
﹤﹞︡﹆﹞
از آ︾︀ز ︑﹀﹊︣ ﹝︡ون ︋︪︣، ﹡︷︣﹥ ا︠﹑ق ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن ︋﹢ده ا︨️. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ 
 ︀︋  ﹤﹋  ︡﹫﹞︀﹡  ﹩﹞﹢﹝︻ ا︠﹑ق  ﹝﹩ ︑﹢ان  را   ︀﹡آ ︓︋︀ی  دار﹡︡،   ﹤﹇﹑︻  ︪︣︋ ﹡﹢ع   ︣﹫︠  ﹤︋ ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن 
 ﹏ راه   ﹟︀︋︣ا﹠︋ دارد.  ﹁︣ق  ︠︀ص،   ﹤﹁︣ ا︻︱︀ی   ︡﹠﹡︀﹞  ﹉﹢﹋ ﹎︣وه ﹨︀ی  در  ا︠﹑ق   ︒︋
 ︀﹡ا﹝︀، ﹋︀ر آ .﹜﹫﹠﹋ ﹢︖︐︧︗ ︀﹡︀ی ﹁﹙︧﹀﹩ آ﹨ ﹤︣︷﹡ ا﹡﹫﹛ در﹢︑ ﹩﹝﹡ ︠︀ص ︠﹢د را ﹏︀︧﹞ ﹜﹫﹆︐︧﹞
در ز﹝﹫﹠﹥ ا︠﹑ق ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︊︹ ﹝﹞﹩ ︋︣ای ︵︣ح و ︋︧︳ ﹝﹀﹢م ﹝﹠︀︨︊﹩ از ا︠﹑ق در ر︫︐﹥ ﹨︀ی 
﹝﹀﹢م  ﹋︀ر︋︣د  از   ︩﹫︋ ﹫︤ی   ،︣﹍د  ️﹫﹛︀︺﹁  ︣﹨  ︀  ﹩︨︣︋︀︧ در  ا︠﹑﹇﹩  ر﹁︐︀ر  ا︨️.  ︠︀ص 
︻﹞﹢﹝﹩ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ︑﹢︮﹫﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن ︋︣ای ﹋﹏ ︪︣︋️ ﹡﹫︧️. ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ در 
︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹛ ﹝︺﹠︀ و ﹝︀﹨﹫️ ا︮﹙﹩ ︠﹢د را از ﹡︷︣﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︠﹑ق ا︠︢ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︗︀ دارد 

در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹥ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ و ا︨︐︡﹐﹜︀ی ︋︺︱﹩ از ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن ︋︤رگ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛.
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﹡︷︣﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︠﹑ق
︣ای ﹡︷︣﹥ ا︠﹑ق،  ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن در ︵﹢ل ︑︀ر﹞ ﹩﹡︀︊﹞ ،︐﹙﹀﹩ را︋ 
︋︤رگ،  ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن  از   ﹩︱︺︋ د︡﹎︀ه  ︋︣ر︨﹩  ﹋︣ده ا﹡︡.  ﹝︴︣ح 
ر﹁︐︀ر  و  ا︠﹑ق  ︎︪︐﹢ا﹡﹥   ﹅︴﹠﹞  ﹜﹁ ︋︣ای  را  ﹐زم  ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی 
﹡﹞﹩ ︑﹢ان   ﹤﹛︀﹆﹞  ﹟ا در  ا︨️   ﹩︡︋  .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹁︣ا﹨﹛  ا︠﹑﹇﹩ 
 ﹟﹫﹝﹨ ا﹜︊︐﹥  داد؛  ا﹡︖︀م  ﹢زه   ﹟ا  ︹︨︣ ︋︣ر︨﹩  از   ︩﹫︋ ﹋︀ری 

︋︣ر︨﹩ ︨︣︹ ﹨﹛ ﹝﹀﹫︡ ا︨️. 
︨ــ﹆︣اط از︗﹞﹙﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁﹫﹙︧ــ﹢﹁︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹑ش ﹋︣د 
﹝︊﹠︀ی ︻﹆﹙﹩ ︋︣ای ر﹁︐︀ر در︨️ ︋﹠︀ ﹡︡. او ﹡︷︣﹥ ا︠﹑ق ︠﹢د 
را ︋︣ روی «دا﹡︩» ︋﹠︀ ﹋︣د و ︋︣ ﹡﹆︪ــ﹩ ﹋ــ﹥ دا﹡︩ در ﹁︣ا﹨﹛ 
︪ــ︣ دارد، ︑︀﹋﹫︡  ︣ای ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩︋  ﹋ــ︣دن را﹨﹠﹞︀ی ︻﹞﹙﹩︋ 
 ،︫︣︣ح ز ﹤ ︣﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه از ︑︀ر ﹁﹙︧ــ﹀﹥︋  دا︫ــ️. ﹝︴﹙︉︋ 

︋﹫﹠︪﹩ از ︑﹀﹊︣ ︨﹆︣اط در︋︀ره ا︠﹑ق ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ د﹨︡:
" ا﹞︀ن ︨﹆︣اط ︋﹥ دا﹡︩ و ︋﹥ ︑﹀﹊︣ رو︫﹟ و ﹝﹠︴﹆﹩، ﹇﹢ی 
ا︨️؛ آ﹡﹆︡ر ﹇﹢ی ﹋﹥ او در﹝︀ن ﹨﹞﹥ درد﹨︀ را در آن ﹝﹩ ︋﹫﹠︡. 
 ﹏︀︧﹞ ︥ه در︋︀رهو ﹤︋ ︪︣︋ ﹏︀︧﹞ ﹤﹝﹨ او روش ︠﹢د را در︋︀ره
ر﹁︐︀ر  ︋︣ای   ﹩﹡﹑﹆︻ ﹝︊﹠︀ی   ﹟︐﹁︀ ︋︣ای   ﹢︖︐︧︗ و  ا︠﹑﹇﹩ 
﹁︣﹝﹢ل   ﹟ا در  ︨﹆︣ا︵﹩  ا︠﹑ق  ا︮﹙﹩   ︤︑ ﹝﹩ ︋︣د. ...  ︋﹥ ﹋︀ر 
︋︣ای  در︨️   ︣﹊﹀︑ ا︨️»؛   ️﹚﹫︱﹁ «دا﹡︩  ا︨️:   ﹤︐﹀﹡
 ️﹚﹫︱﹁ ﹤﹋ ﹟ر﹁︐︀ر در︨️، ︲︣ورت دارد؛ ︋︪︣ ︋︀ دا﹡︧︐﹟ ا
﹫︧️، ﹁︀︲﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؛ دا﹡︩ ﹨﹛ ︫︣ط ﹐زم و ﹨﹛ ︫︣ط 
 ﹟﹊﹝﹞  ️﹚﹫︱﹁ دا﹡︩،  ︋︡ون  ا︨️:   ️﹚﹫︱﹁ ︋︣ای   ﹩﹁︀﹋
 ︦﹊︙﹫﹨ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛   ﹟﹫﹝︱︑ را   ️﹚﹫︱﹁ آن  دا︫︐﹟  و   ️︧﹫﹡
 ﹩︋﹢︠ آدم  ︠﹢د  ︋﹩ ا︠︐﹫︀ر   ︀  ️︧﹫﹡ ︋︡ی  آدم  ︠﹢د  ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر 
ّ︣ ﹡﹫︧️؛ ... از آ﹡︖︀  ﹡﹫︧️؛ ﹨﹫︙﹊︦ ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د د﹡︊︀ل ︫
︦ ﹁︱﹫﹙️  ﹉﹫︤ ا︨️: دا﹡︩،  ﹋﹥ ﹁︱﹫﹙️ دا﹡︩ ا︨️،︎ 
️ ﹨︀ی  ﹚﹫︱﹁ در﹡︐﹫︖﹥  و   ️﹆﹫﹆  ﹥︐﹁︀ ︨︀ز﹝︀ن  ﹜︐︧﹫︨  ﹩﹠︺
 ﹩﹠︺ ،︡وا ﹝︐﹙︿ ﹨﹞︀ن ﹁︱﹫﹙️  ︫﹊﹙︀ی   ︀﹠︑ ،︿﹚︐﹞

