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را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ︫﹊﹏ و ︨︀زه در ﹝︺﹞︀ری دوران ا︨﹑﹝﹩
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در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ︫﹊﹏ و ︨︀زه ︀ر ︻︀﹝﹏ ا︨︀︨﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ از آ﹡︀ ﹝︺﹞︀ر ︨﹠︐﹩ ﹇︀در ا︨️ 
﹢ده ا︨️ ﹋﹥ در دوره ا︨﹑﹝﹩،  ﹫﹟ ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏︋  ︀زد. و︗﹢د ﹉ ار︑︊︀ط ﹝﹠︴﹆﹩ و ﹝﹠︧︖﹛︋  ﹡﹆︪﹩ از ︗︀ن ﹝︺﹠︀ را در ︻︀﹜﹛ ﹝︀دی ﹝︐︖﹙﹩︨ 
﹫﹟ ︻﹢ا﹝﹏  ︤ر﹎︐ ﹟︣︀﹜︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا﹝︣وز ︻︡م و︗﹢د ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹠︧︖﹛︋  ﹝︺﹞︀ری ا︣ان را در ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹝﹞︐︀ز ﹇︣ار داده ا︨️. ﹊﹩ از︋ 
 ﹏︣ا﹞ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤ ﹠︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋  ︡ن از آ﹝﹢زه ﹨︀ و ر︪﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری︨  ︀︫︡. ︻﹙️ ا︮﹙﹩ ا﹟ ﹡﹆﹫︭﹥ دور︫  ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه آن ﹝﹩︋ 

﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️، ︑︽﹫﹫︣ در رو﹡︡ آ﹝﹢زش ﹝︺﹞︀ران، و ︫︐︀ب و ︨︣︻️ ︨︀︠️ و ︨︀ز ︫︡ه ا︨️. 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ﹝︀︋﹫﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ︾﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی (﹝︺﹠︀ و ز︀︊﹩) و ︻﹢ا﹝﹏ ﹋︀﹜︊︡ی (︻﹞﹙﹊︣د، ﹁︣م، ﹨﹠︨︡﹥ و 
︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر   ︋،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ــ﹠︡. در ا ︫︀ ﹥ ا︻﹙﹩ در︗﹥ دارا︋  ︣دا︠️ ﹋﹥ ار︑︊︀ط را︋   ︎﹩﹆︭︀د﹞ ﹏﹫﹚︑ ﹤ ــ︀زه) در ﹝︺﹞︀ری، ا︋︐︡ا ﹐زم ا︨ــ️ ︑︀︋  ︨
﹝︧︀︗︡ ︋︣︗︧︐﹥ ︑︀ر ﹤︋ ﹩︀د﹎︀ر ﹝︀﹡︡ه از ﹇︣ون ︎﹫︪﹫﹟ ﹋﹥ ︑︖﹙﹩ ﹝︺﹠︀ در ﹋︀﹜︊︡ آ﹡︀ در ︵﹩ ز﹝︀ن ︋﹥ ا︔︊︀ت ر︨﹫︡ه ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ 
︺﹩ ﹎︣د︡ ︑︀ ︋︀ ︑﹑ش  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︮﹢ری/﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ︵﹫︿ ا︨︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩︨  ﹨︀ی ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ︨ــ︍︦ ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ︨

﹢د.  ﹥ ︑︭﹢︣ ﹋︪﹫︡ه︫   ︋﹩︣ا︵ ︡﹠︣ی و ﹁︣ا﹫﹎ ﹏﹊  ︫︣  ︋﹜﹋︀ ﹩﹠﹨ا﹜﹍﹢ی ذ ،︀﹨︀﹠  ︋﹟ا ︡︀ی ﹝︐︪﹊﹙﹥ ﹋﹙﹫️ وا﹨︡در ﹝︖︤ا︨︀زی وا
︗ ﹟︡︋️ ︎︦ از ︑︺︪﹞ ︿︬︣ ﹨︣ ﹋︡ام از ﹝﹆﹢﹐ت ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ﹨﹠︨︡﹥ و ︨︀زه، ﹍﹢﹡﹍﹩ ار︑︊︀ط و ﹡﹢ه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آ﹡︀ در 
﹊﹏ د﹨﹩  ﹠︐﹩ ︑﹞︀﹝﹩ دا﹡︪︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در︫  ︋﹠︀﹨︀ی ︑︀ر﹩ ا︣ان در دوره ا︨﹑﹝﹩ ︑﹑﹞ .️︪﹎ ︪︣︷﹥ ﹎︪️ ﹋﹥ در ﹝︺﹞︀ری︨ 
︊﹉ و ﹁︣﹨﹠﹌ ز﹡︡﹎﹩ ﹋︀ر︋︣ان، ︗︤﹫︀ت ︻﹞﹙﹊︣د و داده ﹨︀ی ا﹇﹙﹫﹞﹩ ﹝﹫︴﹩ ﹨﹞﹍﹩ در ذ﹨﹟ ﹝︺﹞︀ر  ︋﹥ ﹝︭﹢ل ﹡︀﹩، ﹝︐︪﹊﹏ از︨ 
︀ ﹝︡ا︠﹙﹥ ︑﹞︀﹝﹩  ــ︤﹫﹁ ︩︀﹊﹩ و آرا﹝︩ روا﹡﹩ در ﹝︺﹞︀ری د︨️ ︀︋﹠︡. ا﹝︣وزه︋  ﹥ آ︨ ــ︐﹠︡ ︑︀︋  ︪﹎ ﹩﹞ ︹﹫﹝︖︑ ︩﹠﹫ ﹁︣﹨﹫︐﹥ و دارای︋ 
 ﹩︀﹡ ︀ی ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹎︣ در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی﹨ ︬ ︭︑ ﹩﹞︀﹝︑ ︀ن﹞︤﹝﹨ ️﹋ــ︀ر ︻﹢ا﹝﹏ در ز﹝︀ن و ︗︀﹍︀﹨﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ و ﹝︪
ــ﹢﹜﹫️ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹋﹠﹠︡ه ای دارای دا﹡︩ و ︋﹫﹠︩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫︀ت ﹡﹀︐﹥ در ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹝︭﹢ل ﹝︺﹞︀ری ︋︀ را﹨︊︣ی و ﹝︧
︣ای  ︀︬︠ ︑︀ر﹩، ا﹜﹍﹢ر︗ ﹩﹝︐️ ︵﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری︋  ﹠︀﹨︀ی︫   ︋﹟︣ه ﹎﹫︣ی از آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ی ا  ︋︀  ︋︀︐﹡در ا .️﹁︀ ️︨د

د﹡﹫︀ی ﹝︺︀︮︣ ︎﹫︪﹠︀د ﹎︣د︡ ﹋﹥ در آن ︗︀﹍︀ه ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹨︣ ﹋︡ام از ︻﹢ا﹝﹏ ﹁﹢ق ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️.
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ︫﹊﹏، ﹨﹠︨︡﹥، ︨︀زه، ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩، ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨
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از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ا﹜﹆︀ی ﹝︺﹠︀ و ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨ــ﹩ در 
﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝︐﹞︀︤ از ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀︨️ ﹀︶ آن 
ــ﹌ و ا︻︐﹆︀دات در ا︣ان  ﹠﹨︣﹁ ︶﹀ ︀︋ ﹜﹫﹆︐ــ ︠﹢د ار︑︊︀︵﹩ ﹝︧
 ،﹩︴﹫﹞ ا︋︺︀د ︣﹍ل ﹋︀ر ﹝︺﹞︀ران ︋︀ د﹢︭﹞ ﹤﹋ ︥هدارد، ︋﹥ و
ــ﹩ و ا﹇︐︭ــ︀دی در ︑︀︔﹫︣ و ︑︀︔︣ ا︨ــ️. ﹡﹆︴﹥ اوج ︑︊﹙﹢ر  ا︗︐﹞︀︻
ــ﹥ در ﹝︺﹞︀ری  ــ︤ی و ﹡﹞︀د︎︣دازا﹡ ــ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ز︋︀ن ر﹝ ــ︀ و ︋ ﹠︺﹞
ا︨﹑﹝﹩ در ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︧︀︗︡ ︑︀ر﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️ 
ــ︡. ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی  ــ︀ ﹡︷﹛، ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ و ز︀︊﹩ ا﹜﹩ را ︋﹫︀ن ﹋﹠ ︑
 ﹅﹫﹆︑ ︡﹡ان رو﹢︐︋ ︀︑ ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ردی از ﹝﹫︀ن ﹝︧︀︗︡ ا﹢﹞
را ︑﹢︨ــ︳ آ﹡︀ ︎﹫︩ ︋︣د. رو﹡︡ ︎﹫﹞﹢ده ︫︡ه ︗️ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ 

ا﹨︡اف ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
١- ︑﹢︮﹫︿ و︗﹢ه ﹝︺﹠︀﹎︣ا﹩ و ﹡﹞︀د︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ 
ا︣ان و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︖﹙﹩ آن در ﹋︀﹜︊︡ ︋﹠︀﹨︀ و ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری،

ــ︀︬︠ ﹝﹣︔︣ در ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︺﹞︀ری  ︫ ︣︮︀﹠︻ ﹟﹫﹫︺︑ -٢

ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان،
ــ︀زه ای ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان در  ٣- ︑﹢︮﹫︿ ︭︠﹢︮﹫︀ت ︨

،︀﹡ار︑︊︀ط ︋︀ ﹨﹠︨︡﹥ و ﹁︣م آ
ــ︀زه در ﹡﹞﹢﹡﹥  ــ︀، ز︀︊﹩، ﹁︣م و ︨ ــ﹟ ار︑︊︀ط ﹝﹫︀ن ﹝︺﹠ ﹫﹫︺︑ -۴

﹨︀ی ︫︀︬︠ ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان،
 ۵- ا︨︐︣اج ا︮﹢ل ار︑︊︀ط ﹝︀︋﹫﹟ ﹝︺﹞︀ری، ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ﹁︣م 
ــ﹢ر ارا﹥ را﹨﹊︀ری  ــ︀زه از ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ︋﹥ ﹝﹠︷ و ︨

︋︣ای ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری ︀ل و آ﹠︡ه.
ــ﹢ه ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝︺﹞︀ری را  ︫ــ﹊﹏ ١ ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ار︑︊︀ط و︗
ــ﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︺﹞︀ری  ــ︀ن از را︋︴ ︪﹡ ﹤﹋ ︡﹨︡﹫﹞ ︩︀﹝﹡
ــ︀زه دارد. در  ــ﹥، ︫ــ﹊﹏ و ︨ ــ﹩، ﹨﹠︨︡ ︨︀﹠︫ ﹩︀︊ز ،︀﹠︺﹞ ︀︋
ــ︀︬︠  ــ﹟ د︀﹎︣ام ︻﹠︀︮ــ︣ ︗︀﹡︊﹩ و ا︑︭︀ل د﹨﹠︡ه ︻﹠︀︫︮︣  ا
﹝︢﹋﹢ر ﹡﹫︤ ذ﹋︣ ︫︡ه ا﹡︡ ︑︀ وا︨︴﹥ ﹨︀ی ا︑︭︀﹜﹍︣ و︗﹢ه ﹋︀﹜︊︡ی و 

︾﹫︣﹋︀﹜︊︡ی در ﹝︺﹞︀ری ﹡﹫︤ ﹝︪︬ ﹎︣د﹡︡.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

︫﹊﹏ ١. ار︑︊︀ط ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ و︗﹢ه ﹋︀﹜︊︡ی و ︾﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١. روش ︎︥و﹨︩
﹥ ︑︪ــ﹫︬، ︑︣︑﹫︉ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹝︡ا︠﹙﹥  ــ︐﹫︀︋﹩︋  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨
 ﹤︍︀ر﹊ و ︡وا ️﹫﹚﹋ ﹤ ﹊﹏ د﹨﹩︋  ︻﹢ا﹝﹏ و و︗﹢ه ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن در︫ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ ا︨︐︡﹐ل ︋︣ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡.  ﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩، از ︨
 ︀﹚﹫﹚︑ ︀︑ د﹢ ــ︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩ ﹡﹫︤ در ﹝﹢اردی ﹐زم︋  در ︵﹫︿ ا︨
ــ︀م ﹎︣د﹡︡ و ﹎︀ه  ︣ ر︀︲﹫︀ت ا﹡︖ ــ﹥ ا︋︤ار﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩︋  ︋︀ ︑﹢︨ــ﹏︋ 
﹥ ︑︭﹢︣ ﹋︪﹫︡ن  ︺﹩ در︋  ﹥ ﹡﹍︫︣ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩︨  ︀ ︑﹢︨ــ﹏︋   ︋︤﹫﹡
ــ︀︗︡ ︑︀ر﹩ ﹝﹢رد  ــ︀ی ﹝︧ ︣︵ ︣︋ ﹜﹋︀ ﹩ــ ــ︀ی ذ﹨﹠ ا﹜﹍﹢﹨
︋︒ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹇︣ار﹎﹫︣ی ﹝﹙︤و﹝︀ت ︫ــ﹊﹏ د﹨﹩ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ای ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹢ده ا︨️ (﹎︣وت،  ︋﹥ ﹝︭﹢ل ﹡︀﹩ در ︨
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ﹩ و︋  ﹡︀﹫﹠ ــ︣ ا︮﹢ل︋  ــ﹥︋  ــ︀ ︑﹊﹫  ︋.(٣٠۴-٢٠٠٢، ٣٠١
 ︀︋ ،﹩﹞﹢﹀﹞ ︣ز︋﹠︡ی﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ️︗ ﹤︋ ︿︀ر︺︑ ﹤︋ ﹟︐﹁︀ ️︨د
 ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤ ﹫︪﹫﹠﹥ ︑﹆﹫﹅ ا︋︐︡ا ﹨︣ ﹋︡ام از و︗﹢ه ﹝︐︪﹊﹙﹥︋  ﹝︣ور︎ 
 ︀︑ ︡ــ︺﹩ ﹎︣د ــ﹩ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ︨ــ︍︦ ︨ ︋︀ــ﹢رد ارز ﹞
 ︪︣︑ ︣﹍︡﹊ ︀ ار︑︊︀︵︀ت ﹝︪ــ︭﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝︺﹞︀ری︋ 
ــ︀ ︋︐﹢ان ﹋﹠︩ و وا﹋﹠︩ ︻﹢ا﹝﹏ د︠﹫﹏ در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ﹎︣دد ︑
 ︀︫︀و﹋ ﹟︣ار داد. ︑﹞︀﹝﹩ ا﹇ ﹩︀︨︀﹠ ﹡﹞ ﹩︀︭﹢ل را ﹝﹢رد︫ 
ــ︀︬︠ ︋﹢ده ا﹡︡ ︑︀  ︫ ﹩در ︋﹠︀﹨︀ی ︑︀ر ﹅از ذ﹋︣ ﹝︭︀د ︣︤﹎︀﹡
︐﹢ان ا﹜﹍﹢ی ﹋﹙﹩   ︋﹩ــ︐﹆︣ا ﹥ را︋︴﹥ ای ا︨ ︣دن︋   ︋﹩ ﹢رت︎  در︮ 
 ︀ ︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر︋  ــ︣وت، ٢٠٠٢، ٣١٧).︋  ــ﹢د (﹎ ﹝﹡ ﹩﹠﹫ ــ︩︋  ﹫ را︎ 
︫﹊﹢﹨︐︣﹟ ﹝︧︀︗︡ ︑︀ر︫ ﹩︣ ا︮﹀︀ن ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ ﹝︧︖︡ 
 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا﹜ّ﹙﹥ ا ︿︴﹛ ﹫︫ ︡︖︧﹞ ا﹝︀م، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ و
 ︡︗︀︧﹞ ﹟ــ﹠︖﹩ ﹋︀ر︋︣ان ا در ﹝﹢ارد ﹜︤وم ﹡﹫︤، ︑﹆﹫﹅ از ﹡︷︨︣
︋︣ه ﹎︣﹁️ ︑︀ ادراک ﹞ ﹩︧︀︵︊︀ن ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
ــ﹏ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹎︣ در  ــ︣ ︋﹫︀﹡﹩ ﹎︣وه ︋﹠︡ی ︻﹢ا﹝ ــ︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ︑︡︋﹫ ︐﹡در ا
︡﹡︡ (﹎︣وت، ٢٠٠٢،  ﹠︡ی︫  ﹠︐﹩ د︨︐﹥︋  د︨︐﹢رز︋︀ن ﹝︺﹞︀ری︨ 
 ﹩︀دی ︋︣ای ︵︣ا﹠ــ ︪﹫︎ ﹜︐٣٢٨) و در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹜﹍﹢ر
ــ︀ی ﹝︺﹞︀ری  ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︡اوم و ﹀︶ ارز︫ ﹝︺﹞︀ری ﹝︺︀︮︣ ︋

