
   اخالق اجتماعی بهترین بازدارنده است
در ماده یک قانون مسئولیت مدنی آمده است: هر کس 
بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان 
یا سللامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی 
یا به هر حق دیگر که به موجب قانون بللرای افراد ایجاد 
گردیده، لطملله ای وارد نماید که موجللب ضرر مادی یا 
معنوی دیگری شود مسئول جبران خسللارت ناشی از 

عمل خود می باشد.
از مواردی که نسبت به اعمال خسللارت و یا وارد کردن 
ضرر و زیان بلله افراد جامعه بازدارنده می باشللد، اخاق 
اجتماعی است. هر شللخصی که در مناسبات اجتماعی 
و روابط انسانی خود اخاق را سرلوحه قرار دهد، مسلماً 
هیچ گاه سبب ضرر و زیان به دیگران نخواهد شد. در تمام 
جوامع رفتار هایی وجود دارد که از نظر جامعه پسندیده 
و جزو هنجارهای آن می باشد و در مقابل یک سری موارد 
نیز ناپسند و منع شده اسللت و در برخی مواقع نیز خطا 

محسوب شده و گاهی عنوان جرم به خود می گیرد.
   ضرر و زیان به غیر از منظر مسئولیت مدنی و قانون
در برخی موارد می توان مسللئولیت مدنی را بر پایه نیت 
و اراده واقعی و تقصیر شللخصی بنا نهاد و آن را از منظر 
اخاقی بررسی کرد. در گذشللته جوامع تمایل داشتند 
که اختافات و نزاع بین افراد را با توجه به قواعد مرتبط با 
انتقام شخصی حل و فصل کنند و شخص زیان دیده نیز 
در مواقعی که خسارت ناشی از فعل او جنبه غیراخاقی 
داشته بسیار عاقه مند و راغب بوده که قانون را خودش و 

به شیوه خود اجرا کند.
گفتنی است در اکثر مواقع قانون در مقام جبران زیان به 
قصد و اراده و نیت عامل زیان توجهی نمی کند . بنابراین 
احساس پنهان شده مسللئولیت قانونی باید با سرزنش 

اخاقی متناسللب باشللد، زیرا این صحیح نیست که در 
تمام موارد با توجه به قاعده  »اقدام شخص به ضرر خود« 
 افراد را مسئول اعمال خود و نتایج مخرب و زیانبار ناشی 

از اقدام او دانست.
با توجه به موارد مطروحه باید توجه داشللت که امروزه 
علم حقوق در جهت پیشرفت و شناسایی عوامل مربوط 
به مسللئولیت اخاقی به عنوان یکللی از پایه های اصلی 
و اساسللی جبران ضرر و زیان یا تناسب مختصری بین 
مسللئولیت مدنی و رفتار غیراخاقی که از افراد عادی و 

معقول جامعه سر می زند، تحول یافته است.

   انحراف از رفتار اخالقی، تقصیر است
در مباحث حقوقی انحراف و تجاوز از رفتاری که از نظر 
اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران الزم می باشد، 
تقصیر قلمداد شده است. در دنیای پیرامون ما رفتارهای 
بسیاری وجود دارد که در قالب تقصیر و خطا گنجانده 
می شود، اما شاید همیشه و در هر صورتی در خصوص 
آنها طرح دعوی نشود یا اگر هم در رابطه با آن دعوایی 
طرح شود، موفقیت  آمیز نباشد. رفتار هایی نظیر دروغ، 
تهمت، غیبت، نسللبت ناروا، توهین، نمک نشناسی و 
امتناع از ادب و نزاکت، خودخواهی و دورویی  و حتی 
خودداری کردن از کمک رسانی به دیگران و همنوعانی 
که به مدد ما نیاز دارند و ما نیللز توانایی کمک به آنها 
را داریم، در اکثر موارد مسللئولیت مدنی جنبه نظم و 

