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را︋︴﹥ ا︠﹑ق و ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری ︋︣ای ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩

﹊﹫ـــ︡ه:
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 ︤︣︊︑ ﹩﹞﹑︨︨︣︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣ ا︫ ︀ر، دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری وا︨︐︀د
ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ﹁︫︣︙﹫︀ن**
دا﹡︪︖﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩،
︤︣︊︑ ﹩﹞﹑︨︨︣︀زی، دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣ ا︫ دا﹡︪﹊︡ه ﹝︺﹞︀ری و
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﹝︺﹞︀ری ︻︣︮﹥ ای ︋︣ای ︋︣وز و ︸﹢ر ز﹡︡﹎﹩ ﹁︣دی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹡﹞﹢د﹨︀ی ﹨﹠︖︀ری ﹨﹞︙﹢ن ا︠﹑ق ا︨ــ️. ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢︗︉ 
﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︑︀ ︻﹢ا﹝ــ﹏ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار در ﹝︺﹞︀ری ︋︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︠ــ︀ص در ﹋︀﹜︊︡ و ﹝︺﹠︀ی آن ﹡﹞﹢د ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ 
﹫﹟ ﹝︺﹞︀ری، ا︠﹑ق و  ﹠︀︋︣ا﹟ را︋︴﹥︋  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝﹫︳ ﹋︀ر و ز﹡︡﹎﹩ ا﹡︧︀ن ا︨ــ️.︋  و︗﹢دی ا﹡︧ــ︀ن و ︗︀﹝︺﹥، از ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩︫ 
 در ︵﹢ل ︑︀ر .︨︡︣ ﹥ آرا﹝︩︋  ﹢ا︨ــ️ و ﹡﹫︀ز ا﹡︧ــ︀ن ا︨ــ️ ︑︀ از ا︣︵ ﹟﹅ در ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری︋  ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ار︲︀ء ﹋﹠﹠︡ه︠ 
﹝︺﹞︀ران ︑﹑ش ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ ︑︀ ︋︀ ︫ــ﹠︀︠️ ا﹟ ﹡﹫︀ز و ︠﹢ا︨ــ️، ﹝︺﹞︀ری ︠﹢د را ﹝︐﹠︀︨︉ و ﹨﹞︧﹢ ︋︀ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︠﹙﹅ ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ 
️ ا﹜︪︺︀ع ﹇︣ار داده  ︑ ︤﹫﹡ و ا︮︀﹜︐﹩، ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار در ﹝︺﹞︀ری را ﹩︐﹢﹨ ︣ان ﹨︀ی︋ در ﹋﹠︀ر ︡︡︗ ورود ﹁﹠︀وری ﹨︀ی
︩ ﹨︀ی ︗︡︡ی را ︋﹫﹟ ا︠﹑ق، ﹝︺﹞︀ری و ﹁﹠︀وری ︋﹢︗﹢د آورده ا︨️. ﹝︧﹙﹥ ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ ا﹟ ا︨️: ﹥ ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹛︀ و

︋﹫﹟ ا︠﹑ق و ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟
 ️﹫﹨︀﹞ ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀ ︧︐︣ ﹝︺﹞︀ری ا﹝︣وز ا︨️؛︋  ﹨︡ف ︀﹁︐﹟ ﹝﹀﹢م ا︠﹑ق و ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︠﹑ق در ﹝︣﹙﹥ ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری در︋ 
 ︿ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ︎︥و﹨︩ ︫︡ه ا︨️ و ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ︑︺︀ر-﹩﹚﹫﹚︑ از ﹡﹢ع ︋﹠﹫︀دی-﹡︷︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ روش ﹅﹫﹆︑ ﹟︣ی ︎︥و﹨︩، ا︷﹡
﹝﹢︗﹢د در ﹝﹢رد ا︠﹑ق، ﹁﹠︀وری ﹝︺﹞︀ری، ︑﹑ش ﹎︣د︡ه ︲﹞﹟ ︋﹫︀ن ︑︺︣﹀﹩ از ار︑︊︀ط آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹞︡﹍︣، ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا︠﹑ق 

در ﹝︺﹞︀ری ︋︣ای ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ارا﹥ ︫﹢د.
︣ای ا︨︐﹀︀ده  ﹥ ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨︉ ﹝︺﹞︀ری ﹝︺︀︮︣ در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︲﹢ا︋︴﹩ را︋  ︣ای ر︨﹫︡ن︋   ﹡︐︑  ︕︀﹆﹫﹅ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡︋ 
از ﹁﹠︀وری ﹝︺﹞︀ری در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ آن ︲﹢ا︋︳، در ﹡︷︣ دا︫︐﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ در ︗️ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری 
 ︦ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ،﹩︪︀﹫﹡ ︩﹐︀ی ︋﹩ آ︱﹁ ️︠︀︨ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ،﹩﹛ا︨ــ️. ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری ︫︀﹝﹏ ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ﹡﹫️ ﹇︣ب ا

︗﹞︺﹩ و ﹝︪︀ر﹋️، ︠﹙﹅ ︨︀د﹎﹩ و ز︀︊﹩ ︑﹢أ﹝︀ن و ︑﹆﹢️ دا﹡︩ ﹁﹊︣ی ا︨️. 
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی:ا︠﹑ق ﹝︺﹞︀ری، ﹁﹠︀وری ﹝︺﹞︀ری، ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩، ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩

٠ /٩٣/٠٩۴ :﹩︀﹡ ︣ش︢︎ ٩٣/٠٣/٢١   ︑︀ر :﹤﹛︀﹆﹞ ️﹁︀در ︀ر︑

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨
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︀ ﹨︡ف  ﹢ا︨︴﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︻﹙﹞﹩︋   ︋︡︡︗ ︣وز ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ︸﹢ر و ︋ 
آ︨ــ︀︩ ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ در دو ﹇︣ن ﹎︫︢︐﹥ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️؛ 
و﹜﹩ ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ در ︗﹢ا﹝︹ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ︑︀ 
︋︧﹫︀ری از ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︗﹢ا﹝︹ د﹍︣ ︋﹥ ︭︠﹢ص 
︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ د︀ر آ︫﹀︐﹍﹩ ﹎︣دد. ر︫︡ و ﹎︧︐︣ش ︻﹙﹢م، 
 ﹤︗ــ﹥ در ﹝﹢ا﹡︀︣د﹨︀ی ︑︖︣︋ــ﹩ و ا︔︊︀ت ﹎︣ا﹊︋ــ﹥ رو ﹤︗﹢︑
︋︀ ﹝︧ــ︀﹏ و ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︗﹢ا﹝︹ ا︨ــ﹑﹝﹩، ︋︀︻︒ ︎﹫︡ا︩ دو 
د︨ــ︐﹍﹩ در ا﹟ ︗﹢ا﹝︹ ︫︡. د︨ــ︐﹥ ای از ﹝︐﹀﹊︣ان، ︾︣ب و 
﹢د ا︠︐﹫︀ر ﹡﹞﹢د﹡︡  ︣ای︠   ︋﹩︀﹡ ان را﹨﹊︀ر﹢﹠︻ ﹤ ﹁﹠︀وری آن را︋ 
و راه ر﹨︀ــ﹩ از و︲︺﹫ــ️ ﹝﹢︗﹢د را ︑﹠︀ در ︑﹢︨ــ﹏ ︋﹥ ︾︣ب 
ــ﹠️ و ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی  ﹫︩ ر﹁︐﹠︡ ﹋﹥︨   ︎﹩︀︗ ︀دا﹡︧ــ︐﹠︡ و ︑ــ ﹩﹞
﹝﹢︗ــ﹢د را ︻︀﹝﹙﹩ ︋ــ︣ ︻﹆︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︺︣﹁﹩ 
︣ آ︫﹀︐﹍﹩ ︗︀﹝︺﹥  ﹋︣د﹡︡؛ د︨︐﹥ ای د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹁﹠︀وری را ︻︀﹝﹙﹩︋ 
 ︀﹨ ️ ﹝﹩ دا﹡︧ــ︐﹠︡ و ︱﹢ر آن را ︻﹠︭︣ی ︋︣ای ︑︣︉ ︨ــ﹠
و ﹨﹠︖︀ر﹨︀ ﹝﹩ ︎﹠︡ا︫ــ︐﹠︡. "در ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ﹝︺︀︮︣ ︋﹥ ﹉ ا︻︐︊︀ر 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋ــ﹥ دو ﹎︣وه در ︋︣ا︋︣ ﹨﹛ ﹇ــ︣ار دار﹡︡؛ ﹎︣و﹨﹩ 
﹋﹥ از ﹝︡ر﹡﹫︐﹥ د﹁︀ع ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹎︣وه د﹍︣ ﹋﹥ در︀﹁︐﹥ ا﹡︡ ︨ــ﹢دا 
 ︤﹫ ﹤﹝﹨ ︪ــ︺︣ ︋︣ ︻﹆﹑﹡﹩ ︫ــ︡ن﹞ ،ــ︀ی ﹝﹠﹢را﹜﹀﹊︣یو رؤ
 ﹜︪ د و﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹅﹆︐﹞ در ﹇︣ن ﹨﹫︖︡﹨﹛ ︻﹠﹢ان ︫ــ︡؛ ﹤﹋
 .(٣٧٧ ارد﹋︀﹡ــ﹩١٣٩٠،  ︋︣دا︫ــ︐﹥ ا﹡︡" (داوری  آن  از  ا﹝﹫ــ︡ 
︋︀ز︠ــ﹢رد ا﹟ ا﹝︣ در ︑﹞︀﹝﹩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ــ︀ از ︗﹞﹙﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹡﹫︤ 
﹡﹞﹢د ︀﹁️ و ﹝﹢︗︉ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︊︀﹡﹩ ﹁﹊ــ︣ی ﹝︐﹀︀وت از 
﹨﹛ در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︺︀︮︣ ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩ ﹎︣د︡ و 
ا﹟ ︨ــ﹣ال را ﹝︴︣ح ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︺﹞ــ︀ری در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ﹁﹠︀وری 
﹥ را﹨﹩ را ︀︋︡ در ︎﹫︩ ︋﹍﹫︣د؟ آ︀︋ ︀︡ ︑﹞︀﹝﹩ دا︫ــ︐﹥ ﹨︀ی 
︨﹠︐﹩ را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ارد و راه ﹁﹠︀ورا﹡﹥ را ︎﹫︩ ﹎﹫︣د ︀ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی 
︨ــ﹠︐﹩ ﹝﹢︗﹢د را ادا﹝ــ﹥ د﹨︡؟ ﹊﹩ از ﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ی ︋︀ ارزش 
 ﹤﹠︀د﹡ رت﹢︭ ﹝︺﹞︀ری در ︗﹢ا﹝︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︠﹑ق ا︨️ ﹋﹥︋ 
در ﹝︺﹞︀ری و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️. در ︱﹢ر ﹁﹠︀وری، ︗︀﹍︀ه 
ا︠﹑ق در ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︺︀︮︣ ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩ د︀ر 
︩ ﹨︀﹩ ﹎︣د︡ و  ا﹟ ︨﹣ال ﹝︴︣ح ︫︡ ﹋﹥ در ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ﹛︀
 ︀ ︀ن ︫ــ﹊﹏ و ︨ــ﹫︀ق ﹇︊﹙ــ﹩ را ادا﹝﹥ داد﹝﹨ ︡︀︋ ︀︀ری آ﹝︺﹞

ا︠﹑ق ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ رو﹊︣د و ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ﹋﹥ ﹝﹠︐︕ ︫︡ه 
از﹝︊︀﹡﹩ ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹩ در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ﹁﹠︀وری ا︨️؛ ﹝﹢︗︉ 
︣ای ر︨﹫︡ن  ﹢د؟︋  ︣ای ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩︫  ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹞︀ری︋ 
﹫﹟ ﹝︺﹞ــ︀ری و ﹁﹠︀وری ﹋﹥  ︋﹥ را︋︴﹥ ای در︨ــ️ و ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 
﹝﹠︐︕ ︫︡ه از ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︋︀︫︡؛ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︪︋ ︎︥و﹨︩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣︵︣ف ﹋﹠﹠︡ه ی ﹟آ﹝︡ه در ا ️︨︡︋
از ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋︀︫ــ︡. ا﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ از ا︮ــ﹢ل و ﹇﹢ا︻︡ ︗︀﹝︺﹥ 
ا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ا﹡﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︵︣﹆ــ﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم 
﹝﹠︐︕ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ روح ﹝︺﹞︀ری ︻︖﹫﹟ ﹎︪︐﹥ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀ری ︨ــ﹠︐﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹏ ار︑﹆︀ د﹨﹠︡ه ﹝︺﹞︀ری ا﹝︣وز ︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه ا︨️. 
ا﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ ︫︀﹝﹏ ︨︀ده ︨︀زی١ و ︠﹢ا﹡︩ ز︋︀ن ﹁﹠︀وری ︋︣ای 
﹝︺﹞︀ری ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ و ﹡﹥ ︋︡﹡︊︀ل ︨︊﹉ ︨ــ︀زی ︠︀ص٢، ﹁﹠︀وری 
در ︠︡﹝️ ا︖︀د ﹁︱︀﹨︀ی ︗﹞︺﹩٣، ︠﹙﹅ ز︀︊﹩ ﹨︀ی آ︫ــ﹠︀ و 
﹙﹅ ﹁︱︀ی   ︠️﹞︡ ︨ــ︀ده ا﹝︣وزی؟۴ و ﹁﹠︀وری ﹝︺﹞ــ︀ری در︠ 
دا﹡︩ ︻﹙﹞﹩۵ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︀︮﹏ آن ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ﹁﹠︀وری روز 
و ا︠﹑ق ﹝﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹨︡ف ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ﹡﹀﹩ ﹁﹠︀وری 
﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹙﹊﹥ ﹨︡ف ارا﹥ ا︮﹢﹜﹩ ا︨️ ︑︀ ﹁︣د ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن 

.︡﹠﹋ ﹏︮︀ ا︠﹑ق را ︀︋ ﹩﹛﹢︭﹞ ︡﹡ا﹢︐︋
﹅﹫﹆︑ روش

اــ﹟ ︑﹆﹫﹅ از ﹡ــ﹢ع ︑﹆﹫﹅ ﹨︀ی ﹡︷︣ی-︋﹠﹫︀دی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ 
﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ا︨ــ︐﹠︐︀︗﹩ ︋︣ا︨ــ︀س ﹡︷︣︀ت ﹝﹢︗﹢د 
-﹩﹚﹫﹚︑ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ا︠﹑ق و ﹁﹠ــ︀وری ﹝︺﹞ــ︀ری، از روش
ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ︋︣ای ︎︥و﹨︩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
︎︥و﹨︩ از ︵︣﹅ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای ︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه ا︨️. 
︋︣ای ﹡﹫ــ﹏ ︋﹥ ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر، ا︋︐︡ا ا︠﹑ق و ︧ــ︐﹩ آن 
-ار︑︊︀ط ﹁﹠︀وری و ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹩- ︑︺︣︿ ﹁﹠︀وری ﹝︴﹙﹢ب 
در ﹋﹠ــ︀ر ار︑︊︀ط ا︠﹑ق و ﹝︺﹞ــ︀ری و ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ در 
﹝︺﹞︀ری ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ︑︀ ︋︣ا︨︀س ا︵﹑︻︀ت 
︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه از ︑﹙﹫﹏ ﹨︀ی ا︨ــ︐﹠︊︀︵﹩، ︲︣ورت ﹁﹠︀وری 
در ︠﹙ــ﹅ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری و ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹐زم ︋︣ای 

﹝︺﹞︀ری در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︫﹢د. 