ا︨﹑﹝﹩ در ز﹝︀ن ︀ل ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹠︡.  

٢. ﹝︺﹠︀﹎︣ا﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
﹠︐﹩ ﹝︭﹢ل ﹡﹍︫︣﹩  ﹥ ﹝︺﹠︀ و ر﹝︤﹎︣ا﹩ در ﹝︺﹞︀ری︨   ︋︩︣ا﹎
 .(١٣٨۶ ،﹩﹛︀︮) دارد ﹩︐︧﹨ ﹜﹛︀︻ ﹤ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︺﹞︀ری︋ 
 ︀  ︋﹢  ︨﹉ از ️﹠  ︨﹅︀﹆ ﹩﹚︖︑ از ﹩﹚﹊  ︫﹤﹛︤﹠﹞ ﹤ ــ﹠︐﹩︋   ︨︣﹠﹨
﹫﹢﹡︡ی ︻﹞﹫﹅  ﹢ر ز﹝﹫﹠﹩︎   ︮︀  ︋︣﹍ــ﹢ی د ــ﹞︀﹡﹩ و از︨  ﹇﹢ا︻︡ آ︨
ــ﹠︐﹩ ︗︀﹍︀ه ︠︀︮﹩ ﹝﹩  ﹝﹩ ︀︋︡ و ﹜︢ا ︮﹢رت ﹨︀ در﹝︺﹞︀ری ︨
﹠️ ﹎︣دد.   ︨﹩﹛︀︺︐﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹏﹞︀ ︡﹡ر︑﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹢ ︀︋﹠︡ و ﹨︣︮ 
︤رگ آ︨﹞︀﹡﹩ در ︻︊﹢ر از  ــ﹠️ ﹨︀ی︋  ﹨︡ف ︾︀﹩ ﹨﹞﹥ اد︀ن و︨ 
﹥ ﹝︣︑︊﹥ ذات ا︡️ ا︨ــ️.  ــ︉ ز﹝﹫﹠﹩ و ز︣﹟ و و︮﹢ل︋  ﹝︣ا︑
ــ﹠︐﹩ در ︋︀﹐︑︣﹟ ﹝︣︑︊﹥ ︠﹢د ︨︺﹩ در ︑︖﹙﹩ ︱﹢ر  ﹝︺﹞︀ری ︨
ــ︢ا ﹨﹠︣﹨︀ی ︠︀︮ــ﹩ در ا﹟ دوره  ــ﹩ در ︮﹢ر ﹝︀دی دارد. ﹜ ﹛ا
 ﹩︧﹢﹠︫﹢︠ ︣﹠﹨ را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︨︣آ﹝︡ آ﹡︀ن ︩﹢︠ ︀ه﹍︀︗
ــ︡اد و ﹡﹢ع  ــ︡س، ا︻ ــ﹙﹫﹞﹩، ر︀︲﹫︀ت ﹝﹆ ــ﹥، ا︨ ــ️؛ ﹨﹠︨︡ ا︨
 ﹟ــ﹢ر و آب و … ﹡﹫︤ در ا ﹡ ︡﹠﹡︀﹞ ️﹆﹚ ︱ــ﹢ر ر﹝︤﹎﹢﹡﹥ ︻﹠︀︮︣︠ 
ــ﹥ آن ﹝︺︀﹡﹩ ر﹝︤ی ︠︀︮﹩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︑︀ ︑︖﹙﹩ ﹝︺﹠︀ را  ﹝︺﹞︀ری ︋
︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ ر﹡﹥ ﹎﹠﹢ن، ﹁﹫﹙︧﹢ف   ︋︣﹍︀ر ﹩﹞﹑︨در ﹨﹠︣ ا
﹞︊﹙﹫︧ــ﹛ و   ︨﹤ ︀ ︑﹢︨ــ﹏︋  ﹥ ا﹜﹆︀ی ﹝︺︀﹡﹩︋   ︋﹏︀﹇ ︤ــ ﹁︣ا﹡︧ــ﹢ی ﹡﹫
﹡﹞︀د﹎︣ا﹩ در ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ️ و در ︻﹫﹟ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︋︺︀د 
﹥ ﹆﹫﹆︐﹩ ا︨️   ︋﹏︀﹇ ،در ﹨﹠︨︡﹥ و ا︻︡اد ﹉︤﹫﹁︀︐﹞ و ﹉﹫﹚︊﹝︨

 .(٢٠٠۵ ,Pinchard) ️︨︀﹨︀︱﹁ ︣ون از ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹞︀د﹨︀ و﹫︋ ﹤﹋
ــ︀ و ﹆﹫﹆️، ︋﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤ د﹍︣ی در ﹨﹠︣ و  ا︣ا﹡﹫︀ن ︋﹥ ﹝︺﹠
ــ︀ره  ﹝︺﹞︀ری ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹨﹠︣﹝﹠︡ و ﹝︺﹞︀ر ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ا︫
 ﹤  ︋︿︸﹢﹞ ︤﹫﹡ ︉︵︀﹞ ا︨️ و ︩﹢ ︋﹥ ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︐︺︀﹜﹩ در ﹨﹠︣︠ 
﹥ ﹆﹫﹆️ ﹝︧︐︐︣ در ﹡︀ن  ︣دن︋   ︋﹩ ﹢ر︑︀ی ︸︀﹨︣ و︎  ︻︊﹢ر از︮ 
ــ︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ آ﹡﹊﹥ ز︀︊﹩ ﹝︺﹆﹢ل از ﹡︷︣ ا﹁﹑︵﹢ن  ︮﹢رت ﹝﹩ ︋︀︫
ــ︀ره و ر﹝︤ی ︑﹞︓﹫﹙﹩ ا︨️ ︋︣ای و︮﹢ل ︋﹥ ﹆﹫﹆️ ﹝︺﹠﹢ی.  ا︫
ــ﹥ ︨﹠︐﹩ ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ︋︀  از ا︋︤ار ر﹝︤︎︣دازی ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹨﹠︨︡
ــ️ و ﹨﹞﹠﹢ا﹩ ︋︀ آن،  ــ︀︠︐﹟ ﹡︷﹛ ︎﹠︀ن ︻︀﹜﹛ ︵︊﹫︺ ︨ ﹩﹚︖︐﹞

﹋︓︣︑︀ را ︋﹥ و︡ت ︋︡ل ﹝﹩ ︨︀زد. 
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︫﹊﹏ ٢. ا﹜︿) د︻﹢ت ︋︣ای ︠︣وج از ︸﹙﹞️ و ︎﹫﹢︨︐﹟ ︋﹥ ﹡﹢ر، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن
ب) ︠︳ ﹋﹢﹁﹩ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹨﹠︨︡﹥ و ︠﹢︫﹠﹢︧﹩ در ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩، ︋﹆︺﹥ ︨﹫︡ ر﹋﹟ ا﹜ ﹟︡︤د

(ب)(ا﹜︿)

︣ه ﹎﹫︣ی از آب و ﹢ض ﹝﹫︀﹡﹩ ﹫︀ط ﹨︀ی ﹝︧︀︗︡  ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥︋ 
ــ﹩ در آن در ﹋﹠︀ر ﹎﹠︊︡  ︀︍﹫﹚ ــ﹊︀ل ︀ز︑︀︋︩ ا︫ ﹢د در︋  ــ︹ ﹡﹫︤︠  ﹞︀︗
 ︦ ︀د︖ــ︩) و ا ﹠︣﹁︣ا﹡﹍ــ﹩ آ﹊﹫ ــ︀د︋  ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞ ــ﹞︀ن (︋ آ︨
﹫﹊︣ا﹡﹍﹩  ﹝︣﹋︤️ ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن︋ 
 ︩︀﹝﹡ ﹤ ــ︀ و ︗︀ت︋  ــ︀زی ﹝︀﹨︣ا﹡﹥ ﹝﹢ر﹨ و ﹐﹝﹊︀﹡﹩ ︑﹢︨ــ︳︋ 
︀ ا﹡︺﹊︀س د﹍︣ ︻﹠︀︮︣ در  ︀ً ﹨﹞︣اه︋  ︐︀﹡ ﹤﹋ ️︡ه ا︨ــ ــ︐﹥︫  ﹎︢ا︫
 ︣﹍ــ﹠︡. د ﹥ و︡ت ﹝﹩ ر︨ ــ︤ ︻︀﹜﹛ و︗﹢د)︋  ــ︤ (ر﹝︤ی از ﹝︣﹋ ﹋︣﹞
﹆﹀︀ی  ــ︡﹎﹩︨  ︀ز︫ ﹝︺﹠︀ی ر﹝︤﹎﹢﹡﹥ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹡﹢ر ورودی از︋ 
 ﹤ ﹥ ︸﹙﹞️؛︋  ﹝︡ور ︑︖︧ــ﹛ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︙﹢ن د︻﹢ت ﹡﹢ر ا︨ــ️︋ 
﹞︀ع  ︣ روی ﹡﹆︪︀ی ﹎﹠︊︡ ﹝︧︀︗︡ ﹝﹩ ︑﹢ان︨  و︥ه در ︣﹋️ ﹡﹢ر︋ 
 ﹩︧﹢﹠︫﹢ ︳ و︠  ︻︀︫﹆︀﹡﹥ ︪﹛ را ︦ ﹡﹞﹢د (︫﹊﹏ ٢(ا﹜︿)).︠ 
ــ﹩، و ر﹡﹌ و ﹡﹢ر  ــ﹙﹫﹞﹩ و ﹨﹠︨︡ ︀ ﹡﹆﹢ش ا︨ ــ﹥ در آ﹝﹫︤ش︋  و ﹋﹙﹞

ــ﹢ی و ا︻︐﹆︀دی ﹝︺﹞︀ری در ︗︀﹝︺﹥  ﹥ و︗﹥ ﹝︺﹠ و ︑︢﹨﹫︉ ﹡︧ــ︊️︋ 
ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︑︀﹋﹫︡ی دو ﹠︡ان ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ (︫﹊﹏ ٢(ب)). ﹇︡ا︨️  ︧﹞
ــ﹥ ز︊︀ی  ︨︡﹠﹨ ︀ ︀﹐︬︠ آب ﹨﹞︣اه︋  ﹥ ︻﹠︀︮︣ ار︋︺﹥ و︋  و ا︐︣ام︋ 
︀︾︙﹥ ﹨︀ی  ︡ان و︋  ︀ ا﹢ان ﹝︪ــ︣ف︋  ﹢ض در ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 
﹢رت ︸︀﹨︣ ﹝︺﹞︀ری  ﹠︀ن در ورای︮  ا︵︣ا﹁︩ ﹡︪︀ن از ﹨﹠︨︡﹥︎ 
ــ﹊﹢ن و ز﹐﹜﹩  ︣ آ﹡﹊﹥ ا﹁︣اد در ︣﹋️ و︨  ا︨ــ﹑﹝﹩ دارد، ︻﹑وه︋ 
 .︡﹠︋︀ ﹩﹞ را در ﹩﹋︀ ﹥ ︑︣︑﹫︉ ﹝︺﹠︀﹨︀ی ︑︀ب و︑﹢ان و آرا﹝︩ و︎  آب︋ 
ــ︣ی دارای ﹡﹆﹢ش  ﹠︖︣ه ﹨︀ی ﹝︪ــ︊﹉ آ︗ ــ﹟ و︎  ︫﹫︪ــ﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍﹫
﹫︣ه   ︠﹩︀︊ــ︡ت ﹡﹢ر، ز  ︫﹏︡︺︑ ︀ ︣اه︋  ﹝﹨ ︤ ︀زی ﹡﹫ ﹨﹠︨︡ــ﹩ و ﹎︣ه︨ 
 ﹤  ︋(﹩﹛ل و︗﹢د ا﹢︊﹝︨) ــ︀ر ﹡﹢ر ︪﹠︡. ا﹡﹊︧  ︋﹩﹞ ︀︱﹁ ﹤ ﹋﹠﹠︡ه ای︋ 
﹫︪﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍﹫﹟  ر﹡﹌ ﹨︀ (︨﹞︊﹢ل ︣ه ﹨︀ی ﹝︐︺︡د و︗﹢د) ︑﹢︨︳︫ 

️ (︖︀زی، ١٣٧٩: ۴). ︡او﹡︡ی ︨ا ︀د آوری از ︗﹙﹢ه روی︠ 

٣. ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
︀ ﹡︷﹛ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩، در ︻﹫﹟ دارا   ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︧ و ادراک ﹩︀︊ز
ــ︡ال، ︑﹆︀رن، ︑﹢ازن،  ︋﹢دن ︑︱ــ︀د و ︑﹠﹢ع، ︑︣﹋﹫︉ ︋﹠︡ی، ا︻︐
ــ︡ه  ــ︐﹥ ︫ ــ︉، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩، و︲﹢ح، ︑︺﹫﹟ و ﹇︴︺﹫️ دا﹡︧ ︨︀﹠︑
ــ︐﹥ ︫︡ه  ــ️، در ︻﹫﹟ ︀﹜﹩ ﹋﹥ ز︀︊﹩ در ادراک آد﹝﹩ دا﹡︧ ا︨
ــ︐﹆﹙﹩ ︋︣ای آن ﹁︣ض ﹡︪︡ه ا︨️ (ر︐﹥ ﹎︣ان،  و ﹨︧︐﹩ ﹝︧
ــ︡ی، ١٣٨٨: ٢٠؛  ﹝ــ﹢ر، ١٣٨۴: ٢٨؛ ا ١٣٨۴: ١١؛ ﹝︡د︎

﹎︀ت و ﹜﹢︎︦، ١٣٨۶: ٣٢-٣۵؛ ﹨﹠﹀﹙﹫﹠﹌، ١٣٨١: ۶٩). 