انضباط عمومی دارد و با امور اخاقی مرتبط است.
  مسئولیت مدنی از 3 منظر

در حقوق ایران، مسللئولیت مدنی به طللور عام به الزام 
شللخص برای جبران ضرر و زیان و خسللارات وارده به 
دیگری است و باید گفت اعم از اینکه منشأ ضرر، جرم 
یا خسللارات ناشللی از ضرر غیرعمدی و یا عدم اجرای 
قرارداد با قانون باشد، مسللئولیت وجود دارد. سه نوع 
مسئولیت مدنی وجود دارد؛ از جمله: مسئولیت مدنی 
ناشی از جرم، مسللئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت 

ناشی از قرارداد.
در مورد مسللئولیت مدنی ناشللی از جرم می توان گفت 
هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به شخص دیگری ضرر 
و زیان و خسارتی وارد کند، عاوه بر محکومیت کیفری، 

باید زیان وارد شده به فرد را نیز جبران کند.
همچنین در مسللئولیت خارج از قرارداد، اگر شخصی، 
الزامات و تعهللدات قانونی و عمومللی را ندید بگیرد و به 
دیگری زیانی وارد کند، متخلف شللناخته می شللود که 
این تعریف برای مسللئولیت مدنی در مفهوم خاص، به 

کار می رود.
در رابطه با مسئولیت ناشی از قرارداد نیز باید گفت این نوع 
مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، برعهده اشخاص 
قرار می گیرد. به طور مثال هر وقت میان فرد زیان  دیده و 
عامل زیان قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر 
نقص قرارداد، به وجود بیاید، این نوع مسللئولیت شکل 
می گیرد و زمانی که تعهدات قرارداد انجام نگیرد شخص 

مقابل می تواند مطالبه خسارت کند.
   قاعده »الضرر و الضرار فی االسالم« 

در  شللرع مقدس ، قاعده ای وجود دارد کلله باید گفت 
نقش بسیار مهم و اساسللی در قوانین جزایی کشور ما 
داشته است که از آن به عنوان قاعده »الضرر و الضرار 
فی االسام«  نام  برده اند. به استناد این قاعده هیچ کس 
حق ضرر رسللاندن چه مالللی و چه جانی بلله دیگری 
را ندارد و اگر ضرری برسللاند، مسللئول جبران ضرر و 
خسارت وارده خواهد بود که میان ضرر ها مسلماً ضرر 
و زیان هللای بدنی جدی  تر و جبران آنها نیز سللخت تر 
می باشللد که با عنوان دیه به جبران خسارت پرداخته 

می شود.
در فقه اسامی قواعدی وجود دارد که می توان آنها را به 
عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسام نام برد، قواعدی 
چون قاعده الضرر، قاعده اتاف، قاعده تسبیب، قاعده 
ضمان ید و قاعللده ضمان غرور می باشللد که هر کدام 
مضمللون و مفهوم مختص خللود را جهت عللدم ایراد 
خسللارت به دیگران و جبران در مواقع وقوع خسارت 
دارد و به طور کلی از همه آنها می توان نتیجه گرفت که 
هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند )ال ضرر و ال ضرار 
فی االسام(، هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول 
جبران آن است )من اتلف مال الغیر فهو له ضامن(، هر 
شخصی که بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص 
و تلف آن اسللت )علی الید ما اخذت حتی تؤدیه( و در 
آخر هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه 
زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید )المغرور 
یرجع الی من غره(، معنای غرور در قاعده ضمان غرور، 
عبارت است از اینکه شخصی به واسطه غفلت و جهل 
دیگری به او غرامت برساند. در این صورت در مواردی 
شخص فریب زننده ضامن شخص خسارت دیده  است و 

در برخی موارد نیز به بطان معامله حکم می شود.
در نهایت می توان گفت حقوق مسئولیت مدنی، نه تنها 
با اهداف اخاقی هم سللویی و هم آهنگی دارد، بلکه در 
اکثر موارد در راستای اعتای سطح اخاق افراد جوامع 
در تاش می باشد و ریشه  های عمیق اخاقی در اصول و 
نظریات و قوانین بررسی شده به صورت آشکار به چشم 

می خورد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا
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سبک رفتار

