اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺧﻼق
اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺧﻼق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ ،ﻏﻀﺒﯿﻪ ،ﻧﻄﻘﯿﻪ ﻓﮑﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗ ﻤﺎﻣﯽ اﻋ ﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺻﺎدره از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻨﺸﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻌﺎل
 - ٢رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال
 - ٢.١اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ
 - ٢.٢اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ
 - ٢.٣اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻓﮑﺮﯾﻪ
 - ٣ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﺪال
 - ۴راه ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ و رھﺎﯾﯽ از رذاﺋﻞ
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻨﺸﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻌﺎل
اﺧﻼق آدﻣﯽ )ھﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺸﺎ ھ ﻤﻪ ﺧﻠﻖھﺎی وی( ﺳﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋ ﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آدﻣﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﺗﺎ در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﺗﮫﯿﻪ ﻋﻠﻮم ﻋ ﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗ ﻤﺎﻣﯽ اﻓﻌﺎل ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪان ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ ،ﻏﻀﺒﯿﻪ ،ﻧﻄﻘﯿﻪ ﻓﮑﺮﯾﻪ ﮐﻪ ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗ ﻤﺎﻣﯽ اﻋ ﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺻﺎدره از اﻧﺴﺎن ،ﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ
اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،و ﭘﻮﺷﯿﺪن و اﻣﺜﺎل آن و ﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺿﺮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎع آدﻣﯽ از ﺟﺎن و ﻋﺮض و ﻣﺎﻟﺶ ،و اﻣﺜﺎل آن ،ﮐﻪ ﻣﺒﺪا ﺻﺪور آنھﺎ ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،ھ ﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺒﺪا ﺻﺪور دﺳﺘﻪ اول ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
و ﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮھﺎن ﭼﯿﺪن و اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ ﮐﺮدن ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎل ذھﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻧﻄﻘﯿﻪ
ﻓﮑﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال
و از آﻧﺠﺎﺋﯽﮐﻪ ذات آدﻣﯽ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﯾﮏ وﺣﺪت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از آنھﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﻌﺎﻟﯽﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ،
ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎطﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن درﺳﺖ ﺷﺪه.
ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ راه اﻓﺮاط و ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺑﺮود و از ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ ﯾﺎ آن ﺳﻮ ،ﺑﻄﺮف زﯾﺎدی و ﯾﺎ ﮐ ﻤﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ از ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺠﻮن آدﻣﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻌﺠﻮن ،آن ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻌﺠﻮن
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎطﺮ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﻧ ﻤﯽرﺳﺪ.

← اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه را ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪی ،ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐ ﻤﯿﺖ و ﻣﻘﺪار و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﮫﻮت در اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ،ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻔﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف اﻓﺮاط ﮔﺮاﺋﯿﺪ ،ﺷﺮه )آزﻣﻨﺪی( و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮔﺮاﺋﯿﺪ ،ﺧ ﻤﻮدی
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دو ﻣﻮرد از رذاﺋﻠﻨﺪ.

← اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دو ﺳﻮی اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻏﻀﺐ ﮐﻨﯽ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺣﻠﻢ
ﺑﻮرزی ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ ،ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺷﺠﺎﻋﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف اﻓﺮاط ﺑﮕﺮاﯾﺪ ،رذﯾﻠﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺗﮫﻮر و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﯾﻂ و
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮕﺮاﯾﺪ رذﯾﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎم ﺟﺒﻦ و ﺑﺰدﻟﯽ.

← اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻓﮑﺮﯾﻪ
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻓﮑﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ھﺮ طﺮف و ﻧﯿﺰ از ﺑﮑﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎدن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺠﺎ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﮐﻨﯽ و ﻧﻪ ﺑﮑﻠﯽ درب ﻓﮑﺮ را
ﺑﺒﻨﺪی ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺣﮑ ﻤﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺪ ،ﺟﺮﺑﺰه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺘ ﻤﺎﯾﻞ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻼدت و ﮐﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﺪال
و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻮه ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﮑ ﻤﺖ ھﺮ ﺳﻪ در ﮐﺴﯽ ﺟ ﻤﻊ ﺷﻮد ،ﻣﻠﮑﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯽ در او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻣﺰاﺟﯽ دارد ،ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﺳﻪ ﻗﻮه
و آن ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﮑ ﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ.
و ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ھﺮ ﻗﻮهای را ﺑﻪ او ﺑﺪھﯽ و ھﺮ ﻗﻮهای را در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دو طﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺷﻮد از ظﻠﻢ و اﻧﻈﻼم،
از ﺳﺘ ﻤﮕﺮی و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ.
اﯾﻦ ﺑﻮد اﺻﻮل اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﮑ ﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻓﺮوﻋﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺮ در
ﻣﯽآورد و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ آن اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮد ،ﺳﺨﺎ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﺷﮑﺮ ،ﺻﺒﺮ ،ﺷﮫﺎﻣﺖ ،ﺟﺮات ،ﺣﯿﺎء ،ﻏﯿﺮت ،ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ و
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ھ ﻤﻪ ﻓﺮوع اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ اﺧﻼق ﺿﺒﻂ ﺷﺪه.

راه ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ و رھﺎﯾﯽ از رذاﺋﻞ
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻋﻠ ﻤﯽ و ﺗﮑﺮار ﻋ ﻤﻠﯽ ،راه رھﺎﺋﯽ از رذاﺋﻞ و ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺣﺪ ھﺮ ﯾﮏ از آن ﻓﺮوع را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از دو طﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ
ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺪام ﯾﮏ ﺧﻮب و ﺟ ﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ راھﻨ ﻤﺎﺋﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از دو طﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋ ﻤﻞ آن ﺧﻠﻖ ﺧﻮب و ﺟ ﻤﯿﻞ را در
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎزی؟ طﺮﯾﻖ ﻋﻠ ﻤﯿﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎی آن اذﻋﺎن و اﯾ ﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ،و طﺮﯾﻖ ﻋ ﻤﻠﯿﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﺗﺎ در ﻧﻔﺲ ﺗﻮ
رﺳﻮخ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،رذﯾﻠﻪ ﺟﺒﻦ و ﺑﺰدﻟﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ اﯾﻦ رذﯾﻠﻪ را از دل ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﻔﺲ را در ﺗﺮﺳﯿﺪن آزاد ﺑﮕﺬاری ﺗﺎ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺗﺮس ھ ﻤﻮاره از ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دل
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ھﻢ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد و ھﻢ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﯽ :ﮐﻪ آدم ﻋﺎﻗﻞ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ
ﻣﯿﺎن دو اﺣﺘ ﻤﺎل ﻣﺴﺎوی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧ ﻤﯽدھﺪ .ﻣﺜﻼ اﺣﺘ ﻤﺎل ﻣﯽدھﯽ اﻣﺸﺐ دزد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺣﺘ ﻤﺎل ھﻢ ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ دو اﺣﺘ ﻤﺎل از ﻧﻈﺮ ﻗﻮت و
ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺪﻧﺶ را ﺑﺪون ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ؟ و از ﺗﺮﺟﯿﺢ آن دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﯽﺷﻮی؟ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪون
ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﯾﻦ طﺮز ﻓﮑﺮ را در ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋ ﻤﻞ ﺑﺮ طﺒﻖ آن را ھﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ،و در ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از آن ﺗﺮس داری اﻗﺪام ﺑﮑﻨﯽ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺖ زﺷﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺗﺮس از دﻟﺖ زاﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯽ ،راه اوﻟﺶ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻋﻠ ﻤﯽ و راه دوﻣﺶ
ﺗﮑﺮار ﻋ ﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
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