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︀﹡﹉ ﹋︡ا﹝︧️؟ و  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ︣اوردی در︮  ︡﹨﹫︡ ﹋﹥ ا﹇﹑م ︻﹞︡ه︋  ︍︀︨ــ﹍︤ار﹛. ا︋︐︡ا ︑︭﹢︣ی︋   ︨﹢﹍︐﹀﹎ ﹟در ا ︀﹝ ــ︣﹋️︫  از︫ 
ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ا︨️؟

﹜﹛︀︻ ︦ د﹋︐︣ ︫﹞
 ︀︐﹋︣ا︨ــ️. در ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری، ︻﹑وه ︋︣ ا﹇﹑﹝﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︺﹞﹢ل در ︋﹫︪ــ︐︣ ︫ــ ︣︢︎︀﹡ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︗︐﹠︀ب︑ر﹢︮ ﹤﹫︑ ︋ــ︣اورد ︋︣︠﹩ ا﹇﹑م در
︋︣اورد ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ﹉ ﹇﹙﹛ ︻﹞︡ه، ذ︠﹫︣ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ا︨️. ﹝︀︨ــ︊﹥ دو ︨ــ︣﹁︭﹏ ذ︠﹫︣ه ︻︀م و ذ︠﹫︣ه ︠︀ص ﹝︴︀﹜︊︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. ذ︠﹫︣ه 
 ﹤﹋ ﹩﹊﹡︀ ︡﹨﹊︀ر︋  ﹥ ازای ﹨︣︋  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل︋  ︀ص،︋  ﹥ د︨️ ﹝﹩ آ︡. و﹜﹩ ﹝︀︨ــ︊﹥ ذ︠﹫︣ه︠  ︻︀م از ︀︮﹙︱︣ب 1/5در︮︡ ︑︧ــ﹫﹑ت ︨ــ︀﹐﹡﹥ در ﹉ دوره ﹝︀﹜﹩︋ 

︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︻﹞︡ه در ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری؛︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︻﹞︡ه در ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری؛
﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آقاى آقاى دكتر سيدحسام شمس عالمدكتر سيدحسام شمس عالم

️ ﹝︡︣ه ︋︀﹡﹉ ︎︀ر︨﹫︀ن ﹫﹨ ﹢︱︻

︋︀﹡﹊︀ از وا︡﹨︀ی ︋︤رگ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪ــ﹢ر﹡︡ ﹋﹥ ︨﹛ ﹝﹞﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡. ﹡︷︀رت ﹎︧︐︣ده و و︨﹫︹ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋︣ ︋︀﹡﹊︀، از 
 ︀﹡آ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︐﹝﹋ ﹤﹋ ️︨︀ی ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار ا﹫﹎︡﹫︙﹫︎ از ︀﹊﹡︀︋ ︀ی ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️. ︻﹞﹙﹫︀ت﹨︡ع وا﹢﹡ ﹟︀ی ا﹫﹎︥و ︣﹍د
︦ ︻︀﹜﹛ از ﹝︡︣ان  آ︫﹠︀﹩ ﹋︀﹝﹏ دارد. ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ا﹇﹑م ︋︣اوردی ﹝﹢︲﹢ع ﹎﹀︐﹍﹢ی ︧︀︋︣س ︋︀ آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︨﹫︧︡︀م ︫﹞

.﹜﹢︫ ︀﹠︫︀د︫︡ه آ ︪︀ن در ︋︀ره ﹝﹢︲﹢ع︀ه ا﹎︡ا︨️. ︋︀ د ﹩﹊﹡︀︋ ﹤︋︣︖︑︣︎
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︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︃︠﹫︣ در ︋︀ز︎︣دا︠️ ︋︡﹨﹩ در ︨ــ︣﹁︭﹙︀ی ︾﹫︣︗︀ری ︫ــ︀﹝﹏ 
︨︣ر︨﹫︡﹎︫︢ــ︐﹥، ﹝︺﹢ق و ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ا﹜︤ا﹝﹩ 
ا︨️. ﹡﹢ه ﹝︀︨ــ︊﹥ ا﹟ ا﹇﹑م ︎﹫︙﹫︡ه و ︋︣ا︨ــ︀س ︫﹢ا﹨︡ی ﹝︀﹡﹠︡ 

