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 ���م��ش 
�د�� �و���ده�  

����و��
��م و دو
ت ھ�ی � � در ��ور ھ�ی رو ��  
  ا�#��ف

  در ا�)���'�ن &و���روه ھ�ی  ھ�%را����#$ت 

II  ـ�ــ�م
  ا�ـ��ـ�ت و ا�*ـ�د ����و��

   وا��'%� ����و��
��م �� �#ل +��*� 1

   ارزش ھ�ی ا+'��.� و ����و��
��ما
ف) 

در ��ن �ود ا��5م و » �� �56وم 'ر«آ��ن 'ر  ھ�4 �� ��دا��م �� ا.�3ی �2 دو
ت � � در ��رج ا�0راً 
در�'� '*ر�ف دوچ از  '�56م �رده �� 'وا��د '� �� �ردم ��ور ��ز��ن �ود��ن. ا�ن 'و+� ظ�ھراً 

ھ�ی �� ��د. ارز��5ی ا+'��.� +��.ت ��ش �رض  '�>�د�ردم، از � ت �� �4��0 +��.ت ار'��ط را، 
�ر ��  ��ردم و � 'از د. ��� ���» �56وم«�� �� �<'وای ار'��ط�ت �� ����د ار'��ط�ت ا+'��.� 

  . ��د �رد�� 'وان �� �4��0 +��.ت ارزش ھ� �ن ارزش ھ� �� ھم ���ت �ورده ا�د، ����ی ا

 ��) ارزش ھ�ی ا+'��.� +5ت ����Parsons ا��س �ظر�4 ��ر�و�ز ( ارزش ھ�ی ا+'��.� ���ت؟
ا�راد را در �و&*�ت ھ�ی و�ژه ��ز���دھ� �� ��د: �2 ارزش (��#ن �'وان �6ت) �B�. 2ری 

2 ��'رک �� �� �4��0 �2 �*��ر و �� ا�'��دارد در �د�ت ا�'�Bب در ��ن �
ا�ت از �2 ���'م ���و
. �2 ارزش �� 'وا�د �� �� �4��0 ��66رد '���ل ھ�ی �د�ل �� ذا'� در �2 <�
ت و+ود دار�د، &رار ��

�ود و �*د  ���>لطرح �� �*��ر �رھ�%� و �� ���B '*ر�ف �ود �� 'و�ط آن  �� ������� �#د�%ر �
�رد�ده، ��0ت و �� ���6 ارز���� �� �ود، ا�ن ارز���� �� 'وا�د �� �ر ا��س ا<��س،  '�>�درد و �� 

. ھم ���ن ارزش ھ� �� 'وا��د �� �� 67ا�#�ر، �ر�وردھ�، ا���، ا�راد، �روه ھ�، اھداف و ا�زار ���د

ب در �H و�د �� در+� ھ�ی �'�6وت از ا<��س، .�ط�6 و اھ��ت، اھداف��2 �4��0 اھداف ���ن داده 

را دار�د، ا�ن » ارزش '$ش«��ر�وب از �را+I آر���� ���ل �� ����د. ا�ن ھ� ��ز ھ�ی ھ�'�د �� 
. +��.ت ار'��ط ھ� و 68ھ�، ���� ھ�ی ا���� ا+زای ا�د �� �رای ز�د�� �روھ� طرح ر�زی �ده ا�د

   +��.ت ارزش ھ� �� ا�ن �و�� �ود را �#��ن ��0ت �� ���د.

                                                             
66 Talcot Parsons, The Social System, a.a. O. S 12 
67 Vgl. hierzu Harry M. Johnson, Sociology, A Systematic Intoruduction, London 1960; S 48-
51 
68 Robert K. Merton a.a. O. S 132-133 
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� ���ن �� �ظر �� ر�د �� �ردم و � ت �� �2 +��.ت دارای ارز��5 از ا�ن �'�+� ��ری در ا��+
�ط4 ����ل آن وا&*�ت دارد! در�ت +��*� ھ�ی  &��ل �5م ھم �� ���د. ا�� .�$ً  �� و�ژه�#� ا�ت و �

�� ���'م �ورم ھ� و ارزش ھ�ی آن ���'ر �� ھم �ره �ورده ا�د، در آ�+� ����و��
��م '#��ل �#رده 
�واھ�م د�د ا�ن +وا�I ���طری ��� 'وا��د �� �2 ���'م دارای �ورم ھ� و  �� �*داً ا�ت. ھ��ن �و�� 