حرمت فردای ما در گروی احترام امروز به والدین 

 لذت زندگی
 در نیکی به شما دو بزرگوار است

نگاهی به یک اصل متعالی در اسالم

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند

از مواردی که نسبت به اعمال خسارت و 
یا وارد کردن ضرر و زیان به افراد جامعه 
بازدارنده می باش�د، اخالق اجتماعی 
اس�ت. هر ش�خصی که در مناسبات 
اجتماعی و روابط انس�انی خود اخالق 
را س�رلوحه قرار دهد، مسلماً هیچ گاه 
سبب ضرر و زیان به دیگران نخواهد شد

در پیرام�ون م�ا رفتارهای بس�یاری 
وجود دارد که در قال�ب تقصیر و خطا 
گنجانده می شود اما ش�اید همیشه و 
در ه�ر صورتی در خص�وص آنها طرح 
دعوی نش�ود یا اگر ه�م در رابطه با آن 
دعوای�ی ط�رح ش�ود موفقیت  آمیز 
نباش�د. رفتار های�ی نظی�ر دروغ، 
تهمت، غیبت، نس�بت ناروا، توهین، 
نمک نشناسی و امتناع از ادب و نزاکت، 
خودخواهی، دورویی  و حتی خودداری 
ک�ردن از کمک رس�انی به دیگ�ران و 
همنوعانی ک�ه به م�دد ما نی�از دارند

احترام و تکریم والدین نقطه شروعی برای یادگیری 
فرزندان ماسللت. چون کودکان ما آئینه تمام نمای 
والدین شللان هسللتند و به سللرعت از آنهللا تقلید 
می کنند که چلله برخورد هایی از پدر و مادرشللان 
دیده اند. بچه ای که امروز می بیند پدر و مادرش هیچ 
ارزشی برای پدر و مادربزرگ قائل نیستند، فردا در 
دوران پیری پدر و مادر خویش چگونه عمل خواهد 
کرد؟ آنان مسلماً همان راهی را پیش می گیرند که 
الگوهای عملی شللان رفته بودند. سرانجام درست 
در آن لحظه ای که باید دسللت پللدر و مادر خویش 
را بگیرند و محترمانه برخورد کننللد، آنان را به باد 
کتک، تحقیر و... خواهند گرفت. »از مکافات عمل 
غافل مشو، گندم ز گندم بروید، جو ز جو«، این پند 

را حکایت می کند.
روزی روزگاری پیرمردی ضعیللف و رنجور تصمیم 
گرفت با پسللر و عروس و نوه چهارسللاله اش زندگی 
کند. دسللتان پیرمرد می لرزید، چشمانش تار شده 
و گام هایش مللردد و لرزان بود. اعضللای خانواده هر 
شللب برای خوردن شللام دور هم جمع  می شللدند، 
اما دسللتان لللرزان پدربللزرگ و ضعف چشللمانش 
خوردن غذا را تقریباً برایش مشکل ساخته بود. نخود 
فرنگی ها از توی قاشقش قل می خوردند و روی زمین 
می ریختند، یا وقتی لیوان را می گرفت غالباً شللیر از 
داخل آن روی رومیزی می ریخت. پسر و عروسش از 
آن همه ریخت و پاش کافه شدند. نهایتاً پسر گفت 
باید فکری برای پدربزرگ کرد. به قدر کافی ریختن 
شیر و غذا خوردن پر سللر و صدا و ریختن غذا روی 
زمین را تحمل کرده ام. پس زن و شوهر برای پیرمرد، 
در گوشلله ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند. در آنجا 
پیرمرد به تنهایی غذایللش را می خورد، در حالی که 
سللایر اعضای خانواده سللر میز از غللذای خود لذت 
می بردند و از آنجا که پیرمرد یکی دو ظرف را شکسته 

بود حاال در کاسه ای چوبی به او غذا می دادند.
گهگاه آنها چشم شان به پیرمرد می افتاد و آن وقت 
متوجه  می شللدند همچنان که در تنهایی غذایش 
را می خورد، چشللمانش پر از اشک اسللت، اما تنها 
چیزی که این پسللر و عللروس به زبللان می آوردند 
تذکرهای تنللد و گزنللده ای بود که موقللع افتادن 