ــ﹠︀︠︐﹩ را ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن و︡ت  ︫︀︊ادراک ز ﹩︠︣︋
ــ︉ ﹝︺﹫﹠﹩ از ا︗︤اء،  ︀ص، ︑︣︑﹫︉ و ︑︣﹋﹫ ــ︊︀ی︠  در ﹋︓︣ت، ︑﹠︀︨
ــ﹞︀ر﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ︫﹩﹞︣ ︺︡ی︋  ــ﹥︋  ︠︴︀، ر﹡﹍︀ و ﹁︱︀ی︨ 
﹢︀︫﹠︡ و ﹜︢︑︊︩ ﹎︣د﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ادراک  ﹥ ا︖︀د ﹁︣﹝︀ی︠   ︋︣︖﹠﹞
︀ ﹢اس ﹝﹫︧︣ ﹡﹫︧️ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨︐﹀︀ده از ﹇﹢ه   ︋︀﹁︣  ︮﹩︐︠︀﹠︫︀︊ز
︑︪﹫︬، ذوق و ︧︀︨﹫️ ا︨️ (﹨﹠﹀﹙﹫﹠﹌، ١٣٨١: ٩٩-٩٨). 
︗ ﹟︡︋️ ا︨️ ﹋﹥ در ز︊︀︫﹠︀︠︐﹩ از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و﹝︓︀ل ﹨︀ آ﹝﹢زش 

﹢د و ﹡﹥ از ﹇︀︻︡ه ﹨︀ (﹨﹠﹀﹙﹫﹠﹌، ١٣٨١: ١٠٢).   ︫﹩﹞ ﹤︐﹁︣﹎

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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ــ﹑م و ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀ن ︾︣︋﹩ ﹡︪︀﹡﹍︣ آن  ︑﹙﹫﹏ ز︀︊﹩ از د︡﹎︀ه ا︨
ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ز︀︊﹩ را از دو ﹝﹠︷︣ ︑︷︀﹨︣ات ﹁︣﹝﹩ ﹋﹥ 
︫︀﹝﹏ ﹡︷﹛ و ︑﹠︀︨︊︀ت ا︨️ و ﹡﹫︤ از ﹝﹠︷︣ ادراک ذ﹨﹠﹩ و ︑︀︔﹫︣ 
آن ︋︣ ﹝︀︵︉ (︋﹙︀ری، ١٣٨٨: ١۵۶) ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ 
﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹝︀︵︉ در ا︔︣ ﹨﹠︣ی از ﹫︒ آ﹡﹊﹥ ﹝︡رک ا︔︣  د﹨﹠︡.︋ 
 ﹩︧ ا︨ــ️ (ا﹝︀﹝﹩ ︗﹞︺﹥، ١٣٨۵: ٢٨-٢۵) و از ا︔︣، ︑︀︔﹫︣ات

.︡︋︀ ﹩﹞ ️﹫﹝﹨ا ﹤﹡︀︨︀﹠︫︀︊در ︑︖︣︋﹥ ز ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در
١-٣. ︑﹙﹫﹏ ز︊︀︫﹠︀︨︀﹡﹥ ﹎﹠︊︡﹨︀، ﹇﹢س ﹨︀ و ﹝﹠︀ر﹨︀

﹩ ︑︷︀﹨︣ات ﹁︣﹝﹩ و ادرا﹋︀ت ︧ــ﹩ روی  ــ﹠︖︩ ز︀︊﹩ در︎  ︨
 ،︫︡︀ ︀ ﹝︀︵︊︀ن ﹝﹩︋   ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︧ د﹨︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ادرا﹋︀ت ﹩﹞
 ︡︺ ﹠︀︨ــ﹩ از︋   ︫﹩︀︊ز ﹏﹫﹚︑ و ﹩︋︀ارز ﹤  ︋﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹠ــ ︪︨︣ در︎ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از  ــ︣ ا︮﹀︀ن،︋  ︣و﹡︡ان︫  ادراک ︧ــ﹩︫ 
︡ه ا︨️. ︣دا︠︐﹥︫  ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹎﹠︊︡﹨︀، ﹇﹢س ﹨︀ و ﹝﹠︀ر﹨︀︎  ﹋﹏، و در︨ 
ــ﹟ ﹎﹠︊︡﹨︀ ︋︣ ا︨ــ︀س  ــ﹥ اول، ا ﹚︣﹞ ــ︀، در در ︋ــ︩ ﹎﹠︊︡﹨
ــ﹫﹛، و در ﹝︣﹙﹥ دوم،  ﹝﹆﹫︀س در ا︋︺︀د (﹝﹆﹫︀س ر︑︊﹥ ای) ︑︨︣
ــ﹫﹛ و ﹝﹢رد  ــ︀وی ︑︨︣ ︋︡ون ﹝﹆﹫︀س ر︑︊﹥ ای ︋﹙﹊﹥ ︋︀ ار︑﹀︀ع ﹝︧
ــ﹢ال ﹝︣﹙﹥ ﹨︀ی  ــ﹢م دو︨   ︨﹤﹚︣﹞ ــ︡﹡︡. در ــ︹︫  ــ﹢ال وا﹇ ︨
 ︕︀︐﹡ ،اول ﹤﹚︣﹞ ــ︡﹡︡. در ــ︀ ﹨﹛ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ اول و دوم ︋
ــ︣ ا︮﹀︀ن ︋﹥  ︫ ﹩ــ︀︗︡ ︑︀ر ﹇︱︀وت ز︀︊﹩ ﹎﹠︊︡﹨︀ی ﹝︧
ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥، ﹎﹠︊︡ ﹝︧︖︡  ــ︀︗︡ ︫ ︧﹞ ︡︊﹠﹎ ﹤︋ ️﹢﹛او ︉﹫︑︣︑
 .️﹁︀ ــ︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ا︠︐︭︀ص ــ︀م، ﹎﹠︊︡ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ و ﹎﹠︊︡ ︑ ا﹝
در ﹝︣﹙﹥ دوم، و﹇︐﹩ ز︀︊﹩ ا﹟ ﹎﹠︊︡﹨︀ ︋︡ون ﹝﹆﹫︀س وا﹇︺﹩ 
 ﹤︋ ︕︀︐﹡ ︡﹠︐﹁︣﹎ ︣ار﹇ ﹤︧︀﹆﹞ رد﹢﹞ ︀﹡و ︮︣﹁︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹁︣م آ
︑︣︑﹫︉ ︡︋﹟ ︮﹢رت ︸︀﹨︣ ︫︡﹡︡: ﹎﹠︊︡ ﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥، 
ــ︀ج ا﹜﹞﹙﹉. در  ــ︡ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉، ﹎﹠︊︡ ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م و ﹎﹠︊︡ ︑ ︊﹠﹎
ــ︀س وا﹇︺﹩ و ︮︣ف  ﹫﹆﹞ ︀︋ ️﹛︀ ــ︣ دو ــ﹢م، و﹇︐﹩ ﹨ ︨ ﹤﹚︣﹞
 ︕︀︐﹡ ️﹁︣﹎ ــ﹢رد آز﹝﹢ن ﹇︣ار ــ﹥ ︋﹥ ﹁︣م ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن ﹝ ︗﹢︑
 ︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ .((︿﹛ا)٣ ﹏﹊︫) ️︪﹎ اول ﹤﹚︣﹞ ﹤﹫︊︫ ︡دا︖﹞
ــ︣و﹡︡ان،  ︫ ︡از د ﹤﹋ ︡آ ﹩﹞ ︣︋ ﹟﹫﹠ ︀ی آ﹝︀ری﹨ ﹏﹫﹚︑ از
ــ﹥ اول و ︎︦ از  ــ﹫ ﹜︴ــ︿ ا﹜ّ﹙﹥ در ر︑︊ ︫ ︡︊﹠﹎ ،﹩︀︊ــ︣ ز از ﹡︷
آن ﹎﹠︊︡ ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م، ﹎﹠︊︡ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ و ﹎﹠︊︡ ︑︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ︋﹥ 

︑︣︑﹫︉ در ر︑︊﹥ ﹨︀ی ︋︺︡ی ﹇︣ار دار﹡︡.

︤ی،  ︀خ︋  ︀ آز﹝﹢ن ︀ر ﹇﹢س︫  ︑﹙﹫﹏ ادراک ز︀︊﹩ ﹇﹢س ﹨︀︋ 
ــ︊︡ری و ︎﹠︕ او﹨﹀️ ا﹡︖︀م ﹎︣د︑ .︡﹙﹫﹏ ﹨︀ی  ﹡﹫﹛ دا︣ه، ︫
 ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︣و﹡︡ان︋   ︫،﹩︀︊آ﹝︀ری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ز
ــ︊︡ری، ﹇﹢س ﹡﹫﹛ دا︣ه و ﹇﹢س  ﹇﹢س ︎﹠︕ او ﹨﹀️، ﹇﹢س ︫
 ﹉︑ ﹤︧︀﹆﹞ د﹨﹠︡ (︫﹊﹏ ٣(ب)). در ﹩﹞ ﹫︗︣︑ ︫︀خ ︋︤ی را
ــ﹢ن ︑﹠︡، ﹋﹠︡ و ﹝︺﹞﹢﹜﹩،  ــ﹞︣﹁ ️︗ ﹤︋ ︀︀ی ﹎﹢﹡︀﹎ ︨﹢﹇ ﹉︑
 ︬رت ﹝︪ــ﹢︮ ﹟︡︋ ﹩﹞︣﹁ ﹩︀︊︀ی ز︐﹢﹛︀ت و او﹫︗︣︑
﹎︪︐﹠︡، ﹇﹢س ︫︀خ ︋︤ی: ﹋﹠︡، ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و ︑﹠︡، ﹇﹢س ︫︊︡ری: 
﹝︺﹞﹢﹜﹩، ︑﹠︡ و ﹋﹠︡، ﹇﹢س ︎﹠︕ او ﹨﹀️: ︑﹠︡، ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و ﹋﹠︡.

از ﹜ــ︀ظ ﹝︺﹞﹢﹜﹩، ︑﹠︡ و ﹋﹠︡ ︋﹢دن ﹇﹢س، در ︋﹫﹟ ﹇﹢س ﹨︀ی 
ــ︊︡ری،  ــ︐︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ﹇﹢س ﹨︀ی ︫ ︪﹫︋ ،﹩﹛﹢﹝︺﹞
 ﹟︣︐ــ ــ︀خ ︋︤ی؛ در ︋﹫﹟ ﹇﹢س ﹨︀ی ︑﹠︡ ︋﹫︪ ︎﹠︕ او ﹨﹀️، و ︫
ــ︀خ  ــ︊︡ری و ︫ ا﹝︐﹫︀ز ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ﹇﹢س ﹨︀ی ︎﹠︕ او ﹨﹀️، ︫
ــ︐︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥  ــ︤ی؛ و در ︋﹫﹟ ﹇﹢س ﹨︀ی ﹋﹠︡ ︋﹫︪ ︋
﹇﹢س ﹨︀ی ︫︀خ ︋︤ی، ︫︊︡ری و ︎﹠︕ او ﹨﹀️ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
ــ︡ ﹇﹢س ﹨︀ی ︑﹠︡ در او﹜﹢️ اول، ﹇﹢س ﹨︀ی  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
ــ﹢م   ︨️﹢﹛ــ️ دوم، و ﹇﹢س ﹨︀ی ﹋﹠︡ در او ﹢﹛ــ﹩ در او ﹛﹢﹝︺﹞

﹇︣ار دار﹡︡، ﹨︣﹠︡ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹇︴︺﹩ ﹡﹫︧️.
ــ﹏ ادارک ز︀︊﹩ در ﹝﹠︀ر﹨︀ی ا︮﹀︀ن، ︎︨︣ــ︩ در  ﹫﹚︑ ︋︣ای
ــ︀﹝﹏ ︀ر ﹝﹠︀ر ︨﹫﹟، ︻﹙﹩،  دو ︋ ،︩︋︩ اول ︑﹉ ﹝﹠︀ر ︫
ــ﹥ زوج  ــ︀﹝﹏︨  ︩ دوم زوج ﹝﹠︀ر﹨︀︫  ﹏ د︠︐︣ان و ﹎︀ر، و︋ 
﹝﹠︀ر ﹝︧︖︡ ا﹝︀م، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ و ﹝︡ر︨﹥ ︀ر︋︀غ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁️. 
ــ︀ در دو ︀﹜️ ﹝﹠︷︣ و ﹁︣م ﹨﹠︨︡ــ﹩ ا﹡︖︀م  ــ︩ ︑﹉ ﹝﹠︀ر﹨ ﹠︤﹎
 ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︣ ا︨︀س ︑﹙﹫﹏ ﹨︀ی آ﹝︀ری، از ﹜︀ظ ﹝﹠︷︣︋   ︋.️﹁︣︢︎
ــ﹫﹟ و ﹎︀ر، و از ﹜︀ظ ﹁︣م  ︑﹉ ﹝﹠︀ر﹨︀ی ︻﹙﹩، ﹏ د︠︐︣ان،︨ 
﹨﹠︨︡﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︑﹉ ﹝﹠︀ر﹨︀ی ︻﹙﹩، ︨﹫﹟، ﹏ د︠︐︣ان، و 
ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. از ﹜︀ظ ﹝﹠︷︣  ﹇ ﹩︀︊︀ظ ز﹛ ﹤  ︋︩﹠︤﹎ ــ﹢رد ﹎︀ر ﹝
︋﹥ ︑︣︑﹫︉ زوج ﹝﹠︀ر﹨︀ی ﹝︡ر︨﹥ ︀ر︋︀غ، ﹝︧︖︡ ا﹝︀م و ﹝︧︖︡ 
﹢ده و ز︊︀︑︣ ادراک ﹝﹩ ﹎︪︐﹠︡ (︫﹊﹏ ٣(ج)). ︗︀﹝︹ ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥︋ 
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︫﹊﹏ ٣. ﹡﹞﹢دار ﹨︀ی ﹝﹆︀︧﹥: ا﹜︿) ﹎﹠︊︡﹨︀ی ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن، ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ و ︑︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ︋︀ و ︋︡ون ﹝﹆﹫︀س ر︑︊﹥ ای،
︣︷﹠﹞ ️﹛︀ ﹤ ︀غ، ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ و ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن ﹝︣︋﹢ط︋  ﹥ زوج ﹝﹠︀ر ﹝︡ر︨﹥ ︀ر︋  ﹠︕ او ﹨﹀️، ج)︨  ︊︡ری و︎  ︤ی، ﹡﹫﹛ دا︣ه،︫  ︀خ︋  ب) ﹇﹢س ﹨︀ی︫ 

