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﹊﹫︡ه

﹁︀︵﹞﹫︀ن ورود آ︨︐︀﹡﹥ در ﹎︧︐︣ده،﹝︭︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ آ︫﹀︐﹍﹩ ︮ــ﹆﹙﹩د︀ر ︗ــ﹢﹨︣ و ︋ــ﹢د ،ای

︭︣﹞ در ﹩﹝︵︀﹁ ﹤﹀﹫﹚︠ ا﹝︀ن،﹡﹞︀﹠︡ه ﹉ را﹨︊︣د ︀︋ ︀︑ ﹡﹞﹢د آرا﹝ــ︩︑﹑ش و ا﹝﹠﹫️ ︡﹢﹡ ،﹤﹞︀﹡

آن ﹤︀︨ در و د﹨︡ ﹡﹞︀︡.،را ﹤﹠︀د﹡ را ﹩﹝︵︀﹁ ﹤﹀﹫﹚︠ ︗︀﹍︀ه و ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ ︉﹨︢﹞

﹡﹢︫︐︀ر ﹟ا،︬︠︀︫ ﹟﹫﹫︊︑ ا﹝﹠﹫️︋﹥ را﹨︊︣د﹨ــ︀ی﹨︀ی و ︮ــ﹆﹙﹩ ︣﹨﹢︗ د︡﹎︀ه از ا︗︐﹞︀︻﹩

ا﹇︐︡ار ﹩︀︎︣︋ در ﹡︀د﹠﹥وی ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹝﹠﹫️ ،﹩﹞︀︷﹡ و و︨﹫︀︨﹩ ا︨ــ﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ ﹝ــ︢﹨︉ ︨ــ︀زی

︵︀﹁ ﹤﹀﹫﹚︠ ︗︀﹍︀ه ﹜﹫﹊︑﹩﹝،︐︨د ا︨️. ︎︥و﹨︩︀︎︣دا︠︐﹥ ︋︀،ورد ︣﹨﹢︗ ﹤﹋ ا︨️ آن ︣﹍﹡︀︪﹡
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

﹨ــ︀ی ︫︀︬︠ ﹡﹫︤ و ،﹝︊︀رزه ︋︀ ﹝︐﹊︣ان ،︋︩﹥ و︗﹢د ﹝﹠︖﹩ ﹡︖︀ت︋ ﹫︡ا︗︐﹞︀︻﹩ و روا﹡﹩، ا﹝

︊︀رزه ︋ــ︀ ﹝ ،ا﹇︐︡ار ﹡︷︀﹝﹩ در ︋︣ا︋︣ ︑︡︡﹨︀، ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹡︀ا﹝﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞︙﹢ن: ،ا﹝﹠﹫️ ﹡︷︀﹝﹩

︨ــ︀زی ﹝ــ︢﹨︉ ︋ــ﹥ ﹡︀د﹠﹥ ،﹢ان ﹝︷ــ︀﹜﹛︀︎︣︋﹩ د﹡﹫︤  ز﹡﹠︡﹎︀ن ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ و﹝︀﹜﹀︀ن و ︋︣﹨﹛

  ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ در ﹝︭︣ ︎︣دا︠️.

  ﹙﹫︡ی︀ن ﹋واژ﹎

  .ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︡ار ﹡︷︀﹝﹩، ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣دن، ﹁︀︵﹞﹫︀ن ﹝︭︣

﹤﹞︡﹆﹞  

د︀ر ︋︣ان ︨﹫︀︨﹩، ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹢د. ﹋﹞︊﹢د آب  ،﹝︭︣ در آ︨︐︀﹡﹥ ورود ﹁︀︵﹞﹫︀ن

﹎︧︐︣ش ﹁﹆︣  و ﹨︀︤ارع، ︋︀﹐ ر﹁︐﹟ ﹇﹫﹞️︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی، از ︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ ﹝ ،﹡﹫﹏

﹩︴﹇ ــ️ در ﹋﹠︐ــ︣ل آن︫﹀︐﹥ ﹝︭︣ و ︻︡م ︑﹢︫︡ه ︋﹢د. او︲︀ع آ ﹝﹠︖︣ و﹞﹢﹊ ﹩︀﹡ــ︣دم را  ،ا﹞

ر﹨︀﹩ از ︫︣ا︨ ︳️ ︗︀﹝︺﹥ دا︫︐﹠︡  ا﹝﹫︡ ︋﹥ . ﹝﹙️︡ا﹡︖︀﹝﹫︪︠﹞﹍﹫﹟ ﹡﹞﹢د و ︋﹥ ﹇﹫︀م ﹝︣د﹝﹩ 

ر﹨ــ︀﹩ آ﹡ــ︀ ﹁︨︣ــ︐︀د. و از ﹝︺︤ا﹜︡﹟ ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩ ﹋﹞﹉ ︠﹢ا︨︐﹠︡ و او ︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ را ︋ــ︣ای 

﹩﹚﹆︮ ︣﹨﹢︗ ︀ ًــ﹩ از د︋﹫ــ︣ان و ،︗﹢﹨︣ ︋﹟ ︻︊︡ا﹊ ﹝﹡ــ︡﹨︀ن ︑﹢ا﹡︀﹞︣﹁ ــ︡ در︋ــ︀ر ﹁ــ︀︵﹞﹩ ︋ــ﹢د﹠

ن ︗﹠ــ﹌ و ﹝︭ــ︣ را ︋ــ︡و ،) ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧ــ️ ︋ــ︀ ﹋﹫︀︨ــ️ و ﹨﹞ــ️ ︠ــ﹢د٨٣ :٣، ج١٣٧٨(﹝﹆︣︤ی، 

.︡︀﹝﹡ ️﹞﹢﹊ ︀ر ︨︀ل از ︨﹢ی ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩ ︋︣ آن و ︡﹠﹋ ︐﹁ ︤ی︣﹡﹢︠  

زده و ﹡︀ا﹝﹟ ﹝︭︣، در︎﹩ آن ︋ــ﹢د ︑ــ︀ ﹇﹙ــ﹢ب ﹝︭ــ︣︀ن را ︋ــ﹥ ﹥ آ︨﹫︉︗﹢﹨︣ ︋︀ آ﹎︀﹨﹩ از ︗︀﹝︺

︉ ا︻︐﹞ــ︀د ﹝ــ︣دم ︗﹙︉ ﹡﹞︀︡. او ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︵︣ا﹩ ︋︧﹫︀ر د﹇﹫﹅ و را﹨︊︣دی ︋ــ︣ای ︗﹙ــ  ︨﹢ی ︠﹢د

و  ︫ــ﹢د ︑︣ ︋︀︫ــ︡ و ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︠﹑﹁ــ️ ︠﹙﹀ــ︀ی ﹁ــ︀︵﹞﹩ ﹁ــ︣ا﹨﹛︀ن﹝︭︣ ︋﹢د ︑︀ ﹊﹢﹝️ ︋︣ آ﹡︀ن آ︨