ارزش ھ�ی ��'� '#��ل ���د، �ر.#س آن ا�<$ل ���'�ر �ورم ھ� و ارزش ھ�ی ��'�، . ت ��دا�ش 
����و��
��م ا�ت. در ����ل ھم &رار دادن دو ��و�� �*�� +��*� &ط*� &ط*� �ده و +��*4 ����ده، ���د 


�'وا�د ا�ن �K�� د��ن �   .69را رو

  )Segmentäre+��*4 &ط*� &ط*� () ب

+ز ��ز����5ی ا+'��.� �� � ����ن �� ���د. ا�ن +��*� ��56وم �� �  ��70و�4 +��*4 &ط*� &ط*� 
در آ��� و ا�ر��� و '� <دودی ���� از  &و��+��*4 &�� � ای و �روه ھ�ی  –دور آن در �ر��ر�ده 

�رخ �و�'�ن ���ل و +�وب ا�ر�#� �� ���د، در �ورد ارو�� �� �و�4 ��0ل در ��رۀ +ر�ن ھ�ی ���ق 
   و &���ل � ت Bدق �� ��د.

) 'ر+�� Undifferenziert) �� 'وا�د �� �� �*��ی �Hر �'�6وت (Segmentäre&ط*� &ط*� (
در ���ن +وا�*� ا+'��.� ���B و ��5دی را ���ن ��دھــد.  وظ��ف�ود و +دا�� �� � 3*�ف 

ا�'�6ده از &درت �����، ا�+�د �ورم ھ� و ��'رول �ورم ھ�، ا�'�6ده از ��ش ���Bت �ذھ��، �*�
�ت 
 »ا�راد ھ�� ��ره«�رھ�%� در د�ت ا�راد �*دودی  -ا&'�Bدی، ���'ن ���Bت ھ�ی ا+'��.�

، ا�راد ھر &ط*� در �2 ا�+�ن �و�2 ��ط�� ای و از �ظر &راردارد. در 'ر��ب +��*4 &ط*� &ط*�
+��*ت �� ��دان �زرگ ز�د�� �� ��د. وا<د ا���� ا+'��.� آ��5 ��د ���واده و �� �را'ر از آن 

، ا�� در آن طرف وا<د ھ�ی ��71د�ن �و���و�د �ر'�ط و �� ��د�ن ���وادۀ ��� دور 'ر �� ���د
از اBل و ��ب وا&*� و ��  را �� ��ز�د و ھو�ت آ��5 ا�0راً ا+'��.� �زر�'ر �� �#ل &وم و &�� � 

'�� � ا+داد ��'رک ���� �� ��رد. ���ص ھ�ی د�%ر آن ا���ت �� در ���ن +وا�I �2 در+4 �� � 
�ر ��دی ا+'��.� �� � 3*�ف �� '�6وت ھ�ی 3Arbeitsteilung*�ف از '���م ��ر (& 2� ��*� (

�#��ن ا.�3ی آن و+ود دارد. �2 اBل �� � ار'��ط�ت ا+'��.� �) � �� � �دوی و ��&ص و 
&�ول �ده �ورم ھ� و ارزش ھ�ی ا+'��.� و+ود دارد �� .دم ر.��ت آن '<ر�م ھ�ی  .�و�� و ���'�ً 

 �� +�I آوری رادی ��ا��روه ھ�ی +�I ���ده و �#�ر�� ( �� � ��ت و ���6 را در �� دارد. ا�0راً 
�� �روه ھ�ی +�I ���ده و �#�ر��ا�رار �*�ش �� �رد�د.  ت و<��<�وا�� �#�ر و ���ھ�ن و<
و +��.�ت ا&'�Bدی دھ�ت '� ا�دازۀ ز��دی از  .)�'ر+م ا�ت. +وا�I ا����� ا�#��ف�ر< � ای از 

�ظر ا&'�Bدی �ود��6 �� ����د. +��*� ھ�ی &ط*� &ط*� از �ظر '*داد �� 'وا�د �� � ز��د ����د. 
. و ا�ر �� ��'و��5ی �72رد ��م �� �رد 900000ا�ر��� ا.دادی '� ) �رای Sigristز�%ر��ت (

