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

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

﹊﹫ـــ︡ه:

*﹩︀︐﹁ ﹤﹛ا ︦﹝︫
﹝︣︋﹩ دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری، دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩، وا︡ ا﹢ان ︾︣ب   
︻﹙﹩ ︻﹞︣ا﹡﹩ ︎﹢ر**
ا︨︐︀د︀ر دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و ﹨﹠︣، دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀︫︀ن

       *. sh.fatahi@iaueygh.ac.ir             **. A_omrani@kashanu.ac.ir

ــ︀︗︡ ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡﹆︩ و  ️ ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧ ︠︀︨ ︪︣ــ﹥ و ز︡﹡ــ﹠︀︠️ ﹡︷︀م ا ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ در ︎﹩ آن ا︨ــ️ ︑︀ ︋︀ ︫
ــ︣ ا﹑م ︋︍︣دازد. ﹨︡ف ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ آن ا︨ــ️ ︑︀ ︋︀ ﹋︪ــ︿ زوا︀ی ︎﹠︀ن ﹝﹢︲﹢ع،  ــ︀︗︡ ︫ ︗︀﹍︀ه ﹝﹢︲﹢ع ﹇︊﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
︣ای ﹝︺﹞︀ران   ︋︫︡︀ ــ︀︗︡ ا︣ا﹡﹩- ا︨ــ﹑﹝﹩ را ﹡︪︀ن د﹨︡ و آ﹝﹢زه ای︋  ︧﹞ ﹩در ︵︣ا «﹤﹚︊﹇ ️︗» ﹤ ــ﹠︐﹩ در ︑﹢︗﹥︋  ا﹨﹞﹫️ ﹝︺﹞︀ری︨ 
﹝︺︀︮︣ ︫︣ ا﹑م ︑︀ ︲﹞﹟ ا︮﹑ح و ا﹫︀ی رو﹥ ︎﹫︩ رو، ر︻︀️ ا︗ ﹟️ ﹎﹫︣ی ا﹜﹩(﹇︊﹙﹥) ︋﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹩ ﹡︣ود. ﹁︣︲﹫﹥ ︎︥و﹨︩، 
︑﹞︀︤ و ︑﹀︀وت آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ران ﹝︧︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ در ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︗️ ﹇︊﹙﹥ در ︵︣ا﹩ ﹝︧︀︗︡ ا︨️. رو﹡︡ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︀ روش ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای 
︣دا︫️ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝﹊︀﹡﹩، از ﹡︷︣ ﹨﹠︨︡﹥ و  ــ︣ ا﹑م ︲﹞﹟︋  ﹩ آن ︑︺︡اد ٢١ ﹝︧ــ︖︫︡  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ و در︎   ︮﹩و ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︀ر
 ︪︣︑ .︡﹡︀ری ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︐︠︀︨ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ر ﹇︊﹙﹥ ﹝﹢رد﹢﹞ ورود ︋﹥ ︋﹠︀ ︑︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣ی در را︨︐︀ی ️︗ ︀ن ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ و﹞︡﹫
 ︀﹨ ﹏﹫﹚︑ ﹤︣ای ارا ﹠︐﹩ در ﹋﹠︀ر ﹝︊︀﹡﹩ و ︑﹢︮﹫︿ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ از ا﹟ ﹝︧︀︗︡، ﹝﹆︡﹝﹥ ای︋  ــ︀︗︨︡  ︧﹞ ﹥︙︣ر︨ــ﹩ ︑︀ر ﹝﹢︲﹢ع و︋ 
 ﹩در ︵︣ا ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ️︨︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹫︀﹡﹍︣ آن ا﹨ ﹏﹫﹚︑ م ا︨️. ﹝︴︀﹜︺﹥ و﹑ا ︫︣ ︡︗︀︧﹞ و ︋︣ر︨﹩ ︑﹀︀وت ﹁﹊︣ی ﹝︺﹞︀ران
 ﹟︣︑ ﹜﹞ ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋ ︀﹨︀﹠︋ ﹟ا︨︀︨﹩ ا ️﹢﹨ و ️﹢﹠︺﹞ ،️︨ر ﹇︊﹙﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ︋﹙﹊﹥ ﹇︡ا﹢﹞ ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ﹜﹋ م﹑ا ︫︣ ︡︗︀︧﹞

︋︧︐︣ ﹀︀︸️ از ارزش ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ و ︋︣︑︣﹟ ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه ار︑﹆︀ء و ا︻︐﹑ی ﹁︣﹨﹠﹌ د﹠﹩ از د︨️ ر﹁︐﹥ ا﹡︡. 
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹝︧︖︡، ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥، ︑﹢﹐ت ﹁︱︀﹩ ﹝︧︀︗︡، ﹇︡ا︨️، ﹝︧︀︗︡ ︫︣ ا﹑م.

︩ ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ ︨︣︎
١. آ︗ ︀️ ﹇︊﹙﹥ ︋︣ ﹝︺﹞︀ری و آرا︩ ﹨﹠︨︡﹩ ﹁︣م ﹨︀ و ﹫︡﹝︀ن ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ﹝︧︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ ︫︣ ا﹑م ا︔︣ ﹎︢ار ︋﹢ده ا︨️؟

 ﹤ ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥، ﹥ ︑﹀︀وت ﹨︀ و ︑﹞︀︤ات ﹝︺﹞︀را﹡﹥ در ︑﹢︗﹥︋  ﹠︐﹩ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن و︫  ــ︀︗︨︡  ︧﹞ ︀ ــ︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ ا﹑م︋  ٢. در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝︧
︗️ ﹇︊﹙﹥ و︗﹢د دارد؟
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﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀دی از و︡ت ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و ﹊﹩ از  ﹝︧︖︡ را ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
︻﹠︀︮︣ ﹝﹛ و ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ار در ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩ – ا︨﹑﹝﹩ دا﹡︧️ ﹋﹥ 
﹊﹏ ﹎﹫︣ی در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ﹡﹆︪﹩ ا︨︀︨﹩ دا︫︐﹥ ا︨️.  از ز﹝︀ن︫ 
︣ا︨︣ ﹎︧︐︣ة ز﹝﹫﹟ را ﹝︧︖︡ ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥  ﹫﹠﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩︨  ︗︀ن︋ 
︣ ︱︣ت ﹝﹞︡(ص) و  ︡ای ︑︺︀﹜﹩︋  ︀ور، ﹝﹠️︠   ︋﹟ــ︐﹢ا﹡﹤ ا ︪︎
ا﹝︐︩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ را ﹝︧︖︡ آ﹡︀ن ﹇︣ار داده ا︨️ (﹡﹆﹩ زاده، 
ــ﹟ ︀ل، ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ــ︖︡ از ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ١٣٨۵، ٢٨٠). در ︻﹫
︧ــ︀س ﹨﹠︣ ﹝︺﹞︀ری ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ ﹝﹊︀ن ︑︺︀﹝﹏ ﹡﹀︦ ا﹡︧︀﹡﹩ 
ــ︡. ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︋︀ ﹝︣ا︑︉ ︻︀﹜﹫﹥ ︻︀﹜﹛ و︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫
در ︗︣︀ن ار︑︊︀ط ﹡﹀︦ ذی و︗﹢د ا﹡︧︀﹡﹩ ︋︀ ﹝︣ا︑︉ ︻︀﹜﹫﹥ و︗﹢د، 
ــ︡ه ادرا﹋︀ت ﹝︺﹠﹢ی و ︻︣﹁︀﹡﹩  ﹠﹠﹋ ﹏﹫د︠﹫﹏ و ﹝﹢︔︣ ︋﹢ده و ︑︧ــ
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︻﹞﹙﹊︣دی،  ﹠︀ ﹢ل ﹉ ﹡︷︀م︨  ︋︀︫︡. ﹝︺﹞︀ری ﹨︣︋ 
ــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ در  ــ︣د ﹋﹥ ا ــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫ ︭ــ︣ی و ﹁︣﹝﹩︫  ــ﹩،︋  ︀︱﹁
﹥ ﹝﹢ر  ــ️ د﹨﹩︋  ︀ص ﹝︧ــ︖︡، ﹢ل ︑﹢︗﹥ و ا﹨﹞﹫ ﹝﹢︲ــ﹢ع︠ 
ــ︐﹢ار ا︨ــ️. در ﹝︺﹞︀ری  ﹇︊﹙﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗️ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹠﹢ی ا︨
 ﹤﹋ ️﹁︀ ﹜﹫﹨ا﹢ ︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در︠   ︋︡︗︀︧﹞
ا﹡︧︀ن و را︨︐︀ی د︡ او ﹨︣ دو ︨︀﹋﹟ ﹨︧︐﹠︡، را︨︐︀ی د︡ ︋︣ای 
ــ︀ن ﹨︀ ︔︀︋️ ا︨️، ︺﹠﹩ ︨﹞️ ﹇︊﹙﹥ و ︠︀﹡﹥ ︠︡ا و ︠︀﹡﹥  ﹨﹞﹥ ا﹡︧
︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د   ︋﹤﹚︊﹇ ️︗ ︀م ا﹡︧︀ن ﹨︀. ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨︐︀ی﹫﹇
 ﹤ ﹙﹊﹥ ﹨﹞﹥ ﹢ل ︑﹢︗﹥︋  ﹢رت ﹡﹍﹫︣د،︋  ﹙﹫﹆﹥ ای︮  ا﹡︣اف ﹨︀ی︨ 
ــ﹍︀ه  ︪﹫ ︀ ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ و آرا﹝︩ و ︱﹢ر ﹇﹙︉ در︎   ︋(﹤﹚︊﹇)️︗ ﹉
️ ﹨︀ی ︱﹢ری  ﹁︣︺﹞ ﹏﹫︧︑ ︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ آن﹇ ﹩﹛︀︺︑ ﹅
 ﹤ ﹫︣ از ︸︀﹨︣︋  و ﹝︣ا︑︉ ︻︣﹁︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀دآور ﹝﹀︀﹨﹫﹛ وا﹐ و︨ 
ــ︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︋﹫︀﹡﹩ د﹍︣ ﹝﹩ ︑﹢ان  ︋︀︵﹟ و ︻︣وج ﹝︺﹠﹢ی ا﹡︧
 ︩ا︨ــ️ ﹝︺﹠﹢ی ﹋﹥ ︋︣ ﹝︺﹞︀ری و آرا ﹩︐︗ ﹤﹚︊﹇ ️︗ :️﹀﹎
 ️︗ ︀︱﹁ ﹥︨︡﹠﹨ د﹢︫ ﹩﹞ ︒︻︀ ﹨﹠︨︡﹩ ﹁︣م ﹨︀ ا︔︣﹎︢ار ا︨️ و︋ 
︣ ا︨︀س  ﹍﹫︣د و ︑﹞︀م ︻﹠︀︮︣ دا︠﹙﹩ و ﹁︱︀﹨︀ را︋  ﹢د︋   ︠﹤ وا︡ی︋ 
﹡︷﹞﹩ ﹋﹥ ︋︣ ﹇︡ا︨️ و ﹝︺﹠﹢️ ا︨︐﹢ار ا︨️ ︋︣ ﹢ل ﹝﹢ر ︠﹢د 

︀زد.  ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹇︊﹙﹥ ا︨️ ا︨︐﹢ار︨ 

︣ ا﹑م ︑﹀︀وت ا︨︀︨﹩   ︫︣︮︀︺﹞ ︡︗︀︧﹞ ﹩ــ﹀︀﹡﹥ در ︵︣ا ︨︀︐﹞
از ﹡︷︣ ﹝︊︀﹡﹩ و ا︮﹢ل ﹁﹊︣ی در ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ و︗﹢د دارد 
ــ︀︗︡  ــ︡ه ︑︀ ﹫︡﹝︀ن ︻﹠︀︮︣ دا︠﹙﹩ ﹝︧  ︫︒︻︀ ــ﹥ ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏︋  ﹋
ــ︡ و ا﹟ ︲︣ورت ﹝﹛ ﹝︽﹀﹢ل  ︫︀︊﹡ ﹩﹛ر ا﹢﹞ ﹟از ا ︣︔︃︐﹞ ︤﹫﹡
 ︩و ا﹁︤ا ︣ــ ــ︺﹥ ︫ ــ﹢د. ﹜︢ا ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹢﹐ت و ︑﹢︨ وا﹇︹ ︫
 ︀  ︋﹤﹋ ︣ــ ︫ ﹟ــ︀︗︡ ا ﹫︩ روی ﹝︧  ︎︳﹚︾ ﹤ــ︀︗︡ رو ــ︡اد ﹝︧ ︺︑
ــ︣ت دارد در ︀ل  ︀︽﹞ ﹩﹞﹑ا︮ــ﹢ل و ارزش ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ
ــ︀︗︡  ﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ ا﹁︤ا︩ ا︨ــ️. ︑﹢︗﹥︋ 
ــ︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ از آن  ︀︡ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧ ــ﹠︐﹩ آ﹝﹢زه ای ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︨
ــ︣ه ︀﹁︐﹥ و ︋︀ وا﹋︀وی و ﹀︶ ا﹟ ارزش ﹨︀، ا﹡︪︡ــ﹥ ︻︣﹁︀﹡﹩  ︋
﹢د. از ﹡︷︣  ــ︀️ ﹝︺﹠﹢ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ ︾﹠﹩ ︑︫︣  و︨ 
︀ً ︑︀﹋﹠﹢ن ︎︥و﹨︪﹩ در ︭︠﹢ص را︋︴﹥  ︭︪﹞ ︩﹨︎︥و ﹤﹠﹫︪﹫︎
﹇︊﹙﹥ و ︨︀︠︐︀ر ﹝︺﹞︀ری در ﹝︧︀︗︡ ﹝︺︀︮︣ ا﹑م ︮﹢رت ﹡﹍︣﹁︐﹥ 
ا︨️. ا﹜︊︐﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت در ﹝﹢رد ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡، ا﹨﹞﹫️، ﹋︀ر︋︣د 
︣ای ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︧︐︣ی را︋   ︋،︿﹚︐﹞ در دوره ﹨︀ی ︀﹡و ﹇︡﹝️ آ
︩ ﹨︀ و  ︀﹝﹨ ،︀﹨ ده ا︨️، ﹋︐︀ب﹢﹝﹡ ︀﹫﹞ ع﹢﹠︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ︥و﹨ و︎ 
︣ ا﹟ ﹝︡︻︀︨️. ︑﹑ش ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن ﹡﹫︤  ﹝﹆︀﹐ت ﹝︐﹙︿، د﹜﹫﹙﹩︋ 
﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡  ︀ص ︑﹢︗﹥︋  در ﹇︀﹜︉ ﹝﹢︲﹢ع︠ 

از ﹎︫︢︐﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡︪︀ن از ا﹨﹞﹫️ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ دارد. 
ــ︩، ︑﹞︀︤ و ︑﹀︀وت ︸︀﹨︣ی در  ︥و﹨  ︎﹟ــ﹥ ﹇︀︋﹏ ︵︣ح در ا ﹫︲︣﹁
ــ︀︗︡ ︨﹠︐﹩ در ︑﹢︗﹥  ︧﹞ ︀︋ ︣︮︀︺﹞ ︡︗︀︧﹞ ﹩︀︱﹁ ﹩﹨︡﹡︀﹞ــ︀ز ︨
︋﹥ «︗️ ﹇︊﹙﹥» و ﹋﹫﹀﹫️ ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀ری ﹇︨︡ــ﹩ ا︨ــ️. ﹨︡ف 
﹠︀ن ا﹨﹞﹫️ «︗️ ﹇︊﹙﹥» در  ︥و﹨︩، ﹋︪︿ زوا︀ی︎   ︎﹟ا︮﹙﹩ ا
︥و﹨︩،   ︎﹟و ﹝︺︀︮︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در رو﹡︡ ا ﹩︐﹠ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︨︡ 
 ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹅︣︵ ــ︣ از ــ︣ و ︑﹙﹫﹏ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹢رد ﹡︷ ︎︦ از ︑︪
ــ︣ان در ز﹝﹫﹠﹥  ــ﹠︐﹩ ا ــ︀︗︨︡  ــ︀︠︐︀ری ﹇︊﹙﹥ در دو ﹡﹞﹢﹡﹥ از ﹝︧ ︨
ــ﹥، آرا︩ ﹁︣م ﹨︀،  ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥، ︲﹞﹟ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹨﹠︨︡ ︗﹢︑
︡و ورود  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋️ ا﹡︧︀ن از︋  ︧﹚ ︻﹞﹙﹊︣د ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︨ 

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.  ︑︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹝﹢رد︋ 

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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روش ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨︩
:️ ︐﹢ار ︨ا ︀︨﹩ ︨ا ﹥ ﹝﹢ر ︨ا  ︨︣  ︋﹩︨︀﹠ ︀︠︐︀ر روش︫   ︨﹤﹛︀ ﹆﹞ ﹟در ا