︫﹊﹏ ۴. ا﹜︿) روش ︋﹢ز︗︀﹡﹩، ب) ﹋︀ر︋︣د آن در ا﹢ان ︾︣︋﹩ ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن

(ا﹜︿)

(ب)(ا﹜︿)

(ج)(ب)

۴. ﹨﹠︨︡﹥ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
﹫︙﹫︡ه  ︀ ︑﹆︧﹫﹞︀ت ﹝︐﹢ا﹜﹩، ﹨﹠︨︡﹥ ای︎  ︣ه ﹎﹫︣ی از دا﹡︩ ر︀︲﹫︀ت و︋   ︋︀ ﹊﹏ وا︋︧︐﹥ ا︨️. ﹨﹠︣﹝﹠︡ان︋  ﹥ دو ﹝﹀﹢م ︻︡د و︫   ︋﹤︨︡﹠﹨
و ا︫﹊︀ل ﹝︐﹠﹢︻﹩ را ا︖︀د ﹝﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡ (﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ﹨﹞﹊︀ران، ١٣٨٨، ﹋︀︫︀﹡﹩، ١٣۶۶: ١٠ و ۴١). در ︫﹊﹏ ۴  ﹋︀ر︋︣د روش ︋﹢ز︗︀﹡﹩ 

︡ه ا︨️. در ︑︤﹫﹠︀ت ﹋︀︫﹩ ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ﹡︪︀ن داده︫ 

ــ︀ی ︑︀ر﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان  ــ﹏ ﹨﹠︨︡ــ﹩ د﹇﹫﹆﹩ از ︋﹠︀﹨ ﹫﹚︑
ــ﹆︿  ــ︡ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉، ︑︤﹫﹠︀ت ︨ ــ︀ج ا﹜﹞﹙﹉، ﹎﹠︊ ــ︡ ﹎﹠︊︡ ︑ ﹠﹡︀﹞
ــ︐︀ن ︮﹀﹢ی ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن، ا﹢ان ﹨︀ی ﹝︧︖︡  ︧︊︫
︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن، ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن، ﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ 
ــ﹥ در  ــ︀﹡﹍︣ ادرا﹋﹩ ﹋︀﹝﹏ از ︻﹙﹛ ﹨﹠︨︡ و ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن ﹡︪

ــ︊︀ت ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥  ︵︣ا﹩ آ﹡︀ ︋﹢ده ا︨ــ️. ︑﹠︀︨
ای ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢︣︑ ﹉﹟ ا︗︤اء ︋︀ ﹋﹏ ︋﹠︀ در را︋︴﹥ ︋︀︫﹠︡ 
 ﹤︋ .︡︀﹝﹠︋ ــ︣ت را ــ︡ت در ﹋︓ ︀د و︖ا ︀﹡ــ﹟ آ ــ︐﹍﹩ ︋﹫ و ︎﹫﹢︨
ــ﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ︾︀﹜︉ در  ︵﹢ر ︠︀ص ﹋︀ر︋︣د ﹠︡ ︑﹠︀︨ــ︉ را ﹝﹩ ︑
ــ︀﹨︡ه ﹋︣د ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ︑﹠︀︨︉  ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝︪
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︫ـ﹊﹏ ۵. ا﹜︿) ︑﹠︀︨ــ︉ ٢ √، ب) ︑﹙﹫﹏ ﹨﹠︨︡﹩ ︎﹑ن ﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹠︀︨︉ ٢√ (﹝︣︋︹)؛ ︀︮﹏ ︫︡ن ︵﹢ل دا︠﹙﹩ ا﹢ان 
از ︻︣ض آن در ︗﹢ار ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ︋︀ ا﹟ ︑﹠︀︨ــ︉ 

︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹠︀︨︉ ٣√ (︫︩ ︲﹙︺﹩ ﹝﹠︐︷﹛) ﹀﹢ی ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن︋  ︊︧︐︀ن︮  ﹆﹀﹩ در︫  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹨﹠︨︡﹥ ︑︤﹫﹠︀ت︨   ︫﹏﹫﹚︑ (۶. ا﹜︿) ︑﹠︀︨︉ ٣√، ب ﹏﹊︫

(ا﹜︿)

(ا﹜︿)

(ب)

(ب)

 .((√۵+١)/٢) ﹩﹑︵ ︉︨︀﹠︑ ٢√، ︑﹠︀︨︉ ٣√، ︑﹠︀︨︉ ١/١١٨ (﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ﹨﹞﹊︀ران، ١٣٨٨: ۴١٧)، و
 ︣ ﹑ن ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن︋  ﹥ ︲﹙︹ وا︡ ا︨ــ️ (︫ــ﹊﹏ ۵(ا﹜︿)).︎  ︑﹠︀︨ــ︉ ٢√ ︋︣ا︋︣ ︵﹢ل ﹇︴︣ ﹝︣︋︺﹩︋ 

﹝︊﹠︀ی ا︑ ﹏︋︀﹇ ︉︨︀﹠︑ ﹟﹙﹫﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡ (︫﹊﹏ ۵(ب)).

︀︫︡ (︫﹊﹏ ۶(ا﹜︿)).   ︋﹩﹞ ﹜︷︐﹠﹞ ﹩︺﹚︲ ︩  ︫﹉ ︀ط در﹞ ﹏﹫︴︐︧﹞ ﹉ ︣︐﹊﹢﹋ ︹﹚︲ ﹤ ︤رگ ︑︣︋  ︣ا︋︣ ﹡︧︊️ ︲﹙︹︋   ︋√٣ ︉︨︀﹠︑
﹀﹢ی ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️ (︫﹊﹏ ۶(ب)). ︊︧︐︀ن︮  ﹆﹀﹩ در︫  ا﹟ ︑﹠︀︨︉ در ﹨﹠︨︡﹥ ︑︤﹫﹠︀ت︨ 
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︀︫︡ (︫﹊﹏ ٧(ا﹜︿))  ︤رگ ︑︣ش︋  ︤رگ ︑︣ آن وا︡ و ︲﹙︹ ﹋﹢﹉ ︑︣ آن ﹡︭︿ ︲﹙︹︋  ︣ا︋︣ ﹇︴︣ ﹝︧︐︴﹫﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︲﹙︹︋   ︋١/١١٨ ︉︨︀﹠︑
(﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ﹨﹞﹊︀ران، ١٣٨٨: ۴١٧). ا﹟ ︑﹠︀︨︉ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹝﹫︀﹡︧︣ای ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ﹝﹑︷﹥ ﹡﹞﹢د (︫﹊﹏ ٧(ب)).

︫﹊﹏ ٧. ا﹜︿) ︑﹠︀︨︉ ١/١١٨، ب) ︑﹙﹫﹏ ﹨﹠︨︡﹩ ﹝﹫︀﹡︧︣ای ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹠︀︨︉ ١/١١٨؛
︉︨︀﹠︑ ﹟︣ه ﹎﹫︣ی از ا︋ ︀︋ آ﹝︡ن ︵︣﹁﹫﹟ ︗︀﹡︊﹩ ︵﹢ل ﹝﹫︀﹡︧︣ا ﹏︮︀

︫﹊﹏ ٨. ا﹜︿) ا︖︀د ︨︀︠︐︀ر ﹨﹠︨︡﹩ ︑﹠︀︨︉ ︵﹑﹩، ب) ︑﹠︀︨︉ زر﹟ در ︎﹠︕ ︲﹙︺﹩ و ﹝﹠︐︷﹛ و ︨︐︀ره ︎﹠︕ ︎︣ (︖︀زی، ١٣٨٧)

(ب)(ا﹜︿)

︑﹠︀︨︉ ︵﹑﹩ از ﹡︷︣ ﹨﹠︨︡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه ای ︑︺︣︿ ﹎︣دد ﹋﹥ ﹡︧︊️ ﹇︧﹞️ ﹋﹢﹊︐︣ آن ︋﹥ ﹇︧﹞️ ︋︤ر﹎︐︣ 
 ﹟︣دی ا︨️ از ︗﹞﹙﹥ ا﹁ ﹤  ︋︭︣﹠﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥دارای و ﹩﹑︵ ︉︨︀﹠︑ .((︿﹛ا)٨ ﹏﹊︫) ︫︡︀ ﹥ ︵﹢ل ﹋﹏ آن︋  ︤ر﹎︐︣︋  ﹝︧︀وی ﹇︧﹞️︋ 

︀ ﹡︧︊️ ︵﹑﹩ ا︨️ (︫﹊﹏ ٨(ب)). ︣ا︋︣︋   ︋(︣  ︎︕﹠ ﹠︕ رأ︨﹩ (︨︐︀ره︎  ﹠︕ ︲﹙︺﹩ و︎  ︳  ﹨︀ در︎  ︀ره ︠   ︎️︊︧﹡  ﹤﹋ 
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(﹩﹑︵ دارای ︑﹠︀︨︊︀ت) ﹜︷︐﹠﹞ ﹩︺﹚︲ ︕﹠︎ ︀ط در﹞ ﹉﹚﹝﹛٩. ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ︑︀ج ا ﹏﹊︫

(﹜︷︐﹠﹞ ﹩︺﹚︲ ︕﹠︎) ﹩﹑︵ ︉︨︀﹠︑ ︀ن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی﹀︮ان ︫︣﹇﹩ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا﹢ا ﹩︨︡﹠﹨ ﹏﹫﹚︑ .١٠ ﹏﹊︫

 ﹤﹡︀︠︡︊﹠﹎ ﹜︀﹇ ︹︴﹆﹞ ﹤﹋ ︡﹨ــ﹫︺﹩ در ︋﹠︀﹨︀ی ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨️. ︫ــ﹊﹏ ٩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د ︑﹠︀︨ــ︉ ︵﹑﹩ ︋﹥ ︮﹢رت و︨
 ︣︀ت آ︗︣ی ز﹠﹫︤︑ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ در ﹤ ــ︡. ﹐زم︋  ︫︀ ــ︊︀ت ︵﹑﹩؛ ﹝︀ط ﹝﹩︋  ــ︀﹝﹏ ︑﹠︀︨  ︫،﹜︷︐﹠﹞ ﹩︺﹚︲ ︕﹠  ︎﹉ ︀ج ا﹜﹞﹙﹉ در︑
﹎﹠︊︡ از ︑︺︡اد ز︀دی ︎﹠︕ ︲﹙︺﹩ ﹝﹠︐︷﹛ و ︨︐︀ره ﹨︀ی ︎﹠︕ ︎︣ ﹝﹠︐︷﹛ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋︺︀د آ﹡︀ دارای ︑﹠︀︨︉ ︋︀ ا︋︺︀د ﹝﹆︀︵︹ 

﹇︀﹛ و ا﹁﹆﹩ ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.

︣﹇﹩ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ار︑﹀︀ع و د﹨︀﹡﹥ ﹇﹢س ﹨︀،  ︫﹊﹏ ١٠ ﹋︀ر︋︣د ︑﹠︀︨︉ ︵﹑﹩ در ︵︣ا︀﹇ ︹︴﹆﹞ ﹩﹛ ا﹢ان︫ 
︡ه ا︨️ ︑︊︺﹫️   ︫﹤︐︠︀  ︨﹜︷︐﹠﹞ ﹩︺﹚︲ ︕﹠ ︣ ﹋﹥ از دو︎  ︐︀ره ده︎   ︨﹉ ︳︨﹢︑ ﹤﹝﹨ ﹟﹫﹞ز ︳ ︡ه و︠  ا﹡︡ازه ﹨︀ی ﹇︀ب ﹨︀ی ﹋︀︫﹫﹊︀ری︫ 

.︡﹡﹢  ︫﹩﹞ ︬︪﹞ ،︡﹡﹢ ︡ه در ︵﹢ل ﹡﹞︀ ا﹝︐︡اد داده︫  ︴﹢︵﹩ ﹋﹥ از ﹎︣ه ﹨︀ی ا︖︀د︫  ︴﹢ط ا︮﹙﹩ ﹡﹞︀ ︑﹢︨︳︠  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹡﹆︀ط و︠ 
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 ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹟︐︠︀ ﹥ ﹨︡ف ﹝︐︖﹙﹩︨  ︣ی ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن︋   ︫︭︣﹠︻ ︀  ︋﹩︐ و ﹜﹨ ︀ ﹠︀﹨︀ و ار︑︊︀ط ا︋﹠﹫﹥︋  ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︀︮﹏ در ︑﹉︋ 
﹑ن ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب ﹝﹢﹇︺﹫️  ﹢ده ا︨ــ️. ︑﹙﹫﹏ ﹨﹠︨︡ــ﹩︎  ــ﹞︀﹡﹩ در ا﹜﹍﹢﹨︀ی ز﹝﹫﹠﹩︋  و ز︀︊﹩ آ︨
﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ و ︋﹠︀ی ︻︀﹜﹫﹆︀︎﹢ در ︵﹢ل ﹝﹫︡ان ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹠︀︨︉ ︵﹑﹩ ︋﹢ده ا︨️ (︫﹊﹏ ١١). ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ 
  BD/AD=AD/AB ﹤︴︋︡ه ا︨️ ﹋﹥ در آن را ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑﹆︧﹫﹛︫  ﹥ دو ﹇︧﹞️︋   ︋D ﹤︴﹆﹡ ا﹡︡ازه ︵﹢ل ﹝﹫︡ان، در ﹤  ︋AB ︳ ︀ره︠  ︫﹢د،︎ 

︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︺﹞︀ر ︵︣اح ز﹝︀ن ︮﹀﹢﹫︫ ︡︖︧﹞ ﹤ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ و ︋﹠︀ی ︻︀﹜﹩ ﹇︀︎﹢ را در ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹇︣ار داده ا︨️.