ا�)���'�ن و ����'�ن را +ز ا�ن د�'� ���م، �� �2 +��*ت &ط*� &ط*� �� ���رش ده � �ون �� د�ت 
و ��ود '�ظ�م ��ن ھر �2 از وا<د ار'��ط�ت ا+'��.� �� آور�م. &ط*� �ده �� ھ��و+� �� �*��ی ��ود 

                                                             

	��� در ��رد  69 �
�وه ھ�ی ��� ا
���� در ا������ن � �� ا!  ��"�
� $'(�ص $'�ط�ی %�$# *+% �*+% ,*��-

./�0� ��8ارد. 56ود ز/�دی /3 1��2 -��*, را $ ��  
70  ً��وه ھ�ی 
;��3 ��ری ��:� �$�<� �� را $*��- ��  ��/< ھ�ی د/=*
 �$ .���� �� >/�*
از �@� ا%(�دی ?�د�;� 

 ��ا-*� �Aد $�  
Ralf Linton, S,91 and Talcot Parson , The Social System ,S 19   
71 Vgl. Williams J. Goode, World Revolution and Family Paterns, Celecoe III, 1963, S 123 
72 Vgl. Christian Sigrist, a. a. O. S 64 
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��ظور ا�ن ا�ت �� ا�ن +��*� ھ� &ط*�ت آن �� و+ود وا��'%� �� �#د�%ر از ھ� ���ت، � #� Bرف 
د. � #� �را'ر از آن �� �ود �� '*داد &ط*�ت را ز��د �� �� �وات �2 ��ش آن د�%ری �ـ'�0ر �')��ر

) در ا�ن �ورد �رم Durkheimدور���5م ( �م �رد، �دون آن �� ���ر وا<د ھ� از آن �'�0ر �ردد.
�د �� ا�ر ��د &��ت آن ھم �ر�ده �ود، ��ز ھم ادا�� ز�د�� اش '<ت '��0ر &رار زز���� را ��0ل �� 

. �� ا�ن �و�� ھر &ط*� �� �4��0 �2 وا<د ���وی و �� �4��0 �2 +��*4 +دا���� �� �56وم ���73 ��رد
 � &وی �ورم ھ� و ارزش ھ�ی ) �� �#���� ���Arbeitsteilige Gruppenروه ھ�ی '���م ��ر (

  .�و�� �� ھم ��و�'%� �ود را �� ����ش �� �ذارد.

��ن �� دھ�د، +��*� ھ�ی &�� � ای �� از &ط*�ت �'*دد �� � ��ھ��ن �و�� �� وا&*�ت ھ� در آ��� و ا�ر�
� ھم �#+� �ده ا�د، �زر�'ر�ن ���I در راه � ت �دن دو
ت ھ�ی �و�ن �� ����د. ارو���� و �Hر ارو���
ھ�� �� �2 �ظر ا�د �� '��'�ن ��ش �رط �رای ا�+�د ھو�ت ��'<#م � � �رای ����د��ن در ��ور 

ا�ت. ا�� ��ر ��ر �وال ���'ن و�� 4 و ا�#���ت '� �ل روا�ط » +دا�� از &�� �« ا�#��فھ�ی رو �� 
�'�#��دن &�� � ای �طرح �� �ود، �� ��طر ز���� ��زی �رای '�ر�<�ت �*دی �� در ا��+� از 

) (��ظور Arbeitsteilige Verknüpfung( ��رروا�ط ا&'�Bدی �ود ��6 ھر �2 از روا�ط '���م 
�#� � #�ر و د�%ری �+�ر ا�ت و در .�ن <�ل �� �#د�%ر در ��و�د ا�ت. �'ر+م) در �2 ��3ی 

  �زرگ ا&'�Bدی ��م �� �ر�م.

����و��
��م ظ5ور �رد، ا�#��ف �� �وی ��و�د '���م  18ز����#� در ا�% �س و �را��� در اوا�ر �دۀ 
 �ود��6، از &�ل �� طور ���� ���ر�ت �رده �ود ای، وا<د ھ�ی �و�#'ر و از �ظر ا&'�Bدی ���'�ً  ��ر

*�� ا&'�Bد . در �2 رو�د Bد ��
� در ا�% �س و �را��� '5داب �رای �2 ���'م ا&'�Bد +د�د �74
 �'*�Bرد. �'�+4 ا�ن  ا�+�د�را ')��رات .��ق ا+'��.� ھ�راھ�  �'*�B د�B'&ف ا�ن ا���د و ا�#

