
۶٨

١٣
٩۴

 ︣﹫
︑  ٧
ه ٧
﹞︀ر
︫

 ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ︫ــ﹞︀ ﹁︣︮️ ︠﹢︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ︧ــ︀︋︣س از︣︵ ﹟﹅ ︋︀ د︡﹎︀ه  ﹝︡︣ان د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت در︋︀ره ا﹨﹞﹫️ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ آ︫﹠︀ ︫﹢﹡︡. از د︡﹎︀ه د﹢ان، ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹥ ﹨︡﹁﹩ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 

و︸﹫﹀﹥ آن ﹫︧️؟ 
︮︀︋︣ی

︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ا︋︤ار ا︖︀د و ︑︡و﹟ ﹡︷︀م ︗︀﹝︹ و ﹝︺︐︊︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹋︪ــ﹢ر ا︨️ ﹋﹥ از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹨︀ی ﹝﹛ و ﹝﹣︔︣ آن در  ︧ــ︀︋︡اری︋ 
﹡︷︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ا﹇︐︭︀دی، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹝︹ و ﹝︴﹙﹢ب ا︨️. ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ و را﹨︊︣دی ︑︣﹟ ا︋︤ار 
﹝︣︡️ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ︋︀ ا︔︋︪︣﹩ ﹡︷︀م ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹋﹠︐︣ل ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از 
﹨︡﹁︀ی ﹝﹛ ا﹇︐︭︀دی، د︨ــ️  .️﹁︀﹊﹩ از ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝︋ ️︣︡﹫﹠﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر، ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︭﹢ص و︲︺﹫️ و ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د د︨ــ︐﹍︀﹨︀ی  ﹥ ﹝﹢﹇︹ و ﹝﹠︀︨ــ︉ را در︠   ︋، ﹫ ︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀، ا︵﹑︻︀ت︮  ︐﹢ا﹡︡︋  ︗︀﹝︹ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

.︡﹠﹋ ﹤ارا ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩ا︗︣ا

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀یا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
﹩﹞﹢﹝︻ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ا︋︤ار﹩﹞﹢﹝︻ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ا︋︤ار

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎  
آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︮︀︋︣یآ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︮︀︋︣ی
ر ️﹫﹨ ︦﹫︀رم ﹝︧︐︪︀ری
د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر
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ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
﹩﹞﹢﹝︻ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ا︋︤ار

︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ﹥ را︋︴﹥ ای ︋︀ ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ دارد؟
︮︀︋︣ی

︋﹢د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣︑ ﹜﹟ ا︋︤ار ﹝︣︡️ ﹝﹠︀︋︹ و ﹝︭︀رف 
در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀﹐︬︠ در د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا︋ ﹩︩ دو﹜︐﹩ 
﹥ ︑︊︹ آن ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ﹨﹛ را︋︴﹥ ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ و ﹡︀﹎︧︧︐﹠﹩  ا︨️ و︋ 
︋ــ︀ ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ رــ︤ی دارد. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣ ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری در 
 ️︣︡﹞ ︀︋ــ︹ ﹡︷︀م︑ ﹩︀ی ا︗︣ا﹨︀﹍︐︠︤ا﹡﹥ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر و در د︨ــ
﹝﹠︀︋︹ و ﹝︭︀رف ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️ و در ﹡︀️ ︋﹢د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر 
︋ــ﹢ده و ︑︽﹫﹫︣ات در ﹨︣ ﹉ در ﹡︷︀م د﹍︣ ︑︃︔﹫︣ دارد. ا﹊︀م ﹇︀﹡﹢ن 
︣﹡︀﹝﹥ و  ﹠﹢ا︑﹩، ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹢د︗﹥︨  ﹝︀︨ــ︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر، ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋ 
︋﹢د︗﹥، ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︕ ︨︀﹜﹥ ︑﹢︨︺﹥ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹣︔︣ در 

︫︀﹋﹙﹥ ﹡︷︀م ﹝﹢︗﹢د ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︨️.

﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د و و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ــ﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ای ا﹇︐︭︀د 
﹋︪﹢ر و ︗︀﹝︺﹥ دارد؟

︮︀︋︣ی
︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹡︷ــ︀م ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ در ﹇︀﹜︉ 
ا﹊︀م ﹝︐﹙︿ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎﹠︕ ︨ــ︀﹜﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ︨﹠﹢ا︑﹩ 
﹡﹞︀︀ن ا︨️، ﹡︪︀﹡﹍︣ ا﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی 
︡﹩ ا︨️  ــ︀زد.︋  ︀ ا﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ ﹨﹞﹍︀م︨  ﹢د را︋   ︠︡︀ ﹥ ﹡︀︀ر︋   ︋﹩﹛︀﹞
﹋﹥ ︨︀ز﹎︀ری و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝︢﹋﹢ر، ﹡︀﹎︤︣ ︋︀ ا︖︀د ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︐﹠︀︨︉ 

در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︐﹠︀︸︣ و ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ﹝﹢︗﹢د ﹝﹆﹅ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
از ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︫︀ره ﹋︣د: 
﹜ــ︤وم ارز︀︋﹩ ︎﹫︪ــ︣﹁️ ﹋︪ــ﹢ر در ︀رــ﹢ب ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ﹋﹙﹩ 

︋︣﹡︀﹝﹥؛ ﹜︤وم ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︧︀︋︡اری؛ ﹜︤وم 
︑﹫﹥ و ارا﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ︑﹢︗﹫﹩ ︵︣ح ﹨︀﹩ ﹋ــ﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹤﹫︑ ︫ــ﹢﹡︡؛ ﹜︤وم ﹡︷︀رت ︋︣ ا︗ــ︣ای ︋﹢د︗﹥؛ ﹜︤وم ﹩﹞ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀؛ ﹜︤وم﹨︀﹍︐︨︀ی ﹝︭﹢ب د﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩︀ی ا︗︣ا﹨ ﹤︐︧︋
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐ــ﹩؛ ا﹜︤ام ︋﹥ ︑ ﹤﹫︀ر﹢ب و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
﹢د︗﹥ ر︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩؛  ﹥ ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩؛ ا﹜︤ام︋ 
︡﹝︀ت  ــ︀زو﹋︀ر ﹡︷︀ر︑﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹞﹫️ و ﹋﹫﹀﹫️︠   ︨﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫  ︎﹤ ا﹜︤ام︋ 
ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩؛ وا﹎︢اری ︵︣︀ی ︑﹞﹙﹉ 
دارا﹫︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ای ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩؛ ا﹜ــ︤ام ︋﹥ ﹋︀را﹝︡ی و 
 ﹤︷﹑﹞ ﹤﹋ ر﹢︴﹡︀﹝﹨ .︪ــ﹢ر﹋ ️︣︡﹞ ️﹢﹆︑ ︣ه وری و︋ ار︑﹆︀ی
﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣ای ﹡﹫ــ﹏ ︋﹥ ﹨︣ ﹉ از ﹨︡﹁ــ︀ و ︋︣اورد 
﹡﹫︀ز﹨ــ︀ی ﹝︴﹙﹢ب، ︋︀﹐︗︊ــ︀ر ﹝︋ ﹩﹛︀﹞ ️︣︡﹫﹠﹥ و ا︔︋︪︣ــ﹩ را 
﹝︴︀﹜︊﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹠︀︨︉ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︴﹙﹢ب 
 ﹉︣﹨ ︣︢︎︀﹡ ︋︣ای ︨﹠︖︩ ﹝﹫︤ان ︑﹢﹁﹫﹅ در ﹨︣ ﹋︡ام، ︗︤و ا︗︐﹠︀ب

از ︎︣وژه ﹨︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

 ︣︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹟در ︑︡و
﹝﹀﹢م ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹎︤ار︫︀ی 
 ﹩﹢﹍︀ی ︎︀︨ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹋︡ا﹝﹫﹉ از ﹝︧ــ﹀ا ︣︋ ︡︀︋ ﹩﹛︀﹞

