  ﹋﹙﹫ــ﹥  در
︮﹢ر︑︀ی  ﹝︀﹜﹩  ﹇︊﹙﹩  (و ﹎︤ارش  ︧︀︋︣س  ﹡︧︊️ 

️  ﹝﹢︗﹢د را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡، و ︋﹥ آن ) از و︲︺﹫
 ︣︀در ”︨ــ ︡﹠︋ ﹉ ︀︋ ︡ی ﹨﹞︣اه︡︗ پ. ﹎︤ارش

︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩“ ︮︀در ﹋﹠︡. 

︧ـــ︀︋︣س ︀︋︡ ا﹇︡ام 
︋ـــ︣ای  را  ﹝﹠︀︨ـــ︉ 
﹤︋ ا︑﹊︀  از  ︗﹙﹢﹎﹫ـــ︣ی 

 ﹎︤ارش ︠﹢د ا﹡︖︀م 
د﹨︡.

ا﹇︡ام   ︡︀︋ ︧ـــ︀︋︣س 
︋ـــ︣ای  را  ﹝﹠︀︨ـــ︉ 
︗﹙﹢﹎﹫ـــ︣ی از ا︑ـــ﹊︀ ︋﹥
﹎︤ارش ︠﹢د ا﹡︖︀م د﹨︡. 

︧ـــ︀︋︣س   ︣︷﹡  ﹏︡︺︑
 ٧٠۵ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹅︊︵
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﹡︧﹥ ﹨︀ی ﹎︤ارش ︮︀در︫︡ه ﹇︊﹙﹩ را ︗﹞︹ آوری ﹋﹠︡.
︑﹀︀وت دو ︀﹜️ ﹁﹢ق در ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︤ارش ︗ ︧︡︡ــ︀︋︣س در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹞ ﹩︡ود ︋﹥ 
︭﹢ص  ﹢د رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در︠   ︫︭︣︑ در آن ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹫︲﹢︑ ︀ی﹨︡﹠  ︋︣︀ ﹠︡ در︨   ︋﹉ ﹏﹞︀  ︫︡︀ ــ︡ه ا︨ــ️،︋   ︫﹩﹚︡︺︑ ︡اد﹨︀یرو
رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︡ود ︋﹥ آن ا︮﹑﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︀ددا︫︐︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️.

﹝︓︀ل ١:
︋︣ای رو︫﹟ ︑︣ ︫︡ن ﹝﹢︲﹢ع، ﹝︓︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل ا︵﹑︻︀ت ز︣ را ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡:

٢٩ ا︨﹀﹠︡ ١*١٣ ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩    
٣٠ ︠︣داد ٢*١٣ ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩   
٣١ ︑﹫︣ ٢*١٣ ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

﹨﹠﹢ز ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹡︪︡ه ا︨️. در ︑︀ر ۵ ﹝︣داد ٢*١٣، ︧︀︋︣س از ︵ ﹅︣﹊﹩ از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹇︡﹞﹩ ︫︣﹋️ از و︗﹢د ︑﹆﹙︉ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︴﹙︹ 
︣﹋️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡  ﹢د. ︧︀︋︣س از︫   ︫﹏︡︺︑ د ﹡︷︣ وی﹢ ﹢د از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︋﹢د ﹝﹞﹊﹟︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ و ا﹎︣ ︧︀︋︣س در ︑︀ر ﹎︤ارش︠   ︮﹏︡︺︑ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹩﹞

:︡︀﹫︋ ︩﹫︎ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ️﹛︀ دو ﹤﹚︣﹞ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح ﹋﹠︡. در ا︑ر﹢︮ ﹤﹋
 ︡︡︗ را ︑︀ ︑︀ر ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫︀م رو﹝︑ ︡︀︋ ︧︀︋︣س ،️﹛︀ ﹟در ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح و ︋﹥ روز︑٢٠ ﹝︣داد ٢*١٣ ︑﹞︀م ا﹇﹑م ︮﹢ر اول: ︫︣﹋️ در ︑︀ر ️﹛︀
﹎︧︐︣ش د﹨︡ و ﹎︤ارش ︗︡︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹋﹠︡. در ا﹟ ︫︣ا ،︳︧︀︋︣س ︵︊﹅ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٧٠٥، در ︮﹢رت ﹜︤وم ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︷︣ 

