آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟
ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺧﺒﺮی درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داغ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺆالھﺎی ﻣﺤﻮری در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﯿﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آدمھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ دارد آﻧﮫﺎ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ؟
در ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﺘﺎره
اﺳﮑﻨﺪری ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ،ﺑﺪون ﺣﺠﺎب در ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .راﻣﺒﺪ ﺟﻮان ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺑﯿﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻨﺪواﻧﻪ ،و ھﻤﺴﺮش
ﻧﮕﺎر ﺟﻮاھﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﺻﻼحطﻠﺐ ﮐﻪ در دھﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺴﺖ و
ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮری ﺑﻮده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﺴﺮ اول ﺧﻮد ﺑﺎ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺘﺮا
اﺳﺘﺎد ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ او را در ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺧﺒﺮ ازدواج دوم
ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺤﺒﻮب ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﻨﻮش ﺻﺎدﻗﯽ )ھﻤﺴﺮ
دوم( در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻼب آدﯾﻨﻪ )ھﻤﺴﺮ اول( ﮐﻪ ﺧﻮد
ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪای ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ از اﯾﻦ ازدواج اظﮫﺎر ﺑﯽاطﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎبھﺎﯾﯽ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺻﻪی اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری )ھﻤﭽﻮن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در
ﻣﻮرد آزاده ﻧﺎﻣﺪاری( ﭘﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﮕﺎر ﺟﻮاھﺮﯾﺎن و راﻣﺒﺪ ﺟﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار
ﺷﺪن در ﺧﺎرج از اﯾﺮان را دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ ازدواج
دوم را اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ ھﻤﺴﺮ دوم را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ او ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮده و اﺧﻼق »ﺧﺎﺻﯽ« داﺷﺘﻪ .ﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ازدواج دوم و ﺑﯽاطﻼﻋﯽ ھﻤﺴﺮ اوﻟﺶ را
اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﺻﻼ
ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﺷﻠﻮﻏﺶ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎﺳﺖ.
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ﺟﺎی ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ ،ﺣﺮفھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدﻣﻪ .ﭼﺮا در
ﺣﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زرد ﻣﯽآرﯾﺪش ﭘﺎﯾﯿﻦ؟ اﯾﻦ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺼﻮﺻﯿﻪ« .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎم ﻣﮫﺪی
ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪیای ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﻘﺪھﺎ و ﺑﺤﺚھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻌﺮوف ارﺟﺎع داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای طﻮﻻﻧﯽ دارد و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻨﻈﻮر آن ﺑﻪ درک
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻠﻪی »ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ« ﯾﺎ »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ« ﺑﻪ ﺷﻌﺎر
ﺟﻨﺒﺶھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در دھﻪی  ١٩۶٠و  ١٩٧٠ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺪ و
ﺳﻨﺠﯿﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه راﺑﻄﻪای دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد دارد .از ﯾﮏ طﺮف
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺺ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد اﺳﺖ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺎه اﻋﻤﺎل و
اﻧﺘﺨﺎبھﺎی ﻓﺮدی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
درک اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری دارد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی« ﯾﺎ
»ﺷﺨﺼﯽ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب ،ﮔﺴﺘﺮهی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪ .زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﻋﺮﺻﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی« راه »ﺑﻘﺎ« و ﮔﺎه
اﺳﺘﺮاﺗﮋیای ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺎمھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺷﻐﻠﯽ از ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪوار ﺣﺠﺎب »ﺑﺮﺗﺮ« را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺎه ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻋﺎدیﺳﺎزی و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮهی »اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی« ﻓﺮاخﺗﺮ و ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﻤﺮاه و
ھﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارد وارد ﺣﯿﻄﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﺤﺠﺒﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود.
 1ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ازدواج دوم ﯾﮏ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮدﺳﺎﻻرﻧﻪ دارد و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮه
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺒﺮھﺎی ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪی اﺧﯿﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺤﺮا ﻣﻘﺮب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺎب در ﺣﺮﻓﻪی
ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دﻻﯾﻞ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺪن
ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ ﻣﺮز
اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در روﯾﮑﺮدی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی
ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ ،ﮐﻤﭙﺒﻞ ،و ﻓﻮن ھﺎﻧﻮﻓﺮ در اروﭘﺎ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺆالھﺎﯾﯽ
درﺑﺎرهی ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ آزاده ﻧﺎﻣﺪاری در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﺳﻔﺮ راﻣﺒﺪ ﺟﻮان و ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن طﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎرا دﻣﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻮرد ازدواج دوم
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ و ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺘﺮا اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ او ﻣﯽﭘﺮدازد و آن را در ﺣﻮزهی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 1ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی از اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ.
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