︩ ﹨︀ی  ︥و﹨  ︎﹏ا︨️ و ذ ﹩﹚﹫﹚︑ -﹩﹀﹫︮﹢︑ ،﹅﹫﹆︑ ١. روش
ــ︡ه و ︋︣  ︫ ﹤ارا ︀﹨ ﹤︐﹁︀ رو، ا︋︐︡ا ﹟ــ︣د. از ا ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫ ﹀﹫﹋
ــ﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹁︱︀﹩ در  ا︨ــ︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹢ردی و ︋︣ر︨﹩ ︨
 ﹏﹫﹚︑ ﹤︋ (﹩︊﹠﹛و ﹝︧︖︡ ا ﹤﹁﹢﹋ ︡︖︧﹞)﹤﹫﹛︀ری ﹝︧︀︗︡ او﹝︺﹞
ــ︀︗︡  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︧ ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ و ا﹝︀م ا︮﹀︀ن︋  دو ﹝︧ــ︖︫︡ 
ــ﹠︐﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︎︦ از آن ﹡﹫︤ ︋﹥ ︑﹙﹫﹏ و ︋︣ر︨﹩  ︨
ــ︣ ا﹑م (٢١ ﹝︧︖︡) ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. در  ︫ ︡︗︀︧﹞ ﹩﹚﹋
 .︡﹡︫︡ ﹏﹫﹚︑ ︡︖︧﹞ ۴م ︑︺︡اد﹑ا ︫︣ ︡︗︀︧﹞ از ﹝﹫︀ن ︀︐﹡ا
︨︩︣ اول، ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ و ا︵﹑︻︀ت از روش  ︣ای︎   ︋.٢
ــ︐﹑﹐ت  ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ و ︑﹙﹫﹏ ︎︨︣ــ︩ دوم ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︨
﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د﹍︣، در ا﹟ روش  ــ️؛︋  ــ﹫︡ه ا︨ ﹥ ا﹡︖︀م ر︨  ︋﹩﹆︴﹠﹞
︣ رو﹊︣د ﹝︊︀﹡﹩  ﹨︀ در ﹋﹠︀ر ا︨︐︡﹐ل ﹨︀ی ︻﹆﹑﹡﹩ و ﹡︷︣ی ﹝︊︐﹠﹩︋ 
︦ از  ــ︀︗︡، داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣︎  ︧﹞ ﹩ــ︣ی ﹝︢﹨︊﹩ در ︵︣ا ﹊﹁

︀︠︐︀ری ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.   ︨﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︋︣دا︫️ ﹝﹢رد
﹤﹚︊﹇ ️︗ از ︣︔︃︐﹞ ﹩︀︱﹁ ت﹐﹢︑ ︣﹫ ١. ︗︀﹍︀ه ﹝︧︖︡ و︨ 
واژه ﹝︧ــ︖︡ در ﹇︣آن ﹋︣﹛ ︋﹫︧️ و ﹨︪️ ︋︀ر آ﹝︡ه ا١️︨ و از 
آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن در آن ︻︊︀دت ﹡﹞﹢ده و 
︡او﹡︡ را ا︸︀ر ﹝﹩ دارد، ﹡︀م   ︠﹩﹍﹡︀﹍ ﹤ ــ﹫﹙﹥ آن، ا﹞︀ن︋  ︋﹥ و︨
️ ﹨︀ی ﹝︣دم ﹡︷﹫︣ آ﹝﹢زش،  ︧﹫︀ری از ﹁︺︀﹜﹫ ــ︡ه ا︨️.︋  ︋︣ده︫ 
 ﹏︀ــ ︧﹞ ﹏ و ﹁︭﹏ د︻︀وی، ر﹁︹ ﹝︪ــ﹊﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹏
 ︡︗︀︧﹞ ﹩︐ .ــ︀︗︡ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁٢️ ا﹇︐︭︀دی در درون ﹝︧
ــ﹢ان ا﹨︣م ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل  ــ﹢اره ︋﹥ ︻﹠ ــ﹥ ا﹝﹢ر ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹨﹞ در ز﹝﹫﹠
ــ﹏ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡(︀ج  ــ︣ ︀﹋﹞﹫﹟ ︨﹫︀︨ــ﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︻﹞ ــ︀رت ︋ و ﹡︷
ــ︀︗︡ ︻﹑وه ︋︣ ﹋︀ر﹋︣د ا︮﹙﹩  ــ﹫︡ ︗﹢ادی، ١٣٧٨، ٨٣). ﹝︧ ︨
﹡﹫︀︪﹩، ﹨﹞﹢اره در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹡︷﹫︣ ︑﹆﹢️ ا﹡︧︖︀م 
ــ︩ ا﹝﹠﹫️  ــ﹩، ا﹁︤ا ️ ﹨︀ی ﹝︣د﹝ ــ︀ر﹋ ــ︀ء ﹝︪ ــ﹩، ار︑﹆ ا︗︐﹞︀︻
 ﹩﹡︀﹊﹞ ﹅﹚︺︑ ︦ ︀د ︑﹠﹢ع ︻﹞﹙﹊︣دی و ار︑﹆︀ی︖ا︗︐﹞︀︻﹩، ا
﹡﹆︪﹩ ا︨︀︨﹩ دا︫︐﹥ ا﹡︡. ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ از ﹞ ﹢︨ ﹉﹏ ︋︣﹎︤اری 
ــ﹥ ز﹡︡﹎﹩  ــ︣، ﹝﹊︀﹡﹩ ﹋ ﹍ــ﹢ی د ــ﹢ده و از ︨ ــ﹛ ︻︊︀دی ︋ ﹝︣ا︨
ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ﹋︣ده و ︋﹥ ﹏ و  ــ︀﹋﹠︀ن ﹝﹑ت را ︨ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨
﹁︭﹏ ا﹝﹢ر ﹝︣دم ﹝﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️ (ا﹝﹫﹟ زاده، ١٣٨٧، ٢٨٢). 

 ﹩︀﹫﹁︀ت ︗︽︣ا︗ ︣ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ ا︣ا﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩ ︻﹑وه︋ 
ــ﹢ی)۶ ﹡﹫︤ ︋︣ ﹝︺﹞︀ری  ﹠︺﹞ ️︗)﹤﹚︊﹇ ️︗ ،۵﹜ــ ﹝﹢︔︣ در ا﹇﹙﹫
︣ ︗️ ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار ﹝﹩   ︋︀﹨︀﹠ ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹁︣م︋  ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ار ا︨ــ️︋ 
 ،️︗ ︡؛ــ️ ﹝﹩ ا﹁︤ا ﹎﹫︣﹡︡ و ا﹟ ︠﹢د ︋︣ ︾﹠︀ی ﹨﹠︨︡ــ﹩ ︋︀﹁
ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹁︱︀﹩ را ︋﹥ ﹡︷﹞﹩ ︋︣ ﹎︣د  ــ﹢د و ︑﹞︀م ﹨︧ ︫ ﹩﹞ ︡وا
﹝﹢ر ︠﹢د ﹁︣ا ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. ︎﹑ن ﹡︷﹛ ﹝﹩ ︀︋︡ و ﹎︣د ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ 
ــ︀ی ا︮﹙﹩ و  ــ︀ و ا﹢ان ﹨︀ و ﹁︱︀﹨ ــ︣د و ورودی ﹨ ــ︀دل ﹝﹩ ﹎﹫ ︺︑
﹁︣︻﹩ ︋︣ ﹢ل ا﹞ ﹟﹢ر ارزش ﹎︢اری ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ︨︣آ︾︀ز 
ــ︀زی ﹡︷﹛ ﹁︱︀﹩ دا︠﹏ از ︠︀رج ︋﹢ده و ﹝﹆︡﹝﹥ ای ︋︣ای  ︗︡ا︨
ــ︐﹥ ﹨︀ی  ︧﹨ ﹤ ــ﹥، و ورود︋  ︪︡﹡︀روری ا ا︖︀د ︑﹢︗﹥، ︑﹞︣﹋︤ و︋ 
ــ︐﹆﹑ل و در ︻﹫﹟  ﹁︱︀﹨︀ی دا︠﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ دارای ︑﹞︣﹋︤ و ا︨
ــ︣ه ﹋︀ر، ١٣٨٧، ۵٢٣).  ــ﹠︡ (﹡﹆ ــ﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ ﹚︊﹇ ️︗ ﹜﹨ ــ︀ل 
 ﹉ ا︨ــ️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩︀︱﹁ ،︣اب﹞ ،﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣︋ ــ﹑وه ︻
 ﹩﹊ ــ︡ف و ــ﹥ ﹝﹀﹢م ﹊ــ﹩ ︋﹢دن ﹨ ︋ ،️︗ ﹉ــ  ــ︀﹡﹥ و ︪﹡
ــ﹫︣ ︑︺︀﹜﹩ ا﹡︧︀ن ﹨︀، در ﹨︣ ﹋︖︀ و ﹨︣ ﹋﹥ ︋︀︫﹠︡. ︑︖﹙﹩  ︋﹢دن ︨
ــ﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥  ﹠︺ ︩﹡︀﹊﹞ ــ︡ ︋﹢دن م ︻﹙﹩ ر︾﹛ وا﹢﹀﹞ ﹟ــ ا
ــ﹥  ــ︡ه ا︨ــ️ ﹨﹠︨︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹢د ﹝︀دی و ︱﹢ری ﹡︡ارد، ︋︀︻︒ ︫
ــ︡ه و ﹢ل  ــ﹉ ﹡﹆︴﹥ ﹝︡ود ر﹨︀ ︫  ل﹢ ︤﹋︣﹝︑ ــ︿ از﹊﹝﹨
ــ︣ز﹡︡﹎﹩ و آزادی ︋﹥ ﹨︣ ︵︣ف ﹋﹥  ﹝﹢ر﹨︀ی ︻﹞﹢د ︋︣ ﹨﹛ ︋︀ ︨
 ﹩︀︱﹁ و ︋︣ ا︨︐﹆﹑ل ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی ︡︋︀ ︣ورت دارد ﹎︧ــ︐︣ش︲
﹥ ﹝﹢ر   ︋﹤︗﹢︑ .︡︤ا﹁︀﹫ ــ﹥︋  ﹡︀ ــ︡س ﹨﹞﹠﹢ای ﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡︠  و ︑﹆
 ︣︱﹞ ر در﹢︱ ︦ و ️﹢﹠︺﹞ ︣  ︋︤﹋︣﹝︑ ︒︻︀ ــ﹥)︋  ﹚︊﹇)︡وا
﹅ ︑︺︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ روح و ︗︀ن آد﹝﹩ ﹊﹞︣ان ︑﹟ ﹝﹩ ︫﹢د و ︑︀ 
 ،︀﹠︺﹞ ﹤  ︋︩ــ﹢د ا﹝﹊︀ن ﹎︣ا ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ا ﹟﹊﹞︣ا﹡﹩ ︑︓︊﹫️ ﹡︪
ــ﹫︣ در ︻︀﹜﹛ ﹝︺﹠﹢﹡ ﹟﹊﹝﹞ ️﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹡︀در  ︀ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩، ︨
ــ︤ و︡ت در ا﹟ ︻﹠︀︮︣ را از  ــ︀ب ︦ و︡ت ﹡﹫ ارد﹐ن در ﹋︐
﹝﹠︷︣ ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹇︨︡ــ﹩ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡: در ﹨︣ ﹫︤ی 
ــ︐︐︣ ا︨ــ️ و ﹝﹊﹞﹏ ﹨︣ ︮ــ﹢رت ︠︀ر︗﹩،  ﹝︺﹠﹡ ﹩︀︀ن و ﹝︧
ــ﹥ ذات ﹡︀﹡﹩ و درو﹡﹩ آن را ︫ــ﹊﹏ ﹝﹩ د﹨︡  وا﹇︺﹫︐﹩ ا︨ــ️ ﹋
 ︣﹠﹨ ،︭︣﹡ ﹟﹫︧ ︡﹫ــ و ︗﹠︊﹥ ای ﹋﹫﹀﹩ ا︨ــ️. ٣. ︋﹠︀ ︋︣ ﹡︷︣ ︨
﹇︨︡﹩ ︋︣ ا﹡︪︡﹤ ﹨﹠︣ ︋︣ای ا﹡︧︀ن ﹝︊︐﹠﹩ ا︨️. ۴  ﹋﹥ در ︋︀﹁️ 
ــ﹠︐﹩ ﹋﹥ در آن ا﹡︧ــ︀ن ︗︀﹡︪﹫﹟ ︠︡ا ︋︣ روی ز﹝﹫ــ﹟ ا︨️،  ︨
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ــ︀︠︐﹟ ﹫︤ی  ــ️؛ ز︣ا︨  ︡ا ا︨ ︣ای︠  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹨﹠︣︋   ︋️︀﹡ در
ــ︀︠︐﹟  ﹥ ﹝︺﹠︀ی︨  ︡ا﹎﹢﹡﹥،︋  ﹥ ﹝︓︀︋﹤ ﹉ ﹝﹢︗﹢د︠  ــ︀ن︋  ︋︣ای ا﹡︧
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩ را  ﹠︐﹩ ا︣ان،︨  ︡ا︨️. ﹝︺﹞︀ران︨  ︣ای︠   ︋︤﹫ آن
﹥ ﹝︧︖︡، ︗﹞ ﹏﹫︧︑ ️︣﹝﹫️ و ︱﹢ر  ︡و ورود ا﹡︧︀ن︋  در︋ 
 ️︗ ﹤ ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ︑﹢︗﹥︋  ﹢د︋  در ︣م ﹇︡س ا﹜﹩ در آ︔︀ر︠ 
ــ︊﹉ ﹝︺﹞︀ری ﹁︱︀﹨︀ی ︀ر ︵︀﹇﹩ را  ﹇︊﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری، ا︋︐︡ا︨ 
︣ای ︑︡︊﹏ ﹁︱︀﹨︀ی ︀ر ︵︀﹇﹩  ︑︽﹫﹫︣ داد. در ا ﹟︀﹜️، ا︋︐︡ا︋ 
﹢د و  ــ︡ود︫  ︧﹞ ﹤︊︗ ﹤ــ ﹢د ﹋﹥ د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی︨  ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡، ﹐زم︋ 
ــ︣ای ورود و ︠︣وج  ــ﹥ روی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋ ــ︀ د﹨︀﹡﹥ ︗︊﹥ رو ︋ ﹠︑
ــ﹢ده ︋﹞︀﹡︡ (︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ١). در ︋︣︠﹩ از ︀ر  ﹡﹞︀ز﹎︤اران ﹎︪
﹥ ﹁︱︀ی ︀ر ︵︀﹇﹩   ︋﹤﹚︊﹇ ️︗ ان در ا﹝︐︡اد﹢ا ﹉ ︀ــ ﹨ ﹩﹇︀︵

 ﹩︀︱﹁ ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹢د،︋  ︣ ﹋︀ر﹋︣د ا︮﹙﹩︠  ــ﹑وه︋  ــ︡ ︑︀ ︻ ا︲︀﹁﹥︫ 
﹩ ا︨︐﹀︀ده از ︑︣﹋﹫︉ ا﹢ان  ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د. در︎ 
ــ﹊﹢ه ︑︣   ︫︀ ︣ای︋   ︋،﹤﹚︊﹇ ﹤︊︗ ــ︐︀ن وا﹇︹ در ︧︊  ︫︀ ﹤﹡︀  ︠︡︊﹠﹎ ︀︋
︍︦ از اوا︠︣  ﹡﹞﹢دن ︵︣ح و ﹁︱︀ی ﹝︧︖︡ از ︵︣ح دو ا﹢ا﹡﹩ و︨ 
ــ﹙︖﹢﹇﹫︀ن از ︵︣ح ︀ر   ︨︡︻ ص از﹢︭  ︠﹤ ــ︀ن و︋  ﹢﹡︤︾ دوره
︀ً ا﹢ا﹡﹩  ــ︐﹀︀ده ﹋︣د﹡٧︡. در ︵︣ح ﹨︀ی دو ا﹢ا﹡﹩، ︻﹞﹢﹝ ا﹢ا﹡﹩ ا︨
﹢د، در ︗︊﹥ ﹇︊﹙﹥ و ا﹢ان دوم   ︋︣︐﹝﹞ ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ و ﹋﹥ اول︨ 
︀ً ورودی  ︊﹛︀︾ ︀﹨︀﹠  ︋﹟ق ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️. در ا﹢﹁ ﹤︊︗ در رو︋︣وی
﹟ از ﹊﹩ از   ︮﹤ ︀︠︐﹞︀ن ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹥ ورود︋  ــ﹥ ای از︨  در ﹎﹢︫
ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡. ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از  زوا︀ی ﹝︧︖︡ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁️ ︨

ا﹟ ﹝﹢رد در ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ زواره ︋﹥ ︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد.

