
�م ��زار روا�������   

�رس در و��� �� �����؛ ��ا ا��و� 


�	�� ���� ادا
� در �����و�� اس ��
	س - ��رس ��و�  روا���	�

�	�� در ��	م �	زار
 �
%ت ا�#	م در "!���  ��ان �	 ا	&
 '()
 


 �	,+'؟ -�.�� :��
	&
 ��� 

 �1د �	 دا0)	 /� ,�	�'  -.�� :

 ��د ��' ه� از ��5 10 /� ا�5 ا.4 ده'، ا�#	م �	.- /� /	ر� �)	م

��/ '�/ . ا.4، 
	��- �8د.7 و /�"7 اه-اف �&++4: ��.�- 
 ه' ��1

�+5 وا:9 در;�
 �	.- /� ا�5 ا.4 وا:&+5. آ�د �1اه- �� د,�ار را 

  .�)	.+- �&++4 �1د ��ا� ا� ��ا.	�� وا:9 اه-اف


�;< او:	ت در=- 85 در �1اه+- 
 ,)	 ا�� ،-.�, 	
 ��	ن 
�	�&	ت ا


 ا�?A	د� @ن از /� �+�?) /� ده�- ،-+�/ 	�
�ا:9 در=- 60 در �� 

5+�;�
 8+
@ B(  
 ،-�/ �� 5 �� -+
� �	 ا.4. ,- �1اه+- �	ا-+
 ا



 �1اه+- 
 ا��. /�+- ره	 را �1د �+�?' /� ,�د �	 C ��ا�- 	�� 

�/ 
 ,)	 �+�?' ا
	 دار.-، �!	� ه	 
	� .	 ه	 هA?� ��ا� را �1.- 

  . �1رد �1اه+- ,��5 زود 1+� ده-، 
 ,)	 �� روزا�� ه	� �+!�	ل

 ه)	ه�G �1د �+�?' �� 
���ط ه	� وا:&+5 �	 را �1د ا�?E	رات


H-ود.5 دا��?4. �)	.+- �
�� �7I ه		&
، �+�?' و �%
	&
 �� 	(, 


�� ا�#	م �� �+�?�� :�&+5 �	 /�د �1اه- /)7	&
 �
 . ده+- ادا

  


�:&+5] .	;?4ِ [ ه8.�� )5=�;:(  

�-ار� /� �Lر ه)	ن در�5!� 
	�� �/ �� 4+.	M �� �1.- :+)5 از 


�� ا�#	م  -م دارد، �� در ه8.�� و ا�5 @ور ز.	ن ا�5، ر�+-�	&
 

 در ه	. ه8.�� �+8M -ن ا.4. دا,5 �1اه	;?4[ ه8.�� را ز.	5] .=�; 


 '+
 دادن د�5 از ��ا� /� ا�5 ا� ه8.�� ه8.��، ا.4 وا:9 در. �	
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 ��د .7�	(?N8رگ ا� 
 �-  	دت .7 �� ,)	 ,�ا.P ا.4 در. �Mداز.' 

 ه	� �+!�	ل از ;�ار: ا.- ,-� د"	ر�%
	&
�	 ��;?4 �	د.-� و �@ .

� �� ��ا�- 
 وا:9 در  	دت ا.4 د.!�، ��. از	�&

�	ه-�  4+.	M 

 ��ا�- 
 و �	,- ,)	 ��� از ا:-ا
 ه+Q ا�#	م �-ون :+)5 ر;?4

 ه	� �+!�	ل ,)	 /� ه�!	
. �)	.- وارد ,)	 �� را ز.	د� ه	� ز.	ن

�%
	&
�+5 در=- �+�.- 
 �	د.-� را ;�
. ده+- 
 /	هR را �1د 

ST�

�� ا�#	م ��و در ��د /�� /� ا�5 	&
  . ا�5 

?���; 9Uرا �� ��
	&
 ���:  

� �1د، ه	� ��ا�	. �� ا ?)	د و �Aس �� ا ?)	د از ���1ردار



()' و �+�?� :�&+5 �	 �	 /�- /)7 ,)	 �� ��ا�-  �� ��
	&
 

 �� ا ?)	د "�+4 /��. �)	.+-�A� �� 4.ا 	�&
  :��د �1اه- 

١. �
�رد در /	; دا�R از ���1ردار '?�+� ،�%
	&
 و :�ت ��	ط 

W&X ن@.  