﹝︪ــ︣و︻﹫️ و ﹝﹆︊﹢﹜﹫ــ️  ،در ﹡︐﹫︖ــ﹥﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ را ﹝︢﹨︉ ر︨ــ﹞﹩ ﹝ــ︣دم ﹝︭ــ︣ ﹡﹞︀ــ︡ و 

از  ،︢︎︣ ﹎︣دا﹡︡. ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩︗︀﹝︺﹥ ،︋︣ا︋︣ ︻︊︀︨﹫︀ن︋﹥ ︻﹠﹢ان ︠﹙﹫﹀﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن در  را ا︪︀ن

︀﹝︺ــ﹥ ا︨ــ️ و ︋︣︠ــ﹢رداری ︫ــ︣و﹡︡ان از ﹝﹢ر﹨︀ی ﹝﹛ ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ و ﹡﹞︀د ا﹇︐︡ار و ﹋ــ︀ردا﹡﹩ ︗

  رود.︫﹞︀ر ﹝﹩ ﹜﹫﹥ ﹊﹢﹝️ ︋︣ای ︋﹥ ︗︀ آوردن ﹆﹢ق ︫︣و﹡︡ی ︋﹥از و︸︀︿ اوّ ،ا﹝﹠﹫️

آرا﹝︩ را ︋﹥ ﹝︣دم  . وی﹞︀︻﹩ ︋﹢د﹡﹢︡د﹨﹠︡ه ا﹝﹠﹫️ ﹁︣دی و ا︗︐ ،ای︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ ︋︀ ︋﹫︀﹡﹫﹥

︋ــ﹥ ︑﹆﹢ــ️ ا﹞ــ︀ن د﹠ــ﹩ و  ،داد و ︋︀ ︨︀زو﹋︀ر﹨︀﹩ ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︻﹞﹙﹩ ﹡﹞﹢د و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟

 ﹋﹠︀ر آن ︑﹑ش ﹡﹞﹢د ︑︀ ︗︀﹍︀ه ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩ را ﹝︧ــ︐﹊﹛ ﹝︢﹨︊﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︎︣دا︠️ و در



 

  ١٨٥ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

ا︗︐﹞︀︻﹩ ر︨﹩ ا﹝﹠﹫️ در ︮︡د ︋︣ ،ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ و ﹝︢﹨︉ ﹁︀︵﹞﹩ را در ︗︀﹝︺﹥ ﹡︀د﹠﹥ ﹡﹞︀︡. د︀ز︨

﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟  و ﹡︀﹝﹥، را﹨︊︣د ︨﹫︀︨﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ ︗﹢﹨︣ ︋︣ای رو︀رو﹩ ︋ــ︀ ــ︀﹜︩ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩در ا﹝︀ن

︋ــ﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ را﹨﹊︀را﹨ــ︀ی  ،︨︀زی ﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹ ا︨️ و در ا﹟ را︨ــ︐︀︋︣ای ﹁︣﹨﹠﹌ را﹨︊︣د وی

  ︣ در ﹝︭︣ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️.︨﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗﹢﹨

﹜﹞ ︩︨︣︎، ︬︠︀︫ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ــ﹥ ﹩ در ا﹝︀ن﹨︀ی ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻ا ﹩﹚﹆ــ﹥ ︗ــ﹢﹨︣ ︮ــ﹞︀﹡

︀︗ ﹜﹫﹊︑ ︀د ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و︖︀ه ︠﹙﹫﹀ــ﹥ ﹁ــ︀︵﹞﹩ و ︋﹢د؟ ︨﹫︀︨️ را﹨︊︣دی ︗﹢﹨︣ ︋︣ای ا﹍

︨﹫︀︨️ را﹨︊︣د ︨﹫︀︨﹩ و ﹡︷ــ︀﹝﹩ ︗ــ﹢﹨︣ در  ﹡︀د﹠﹥ ﹡﹞﹢دن ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ ﹥ ︋﹢ده ا︨️؟

 ﹩︀رو︩رو﹛︀ ︀︋️︨ده ا﹢︋ ﹤ ﹩︻︀﹝︐︗؟﹨︀ی ا  

﹝﹆︣ــ︤ی  ا︑︺ــ︀ظ ا﹜﹠﹀ــ︀ءو ﹋︐ــ︀ب  ︻︊﹫︡ و ︨ــ﹫︣︑﹛ک ︋﹠﹩ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢﹡︀﹝﹥ در ﹋︐︀ب ﹝︐﹟ ا﹝︀ن

︡ه ا︨ــ️ و ﹎︣د︋﹫︀ن  ا︑︺︀ظا﹡︡﹋﹩ ﹝︐︭︣︑︣ از  ﹛و ︨﹫︣︑ ︻︊﹫︡ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢ک ︋﹠﹩آ﹝︡ه و در ﹋︐︀ب 

︐︀ب ︣ه ︋︣ده ︫﹢د و ﹋از ﹨︣ دو ﹋︐︀ب ︋ ،︨︺﹩ ︫︡ه ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︑ ﹉﹙﹫﹏ در︨️ و د﹇﹫﹅

︋ــ︀ ︑﹙﹫ــ﹏  ١﹨ــ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︫ــ︡ه ا︨ــ️.︫︀︬︠ ،در آن و﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ﹝︺﹫︀ر  ︻︊﹫︡ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢ک ︋﹠﹩

  ︫﹢د.﹨︀ی ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪︬ ﹝﹩﹡︀﹝﹥ ︗﹢﹨︣، ︫︀︬︠ا﹝︀ن

، در ﹝﹊︀︑︉ ︨﹠︐﹩ .︐﹩ و ﹝︡رن و︗﹢د دارددو رو﹊︣د ︨﹠ّ ،در ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹀﹢م ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩

ای را در ︡︎ــ︡ ﹝ــ︡ن ︗︀﹝︺ــ﹥ ا﹝﹠﹫ــ️ و ﹫ــ️ دا﹡︧ــ︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️︖︀د ﹡︷ــ﹛ و ا﹝﹠﹨︡ف دو﹜️، ا

﹇︡رت و ا﹝﹠﹫️ ︋ــ︀ ،در ا﹟ رو﹊︣د .)٩٠ :١٣٧٨ ︫︀﹜﹩، ︮﹀︣ی( ﹋﹠﹠︡﹝﹩و︗﹢ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︗︧️

︋﹥ ﹝﹫︤ان ︋︣︠ــ﹢رداری از ﹇ــ︡رت، ا﹝﹠﹫ــ️ ︋ــ﹥  ﹎﹀️ ︑﹢ان︡﹊﹍︣ ︑︺︀﹝﹏ و ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ دار﹡︡ و ﹝﹩

︋﹥ ﹝﹀﹢م  ،ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹝﹠﹫️.  ﹩﹞︡︋︀﹆﹅︑ ، ︑︖︀وز و ︠︴︣ و ︑﹀﹞︡︡﹢م ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︑︺︣ض

﹫︀، ﹎﹩ ا︻︱ــ︀ی ︗︀﹝︺ــ﹥ را ﹀ــ︶ ﹡﹞ــ﹢د (﹡﹢ــ︡﹡ز﹡ــ︡ ︀︋ــ︫︡ــ﹢د و ﹀︶ و ︋﹆︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩

١٠- ٩ :١٣٨٢(.  