︑︃﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟ 
︮︀︋︣ی

﹢﹍︨︀︎﹩ از ا︨︀︨﹩ ︑︣﹟ و︸︀︿ دو﹜️، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹀︀ف ︨︀زی 
﹡﹢ه ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︭﹫ــ︬ ︋﹫﹠﹥ آن ﹝﹠︀︋︹ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹥ ﹝﹀﹢م  ︡﹝︀ت و ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️. ا﹡︱︊︀ط ﹝︀﹜﹩︋   ︠﹤ارا
︎﹫ــ︣وی ﹋︀﹝﹏ از ﹝﹆ــ︣رات و ︑︊︺﹫️ از ﹡︷︀م و ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای 

﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری

﹟︀د و ︑︡و︖ا︋︤ار ا

﹡︷︀م ︗︀﹝︹ و ﹝︺︐︊︣

ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر

ا︨️
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﹋︀ر﹨︀  در︨ــ︐﹩  و   ️﹫﹛﹢︊﹆﹞ از  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀﹁︐ــ﹟ 
ا︨️ ﹋﹥ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ از ار﹋︀ن 
﹝ــ﹛ آن ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. در ا︮﹏ ۵۵ ﹇︀﹡﹢ن 
ا︨︀︨ــ﹩، ﹡︷︀م ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ و ﹡︷ــ︀م ﹋﹠︐︣﹜﹩ 
 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ و︲ــ﹢ح ︋﹫︀ن ︫ــ︡ه و ﹡︷ــ︀م ﹤︋
︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر ︀︋︡ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︭︣ف ﹨︣ و︗﹥ 
در ﹝﹏ ︠﹢د ︎︀︨ــ﹍﹢ ︋︀︫ــ︡ و ︡︋﹩ ا︨️ 
 ️︣︡﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤︀م ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹨﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ︷﹡
 ︼︣﹀︑ ︀ی ︠﹢د ︋︀ ︻﹠ــ﹢انــ﹢ر در ﹎︤ار︫ــ﹋︢﹞
︋﹢د︗ــ﹥، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹐زم را اراــ﹥ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝ــ︡ون در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋﹥ ﹡ــ﹢ی ﹋﹥ ذ﹋︣ 
︫︡، ﹜︤وم ︣︖﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹇︡ام 
︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی   ﹟︣︑ ︩ ︋︣︔ا و   ﹟︣︑ ︉ ﹝﹠︀︨ــ  ︀︋
 ﹤﹁︣︮ ️︀︻و ا︔︊︀ت ﹝︭︣ف ﹝﹠︀︋︹ ︋︀ ر ،﹩ا︗︣ا
ا﹇︐︭ــ︀دی در ا︗ــ︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︭﹢ب، 
﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ﹡︷ــ︀م ︗︀﹝︹ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜ــ﹩ و ﹡︷︀م 
︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ 
 ︰﹞ ﹤︗﹢︑ ــ﹥ ︋︀ ا︑﹊︀ ︋︣ آن ︋︐﹢ان ︋ــ﹥ ︗︀ی﹋
︋﹥ در︀﹁️ و ︎︣دا︠️، ﹡﹍︀ه را ︋﹥ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ 
و ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︺︴﹢ف 
و ﹝︐﹢︗﹥ ︨ــ︀︠️ و در ا﹟ ﹝ــ﹢رد، ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︊﹠︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋ــ﹥ ︑︺︡ی ︋︣ای 
︋︣︵︣ف ﹋︣دن ﹋︀︨ــ︐﹩ ﹨︀ی ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری 
﹡﹆︡ی، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︧﹫︣ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی 

︩ ﹎﹀︐﹥ را ﹨﹞﹢ار ﹋﹠︡.  ﹫︎

︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی روش ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی 
 ﹤︊︨︀﹞ وا﹇︺﹩ ︠︡﹝︀ت را ﹤﹠︤﹨ ان﹢︑ ﹩﹞
﹋︣د. ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︤﹠﹥ وا﹇︺﹩ ︠︡﹝︀ت در 
︋︩ دو﹜︐﹩ ︑︀ ــ﹥ ︡ ︲︣ورت دارد و 
﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ای از ا︵﹑︻︀ت آن ﹝﹩ ︑﹢ان 

﹋︣د؟
︮︀︋︣ی

︡﹝︀ت و  در ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︤﹠ــ﹥ وا﹇︺﹩︠ 
﹡︧ــ︊️  ︠︡﹝︀ت دو﹜️  ︋︀ی   ︩︀ل ا﹁︤ا﹝︐ا