٢. � ر;?	ر 
�رد در ;/	 دا�R از ���1ردار(�� �/ 
 �1اه+- 

��
	&
  .ه�?+- /	ر �� 
��Yل @ن در /� �	زار� و /�+- 

� M+�و� و ا.#	د .٣-U 7 از. �
	��� �%
	&
.  

٤. 5.�.-

-.�.5 ��#+-� و =Z+H :�ا�+4 از M+�و� �L.< از ر.�7  

  :�Mل

 �+8 ,)	 �1د�T� از P.م ,�ا	ا�# ��
	&
 /� ه�!	
 ا��. ه�?+- 

�	�B در

	�+?�ر  ���+[
 M	.+4 و �	\ از ا.-، ���?� �1د /	

 و �+�� ���	ن /� ا�5 
&�	 ا.4 �� ��.- 
 �[ت ��	م :+)5 ر;?4


%ت	&

�	�� روزا��  5+)T, 	(, 5در. ا�  ا�#	م از /� ه' =�ر�

�?� ;&	�+5 .7 ا�#	م ��� �� ,)	 ;�� و ,�.- 
 �1?� /	ر ا.4� 



 ا�5 ��?� رود، ���.	 � ��ا� را 
-ت ���- .	 
-ت 
+	ن �[ار

  .���8.�+-�1د
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�
%ت ا�#	م در �Aس �� ا ?)	د از ���1ردار	&
 ا�5 
&�	 ا.4 �� 


^	ل �Lر �� �-ا�+- /� 
�� �I	.- را روزه	.	&
 ،-+�/ %^
 

 د�+B ه� �� /� روزه	.�	I)  -+?ع ا.4 دا��?4. ه��X�
 �/ �" 


�� �I	.- ه	. ز
	ن	&
 .7 از M+�و� ا�-از� �� در�5 /�د، 

'?�+� �%
	&
�' ,-� �&�.W و رو,4 
 از ���1ردار�. ��د �1اه- 

 را ,)	 و ده- 
 ا;8ا.R ,)	 در را �Aس �� ا ?)	د ��ا�)�-� ا.4

�� ��� '()
 �� ��
	&
 . /�د �1اه- ه-ا.5 /�دن 

  :��-ن M[.�;?� از ��س

�+ ��ا� را �+	ز� ��-ن M[.�;?� از ��س;�
 و�Uد �� @د
 در 5



	 ه)�. @ورد  
 �1اه�- دو�?)	ن ,�.'، 
�;< /� =�ر� در دا�+' 

 �+	ز �	,-؟ ار�I	ط در �	ز�-� .� 7	 ��Tاه- /� ا�5 /� "�. دا,5

�� 5+�;�
� �� را 
	 M[.�ش  -م از اU?�	ب و ��  ��ق �()+)	�



�ارد ا��c در 
�رد ا.4 و /��- دور ز.	ن از را 
	 �	.- /� ده-  

�� �	�&

��  -م 	&

�� از ��س و 	&
  ! ��د �1اه- 


�� ا�� ��.+-، 
 �1د �		&
 ،'��� . /�د ��Tاه' ه' ز.	�

 در /� =�ر� در ه�?+-، ���-� .7 /�+- 
 ;�� �1د �	 ��	��ا.4


�� .7 وارد ���+- 
 وا:9	&

�� ا�#	م  -م و ,�.- 	&
 ا.4 �� 

5�	�&
�+5 �)	م ;�=5 /� ;�
 � ه	�	(?N�1اه+- ��� �1د از را ا 

  . آ�د


�� �+�?� "� ه�	&

%ت /�+-، 	&
 و دا,5 �1اه+- �+�?�� @ور ز.	ن 

 ا.4. /�د �1اه+-  	دت /�دن ز.	ن �� �+�?� و �+�?� ���+� ا.4 ��

 ا�N	س �1ر.- 
 را @ن /� �	ر او�+4: ا�5 ,�%ت �1ردن 
^B در�5

 ��ا.?	ن ر;?� ر;?� ا
	 5،دا, �1اه+- �1د ده	ن در ��1 ��+	ر

��(&

%ت �� ,)	. ,- �1اه- 	&
 ��?�+� -�
 ا.4 �� �	 ه�?+- �+	ز
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%ت در ��دن  	د� ا�N	س	&
 و  	د� ه8.�� =�;	 /�دن ز.	ن. ���+- 


�� ا�#	م 
&)�ل	&
8� �� و ا�5 د.!�� /	ر و /�� ه� و +" �?�+� .  

