
︨︣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
ــ︀ران ــ ــ﹩  ︻﹙ـ ــ︣  د﹋︐ــ  / زاده  ــ﹩  ﹆﹡ ــ︡  ﹝﹞ـ ــ︣  د﹋︐ــ

﹜﹫ــــ︧ـــــــــــ️ داوران :
ــ︤ه ﹡︥اد ﹝ ︡ی﹞ ︣ــ ــ︣ه ﹋︀ر / د﹋︐ ــ︡ ﹡﹆ ــ︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫ـ ﹠﹞
ــ﹟ ︡﹛ـ︣ا﹫︠ ــ︀  ر︲ـ ــ︣  د﹋︐  / ︋ــ︩  ــ︀ن  ︗ ــ︡ر  ﹫ ــ︣  د﹋︐
ــ︡ ر﹡︖︊ـ︣ ــ﹩ ﹝﹞ـ ــ︀ن ر﹫︧ــ﹩ / د﹋︐︣ ︻﹙ ــ︡ ﹝﹠ـ ﹝﹞ ︣ــ د﹋︐
ــ︀ن ــ︣ ا﹝﹫﹠﹫ـــ ــ︣ ا﹝﹫ـــ ــ︀ر / د﹋︐ــ ــ︣ه ﹋ـ ــ﹙﹞ــ︀ن ﹡﹆ ــ︣ ︨ د﹋︐
ــ﹫︡ ︻﹙ـ﹩ ︑ــ︀︗ــ︣ د﹋︐ـــ︣ ﹝﹞︡ ر︲︀ ︋﹞ــــ︀﹡﹫︀ن / د﹋︐ـــ︣ ︨

ــ﹩  ︎ـ﹢ر  ــ︣ ︻﹙ـ﹩ ︻﹞︣ا﹡ـ ــ﹢ / د﹋︐ــ ــ﹩ ︑︣︋﹫️ ︗ ﹚︻︡﹝﹞ ︣ــ د﹋︐
ــ﹞﹩ ــ︡ ﹨︀︫ ــ﹫ــ︡ ﹝︖﹫ ــ︨︣  ــ﹩ / د﹋︐ــ ︊﹫︊ ــ︣ث ــ︣ ﹋﹫ـ﹢﹝ د﹋︐
ــ﹩  ﹝︡﹡ ــ︀دی ــ︣ ﹨ ــ︥اد / د﹋︐ـ ــ︡وی ﹡ ﹞  ــ﹢اد ــ︡ ︗ ﹝﹞︣︐﹋د

︩︋ ︀ن︗ ﹩﹀︴︭﹞ :آرا ﹤﹀︮ ︣اح ︗﹙︡ و︵
٠ ٩ ١ ٩ ۴ ٨ ۵ ١ ۵ ٢ ٢

و︣ا︨︐︀ر اد︋﹩ ا﹡﹍﹙﹫︧﹩: ﹝﹠︡س ︋︪︣ی ︻︊︀︨﹩
﹇﹫﹞ـــ️: ۵٠٠٠٠ ر︀ل

ــ﹞︀ره  ︣ ا︨ــ︀س ﹝︖﹢ز︫  ــ︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩︋  ﹨ ︩ ︥و﹨  ︎﹤︣ــ ︪﹡
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ﹫︀︨︐﹍︢اری و︋  ٣/١٨/٩۴٧٩٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٢/۶/٢۶ د﹁︐︨︣ 

ا﹝﹢ر ︎︥و﹨︪﹩ دارای در︗﹥ ︻﹙﹞﹩ - ︎︥و﹨︪﹩ ︠﹢ا﹨︡︋﹢د.

﹠︺️ 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.

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
٢ ︨ـــــ﹟ ︨ـــــ︣د︋﹫ــــــ︣

٧
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﹝ـ﹢زه و د︡﹎ـــ︀ه ا︨ـــ﹑﹝﹩

ــ︀︗︡ ︧﹞ ﹩︀︱﹁ ﹩﹨︡﹡︀﹞ــ︀ز ــ﹏ ﹡﹆︩ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در ︨ ﹫﹚︑
︣ ا﹑م  ︫︣︮︀︺﹞

۴١

را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ︫﹊﹏ و ︨︀زه
در ﹝︺﹞︀ری دوران ا︨﹑﹝﹩

﹝﹀﹢م ﹝︣﹝﹫️ و ﹁︱︀ در ︫︣﹨︀ی دوران ا︨﹑﹝﹩

درآ﹝︡ی ︋︣ ر﹝︤ و ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری دوران ا︨﹑﹝﹩ 
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︣ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ــ︣ی در ﹡︷︣︀ت ﹝︺︀︮ ️ ز﹡︡﹎﹩︫  ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫
︀﹡﹥ ﹝︺﹞︀ری ︣ ﹝︊﹠︀ی ︻﹙﹏ ︀ر﹎  ︋﹩﹞﹑ ︣ ︨ا  ︭﹢ص︫  ︡ه در︠  ︣اج︫  ︐ ︨ا

٩۵

︨﹠︖︩ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی
︋︀ ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ رو﹊︣د ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩

︑︃︔﹫︣︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩ و
﹝︡رن ا︣ان ︋︣ ذ﹨﹟ ﹋﹢د﹋︀ن

١١٣

١٣١

١۴٧

ارز︀︋﹩ و ﹡﹆︡ ︵︣ح و ︨︀︠︐﹞︀ن ︗︡︡ ﹝︧︖︡ و﹜﹫︺︭︣(︻︕)
در ﹝︖︀ورت ︑︫ ︣︑︀︣(︑︣ان)

ـــ︥و﹨︪﹩ ﹁︭﹙﹠ــ︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـــ﹩ -︎ 
︀ر ١٣٩٣ ﹞︀ره دوم -︋  ︨ـــ︀ل اول -︫ 
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درآ﹝︡ی ︋︣ ر﹝︤ و ر﹝︤ ︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری دوران ا︨﹑﹝﹩

﹊﹫ـــ︡ه:

﹝﹞︡﹝﹠︀ن ر﹫︧﹩(﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل)*
دا﹡︩ آ﹝﹢︠︐﹥ د﹋︐︣ی ﹝︺﹞︀ری و ﹝ّ︡رس ﹎︣وه آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان   
︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر**
دا﹡︪﹫︀ر دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان 
﹋︣﹛ ﹝︣د﹝﹩***
ا︨︐︀د︀ر دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان   

   *. raeesi@iust.ac.ir          ** A_noghrekar@iust.ac.ir  ***K_mardomi@iust.ac.ir

ــ﹑﹝﹩، ر﹝︤︎︣دازی و رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن ا︨ــ️. ا︮﹢ً﹐ ر﹝︤︎︣دازی   از ﹝︀︊︒ ﹝︴︣ح در دا﹡︩ ﹝︺﹞︀ری و ︋﹥ و︥ه ﹝︺﹞︀ری ا︨
ــ︀ری را ر﹝︤︎︣دازی  ــ﹞﹠︡ان، ﹐ز﹝﹥ ︑﹆﹅ ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︺﹞ ︪︡﹡ا ﹩︠︣︋ ﹤﹋ ﹩︀︗ ︀︑ ️︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨ــ﹝︺﹞ ﹜﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥ــ﹩ از و﹊
ــِ﹩ ر﹝︤︎︣دازی در  ﹍﹡﹢﹍ ،آن ︹︊︑ ﹤ ــ︀ر ﹝︺﹞︀ری و︋  ــ︐ِ﹩ ر﹝︤ در آ︔ ︧﹫ ︣دازد ︣ر︨ــ﹩ آن ﹝﹩︎   ︋﹤  ︋﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ای ﹋﹥ ا ﹤﹚ــ ــ︡. ﹝︧ ﹝﹩ دا﹡﹠
﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨ــ️. ﹨︡ف از ︋︣ر︨﹩ ا︧﹞ ﹟﹙﹥، ︑︊﹫﹫﹟ رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︣ای ر﹝︤︎︣دازی در 
ــ﹫﹛ آ﹠︡ه  ︣ای ︑︨︣ ــ️ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹨︣﹉ از ا﹟ رو﹊︣د﹨︀، درس ﹨︀ی ﹐زم︋  ﹫﹨︀﹞ ﹟﹫﹫︊︑ ︀ ــ︐﹠︡ ︑︀︋  ︣ه ﹝﹩ ︗︧  ︋︀﹡ــ﹢د از آ ــ︀ر︠  آ︔
ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ آ﹝﹢︠︐﹥ ︫﹢د. ︗︧﹞ ﹟﹫﹫︊︑ ️﹙﹥ ی ا︑ ﹟﹆﹫﹅، از رو︫﹩ ︑︣﹋﹫︊﹩ ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹋﹥ ﹝︐︪﹊﹏ 
ــ﹠︀دی و  ︀ً از ︵︣﹅ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا︨ ــ︤ ︻﹞︡︑ ــ︡ و ﹎︣دآوری داده ﹨︀ ﹡﹫ ︫︀ ــ︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩ ﹝﹩︋  ــ﹢ای ﹋﹫﹀﹩ و ا︨ ︐﹞ ﹏ــ ﹫﹚︑ ــ︀ی از روش ﹨
 ︕︀︐﹡ ،ده﹢﹛︀︫ ﹟ا︨﹑﹝﹩ ا︨️ ︑︀ ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ا ️﹝﹊ ﹤﹞﹢︷﹠﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ،︩﹨︎︥و ﹟ای ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️. ︫︀﹜﹢ده ﹡︷︣ی ا ﹤﹡︀︋︀︐﹋
︑︀︫ ،﹅﹫﹆︧︐﹍﹩ ﹐زم ︗️ ﹋︀ر︋︧️ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا ﹅﹫﹆︑ ﹟︀وی را﹨︊︣د﹨︀﹩ ﹡︷︣ی ︋︣ای 
ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ا︑︀ذ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹨﹢️ ا︨﹑﹝﹩ در آ︔︀ر ﹝︺︀︮︣ ﹝︺﹞︀ری را ︋﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب ︑︣ی ︑︊﹙﹢ر 
ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︻︐︊︀ری، ﹡︪︀﹡﹥ ﹨﹢﹊︑ ﹩︀﹠﹩ ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی  ــ﹫︡. ︵︊﹅ ا ﹟︀﹁︐﹥ ﹨︀، در ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ︻﹑وه ︋︣ ﹡︪ ︪︋
 ﹟ــ﹑﹝﹩، ︑﹢︗﹥ ︑﹢أ﹝︀ن ︋﹥ ﹨︣ دو ﹡﹢ع ا ــ﹢د و ﹐ز﹝﹥ ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨ ــ﹥ و ﹁︣م ︗﹙﹢ه ﹎︣ ﹝﹩ ︫ ﹝︐﹙︿ ﹝︺﹞︀ری ﹡︷﹫︣ ﹨﹠︨︡
ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀، دو رو﹊︣د ا︮﹙﹩ ︋︣ای ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋︀ ا︨ ︪﹡
 ً︀ ️ِ ︧﹩ ا︨️ ︀ل آ﹡﹊﹥ رو﹊︣د دوم ︻﹞︡︑ از ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا﹩ و ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩. رو﹊︣د اول ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︋︤ار﹨︀ی ︫﹠︀︠

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︋︤ار﹨︀ی ︻﹆﹑﹡﹩ و ﹎︀ه ︫﹢دی ا︨️.
﹩︀د﹎︣ا﹝﹡ ،﹤︤︎︣دازی، ﹡︪︀﹡﹥، آ﹞واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ر
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ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ︑﹢︗﹥ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان   ︨﹩︵ ﹤﹋ ﹩﹚︀ــ ︧﹞ ﹟︣︐﹝﹞ از
ــ﹢د ︗﹙︉  ــ︥ه ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ را ︋﹥ ︠ ــ﹥ و ــ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ︋ 
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ،︧ــ︐﹩ ﹡﹞︀د در ﹝︺﹞︀ری و ︋﹥ ︑︊︹ آن﹫ ️ده ا︨ــ﹢﹝﹡
ــ﹢ر ﹋﹙﹩ در  ︵ ﹤ ــ︀ر ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ️. ا﹟ ا﹝︣︋  ــ︣دازی در آ︔ ﹡﹞︀د︎
دا﹡︩ ﹝︺﹞︀ری ا﹨﹞﹫️ ز︀دی دارد ︣ا﹋﹥ از ر︨︀﹜️ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ر، 
﹥ ﹝︀︵︉ از ︵︣﹅ ﹋︀ر︋︧️ ر﹝︤﹎︀ن ﹨︀ و ﹡﹞︀د﹨︀ی  ﹫︀م︋  ا﹡︐﹆︀ل︎ 
﹝﹠︀︨︉ در ﹋︀﹜︊︡ ا︔︣ ا︨️؛ ا﹝︀ ا﹟ ا﹝︣ در ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ 
︡ون  ــ︤ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹝︱︀︻︿ ا︨ــ️ ︣ا﹋﹥ ا︮﹢ً﹐ ﹨﹠︣ ﹇︨︡ــ﹩︋  ︀
︣ط   ︫،﹉﹫﹚︊﹝ ﹫︀ن︨  ﹡﹞︀د و ﹡﹞︀د︎︣دازی ︑︢︎︀﹡ ﹅﹆︣ ا︨ــ️ و︋ 
ا︨︀ِ︨﹩ ﹨︣ ﹨﹠︣ ﹇︨︡﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︨️؛ دروا﹇︹ 
︀︫︡ ز︣ا ﹝﹢︲﹢ع  ﹨﹠︣ ﹇︨︡﹩ ﹫︤ی ︗︤ ﹋﹠︀﹥ و ا︫︀ره ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
وا﹇︺﹫︐︩ ﹝︀﹐﹋﹑م ا︨ــ️ و ز︋︀ن از و︮﹀︩ ︻︀︗︤ (︋﹢ر﹋︀رت، 
ــ︀م ﹡﹞︀د︎︣دازِی ﹝﹊︐︉  ــ︀ ا﹟ و︗﹢د، ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹡︷ ︋ .(١٣٧، ٩۶
 ﹩︀︗ ︀︑ ︡ان و︗﹢د دارد﹠﹝︪︡﹡︀دی ︋﹫﹟ اــ﹑م ا﹁︐︣اق ﹡︷︣ ز ا︨
﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹡︷︣﹥ ︎︣دازان ︋﹥ و︥ه ︋︧﹫︀ری از ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ 
ــ﹑م، ﹡︷︀م ﹝︪︭﹩ از ﹡﹞︀د﹨︀ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی  ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ ﹋﹥ ا︨
︣ه  ﹥ ︗︀ی︋  ــ﹥ ر︤ی ﹡﹊︣ده ا︨ــ️ و︋  ︀ ︭︣ی را︎  ﹝︧ــ﹢س︋ 
﹢د را از  ــ︀ی︠  ﹞︀﹫ ︭︣ی،︎  ــ﹥ و︋  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀را﹡ ــ︣ی از ﹡︪ ﹫﹎
ــ︐︐︣ در ︮︡ا﹨︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀  ــ﹛ و ︋﹥ و︥ه ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︧ ﹫﹨︀﹀﹞ ﹅︣︵

︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد (﹎︣ا︋︀ر، ١٣٨۶، ١٣).
﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹋︀﹝﹏ ا︨﹑م از آ︔︀ر ﹋︀﹜︊︡ی و  ــ﹞﹠︡ان ا︻︐﹆︀د︋  ︪︡﹡ا ﹟ا
﹝︺﹞︀رِی دوره ا︨﹑﹝﹩ دا︫︐﹥ و ︑︃﹋﹫︡ دار﹡︡ ﹋﹥ ﹁︣م و ﹋︀﹜︊︡ ﹝︺﹞︀ری 
︭﹢︮﹫︀ت ا﹇﹙﹫﹞﹩،  ــ﹩،︠  ﹊︤﹫﹁ ﹟﹫﹡ا﹢﹇ ﹤︖﹫︐﹡ ً︀ ﹁︣ ــ﹑﹝﹩،︮  ا︨
 ️︨︀﹡آ ﹤ ﹠︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋   ︋﹩﹊︤﹫﹁ ــ﹢م و ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی آداب و ر︨
 ﹩︐︠︀﹠ (Kuhnel, 1996 ,6) و ﹡﹥ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ و آ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹨︧︐﹩︫ 

