
︨︣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﹨

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

﹊﹫ـــ︡ه:

*︣﹁ ﹩﹝﹫﹝︮ ﹤﹝︵︀﹁
دا﹡︪︖﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝︺﹞︀ری ︀︎︡ار، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد**
ا︨︐︀د︀ر ﹝︺﹞︀ری، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︣ ︨︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان

fateme.samimifar@yahoo.com            **. hamzenejad@iust.ac.ir (﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل) .*

︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹊﹩ از ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩ و ﹁︴︣ی ا﹡︧ــ︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وزه ︋﹥ ︑︡ر︕ در ︀ل ﹡︀︋﹢دی ا︨ــ️. ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ 
 ﹤︣︷﹡  ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟︫︡ان رو﹠ ﹤﹝﹨ ﹟︣ح ︫︡ه ا︨️. ︋︀ ا︴﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ت در ﹝︺﹞︀ری ︋﹫﹟ ا﹑﹞︀︺︑ ﹟ا ️﹢﹆︑ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹩︪︣ا﹎
︀︡اری ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩  ــ︐﹠︡؟ ﹝︊︀﹡﹩︎  ︀︨ــ﹍﹢ی ا﹟ ﹡﹫︀ز  در ا︣ان ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹨︧ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه︎  ︀ب︎  ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در︋ 
 ﹩﹡︀︊﹞ ﹟ا  ︀  ︋︡ ﹤ ︀︑ د﹢  ︫﹩﹞ ︤﹢︖︑ ︀﹫﹡︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ ا﹝︣وزه در د︀ ﹢ده؟ و را﹨﹊︀ر ﹨︀ی︎   ︋﹤  ﹩︻︀﹝︐︗︀ظ ا﹛ ﹤ ا︣ان در ﹎︫︢︐﹥︋ 
︭﹢ص در   ︠﹤ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ را︋  ︐﹢ا﹡﹠︡︎  ︨︣︀ز  ا︨️ ︑︀︋  ︣ای ︵︣ا︀ن ﹝︺﹞︀ر و︫   ︋﹩︀﹝﹠﹨را ﹤ارا ﹅﹫﹆︑ ﹟ا﹡﹩ دار﹡︡؟ ﹨︡ف ا﹢﹝﹨
 ﹟︣︐﹝﹞  ︡اری︀ ︀﹜﹢ده ﹡︷︣ی ا︨﹑﹝﹩ در ﹢زه︎   ︫ ﹤ ︀ ﹝︊︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩  ار︑﹆︀ د﹨﹠︡. در ﹝︣ا︗︺﹥︋  ــ︀ز﹎︀ر︋  ﹥ ﹡﹢ی︨  ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩︋ 
︋︧︐︣ ﹐زم در ا﹟ را︨︐︀، ا︠﹑ق ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹝︀︊︒ ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩، ٨ ا︮﹏ ا︠﹑﹇﹩ ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز ︀︎︡اری 
︀︧﹝﹨ ،(︩︪﹥ داری  ﹥ ﹇︣ار ز︣ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ :︻︤ت ﹡﹀︦ ا︗︐﹞︀︻﹩ (و︗︡ان ا︠﹑﹇﹩)، ﹝︡ارا(︻﹀﹢ و︋  ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩︋ 
ــ﹠︐﹩  ︣ر︨ــ﹩ ﹝︭︀د﹅ و ﹝︷︀﹨︣ ا﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ در ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩︨  و ﹝﹞︀ن ﹡﹢ازی، ﹫︀ و ︾﹫︣ت، ︑﹢ا︲︹ و ︻︡م ︑﹀︀︠︣ ︸︀﹨︣ی.︋ 
ــ﹟ د﹇﹫﹅ ︑︣ ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞﹢ار ﹝﹩ ﹋﹠︡. روش ﹎︣دآوری ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ روش ︑︴︊﹫﹆﹩ ا︨ــ️  ــ﹩ راه را ︋︣ای ︑︊﹫﹫ ا︣ا﹡
ــ﹠︖﹩ ا︮﹢ل ﹡﹢︀︎ ﹟︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩  ــ﹑م در ز﹝﹫﹠﹥ ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ ︋︀ ﹝︊﹠︀ ﹇︣ار دادن ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨
︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ی︎   ︋︴ ︥و﹨︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑﹢ری ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︨   ︎﹟از ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ .️︨︡ه ا ︎︣دا︠︐﹥︫ 
 ﹩﹚︀︧﹞︣ی، ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و︢  ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ،﹩︺﹝︗ ️﹋︪︀ر﹞ ن﹢︙﹝﹨ ﹩︺﹝︗ ﹤︺︨﹢︑ ︒︀︊﹞ زه ی﹢ در ﹤︣﹎ ،️ــ ــ︡ه ا︨ ﹝︴︣ح︫ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹚﹀︾ ︋︣ای ﹎﹀︐﹟ ﹡︡ا︫︐﹥ و از آن ﹩﹁︣ ︣د﹁ ﹩﹛ق ا﹢﹆ ــ﹑م دار﹡︡ و﹜﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ی ــ︐︣ا﹋︀ت ز︀دی ︋︀ ا︨ از ا﹟ د︨ــ️ ا︫
︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︣ا﹡﹩ ا﹝︣وز ﹋﹥ ︨︀︋﹆﹥ ای در︪︠︀ن در ﹎︫︢︐﹥ دا︫︐﹥ ا﹡︡ ﹡︀﹇︬ 

︋﹢ده و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︋︀ ا︮﹢ل ا︨﹑﹝﹩ در ︑︱︀د ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ا﹟ ا︫︐︣ا﹋︀ت و ︑︱︀د ﹨︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹩﹡﹢﹊︧﹞ ﹤﹚﹞ ،︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩، ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑م︀︎ :واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی

١٢١



 ﹟رو﹡︡ . ا ﹩﹞ ﹩︣د﹎︣ا﹁ ️﹝  ︨﹤ ︡ه ا﹡︡ و ز﹡︡﹎﹩ ﹨︀︋  ﹥ ﹝﹫︤ان ز︀دی ﹋﹞︣﹡﹌︫  ﹫︡ا︨️ در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹤︐﹀﹎︀﹡
﹥ ︗︀ی دا︫︐﹟   ︋︀﹨ ﹤︀︧﹝﹨ ی ﹋﹥ ﹎︀ه﹢﹡ ﹤ ︡ه ا︨ــ️.︋  ــ﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︫︤  ــ︣ و ﹋︪ ــ︀﹍﹩ ﹨︀ در︫  ﹝﹢︲﹢ع ︑︀ ︡ ز︀دی ﹎︣︊︀ن ﹎﹫︣ ﹨﹞︧
︀ ︡﹊﹍︣ از ︡﹊﹍︣ ﹁︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ . ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︣ا﹡﹩ دارای ﹎︫︢︐﹥ ی در︪︠︀﹡﹩  ــ︐︀﹡﹥︋  روا︋︳ دو︨
ــ︀دی ﹨︀ ︀ ﹝︣ا︨﹛ ﹨︀ی  ــ︀﹥ ﹨︀ی ︀︗ ︀︑  ﹤﹚﹞ ﹉﹩ ︋﹢ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︫ ــ︐﹠︡. ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹫﹟ ﹨﹞︧ ︧﹨
﹫︣وی ﹝﹩ ﹋︣ده ا︨ــ️  ــ︀︠︐︀ر ا﹞ ﹟﹑ت از ا﹜﹍﹢ی ا︣ا﹡﹩- ا︨ــ﹑﹝﹩︎   ︨﹤﹋ ﹟اده ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹢﹡︀  ︠﹉ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹩︊﹨︢﹞
ــ︡ ︑︀ راز ا︀︎ ﹟︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹝﹑ت  ــ︊︉ ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︨︺﹩ ︋︣ ︋︀ز﹎︪ــ️ ︋﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑﹝﹩ ︋︀︫ ︨

﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︣ا﹡﹩ ︑︀ ︡ی ﹋︪︿ ︫﹢د.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

 :﹤﹠﹫︪﹫︎
ــ︐︣ ا︮︴ــ﹑ح ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥  ︋︣ ا︨ــ︀س ﹁︣﹨﹠﹌ ﹜︽️ ﹝︣︀م و︋︧
︀︡اری  ــ﹢د.︎  ــ︀﹡﹩ " ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩︫  ــ︀ ﹎︣وه ﹨︀ ا﹡︧  ــ﹏ ﹁︣د ﹞︀︺︑ "
ــ︺﹥ ای ﹋﹥ ﹡﹫︀ز  ︨﹢︑) SD م﹢﹀﹞ ︪ــ﹩ از ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹩︋  ا︗︐﹞︀︻
︣ای ر﹁︹  ︴︣ ا﹡︡ا︠︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ آ﹠︡﹎︀ن︋   ︠﹤ ︡ون︋  ﹨︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ را︋ 
ــ︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡) در ﹎︤ارش ︋︣ا﹡︐﹙﹠︡ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه ا︨️  ﹡﹫︀ز︫
 ﹟﹫ ﹊︀ف︋  ﹑﹝︐﹩  و︫  ︣ا﹡︐﹙﹠︡ روی ﹝︀︧﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن︨  .﹎︤ارش︋ 
 ︴︨ ︡ف ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ﹁﹆︣ در﹨ ﹉ و ︔︣و︑﹞﹠︡ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︣﹫﹆﹁
︀︡اری  ــ︀ل ١٩٩٢︎  ــ︤ دارد. ا﹝︀ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ر﹢ در︨  ــ︀ن ︑﹞︣﹋ ︗
ــ﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉﹅ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝︺﹆﹢ل  ــ﹩ را ﹡﹫︤ ︋ ا︗︐﹞︀︻
ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︺︣﹁﹩  ﹫ ــ﹙﹩، ﹁︣ا﹡︧ــ﹙﹩ و ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ︧﹡ ﹟﹫︋
﹋︣د. ﹋﹥ ا﹞ ﹟﹛ ︋﹫︪︐︣ از ︵ ﹩﹝﹫﹨︀﹀﹞ ﹅︣﹢ن ر﹁︀ه، ا﹝﹠﹫️، 
︣ای   ︋﹩︀﹨ ️︮︣﹁ ،آ﹝﹢زش ﹤ ︀﹜﹛، د︨︐︨︣﹩︋   ︨️︧ز ︳﹫﹞
ــ︣ح داده  ــ︀ر﹋️ ︻﹞﹢﹝﹩︫  ︀د﹎﹫︣ی، ﹨﹢ ،️︦ ﹝﹊︀ن و ﹝︪
ــ﹢د (Axelsson, et al ٢٠١٣, ٢١٧). ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︠﹑﹇﹫️  ︫ ﹩﹞
 ﹩﹊︤ـ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹁﹫ــ  ︋﹩﹢﹍︀︨ـ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎   ︋︀﹠︑ ︤﹫﹡ ﹤﹡︀را﹝︺﹞
︀ ا︧︀︨︀ت ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹨﹛  ︣﹇︣اری ار︑︊︀ط︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︋﹤﹊﹚  ︋️︧﹫﹡
ــ︡(Pilechi and Taherkhani ٢٠١١, ۵٩). ا﹝︣وزه ︾︣︋﹩  ــ﹩ ︋︀︫ ﹞
︀ ︑︺︀﹝﹑ت  ــ︣ی︋  ــ︀︠️︫  ︣ای︨   ︋﹩︀﹨ ــ︀ل را﹨﹊︀ر ﹥ د﹡︊ ــ︀︋  ﹨
︀﹐︑︣ ﹨︧︐﹠︡  و ﹡︷︀﹨ ﹤︣﹩ را در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ارا﹥ ﹋︣ده  ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ︀﹡ا﹡︡ ﹋﹥ ﹋﹛ و ︋﹫︩ ︋﹥ آ

ــ︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹡︖︀م  ︀ ــ﹫︀ری در ز﹝﹫﹠﹥ ی︎  ︧ ــ︀ی ︻﹙﹞﹩︋  ﹋︀ر﹨
︣دازی ﹨︀ی   ︎﹤︣︷﹡ و ︿در ︑︺︀ر ﹤﹋ ﹫︲﹢︑ ﹟ا ︀ ــ️،︋  ــ︡ه ا︨ ︫
ــ︣،  ︪ ــ﹩، روی ﹆﹢ق︋  ︨︀﹫ ﹝︐︺︡د ا︻﹛ از ا︡ه ﹨︀ی ﹁﹙︧ــ﹀﹩ و︨ 
ــ︡ه ا︨ــ️  ــ︐︣ی︫  ︪﹫ ︣ا︋︣ی و ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹞︣﹋︤︋  ــ︀ه،︋  ر﹁
︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︣آ﹠︡ی  ــ️︎  ﹆﹫﹆ در (٢٠١٢, ٢٩ woodcraft)
ــ﹢د را ار︑﹆︀ء  ــ︴ ز﹡︡﹎﹩︠  ا︨ــ️ ﹋﹥ ︵﹩ آن ︗﹢ا﹝︹ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︨︡ 
 ﹟﹫ ︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹁︣آ﹠︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ︻︡ا﹜️︋  ︣︠﹩ از︫  د﹨﹠︡،︋ 
 ،﹩﹚﹞ ︴ ︣و﹡︡ان در︨  ﹫︀︨﹩ ﹎︧︐︣ده︫  ﹡︧﹏ ﹨︀، ﹝︪︀ر﹋️︨ 
 ﹜︐︧﹫ ︣ای ﹡﹍﹥ داری از︨  ︢︣ی︋   ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︧ــ︀س اا
ــ︣و︦ ﹨︀ی   ︨﹤ ــ︀وی ﹆﹢ق در د︨︐︨︣ــ﹩︋  ــ﹏ و ﹡﹆﹏، ︑︧ ﹝
 ︣﹀︑ ،﹟﹊︧﹞ ،﹏﹆﹡ و ﹏﹝ ،زش﹢﹞︡ا︫️، آ ﹋﹙﹫︡ی از ︗﹞﹙﹥︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،   ︋︿ــ﹅ ︑︺︀ر ︊︵ (٢٠٠۴,١۴ McKenzie).﹩﹞︣﹎︣ــ و︨ 
︣ای ﹀︶ ا︋︤ار﹨︀ی ︲︣وری   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹩︀﹡ا﹢︑ ﹤ ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 
 ﹩﹍︍︀ر﹊ ︣ای ﹎︧︐︣ش ا︖︀د ︔︣وت و ر﹁︀ه و ﹝︪︀ر﹋️ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 
﹥ د﹡︊︀ل ﹀︶ و ︔︊︀ت  ــ﹢م ،︋  ﹀﹞ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ا︫
﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ (︗︀ودان١٣٩٠, ٢).  
 ﹤︀﹞︣  ︨﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ︣︠﹩ او﹇︀ت︋  ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
ــ﹩ و در در︗︀ت  ﹢رت ︵︊﹫︺  ︮﹤ ــ﹢د ﹋﹥︋  ی ا︗︐﹞︀︻﹩ د︡ه ﹝﹩︫ 
﹥ ﹝︣دم ا︗︀زه ی  ︣﹝︀﹥ ای ﹋﹥︋  ﹝︐﹀︀و︑﹩ در ︗﹢ا﹝︹ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡،︨ 
︡ داد. ﹢ا﹨ ــ︐﹩ ﹨︀ را︠   ︨︣ ــ﹩ و ︾﹙︊﹥ ی︋  ﹀︶ ا﹡︧ــ︖︀م ا︗︐﹞︀︻

١٢٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ︀ ︣ آن ا︨ــ️ ︑︀︋  ــ︺﹩︋  ︥و﹨︩︨  ــ﹟︎  در ا (٢٠٠۴,١۴ McKenzie)
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹍︧︣︐﹥ و  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︎   ︋﹢﹡ ﹩﹨︀﹍﹡
︣ ﹝︊﹠︀ی ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑م در ﹝︺﹞︀ری و   ︋︀﹡ا︻︐︊︀ر︨﹠︖﹩ آ ﹤︋

﹢د. ︣دا︠︐﹥︫  ︫︨︣︀زی ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩︎ 
روش: 

