
︨︣د︋﹫︣: ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر
﹝︡︣ دا︠﹙﹩: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد

﹨﹫ـ︑ ️ــــــــ︣ــــ︣ـــــــــــــ﹥:
د﹋︐ـ︣ ︨﹫︡ ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ا︨ــ﹑﹝﹩ / د﹋︐ـــ︣ ︧ـــ﹟ ︋﹙ـ︀ری 
ــ︡ ر︲︀ ︎﹢ر ︗︺﹀︣ ﹝﹞ ︣︐﹋ــ︤اد ﹁ــ︣ /  د︋ ﹩ــ ــ︣ ﹝︭︴﹀ د﹋︐ــ
ــ﹫ـ︺﹥ ــ﹞ــ︀︻﹫﹏ ︫ ــ︥اد / د﹋︐ــ︣ ا︨ ــ︡ی ﹞︤ه ﹡ــ ــ︣ ﹝ـ د﹋︐ــ
ـــــ﹟ ﹁﹫︱ــ﹩ ︧﹞ ︣ــ︀ن / د﹋︐ــ ــ︣ ︵︊﹫︊ــ ﹢ــ︣ ﹝﹠ــ د﹋︐ـــ
ــ︡ ﹝ــ︣ادی ﹝﹞ ︣︽︮ــ︣ ا ــ︡ی / د﹋︐ــ ــ︡ ﹝ــ︀︗ ــ︣ ﹞﹫ـ د﹋︐ــ
ــ︀ن / د﹋︐ــ︣﹁︀︵﹞ــ﹥ ﹝ــ︡ــ︤اده ︧ــ﹫﹟ ﹝︺﹞︀ر﹞﹑︾ ︣︐﹋د

د﹋︐︣ ﹝﹞︡ ﹡﹆﹩ زاده
﹜﹫ــــ︧ـــــــــــ️ داوران :

ــ︀ن ︋ــ︩ ︗ ــ︡ر ﹫ ︣ــ ــ︥اد / د﹋︐ ــ︤ه ﹡ ﹝ ــ︡ی ﹞ ︣ــ د﹋︐
ر﹫︧ــ﹩ ــ︀ن  ﹝﹠ـ ــ︡  ﹝﹞ ــ︣  د﹋︐  / ــ﹟  ︡﹛ـ︣ا﹫︠ ــ︀  ر︲ـ ــ︣  د﹋︐
ــ︣ه ﹋ـ︀ر ــ﹙﹞ــ︀ن ﹡﹆ ــ︣ ︨ ــ︣ / د﹋︐ ــ︡ ر﹡︖︊ـ ــ﹩ ﹝﹞ـ ــ︣ ︻﹙ د﹋︐
ــ︡ ر︲︀ ︋﹞ــــ︀﹡﹫︀ن ﹝﹞ ︣ــ︣ ا﹝﹫﹠﹫ـــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ ا﹝﹫ـــ د﹋︐ــ
ــــ﹠︺﹙ـ﹩ ︎ـــ﹢ر﹝﹠ــ︡ / د﹋︐ـــ︣ ︨﹫︡ ︻﹙ـ﹩ ︑ــ︀︗ــ︣ ︧ ︣د﹋︐ــ
ــ﹩ ︊﹫︊ ــ︣ث ــ︣ ﹋﹫ـ﹢﹝ ــ﹢ / د﹋︐ ــ️ ︗ ــ﹩ ︑︣︋﹫ ﹚︻︡﹝﹞ ︣ــ د﹋︐
ــ︀﹋ــ︤﹡ــ︡ ــ︀﹇︣ ︧﹫﹠ــ﹩ / د﹋︐ــ︣ ﹝ــ︡ی︠  ــ﹫ــ︡︋  د﹋︐ــ︨︣ 
︀ن ﹝﹞︡ی / د﹋︐ـــ︣ ︻︊ــ︡ا﹜ـ︀دی دا﹡︪︍﹢ر  ︠﹩﹚︻︡﹝﹞ ︣︐﹋د
ــ﹫︡ـ︀ن ︨ ــ﹩  ﹚︻ ــ﹫ــ︡  ︨ ــ︣  د﹋︐ ــ︡ی  /  زا﹨ ــ︀  ︲︣﹫﹚︻ ــ︣  د﹋︐
ــ︡ی ــ︡ ﹝ـــ︀︗ــ ــ︣ ﹞﹫ــ ــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ا ︾﹀﹢ر ــ︣ ﹝﹫︐ــ د﹋︐
د﹋︐ــ︣ ا︋ــ﹢ا﹜﹀︱ـ﹏ ﹝︪﹊﹫﹠﹩ / د﹋︐ـ︣ ︾﹑﹝︧﹫﹟ ﹝︺﹞︀رــ︀ن
ــ︥اد / د﹋︐︣﹝﹞﹢د ﹡︭﹫︣ی ا﹡︭︀ری د﹋︐︣﹝﹞︡ ︗﹢اد  ﹝︡ی ﹡
ــ︣ه ﹋︀ر / د﹋︐ــ︣ ﹝﹞ــ︡ ﹡﹆ـــ﹩ زاده ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫ـ︡ ﹡﹆

﹩﹝︫︀﹨  ︡﹫︖﹞ ︡﹫ د﹋︐︨︣ 
︩︋ ︀ن︗ ﹩﹀︴︭﹞ :آرا ﹤﹀︮ ︣اح ︗﹙︡ و︵

٠ ٩ ١ ٩ ۴ ٨ ۵ ١ ۵ ٢ ٢

﹠︺️ اــ︣ان ــ﹍ــ︀ه ︻﹙﹛ و︮  ﹡︪ـ︀﹡﹩ د﹁︐ـ︣ ﹝︖﹙﹥: دا﹡︪
︧ــ︐﹩ ١۶٨۴۶١٣١١۴ ﹇︴︉ ︻﹙﹞﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ / ﹋︡︎ 
︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛: ٧٧۴٩١٢۴٣-٠٢١ / ︑﹙﹀﹟ دا︠﹙﹩: ٧٧٢۴٠۵۴٠-٣٢٢١
http://ceia.iust.ac.ir :وب ﹩﹡︀︪﹡ / ceia@iust.ac.ir :﹤﹞︀﹡︀︪ـ︀﹡﹩ را﹡

ا﹡︐︪︀ر ا﹟ ︫﹞︀ره ︋︀ ︫ ️︀﹝︣داری ﹇﹛ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
٣ ︨ـــــ﹟ ︨ـــــ︣د︋﹫ــــــ︣

٩

٢۵

︣  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹟﹢﹡ ــ﹠︖﹩ ا︮﹢ل ا︻︐︊︀ر︨ 
ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩(در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩)

ــ︪﹞ ︣︡ در ــ︀︠️︫  ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و︨  ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨
︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︫︣ی (﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری
(︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ﹀︣ در︋  ا︀م ﹝︣م و︮ 

۴٣

ــ︡ار در︗︀ن  ︋﹫﹠﹩ ︀︎ ــ﹩ ا︗︐﹞︀ع ــ﹢ب ﹝﹀ـ﹢﹝ ︀ر
ا︨﹑﹝﹩ و ︨﹠️ ︫︨︣︀زی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن

ــ︡ن در ــ﹩ ︫ ﹡︀︗ ــ﹩ و ــ﹥ ﹎︣ا ــ﹏ ﹝﹠︴﹆ ــ﹏ و ︑﹆︀︋ ﹞︀︺︑
﹝︺﹞ـــــــ︀ری ﹝︺ـــــــ︀︮ـــ︣

﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹀﹢﹝﹩ ورودی ﹝︧︀︗︡ در اــ︣ان
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩

۵٩

٧٧

 ﹏﹫﹚︑ ︀  ︋️ ︡ا﹜ ︻ ﹩﹞﹑ ︀﹜︊︡ی ﹝﹀﹢م ︨ا ﹋ -﹩︀︱﹁ در ︑︣︗﹞︀ن ﹩︪﹢︎
︣ان ︑ ︣ ︪﹡﹑﹋ ﹤﹡︀ ﹎ ١١٢ ﹩در ﹡﹢ا ﹩︀︱﹁ ︣ا﹁﹫﹉ ︑︺︀دل ٢﹋︀ر︑﹢﹎

١٠٣

﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑ ︀  ︋﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫ ︋︀ز︑︀ب︨ 
︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ︀﹡﹆︀﹨﹩ـ  ز︀ر︑﹍︀﹨﹩︫  در ﹝︺﹞︀رِی ﹝︖﹞﹢︻﹥︠ 

١٢١

١٣٩

︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب ﹫﹡ ﹩︣ا ﹠﹫︀دی در ︵ ﹙﹢ل︋   ︨،﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ︠
︡ ﹝︴﹙﹢ب) ︗︀︧﹞ ﹩︣ا ﹢ل را﹨︊︣دی و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ︵ (︮ا

ـــ︥و﹨︪﹩ ﹁︭﹙﹠ــ︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـــ﹩ -︎ 
﹞︀ره اول - ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ ︨︀ل اول -︫ 



︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره اول / ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨

﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹀﹢﹝﹩ ورودی ﹝︧︀︗︡ در ا︣ان ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩

﹊﹫ـــ︡ه:

﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد*
ا︨︐︀د︀ر ﹝︺﹞︀ری، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︨︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر**
دا﹡︪﹫︀ر ﹝︺﹞︀ری، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︨︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
︮︊︀ ︠︣ا︨︀﹡﹩ ﹝﹆︡م*** (﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل)
دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ی ﹝︺﹞︀ری، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︨︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان

        *. hamzenejad@iust.ac.ir  **. A_noghrekar@iust.ac.ir              ***. saba.khorasani.m@gmail.com

ــ︡ه در ︻︣﹁︀ن ﹝﹩  ــ︀︗︡، ︋︣ ا︨ــ︀س ︑﹀︀وت ﹨︀ی ﹝︺﹠︀﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︺︣﹁︐﹩ ﹝︴︣ح ︫ ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ در ︎﹩ ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ورودی ﹝︧
 ︀︡؟ و آ︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀وت در ورودی ﹨︀ دارای ﹝︊︀﹡﹩ ﹝︺﹠︀دار ︠︀︮﹩ ا︨️ و از ا﹜﹍﹢ی ︠︀︮﹩ ︎﹫︣وی﹀︑ ︀ا︨️ ﹋﹥ آ ﹟ا ﹤﹛︀﹆﹞ ︩︨︣︎ .︫︡︀︋
﹠︀︨ــ﹩ ﹝︺﹠︀﹩ از ورودی ﹨︀ ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡؟ در ︵﹢ل ︑︀ر ورودی ﹝︧︀︗︡ ا︣ا﹡﹩ د︀ر د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ﹨︀ی   ︫﹤﹡﹢﹎ ﹤ ︋︣ر︨ــ﹩ ︑﹀︀وت ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
ــ︡ه و ﹝﹆︀﹜﹥ ا﹟ ﹁︣ض را ︎﹫︩ ﹝﹩ ﹋︪ــ︡ ﹋﹥ ︑﹀︀وت در ﹡﹢ه ︑︖﹙﹩ ︮﹀︀ت و ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ︋︀︻︒ ا︖︀د ︑﹀︀وت ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی در  ﹁︣اوا﹡﹩ ︫

ورودی ﹨︀ ﹎︪︐﹥ ا︨️.
-﹩︤﹠︑ » ،«﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑» ﹤︐︨ــ﹥ د ﹀︀ت « ︗﹞︀ل و ︗﹑ل» در︨  ــ︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥» و︮  ــ︐﹀︀ده از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ « ︑︪ ︀ ا︨ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ را︋ 
 ︀ ︣ر︨﹩ و︥﹎﹩ ﹋︀﹜︊︡ی ورودی ﹨︀، ﹝︣︑︊︳︋   ︋﹤ ︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار داده و︋  ــ︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ و ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩» ﹝﹢رد︋  ︗﹑﹜﹩ » و ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹫︀﹡﹥ « ︑︪
﹨︣ ﹉ از ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. در ︵﹢ل ︎︥و﹨︩ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا︨﹠︀دی و ﹋︐︋︀︀﹡﹥-ای ︗️ ︫﹠︀︠️ ﹝︊︀﹡﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و 
 ﹟︋︣ای ︨﹥ ﹎﹢﹡﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︋﹥ ا ﹩︀﹨︀ر﹫︺﹞ ،﹩﹆﹫︊︴︑ ﹤︧︀﹆﹞ روش ﹅︣︵ ︀ل و ︗﹑ل و از﹝︗ ،﹤︤﹠︑ ،﹤﹫︊︪︑ ︀ت﹀︮
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹁︱︀﹩، ﹝﹆﹫︀س و  ــ︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ دارای و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹝︭︀﹜ ﹁︀︠︣ و ︎︣︑ ︀︋ ،﹟﹫︤︡ا﹋︓︣ ︨﹙︧ ︪︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹤﹋ ︉﹫︑︣︑
︑﹠︀︨︊︀ت ا﹜﹩ و د﹐﹜︐﹍︣ی ﹡︪︀﹡﹥ و ﹡﹞︀د ا︨️. ︣︐︋﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜﹙ـ﹥ و 
﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د. ﹎﹢﹡﹥ ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩ دارای و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹝︭︀﹜︋ ﹜﹋ ︀ و ﹋﹛ ︑ ،﹟﹫︤︡ا﹇﹏ ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ 
 ﹤﹡﹢﹎ .︡﹠︐︧﹨ ﹤﹡﹢﹎ ﹟از ا ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟︣︐︋ ﹟﹫︀﹡ زواره، ﹡︴﹠︤ و ︹﹞︀︗ ︡︗︀︧﹞ ده و﹢︋ ﹤︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت ا﹡︧︀﹡﹩ و د﹐﹜︐﹍︣ی آ﹫﹆﹞ ،﹩︀︱﹁
﹝﹫︀﹡﹥ ︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ و ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩، از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک دو ﹎﹢﹡﹥ د﹍︣ ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی آن ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝︧︀︗︡ 

︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن و ا︫︐︣︗︀ن ا︫︀ره ﹡﹞﹢د.
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ورودی ﹝︧︀︗︡، ︑︪︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥، ︗﹞︀ل، ︗﹑ل، ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩

٧٧



﹝︧︖︡﹨︀ را ︣︐︋﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹠︀﹨︀ی ︨﹠︐﹩ ا︣ان در دوره ا︨﹑﹝﹩ ︗️ ︋︣ر︨﹩ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹁︱︀﹨︀ی ورودی ﹝﹩ ︑﹢ان دا﹡︧️. 
﹢ده  ز︣ا او﹜﹫﹟ ︗︤ء از ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︧ــ︖︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹑وه  ︣︠﹢ردار︋   ︋﹩﹐︀ ــ﹫︀ر︋  ︧ ــ︀︗︡ ﹨﹞﹢اره از ا﹨﹞﹫️︋  «ورودی ﹝︧
ــ﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ١۵) و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ︨).«︫︡︀ ــ︤︋  ــ︀زه ای و ︻﹞﹙﹊︣دی، ا﹡︐﹆︀ل د﹨﹠︡ه ﹝︺︀﹡﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ﹡﹫ ــ︣د︨  ــ︣ ﹋︀ر﹋ ︋
︀ ﹨﹠︣ و  ــ︀دات ︻﹞﹫﹅ ﹝︺﹠﹢ی در را︋︴﹥︋  ︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹇︣آن و ا︻︐﹆ ــ︣ات و ا︻︐﹆︀دات ﹝︢﹨︊﹩︋  ــ﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان و ︑﹀﹊ ﹞﹢﹀﹞
ــ︀︗︡ ا﹡︺﹊︀س وا︲﹩ دارد. در ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︺﹞︀ری، ورودی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ︻︣﹁︀ن ا︨ــ﹑﹝﹩ در ﹝︺﹞︀ری ورودی ﹝︧
﹝︺﹠﹢ی و ︻︣﹁︀﹡﹩ ︡︎︡ار ﹝﹩ ﹎︣دد و در ا﹡︐﹆︀ل آ﹡﹞ ﹤︋ ︀︀︵︉، ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ ا︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀﹀︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩-ر︨︡ ا﹟ ورودی ﹨︀ در 
︨﹫︣ ︑︀ر﹩ ︠﹢د د︀ر د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ﹨︀ و ︑﹢﹐ت ︋︧﹫︀ری ︫︡ه ا﹡︡، ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︑︖﹙﹩ ︋︣︠﹩ ︮﹀︀ت و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ در آ﹡︀ ﹡﹞﹢د﹨︀ی 
 ︀﹨ ﹩﹎︥و ︣ــ ــ︺﹩ دارد ︋︀ ︑︪ ︨ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︣ار داده ا︨ــ️. ا﹇ ︣﹫︔︃︑ ️︑ ــ︐﹆﹫﹛ ﹋︀﹜︊︡ ورودی ﹨︀ را ﹝︐﹀︀و︑﹩ ︀﹁︐﹥ و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧
ــ﹩، در ورودی ﹨︀ را ﹝﹢رد  ﹀︀ت ﹝︺︣﹁︐ ــ﹢ه ︑︖﹙﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و︮  ﹡ و ﹋︀﹜︊︡ی ﹝﹢︗﹢د و ﹩︀﹠︺﹞ ــ︀ی ــ︀ی ﹡︷︣ی، ︑﹀︀وت ﹨ ــ︀ن ﹨ ﹫﹠ و︋ 
︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار داده و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ آ﹡︀ ︋︍︣دازد. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹝︊﹠︀ی ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︣ ا︨︀س ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︻︣﹁︀﹡﹩ ︑︪︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥ و 
︮﹀︀ت ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ︋﹢ده و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︗︀﹍︀ه ورودی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀رز︑︣﹟ ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩ در ﹝︧︀︗︡ 

ا︨﹑﹝﹩، ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢︗﹢د️ آن در ︨︴﹢ح ﹝︐﹀︀وت ﹝︺﹠︀﹩، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ، ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ︋︀︫︡.
 ﹤ ﹤ ︡ه،︋  ﹀︀ت و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︴︣ح︫  ــ﹢ال ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︀ر﹢ب︮   ︨﹟ا ﹤  ︋︀︨ــ  ︎﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︡ف از ﹡﹍︀رش ا﹨
ــ︀ج ︸﹢ر ﹝﹩ ︀︋﹠︡؟  ــ︀ی ﹝︺﹠︀﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی در ورودی ﹝︧ ــ︀ت و ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ﹍﹢﹡﹥ و از ︵ ﹅︣﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨ ﹀  ︮﹟︮ــ﹢رت ا︨ــ️ و ا
︀︮﹩ در  ــ︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی︠  ﹢ده و ا﹟ ﹝︷︀﹨︣، از ︵︣﹅ ﹝︺﹫︀ر﹨ ــ﹉ دارای ﹝︷︀﹨︣ی︋   ︣﹨ ،ــ﹥، ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ︤﹠︑ ،﹤﹫︊ــ ︪︑
ورودی ﹝︧︀︗︡ ا︨﹑﹝﹩ ﹝︐︖﹙﹩ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︗﹞︀ل و ︗﹑ل   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت﹫﹆﹞ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤ از ١.د﹐﹜︐﹍︣ی ﹡﹞︀د، ﹡︪︀﹡﹥ و آ﹥ و ٢.︋ 
︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ در  ﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ورودی.︋  ︣ ︑︤﹫﹟ و︨  ــ︡ه ا﹡︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از ١. ا︨︐﹀︀ده از ﹝︭︀﹜ ﹁︀︠︣ و︎  ــ﹠︀︠︐﹥︫  در ورودی ﹨︀︫ 
︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ١. ورودی ﹨︀ی  ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︺︣﹁︐﹩ ﹝︪ــ︬، از ورودی ﹝︧︀︗︫︡   ︨﹤ ــ︐﹫︀︋﹩︋  ﹥ د︨ ︥و﹨︩ ﹝﹠︖︣︋  ︵﹢ل︎ 
ــ﹩. ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ ﹋﹥ از  ﹛﹑︗-﹩︤﹠︑ و ﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊ــ ــ︀ی ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩ و ٣. ورودی ﹨︀ی ︑︪ ــ︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩، ٢. ورودی ﹨ ︪︑
﹠︀︨﹩ ورودی ﹨︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. در   ︫﹤﹡﹢﹎ ︒ ــ︀︑﹫︡ در︋  ــ︐﹀︀ده دا﹡︪ــ︖﹢︀ن و ا︨ ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢رد ا︨ ︫︀  ︋﹩﹞ ︣︲︀ ︩﹨︥و ﹡﹢آوری︎ 

ا﹡︐︀، ﹇︧﹞️ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︫︀﹝﹏ ︗﹞︹ ︋﹠︡ی و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︨﹥ ﹎﹢﹡﹥ ︋︨︡️ آ﹝︡ه و ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ آ﹡︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

٧٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



﹅﹫﹆︑ روش
ــ﹥ آن،  ــ﹥ ︋ ﹡︀ــ︩ ﹝︺﹠︀﹎︣ا ــ︀︗︡ و ﹎︣ا ︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩ ورودی ﹝︧
ــ﹢ب و ︾﹫︣ ﹝﹊︐﹢ب،  ــ︐︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در آ︔︀ر ﹝﹊︐ ︧﹎ ﹩︻﹢︲﹢﹞
ــ︀﹩ و ﹝︴︀﹜︺﹥  ــ﹠︀د ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ آن ﹇︀︋﹏ ︫﹠︀︨ ا︨
︣︠﹢ردار   ︋﹩︋﹢ ــ︀︋﹆﹥ ﹡︷︣ی︠  ــ︡. از ا﹟ رو ﹝﹢︲﹢ع از︨  ︫︀  ︋﹩﹞
︋﹢ده و ︋︣ای ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ا﹟ ︨﹢ا︋﹅، ا︋︐︡ا ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی 
ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی  ــ﹩، ︋ ــ﹩ ︎︥و﹨︩ ︋︣ ا︨ــ︀س ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ و ﹝︊︀﹡
ــ︦ از ︑︺﹫﹫﹟  ــ﹫﹛ و︎  ــ﹠︀دی ︑︨︣ ــ︀ت ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای و ا︨ از ﹝︴︀﹜︺
︀ر﹢ب ︎︥و﹨︩، ا︵﹑︻︀ت ﹡︷︣ی ︋︣ ا︨︀س ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی 
ــ︐﹀︀ده از  ︀ ا︨ ــ︍︦︋  ﹇︊﹙﹩ ﹝﹢رد ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁١️.︨ 
ــ︐︡﹐﹜﹩_﹝﹠︴﹆﹩٢، ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی در  روش ا︨
︀ر﹢ب ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ︗️ ا﹜﹍﹢︫﹠︀︨ــ﹩ ورودی ﹨︀، در 
﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ و ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از روش ﹝﹢رد ︎︥و﹨﹩٣، ﹝︴︀﹜︺﹥ 
ــ︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︪ــ️. در ا﹟ ︎︥و﹨︩،  ﹡︭︡اق ﹨︀ ︋︣ ا︨ــ︀س آ﹞
 ﹤︧︀﹆﹞ ــ︐﹀︀ده از روش ــ︡ه، ︋︀ ا︨ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫
 ﹩ــ﹢ا﹨︡ ︑︀ر ︣ ا︨ــ︀س ﹝︡ارک و︫  ــ︀ و︋  ــ﹩ در ورودی ﹨ ﹆﹫︊︴︑
ــ︡ه ا︨ــ️.   ︫﹏︮︀ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟در ا ﹩︀﹨ ﹤︖﹫︐﹡ رت ﹎︣﹁︐﹥ و﹢︮
︥و﹨︩ در︮︡د ︑︊﹫﹫﹟ ︣︷﹡ ﹉﹥ ﹨﹠︖︀ری۴در   ︎﹟︀ن ا﹎︡﹠︧﹢﹡
﹝︺﹞︀ری ﹇︨︡﹩۵  ورودی ﹝︧︀︗︡ ﹨︧︐﹠︡ و ﹇︭︡ دار﹡︡ ﹝︷︀﹨︣ آن 
ــ︀ن د﹨﹠︡. ارا﹥ ﹝︧︐﹠︡ات ︗﹠︊﹥  ــ︐﹥ ﹡︪ را در ︑︀ر ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢
 ﹤ ︡ه ا︨️.︋  ﹫︪︐︣ ︑︀﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝︴︣ح︫  ا︔︊︀︑﹩ ﹡︡ارد و︋ 
︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ در  ︣ر︨﹩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀︋   ︋︉﹫︑︣︑ ﹟ا
 ﹤︖﹫︐﹡ ﹩﹚﹫﹚︑ ﹩﹛﹐︡︐︨روش ا ﹅︣︵ ︤ار﹨︀ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و از﹞
﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹡︷︣﹥ ﹨﹠︖︀ری  ــ︡ه ا︨ــ️. ﹐زم︋  ︫ ﹏︮︀ ﹩︀﹨
︣ ا︨︀س  ︺︡ ︑﹢ر﹉ و︋  ــ︺﹩ دارد از︋  ــ︀︗︨︡  ﹝︺﹞︀ری ورودی ﹝︧
ــ︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩  ــ﹢د را از ︵︣﹅ ا︨ ︠ ️︮ ،﹩﹞﹑ــ ﹝︊︀﹡﹩ ا︨
 ﹟︣︐︋ ــ︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹤︣︷﹡ ﹟ــ︀﹡︡. ا ︋﹥ ا︔︊︀ت ︋︨︣
ــ︀ز ﹝﹢︗﹢د در ا︣ان را ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار داد و  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ا﹜﹍﹢︨

.️﹁︀ ️︨از ا﹡﹢اع ورودی ﹨︀ د  ﹩︀﹠︺﹞ ﹩︨︀﹠︫ ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋

﹅︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و ﹝︭︀د︐﹡ا
ــ﹫﹢ه  ــ︀︗︡ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋︀ ︫ ــ︣ ﹐زم ︋﹢د ﹝︧ ــ︣ای ︋︣ر︨ــ﹩ ﹁︣ا﹎﹫ ︋
︐﹢ا﹡﹠︡ ﹝︭ــ︡اق ﹝﹢﹁﹅ و ﹇︀︋﹏  ــ︀︋  ــ﹢﹡︡، ︑ ــ︡ ا﹡︐︀ب︫  ای ﹋︀رآ﹝
ا︻︐﹠︀﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ورودی ﹨︀، ﹝︧﹢ب ﹎︣د﹡︡. ﹝︺﹫︀ر 
ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ در ︎︥و﹨︩ ︀︲︣، ︋﹥ ا﹟ ︮﹢رت ا︨️: ١. 
 ﹟︣︐︪﹫︋ ده و﹢︋ ︫︣ ﹜︷︻︡ی ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ︗︤و ﹝︧︀︗︡ ا︗︀︧﹞
ــ︊︉ ﹝﹛ ︋﹢دن، ﹝︐﹢︗﹥ ︠﹢د  ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹜︊︡ی و ﹝﹀﹢﹝﹩ را ︋﹥ ︨
ــ︀︗︡ ︗︀﹝︹. ٢. ﹝︧︀︗︡ی ﹋﹥ از ﹡︷︣  ــ︀︠︐﹥ ا﹡︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︧ ︨
 ︴ــ︀ص ﹋︀﹜︊︡ی، در ︨ــ ــ﹩ ﹨︀ی ︠ ﹎︥ــ︀︠️ و و ــ﹫﹢ه ︨ ︫
ــ﹑﹝﹩، در  ﹋﹑ن ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝︺﹞︀ران ︋﹠︀﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ و ا︨
ــ︀︗︡ ︗︀﹝︺﹩ ﹢ن  ︧﹞ ︉﹫︑︣︑ ﹟ــ﹢ده ا﹡︡. ︋﹥ ا ــ﹥ ا︻︭︀ر ︋ ﹝﹨
﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د، زواره، ا︮﹀︀ن، ﹋︣﹝︀ن و ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ﹝︧︀︗︡ 
 ︿︴﹛ ﹫︫ ︡︖︧﹞︀ن و﹀︮ن ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ا﹢ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇

ا﹜ّ﹙ـ﹥ در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹝︭︡ا﹇﹩ ﹇︣ار  ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

﹅﹫﹆︑ ﹤﹠﹫︪﹫︎
ــ︀︗︡، ﹋︐︉، ﹝﹆︀﹐ت  ﹢︥ه ورودی ﹝︧ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ورودی︋ 
ــ︀دی ︑﹫﹥ و در  ــ︀ل ﹨︀ی ﹝︐﹞ ــ﹞︀ری، در ︵﹩︨   ︫﹩  ︋︣و ︑︭︀و
ا︠︐﹫︀ر ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ا﹝︀ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ︑﹑ش ﹨︀ی 
︋﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه ﹨﹠﹢ز ﹡﹢ا﹇︬ و ﹋﹛ و﹋︀︨︐﹩ ﹨︀﹩ در راه ﹝︺︣﹁﹩ آن 
︀ ﹨︣ ﹝︴︀﹜︺﹥ و ︑﹆﹫﹅ ﹡﹊︐﹥ ای از ا︋︀﹝︀ت   ︋︡︀ــ و︗﹢د دارد ﹋﹥︫ 
 ︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹩︨︣ر ــ﹢د.︋  ︣︵︣ف︫  ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه︋  و ﹝︖﹢﹐ت︋ 
︨﹙︴︀﹡︤اده۶ (١٣٧٢) در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ورودی در ا︣ان ﹝︴︣ح 
﹠︀︠️ اد︋﹫︀ت ︑︭︭﹩ ﹝﹢︲﹢ع   ︫️︗ ︫︡ه ا︨️، ﹝﹆︡﹝﹥ ای
ــ️، در  ︩ ﹨︀﹩ از ا﹟ د︨ ︥و﹨ ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ز﹝﹫﹠﹥︎  ︫︀  ︋﹩﹞
 ︣︀ ﹥ ورودی ﹝︧︀︗︡ در ﹋﹠︀ر︨  ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︑﹢︗﹥︋ 
ــ︀رت(١٣٧١)،  ﹋ر﹢ ــ﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹫︐﹢س︋  ــ︤ا آن، ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ا︗