P.ا�, ��
	&
:  

� �-ون ,�ا.P ��ا�+' 
 �-رت ���) �
�� ا�#	م ��ا	&
 ��ا� را 

 �+!�	ل "�-.4 /� �	,- \زم ا��. /�+' �1< �1د�%
	&
 �I+�+- را 

	� ��1\	�  �� �E	ر� �+�?� M	.	ن در /�+-، :�Iل را @��	 از .�


%ت	&
�	 ده�-� ا�#	م �	 ��د �1اه+- �@ .��
	&
 /	ر �	ز� ��ان 

 �+�?� و �+�?� ��+� و ه	 �+!�	ل و ه	 ,	S1 /�دن N 9(U	ل در دا0'

�� 	�
�;< ا;�اد ا
	 ه�?�-، @� 	�
H-ود� ه	� ,	S1 و ه	 �+!�	ل �� 


�;< ا;�اد. /��- 
 د�I	ل را 
 ه	 ,	S1 �+�?� /� دا��- 

  )% و /�د �1اه�- ���+- .��	� ز
	ن در را .��	� ه	� �+!�	ل

�5 ��	 @ ه)� �� �+	ز�+� .�8� ه' ه	 ,	S1 از ��+	ر+" �� 	
 X	;�ا 


^	ل، �Lر ��. /��- �) 	.@ 

+	�!+4 دو /� ه�!	 d�H?
 
 ��ا�- 

-

+	�!+4 �� �� وا:&	 @.	 �	,-، /	; و /	ر@ d�H?
 � N(�ل ��ا

 �1د "�' �	 ا�� 
^	ل، �Lر �� ه)�e+4، ه�5؟ �+	ز� اL)+�	ن



+	�!+4 .7 �� �+	ز� "� ا�5، ر;?� 4	N \	ل در :+)5 /� �+�+-  

d�H?
 ��+
 �  ا�5؟ ر;?� 4	N \	ل در :+)5 �!�.- ,)	 �� �	 ا�x 5 ا

� ,	S1 "�- ا�	س �� ���	 /� :-ر�)�- و 
�H' �+�?' .7 از ���1ردار


H-ود� \ز
� ,�ا.P و 
H-ود B+��� �-, ،-,	� ف	ا�&� ��.]M را �� 

Z�� ��+�. �+�5 \زم 
?&-د ه	� ��5 ا�#	م. /�د �1اه- �8د.7 �1د �

� دا ?)	 از ���1ردار;	/ �� ،'?�+� C 	� 
 ه	. �+!�	ل �� ,�د 


�� �� :	L&	�� و �� 
()' و /�+- ��+� /�-، 
 =	در /�	&
 

-+.	(� .  
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 �+�?' و ا�8اره	�%
	&
��1 �� را �1د  -+�	��� .Rا�5 :-رت دا� .


	 �� دا�R ه)+4 
 و �&++4 ��ا.	�� وا:9 را �1د اه-اف /� ��.- 

'+E�� '+�/ .رات	E?ا� c9:+�وا ��	رد در ��ا.�
 P.م ,�ا	ا�# 

��
	&
، ��د 
+8ان و �	(?Nا 	� ه	� ;�=5 @وردن د�5 �� ه8.�� ��

��	�
 از را �+�?�� ه	� ;�=5 ,�د 
 �	 C و /�د �1اه- ز.	د�� را 

�+� �	. �-ه+- د�5� 5 .7��� و �1د 
�رد در �1د�	ن �� 
T(�ص ;