در ا﹟ ︎︥و﹨︩ از  ﹎﹢﹡﹥ ای از  ﹝︴︀﹜︺﹥ ی ︑︴︊﹫﹆﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه 
 ︀  ︋﹟﹢﹡ ﹩︻︀﹝︐︗ــ︡اری ا ︀ ــ﹥  ︑﹢ری ﹨︀ی︎  ﹥ ﹡﹢ی ﹋ ــ️،︋  ا︨
﹠︖﹫︡ه  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧︐︣ج از ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩︨  ︻﹢ا﹝﹏ ︎ 
ــ﹢د. ﹝︴︀﹜︺﹥ ی ︑︴︊﹫﹆﹩ در  ︫ ﹩﹞ ︬ــ︀ز﹎︀ر ﹝︪ــ و ﹝﹢ارد ﹡︀︨
︋︣﹡︀﹝﹥ ی ︎︥و﹨︪﹩ ︋︀︻︒ ا︖︀د ﹡﹍︣ش ︨﹫︧︐﹞﹩ و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ 
﹠︀︠️ ﹉ ا﹝︣  ــ︡، ︣ا﹋﹥ روی آورد ﹝︧︐﹆﹫﹛ در︫  ﹢ا﹨︫︡   ︠︣﹍﹡
ــ︀زد (﹇︣ا﹝﹙﹊﹩  ــ︡ن ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ آن ﹝︣وم ﹝﹩︨  ــ︣د را از د ﹁
ــ﹩ ۵ ﹎︀م دارد: ا﹜︿.  ــ﹥ ی ︑︴︊﹫﹆ ــ︡ ﹝︴︀﹜︺ ﹠١٣٨۵، ٢٩۵). ﹁︣آ
 ﹟︣︐︪﹫  ︋﹟︐﹁︀ .دا﹝﹠﹥ ی ︑︴︊﹫﹅/ ج ︡︡︑ .ب /﹤﹚︧﹞ ︿︣︺︑
ــ︀︋﹥/ د. ︻︊﹢ر از ﹝﹢ارد ︑︪︀︋﹥ و ︑﹀︀وت ︸︀﹨︣ی  و︗﹢ه ︑﹞︀︤ و ︑︪
ــ︀ق (﹇︣ا﹝﹙﹊﹩ ١٣٨۵، ٢٩٩). در  ﹑ف و و﹁ ــ﹟ ﹝﹢ا︲︹︠  ه. ︑︊﹫﹫
︣ر︨﹩   ︋︀ ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ا︧️ ﹋﹥ ا︋︐︡ا︋  ︥و﹨︩︋   ︎﹟ــ﹫︣ ا ــ︐︀ ﹝︧ ا﹟ را︨
ــ﹑﹝﹩، ا︮ــ﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ﹋﹥  ــ﹢ط ︋﹥ ︻﹙﹛ ا︠﹑ق ا︨ ︋︣﹞ ︒︀︊﹞
︭﹢ص ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ︠﹤ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨︧︐﹠︡ و ﹡﹥ ﹁︣دی و︋ 
︀︫︡  ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د  ــ﹊﹢﹡️ در ﹝﹙﹥ ﹝︣︋﹢ط︋  ــ﹙﹥ ی︨  ︧﹞ ﹤︋
ــ︐︀ ﹋︐︀ب ︻﹙﹛ ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︡ی ﹡︣ا﹇﹩ ﹋﹥ از  . در ا﹟ را︨
﹋︐︉ ﹝︺︐︊︣ ا︠﹑ق در د﹡﹫︀ی ا︨﹑م ا︨️  ﹝︊﹠︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
ــ﹠︐﹩  ــ﹥ ی و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩︨  ︺﹛︀︴﹞ ︀ ︨ــ︍︦︋ 
ا︣ا﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩ ﹝︷︀﹨︣ و ﹝︭︀د﹅ ︋︣︠﹩ از ا﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ 
 ﹤︀ ︡﹟ ︑︣︑﹫︉ ا﹟ ا︮﹢ل و ﹝︷︀﹨︫︣︀ن︎  ﹢د.︋  ــ︐︣اج ﹝﹩︫  ا︨
︀ آ﹡︀﹆﹞ ︀︧﹥ و در   ︋ ﹟﹢﹡ ری ﹨︀ی﹢︑ ︀︑ د﹢ ﹢ا﹨﹠︡︋  و ا︨︀︨ــ﹩︠ 
﹢﹡︡.  در ﹝︣﹙﹥ دوم ︑﹢ری ﹨︀ی  ﹢م ا︻︐︊︀ر︨﹠︖﹩︫  ﹝︣﹙﹥ ی︨ 
︀ر︗﹩  ﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︐︊︣ دا︠﹙﹩ و︠   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹟﹢﹡
﹥ ا︫︐︣ا﹋︀ت ︻﹞︡ه ی آن ﹨︀ ا︮﹢ل ﹝﹢ری   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︡ه و︋  ︋﹫︀ن︫ 
 ﹤﹚︣﹞ د . ︨︍︦ در﹢︫ ﹩﹞ ︬︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪ــ︀︎ ﹟﹢﹡

ــ﹢م ا﹟ ا︮ــ﹢ل ﹝﹢ری ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︑︴︊﹫﹆﹩ ︋︣ ا︨ــ︀س  ی ︨
︡ه  ﹠︖﹫︡ه︫   ︨︡ ــ︐︣اج︫  ا︮﹢ل ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹋﹥ در ﹝︣﹙﹥ اول ا︨
︣ ا︨︀س ا︮﹢ل  ــ︐︣ا﹋︀ت، ﹡﹆︬ ﹨︀ و ︑︱︀د﹨︀ی ا﹟ ا︮﹢ل︋  و ا︫
ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑م رو︫ــ﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹙﹏ ﹝︷︀﹨︣ ﹝﹠﹀﹩ 
︑﹢ری ﹨︀ی ︾︣︋﹩ در ا ︀︑ ﹤﹚︣﹞ ﹟︡ی ر ﹤︪︀︋﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

︣ ا︨︀س ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩ و ﹝︷︀﹨︣ آن  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎.١
ــ︐︣ ا︖︀د ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩   ︧︋ ﹟︣︐﹝﹞ ﹩﹞﹑ــ﹠️ ا︨ــ در ︨
ر︻︀️ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨️ . ا﹟ ا︮﹢ل ﹝︷︀﹨︣ی در ﹝︺﹞︀ری 
﹠︐﹩ را﹨﹩  ︣ و ﹝︺﹞︀ری︨  ︣ر︨﹩ آ﹡︀ در︫   ︋﹤﹋  ︡︋︀ ﹩﹞ ︣ و︫ 
︋︣ای ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ا﹫︀ی آ﹡︀ ا︨️.  ﹎︀م ﹝﹛ ︋︺︡ی ︨﹠︖︩ 
ــ︀، در ︫︣ا︳  ﹝︺︀︮︣ ا︨️.  ﹝﹫︤ان ر︻︀️ ا﹟ ا︮﹢ل و ارز︫
 .️︧﹫﹡ ﹅﹫﹆︑ ﹟︡ف ا﹨ ﹤﹚ــ ︧﹞ ﹟آ︨﹫︉ ︫﹠︀︨ــ﹩ د﹇﹫﹅ ا
 ﹜﹁ ا︮﹢ل در ﹟ا ️︀︻و﹜﹩ ︋︣ر︨ــ﹩ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︓︊️ و ﹝﹠﹀﹩ ر

و︲︺﹫️ ﹝︺︀︮︣ ︋︧﹫︀ر را﹨﹍︪︀︨️.  
١ـ١. ︻︤ت ﹡﹀︦ ا︗︐﹞︀︻﹩ (و︗︡ان ا︠﹑﹇﹩)

ــ︣ای ︠﹢د و ︋︣ای  ــ﹑م ︋︣ دو ﹡﹢ع ا︨ــ️: ︋ ︻︤ت ﹡﹀︦ در ا︨
ــ﹥ ﹝︺﹠︀ی ︻︤ت  ــ︣ه ). ﹋﹥ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋ ــ︣ان ( ﹜﹠﹀︧ــ﹥ و ﹜︽﹫ ﹍د
ــ︐﹠︡. ا﹝︀م ︮︀دق  ﹡﹀︦ ︫ــ︭﹩ و ︻︤ت ﹡﹀︦ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨︧
ــ﹥ ﹝﹢﹝﹟ وا﹎︢ار  ــ︣ ﹫︤ی را ︋ ــ︡ : "︠︡او﹡︡ ﹨ ﹠︀﹞︣﹁ ﹩ــ (ع) ﹝
ــ﹩ ١٣٧٩, ٣٢٠)  ــ︩ را" (﹡︣ا﹇ ﹢︠ ــ︣دن ــ﹏ ﹋ ــ︤ ذ﹜﹫ ــ︣ده ︗ ﹋
︻﹑﹝️ ︮﹀️ "︲︺︿ ﹡﹀︦ و ︨︧ــ︐﹩ آن" در ﹨﹠﹍︀م ︀د︔﹥، 
﹡︀︑﹢ا﹡﹩ و ا︲︴︣اب ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹐ز﹝﹥ ا﹟ و︥﹎﹩ ذ﹜️ و ﹋﹠︀ره 
﹎﹫︣ی از ﹋︀ر﹨︀ی ︋︤رگ و ﹋﹢︑︀﹨﹩ در ا﹝︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹩ از 
﹝﹠﹊︣ ا︨ــ️ (﹡︣ا﹇﹩ ا. ١٣٧٠, ١۶٠). در ا﹠︖︀ ︋﹥ ︻︤ت ﹡﹀︦ 
ــ﹢د ﹋﹥ ﹝﹢︗︊︀ت  ــ﹩) ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ــ︡ان ا︠﹑﹇ ا︗︐﹞︀︻﹩(و︗

ــ﹩ آورد. ــ︡ ﹝ ︡ ــ﹥ را︎  ﹚﹞ ــ︣اد ــ﹟ ا﹁ ــ﹩ در︋ ﹫ ︀﹊︑دا﹢︠
 ︣﹍د ﹉ ︀ــ ــ︀م ا﹁︣اد ︋︣ ا︨ــ︀س و︗︡ان ︋ ــ﹥، ︑﹞ ــ︣ در ︗︀﹝︺ ا﹎
ــ︡ه، آرا﹝︩  ︫ ﹜﹊︐ــ ــ︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧ ــ︡ روا︋ ــ︣ت ﹋﹠﹠ ︫︀︺﹞

ــ︡. ﹢ا﹨︫︡   ︠️﹢﹆︑ ﹤︺﹞︀︗ ️﹫﹠﹞وا

١٢٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︖︀د(ع) ﹝﹩ ﹁︣﹝ :︡︀﹅ ﹝︣دم آن ا︨️ ﹋﹥ از آزار آن  ا﹝︀م ︨
ــ﹩ و﹫︤ی را ︋︣ای آ﹡︀ن دو︨ــ️ ︋︡اری ﹋﹥  ــ︀ ︠﹢د داری ﹋﹠ ﹨
ــ﹩ داری (︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧ــ﹩ ١٠٨١, ٩).  ︋︣ای ︠﹢د دو︨ــ️ ﹝
ــ︡ ︑︀ ا﹁︣اد  ــ﹥ دادن ︋﹥ و︗︡ان ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹩ ﹋﹢︫ ــ﹑م ︋︀ ︑﹢︗ ا︨
︋︪︣ در ︋︀︵﹟ ︠﹢د ﹝︣ا﹇︊﹩ ︋﹍﹞︀ر﹡︡ ︑︀ آن ﹨︀ را از ︑︖︀وز وآزار 
︋﹥ د﹍︣ان ︐﹩ در ︀﹜️ ︪︠ــ﹛ و د︫﹞﹠﹩ ︋︀ز دارد.  ﹊﹩ از 
 (﹤﹚﹞ در ﹩︀﹀﹋د﹢︠) ﹩ــ ــ︀ی ا︖︀د ︻︤ت ﹡﹀︦ ا︗︐﹞︀︻ راه ﹨
ــ︀﹋﹠﹫﹟ ا︨ــ️  ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︨ ــ︀ت ︻﹞﹢﹝ ــ﹛ آوردن ا﹝﹊︀﹡ ﹁︣ا﹨
ــ︣ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︫
ــ﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ــ︊﹊﹥ ﹝︺︀︋︣ ︋﹢د ،﹋ ــ﹥ ای از ︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ︫ ︻﹢﹝︖﹞
ــ﹩ در آن ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩  ــ︀﹋﹠︀ن ،﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝ ــ︀ت ︨ ا﹝﹊︀﹡
ــ︀ن و و︔﹫﹅ و  ــ︀︠️ (︑︀︋ ــ︀ ﹝﹩ ︨ ــ﹥ را ︠﹢د﹋﹀ ــ︡ه و ﹝︖﹞﹢︻ ︫
ــ︀د ا︔︣ات  ︖ــ︣ از راه ﹨︀ی ا ﹍ــ﹩ د﹊ .(ــ﹩ ١٣٨٧, ٩٣ ︑﹑﹇
ــ﹢︢︎ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︋ ﹅︣ی و  ︪︑ ︫︣ ــ︀﹋﹠︀ن ︠﹢د﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋︣ ︨
 .(۴١٣٨١، ٣ ﹜﹫﹊ ﹜﹫﹚ــ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ و︗︡ان ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️ (︨
︋︣ای ﹝︓︀ل ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: ﹨︣﹎︀ه ︫︭﹩ در ﹝︧﹫︣ 
ــ﹫︣ی ︫︀︠﹥ ی ﹎﹫︀ه ︠︀رداری (﹝︀﹡︺﹩) را ﹝︪︀﹨︡ه  ︻︊﹢ر از ﹝︧
 ﹜﹫﹊ ﹜﹫﹚ــ ــ﹩ آ﹝︣زد (︨ ــ︡ اورا ﹝ ــ︣دارد ︠︡او﹡ ــ︡ و آن را ︋ ﹠﹋
ــ﹟ ︮﹀️ (و︗︡ان ا︠﹑﹇﹩) در ا﹁︣اد  ا ︣︷﹞ .(٣٧۵ ,١٣٨١
ــ︀﹋﹟ ﹞ ﹉﹙﹥ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹞ ﹜﹨ ︦﹙﹥ ︋﹢دن  ︨
 ﹤︋ ﹅﹚︺︑ ︦ ︀ه از﹎ ︦ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ︲︋︣وز ﹋﹠︡ و ا﹜︊︐﹥ وا
﹝﹊︀ن ﹡︀︫﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︎︦ ﹊﹩ از و︸︀︿ ﹝︺﹞︀ر آن ا︨️ ﹋﹥ 
 ︦ ﹩︺﹝︗ ــ︀د ︠︀︵︣ات ︖ی ︋︍︣دازد ﹋﹥ ︋︀ ا﹢﹡ ﹤︋ ــ︀ را︱﹁
︑︺﹙﹅ ︋﹥ ﹝﹊︀ن ، در ا﹟ ︮﹢رت ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹁︣اد ﹝﹙﹥ ﹡︧ــ︊️ 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︀سای ﹨︀ی ︠﹢د ا ﹤﹚﹞ ﹜﹨ ی ︠﹢د و ﹤﹚﹞ ﹤︋

﹢ا﹨﹠︡ دا︫ــ️.  ︢︎︣ی و و︗︡ان ا︠﹑﹇﹩︠ 
(︩︪︋ و ﹢﹀︻) ١ـ٢. ﹝︡ارا

﹥ ﹡﹫﹊﹩ ﹁︣﹝︀ن  ﹫︪﹥ ﹋﹟ و︋   ﹇︣آن د︨︐﹢ر ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ "﹎︫︢️ را︎ 
︴︀﹨︀︪︀ن در﹎︢ر "(ا︻︣اف / ١٩٩) ︀ ﹡︀دا﹡︀ن ﹝︡ارا ﹋﹟ و از︠  ده و︋ 

ــ︐﹢ری از ︣︐﹝﹞﹟ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ا︨️. ︋﹥  ﹠﹫﹟ د︨
 ﹤ ︀دق(ع) ﹁︣﹝﹢د﹡︡: «︠﹢ب ﹨﹞︀︧﹍﹩ ﹋︣دن︋  ︵﹢ر ﹝︓︀ل ا﹝︀م︮ 

 ﹤︀︧﹝﹨ ️ّاذ ︣  ︋︣︊  ︮﹤  ︋﹤﹊﹚  ︋،️︧﹫﹡ ﹤︀ــ اذ️ ﹡﹊︣دن ﹨﹞︧
 ﹤︋ ︣﹍︡﹊ ︀ــ ــ﹫ ︵︊︨︣ــ﹩ ١٣٨۵, ۴۵١). ﹝︡ارا ︋ ا︨ــ️» (︫
︻﹠﹢ان ﹉ ︮﹀️ ﹝﹢﹋︡ و︥﹎﹩ ا︠﹑﹇﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣ در و︗﹢د 
ــ﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ آن ﹨︀  ــ﹢د ︋﹥ ︑︺︀﹝ ︫ ﹤﹠︀د﹡ ﹤﹚﹞ ﹉ ــ︣اد ا﹁
رو﹡﹅ ﹝﹩ د﹨︡ ︣ا ﹋﹥ ︋︀ رو﹡﹅ ﹝︡ارا ︨︴︑ ﹞﹏ ا﹁︣اد ﹡︧︊️ 
ــ︐︣ی  ︋﹥ ︡﹊﹍︣ ︋︀﹐︑︣ ر﹁︐﹥ و در ﹡︐﹫︖﹥ ︋︀﹨﹛ ︋﹢دن ﹨︀ی ︋﹫︪
ــ﹠︐﹩  را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ در ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︨
ا︣ا﹡﹩ ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹑ت ﹝﹏ ﹇︣ار﹎﹫︣ی ﹝︧ــ︖︡، ︋︀زار،﹞︀م و 
ــ︣ ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹢ده ا︨ــ️ و ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︋︣︠﹢رد  ﹍د
﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ ا﹁︣اد ﹝﹡ ﹤︋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤﹚﹢ی ﹋﹥ در ﹝﹢ا﹇︹ ︠︀ص 
ــ﹩، ا﹁︣اد ﹝﹙﹥ در  ــ︀ل ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣م ︀ ︗︪ــ﹟ ﹨︀ی ︻︣و︨ از ︨
ــ﹛ ﹨︀ی ︠﹢د را ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︋︡ون آ﹡﹊﹥  ﹋﹠︀ر ︡﹊﹍︣ ﹝︣ا︨
 ﹟﹫﹠ ︣ا ﹋﹥ ﹝︡ارای ا﹁︣اد در ︡﹠︫︀︋ ︀﹨ ﹤︀︧﹝﹨ ر﹢︱ ︣ان﹍﹡