�رای �� ا�ن وا&*�ت +�
ب  �� و�ژه�� ����م. » ����ده« +��*4  آن راا�#��ف ھ��ن ��زی ا�ت �� �� 
�دن و �� +��*4  �'*�B �� ود�در �2 ز��ن �*�� در  و ����و��
��م '�ر���ً » ����ده«�* وم �� 

ظ5ور �رد و ا�ن &را�ت ز���� '� �دا�+� ��ش �� رود �� را�ط� ���ن ا�ن دو ��دا�ش  18اوا�ر �دۀ 
����ده و+ود دارد �� ��  +��*4. . ت ��دا�ش ����و��
��م در ��#ل ا�+�د 75را �ر�� '<��ل �� ��د

�#ل �$�B 'ر��م �� �ردد.'#�� �ر �'� �وری (د�'� ��دی) +��*4 &ط*� &ط*� در ��ش �*دی � �  

  

  پ) +��*4 ����ده 

. در ا��+� 76+��*4 &ط*� &ط*� از طر�ق �ورم ھ�ی ��' ف �������� در ����ل +��*4 ����ده &رار دارد
رده ��دی �ده و 'و�ط ��5د ھ�ی و�ژه و ا�راد �ر�ز�ده  آ��� �� �� ��م وظ��ف ا+'��.� ����ده �� �ود

                                                             
73 Emilie Durkheim , a. a. O. S 64 
74 Vgl. Hans Kühn, die Idee des Nationalismus; heidelberg 1950 and Carlton Hayes, The 
Historical Evolution of Modern Nationalism, a. a. ,O. passim 
75 Carlton Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism, a. a. ,O. S 232 – 302, 
Nationalism a Religion a. a. O. 

 76 �
���� ��ر را در -��* 3��;
 �
5ر/$ �� �B�5�A. ا/1 ھ� در- #�A �$ ��C$ ،5�A�$ �0� 50هE �ا/1 ��رم ھ�ی ����
 G$ش روا���� �>�ل ��� ��ه.�J�ن �� دھ5. $�K و .. ����$ �  $�زر���� اروM�، ا��J�ف !��

 



www.goftaman.com 

����� 'و�ط دو
ت، ار��ن ھ�ی �'�وع، ا<زاب و ا�+�ن ھ� �� ��ش و ����ب ا+را �� �ود. وظ��ف 
�رده �� �ود. �2 ��ش .�دۀ 'دو�ن، ���ده �ردن و �ظ�رت �ورم ھ� در &��ون �ور�و
��دی �ده ا�ت. 
��ر�رد ا&'�Bد �� و�� 4 ��ز��ن ھ�ی و�ژه ����د �ر�ت ھ� و �روه ھ�ی .$&��د .� � �� �ود. در 

ف در +��*4 ��ر�'�ن ھ�، � ��� ھ� و �#'ب ھ� د��
ت �� ���د. '���م رو�د ا+'��.� �ردن �ود�
�B*'� در '*داد و��*� از �)ل ھ� و �روه ھ�ی ��Hل �'+ � �� �ود �� �� در+� ھ�ی �'�6وت 

ا+'��.� �� �� آن در ��و�د ا�ت �� � �'�وع �� �#ل .�ودی '���م  -�ر�'�ژ ا+'��.�، ھو�ت <�وق
��دی .�ودی ا+'��.� �ر ا��س ارز���� �)ل ھ� و ط��� ��دی �ر�'�ژ ��دی �� �و�د. ا�ن '���م 

ا+'��.� و ط���ت ا+'��.� �2 و�ژ�� �� � �ر�*��ی +��*4 ����ده ا�ت، ز�را او �� ���'�ر ارزش 
ھ� و �ورم ھ�ی �2 +��*� (در ا�ن +� �رای طرح �وال �� �ر+�'� 'ر�ن �*�� &رار دارد) '��0ر &��ل 

   د�دی دارد.