دا﹡︩ ا︨️."١ 
﹨﹫﹢م رو﹊︣د د﹍︣ی را ا︑︀ذ ﹝﹩ ﹋﹠︡. او ︑︖︣︋﹥ ﹎︣ا ا︨ــ️ 
و ﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ﹁﹙︧﹀﹩ ︠﹢د را ︋︣ ا︨︀س آن ︋﹠︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. اوً﹐، 
﹨︡ف او ︑︊﹫﹫﹟ ا︠﹑ق در ﹇︀﹜︉ ﹝︪︀﹨︡ات و روا︋︳ ﹇︀︋﹏ آز﹝﹢ن 
﹥ آ﹡︙﹥ ﹝︣دم ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛  ︑︖︣︋﹩ ا︨ــ️ و︋ 

﹡﹥ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ︀︋︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡:
او   ️︠︀﹠︫  ﹤︣︷﹡ و   ﹉︤﹫﹁︀︐﹞ در   ﹤﹋ را   ﹩︣ا﹎ ﹤︋︣︖︑ "﹨﹫﹢م 

 :︨︡︣︎ ﹩﹝﹡ او   .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︠﹢د  ا︠﹑ق   ﹤︣︷﹡ وارد   ،﹜﹫︋︀ ﹩﹞
را  ﹋︀ر   ﹟ا  ︡︀︋  ︀﹡آ «︣ا   ︀ ︋﹊﹠﹠︡؟»   ︡︀︋ ﹊︀ر   ︀﹞آد»
 ،«︡︀︋» واژه ﹨︀ی  از   ﹤﹋ و﹇︐﹩   ︀﹡آ  :︨︡︣︎ ﹩﹞ او  ︋﹊﹠﹠︡؟»، 
دار﹡︡؟  ﹝﹠︷﹢ری   ﹤  ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده  «﹁︱﹫﹙️»، «ا︠﹑ق» 
﹝﹆﹢﹜﹥ ﹨︀ی  در   ︀︐﹫﹛︀︺﹁  ﹤﹝﹨  ﹜﹫﹨︡︋ ﹡︪︀ن  ︋︐﹢ا﹡﹫﹛  ا﹎︣   ...
را  ا︠﹑﹇﹩  ﹋︀ر﹨︀ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  آ﹡﹍︀ه   ،︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ ﹇︣ار   ﹩︮︀︠
 ︀︋ را  ︣ارت   ﹤﹋ رو︫﹩  ︋﹥ ﹨﹞︀ن  در︨️  د﹨﹫﹛،   ﹫︲﹢︑  ﹜﹨
 ﹫︲﹢︑ دار﹡︡،  ا︮︴﹊︀ک   ﹜﹨  ︀︋  ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︡ه︡︎  ︬﹫︪︑

﹝﹩ د﹨﹫﹛."٢ 
︋︺︱﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹨﹛ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ را ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 
︮﹢رت ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ﹡︀ ﹨﹛ در در︗ــ﹥ اول ︋﹥ ﹋︀ر﹨︀ی 
 ﹅︋︀︴﹞ ︀﹡ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︑﹢︗﹥ دار﹡︡؛ و ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹎︣ ر﹁︐︀ر آ
︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︀ری ر﹁︐︀ر ︋︀︫ــ︡، ﹋﹞︐︣ ﹝﹢رد ﹢ن و︣ا 
﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︲︺ــ︿ ︡︋﹩ ا﹟ رو﹊︣د ︻︊︀رت ا︨ــ️ از 
ا﹟ ﹋ــ﹥ «︢︎︣ش ︻﹞﹢﹝﹩» ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹎ــ︢ر ز﹝︀ن ر﹨﹠﹞﹢د 
﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀﹩ ︋︣ای ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ︀ ︻﹞﹏ در︨ــ️ ︋︀︫ــ︡ و ا﹎︣ 
︋﹥ ︢︎︣ش ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹨﹠﹞﹢د ا︨︀︨ــ﹩ ︑︭︣ ︫﹢د، 
 ︴︋︣وز ﹜︽︤ش و ︠︴︀ در آن، ﹨﹫︘ را﹨﹩ ︋︣ای ا︻︐﹑ی ︨ــ ︀︋

ر﹁︐︀ر وا﹇︺﹩ و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️. 
︀ً ﹨﹫﹢م ︋﹥ ا﹟ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹋﹥ ر﹁︐ــ︀ر ا︠﹑﹇﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان از  ﹫﹡︀︔
︻﹆﹏ ا︨︐﹠︐︀ج ﹋︣د، ﹞﹙﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ او ︋︀ور﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ 
 «﹩︋﹢︠» ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︭︣︑ از ︻﹆﹏ ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹠︐︀ج ﹡﹫︧︐﹠︡. او
 ️﹚﹫︱﹁ ﹉ «﹩︋﹢︠» ︧ــ︀س ا﹡︧︀ن، ﹡︪ــ︀ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د واز ا
︾︀﹩ ا︨ــ️ و ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝︴﹙﹢ب ا︨ــ️ و ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د 