 .︫︡ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ﹩︀﹨︀︱﹁
١ـ٣. ﹨﹞︀︧﹥ داری و ﹝﹞︀ن ﹡﹢ازی

︎﹫︀﹝︊︣ (ص) ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: ﹨︣ ﹋︦ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ و روز ︗︤ا ا﹞︀ن 
ــ︀﹡︡ و ﹨︣ ﹋︦ ︋﹥  ــ︀﹥ اش را آزار ︋︨︣ ︧﹝﹨ ︡︀︊﹡ ︫︡︀︋ ﹤︐ــ دا︫
ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︀︋︡ ﹝﹫﹞︀﹡︩ را ﹎︣ا﹝﹩  ︠︡او﹡︡ و روز ︗︤ا ا﹞︀ن دا︫

 .(١٣٨١, ٣٨٢ ﹜﹫﹊ ﹜﹫﹚︨) ︋︡ارد
١ـ٣ ـ١. ﹨﹞︀︧﹥ داری

️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︀رى  ﹑م (ص) ﹝﹩ ﹁︣︀︧﹝﹨ ﹅ ︡﹠︀﹞﹥ آن ︨ا ︎﹫︀﹝︊︣ ︨ا
ــ️ ︀ر︩ ﹋﹠﹩ و ا﹎︣ ︵﹙︉ ﹇︣ض ﹋︣د ﹇︣︲︩ د﹨﹩.... و  ︠﹢︨ا
︡ ︻﹫︀د︑︩ ﹋﹠﹩ و ا﹎︣ ﹝︣د ︗﹠︀زه اش را ︑︪﹫﹫︹ ﹋﹠﹩....   ︫︰︣﹞ ︣﹎ا
︀د را  ﹙﹠︡︑︣ ﹡﹊﹠﹩ ﹋﹥ راه︋  ︀﹡﹥ ات را از او︋  ︀︠︐﹞︀ن︠  ︡ون ا︗︀زه او︨  و︋ 
 ﹤﹡︀  ︠﹏ ︀︑ ️︗ ︣﹨ از :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ (ع) ︣﹇︀ ︊﹠︡ى. ا﹝︀م︋  ــ︣ او︋  ︋
﹨﹞ ﹤︀︧︧︀ب ﹝﹩ ︫﹢د (︗︊︀ران١٣٧٧, ١٩١).  و از ︱︣ت ا﹝﹫︣ 
️ ﹋﹥: «︱︣ت ر︨﹢ل (ص) ﹡﹢︫️ ﹝﹫︀ن ﹝︀︗︣ و  (ع) ﹝︣وى ︨ا
 ﹤︀︧﹝﹨ :﹤﹋ ،︣ب︓ ﹏﹨از ا ️ ﹥ ا︪︀ن ︨ا  ︋﹅﹚﹞ ﹤﹋ ︣﹨ ا﹡︭︀ر، و
 ️﹞︣ ــ︀﹡︡. و ﹥ او ︲︣ر ﹡︨︣  ︋︡︀ ــ﹥︋  ــ️، ﹋ آد﹝﹩ ﹝︓﹏ ﹡﹀︦ او︨
︣ا﹇﹩ ا. ١٣٧٠,  ــ️» (﹡ ــ ﹏︓﹞ ﹤︀︣﹝️ ﹝︀در ︨ا ︧﹝﹨ ︣  ︋﹤︀︧﹝﹨
 ︀ ︀ن﹝︐︠︀  ︨﹤  ︋﹩︪ ﹠︐﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ا﹁︤ودن︋   ︨︳﹫﹞ ۵٣٧). در

١٢۴
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﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹝︀﹡︹ از ر︨﹫︡ن ﹨﹢ای ︵︊﹫︺﹩  ︣ا︑﹩ در آن︋  ا︖︀د ︑︽﹫﹫
 ️︺︣ ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖︀ور ﹎︣دد، ﹝﹞﹠﹢ع ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫   ︠﹤ ﹢ر︫﹫︡︋  و ﹡﹢ر︠ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︣  ︋﹤﹊﹚  ︋،︀﹨ ﹤﹡︀  ︠﹤ ︣ ورود ﹨﹢ای ︵︊﹫︺﹩︋   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩﹞﹑ ︨ا
﹑﹝﹩، آ﹜﹢ده ﹡﹞﹢دن  ﹨﹢ای ورودی ﹡﹫︤ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︫︣︻﹫️ ︨ا
 ️﹝︤ا ︀﹡﹥ ﹨︀ را ﹝﹊﹢م ﹡﹞﹢ده و ا︖︀د ﹝ ــ﹢ا از ︵︣﹅ دود﹋︩︠  ﹨

︡ا﹝﹩  ﹥ ︻﹠﹢ان ا﹇ ــ﹢ا را︋  ــ︀﹥ ﹨︀ از ︵︣﹅ آ﹜﹢ده ﹡﹞﹢دن ﹨ ︣ای ﹨﹞︧ ︋
 ️︀︻︣ای ﹝︓︀ل ر ︡اد ﹝﹩ ﹋﹠︡ (﹝︣︑︱﹩ ١٣٨٧, ١۵٩).︋  ز︀ن آور ﹇﹙﹞
ــ︀﹥ را در ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی ︨﹠︐﹩ ﹝﹑ت ︤د  ﹆﹢ق ﹨﹞︧
︡ام ﹝︀﹡︹  ﹋ ︘﹫﹨ ﹤﹆︊︵ ﹉ ︀ی﹨ ﹤﹡︀ ﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥︠  ﹢د︋  ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩︫ 

.(١ ︣﹢︭︑) ︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ︣﹍︡﹊ ﹤ ر︨﹫︡ن ﹨﹢ا︋ 

︑︭﹢︣ ١. ﹨﹫︙﹊︡ام از ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝︀﹡︹ ر︨﹫︡ن ﹨﹢ا ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی د﹍︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د،︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︤د، (︾︱︊︀﹡︍﹢ر ١٣٧٩)

١ـ٣ ـ٢. ﹝﹫﹞︀﹡﹩(﹝﹞︀﹡︡ارى)
ــ﹢ل ︠︡ا (ص) ︋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ (س) ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا و  ر︨
﹇﹫︀﹝️ ا﹞︀ن دارد ﹝﹞︀ن را ا﹋︣ام ﹝﹩ ﹋﹠︡. (ا﹜﹊︀﹁﹩، ج۶، ص 
٢٨۵) ﹅ ﹝﹞︀ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ او را ا﹋︣ام ﹋﹠﹩. (﹋﹙﹫﹠﹩ ١٣٧۵ 
، ٢٨۵)در ︭︠﹢ص ﹎︣ا﹝﹩ دا︫ــ️ ﹝﹞︀ن در ﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ 
︀د﹎﹩ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ﹡﹞︀ی  ︣﹨︀ی ا︣ان︨  ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩︫ 
︠︀ر︗﹩ د﹢ار ﹨︀ در ﹁︱︀﹨︀ی ورودی ︠︀﹡﹥ ﹨︀، ︗︀ی ︠﹢د را ︋﹥ 
ــ️، ز︣ا ﹁︱︀ی ورودی ︠︀﹡﹥ ﹨︀ را ﹝﹩  ز︀︊﹩ و ︑﹠﹢ع داده ا︨
︑﹢ان ︑﹠︋ ︀︪ــ﹩ از ﹡﹞︀ی ︠︀ر︗﹩ ︠︀﹡﹥ دا﹡︧ــ️ ﹋﹥ در ︋﹫︪︐︣ 
ــ️، ﹡﹞︀ی آن را ︋︀ آ︗︣ و ﹎︘  ــ﹥ ﹨︀ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁ ﹡︀︠
ــ︀﹡︡ه و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︋﹠︡ی، آ︗︣﹋︀ری و ﹎︀ه ﹎︘ ﹋︀ری ︋﹥  ︫﹢︎

ــ︐﹠︡(﹋﹫︀﹡﹩ ١٣۶۶, ٣٧۶). در ﹆﹫﹆️ ﹝﹆﹫︀س  ز︀︊﹩ ﹝﹩ آرا︨
︡و ورود  ــ︡ه در ورودی ﹨︀ و  ︑︤﹫﹠︀ت در︋  ︣ده︫  ﹊︀ر︋  ــ︀﹡﹩︋  ا﹡︧
︋﹥ ﹡﹢ی ︋﹥ ﹝﹞︀ن ︠﹢ش آ﹝︡ ﹎﹀︐﹥ و ︋﹥ ا︷﹞ ︉﹫︑︣︑ ﹟︣ی 

از ﹝﹞︀ن ﹡﹢ازی را ︋﹥ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹠︡.
١ـ .۴﹫︀ و ︾﹫︣ت 

️ و ︾﹫︣ت را  ︡ ︨ا ﹠﹝︑︣ ﹫︾ ﹩﹛︀ ︡اى ︑︺ ︠» : ︡ ﹠︀ ︀دق (ع) ﹝﹩ ﹁︣﹝ ا﹝︀م︮ 
﹊︀ر و ﹡ ﹤︀ن  ️ را ﹥ ︫آ ︩ ﹋︀ر﹨︀ى ز︫ ︑︣ ﹫︾ ️ ︗ دارد و از ️ دو︨
ــ﹩ م. ١٣٧٩, ٣٢۵). ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎﹫︀﹝︊︣  ــ️.» (﹡︣ا﹇ ︣ام ﹋︣ده ︨ا 
 ︣︐ ︣اى زن︋   ︋︤﹫ ﹤ :︣ت ﹁︀︵﹞﹥ (س) ﹁︣﹝﹢د︱ ﹤ ︠︴︀ب︋ 
ــ︡ و ﹝︣دى او را ﹡︊﹫﹠︡  ا︨ــ️؟ ︻︣ض ﹋︣د: ا﹠﹊﹥ ﹝︣دى را ﹡︊﹫﹠

(﹡︣ا﹇﹩ م. ١٣٧٩, ٣٢۵).

١٢۵
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ــ﹑م آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ز﹡︀ن ︐﹩ ا﹜﹞﹆︡ور  ــ﹀︀رش ا︨  ︨︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋
ــ︣ت و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝︣دان ︗︤ ︋﹆︡ر ︲︣ورت ︎︣﹨﹫︤ ﹋﹠﹠︡.  از ﹝︺︀︫
ــ︀ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ى از  ــ︣ى از رخ ﹡﹞﹢دن ا﹡︣اف ﹨ ﹫﹎ ︩ ــ﹟ ︎﹫ ︀︋︣ا﹠︋
 ﹟︣︑ ﹩ــ﹟ و ﹨﹫︖︀﹡ــ ︣ــ﹩ از ﹡﹫︣و﹝﹠︡︑ــ﹊ ــ﹉ ﹡︀︋︖︀ى ︣︑
ــ﹢اده و ا︗︐﹞︀ع ︋﹥  ــ︡ را در ︠︀﹡ ــ﹫︀رى از ﹝﹀︀︨ ︾︣ا︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︧
 ️ــ︀﹡︡ (﹡︣ا﹇﹩ م.  ١٣٧٩, ٣٢۶). از ︵︣﹁﹩، آ ︨︣︋ ︡ ﹟︣︐﹝﹋
 ﹏︀ــ ︧﹞ ︩︋ ــ﹥ ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹇︣آن در ا﹜ّ﹙ـ
︀ زن ﹨︀   ︋: ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ــ︀ء١ ــ﹢ره ی ﹡︧ ا︗︐﹞︀︻﹩ در آ﹥ ی ١٩︨ 
﹝︺︀︫︣ت ﹡﹫﹉ و ﹝︺︣وف دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ و ز﹡︀ن را ﹢ن ﹝︣دان در 
ــ︀﹠︡︑︀ن ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ آن ﹨︀ در  ﹝︖︀﹝︹ ︠﹢د راه د﹨﹫︡ و ا﹎︣ ︠﹢︫
 ،︡﹫﹠﹋ ﹏﹝︑ را ︡﹠︀︫﹢︠︀﹡ ︀ر﹋ ﹟ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡، ا ــ﹞︀︫   ︫︹﹞︀︖﹞
﹞︀ ﹡︡ا﹡﹫︡.  ــ︡ و︫  ︫︀ ﹫︣ ﹁︣اوا﹡﹩ در ا﹟ ﹋︀ر︋  ز︣ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︠ 
﹝︺︀︫︣ت در "و ︻︀︫︣و﹨﹟ ︋︀﹜﹞︺︣وف٢ " ﹎︣﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ی ا﹝﹢ر 
︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ا︨️، ا﹝︀ ا︠︐︭︀︮﹩ ︋﹥ آن ﹡︡ارد، ز︣ا ﹝﹑ک آن در 
ــ﹢د دارد، ﹎︀﹨﹩ در ا︔︣ ︑︺︭︉ ︗︀﹨﹙﹩  ــ︀﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︤ و︗ ︧﹞
ــ︡ آن، ﹝︣د ﹨︀  ــ️، ︑︺︭︉ ︠︀م و ﹝︀﹡﹠ ــ︀ رواج ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡︀در︨ 
﹠﹥ ﹨︀ی  ــ︡ آ﹡︀ن در ︗︀﹝︺﹥ و︮  ︠ــ﹢ش ﹡﹞﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ ز﹡︀ن ﹝︀﹡﹠
ــ️، در﹝︀ن و ︎︫︤﹊﹩، ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑︡ر︦ و... ︨﹞️ و  ︨︀﹫︨
 ︣﹫  ︠︡︀  ︫︡﹠﹠﹋ ﹏﹝︑ را ︣﹞ا ﹟ا ︡︀  ︋﹟﹊﹫﹛ ︡﹠︫︀ ︱﹢ر دا︫︐﹥︋ 
ــ︡ (︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ١٣٨٩,  ــ︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠ ﹁︣اوا﹡﹩ در ا﹟ ﹋︀ر ︋︀︫
︣ ︧ــ︉ ︸︀﹨︣ ﹋﹞﹩ ﹝︐︺︀رض ︋﹥  ــ﹟ آ︀ت و روا︀ت︋  ٢٨۶). ا
ــ﹠︡، ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ آن ︗︀︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ر︻︣ ️︀﹛ ﹨︀ی  ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
 ﹟ا ️﹆﹫﹆ رد ﹡﹫︀ز ﹨︣ دو ﹝﹢رد ︎﹢︫︩ داده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. در﹢﹞
︀زد.  ︣ ︶﹀﹛ زن ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹙﹫︡ ﹫︀ و ︻﹀️ در ︗︀﹝︺﹥ را ﹝﹩︨ 
︋﹠︀ ︋︣ آ﹡︙﹥ از ا︀د︒ و آ︀ت ﹇︣آن در ﹝﹢رد ︾﹫︣ت ︋︣ ﹡︀﹝﹢س، 
ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ︱﹢ر  ︀ ز﹡︀ن ذ﹋︫︣  ــ︣ت︋  ﹫︀ و ﹝︺︀︫
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ــ︀ ر︻︣ ️︀﹛ ﹨︀ی ﹝ ︋ ﹤﹚﹞ ــ︀﹜﹛ ز﹡︀ن در ︨
ــ︡ارد و ︋﹙﹊﹥ ﹐زم ﹨﹛ ﹨︧ــ️ و ا﹜︊︐﹥ در ﹨﹠﹍︀م ︱﹢ر  ﹡ ﹩︺﹡︀﹞
ــ﹢د ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥   ︫ ︶﹀ ﹩︋﹢︠ ﹤︋ ︡︀︋ او ﹜︣ ︤﹫﹡ ﹤ــ او در ︠︀﹡
ــ︐﹥  ﹢ده و آرا﹝︩ ﹐زم را دا︫ ︀﹡﹥ ﹨︀ در ا﹝︀ن︋   ︠︣﹍︡رس داز د
ــ︡، ﹠︀﹡︙﹥ ا﹟ ا﹝︣ در ﹝︺﹞︀ری ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︨﹠︐﹩  ︫︀︋