︠﹢د را ︑︺︡︋ .︡﹠﹋ ﹏︡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ر ﹎︤ارش ︗ ︧︡︡︀︋︣س ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹇︊﹏ از ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه (︺﹠﹩ ٢٠ ﹝︣داد ٢*١٣) ︋︀︫︡.
︀﹜️ دوم: ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨︳ ︫︣﹋️ ︑﹠︀ ﹝︡ود ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ رو︡اد ︑︺︡﹙﹩ ︠︀ص ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ در ا ﹟︀﹜️، ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︗︤ در 
﹝﹢رد رو︡اد ︑︺︡﹙﹩ ﹇︊﹙﹩، ﹨﹞︀ن ︑︀ر ﹩﹚︊﹇ ︺﹠﹩ ٣٠ ︠︣داد ٢*١٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع از ︵ ﹅︣︀ددا︫️ ︑﹢︲﹫﹩ ︫﹞︀ره *** در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ︫﹢د. 
در ا ،️﹛︀ ﹟︧︀︋︣س ︀︋︡ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠︀ در ﹝﹢رد رو︡اد ﹝︤︋﹢ر ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش ︗︡︡ ا︗︣ا ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︑︀ر︀︑ ﹩﹚﹋ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︽﹫﹫︣ی 
 ︭︣︑ درج ﹋﹠︡ ﹋﹥ در آن «﹩﹫︲﹢︑ ︀ی﹨︡﹠︋ ︣︀︨» د ︋﹠︡ی در﹢︠ ︡︡︗ در ﹎︤ارش ︡︀︋ ︧︀︋︣س ﹩﹛︧︀︋︣س ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ی ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ و ︤ارش﹎ ︡ا ﹡﹊︣ده ا︨️، ︑︀ر﹫︎
﹋﹠︡ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در︭︠﹢ص رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︡ود ︋﹥ ا︮﹑﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︀ددا︫️ ︑﹢︲﹫﹩ ︫﹞︀ره *** ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ 

︫︡ه ا︨️.
﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع، ︵︊﹅   ︋﹤︐︧  ︋︡︀  ︋،︫︡︀ ﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹡︡اده︋  ﹢دداری ورزد، ا﹎︣ ︧ــ︀︋︣س ﹨﹠﹢ز ﹎︤ارش را︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︠  ــ︣﹋️ از ا︮﹑ح︮   ︫﹤︙﹡︀﹠ ﹐︀ در ﹝︓︀ل︋ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٧٠۵ ﹡︷︣ ︠﹢د را ︑︺︡﹏ ﹋﹠︡. ا﹝︀ ا﹎︣ ︧︀︋︣س ﹎︤ارش را ︋﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ داده ︋︀︫︡، ︀︋︡ از ︫︣﹋️ ︋﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹡︖︀م ا︮﹑ح ﹐زم، از ا﹡︐︪︀ر 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ا︫︀ص ︔︀﹜︒ ︠﹢دداری ﹋﹠︡.
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︧︀︋︣س ﹝︪︀︋﹥ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی وی در ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ دوم ا︨️. در ا﹟ ﹝﹆︴︹ ﹡﹫︤ در  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩،︋  ︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر︮   ︎﹩﹠︺ ــ﹢م در ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩︨ 

:︡︀︋ ︧︀︋︣س ،︡﹠﹠﹋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح︑ر﹢︮ ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ ﹤﹋ ﹩︑ر﹢︮
• ︑﹞︀م رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹐زم را ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش ︗︡︡ ﹎︧︐︣ش د﹨︡، 

️  ﹝﹢︗﹢د را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡، و ️  ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︮﹢ر︑︀ی  ﹝︀﹜﹩  ﹇︊﹙﹩  (و ﹎︤ارش  ︧︀︋︣س  ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ) از و︲︺﹫ ﹁︀︀ن  از آ﹎︀ه ︫︡ن  ﹋﹙﹫﹥  در﹠﹫﹝︵ل  ا﹢︭  ︋︣ای ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞  ا﹇︡ام •
• ﹎︤ارش ︗︡︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه ︮︀در ﹋﹠︡. ﹎︤ارش ︗ ︧︡︡︀︋︣س در ا﹟ ︫︣ا ﹏﹞︀︫ ︡︀︋ ،︳﹉ ︋﹠︡ در ︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در آن، 

︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︮﹑ح ﹎︤ارش ︧︀︋︣س و ︋﹥ ︀ددا︫️ ︑﹢︲﹫﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در آن ︻﹙️ ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ا︫︀ره ︫﹢د.
در ا﹟ ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︤ در ︋︣︠﹩ از ︫︣ا︳، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨︳ ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹞ ﹩︡ود ︋﹥ رو︡اد(﹨︀ی) ︑︺︡﹙﹩ ︫﹢د. در ا ️﹛︀ ﹟︧︀︋︣س:

• ﹝︖︀ز ا︨️ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠︀ ︋﹥ آن ا︮﹑ح ﹝︡ود ﹋﹠︡،
️  ﹝﹢︗﹢د را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و ️  ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︮﹢ر︑︀ی  ﹝︀﹜﹩  ﹇︊﹙﹩  (و ﹎︤ارش  ︧︀︋︣س  ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ) از و︲︺﹫ ﹁︀︀ن  از آ﹎︀ه ︫︡ن  ﹋﹙﹫﹥  در﹠﹫﹝︵ل ا﹢︭  ︋︣ای ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞  ا﹇︡ام •
• ﹎︤ارش ︗︡︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه ︮︀در ﹋﹠︡. ﹎︤ارش ︗ ︧︡︡︀︋︣س  ﹏﹞︀︫ ︡︀︋﹉ ︋﹠︡ در ︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در آن، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︮﹑ح 
﹎︤ارش ︧︀︋︣س و ︑︀ر ﹎︤ارش ﹇︊﹙﹩ ︧︀︋︣س ا︫︀ره ︫﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︭︣ ︫﹢د رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در︭︠﹢ص رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩، ﹝︡ود ︋﹥ آن ا︮﹑ح ا︨️ ﹋﹥ در ︀ددا︫︐︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️.
︑﹀︀وت دو ︀﹜️ ︋︀﹐، در ﹝︴︀﹜︊﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︋﹠︡ ︨ــ︀︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د. در ︀﹜️ دوم، ︻﹑وه ︋︣ ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ در در ︀﹜️ اول در 

︋﹠︡ ︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ذ﹋︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹞ ﹤︋ ︡︀︋︡ود︋﹢دن رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ رو︡اد ︑︺︡﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹡﹫︤ ا︫︀ره ︫﹢د.
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:️︫﹢﹡︀︎
١- ︑︀ر﹩ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀﹝﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︫︀﹝﹏ ︀ددا︫︐︀ی ︑﹢︲﹫︑ ،﹩﹫﹥ ︫︡ه ا︨️ و ا︫︀ص ﹝︧﹢ل در وا︡ ︑︖︀ری ﹝︧﹢﹜﹫️ ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را 

︢︎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

﹝︓︀ل ٢:
︋︣ای رو︫﹟ ︑︣ ︫︡ن ﹝﹢︲﹢ع ﹝︖︡دا ﹝︓︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل ا︵﹑︻︀ت ز︣ را ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡:

٢٩ ا︨﹀﹠︡ ١*١٣ ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩     
٣٠ ︠︣داد ٢*١٣ ︑︀ر︀︑ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩    
٣١ ︑﹫︣ ٢*١٣ ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  
١ ﹝︣داد ٢*١٣ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩    

در ︑︀ر ۵ ﹝︣داد ٢*١٣، ︧ــ︀︋︣س از ︵ ﹅︣﹊﹩ از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹇︡﹞﹩ ︫ــ︣﹋️ از و︗﹢د ︑﹆﹙︉ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︴﹙︹ ﹝﹩-︫﹢د ﹋﹥ 
 ﹟د. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹢︫ ﹏︡︺︑ ︤ارش ︠﹢د از آن ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︋﹢د ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ﹡︷︣ وی﹎ ︧ــ︀︋︣س در ︑︀ر ︣﹎︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ و ا︑ر﹢︮ ﹏︡︺︑ ︧ــ︐﹙︤م﹞
 ﹟﹊﹝﹞ ️﹛︀ دو ﹤﹚︣﹞ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح ﹋﹠︡. در ا︑ر﹢ ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥︮  ــ﹢د. ︧ــ︀︋︣س از︫  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح︫   ︮︡︀ ﹝﹢︲﹢ع،︋ 

:︡︀﹫︋ ︩﹫︎ ️︨ا
︀︡ ︑﹞︀م رو︫︀ی  ﹥ روز ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا ،️﹛︀ ﹟︧︀︋︣س︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ا︮﹑ح و︋  ︣﹋️ در ︑︀ر ٢٠ ﹝︣داد ٢*١٣، ︑﹞︀م ا﹇﹑م︮  ︀﹜️ اول:︫ 
︧︀︋︨︣﹩ را ︑︀ ︑︀ر︡︗ ︡ ﹎︧︐︣ش د﹨︡ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه، ﹉ ﹎︤ارش ︗︡︡ ︋︀ ︑︀ر︡︋ .︡﹠﹋ ︪︣︐﹠﹞ ︡︡︗ ﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
 ︋︀︫︡؛ ﹜︢ا ﹁︣ض ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ر (٢٠ ﹝︣داد ٢*١٣ ﹩﹠︺) ︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه︑ر﹢︮ ︡﹫︀︑ ︧︀︋︣س ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹇︊﹏ از ︑︀ر ︡︡︗ ︤ارش﹎ ︀ر︑
︗︡︡ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س، ٢١ ﹝︣داد ٢*١٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹎︤ارش ︗ ︧︡︡︀︋︣س  ﹏﹞︀︫ ︡︀︋﹉ ︋﹠︡ در ︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در آن، ︋﹥ 
 ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه، ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️. در ا︑︀ره *** ﹋﹥ در آن ︻﹙️ ا︮﹑ح ︮﹢ر﹝︫ ﹩﹫︲﹢︑ ️︫︀ددا ﹤︋ ︧︀︋︣س و د﹜﹫﹏ ا︮﹑ح ﹎︤ارش