 و آرا﹝ــ︩ ا︧ــ︀س ﹝︺﹠ــ︀ی ︋ــ﹥ را ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ا﹝﹠﹫️ ﹋︍﹠︀ک، ﹝﹊︐︉ ﹝︀﹡﹠︡﹝﹊︀︑︉ ︗︡︡ی 

︻﹩ ﹝︺︴ــ﹢ف ︋ــ﹥ ا︗︐﹞ــ︀ ا﹝﹠﹫️ ،﹆﹫﹆️ در. دا﹡︡﹝﹩ ︑︣س و ا︲︴︣اب ﹁﹆︡ان و ︠︀︵︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن

ا﹝﹊ــ︀ن ﹋︧ــ︉ و  ﹝ــ﹢زشاز آ︋︣︠ــ﹢رداری  ،اــ﹟ ﹡﹍ــ︀ه در ﹀︶ و روش و ﹡ــ﹢ع ز﹡ــ︡﹎﹩ ا︨ــ️ و

ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹡﹢، ︻︡ا﹜️، آزادی، ا︐︣ام ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︣﹝️ ا﹁﹊ــ︀ر ا︵﹑︻︀ت، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︋︤ار﹨︀ی 

︀︧﹞ ﹟ع ﹁︣ا﹨﹛ ا︨️ و ︑︺︣ض ︋﹥ ا﹢﹠︐﹞﹏، ﹩︻︀﹝︐︗ا ️﹫﹠﹞ا ︡︡︑ ب﹢︧﹞ ﹩﹞﹢︫) ــ﹢د﹝﹨ ،

 
﹝﹥ا﹝︀ن. ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ ١  ،1ج ،﹝﹆︣ــ︤ی ا︑︺ــ︀ظ ا﹜﹠﹀ــ︀ءو ﹋︐︀ب  69- ۶۶ص ،︻︊﹫︡ و ︨﹫︣︑﹛ا︠︊︀ر ا﹜﹞﹙﹢ک ︋﹠﹩در ﹋︐︀ب  ،︀﹡

  .آورده ︫︡ه ا︨️ ا︠︊︀ر ا﹜﹞﹙﹢کاز ﹋︐︀ب  آن، ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ذ﹋︣ ︫︡ه ﹋﹥ در ︎﹫﹢︨️ 106- 103ص



 

١٨٦ 

    

١٨٦

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

٧٥- ٧٢ :١٣٨٥(. ﹟︣د، ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ︋ــ﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی دور ـ︋ـ  ،︋﹠︀︋︣ا﹊دو رو ﹟دن ︋︀ ︑︖﹞﹫︹ ا﹢

آ﹠ــ︡ه  ︀دی و ﹝︺﹠ــ﹢ی در ز﹝ــ︀ن ــ︀ل و﹨︀ی ﹝﹥ از ﹨︣ ︑︡︡ی ︋︣ای ﹝︀﹡︡ن و ر︫︡ ارزش︗︀﹝︺

  ا︨️.

، ︀︎︊﹠ــ︡ی و ﹎ــ︀﹨﹩ از د﹠ــ︡اری ︔︣ی دا︫︐﹥ و﹣در ا︖︀د ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹆︩ ﹝ ،د﹠︡اری

 ︉﹨︢﹞ ﹉ ︣︀︺︫ ــ﹟ ︎﹫ــ︣وی ︋ــ︣ ز﹡ــ︡﹎﹩ ﹁ــ︣دی و ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ؛ا︨️ا︮﹢ل وای ﹋ــ﹥ ا

﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ د﹟ ارز︫﹩ وا﹐︨️ ﹋ــ﹥  ،ا﹜﹢ود .)٩ :١٣٨٨ان، و ﹨﹞﹊︀ر(ر︋︀﹡﹩  ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︋︀︫︡

︑﹊ــ﹫﹛  ،︗︀﹝︺ــ﹥ در︑ــ︣﹟ ︎﹫︀﹝ــ︡ ﹫︀ت و ﹡﹢ع ︻﹞﹙﹊︣د ا﹁︣اد در ز﹡︡﹎﹩ ا︔ــ︣ ﹎︢ا︫ــ︐﹥، ﹝﹛︋︣ رو

 .)ELLWOD.A, 1993: 289-307( روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ا︨️

ا﹝ــ︀ در︋ــ︀ره  ؛﹡︪︡ه ا︨️︋︀ره آن ا﹡︖︀م ﹎﹀︐﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︎︥و﹨︪﹩ در ،در︋︀ره ︎﹫︪﹫﹠﹥ ︎︥و﹨︩

از ︻﹙ــ﹩ ا︋ــ︣ا﹨﹫﹛ ︧ــ﹟  ﹜ــ︡﹟ اً ︑︀ر ︗﹢﹨︣ ا﹜︭﹆﹙﹩ ﹇︀︡ ا﹜﹞︺ــ︤﹋︐︀︋﹩ ︋﹥ ﹡︀م  ،︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩

﹁︐ ﹝︭︣ و  ︑︀ر ز﹡︡﹎﹩ ︨﹫︀︨﹩ ︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ از آ︾︀ز و﹐دت ︑︀ ،و ﹡﹢︧﹠︡ه ١﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️

﹫ــ️ ︓︊︫︀م، ︖ــ︀ز و ︑ ز﹨︣، ﹁︐︫ ️︠︀︨،﹟﹫︴︧﹚﹁ ︣ ﹇︀﹨︣ه، ﹝︧︖︡ ا﹔ :ا﹇︡ا﹝︀ت وی ﹝︀﹡﹠︡

﹝﹢﹇︺﹫️ ﹁︀︵﹞﹫︀ن در ﹝︭︣، ﹡︪︣ د︻﹢ت ﹁︀︵﹞﹩ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋ــ︀ د︫ــ﹞﹠︀ن ︠ــ︀ر︗﹩ را ︋﹫ــ︀ن ﹡﹞ــ﹢ده 

︑ــ﹢ان ︋︣︠ــ﹩ ا﹝ــ︀ ﹝ــ﹩ ،﹋﹠ــ︡︵﹢ر﹋﹙﹩ ︋ــ﹥ ا﹇ــ︡ا﹝︀ت ︗ــ﹢﹨︣ ا︫ــ︀ره ﹝ــ﹩ا︨️. ﹎︣﹥ ا﹟ ﹋︐︀ب ︋﹥

  از آن ︋﹥ د︨️ آورد.  ﹥﹡︀﹝︋︣ای ا︗︣ا﹩ ﹡﹞﹢دن ا﹝︀ن ارا﹨︊︣﹨︀ی ︗﹢﹨︣ ر

︨ــ ︭︣ و ا︻﹞︀﹜﹛ اا﹜﹀︀︵﹞﹫﹢ن ﹁﹩ ﹝﹋︐︀ب  از ︧ــ﹟ ا︋ــ︣ا﹨﹫﹛  ︋﹢︗ــ﹥ ︠ــ︀ص ﹤و ا﹜︡﹠﹫ــ  ﹤﹜︧﹫︀