ــ﹑م و ﹁﹩ ا﹜﹢ا﹇︹، ﹨﹫︘ را︋︴﹥ ای  ــ﹠︀︠︐ِ﹩ ﹝﹊︐︉ ا︨ و ﹝︺︣﹁️ ︫
ــ︡ارد (1, 1993  ﹝﹫︀ن ﹨﹠︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ا︻︐﹆︀دات ا︨ــ﹑﹝﹩ و︗﹢د ﹡

ــ﹫︣  ︧﹀︑ -﹏د﹡︊︀ل ︑︃و ﹤  ︋﹤︣︷﹡ ﹟ا ،︣﹍︊︀رت د︻ ﹤  ︋.(Grabar,

﹥ ﹋﹞﹉ ﹝︪︭︀ت ﹝﹊︀﹡﹩  ﹠︀﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩︋  ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹡﹞︀د﹨︀ی︋ 
 ،︀﹠︑ ا︨﹑﹝﹩ را ﹩ِ﹝﹊ ی و﹢﹠︺﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ــ︣ز﹝﹫﹠﹩ ا︨ــ️ و و︨ 
﹋﹢︫︪﹩ ﹡︀﹁︣︗︀م در راه ﹝﹆︡س ﹡︪︀ن دادن ︋﹠︀﹨︀ی ︨︀ده و او﹜﹫﹥ 
︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐﹠︡ (﹝︡وی ﹡︥اد،  ای ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ از ﹨﹫︘ ︑﹆︨︡ــ﹩︋ 
 ︀ ١٣٨٣، ۶٠). ﹜︢ا ︵︊﹅ ا︣︷﹡ ﹟﹥، ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ار︑︊︀︵﹩︋ 
 ︩︫﹢﹋ ︡﹠︣آ  ︋ ً︀ ﹁︣  ︮﹤﹊﹚ ــ﹑م ﹡︡ارد و︋  ﹡︷︀م ﹝︐﹢اِ﹩ ﹝﹊︐︉ ا︨
﹨︀ی ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ﹝︺﹞︀ران ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ا︨️ (283, 1984 
, (Michel︐﹩ ا﹎︣ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩ در ︵︣ا﹩ ﹋︀﹜︊︡ی آ︔︀ر، 

︡﹝️ آر﹝︀﹡︀ی ا︨﹑﹝﹩  ︀︫︡ و ﹋︀﹐ی ︑﹢﹜﹫︡ی در︠  ﹡﹆︪﹩ ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
﹥ آ︔︀ر  ︐﹢ان︋   ︋﹤﹊﹠ا︨︀س، در ا ﹟ا ︣  ︋.( kosh, 1991, 10) ︡ــ ︫︀︊﹡
 ﹟︀زار، ﹝︺︀﹡﹩ ﹡﹞︀د ︣ ا︨﹑﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︧︖︡ و︋   ︫﹩︐﹠ ﹋︀﹜︊ِ︡ی︨ 
 ﹟د (﹎︣ا︋︀ر، ﹨﹞︀ن، ٢١). ︵︊﹅ ا﹢﹝﹡ ︧︡ــ︐﹩ ︑︣د︀ ﹡︧ــ︊️ داد︋ 
 ︉︵︀﹞ ادراک ﹤ ︣ ﹝﹊︐︉ ا︨﹑م،︋   ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹟ِ︀م ﹡﹞︀د︷﹡ ،﹤︣︷﹡
 ︀︗︣﹨ ﹤﹋ ️روا ﹟ا ﹤ ــ︐﹠︀د︋  ︀ ا︨ ــ︡. ﹎︣ا︋︀ر︋  ﹢ا﹨︫︡  ــ︐﹥︠  ﹁︣و ﹋︀︨
 ️﹢﹨ ﹤﹋ د﹢  ︫﹩﹞ ﹩︻ ّ︡ ﹝︧﹙﹞︀﹡﹩ ﹡﹞︀ز ﹎︤ارد آ﹡︖︀ ﹝︧︖︡ ا︨️ ﹝
 ﹤ ﹢رت و ﹋︀﹜︊︡ آ︔︀ر؛︋  ﹡﹞︀د﹟ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ا﹡︧︀ن ا︨ــ️ و ﹡﹥ در︮ 
﹢ر︑︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥  ــ﹑﹝﹩، ﹡﹥ در︮  ــ︀ن د﹍︣ ﹡︷︀م ﹡﹞︀د﹟ ا︨ ﹫︋
︀﹝﹏ آ﹡︀︨ــ️ ︋﹙﹊﹥ در را︋︴﹥ ای ﹡﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ در  ﹝︀︵︊︀ن 
 ︬︪ــ﹞ ،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ــ︡ (﹨﹞︀ن، ٢٣). ︵﹩ ا ︣ ﹝﹩ ا﹡﹍﹫︤ا﹡ ــ﹢د︋  ︠
ــ︡ ﹋﹥ ا﹟ اد︻︀ ︑﹠︋ ︀︪ــ﹩ از ﹆﹫﹆️ ا︨️ و ﹡﹥ ︑﹞︀م  ︠﹢ا﹨︡ ︫
آن و ا﹟ ﹁︣و﹋︀﹨﹩، از ﹝﹠︷︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹁︀﹇︡ ︑﹢︗﹫﹥ ︻﹙﹞﹩ ا︨️. 
 ︀ ــ﹙﹞︀ن︋  ــ︣ای ا﹞ ﹟﹛، رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧ ︋
﹢د ﹝﹢رد  ︣ای ر﹝︤︎︣دازی در آ︔︀ر︠  ﹥ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩︋  ا︨︐﹠︀د︋ 
﹢د ﹋﹥   ︫︬︪﹞ ︀︑ ︡﹡﹢ــ ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ داده ا﹡︡ ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩︫  ا︨
 ﹩︐︠︀﹠ ︴ را﹨︊︣د﹨︀ی ﹡︷︣ی، ﹡︷︀م ﹡︪︀﹡﹥︫  ا︨﹑م، ︡ا﹇﹏ در︨ 

︀﹥ ر︤ی ﹡﹞﹢ده ا︨️. ِ︭︣ی ﹝︺﹫﹠﹩ را︎  و︋ 

﹝﹆︡﹝ــ﹥:
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ــ︀د و و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ــ﹥ ژر﹁﹊︀وِی ﹝︊﹠︀ِ﹩ ا﹡﹢اع ﹡﹞ ︗ــ️ ا﹟ ا﹝︣،︋ 
ــ︐︣ ﹐زم  ︧ ︣ ا︨ــ︀س آن،︋  ــ﹢د ︑︀︋  ︣دا︠︐﹥ ﹝﹩︫  آ﹡︀ در ﹝︺﹞︀ری︎ 
﹥ ا︨︐﹠︊︀ط را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙ِ﹩  ︥و﹨︩ ﹨︀ی آ︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋  ︋︣ای︎ 
﹢د. ﹐زم  ــ﹢د، ﹁︣ا﹨﹛︫  ﹡﹞︀د︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝﹩︫ 
ا︨️ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹋﹥ ا︮︴﹑ح «﹡﹞︀د︎︣دازی»، 
ــ﹩ ﹋﹥ ا﹝︣وزه  ︀﹨︣د﹊رو ︿﹚︐﹞ ــ﹢اع ︣ای ا﹡ ا︮︴ــ﹑ح ︗︀﹝︺﹩︋ 
 ﹉ ︀﹠︑ ــ︀د ــ﹢د ﹡﹫︧ــ️؛ ︣ا﹋﹥ ﹡﹞ ︑ــ️ ا﹟ واژه ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫
ــ﹥ از واژه  ﹛︀﹆﹞ ﹟ــ﹩ د﹨︡ و ﹜︢ا در ا ﹢︫ــ︩ ﹝ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ را︎  ﹡﹢ع از ﹡︪
﹢د  ﹥ ︻﹠﹢ان ︗︤﹍︀﹟ «﹡﹞︀د︎︣دازی» ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫  «ر﹝︤︎︣دازی»︋ 
 ﹤︀﹝﹡ ،﹩﹚︀﹝ ︑︀ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ا﹡﹢اع ﹝︐﹙︿ ر﹝︤﹨︀ (ا︻﹛ از ر﹝︤﹨︀ی︫ 
 ﹟ا︮﹙﹩ ا ﹤﹚︧﹞ ،︡ ﹫︀ن︫  ﹥ آ﹡︙﹥︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.︫︡︀  ︋(﹟ای و ﹡﹞︀د
ــ﹑﹝﹩، ر﹝︤  ︎︥و﹨︩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ «ا︮﹢ً﹐ در ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ا︨
︣ ا﹟ ا︨︀س در ︵︣ا﹩ آ︔︀ر، ﹥ ا﹡﹢ا︻﹩ از ر﹝︤︎︣دازی  ﹫︧️ و︋ 

را ﹝﹩ ︑﹢ان ارا﹥ ﹡﹞﹢د». ﹨︡ف ﹝﹆︀﹜﹥، ︑︊﹫﹫﹟ ﹍﹢﹡﹍ِ﹩ ر﹝︤︎︣دازی 
 ﹤﹋ ﹩﹀﹚︐﹞ ــ︀ی در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨ــ️ ︑︀ ︋︐﹢ان رو﹊︣د﹨
︣ه ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ را  ﹢د︋  ︣ای ر﹝︤︎︣دازی در آ︔︀ر︠  ــ﹠︐﹩︋  ﹝︺﹞︀ران︨ 
 ﹤  ︋﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ــ︀زد ﹋﹥ ︵﹩ ا ــ︀ن ﹝﹩︨  ︪﹡ ︣︵︀ ︑﹙﹫﹏ ﹡﹞﹢د. ا﹜︊︐﹥︠ 
ــ﹢د و ﹋︀ر︋︣دی ﹡﹞﹢دِن  ــ﹟ ﹝﹛ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ا ﹉ر﹢︑ ﹟﹫﹫︊︑

﹠﹫︀دِی ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︖︀ل د﹍︣ی را ﹝﹩ ︵﹙︊︡. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
 ﹤︀︎ ︣︋ ً︀ ــ﹢ع ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ ︎︥و﹨ــ︩ ︻﹞︡︑ ﹡
ــ︥ه ﹋︀﹜︊︡ی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د  ــ﹫︣ی و ︋﹥ و ︧﹀︑ ،﹩ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︑︀ر
ــ︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت  و ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ا︾﹙︉ از ︵︣﹅ رو︫
︩ ﹨︀ی  ــ︡ه ا︨️. در︋  ــ﹠︀دی و ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای ﹎︣دآوری︫  ا︨
ــ︣ی از روش ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ای  ــ﹥، ︲﹞﹟ ︋︣ه ﹎﹫ ﹛︀﹆﹞ ﹩﹚﹫﹚︑
︣ای ︑﹙﹫﹏ و داوری داده ﹨︀  ﹋﹫﹀﹩، از روش ا︨︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩︋ 

ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.

١. ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی
 ︣ ︡︡ار﹨︀ ﹝︊︐﹠﹩︋  ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، درک ﹨︣ ﹡﹢ع ار︑︊︀︵﹩ در ︗︀ن︎ 
 ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹟ــ︀﹡﹥» ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا ﹝﹣﹜﹀﹥ ی ︑ ﹩﹝﹞️ ︻﹠﹢ان «﹡︪
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹠︪﹩ ﹋﹑﹝﹩، ︑︭﹢︣ی ︀ آوا﹩ و ︀ ︋︧︀وا﹩ و 
︦ واژه ﹨︀، ︑︭︀و︣، ا﹞︀ و ا︫︀رات،  ﹢د ﹎﹫︣د.︎   ︠﹤ ﹡︷︀︣ آن را︋ 
 .(Chandler,2007,2) ︡﹠︫︀︋ ﹤﹡︀︪﹡ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︀﹨︤﹫ ژ︨️ ﹨︀ و
ــ︐﹥  ﹥ دو د︨ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ را︋  ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︪ ﹠︡ی ﹋﹙ ــ︐﹥︋  ــ﹉ د︨  در
ا︻︐︊︀ری و ︑﹊﹢﹠﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ﹡﹞﹢د (︎︀ر︨︀﹡﹫︀، ١٣٧٣، ١۵). ︑︊﹫﹫﹟ 
ــ︐﹥ ﹡︪︀﹡﹥ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی آ﹡︀ در ﹢زه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری  ا﹟ دو د︨
︀︤ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹝︱︀︻︿ ا︨️ ز︣ا ﹨﹠︣ ︋︣ای ورود ︋﹥ ︻︣︮﹥ ﹝︺﹠︀ 
 ﹤﹡︀︀د﹎︣ا﹝﹡ ︨︀زی و ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ﹤︤︎︣دازی و آ﹞ی ︗︤ ر﹢︐﹞ و

 ﹟ــ︣ه ﹋︀ر، ١٣٨٧، ۴٧٨) ﹋﹥ ا ــ︡ارد (﹡﹆ ــ﹩ راه د﹍︣ی ﹡ و ︑﹞︓﹫﹙
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︧︣﹫﹞ ﹤﹡︀︪﹡ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹎ ﹟﹫﹫︊︑ ﹢︑︣ ﹝﹛ ﹡﹫︤ در︎ 
ــ︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در آن، د﹐﹜️  ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︻︐︊︀ری، ﹡︪
ــ︣ان، ١٣٨٣، ۴٩)  ــ︡ارد (︲﹫﹞ ــ﹢ل ﹡ ــ︊︀﹨︐﹩ ︋︀ ﹝︡﹜ ــ︡ه ︫ ﹠﹠﹋
ــ﹥  ــ﹢ل) را︋︴ ﹛︡﹞)︩︀﹠︺﹞ ــ﹢رت (دال) و ــ︀ن︮  ــ︹ ﹝﹫ و دروا﹇
ــ︦  ــ﹢ی، ١٣٨٣، ١۶).︎  ــ︣ار ا︨ــ️ (︮﹀ ﹇︣ ــ︣اردادی︋  ای ﹇
 ،﹩︀﹝﹠﹨ــ︣اغ را  ،︣وف ا﹜﹀︊︀، ا︻︡اد ن﹢︙﹝﹨ ﹩︀﹨ ﹤﹡︀ــ ︪﹡
 ً︀ ﹁︣︮ ﹤﹋ ︀﹠ــ︀﹡﹥ ︻︤ا و ﹡︷﹫︣ ا ــ﹫︡ن ﹜︊︀س ﹝︪ــ﹊﹩ ︋﹥ ﹡︪ ︫﹢︎
ــ︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ا︻︐︊︀ری (︨﹞︊﹢﹜﹫﹉)  ــ︐﹠︡ ﹡︪ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︣ارداد ﹨︧

ــ﹢﹡︡ (﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ر﹫︧ــ﹩، ١٣٩٠، ۶). ــ﹞︣ده ﹝﹩ ︫ ︫
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﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹢﹠﹩، آن د︨︐﹥ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ را︋︴﹥ دال 
﹥ ﹇︣ارداد و ا︻︐︊︀ر︀ت  ــ︐﹥︋  و ﹝︡﹜﹢ل (︮﹢رت و ﹝︺﹠︀) در آ﹡︀ وا︋︧
﹥ دو د︨︐﹥ ا︮﹙﹩  ﹝︐﹙︿ ﹡﹫︧️. ا﹟ د︨︐﹥ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
 ﹤︀﹝﹡ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹩﹚︀﹝ ︑﹆︧﹫﹛ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︫ 
 ︣ ﹞︀﹙﹩ آن د︨︐﹥ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ا︨︐﹢ار︋  ای. ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︫ 
︫︊︀﹨️ ︮﹢ری ﹝﹫︀ن دال و ﹝︡﹜﹢ل ا︨️ (ا﹞︡ی،١٣٨٠، ٢۵) 
 ︀ دارد ️﹨︀︊ ︡ه (﹝︡﹜﹢ل)︫  ﹥ ﹡︪︀ن︫  و ﹁﹩ ا﹜﹢ا﹇︹، ﹡︪︀﹡﹍︣(دال)︋ 

.(١٣٨٩، ٣٩ ،﹩﹠﹝ آن را ︑︡ا︻﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ (︨︀﹝︀﹡﹫︀ن و︋ 

ــ︀ی ﹡﹞︀﹥ ای  ــ︀﹡﹥ ﹨ ︪﹡ ،﹩﹠﹢﹊︑ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ــ︣ از ﹡︪ ﹍ــ﹥ د ﹡﹢﹎
️ِ دال و ﹝︡﹜﹢ل در  ︊︨︀﹠﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹡آ ︀﹨ ﹤︀﹝﹡ ــ︐﹠︡؛ ︧﹨
آ﹡︀ از ﹡﹢ع را︋︴﹥ ︻﹙️ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ا︨️ (ا﹞︡ی، ﹨﹞︀ن، ٢٧). 
︣ و︗﹢د آ︑︩ و ︀﹝﹡ ︉︑ ︀﹥ ای  ︋︣ای ﹝︓︀ل دود ﹡﹞︀﹥ ای ا︨️︋ 
 ︣ ︀ر ﹋︐︣ی ﹡﹞︀﹥ ای ا︨️︋   ︋︀ ــ︀ن و ﹢دن ا﹡︧ ﹫﹞︀ر︋   ︋︣ ا︨ــ️︋ 
 ﹩﹠﹢﹊︑ د﹐﹜️ از ﹡﹢ع ︀﹠دن آب درون آن ﹋﹥ در ﹨﹞﹥ ا﹢ ﹎︣م︋ 
ــ﹩ (︀︎︣︋﹥ را︋︴﹥ ︻﹙️ و ﹝︺﹙﹢ل) ا︨ــ️ و ﹡﹥ ﹇︣اردادی  و ︵︊﹫︺

(﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ر﹫︧﹩، ﹨﹞︀ن).

