
︨︣د︋﹫︣: ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹡﹆︣ه ﹋︀ر
﹝︡︣ دا︠﹙﹩: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹞︤ه ﹡︥اد

﹨﹫ـ︑ ️ــــــــ︣ــــ︣ـــــــــــــ﹥:
د﹋︐ـ︣ ︨﹫︡ ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ا︨ــ﹑﹝﹩ / د﹋︐ـــ︣ ︧ـــ﹟ ︋﹙ـ︀ری 
ــ︡ ر︲︀ ︎﹢ر ︗︺﹀︣ ﹝﹞ ︣︐﹋ــ︤اد ﹁ــ︣ /  د︋ ﹩ــ ــ︣ ﹝︭︴﹀ د﹋︐ــ
ــ﹫ـ︺﹥ ــ﹞ــ︀︻﹫﹏ ︫ ــ︥اد / د﹋︐ــ︣ ا︨ ــ︡ی ﹞︤ه ﹡ــ ــ︣ ﹝ـ د﹋︐ــ
ـــــ﹟ ﹁﹫︱ــ﹩ ︧﹞ ︣ــ︀ن / د﹋︐ــ ــ︣ ︵︊﹫︊ــ ﹢ــ︣ ﹝﹠ــ د﹋︐ـــ
ــ︡ ﹝ــ︣ادی ﹝﹞ ︣︽︮ــ︣ ا ــ︡ی / د﹋︐ــ ــ︡ ﹝ــ︀︗ ــ︣ ﹞﹫ـ د﹋︐ــ
ــ︀ن / د﹋︐ــ︣﹁︀︵﹞ــ﹥ ﹝ــ︡ــ︤اده ︧ــ﹫﹟ ﹝︺﹞︀ر﹞﹑︾ ︣︐﹋د
ــ︀ران ــ ــ﹩  ︻﹙ـ ــ︣  د﹋︐ــ  / زاده  ــ﹩  ﹆﹡ ــ︡  ﹝﹞ـ ــ︣  د﹋︐ــ

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

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

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

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

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

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

﹠︺️ اــ︣ان ــ﹍ــ︀ه ︻﹙﹛ و︮  ﹡︪ـ︀﹡﹩ د﹁︐ـ︣ ﹝︖﹙﹥: دا﹡︪
︧ــ︐﹩ ١۶٨۴۶١٣١١۴ ﹇︴︉ ︻﹙﹞﹩ ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ / ﹋︡︎ 
︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛: ٧٧۴٩١٢۴٣-٠٢١ / ︑﹙﹀﹟ دا︠﹙﹩: ٧٧٢۴٠۵۴٠-٣٢٢١
http://ceia.iust.ac.ir :وب ﹩﹡︀︪﹡ / ceia@iust.ac.ir :﹤﹞︀﹡︀︪ـ︀﹡﹩ را﹡

ا﹡︐︪︀ر ا﹟ ︫﹞︀ره ︋︀ ︫ ️︀﹝︣داری ﹇﹛ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
٢ ︨ـــــ﹟ ︨ـــــ︣د︋﹫ــــــ︣

٧
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﹝ـ﹢زه و د︡﹎ـــ︀ه ا︨ـــ﹑﹝﹩

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

۴١

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

﹝﹀﹢م ﹝︣﹝﹫️ و ﹁︱︀ در ︫︣﹨︀ی دوران ا︨﹑﹝﹩

درآ﹝︡ی ︋︣ ر﹝︤ و ر﹝︤︎︣دازی در ﹝︺﹞︀ری دوران ا︨﹑﹝﹩

۶۵
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︣ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ــ︣ی در ﹡︷︣︀ت ﹝︺︀︮ ️ ز﹡︡﹎﹩︫  ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫
︀﹡﹥ ﹝︺﹞︀ری ︣ ﹝︊﹠︀ی ︻﹙﹏ ︀ر﹎  ︋﹩﹞﹑ ︣ ︨ا  ︭﹢ص︫  ︡ه در︠  ︣اج︫  ︐ ︨ا

٩۵

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

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

١١٣

١٣١

١۴٧

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

ـــ︥و﹨︪﹩ ﹁︭﹙﹠ــ︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـــ﹩ -︎ 
︀ر ١٣٩٣ ﹞︀ره دوم -︋  ︨ـــ︀ل اول -︫ 



︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول١١٢ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨

﹝﹢زه و د︡﹎ــ︀ه ا︨﹑﹝ـ﹩*

﹊﹫ـــ︡ه:

﹝︖︐︊﹩ ا﹋︣︊︀ن**
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝︺﹞︀ری ︋︀ ﹎︣ا︩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩-آ﹝﹢ز︫﹩ از دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان   
ّ︨﹫︡︻︊︀س ︤دا﹡﹀︣ ***
د﹋︐︣ای ﹝︺﹞︀ری، ا︨︐︀د︀ر و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان

* ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹡﹢︧﹠︡ۀ ﹝︧﹢ل ︋︀ ︻﹠﹢ان ︎︀رک-﹝﹢زه ﹋﹢︣(︀د﹝︀ن ︵︊︦) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 akbarian.mo@gmail.com                                                       ***.  akbarian_mo@arch.iust.ac.ir (﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل) .** 

﹫︀ن ارزش ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک  ︀ً ﹝﹆︡س ﹡﹆︩ و︥ه ای در︋  ــ︀︬︠ و ︻﹞︡︑ ﹠︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و︫  ــ﹠︐﹩ و د﹠﹩ ﹨﹞﹫︪ــ﹥︋  ــ︣﹨︀ی ︗﹢ا﹝︹︨  در︫ 
وا﹐ی آن ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ ﹨︡ف ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︡ا و ︀﹆﹅ ﹨︧︐﹩ را ︋﹥ ︻︡ه دا︫︐﹠︡؛ ﹋﹥ ︋︀ ︸﹢ر ﹝︡ر﹡﹫︧﹛ و ︑︽﹫﹫︣ را︋︴﹥ ا﹡︧︀ن ︋︀ ︻︀﹜﹛، ︲﹞﹟ 
ــ︀﹜️ ﹝︡︎ ،﹤︋ ﹜︡ه ای ﹡﹢ ︸﹢ر ︋︀ ﹡︀م  ︀ً ﹨︡ف ﹨︀ی ︑︖︣︋﹩ ︋︪ــ﹩ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ از ا﹟ ر︨ ︑︽﹫﹫︣ ارزش ﹨︀ و ﹁︣و﹋︀︨ــ️ آن ︋﹥ ︮︣﹁
 ︬﹇︀﹡ ﹩︐︠︀﹠︫ ،﹤︐﹁︀ ﹩︐︧﹨ در آن ﹤﹋ ﹩﹝﹛︀︻ ︀︋ ︀دی ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ا︋︥ه ﹋︣دن ا︔︣ و ﹇︴︹ ار︑︊︀ط آن﹡ ︣︮︀︺﹞ زه﹢﹞ .︡زه ﹝﹠︐﹆﹏ ﹎︣د﹢﹞
از ﹨︧ــ︐﹩ ︋﹥ د︨ــ️ داده ﹋﹥ در آن ارزش ﹨︀ی  ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ د︀︗ ︣﹍﹩ ︋︣ای ︻︣︲﹥ ﹡︡ار﹡︡. ا︑ ﹟﹆﹫﹅ ︋︀ رو﹊︣د ︡︎︡ار︫﹠︀︨︀﹡﹥ و از 
︵︣﹅ ا︨︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥  در ︭︠﹢ص و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢زه ا︻﹛ از ︠︀︨︐﹍︀ه ﹜︽﹢ی و ر︪﹥ و ︋﹠﹫︀ن ﹨︀ی ︎﹫︡ا︩ و ︨﹫︣ 
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ﹋﹥ ﹨︢︎ ︡﹠︣︣ش ﹝﹢زه از ︵︣ف  ︪﹡  ︩ ــ﹠️ ︑︀ ︑﹢﹜︡ ﹝﹢زه ︋︀ ﹝﹀﹢م ﹝︡رن ﹝﹩ ︎︣دازد. ﹡︐﹫︖﹥ ︎︥و﹨ ︑︴﹢ر آن از دوران ︨
ــ﹠︀︠️ در آن ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ﹡﹍︀ه  ــ﹠︀︠️ و ا﹡︐﹆︀ل ارزش ﹨︀ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا﹡﹊︀ر ا︨️؛ و﹜﹩ ﹡﹢ع ︫ ــ︐︣ ︫ ﹡︧ــ﹏ ا﹝︣وز در ︗️ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ︋︧
﹝﹠﹆︴︹ ﹎︣ا و ا﹡︧︀ن ﹝﹢ر ﹝︡رن ا︨️، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹆︬ ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹠︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨️. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣ای ﹡︤د﹉ ︫︡ن ︋﹥ ︫﹠︀︠️ 
﹀﹞ ﹤︋ ﹩﹆﹫﹆﹢م ذ﹋︣ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ ︑﹢︗﹥ ︫︡ه و ︋︣ ا︨︀س آن را︋︴﹥ ای ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا﹡︧︀ن-﹝﹢زه  و ︵︊﹫︺️ ︑︺︣︿ ﹝﹩-﹎︣دد. 
︀ آن- در ︑﹑ش ا︨️ ︑︀ در  ــ︡ه︋   ︫︿︣︺︑ ︡ی﹡﹢﹫ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀دی و︥ه از ︻︀﹜﹛ ﹨︧ــ︐﹩- و در︎  ــ︀﹝︀﹡﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥︋  در ا﹟ ﹡﹍︀ه ﹝﹢زه︨ 
️ ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩-︑﹞︡﹡﹩ (︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹨︀)، ︀دآوری  ﹎︧︐︣ه ︑︀ر و ︎﹫﹢﹡︡ ﹆﹫﹆﹩ ︋︀ ﹝﹊︀ن ︵︊﹫︺﹩ آن، ︋︀ رو﹊︣د آ﹥ ای، ﹡︧︊

و ︋︀ز﹡﹞︀﹩ ︫﹢د و در ︗️ ︫﹠︀︠️ و ر︫︡ و ﹎︧︐︣ش ﹫︀ت ﹝︺﹆﹢ل ا﹡︧︀ن و ار︑︊︀ط ︋︀ ﹡︷︀م آ﹁︣﹠︩ ﹎︀م ︋︣دارد.
﹤ذ﹋︣، ︫﹠︀︠️، آ ،﹜︧﹢︐﹋︥︋﹢︨ ،واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹝﹢زه



١١۴

ــ︣︀﹟ در   ︨﹤ ﹢د︋   ︠️﹢﹨ ــ︀ت ــ︀ و ا︔︊ ﹆ ــ﹥ ︗︀ودا﹡﹍﹩،︋  ــ﹏︋  ﹫﹞
 ﹩︺ ــ︀ن ا﹝︣ی ﹁︴︣ی ا︨️. ا﹡︧︀ن   در ︵﹢ل ︑︀ر ﹨﹞﹢اره︨  ا﹡︧
ــ︐﹥ ︑︀ ارزش ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ︗﹞︺﹩ و ︋︀ور﹨︀ی ︑﹞︡﹡﹩ ︠﹢د را  دا︫
ــ﹥ ︗︀ن ︻︣︲﹥ ﹋﹠︡؛  ــ︣ی و ﹝︺﹞︀ری ︔︊️ و︋  ــ﹅ آ︔︀ر ﹨﹠ ︣︵ از
 ﹉ ︀ری ︸︣ف﹝︺﹞ ﹤﹊﹠(﹡﹀﹫︧ــ﹩،:١٣٨٩  ۴-٨) ︎︦ ﹁︀رغ از ا
ــ︀ی ﹉ ︑﹞︡ن  ــ︣ی از ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀︨ــ️ در ︋︣دار﹡︡ة ارزش ﹨ ︨
ــ﹠︐﹩،  ــ︡. در ا︾﹙︉ ︗﹢ا﹝︹ ︨ ــ﹥ از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫ و ︋︣﹎︣﹁︐
ــ︀ی و︥ه و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝ــ﹏ ﹀︶ ارزش ﹨︀ و  ﹨︀﹠ ــ﹩ از︋  ﹎︣و﹨
︀ر   ︋﹟︣︑ ﹩﹚︮ا  ً︀ ︋︀ور﹨︀ی ︗﹞︺﹩ آن ﹎︣وه ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️؛ و ︻﹞﹢﹝
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟دوش ﹝﹩ ﹋︪︡. و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩ ا ﹤ ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ارزش ﹨︀ را︋ 
از ︋﹠︀﹨︀ ﹀︶ و ا︫︀︻﹥ ارزش ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ﹝︣دم آن ︑﹞︡ن ︋﹢ده 
 ﹩︀﹨︀︱﹁  ً︀ ︀ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ ︻﹞﹢﹝ ︡ن︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︑︣﹋﹫︉︫  و︋ 
﹢ده و  ــ︀﹡﹩︋  ــ︡ة روح و ﹁︴ــ︣ت ﹆﹫﹆️ ︗﹢ی ا﹡︧ ــ︣ورش د﹨﹠ ︎
 ﹅︀﹆ ︀ن ﹝︀دی و︗ ﹩ا﹝﹢ر ﹝︀ورا ︀ ــ︀ن ﹨︀،︋  و︸﹫﹀﹥ ار︑︊︀ط ا﹡︧

﹡﹀︐﹥ در ﹨︧︐﹩ را ︋﹥ ︻︡ه دارد. (ا﹋︣︊︀ن،:١٣٩١  ٣)
ــ︣ب و ︎﹫︡ا︩ ︑﹀﹊︣ات او﹝︀﹡﹫︧ــ﹛،  ــ︀﹡︦ در ︾ ــ︀ ︸﹢ر ر﹡︧ ︋
ــ︀ن ︋︀ ﹝﹫︳ د︀ر ︑︽﹫﹫︣ی ︗︡ی ︫︡. د﹡﹫︀ی ﹝︡رن  را︋︴﹥ ا﹡︧
ــ︀ر ﹝︴﹙﹅ ﹇︣ار  ــ﹛ ︑︖︣︋﹩ را ︖️ و ﹝︺﹫ ــ︐﹆︣ا﹩ و ︻﹙ ︻﹆﹏ ا︨

ــ﹫︣ و ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︋﹥  ــ﹥ ﹫︤ را ︋︣ ا︨ــ︀س آن ︑﹀︧ داده و ﹨﹞
ــ︀ن و  ــ︀زی ا﹡︧ ︨︫︣ ــ﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹍︀ه، ﹡﹢ع ﹝︺﹞︀ری و د﹡︊︀ل ا
 ﹉ ︀رــ﹢ع ﹡﹫︤ د ﹠︭﹞ ︳﹫﹞ ︀︋ ــ﹥ او در ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط را︋︴
ــ﹢د. ا﹎︣ ا﹡︧︀ن ︨﹠︐﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︀وری ﹋﹥ ︋︣  ︑﹢ل ︗︡ی ﹝﹩ ︫
و︗﹢د ︠︡ا و ︋︺︡ ﹝︀ورا﹜︴︊﹫︺﹥ ︗︀ن دا︫️، ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ︑︀ در 
ــ︀زی ︠﹢د ﹁︱︀﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︡ام ا﹟ ︫﹠︀︠️ را  ︨︫︣ ︀ری و﹝︺﹞
﹝︐︢﹋︣ ︫﹢﹡︡ ︋﹥ و︗﹢د آورد. ︋︀ ﹎︧︐︣ش ︑﹀﹊︣ ﹝︡ر﹡﹫︧﹛ و ︑︽﹫﹫︣ 
︀ً ︗︀﹍︀ه  ︊︣﹆︑ ︀﹨︀︱﹁ ــ︐﹩، آن ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ا﹡︧︀ن از ︗︀ن ﹨︧
ــ︀ ﹡︀م ﹝﹢زه   ︋﹩︀︱﹁ ــ︀ی ﹝︡رن ــ﹢د را از د︨ــ️ داده و در د﹡﹫ ︠
︋︩ ︻﹞︡ه ای از ︋︀ر ﹀︶ ارزش ﹨︀ی ︑﹞︡﹡﹩ و ﹇﹢﹝﹩ را ا﹜︊︐﹥ 
︋︀ د︡﹎︀ه ︗︡︡ ︋﹥ دوش ﹎︣﹁️. (﹨﹞︀ن: ١۴٣-١۴۶)از آ﹡︖︀﹋﹥ 
︀ً ﹝︐﹢﹜︡ ︑﹀﹊︣ او﹝︀﹡﹫︧ــ﹛- ــ ــ﹢م ﹝︺︀︮ــ︣ آن ا︨︀︨ ﹀﹞ ــ﹢زه در ﹞
ــ﹩ از ︀︮︊﹠︷︣ان،  ــ︡ه ︋︣︠ ــ︀﹡︦ ا︨ــ️ و از ︻﹆﹫ ــ﹢ر ر﹡︧ ﹞
ــ﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  را ﹡︡ارد؛ ا ﹅︀﹆ ــ️ ﹎︣﹁︐﹟ ︋︀ر ﹫﹁︣︸
 ️︗ از ︋﹠︀ در د﹡﹫︀ی ﹝︺︀︮︣ در ﹤﹡﹢﹎ ﹟︧ــ︐︣ش روزا﹁︤ون ا﹎
آ﹝﹢زش و ︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ و... در ︎﹩ آ﹡︧️ ︑︀ ︋︀ ﹉ ︋︣︠﹢رد 
︡︎︡ار︫﹠︀︨︀﹡﹥ ︲﹞﹟ ︫﹠︀︠️، ا﹟ ︋﹠︀ را ︋﹥ ﹝︧﹫︣ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 

 .︡︀﹝﹡ ︣︑ ﹉︤د﹡ ️﹆﹫﹆

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

ــ︐﹥ ﹋﹙﹩  ــ︀ی ︻﹙﹞﹩ را ︋﹥ دو︨ ﹨ ︩ روش ︑﹆﹫ـ﹅: ا﹎︣ ︎︥و﹨
 ﹤﹡﹢﹍﹠ــ﹩ را ا ︩ ﹨︀ی ﹋﹞ ــ﹛. ︎︥و﹨ ــ﹫﹛ ﹋﹠﹫ ــ﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ︑﹆︧ ﹝﹋
︑︺︣︿ ﹋︣ده-ا﹡︡: «﹋﹢︫︩ ﹝︧︐﹞︣، ︨︀ز﹝︀ن دار و ︻﹫﹠﹩، ︋︣ای 
ــ︡ و ار︑﹆︀ء  ︡︗ ︩﹡م ︋︪ــ︣ی و ︑﹢﹜﹫︡ دا﹢﹚︻ ︩︀﹞︋︣ر︨ــ﹩ آز
︥و﹨︪﹩» و در ﹝﹆︀︋﹏ آن  ︣︑﹢ ﹋︀ر︎  ︪︣، در︎  ︨︴ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹙﹞﹩︋ 
︎︥و﹨︩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️. «﹋﹢︫︪﹩ ︨︀ز﹝︀ن دار 
 Borg &) «ــ︣ه ــ︀رب روز﹝ ــ﹩، ︋︣ای ﹋︪ــ︿ ﹝︺︀﹡﹩، ︑︖ و ذ﹨﹠
 ﹅﹫﹆︑ ︡وده روش﹞ ︎︥و﹨︩ در ﹟ــ﹟ ا ︀︋︣ا﹠︋ (Gall,2003

﹋﹫﹀﹩ ︋﹢ده و ︋︀ ر︗﹢ع ︋﹥ وا﹇︺﹫︀ت ﹝﹢︗﹢د و ︋︣ر︨﹩ ︑︀ر﹩ و از 
︵︣﹅ ا︨︐︡﹐﹜﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹨︧︐﹩ ︫﹠︀︨︀﹡﹥ ﹝﹢زه ﹝﹩ ︎︣دازد؛ 
ــ﹩١ ﹎﹢﹠︡. ﹨︡ف ا︮﹙﹩  ︡︡ار︫﹠︀︨ ︥و﹨︩︎  ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣آ﹠︡ را︎ 
 ﹅﹆﹞ ــ︐﹥ ︋﹥ ︎﹫︣وی ــ﹩،  ︋︧ ﹉ روش ︑︡︎ ﹅﹫﹆︡ار ︫﹠︀︨

 ﹉ ﹅﹚︠ ــ︡،٢ از ــ﹥ آن را ︑︺︣︿ ﹋︣ده ا﹡ ﹋ ﹩﹀﹚︐﹞ ︉ــ از ﹝﹊︀︑
︑﹢︮﹫︿ ︗︀﹝︹ از ︡︎ ﹉︡ه ︑︖︣︋﹥ ︫︡ه روزا﹡﹥ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ 
ــ﹫︣ی از درک  ــ﹥ ﹝﹀﹢م ︑﹀︧ ــ︀︠︐︀ر ذا︑﹩ آن ︑︀ ارا ــ﹥ درک ︨ ︋
ــ︡ه  ــ﹫︣ ︋﹠︀ ︫ ︧﹀︑ ﹤︀︎ ︣︋ ﹤﹋ ︡ه︡︎ ︿ــ ــ︩ از ︑﹢︮﹫ ــ︡ه (︋﹫ ︡︎
 ﹉ ︀︨︀︨︡ه ا︡︎ (︀︋︡ی،١٣٨٩︻) .︡ــ ا︨ــ️.) ﹝︐︽﹫︣ ﹝﹩ ︋︀︫
ا︮︴﹑ح ﹁﹙︧ــ﹀﹩ ︋﹢ده و ︗︡ا از ﹝﹢︗﹢دات ︗︀ن، و ﹝﹠﹀﹉ از 
ــ︹ ︋﹥ ﹫︤ی د﹐﹜️ دارد  ــ️؛ و در وا﹇ ️ ﹨︀ی ﹁﹫︤﹊﹩ ا︨ ﹫﹠﹫︻
ــ﹥ در و︗︡ان ︀ ذ﹨﹟ ﹨︣ ﹁︣د ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪ــ︬ ﹡﹞﹢د ︎﹫︡ا  ﹋

(١٣٨: ٢٩٧۶،﹩﹝︸︀﹋) .︡﹠﹋ ﹩﹞
ــ︀﹝﹏ دو ︋︩ ︻﹞︡ه دا﹡︧ــ️.  ︡︎︡ار︫﹠︀︨ــ﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︫
️ ︫﹠︀︨﹩ در︋︀ره ﹍﹢﹡﹍﹩ ادراک و  ــ﹣ال ﹝︺︣﹁ ︋︪﹩ از آن ︨

﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ار︑︊︀ط ︡︎ ︀︋ ︬︫︡ه ا︨️.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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﹠︀︨︀﹡﹥ و ﹝︀﹨﹫️ و︗﹢د و  ــ﹣ال ﹨︧ــ︐﹩︫   ︨︀ ︩ د﹍︣ آن︋  و︋ 
 ﹩﹡︀︠ ﹟︧) .︣و﹋︀ر دارد دا﹡︩ ﹝︀ در︋︀ره ﹆﹫﹆️ و︗﹢دی ا︫﹫︀︨ 
 ︦︎ ،﹅﹆﹞ ،﹤﹡︀ــ و د﹍︣ان،١٣٨٨) در ︎︥و﹨︩ ︡︎︡ار︫﹠︀︨
از ﹎︣دآوری ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ از ︡︎︡ه ﹨︀ی ︠︀ص، در ︵﹙︉ 
﹨︧︐﹥ ی ﹡︀﹝︐︽﹫︣ی ﹋﹥ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ی ﹝︺﹠︀ی ذا︑﹩ و ﹝︀﹨﹢ی 
︡︎︡ار﹨︀︨️، ︋︣﹝﹩ آ︡. و ︣︵ ﹟︡︋﹅ و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹋﹙﹩ 
ــ﹢د ذات ﹡︀﹏ ︫︡ه ا︨️.  ــ﹠︀س ︋﹥ ︫ ــ﹢د ︡︎︡ار︫ ︫ ️﹁︀در
(︠︣﹝︪︀﹨﹩،١٣٨٧: ١٧۵) ︋﹠︀︋︣ا﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹉ ︎︥و﹨︩ 

︡︎︡ار ︫﹠︀︨︀﹡﹥ را ︋︴﹢ر ︠﹑︮﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋︫︣﹞︣د:
١. ︑﹢︮﹫︿ د﹇﹫﹅ ﹝︷︀﹨︣ ︡︎︡اری در ︑︖︣︋﹥ ی ا﹡︧︀﹡﹩

٢. ︋︀ ︋︣︠﹢رد ﹨︣ ﹥ ا﹝﹫﹟ ︑︣ ︋︀ ︡︎︡ار﹨︀ ︨︣و﹋︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، 
ــّ﹢ع، ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، و ︾﹠︀ی  ــ︀ ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ﹁︣و ﹋︀﹨︩ ﹝﹀︣ط ︑﹠ و ︋
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤ــ ــ︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡. ٣. ﹝︐﹢︗ ــ︐︣ ︑︖︣︋﹥ را ︋﹫ ــ﹥ ︋﹫︪ ︣﹨
️ ︫﹠︀︨ــ﹩ ا︨ــ️. ۴. ﹡︀︸︣ ︋﹥ آزاد︨︀زی از  ادراک و ︋︺︡ ﹝︺︣﹁
ــ︡ه ︀ ر﹨︀﹩ از ︑︭︣ و رو︫﹟  ︩ ﹁︣ض ﹨︀ی ︋︣ر︨ــ﹩ ﹡︪ ﹫︎
ــ﹢د  ︩ ﹁︣ض ﹨︀، (﹡﹥ ا﹡﹊︀ر و︗﹢د آ﹡︀) ا︨ــ️ ۵.︫  ﹫ ــ︀زی︎  ︨
ــ﹢د ذات ︺﹠﹩ ︠﹢اص ذا︑﹩ و﹐︡︎ ︣﹫︽︐︡ار﹨︀ ﹋﹥  ذات: ︋﹥ ︫
︋﹥ ﹝︀ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︡︎︡ار﹨︀ را ﹨﹞︙﹢ن ︡︎︡ار﹨︀ی ﹉ ﹡﹢ع 

.(١٣٨٨،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎) ︠︀ص ︋︪﹠︀︨﹫﹛، ︑﹢︗﹥ دارد
﹥ ︵﹢ر ︑︭︭﹩ د︡﹎︀ه  ︡︡ار︫﹠︀︨︀﹡﹥،︋  ︀ رو﹊︣د︎  ︥و﹨︩︋   ︎﹟ا
︫﹠︀︠︐﹩ ﹝﹢زه از ︋︺︡ ﹨︧︐﹩ ︫﹠︀︨﹩، را ﹝﹢رد ﹡﹆︡ ﹇︣ار داده و ︋﹥ 
︡ه ﹡︧﹏ ا﹝︣وز را-ا﹜︊︐﹥ در   ︫﹤︐﹁︣︢ ﹠﹫︀د︎   ︋﹟د﹡︊︀ل را﹨﹩ ا︨️ ︑︀ ا
 .︡︀﹝﹡ ﹉د ﹡︤د﹢  ︠﹩﹆﹫﹆ ️︠︀﹠ ﹥ ارزش و︫  ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن-︋ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥ــ﹥  در ︭︠﹢ص و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺
 ︣﹫ ﹫︡ا︩ و︨  ﹠﹫︀ن ﹨︀ی︎  ︀︨︐﹍︀ه ﹜︽﹢ی و ر︪﹥ و︋  ﹝﹢زه ا︻﹛ از︠ 
﹥ ﹨︡ف  ︀ ﹝﹀﹢م ﹝︡رن︋  ــ﹠️ ︑︀ ︑﹢﹜︡ ﹝﹢زه︋  ︑︴﹢ر آن در دوران︨ 
 ︡﹆﹡ ︀ ︐﹢ان︋   ︋️︀﹡︎︣دازد. ︑︀ در ﹩﹞ ﹩﹆﹫﹆ ذات ﹝︀﹨﹢ی و ﹟︐﹁︀
︉ ︑︣ د︨️ ︀﹁️ و و︥﹎﹩ ﹨︀ و  ︨︀﹠﹞ ﹩﹀︣︺︑ ﹤ ︣ر︨ــ﹩ د﹇﹫﹅︋  و︋ 

ا︮﹢﹜﹩ را ︋︣ای آن در ︗️ ا︮﹑ح ︑︺︣︿ ﹡﹞﹢د.
١. واژه ︫﹠︀︨﹩ 

١-١. ︠︀︨︐﹍︀ه ﹜︽︐﹩:
ــ️،  ا︨ ــ﹩  ﹠﹚﹨ ــ︀ر  ︊︑ از  و  ــ﹩  ︀︎ارو ــ︡ی-  ﹠﹨ واژه ای  ــ﹢زه  ﹞
(د︋﹫︣ی ﹡︥اد،١٣٨۴ : ۴) ﹋﹥ ر︪ــ﹥ آن از ﹜︽️ ﹢﹡︀﹡﹩ «﹝﹢ز﹟٣» و 

︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹝﹏ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹢ز ﹝﹩ ︋︀︫︡؛ ﹋﹥ در ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ︑﹙﹀︶ 
﹢د ﹎︣﹁︐﹥  ا︨️.  ︠﹤ «﹝﹫﹢ز﹛۴» و در ز︋︀ن ﹁︣ا﹡︧﹥ ︑﹙﹀︶ «﹝﹢زه» را︋ 

 ﹩﹆﹫﹆ (﹡﹀﹫︧ــ﹩،١٣٨٩ ٣:) ﹝﹢زه در ︻︭︣ ﹋﹑︨﹫﹉ در ﹝︺﹠︀ی
ــ﹢د. ﹝﹢ز﹨︀ د︠︐︣ان ز﹢س۶   ︣ای ﹝﹢ز ﹨۵︀︋  ︨︣︐︪ــ﹍︀﹨﹩︋  ︠﹢د و︎ 
ــ﹞︀ن، ︠︡ای  ــ﹢﹡﹥٧ ︋﹢د﹡︡. ز﹢س ﹝︐︺︀﹜﹩ ︑︣﹟ ا︤د آ︨ و ﹝﹠﹞﹢︨
 ﹤﹛و ا ︒﹡﹣﹞ ﹉ ﹤﹡﹢︨﹢﹝﹠﹞ ︡ه ﹨︀ی ︗﹢ی ︋﹢ده، و︡︎ ︀ن و︠︡ا
 ︡﹫︀ردار ﹎︪️ و ﹡﹥ د︠︐︣ زا ــ️؛ ﹋﹥ از ز﹢س︋  ︑︖︧ــ﹛ ︀﹁︷﹥ ا︨
﹢د﹡︡. دا﹡︩ آن ﹨︀ از  ــ︀، ا﹜﹍︀ن ﹨﹠︣﹨︀ی ُ﹡﹥ ﹎︀﹡﹥︋  ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹢ز﹨
 ﹜﹛︀︻ ﹏﹋ ﹤ ــ︐︀ن آن ﹨︀ ︻︀﹜﹛︋  ︨︀ ﹢ده و در ﹢﹡︀ن︋  ــ️︋  ﹁︣︺﹞ ︦﹠︗
﹢د﹡︡. (د︋﹫︣ی ﹡︥اد،:١٣٨۴ ١٢)  ــ︣︋  ︪  ︋︩︡ا﹫ ــ︃ ︗︀ن و︎  و ﹝﹠︪
 ﹟د، ﹋﹥ ا﹢ ــ︀م دا﹡︩ ز﹝︀ن︋  ــ︹ ﹋︀ر و︥ه ﹝﹢ز﹨︀ ︀دآوری ︑﹞ در وا﹇
︀﹡﹥ ﹝﹢ز﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣﹁️؛ و   ︠﹩﹠︺ ︨︡ــ﹩ در ﹝︺︊︡ ﹝﹢زه﹇ ﹏﹝︻
﹢د. ا﹁﹑︵﹢ن  ︡ه︋   ︫︿︣︺︑ ︀﹨ز﹢﹞ ︀ ــ﹫︣ ار︑︊︀ط ا﹡︧︀ن︋  ︧﹞ ︩︀﹫﹡
 ︀ ا︻︐﹆︀د دا︫ــ️ ﹋﹥ ا︀﹫﹡ ﹟︩ در وا﹇︹ ︑︢﹋︣ و ︀دآوری ا︨️ ﹋﹥︋ 
︀ ا﹟ د︡﹎︀ه ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹢زه ﹨︀  ︢︣ ا︨️؛ و︋  ︑︃﹝﹏ ﹁﹙︧﹀﹩ ا﹝﹊︀ن︎ 
﹢د  ــ︣ روز﹎︀ر︠  ــ︊︀ن ﹨﹞﹥ دا﹡︩ و ﹨﹠ ︨︀ ــ︺️ ︀﹁️ و ﹝﹢زه ﹨︀︎  و︨
 .︡︣د﹎ ﹅﹫﹆︑ ــ﹥ و ــ﹢زه ﹝﹙﹩ ︋︣ای ﹝︴︀﹜︺ ــ︡﹡︡. از ا﹟ رو ﹝ ︫
﹢د ﹝︺︣﹁️ در ا﹡︧︀ن-  (﹝︡د︎﹢ر،١٣٩٠ : ٣١-٣۵) ا﹁﹑︵﹢ن ﹝︺︐﹆︡︋ 
︣ای ﹙﹢ل در   ︋(٨﹤︐﹛ ﹤﹝︪) ﹩︫﹢﹞︣ا﹁ ﹤﹝︪ ــ﹫︡ن از ︫﹢﹡ ︀  ︋﹤﹋
︀﹜﹆﹢ه و︗﹢د  ﹢رت︋   ︮﹤ ــ︡ه -︋  ︍︣ده ︫ ﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹩︨  ︗︧ــ﹛ ﹝︀دی︋ 
 .︡ــ️ درآ ﹫﹚︺﹁ ﹤ ــ﹢ز ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︀ ︑︃﹝﹏ ﹁﹙︧ــ﹀﹩ در ﹝ ــ﹥︋  دارد، ﹋
 ︀ ︡ن︋   ︫﹩﹊ ︣ای  ︋︩︀﹫﹡ ︀ ک﹢﹚  ︨﹉ ︀﹨ز﹢﹞ ︀ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ار︑︊︀ط︋ 

﹢د.(د︋﹫︣ی ﹡︥اد،:١٣٨۴ ٢٢)  ︡ه︋   ︫︿︣︺︑ ︩﹠︣﹁آ ️﹆﹫﹆
١-٢- ︑︺︣︿ ﹝︺︀︮︣ ﹝﹢زه:

ــ︐﹥ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩-  ــ﹢رای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹢زه ، وا︋︧ ا﹊﹢م ︫
﹠︡ ٣و ۴ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥  ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐ ︡﹢﹡︧﹊﹢ در︋  ︻﹙﹞﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩︨ 
ــ️، ﹢﹎ ﹩﹞ ﹟﹫﹠︡: « ﹝﹢زه،  ︠﹢د ﹋﹥ ︗︀﹝︺︐︣︺︑ ﹟︣︿ ﹝﹢زه ا︨
﹥ روی  ︡ون ﹨︡ف ﹝︀دی ﹋﹥ در﹨︀ی آن︋  ﹝﹣︨︧﹥ ای ا︨️ دا﹞﹩ و︋ 
﹫︪︣﹁️ آن ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️  ︡﹝️ ︗︀﹝︺﹥ و︎  ــ﹢ده ا︨️ و در︠  ﹨﹞﹍︀ن ﹎︪
︣︗︀ی ﹝︀﹡︡ه  ــ﹢ا﹨︡︋  ــ﹅ در آ︔︀ر و︫  ﹫﹆︑ ︀﹨ ــ︡. ﹨︡ف ﹝﹢زه ﹠﹋ ﹩﹞
ا﹡︧︀ن و ﹝﹫︳ ز︧ــ️ او، ﹎︣دآوری، ﹀︶ و ︋︣ه وری ﹝︺﹠﹢ی 
 ﹤ ﹥ ﹡﹞︀︩ ﹎︢اردن آن ﹨︀︋  ﹥ و︥ه︋  ﹫﹟ ا﹟ آ︔︀ر،︋  ــ︀د ار︑︊︀ط︋  ︖و ا

︣ه وری ﹝︺﹠﹢ی ا︨️.» (﹡﹀﹫︧﹩،:١٣٨٠  ٢٣) ︣ر︨﹩ و︋  ﹝﹠︷﹢ر︋ 

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



١١۶

 ﹉ » :در ︨︀ل ٢٠٠٧ ﹝﹢زه ︻︊︀رت ا︨️ از icom ︿︣︺︑ ﹅︊︵
ــ︡﹎︀ر و د︣︎︀ی، در ﹝︖﹞﹢︻﹥  ــ︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩، ﹋︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︀﹡ ︨
﹢ده  ﹫︪ــ︣﹁️︋  ــ︺﹥ و︎  ︣ای ︑﹢︨ ــ﹥ و ︻︣︮ــ﹥ ای︋  ــ﹩ ︗︀﹝︺ ︑︀﹞︡︠
 ،️︸︀﹀ ،ــ﹢زش ــ︡ ﹋﹥ آ﹝ ــ﹢م ﹝︣دم ﹝﹩ ︋︀︫ و ﹝︀︵ــ︉ آن ︻﹞
ــ︀دل ا︵﹑︻︀ت و ︋︀ز﹡﹞︀ ﹩ در ︗️ ﹡﹫﹏ ︋﹥ ا﹨︡اف  ︎︥و﹨︩، ︑︊
ــ︀﹡﹥ و  ــ︐﹥ و ﹡︪ ﹥ ︻︡ه دا︫ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩، ︑︭﹫﹙﹩ و ︑﹀︣﹩، را︋ 
(icom.com) «.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︪︀ن﹨︀﹍︐︧ا﹨﹩ ا︨︀︨﹩ از ﹝︣دم و ز﹢﹎
 ︣︮︀︺﹞ ︿︣︺︑ ــ﹩ و ــ︐﹍︀ه ﹜︽︐ ــ﹟ آ﹡︙ــ﹥ از ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︀︨ ︀︋︣ا﹠︋
︋︣دا︫️ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹉ ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹍︣ش ︗︡ی را ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︨︀زد. 
ــ︣ای ︻︊︀دت و ︑﹀﹊︣  ــ﹠︐﹩ ︠﹢د ﹝﹊︀﹡﹩ ︋ ــ︣ ﹝﹢زه در ﹝﹀﹢م ︨ ا﹎
 ﹉ ︀﹠︑ ︣︮︀︺﹞ ــ﹢د، ﹝﹢زه ــ︡ه︋   ︫﹩﹁︣︺﹞ ︩﹠︣﹁آ ️﹆﹫﹆ در
﹡︀د ︻﹙﹞﹩- ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و در ﹝﹢اردی ︎︥و﹨︪ــ﹩ ا︨️؛ ﹋﹥ ︠︀﹜﹩ 
 ﹩ــ︡ ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀ورا ــ﹥ ︑︢﹋︣ ︋﹥ ﹆﹫﹆️ آ﹁︣﹠︩ و ︋︺ از ﹨︣﹎﹢﹡

﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ا︫﹫︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ آن ﹝﹩ ︎︣دازد.
٢. ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ ︑︀ر﹩ ﹁︱︀ و ﹝︺﹞︀ری ﹝﹢زه

٢-١. ر︪﹥ ﹨︀ و ︋﹠﹫︀ن ﹨︀ی ︑﹢﹜︡ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ ﹨︀ در ﹎︫︢︐﹥:
﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨︀زی ︋︣ای ا﹡︧︀ن ا﹝︣ی ﹁︴︣ی ︋﹢ده و ذوق و ︨﹙﹫﹆﹥ 

﹢ده ا︨️. در  ــ︀ن︋  ﹩ ︫ــ﹉ ﹨﹞﹢اره ﹨﹞︣اه ا﹡︧ در ﹎︣دآوری آن︋ 
ــ﹊︀ل  ﹥ ﹝︓︀︋﹥ ا﹨︡اف و ارزش ﹨︀ در ا︫ ︪ــ︣ی ﹎︣دآوری︋  ︗﹢ا﹝︹︋ 
 ﹩︀﹡︀﹞ ــ︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د. (﹡﹀﹫︧ــ﹩،:١٣٨٠ ۴) و ﹝﹫︤ان ﹝︐﹙︿ ا﹡︖
ــ︀ر، ارزش ﹡﹍︡اری و ﹎︣داوری آن ﹨︀ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. «آ︔︀ر  آ︔
﹢د را از د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡.  ︀︀ن ︀﹁︐﹟ ﹋︀︋︣د ﹝︀﹡︡﹎︀ری︠   ︎︀ ا︋︤اری٩»︋ 
 ﹩︐︧﹨ «١١﹟و «آ︔︀ر ︔︣و︑﹩١٠» ﹡﹫︤ ﹡﹫﹞﹥ ﹝︀﹡︀ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ «آ︔︀ر ﹡﹞︀د
 ﹏︮︀ ︀﹨ ارزش ﹟ــ︡ و از آ﹡︖︀﹋﹥ ا ﹠︋︀ ﹩﹞ ــ﹢د را در ﹝︀﹡︡﹎︀ری ︠
︫﹠︀︠️ ︗﹞︺﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹡﹍︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩ دا︫︐﹥ و در 
 ﹩︑︀﹫ ﹩﹍︐︧︋وا ︉︊  ︨﹤ ﹥ ︗﹞︹ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ و︋   ︋﹅﹚︺︐﹞ ﹩﹡︀﹊﹞
﹥ ﹫︀ت ا﹟ ا﹝︀﹋﹟  ﹥ ا﹠﹍﹢﹡﹥ آ︔︀ر ﹫︀ت ︗︀﹝︺﹥︋  و ارز︫﹩ ︗︀﹝︺﹥︋ 
ــ︐﹥ ا︨ــ️. (د︋﹫︣ی ﹡︥اد،١٣٨۴ :  ٣٢-٣٨) در ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی  وا︋︧
 ﹩﹠﹫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ا︻︐﹆︀دی و آ ــ︀﹡﹍︣ ︫ ︪﹡ ︀﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟︡ن، ا﹝︑
ــ﹩ و ︑︖﹞﹙﹩ ای ﹋﹥  ﹠﹫︤︑ ︀ی﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ .︡ــ︿ ﹎︣د ﹚︐﹞ ا﹇﹢ام
در ﹇︊︨︣︐︀ن ﹨︀ی ︑﹞︡ن ﹨︀ی ︋︀︨︐︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹠︣﹟ و ﹁﹑ت ا︣ان 
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡.  ︦ از ﹝︣گ را ﹡︪ ﹥ ز﹡︡﹎﹩︎  ــ︀د︋  ــ︡ه، ا︻︐﹆  ︫️﹁︀
ــ︣﹡ ﹨︀ی او﹜﹫﹟ ﹁︱︀﹨︀ی  ــ︀﹡﹩︨  ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︗﹢ا﹝︹ ا﹡︧

﹝﹢ز ه ای ا︨️. (﹡﹀﹫︧﹩،:١٣٨٠ ۴)

د︀﹎︣ام ١. ر︪﹥ ﹨︀ی ︎﹫︡ا︩ ﹝﹢زه ﹨︀ –  آ︔︀ر ﹡﹞︀د﹟ ارز︫﹞﹠︡︑︣﹟ ﹝︐︺ّ﹙﹆︀ت ︗﹞︺﹩ ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹎︣دآوری دار﹡︡  ﹝︃︠︢: (ا﹋︣︊︀ن،١٣٩١)

٢-٢. ﹝﹢زه ﹨︀ی ا︨︴﹢ره ای:
ــ﹠︀︠️ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، رو︀رو﹩ او  ــ︀ن را در ﹝︧﹫︣ ︫ آ﹡︙﹥ ا﹡︧
ــ︀ن او﹜ّ﹫﹥ در ︋︣︠﹢رد ︋︀ وا﹇︺ّ﹫︀ت ︻﹫﹠﹩  ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ا︨️؛ ا﹡︧
︀ً ︑﹢ان ︋︣︠﹢رد ︋︀  ️ ﹨︀﹩ رو︋︣و ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹠︴﹆ ︗︀ن ︋︀ ﹎︧︧
ــ︀︠︐﹥ ذ﹨﹟ ︠﹢د  ︨ ﹤﹋ ﹩︀ی ﹝︀ورا︱﹁ ﹤︋ ﹟آن را ﹡︡ارد؛ ︋﹠︀︋︣ا
ا︨ــ️ ︎﹠︀ه ﹝﹩ ︋︣د.١٢ و ︋︀ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︑﹞︡ن و ︗﹢ا﹝︹ ا﹡︧︀﹡﹩ 
ــ﹢د ﹎︣﹁︐﹥ و از  ــ﹠︀︠️ ︫ــ﹊﹏ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ︠ ︫ ﹟ا

آ﹡︖︀﹋﹥ ا﹡︧︀ن در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ﹇︡رت ︠﹢د ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ و د︨︐﹫︀︋﹩ 
︋﹥ ا︋︤ار و آ︔︀ر ︋﹫︪︐︣ را در ﹎︣و ﹜︴︿ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︀ورا﹩ دا﹡︧︐﹥، 
︋︣ای ا﹁︤ا︩ ﹜︴︿ ار︋︀︋︀ن ︗︀ن ︋︣︑︣ د︨ــ️ ︋﹥ ︀︗ ︶﹀﹍︀ه 
ــ︀ن ﹨︀  ــ︀ ﹝﹩ ز﹡︡. ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ا﹡︧ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀د﹟ آن ﹨ و ﹡︪
 ﹩﹐︀ه وا﹍︀︗ ــ﹥ از ــ︀ز﹡︡ ﹋ ︣ای آن ار︋︀︋︀ن ﹝﹩ ︨  ︋﹩︀﹨ ﹤﹡︀ــ ︪﹡
ــ️، ا﹟ آ︔︀ر ︗︤و ارز︫﹞﹠︡︑︣﹟ ﹝︐︺﹙﹆︀ت ︗﹞︺﹩  ︋︣︠﹢ردار ا︨