﹩﹑︵ ︉︨︀﹠︑ ︀ن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی︗ ︩﹆﹡ اً و ︋﹠︀ی ︻︀﹜﹩ ﹇︀︎﹢ در ︵﹢ل ﹝﹫︡ان ︿︴﹛ ﹫︫ ︡︖︧﹞ ️﹫︺﹇﹢﹞ ︀ب︐﹡١١. ا ﹏﹊︫

ــ︊︀ت ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️  ︨︀﹠︑ ﹟در ﹨﹞﹥ ﹝﹢ارد، از ا
 ﹟﹫  ︋﹩﹍︐︨﹢﹫ ︀︫﹠︡ و︎  ﹠︀ در را︋︴﹥︋   ︋﹏﹋ ︀ ﹋﹥ ﹋﹢︣︑ ﹉﹟ ا︗︤اء︋ 
ــ︐﹀︀ده از  آ﹡︀ ا︖︀د ﹉ و︡ت در ﹋︓︣ت را ︋﹠﹞︀︡. ﹨︡ف از ا︨
︀︠︐﹟ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ز︀︊﹩ آ︨﹞︀﹡﹩  ﹨﹠︨︡﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︐︖﹙﹩︨ 
﹙﹅ آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری ﹝︺﹠︀دار و ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢دن  در ا﹜﹍﹢﹨︀ی ز﹝﹫﹠﹩، و︠ 
﹢ده  ︣ای ا﹡︧︀ن︋   ︋﹩﹡︀رو ︩︀︨ــ︀ر از آرا﹝︩ و آ ︫︣  ︨﹩︴﹫﹞
ا︨️، ︑︀ وی ︋︐﹢ا﹡︡ در ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن ︋﹠﹍︣د و ︋﹥ ﹝︊︡أ و ﹝﹆︭︡ 

﹫﹠︪︡︡ و ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡. ﹢د︋   ︠﹩︀﹡

۵. ︨︀زه در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
﹠︀﹨︀ی دوره ا︨﹑﹝﹩  ︀زه ای ︑︺︡ادی از︋  ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از آ﹡︀﹜﹫︨︤ 
در ا︮﹀︀ن ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︵︣ا﹩ ا﹟ ︨︀زه ﹨︀ ︋︣ ا︨︀س 
ــ︀زه ﹨︀ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ (︖︀زی،  آ︫﹠︀﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋︀ ر﹁︐︀ر ︨
 ،٢٠٠٣ ,Hejazi ،︀زی و ﹝﹫︣﹇︀دری، ١٣٧٠، ١٣٨٣︖ ،١٣۶٩

 .(٢٠١۴ ,Hejazi and Mehdizadeh Saradj

 ﹩︀ــ ــ︣ ︋︀ر وزن، ︑﹠︩ ﹨︀ی ︾︪ ــ︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ︑️ ا︔ ــ︡ ︑ در ﹎﹠︊

﹋︪︪ــ﹩ و ︨﹫︧︐﹛ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︠﹞︪﹩ ︑﹆︣︊︀ ︋︣ا︋︣ ︮﹀︣ ﹨︧︐﹠︡. 
ــ︀︠︐﹥ ︫︡ه  ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹎﹠︊︡ از ﹝︭︀﹜︀﹠︋ ﹩ آ︗︣ی ︨
︀︫﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ان  ا︨ــ️ ﹋﹥ دارای ﹝﹆︀و﹝️ ﹋︪︪﹩ ﹡︀﹫︤ی ﹝﹩︋ 
ــ︀ره ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ︵︣ا︀ن آن ︋︀ آ﹎︀﹨﹩ ︋﹥ ر﹁︐︀ر ︨︀زه  ︡︋﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫
﹢ده  ــ︣ در︮︡د آن︋  ــ︐﹥ ای و ﹝﹆︀و﹝️ ﹋︪︪ــ﹩ ﹋﹛ آ︗ ︨﹢ ﹨︀ی︎ 
 ︡︀﹝﹡ ﹏﹝︻ در ﹁︪︀ر ︳﹆﹁ ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ﹩ــ︀زه ای را ︵︣ا ا﹡︡ ﹋﹥ ︨
ــ﹊﹏  ــ︀زه ﹨︀ی ﹎﹠︊︡ی︫  ﹀︣د در ﹝﹢رد︨   ︋︭︣﹠﹞ ــ﹟ ا﹝︣ی و ا
ــ︡. ﹏ ﹝︺︀د﹜﹥ د﹀︣ا﹡︧ــ﹫﹏  ︫︀ ﹠︀﹩ در ︗︀ن ﹝﹩︋   ︋﹛︀︭﹞ ︀ــ ︋
︀ر وزن و ﹁︀﹇︡ ︑﹠︩   ︋️︑ ﹤﹋ ﹩﹡دورا ﹤︐︨﹢  ︎﹉ ر﹁︐︀ر ︣  ︋﹜﹋︀
︨︡️ آ﹝︡ن   ︋﹤︋ ︣︖﹠﹞ ︫︡︀ ﹨︀ی ﹋︪︪﹩ و ﹝﹞︀ن ﹨︀ی ︠﹞︪﹩︋ 
 ️﹞︀︲ ︣﹫﹫︽︑ ︀ری و﹠﹛ا ︿︭﹡ ﹩﹠﹠﹞ ﹏﹊︫ ︀د﹐︑﹩ ︋︣ای︺﹞
ــ︀ری و ︑︽﹫﹫︣ات  ﹠﹛︭ــ︿ ا﹡ ﹩﹠﹠﹞ ︣︋ ﹅ــ ــ︣دد ﹋﹥ ﹝﹠︴︊ ﹎ ﹩﹞
ــ︹ ﹇︀﹛ ﹎﹠︊︡ و ﹎︊﹠︡︠︀﹡﹥  ــ﹠︡ ﹝﹆︴ ︫︀︋ ﹩﹞ ︡︊﹠﹎ ﹟در ا ️﹞︀︲
︋︣ ا︨ــ︀س ︑﹠︀︨ــ︉ ︵﹑︑ ﹏︋︀﹇ ﹩﹙﹫﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ا︨︐﹀︀ده از 
︑﹠︀︨ــ︉ ︵﹑﹩ در ﹨﹠︨︡﹥ ︋﹠︀ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ر﹁︐︀ر ︨︀زه ای ﹝﹠︀︨︉ 

 .(٩ ﹏﹊︫) ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︊﹠﹎ ﹟ا
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 ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ﹩ا﹜ّ﹙﹥ ﹡﹫︤ ︵︣ا ︿︴﹛ ﹫︫ در ﹎﹠︊︡﹨︀ی ﹡︷︀م ا﹜﹞﹙﹉ و
ای ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ ﹎﹠︊︡﹨︀ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹋﹙﹫﹥ ︋︀ر﹨︀ی 
ــ︡ت ز﹝︀﹡﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ و ︐﹩ در ︋︣ا︋︣ ﹢ادث ︵︊﹫︺﹩  وارده در ﹝
ــ︀ن داده ا﹡︡. در ﹎﹠︊︡ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن  از ︠﹢د ﹝﹆︀و﹝️ ﹡︪
از ︻﹠︀︮︣ ︨︀زه ای ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑وه ︋︣ 
﹠︀︨﹩، ﹨﹠︨︡﹥ و ﹁︣م، ︻﹞﹙﹊︣د   ︫﹩︀︊ز ،﹩︀﹠︺﹞ ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی
︨︀زه ای ︋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︑︣﹟ و︗﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹎︣دد. ا︨︐﹀︀ده از ︻﹠︀︮︣ 

︑﹆﹢️ ﹋﹠﹠︡ه ﹡︭︿ ا﹜﹠︀ری (د﹢ار﹨︀ی آ︗︣ی ﹝︐︭﹏ ︋﹫﹟ دو 
﹫︣و﹡﹩ آ︗︣ی ﹋﹥  ــ︐﹥︋  ︨﹢  ︎️﹢﹆︑ ﹤ ︣ ﹡﹫︀ز︋  ــ﹩︋  ︀ آ﹎︀﹨ ــ︐﹥)︋  ︨﹢︎
︑️ ︑﹠︩ ﹨︀ی ﹋︪︪ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︋﹢ده ا︨️، ︋﹥ ︵﹢ری 
ــ﹢د  ــ︀زه ﹎﹠︊︡ د︀ر ﹁︣و ر︤ی ﹝﹩ ︫ ︨ ،︣︮︀﹠︻ ﹟︢ف ا ︀  ︋﹤﹋
(︫ــ﹊﹏ ١٢). در ا﹟ ﹎﹠︊︡، ︑︣﹋﹫︉ ﹡︀﹎︧︧︐﹠﹩ ﹁︣م، ﹨﹠︨︡﹥ و 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ︡اری را︀︎ ﹤﹋ ️︨︨︀زه ا

︉︣︑ ︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀﹨︩ ︑﹠︩ ﹨︀ی ﹋︪︪﹩ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از﹀︮در ﹎﹠︊︡ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا (﹩︫︀︪︠) ﹜︀﹇ ︡ه﹠﹠﹋ ️﹢﹆︑ ︣︮︀﹠︻ ١٢. ا︨︐﹀︀ده از ﹏﹊︫

ــ﹥ ︋﹠︀﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹉ ︵︣ا﹩ ﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹇﹢ی ﹇︀︋﹏  در ﹨﹞
 ،﹤﹡︀︣ا﹎︀﹠︺﹞ ﹏︀︧﹞ ︀︋ ﹢︨ ﹉ از ﹤︨︡﹠﹨ ﹟︡ه ا︨ــ️. ا﹨︀︪﹞
 ﹉ار︑︊︀︵﹩ ﹡︤د ︣﹍د ﹩﹢︨ در را︋︴﹥ ا︨️ و از ﹩︀︊︣م و ز﹁
︋︀ ر﹁︐︀ر ︨︀زه ای دارد. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︋﹠︀﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹨﹞﹍﹩ 
ــ︀﹡﹥ و ﹨﹠︨︡ــ﹩  ︨︀﹠︫ ﹩︀︊ز ،﹤﹡︀︀ی ﹝︺﹠︀﹎︣ا﹨ ﹩﹎︥دارای و
ــ﹫︡ ﹋﹥  ــ︐﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ︡︋﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ ﹝﹠︭︣︋﹀︣دی ﹡﹫︤ ﹨︧
﹥ د﹜﹫﹏ ا︖︀د ﹉ ار︑︊︀ط ﹝︐︺︀دل   ︋︀﹡︀زه ای آ ر﹁︐︀ر ﹝﹠︀︨ــ︉︨ 
ــ︀ران ︵︣اح و  ــ﹏ ︋﹫﹟ ﹨﹞﹥ ا﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︺﹞ و ﹝︐︺︀﹝

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀﹡︨︀ز﹡︡ه آ

۶. را︋︴ـ﹥ ﹝︺﹠ـ︀، ز︀︊ـ﹩، ︫ـ﹊﹏، ︨ـ︀زه و ︻﹞﹙﹊︣د در 
﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

︀زه  ﹠︀︨﹩، ﹁︣م و︨   ︫﹩︀︊ر ︑︺﹫﹫﹟ ار︑︊︀ط و ︑︺︀﹝﹏ ﹝︺﹠︀، ز﹢︷﹠﹞ ﹤︋
 ﹩︀﹡ ﹟﹢﹊︑ ︣ان ﹝﹩ ︑﹢ان ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹣︔︣ دردر ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا
ــ﹥، ﹁︱︀ و ︻﹞﹙﹊︣د  ︩ ﹋︀﹜︊︡ی (﹁︣م، ﹨﹠︨︡ ﹥ دو︋  ﹝︺﹞︀ری را︋ 

︀ ورود و ﹝︡ا︠﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن آ ︩︀︨︣ار︑﹩ ﹝︣︑︊︳  ﹨﹞︣اه︋ 
 ︀ ــ️)، ﹡﹢ر، ﹝﹑︷︀ت ﹝︣︑︊︳︋  ــ︀ ا﹇﹙﹫﹛ (︣ارت، ︑﹢﹥ و ر︵﹢︋ ︋
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و﹋﹫﹀﹫︀ت  ﹨﹞︖﹢ار︀ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ دا︠﹙﹩ و︋ 
 ﹤︐︨︀︠︣︋ ﹩و ﹝︀ورا ﹩﹊︤﹫﹁︣﹫︾ ﹏﹞و︾﹫︣﹋︀﹜︊︡ی (︻﹢ا (﹩︴﹫﹞
ــ︐﹞﹏ ︋︣ آداب و ر︨﹢م، ﹝︢﹨︉ وا︻︐﹆︀دات و  از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹙﹏ ﹝︪
︣ د︠︀﹜️ ︻﹢ا﹝﹏  ︨﹠︐︀ی ﹝︨︣﹢م در ︗︀﹝︺﹥) ︑﹆︧﹫﹛ ﹡﹞﹢د. ︻﹑وه︋ 
 ︀﹨ ﹤﹠︤﹎ ﹩︋︀︧ــ︍️ ﹝︺﹞︀ری، در ارز﹡︀﹋ ﹤ ــ﹊﹏ د﹨﹩︋  ﹁﹢ق در︫ 
ــ﹩، ا﹜︤ا﹝︀ت  ︀﹡ ل﹢︭﹞ ︀ ــ︀ط︋  ــ︿ در ار︑︊ ﹚︐﹞ ــ︀ی ﹚ و راه
 ،﹛︀︭﹞ ︀ی︐︡ود﹞ ــ︀︠️ و ــ️، ﹇︀︋﹙﹫️ ︨ و ︲︣ور︀ت ﹇﹫﹞
ــ﹠︡. در  ︫︀ ﹠︀︨ــ﹩ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹩︋   ︫﹩︀︊︣د و ز﹊﹚﹝︻
︀ راز و  ــ﹢ده و در وا﹇︹︋   ︋﹏﹚﹞ ﹌﹠﹨︣﹁ ︀  ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︀︊ــ﹟ ﹝﹫︀ن ز ا
﹢ر︑︀ ﹡︧︊️ دارد ﹋﹥ از ︵︣﹅ وا︨︴﹥  ﹠︀ن در ورای︮  ر﹝︤﹨︀ی︎ 
 ︀ ــ︀س در︗︤ء و ﹋﹏ و ــ︊﹉، ﹝﹆﹫  ︨،️﹁︀ ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن ر﹡﹌،︋ 
ــ︡، در︻﹫﹟ ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ز︀︊﹩ از  ︋︀ ﹩﹞ د﹢﹝﹡ ︀﹫﹎︥و ︣﹍د

