
︨︣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

٢٣

﹝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﹑﹝﹩

۶۵
٧٩

︣ 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 -︫ 



︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول١۴۶ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨



١۴٧

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

﹊﹫ـــ︡ه:

**﹩﹠﹫︧ ︣﹇︀︋ ︡﹫︨
دا﹡︪﹫︀ر دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
***﹩﹚﹞︀﹋ ﹟︧﹞
︎︥و﹨︪﹍︣ دوره د﹋︐︣ی، ﹝︡رس دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا︡ ︑﹀︣ش

* ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ︎︥و﹨︪﹩ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹠﹢ان ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ و ︋︣ر︨﹩ ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای در ︋︀︫﹍︀ه ︎︥و﹨︪﹍︣ان ︗﹢ان دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ا︑﹞︀م ر︨﹫︡ه ا︨️.
 **. hosseini@iust.ac.ir                   ***. Kameli@Iautb.ac.ir (ل﹢︧﹞ ︡ه﹠︧﹢﹡)

︋﹠︀ی ﹝︧︖︡ در ︋︣دار﹡︡ه ر︨︀﹜️ د﹠﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️. در وا﹇︹ ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹠﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ او︲︀ع د﹠﹩ ︻︭︣ ︠﹢د را ︗﹙﹢ه ﹎︣ ﹝﹩ ︫﹢د. 
️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹫︐﹍︀ن و ا﹁︣اد ︻︀دی از ︗﹢﹨︣ه ذ﹨﹠﹫️ و ا﹞︀ن ︗︀﹝︺﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن آن دوره ا︨️.  ــ ︣دا︫  ︋﹅﹝︻ ︣﹍﹡︀︀﹝﹡ ،︡︖︧ــ﹞ ︀ری﹝︺﹞
 ︣︋ ︀﹠ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨︣ ︻︭︣ را ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠︡. ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ ا﹁︤ون ︋︣ ا از ا ﹟﹫︒ ︋﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹫︤ان و ﹝︀﹨﹫️ ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹝︧
﹠︀ی ﹝︧︖︡، ا︋︺︀د و در︗︀ت ذ﹨﹠﹩ ︗︀﹝︺﹥ ز﹝︀ن  ــ︐﹢ا﹡﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺︣﹁️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ر︋  ︪  ︎﹤ ــ﹑م ︑﹊﹫﹥ دارد و︋  ار﹋︀ن ﹝︺︣﹁︐﹩ د︀﹡️ ا︨
ــ︡ه در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩ و  ــ︐﹀︀ده ︫ ︠﹢د را درک و ︋︣ آن ا︀︵﹥ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ ︋︀ ﹨︡ف ︋︣ر︨ــ﹩ ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ا︨
︣دازد ﹋﹥ آ︀ ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡   ︎﹩﹞ ︉﹚︴﹞ ﹟︀ن ا﹫  ︋﹤ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و︋  ︀ ذ﹨﹟ ﹋﹢دک︮  ﹝︡رن و ﹍﹢﹡﹍﹩ ار︑︊︀ط آن︋ 
 ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟در ا ﹅﹫﹆︑ رت در ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩ و ﹝︡رن ︑﹀︀وت دارد. روش﹢︮ ﹤ ﹤︋ ﹤﹛︀︧﹞ ﹟روی ذ﹨﹟ ﹋﹢دک ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار ا︨️ و ا ︣︋
ــ︴﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای و ﹝﹫︡ا﹡﹩ ﹋﹥ ٩۶ ﹋﹢دک ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری آن را ︑︪ــ﹊﹫﹏ داده، ا﹡︖︀م ﹎︣د︡ه  ﹥ وا︨ ︑﹢︮﹫﹀﹩ ︑﹙﹫﹙﹩ ا︨ــ️ و︋ 
️ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن در ︭︠﹢ص ﹝︧︀︗︡ ﹝︡رن و ︨﹠︐﹩، ︎︦ از ︋︀زد︡ آ﹡︀ن از ﹨︣ دو ﹝︧︖︡ ︨﹠︐﹩  ا︨️. ︗﹢︭︑ ﹤︋ ️︣ ﹋︪﹫︡ن ︋︣دا︫
 ︣︮︀﹠︻ ﹟﹫ ︡ه ا︨️. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ ﹝︊﹫﹟ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️ ﹋﹥︋  ︀زی ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹥︫  ــ︊︀ب︋  ﹞﹫︣ و ا︨ ــ﹩،︠  و ﹝︡رن ﹝﹠︐︉، از ﹡﹆︀︫
ــ︀︗︡ ﹝︡رن ﹋﹥ ︨﹞︊﹏ ﹨︀ی  ــ﹫︀ر ﹡︤د﹉ و ︻﹞﹫﹆﹩ و︗﹢د دارد. ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ در︋︀ره ﹝︧ ــ﹠︐﹩ و ذ﹨﹟ ﹋﹢دک ار︑︊︀ط ︋︧ ــ︀︗︡ ︨ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
 ︣︊﹞︀﹫ ــ﹫︀ر ︲︺﹫︿ ا︨️. آ﹡︙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ا︮﹢﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥︎  ︧ ــ﹠︐﹩ در آن و︗﹢د ﹡︡ارد،︋  ــ︀︗︨︡  ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
ــ︊︉ ا﹠﹊﹥ د﹟ و ︻﹠︀︮︣ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹊︧︀﹡﹩ در ︋﹠︀ی آن ﹡﹆︩  ــ︀︗︡ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ و ︋﹥ ︨ ــ︀︠️ ﹝︧ ا﹋︣م(ص) در ︨

︔︀︋️ دار﹡︡، ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ﹡﹫︤ ︔︊︀ت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی، ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡، ذ﹨﹟ ﹋﹢دک، ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩ و ﹝︡رن

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



١۴٨

﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ︑︭﹢︣ی از ﹋﹫︀ن ︀ ا﹡︧︀ن در ا︋︺︀د ﹋﹫︀﹡﹩ او 
 .︡︋︀ ﹩﹞ ︡ن ا﹡︧︀ن ﹝︺︊︡ی ا︨️ ﹋﹥  در آن روح ا︨︐﹆︣ار ا︨ــ️.︋ 
در︨ــ️ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹫︀ن ﹋﹥ ︋﹥ ﹁﹫︰ ﹨﹞︀ن روح ز﹡︡ه ا︨️؛ ﹝︧︖︡ 
 ︡︀︱﹢ر ا﹜﹩ را  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹋﹥ در آن ا﹡︧︀ن︋  ︡ا︨️.︨   ︠﹤﹡︀  ︠︤﹫﹡
 ﹟︀︋︣ا﹠ ﹢د.︋  ︣ه ﹝﹠︫︡  ا︧︀س ﹋﹠︡ و از ﹁﹫︱︀ن ر﹞️ «ا﹜︣وح»︋ 
﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹥ در ا︨﹑م از ﹝︺﹞︀ری ﹝﹆︡س ا﹜︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د، 
︀ «﹋﹙﹞﹥ ا﹜ّ﹙﹥» ا︨ــ️. ــ︀ن︋  ــ﹩ از ﹋﹫︀ن و ﹝﹏ ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︧ ﹢﹍﹛ا
ــ﹟ رو روح و︡ت در ﹋︀﹜︊︡ ﹝︺﹞︀ری  ــ﹢ر،٩٣،١٣٩٠)، از ا (﹝︡د︎
ــ︀ن ︗︀﹍︀ه ﹙﹢ل روح  ﹝︧︀︗︡، ر︪ــ﹥ در روح ا﹡︧︀ن دارد و ا﹡︧
ــ︀ره  ــ︀ل در ﹇︣آن ︋︀ر﹨︀ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︫ ا﹜﹩ ا︨ــ️. ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺

﹢د در آن د﹝﹫︡م»  وِ﹩؛ از روح︠  ️ُ ِ﹁﹫ِ﹥ ِ﹝﹟ رّ ْ﹀َ﹡َده ا︨️: «َو﹢﹞︣﹁
︣ورد﹎︀ر ﹝﹟  ﹍﹢ روح از ا﹝︣︎  ︋ِ﹩؛︋  ِ︣ َر وُح ِ﹝ْ﹟ أَْ﹝ ّ︣ (︖︣: ٢٩)؛ «ُ﹇ِ﹏ ا﹜
︀ ﹁︴︣ت ا﹡︧︀﹡﹩ ار︑︊︀ط  ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، روح︋  ــ︣اء: ٨۵)︋  ا︨️»(ا︨
﹫︡ا ﹋︣ده  ﹢رت و︗﹢د ذ﹨﹠﹩ ︑︖﹙﹩︎   ︮﹤ ــ﹌ دارد. ا﹟ ا﹝︣︋  ﹠︑︀﹍﹠︑
﹫﹠﹩ ا﹡︧︀ن را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. (︗︺﹀︣ی،١١٩،١٣٩٠)  و ︗︀ن︋ 
ــ︀︗︡ را  ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥ و ﹝︊︀﹡﹩ و روح ﹋︀﹜︊︡ ﹝︧ ︨﹢︑ ︩﹠﹫  ︋﹟︨ــ︍︦ ا
︡︎︡ ﹝﹩ آورد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹡︧︀ن ︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫︡ن ︋︀ رو﹡︡ ﹋﹙﹩ 
 ﹜﹋︀ ︀ت، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹡﹀︦ ا﹐﹝︣ی﹫︲︀از ا︋︤ار ر ،﹟﹢﹊︑
︣ای ر︨﹫︡ن  ︋︣ ︵︊﹫︺️ و د︨︐﹢ر ز︋︀ن ﹝︺﹞︀ری، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 

﹥ ر︀︲﹫︀ت ︗️ ارز︫﹩ ﹝﹩ د﹨︡.  ︋﹥ ﹋﹞︀ل ﹝︴﹙﹅،︋ 

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

﹫︀ن ︲︣ورت ︵︣ح ﹝︧︀﹜﹥ و︋ 
﹠︐﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹋﹥ ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀ری  ︀ ﹝︺﹞︀ری︨   ︋﹩︀﹠ــ ا︨ــ︀س آ︫
 ﹤ ــ︣ا﹡︖︀م︋  ــ︣ وا︡ ﹝︺﹞︀ری د﹍︣ و︨  ﹨ ﹤ ﹝﹆︡س را از ﹝︧ــ︖︡︋ 
ــ︺﹥ ﹝﹩ د﹨︡، ﹨﹞︀ن را︋︴﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹫︀ن ﹋﹫︀ن،  ︫︨︣︀زی ︑﹢︨
 «﹩﹛را︋︴﹥ در «﹝︊︡أ ا ﹟ــ︀ن و ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ️. ︋﹥ ︻﹑وه، ا ا﹡︧
︪︣﹞﹥ ﹨﹞﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫︀ت ا︨️، ر︪﹥ دارد. از د︡﹎︀ه  ﹢د︨   ︠﹤﹋
﹢د ﹝︭﹢ل «﹨﹠︣ ﹝﹆︡س» ﹨︧︐﹠︡. از  ــ﹠︐﹩، ا﹡︧︀ن و ﹋﹫︀ن︠  ︨
﹥ ذات  ــ︀ن، ﹋﹫︀ن و ﹝︺﹞︀ری ﹝﹆︡س، ﹋︀﹝ً﹑ وا︋︧︐﹥︋  ا﹟ رو ا﹡︧
ــ︀ری،۴١۴،١٣٩١) در ︀﹜﹩ ﹋﹥ از د︡﹎︀ه  ﹚︋) .︡﹠ــ ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹛ا
 ﹩︨︀﹠ ﹠︀︨﹩ و ا﹡︧︀ن︫  ﹝︺︣﹁️ و دا﹡︩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹋﹫︀ن︫ 
ــ︐﹠︡.  ︧﹨ ︿﹚︐﹞ ــ︀︠﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ا︮﹢ل ﹝︐︀﹁﹫︤﹊﹩ در︫ 
 ﹩﹡﹢﹊︧﹞- ︳﹫﹞ ︀ی او و در﹨ ︬ ︣ای ا﹡︧︀ن، در ﹝﹫︀ن ﹡﹆  ︋︡︖︧﹞
︀︠︐﹥ ا︨️، ︵︣اوات، آرا﹝︩ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︵︊﹫︺️  ﹢د︨  ︣ای︠   ︋﹤﹋
︡︡ه ﹨︀ی آن در  ــ︡ه و︎  ︡ا آ﹝ ــ︉︠  ــ︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ︗︀﹡ ﹫﹞ ــ︣ را ﹊︋
︻﹞﹫﹅ ︑︣﹟ ﹝︺﹠︀ «آ︀ت ا﹜﹩» ﹨︧︐﹠︡. (﹡﹆﹩ زاده،١٢٨،١٣٧۶) 
︣ای ا﹡︧︀ن ︀دآور  ﹢ده و︋  ︡او﹡︡︋  ︀︡ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀رد︨︐﹩︠   ︋︡︖︧﹞ ︦︎
 ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ﹥ ﹨﹞﹫﹟ وا︨︴﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︵︣ا﹩ آن︋  ــ︡.︋  ︫︀  ︋«﹅﹛︀︠»
 ︀﹨︀︱﹁ ︣︀ــ  ︨﹤ ︀︮﹩ ﹡︧ــ︊️︋   ︠﹩︀︊و ز ️︋﹑ ــ︡ ﹋﹥︮  ︫︀ ای︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه  ــ︡. ﹝︧︖︡︋  ︫︀ ــ︐﹥ و ︑︡ا︻﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︺︊﹢د︋  دا︫
﹞︊ــ﹏ ﹊﹩ از  ذات ا﹜﹩، ﹝︐︪﹊﹏ از ا︗ــ︤ا﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ︗︤ء︨ 

﹢رت، ا︫﹊︀ل  ﹢ده و ﹝︺﹠︀﹩ رو︀﹡﹩ دارد. ﹁︱︀ و︮   ︋﹩﹛ــ﹞︀ء ا ا︨
ــ︀ت ﹇︣آ﹡﹩،  ــ﹥، ︠︴︀︵﹩ آ ــ﹥ از ر︀︲﹫︀ت ︋﹥ و︥ه ﹨﹠︨︡ ︐﹁︣﹎︣︋
ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩، ﹎﹠︊︡،  ــ﹢اد ︨ ــ︀ر آن، ﹝︭︀﹜ و ﹝ ــ﹢ر و ا﹡﹊︧ ــ﹌، ﹡ ر﹡
ــ︐︀ن، ﹝︣اب، ﹝﹠︊︣، ﹢ض و  ︧︊ ﹠︊︣ه ز︣ ﹎﹠︊︡، ورودی ﹨︀،︫ 
و︲﹢︠︀﹡﹥ و د﹍︣ ا︗︤ای ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡، ﹨﹞﹥ 
﹞︊﹢﹜﹫﹉ دارد.   ︨﹩︀﹠︺﹞ ــ﹠︐﹩ ا︨﹑م ا︨️ و ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ا︮﹢ل︨ 
﹠︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡︷︣ا︑﹩ ﹝︐﹙﹀﹩ را  ــ︀﹡︀ در︨  ﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹡︧  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
ــ︡ و ز﹝︀ن، ﹝﹊︀ن و ︠﹙﹅ و ︠﹢ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︺﹥ ︋︣  ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠
 ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡︷︣ات و ︻﹆︀︡ آ﹡︀ ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار ا︨️، در ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
﹨﹠﹢ز ﹝﹢ارد ﹁﹢ق ︑︀︔﹫︣ات آ﹡︙﹠︀﹡﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ و ﹋︀ر﹨︀ و ﹡︷︣ات آ﹡︀ از 
﹁︴︣ت آ﹡︨︣ ︀︪﹞﹥ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︋︨︡ــ️ آوردن ︻﹆︀︡ و ﹡︷︣ات 
آ﹡︀ در︋︀ره ﹝﹞ ︒︀︊︐﹙︿ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹁︴︣ت آ﹡︀ را︗︹ ︋﹥ آن 
︧ــ️ ﹝︡رن  ﹥ ﹝︺﹞︀ری︎  ︀ره ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ــ﹟︋  ع ا︨ــ️. در ا﹢︲﹢﹞
 ﹤ ︀ ︑︀﹝﹏ در ﹡﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹥︋   ︋︀﹡ا︫︀ره ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ران آ
︣دا︠︐﹥ ا﹡︡  ﹫︣وا﹡﹩︎   ︫︿﹆  ︨︀  ︋﹩︀﹨ ﹤﹡︀  ︠﹜﹫︨︣︑ ﹤ ︮﹢رت ﹁︴︣ی︋ 
︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ﹁︴︣ت آد﹝﹩ در ︭︠﹢ص ︫﹊﹏ ︠︀﹡﹥، 
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︢︣د،︋   ︎﹩﹞ ︀﹨ ﹤﹡︀  ︠︣︀ ﹫︩ از︨  ــ﹫︣وا﹡﹩︋  ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی︫ 
︨︊︉ در ﹝︺﹞︀ری ︎︧️ ﹝︡رن ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︀ ︨﹆︿ ︫﹫︣وا﹡﹩ ا︡اث 
ــ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی  ا ﹟﹫﹠ ﹜﹨ .︡ــ ﹡︡︣د﹎