﹢رد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹨﹠﹍︀م ︱﹢ر   ︠﹩﹞ ﹜︪ ﹤ ﹥ و︲﹢ح︋  ا︣ان︋ 
ــ﹢د ︋﹥ ﹡﹢ی  ︫ ︶﹀ ﹩︋﹢︠ ﹤︋ ︡︀︋ ــ﹛ او ︣ ︤﹫﹡ ﹤ــ زن در ︠︀﹡
ــ﹢ده و آرا﹝︩ ﹐زم را  ــ︣ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ در ا﹝︀ن ︋ ﹍︡رس دــ﹥  از د ﹋
ــ︡. ︀ل ︋﹥ ﹝︷︀﹨︣ ا﹟ ︮﹀️ ا︠﹑﹇﹩ در ﹝︺﹞︀ری  ــ︐﹥ ︋︀︫ دا︫
 ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ره ﹡﹢ر﹢ ︡او﹡︡ در آ﹥ ی ٢٧︨  ــ﹢د :︠  ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩︫ 
 ︀︑ ︡﹢ــ ﹢د︑︀ن وارد ﹡︪ ︀﹡﹥ ﹨︀ی︠  ︀﹡﹥ ای ︗︤︠   ︠﹤ : ای ﹝﹢﹝﹠︀ن︋ 
︣ای  ﹑م ﹋﹠﹫︡ ﹠﹫﹟ ﹋︀ری︋   ︨﹤﹡︀ ــ︀﹋﹠︀ن︠   ︨︣ ر︭︠️ ︵﹙︊﹫︡ و︋ 
︫﹞︀ ︋︐︣ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹠︡ ﹎﹫︣︡. ︮﹫︀﹡️ از ︣﹛ ︭︠﹢︮﹩ ﹁︣د و 
︀ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹡︖︀م   ︋﹩︐﹠  ︨︳﹫﹞ در ،﹤﹚﹞ و ﹤﹡︀ ︠︀﹡﹢اده اش در︠ 
 ︴︨ ﹟︣︑﹐︀︋)﹤﹆︴﹠﹞ ︤﹋︣﹞ ︀ی ا︮﹙﹩، از﹡︀︋︀﹫︠ ﹤﹝﹨ ،︡︣د﹎
د︨︐︨︣ــ﹩ ز﹡︡﹎﹩ ︫︣ی) آ︾︀ز ﹝﹩ ︫︡﹡︡، ︋﹥ ︑︡ر︕ از و︨︺️ 
 ️﹛︀ از ︀﹡ــ︡ه و ﹝︀﹨﹫️، ︻﹞﹙﹊︣د و ︫﹊﹏ آ ︫ ﹤︐︨︀﹋ ︀﹡︀︋︀﹫︠
ــ﹩ و ﹋﹢﹥ ﹨︀ی ︋﹟ ︋︧ــ️، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩  ــ﹩ ︋﹥ ﹡﹫﹞﹥ ︻﹞﹢﹝ ﹞﹢﹝︻
︀﹁️ و در ﹡ ﹤︋ ️︀﹫︀ط ︭︠﹢︮﹩ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︠︐﹛ ﹝﹩ ︫︡. ︋﹟ 
︋︧︐︀، آ﹡﹆︡ر ︭︠﹢︮﹩ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︗︤ء ﹁︱︀ی ︭︠﹢︮﹩ ︠︀﹡﹥، 
ــ︡﹡︡ (﹝︣︑︱ــ﹩ ١٣٨٧, ١٢٢). "︣﹛" ﹋﹥ در  ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫
 ︴︨ زه ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨﹠︐﹩ ﹡︀م ا﹡︡رو﹡﹩ و ︋﹫︣و﹡﹩ ﹎︣﹁︐﹥ و در﹢
﹢د را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر  ﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉︠  ــ﹊﹏︨   ︫﹤  ︋﹤﹚﹞
﹋﹥ درو﹡﹍︣ا﹩ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︣ ︶﹀﹛ ︭︠﹢︮﹩ ︫︀ن را 
﹫︣ون  ــ﹩ ︑﹢ان د︡ و آرا﹝︩ ︀﹋﹛ ︋︣ دا︠﹏ ا﹟ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ را از︋  ﹞
ــ︣ون از ︠︀﹡﹥ ﹡﹫︤ ︀ل و  ــ︣د، در ﹁︱︀ی ︋﹫ ــ︤ ﹝﹩ ︑﹢ان درک ﹋ ﹫﹡

﹨﹢ای ﹝︋︀︪﹩ و︗﹢د دارد .
 ﹤︮︣︻ ︩ ــ︣﹨︀ی ﹋﹟ ا︣ان از︫  ــ﹫︀ری از ︫ ــ︀︠︐︀ر ︋︧ در ︨
ــ︣ی، ﹁︱︀﹨︀ی  ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︫ ــ︣د : ﹁︱︀﹨ ــ﹢ان ︀د ﹋ ــ﹩ ︑ ﹞
ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︀ص ﹉ ﹎︣وه، ﹁︱︀﹨︀ی  ﹨︀︱﹁ ،﹩﹞﹢﹝︻ ﹤﹝﹫﹡
︀﹡﹢اده و  ︭﹢︮ــ﹩︠  ــ﹉ ﹎︣وه، ﹁︱︀﹨︀ی︠   ︀ص ︭︠﹢︮ــ﹩︠ 
︭﹢︮﹩ ﹁︣د (︑︀︋︀ن و و︔﹫﹅ و ﹇﹑︑﹩ ١٣٨٧, ٩٢).  ــ︀ی︠  ﹨︀︱﹁
 ﹜︣ ︶﹀ ︧︀ب ︫︡ه ︋︣ای ︉︑ــ︀ن از ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا ︪﹡ ﹟ا ﹤﹋
ــ︣ دو﹋﹢︋﹥ ﹨︀ی  ﹍دارد. ﹝︓︀﹜﹩ د ﹤﹚﹞ و ︣ــ ــ︀︠︐︀ر ︫ ﹨︀ در ︨
درب ﹨︀ی ورودی ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︠︀﹡﹥ را از ︗﹠︧﹫️ ﹝﹞︀ن ︋︀ 

︠︊︣ ﹝﹩ ﹋︣ده ا︨️.

١٢۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



(﹩︣ا﹎ ﹏﹝︖︑ ﹩﹀﹡)١ـ ۵. ︑﹢ا︲︹ و ︻︡م ︑﹀︀︠︣ ︸︀﹨︣ی
ــ﹥ ︑﹢ا︲︹ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ــ︀ن را ︋ ــ︣آن ﹋︣﹛  آ︀ت ﹝︐︺︡دی ا﹡︧ در ﹇
︣ای  ــ︭﹫︐﹩ ﹝﹣﹝﹟، د︻﹢ت ﹡﹞﹢ده ا︨️.︋   ︫﹏︀︭ ﹊﹩ از︠ 
 :︡︀﹞︣﹁ ﹩ــ ــ﹢ره ی ﹁︣﹇︀ن ﹝ ــ﹥ ی ۶٣ ︨ ــ︡ در آ ــ︀ل ︠︡او﹡ ︓﹞
︋﹠︡﹎︀ن(︠︀ص ︠︡او﹡︡) ر﹞︀ن، ﹋︧︀نى ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ آرا﹝︩ 
ــ﹍︀مى ﹋﹥ ︗︀﹨﹑ن  ــ﹟ راه مى رو﹡︡; و ﹨﹠ ــ︣ ︋︣ ز﹝﹫ و بى ︑﹊︊
 ︀﹡آ ﹤︋ ،(︡﹠﹢﹎ ﹤﹡︣دا︋︀﹡ ︀ن﹠ــ ــ︀ز﹡︡(و ︨ ︨ ︉︵︀﹞ را ︀﹡آ
ــ﹑م مى ﹎﹢﹠︡ (و ︋︀ بى ا︻︐﹠︀یى و ︋︤ر﹎﹢ارى مى ﹎︢ر﹡︡)  ︨
︻﹑﹝﹥ ی ﹝︖﹙︧﹩ ﹡﹫︤ ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد: ︋︡ان ﹋﹥ ︋︀ ا﹡︡ک ﹨﹛ ﹝﹩ 
 ︩﹆﹚ ︡ا از︠  ــ︀نى ﹋﹥︠  ﹠ ــ﹢ارى ︀ د︫ ﹢د ﹡﹥︋  ﹢اه︋  ︡ا︠  ــ﹢ان︠  ︑
ــ﹢ارى ﹡﹢ا︨︐﹥ و ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ︨︀دگى  آ︨︀نى ︠﹢ا︨︐﹥ و د︫
 ﹤﹠︤﹨ ︣ا ﹋﹥ آن ﹝︪﹆️ وا︨️ از ︋︤ر﹎﹞﹠︩ى ز ︣︐︋ ﹢︑ ︋︣اى
ــ︀دگى و ﹁︣و︑﹟ى ﹡﹥ ﹝︪﹆️ دارد و ﹡﹥ ﹨ ﹤﹠︤﹢ن  دارد ا﹝︀︨ 
ــ﹌ى ︋︀ آ﹁︣﹠︩ ا︨ــ️ (﹝︖﹙︧ــ﹩ ١٣٨۶, ٩). ︎﹫︀﹝︊︣  ﹨﹛ آ﹨﹠
ا︨﹑م ︠﹢د ︋︧﹫︀ر ︨︀ده ز︧️ ︋﹢د﹡︡ ﹝﹏ ︠﹢اب ︱︣ت ﹡﹫︤ 
﹢︨️ دا︫️ ﹋﹥ از ﹜﹫︿  ﹢د. ا︪︀ن، ز︣ا﹡︡ازی از︎  ︀ده︋  ︋︧﹫︀ر︨ 
︎ُ︣ ︫︡ه ︋﹢د (︵︊︀︵١٣٨۵ ﹩︀︊). ︫︭﹩ ﹎﹀️ : ا﹡︧︀ن   ︀﹞︣︠
ــ︡ .︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢د :  دو︨ــ️ دارد ﹋﹥ ﹜︊︀س و ﹋﹀︪︩ ﹡﹫﹊﹢ ︋︀︫
 ︣︊﹞︀﹫  ︎︣﹍را دو︨️ دارد" در ︗︀ی د ﹩︀︊و ز ️︨︀︊︠︡او﹡︡ ز"

 ﹤﹊﹚ ــ﹞︀ ﹡﹞﹩ ﹡﹍︣د،︋  ﹥ ︸︀﹨︣ ا﹝﹢ال︫  ︡او﹡︡︋   ︠:︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ا﹋︣م
ــ﹛ ١٣٨١). در  ﹫﹊ ﹜﹫﹚ــ ــ﹞︀ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠︡ (︨ ︋﹥ ﹇﹙﹢ب و ا︻﹞︀ل︫ 
ــ﹑م ز︀︊﹩ ﹁︀رغ از ︑﹊︊︣ و ا︨︣اف ا︨️.  وا﹇︹ ز︀︊﹩ ﹝︡ ﹡︷︣ ا︨
ــ︀ده ︋︣ ﹇︡ر ا︐﹫︀ج  ز ﹤﹋ ﹩︀﹠︋ ︣﹨ :︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞(ع) ا﹝︀م ︮ــ︀دق
ــ﹩ ١٣۶۶, ۴١٣). از  ﹡︀﹫﹋)︩︊︀  ︮︣ ــ︡ در ﹇﹫︀﹝️ و︋︀﹜︧ــ️︋  ︫︀︋
︣︎﹠︀ه در  ︀﹡﹥، ﹁︣ا﹨﹛ آوردن︨  ــ︀︠️︠  ــ﹑م، ﹨︡ف از︨  د︡﹎︀ه ا︨
︭﹢︮﹩ ا︨️.   ︠﹜︣ و ﹩﹠﹝از ا ️﹡︀﹫ ︣ا︳ ا﹇﹙﹫﹞﹩ و︮  ︋︣ا︋︫︣ 
 ️︠︀ ︣ف︨  ︡︋﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡︀︊︡ ﹝﹆︀د︣ ﹁︣اوا﹡﹩ را︮ 
︣﹎︣م ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ در︗﹥ ٢ ﹡︷﹫︣ ︑︤﹫﹠︀ت  ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ز︀﹝﹡ ︀︊︡ و︨ 
 ،﹟﹊︧﹞ ︀ ــ﹢د ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝﹠︹ در را︋︴﹥︋  و ا︑︀﹇︀ی ︾﹫︣ ︲︣وری︫ 
︀ر، ز﹡︡﹎﹩  ︣ا︳ ر﹇️︋   ︫︀  ︋﹩︐︧︀ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن︋ 
︣ ﹝︺﹞︀ری   ︋﹜﹋︀ از ا︮ــ﹢ل ﹩﹊ .(١۶ــ﹩ ١٣٨٧, ٣︱︑︣﹞) ︡ــ ﹠﹋

﹥ و︥ه در ﹡﹢ا﹩ ﹝︣﹋︤ی ﹋︪﹢ر  ــ﹠︐﹩ ا︣ان ﹡﹫︤︋  ــ︀زی︨  ︨︫︣ و
 ︣︐︪﹫  ︋︴ ﹠︀ و ︑︤﹫﹟ آن ا︨️.︨  ︀ر︗﹩︋  ︴﹢ح︠  ︻︡م ﹡﹞︀︨︀زی︨ 
︀د﹎﹩  ︀ ﹎︘ ︀ آ︗︣ ﹝﹩ ︎﹢︫︀﹡︡﹡︡.︨  ﹥ ﹡︡رت︋  ︀ ﹋︀ه ﹎﹏ و︋  د﹢ار﹨︀ را︋ 
︨︴ ︠︀ر︗﹩ د﹢ار ﹨︀ ﹎︀ه ﹠︀ن ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ︑﹀︀و︑﹩ ︋﹫﹟ ︠︀﹡﹥ 
﹢د. ︻﹙️ آن  ﹨︀ی ︔︣و︑﹞﹠︡ان و ﹇︪︣﹨︀ی ﹝︐﹢︨︳ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹩︫ 
︣ی ﹝﹩ ︑﹢ان دا﹡︧️ ﹋﹥ ا︻﹫︀ن  را در ﹡﹢︻﹩ ︻︀دت ا︗︐﹞︀︻﹩ و︫ 
 ﹟ا ﹤ ﹢د را︋  ــ︣ ︻︀دت ﹡︡ا︫︐﹠︡ ﹝﹊﹠️ و ︔︣وت︠  و ︔︣و︑﹞﹠︡ان︫ 
︭﹢︮﹫︀ت  ︀ز﹡︡ (﹋﹫︀﹡﹩ ١٣۶۶, ٣٧۶). ﹨﹞︙﹠﹫﹟︠  ︑︣︑﹫︉ ﹡﹞︀︀ن︨ 
︖﹞﹩ و ار︑﹀︀ع ︋﹫︪︐︣ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︋﹢د ﹋﹥ ﹋﹞︐︣ ︠︀﹡﹥ ای 
 ﹤ ﹠︀﹨︀ ﹝︐﹞︀︤ ﹝﹩ ﹡﹞﹢د︋   ︋︣︀ ﹢د را از︨   ︩︠﹝︖ ار︑﹀︀ع و ︳︨﹢︑
︣ی،  ︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹙︺﹥ ﹨︀ی درون︫   ︫﹜﹞ ︣︮︀﹠︻ ︉︊  ︨﹟﹫﹝﹨
ــ﹊︀ر و  ﹢︋﹩ از ﹁︀︮﹙﹥ ای دور آ︫  ︠﹤ ــ︀︗︡، ﹝︡ارس و ﹝︤ار ﹨︀︋  ︧﹞
﹡﹞︀︀ن ︋﹢د﹡︡ (﹋﹫︀﹡﹩١٣۶۶, ٣٧٧). ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ در را︨︐︀ی 
﹢رت ا﹡︧︀ن و  ﹥ و︥ه ﹡﹆︀︫﹩︮  ــ﹑م ︑︨︣﹫﹛ ﹡﹆︀︫﹩︋  ا﹟ ا︮﹏ ا︨

︣ روی د﹢ار ﹨︀ و ︑︀︋﹙﹢ ﹨︀ را ﹝﹊︣وه دا﹡︧︐﹥ ا︨️. ﹫﹢ا﹡︀ت︋ 
١ـ۶. ا︐︣ام

﹢د از ︾︱︉   ︫﹟﹝ا ︡︀ ︡ه ا︨️ ﹋﹥: «︋  در ︡︒ ﹇︡سى وارد︫ 
﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢ده ا﹡︡: «﹨﹫︘  ﹠︡ه ﹝﹣﹝﹟ ﹝︣ا»و︎  ــ︣ام ﹋﹠︡︋  ﹝﹟ ﹨︣ ﹋﹥ ا﹋
﹢د،  ︣ادر ﹝﹣﹝﹟︠   ︋︀ ︋﹠︡ه اى از ا﹝️ ﹝﹟ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹝﹑︵﹀️ ﹋﹠︡︋ 
︡﹝︐﹊︀ر از   ︠️︪  ︋﹤﹞︡ ︡ا از︠   ︠﹤﹊﹠از ﹝﹑︵﹀️، ﹝﹍︣ ا ﹩︻﹢﹡ ﹤︋