﹟︧︀ن در ﹝︭︣ ﹝﹩ ٢﹫﹝︵︀﹁ ﹩﹠︀ت ︨﹫︀︨﹩ و د﹞︎︣دازد و ا﹡︡﹋﹩ ﹡﹫︤ ︋ــ﹥ ︗ــ﹢﹨︣ ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ا﹇︡ا

 ︋﹥ ︋﹫ــ︀ن ره آن ﹡︡اده و ︋﹫︪︐︣﹫﹩ در︋︀ا﹝︀ ︑﹢︲ ؛را ﹋︀﹝﹏ آورده ﹡︀﹝﹥︮﹆﹙﹩ ا︫︀ره دارد. وی ا﹝︀ن

ا﹇︡ا﹝︀ت وی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹎︧ــ︐︣ش د︻ــ﹢ت ﹥ ︋ ﹡﹫︤ ﹎︢را ︵﹢ر︋﹥  ا﹇︡ا﹝︀ت ︨﹫︀︨﹩ ︗﹢﹨︣ در ﹇︀﹨︣ه و

︑ــ﹢ان در ﹝ــ﹢رد ا﹇ــ︡ا﹝︀ت ﹝ــ﹩ ،︎︦ .﹁︀︵﹞﹩ و ︑︓︊﹫️ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹁︀︵﹞﹫︀ن در ﹝︭︣ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️

  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹢﹨︣ در ﹝︭︣ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹢د.

︎ــ︣دا︠︐﹟ ︋ــ﹥  اد ︨﹫︡ ﹋﹥ در ︲ــ﹞﹟ِ﹣از ا﹞﹟ ﹁ ٣︑﹀︧﹫︣ ︗︡︡﹝︭︣ ﹁﹩  ﹤ا﹜﹀︀︵﹞﹫ ﹤ا﹜︡و﹜﹋︐︀ب 

﹋﹠︡ و ﹝﹩ ﹝︴︣ح﹢﹨︣ و ا︮﹑︀ت وی در ﹝︭︣ و﹐︋ ︗ ﹟︐﹁︀ ️︓﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ،︑︀ر ﹁︀︵﹞﹫︀ن

 
١﹟︧ ﹜﹫﹨1963 ( . ︻﹙﹩، ا︋︣ا ،(﹩﹚﹆︮ ︣﹨﹢︗ ︀ر︑﹞ ،︊︐﹊﹥ ︱﹠﹛ا﹥ ︭︣﹝﹛ا﹥.  
٢،﹟︧ . ﹟︧ ﹜﹫﹨︨ــ ؛ ا﹜﹀︀︵﹞﹫﹢ن ﹁﹩ ﹝︭︣)، 1933 ( ا︋︣ا  ﹤︊︺ــ : ا﹜﹞︴ ة، ا﹜﹆ــ︀﹨︣︋﹢︗ــ﹥ ︠ــ︀ص ﹤و ا﹜︡﹠﹫ــ  ﹫﹤ا︻﹞︀﹜﹛ ا﹜︧﹫︀

︣﹞﹐ا﹥. 
.: ︋﹩ة، ا﹜﹆︀﹨︡︣︣ ︗︡﹫︑﹀︧ ؛﹝︭︣﹩ ﹤ ﹁﹫ا﹜︡و﹜﹤ ا﹜﹀︀︵﹞)، 1992 ( ﹞﹟ ﹁﹣اد. ︨﹫︡، ا٣ ﹡︀ 



 

  ١٨٧ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

د︫﹞﹠︀ن ︎︣دا︠︐﹥  ︋︀ ا︮﹑︀ت د﹠﹩، ا﹇︐︭︀دی و ﹡﹆︡﹠﹍﹩ و ﹝︊︀رزه ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹨﹞︙﹢ن:

ا﹝︀ در را︨︐︀ی ︨﹫︀︨️ ︗﹢﹨︣ ︋ــ︣ای ا﹡︖ــ︀م  ،﹥دا︠︐﹡︍︣ ﹡︀﹝﹥︋﹥ ا﹝︀ن ﹨︣﹠︡ ﹡﹫︤ا︨️. ا﹟ ﹋︐︀ب 

  ︡ ا︨️.︨﹢د﹝﹠ ﹡︀﹝﹥︑︺︡ا︑︩ در ا﹝︀ن

  ︗﹢﹨︣ ﹡︀﹝﹥︻﹩ ﹝︭︣ در ا﹝︀ن️ ا︗︐﹞︀. ا﹝﹠﹫1

ا︋︐︡ا و︲︺﹫️ ︨﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︭︣ را در دوران ﹊﹢﹝ــ️ ا︪︠ــ﹫︡︀ن در  ،︗﹢﹨︣

ز﹡ــ︡﹎﹩ ﹠﹫️ ︋ــ︣ای ــ﹉ ﹝﹫﹟ ︡ا﹇﹏ ا﹝︃﹋﹥ از ︑ ﹡︀ا﹝﹟ای ︗︀﹝︺﹥ ؛١︡﹋︪︀﹡َ︋﹥ ︑︭﹢︣ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹥ا﹝︀ن

 ︨ــ﹢یاز ﹩ ︋ــ﹢د و ﹁︀ت دا︠﹙ا︠︐﹑ در﹎﹫︣ ،﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و ﹝︴﹙﹢ب ﹡︀︑﹢ان ︋﹢د. ︗︀﹝︺﹥ از ﹉ ︵︣ف

︣﹍ــ︡ ﹝ــ﹩ ،د︡︑ ﹩︗︊ــ﹢د آب ﹡﹫ــ﹏︑﹢︨ــ︳ د︫ــ﹞﹠︀ن ︠ــ︀ر﹝﹋ .︭︡ــ﹢﹐ت  ،︫ــ﹞ ︩﹨︀︋ــ﹥ ﹋ــ

︫ــ︡ه ︋ــ﹢د و  ﹝﹠︖︣ ﹎︧︐︣ش ﹁﹆︣ و ﹇︴﹩ و ﹨︀﹋︪︀ورزی، از ︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ ﹝︤ارع، ︋︀﹐ ر﹁︐﹟ ﹇﹫﹞️

ل ﹨ــ︀ی د﹠ــ﹩ رو ︋ــ﹥ زواارزش . ﹨﹞︙﹠﹫﹟،)٣٣٠ :١︑︀، ج(﹝﹆︣︤ی، ︋﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡﹝︣دم ︫﹢رش 

﹨︀ی ︠ــ﹢﹡﹫﹠﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡. ︗﹠﹌﹝︣ا︨﹛ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹞︀﹡︺️ ﹝﹩ز ا﹡︖︀م و ﹝︣دم اه ︋﹢د ﹡﹞﹢د

﹝︤ارع  ،﹎︣وه ︋︧﹫︀ری ﹋︪︐﹥ ︫︡﹡︡، ︋︀زار﹨︀ ︾︀رت ﹎︣د︡ و ا︫︣ار ،︋﹫﹟ ا﹝﹫︣ان و ︨︍︀﹨﹫︀ن رخ داد