ا﹡︧︀ن ﹨︀︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ︗ ﹩︀﹀︶ و ﹡﹍︡اری ︫﹢﹡︡.
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︀﹥ ا﹡︧︀ن و ادراک او︨️ ﹋﹥ د﹍︣ از ر︗﹢ع   ︎︣ ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر آن︋  ــ︀﹡﹩︫  ــ︣ا︎︀ ا﹡︧  ︨﹩﹝﹛︀︻ ﹅︣︵ ﹟︡  ︋︀ ــ﹫︣ ︑︴﹢ر ︑︀ر﹩ ﹝﹢زه ﹨︀- ︋  د︀﹎︣ام ٢.︨ 
︋﹥ ا︮﹏ و ﹝﹠︪︃ آ﹁︣﹠︩ ا︔︣ی ﹡﹫︧️- ﹝︃︠︢: (ا﹋︣︊︀ن،١٣٩١)

ــ﹥ ا﹠﹍﹢﹡﹥ آ︔︀ر  ــ︐﹍﹩ ﹫︀︑﹩ و ارز︫ــ﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︋ ــ︊︉ وا︋︧ ︨ ﹤︋
ــ﹢ده و ︻﹞﹏  ــ︐﹥ ︋ ــ﹟ ا﹝﹊︀ن وا︋︧ ــ︀ت ا ﹫ ﹤︋ ﹤ــ ــ︀ت ︗︀﹝︺ ﹫
ــ︊︉ ار︑︊︀ط ︋︀  ــ︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ ︨ ــ︡اری در ا﹟ ز﹝ ﹍﹡ ــ︣دآوری و ﹎
ــ︡س ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ــ︡س ︻﹞﹙﹩ ﹝︀ورا﹩ و ﹝﹆ ﹆﹞ ﹩︻﹢︲﹢﹞

(د︋﹫︣ی ﹡︥اد،:١٣٨۴ ۴٢)
:﹩﹠٢-٣. ﹝﹢زه ﹨︀ی د

ــ︴﹢ره ای و ︫﹠︀︨︀﹩ ︠︡او﹡︡  ︋︀ ︸﹢ر اد︀ن ا﹜﹩ در ︗﹢ا﹝︹ ا︨
ــ︺️ او و ︮﹀︀︑︩ ﹇︀︋﹏ ︗﹞︹ در ﹝﹢زه ﹡︊﹢د،  ــ﹫︳، د﹍︣ و︨ ︧︋
ــ︀م ︗︡︡ د﹠﹩ را︋︴﹥  ــ︀دآوری ︋︣ ︗︀ی ﹝︀﹡︡. در ﹡︷  ︦﹀﹡ ︀﹞ا
ــ︀ن ︋︀ ︠︡ا در ︎︨︣︐︩ ﹝︺﹠︀ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋︣د و ︎︨︣︐︩ در وا﹇︹  ا﹡︧
︣﹋️ در ﹝︧﹫︣ ︫﹠︀︠️ ︋﹢د، ︋﹠︀︋︣ا﹟ آ︔︀ر ︑﹠︀ ﹨︡ف و︗﹢دی 
ــ﹢د او (﹝︖﹞﹢︻﹥  ــ︣ و︗ ــ︡ا و ︑ّ︢﹋ ــ︀ت︠  ﹀ ــ﹩︮  ــ﹢د را در ︑︖﹙ ︠

︀ً ﹨﹠︣ی ︋﹢د﹡︡. (﹨﹞︀ن:۴۶)  ــ︀ت او) ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و ︻﹞﹢﹝ ﹀︮
︡︡ آ﹝︡ه از  ــ️، ﹇︡ا︨ــ️︎  ــ︐︣ک ا︨ ︀وری ﹝︪  ︋﹟از آ﹡︖︀ ﹋﹥ د
ــ︡اری و ﹀︶ آن ︋﹥  ﹍﹡ ــ﹢د و ا﹟ آ︔︀ر در ︗︀﹝︺﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹝﹩ ︫
️ ﹨︀ی ︋︣آ﹝︡ه  ﹋︣ ︡ه ای ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︡ل ﹝﹩ ﹎︣دد. ︎︦ در︡︎
ــ︣دآوری و ﹝﹊︀ن ︠︀︮ــ﹩ را ︋﹥  ــ﹞﹠︡ی ﹎ ــ︀ر ارز︫ ــ︀ن آ︔ ﹝از ا
︎︨︣︐︩ ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹡﹥ ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ ︑﹠︀ ︋︣ای 
﹡﹍︡اری آ︔︀ر ︋﹠︀ ︫︡ه ︋﹢د و ﹡﹥ ا﹟ آ︔︀ر ︗︀︫ ﹩︀︧︐﹥ ︑︣ از آن 
︊︉ ﹡﹫︀ز ﹝︪︐︣ک ︻︊︀دت   ︨﹤ ﹢د دا︫︐﹠︡. ا﹝︀﹋﹟ ﹝﹆︡س︋  ︋︣ای︠ 
 ﹟و︗﹢دآ﹝︡ه ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︋︤اری ا︨ــ️. و ا︋︤ار ا ﹤ ︨︣ــ︐︩︋  و︎ 
ــ︀︗︡  ︧﹞ ﹤﹚︣﹞ ﹟ــ︀ر ﹝﹆︡س ا︨ــ️.. در ا ــ︀دت ﹨﹞︀ن آ︔ ︊︻
 ︀ ــ︡. و ︑﹀﹊︣ ﹝﹢زه ای︋  ﹢د﹡ ــ︀﹨︀ ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹢ز ه︋  و ﹋﹙﹫︧

﹨﹞︀ن ر﹁︐︀ر ﹨︀ در ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ ر︨﹢خ ﹋︣د. 

ــ︡ن   ︫﹤﹠︀د﹡ ــ︀﹡︦ و ــ︀ی ﹝︀دی (︑﹢﹐ت ر﹡︧ ٢-۴. ﹝﹢زه ﹨
﹝﹢زه ﹨︀ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹝︣وزی آن):

﹥ ز﹝︀ن ر﹡︧︀﹡︦  ︀︠︐︀ر ﹝︡رن︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹢︻﹩︨  آ︾︀ز ︑︀ر ﹝﹢زه︋ 
 ﹩﹠︺﹞ ﹤ ︡ه ﹋﹥︋   ︫﹅︐︪﹞ ١٣︀﹫︐﹠﹊︨︀﹠ــ︀﹡︦ از ر ︋︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد. ر﹡︧
ــ︀ن و ﹨︧︐﹩ و  ︑﹢﹜ّ︡ دو︋︀ره ا︨ــ️. روح ا﹟ دوره ﹎︧︧ــ️ ا﹡︧
︀ور و︡ا﹡﹩   ︋﹅︣︵ ﹟︡ ــ︡ و︋  ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن و ... از ﹨﹛ ﹝﹩ ︋︀︫
 ﹩ــ︀ی ﹝︀ورا ــ︀ن د︀ر ︑︤﹜︤ل ﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹟ ﹎︧︧ــ️ از د﹡﹫ ا﹡︧
︀ ︑︖︣︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل آ︫﹠︀ ﹋︣ده و ﹋︪︿ ا︨︐﹆﹑ل ا﹡︧︀ن  ــ︀ن را︋  ا﹡︧
 ﹩﹝﹛︀︻ ﹅︣︵ ﹟︡ ــ︐﹍﹩ ﹝﹩ ﹋︪︀﹡︡ و︋  ﹥ ︵︽﹫︀ن و ︢ف وا︋︧ را︋ 

︨︣ا︎︀ ا﹡︧︀﹡﹩ ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر آن ︋︣ ︀︎﹥ ا﹡︧︀ن و ادراک 
ــ︣ا︳ و د﹎︣﹎﹢﹡﹩ در  ︫ ︣﹫﹫︽︑ (١٣٨٨،︣﹠︀دری-ر﹡ ﹟﹁) .️او︨ــ
 ︡︡︗ ــ﹩ آورد. ز﹝︀ن ﹥ و︗﹢د ﹝ ــ︀دی را︋  ﹥ ز﹝︀ن ، ز﹝︀ن ﹝ ــ﹍︀ه︋  ﹡
ــ﹥ ز﹝︀ن در   ︋﹩︴ ــ️، و ﹡﹍︀ه︠  ــ﹥ ︗﹙﹢ و ︑﹊︀﹝﹏ ﹎︣ا ا︨ ــ︀ رو︋  ﹠︑
︣ای ︗︀ی دادن  ــ﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش ︠︀﹡﹥ ای︋  ــ︡رن، ﹝﹢زه ﹨︀ را︋  دوران ﹝
︡ل ﹝﹩ ﹋﹠︡. و در ﹆﹫﹆️ ﹝﹢زه   ︋﹤︐﹁︀ ︀ن︀ ــ︀ی ﹝︣ده و︎  ︑﹞︡ن ﹨
ــ﹢د ﹋﹥ در آن، آ︔︀ری ﹋﹥ روح ﹝﹊︀ن و ز﹝︀ن  ︫ ﹩﹞ ﹩﹨︀﹍︪︀﹞آز
ــ︀د ﹝︣د﹎︀ن  ﹢د از د︨ــ️ داده ا﹡︡ ﹝︀﹡﹠︡ ا︗︧ ــ︀️ ز﹡︡ه︠  را در︨ 

﹢﹡︡. (د︋﹫︣ی ﹡︥اد،:١٣٨۴ ۴۵-۵٠)  ︫︪︣︑ و ﹩﹁︀﹊︫︡︊﹛︀﹋
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 ️ر﹢﹞ ︤﹫﹡ ــ﹢︋︥ه١۵» و ︀ ︑﹞︀︤« اُ︋︥ه١۴» و «︨ ــ︀ن ﹝︡رن ﹋﹥︋  ︗
ــ﹢︋︥ه ︑﹢︨ــ︳ د﹋︀رت و ︎︦ از او ﹋︀﹡️ آ︾︀ز ︫︡،  ︋︪﹫︡ن ︋﹥ ︨
ــ︀ ︻︀﹜﹛ را ︻﹢ض ﹝﹩ ﹋﹠︡،  ــ︀ن و ︗︀﹍︀ه او در ار︑︊︀ط ︋ ار︑︊︀ط ا﹡︧
 ︤﹫ ︣﹨ ــ︣ی ــ︃ ︗﹢﹨ ــ︀ز﹡︡ه ﹋﹥ ﹝﹠︪ ︨ ︀﹠︑ ﹤﹡ ــ︀ن را ﹠︀﹡﹊﹥ ا﹡︧
ــ︡رن را ﹝﹩ ︑﹢ان  ــ︀ری،١٣٨٩) ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹢زه ﹝ ﹚︋) .︡ــ ﹝﹩ دا﹡
د︨︐︀وردی «ذ﹨﹠﹩١۶» دا﹡︧️ ﹋﹥ ︋︀ ︨﹢︋︥ه ︫︡ن ا﹡︧︀ن ︋﹥ و︗﹢د 
 ﹟︀︋︣ا﹠ ︡︡ ﹝﹩ آورد؛︋  ﹢︋︥ه و ا︋︥ه︎   ︨﹟﹫ آ﹝︡ه و ار︑︊︀︵﹩ ذ﹨﹠﹩ را︋ 
ــ︐︣ده  ︧﹎ ︀ ﹢د ﹎︣﹁︐﹥ و︋   ︠﹤ ــ﹟ دوران ﹝︀﹨﹫︐﹩ ︻﹙﹞﹩︋  ــ﹢زه در ا ﹞
︫︡ن ﹢زه ﹝﹢︲﹢︻﹩ ︻﹙﹢م و ︑﹊︓︣ آن، ﹢زه ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹝﹢زه ﹡﹫︤ 
 ︣﹍رد د﹢︠︣  ︋﹟ا ︀ ــ﹢د و از و︡ت دور ﹝﹩ ﹎︣دد.︋  ﹎︧︐︣ده ﹝﹩ ︫
 ﹩﹆﹫﹆ ︣﹊﹀︑ ــ︣آ︾︀ز ــ︐﹥ از﹜﹩ ﹋﹥ ︨ ︑︢﹋︣ و ر︗﹢ع ︋﹥ ا︮﹏ و ﹎︫︢
ــ︡ه و ﹝︐︡و﹜﹢ژی ︗︤﹍︀﹟ آن ﹝﹩ ﹎︣دد. در  ــ️، ﹁︣ا﹝﹢ش ︫ ا︨
﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ︗︢اب ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ ﹝︺﹞︀ران  ︨︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︀︮︣︋ 
ــ﹥ آ︣︠﹟ دژ  ︋︀︓﹞ ﹤ ــ︀︠︐﹞︀ن︋  ــ︐﹥، ︣ا﹋﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ از︨  ــ︡ل ﹎︪ ︋
﹝︧︐﹊﹛ ︵︣ا﹩ ا︨️، ﹋﹥ آدم ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ا︡ه ﹨︀ی 
 ﹟ــ︀د و ︑﹀﹊︣ ﹝︺﹞︀ران ﹝︡رن ا ﹥ ا︻︐﹆ ــ︣ی در آن روی آورد.︋  ﹠﹨
ــ︀ن د﹨︡، ﹋﹥  ــ︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︪ ﹍زه د﹢ ︣﹨ ــ︣ از ︐︋ ،ــ︀︠︐﹞︀ن ︨
︀︫︡ ﹡﹥ ︑︀︋︹ و ﹁︣﹝︀﹡︊︣دار آن؛ و  ︣ای ﹨﹠︣︋   ︡︀︀﹜︪ــ﹩︋  ﹝︺﹞︀ری︋ 
︡ون ر﹇﹫︉ و ﹇︀︵︺︀﹡﹥   ︋﹅ ﹤ ﹥ ︻﹠﹢ان ا︔︣ ﹨﹠︣ی ﹝︺﹞︀ری︋  ﹝﹢زه︋ 
 (١٣٨٨،︣﹠︀دری-ر﹡ ﹟﹁) .️م را ﹋︀﹝ً﹑ ︗︀ ا﹡︡ا︠︐﹥ ا︨ــ﹢﹀﹞ ﹟ا
︧﹫︀ری از ︗﹢ا﹝︹  ︣ای︋   ︋︡︀ ︣︠﹢رد︫   ︋﹟د ﹋﹥ ا﹢﹝﹡ ﹤︗﹢︑ ︡︀ ا﹜︊︐﹥︋ 
︧﹫︀ری از ا﹟ ︗﹢ا﹝︹   ︋ ً︀ ــ︡. ︣ا ﹋﹥ ا︨︀︨ ︫︀ ﹝︡رن، در︠﹢ر و ﹋︀را︋ 
﹥ ﹨︣ ا﹝﹊︀﹡﹩  ــ︀ی ﹝︡رن︋  ﹢د﹡﹞︀﹩ د﹡﹫ ــ﹫︴︣ه ر﹋﹢ردز﹡﹩ و︠  در︨ 
 ︣﹫︷﹡ .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹏︨﹢︐﹞ .... ︀ ــ︀﹡﹥، ﹝︺﹞︀ری و ﹡︷﹫︣ د﹡﹫︀ی ر︨
ــ﹙﹫﹛  ︣︠﹢رد را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹢د در آ﹝ ︀﹊︣︀ اور︫  ︋﹟ا
︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹁︱︀﹨︀ی ︻︖﹫︉ و   ︋﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡ه ﹋︣د﹨︀︪﹞ ﹟﹫﹛︣  ︋︀
︺﹩ در ︑︊﹙﹫︼  ︉ ﹡︷︣ ﹋﹠﹠︡ه،︨  ﹝︧ ﹋﹠﹠︡ه ︀ ﹁︣م ﹨︀ی ︻︖﹫︉ و ︗﹙

﹢د دار﹡︡. ︠﹢د و ا︔︊︀ت ︱﹢ر︠ 
٣. ﹝︧︃﹜﹥ ︫﹠︀︠️ و ا﹨﹞﹫️ آن در ﹝︺﹞︀ری ﹝﹢زه 

«د﹡﹫︀، د﹡﹫︀ی ﹝﹊︐︉ و ا︡﹢﹜﹢ژی ا︨ــ️. ﹝﹊︐︉ و ا︡﹢﹜﹢ژی 
ــ﹠︀︠️   ︫﹤︀ ــ︣︎  ــ﹩︋  ــ﹩ ا︨ــ️ و ︗︀ن ︋﹫﹠ ــ﹥  ︗︀ن ︋﹫﹠ ︀ ــ︣︎  ︋
ــ﹠︀︠️ ︎﹩ ︋︣د.»  ــ︃﹜﹥ ︫ ــ️ ﹝︧ ــ﹥ ا﹨﹞﹫ ــ﹢ان ︋ ــ︀ ﹝﹩ ︑ ︖﹠و از ا

ــ︡،  ︣ ا︨ــ︀س آ﹡︙﹥ ﹝︴︣ح︫   (﹝︴︣ی،:١٣۶٧  ١۶) از ︵︣﹁﹩︋ 
 ــ﹥ در ︵﹢ل ︑︀ر ﹋ ﹩︀﹨︀﹠︋ ــ﹢رد ا﹡︐︷︀ر از ــ︀﹜️ ﹝ وا﹐︑︣﹟ ر︨
 ️︠︀﹠ ــ︐︫︣  ︧ ــ︐﹥ ا﹡︡ ﹡﹫︤، ﹁︣ا﹨﹛ آوردن︋  ﹝︀﹨﹫️ ︀دآور﹡︡ه دا︫
ــ﹠︀︠️ در ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︡رن  ــ﹢د؛ ا﹝︀ ا﹠﹊﹥ ﹡﹢ع ︫ ﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩ ︫
ــ﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀، ا﹝﹊︀﹡︀ت و   ︡︗ــ﹛١٧» وا ︧﹢︐﹋︥︋﹢︨» ︣د﹊رو ︀︋
ــ︣ای درک ︑︺﹫﹫﹟  ︋ ︀︑ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ــ️، ﹐زم ــ﹩ ا︨ ︀﹨ ️ ︡ود﹞
 ︒︊﹞ ︀ه ا﹡︧︀ن و ار︑︊︀ط او ︋︀ ︻︀﹜﹛ در ﹡﹍︣ش ﹝︡رن ا︋︐︡ا﹍︀︗

︨﹢︋︥﹋︐﹫﹢︧﹛ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ــ﹠︀︠️ ا︨ــ︀س︫  ٣-١. ︑︽﹫﹫︣ در ﹡﹢ع ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ و︫ 

︗︀ن ﹝︡رن
ــ︡رن ︋︀ ︋﹠﹫︀ن  ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︀︎﹥ ﹎︢ران ا﹡︪︡ــ﹥ ﹝ د﹋︀رت ︋
 ﹩︡ه»، ︗︡ا﹠︪︡﹡ا ﹟ِ﹞» ︣ ﹢د︋  ﹡︀دن ﹝︣﹋︤ ︔﹆﹏ ﹡︷︀م ﹁﹙︧﹀﹩︠ 
و ︫﹊︀ف ︋﹫﹟ ︨﹢︋︥ه و ا︋︥ه را ︋﹠︀ ﹡︀د؛ و ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ا﹡︧︀ن در 
ــ﹠︀︠️  ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ﹝︐︺﹙﹅︫   ︫︒︻︀ ــ﹀﹥︋  ︧﹚﹁
ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ﹀﹠︡︀ری،١٣٨٨) «ا﹜︊︐ ــ︡. (ا︨ ﹫︡ا ﹋﹠ ــ︀︎  ــ︀ن ﹝︺﹠ ا﹡︧
د﹋︀رت از ا︋︥ه، ﹝︺﹠︀ی ︗︡︡ آن ﹋﹥ ︻︊︀رت از ا︫﹫︀ی ︠︀ر︗﹩ و 
﹙﹊﹥ ﹝﹠︷﹢رش ﹇﹙﹞︣و ذ﹨﹠﹩ ︑︭﹢رات  ︀︫︡، ﹡﹫︧️؛︋  ا︻﹫︀ن آن︋ 
 ﹅︣︵ ﹟︡︋ (Cottinghm, 1988) «.️ــ﹫︀ء ا︨ــ و ︑﹞︓﹑ت ا︫
ــ︡ه  ــ︀ن و ادراک او ︫ ــ︐﹥ ︋﹥ ا﹡︧ ﹝﹢︗﹢دات در ︻︭︣ ︗︡︡ وا︋︧
ــ︀، آرزو﹨︀ و روا﹡﹫︀ت  ﹨ ️ ﹁︀ــ︃ آ︔︀ر ﹡﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹫︣ون ﹋﹥ در و ﹝﹠︪
ــ︣ن ١٩ و ٢٠،  ــ﹥ در اوا︠︣ ﹇ ﹊ــ︡رن ا︨ــ️.  ︋︴﹢ر ــ︀ن ﹝ ا﹡︧
︡︡ه ﹨︀ی ︻︀﹜﹛  ــ︀ن از︎  ــ﹢ر در︀﹁️ ذ﹨﹠﹩ ا﹡︧ ︸ ﹤︮︣︻ ︣ــ ﹠﹨
ــ︀ن ﹝﹩ دا﹡︧ــ️.  ﹎︪ــ️، ﹋﹥ در وا﹇︹ ﹨﹠︣ را ︋︀ز︑︀ب درون ا﹡︧
(︫︍︣د،:١٣٧۵ ۵٨-٧٢) ︡︋﹟ ︮﹢رت د﹋︀رت، ︗︀ن را از ﹋﹏ 
 ﹩︑ ــ︐︓﹠︀ی ︗﹠︊﹥ ﹋﹞﹩ اش ﹆﹫﹆️ ﹨︧ــ︐﹩ ︫﹠︀︨︀﹡﹥ آن ︋﹥ ا︨
ــ︣ ︋﹥ ︎﹫︡ا﹀﹞ ︩﹢م ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ از ﹡︷︀م ︵︊﹫︺️ ︋﹥  ﹋︣د ﹋﹥ ﹝﹠︖
︻﹠﹢ان ︑ ︫ ﹉﹩ از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ وا﹇︺﹫️ ﹝︺﹠﹢ی و ︋︡ون ﹨︡ف 
و ︾︀︐﹩ ﹎︣د︡. (ا﹋︣︊︀ن،﹋︀︸﹞﹩،١٣٩٢) ︋︴﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان 
ــ﹑ب ︮﹠︺︐﹩ و ا﹡﹆﹑ب  ــ︀ن ﹝︺︀︮︣ ﹝︡رن، ا﹡﹆ ︗ــ️ ﹋﹥ در ﹀﹎
ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹠︖︣ ︋﹥  ︸﹢ر ا﹡︊﹢﹨﹩ از ا︧ــ﹛ ﹨︀ ︫︡ه ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
ــ﹥ ادراک ︾﹙︳ از ﹨﹠︣  ــ︀ن از ︗︀ن ﹝﹠︖︣︋  درک ﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ا﹡︧

︨︀︠︐﹟ ﹎︣د︡ه ا︨️. (ا﹜﹊︧︀﹡︡ر،١٣٩٠-:١٢)