﹡﹞﹢دار ١. ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡︪︀﹡﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹙﹩  ــ﹞︀ره ١، د︨ ــ﹥ ﹝︀︊︒ ﹁﹢ق، ︵﹩ ﹡﹞﹢دار ︫ ︀︎︣︋
 ︀ ︡ه ا︨️. ︵︊﹅ ا﹟ ﹡﹞﹢دار و︋   ︫﹤ارا ︿﹚︐﹞ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا﹡﹢اع ﹡︪
 ﹜﹨ ﹤ ﹥ ا﹠﹊﹥ ﹨︣ ز︋︀ن، ﹡︷︀﹝﹩ ا︨️ از واژه ﹨︀ی وا︋︧︐﹥︋   ︋﹤︗﹢︑
(Saussure, 1966, 114)، ز︋︀ن ﹝︺﹞︀ری ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹝︧︐︓﹠﹩ 

ــ︀ن ﹝︺﹞︀ری در ﹊ــ﹩ از ا﹡﹢اع  ــ︀  ︀ دال ﹨︀ی ز︋ ﹡﹫︧ــ️ و واژه ﹨
.︡﹡﹢ ﹠︡ی ﹝﹩︫  ﹞︀﹝﹡ ،﹩﹚︀﹥ ای و ︀ ﹡﹞︀د﹟ د︨︐﹥︋  ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︫ 

٢.  رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩
ــ︣دازی در ﹝︺﹞︀ری  ــ﹟ رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ر﹝︤︎ ــ﹏ از ︑︊﹫﹫ ︊﹇
 ﹤︀︎︣︋ ﹤﹋ ــ﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹐زم ا︨ــ️ ︋﹥ ا﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ا︫︀ره ︫
آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، ﹐زم ا︨️ ﹋︀﹜︊︡ آ︔︀ر و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ و ر﹝︤﹎︀ن 

﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩   ︋﹩︋︀ ️را در د︨ــ ︉︵︀﹞ ،ــ︡ه در آن  ︫﹤﹫︊︺︑
 ︴︀ت آن ﹡︷﹫︣ ار︑﹆︀ء ︨ــ﹞︡﹆﹞ ︀ ــ︀دت - و ︊︻ ﹩﹠︺ - ️ــ ﹆﹚︠
ــ︀َ﹡︡. ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن،  ️ِ وی ︀ری ر︨ ﹁︣︺﹞
ــ﹥ در آن، ﹡﹍︀﹨﹩  ︐﹀﹡ ــ︀ی ــ︀ و ر﹝︤﹨ ــ︀﹡﹥ ﹨ ــ﹥ آ︔︀ر ︠﹢د و ﹡︪ ︋
ا︨︐﹆﹑﹜﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡ و ︋﹙﹊﹥ ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ آ︔︀ر را در را︨︐︀ی 
 ︀︋ ﹜︣﹋ ︣آن﹇ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا ﹩︐︧﹨ ️﹆﹫﹆ ﹤︋ ︉︵︀﹞ ️︡ا﹨
﹝︢﹝️ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡﹫︀ی ﹝︀ّدی و آ︔︀ر آن، ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨︐﹆﹑﹜﹩ 
ــ﹟ ا﹜﹫︀ه ا﹜︡﹡﹫︀ و  ــ﹩ ﹁︣﹝" :︡︀︺﹙﹞﹢ن ︸︀﹨︣اً ﹝ ﹞ ﹟﹫﹠ ︡ــ دار﹡
 ﹤︀︎︣︋ ٧). ﹜︢ا ﹤ــ﹢ره روم، آ ﹨﹛ ︻﹟ ا﹐︠︣ه ﹨﹛ ︾︀﹁﹙﹢ن" ١ (︨
 ﹜︀﹇ ــ︐﹆﹏ و ــ﹑﹝﹩، ︮﹢رت، ا﹝︣ی ﹝︧ ﹝︊︀﹡﹩ ﹊﹞️ ﹨﹠︣ ا︨
ــ﹢د ︋﹙﹊﹥ ﹡︪︀﹡﹥ و ر﹝︤ی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ی  ︋︀﹜︢ات ︑﹙﹆﹩ ﹡﹞﹩ ︫
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︗︡ول ١. ا﹡﹢اع ﹝︐﹙︿ ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹨︣﹉ از آ﹡︀ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

️ِ ﹝︀﹋︀ت  ﹆﹫﹆ .(١۴١٣٨٩، ٠ ،︭︣﹡) ︡﹠﹋ ﹩ــ ﹞ ️︡ا﹨ ︀﹠︺﹞
 ﹤︣︷﹡» ن﹢ ﹩ــ ︀﹨ ﹤︣︷﹡ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹤ــ ــ︡ از ︵︊﹫︺️ ﹋ ﹫﹚﹆︑ ︀
ــ﹞︀ن در  ︀ز︑︀ب آ︨  ︋︀ ــ﹞︀ن ︑︖﹙﹩» ا︨ــ️ ﹡﹫︤ ︑﹆﹙﹫︡ ز﹝﹫﹟ از آ︨
ز﹝﹫﹟ و ﹝︺﹠︀ در ﹝︀ده ا︨️ و در ︻︣︮﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، 
ــ︡ (︋﹙︀ری،  ︫︀ ــ﹞︀﹡﹩ ﹝﹩︋  ﹢رت، ︑︖﹙ِ﹩ ﹝︺︀﹡ِ﹩ آ︨ ﹡﹆ــ︩ و︮ 
ــ︡ ﹨﹞﹥  ــ﹠︐﹩، ﹝︀﹡﹠ ــ︀ری ︨ ــ﹟ رو، در ﹝︺﹞ ١٣٩٢، ١۵۵). ازا
﹨﹠︣﹨︀ی ︨﹠︐﹩ ﹨﹫︘ ﹫︤ ﹨︣﹎︤ از ﹝︺﹠﹩ ﹝﹠﹀﹉ ﹡﹫︧️ و ﹝︺﹠﹩ 
 ﹤﹋ ﹩︐﹢﹠︺﹞ .(١٣٨٠، م ،︭︣﹡) ️︧﹫﹡ ️﹢﹠︺﹞ ︤︗ ︤ی﹫ ﹜﹨
﹐ز﹝﹥ ︻︊︀دت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︠﹙﹀️ ا︨️: "و ﹝︀ ︠﹙﹆️ 
ــ﹢ره ذار︀ت، آ﹥ ۵۶). ﹜︢ا از  ا﹜︖﹟ و ا﹐﹡︦ ا﹜ّ︀ ﹜﹫︺︊︡ون" ٢ (︨
︣︑︣ ا︨️ ﹋﹥   ︋️﹆﹫﹆ ﹉ ︤﹞رت ﹨﹠︣ی، ر﹢ ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩،︮ 
 .(١٣٨٢، ١٣٢ ،﹩﹝︡﹡) ا︫︀ره دارد ️﹆﹫﹆ آن ﹤ ﹢رت︋   ︮﹟ا
ــ﹥ در ادا﹝﹥ ذ﹋︣  ﹋ ﹩︀﹨︣د﹊رو ﹏﹫﹚︑ ــ﹥ در ︐﹊﹡ ﹟ــ﹥ ︋﹥ ا ︗﹢︑
﹝﹩ ︫﹢د ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ و ︵︊﹅ ﹝︊︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 
ــ﹉ از ا﹟ رو﹊︣د﹨︀، ارزش   ︘﹫﹨ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ در ︋︣ای ﹝︡﹜﹢ل ﹡︪

  .︫︡ ﹏︀﹇ ️﹢﹠︺﹞ ذا︑﹩، ا︨︐﹆﹑﹜﹩ و ﹁︀رغ از
ــ﹑﹝﹩، دو  ــ︣ای ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨ ــ︀س، ︋ ︋︣ ا﹟ ا︨
رو﹊︣د ا︮﹙﹩ ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ا︨️ ﹋﹥ و︗﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ا﹟ دو، ﹝︊﹠︀ی 
 ︉﹫︑︣︑ ﹟ا︨️؛ ︋﹥ ا ︀﹡ــ︐﹀︀ده در آ ــ﹠︀︠︐ِ﹩ ﹝﹢رد ا︨ ︫ ️﹁︣︺﹞
ِ︣ ﹝︺﹞︀ری ︑﹢︨︳  ﹋﹥ ﹠︀﹡︙﹥ ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ و ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ر﹝︤﹎︀ِن ا︔

ــ︐﹀︀ده  ــ﹢د، رو﹊︣د ﹝﹢رد ا︨ ــ﹢ای ︧ــ﹩ ﹝︀︵︉ ا﹡︖︀م ︫ ﹇
ــ︐﹆︣ا﹩ ا︨ــ️  ــ︣دازی، رو﹊︣دی ︧ــ﹩ ︀ ا︨ ــ︣ای ر﹝︤︎ ︋
 ︳︨﹢︑ ︿﹚︐﹞ ﹩ِــ ︧ ــ︐﹆︣اء ﹝︪︀﹨︡ات ﹋﹥ ا︨ــ︀س آن ︋︣ ا︨
﹝︀︵︉ ا︨️ (︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، ١٣٩٠، ٣۴۵). ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︺︣﹁️ 
ــ﹢دی او ا﹡︖︀م ︢︎︣د،  ــ﹢ای ︻﹆﹙﹩ و ︫ ︋﹥ ر﹝︤﹎︀ن ︑﹢︨ــ︳ ﹇
ــ︐﹀︀ده ︋︣ای ر﹝︤︎︣دازی، رو﹊︣د ا︨︐﹠︊︀︵﹩  رو﹊︣د ﹝﹢رد ا︨
ا︨️ ﹋﹥ در آن،  ︩﹆﹡ ︦﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ارد (﹨﹞︀ن، ٣۴۶). ︋﹥ 
 ︣﹨︀︸ ︀ رت﹢︮ ،﹩ا︨︐﹆︣ا ︀ ﹩︧ــ ︣د﹊در رو ،︣﹍︀ن د﹫︋
ــ﹟ ا︮﹙﹩ ﹡﹞︀د︎︣دازی را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡ و  ا︔︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ر﹋
ــ﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ ︗﹠︊﹥ ﹋ّ﹞﹩  ︨﹢︧﹞ ︀ن ︮﹢رت﹝﹨ ،︣﹨︀︸ ﹟ا
﹋﹥ در ﹡︀️ ︋﹥ آ︨︀﹡﹩ ﹇︀︋﹏ درک ا︨️ ︑︃﹋﹫︡ دارد (ارد﹐ن و 
ــ︀ر، ١٣٨٠، ۵). ا﹝︀ در رو﹊︣د دوم، ر﹋﹟ ا︮﹙﹩ ︻︊︀رت  ﹫︐︋
ــ︣ ︋︣ ︗﹠︊﹥ ذا︑﹩ ︀ ﹋﹫﹀﹩ آ︔︀ر ا︨ــ️ ﹋﹥  ا︨ــ️ از ︋︀︵﹟ ﹋﹥ ﹡︀︸
️ِ ︋﹥ ︑﹞︀م ﹝︺﹠ِ﹩ آن ︀︋︡ ︋︐﹢ان ︸︀﹨︣ را ︋﹥ ا︮﹙︩  ︋︣ای ︫﹠︀︠
 ﹏ــ﹢د؛ ︑︃و ــ︣ ﹝﹩ ︫ ︧﹫﹞ ﹏︀ر ︋﹥ ﹋﹞﹉ ︑︃و﹋ ﹟︋︀ز﹎︣دا﹡︡ ﹋﹥ ا
 ﹏ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︡د ︑︃و ︎﹙﹩ ا︨ــ️ ﹝﹫︀ن ︸︀﹨︣ی و ︋︀︵﹠﹩ و را﹨
ــ︳ ︋﹥ ﹝﹫︀﹡︖﹩ ︻﹆﹏ و  ــ﹢د ﹁﹆ از ︸︀﹨︣ی ︋﹥ ︋︀︵﹠﹩ ︠︐﹛ ﹝﹩ ︫
︫﹢د ︎﹫﹞﹢د﹡﹩ ا︨️(﹨﹞︀ن). در ادا﹝﹥، ︲﹞﹟ ︑︊﹫﹫﹟ ا︗﹞︀﹜ِ﹩ 
 ︀﹡︀ی آ︐﹫﹁︣︸  ،ــ﹞︀ره ١ ــ︣د ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ در ︗︡ول ︫ ﹊دو رو

در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝﹢رد ︑︡﹇﹫﹅ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.

﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازیر﹋﹟ ا︮﹙﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ر﹝︤︎︣دازی﹇﹢ای ﹨︡ف در ﹁︣ا﹠︡ ر﹝︤︎︣دازی

﹩︧ ای﹢﹇(︣︔ا ︡︊﹛︀﹋ ︀ ︣﹨︀︸) دال﹩ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا

ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩﹝︡﹜﹢ل (︋︀︵﹟ ︀ ﹝︺﹠︀ی ا︔︣)﹇﹢ای ︻﹆﹙﹩ و ︫﹢دی

﹩٢-١. ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا
 ﹩ِ︀︪﹎︡﹋ ﹤﹋ ️از ر﹝︤︎︣دازی ا︨ــ ﹩︻﹢﹡ ،﹩ــ︐﹆︣ا ر﹝︤︎︣دازی ا︨
ــ︢ا در ا﹟ ﹡﹢ع  ــ︣ ︦ و ﹇﹢ای ︧ــ﹩ ا︨ــ️ و ﹜ ــ﹩︋  از آن، ﹝︊︐﹠
 ︡︀﹝﹡ ــ︐﹀︀ده ︀︧ــ︐﹩ از ا﹡﹢ا︻﹩ از ر﹝︤﹎︀ن ا︨ ر﹝︤︎︣دازی، ﹝︺﹞︀ر︋ 
 ︉︵︀﹞ ﹩︧ ︣ای ﹇﹢ای  ︋️﹛﹢ــ  ︨﹤  ︋︀﹡︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹝︺﹠︀ی آ  ︋﹤﹋
ــ﹠﹢ا﹩ و ︾﹫︣ه) ﹝﹞﹊﹟ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣  ︫ ،﹩︀﹠﹫︋ ︣﹫︷﹡)

﹥ ︑﹠︀﹩ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹋︪ــ︿ ﹝︺﹠︀ی ﹉ ر﹝︤﹎︀ن را   ︋︦ ﹤﹋ ️ا︨ــ
﹥ ﹁︣ا﹠︡ ︑︭﹢ِر ﹝︺﹠︀ ا︨ــ️ و در  ﹡︡ارد و دا﹝﹠﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ آن ﹝︡ود︋ 
ــ﹢دی ا﹡︖︀م ﹝﹩   ︫︀ ای ︻﹆﹙﹩ و﹢﹇ ﹉﹝﹋ ﹤  ︋︀﹠︺﹞ ﹅︭︡︑ ︹﹇وا
ــ︐﹆︣ا︣﹞ ،﹩﹙﹥ ︑︭﹢ِر ﹝︺﹠︀ ﹋︀﹝ً﹑  ︢︎︣د؛ ﹜﹫﹊﹟ در ر﹝︤︎︣دازی ا︨
 ً︀ ︐︀﹡ ،د در آن﹢ ﹥ در︀﹁️ ﹨︀ی ︧﹩ ا︨️ و ︻﹆﹏ و︫  وا︋︧︐﹥︋ 

﹡﹆︪﹩ ﹁︣︻﹩ و ︑︊︺﹩ دار﹡︡.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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ــ︣دازی، ︋﹫﹟  ــ﹢ع ر﹝︤︎ ﹡ ﹟ــ︡، در ا ــ︀ن ︫ ــ﹅ آ﹡︙ــ﹥ ﹋﹥ ︋﹫ ︊︵
ــ︐﹀︀ده  ــ︐︣﹟ ا︨ ︪﹫︋ ︀﹨ ﹏︀﹝ــ ــ︀﹡﹥، ︫ ︪﹡ ︿﹚︐﹞ ــ︀ی ﹨ ﹤﹡﹢﹎
ــ︣دازی از  ــ﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎ ︧ــ︐﹩ در ا︀︋ ــ︣ا ﹝︺﹞︀ر ــ︡. ز را دار﹡
ــ﹢﹜️ و ︋︡ون  ــ﹥ ﹝︀︵ــ︉ ︋﹥ ︨ ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡ ﹋ ــ︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ا︨ ︪﹡
 ︡︀﹝﹡ ﹩︀︪﹎︤﹞ر ︀﹡ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︎﹫︙﹫︡ه ︋︐﹢ا﹡︡ از آ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︨
و ︡︋﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹞︀﹏ ﹨︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ار︑︊︀ط ︮﹢ری ﹇﹢ی ای 
ــ﹢ل (︮﹢رت و ﹝︺﹠︀) در آ﹡︀ ︋︣﹇︣ار ا︨ــ️  ــ﹥ ︋﹫﹟ دال و ﹝︡﹜ ﹋

ــ︐﹠︡. ︣ای ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی ﹨︧ ︉ ︑︣﹟ ﹡﹢ع ﹡︪︀﹡﹥︋  ــ ︨︀﹠﹞

در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡﹫︤ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی 
ــ﹙﹫﹞﹩  ــ﹢د دارد ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︓︀ل ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا﹡﹢اع ﹡﹆﹢ش ا︨ و︗
ــ﹏ ار︑︊︀ط ︮﹢ری و  ــ﹢د. در ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹆﹢ش، ︋﹥ د﹜﹫ ــ︀ره ﹡﹞ ا︫
 ︉︵︀﹞ ،️︺﹫︊︵ ــ﹢د در ــ﹊︀ِل ﹎﹫︀﹨﹩ ﹝﹢︗ ــ﹊﹙﹩ آ﹡︀ ︋︀ اَ︫ ︫
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︎﹫︙﹫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ــ︡ون ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︨ ــ﹥ را︐﹩ و ︋ ︋
ر﹝︤﹎︀ن ا﹟ ﹡﹢ع آرا﹥ ﹨︀ را ﹋︡﹎︀︪﹩ ﹡﹞︀︡ و آ﹡︀ را ︋﹥ ﹝︣︗︹ 
ــ︡  ــ﹢د در ︵︊﹫︺️ ﹝﹩ ︋︀︫ ــ﹊︀ل ﹎﹫︀﹨﹩ ﹝﹢︗ ــ︀ن ﹋﹥ اَ︫ ا︮﹙﹫︪

ــ﹞︀ره ١).  ︫︣﹢︭︑) ︡﹡َ︋︀ز﹎︣دا

﹩﹚︀﹝︫ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︀︋ ﹩︤︎︣دازِی ا︨︐﹆︣ا﹞ای از ر ﹤﹡﹢﹝﹡ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩﹝﹫﹚︨(ع)؛ ﹋︀ر︋︧️ ﹡﹆﹢ش ا ﹟﹫︧ ︀م﹞ا ︣︴﹞ ︣م .١ ︣﹢︭︑
(www.imamhussain.org :︢︠︃﹞)

ــ﹥ در آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری دوره  ﹋ ﹩︭ص، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︪ــ﹢︭︠ ﹟در ا
ــ︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨ــ️ در︠️ ا︨️ ﹋﹥  ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹥ و﹁﹢ر از آن ا︨
ــ﹟ ا﹝︣ ر︪ــ﹥ در آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩ دارد. در ﹇︣آن ﹝︖﹫︡  ا
ــ︡ه ا︨️ و در  ــ︡ه ﹋﹥ آ︑︩ از آن ︋︣ا﹁︣و︠︐﹥ ︫ از در︠︐﹩ ︀د ︫
ــ︐︀ن ︱︣ت ﹝﹢︨ــ﹩ ︠︡او﹡︡ در ﹇︀﹜︉ در︠️ ︋︣ او ︑︖ّ﹙﹩  دا︨
 ﹩﹁ ﹟﹝﹔ــ﹢اد ا ــ︀︵﹩ ا﹜ ــ︣ده ا︨ــ️: "﹁﹙ّ﹞︀ أ︑︀﹨︀ ﹡﹢دی ﹝﹟︫  ﹋
ــ︀ ا﹜ّ﹙﹥ رّب  ــ﹥ ﹝﹟ ا﹜︪ــ︖︣ه أن ︀ ﹝﹢︨ــ﹩ إّ﹡﹩ أ﹡ ــ﹥ ا﹜﹞︊︀ر﹋ ا﹜︊﹆︺
ــ﹢ره ﹇︭︬، آ﹥ ٣٠) ﹜︢ا در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩،  ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟" ٣  (︨
ــ︣ز﹡︡﹎﹩. از  ــ︣ای ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︗︀ودا﹡﹍﹩ و ︨ در︠️ دا﹜﹩ ا︨ــ️ ︋
ا﹟ رو، آوردن ﹡﹆︩ در︠️ ︋︣ روی ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری 
ــ︀ره ﹡︺﹞︐︀ و ︗︀ودا﹡﹍ــ﹩ در ︋︀غ ﹝﹆︡س  ــ﹑﹝﹩، ︑︖︡︡ دو︋ ا︨

︋︪️ را ︋︪︀رت ﹝﹩ د﹨︡ (︵﹢ری، ١٣٨١، ٨۵).

 ﹟در ا ﹤﹋ ️ ﹙﹫﹞﹩ ا﹟ ︨ا ︭﹢ص ﹡﹆﹢ش ︨ا ︀︋﹏ ︑︃﹝﹏ در︠  ﹇ ﹤︐﹊﹡
 ﹩︠︣  ︋﹅︊︵ ﹤﹋ ️ ــ ︀︀ن، ﹊﹩ ︨ا ــ︣وع و︎   ︫﹤︴﹆﹡ ︉ ﹡﹆﹢ش، ا︾﹙
︣ای ︀دآورِی آ︾︀ز و   ︋️ ︡ه، ا﹟ ا﹜﹍﹢ ر﹝︤ی ︨ا  ︫﹤︀ی ارا﹨ ﹏﹫﹚︑
 ،١٣٩٠ ،﹩﹝︨︀﹇ ﹩︗︀ و ﹩ا﹢﹡) ﹩﹛︤ال ا ﹐ از ذات ︤ ﹫ ﹤﹝﹨ ︀ن︀︎
﹆︣ه،  ︀ ا﹜﹫﹥ را︗︺﹢ن"  ۴(︨﹢ره︋  ︀ ﹜ّ﹙﹥ و إّ﹡ ﹢ی او: "إّ﹡  ︨﹤ ︐︣︗︀ع︋  ٢٧۴) و ︨ا
 ﹤﹋ ️﹀﹎ ﹩︐︧︀ ︣︢︍﹛ آ﹡﹍︀ه︋  آ١۵۶ ﹤). ﹠︀﹡︙﹥ ا︑ ﹟﹙﹫﹏ را︋ 
 ﹩﹝﹡ ﹩ــ︐﹆︣ا ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی، د﹍︣ در دا︣ه ر﹝︤︎︣دازی ا︨
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ا︨️؛ ︣ا﹋﹥  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه ا︨ ﹙﹊﹥ ر﹝︤︎︣دازِی︋  ﹎﹠︖︡ و︋ 
 ﹩︧ ︀ده ﹋︡﹎︀︪﹩ از آن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨︐﹠︊︀ط ︻﹆﹙﹩ ا︨️ و ادرا﹋︀ت︨ 
﹥ ︑﹢ان   ︋﹤︐︧ ︦ در ا﹜﹍﹢﹨︀ی ا︨﹙﹫﹞﹩،︋  از درک آن ︻︀︗︤ ا︨️.︎ 
ــ︐﹆︣ا﹩ را  ادراک و ︑﹞ ﹏﹫﹚︀︵︉، ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ر﹝︤︎︣دازی ا︨

.﹩﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د و ﹨﹛ ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا
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ــ︐﹆︣ا﹩ ﹝﹢رد  ــ﹥ در ر﹝︤︎︣دازی ا︨ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ﹋ ــ﹥ د﹍︣ی از ﹡︪ ﹡﹢﹎
︡ در  ــ︐﹠︡. ﹠︀﹡︙﹥ ﹇︊ً﹑ ﹡﹫︤ ا︫︀ره︫  ︧﹨ ︀﹨ ﹤︀﹝﹡ ️︨ــ︐﹀︀ده ا ا︨
ــ﹥ ﹨︀ را︋︴﹥ دال و ﹝︡﹜﹢ل را︋︴﹥ ای ︻﹙️ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ا︨ــ️.  ︀﹝﹡
﹥ ﹝︰ ﹝︪︀﹨︡ه آن   ︋﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩︡ ﹠︀﹡︙﹥ ا﹟ را︋︴﹥ آ﹡﹆︡ر︋ 
︐﹢ان ︑︭﹢ر ﹡﹞﹢د، آ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥  ︑﹢︨︳ ︦، را︋︴﹥ را︋ 
︣ای ﹝︓︀ل،  ــ︐﹆︣ا﹩ ا︨️.︋  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه، از ﹡﹢ع ا︨ ر﹝︤︎︣دازی︋ 
ــ﹥ ﹨︀ی  ︭﹢ص ﹨﹠︨︡ ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه در︠  ــ︀ی︋  ︥و﹨︩ ﹨ ــ﹅︎  ︊︵
ــ﹊﹢ن و آرا﹝︩ را  ــ﹊ِ﹏ ﹝︣︋︹ از اَ︫﹊︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︨ ︫ ،︿﹚︐﹞
ــ﹥ ﹝︀︵︉ ا﹜﹆︀ء ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ ز︣ا ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︐﹢ازن و ﹝︐︺︀دل ا︨ــ️  ︋
و ﹝︣﹋︤ ︔﹆﹏ ﹋︀﹝ٌ﹑ ﹝︪ــ︬ و ﹇︀︋﹏ ادرا﹋﹩ ︋︣ای ﹝︀︵︉ دارد 
ــ︣ه ﹋︀ر، ١٣٨٩، ٣٢)؛ ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ در ا︾﹙︉ ﹁︱︀﹨︀ی ︻︊︀دی  ﹆﹡)
ــ︀︗︡ و﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ آ﹡︀ در ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ا﹟ ︫﹊﹏ ﹝﹢رد  ︧﹞ ︣﹫︷﹡
ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ (︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ٢). ﹜︢ا، ﹝︺﹞︀ر ︋︀ ︋︣ه 
﹢د - آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︀ ﹡︀آ﹎︀﹨︀﹡﹥ -  ــ﹊﹏ ﹝︣︋︹ در ︵︣ا﹩ ا︔︣︠  ﹎﹫︣ی از︫ 
 ﹤ارا ︉︵︀﹞ ﹤  ︋﹩︀ــ ︪﹎︡﹋ ️︗ ــ﹊﹢ن را ر﹝︤﹎︀ن آرا﹝︩ و︨ 
ــ﹥،  ِ︦ ﹝︀︵︉ ︲﹞﹟ ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا﹟ ﹡﹢ع ﹨﹠︨︡  و ︡︀﹝﹡ ﹩﹞
ا﹟ ︫﹊﹏ (دال) را ︋﹥ ﹝︡﹜﹢ِل ︨﹊﹢ن و آرا﹝︩ ار︗︀ع ﹝﹩ د﹨︡؛ 

ــ︐﹠︊︀︵︀ت  ــ︣د ﹋﹥ ︻﹆﹏ و ا︨ ــ﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫ ﹛︀ در ︡﹠ــ﹟ ﹁︣ا ا
 ،︦ ︡ار﹡︡ و﹡ ︉︵︀﹞ ــ﹟ ادراک ︡ا﹡﹩ در ا﹠ ︩﹆﹡ ﹩ــ ﹡﹑﹆︻
﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏   ︋.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ اِ︻﹞︀ل ️﹁︀در ﹟ا︮﹙﹩ را در ا ︩﹆﹡
 ﹩﹚﹆︻ ﹩︀﹡ا﹢︑ ︿﹚︐﹞ ــ﹢د در︗︀ت ︀ و︗  ︋︿﹚︐﹞ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹁︣اد
 ︣  ︋.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀در ︹︋︣﹞ ﹤ــ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︡﹜﹢ل آرا﹝︩ را از ﹨﹠︨︡
ــ︀س، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع در﹞ ️﹁︀︀︵︉، ﹝︺﹙﹢ِل ︻﹙️  ا﹟ ا︨
﹝︪︭﹩ ا︨️ (﹋﹥ آن ︻﹙️، ﹨﹞︀ن و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹨﹠︨︡﹩ ﹝︣︋︹ 
ــ﹊﹢ن، دال و ﹝︡﹜﹢﹜﹩  ــ️ ﹋﹥ ﹝︣︋︹ و ︨ ــ︡) ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀ ︫︀︋ ﹩﹞
 ﹟از ︗﹠︦ ︻﹙️ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ا︨ــ️. ا﹝︀ ا ︀﹡ــ﹥ آ ــ︐﹠︡ ﹋﹥ را︋︴ ︧﹨
﹫︙﹫︡ه ︑﹢︨ــ︳  ــ︐﹠︊︀︵︀ت ︻﹆﹙ِ﹩︎  ︡ون ا︨ ــ︣︻️ و︋   ︨﹤ ــ﹥︋  را︋︴
ــ﹢د و در ﹡︐﹫︖﹥، ر﹝︤︎︣دازِی ︋﹥  ﹝︀︵︉، ︑︭﹢ر و ادراک ﹝﹩ ︫
 ﹩﹆﹚︑ ﹩ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا ﹩︐︧︀︋ را ︡﹠︣ا﹁ ﹟آ﹝︡ه در ا ﹏﹝︻
﹡﹞﹢د ز︣ا ﹋︡﹎︀ِ︪﹩ از آن، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︦ و ﹇﹢ای ︧﹩ ا︨️. 
ــ﹥ ﹨︡ف از ر﹝︤︎︣دازی  ﹋ ️﹀﹎ ﹟﹫﹠ ــ︦ در ﹝︖﹞﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ان ︎
ا︨︐﹆︣ا ️﹁︣︺﹞ ﹉︣︑ ،﹩︧﹩ و ︻︣︲﹩ ﹝︀︵︉ ا︨️ ﹋﹥ 
︡︡ار﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︵︊﹫︺️  ــ︀ده و︎  ﹞ ﹜﹛︀︻ ﹤ ــ﹅ آن ﹝︡ود︋  ا﹁

﹝﹩ ︋︀︫︡ (︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، ﹨﹞︀ن، ٣۴۵).