 ﹤ ︋﹥ روش ﹡﹆︡ی ﹐زم ا︨ــ️ ︑︀ دو︋︀ره ﹡﹍︀﹨﹩︋ 
﹡︷︣ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار در ا﹟ ︭︠﹢ص دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 
در ﹡︷︀م ﹡﹢︣︡﹞ ﹟️ ︠︡﹝︀ت ﹋︪ــ﹢ری، در 
﹝︀ده ١۶ ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹝︣︡️ ︠︡﹝︀ت ﹋︪ــ﹢ری، 
﹋﹠︐︣ل ︠︡﹝︀ت و ﹝︣اــ﹏ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹐ز﹝﹥ 
ا﹁︤اــ︩ ︋︣ه وری ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه و از ︗﹞﹙﹥ 
﹜﹢ازم د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︋ ﹟︣ه وری، ︑︺﹫﹫﹟ ﹇﹫﹞️ 
︡﹝ــ︀ت و ﹝︭﹢﹐ت  ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ و︠ 
︋︡ا︫︐﹩،  ︎︥و﹨︪ــ﹩،  آ﹝﹢ز︫ــ﹩،  وا︡﹨︀ی 
 ︉︨︀﹠︐﹞ اداری،  و  ︑﹢﹜﹫︡ی   ،﹩︑︀﹞︡︠ در﹝︀﹡﹩، 
︋ــ︀ ﹋﹫﹀﹫ــ️ و در ︀رــ﹢ب ﹝︐﹢︨ــ︳ ﹇﹫﹞️ 
︑﹞︀م ︫︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و ︠︡﹝︀ت ﹝︢﹋﹢ر ا︨️ ﹋﹥ در 
︀﹐﹡﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡ه و در ﹡︀️ ا︗︣ای  ︋﹢د︗﹥︨ 
﹡︷︀م ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫ــ︡ه و ﹡﹢ه ﹇︣اردادن ا︻︐︊︀ر 
 ️︣︡﹞ ️﹫﹛﹢︧﹞ و ︀﹨︡ط در ا︠︐﹫︀ر وا﹢︋︣﹞
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه  ﹫︎ ︕︀︐﹡ و ︀﹁︡﹨ ﹅﹆︑ ﹤︋ ️︊︧﹡
و ﹡ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹢﹍︨︀︎︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝﹢رد 

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.  ︑︊﹫﹫﹟ و ︎﹫
︑﹠︀ ا︋︤ار ﹝︴﹞﹟ ︋︣ای را︨︐﹩ آز﹝︀﹩ در︗﹥ 
︩ ︋﹫﹠ــ﹩ ا︻︐︊︀ر ︋ــ︣اوردی ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀ی  ﹫︎
︑﹞︀م ︫ــ︡ه ︠︡﹝︀ت، ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
︑︺︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ را در ز﹝︀ن و﹇﹢ع 
﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹡ــ﹥ در ز﹝︀ن   ︫︀﹡ــ﹏ آ﹝︑ و
 ﹟ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ا ﹩︡︋ ﹤︐︊﹛︎︣دا︠️ و︗﹢ه. ا
﹋︀ر رو︫︀ و د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ︧︀︋︡اری ︠︀ص 
︠﹢د ︀︋︡ ︑︡و﹟ و ︎︦ از ︵﹩ ﹝︧﹫︣ ﹝︀ده ١٢٨ 
﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر ا︗︣ا﹩ ︫﹢د. 

در ﹨︣ ︀ل آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨ــ️، ﹇︭ــ︡ و اراده 
︑︽﹫﹫︣ ﹝︧﹫︣ ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر ︋﹥ 
︨﹞️ و ︨﹢ی ا﹜︤ام ︋﹥ ︑︭﹫︬ ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ا︨︀س 
︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝︐︺ــ︀دل ︠︡﹝︀ت و 
﹋︀﹐﹨︀ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︀️ ﹨﹛ ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ ر︤ی 
︻﹞﹙﹫︀︑ــ﹩ را ︲ــ︣وری ︠﹢ا﹨︡ ﹋ــ︣د و ﹨﹛ ﹡︷︀م 
 ﹟﹫﹠ ︡ی را. در ︮﹢رت ا︨︐﹆︣ار︺︑ ︧︀︋︡اری
﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ ر︤ی و ︧ــ︀︋︡اری، ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︺﹆﹢ل 