﹝﹫︤ان و︔︀﹅ و ارز︫﹍︢اری آن و  ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی آ﹠︡ه ﹡﹍︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ،﹅︀︔︀ِد ︋ــ﹥ روزاوری ارزش ﹝︐︺︀رف و︀ی ز﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹏﹫﹛د ﹤︋ ︀﹊﹡︀︋
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل از ا﹟ ﹋︀ر ا︗︐﹠︀ب ﹝﹩ ورز﹡︡ و ︋︣ا︨ــ︀س ︫︀︬︠ ︑﹢رم، 
ارزش روز و︔︀﹅ را ︑﹞﹫﹟ ﹝﹩ ز﹡﹠︡، ﹋﹥ ﹡﹢ه ﹝︀︨ــ︊﹥ ︑︃︔﹫︣ ︋︧ــ﹫︀ر 

ز︀دی در ︑﹫﹥ ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ دارد.
︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه︨   ︮﹅︊︵
 ﹉﹡︀ ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︑︀ ۵٠در︮︡ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︋  ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل︋ 
را ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ رو﹡︡ ︔︀︋️ ︨ــ︤﹨ ︣︀﹠﹥ ﹨︀، ا﹨﹞﹫️ 
﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س ﹝﹀︣و︲︀ت و ︋︣اورد در 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪︀ ﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹫︪︐︣ ﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ﹤ ا︨ــ︀س ︣ ︋︣اورد ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل︋ 
ا﹜︤ا﹝﹩ و ︋︣ ــ﹥ ﹝︊﹠︀﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د؟ ﹝﹫︤ان ا︋︀م 

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︑︀﹥ ا﹡︡ازه ا︨️؟
﹜﹛︀︻ ︦ د﹋︐︣ ︫﹞

︣︐﹝﹞﹟ ا﹜ــ︤ام در ︋ــ︣اورد ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل، 
 ﹩︑︀︊︨︀﹞ ︼﹛︀︊﹞ ع﹢﹝︖﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑︀ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا︨️.︋   ︋﹤﹞︀﹠︪︋
ا﹟ ︋︣اورد و ﹜︤وم ﹝︀︨ــ︊﹥ ذ︀︠︣ ︋︣ا︨︀س ارزش و︔︀﹅، ا︑﹊︀ ︋﹥ 

﹡︷︣ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ر︨﹞﹩ در دوره ﹨︀ی ز﹝︀﹡﹩، او﹜﹢️ اول ا︨️. 
ا﹝ــ︀ ــ︣ا ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ا﹨﹞﹫ــ️ دارد، ︗﹢اب ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︣︐﹝﹞﹟ ﹨︡ف ا︋ ﹟︩ از ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
ر︧ــ﹉ ﹝︪︐︣ی ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ﹋﹫﹀﹫️ و︔︀﹅ و ﹇︀︋﹙﹫️ 
﹡﹆︫︡ــ﹢﹡︡﹎﹩ آن ر︧ــ﹉ و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت را ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹝︡و️ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ر︧﹉ ﹝︪︐︣ی︋ 

و ︋︀﹡﹊︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹎︀﹨﹩ ﹡︀﹇︬ و ︋︀ د︫﹢اری ﹨﹞︣اه ا︨️.
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ︫﹊﹙﹩ ﹝︀︨︊︀ت 
ذ︠﹫︣ه ︑﹢︗ــ﹥ دار﹡︡. در ﹊﹡︀︋ ﹤﹋ ﹩﹛︀︀ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 
﹥ ︲ــ︣ورت، ﹡︐︀︕ آن در  ﹝︐﹢اــ﹩ و ا﹇︡ا﹝ــ﹩ ︑﹢︗﹥ دار﹡︡  ﹋﹥︋ 
︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹫︧ــ️ و﹜﹩ ا︐﹞︀ل ر︠︡اد آن ︋︀﹐︨ــ️. 
︋︣ای ﹝︓︀ل ﹝︢ا﹋︣ات ︋︀ ﹝︪︐︣ی و ﹝︺︣﹁﹩ ا﹝﹑﹋﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان و︔﹫﹆﹥ 
 ﹉﹫﹚﹝︑ ﹏︣ا﹞ ︀ ،ده﹢ ︡﹨﹩ ﹋﹥ در ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م︋   ︋︀  ︋︣︑︀︑ ،︡︡︗
دارا﹫︀ی ﹝︪︐︣ی ﹋﹥ ﹝︣ا﹏ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ آن در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨️ و 

و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪︐︣ی را ︋︀ ︲﹐︀︋ ︉︣﹩ ﹝︐﹞﹏ ﹝﹩ ︨︀زد، 
﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝︡︣ان ︋︀﹡﹉ ا︨️.