︋︣ای ︻﹢ا︵︿ و ا︧︀︨︀ت ا﹡︧︀ن د﹜︢︍︣ ا︨️:
﹥ و︨﹫﹙﹥ ︻﹆﹏، ︾︀︀ت ﹡︀﹩ ا︻﹞︀ل ا﹡︧︀ن را  "﹨︣﹎︤ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︋ 
︑﹢︲﹫ داد. ︋﹙﹊﹥ ا︀︾ ﹟︀ت، ︋︡ون ﹨﹫︘ وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ﹇﹢ای 
︻﹆﹑﹡﹩، ︋︀ ا︧︀︨︀ت و ︻﹢ا︵︿ ا﹡︧︀﹡︀ در ار︑︊︀ط ا﹡︡. ︋︣ای 
 ︨︀︎ او   ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ورزش  ︣ا   ︡﹫︨︣︍︋  ︣﹀﹡  ﹉ از  ا﹎︣  ﹝︓︀ل، 
 ︶﹀ را  ︠﹢د   ️﹞﹑︨ ا︨️   ﹏︀﹞  ﹤﹋ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏  داد  ︠﹢ا﹨︡ 
 ︨︀︎ ﹝﹩ دا﹡︡،   ﹜﹞ را   ﹩︐﹞﹑︨ ︣ا   ︡﹫︨︣︍︋ او  از  ا﹎︣   .︡﹠﹋
 ︣︐︪﹫︋ ا﹎︣  ا︨️.  درد﹡︀ک  ︋﹫﹞︀ری   ﹤﹋ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏  داد  ︠﹢ا﹨︡ 
︋﹥ ︎︨︣﹫︡ن ا︮︣ار ﹋﹠﹫︡ و از او ︋︍︨︣﹫︡ ︣ا از درد ﹡﹀︣ت دارد، 
ا﹝﹊︀ن ﹡︡ارد او ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ ا︨︀︎ ︩︨︣︎ ﹟ د﹨︡. ﹡﹀︣ت از درد 
 ﹟ار︗︀ع ﹡︡ارد. ... ︋﹫︩ از ا ︣﹍ا︨️ و ︋﹥ ا﹝︣ د ﹩︀︾ ﹏﹫﹛د
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 ﹟ا ﹤︋ ادا﹝﹥ دادن  ︮﹢رت  در  ﹡︡ارد.  ﹁︀︡ه ای  ︩ ﹋︣دن  ︨︣︎
︀﹡ ﹩︋ ︀︑ ﹏︧﹚︧︑ ،︀︪︨︣︎️ ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ و ﹨﹞﹫︪﹥ 
﹫︤ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ د﹜﹫﹏ ︠﹢ا︨︐﹟ ﹫︤ د﹍︣ی ︋︀︫︡، ا﹝︀ ︋︣ای 
︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د   ︡︀︋ ﹫︤ی   ،︡︋︀  ﹤﹝︑︀︠  ﹏︧﹚︧︑  ﹟ا  ﹤﹋  ﹟ا
و  ︻﹢ا︵︿  ︋︣ای  ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د   ﹤﹋ ﹫︤ی   ،︫︡︀︋ ﹝︴﹙﹢ب 

ا︧︀︨︀ت ا﹡︧︀ن د﹜︢︍︣ ا︨️."٣ 
 ۴﹩︭︧ــ︐﹍﹩ ︫ــ︀︫ م ︋︣ای﹢﹫﹨ ،﹟وه ︋ــ︣ ا﹑︻
و︀﹫﹎︥﹩ را ﹝﹩ ︫ــ﹞︀رد ﹋﹥ ︋︣ای ︠﹢د ﹁︣د ︀ ︋︣ای د﹍︣ان 
︨ــ﹢د﹝﹠︡ و ﹝ــ﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹫﹢م، ︀︫︧ــ︐﹍﹩ 
︫︭﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا︮﹏ آن ﹇︡ر وا︲ و آ︫﹊︀ر ا︨️ ﹋﹥ 
﹡﹫︀زی ︋﹥ ︋︒ و ا︨ــ︐︡﹐ل ﹡︡ارد. ︋︀ ا ﹟︀ل، او و﹫﹎︥︀ی 
 ﹜﹫︧﹆︑ ︣ز ︩ ﹥ ︀ر︋  ︭﹩ را︋  ︀︧ــ︐﹍﹩︫   ︫﹤ ﹝︣︋﹢ط︋ 

:︡﹠﹋ ﹩﹞
"١- و﹫﹎︥︀ی ﹝﹀﹫︡ ︋︣ای د﹍︣ان، از ﹇︊﹫﹏ ︫︣ا﹁️ ا﹡︧︀﹡﹩ و 

ر﹁︐︀ر ﹝︣آ﹝﹫︤ ︋︀ د﹍︣ان.
در  ︎︪︐﹊︀ر   ﹏﹫︊﹇ از   ،︬︫ ︠﹢د  ︋︣ای   ︡﹫﹀﹞ و﹫﹎︥︀ی   -٢

︉ و﹋︀ر. ﹋︧︉ ︻﹙﹛ و درک ︻﹞﹫﹅ از ا﹡︧︀﹡︀ و ﹋︧
از  ا︨️،  د﹍︣ان  ﹇︊﹢ل  ﹝﹢رد  ︋﹩ ﹢ن و︣ا   ﹤﹋  ﹩︀﹫﹎︥و  -٣

﹇︊﹫﹏ ︸︣ا﹁️ ︵︊︹ و آداب ﹝︺︀︫︣ت و ر﹁︐︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩.
٤- و ﹩︋ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹎︥﹢ن و︣ا ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ︠﹢د ﹁︣د ا︨️، از 

 ٥".︀﹫︐︨ ﹏﹝︑ و ︮︊︣ و ﹩رو ︩﹞و آرا ️﹝︷︻ ﹏﹫︊﹇
︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︀﹁ ️︀︡ه   ︋︀﹫﹎︥و ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑
را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︋﹥ و︥ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹤﹋ ️﹆﹫﹆ ﹟︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ 
ا﹁︣اد و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹨﹞﹊︀ران ︣﹁﹥ ای، ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︀︮︊﹊︀ر و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋︀ ا﹁︣اد 
 ﹉ ،﹩︭︫ ﹩﹍︐︧︀︫ ﹟︐︫﹝︺﹥ ︨︣و﹋︀ر دار﹡︡، ا﹨﹞﹫️ دا︀︗

ا﹝︣ ︡︋﹩ ا︨️. 
 .︡﹡ ﹩﹞ ︀﹠︋ ︣ی را در︋︀ره ا︠ــ﹑ق﹍د ﹤︣︷﹡ ــ︀ن ﹐ك︗
او ا︨ــ︐︡﹐ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ︀﹆﹅ ا︠﹑﹇﹩، ﹁︴︣ی ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ 
و ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡ــ﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇ِ﹩ ﹁︴︣ی و ﹝ــ﹢رد ﹇︊﹢ل ﹨﹞﹍︀ن، 
و︗﹢د ﹡︡ارد. آ﹡︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹋﹞﹉ درک و﹁﹛ ﹋︧︉ ﹋︣د. 
﹨︣﹠︡ ﹐ک ﹡﹆ــ︩ و︗︡ان، ﹡︡ای ﹋﹢﹉ درو﹡﹩ ا﹡︧ــ︀ن، 
 ︹︊﹠﹞ ︀﹠︑ ︣د؛ ا﹝ــ︀ آن را︢︎ ﹩﹞ ﹩﹇﹑︠را در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ر﹁︐ــ︀ر ا