او﹜﹌ ﹎︣ا︋︀ر(١٣٧٨) و ﹨﹫﹙﹟ ︋︣ا﹡︡(١٣٧٩) ا︫︀ره ﹡﹞﹢د.٧

٧٩
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹟︣︐﹝﹞ ،︩﹨︀ی ︎︥و﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ و ﹅︭︀د﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤﹠﹫﹞در ز
 ︀︑ ــ︀ی ︎﹫︩ از ︑︀ر ﹝﹊︐﹢ب، «︋︣ر︨ــ﹩ ﹨﹠︣ ا︣ان: از ز﹝︀ن ﹨
ــ︐﹥ آر︑﹢ر ︎﹢پ (١٣۶٠) ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز در  ︫﹢﹡ «︣︲︀ ︭︣︻
 ﹟ب ﹝﹩ ﹎︣دد. «︎﹢پ در ا﹢︧﹞ ︹﹞︀︗ ﹩︋︀︐﹋ ،︣انا ︣﹠﹨ ︀ر︑
﹋︐︀ب ︋︣ر︨﹩ ﹡︷︀م ﹝﹠︡ی از ︎﹫︪︣﹁️ ﹨﹠︣ی ا︣ان ارا﹥ داده ﹋﹥ 
ــ︐︣ة  ︑﹞︀﹝﹩ ︑﹠﹢ع و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹊︍︀ر﹍﹩ ﹨﹠︣ ا︣ان را در ﹎︧
و︨﹫︹ ز﹝︀﹡﹫︩ در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د». (Lichetenstadter ١٩٧٠, ٢٧۶) از 
︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ورودی ﹝︧︀︗︡ در ا︣ان  ︩ ﹨︀ی ا︠﹫︣ ا﹡︖︀م︫  ︎︥و﹨
﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ «︋︀ز︫﹠︀︨﹩ ﹡﹆︩ و ︑︀︔﹫︣ ︗︣︀ن ﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︻︭︣ 
ــ︀︗︡ در ﹝﹊︐︉ ا︮﹀︀ن»  ︮﹀﹢ی در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ورودی ﹝︧
ــ︐﹥ ﹝︧﹟ ︵︊︧ــ﹩ و ﹁﹫﹞﹥ ﹁︀︲﹏ ﹡︧︉ ا︫︀ره  ︫﹢﹡ (١٣٩١)
 ﹜﹋︀ ︣ر︨﹩ ﹡﹆︩ ︑﹀﹊︣ات  ︋﹤  ︋﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟︀ن در ا﹎︡﹠︧﹢﹡ .د﹢﹝﹡
︋︣ ز﹝︀ن در ︫﹊︀ل ﹎﹫︣ی ورودی ﹝︧︀︗︡ ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡. در ز﹝﹫﹠﹥ 
︥و﹨︩   ︎﹩﹡︀︊﹞ ﹤  ︋︩︣ا﹎ ،﹩﹞﹢﹀﹞ ا︨︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︣  ︋﹏﹫﹚︑
ــ︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥، ︗﹞︀ل و ︗﹑ل،  ﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ︑︪ ︣دا︠︐﹟︋  و︎ 
︥و﹨︪﹍︣ان  ︋︩ ︻﹞︡ه ای از ﹎︣ا︩ ﹨︀ی ﹡︷︣ی ﹝︐﹀﹊︣ان و︎ 
﹢د ا︠︐︭︀ص   ︠﹤  ︋٨﹩︀﹠ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹢ن ا︋﹟ ︻︣︋﹩ (١۴١٨) و︨ 
داده و را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣ ︋﹢ده ا︨ــ️. در ︵﹢ل ︎︥و﹨︩، ︋︀ 
︣ر︨﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩ در ورودی ﹝︧︀︗︡، ﹡﹢︻﹩   ︋﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑
︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩-ا︨ــ﹑﹝﹩   ︋﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹤ ــ﹥︋  ﹝︣ا︗︺
ــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥،   ︮ ﹤﹡︀ــ︡، ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝︺﹠︀﹎︣ا ︫︀  ︋﹩﹞
﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨ــ️. از ﹝︐﹀﹊︣ان ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان 
﹢ده ﹝﹩   ︋︣︲︀ ﹅﹫﹆︑ ︀ی﹝﹠﹨︪︀ن را︀﹨ ﹤︪︡﹡ا ﹤﹋ ،︀﹠︺﹞ زه﹢
 ،(١٣٨٠-١٣٧٣)︭︣﹡ ﹟﹫︧ ︡﹫ــ ︑﹢ان ︋﹥ ر﹡﹥ ﹎﹠﹢ن(١٣٨٢)، ︨
ــ︀ره  ــ︣ه ﹋︀ر(١٣٨٨) ا︫ ــ︡ ﹡﹆ ﹫﹝﹛ــ︀در ارد﹐ن(١٣٣٨) و ︻︊︡ا ﹡
﹫︪﹫﹟ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ را ﹝﹩  ﹡﹞﹢د٩. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت︎ 
︑﹢ان ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی ﹊﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹑︮︀﹜﹩١٠ دا﹡︧️. وی ︋︀ 
︀︨︐︀﹡︪﹠︀︨﹩ ﹝︺﹠︀﹎︣ا در ﹠︡ ﹝﹆︀﹜﹥ و ﹋︐︀ب ︑﹑ش ﹡﹞﹢ده  رو﹊︣د︋ 
ــ﹥ ﹨﹠︣ ︗﹞︀﹜﹩ و ︗﹑﹜﹩ را ︋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹝︭︀د﹅ آن  دو ﹎﹢﹡
 ﹤ ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ــ﹟ آ︔︀ر وی در ا﹟ ز﹝﹫﹠ ︣︐﹝﹞ از .︡﹠﹋ ︣ــ ︪︑
﹝﹆︀﹜﹥ «︮﹢ر ︗﹑﹜﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان» و «﹝﹆﹢﹜﹥ ︗﹞︀ل 

و ︗﹑ل در ﹨﹠︣ ﹨︀ی ︑︖︧﹞﹩ ١و ٢» ا︫︀ره ﹋︣د.

٢. ﹝︊︀﹡﹩ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︎︥و﹨١١︩
٢ـ١. ﹝﹀﹢م ︑︪︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥ و ﹡﹢ه ︑︖﹙﹩ آ﹡︀ در ورودی  ﹝︧︀︗︡
ــ﹅ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  ︣︵ ــ﹥ از ــ︐﹠︡ ﹋ ــ﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹨︧ ︤﹠︑ ــ︊﹫﹥ و ︪︑
ــ︊﹫﹥  ــ﹩ ﹎︣د﹡︡. «︑︪ ــ﹩ ﹝ ــ︀︗︡ ﹝︐︖﹙ ــ﹢ن در ورودی ﹝︧ ﹎︀﹡﹢﹎
ــ︣ی در ﹝︺﹠﹩ ﹝﹩  ﹍ــ︀ر﹋️ ا﹝︣ی ︋︀ د ــ️، د﹐﹜️ ︋︣ ﹝︪ در ﹜︽
ــ︡». (︗︣︗︀﹡﹩ ١٣٧٨، ۵٢) ا︋﹟ ︻︣︋﹩ در ﹋︐︀ب «﹁︐﹢︀ت  ︫︀︋
ــ︊︀﹡﹥ و   ︨﹅» :️آورده ا︨ــ ﹤︤﹠︑ ــ︊﹫﹥ و ﹝﹊﹫﹥» در﹝﹢رد ︑︪
 ﹤︤﹠︑ ️︊︧﹡ :️︨ــ︀﹨︡ه ︋﹠︡﹎︀﹡︩ دو ﹡︧ــ︊️ ا ︑︺︀﹜﹩ را در ﹝︪
 ﹤︤﹠︑ ️︊︧﹡ .﹤﹫︊ــ و ﹡︧ــ︊️ ︑﹠︤ل و ﹁︣ود آ﹝︡ن ︋﹥ ︠﹫︀ل و ︑︪
﹩»: او را ﹨﹞︀﹡﹠︡ی  ︻︊︀رت از ︑︖﹙﹫︩ ا︨️ در «﹜﹫︦ ﹋﹞︓﹙﹥︫ 
﹡﹫︧️. (︫﹢ری:١١) و ﹡︧︊️ د﹍︣-︑︪︊﹫﹥- ︑︖﹙﹫︩ در ︋﹫︀ن 
 ﹩﹢﹎ ﹤﹋ ﹟﹋ ︩︐︨︣︎ ︀ن﹠ ــ﹢ل ︠︡ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د: او را ر︨
ــ︊﹫﹥  ــ︀﹨︡ه اش ﹝﹩ ﹋﹠﹩». (ا︋﹟ ︻︣︋﹩ ١٣٨۴، ٧٣/٧) «︑︪ ︪﹞
ــ︀ن و ﹨﹞︀﹡﹠︡ دا﹡︧ــ︐﹟ ﹝﹙﹢ق ︋︀ ︠︀﹜﹅، و ﹡︧ــ︊️ دادن  ︧﹊
︮﹀︀ت ︋︪︣ی ︋﹥ ︠︡ا︨️ و آ﹡︀ن ﹋﹥ ا﹟ ا﹡︪︡﹥ را ︢︎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ 
︫ ﹤ّ︊︣ت ︀﹁︐﹥ ا﹡︡».(ارد︨︐︀﹡﹩ ١٣٨٨، ١٣) «︑︪︊﹫﹥،  ︪﹞ ﹤︋
ــ︀ن و︠︡ا︨ــ️».  ﹫﹟ ا﹡︧ ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه ا﹡︪︡ــ﹥ ﹙﹢ل و ا︑︀د︋ 
(﹡﹫﹊﹙︧ــ﹢ن ١٣٨٨، ٢۵-٢۶) و ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ «ا﹡︧︀ن ︋︣ای 
ــ︀﹡﹥ ای  ︪﹡ ﹩﹠︺ ،︡﹠﹋ ﹤﹠ــ︡ آن را ﹡﹞︀د ︀  ︋︀ ــ︤ی ﹫ ︣ــ درک ﹨
 ،︡︋︀﹫︋ ﹩︐﹫﹠ــ ︋︣ای آن ﹇︣ار د﹨︡ و ︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹫︀ن ︠﹢د و آن ︨
︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د﹍︣ ﹝﹫︀ن ُ﹝ِ︡رک و ُ﹝َ︡رک ﹨﹞︖﹠︧ــ﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡ ︑︀ 
ــ︣ ﹡﹫︤ ﹝︖︊﹢ر ︫︡ه  ــ︐︀﹡﹩ ١٣٨٨، ١٨) ︋︪ آن را در︀︋︡». (ارد︨
 ﹟︐︪﹢︠ ︦﹠︗ ︡ن و درک ﹝︺︊﹢دش، او را از﹫﹝﹁ ا︨️ ︋︣ای
ــ︣ درک ﹋﹠︡. ︋︽︡ادی در  ︐︋ ــ﹫﹙﹥ وی را ﹇︣ار د﹨︡، ︑︀ ︡︋﹟ و︨
ــ﹢رت ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩  ﹥ دو︮  ــ︊﹫﹥ را︋  ﹫﹟ ا﹜﹀︣ق ︑︪ ــ︣ق︋  ــ︀ب ا﹜﹀ ︐﹋
ــ︊﹫﹥  ــ︡: در ﹎﹢﹡﹥ اول ذات ︋︀ری ︑︺︀﹜﹩ را ︋﹥ ذات ︾﹫︣ وی ︑︪ ﹠﹋
ــ﹥ ︮﹀︀ت ︾﹫︣ او ﹝︀﹡﹠︡  ــ﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ﹎﹢﹡﹤ دوم، ︮﹀︀ت او را ︋ ﹞
ــ︐﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ــ︀ت و ا︀د︓﹩ ا︨ ــ︣وه ︋﹥ آ ﹎ ﹟ــ︀ز﹡︡. ا ︨ ﹩﹞
 ︀﹡ــ﹢دن ︠︡او﹡︡ را در آ ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ان ︗︧ــ﹛ ︋ ︪︡ه ا﹫﹆︻ ﹤︋ ﹤﹋
﹞ِ﹟» (﹝﹢﹜﹢ی ١٣٨۴،  ُ︣ ــ﹢رة ا﹜ ُ︮ َ﹙َ﹅ آدَم ︻﹙﹩  َ︠ ــ︡ ﹝︀﹡﹠︡: « د
 .«﹟ِ﹝ ّ︣ ︊َ︺﹫ِ﹟ ِ﹝﹟ ا︮︀︋ِ︹ ا﹜ ︋َْ﹫َ﹟ ا︮ ︉ُ ا﹜﹞﹣ِ﹝ِ﹟  ــ ﹚﹇َ» :︀ ٢۴١) و

(١٣٨١، ١١٨ ﹩﹡︀︐︨︫︣)
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ــ﹥ آ﹡︀ن را  ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋ ﹇ ﹤︤﹠︑ ﹏﹨ــ︊﹫﹥ ا ــ﹏ ا﹨﹏ ︑︪ «در ﹝﹆︀︋
ــ﹥ ﹡﹀﹩ ﹋﹠﹠︡ه  ︤﹠︑» (ــ︺︣ی ١٣٨١، ٣٣ ــ︤ ﹎﹢﹠︡». (ا︫ ﹫﹡ ﹤﹚︴ّ︺﹞
ــ︡ا» (﹡﹫﹊﹙︧ــ﹢ن، ١٣٨٨: ٢۵-٢۶) و ︋﹥  ــ︀ ︠ ︋ ﹩︭ار︑︊︀ط ︫ــ
ــ١٢️»  ــ︀﹡﹩ ا︨ ︣ورد﹎︀ر از او︮︀ف ا﹡︧ ــ︐﹟︎  ﹝︺﹠︀ی «دور ﹡﹍﹥ دا︫
︪︣ی  ︡او﹡︡ از او︮︀ف︋  (︗︣︗︀﹡﹩ ١٣٧٧: ۶٠) دور ﹡﹍﹥ دا︫︐﹟︠ 
 ﹤ ــ︊﹫﹥ از او︋  ︪︑ ﹩﹀﹡ ﹤ ــ︡ و در ﹡︐﹫︖﹥︋  ︋﹥ ﹡﹀﹩ رو️ ا﹜﹩ ﹝﹩ ر︨
︡او﹡︡ ﹝﹩  ــ﹩ را ︻﹫﹟ ذات︠  ﹛︀ت ا﹀ ــ︣ و︗﹩. « ا﹟ ﹎︣وه،︮  ﹨
﹥ دام  ︡او﹡︡،︋  ــ︀ت از ذات︠  ﹀ ــ︀︠︐﹟︮  دا﹡﹠︡ و ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ︗︡ا︨ 
ــ︐︀﹡﹩ ١٣٨٨: ١۶) «ا﹨﹏  ــ️ ا﹁︐︀دن ا︨ــ️». (ارد︨ ﹢﹠︔ ﹩ــ ︻﹢﹡
﹀︀ت ﹝﹙﹢﹇︀ت از ﹅ دا﹡︧︐﹥ و ︑︪︊﹫﹥   ︮︉﹚ ︤﹠︑ ️﹝﹊﹥ را︮ 
 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹟﹊﹝﹞ ︀﹫︫︀ت و ﹜﹢ازم و ا﹀  ︮﹤  ︋﹅ ︿﹫︮﹢︑ را
ا︋﹟ ︻︣︋﹩ ︑﹠︤﹥ را «در ﹝︣︑︊﹥ ا︡️ ذات ﹋﹥ ﹅ از ﹨︣ ﹡︧ــ︊️ 
 ﹩﹆ دا﹡︧︐﹥ و ︑︪︊﹫﹥ را در ﹝﹢رد ﹅﹆﹞ ،️ــ و ﹡︪︀﹡﹥ ای ﹝︊︣ا︨
ــ﹩ دا﹡︡».  ــ️، ﹝﹆︣ر ﹝ ــ﹥ در ﹝︷︀﹨︣ ﹝﹞﹊﹠︀ت ﹝︐︖﹙﹩ ︋﹢ده ا︨ ﹋
 ﹤︤﹠︑ ــ﹢ان در ﹝﹢رد ا︋︺︀د ︑︪︊﹫﹥ و (︎︀﹋︧︫︣ــ️ ١٣٧٩، ٣٨۵) ︫
ــ︀ن ﹝﹩  ــ︊﹫﹩، ﹡︷﹞﹩ ﹝︴﹙﹅ و ﹋︀﹝﹏ را ﹡︪ ﹝﹩ ﹎﹢︡: «و︗﹥ ︑︪
ــ﹟ را. در ︻﹫﹟ ︀ل  رازآ﹝﹫︤ و ﹡﹞︀د ﹩︐﹛︀ ﹩︤﹠︑ ﹤︗ــ︡ و و د﹨
︀ً ز︊︀ ﹡﹫︧️. ز︣ا  ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ از و︗﹥ ︑﹠ ︘﹫﹨ ،﹤︤﹫︤ وا﹇︺
 ً︀ ﹥ ︑﹠︀﹩ ︗﹞︀ل ا︨ــ️. از و︗﹥ ︑︪︊﹫﹥، ﹨︣ ز︀︊﹩ وا﹇︺ ︠︡او﹡︡︋ 
ــ﹢ان، ١٣۶۶: ٢٨) ︋﹠︀︋︣  ز︊︀︨ــ️ ز︣ا از آن ︠︡او﹡︡ ا︨️». (︫
 ،﹤︤﹠︑ ︡ا و  ︠﹤ ︪︣ی︋  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︧︊️ دادن او︮︀ف︋   ︋﹤﹫︊︪︑ ﹟ا
ــ︊﹫﹥ و  ﹀︐﹩ ا︨ــ️. ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︑︪ ︡ا از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥︮  ــ︀ری ﹡﹞﹢دن︠  ︻

﹢رت ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︐︖﹙﹩ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡.  ︮﹤ ︑﹠︤﹥ درورودی ﹨︀︋ 

︣︠﹩ دارای   ︋،﹩﹫︊ــ ︋︣︠﹩ از ورودی ﹨︀ دارای و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︑︪
و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︑﹠︤﹩ و ︻︡ه ای ﹡﹫︤ دارای و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک 
﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︨︐﹀︀ده  ﹨︣ دو ﹝﹀﹢م ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. «︑︪︊﹫﹥ در ورودی ﹨︀︋ 
از ﹡﹞﹢د﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ درک ︠︡او﹡︡ را ︋︣ای ا﹡︧︀ن آ︨︀﹡︐︣ ﹋︣ده 
و ﹝﹢︗︉ ا︖︀د را︋︴﹥ ای ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︑︣ ︋︀ وی ﹝﹩ ﹎︣دد».(﹞︤ه 
︗ ﹟︡️ در ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩، از ︻﹠︀︮︣ی  ﹡︥اد ١٣٩٠)︋ 
ــ︐﹀︀ده ︫︡ه ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︋﹥ ︡ا﹋︓︣ ر︨﹫︡ن ﹝﹫︤ان ︑︪︊﹫﹥ ﹎︪︐﹥  ا︨
ــ︀︠︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ درک ﹆﹫﹆️ را ︑︀ ﹝﹠︤﹜﹥  و ︮﹀︀︑﹩ را ﹝︐︖﹙﹩ ︨
ــ︀ن ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. در ﹝﹆︀︋﹏ آن، ورودی  ــ︀ده و آ︨  ︨︀﹡︀ــ درک ا﹡︧
ــ﹞︀﹡﹩  ــ︀ل ︻︀ری ﹡﹞﹢دن و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︗︧ ــ︀ی ︑﹠︤﹩ ︋﹥ د﹡︊ ﹨
ــ︀﹡︡ن  ﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨ ــ︺﹩ در︋  ــ﹢ده و︨  ــ︊﹫﹩ از ذات ــ﹅︋  و ︑︪
 ﹟ــ︐﹀︀ده از ا ︀ ا︨ ︣ورد﹎︀ر︋  ــ︡ی و ︑﹢︮﹫︿ ذات︎  ــ︀ی ﹋︀﹜︊ ﹡﹞﹢د﹨
 ﹤﹫︊  ︫︤﹫ ︘﹫﹨» ،︀ن ﹝﹩ دارد﹫  ︋﹤︤﹠︑ ﹤﹋ د﹨︀ دارد. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر﹢﹝﹡
︠︡ا ﹡﹫︧ــ️ و او ﹡﹥ ︗︧ــ﹛ ا︨ــ️ و ﹡﹥ دارای ︮﹀︀ت ︗︧﹞︀﹡﹩، 
 ﹤︧︀﹆﹞ ﹏︋︀﹇ ﹩﹡︀ــ ︀ ﹨﹫︘ ا﹡︧ ﹨﹫︘ ︧ــ﹩ او را درک ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و︋ 
 ﹩﹝﹡ ﹤︵︀او ا ﹤  ︋︀﹨ ﹜︪ ︡ارد و﹡ ﹩︐﹨︀︊  ︫﹩﹆﹚  ︠︘﹫﹨ ︀  ︋.️︧﹫﹡
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︸︀ر ﹡﹞﹢د  ︀︋﹠︡». (ا︫︺︣ی، ١٣٨١: ٢٢۵)︋ 
︣ورد﹎︀ر ا︨️.  ــ︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥، در︗﹥ ادراک ا﹡︧︀﹡︀ از ذات︎  ︪︑ ﹤﹋
﹠﹍︣﹛ او را ﹝﹠︤ه از ﹨︣ ︑︺︣︿ و ︑﹢︮﹫﹀﹩   ︋﹅ ذات ﹤ «آ﹡﹍︀ه ﹋﹥︋ 
﹥ ︑︖﹙﹩ ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️  در ﹝﹩  ﹩﹠︺ ،﹜﹫︋︀﹆﹫﹆️ ﹝︴﹙﹅ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز︋ 
(︑﹠︤﹥). ا﹝︀ آ﹡﹍︀ه ﹋﹥ ︋﹥ ︗﹙﹢ه ﹎︣ ︫︡ن و︗﹢د ﹆﹫﹆﹩ ︠︡او﹡︡ در 
﹫︀︋﹫﹛ و  ــ﹠︀︠︐﹩ ﹝ــ︡ود از وی︋  ﹠﹍︣﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︫   ︋︩﹠︣﹁آ

ا﹞ ﹟﹏ ︑︪︊﹫﹥ ا︨️». (ارد︨︐︀﹡﹩ ١٣٨٨: ٢۵)

﹡﹞﹢دار ١. ﹝︷︀﹨︣ ︑︪︊﹫﹥ ︑﹠︤﹥ و ︑︖﹙﹩ آن ﹨︀ در ﹋︀﹜︊︡. (﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

٨١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︀ن ﹡﹫︧️. (﹡﹆︣ه-﹋︀ر ١٣٨٧، ١١٧) ︀ ︨آ ﹡آ ﹩﹛ا ️ ﹆﹫﹆ ﹜﹁ و ︡ ︧﹩ ︻﹞﹫﹅ و ژرف دار﹡  ︋﹩﹡︀ ︺﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹟از ا ﹉ ︣ ︡او﹡︡ی. ﹨ ︣ ︗﹞︀ل  و ︗﹑ل︠  ︣ر︨﹩ ﹝︷︀﹨ ︗︡ول ١.︋ 

﹩﹛︣ا﹝️، ﹝︷︀﹨︣ ︗﹞︀ل ا﹋ ،️﹝و ︮︡ا﹇️، ر ️و ا﹡︦، ︮︣ا ️﹫﹝﹫﹝︮ ،﹩︀︊︣ا﹁️ و ﹜︴︀﹁️، ز︸ ،️﹫﹠﹞و ا ︩﹞آرا
︉︵︀﹞ ︀︋ ﹩﹠﹫︪﹡ ﹜﹨ ،د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡﹎﹩ ︻︀م ،️﹫﹇﹑︠ ،️﹞﹑︨

﹩﹛ل ا﹑︗ ︣﹨︀︷﹞︣﹇ ︡ت، ︾﹙︊﹥ و︫︣ا﹁️، ︋︖︀ و ﹝︐﹠︀︨︉، و ،﹩︐︨ و ︻﹞﹫﹅، ︻︤ت و ﹤﹐ ︡﹠ ،﹤﹠﹝﹫﹨ و ️﹠︴﹚︨

٢-٢. ﹝﹀﹢م ︗﹞︀ل، ︗﹑ل و ﹡﹢ه ︑︖﹙﹩ آ﹡︀ در ورودی ﹨︀
️ ﹨︀ی ︠︀ص  در ورودی ﹝︧︀︗︡، و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ ︋︀ ︸︣ا﹁
 ﹩﹝﹫﹨︀﹀﹞ ︀ ــ︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ﹡︭︣ی و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ آ ــ﹢دی و︋  و︗
﹢ن ︮﹞﹫﹞﹫️ و ﹨﹫︊️، د︻﹢ت ﹎︣ی و ا﹡︤وا، ﹁﹆︣ و ︾﹠︀ و︾﹫︣ه 
﹀︀ت، ﹡﹞﹢د﹨︀﹩ از ︗﹞︀ل  ︋︣ر︨﹩ ﹡﹞﹢د. ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و︮ 
و ︗﹑ل ︋﹢ده و ذ﹏ ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ 
ــ﹑ل ︠︡او﹡︡ در آ︔︀ر  ــ﹠︡. ︋︒ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︮﹀︀ت ︗﹞︀ل و ︗ ︫︀︋
ــ﹢د. «او︮︀ف ﹝︣آ﹝﹫︤ ︠︡ای ︊︨︀ن،  ︻︣﹁︀ ︋︧﹫︀ر د︡ه ﹝﹩ ︫
ــ︀ت ︗﹑ل. ︋﹥  ــ︀ت ︗﹞︀ل ا︨ــ️ و او︮︀ف ﹇︣آ﹝﹫︤ او ︮﹀ ﹀︮
ــ﹢ و ﹝︀﹡﹠︡  ــ️، ﹝︽﹀︣ت، ︻﹀ ﹝ر ﹤︀﹞ ــ︀ل او ﹝︗ ︣﹍ــ︀رت د ︊︻
 .«︀﹡آ ︣︀︷﹡ ا﹡︐﹆︀م و ،︉︱︾ ،︣﹇ ﹤︀﹞ ،︀︨ــ️ و ︗﹑ل او﹡آ
(︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ١٣٧٨، ۴۵-۴۶) «︗﹞︀ل ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︠﹢ب ︮﹢رت 
ــ︡ن ا︨ــ️ و ︋﹥ ر︲︀ و ﹜︴︿  ــ﹫︣ت، ︠﹢︋﹩ و ︠﹢ب ︫ و ﹡﹫﹊﹢ ︨
ــ﹅ دارد» (﹎﹢﹨︣﹟ ١٣٨٠، ۵٠) و «︗﹑ل ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︋︤ر﹎﹩  ﹚︺︑
و ︋︤ر﹎﹢اری و در ا︮︴﹑ح از ︮﹀︀︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︣ و ︾︱︉ 
ــ﹅ دارد». (﹨﹞︀ن، ۴۵) ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ «︗﹞︀ل ︮﹀︀ت ﹝︣آ﹝﹫︤  ﹚︺︑
ــ︤ او». (﹝﹣ذ﹡﹩ ۴٣، ١٣٨۴)  ︠︡ا︨ــ️ و ︗﹑ل ︮﹀︀ت ﹇︣ آ﹝﹫

 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹞﹑︀رت در︋︀ره ︗﹞︀ل و را︋︴﹥ آن ︋︀ ﹨﹠︣ ا︨ــ﹋ر﹢︋
ــ﹑م، ﹨﹠︣ ا﹜﹩ ︑︖﹙﹩ و︡ت ا﹜﹩ در ︗﹞︀ل و ﹡︷﹛  «از ﹡︷︣ ا︨
︻︀﹜﹛ ا︨ــ️. و︡ت در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا﹡︧ــ︖︀م ︻︀﹜﹛ ﹋︓︣ت، در 
 ﹟︀وی ﹨﹞﹥ ا ﹤︧﹀﹠﹛︀ ﹡︱﹛ و ︑﹢ازن ا﹡︺﹊︀س ﹝﹩ ︀︋︡ و ︗﹞︀ل︋ 
 ﹟︧ ﹤︴︋در ﹝﹢رد را (︀رت ١٣٨۶، ۶٧﹋ر﹢︋) .«️︀ت ا︨ــ︗
 ﹩﹢﹊﹫﹡ ،﹩︨در ﹁︀ر ﹟︧ ﹩︋︣︻ و ︗﹞︀ل آ﹝︡ه ا︨ــ️: «﹝︺︀دل
 ﹩﹢﹊﹫﹡ ︤﹫﹡ ︀﹁︣︻ ︣﹍︣وردی و ︾︤ا﹜﹩ و د ــ︡. در آ︔︀ر︨  ︫︀︋ ﹩﹞
 ﹟﹫﹝﹨ ︣ ﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︗﹞︀ل ﹡﹫︤︋  ︀ً در ︑︣︗﹞﹥ ︧ــ﹟︋  د﹇﹫﹆
ــ︡. ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢ارد ا︨︐︺﹞︀ل ︧ــ﹟ و ︗﹞︀ل ﹁︣﹇﹩  ︫︀︋ ﹩﹞ ︀﹠︺﹞
﹥ ︵﹢ری ﹋﹥  ،﹟︧﹆﹫﹆️ ز︀︊﹩ ﹝︴﹙﹅ و ︗﹞︀ل  ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡،︋ 
︸﹢ر آن ا︨️. ︺﹠﹩ ︗﹞︀ل ︧﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︸︀﹨︣ و ︋︀رز ︫︡ه 
 ︣﹍︊︀رت د︻ ﹤ ﹫︡ا ﹋︣ده ا︨ــ️.︋  ــ︀ن ﹝﹢︗﹢دات ︑︖﹙﹩︎  و در ا︻﹫
 ﹩ا﹢﹆︑) .«︡︖﹠﹎ ﹩﹝﹡  ﹩﹀ ︗﹞︀ل، ﹋﹞︀ل ︸﹢ر ا︨️ و در ﹝﹆︀م︠ 
 ︣﹍︡﹊ ︀  ︋،️﹀ ︀︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ ا﹟ دو︮  ١٣٨١، ۴-۵) ا﹝︀︋ 
ــ︐﹠︡ و ا﹎︣ ︑︱︀دی ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹡︷︣ آ︡، ︑︱︀د در ︸︀﹨︣  در ︑︱︀د ﹡﹫︧
ا︨️ ﹡﹥ در ︋︀︵﹟. ز︣ا در ︋︀︵﹟ ﹨︣ ︗﹞︀﹜﹩، ︗﹑﹜﹩ ︠﹀︐﹥ و در 

︎︦ ﹨︣ ︗﹑﹜﹩، ︗﹞︀﹜﹩ ︎﹠︀ن ا︨️.