︫﹊﹏ ١. ︨﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹁︱︀﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ︀ر ︵︀﹇﹩ ︤د ︠﹢ا︨️. ﹝︃︠︢: آ﹡︡ره ﹎︡ار، ︑︨︣﹫﹛: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن. 

ــ︦ از ︑ ﹏︡︊︀ر ︵︀﹇﹩ ﹨︀ ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡، ﹁︱ــ︀ی ورودی در  ︎
 ﹟︣︑ ︧ــ️ ﹇︣ون او﹜﹫﹤ ﹨︖︣ی ︋﹥ ︨︀ده﹡ ــ︀︗︡ د﹨﹥ ﹨︀ی ︧﹞
︫ــ﹊﹏ ﹁︱︀﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی ︠﹢د ︺﹠﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ در ورودی 
 ﹟ــ︡ه ا︨ــ️ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از ا ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ︵︣ا﹩ و ︨
﹠︀ی ﹝︧︖︡ ﹋﹢﹁﹥  ﹢د﹡︡،︋  ﹝︧︀︗︡ دارای  ︀ ﹉﹠︡ در ورودی︋ 
ــ﹥ ︗︊﹥ د﹜﹫﹙﹩ ︋︣ ا﹟ ﹝︡︻︀︨️. ﹁︱︀ی  ︋︀ ︀زده ورودی در ︨
ورودی در ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︧︖︡ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹁︀﹇︡ ﹡﹢︻﹩ ︵︣ا﹩ ﹝︺﹞︀را﹡﹥ 
ــ︀︠︐﹞︀ن از ا︮﹢ل ﹝︪︬ و ︔︀︋︐﹩  ﹙﹊﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ آن در︨  ︋﹢د︋ 
ــ︣وی ﹡﹞﹩ ﹋︣ده ا︨ــ️ و ︑﹠ ︀﹉ ا︮ــ﹏ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️  ﹫︎
ورودی در ︋﹫︪︐︣ ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︧︀︗︡ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ و آن ا︮﹏ ︻︡م 
ــ﹥ ﹇︊﹙﹥  ︀︡ا﹇﹏  ︊︗ وا﹇︹ در ﹩︀﹨ ــ﹥ ﹝︧ــ︖︡ از ﹝﹊︀ن ورود︋ 

 ﹟︣اب ︋﹢د. ا﹞ ﹩﹊در ﹡︤د ﹩︀﹨ ــ︡م ورود از ﹡﹆︀ط و ﹝﹊︀ن ︻
ــ︊︉ ﹡﹢ه ︋﹥ ︗︀ آوردن ﹡﹞︀ز ر︻︀️ ﹝﹩ ︫︡ه ا︨️.  ا︮﹏ ︋﹥ ︨
︀ د﹢ار و ﹡﹞︀د  ــ﹞️ ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️،︋   ︨﹤ آ﹡︀ ︲﹙︺﹩ را ﹋﹥︋ 
ــ﹫︣  ــ︀﹡︡﹡٨︡، ︑︀ ︪ــ﹛ ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀ از دا︠﹏ ︋﹥ ︠︀رج ︨ ︫﹢︎ ﹤﹚︊﹇
ــ﹫︣ ︋︀︵﹠﹩  ــ﹥ و ︑︃﹝﹏ ﹡﹞︀ز﹎︤ار ︋︣ای ︨ ــ︡، و آرا﹝︩ و ︑﹢︗ ﹠﹊﹡
ــ﹩ ︑﹞︣﹋︤  ــ﹥ ﹨﹫︘ ︻︀﹝﹙ ــ﹢د. ﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ ــ︣ ︫ ︑︀﹫﹞
﹢اس ﹡﹞︀ز﹎︤اران را ﹡︀︊︡ ︋︣﹨﹛ ز﹡︡ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ در ﹝︧︀︗︡ 
 ️︗ ــ︀︗︡ از ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ از ورود ا﹁︣اد ︋﹥ ﹝︧ ﹇︣ون او﹜﹫﹥ ︨
ــ︡ ︑︀ ا﹝﹊︀ن ︋︣ ﹨﹛ ︠﹢ردن ︑﹞︣﹋︤  ﹠︀﹝﹡ ︣ی﹫﹎﹢﹚︗ ﹤﹚︊﹇ ︿﹛︀﹞

﹢اس ﹡﹞︀ز﹎︤اران ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪﹢د (︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ٢).
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︫﹊﹏ ٢. ︑︃︔﹫︣ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋︣ رو﹡︡ ︑﹢﹐ت در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ﹋﹢﹁﹥. ﹝︃︠︢ ︑︭︀و︣: ︨﹙︴︀ن زاده، ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن.  

﹡︐﹫︖﹥︵︣ح ︋﹠︀ ︎︦ از د﹎︣﹎﹢﹡﹩︵︣ح او﹜﹫﹥ ︋﹠︀﹡︀م ا︔︣

﹤﹁﹢﹋ ︡︖︧﹞

ــ﹥ ︋︀︻︒  ــ﹢ر ﹇︊﹙ ﹞ ﹤ــ ــ﹥ ︋ ︗﹢︑
 ﹤︊︗ ورودی ﹨︀ی  ︫︡ن   ﹤︐︧︋
ــ︀زده ورودی   ︀د︖ــ﹩ و ا ︋﹢﹠︗
در ︨﹥ ︵︣ف د﹍︣ ︫︡ه ا︨️.

١ـ١. ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ا﹜﹠︊﹩(ص)
﹥ ا︋︺︀د   ︋﹩﹚﹊ ــ﹑م(ص) در آ︾︀ز ا︋︺︀د ﹝︣︋︹︫  ﹫︀﹝︊︣ ا︨ ﹝︧ــ︖︡︎ 
ــ︀ع ۵/٣ ﹝︐︣  ﹥ ار︑﹀ ︀م︋  ︪ــ️︠  ــ﹩ از︠  ︀﹨ار﹢ــ︣ و د ︐﹞ ۵٠×۵٠
ــ︣﹇﹩ ا ،︀﹠︋ ﹟︀ر ︖︣ه ﹋﹥  ــ︐﹥ ا︨️. در ا﹝︐︡اد د﹢ار ︫ دا︫
ــ︣ان ︎﹫︀﹝︊︣(ص)  ــ﹫︡ ︋﹥ ﹨﹞︧ ــ︀ن ︋﹥ ٩ ︖︣ه ر︨ ︋︺︡اً ︑︺︡اد︫
ــ︀م و ﹁﹆︳ ︋︀  ــ︡ه ︋﹢د. ︖︣ه ﹨︀ از ︪︠ــ️ ︠ ا︠︐︭︀ص داده ︫
﹢د﹡︡. ︑︀  ــ︡ه︋  ــ︀ ا﹡︡ود ﹎﹏ رس از ﹨﹛ ︗︡ا︫   ︋﹏﹡ ــ︀︠﹥ ﹨︀ی ︫
 ،︡︖︧﹞ ﹟︮ در ︫﹞︀ل ،﹟﹫﹝﹚︧﹞ ﹤﹚︊﹇ ︣﹫﹫︽︑ ﹤﹚ــ ﹇︊﹏ از ﹝︧
ــ︡ه ︋﹢د و  ــ︀︠︐﹥ ︫ ︨ ﹏﹡ از ﹩︋﹢ ــ︐﹢ن ﹨︀ی ــ︐︀﹡﹩ ︋︀ ︨ ︧︊︫
ــ︀ز ︠﹢د را در ز︣ ︎﹢︫ــ︩ آن ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋﹫️  ــ︤اران، ﹡﹞ ﹡﹞︀ز﹎
ــ﹙﹞﹫﹟ از ︋﹫️  ــ︡س ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ︋︺︡ از آ﹡﹊﹥ ﹇︊﹙﹥ ﹝︧ ا﹜﹞﹆
ــ︣ ︗️ داد،  ــ﹥ ﹋︺︊﹥ در ﹝︧ــ︖︡ ا﹜︣ام ︑︽﹫﹫ ــ︡س ︋﹥ ︠︀﹡ ا﹜﹞﹆
ــ﹞︀﹜﹩ ارزش ︠﹢د را از د︨ــ️ داد و ﹝﹏ ﹡﹞︀ز ︋﹥  ــ︐︀ن ︫ ︧︊︫
 ﹩﹝﹡ ︣︷﹡ ﹤︋ ︡﹫︺︋ .︫︡ ﹏﹆︐﹠﹞ ﹟︮ ﹟ــ︐︀﹡﹩ در ︗﹠﹢ب ا ︧︊︫
ر︨︡ ﹋﹥ از ﹝︭︀﹜ ︫︊︧︐︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀︠️ ︫︊︧︐︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 
 ﹏﹝︑ ﹏﹡ ــ︐︀ن ︋︀ ︑﹠﹥ ﹨︀ی ــ︡ه ︋︀︫︡. ︨﹆︿ ︫︊︧ ا︨︐﹀︀ده ︫
︀ ﹇︊﹙﹥ ﹡﹫︤ در آ﹡︖︀ ﹇︣ار دا︫️  ﹥ را﹨︣و ﹝﹢ازی︋  ﹝﹩ ︫︡ه ا︨️.︨ 

﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︨︐﹢ن ﹨︀ ︋︣︎︀ ︫︡ه ︋﹢د. 
١ ـ ١ـ١. ︑︃︔﹫︣ ︗️ ﹇︊﹙﹥ ︋︣ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ا﹜﹠︊﹩(ص)

﹥ ﹡﹞︀ز  ﹢د﹡︡ ︵﹢ری︋  ــ﹥ در ﹝﹊﹥︋  ــ﹑م (ص) ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋ ﹫︀﹝︊︣ ا︨  ︎
﹫️ ا﹜﹞﹆︡س در ﹉ را︨︐︀  ︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ و︋  ﹢د و︠  ــ︐︀د﹡︡ ﹋﹥︠  ︧ا ﹩﹞
 ﹤﹡︀ ﹥ ︻﹠﹢ان︠  ﹥ ﹋︺︊﹥ ا︋︣ا﹨﹫﹛(ع)︋   ︋﹜﹨ ︉﹫︑︣︑ ﹟︡  ︋،︡﹡︣﹫﹍ ﹇︣ار︋ 
︠︡ا ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡︡ و ﹨﹛ ︋﹥ ︵︣ف ︋﹫️ ا﹜﹞﹆︡س ﹝﹩ ا︧︐︀د﹡︡ 
ــ﹫︡ی،  ــ︀ن را ︗﹙︉ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ (ز﹝︫︣ د﹢ ﹩﹠﹝︲ ️ــ و ﹝﹢ا﹁﹆
﹥ ﹝︡﹠﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊﹢د ﹢ن  ︺︡ از ﹨︖︣ت︋   ︋.(١۶ ،١٣٨٨
 ﹩﹛︀︺︑ ﹅ ︣﹞︧ــ︉ ا ︣︋ ﹝﹊﹥ و ︋﹫️ ا﹜﹞﹆︡س ︋﹢د و ﹟﹫︋ ﹤﹠︡﹞
 ︦ ﹫️ ا﹜﹞﹆︡س ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡︡.︎   ︋️﹝  ︨﹤ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م(ص)︋ 
از ﹨︖︣ت ر︨﹢ل ︠︡ا (ص) ︋﹥ ﹝︡﹠﹥، در ﹡﹫﹞﹥ ر︗︉ ︨︀ل دوم 
 ﹩﹛︀ ــ︐﹠︡، در ︪﹎ ﹩﹞︣ ﹫︀﹝︊︣ از ︗﹠﹌ «︋︡ر»︋  ﹨︖︣ت ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︎ 
ــ﹢م ﹡﹞︀ز ︸︣ ︋﹥ ر﹋﹢ع ر﹁︐﹥ ︋﹢د﹡︡،  ️ ﹨︀ی دوم و ︨ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ر﹋︺
ــ﹞️   ︨﹤ ﹫️ ا﹜﹞﹆︡س︋  ︣ ا﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ︑︀ ﹇︊﹙﹥ از︋  ــ﹩︋  ﹛ــ︣ ا ا﹝
︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ در ﹝︧ــ︖︡ ا﹜︣ام ︑︽﹫﹫︣ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. ︱︣ت در ﹨﹞︀ن 
 ︣﹢︭︑) ︡﹡ــ﹥ ︋︣﹎︣دا ︀ل، روی از ︋﹫️ ا﹜﹞﹆︡س ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹋︺︊
ــ﹙﹥ ︋︀︻︒ ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ ا︨︀︨﹩ در ﹝︧︀︗︡  ︧﹞ ﹟ــ﹞︀ره ٣). ﹜︢ا ا ︫
ــ︀︗︡ ︋︧︐﹥  ــ︡، ︺﹠﹩ ﹋﹙﹫﹥ در﹨︀ی ︗﹠﹢︋﹩ ﹝︧ ﹝︡﹠﹥ آن ز﹝︀ن ︫
︫︡ و ﹇︧ــ﹞️ ︗﹠﹢︋﹩ ﹝︧︀︗︡ در ﹝︡﹠﹥ ︵︣ف د﹢ار ﹇︊﹙﹥ دارای 
︫︊︧︐︀﹡﹩ ︗︡︡ ︫︡ ﹋﹥ ︋︺﹫︡ ﹡﹫︧️ ا﹟ ︫︊︧︐︀ن ︗︡︡ ︋︀ ﹨﹞︀ن 

.︫︡︀ ︡ه︋   ︫﹤︐︠︀  ︨﹩﹝︡﹇ ︀ن︐︧︊  ︫﹛︀︭﹞
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﹡︐﹫︖﹥︵︣ح ︋﹠︀ ︎︦ از د﹎︣﹎﹢﹡﹩︵︣ح او﹜﹫﹥ ︋﹠︀﹡︀م ا︔︣

ــ﹥ ︋︀︻︒ ﹝︧︖︡ ا﹜﹠︊﹩ ــ﹢ر ﹇︊﹙ ﹞ ﹤ــ ــ﹥ ︋ ︗﹢︑
 ﹤︊︗ ︫︡ن ورودی ﹨︀ی ﹤︐︧︋
 ︡︡︗ ︀د ︫︊︧︐︀ن︖و ا ﹩︋﹢﹠︗

ــ️. ــ︡ه ︨ا  ︫︣ ﹍د

︫﹊﹏ ٣. ︑︃︔﹫︣ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋︣ رو﹡︡ ︑﹢﹐ت در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ا﹜﹠︊﹩. م ﹝︃︠︢ ︑︭︀و︣: ز﹝︫︣﹫︡ی، ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن. 