︋︣اى او ﹇︣ار مى ﹁︣﹝︀︡» (﹡︣ا﹇﹩ م. ١٣٧٩, ۴٧٣).
١ـ۶ـ١. ا︐︣ام ︎﹫︣ان 

︣ ︗﹢ا﹡︀ن  ﹑م︋  ︡ان ا﹨﹏ ︨ا ﹫﹀  ︨︩ ︣ان و ر ﹫ ︣ام︎  ︐︣ام و ا ز︀دت ا﹋
 ،︣﹫  ︎﹫ ﹞︣دن︫  ︀دق (ع) ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: «︋︤رگ︫  ️. ا﹝︀م︮  ﹐زم ︨ا
︣ا﹇﹩ م. ١٣٧٩,  ﹡) «️ ︡ا ︨ا ﹞︣دن︠  ︤رگ︫  و ︑︺︷﹫﹛ او، ︑︺︷﹫﹛ و︋ 
 ﹩︐﹠ ︨︣︀زی︨  ﹑﹇﹩ در ﹝︺﹞︀ری و︫  ️ ︠ا ﹀  ︮﹟ا ︣ ︷﹞ .(۴٧۴
 ︀  ︋︉ ︣دازش ﹁︱︀ ﹝︐﹠︀︨ ﹢رد، در وا﹇︹︎   ︠﹩﹞ ﹜︪ ﹤  ︋﹩︋﹢  ︠﹤ ︣ان︋  ا
︣ای ﹝︓︀ل  ﹢د︋  ︀ ﹝︧﹢ب ﹝﹩︫  ﹥ آن ﹨ ︣ام︋  ︐︣اد ﹡﹢︻﹩ ا ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا﹁
︤ ﹝﹑ت  ︀ در ﹝︣﹋  ــ︀زل و ︩ ورودی ﹝﹠ ﹫ ︣﹡︪ــ﹫﹟ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︎  ﹫︎
 ﹢﹍︐﹀﹎ ﹏﹞ ﹤﹋ ️ ︀رز ا﹟ ﹝﹢رد ︨ا ﹢د ﹡﹞﹢﹡﹥︋  ﹝︧﹊﹢﹡﹩ د︡ه ﹝﹩︫ 

.️ ﹢ده ︨ا  ︋﹤﹚﹞ ︣ان ﹫ و ﹎︢ران او﹇︀ت︎ 

١٢٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︑︭﹢︣ ٢. رو︨︐︀ی ﹨﹟ ︗﹟ از ︑﹢ا︋︹ ا︋﹫︀﹡﹥،︎﹫︣﹡︪﹫﹟ در ﹝︣﹋︤ ﹝﹙﹥، ﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡ه

١ـ٧. ﹝︪﹢رت
 :︡︀﹞︣﹁ ﹩ــ ــ︣ان ﹝ ــ﹢ره ی آل ︻﹞ ــ﹥ ی ١۵٩ ︨ ــ︡ در آ ︠︡او﹡
︡او﹡︡ در آ﹥ ی ٣٨  ︀ آ﹡︀ن ﹝︪﹢رت ﹋﹟٣" و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︠  "در﹋︀ر﹨︀︋ 
ــ﹢ره ی ︫﹢ری ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡: "و آ﹡︀ن ﹋﹥ د︻﹢ت ︎︣ورد﹎︀ر︫︀ن  ︨
را ︨︀︎ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ و ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ﹎︤ار﹡︡ و ﹋︀ر︫︀ن ︋︣ ︀︎﹥ ﹝︪﹢رت 
ــ︀ روزی داده ا﹛ ا﹡﹀︀ق ﹝﹩  ﹡ا︨ــ️ و از آ﹡︙﹥ ︋﹥ آ ︣﹍︡﹊ ︀ــ ︋
﹋﹠﹠︡ ". ︀ل ﹡﹊︐﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ آن ︗︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︪﹢رت ﹝﹢ردی 
ــ︀ن از ﹡﹆︩  ︪﹡ ﹟ا︨ــ️ و ا ︤︀︗ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︾﹫︊️ در ﹝﹆︀م آن

﹝﹛ ﹝︪﹢رت در ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ دارد.
١ـ ٨. اّ︑︀د و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ 

ــ︀ره ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹣﹝﹠︀ن، ﹝︴︣ح  ﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م (ص) در︋ ــ﹩ از︎  ︓︡ در
 ﹩﹡︀︋︣﹞ ︀ن در دو︨︐﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ و در﹝ا﹨﹏ ا ﹏︓﹞ :﹤﹋ ️︨︫︡ه ا
ــ﹩ ︻︱﹢ی از  ــ﹏ ﹝︓﹏ ا︻︱ــ︀ی ﹉ ︎﹫﹊︣ ا︨ــ️. آ︀ و﹇︐ ︋︀﹆︐﹞
ــ︀︣ ا︻︱︀ء را️ ﹝﹩ ︠﹢ا︋﹠︡ و   ︨، ︡درد آ ﹤  ︋︣﹊﹫  ︎﹉ ا︻︱︀ی
 ︣︊﹝︽﹫ ﹊︪︡ ؟︎   ︋، ︪︡﹊ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ آن ︻︱﹢ ﹨︣﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ درد︋ 
︀ ا﹟ ︻︱ــ﹢ ﹨﹞︡ردی  ــ﹫﹙﹥︋  ﹥ دو و︨ ــ︀︣ ا︻︱︀ء︋  ــ︨︡  ︀﹞︣﹁ ﹩﹞
ــ﹫﹙﹥ ︋﹩ ︠﹢ا︋﹩ .  ــ﹫﹙﹥ ︑︉ و د﹍︣ ︋﹥ و︨ ــ︡ : ﹊﹩  ︋﹥ و︨ ﹠﹠﹋ ﹩﹞
ــ︡ (﹝︴︣ی  ــ︀ در ︑︉ و ︑︀︋﹠ ﹝ــ︣ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا︋﹠︡ و دا ﹍ا︻︱ــ︀ی د
︀ ﹝︣دم،  ــ︣ت︋  ١٣۶٧, ٣٢٢). در وا﹇︹ ﹉ى د﹍︣ از آداب ﹝︺︀︫
 ﹅︀﹆ ﹤﹚﹝︗ ︣ا ازــ️، ز ــ︐﹍﹩ ا︨ روّ﹫﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ى و ﹨﹞︊︧

ا﹡﹊︀ر ﹡︢︎︀︣ ﹜︤وم ا︑︀د و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ در ﹉ ا︗︐﹞︀ع ا︨️.
 ︡︀︋ ﹩ــ ﹠︺ ،️ــ﹢ب ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹫︧ــ ــ﹩ ︠ ــ﹥ ی ز﹡︡﹎ ﹐ز﹝
ــ︣ ︋︍﹫﹢﹡︡﹡︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡  ﹍︡﹊ ﹤︋ ــ﹉ و ︎︣ا﹋﹠︡ه﹢﹋ ــ︀ى ﹡﹫︣و﹨

در ︎︣︑﹢ اّ︑︀د و ︑︊︀دل ا﹁﹊︀ر، در ر﹁︹ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︠﹢د ﹎︀﹝︀ى 
ــ﹩ ١٣٩٠, ۶٠۶-۶٠۵). ﹝︷︀﹨︣  ــ︣ى ︋︣دار﹡︡ (﹝︡وی ﹋﹠ ︔﹣﹞
ــ﹠︐﹩  ــ︀زی ︨ ︨︫︣ ــ︐﹍﹩ در ﹝︺﹞︀ری و ــ﹟ ا︑︀د و ﹨﹞︊︧ ا
ــ﹢د ﹋﹥ در  ــ︀︗︡ی د︡ه ﹝﹩ ︫ ــ︩ از ﹨︣ ﹫︤ در ﹝︧ ــ︣ان ︋﹫ ا
ــ﹩ ﹝︧ــ︖︡، ا︖︀د  ــ︐﹠︡. ﹡﹆︩ ﹋﹙ ــ︣ار دا︫ ــ︤ ﹝ــ﹑ت ﹇ ﹝︣ا﹋
ــ︐﹢رات ︠︡او﹡︡ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩  ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︋︀ د︨ ︧﹞ ﹟﹫︋ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨
ــ﹑م، ﹝︧ــ︖︡ دو ﹨︡ف  در درون ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ️. از د︡﹎︀ه ا︨
﹝﹠︧ــ︖﹛ دارد: ︎︨︣︐︩ ︠︡او﹡︡ ︋︭﹢رت ﹡﹞︀ز د︨︐﹥ ︗﹞︺﹩ و 
ا︖︀د ا︑︀د درون ︗︀﹝︺﹥ و ︑﹆﹢️ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︣︑︱﹩ 
ــ﹥ در ا︣ان  ﹚﹞ ︤﹋︣﹞ ︣ــ ــ﹢ر ﹋﹙﹩ ︑ ــ﹥ ︵ ــ︀ ︋ ١٣٨٧, ١٢٨). ا﹝
ــ﹠︐﹩، ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹞ ﹤︮︣︻ ﹟︣﹙﹩ و ﹝﹏ ︑︖﹞︹ و ︋︣︠﹢رد  ︨
 ﹤﹚﹞ ︤﹋︣﹞ ب ﹝﹩ ︫﹢د. ز﹡︡ه ︋﹢دن﹢︧﹞ ،︀﹨ ای ﹤﹚﹞ ﹜﹨
، ﹡︪︀ن از ا﹡︧ــ︖︀م ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹁︣اد  و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ی ا︪︀ن ︋﹥ 
﹀︶ و ار︑﹆︀ی ﹝﹙﹥ و ﹋︧︉ ﹨﹢️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ ︋︣ای 
ــ︐﹥ ا︨ــ️ (︑︀︋︀ن و و︔﹫﹅ و ﹇﹑︑﹩ ١٣٨٧, ٩۴). ︋︣ای  آن دا︫
 ﹏﹞ ﹤﹚﹞ ︣ــ ــ︣ دز﹁﹢ل ﹝︧ــ︖︡ ﹨ ︫  ﹜︡﹇ ️﹁︀︋ در ﹤﹡﹢﹝﹡
ــ﹥ ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹑ت،  ــ﹢ده ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ ︋ ﹤﹚﹞ ــ︀ت ا﹁︣اد ا︗︐﹞︀︻
 ﹉ ،﹩︊﹨︢﹞ ︀ی﹨︀﹠︋ ︀ ︡︖︧ــ﹞ ﹉ ،﹤︙﹡︡ا﹫﹞ ﹉ ا︾﹙︉ از
 ︣ــ ــ︐﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︫ ﹞︀م و ﹠︡ ﹝︽︀زه در ﹝﹏ ︑﹆︀︵︹ را︨
 ﹩︊﹨︢﹞ ︩﹆﹡ ︀﹠︑ ︡︗︀ــ ︧﹞ ︉﹫︑︣︑ ﹟ــ︡. ︋﹥ ا ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡
ا﹀︀ ﹡﹞﹩ ﹋︣د﹡︡ ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︨︊︉ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹇︣ار ﹎﹫︪︣︀ن در ﹝︣﹋︤ 
﹝﹙﹥ و ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹙﹩ ︋︣ای ﹎﹀︐﹍﹢ ﹨︀ و ﹝﹑﹇︀ت ﹨︀ی 

ــ︡ . ﹢د﹡ ــ﹥ ای︋  ﹚﹞ درون

١٢٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︾︣ب و ﹝︷︀﹨︣ آن  ٢. ارزش ﹨︀ی︎ 
٢ـ١. ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹫︧️؟

ــ︀﹝︀﹡﹥ از ار︑︊︀︵︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨ــ️  ︨ ﹉ ﹩︻︀﹝︐︗ــ︡اری ا ︀︎
︀ارزش  ــ️ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ی ﹡︀﹝︐︖︀﹡︦︋  ــ﹥ در آن ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝︓︊ ﹋
ــ︀ر﹋️ ﹎︧︐︣ده ای  ــ︐﹠︡. و ﹝︪ ︧﹨ ️︀﹝ رد﹢﹞ ــ︡ه و ︫ ﹩﹆﹚︑
﹢رت   ︮﹤ ــ﹥︋  ﹫︀︨ــ﹩ ︋﹙﹊ ﹢رت︨   ︮﹤ ــ︀︋  ﹠︑ ﹤ــ ــ︣و﹡︡ان ﹡ از ︫
ــ﹢د  ــ︣ی و︗ ــ﹩︫  ــ︳ ز﹡︡﹎ ﹫﹞ ﹩ــ ــ︀م ﹡﹢ا ــ﹩ در ︑﹞ ا︗︐﹞︀︻
 ﹩︓︊﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︡اری ا︀︎ ﹟ا ︣︋ ︀﹠︋  .(٢٠١٢, ٢٠ Oktay)دارد
ا﹡︧︀﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹫﹢ه ی ز﹡︡﹎﹩ ا﹡︧︀ن و ا︔︣ات آن 

︋︣ ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︵﹢ل ز﹝︀ن را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︀︡ار ︀﹁︐﹟ راه ﹏ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ای  ا︨️   ︎﹩︀ل ﹨︡ف ︵︣ا
 ﹩ر ︵︣ا﹢︷﹠﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︣ا︳ ز︧︐﹩ ﹝﹠︀︨︉ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠︡.︋   ︫﹤﹋
 ﹩در ﹝︭︣ف ﹝﹠︀︋︹"،"︵︣ا ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮" ﹏︮ا ﹤  ︨︣  ︋﹅︊︴﹠﹞ ︡︀︋
 ﹟رت ﹎﹫︣د. در ا﹢ ︋︣ ا︨︀س  ﹤︠︣﹫︀ت" و "︵︣ا﹩ ا﹡︧︀﹡﹩"︮ 
 ﹤︐﹁︣﹎︣ ﹢م︋  ﹢ده، در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︮﹏︨  ︋﹫﹟ دو ا︮﹏ اول ︑﹊﹠﹫﹊﹩︋ 
ــ︀ن و روش ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ او︨️ " (ر﹫︧﹩ و ︻︊︀س زاد﹎︀ن  از ا﹡︧
﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹠︭︣  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ا﹎︣ ﹝︧﹊﹟︋   ︋.(۶ ,١٣٨۶ ﹩︊﹫︊ و
 ﹤﹡︀ ﹥ ︻﹆﹫︡ه را︎︀︎﹢رت،︠  ا︮﹙﹩ ﹝ــ﹑ت ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ︋ 
 ﹤﹊﹚  ︋️︧﹫﹡ ︣﹍︣د د︖﹞ ️﹚︻ ︣﹨ ︀ ﹩﹊︤﹫﹁ ی ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹤︖﹫︐﹡
﹡︐﹫︖﹥ ﹎︧︐︣ده ︻﹢ا﹝﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨️. ︫﹊﹏ ﹝︧﹊﹟ 
ــ︀زه  ــ︣ا︳ ا﹇﹙﹫﹞﹩، ﹁﹟ آوری︨  ــ﹫﹙﹥ ی︫  ﹥ و︨ ﹢د︋  ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ی︠ 
ای و ﹝﹢اد ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ ا︨️ ا﹝︀ آن ﹨︀ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 
 ︣﹫﹫︽︑ ︀ ︣و﹨︀ی او﹜﹫﹥ ﹡︀﹝﹫︡، را︎︀︎﹢رت آن ﹨︀ را ﹡﹫︣و﹨︀ی در︗﹥ ٢﹫﹡
ــ︡ه دارد ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی  د﹨﹠︡ه ﹝﹩ ﹡︀﹝︡. او ︻﹆﹫
︡ ﹨ـــ︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ در  ه ی ﹇︣ار﹎﹫ـ︣ی وا﹢﹡ ـ﹩ ﹨︣ ﹇﹢م﹍﹠﹨︣﹁
﹠︐﹩ ا﹇︐︊︀س  ︀ور ﹨︀ و ﹁︣﹨﹠﹌︨  ﹋﹠︀ر ﹨ـ﹛ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ و︥﹎﹩ از︋ 
﹥ ﹜︀ظ  ︀︡ار︋   ︎﹩︣ش ﹝﹩ ︑﹢ان ︵︣ا﹍﹡ ﹟ا︨︀س ا ︣ ﹢د.︋   ︫﹩﹞
ــ﹩ ﹋﹥ ︸︣ف  ︀︱﹁ ﹩ــ﹢د : ︵︣ا ﹝﹡ ︿︣︺︑ ﹟ــ ﹫﹠ ــ﹩ را ا︗︐﹞︀︻
ــ︀ و روش ز﹡︡﹎﹩  ــ︀ی دادن ﹁︣﹨﹠﹌، ر﹁︐︀ر ﹨ ــ︊﹩ ︋︣ای ︗ ︨︀﹠﹞
ا﹡︧︀ن ﹨︀ ︋︀︫︡ و ︗︣︀ن ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹥ از ﹨﹞﹫﹟ ︻﹠︀︮︣ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ 
ــ﹢د ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︣ای ﹝︡ت ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ی در آن ︱﹢ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡  ︫

 (١٣٨, ٨۶ ﹩︊﹫︊ و ︻︊︀س زاد﹎︀ن و ﹩︧﹫ر)

︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹝﹑ت   ︎﹟﹢﹡ ︀ی﹨ ﹤︣︷﹡ .٢ـ٢
ــ︀ن،  ــ﹠︀︠️ ا﹡︧ ــ︣ی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︫ ︫ــ﹊﹏ د﹨﹩ ︋﹥ ﹁︱︀﹨︀ی  ︫
ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی او و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ار︲︀ء ا﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ در ︑︺︀﹝﹏ 
ــ﹩ ١٣٨۵, ۵٧). آ﹡︙﹥ ا﹝︣وزه  ــ︀ ﹝﹫︳ ﹋︀﹜︊︡ی ا︨ــ️ (﹝︴﹙︊ ︋
﹫︩ از ﹨︣  ــ﹢د︋  ــ﹩ از آن ︀د ﹝﹩︫  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻ ــ﹢ان︎  ــ︀ ︻﹠ ︋
 ️﹚︻ ️﹆﹫﹆ ــ︀ن" ︫︡ه ا︨ــ️ و در ﹫︤ ﹝︐﹢︗﹥ "﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا﹡︧
ــ︀ن"  ﹡︀︎︀︡اری ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ "︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا﹡︧
ــ︡ه ا︨️ ︋﹥  ــ︐﹥ ︫ در ﹝﹆︀︋﹏ ︎︣دا︠︐﹟ ︮︣ف ︋﹥ ﹋︀﹜︊︡ ﹁︱︀ دا﹡︧
ــ﹢د   ︫﹩﹞ ﹤︐﹁︣︢ ﹢ب︎   ︠︳﹫﹞ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋﹩︴﹫﹞ ﹤﹋ ــ﹢ی﹡
 ︣ ــ︀ن آن ﹨﹛︋  ــ︀ز ﹨︀ی ا﹡︧ ︣ای ﹡﹫ ــ︊﹩︋  ︨︀﹠﹞ ︀︨ــ ــ﹥ در آن︎  ﹋
︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹢ن ﹡﹫︀ز  ــ︡ .︋  ︫︀ ا︨ــ︀س ﹨︣م ﹝︀ز﹜﹢ و︗﹢د دا︫︐﹥︋ 
ــ﹢ژی، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹝﹠﹫️، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︺﹙﹅، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ز︀︊﹩، ﹡﹫︀ز  ﹛﹢︤﹫﹁
ــ﹢د﹎﹩ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︪︿ (︑︖︣︋﹥ ︑﹠﹢ع)  ︋﹥ را︐﹩، ﹁︣ا︑︣ از آن آ︨
 ﹟︣ا︑︣ از ا﹁ ﹩︠︣ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︧︀ن ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
︣ ﹨︀ی د﹍︣ی ﹝︴︣ح  ﹡﹫︀ز ﹨︀ ر﹁︐﹥ و ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋︀ ︎︀را﹝︐

﹢د :  ︫﹩﹞ ﹤︐ ︣د︠ا  ︎﹤﹡﹢﹝﹡ ︡ ﹠ ﹤  ︋︣ در ز .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
ــ︀ر ︑﹆﹢︣︗ ️︀ن  ــ︡ار ︋﹥ ﹜︀ظ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︀︋︡ در ﹋﹠ ︀︎ ︀ی︱﹁

.︪︡︋ د﹢︊︋ ︤﹫﹡ ز﹡︡﹎﹩،﹋﹫﹀﹫️ آن را
ــ︀د ︗︣︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ در آن  ︖ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︠﹢د ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا ا
 ﹏︡︊︑ ﹩﹝ــ﹩ آ﹎︀ه و ﹡︀︸︣ا﹡﹩ دا ــ︀ن ﹨︀ ︋﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀﹡ ا﹡︧
 (١٣٨, ٨۶ ﹩︊﹫︊ ــ︀س زاد﹎︀ن و ــ︡. (ر﹫︧ــ﹩ و ︻︊ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫
 ︣ــ ︫ ︀ و ﹤﹚﹞ ﹏﹨ا "﹩︀﹀﹋د﹢︠" ︀︖﹠︎︀را﹝︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ در ا
ــ﹢د و ا﹜︊︐﹥  ︠ ︳﹫﹞ ﹤︋ ️︊ــ﹢ی ﹋﹥ ا﹁︣اد ﹡︧ــ﹡ ﹤︋ ︡ــ ︫︀︋ ﹩﹞
 .︡﹠︫︀ ﹫︪︐︣ی  دا︫︐﹥︋   ︋️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︀سا ︣﹍︡﹊ ﹤ ﹡︧ــ︊️︋ 
ــ﹢د  ــ︊︉ ﹝﹩ ︫ ا﹟ ﹝﹛ در وا﹇︹ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ و︗︡ان ︻﹞﹢﹝﹩ را ︨

﹋﹥ ا﹟ ﹡﹫︤ ︠﹢د ︨︊︉ ︨︀ز ︋︀﹐ر﹁︐﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ﹩ ︋︀ ︋﹥  ــ︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻ ︨ ︶﹀ ــ︀ ﹨﹞︀ن  ﹩ــ ــ︡اری ا︗︐﹞︀︻ ︀︎
ــ︀ر﹋️  و︗﹢دآوردن ا︻︐﹞︀د از ﹨︤﹠﹥ ﹝︊︀د﹜﹥ ﹝﹩ ﹋︀﹨︡ و ﹁﹆︳ ﹝︪
ــ︀﹝﹏ ﹊﹢﹝️) ا︨ــ️ ﹋﹥  ــ﹢ی (︫ ــ﹥ ﹝︡﹡﹩ ﹇ ﹝﹠︷ــ﹛ در ︗︀﹝︺

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹠﹫﹟ و︲︺﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡ (︋︀﹇︣ی ١٣٨٨).

١٢٩
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︡ت   ︫﹤ ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︣وزه︋  ﹥ ﹝︺﹫︀ری︫  ــ︀ره︋  در ا﹟ ﹝﹢رد ا︫
ــ︀د و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹫﹟  ــ﹢رد ︑﹢︗﹥ ا︨ــ️ و آن ا︖︀د ــ︦ ا︻︐﹞ ﹞
ــ︀ر﹋️ دا﹞﹩ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥  ︪﹞ ﹤ ــ︣و﹡︡ان ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪︣وط︋  ︫

ا︨️ و ︨︊︉ ︨︀ز ا﹝﹠﹫️ در ا︗︐﹞︀ع ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ﹊︀ران ︻﹢ا﹝﹏  ــ﹥ ﹡﹆﹏ از د﹝︍︧ــ﹩ و ﹨﹞  ︋Woodcraft ﹟ــ ﹫﹠︙﹝﹨
 (﹩︮︀ ︣ را (︋︡ون ﹨﹫︘ ﹡︷﹛︠  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︫   ︎﹩﹊︤﹫﹁︣﹫︾
ــ﹩ ﹋﹠︡، ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ درون ﹡︧ــ﹙﹩ و  ــ︣ح ز︣ ا︻﹑م ﹝ ︫ ﹤︋
ــ︀ر﹋️ و د﹝﹢﹋︣ا︨﹩ ﹝︋ ،﹩﹚︡ا︫️، ﹋﹫﹀﹫️  ︋︣ون ﹡︧﹙﹩، ﹝︪
 ﹤︀﹞︣ــ ز﹡︡﹎﹩ و ر﹁︀ه، ر︪ــ﹥ ﹋﹟ ﹋︣دن ﹝︣و﹝﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩،︨ 
ــ﹥ درآ﹝︡، ﹡︷ــ﹛ ا︗︐﹞︀︻﹩،  ــ︹ ︻︀د﹐﹡ ــ﹩، ︑﹢ز ﹠﹝ــ﹩، ا ا︗︐﹞︀︻
ا﹡︧ــ︖︀م ا︗︐﹞︀︻﹩، ︑︺︀﹝﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩، ــ︦ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︑︺﹙﹅، 
 Woodcraft)︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︺︀ل ︨﹠️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و︨ 
﹢د در ا︣︷﹡ ﹟﹥ ﹨︀ ︻﹑وه  ٢٠١٢, ٣۴). ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ د︡ه ﹝﹩︫ 
︢︣ی ، ا﹝﹠﹫️ ، ﹝︪︀ر﹋️ و   ︎️﹫﹛﹢ــ ــ︀﹝﹏ "﹝︧ ︋︣ ﹝﹢ارد ﹇︊﹙﹩︫ 
︋︀﹐ ر﹁︐﹟ ︨ــ︴ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩" ︋︀ دادن ︋﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، 
ــ︀زی آن ﹨︀، ︑﹢ز︹ در  ﹢د︫︀ن، ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡  ــ︐﹀︀ده از ﹡︷︣︀ت︠  ا︨
ــ﹢د . ︵﹩ ︋︣ر︨ــ﹩  آ﹝︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫
ــ︐﹍﹩،  ــ︐︣ در ﹝﹢اردی ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹨﹞︊︧ ﹨︀ی ︋﹫︪
﹝ ﹜﹨ ،️︊︀ری، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︮︡ا﹇️ و در︨︐﹩، ﹡︷﹛ و ا︠﹑ق 
﹝﹢رد و﹁︀ق ︻﹞﹢م، ︑︺︀﹝﹏ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ و ... ﹡﹫︤ ا︫︀ره 
︫︡ه ا︨️ ، ا﹝︀ ︋︣︠﹩ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ ︋﹥ ︫︡ت ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ ا﹡︡ و در ا﹋︓︣ 
︀︡اری  ــ﹢﹡︡ و ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹝﹢را︮﹢ل︎  ﹡︷︣﹥ ﹨︀ د︡ه ﹝﹩︫ 
 ﹟را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ا﹜︊︐﹥ در ا ﹟﹢﹡ ︀ی﹨ ﹤︣︷﹡ ا︗︐﹞︀︻﹩ در
︣ ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ا ︀︑ ﹤﹋ ﹟﹥ ﹝﹫︤ان ا﹟ ﹝︺﹫︀ر  ﹝﹢رد ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︫︡ 
 ﹤ ︨︣ــ︩ دارد. ا﹟ ︵﹢ر︋  ــ︀ی︎  ــ︡ه ا﹡︡ ︗  ︫﹅﹆﹞ ــ︀ در ︾︣ب ﹨
︀﹝﹏ "︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩،  ــ︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︮﹢ل ﹝﹢ری︫  ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
﹝︪︀ر﹋️ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ " ﹨︧︐﹠︡. 

ــ﹢د ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وزه  ا﹝︀ آ﹡︙﹥ از ︵︣ف د﹍︣ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫
ــ︀ن د︀ر آ︫﹀︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹝︷︀﹨︣  ﹁︱︀﹨︀ی ز︧︐﹩ ا﹡︧
 ︀﹨︫︣ ﹩﹡︀︧﹡︡ه ا︨ــ️. ﹝﹆﹫︀س ا︡ن ︻︭︣ ار︑︊︀︵︀ت ﹎︣د﹝︑

ــ︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︖︀د  ﹠︑ ،︣و﹡︡یــ ︫ ️︀︲و در ︎﹩ آن ر
 ﹟﹢﹡ ︣یــ ــ︣ و ﹡﹞﹢د﹨︀ی︫  ــ︀رق از ︸﹢ا﹨ ــ︀ن ﹁ ــ﹥ ا﹡︧ ــ﹢د ﹋ ︫
ــ﹏ ﹁︣﹨﹠﹍﹩،  ﹞︀︺︑ ﹤ ــ︀ د﹍︣ان︋  ﹥ ︣ه︋  ــ︣ه︋   ﹩ــ در ﹝﹢﹇︺﹫︐
ــ︡ (︑︀︋︀ن و و︔﹫﹅ و  ︫︀ ــ﹫︡ه︋  ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی و ز︧ــ︐﹩ ر︨
﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ ﹎︢ران او﹇︀ت   ︋︤﹠﹫﹊︀︎︀﹡١٣٨٧, ٩١). ︗﹢آ ﹩︑﹑﹇
︣دن از  ــ﹢ان ﹜︢ت︋  ﹠︻ ﹤ ــ︣ی ﹁﹆︳︋  ︀ز︫  ﹁︣ا︾ــ️ در ﹁︱︀﹨︀ی︋ 
︑﹠﹢ع ︵﹙︊﹩ ﹝︴︣ح ﹡﹫︧ــ️، ︋﹙﹊﹥ ︻﹠︭︣ی ﹝﹛ در ﹉ ز﹡︡﹎﹩ 
ــ︀﹜﹛ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ﹎︣دد. او ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︣س از د﹍︣ی  ︨
ــ﹥ ︡﹊﹍︣ ﹡︀︫ــ﹩ از ︻︡م و︗﹢د  ــ︣و﹡︡ان︋  ــ︡م ا︵﹞﹫﹠︀ن︫  و ︻
ــ︣ی ﹝﹠︀︨︉ ا︨️، ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹨︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡  ﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ︫
ــ﹠︡. (ر﹫︧ــ﹩ و ︻︊︀س  ــ︐﹥ ︋︀︫ ︀ ︡﹊﹍︣ ار︑︊︀ط دا︫  ︋﹩︐را ﹤︋
ــ﹩ ١٣٨۶, ٩). ︋﹠︀ ︋︣ا﹟ و︲︺﹫️، وا︲ ا︨ــ️  ︊﹫︊ زاد﹎︀ن و
ــ﹢د دارد از آن ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ در  ــ﹫︉ ﹨︀﹩ و︗ در ا﹟ ︑︺︀ر︿ آ︨
﹥ د﹡︊︀ل   ︋︣︐︪﹫ ــ︣﹝︀﹥ داری ﹡﹢ع ︾︣︋﹩ ﹋﹥︋  رو﹊︣د ﹡︊﹥ ﹎︣ا۴،︨ 
ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️، ︨︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︑︱︺﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ز︣ا 
ر﹇︀︋️ و ﹁︣د﹎︣ا﹩ را ︋︣ ︑︺︀ون و ا︗︐﹞︀ع ﹎︣ا﹫︗︣︑ ﹩ ﹝﹩ د﹨︡. 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩ ﹝︺﹞︀ری  ︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹋﹠﹍︣ه︋  در ︻﹞﹏ ﹡﹫︤ ﹡︱️ ﹝︡رن︋ 
ــ︣ ﹨︀ ارا﹥ ﹋︣د. راه ﹏ اول ︑﹢︨︳  ﹝︡رن دو راه ﹏ ︋︣ای ︫
 ﹤︺︨﹢︑ ﹤  ︋︡﹫﹋︀︑ ︀  ︋(۴ ﹏﹊︫)﹤در︪︠︀ن ﹜﹢﹋﹢ر︋﹢ز ︣ــ ︑﹢ری︫ 
︡ و راه ﹏ دوم در  ︻﹞﹢دی و آزاد︨︀زی ︪﹛ ا﹡︡از﹨︀ ﹝︴︣ح︫ 
︀غ ︫︣﹨︀ و در ﹡︀️ ﹝︡ل   ︋،﹩﹍︀︧﹝﹨ ︡︡ل ﹨︀ی وا﹞ ︉﹛︀﹇
﹑ک(راد︋︣ن)۵   ︋︣︎﹢ ﹥ ﹡︀م︨   ︋﹩﹍︀︧﹝﹨ ︡ی وا ﹤︐﹁︀ ﹤︺ــ ︨﹢︑
 ﹟︀︐︫︣ی، ا︋﹠︤﹨︀وارد و﹋﹑ر﹡︦ ا ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︑﹢︨ــ︳ ﹋﹑ر﹡︦︎ 
ــ︺︀ر آر﹝︀﹡﹍︣ا﹩ و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥  ︫ ︀︋ ︀﹠︀د ︫︡ ﹨﹞﹥ ی ا﹠ــ ︪﹫︎
ــ︀﹡﹩ در ︗︫ ﹤︋ ︨︀︎ ️︣﹨︀ی ︑﹊﹥ ︑﹊﹥ ︫︡ه  ︫︣﹨︀ی ا﹡︧
 ﹤︣︷﹡ ︳︡رن ︑﹢︨ــ﹞ ﹩︻︀﹝︐︗ــ︡ ا︲ ﹤﹫رو ︀﹞ــ﹩ ︋﹢د. ا ︐︺﹠︮
ــ﹢رد ا﹡︐﹆︀د  ﹞ ︣︣﹋ــ︀﹡︡رو ــ︤، ﹜﹫﹠︘، ا﹜﹊︧ ــ﹩ ﹝︓﹏ ︗﹫﹊﹢︋ ︎︣دازا﹡
 ︩ــ﹠︐﹩، ا﹁︤ا ــ﹠︀د آ﹡︀ ا﹜︀م از ﹝﹑ت ︨ ــ︣ار ﹎︣﹁️. ︎﹫︪ ﹇
ــ︣ی  ــ︀ده روی، ︻︡م ︎︣ا﹋﹠︡﹎﹩ و ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ︑﹞︣﹋︤ ︫ ︑︣ا﹋﹛، ︎﹫
ــ︣﹇﹩١٣٩٠ ، ٧٢٢-٧٢٣).   ︧︠ ﹩﹚︨)ــ︀ر﹋️ ﹝︣دم ︋﹢د و ﹝︪

١٣٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︡ ︗︀ی ︋︣︠﹩ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀  ــ﹫︉ ﹨︀، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ ︋﹠︀ ︋︣ ا﹟ آ︨
ــ﹟ ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹢﹡ ︀ی﹨ ﹤︣︷﹡ ری﹢﹞ ــ﹟ ا︮﹢ل در ︋﹫

︠︀﹜﹩ ︋﹢ده ا︨️.