ــ︀  ︋ ــ﹩  ︻﹢﹠︐﹞ ــ︀ی  ﹨ ﹩﹎︥و ــ︀︗︡،  ︧﹞ ورودی  ــ︀ری  ﹝︺﹞ در 
ــ﹩ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡ ﹋﹥  ــ﹢دی و ︋︭︣ی ﹝︐︖﹙ ــ︀ی ︠︀ص و︗ ﹨ ️ ︸︣ا﹁
ــ️ و ﹨﹫︊️،  ﹫﹝﹫﹝ ــ﹢ن︮   ــ︀ ﹝︷︀﹨︣ی ــ﹢ان︋  ــ︀ را ﹝﹩-︑ آن ﹨
︣ر︨ــ﹩ ﹋︣د. ︑﹞︀﹝﹩  ــ︣ و ︾﹠︀ و ︾﹫︣ه︋  ــ︤وا، ﹁﹆ ــ︣ی و ا﹡ د︻﹢ت ﹎
 ﹏ــ﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ا︨ــ️ و ذ ــ﹩ از ﹝﹀︀﹨﹫ ︀﹨ــ︣، ﹡﹞﹢د ــ﹟ ﹝︷︀﹨ ا
ــ︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ا﹡︡. ︋﹥  ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︗﹞︀ل، ︗﹑ل، ︑︪
ــ︡ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ︋﹠﹫︀د﹠﹩ ﹝﹫︀ن ﹡﹞︀د﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩ و  ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
ــ﹥- و ︗﹞︀ل و ︗﹑ل، و︗﹢د  ︑﹠︤﹩-︑︖︧ــ︡ ﹎﹢﹡﹥ و ︑︖﹙﹩ ﹎﹢﹡
ــ︊﹫﹩ و ﹝﹙﹞﹢س ﹋﹞︀ل  ــ︀ل، ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︑︪ ــ︣ ︗﹞ دارد. «﹝︷︀﹨
ــ︐﹠︡. در ﹝﹆︀︋﹏ و︗﹢ه  ــ︢اب ﹋﹞︀ل ﹨︧ ــ︀ی ︗ ــ︡ و ︗﹠︊﹥ ﹨ را دار﹡

ــ﹩ دار﹡︡ و ︑﹠︀ ︗﹠︊﹥ د︨ــ️  ︤﹠︑ ️﹫︮︀︠ ً︀ ــ ــ﹩، ︻﹞︡︑ ﹛﹑︗
ــ︡». (﹡﹆︣ه ﹋︀ر  ــ︐︣ ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ــ﹢دن ﹋﹞︀ل را ︋﹫︪ ︋ ﹩﹠︐﹁︀﹫﹡
١٣٨٧، ١١٧) ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︑︖﹙﹩ ︗﹞︀ل و ︗﹑ل 
﹢د ﹋︀﹜︊︡ی  ــ︀ر و︎  ــ︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ در ︑ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︪ ــ︡ی و︋  ︠︡او﹡
ــ︀︗︡  ــ﹩، ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ا︨︀︨ــ﹩ ︑﹀︀وت در ورودی ﹝︧ ﹊︤﹫﹁
ا︨ــ️. در ︎︥و﹨︩ ︗ ،︣︲︀️ ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ورودی ﹨︀، از 
 ﹤ ــ️،︋  ︥و﹨︩ ا︨ ︣ر︨ــ﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︊﹠︀ی︎   ︋﹅︣︵
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤︋ ﹤ــ ــ﹠︀︠️ ﹝︷︀﹨︣ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ و ︨ــ︍︦ ︋︀ ︑﹢︗ ︫
ــ︡ه و در  ︫ ﹩﹁︣︺﹞ ﹩︀﹨ ﹤﹀﹛﹣﹞ ،︡ــ ــ︣ در ﹋︀﹜︊ ﹨︀︷﹞ ﹟ــ﹩ ا ﹚︖︑

ورودی ﹨︀ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹎︣﹁︐﹥  ا︨️.

٨٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹩﹫︊ــ ــ︐︣ ﹝︷︣ ﹋︀﹜︊︡ی و ︑︪ ︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨د﹢﹝﹡ ︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤︋
ــ︀ ︮﹀︀ت  ــ︀ی ︗﹞︀﹜﹩_﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋ ﹨ ﹩﹎︥ــ︡ه و ــ︡، ︋﹫︀ن ﹋﹠﹠ دار﹡
︮﹞﹫﹞﹫️، ز︀︊﹩ و آرا﹝︩_ ︋﹢ده و ا﹟ ورودی ﹨︀ ︗︤و ا﹜﹍﹢ی 
ــ︊﹫ ﹤︋ ﹩﹛︀﹝︗-﹩︧ــ︀ب ﹝﹩ آ﹠︡. در ﹝﹆︀︋﹏ ︻︀ری ﹡﹞﹢دن  ︪︑
ــ︊﹫﹩ و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑﹠︤﹥ و ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨︀﹡︡ن  و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︑︪
ــ︡ه و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︗﹑﹜﹩- ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀  ــ︡ی ︋﹫︀ن ﹋﹠﹠ ــ︣ ﹋︀﹜︊ ﹨︀︷﹞
 ﹏ورودی-﹨︀ ذ ﹟و ا﹡︤وا- ︋﹢ده و ا ️﹝︷︻ ،﹤︊﹚︾ ،︣﹇ ︀ت﹀︮
 ﹟ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. در ا ︣ر︨ــ﹩ ﹇ ــ﹢ی ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩ ﹝﹢رد︋  ا﹜﹍
ــ︣ دو ا﹜﹍﹢، ا﹜﹍﹢ی  ــ︐︣ک ﹨ ︣ه ﹎﹫︣ی از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︪ ــ︀ن︋  ﹫﹞
︨︡ــ️ ﹝﹩ د﹨١٣︡. در ︗︡ول(١)، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣  ﹝﹫︀﹡﹥ را︋ 
ــ﹥، ︗﹞︀ل و ︗﹑ل  ︤﹠︑ ،﹤﹫︊ــ ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢د ︑︖﹙﹩ ﹝︷︀﹨︣ ︑︪ ︋

︣ ا︨ــ︀س آن   ︋،︿﹚︐﹞ ﹥﹡﹢﹎ ﹤ــ  ︨️︀﹡ در ﹝︤ار﹨︀ ﹝︴︣ح و در
ــ︊︀ت و  ــ︡ه ا︨ــ️. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ﹝︺︣﹁﹩ ︫
ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از  ︋ ،﹤ــ︀﹡﹥ و آ د﹐﹜︐﹍︣ی از ︵︣﹅ ﹡﹞︀د، ﹡︪
ــ︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ در ورودی ﹨︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡،  ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︑︪
︡او﹡︡ی  ﹀︀ت︠  ــ︊﹫﹥︮  ︪︑ ﹤ ز︣ا از ︵︣﹅ ا﹟ دو ﹝︺﹫︀ر ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دو ﹝︺﹫︀ر  ︎︣دا︠ــ️ ︀ او را از ﹨︣ ︮﹀︐﹩ ︻︀ری ﹡﹞
 ﹩︀︱﹁ ︉︑ــ﹙﹥ ﹝︣ا ــ︣ و ︎︣︑︤﹫﹟ و ︨﹙︧ ︠︀﹁ ﹛︀︭﹞ ــ︐﹀︀ده از ا︨
ــ️ ا﹝﹊︀ن ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ز︀︊﹩ و ︸︣اف، آرا﹝︩ و  ﹚︺ ورودی︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︗﹞︀ل و  ا﹝﹠﹫️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︷﹞️ و ︾﹙︊﹥،︋ 

︗﹑ل در ورودی ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا﹡١۴︡.

﹩︨︀﹠︫ ﹤﹡﹢﹎ ﹝︺﹫︀ر ا﹜﹍﹢ ﹝︷︀﹨︣ ︑︪︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥، ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ︀﹠︊﹞

﹩﹛︀﹝︗_﹩﹫︊︪︑ ﹤﹡﹢﹎

 ﹤﹡﹢﹎
﹩﹛﹑︗-﹩︤﹠︑

﹤﹡︀﹫﹞ ﹤﹡﹢﹎

 ﹅︣︵ ١- د﹐﹜︐﹍︣ی از
﹤︀د، ﹡︪︀﹡﹥ و آ﹝﹡
٢- ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت

 ،﹩﹍︐﹁︀ ﹏﹞︀﹊︑ ،︡ا﹋︓︣ ︫︊﹫﹥ ︨︀زی ،دادن ︮﹀︀ت ︋︪︣ی ︋﹥ ︠︡ا ️︊︧﹡
﹀︀ت   ︮﹤ ــ﹥︋  ــ﹢ع در ﹋︀﹜︊︡، ︑﹢︗ ﹫︙﹫︡﹎﹩ و ︑﹠  ︎،﹩﹫︊ــ ــ︤ی ︑︪ ــ︀ل ا﹡﹍﹫ ﹫︠

﹝︺︊﹢د، ︡ا﹋︓︣ ︑︪︬، ار︑﹀︀ع ︋﹙﹠︡

﹤﹫︊︪︑

﹫︀ل   ︠،️︡و ︀زی، ،︋   ︨﹤﹫︊ ︪ــ︣ی، ︡ا﹇﹏︫  ﹀︀ت︋  ︡ا از︮  ︻︀ری ﹡﹞﹢دن︠ 
︬﹫︪︑ ﹏﹇︡ا ،ذات ﹝︺︊﹢د ﹤ ﹙﹢ص، ︑﹢︗﹥︋  ︀د﹎﹩ و︠   ︨،﹩︤﹠︑ ا﹡﹍﹫︤ی

﹤︤﹠︑

١. ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︤﹫﹠︀ت 
︣︠︀﹁ ﹛︀︭﹞ و

ــ︉  ﹝︣ا︑ ــ﹙﹥  ︧﹚︨  .٢
﹁︱︀﹩ ورودی

ــ﹙︴﹠️ ︑︖﹞﹙﹩، ﹝﹞ ︉︵︀﹢ر، ︫﹊﹢ه  ــ︀دی ا﹡﹍﹫︤ی، ︨ د︻﹢ت ﹎︣ی، ︫
ــ️ و ا﹡︦، آرا﹝ــ︩ و ا﹝﹠﹫️،  ﹫﹝﹫﹝︮ ،︉︵︀﹞ ︀ــ ــ﹫﹠﹩ ︋ ︗︢اب، ﹨﹞﹠︪

︡ا﹋︓︣ ︑︤﹫﹠︀ت

︗﹞︀ل

ــ﹠︡﹎﹩، ﹁﹠︀،  ﹢د︋︧  ︠،︉﹫﹞ ،ــ︀د﹎﹩، ﹁﹆︣، ︾﹛ ﹝︺﹠﹢ی ︡ا﹇﹏ ︑︤﹫﹠︀ت،︨ 
︣﹇ و ﹤︊﹚︾

︗﹑ل

︗︡ول٢.  ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی ﹝﹢︗﹢د در ﹝︤ار﹨︀ و ا﹜﹍﹢ ︫﹠︀︨﹩ آ﹡︀ ︋︣ ا︨︀س ﹝︊﹠︀ی ︎︥و﹨︩(﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

٨٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



٣.︑﹙﹫ـ﹏ ﹝︭︡ا﹇ـ﹩ ورودی ﹨ـ︀ ︋︣ ا︨ـ︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 
﹤︤﹠︑ ︪ـ︊﹫﹥ و︑

﹤١-٣. د﹐﹜︐﹍︣ی ﹡﹞︀د، ﹡︪︀﹡﹥ و آ
ــ︣  ــ﹑وه ︋ ــ﹥ ︻ ــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ ــ︀︗︡ ا ــ︀ی ورودی ﹝︧ ﹨ ﹩﹎︥از و
ــ︀زه ای ﹋﹥ دار﹡︡، ﹝︺︀﹡﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ︭︠﹢︮﹫︀ت ︻﹞﹙﹊︣دی و ︨
 ﹟از ا ﹩﹊ .︡ــ ︀﹝﹡ ﹩﹞ ه﹢﹚︗ ︿﹚︐﹞ ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ــ︀ ︋﹥  ︫ ﹡در آ
ــ︀﹡﹥، ﹡﹞︀د و آ﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥  ــ﹫﹢ه ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡︪ ︫
ــ﹅ د﹐﹜︐﹍︣ی  ︣︵ ــ﹛، ﹎︀ه ︋︀ ﹡︷ــ﹛ و ﹇︀︻︡ه و از ــ︀ل ﹝﹀︀﹨﹫ ا﹡︐﹆
 ﹟ــ︀ی ﹡﹞︀د ﹨ ﹤︊﹠︗ ﹤ ︣دا︠︐﹟︋  ــ︀د و︎  ــ﹅ ﹡﹞ ︣︵ ــ︀﹡﹥، ﹎︀ه از ︪﹡
ــ﹥ ︋﹩ ︮﹢ر︑﹩ از  ــ︀ره ︋ ــ︡ی و ﹎︀ه ︋︀ ر﹝︤ و راز و ا︫ ︻﹠︀︮ــ︣ ﹋︀﹜︊
 ︀﹨ ﹩﹎︥ــ﹟ و ای، ︮ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ا ﹤ــ﹅ د﹐﹜︐﹍︣ی آ ︣︵
ــ︀ن را ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ا︻﹑ ︎︣︑︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ــ﹊﹢﹩ ا﹡︧ «﹨﹞︙﹢ن ︨
ــ︀رت دار﹡︡ و  ــ﹟ ﹨﹞﹢اره ︋﹥ ﹝︺﹠︣︋ ﹩︀﹟ ا︫ ︣رت ﹨︀ی ز﹢︮
 ،١٣٧٨ ﹩﹝︡﹡) .«️︀︨ــ﹡آ ️د﹢︗﹢﹞ ــ︀ز﹡︡ه ــ︀رت ︨ ا﹟ ا︫
ــ︀﹡﹥ آ﹝︡ه ا︨️:  ٣٧۵) در ﹁︣﹨﹠﹌ د﹨︡ا، در ﹝︺﹠︀ی واژه ﹡︪
ــ﹠︀︠︐﹟  ــ︀﹡﹩ و ︻﹑﹝️ و ︋﹥ ﹇︭︡ ︋︀ز︫ ــ﹢ان ﹡︪ « آ﹡︙ــ﹥ ﹋﹥ ︋︺﹠
ــ﹢ً﹐ ︋︣ای  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝︺﹞ ــ︡ا ١٣٨٨) ﹡︪ ﹨ــ︡». (د ﹠﹡ ﹩︀︗ ︣ــ ︋
ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و  ــ︐﹀︀ده ﹇ ــ︀ره ︮﹢رت ︋﹥ ︮ــ﹢رت١۵ ﹝﹢رد ا︨ ا︫
ــ︀ری ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡  ــ︐︣ ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︮﹢ری و ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞ ︪﹫︋»
ــ︀ره ﹝﹀﹢م و ﹝︐﹢ا  ــ︀رات ﹋﹢︑︀﹨﹩ در︋ و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︋﹥ ا︫
ــ︀﹡﹥  دارای ︋︺︡  ــ︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۵٩۵) ﹡︪ ــ﹠︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡». (﹡﹆ ︧︋
ــ︡؛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ا︗︤ای ﹋︀﹜︊︡ی را ︋﹥  ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩︪︋ ️ ﹢﹨
ــ︀ن ︻﹠︀︮︣ ﹝﹢︗﹢د  ︐﹢ا﹡︡ ﹝﹫  ︋︀﹡آ ﹅︣︵ ــ︀ از ــ️ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︑ ﹞︡︠
 ﹩︀︖﹡از آ .︡︀﹝﹡ ︀د︖ا ،﹟﹫︊︵︀﹞ ــ︣ای ︑﹞︀︤ی ﹇︀︋﹏ درک ︋
﹋﹥ ورودی ﹝︧︀︗︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ﹡︷︀ره ︻﹞﹢م ﹝︣دم ا︨️، ﹡﹫︀ز 
 ﹅︣︵ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︻︀م دارد و درک آن ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ از ﹤︋
﹝︪︀﹨︡ه و ︋﹥ ︮﹢رت ︧ــ﹩ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︣دا︫︐﹩ 
ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ــ︡. ﹝︀﹡﹠︡ ︎﹫︪ــ︴︀ق١۶ و در﹎︀ه، ﹋ ــ﹩ ﹡︡ار﹡ ا﹢︐﹞
ــ︀د در ﹜︽️ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ورودی ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. «﹡﹞ ︪﹡
﹡﹞﹢د و ﹡﹞︀﹠︡ه آ﹝︡ه ا︨️». (︻﹞﹫︡ ١٣٨١، ١٩١٩) ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
ــ︀ن، ١٩٢٠) و  ︩ د﹨﹠︡ه» (﹨﹞ ︀﹝﹡ ﹩ــ ــ️ ﹡﹞︀﹠︡ه در ﹝︺﹠ ︽﹛»

«﹜︽️ ﹡﹞﹢د در ﹝︺﹠︀ی ﹡︪︀ن و ﹡﹞︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡». 

(﹨﹞︀ن، ١٩٢١) «﹡﹞︀د ︋﹥ ﹫︤ی ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ 
 ﹩﹝﹫﹨︀﹀﹞ ﹩﹠︺ (ن ١٣٨٢، ٢٧٣﹢﹠﹎) .«د﹢ ﹫︀ن︫   ︋︣﹍رو︫﹩ د
ــ︐﹆﹫﹛ ﹇︀︋﹏ ︋﹫︀ن ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹇︀﹜︊﹩ ﹡﹞︀د﹟ ︋﹥ ︠﹢د  ﹋﹥ ︋﹥ ز︋︀ن ﹝︧
 ﹉ ــ﹢م ﹡﹞︀د در ﹀﹞ .︡﹠﹠﹋ ــ︀ن ــ︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︠﹢د را ︋﹫ ــ︡ ︑ ﹡︣﹫﹎ ﹩﹞
ــ︣ را︋︴﹥ ای دارد ﹋﹥ در آن ︋︣  ︨ ﹉ ﹤︋ ــ︀ره ــ︀ده، ا︫ ︨ ︿︣︺︑
 ︣﹍︡ه ای د︡︎ ﹤︋ ︡ه︡︎ ﹉ د﹐﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹤﹡﹢﹎ ﹉ ﹤︀︎
ــ︀﹡﹍︣ ︡︎︡ه  ︎﹩ ︋︣د. ︋﹠︀︋︣ا︡︎ ﹉ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ﹟︡ه ︋︐﹢ا﹡︡ ﹡︪
ــ︣ی در ︎︦  ﹍ــ﹢ر ︠﹢د ا﹝︣ د ︸ ︀︋ ــ︡ و ــ︣ی ︗︤ ︠﹢د ︋︀︫ ﹍د
ــ﹞︣ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹡﹞︀د  ــ︀زد، آ﹡﹍︀ه ﹡﹞︀د آن ︫ ︠﹢د را ﹡﹞﹢دار ︨
ــ︣ای ︑︺﹞﹫﹅ ﹝︺︣﹁️  دارای ︋︺︡ ﹝︺︣﹁️ ︋︪ــ﹩ ︋﹢ده، را﹨﹩ ︋
ا︨ــ️ و ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︨︪︣ــ﹞﹥ ﹝︺﹠︀﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ︑﹢︗﹥ دارد؛ ︋﹥ 
ــ︡ی و ︑︤﹫﹠﹩ ︋﹥ و﹁﹢ر  ︊﹛︀﹋ ︣︮︀﹠︻ ﹩ــ﹟ ︠︀︵︣ در ﹡﹞︀د﹎︣ا ﹫﹝﹨
︗️ ا︫︀ره ︋﹥ ﹝︐﹢ا و ﹝﹀﹢م ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.﹎﹠﹢ن در 
ــ﹥ «﹋﹙﹞﹥ و ﹡﹞︀د» ﹝﹩ ﹎﹢︀﹆» :︡﹅ ﹝︐︺︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ا﹡︐﹆︀ل  ﹛︀﹆﹞
و ا﹜﹆︀ ︋﹥ ﹨﹫︘ ︵︣﹅ د﹍︣ی ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋︀ ﹡﹞︀د﹨︀ در 

﹝﹩ آ﹝﹫︤﹡︡، ︑︀ ا﹡︡ازه ای ا﹡︐﹆︀ل ︢︎︣ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡». (﹨﹞︀ن، ۵۵)
ــ﹢ان ︋﹥ را︋︴﹥ ︮﹢رت  ــ﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︖﹙﹩ ﹡﹞︀د، ﹝﹩ ︑ ︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
ــ︀ره ﹡﹞﹢د. «در ﹝﹊︀︑︉ ﹨﹠︣ ا︨ــ﹑﹝﹩  ــ︀ در ورودی ﹨︀ ا︫ و ﹝︺﹠
ــ﹥ ای ︑︖﹙﹩ ﹎﹢﹡﹥ دار﹡︡ و  ــ︀، ︋︀ ﹋︀﹜︊︡ و ︮ــ﹢رت را︋︴ روح و ﹝︺﹠
ــ︡». (﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧،  ــ︣دازی ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ ﹝﹩ ︋︀︫ ﹡﹞︀د ︎
ــ︀ن  ــ﹟ ︋﹫ ﹫﹠ ــ﹢ا را ︐﹞ ــ﹥ ︮ــ﹢رت و ــ︀رت را︋︴ ﹋۶١٢) ︋﹢ر
ــ﹉ ﹋﹫﹀﹫️ و ﹝︺﹠︀ی   ــ﹩ دارد: «﹨︣ ﹇︀﹜︉ و ︮﹢ر︑﹩، ﹡﹞﹢دار ﹞
︠︀ِص و︗﹢دی ا︨️. ﹉ رو️ ︋︀︵﹠﹩ ︋﹥ و︨︀︵️ ﹉ ز︋︀ن 
 ︣﹍ز︋︀ن و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ د ﹟ــ﹢د و ا﹎︣ ا ︮﹢ری ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫
︋﹫﹠︪ــ﹩ ﹝︺﹠﹢ی از ﹫︤﹨︀ و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫ــ️». (︋﹢ر﹋︀رت 
ــ﹠︀︠️ ﹝︣ا︑︉  ــ︀ «︮﹢رت ﹝﹞﹙﹩ ︋︣ای ︫ ︖﹠١٣۴٩، ٣) در ا
ــ︤اق ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ــ﹩ ﹝﹙﹊﹢︑﹩، ار︑ ــ﹢ده و از ﹝﹠︊︺ ــ﹢د︋  ــ﹩ و︗ ﹛︀︺︐﹞
آ﹠﹥ آن ︮﹢رت ﹆﹫﹆﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︠﹢د ﹝︀وراء ︮﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡». 
(︑﹆﹢ا﹩١٣٨١، ٧) ︑﹀︀وت ﹨︀ی ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ه در ورودی ﹨︀ ﹡﹫︤، 
ــ︀ در ︮﹢رت ︋﹢ده و ︋﹥  ــ﹥ ︻﹙️ ︑﹀︀وت در ﹡﹢ه ︑︖﹙﹩ ﹝︺﹠ ﹎︀ه ︋

﹡﹢ع را︋︴﹥ ︮﹢رت و ﹝︺﹠︀ ︋︧︐﹍﹩ دارد.