چنگال یا ریختن غذا بلله او می دادند. کودک چهار 
ساله شان در سکوت شاهد تمام آن رفتار ها بود. یک 
شب قبل از شللام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی 
با تکه های چوبی دید کلله روی زمین ریخته بود. با 
مهربانی از او پرسید پسرم! چی می سازی؟  پسرک 
هم با مایمت جواب داد یک کاسلله چوبی کوچک 
تا وقتی بزرگ شللدم با آن به تو و مامان غذا بدهم. 
این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد 
که زبان شان بند آمد و سپس اشک از چشمان شان 
جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و 
با مهربانی او را به سللمت میز شام برد. قدرت درک 
کودکان فوق العاده است. چشللمان آنها پیوسته در 
حال مشللاهده، گوش های شللان در حال شنیدن، 
ذهن شللان در حال پردازش پیام های دریافت شده 
اسللت. اگر ببینند ما صبورانه فضای شادی را برای 
خانواده تللدارک می بینیللم، این نگللرش را الگوی 

زندگی شان قرار می دهند.
این داستان تلنگری اسللت برای ما تا یادآوری کند 
که زمین گرد اسللت و اگر چاللله ای روی آن کندیم، 
می چرخد و باالخره خودمان نیز درون آن می افتیم. 
پس نتیجه اعمال انسان ها به خودشان بازمی گردد؛ 
چراکه جهان، جهان عمل و عکس العمل است. اکنون 
باید با خود اندیشید که پدر و مادر با چه زحماتی ما 
را از فرش به عرش رساندند. پدر و مادری که از سهم 
خود از دنیا زدند تا ما از آنها سللهمی داشته باشیم، 
خود به فرش قانع شدند تا ما به عرش برسیم و حتی از 
شکم خود گذشتند تا ما را سیر کنند. پدر و مادر چون 
باغبانی هستند که دانه ای را کاشته و هر روز به آن آب 
می دهند و انتظار دارند وقتی بزرگ شد، از ثمره اش 
استفاده کنند، اما اگر برعکس شود و این دانه وقتی 
رشللد کرد و هر بار به هر شکلی به آنان آسیب رساند 
و تمام زحماتش نابود شد، آن موقع چه احساسی در 

وجود این دو باغبان شکل خواهد گرفت؟
پدر و مادری که ما را به دنیا می آورند تا کمک حال 
آنها باشیم، اما چه بسا به بهانه درس و مشق کمکی به 
آنها نمی کنیم، حتی والدین با وجود این بی احترامی، 
غذا و لباس های ما را آماده می کنند. چگونه ساعت ها 
حضوری یا آناین با دوستان خود وقت می گذاریم، 
اما حتی یک سللاعت کنار والدین خود نمی نشینیم 
و حتی دریغ از یللک تماس تلفنی پنللج دقیقه ای! 
والدینی که ما را بزرگ کردند و به ما سرپناه دادند، 
چگونه ما که بزرگ شللده ایم و دارای خانه هستیم، 
حاضر نمی شویم از آنان در خانه خود نگهداری کنیم. 
یادمان باشد جزا از جنس عمل است. امروز همانگونه 
با پدر و مادر خود رفتار می کنیم که دوست داریم در 

آینده فرزندانمان با ما رفتار کنند.
پس کسانی که با پدر و مادر خود نامهربانی کنند و با 
غیظ و غضب با آنان برخورد کنند، نه تنها در آخرت 
مورد عذاب خدای سللبحان قرار می گیرند، بلکه در 
دنیا هم هیچ لذت و بهره ای از زندگی خود نمی برند. 
حتی گاهی یک اخم کردن به پدر و مادر انسللان را 
سللال ها در زندگی عقب نگه مللی دارد. این مهم را 
فراموش نکنیم که لذت زندگللی در نیکی به پدر و 
مادر است. بیاییم احترام به پدر و مادر را جزو قوانین 
مهم زندگی خود قرار دهیم تا کامروا و خوشللبخت 
شویم و به پاس تمامی از خودگذشتگی ها، تاش ها 
و فداکاری والدین مان دل آنها را شاد کنیم. نگذاریم 
یک روز که آنها نیستند، پشیمان شویم. فرصت های 

زندگی کوتاه است. قدر این دو گل را بدانیم.