 ﹠ــ︀ و ا﹝ــ﹢ال ﹝ــ︣دم از ︋ــ﹫﹟ ر﹁ــ️ (ا︋ــ︣ا﹨﹫﹛ ︧ــ﹟،︀ول ﹋︣د﹡ــ︡ و ز﹝﹫﹨︀ی زرا︻﹩ را ︍و ز﹝﹫﹟

︣ را در︋︣﹎︣﹁️ و ﹁﹆︣ و ﹇︴﹩ و ﹎︧︐︣ش ︋﹫﹞ــ︀ری ﹝︣دم ﹝︭ و ﹡︀ا﹝﹠﹩︲︴︣اب ) و ا٩٦ :١٩٣٣

﹨︀ی ﹋﹥ ﹝︣دم از د﹁﹟ ﹝︣دهای﹎﹢﹡﹥︋﹥ ؛﹠︡﹨و︋︀ ︋︀︻︒ ︫︡ ︋︧﹫︀ری از ﹝︣دم ︗︀ن ︠﹢د را از د︨️ د

  .)٢٧ :٢﹡︀، جا﹡︡ا︠︐﹠︡ (﹝﹆︣︤ی، ︋﹩︠﹢د ﹡︀︑﹢ان ︫︡﹡︡ و آ﹡︀ را در ﹡﹫﹏ ﹝﹩

ا﹝﹠﹫ــ️ و آرا﹝ــ︩ ﹝ــ︣دم ا︖ــ︀د ︋︣ای  را ︐﹞︀︻﹩ا﹝﹠﹫️ ا︗﹨︀ی ﹡︀﹝﹥ ︫︀︬︠در ا﹝︀ن ،︗﹢﹨︣

 ،دا﹡ــ︡ و در ﹨ــ︣ ︋︓ــ﹩﹋﹠︡ و ︑﹆﹅ آ﹡︀ را ﹝︪︣وط ︋﹥ ︎﹫ــ︣وی از ︠﹙﹫﹀ــ﹥ ﹁ــ︀︵﹞﹩ ﹝ــ﹩︋﹫︀ن ﹝﹩

﹡﹞︀ــ︡ ︑ــ︀ در ︫︣ط ︑﹆﹅ ا﹝﹠﹫️ ا︻﹑م ﹝﹩ا︵︀︻️ و ﹞︀️ از ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫︩

   .ا﹨﹛ ﹎︣دد﹩ ﹡﹫︤ ﹁︣ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ای ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣دن ﹝︢﹨︉ ﹁︀︵﹞ ،︀︨﹥ ا﹟ ا﹝﹠﹫️

 
﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا﹜︢ل، و ا︑︭ــ﹏ ︻﹠ــ︡﹨﹛ ا﹜﹁︪﹞﹏  ﹡﹀︧﹥ ا﹐﹇︐︡ار ︻﹙﹫﹊﹛،و ا︨︐︴︀ل ︻﹙﹫﹊﹛ ﹝﹟ ︵﹞︺️  اذ ︑︴﹀︐﹊﹛ ا﹐︡ی،«. ١

︨ــ  و ﹋︓︣ت ا︨︐︽︀︔︐﹛، و ︻﹙﹩ ︮ــ︣ا︠﹛، و ا︋﹊ــ﹩ ︻﹫﹠ــ﹥ ﹝︀﹡ــ︀﹜﹛، ا﹜﹢ف، ︑ــ︀ر ﹝﹙ــ﹢ک ( .»︣﹨︀ ﹝ــ︀ ــ﹏ ︋ــ﹛و ا
  )88- 85ص، ︻︊﹫︡︋﹠﹩

، و ا﹜︐︽﹙ــ︉ ﹤︧ــ﹠و ا︨︐︴︀ل ︻﹙﹫﹊﹛ ا﹜﹞︧︐︢ل، و وا︵﹞︺︐﹥ ﹡﹀︧﹥ ︋︀﹐﹇︐︡ار ︻﹙﹩ ︋﹙︡﹋﹛ ﹁﹩ ﹨ــ︢ه ا﹜ اذ ﹇︡ ︑︴﹀︐﹊﹛ ا﹐︡ی،«
و ا﹋︐﹠﹀︐﹛ ا﹜﹞︭ــ︀︉  ،﹤و ︫﹞﹙︐﹛ ا﹜︢﹜ و ا﹐︐﹢ء ︻﹙﹩ ﹡︺﹞﹊﹛ و ا﹝﹢ا﹜﹊﹛، ا﹜︢﹟ ︻﹞﹛ ا﹜︤ی، ﹁﹫﹥،﹟ ︻﹙﹫﹥ و ا︨︣ ﹝

﹁﹙ــ﹛ ︽ــ︓﹛ ا﹐  و ︻﹑ ︮︣ا︠﹛، و ﹋︓︣ت ا︨︐︽︀︔︐﹛، و ︻︷﹛ ︲︖﹫︖﹛، و ا︑︭﹏ ︻﹠︡﹨﹛ ا﹜﹢ف، ︑︐︀︋︺️ ا﹜︣زا︀، و
  )103- 105،ص1،جا︑︺︀ظ ا﹜﹠﹀︀ء.» (﹛︀﹡ ︀﹞﹜︋﹛، و ا ︀﹞ ︀﹨︨︣﹏ و ا︋﹊﹩ ︻﹫﹠﹥  و ﹝︱﹥ ︀﹜﹛، ﹝﹟ ار﹝︱﹥ ا﹝︣﹨﹛،
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  ﹡︡ از:ا︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ ︻︊︀رت ﹡︀﹝﹥︀ی ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ا﹝︀ن﹨︬︫︀︠