٨۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︬ در ﹝︧ــ︖︡ و ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩  ﹝︺﹞︀ری ﹇︨︡
ــ﹩ ︋︩ ا ﹟﹆﹫﹆️ ا︨ــ️ ﹋﹥  ــ︣ در ورودی آن«︑︖﹙ ︠︀ص ︑
︡او﹡︡ی ا︨️». (﹡︭︣  ــ︀﹡﹥ و آ︀ت︠  ︫︣︀ر از ﹡︪ ︻︀﹜﹛ ﹨︧ــ︐﹩︨ 
ــ﹀﹥ ز︋︀ن د﹠﹩» ﹝︺︐﹆︡ ا︨️  ١٣٧۵، ۴۵) ︑﹫﹙﹫︩ در﹋︐︀ب «﹁﹙︧
ــ﹫﹛. ﹡︪︀﹡﹥  ــ︀﹡﹥ و ﹡﹞︀د ︋︀︫ ﹋﹥ ﹋﹥ ︀﹝︑ ﹤︋ ﹏︀﹇ ︡︀︋ ︀﹞︤ ﹝﹫︀ن ﹡︪
ــ︡ ا﹝︀ ﹡﹞︀د﹨︀  ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ــ︀ن ا︫ و ﹡﹞︀د «﹨︣ دو ︋﹥ ورای ︠﹢د︫
ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن  ــ﹩ ︋︀ آ﹡︙﹥ دار﹡ ــ︣اردادی و ︻︣﹁ ــ︐︣ را︋︴﹥ ای ﹇ ︪﹫︋
 ﹩﹫︊︪︑ در ورودی ﹨︀ی(١٩٩۶, ١٢٢ Stiver) .«︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︫︀ره
﹢رت   ︮﹤ ــ︡ و︋  ﹢د ﹝﹩ ر︨ ﹥ اوج︠  ــ﹩︋  ــ︀﹡﹥ ︎︣دازی و ﹡﹞︀د﹎︣ا ︪﹡
ــ︀﹡﹥_ و  ــ︹ و در﹎︀ه_︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︪ ــ︐﹀︀ده از ︎﹫︪ــ︴︀ق ﹨︀ی ر﹁﹫ ا︨
︀ ︻﹞﹅ ز︀د)، ﹋︀︫﹫﹊︀ری   ︉ ﹡︪︧︐﹍﹩ در ورودی (︎﹫︪︴︀ق︋  ﹆︻
و ︑︤﹫﹠︀ت ﹝︐﹠﹢ع، ا︨︐﹀︀ده از ر﹡﹍︀ی ز︊︀ و ﹝︐﹠﹢ع در ︑︤﹫﹠︀ت، 
︧﹫︀ر د﹍︣_︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹠︀︮︣ی  ︦ ﹨︀ و ﹝﹢راد︋  ﹋︀ر︋﹠︡ی ﹨︀ و ﹝﹆︣﹡
﹥ ︑︖﹙﹩ در﹝﹩   آ︡. و︗﹢د ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹡﹞︀د ﹨︀ در   ︋،︀﹡در آ_﹟︀د﹝﹡
 ﹟︐︠︀ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︪︊﹫﹥ و ﹇︀︋﹏ درک︨  ورودی ﹝︧︀︗︡ ︀﹋﹩ از︋ 
﹝︺︊﹢د و و︥﹎﹩ ﹨︀ی او︨️. در وا﹇︹ در ا﹟ ورودی ﹨︀، ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ 
﹥ وا﹇︺﹫︐﹩  ــ︺﹩ در ا︫︀ره︋  ﹢د ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و︨  ﹥ ورای︠  و ﹡﹞︀د﹨︀︋ 
ــ﹥ ﹋﹞﹉ ︻﹠︀︮ــ︣ ﹋︀﹜︊︡ی  ــ︀دی و ز﹝﹫﹠﹩، ︋ ــ︐︣ه ﹝ ــ︣ از ﹎︧ ﹁︣ا︑

ــ︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل  ﹠︀﹝﹡ ︣︑ ــ︀ده دار﹡︡ ︑︀ درک آن را ︋︣ای ا﹡︧ــ︀ن ︨
 ️︗ و در ﹇︧﹞️ ︎﹫︪︴︀ق ﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊ــ در ورودی ﹨︀ی ︑︪
 ﹩﹝︧︖︑_︡﹠︣﹁آ ﹩﹞ را ︦﹡︣﹆﹞ ،︩﹠︣﹁︀ن آ︗ ﹟︀د﹝﹡ ﹜︧︖︑
﹢رت  ــ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹟︮  ︋ ︀ ︀ ا︨ــ︀س_ و در آن︋  ــ﹩ ﹝﹊﹛ و︋  ︀﹠ از︋ 
︩ آ﹁︣﹠﹩ ﹝﹩ ﹡︪﹫﹠︡ و از ﹇︡رت ︑︖︣︡ و ا﹡︐︤اع  ــ︐︀ر﹎︀ن ︋﹥ ﹡﹆ ︨
ــ﹫﹙﹥  ﹡﹆﹢ش  ﹥ و︨ ــ︣د. در ا﹟ ︗︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ری︋  ــ︡د ﹝﹩ ﹎﹫ ﹞
︦ ﹨︀، ﹋﹥ ﹡﹞︀دی از ︵︊﹆︀ت آ︨﹞︀﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡،  ﹨﹠︨︡﹩ و ﹝﹆︣﹡
︋﹥ ﹡︪︀ن دادن و︡ا﹡﹫️ ا﹜﹩ ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ و ﹨︣ ︗︤ء و︸﹫﹀﹥ 
︣ا﹡︡ از ﹡﹞︀د︎︣دازی  ــ︡. ﹨﹫﹙﹟︋  ﹢د را دارا ﹝﹩ ︋︀︫ ︀ص︠   ︠﹟︀د﹝﹡
ــ︀︗︡  ﹟﹫﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡: «در﹎︀ه ورودی ﹝︧︀︗︡،  در ورودی ﹝︧
ــ﹢د و  ﹝﹏ د﹍︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣︠﹢رد ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ی ︋︀ آن ﹝﹩ ︫
﹝︺︀﹡﹩ ﹡﹞︀د﹟ را ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان در آن ︀﹁️. ﹝︓ً﹑ در﹎︀﹨﹩ 
ــ﹫︡ه ︫︡ه ︋︀ ︋︀ل ﹨︀ی ا﹁︣ا︫︐﹥ ﹎﹢﹞ ﹩︀︵︉ را  ︋︧﹫︀ر ︻﹆︉ ﹋︪
︋﹥ درون ︠﹢د ﹁︣ا ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡ و ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡».(﹎﹠﹢ن ١٣٧٩، 
ــ︀د ︵︀﹇﹠﹞︀ و  ︖ــ︐﹍﹩ ورودی، ﹇︀ب ︋﹠︡ی و ا ــ︉ ﹡︪︧ ﹆︻ (۵۴
︊︉ ﹝﹩ ︫﹢د  ــ︐﹥ ﹋︀︫﹫﹊︀ری︨  ︨﹢﹫ ــ︴﹢ح︎  ︑︣﹋﹫︊︀ت ﹝︐﹙︿ و︨ 
﹢د و ︀﹜︐﹩ د︻﹢ت   ︫︤︀﹝︐﹞ ︩﹡﹢﹞︣ا﹫  ︎﹤﹡︡ ﹋﹥ ورودی ﹋︀﹝ً﹑ از︋ 

﹋﹠﹠︡ه ︋﹥ ︠﹢د ︋﹍﹫︣د.

﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥، ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ﹋︣﹝︀ن و ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د.(﹝﹠︊︹ ا﹜︿) در ا﹟ ورودی ﹨︀  ﹥ ︌: ورودی ﹨︀ی ﹝︧︖︫︡  ︑︭﹢١︣. از را︨️︋ 
﹝﹆︣﹡︦ ﹡﹞︀دی از ︵︊﹆︀ت آ︨﹞︀ن، ︎﹫︪︴︀ق و در﹎︀ه ﹡︪︀﹡﹥ ای از ورودی و ︻﹆︉ ﹡︪︧︐﹍﹩ در ﹎︀ه و ︻﹞﹅ ︎﹫︪︴︀ق،  ﹡﹞︀دی از د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨۵
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ــ︿) در ا﹟ ورودی ﹨︀  ــ︹ زواره. (﹝﹠︊︹ ا﹜ ︑︭﹢ـ٢︣. از را︨ــ️ ︋﹥ ︌: ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ ﹡︀﹫﹟ و ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝
 .︡︡ا﹇﹏ از ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی و ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ و ︠﹙﹢ص را ﹝﹩ ︑﹢ان د ای و ا︨︐﹀︀ده ﹤د﹐﹜︐﹍︣ی آ

﹢رت،  ﹩ ︫ــ﹊﹏ و︮  ﹥ ا﹝︣︋  ︣ای ﹡﹫﹏︋  ــ﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹡︭ــ︣: «آد﹝﹩︋  ︋
ــ︡س در ﹆﹫﹆️ در  ﹢رت ﹝﹆ ــ︤ه︮  ﹢ر ا︨ــ️. ﹝︺︖ ــ︡︮  ﹡﹫︀ز﹝﹠
ــ️، ︑︀ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︋︣ای ﹁︣ا︑︣ ر﹁︐﹟  ﹇︡رت ا﹟ ︮﹢رت ﹡﹀︐﹥ ا︨
ــ︀﹡︡ و ﹨﹠︣ ︖︀︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︠︡ا را  ــ﹢د ︮﹢رت، ︀ری ر︨ از ︠
ــ﹩ دارد».(﹡︭︣ ١٣٧۵،  ﹝︖﹢ب و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹝﹊︪ــ﹢ف ﹝
ــ﹫︡ن ︋﹥ وا﹇︺﹫️ ﹡﹀︦  ــ︐﹟ از ︨︴︡︎ ︡اری و ر︨ ︫︢﹎ (۴٢٧
و در ﹡︐﹫︖ــ﹥ د︡ن ︠︡او﹡︡ از ︵︣﹅ ︮ــ﹢ر و ﹡﹥ د︡ن ︮﹢ر ︋﹥ 
ــ﹢ان ︖︀ب ﹨︀ی ︠︡او﹡︡، ا﹝︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡︭ــ︣ در ز﹝﹫﹠﹥  ﹠︻
 ︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ .ــ﹫︡ن ︋﹥ ︋﹩ ︮﹢ر︑﹩ ︋﹥ آن ︑︃﹋﹫︡ ﹁︣اوان دارد ر︨
﹢رت ︸︀﹨︣ی،   ︮﹅︣︵ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩ و ︻︣﹁︀﹡﹩ ﹡﹥ از ﹩﹡︀︺﹞
ــ︐﹀︀ده  ــ︐﹥ و ︡ا﹇﹏ ا︨ ــ﹥ ﹉ ︎﹙﹥ ﹁︣ا︑︣ از آن، ﹝︐︖﹙﹩ ﹎︪ ﹊﹚︋
 ﹤︤﹠︑ ــ︀د﹎﹩، ︠﹙﹢ص و ︨ ️︀﹡ و ﹩﹠﹫︤︑ از ︻﹠︀︮ــ︣ ﹋︀﹜︊︡ی
︣ورد﹎︀ر  ــ︤ه︎  ــ︣ار دادن و︗﹢د ﹝﹠ ــ︡ه ا︮﹏ ﹇ ــ︀ن د﹨﹠ در آن، ﹡︪
ا︨ــ️. در ا﹟ ورودی ﹨︀ «ذ﹨﹟ ﹡﹞︀ز﹎︤ار ︎﹫﹢︨︐﹥ ︋︀ آ﹥ ﹨︀ ︠﹢د 
ــ︡ ︑︀ ︋﹥ ورای آ﹡︀ د︨ــ️ ︀︋︡ و ︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️  ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠ را در﹎﹫
ا﹟ رو﹡︡ رو︡ادی ا︨ــ️ در ︗️ ﹋︪︿ و د︨︐﹫︀︋﹩ ا﹡︧︀ن ︋﹥ 

﹆﹫﹆️». (﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۴٣١-۴٣٠) ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ آ﹥ دارای 
︋︺︡ ︋ ️﹆﹫﹆︪﹩ ا︨️ و ا ️﹆﹫﹆ ﹟︀︮﹏ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد ﹝﹍︣ 
 ︀︋ ﹩︤﹠︑ در ورودی ﹨︀ی .﹩︡ا﹇﹏ ﹎︣ا ص، ︨︀د﹎﹩ و﹢﹚︠ ︀︋
و︗﹢د ﹡︪︀﹡﹥ ︎︣دازی و ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︎﹫︪︴︀ق و در﹎︀ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︀ ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی و ︑︤﹫﹠﹩ و﹡﹫︤   ︋﹩︀ی ورودی، ﹡﹞︀د﹎︣ا﹨ ﹤﹡︀︪﹡
︀︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د ﹋﹥  ــ﹫︡ه ا︨️؛ ا﹝︀︋  ﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨ ﹫︪ــ︴︀ق︋   ︎﹅﹝︻
 ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ﹩︋ ــ﹥ ﹝︺﹠︀ی ︋ ︤﹎︣﹨ ،﹩︤﹠︑ ــ︀د﹎﹩ ورودی ﹨︀ی ︨
 ﹩︤﹠︑ ︡︺︋ ︀دی از﹝﹡ د ︗﹙﹢ه و﹢︠ ﹟ا ﹤﹊﹚︋ .️︧﹫﹡ ︤﹞︀د و ر﹝﹡
︧ــ︀︵️ آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁﹆︣ ﹝︺﹠﹢ی  ــ︀د﹎﹩ و︋  ︱︣ت ﹅ و︨ 
﹫︙﹫︡﹎﹩ و ︑︤﹫﹠︀ت   ︎︀ ــ︀ن ا︨️ و ﹨︣﹎︤ ﹡﹀﹞ ︡︀︊﹢م آ﹥ را︋  ا﹡︧
 ﹟︣︐﹝﹞ ــ﹢د ــ︀د﹎﹩ ︠ ــ︀ ﹋﹥ ︠﹙﹢ص و ︨ ︧︋ ﹤ و ️﹁︣﹎ ﹩﹊
﹡﹞︀د﹨︀ در ا﹟ ﹝︤ار﹨︀ ︋︀︫﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، در ︨︀︠️ ورودی ﹨︀ی 
︑︪︊﹫﹩، ︗﹞︀ل و ز︀︊﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹞︀د و ﹡︪︀﹡﹥ ︋﹥ ︑︖﹙﹩ در 
︬ ︑︣ و  ــ﹩ ﹨︣﹥ ﹝︺﹞︀ری ︠︀﹜ ︤﹠︑ و در ورودی ﹨︀ی ︡آ ﹩﹞
ــ︡، ︎﹫︀م ﹇︨︡ــ﹩ آن  ﹝︖︣د ︑︣ ︋﹢ده و از ﹡﹞︀د ︎︣دازی ︋﹥ دور ︋︀︫

︫﹊﹙﹩ ︑﹠︤﹩ ︑︣ ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

﹢رت   ︮﹤ ــ︐︣︋  ︪﹫  ︋،﹩︤﹠︑ ــ︀ی ــ﹛ در ورودی ﹨ ــ︀ل ﹝﹀︀﹨﹫ ا﹡︐﹆
ــ︣د. ︋﹫︀ن آ﹥ ای  ــ︤ی ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫ ︑︖﹙﹩ ﹡︧ــ︊﹩ آ﹥ ای و ر﹝
ــ︣ی ︡ا﹇﹏ ︻﹠︀︮︣  ︣ه ﹎﹫  ︋︀ ــ︀ن ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︨ــ️︋  ﹫ ــ﹥ ای از︋  ﹡﹢﹎
ــ︀د﹎﹩،  ︨ ﹟ا ﹅︣︵ ــ︀د﹎﹩ ︑︀ از ــ︐︣﹟ ﹝﹫︤ان ︨ ﹋︀﹜︊︡ی و ︋﹫︪
 ︀ و ️﹆﹫﹆ ﹏︮ــ︀ن دادن ا ــ︀ن دارد ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹫︤ ﹇︀در ︋﹥ ﹡︪ ﹫︋

ــ︊﹫﹥ آن ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. از ا﹟ ﹡﹢ع آ﹥ ︎︣دازی ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ ︻﹠﹢ان  ︪︑
 ﹉︣ای ﹡︤د ﹢رت︋  ــ︀ در ︻﹫﹟ ﹁﹆︣» » ︀︖ــ︀ب زدا﹩ از︮  ﹠︾»
 ︡︀︊﹡ ،︀﹨ ورودی ﹟ــ﹢د. در ا ــ︡ن ︋﹥ ︋﹩ ︮﹢ر︑﹩» ﹡﹫︤ ︀د ﹡﹞ ︫
ــ︣ا ︣︐﹝﹞﹟ راه  ــ︡ه ﹎︣﹁️ ز ــ︣اوان ︮﹢رت را ﹡︀د ــ️ ﹁ ا﹨﹞﹫

﹝﹞﹊﹟ ︋︣ای ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ︋﹩ ︮﹢رت ﹝︰ ا︨️.

٨۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ا︋︤ار ﹟﹫﹫︊︑ ﹝︐﹢ی درک ﹨︡ف

︎﹫︪︴︀ق و در﹎︀ه ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ا︫︀ره ︮﹢رت ︋﹥ ︮﹢رت ﹩︧ ️﹢﹨ ﹤﹡︀︪﹡

︉ ﹡︪︧︐﹍﹩ در ورودی،  ﹆︻
︦﹡︣﹆﹞

ــ︣ی از ︻﹠︀︮ــ︣ ﹋︀﹜︊︡ی ︋﹥  ︋︣ه ﹎﹫
︮﹢رت ا﹡︐︤ا︻﹩

ا︫︀ره ︮﹢رت ︋﹥ ﹝﹀﹢م ﹩﹚﹆︻ ️﹁︣︺﹞ ﹡﹞︀د

﹩︡ا﹇﹏ ﹎︣ا ︨︀د﹎﹩ و ︡ا﹇﹏ ا︨︐﹀︀ده از ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ــ︣ای  ــ﹩ از ︮ــ﹢رت ︋ ــ︀ب زدا︖
﹡︤د﹉ ︫︡ن ︋﹥ ︋﹩ ︮﹢ر︑﹩

︫﹢دی ️﹆﹫﹆ ﹤آ

︗︡ول٣. ︋︣ر︨﹩ ︨﹥ ︻﹠︭︣ ﹡﹞︀د ﹡︪︀﹡﹥ و آ﹥ در ورودی ﹝︧︀︗︡(﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

 ﹩︤﹠︑  ︡︺ ﹢دن از ﹨︣  ﹡﹢ع ﹡﹞︀د و ﹡︪︀﹡﹥ ︋  ︡ ﹋﹥، ︻︀ری︋  ا︫︀ره︫ 
ــ︣وز ︀﹁︐﹥ در  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ︋ ــ︐﹟ ﹡﹞︀د﹨︀ و ﹡︪ ــ﹅ و دا︫

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹅ ﹩﹫︊︪︑ ︡︺︋  ﹤﹡︀︪﹡ ،و ︮﹢رت ﹏﹊︫
ــ︀﹡﹥ ﹨︀  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ از ﹡﹞︀د﹨︀ و ﹡︪ ︧﹨ ﹩︀﹨ ــ︀ن ورودی ــ﹟ ﹝﹫ در ا
ــ﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥،  ــ︣ه ︋︣ده ا﹡︡.ورودی ﹨︀ی ا﹜﹍ ︋ ــ︡ی ﹝︐︺︀دل  در
ــ︀﹡︡ه و آ﹡︀ را ﹝︐﹢︗﹥  ــ﹫︣ از ︸︀﹨︣ ︋﹥ ︋︀︵﹟ ر︨ ﹝︀︵︉ را ︋﹥ ︨

﹝︺︀﹡﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡﹞︀د﹟ ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ︋﹠︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ︑︀ ︡ی ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹁︱︀ی ورودی  ــ︀ ا﹟ ﹡﹞︀د﹨︀ و ﹡︪ ا﹝
ــ︀ ︻﹑وه ︋︣، ︋︣︠﹢رداری  ــ︀زد. ا﹟ ورودی ﹨ را ︾︣ق در ︠﹢د ︨
ــ﹠﹍﹫﹠﹩ در ︫ــ︭﹫️ درو﹡﹩ ︠﹢د ﹋﹥ ︧﹩ از  از ︮﹑︋️ و ︨
ــ︣دازی ﹡﹫︤ ﹇︡م  ــ﹥ را در آ﹡︀ ا﹜﹆︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡﹞︀د︎ ︤﹠︑
 ﹟﹫﹝﹨ ﹅︣︵ از ﹤﹢︨ ︀د ار︑︊︀︵﹩ دو︖ــ︺﹩ در ا ــ︐﹥ و ︨ ︋︣دا︫

﹡﹞︀د ︎︣دازی ﹝﹫︀ن ذ﹨﹟ ﹝︀︵︉ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ دار﹡︡.

︦ ﹋︀ری  ﹥ ︌: ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن و ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︫︐︣︗︀ن. در ا﹟ ورودی ﹨︀ از ︻﹠︀︮︣ ﹡﹞︀د ﹩﹠﹢ن ﹝﹆︣﹡ ︑︭﹢۴︣. از را︨️︋ 
﹋﹥ ﹡﹞︀دی از ︵︊﹆︀ت آ︨﹞︀ن و ز︀︊﹩ ﹨︀ی ︠︡ا︨️ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا﹝︀ ︫﹫﹢ه ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ آن ﹨﹞︣اه ︋︀ ︨︀د﹎﹩ و ﹡﹢︻﹩ ︮﹑︋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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٢. ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت
ــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ درک ﹁︱︀ ا︨ــ️ و ︋︣ ﹡﹢ع  ︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ــ︀س ﹫﹆﹞
ــ︤ا﹩ دارد.  ︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︃︔﹫︣ ︋︧ ــ︀ن ︋︀ ﹁︱︀︋  را︋︴﹥ ای ﹋﹥ ا﹡︧
 ︣﹍︡﹊ ﹤ــ ــ﹢ر ﹋﹙﹩ «︋﹥ ا﹡︡ازه ︫ــ﹩ ﹨︀ ﹡︧ــ︊️ ︋ ــ︣ ︋﹥ ︵ در ﹨﹠
در  ــ︀س  ﹫﹆﹞  (٨٩  ،١٣٨٨ ــ︦  ︡﹡دا) ــ︡».  ﹠﹢﹎ ﹩﹞ ــ︀س  ﹫﹆﹞
 ︤︗ ﹉ ــ︡ازه ﹝︺﹞︀ری ︋﹥ «﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣دا︫ــ️ ﹝︀ از ﹡︧ــ︊️ ا﹡
ــ︐﹍﹩  ــ︀︣ ﹁︣م ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︧  ︀﹉ ﹁︱︀ی ︋﹠︀، ︋﹥ ا﹡︡ازه ︨
 ﹉ ،︤﹫ ــ﹠︖︩ ﹝﹫︀ن دو ــ﹌ ١٣٨٩، ٣٢۴) «︨ ﹠﹫) .«دارد
 ﹟︣ا︋︣ی ا  ︋﹤  ︋،︉︨︀﹠︑ ︀ ــ︀زواری ︡︡ ﹝﹩ آورد و︨  ﹡︧ــ︊️ را︎ 
ــ﹢د. ﹨︡ف ︋﹠﹫︀دی ﹨﹞﹥ ﹡︷︣﹥ ﹨︀ در︋︀ره  ︫ ﹩﹞ ﹤︐﹀﹎ ︀﹨ ️ ــ︊ ︧﹡
︩ ﹨︀ی  ︋ ︧︀س ﹡︷﹛ و ︨︀﹝︀﹡﹞﹠︡ی ﹝﹫︀ن︀د ا︖︀︨︊︀ت، ا﹠︑
 ﹉ در ،﹩﹡︀﹎︡١٧ ا︨️ و آن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ د﹩﹡︀﹎︡آ﹝﹫︤ه د ﹉
ــ︐﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︡︎︡ آور﹡︡ه ︦ ز︀︊﹩ و  ــ︐﹥ ︑︖︣︋﹫︀ت ︎﹫﹢︨ ر︫
ــ﹥ ︋︺︡ ﹁︱︀،  ــ﹊﹢ه  ﹎︣دد». (﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۴٠٧) از ︋﹫﹟ ︨ ︫
 ﹩﹛︀ ــ︢ارد. در ــ︣ را در ﹝﹆﹫︀س آن ﹝﹩ ﹎ ﹫︔︃︑ ﹟︣︐ــ ار︑﹀︀ع ︋﹫︪
ــ﹆︿  ــ︀ی ﹁︱ــ︀ آن را ﹝︭ــ﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ار︑﹀︀ع ︨ ــ﹥ د﹢ار﹨ ﹋
ــ︣، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹫︤ان د︻﹢︑﹍︣ی، ﹋﹫﹀﹫️ ︎﹠︀ه دادن،  ︋︀﹐ی ︨
ز︀︊﹩، ︫﹊﹢ه، ︀ ︮﹑︋️ و ︨︀د﹎﹩ آن ا︨️. دو ﹡﹢ع ﹝﹆﹫︀س 
︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ورودی  ﹝︧︀︗︡، ﹝﹆﹫︀س ا﹜﹩ و ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ 
﹥ ﹝﹆﹫︀س  ﹝﹩ ︋︀︫︡. (﹞︤ه ﹡︥اد ١٣٩٠) ﹝﹆﹫︀س ا﹜﹩ ﹋﹥ از آن︋ 

﹝︺﹠﹢ی ︀ ﹇︨︡ــ﹩ ﹡﹫︤ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ︻︊︀رت ا︨️ از ︑﹠︀︨︊︀ت 
و ا﹡︡ازه ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︠︀رج از ا︋︺︀د و ا﹡︡ازه ︋︡ن ا﹡︧︀ن ︑︺﹫﹫﹟ 
️ ﹨︀﹩ ﹡︤د ﹤︋ ﹉︀﹜️ ا︧︐︀ده ا︑﹀︀ق  ــ︊ ــ︡ه ا﹡︡ و در آن ﹡︧ ︫
ــ︊﹫﹩، ز︀︊﹩، ︫﹊﹢ه،  ﹝﹩ ا﹁︐︡. (﹨﹞︀ن) در ورودی ﹨︀ی ︑︪
 ﹅︣︵ و از ︉︵︀﹞ ︀︋ ︀ی ورودی︱﹁ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹝﹫﹝ ﹝︣︋︀﹡﹩ و︮ 
 ️︗ ﹟در︋︣﹎︣﹁︐﹟ او ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا
︡او﹡︡ از ︑﹠︀︨︊︀︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د  ︑︪︊﹫﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︗﹞︀﹜﹩︠ 
 ﹜︐︧﹫︨» ﹌﹠﹫ ا︻︐﹆︀د ﹤  ︋.︫︡︀ ﹊﹢ه و ز︀︊﹩ وی︋  ﹋﹥ ︀دآور︫ 
 ﹩︀︊ــ︐︡﹐﹐ت ز ــ︊︀ت، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ ــ﹛ ︑﹠︀︨ ﹫︷﹠︑
 ،١٣٨٩ ﹌﹠﹫) «︡ــ ــ︀﹡﹥ ای را در ﹝﹢رد ︠﹢د ارا﹥ ﹝﹩ د﹨ ︨︀﹠︫
ــ︩ ار︑﹀︀ع در ︎﹫︪ــ︴︀ق- ﹋﹥  ــ﹅ ا﹁︤ا ︣︵ ٢٩٧) در ﹡︐﹫︖ــ﹥ از
︋︀رز︑︣﹟ ︻﹠︭︣ ورودی، از ﹡︷︣ ︑︖﹙﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡ــ﹩ ا︨️- 
ــ︊︀ت آن، ︋﹥ ﹨︡ف ︠﹢د ﹝﹩ ر︨︡.  و در ﹝﹢اردی ا︾︣اق در ︑﹠︀︨
ــ︐︣﹟ ار︑﹀︀ع ﹡︧ــ︊️ ︋﹥  ﹁︱︀ی ورودی در ا﹟ ا﹜﹍﹢ داری ︋﹫︪
ــ︀︣ ا﹜﹍﹢﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ا﹁︤ا︩ ار︑﹀︀ع و ︑﹠︀︨︊︀ت ﹋︪﹫︡ه،  ︨
︫﹊﹢ه ﹝︀︵︉ دو︨ــ️ را در ورودی ا﹁︤ا︩ داده و ︧﹩ از 
ــ︀م را ︋﹥ او ا﹜﹆︀ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹢︗︉ ︋﹢︗﹢د  د︻﹢︑﹍︣ی ︻
آ﹝︡ن را︋︴﹥ ای دو ︵︣﹁﹥ ﹝﹫︀ن ﹝︀︵︉ و ﹝︺︊﹢د ﹎︪︐﹥ و ︫﹢ق 

را ︋︣ای ︱﹢ر در ﹝︧︖︡ و ︻︊︀دت ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡. 

ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥، ︗︀﹝︹ ﹋︣﹝︀ن و ︗︀﹝︹ ︤د. (﹝﹠︊︹ ا﹜︿)  ﹫︪ــ︴︀ق ورودی ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ﹝︧︖︫︡  ــ︊︀ت︎  ﹥ ︌: ار︑﹀︀ع و ︑﹠︀︨ ︑︭﹢۵︣. از را︨ــ️︋ 
︣﹎︣﹁︐﹟ ﹝︀︵︉، ︠﹢د ﹡﹞︀﹩ و ︫﹊﹢ه  ︣ورد﹎︀ر، د︻﹢ت ︻︀م و در︋  ﹝﹆﹫︀س ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ا﹟ ورودی ﹨︀ ﹝﹆﹫︀س ا﹜︗ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩️ ︑︪︊﹫﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی︎ 
︣ا︋︣   ︋︡﹠ ﹤︋ ︡ه ﹋﹥ ار︑﹀︀ع آن ︩ ︵︀ق ﹠︀ن ا︾︣اق︫  ﹫  ︎﹟︐︠︀ ﹢د ﹡︧ــ︊️ داده ا﹡︡. در ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د  «در ﹝︣︑﹀︹︨   ︠﹤ ــ︐︣﹟ ار︑﹀︀ع ﹝﹞﹊﹟ را︋  ︪﹫ ︗︢اب︋ 

︨︴﹢ح ﹝︖︀ورش  ر︨﹫︡ه ا︨️» (︨﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ٧١-٧٠)

٨٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︀﹡﹩  ﹝﹆﹫︀س ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ورودی ﹨︀ی ︑﹠︤﹩، ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧
 ﹩︀﹨ ــ︣ی ا﹡︡ازه ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ ــ︡. ﹝﹠︷﹢ر از ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧ ︫︀︋ ﹩﹞
ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ا︨︀س ا︋︺︀د و ا﹡︡ازه ︋︡ن ا﹡︧︀ن ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا﹡︡ و در 

️ ﹨︀﹩ ﹡︤د ﹤︋ ﹉︀﹜️ ﹡︪︧︐﹥ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡.  آن ﹡︧︊

 ﹤︤﹠︑ ️ــ︗ ــ﹟ ﹝﹆﹫︀س در ــ︣وی از ا ــ︤ه ژاد ١٣٩٠) ︎﹫ ﹝)
ــ﹊﹢ه و  ــ︀دی و ︻︡م ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︫ ــ︣ورد﹎︀ر از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝ ︎

︻︷﹞️ از ︵︣﹅ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹢ن ا﹁︤ا︩ ار︑﹀︀ع ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

-﹩︤﹠︑ (﹝﹠︊︹ ا﹜︿) ︑﹠︀︨︊︀ت در ورودی ﹨︀ی.﹟﹫︀﹡ ︹﹞︀︗ ︡︖︧﹞ ︀ق ورودی ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ زواره و︴︪﹫ ﹥ ︌: ار︑﹀︀ع و ︑﹠︀︨︊︀ت︎  ︑︭﹢۶︣. از را︨️︋ 
︣ه ﹝﹩ ︋︣د.  ︋﹤︐︧︪﹡ ️﹛︀ ﹤  ︋﹉︤د﹡ ﹩︀﹨ ️ ︀︵︣ از ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹡︧︊  ︠﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. و︋  ﹙﹢ص︋  ︀د﹎﹩︠  ︗﹑﹜﹩، در ︗️ ا︖︀د ︧﹩ از︨ 

در ا﹟ ورودی ﹨︀ ︗️ ﹡︪︀ن دادن ︠﹙﹢ص و ︨︀د﹎﹩ از ار︑﹀︀ع 
ــ︊︀︑﹩ ﹡︤د︋ ﹤︐︧︪﹡ ️﹛︀ ﹤︋ ﹉︣ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و از  ﹋﹛ و ︑﹠︀︨
 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀﹆﹛ا ︉︵︀﹞ ﹤ــ ا ﹅︣︵ ﹟︧ــ﹩ از ﹁﹆︣ و ا﹡︤وا را ︋
ا﹡︧︀ن در ︀﹨︀︱﹁ ﹟﹫﹠﹩ ا︧︀س ︗︡ا﹩ از ﹁︱︀ی ا︵︣اف و 
ــ﹫︡ن ︋﹥ ︋﹠︀﹩ ︋︀ ︻︷﹞️ ﹡︡ارد و ﹎﹢﹩ ︠﹢د ﹡﹫︤ ︗︤﹩ از ︋﹠︀  ر︨
ــ﹢د در ار︑﹀︀ع ︀د آور ذات  ﹙﹢ص︠  ــ︀د﹎﹩ و︠   ︨︀  ︋︀﹠ ــ︡.︋  ︫︀︋ ﹩﹞
︎︣ورد﹎︀ر ا︨️ و ﹝︀︵︉ را ︋﹥ ︱﹢ر و ︎︨︣︐︩ ﹝︺︊﹢د د︻﹢ت 
 ﹟ا︋︤ار ا ﹉ ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋ ︀︱﹁ ﹟ــ︀﹡﹩ در ا ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧
ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از آن در  ︋ ︉︵︀﹞ ﹤﹋ ــ﹊︀ن را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد ا﹝
ــ︀︣ ︻﹢ا﹝﹏ ︋︭︣ی ︋﹥ درک ﹝︪ــ︬ از ﹁︱︀ ︋︨︣︡. در  ﹋﹠︀ر ︨
 ︉︵︀﹞ ﹤︗﹢︑ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا ︣  ︋︭︡﹇ ﹩﹢﹎ ﹩︤﹠︑ ورودی ﹨︀ی
︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ︗﹙︉ ︫﹢د ﹋﹥ از ارزش و ﹇︡ا︨️ ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار 
﹥ ﹨﹛ ر︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د  ﹠︀︋︣ا﹟ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت︋  ا︨️.︋ 
 ﹤ ــ﹢د ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋  ــ︊︀ت ﹁︱︀ی ︗︡︡ی ا︖︀د ﹝﹩ ︫ ــ︀ ︑︽﹫﹫︣ ︑﹠︀︨ و︋ 
ــ︊︀ت در ا﹟ ورودی ﹨︀ در ︗️ ا︖︀د  ــ︣ و ︑︺﹙﹅ دارد. ︑﹠︀︨ ﹊﹀︑
ــ︀د﹎﹩ ︠﹙﹢ص ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. ار︑﹀︀ع ﹋﹛ د﹢اره ﹨︀ و  ︧﹩ از ︨

﹢ده   ︋︉︵︀﹞ در ﹤︤﹠︑ ︦ ا﹜﹆︀ی ️︗ ︀﹨ ورودی ﹟︀ق در ا︵
ــ﹊﹢ه ︗︢اب از ︵︣﹅ ا﹁︤ا︩ ار︑﹀︀ع و ا︋︺︀د  ــ︀﹡﹩ از︫  ︪﹡ ︣﹍و د
 ﹉︀ی ﹡︤د﹨ ️ ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫ ﹤︋ ﹩︪﹛ ﹡﹞﹩ ︠﹢رد. ﹡︧︊
︣﹇︣ار ا︖︀د  ︀ ﹝︺︊﹢د︋  ــ︐﹥، ﹁︱︀﹩ را ︗️ را︋︴﹥︋  ︧︪﹡ ️﹛︀ ﹤︋
 ︣︐﹝﹞ ︤ی﹫ ︣﹨ ــ︣ورد﹎︀ر از ــ﹥ در آن و︗﹢د و ا︮﹏︎  ــ︡ ﹋ ﹠﹋ ﹩﹞
ــ︊︀ت  ــ︀زد. ︑﹠︀︨ ــ︊﹫﹩ ﹝﹠︤ه ﹝﹩ ︨ ا︨ــ️ و وی را از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︪
﹞﹫﹞﹫️ و ﹡︤د﹊﹩ را،   ︮︦ ﹤﹋ ️︨ای ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ــ︡ه︋   ︫️︀︻ر
︑︀ ︡ی ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︗﹑ل ︎﹫︩ ︋︣ده و ا︧︀س ﹨﹫︊️ و ︋︤ر﹎﹩ 
ــ︊︀︑﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ورودی ﹨︀  ︀ آن ︑︣﹋﹫︉ ﹝﹩  ﹡﹞︀︡. در ︑﹠︀︨ را ﹡﹫︤︋ 
د︡ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ «ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝︺﹫︀ر ︫﹠︀︠︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
︤ر﹎︐︣ی ﹝﹩ ︀︋︡ ﹋﹥ ︻︀ری  ︣ا︋︣ ﹨︧︐﹩︋  ﹢د را در︋  در ا﹠︖︀ ا﹡︧︀ن︠ 
از ︑﹞︀م و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︀دی و ﹋︀﹜︊︡ی و ︑︤﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡» (﹡﹆︣ه ﹋︀ر 
 ﹤﹋ ﹩︧ ﹅︣︵ ︡او﹡︡ی را، از ١٣٨٧، ۴۵٨) و ﹨﹫︊️ و ︗﹑ل︠ 
 ﹜﹫︷﹠︑ ﹜︐︧﹫  ︨︀︖﹠در ا .︡︋︀ ﹩﹞ وی ا﹜﹆︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ در ﹤  ︋︀﹠ ورودی︋ 
 ︩﹁︡﹨ ﹤﹊﹚ ــ︀ن را ا︮﹏ ﹇︣ار ﹡﹞﹩ د﹨︡︋  ــ︊︀ت ا﹡︧ ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨
ــ﹊﹢ه و ︗﹑ل وی ا︨️؛ ︎︦  ــ︀ن دادن ︫ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺︊﹢د و ﹡︪

٨٩
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ــ︊︀ت ا﹡︧︀﹡﹩ ︋﹥ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀﹢م ︑﹠︤﹥ و ︋﹩  از ︵︣﹅ ا︖︀د ︑﹠︀︨
︡︋﹏ ︋﹢دن ︠︡او﹡︡ ︎︣دا︠︐﹥ و ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︀د آور ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ در 
︋︣ا︋︣ ﹨﹫︊️ و ︻︷﹞️ ︎︣ورد﹎︀ر ︗︤ء ︋︧﹫︀ر ﹋﹢﹊﹩ ا︨️. ا︋︺︀د 
ــ﹩ ﹝︀︵︉ را ︋﹥ ورود  ︤﹠︑-﹩﹛﹑︗ ــ︡ازه در ورودی ﹨︀ی وا﹡
د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ ا﹝︀ ﹝︀﹡﹠︡ ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ وی را 
 ︡ ــ︣ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. در ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥، ﹝﹆﹫︀س ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥، در در ︋
 ﹩﹎︥و ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و از و ﹩﹛وا︨︳ ﹝﹆﹫︀س ا
ــ︐︣ک دو ا﹜﹍﹢ی د﹍︣ ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ار︑﹀︀ع ورودی  ﹨︀ی ﹝︪
 ﹩﹛﹑︗-﹩︤﹠︑ ا﹜﹍﹢، ︋﹫︪︐︣ از ا﹜﹍﹢ی ﹟︥ه ︎﹫︪︴︀ق در ا﹢︋ و
ــ︊﹫﹩ ︗﹞︀﹜﹩ ︋﹢ده و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︗﹞︀ل و  و ﹋﹞︐︣ از ا﹜﹍﹢ی ︑︪

 ﹟ه ا﹢﹊︫ .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀﹆﹛ا ︉︵︀﹞ ﹤︋ ً︀ ︗﹑ل ︠︡او﹡︡ی را ︑﹢أ﹝
 ﹜﹨ ،︀﹡︀︨︊︀ت ︠︀ص آ﹠︑ ﹅︣︵ ــ︀د﹎﹩ از ورودی ﹨︀ در ︻﹫﹟ ︨
ــ︣ش ﹝︀︵︉ ︋﹢ده و ﹨﹛  ︢︎ د︻﹢ت-﹎︣ی و ︩ــ︉ ا﹁︤ا︗﹢﹞
ــ﹥ وی ︀د آور ﹝﹩-﹎︣دد ﹋﹥ ﹨︣ ︻﹠︭ــ︣ی ︋︀ ︑﹞︀م و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ︋
ــ︊﹫﹥ ︎︣ورد﹎︀ر ﹇︣ار  ﹋︀﹜︊︡ی و ︑︤﹫﹠﹩ اش ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹝﹆︀م ︑︪
 ﹤  ︋﹉︀د ﹡︤دو ار︑﹀︀ع ز ﹩﹛ورودی ﹨︀ ︑﹠︀︨︊︀ت ا ﹟︣د. در ا﹫﹎
︀﹜️ ا︧︐︀ده ﹝︀﹡﹠︡ ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢د، 
ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ــ︦ ︮﹑︋️، ا﹡︤وا،  ا﹝︀ ﹡︧ــ︊️ ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︡ی ﹡﹫︧
ــ︊︀ت  ︨︀﹠︑ ﹅︣︵ را از ﹩︤﹠︑ ــ︀د﹎﹩ ورودی ﹨︀ی ︠﹙﹢ص و ︨

ا﹡︧︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝︀︵︉ ا﹜﹆︀ ﹋﹠︡.

﹀︀ن. (﹝﹠︊︹ ا﹜︿)  ︐︣︗︀ن و ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︮ا ︡ ︗︀﹝︹ ︫ا ﹫︪︴︀ق ورودی ﹝︧︖ ﹥ ︌: ار︑﹀︀ع و ︑﹠︀︨︊︀ت︎   ︋️ ︑︭﹢٧︣. از ر︨ا
︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹇ ﹤﹡︀ ﹫︣وی ﹋︣ده و ︑﹠︀︨︊︀ت آن ﹨︀ در ﹝﹫  ︎︣ ﹍دو ا﹜﹍﹢ی د ︣ ︀ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ﹨ ا﹟  ورودی ﹨

︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ︣ ︨ا  ︋︀ ︡ا﹇﹩ ورودی ﹨ ︭﹞ ﹏﹫﹚︑ .٣
︣︠︀﹁ ﹛︀︭﹞ ︀ت و﹠﹫︤︑ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤  ︋.١

 ﹤︮︣︻ ﹉ ا﹡︐﹆︀ل ﹝︺︀﹡﹩ از ️︗ ،︡︗︀︧﹞ ︀ت در ورودی﹠﹫︤︑
﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و «﹡﹢ع و ﹡﹢ه ︑︤﹫﹠︀ت   ︋︣﹍ای د ﹤︮︣︻ ﹤︋
 ︀﹠  ︋︀ ﹞﹫﹞﹩ و ︻﹞﹫﹅︋  ︀︻ــ︒ ا︖︀د ار︑︊︀︵﹩︮  ــ﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥، ﹎︀ه︋  ︋
(ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩) و ﹎︀ه ︋︀︻︒ ا︖︀د ︦ ︑︣س 
ــ︀ی ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩) ﹝﹩ ﹎︣دد».  ــ︣ه و ﹨﹫︊️ (ورودی ﹨ ﹛و د
 ︡︀︋ ــ︀ن (﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۵٨۶) ﹝︧ــ︖︡ ︋﹠︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︧
ــ﹟ ︱﹢ر، ﹨﹛ از  ︧ــ︀س ﹋﹠︡. درک ا︡ا را در آن ا ︱ــ﹢ر︠ 
﹥ ﹇﹢ل ا︋﹟ ︻︣︋﹩ ﹡ـ︤ول آ﹡ــ︀  ︵︣﹅ ︑︪︊﹫﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی وی و︋ 

 ︀﹨ ﹩﹎︥و ﹤︤﹠︑ ﹅︣︵ ــ︀﹡﹩، و ﹨﹛ از ︋﹥ ﹝︣︑︊﹥ ︠﹫︀ل و درک ا﹡︧
ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در  ــ﹢دن آن از ﹨︣ ︻﹠︭︣ ﹝︀دی،︮  ــ︀ری ﹡﹞ و ︻
ــ︐﹀︀ده از ︑︤﹫﹠︀ت، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ورودی ﹨︀ی ︗﹞︀﹜﹩ ا︨
 ﹤﹝﹫﹝︲ ︣﹍د ︤﹫ ﹤︋ ﹤﹋ ،️︨و دو︨ــ️ دا︫︐﹠﹩ ا ︀︊ز ︤﹫ ︣﹨
︀ ا﹟ ﹡﹢ع ︑﹀﹊︣  ︪︡. در ا﹟ ورودی ﹨︀︋   ︋﹩︀︊آن ز ﹤ ــ﹢د و︋  ︫
﹋﹥ «ا﹡︪︡ــ﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︑︤﹫﹟ را ﹡﹀﹩ ﹡﹊︣ده و ︑︺︷﹫﹛ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ 
﹥ ﹝︀︧﹏ رو﹩ و ﹝︺﹠﹢ی  ــ︀ن︋  ــ︐︣ ا﹡︧ ︪﹫ ا﹜﹩ و ﹝﹢︗︉ ︑﹢︗﹥︋ 
ا︨️، ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡؛ ﹨﹠︣﹝﹠︡ان از ﹝︖︣د ︑︣﹟ ︻﹠︀︮︣ ﹝︀دی 
 ،︡﹠︀﹝﹡ ︀﹆﹛︡ه ا﹠﹠﹫  ︋﹤ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︻︀﹜﹩ ︑︣﹟ ﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹝︺﹠﹢ی را︋ 

٩٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︀ ا︨︐﹀︀ده  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥︋  ︣ه ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡؛︋  در ︑︤﹫﹟ ﹁︱︀ی ﹝︭﹠﹢ع︋ 
︴﹢ط، ا︫﹊︀ل، ﹇﹢س ﹨︀و ︵︀ق ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع،﹋︀︫﹩ ﹋︀ری ﹨︀ی  از︠ 
️ ر﹡﹌ در︀ر﹢ب ﹡﹆﹢ش ﹨﹠︨︡﹩-ا﹡︐︤ا︻﹩  ︎︣﹋︀ر ﹝︺︣ق و ﹨﹀
ــ︴﹢ح ︋﹠︀ و ︸︣ا﹁️ در ﹝﹆︣﹡︦ و ﹋︀ر︋﹠︡ی١٨، ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا﹡︡ از  در ︨
ــ︐﹥ و ﹁︱︀﹩ ︨﹫︀ل و  ــ﹠﹍﹫﹠﹩ و ︮﹑︋️ ︻﹠︀︮︣ ﹝︺﹞︀ری ﹋︀︨ ︨
 ﹅︣︵ و ﹡︀﹝︐﹠︀﹨﹩ ︠﹙﹅ ﹋﹠﹠︡ و از ﹟︀ل ﹡﹍︀ر ﹟﹫︻ و در ﹉︊︨
را︋︴﹥ ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋︀ ﹝︀︵ــ︉ ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ ذ﹨﹟ را ︋﹥ 

︀﹆﹅ ﹝﹙﹊﹢︑﹩ د﹐﹜️ ﹡﹞︀﹠︡». (﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۶١٧)
ــ﹟ آ﹡︀ و ﹡﹢ع  ﹫︤︑ ﹤︋ ،﹩ــ ــ︀ری ورودی ﹨︀ی ︗﹞︀﹜ ــ﹊﹢ه ﹝︺﹞ ︫
ــ︐﹍﹩  ــ﹢د، ︋︧ ــ﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ ﹝︭︀﹜ــ﹩ ﹋
ــ﹫︹ ︑︣  ــ︡، ︑︤﹫﹠︀ت و︨ ــ︐︣ ︋︀︫ دارد و ﹨︣ ﹥ ︗﹞︀ل ورودی ︋﹫︪
ــ﹥ در آرا﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ از ︑﹠﹢ع  ــ︡ه و ﹝︭︀﹜ ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐ ︫ ︣︑ ︿︣︸ و
ــ︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا︻﹑ی  ــ︣دد. ا﹟ ورودی ﹨ ــ﹢ردار ﹝﹩ ﹎ ــ︐︣ی ︋︣︠ ︪﹫︋
 ︀  ︋،︀︱﹁ ﹩﹠﹫︤︑ ــ︤اء ــ﹠︡. ا︗ ــ﹥ در ︑︤﹫﹠︀ت ﹝﹩ ︋︀︫ ﹋︀ر︋︣د ﹨﹠︨︡

﹨﹠︨︡﹥ ︠︀ص ︠﹢د ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︖︣د ︋﹫︪︐︣، ︋︀ر ﹝︺﹠︀﹩ ︋﹫︪︐︣ی 
را در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︋︤ار ادرا﹋﹩ ا﹡︧︀ن ﹝﹩ ︢︎︣﹡︡ و ︻﹠︀︮︣ ﹝﹠︀︨︊﹩ 
 :﹩﹝︡﹡ ــ︀د ﹥ ا︻︐﹆ ــ︐﹠︡.︋  ︧﹨ ﹩﹫︊ــ ︗ــ️ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︑︪
«︮﹢رت، ر﹝︤ ﹝︺﹠︀︨ــ️». (﹡︡﹞﹩ ١٣٧٨، ٣٧١) «آن ر﹝︤ی 
 ﹅︀﹆ ،︡︀ــ ــ︀ ﹝﹩ ﹎︪ ــ︀ت ︋︣ای ﹝ ﹠﹫︤︑ ــ︣دازی و ــ﹥ ﹡﹆︩-︎ ﹋
و︗﹢دی و ﹆﹫﹆️ ﹝︺︊﹢د ا︨️ و ﹨︡ف ا︨︀︨﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣دن 
ــ︀﹨︡ه ︗﹞︀ل و ز︀︊﹩ ﹨︧ــ︐﹩ ا︨ــ️».  ــ﹥ و ﹡﹆︩، ﹝︪ ︨︡﹠﹨
ــ︀ ز︀︊﹩ ︸︀﹨︣ی  ــ﹟ ورودی ﹨ ــ︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۴۵٠) در ا ﹆﹡)
ــ﹫︀ری دارد و ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹡︭︣ ﹆﹫﹆️ ︋︣ای ︸﹢ر ︠﹢د  ا﹨﹞﹫️ ︋︧
 ﹤︪﹫﹝﹨ ،️﹆﹫﹆ ︣د: «︋﹫︀ن﹫﹎ ﹩﹞ ︀ری ﹜﹨ ︣ی﹨︀︸ ﹩︀︊از ز
︋︀ ز︀︊﹩ ﹨﹞︣اه ا︨️ و ﹨﹞﹥ ︋﹫︀﹡︀ت ︻﹞︡ه از ﹝︀︋︺︡ ا﹜︴︊﹫︺﹥، ︋﹥ 
︗︀﹝﹥ ︗﹞︀ل آرا︨︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡». (﹡︭︣ ١٣٨٠، ۴۵٠) «ا︨﹊︣و︑﹟ 
️ ︋︪﹩ و ︑︺︀﹜﹩  ﹢﹨ ︀ت  را﹠﹫︤︑ و ﹩︀︊ز ︩﹆﹡ ﹟︣︐﹝﹞ ︤﹫﹡

﹁︱︀ی در︠﹢ر ا﹡︧︀ن ﹝﹩ دا﹡︡». (ا︨﹊︣و︑﹟ ١٣٨١، ٧)

ــ︀︗︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︀﹝﹙﹩ از  ︧﹞ ﹟ا﹜ّ﹙ـ﹥. ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ ﹋︣﹝︀ن.(﹝﹠︊︹ ا﹜︿) ورودی ا ︿︴﹛ ﹫ــ ︑︭﹢٨︣. از را︨ــ️ ︋﹥ ︌: ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ﹝︧ــ︖︡ ︫
︦ ﹋︀ری، ﹋︀︫﹩ ﹋︀ری و ا︨︐﹀︀ده از ر﹡﹍︀ی ﹝︐﹠﹢ع ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ورودی ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩، ︋﹥ ︨︊︉ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︻﹠︀︮︣ ︑︖︣︡ی و ︑ ﹩﹠﹫︤﹢ن ﹝﹆︣﹡

﹠︀، ر﹡﹌  ︣ ﹋︀ر︋︣د ﹝︭︀﹜﹞ ︐﹙︿ و ﹨﹠︨︡﹥ در ورودی︋  ︻﹑وه︋ 
ــ﹞︀ر ﹝﹩ رود. ︋﹥  ﹡﹫︤ ︻︀﹝﹏ ﹝﹞﹩ در ︑︤﹫﹟ ا﹟ ورودی ﹨︀ ︋﹥ ︫
ــ﹫﹊︀ری و  ــ﹥ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ر﹡﹌ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ در ﹋︀︫ ︵﹢ری ﹋
ــ﹢د آوردن ︵﹫︿ ر﹡﹌ در ا﹟ ورودی ﹨︀  ︑︣﹋﹫︉ ر﹡﹌ ﹨︀ و ︋﹢︗
 ،﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑ ︀ت ورودی ﹨︀ی﹠﹫︤︑ .️د ا︨ــ﹢︪﹞ ﹑﹞︀﹋
﹢د  ﹥ اوج︠  ﹫︪︴︀ق ﹋﹥ ﹝ ﹏︱﹢ر و ﹝﹊︒ ﹡﹞︀ز﹎︤ار ا︨️︋  در︎ 
ــ︡. ا﹟ و︥﹎﹩ در ﹋﹠︀ر ا︖︀د ︑︖﹞﹙﹩ ﹝︀︵︉ دو︨️،  ﹝﹩ ر︨
ــ︐﹫︀ق او را ︋︣ای  ــ︡ه و ا︫ ︋︀︻︒ ا﹜﹆︀ی ︢︎ ︦︣ش در وی ︫
ــ﹙︴︀ن زاده در ︑﹢︮﹫︿  ــ︐︣ ﹝﹩ ︨︀زد. ︨ ︱﹢ر در ﹝︧ــ︖︡ ︋﹫︪
ــ﹢ً﹐ ︵︣ا﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡  ــ﹟ ﹢﹎ ﹩﹞ ︩︋︡: «ا﹟ ︋︡﹡﹥ را ﹝︺﹞ ا

ــ﹥ از ︋︡﹡﹥ ︗﹙﹢ ︠︀ن ﹋﹥  ︊︗ ــ︐﹠︡ و آن ــ﹊﹙﹩ ز︊︀ ﹝﹩ آرا︨ و ︋﹥ ︫
ــ﹟ ︵︣ا﹩ و  ︣︐︋ ــ︀ در آن ﹇︣ار دا︫ــ️ از ﹁︱ــ︀ی ورودی ︋﹠
ــ﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴،  ﹤︋ (۶۶︡ی  ︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︫︡».(︨  ︋﹟﹫︤︑
ــ︀ری  ︧︠︀ ﹠︀ «﹢ن ︐︣ی د﹜︢︍︣ و ﹢ن︫  ــ﹥ ﹎﹢﹩ ورودی︋  ﹋
︨︣ ︋︣ ﹨﹛ آورده، ︋︣ای د︻﹢ت و ︑︺︷﹫﹛ ︱﹢ر ا﹡︧︀ن، آ︾﹢ش 
︋︣ ﹎︪﹢ده ا︨️».(﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ۵٢٢) ﹝︧︖︡ ﹝﹙﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ آرا﹝︩، ︑﹞︣﹋︤ و ا﹜﹆︀ی روح ﹝︺﹠﹢️ دارد ︑︀ ︀د ︠︡ا 
ــ︡ا ﹋﹠︡. ﹊﹩ از  ــ︃ن و︥ه ︠﹢︩ را ︎﹫ ــ﹩ ︀﹁︐﹥ و ︫ در آن ︑︖﹙
ــ﹟، ا︔︣ات ︑︤﹫﹠︀ت ﹝﹢︗﹢د  ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد ︋︒ در ا﹟ ز﹝﹫

در ورودی ﹨︀، ︋︣ ﹝︀︵︉ ا︨️. 

٩١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹟︡ا﹇﹏ ︠﹢د ر︨﹫︡ه و ا ﹤︋ ︀ت﹠﹫︤︑ ︀﹨ ورودی ﹟و ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ زواره. (﹝﹠︊︹ ا﹜︿)در ا ﹟﹫︀﹡ ︹﹞︀︗ ︡︖︧﹞ :︌ ﹤︋ ️︨٩. از را ︣﹢︭︑
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︉︵︀﹞ و ︗﹑ل در ️︊﹫﹨ ︦ ︀د︖و ا ﹩﹫︊︪︑ و ︻︡م ︸︣ا﹁️ در آن، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹠︤ه ﹡﹞﹢دن ︎︣ورد﹎︀ر از ︮﹀︀ت ﹩︡ا﹇﹏ ﹎︣ا

﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ﹎﹢﹡﹥ ︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ د︡﹛، ︻︡ه ای ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ 
ا︤︑ ﹟﹫﹠︀ت ︗﹢ ︑﹀﹊︣ و ︑︃﹝﹏ ﹝﹠︀︨︉ را ︋︣ای ﹡﹫︀︩ و ︎︨︣︐︩ 
 ﹟︣ا ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ﹝﹆︀︋﹏ در ﹎﹢﹡﹥ ︑﹠︤﹩-︗﹑﹜﹩، ﹎︣و﹨﹩︋ 
︣ ﹨﹛ ز﹡︡ و  ︻﹆﹫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︑︤﹫﹠︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹞︣﹋︤ ﹝︀︵︉ را︋ 
 ﹤ ︀ ا︻︐﹆︀د︋   ︋︀﹡آ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹢︖︑ را ﹤﹠﹨︣ ︴﹢ح︋  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨︐﹀︀ده از︨ 
︀︵︣ آن   ︠﹤ ﹫︴︀ن ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡: «︠︡او﹡︡ا︋  ا﹟ آ﹥ ﹇︣آن ﹋﹥ از ز︋︀ن︫ 
︀︵﹏ را در ﹡︷︫︣︀ن  ﹥ ﹨﹑﹋️ ا﹁﹊﹠︡ی، ﹨︣آ﹠﹥ در ز﹝﹫﹟︋  ﹋﹥ ﹝︣ا︋ 
ــ﹥ راه ﹨﹑﹋️ ﹝﹩ ︋︣م١٩». ــ︀ن را︋  ز﹠️ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹛ و ﹨﹞﹍﹩ ︫

 ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹫﹨︣  ︎﹟﹫︤︑︣ ︣دن ﹝︭︀﹜ ﹁︀︠︣ و︎  ﹥ ﹋︀ر︋  (︖︣:٣٩) از︋ 
ــ︡ه و او   ︫︉︵︀﹞ ︀ت، ﹝﹢︗︉ ا︾﹢ای﹠﹫︤︑ ﹤﹋ ︡﹡آن دار ﹜﹫ ز︣ا︋ 
﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ در ورودی ﹨︀ی  را از ا︮﹏ و ﹆﹫﹆️ دور ﹡﹍﹥ دارد.︋ 
︡ه   ︫﹤︐︠︀ ﹊﹏ ﹋︀﹜︊︡ی، ︵︣ا﹩ و︨   ︫﹟︣︑ ︀ده  ︨﹤  ︋︀︱﹁ ،﹩﹛﹑︗

ــ﹢د ︑︀ از ﹨︣ ︑︤﹫﹟ و ︗︢ا︋﹫︐﹩ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن را از ﹝︧﹫︣  ــ︺﹩ ﹝﹩ ︫ و︨ 
﹢د. ﹢د ﹋﹠︡، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫  ︣﹎︣م︠  ︀ز دا︫︐﹥ و︨  ﹋﹞︀ل︋ 

ــ﹫︀ری از ز︀︊﹩ ﹨︀ی  ــ︣ه ﹋︀ر ﹡﹫︤ ︋︣ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ «︋︧ ﹆﹡
︀︫︡، ︣ا﹋﹥ روح  ــ﹫︣ ﹋﹞︀﹜﹩ ا﹡︧︀ن︋  ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀﹡︺﹩ از︨ 
ــ︣︻️ ز︀︊﹩ را ︋﹥ ︠﹢د ﹡︧ــ︊️ داده و ︋﹥ ﹁︣ و  ــ︀ن ︋﹥ ︨ ا﹡︧
︀ز  ــ︀ل︋  ــ︣دازد و از درک ﹋﹞ ــ﹩ ﹝﹩ ︎ ︀︊ــ﹥ ز ــ︀ت ﹡︧ــ︊️︋  ﹨︀︊﹞

﹝﹩ ﹝︀﹡︡».(﹡﹆︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧، ٢۴۶)
﹙﹢ص و  ــ﹩ و︠  ﹩ ︮﹢ر︑  ︋﹤ ــ﹛ ︗﹑﹜﹩︋  ﹫︀ن ﹝﹀︀﹨﹫ ــ﹥︋  ــ﹟ ﹎﹢﹡ در ا 
 ﹩﹍︣ا﹫︎-﹩ ︀د﹎﹩ و︋  ر﹨︀﹩ از ا﹝﹢ر ﹝︀دی و ︑︤﹫﹠﹩ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡ و︨ 
 ﹉ ︡ ︣و﹡﹩ از﹫ ﹥ ا﹡︡ازه ای ا︨️ ﹋﹥ ︗︡ار︋   ︋،︀﹨ ﹤﹡︡ در  ﹡﹞︀︨︀زی︋ 
 ︉﹚︗ ︒︻︀ ︀رج ﹡︪﹢د و︋  ︣ای ﹁︱︀﹨︀ی دا︠﹙﹩︠  ︎﹢︫︩ و ﹀︀ظ︋ 