︫﹠︀︠️ ا︠﹑﹇﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︡: 
 .️︧﹫﹡ ﹁︴︣ی  ا︠﹑﹇﹩  ﹇︀︻︡ه   ︘﹫﹨ ︋︣ای  د﹜﹫﹙﹩  "و︗︡ان 

﹝﹟ در ا﹟ ︋︀ب ︑︣د︡ ﹡︡ارم ﹋﹥ ︋﹍﹢﹛ ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ ﹇﹢ا︻︡ 
 ︀︋  ︀﹡آ از  ︋︧﹫︀ری   ،︫︡︀︋ ︫︡ه   ﹉ ﹝︣دم   ︉﹚﹇ در  ا︠﹑﹇﹩ 
 ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹅﹁﹢﹞ ︣﹍︀ی د﹨︤﹫ ﹩︀︨︀﹠  ︫﹤ ﹨﹞︀ن روش ﹋﹥︋ 
﹇﹢ا︻︡ ا︠﹑﹇﹩ را ﹨﹛ ︫﹠︀︨︀﹩ و ︑︭︡﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︠﹢د را 
 ﹜﹨  ︣﹍د ︻︡ه ای  ﹝﹩ دا﹡﹠︡.   ︀﹡آ  ️︀︻ر  ﹤︋  ︡︺︐﹞ و  ﹝﹙︤م 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ وا︨︴﹥ ︑︣︋﹫️ ︀ ︻︀دات ﹋︪﹢ر ︠﹢د ︵︣ز ︑﹀﹊︣ 
 ︉︗﹢﹞ ا﹋︐︧︀︋﹩   ﹤︋︀︪﹞  ︣﹊﹀︑ ︵︣ز   ﹟ا و   ︡﹠﹠﹋ ︎﹫︡ا   ﹤︋︀︪﹞
﹝﹩ ︫﹢د و︗︡ان آ﹡︀ ︋﹥ ﹋︀ر ا﹁︐︡ و ا﹟ ﹋︀ر ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ﹝﹍︣ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︻﹆﹫︡ه ︀ ﹇︱︀وت ﹝︀ در︋︀ره  ️︮︀ ﹁︧︀د ا︠﹑﹇﹩ 
﹝︀. و ا﹎︣ و︗︡ان د﹜﹫﹏ ا︮﹢ل ﹁︴︣ی ︋︀︫︡ ︎︦ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
ا︲︡اد ﹨﹛ ﹁︴︣ی ︋︀︫︡؛ ز︣ا ﹝﹫︀ن ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ و︗︡ان ﹝︪︀︋﹥ 
ا︐︣از  آن  از   ︣﹍د  ﹩︱︺︋ و  ا﹜︐︤ام  را  ﹫︤ی   ﹩︱︺︋ دار﹡︡، 

٦".︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︣ و︗﹢د ︀﹆﹅ ا︠﹑﹇﹩ ﹁︴︣ی   ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹤︣︷﹡ ︣ ﹞﹙ــ﹥ او︋ 
﹋﹥ ︋﹩ ﹡﹫︀ز از ︋︣﹨︀ن ︋︀︫ــ︡ ︋︣ ︑﹚﹫﹚︀ی ﹝﹠︴﹆﹩ ز︣ ا︨ــ︐﹢ار 

ا︨️:
 -︡﹠︐︧﹫﹡ ﹁︴︣ی   ︦︎ دار﹡︡،  ﹐زم  ︋︣﹨︀ن  ا︠﹑﹇﹩  ﹇﹢ا︻︡   "
 ︡︣ا در و︗﹢د ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ﹁︴︣ی ︋﹥ ︑︣د﹞ ﹤﹋ ︣﹍د﹜﹫﹏ د
﹝﹩ ا﹡︡ازد ا﹟ ا︨️: ﹨﹫︘ ﹇︀︻︡ه ا︠﹑﹇﹩ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︵︣ح 
 ︀﹡ا﹨︡. ا﹎︣ آ﹢︋ ﹏﹫﹛د ﹅ ﹤︋ ︡﹡︣د ﹋﹥ در آن ︋︀ب ﹋︧﹩ ﹡︐﹢ا﹋
﹁︴︣ی ︋︀︫﹠︡ ا﹜︊︐﹥ ︠﹢ا︨︐﹟ د﹜﹫﹏ ︠﹠︡ه دار و ︋︀︵﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ز︣ا ﹫︤ی ﹋﹥ ﹁︴︣ی و ︡︋﹩ ︋︀︫︡ د﹜﹫﹏ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡. ... 
 ︡︀︋ ﹩﹞آد» ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ از ﹇﹢ا︻︡ ا︨︀︨﹩ ا︠﹑ق را ﹩﹊ ︣﹎ا
﹠︀ن ر﹁︐︀ر ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︀ او ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ر﹁︐︀ر ︫﹢د» ︋︀ 
﹋︧﹩ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹫︘ و﹇️ ﹇︊﹑ آن را ﹡︪﹠﹫︡ه ا﹝︀ ︸︣﹁﹫️ 
درک آن را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، آ︀ او ﹅ ﹡︡ارد ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ د︀ر 
را  ﹇︀︻︡ه   ﹟ا  ﹤﹋  ﹩︧﹋  ︀آ و  ︋﹢ا﹨︡؟  د﹜﹫﹏  ﹡︪﹢د،   ︰﹇︀﹠︑
︫︣ح  را  آن  ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن   ️︧﹫﹡  ︿︸﹢﹞ ا︨️،  ﹋︣ده  ︵︣ح 

د﹨︡؟" ٧
﹐ک در ادا﹝﹥ ﹝︊﹠︀﹩ را ︵︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ او ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹝︺﹫︀ری ︋︣ای داوری در︋︀ره ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ ﹡︷︣ 
او «﹇︀﹡﹢ن» ︑﹠︀ ﹝︺﹫︀ری ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ای ﹇︱︀وت 
در︋ــ︀ره ا﹛ ﹤︋ ﹩﹚﹝︻ ﹤﹋ ﹟︀ظ ا︠﹑﹇﹩ ︠﹫︣ ︀ ︫ــ︣ ا︨ــ️، 
 ︀﹠︑ ﹩﹇﹑︠ا ︫︣ ︀ ︣﹫︠" رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ ︋﹫︀ن او﹢﹞
︻︊︀رت از ︑﹢ا﹁﹅ ︀︊︑ ︀﹟ ا︻﹞︀ل ا︠︐﹫︀ری ﹝︀ ︋︀ ﹇︀﹡﹢ن ا︨️." 
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︣ع، ﹇︀﹡﹢ن ﹝︡﹡﹩  ﹥ ﹡﹢ع ا︨️: ﹇︀﹡﹢ن︫   ︨︣ از ﹡︷︣ ﹐ک ﹇︀﹡﹢ن︋ 
و ︻︣ف:

 ︉︗﹢﹞ ﹤ آن ︀ ﹜﹛︤ی ﹡﹫︧️ ﹝﹍︣ ﹜︢ت و أ﹫ ︫︣ و ︣﹫︠"
﹜︢ت و أ﹜﹛ ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︠﹫︣ و ︫︣ ا︠﹑﹇﹩ ︻︊︀رت ا︨️ 
 ﹜﹊ ن ﹡︀︫﹩ از﹢﹡︀﹇ ﹈ ︀︋ ا﹁︺︀ل ارادی ﹟︀︊︑ ︀ ﹅﹁از ︑﹢ا
﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ آن ﹇︀﹡﹢ن و ︋︀ اراده آن ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار، 
️ ﹡﹊︣دن آن ﹝︧︐﹢︗︉ ︎︀داش  ︀︻ر ︀ ️︀︻وا︨︴﹥ ر ﹤︋ ︀﹞
﹢︫ ﹩﹞ ︣﹀﹫﹋ ︀﹛. ا﹊︀م ا︠﹑﹇﹩، ︀ ︋﹥ ︋﹫︀ن د﹍︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ 
﹋﹥ ︋︣ ا︨︀س آ﹡︀ در︋︀ره در︨︐﹩ ︀ ﹡︀در︨︐﹩ ا︻﹞︀ل آد﹝﹫︀ن 
﹇︱︀وت ﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︋︣ ︨﹥ ﹡﹢ع ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨︣ 

﹋︡ام ︲﹞︀﹡️ ا︗︣ا ﹩︀ ︎︀داش و ﹋﹫﹀︣ ﹝︐﹀︀و︑﹩ دار﹡︡:
ّ︣ف ︵︀︻︀ت و ﹝︺︀︮﹩ ا︨️ و ︎︀داش  ١- ﹇︀﹡﹢ن ︫︣ع ﹋﹥ ﹝︺
و  ا︨️  آن  ا︗︣ای   ﹟﹞︀︲ ︠︡او﹡︡،   ︳︨﹢︑ ا︠︣وی   ︣﹀﹫﹋ و 
︋﹥ ︧︀ب  ﹎﹠︀ه   ︀  ️︻︀︵ ﹝︭︡اق  ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥   ︀﹞ ا﹁︺︀ل 

 .︡آ ﹩﹞
از  ︣ا︨️  ︋︣ای  و   ️﹞﹢﹊  ︳︨﹢︑  ﹤﹋  ﹩﹡︡﹞ ﹇︀﹡﹢ن   -٢
︎︪︐﹢ا﹡﹥   ،﹜﹋︀ ﹇︡رت  و  ﹝﹩ ︫﹢د  و︲︹  ﹝︣دم  ﹝︀ل  و  ︗︀ن 
ا︗︣ا﹩ آن ا︨️ و ا﹁︺︀ل ﹝︀ ︡︋﹟ وا︨︴﹥، ﹝︪︣وع و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 

︀ ﹡︀﹝︪︣وع و ︾﹫︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا︻﹞︀ل  ︫︣ت  و   ︕را ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی   ﹤︋  ﹩﹊︐﹞  ﹤﹋ ︻︣ف   -٣
︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︀ ︋︡ی ﹡︤د ︻︀﹝﹥ ﹝︣دم ا︨️. ا﹁︺︀ل ﹝︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ 
﹝︧﹢ب   ️﹚رذ  ︀  ️﹚﹫︱﹁  ،﹩﹁︣︻ ﹇︀﹡﹢ن   ﹟ا ﹤︋ ا﹡︐︧︀ب 
 ﹫︊﹆︑ و   ﹟﹫︧︑  ،﹏رذا و   ﹏︀︱﹁  ﹟ا ︎︪︐﹢ا﹡﹥  ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹤︋ ﹝︣دم  ︎︀ی ︋﹠︡ی  در   ﹏﹞︀︻  ﹟︣︑ ی﹢﹇  ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹞﹢﹝︻
ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹟︀︋︣ا﹠︋ ا︨️.  ا︗︐﹞︀︻﹩  ر︨﹢م  و  ︻︀دات 
ر﹁︐︀ری در ﹈ ﹋︪﹢ر، ︠﹢ب و در ﹋︪﹢ر د﹍︣، ︋︡ ﹇﹙﹞︡اد 

︫﹢د." ٨
از ﹡︷ــ︣ ﹐ك، و︲︹ ﹇︀﹡﹢ن ︋ــ︣ای اداره ا︻﹞ــ︀ل ﹝︣دم، 
︋︡ون ﹞﹏ آن ︋︣ ︠﹫︣ و ︫ــ︣ و ا﹜︤ام ﹁︀︻﹏ ︋﹥ ﹝︣ا︻︀ت آن 
︋﹥ وا︨︴﹥ ︎︀داش ︀ ﹋﹫﹀︣، ︋︀︵﹏ و ﹜︽﹢ ا︨️. ﹨︣ ︗︀ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
﹁︣ض ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︀︋︡ ︎︀داش و ﹋﹫﹀︣ی ﹨﹛ ﹁︣ض ︫﹢د ﹋﹥ 
﹝︭ــ﹢ل ذا︑﹩ ︠﹢د اــ﹟ ا︻﹞︀ل ﹡﹫︧ــ️ و ا﹐ ا﹎︣ ا︻﹞︀ل 
 ﹩︐︗︀ ،︫︡︀︋ ﹤︐︫ب دا﹢﹚︴﹞︀﹡ ︀ ب﹢﹚︴﹞ ︕︀︐﹡ ﹤︧ــ﹀﹡ ﹩﹁

︋﹥ و︲︹ ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︑﹙﹫ــ﹏ د﹇﹫ــ﹅ ﹇﹢ا︻︡ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 

︑︣﹋﹫︊﹩ از ا﹡﹢اع ︨ــ﹥ ﹎︀﹡﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︀د︫︡ه، ﹝︊﹠︀ی ﹝﹠︀︨︉ و 
﹝﹠︧︖﹞﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹇﹢ا︻︡ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹋︀﹡️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇ــ﹩ از ﹝﹠︷︣ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹡﹍︀ه 
 ،︿︀︸از ﹡︷︣ او ر﹁︐ــ︀ر ارادی آد﹝﹩ ︋︣ای ادای و .︡﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹠︊︹ ﹝︐︺︀﹜﹩ ا︠﹑ق ا︨ــ️. ︋﹥ ︻﹆﹫︡ه او و︸︀︿ ا︠﹑﹇﹩ را 
﹡︀︊︡ ︋﹥ ︨ــ︊︉ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︀ ر︲︫ ️︀︭﹩، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
 ︡︀︋ ،️︫دا ﹜︪ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ و︸﹫﹀﹥ ا︨️، و ︋︡ون ﹤﹋ ﹟ا
ا﹡︖ــ︀م داد. و︸﹫﹀ــ﹥ ︋﹥ ︮︣ف و︸﹫﹀﹥ ︋ــ﹢دن ︋︀﹐︑︣ از ﹨﹞﹥ 
ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ ﹇ــ︣ار دارد. ︋﹥ ﹡︷︣ او و︸﹫﹀﹥، ﹜ــ︤وم ︻﹞﹏ ﹋︣دن 
﹡︀︫ــ﹩ از ا︐︣ام ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ا︨ــ️. ا﹝︀ ا﹟ ا︐ــ︣ام از ﹡﹢ع 
ا︐︣ا﹝﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ از ︑︣س ﹝︖︀زات ︀ ﹋﹫﹀︣ ﹡︀︫ــ﹩ ︫︡ه 
︋︀︫ــ︡. ا﹟ ︗︀ ﹇︀﹡﹢ن از ﹡﹢ع ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ از ︋﹫︣ون ︋︣ 
︑ ︬︫﹞﹫﹏ ︫︡ه ︋︀︫︡. ﹋︀﹡️ از واژه «﹇︀﹡﹢ن» ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
ر﹨﹠﹞﹢د ︗︀﹡︪﹞﹢ل ﹋︣دار ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣د ﹝︀﹡﹠︡ د﹍︣ان 