﹠︐﹩ ا︣ان  ٢. ︑﹙﹫﹏ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در دو ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢﹁﹅ از ﹝︧︀︗︨︡ 
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨️   ︋︀﹠ ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن: ﹡﹆︪﹥︋   ︫︡︖︧﹞ .١- ٢
︊︧︐︀ن وارد   ︫﹤ ︪️ و رو︋︣وی ﹝︣اب︋  ︀︡ از︎  ﹋﹥ ﹡﹞︀ز﹎︤اران،︋ 
 ︩﹫  ︎﹤ ︡ه و︋   ︫﹤︐︠︀ ﹫︘ دار︨  ︫﹢﹡︡. ٩ از ا﹟ رو ﹁︱︀ی دا﹐ن،︎ 
ــ﹫︡ه و از آ﹡︖︀ ︋﹥ ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ راه دارد (︎﹫︣﹡﹫︀، ١٣٨٢،  ︨︣ا﹩ ر︨
 ،﹤﹚︊﹇ ️︗ ــ︐︀ن در ︧︊ ︣ای ﹇︣ار دادن︫   ︋︀﹠  ︋﹟٢٩٨). ﹝︺﹞︀ر ا
ــ﹞︀﹜﹩-  ︫️︗ ︣اف در ﹇︧ــ﹞️ ورودی و در﹡ــ︀ ۴۵ در︗﹥ ا ︋

︗﹠﹢︋﹩ ﹝﹫︡ان در ︨︀ل ١٠٢٨ ︋︀ ︎﹫︙﹩ ا︋︐﹊︀ری(︎︦ از ﹝︧︖︡ 
ا﹝︀م ١٠٢٠︨︀ل) و ︠﹑﹇﹫︐﹩ ﹝︪﹢د در دا﹐ن ﹝︧︖︡ ا︨︐﹀︀ده 
﹡﹞﹢ده ا︨️. در وا﹇︹ ﹝︺﹞︀ر ا﹟ ︋﹠︀ ︋︀ ا︖︀د ا﹟ ا﹡︣اف ﹝﹢ر 
ــ﹫︡ ︑︀ در  ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در ︵︣ا﹩ ا﹟ ︋﹠︀ ﹨﹞﹢اره ﹋﹢︫ و ︑﹢︗
﹢︀﹩، دور ﹡﹞︀﹩ از ﹝︊︀﹡﹩  ﹇︀﹜︉ ﹁︣﹝﹩ ﹝︐︺︀دل، در ︻﹫﹟ ︑﹠﹢ع و︎ 
ــ︐︣ ادراک و  ــ︀﹡︡؛ ︋︧ ︪﹊︋ ︣﹢︭︑ ﹤︋ ︣ی و ا︻︐﹆︀دی را﹊﹁ ﹟﹆︐﹞
︑︃و﹏ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︀ورا﹩ و آ﹡︙﹥ ﹡﹫︀ز ︀︨️ ﹝︺﹠﹢ی ا﹡︧︀ن ا︨️ 
ــ︀︠︐︀ر ﹁﹫︤﹊﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ﹎︣د آورد  را در︨ 
︡او﹡︡ی و   ︠️︗ ــ︣ار دادن در ﹇ ︀ ﹫﹍︀﹡﹥ را︋  و ا﹡︧ــ︀ن ︾︣︉ و︋ 
 ﹏﹫﹚︑ .︡﹡︀︨︣ ﹥ ﹝﹠︤﹜﹍﹥ ﹝﹆︭﹢د︋  ﹇︣ار دادن در ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹠﹢ی︋ 
︣ح آن  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥︫   ︋﹜﹞ ﹩ــ﹥ ﹝﹠︷︣ ا︨︀︨ــ ا﹟ ا︔︣ از︨ 

ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د:
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ︧﹚ ــ﹩: ر︻︀️ ا︮﹏︨  ︐﹋︣ ︉︑ــ﹙﹥ ﹝︣ا ︧﹚ ــ︿.︨  ا﹜
ــ︀ن در ﹡﹢ه ورود ︋﹥ ︋﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥  ︣﹋︐﹩ ا﹡︧
در دو ﹝︣﹙﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️: اول، ورود از دا︠﹏ ﹝﹫︡ان 
﹥ ا﹢ان ورودی ﹝︧ــ︖︡ و دوم ورود از رواق ﹨︀ی  ﹡﹆︩ ︗︀ن︋ 

ــ﹫︣ ا﹢ان ورودی ﹝︧︖︡ ﹋﹥ ︲﹞﹟  ا︵︣اف و ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︧
ــ﹢﹡︡﹎﹩  ــ﹢د﹎﹩ ︋︀︻ــ︒ ا︖︀د ــ︦ د︻﹢ت ︫ ︪﹎ ﹉ ــ︀د ︖ا
ــ﹞︀ره ،۴︀ر ﹁﹙︩ ﹇︣﹝︤ ر﹡﹌ در ورود   ︫︣﹢︭︑ ︣دد. در﹎ ﹩﹞
 ،︬ــ﹥ ای ﹝︪ــ ︋﹥ ا﹢ان ورودی ︲﹞﹟ ﹇︣ار﹎﹫︣ی در ﹨﹠︨︡
︀﹊️ از ︻︡م ورود ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ دا︠﹏ ﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ دارد. 
ا﹡︧︀ن ﹡︀ آرام ﹨﹞︀ن ا﹡︧︀ن ﹝︀دی ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در 
 ﹏﹞︀︻ ﹟د را ︋﹥ آ﹝︀د﹎﹩ ︋︨︣︀﹡︡ ﹋﹥ ا﹢︠ ︡︀︋ ﹅ ر﹢﹞ را︨︐︀ی
از ︵︣﹅ دا﹐﹡﹩ ︨︣︎﹢︫﹫︡ه ︋︀ ︪︣︠﹩ ا︨︐︀دا﹡﹥ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
ــ︦ از ︵﹩ ﹋︣دن  ــ﹢د.︎  ﹥ آرا﹝︩ ﹝︺﹠﹢ی د︻﹢ت︫  ــ︀ن︋  ︑︀ ا﹡︧
︀ً رو︋︣وی  ــ﹥ د﹇﹫﹆ ﹋ ﹩︀︱﹁ ︩﹫︎ ﹅ــ ︣︵ ــ︀ن از ا﹟ دا﹐ن ا﹡︧
ــ﹢د ﹋﹥  ــ﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار دارد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ وارد ﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ ︫ ﹞
︊︤ ر﹡﹌ ﹝︡وده ورود ا﹡︧︀ن  ︩ ﹨︀ی︨  ــ﹞︀ره۴ ﹁﹙  ︫︣﹢︭︑ در

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ی را﹢﹠︺﹞
ــ﹩: ﹝﹠︷﹢ر از ﹝﹢ر ﹁︱︀﹩، ︠︴﹩ ذ﹨﹠﹩  ︀︱﹁ ر﹨︀ی﹢﹞ .ب
 ️﹆﹫﹆ ر﹨︀ در﹢﹞ .️دو ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ ︀ ﹤︴﹆﹡ دو ﹟﹫︋
 ﹉ ــ﹩ ا﹡︡ و︴ ــ︡: اول آ﹡﹊﹥︠  ــ﹩ دار﹡ ︭﹫︭ــ﹥ و ارزش ذا︑ دو︠ 
ــ﹥ ︋﹢دن و ︋﹩ ︋︺︡ی  ــ︡ دار﹡︡. ا﹟ ︠︀︮﹫️ آ﹡︀ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹆︴ ︺︋
﹊﹢ن و ﹝﹊︒ را  ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏، ا﹎︣ ﹝︣ا﹋︤ ﹡﹆︀ط︨  ﹝︣﹋︤﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د︋ 
︀︻︒ ︣﹋️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ارزش  ︡︡ ﹝﹩ آورد﹡︡، ﹝﹢ر ﹨︀︋  در ︵︣ح︎ 
︀ ا﹝︐︡اد  ﹢دن آ﹡︀︨️. ﹝﹢ر﹨︀ ﹨﹞﹢اره︋  د﹞ ︣﹍﹢ر﹨︀ ︗️ دار︋ 
︠﹢د ︗︐﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹨﹞﹥ ﹫︤ را ︋﹥ آن ︨﹢ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹠︡. 
﹥ را︑ ﹩︐️ ︑︃︔﹫︣ ا﹟ دو  ــ﹫︣ ︣﹋️ و ﹡﹍︀ه ا﹡︧︀ن در ﹁︱︀︋  ︧﹞
ــ﹞﹩، ١٣٩٠، ۶٠)  ︨︀﹇ ﹩︗︀ و ﹩ــ︣د (﹡﹢ا ︭︠﹫︭﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫
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 ﹟ا﹜ّ﹙﹥ ا ︿︴﹛ ﹫ ﹥ و︥ه ﹝︧︖︫︡  ــ﹠︐﹩ و︋  ــ︀︗︨︡  ︧﹞ ﹩در ︵︣ا
 ﹤ ــ﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا﹡︡︋  ﹢︋﹩ ﹨︣ ﹥ ︑﹞︀م ︑︣︋   ︠﹤ ــ﹩︋  ︀︱﹁ ــ︀ی ﹝﹢ر﹨
ــ﹢د﹎﹩ و ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ﹝︣﹋︤ ﹎︣ا﹩ و ﹇︣ار  ︪﹎ ﹉ ︀د︖ای ﹋﹥ ︋︀ ا ﹤﹡﹢﹎
ــ﹢د﹎﹩ ا︮﹙﹩ درب  ــ︐︀ی ﹎︪ ــ﹢ان ورودی در را︨ ــ﹟ ﹝︣﹋︤ ا ︐﹁︣﹎
︣﹇︣ار  ﹫︣ون و درون︋  ﹫﹟ دو ︻﹞﹙﹊︣د︋   ︋︀﹠ ︀رج از︋  ورودی ﹝﹢ری︠ 
 ︩﹫ ــ﹫︡ه دو ﹝︡وده︎  ︫﹢ ــ︣︎  ︦ از ﹎︢ر از دا﹐ن︨  ــ︡.︎  ︀﹝﹡ ﹩﹞
 ﹟را︨︐︀ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. و︗﹢د ا ﹉ ︣اب در﹞ ︀ی ورودی و︱﹁
ــ︊︀ت، ︑﹆︀رن  ︨︀﹠︑ ︶﹀ ،﹜︷﹡ ︀د︖ر ︋︀︻︒ ︑︺︀دل در ﹁︣م، ا﹢﹞
ــ﹢د. ﹝﹢ر  ﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹁︱︀ ﹝﹩ ︫ ــ︀د﹎﹩ و ︑︧ــ﹫﹏ در ورود︋  و︨ 
﹫︣ون و درون  ﹫﹟ دو ︻﹞﹙﹊︣د︋  ﹫﹢﹡︡ی ا︨︐﹢ار︋   ︎(﹩︀︱﹁)﹩︵︀︊︑ار
﹠︀ ا﹝︐︡اد ﹨﹞﹥ ﹝﹢ر﹨︀ و ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی   ︋﹟در ا .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣ار﹇︣ را︋ 
 ﹤ ــ︀ن︋  ﹥ ﹁︱︀ی ﹝ــ︣اب ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹊︀ن ﹨︡ا️ ا﹡︧ ــ︀وت︋  ﹀︐﹞

︐﹛ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︨﹞️ ﹋﹞︀ل ︻︣﹁︀﹡﹩ ا︨️،︠ 
ج. ﹨﹠︨︡﹥ ﹝︐︃︔︣ از ︗️ ﹇︊﹙﹥: در ا﹟ ︋﹠︀ی ︋︀ ارزش ﹝﹩ ︑﹢ان 
ــ﹞﹠︡ا﹡﹥  ــ﹢ع و ز︀︊﹩ را ﹋﹥ ︋︀ ﹡︷﹞﹩ ﹨﹢︫ آرا︩ ﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹝︐﹠
 ﹟ــ︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د. ﹨﹠︨︡﹥ ی ا ــ︡ه ا︨ــ️ را ﹝︪  ︫﹤︐﹫﹞در ﹨﹛ آ
ــ﹉ ﹝﹊︺︉ ﹝︣︋︹ (︋﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡) در ﹋﹠︀ر ﹝﹊︺︉   ︡﹡﹢﹫ ــ︀ از︎  ﹠︋
 ،︀﹠︋ ﹟︀د ︫︡ه ا︨️. ﹁︣م ا︖ا (︀ن︗ ︩﹆﹡ ︡ان﹫﹞) ﹏﹫︴︐︧﹞
ــ﹥ ی   ︨︡﹠﹨ ︀  ︋(﹤﹡︀ ــ﹥ ی  ﹝︣︋︹ (﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡︠  ︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹨﹠︨︡
ــ﹥ ی  دا︣ه (﹎﹠︊︡) ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️  ﹨︪ــ️ ︲﹙︺﹩ و ﹨﹠︨︡
ــ﹥ ﹁︣م در ار︑︊︀ط ︋︭︣ی ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩  ︨ ﹟از ﹡︷︣ ︋︭︣ی، ا ﹤﹋
 ﹟ی  ا ﹤︨︡﹠﹨ ️﹫﹇﹑ ــ﹞﹠︡ی و︠  ︋︀ ﹨﹞︡﹍︣ ﹇︣ار دار﹡︡. ﹨﹢︫
 ﹏﹊ ︋﹠︀ از ︵ ﹅︩︣︣︠ ﹁︣م ﹝︣︋︹ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹁︣م ﹝︧︐︴﹫﹏︫ 
﹝﹫︡ان ︗️ ا︖︀د ا︨︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︫﹊﹏ و ﹎︣اف ﹫︫ ︡︖︧﹞ .۴ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن. ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن. 

٢- ٢. ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن
ــ︣ از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅  ﹍د ﹩﹊ ــ﹢ان ﹠︻ ﹤ ــ﹟ ﹝︧ــ︖︡،︋  در ا 
 ️︗ ︋︣ای ﹩︗﹢︑ ︉﹛︀︗ و ︉︨︀﹠﹞ ﹏ ︀ری ﹝︧︀︗︡، راه﹝︺﹞
 ️︗ ا﹝︐︡اد ︀ ﹎﹫︣ی ﹁︱︀ی ورودی ﹋﹥ ا﹝︐︡اد را︨︐︀ی ﹝︺︊︣ آن︋ 
ــ️، ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︋︀ ا﹟ روش  ﹇︊﹙﹥ ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹌ ا︨
︠﹑﹇︀﹡﹥، ا︗︤اء و ︻﹠︀︮︣ ︋︩ ︋﹫︣و﹡﹩ ﹁︱︀ی ورودی (︎﹫︩ 
ــ︡ه و ︨︍︦  ︫ ﹩︡ان ︵︣ا﹫﹞ ︀ ︣︊︺﹞ ︀ق و در﹎︀ه) ︋﹥ ﹝﹢ازات︵
ــ﹟ در ا﹝︐︡اد   ︮﹤ ــ﹊︀ن ورود︋  ــ︘ دار، ا﹝ ﹫ ︑﹢︨ــ︳ دو دا﹐ن ︎ 
را︨︐︀﹩ ︻﹞﹢د ︋︣ ا︲﹑ع ︮﹟ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د١٠. ︋︣ای ورود 

︋﹥ ︋﹠︀ ا︋︐︡ا ﹉ ︗﹙﹢︠︀ن و ︨ــ︍︦ ﹉ ︎﹫︩ ︵︀ق، ﹉ در﹎︀ه 
 ﹩ازات ︲﹙︹ ﹝﹫︡ان ︵︣ا﹢﹞ ﹤  ︋﹏﹊ و ﹉ ﹨︪ــ︐﹩ ﹝︧︐︴﹫﹏︫ 
︀ ﹁︱︀ی ﹝﹫︡ان   ︋﹤︊︗ ﹟ی ﹋﹥ ﹁︱︀ی ورودی در ا﹢﹡ ﹤ ︫︡ه︋ 
 ﹜︪ ﹩︐︪﹨ ︡ه ا︨️. در ﹁︱︀ی ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︐﹠︀︨︉ و ﹨﹞︀﹨﹠﹌︫ 
ــ﹢د دارد ﹋﹥ ︲﹞﹟ ︑︃﹝﹫﹟  ا﹡︡ازی ﹝︡ود ︋﹥ ﹫︀ط ﹝︧ــ︖︡ و︗
ــ﹢ق ورود ︋﹥ ︮﹟ ﹝︧︖︡ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡. ︨︍︦  ﹡﹢ر، ︫
︀ ︻︊﹢ر از  ــ﹢ی ا︲﹑ع ﹨︪ــ︐﹩ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹋﹥︋  دو دا﹐ن در دو︨ 
ــ︘ در ا﹝︐︡اد ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥  ﹫︎ ﹉ ︀︋ ﹤﹋ ︀﹨ دا﹐ن ﹟ــ︡ام از ا ﹋ ︣﹨

﹨︧︐﹠︡ ︋﹥ ︮﹟ ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ر︨﹫﹛.
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ــ﹊﹙﹩ ﹝︐︣﹝︀﹡﹥ و ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀  ــ﹟ ﹁︱︀﹩، ورود ︋﹥ ︫ ﹫﹠ در 
︭︠﹢︮﹫︀ت ﹋︀﹜︊︡ی، ﹋︀ر﹋︣دی و ︻︣﹁︀﹡﹩ ا︨️. 

ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩: ︑﹀︀وت ا︨︀︨ــ﹩ ︨﹙︧ ا﹜︿. ︨﹙︧
︣﹋︐﹩ ا﹟ ︋﹠︀ ︋︀ ︋﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ در و︗﹢د ﹁︱︀ی 
︣ ﹝︣﹋︤️ در ﹁︱︀ی  ︮﹟ و ︻﹞﹙﹊︣د ︻﹞﹢﹝﹩ آن ا︨️: ︑︃﹋﹫︡︋ 
ــ﹥ ︋︀︻︒ ︎﹫﹢﹡︡ ﹁︱︀ی  ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ﹁︣م ︋﹠︀ ﹋ ︫﹢﹨ ︩︠︣ ،ورودی
 ،︀﹠  ︋﹟ا ﹤ ــ︀ و ا﹢ان ا︮﹙﹩ آن ا︨ــ️. در ورود︋  ــ﹩ رواق ﹨ ︐﹋︣
ــ﹩ از ︵ ﹅︪︣ــ﹞﹥ ﹨︀ی ا︵︣اف  ــ︢ر از ﹁︱︀ی آ﹝︀د﹎ ــ︦ از ﹎ ︎
﹥ آ﹝︀د﹎﹩  ︦ از و︲﹢ ﹎︣﹁︐﹟، ا﹡︧︀ن︋  ︩ ﹨︀ی ﹇︣﹝︤ ر﹡﹌) و︎  ﹚﹁)
﹟ ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ر︨︡ و از  ﹥ ﹁︱︀ی︮  او﹜﹫﹥ و ﹋︧ــ︉ ا︗︀زه ورود︋ 

ــ︐﹆﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹁﹙︩  ــ﹞︀﹜﹩ ︋﹠︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ ︫ ﹤︊︗ ان﹢ا ﹅︣︵
﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︡ه ا︨ــ️ وارد ﹁︱︀ی︮  ــ︊︤ ر﹡﹌ ﹡︪︀ن داده︫  ︨
︡ون ﹨﹫︘  ــ︀ن︋  ︺︡ ا﹡︧  ︋﹤  ︋︀︖﹠ا︨ــ️ ﹋﹥ از ا ﹟ا﹨﹞﹫️ ا ︀  ︋﹤︐﹊﹡
﹎﹢﹡﹥ وا︨︴﹥ ای و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︀ ﹎︫︢︐﹟ از ﹁︱︀ی ا﹢ان 
ــ︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار  ــ﹢د و در را︨ ︫ ﹩﹞ ﹤﹡︀ وارد ﹁︱ــ︀ی ﹎﹠︊︡︠ 
ــ﹥ ر︻︀️ ا︮﹏ ﹝﹢ر  ﹫︀ن ﹋︣د ﹋ ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︻﹢﹡ ﹤ ــ︣د.︋  ﹫﹎ ﹩﹞
︪﹩ از ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡ ا︣ا﹡﹩–   ︋﹩︐﹋︣ ︉︑︣ا﹞ ﹤﹚︧﹚ ﹇︊﹙﹥ و︨ 
 ﹩︨︡﹇ ️︀ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︑︪︡︡ ﹋﹠﹠︡ه ا︧ــ︀س ﹝︣﹝﹫️ در︨ 
️ ﹨︀ی ︾﹠﹩ ︑﹀﹊︣  ︠︀  ︨︪︣ــ﹥ و ز︡﹡︀ن ﹋﹠﹠︡ه ﹡︷︀م ا﹫ ا︨ــ️ و︋ 

ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ︗﹙﹢ه ای ︻︣﹁︀﹡﹩ ا︨️ (﹡﹞﹢دار ︫﹞︀ره ١). 

﹡﹞﹢دار ١. ︨﹫︣ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ︻︣﹁︀﹡﹩ و ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ در ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩. ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن. 

ــ﹩: ر︻︀️ ا︮﹏ ﹝﹢ر﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︀︱﹁ ر﹨︀ی﹢﹞ .ب
ــ︀د﹎﹩، ﹡︷ــ﹛ و ﹊︍︀ر﹍﹩ در ︋﹠︀  ︨ ،️︤﹋︣﹞ ،︀دل، ︑﹆︀رن︺︑
 ﹜︪ ﹤︋ ﹩﹚︮ر ا﹢﹞ ــ﹥ ﹡﹢ع ︨ ︀﹠︋ ﹟ــ﹢د در ﹝︺﹞︀ری ا ︫ ︶﹀
ــ﹞︀ره  ۵︀﹜️ اول ﹋﹥ ︋︀ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤  ﹝﹩ ︠﹢رد. ﹝︴︀︋﹅ ﹎︣اف ︫
︣ ﹝︣﹋︤️ و  ــ︡ه ا︨️ ﹝﹢ری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︃﹋﹫︡︋  ــ︀ن داده︫  ︪﹡
ــ︣ون ︋﹥ ︨ــ﹞️ درون دارد. در  ــ︀ن از ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹫ ــ️ ا﹡︧ ︡ا﹨
ــ︡ه ا︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  ــ︊︤ ﹡︪︀ن داده ︫ ︀﹜️ دوم، ﹋﹥ ︋︀ ر﹡﹌ ︨
د﹜﹫﹏ ا﹡︧︀ن ︋﹥ آ﹝︀د﹎﹩ ﹝︺﹠﹢ی ر︨﹫︡ه ا︨️ و ا﹟ ا︗︀زه را دارد 
ــ﹢د. ا﹞ ﹟﹢ر  ــ︐﹆﹫﹛ وارد ﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ ︫ ــ﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ ﹋
ــ﹢م  ︨ ️﹛︀ ر ﹇︊﹙﹥ ︋︣﹇︣ار ا︨ــ️ در﹢﹞ ︀︑ ﹟︮ ︀ی︱﹁ ﹟﹫︋

ــ︀ن داده ︫︡ه ا︨️ ﹝﹢ری ا︨️ ﹋﹥ ︻﹞﹢د  ﹋﹥ ︋︀ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹡︪
ــ﹢ر ︋﹥ ︗️ ﹇︣ار﹎﹫︣ی در  ﹞ ﹟︣ار دارد ﹋﹥ ا﹇ ﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣ــ ︋

را︨︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ی ︋﹠︀ی ﹝︧︖︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. 
ــ﹟ ︋﹠︀ ﹡﹫︤ ︲﹞﹟  ︀ری ا﹝︺﹞ :﹤﹚︊﹇ ️︗ ــ︣ از ــ﹥ ﹝︐︃︔ ج. ﹨﹠︨︡
︀ ﹎︣دش ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ی ﹁︣م ورودی  دا︫︐﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ای ﹝﹠︷﹛،︋ 
ــ︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ ﹡﹞︀ز﹎︤اران ︎︦  ︋﹥ ا︨
ــ︴﹥) و ا﹡︖︀م و︲﹢،  از ﹎︢ر از ﹁︱︀ی ︎﹫︩ ورودی(ورود ︋︀ وا︨
 ﹟︮ ︀ی ﹋﹠︀ری در﹎︀ه ورودی وارد ﹁︱︀ی﹨ ﹤﹝︪ ﹅︣︵ از
ــ﹥ ا﹟ ﹁︱︀ دارای ﹡︷﹛، ﹝︣﹋︤️، ︑︺︀دل،  ا︮﹙﹩ ︫﹢د. ﹨﹠︨︡
ــ︀ن ︋﹥ ︨﹢ی ︗︮ ﹩︋﹢﹠︗ ﹤︊﹟ و  ز︀︊﹩ و ︦ ﹨︡ا️ ا﹡︧
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﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ا︨️ و ا﹡︧︀ن ا﹟ ا︗︀زه را ﹝﹩ ︀︋︡ ﹋﹥ ︋︡ون ﹨﹫︘ وا︨︴﹥ ای وارد ﹁︱︀ی ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ ︫﹢د و در 
را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹅ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

︫﹊﹏ و ﹎︣اف ︗ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ .۵️ و ا﹝︐︡اد ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋︀ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ ا﹝︀م(ره) ا︮﹀︀ن، ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن.  

٣. ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ︑﹙﹫﹏ ﹡﹆︩ ﹇︊﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡
﹩ ︗﹢﹩ ﹝﹢︲﹢ع و ﹝︴︀﹜︺﹥ ︑︀ر﹩ و ︑﹙﹫﹏ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی  ︎︦ از︎ 
ــ︀︗︡ او﹜﹫﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︑︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ ا︠﹫︣ در  ﹝︐﹙︿ از ﹝︧
﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن)،  ــ﹠︐﹩ ا︣ان(﹝︧︖︡ ا﹝︀م و︫  ﹝︺﹞︀ری︨ 
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ︣ رو﹡︫︡  ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹢ه ︑︃︔﹫︣﹎︢اری ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥︋ 
 ﹟ای ﹋﹥ در ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤  ︋.﹜﹫︐﹁︀ ️︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ د︨ــــ︀︗︡ ا ︧﹞
﹥ درون  ــ︣ون︋  ﹫ ــ﹢ه ورود از ﹁︱︀ی︋  ﹡ ︭ــ﹢ص ــ︀︗︡، در︠  ︧﹞
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩، ر︻﹞ ️︀﹢ر﹨︀ی  ﹝︧︀︗︡ ا︮﹢﹜﹩ ا︻﹛ از︨ 
ــ︣ و  ــ︣ از ︗️ ﹇︊﹙﹥ و︗﹢د دار﹡︡؛ ︑︪ ــ﹥ ﹝︐︃︔ ﹁︱︀﹩ و ﹨﹠︨︡
ــ︀︗︡ ︨﹠︐﹩، ﹝︧︖︡  ︑﹙﹫﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد در دو ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢﹁﹅ از ﹝︧
 ︀  ︋.️︨︀︻︡﹞ ﹟ا ︣ ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن د﹜﹫﹙﹩︋  ا﹝︀م و ﹝︧︖︫︡ 
︣ر︨﹩ ﹨︀ی ︑︀ر﹩ ﹝︧︀︗︡ او﹜﹫﹥ ︲﹞﹟  ︑﹙﹫﹏ ا﹟ آ︔︀ر در ﹋﹠︀ر︋ 
︣ر︨﹩  ﹥ ︑﹙﹫﹏ و︋  ︑︊﹫﹫﹟ و ا︨︐︣اج ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی، ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 

︣دا︠️.  ︣ ا﹑م︎  ﹡﹆︩ ︗️ ﹇︊﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︫︡ 
ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ ا﹡︧︀ن از ︋︡و ورود ︑︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در  ︧﹚︨ .١
 .﹤﹚︊﹇ ️︗ را︨︐︀ی

 .﹩︀︱﹁ ر﹨︀ی﹢﹞ ️︀︻٢. ر
 .﹤﹚︊﹇ ️︗ ٣. ﹨﹠︨︡﹥ ﹝︐︃︔︣ از

︫ ︡︗︀︧﹞ ﹏﹫﹚︑ .۴︣ ا﹑م
︀﹡﹫︀ن ﹝︧︀︗︡ از  ــ︀ن داد ﹝︺﹞︀ران و︋  ︑﹙﹫﹏ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ ﹡︪
︗ ︶﹀️ ﹎﹫︣ی ا﹜ ︣﹫︨ ︀︑ (﹤﹚︊﹇)﹩︣﹋️ ا﹡︧︀ن از ︋︡و ورود 
ــ﹥ را ا︮﹢﹜﹩  ︨︡﹠﹨ ︶﹀ ر ﹇︊﹙﹥ و﹢﹞ ــ︐︀ی ︑︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣ی در را︨
ــ︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹞ ﹟﹛ را ﹝﹩ ︑﹢ان در آ︔︀ر دوره ﹨︀ی  ــ﹞﹠︡ دا﹡︧ ارز︫
ــ︐﹢ا﹡﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︑︀ر﹩ و  ︪  ︎﹤  ︋﹉﹠ــ﹢د. ا ــ︀﹨︡ه ﹡﹞ ︪﹞ ︿﹚︐﹞
ــ︀︗︡ او﹜﹫﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︑︀ ﹝︺﹞︀ری  ︧﹞ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹏﹫﹚︑
︨﹠︐﹩ ا︣ان در ﹝︧︖︡ ا﹝︀م و ︫﹫ ﹜︴︿ اً ا︮﹀︀ن، و ︋︣ا︨︀س 
︣ ا﹑م در   ︫︡︗︀︧﹞ ﹏﹫﹚︑ ︣ر︨﹩ و  ︋﹤ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︧︐︣ج،︋ 
 ︣  ︋︡︗︀︧﹞ ﹟ا ﹏﹫﹚︑ .ــ﹢د ︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ﹁﹢ق︎ 
︣ر︨﹩ ﹨︧︐﹠︡.  ــ︐﹥ ﹋﹙﹩ ﹇︀︋﹏︋  ﹝︊﹠︀ی ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ﹇︊﹙﹥ در دو د︨
ــ︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ و د︨︐﹥ دوم:  ــ︀︗︡ در را︨ ︧﹞ :️︧﹡ ﹤︐ــ د︨
 ﹏﹫﹚︑ ک ﹇︊﹙﹥ ﹨︧︐﹠︡. از﹑︐︨︣ای ا  ︋︩︠︣ ︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ︡︗︀︧﹞
ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ی ﹝︐﹙︿ ورود ︋﹥ ﹁︱︀ی  ــ︀︗︡ ا﹟ د︨︐﹥(دوم) ︨ ︧﹞
 ،﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣اج ﹝﹩ ︫﹢د: ﹎﹢﹡﹥ اول: ورود ︠﹑ف︐︨ا ︡︖︧﹞
ــ﹢ و در ﹎﹢﹡﹥  ــ﹅ ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ︗﹙ ︣︵ ــ﹥ دوم: ورود از ﹡﹢﹎
ــ︀ ︮﹢رت ﹝﹩  ︐﹡ــ︀ری ﹡﹫﹞﹥ ا ــ﹅ ا︲﹑ع ﹋﹠ ︣︵ ــ﹢م: ورود از ︨
ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︑︺︡اد٢١﹝︧︖︡ ︫︣ ا﹑م  ︢︎︣د. ﹜︢ا ︎︦ از ا﹟ د︨

.︡﹡︡ ︀︠︐︀ری وا﹇︹︫   ︨﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ رد﹢﹞

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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 ١ـ۴. د︨︐﹥ ﹡︧️: ﹝︧︀︗︡ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥
ــ︐﹥، ︑︺︡اد ︫︩ ﹝︧︖︡ ︀︮︉ ا﹜︤﹝︀ن(︻︕)،  ﹝︧︀︗︡ ا﹟ د︨
︨﹫︡ ا﹜︪︡ا(ع)، ︻﹙﹩ ا︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉(ع)، ︀رده ﹝︺︭﹢م(ع)، 
ــ︣ ا﹑م ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ا﹟ ﹝﹫︀ن ︑︺︡اد  ﹋﹢︔︣ و ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹︫ 
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︀رده ﹝︺︭﹢م(ع) ﹝﹢رد دو ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ و
ــ﹥  ︣ ا︨ــ︀س ︨  ︋︀﹨ ﹏﹫﹚︑ ﹟ــ︀︠︐︀ری ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. ﹝︊﹠︀ی ا ︨
ــ︀ی ﹁︱︀﹩ و  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹞ ،﹩︐﹋︣﹢ر﹨ ﹝︺﹫︀ر ا︨︀︨ــ﹩ ︨﹙︧
﹨﹠︨︡﹥ ﹝︐︃︔︣ از ︗️ ﹇︊﹙﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︧︀︗︡ ا﹟ د︨︐﹥ ︋﹥ دو 
﹎﹢﹡﹥ ︮﹟ دار و ﹁︀﹇︡ ︮﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه ا﹡︡ در ا﹟ ﹝﹫︀ن ︨﹥ 
 ︀ ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹢︔︣، ︻﹙﹩ ا︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉(ع) و ︀ده ﹝︺︭﹢م(ع) ﹋﹥︋ 
ر﹡﹌ ︨︊︤ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا﹡︡ از ﹡﹞﹢﹡﹥ ی ﹝︧︀︗︡ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ 
ــ﹢ر ﹁︱︀﹩ را از ﹡﹆︴﹥ ی ا﹢ان ورودی ︑︀ ﹡﹆︴﹥ ی ﹝︣اب  ﹞
﹀︶ ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹜︊︐﹥ از ﹡︷︣ ﹨﹠︨︡﹥ و ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ در 

︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار   ︋︩︖﹠ ︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︨  ار︑︊︀ط ﹠︡ان ﹝︺﹆﹢﹜﹩︋ 
﹡︡ار﹡︡ و از ا ﹟﹫︒ د︀ر ا︫﹊︀﹐︑﹩ رو︫﹟ ﹨︧︐﹠︡. از ︵︣﹁﹩ 
ــ︣ ا﹑م و ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹇︣ار﹎﹫︣ی ﹝︧︀︗︡ ︋︀︻︒ ︫︡ه  ــ︀︠︐︀ر ︫ ︨
 .︫︡︀︋ ﹤﹚︊﹇ ️︗ ــ︐︀ی ــ︐︀ی ورود ︋﹥ آ﹡︀ ﹨﹛ را︨ ا︨️ ︑︀ را︨
در ︨﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ی د﹍︣ از ا﹟ ﹝︧︀︗︡، ﹝︺﹞︀ری آ﹡︀ ︲﹞﹟ دارا 
ــ︀ن داده  ︋﹢دن ︮﹟ ا︮﹙﹩ ﹋﹥ در ︑︭﹢︣(۶) ︋︀ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ﹡︪
︫︡ه ا︨️ ﹡︪︀ن ﹝﹫︡﹨︡ ﹋﹥ ورود ︋﹥ ا﹟ ︋﹠︀﹨︀ از ︨﹞️ ︠﹫︀︋︀ن 
ــ︴﹥ و ﹁︀﹇︡ ﹨﹠︨︡﹥ ای ﹝︪︬ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د  و ︋︡ون وا︨
﹋﹥ ا﹟ ︻︀﹝﹏ ︠﹢د ا︫﹊︀ل ︋︤ر﹎﹩ ا︨️. ا﹝︀ ر︻︀️ ا︮﹏ ﹝﹢ر 
ــ︊︤  ــ︐︀ی ︗️ ﹇︊﹙﹥ ﹋﹥ ︋︀ ر﹡﹌ ︨ ﹁︱︀﹩ و ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨
︡ه ا︨ــ️. از ا﹢ان ورودی ︑︀ ﹁︱︀ی ﹝︣اب ﹋﹥  ــ︀ن داده︫  ︪﹡
︡ه ا︨️ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡  ︊︤ ﹡︪︀ن داده︫  ︀ ر﹡﹌︨   ︋(۶)︣﹢︭︑ در

ا﹞ ﹟﹢ر ﹁︱︀﹩ ︋﹥ در︨︐﹩ ر︻︀️ ︫︡ه ا︨️.