︀ز ﹝︀﹡︡ن از ﹆﹫﹆️ ﹡﹍︣دد. ︑﹢︗﹥ ﹝︀︵︉ و︋ 

ورودی ﹨︀ در ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥، از و︥﹎﹩ ﹨︀ی دو ا﹜﹍﹢ی د︋ ،︣﹍︣ه 
︀د﹎﹩  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان و︤︑ ﹩﹎︥﹫﹠﹩ ﹎﹢﹡﹥ ︗﹞︀﹜﹩ و︨   ︋︡﹡︣︋ ﹩﹞
﹢︋﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د.   ︠﹤ ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ﹎﹢﹡﹥ ︗﹑﹜﹩ را در ﹋﹠︀ر ﹨﹛︋ 
ــ﹩ ﹝﹏ ورود  ︀︊︀ت و ز﹠﹫︤︑ ﹤ ــ﹥︋  ــ﹥ ﹨﹞︀ن ا﹡︡ازه ﹋ ــ﹟ ا﹜﹍﹢︋  ا
︡او﹡︡ دارد.   ︠﹩︀︐﹝﹨ ﹩ ︺﹩ در ﹡︪︀ن دادن ︗﹑ل و︋  ﹝﹩ ︎︣دازد،︨ 

﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨﹫︡ه  ︣︑︤﹫﹟ در آن︋  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︭︀﹜ ﹁︀︠︣ و︎ 
︀ده در ︑︤﹫﹠︀ت ا﹟ ورودی-  ︨﹛︀︭﹞ ﹅︣︵ ا︨️. ︸︣ا﹁︐﹩ ﹋﹥ از
﹢دن وی از  ﹙﹢ص و ﹝﹠︤ه︋  ﹢︗﹢د آ﹝︡ه ز︀︊﹩ ﹝︺︊﹢د را در ﹋﹠︀ر︠   ︋︀﹨
﹨︣ ︑︪︊﹫﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ و از ا︣︵ ﹟﹅ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩ را 

﹢د ﹝﹫︧︣ ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡. ︀ص︠  ﹫︀ن︠   ︋︀︋

٩٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



﹥ ﹋︀ر﹁︐﹥ در آن ︸︣ا﹁️ و   ︋️︋﹑  ︮︀ ︦ ﹋︀ری آ︗︣ی و ر﹡﹍︀ی︋  ︑︭﹢︣ ١٠. ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︫︐︣︗︀ن. (﹝﹠︊︹ ا﹜︿) ﹝﹆︣﹡
ز︀︊﹩ را در ﹋﹠︀ر ا︨︐﹀︀ده از ﹝︭︀﹜ ︨︀ده و ︠︀﹜︬ دارد و ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ از ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥ ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹩︀︊︀ر﹨︀ی درو﹡﹩ و ︋︀︵﹠﹩﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ و ︸︀﹨︣یو︗﹢ه ز﹫︺﹞﹩﹎︥و

و︗﹥
﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑

ــ﹅ و ﹋︀﹝﹏،  ــ︣ ︑︤﹫﹠︀ت، ﹡︷﹛ ﹝︴﹙ ︡ا﹋︓
ــ︣ در ︑︤﹫﹠︀ت،  ︠︀﹁ ﹛︀︭﹞ ــ︣ی از ︋︣ه ﹎﹫
ــ︀ی ﹝︐﹠﹢ع و  ــ︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ر﹡﹌ ﹨ ︡ا﹋︓

︑︣﹋﹫︉ ر﹡﹌

️︨︀︊ز ً︀ ︸︣ا﹁️ در ︑︤﹫﹠︀ت﹨︣﹫︤ی وا﹇︺

و︗﹥
﹩﹛﹑︗-﹩︤﹠︑

ــ︀د﹎﹩ و ︠﹙﹢ص در  ــ︀ت، ︨ ﹠﹫︤︑ ﹏﹇︡ا
ــ︐﹀︀ده  ︻﹫﹟ راز﹎﹢﹡﹍﹩ و ا︋︀م، ︡ا﹇﹏ ا︨

از ر﹡﹌ و ︑︣﹋﹫︉ ر﹡﹌

﹨﹫︘ ﹫︤ ز︊︀ ﹡﹫︧️ (︠︡او﹡︡ ︠﹢د ا︮﹏ 
﹨︣ ز︀︊﹩ ا︨️)

︑︤﹫﹠︀ت ﹋﹙﹩ و ﹋﹑ن

و︗﹥  ﹝﹫︀﹡﹥

ــ︡ ﹝﹫︀﹡﹥، ﹡︷﹛ و راز آ﹝﹫︤ی   ︀ت در﹠﹫︤︑
︣ه ﹎﹫︣ی  در ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹡﹞︀د﹟ در ﹋﹠︀ر ﹨﹛،︋ 
از ﹝︭︀﹜ ︨︀ده در ︑︤﹫﹠︀ت ︡ا﹇﹏، ︋︣ه 
 ﹟﹫︤︑ ️︗ ﹤﹡︀﹫﹞ ︡ ــ﹌ در ﹎﹫︣ی از ر﹡

ورودی

ــ﹩ ︠︡او﹡︡  ︀︊︊︀︨ــ️ ا﹝︀ زــ︤ی ز ﹫︣﹨
 ﹟︀︨ــ️ و ا﹨ ﹩︀︊ز ︣﹍ــ︡ه د ﹡︣﹫﹎︣ در︋ 
ز︀︊﹩ در ︻﹫﹟ ︠﹙﹢ص و ︨︀د﹎﹩ ا︨️

︑︤﹫﹠︀ت در ﹝﹫︀﹡﹥

︗︡ول۴. را︋︴﹥ و︗﹢ه ز︀︊﹩ و ︑︤﹫﹠︀ت در ورودی ﹨︀

٩٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹩︀︱﹁ ︉︑︣ا﹞ ﹤﹚︧﹚ ٢. ︑﹠﹢ع و︨ 
 ︒︊﹞ ﹤︋ ️︨ا ︣︐︋ ،ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝︺﹞︀ری ﹇︊﹏ از ︋︣ر︨ــ﹩ ︨﹙︧
 ﹩﹊ ︒  ︋﹟ا .﹜﹫︫︀ «︨﹙︧﹙﹥  ﹝︣ا︑︉ و︗﹢د»٢٠ ا︫︀ره ای دا︫︐﹥︋ 
﹙︧ــ﹥  ﹝︣ا︑︉ در ﹡︷︀م ﹨︧︐﹩  از و︗﹢ه و ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹫﹅ ا︮﹏︨ 
ا︨ــ️ و ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ «﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢︗﹢دات ︻︀﹜﹛ ﹝︀﹡﹠︡ ﹙﹆﹥ ﹨︀ی 
ــ︐﹥ و ︋︡ون ︵﹀︣ه از و︗﹢د  ز﹡︖﹫︣ ︀ ︎﹙﹥ ﹨︀ی ﹡︣د︋︀ن ︋﹥ ﹨﹛ ︎﹫﹢︨
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝﹠︷﹛ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡   ︨﹉ ︣ف در ﹝︰ ︑︀ ︻︡م︮ 
ــ﹙﹥ ︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ در︗﹥ ︫︡ت و ︲︺︿  ︧﹚︨ ﹟در ا ﹉︣﹨ و ﹝﹆︀م
ــ﹢دی آن دارد».(﹡︭ــ︣ ١٣۵٩، ١١۴) «﹠﹫﹟ درک و  ﹝︣︑︊﹥ و︗
 ﹤ ﹠︐﹩، ر﹡﹌ ︻﹫﹠﹫️︋  ﹙︧﹥ ﹝︣ا︑︉ در ︗︀﹝︺﹥︨  ︫﹠︀︠️ ﹡︷︣ی از︨ 
︠﹢د ﹎︣﹁︐﹥ و ︑︃︔﹫︣ات ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ﹫︴﹥ ﹝︭﹠﹢︻︀ت ︋︪︣ی 
ــ︢ارده ا︨ــ️».(︡﹝﹞ ︉︀︮︀ن ١٣٨۶،  از ︗﹞﹙﹥ ﹝︺﹞︀ری ﹎
ــ︀︗︡،  ــ︀وت در ورودی ﹝︧ ــ﹏ ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ن ︑﹀  (۶٢﹊ــ﹩ از ︻﹙
︑﹆︧﹫﹛ ورودی ︋﹥ ︗︤ء ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع و ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ﹝﹫︀ن 
ــ︡. «︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉،  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝﹩ ︋︀︫ آ﹡︀ از ︵︣﹅ ا︮﹏ ︨﹙︧
︣︠﹩ از  ︣ ا︨ــ︀س︋  ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ و ︑︣﹋﹫︉ ا︗︤اء و ﹁︱︀﹨︀︋  ــ﹩︨  ﹠︺
ــ﹥ ﹝﹢︗︉ ︡︎︡ آ﹝︡ن  ﹋ ،︀﹡︀ر﹋︣دی آ﹋ ︀ ــ︡ی ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹋︀﹜︊
︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩ در ﹡﹢ه ﹇︣ار﹎﹫︣ی ︻﹠︀︮︣ ︫﹢د».(︨﹙︴︀ن زاده، 
١٣٨۴: ١٠۶) «در ︋﹫︀ن ا︮﹏  ︨﹙︧﹙﹞︣ا︑︉ و ﹝﹀﹢م ︎︣ده ﹨︀ی 
︣﹇︣اری  ︭﹢︮﹫︀ت ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩،︋  و︮﹏ د﹨﹠︡ه٢١، ﹊﹩  از︠ 
ــ︡. ︎︣ده ﹨︀ی  ﹁︱︀﹩، ︫︣وع و ﹝﹆︡﹝︀ت  ︑︡اوم ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫
ــ︡ و اوج  آن ز﹝ــ︀﹡﹩  ︀ــ﹝﹡ ﹩﹞ ︬ــ︥ه ای را ﹝︪ــ ــ﹊︀ر و آ︫

ـــ️ ﹋ـ﹥ ا﹢ا﹐ت درون ﹎︣ا︀﹡﹥، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︎︪️ ︨︣ ﹎︢ا︫︐﹟   ا︨
﹝︧﹫︣ و ز﹝︀ن، ︋﹥ در︀﹁️ ﹋︀﹝﹙﹩ از  ﹉︦ ︋︀︵﹠﹩ و آ﹝︀د﹎﹩، 
 ،️﹋︣ آ﹝︀د﹎﹩ ﹝︐︃︔︣ از ﹟ر︨﹫︡ه ︋︀︫︡. ا  ﹩︀︱﹁ ر﹢︊︻ ﹟در ا
 ،١٣٧٣ ︀︊ــ﹢د».(د ــ︀د ﹝﹩ ︫ ︖ا ، ﹩﹝︖ ــ﹢ع ــ﹢ر و ︑﹠ ز﹝︀ن، ﹡
ــ︀ن دادن ︗﹞︀ل ︠︡ا در  ︪﹡ ️︗ ،﹩﹛︀﹝︗ ــ︀ی ١٠٣) ورودی ﹨
ــ︣، از ︗︤﹁︱︀﹨︀ی  ﹡︷︀م ﹨︧ــ︐﹩ و ︑︪︊﹫﹥ آن در ﹝︭﹠﹢︻︀ت ︋︪
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩  ︡ه ا﹡︡ و ا﹟ ︗︤﹁︱︀﹨︀ از ﹡︷︀م ︨   ︫﹏﹫﹊︪︑ ﹩︻﹢﹠︐﹞
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ︎﹫︙﹫︡ه ای ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا﹟ ورودی ﹨︀، ︨﹙︧
ــ︡ه و ا︗︤ای  ــ︣اری ︑︡اوم ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝﹫︀ن ︗︤﹁︱︀﹨︀ ︫ ﹇︣︋ ︉︗﹢﹞
 ︉﹫︑︣︑ ﹟︡ ــ︡.︋  ــ﹛ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨ ــ﹥ ﹨ ــ︡اد و ادا﹝ ورودی را در ا﹝︐
 ﹤︋︣︖︑ ︡﹠ــ﹥ درون، ﹁︣آ ﹫︣ون︋  ــ︀ی ﹝︐﹠﹢ع از︋  ــ︀ ︻︊﹢ر از ﹁︱︀﹨ ︋
 ﹟︡ف ا︮﹙﹩ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡. ا﹨ ﹤ ــ﹫︡ن︋  ︑︽﹫﹫︣ات ﹁︱︀﹩ ︑︀ ر︨
﹁︱︀﹨︀ی ︎﹢ ،︀﹊﹠﹢ا︠︐﹩ و ﹁﹆︡ان ﹝︣ک ﹨︀ی ︧﹩ را ﹝︣دود 
 ️﹋︣ در ︵﹢ل ︉︵︀﹞ ــ︀ت ︨︀︧ا ﹉︣︑ ︣︋ ــ﹞︀رد و ︫ ﹩﹞
ــ︡ دارد. ︋﹠︀︋︣ا︀﹨︀︱﹁︤︗ ﹟︐﹁︣﹎ ️﹞︡︠ ﹤︋ ︀︋ ﹟﹩ ﹝︖﹙﹏ و  ﹫﹋︃︑
︀ ︻︊﹢ر از  ﹥ ﹝︺︊﹢د را ا﹁︤ا︩ داده و︋  ــ﹫︡ن︋  ــ﹢ق ر︨ ــ﹊﹢ه،︫   ︫︀︋
 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹩︨︡﹇ ︀ی︱﹁ ﹉ ﹤︋ ︣د را آ﹝︀ده ورود﹁ ،︀﹨︀︱﹁ ﹟ا
﹥ ﹨︡ف  ــ︐﹫︀︋﹩ و ر︨﹫︡ن︋  ــ﹫︣، ﹨︣ ﹥ د︨ ︧﹞ ﹟در ا (٣︣﹢︭︑)
﹢رت ﹎﹫︣د،  ﹫︙﹫︡ه ︑︣ی︮  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉︎  ︧﹚  ︨︀ ــ︡ و︋  ︫︀ ــ﹢ار︑︣︋  د︫
 ︣ ︀ ︵﹩ ﹝︧﹫︣ ︻﹑وه︋  ــ︀ن︋  ︡ه و «ا﹡︧ ــ︐︫︣  ︪﹫ ــ︐﹫︀ق ر︨﹫︡ن︋  ا︫
﹢د  ــ﹊︀ن و ︑︽﹫﹫︣ ز﹝︀ن، ︑︽﹫﹫︣ ︀﹜️ و ــ︦ را ﹡﹫︤ در︠  ــ︣ ﹝ ﹫﹫︽︑

﹝︪︀﹨︡ه ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د».(ا︠﹢︑﹩ ١٣٨٧، ۵٧) 

﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥، ا﹝︀م ا︮﹀︀ن و ︗︀﹝︹ ︤د (﹝﹠︊︹ ا﹜︿) ︑﹠﹢ع ︗︤﹁︱︀﹨︀ی ورودی، ﹇︣ار﹎﹫︣ی  ﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ورودی در ﹝︧︀︗︫︡   ︨:︌ ﹤ ︑︭﹢︣ ١١. از را︨️︋ 
﹥ ﹉ ﹁︱︀ی ﹇︨︡ــ﹩  ︣ای ورود︋  ﹥ ﹝︺︊﹢د و آ﹝︀د﹎﹩︋  ــ﹫︡ن︋  ــ﹢ق ر︨  ︫︩︡او﹡︡ی، ﹝﹢︗︉ ا﹁︤ا ︣ ︗﹞︀ل︠   ︋︡﹫﹋︀︑ ︀  ︋،︀﹡ــ﹊﹢ه ﹝﹢︗﹢د در آ آ﹡︀ در ا﹝︐︡اد ﹨﹛ و︫ 
﹩ آ﹡﹊﹥  ﹢د،︋   ︫︡︖︧﹞ ﹟وارد ا ︣﹊﹀︐﹞ ︀ ︀ر﹫︫﹢﹨ ﹩︐﹛︀ ︀ ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹩ ﹎﹢︡: «﹨﹫︘ ﹋︦ ﹇︀در ﹡﹫︧️︋  ﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ورودی︫   ︨︀ ﹢پ در را︋︴﹥︋  ﹝﹩-﹎︣دد.︎ 

ا︧︀︨﹩ ﹡︀︫﹩ از ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︱﹢ر، ︋﹥ وی د︨️ ﹡︡﹨︡». (︎﹢پ ١٣٨٨، ٢١٩-٢١٧)

٩۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹤﹚︧﹚  ︨﹟ا ،﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑ از ورودی ﹨︀ی ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟︣︑ ﹏﹞︀﹋ در
︣︠﹢ردار ﹝﹩ ﹎︣دد و ﹝︺﹞﹢ً﹐ «از  ــ︐︣ی︋  ︪﹫  ︋﹩︀︱﹁ ︣ا︑︉ از ︑﹠﹢ع ﹞
﹫︪ــ︴︀ق، در﹎︀ه٢٣،  ــ︀ن٢٢،︎  ︠﹢﹚︗ :︡︋︀ ﹩﹞ ﹏﹫﹊ــ️ ︗︤ء ︑︪ــ ﹀﹨
ــ﹙︴︀ن زاده ١٣٧۴، ١١)  ــ﹢ان و ︨︀︋︀ط».(︨ ــ︐﹩٢۴، دا﹐ن، ا ︪﹨
 ﹩︀︱﹁ ﹤ ️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن را آ﹝︀ده ورود︋  ︗﹙﹢︠︀ن، ﹡︀︱﹁ ﹟﹫︐︧﹩ ︨ا
 ️ ︋︀ و︀﹨ ﹩﹎︥﹩ ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ﹋﹠︡. «︋︺︡ از ︻︊﹢ر از ︗﹙﹢︠︀ن، ﹐زم ︨ا
﹝︀︵︉ از ︎﹫︪︴︀ق و آ︨︐︀﹡﹥ در﹎︀ه ︋﹍︢رد. ︎﹫︪︴︀ق، ﹝﹆︀م ﹇︴︹ 
 ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩﹍︐︧︪﹡ ︉ ︑︺﹙﹅ از د﹡﹫︀︨️ و ﹝︺﹞﹢ً﹐ «دارای ﹋﹞﹩ ︻﹆
 ﹌﹠﹫ (دو︨︐﹩ ﹝︴﹙﹅ ١٣٨٨، ١٠٠).«️ ﹁︱︀ی ﹝︖︀ور ︠﹢د ︨ا
 ﹩﹍︐︧︪﹡ ︉ ﹆︻ ﹟در ﹋︐︀ب «﹝︺﹞︀ری: ﹁︣م، ﹁︱︀، ﹡︷﹛» در ﹝﹢رد ا
﹢︗﹢د ﹝﹩ آورد﹡︡  ︋﹫︀ن ﹝﹩ د ارد: «ورودی ﹨︀ی ︻﹆︉ ﹡︪︧︐﹥ ﹀︀ظ︋ 
و ︋︪ــ﹩ از ﹁︱︀ی ︠︀رج را در ﹇﹙﹞︣و ︋﹠︀ ︗︀ی ﹝﹩ د﹨﹠︡». ا︖︀د 
︣ار﹎﹫︣ی  ﹇ ،︉︵︀﹞ ︣ش در︢ ︀︻︒ ا︖︀د ︦ آرا﹝︩ و︎  ﹀︀ظ︋ 
﹫︣ون و درون ﹝﹩ ﹎︣دد. «︎︦  ﹫﹢︨︐﹍﹩ ﹁︱︀ی︋  ﹠︀﹨﹩ ا﹝﹟ و︎  در︎ 
 ﹉﹛︀ ــ️ ﹋﹥︨  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ د︻﹢︑﹩ ︨ا ︣ار دارد و︋  ﹫︪ــ︴︀ق، در﹎︀ه ﹇ از︎ 
︺︡ی ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡».(︋︪ــ︐﹩   ︋﹏︣ا ﹞ ﹤ ﹫︪ــ﹫﹟︋   ︎﹏︣ا را از ﹝
١٣٨٩، ٧۵) «︋﹥ د﹡︊︀ل ︻︊﹢ر از در﹎︀ه ﹝︧ــ︖︡ وارد ﹁︱︀ی ﹨︪︐﹩ 
 ﹟﹫︪﹫  ︎﹏︣ا ︀ ﹁︱︀﹨︀ و ﹝ ﹝﹩ ︫﹢﹛. ا﹟ ﹁︱︀ از ︗︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن،︋ 
﹥ ︻︊﹢ر و آ﹝︡ن  ﹫︪﹫﹟ ﹝︀︵︉ را︋  ــ️. ا﹎︣ ﹁︱︀﹨︀ی︎  ﹝︐﹀︀وت ︨ا
﹢د،  ︀ص︠  ــ﹊﹏ ﹨﹠︨︡ــ﹩︠  ﹥ ﹜︀ظ︫   ︋︀︱﹁ ﹟︣ا ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡، ا ــ ﹁
︣از︀ن ١٣٨١، ٣٩)  ــ﹫ ︣ا ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡».(︫ ــ﹥ و﹇﹢ف و ﹝﹊︒ ﹁ وی را︋ 
︀رت  ︊︣ ︫ا ﹥ ﹝︱﹞﹢ن︮  ︣ار دارد. «دا﹐ن︋  ︎︦ از ﹨︪ــ︐﹩ دا﹐ن ﹇
︀ ﹝﹊︣و﹨︀ت ﹡﹀︦. ﹝︺﹞﹢ً﹐ دا﹐ن  ️ از ﹝︊︀رزه︋  دارد و ︑︪︊﹫﹩ ︨ا
ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹎︥و ﹟ــ︣ از ﹨︪ــ︐﹩ دارد. ا ︐﹊ــ﹩ ︑﹠﹍︐︣ و ︑︀ر ︀︱﹁
ــ︀ز﹎︀ری دارد و ر︀︲️ ﹐ز﹝﹥  ︀ ﹝﹀﹢م ر︀︲️ در ﹫︀ت︨  ــ﹩︋  ﹚﹋

 ﹟  ︮﹤ ︺︡ از دا﹐ن،︋  ️».(︋︪ــ︐﹩ ١٣٨٩)︋  ﹙﹢ک ︨ا ــ﹫︣ و︨  ︨
︤ر﹎﹩ ﹋﹥ دارد ﹝︊﹫﹟ ا﹁︐︐︀ح و ا﹡︊︧︀ط   ︋️︗ ﹤  ︋﹟︮» .﹜﹫︨ر ﹩﹞
︣ای ︻︡ه ز︀دی  ︢ ــ️».(﹨﹞︀ن) و︎  ︣ا︾️ و آزادی وی ︨ا روح، ﹁
︣ای   ︋︡︀  ︋﹟ ــ︣ی در︮  ︣ار ﹎﹫ ــ︡. «︎︦ از ﹇ ︤اران ﹝﹩ ︋︀︫ از ﹡﹞︀ز﹎
︀﹡﹥ از ا﹢ان ﹎︢ر ﹋﹠﹫﹛. ا﹢ان ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︻︷﹞️   ︠︡︊﹠﹎ ﹤ ر︨﹫︡ن︋ 
 ︡︊﹠﹎ ﹤ ︀﹐، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹢ان ﹝﹆︡﹝﹥ ورود︋   ︋️﹝  ︨﹤ ️ و ﹋︪︩︋  ︨ا
 ﹟﹫﹠ ︉﹚︵ ،︡︖︧﹞ ︉﹚﹇ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋﹤﹡︀  ︠︡︊﹠﹎ ️﹝︷︻ .️ ︠︀﹡﹥ ︨ا
 ︀﹞ ﹤  ︋︀︱﹁ ﹟﹝︃﹡﹢︨﹩ از ا﹨﹞﹫️ ا ︿︣︺︑ ان﹢ای ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا ﹤﹞︡﹆﹞
-﹩﹫︊︪︑ در ورودی ﹨︀ی ︉﹫︑︣︑ ﹟︡ ︣از︀ن، ۴١)︋  ﹝﹩ د﹨︡».(︫﹫

ــ︣ی آ﹡︀ در ﹋﹠︀ر  ︣ار﹎﹫ ﹥ ︗︤﹁︱︀﹨︀ و  ﹇ ــ﹫﹛ ورودی︋  ــ﹩، ︑﹆︧ ﹛︀﹝︗
ــ︀ن د﹨﹠︡ه ︗﹞︀ل و  ︀ص، ﹡︪ ︣ا︑︉︠  ــ﹙﹥ ﹝ ︧﹚  ︨﹉ ﹅︣︵ از ﹜﹨
 ︣︐︪﹫ ﹊﹢ه︋   ︫﹟ا ﹤ ︣﹨ ده و﹢ ︡او﹡︡︋  ﹊﹢ه︠   ︫﹩﹫︊︪︑ ︀ی﹨ ﹤︊﹠︗

﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ︦ ﹋︣د٢۵. ︣ا︑︉ را︋  ﹞ ﹤︧﹚  ︨﹟ا ﹩﹎︡﹫︙﹫  ︎︫︡︀︋
﹙﹢ص را  ︀د﹎﹩ و︠  ︡ و︨  ️ ︑﹠︤﹩ دار﹡ ﹫︮︀ و︗﹢ه ︗﹑﹜﹩، ︻﹞︡︑︀ً︠ 
-﹩︤﹠︑ در ورودی ﹨︀ی ︣ ︵︀  ︠﹟﹫﹝﹨ ﹤  ︋.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︦ ﹊︺﹠﹞ ︣︐︪﹫︋
ــ﹥ درون و  ﹫︣ون︋  ️ از︋  ــ ﹋︣ ︣ ــ﹫ ︀ در ﹝︧ ــ﹩، ︑﹠﹢ع ︗︤﹁︱︀﹨ ﹛﹑︗
ــ︀ن ︗︤ء﹁︱︀﹨︀، ︋﹥  ︡اوم ﹝﹫ ︉ در ا︖︀د ︑ ︣ا︑ ــ﹙﹥ ﹝ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︨﹙︧
﹢رت   ︮﹟﹊﹝﹞ ﹏﹊  ︫﹟︣︑ ︀ده  ︨﹤  ︋︡ ︖︧﹞ ﹤ ︡ا﹇﹏ ر︨﹫︡ه و ورود︋  
﹙﹢ص  ︀د﹎﹩ و︠  ﹏، ﹡︪︀ن از︨  ﹥ د︠ا ﹝﹩ ︢︎︣د. ا﹟ ﹡﹢ع د︨︐︨︣﹩︋ 
️ ﹝︺︊﹢د  ﹆﹫﹆ ﹤ ︣ورد﹎︀ر و ︻︊︀دت وی دارد و ر︨﹫︡ن︋   ︎︀ در ار︑︊︀ط︋ 
︀﹡﹩ و  ︺﹞ ︀ ــ﹟ ورودی ﹨ ــ︡. در ا ︣ار ﹝﹩ د﹨ ــ﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ ــ︐︣ ﹝ ︪﹫ را︋ 
︡ و  ︀د﹎﹩ در د︨︐︨︣﹩، ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩ ﹎︣د﹡ ﹙﹢ص و︨   ︠﹅︣︵ از ﹜﹫﹨︀﹀﹞
︀﹡︡ن ︻﹠︀︮︣  ︡ا﹇﹏ ر︨  ﹤ ︣ای ﹡︪︀ن دادن ︑﹠︤﹥ و ︻︀ری ﹋︣دن و︋  ︋
﹥ ︗︤﹁︱︀﹨︀ی  ︀﹜︊︡ی در ا﹟ ورودی ﹨︀، از ︑﹆︧﹫﹛ ورودی︋  ﹝︀دی و ﹋

.️ ︡ه ︨ا  ︫︤ ﹫﹨︣  ︎،︀﹡︀ن آ﹫﹞ ︉ ︣ا︑ ﹞ ﹤︧﹚ ﹝︐﹙︿ و ا︖︀د︨ 

︀︮﹩ در ورودی ﹨︀  ﹙︧﹥ ﹝︣ا︑︉︠   ︨،︡︗︀︧﹞ ﹟(﹝﹠︊︹ ا﹜︿) در ا .﹟﹫︀﹡ ︹﹞︀︗ ︡︖︧﹞ ارد︨︐︀ن، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︺﹥ زواره و ︹﹞︀︗ ︡︖︧﹞ :︌ ﹤ ︑︭﹢︣ ١٢. از را︨️︋ 
 ،﹤︤﹠︑ و در ﹁︱︀ی دا︠﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ﹡︪︀﹡﹩ از ﹟  ︮﹤ ﹢د. د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن︋   ︫﹟ ︦ از ︻︊﹢ر از در﹎︀ه و دا﹐ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ وارد︮   ︎︉︵︀﹞ رد و﹢︠ ﹩﹝﹡ ﹜︪ ﹤︋

︣ورد﹎︀ر ا︨️.   ︎︀ ︀د﹎﹩ ار︑︊︀ط︋  ︠﹙﹢ص و︨ 
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﹥ ﹁︱︀ی درون،   ︋﹟︐︨﹢﹫ ﹫︣ون و︎  در ا﹟ ورودی ﹨︀ ﹎︧︧︐﹟ از︋ 
﹊︊︀ره و ︋︡ون ﹨﹫︘ آ﹝︀د﹎﹩ ︧﹩ و ذ﹨﹠﹩ در ﹝︀︵︉ ︮﹢رت 
 ﹤ ــ︐﹥ و ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ﹋﹥︋  ﹢رت آ﹨︧  ︮﹤  ︋﹤﹡ ﹩ــ﹟ ︗︡ا ــ︣د. ا ﹫﹎ ﹩﹞
 ︦ ﹅︣︵ ﹟ــ و از ا ︡ــ﹢د ﹝﹩ آ ــ﹢دآ﹎︀ه ︋﹢︗ ــ﹩ ﹋︀﹝ً﹑ ︠ ︮﹢ر︑
ــ︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︣﹝﹩ ا﹡﹍﹫︤د. ا﹟ ا﹝ ــ﹢ی را︋  ︱ــ﹢ر در ﹁︱ــ︀ی ﹝︺﹠
ــ︀ن د﹨﹠︡ه ﹨﹫︊️،  ــ︡، ﹋﹥ ﹡︪ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ︮﹀︀ت ︗﹑ل ︠︡ا ︋︀︫
︑﹊﹛ و ︨︀د﹎﹩ ا︨ــ️. ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ در ا﹟ ورودی ﹨︀ ﹝︖︀﹜﹩ 
ــ︐﹥ و︗﹢د ﹡︡ارد  ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ︀﹜️ و ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹊︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ︎﹫﹢︨
 ︰﹞ ️︡︋ــ﹢د را در ﹝﹆︀︋﹏ ا ــ︣د ︋︀ ︻︊﹢ر از در﹎︀ه ︋﹥ ﹡︀﹎︀ه ︠ و ﹁
ــ︀دت ︋︍︣دازد ︋﹩ آ﹡﹊﹥  ــ︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︑︃﹝﹏، ︑﹀﹊︣ و ︻︊ ︋︀ ﹩﹞
 :︦︀﹝﹡﹢﹁ ــ︀د ــ︡. ︋﹥ ا︻︐﹆ ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︠︀︮﹩ ︋︀︫ ــ︀ر ︨﹙︧ ︐﹁︣﹎
ــ﹙﹞︣ا︑︉ ︻︀﹝﹏  ــ﹢ع ﹁︱︀﹩ و︗﹢د دارد، ︨﹙︧ ﹠︑ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨»
 ١٣٨۴ ︦︀﹞ ن﹢﹁).«︡ــ﹞︀ر ﹝﹩ آ ﹇﹢ی ﹉ د︨ــ️ ﹋︣دن ︋﹥ ︫
ــ﹥ ︑﹠﹢ع ︗︤﹁︱︀﹨︀ در ورودی ︋﹥ ︡ا﹇﹏  ،۵۶) ا﹝︀ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋

ــ﹙﹥  ــ︡، د﹍︣ ﹜︤و﹝﹩ ︋︣ای ا︖︀د و ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︨﹙︧ ︠﹢د ︋︨︣
﹝︣ا︑︉ ﹡︊﹢ده و د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨﹢﹜️ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.