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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٢. ا︠﹑ق و ﹫︧︐﹩ آن
"ا︠﹑ق، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︺︀﹡﹩ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆︣ و ︔︀︋️ 
در ﹡︀ن ا﹡︧ــ︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︎︣︑﹢ آن، ر﹁︐︀ر در ﹡︷︣ش ﹡﹫﹉ 
︀ ز︫️ ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د و از ا﹟ رو، ﹁︣د ︀ ︋﹥ ا﹡︖︀م آن 
ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹡﹞ ︡︀ــ︀ از ا﹡︖︀م آن ︠﹢دداری ﹝ــ﹩ ورزد" (︾︤ا﹜﹩ 
١٣٧۴، ۴۶). ا︠ــ﹑ق را ︻ــ︡ه ای ﹡︧ــ︊﹩ و ︻ــ︡ه ای ﹝︴﹙﹅ 
️ ﹨︀ی ﹡﹀︧︀﹡﹩ ا﹡︧︀ن  ︎﹠︡ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡.۶ "ا︠﹑ق ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︭︠﹙
ا︻﹛ از ﹁︱︀﹏ و رذا﹏ ا︨️" (﹝︴︣ی١٣٨٧، ٧). ﹁︣دی ﹋﹥ 
ا︠﹑ق ﹝︡ار ا︨ــ️ دارای ︮﹀️ ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد؛ ︺﹠﹩ "آن 
﹫︤ی ﹋﹥ ︋︀︻︒ ا﹡︖︀م ﹉ ︻﹞﹏ ا︠﹑﹇﹩ در ︫︣ا︴﹩ ︠︀ص، 

 ﹩﹢﹍︾︪ــ﹠︡﹎﹩ و درو︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︵︣ر ﹡︀︠ــ﹢دآ﹎︀ه و ︫ــ﹢︴︋
﹝﹩ ︫ــ﹢د" (﹝︴︣ی١٣٨٧، ۴۶). ︋ــ︤ر﹎︀ن و ﹡︷︣﹥ ︎︣دازان 
︫ــ︣﹇﹩ و ︾︣︋﹩ در ︑︺︣︿ آن ﹝︪︐︣﹋︀ت و ︑﹀︀وت ﹨︀﹩ دار﹡︡. 
در ﹋﹏ ﹝︀︧﹏ ︋﹠﹫︀د﹟ ا︠﹑ق ︡︋﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︫︣ح داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡: 
 ︬﹫︪︑ ︀ در︨ــ︐﹩ و ﹡︀در︨︐﹩ ا﹝﹢ر، ︑﹞﹫︤ ︋﹫﹟ ︠﹫︣ و ︫︣ و"
﹁︱︀﹏" (و﹁︀﹝ــ︣ ١٣٨٩، ٢). در ا﹝﹢ر د﹠﹩ ﹝﹢︲﹢ع ا︠﹑ق 
︋﹥ ﹜︀ظ واژه ای-﹝︺﹠︀﹩ ا︫ــ︀ره ︋﹥ ︠﹙﹅ ﹨︀، ︀﹐ت و ﹋﹫﹀﹫︀ت 
︀︮﹙ــ﹥ در ﹡﹀︦ دارد ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹉ ︻︀دت و ﹝﹙﹊﹥ در روح 
و روان و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︃︔﹫︣ در ر﹁︐︀ر ا﹡︧︀ن ︫︡ه و ︨﹫﹞︀ی 

︠︀︮﹩ را، ︠﹫︣ ︀ ︫︣ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ و ﹁︣د ا﹨︡اء ﹝﹩ ﹋﹠︡.

️: ا﹜︿)︑︢︉ ﹡﹀︦، ب) ﹥ ر﹋﹟ ︨ا ــ﹑م دارای︨  ﹑ق در ︨ا ︠ا
 ﹩﹡︀︧﹀﹡ ️﹛︀ ق را﹑ ﹑م ︠ا ︑︡︋﹫︣ ﹝﹠︤ل، ج) ︨﹫︀︨️ ﹝︡ن. "︨ا
︣﹁﹠︷︣ از ︗﹠︊﹥  ﹑﹇﹩ را︮   در ﹡﹀︦ ﹝﹩ دا﹡︡ و ارزش ﹨︀ی ︠ا ر︨ا
︣ ﹝﹩ ︫﹞︀رد"  ︺︀د︑﹞﹠︡︋   ︨﹤︺﹞︀︗ ﹉ ﹩﹎︡﹡︀ت زاز ︲︣ور ﹩︊﹨︢﹞
﹥ ﹫︀ت  ︣اد را︋  ﹑م ا﹁ ﹑ق، ︨ا ︭﹢ص ︠ا (︨︀دات ١٣۶٨، ٣٢). در︠ 

︊︉ ر︨︐﹍︀ری ﹁︣د ﹝﹩ ︫﹢د.  ــ﹫︣ آن︨  ︵﹫︊﹥ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥︨ 
︀﹋﹫︤ه  ︀﹜︭︀﹡﹥، ز﹡︡﹎﹩︎  ︀﹝﹏ ﹇﹠︀︻️، ر︲︀، ︻︊︀دت︠  ﹫︀ت ︵﹫︊﹥︫ 
﹑﹝﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︑﹞︀م  ﹑ق ︨ا ️. در وا﹇︹ ︠ا و روزی ﹑ل ︨ا
﹥ ︗︀ن   ︋﹤﹋ ️ ﹑ق ︨ا ︀ً ︻﹙﹛ ︠ا ︮﹢︭﹞ ق﹑ ﹥ ︠ا  ︋︳︊︑︣﹞ ﹟︀و﹠︻

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︭︐﹞ ﹩﹞﹑ ﹑م و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ا ︨ا

︗︡ول ١. ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ و ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑ق در ا﹁︣اد (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)
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﹡﹞﹢دار ١. را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ر︻︀️ ا︠﹑ق و ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹫︀ت ︵﹫︊﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨﹑م (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

﹡﹞﹢دار ٢. ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︋︒ ا︠﹑ق در دو ﹢زه ﹡︷︣ی، ︻﹞﹙﹩ و ︑︴︊﹫﹆﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن، ︋︣ا︨︀س ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ ا︠﹑ق) 

﹥ ︻﹠﹢ان  ︀ ارزش ﹨ــ︀ دارد و︋  ــ﹑ق ار︑︊︀ط ﹡︤د﹉ و ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩︋  ︠ا
﹥ ︻﹞﹏ ︑︡︊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ︤اری ﹡﹍︧︣︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ارزش ﹨︀ را︋  ︋ا
﹑ق  ﹑ق ︑︴︊﹫﹆﹩، ٢) ︠ا ︋﹥ ︨﹥ ز︣﹎︣وه ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د: "١) ︠ا
﹢اه ︻﹞﹙﹩  ﹑ق،︠  ︀︋︡ ١٣٨۵، ۴٣). ︠ا ﹑ق ︻﹞﹙﹩" (︻ ﹡︷︣ی، ٣) ︠ا
️؛ از آن ︗️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︀﹡﹩ ︨ا ︀ ﹡︷︣ی در ﹋﹏ ︻﹙﹛ ﹡﹀︦ ا﹡︧ 

️ و ﹡﹊﹢﹨﹫︡ه  ︀ ز︫  ︡ه و︡﹠︧ ︀ و︎  ︊︡ور ا︻﹞︀ل ارادی ز ﹝﹠︪ــ︃︮ 
 ﹩﹇﹑ ︤اره ﹨︀ی ︠ا ︫︣︀ر از ﹁︱︀﹏ و ﹎ ﹑م︨  ﹑﹇﹩ ︨ا ︋︀︫︡. ﹡︷︀م ︠ا
 ﹩︀﹡ا﹢︑ ︀ ﹡و︨﹫﹙﹥ ︑︴︊﹫﹅ ︻﹞﹙﹩ و ﹡︷︣ی آ ﹤ ︣اد ﹝︧﹙﹞︀ن︋  ️ ﹋﹥ ا﹁ ︨ا
ــ︐﹟ در ﹝︧﹫︣  ︣د︫ا ︩ و ﹎︀م︋  ﹢ ا﹋﹞︀ل ز﹡︡﹎﹩ ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 

. ︡ ﹠﹋ ﹩﹞ ︉ ︩ را ﹋︧ ﹢ ︀ و ︗︀﹝︺﹥︠  ﹑ح ا﹝﹢ر د﹡﹫ ︮ا

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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٢-١. ﹁﹠︀وری و ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩
ا︨ــ﹑م ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︤ا︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از ﹋︀ر︋︣د ︻﹙ــ﹢م و دا﹡︩ 
 ﹤︗﹢︑ ︀ ــ︣ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ︾﹫︣ ا︨﹑﹝﹩ را︋   ︨︣﹍︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه در د
︩ ا﹡︡وزی و ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋﹢دن آن  ︋﹥ ︋︀ارزش ︋﹢دن دا﹡︩ و دا﹡
︋︀ ︀ل ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹐زم و ︲︣وری ﹝﹩ دا﹡︡. ﹋︧︉ ︻﹙﹛ 
 ﹟︣︑ ﹤︐︧︗︣︋ ،ا︨﹑م ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹛︀م ︋︤رگ ا︷﹡ ﹉ و دا﹡︩ در
و︥﹎﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود. ﹋﹙﹞﹥ ︻﹙﹛ و ﹝︪︐﹆︀ت آن، ﹨︪︐︭︡ و 
﹨︪︐︀د ︋︀ر در ﹇︣آن ﹋︣﹛ ذ﹋︣ ﹎︣د︡ه ا︨️. ﹁﹠︀وری ﹝︭﹢ل 
︻﹙﹛ و دا﹡︩ ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹙﹊﹥ ﹋︀ر و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹫︤ در آن 
﹫︀﹝︊︣ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: «﹨﹫︘ ﹋︀ر و ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ا︖︀د  د︠﹫﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡.︎ 
﹡﹍︣دــ︡ه ﹝﹍︣ ا﹠﹊ــ﹥ دا﹡︩ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز آن، در ﹁︣دی ﹋﹥ ︋﹥ 
د﹡︊︀ل آن ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️، و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡» (﹝︣︑︱﹩١٣٨٧، 
١٨٢). ﹨﹫︙﹍﹢﹡ــ﹥ ︑︱ــ︀دی ︋﹫﹟ ا︨ــ﹑م و ︻﹙﹢م ︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ 
︣ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی  ﹁﹠︀ورا﹡﹥ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ︐﹩ ︻﹙﹢﹝﹩ ﹋﹥ از︨ 
 ﹟ا ︣ ︣︺️ ا︨﹑﹝﹩︋  ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀ن ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د؛ از ︵︣﹁﹩︫ 
﹡﹊︐﹥ ︑︃﹋﹫︡ دارد ﹋﹥ ﹨︡ف ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ︀︋︧ــ︐﹩ در را︨︐︀ی 
 ️﹚︭﹞ ،ا︮﹢ل ﹟از ا ﹩﹊ .︫︡︀︋ ا︮﹢ل ا︨ــ﹑م ﹤︋ ️﹞︡︠
︡ان ﹝︺﹠︀︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣   ︋﹟︀ن ﹡﹀︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️. ا﹝﹨ ︀ ️﹞ا
 ️︺︫︣ ︥ها︮﹏ و ﹉ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨ــ︺﹥ ﹁﹠︀ورا﹡﹥ ︋︣ای د︨ــ﹢︑
︲︣وری ︑︪ــ﹫︬ داده ︫﹢د، د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹁﹠︀وری ︋﹥ 

︧﹞ ﹉﹢﹜﹫️ ︋︣ای ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︑︡︊﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︪️.
 ︩﹠︤﹎ ــ︀︠︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹇︐︊︀س و ا︨ــ﹑م ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را رو︫﹟︨ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗︢ب و   ︋﹤﹡︀﹍﹫ ﹝︐︀︵︀﹡﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ︀ ا︋︡ا︻︀ت ﹁﹠︀ورا﹡﹥︋ 
﹫︧︐﹛ ﹝︺﹠﹩ دار ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن،   ︨﹉ در ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹟اد︾︀م ا
﹐زم و ︲︣وری ا︨️. در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت، ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ در 
﹝︺︣ض ︠︴︣ ︑︧﹫︣ ︫︡ن ︑﹢︨︳ ا︡﹢﹜﹢ژی ︾﹫︣ا︨﹑﹝﹩ ﹇︣ار 
︀ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی روز را درا︠︐﹫︀ر  ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️؛ ﹋﹥ ا︋︤ار﹨︀ی ﹐زم︋ 
 .︡ ﹢ا﹨﹠︫︡  دار﹡︡ وس در ﹡︐﹫︖﹥ آن، ا︮﹢ل ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹇︣︋︀﹡﹩︠ 
︗︀ن ا︨﹑م، ︑️ ︑︃︔﹫︣ ︑︽﹫﹫︣ات ︻﹞︡ه ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی 
 ﹟︀︨ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︾﹫︣﹝︧ــ﹙﹞︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️؛ ا﹫ و︨ 
︑︽﹫﹫︣ات ︨︊︉ ا︖︀د ︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ︗︡︡ در ز﹡︡﹎﹩، ارزش ﹨︀ی 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩، ا﹜﹍﹢﹨︀ و آر﹝︀ن ﹨︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. "ا﹡︧ــ︀ن︋ 
︡︎︡ه ﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری و دا﹡︩ ارزش ﹨︀ی ﹁︣دی 
و ا︗︐﹞︀︻﹩، ︠﹢د را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨ــ︡ و ﹢ن ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻︀ت در 

︣︻︐﹩ ﹁︣اوان در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹢ل ﹨︧︐﹠︡؛   ︨︀ د﹡﹫︀ی ﹝︺︀︮︣︋ 
﹢ده و ﹡︧︊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡" (﹡︊﹢︀ن١٣٨٢،   ︋︣︢ ارزش ﹨︀ ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣︎ 
 ﹫︮ ان ﹁﹠︀وری را ︋﹍﹢﹡﹥ ای﹢︐︋ ﹤﹋ ﹟۴۵). در ﹡︐﹫︖﹥ ︋︣ای ا
در ﹨︣ ︻︣︮﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن ﹝︺﹞︀ری وارد ︨ــ︀︠️ ︀︋︡ ︋﹥ ︨︣اغ 
﹢﹝﹩ و ﹝︢﹨︊﹩  ︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ارزش ﹨︀ی︋  ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨ــ︀ی آن ر﹁️ و︋ 