︠﹢د را ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ر︻︀️ آن ﹝﹩ دا﹡︡:
ا︨️؛  ﹇︀﹡﹢ن   ﹤︋ ا︐︣ام  از   ﹩︫︀﹡ ﹋︣دار  ︲︣ورت  "و︸﹫﹀﹥، 
︠﹢دش   ︬︫ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ای ﹋﹥  ︋﹥ ا︮﹏  ︺﹠﹩ ا︐︣ام 
آن   ︡﹠︊︀︎ ﹝︣︋﹢ط،  ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی   ﹤﹝﹨ در  را  د﹍︣ان  و 

﹝﹩ دا﹡︡."١٠
︋﹠︀︋︣ا﹟ از ﹡︷︣ ﹋︀﹡️ و﹇︐﹩ ﹋︧﹩ ر︻︀️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ را ︋︣ای 
︠﹢د ﹐زم ︋︡ا﹡︡، ﹡﹫︀زی ︋﹥ ﹁︪ــ︀ر از ︋﹫︣ون ﹡﹫︧️. اراده او 
﹝﹠︊︹ ︠﹢د﹝︐ــ︀ر و ﹝︐︺︀﹜﹩ ︠﹫︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ اراده 
︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹡︷﹛ و ﹋﹠︐ــ︣ل ا︐﹫︀ج دارد. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀﹡️ دو 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︡ه را︻︀﹇
١.︑﹠︀︎ ︣︋ ︀﹥ ا︮﹙﹩ ر﹁︐ـ︀ر ﹋ـ﹟ ﹋ـ﹥ در ︻﹫﹟ ︀ل ︋﹢ا﹨﹩ 

آن ا︮﹏، ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︗︀﹡︪﹞﹢ل ︋︀︫︡. 
٢. ﹠︀ن ر﹁︐︀ر ﹋﹟ ﹋﹥ ا﹡︧︀﹡﹫️ را ﹥ در ︫ـ︬ ︠ـ﹢دت 
 ️︀︾  ﹉ ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹤︪﹫﹝﹨ د﹍︣ی،   ︬︫ در   ﹤ و 

︋ـ︡ا﹡﹩ و ﹡ـ﹥ و︨ـ﹫﹙﹥.
ا﹟ ﹇﹢ا︻︡ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹁︣د ︋︀ د﹍︣ان ︵﹢ری ر﹁︐︀ر 
﹋﹠︡ ﹋﹥ دو︨️ دارد د﹍︣ان ︋︀ او ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡ و در 

﹡︐﹫︖﹥ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︠﹢د︠﹢ا﹨﹩ را ﹋﹠︀ر ﹝﹩ ﹎︢ارد.
 ﹤︣︷﹡ ﹤︋ ︀د︫ــ︡ه و ر︨﹫︡ن ︀ی ا︠﹑ق﹨ ﹤︣︷﹡ ︉﹫﹋︣︑
 ︡︀ــ ︣ای ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩، ﹋︀ر د︫ــ﹢اری ا︨ــ️ و︫  واــ︡︋ 
ا﹟ ﹋︀ر ︲︣ورت ﹨﹛ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹝︀ ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ ︵︣ح 
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︫ــ︡ ︋︣ای آ︫ــ﹠︀﹩ ︋︀ ﹝︺︀﹡﹩ ا︨︀︨ــ﹩ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ﹡︤د 
.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹀﹋ ،︀ن﹁﹢︧﹚﹫﹁

ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای
ا︨️.   ﹩﹞﹢﹝︻ ا︠﹑ق  و︥ه  ﹋︀ر︋︣د  ︣﹁﹥ ای  ا︠﹑ق 
ا︠﹑ق ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ و︗﹢د ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︠︀ص ︑︀﹋﹫︡ دارد ﹋﹥ 
 .︪︡︊︋ ﹜︷﹡ ا﹡︡ ر﹁︐︀ر ︠﹢د را﹢︑ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ︣﹨ ︀﹡آ ﹉﹝﹋ ﹤︋
ا︵﹑ع  د﹍︣ان،  و  ︠﹢د  ﹋︣دار   ﹩︀︾ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی  از  آ﹎︀﹨﹩ 
از ا﹜︤ا﹝︀ت ︗︀﹝︺﹥ ای ﹋﹥ در آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا︐︣ام ︋﹥ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ د︢︎ ،﹩﹠︣ش ︑﹊︀﹜﹫︿، ︑︺︡ ︋﹥ ر﹁︐︀ر ︋︀ د﹍︣ان 
ر﹁︐︀ر  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر   ﹜﹨ د﹍︣ان  دارد  دو︨️   ﹤﹋ ︋﹥ ﹡﹢ی 
 ﹤﹋ ︗︀﹝︺﹥ ای  ا︠﹑﹇﹩  ر﹁︐︀ر  ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی   ︬﹫︪︑  ،︡﹠﹠﹋
 ︴︨  ﹤︋  ︬︫  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹉﹝﹋  ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ️﹫﹛︀︺﹁ آن  در 
﹡﹊︀ت   ﹟ا ﹝︖﹞﹢ع   .︡︋︀ د︨️  ا︠﹑﹇﹩  ر﹁︐︀ر  از   ﹩﹐︀︋
︋﹫︀﹡﹍︣ ﹝﹀﹢م ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ در ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. 