سبک حمایت

   تلخیص: سلما سلطانی
گوش   ک�ردن هن�ر فراموش  ش�ده انس�ان معاصر اس�ت. بیماران 
از پزش�کانی می نالن�د ک�ه حوصل�ه ش�نیدن حرف هایش�ان 
را ندارن�د، کارمن�دان از مدیرانی ش�کایت می کنند ک�ه اهمیتی 
ب�ه صحبت هایش�ان نمی دهن�د. ای�ن هن�ر زمان�ی ارزش�مندتر 
می ش�ود که بدانیم کلی�د متقاعد ک�ردن دیگران در بس�یاری از 
م�وارد نه صحبت  ک�ردن و نه حت�ی تملق، که گوش  کردن اس�ت.

      
به این فکر کنید که خوب گوش  دادن چقدر نادر اسللت. معمول اسللت که 
پزشکان بعد از 11 ثانیه حرف بیمارانشان را قطع کنند، با اینکه بیماران برای 
توصیف عائم بیماری شان به 92 ثانیه زمان نیاز دارند. همچنین 49 درصد 
مدیرانی که از سوی کارمندان شان به عنوان بد ترین شنونده  ها شمرده شدند 

خود را شنوندگان خوب یا بسیار خوبی قلمداد می کنند.
خوب گوش  کردن فراتر از کم حرفی اسللت و مجموعه ای از مهارت  ها را در 
پرسش و پاسخ شللامل می شللود. باید گوش  کردن را با اظهار عاقه زیاد به 
عایق دیگران آغاز کنیم، به جای اینکه بخواهیم گفته های شان را قضاوت 

کنیم یا به دنبال اثبات حرف خودمان باشیم.
وقتی سللعی می کنیم افراد را تغییر دهیم کار سختی در پیش داریم. حتی 
اگر نیت مان خیر باشد، باز ممکن است در جامه واعظی درآییم که روی منبر 
نشسته یا دادستانی که آخرین دفاعیات را بیان می کند یا سیاستمداری که 
در حال سخنرانی تبلیغاتی است. همه ما در معرض »بازتاب بجا« هستیم به 

آن معنایی که روانشناسان، ویلیام میلر و استفن رالنیک، توصیفش کردند: 
بازتاب بجا یعنی میل به رفع مشللکات و ارائه پاسللخ، اما شللخصی که در 
مصاحبه انگیزشی مهارت دارد در برابر بازتاب بجا مقاومت می کند. درست 
است که مردم برای درمان شکستگی استخوان به پزشک احتیاج دارند، اما 
وقتی نوبت به مشللکات مربوط به مغز و روانشللان می رسد، بیشترشان به 

همدردی احتیاج دارند تا راه حل.
در یکسری آزمایش نشان داده شده اسللت که تعامل با شنونده ای همدل، 

بی طرف و دلسوز باعث کاهش اضطراب و حالت تدافعی افراد می شود. افراد 
در این آزمایش توانستند تناقضات فکری خود را با فشار کمتری از خود دور 
کنند و همین امر آنها را ترغیب می کرد تا عقاید خود را عمیق تر بکاوند، نکات 
دقیق و جزئی بیشتری در آنها تشخیص دهند و آنها را با صراحت بیشتری 

به اشتراک بگذارند.
مزایای گوش  کردن فقط محدود به تعامات تک به تک نیسللت. این مزایا 
می توانند به صورت گروهی هم ظاهر شوند. آزمایش  هایی که در سازمان های 
دولتی، شللرکت های فناوری و مدارس انجام پذیرفته  حاکی از این اسللت 
که نگرش های افراد پس از مشللارکت در حلقه گفت وشللنود پیچیده تر و 

غیرافراطی تر می شود. 
در این محافل هر بار یکی از اعضا، مجلس را به دست می گیرد و دیگران همه 

با دقت به او گوش می کنند.
روانشناسان توصیه می کنند این مهارت را در نشست  و برخاست با کسانی 
تمرین کنیم که گاهی درک آنها برایمان مشکل اسللت. ایده این است که 
به آنها بگوییم ما تاش می کنیم شللنوندگان بهتری باشیم، دوست داریم 
افکارشان را بشنویم و پیش از ارائه پاسخ، چند دقیقه ای گوش خواهیم داد.