ا︋︤ار ﹝︴﹞﹟ ︋︣ای 

﹩︀﹞را︨︐﹩ آز

︩ ︋﹫﹠﹩ ا︻︐︊︀ر   در︗﹥ ︎﹫

︋︣اوردی

 ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه 

︠︡﹝︀ت

 ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری

 ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی 

ا︨️
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 ﹤﹠﹫︋ ــ﹢رد ا﹡︐︷︀ر د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹡︷︀م ﹋︀را﹝ــ︡ و﹞
﹝︣︡ــ️ ︑︭﹫ــ︬ و ﹝︭︣ف ﹝﹠︀︋ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹋︪ــ﹢ر ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︭︣ف ﹨︣﹥ ︠︣د﹝﹠︡ا﹡﹥ ︑︣ 
﹝﹠︀︋ــ︹ و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︐︺︀دل و ︋﹫﹠﹥ ︫ــ︡ن ︋︀ی 
︑﹞︀م ︫︡ه ︨ــ︐︀﹡︡ه ﹨︀ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ز︣ا ﹝︊﹠︀ی 
﹫︮ ︋︣ای ﹝﹆︀︧ــ﹥ و ا﹇︡ام ︋ــ﹥ ر﹁︹ ﹝︽︀︣ات 

 .︡ل ﹝︭︀رف ﹁︣ا﹨﹛ و ﹝﹫︧︣ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹢﹆︺﹞︀﹡
 ﹤︊︨︀﹞ ،︀ت ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه﹠︧﹞ و︗﹢د ︑﹞︀م ︀︋
︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه در ︋︩ دو﹜︐﹩ در ﹝﹢اردی 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹤﹚﹫و︨ــ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹩︑︀﹞︡︠ ﹤﹋
اراــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︠︀ص 
️ ﹎︢اری ﹝ــ﹢اد و ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده  ﹝﹫﹇
و ﹎︀﹨﹩ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ از د︋ ︣﹍︪ــ︀ و د︫ــ﹢اری 
 ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ︀︋ ،︀﹡︀م آ﹝︑ ︀ ﹩︐﹝︧﹇ ارزش ﹎︢اری
︠︀︮﹩ رو︋﹥ رو︨️ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ در ︋︺︱﹩ ﹝﹢ارد 
﹝︀︨ــ︊﹥ را ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ︨ــ︀زد. در ﹨ــ︣ ︀ل در 
︫ــ︣وع ﹋︀ر ︀︋︡ ︋﹥ رو︫ــ︀ی ﹝﹢︗﹢د و ﹝︺︐︊︣ 
ا﹋︐﹀︀ ﹋︣د و ︨︍︦ ︧︉ ﹝﹢رد، ︋︣ا︨︀س ﹝﹢ارد 
︠︀ص ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡ــ︹، ︑︡ا︋﹫︣ ︻﹞﹙﹩ و 
︀ ر︻︤﹨ ️︀﹠﹥ و ﹁︀︡ه،  ــ﹢د و︋  ﹝﹞﹊﹟ ا︑︀ذ︫ 

ا﹇︡ام ﹎︣دد. 
در ﹨︣ ــ︀ل ﹝﹠︭ــ︣ف از ﹨︤﹠﹥ ا︨ــ︐﹆︣ار 
﹡︷︀م ﹋︀ر﹝︡ ارز︋ ﹩︋︀︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ︠︡﹝︀ت 
︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ و 
 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︷﹡ ﹜در ﹝﹀︀﹨﹫ــ
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی  ﹨︡﹁︀ی  ︋ــ︩  در  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
ا︵﹑︻︀︑ــ﹩  ﹡﹫︀ز﹨ــ︀ی  ﹝︊ــ︒  در  و  ﹝︀﹜ــ﹩ 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه، ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ا︋︤ار ﹐زم 
 ︬﹫︭︑ ︢اری ﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب و﹎ ️ ︨︀﹫ ︋︣ای︨ 

︋﹫﹠﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︨️.