ــ﹢ی د﹍︣ ︎﹫︣وی  ــ﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥ از دو ا﹜﹍ ︨﹙︧︧ــ﹥ ﹝︣ا︑︉ در ا﹜﹍
ــ﹫﹛  ﹥ ﹨﹠﹍︀م ︑﹆︧ ︀ ︡ا﹇﹏ ︗︤﹁︱︀﹨︀︋  ــ﹟ ا﹜﹍﹢،︋  ــ︡. در ا ﹠﹋ ﹩﹞
ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹟ ︗︤﹁︱︀﹨︀ از  ــ︐﹫﹛. ︨ ﹁︱︀ی ورودی ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧
ــ︐︀ی آ﹝︀د﹎﹩  ︵︣﹅ ︋︣﹇︣اری ︨﹙︧ــ﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝﹫︀ن آ﹡︀ در را︨
ــ︡ و از ﹎﹢﹡﹥  ذ﹨﹠﹩ و رو﹩ زا︗ ︣️ ورود ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹩ ︋︀︫
︑︪︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ ︎﹫︣وی ﹝﹩-﹡﹞︀︡. ︋﹥ ا﹟ ︠︀︵︣ را︋︴﹥ درون 
و ︋﹫︣ون ︋﹥ ︵﹢ر ﹡︀﹎︀﹡﹩ ﹇︴︹ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد ︋﹙﹊﹥ ︎﹫︪︴︀ق و در﹎︀ه 
ــ﹥ ︠﹢︋﹩ ار︑︊︀ط ︠﹢د را ︋︀ ﹁︱︀ی دا︠﹏ و ︠︀رج-  ورودی آن، ︋
 ﹩︐﹠﹞ ﹟︮ ﹤ــ ــ︡ه ﹋﹥ ︋ ︫ ︿︣︺︑ ﹩﹡﹐دا ﹅︣︵ ــ﹢ً﹐ از ﹝︺﹞
ــ︀د﹎﹩  ﹙﹢ص و︨  ــ﹟ ︀ل︠  ا ︀ ــ︡.︋  ﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︶ــ ﹀ -ــ﹢د ︫ ﹩﹞
︋﹢︗﹢د آ﹝︡ه در ا﹟ ورودی ﹨︀ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︑︖﹙﹩ ﹡︧︊﹩ ︗﹑ل 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︤﹠︑ و

︀رج  ﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ در ورودی ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن.(﹝﹠︊︹ ا﹜︿) در ا﹟ ورودی ار︑︊︀ط ﹁︱︀ی دا︠﹏ و︠   ︨.١٣ ︣﹢︭︑
︡ه ا︨️. ا﹟ دا﹐ن ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در آ﹝︀د﹎﹩ ذ﹨﹠﹩ و ︗︧﹞﹩ ﹝︀︵︉ دارد.  ︫︶﹀ ﹏﹢︵ ﹩﹡﹐دا ﹅︣︵ از ﹩︋﹢  ︠﹤︋
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﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ا﹡︺﹊︀س ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩ در ورودی ﹝︧︀︗︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︻﹙﹏ ︋︣وز ︑﹀︀وت ﹨︀ی ﹝︺﹠︀﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی در آ﹡︀، ﹁︣ض 
︫︡ه و ︋︀﹨︡ف ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ورودی ﹨︀ ︋︣ ا︨︀س ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. در ﹝︧︀︗︡ دوره ا︨﹑﹝﹩، ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ︀ر 
 ﹤﹋ ،︡﹠د ﹝﹩ آ﹢︗﹢︋ ﹩︀﹨ ﹛ در ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی و ︾﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی، ورودی﹫﹨︀﹀﹞ ﹟︀ل و ︗﹑ل و ︑︖﹙﹩ ﹡︧︊﹩ ا﹝︗ ،﹤︤﹠︑ ،﹤﹫︊︪︑ ﹟﹋ر
︋︀ ︡﹊﹍︣ ︑﹀︀وت ﹨︀﹩ دار﹡︡. ︋︣وز ا﹟ ︑﹀︀وت ﹨︀، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ در ا﹟ ورودی ﹨︀ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام ﹝︺﹫︀ری 
را ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︪︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥، ︗﹞︀ل و ︗﹑ل ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا﹡︡. در ︎︥و﹨︩ ︀︲︣، ورودی ﹨︀﹩ ﹋﹥ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︗﹞︀﹜﹩ و 
﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در   ︎﹩︤﹠︑ ︀ی ︗﹑﹜﹩ و﹨ ﹩﹎︥از و ﹤﹋ ﹩︀﹨ ورودی ،﹩﹛︀﹝︗_﹩﹫︊︪︑ در ا﹜﹍﹢ی ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︣وی﹫︎ ً︀ ︑︪︊﹫﹩ ︑﹢أ﹝
︣ر︨﹩ ﹡﹞ــ﹢﹡﹥ ﹨︀ی  ︣︠﹢ردار﹡︡، در ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫ـ︀﹡﹥ ︗ــ︀ی ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. در︋   ︋﹩﹎︥︀ر و ︣﹨ از ﹤﹋ ﹩︀﹨ و ورودی ﹩﹛﹑︗_﹩︤﹠︑ ا﹜﹍﹢ی
﹥ ︻﹠﹢ان  ــ︐﹥ و︋  ــ︐﹥ را دا︫ ــ︡ه در ﹁︭﹏ ﹎︫︢ ــ︡ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از و︥﹎﹩ ﹨︀ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ذ﹋︫︣  ــ︐﹀︀ده︫  ﹝﹢ردی از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ ا︨
 ︫︣ ﹜︷︻ــ︀︗︡ی ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ︗︤و ﹝︧︀︗︡ ا ــ︡ه ا﹡︡. ︋︣ ا﹟ ا︨︀س ﹝︧ ــ︡ه ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ ︫ ︬در ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟︣︑ ﹏﹞︀﹋
ــ︀︠︐﹥ ا﹡︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︧︀︗︡ ︗︀﹝︹ و ﹝︧︀︗︡ی ﹋﹥ از  ﹢د︨  ﹢دن، ﹝︐﹢︗﹥︠   ︋﹜﹞ ︉︊ــ  ︨﹤ ــ︐︣﹟ ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹜︊︡ی و ﹝﹀﹢﹝﹩ را︋  ︪﹫ ︋﹢ده و︋ 
﹠︀﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ و ا︨﹑﹝﹩، در ﹨﹞﹥ ا︻︭︀ر  ︴ ﹋﹑ن ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝︺﹞︀ران︋  ︀ص ﹋︀﹜︊︡ی، در︨  ــ︀︠️ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی︠  ــ﹫﹢ه︨   ︫︣︷﹡
︋﹢ده ا﹡︡، ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ در ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹜﹍﹢ی ︑︪︊﹫﹩_︗﹞︀﹜﹩، ﹝︧︀︗︡ ︗︀﹝︺﹩ ﹢ن ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د، 
﹋︣﹝︀ن، ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن و ﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥، در ︋︣ر︨﹩ ا﹜﹍﹢ی ︑﹠︤﹩_︗﹑﹜﹩ ﹝︧︀︗︡ ︗︀﹝︹ زواره، ﹡︀﹫﹟، ︋︣و︗︣د و 
︉ ︑︣﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ارد︨︐︀ن و در ︋︣ر︨﹩ ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥ ﹝︧︀︗︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن و ا︫︐︣︗︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︀︨

ــ︡ه ا︨️: ١.  د﹐﹜︐﹍︣ی ﹡﹞︀د،   ︫﹤︗﹢︑ ︣ارد ز﹢﹞ ﹤ ــ︡ه︋   ︫﹤︡ی ﹝︴︀﹜︉ ﹡︷︣ی ارا﹠︋ ︹﹝︗ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ در ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ورودی ﹨︀،︋ 
_﹩﹫︊︪︑ در ورودی ﹨︀ی .﹩︀︱﹁ ︉︑︣ا﹞ ﹤﹚︧﹚ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︤﹫﹠︀ت و ﹝︭︀﹜ ﹁︀︠︣ و ۴.︨  ﹡︪︀﹡﹥ و آ﹥، ٢.  ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت، ٣.︋ 
﹫︩ از  ﹥ ﹁︱︀ی ورودی،︋  ــ︐﹍﹩ ا﹡︧︀ن︋  ــ﹠︀﹩، ︑︺﹙﹅ و د﹜︊︧ ︭︣ی و ︑︃︔﹫︣ ﹁︱ ،﹩︀︦ آ︫ ﹥ ︻﹙️ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی،︋   ︋،﹩﹛︀﹝︗
﹥ ﹡﹢ی ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︧﹩ از   ︋،﹩﹛︀﹝︗_﹩﹫︊︪︑ ورودی ﹩︀﹠︺﹞_︊︡ی﹛︀﹋ ︀ی﹨ ﹩﹎︥رد. در وا﹇︹ و﹢︠ ﹩﹞ ﹜︪ ﹤ ︀︨︣ ا﹜﹍﹢﹨︀︋ 
﹢︗﹢د آورد و ﹝﹢︗︉ ار︑︊︀︵﹩ ﹎︧︐︣ده و ﹠︡ ︗︀﹡︊﹥ ﹝﹫︀ن ا﹡︧︀ن و ﹁︱︀ ﹎︣دد؛ ﹁︱︀﹩ ﹋﹥ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ﹥ ﹁︱︀ را در او︋   ︋﹅﹚︺︑
﹢︗﹢د   ︋︣︵︀ ︧﹫︀ر ا︨️. ا﹟ و︥﹎﹩ در ورودی ﹨︀ی ︑﹠︤﹩_︗﹑﹜﹩، ا︧︀︨﹩ از ﹨﹫︊️ و ︑︣س را در ﹋﹠︀ر ︑︺﹙﹅︠  ﹝﹀﹢﹝﹩ و ﹝︺﹠﹢ی︋ 
 ﹤  ︋﹏﹫﹡ ︀ ︣ ﹨︣ ﹫︤ د﹍︣ ﹝﹩ دا﹡︡.︋  ﹥ ﹅ و ﹝︺︊﹢د را ﹝﹆︡م︋  ﹞﹫﹞﹫️ و وا︋︧︐﹍﹩ را ︑︀ ︡ودی ﹎︧︧︐﹥ و ︑﹢︗﹥︋  ﹝﹩ آورد و ر︫︐﹥ ﹨︀ی︮ 
︩ ︑︣﹟ ﹝﹫︤ان ︑﹠︤﹥ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده  ﹠﹫﹟ در︗﹥ ای از ︦ ﹝﹊︀ن، ا﹟ ورودی ﹝︣﹨﹢ن ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل و ﹇﹢ا︻︡ی ا︨️ ﹋﹥ از ︋﹫
﹢د ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ﹎︣دد. در ورودی ﹨︀ی ا﹜﹍﹢ی ﹝﹫︀﹡﹥، و︥﹎﹩ ﹨︀ی دو ا﹜﹍﹢ی   ︠﹩︀︱﹁ ︊︡ی و﹛︀﹋ ﹏﹊  ︫﹟︣︑ ︀ده  ︨﹤ و در ﹡︐﹫︖﹥ ورودی︋ 
︀ً ︋﹥ ︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد و ا﹟ ورودی ﹨︀، ︻﹑وه ︋︣ آ﹡﹊﹥ ︧﹩ از ︫﹊﹢ه و ︗﹑ل را ︋﹥ ﹝︀︵︉ ا﹜﹆︀ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡، ︋﹥ ︻︴﹢﹁️ و  د﹍︣ ︑﹢أ﹝

﹝︣︋︀﹡﹩ ︋︀ وی ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡. و ︣﹨ ﹩﹎︥﹉ از ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︑︺︣︿ ︫︡ه را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ در ︗︡ول ز︣ ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د:

٩٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︭︠﹢︮﹫️ ورودی ﹨︀ی
﹩﹛﹑︗-﹩︤﹠︑ و ﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑ 

︭︠﹢︮﹫️ ورودی ﹨︀ی 
﹩﹛﹑︗_﹩︤﹠︑

︭︠﹢︮﹫️ ورودی ﹨︀ی 
﹩﹛︀﹝︗_﹩﹫︊︪︑

﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︋︣ر︨﹩ ︫︡ه

ا︨︐﹀︀ده ︡ا﹇﹏ از ﹡︪︀﹡﹥ و ﹡﹞︀د
 ،﹤ــ︀﹡﹥ و آ ــ︣ی ﹡︪ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫
ــ﹩ از ︮ــ﹢رت  ــ︀ب زدا︖
﹩ ︮﹢ر︑﹩  ︋﹤ ︋︣ای ر︨﹫︡ن︋ 

ــ︀﹡﹥ و ﹡﹞︀د، ا︫︀ره  ــ︐﹀︀ده از ﹡︪ ا︨
︮﹢رت ︋﹥ ︮﹢رت و ا︫︀ره ︮﹢رت 

︋﹥ ﹝﹀﹢م
﹤١.  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡︪︀﹡﹥ ﹡﹞︀د آ

و︗﹢د ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︋︀ ︡ا﹇﹏ ︑﹠﹢ع 
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︑﹢︨︳  ﹁︱︀﹩، ا﹜﹆︀ی︨ 
 ،﹟︮ ﹤︋ ــ︤ای ورودی ــ﹢ر از ا︗ ︊︻
ــ﹊﹢ه و  ︻︴﹢﹁️ ﹝︣︋︀﹡﹩ در ︻﹫﹟ ︫
 ︦ ︀د︖ــ️ در ا ︡ود﹞ ،️ــ ︊﹫﹨

️﹫﹝﹫﹝︮

ــ︉  ﹝︣ا︑ ــ﹙﹥  ︧﹚︨ ــ﹏  ︡ا﹇
ــ︡م  ︻ ــ﹩،  ︀︱﹁ ــ﹢ع   ﹠︑ و 
︻︴﹢﹁️ و ﹝︣︋︀﹡﹩ و ا﹜﹆︀ی 
ــ️، در  ــ﹑ل و ﹨﹫︊ ︗ ︦
و   ــ︡ا  ︠ دادن  ــ︣ار  ﹇ ا︮ــ﹏ 
﹡︍︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︗︤﹁︱︀﹨︀

ــ﹩ ︋︀  ︀︱﹁ ︉︑ــ﹙﹥ ﹝︣ا ــ﹢د ︨﹙︧ و︗
 ︀﹫﹞ ــ﹩.  ︀︱﹁ ــ﹢ع  ﹠︑  ﹟︣︐ــ ︪﹫︋
 ️︗ ــ﹢ع  ﹠︐﹞ ــ︀ی  ﹨︀︱﹁ ــ︣دن  ﹋
ــ﹩ ذ﹨﹠﹩ و رو﹩ ﹡﹞︀ز﹎︤ار،  آ﹝︀د﹎
︑﹢︨ــ︳  ﹝︀︵ــ︉  ــ﹟  در︋︣﹎︣﹁︐
ــ️ و  ﹁﹢︴︻ ــ﹢ع و  ــ︀ی ﹝︐﹠ ﹨︀︱﹁
ــ︡ن  ︫ ﹉ــ﹩ ︋︀ وی. ﹡︤د ﹡︀︋︣﹞
﹝︣﹞ ﹤︋ ﹤﹚︣﹙﹥ ︋﹥ ﹝︺︊﹢د

﹩︀︱﹁ ︉︑٢. ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︭︀﹜ ﹝︐︺︀رف و ﹡﹆﹢ش 
﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹡﹥ ﹠︡ان ︠︀ص ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ 
ــ︀ده و  ︮ــ﹢رت ︸︀﹨︣ی، ︑︤﹫﹠︀ت ︨

﹟︀د﹝﹡

 ︣ ︀︠﹁ ﹛︀ ︐﹀︀ده از ﹝︭ ︡ا﹇﹏ ︨ا 
︡ا﹇﹏   ــ︀د﹎﹩ و و ﹋﹛-︀ب،︨ 
ــ︣،  ــ︀ت ، ﹁﹆ ﹠﹫︤ ــ﹩ در ︑ ︣ا ﹎
︐﹀︀ده از ر﹡﹌ ︡ا﹇﹏ ︨ا 

ــ﹙︴﹥  ︨ ،︣︠︀﹁ ﹛︀︭﹞ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤︋
﹊﹢ه  ︑︖﹞﹙﹩ و ﹝︀︵︉ دو︨️،︫ 
 ﹤ ــ︢اب، ︾﹠︀ ،︡ا﹋︓︣ ︑︤﹫﹠︀ت،︋  ︗
﹋︀ر﹎﹫︣ی ر﹡﹌ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع

و  ــ︀ت  ﹠﹫︤︑ ــ︣ی  ﹋︀ر﹎﹫ ــ﹥   ︋  .٣
︣︠︀﹁ ﹛︀︭﹞

﹝﹆﹫︀س  و︑﹠︀︨︊︀ت در ﹝﹫︀﹡﹥، ﹝﹆﹫︀س 
ــ︀﹡﹩ ︋︀ ︑﹞﹫︡ا︑﹩ ︋﹥ ﹝﹆﹫︀س  ︾﹫︣ ا﹡︧
ــ︡ه و در ﹝﹫︀﹡﹥  ︫ ︣︑ ﹉ــ︀﹡﹩ ﹡︤د ا﹡︧

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د

ــ︀س ︾﹫︣  ــ︣ی از ﹝﹆﹫ ︋︣ه ﹎﹫
︣ار  ﹇ ﹏ ︀﹡﹩(ا﹜﹩)، در ︮ا ا﹡︧
ــ︐﹀︀ده از  دادن ︎︣ورد﹎︀ر در ︨ا

﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت

ــ︀﹡﹩، در  ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧
ا︮﹏ ﹇︣ار دادن ا﹡︧︀ن در ا︨︐﹀︀ده 

از ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت
۴. ﹝﹆﹫︀س و ︑﹠︀︨︊︀ت

ــ︹ زواره- ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م  ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝
ا︮﹀︀ن

ــ︀ن- ﹀︮ا ــ︹  ﹞︀︗ ﹝︧ــ︖︡ 
﹁︣ج-﹝︧︖︡   ︹﹞︀︗  ︡︖︧﹞
︗︀﹝︹ ﹡︀﹫﹟- ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ 
︤︣﹫﹡ ︹﹞︀︗ ︡︖︧﹞-︤﹠︴﹡

ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥-﹝︧︖︡  ﹝︧ــ︖︡ ︫
︗︀﹝︹ ︤د

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی

︗︡ول ︀﹆﹞ .۵︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ︨﹥ ا﹜﹍﹢ی ورودی ︋︣ ا︨︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︋︣ر︨﹩ ︫︡ه

٩٨
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︩ ﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ ︑︊﹫﹫﹟ ﹎︪︐﹥ ا︨️. ١. ﹎︣د آوری ا︵﹑︻︀ت در ا︋ ﹟︩، ︋︣ ا︨︀س ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹋︐︀ب ﹨︀، ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ و ︎︥و﹨
︀﹝﹏ دو ﹁︣ا﹠︡  ﹝︪︀﹨︡ه  ٢. ا︨︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩ رو︫﹩ در ︑﹆﹫﹅ ا︨️ ﹋﹥ از ﹠︡ ﹝﹢رد ︗︤﹩، ا︮﹙﹩ ا︨︐︣اج ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹙﹩ ا︨️.︫ 
و ︑︺﹞﹫﹛ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︋﹥ ﹡︐︀︖﹩ ا︐﹞︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹇︴︺﹩ و ︐﹞﹩ ﹡﹫︧️ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. « ا︨︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︀ر︋︣د ︢︎︣ی 

︗︀﹡﹩ ا︨️ و ︋︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹞﹠︡ ︨︀︠︐﹟ ﹝﹢رد ︠︀︮﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹡︡ارد».(﹎︣وت و وا﹡﹌ ١٣٨٨، ٢٨٣)
 ﹉ را﹨︊︣د ﹟︥و﹨︩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. ا ︡︡ه ︀ ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝︺﹫﹟ را ﹝﹢رد︎   ︎﹉ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩︋︣︖︑ ﹩﹢︗ ︥و﹨︩ ﹝﹢ردی «︗︧ــ️ و  ︎.٣

﹝﹢رد ︠︀ص را ︋︀ ︑﹞︀م ︻﹢ا﹝﹏ ︎﹫︙﹫︡ه در ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ آن ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡».(﹎︣وت و وا﹡﹌ ١٣٨٨، ٣۴۶)
︀ص  ︭﹩ ﹁︣د از ﹝﹢︲﹢︻﹩︠  ︣ ادراک︫  ﹫︀ن ﹝﹩ دارد:«﹡︷︣﹥ ﹨﹠︖︀ری ﹡︷︣﹥ ای ﹝︊︐﹠﹩︋  ۴. ﹜﹠﹌ (١٣٨۶) در ︑︺︣︷﹡ ︿︣﹥ ﹨﹠︖︀ری︋ 
︀﹜︺﹥ ︑﹢︮﹫︿ و ︑︊﹫﹫﹟ ︻﹙﹞﹩ ا﹡︡». ︴﹞ ﹏︋︀ ️ و ا﹟ ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣ی ﹨︀، ﹇ ︣داز ︨ا  ︎﹤︣︷﹡ ︡ه ️. ﹝﹢︲﹢ع ا︣︷﹡ ﹟﹥ ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣ی  ﹨︀ی اد︻︀︫  ︨ا
﹥ ﹝︡د  ﹥ ﹁︱︀︨️، ﹝︺﹞︀ری ﹇︨︡﹩ ﹨﹛︋  ︪﹫︡ن︋  ︣ای ﹡︷﹛︋  ︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ری ﹨﹠︣ی︋  ﹝﹨»:︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︨︡﹇ ︀ری﹝︺﹞ ︿︣︺︑ ۵. ﹡︭︣ در
﹥ آن ﹡︷﹛  ﹥ ﹁︱︀﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︨︀زد و︋  ︪﹫︡ن︋  ︣ورد﹎︀ر از ︵︣﹅ ︑﹆︡س︋   ︎︣︱﹞ ︣ار دادن ا﹡︧︀ن در ﹢د را در ﹇  ︠﹩﹚ ﹁﹠﹢ن ﹝︐﹙︿، ﹨︡ف ︮ا

.️ ︤ ︨ا ﹫ ﹤﹝﹨ ︡ن﹞د آ﹢︗﹢ ︀س︋  ️ ︨ا ︡ا﹡﹫ در آن و ﹤﹋ ️ ︧︐︣ی ︨ا  ︋﹅﹚ ﹝﹩ د﹨︡، ︑︋  ﹩﹞ ﹅﹆︪︡. ﹝︺﹞︀ری ﹇︨︡﹩︠ 
ــ﹠︐﹩ ا︣ان» در ﹝﹢رد ورودی ︋﹠︀﹨︀ و ︋﹢︥ه ﹝︧︀︗︡ ︑﹢︲﹫︀ت ﹝﹠︀︨︊﹩  ــ﹙︴︀﹡︤اده در ﹋︐︀ب «﹁︱︀﹨︀ی ورودی در ﹝︺﹞︀ری ︨ ︨ .۶

ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️.
ــ︀ی ︗︀و︡ان ﹨﹠︣ ا︨ــ﹑﹝﹩» (١٣٧١)، ﹎︣ا︋︀ر در ﹋︐︀ب «﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩»(١٣٧٨)  ﹢ر﹋︀رت در ﹋︐︀ب «ارز︫ ٧. ︑﹫︐﹢س︋ 
ــ︀︣ ︻﹢ا﹝﹏ و  ــ︀︗︡، در ﹋﹠︀ر ︨ و ﹨﹫﹙﹟ ︋︣ا﹡︡ در ﹋︐︀ب «﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩: ﹁︣م، ︻﹞﹙﹊︣د، ﹝︺﹠︀ » (١٣٧٩)، ︋﹥ ﹝︊︒ ورودی ﹝︧

︡︎︡ه ﹨︀ ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡.
ــ︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د. «︋︀  ــ︊﹫﹥، ︑﹠︤﹥ و ︗﹞︀ل و ︗﹑ل را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹋︐︀ب «﹁︐﹢︀ت ﹝﹊﹫﹥» (١٣٨۴) ﹝︪ ٨. ︑﹀﹊︣ات ا︋﹟ ︻︣︋﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︪
 ﹩﹡︀︧﹊ ︣ات︷﹡ ﹩﹛︀ت ا﹀  ︮﹤︤﹠︑ ،﹤﹫︊︪︑ ــ︐﹥ ا﹡︡، در ﹝﹢رد ﹝﹆﹢﹐ت ︧زه و ز﹝︀ن ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ز﹢ و ا︋﹟ ︻︣︋﹩ در دو ﹩︀﹠ــ  ︨﹤﹊﹠ا
 ،﹤﹞︀﹡ ﹅︪︻ ،﹤﹞︀﹡ ﹏﹆︻ :﹩︀﹠ ﹥ ﹋︐︀ب ﹨︀ی «﹝︓﹠﹢ی ﹨︀ی︨  ︭﹢ص ﹝﹩ ︑﹢ان︋   ︠﹟داده ا﹡︡». (ارد︨︐︀﹡﹩ ر︨︐﹞﹩ ١٣٨٨، ٢٧) در ا ﹤ارا

︣︺﹥ ا﹜︴︣﹆﹥ » (١٣٧۴)، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢د. ﹠︀﹩» (١٣٨٨) و «︡﹆﹥ ا﹜﹆﹫﹆﹥ و︫  ︨﹠︀﹩ آ︋︀د»(١٣٨٨)، «د﹢ان︨ 
ــ﹥ و ﹡﹞︀د» (١٣٨٢) و «﹡﹞︀د﹎︣ا﹩ در ﹎﹠︊︡ و ︣خ» (١٣٧٩)، ﹡︭︣ «﹨﹠︣ ﹇︨︡ــ﹩ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ان»  ــ﹢ن در دو ﹝﹆︀﹜﹥ «﹋﹙﹞ ــ﹥ ﹎﹠ ٩. ر﹡
 ،(١٣٨٠) «️﹢﹠︺﹞ ا︨﹑﹝﹩» (١٣٧۵) و «﹝︺︣﹁️ و ️﹢﹠︺﹞ ︣ان» (١٣۵٠) و ﹋︐︀ب ﹨︀ی «﹨﹠︣ ودر ﹁︣﹨﹠﹌ ا ﹩﹠(١٣٧٩)، «﹨﹠︣ د
ارد﹐ن در ﹋︐︀ب «︦ و︡ت» ( ١٣٨٠) و ﹡﹆︣ه ﹋︀ر در ﹋︐︀ب «درآ﹝︡ی ︋︣ ﹨﹢️ ا︨﹑﹝﹩ در ﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︨︀زی» (١٣٨٧)، ︋﹥ 