︑︭﹢︣ ٢. ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ﹁︱︀﹩ ﹋︀﹝﹑ ﹝︐︺︀دل و ︨︀﹋﹟ و ا︧︐︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹢ع ﹨﹠︨︡﹥ ﹝︣︋︹ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

٢-٢. ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ﹡﹢︻﹩ از ر﹝︤︎︣دازی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥  ر﹝︤︎︣دازی ا︨
 ﹩﹠︺﹞ ﹟د. ︋﹥ ا﹢︫ ﹩﹞ ︉︵︀﹞ ︳︨﹢︑ ن﹢﹠﹊﹞ ﹅︀﹆ ️﹁︀در
ــ﹩ ﹋﹠︡ ﹝︀︵︉ را  ــ︺﹩ ﹝ ــ﹥ در ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی، ﹝︺﹞︀ر ︨ ﹋
ــ︡ ﹋﹥ ﹁︣ا︑︣ از  ︀﹝﹡ (﹩︀﹨︀﹠︺﹞) ﹩︀﹨ ــ﹢ل ﹛︡﹞ ︀ ــ﹥ ﹝︡﹜﹢ل ︗﹢︐﹞
روا︋︳ ِ︧﹩ رو︫﹟ ﹨︧︐﹠︡ و ر︪﹥ در ﹝︣ا︑︉ ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ دار﹡︡. 

 ︦ ،ــ﹢ع ر﹝︤︎︣دازی ﹡ ﹟از  ا ﹩︀ــ ︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹋︡﹎︪
﹥ روا︋︳  ــ︡ارد ز︣ا دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ﹞ ︦ــ︡ود︋  ﹡﹆ــ︩ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡
︨︀ده ی ︧﹩ ا︨️ و در ﹝︣ا︑︉ ︻﹆﹑﹡﹩ و رو︀﹡﹩ ﹁︀﹇︡ ﹋︀ر﹋︣د 
 ︉︵︀﹞ ،ع ر﹝︤︎︣دازی﹢﹡ ﹟از ا ﹩︀ــ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︎︦ در ﹋︡﹎︪
︣ه ﹎﹫︣ی از ﹇﹢ای ︻﹆﹙﹩ (و در   ︋︀ ــ︐﹠︊︀ط ︻﹆﹙﹩ و︋  ︀ ا︨ ︀︋︧ــ︐﹩︋ 
.︡︀﹝﹡ ︿︪﹋ ︀ن را﹎︤﹞دی) ﹝︺﹠︀ی ر﹢ ﹝︣ا︑︉ ︻︀﹜﹩ ︑︣، ﹇﹢ای︫ 
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ــ︀﹡﹥ (ا︻﹛ از  ︪﹡ ︿﹚︐﹞ ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︀س و︋  ــ︣ ا﹟ ︨ا  ︋
ــ﹥ در ا﹟ ﹡﹢ع  ــ﹟ ﹎﹀️ ﹋ ﹫﹠ ــ︀د) ﹝﹩ ︑﹢ان ــ﹥ و ﹡﹞ ︀﹝﹡ ،﹏︀﹝ــ ︫
﹥ ﹡﹢ع ﹡︪︀﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢رد   ︨︣﹨ ،﹩﹞﹑ ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ︨ا
﹢د.  ︫﹩﹞ ﹤ارا ︀︻ ّ︡ ﹞ ﹟︣ای ا ﹢ا﹨︡ی︋  ︣ار ﹎﹫︣د. در ادا﹝﹥︫  ︐﹀︀ده ﹇ ︨ا
﹩﹚︀﹝ ︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︫  ٢-٢-١. ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩︋ 

ــ﹢د ﹋﹥  ــ︐﹀︀ده ︫ ــ﹞︀﹨ ﹏︀﹩ ا︨ ﹠︀﹡︙﹥ در ر﹝︤︎︣دازی، از ︫
 ،︀﹡ــ﹢ل در آ ــ︊︀﹨️ ︮ــ﹢ری ︋﹫﹟ دال و ﹝︡﹜ ︲﹞﹟ و︗﹢د ︫
﹋︪︿ ا﹟ ︫︊︀﹨️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م و︲﹢ِح آن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨︐﹠︊︀ط 
ــ︐﹠︊︀︵﹩  ــ︡، ر﹝︤︎︣دازی ︋﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه، از ﹡﹢ع ا︨ ︫︀︋ ﹩﹚﹆︻
ــ︐︣اج اِ︮﹏  ــ︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︭︠﹢ص ﹁︣ا﹠︡ ا︨ ︫︀︋ ﹩﹞
ــ︀ن ︵﹢ر ﹋﹥  ــ﹑﹝﹩، ﹨﹞ ــ︀ری ا︨ ــ﹩ در ﹝︺﹞ ︀︱﹁ ــِ︡ی ﹠︊﹝﹨

ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥  ﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︭︣︑ ︤﹫﹡ ــ︀ر ﹫︐︋ ارد﹐ن و
ــ︡  ــ﹞︀﹙﹩ ︋︣ای ︵︊﹫︺︐﹩ ︋︀︫ ــ﹉ ︋﹠︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︫ 
 ︀︱﹁ ﹉ ــ︣ا ﹨﹞︊﹠︡ی ــ️؛ ز ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ر از آن ا﹜︀م ﹎︣﹁︐﹥ ا︨
ــ︣ی از ا﹜﹍﹢ی ا︮﹙﹩  ︢︎︀﹡ ــ﹢ر ا︗︐﹠︀ب ︵ ﹤︋ ︣﹍ــ︀ ﹁︱︀ی د ︋
ا︑︭︀ل، ا﹡︐﹆︀ل و و︮ــ﹢ل ︎﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡ (ارد﹐ن و ︋︐﹫︀ر، 
︀ً در ︵︊﹫︺️ و ︋﹥ و︥ه ﹫︀ت  ا﹜﹍﹢ ا︋︐︡ا ﹟ــ﹥ ا ﹋ (١۶ ،١٣٨٠
 ﹩︀︪﹎︡﹋ ︀﹞ا .(︀ره ٣﹝︫ ︣﹢︭︑) ️︨ــ︐﹥ ا ﹎﹫︀﹨﹩ و︗﹢د دا︫
ــ︡ه در ︑︭﹢︣ ٣، ا﹝︣ی ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥  ︫ ﹤از ︵︣ح ﹝︺﹞︀رِی ارا
 ﹩︐︧︀︋ ︉︵︀﹞ ــ︡ و ︫︀︋ ﹟﹊﹝﹞ ︦ ︣ه ﹎﹫︣ی از︋ ︀︋ ً︀ ﹁︣︮
ــ︣د. در ﹡︐﹫︖﹥،  ــ︡ ︋︣ه ﹎﹫ ﹠ــ﹟ ﹁︣ا ــ﹩ در ا ــ︐﹠︊︀ط ︻﹆﹙ از ا︨

ــ︡. ︫︀ ــ︐﹠︊︀︵﹩ ﹝﹩︋  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه از ﹡﹢ع ا︨ ر﹝︤︎︣دازی︋ 

︑︭﹢︣ ٣. ا︮﹏ ﹨﹛ ︋﹠︡ی ﹁︱︀﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︫﹞︀﹏ ﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ (﹝︃︠︢: ارد﹐ن و ︋︐﹫︀ر، ١٣٨٠)

ــ︀﹡﹥  ــ︐﹀︀ده از ﹡︪ ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︋︀ ا︨ ﹡﹞﹢﹡﹥ د﹍︣ از ر﹝︤︎︣دازی ا︨
ــ﹞︀﹙﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ر﹝︤﹎︀ن ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در  ﹨︀ی ︫
ــ︡.  ا﹜﹍﹢ی ︀ر︋︀غ - ︋︣ای ﹝︓︀ل ︀ر︋︀غ ا︮﹀︀ن- ﹝﹩ ︋︀︫
در ︨﹢ره ا﹜︋ ،﹟﹝︪︣ــ️ ﹠﹫﹟ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ︫﹢د: "و﹜﹞﹟ 
 ︀﹝﹫﹁ ...ــ︀ن ︐﹠︗ ︀﹝﹡دو ﹟﹞ ــ︀ن... و ــ︀م ر︋﹥ ︗﹠︐ ︠︀ف ﹝﹆
 ﹟ــ︀ت ۴۶ ︑︀ ۶۶). ︵︊﹅ ا آ ،﹟﹝︣﹛ــ︀ن ﹡ّ︱︀︠︐︀ن" ۵ (ا ﹠﹫︻
ــ︣، در ︀︎﹫﹟ آن  ﹍ــ︀غ دارد ﹋﹥ دو ︋︀غ د آ︀ت، ︋︪ــ️ دو ︋
ــ︀غ را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡.  ︀ً ︀ر ︋ ــ﹥ ︗﹞︺ ــ︡ه ﹋ ﹇︣ار داده ︫

ــ︃ ر﹝︤﹎﹢﹡﹥  ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹠︪ ــ︀ی ﹠﹫﹟ ︋︀وری ا︨ــ️ ﹋ ﹠︊﹞︣︋
ــ﹟ ﹝︺︊︣  ︣︐﹝﹞ ــ﹢ان ــ︀ن» ︋﹥ ︻﹠ ﹀︮ــ︀غ ا ــِ﹩ «︀ر︋ ﹠﹫و آ
ــ︐﹫︣﹜﹟ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︐︡﹐ل  ︐︀︎️ ︮﹀﹢ی را ︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹞﹢د. ا︨
ــ﹢ی را ﹡﹫︤، ﹝︡﹜﹢﹜﹩ از ︑︺︡اد  ــ︀︗︡ ︮﹀ ︀ر ا﹢ا﹡﹩ ︋﹢دن ﹝︧
ــ︀ه ︻︊︀س  ــ︡ و ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ ︫ ــ︀ی ︋︪ــ︐﹩ ﹝﹩ دا﹡ ︾︀︋
ــ﹥ ای  ــ︐﹥ ﹎﹢︫ ــ︀زی ︐︀︎️ ︠﹢د ﹇︭︡ دا︫ ︨︫︣ ــ︀ ︵︣ح ︋
ــ︀زد  ︨ ﹅﹆ّ﹞ ﹟﹫﹞︪ــ️ را ︋︣ روی ز︋ ﹩︀︊از ︻︷﹞ــ️ و ز

ــ︐﹫︣﹜﹟، ١٣٧٧، ١٧٩). (ا︨

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨



٨٧

ــ﹥ ︋﹥ ︀ر  ــ﹥ ︎﹏ ﹋ ــ︀︡ ︋︐﹢ان راز ︑︺︡اد د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨ــ﹩ و︨ ︫
ــ﹢د را ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  ︫ ﹩﹞ ﹩︐﹠﹞ -️︪ــ︋ ﹩﹚︖︑ ــ︀غ - ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋
ــ﹠︀د ︑︀ر﹩ ذ﹋︣ ︫︡ه، ︑︺︡اد  ︵︣﹅ ︑︃و﹏ ﹡﹞﹢د؛ ﹠︀﹡︙﹥ در ا︨
ــ﹥ ︎﹏، ا︋︐︡ا و در ا︮﹏ ︋︀﹜︼ ︋︣ ﹏ ︻︡د  د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨ــ﹩ و ︨
︋﹢ده ا︨ــ️ (﹨﹠︣﹁︣، ١٣۵٠، ۴٨٧). ︻︡د ﹏ در روا︀ت ﹡﹆﹏ 
ــ︡ه از ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ (ع) ︀وی ر﹝︤﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹠︀﹩ ا︨️. از  ︫
﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛(ص)   ︎﹤ ﹝︪﹢ر︑︣﹟ ا﹟ روا︀ت، ︡︒ ﹝﹠︧﹢ب︋ 
ــ︦ ﹏ روز ا︠ــ﹑ص در ︻﹞﹏  ﹋ ︣﹨" ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩ــ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝
ــ︀ری ﹎︣دد"  ورزد، ︪ــ﹞﹥ ﹨︀ی ﹊﹞ــ️ از ﹇﹙︊︩ ︋︣ ز︋︀﹡︩ ︗
ــ﹩ ج ٢، ١۶). ︻﹑وه ︋︣ روا︀ت، ﹇︣آن ﹋︣﹛ ﹡﹫︤ در  (ا︮﹢ل ﹋︀﹁
ــ﹩ ﹇︭︬ ا﹡︊﹫︀ء از ︻︡د  ﹏︀د ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل در  ︠︣︋
ــ︉ ︑﹢︨︳   ︫﹏ ،︡ای ﹝︐︺︀ل ﹫﹟ ︱︣ت ﹝﹢︨ــ﹩ و︠  و︻︡ه︋ 
 ﹩﹍︐︧︀︫ ا﹜︧﹑م ︋﹥ ︻︊︀دت ︨︣ ︫︡ه ا︨️ ︑︀ وی ﹤﹫﹚︻ ﹩︨﹢﹞
 ︪︣︺ ﹫︀︋︡ : "و وا︻︡﹡︀ ﹝﹢︨﹩ ︔﹑︔﹫﹟ ﹜﹫﹙﹥ و أ︑﹞﹞﹠︀﹨︀︋  ﹜﹆︀ء ا﹜﹩ را︋ 
︋ّ﹥ ار︋︺﹫﹟ ﹜﹫﹙﹥" ۶ (︨﹢ره ا︻︣اف، آ﹥ ١۴٢). ﹜︢ا ︻︡د  ﹁︐ّ﹛ ﹝﹫﹆︀ت ر

﹏ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ ︀وی ر﹝︤﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹠︀﹩ ا︨️ و 
از ﹨﹞﹫﹟ رو ﹝︺﹞︀ران ا︣ا﹡﹩ ︨︺﹩ دا︫︐﹥ ا﹡︡ ︑︀ از ا﹟ ر﹝︤﹎︀ن در 
آ︔︀ر ︠﹢د ︋︣ه ︗﹢﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از آن، ︑︺︡اد د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨﹩ 
و ︨﹥ ︎﹏ ا︨️. ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹨︣﹉ از ا﹟ د﹨︀﹡﹥ 
ــ︀ را ︋﹥ ﹊﹩ از ﹝︣ا ﹏﹏ ﹎︀﹡﹥ ی ﹜﹆︀ء ا﹜﹩ ︑︃و﹏ ﹡﹞﹢د ﹋﹥  ﹨
 ،︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ﹢د.︋   ︫﹩﹞ ︣︖﹠﹞ ﹩﹛ا ️︪  ︋﹤  ︋︀﹡︢ر از ﹨﹞﹥ آ﹎
 ️︪ ︀ِغ︋  ﹥ ︀ر︋  ︣اط︋   ︮﹏ِ ︀ ﹎︫︢︐﹟ از︎  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹣﹝﹠︀ن︋ 
﹏ – ﹋﹥ در ا︮﹏ ﹏ د﹨︀﹡﹥   ︎﹤ ﹩ و︨  در ﹝﹩ آ﹠︡ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ از︨ 
 ︡﹠︐﹁︀ ﹩﹞ ﹩︨︀︊︻ ︀ر︋︀غ د را در﹢ ــ︐﹠︡ ﹡﹫︤︠  ــ︐﹥- ﹝﹩ ﹎︫︢ دا︫
﹏، ︀دآور روز ︗︤ا و ر︨﹫︡ن   ︎﹟︀ره ۴) و ﹜︢ا ﹎︢ر از ا﹝  ︫︣﹢︭︑)
 ﹩︡︋ .(١۵ ،١٣٨۴ ،ری﹢︵) ️︎︀داش ا︠︣وی ︋﹢ده ا︨ــ ﹤︋
ــ️،  ــ︐﹠︊︀︵﹩ ا︨ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی، ︲﹞﹟ آ﹡﹊﹥ ا︨
ــ﹊﹙﹩ ︋﹫﹟ ︑︺︡اد د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︎﹏ و  ــ︀︋﹥ ︮﹢ری و ︫ ︪︑ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞
﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ا﹟ ا︔︣ را  ــ︀﹡﹥︋  ︻︡د ﹏ ا︨ــ️ و ﹜︢ا ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︪

︫﹞︀﹙﹩ ﹝︧﹢ب ﹡﹞﹢د.