ــ︹ ︋﹠︡ی آ﹡︀ در  ︀ل ︋︀ دا﹡︧ــ︐﹟ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︾︣︋﹩ در︮︡د ︗﹞
﹇︀﹜︉ ا︮﹢ل ﹝﹢ری آن ︋︣آ﹝︡ه و ﹝︷︀﹨︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ آن در ﹇︀﹜︉ 

دو ︨︐﹢ن ﹝︓︊️ و ﹝﹠﹀﹩ در ︗︡ول ١ ︗︀ی داده ︫︡ه ا︨️ :

﹝︷︀﹨︣ ﹝︓︊️﹝︷︀﹨︣ ﹝﹠﹀﹩﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩﹝﹢ر ﹨︀ی ا︮﹙﹩

︑﹢︨︺﹥ ︗﹞︺﹩ر︪﹥ ﹋﹟ ︨︀زی ﹝︣و﹝﹫️ ﹨︀/ ︋︣ا︋︣ی︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩
(ا﹝﹊︀﹡︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀﹁﹩)

﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه﹝︪︀ر﹋️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︢︣ی/︋︀ دادن︋   ︎️﹫﹛﹢︧﹞︀ن﹊﹞ ﹅﹚︺︑ ︦/﹩︺﹝︗ ﹤︺︨﹢︑

﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹁﹫︤﹢﹜﹢ژی/﹋︪︿(︑︖︣︋﹥ ︑﹠﹢ع)/ ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
﹩︀︊و آ︨﹢د﹎﹩/ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ز ﹩︐را

ــ︀زی/  ﹁︣د﹎︣ا﹩/ ا﹡︊﹢ه و ︋︤رگ ︨
﹢دن/ ﹝﹆﹫︀س ﹝︀︫﹫﹟  ︋﹩︀︫︀﹝︑

﹢دن/  ــ︺﹥ ︗﹞︺﹩/ ﹇︀︋﹏ ز﹡︡﹎﹩︋  ︨﹢︑
︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩

ا︻︐﹞︀د و ا︵﹞﹫﹠︀نا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩
ــ︢ف    ︀ ــ ︋ ــ︀ت  ا︗︐﹞︀︻ از   ️ ــ ︀﹝
 ﹤﹝﹫﹡ ︀ ــ  ﹩︮﹢︭ ــ﹥︠  ــ︀ی ﹡﹫﹞ ﹨︀︱﹁
﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋︀ ︡ن ﹁︱︀ ﹨ ︻﹞﹢﹝﹩ و ٠و١︫ 

(﹤ر︋﹢ز﹢﹋﹢﹛ ﹤︣︷﹡)️﹫﹠﹞︀د ا︖ا

ــ︀﹡﹩/ ︑﹢︨︺﹥ ︗﹞︺﹩/  ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧
︦ ︑︺﹙﹅ ﹝﹊︀ن

︗︡ول ١. ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︾︣ب و ﹝︷︀﹨︣ آن، ﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡ه

١٣١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



٣. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
٣ ـ١. ﹝﹆︀︧﹥ ﹡︧︊﹩ ا︮﹢ل ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹠︐︕ از ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩ و ا︮﹢ل ﹡﹢︀︎ ﹟︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩

ــ﹑م را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ در  ــ﹠︀ن ﹁﹢ق  ارز︀︋﹩ ا︮﹢ل ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ︾︣ب ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨ ︋︣ ا︨ــ︀س ︨
︗︡ول ز︣ ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د.

﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹢﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑﹝﹩
﹨﹛ ︑︣از ︋︀ ا︮﹏ ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑﹝﹩

ــ﹠︐﹩ ا︮﹏  ــ﹅ ︨ ﹆︑ ــ﹫﹢ه ی ︫
ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑﹝﹩

︡اری  ــ ︀ ــ﹟ ︎ ﹢﹡ ــ﹢ل ــ﹠︖﹩ ︮ا ا︻︐︊︀ر︨
﹩﹞﹑ ﹑﹇﹩ ︨ا ﹏ ︠ا ︣ ︮ا  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

١. ︻︤ت ﹡﹀︦ ا︗︐﹞︀︻﹩
ــ﹩) رو﹡﹅  ــ︡ان ا︠﹑﹇ (و︗
ــ︣وف و ﹡﹩ از  ــ︣ ︋﹥ ﹝︺ ا﹝
﹝﹠﹊︣ و ا︐︣ام ﹝︐﹆︀︋﹏

︢︣ی ا︗︐﹞︀︻﹩   ︎️﹫﹛﹢︧﹞
(︠﹢د﹋﹀︀﹩، آ﹎︀﹨﹩ و ﹡︷︀رت ا﹁︣اد)

﹎︧︐︣ش ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩
 ﹤﹚﹞ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀﹁﹩ در)
 /(﹩︀﹀﹋د﹢︠ ــ︀د  ︖ا ــ﹢ر  ︷﹠﹞  ﹤︋
ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د  ﹝﹞ ﹤﹚﹢ری ︋

﹤﹚﹞ ﹤︋ ﹅﹚︺︑ ︦

ا︮﹏ ﹝︢︎ ️﹫﹛﹢︧︣ی ا︗︐﹞︀︻﹩ در 
ــ﹥ د﹡︊︀ل ا︖︀د ﹨﹞︀ن و︗︡ان  ︾︣ب ︋

ا︠﹑﹇﹩ ا︨️.

︪ــ︩)  ٢. ﹝︡ارا (︻﹀﹢ و︋ 
﹋﹥ در ا︨﹑م ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︮︊︣ 

︋︣ اذ️ د﹍︣ان ا︨️.
﹎︧︐︣ش ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩﹨﹛ ︑︣ازی ﹡︡ارد.

(︣︐︪﹫ ﹢دن ﹨︀ی︋   ︋﹜﹨ ︀ ︣︋﹥ ی︋  ︖︑)

ــ︣ ر﹁︀ه ﹁︣دی ا︨ــ️  ــ︣ب ︋ ــ︡ ︾ ﹫﹋︀︑
ــ︀ل آ﹡﹊﹥ ﹝︡ارا   (﹩ــ (و ﹎︀ه ا︗︐﹞︀︻

︑﹞﹏ آزار د﹍︣ان ا︨️ .

٣. ﹨﹞︀︧﹥ داری و 
﹝﹞︀ن ﹡﹢ازی

ــ︀ره ﹝﹢ردی  ﹨﹛ ︑︣از ی ﹡︡ارد (ا︫
︋﹥ ﹝ ﹜﹨ ،️︊︀ری، ا︵﹞﹫﹠︀ن و 

ــ﹩ ) ــ️ ا︗︐﹞︀︻ ا﹝﹠﹫

 ﹤﹚﹞  /﹜︣ ️ ︀︻ر / ﹩︣ا درو﹡﹍
 ﹤︀ــ ︧﹝﹨ ︦  ︩ ︤ا ﹝﹢ری (ا﹁
︀﹡﹩(﹝︣دم  ــ ا﹡︧ ــ︀س  ﹫﹆﹞ داری) / 
ــ️  ︣ا﹝﹩ د︫ا ــ﹢دن ﹝﹙﹥  و ﹎ وار︋ 

︀ ︑︤﹫﹠︀ت ورودی) ﹝﹞︀ن︋ 

 ﹜﹨ ︣ ــ﹟︋  ﹢﹡ ︀ت︣︷﹡  ﹌ــ ــ︡ ﹋﹞︣﹡ ﹫﹋︀︑
︡ون ︡ و ﹝︣ز در ﹝﹆︀︋﹏ ︵︣ح ۴٠  ︀ری︋ 
 ﹩︀﹨ ــ﹑م ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︠︀﹡﹢اده ︠︀﹡﹥ ا︨
︋︤رگ در ﹇︀﹜︉ ﹝﹑ت ا︨ــ️ / د︡ن 
ــ﹫﹟ در  ــ﹩ در ﹝﹆﹫︀س ﹝︀︫ ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻
︾︣ب در ﹝﹆︀︋﹏ ︑︺︣︿ ﹝﹞︀ن ﹡﹢ازی در 

︀ ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨﹑م︋ 

﹑م ز﹡︡﹎﹩  ︀ و ︾﹫︣ت ︨ا ﹫ .۴
︡ای  ︫︭﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︗

︣ ﹝﹩ دا﹡︡. ﹍︡﹊ از

ــ﹑ت  ﹞︀︺︑ ــ︡ارد  ﹡ ــ︣ازی  ︑ ــ﹛  ﹨
ــ︣ط را ︻︀﹝﹏  ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹩ ﹇﹫︡ و ︫

︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ دا﹡︡.

ــ﹩  ــ︣ای ز﹡︡﹎ ــ﹛ (︋ ︣ ️ــ ︀︻ر
 (﹤﹚﹞ ــ︣د در ︠︀﹡﹥ و ﹁ ﹩︮﹢︭︠
ــ﹩ و  ــ﹢د ا﹡︡رو﹡ / درو﹡﹍︣ا﹩(و︗
ــ﹙﹥  ــ﹥ ﹨︀) / ︨﹙︧ ــ﹩ در ︠︀﹡ ︋﹫︣و﹡
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ در ﹡︷﹛  ﹝︣ا︑︉ ( ︨﹙︧

︀ر︗﹩) ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ و ﹁︱︀﹨︀ی︠ 

ــ︣ز ﹝﹢︗︉  ــ︡ و ﹝  ﹩ــ ــ﹑ت ︋ ﹞︀︺︑
ــ﹟  ︣︑︡﹠﹞︣و﹫﹡ ﹡︀︋︖ــ︀ی  ــ﹉  ︣︑
︾︣︤ه آد﹝﹩ ︫︡ه و ﹝﹀︀︨︡ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
را در ︎﹩ دارد ﹋﹥ ا ﹟﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ 
﹡︀︎︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︾︣ب ا︨️.

ــ︡م ︑﹀︀︠︣  ۵. ︑﹢ا︲ــ︹ و ︻
︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩︸︀﹨︣ی

 / ــ﹑ت  ﹝︖︑ از  ــ︀رغ  ﹁ ــ﹩  ︀︊ز
ــ︘  ــ︀د﹎﹩ ( ﹨﹫ ــ﹩ و ︨ درو﹡﹍︣ا
ــ﹫︡ن ︠﹢د  ︋﹠︀﹩ ﹇︭︡ ︋﹥ رخ ﹋︪
را ﹡︡ارد) / ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩

از ︋﹫﹟ ︋︣دن ︑﹀︀وت ︋﹫﹟ ﹁﹆﹫︣ و ︾﹠﹩ 
﹋﹥ از ︵︣﹅ ︑﹢ا︲︹ ︀︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د 

﹨﹞︀ن ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️.

︗︡ول ٢. ﹝︷︀﹨︣ ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑م و ︑﹆︀︋﹏ آن ﹨︀ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ︾︣ب، ﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡ه

١٣٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



۶. ا︐︣ام ︋﹥ ︭︠﹢ص در 
︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی رو﹩ ا﹡︧︀ن﹝﹢رد ︎﹫︣ان.

﹝ــ﹑ت  در  ــ︉(  ﹝︣ا︑ ــ﹙﹥  ︧﹚︨
﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︨︊︉ ا︐︣ام 
︋﹥ ﹝﹞︀ن ا︨ــ️ و ︎﹫︣﹡︪﹫﹟ ﹨︀ 

اوج ا﹟ و︥﹎﹩ ا︨️.)

 ﹤ ﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا﹡︧︀ن ﹡﹢︻﹩ ا︐︣ام︋   ︋﹤︗﹢︑
او︨️ ا﹝︀ در ﹡︷︣︀ت ﹡﹢﹟ ﹋﹞︐︣ ︑︀﹋﹫︡ی 

.︡ ︋︣︠﹢د ا︐︣ام د︡ه︫ 

﹥ ٧. ﹝︪﹢رت ــ︀ دادن︋   ــ﹩ و︋  ــ︀ر﹋️ ﹝︣د﹝ ︪﹞
﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه

 ﹤﹚﹞/﹩﹞﹢﹝︻ ︣ش ﹁︱︀﹨︀ی︐︧﹎
﹝﹢ری/ ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹏ ﹝︪﹢رت 
︐﹛ ︑﹞︀﹝﹩ راه ﹨︀   ︠﹏﹞) ﹤﹚﹞ در

(︀﹨ ﹤﹚﹞ ️︤﹋︣﹞ و

ــ﹥  ــ︀ دادن ︋ ︋ ــ﹩ و ــ︀ر﹋️ ﹝︣د﹝ ︪﹞
ــ︡ه ︋︀ ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹝︭ــ︣ف ﹋﹠﹠

︨︀ز﹎︀ری ︠﹢︋﹩ دار﹡︡.

﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩٩. ا︑︀د و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩
ــ﹩/   ــ︀ی ︻﹞﹢﹝ ﹎︧ــ︐︣ش ﹁︱︀﹨
در  ﹝︧ــ︖︡   / ﹝ــ﹢ری  ــ﹥  ﹚﹞

﹤﹚﹞ ️︤﹋︣﹞
︀ز﹎︀ر ا︨️. ︀ ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩︨  ا︮﹏︋ 

︀ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ﹆﹢ق ︗﹞︺﹩ ا︨️. ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن  ﹨﹞︊︧︐﹍﹩   ︋﹟﹢﹡ ︀ی﹨ ﹤︣︷﹡ ــ︐︣ا﹋︀ت ــ︡ ا︫ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
ــ︢︎ ️﹫﹛﹢︣ی. ا﹝︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹆﹢ق ﹁︣دی و ا﹜﹩ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ︑﹢ری ﹨︀ی ︾︣︋﹩  ــ︀ر﹋️، ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︧ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹝︪
﹡︀﹇︬ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡،  ︣ا ﹋﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ﹢ن ︑﹢ا︲︹  ︀﹫︀ و ︾﹫︣ت در ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ﹡﹢︀︎ ﹟︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ 
﹫︪︐︣ی  ︀ز﹎︀ری︋  ︡ه ا﹡︡. ﹡﹊︐﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ آن ا︨️ ﹋﹥ از ﹝﹫︀ن دو د︡﹎︀ه ︾︣︋﹩ رو﹊︣د ﹡﹢ ︻﹞﹙﹊︣د﹎︣ا︨  ﹡︊﹢ده و ﹝﹢رد ︾﹀﹙️ وا﹇︹︫ 
ــ︡ ︻﹙️  ا﹡︐﹆︀د و ﹡︀ر︲︀︐﹩ از ﹡︱️ ﹝︡رن از ︗︀﹡︉ ︠﹢د  ــ﹑م دارد. ا﹝︀ در ﹨﹞﹫﹟ رو﹊︣د ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ ︋︀ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ راه ﹨︀ در ︵︣ح راد︋︣ن (︫ــ﹊﹏ ۶) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︵︣ح ﹜﹢﹋﹢ر︋﹢ز﹥ ، ︋︀ز﹨﹛  ــ︡ ﹋﹥ ︋︀ و︗﹢د ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨﹙︧ ︫︀︋ ﹟ا ︀﹨ ﹩︋︣︾
︀ ﹁︱︀ی ︻﹞﹢﹝﹩   ︋﹤﹚﹞ ️︤﹋︣﹞ ﹩﹞﹑︨︀ل آ﹡﹊﹥ ︵︊﹅ ا︮﹢ل ا ︡ه ــ︊︤ داده︫  ﹥ ﹁︱︀ی︨   ︋﹤﹚﹞ ️︤﹋︣﹞ ﹤﹋ ️در آن ا︨ــ ︬﹆﹡
︀︡ار ا︗︐﹞︀︻﹩(︫﹊﹏ ۵). ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ د︡ه  ︣ای ﹎﹀︐﹍﹢ ﹨︀، ﹝﹑﹇︀ت ﹨︀ و ︑︺︀﹝﹑ت︎   ︋︫︡︀  ︋﹩﹚﹞ ︀︑ ️ن ﹝︧ــ︖︡ ا︨ــ﹢ ﹩︊﹨︢﹞
﹝﹩ ︫﹢د ﹝︷︀﹨︣ ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ی ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑م ﹋﹥ ﹋﹛ و ︋﹫︩ در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︨﹠︐﹩ ا︣ان ر︻︀️ ︫︡ه ا︨️ در ︋︣︠﹩ 
﹝﹢ارد دارای ﹝︺︀دل ﹨︀﹩ در ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ︾︣ب ﹝﹩ ︋︀︫︡ و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝︺︀د﹜﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︋︣︠﹩ از ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ و ﹝︷︀﹨︣ ︾︣︋﹩ ︫︀﹝﹏ (﹁︣د﹎︣ا﹩، ا﹡︊﹢ه و ︋︤رگ ︨︀زی، ︑﹞︀︫︀﹩ ︋﹢دن، ﹝﹆﹫︀س ︀﹝ ،﹟﹫︫︀﹞️ از ا︗︐﹞︀︻︀ت 
 ﹤﹡ (۴﹏﹊︫) ((﹤ر︋﹢ز﹢﹋﹢﹛ ﹤︣︷﹡)️﹫﹠﹞︀د ا︖و ٠و١ ︫︡ن ﹁︱︀ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤﹝﹫﹡ ︀ ﹩︮﹢︭︠ ﹤﹝﹫﹡ ︢ف ﹁︱︀﹨︀ی ︀︋