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



١۴٩

 ﹤ ــ﹞︊﹢﹜﹫﹉︋  ︦ از آن ا︗︤ای︨  ــ︣دازد و︎  ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹩︎ 
 ︀  ︋︀﹡و ار︑︊︀ط آ ︀﹡آ ﹩﹡︀︀ر ر﹁︐﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡، ﹝︺︀﹡﹩ رو﹋
﹥ ﹉ ﹝﹆︡ار  ــ﹠︐﹩ و ﹝︡رن︋  ــ︀︗︨︡  ︧﹞ ︀آ ﹤﹋ ﹟ذ﹨﹟ ﹋﹢د﹋︀ن و ا
︒ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در  ︋︣روی ذ﹨﹟ ﹋﹢دک ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨ــ️ ﹝﹢رد︋ 
﹡︷︣ ا︨️ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ د︨️ ︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ﹁︴︣ت ﹋﹢دک 
 ︀د﹨︡. آ ﹩﹞ ﹤ارا ﹩︨︀︎ ﹤ ︡︖در ﹝﹢رد ︻﹠︀︮︣ ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ﹝︧ــ
﹞︊﹏ ﹨︀ ﹡︤د﹉ ا︨️ ︀ از   ︨﹟ا ﹤ ﹢د︋  ﹋﹢دک از درون و ﹁︴︣ت︠ 
 ﹤  ︋︡︖︧﹞ ﹤ ﹢د و د﹁︺︀ت ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹝︪︀﹨︡ات ︑︭﹢︨︣︀زا﹡﹥ ذ﹨﹠﹩︠ 

ا﹟ ذ﹨﹠﹫️ ر︨﹫︡ه ا︨️.

﹅﹫﹆︑ روش
از  و  ــ﹩  ﹚﹫﹚︑ ــ﹩-  ﹀﹫︮﹢︑ ︎︥و﹨ــ︩  ــ﹟  ا در  ــ﹅  ﹫﹆︑ روش 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ︐﹀︀ده︋  ــ﹢ان را︣︑ ︕﹟ ﹁﹟ ﹝﹢رد ا︨ ﹠︻ ﹤ ــ﹠︀﹝﹥︋  ︪︨︣︎
︗﹞︹ آوری داده ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️. ﹝︧︀︗︡ ﹝︡رن و ︨﹠︐﹩، 
ــ︐﹀︀ده در آ﹡︀ ︋︣ روی  ــ︀ی ﹝﹢رد ا︨ ــ︀︠️، ر﹡﹌ ﹨ ︨ ﹩﹍﹡﹢﹍
ــ﹢د﹋︀ن، از ︵︀︭﹞ ﹅︣︊﹥ در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︣ر︨ــ﹩ و  ذ﹨﹟ ﹋
 ﹅﹫﹆︑ ﹟︫︡ه ا︨ــ️. ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ در ا ﹟﹫﹫︊︑
﹋﹢د﹋︀ن ا﹡︐︀ی ︎﹠︕ ︨︀ل و ا︋︐︡ای ︫︩ ︨︀﹜﹍﹩ (ا︻﹛ از د︠︐︣ 
ــ︣) ︋﹥ ︗ــ️ ا﹠﹊﹥ آ﹡︀ وارد ﹝︣﹙﹥ دوم ز﹡︡﹎﹩ ر︫ــ︡ی  و ︎︧
ــ﹢﹡︡ و ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی آ﹡︀ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︮﹢رت ﹁︴︣ی ︋﹢ده  ︠﹢د ﹝﹩ ︫
(,2010,124Piaget,Inhelder) در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. روش 

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی در ا︑ ﹟﹆﹫﹅ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︑︭︀د﹁﹩ ︨︀ده از ﹝﹫︀ن 
ــ﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥  ﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹜︖ ــ﹢ده و  ︋﹜﹇ ︣ــ ــ︀ی︫  ﹝︡﹋﹢دک ﹨
 ︶﹁︀).️︨ــ︡ه ا ــ﹫﹙﹥ آز﹝﹢ن ﹋﹢﹋︣ان٩۶ ﹋﹢دک ا﹡︐︀ب ︫ ︨﹢︋
️ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن  ︣دا︫ ﹥ ︑︭﹢︣ ﹋︪﹫︡ن︋   ︋️︗ (٧٨،١٣٩٠،︀﹫﹡
ــ︀︗︡ ﹝︡رن و ︨﹠︐﹩، ︎︦ از ︋︀زد︡ آ﹡︀ن از ﹨︣  در ︭︠﹢ص ﹝︧
دو ﹝︧ــ︖︡ ︨﹠︐﹩ و ﹝︡رن ﹝﹠︐︉، از ﹡﹆︀︫﹩، ︠﹞﹫︣ و ا︨︊︀ب 
 ﹤  ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ــ︣ای ــ︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ︋︀زی ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹥︫ 
ــ︀︗︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده  ﹋︀ر﹎﹫︣ی از ︑︤﹫﹠︀ت و ر﹡﹌ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ﹝︧
 ︣ــ︐﹀︀ده در ︑︭︀و ــ﹥ ر﹡﹌ ﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨ ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ ﹇

﹡﹆︀︫﹩ آ﹡︀ن، از ﹝︀︭︊﹥ ﹡﹫︤ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.

﹝﹀︀﹨﹫﹛ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡
ــ﹫﹠﹥ ای د︣﹠﹥ دارد و ︋︣ر︨﹩  ﹝︺﹞︀ری ا︣ان از ︗﹠︊﹥ ﹨﹠︣ی ︎﹫︪
️ ﹨︀ی ﹝︣دم ا﹝﹊︀ن  ﹠ ︀ور﹨︀، ا︻︐﹆︀دات و︨   ︋️︠︀﹠  ︫︀  ︋﹤﹠﹫︪﹫  ︎﹟ا
︀ک   ︠︀ ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹢ع ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ آن︋  ︢︎︣ ا︨️. ﹝︺﹞︀ری در ا︣ان︋ 
︻︖﹫﹟ ا︨ــ️ و ا﹟ ︠︀ک ﹋﹥ روزی ︋︀ آب، ︻﹠︭︣ ا︮﹙﹩ ︨︀︠️ 
﹠︀﹨︀ ﹝﹢رد   ︋️︠︀ ︣ای︨  ــ︀ن را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ داد، ︀ل︋  ︎﹫﹊︣ه ا﹡︧
 ︣︋ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹌﹡ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︋︀ ر
آن زده ﹝﹩ ︫﹢د، ︗︀ن ﹝﹩ ︀︋︡ و ز﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹠︣﹝﹠︡ ا︣ا﹡﹩ از 
︀ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ و  ﹢د را︋  ﹨﹞︀ن آ︾︀ز، ﹡﹆﹢ش و ︵︣ح ﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده︠ 
 ︡﹠︣﹁︀﹫ ︡﹟ و︨﹫﹙﹥ ﹝︺﹞︀ری رازآ﹝﹫︤ی را︋   ︋︀︑ ️﹫﹞در آ ︀﹨ ﹤︀﹠﹋
︀ ا﹡︐︤ا︻﹩  ﹥ ا﹟ راز و ر﹝︤ ﹡﹫︤︋  ﹠︪︀﹡︡. ر︨﹫︡ن︋   ︋︣﹊﹀︑ ﹤ ﹫﹠﹠︡ه را︋  و︋ 
ــ︣دن از ز﹝︀ن ﹨︀ی  ــ︩ ﹝﹩ رود و ا﹟  ا﹡︐︤ا︻﹩ ﹋ ﹋︣دن ﹁︣م ﹨︀ ︎﹫
︋︧﹫︀ر دور، ︐﹩ ﹇︊﹏ از آ﹡﹊﹥ ︠︀﹡﹥ ای ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ︨︀︠︐﹥ ︫﹢د، 
﹫﹠﹩ ا︨﹑م در  ــ︀ن ﹨﹞︣اه ︋﹢ده ا︨️. ﹨﹠︣ د﹠﹩ در ︗︀ن︋  ︋︀ ا﹡︧
 ﹤︐﹁︀ ﹩﹚︖︑ ︡︖︧﹞ ا︻﹑ی ︠﹢د در ︑﹢﹜﹫︡ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹤﹡﹢﹝﹡
﹙﹢ص  ︀د﹎﹩ و︠  ــ︨︣  ︣ا︨ ــ️، ﹝︧ــ︖︡ی ﹋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ او﹜﹫﹥ آن︨  ا︨
ــ︡ام ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری، ︫ــ﹊﹏  ا︨ــ️. در ﹝︧ــ︖︡ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹎︣﹥ ا﹡
 ،︣︊﹞︀﹫  ︎︬  ︫️ر﹢﹞ ︀ ︤ر﹎︐︣﹟ د︨︐︀ورد ﹝︺﹠︀︋  ﹡﹫︀﹁︐﹥، و﹜﹩︋ 
﹢︗﹢د آ﹝︡ه ا︨️. (ا﹞︀ن  ﹩ ﹋︣ا﹡﹍﹩ ﹁︱︀ی ﹝︧ــ︖︡︋  در ︻︣︮﹥︋ 
ــ﹠️ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︺﹞︀ری   ︨︡︀ه وا﹎︡و ﹎︣ا﹝﹩،١٣٩١،٧٩) د ︉﹚︵
 ︣﹍︡﹊ ︀ ﹙﹊﹥ ﹨﹞﹤ ︻﹠︀︮︣ی ﹋﹥︋  ︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د،︋  را در ﹋﹙﹫️ آن در︋ 
﹉ ︮﹢رت ﹝︺﹞︀ری را ︠﹙﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︱︀، ︫﹊﹏، ﹡﹢ر، 
ــ﹢د.(︻︣﹁︀﹡﹫︀ن،٢٩٧،١٣٧۶) ﹢ن  ر﹡﹌ و ﹝︀ده را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫
﹢د  ︡ه در ا︨﹑م ﹨﹞﹥ ﹫︤ را در ﹢زة︠  ︧﹫︀ر ︑︃﹋﹫︫︡   ︋︡︀ه وا﹎︡د
︣ا︋︣  ــ﹠️ و ︲︡ رو︀﹡﹫️ در︋  ︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹇﹙﹞︣وی در ︲︨︡  در︋ 
ــ﹠️ را ﹝︖︀ز و︗﹢د دا︫︐﹟ ﹡﹞﹩ دا﹡︡، ﹨﹞﹤ ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩،  ︨
︀ً ﹨﹞︀ن  ﹢د د﹇﹫﹆  ︠﹩︐﹠ ︀︫︡، در ﹝﹆︀م︨   ︋﹤ ︣﹨ ــ︐﹀︀دة آن ﹝﹢رد ا︨
 ﹩﹞﹢﹀﹞ ︀ری «﹝﹆︡س» ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ا︨️. ﹨﹞︀ن﹝︺﹞
︀زار ﹡﹫︤   ︋︀ ﹤﹡︀ ﹢د، در︠  ﹢رت در ﹝︧︖︡ د︡ه ﹝﹩︫  ﹋﹥ از ﹁︱︀ و︮ 
﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️. ز︣ا ﹁︱︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ︨﹠︐﹩ در آن ز﹡︡﹎﹩ 