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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︫﹊﹏ ١. ﹡﹞︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ ﹝﹢زه ﹢د- ﹡﹞﹢دی از ﹨﹠︣ ︋︀ ︋︀ز︑︀ب ا﹡︧︀ن ﹝﹢ر د﹡﹫︀ی ﹝︡رن  ﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡ه

️ ﹨︀ در ا︖︀د ا︧︀س ︫﹊﹏ ٢. ﹝﹢زه ﹨﹢﹜﹢﹋︀︨️-﹡﹞﹢دی از ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︀︮︣ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︡ا﹋︓︣ ﹇︀︋﹙﹫

٣-٢. ﹡﹢ع ︫﹠︀︠️ در ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︀︮︣
ــ︡ه ︑﹀﹊︣ات ﹝︡رن ︋︀ رو﹊︣د  ﹫ــ︀ ﹋﹥ ﹝﹢زه ﹝︺︀︮︣ ﹡﹫︤ زا از آ﹡︖
ــ︣ح آن ﹎︫︢️ ﹝﹩-︋︀︫︡؛  ︨﹢︋︥﹋︐﹢︧ــ﹛ ︋︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋﹥ ︫
ــ﹢م را ︠︀رج از  ﹀﹞ ﹉ ــ﹢ارد ــ︀ی ﹝︺︀︮ــ︣ در ا︾﹙︉ ﹝ ﹝﹢زه ﹨
ــ﹢زه ﹝︡رن ︋﹥  ــ﹢د ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹝ ــ﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ ︠ ــ︐︣ ز﹝︀﹡ ︧︋
ــ︡ ︻﹙﹞﹩ و ︨ــ︴﹩ ﹝﹩ ﹡﹍︣د  ــ︳ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︋︀ د ــ﹫︀ و روا︋ ا︫
ــ︀ن از  ــ︀ی ︑︖﹙﹩ ﹎︀ه و ا︻︐﹑ی ﹁﹛ ا﹡︧ ــ﹟ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︗ ︡︋ و
﹆﹫﹆️ و︗﹢دی ﹨︣ ︫ــ ︀ را︋︴﹥، ﹡﹞︀︪﹍︀﹨﹩ ︋︣ای ︑︖﹙﹩ 
ــ﹢ع را︋︴﹥ ︋﹫﹟  ــ︣اد از ︋︣﹨﹛ زدن ﹡ ️ ﹨︀ی ︨ــ︴﹩ ا﹁ ــ ︋︣دا︫

ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن و ﹉ ا︔︣ ︡︎ ︀︡ه ا︨ــ️. 
 ︡︡︗ ︣ی﹠﹨ ︩︡ا﹫ ــ︊︉︎  ︣︠﹢رد در ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︺︀︮︣،︨   ︋﹟ا
ــ﹠︐﹩  ــ﹠︐﹩ ا︨ــ️. ا﹎︣ در ︗﹢ا﹝︹ ︨ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ﹝︐﹀︀وت از ﹨﹠︣ ︨
ــ︀ر ︎﹫︣ا﹝﹢ن او  ــ︣اری ﹉ را︋︴﹥ و︗﹢دی ﹝﹫︀ن ا﹡︧ــ︀ن و آ︔ ﹇︣︋

ــ︐﹆﹫﹛ و ︋︣ا︋︣ ︋︀  ︋︀︻︒ ﹝﹩ ﹎︣د︡ ︑︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ ﹨︣ ︡︎︡ه ﹡﹍︀﹨﹩ ﹝︧
﹢︋︥ه ﹋︣دن ا﹡︧︀ن و ا︋︥ه   ︨︀ ــ︡؛ ﹝︡ر﹡﹫︧﹛︋  ︫︀ و︗﹢د ﹆﹫﹆﹩ ا︔︣︋ 
︡ا و ︵︊﹫︺️ و ︑︀ر و ﹨﹠︣،  ︫︡ن د﹍︣ ﹝﹢︗﹢دات ︻︀﹜﹛ ا︻﹛ از︠ 
 ︀ ︣︔︡ه و ادات ︋︣ ا﹡︧︀ن ﹎︣د﹢︗﹢﹞ ️﹆﹫﹆ از ︻﹫︀ن ︫︡ن ︹﹡︀﹞
️ ︑︣ ﹝﹩ ﹎︣دد. در وا﹇︹  ّ﹢﹨ ﹩  ︋︡﹠︣آ﹁ ﹟︀ن «ا︋︥ه» ﹝︡ام در ا﹝﹨
 ،﹩︭︫ ﹩﹠﹫︋ ︀ن︗ ﹤︋ ﹩﹛︀︓﹞ ︡ه︡︎ ﹉ م ﹨﹠︣ از﹢﹀﹞ ﹏﹫﹚﹆︑
︭﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د.  ️ ﹨︀ی︫  ــ ︣دا︫  ︋︀  ︋﹩﹡︀︗ ︀ن ﹝︺︀︮︣ را︗
ــ︐﹥  (︋﹙︀ری،١٣٨٩) ︣︵ ﹟︡︋﹅، ﹝﹢زه ︋﹥ ︡︎︡ه ای ︋︡ل ﹎︪
 ﹟︀︋︡؛ ا ﹩﹞ ــ︩ ︑﹠︤ل ︀﹝﹡ ️﹝﹫﹇ ﹤︋ ️﹆﹫﹆ و ︀﹠︺﹞ ــ﹥ درآن ﹋
ــ︊︉ ︎﹫︡ا︩ ﹨﹠︣ در ﹝﹀﹢م ︗︡︡ ︠﹢د-︺﹠﹩ آرت١٨  ︋︣︠﹢رد ︨
﹢د را از د︨ــ️ داده و  ︡︡ه د﹍︣ روح ﹇︨︡ــ﹩︠   ︎﹟ــ︡ ﹋﹥ ا  ︫-
ــ︡ه ا︨️. در ﹡︀️ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹢زه را  ︀︮︉ ا︻︐︊︀ری ﹝︀دی︫ 

و︨﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞︀د ذ﹨﹟ و ا︧︀س در ا︋︺︀د ز﹝︀ن دا﹡︧️. 

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



١٢٠

ــ︣ ﹝﹢زه ﹨︀  ــ﹫︀ری︋  ︧ ︡ ﹨︀ی︋  ــ︣وزه ﹡﹆ ــ︤ ا﹝ ــ﹩ ﹡﹫ ــ︹ ︾︣︋ در ︗﹢ا﹝
ــ️، ﹠︀﹡﹊﹥ در  ــ︡ه ا︨ ــ﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ وارد ︫ ــ﹥ ارا ــ﹠︀︠︐﹩ ﹋ و ︫
دوران ﹨︀ی ﹝︐︃︠︣ ﹝﹢زه از ︨ــ︴ ﹝﹫︀﹡︖﹫﹍︣ی ﹝﹫︀ن ا﹡︧ــ︀ن و 
 ︳و ︫︣ا ﹤︪︡﹡︡ه ای ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ا︡︎ ﹤︋ ﹏︡︊︑ دور و ︫ــ
ــ﹟ ︑︽﹫﹫︣ از آن و︲︺﹫︐﹩  ︀د ﹋︣ده و ا︖ل ا﹢ّ︑ ︣ش ا﹡︧ــ︀ن﹍﹡
 ﹤︷﹛ ︣﹨ ︣د، ︑︀ در︢︎ ﹩﹞ ︣︔ا ﹜﹨ ︨︀زد ﹋﹥ ﹨﹛ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹩﹞
ــ﹊︀ن ︑︖︣︋﹥  ــ﹠︀︠︐﹩ ﹝︖ــ︡د را ︡︎︡  آورد و ︋﹥ ﹨︣ ا﹡︧ــ︀ن ا﹝ ︫
 ﹟ا (١٣٨٨،︣﹠︀دری-ر﹡ ﹟﹁) .︡﹨︡︋ ا︔︣ را ﹉ دو︋︀ره ️︠︀﹠︫
ــ︀ ︋︣ای ر﹁︹  ــ︐﹫﹟ ︑﹑ش ﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹝﹢زه ﹨︀ی د﹡﹫ ︧﹡
آ︨﹫︉ ︻︡م ︫﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در وا﹇︹ ﹝﹢ز ه ﹨︀ی 
ــ︀م ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹡︷﹫︣  ︣ه ﹎﹫︣ی از ︑﹞  ︋︀ ــ️، ︑︀︋  ︡د ا︨ ــ︣ در︮  ︠︃︐﹞
 ﹉ ︀︡﹞ ﹩︐﹛﹢﹞ ــ︀زی و ــ﹢ر، ︋︀﹁️ و ا︋︤ا﹨︀ی ︫︊﹫﹥ ︨ ︮﹢ت، ﹡
 ︀ ــ﹢د و در ︑︡وام︋  ــ︐︣ ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹊︀﹡﹩ و ز﹝︀﹡﹩︠  ︧ ــ﹢م را در︋  ﹀﹞
ــ﹠︀︠︐﹩ ﹋︀﹝﹏ ︑︣ و ﹨﹞﹥  ــ﹥ ﹡﹞﹢ده ︑︀ ︫ و ︑﹞︡﹡︪ــ︀ن ارا ﹌﹠﹨︣﹁
︣︠﹢رد ﹨︀   ︋﹟ــ︀ ا د︨ــ️ د﹨︡.١٩ ا﹝︀ آ ﹤ ــ︣ از آن ﹝﹀﹢م︋  ︑ ﹤︊﹡︀︗
︣ ﹆﹫﹆️ و ا︻︐﹑ی ﹁﹛ ا﹡︧︀ن   ︋﹩﹠︐︊﹞ ️︠︀﹠  ︫﹉ ﹤︋︣ای ارا

﹋︀﹁﹩،  ︀︐﹩ در ﹝︧﹫︣ در︨️ ا︨️؟
 ﹩﹆﹫﹆ ️︠︀﹠︫ .٣-٣

﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹐زم   ︋﹤︗﹢︑ ﹩﹆﹫﹆ ️︠︀﹠ــ  ︫︿︣︺︑ و ﹟︐﹁︀ ــ︣ای ︋
 ،﹜﹢︫ ﹩﹞ ﹤︗︀ه ﹋﹙﹩ ﹝﹢ا﹎︡دو د ︀  ︋︉︑︀﹊﹞ ︀ ︣︠﹢رد︋  ا︨️ ﹋﹥ در︋ 
﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ را ا︮﹑ ︾﹫︣ ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و ︻︡ه ای  ﹊﹩ آ﹡﹊﹥︫ 
﹠︀︠️ را ﹝﹞﹊﹟  ﹋﹥ آن را ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. در ﹝﹫︀ن ﹝﹊︀︑︊﹩ ﹋﹥︫ 
 ️︠︀﹠ ــ︀﹜﹥ ا︮﹙﹩ ﹝︴︣ح ا︨️. ﹝﹊︀︑︊﹩ ﹋﹥︫  ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹡﹫︤ دو ﹝︧
﹆﹫﹆﹩ را ﹝﹞﹊﹟ و﹜﹩ ا︮ــً﹑ ︗︀︤ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در 
︑﹢رات ︑︣︿ ︫︡ه و ︠﹢ا︨️ ︠︡ا را ︋︣ ︻︡م ﹝︺︣﹁️ و︫﹠︀︠️ 
ــ﹑م ︋︣ ﹜︤وم  ــ﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ ــ︡؛ و ﹝﹊︀︑︊﹩ ﹋ ــ︀ن ﹝﹩ دا﹡ ﹆﹫﹆﹩ ا﹡︧
ــ﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣ده ا﹡︡.  (﹝︴︣ی،١٣۶٧  :١٨-٣٠) ٢٠  ︫
︀رج از دا︣ه ﹨﹠︣  ︑﹀﹊︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آ﹡︙﹥ ﹋﹥︠ 
﹥ دام ︾﹀﹙️ ﹝﹩ ﹋︪︀﹡︡ و ا︾﹢ا﹎︣ ا﹡︧︀ن  ــ️، ا﹡︧︀ن را︋  ﹆﹫﹆﹩ ا︨
 ︿︣︺︑ «ــ﹩، «ا︾﹢ا» در ﹝﹆︀︋﹏ «ار︫︀د ــ︡. در آ﹤ ا﹜﹊︨︣ ︠﹢ا﹨︫︡ 
ــ︀ن را  ︀ً ا﹡︧ ــ﹢د، ﹨﹠︣ی ﹋﹥ از ﹆﹫﹆️ ︑︣اوش ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹜︤و﹝ ︫ ﹩﹞
ــ︡  ︫︀ ﹢ا﹨︡ ﹋︣د و ︾﹫︣ از آن ﹨︣ آ﹡︙﹥︋   ︠️ــ︀د ﹨︡ا ︋﹥ ︵︣﹅ ار︫

 (١٣٧٧،﹩﹠آو) .ا︾﹢ای ︫﹫︴︀﹡﹩ ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه او ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︀︋
ــ﹠︀︠️  ــ︀ری در︗ــ️ ﹡﹫﹏ ︋﹥ ︫ ــ﹥ ﹝︺﹫ ︋ ﹟︐﹁︀ ️ــ︣ای د︨ــ ︋
 ﹤︪﹫﹝﹨ ﹩﹚﹋ ﹏︀ــ ــ︐︀د ﹝︴︣ی ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ در ﹝︧ ﹆﹫﹆﹩ ا︨
 ﹤︋ ، ️ ﹆﹫﹆ .️ــ﹢دن و ﹝﹀﹫︡ ︋﹢دن  ︑﹑زم ا︨ــ ︋ ️﹆﹫﹆ ــ︀ن ﹫﹞
 ︀﹆ ــ︣آن ﹅  را ﹇︀︋﹏︋  ﹇ .︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ــ﹏ ا﹠﹊﹥ ﹝﹀﹫︡ ا︨ــ️︋  د﹜﹫
ــ︣ای ︋︀︵﹏، ﹅  ︋﹆︀ی ︗︀ودا﹡﹥ ﹇︀﹏ ﹡﹫︧ــ️.  ﹝﹩ دا﹡︡؛ و﹜﹩ ︋
(﹝︴︣ی،١٣۶٧ ١٨٠:) ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹡︷︀﹝﹩ در︨ــ️ ا︨️ ﹋﹥ در 
ــ︡. در ︻︀﹜﹛ ︵︊﹫︺️  ︫︀︋ ﹩﹊ ️ــ ﹆﹫﹆ ︀︋ ️ــ آن ﹡︧ــ︊️ وا﹇︺﹫
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ــ﹠︀︠︐﹩ از ﹆﹫﹆️ ا︨ــ️. و︋  ــ️ ﹉ ﹝︣︑︊﹥ و︫  وا﹇︺﹫
ــ﹢د﹝﹠︡ ا︨️. ﹆﹫﹆️ در ︻︀﹜﹛ ﹉ ا﹝︣  د﹜﹫﹏ ﹝﹀﹫︡، ﹋︀رآ﹝︡ و︨ 
 ️﹆﹫﹆ ﹤︋ ــ﹟ ﹡︷︀م ا ﹤︣﹨ و ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹫︀﹁︐﹠﹩ ا︨ــ️.٢١ و ️︋︀︔
 ﹟ــ﹩،١٣٩٢) ︋﹠︀ ︋︣ا ﹝︡﹡) .️و ︠﹫︣ ا︨ــ ︣︑︀︊︣دد ز﹎ ︣︐﹊︤د﹡
﹝﹩ ︑﹢ان ا﹝︣ی را ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹆﹫﹆️ دا﹡︧ــ️ ﹋﹥ ︋︀ز︑︀︋﹠︡ه ︮﹢ر 
ــ︊︉ ︑︤﹋﹫﹥  ــ﹑م آ﹡︙﹥ ﹋﹥︨  ــ︡،٢٢ ︣ا﹋﹥ در ﹝﹠︷︣ ا︨ ︫︀ ــ﹩︋  ﹛ا
ــ﹢د.  ــ︐﹥ ﹝﹩ ︫ ــ﹅ ︻︀﹜﹛ ﹎︣دد وا︗︡ ارزش دا﹡︧ ︀﹆ ــ︀ب و ︋︀ز︑
ــ︤  ــ︣ان، و ﹡﹫ ــ︀ی ︮﹠︀︻︐﹍ ــ﹩، ﹁︐﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹨ ﹝﹊ ــ︀ی ︋﹠﹫︀ن ﹨
ــ︀ی ︋﹩ ﹡︷﹫︣ی از  ــ﹑﹝﹩، ﹎﹠﹫︖﹫﹠﹥ ﹨ ــ︡ات ︻﹙﹛ ا﹜︖﹞︀ل ا︨ ﹫︃︑
︻︪ــ﹅ و ﹨﹠︣ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن آ﹁︣︡؛ ﹋﹥ ︗︣︀ن ﹝︺︀﹡﹩ ﹨﹠︣ را 
ــ﹫︣ و ﹝﹊︀︫﹀﹥ ﹨﹠︣﹝﹠︡   ︨﹤ ــ︐﹠︀د︋  ︀ ا︨  ︋﹩﹛︀ل و ︑︖﹙﹩ ﹨﹠︣ ا︓﹝︑
ــ﹑م ︻︣︮﹥ راز﹎︀︪﹩ از  ﹝﹩ دا﹡︧ــ️. و ︋﹥ ﹨︣ ︀ل ﹨﹠︣ در ا︨

ز︀︊﹩ ﹨︀ی ︋︀︵﹠﹩ ︻︀﹜﹛ ا︨️.(︋﹙︀ری،١٣٨٩)
ــ︐﹆﹫﹛ ﹇︣آن ︋︣ ︢︎︣ش ﹋︡ام  ــ︐﹢ر ﹝︧ در ﹡︀️ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ د︨
﹎﹢﹡﹥ از ﹨﹠︣ د﹇️ ﹡︷︣ دا︫️. ﹇︣آن ﹋︣﹛ در ﹝﹢رد ﹨﹠︣ ︑﹠︀ در 
 ﹟︨ ً︀ ︐︀ت ٢٢۴ ︑︀ ٢٢٧ ︮︣اــ︀︻︣ان و در آ ــ︺︣ و ︫ ︫ ︉﹛︀﹇
ــ︺︣ی را ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︐︭︿  ﹎﹀︐﹥ (﹨﹞︀ن) و ︫
︺︣ا، آ︀ت ٢٢۴  ــ﹢ره︫   ︨،﹜︣﹋ ــ︡. (﹇︣آن ︫︀ ︋﹥ «ذ﹋︣ ﹋︓﹫٢٣︣»︋ 
 ﹤ــ️ ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣ ارا ــ٢٢٧︀) در ﹇︣آن از ﹡﹢ادر ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︋︀ ︮﹀ ︑
﹝﹩ ︫﹢د ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢رد ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︫︀ره ︋﹥ ︠﹑﹇﹫️ ﹨﹠︣ی دارد. 
ــ︀︻︣ان ︋﹥ ︮﹢رت ︻︀م ﹡﹞︀﹠︡ه ﹨︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹠︣ی ا︨️ ﹋﹥  و ︫
 ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹤ــ﹟ آ ــ﹢د. ﹇︣آن در ا︋︐︡ای ﹨﹞﹫ ︫ ﹩﹞ ﹅﹚  ︠﹤ ــ︣︋  ︖﹠﹞
ــ︡ را ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه  ︫︀ ﹀️ ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣︋   ︮﹟ــ︀رج از ا ــ︺︣ی ﹋﹥︠  ︫

﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. (﹡﹆﹩ زاده،١٣٩١)
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۴. ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️ را︋︴﹥ ا﹡︧︀ن- ﹝﹢زه 
 ﹤د﹡︊︀ل را﹨﹊︀ری ︋︣ای ارا ﹤︋ ︡︀︋ ،︡ــ ︋︣ ا︨ــ︀س آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫
ــ﹫︀ری  ــ﹩ در ﹝﹢زه ︋﹢د، ﹝﹊︐︉ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︋︧ ﹆﹫﹆ ﹩︐︠︀﹠ــ ︫
ــ︀ از راه  ﹠︑ ﹩﹆﹫﹆ ️︠︀﹠ــ ــ﹥ ︫ ــ︡ ﹋ ــ﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡ ﹛ــ︉ ا از ﹝﹊︀︑
ــ︣» ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ «ذ﹋  ︋︀ ﹜﹛︀︻ ️ــ ﹆﹫﹆ ﹤ ــ﹥︋  ︗﹢︑
 ﹟ــ︐﹀︀ده از ا ــ︐︀ر ﹡﹫︤ ا︨ ︫﹢﹡ ﹟︡ف ا﹨ (︣ی،:١٣۶٧ ١٨︴﹞)

ا︮﹏ در ︋︀ز ︑︺︣︿ ﹝﹢زه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۴-١. ﹝︺︀﹡﹩ ذ﹋︣:

ــ﹫﹩ ا︨️  ︫ ︶﹀ ﹩﹠︺﹞ ﹤︋ ــ︣ اول در ﹇︀﹝﹢س آ﹝︡ه: «ذ﹋︣ ︋﹊︧
ــ︀ن ا︨ــ️. ︵︊︨︣﹩  در ︮︀ح ﹎﹀︐﹥: ذ﹋︣ و ذ﹋︣ی ︠﹑ف ﹡﹫︧
در ذ﹏ آ﹥ ۴٠ ︋﹆︣ه ﹁︣﹝﹢ده: ذ﹋︣ ﹀︶ ︫﹫﹩ و ︲︡ آن ﹡︧﹫︀ن 
ــ︀﹡﹩  ︧﹀﹡ ️﹫﹨ ︣﹋ــ︡: ﹎︀﹨﹩ ﹝︣اد از ذ ﹢﹎ ﹩﹞ ︉︾ا︨ــ️... را
 ️︨︡  ︋﹩︀﹡از دا ﹤ ا︨︴﹥ آن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ آن﹢  ︋︬ ا︨ــ️ ﹋﹥︫ 
آورده ﹀︶ ﹋﹠︡ و آن ﹝︀﹡﹠︡ ﹀︶ ا︨️ ا﹐ آ﹡﹊﹥ ﹀︶ ︋﹥ ا︻︐︊︀ر 
ــ︐﹟ و ذ﹋︣ ︋﹥ ا︻︐︊︀ر ︀︲︣ ﹋︣دن آن در ذ﹨﹟ ا︨️. و  ﹡﹍︡ا︫
ــ﹢د.  ﹆﹢ل ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫ ــ﹫﹩ در ﹇﹙︉ و ﹨﹊︢ا︋  ︱﹢ر︫  ــ﹩︋  ﹨︀﹎
ــ︡ دادن و ﹫︤ی را در ︋﹥ ︀د ﹋︧ــ﹩ آوردن  ــ︣ه ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︎﹠ ﹋︢︑
﹥ ﹝︺﹠﹩ ︀د آوری ا︨️. ﹡︀﹎﹀︐﹥ ﹡﹞︀﹡︡  ︀ب ︑﹀︺﹏︋  ا︨️. ︑︢﹋︣ از︋ 
﹝︺﹠︀ی ︗︀﹝︹ ﹨﹞︀ن ︀دآوری ︋﹥ ﹇﹙︉ و ز︋︀ن ا٢۴️︨» (﹇︀﹝﹢س 