 .︡﹠﹋ ﹏︡︺︑ ٧٠٥، در ︮﹢رت ﹜︤وم ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︷︣ ︠﹢د را ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹞︧︀︋︣س ︵︊﹅ ا﹜︤ا ،︳︫︣ا
 ︡﹫︀︑ ︀ر︑ ،️﹛︀ ﹟︠︀ص ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ در ا ﹩﹚︡︺︑ ︡ادرو ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︡ود﹞ ︀﹠︑ ️﹋︫︣ ︳︨﹢︑ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑دوم: ا︮﹑ح ︮﹢ر ️﹛︀
 ﹩﹫︲﹢︑ ️︫︀ددا ﹅︣︵ ع از﹢︲﹢﹞ ﹟٣٠ ︠︣داد ٢*١٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا ﹩﹠︺ ﹩﹚︊﹇ ︀ن ︑︀ر﹝﹨ ،﹐︀︋ ﹩﹚︡︺︑ ︡ادرد رو﹢﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︗︤ در︑ر﹢︮
︫﹞︀ره *** در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ︫﹢د. در ا ،️﹛︀ ﹟︧︀︋︣س ︀︋︡ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠︀ در ﹝﹢رد رو︡اد ﹝︤︋﹢ر ︑︀ ︑︀ر ﹎︤ارش 
︗︡︡ ا︗︣ا ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︑︀ر︀︑ ﹩﹚﹋ ﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︽﹫﹫︣ی ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده ا︨️، ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ی ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ 
﹥ د﹜﹫﹏ ا︮﹑ح ﹎︤ارش ︧︀︋︣س و ︑︀ر ﹎︤ارش  ﹠︡﹨︀ی ︑﹢︲﹫﹩» درج ﹋﹠︡ ﹋﹥ در آن︋   ︋︣︀︨» ︡ی در﹠ ﹢د︋   ︠︡︡︗ در ﹎︤ارش ︡︀ و﹜﹩ ︧︀︋︣س︋ 
﹇︊﹙﹩ ︧︀︋︣س (︺﹠﹩ ٣١ ︑﹫︣ ٢*١٣) ا︫︀ره ︫﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︭︣ ︫﹢د رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در︭︠﹢ص رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩، ﹝︡ود ︋﹥ ا︮﹑﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︀ددا︫️ ︑﹢︲﹫﹩ ︫﹞︀ره *** ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️.
در ا﹟ ﹝︓︀ل ﹡﹫︤ ﹠︀﹡︙﹥ ︫︣﹋️ از ا︮﹑ح ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢دداری ورزد، ︧︀︋︣س ︀︋︡ ا︋︐︡ا ﹨︪︡ار د﹨︡ ﹋﹥ وی ︑﹑ش ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ ﹝︀﹡︹ از 
︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی   ︋︡︀ ︭﹢ص ا﹡︖︀م ﹡︡﹨︡، ︧︀︋︣س︋   ︠﹟ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︊﹩ در ا ️﹋︣ ﹥ ر︾﹛ ا﹟ ﹨︪︡ار،︫  ﹢د. ا﹎︣︋  ﹥ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س︫  ا︑﹊︀ی آ﹠︡ه︋ 
از ا︑﹊︀ ︋﹥ ﹎︤ارش ︠﹢د، ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹟ از ︵︣﹅ آ﹡︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و 
 ﹅︣︵ ﹟از ا ﹟︧︀︋︣س ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا ︫︡ه ︋﹢د، دو︋︀ره ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︤ارش ︪︣︐﹠﹞ ︀﹡︧︀︋︣س ﹡︧︊️ ︋﹥ آ ︤ارش﹎

﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ︋﹢د، ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ︀ ا﹟ ﹋﹥ از ︵ ﹅︣︱﹢ر در ﹝︖﹞︹، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را ︋﹥ ا︵﹑ع ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︨︣︀﹡︡.