﹝︧﹢﹜﹫️ ︫ــ ︬︣﹁﹥ ای ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︗︀﹍︀ه ︣﹁﹥ ای 
﹋﹥ دارد، ﹁︣ا︑︣ از ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ﹉ ︨︀ز﹝︀ن 
ا︨ــ️. او ︑︺︡ دارد ا︡ه آل ﹨︀ و و︸ ︿︀︣﹁﹥ ︠﹢دش را 
︋︡ا﹡ــ︡؛ او ︑︺︡ دارد ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹝﹞﹊﹟ ﹨ــ︣ ا﹇︡ا﹝﹩ را در 
﹡︷ــ︣ ︋﹍﹫︣د؛ او ︑︺︡ دارد از ﹋︀ر﹨︀ــ﹩ ﹋﹥ از ︑︡اوم ﹫︀ت 
︣ ا﹟ ا︨️  ﹢دداری ﹋﹠︡. ﹁︣ض︋   ︠،︡﹨︀﹋ ﹩﹞ ﹤﹁︣ ﹜﹛︀︨ــ
 ﹤﹁︣ ︣︋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︩︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹋ او ︋︣ای درک ︑︀︔﹫︣ی ﹤﹋
دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹨﹢ش، آ﹎︀﹨﹩ و ︑︖︣︋﹥ ﹐زم را دارد. ﹨︣ 
﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹊︀ت را ﹡︡ا﹡︡، ︫ــ︣ا︳ ﹐زم ︋︣ای ا﹡︖︀م 
 ﹟را ﹡︡ارد. ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹋﹥ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ا ﹤﹁︣ ︀ه﹍︀︗ و︸﹫﹀﹥ در
﹡﹊︀ت را در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ ﹡︀د︡ه ︋﹍﹫︣د، ﹇︭﹢ر١١ ورز︡ه 

ا︨️. 
︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︑︖︣︋﹫︀ت ︣﹁﹥ و﹋︀﹜️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︀︫︡. ر︪﹥ ︵︣ح آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ︣﹁﹥ و﹋︀﹜️  آ﹝﹢ز﹡︡ه︋ 
﹁︺﹙﹩ ︋﹥ ر︋︹ آ︠︣ ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد. ︲︣ورت ︵︣ح 
 ︀﹡ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ و﹋﹑ از رو﹡︡ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ﹋︀ر آ ﹟﹫آ ﹟و ︑︡و
﹡︀︫﹩ ﹝﹩ ︫︡؛ ︻︡ه ای ا﹟ رو﹡︡ را «︗﹠︊︩ ︑︖︀ری ︨︀زی 
︣﹁﹥ و﹋︀﹜️» ﹡︀﹝﹫︡ه ا﹡︡. ر︙︀رد ﹨︀﹁︧︐︡ر ا﹟ و︲︺﹫️ را 

﹠﹫﹟ ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده ا︨️: 

در   ﹅﹁﹢﹞ و﹋﹑ی  ︾︣ق ︫︡ن  ︋﹥ د﹜﹫﹏  ﹡﹢زده  ﹇︣ن  "اوا︠︣ 
︋︤ر﹎︀ن  ﹝︐︺︡د،  ︫︣﹋︐︀ی  ︋︣ای  ︑︖︀ری  ﹝︪︀وره  ﹋︀ر 
️ ر﹁︐﹥»  ازد︨  ﹤﹁︣»  ﹤︋ ︋︀ر﹨︀  و  ︋︀ر﹨︀  و﹋︀﹜️   ﹤﹁︣
در   ﹤﹋ ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ای  و   ﹩﹞﹢﹝︻ ا︨︐︺︡اد   ﹤︋ ﹋︣د﹡︡.  ا︫︀ره 
و   ︫︡ ﹩﹝﹡ داده   ︀︋ ︋﹢د،  و﹋﹑  ︋︀رز  و﹫﹎︥︀ی  از   ﹤︐︫︢﹎
داده   ﹩︴︨ رو﹥ ﹨︀ی   ﹤︋ را  ︠﹢د  ︗︀ی   ︀﹫﹎︥و  ﹟ا
︑︣﹋﹫︊︀ی  و   ︤﹋︣﹝︑ ︑︖︀ری،  ︫︣﹋︐︀ی  ︋︤ر﹎︐︫︣︡ن  ︋﹢د. 
 ﹤︋ ︨﹢دآور  ﹝︪︀وره  ︠︡﹝︀ت   ﹤ارا ﹝︡ود︫︡ن  و  ︑︖︀ری 
﹠︡ ︫︣﹋️ ︋︤رگ، ︑﹞︣﹋︤ ﹝︋︀︪﹩ را در ︣﹁﹥ و﹋︀﹜️ ﹨﹛ 
 ︕︣و︎﹏ (︋︤رگ) ︋﹥ ︑︡ر︐﹞ ﹩﹇﹢﹆ ︋︀ز︑﹢﹜﹫︡ ﹋︣د. ﹝﹢︨︧︀ت
﹋﹥ ︋︤ر﹎︐︣ و ︨﹢دآور︑︣ ﹝﹩ ︫︡﹡︡، روا︋︳ ﹋︀ری ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩ 
︋︣﹇︣ار  ︋︤رگ   ︹︀﹠︮ و   ︀﹊﹡︀︋ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،  ا︑︀﹇︀ی   ︀︋
 ﹏︡︊︑  ︀﹡آ  ﹩﹝دا و   ﹉︤د﹡ ﹝︪︀وران   ﹤︋ و  ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ 
︨﹢دآوری   ︹︊﹠﹞  ﹤﹋  ﹌﹠︑︀﹍﹠︑ روا︋︳   ﹟ا ا﹝︀   .︡﹡︫︡ ﹩﹞
️ ر﹁︐﹟  ︋︣ای ﹝﹣︨︧︀ت ﹆﹢﹇﹩ ﹝︐︣و︎﹏ ︋﹢د ﹝﹢︗︉ ازد︨
 ﹏﹆︐︧﹞  ﹩﹇﹢﹆ ﹝﹢︨︧︀ت   .︫︡ ﹩﹞  ︀﹡آ ا︨︐﹆﹑ل 
﹝﹢︨︧︀ت  از  ︗︡ی ︑︣   ﹩︐ و  د﹍︣ی  ︋﹥ ︫﹫﹢ه   ︣︑ ﹉﹢﹋
︻﹞︡ه   ︩︋  :︡﹡︡د آ︨﹫︉  رو﹡︡   ﹟ا از  ﹝︐︣و︎﹏   ﹩﹇﹢﹆
 ︀﹊﹡︀︋ و   ﹤﹝﹫︋ و   ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ︫︣﹋︐︀ی  ︨﹢ی  از   ︀﹡آ ﹋︀ر 
 ﹟ا  ﹏َ︊ ﹇ِ از  و   ︫︡  ︉︭︾ ﹝︴︀﹜︊︀ت،  و︮﹢ل  آژا﹡︧︀ی  و 
 ﹤﹁︣ ﹤︋ ﹩﹡︀﹞︀ر﹨︀ ﹝︊︀﹜︼ ︻﹞︡ه ای ︨﹢د ﹋︧︉ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ز﹋

و﹋︀﹜️ ︑︺﹙﹅ دا︫️." ١٢
ا﹟ رو﹡︡ ﹝﹢︗︉ ︫ــ︡ ︑︀ ر﹨︊︣ان ︣﹁﹥ و﹋︀﹜️ ﹡︧ــ︊️ 
︋﹥ ﹋﹠︐︣ل او︲ــ︀ع و دور﹋︣دن ا︣︗ ﹟ــ︀ن از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