︀︫︡ ﹊︧︀ن ا︨️.   ︋﹤﹋ ︀︗ ︣﹨ ︡﹠﹋ ﹩﹞

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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﹡﹞︀د و ︨﹞︊﹏
﹞︊﹢﹜﹫﹉ دار﹡︡.   ︨﹩︀﹠︺﹞ ٌ︀ ــ︀ز﹡︡ه  ﹉ آ﹫﹟ ا﹜︤ا﹝  ︨︣︮︀﹠︻ ﹤﹫﹚﹋
︀ل آ﹡﹊﹥ ﹝︐︡اول ︑︣﹟ ﹝︺﹠︀ی ﹝︭︴﹙، ︋﹥  ︻﹠﹢ان ︑﹊﹫﹥ ﹎︀﹨﹩ 
ــ︡ه  ︋︣ای ︑﹀﹊︣ و در ﹡︀️ ︋︣ای ارا︀︐﹡ ﹤︖﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫
︀ً ︋︀ ﹡︐︀︕ ﹝﹠︀︨﹉ ﹇︀︋﹏ ﹇﹫︀س ﹨︧︐﹠︡. ﹨﹠﹍︀﹝﹩  ا︨ــ️ ﹋﹥ د﹇﹫﹆
﹠︐﹩ در ﹝﹫︀ن ︋︀︫︡   ︨ ً︀ ــ﹞︊﹏ ﹨︀ی وا﹇︺ ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀︨ــ﹉ و ︨
﹥ ︵﹢ر ﹊︧︀ن، «︾﹫︣ ا﹡︧︀﹡﹩» ا︨️.  ︋️﹛︀ آن در ﹨︣ دو ︃︪﹠﹞
 ︬﹫︭︑ ﹩﹚﹋ ︡م ا﹝﹊︀ن︻ ﹟ــ︀رت،۶۶،١٣٧٠) ︋﹠︀︋︣ا ﹋ر﹢︋)
ــ﹥ ︋︣︠﹩ از ﹝﹢ّر︠︀ن ︾﹫︣  ــ︣ ﹝﹣﹜︿ ︀ ﹝︊︡ع ︋︣ای آ﹡ ︀﹠︀ن ﹋ ﹨
 ﹤﹊﹚ ﹥ ︻﹙️ ︗﹏ ﹡﹫︧ــ️،︋  ﹝︢﹨︊﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︭﹢ر ﹋﹠﹠︡︋ 
﹡︐﹫︖﹥  ︵︊﹫︺﹩ ا︨︣ ﹟︪﹞﹥ ﹨︀ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹠︀ از ︗︀﹡︉ 
 ً︀ ــّ﹠️ و ﹨︣ ﹫︤ی ﹋﹥ ︑﹞︀﹝ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ از ﹝︀﹨﹫️ وا﹇︺﹩ ︨
ــ﹣ال ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹠︀ن ﹋﹥  ︋︀ آن ار︑︊︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ دارد، ﹝﹢رد ︨
 ️﹢﹨ ︣﹎ا .︡﹠︐︧﹨ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ــ﹊︀را ا ﹝﹠︀︨ــ﹉ و ︨﹞︊﹏ ﹨︀ ﹡﹫︤ آ︫
ــ﹞︊﹏ ﹨︀ د﹇﹫﹅ ︑︣ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩  ︋﹠﹫︀دی و ر︪﹥ ای ﹝﹠︀︨﹉ و ︨
 ،﹏︊﹝︨ ﹉ ﹤﹋ ︡ه ﹋︣د﹨︀︪﹞ ︣ار ﹎﹫︣د، در و﹨﹙﹥  اول ﹝﹩ ︑﹢ان﹇
ــ︡ه  ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀︩ و ︑︖︧ــ﹛ ﹡﹞﹢داری و ﹎﹢︀﹩ درک ︫
 ️﹆﹫﹆ ︀︨ــ﹉ ا︨️.١ در﹠﹞ ️﹛︀ و ﹤﹡︀︪﹡ ️︊︓︑ ︀﹠︑ ،️ــ ا︨
ــ﹞︊﹏ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︨ ﹉ ﹩︺﹇ــ﹫﹛ وا ــ︉ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ ﹋﹥ ︑︨︣ ا︾﹙
ــ︣ا︴﹩ ︮﹢رت ﹎﹫︣د ﹋﹥  ︫ ️︑ ︡︀︋ ا﹝︣ی ﹝︺﹞﹢ل و ﹝︐︺︀رف
ــ︀ ﹝﹩ د﹨︡. ﹡﹞﹢﹡﹥  ــ﹥  ︬︀︭︠﹉ ﹝﹠︧ــ﹉ وا﹇︺﹩ را ︋﹥ ﹝ ﹫﹚﹋
 ﹩﹡︀﹫﹠ ︣ و ︗︀دو ﹋﹥︋  ــ﹫︀ر رو︫﹟ از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، در ﹢زه ︨  ︧︋
  ︢﹢︺︑ آ﹝﹫︤ و ﹜︧﹚︵ ︣ــ﹊︀ل، ︑︭︀و ــ﹠︐﹩ دارد و در ︑︡ارک ا︫ ︨
﹥ ︮﹢رت   ︋﹤﹋ ﹩︴ ــ️، ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ ﹝︧︃﹜﹥ در︨  ا︨
ــ﹠️ ﹨﹠︡و ﹝︣︋﹢ط  ــ﹫﹛ ︀﹡︐︣ا﹨٢︀ در︨  ︨︣︑ ︀ ــ︐﹆﹫﹛ ︑︣ی ﹝︀ را︋  ︧﹞
︣ا︋︣ ا︨ــ️.٣  در ﹝﹫︀ن  ــ️︋  ــ﹥ ای وا︗︡ ا﹨﹞﹫ ــ︀ ﹡﹞﹢﹡ ــ︀زد︋  ︨ ﹩﹞
ــ﹢د دارد ﹋﹥  ــ﹥ ای از «آ﹡﹩ ︋﹢دن» و︗ ــ﹞︊﹏ ﹨︀ی ︋︭︣ی، ﹡﹞﹢﹡ ︨
﹢︑﹩ ﹇︀︋﹏ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ا︨ــ️.  ــ﹞︊﹏ ﹨︀ی︮  ︀ آ﹡﹩ ︋﹢دن︨   ︋ ً︀ ــ︊︐ ︧﹡
 ︣﹢︭︑ ﹩ــ ﹝ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت دا ــ﹞︊﹏ ﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋ ︨ ️﹛︀ ﹟ا
ــ﹢﹡︡، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹆︳ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹑﹛ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ در ﹝﹠︀︨﹉  ︫ ﹩﹝﹡
︀ً «︻﹑﹛ ︋︀ز︫﹠︀︨﹩»۴ و  ︮﹢︭﹞) ︡﹡﹢ــ او﹜﹫﹟ ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده ﹝﹩ ︫

در ﹝﹠︀︨﹉ ﹝︢﹨︊﹩ ︻︀م ︑︣ «﹡︪︀ن ︮﹙﹫︉» ﹡﹞﹢﹡﹥ ی ︠︀︮﹩ 

︀ً ﹡﹞︀دی  ︣ ﹨﹞﹍︀ن رو︫﹟ ا︨ــ️). ا﹟ ﹡︪︀ن ﹨︀ وا﹇︺ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
 ﹩﹝﹫︨︣︑ ﹏︊﹝  ︨﹉ ۵.️︨د ﹝﹠︀︨ــ﹉ ﹨﹞︣اه ا﹢  ︠︀ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
 ︀ ﹩︺﹇وا ️﹋︣) ️ا︨ــ ️﹋︣ ︀ ️﹛︀ ️﹫︊︓︑ ــ︀» ︠﹢د ﹢﹎» و
﹢رت  ︣ای ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹟ آن︮   ︋︡︀  ︋﹤﹋ ︀﹨ ️ ﹋︣ ای از ﹤︻﹢﹝︖﹞
 ﹤﹋ ️﹀﹎ ﹟﹫﹠ ــ﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان ︑﹢ ــ﹞︊﹏ ﹨︀ی︮  ﹎﹫︣د). در ﹝﹢رد︨ 
︣﹋️ ا﹡︡ام ﹨︀ی ︮﹢︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ آ﹡︀ ﹐زم ا︨ــ️ (︠﹢اه 
ــ﹩ ︀ ا︮﹢ات ﹝﹢ز﹊︀ل و  ﹝﹢︲ــ﹢ع ا︸︀ر و ادای ﹋﹙﹞︀ت ﹝︺﹞﹢﹜
 ︧︡︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ️﹋︣ ﹉ ــ︡) ︋﹥ ﹨﹞︀ن ا﹡︡ازه آ﹨﹠﹍﹫﹟ ︋︀︫
️ ﹨︀ی ︋︡﹡﹩، از آن ﹨︣﹎︤ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹋︣ ︣﹍ا﹡﹢اع د ﹤﹋
ــ︣ون و ا︻︭︀ر ﹨﹞﹢اره در  ﹇ ﹟ــ﹢د.۶ راز ر﹝︤ ﹡﹞︀د ــ﹏ ︗︡ا︫  ﹞︀﹋
 ︀﹨ ﹏︊﹝ ﹙﹫︼ ﹨﹠︣ ︗︀﹍︀﹨﹩ ر﹁﹫︹ دا︫︐﹥ ا︨️. ﹝﹠︀︨﹉ و︨  ز︋︀ن︋ 
 ﹟︣︑︡﹠︐︧﹞ ،﹟︣︑ ﹫︭﹁ ــ﹞︀ر در ︋︀﹁️ و زی و زاد ﹨﹠︣، در ︫
︥و﹨﹫︡ن در  ــ︀ی︎  ــ﹫﹢ه ﹨︀ و روال و روش ﹨ ــ﹟︫  ︣︑︡ار﹁︣︵︣ و︎ 
︑︀ر ا︨︀︵﹫︣ ︋﹢ده ا︨️. ا︋﹟ ︻︣︋﹩ در ا︔︊︀ت د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︠﹢د 
 ️﹆﹚﹁ أن أ︻︣ف ️︊︊︃﹁ ً︀ ﹫﹀﹞ ً︤ا﹠﹋ ️﹠﹋» ﹩︨︡﹇ ︒︡ از
ــ﹟ (ذات ︱︣ت ــ﹅) ﹎﹠︖﹩ ︋﹢دم  ــ︣ف؛ ﹝ ــ﹅ ﹜﹊﹩ أ︻ ﹚﹛ا
︎﹠︀ن، اراده ﹋︣دم ﹋﹥ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢م ︎︦ ︗︀ن را آ﹁︣︡م.(ا︋﹟ 

︻︣︋﹩،٢٢٢،١٣٨٨) ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ا︨️.

︫﹊﹏ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ در درک و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︺︀﹡﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ 
ــ︡اوم ﹝︺﹞︀ری  ︋ــ︒ در︋︀ره ﹁︣م ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ و ︲︣ورت ︑
ــ︣ش ﹡﹢آوری در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡، ﹝︡︑﹩ ا︨ــ️  ︢  ︎︀ ﹩︐﹠ــ ︨
 ﹟د ︗﹙︉ ﹋︣ده ا︨ــ️. ا﹢ ــ﹥︠  ــ﹏ ︣﹁﹥ ای را︋  ﹁︀﹞ ﹤︗﹢︑ ﹤ــ ﹋
 ﹤﹡︀︨︀﹠︫︀︊ــ﹊﹙﹩ ز ــ﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹠︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︫   ︨﹉ از ︒︋
ــ﹠︐﹩، ︑︃﹋﹫︡  ــ︊︀ت ﹝︺﹞︀را﹡﹥︨  ︣ ز︀︊﹩ و ︑﹠︀︨ ــ︣ح ﹡﹞﹢ده︋  را ﹝︴
︀﹐︑︣ی   ︋﹩︀﹠︺﹞ ح﹢︴ ﹢ی د﹍︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در︨  ︀︫︡ و از︨  دا︫︐﹥︋ 
 ︀ ︣یــ ــ﹢د و ﹝﹢︲ــ﹢ع ︠﹢ا﹡︀﹩ ﹝︧ــ︖︡ در ︋︀﹁️ ︫ ﹝︴︣ح ︫
ــ﹢دن را در︋︣﹎﹫︣د. ︋ ﹩︀︾ دن و﹢︋ ﹩﹛ن ا﹢ ﹩﹝﹫﹨︀﹀﹞ ــ︀ل ا﹡︐﹆

ــ﹟ ︋︒ و ︋︀ز ﹋︣دن و  ــ︡ی ﹝﹙﹊﹩،١٣٧۶،١٣) ورود ︋﹥ ا ﹝ا)
 ﹤ ــ︐﹙︤م دا︫︐﹟ د︡﹎︀ه ﹨︀﹩ رو︫﹟ ﹡︧︊️︋  ︑﹙﹫﹏ ﹝﹢︲﹢ع، ﹝︧
﹝﹀︀﹨﹫﹛ ز︊︀︫﹠︀︨ــ﹩ ﹝﹫︴﹩ و در︗﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹠︀﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و 
ا﹨﹞﹫️ ﹁︣م در ا﹡︐﹆︀ل ﹝︺﹠︀ ا︨ــ️. ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، در ادوار ا︨﹑﹝﹩ 

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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︡︹ و ︻︣﹁︀﹡﹩ را ﹋﹥  ــ︐﹠︡ ﹝︺︀﹡﹩︋  ــ﹑م، ︑﹢ا﹡︧ ︋︀ ا﹜︀م از ︑︺︀﹜﹫﹛ ا︨
︀ده  از ︪ــ﹞﹥ ︗﹢︫︀ن ﹝︺︀رف ا﹜﹩ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ﹜︊︀س︨ 
ــ﹙﹞︀ن، ︋﹥ ︎﹫︣وی از ︑︺︀﹜﹫﹛ ا︨﹑م ﹋﹥  ــ︀﹡﹠︡. ﹨﹠︣﹝﹠︡ان ﹝︧ ︫﹢︍︋
ــ︀ن را از ︀د و ذ﹋︣  ــ︣اف، د﹡﹫︀﹎︣ا﹩ و آ﹡︙﹥ ا﹡︧ آ﹡︀ن را از ﹜︽﹢، ا︨
﹫﹢ده د︨ــ️  ــ﹊﹙﹩︋  ﹥ ا︖︀د ︻﹠︭︣ و︫  ︀ز ﹝﹩ دارد، ﹨︣﹎︤︋  ︠︡ا︋ 
︣ا﹟ ا︨️ ︑︀︨︀︠︐﹥ ﹨︀︪︀ن  ️ ︫︀ن︋  ﹡﹞﹩ ز﹡﹠︡.︋︀﹜︺﹊︦ ︑﹞︀م ﹨﹞
ــ︀ن در ا﹟ د﹡﹫︀︨️ (ا︻﹛ از  ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ آ﹡︙﹥  ﹡﹫︀ز︫ ︨︀︎ ﹟﹝︲
 ﹩﹡︀︀ز﹨︀ی ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی) ﹝︺︀﹡﹩ و ﹡﹊︀ت د﹇﹫﹅ ﹝︺﹠﹢ی، رو﹫﹡
︊︽﹥ ای ا﹜﹩ دا︫︐﹥  ﹢︩ ﹝︧︐﹞︣ دا︫︐﹥ و︮  و ︻︣﹁︀﹡﹩ را ﹡﹫︤ در︠ 
︣ ا﹟ ا︨️ ︑︀ آ︔︀ر  ــ︺﹩︋  ــ﹠︡.(﹡︭︣،١١٢،١٣٨٩) در وا﹇︹،︨  ︫︀︋
︣ای   ︋﹩﹁︣ ،️︠︀﹠  ︫︿﹚︐﹞ در︗︀ت ︀ ︣ای ا﹡︧︀ن ﹨︀ی︋  ﹝︀دی︋ 
︣ای  ︣ای ﹋︪ــ︿ و را﹨﹩︋  ــ﹠﹫︡ن، ر﹝︤ی︋  ︣ای︫   ︋﹩﹞︀﹫  ︎،﹟︐﹀﹎
 ﹩︠︣︋ ﹤︋ ︀︑ ️︧﹫﹡ ️︊︨︀﹠﹞ ﹩︋ ،﹤﹝﹨ ﹟ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋︀ ا ︨﹫︣ دا︫
ــ︀︗︡ و ﹝︺︀﹡﹩ و ﹡﹆︩ آ﹡︀ در ﹨﹢️ دادن ︋﹥ ﹝︧︖︡  ︧﹞ ︣︮︀﹠︻
︀ص ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان  ــ﹍︀ه︠  ︪︀﹫﹡ ان﹢﹠︻ ﹤︋
 ﹟ــ︀ره ای ﹋﹢︑︀ه ︫﹢د. ا﹝︀ ﹇︊﹏ از آن ذ﹋︣ ا ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡، ا︫
ــ﹊︀ل، ر︪﹥ در  ــ﹫︀ری از ا︫ ︧︋ ﹤ ︣﹎︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︲ ﹤︐﹊﹡
 ﹟ــ﹩ ﹝︺︀﹡﹩ ﹡﹞︀د ︠︣︋ ﹩︐ ــ﹑م دار﹡︡ و ــ︀ی ﹇︊﹏ از ا︨ ︑﹞︡ن ﹨
ــ﹫︀ری ﹝﹙﹏  ︧ ــ︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥︋  ︻﹠︀︮ــ︣ و راز و ر﹝︤ ﹝︺﹠﹢ی ︫
ــ﹥ اوً﹐ ︋﹠︀ ︋﹥  ــ️، ا﹝︀ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د ﹋ ــ︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ ︋﹢ده ا︨ ︗ و
︀︣ ﹝﹙﹏ و ︑﹞︡ن ﹨︀  ︡ه از︨  ︑︃﹋﹫︡ ︾︀﹜︉ ﹝﹆﹆︀ن، ﹁︣م ﹨︀ی ا︫︠︢ 
︦ از ﹝︡︑﹩  ︡ه ا︨️ ﹋﹥︎   ︫﹤﹛︀︐︨ای ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤  ︋﹟﹫﹝﹚︧﹞ ︳︨﹢︑
﹨﹢︐﹩ ﹋︀﹝ً﹑ ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.(﹡︭︣،١٧٢،١٣٧۵) 
 ︣︀ــ ــ﹊︀ل ︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ از ︨ ︀ً ا︀︋﹩ از ا﹟ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ا︫ ﹫﹡︀︔
 ︡﹆︐︺﹞ ﹩﹛︀ن ا﹫﹠ ــ︣اً در︋  ﹥ آ﹫﹠﹩ ا﹋︓ ــ︀ل︋   ︣﹨ ﹤ ــ︀ (﹋﹥︋  ︑﹞︡ن ﹨
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋︀﹡ــ︩، ︑﹊︀﹝﹏ و ︑︺︀﹜﹩ آ ︣ا﹫  ︎︀ ــ﹢د و︋  ︋﹢ده ا﹡︡) ا︫︠︢ 
︻﹠︭︣ی ا︨﹑﹝﹩ (﹝︺﹠﹢ی و رو︀﹡﹩) و ﹝﹢رد ︢︎︣ش ﹝︧﹙﹞﹫﹟ 