︑﹠︀ ︋︀ ا︮﹢ل ︀︎︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨﹑﹝﹩ ︨︀ز﹎︀ری ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ در ︑︱︀د ︋︀ آن ﹡﹫︤ ﹨︧︐﹠︡.
︋︣ای ﹝︓︀ل ︣﹛ ﹋﹥ ﹝︷︣ی از ﹫︀، ︾﹫︣ت و ﹨﹞︀︧﹥ داری در ا︨﹑م ا︨️  ︑﹀︀وت ﹨︀ی ︎︣ ر﹡﹍﹩ ︋︀ ︣﹛ در ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ︾︣︋﹩ 
ــ﹠︐﹩  دارد . ︋﹥ ︵﹢ر﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹝︺﹫︀ر ﹝︺︀دل در ︾︣ب  ﹁︣ق ︋︀رزی ︋︀ ا﹟ ا︮﹏ ا︨ــ﹑﹝﹩ دارد . در ﹝﹑ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︨
ا︣ان راه ﹨︀ و ﹁︱︀﹨︀ دارای ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩ ︋﹢د﹡︡ (︫﹊﹏ ٣) ︫︀﹝﹏ ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ﹡﹫﹞﹥ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹡﹫﹞﹥ ︭︠﹢︮﹩، ︭︠﹢︮﹩ 
ــ﹢د ﹋﹥ ︋︀ ︮︀﹁﹩ ﹨︀﹩ از ﹁︱︀ی ︠︀ر︗﹩  ︋ ﹩︀﹨︀︱﹁ ﹤︋  ︣ا﹡﹩-ا︨ــ﹑﹝﹩ در وا﹇︹ ورودا ﹩﹝︡﹇ ــ﹏ ︠︀﹡﹥. ورود ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی و دا︠
︨︣︀زی   ︀ ﹫︡﹝︀ن ﹁︱︀﹨︀ ﹝﹫︧︣ ﹝﹩ ﹋︣د ا﹝︀ ﹝︺﹞︀ری و︫  ــ︣م و ﹫︀ را︋  ﹠︐﹩ ا︣ان،︫  ــ︀زی︨  ︨︣ ــ︡. ﹝︺﹞︀ری و︫   ︫﹩﹞ ﹉﹫﹊﹀︑

ا﹝︣وز ︾︣ب ﹎︀ه ز﹡︡﹎﹩ ︭︠﹢︮﹩ را ︋﹥ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ ﹎︢ارد و ﹋﹞︐︣ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︖︀د ︣﹛ ا︨️.

١٣٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︀﹐︑︣ ا︨ــ️ ا﹝︀  ︣︑︣ و︋  ﹥ ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ــ︐﹫︀︋﹩︋  ︀ ا︮﹢ل ا︨ــ﹑﹝﹩ دار﹡︡ ، ﹨︡ف ﹨︣ دو د︨ ــ︐︣ا﹋︀ت ز︀دی︋  ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا︫
﹝︧﹙﹥ آ﹡︖︀︨️ ﹋﹥ ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ و︸︀︿ ﹁︣دی ﹝﹢︔︣ ︋︣ ا︗︐﹞︀ع را در ﹡︷︣ ﹡﹍︣﹁︐﹥ و ︑﹠︀ ︋﹥ و︸︀︿ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︣ ا︨︀س ا︮﹏ ﹝︡ارا، ا﹁︣اد ﹎︀ه  ﹢د، و︋   ︫︶﹀ در ﹝︺﹞︀ری ️﹞︣ ،︀﹫ ﹏︮ا︨ــ︀س ا ︣  ︋﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹊ ﹩﹞﹑︀ل آ﹡﹊﹥ ا︠﹑ق ا︨ــ
ــ︀﹥ و ﹝﹞︀ن  ︣ای ﹨﹞︧ ــ﹑م︋  ــ﹠︡.  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨ ︫︀  ︋︣﹍︡﹊ ا﹡﹠︡ در ﹋﹠︀ر﹢︐ ــ︐︣︋  ︪﹫ ﹍︢ر﹡︡ ︑︀︋   ︋︣﹍︡﹊ ︹﹀﹡ ﹤ ﹢د︋  از ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩︠ 
︤ر﹎︐︣ در   ︋﹩︀﹨ ︀د ︠︀﹡﹢اده︖د﹡︊︀ل ا ﹤ ــ︐﹥ و︋  ︣ادر دا﹡︧ ــ︀﹥ را ﹝︀﹡﹠︡︋  ــ︀ن ﹇︀﹏ ا︨ــ️.  ا︨﹑م ﹨﹞︧ ارز︫ــ﹩ ﹁︣ا︑︣ از ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹫︪
︣ای ﹝﹑ت  ــ︐﹠︡︋  ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︴︣ح ﹨︧ ︀ ︻﹠﹢ان︎  ︣ ارزش ﹨︀﹩ ﹋﹥ در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز︋   ︋﹤﹫﹊︑ ﹟ا ︣  ︋︀﹠ ﹇︀﹜︉ ﹝﹑ت ا︨ــ️.︋ 
 ﹩︠︣ ــ﹑م ﹡︀﹇︬ ﹨︧︐﹠︡ و ︐﹩ در︋  ــ﹍﹢ ﹡﹫︧ــ️ ︣ا ﹋﹥ ا﹟ ا︮﹢ل ︵︊﹅ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨ ︨︀  ︎﹩︀﹠︑ ﹤ ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ا︣ان ا﹝︣وز︋ 
﹝﹢ارد دارای ﹡︀︨︀ز﹎︀ری ﹨︀﹩ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹨︧︐﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا︋ ﹟︐︣ آن ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ︻︭︣ رواج ارز︫︀ی ︾︣︋﹩ و ︻︀ری از 
︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹡︀︫﹩ از آن در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︣ان  ︣ ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩ و ﹝︷︀﹨︣︎   ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ﹠︐﹩، ﹡︷︀م ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︨﹩﹍︀︧﹝﹨ ︳︋روا
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ﹢د. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︷︀﹨︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹞ ﹤﹚﹢ری، ﹝︧︖︡ ﹝﹢ری در ﹝﹙﹥، ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ︻﹞﹢﹝﹩،︨   ︫﹟﹫﹞︀︑
﹥ ﹝﹊︀ن ﹋﹥ ﹝﹠︐︕ از ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩   ︋﹅﹚︺︑ ︦ و ﹜︣ ️︀︻︀رغ از ︑﹊︊︣، ر﹁ ﹩︀︊︀د﹎﹩ و ز ﹁︱︀﹩، ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︣دم واری،︨ 
 ﹤ ﹫︪︐︣ دارد ﹋﹥︋  ︣ر︨﹩ ﹨︀ی︋  ︣ای ا﹟ ﹝︷︀﹨︣ در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︗︀ی︋  ﹥ د︨️ آ﹝︡ و﹜﹩ ︀﹁︐﹟ را﹨﹊︀ر ﹨︀ی ﹝︺﹞︀را﹡﹥︋  ﹢د﹡︡︋  ا︨﹑م︋ 

︺︡ی ﹡﹫︀ز دارد . ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی︋ 

١٣۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ︡︣︊︋ از آ﹡︀ن ارث ︀︑ ︡ا﹨︀ن ازدوا︗﹠︡ از ازدواج ︋︀ز دار﹢︠ ﹤﹋ ﹟ــ﹞︀ روا ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ز﹡︀ن را ︋﹥ ر︾﹛ ا ︫ ︣︋ ،︡︀ن آورده ا﹝ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ا ١. ای ﹋︧
︀ز︨︐︀﹡﹫︡، ﹝﹍︣ آن ﹋﹥  ︣ا︋︣ ︵﹑ق دادن آ﹡︀ن︋  ــ︀ن ﹇︣ار داده ا︡ در︋  ︫︣﹞ ﹤﹋ ︪ــ﹩ از آ﹡︙﹥ را ﹢د را در ︑﹠﹍﹠︀ ﹇︣ار د﹨﹫︡ ︑︀︋  ــ︣ان︠  ︧﹝﹨ ︡︀︊﹡ و
ــ︐﹩ آن آ︫﹊︀ر ︋︀︫︡، و ︋︀ آن ﹨︀ ︋﹥ ﹡﹫﹊﹩ ﹝︺︀︫︣ت ﹋﹠﹫︡ و ا﹎︣ آ﹡︀ن را ︠﹢ش ﹡﹞﹩ دار︡، ︋︀ز ﹨﹛ ︋︀ آ﹡︀ن ︨︀ز﹎︀ری  ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ز︫ ︫ ︉﹊︑︣﹞ ﹩﹨︀﹠﹎

﹋﹠﹫︡، ز︣ا  ︀﹝︫ ︀︧︋ ﹤﹫︤ی را ︠﹢ش ﹡﹞﹩ دار︡ و﹜﹩ ︠︡او﹡︡ ︠﹫︣ ﹁︣اوا﹡﹩ در آن ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.
︡ه ا︨️ و ︾﹫︣ آن ﹝﹠﹊︣ و ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️.   ︫﹤︐︠︀﹠ ــ﹞﹫️︫  ﹥ ر︨  ︋️︺︣ــ  ︫︉︀ ﹫︩ و﹩ و︮  ٢. ﹝︺︣وف، ﹨︣﹫︤ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡︤د ︻﹆﹏ و︎ 
︀ آن ﹨︀  ــ︣ ︻︷﹫﹛ را ﹝﹠︤وی و︋  ︪﹇ ﹟ــ︡ و ا ︨︀﹠ ــ﹞﹫️ ﹝﹩︫  ﹥ ر︨ ــ︣ع آن را︋  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︻﹆﹏ و︫  ﹠︿ زن︋   ︮︀  ︋:︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︣آن﹇
︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︣ا﹨︐︐︀ن   ︋︡﹠︫︀ ︣︠﹢ردار︋   ︋﹩﹝﹛︀ ﹫ و︨  ــ﹠︡︡ ﹋﹥ زن ﹨︀ از ﹫︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩︮  ︧ ــ︍︦ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹎︣ ﹡﹞﹩︎  ︋︡ر﹁︐︀ری ﹡﹊﹠﹫︡.︨ 
 ︣﹫ ﹫︀ و ﹨﹢︠  ︡ه از ︑︺︊﹫︣ آ﹥ ی ︗︀د: "و ︻︧﹩ ان ︑﹊︣﹨﹢ا︫  ﹫︣ا ﹋︓﹫︣ا" در آ﹥ ی ︀د︫  ﹫︀ و ︖︺﹏ اً ﹁﹫﹥︠  ﹡︀روا︨️، ︑︺︊﹫︣ "﹁︺︧﹩ ان ︑﹊︣﹨﹢ا︫ 
﹠﹥ ﹨︣ روز و ﹨﹞﹫︪﹍﹩  ــ︣﹜﹊﹛"﹝﹛ ︑︣ ا︨️ ﹢ن ︗︀د و د﹁︀ع ا﹝︣ی ﹝﹢﹇︐﹩ ا︨️ ا﹝︀ ︱﹢ر زن در︮  ــ﹫︀ و ﹨﹢︫  ﹜﹊﹛ و ︻︧ــ﹩ ان ︑︊﹢ا︫ 
ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ ﹫︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ زن ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑︣︋﹫️ و ︗︀د و د﹁︀ع ︨﹛ ﹝﹢︔︣ی ا﹀︀ ﹋﹠︡(︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ١٣٨٩, ٢٨۶). 

﹟َ﹫﹚ِ ︉ّ ا﹜ُْ﹞َ︐َ﹢﹋ِ ُِ ﹤َ﹚ّ﹛ى ا﹜ّ﹙ِ﹥ إِنُ ا﹏َ︻َ ﹏ْ ُ﹋﹢َ︐َ﹁َ َ️ ﹞ْ َ︤ َذا َ︻ ِ︅ ﹁َ ِ︣ ︀ِوْرُ﹨ْ﹛ ِ﹁﹩ اَ﹔ْ﹝ َ︫ ٣. َو
︴ د﹡﹫︀ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر ﹨︀ی ﹡︧︊︐︀  ــ︣ی در︨  ــ﹢د ﹋﹥ ا﹝︣وزه دو رو﹊︣د ا︮﹙﹩ در ︵︣ا﹩ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ی ﹁︱︀﹨︀ی︫  ﹫︀ن︫  ۴. ﹐زم ا︨ــ️︋ 
 ﹩︠︣ ــ︣د ﹎︣ا در ︾︣ب و︋  ــ﹟ دو رو﹊︣د ︻︊︀ر︑﹠︡ از  ﹡︊﹥ ﹎︣ا و ﹡﹢︻﹞﹙﹊ ــ︀ظ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹡︷︣ دار﹡︡  ا﹛ ﹤ ︀︡ار︋  ــ﹩︎  ــ︣ای ︵︣ا ــ﹩ را︋  ﹝︐﹀︀و︑
و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ا﹟ دو ﹡﹍︣ش ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا١️︨. رو﹊︣د ﹡︊﹥ ﹎︣ا و ﹇︴︺﹫️ ﹡﹍︣: ︠︣د﹎︣ا﹩، ︵︣ا﹩ ﹁︣دی، ︠﹢ا︨︐﹥ ی ﹝︪︐︣ی، ﹝﹆﹫︀س 
﹊﹏، ٢. رو﹊︣د ﹡﹢ ︻﹞﹙﹊︣د﹎︣ا: ︑︖︣︋﹥ ﹎︣ا﹩، ︵︣ا﹩ ﹎︣و﹨﹩، ﹝︪︀ر﹋️ ﹝︣دم، ﹝﹆﹫︀س   ︫﹤ ﹢دن، ︑﹢︗﹥︋   ︋﹩︀ــ ︫︀﹝︑ ،﹩ــ﹫﹠﹩، ﹁︣د﹎︣ا ︫︀﹞

ا﹡︧︀﹡﹩، ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹇︀︋﹏ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹢دن، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹫︴﹩، (﹝︴﹙︊﹩, ١٣٨۵, ص. ۶١).
۵. در ︵︣ح راد︋︣ن ︎︀رک در ﹝︣﹋︤ ︋﹙﹢ک ﹨︀ی ︋︤رگ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︣︑︣﹟ ﹡﹆︴﹥ ی ﹝﹙﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️ و ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹡︪︀ن 
 ︣﹨ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟ا︨ــ️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا ﹟﹊﹝﹞ ﹩︑︀﹫︮﹢︭︠ ﹟﹫﹠ ️د ﹇︣ار داده ا︨ــ﹢︠ ︣﹫︔︀︑ ️︑ ــ︊﹊﹥ راه ︋﹟ ︋︧ــ️ راد︋︣ن را ︫ ﹉ ﹤﹋ ︡﹨د ﹩﹞

﹋﹢﹥ ︋﹟ ︋︧️ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹞ ﹉﹫︳ ︮︣﹁︀ ︎﹫︀ده ﹝︴︣ح ︨︀زد(︫﹫︺﹥ ١٣٧۵, ۴٨).

:️︫﹢﹡ ﹩︎

١٣۵
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



         ﹩﹡︀︫﹢︍﹝﹨ ﹏﹫︧﹡︀︐ ︣ه ﹎﹫︣ی از︎   ︋︀ ︀︡ار︋   ︎﹩﹡﹢﹊︧﹞ ﹩︤اد و ﹇﹑︑﹩،﹋︪︐﹊︀ر.١٣٨٧. ︵︣ا ١. ︑︀︋︀ن،﹝︧﹟ و و︔﹫﹅،︋ 
﹝︣ز ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︮﹩. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︫ ️︣︡︣ی، ٢١. ٩١ -١٠٠

٢. ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥. ١٣٨٩. زن در آ﹠﹥ ی ︗﹑ل و ︗﹞︀ل. ﹝︣﹋︤ ﹡︪︣ ا︨︣اء.
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