︫﹊﹏ ۶. ﹝︧︀︗︡ در را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥، ︋︣دا︫️ و ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن. 

︫﹊﹏ ٧. ︎﹑ن و ︑︭﹢ ︡︖︧﹞ ︣︱︣ت ︀︮︉ ا﹜︤﹝︀ن(︻︕).

︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︣ای ︨ا  ︋︩ ︠︣ ︡ ︡ ﹡﹫︀ز﹝﹠ ٢ـ۴. د︨︐﹥ دوم: ﹝︧︀︗
 ︀﹡آ ﹏﹫﹚︑ ــ︐﹥ ︑︺︡اد ︎︀﹡︤ده ﹝︧︖︡ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ از در ا﹟ د︨
ــ﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥ ی ا︔︣  ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ︠︀ص ﹇︊﹙﹥ و ︋︣ر︨ــ﹩ ︨
ــ﹥  ــ﹩، ﹝﹢ر﹨︀ی ﹁︱︀﹩ و ﹨﹠︨︡ ︐﹋︣ ︉︑ــ﹙﹥ ﹝︣ا ︧﹚ ــ︢ار︨  ﹎
ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ورودی ا︨︐︣اج ﹝﹩ ︫﹢د: در  ︨ ،﹤﹚︊﹇ ️︗ از ︣︔︃︐﹞

 ️︗ ف﹑︠ ︀﹡اول ︎﹠︕ ﹝︧ــ︖︡ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ ورود ︋﹥ آ ﹤﹡﹢﹎
﹇︊﹙﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در ﹎﹢﹡﹥ دوم ︑︺︡اد ︫ــ︩ ﹝︧ــ︖︡ ﹇︣ار 
ــ﹥ ︗﹙﹢ و در ﹎﹢﹡﹥  ــ﹥ آ﹡︀ در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞ ــ︡ ﹋﹥ ورود ︋ دار﹡
ــ﹢م ︑︺︡اد ︀ر ﹝︧︖︡و︗﹢د دارد ﹋﹥ ورود ︋﹥ آ﹡︀ در ا︲﹑ع  ︨

﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ا﹡︐︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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︫﹊﹏ ٨. ︎﹠︕ ﹡﹞﹢﹡﹥ از ورود ︠﹑ف ︗️ ﹇︊﹙﹥، ︋︣دا︫️ و ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن

︫﹊﹏ ٩. ︎﹑ن و ︑︭﹢︣ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩(ره) ﹝﹙﹥ ︋︀﹡︊︣ز.

﹤﹚︊﹇ ️︗ ١ ـ٢ ـ۴. ﹎﹢﹡﹥ اول: ورود ︠﹑ف
ــ︀م  ا﹝ اً(ص)،  ــ﹢ل  ر︨ ﹝︧ــ︖︡،  ــ︕  ﹠︎ ــ︡اد  ︺︑ ــ﹥  ﹡﹢﹎ ــ﹟  ا در 
︠﹞﹫﹠﹩(ره)، ︱︣ت ز﹠︉(س)، ︠︀﹜︭﹩ و ︀︣ی ﹇︣ار دار﹡︡ 
 ︣﹢︭︑ ﹅︋︀︴﹞)︡﹡︡ ــ︀︠︐︀ری وا﹇︹︫   ︨﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ رد﹢﹞ ﹤﹋
ــ﹉ از ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩ در   ︘﹫﹨ ﹤﹊﹡ــ﹞︀ره٧). ﹡︐﹫︖ــ﹥ آ ︫
ــ︡ه ا︨ــ️. ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ﹡︪︀ن داده  ︪﹡ ️︀︻ر ︀﹨︀﹠  ︋﹟ا ﹩︣ا︵
︣ ا﹨﹞﹫️  ﹥ ﹝︊︀﹡﹩ و ا︮﹢ل︎  ﹠︀﹨︀ ﹡︪︀﹡﹥ ︻︡م ︑﹢︗﹥︋   ︋﹟︫︡ه در ا
︣ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️.  ︺﹠﹢ان ﹡﹞︀د︫   ︋︡︗︀︧﹞ ﹟دن ا﹢ ــ︀︬︠︋  و︫ 
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای  ﹥ ﹝﹢ر﹨︀ی ﹁︱︀﹩ ا︨️︋  ا︫﹊︀ل اول، ︻︡م ︑﹢︗﹥︋ 
ــ﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥  ﹞ ــ︐︀ی ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ورود ︋﹥ ︋﹠︀ در را︨

ــ︴﹥ ای وارد ﹁︱︀ی  ︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ وا︨ ︠ــ﹑ف ︗️ ا﹜﹩ و︋ 
 ︣﹫︾ ﹩︪︠︣ ︀︋ و ︎︦ از ورود ﹜﹢ــ ︫ ﹩﹞ ﹤﹡︀︠ ︡︊﹠﹎ ︀ ︀ط و﹫
 ️︀︻ــ﹊︀ل دوم، ︻︡م ر ــ﹢ی ﹇︊﹙﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا︫  ︨﹤ ﹝︺﹆﹢ل رو︋ 
﹫︣ون ﹝﹩  ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ از ﹁︱︀ی︋  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ ا︨️. ا﹡︧ ︧﹚︨
︠﹢ا﹨︡ وارد ﹁︱︀ی دا︠﹏ ﹝︧ــ︖︡(﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥) ︫﹢د ﹐زم ا︨️ 
ــ︡ ︑︀ ︲﹞﹟ ﹋︧ــ︉ آرا﹝ــ︩ او﹜﹫﹥ از  ︋﹥ ﹉ آ﹝︀د﹎﹩ روا﹡﹩ ︋︨︣
 ﹤︐﹁︀ ︀ی آرام و ﹋﹞︀ل︱﹁ ﹉ ﹤ ﹉ ﹁︱︀ی ﹝︪ــ﹢ش و ﹡︀ آرام︋ 
ــ︡. ﹝︺﹞︀ری ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹁︀﹇︡ ا﹟ ︑﹢︗﹥ ا︨️. ا︫﹊︀ل ︨﹢م،  ︨︣︋

︻︡م دا︫︐﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ای ﹝︪︬، ﹝﹠︷﹛ و ︋︀ ﹝︺﹠︀ ا︨️.

٢ ـ٢ ـ۴. ﹎﹢﹡﹥ دوم: ورود در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ︗﹙﹢
ــ﹟(ع)، ︗︺﹀︣  در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︑︺︡اد ︫ــ︩ ﹝︧ــ︖︡، ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫
︮ــ︀دق(ع)، ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏(ع)، ام ا﹜︊﹠﹫﹟(س)، ﹝︡﹥ و ﹝︧ــ︖︡ 
ــ︀︠︐︀ری  ︨ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ــ﹢رد ــ︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝ ــ﹩(ص) ﹇ ا﹜﹠︊
 ︡︗︀︧﹞ ﹟ا ﹤︧︀﹆﹞ ــ﹞︀ره٨). در ︫ ︣﹢︭︑ ﹅︋︀︴﹞)︡﹡︫︡ ︹﹇وا
ــ﹥ ︲﹞﹟ ︑︽﹫﹫︣ ︗ــ️ در ورود ︋﹥  ﹋ ﹜﹫︋︀ ﹩﹞ ــ﹥ اول در ــ︀ ﹎﹢﹡ ︋
ــ﹥ ﹨︀ از زوا︀ی  ﹡﹢﹝﹡ ﹟ــ︀︗︡ ︋﹥ ﹝︺﹞︀ری ︋︺︱﹩ از ا ﹁︱︀ی ﹝︧
 ﹟︀ط ا﹫ ﹤︋ ه ورود﹢﹡ .️︨︀ط ا︲︀﹁﹥ ︫︡ه ا﹫ ﹉ ︿﹚︐﹞

ــ︀︗︡ از ﹡︀﹫﹥ ی ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ︗﹙﹢ و ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥  ︧﹞
 ︀﹨︀﹠︋ ﹟ــ﹥ ﹝︺﹞︀ری ا ــ︴﹥ ای ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹡︐﹫︖﹥ آ﹡﹊ وا︨
ــ︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ا︨️ ︑︀ ︲﹞﹟  ︣ای ا︨  ︋︩︠︣ ﹩︻﹢﹡ ︡﹇︀﹁
 ﹤﹚︧﹚  ︨﹉ ﹤  ︋﹩︀︱﹁ ر﹨︀ی﹢﹞ ﹤ ا︮﹑ح ﹝︪﹊﹏ ︻︡م ︑﹢︗﹥︋ 
︀ ﹇︣ار دادن ا﹡︧ــ︀ن ﹝︀دی در وادی  ــ︀︋  ــ﹫﹛ ︑ ︨︣  ︋﹩︐﹋︣ ︉︑︣ا﹞
 ﹩﹡︀︀ی رو︱﹁ ﹉ ــ︍︀ر ــ﹉ ﹁︱︀ی ا﹝﹟ و ﹝︺﹠﹢ی آن را ر﹨︧ 
ــ﹢ی ﹝︺﹞︀ری ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ از ﹡︷︣ ﹨﹠︨︡﹥ ﹁︀﹇︡   ︨︣﹍از د .﹜ــ︀ز ︨

دا︫︐﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ای ﹝︪︬، ﹝﹠︷﹛ و ︋︀ ﹝︺﹠︀ ا︨️.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١٠۶

ــ︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ︗﹙﹢  ــ︐﹠︡ ︲﹞﹟ ر︻ ️︀︩︣︠ ︋︣ای ا︨ ﹝︺﹞︀ران و ︋︀﹡﹫︀ن ︋﹠︀ ﹨︀ی ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧
 ﹟ا﹜︊︐﹥ ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ ﹩﹞ ﹤﹚︊﹇ ر﹢﹞ ︣ی﹫﹎ ️︗ ︶﹀ از ︎﹫﹢﹡︡ ﹨﹠︨︡﹥ ای ﹨﹞﹍﹢ن ﹋﹥ ︋︀︻︒ ا﹜︐﹫︀م ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری و

﹝﹛ ﹡﹫︤ در ︵︣ا﹩ ا﹟ ︋﹠︀﹨︀ ﹝︽﹀﹢ل وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️.

︫﹊﹏ ١٠. ︫︩ ﹡﹞﹢﹡﹥ از ورود در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ︗﹙﹢، ︋︣دا︫️ و ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن

︫﹊﹏ ١١. ︎﹑ن و ︑︭﹢︣ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︗︺﹀︣ ︮︀دق(ع) وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ا︨︐﹆﹑ل.

︫﹊﹏ ١٢. ︀ر ﹡﹞﹢﹡﹥ از ورود در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ا﹡︐︀، ︋︣دا︫️ و ︑﹙﹫﹏: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن.

︀︐﹡٣ ـ٢ ـ۴. ﹎﹢﹡﹥ ︨﹢م: ورود در ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری ﹡﹫﹞﹥ ا
﹠﹩ ﹨︀︫﹛(ع)، ﹝﹢︨﹩  در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︤ ︑︺︡اد ︀ر ﹝︧ــ︖︡، ﹇﹞︣︋ 
ــ︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹢رد  ا︋﹟ ︗︺﹀︣(ع)، ا﹝︀م ر︲︀(ع) و ﹝︧ــ︖︡ وا﹜﹩ ﹇
﹞︀ره٩).    ︫︣﹢︭︑ ﹅︋︀︴﹞)︡﹠︐﹁︣﹎ ︀ری ﹇︣ار︐︠︀  ︨﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑
 ︀ ــ﹫︀ری︋  ︧  ︋️︋︀ــ ــ︀︗︡ در ﹝﹩ ︀︋﹫﹛ ﹋﹥ در ﹝︪ ︧﹞ ﹟ا ﹏﹫﹚︑ از
 ﹟ا ﹤ ــ︀︗︡ ﹎﹢﹡﹥ دوم ﹇︣ار دار﹡︡. ︲﹞﹟ ︑︽﹫﹫︣ ︗️ در ورود︋  ︧﹞
︺︱﹩ از ﹎﹢︫﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹝︧︀︗︡ ﹁︱︀ی ﹫︀ط ا﹜︀ق   ︋﹤  ︋،︡︗︀︧﹞
ــ︀︗︡ از ︵︣﹅ ا︲﹑ع ﹋﹠︀ری  ︧﹞ ﹟ا ﹤ ــ︡ه ا︨️. ﹡﹢ه ورود︋  ︫

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️.  ــ︴﹥ ای︮  ︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ وا︨ ــ﹥ ا﹡︐︀ و︋  ﹝﹫﹡
 ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︀﹨︀﹠  ︋﹟ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ری ا ︪﹡ ﹏﹫﹚︑ ﹟ا ︡﹠︋︣آ
︣ای ا︨︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥   ︋︩︠︣ ﹩︻﹢﹡ ︡﹇︀﹁ دوم ﹤﹡﹢﹎ ︡︗︀︧﹞
ــ︉، ا︮﹏  ︨︀﹠﹞ ︀﹡ ﹩︀︱﹁ ر﹨︀ی﹢﹞ ــ︐﹠︡ ︑︀ ︲﹞﹟ ا︮ــ﹑ح ︧﹨
 ︩﹫  ︎﹉ ︢ر از﹎ ︀ ︐﹢ان︋  ﹢د ︑︀︋  ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ ﹡﹫︤ ا︮﹑ح︫ 
︡ه  ︀رج︫  ﹥ آ﹝︀د﹎﹩ روا﹡﹩، از ﹁︱︀ی ﹝︀دی︠  ﹁︱︀ ︲﹞﹟ ر︨﹫︡ن︋ 
و در را︨︐︀ی ︣﹛ ا﹝﹟ ا﹜﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ از ﹡︷︣ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹨﹠︨︡﹥ 

︀ ﹎﹢﹡﹥ دوم ﹇︣ار دار﹡︡. ﹡﹫︤ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ در ︑︪︀︋﹥︋ 

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١٠٧

︫﹊﹏ ١٣. ︎﹑ن و ︑︭﹢︣ ﹝︧︖︡ ︱︣ت ﹇﹞︣ ︋﹠﹩ ﹨︀︫﹛(ع) وا﹇︹ در ﹝﹙﹥ ﹡﹢روزآ︋︀د.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
 ️︗ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ﹤﹡ــ︀ی ﹝︺﹞︀را ︎︦ از ︋︣ر︨ــ﹩ ا︮﹢ل و ارزش ﹨
 ︡︗︀︧﹞ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︧︀﹆﹞ ︣ا﹡﹩ - ا︨ــ﹑﹝﹩ وــ︀︗︡ ا ﹇︊﹙﹥ در ﹝︧
 ﹩﹢︗ ﹩︎ ﹤﹋ ﹜﹫︐﹁︀م ︋︣ا︨︀س آن ا︮﹢ل، در﹑ا ︫︣ ︣︮︀︺﹞
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع از دو ︗︀﹞ ﹟︋ ️﹥(﹊﹞️ ﹡︷︣ی) و ︗﹙﹢ه ﹨︀ی 

︸︀﹨︣ی در ﹝︧︀︗︡ ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ا︨️. 
︀﹞ ﹟︋ :️︧﹡ ︩︋﹥(︨﹫︣ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ﹡︷︣ی)