.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ︣︲︀ ︩﹨︥و ︣دا︠︐﹥-ا﹡︡ و را﹨﹠﹞︀ی︎  ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝︺﹠︀ ﹎︣ا︀﹡﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩︎ 
︥و﹨︪﹍︣ی ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀︊︒ ︻﹞﹫﹅ و د︫﹢ار دا﹡︩   ︎﹟﹫︐︧﹡ ︣ان و آ︑﹟ و︑ ا︨︐︀د دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ،﹩﹛︀︮﹑﹞ ﹤ا﹜ّ﹙ـ ️ ﹝﹊ ︣︐﹋١٠. د

﹩ ر︤ی ﹋︣ده ا︨️. ︀︨︐︀ن ︫﹠︀︨﹩» را در ا︣ان︎  ﹡﹢︸﹢ر «﹁﹙︧﹀﹥︋ 
﹠︀﹨︀ی   ︋﹩و ﹋︀ر︋︣دی در ︵︣ا ﹩﹞﹢﹀﹞ ــ︀﹜﹥ د﹋︐︣ی «ا︮﹢ل ﹥ ر︨ ︥و﹨︩، ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ــ︐︣ ﹝︊︀﹡﹩ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︎  ︪﹫ ــ︣ح︋   ︫️︗ .١١
 ﹟﹫︧﹞﹑︾ ︣︐﹋︣ه ﹋︀ر  و د﹆﹡ ︡﹫﹝﹛︡س ︻︊︡ا﹠﹞ ﹩︀﹝﹠﹨را ﹤ ︀ل ١٣٩٠ ،︋  ﹫︺﹥» ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد در︨  ﹝︢﹨︊﹩ در ﹡﹍︣ش︫ 

︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢د. ﹠︺️، د﹁︀ع︫  ﹝︺﹞︀ر︀ن، در دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و︮ 
.« ِ︣ ِب َ︻ْ﹟ او︮︀ِف ا﹜︊︪ ُ︣ ِ︡ ا﹜ ﹫︺︊︑ ﹟︻ ً ١٢. «ا﹜ّ︐﹠ُ︤﹥: ︻︊︀رْهٌ

:️︫﹢﹡ ﹩︎

٩٩
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︀ن دادن ﹝﹀﹢م ︗﹞︀ل از آن ا︨︐﹀︀ده  ︣ای ﹡︪ ــ︀﹡﹩ ا︨ــ️ و︋  ﹀︀ت ا﹡︧  ︮﹤ ︣ورد﹎︀ر︋  ﹀︀ت︎  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︤د﹉ ﹡﹞﹢دن︮  ــ︊﹫﹥︋  ︪︑ .١٣
︣ای ﹡︪︀ن دادن ︗﹑ل  ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︋﹅ ︣ای ﹡︪︀ن دادن ︗﹞︀ل ﹢رت ﹉ ا︋︤ار︋   ︮﹤  ︋﹤﹫︊︪︑ ،︣﹍︊︀رت د︻ ﹤ ﹝﹩ ︫﹢د؛︋ 

︠︡او﹡︡ی و ﹨﹫︊️ و ︻︷﹞️ وی، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︋︤اری ﹢ن ︑﹠︤﹥ ︲︣وری ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.
ــ︐︣﹟ ﹝﹫︤ان ︑︖﹙﹩ در ورودی ﹨︀ ︋︣︠﹢ردار  ١۴. در ︎︥و﹨︩ ﹞ ️﹚︻ ﹤︋ ،︣︲︀︡ود️ در ﹝︴︀﹜︉ ﹝﹆︀﹜﹥، ︀ر ﹝︺﹫︀ری ﹋﹥ از ︋﹫︪

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.  ︋️﹢﹛ده ا﹡︡، در او﹢︋
︀ ﹨︡ف   ︋︬︪﹞ ﹩﹡︀﹊﹞ ︀ ︡︊﹛︀﹋ ــ︐︣ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︪﹫ ــ︀ره ﹡︡ارد و︋  ︀ص ا︫  ︠﹩﹞﹢﹀﹞ ﹤ ﹢رت︋  ﹢رت،︮   ︮﹤ ﹢رت︋  ــ︀ره︮  ١۵. در ا︫

﹫︪︴︀ق و ﹝﹠︀ره ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ورودی ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︣ای ﹝︓︀ل︎  ︀︠︐﹟ آن از ﹋︀﹜︊︡﹨︀ و ﹝﹊︀ن ﹨︀ی د﹍︣ ا︨️.︋   ︨︤︀﹝︐﹞
١۶. ﹁︱︀﹩ ︨︣︎﹢︫﹫︡ه و ﹡﹫﹞﹥ ︋︀ز ﹝︀﹡﹠︡ ا﹢ان ا︨️ ﹋﹥ در ︗﹙﹢ی در﹎︀ه ورودی ︵︣ا﹩ و ︨︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ و ﹁︱︀ی د︨︐︨︣﹩ را از 
︀ً ار︑﹀︀ع ︎﹫︪︴︀ق از ار︑﹀︀ع  ﹁︱︀ی ﹝︺︊︣ ﹝︐﹞︀︤ ﹝﹩-﹋︣د. ︑﹢﹇︿ و ا﹡︐︷︀ر ︋︣ای ورود ︋﹥ ︋﹠︀ در ﹨﹞﹫﹟ ﹁︱︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︻﹞﹢﹝
ــ︡ ︑︀ ︲﹞﹟ آ﹡﹊﹥ ﹡﹞︀︀﹡﹍︣ ا﹨﹞﹫️ ︋﹠︀ ︋︀︫︡، ﹡︪︀﹡﹥ ای از ﹝﹢﹇︺﹫️ آن ﹡﹫︤  ︫ ﹩﹞ ﹤︐﹁︣﹎ ︣︑ ︩ ــ︀︣ ︨︴﹢ح و︖﹛ ﹨︀ی ﹝︖︀ور آن ︋﹫ ︨

︋﹥ ︫﹞︀ر آ︡. (︨﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ٧٠)
︭︣ی.  ︋︉﹫﹋︣︑ .١٧

 ️︊︧﹡ ﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊ــ ﹥ ا﹜﹍﹢ی  ︑︪  ︋︀﹠︑ ــ︀︗︡ را ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹝﹆︣﹡︦ و ﹋︀ر︋﹠︡ی در ︑︤﹫﹠︀ت ورودی ﹝︧ ١٨. ﹐زم︋ 
داد ز︣ا در ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ورودی ﹨︀ی ︑﹠︋ ︤﹫﹡ ﹩﹛﹑︗-﹩︤︣ه ﹎﹫︣ی از ا﹟ ﹡﹢ع ︑︤﹫﹠︀ت ︋﹥ ︪﹛  ﹝﹩ ︠﹢رد. ︑﹀︀وت ︋︀رزی ﹋﹥ 
-﹩﹫︊︪︑ ︣ه ﹎﹫︣ی از ر﹡﹌ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︣﹡︦ و ﹋︀ر︋﹠︡ی ورودی︋ د ا︨️، ︸︣ا﹁️، ︎︣﹋︀ری و﹢︪﹞ رد﹢﹞ ﹟در ا

︗﹞︀﹜﹩ و︗﹢د دارد. 
ُْ﹛ َأْ︗َ﹞ِ︺﹫َ﹟» ُ﹠َ﹢ِ︾ْ﹔ُاَ﹔ْرِض َو ﹩﹁ِ ﹜َُْ﹛ ُ﹟﹠َ َِز﹔ُ ﹩﹠ِ︐َْ﹢َ︾َْأ ︁﹝َِ︋ ١٩. «َربِ 

﹢د "و︗﹢د" دارد   ︠︀ ︀ص︋  ﹩ء︠  ︀ ﹡︧︊︐﹩ ﹋﹥ آن︫  ︀﹎︣دا﹡︩ ﹝︡ون ﹎︪︐﹥ ا︨️ و «﹨︧︐﹩ ﹨︣ ﹫︤ را︋  ٢٠. ا︣︷﹡ ﹟﹥ ︑﹢︨︳ ا︋﹟ ︻︣︋﹩ و︫ 
︀ و︗﹢د ﹝︴﹙﹅ دار﹡︡ ﹡﹞﹩ دا﹡︡». (﹡︭︣ ١٣٧۵، ١۴٠). و︡ات و︗﹢د  ﹥ ︗︤ را︋︴﹥ ای ﹋﹥︋  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹝﹢︗﹢دات را ﹫︤ی︋  ﹊﹩ ﹝﹩ دا﹡︡ و︋ 
 ﹩﹠︺ ،️︨︡ا ︡ا ﹊︧︀ن ا︨️، دوم؛ ︗︀ن ﹝︐﹞︀︤ از︠   ︠︀ ﹁﹙︧﹀﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹝︹ و ﹝﹢︡ ﹨︣ دوی ا ،️︨︀︀︱﹇ ﹟︺﹠﹩ اول؛ ︗︀ن︋ 

﹥ و︡ت در ︻﹫﹟ ﹋︓︣ت و ﹋︓︣ت در ︻﹫﹟ و︡ت ︀د ﹋︣ده ا﹡︡.  ︋︣︣﹆︑ ﹟︀ی ﹝︀ از ا﹞︡﹇ (١٣٨١، ٨٧ ﹩︀﹋︀﹋) .«️︧﹫﹡ ︧︀ن﹊ ︡ا  ︠︀︋
Sequence .٢١

 ﹤ ︪﹫︡ن︋  ــ﹢د. ﹊﹩ از ا﹨︡اف ا︡اث ︗﹙﹢︠︀ن، ا﹨﹞﹫️︋  ︫ ﹩﹞ ﹤︐︠︀ ﹫︪ــ︴︀ق︨  ︤رگ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︗﹙﹢ی︎  ــ﹫︹ و︋  ٢٢. ﹁︱︀﹩ و︨
﹁︱︀ی ورودی ︋﹠︀ ا︨️. (︨﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ۶۶)

﹢ی آن ︗︣ز ︀ د﹢ار ﹇︣ار  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ در﹎︀ه ﹁︱︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در دو︨  ٢٣. ﹁︱︀ی ﹋﹢﹊﹩ ﹋﹥ در ورودی در آن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. از ﹜︀ظ︨ 
﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. (︨﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ٧۴)

 ﹐ً﹢﹝︺﹞ ︀︱﹁ ﹟︫︡ه ا︨️. ا ﹩﹞ ﹤︐︠︀ ︧﹫︀ری از ا﹡﹢اع ﹁︱︀﹨︀ی ورودی ︵︣ا﹩ و︨  ٢۴. ﹨︪ــ︐﹩ ︣﹋ ︀︀س ﹁︱︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︋ 
 ︀﹠︑ ﹩︐︪﹨ ا︨️. در ﹝﹢اردی ﹋﹥ از ️︗ ︡﹠ ︀ از ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی آن ︑﹆︧﹫﹛ ﹝︧﹫︣ ورودی ︋﹥ دو ﹩﹊ از در﹎︀ه ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︡︺︋
ــ﹫︣ ورودی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.  ــ﹊﹢ه ﹡﹞﹢دن ﹝︧  ︫︀ ︣ای ا﹡︐︷︀ر و︋   ︋﹩︀︱﹁ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ︡ه،︋  ﹉ راه ﹝﹠︪ــ︺︉ ﹝﹩ ︫

(︨﹙︴︀ن زاده ١٣٨۴، ٧۵)
﹢د و  ﹥ ﹡﹢︻﹩ ︢ف︫  ــ︊﹫﹩-︗﹞︀﹜﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹨︣ ﹋︡ام از ا︗︤ای ورودی︋  ︣︠﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︑︪ ︀︡ ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ در︋  ٢۵. ا﹜︊︐﹥︋ 
 ﹟︣ی از ا︐︪﹫ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︑︣ و︋   ︋︣﹍︀ی د﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩﹛︀﹝︗-﹩﹫︊︪︑ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ .️︧﹫﹡ ︀﹨︀︱﹁ ﹟︣ای و︗﹢د ﹨﹞﹥ ا ا﹜︤ا﹝﹩︋ 

︣ه ︗︧︐﹥ ا﹡︡.  ︋︀﹨ ︀︱﹁

١٠٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



١. ﹇︣آن ﹋١٣٨۴ .﹜︣. ︑︣︗﹞﹥ ﹝︡ی ا﹜﹩ ﹇﹞︪﹥ ای. ︑︣ان: ا﹫︀ ﹋︐︀ب.
︀ب٧٣. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ﹝﹢﹜﹩. ﹢ا︗﹢ی.︋   ︠︡﹝﹞ ﹤﹝︗︣︑ .﹤﹫﹊﹞ ︀ت﹢︐﹁ .١٣٨۴ .﹟︡﹛ا ﹩﹞ ،﹩︋︣︻ ﹟︋٢. ا

ــ︀زی: ﹎︣د ﹨﹛ آ﹩ ﹝﹊︐︉ ا︮﹀︀ن.  ︨︣ ــ︉ در ﹝﹊︐︉ ا︮﹀︀ن. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹝︺﹞︀ری و︫  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑ ︧﹚  ︨.١٣٨٧ .︀︲︣﹝﹞ ،﹩ــ ٣. ا︠﹢︑
︑︣ان: ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن ﹨﹠︣.

۴. ارد﹐ن، ﹡︀در. ︋︐﹫︀ر، ﹐﹜﹥. ١٣٨٠. ︦ و︡ت. ا︮﹀︀ن: ﹡︪︣ ︠︀ک.
۵. ارد︨︐︀﹡﹩ ر︨︐﹞﹩، ﹞﹫︡ ر︲︀. ١٣٨٨. ︑︪︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ از د︡﹎︀ه ︨﹠︀﹩ و ا︋﹟ ︻︣︋﹩. اد︋﹫︀ت ︑︴︊﹫﹆﹩. ش ١١.

۶. ا︨﹊︣و︑﹟، را︗︣. ١٣٨١. ﹝︺﹞︀ری در ︻︭︣ ﹡﹫︧️ ا﹡﹍︀ری. ﹝︖﹙﹥ ﹝︺﹞︀ر. ش١٧.
٧. ا︫︺︣ی، ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏. ١٣٨١. ا﹐︋︀﹡﹥ ︻﹟ ا︮﹢ ﹐﹜︡︀﹡﹥. ︋﹫︣وت: دار وا﹜﹞﹊︐︊ْ﹥ً ا﹜﹑ل.

٨. ︋︣ا﹡︡، ﹨﹫﹙﹟. ١٣٧٩. ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩: ﹁︣م، ︻﹞﹙﹊︣د، ﹝︺﹠︀. ︑︣ان: ︫︣﹋️ ︎︣دازش و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫︣ی.
 .️﹆﹫﹆ ︣ان : ا﹡︐︪︀رات︑ .ا﹝﹫︣ ﹡︭︣ی ﹟︀رت، ︑﹫︐﹢س. ١٣٨۶. ﹝︊︀﹡﹩ ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩. ︑︣︗﹞﹥ و ︑︡و﹋٩. ︋﹢ر

 .﹤﹊︨ ﹤﹡︀︎︀ :︣ان︑ .﹩﹠در ﹨﹠︣ د ﹩︓︀︊﹞ ﹤﹚︖﹞ .︭︣﹡ ﹟﹫︧ ︡﹫︨ ﹤﹝︗︣︑ .﹩﹞﹑︨︀رت، ︑﹫︐﹢س. ١٣۴٩. روح ﹨﹠︣ ا﹋١٠. ︋﹢ر
ــ﹑﹝﹩، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ︗︀ودا﹡﹍ــ﹩ و ﹨﹠︣، ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡ آو︑ ،﹩﹠︣ان:  ــ︀ی ︗︀و︡ان در ﹨﹠︣ ا︨ ﹢ر﹋︀رت، ︑﹫︐﹢س. ١٣٧١. ارز︫  ︋.١١

︣گ. ا﹡︐︪︀رات︋ 
﹫︡ ﹝﹞︡. ١٣٨٩. ﹝︧︖︡ ا︣ا﹡﹩: ﹝﹊︀ن ﹝︺︣اج ﹝﹣﹝﹠﹫﹟. ︑︣ان: روز﹡﹥.  ︨،﹩︐︪  ︋.١٢

︊︧︐︣ی از ا︋﹟ ︻︣︋﹩.دا﹡︪﹊︡ه اد︋﹫︀ت و ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان. ١٣. ︎︀﹋︧︫︣️، ︡︠︖﹥. ١٣٧٩. ︑︃︔﹫︣ ︢︎︣ی ︻︣ا﹇﹩ و ︗︀﹝﹩ و︫ 
١۴. ︎﹢پ، آر︑﹢ر، ١٣٨٨.﹝︺﹞︀ری ا︣ان. ︑︣︗﹞﹥ ز﹨︣ا ﹇︀︨﹛ ︻﹙﹩. ︑︣﹨︀ن: ︨﹞﹫︣ا.

١۵. ︑﹆﹢ا﹩، و︡ا. ١٣٨١. از ︗﹞︀ل ︫﹠︀︨﹩ ︑︀ ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨﹩. ﹨﹠︣﹨︀ی ز︊︀. ش ١١.
﹫︫︣︡︿. ١٣٧٧. ﹝︺︕ ا﹜︐︺︣﹀︀ت. دارا﹜﹀︱﹫﹙﹥: ﹇︀﹨︣ه.  ︨،﹩﹡︀︗︣︗ .١۶

١٧. ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ﹥. ١٣٧٨. ︻︣﹁︀ن و ﹞︀︨﹥. ﹇﹛: ا﹡︐︪︀رات ا︨︣اء.
١٨. ﹫﹠﹌، ﹁︣ا﹡︧﹫︦، ١٣٨٩. ﹝︺﹞︀ری: ﹁︣م ﹁︱︀، ﹡︷﹛. ︑︣︗﹞﹥ ز﹨︣ه ﹇︣ا﹎︤﹜﹢. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.

 ️︺﹠ ﹫︺﹥: دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و︮  ﹠︀﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ در ﹡﹍︣ش︫   ︋﹩و ﹋︀ر︋︣دی در ︵︣ا ﹩﹞﹢﹀﹞ ︡ی. ١٣٩٠. ر︨︀﹜﹥ د﹋︐︣ی ا︮﹢ل﹞ ،︤ه ﹡︥اد﹝ .١٩
ا︣ان. ا︨︀︑﹫︡ را﹨﹠﹞︀: ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر، د﹋︐︣ ︾﹑﹝︧﹫﹟ ﹝︺﹞︀ر︀ن.

︣وش. ︑ .︣︍︣ان: ا﹡︐︪︀رات︨  ︭︣ی. ︑︣︗﹞﹥ ﹝︧︺﹢د︨  ﹢اد︋  ١٨. دا﹡︡︦، دو﹡﹫︦. ١٣٨٨. ﹝︊︀﹡﹩︨ 
١٩. دو︨︐﹩ ﹝︴﹙﹅، ︎﹫﹢﹡︡. ١٣٨٨. ︋︣ر︨﹩ ︑︀ر︙﹥ ورودی. ﹡︪︣﹥ آر﹝︀﹡︪︣. ش ٢.

٢٠. د﹨︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊︣، ١٣٨٨، ﹜︽︐﹠︀﹝﹥ د﹨︡ا، دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان، ︑︣ان. 
٢١. د︊︀، داراب، ١٣٧٣. ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ا︣ان. ﹝︖﹙﹥ ﹝︺﹞︀ری و ﹁︣﹨﹠﹌. ش ١۵.

︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩. ﹠︐﹩ ا︣ان. ︑︣ان: د﹁︐︣ ︎︥و﹨ ٢٢.  ︨﹙︴︀﹡︤اده، ︧﹫﹟. ١٣٨۴. ﹁︱︀﹨︀ی ورودی در ﹝︺﹞︀ری︨ 
﹠︀﹩ آ︋︀د. ︑︣ان: دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.  ︨،﹤﹞︀﹡ ﹅︪︻ ،﹤﹞︀﹡ ﹏﹆︻ :﹩︀﹠ ﹠︀﹩ ︾︤﹡﹢ی، ١٣٨٨. ﹝︓﹠﹢ی ﹨︀ی︨   ︨.٢٣

.︣﹞︣ان: آزاد︑ .ی﹢﹡︤︾ ﹩︀﹠  ︨﹜﹫﹊ ان﹢ی. ١٣٨٨. د﹢﹡︤︾ ﹩︀﹠  ︨.٢۴
︣︺﹥ ا﹜︴︑ .﹤﹆︣︣ان: دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان. ﹠︀﹩ ︾︤﹡﹢ی. ١٣٧۴. ︡﹆﹥ ا﹜﹆﹫﹆﹥ و︫   ︨.٢٧

﹢ان، ﹁﹫︐﹫﹢ف. ١٣۶۶. ﹝︊︀﹡﹩ ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨﹩ ︗︀﹝︹. ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡ ر︲︀ ر︐﹥ ﹎︣ان. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹨﹠︣. ش ١٣.  ︫.٢٨
﹫︣وت: دار و ا﹜﹞﹊︐︊﹥ ا﹜﹑ل.  ︋.﹏﹠﹛﹛. ١٣٨١. ا﹜﹞﹙﹏ و ا︣﹊﹛︊︡ا︻ ﹟︋︡﹝﹞ ،﹩﹡︀︐︨︣  ︫.٢٩

٣٠. ︫﹫︣از︀ن، ﹁︫︣︐﹥، ١٣٨١. ︨﹫︣ از ︸︀﹨︣ ︋﹥ ︋︀︵﹟. ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ﹝︧︖︡. ش ۶۴.

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ

١٠١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



٣١. ︡﹝﹞ ︉︀︮︀ن، ﹝﹠︭﹢ر. ١٣٨۶. ︨﹙︧﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝︣﹝﹫️ در ﹝︧︀︗︡ ا︣ا﹡﹩. ﹡︪︣﹥ ﹨﹠︣ ﹨︀ی ز︊︀. ︫﹞︀ره ٢٩. ︮﹀︀ت ۶٨-۵٩.
﹊﹏ ﹎﹫︣ی ورودی ﹝︧︀︗︡  ﹀﹢ی در︫  ︀ز︫﹠︀︨﹩ ﹡﹆︩ و ︑︀︔﹫︣ ︗︣︀ن ﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︻︭︣︮   ︋.١٣٩١ .﹤﹝﹫﹁ ،︉︧﹡ ﹏︲︀﹁ .﹟︧﹞ ،﹩︧︊︵ .٣٢

در ﹝﹊︐︉ ا︮﹀︀ن، ﹨﹠︣﹨︀ی ز︊︀. دوره ١٧. ش ٣.
٣٣. ︻﹞﹫︡، ︧﹟. ١٣٨١. ﹁︣﹨﹠﹌ ︻﹞﹫︡. ج٢. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.

٣۴. ﹁﹢ن ﹝︀︦، ︎﹫︣. ١٣٨۴. ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝︊︀﹡﹩ ﹝︺﹞︀ری از ﹁︣م ︑︀ ﹝﹊︀ن. ︑︣︗﹞﹥ ︨﹫﹞﹢ن آ﹢از︀ن. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.
٣۵. ﹋︀﹋︀﹩، ﹇︀︨﹛. ١٣٨١. و︡ت و︗﹢د ︋﹥ روا️ ا︋﹟ ︻︣︋﹩ و ﹝︀︧︣ ا﹋︀رت. ︑︣ان: ﹨︣﹝︦.

٣۶. ﹎︣ا︋︀ر، او﹜﹌. ١٣٧٨. ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩. ︑︣︗﹞﹥ د﹋︐︣ ︺﹆﹢ب آژ﹡︡. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︨﹞️
٣٧. ﹎︣وت، ﹜﹫﹠︡ا. وا﹡﹌، د﹢︡. ١٣٨٨. روش ﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ در ﹝︺﹞︀ری، ︑︣︗﹞﹥ ︻﹙﹩ ر︲︀ ︻﹫﹠﹩ ﹁︣. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.

٣٨. ﹎﹠﹢ن، ر﹡﹥. ١٣٧٩. ﹡﹞︀د﹎︣ا﹩ در ﹎﹠︊︡ و ︣خ. ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ر﹁﹫︺﹩. ﹝︖﹙﹥ ﹝︺﹞︀ری و ﹁︣﹨﹠﹌. ش۴.
٣٩. ﹎﹠﹢ن، ر﹡﹥. ١٣٨٢. ﹋﹙﹞﹥ و ﹡﹞︀د. ︑︣︗﹞﹥ ﹁︣زا﹡﹥ ︵︀﹨︣ی. ﹝︖﹙﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣. ش۵.

︣﹨﹢﹎ .۴٠﹟، ︮︀دق. ١٣٨٠. ︫︣ح ا︮︴﹑︀ت ︑︭﹢ف. ︑︣ان: زوار.
۴١. ﹜﹠﹌، ︗︀ن. ١٣٨۶. آ﹁︣︷﹡ ︩﹠︣﹥ ﹝︺﹞︀ری: ﹡﹆︩ ︻﹙﹢م ر﹁︐︀ری در ︵︣ا︑ .︣﹁ ﹩﹠﹫︻ ︀︲︣﹫﹚︻ ﹤﹝︗︣︑ .︳﹫﹞ ﹩︣ان: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه 

︑︣ان.
۴٢. ﹝﹑ ︮︀﹜ ،﹩﹊﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥. ١٣٧٧. ︮﹢ر ︗﹑﹜﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان. ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣. ش ٢٩.

۴٣. ﹝﹑ ︮︀﹜ ،﹩﹊﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥. ١٣٧٨. ﹝﹆﹢﹜﹥ ︗﹞︀ل و ︗﹑ل در ﹨﹠︣﹨︀ی ︑︖︧﹞﹩. ﹝︪︣ق. ش ٢ و ٣.
۴۴. ﹝﹣ذ﹡﹩، ︻﹙﹩ ١٣٨۴ .︡﹝﹞. ︡︒ ﹇︀﹨︣ی و د﹜︊︣ی در ︫︺︣ ﹁︀ر︨﹩ ا﹇︊︀ل. ﹝︖﹙﹥ دا﹡︪﹊︡ه اد︋﹫︀ت و ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩. ش ١٧٣.

︡︹ ا﹜︤﹝︀ن ﹁︣وزا﹡﹀︣. ︑︣ان: ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.  ︋﹫︭︑ .﹤﹫﹁ ︀﹞ ﹤﹫﹁ .١٣٨۴ .︡﹝﹞ ﹟︡﹛۴۵. ﹝﹢﹜﹢ی، ﹝﹢﹐﹡︀ ︗﹑ل ا
︀ز﹝︀ن ﹝﹫︣اث  ︀زی ا︣ان. ج٢. ︑︣ان:︨   ︨︣ ︡﹡ .۴۶﹞﹩، ﹨︀دی. ١٣٧٨. ﹆﹫﹆️ ﹡﹆︩.  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹍︣ه ︑︀ر ﹝︺﹞︀ری و︫ 

﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︪﹢ر.
.︣﹠﹨ ﹩﹠︀ت د︺﹛︀︴﹞ ︣︐﹁︣ان: د︑ ،︀ن﹫﹝︨︀﹇ ﹜﹫ا︨﹑﹝﹩. ︑︣︗﹞﹥: ر ️﹢﹠︺﹞ ١٣٧۵. ﹨﹠︣ و .﹟﹫︧ ︡﹫  ︨،︭︣﹡ .۴٧

﹢ارز﹝﹩. ﹫︡ ︧﹫﹟. ١٣۵٩. ﹡︷︣ ﹝︐﹀﹊︣ان ا︨﹑﹝﹩ در︋︀ره ︵︊﹫︺️. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات︠   ︨،︭︣﹡ .۴٨
︩  و ﹡︪︣ ︨︣وردی  ️ . ︑︣︗﹞﹥  ا﹡︪︀اً ر︑ . ﹩︐﹝︣ان : د﹁︐︣ ︎︥و﹨ ﹢﹠︺﹞ و  ️ ﹁︣︺﹞ .١٣٨٠ .﹟﹫︧ ︡﹫  ︨،︭︣﹡ .۴٩

 .﹩﹠راز و ر﹝︤ ﹨﹠︣ د :﹩﹠ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹠︣ د ﹟﹫ ﹠︐﹩ و ﹨﹠︣ ﹝﹆︡س. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋   ︨︣﹠﹨ ،﹩﹠١٣٨٠. ﹨﹠︣ د .﹟﹫︧ ︡﹫  ︨،︭︣﹡ .۵٠
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