︑︭﹢︣ ۴. ︨﹩ و ︨﹥ ︎﹏ ا︮﹀︀ن؛ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︫﹞︀﹙﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)
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︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای ٢-٢-٢. ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩︋ 
ــ︣د ︵︊﹫︺️ را  ــ﹙﹞︀ن، ︻﹞﹙﹊ ــ︀ت، ﹨﹠︣﹝﹠︡ ﹝︧ ــ﹫︀ری از او﹇ ︧︋
ــ︣ی آن را (﹡︭︣،  ــ︀زد ﹡﹥ ︮ــ﹢ر ︸︀﹨ ︨ ﹩﹞ ︩﹢︠ ﹅︪ــ﹞︨︣
ــ﹫︣ت ︵︊﹫︺️  ــ﹥ از︨  ﹊﹚ ــ﹢رت︋  ــ﹥ از︮  ــ﹩ ﹡ ﹠︺ (۵١٣٨١، ١١
ــ﹊﹢ه  ــ️ را ︗﹙﹢ه ای از ︗﹙﹢ات ︋︀︫ ــ︡ ز︣ا ︵︊﹫︺ ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹫︺︊︑
 ً︀ ــ︀ری، ١٣٩٢، ١١٧). ا﹟ ا﹝︣ ︻﹞︡︑ ﹚︋) ︡﹡︠︡او﹡︡ی ﹝﹩ دا
 ︉﹫︑︣︑ ﹟ــ﹥ ا ــ︡.︋  ﹢ا﹨︫︡  ــ︣︠  ّ︧ ﹫﹞ ︀﹨ ﹤︀﹝﹡ ︣ه ﹎﹫︣ی از ــ︀︋  ︋
ــ﹢د ﹋﹥  ــ︐﹀︀ده︫  ﹥ ﹡﹢ی ا︨  ︋﹩در ︵︣ا ︀﹨ ﹤︀﹝﹡ از ﹤︙﹡︀﹠ ﹤﹋
 ﹩︀︪﹎︡﹋ ︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و﹡ ️︺﹫︊︵ ︀︋ ﹩﹚︀﹝ــ ︑﹠︀︸︣ ︮﹢ری و ︫
﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه،  ︀︫︡، ر﹝︤︎︣دازِی︋  از آ﹡︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨︐﹠︊︀ط ︻﹆﹙﹩︋ 
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︠﹢ا﹨︡︋﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل ﹊﹩ از ︻﹠︀︮︣  ر﹝︤︎︣دازی ا︨
︵︊﹫︺﹩ ﹋﹥ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ︗︀﹍︀ه ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا﹡﹊︀ری دارد، 
﹥ ︻﹠﹢ان  ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد از آن︋  ︧ ︻﹠︭︣ آب ا︨ــ️ ﹋﹥ ︐﹩ در︋ 
ــ︀ در ﹋︀﹡﹢ن  ــ︀ری (﹡︷﹫︣ آ︋﹠﹞︀﹨ ــ︤ی ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︺﹞ ــ﹢ن ﹝︣﹋ ﹡︀﹋
 ︣︡ه ا︨️ (︑︭︀و ﹫︀ط ﹝︧︀︗︡ و ﹝︡ارس و ︾﹫︣ه) ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫ 
ــ️ ا︀︗ ︀︑ ︭︣﹠︻ ﹟﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ از آ︔︀ر  ۵ و ۶). ا﹨﹞﹫

 ﹩︐ ،آب ﹩ِ︋︀ ــ﹑﹝﹩، ︋︣ای ﹝﹊︀ن ︑︀ر ﹝︺﹞︀رِی ا︣ا﹡﹩- ا︨
﹫︪︐︣ی  ــ︀︠︐﹞︀ن ا︮﹙ِ﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹡﹫︤ ا﹨﹞﹫️︋   ︨︀ در ﹝﹆︀︧ــ﹥︋ 
 ﹟ــ︀ن ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ا︨ــ️ ︋︣ای ا ــ﹏ ︋﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︋︀غ ﹁﹫﹟ ﹋︀︫ ︀﹇
ــ︣، ا﹨﹞﹫️ آب در  ︀ر ︵﹩ ﹇︭﹫︡ه ز︋ ــ︺︣ای ــ﹛؛ ﹝﹙﹉ ا﹜︪ ﹞

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁﹫﹟ را ︋﹥ ز︀︊﹩ ︋﹥ ﹡︷﹛ ﹋︪﹫︡ه ا︨️:
︨︪︣﹞﹥ ﹁﹫﹟ ︋﹫﹟ ﹋﹥ در آن آب روان ا︨️ 

﹡﹥ آب روان ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ن ا︨️ و روان ا︨️
﹎﹢﹩ ︋﹥ ︫﹞︣ ﹝﹢ج ز﹡︡ ﹎﹢﹨︣ ︨﹫︀ل     

︀ آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ﹨︣ ︗︡ول، ︨﹫﹞︀ب روان ا︨️
آن آب ﹇﹢ی ︋﹫﹟ ﹋﹥ ︋︖﹢︫︡ ز ﹡﹉ ﹢ض   

﹎﹢﹩ ﹋﹥ ﹝﹍︣ روح ز﹝﹫﹟ در ︾﹙﹫︀ن ا︨️
(﹡︣ا﹇﹩، ۴١،١٣۴٢).
﹢د، ﹢ض ا︮﹙ِ﹩  ﹞︀ره ۶ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩︫   ︫︣﹢︭︑ ︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در﹝﹨
ــِ﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و از ا﹛ ﹟︀ظ،  ا﹟ ︋︀غ در ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹠︨︡
︨︀︠︐﹞︀ن ﹋﹢︫﹉ – ﹋﹥ در ﹝︖︀ورت ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ ﹢ض ﹝︪︀﹨︡ه 

︡ه ا︨️. ﹥ ︀︫﹫﹥ را﹡︡ه︫  ︀ ﹢ض،︋   ︋﹤︧︀﹆﹞ د- در﹢  ︫﹩﹞

︑︭﹢︣ ۵. آ︋﹠﹞︀ی ﹝︧︖︡ و ﹝︡ر︨﹥ آ﹇︀ ︋︤رگ ﹋︀︫︀ن در ﹝︣﹋︤ ﹨﹠ِ︨︡﹩ ﹫︀ط ﹝︖﹞﹢︻﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)
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٨٩

(earth.google.com :︢︠︃﹞) ﹉︫﹢﹋ ︀ن﹝︐︠︀︨ ︣︋ آن ﹩ِ︨︡﹠﹨ ️﹫︗آب در ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹠ِ︨︡﹩ ︋︀غ ﹁﹫﹟ و ار ﹩︋︀ ︀ن﹊﹞ .۶ ︣﹢︭︑

ــ︀﹩ از ا﹟ ﹡﹢ع ا﹜﹍﹢ (ا﹜﹍﹢ی ﹝﹊︀ن ︀︋ِ﹩ آب در  ︪﹎︡﹋ ﹤︙﹡︀﹠
ــ﹩ ︑ّ︭﹢ر ﹡﹞︀﹫﹛ و آن  ــ﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥) را ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ روا︋︳ ︻ّ﹙ ﹡︀﹋
ــ︐﹠︊︀ط  را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹙️ ︋︣ای ﹝︺﹙﹢ل (﹝︺﹠︀ی) ﹝︪ــ︭﹩ ا︨
﹋﹠﹫﹛ ر﹝︤︎︣دازِی ︋﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه، ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
︋﹢د. ︑﹢︲﹫ آ﹡﹊﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︀︎︣︋﹥ آ︀ت ﹇︣آ﹡﹩، 
ــ︀﹡﹥ ای ︋︣ای ﹫︀ت ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د: "و  آب ︋﹥ ︻﹠﹢ان دال و ﹡︪
ــ﹢ره ا﹡︊﹫︀ء، آ﹥ ٣٠). ا﹜︊︐﹥  ︨) ٧ "﹩ّ ــ﹩ٍء ︗︺﹙﹠︀ ﹝﹟ ا﹜﹞︀ء ﹋ّ﹏︫ 
ــ︣ای ︻﹠︭︣ آب ا︐︣ام  ــ﹑م ﹡﹫︤ ︋ ا︣ا﹡﹫︀ن، از ﹇︊﹏ از ︸﹢ر ا︨
ــ﹩ و رو﹝﹩ ﹡︷﹫︣  ﹡︀﹡﹢ ر︠︀ن﹢﹞ ﹩︐ ــ︡ و ــ︀دی ﹇︀﹏ ︋﹢ده ا﹡ ز
ــ︀س١٠  در ︋︀ب ︑﹆ِ︡س آب ﹡︤د  ــ︐︣ا︋﹢ن٩  و ا﹎︀︔﹫ ﹨︣دوت٨  و ا︨
 ︦ ــ︡ (︵﹢ری، ١٣٨١، ٨٠) ﹋﹥︎  ــ﹫︀ر ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡ ︧ ا︣ا﹡﹫︀ن︋ 
 ︭︣﹠︻ ﹟﹝﹊︐︉، ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ا ﹟︡ات ا﹫︃︑ ︀︋ ر ا︨﹑م و﹢︸ از
ــ︡؛ ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︪︡﹞﹠︡ی ﹢ن ا︋﹟ ︻︣︋﹩ آب را از  ا﹁︤وده ︫
ــ︀﹡﹥  ︪﹡ ﹟︣︑ ︉ــ﹞︣د و آ﹡︣ا ﹝﹠︀︨ــ ︡ای ﹝︐︺︀ل ﹝﹩︫  ︑︖ّ﹙﹫︀ت︠ 
﹫︀ت ﹝﹩ دا﹡︡؛ ﹡︪︀﹡﹥ ای ﹋﹥ ︫︧︐︪﹢ در آن ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ دا﹡︧︐﹟ 
︣ا﹟ ا︨︀س،  ﹆﹫﹆️ و︗﹢د ا︨ــ️ (ا︤و︑︧﹢، ١٣٧٨، ١۶۴).︋ 
ــ﹟ ︻﹠︭︣ ︵︊﹫︺﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹥ ای ︋︣ای  ︀ر از ا﹝︺﹞ ﹤︙﹡︀﹠
ــ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه  ــ︡، ر﹝︤︎︣دازی ︋ ︀﹝﹡ ــ︐﹀︀ده ــ︀ت و ز﹡︡﹎﹩ ا︨ ﹫
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از  ︑﹢︨ــ︳ وی، ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ر﹝︤︎︣دازی ا︨

ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا︨︐﹫︣﹜﹟ در ا﹟ ︭︠﹢ص،  ︪﹡
 ﹤︀ن ارا﹀︮︣ای آ︋﹠﹞︀ی ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا ︑︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹏﹫﹚﹩ را︋ 
﹫﹟ ا︗︤ای ﹢ض  ــ︊︀ت︋  ︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ا﹡︡ازه ﹨︀ و ︑﹠︀︨ ﹝﹩ د﹨︡ و︋ 
 ﹟﹫﹠ ،︀ر﹎︀﹡﹥ آن ــ︀ی ــ︡ازه ا﹢ان ﹨ ︋︤رگ ا﹟ ﹝︧ــ︖︡ ︋︀ ا﹡
ــ︐﹠︐︀ج ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا︋︺︀د ﹝ِ﹛ ﹝︧︖︡ از ︻︣ض و ︵﹢ِل  ا︨
︡﹟ ﹝︺﹠︀︨ــ️ ﹋﹥   ︋﹟︪ــ﹞﹥ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ا︣ ﹢ض ﹝︣﹋︤ی︨ 
ــ︃ ﹫︀ِت ︋﹠︀︨️ (ا︨︐﹫︣﹜﹟، ١٣٧٧،  آب، ﹎﹢﹨︣ و︗﹢دی و ﹝﹠︪
٨٠). ︵︊﹅ ︑﹙﹫﹏ وی، ︵﹢ل ﹫︀ط ﹝︧︖︡ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر 
ــ︣﹇﹩ – ︾︣︋ِ﹩ آن ا︨ــ️ و ا﹡︡ازه ﹨︀ی ــ﹢ض ﹝﹫︀﹡﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥  ︫
﹨﹞﹫﹟ ︫﹊﹏ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︣ض ﹢ض ︋︣ا︋︣ د﹨︀﹡﹥ ا﹢ان 
ــ︣﹇﹩ و ︾︣︋﹩ ا︨️ و ︵﹢ل آن ︋︣ا︋︣ د﹨︀﹡﹥ ا﹢ان ﹨︀ی  ﹨︀ی ︫

︫﹞︀﹜﹩ و ︗﹠﹢︋﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ (﹝︺﹞︀ر︀ن، ١٣٨۴، ۵۴٣). 
ــ﹢د در ︭︠﹢ص  ــ︀ی ﹝﹢︗ ــ️ ﹨ ︡ود﹞ ﹤ــ ــ﹥ ︋ ــ︀ ︑﹢︗ ــ﹥ ︋ ا﹜︊︐
ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ﹡﹢ع  ــ︣ان ﹁︱︀، ا︨ ــ︀ی ﹡﹞︀﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر︋ ــ︀ء ﹝︺﹠ ا﹜﹆
ر﹝︤︎︣دازی، ﹝︀رت و ︠﹑﹇﹫️ ز︀دی را ﹝﹩ ︵﹙︊︡ و ︋﹥ آ︨︀﹡﹩ 
︣ه  ﹡﹞﹩ ︑﹢ان از روا︋︳ ︻ّ﹙﹩ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ در ر﹝︤︎︣دازِی ﹝︺﹞︀را﹡﹥︋ 
﹎︣﹁️؛ ﹜﹫﹊﹟ در ﹝︐﹢ن د﹠﹩ و ︋﹥ و︥ه ﹇︣آن ﹋︣﹛، ︋﹥ و﹁﹢ر از 
︣ورد﹎︀ر   ︎️﹝  ︨﹤  ︋︪︣ ︣ای ﹨︡ا️ ذ﹨﹟︋  ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی︋ 

﹝︐︺︀دل (︋﹥ ︻﹠﹢ان ︠︀﹜﹅ ا﹟ ر﹝﹢ز) ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.
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٩٠

 ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ع ر﹝︤﹎︀ن ا︨︐﹀︀ده﹢﹡ ﹟︋︣ای ا ﹜︣﹋ واژه ای ﹋﹥ ﹇︣آن
︣ای ر﹝︤﹎︀ن ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای ا︨️؛  واژه «آ﹥» ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︺︀د﹜﹩︋ 
 ﹩﹆﹫﹆ ﹤﹊﹚ ر﹝︤﹎︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ اوً﹐ ﹇︣اردادی و ا︻︐︊︀ری ﹡﹫︧︐﹠︡ و︋ 
ــ﹊﹙﹩  ﹢ری و︫  ︣ آ﹡︀ ار︑︊︀︵﹩︮   ︋﹜﹋︀ ــ︀ط ︀ً ار︑︊ ــ︐﹠︡ و ︔︀﹡﹫ ︧﹨
 ﹤﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟︧ــ️ ︋﹙﹊﹥ از ﹡﹢ع ︻﹙️ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋﹥ ا﹫﹡
 ︉ّ︊ ︋︀ د︡ن و ا﹡︪︡﹫︡ن در آ﹡︀، ذ﹨﹟ ا﹡︧︀ن ﹝︐﹢︗﹥ ︻﹙️ و ﹝︧
﹠︡ارد: "و  ــ︀ن ﹝﹩︎  ︪﹆﹛︀ ︣ای︠  ــ︡ و آ﹡︀ را آ﹥ ای︋  ﹢ا﹨︫︡   ︠︀﹡آ

١٢ .(١٢ ﹤ره أ︨︣اء، آ﹢︨) ١١ "﹟﹫︐︀ر آ﹠﹛ا﹜﹫﹏ و ا ︀﹠﹚︺︗
﹟ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د ︀ ٢-٢-٣. ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩︋ 

ــ︡ه ا︨ــ️  ︫ ︣ــ ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︑︪ ︑︀﹋﹠﹢ن دو ﹎﹢﹡﹥ ر﹝︤︎︣دازِی ا︨
ــ︐﹠︡ و  ︧﹨ ﹩﹠﹢﹊︑ ــ︀ی ــ︀﹡﹥ ﹨ ــ﹢ع، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹡︪ ــ︣ دو ﹡ ــ﹥ ﹨ ﹋
ــ﹢﹝﹩ از  ا︻︐︊︀ر︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ در آ﹡︀ ﹡﹆︪ــ﹩ ﹡︡ارد. ا﹝︀ ﹡﹢ع ︨
ــ︐﹠︊︀︵﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︀س آن، ا︨︐﹀︀ده  ر﹝︤︎︣دازی ا︨
از ر﹝︤﹎︀ن ﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︻︐︊︀ری و ﹇︣اردادی ﹨︧︐﹠︡ و ﹜︢ا در 
ــ﹠︡. ا﹟ ﹡﹢ع  ︫︀  ︋﹩﹞ ︣﹫︽︐﹞ ،︿﹚︐﹞ ــ︀ی ــ︹ و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨ ︗﹢ا﹝
 ﹟ــ︀ی ﹡﹞︀د ــ︀﹡﹥ ﹨ ــ︐﹀︀ده از ﹡︪ ︀ ا︨ ــ︐﹠︊︀︵﹩ ﹋﹥︋  ر﹝︤︎︣دازی ا︨
ــ﹩ ︢︎︣د در ﹝︺﹞︀ری ︀︤ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹝︱︀︻︿ ا︨ــ️.  ︮﹢رت ﹝
ــ︹ ﹇︣ارداد﹨︀ و  ︋︀︑ ،﹟ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د ــ︡ ﹡︪ ز︣ا ﹠︀﹡︙﹥ ذ﹋︣ ︫
ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ و ا︗︐﹞︀︻ِ﹩ ︗﹢ا﹝︹ ﹝︐﹙︿ ا︨ــ️ و در  ﹨﹠︖︀ر﹨
︧︐︣﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀﹝︺﹥ دارای   ︋︀ ﹡︐﹫︖﹥، در ﹢زه ﹝︺﹞︀ری ﹋﹥︋ 
ــ︡.  ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹚︐﹞ ار︑︊︀︵﹩ ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ ا︨ــ️ دارای ﹡﹞﹢د﹨︀ی
ــ︣ای ﹝︓︀ل، ﹉ ︻﹠︭ــ︣ ︀ ر﹡﹌ ﹝︪ــ︬ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ی  ︋
ــ︿ دارای د﹐﹜︐︀ی ﹝︺﹠︀﹝︐﹞ ﹩ِ︀︤ی ا︨ــ️ ز︣ا ﹝︡﹜﹢ل  ﹚︐﹞
ــ︀ری و ︑︀︋︹ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ️. ﹝︓ً﹑  ــ﹩ ا︻︐︊ آن، ﹝︡﹜﹢﹜
 ﹤︐︠︀﹠ ﹥ ︻﹠﹢ان ر﹡﹍﹩ ﹝﹆︡س︫   ︋﹩دا﹢ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ در ︗﹢ا﹝︹︋ 
﹢د و ︀ل آ﹡﹊﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ا﹡﹩ ﹡﹞︀︀﹡﹍︣ ︻︤ا و ﹝︭﹫︊️   ︫﹩﹞
ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︑︣︑﹫︉، ︫﹊﹏ ﹨︀ و ﹨﹠︨︡﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ در ﹁︣﹨﹠﹌ 
ــ﹠︡.  ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹚︐﹞ ــ︣ای ﹝︡﹜﹢ل ﹨︀ی ــ︿، ﹡﹞︀د︋  ﹚︐﹞ ــ︀ی ﹨
︋︣ای ﹝︓︀ل در ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩، دو ︫﹊﹏ دا︣ه و ﹝︣︋︹، ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ 
ــ︐﹠︡ (︋﹢ر﹋︀رت، ١٣۶۵،  ــ﹞︀ن و ز﹝﹫﹟ ﹨︧ ﹡﹞︀د﹨︀﹩ ︋︣ای آ︨
٢۴) ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︋︧﹫︀ری از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ی د﹍︣ ︋﹥ و︥ه 

﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︺︀︮︣ ︾︣︋﹩ ︮︡ق ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.

ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د﹟ در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹥ و﹁﹢ر ا︨︐﹀︀ده  از ﹡︪
ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︧ــ️ ︻﹠︀︮︣ی ﹨﹞︙﹢ن ﹎﹠︊︡ و ﹎﹙︨︡︐﹥ در  ︫
 ﹩︠︣︋ ﹅︊︵ ﹤﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟ا︨️. ︋﹥ ا ︀﹡آ ﹟︣︐﹝﹞ از ،︡︗︀︧﹞
︑﹙﹫﹏ ﹨︀، ﹎﹠︊︡ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹁ِ︣م ﹝﹆ّ︺︣ و رو ︋﹥ درون ︠﹢د، ﹡﹞︀دی 
ــ﹥ ︋﹫︣ون،  ــ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁ِ︣م رو ︋ ــ︐﹥ ︋ ــ﹫︣ در ا﹡﹀︦ و ﹎﹙︨︡ ︋︣ای ︨
﹡﹞︀دی ︋︣ای ︨﹫︣ در آ﹁︀ق ﹝﹩ ︋︀︫︡ (﹡﹆︣ه ﹋︀ر، ١٣٨٧، ۵٢٠). 
︣ آ﹥ ای از ﹇︣آن ﹋︣﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨︣ دو  ــ﹏، ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹫﹚︑ ﹟ــ ا
 ﹤﹫︮﹢︑ ️﹆﹫﹆ ﹤︋ ــ﹫︡ن ــ﹫︣ ا﹡﹀︧﹩ و آ﹁︀﹇﹩ را ︋︣ای ر︨ ﹡﹢ِع ︨
 ﹩︐ ﹜ا﹐﹁︀ق و ﹁﹩ أ﹡﹀︧ــ ﹩﹁ ︀﹠︑︀آ ﹜︣﹠ــ ︨" :︡︀﹞︣﹁ ﹩ــ ﹞
 ّ︣ ــ  ︨︡︀ــ  ︫.(۵٣ ﹤ــ﹢ره ﹁︭﹙️، آ ︨) ١٣ "﹅﹛أّ﹡﹥ ا ﹜﹛ ﹟﹫ّ︊︐
ِ︡ وا︡ در ﹋﹠︀ر  ــ ــ﹫︺﹩، از ﹎﹠︊ ــ﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ در ا︋﹠﹫﹥ ﹝︢﹨︊ِ﹩ ︫ ﹊﹠ا
﹎﹙︨︡︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐︺︡د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹡﹀︦ 
ــ︐﹟ ﹝︣ا︑︉ ﹝ ،︿﹚︐﹆﹫﹆︐﹩ وا︡ ا︨️  ــ︀ن ︋︀ و︗﹢د دا︫ ا﹡︧
ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︧ ا﹝︀ آ﹁︀ق، ︀﹆﹆﹩ ﹝︐︺︡د و ﹝︐﹊︓︣ ﹨︧
 ︀﹡آ ︿﹚︐﹞ ــ﹢اع ــ﹢د در ا﹡ ︠ ︿﹚︐﹞ ــ﹢ای ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ﹇ ︋
ــ︐﹠︊︀ط از ﹁ِ︣م ﹎﹠︊︡  ــ﹟ ﹡﹢ع ا︨ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا ﹩︡︋ .︡︀﹝﹡ ︣﹫ــ ِ︨
ــ︣ا︳ ا︗︐﹞︀︻﹩-  ــ︐﹥، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︫ و ﹎﹙︨︡
﹁︣﹨﹠﹍ِ﹩ ︗﹢ا﹝︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨ــ️ و ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫️ در 
ــ︣دم ︀﹠︺﹞ ﹟﹫﹠﹩ را از ﹎﹠︊︡ و  ــ︣﹇﹩ ﹨﹛ ﹝ ︫ ︀ ا﹝︹ ︾︣︋﹩ و﹢︗

.︡﹠︀﹝﹡ ا︨︐﹠︊︀ط ﹤︐︨︡﹚﹎
︣ای ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د﹟ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩  ﹡﹞﹢﹡﹥ د﹍︣ی ﹋﹥︋ 
︣ا︨️.  ︐︀ره ﹨︪️︎   ︨︀ ﹤︧ــ﹝ ــ︐﹠︀د ﹡﹞﹢د︫  ﹥ آن ا︨ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
ــ﹥ از د︣︋︀ز در  ︑﹢︲﹫ آ﹡﹊﹥ ﹨︪ــ️ از ا︻︡اد ﹝﹆︨︡ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋
ــ︐︀ره ﹨︪ــ️  ــ️؛ ︫ــ﹊﹏ «︨ ا︣ان ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨
︡︡ آ﹝︡ه ا︨ــ️ و از د︣︋︀ز  ــ﹛︎  ــ︣» از ︣︠ــ︩ دو ﹝︣︋︹ در ﹨ ︎
︻︡د ﹨︪ــ️، ︻︡د ر﹝ِ︤ی ︠﹢ر︫﹫︡ ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫︡ه ا︨️. 
ــ﹥ ا﹟ ︫ــ﹊﹏ را در ﹡﹆﹢ش ا︨ــ﹑﹝﹩  ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️ ﹋ ︋
 ﹟︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠︡ ﹋﹥ ﹝︪ــ︐﹅ از ﹡︀م ︠﹢ر︫﹫︡ ا︨ــ️ و ︋﹠︀︋︣ا﹝︫
﹢ر︫﹫︡ ا︨️ (︵﹢ری، ﹨﹞︀ن، ۶٣)   ︠﹏﹫︓﹝︑ ︣ ــ︐︀ره ﹨︪️︎  ︨
﹋﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ از ︡︎︡ار﹨﹞ ﹩︀︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 
ــ﹢د و   ︫﹩﹞ ︣︖﹠﹞ ﹩﹛︤ال ا﹐ ــ﹠︀︠️ ﹇︡رت  ︫﹤ ︑︃﹝﹏ در آن︋ 
ــ﹢ره ای ︋﹥ ﹡︀م آن ﹡︀زل ︫︡ه و ﹝﹢رد  ︐﹩ در ﹇︣آن ﹝︖﹫︡ ﹡﹫︤ ︨

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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ــ﹢﹎﹠︡ ا﹜﹩ وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️: "و ا﹜︪ــ﹞︦ و ︲︀﹨︀" (︨﹢ره  ︨
︫﹞︦، آ﹥ ١). از ﹨﹞﹫﹟ رو، در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥ و﹁﹢ر 

از ا﹜﹍﹢ی ︫﹞︧﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀دی ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️ 
(︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ٧).

︑︭﹢︣ ٧. ﹝﹢زه ﹇︣آن، ︑︣ان؛ ا︨︐﹀︀ده از ا﹜﹍﹢ی ︫﹞︧﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀دی ا︨﹑﹝﹩ در ︎﹢︫︩ ︨﹆︿ ︋﹠︀  (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

٣. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
 ︡  ︫︬︪﹞ ﹏︊﹇ ︀ی﹨ ︩ ــ︡ه در︋   ︫﹤ارا ︒︀︊﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
ــ︀ری، دو رو﹊︣د ﹋﹙﹩ ︋︣ای ر﹝︤︎︣دازی  ﹋﹥ در ︵︣ا﹩ آ︔︀ر ﹝︺﹞
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹆︣ا﹩ و ر﹝︤︎︣دازی 
ا︨︐﹠︊︀︵﹩. در ﹨︣﹉ از ا﹟ دو رو﹊︣د، ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی 
ــ︀﹡﹥ ︋︣ای ر﹝︤︎︣دازی ︋︣ه ︋︣د ﹋﹥ ︲﹞﹟ ︑﹊﹞﹫﹏  ﹝︐﹙﹀﹩ از ﹡︪

﹡﹞﹢دار١، ا﹟ ﹝﹛ در ﹡﹞﹢دار ︫﹞︀ره ٢ ︑︊﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨️.
ــ︀︠﹥ ﹨︀ی  ︫︣︣د و ز﹊دو رو ﹟ا ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︕︀︐﹡ ﹜ّ﹨در ادا﹝﹥ ا

آ﹡︀ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ︑︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د:
ــ︣ ︦ و ادرا﹋︀ت   ︋﹩﹠︐︊﹞ ،﹩ــ︐﹆︣ا ــ︀ ﹋﹥ ر﹝︤︎︣دازی ا︨ از آ﹡︖
︧ــ﹩ ا︨️، ﹡︀زل ︑︣﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ 
 ،︦ ،﹩﹞﹑︨ــِ﹩ ا ــ︀ن ︫﹠︀︨ ــ﹢د؛ ز︣ا ︵︊﹅ ا﹡︧ ︫ ﹩﹞ ﹩﹆﹚︑
︀︣ ︗︀﹡︡اران  ــ︀ن و︨  ﹫﹟ ا﹡︧ ــ﹠︀︠️ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ﹡﹢︻﹩ از ا︋︤ار︫ 
ــ﹢د ﹋﹥  ــ︣ آ﹡﹍︀ه ︋︀﹜﹀︺﹏ ﹝﹩ ︫ ــ︀﹡﹫️ ︋︪ ــ︐︣ک ا︨ــ️ و ا﹡︧ ︪﹞
ــ︀ل ﹎︣دد و  ــ﹢دی او ﹡﹫︤ ﹁︺ ــ﹠︀︠️ ︻﹆﹑﹡﹩ و ︫ ــ︀ی ︫ ا︋︤ار﹨
ــ﹢دات، ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹢ای  ︗﹢﹞ ︣︀ــ ــ︀ن از ︨ در وا﹇︹ و︗﹥ ︑﹞︀︤ ا﹡︧

︻﹆﹑﹡﹩ و ︫﹢دی او ا︨️ و ﹡﹥ ﹇﹢ای ︧﹩ وی.