︿
د

ر
  

︬︠︀︫ ︀﹨

  ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ 

 ﹤︠︀︫ ︣ز

︬︠︀︫  

﹡﹞﹢د﹨︀ی ا﹝﹠﹫️  

  ا︗︐﹞︀︻﹩
  ︋︣دا︫️

  آزادی  ١

﹤︪︡﹡ا  
﹨︀ و ﹝︢ا﹨︉ آزادی ﹎︣وه

  ﹨︀﹨︀ و ا﹡︪︡﹥در ︋︀ور

︗︐﹞︀ع ︻﹙﹫﹥ ﹁﹩ ︗﹢ا﹝︺﹊﹛ و  و ا﹖

︔︊︀︑﹊﹛ ︻﹙﹩ ﹝︀ و  ﹝︧︀︗︡﹋﹛،

و  و... ﹤﹝︀ن ︻﹙﹫﹥ ︨﹙︿ ا﹐﹋

﹝︭︀ر ا﹜︢﹟ ︗︣ت ﹁﹆︀ء ا﹔

﹊︀م ︋﹞︢ا﹨︊﹛ و ﹁︐﹢ا﹨﹛، و ا﹔

︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋︀﹡﹢ا   ﹤﹨﹏ ا﹜︢﹝أا︗︣اء 

.﹤﹫﹚︻  

  ر﹁︐︀ر

آزادی ︎﹫︣وان ﹝︢ا﹨︉  

 ︿︀︸در ا﹡︖︀م و ︿﹚︐﹞

﹩﹠و ﹝︣ا︨﹛ د  

٢  
  نو ︑﹢ا ا﹇︐︡ار 

  ﹡︷︀﹝﹩  ـ ︨﹫︀︨﹩

  دا︠﹙﹩

﹨︀ی ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آ︫﹢ب

  دا︠﹙﹩

︧︀﹋︣ ﹜﹛ ﹊﹟ ا︠︣ا︗﹥ ا﹜︺

، ة﹜︖﹫﹢ش ا﹜﹞︷﹀︣ا و ةا﹜﹞﹠︭﹢ر 

 ﹐ ﹜﹞︀ ﹁﹫﹥ ا︻︤از﹋﹛ و ︀﹝︐﹊﹛،إ

  و ا﹜︖︀د ︻﹠﹊﹛ 
  ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ا︫︣ار 

  ︠︀ر︗﹩

﹜﹫﹥ ا﹁︧︀د  إاذ ﹋︀ن ﹇︡ ا﹡︐﹩   ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹇︣ا﹝︴﹥

رض ﹜︺﹠﹛ اً ﹁﹩ ا﹔ ﹤ا﹜﹆︣ا﹝︴

  ا﹜﹅﹛ ︋︽﹫︣ و ︋︽﹫

  ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹡﹢︋﹫︀ن

  ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︫︀﹝﹫︀ن 

٣  
و  ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی

  ︨︀زی﹁︣︮️
  ︀دی︐︭ا﹇

︑︽﹫﹫︣ ︨﹊﹥ ︋﹥ ︻﹫︀ر ﹝︊︀رک  

  و ﹝﹫﹞﹢ن 

و ︮︣﹁︀ ا﹜﹩   ،﹤︔﹛ ︑︖︡︡ ا﹜︧﹊

 ﹤﹢﹡﹞ا﹜﹞﹫ ﹤ا﹜︧﹊ا﹜︺﹫︀ر ا﹜︢ی ︻﹙﹫﹥ 

و ﹇︴︹  ﹤ا﹜﹞︊︀ر﹋ ﹤ا﹜﹞﹠︭﹢ر ،

ا﹜︽︩ ﹝﹠︀. ﹇︴︹ ︻︊︒ ا﹜︺︀︋︓﹫﹟  

،︀﹫﹁ ﹤︋ ︀د︑﹥ ﹝﹟  و ﹝︀ ︗︣ت︻

و ﹇︴︹ ︻︊︒  ︮﹑ح ا﹜︴︣﹇︀ت،ا

،︀﹫﹁ ﹟﹫︓︋︀︺﹛و ﹜﹫︐︴︣ق ا﹜﹠︀س   ا

  ﹫﹟،﹝︴﹞﹠ او ︧﹫︣و آ﹝﹠﹫﹟،

  ا﹜﹫︐︴︣ق ا﹜﹠︀س آ﹝﹠﹫﹟، و ︧﹫︣و

 .﹟﹫﹠﹝︴﹞  

﹁﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛، و ا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و 

و  ا﹨﹙﹫﹊﹛، و ﹡︺﹞﹊﹛ و ︲﹫︀︻﹊﹛،

︎︀︨︡ا︫️ ارزش ا﹝﹢ال 

  ﹝︣دم

﹩︮﹢︭︠ ️﹫﹊﹛︀﹞ ︶﹀  

ا﹝﹠﹫️ ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ 

  ︋︀زر﹎︀﹡﹩

﹨︀ و ا﹝﹠﹫️  ا︮﹑ح ︗︀ده

  ﹨︀راه

ا﹝﹠﹫️ ﹋︀﹝﹏ ︀ر︀︎︀ن، 

  ︐︤ار﹨︀﹨︀ و ﹋︪ز﹝﹫﹟



 

  ١٨٩ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

﹐  ر︋︀︻﹊﹛ و ﹇﹙﹫﹙﹊﹛ و ﹋︓﹫︣﹋﹛.

︺︐︣ض ︻﹙﹫﹊﹛ ﹝︺︐︣ض و﹐ 

،︉﹆︺︐﹞ ﹜﹊﹫﹚︻ ︉﹆︺︐   ﹩﹚︻ و

︨﹢ن و ︢ب ︻﹠﹊﹛، و ﹡﹊﹛ ︑︣ا

︣ ﹟﹞ ،﹜﹊﹠﹞ ︹﹠﹝︡ اذا﹋﹛، و 

 ﹞︀︧ ﹐ا﹐أ ﹩﹁ ︡  ︡اء︐︻

  ﹤ک ا﹜﹩ ا︨︐︴︀﹜﹐ ︐︣ ﹙﹫﹊﹛، و︻

 ﹩﹚︻ ﹑︷﹞ ،﹜﹊︋﹢﹚﹇ ﹩﹚︻

︲︺﹫﹀﹊﹛. و ﹐ ازال ﹝︖︐︡ا 

﹤﹑︮ ﹜﹊﹝︺ ︀﹝﹫﹁  

﹁﹠﹨︣﹩﹍  

 ︰ا﹡︖︀م ﹁︣ا

﹏﹫︴︺︑ ︀ ︫︡ه

و  ﹨﹩ ا﹇︀﹝︐﹊﹛ ︻﹙﹩ ﹝︢﹨︊﹊﹛،  ︫︡ه﹁︣ا﹝﹢ش

ان ︑︐︣﹋﹢ ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋﹠︐﹛ ︻﹙﹫﹥ ﹝﹟  

و  اداء ا﹜﹀︣وض ﹁﹩ ا﹜︺﹙﹛،

︗︐﹞︀ع ︻﹙﹫﹥ ﹁﹩ ︗﹢ا﹝︺﹊﹛ و ا﹖

،﹜﹋︡︗︀︧﹞  

،  ة﹜︭﹑ان ︖︣ی ا﹐ذان ،ا

، ه︮﹫︀م ︫︣ ر﹝︱︀ن و ﹁︴︣

و ا﹜︕، و  ةو ا﹜︤﹋︀ ﹇﹫︀م ﹜﹫︀﹜﹥،

  ︋﹥ا﹝︣ اً و ﹋︐︀ ا﹜︖︀د ︻﹙﹩

ذ﹡﹫︀ و ﹇﹢﹝︐︀ ﹝﹟  ﹣ان ا︻︴﹩ ﹝

،﹜﹇ارزا ︀﹫﹁ م ا﹜﹠︀س﹢  و

﹜﹫﹚︻ ︀﹨ادر  

ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ ﹝︢﹨︊﹩ در 

﹝︧︖︡ (﹡﹞︀ز، روزه، ﹡﹞︀ز 

  ﹁︴︣ و...)