﹝︺﹞︀ران ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ﹁︣م ﹨︀ و 
ــ︩ در آورده ا﹡︡  ︀﹝﹡ ﹤︋ ــ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای آرا︩ ﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ ︋
ــ️، ︗︀ودا﹡﹍ــ﹩ و رو︀﹡﹫️ ﹁︱︀ی  ﹋﹥ ﹞ ︦︣﹝﹫️، ﹇︡ا︨
ــ︀ن ﹡︀آرام (﹝︪﹢ش) را در ︋︡و  ــ︀︗︡ را ﹀︶ ﹋︣ده ا﹡︡ و ا﹡︧ ︧﹞
ورود ︋︀ ﹨︡ا️ و ر︻︀️ ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩ ︋﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ آرام 
(﹋﹞︀ل ︀﹁︐﹥) ︑︡︊﹏ ﹋︣ده ا﹡︡. از ﹡︷︣ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧︀︗︡ ︨﹠︐﹩، 
 ︀ ــ︀ن ﹝︀دی ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ــ﹩ و︲﹢ (﹝︷︣وف) ﹨﹞︀ن ا﹡︧ ــ︀ن︋  ا﹡︧
﹎︢ر از ︎﹫︩ ﹁︱︀﹨︀، رواق ﹨︀ و ︪ــ﹞﹥ ﹨︀ی ورودی ︋﹥ ﹁︱︀ی 
ــ︴﹥  ــ﹢د و ا﹟ ا︗︀زه را ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︑︀ ︋︀ وا︨ و︲ــ﹢ ︠︀﹡﹥ وارد ﹝﹩ ︫
ــ﹢د. ︀ل ا﹡︧︀ن ︋︀ و︲﹢ ﹨﹞︀ن ا﹡︧︀ن  ︋﹥ ﹁︱︀ی ︮﹟ وارد ︫
︋︀ ︵︀ر︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ آ﹝︀د﹎﹩ او﹜﹫﹥ را ﹋︧ــ︉ ﹡﹞﹢ده ا︨️ ︑︀ 
 ﹟︡︋ .︡︋︀ ــ︡ ︠︀﹡﹥ ﹋﹥ ﹁︱︀ی ﹝︺﹠﹢ی ا︨ــ️ راه ︋﹥ ﹁︱︀ی ﹎﹠︊
 ﹤﹋ ﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣اب و﹞ ا﹡︧︀ن ﹨﹛ را︨︐︀ی ︡را︨︐︀ی د ️︗
﹨﹞︀ن ︗️ ا﹜﹩ ا︨️ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︲﹞﹟ در ︋﹠︡ ﹋︪﹫︡ن 
ــ︐︡. از  ︧︀ز ﹝﹩ ا﹝﹡ ﹤ ــ︀ن آ﹎︀﹨︀﹡﹥︋  ــ︀﹡﹩، ا﹡︧ ــ﹢ا و ﹨﹢س ﹡﹀︧ ﹨
︵︣﹁﹩ ﹨﹠︨︡﹥ ی ︋﹠︀ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︗️ ﹝﹩ د﹨︡ و ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د 
ــ﹥ ︋﹍﹫︣د. از  ــ﹢ی ﹇︊﹙ ــ︀﹋﹟ رو ︋﹥ ︨ ــ﹏ ﹁︣﹝﹩ ︨ ــ︀ن در دا︠ ا﹡︧
ــ﹥ ی  ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ در ﹨﹠︨︡ ︵﹞ ﹅︣﹢ر﹨︀ و ر︻︀️ ا︮﹏ ︨﹙︧

ــ︣ون ︑︀ ﹁︱︀ی درون  ــ︀ن را از ﹁︱︀ی︋  ــ﹢د ا﹡︧  ︫﹩﹞ ︒︻︀  ︋︀﹠︋
 ﹟︣ار ﹎﹫︣د. ︋︣ر︨﹩ ا﹇ ﹅ ــ﹍︀ه آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹨︡ا️ ﹋﹠︡ ︑︀ در ︎﹫︪
ــ︀︗︡ ︫︣ ا﹑م ﹡︪︀ن از  ﹝︊︀﹡﹩ و ﹝﹆︀︧ــ﹥ آ﹡︀ ︋︀ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
ا﹟ دارد ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ران ﹝︧︀︗︡ ︫︣ ا﹑م ︑﹀︀و︑﹩ ا︨︀︨﹩ از ﹡︷︣ 
 ﹟︣ا ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ﹝︺﹞︀ری ا︪ــ﹥ ﹨︀ی ﹡︷︣ی دار﹡︡ ز︡﹡ــ﹫︣ ا ︨
ــ︀︗︡ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹨﹠︨︡﹥ رو︫﹟ و ﹝︪ــ︭﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥  ︧﹞
 ️﹢﹠︺﹞ ﹤︋ ﹩ا﹡︧︀ن و ︨﹫︣ از ﹝︀دی ﹎︣ا ️﹋︣ ︉︑︣ا﹞ ﹤﹚︧﹚︨

﹡﹫︤ ︋﹥ ︪﹛ ﹡﹞﹩ ︠﹢رد. 
 ︋︩ دوم: ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︸︀﹨︣ی

ــ︀︗︡ از ا︮﹢ل و ارزش ﹨︀ی ﹡︷︣ی  ︑︃︔﹫︣ ︢︎︣ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧
 ﹩︨︡﹠﹨ ︩آرا ،﹩︀︱﹁ ︀ن﹞︡﹫ ،︀﹠︋ ︣﹨︀︸ ︀︑ د﹢︫ ﹩﹞ ︒︻︀︋
 ﹩﹞﹢﹀﹞ ،﹌﹠﹨︀﹝﹨ ﹩﹞︣﹁ ﹟︐ــ ﹁︣م ﹨︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡ و ︲﹞﹟ دا︫
ــ︀︗︡ از ︋﹟  ــ︢ارد. ا︔︣ ︢︎︣ی ︸︀﹨︣ ﹝︧ ﹍︋ ︩︀﹝﹡ ﹤ــ وا﹐ را ︋
ــ︡  ︫︀︋ ﹩﹞ ﹤﹚︊﹇ ️︗ و ا︔︣ ﹎︢ار آن ﹜﹞ ﹏︮︣ی ﹋﹥ ا︷﹡ ﹤︀﹞
ــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ︻︊︀ر︑﹠︡  ــ︀︠︐︀ر ﹋﹙﹩ ︋﹠︀ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد ﹋﹥ ا ــ﹥ ︨ ︨ ︣︋
ــ﹥.   ــ︉ ﹞ ،﹩︐﹋︣﹢ر﹨︀ی ﹁︱︀﹩ و ﹨﹠︨︡ ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑ از: ︨﹙︧
 ︣︋ ︡﹫﹋︃︑ ،﹩﹛ــ︣ی ا ﹫﹎ ️︗ ︶﹀ ︒︻︀︋ ا︮﹢ل ﹟ــ️ ا ︀︻ر
ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ﹁︣م ﹨︀ از  ︫﹢﹨ ︩︠︣ ،️﹫﹞︣﹞ ️﹢﹆︑ ،️ــ ︤﹋︣﹞
ــ︣ار ﹎﹫︣ی در  ــ︀ن ︑︀ ﹇ ــ﹥ ای ︠﹢ا﹡︀ و ﹨︡ا️ ا﹡︧ ︨︡﹠﹨ ﹅︣︵
 ︫︣ ︡︗︀︧﹞ ــ︡. ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︸︀﹨︣ی ︫︀︋ ﹤﹚︊﹇ ️︗ ــ︐︀ی را︨
 ️﹁︀ ﹜﹫﹨ــ﹏) در ︠﹢ا ــ︡ه (ا︮﹫ ــ﹑م ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫ ا
ــ︣ی، ︋﹥ ︗﹙﹢ ه  ــ︐﹟ ا︮﹢ل ﹡︷ ــ﹥ ︻﹙️ ﹡︡ا︫ ــ︀︗︡ ︋ ︧﹞ ﹟ــ﹥ ا ﹋
ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ ﹝︺﹞︀ری  ــ︀ی ︸︀﹨︣ی ﹡﹫︤ ︀︎︊﹠︡ ﹡︊﹢ده ا﹡︡. ︋ ﹨
ــ︢︎ ︣﹫︔︃︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︡﹇︀﹁ ︣︣ی ا︮﹢ل و  ︫ ﹟ا ︣︮︀︺﹞ ︡︗︀︧﹞

︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︸︀﹨︣ی ا︨ــ️.
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ــ︀︗︡ ︋﹥ ︻﹙️ ︨︀︠️ و ︨︀ز  ︧﹞ ﹟︪ــ﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ا︋ ﹤︐︊﹛ا
 ️︠︀﹠ ﹥ ︻﹙️ ︻︡م︫   ︋،︣﹫ ﹫︣ ︲﹞﹟ دا︫︐﹟ ﹡﹫️︠  ︑﹢︨︳ ا﹁︣اد︠ 
ــ︐﹠︡  ــ﹩ در ︭︠﹢ص ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︋︭︣ی ﹨︧ ﹁︀﹋
 ﹏﹊︫ ﹤︋ ︀﹨︀﹠︋ ﹟ــ︀︠️ ا ــ﹙﹫﹆﹥ ای ا﹇︡ام ︋﹥ ︨ ــ﹊﹙﹩ ︨ ︫ ﹤︋ ﹤﹋
︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣ ﹝︺﹞︀ری 
﹝︧︀︗︡ ا︫ ﹟︣ در ︎ ﹉﹠﹥ ﹎︧︐︣ده ︎﹫﹢︨︐﹥ در ︀ل ︨︀︠️ 
ــ︀ز و ︑︖︡︡ ︫﹊﹏ ا︨️ و ︑ ﹤︋ ﹏︡︊﹉ ﹝︺﹞︀ری ︋︣و﹡﹍︣ا  و ︨
و ﹁︀﹇︡ ︗︢ا︋﹫️ و ︠﹢د ﹡﹞︀﹩ ︫︡ه ا︨️ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ 
︪﹩ از   ︋﹤  ︋﹏︡︊︑ ،︣  ︫﹩﹞﹢﹝︻ ︳﹫﹞ ︪ــ﹩ از ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 
﹏ ︑﹊﹥ ی ﹡︀﹨﹞﹍﹢ن ︫︨︣︀زی ﹝︺︀︮︣ ︫︡ه ا︨️. ا﹝︣وزه 

ــ﹙﹫﹆﹥ ای و   ︨﹩ــ︡ ︻﹞﹙﹊︣د ﹎︣ا ︺ ــ︀رت در دو︋  ــ﹥ ای از ﹡︷ ﹠﹫﹝﹋
ــ︀︗︡ ︀﹋﹛ ا︨️  ــ︀زه ﹝︺﹞︀ری ︋︣ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ ︨
ــ﹢ب ﹎﹢﹡﹥  ــ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩، آزادی آ︫ و﹜
ــ︀︠️ ا ︀﹨︀﹠︋ ﹟﹫︣ه ا︨️. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ا﹝︣وزه ︋﹥ ︗︀ی  ای ︋︣ ︨
 ،﹏﹊ ــ︐﹀︀ده از ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉، ا︮﹫﹏ و ︋︀ ﹨﹢️ در︋︀ره︫  ا︨
ــ︀ز ا﹟ ︋﹠︀﹨︀ ︋︣ ا︨︀س  ــ︀︠︐﹞︀﹥ و... ︨︀︠️ و ︨ ــ﹥، ︨ ︨︡﹠﹨
 ﹩︀︊ز ️﹢﹨ ،﹩︭︫ ــ﹙﹫﹆﹥ ﹨︀ی ︨ ︀ روز و ﹩︨︀﹠︫ ﹩︀︊ز
︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀ را ︫﹊﹏ داده ا﹡︡. ︋︀ ا﹨︐﹞︀م ︋﹥ آ﹡︙﹥ ︋﹫︀ن 
ــ﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥ ︋﹥ ﹡︀م را﹨︊︣د﹨︀، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ︫︡، ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت در ︨

﹋︀ر︋︣دی و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی ︨︀︎ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

﹤﹚︊﹇ ️︗ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ه ﹨︀ی ︸︀﹨︣ید︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝︧︀︗︡ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی﹢﹚︗︀﹨ ﹤︀﹞ ﹟︋

︡︗︀︧﹞
ا︮﹫﹏ ︨﹠︐﹩

ــ︀ و ︻﹠︀︮︣ دا︠﹙﹩ ︋﹥ ﹝︧︖︡ ︫﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥ ا︮﹀︀ن ︗ــ️ ﹎﹫︣ی ﹁︣م ﹨
 ️︗)ــ️ دار︗ ﹤ــ ︨ــ﹞️ ﹇︊﹙﹥، ﹨﹠︨︡
 ،️︤﹋︣﹞ ،ــ︊︀ت ــ﹥)، ︑﹠︀︨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹇︊﹙
 .﹩︐﹋︣ ︉︑ــ﹙﹥ ﹝︣ا ــ︀دل ︋︭︣ی، ︨﹙︧ ︺︑
ــ︤ از  ــ و ︎︣﹨﹫ ــ﹢اد و ﹝︭︀﹜ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ ﹝

︑︤﹫﹠︀ت ﹡︀ ︋︖︀.

 ︣﹫ ﹇︡ا︨️، ﹋﹞︀ل ︀﹁︐﹍﹩، ︔︊︀ت و آرا﹝︩،︨ 
ــ﹊﹢ن،  ــ﹫︣ در ا﹡﹀︦،︨   ︨،﹟︵︀  ︋﹤ از ︸︀﹨︣︋ 

.️﹢﹠︺﹞ درون و ﹤ ︣ون︋  ﹫︣ از︋   ︨،﹏﹞︃︑ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن

﹝︧︀︗︡ ا﹑م

﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣ی ﹁︣م ﹨︀ و ︻﹠︀︮︣ دا︠﹙﹩ ﹝︧︀︗︡ در﹫﹎ ️︗ ︡م︻
 ️︗ ﹤ــ ــ︡م ﹨﹠︨︡ ــ﹥، ︻ ــ﹥ ︨ــ﹞️ ﹇︊﹙ ︋
﹞️ ﹇︊﹙﹥)، ︻︡م ︑﹠︀︨︊︀ت،   ︨﹤  ︋️︗)دار
ــ︡م ﹝︣﹋︤️، ︻︡م ︑︺︀دل ︋︭︣ی، ︻︡م  ︻
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ︣﹋︐﹩. ︻︡م ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩  ︧﹚︨

.﹛︀︭﹞ اد و﹢﹞

ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ روا﹡﹩  ــ﹩ ︋﹥ ︨﹙︧ ︻︡م ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁
ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹁︱︀، ︻︡م ︑﹞︣﹋︤ در  ︨ ﹅︣︵ از
ــ﹫︣  ︨ ️︗ در ﹩︺﹡︀﹞ ︣﹨︀︸ ﹩︑︀︊︔ ﹩︋ ،︀︱﹁

︋﹥ درون.

ــ︀︗︡ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︩︣︠ ︋︣ای  ︧﹞
ا︨︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥

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

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

١٠٩

︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دیرا﹨︊︣د﹨︀

 ﹤︐︧︗︣ ــ︣﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹐زم ا︨️︋     در︫ 
︑︣﹟ ﹡﹞︀د ﹝︺﹠﹢ی ︫︣ «﹝︧︀︗︡» ︋︀︫﹠︡ ﹜︢ا 
ــ﹥ ی ︑﹞︀م ﹡﹞︀ی  ﹠﹫آ ︀﹨︀﹠︋ ﹟︧ــ️ ا︀︋ ﹩﹞
ــ﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ را در ﹇︀﹜︉ ︋︣وز  ــ﹟ و ﹁︣﹨﹠ د
︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︋︭︣ی از ﹇︊﹫﹏ ا︨︐﹀︀ده از ﹁︣م ﹨︀ 
 ،️︤﹋︣﹞ ﹤︋ ﹤ــ ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛، ︑﹢︗ و ﹨﹠︨︡

ر︻︀️ ا︮﹏ ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ و...
ــ﹥ ︋︀﹁️ ﹨︀ی  ــ﹢د در ﹨﹞ ــ﹩ ︫ ــ﹠︀د ﹝ ︪﹫︎   
 ﹟︣︐︋ ︀︋ ﹩﹡︀﹊﹞ ️︠︀ــ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ در ︀ل ︨
د︨︐︨︣﹩، ﹝︣﹋︤️ ︋︀﹁️، ﹨﹛ را︨︐︀ ︋﹢دن ︋︀ 
.︡︋︀ ︀ی ﹝︧︖︡ ا︠︐︭︀ص︱﹁ ﹤ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥︋ 

ــ︐︀ی  ــ︀︗︡ی ﹋﹥ در را︨   ﹐زم ا︨ــ️ در ﹝︧
 ︩︠︣ ﹉ ︀د︖ر ﹇︊﹙﹥ ﹇︣ار ﹡︡ار﹡︡ ︋︀ ا﹢﹞
ا︨︐﹑ک ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ در آ﹡︀ ︮﹢رت ﹎﹫︣د.