﹫︪﹫﹠﹫︀ن  ︀ً ا﹟ ︑﹢︮﹫﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ در آ︔︀ر︎  ︋︡ل ﹎︣دد. ︔︀﹜︓
ــ﹊︀﹐ت، ﹡﹫﹊﹩ ﹨︀ی  ︡ی ﹨︀ و  ا︫ ــ﹢ر و د﹇️ ﹋︣ده و ︲﹞﹟ رد︋  ︾

آ﹡︀ را ا︠︢ ﹋﹠﹫︡.(﹡﹆﹩ زاده،۴٨،١٣٧۵)

﹝︧︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ ا︣ان
︣ر︨ــ﹩ و ﹡﹆︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی  ﹥ ا﹨﹞﹫️ ︗︀﹍︀ه؛ ﹝︺︣﹁﹩،︋  ــ︀ ︑﹢︗﹥︋  ︋
ــ︀︠︐﹥  ــ︀︗︨︡  ﹥ ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ از ﹝︧  ︋︒  ︋﹟ــ︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ در ا ︧﹞
︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد؛  ــ︀ل ا︠﹫︣︋  ﹠︖︀ه︨   ︎﹤  ︋︀﹡︣ان ﹋﹥ ﹇︡﹝️ آــ︡ه در ا ︫
ا︫︀ره ای ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️. ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹡﹍︣ش ﹡﹢ در ا︗︤ا و ︻﹠︀︮︣ 
︣﹨﹫︤ از  ــ︣ای︎  ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋  ﹇ ﹏﹫﹚︑ ــ﹩ ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹢رد ا﹡︐︤ا︻
︀ً ﹝﹢︲﹢ع ا﹡︐︤اع ﹡﹍︣ی در ا﹟ ﹝︧︀︗︡ ﹝︴︣ح  ﹁︣  ︮،︒  ︋﹤︺︨﹢︑
︊﹊﹩ و ︻﹞﹙﹊︣دی ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹡﹫︧️.  ︣ر︨﹩︨   ︋﹟︀︋︣ا﹠ ﹝﹩ ︫﹢د.︋ 
﹥ دور از  ــ︡ه ﹋﹢︫︩ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹠︀︮︣ ا﹡︐︤ا︻﹩︋   ︫﹤ارا ︣در ︑︭︀و
﹢رت ︑︖︣︡ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.   ︮﹤︋ ︀﹠ ︻﹢ا﹝﹏ ︀︫﹫﹥ ای︋ 

﹝︧︖︡ ا﹜︽︡︣ (︑︣ان: ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹫︣دا﹝︀د) 
 ﹜︖ ︡ن ــ︀︭︠﹥︫   ︫︀ ﹢د را︋  در ا﹟ ﹝︧ــ︖︡ ﹎﹠︊︡ و ﹝﹠︀ر ︗︀ی︠ 
 ﹩︗١٢ و ﹉ ﹩﹚︮︀ن ا︐︧︊ ︫︊︧︐︀ن ا︮﹙﹩ ︻﹢ض ﹋︣ده ا︨️.︫ 
﹢رت ﹝︴︊﹅   ︮﹤  ︋︣﹍د ﹜︖ ︩  ︫︀ ﹝﹠︷﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︑︣﹋﹫︉︋ 
 ﹩︐﹠﹞ ︣هدا ﹉ ــ︹ و ﹥ ﹉ ﹨︪ــ️ ︲﹙︺﹩ و دو ﹝︣︋  ︋︕︡ر︑ ﹤︋
ــ︀﹡﹠︡. ︱﹢ر  ــ︣ت را ︋﹥ و︡ت ﹝﹩ ر︨ ــ﹢د، ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹋︓ ︫ ﹩﹞
﹥ ا﹞﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟(ع)  ــ﹫︹︋  ︣ ︗﹠︊﹥ ا︻︐﹆︀دی ︑︪ ︻︡د ١٢ ︑︃﹋﹫︡ی︋ 
﹥ ︑︊︹ ﹡﹫︀ز ﹁︣﹝﹩ از ︑﹠︀︨︊︀ت  ︊︧︐︀ن ا︮﹙﹩︋  ا︨️. ﹁︱︀ی درو﹡﹩︫ 
 ︡︖︧﹞ ﹟︣اب در ا﹞ .️︨︡ه ا ︣︠﹢ردار︫  ﹋︪﹫︡ه ای در ار︑﹀︀ع︋ 
ــ︣ون زد﹎﹩ در ﹁︱︀ی  ﹫︋ ﹉ ︣و ر﹁︐﹍ــ﹩ در ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ و﹁ ︀︋
 ︡︖︧﹞ ﹟︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ︑︃﹋﹫︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. در ﹡﹆﹢ش آ︗︣ی ا

.︫︡︀ ︀ده و︗﹢د دا︫︐﹥︋   ︨﹩﹡︀﹫ ︡ه ا︨️︋   ︫﹩︺︨

︣︡︽﹛١. ﹝︧︖︡ ا ︣﹢︭︑

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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﹝︧︖︡ ︱︣ت ا﹝﹫︣ (ع) 
(﹩﹛︀﹝ ﹫︀︋︀ن ﹋︀ر﹎︫︣  (︑︣ان:︠ 

 ﹏﹊  ︫﹩﹡︀﹊﹚ ﹢د﹡﹞︀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝﹠︀ره︎   ︠︣︐︪﹫ در ا﹟ ﹝︧︖︡ آ﹡︙﹥︋ 
﹫︀﹡﹩ ﹡﹢ در ︑︷︀﹨︣   ︋﹟︐﹁︀ ︣ای ﹆︿ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ــ︴﹢ح ﹝︴︊﹅︨  و︨ 
︊︧︐ــ︀ن ﹝︧︖︡،  ﹫︣و﹡﹩ ﹝︧︖ــ︡ ︑﹑ش دارد. درون︫  ︻﹠ــ︀︮︣︋ 

︡ه  ︴﹢︵﹩ از آ︀ت ﹇︣آن ﹝﹠﹆﹢ش︫   ︠︀ ــ︀ده ای︋  ︑︤﹫﹠︀ت آ︗︣ی︨ 
ــ﹊﹏  ــ︀م در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︣اب ﹝︓﹙︓﹩︫  ازد ︀ ︴﹢ط︋  ــ﹟︠  ا︨ــ️. ا
ــ︀ده ︋︐﹠﹩ در ︋﹫︣ون از ︋﹠︀  ــ︐﹀︀ده از ﹡﹞︀ی ︨ ︋︣ ﹇︊﹙﹥ ︑︃﹋﹫︡ دارد. ا︨

﹡﹢آوری در ︑︤﹫﹠︀ت را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︑︭﹢︣ ٢. ﹝︧︖︡ ︱︣ت ا﹝﹫︣

﹝︧︖︡ ا﹜︖﹢اد (︑︣ان: ﹝﹫︡ان ﹨﹀️ ︑﹫︣)
ــ︐︀ن دارد ﹡﹞︀دی  ︧︊ ︀ ﹁︣م ﹝︣وط ﹡︀﹇︭﹩ ﹋﹥ در︫  ا﹟ ﹝︧ــ︖︡︋ 
 ︭︣﹠︻ ﹟از ﹎﹠︊︡ و ﹝﹠︀ر را ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹨﹛ ︑︡ا︻﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ا
﹁︣﹝︀ل ︻︀﹝﹏ ︾﹀﹙️ از ︀︨︣ ︻﹠︀︮︣ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︧︖︡ ︫︡ه ا︨️ 
﹟ و ︻﹠︀︮ــ︣ ︻﹞﹙﹊︣دی از  ــ﹥ ار︑︊︀ط ﹝﹠︀︨ــ︉︮  ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋ ︋
︊︧︐︀ن ﹨︀ی ﹝︣دا﹡﹥ و ز﹡︀﹡﹥ ﹋﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ا︮﹙﹩ را ︑︪﹊﹫﹏   ︫﹤﹚﹝︗
ــ﹊︀ل ﹋︣ده ا︨️. در ︫︊︧︐︀ن ا︮﹙﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏  ﹝﹩ د﹨﹠︡، د︀ر ا︫
ــ﹢د ﹡︡ارد و ﹇︊﹙﹥ ﹋﹥  ︣ ﹇︊﹙﹥ و︗ ﹢دن، ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹠︀︨ــ︉︋   ︋﹩︗و ︡﹠
︪ــ︐﹩ آن  ︣ آن و ﹁︱︀ی︎  ︀︮ــ﹩︋  ــ︀︗︡ ︑﹆︡س︠  ــ﹢اره در ﹝︧ ﹝﹨
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ﹟ ﹝︧︖︡ ﹋﹥ در︨  ︋﹢ده ا︨ــ️ ︗︀﹍︀﹨﹩ ﹡︡ارد.︮ 
﹥ د﹜﹫﹏ ا︨︐﹆︣ار  ︀︮﹩ دارد︋  ﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ︻︊︀دی ﹡﹆︩︠  د︨︐︨︣﹩︋ 
 ﹩︭︪﹞ ︿︣︺︑ در و︨︳ ︫﹊﹏ ﹝︧︐︴﹫﹙﹩ اش ﹩︗︣م ١٢ و﹁
﹠︖︣ه ﹝︓﹙︓﹩ در  ــ︀ ٢۴︎  ــ︐︀ن ا︮﹙﹩︋  ︧︊ ﹡︡ارد. ﹡﹢ر﹎﹫︣ی ﹁︱︀ی︫ 
︣ ورود ﹡﹢ر  ︀﹫﹟ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︻﹑وه︋  ﹠︖︣ه در︎  ار︑﹀︀ع و ١٢︎ 

 .️︨︀︱﹁ ﹟ر﹁︐﹟ ︑﹞︣﹋︤ در ا ﹟﹫ ﹡︀﹝﹠︀︨︉، ︻︀﹝﹏ از︋ 
︨﹞︊﹏ ﹨︀ و ﹋﹢د﹋︀ن

ــ﹢رت ﹋﹙﹩ در︋︀ره   ︮﹤ ︀ آ﹡︀ن︋  ︀زد︡ ﹋﹢د﹋︀ن از ﹝︧ــ︖︡︋  ــ﹏ از︋  ︊﹇
﹢رت  ﹝﹊︀ن ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹥ ﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ا︨️ و در آ﹡︖︀ ﹥ ا︻﹞︀﹜﹩︮ 
ــ﹛ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹀︀﹨﹫ ــ︡.︋  ️ و﹎﹢︫  ــ︣د ﹎﹀ ﹫﹎¬﹩﹞
︣ای  ﹫︀﹝︊︣ان، ﹝︧︖︡ و...︋  ﹢ن د︻︀، ﹋︐︀ب آ︨﹞︀﹡﹩، ا﹝︀﹝︀ن و︎ 
﹢د  ︤ر﹎︧︀﹐ن در ذ﹨﹟︠  ︀ آ﹡︙﹥︋  ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︺﹠︀ و ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹝︐﹀︀وت︋ 

ــ︀ ز︋︀ن، ﹡﹍︀ه و  ــ︡، دارد. ﹋﹢د﹋︀ن ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ را︋  ﹝︖︧ــ﹛ ﹋︣ده ا﹡
 ︼﹛︀ ــ﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹎︀﹨﹩ ︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹁︣اد︋  ﹢د ︑﹀︧  ︩︠﹠﹫︋
︣︠﹢ردار   ︋﹩﹐︀  ︋﹩︊﹨︢﹞ ﹜﹁ د﹋︀ن از﹢﹋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︀︴  ︠﹟︀ر ارا د
﹥ ﹝﹫︤ان درک و  ︀︫﹫﹛ ﹨︣ ﹋﹢دک،︋  ︀︡ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥︋  ﹡﹫︧︐﹠︡، و﹜﹩︋ 
 ︀﹨ ﹤︪︡﹡د﹋︀ن ا﹢﹋.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ را ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹟د ا﹢ ︫﹠﹫︡ه ﹨︀ی︠ 
﹫︀ن  ــ︀ن در ﹝﹢رد ﹝︧ــ︖︡،︋  ︪︀﹨ ︡ه﹫﹠ ﹢د را از︫  ــ︀ی︠  و د︡﹎︀ه ﹨
︣ا︨ــ︀س ︑﹢︮﹫﹀︀︑﹩  ﹋︣د﹡︡. ︑︭﹢︣ ذ﹨﹠﹩ آ﹡︀ در ﹝﹢رد ﹝︧ــ︖︡︋ 
﹠﹫︡ه ا﹡︡ ︀ در ︑︭︀و︣ و ︑﹙﹢︤﹢ن د︡ه ا﹡︡.  ︤رگ ︑︣﹨︀︫  ا︨️ ﹋﹥ از︋ 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ︑︭﹢ر آ﹡︀ آ﹝﹫︐﹥ ای از ︑﹫﹏ و ︑︖︧ــ﹛ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ا︨️. 
﹥ ︣م ا︨️ ﹋﹥ در ذ﹨﹟ ا﹋︓︣   ︋﹤﹫︊ ︑︭﹢ر آ﹡︀ از ﹝︧ــ︖︡ ﹝﹊︀﹡﹩︫ 

﹊﹏ و ︑︖︧﹛ ︀﹁︐﹥ ا︨️.  ︀ ﹡﹞︀د «﹎﹠︊︡»︫  ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
 ورودی

ــ︣  ︧﹊﹠﹞ ،︦﹠︖﹝﹨ ︣﹫︾ ︳﹫﹞ ــ﹢ر از دو ︊︻ ﹤︷﹛ ــ﹢ر» در ﹡»
﹝﹩ ︫﹢د و ︫ــ﹊﹏ د﹍︣ی ﹝﹩ ︀︋︡. ا﹎︣ درون و ︋﹫︣ون ﹝︧︖︡ 
 ﹤﹛︀︐ــ ــ︡، «ورودی» ﹡﹆︴﹥ ︑﹞︀س و ا︨ دو د﹡﹫︀ی ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫
ــ︣ز ︻︊﹢ر ﹝︀دی و  ا﹟ دو د﹡﹫︀︨ــ️. «ورودی» ﹉ ﹝︧ــ︖︡ ﹝
ــ︖︡ه ا︨️. ورودی  ــ﹫︡ن ︋﹥ ︗﹙﹢ه ﹎︀ه ﹝︺﹠﹢ی ︑︧﹙﹫﹛ و ︨ ر︨
﹫︣وی   ︎﹩︮︀ ﹫︙﹫︡ه ﹝︺﹞﹢ً﹐ از ا︮﹢ل︠   ︎﹤ ︀ده و  ︨﹤ ︡︖︧﹞
﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︾﹙︉ ﹁︱︀﹨︀ و ︻﹠︀︮︣ی ﹨﹞︙﹢ن ︗﹙﹢︠︀ن، ︨︣در، 
﹝﹠︀ره، در ورودی، ︨﹊﹢، ﹨︪︐﹩ و دا﹐ن دارد. ︋︒ در ﹝﹢رد 
 ︬︪︑ ،ورودی ﹝︧︖︡» ︻﹑وه ︋︣ ﹁︱︀﹨︀ و ︻﹠︀︮︣ ﹝︢﹋﹢ر»
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︑︭﹢︣ ٣. ︑︨︣﹫﹛ ﹢ض در ﹡﹆︀︫﹩ ﹝︧︖︡