.️︠︀ آ﹡︣ا ﹨﹞︀﹨﹠﹌︨ 
٢-٢. ﹝︴﹙﹢︋﹫️ در ﹋︀ر︋︣د ﹁﹠︀وری

"ا﹋﹠ــ﹢ن از ﹁﹠ــ︀وری و ︑﹆︡︣ ﹁﹠︀وری ﹡﹥ ﹎︣︤ی ﹨︧ــ️ و ﹡﹥ 
﹎︤ــ︣ی" (﹨︀︡﹎ــ︣ ١٣٧٣، ٧). ا﹝ــ︣وزه ا﹟ ﹁﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︋︪︣ را ︨ــ︀﹝︀ن ﹝﹩ د﹨︡ و آ﹝﹢ز﹎︀ر او︨ــ️. ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝﹠︀︨︊︀ت 
﹝︺﹫︪ــ︐﹩ ا﹡︧ــ︀ن ﹊︧ــ︣ه در ﹇﹙﹞︣و ﹁﹟ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ ︋﹙﹊﹥ 
ا︠﹑ق او روز ︋﹥ روز ﹁﹠﹩ ︑︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︑﹞︀م ︫ــ﹢ن ︻︀︵﹀﹩ 
او د﹎︣﹎﹢ن و ︋ــ︀ ︑﹞︡ن ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ︨ــ︀ز﹎︀ر︑︣ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹊﹩ از 
︣︐﹝﹞ــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹢ه ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده 
از ﹁﹠︀وری را ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد؛ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹡︀م ا﹡︐﹆︀ل 
﹁﹠︀وری ا︨ــ️. ا﹟ ا﹡︐﹆︀ل ︋︀ ﹇﹢ا︻︡ و ︫︣و︵﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د 
﹋ــ﹥ ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ا﹟ ا︮﹢ل ﹝﹙︐ــ︤م ﹋︣دن ا﹟ ا﹡︐﹆︀ل ︋﹥ 
 ︀︋ ︡︀︋ ا︠﹑ق و ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨️. "ا﹡︐﹆︀ل در︨️ ﹁﹠︀وری
︫﹠︀︠️ ا﹨︡اف ﹋︀ر، ﹝﹠︀︋︹ ﹁﹠︀وری، ﹡﹢ه ا︋︡اع، ﹡﹢ه ﹝﹠︀︨︉ 
روش ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل، ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار، ﹡﹢ه ︗︢ب 
و ر︻︀ــ️ ﹝﹢از﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ا︠﹑﹇﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀︫ــ︡" (︻︣︋﹩ 
١٣٨۶، ۶٢). در ︋︣﹨ــ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︀︮︣ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹁︣︮️ ا︖︀د 
وادی ﹝﹠︀︨︉ ︗️ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹋︣دن ﹁﹠︀وری و ا︠﹑ق و︗﹢د 
︀︡ ﹁﹠︀وری را وارد ︻︣︮﹥ ﹋︀ری و ز﹡︡﹎﹩ ︣﹁﹥ ای ﹋︣د.  دارد؛︋ 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︋︨︡ــ️ آ﹝ــ︡ه در ︭︠﹢ص ﹡﹢ع ا﹡︐﹆︀ل 
﹁﹠︀وری ︋︀ رو﹊︣د ا︠﹑ق ﹝︡ار، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ا﹡︪︡﹫︡ه 
︫﹢د ︑︀ ︋︀ ا︨︐﹞︡اد از آ﹡︀ در ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری، آن را ا︠﹑ق ﹝︡ار 

و ﹝﹢رد ﹋︀ر︋︣د ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ ا︐︣ام ︋﹥ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ ﹋︣د. 
در ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ ﹁﹠︀وری ︀︋︡ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع را ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار داد 
﹋﹥ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︀︋︡ ︋︧ــ︐︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝﹢︲﹢ع را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣د و 
ف٧  َ︣ ِ وارد ﹋︣دن آن ﹁﹠︀وری، ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥  ﹝︡ار ︋﹢دن ︀︋ ︦︍︨
︗︀﹝︺﹥ ﹋﹞﹉ ﹋︣د. ﹁﹠︀وری ︀︋ــ︡ ︋﹍﹢﹡﹥ ای ﹝︡︋︣ا﹡﹥ ︋︀ ︻﹠︀︮︣ 
﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︻﹆︀︡ و ︋︀ور﹨ــ︀، ارزش ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، 
﹨﹠︖︀ر﹨︀ و ﹝﹆︣رات ا︗︐﹞︀︻ــ﹩، ﹡﹞︀د﹨︀ و ا︡﹢﹜﹢ژی ﹨︀ ︠﹢د 
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را ﹨﹞︧ــ﹢ ﹋﹠︡؛ ︑ــ︀ ︀︮﹏ ا﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ﹁﹠ــ︀وری ﹝︴﹙﹢ب از 
﹡﹆︴﹥ ﹡︷ــ︣ ︋︧ــ︐︣﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ﹨︣ ︨ــ︣ز﹝﹫﹠﹩ ﹎︣دد. در 
ا﹟ ︮﹢رت، ﹡﹢ه و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ︀ل 
︀︲︣ ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹀︶ ﹝﹢از﹟ ا︠﹑﹇ــ﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹋︀﹝ً﹑ 

﹝︪﹢د ﹝﹩ ﹎︣دد. ︡︋﹟ ︨︀ن ﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ﹨﹞︀ن 
﹝︧ــ﹫︣ی را ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ در ﹝︺﹞︀ر و ﹝︺﹞︀ری و︗﹢د 
دا︫ــ️؛ و﹜﹩ از ﹜︀ظ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹥ و ﹁﹠︀ور﹝︡ار ︋﹢دن ر︫ــ︡ 

﹡﹞﹢ده و ︑﹊︀﹝﹏ ︀﹁︐﹥ ︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

︬ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︖︀د ﹉ ﹁﹠︀وری ﹝︴﹙﹢ب از ﹡︷︣ ︋︧︐︣﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀﹝︺﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن) ﹡﹞﹢دار ٣. ﹨﹛ را︨︐︀ ︫︡ن ﹁﹠︀وری ︋︀ ︫︀︠

︗︡ول ٢. ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︋︺︀د ا︠﹑ق ﹝︺﹞︀ر در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

٢-٣. ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ 
 ︳﹫﹞ ﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ ︣﹫︔︃︑ ︀ص، ار︑︊︀ط و  ︠️﹫﹨︀﹞ ︉︊  ︨﹤ ﹝︺﹞︀ری︋ 
︣ روح، روان و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︣دم  ︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︺﹞︀ر︋   ︫﹩و ﹁︱︀ی ︵︣ا
و ︗︀﹝︺﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ دارد و ﹊﹩ از ا︨︀︨﹩ ︑ ﹟︣︣﹁﹥ ﹨︀ی 
︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︠﹑﹇﹩ ا︨️. ا︠﹑ق ر︪﹥ در ︑﹞︀﹝﹩  ﹝︣︑︊︳ و در﹎﹫︣︋ 
︊︉ ا﹨﹞﹫️ آن در ︑﹞︀﹝﹩   ︨﹤ ﹋︀ر﹨︀ و ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ دارد و︋ 
ــ﹠︐﹩ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︑︃︔﹫︣ آن را ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹋︣د. در  ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀ری︨ 
 ﹤  ︋﹤﹠﹫ ︭﹢رت︨   ︋︩﹠﹫ ﹥ ﹨﹞︣اه دا﹡︩ و︋  ﹎︫︢︐﹥ ا︮﹢ل ﹝︺﹞︀ری︋ 
 ︀ ︀﹎︣د ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩  ︫︡ ﹋﹥ ا﹟ آ﹝﹢زش ﹨︀ ﹨﹞︣اه︋   ︫﹤ ︨﹫﹠﹥، از ا︨︐︀د︋ 
 ،﹤︀ر﹝︺﹞ ﹤﹛︀︨و ا︠﹑﹇﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان از ر ﹩﹠و آ﹝﹢زه ﹨︀ی د ﹜﹫﹛︀︺︑

﹠︀︀ن، ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥ ا︮﹠︀ف و  ا︠﹑ق ِــ︣ف ﹝︺﹞︀ری، ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥︋ 
د﹍︣ ا︨﹠︀د و ﹡﹢︫ــ︐﹥ ﹨︀ در︀﹁️ ﹡﹞﹢د. ر﹁︐︀ر ا﹡︧︀ن ﹨︀، ︠﹢دآ﹎︀ه 
﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ و   ︋︀ ︀﹨ ︡ه آل︡ه ﹨︀ و ادآ﹎︀ه ︑︖﹙﹩ ا﹢︠︀﹡ ︀
 ︣﹠﹨" ﹩﹎︥ده ا︨ــ️؛ ﹋﹥ و﹢ ﹙﹅ ا︔︣ ﹝︺﹞︀ری︋  ا︻︐﹆︀دات آ﹡︀ن در︠ 
︀ روح ا︨﹑م  ﹢دن ا ﹟︣﹁﹥ و ﹨﹠︣︋  ــ︀ز﹎︀ر︋  ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︀︨ 
︺﹠﹩ ﹨﹞︀ن ︑﹢﹫︡ ا︨ــ️ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥ ا︨️" (﹡︡﹞﹩ ه. 
︣ آ﹝﹢زه ﹨︀ی   ︋﹜﹋︀ ︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ﹝︺﹠﹢ی﹨ ﹩﹎︥١٣٧۴، ۴۵۶). و
﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا﹜﹍﹢﹩ ︋︣ای ︑︡و﹟ ا︮﹢ل 
 ﹟︀ری دا﹡︧ــ️ و  ا﹝︺﹞ ﹤﹁︣ ا︠﹑﹇ــ﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ا︨ــ﹑﹝﹩ در
﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ﹫︪︐︣﹟ ︑︃︔﹫︣ات در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩︠  ﹝﹢︲﹢ع دارای︋ 
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️ ﹨︀ی  ﹫﹛﹢ا︠ــ﹑ق در ﹝︺﹞︀ری ︨ــ﹠︐﹩، ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ی ﹝︧ــ
︋ُ︺︡ ز︣ ا︨ــ️: ا﹜︿)  ا︠﹑﹇ــ﹩ ا﹨﹏ ا ﹟︣﹁﹥ و ﹨﹠︣ در ︀ر 
︋︺︡ ﹁︣دی، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا﹡︧︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن، ب)︋︺︡ ︠︀﹡﹢اد﹎﹩، 
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹡︀ن آور ︠︀﹡ــ﹢اده و ︑︺﹙﹫﹛ د﹨﹠︡ه ﹁︣ز﹡ــ︡ان، ج)︋︺︡ 
︫ــ︽﹙﹩، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ــ﹉ ︀︮︉ ﹨﹠︣، د) ︋︺ــ︡ ا︗︐﹞︀︻﹩، ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︻︱﹢ی از ︗︀﹝︺﹥ ︋︤رگ ا﹨﹏ ︠︡﹝️ و ︮﹠︀︻️ ﹋︪ــ﹢ر 
︋︀ آر﹝︀ن ﹨ــ︀ی ︋﹙﹠︡ ﹝﹙﹩ و د" .﹩﹠﹠﹫ــ﹟ ︣﹁﹥ ای، ︋﹫︩ از 
 ️﹠ ︣ا︋︨︣  ــ﹢د﹝﹠︡ی ﹝︺﹠﹢ی ا︔︣ و ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ در︋   ︨﹤  ︋︤﹫︣﹨
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩، ︑︀رــ﹩، ︵︊﹫︺﹩ و ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞ــ﹥ آ﹡ ︀︺﹠﹩ ذات 
︋︀ری ︑︺︀﹜﹩ ﹝﹩ ا﹡︪︡ــ︡" (﹡﹆︣ه ﹋︀ر و ﹨﹞﹊︀ران ١٣٨٨، ۴١). 
﹝︺﹞︀ری ︨﹠︐﹩ ︨ــ︺﹩ ︋︣ آن دا︫︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ را در ︠﹢د 
﹝︖︧﹛ ﹋﹠︡. ︑﹑ش ﹝︺﹞︀ر ︋︣ ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ ︮﹀︀ت ا﹡︧︀﹡﹩ 

در ︋﹠︀ را ︋︭﹢رت و︗﹢دی ︋︀ ﹫︀ت و ︗︀ودا﹡﹥ ﹝︐︖﹙﹩ ︨︀زد.
 ︩︀︨︀ه ︫ــ﹢﹋️ ا︨ــ️؛ آ﹍︀︗ ﹩﹡ا﹡︡رو﹡﹩ و ︠﹙﹢︑﹍︀ه ︋﹫︣و

را از ︨ــ︀﹋﹠︀ن دور ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ آرا﹝ــ︩ ﹝︀﹡︡﹎︀ر ﹨︡﹥ ﹝﹩ د﹨︡؛ 
︣﹛ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ﹝︪︬ و وا︲ ا︨️؛ ا﹜︐︤ام و 
 ️︀︻ارد ر﹢﹞ ︣﹍دار﹡︡ و د ﹩﹆ ﹜﹨ ︣ان﹍د ﹤﹊﹠ا︻︐﹆︀د ︋︣ ا
︫ــ︡ه در ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︫﹢ا﹨︡ و 
﹝︡ار﹋ــ﹩ اذ︻ــ︀ن ︋ــ︣ ﹡﹞ــ﹢د ا︠﹑ق ﹎︣ا﹩ ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢ــ︐﹥ 
دار﹡︡. "ز﹝︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀د ︫ــ︀﹎︣دش را ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋︣د؛ 
ا﹎︣ ا﹨﹙ــ︩ ︋﹢د! ا﹨﹙︩ ︋﹢دن ﹨ــ︤اران ﹝︺﹠﹩ دارد ﹋﹥ ا︮﹢ل 
ا︠﹑﹇﹩ ﹊﹩ از و︗﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ آن ا︨️" (﹡︡﹞﹩ ح. 
١٣٩٢). ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری از آ﹡︖︀ ﹡﹞﹢د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︣د 
︋︀ ﹋﹢︋﹫︡ن در﹋﹢︋﹥ ﹝︭﹢ص ﹝︣دان ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︣د 
ا︣ا﹡﹩ ︫︭﹩ ا︨️ دارای ا︠﹑﹇﹫︀ت ا﹡︧︀﹡﹩. وارد ﹨︪︐﹩ 
 ︣﹫︨ ﹏︣ا﹞ ﹟︀م ا﹝︑ ︀﹨︀︱﹁ ︣﹍︧︣ا و د﹡︀﹫﹞ ︡︺︋ ︫ــ﹢د؛ ﹩﹞
ا︠﹑﹇﹫︀ت ا︨ــ️ و ︋ــ︦. ﹨︡ف آن دور ﹋ــ︣دن ︎﹙﹫︡ی ﹨︀ و 

ارزش ﹎︢اری ︋︣ ︠﹢︋﹩ ﹨︀ ا︨️.