(١٣٩٢،tebyan.com ،︣آن﹇
ــ﹢﹡﹥، ﹝︀در  ــ︐︀ن ﹝﹠﹞﹢︨ ــ︡ در ﹢﹡︀ن ︋︀︨ ــ﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫ ــ﹢ر ﹋ ︴﹡︀﹝﹨
ــ︀ء و ︨︪︣ــ﹞﹥ ﹨﹠︣﹨︀ وا﹜» ﹤︀د» ا︨️. ︋﹥  ︪﹠﹞ ﹩﹠︺ ︀﹨ز﹢﹞
ــ︀ی ︠︀︵︣ه،  ــ﹟ د﹜﹫﹏ ﹜﹀︶ «Memory» ا﹡﹍﹙﹫︧ــ﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠ ﹫﹝﹨
︧﹫︀ر ﹇︀︋﹏   ︋︣﹍ــ︡ه ا︨ــ️. از︨﹢ی د ذا﹋︣ه و ︀د از آن ﹎︣﹁︐﹥︫ 
ــ﹑م ﹡﹫︤ ﹝﹠︪︀ء ︑﹀﹊︣ و ﹋︀ر  ︑﹢︗﹥ و ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹡﹍︀ه ا︨
ــ﹑م  ﹙﹊﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧ــ︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️.٢۵  در ا︨ ﹨﹠︣ی و︋ 
 ﹩﹆﹫﹆ ️ــ ﹁︣︺﹞ ﹤ ــ︐﹫︀︋﹩ وی︋  ــ︩ ا﹡︧ــ︀ن د︨ ﹠︣﹁ــ︡ف از آ ﹨
ــ﹏ ﹝︭﹢ل ذ﹋︣ ا︨ــ️.»  ــ﹠︀︠️ ا︮﹫ ــ﹢ده٢۶ و «﹝︺︣﹁️ و ︫ ︋
(﹝︴︣ی،:١٣۶٧ ١٨) ذ﹋︣ دارای ﹝︺︀﹡﹩ و ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ﹝︐︺︡دی 
ــ﹫︀ن»  ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹋︀ر︋︣د آن در ﹝﹆︀︋﹏ «︾﹀﹙️» و «﹡︧
ا︨ــ️. ا﹟ دو ﹋︀ر︋︣د در ﹇︣آن ﹡﹫︤ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️. ﹆﹫﹆️ ذ﹋︣ 
 ︀﹠︑ ﹩︷﹀﹛ ︣﹋و ذ ︡︋︀ ﹩﹞ ️﹫﹠﹫︻ در درون ا﹡︧ــ︀ن و در ﹇﹙︉ او

︀ر︗﹩ ﹨﹞︀ن ﹆﹫﹆️ درو﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎︢رد. ا﹝︀ ︑﹢︗﹥  ﹡﹞﹢د︠ 
 ﹟ا ﹤ ︋﹥ ﹆﹫﹆️ ذ﹋︣ و ا︨︐︺﹞︀﹐ت آن در روا︀ت و آ︀ت، ﹝︀ را︋ 
ــ﹩ ذ﹋︣، ﹨﹞︀ن ︑﹢︗﹥  ﹆﹫﹆ ــ︀زد ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡﹊︐﹥ ر﹨﹠﹞﹢ن ﹝﹩ ︨
︀ً ︋﹥ ︀د ﹋︧﹩ ︋﹢دن، از ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹜﹀︶  درو﹡﹩ و ﹇﹙︊﹩ ا︨ــ️ و ا︨︀︨

﹡﹫︧️. (﹝︭︊︀ح ︤دی، :١٣٨۴  ٢١) 
ــ︐︀ر ﹐زم ︋﹥ ︎﹫﹍﹫︣ی ا︨️ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ︫﹢﹡ ﹟در ︋︀ب ا ﹤﹋ ︤﹫ آن
︧﹫︀ری از  ــ﹠︀︠️ ا︗︐﹞︀︻﹩ از د︡﹎︀ه ا︨﹑م ا︨️ ﹋﹥︋  ا﹨﹞﹫️︫ 
︣ آن ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣ده ا﹡︡. (﹝︭︊︀ح ︤دی،:١٣٨۴  ١٠٣)   ︋﹟︀ی د﹝﹚︻
ــ﹢ژی ﹨︣ ﹁︣د  ــ﹩ و ا︡و﹜ ــ︣ی ︗︀ن ︋﹫﹠ ︴﹞ ــ︐︀د ــ︡﹎︀ه ا︨ از د
ــ﹟ ︑﹞︡ن و  ︀︋︣ا﹠ ــ︣د.︋  ــ﹠︀︠️ ﹡︪ــ︃ت ﹝﹩ ﹎﹫ ــ︀ ︗︀﹝︺﹥ ای از︫  
﹁︣﹨﹠﹌، ﹡﹫︤ ﹋﹥ ︑︊﹙﹢ر ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ︋︀︫︡، زا﹫︡ه ︫﹠︀︠️ ا︨️.

ــ﹥، ﹨﹢️ ︠﹢د را  ︺﹞︀︗ ﹉ ﹤﹋ ﹩ــ ︀︖﹡ــ︣ا، ١٣٨۶) از آ ︨︣﹠﹨)
ــ﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ و  ︐﹁︀ــ﹢ژِی ︑︊﹙﹢ر ﹛﹢︡و ا ﹩﹠﹫ ــ︀ن︋  ︗ ﹅ــ ︣︵از
ــ︀دآوری ︗﹞︺﹩ و   ﹤﹞︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹐ز ︩﹢︠ ــ︡ن ﹝︑
﹋﹑ن ︋︣ای ﹉ ︗︀﹝︺﹥ ا︖︀د ﹡︀د﹨ ﹩︀﹢ن ﹝﹢زه ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ 
︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠﹠︡ه، ﹨﹢️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩- ︑﹞︡﹡﹩ وی ا︨ــ️ ︑︀ از ︵︣﹅ آن 
﹥ ا︮﹑ح  ﹢د را ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار داده و︋  ــ﹠︀︠︐﹩︠  ︋﹠﹫︀ن ﹨︀ی︫ 

و ︑﹊﹞﹫﹏ آن ︋︍︣دازد (﹨﹞︀ن) 
۴-٢. ﹋︀ر︋︣د ذ﹋︣ در ﹝︺﹞︀ری 

﹢ر︑﹩   ︮﹤︐﹁︀ ︹﹇ــ﹫﹛ در د﹡﹫︀ی ﹝︀دی آ﹡︙﹥ ﹋﹥ وا ︫︀  ︋﹤︗﹢︐﹞ ︡︀︋
︡او﹡︡ ︑﹞︓﹫﹏ را ︵︣﹅ ︑︢﹋︣ ا﹡︧︀ن  ﹝︓︀﹜﹩ از  ﹉﹆﹫﹆️ ا︨️؛︠ 
︣ای ︑︢﹋︣ و ر﹨︀﹩ از ز﹡︡ان ﹨﹢﹜﹠︀ک ︾﹀﹙️، ︑﹞︓﹫﹏ را  ﹝﹩ دا﹡︡ و︋ 
 ﹤ ︣ای و︮﹢ل︋  ــ︀ن ︾﹀﹙️ زده︋  ︣ای آ﹡﹊﹥ ا﹡︧ ︋﹊︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ا﹝︀︋ 
 ﹏﹫︓﹝︑ ︣﹫︧﹞ ︦﹊︻ ︡︀︺﹠﹩ ︑︃و﹏ را   ︋ ً︀  ︣﹋︢︑ ️﹆﹫﹆︀︋︡؛ ﹜︤و﹝
︊︣د. (ار︗﹞﹠︡ی،١٣٩٠)   ︋﹩  ︎️﹆﹫﹆ ﹤  ︋،﹅︣︵ و از آن ،︡﹠﹋ ﹩︵
ــ︡ه و ︗︀ن ︵︊﹫︺﹩  ︀در︫  ــ﹥ در ازل︮  ــ︀ن ﹋﹙﹞﹥  ای ا︨ــ️ ﹋ ︗
 ﹟ــ﹩ ا︨ــ️.(﹎﹠﹢ن،١٣٨٢) از ا ــ︀دی از وا﹇︺﹫️ ﹁﹢ق ︵︊﹫︺ ﹝﹡
﹥ ︗︀ی ︑﹞︓﹫﹏  رو︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن در ﹝﹙﹢﹇︀︑︩ در وا﹇︹ ︑﹠︤﹏ را︋ 
︀ ︑﹠︤﹏ ر﹝︤︎︣دازی ﹝﹩ ﹋﹠︡، و در ﹝﹆︀︋﹏،  ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︣﹡︡؛ ا﹡︧︀ن︋ 
︋︀ ︑︃و︀﹆ ﹏﹅ ر﹝︤ را در ﹝﹩ ︀︋︡. ا﹝︀ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ︋﹥ ز︋︀ن 
ــ﹏ و ︑︃و﹏ ز﹝︀﹡﹩  ﹫︓﹝︑ ﹟ا ﹟﹫ ــ﹢د را درک ﹝﹩ ﹋﹠︡،︋  ﹁︴ــ︣ی︠ 
﹡﹫︧️ و ﹝︣﹙﹥ ای ︵﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. (︧﹫﹠﹩ و د﹍︣ان،١٣٨٧) 

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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در ︑﹀﹊︣ د︡︎ ︣﹨ ،﹩﹠︡ه آ︐﹩ ا︨ــ️ از ﹆﹫﹆︐﹩ وا﹐ و از﹜﹩، 
و ﹨﹞﹥ ︡︎︡ه ﹨︀، ﹆﹫﹆️ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹅ ︑︺︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡، و ا﹡︧︀ن 
ــ﹢ر و﹩ ا﹜﹩ ︋︣ ︻︀﹜﹛ ︠︀ک  ﹝︖︣ا﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ آن ﹡
ــ﹠︀س،١٣٧٢) ا︨︐︀د ﹝︴︣ی در  و ﹝﹙﹢﹇︀︑︩ ﹝﹩ ︑︀︋︡.(زر︫
ــ︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ــ﹥ ای در ︻︀﹜﹛ را ﹝︴ ــ﹠︀︠️ آ ︫ ️﹆﹫﹆ ︊︀ره﹠ا
 «﹤ــ︣آن از آن ︑︺︊﹫︣ ︋﹥ «آ ــ﹠︀︠️ آ﹥ ای ﹨﹞︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹇ ︫
️ : « و ﹝﹟  ــ ــ﹟ آ﹥ ﹋﹥ در ﹇︣آن آ﹝︡ه ا︨ ا ︡﹠﹡︀﹞ ، ️ ــ ﹋︣ده  ا︨
ا︀︑﹥ ︠﹙﹅ ا﹜︧﹞﹢ات  و ا﹐رض و ا︠︐﹑ف ا﹜︧﹠︐﹊﹛ و ا﹜﹢ا﹡﹊﹛» 
ــ︣﹀﹥ : « و ﹝﹟  ا︀︑﹥ ان ︠﹙﹅ ﹜﹊﹛ ﹝﹟ ا﹡﹀︧ــ﹊﹛  ︫ ﹤آ ﹟ا ︀ و
ــ︀ن ﹝︺︐﹆︡ ا︨️،  ︪ا ﹟و ︗︺﹏»؛ ︋﹠︀︋︣ا ︀﹫﹛ــ﹊﹠﹢ا ا ازوا︗︀ ﹜︐︧
 ﹩︧ ﹤﹡ ﹤﹋ ️︨︀ن ، ︫﹠︀︠︐﹩ ا︗ ︀ی ﹝︀ در︐︠︀﹠ــ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ︫
ــ﹠︀︠️ ا︴︨ ﹩︨︀︧﹩ ) و  ــ︐﹆﹫﹛ ا︨️. ( ︺﹠﹩ ﹨﹞︀ن ︫ ︧﹞
ــ﹩، ﹋﹥ ︠﹢ِد ﹝﹢︲﹢ع، ﹇︀︋﹏  ︋︣︖︑ ﹩﹝﹚︻ ︀︋ ︰﹞ ﹩﹆︴﹠﹞ ﹤ــ ﹡
ــ︡؛ «︋﹙﹊﹥ ا︧︀س ﹝︀ ︋﹥ آ﹥ ﹨︀ی ︫﹩ ء  ︫︀︋ ︩︀﹞و آز ﹤︋︣︖︑
︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و﹜﹩  ذ﹨﹟ ﹝︀ ﹨﹞﹢اره از آ︀ت و آ︔︀ر، ﹝﹣︔︣ را در 

ــ︣ی،١٣۶٧:  ١۴۶)  ︴﹞) «.︡ــ ورای آن ﹝﹩ ︋﹫﹠
ــ︀زی و  ︨︫︣ ر ︻︀م در﹢︵ ﹤︋ ﹤ ︣ی وــ ــ︀﹡﹥ ﹎︢اری ︫  در ﹡︪
ــ︀﹡﹥، را﹨﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥  ــ︀ری، ︑﹞︓﹫﹏ از ︵︣﹅ ﹝︓︀ل و ﹡︪ ﹝︺﹞
ــ﹢ ︋︣ «ا︮﹏ ذ﹋︣» د﹐﹜️ دارد. ︑﹞︓﹫﹏ ﹎︣ا︸ ،﹩﹢ر  ﹡ ﹟︣︐︋
 .️︨︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡ ﹅︣︵ ︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ا﹡︐︤ا︻﹩ و از︗ ﹟ا ﹅︀﹆
 ﹟ع ا﹢︲﹢﹞ ﹟︣︑ ﹩﹚︮(ار︗﹞﹠︡ی،١٣٩٠) «︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا
︑︢﹋︣ ︀︋︡ ارزش ﹨︀ی ا﹜﹩ و ︀︗ ﹟︣︐︋﹍︀ه ا﹡︧ــ︀ن در ﹨︧︐﹩ 

و ︫﹫﹢ ه ﹨︀ی و︮﹢ل ︋﹥ ا︀︗ ﹟﹍︀ه ︋︀︫︡.» (﹡﹆﹩ زاده،١٣٩١)
︣︺︑ .۵︿ ﹝﹢زه ︋﹥ ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر

 ︿︣︺︑︎︥و﹨︩ ︋︣ای ︋︀ز ﹟ا︨︀س ﹨︣ آ﹡︙﹥ ﹎︫︢️ را﹨︊︣د ا ︣︋
 ️︗ ــ﹑ش در ــ﹥ ︑ ــ︣  و در ادا﹝ ــ﹢م ذ﹋ ﹀﹞ ــ︐﹀︀ده از ــ﹢زه ا︨ ﹞
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣دن آن ا︨️. ذ﹋︣ ﹆﹫﹆﹩ ︻︀﹝﹏ ︋﹥ ﹁︺﹙﹫️ ر︨︀﹡﹠︡ه 
روح ﹝﹙﹊﹢︑﹩ ا﹡︧︀ن ︋﹢ده، و ا﹠︙﹠﹫﹟ ذ﹋︣ی ︻︊︀ر︑︧️ از ︑﹢︗﹥ 
﹢︪ــ︐﹟ ﹋﹥  ﹥ ا︮﹏ ﹨︧ــ︐﹩ و ︗︣︀ن و︗﹢د︠  ــ︩ ﹇﹙︊﹩︋  و ﹎︣ا
︣ای  ︬ ذا﹋︣︋   ︫﹟︐︠︀ ︣ آ﹝︀ده︨   ︋﹩﹛اش ︑︺﹙﹅ ﹝︪﹫️ ا ﹤︖﹫︐﹡
︋﹥ ﹁︺﹙﹫️ ر︨︀﹡︡ن ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ﹝︓︊︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ در و︗﹢دش ︋﹥ 
ــ︡ه ا︨️. و ︑﹠︀ ︋︀ ﹡﹍︀ه آ﹥ ای ︋﹥ ︻︀﹜﹛ و درک  ود﹡ ️︺︀ده ︫
︗︀﹍︀ه ﹆﹫﹆﹩ و ﹁﹛ ﹝︐︺︀﹜﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ا︫﹫︀ ﹨︧️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان 

 ﹟ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ﹩﹀︣︺︑ ︣﹨ ا﹝︀ ﹇︊﹏ از .️﹁︀ ️︡ف د︨ــ﹨ ﹟ا ﹤︋
﹡﹊︐﹥ ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ ذ﹋︣ ︭︠﹙️ ︑﹞︀م ︫︣ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️ و 
ــ︡. و ︋︣ ا︨︀س ︑﹀﹊︣ ا︨﹑﹝﹩ ا︠︐︭︀ص  ︠︀ص ﹝﹢زه ﹡﹞﹩-︋︀︫
ــ﹢زه -آن ﹨﹛ ︋︀ ا︗ ﹟︀ن ︋﹫﹠﹩ و ا︨︀︨ــ﹩  ــ﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝ ︀︱﹁
 ︀﹠︺﹞ ﹩ ﹫﹢ده و︋  ــ︀︡ ﹋︀ری︋  ﹥ ﹨︡ف ذ﹋︫︣  ﹋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹎︪ــ️-︋ 
 ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ︣︲︀ ﹤﹛︀﹆﹞ ️︪﹎ ︡اد ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ آ﹡︙﹥ ﹝︴︣ح﹝﹚﹇
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢زه را  ﹠﹫︀دی︋  ــ﹑م ا﹡︐︀ب︋  ︑︺︣︿ و ﹝﹆︀م ذ﹋︣ در ا︨
ــ︃ن  ︫ ﹤︣ود و  ﹡︀︑﹢ان از ارا︴﹞ ً︀ ــ در ︗ ️﹀︶ ارزش ﹨︀ ا︨︀︨
 ﹟دا﹡︡. ا﹝︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹎︧︐︣ش روزا﹁︤ون ا ﹩﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹩﹆﹫﹆
ــ︣ان در ︗️ ا﹡︐﹆︀ل  ــ﹢ر ا ︋﹠︀ در د﹡﹫︀ی ﹝︺︀︮︣ و ︋︀﹐︬︠ ﹋︪
ــ︣ ﹝﹢زه ﹨︀ی د﹁︀ع ﹝﹆︡س) ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣ در ︮︡د  ارزش ﹨︀ (﹡︷﹫
ــ︣ ︐﹩ ا﹜﹞﹆︡ور از  ــ️، ︑︀ ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ از ﹝﹠︷︣ ذ﹋ ا︨

  (﹤︊︀︭﹞ ،١٣٩٢،﹩﹝︡﹡) .︡﹨︀﹊︋ و ︻﹫﹢ب آن ︀﹨ ︉ آ︨﹫
ــ︐︣ی  ــ﹟ ﹝﹠︷﹢ر از «ذ﹋︣» در ا﹟ ﹝﹆︀م ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ︋︧ ︀︋︣ا﹠︋ 
ــ﹢زه ︋︣ای ︑︃﹝﹏ و  ️ ﹨︀ی ﹨︣ ﹝ ــ︀ و ︸︣﹁﹫ ﹨ ️ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫
ــ﹫︡ن (︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩)، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩ و ︀دآوری  ︪︡﹡ا
ا︋︺︀د ﹨﹢️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︑﹞︡﹡﹩ ا︣ا﹡﹩-ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨️ ︑︀ ﹝﹠︖︣ 
 ﹟او ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا ﹜﹁ ــ︀ن و ا︻︐﹑ی ︋﹥ ار︑﹆︀ ﹫︀ت ﹝︐︃﹝﹏ ا﹡︧
﹢ا︨︴﹥  ︀︡ار ا︨️ ﹋﹥︋  ﹝﹢زه از د︡﹎︀ه ا︑ ﹟﹆﹫﹅: « ︨︀﹝︀﹡﹥ ای︎ 
︀ ﹝﹊︀ن   ︋﹩﹆﹫﹆ ︡﹡﹢﹫ ــ﹢د ︑︀ در ﹎︧︐︣ه ︑︀ر و︎  آن ︑﹑ش ﹝﹩ ︫
️ ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩- ︵︊﹫︺﹩ آن، ︋︀ رو﹊︣د آ﹥ ای، ﹡︧︊

 ﹤﹊ــ﹢د ︋︴﹢ر ︫ ﹩︀﹝﹡︀دآوری و ︋︀ز ،(︀﹨ ﹩﹠﹫︋ ︀ن︗) ﹩ــ ﹡︡﹝︑
ــ︀ن و ﹡︷︀م ﹆﹫﹆﹩ آ﹁︣﹠︩ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه، و  ﹫︀ت ﹝︺﹆﹢ل ا﹡︧

در︗️ ر︫︡ و ﹎︧︐︣ش ﹎︀م ︋︣دارد.» 
ــ︡ه (را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ︫ ︿︣︺︑ ــ﹢زه ۵-١. و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝

(︿︣︺︑ دن﹢﹝﹡
 ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ا︨︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︵﹢ل ︎︥و﹨︩ و ︣︋
︣ای  ︑︺︣﹀﹩ ﹋﹥ از ﹝﹢زه ﹝︴︣ح ﹎︪️، ﹝﹩ ︑﹢ان و︀﹨-﹩﹎︥﹩ را︋ 
ــ︀︠️؛ در  ︥و﹨︩ ﹝︴︣ح︨   ︎﹟ــ︀ ا﹨︡اف ا ــ﹉ ﹝﹢زه ﹝︴︀︋﹅︋  
 ︿︣︺︑ ︣ای ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡﹞﹢دن  ︋﹩︀﹨را﹨﹊︀ر ︀﹨ ﹩﹎︥و ﹟ــ︹ ا وا﹇
︀︡ ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ﹨︣  ︣ ا︨︀س ﹝﹀﹢م ذ﹋︣ ا︨️.︋  ︥و﹨︩︋   ︎﹟ا
 ﹩﹎︥︀ر و ︣﹨ ︣ی ︠︀﹜﹩ ﹡︊﹢ده و﹍از د ︀﹨ ﹩﹎︥و ﹟ــ﹉ از ا 
ــ﹠︀︠️ و  ــ﹛ ز﹝﹫﹠﹥ ︑︃﹝﹏ و ︋︀﹜︴︊︹ آن ︫ ــ︡ه در ﹋﹠︀ر ﹨ ﹝︴︣ح ︫