ــ﹢ه ا︑︭ــ︀ل درون و ︋﹫︣ون،  ﹡ ،﹩ــ ︀︱﹁ ــ︀ت ﹝︧ــ︖︡، ﹋﹫﹀﹫
ــ﹢ر، ︑︤﹫﹠︀ت ﹝﹢﹇︺﹫️  ــ︀د ﹞ ،﹜︣﹢ر ﹇︊﹙﹥، ﹡ ︖ا ﹩﹍﹡﹢﹍
ورودی ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢ر﹨︀، ︑﹆︀رن و ︾﹫︣ه را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ــ﹥ در و﹨﹙﹥ ﹡︧ــ️،«ورودی  ــ︀ ﹋ ــ︡،۴۵،١٣٩١) از آ﹡︖ (︋︣ا﹡
ــ︣ار دارد، در  ﹇ ︡ــ﹥ ای در ﹝︺︣ض د ︀︊﹝︧ــ︖︡» ﹨﹞︙﹢ن د
ــ︤ از ا﹜﹍﹢﹨︀ی  ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ و و︡ت ︋︀ ﹝︧ــ︖︡، «ورودی» ﹡﹫
ــ﹢ق ︎﹫︣وی ﹋︣ده و در ︗﹢ار ﹎︢ر ︀ ﹝﹫︡ان دارای ︑︪ــ︬ و  ﹁

﹢د ا︨ــ️.  ﹫︣ا﹝﹢ن︠   ︎️﹁︀ ﹥ ︗︡اره و︋  ︋︣︑︣ی ﹡︧ــ︊️︋ 
﹫︀ط

︀ز ﹝︧ــ︖︡ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ︻﹠︀︮︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥  ــ︀ط ︀ ﹁︱ــ︀ی︋  ﹫
ــ︡ه در ﹎︧︐︣ه ﹝﹞︀﹜﹉  ــ︀︗︡ ︋﹠︀ ︫ در ﹇︣ن ﹨︀ی ﹝︐﹞︀دی و در ﹝︧
ــ﹑﹝﹩، ﹥ آ﹡︀﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︠﹙﹀︀ و ︨ــ﹑︵﹫﹟ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه  ا︨
﹥ د︨️ ﹝︣دم ا︖︀د  ︀د﹎﹩︋   ︨️︀﹡ در ﹤﹋ ﹩﹚﹞ ︡︗︀ــ ︧﹞ ﹤ و
ــ︡﹡︡، ︲﹞﹟ ﹨﹢︋ ️︪﹫︡ن ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡، ︑︖﹙﹩ و︡ت  ︫ ﹩﹞
آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋﹢ده ا︨ــ️. ا︻﹞︀ل ﹁﹫︤﹊﹩ ︻︊︀دات، ا︧︀︨﹩ درو﹡﹩ 
ــ︡ ﹝︺﹠﹢︀ت در  ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︋︣وز و ر︫ ︖ــ﹩ را ا و ︋︀︵﹠
ــ﹢د. ﹋︺︊﹥ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن روزی ︎﹠︕ ︋︀ر ︋﹥ ︨﹢ی  ︻︊︀دت ﹎︣ ﹝﹩ ︫
﹞︊﹙﹩ از ︾﹫︣  ﹢دن آن︨   ︋﹩﹛︀ ︀﹜﹩ ا︨️.︠   ︠︡﹠︐︧︀ز ﹝﹩ ا﹝﹡ ﹤ آن︋ 
 ﹜︧︖﹞ ︤﹋︣﹞ ﹟︀ز ا﹝﹡ ا︨️. در ﹩︀﹡ ︭︡﹆﹞ ️﹢﹠︺﹞ و ️︀د﹞
 ﹟ا ﹤ ︣ــ ــ﹥ ︾︀︉ و ︾﹫︣ د﹠﹩ ا︨ــ️. ا﹎ ــ﹢د، ﹝︣﹋︤ی ﹋ ︫ ﹩﹞
 ﹩ر︨﹠︡، و﹜﹩ درو﹡﹍︣ا ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤ ︧﹫︀ر دور از ﹝︺﹞︀ری︋   ︋﹜﹫﹨︀﹀﹞
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ر﹋﹟ ا︨︀︨﹩ در ︑﹞︀م ا︋︺︀د ز﹡︡﹎﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن د︡ه 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱︀﹩ ﹋﹥ از ﹨﹞﹥  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ﹝︧︖︡ ﹡﹥︋  ﹝﹩ ︫﹢د.︋ 
ــ﹢د و  ︣ای ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ وارد آن︫   ︋﹤﹊﹚ ــ︡،︋  ︫︀  ︋️︣ف ﹇︀︋﹏ رؤ︵
آن را ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠︡ ﹇︀︋﹏ درک ا︨ــ️. ﹝︺﹠﹢️ ﹁︱︀ ︋︀ ︫ــ﹊﹏ آن 
 ﹤︵︀︡ن ا﹡︧︀ن ا ــ﹢د ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ روح ︑﹢︨︳︋  ﹝︭﹢ر ﹝﹩ ︫
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ دن، ﹁︱︀ را﹢ ﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹟ ا︧︀س ﹝︭﹢ر︋ 

 ﹢ض ︀ آب ﹡﹞︀
︣اف  ︣ ﹝︺﹞︀ری ا︵ ︮︀﹠︻ ︣ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ وارد ﹫︀ط ﹝﹩ ︫﹢﹛ ︻﹑وه︋ 
 .︡ا﹨﹫﹛ د﹢  ︠︀ ︀ آب ﹡﹞  ض﹢ ﹉ ،︿︴︻ ﹤︴﹆﹡ آن، در و︨ــ︳ و
︀ و︨﹫﹙﹥ ای  ﹠︑ ︀ ︣ح ﹋︣ده ا﹡︡؟ آ︴﹞ ﹤︴﹆﹡ ﹟در ا ️ ــ ︣ا آب را در︨ 
️؟  ︣ در ﹝﹫︀ن ︨ا ︑﹐︀ ︣ و︋  ︑︣  ︋﹩︻﹢︲﹢﹞ ﹤﹡ ︀  ️ ︀︠︐﹟ ︨ا ︣ای و︲﹢︨  ︋
︣︿، ﹝︱︀﹝﹫﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ از آب و   ︫︒︀دو ا ︡ در ﹇︣آن ﹝︖﹫
ــ︡ه   ︫﹩﹊︤﹫﹁ ﹏﹝︻ ﹉ ︣ف ︣ از ا﹡︖︀م︮  ︑﹐︀ ــ﹫︀ر︋  ︧ و︲﹢ ︑﹙﹆﹩︋ 
﹢رت ︻﹞﹏  ︀ره ﹨︀﹩ ﹋﹥ از︮  ــ️. ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن را ﹝﹩ ︑﹢ان در ︫ا ︨ا
︡ه  ︉ آن︫  ﹥ ﹝﹙﹊﹢ت و ︾﹫ ︀دت︋  ﹫︣ت آن و از و︗﹥ ﹝﹙﹊﹩ و︫   ︨﹤︋
︧﹫︀ری از آ︀ت ﹇︣آن ﹝︖﹫︡، ارزش ﹨︀ی  ️ آورد. در︋  ﹥ د︨ ــ️︋  ︨ا
️ را  ︪ ︀ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره︋  ️ از ︗﹞﹙﹥ آ﹡︖ ︡ه ︨ا ﹫︀ن︫  ︣ای آب︋   ︋﹩︮︀︠
︀ ︪﹞﹥ ﹨︀ی ز﹐ل   ٧️ و ︩ ︗︀ری ︨ا ﹡︀ ︣ در︠︐ در ز ﹤﹋ ﹩︀﹨︣﹡ ︀︋
﹥ ر︤ش   ︋﹤﹋ ︀ ︀ آ﹡︖  و ︡ ︣ار دارد ︑﹢︮﹫﹀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ ︀﹡﹩ ﹋﹥ در آن ﹇ ︫﹢︗
︀ و ز﹡︡ه ﹋︣دن ز﹝﹫﹟ ﹝︣ده  ﹙﹫︡ی ﹨ ︣ ا﹡︧︀ن از︎  ﹫︴︑ ︋︀ران از آ︨﹞︀ن و
 ﹤ ︀ره ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩︋  ︤ ︫ا ﹫﹡ ︒︀د︀ره دارد.٨ در ا ︋︺︡ از ﹝︣گ آن ︫ا

﹥ ﹢ض ﹋﹢︔︣.٩  ︀ره︋  ️. از ︗﹞﹙﹥ ︫ا ︡ه ︨ا ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن︫ 
 ︀﹠︑ «︀﹝﹡ ︊︀رت «آب︻ ً︀ ︋﹠︀︋︣ا ﹟﹢ض درون ︮ــ﹟ و ︭︠﹢︮
ــ﹏ ﹁﹫︤﹊﹩ و ﹝︀دی ︮︣ف ﹡﹫︧ــ️، ︋﹙﹊﹥  ﹝︻ ﹉ ــ︣ای ا﹡︖︀م ︋
ــ︡ ︋︀ ا︻︐﹆︀دات ﹡︀ب  ــ﹫﹙﹥ ای ︋︣ای ︑︢﹋︣ و ︑︖︡︡ ︠︀︵︣ه و ︎﹫﹢﹡ و︨
︡او﹡︡   ︠﹤﹋ ️︪ ــ︃ آن ﹢︲﹩ ا︨ــ️ در︋  و ز﹐ل ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︪
ــ︀﹇﹩ آن ﹢ض ﹋﹥  ︀﹋︩ ﹝﹞︡(ص) ︻︴︀ ﹁︣﹝﹢ده و︨  ﹠︡ه︎  ــ﹥︋  ︋
﹫︀﹝︊︣، ︱︣ت ︻﹙﹩(ع)  ︣ادر و ︗︀﹡︪﹫﹟︎  ــ﹢د،︋  ﹋﹢︔︣ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫
ا︨ــ️.١٠ ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ در و︨ــ︳  ﹉﹫︀ط ︑﹀︐﹫︡ه از آ﹁︐︀ب داغ 
 ﹤ ــ﹊﹫︡ه و ︻︴︩ ﹡︀︫ــ﹩ از آن،︋  ︪ ــ﹢ز﹡︡ه و ز﹝﹫﹟︠  و ﹎︣﹝︀ی︨ 
﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ در  ﹥ آب ﹝︐︀︗﹫﹛ و آب ﹝︺﹠︀︎  ــ﹢ض و︋ 
﹥ و︲﹢ح ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ﹡﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

﹥ آب، ﹢ض و آب ﹡﹞︀ در ﹝︧︖︡ ا︨️. ︀ص ﹋﹢دک︋   ︠﹤︗﹢︑
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︡︊﹠﹎
﹠︀︨ــ﹩  در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹎﹠︊︡ ︑︖﹙﹩ ز﹡︡ه¬ای ¬از ︗︀ن︫ 
ا︨﹑﹝﹩¬ا︨️.(﹝︴︣ی،١٣٨٧،۶۶۶) ︋︀ ﹝︺︀﹡﹩ ︨﹞︊﹢﹜﹫﹊﹩، 
ــ﹥ ︑﹞︀﹝﹫️ در  ــ﹥ در ﹎﹠︊︡ ︋ ︐﹀﹡ ــ︣ه ــ︤، دا︣ه و ﹋ ــ﹛ ﹝︣﹋ ﹫﹨︀﹀﹞

︣ آن  وا﹇︺﹫️ ﹝﹩ ︎﹫﹢﹡︡د. ﹉ ار︑︊︀ط ا︨︀︨ــ﹩ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹋﹥︋ 
ــ﹢د، ا︡ه «روح» ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ﹨﹞﹥ ﹝﹢︗﹢دات  ︫ ﹩﹞ ︡﹫﹋︃︑
ــ﹞︀ن ﹨﹞﹥ آ﹁︣﹠︩ را  ــ︣ا ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︵︀ق آ︨ را ﹁

ا︀︵﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹎﹠︊︡ ﹡﹫︤ ﹁︱︀ی ﹝︡ود ︋﹥ ︠﹢د را در ︋︣ دارد.

︑︭﹢︣ ۴. ︵︣ا﹩ ﹎﹠︊︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︫﹠︀︠️ ﹝︧︖︡

︑︭﹢︣ ۵. ﹇﹢س، ﹡﹞︀دی از ︀﹐ت در ر﹋﹢ع و ︨︖︡ه ا︨️.

ــ﹞︊﹏ و︡ت ا︨️. ا﹟ ︻︊﹢ر  ︻︊﹢ر ا﹟ «روح» از ﹡﹢ک ﹎﹠︊︡ ︨
 ︀ ︣ت︓﹋ ️﹝︨ ﹤︋ و دارای ا﹡︊︧ــ︀ط ﹟﹫︀︎ ان ︋﹥ ︵︣ف﹢︑ ﹩﹞ را
﹞️ و︡ت دا﹡︧️. ︻﹠︭︣   ︨﹤ ︀﹐ و دارای ا﹡﹆︊︀ض︋  ︋﹥ ︵︣ف︋ 
ــ﹞︊﹏ ﹨︀ی ﹝﹛ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡  ﹎﹠︊︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︨
﹥ و︲﹢ح ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️.  ا︨️ ﹋﹥ و︡ت در ﹋︓︣ت در آن︋ 
ــ﹞︊﹏ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︤ء ︗︡ا  ︨ ﹟ا ﹟﹫﹠︙﹝﹨ (Hoang, 2008, 59)

﹡︪︡﹡﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡، در ذ﹨﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
﹇﹢س 

ــ︀ن  دا︣ه و ﹋︣ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆﹫︀س ︋︤ر﹎﹩ و ﹋﹢﹊﹩ ︠﹢د ︀ ا﹡︧
 ︀︖﹠د﹨︡. در ا ﹩﹞ ︣﹫︨ ︤﹋︣﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ︀ د و﹢︠ ︳﹫﹞ را ︋﹥ دور
﹥ آن ﹡﹞﹩ ︫﹢د   ︋﹩︗﹢︑ ︤﹫﹡ ︉﹚︾و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا ﹅﹫﹝︻ ﹤︐﹊﹡ ﹉

 ︀ ︣ه ایــ﹢د ﹇﹢س ﹨︀ی دا و آن ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︣ا ︻﹙﹩ ر︾﹛ و︗
 ﹏﹊ ︀︨︀﹡﹫︀ن و ︀ رو﹝﹩ ﹨︀)︫  ــ﹞﹩ ﹇︊﹏ از ا︨﹑م (در ز﹝︀ن︨  ︨
 ︡︀ ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ آ﹡︀ در دوران ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ︀︋︡؟︫ 
 ﹉ رو﹝﹫︀ن ﹨︣ دو ︀ ــ︀﹡﹫︀ن ︨︀ ــ﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ز﹝︀ن︨  ︐︋
ــ︣ا﹁︐﹞﹠︡ا﹡﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩   ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹟ ﹎︣ا، ︠﹢د︠﹢اه، ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ی ︫
︣ز﹝﹫﹟ ﹝︐﹀︀وت  ﹢ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در دو︨  ــ︀ن ﹎︣ا (او﹝︀﹡﹫︧︐﹩)︋  ا﹡︧
ــ﹥ ﹁︣م ﹨︀ و  ــ﹥ ﹝﹆︐︱﹫︀ت، از ︗﹞﹙ ﹝﹨ ﹟ا﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا ﹤︐﹁︀ ﹏﹊︫ــ
︀︣ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹨﹠︣ی   ︨︀ ︀ر ر﹁︐﹥ در ﹝︺﹞︀ری و﹋ ﹤ ︫ــ﹊﹏ ﹨︀ی︋ 
︡ه ا﹡︡ ︑︀ ﹨﹞﹢اره در ﹝︣﹋︤ ︔﹆﹏  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋️︗ ﹟﹫﹝﹨ در ︤﹫﹡
︀︫﹠︡، آن ﹨﹛ ﹡﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ از  ــ︀ن ︑﹊﹫﹥ دا︫︐﹥︋  ︣ ا﹡︧ ﹢د︋  و ﹝﹢ر︠ 

﹡﹢ع ﹝︣دم ︻︀دی ︋﹙﹊﹥ از ﹡﹢ع ︫︀﹨︀ن و ﹁︣﹝︀﹡︣وا︀ن. 