ا﹇﹑م  ︋︣اورد  در︨︐﹩  در︋︀ره  را   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ﹤﹡﹢﹍
︤﹨ ﹏︓﹞ ﹩﹝﹞﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ﹇︀﹡︹ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

﹜﹛︀︻ ︦ د﹋︐︣ ︫﹞
︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ وا︋︧ــ︐﹍﹩ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣اورد﹨︀ ︋﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ز﹝︀ن، 
و︲︺﹫️ ﹝︪ــ︐︣ی، ︮﹠︺️ ﹝︣︋ــ﹢ط، و ...، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی 
ا﹇︐︭︀دی در ︫ــ︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی ︎︣﹡﹢︨︀ن ︋︧ــ﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️. 
︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ﹝﹆︀︋﹏ ︧︀︋︨︣ــ︀ن  ︋﹠︀︋︣ا﹟ د﹁︀ع از︋ 
﹡﹫︤ د︫﹢ار ﹝﹩ ︋︀︫︡. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹡﹞﹢﹡﹥ آ﹝︀ری ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ 
︋︡﹨ــ﹊︀ران ︻﹞︡ه ︑﹞︣﹋︤ دارد ﹋﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹀︀﹨﹞︀ت 
︗️ ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫ــ︿ ︋︡﹨﹩ و ︀ آرای ︮︀دره ﹝︣ا︗︹ ﹇︱︀﹩ در 

ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︣اورد﹨︀ ﹝﹢︔︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 

در ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان 
در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡؟ آ︀ ︋︣اورد﹨︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︑﹢︲﹫ داده و ا﹁︪︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟
﹜﹛︀︻ ︦ د﹋︐︣ ︫﹞

 ︡︀︋ ︧︀︋︣س ،540 ︀ره﹝︫ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹩︺﹫︊︵
﹨﹛ از ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹢دن ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ﹨﹛ از ﹝﹫︤ان ا﹁︪ــ︀ی آن 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︋︡ و ︋﹥ ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ ﹎︣داوری ﹡﹞︀︡. و﹜﹩ در ﹝﹢رد 
 ︀﹨ ﹤﹞︀﹠︪ ︀︧︐﹩ در را︨︐︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︤︋﹢ر،︋  ︋︀﹡﹊ ،︀︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
و ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋ــ︤ی را ﹡﹫︤ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹫ــ︤ان ر︻︀️ آن را 
 ︣︀︠︋︣اورد﹨︀ی ذ ﹩︀﹞ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹝﹩ ︑﹢ان را︨︐﹩ آز

﹝︴︀﹜︊︀ت ︋︀﹡﹊︀ را در ز﹝︣ه ر︨﹫︡﹎﹫︀ی و︥ه د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹡﹞﹢د.
 ︣︀︠︀︨ــ︊﹥ ذ﹞ ︀ی﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹤ــ﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ︋︀︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ︵ ﹤︋
 ︣︐︋ ان ﹎﹀ــ️ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︨ــ︐﹀︀ده﹢︐︋ ︡︀︫ــ ︀﹊﹡︀︋ ︊ــ︀ت﹛︀︴﹞
 ﹟ه ا﹁︪ــ︀ی ا﹢﹡ ،︀﹊﹡︀ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از︮ 

︋︩ از ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی دارد.

︋︣ای ︢︎︣ش د︻﹢ت ︧ــ︀︋︣س از ︫﹞︀ ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ 
 ﹤︺︨﹢︑ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ﹤﹁︣ ﹤﹋ ﹜و ا﹝﹫︡وار
ار︑︊ــ︀ط ︠﹢د ︋︀ ︮﹠︺ــ️ ︋︀﹡﹊︡اری، ﹡﹆︩ ︋﹫︪ــ︐︣ی در 

  ︎﹫︪︣﹁︐︀ و ︑﹢﹐ت آن ︋︀زی ﹋﹠︡.  