ا︗ــ︣ای  و  ا︨︐﹆ـــ︣ار  ︫ــ﹞︀  ︋ـــ﹥ ﹡︷︣ 
 ﹩﹞﹢﹝︻  ︩︋ ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋︀ ︀︪﹛︀ ﹤﹩ رو︋﹥ رو︨️؟

︮︀︋︣ی
 ﹤﹋  ﹩﹞﹢﹝︻  ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︗︣ــ︀ن ﹝﹠︀︋︹ ا﹇︐︭︀دی 
︑︡و﹟ ︫ــ︡ه، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︗︡ــ︡ی را در ︻︣︮﹥ 
︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐ــ﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑︧ــ﹙︳ 
︋﹥ آ﹡︀ و ار︑﹆︀ی ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی، ا﹜︤ام 
︋﹥ آ﹝﹢زش را ︋﹥ ︵﹢ر ︗ــ︡ی ﹝︴︀﹜︊﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از 
﹝﹠︷︣ د﹍︣، ا︨︐﹀︀ده از ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑︭﹫﹑ت 
دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری دار﹡︡ ︲︣وری 
︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د. ︋﹠︀︋︣اــ﹟ ︑︡وــ﹟ ︎︣وژه ﹨︀ی 
ا︔︋︩︣ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣ای ︗︢ب 
و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹁︣اد ︋︀ ︡ا﹇ــ﹏ ﹝︡ارج و ﹝︡ارک 
دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︣﹁ــ﹥، دو ﹝﹢︲﹢ع 
︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹛ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در د︨︐﹫︀︋﹩ 
︋ــ﹥ ﹨︡﹁︀ی ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری، ︋︡ون 
ا︾︣اق در ﹎ــ︣وی ارا﹥ ﹝﹢﹁﹅ آ﹡︀︨ــ️. ا﹜︊︐﹥ 
﹡︀︊ــ︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣د ﹋﹥ دو ︎ــ︣وژه ﹝︢﹋﹢ر ︋︣ای 
د︨︐﹍︀﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ از ︗﹞﹙﹥ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 
﹋︪ــ﹢ر ﹨﹛، ︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ اــ﹟ ︑︽﹫﹫︣ات 

︲︣ورت ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
 ️︀︻ا︨ــ️ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ا﹜ــ︤ام ر ﹩︡︋
﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و او﹜﹢️ ﹇︀﹡﹢ن ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
﹥ ا︮ــ﹑ح ﹝︊︀﹡﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، ا﹇︡ام︋ 
﹝︽︀︣ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝ــ﹢رد ﹡︷︣ ︲︣وری 
ا︨ــ️. ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹝︀︨ــ︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر 
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹇︀﹡﹢ن ار﹎︀﹡﹫﹉ ︋ــ︣ای ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ و 
︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝︽︀︣ت دا︫︐﹥   ︋︡︀︊﹡ ،﹩︑︀︊︨︀﹞
︋︀︫ــ︡؛ ز︣ا در ا﹟ ︮﹢رت، د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹨︀ی 
﹡︷︀م  ا︗︣ای  ︋︣ای  ︑︡و﹟ ︫ــ︡ه  ︧ــ︀︋︡اری 
︧ــ︀︋︡اری ︗︡﹫︀︑ ،︡︡﹥ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 
را ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︽︀︣ت ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩، ︋︀ ︀﹜︩ رو︋﹥ رو 

︠﹢ا﹨︡ ︨︀︠️.

 ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ــ﹞︀ در ا ︣ف و﹇️ و ︱﹢ر︫  از︮ 
.﹜︤ار﹍︨︀︍ ︋︧﹫︀ر︨ 

در ︫︣وع ﹋︀ر

 ︀︋︡ ︋﹥ رو︫︀ی 

﹝﹢︗﹢د و ﹝︺︐︊︣

 ا﹋︐﹀︀ ﹋︣د و 

︨︍︦ ︋︣ای

 ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹

 ︑︡ا︋﹫︣ ︻﹞﹙﹩ و 

﹟﹊﹝﹞

 ا︑︀ذ ︫﹢د 