ــ︐﹥ ︋︀︫︡؟ در ا︨﹑م،  ــ﹑م ﹀﹞ ﹤﹢﹝﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ ا﹝︀ در ا︨
ــ︀ن و ﹨﹞﹥ ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا ︋﹩ ﹨﹫︘ ا﹝︐﹫︀زی (︗︤ ︑﹆﹢ا) در ︋︣ا︋︣  ا﹡︧
﹠︀︋︣ا﹟ ﹋︀﹜︊︡﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری و ﹡﹞﹢د﹨︀ی ﹨﹠︣ی  ︠︡ا ﹇︣ار دار﹡︡.︋ 

ــ﹠︡. از  ــ︀ن و ︠︡ا» ︋︀︫ در ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ︀︋︡ ︋﹫︀﹡﹍︣ «را︋︴﹥ ا﹡︧
 ﹟رو در ﹁︣م ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا﹡︧︀ن ا︋︐︡ا از درون ا ﹟ا
﹢د   ︠﹟︐﹁︀ از ︦ ــ︡ و︎  ﹢د︀︋﹩ ﹝﹩ ر︨  ︠﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹤ ﹇﹢س ﹨︀︋ 
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﹢د (︠︡ا)  ﹫︣ون از︠   ︋﹩︐︠︀﹠  ︫﹤ ﹊︧︐﹩ در ﹡﹆︴﹥ اوج ﹇﹢س︋   ︫︀︋
د︨️ ﹝﹩  ﹤﹋ ︡︋︀︀د آور«﹝﹟ ︻︣ف ﹡﹀︧﹥ ﹁﹆︡ ︻︣ف ر︋﹥» ا︨️. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹇﹢س دا︣ه ای در ﹝︺﹞︀ری ﹇︊﹏ از ا︨﹑م ︗︀ی ︠﹢د را 
 ﹤﹡︀ ︺︡ از ا︨﹑م ﹝﹩ د﹨︡، ︐﹩ در ﹎﹠︊︡︠  ︋﹥ ﹇﹢س ﹨︀ی ︗﹠︀︾﹩︋ 
ــ︡.  ــ︤ از ︋︺︡ ︋﹫︣و﹡﹩ ﹁︣م ﹋︣وی آن ︋﹥ ﹉ ﹡﹆︴﹥ اوج ﹝﹩ ر︨ ﹫﹡
ا︑ ﹟﹢ل در ︑﹞︀م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم و در ﹋︀﹜︊︡ ﹝︺﹞︀ری دوره ﹨︀ی 
ــ︐︀﹨︀ی  ــ︣﹨︀ و رو︨ ︣وز ﹋︣ده ا︨ــ️ و ﹡﹞﹢د آن در︫   ︋︿﹚︐﹞
 (Winber,2001,268) ا︨ــ️.  ــ﹢د  ︪﹞ ــ﹢ر﹝︀ن  ︪﹋ ــ﹩  ﹝︡﹇
ــ︡ن  ــ︡ن ﹇﹢س ﹨︀ و ﹡﹢ک ︑﹫︤ ︫ ــ︐︀ن و ﹎﹠︊︡، ︋︀ ︗﹠︀︾﹩ ︫ ︧︊︫
ــ﹢د دارای  ــ︣دی ︠ ــ︀ی ︻﹞﹙﹊ ﹨ ﹤︊﹠︗ ︣︀ــ ــ︣ ︨ ــ﹑وه ︋ ــ︡ ︻ ︊﹠﹎
ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︫﹊︧ــ️ ﹇﹢س ︀ ﹎﹠︊︡ در  ــ﹫︹ ︑︣ ﹝﹩ ︫ ﹝﹀﹢﹝﹩ و︨
ــ﹫︡ن ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︾﹫︉  ﹡﹢ک، ︫﹊︧ــ️ ︻︀﹜﹛ ︫︀دت (د﹡﹫︀) و ر︨
ــ﹥ ︻︀﹜﹛ ﹝﹙﹢ک  ــ﹫︡ن ︋ (آ︠︣ت) و ︀ ︫﹊︧ــ️ ︻︀﹜﹛ ﹝﹙﹉ و ر︨
ــ︀﹨︀ی ︠﹢د  ــ﹫﹫︀ن ﹡﹫︤ در ﹝︺﹞︀ری ﹋﹙﹫︧ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︧
ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ا﹡︡،  ــ︀︠︐﹥ ︫︡ه از آن ا︨ ــ﹑م ︨ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︸﹢ر ا︨

ــ︀﹨︀ آن ︠﹙﹢ص، ︨︀د﹎﹩ و ﹋﹞︀ل ﹁︣م  ︋︀ ا﹟ ︑﹀︀وت ﹋﹥ در ﹋﹙﹫︧
﹇﹢س ﹨︀ی ︗﹠︀︾﹩ در ︵﹢ل ز﹝︀ن از د︨ــ️ ر﹁︐﹥ و ︋﹥ ︻﹠︭︣ی 
 ﹩︀ــ ︩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︧ ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ د︠︀﹜️ ︋﹫﹠ ︫ ﹏︡︊︑ ﹩﹠﹫︤︑
ــ︡ه، ︑︽﹫﹫︣ و ︑︡︊﹏ ﹨︀ی ﹡︀︎︧﹠︡ را در آ﹡︀ ︎﹫︩ آورده  ︫ ︧﹞
ــ︡ه در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥  ﹥ و︗﹢د آ﹝ ا︨ــ️. ︑﹀︀وت ﹨︀ی︋ 
ــ﹩ ﹝﹆﹙︡﹟ آن ا︨ــ️. ︣ا ﹋﹥  ﹆﹫﹆ ️︠︀﹠ــ ــ︀﹡﹍︣ ︻︡م ︫ و ﹡︪
در ﹇﹢س ﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡﹢ه ︫﹊︧ــ️ ﹇﹢س و ﹡﹆︴﹥ اوج آن 
ــ︡ دارد و  ــ﹥ و︡ت ا︡ی ︠︡او﹡ ــ︀ره ︋ ︋﹥ ﹡﹢ی  ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︫
و︡ت ا︡ی، و︡︑﹩ ﹝︴﹙﹅، ︗︀﹝︹ و ﹁︣ا﹎﹫︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ 
 «︡︀رش ︋﹥ ا︻︡اد ﹡﹫︧️، ﹨﹞︀ن ﹋﹥ از آن ︋﹥ «﹇﹏ ﹨﹢ ا﹜ّ﹙﹥ ا﹝︫
 ﹟ا ﹩︀ــ ــ︣ات ︋︺︡ی از ﹡﹢ع ﹋﹙﹫︧ ــ︀ در ︑︽﹫﹫ ــ﹢د. ا﹝ ︫ ﹩﹞ ︣﹫︊︺︑
ــ︡ی ︑︡︊﹏ ﹋︣ده ﹋﹥  ︡ت وا︡ی را ︋﹥ و︡ت اــ︣ات و ﹫﹫︽︑
 ︀﹨︡وا ﹟ا︨︐﹀︀ده از ︑﹊︣ار ا ︀ ــ﹞︀رش ︻︡دی ا︨ــ️ و︋   ︫﹏︋︀﹇
﹢د ﹨﹛ ︻︣ض  ﹞︀رش ﹝﹆︨︡︀ت︠   ︫﹤ ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️︋  ︧﹫﹚﹋

(︫︣ک) ︋︀ ︠︡ای ︑︊︀رک و ︑︺︀﹜﹩ ︋︍︣دازد.

︡︊﹠﹎ ︣︣ه و︨︳، ︑︨︣﹫﹞﹩ از ﹇﹢س و ﹁︱︀ی زدر دا ︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ .۶ ︣﹢︭︑

﹝︣اب
 ﹩︑︀﹊︪﹞ ︀ ــ️، در﹎︀ه ﹝︣اب ﹋﹥ در ︗️ ﹝﹊﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ــ︤ارد؛ در ــ︐︀ده و ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ﹎ ︧ــ︀م در آ﹡︖︀ ا ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹝
︀ او ︣﹋︀︑︩ را ︑﹊︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︻﹞﹏ ﹝︪ــ﹊︀ت  د﹍︣ان ﹨﹞︣اه︋ 
ــ️، ︡︋﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ︮﹢︑﹩ را  در ﹝︣﹙﹤ اول از ︗️ ︮﹢ت ا︨
﹋﹥ در آن ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د، ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︨︀زد و در ︻﹫﹟ ︀ل ا﹡︧︀ن 
﹥ ︀د ﹝︣اب ﹋﹙﹫︧︀ ︀ «﹝﹆︡س ︑︣﹟ ﹝﹊︀ن» ﹋﹙﹫︧︀ ﹝﹩ ا﹡︡ازد  را︋ 
ــ﹢رت ﹋﹢﹉ ︑︣ ︑﹊︣ار ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ا﹡︴︊︀ق   ︮﹤ ــ﹊﹏ آن را︋  و︫ 

 ️﹢﹆︑ ️︨︤ان ا︣اب آو﹞ ︣ا︾﹩ ﹋﹥ در ︎﹫︩ روی ر﹢︱ ︀︋
ــ﹊︀︑﹩ را ︋﹥ ذ﹨﹟ ﹝︐︊︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در  ــ﹢د. ا ﹟︣اغ ﹝︪ ︫ ﹩﹞
﹢︑﹩ ﹝︣اب،  ــ︡ه ا︨ــ️.١١︗﹠︊﹥︮  ــ︀ره ︫ ﹥ آن ا︫  ︋﹜︣﹋ ︣آن﹇
﹨﹞︀ن ا﹡︺﹊︀س ﹋﹑م ا﹜﹩ در ︵﹩ ﹡﹞︀ز ا︨ــ️ ﹋﹥ آن را ︑﹞︓﹫﹏ و 
﹠︀︋︣ا﹟ و︗﹢د ︣اغ ﹋︀﹝ً﹑ ﹁︣︻﹩  ︡او﹡︡ ﹝﹩ ︨︀زد.︋  ﹡︪︀﹡﹥ ︱﹢ر︠ 
ــ﹢م ﹝︢﹨︊﹩ ا︨️.  ا︨ــ️ و ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آداب و ر︨
ــ︀﹡﹥ ای ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟  ــ︀، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︪ ــ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝︣اب در ︋﹠ ︋
 ︡﹠﹡︀﹞ ︿﹚︐﹞ ︣اب در ︋﹠︀﹨︀ی﹞ .ــ﹢د ︫ ﹩﹞ ﹤︐︠︀︨ ﹤﹚︊﹇ ️︗
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 ﹟︣︑ ــ﹢د، ا﹝︀ ﹝︺﹞﹢ل ﹝︧ــ︖︡، ﹝︡ارس و ﹝﹆︀︋︣ ︨︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫
 ﹩︀︗ ︡︗︀ــ ــ︀︗︡ ا︨ــ️. ﹝︣اب ﹝︧ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︣اب در ﹝︧
ــ﹠﹞︀ز ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ در ﹝﹆︀︋﹏ آن ﹡﹞︀ز  ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︪
ــ﹢ر ﹡﹞︀ز﹎︤اری  ــ︤ ﹝︣اب ︋﹥ ﹝﹠︷ ــ﹥ ﹡﹫ ﹝﹩¬﹎︤ارد. در ﹝︡ر︨
ــ﹢د، و﹜﹩ ﹢ن ا﹡︖︀م ا︣﹁ ﹟︱﹥، در آ﹡︖︀ ︋﹥  ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ︨
ــ︣د، ﹝︣اب ﹨︀ی ﹝︡ارس  ︮ــ﹢رت ﹝︡ود︑︣ی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫
ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ا﹨﹞﹫️  ــ︀︗︡ ︨ ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ا﹡﹢ا︻﹩ ﹋﹥ در ﹝︧
ــ﹫︡ن  ︪︋ ️﹫﹝﹨ر ا﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ︣اب﹞ ︣︋︀﹆﹞ ︣ی دار﹡︡. در︐﹝﹋

ــ︡. ــ﹍︀ه ﹝﹩ ︋︀︫ ــ﹥ ︻︊︀د︑ ــ﹟ ︋ ــ﹏ ﹝︡﹁ ︡︊︑ ــ﹊︀ن و ــ﹥ آن ﹝ ︋
ــ︡ ﹋﹢دک ﹡﹫︤  ﹝ــ︣اب از ا﹨﹞﹫️  ــ︀،٨٢،١٣۶۶) از د ﹫﹡︣﹫︎)
ــ﹢د﹋︀ن در ︵︣ا﹩ ︠﹢د آن  ــ﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨ــ️ و ا﹋︓︣ ﹋ ﹐︀︋
ــ﹫︡ه ا﹡︡.﹋︀︫ــ﹩ ﹋︀ری ﹝︣اب ﹨︀ در ﹡﹆︀︫﹩  ︪﹋ ︣﹢︭︑ ﹤︋ را
ــ︐﹀︀ده و اذ︻︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹥  آ﹡︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹝﹢رد ا︨
ر﹡﹌ ﹋︀︫ــ﹩ ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️، ︵﹢ری ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ﹋﹢د﹋︀ن 
ــ﹢ده و﹜﹩ ﹨﹫︘  ــ︀﹨︡ه ﹡﹞ ــ︡رن را ﹡﹫︤ ﹝︪ ﹝ــ︣اب ﹝︧ــ︖︡ ﹝

ــ﹫︡ه ا﹡︡. ︪﹊﹡ ︣﹢︭︑ ﹤ ــ﹊﹙﹩ از آن را︋  ︫

︑︭﹢︣ ٧. د︡ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ و ︑︨︣﹫﹛ ﹝︣اب

︑︭﹢︣ ٨. ﹝﹠︀ره، ﹡﹞︀دی از ︻︣وج و ︀﹜️ ﹡﹞︀ز﹎︤ار در ﹇﹫︀م

﹝﹠︀ره(﹎﹙︨︡︐﹥)
﹥ ﹝︺﹠︀ی ︗︀ی ﹡﹢ر و رو︫﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ در دوران ا︨﹑﹝﹩،  ﹝﹠︀ره︋ 
ــ﹩،١٣٩١،٣٢۴) ــ︀م «﹝︃ذ﹡﹥» ﹡﹫︤ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. (﹋﹫︀﹡ ﹡
 ﹉ ﹩﹞﹢﹀﹞ ﹤︺ــ ــ﹑م، در وا﹇︹ ︑﹢︨ ــ﹠️ ا︨ ــ︀ر ︋﹥ ︨ ورود ﹝﹠

︨﹞︊﹏ ︋︀︨︐︀﹡﹩ از د︡﹎︀ه ︑﹞︓﹫﹙﹩ ا︨️. 