'?�+� �%
	&
 �+�?' /� �-ا�+-. ر.-@و د�5 �� را دا�R ا.4 �	ن 

	(, �" �	
  . /�-  )B �1ب ��ا�- 
 ا�-از� "� و /�- 
 /	ر ز


%ت �?	.g و �	زد� /� �-ا�+-	&
 در �	
 /� ز�	I)  	. ل	H,�1 

 ا�hات د�?�Tش ه�?+-A�
 
 "� ا.��� ��;?4 .	د. ,�د �	
 ز

-.	I� ��
	&
�	ر� �1د /�د، 
 @ن ���Iد و ا;8ا.R در �	.- /� ا�5 

 در ��ا�- �) /� �!�.- ,)	 �� �	ن �+�?' @��� از R+M. �)�د �%ش


�ا:9 �)	م 5+�;�
 8+
@ B(  ،-�/ �)+- �1د�	ن /�+- �&A� �/ 

Q+ه (?�+�  =�I /�+- �%ش و �	,- �Uا�!� 
�ا:9 �)	م در ��ا�- �)

 ه	� ,��5 �	 ,-ن 
�ا�U ��ا� \زمM	+M د �1د در را	ا.# -+.	(� .

 ��ا.	�� وا:c 9+� ,�ا.P و ه	 و��اس و ه	 ��س ا.5�M 4 در را �1د ا��

�	ن�M ،-+�/ 5=�; 	را ه   . داد �1اه+- د�5 از د.!�� از Mس .�

�

�� ا�#	م \ز	&
 �Aس �� ا ?)	د و :�&+5 �	 ;	/ � از ���1ردار

I+/�� م از	)�ا.4   . ��د �1اه- ه	 ��ا�	.

��ر 
?S)T �	رپ ;	ن د/?��
 j�	زار روا���	م �	� ادا
� در �

��	�
 �+k  ��ان �5H �1د ?+)T, و ��
	&
 ��� 
 ا.4 در: ��.�- 

��+' �� �A	وت �� :�)5� � روا���	1? ه	� 1(+(� از د.!� ��-

�	 ار�I	ط و ا;�اد�@ 	� ��
	&
 ��� 
  :�Mداز.' 
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dدر � و ,��د�Nا�; l. ��
	&
 ��:  


��U �/ در.	;? �RT دو dاز در �-.-M �  I	ر��- ,��- 
 ا�Lاف ه	

 و ,��د� درd و �	�� �N g�Mاس: از�Nا�; .B.	(� �� د�	A?از ا� 

، �Nاس از ا�?A	د� .&� !#�M	�� �Nاس.	�+� ،�
��، ,�+-ار\ 

، و "�	..	.�� � ا.4. �)س :	�M B-.-� .7 دادن ��	ن .	 درd ��ا

RT� ت	 %Lا W�?T
 و درو� ه�ذ د�+	� از را �+   در.	;5 �+�و�


 -�/ .��	c ا.4 ��دن RT� ط	I�ار � در. دارد» N	ل ز
	ن« �	 ز.	د

�	N �/ ر�)� 
 �	,�-، �)	.B ا.4 دارا� ا;�اد در=- N 75-ود ,�د 

	

�رد @
	ر� U)&+5 از در=- 39 ���	 ا �&�	�
 	
 � ا.4 دارا

B.	(� -د��� .  

 درd اول، 
�رد ��1%ف�Nو ;�ا � @ن .��G /� ا�5 "+8� ه)	ن ,��د


+-» �	�1د@�	� ذه�L 4.< از درd« را	� .�n.و ��د� درd ا=�, 


�ارد �(�ر و /� �(�.� د.-ن 
�?�8م درd ا.4. ا� 5�B+T ��ا�	. 