٢-۴. ا︠﹑ق و ا︔︣ ﹝︺﹞︀ری
﹥ آ︣︠﹟ ا﹁﹅ ﹨︀ی  ﹨︡ف ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩، ر︨︀﹡︡ن ﹡﹀︦ آد﹝﹩︋ 
ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️. "︋﹠﹫︀د و ︫ــ︀﹜﹢ده ا︨︀︨﹩ ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩، ﹨﹞︀ن 
ــ︣ا﹁️ و ﹝︣ا﹝️ ذا︑﹩ او︨️" (︗﹢ادی    ︫﹤ ︑﹢︗﹥ دادن ا﹡︧ــ︀ن︋ 
 ﹤ آ﹝﹙﹩ ١٣٨۵، ٧٣). آ﹝﹢زش ا︻︐﹆︀دی، ︻︊︀دی و ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀︸︣︋ 
︃ن ا︻︐﹆︀دی،   ︫﹅﹆︑ ︣﹫︧﹞ آ﹝︀ده ︨ــ︀زی ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ در
﹥ ﹫ــ︀ت ︵﹫︊﹥ ا︨ــ️. ﹝︺﹞︀ر ﹡﹫︤  ︻︊ــ︀دی و ا︠﹑﹇ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹨﹞︀﹡﹠︡ د﹍︣ ا﹡︧ــ︀ن ﹨︀ دارای دو ︋︺︡ ︗︧﹞︀﹡﹩ و رو︀﹡﹩ ا︨️ 
﹢︨﹫﹙﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل  ️ ﹨︀ی و︗﹢دی رو﹩ او︨️؛ ﹋﹥︋  ︀  ︨﹤﹋
ا︠﹑﹇﹩ ﹡﹀︧ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝︣︑︊﹥ ﹨︀ی ︋︀﹐︑︣ از ﹡︷︣ ا︻︐﹆︀دی ا︠﹑﹇﹩ 

 ﹟ا ﹏﹞︀︫ ﹩﹡︀︀ی و︗﹢دی رو﹨ ️ ︀︨ــ ﹟︫ــ﹢د. ا ﹩﹞ ﹏︀﹡
️ ︫﹠︀︠︐﹩ ا﹡︧︀ن (﹋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹝︺︣﹁︐﹩ و  ︀︨ (︿﹛ا︋︺︀د ﹨︧︐﹠︡: "ا
︣ورش ︻﹆﹏  ︀ل ﹨︀ی ︑﹊︀﹝﹏ وی در ا ﹟﹢زه︎  ︫﹠︀︠︐﹩ او︨️ و︋ 
︀️ ارادی ا﹡︧︀ن (﹋﹥ اراده و ا︠︐﹫︀ر او  و ا﹡︪︡﹥ ا︨ــ️)؛ ب)︨ 
را در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨ ︩︀︀دآوری ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ (﹊﹩ از ﹝﹑ک ﹨︀ی 
ارز︫ــ﹞﹠︡ی ا﹡︧ــ︀ن ﹋﹥ او را از ﹫﹢ا﹡︀ت ﹝︐﹞︀ــ︤ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︑﹢ان 
﹎︤﹠︪﹍︣ی و ا﹡︐︀ب او︨ــ️)؛ ج) ︀︨️ ︻︀︵﹀﹩ ا﹡︧︀ن (﹋﹥ 
ا﹟ ︨ــ︀️ دارای دو ︋︺︡ ︻﹆﹏ ︻︀︵﹀﹥ و ︻︪﹅ ا﹡︪︡﹥ ا︨️ و 
 ﹤ ︪﹫︡ن︋  ﹥ ︣﹋️ درآوردن و ︑︺︀﹜﹩︋  ︺︡ در︋  ﹨︣﹉ از ا﹟ دو︋ 

وی ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ دار﹡︡" (︠﹢ا︗﹥ ︎﹢ر ١٣٨۵، ١٢). 

︗︡ول ٣. ︋︣︠﹩ ﹡﹞﹢د﹨︀ و ︀︨️ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ در ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢︐﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)
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 ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای، ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︠﹑﹇﹩ ﹁︣د از  ︒﹫︣﹁﹥ او︨️. 
﹉ ﹝︺﹞︀ر ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧﹞ ﹩﹆﹫﹆ ︬︫﹢﹜﹫️ ا︠﹑﹇﹩ دارد؛ 
︣ دوش  ︣︠︀︨︐﹥ از ︣﹁﹥ ای ا︨️ ﹋﹥︋  ا﹝︀ ﹝ ️﹫﹛﹢︧︣﹁﹥ ای او︋ 
 ︀﹡آ ﹤﹁︣ ﹤︋ ﹤︐︧︋از ا︠﹑ق ا﹁︣اد وا ﹜﹞ ️﹝︧﹇" .️︨ا ﹤︐﹁︣﹎
ا︨️" (﹜︪﹍︣︋﹙﹢﹋﹩ ١٣٨٧، ١٠۶). ﹝︺﹞︀ری ﹋﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ 
️ ﹨︀ی ﹝ ︿﹚︐︣﹁﹥ ا ش ر︻︀️ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹨﹞﹫︪﹥  را در ﹇︧ــ﹞
﹥ ︀﹜︩ ﹝﹩ ﹋︪︡؛  در﹎﹫︣ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ او و ︣﹁﹥ اش را︋ 
️ ︵﹙︊ــ﹩ در ﹋︀ر را ︋﹥  ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹝︀﹡﹠︡: "(︫ــ︣) ︾︣ور ﹋﹥ ﹝﹠﹫
﹨﹞︣اه دارد و ︋﹩ ارزش ︫ــ﹞︣دن آراء د﹍︣ان، (︠﹫︣) ︠︡او﹡︡ 
را ﹨﹞﹫︪﹥ ﹡︀︸︣ ︋︣ ا︻﹞︀ل ︠﹢د د︡ن و ︎︣دا︠︐﹟ ︻﹞︣ ︠﹢د ︋︣ای 
 ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︀سآ﹡︀ن ا ﹤ ︗︀﹝︺﹥ و ﹝︣د﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︧︊️︋ 
﹥ ﹨﹞﹠﹢ع ﹝﹩ ر︨︡"  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا︓︀ر و ﹁︡ا﹋︀ری ﹡︧︊️︋  ︡ی ﹋﹥︋ 
(آ﹇︫︣︀﹀﹫︀ن ١٣٩٢، ۶٨). ر﹁︐︀ر﹨︀ی ا﹡︧︀ن ﹋﹥ ﹡︪︃ت ﹎︣﹁︐﹥ از 
ر︻︀️ ا︮﹢ل و ﹝﹢از﹟ ا︠﹑﹇﹩ در ز﹡︡﹎﹩ او︨️؛ ︋﹥ ︻﹠︭︣ی 

︋﹥ ﹡︀م ا﹡﹍﹫︤ه ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

٢-۵. ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︠﹑ق ﹝︺﹞︀ری در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩
﹨︣ ﹁︣دی ﹋﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︀︋︡ ︋︀ آداب، ر︨ــ﹢م 
️ ﹋﹠﹠︡ه  ︀︻و ﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ آن آ﹎︀﹨﹩ دا︫ــ︐﹥ و ر
آ﹡︀ ︋︀︫ــ︡. ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ﹨ــ︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ از دو د︨ــ︐﹥ ا﹝﹢ر ︋﹥ 
︻﹠ــ﹢ان ﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ی ر﹁︐︀ری (ا︠ــ﹑ق ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ در ︋︣ا︋︣ 
ا︠﹑ق ﹁︣دی) و آداب و ﹨﹠︣﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د. "﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ ا﹝﹢ر ر﹁︐︀ری ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹝﹢از﹟ و 
﹝︺﹫︀ر﹨ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︻﹆﹑﹡﹩ و ︫ــ︣︻﹩ آن را ︎︧ــ﹠︡︡ه و 
﹡﹫﹉ دا﹡︧ــ︐﹥ ا﹡︡ و ︗︀﹝︺﹥ ﹝︐﹢﹇︹ ا︨️ ﹋﹥ ︫︬ آ﹡︀ را در 
ر﹁︐︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹑︷﹥ ﹋﹠︡ و ﹝︐︣م ︫﹞︀رد" (︨︀دات 
١٣۶٨، ٢۵). در ا﹟ ︋﹫﹠︀︋﹫﹟، ا﹝﹢ری ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ آد﹝﹩ ︋︣ای 
 ﹟روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹡﹀﹢ذ در ︗︀﹝︺﹥ ︋︡ان ﹡﹫︀ز دارد. ا ﹜﹫﹊︑
ا﹝ــ﹢ر را ﹝﹩ ︑﹢ان ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︸︣︿ ︑︣ و دارای ﹡﹊︀ت ﹜︴﹫︿ و 
 ﹩︐︨ ﹤︋ ︡ه ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و︧︀س ︋︫︣ــ﹞︣د. ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ د

︫﹠︀︨︀﹩ و ︀ ︫﹠︀︨︀﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

️ ﹨︀ی و︗﹢دی رو﹩ ا﹡︧︀ن در ز﹡︡﹎﹩ و ︣﹁﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن) ︀︨ دار ۴. ︑︃︔﹫︣ ا︠﹑ق ︋︣ ﹡﹞﹢د﹨︀ی﹢﹝﹡ 
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﹊﹩ از و︗﹢ه ﹝︐︣م در ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︐︣ام ︋﹥ ︋︤ر﹎︐︣﹨︀ 
︀ً ︗︡﹡︀︡﹎︀ن ا︨ــ️. در ﹝︺﹞︀ری ︨ــ﹠︐﹩ ا︣ا﹡﹩،  ︮﹢︭﹞
︨ــ﹊﹢﹨︀﹩ در ﹋﹠︀ر ︨ــ︣در ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︣︎︀ ﹝﹩ ︫︡ ︑︀ ﹝﹙﹩ ︋︣ای 
ا︨ــ︐︣ا️ ا﹁︣اد ︗︡﹡︀︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا﹝︀ن ﹡﹍﹥ دا︫ــ︐﹟ 
ا﹁ــ︣اد ﹎︢ری از ﹡︀﹝﹑﹞︀ت ︗﹢ی ︋﹢ا︨ــ︴﹥ ︨ــ﹆︿ ︨ــ︣در و 
︨ــ﹊﹢﹨︀ی ︎﹫︣﹡︪ــ﹫﹟ ︋︀︫ــ︡ و ︑︖﹙﹩ وا﹇︺﹩ ﹡﹞﹢د ا︠﹑ق در 
ــ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢﹉ و ︨ــ︀ده ﹁︱ــ︀ی ﹝︺﹞︀ری ︋︀︫ــ︡. آداب 
و ︭︠﹫︭﹥ ﹨ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ر︻︀️ آ﹡ــ︀، در وا﹇︹ ﹡﹞﹢دی از 
﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ﹡︣م ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ در ﹋︀ر ﹨﹠︣﹝﹠︡ان 
و ﹝︺﹞︀ران  ﹤﹋ ﹤︺﹞︀︗ ﹉﹊﹩ از ︑︃︔﹫︣﹎︢ار︑︣﹟ ا﹁︣اد در ر︫︡ 
﹁﹊︣ی ا︧︀︨ــ﹩ و ﹝﹢︲﹢︻︀ت روا﹡﹩ و ز︀︊﹩ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︣دم 
﹠︀︋︣ا﹑﹞ ،﹟︷﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥  ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ﹡﹞﹢د دا︫︐﹥ ا︨ــ️.︋ 
ا︋︺︀د ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ﹝︺﹞︀ر در ﹎︫︢ــ︐﹥، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ︫﹢ن 
︋﹢د و ﹝﹠︷﹢ر ا﹟ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وز ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ رو︀︋ ﹤︡ د﹡︊︀ل 
︀︡ ا﹜﹍﹢ ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩  ﹙﹊﹥ ﹨︡ف︋  ﹎ــ︣دد؛︋ 
در ﹝︺﹞︀ری ︋︣ا︨ــ︀س ﹁﹠︀وری ﹨︀ی روز ︋︀︫︡ و ﹡︀︊︡ ﹁﹠︀وری 

﹝﹢︗︉ ︫﹢د ︑︀ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︢ف ﹎︣دد.
٢-۶. ﹁︣د﹎︣ا﹩ و ︑﹆︀︋﹏ ︋︀ ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری

︡ون در   ︋﹩︣د﹎︣ا ︡︡ه ﹝︊︀ر﹋﹩ ا︨️؛ ا﹝︀︠   ︎﹩︣د﹎︣ا  ︠︡﹠ ︣﹨
﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︎︧﹠︡︡ه ﹡﹫︧️. در ﹝︺﹞︀ری 
︠︣د﹎︣ای ﹝︡رن و ا︡ه ﹝ــ﹢ر ا﹝︣وزی، د﹍︣ ر︻︀️ ا︠﹑ق 
 ﹤︮︣︻ ﹟ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︭﹢رت ︑﹞︀م و ﹋﹞ــ︀ل و︗﹢د ﹡︡ارد و در ا