︵︣﹅ ﹨﹫︙﹊︡ام از ︻﹠︀︮︣ ﹝︐︪﹊﹙﹥ آن ادراک ﹡﹞﹩ ﹎︣دد.
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 ﹤  ︋(Ashby and Johnson, 2002) آ︫︊﹩ و ︗︀﹡︧ــ﹢ن ︣︷﹡ ﹅︋︀︴﹞
︴﹩ ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د و ﹝︀﹡﹠︡ ︗︡ول  ︀ رو﹡︡ی︠   ︋﹩︣ا ︋︀ر ﹡︪︧︐﹟ ︵
 ︣﹍︡﹊ ︀︋ ﹏﹞ــ︐﹥ ︻﹢ا ﹋﹙﹞︀ت ﹝︐﹆︀︵︹ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑︴︊﹫﹅ د﹨﹩ ︎﹫﹢︨

︣ار ﹎﹫︣﹡︡. ﹇ ︩︖﹠ ️ ︑︀ ︗︤﹍︀﹠﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد︨  ︨ا

 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ار︑︊︀ط ﹝︀ ︋﹫﹟ ﹝︺﹞︀ری و ز ﹩﹍﹡﹢﹍ ای از ﹤︮﹑︠
﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در ︫ــ﹊﹏ ١٣ ﹡﹞︀︩ داده ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در 
︣ه  ︀︊﹠︷︣ان︋  ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳︮   ︫﹤ــ︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ارا ︣︷﹡ آن از

︋︣ده ︫︡ه ا︨️.

︫﹊﹏ ١٣. ار︑︊︀ط ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن

︀ ﹝︭︀د﹅ ︾﹫︣﹋︀﹜︊︡ی   ︋︀﹨︀﹠ ١-۶. ار︑︊︀ط ﹋︀﹜︊︡ (︨︀زه، ﹁︣م، ﹨﹠︨︡﹥)︋ 
(﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩) و ﹋︀ر﹋︣د (︻﹞﹙﹊︣د) در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

ــ︀ری و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ادراک  ــ﹟ و︗﹢ه ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞ ار︑︊︀︵﹩ ︾﹠﹩ ﹝︀︋﹫
ــ︡ه در ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ︠︀ص ︋﹠︀﹨︀ی ︫﹊﹢﹨﹞﹠︡ ﹡﹫︧️. در  ︫
ــ﹠︐﹩ ﹨﹞﹢اره از ︨﹞︊﹙︀ و ﹡﹞︀د﹨︀ ︗️ ا﹜﹆︀ی ﹝︺︀﹡﹩  ﹝︺﹞︀ری ︨
︣ه ﹎﹫︣ی از   ︋︀ ﹥ و︥ه در ﹝︧︀︗︡،︋  ︡ه ا︨️.︋  ︋︣ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩︫ 
﹢︫︩ ﹝﹩ داد﹡︡ ﹋﹥  ﹎﹠﹫︡، ﹡﹞︀دی از ︑︖﹙﹩ ذات ا﹜﹩، ﹝﹊︺︊﹩ را︎ 
︨﹞︊﹏ ﹝︀د️ ا︨️. ︋︀ ︑﹙﹫﹏ ﹨﹠︨︡﹩ ︨︀زه و ︎﹑ن و ﹡﹞︀﹨︀ی 
 ،︀﹡در ﹁︱︀﹨︀ی آ ﹤﹡︀و ادرا﹋︀ت ﹝︺﹠︀﹎︣ا ﹤︐︧︗︣︋ ﹩︐﹠︨ ︡︗︀︧﹞
 ﹏︮︀ ﹩︀︊ن و ز﹑  ︎︣  ︋﹜﹋︀ ــ︊︀ت ︨︀﹠︑ ﹟﹫ ــ﹩ ︑﹢ان ار︑︊︀ط︋  ﹞
︀زه ای و ﹡︀︐︀ ﹝︺﹠︀ی  ︀ ر﹁︐︀ر ﹝﹠︀︨︉︨  از آن در ﹋﹙﹫️ ﹝︧ــ︖︡︋ 
ا﹜﹆︀ ︫︡ه ﹡︀︫﹩ از آن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︖﹙﹩ ︮﹀︀ت و ا︨﹞︀ء ︠︡او﹡︡ در 

ا﹡︧︀ن ︀︲︣ در ﹁︱︀ی آن را ﹝︪︀﹨︡ه و در︀﹁️ ﹡﹞﹢د.
ــ️، ︗︀ن  ــ﹩ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا︨ ︀︊︡او﹡︡، ز ــ︀ت︠  ﹀ ــ﹥︮  از ︗﹞﹙
 ︣ ﹀︀ت را ﹝︐︖﹙﹩ ﹋﹠︡.︋  ︀︡ ﹨﹞︀ن︮  ﹝︀دی ﹡﹫︤ ﹋﹥ ﹝︷︣ او︨ــ️︋ 
 ،﹩︀︊ــ﹠︐﹩ ︋︣ آن ︋﹢ده ا﹡︡ ︑︀ ز ﹨﹞﹫﹟ ا︨ــ︀س ﹡﹫︤ ا︨︐︀د﹋︀ران ︨

 ︩﹢ ــ︀︠️︠  ︑﹠︀︨ــ︉ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ را در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︷︀﹨︣ ا︋﹠﹫﹥︨ 
ــ︀ری، ﹎﹠︊︡ ︑︀ج  ــ︀﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︺﹞ ︫ ﹟ــ︡. ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ا ﹠﹠︣﹁︀﹫︋
 ﹤﹋ ︡  ︫﹤︐﹀﹎ ۵ ︩ ا﹜﹞﹙﹉ در ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ا︨️. در︋ 
آ﹡︀﹜﹫︤ ﹨﹠︨︡﹩ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ در ︵︣ا﹩ ︑︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ︑﹠︀︨︉ 
︀زه ای  ﹢ی ر﹁︐︀ر︨   ︨︣﹍ــ︡ه ا︨ــ️. از د ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋﹩﹑︵
︣ ا︨ــ︀س آ﹡︀﹜﹫︤ ا︗︤اء   ︋۶ ︩ ــ︡. در︋  ﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠ ــ﹥︎  از ﹨﹠︨︡
 ﹟︣︐﹝﹋ ︿﹚︐﹞ ︀ر﹎︢اری ﹨︀ی  ︋️︑ ﹤﹋ ︡ ﹝︡ود ﹡︪︀ن داده︫ 
ــ︀ در ا﹟ ﹎﹠︊︡ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ ﹏ ﹝︺︀د﹜﹥  ﹨ ︩﹠︑
 ﹩︪﹝ ﹢︨︐﹥ ﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ﹜﹠﹍︣︠  ︀زه ای︎  ︣ ر﹁︐︀ر︨   ︋﹜﹋︀ ﹏﹫︧﹡︣ا﹀د
 ︡︊﹠﹎ ️﹞︀︲ ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︺︀ع و و ﹋︪︩ ﹝︪
﹢︨︐﹥ ای   ︎﹟﹫﹠ ️﹞︀︲ ︀ع و︺ ︣ ︑︽﹫﹫︣ات︫  ︑︀ج ا﹜﹞﹙﹉ ﹝﹠︴︊﹅︋ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ در ﹡﹢ع ︠﹢د ︋﹩ ﹡︷﹫︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹜︢ا ﹋︀﹡︧︍️ (ا︡ه 
﹢ده  ﹢رت︋   ︮﹟︡ او﹜﹫﹥) ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن︋ 
︣︐﹟ و︗﹥ ﹝︐︖﹙﹩ ﹋﹠﹠︡.   ︋﹤ ︡او﹡︡ ا︨️︋  ︣︐﹟ را ﹋﹥︠  ا︨️ ﹋﹥︋ 
︋﹥ ﹜︀ظ ︻﹞﹙﹊︣د ﹨﹛ ا︗︤ای آن دارای ︣︐︋﹟ ﹡﹢ع ﹨︧︐﹠︡ ز︣ا 

︣︐﹟ ا︨️.  ︡او﹡︡ی︋  ﹋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ذات︠ 
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ــ﹥  ــ︀زه، ﹁︣م و ﹨﹠︨︡ ــ︀ط ﹝︀︋﹫﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹋︀﹜︊︡ی ︨ ار︑︊
ــ﹩ و ﹝︺﹠︀ آ﹡︙﹠︀ن ﹇﹢ی ا︨ــ️ ﹋﹥  ︀︊ــ﹏ ︾﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی ز و ︻﹢ا﹝
ــ﹢د.  ــ︣ی ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︋﹆﹫﹥ ︎︀را﹝︐︣﹨︀ ﹝﹩ ︫ ــ︣ ﹨︣ ︎︀را﹝︐ ﹫﹫︽︑
ــ︀ری و ︋﹠︀﹨︀ ﹝︡ود  ــ︀ر ﹝︺﹞ ــ﹟ ار︑︊︀ط و ا﹡︧ــ︖︀م ︑﹠︀ ︋﹥ آ︔ ا
ــ︣ی ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن ﹡﹫︤ ﹋﹥ ﹡﹆︪ــ﹩  ﹡﹞﹩ ﹎︣دد. ︻﹠︭︣ ︫
ــ︀ر آن ︱﹢ر  ــ︣ ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀دی در ﹋﹠ ــ﹩ دارد و ﹝︷︀﹨ ا︗︐﹞︀︻
دار﹡︡، ︋︣ ا︨ــ︀س ︑﹠︀︨ــ︉ ︵﹑﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه و ا﹟ ا﹝︣ دال 
︋︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹡︧ــ︖︀م و ﹊︍︀ر﹍﹩ در ︵︣ا﹩ را 

︫ ﹤︋ ﹩︐︣ ﹡﹫︤ وارد ﹡﹞﹢د.
﹫︡ا︩ و︗﹢ه ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن در ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری  ︎︉﹫︑︣︑ .۶-٢
 ﹩︀﹡ ــ︤ای ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝﹣︔︣ در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ــ︀ط ﹝︀ ︋﹫﹟ ا︗ ار︑︊
 ︀﹨︀﹠ ــ︀ ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری︋  ﹝︭ــ﹢ل را ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︣︑︊︳ ︋
ــ﹢ه ﹝︐︺︡دی ﹝﹩  ــ﹢د دارای و︗ ــ︣ح ﹡﹞﹢د. ﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ ︴﹞
︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا︖︀د ﹋﹫﹀﹫︀ت ﹝︐﹀︀وت ︋︣ای آ﹡︀ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. 
︭︣ی و ﹐﹝︧ــ﹥ ای  ﹥ ا︖︀د ﹋﹫﹀﹫️︋   ︋︣︖﹠﹞ ــ ا﹡︐ــ︀ب ﹝︭︀﹜
ــ﹉ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ﹡﹢ع  ــ﹢د. ︑﹊﹠﹫ در ﹝︭﹢ل ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︫
︀︠︐﹞︀ن را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︀︡اری و ﹝﹆︀و﹝️︨  ــ︀زه ﹋﹫﹀﹫️︎  ︨
ــ︀د ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ــ︣ ﹍﹢﹡﹍﹩ و ا︋︺ ــ︊︀ت ار﹎﹢﹡﹢﹝﹫﹉ ︋ ــ️ ︑﹠︀︨ ﹫﹀﹫﹋

ــ︣ از ﹝﹢ارد ﹝︢﹋﹢ر ﹋﹥ ﹁﹫︤﹊﹩ ا﹡︡،  ﹋︀ر︋︣ان ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨ــ️. ︾﹫
ــ︡ ﹋﹫﹀﹫︀ت  ــ﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹇︀در﹡ ــ︀ورای ﹁﹫︤﹊ــ﹩ ﹡﹫︤ و︗ ﹝﹢ارد ﹝

.︡﹠︀﹝﹡ ︀د︖ت ﹝︺﹞︀ری ا﹐﹢︭﹞ را در ﹩﹞﹢﹀﹞ و ﹩︀﹠︺﹞
ــ︡ه  ︫ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ﹤﹚︣﹞ ،﹩ــ ︣ا︵ ︡﹠ــ﹟، ﹁︣ا ﹢﹡ ــ︀ری در ﹝︺﹞
ــ︀︠️ ﹨﹞﹍ــ﹩ ︋︀︻︒  ــ︡﹎﹩ ﹝︣ا﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︨ ا︨ــ️. ︗︡ا ︫
ــ︡ ﹋﹥ و︡ت ︠︀︮﹩ را  ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ در ﹝︭﹢ل ﹡︀﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫
 ﹟﹢﹡ ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫︡ در ﹝︺﹞︀ری ــ︐﹍︀ن ﹝︪ ﹋﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢

︫︠︡﹥ دار ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د. 
ــ﹠︐﹩  ــ︀وت، در ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا﹩ در ﹝︺﹞︀ری ︨ ــ﹥ ای ﹝︐﹀ ﹡﹢﹎ ﹤︋
ــ﹩ ︋﹠︀ از ﹝﹠︷︣  ــ︤ای ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝﹣︔︣ در ︵︣ا ــ︀ط ﹝︀ ︋﹫﹟ ا︗ ار︑︊
﹙﹠︡ ﹝︡ت  ﹋︀﹜︊︡ی و ︾﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی ︵﹩ ﹋︧ــ︉ ︑︖︣︋﹥ و آ﹝﹢ز︫﹩︋ 
ــ︡ه ا︨ــ️. د﹍︣ ︭︠﹢︮﹫︀ت  ︫ ﹩﹞ ﹟︤﹍︀︗ در ذ﹨﹟ ﹝︺﹞︀ر
 ﹤﹁︣ ــ﹑ق ــ﹠︐﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ا︠ ــ︀ری︨  ــ﹥ ﹁︣د ﹝︺﹞ ﹝﹠︭ــ︣︋ 
ــ﹢ل، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹠︀  ــ︐﹀︀ده و ﹋︀ر︋︣ی ﹇︀︋﹏ ﹇︊ ــ︀ران، ا︨ ای ﹝︺﹞
ــ︣ان، ︑︀︔﹫︣﹎︢اری  ــ﹑﹝️ ﹋︀ر︋ ︣ای︨  ﹢دن︋   ︋﹟﹝ــ︀ ︵︊﹫︺️، ا ︋
︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︺﹠︀﹨︀ی   ︋︀ ︣ روح و روان ﹋︀ر︋︣ان︋  ــ﹩ ﹝︓︊️︋  روا﹡
 ،﹛︀︭﹞ ،︣م﹁ ﹫ ︨﹞︊﹢﹜﹫﹉ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑﹢︨︳ ا﹡︐︋︀︀ی︮ 