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



١٢٣

ا︻︐﹑ی ﹁﹛ ا﹡︧︀ن از ︱﹢ر در ︻︀﹜﹛ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد.
﹢د):  ︠﹩﹆﹫﹆ ︣︐︧ ︀ ︻︀﹜﹛ (﹨︣ ﹝﹀﹢م در︋   ︋﹩﹆﹫﹆ ︡﹡﹢﹫  ︎ .١-١-۵
ــ﹅ ︑︀ر و  ︣︵ ــ️ ︠﹢د را از ﹢﹨ ،﹤︺﹞︀︗ ﹉ ﹤ــ ــ﹩ ﹋ ︀︖﹡از آ
ــ﹢ و از︵︗ ﹅︣︀ن ︋﹫﹠﹩ و ا︡﹢﹜﹢ژِی  ︨ ﹉ از ﹩︺﹫︊︵ ︳﹫﹞
︀ز︫﹠︀︨﹩   ︋︣﹍از︨﹢ی د ︩﹢ ︑︊﹙﹢ر︀﹁︐﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن︠ 
ــ︐︣  ــ︡، ﹐زم ا︨ــ️ ︑︀ در ارا﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︋﹥ ︫ــ︬ در ︋︧ ﹠﹋ ﹩﹞
ــ﹥ ︗︀﹡︊﹥ در ار︑︊︀ط آن ﹝﹀﹢م ︋︀ ﹝﹊︀ن، ز﹝︀ن،  ﹝﹢زه، ︑﹢︗﹥ ﹨﹞
 ﹏﹝︻ ﹤  ︋﹜﹨︀ ــ﹩ و در ار︑︊︀ط︋  ﹆﹫﹆ رت﹢︭ ــ﹌ و ︑﹞︡ن-︋  ﹠﹨︣﹁
ــ︡ه و ︋︐﹢ا﹡︡ ذا﹋︣  ــ﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝ ︫ ﹤ــ︀ ز﹝﹫﹠﹥ ارا ︑ ︡آ
ــ︀﹡︡ر  ــ︣ در ︻︀﹜﹛  ﹝︐﹢︗﹥ ﹎︣دا﹡︡. ﹜﹊︧ ــ﹩ ﹝︐︺︀﹜﹩ ︑ ــ﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹞ را︋ 
ــ﹥ و  ــ︀ری ا﹝︣وز را ادراک ︾﹙︳ از ﹨﹠︨︡ ــ﹟ ﹝︺︱﹏ ﹝︺﹞ ︣︐﹝﹞
︨︫︣️ ﹡︷﹛ ﹝﹩ دا﹡︡. او در ادا﹝﹥ ﹝﹩-﹡﹢» :︧︡﹫︀ت و ﹜︢ت از 
ز﹡︡﹎﹩ ز﹝︀﹡﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹆﹫﹆️ را ﹜﹞︦ ﹋﹠﹫﹛ و ا ﹟﹫︀ت 
ــ﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ در ︡ ا︻﹑ی ﹝︺﹠﹢️ ︠﹢د  ︑﹠︀ ز﹝︀﹡
︡ا  ︣﹝︧ــ️ از و︗﹢د︠  ــ︡، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ از ﹇﹫︡ ﹨﹞﹥  ﹫︤ ر﹨︀ و︨  ︫︀︋
ــ﹫﹛. ... و ا﹠︑ ﹟︀ ز﹝︀﹡﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹋﹙﹫︐﹩ ﹁︀︠︣ ﹝︀ را  ︫︀︋
ــ︡ و از ﹇﹫︡ و ︋﹠︡ ﹨﹠︣﹨︀ی ︫︭﹩ و ﹝︨︡︀زی  ا︀︵﹥ ﹋︣ده ︋︀︫
ــ︀﹡︡ر،١٣٩٠ ٣٠:-۵٠ ) از ﹝﹠︷︣ ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر  ر﹨︀ ︋︀︫﹫﹛.» (ا﹜﹊︧
 ﹤︐﹁︣︢ ﹠﹫︀د﹨︀ی د﹡﹫︀ی ﹝︡رن ﹢ن ﹝﹢زه ز﹝︀﹡﹩︎  ا︨︀س ا︫︀︻﹥︋ 
ــ﹠︀︠️ ا﹡︧︀ن از ︗︀ن  ا︨ــ️ ﹋﹥  ﹇︡﹝﹩ در را︨︐︀ی ا︻︐﹑ی ︫
ــ﹩ ︋︣دارد.  ﹆﹫﹆ ︀ن ︋﹫﹠﹩ در︨ــ️ و︗ ﹉ــ  ︀د︖ــ️ ا︗ در
 ︀ ــ  ︫﹤ــ︣ ﹡﹢ع ارا ــ﹟ ﹨ ︀︋︣ا﹠ ــ﹥) ︋  ︊︀︭﹞ ،ــ﹩،١٣٩٢ ﹝︡﹡)
 ︀ و ﹩︭︫ ︀ی﹨ ️ ــ ︱﹢ر ا﹡︧ــ︀ن ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹡︐﹆︀ل ︋︣دا︫
ــ﹅ ︋︀ ﹆﹫﹆️ و︗﹢دی  ــ﹍︀ه از در︙﹥ ای ﹝︐﹀︀وت و ︾﹫︣ ﹝﹠︴︊ ﹡
 ،﹜︣﹋ ︀ه ا︨﹑﹝﹩ ﹝︴︣ود ا︨️. (﹇︣آن﹎︡︣ا︨︀س د ــ︡︋  ︫︀ ا︔︣︋ 
ــ︺︣ا :آ︀ت ٢٢۴-٢٢٧) در ﹆﹫﹆️ ﹝﹢زه ︣︺︑ ︀︋ ︡︀︋︿ ار︑︊︀ط  ︫
 ️﹋︣ ،ا︫﹫︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︋︀ ︻︀﹜﹛ و︗﹢د ﹩﹆﹫﹆ ︀ه﹍︀︗ در︨ــ️ و
ــ﹢ی او را ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹋︣ده  ︗ ️﹆﹫﹆ ــ︀ ﹁︴︣ت ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧ــ︀ن︋ 
 ︀︐﹊ ︡﹡ــ﹠︀︠️ ︠︡او ــ﹫︣ را ︋﹥ ︨﹞️ ︫﹠︀︠️ ﹆﹫﹆️ و ︫ ︧﹞ ︀︑
﹥ ﹡﹢ع ارا ﹤﹉ در  ــ﹢ان︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑ ــ︀زد.︋  ر﹨﹠﹞﹢ن︨ 

﹇︡﹞﹩ در ﹡﹞﹢﹡﹥ ز︣ ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹢د.
︩﹢︠ ﹏︮دور ﹝︀﹡︡ از ا ﹢﹋ ﹩︧﹋ ︣﹨

︋︀ز︗﹢︡ روز﹎︀ر و︮﹏ ︠﹢︩(﹝﹢﹜﹢ی)

︀﹜﹛ ﹨︧︐﹩ و ︱﹢ر در آن): ︻ ️ ﹆﹫﹆ ﹤ ۵-١-٢. ︱﹢ر ﹇﹙︊﹩ (︑﹢︗﹥︋ 
و︗﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹀﹢م ذ﹋︣ از آن ︋︣دا︫️ ﹝﹩ ︫﹢د، 
ــ︀ ا︖︀د ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩  ︱﹢ر ﹇﹙︊﹩ ا︨ــ️. ﹝﹢زه ︀︋︡ ﹡﹆︩ ︠﹢د را ︋
 ︿﹚︐﹞ ر» ا﹡︧︀ن و ︑﹢︗﹥ او ︋﹥ ︻︀﹜﹛ و درک ︨︴﹢ح﹢︱» ︋︣ای
︴﹟ روا︋︳  ︀ ﹇︣ار﹎﹫︣ی در︋  ــ️ ﹝﹠︡رج در آن ا﹀︀ ﹡﹞︀︡؛ ︑︀︋  ﹆﹫﹆
در︨️ و ﹝﹠︴﹆﹩ ﹝﹫︣اث ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩-︑﹞︡﹡﹩ و ﹁︀︗ ﹜﹍︀ه و 
️ ﹨︀ی ︋﹩ ﹋︣ان  ﹡︧︊️ ﹝﹫︀ن ︠﹢د و آن، ا﹡︧︀ن را ︋﹥ ﹋︪︿ ﹇︀︋﹙﹫
ــ﹠︀︠️ در︨ــ️ و   ︫︀ ﹡﹀︐﹥ در ا﹟ ﹡︷︀م ﹨︧ــ︐﹩ ﹡︀﹏ ﹡﹞﹢ده و︋ 
ــ︀ت ︻︀﹜﹛ –﹋﹞﹉  ــ︀ن و ﹡︷︀﹝ ــ︡ و ︑︺︀﹜﹩ ﹨︣ دو- ا﹡︧ ﹇﹙︊﹩ ︋﹥ ر︫
﹫﹍﹫︣ی  ــ﹠️ ﹇︀︋﹏︎   ︨︣ ــ︡، آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در ﹡︷︀م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︊︐﹠﹩︋  ︀﹝﹡
ــ﹢د  ــ︣ا،١٣٨۶) ︋﹠︀︋︣ا︀︋ ﹟︡ ︑﹑ش ︫ و رد︀︋﹩ ا︨ــ️. (﹨﹠︨︣
در ا︖︀د ﹁﹛ در︨ــ️ از ا︫﹫︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ از ︑﹞︀م ︫︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و 
︣ای ادراک ﹨︣﹥ ﹋︀﹝﹏ ︑︣ ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹊︀﹡﹩ و ︑﹞︀م ﹢اس ا﹡︧︀﹡﹩︋ 
ــ﹢د. در ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝︐︃︠︣ در د﹡﹫︀ی ︾︣ب در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢﹁﹅  ︫
ــ︀ن  ــ﹏ ﹡﹞﹢ده و ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹢اس را ︋︣ای ادراک و ﹁﹛ ا﹡︧ ﹝︻
 ️﹛︀ ︡م ا︨ــ️ ︑︀ ﹝﹢زه از﹇ ﹟︣︑ ﹩ا︋︐︡ا ﹟︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.٢٧  ا﹋ ﹤︋
 ︀︋ ︀﹢︎ ﹩﹚﹞︀︺︑ ــ︡ه و در ــ﹫︀ء ﹝︣ده ︠︀رج ︫ ︑︀︋﹙﹢︗ ﹩️ ارا﹥ ا︫
ــ︐︀ ا︨︐﹀︀ده از  ﹥ ادراک ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹋﹞﹉ ﹡﹞︀︡. در ا﹟ را︨ ــ︀ن︋  ا﹡︧

︡ا﹋︓︣ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹡︷﹫︣ د﹝︀، ︮﹢ت، ︋﹢ و .... ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد.
۵-١-٣. ﹜︤وم ︋︣︠﹢رد آ﹥ ای ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ت:

 ﹤ ــ﹥ ︵︊﹫︺️ و ︀ ︑﹢﹜﹫︡ آ︔︀ر︋  ــ︣ ︑︀ر ﹝︺﹞︀ری ر︗﹢ع︋  ︨︀︑︣ در︨ 
ــ﹢ان ︗﹙﹢ه ای از ︗﹞︀ل ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ︪ــ﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد ﹨﹞︀﹡︴﹢ر  ﹠︻
ــ︤ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥  ــ︀﹡︡ر ﹡﹫ ︀︊﹠︷︣ان ﹡︷﹫︣ ا﹜﹊︧ ــ﹫︀ری از︮  ︧ ــ﹥︋  ﹋
ز︣︑︀︊﹟ آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری ︑﹠︀ ز﹝︀﹡﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹡﹫️ ︎︀ک و 
در ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︋︀ ﹡︷︀م آ﹁︣﹠︩ و ︗﹙﹢ه ای از او ︋︀︫﹠︡. ︋︴﹢ر ﹋﹙﹩ 
﹥ ︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد.  ︣دا︫️ از ︵︊﹫︺️ و ﹨︧︐﹩︋  در ︻︀﹜﹛ دو ﹎﹢﹡﹥︋ 
﹢رت   ︮﹜﹁ د﹡︊︀ل ﹤  ︋︡﹫﹞︀﹡ ﹩﹫︊︪︑ اول ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان آن را ﹤﹡﹢﹎
︭﹢رت   ︋︉︑︀﹊﹞ ﹟︡ه ﹎︣﹁︐﹟ از ﹨︧ــ︐﹩ و ︵︊﹫︺️ در اده و ا﹢︋
︀︨︐︀ن از ︑﹠︀︨︊︀ت  ︫﹊﹙﹩ و رو︋﹠︀﹩ ا︨️ ﹝︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ در ﹢﹡︀ن︋ 
︋︡ن ا﹡︧︀ن در ︨︀︠️ ︋﹠︀﹨︀ و ... ا﹜︀م ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡. و ﹎﹢﹡﹥ دوم 
 ﹜﹁ د﹡︊︀ل ﹤ ︀ را ﹁︣ا︑︣ ﹎︢ا︫︐﹥ و︋  ــ️؛︎  ــ﹠︀︠️ ︑﹠︤﹩ ا︨  ︫﹤﹋
﹇﹢ا︻︡ ﹡﹀︐﹥ در ︮﹢رت ﹨︀ ا︨ــ️. ا﹟  ﹎﹢﹡﹥ از ︋︣︠﹢رد ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ 
︺﹩ در ﹡﹞﹢د  ﹥ ︪ــ﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد،︨  در ﹝﹊︐︉ ا︣ا﹡﹩- ا︨ــ﹑﹝﹩︋ 
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︀﹆﹅، ز︀︊﹩ ﹨︀ و ا︮﹢﹜﹩ در ︻︀﹜﹛ دارد ﹋﹥ آد﹝﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
 ︀  ︋(١٣٩٢،﹤︊︀︭﹞) .︫︡︀ در ﹁︣آ﹠︡ ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه ︾︀﹁﹏ از آن︋ 
 ﹤ ︣︠﹢رد آ﹥ ای ا﹇︐︊︀س ︑﹠︤﹩ از ︻︀﹜﹛ و ار︗︀ع︋   ︋︡﹫﹋︀︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑
﹝﹀︀﹨﹫﹛ وا﹐︑︣ در ︑﹀﹊︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︢︎︣﹁︐﹥ ا︨️. و﹜﹩ ا﹟ د﹜﹫﹏ 
 ︡︀︋ ﹤﹊﹚︋ .︫︡︀︋ ﹩﹛︀︠ ﹩﹫︊︪︑ ︣د﹊آن ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ آ︔︀ر از رو ︣︋
︻﹙﹩ ر︾﹛ ر︻︀️ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︑︪︊﹫﹩، ︮﹢رت ﹨︀ دارای ﹝︺︀﹡﹩ 
ــ︐︀﹡﹩،١٣٨٩) در وا﹇︹ ارزش  ــ︡. (ارد︨ ︫︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ وا﹐︑︣ ﹡﹫︤︋ 
 ﹤ ﹠︀ی ﹝﹢زه در ا︪﹞ ︀︖﹠︬ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ﹡﹢ع ر︗﹢ع ﹝︀︋  ذ﹋︣ در︋ 

 .︪︡︋ ﹩﹞ ﹑︐︻از ︮﹢رت ﹨︀ را ا ︀﹞ ﹜﹁ را ︑︣︋﹫️ ﹡﹞﹢ده و ﹜﹛︀︻

 ︤ ﹨︣﹋﹢ ﹡﹊﹠︡ ﹁﹞﹩ ز﹟ ﹋﹙﹉ ︠﹫︀ل ا﹡﹍﹫
︫︡︀︋ ﹟﹫ ︣﹍︑︣ام ار ︮﹢ر ﹤︋ ︩︪﹆﹡

︗︀م ﹝﹩ و ︠﹢ن دل ﹨︣﹉ ︋﹥ ﹋︧﹩ داد﹡︡
︫︡︀︋ ﹟﹫﹠ ︣ه ﹇︧﹞️ او︲︀عدر دا  

در ﹋︀ر ﹎﹑ب و ﹎﹏ ﹊﹛ از﹜﹩ ا﹟ ︋﹢د
(︶﹁︀)︫︡︀︋ ﹟﹫︪﹡ ︋︀زاری وان ︎︣ده ︡﹨︀︫ ﹟︀﹋

﹩︐﹡︣︐﹠از ︻︀﹜﹛ در ︨︀︠️ ﹝︺﹞︀ری  ﹝︃︠︢: ا ﹩﹫︊︪︑ ٣. ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ︋︣︠﹢رد ﹏﹊︫

︫﹊﹏ ۶. ا﹜﹍﹢﹩ از ﹝︴︀﹜︉ ﹝︴︣ح در ﹝﹢زه - ﹝︴︀﹜︉ ﹝﹢︗﹢د در ﹝﹢ز ︋︭﹢رت ﹉  ︫︊﹊﹥ و︡︑﹍︣ای ﹐︡﹠﹥   ﹝︃︠︢: ﹨﹠︨︣︣ا،١٣٨۶

ــ﹩ در ︑︤﹫﹠︀ت  ︤﹠︑ ــ﹢رد ــ﹥ ای از ︋︣︠ ︫ـ﹊﹏ ۴. ﹡﹞﹢﹡
﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ︤د- ﹝︃︠︢: ﹡﹍︀ر﹡︡ه

﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ ︡﹡﹢﹫︎ .۴-١-۵
(ار︑︊︀ط ︋︀ ︑﹞︀م ا︗︤ا ︋︭﹢رت ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩)

ــ﹉ ︗︀﹝︺﹥ را   ــ﹩ و ارزش ﹨︀ی ــ﹌ و ︗︀ن ︋﹫﹠ ــ︡ن و ﹁︣﹨﹠ ﹝︑
ــ︡ه و ︎﹢︀  ︑︭﹢ر ﹋︣د ﹋﹥  ــ﹢ان ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ ﹉ ار﹎︀﹡﹫︤م ︋︀ز، ز﹡ ︑ ﹩﹞
ــ️ و ﹝︀﹡︺ّ﹫️ ا﹟ ار﹎︀﹡﹫︤م، ا﹝﹊︀ن ︢ف ︀ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن  ﹫ّ︺﹞︀︗
 ﹟آن ﹡﹞﹩ د﹨︡. (﹨﹠︨︣︣ا،١٣٨۶) ︋﹠︀︋︣ا ﹤︋ ︀ ︪ــ﹩ را از آن︋
ا︨︀س ا﹡ ﹟︀د ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹆ّ﹫︡ ︋﹥ ﹉ ︨︀︠︐﹞︀ن ︠︀ص ︋︀︫︡؛ 
︋﹙﹊﹥ در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹠︀︵﹆﹩ ﹋﹥ ا︗︤اء ﹝﹙﹞﹢س و ︾﹫︣﹝﹙﹞﹢س ︑﹞︡ن 
 ️﹁︀ ︡﹨ا﹢ و ﹁︣﹨﹠﹌ آن ︗︀﹝︺﹥ ︱﹢ر و ﹡﹀﹢ذ دار﹡︡، ﹎︧︐︣ش︠ 

﹠︀︋︣ا﹟ در ︑︺︣︿ ﹝﹢زه رو﹊︣د  ــ️.︋  ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁ ــ︣︠  و آن را در︋ 
︡﹟ ︮﹢رت ﹋﹥ ﹡︀دی   ︋︡︀د ︑﹢︮﹫﹥ ﹎︣د﹫﹠  ︋﹟ا ︀ ــ︀﹝︀﹡﹥ ای»︋  ︨»
ــ︐﹥ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹢زه و︸﹫﹀﹥ ارا﹥ ﹡﹞﹢دی از ︫﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ را  در ﹨︧
︋︀ ﹨︡ف ︑︢﹋︣-از︵︣﹅ ر︻︀️ دو و︻ ﹤︋ -﹩﹚︊﹇ ﹩﹎︥︡ه دارد. 
 ﹤را ︋﹥ ا﹡︧︀ن ارا ﹅︀﹆ ︿︪﹋ ︀ی﹨ ﹡︣ــ ︨ ﹤︐︧﹨ ﹟در وا﹇︹ ا
﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ︨︀ری و ︗︀ری ︫︡ن ا﹟ ︫﹠︀︠️ در ︑﹞︀م 
ــ︐︣ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای درک  ــ︣ ا︨﹑﹝﹩ و ︋︀﹁️ ا︵︣اف ︠﹢د، ︋︧ ︫
ــ︊﹊﹥ و︡ت ﹎︣ای ﹐︡﹠﹥ ﹁︣ا﹨﹛  ︫ ﹉ را، ︋︭﹢رت ️﹆﹫﹆

﹝﹩ ﹡﹞︀︡. (ا﹋︣︊︀ن،١٣٩١ : ١٩٠-١٩۵)
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﹤﹐︡﹠ ︡ت ﹎︣ای۵-١-۵- ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︊﹊﹥ و
ا﹟ ︻︊︀رت ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ در و︥﹎﹩ ﹜︤وم ︋︣︠﹢رد آ﹥ ای ﹝﹢زه ﹝︴︣ح 
﹎︪ــ️ ﹡︀︸︣ ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️ ﹋﹥  ﹝︀︊︒ ارا﹥ ︫︡ه در ﹝﹢زه 
ــ︡ و﹜﹩ ︋︣ ا︨︀س  ــ︀︡ دارای ﹋︓︣ت ︋︀︫ در ︮﹢رت و ﹝﹢︲﹢ع ︫
 ﹉ ﹤ ﹢ده و︋  ــ️︋  ﹆﹫﹆ ﹉ ــ︡﹎︀ه ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹨﹞﹥ ︗﹙﹢ه ای از د
ــ︡ در ︑﹞︀م ارا﹥ ﹨︀ و  ︀︋ ﹟ــ﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا ︐︠ ︡ع وا﹢︲﹢﹞

︣ ﹨︀ ﹨﹫︙﹍︀ه از ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹆﹫﹆️ و︗﹢د ︾﹀﹙️ ﹡︪﹢د. ﹋︢︑
﹋﹥ ﹊﹩ ﹨︧️ و ﹨﹫ـ︘ ﹡﹫︧️ ︗ـ︤ او

(﹩﹡︀﹀︮ا ︿︑︀﹨) ﹢ـــ︡ه ﹐ ا﹜ــ﹥ اّ﹐ ﹨ـــو
﹅ ر﹁︐﹟ از ︋︀︵﹏ ︨﹢ی ︣﹊﹀︑ 

︋﹥ ︗︤و ا﹡︡ر ︡︋︡ن ﹋﹏ ﹝︴﹙﹅ (︫︊︧︐︣ی)
۵-٢. ﹝﹢︐︀ت ﹝﹢زه

︀﹡﹥ ای  ︴﹟ ﹉ ﹡︷︀م︋  ﹩ وا︨︴﹥ در︋  ︋︣ای ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ︱﹢ر︋ 
﹐زم ا︨️ ︑︀ ا︋ ﹟︀﹡﹥ ﹨︀ی ز﹝﹫﹠﹩ ︸︣ف ﹝﹀︀﹛ ﹝︺﹠﹢ی ﹎︣دد. 
ــ︣وع و  ــ︀︡ ︋︐﹢ان ︢︎︣ش ﹡︀د ﹝﹢زه را ا﹡︖︀م ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹆︴﹥ ︫ ︫
︋︀﹡﹥ ای ︋︣ای درک در︨ــ️ ﹋﹏ ︻︀﹜﹛ دا﹡︧ــ️. وا﹐ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر 
ــ︣ ا︨ــ﹑﹝﹩  ــ︡ ︭︠﹙️ ذ﹋︣ ﹐ز﹝﹥ ︑﹞︀م ︋﹠︀﹨︀ی ︫ ︫ ﹤︐﹀﹎ ﹤﹋
 ﹤ ﹤︨︀ی ﹝︓﹏ ﹝︧︖︡ و ﹝︡ر﹨︀﹠ ــ ︡︀︱﹢ر آن در︋  ا︨ــ️ و︫ 
 ﹟در ا (:︀ن،١٣٩١ ١٧٢︣︊﹋ا) .︡ــ ــ︀ ︲︣وری ︑︣ از ﹝﹢زه ︋︀︫ ︧︋
︴﹢﹩ از  ﹢د و︨  ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ︗︀﹍︀ه︠  رو﹊︣د، ﹁﹛ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ و ﹨﹢︫
 ﹏︀︧﹞ ︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، از ﹥ آن︎  ︀ِب ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹋﹥︋  ︫﹠︀︠️ در︋ 
 ︡︀︋ ﹩﹡︀︧﹡و ا ﹩︀ی ︑︀ر﹨ ️ ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ در ︫﹠︀︠️ ︋︀﹁
ــ﹠︀︠️  ︫ ﹟︐﹁︀ ️︗ ــ︡. در ــ︐﹥ ︋︀︫ ــ︣اف و︗﹢د دا︫ ︋︣ آن ا︫
﹫﹟ آ︀ت ﹇︣آن و ا︀د︒ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ذ﹀﹞ ﹏﹢م  ــ﹩ در︋  ﹆﹫﹆
ذ﹋︣ و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ارزش ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑﹞︡﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ ا﹨﹞﹫️ آن 