﹢ر︑﹩ ﹋﹥  ︣ای ﹎︣و﹨﹩ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣﹡︡ه ا︨ــ️. در︮  ــ﹉ ﹁︣د︋ 
"﹨︣ ا︗︐﹞ــ︀ع و ﹎︣و﹨ــ﹩ دارای آداب، ر﹁︐ــ︀ر و ︭︠﹢︮﹫︀ت 
ا︠﹑﹇﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹝︐﹀︀وت و ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی 
﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︠ــ﹢د" (︵︊︀︵︀︊﹩ ١٣٨١، ٣۴) ﹋﹥ ︗︤ ︋︀ ︫ــ﹠︀︠︐﹟ 
آ﹡︀ و ا︐︣ام ﹎ــ︢اری ︋︣ آ﹡︀، ﹡﹞ــ﹢دی از ﹝︺﹞︀ری ا︠﹑ق ﹎︣ا 
و ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︸﹢ر ﹡﹢ا﹨︡ ︀﹁️. در وا﹇ــ︹ ︋︀ ا﹟ ︻﹞﹏ ا﹁︣اد 
﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ﹝︧﹢ل و ︨︀︎ ﹎﹢ ︋﹢ده ﹋﹥ ا︮﹢ً﹐ 
 ﹩︊﹚︵ ️ ︣د﹎︣ا﹩ و ︻﹆﹏ ﹎︣اــ﹩، ﹝﹠﹫ در ︑﹆︀︋ــ﹏ ︋︀ ﹝﹢︲ــ﹢ع︠ 
 ﹩︫︡ن ا﹝﹢اج ︠︣د﹎︣ا ﹜﹋︀" .︡﹨ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د
و ﹁︀︮﹙ــ﹥ ﹎︣﹁︐ــ﹟ ﹝︣دم از ا﹝﹢ر ا︠﹑﹇﹩، ︨ــ︊︉ آن ︫ــ︡ ﹋﹥ 
 ️︑ ﹤﹋ ︀ی ︸︀﹨︣ی﹠︺﹞ ﹤ ︗﹢ا﹝︹، ﹝︺﹠︀ی ا︨︀︨ــ﹩ ز﹡︡﹎﹩ را︋ 
︻﹠﹢ان ز﹡︡﹎﹩ ﹁﹠︀ور﹝︁ب ا︨ــ️؛ ︢︍︋︣﹡︡ و ا﹋﹠﹢ن آن ︮﹢رت 
︸︀﹨︣ی ︑︡︊﹏ ︋﹥ و︗﹥ ا︮﹙﹩ ﹎︪ــ︐﹥ ا︨ــ️ و ﹝︪﹊﹏ ﹋﹠﹢﹡﹩ 
︗﹢ا﹝︹ ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ︋︨︡ــ️ آوردن و︗︡︗ ﹩︡ ︋︣ای ︸︀﹨︣ 
ا︨ــ️ ︑︀ ︠﹢د را ︋︀ آن ﹡﹞︀︩ د﹨﹠ــ︡" (﹜﹫︍﹞﹟٨ ١٩٨٢، ٣٨). 
 ﹩︣ان ا﹝﹢ر ا︠﹑﹇﹩ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︣د﹎︣ا︷﹠︊︀︮ ︪ــ﹞﹠︡ان و︡﹡ا
و ﹝﹠﹫️ را ︋︀ ︑﹠︤ل ﹝︺﹠﹢ــ️ و ا︠﹑ق و ا﹡︤وای ﹝︺﹠︀︠﹢ا﹨﹩ و 
 ﹟ا ً︀ ︑︷︀﹨︣ات ﹝︺﹠︀﹎︣ا︀﹡﹥ و ا﹞︀ن ﹝﹢را﹡﹥ دا﹡︧︐﹥ ا﹡︡ و ﹝︐︺︀﹇︊
﹝﹢︲﹢ع در آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری ﹋﹥ از ا﹟ ا﹡︪︡ــ﹥ ︀︮﹏ ︫ــ︡ه ا﹡︡؛ 

﹡﹞︀︀ن ﹎︣د︡ه ا︨️.
ز﹝︀﹡﹩ ﹋ــ﹥ ﹝﹠﹫️ و ︠︣د﹎︣ا﹞ ﹩︰ و ︋ــ︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر 
﹝︺﹠ــ﹢ی ز﹡︡﹎﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︋︭﹢ص ﹝︺﹞︀ری 

︗︡ول ٣. ︋︣︠﹩ ﹡﹞﹢د﹨︀ و ︀︨️ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ در ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢︐﹥ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)
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 ﹩︀ی آن ﹝︀دی ﹎︣ا︗ ﹤ ﹥ ﹋﹠︀ر ر﹁︐﹥ و︋  ﹝︐︊︀در ﹎︣دد؛ ﹝︺﹠︀︠﹢ا﹨﹩︋ 
︋︧︳ ﹝﹩ ︀︋︡ ﹋﹥ ︨ــ︣آ︾︀ز ا﹡︣ا﹁︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹡︀﹨﹠︖︀ری ﹨︀ 
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑︀ آ﹡︖︀ ︎﹫︩ ﹝﹩ رود ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︣دم 
﹙﹅ ﹝﹩ ﹎︣دد  ︭﹫︭﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹝︪ــ︐︣ک ﹝︺﹞ــ︀ری︠  ︋ــ︀︠ 
﹋ــ﹥ در آن ﹝︺﹞︀ری، ︠﹢ا︨ــ️ ﹁︣د ︋︣ ︠﹢ا︨ــ️ ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹆︡م 
 ﹩︀﹠︫و ﹡︀آ ﹩﹍︊︣︾ ︧︀س︣دد و در ︋﹠︀ی ︠﹙﹅ ︫ــ︡ه ا﹎ ﹩﹞
﹨﹢︡ا ﹝﹩ ﹎︣دد و ﹨﹫︘ ار︑︊︀ط ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩  را ﹡︧ــ︊️ 
︋︡ان ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︑︪﹫︬ داد. ﹨﹞︙﹢ن"﹝︺﹞︀ری ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹡︀م 
﹋︀رت ︎︧︐︀﹜﹩ را ︋︣︠﹢د ︋︣ ﹝﹩ ﹎︤﹠﹠︡ و ︑﹞︀م ︑﹢︗﹥ آن ︋﹥ ﹜︢ات 
﹝︀دی د﹡﹫︀﹩ ا︨️" (︎﹫︣﹡﹫︀ ١٣٨٧، ٣۴٣). در ﹝︺﹞︀ری ﹋︀رت 
︎︧ــ︐︀﹜﹩، ︑﹠︀ ︎﹢︨︐﹥ ا﹨﹞﹫️ دا︫️ و ︑﹑︫﹩ ︋︣ای د﹎︣﹎﹢﹡﹩ 
درون د︡ه ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د و ا﹟ ︨ــ︣آ︾︀ز ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹟ از ﹝︺﹠︀ی 
︋﹠﹫︀د﹟ ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︋﹫﹛ ا﹟ ﹝﹩ رود ﹋﹥ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده 
 ﹩︀﹨︧ــ﹫︣ی ︵﹩ ﹎︣دد و ر﹞ ﹟﹫﹠ ︤﹫﹡ از ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری
️ ︵﹙︊﹩ ﹨︀ی ︋﹩ ︡ و  از ا﹟ ور︵﹥ ︗︤ ︋ــ︀ دوری ︗﹢﹩ از ﹝﹠﹫
﹝︣ز ﹡﹀︦ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ﹡﹫︧ــ️. ﹝﹩ ︑﹢ان  ﹡﹀︦ را ﹋﹥ ︫︀﹋﹙﹥ روح 
 ﹟︣︐﹝﹞ ︀ت ا︨ــ️؛ ︋﹥ ︻﹠︭︣ ا︠﹑ق از﹢﹠︺﹞ ︬﹫و ︑︪ــ
﹡﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︖︤ ﹋ــ︣د، ﹡﹥ ︋︣ای ︠﹙﹅ 
 ﹤﹋ ٩﹩︀︱﹁ ﹅﹚︠ ا︠﹑ق، ︋﹙﹊﹥ ︋︣ای ︀︋ ︡︡︗ ︀ی ﹝︺﹞︀ری︱﹁

و︗﹢د دا︫︐﹥ و ا﹋﹠﹢ن ︀︗ ﹤︋ ︡︀︋﹍︀ه ︠﹢د ︋︀ز﹎︣دد.

٢-٧. ︑﹆︀︋﹏ ﹁﹠︀وری ︋︀ ﹝︺﹞︀ری و ا︠﹑ق 
︪ــ︣ ا﹝︣ی ︾﹫ــ︣ ﹇︀︋﹏  ــ︣ ︑﹞︀﹝﹩ ا︻﹞︀ل︋  ︨ــ﹫︴︣ه ︑﹊﹠﹫ــ﹉︋ 
ا﹡﹊︀ر ا︨ــ️. ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ و︗﹢د دارد؛ ا﹠︧ــ️ 
﹋﹥ آــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ارزش ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ را ︋ــ︀ ﹁﹠︀وری ︎﹫﹢﹡︡ داد. 
﹁﹠︀وری ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ واردا︑﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ ︋︣ا︨︀س آن ︎﹫﹢﹡︡، 
️ ﹨︀ی ﹨﹛ ﹡﹊﹠﹠︡.  ﹝﹊﹞﹏ ﹨﹛ ︫﹢﹡︡؛ ﹨﹞︡﹍︣ را ﹁︡ای ︠﹢ا︨
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹇︊︀ل ︗︀﹝︺﹥ ︋ــ﹥ ﹁﹠︀وری، ا﹎︣ در 
︫︣ا ︳﹊︧︀ن ﹝﹢︲﹢ع ︢ف ﹊﹩ ︻﹠﹢ان ︫﹢د؛ ارزش ﹨︀ی 
ا︠﹑﹇ــ﹩ ︢ف ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ا︠﹑ق ﹝︺﹞︀ری و︥﹎﹩ ا︨ــ️ 
﹋﹥ ︋﹢ا︨ــ︴﹥ آن ﹨ــ︡ف ﹝︺﹞︀ری، ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋ــ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ و 
︀ ز﹝︀﹡﹥ و﹁﹅  ــ﹢د را︋   ︠︡︀ ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ا﹁︣اد ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀ل︋ 
داده و ︋︀ ﹁﹠︀وری روز ﹨﹞﹊︀ری و ︑︺︀﹝﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹝︺︣﹁️ 
و ا︠﹑ق  ﹁﹠︀وری، ︻﹙﹞﹩ ︻︀م ا︨ــ️؛ ︺﹠ــ﹩ ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ ︋︣ای 
 ﹟و در ﹨﹞﹥ ز﹝︀ن ﹨︀ ﹝︺︐︊︣ ا︨ــ️؛ "ا﹝︀ ﹝﹣﹜﹀﹥ ای ﹋﹥ در ا ﹤﹝﹨
را︋︴﹥ در ︀ل از ︋﹫﹟ ︋︣دن ا ﹟︀﹜️ ︠﹢ب ا︨️ ﹡﹀﹢ذ ﹝﹆︀︮︡ 
ا﹇︐︭ــ︀دی در ﹨︣ ز﹝﹫﹠﹥ ای از ︗﹞﹙﹥ ︻﹙ــ﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝︺﹞︀ری 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︨︧ــ️ ︫ــ︡ن ︀︎﹥ ﹨︀ی ا︠﹑ق و ارزش در 
﹝﹀﹢م ﹁﹠︀وری ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ︗︀﹝︺﹥ را از و︗﹢د آن ︋﹩ ︋︣ه 
︨︀︠︐﹥ ا︨ــ️" (﹁︣ا︨ــ︐﹢اه ١٣٨۵، ١۶). در وا﹇︹، ﹨﹠︖︀ر 

ا︮︀﹜️ ︋︀زار ︗︤﹍︀﹟ ﹨﹠︖︀ر ︻︀م ﹎︣ا﹩ ﹎︣د︡ه ا︨️.

﹡﹞﹢دار ۵. ︔﹞︣ه ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝︺﹞︀ری و ﹁﹠︀وری ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ دو ﹝﹢︲﹢ع ا︠﹑ق ﹝︡اری و ا﹇︐︭︀د﹝︡اری در ز﹡︡﹎﹩ ﹁︣دی و ︗﹞︺﹩ (﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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 ﹝﹢از﹟ ا︠﹑﹇﹩ ﹋ــ﹥ در ﹝︺﹞︀ری ﹡︀م ارزش ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ را 
︀︠️ و ا﹎︣ ︡︎ ︪︡﹡ ﹟﹫﹠︡ه ای  ︀ ﹁﹠︀وری ﹨﹞︀﹨﹠﹌︨  ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
︋︀ ︻﹠ــ﹢ان از ︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ وادی ا︠﹑ق از ﹝︺﹞︀ری ︻︖﹫﹟ ︫ــ︡ه 
︋︀ ﹁﹠︀وری ︸ــ﹢ر ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ﹡︷︀م ﹨ــ︀ی ︑﹊﹠﹫﹊﹩، ︋︀ از 
ــ︀رج ﹋︣دن ارزش ﹨ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩-︋﹢﹝﹩ ﹨︣ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹋﹥ در  دور︠ 
آن وارد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︨ــ︍︦ ︗︤﹍︀﹟ ﹋︣دن ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹨﹠︖︀ری 
 ️︑ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. در ︑﹞︡ن ﹨︀ی ︀﹡آ ﹟︤﹍︀︗ ️︻︨︣ ﹤︋ ،د﹢︠
︨ــ﹙︴﹥ ﹝︴﹙﹅ ﹁﹠︀وری، ر︨ــ﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡ف ﹝﹢︲ــ﹢ع ا︮﹙﹩ و 
ا﹡︐︀ب ﹡﹢ع ﹝︧ــ﹫︣ و و︨﹫﹙﹥ ︵﹩ ﹋︣دن آن، ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹫﹥ ا︨️. 
"﹝﹀﹢م ا︠﹑ق از ﹝︡ود️ ﹇︡رت ﹝︪ــ︐﹅ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︀ل 
آ﹡﹊﹥ ﹇︡رت ︑﹞︀︫︀﹩ ︑︣ از ﹝︡ود️ ﹇︡رت ا︨️" (﹝﹫︫︣﹊︀ک 
١٣٨۵، ٧٩). ارزش ﹨︀ی ︨﹠︐﹩، ﹇︡رت را ︋︀ ﹝︡ود️ ﹝﹢ا︗﹥ 
﹊﹙﹩ از ا︫﹊︀ل ﹇︡رت  ﹢د︫  ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡؛ ا﹝︀ ارزش ﹨︀ی ︑﹊﹠﹫﹊﹩︠ 

.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹜﹞ ﹩︪︀﹝﹡ ﹤︺﹞︀︗ ﹉ ︣ای ﹨︧︐﹠︡ و︋ 
 ︡︡︑ ﹩︻﹢﹡ ــ︀د︖ــ︀وری در ا︋︐︡ا، ︋︀︻︒ ا﹠﹁ ﹟︐﹁︀ ر﹢︱
و ︑︣س ︋ــ︣ای از د︨ــ️ ر﹁︐ــ﹟ ﹡﹞﹢د﹨︀ی ا︠﹑﹇ــ﹩ ︋﹢︥ه 
﹝﹢از﹟ ا︠﹑﹇ــ﹩ ﹝︺﹞︀ری در ︠﹙﹅ آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 
"﹝︺﹞︀ری ﹇﹙﹞︣و﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹁﹠︀وری را در ﹝︧﹫︣ی 
 ﹟د ﹇︣ا︋️ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹠︡د؛ ︋﹠︀︋︣ا﹢︠ ️﹫﹨︀﹞ ︀︋ ﹤﹋
﹝︺﹞ــ︀ری و ﹁﹠︀وری ﹨︣ ﹉ در ﹨︣ ﹝﹆﹢﹜ــ﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن ﹨﹠︣ 
و︗﹢د دار﹡︡. ا﹟ ﹨﹠︣، ﹨﹠︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁︣ا ﹝﹩ آورد و ︱﹢ر 
﹝﹩ ︋︪︡" (آ︮﹀﹩ و ا﹞︀﹡﹩ ١٣٩١، ۶٣). ﹋︣دار آد﹝﹩ ﹨︣﹎︤ 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︋︀ ا︡︑ ﹟︡ ︋︭﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠︡. ︋﹙﹊﹥ 
ا﹡︧︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ︑︃﹝﹏ و ︋︨︡ــ️ آوردن ﹡﹆︀ط ا︫︐︣اک ︋﹫﹟ 
﹝︺﹞︀ری، ا︠ــ﹑ق و ﹁﹠︀وری روز، ︋﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ︋﹫﹠︪︡ــ︡ 
﹋ــ﹥ ︀︋︡ ︠ــ﹢د و ︭︠﹢︮﹫︀ت ︣﹁ــ﹥ ای ︠﹢د را ︋ــ︀ ﹁﹠︀وری 
و ﹝︭︀د﹅ آن ﹊︧ــ︀ن ︨ــ︀زی ﹋﹠︡ و ا︠﹑ق ﹝︺﹞︀ری را ︋︀ 