 ﹤﹋ ﹟﹫︺﹞ ﹩﹚﹊ ــ️؛︫  ــ︀ن ا︨ ــ﹞︊﹏ ا﹡︧ ﹫︣و﹡﹩ ﹝﹠︀ر︨  از د︡﹎︀ه︋ 
ــ︐﹆﹫﹛ در ︻︀﹜﹛  ــ﹥ ︑﹠︀﹩ در ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹥ ﹝﹙﹢﹇︀ت ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ ︋
ــ︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︪︐︀ق  ــ︐︡. از د︡﹎︀ه درو﹡﹩، ︀دآور ا﹡︧ ︧ا ﹩﹞

︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ ﹝︊︡أ ا︮﹙﹩ و از﹜﹩ ︠﹢د ا︨️.
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︑︭﹢︣ ٩. ﹡︪︀ن دادن ﹝﹠︀ره ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ار﹋︀ن ﹡﹆︀︫﹩ ﹝︧︖︡

︑︭﹢︣ ١٠. ︫﹠︀︠️ و ︵︣ا﹩ ﹝﹠︊︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︻﹠︀︮︣ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︧︖︡

ــ︣ی، ا﹟ ﹝﹠︀ره ﹨︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︣وف ﹇︀﹛ در  در ︑︣﹋﹫︉ ﹋﹙﹩ ︫
ــ﹞︊﹏ ذات ﹝︐︺︀﹜﹩ و ﹐︐︽﹫︣ ا︫﹫︀ء ﹨︧︐﹠︡؛  ︠︳ ︻︣︋﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ ︨
ــ︣ ︋﹫︀﹡﹍︣ ︠﹙﹅ ﹝︀دی و ︎﹫﹢︨︐﹥  ــ︺﹥ ا﹁﹆﹩ ︫ ︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩﹛︀ در
ــ︀ن ا︨️ ﹋﹥ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹉ ︑︣﹋﹫︉ ﹋﹙﹩ ا︨️ و «و︡ت»  ا﹡︧
ــ︀︋﹥ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ارز︫﹞﹠︡︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د  ︪︑ ﹟را ︑︡ا︻﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا
ــ︀ط ︋︀ ︣ف اول  ــ﹢ان ︻︡د «﹉» و در ار︑︊ ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀ر ︋﹥ ︻﹠ ﹋
ا﹜﹀︊︀ ︺﹠﹩ «ا﹜︿» ﹡﹍︧︣︐﹥ ︫﹢د. از ﹡︷︣ ︻︀﹜﹛ ﹋︊﹫︣ی، «ا﹜︿» 
ــ﹥ ︻﹠﹢ان  ــ﹛ ︮︽﹫︣ی ︋ ﹛︀︻ ︡ــ﹅» و از د ــ︀ن «︠︀﹜ ــ︀ ﹝﹠︀ر ﹨﹞ 
ــ﹢د. (ارد﹐ن،١٣٩١،  ــ︀ن» ︠﹢ا﹨︡ ︋ ــ︣ ︠︀﹜﹅» ︀ «ا﹡︧ ﹢︭︑»
ــ﹩ ﹋﹥ در  ︀﹨ــ︡اد ﹝﹠︀ر ــ﹩ و ︑︺ ــ﹩، ﹝﹊︀﹡ ︀︱﹁ ️ــ ﹫︺﹇﹢﹞ ( ٧٣

ــ﹫﹙﹥  ــ﹢د، ︀︋︡ ︋﹥ و︨ ــ︀ی ﹝︺﹞︀ری در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ ︵︣ح ﹨
ــ﹢ازن ︑﹆︀ر﹡﹩، ︑︺︀ر︀︱﹁ ︿﹩ و ︑﹢ری ا︻︡اد ﹝﹢رد  ︑ ﹜﹫﹨︀﹀﹞
︋︣ر︨ــ﹩ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︣﹋️ ︑︀ر﹩ ﹝﹠︀ر از ﹝﹢﹇︺﹫️ 
 ﹉ ــ﹢ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︖︤ا و ﹝﹀︣د ︠﹢د ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹎﹠︊︡ را ﹝﹩ ︑
ــ︡ن ﹝﹠︀ر﹨︀ در دو  ︫ ﹩︀︑ ــ︀ل در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️. دو ــ﹩ از ﹋﹞ ﹚︖︑
 ︡︊﹠﹎ ︣ــ﹥ ﹁︱︀ی ز ︋ ﹩︐﹠﹞ ــ︣ف در﹨︀ی ورودی و ورودی ︵
ــ︣ح ﹝︐﹢ازن و ﹝︐︺︀دل ︠﹙﹆️ ا︨ــ️.  ــ︐﹟ ︵ ︨﹢﹫︎ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹤︋
 ︳﹫﹞ ﹜﹫︨︣︑ ︉︊︨ ﹤︋ ︀رات و ︋﹫︀ن آن︸دک ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹢﹋
﹝︧︖︡، ﹝﹠︀ره را و︗﹥ ︋︀رز ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ﹇︣ار داده و آ﹡︀ را 

ــ﹫︡ه ا︨ــ️. ︪﹋ ︣﹢︭︑ ﹤  ︋﹩︮︀ ﹢رت︠   ︮﹤︋

ــ︣  ︊﹠﹞
ــ︀ره  ــ︣، ︎﹙﹊︀﹡﹩ ︋︀ر﹉ و ﹝︖︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︫ ︫ــ﹊﹏ ﹋﹙﹩ ﹝﹠︊
ــ︥ه روز﹎︀ر ︎﹫︀﹝︊︣  ــ﹥ و ــ﹑م ︋ ــ︡ه ﹡︧ــ️ ا︨ ︋﹥ ﹝﹠︊︣﹨︀ی ︨
ــ﹙︖﹢﹇﹫︀ن ︋﹥  ــ︣م(ص) دارد.(Herdeg,2003,68) از ز﹝︀ن ︨ ا﹋
ــ︣︎﹠︀﹨﹩ ︋︣ ︋︀﹐ی ︋﹙﹠︡︑︣﹟ ︎﹙﹥ و دری در  ــ︀ده ︨ ﹝﹠︊︣﹨︀ی ︨
 ️︣︷﹞ ︣︋ ︀﹨ ︩ ا﹁︤ا ﹟ــ︡. ا ︋︣ا︋︣ ︣︑ ﹟﹫︀︎﹟ ︎﹙﹥ ا︲︀﹁﹥ ︫

ــ︣ ︑︃﹋﹫︡ دارد ﹋﹥ ︻︊︀رت ا︨ــ️ از ﹝﹀﹢م ﹡︣د︋︀ن ︗︀ن ﹋﹥  ︊﹠﹞
ــ﹥ روح ﹝︴﹙﹅  ــ﹢ی و رو︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︢رد و ︋ ــ︀ی د﹡﹫ ﹨ ﹤﹚︣﹞ از
 ﹟ــ﹩» ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. ا ــ︀ک و اور﹡﹌، ﹨﹞︙﹢ن ︀︎﹍︀ه «﹇︴︊ و ︎
ــ︀︊︀ن دار ﹨﹞﹢اره  ــ﹟  ︣︊﹠﹞ ﹤︀︎︀ اور﹡﹌ ︨ ︣︑﹐︀︋ ﹤﹋ ︉ــ ﹚︴﹞
 ︀ «︀ه ﹋﹑م ︠︡ا «﹜﹢﹎﹢س﹍︀︗ ︀دآور ،ــ︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︠︀﹜﹩ ﹎︢ا︫
︋﹥ ︻︊︀رت د ︣﹍︱﹢ر ︾﹫︣ ﹝︣﹩ «︎﹫︀﹝︊︣ او﹜﹢﹨﹫️» ا︨ــ️. 
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﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
ــ︐﹫︀︋﹩  ــ︡ن و ا﹡︐︤ا︻﹩ ﹋︣دن ﹁︣م ﹨︀، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی د︨ ــ﹩ د ا﹡︐︤ا︻
ــ︣ ︋﹫︩ از ﹨︣﹝﹙︐﹩ ﹝﹫︀ن  ︑ ﹤︐﹁︀ ︩﹐︀︎ و ︣︑ ﹅﹫﹝︻ م﹢﹀﹞ ﹤ــ ︋
ــ﹢د. ︣ا ﹋﹥ د︡ن ︗︤﹫︀ت ﹢︭︑ ﹉︣﹎︀ه  ا︣ا﹡﹫︀ن د︡ه ﹝﹩ ︫
ــ️، ﹨﹞︀ن  ــ︡، ︋﹙﹊﹥ آ﹡︙ــ﹥ ﹝﹛ ا︨ ︋︀ ﹩﹝﹡ ﹩ــ ــ︡ان ا﹨﹞﹫︐ ﹠
ــ︡ت ︀︮﹏ از ﹁︣م ﹨︀ و ﹝﹆︭﹢د ﹋﹙﹩ آ﹡︀︨ــ️ ﹋﹥ را﹨﹠﹞︀ی  و
 ﹤ ︣﹨ ️︠︀﹠ــ ــ﹫︡ن ︋﹥ ﹍︀﹡﹍﹩ ︠︡او﹡︡ و ︫ ــ︀ن، ︋︣ای ر︨ ا﹡︧
︋﹫︪︐︣ ︀﹆﹅ درون ا﹟ ﹝︢﹨︉ ا﹜﹩ و ﹍︀﹡﹥ ا﹡︧︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. 
ــ︀ری ﹝︡رن و  ــ︀ ﹝︺﹞ ــ︀︗︡ ︋ ــ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن از ﹝︧ ﹊﹠ــ﹥ ︋﹥ ا ــ︀ ︑﹢︗ ︋
ــ﹠︐﹩ ︋︡ون ﹨﹫︘ ︮︊️ ﹇︊﹙﹩ در ︭︠ــ﹢ص ﹋︀﹜︊︡ و ︻﹠︀︮︣  ︨
ــ︀﹨︡ا︑﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد  ــ﹅ ﹡︷︣ات و ﹝︪ ــ︡ ﹋︣ده ا﹡︡، ︵︊ آن ︋︀زد
ــ︡ه ا︨ــ️ ﹝︣اب، ﹝﹠︊︣، ﹢ض، ﹫︀ط و ︋﹥  ﹝︧ــ︖︡ ︋﹫︀ن ︫
 ﹩﹐︀︋ ︡﹞︀ــ ︭︠﹢ص ﹎﹠︊︡ و ﹝﹠︀ره در ﹡﹆︀︫ــ﹩ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن ︋︧
دارد. ا﹋︓︣️ ﹋﹢د﹋︀ن ر﹡﹌ آ︋﹩ را ︋︣ای د﹢ار﹨︀ و ﹋︀︫ــ﹩ ﹨︀ی 
 ︀ ﹢د را از ﹝︧︀︗︡︋  ︨︣﹠︡ی︠  ﹝︧︖︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و ر︲︀️ و︠ 
﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ و ︻﹠︀︮︣ ﹋︀﹜︊︡ی آن در ﹝︪︀﹨︡ات ︠﹢د ︻︣︲﹥ 
دا︫︐﹥ ا﹡ــ︡، ︋﹥ ︵ـ﹢ری ﹋﹥ ︻︡ه ای از ﹋﹢د﹋ــ︀ن ︵︊﹅ ︑︭ـ﹢رات 

﹠︀︋︣ا﹟ ا︡ه   ــ﹫︡ه ا﹡︡.︋  ︪﹋ ︣﹢︭︑ ﹤ــ ــ︀︗︡، آ﹡︀ را︋  ــ﹢د از ﹝︧ ︠
ــ﹫︹ ︑︣﹟ ﹝︺﹠︀ی ﹝︭︴﹙ (﹋﹥ در وا﹇︹ در  ︨﹞︊﹢﹜﹫︧﹛ ﹨︀، در و︨
︡ه ای  ︀ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ﹋﹙﹞﹥ از ﹝︺﹠︀ی ﹝︭︴﹙﹞ ︡ود︫   ︋﹤︧︀﹆﹞
︐︣ ا︨️) ﹋﹙﹫﹥  ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︋︣د ﹝︐︡اول در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د︋ 
ا ﹟︀﹐ت ﹝︐﹠﹢ع را ︋﹥ و︡ت ︋︀ز﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡ و ︋﹥ ﹝︀ ا﹝﹊︀ن آن 
ــ︐︣ک آ﹡︀ را در آن ︑︪ــ﹫︬ د﹨﹫﹛ و  ــ︡ ︑︀ ا︮﹏ ﹝︪ را ﹝﹩ د﹨
ــ﹢زه ﹝︐︀﹁﹫︤﹊﹩ ︋︣︠﹢ردار   از ﹝︺﹠︀ی ︻﹞﹫﹆﹩ در ️﹆﹫﹆ ﹟ــ ا
ــ﹟ ﹝︴﹙︉  ︥و﹨ــ︩ ﹝︊﹫﹟ ا ــ︀ی︎  ﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ــ ﹫﹠ ﹜ــ ا︨ــ️. ﹨
ــ﹠︐﹩ و ذ﹨﹟ ﹋﹢دک  ــ︀︗︡ ︨ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︻﹠︀︮︣ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
ــ﹫︀ر ﹡︤د﹉ و ︻﹞﹫﹆﹩ و︗﹢د دارد. ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ در︋︀ره  ار︑︊︀ط ︋︧
ــ︀︗︡ ︨﹠︐﹩ در آن  ــ︀︗︡ ﹝︡رن ﹋﹥ ︨﹞︊﹏ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ ︧﹞
ــ﹫︀ر ︲︺﹫︿ ا︨ــ️. آ﹡︙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡  ︧ و︗﹢د ﹡︡ارد،︋ 
 ️︠︀ ﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م(ص) در︨  ــ﹢د، ا︮﹢﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥︎  ︫ ﹩﹞ ﹤﹫︮﹢︑
ــ︊︉ ا﹠﹊﹥ د﹟ و  ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ و ︋﹥ ︨ ــ︀︗︡ از آن ا︨ ︧﹞
︻﹠︀︮︣ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹊︧︀﹡﹩ در ︋﹠︀ی آن ﹡﹆︩ ︔︀︋️ دار﹡︡، 

﹝﹩ ︀︋︧️ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ﹡﹫︤ ︔︊︀ت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
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:️︫﹢﹡ ﹩︎

 (theory of gestures) ︣﹍﹡︀﹫︋ ︀ت﹋︣  ﹤︣︷﹡ «️﹛︀ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و ︪﹡  ﹤︣︷﹡» ︤ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ آن را﹫ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞ ً︀ ــ︐﹆﹫﹞ ١. ا﹑﹞ ﹟︷︀ت ﹝︧
﹡︀﹝﹫︡ه ا﹛ ﹋﹥ ﹝﹊︣راً د﹜﹫﹏ و ︲︣ورت ا︫︀ره ︋﹥ آن را ︋﹫︀ن دا︫︐﹥ ا﹛، ا﹝︀ ا﹝﹊︀ن ︋︒ در︋︀ره آن ︑︀ ﹋﹠﹢ن و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️.