4�(
 درd ه)�e+4. ا�5 �Nن از را �1د ;�ا	
 �� و /�- 
 ره	 N	ل ز

 را @.�-� 
)�4 ه	� M-.-� و 
�ارد �	 �!�د 
 ه' @.�-� و �[,?�

-(�A� .ر�)� 
 درd در �)	.B ا.4 دارا� ا;�اد در=- N 25-ود ,�د 


�رد @
	ر� U)&+5 در ا
	ه�?�-؛ ،�&�	�
اين  دارا� ا;�اد در=- 61 

  .ميباشندگرايش

�� �E� 
 �)	م 
+	ن در ر�- �n.و �
�Iد� ه		� P��� ،G��. dدر 

�Nو ;�ا ���د, '�
 4.�� R��+5 در را �;�
 	A.ا -.	(� .	
 در 

5+&(U رد�
 �&�	�

�� 31 �1د 	&
�	 از ��A 25 /� دا,?+' �� �@ 

� ا.4 در /� �-ا�+- ا�U 5	��. ��د�- ��1 ��+	ر  )���ده	� دارا


+	ن، 25 �A� از 	��@ ��	 و ��د�- ذه� ��ا.R ا.4 دارا�� g�M �A� 

� �?+#� ن��ا 
 ��	��ا.4،. ��د�- �	�� �N g�Mاس ذه� �)	.B دارا

5;�� �/ � درd از ���1ردار�Nو ;�ا  �(�.� د.-ن ��ا� ��ا�	.
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9 و /�	U از �-.-M 	ه R� ��+	ر �(�
�+5 در را ;�

%ت در 	&
 

�
 �	ز -�/ .  

  

  :ا�N	س و ���A اه)+5

. ا�N	س و ���A از  I	ر��-  ، ه�?�- :p	وت �� 
���ط /� ذه� �RT دو

��A� B
	, �� ;�@.�-ه	��; ���
 ه	� ا�?-\ل دار�-� در�� /� ا�5 

 و  �5���&
�+B را :p	وت و ,�	 51���A،. ا�5 �� 
 -�/ .  

�	.<، ه	، وا:&+5 "�ن 
�ارد� �	 ا;�اد 
�رد، ا.4 درN ���#� ،	ه 

�n.، و	و ه 	?.	�  .ه�?�- در�+�» ا/��ن و ا.�#	« �

 ��ا� .7 ��ا�	س و �)س :	�B ا;�اد ا.4 ��ا� ه	 M-.-� م�)	���
 

�	ط �)	م �+��-، 
 �()+' ���A ا�	س �� ا;�اد /� ه�!	
. ا�5� 

5I^
 و A�
 �H	ظ ���+�د، در را و:	.9 ��ا� /� ا� ,+�� �� را 



%ت /� /�+' ;�ض ا��. /��- 	&
 	� ,�د، 
 ا�#	م ���A ا�	س �� ��


�� /� �][.�.' �	.- وا:9 در	&
 R+M از '+()� � ,-� ا�#	م �+�


 �()+' �1د ���A �	 ا;�اد  )�
	 /� ا�U 5	��. ا�5 ،-��+� 	
 ا


  )B �1د ا�N	�	ت ا�	س �� -��/ .  


B /�دن، ا�N	س	, '+()� � �[ارا�� ارزش ه	� :p	وت �L.< از �+�


�رد ا.4. ا�5 �� 	
8�" @.	 /� /�+' �&++4 �	 ده- 
 اU	ز� + '�
 

�-ار ه)�e+4 /�دن ا�N	س. 1+� .	 ا�5
 � و ذه� ه	� ارزش ز.	د)T, 

  . �+�د 
 �� در را

�-ار �� ���A ا��
 � د.!� ا�N	س �)	.-، ر,- ;�د .7 در ز.	د

 ���A /� دا��5 �	.-. �� �س و /�- ر,- /	; ا�-از� �� ��ا�- �)

�
� .7 ا.#	د و �1< ��ا� ز.	د	��� �%
	&
 ��	�
 ا
	 ا�5، زم\ 

	&�: � ه' ا�N	س ���	
� @ن @وردن در  )B �� و /�دن ا�Uا. ��ا

  .ا�5 \زم
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�� ��	��ا.4،	&
 �� ��+5 ��ا;�
 دو ا.4 از ���1ردار� در �	.- 

 U)&+5 از �+) /� ,�د 
 �(�ر. �	,- دا,?� را \زم �&	دل 1(+(�

� �	ساc N	�� ��ا.R دارا� د.!� �+) و �c ��A	�� ��ا.R دارا


�رد U)&+5 در ا
	. ه�?�- �&�	�
 ،	
 ا;�اد در=- N 57-ود در 

� ��ا.R دارا� در=- 43 و �c ��A	�� �I�U دارا�	�Nد�- ا�� .  