.︡︀﹝﹡ ︀ذ ︫︡ه از ﹁﹠︀وری ﹨﹞﹍︀م︑ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ا
٣. ︲︣ورت ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری

 ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞ــ︀ری و ﹁﹠︀وری ︋︀ ︡﹊﹍ــ︣ ﹨﹞﹍︀م و ﹨﹞﹆︡م 
 ️︀︻︀ری ﹁﹠︀ورا﹡﹥" ︋﹥ ﹨﹞︣اه ر﹝︺﹞" ﹩﹠︺ ،︋︀︫ــ﹠︡؛ ︑︃︔﹫︣ آن
︲﹢ا︋︳ ﹨﹠︖ــ︀ری و ا︠﹑﹇﹩، ﹡︀﹝︧ــ﹢س ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. و﹜﹩ 
ا﹎ــ︣ ﹁﹠︀وری ︋︀ ﹝︺﹞ــ︀ری ﹨﹞﹍︀م و ﹨﹞﹆︡م ﹡︊︀︫ــ︡؛ ﹝︺﹞︀ری 
و ﹁﹠ــ︀وری در ﹝﹆︀︋ــ﹏ ﹨﹛ ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ︋﹥ ︡︎ــ︡ه "﹁﹠︀وری 

﹝︺﹞︀ری" ︑︡︊﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و در ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ﹨﹞﹥ 
﹫︤ ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ﹎︣دد و ︫︣ط ﹐زم و ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی 
 ︣﹫︔︃︑ ️︑ ︀ری، ﹁﹠︀وری ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹜︢ا ﹝︺﹞︀ری ﹨﹞﹢اره﹝︺﹞
 ️︗ ︣ی در︢︎︣﹫︔︃︑ ﹟︀وری و وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آن ا︨️؛ ︠﹢اه ا﹠﹁
ار︑﹆︀ء ﹝︺﹞︀ری از ﹜︀ظ ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹁︱︀﹩ و ﹝︺﹠︀﹩ و ︠﹢اه 
︣ ﹝︺﹞︀ری  در ︗️ ︑︱︺﹫︿ آ﹡︀ و ﹡︪︀ن دادن ︑︧﹙︳ ﹁﹠︀وری︋ 
و ا﹡︧ــ︀ن ︋︀︫ــ︡. "ا﹎︣ ﹝︺﹞︀ری ︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹋︀ر﹋︣د، ︀︎︡اری و 
ز︀︊﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ﹢د، ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹁﹠ــ︀وری در ﹨︣﹋︡ام 
از اــ﹟ ﹢زه ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ در ︑﹊︀﹝﹏ و ︀ ︑﹠ــ︀زل آن ﹝︺﹞︀ری 
︀︫︡" (و﹁︀﹝︣ ١٣٩١، ١٩). ﹝︺﹞︀ری وادی   ︋︣﹫﹍﹝︪ ︋︧ــ﹫︀ر
︎﹠︀وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨︣ ︭︠﹢︮﹫︐﹩ را ︋﹥ ︠﹢د ︗︢ب 
﹋﹠ــ︡ و از آن ︑︃︔﹫︣ ︋﹍﹫︣د و ︋︣ آن ︑︃︔﹫︣ ︋﹍ــ︢ارد. ﹁﹠︀وری ﹨﹛ 
️ ﹨︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ا︻︐﹑ء  ﹊﹩ از ﹨﹞﹫﹟ ︭︠﹢︮﹫
آن و ﹨﹛ ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩ ارزش آن ︫ــ﹢د. ︵ ﹤﹆︣﹍﹢﹡﹥ وارد 
︭﹢︮﹫️ ا︨ــ️ ﹋﹥   ︠﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣دن از ا ﹤﹡﹢﹍ ︫ــ︡ن و

﹝︧︃﹜﹥ ︨︀ز در ︋﹫﹟ ︗﹢ا﹝︹ ﹝︺︀︮︣ ︫︡ه ا︨️.
"در ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝︣دم ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ آ﹝﹢زش در 
اــ﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹫︤ ︀︋ــ︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹢︗﹢د در 
︭︠ــ﹢ص ارزش ﹨ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩-﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹫ــ︤ ︑﹑ش ﹡﹞﹢د" 
(و﹁︀﹝ــ︣ ١٣٩١، ٨٧). ﹁﹠︀وری ︋ــ︣ روی ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹝︣د﹝﹩ 
و ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی ﹊﹢﹝︐ــ﹩ آ﹡ــ︀ در ﹝﹆﹫︀س ︠ــ︣د و ﹋﹑ن و 
در روا︋ــ︳ ﹁ــ︣دی و ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ا︨ــ️. ا︗︐﹞︀︻︀ت 
و ﹝︀﹁ــ﹏ ︻﹙﹞﹩ ﹝︺﹞ــ︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︵︣ــ﹅ ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی 
︗︀﹝︺﹥ ︢︎︣ی، ︑︖︣︋﹫︀ت ︵﹙︊﹍﹩، ا﹡︐﹆ــ︀ل آداب و ا︠﹑﹇﹫︀ت 
︻﹙﹛ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ﹁﹠︀وری روز را ﹨﹞︧ــ︀ز 
︋ــ︀ ﹡﹢ع ارزش ﹨︀ی ز﹡︡﹎ــ﹩ ا﹁︣اد ︠︀ص ﹨︣ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ﹋﹠﹠︡؛ از 
﹝﹢ا﹨︉ ﹁﹠︀وری ︋︣ه ﹝﹠︡ ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. ︵︀﹜︊︀ن آ﹝﹢زش ﹝︺﹞︀ری 
را ﹡﹥ ﹁﹆︳ ︋︭﹢رت آ﹝﹢زش ︮︣ف ︋﹙﹊﹥ ︋︀ ﹡﹆︩ ﹝﹣︔︣ دا︫ــ︐﹟ 
در ︮﹢ر︑︊﹠︡ی ﹁︱︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︨ــ﹙﹢﹋﹩ را︕ در 

﹝︺﹞︀ری، ︀︋︡ آ﹝﹢زش داد.
﹁﹠ــ︀وری واردا︑﹩ ا﹝ــ﹊︀ن ︋︧ــ﹫︀ری را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹎︀ه 
︑﹢ا﹡ــ﹩ ︋﹩ ﹨﹞︐ــ︀ در ﹋︀ر و ﹞ ﹤﹁︣﹫︀ ﹝﹩ ︨ــ︀زد. ا﹟ ﹁﹠︀وری 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ ︋︀ز﹝︀﹡︡ه ا︠﹑ق ︎﹫︪ــ﹫﹠﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ و︗﹢د دارد را 
 ︿﹚︐﹞ ︊︣د. ﹁﹠︀وری ﹝﹢︗︉ ︑﹢︨ــ︺﹥ ︗︀﹝︺﹥ در ا︋︺︀د ﹫ــ﹟︋  از︋ 
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﹝﹩ ﹎ــ︣دد و ا︠﹑ق ﹋﹥ ﹝﹀﹢﹝ــ﹩ ذا︑﹩ ا︨ــ️؛ در ا﹟ ز﹝︀ن 
﹀﹞ ﹤︋ ︡︀︋﹢﹝﹩ ا︻︐︊︀ری ﹠﹌ ز﹡︡ و ا﹟ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه 
︋︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ ا︠﹑ق ﹨﹞︣اه ﹎︣دد؛ ا﹝︀ ︋︀ ︮﹢ر︑ــ﹩ واژ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در 
︵﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹢︑ــ︀ه، ︋﹥ ﹋﹠︀ره ر﹁︐﹟ ا︠ــ﹑ق را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد. 
﹁﹠︀وری و ︑﹢︨︺﹥ ︋︭﹢ص ︑﹢︨︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ و ︀︎︡ار، ﹁︣آ﹠︡ی 
︎﹫︙﹫︡ه ا︨ــ️. ﹡﹢ع رو﹡︡ ﹁﹠︀وری در ﹎︣و ﹨﹞﹊︀ری و ︧ــ﹟ 
 ﹟ــ️ و ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢از﹫﹡
ا︠﹑﹇ــ﹩ و د﹍ــ︣ ﹨﹠︖︀ر﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ آن ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ️. 
ا﹎︣ ا﹁ــ︣اد ︋﹢ا﹨﹠︡ ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار 
﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ ︀︋︡؛ ا︠﹑ق و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ آن ﹡﹫︤ ︫︠︡﹥ دار 
﹡︪﹢د و در ︗︀﹝︺﹥ ا﹝︣وزی ﹡﹞﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛ ︀︋︡ ارزش ﹨︀ی 
ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا︻︐﹞︀د، د﹍︣دو︨︐﹩ و ︻︪ــ﹅ را در ︑﹞︀م 
ا︮﹢ل ﹋︀ری و ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د وارد ︨ــ︀ز﹡︡. "ارزش ﹨︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
 ︡﹠︋︀ ﹩﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︨ــ︐﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ و ︑﹊︣ار ︫﹢﹡︡؛ ︑﹊︓﹫︣ و﹢﹫︎
و ﹝﹫︐﹢ان در ا﹝﹢ر ︣﹁﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن ﹝︺﹞︀ری از ا﹡﹢اع ︑﹢︨ــ︺﹥ 
︀﹁︐﹥ اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ا︨ــ︐﹀︀ده ︑﹞︀م و ﹋﹞︀ل ﹋ــ︣د" (︑︡رو﹎︣ز 
١٣٨۵، ۴۵). ا﹎︣ ا﹟ ا︠﹑ق ︺﹠﹩ "آ﹡︙﹥ ︋﹥ ︠﹢د ﹡︍︧﹠︡ی ︋﹥ 
 ﹩﹡︀︖︀︋و آذر ﹩﹝﹚︣ان ﹡﹫︤ ﹡︍︧﹠︡ را ﹨﹞﹥ ︎︧﹠︡ ﹋﹠﹫﹛"١٠ (د﹍د
١٣٨۴، ١٧) و ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ︗︀﹝︺﹥ ای ︋﹠﹫︀د ا︠﹑﹇﹩ ﹝︺﹞︀ری 
وا﹐﹩ در ا﹡︡از︀︖︨ ﹤﹋ ﹜︀ و ﹋︣ا﹝️ ا﹡︧︀﹡﹩ را ︋︀ ︸﹢رش در 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹞︀ری  ﹝︺﹞︀ری ا︠﹑ق ﹝︡ار ︑﹢︨︺﹥ د﹨︡؛ ﹡︐﹫︖﹥ ای︋ 
ا︠﹑ق ﹝︡ار ا﹝︣وزی ︡︎︡ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
۴. ﹁﹠︀وری- ا︠﹑ق و ︠﹙﹅ ﹁︱︀ 

︀ ︑︣﹁﹠︡﹨︀ی  ︐﹩ و︋   ︨﹤  ︋︣﹍از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ی د ﹤︐﹁︣﹎︣ ﹁﹠︀وری︋ 
 ﹩﹝﹡ ﹩﹠︺ .️︨︠︀ص، ﹇︀︋﹏ ︗︡ا ︨︀︠︐﹟ از ارزش ﹨︀ی ︠﹢د ا
︑﹢ان ﹁﹠︀وری را ︋︡ون ا︠︢ ر︀﹨ ﹤︪︩ ﹋︧︉ ﹋︣د. ︋︣ای ︠﹙﹅ 
﹁︱︀ و ﹨﹞︧︀ز︨ــ︀زی ﹁﹠︀وری ︋︀ ﹝﹢ازــ﹟ ا︠﹑﹇﹩ و ︣﹁﹥ ای 
﹨﹞︙﹢ن ︣﹁﹥ ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹝﹆︡﹝︀ت ︠︀ص آ﹡︣ا ﹁︣ا﹨﹛ 
﹋︣د؛ ز︣ا ︻﹞﹏ ا︮﹙﹩ ︀︋︡ ︋︣ روی ر︪﹥ ﹨︀ی آن ا﹡︖︀م ︫﹢د و 
 ﹤  ︋️︊︧﹡ ︦︍ ﹠︀︨︀﹩ ﹋︣د؛︨  ا︋︐︡ا ر︪ــ﹥ ﹨︀ی آن ﹁﹠︀وری را︫ 
﹨﹞﹍︀م ︨︀زی آن ︋︀ ﹝︊︀﹡﹩ ︋﹢﹝﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︑﹑ش ﹡﹞﹢د. ﹁﹠︀وری 
﹢د ﹁︣﹨﹠﹍﹩ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ︻︣︮﹥ و︗﹢د  ﹥ ﹨﹞︣اه︠  ﹋﹥ وارد ﹝﹩ ︫﹢د؛︋ 
︧︐︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︖︀د ﹋︣د ﹋﹥ ﹎﹍︀ه در   ︋︡︀︋" ︦ ﹝﹩ آورد؛︎ 
︀ ︑﹢ل ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️ (ر﹨︊︣﹡﹫︀ ١٣٨۵،  ︤رگ︋  ︑﹢﹐ت︋ 
۶). در ︠﹙﹅ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹡﹢ه ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری و 
︀︡ در ﹡︷︣   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹩﹠و د ﹩︐﹠ ﹥ ر︪﹥ ﹨︀ی︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︑﹢︨︺﹥ را︋ 
﹫ و  ︀︡ در﹋﹩︮  ︀ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋  ︣︠﹢رد︋  ︭﹢ص︋  ﹎︣﹁️. در︠ 
﹍﹢﹡﹥ ای ︣ص  ︫﹠︀︠︐﹩ ﹋︀﹝﹏ از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع دا︫️. ﹁﹠︀وری ︋ 
و ︵﹞︹ را در دل ︋﹢︗﹢د ﹝﹩ آورد ﹋﹥ ︠﹢اه ︀ ﹡︀︠﹢اه ︨︣ از ﹨︣﹋︖︀ 

︋﹫︣ون ﹝﹩ ﹋︪︡ و ا﹁︣اد را ︋﹥ د﹡︊︀ل ︠﹢د را﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹡﹞﹢دار ۶. ︑︣︑﹫︉ دادن ﹝︣ا︑︉ ︠︀︮﹩ ︗️ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀﹢م ﹁﹠︀وری در ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︠﹑ق و ارزش ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن) 