بسیاری از افراد خوش صحبت سعی می کنند خود را باهوش نشان دهند، اما 
شنوندگان ماهر بیشتر عاقه دارند احساس باهوش  بودن را به مخاطبانشان 

القا کنند.
نقل و تلخیص از: وب سایت ترجمان/ نوشته: آدام گرنت
DET :ترجمه: حمیدرضا کیانی/ مرجع /

خوب گوش کردن هنر ارزنده ای است

فقط گوش کن! با اشتیاق و بدون قضاوت

سبک تعامل

   صدیقه کام ور
خوش�بختی و آرامش در دنیا و آخرت و رس�یدن به س�عادت در گروی احترام به والدین است. 
خداوند متع�ال این عالم را ط�وری قرار داده ک�ه این گونه باش�د و نحوه رفتار ما ب�ا والدین مان 
در سرنوشت ما نقش�ی تعیین کننده داش�ته باش�د. به همین دلیل احترام به والدین از جایگاه 
واالی�ی برخوردار اس�ت. همانطور که خداون�د پس از بیان پرس�تش خدای یگانه، ب�ه احترام و 
نیکی به والدین اش�اره کرده و می فرمایند: »به پدر و مادر خود نیکی کنید«. ارتباط بین والدین 
و فرزندان یک اصل مهم ارتباطی اس�ت که همیش�ه جریان دارد و پدر و مادر ما همان فرزندان 
قبل بوده اند. به همین جهت است که پدر و مادر حکم ریش�ه درخت را نسبت به شاخه ها دارند. 
والدین انس�ان از جمله کسانی هستند که بیش�ترین حق را به گردن فرزندان دارند. آنان عالوه 
بر اینکه در خلقت و حیات فرزندان س�هم تعیین کننده ای دارند، در رش�د و ب�زرگ کردن آنها 
نیز نقش بسزایی دارند. از این رو میان انس�ان ها کسی پیدا نمی ش�ود که تا این حد به فرزندان 
خدمت کرده و دلسوز آنها باش�د. پس شایسته اس�ت که پاس�خ چنین زحمات طاقت فرسایی 
به بهتری�ن وجه ممکن داده ش�ود و احس�ان به والدی�ن هم کمترین کاری اس�ت ک�ه می توان 
نس�بت به آنها انجام داد. هرچند حق آنها بیش از آن اس�ت که فرزندان بتوانن�د آن را ادا کنند.

   زهرا هنربخش*
در  ش�رع مقدس، قاعده ای وجود دارد که باید گفت نقش بس�یار مهم و اساس�ی در قوانین جزایی کشور 
ما داش�ته اس�ت که از آن به عنوان قاعده »الضرر و الضرار فی االس�الم«  نام  برده اند. به استناد این قاعده 
هیچ کس حق ضرر رس�اندن چه مالی و چه جانی به دیگری را ندارد و اگر ضرری برس�اند، مسئول جبران 
ضرر و خس�ارت وارده خواهد بود که میان ضرر ها مس�لماً ض�رر و زیان های بدنی جدی  ت�ر و جبران آنها 
نیز س�خت تر می باش�د که با عنوان دیه به جبران خس�ارت پرداخته می ش�ود. بی تردید اجرای این اصل 
متعالی می تواند یکی از عوامل مؤثر در ش�کل گیری س�بک زندگی اس�المی- ایرانی در جامعه ما باش�د.

احت�رام و تکری�م والدی�ن نقطه 
ش�روعی برای یادگیری فرزندان 
ماس�ت. چون ک�ودکان م�ا آیینه 
تمام نمای والدین ش�ان هستند و 
به سرعت از آنها تقلید می کنند که 
چه برخورد هایی از پدر و مادرشان 
دیده اند. بچه ای که امروز می بیند 
پدر و م�ادرش هیچ ارزش�ی برای 
پدر و مادر بزرگ قائل نیستند، فردا 
در دوران پیری پدر و مادر خویش 
چگونه عم�ل خواهد ک�رد؟ آنان 
مسلماً همان راهی را پیش می گیرند 
که الگوهای عملی شان رفته بودند