︣﹁﹥ ای ︨︀﹜﹛، ا﹇︡ام ︗︡ی ︋﹥ ︻﹞﹏ آور﹡︡:
 ﹤﹋ و﹋﹑  ﹋︀﹡﹢ن  ر﹨︊︣ان  ١٨٧٥﹝﹫﹑دی،  ︨︀ل  "︡ود 
و  ا︨️  ا﹁︐︀ده  ا︨﹀﹠︀﹋﹩  و︲︺﹫️  در   ﹤﹁︣  ︡﹡︫︡  ﹤︗﹢︐﹞
﹡﹀﹢ذ  و  ︑︖︀ری ︨︀زی  روزا﹁︤ون  رو﹡︡  ︋︣ا︋︣  در  ﹝﹆︀و﹝️ 
«︫︺︊﹥ ای  از  را   ﹤﹁︣ ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹠︡   ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋ رو︋﹥ ر︫︡ 
︎﹢ل درآوردِن  و  «︑︖︀رت   ﹤︋ ︻︡ا﹜️»  و  داد﹎︧︐︣ی  از 
︣ف» ︑︡︊﹏ ﹋﹠﹠︡، ︲︣ورت دارد- ︋︣ای ︑︖︡︡﹡︷︣ در  ِ︮
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫︭﹫️، آ﹝﹢زش و ︀د﹎﹫︣ی و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
را   ﹩︐︱﹡ ﹋︪﹢ر،  ︨︣ا︨︣  در  و﹋﹑  ا﹡︖﹞﹟  ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ 

︫︣وع ﹋︣د﹡︡." ۱۳
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 ︡﹫﹋︀︑ ﹤﹁︣ ﹝︴﹙︉ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ر﹁︐ــ︀ر ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ﹟ا
دارد ﹋﹥ ︵︊ــ﹅ آن ︀﹝️ از ﹇︡رت ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︑﹢︨ــ︳ 

︣﹁﹥، او﹜﹩ ︑︣ از ﹨︣ ﹫︤ د﹍︣ی ا︨️. 
﹝︀ ﹇︭︡ ﹡︡ار﹛ اد︻︀ ﹋﹠﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹨﹛ ﹝︀﹡﹠︡ 
 ﹟﹫︣ا آا︨ــ️. ز ﹤︐﹁︀ ﹩و﹋︀﹜ــ️ و︲︺﹫️ و︠﹫﹞ــ ﹤﹁︣
ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ا﹡︖﹞﹠︀ی ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
﹝︐﹙︿ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︲﹞︀﹡️ ا︗︣ای ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط 
 ﹤﹁︣ ︀دی از︀دار ︋﹥ ﹝﹆︡ار ز︋ ︀ی اوراق︨ر﹢︋ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀﹝️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی 
 ︬︫︣﹁﹥ ای در﹇︀﹜︉ ︨﹥ ︨︣﹁︭﹏ ز︋ ︣︒ ﹝﹩ ︫﹢د:

١- ﹝︧﹢﹜﹫️ در ﹇︊︀ل ︀︮︊﹊︀ر.
٢- ﹝︧﹢﹜﹫️ در ﹇︊︀ل ︗︀﹝︺﹥.

.﹤﹁︣ ا︻︱︀ی ︣︀︨ در ﹇︊︀ل ️﹫﹛﹢︧﹞ -٣
︋﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ︧﹞ ︡︀︋﹢﹜﹫️ د﹍︣ی را ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د:

٤- ﹝︧﹢﹜﹫️ در ﹇︊︀ل ︠﹢د.
 ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟از ا ﹉ ︣﹨ ای در ﹝﹢رد ﹤﹁︣ ︬︫ ︣﹎ا
 ﹜﹨ ︣︋ ︀﹡ا︗︀زه د﹨︡ ﹋﹥ ︑︺︀دل ︋﹫﹟ آ ︀ ︡﹠﹋ ا﹡﹍︀ری ﹏︨ــ
︋﹢رد، ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︣﹁﹥ ای ︠﹢د را ︋﹥ ﹡﹢ ا︧﹟ ا﹡︖︀م 
 ﹉ ︉﹛︀﹇ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︡اده ا︨ــ️. ﹨﹞﹥ ا﹡
ا﹜︤ام ︋﹠﹫︀دی ﹝︴︣ح ﹋︣د: " ︬︫︣﹁﹥ ای ﹡ ﹤︋ ︡︀︋﹢ی 
︻﹞﹏ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑︡اوم ﹫ــ︀ت ︣﹁﹥ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط را 

".︡﹠﹋ ﹏﹫︧︑
﹁﹙︧﹀﹥ و︗﹢دی ︣﹁﹥، ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ا︻︱︀ی آن ﹡﹫︧️، 
︋﹙﹊﹥ ︠︡﹝️ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا︨️. رو︨﹊﹢ ︎︀﹡︡ ︣﹁﹥ را ︋﹥ ︫︣ح 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ︣ز
" ﹎︣و﹨﹩ از ا﹁︣اد ﹋﹥ در  ﹉︣﹁﹥ ا﹋︐︧︀︋﹩ ﹝︪︽﹢ل ا﹡︖︀م 
و︸﹫﹀﹥ ﹨︧︐﹠︡، ﹫︤ی از ︠︡﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹛ و ﹋︧︣ ﹡︡ارد؛ 
ا﹝︣ار  و︨﹫﹙﹥  ا︑﹀︀﹇﹩  ︋﹥ ︵﹢ر  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︋﹥ آن  ا︫︐︽︀ل 

﹝︺︀ش ﹨﹛ ︋︀︫︡." ١٤
︉ و﹋︀ر،  ﹋︣ی ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑﹀︀وت ︻﹞︡ه ︣﹁﹥ از ﹋︧

︑︀﹋﹫︡ ︣﹁﹥ ︋︣ ︠︡﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️:
 ﹩﹛﹢﹝︺﹞ ︉ و﹋︀ر  ︧﹋ از  را   ﹤﹁︣ ︻﹞︡ه  ︋﹥ ︵﹢ر   ﹤﹋  ﹩︊﹚︴﹞"
﹝︐﹞︀︤ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︫︀ص ︣﹁﹥ ای ︑︺︡ دار﹡︡ 

م ︋︡ار﹡︡." ١٥ ّ︡ ︠︡﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︋︣ ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢د ﹝﹆
﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ ﹎︫︢️ ︨ــ︣﹡︀︧﹞ ﹏ ﹏ ارز︫﹩، ︋﹥ و︥ه 

در ︨ــ︴ ︣﹁﹥ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد. ا﹎︣ ︋﹥ ﹁﹊︣ ا﹟ ﹨︧ــ︐﹫﹛ 
﹋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏، آ﹠︡ه ︠﹢︋﹩ را ︋︣ای ︗︀﹝︺﹥ 
ر﹇﹛ ︋︤﹡︡، ﹏ ا︀︋ ﹏︀︧﹞ ﹟︡ در ﹋︀﹡﹢ن ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد 
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