 ﹩︀﹨︪ــ﹞﹠︡ان ︻﹙﹢م ا︠﹑﹇ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن رز﹡﹫ــ﹉١١ ﹝︺﹫︀ر︡﹡ا
در ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ ﹁﹠︀وری و ﹡﹢ه ا︨ــ︐﹀︀ده از آن، ︋﹍﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋︀ 
 ﹤ارزش ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︋︀︫ــ︡ را ارا ﹤ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
︀︡ از ﹝﹢ا﹡︹   ︋︡︡︗ ﹜﹚︻ ای ﹋﹥ ورود ﹁﹠︀وری و ﹤﹡﹢﹍ ﹋ــ︣ده ا﹡︡؛︋ 
︠ــ︀ص ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋﹍︢رد و ︨ــ︍︦ در ا﹝︣ ︣﹁ــ﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن 
︣﹁﹥ ﹝︺﹞ــ︀ری ︑︃︔﹫︣ ︋﹍ــ︢ارد. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︠﹢د ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀ز 
﹁︱ــ︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ از ﹜︀ظ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷ــ︣ات ا︠﹑﹇﹩ 

دارای ︋︀ر ارز︫ــ﹩ ﹁︣اوا﹡﹩ در ︭︠﹢ص ︨ــ︀︠︐﹞︀﹥ آن ﹁︱︀ی 
﹝︺﹞︀ری ا︨ــ️. ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ︫ــ︀﹝﹏: "در︨ــ︐﹊︀ری، د﹇️، 
️ ︢︎︣ی ا︗︐﹞︀︻﹩،  ﹫﹛﹢︧﹞ ،﹜﹫﹚︺︑ ،︣ی، آزادی، ا︻︐︊︀ر︷﹡︡﹠﹚︋
 ️︀︻︣ام و ر︐و ا ﹩︣ام ﹝︐﹆︀︋﹏، ﹋︀را︐︡اری، ﹁︣︮️، ا﹝﹡﹢﹡︀﹇
﹆﹢ق آز﹝﹢د﹡﹩ ﹨︀ ا︨ــ️" (وداد﹨﹫︣ و ﹨﹞﹊︀ران ١٣٨٧، ١۴). 
﹝︺﹞︀ر ا︠﹑﹇﹞︡ار ︋︀ ﹇︣ار دادن ﹡﹢ع ا︫ــ︐︣ا﹋︀ت و ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ و 
﹡﹫︀ز﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︭︠﹢ص ﹨﹞﹍︀م ︨︀زی ︋︀ ﹁﹠︀وری ︗︡︡ دارد؛ 
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﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︀ل و ﹨﹢ای ﹇︣اردادی ﹁﹠︀وری را ︑︽﹫﹫︣ داده و ︋﹥ ﹡﹀︹ 
︠﹢د از آن ︋︣ه ︋︊︣د. ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋﹫︀ن ︫︡؛ ︣﹁﹥ ﹝︺﹞︀ری از 
︗﹞﹙﹥ ِ︣﹁﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ر︨︀﹜﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︑︃﹋﹫︡ 
 ︀﹨ ️ ﹚︭ ﹥ روز ︨︀زی آن︠  ــ︀زی و︋  ︀ ﹨﹞﹍︀م︨  ︫ــ︡ه ای دارد و︋ 

︡︡ آورد. ﹝﹍︣  ︀︨ــ﹍﹢ را︎  ︋ــ︀ ﹁﹠︀وری روز ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︺﹞︀ری︎ 
︦ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹁︧︀ر  ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ﹁﹠︀وری ا︋︤ار د︨ــ️ ا﹡︧︀ن ا︨️؛︎ 
︀﹐ و  ︀ ﹁﹠︀وری︋  ︣ای دا︫︐﹟ ﹝︺﹞︀ری︋  آن را در د︨ــ️ ﹎︣﹁️ و︋ 

ا︠﹑ق ﹝︡ار، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︠﹢ا︨️، ︋﹥ آن ︗️ و ︨﹢ داد.

﹡︐﹫︖﹥ ا︠﹑﹇﹩︀︮﹏ ︻﹞﹙﹊︣د︻﹞﹙﹊︣د﹝﹣﹜﹀﹥ ا︠﹑ق﹡﹢ع ا︠﹑ق

﹇︣ب ا﹜﹩ا﹝﹢ر را ا﹜﹩ ︫﹞︣دنا︻︐﹆︀د ︋﹥ ﹝︊︡أ و ﹝︺︀د در ز﹡︡﹎﹩﹋﹞︀ل و ︨︺︀دتا︠﹑ق ا﹜﹢﹨﹩

﹫︣ ز﹡︡﹎﹩﹡﹫️ و ا﹡﹍﹫︤ها︠﹑ق ︋﹠︡﹎﹩ ﹥ ︧﹟ ﹁︀︻﹙﹩ و ﹁︺﹙﹩ در︨   ︋﹤︗﹢︑﹏رذا ︬﹫︪︑ ︡رت﹇
﹏︀︱﹁ ا و ︎︣﹨﹫︤﹎︀ریاز﹢﹆︑

︋︪︩ ﹋︣ا﹝️ا﹞︀ن و ︑﹆﹢ا را ︨︣﹜﹢﹥ ا﹝﹢ر دا﹡︧︐﹟ا︐︣ام ︋﹥ ︻﹆︀︡ا︠﹑ق ﹁︣دی
﹋︣ا﹝️ ا﹡︧︀﹡﹩︋﹥ ا﹡︧︀ن١٢

ا︠﹢ت و ︋︣ادری︑﹆﹢️ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩︑︤﹋﹫﹥ ︎﹫︪﹥ ﹋︣دن در ا﹝﹢ر ︣﹁﹥ و ز﹡︡﹎﹩︗︀﹝︹ و ︗︀﹝︺﹥ ︢︎︣ ︋﹢دنا︠﹑ق ا︗︐﹞︀︻﹩

︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︻﹙﹢م ︻︀﹝﹥ا﹡︧︀ن ا﹡︪︡﹞﹠︡ و ﹝︐﹀﹊︣︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹙﹢م ﹝︀﹨﹢ی و آ﹁︣﹠︩︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و ﹨﹢️ ︻﹙﹢ما︠﹑ق ︻﹙﹞﹩
و ︠︀︮﹥

︗︡ول ۵. ︋︨︡️ آوردن ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

﹡﹞﹢دار ٧. ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹉ ﹝︺﹞︀ر ا︨﹑﹝﹩ (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١٢٩

۵. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
ا︠﹑ق ﹊﹩ از ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ در ﹝︺﹞︀ری ﹎︫︢︐﹥ ︋﹢د. و︗﹢د 
ا︨﹠︀د ︑︀ر﹩ ﹝﹊︐﹢ب و ︫﹀︀﹨﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹠︀︀ن، 
ا﹟ ﹎﹀︐ــ﹥ را ا︔︊︀ت ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨﹞︧ــ︀ن ﹝︺﹞︀ر و ﹝︣دم 
︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ︡ ﹝︺﹞︀ری ا﹡︖︀م ︀﹁︐﹥، ﹝︺﹞︀ری ︮︀د﹇︀﹡﹥ ︋︀︫︡ 
و ا﹟ ︮︡ا﹇️ ﹝︺﹞︀ر ﹫︀ت ︗︀ودا﹡﹥ ︋﹥ ا︋ ﹩﹞ ︀﹨︀﹠︋ ﹟︪ــ﹫︡ 
و ︡︋﹠﹍﹢﹡﹥ ︠︀﹡﹥ ﹨︀، ︋︀زار﹨︀، ﹝︧ــ︀︗︡ و ا﹝︓︀﹜﹛، ﹝﹊︀ن ︋︣وز 
 ️﹫﹨︀﹞ ﹩︀︨︀﹠ ︣ر︨﹩ و︫  ﹢د.︋  ︡ه︋  ا︠﹑ق و︗﹢دی ﹝︺﹞︀ران︫ 
ا︠ــ﹑ق و ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ﹎︀﹝﹩ ﹝﹣︔ــ︣ در ︋︀﹐ ︋ــ︣دن ارزش ﹋﹫﹀﹩ 
﹝︺﹞︀ری دارد. ︀ل ﹋﹥ د﹡﹫︀ رو ︋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁️ از ︵︣﹅ ﹁﹠︀وری 
ا︨️؛ ﹋︀ر︋︧️ آن در ︣﹁﹥ ﹝︺﹞︀ری ا﹝︣ی ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ 
ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ︵︣﹅ ︫ــ﹠︀︠️ د﹇﹫﹅ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑ق 
و ︲︣ورت ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹝﹫︧ــ︣ ﹎︣دد و را﹨ــ﹊︀ر ا︗︣ا﹩ ﹐زم 
را ﹝﹩ ︑﹢ان در ︑︣︋﹫️ و آ﹝﹢زش ﹝︺﹞︀ر ︋︨︡ــ️ آورد. ﹁︣﹨﹠﹌ 
﹡﹆ــ︩ ا︨︀︨ــ﹩ در ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠ــ︀وری ︋︣ای ﹀ــ︶ ارزش ﹨︀ی 
︣ای ﹝︺﹞︀ر   ︋﹩﹀︣︺︑︀ز ا︠﹑﹇﹩ دارد. ا︋︺︀د ﹡﹢ع ﹁﹠︀وری ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋ 
 ﹟از﹢﹞ ️︀︻﹝︺︀︮︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری را ︋︭﹢ر︑﹩ ﹨︡﹁﹞﹠︡ ︋︀ ر
ا︠﹑﹇ــ﹩ و ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︣﹁ــ﹥ ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د. 
︋︣ای ر︨ــ﹫︡ن ︋﹥ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ا︠﹑ق و در ︻﹫﹟ ︀ل ︋︀ 

️ ﹨︀ی ﹨﹠︣ی و  ︀︨ ️︀︻ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری، ر﹢︠ ﹤︋ ﹤︗﹢︑
ا︠﹑﹇﹩ ذ﹏ ︋︣ای ﹝︺﹞︀ر ﹐زم و ︲︣وری ا︨️:

 ﹤﹁︣ ار︑﹆︀ء ا︋︺︀د ﹝︺﹠﹢ی و ا︠﹑﹇﹩ در ️︗ ١. ︑﹑ش ﹝︡اوم
﹝︺﹞︀ری و و︗﹢د ︋︀︵﹟ ﹝︺﹞︀ر.

 ﹤︋ ﹤﹡﹐﹢︧﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎ ︀︨ــ﹩ در﹠︫︣﹍٢. ︠﹢د︫﹠︀︨﹩ و د
﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︣دم. 

﹢د︨︀زی و ا︮﹑ح ا﹝﹢ر ﹋︀ری و ︣﹁﹥ ای. ﹫﹢︨︐﹥ در︠  ٣. ︑﹑ش︎ 
︣ای ︱﹢ر ﹝﹣︔︣ و ︨ــ︀ز﹡︡ه د﹟ و ا︠﹑ق  ۴. ︑﹑︫ــ﹩ ﹝﹞︐︡︋ 

ا︨﹑﹝﹩ در ︑﹞︀م ا︋︺︀د ﹋︀ری و ︣﹁﹥ ای. 
۵. ︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩، ﹀︶ و ا︮ــ﹑ح آداب و ر︨ــ﹢م ﹨﹠︖︀ر﹨︀ و 

ارزش ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ در ︎︣︑﹢ ﹡︷︀م ﹝︺﹫︀ر ا︨﹑﹝﹩.
 ﹅﹚ ︀ز︫﹠︀︨﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن ا︨﹑﹝﹩ و ﹡﹞﹢د دادن آن در︠   ︋.۶

﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︀ل و آ﹠︡ه ︗︀﹝︺﹥.  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ا︔︣ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری︋ 
٧. ︑﹑ش ︋︣ای ار︑﹆︀ء ا︋︺︀د ﹝︪︐︣ک ا﹡︧︀﹡﹩، ا︨﹑﹝﹩-ا︣ا﹡﹩ 

﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︀ ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹨﹢️ از آن ﹡﹞﹢د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ر︻︀️ ا﹟ ا︮﹢ل ︑﹢︨ــ︳ ﹝︺﹞ــ︀ر ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹞︧ــ︴ ﹋︣دن 
︀ ا︠﹑ق و ﹁︣﹨﹠﹌ و  ︀ ا﹟ ا︮﹢ل ﹡︐﹫︖﹥ ای ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋  ﹁﹠︀وری︋ 
︡︡ ﹝﹩ آورد. در ا﹠︭﹢رت ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️  ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩︎ 
﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ︀︮﹏، ﹡︪︃ت ﹎︣﹁︐﹥ از ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ا︨﹑﹝﹩ 

︗︡ول ۶. ﹝﹠︐︕ ︫︡ن ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︠﹑ق-﹝︺﹞︀ری و ﹁﹠︀وری (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره ︀رم / ︀︎﹫︤ ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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١٣٠

و ︋︣وز ︫︡ه ︋︀ ﹁﹠︀وری روز د﹡﹫︀︨️. ︡︋﹟ وا︨︴﹥ ﹁︣د از ﹁︱︀ی 
﹝︡رن ︧︠︐﹥ ﹋﹠﹠︡ه ای ﹋﹥ ︋︣ا︣︾ ︩︊﹥ ا︨️؛ ︋﹥ ﹁︱︀﹩ ﹝︡رن 

︍︣ی  ﹙﹆﹫︀︑︩ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ د﹍︣ ︻﹞︣ را در آن ﹁︱︀︨   ︠︀ و﹜﹩ آ︫﹠︀︋ 
﹙﹊﹥ در آن ﹁︱︀ ︻﹞︣ش را ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛︋ 

︗︡ول ٧. ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹉ ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ا︠﹑ق و ﹁﹠︀ور﹝﹢ر در آ﹠︡ه ﹝︺﹞︀ری (﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن) 

︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ︗﹢ان ﹝︺﹞︀ری ١. ︨︀ده ︨︀زی ﹝﹀﹢م ﹁﹠︀وری ︋︣ای درک ﹫︮﹩ از آن ︑﹢︨︳ دا﹡
٢. ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری در ︑﹞︀﹝﹩ ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری  ﹡﹥ ا﹠︑ ﹤﹊﹠︀ ﹁﹠︀وری را ︋︣ای ا︖︀د ︻﹠﹢ان ︨︊﹉ ︀ ︫﹫﹢ه ای ︗︡︡ ﹨﹞︙﹢ن ﹝︺﹞︀ری 

﹁﹠︀ورا﹡﹥ ︋︣ای در ︀︫﹫﹥ ︋︣دن ︀︨︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ و ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
️ ﹨︀ی ﹁︣دی و ﹝﹠﹫️ ﹡︀︊︡ در ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری  ٣. ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری در ︠﹙﹅ ﹁︱︀﹨︀ی ︗﹞︺﹩ ﹝︺﹞︀ری ︀︋︡ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹎︣دد و ︑﹠︀ ︠﹢ا︨ــ

﹝﹑ک ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
️ ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥  ﹢ا︨ ︡ون در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟︠  ︀︫︡ و ︑﹠︀ ا︧︀س ﹨︀ی ﹁︣دی︋   ︋︡︀ ﹠︀︨ــ﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩-︋﹢﹝﹩︋   ︫﹩︀︊ا︮﹢ل ز ︀ ۴. ︑︣﹋﹫︉ ﹁﹠︀وری︋ 

.︫︡︀︋ ﹩︀﹠︫ ﹩︀︊ا﹡︡ ر﹨﹫︀﹁️ ﹝﹠︀︨︊﹩ در ز﹢︑ ﹩﹝﹡ ﹩﹞﹢︋
︐﹢ان   ︋︀﹡ا︨︐﹀︀ده از آ ︀ ︀︫ــ︡ ︑︀︋  ــ︴﹢ح ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر︋  ﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︣﹁﹥ ای در︨  ︣︗︧︐﹥ ︨ــ︀زی ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹁﹠︀وری︋   ︋︡︀ ۵. ﹨︡ف︋ 

︵︣﹆﹥ ای ﹝﹠︀︨︉ در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹁﹠︀وری را ︀︮﹏ ﹎︣دد.
۶. ﹡︧︊﹩: ︻︡ه ای ﹨﹞︙﹢ن ﹨﹍﹏، ژان ︎﹏ ︨︀ر︑︣، راژ︋﹠︡﹉ و... . ﹝︴﹙﹅: ﹁﹫﹙︧﹢﹁︀﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹁﹑︵﹢ن، ﹋︀﹡️ و... (﹝︴︣ی١٣٧٢).