�رد @
	ر� U)&+5 در /� �-ا�+- �	.- ،�&�	�
 ��
	&

�;< ��ان  

 /� @ن از �+�?� ��+	ر�	�Nا ،-�,	� � �c ��A	�� �I�U دارا


�� /B �&-اد ه)8
	ن، ا
	. ��د 5I�� 6 �� 1 ا.4 و ��د�-	&
 ��ان 

�;�
	� �/ �� ��ا.R دارا��A� ،-(�ر! ��د �+�?� ��د��4 
 ا.4 


�� /� ا�5	&
 ��:�ار 1(+(� دو ا.4 
+	ن �&	د� ه)+�� 
�;< ��ان 


 ،-��/ 	
� ��E از ا��; ��	c -�?ه�.  

  :درd و :p	وت

'+��� �-�� �1@ /�)	� ز.�ا ا�5، ز��-� ��ل /) �/ �
+-ن ��ا	� 

	� ه� در دB+1 ;�@.�-ه	� در�? �� ��ا��- �) ,�د 
 ا�?A	د� @�

��+' ا.4. ده�- ��	ن را .7� �
+8ان �� 
���ط ��- �?��  ا�5 ��د�

 /� ا;�اد�. ا�5 �+	ز
�- @ن �� �1د ا
�ر 
-.�.5 در ;�د /�

 "+8 ه)� /� �1اه- 
 و /��- 
 ��L را ��دن ��?� ه�?�-، :p	و�!�

���
� در و 	U در. �+�د :�ار �1دش ،B�	�
 d/��-� در 	ن ه	�1اه 

� �!� �	ز را �1د رو� R+M ه	� �8.�� و ه�?�- �+�?�� ,�	ور


  . دار�- 


 Nس �()+'، ,-ن ��;?� 
�:9 �	 را ا��Xار Nس :p	و�!� -�/ .	��@ 

� ��+	ر را /	ر-U 
�-�- و �+��- ?&
 "+8 ه� از /	ر ا�#	م /� 

��' د.!�
 ه	، @
	د� �)	م :p	و�!�ه	 ��	��ا.4،. ا�5 �� 

5I:ا�
 ا�#	م ا=�، /	ر ا�#	م از Mس را ه	 ���+� و �E' و ه	، 


 ��و� دو ا.4 از .7 ه� �� U)&+5 از �+) �/ ,�د 
 �(�ر. ده�- 
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>�&?

�رد @
	ر� U)&+5 در ا
	. ه�?�-  �E� 72 -=!� ا;�اد در�و	p: 

  . ��د�-

	
. رو�- N R+M	�U �X.	ن �	 /� دار�- �)	.B /��-� درd ا;�اد ا

	��@ '+()� � در ه)+�� و ده�- �) ا�#	م @�EH� �1 �	 را �+�M 

 /� ه�!	
 ��	��ا.4. ه�?�- /	ر .4ا ا�#	م ��ا� �+�?� اL% 	ت

	?.	�� (+()� 
 �	 �()+' ا.4 �+��-، �	�Nاز ا � � و :�ار

5Nدن را�I� ن ا;�اد ا.4. ا�5 ه)�ا�	+� @�� ��,�خ و  ��ز.!�ش و 	� 

�	�B د�?� از ��
 �RT �[ت /	ر,	ن /� دار�- دو�5 @��	. ه�?�- 

-,	� .	
 �[ر /� ,��- �1د /	ر در�+� "�	ن ا;�اد ا.4 ا�5 
)�4 ا

 از �+) ,�د 
 �(�ر. �)	.�- ;�ا
�ش را د.!� "+8 ه� .	 ز
	ن

5+&(U 4.,�- ���� ا	ر. �	E?4 ا�
 �()+' �	 /� ا;�اد� /� ا�5 ا.4 

4?;�� B��

�� از را �1د دار�-، 	&
 ��	  )B در و /��-  دور ���� 


�رد @
	ر� U)&+5 در=- 28 �&�	�
 dد�- /��-� در�� .  
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