 .﹤﹡︀︨︀﹠︫︀︊ر﹡﹌ و ︨︊﹉ ز

٧. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ـ︣ی و ﹝︊︀﹡﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︵︣ا︋ ︀︋ ﹩︣ه ﹎﹫︣ی از 
 ﹩آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ︑︀ر

﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︪︿ راز و ر﹝︤﹨︀ی  ــ︀﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری︋  در ﹝︴︀﹜︺﹥︫ 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ﹩︀︊ــ﹩ ادراک ز﹍﹡﹢﹍ و ︀︑ر﹢ ــ︀ورای︮  ــ︀ن در ﹝ ﹠︎
﹠︀ن ﹋﹥ ﹡︪︀ن از ﹝︺﹠︀ و ز︀︊﹩ دار﹡︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︑﹞︀﹝﹩ ︻﹢ا﹝﹏︎ 
 ،﹜︐ــ︣ه ﹎﹫︣ی از ر  ــ︀زه، ﹡﹢ر، ︑︤﹫﹠︀ت،︋  ــ﹏ ︸︀﹨︣ ﹝︀﹡﹠︨︡  ︻﹢ا﹝
ــ︀ ﹝︭︀﹜ ︲︣وری ا︨ــ️.  ــ﹅ ﹁︣م︋  ــ﹥ و ︑︴︀︋ ــ︊︀ت و ﹨﹠︨︡ ︨︀﹠︑
 ،﹜︐︣ه ﹎﹫︣ی از ر ــ︀زه، ﹡﹢ر، ︑︤﹫﹠︀ت،︋  ادراک ﹋﹙﹫️ از ︸︀﹨︣ (︨
 (﹩︀︊و ز ︀﹠︺﹞) ︀ن﹡ ︀︑ (﹛︀︭﹞ ︀ ︑﹠︀︨︊︀ت، ﹨﹠︨︡﹥ و ︑︴︀︋﹅ ﹁︣م︋ 

﹝︧﹙﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹞︪︡ه ︵︣ا︀ن ا﹝︣وزی ا︨️. 

 ︣﹍آن ﹡﹫︤ از د ︣  ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩︀︱﹁ ︳︋ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی و روا
﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︭﹢ل  ︣ای ا﹝︣ ︵︣ا﹩ و︫  ︀﹥ ای︋  ﹝﹙︤و﹝︀ت او﹜﹫﹥ و︎ 
﹥ ا﹡︐︀ب ا︋︺︀د   ︋︣︖﹠﹞ ︩  ︋﹟در︨️ ا ️︠︀﹠ ﹝︺﹞︀ری ا︨️.︫ 
︣ای  ︣ای ﹁︱︀﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥︋  ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀︋   ︋︉︨︀﹠︐﹞
 ،︀︣﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ﹫  ︮️ر ﹨︡ا﹢︷﹠﹞ ﹤ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︾︐︪︀ش و︋ 
 ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹤﹚︣﹞ ﹟﹫﹝﹨ ــ﹢د ︑︀ در ︎﹫﹞﹢ن ︀ ﹝︡و﹜﹩ ﹇︣ارداد ﹝﹩︫ 
︩ ﹨︀ ﹡︷﹫︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︗︤﹫︀ت ︑︧﹫﹑ت و    ︋︣﹍د ︀  ︋︩  ︋︣﹨
﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ــ︀زه ︑︱﹞﹫﹟ ﹎︣دد. ︑︺﹫﹫﹟ ا︋︺︀د ﹁︱︀﹨︀︠  ﹝︊﹙﹞︀ن و︨ 
 ﹩﹞︡﹇ ︀︑ ︡︀﹝﹡ ︣وی﹫ ﹫︪ــ﹫﹟︎  ︡ه︎  ــ︊︀ت ﹨﹠︨︡﹩ ︑︖︣︋﹥︫  از ︑﹠︀︨

︣دارد.  ﹥ ز︀﹡ ﹩︀︊﹩ ا︔︣︋  ﹨﹞︀﹨﹠﹌ را در ︗ ️︭﹢ل︋ 

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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﹫︣و﹡﹩ ا︔︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ــ﹩︋  ﹚︖︑ ﹟︣︑︢ار ﹎︣﹫︔︀︑ ﹤﹛︤ ﹠﹞ ﹤ ا﹡︐ــ︀ب ﹁︣م︋ 
 ﹩︀﹠︺﹞ ا﹜﹆︀ی ️︗ .ــ︣د ︢︍ ــ﹏ ﹝︺﹠︀﹩ و ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ︑︀︔﹫︣︋  از ︻﹢ا﹝
﹥ ︻﹠︀︮︣ی ﹨﹞︙﹢ن  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل︋  ــ︀ص در ﹝︀︵︊︀ن ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︠
 ︀﹨ ﹤︧﹝ ︣ه ﹎﹫︣ی از︫  ﹠︖︣ه ﹨︀ی ﹝︪︊﹉،︋  ︫﹫︪﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍﹩،︎ 
︡ازی آن در  ︀﹥ ا﹡ ︀ ﹡﹢ر و︨  ︀زی︋  ــ﹢﹨︀،︋  ︀ز︫ ︣ا﹩ ﹡﹢ر﹎﹫︣﹨︀ و︋  در ︵
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آب و ﹢ض در ﹫︀ط  ﹠︀، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︋﹩﹚ ﹁︱︀﹨︀ی د︠ا
︣اف ﹫︀ط ﹎︀ه در ︑︣﹋﹫︊﹩  ︀ ﹡﹞︀﹨︀ی ا︵  ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︀﹨ر﹢﹞ ︤ی در﹋︣﹞

.︡︣اف آن، ﹝︐﹢︨﹏ ﹎︣د ︊︤ ا︵ ︀︾︙﹥ ﹨︀ و ﹁︱︀ی︨   ︋︀  ︋︉︨︀﹠︐﹞
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای  ــ﹩︋  وا︲ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︧ــ﹢س ﹁﹠﹩ و ا﹇﹙﹫﹞
︣ ﹁︣م ﹡﹞ ﹩︀︭﹢ل ︑︀︔﹫︣﹎︢ار﹡︡. ︻﹢ا﹝﹏ ا﹇﹙﹫﹞﹩  ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه،︋ 
 ︀ ︣﹝︀︩ ︵︊﹫︺﹩ و ر︵﹢︋️ ﹡︧︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ﹨﹞︙﹢ن ﹎︣﹝︀︩ و︨ 
در ﹡︷︣﹎﹫︣ی ︑︗ ︉︨︀﹠﹞ ﹤﹢️ ︑︃﹝﹫﹟ آ ︩︀︨︣ار︑﹩ ا﹡︧︀ن 
 ﹟ا ﹩︐ ﹤︐︊﹛ا .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ︀﹠ ︣ای︋  ︗️ ﹎﹫︣ی ﹝︴﹙﹢ب را︋ 
︀ ︻︀دات ز︧︐﹩ ﹇︣ار ﹝﹫﹍﹫︣﹡︡،  ︻︀﹝﹏ ا﹇﹙﹫﹞﹩ ﹡﹫︤ در ︑︀︔﹫︣ و ︑︃︔︣︋ 
 ︀ روز و ︿﹚︐﹞ ︀ت︻︀ ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︗︀︋︖︀﹩ ﹝﹊︀ن ز︧️ در︨ 

﹁︭﹢ل ﹝︐﹙︿ ︨︀ل ︠﹢د ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از آن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ︡ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  ــ﹞︣ده ︫ ــ﹩ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ در ﹁﹢ق ︋︫︣ ﹞︀﹝︑
ــ﹢د دار﹡︡ ﹋﹥  ــ﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار و︗ ــ﹠︡. ︻﹢ا﹝﹙ ︫︀ ــ︀ل ﹡﹞﹩︋   ــ︀ن ز﹝
︋︣︠︀︨︐﹥ از ︠︀︵︣ات ︑︀ر﹩ ﹁︣دی و ︗﹞︺﹩ و ︀﹁︷﹥ ︋︭︣ی 
 ︬﹫︭︑ ﹟﹫︺﹞ ﹩︀﹨︀﹠︺﹞ ﹟﹫︺﹞ ﹩︀﹞︣﹁ ﹤︋ ﹤﹋ ️︨︀ن ا﹠﹋︀︨
ــ﹩ د﹨﹠︡ و ︋︀ ︮﹢ر︑︀﹩ ︠︀ص آرا﹝︩ ﹝﹩ ︀︋﹠︡ و ︋︀ ︀﹐ت  ﹞
︡ان ﹝﹩ ﹎︣دد  ــ﹟ ا﹝︣ ﹝﹠︖︣︋  ︀ر ﹨﹫︖︀ن ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. اــ︣ د ﹍د
 ﹩﹁︡﹨ ﹅﹆︑ ️︗ ــ︡ ﹋﹥ در ــ﹥ ︵︣اح ﹁︣﹝︀﹩ را ︑︣︗﹫ د﹨ ﹋

﹝︺﹫﹟ ︋︀ ︑︣اد﹁︀ی ﹝︺﹠︀﹩ ذ﹨﹠﹩ ﹝︀︵︊︀ن ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︋︀︫︡.
︣ا﹩ ﹁︣م  ــ﹀﹥ و ︵ ــ︀زه، ﹁﹙︧  ︨﹤﹋ ﹤﹡﹢﹍﹡︀ ــ﹠︐﹩، ﹨﹞ در ﹝︺﹞︀ری︨ 
ــ︀زی  ︨︣ ︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری و︫  ︵ ،︡﹡︣ ︢︎︀﹡ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹜﹨ ︀ری از﹝︺﹞
 ،︡  ︫︪︣︑ ۵ ︩ ︀︫﹠︡. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در︋   ︋﹩﹞ ﹟﹫︖︻ ﹜﹨ ︀  ︋︤﹫﹡
︣ی  ﹠︀﹨︀ در ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︡اوم ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹡︷﹛︋  ︑ ︀  ︋﹩︐﹠ ︣ا︀ن︨  ︵
﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥  ︣ا﹩ و ︑﹠︀︨︊︀ت︋  ︡اوم ﹨﹠︨︡﹥ ︵ ︑ ﹤ ︀ ︑﹢︨ــ﹏︋  ﹝︖︀ور︋ 
︨︣︀زی را ا︖︀د ﹡﹞﹢ده ا﹡︡. ︀︋﹫﹟ ﹝︺﹞︀ری و︫  ﹞ ﹩﹍︐︨﹢﹫  ︎﹟︫︡ه ا
ــ︣ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩  ــ︣دد ﹋﹥ ︻﹑وه︋  ﹎ ﹩﹞ ︬︪ــ﹞ ︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋
﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹁﹛ و ︢︎︣ش ﹁︣﹨﹠﹌ ز︧︐﹩، ا︻︐﹆︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ 
 ️︗ ﹟︡ ﹢ده ا︨️.︋  ︀ ا﹨﹞﹫️︋  ــ﹫︀ر︋  ︧ ﹝︣د﹝︀ن از ︵︣ف ﹝︺﹞︀ر︋ 

 ︩﹐︀  ︎﹤ ﹥ دا﹡︩ روز︋  ﹢دن︋   ︋︳﹚︧﹞ ﹤ ︣ ﹡﹫︀ز︋  ﹝︺﹞︀ر ︵︣اح ︻﹑وه︋ 
ــ﹥ ای از ﹁︣﹨﹫︐﹍﹩ و  ﹥ در︗ ﹢ده ا︨ــ️ ︑︀︋  ــ﹢ی ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋  ﹠︺﹞
 ︀﹨︡︺ ﹢د︋  ︀︠️ ا︔︣ی ﹋﹥︠  ︣ای ︵︣ا﹩ و︨   ︋﹤﹋ ︡︋︀ ️︨د ️﹫﹛﹢︊﹆﹞

﹢د، ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د ﹇︣ار ﹎﹫︣د.  ﹢ا﹨︡︋   ︠︀﹡︀︧﹡︨︀ز﹡︡ه ا
ــ﹥ ای ﹨﹞︤﹝︀ن  ﹡﹢﹎ ﹤ ــ﹠︐﹩︋  ــ︀ت در ﹝︺﹞︀ر︨  ــ﹟ ا︵﹑︻ ــ﹩ ا ﹞︀﹝︑
ــ﹢زش ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت  ﹥ آ﹝ ــ﹟ ﹡﹫︀ز︋  ــ️، و ا ــ︡ه ا︨  ︫﹩﹞ ︹﹫﹝︖︑
﹥ ︡ود   ︋︣︲︀ ︀ل ︡ت ز﹝︀ن در﹞ ﹟ــ️؛ ا ــ︐﹥ ا︨ ﹝︺﹞︀ران دا︫
 ︀ ﹠︀︋︣ا ️﹫︋︣︑ ﹟﹉ ﹝︺﹞︀ر︋  ﹉ دوازد﹨﹛ ﹋︀﹨︩ ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️.︋ 
 ︣︢︎ ــ﹠︐﹩ در و︲︺﹫️ ا﹝︣وزی ا﹝﹊︀ن ️ ﹨︀ی ﹉ ﹝︺﹞︀ر ︨ ﹫﹚︋︀﹇
ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︱﹢ر  ﹞ ︀﹚ ــ﹩ از راه﹊ ︣︲︀ ︀ل ــ︡. در ︫︀ ــ﹩︋  ﹝﹡
﹨﹞︤﹝︀ن ﹝︐︭︭ــ︀ن ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا﹏ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
 ﹟ا ﹟﹢﹡ ︡ن دا﹡︩ ﹨︀ی  ︫﹩︭︭︑ و ﹩︤︗ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.︫︡︀︋
︀﹝﹏ ﹝︺﹞︀ران،  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل︫  ﹢د ﹋﹥︋  ﹢ا﹨﹠︡︋  ــ﹫︀ر ﹝︐﹠﹢ع︠  ︧ ا﹁︣اد︋ 
︣ق،  ــ︀زه، ﹝﹠︨︡︀ن ︑︀︨﹫︧ــ︀ت و︋  ــ︀ن︨  ︨︡﹠﹞ ،ــ︀زان ︨︫︣
 ﹩︨︀﹠  ︫﹩︀︊︭︭︀ن ﹁﹙︧﹀﹥ و ز︐﹞ ،︀︨︀ن﹠ ﹢م︫  ︑︀ر︡ا﹡︀ن و︋ 
︀را﹎︣ا﹁︀ی ﹇︊﹙﹩  ــ︡ه در︎   ︫﹤ارا ︒︀︊﹞ ﹤ــ  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹢﹡︡.︋   ︫﹩﹞
ــ﹩ ﹡︣م ا﹁︤اری  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨︀ی ﹋﹙ ــ﹟︋  ﹫﹠ ﹟ــ﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ا ﹞
 ﹤﹋ ︡﹠︫︀  ︋﹩﹞ ﹩︀﹡︀︧﹡و ا︻﹞︀ل ﹡︷︣ ︑﹢︨︳ ا ︡︡ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋﹠︐︣ل︫ 