︣ه ﹎﹫︣ی   ︋﹤ ــ﹢ط︋  ــ︀﹩ از ر﹝︤︎︣دازِی ﹝︺﹞︀ر، ﹝﹠  ﹠︀﹡︙ــ﹥ ﹋︡﹎︪
ــ︣دازِی  ــ︡، ر﹝︤︎ ︫︀︋ ︉︵︀﹞ دِی﹢ــ ــ︀ی ︻﹆﹑﹡﹩ و ︫ ︤ار﹨ از ︋ا
️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان در آن از  ــ︐﹠︊︀︵﹩ ︨ا ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ر﹝︤︎︣دازِی ︨ا
﹞︀﹝﹡ ،﹩﹚︀﹥ ای و  ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ (ا︻﹛ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︫ 

︣ه ︗︧️.  ︋(﹟︀د﹝﹡
ــ︣ ا︻︐︊︀ری  ــ﹏ ︑﹊﹢﹠﹩ و ︾﹫ ــ︀، ︋﹥ د﹜﹫ ﹨ ﹤︀﹝﹡ ــ︀ و ﹨ ﹏︀﹝ــ ︫ 
 ︀﹡ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ر﹝︤︎︣دازی ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آ ︧﹨ ﹩︀﹨ ﹤﹡︀ــ ︋﹢دن، ﹡︪
 ﹩︋︀ــ ︪﹞ ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹐ً﹢﹝︺﹞ ،︿﹚︐﹞ ︹ــ ــ︀ و ︗﹢ا﹝ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨
﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ز︣ا ﹨﹞﹥ ا﹡︧︀ن ﹨︀ در ︗﹢ا﹝︹ ﹝︐﹙︿ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
 ﹩﹠﹢﹊︑ ︀ی﹨ ﹤﹡︀︪﹡ ﹟را از ا ﹩︋︀︪﹞ ــ︀︋﹥، ﹝︡﹜﹢ل ﹁︴︣ت ﹝︪
ــ︺﹩ ︫︡ه از  ــ﹑﹝﹩، ︨ ادراک ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡. ا﹜︊︐﹥ در ﹝︺﹞︀ری ا︨
︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩  ﹢د ﹋﹥︋  ــ︐﹀︀ده︫  ــ﹞︀﹏ ﹨︀ و ﹡﹞︀﹨ ﹤︀﹩ ا︨ ︫
︑︴︀︋﹅ ﹐زم را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن، در 
ا︨﹙﹫﹞﹩ ﹨︀ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹝︤︎︣دازی ︫﹞︀﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡، ︨︺﹩ در 
ا﹡︐︤ا︻﹩ ﹡﹞﹢دن ﹨︣﹥ ︋﹫︪︐︣ ر﹝︤︎︣دازی دار﹡︡ ︑︀ ︫﹞︀﹏ ﹨︀ی 
︀ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩  ــ︡ن،︋  ــ︡ه، ︲﹞﹟ ︑︖︣︡ی︫  ــ﹥︫  ارا

.︡﹠︋︀ ︣ی︐︪﹫︋ ﹅︋︀︴︑
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﹡﹞﹢دار ٢. رو﹊︣د﹨︀ی دو ﹎︀﹡﹥ ر﹝︤︎︣دازی ︀︎︣︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡︪︀﹡﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹡︪︀﹡﹥  در ز︫︣︀︠﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙ِ︿ ر﹝︤︎︣دازی ا︨︐﹠︊︀︵﹩،︋ 
 ﹩﹡﹑﹆︻ ﹏﹫﹚︑ ا︨︐︡﹐ل و ﹤  ︋︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡ ︣︀ ﹫︩ از︨  ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای︋ 
 ︀ ︣ ر﹝︤︎︣دازی︋  ﹝︐﹊﹩ ا︨ــ️ و در ﹇︣آن ﹋︣﹛ ﹡﹫︤ در آ︀ت ﹝︐︺︡د︋ 
ا︨︐﹀︀ده از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای در ︻︀﹜﹛ ︑﹊﹢﹟ ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨️ 
 ﹩ ــ﹏ در ﹝﹆︀︋﹏ ︦ و ︗︀﹍︀ه︋  ﹆︻ ﹤ ــ﹥ ا﹟ ا﹝︣، ا﹨︐﹞︀م ﹇︣آن︋  ﹋
﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︀ی ا︨︐﹠︊︀ِط  ︡︋ِ﹏ ا︨︐︡﹐ل و ︑﹀﹊︣ را ﹝﹩ ر︨︀﹡︡. ا﹜︊︐﹥︎ 
 ︀ ــ︣دازی︋  ــ﹢زه ﹝︺﹞︀ری، ر﹝︤︎  ــ﹢د ﹋﹥ در ــ︊︉ ﹝﹩︫   ︨﹩﹡﹑﹆︻
ــ︀ده ﹡︊︀︫︡ و ﹝︀رت  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀﹥ ای ﹠︡ان︨  ــ︐﹀︀ده از ﹡︪ ا︨
ــ﹥ از ︗︀﹡︉ ﹝︀︵︉ و ﹋︀ر︋︣   ــ﹥ از ︗︀﹡︉ ﹝︺﹞︀ر و  – ︠︀︮ــ﹩ را
﹥ و﹁﹢ر و در  ︀ ا﹟ و︗﹢د در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩︋   ︋.︡﹠﹋ ︉﹚︵ – ︀︱﹁
︡ه  ــ︐﹀︀ده︫  ا﹡﹢اع ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤︎︣دازی ا︨
︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡﹞︀﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ ا︾﹙︉  ﹟ ﹝︀﹥ ﹨︀ی ر﹝︤︎︣دازی︋  ا︨ــ️.︋ 
﹫﹠﹩ ا︨﹑﹝﹩  ︡︡ار﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︗︀ن︋  ︣ ︻﹠︀︮︣ و︎   ︋﹩﹠︐︊﹞
︺﹩ دا︫︐﹥  ︡ه ا︨️ و ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︨︤  ﹥ ﹡﹫﹊﹩ ︀د︫   ︋︀﹡از آ
︀﹜﹅ آ﹡︀ را   ︠،︹︊︐﹛︀ ︣ه ﹎﹫︣ی از ا﹟ ︻﹠︀︮︣، ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ و︋   ︋︀ ا﹡︡︋ 

﹢د ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠﹠︡.  ︠︉︵︀﹞ ﹤︋
﹥ د﹜﹫﹏ ا︻︐︊︀ری و ﹡︧︊﹩  ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿،  ﹡﹞︀د﹨︀︋  در ﹝﹫︀ن ﹡︪

ــ︣ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ــ︀، ﹝︐︃︔ ــ︀﹡﹥ ﹨ ــ︩ از د﹍︣ ا﹡﹢اع ﹡︪ ــ﹢دن، ︋﹫ ︋
 ﹤ ــ︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡ِ﹩ ﹝︐︽﹫︣ ﹨︧︐﹠︡.︋  ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و︫ 
︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡﹞︀د﹨︀ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩  ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ر﹝︤︎︣دازی︋ 
 ︣ ︀︮﹩ را ﹝﹩ ︵﹙︊︡ ز︣ا ﹐ز﹝﹥ ی آن، ︻﹑وه︋  ــ︩ و ︑﹢ا﹡︩︠  دا﹡
 ﹩﹎︥آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، درک در︨️ وی از و ︀ آ︫﹠︀﹩ ﹝︺﹞︀ر︋ 
﹢د را  ︐﹢ا﹡︡ ﹡﹞︀د﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣︠  ــ︡ ︑︀︋  ︫︀  ︋﹩﹞ ﹤︺﹞︀︗ ِ︣ ﹨︀ی ﹝︐︽﹫
︀ و︗﹢د  ﹠︀ ﹡﹞ .︡︀﹠︀﹡︙﹥ ﹝︺﹞︀ر︋  ︣ ا︻︐︊︀ر︀ت ︗︀﹝︺﹥︋  ــ︐﹩︋  ︋﹥ در︨
︀ ﹝︀︊︒ ا︨﹑﹝﹩، ︑﹙﹫﹏ و درک در︨︐﹩ از ا︻︐︊︀ر︀ت   ︋﹩︀﹠ــ آ︫
︀ز︠﹢ا﹡ِ﹩ ﹝﹢﹁﹅  ︀︫︡، ا︐﹞︀ل︋  ︗︀﹝︺﹥ در ز﹝︀ن ر﹝︤︎︣دازی ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
ــ﹥ ︡ا﹇﹏ ︠﹢ا﹨︡  ــ︤﹎︀ن ﹨︀ی آ︔︀ر وی ︑﹢︨ــ︳ ﹝︀︵︊︀ِن ا︔︣ ︋ ر﹝
 ️︀﹠︻ ﹜﹞ ﹟ا ﹤  ︋﹩︐︧︀ ر︨﹫︡. ︲﹞﹟ آ﹡﹊﹥ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن︋ 
ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د﹠﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ آ﹡︀ در  ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪ ﹐زم را دا︫
 ️﹢﹨ ︀ ــ﹢د ︲﹞﹟ ︑︴︊﹫﹅ ﹋︀﹁﹩︋  ــ︐﹀︀ده ﹝﹩︫  ر﹝︤︎︣دازی آ︔︀ر ا︨
 ︣﹍ــ︐﹀︀ده در د ︊ّ﹥ ︋﹥ ﹡﹞︀د﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨ ــ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥، از ︑︪
ــ︡؛ ︣ا﹋﹥ ︵︊﹅ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩،  ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ دور ︋︀︫
 ﹟︀ن ا﹝︣ی ﹝︢﹝﹢م ا︨️ و ااد ︣﹍︣وان د﹫  ︎﹤ ︊ّ﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︋  ــ ︪︑
ا﹝︣ در ﹨﹞﹥ ︻︣︮﹥ ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ﹐زم ا﹐︗︣ا ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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١. آ﹡︀ ﹁﹆︳ ︸︀﹨︣ی از ز﹡︡﹎﹩ د﹡﹫︀ را ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و از آ︠︣ت ︾︀﹁﹙﹠︡.  
٢. و ︗﹟ و ا﹡︧︀ن را ﹡﹫︀﹁︣︡م ︗︤ ︋︣ای ا﹠﹊﹥ ︻︊︀د︑﹛ ﹋﹠﹠︡ (︑︀ از ا﹟ راه ︋﹥ ﹋﹞︀ل ︋︨︣﹠︡).  

ــ﹩، ﹝﹠﹛  ︣︋︣﹋️ از ﹝﹫︀ن ﹉ در︠️ ﹡︡ا آ﹝︡ ﹋﹥ ای ﹝﹢︨ ــ︣ز﹝﹫﹟︎  ــ︣اغ آ︑︩ آ﹝︡ از ﹋︣ا﹡﹥ را︨ــ️ دّره در آن︨   ︨﹤  ︋﹤ ٣. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ (﹝﹢︨ــ﹩)︋ 
︣ورد﹎︀ر ︗︀﹡﹫︀ن.   ︠︡او﹡︡،︎ 

.﹜۴. ﹝︀ از آِن ︠︡ا ﹨︧︐﹫﹛، و ︋﹥ ︨﹢ی او ︋︀ز ﹝﹩ ﹎︣د
 .️ ︀ دو ︪﹞﹥ ︗﹢︫﹠︡ه ︨ا ﹡در آ ...️ ︣ ︨ا ﹍د ﹩︐︪ ︀غ︋  ︀ دو︋  ﹡از آ ︣ ︐﹠﹫︀ ️... و︎  ︪︐﹩ ︨ا ︀غ︋  ︡ دو︋  ︨︣︐ ︣ورد﹎︀رش︋  ︣ای ﹋︧﹩ ﹋﹥ از ﹝﹆︀م︎  ۵. و︋ 
  .︡ ︉ِ ︑﹞︀م︫   ︫﹏ (او ︀ ︣ورد﹎︀رش (︋ ︉ ﹝﹫︺︀د︎  ﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤  ︋.﹜︣د﹋ ﹏﹫﹝﹊︑ (︣﹍د) ︉ ︀ ده︫  ︦ آن را︋  ︍  ︨﹜﹫︐ ︫︢ا ︉ و︻︡ه ﹎  ︫﹩  ︨﹩︨﹢﹞ ︀  ︋︀ ۶. و ﹝

  .﹜آورد ︡︡︎ ز﹡︡ه ای را از آب ︤﹫ ︣﹨ .٧
8. Herodotus.  

9. Strabo .

10. Agathias .

.﹜١١. و ︫︉ و روز را دو ﹡︪︀﹡﹥ ﹇︣ار داد
 ،۶۴ ﹤ره ﹨﹢د آ﹢  ︨،٩٢ ﹤آ ︦﹡﹢ ره﹢ ــ︡ه ا︨ــ️ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:︨  ــ︀ره︫  ﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ر﹝︤﹎︀ن در آ﹡︀ ا︫  ︋﹤﹋ ﹜︣﹋ ︀ت ﹇︣آناز آ ︣﹍د ﹩︠︣  ︋.١٢

︨﹢ره ا︻︣اف آ﹥ ٧٣، ︨﹢ره ﹝︀︡ه آ﹥ ١١۴ و ︾﹫︣ه .  
١٣. ︋﹥ زودی ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را در آ﹁︀ق و در درون ︗︀﹡︪︀ن ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ︑︀ ︋︣ای آ﹡︀ آ︫﹊︀ر ﹎︣دد ﹋﹥ او ﹅ ا︨️.  

:️︫﹢﹡ ﹩︎

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ

.﹜︣﹋ ١. ﹇︣آن
٢. ﹋﹙﹫﹠﹩،  ﹟︋ ︡﹝﹞︺﹆﹢ب.١٣۶۵ ﹨︖︣ی ﹇﹞︣ی. ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩. ︗﹙︡ ٢. ︑︣ان: دارا﹜﹊︐︉ ا﹐︨﹑﹝﹫﹥.

٣. ا﹞︡ی، ︋︀︋﹉. ١٣٨٠. ︨︀︠︐︀ر و ︑︃و︑ .﹟︐﹞ ﹏︣ان: ﹡︪︣ ﹝︣﹋︤.
۴. ارد﹐ن، ﹡︀در و ﹐﹜﹥ ︋︐﹫︀ر. ١٣٨٠. ︦ و︡ت. ︑︣︗﹞﹥ ﹞﹫︡ ︫︀﹨︣خ. ا︮﹀︀ن: ﹡︪︣ ︠︀ک.

۵. ا︨︐﹫︣﹜﹟، ﹨︀﹡︣ی. ١٣٧٧. ا︮﹀︀ن، ︑︭﹢︋ ︪︣️. ︑︣︗﹞﹥ ︗﹞︪﹫︡ ار︗﹞﹠︡. ︑︣ان: ﹡︪︣ ﹁︣وزان روز.
۶. ا︤و︑︧﹢، ︑﹢︫﹫﹫﹊﹢. ١٣٧٨. ︮﹢﹁﹫︧﹛ و ︑﹢︀﹫︧﹛. ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡︗﹢اد ﹎﹢﹨︣ی. ︑︣ان: ﹡︪︣ روز﹡﹥.

٧. ︋﹙︀ری ﹇ ،﹩︧﹟. ١٣٩٢. در ︋︀ب ﹡︷﹞ ﹤︣︀﹋︀ت، ﹝﹀﹢م ﹨﹠︣ در ﹁﹙︧﹀﹥ ﹢﹡︀﹡﹩ و ﹊﹞️ ا︨﹑﹝﹩. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ﹨︣﹝︦.
٨. ︋﹢ر﹋︀رت، ︑﹫︐﹢س. ١٣۶۵. ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩، ز︋︀ن و ︋﹫︀ن. ︑︣︗﹞﹥ ﹝︧︺﹢د ر︗︉ ﹡﹫︀. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︨︣وش.
٩. ︋﹢ر﹋︀رت، ︑﹫︐﹢س. ١٣٧۶. ﹨﹠︣ ﹝﹆︡س، ا︮﹢ل و رو︫︀. ︑︣︗﹞﹥ ︗﹑ل ︨︐︀ری. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︨︣وش.

١٠. ︎︀ر︨︀﹡﹫︀، ﹞﹫︡. ١٣٧٣. ﹡﹞︀د و ا︨︴﹢ره. ﹇﹛: ﹝︣﹋︤ ﹡︪︣ ا︨︣اء.
١١. ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥. ١٣٩٠، ﹝︺︣﹁️ ︫﹠︀︨﹩ در ﹇︣آن. ﹇﹛: ﹝︣﹋︤ ﹡︪︣ ا︨︣اء.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨



٩۴

﹠︀︨﹩ در ︵︣ا﹩ ﹝︭﹢ل. ﹡︪︣﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹞﹩  ــ︐︀ری در ا︨︐﹀︀ده از د︡﹎︀ه ﹡︪︀﹡﹥︫  ︧︗ .١٣٨٩ .﹩﹠﹝  ︋︦︣د ﹞︡ و︎  ــ︀﹝︀﹡﹫︀ن،︮  ︨ .١٢
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Abstract

One of the issues in theory field of architecture especially in Islamic architecture which has been 
considered in academic assemblies in recent decades is the field of symbolism and its different approaches. 
Basically, symbolism is one of the important features of Islamic architecture to the extent that some 
scholars in Islamic architecture believe that symbolism is necessary to fulfill this kind of architecture. 
This article deals with the problem of what is symbol and generally sign in Islamic architecture and 
consequently, how the symbolism can be implemented in Islamic architecture.
The purpose of this article is explaining different approaches that Muslim architects used for symbolism 
in their works; meanwhile with explaining the nature and characteristics of each of these approaches, 
lessons would be learned for future symbolism in Islamic architecture. To illustrate the problem of this 
article, a hybrid method consisting of logical-argumentation research and qualitative content analysis 
research is used, and the method of gathering data in this research is documents studies. The theoretical 
foundation of this research is based on Islamic wisdom so the research results have enough competence 
for the application in Islamic architecture. According to these results, in addition to credit architectural 
landmarks, there are genetic signs which can be manifested in various architectural components such as 
geometry and form. Symbolism in Islamic architecture requires attention to both these two types of signs. 
Using these two types of signs, two main approaches are available for symbolism in Islamic architecture 
which is inductive and deductive symbolism. The first approach is based on sensory tools while the 
second one is often based on rational and intuitive tools. In this paper, meanwhile these approaches are 
explained, several examples will be presented for each of them.
Key words: Islamic architecture, symbolism, sign, indication
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