︎︀﹋﹫︤﹎﹩ و ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ 

︡︗︀︧﹞  

رث ︋︣ ﹛ ا﹖︎︣دا︠️ ︨

  ا︨︀س ﹋︐︀ب ︠︡ا

  ︎︣دا︠️ ︠﹞︦ و ز﹋︀ت

︕ ﹩︀︎︣︋  

︗︀د  

ر﹎︤اران ﹆﹢ق ﹋︀︎︣دا︠️ 

ذن و ا﹝︀م ﹣﹝︧︀︗︡ (﹝

  ︗﹞︀︻️ و ︠︀دم)

  ا︗︐﹞︀︻﹩  ︻︡ا﹜️  ٤

و  و ︋︧︳ ا﹜﹅، ﹝﹟ ﹡︪︣ ا﹜︺︡ل،  ﹎︧︐︣ش ︻︡ا﹜️

و  ا﹜︺︡وان،و ﹇︴︹  ︧﹛ ا﹜︷﹙﹛،

و  ﹡﹀﹩ ا﹐ذی، و ر﹁︹ ا﹜﹞﹢ن،

 ﹤ا﹜﹅، و ا︻︀﹡ا﹜﹆﹫︀م ﹁﹩ 

  ﹝︊︀رزه ︋︀ ︸﹙﹛ و ︨︐﹛

﹝︊︀رزه ︋︀ آزار ا︫︣ار و 
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 و ا﹐︧︀ن، ﹤ا﹜﹞︷﹙﹢م،﹝︹ ا﹜︪﹀﹆  د︫﹞﹠︀ن 

 ،﹤و ﹋︣م ا﹜︭︊ و ︗﹞﹫﹏ ا﹜﹠︷︣،

  ةو ﹜︴︿ ا﹜︺︪︣

٥  ﹩︐︧︤﹝﹨ 

﹩﹞﹢﹇  
﹞ در و︗﹢د ا﹇﹢ام ︿﹚︐

  ﹋﹠︀ر ﹨﹛

ا﹐﹊︀م ︋﹞︢ا﹨︊﹛ ا﹜︢﹟ ︗︣ت 

 ﹤ا︗︣اء ا﹨﹏ ا﹜︢﹝ و و ﹁︐﹢ا﹨﹛،

  ﹝︢﹨︊﹩  ︻﹙﹫﹥︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋︀﹡﹢ا 

  ﹨︀ا︐︣ام ︋﹥ ﹆﹢ق ا﹇﹙﹫️

ا﹝︀ن ︠︀﹡﹢اده، ا﹝﹢ال،  

︀︎︀ر︀﹨ی︀ن و ﹋︪︐︤ار 

  ا﹨﹏ ذ﹝﹥

  ،﹩︊﹨︢﹞ ︿﹚︐﹞ ا﹇﹢ام

ّ﹠︨ ،️﹫︧﹞ ،د﹢  و ﹩

  ︫﹫︺﹥ در ﹋﹠︀ر ﹨﹛

٦  ﹩﹍︐︧︊﹝﹨  

﹩﹞﹢﹇  
︀︎︣︋﹩ ﹝︣ا︨﹛ د﹠﹩ و  

ا﹐︗︐﹞︀ع ︻﹙﹫﹥ ﹁﹩ ︗﹢ا﹝︺﹊﹛ و   ﹝︢﹨︊﹩

﹝︧︀︗︡﹋﹛ ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋︀ن ︻﹙﹫﹥ 

و  ﹤﹝﹟ ا﹜︭︀︋ ﹤︨﹙︿ ا﹐﹝

  ا﹜︐︀︋︺﹫﹟ ︋︺︡﹨﹛

ان ︑﹆︡م ﹁﹩ ر︨﹛ ﹝︧︀︗︡﹋﹛ و 

﹠﹫︤︑ و ︀︤﹠︑︣ش﹀﹛︀︋ ︀  

﹨︢﹞﹩︊  

 ︫︣﹋️ در ﹝︣ا︨﹛ د﹠﹩ و

﹩︊﹨︢﹞  

 ︡︗︀︧﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀︨

  ️︨﹠ّا﹨﹏

و︡ت و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ︋︀ 

  ﹁︀︵﹞﹩ ا︵︀︻️ از ︠﹙﹫﹀﹥ 

  روا﹡﹩  ا﹝﹫︡ ︋﹥ آ﹠︡ه   ٧

 ️︀﹝ و︗﹢د ︨︍︀ه ︋︣ای

  ︋︤ر﹎︡ا︫️ ﹝︣دم ﹝︭︣ و

﹊ ﹟ ةا︠︣ا︗﹥ ا﹜︺︧︀﹋︣ ا﹜﹞﹠︭﹢ر 

، ا﹐ ﹜﹞︀ ﹁﹫﹥  ةو ا﹜︖﹫﹢ش ا﹜﹞︷﹀︣

︐︀﹝ ︀د  ﹊﹛،ا︻︤از﹋﹛ و︖﹛و ا

﹠︻﹜﹊  

  از  و︗﹢د ︨︍︀ه ︋︣ای د﹁︀ع

  ﹝︣دم ﹝︭︣

٨  
آرا﹝︩ ا︗︐﹞︀︻﹩  

  و روا﹡﹩
  ا︗︐﹞︀︻﹩

ا﹝︀ن اً ا﹜︐︀م ا﹜︺︀م، و ﹜﹊﹛ ︻﹙﹩   ا﹝﹠﹫️ ︗︀﹡﹩

ا﹜︡ا﹛ ا﹜﹞︐︭﹏، ا﹜︪︀﹝﹏ ﹜﹊︀﹝﹏،  

م و ︀﹋︡ ︻﹙﹩ ا﹔︃ا﹜﹞︐ ا﹜﹞︐︖︡د

﹁﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛، و  ︻﹢ام،﹋︣ور ا﹔

ا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و ا﹨﹙﹫﹊﹛، و ﹡︺﹞﹊﹛ و 

و ︋︀︻﹊﹛ و ﹇﹙﹫﹙﹊﹛ ︲﹫︀︻﹊﹛، و ر 

  ا﹝﹠﹫️ ﹝︀﹜﹩ 

  ﹝﹠﹫️ ︠︀﹡﹢اده و ﹁︣ز﹡︡انا

ا﹝﹠﹫️ ﹋︀﹝﹏ ﹨﹞﹍︀﹡﹩،  

﹩﹍︪﹫﹝﹨  

  ا︖︀د ︮﹙ و آرا﹝︩



 

  ١٩١ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

︋﹠︡ی ︫︡ه ا︨ــ️. ﹥ ︫︀︬︠ د︨︐﹥ی ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹇︀﹜︉ ﹡ُ﹨︀︬︫︀︠ ،ا﹟ ︗︡ول رد

 ، از آن﹎︢را ︫ــ︡ه و در ا﹠︖ــ︀ ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ و ﹇ــ︣ا﹟ ای︑﹠︀ ا︫︀ره ،﹡︀﹝﹥ ︗﹢﹨︣در ا﹝︀ن

  ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️. ﹡︀﹝﹥︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ در ا﹝︀ن ،﹨︀﹟ ︗﹞﹙﹥︋︣دا︫️ ﹝﹀﹢﹝﹩ ︫︡ه و ︋︣︠﹩ از ا