 .︡﹠︫︀  ︋﹤︐﹁︀ را در ﹇︱︀وت ﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ ﹩﹍︐︧︀︫
ــ︀ری ﹝︺︀︮︣ ﹡﹢ه  ــ﹠︐﹩ ︋︀ ﹝︺﹞ ــ︤ات ﹝︺﹞︀ری ︨ ︀﹝︑ ︣ــ ﹍از د
 ﹩︀ده ﹋︣دن ︵︣ا﹫ ﹢د︎  ــ﹠︐﹩︠  ا︗︣ای ︵︣ح ا︨ــ️. ﹝︺﹞︀ران︨ 
ــ︴﹥ ﹨︀  ــ﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ︋︀ ﹋︀﹨︩ وا︨ ــ﹟ ︋﹥ ︻︡ه ﹝ ــ︀ را در ز﹝﹫ ﹨
 ︣ ــ﹩ ︀﹁️. ︻﹑وه︋  ﹥ ︡ا﹇﹏ ﹋︀﹨︩ ﹝ ــ︣ات ﹡﹫︤︋  ــ︀ل ︑︽﹫﹫ ﹝︐ا
 ︡﹠︐﹁︀ ﹩﹝﹡ ﹩︺﹇وا ﹏﹝︻ ﹤﹚︣﹞ آن، آ﹡︀ن ﹨︣﹎︀ه ︗﹠︊﹥ ای را در
︑︽﹫﹫︣ی ﹝︐﹠︀︨ــ︉ و ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ا︖︀د ﹝﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡. در ﹝︺﹞︀ری 
﹥ و︥ه  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︖︣ی︋  ﹝︺︀︮︣ ﹡﹫︤ ﹐زم ا︨️ ︑︀ ︱﹢ر ︵︣اح︋ 

در ︵︣︀ی ︋︤رگ و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار در ︗︀﹝︺﹥ ا︗︊︀ری ﹎︣دد. 
ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ا﹝︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥  ﹝︣︡️ ︎︣وژه ﹡﹫︤ در ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ︨

﹝︺﹞︀ران ︨﹠︐﹩ از آن ︾︀﹁﹏ ﹡︊﹢ده ا﹡︡. 
ــ︡ی در ︵︣ا﹞ ﹩︭ــ﹢ل ﹝︺﹞︀ری  ــ﹠︖︩ ﹨﹠︣﹝﹠ ﹝ــ﹉ ︨
ــ﹩ ﹝﹆﹅ ﹋︣دن ︠︀︵︣ه  ︀﹡ا﹢︑ ،︣︲︀ ــ︀زی در ز﹝︀ن ︨︫︣ و
﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎︀ر از ﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آرا﹝︩ روا﹡﹩ و 

آ︨﹢د﹎﹩ ﹁﹫︤﹊﹩ ا︨️.
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︣ای  ﹫︪﹠︀دی ا︨️︋   ︎١۴ ﹏﹊ ︡ه در︫  ــ︀ن داده︫  ︪﹡ ﹜︐ا﹜﹍﹢ر
ــ︐︣اج  ــ﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︺︀︮︣ و آ﹠︡ه ﹋﹥ از ا︮﹢ل ا︨ رو﹡︡ ︵︣ا
ــ︀زه  ــ︀ط ﹝︺﹞︀ری، ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩، ﹁︣م و ︨ ــ︡ه ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ار︑︊ ︫
 ﹟︡ه ا︨ــ️. در اــ︕ ﹎︣د ــ︣ان، ﹝﹠︐ ــ︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا در ﹝︺﹞
ــ﹫︣ رو﹡︡  ︨ ️︗ ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ــ︀ و ا︵﹑︻︀ت ﹝ ــ︀رت، داده ﹨ ﹢﹚﹁
﹥ ﹢زه  ︀ز︀، از︨  ﹣ا﹐ت ︵︣ا﹩ و ︑︭﹞﹫﹛︨   ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︨︀︎
 ﹟︣︑ ︣م ﹡︪︃ت ﹝﹫﹍﹫︣د. از ︻﹞︡ه﹁ ︀ ︡︊﹛︀﹋ ︣د، ﹁︣﹨﹠﹌ و﹊﹚﹝︻
ــ﹠︐﹩ در ︑︖﹞﹫︹ ﹨﹞︤﹝︀ن  ــ﹩ ﹝︺︀︮︣ ︋︀ ︨ ــ︤ات رو﹡︡ ︵︣ا ︀﹝︑

ــ﹥ و دارای دا﹡︩ و  ︐﹫﹨︣﹁ ــ︣د ﹝︺﹞︀ر ــ︐﹥ ﹨︀ در ﹁ ︑﹞︀﹝﹩ دا﹡︧
ــ︀ و  ــ︣ای ︗︊︣ان آن ﹝﹩ ︑﹢ان دا﹡︪ ︋﹫﹠︩ ︑﹢أ﹝︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋
ــ﹏ ︵︣ا﹩ (از ︠﹙﹅  ــ﹢ن را در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا ︑︭︭︀ی ﹎﹢﹡︀﹎
﹢رت   ︮﹤ ــ︀︠️ و ا︗︣ا) د︠︀﹜️ داد و ︵︣ا﹩ را︋  ﹋︀﹡︧ــ︍️ ︑︀︨ 
ــ﹏ و ﹁︀ز﹨︀ی ﹝︖︤ا، را﹨︊︣ی  و ﹡﹥ ﹝︐︪ــ﹊﹏ از ﹝︣ا ،﹤︍︀ر﹊
 ﹌﹠﹨︣﹁ ︀︋ ﹩︀﹠︫︣د ﹝︺﹞︀ر و آ﹁ ﹩﹍︐﹫﹨︣﹁ ︣د. ︻﹑وه ︋︣ آن﹋
و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹋︀ر︋︣ان از ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︊﹢د رو﹡︡ ︵︣ا﹩ و 

﹝︭﹢ل آن ﹋﹞﹉ ︀︫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

︨︍︀︨﹍︤اری
﹫﹟ ﹝﹢﹜﹀︀ن (︋﹥  ﹞︀ره ٩١/١/١٧٨ ﹝﹢رخ ١٣٩٠/٧/١٩ ﹁﹩ ﹝︀︋  ﹥ ﹇︣ارداد︫  ︥و﹨︪﹩ ﹝︣︋﹢ط︋  ا︐︧﹞ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︣ج از ﹎︤ارش ﹡︀﹩ ︵︣ح︎ 
︀ ﹝﹢︲﹢ع «﹝︧︐﹠︨︡︀زی  ︥و﹨︪﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌، ﹨﹠︣ و ار︑︊︀︵︀ت وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹁︣﹝︀)︋  ︻﹠﹢ان ﹝︖︣ی) و︎ 
 ﹏﹠︨︣ ﹥ و︥ه︎  ︥و﹨︪﹍︀ه︋  ︀زه در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان» ﹝﹩ ︋︀︫︡. از ﹞︀️ ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀دی︎  ﹊﹏، ﹝︺﹠︀، ز︀︊﹩ و︨  را︋︴﹥︫ 

︎︥و﹨︪﹊︡ه ﹨﹠︣﹨︀ی ︨﹠︐﹩ – ا︨﹑﹝﹩ ا︮﹀︀ن، ﹎︣وه ﹝︺﹞︀ری، و از ︀︨︣ ﹨﹞﹊︀ران ︵︣ح ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.

︫﹊﹏ ١۴. ﹁﹙﹢︀رت ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان 
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︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ

١. ا﹞︡ی، ︋︀︋﹉.١٣٨٨. ﹆﹫﹆️ و ز︑ .﹩︀︊︣ان: ﹡︪︣ ﹝︣﹋︤
﹠︀︨﹩ ﹝﹑︮︡را. ︑︣ان: ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن ﹨﹠︣ ٢. ا﹝︀﹝﹩ ︗﹞︺﹥، ﹝︡ی.١٣٨۵. ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨﹠︣ در ︻︪﹅︫ 

︣ آرای ا︠﹢ان ا﹜︭﹀︀ در︋︀ره ﹊﹞️، ﹨﹠︣ و ز︑ .(﹩︀︊︣ان: ﹝﹢︨︧﹥  ﹫︀ل و ز︀︊﹩ (︎︥و﹨︪﹩︋  ــ﹥︠  ﹙︀ری ﹇ ،﹩︧ــ﹟.١٣٨٨. ﹨﹠︨︡  ︋.٣
︑︀﹜﹫︿، ︑︣︗﹞﹥ و ﹡︪︣ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی ﹝︐﹟

︀زه. ا︨︐︀د را﹨﹠﹞︀: د﹋︐︣ ر︨﹢ل   ︨﹩︨︡﹠﹞ ︫︡ر︨︀﹜﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار .﹩︐﹠  .۴︖︀زی، ﹝︣داد.١٣۶٩. آ﹡︀﹜﹫︤ ﹎︊﹠︡﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ و ︑﹆﹫﹅ در ﹨﹠︨︣ 
﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن، دا﹡︪﹊︡ه ︻﹞︣ان ﹝﹫︣﹇︀دری. ا︮﹀︀ن: دا﹡︪﹍︀ه︮ 

 .۵︖︀زی، ﹝︣داد .١٣٧٩. «︨﹞︊﹢﹜﹫︧ــ﹛ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡».﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت دو﹝﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡: ا﹁﹅ 
١٣٧٠ ︣﹞ ،ــ︀ن آ﹠︡ه، ج ١، ﹋︀︫

 .۶︖︀زی، ﹝︣داد.١٣٨٧. «﹨﹠︨︡﹥ ﹝﹆︡س در ︵︊﹫︺️ و ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩». ︑︀ر ︻﹙﹛، س ۵، ش ٧ 
٧. ︖︀زی، ﹝︣داد و ر︨﹢ل ﹝﹫︣﹇︀دری.١٣٨٣. «آ﹡︀﹜﹫︤ ﹜︣زه ای ﹎﹠︊︡﹨︀ی ︑︀ر﹩ ا︣ان». ﹝︖﹙﹤ دا﹡︪﹊︡ة ﹁﹠﹩، دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان، ج ٣٨، ش ۶

ــ﹠︐﹩ ا︣ان».﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐︑︀و﹜﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ز﹜︤﹜﹥  ــ﹢ل ﹝﹫︣﹇︀دری.١٣٧٠. «ا︔︣ات ز﹜︤﹜﹥ ︋︣ ﹎﹠︊︡﹨︀ی ︨ ٨. ︖︀زی، ﹝︣داد و ر︨
︫﹠︀︨﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ز﹜︤﹜﹥، ︑︣ان

٩. ر︐﹥ ﹎︣ان، ﹝﹞︡ر︲︀.١٣٨۴. ﹨﹠︣ از د︡﹎︀ه ﹝︀ر︑﹫﹟ ﹨﹫︡﹎︣. ︑︣ان: ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن ﹨﹠︣
١٠. ︮︀﹜﹩، ا︋﹢ذر.١٣٨۶. ﹇︡ر ﹝﹊︀ن. ر︨︀﹜﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺﹞︀ری. ا︨︐︀د را﹨﹠﹞︀: د﹋︐︣ ﹨︀دی ﹡︡﹞﹩. ︤د: دا﹡︪﹍︀ه ︤د، 

دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری
ــ︣وش ــ﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀︗︢︋﹩. ︑︣ان:︨  ــ﹫﹥︨  ︪︑ ــ︀﹜﹥ ︵︀ق و ازج، ︑︣︗﹞﹥ و ــ﹫︡.١٣۶۶. ر︨ ︪﹝︗ ﹟︡﹛ــ︀﹡﹩، ︾﹫︀ث ا ︫︀﹋ .١١

﹫︡ی، ا﹝﹫︣ ︻﹙﹩  ︀﹡︺﹩ دره︋   ︮︣﹢﹠﹞ ،﹩﹡︀︨︀ ﹠︀︨﹩، ︑︣︗﹞﹥ ﹁︣﹨︀د︨   ︫﹩︀︊ر ﹜﹢︎︦.١٣٨۶. دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ز﹢و دو﹝﹫﹠﹫﹉ ﹝﹉ آ ︦︣ ١٢. ﹎︀ت،︋ 
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In the Islamic architecture of Iran, meaning, aesthetics, shape and structure are four fundamental factors. 
It is by an appropriate combination of them that a traditional architect will be able to manifest an image 
of metaphysical world in the material world. A rational and integrated relation of these factors has 
put the Islamic architecture of Iran in an outstanding position. An important challenge of the modern 
architecture is the lack of an integrated relation among its constituting factors. The main cause of this 
shortcoming is moving away from traditional roots and doctrines which have lead to the disintegration in 
different phases of design process and construction, changing architects education, and fast construction. 
In order to disclose the relation between metaphysical factors (meaning and aesthetics) and physical 
factors (function, form, geometry and structure) in architecture, it is first necessary to analyse cases that 
contain the relation in an outstanding way. For this reason, a number of majestic historical mosques, 
in which the manifestation of meaning in their form has been proved, have been studied. Literature 
on meaning, aesthetics, geometry and structure has been reviewed. Utilisation of the four factors in 
historical buildings of Iran has been explained. Relation among interfering factors in design process has 
been illustrated in the buildings. An algorithm for architectural design process in the modern world has 
been proposed in which the positions of the four factors have been defined.
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