﹥ ﹝﹆﹢﹐︑﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹎︣د︡ه ﹋﹥ در دو  ــ︡. ﹝︺︣﹁️ ﹡︧︊️︋  ﹝︴︣ح︫ 
د︨︐﹥ ﹋﹙﹩ ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ا︨️.(﹝︴︣ی،١٣۶٧ : ۵۵-۴٠)

۵-٢-١. ︫﹠︀︠️ ︋︀﹁️ ا﹡︧︀﹡﹩(﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑﹞︡﹡﹩)
︀ً ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن ︡︎︡ه ای ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️، ︫﹠︀︠️ آن در  ا︨︀︨
︀︻︓︀ن ︡وِث آن  ︀﹡﹫︀ن و︋  ــ﹠︀︠️ ا﹡︧︀ن ﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ﹎︣و︫ 
ــ﹠︀︠️ ا﹡︧︀ن و ا﹡︧︀ن ︫﹠︀︨﹩  ︋﹢ده ا﹡︡ و از ﹨﹞﹫﹟ رو︨ــ️ ﹋﹥︫ 
ــ﹠︀︠️ ﹨︧ــ︐﹩ و ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ ︻﹙﹛ ︋﹥ ︠︀﹜﹅ آن ﹝︺︣﹁﹩  ــ︃ ︫ را ﹝﹠︪
️ِ ﹡︷︀م  ــ﹠︀︠ ــ️، ︫ ️ِ در︨ ــ﹠︀︠ ــ︡.٢٨ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹐ز﹝﹥ ︫ ﹋︣ده ا﹡
ــ︀﹡﹩ در ︵﹢ل ︑︀ر﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥  ــ︳ و ︑︺︀﹝﹑ت ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧ روا︋

︑﹞︡ن ︋︣ ا︨︀ِس آن ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ و ر︫︡ ︀﹁︐﹥ ا︨️. 
۵-٢-٢- ︫﹠︀︠️ ︋︧︐︣ ︵︊﹫︺﹩(و︥﹎﹩ ﹨︀ی ز﹝︀﹡﹩ –﹝﹊︀﹡﹩)

از ︣︐﹝﹞﹟ ︻﹢ا﹝﹏ در ︫﹠︀︠️ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن ﹝﹠︊︺︒ از آن، 
 ﹤︐︧  ︋️︺﹫︊︵ .︡︀ر ﹝﹩ آ﹝  ︫﹤ ِ︣ ︑﹊ّ﹢ن آن︋  ︐︧ ︵︊﹫︺︐﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
︋﹥ ︗︀﹡︊﹫﹠﹩ ﹨︀ و ا︡﹢﹜﹢ژی ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت، ︑︺︀ر︿ ﹝︐︺︡دی را 
︫︀﹝﹏ ﹎︪︐﹥ و ا︋︺︀د و︨﹫︺﹩ ﹝﹩ ︀︋︡، ﹜︢ا در او﹜﹫﹟ ﹇︡م ︲︣وری 
ا︨ــ️ ︑︀ آ﹡︙﹥ ﹝﹠︷﹢ِر ﹡︷︣ ا︊﹞ ﹟︒ از ︵︊﹫︺️ ا︨ــ️ رو︫﹟ 
 ،️﹋︣ ﹜﹛︀︻ ،﹩﹡︀﹝ــ ︧︗ ﹜﹛︀︻ ﹩﹠︺ ️︺﹫︊︵» .ــ︣دد و ︑︊﹫﹫﹟ ﹎
﹨﹞﹫﹟ ︻︀﹜﹞﹩ ﹋﹥ در آن ز︧️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ︋︀ ﹢اس ︠﹢د ︋︀ آن 

در ار︑︊︀ط ﹨︧︐﹫﹛.» (﹝︴︣ی،١٣۶٧  : ۵۵) 
ــ︀ن، ︵︊﹫︺️ و را︋︴﹥  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹢زه ،  ﹩﹡︀﹫︋ ︀︋ ︡︀︋﹆︀﹡﹩ از ا﹡︧
︣ای ﹡︧ــ﹏ ا﹝︣وز ︋﹥  ــ︐﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن را︋  ﹫﹟ آ﹡︀ از ﹎︫︢ ــ﹩ ﹝︀︋  ﹚﹞︀︺︑
 ﹉ روال و ﹉ ــ﹩ از ﹡︀﹫ ﹢رت ﹝﹢زه︋   ︮﹟ــ︣ ﹋︪ــ︡. در ا ﹢︭︑
﹝﹠﹢ال از ﹨﹞︧︤︐﹩ ا﹡︧︀ن ︋︀ ︵︊﹫︺️ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︠﹢د، ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
ــ﹢ل ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︑﹞︡﹡﹩ در ︵﹢ل ز﹝︀ن، ﹝﹢رد  ︑︀ ارزش ﹨︀ی ﹝︽﹀

︋︀ز︫﹠︀︨﹩ و ︀دآوری ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

۶. ︗﹞︹ ︋﹠︡ی
﹢د و ︔︊️   ︠️﹢﹨ د﹡︊︀ل ا︔︊︀ت ﹤  ︋ ً︀ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ آد﹝﹩ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹁︴︣︑
﹢ده، و︗﹢د  ــ︀ری و ﹨﹠︣︋  ﹝︺﹞ ﹅︣︵ از ︩︀﹨ ︀ه﹎︪︡ــ﹥ ﹨︀ و د︡﹡ا
︀ر ا﹡︐﹆︀ل ارزش ﹨︀ی آن  ︋﹠︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ در ﹨︣ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن،︋ 
 ﹤  ︋ ﹩ای ︑︀ر ﹤︪دوش ﹝﹩ ﹋︪︡، دارای ر ﹤ ︑﹞︡ن و ﹁︣﹨﹠﹌ را︋ 
︪︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡؛ ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در د﹡﹫︀ی ﹝︺︀︮︣   ︋︣﹝︻ ️﹞︡﹇
﹫︩ ︑️ ︑︃︔﹫︣ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ﹝︡ر﹡﹫︧﹛ ﹇︣ار دارد، ﹊﹩ از  ﹋﹥ ﹋﹛ و︋ 

﹠︀﹨︀﹩ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ﹀︶ و ا︫︀︻﹥ ارزش ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩-  ︋﹟︣︑ ﹜﹞
﹥ ︻︡ه دارد ﹝﹢زه ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.  ︑﹞︡﹡﹩ ︗﹢ا﹝︹ را︋ 

ــ﹠︀︠️  ــ︤ ﹋﹥ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️ ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝﹆﹢﹜﹥︫  آ﹡︙﹫
در ا﹟ ︋﹠︀︨ــ️. در راه ا﹫︀ی ︫﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩، وا﹇︺﹫️ د﹡﹫︀ی 
 ﹤﹊ر﹢︴  ︋،︡ ــ﹫︴︣ه ︻﹙﹢م ︑︖︣︋﹩ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹝﹠﹊︫︣  ا﹝︣وز و︨ 
 ︶﹀ ︣ای در ﹋︪﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا︣ان ﹡﹫︤ د︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥︋ 

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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ارزش ﹨︀ی ︠﹢د و ا﹡︐﹆︀ل آن ︋﹥ ﹡︧﹏ ﹨︀ی ︋︺︡ از ا﹟ ︋﹠︀ ا︨︐﹀︀ده 
ــ﹢د٢٩، و﹜﹩ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹢د ﹋﹥  ︋︣ ا︨︀س ︑﹀﹊︣ ا︨﹑﹝﹩ و  ︫  ﹩﹞
ــ﹫﹠﹥ ︑︀ر﹩ و ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹋﹥ در  ︪﹫  ︎︀  ︋︀﹠  ︋﹟︀ب ا︐﹡︀م ذ﹋︣ ا﹆﹞
︀ً ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹫︧️  ﹠︀︠️ ا︨︀︨  ︫﹤︣ای ارا ﹡︀د آن ﹡﹀︐﹥ ا︨️︋ 
﹥ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹁︱︀ی ﹝︺︀︮︣ ﹋︪﹢ر ﹇︡﹝﹩   ︋︀﹠ ﹢ا﹨﹫﹛︋   ︋﹤﹠︀﹠ ﹩﹛و
ــ﹛، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️  ︀ی آن ︋︣دادر﹨ ︉ ــ﹫ ــ︐︀ی ﹋︀﹨︩ آ︨ در را︨
ا︨ــ︀س ︋﹠︀﹨ ﹩︀﹢ن ﹝﹢زه ︋︣ای ﹀︶ و ا︫︀︻﹥ ارزش ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ 
︉ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︑﹀﹊︣ ︗︤ء ﹡﹍︣  ︢︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ از آ︨﹫ ــ︣︵﹩︎  ︫
 ️︠︀﹠ ︣ای ا﹫︀ی︫  ــ︐︀ر︋  ︫﹢﹡ ﹟︣د ا﹊ــ︡. رو ︫︀ ﹥ دور︋  ﹝︡رن︋ 
﹥ ﹝﹀﹢م ذ﹋︣ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️،  ﹆﹫﹆﹩ در ﹝﹢زه ︑﹢︗﹥︋ 
 ︀ ــ︐︣ی ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋  ︧ ــ︡د، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن︋  ــ﹢زه ای در︮  ــ﹟ ﹝ ﹫﹠
️ ﹨︀ی ﹝﹢زه ︋︣ای ︑︃﹝﹏ و ا﹡︪︡﹫︡ن (︋﹥ ︵﹢ر  ️ ﹨︀ و ︸︣﹁﹫ ﹫﹚︋︀﹇
 ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ️﹢﹨ ︀دآوری ا︋︺︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ز︫﹠︀︨ــ﹩ و ،(﹩﹚﹋
 ️︗ ای در ﹤ــ﹢رد آ ︠︣︋ ﹅︣︵ ︣ا﹡﹩-ا︨ــ﹑﹝﹩ و ازو ︑﹞︡﹡﹩ ا

︋︀ز︫﹠︀︨﹩ ︗︀﹍︀ه ﹆﹫﹆﹩ ا﹡︧︀ن در ︻︀﹜﹛ ﹨︧︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
 ︡﹡﹢﹫︎ ﹉ ﹤زه ای، ارا﹢﹞ ﹟﹫﹠ ︀ی﹨ ﹩﹎︥و ﹟︣︐﹝﹞ ﹤﹚﹝︗ از
﹆﹫﹆﹩ ︋︀ ︻︀﹜﹛ ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹢زه  ︋﹥ ︗︀ی آ﹡﹊﹥ ︫ ﹉ را 
ــ﹊︀ن و ز﹝︀ن ︠﹢د ︗︡ا ﹋﹠︡ و ︋︀ ﹉ ارا﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︑﹀﹊︣ات  از ﹝
 ︡︀︋ ︡﹨آن را در ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︻︀﹜﹛ ︑﹠︤ل د ﹩﹆﹫﹆ ︀ی﹠︺﹞ ﹩︭︫ــ
 ﹩﹆﹫﹆ ︡﹡﹢﹫ ﹢د و در︎  ︧︐︣ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن︠  ︫ و ﹀﹞ ︀﹢م را در︋ 
︋︀ ︻︀﹜﹛ ارا﹥ ﹡﹞﹢ده ︑︀ از ا﹟ ﹝﹠︷︣ ﹝﹢︗︉ ا︻︐﹑ی ﹝︺﹠︀ و ︑﹢ل 
ــ﹢د  در ﹁﹛ ﹎︣دد. و︗﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ از واژه ذ﹋︣ ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹩ ︫
ــ︀م ا﹝﹊︀﹡︀ت و  ــ﹢زه ︀︋︡ از ︑﹞ ﹞ ﹟ــ﹢ر ﹇﹙︊﹩ ا︨ــ️ و ︋﹠︀︋︣ا︱
 ︀ ︣ای ︱﹢ر ا﹡︧︀ن و ﹝﹢ا︗﹥ او︋  ︣ای ا︖︀د  ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩︋  ﹢اس︋ 

︻︀﹜﹛ و درک ︨︴﹢ح ﹝ ︿﹚︐﹆﹫﹆️ ﹝﹠︡رج در آن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︑︀ 
︋︀ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ ︋﹩ وا︨︴﹥ ا﹡︧︀ن در ︋︴﹟  ﹉﹆﹫﹆️ و ︪﹫︡ن 
ــ︡. ︑︃﹋﹫︡  ــ﹠︀︠️ ﹝︖︀زی ︋﹥ دور ︋︀︫ ︉ ﹨︀ی ︫ ــ﹫ ︵︺﹛ آن از آ︨
ــ︀ت در ︑︺︣︿ ا﹟ ︎︥و﹨︩  ــ︤وم ︋︣︠﹢رد آ﹥ ای ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻ ﹛ ︣︋
︀ ﹡﹞︀︩ در︨️ و ا︨︐﹀︀ده ﹡︷︀م ﹝﹠︡ از  ︣︠﹢ردی ا︨ــ️ ﹋﹥︋   ︋︤﹫﹡
︫︣ا︤﹠︑ -﹩︊︪︑ ︳﹩ و ︀ ︑﹞︓﹫﹙﹩-︑︃و﹙﹩ در ﹡︀️ ﹡﹞﹢دی 
ــ︀﹡︡. و ︋︀﹐︠︣ه در  از ﹆﹫﹆️ ﹨︧ــ︐﹩ را ︋﹥ ﹝﹠︭﹥ ︸﹢ر ﹝﹩ ر︨
ــ﹢د، ︋︴﹢ری  ــ︀﹝︀﹡﹥ ای ︑﹢︗﹥ ︫ ︑︺︀︋ ︡︡︗ ︿︣︡ ︋﹥ رو﹊︣د ︨
 ︬︐﹞ ︀د ﹝﹠﹀ــ﹉ از ︗︀﹝︺﹥ و﹡ ﹉ــ  ــ︡ه ︫ ﹩زه ︵︣ا﹢﹞ ﹤﹋
 ️︗ ︀د ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در﹡ ﹉ ا﹁︣اد ︠︀ص ﹡︊﹢ده، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان
ــ︡ه ︋︀ ︋︀﹁️ ا︵︣اف ︠﹢د- ︫ ︿︣︺︑ ︡﹡﹢﹫︎ ا﹁︣اد در ﹜﹁ ا︻︐﹑ی
ــ﹢ده و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︗︀ن و  ــ﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆﹫︀س ﹋︀ر﹋︣د آن- ︋ ا﹜︊︐

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤﹁︣︺﹞ ︊︀ن ︠﹢د︵︀﹞ ا︵︣اف ︠﹢د را ︋︣ای ️﹁︀︋
ــ﹠︀︠️ ﹆﹫﹆﹩ ︗︡ا  ــ︣ای ︫ ــ︡ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ️ ﹋﹥ ︋ ︀︋ ﹩ــ از ︵︣﹁
ــ﹉ ︗︀﹝︺﹥ ا︻﹛ از   ︉﹡ــ︡ ︑﹞︀م ا︗︤ا و ︗﹢ا ︀  ︋،﹩﹆﹫﹆ ︡ــ ﹡﹢﹫ از︎ 
﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن و ︑︀ر و ︵︊﹫︺️ آن را ﹡﹫︤ در ﹡︷︣ دا︫ــ️ ︑︀ 
 ﹟︣︑-﹜﹞ .رت ﹎﹫︣د﹢ ︭﹢رت ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ و ﹋︀﹝﹏︮  ــ﹠︀︠️︋  ︫
﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢زه ا︨ــ﹑﹝﹩ ︗︀ی ارا﹥ دارد، ﹁﹛ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ 
 ️︠︀﹠ ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ︗︀﹍︀ه ا﹡︧ــ︀ن در آ﹁︣﹠︩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫  و ﹨﹢︫
ــ﹞︀ر ﹝﹩ آ︡ و ︑︺︀﹝﹏ و را︋︴﹥  ــ︐︣ ︑﹊﹢ن آن ︋﹥ ︫ ︧︋ ﹤﹋ ﹩︐︺﹫︊︵
 ﹏︋︀﹇ ️﹠  ︨︣ ︋﹫﹟ ا﹟ دو ا︨️. آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در ﹡︷︀م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︊︐﹠﹩︋ 
︀زی و ︀ ا︫﹫︀ ︋﹥  ﹠︀︋︣ا﹟ ﹨︣آ﹡︙﹥ از︋  ــ️،︋  ︎﹫﹍﹫︣ی و رد︀︋﹩ ا︨
 ️︀﹡ در ︡︀ ــ︣وع ارا﹥ ﹝﹩-﹎︣دد ﹨﹞﹥︋   ﹤﹡︀︋︱﹢ر و ﹡﹆︴﹥︫ 

︋﹥ آ﹡︙﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ذ﹋︣ ارا﹥ ︫︡ ︠︐﹛ ﹎︣دد.
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١٢٧

:️︫﹢﹡ ﹩︎

1. Phenomenological Research

ــ﹥ ︗︣︀ن ا︮﹙﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︣﹙﹥ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ آن را ︋﹥ ︋︣﹡︐︀﹡﹢ (١٨٣٧-١٨۴٨) ﹡︧ــ︊️ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹝︣﹙﹥ آ﹜﹞︀﹡﹩ را  ٢. ا︮﹢ً﹐ ︡︎︡ار ︫﹠︀︨ــ﹩ ︨
ــ︣ ﹡︷︣︀ت ﹝︣﹜﹢-︎﹢﹡︐﹩  ﹫︔︃︑ ️︑ ︣ا﹡︧ــ﹢ی﹁ ﹤﹚︣﹞ (١٨٨٩-١٩٣٨) ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و︣﹎︡︀﹨ ــ︣ل (١٨۵٩-١٩٣٨) و ︩ ﹨︀ی ﹨﹢︨ ــ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹢︫
 ︀﹡آ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ــ︀︋﹥ دار﹡︡ و روش ﹨︀ی ︪﹞ ﹩﹁︡﹨ ︀﹡︀ل ﹨﹞﹥ آ ︣﹨ ــ︡. در ــ︀ر︑︣ (١٩٠۵-١٩٨٠) و د﹍︣ان ﹝﹩ ︋︀︫ (١٩٠٨-١٩۶١) و︨ 

︋︀ ﹨﹛، ﹨﹛ ︎﹢︫︀﹡﹩ دارد. (︻︀︋︡ی،١٣٨٩)
3. Mousein

4. Museum

5. Muses

6. Zeus

7.Mnenosyne

ــ﹢﹡﹥ ا﹜﹥ۀ ︀د ︗︣︀ن دا︫️ و ا︻︐﹆︀د ︋︣ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ︋︣ای ﹙﹢ل در ︗︧﹛ ﹝︀دی از آن ﹡﹢︫﹫︡ه و  ٨. ︪ــ﹞﹥ ای ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︺︊︡ ﹝﹠﹞﹢︨
︠︀︵︣ه د﹡﹫︀ی از﹜﹩ ︠﹢د را از ︀د ︋︣ده (د︋﹫︣ی ﹡︥اد،:١٣٨۴ ٢٠)

︬ ﹨︀ی ︋︡﹡﹩ ︠﹢د از آن ﹨︀ ︋︣ه ﹝﹩ ︋︣د. ﹝︀﹡﹠︡ ︀﹇﹢، ﹜︊︀س، و.... ٩. آ︔︀ری ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ︋︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ ﹡﹆
١٠. آ︔︀ری ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︗﹢ا﹝︹ ا﹡︧︀﹡﹩، ︋︀ آن ﹨︀ ︀︮︉ ﹇︡رت و ︗︀ه ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︀﹡﹠︡ ︔︣وت و ...