�5م ��ری  �#� &ط*�ت �2 +��*� &�� � ای از �ظر ��ط�� ای &��ل ���رش ا�ت و �� ا�راددر <�
��م را در ��3ی ا+'��.� ا+�زه �� دھــد، �� �و�� ا�#� �رد ارزش ھ� و �ورم ھ�ی ��'رک '��

 ً����، ا�� �رای ا.�3ی �2 +��*4 ����ده ���ن �� ���د '+ر�� �رده و�را�ش &��ل �5م و ��6د  را��'
+��*�  زی ��#ن ���ت. ��ز���دھ� آ��5 �را ��ط�� ای �وده و �� �4��0 ا.�3ی ط���ت ا+'��.�،��

در �ل �رای ��ن &��ل �5م ��وده و �� آ��5 ��ط از طر�ق �روه ھ�ی وا�ط �*�� �روه ھ�ی ����+� و 
���ل �ر را�ط، ����د �روه ھ�ی ���واد��، ھ�#�ران �) �... در '��س ھ�'�د. ا�ن وا&*�ت '��0ر �'

از  اش را�� ا�ن �#ل ا�ن ���'�ر �%��%�  ���'�ر �ورم ھ� و ارزش ھ�ی +��*4 ��+�ده �� �زارد، و
د�ت �� دھــد و از ھ�د�%ر �� ���دن �ــرز ھ�ی ا+'��.� +دا �� �ود. �ورم ھ� و ارزش ھ�ی 

��ص ط���'� و ا�$ق ھ�ی �روھ� (�رده �رھ�S ھ�) ا�+�د �� �و�د، در�ت �ر.#س +��*4 �
��ده �� �56وم &� � �� �4��0 �ور��'�ف �#��ر�� ���ن داده �� 'وا��م، +��*4 �� آن را&ط*� &ط*� �� �� 

از طر�ق � ورا
��م �ورم ھ� و ارزش ھ� �راز�د�� �ود را ���ن �� دھــد، �� ھ��ن ��طر �� در ا��+� 
  از �2 +��*4 � ورا
��'� B<�ت �� ���م. 

�ر ا�+�م �� 'وان از ��T ھ�ی ا+'��.� و �رده �رھ�S ھ� �� �4��0 �وا�I ار'��ط�ت ��ن ا�راد ��م 
�ده ای ط���'� و '�6وت ھ�ی �رده �رھ�S ھ� ��ر�م �� در �'�+� آن در ا0ر '6 �'�����وت ھ�ی 

ار'��ط�ت ��ن ا�راد را �<دود �� ���د. در ا0ر ا�ن �<دود�ت ار'��ط�ت ا�راد �� ����ت و ��ور ھ�ی 
�'�6و'� از �ورم ھ� و ارزش ھ� �� ر��د �� .�� � �رای ���ز.�ت و ���&��ت �� �و�د. رو��ن ام 


) در ا�ن را�ط� �� �و��د ��: ����B +��*4 ����ده '�وع و '�6وت ��Robin M. Williamsز (�و
و '#�0ر ��5د ھ� و ��ز����5ی  &و������ده، '�6وت ��ط�� ای، '+��س  ی��ردر ارزش ھ� ا�ت. '���م 

'��BB، '��م آن ھ� ��$ن ��ن �� ا�ن طرف ا�ت �� '�6وت ارزش ھ� را از ھم +دا ���د، ����ر�ن 
  .77در آن و+ود �دارد ھ�%را�����ز.� و '�ش و ھم �و'����ل ز��د ھم �و'����ل ز��د 

�ر�<�ت و� ���ز رو�ن �� ��زد �� +��*4 ����ده �� و�� 4 � ورا
��م ارزش ھ�ی ���ص �� �ود '
�� �رای ا�راد ا�ن +��*� از طر�ق '* ��ت آن ھ� �� ط���ت ا+'��.� و �رده �رھ�S ھ� �� از ھم 

 ً '+ر�د �ده �� ����د، �� � ز��د ��آ��� �� ���د. �� ا�ن طر�ق �و '�6ھم ھ� ��ن <�� �ن ارزش  ��'��
ھ�ی از ھم '6ر�ق �ده �م �� �و�د. در �2 +��*4 ����ده در ا0ر '��0رات '���م وظ��ف ا+'��.� �� 
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ور���5م) ا�'�$ل ا+'��.� ا�راد و �رده وا<د ھ�ی ���ط� ای (ھ���'%� ������#� �� 'ر����
وژی د
ھ�راه آن از د�ت دادن ا<��س ا'<�د ا+'��.� ھ�راه �� �ود. ا�ر + و ا�ن �� آ�د ھ� �� �<وی 

'و�ط �طرات ��رج از +��*� �و+ب  –�ر�'� ��و�د، �� ا�ن �و�� �� 'وا�د �� در �را�ط و�ژه 
و ارزش ھ� را '���$ت ��6ق ا�%ن در +��*� �ود. ����و��
��م ا'<�د از د�ت ر�'� ای ���'م �ورم ھ� 

   دو��ره �ر&رار �� ��د. ����و��
��م �*��ری �رای +����ن ا'<�د ا+'��.� ا�ت.