ــ﹩ ذی ر︋︳ در  ــ﹢﹐ن دو﹜︐ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︧
ــ﹟ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ــ︀︗︡ آ︑﹩ ︲﹞ ــ﹩ ﹝︧ ︋︀ ــ﹊︀ن ﹞
ــ﹢ر ﹇︊﹙﹥، ︑︺︀دل از ﹡︷︣ ︗﹞︺﹫️ و ﹁︀︮﹙﹥  ﹞
ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︀ ︋﹠︀ی ﹝︧︀︗︡  د︨︐︨︣﹩ ا︨

﹟︀﹝﹡ ️︀︻را ر

ــ﹥ در  ــ﹥ و ز﹡︀﹡ ــ︐︀﹡︀ی ﹝︣دا﹡ ــ︡اث ︫︊︧ ا   
ــ﹢ر ﹇︊﹙﹥ و ﹝︐﹠︀︨ــ︉  ﹞ ︣ــ ــ﹢د ︋ ــ﹩ ︻﹞ ︐︗
از  ــ﹞︀ت  ﹝︣ا︨ ــ︀م  ا﹡︖ ︗ــ️  ــ️  ﹫︺﹝︗ ــ︀  ︋
ــ﹠︣ا﹡﹩ ﹨︀،  ــ︀ز ︗﹞︀︻️، ا︻﹫︀د، ︨ ﹝﹡)﹏﹫︊﹇

︨﹢﹎﹢اری ﹨︀و... ). 
ــ︀زی  ــ︩ ورودی ︗️ ︗︡ا︨    ﹁︱ــ︀ی ︎﹫
ــ﹊﹢ن،  ــ︣ون و ا︖︀د ︨ ﹁︱ــ︀ی درون از ︋﹫
ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در  ﹇ ︀︑ ︀︱﹁ ️﹫﹞︣﹞ آرا﹝ــ︩ و

را︨︐︀ی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ﹐زم ا︨️.
ــ﹞︀ت ︠︐﹛ و  ــ︤اری ﹝︣ا︨ ــ﹥ ︋﹥ ︋︣﹎ ــ︀ ︑﹢︗ ︋   
ا︨ــ️  ﹐زم  ــ︀︗︡  ︧﹞ در  و...  ︋︤ر﹎︡ا︫ــ️ 
ــ︍︤︠︀﹡﹥،  آ︫ از  ــ﹛  ا︻ ــ﹩  ︑︀﹞︡︠ ــ︀ی  ﹨︀︱﹁
ــ﹩ در ﹝︖︀ورت  ︣ا︢︎ ــ﹥، و ﹁︱︀ی آ︋︡ار︠︀﹡
﹁︱ــ︀ی ورودی و در ︗ــ️ ﹝﹞ ︿﹛︀﹢ر 

﹇︊﹙﹥ ا︡اث ︫﹢د.
 ﹉در ﹡︤د ﹩﹢ــ    ﹁︱︀ی و︲﹢︠︀﹡﹥ و د︨︐︪
︀ ﹁︀︮﹙﹥ ﹝﹠︀︨︉ در  ﹁︱︀ی ورودی و ﹫︀ط و︋ 
ــ︣د ︑︀ ﹡﹞︀ز﹎︤اران  ــ︐︀ن ﹨︀ ﹇︣ار ﹎﹫ ︧︊ ورودی︫ 
ــ︦ از ا﹡︖︀م و︲ــ﹢، ا︗︀زه ︗ــ️ ورود ︋﹥  ︎
ــ︐︀ی  ﹁︱ــ︀ی ﹎﹠︊︡ ︠︀﹡﹥ و ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در را︨

.︡﹠︋︀﹫ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ را︋ 

 ﹩﹡︀︀ی رو︱﹁ ﹉ ︣ای    و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹐زم︋ 
︋﹥ ﹡︀م ﹝︧ــ︖︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از :درو﹡﹍︣ا﹩، آرام 
︋︩ ︋﹢دن، ﹁︱︀ی ︠﹙﹢ت و ا﹡︦ ︋︀ ﹝︺︊﹢د 
ــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ︋﹥  ــ﹫︣ در ا﹡﹀ــ︦ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا و ︨
ــ﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋﹥  ﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ﹤ــ ــ︴﹥ دو ﹝﹢﹜﹀ وا︨
︻﹠﹢ان ﹡︪︀﹡﹥  و︡ت ︋︪﹩ و د﹍︣ی ︵﹩ 
ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ورود ︋﹥   ــ﹢دن ﹝﹆︡﹝︀ت و ︨﹙︧ ﹝﹡

﹁︱︀ی ﹝︧︖︡ ︀︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.
ــ︀︗︡  ــ﹅ ﹝︧ ــ︀ی ﹝﹢﹁ ــ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨ ︋  
ــ︣ ا﹑م  ــ︀︗︡ ︫ ــ︀ ﹝︧ ــ﹠︐﹩ و ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋ ︨
 ︡︀︋ ﹤﹋ ️︣ح ا︨ــ︴﹞ ﹤﹡﹢﹍﹠ــ﹩ ا ︀﹨ ﹩﹎︥و
ــ︣ح آن ︻︊︀ر︑﹠︡ از:  از آ﹡︀ ا﹜︀م ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︫
ــ﹙﹥  ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥، ر︻︀️ ا︮﹏ ︨﹙︧ ︗﹢︑
 ﹅︣︵ ــ︀ن از ــ﹩، ﹨︡ا️ ا﹡︧ ︐﹋︣ ︉ــ ﹝︣ا︑
ــ﹥ در  ﹝﹢ر﹨︀ی ﹁︱︀﹩، ﹇︣ار ﹎﹫︣ی ﹨﹠︨︡
ــ️، آرا︩ ﹨﹠︨︡ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ ︋︣  ︗ ️﹞︡︠
﹢ل ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥، دارا ︋﹢دن ﹋︀﹜︊︡ی ︨︀ده از 
﹁︱︀ی درون و ︋︣ون، ︨︀﹋﹟ ︋﹢دن، ︋︀ ︔︊︀ت 
ــ﹢دن، ﹝︐﹫﹟ و و︡ت ︋︩ ︋﹢دن،  و آرام ︋
ــ︀د﹎﹩، و﹇︀ر، ︑︣﹋﹫︉ ر﹡﹌ و  ر︻︀️ ا︮﹏ ︨
ــ﹥، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝﹢اد و ﹝︭︀﹜ و ︎︣﹨﹫︤  ︨︡﹠﹨

از ︑︤﹫﹠︀ت ﹡︀︋︖︀ ا︨️.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١. در ﹇︣آن ﹋︣﹛ واژه ﹝︧︖︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊︀ن ︠﹢د︨︀زی، ︑︢︉ ﹡﹀︦ و ︨︐︀︩ ︠︡او﹡︡ ︀د ︫︡ه ا︨️. 
 .٨٣ ﹤﹀︮ ،︀ج ︨﹫︡ ︗﹢ادی، ١٣٧٨ ﹤︋ ︡﹫﹠﹋ ٢. ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد ﹋︀ر︋︣د ﹝︧︀︗︡ ر︗﹢ع

﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و از  ︀ ا﹇﹙﹫﹛︮  ︣ ا︨ــ︀س آن و ﹝︐︀︨︉︋  ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀︋  ︣ ا﹇﹙﹫﹛، ︗︐﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︨   ︋︣︔﹢﹞ ﹩︀﹫﹁︀ت ︗︽︣ا︗ ٣. ﹝﹠︷﹢ر از
︵︣﹅ آن ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی و ﹋︀﹨︩ ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی در ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 

﹫︣ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ︻︣﹁︀﹡﹩ و ﹇︨︡﹩   ︨︀ ــ︐︀ی آن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋  ــ︀ن ﹝︀دی در را︨ ۴. ﹝﹠︷﹢ر از ︗︗ ،﹤﹚︊﹇ ️️ ا︻︐﹆︀دی و ا﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︧
از ︀︨︐﹩ ﹝︀دی ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ︻︀﹜﹫﹥ و︗﹢د و ﹨︧︐﹩ د︨️ ﹝﹩ ︀︋︡ و در ︎﹫︪﹍︀ه ︠︡او﹡︡ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 

۵. ﹡︀در ارد﹐ن و ﹐﹜﹥ ︋︐﹫︀ر و︡ت و ﹇︡ا︨️ ︻﹠︀︮︣ در ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ را در ︎﹫﹢﹡︡ ︮﹢رت ︠︀ر︗﹩ ︻﹠︀︮︣ و ﹝︺﹠︀ی ﹡︀ن ﹝︧︐︐︣ در آن، 
﹋﹥ ذات ﹡︀﹡﹩ و درو﹡﹩ آن را ︫﹊﹏ ﹝﹩ د﹨︡ ﹝﹩ دا﹡︡. 

 .۴٢۵ ﹤﹀︮ ،١٣٨٠ ،︭︣﹡ ﹟﹫︧ ︡﹫︨ ﹤︋ ︡﹫﹠﹋ ۶. ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ر︗﹢ع
ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡، ﹋︀خ ا︫﹊︀﹡﹩ آ︫﹢ر ﹊﹩ از ا﹟ ﹡﹢ع ︋﹠︀﹨︀ی ︀ر  ــ﹑م، از ︵︣︀ی ︀ر ا﹢ا﹡﹩ ︋︣ای ︋︣︠﹩ از ︋﹠︀﹨︀ ا︨ ٧. در ︎﹫︩ از ا︨
ا﹢ا﹡﹩ ا︨️. ︋︣ ا︨︀س آ︔︀ر ︋﹥ ︗︀ی ﹝︀﹡︡ه و ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د، ︵︣ح ︀ر ا﹢ا﹡﹩ در دوره ︾︤﹡﹢︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د، ﹠︀ن ﹋﹥ ﹋︀خ 
 ﹤ ﹥ آ︔︀ر ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︑﹢ان ا︸︀ر دا︫ــ️ ﹋﹥ ︵︣ح ﹨︀ی ︀ر ا﹢ا﹡﹩︋   ︋﹤︗ ﹢︑ ︀ ﹢ده ا︨ــ️. ا﹜︊︐﹥︋  ︀زار دارای ︵︣ح ︀ر ا﹢ا﹡﹩︋  ︾︤﹡﹢ی ﹜︪ــ﹊︣ی︋ 

︭︠﹢ص در ﹝︧︀︗︡ و ﹝︡ر︨﹥ ﹨︀ از دوره ︨﹙︖﹢﹇﹫︀ن ︋﹥ ︋︺︡ رواج ︀﹁️. ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ︨﹙︴︀ن زاده، ١٣٨۴. 
﹠︀ ا︋︐︡ا از ︀ر   ︋﹟ای ﹋﹥ در ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ــ︀︗︡ ﹝︐︃︔︣ از ︗️ ﹇︊﹙﹥ ا︨️.︋  ــ﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹁︱︀﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧ ﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹢﹁﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از︨   ︋.٨
︡ ﹨︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹢ه ︋﹥ آوردن ﹡﹞︀ز و ︋︣ ﹨﹛ ﹡﹢ردن ﹢اس ﹡﹞︀ز ﹎︤اران و ا ﹤﹊﹠︪ــ﹛ ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀  ــ️، ︋︺ ︵︣ف ورودی ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹇︣ار دا︫
﹠︀ و ورودی از  ︡ و ︑﹢︨︺﹥︋  ــ︐﹥︫  ︧︋ ️︗ ﹟ــ﹢د ا ︫ ︣︑︀﹫﹞ ﹩﹠︵︀ ــ﹫︣︋  ︣ای ︨ ــ﹫︣ ﹡﹊﹠︡ و آرا﹝︩ و ︑﹢︗﹥ و ︑︃﹝﹏ ﹡﹞︀ز﹎︤ار︋  از دا︠﹏ ︋﹥ ︠︀رج ︨

︗️ رو︋︣وی ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁️. 
 ﹩︣ا︵ ︀ ﹥ ︗️ ﹇︊﹙﹥ را︋  ﹠︀ ︑﹢︗﹥ و ارزش ﹎︤اری︋   ︋﹟ا ﹩︀ن در ︵︣ا﹀︮ا﹜ّ﹙﹥ ا ︿︴﹛ ﹫ ٩. ا︨︐︀د ﹝﹞︡ ر︲︀ ا︮﹀︀﹡﹩، ﹝︺﹞︀ر ︠﹑ق ﹝︧︖︫︡ 
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹡﹞︀ز ﹎︤اران از ︗︊﹥ رو︋︣وی ﹇︊﹙﹥ و ﹝︣اب وارد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.  ﹠︀ ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️.︋  ﹥ ورودی︋  ︀ زاو﹥۴۵ در︗﹥ ﹡︧︊️︋  ︎﹫︙﹩ ا︋︐﹊︀ری ﹋﹥︋ 
️ ﹨︀ی ا︵︣اف ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن ا︮﹀︀ن در  ١٠. در ︋﹠︀ی ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن ︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︗️ و ا﹝︐︡اد ﹝﹢ر ﹇︊﹙﹥ ︋︀ ﹝︺︀︋︣ و ︋︀﹁

﹇︧﹞️ ﹁︱︀ی ورودی(︎﹫︩ ︵︀ق و در﹎︀ه ورودی) ︑︽﹫﹫︣ ︗︐﹩ ︠﹑﹇︀﹡﹥ و ا︋︐﹊︀ری ︵︣ا﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. 
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١١١

:︹︋︀﹠﹞

 .﹜︣﹋ ١. ﹇︣آن
٢. ارد﹐ن، ﹡︀در و ︋︐﹫︀ر، ﹐﹜﹥. ١٣٨٠. ︦ و︡ت: ︨﹠️ ︻︣﹁︀﹡﹩ در ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩، ︑︣︗﹞﹥ ﹞﹫︡ ︫︀﹨︣خ ا︮﹀︑ .﹩﹡︀︣ان: ﹡︪︣ ︠︀ک. 
﹫︣ ︑﹢ل آن. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹨﹞︀︩ ﹝︧︖︡. ا︮﹀︀ن: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣.  ︣ر︨﹩ ︑︀ر﹩ و︨  ﹠︀ز. ١٣٨٧. ﹫︀ط ﹝︧︀︗︡︋  ٣. ا﹝﹫﹟ زاده،︋ 

︣﹋ ︡﹝﹞ ،︀﹫﹡︣﹫︎ .۴﹛. ١٣٨٢. ︨︊﹉ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩. ︑︣ان: ︎︥و﹨﹠︡ه. 
 .۵︀ج ︨﹫︡ ︗﹢ادی، ﹁︣︊︣ز. ١٣٧٨. ﹝︧︖︡ ﹝︡ر︨﹥ ﹨︀. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹨﹞︀︩ ﹝︧︖︡. ا︮﹀︀ن: ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣. 

۶. ز﹝︫︣﹫︡ی، ︧﹫﹟.١٣٨٨. ﹝︧︖︡ در ﹝︺﹞︀ری ا︣ان.ا﹡︐︪︀رات ز﹝︀ن ︋︀ ﹞︀️ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩.
︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩.  ٧. ︨﹙︴︀ن زاده، ︧﹫﹟. ١٣٨۴. ﹁︱︀﹨︀ی ورودی در ﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ ا︣ان. ︑︣ان: د﹁︐︣ ︎︥و﹨
 .︣﹠﹨ ﹩﹠︀ت د︺﹛︀︴﹞ ︣︐﹁︣ان: د︑ .︀ن﹫﹝︨︀﹇ ﹜﹫ا︨﹑﹝﹩. ︑︣︗﹞﹥ ر ️﹢﹠︺﹞ ١٣۵٧. ﹨﹠︣ و .﹟﹫︧ ︡﹫︨ ،︭︣﹡ .٨

٩. ﹡︭︣، ︨﹫︡ ︧﹫﹟. ١٣٨٠. ﹝︺︣﹁️ و ا﹝︣ ﹇︨︡﹩. ︑︣︗﹞﹥ ﹁︣زاد ︀︗﹩ ﹝﹫︣زا︑ .﹩︣ان: ﹁︣زان. 
١٠. ﹡﹆︣ه ﹋︀ر، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡. ١٣٨٧. درآ﹝︡ی ︋︣ ﹨﹢️ ا︨﹑﹝﹩ در ﹝︺﹞︀ری. ︑︣ان: وزارت ﹝︧﹊﹟ و ︫︨︣︀زی. 

١١. ﹡﹢ا﹩، ﹋︀﹝︊﹫︤ و ﹋︀﹝︊﹫︤ ︀︗﹩ ﹇︀︨﹞﹩، ١٣٩٠. ︪︠️ و ︠﹫︀ل. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︨︣وش. 
١٢. ﹡﹆﹩ زاده، ﹝﹞︡، ١٣٨۵. ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی ا︨﹑﹝﹩(﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی). ا︮﹀︀ن: ا﹡︐︪︀رات را﹨﹫︀ن. 
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Abstract

This paper attempts to identify the thoughts and the infrastructure of thinking in architects of Islamic-Iranian 
mosques to study the role of Qebla in the architecture of mosques in city of Ilam. Aim of the research is 
discovering the hidden aspects of Qibla and the importance of traditional architecture in attention to "the 
Qibla direction" in design of Islamic-Iranian mosques. So it is a lesson for contemporary architects of 
Ilam to correct the current process in design and not to forget the attention to Qibla in the architecture of 
mosques. Hypothesis of this research is the difference between the contemporary and traditional mosques 
in attention on Qibla direction. This is a historic research. In this research, 21 mosques of this city are 
studied and analyzed in positioning, geometry, the arrangement of interior spaces and the direction of 
entrance to Qibla. Analysis of the history of traditional mosques and recognition of Qibla in successful 
examples of these mosques is an introduction to analyze the theoretic differences between Ilam architects. 
The study shows that there is not enough attention to Qibla direction in the contemporary design of Ilam 
mosques. So the sanctity, spirituality and basic identity of these mosques are missed.
Key Words: Mosque, Qibla, Spatial transformations of mosques, Sanctity, Mosques in the city of Ilam.
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