٧. ﹝﹠︷﹢ر ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن در ا﹟ ︭︠﹢ص ︣﹁﹥ ﹝︺﹞︀ری و ︣﹁﹥ ﹨︀ی وا︋︧︐﹥ و ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
8. Lippmann

︩ ﹨︀ و ا︗︤ا آن  ︋ ﹩﹞︀﹝︑ ﹏﹞︀و ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︡﹡︷︣ ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن ﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹙﹊﹥ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ︫ــ ﹩﹊︤﹫﹁ ️ــ﹫﹨︀﹞ ︒︋ ﹟ــ٩. در ا
﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن در ︵﹢ل ︨︀︠️ آن ︑︖︀ر︋﹩ را ︋︨︡️ آورده ︋﹢د و ا︠﹑ق را در ︨︀︠️ آن ︨︣﹜﹢﹥ ی ﹋︀ر﹨︀ی ︠﹢د ﹇︣ار ﹝﹩ داد.

١٠. ا﹟ ﹎﹀︐︀ر ا︫︀ره ︋﹥ ︡︓﹩ از ︱︣ت ︻﹙﹩(ع) ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: ا︗︺﹏ ﹡﹀︧﹉ ﹝﹫︤ا﹡︀ ︋﹫﹠﹉ و ︋﹫﹟ ︾﹫︣ک (﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ ﹋﹙﹞︀ت ﹇︭︀ر) 
︣ای د﹍︣ان ﹨﹛ ﹡︍︧﹠︡. ﹢د ﹡﹞﹩ ︎︧﹠︡ی︋  ︣ای︠  ︍︧﹠︡ و آ﹡︙﹥︋  ︣ای د﹍︣ان ﹡﹫︤︋  ﹢دت ﹝﹩ ︎︧﹠︡ی︋  ︣ای︠  ︺﹠﹩ آ﹡︙﹥︋ 

11. Resnick

︋َِ﹠﹩ َءاَدَم» (ا︨︣اء: ٧٠).  ︀﹠َ﹞ ُ︣ ١٢. ︋︪︩ ﹋︣ا﹝️ ︋﹥ ا﹡︧︀ن: «َو﹜ََ﹆︡ َ﹋

:️︫﹢﹡ ﹩︎
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.﹜︣﹋ ١. ﹇︣آن
︩ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝︺﹞︀ری و ︑﹙﹫﹏ آن ︋︀ ارزش ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان.  ﹛︀ .١٣٩١ .﹩﹡︀﹝︀ر، و ا﹜﹠︀ز ا︀ز﹞ ،﹩٢. آ︮﹀ــ

︋︀غ ﹡︷︣ ٩(٢١): ٢١-٣۴.
︨︣︀زی. ﹁﹫︣وزه ا︨﹑م ١(١): ۶٩-٩٠. ٣. آ﹇︫︣︀﹀﹫︀ن، ﹝︣داد. ١٣٩٢. ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹝︺﹞︀ری، ا︮﹢ل ︀رده ﹎︀﹡﹥ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ﹝︺﹞︀ری و︫ 

.︤︣︊︑ ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه :︤︣︊︑ .﹩﹡︣ا︀ه ﹝︐﹀﹊︣ان ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︀︮︣ ا﹎︡۴. ا﹝﹫︡، ﹝︧︺﹢د. ١٣٨١. درآ﹝︡ی ︋︣ ﹁﹙︧﹀﹥ ا︠﹑ق از د
۵. ︋﹟ ︻︡ی، ﹫﹩. ١٣٧١. قالخالا بیذھت. ︑︣ان: ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت و ︑﹆﹫﹆︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩.

︣﹋ ︡﹝﹞ ،︀﹫﹡︣﹫︎ .۶﹛. ١٣٨٧. ︨︊﹉ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︨︣وش دا﹡︩.
٧. ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، ︻︊︡ا﹜﹙ـ﹥. ١٣٨۵. ﹝︊︀دی ا︠﹑ق در ﹇︣آن. ︗﹙︡ د﹨﹛. ﹇﹛: ا﹡︐︪︀رات ا︨︣اء.

٨. داوری ارد﹋︀﹡﹩، ر︲︀. ١٣٨٠. در︋︀ره ︾︣ب. ︑︣ان: ﹡︪︣ ﹨︣﹝︦.
٩. د﹙﹞﹩، ا﹞︡، و ﹝︧︺﹢د آذر︀︋︖︀﹡﹩. ١٣٨۴. ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩. ﹇﹛: ﹡︪︣ ﹝︺︀رف.

﹫﹢ه ﹨︀ی ︗︡︡ ︑﹢﹜﹫︡ دا﹡︩ و ︻﹙﹛ ورزی  ﹫︡ ﹝﹞﹢د ﹇︀︲﹩ ︵︊︀︵︀︊﹩، و ا︋﹢︻﹙﹩ وداد﹨﹫︣. ١٣٩٠.︫  ١٠. ر︋︀﹡﹩، ︻﹙﹩، ر︨﹢ل ر︋︀﹡﹩، ر︲︀ ﹨﹞︐﹩،︨ 
﹙﹢ک ︻﹙﹞﹩ در ︻︣︮﹥ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری. ا︠﹑ق در ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ۶ (١): ١٢-٢۴. ︣ ︑﹢ل ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ و︨   ︋﹩︐︠︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗ ﹩﹚﹞︃︑

.١٠١-١٠٨ :(٢۶) ︀︊١١. ر﹨︊︣﹡﹫︀، ز﹨︣ا و ز﹨︣ا ر﹨﹠﹢رد. ١٣٨۵. ﹝﹢ا︗﹥ ﹨﹠︣ ﹇︨︡﹩ ︋︀ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی. ﹨﹠︣﹨︀ی ز
١٢. رو﹎︣ز، ︑︡د︋﹙﹫﹢. ١٣٨۵. ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ا︠﹑ق. ︨﹫︀️ ︾︣ب (١١): ۴٣-۴٩.

١٣. ز﹞︣﹝︀ن، ﹝︀﹊﹏ ای.. ١٣٩١. ا︠﹑﹇﹫︀ت ﹝︺﹞︀ری، ﹠︡ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︗︀﹡﹩ ︫︡ن. ﹝︀ه ﹨﹠︣ (١۶٨): ٢۴-٣٠.
.﹜﹇ ﹟﹝︋ ︪︣﹡ :︣ان︑ .﹩﹞﹑︨١٣۶٨. ا︠﹑ق ا .﹩﹚︻︡﹝﹞ ،١۴. ︨︀دات

︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩. ١۵. ︨﹙︴︀﹡︤اده، ︧﹫﹟. ١٣٨٣. ︋︀زار﹨︀ی ا︣ان. ︑︣ان: ﹡︪︣ ︎︥و﹨
١۶. ︫ــ︀رع ︎﹢ر، ﹝﹞﹢د، و ﹝﹞︡ ﹁︀︲﹙﹩. ١٣٨۶. ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ︻﹙﹛ و ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ در ا︣ان. ︑︣ان: ﹡︪︣ ︎︥و﹨︪﹊︡ه ﹝︴︀﹜︺︀ت 

﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩.
١٧. ︵︊︀︵ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ،﹩︀︊︧﹫﹟، و ﹝︣︑︱﹩ ﹝︴︣ی. ١٣٨١. ا︮﹢ل ﹁﹙︧﹀﹥ و ر︑ .﹜︧﹫﹛︀︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︮︡را.

︀ ا︠﹑ق ز︧ــ︐﹩  ١٨. ︻︀﹝︣ی ﹡﹫︀، ﹢﹊﹫﹡ ﹑﹫﹛ ،︣﹇︀︋︡﹝﹞﹩ ﹡︥اد، و ︻︤︤ ا﹜﹙ـــ﹥ ﹡﹫﹊﹞﹠︩. ١٣٩٠. ︑︤ا﹛ ﹁﹠︀وری ﹨﹞︧︀ن ︨ــ︀زی ا﹡︧ــ︀﹡﹩︋ 
.١۴۶-١(٢): ١٢٩ ﹩︐︧ا︨﹑﹝﹩. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︠﹑ق ز

١٩. ︻︣︋﹩، ︨﹫︡︻︊︡ا﹜﹞﹫︡. ١٣٨۶. روش ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی. ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ︑︡︋﹫︣ ١٨(١٧٩): ۶۵-۶١.
٢٠. ︾︤ا﹜﹩، ا﹝︀م ﹝﹞︡. ١٣٧۴. ا﹫︀ء ︻﹙﹢م د﹠﹩. ︗﹙︡ ︨﹢م. ︋﹫︣وت: ﹡︪︣ دارا﹜﹀﹊︣.

٢١. ﹁︣ا︨︐﹢اه، ﹝﹆︭﹢د. ١٣٨۵. ا︠﹑ق ︻﹙﹞﹩ ر﹝︤ ار︑﹆︀ء آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︠﹑ق در ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ١(١): ١٣-٢٧.
︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︠﹑ق در ︻﹙﹢م  ٢٢. ﹜︪﹍︣︋﹙﹢﹋﹩، ﹝︖︐︊﹩. ١٣٨٧. ︀ر﹢ب ︑︡و﹟ ارزش ﹨︀ و ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︎︥و﹨

و ﹁﹠︀وری ٣(١و٢): ١٠۵-١١۴.
٢٣. ﹝﹫︫︣﹊︀ک، ﹢︨﹀︺﹙﹩. ١٣٨۵. ا﹞︀ن و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی. ﹝︖﹙﹥ ︨﹢ره (٢٣): ٧٨-٧٩.

٢۴. ﹝︣︑︱﹩، ﹨︪ــ︀م. ١٣٨٧. ا︮﹢ل ︨﹠︐﹩ ︨︀︠️ و ︨︀ز در ا︨﹑م. ︑︣︗﹞﹥ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹝︪﹊﹫﹠﹩ و ﹋﹫﹢﹝︣ث ︑ .﹩︊﹫︊︣ان: ﹝︣﹋︤ ﹝︴︀﹜︺︀ت 
و ︑﹆﹫﹆︀ت ︫︨︣︀زی و ﹝︺﹞︀ری.

٢۵. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩. ١٣٨٧. آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹩. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︮︡را.
٢۶. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩. ١٣٨٧. ﹁﹙︧﹀﹥ ا︠﹑ق. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︮︡را.

٢٧. ﹨︀︡﹎︣، ﹝︀ر︑﹫﹟. ١٣٧٣. ︎︨︩︣ از ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی. ︑︣︗﹞﹥ ︫︀﹨︍﹢ر ا︻︐﹞︀دی. ﹝︖﹙﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ١(١): ١-٣٠.

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ
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٢٨. وداد﹨﹫ــ︣، ا︋﹢︻﹙﹩، دار﹢ش ﹁︣﹨﹢د، ﹝﹞﹢د ﹇︀︲﹩ ︵︊︀︵︀︊﹩، و ︾﹑﹝︺︊︀س ︑﹢︨ــ﹙﹩. ١٣٨٧. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر 
︻﹙﹞﹩ (︑︃﹝﹙﹩ ︋︣ ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ ا︠﹑ق در ︻﹙﹛-﹁﹠︀وری ﹝︣︑﹟ و رز﹡﹫﹉). ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︠﹑ق در ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ٣(٣و۴): ۶-١٧.

٢٩. و﹁︀﹝﹞ ،︧︣﹟. ١٣٨٩. ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری. ︗︀د دا﹡︪﹍︀﹨﹩: ٢-٣.
.︣︍ ︪︣﹡ :︣ان︑ .١٣٩١. ︑︺︀﹝﹏ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ﹝︺﹞︀ری- ︗﹙︡ اول و دوم .﹟︧﹞ ،︣﹞︀﹁٣٠. و

ــ︖︀د، ﹝︧ــ﹟ و﹁︀﹝︣، و ا﹞︡ر︲︀ ﹋︪︐﹊︀ر ﹇﹑︑﹩. ١٣٨٩. ا︠﹑ق در ﹝︺﹞︀ری. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︠﹑ق در ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری   ︨،﹩︗︤٣١. ﹡︀زی د
۵ (٣و۴): ١٠۵-١١۵.

.۴(١٨): ٢٧-٩ ﹤︪︡﹡رواق ا ﹤﹚︖﹞ .﹩د. ١٣٨٢. ︻﹙﹛ ﹎︣ا﹢﹝﹞︡﹫︨ ،︀ن﹢︊﹡ .٣٢
٣٣. ﹡︡﹞﹩، ﹨︀دی. ١٣٧۴. آ﹫﹟ ︗﹢ا﹡﹞︣دان و ︵︣﹆️ ﹝︺﹞︀ران. ︑︀ر ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی ا︣ان: ۴٧۴-۴۴٨.

٣۴. ﹡﹆︣ه ﹋︀ر، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡، ﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد، و آ︧︀ن ﹁︣وز﹡︡ه. ١٣٨٨. راز ︗︀ودا﹡﹍﹩ آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری-︑﹙﹫﹏ ︋︣ ﹡﹍︣ش ﹨︀ی ﹡﹢﹎︣ا، ﹁︣ا﹡﹢﹎︣ا 
و رو﹊︣د﹨︀ی ﹁︣ا﹎﹫︣︑︣. ︋︀غ ﹡︷︣ (۶)١٢: ٣١- ۴۴.
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