2. yantra

︀ً ︀﹡︐︣ای وا﹇︺﹩ را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ آن ︑︪︊﹫﹥ ︫﹢﹡︡. ﹝﹠︀︨﹉  ︐﹆﹫﹆ ﹤﹋ ٣. «ا﹜﹢ار» ︑︨︣﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹙︊﹥ و ﹝﹠︤ل در ﹁︣ا﹝︀︨﹢﹡︣ی ︋︀︨︐︀ن
  ﹤︭﹫︭ ︀ً از︠  ﹢د ا﹜︤ا﹝ ــ︀ی ︀د︋﹢د در ذات︠  ﹨ ︀﹠ ــ﹢د، ز︣ا︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ در ا﹟ ︗︀ ذ﹋︫︣  ﹠︀﹨︀ی ︀د︋﹢د ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ــ﹥ ا︡اث︋  ــ﹢ط︋  ︋︣﹞

﹡﹞︀د﹟ و ︨﹞︊﹢﹜﹫﹉ ︋︣︠﹢ردار ﹨︧︐﹠︡.
︀ً در ﹝﹆﹢﹜﹥  ︨﹞︊﹏ ﹨︀ی ︮﹢︑﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.  ۴. ا︸︀را︑﹩ ﹋﹥ ﹨︡﹁﹩ ﹝︪︀︋﹥ دار﹡︡ ︋︣ای ﹝︓︀ل ا︨︀﹝﹩ ︫︉ و ا︨︀﹝﹩ ر﹝︤ ︵︊︺

 ﹤﹊﹠ا ︰﹞ ﹤︋ د و﹢︫ ﹩﹞ ️﹁︀ ان ﹝﹆︡﹝︀ت آن﹢﹠︻ ﹤︋ ︀ ﹉︧﹠﹞ ﹉ ا︫﹊︀ل ︨﹞︊﹢﹜﹫﹊﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ا︋︐︡ای ️﹛︀ ،︳︋را ️﹛︀ ع﹢﹡ ﹉ .۵
ــ﹫︀ری از ︀﹡︐︣ا﹨︀ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨ــ️ و ز﹝︀﹡﹩ ︋︣ای ﹨﹞︀﹡﹠︡ی ︋︀ ا﹜﹢ار ︑︨︣﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹙︊﹥ و  ︧︋ ️﹛︀ ،ــ﹢د و از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود ︫ ﹩﹞ ﹢﹞ ︡︋︀ ﹩﹞ ︀ن︀︎
ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫︡. روال ﹁﹢ق ﹡﹞︀︀﹡﹍︣ ا︐﹫︀ط در ﹝﹆︀︋﹏ ︻﹑﹇﹥  ︾﹫︣﹝︢﹨︊﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︑︊﹫﹫﹟ ﹨﹞﹢اره ︋﹫︩  ــ﹢﹡︣ی ا︨ ﹝﹠︤ل در ﹁︣ا﹝︀︨
﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︣د ﹠︀ن ﹋﹥  ﹞︊﹏ ﹨︀ و ﹝﹠︀︨﹉ را︋  ــ﹢د ﹋﹥︨  ﹫﹢﹡︡ درو﹡﹩ ﹡﹍︀ه︫  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︐﹫︖﹥  ﹁﹢ری︎  ﹥ آن︋   ︋︡︀  ︋︤﹫ ︣﹨ ــ️، ﹇︊﹏ از ــ︀ده ا︨  ︨︡ از

او﹜﹩، ︗︡ا از دو﹝﹩، ﹨﹫︘ ︻﹙︐﹩ ︋︣ای ﹨︧︐﹩ ﹝︪﹢د ﹡︡ارد. 
ــ﹠️ ﹨﹠︡و  ــ﹢د. در آن ﹝﹠︀︨ــ﹉ ︣﹋︀︑﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در︨  ﹥ ﹇︧ــ﹞︐﹩ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︨ــ﹉ ﹡﹢ا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫  ︋ ً︀ ︮﹢︭﹞ ﹤︴︋را ﹟۶. در ا
︍︀س و ﹇︡ردا﹡﹩»  ﹥ ︻﹠﹢ان «︫﹫﹢ه ︨   ︋﹤﹋ «﹤﹁︀︭﹞» .︡﹨ ــ﹊﹏ ﹝﹩ د ــ﹢د و ز︋︀ن وا﹇︺﹩ ︣﹋︀ت و ﹡﹍︣ش ﹨︀ را︫  ﹝﹢دره ﹨︀ (mudras) ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫

︀ً ︀﹜️ ︠︀︮﹩ از ﹝﹢دره ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡.  در ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی او﹜﹫﹟ در ︾︣ب و ﹡﹫︤ در ︫︣ق ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د وا﹇︺
.٣۵ ﹤٧. ر︻︡: آ

.۵٧ ﹤٨.  ا︻︣اف: آ
٩. ︋︀ر ا﹐﹡﹢ار: ١٣٣۶، ج ٨، ص ١۶-٢٩.

١٠. ﹨﹞︀ن.
︀َرَ﹋ٍ﹤  َ︊ ٍة ﹝ّ َ︣ ــ︖َ َ︫  ﹟﹞ِ ُ︡ ﹇َ﹢ُ یآ ︉ٌ ُدرِ ﹋َ﹢ْ﹋َ ︀َُ﹡ َ︃ ﹋َ ﹥ُ︗َ︀︗َ ّ︤ ︀ُح ِ﹁﹩ ُزَ︗︀َ︗ٍ﹤ ا﹜ َ︊ ْ︭ ︀ٌح ا﹜ِْ﹞ َ︊ ْ︭ ﹞ِ ︀َ﹫﹁ِ ــَ﹊︀ٍة ْ︪ ︃َْرِض َ﹝َ︓ُ﹏ ُ﹡﹢ِرِه َ﹋ِ﹞ ︀َواِت َوا﹜ْ ــ﹞َ ُ︧ ١١. «ا﹜﹙ُُ﹥ ُ﹡﹢ُر ا﹜
 ِ﹏﹊ُِ︋ ْ﹝َ︓︀َل ﹜ِ﹙﹠ُ︀ِس َوا﹜﹙ُُ﹥  َ︃ ُب ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜ْ ِ︣ ︱َْ︀ُء َو َ︪ َ ﹟﹞َ ی ا﹜﹙ُُ﹥ ﹜ُِ﹠﹢ِرِه ِ︡ َْ ︀ٌر ﹡ّ﹢ٌر َ︻َ﹙﹩ ُ﹡﹢ٍر﹡َ ﹤ُ ْ︧ َ︧ ٍ﹤ ََ﹊︀ُد َزُ ︀َ︐ُِْ︱﹩ُء َو﹜َْ﹢ ﹜َْ﹛ َ︑ْ﹞ ُ﹫ِ︋ ْ︣ ٍ﹤ َو﹜َ︀ َ︾ ُ﹫﹇ِ ْ︣ َ︫  ُ︀﹛ ﹥ٍ﹡ِ﹢︐َُْز
ــ﹞︀ن ﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ا︨️ ︮﹀️ ﹡﹢ر او ﹨﹞︙﹢ن ﹝︪﹊︀︑﹩ (︣ا︾︡ا﹡﹩) ا︨️ ﹋﹥ در آن ︣ا︾﹩ ا︨️. آن ︣اغ در آ︋﹍﹫﹠﹥  ــْ﹩ٍء َ︻ِ﹙﹫ٌ﹛؛ ا﹜ّ﹙﹥ ﹡﹢ر آ︨ َ︫
︐︀ره ای در︪︠︀ن ا︨️. (آن ︣اغ) ا﹁︣و︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د از (رو︾﹟) در︠︐﹩ ﹝︐︊︣ک، در︠️ ز︐﹢ن ﹋﹥   ︨﹩﹢﹎﹢︑ ﹤﹠﹫﹍︋(︫﹫︪ــ﹥) ای ا︨ــ️ وآن آ
﹡﹥ ︫︣﹇﹩ ا︨️ ﹡﹥ ︾︣︋﹩. رو︾﹠﹩ ﹋﹥ آ︑︩ ︋﹥ آن ﹡︀ر︨﹫︡ه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣ا﹁︣وزد. ﹡﹢ری ا︨️ ︋︣ ︋︀﹐ی ﹡﹢ر. ︠︡ا ر﹨︊︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹡﹢ر ︠﹢د ﹨︣ 

(٣۵ ﹤ر، آ﹢﹡).«️︨︀﹡دا ︤﹫ ﹤﹝﹨ ﹤︋ ز﹡︡ و ︠︡ا ﹩﹞ را ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ و ︠︡ا ︋︣ای ﹝︣د﹝︀ن ﹝︓︀ل ﹤﹋

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



١۶٠

:︹︋︀﹠﹞

﹜︣﹋ ١. ﹇︣آن
٢. ا︋﹟ ︻︣︋﹩، ﹝﹞︡︋﹟ ︻﹙﹩،١٣٩٠، ﹁︐﹢︀ت ﹝﹊﹫﹥، ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡︠﹢ا︗﹢ی، ︑︣ان، ﹝﹢﹜﹩.

٣. ا︑﹫﹟، ﹢﹨︀﹡︦،١٣۶٧، ﹋︐︀ب ر﹡﹌،  ﹟﹫︧ ︡﹝﹞﹙﹫﹞﹩، ا﹡︐︪︀رات وزارت ار︫︀د. 
۴. ارد﹐ن، ﹡︀در، و ﹐﹜﹥ ︋︐﹫︀ر،١٣٩١، ︦ و︡ت ︨﹠️ ︻︣﹁︀﹡﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︣ان، ︑︣︗﹞﹥ و﹡︡اد ︗﹙﹫﹙﹩، ︑︣ان، ﹡︪︣ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ر رو︀ل.

۵. ا﹞︡ی ﹝﹙﹊﹩، ر﹞︀ن،١٣٧۶، ﹁︣م ﹨︀ و ﹡﹆︩ ﹨︀ی ﹡﹞︀د﹟ در ﹝︧︀︗︡ ا︣ان، ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡، دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣.
ــ﹊﹏، ︑︴︀︋﹅ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹝︺﹞︀ري ﹝︧︖︡ و ﹁︣م ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹡﹞︀ز، دو ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥  ــ﹞﹫﹥،١٣٩١، ﹡︧ــ︊️ ﹝︺﹠︀ و ︫ ۶. ا﹞︀ن ︵﹙︉، ︀﹝︡ و ﹎︣ا﹝﹩، ︨

﹝︴︀﹜︺︀ت ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩، ︫﹞︀ره ١
٧. ︋﹢ر﹋︀رت، ︑﹫︐﹢س،١٣٧٠، ارزش ﹨︀ی ︗︀ودان در ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩، ︨﹫︡ ﹝﹞︡ آو﹠﹩، در ﹋︐︀ب ︗︀ودا﹡﹍﹩ ﹨﹠︣، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات ︋︣گ.

.︣﹞ ︣ان، ︨﹢ره︑،١٣٩١،﹝︊︀﹡﹩ ︻︣﹁︀﹡﹩ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑م،﹟︧ ،﹩﹇ ︀ری﹚︋ .٨
︀ ︑︃و﹙﹩ در ﹝﹠︀︨﹉  ︨︣︀زی ا︣ان، «︑︃و﹏ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡︋  ﹫︡  ︡﹝﹞︧﹫﹟،١٣٧۴، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹋﹠﹍︣ه ﹝︺﹞︀ری و︫   ︨،﹩︐︪  ︋.٩

 ︡﹚︗ ،«︕︀رم، ︑︣ان، ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩.
١٠. ︎﹫︣﹡﹫︀، ︣﹋ ︡﹝﹞﹛،١٣٩٠، آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان، ︾﹑م ︧﹫﹟ ﹝︺﹞︀ر︀ن، ︑︣ان، ︨︣وش دا﹡︩.

١١. _________،١٣۶۶، ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︧︖︡، ﹝︺﹞︀ری ا︣ان، ︋﹥ ﹋﹢︫︩ ︑،﹩﹡︀﹫﹋ ︿︨﹢ ︡﹝﹞︣ان، ︎︀︀﹡﹥ ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩، ︀پ اول.
١٢. _________،١٣۵٣، ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︠︡ا در ا︣ان ز﹝﹫﹟، ﹨﹠︣ و ﹝︣دم، ︫﹞︀ره ١۴٩.

١٣. ︗︺﹀︣ي، ﹝﹞︡ ︑﹆﹪،١٣٩٠، ﹨﹠︣ و ز︀︊﹪ از د︡﹎︀ه ا︨﹑م،︑︣ان، ﹡︪︣ ︻﹑﹝﹥ ︗︺﹀︣ی.
١۴. ︀﹁︶ ﹡﹫︀، ﹝﹞︡ر︲︀،١٣٩٠، ﹝﹆︡﹝﹥ ای ︋︣ روش ︑﹆﹫﹅ در ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩،︑︣ان،ا﹡︐︪︀رات ︨﹞️.

١۵. ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩،﹝﹞︡،١٣٧۶، ا﹡︐︤اع ﹡﹍︣ی در ﹝︧︀︗︡ ا︣ان(در ﹋︐︀ب ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡،﹎︫︢︐﹥ ︀ل آ﹠︡ه)، ︑︣ان، دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣.
١۶. ︻︣﹁︀﹡﹫︀ن، ︗﹢اد؛ ر︨︀، ︣︎︧︀،١٣٧۶،را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︮﹢رت و ﹝︺﹠︀ در ﹁︣ا﹠︡ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︧︖︡،﹨﹞︀︩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡،︑︣ان. 

١٧. ﹋﹫︀﹡﹩،  ︡﹝﹞﹢︨︿،١٣٩١، ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩ دوره ا︨﹑﹝﹩، ︑︣ان، ︨﹞️.
١٨. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩،١٣٨٧، ︠︡﹝︀ت ﹝︐﹆︀︋﹏ ا︨﹑م و ا︣ان، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات ︮︡را.

.︣﹞ ︣ان، ا﹡︐︪︀رات ︨﹢ره︑ ،︣﹠﹨ ️︀︨ ی و﹢﹠︺﹞ ️﹝﹊ ،١٣٩٠،︡﹝﹞ ،︡د︎﹢ر﹞ .١٩
.﹩﹠︀ت د︺﹛︀︴﹞ ︣︐﹁︣ان، د︑ ،︀ن﹫﹝︨︀﹇ ﹜﹫ا︨﹑﹝﹩، ر ️﹢﹠︺﹞ ١٣٧۵، ﹨﹠︣ و،﹟﹫︧ ︡﹫︨ ،︭︣﹡ .٢٠

٢١. _________،١٣٨٩، ︻﹙﹛ و ︑﹞︡ن در ا︨﹑م، ︑︣︗﹞﹥ ا﹞︡ آرام، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات ︻﹙﹞﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩.
︣ ﹝︖︐﹞︹ ا︨﹑﹝﹩(در ﹋︐︀ب ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡،﹎︫︢︐﹥ ︀ل آ﹠︡ه)، ︑︣ان، دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣.  ︋︳﹚︧﹞ ︡︊﹛︀﹋ ︡︖︧﹞ .١٣٧۶.︡﹝﹞ ،٢٢. ﹡﹆﹩ زاده

︀ز︨︀زی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋   ︨،︡﹠︫︀  ︋︀﹡و ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه آ ﹏﹝﹞ ︡︀ ــ︀زی ﹨︀︋  ︨﹢﹡ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︪ــ﹞﹥ ارزش︣  ︨،١٣٧۵ ،_________ .٢٣
﹝﹠︀︵﹅ ︗﹠﹌ زده، ︑︣ان.

٢۴. ﹨﹫﹙﹟ ︋︣ا﹡︡، رو︋︣ت،١٣٩١)، ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ︋︀﹇︣ آ️ ا﹜ّ﹙﹥ زاده ︫﹫︣ازی، ︑︣ان، روز﹡﹥.
25. Galdieri,Eugenio,1998,Two Building Phases of the Time of Sah Abbas I in the Maydan-I Sah of Isfahan.
Preliminary Note.Eastand West n.s.
26. Hoang,John D,2008,Islamic Architecture,New York.
27. Herdeg,Klaus, 2003,Formal Structure in Islamic Architecture of Iran and Turkistan,New York.
28. Jean Piaget, Barbel Inhelder, 2010, The Psychology Of The Child,Weekly.
29. Winber,Donald M, 2001,The Architecture of Islamic Iran,New York.
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Mosque tells the religious mission of the society and its social mission. Actually, the mosque is like a 
mirror that shows your community's religious situation. The mosque's architecture is an interpretation 
of elite perceptions and the essence of subjectivity and the Muslim faith. From this respect the building 
of the mosque can tell the extent and nature of any Era. Furthermore, the architecture of the mosque has 
implications for the knowledge bases of Islam. Therefore, Mosque architect understands the dimension 
and mental degrees of his time. This research has been done with The purpose of structural elements 
used in traditional and modern mosque and relationship with the child's mind. And argues this entry: 
what is structural elements’ effect of the mosque on the child's mind, and how is it different in the 
traditional and modern mosques. In this study, the utilized method of research is descriptive – analytical 
and the Methods of data collection are field investigation and library. Also, the statistical community 
has 96 children and the analysis of the painting, pulp and toys are applied after their visit from mosques 
in order to depict the children's perceptions of traditional and modern mosques. The finding of this 
research suggests that there is a very close and deep relationship between the elements of the traditional 
mosque and the child's mind. This result is very weak when it comes to the modern mosques which 
contain no traditional symbols recommended by the principles of the Prophet in the mosques.
Key words: structural elements, building mosques, children's minds, modern and traditional mosques.
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