�وا�I ار'��ط�ت �� و�ژ�� ط���'� �� 'وا�د �� '���ل �� �وی .دم �2 ��ر�%� .�ودی را ���ن دھد. 
� �*دأ ���ن .�ودی را <���ت �� ��د. � ھ�%را��در ا��+� ا�ن �#ر ا�+�د �� �ود �� آ�� ����و��
��م 

ً �� دھـ�م �� وا&*   ���ن ا�ت.  �

  �B ت �����ت � � » �ر��ب«د) 

و در ا��ر ا�ن �ر�ش طرح �� �ود �� آ�� ارزش ھ�ی .�و�� ا+'��.� و+ود دارد �� �� و�� 4 آن 
�د؟ و� ���ز �2 �5ر�ت از �� ���2 � ت '�#�ل �ود. آ�� ����و��
��م �� 'وا�د �2 ���ن ارز

و » د�'�ورد«. در ا�ن +� � �78 ھ�ی �$ن ارز�� در ا�ر�#� را �� ���رد�را�ش ھ� �� +5'���
�ر�ت«، »�و0ر�ت و .� � �دن«، »���'ر ا���ن دو�'���» «�*�
�ت و ��ر«، »�و���ت «��« ،
����و��
��م و ��5ن «، »د�و�را��«، »وا&*�ت ���� . �� و �#وTر��'�«، »آزادی«، »�را�ری«

  را �� ���رد.» �ر�'�

�� ارزش ھ�ی د�%ری �� » ����و��
��م و ��5ن �ر�'�«3*ف ا�ن ���رش در �را�ر ��5دن ���'�ن 
ذ�ر �د، و+ود دارد. �� �5'ر�ن و+� �� 'وان ���ن �'�+� ��ری �رد �� ارزش ھ�ی ��م �رده �� �4��0 

و آ�ر�ن آن �%��� ارزش &��ل &�ول �رای » ����و��
��م و ��5ن �ر�'�«در » ��'رک«ارزش ھ�ی 
Bدق ��� ��د، ��ر��ر �� 'وان ���ھده �رد ��  +��*� را �� ����ش �� �ذارد. ا�� ا�ن ھم ���$ً  '��م

در �*T�> �3ت و�ژه (در ھ�%�م '�ش ����� �� ��رج و �� +�S) ر�'�ر ھ� و ارزش ھ�، �� در 
�رای ا.�3ی �2 � ت » � �«ز��ن ھ�ی د�%ری �ورد &�ول ���ت، از طر�ق ا.$م آن ھ� �� �4��0 

» ارزش ھ�ی � � «و » ر�'�ر � �«&��ل &�ول �� �ود، ا�ن �� ا�ن �*�� �� +ز ا<��س و �� ��6ھ�م 
در�ت �� �و�د: ���ول ھ�ی � � در آ�ر�ن '< �ل 6Bت و �� &�د �� ����د:  �� �� �و�د. دوچ ���$ً 

�و�د���'�د، � #� �ر��ب ھ�ی ا�د �� �ر �56وTت و ا.��ل �����ده  آن ھ� ا��� و �� ا.��ل ��79 �� .
 �Haus – Committe on anر��ب ���ول � � �� ��0ل ( -�و�4 ��0ل در �ورد ا�ر�#� �B ت

American Behavior �� در ز��ن '5د�د وا&*� و ��%رۀ ا�ر�#� ��ون ھ�ی �����از  �#� (
. 80ا<��س '5د�د ر�'�ر �Hر ا�ر�#��� را �#��ره �ر ا��س ���ر و �<'وای '5د�د '*ر�ف �� ��د

�%�ن ����� ��ز در �2 � ت �و+ود '<ت �را�ط ��Bوص �� �را+*� �� � ت و '<ت ��م اھداف ��
  .81و ر�'�ر ھ�ی ���ص �� �4��0 اھداف و ر�'�ر � � �� آن ��رو.�ت �� دھـ�د
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