️ و.... ︡او﹡︡ ︨ا ️ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︺︀︋︡، ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ی ﹨﹠︣ی  ﹋﹥ ﹡﹞︀د︠  ︧︐﹥ ︨ا ﹠︀︠️ ا﹡︧︀ن از ﹨︧︐﹩ و︋ا ﹢ده و︫   ︋﹩︀ورا﹞ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹤  ︋﹤︐︧ ١١. آ︔︀ری ﹋﹥ و︋ا
ــ︐﹥ و ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ︑︀ر ﹋﹥ ︑﹢︮﹫︿ ﹎︣د︡ه ︋﹥  ــ︡ ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ د﹟ از ا︋︐︡ای ︎﹫︡ا ︩︱︣ت آدم ︋︣ روی ز﹝﹫﹟ و︗﹢د دا︫ ︀︋ ﹤ــ ١٢. ا﹜︊︐
﹝︺﹠︀ی ا﹠﹊﹥ ﹨﹠﹢ز د﹟ ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹫︀﹝︡ه ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹡﹢︻﹩ ا﹡︣اف در ︋︪︣ ا︨️. در ﹝﹢رد ا︋ ﹟︩ از ︑︀ر ﹝﹢زه ︋﹫︪︐︣ ︎︥و﹨︩ ﹝︐﹢︗﹥ 
︢ر  ︀︮﹩ از ﹁﹙︧﹆﹥ ﹢﹡︀ن︋  ــ︡. ر︫︐﹥ ﹨︀ی︠  ــ﹀﹥ ︗︤﹍︀﹟ آن  ︫ ﹥ ︑︡ر︕ د﹟ از ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ﹋﹠︀ر  ر﹁️ و ﹁﹙︧ ــ︐︀ن ا︨ــ️. در ﹢﹡︀ن︋  ︨︀ ﹢﹡︀ن︋ 
︀ ︑︱︺﹫︿ ︑﹞︡ن ﹝︧﹫﹩ در ﹇︣ون و︨︴﹩  ︢ر﹨︀ در ︻︭︣ ر﹡︧︀﹡︦ و︋   ︋﹟ا .︡﹫︫︀ ــ︣ از آ﹝﹢زه ﹨︀ی د﹟ وی را در ︾︣ب︎  ︪ ــ︀زی د︡﹎︀ه︋  ︗︡ا︨

ر︫︡ و ︎﹫﹢﹡︡ د﹫︧﹞ ﹟﹩ و ﹁﹙︧﹀﹥ ﹢﹡︀ن ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹁﹑︨﹀﹥ ﹝︧﹫﹩ آن دوره ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ︋﹢د؛ ︨︧️ ﹋︣د. (ا﹋︣︊︀ن،﹋︀︸﹞﹩،١٣٩٢)
13. rinascentia

14. Subject

15. Object

16. Mind

17. Subjectivism

18. Art

١٩. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹢د در ︋︣﹜﹫﹟ و ﹝﹢زه ﹨﹢﹜﹢﹋︀︨️ در اور︫﹙﹫﹛ ا︫︀ره ﹋︣د.
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١٢٨

ــ﹠︀︠️ ا﹡︧︀ن را ︋︐﹢ان ︀︎﹥ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︗﹠︊︩ ر﹡︧︀﹡︦ دا﹡︧️. آ﹡︴﹢ر  ــ︣︑ ﹟﹫﹝﹨ ︡︀︿ در ︑﹢رات و ︑︃﹋﹫︡ د﹟ ︋︣ ︻︡م ︫ ٢٠. ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︫
 ﹤︪ا︨️. ر ﹟︀د ︻﹙﹛ و د︱︑ ﹤﹚ــ ︧﹞ ،﹜﹞ ق  ا﹜︺︀ده﹢﹁ ﹤﹚ــ ︧﹞ ﹉ ︀︎ــ﹞︀ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ در د﹡﹫︀ی ارو ﹋﹥ ﹝︴︣ی ﹝﹩ ﹎﹢︡. « ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥︫ 
 ️︀﹝︪ ︣﹎ا ︀ و ،︫︡︀  ︋﹤︐︧  ︋️︀﹝︪ ︀﹞ر﹁️. ا ︀︐﹝︺﹡ ️︪ــ︋ ﹤ ︀︡ د﹟ دا︫ــ️ و︋   ︋︀ ﹤﹋ ️د﹢ و ️﹫﹫ــ ︧﹞ ﹩︊﹨︢﹞ ︡︀﹆︻ آن در
 ﹜︔ ︀﹚﹋ ︀ء﹝︨﹐︫︡ن آدم ︋﹥ آن  در︠️ را ︋︺︡ از دا︨︐︀ن " « و ︻﹙﹛ ادم ا ﹉︣آن دا︨︐︀ن ﹡︤د﹇ ︀﹞وی در ﹁﹑﹋️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹩. ا ︣︋ ︡︀︋ ︫︡ ︋︀ز
 ️︪︋ ︀ه ا︨﹑﹝﹩ د﹜﹫﹏ ︋﹫︣ون ︫︡ن آدم از﹎︡ــ️، و د ــ﹞︀ء ﹨﹣﹐ء ان ﹋﹠︐﹛ ︮︀د﹇﹫﹟ » ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨ ︨︀︋ ﹩﹡﹢︊﹡︀ل ا﹆﹁  ﹤﹊﹑﹝﹛ا ﹩﹚︻ ﹜︲︣︻
﹠︀︠️، ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ د﹨︡، ︗︀ن ︋﹫﹠﹩  ا︡﹢﹜﹢ژی ﹝﹩ د﹨︡،  ﹢د ︻﹞﹏ ﹡﹊︣د .︫   ︠﹩︀ــ ︨︀﹠ ﹥ ﹜﹢ازم︫  ﹢د،︋  ــ﹠︀︠️︠  ﹥ ﹜﹢ازم︫  را ا﹠﹍﹢﹡﹥: آدم︋ 
﹫︡ا ﹋︣د و  ــ﹠︀︠️︎  ﹫︡ا ﹡﹊﹟، ﹢ن︫  ــ﹠︀︠️︎  ﹥ او ﹎﹀︐﹠︫︡  و ا︡﹢﹜﹢ژی ︻﹞﹏ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ . (﹝︴︣ی،١٣۶٧-:٢٨) و﹜﹩ ︑﹢رات ﹝﹩ ﹎﹢︡ از اول︋ 

︀﹝︪︩ ︋︀ز ︫︡ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹠︡ ︋︣و ︋﹫︣ون، و آن در︠️، در︠️ ﹝︺︣﹁️ ︋﹢د . (﹝︴︣ی،١٣۶٧ ٣٠:)
﹤﹛ ﹏︡︊︑ ﹐ ٢١. ︨﹠️ ا﹜ّ﹙﹥ ﹐ ︑︽﹫﹫︣ ﹜﹥ و

٢٢. ︋︀ ﹡︷︣ ︋﹥ دا︨︐︀ن ﹫﹠﹫︀ن و رو﹝﹫︀ن در ا﹝︣ ﹡﹆︀︫﹩(︾︤ا﹜﹩،١٣۵٢ : ٢٢)  
ا ً︣ وا ا﹜﹙َُ﹥ َ﹋ِ︓﹫ ُ︣ ٢٣. َوَذَ﹋

٢۴. ا﹋﹠﹢ن ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ︋︺︱﹩ از آ︀ت ا︫︀ره ︫﹢د: * [ا︤اب:٢١] ︋﹠︷︣ ﹝﹩ آ︡ ﹝︣اد از ذ﹋︣ در ا﹟ آ﹥ ا︻﹛ از ︀د آوری و ذ﹋︣ ︋﹥ ز︋︀ن ︋︀︫︡. * 
︊️ در︋︀ره   ︮.︫︡︀ ︀︡ ا︻﹛︋  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ آ︡ ﹝︣اد ︀دآوری ا︨️ و︫  ﹢ا﹨︡ آ﹡︣ا ︀د ﹋﹠︡︋  [﹝︡︔︣:۵۵]، ︻︊︦:١٢. ︺﹠﹩ آن ︀دآوری ا︨️ ﹨︣ ﹋﹥︋ 
︀ً ︀د  ﹝︐ ︡ا او را ︡ا را ︀د ﹋﹠︡︠  ︪ــ﹩ ا︨️ ﹨︣ ﹋﹥︠   ︋︡﹢﹡ و ︉﹫︖︻ ﹤ا﹨︡ آ﹝︡. * [︋﹆︣ه:١۵٢] ︸︀﹨︣اً ا︻﹛ ﹝︣اد ا︨ــ️ و آ﹢ «︑︢﹋︣ة» ﹎︫︢ــ️ و︠ 
︠﹢ا﹨︡ ﹁︣﹝﹢د «اِ﹡ُ︀﹜ّ﹙﹥ ﹐ ُِْ﹙ُ﹀︀﹜ْ﹞﹫︺︀َد». * [﹋︿:۶٣] ﹝︣اد از ذ﹋︣ در آ ﹤︀دآوری ا︨️ ز︣ا ︋︀ ﹡︧﹫︀ن ﹝﹆︀︋﹏ آ﹝︀ده ا︨️. [ا﹡︺︀م:١٢١] ذ︋﹫﹥ ای 
﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ا﹡︪︀ء ا﹜ّ﹙﹥. * [︋﹆︣ه:٢٨٢]  ــ︡ه ا︨ــ️ و در «ذّ﹋﹩»︠   ︫﹩﹡ از ا﹋﹏ آن ﹤آ ﹟︣ام و در ا ردن آن﹢ ــ﹢د︠  ︣ده ﹡︪ ︡ا︋  ﹋﹥ و﹇️ ذ︋ آن ﹡︀م︠ 
︀ب ا﹁︺︀ل   ︋﹤ ﹥ ﹉ ﹝﹀︺﹢ل ا︨️ و ا﹎︣︋  ﹠︡ دادن و ﹫︤ی را ︀د ﹋︧﹩ ا﹡︡ا︠︐﹟ ا︨️ ︵︊︨︣﹩ در ذ﹏ آ﹥ ﹁﹢ق ﹎﹀︐﹥: ذ﹋︣ ﹝︐︺︡ی︋   ︎﹩﹠︺﹞ ﹤ ︑︢﹋︣ه︋ 
﹥ ︀د او آورد. * [ق:۴۵].  ︀دت را︋  ﹢د ﹝︺﹠﹩ آ ﹤﹠﹫﹟ ا︨️: ا﹎︣ ﹊﹩ از آن دو زن ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠︡ د﹍︣ی︫  ︡و ﹝﹀︺﹢ل︫  ︣دی ﹝︐︺︡ی︋   ︋﹏﹫︺﹀︑ ︀
[ذار︀ت:۵۵]. ︑︢﹋︣ در ا﹟ آ︀ت و ﹡︷︀︣ آ﹡ ﹩﹠︺﹝︋ ︀︀د آوردی و ︎﹠︡ دادن ا︨️. * [﹁︀︵︣:٣٧] ︑ّ︢﹋︣ ﹠︀﹡﹊﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ ︋﹞︺﹠﹩ ︑﹢ّ︗﹥ و ︀دآوری 
︀︫︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹝︺︀﹡﹩ ︑﹀ّ︺﹏ ا︨️ در آ︀ت [آل ︻﹞︣ان:٧]، [ا︋︣ا﹨﹫﹛:۵٢]. [ا﹡︺︀م:١٢۶].  ︋﹩ ﹩ در︎  ︀︡ ﹝︣اد از آن ︀دآوری︎  ﹠︡ ﹎︣﹁︐﹟ ا︨️︫  و︎ 
 ︀﹡︣اد ا︨️. و ︑︀ در آ﹞ ︀﹡︀دآوری و ︎﹠︡ ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︡اوم و ︎﹩ در ︎﹩ از آ ﹟﹫﹆ ﹤︋ ﹉︀ل ﹡︤د﹝︐از ︋︀ب ︑﹀ّ︺﹏ ا︨️ و ︋﹥ ا ﹤﹝﹨ ︒︋ رد﹢﹞ ︀ت﹝﹚﹋

(١٣٩٢،tebyan.com ،س ﹇︣آن﹢﹞︀﹇) ،[۴۵:︿︨﹢] * .️︨︡ه اروی ﹇︀︻︡ه ا︻﹑ل ﹝︊︡ل ︋﹥ ذا و در آن اد︾︀م ﹎︣د
ــ︀﹡︡ و از ا︗ ﹟️ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹋﹙﹞﹥ ذ﹋︣ از  ٢۵. در ز︋︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ ﹋﹙﹞﹥ «︀د» ﹝︺︀دل ﹋﹙﹞﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝︺﹠︀ی آن را ﹝﹩ ر︨
︡ون ︑︣﹋﹫︉، ﹋︀﹝﹑ ﹝︺﹠︀ی ذ﹋︣ را ﹝﹩ ر︨︀﹡︡. (﹝︭︊︀ح ︤دی، ١٣٨۴ : ١١) ﹢رت ﹝﹠﹀︣د و︋   ︮﹤ ﹝︺︡ود واژ﹎︀ن ︻︣︋﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︀دل ﹁︀ر︨﹩ آن︋ 
ِِ︋ْ﹛ َو  ︀ً َو ُ﹇ُ︺﹢داً َو َ︻﹙﹩  ُ︗ُ﹠﹢ ــ وَن ا﹜﹙َُ﹥ ِ﹇﹫︀﹝ ُ︣ ﹋ُ ْ︢ َ ﹟َ ِ︢ ﹜ْ︊︀ِب. ا﹜ُ َ︃ ــ﹩ ا﹜ْ و﹜ِ ُ︃ ِ︐﹑ِف ا﹜﹙ُْ﹫ِ﹏ َو ا﹜﹠ُ︀ِر ﹜︁َ︀ٍت ﹜ِ ْ︠ ︃َْرِض َو ا ــ ــ﹞︀واِت َو ا﹜ْ ُ︧ ْ﹙ِ﹅ ا﹜ َ︠ ــ﹩  ٢۶. «إِنُ ِ﹁

(١٩٠﹤آل ︻﹞︣ان، آ ،﹜︣﹋ ︣آن﹇) «︀ِر ْ︊︀َ﹡َ﹉ َ﹁ِ﹆﹠︀ َ︻︢اَب ا﹜﹠ُ ُ︨ ️َ ﹨︢ا ︋︀ِ︵ً﹑  ﹆ْ﹚َ َ︠  ︀﹞ ︀﹠ُ︋ ︃َْرِض َر ﹞︀واِت َو ا﹜ْ ُ︧ ْ﹙ِ﹅ ا﹜ َ︠ وَن ِ﹁﹩  ُ︣ ُ﹊﹀َ︐ََ
٢٧. ﹡︷﹫︣ ا﹟ ︋︣︠﹢رد را ﹝﹩ ︑﹢ان در ﹝﹢رد ﹝﹢زه ﹢د ﹜﹫︊︧﹊﹫﹠︡ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د

﹤َُ︋ َف َر َ︣ ︻َ ︡﹆َ﹁َ ﹤ُ َ︧ َف َ﹡﹀ َ︣ ︻َ ﹟﹞َ .٢٨
٢٩. ﹡︷﹫︣ ﹝﹢زه ﹨︀ی د﹁︀ع ﹝﹆︡س در ا︣ان
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١٢٩

:︹︋︀﹠﹞

ــ﹫︡︻︊︀س.١٣٩٢. ︋︣ر︨﹩ ︡︎︡ار︫﹠︀︨︀﹡﹥ ﹝︺﹞︀ری ﹝﹢زه ︋︣ ا︨︀س د︡﹎︀ه ا︨﹑﹝﹩، او﹜﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ﹝︺﹞︀ری  ١. ا﹋︣︊︀ن.﹝︖︐︊﹩، ︤دا﹡﹀︣.︨
و ︫︨︣︀زی ا︨﹑﹝﹩،﹇︤و﹟: دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩، آذر﹝︀ه ١٣٩٢

﹢دا﹩ و آراء د﹋︀رت، ﹋﹠﹍︣ه   ︋﹟﹫ا︨︀س ﹡︷︣ات آ ︣ ﹥ ︗︀﹍︀ه ︵︊﹫︺️︋   ︋︪︣ ٢. ا﹋︣︊︀ن.﹝︖︐︊﹩، ﹋︀︸﹞﹩.﹝﹞︡.١٣٩٢.د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت︋ 
٩٣ ﹟︣ورد﹁ ،﹩﹠د ﹤︪︡﹡ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ و ا ﹟﹫︋

﹞﹟ ﹝︀ه ١٣٩٠. ️ و﹨︪︐﹛︋  ︧﹫ ﹢م،︋  ﹞︀ره︨  ︀︊︣ی رو﹊︣د،︫  ٣. ار︗﹞﹠︡ی.ا︋︣ا﹨﹫﹛، ار︗﹞﹠︡ی.ا︨﹞︀︻﹫﹏، (١٣٩٠)، ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩︨ 
۴. ا︨﹀﹠︡︀ری، ︨﹫﹞﹫﹟.١٣٨٨. ︨﹢︋︥﹋︐﹫﹢︧﹛ د﹋︀رت: ﹡﹆︴﹥ ︻ ﹤︪︣﹡ ،︡︡︗ ︭︣︻ ﹤﹀︨﹑﹁ ️﹝︤﹊﹞️ و ﹁﹙︧﹀﹥، ︨︀ل ︎﹠︖﹛، ︫﹞︀ره اول، 

١١٣-١٢٨ ︬ ︋︀ر ١٣٨٨،︮ 
۵. آو﹠﹩.︨﹫︡﹝︣︑︱﹩.١٣٧٧. آ︑ ︀︀︑︣ ز﹡︡ه ﹝﹩ ﹝︀﹡︡، ﹡︪︣﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ︮﹠﹥، ︫﹞︀ره ١، ︋︀ر١٣٧٧، ︮﹀︀ت۵︑︀ ١٠
﹚︋ .۶︀ری.︧﹟.١٣٨٩. زن و ﹨﹠︣، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︫﹢رای ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ز﹡︀ن،︨︀ل دوازد﹨﹛،︫﹞︀ره ︋،۴٧︀ر ١٣٨٩

٧. ︠︣﹝︪︀﹨﹩،︋︀ء ا﹜︡﹟.١٣٨٨. ﹝﹆︀﹜﹥ ی ︡︎︡ار︫﹠︀︨﹩ د﹟، ﹝︖﹙﹥ د﹟ ︎︥و﹨﹩، ︫﹞︀ره ٢١.
ــ︀ران ﹝︺︀︮︣ ا︣ان،  ــ︣ان ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︋︀ز︑︀ب آن در آ︔︀ر ﹝︺﹞ ــ﹫︡︻︊︀س.١٣٨٧.﹡﹞︀د﹎︣ا﹩ در ا﹡︪︡ــ﹥ ﹝︐﹀﹊ ــ﹫︡︋︀﹇︣، ︤دا﹡﹀︣.︨ ︨.﹩﹠﹫︧ .٨

ــ﹞︀ره ۵۴  ﹝︖﹙﹥ آ︋︀دی،︫ 
٩. ر﹡﹥ ﹎﹠﹢ن.١٣٨٢.﹋﹙﹞﹥ و ﹡︀د، ︑︣︗﹛ۀ ﹁︣زا﹡﹥ ︵︀﹨︣ی، ﹝︖﹏ۀ ︠﹫︀ل، ︫﹞︀ره ۵

 ،︪︣﹡︀﹞︣آ، دو ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ آر︀﹞ ﹑از و ︀﹝︨﹐︀︎ ﹩︐︠︀﹠︫︡ار︡︎ ﹏﹫﹚︑ از ﹟︐︠﹢﹞︡ار︫﹠︀︨﹩ در ︻﹞﹏ آ︡︎ .︡ر︲︀.١٣٨٩﹝﹞ ،١٠. ︫﹫︣ازی
︋︀ر و ︑︀︋︧︐︀ن ١٣٨٩، ︮﹀︀ت ١٢۵ ︑︀ ١٣٢

١١. ︻﹑ءا﹜︡﹟.︨﹫︡﹝﹞︡ر︲︀.١٣٨٢.﹝︺﹞︀ری ذ﹋︣ و ﹝︺﹞︀ری ︾﹀﹙️ از ﹝﹠︷︣ ﹇︣آن ﹋︣﹛، ﹝︖﹙﹥ ﹋﹢︔︣، ︑︀︋︧︐︀ن ١٣٨٢
١٢. ﹁﹟ ﹡︀دری-ر﹠︣،١٣٨٨، دو﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︺﹞︀ری ا︣ان، ︫﹞︀ره ٣۶-٣٧، ︑︣ان

١٣. ﹡﹆﹩ زاده. ﹝﹞︡.١٣٩١.ذ﹋︣ ︻︀﹜﹩ ︑︣﹟ و︥﹎﹩ ︋︣ای ︻︀﹜﹩ ︑︣﹟ ﹝﹫︳ ز﹡︡﹎﹩، ﹋︐︀ب ﹝︀ه ﹨﹠︣، ︫﹞︀ره ١٧٣، ︋﹞﹟ ﹝︀ه ١٣٩١
14. Cottingham. J and Stoothoff. R.1998. Descartes. R. Selected Philosophical Cambrige, Cambridge University Press,.

١۵. ارد︨︐︀﹡﹩ ر︨︐﹞﹩. ﹞﹫︡ر︲︀.١٣٨٨. ︑︪︊﹫﹥ و ︑﹠︤﹥ از د︡﹎︀ه ︨﹠︀﹩ و ا︋﹟ ︻︣︋﹩، اد︋﹫︀ت ︑︴︊﹫﹆﹩(ش ١١)
١۶. ا﹜﹊︧︀﹡︡ر،﹋︧︣︐﹢﹁︣.١٣٩٠. ︨︫︣️ ﹡︷﹛، ︑︣︗﹞﹥: ︨﹫︣وس ︮︊︣ی. ر︲︀ و ا﹋︊︣ی.︻﹙﹩، ︑︣ان: ︎︣﹨︀م

١٧. ︋﹙︀ری، ︧﹟.١٣٧٩. ︋︴﹟ ﹝︐﹟(﹇︣آن؛ ︑︃و﹏ و﹨︣﹝﹠﹢︑﹫﹉) ︑︣ان: ︧﹟ ا﹁︣ا؛︀پ دوم؛
١٨. ︋︪︐﹩ ︫﹫︣ازی، ︨﹫︡ ا﹞︡،(١٣٨٢)، ر︋︀︻﹩ ﹡︀﹝﹥، ︑︣ان، روز﹡﹥

١٩. ︧﹟ ︠︀﹡﹩، ︧︠︣وان، را﹨︤ا﹡﹩، زارع و ︻︀︋︡ی، (١٣٨٨)، ﹝︊︀﹡﹩ ﹁﹙︧﹀﹩ ︎︨︣︐︀ری، ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ︋︪︣ی.
٢٠. د︋﹫︣ی ﹡︥اد،﹝︧﹟.١٣٨۴.﹝﹢زه ا﹝︣وز د︣وز  ﹁︣دا، ︑︣ان: ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︪﹢ر

٢١. ︫︍︣د، آن.١٣٧۵. ﹝︊︀﹡﹩ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨﹠︣، ︑︣︗﹛ ﹨﹩ ︻﹙﹩ را﹝﹫﹟، ︑︣ان، ︻﹙﹞﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩.
︑ ،﹜︗﹢︡︣ان:︋﹠﹫︀د   ︠﹟﹫︧ ︩︫﹢﹋ ﹤ ﹢ارز﹝﹩،︋   ︠︡﹝﹞ ﹟︡﹛︡ا﹣﹞ ،︀ت﹊﹚﹞ ︹︋ر ،﹟︀ء ︻﹙﹢م د﹫١٣۵٢. ا.︡﹝﹞ ︡﹞︀﹢︋٢٢. ︾︤ا﹜﹩. ا

﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ان.
﹜︣﹋ ٢٣. ﹇︣آن

٢۴. ﹋︀︸﹞﹩، ︻﹙﹩ ا︮︽︣.١٣٨۶. روش و ︋﹫﹠︩ در ︨﹫︀︨️. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات وزارت ا﹝﹢ر ︠︀ر︗﹥.
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Traditional societies and religious and public buildings and cities will always have a special role in the 
expression of the sacred, mostly common values that exalted the purpose according to God and the truths 
of existence were in charge with the advent of modernism and changing human relationship with the 
divine. while changing values and reducing it to a purely experimental purposes as the substantial part 
of this important mission, the Museum was transferred to the emerging phenomenon. In contemporary 
museum as an institution that can have the object and effect of its connection with the universe, the data 
to understand and supply the above mentioned fact is incomplete. Phenomenological approach to study 
the logic of museum features is through variety of word origins and roots of garlic Genesis and evolution 
of the tradition of the modern concept of the museum. The results show that although the museum 
contains undeniable values by providing a platform for the generation and transfer of knowledge, but 
the kind of understanding that comes from looking at the human-centered, detail oriented and modern 
view, as notable flaw, is in need of revision. So in order to get closer to a true understanding of the 
concepts mentioned in Islamic culture, focus on its proper relationship with the human - nature of the 
museum is defined. Museums as a special institution in the universe, In connection with its defined, is 
trying to link a range of natural history and natural places, with a verse approach towards spiritual and 
cultural - culture, memory and the representation In order to understand the growth and development of 
human life and reasonable relation to the actual creation step.
Key words:Museum, subjectivism, mentioning, knowing, verse

Museum and Islamic view
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