ا︖ــ︀د ا﹝﹠﹫ــ️ و آرا﹝ــ︩  ،︵﹞﹩﹋︣دن ﹝︢﹨︉ ﹁ــ︀در ﹡︀د﹠﹥  ︢ار︔﹫︣﹎︃﹨︀ی ︑﹊﹩ از ︫︀︬︠

در ا︋︐︡ا ︑ــ﹑ش ﹡﹞ــ﹢د ︑ــ︀ ا﹝﹠﹫ــ️ را ︋ــ﹥  ،زده ﹝︭︣ ︋﹢د. ︗﹢﹨︣رو﹩ و روا﹡﹩ ︋︣ای ﹝︣دم ︋︣ان

ا︋︐︡ا ︋﹥ ︑﹆﹢️ ا﹞ــ︀ن ﹝ــ︢﹨︊﹩  ،﹢﹡︫️︣ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ و ︋︀ ︑︧︀﹝ و ︑︧︀﹨﹏ ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹥ دور از ︪︠

 ﹩︀د آرا﹝︩ رو︖ا

  روا﹡﹩

﹜﹋︣﹫︓﹋  

  

٩  

﹝︺︣﹁﹩ و︗﹢د 

  ﹩︖﹠﹞

  ︋︩﹡︖︀ت

  ︻﹩ا︗︐﹞︀

از ︵︣ف ﹝︺︤  ﹡︀﹝﹥ا﹝︀ن 

  ﹜︡﹟ اً

و ︻﹙﹩ ان ﹐ ازال ﹝︖︐︡ا ﹁﹫﹞︀  

﹑︮ ﹜﹊﹝︺﹀﹡ ﹜﹊﹚﹝︪ و ﹤ ﹤︺

و ︑︐︺︣﹁﹢ن  ︠﹫︣ه،و ︭﹏ ا﹜﹫﹊﹛ 

 ﹤︋︣﹋︐﹥ و ︑︽﹫︷﹢ن ﹝︺﹥ ︋︴︀︻

﹝﹠﹫﹟...  ﹣﹝﹢﹐﹡︀ و ︨﹫︡﹡︀ ا﹝﹫︣ا﹜﹞

︋﹞︀ ا﹜︐︤﹝︐﹥ و   ءو﹜﹊﹛ ︻﹙﹩ ا﹜﹢﹁︀

︻︡ اً و ︾﹙﹫︶   ا︻︴﹫︐﹊﹛ ا︀ه،

﹥ و  ﹫︀ا﹡︊  ﹤﹝﹫︓︀﹇﹥ و ذ﹝︐﹥ و ذ﹝

  ﹝﹢ا﹜﹫﹠︀ ا﹝︣اء  ﹤ا﹐﹞ ﹤ر︨﹙﹥، و ذ﹝

  ﹠﹫﹟ ﹣﹝ا﹜﹞

︑﹆︡م  ﹝︀ن ︻﹙﹩ ﹝︀﹋︐︊️ ﹨︢ا ا﹔

و ︨﹫︡﹡︀ ا﹝﹫︣  ﹐﹡︀ ﹝︣ ﹝﹢︋﹥ ا

︖﹞︺﹥   ء و ︻﹙﹩ ا﹜﹢﹁︀ -﹝﹠﹫﹟ ﹣ا﹜﹞

ب ﹝﹟ ا﹨﹏ ا﹜︊﹙︡ و ﹜﹞﹟ ا︗︀

،﹜﹨︣﹫︾  ﹤﹫﹁ ️︵︫︣ ︀﹞ ﹩﹚︻  

﹠︡ از ﹝﹁︨︣︐︀دن ︨︍︀ه ﹡﹫︣و

︵︣ف ﹝︺︤ ﹜︡﹟ اً ︋︣ای 

  ︀ری ﹝︭︣︀ن

 و ︻︡ا﹎︧︐︣ش ﹅ ️﹛

  ﹝﹠︀ن ﹝︺︤﹣︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ﹝

﹝﹠﹫﹟  ﹣﹝﹢﹐ی ﹝︀ ا﹝﹫︣ا﹜﹞

و ﹡﹫﹊﹩  از ︠︡او﹡︡ ﹁︱﹏

︑︀ او را در  ارد﹝︧﹙️ د

  ﹡︖︀ت ﹝︣دم ︀ری د﹨︡

﹊︍︀ر﹍﹩ ︋︀ و︡ت و 

  ا︵︀︻️ از ﹝︺︤ ﹜︡﹟ اً 

 ﹡︀﹝﹥︲﹞︀﹡️ ا︗︣ای ا﹝︀ن 

  از ︵︣ف ﹝︺︤ ﹜︡﹟ اً

ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︨︺︀دت و 

ز  ﹡﹫﹊︊︐﹩ ︋︀ ا︵︀︻️ ا

  ﹝︺︤ ﹜︡﹟ اً

و﹁︀داری و ︀ری ر︨︀﹡︡ن 

ز ︫︣ط ا︗︣ای ،﹝︹

  ﹡︀﹝﹥ا﹝︀ن 
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

ال ︨ــ︊︉ زو ،و آرا﹝ــ︩ ︣ا﹋ــ﹥ ︻ــ︡م ا﹝﹠﹫ــ️ ؛﹨ــ︀ی د﹠ــ﹩ ﹝ــ︣دم ︋︍ــ︣دازد﹀︶ ارزش و ﹝︣دم

﹋ــ﹥ ــ︕ ای﹎﹢﹡ــ﹥︋﹥ ؛ا﹡﹍︀ری در وا︗︊ــ︀ت د﹠ــ﹩ ︫ــ︡ه﹨︀ و ا︻︐﹆︀دات د﹠﹩ ﹝︣دم و ︨ــ﹏ارزش

﹡︖ــ︀م ︑﹢︗ــ﹥ ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡ــ︡ و از ا︑︺︴﹫﹏ ︫︡ه و ﹝︣دم در ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︣ا︨ــ﹛ د﹠ــ﹩ در ﹝︧ــ︀︗︡ ︋﹩

  د︨️ ︋︣دا︫︐﹥ ︋﹢د﹡︡. ،️ ︎﹫︀﹝︊︣﹏ ︋﹥ ﹋︐︀ب ︠︡ا و ︨﹠ّوا︗︊︀ت د﹠﹩ و ︻﹞

 ،︋︩ ر﹁︐︀ر آ﹡︀ن ا︨️ و ﹝﹠︀︨﹉ و ﹝︣ا︨﹛ د﹠ــ﹩ا﹜︀م ،︡﹢﹜﹢ژی ا﹁︣ادا﹨︀ و د﹟، ارزش

ــ﹩اجتما مانسجا ختنيبرانگ در  ــ︣اد یراـهمك حس تقويت و ︻ـ ــ  ،در ا﹁ـ ــ﹫︀ر ـ﹝ ــ️﹣︋︧ـ  ︔︣ ا︨ـ

)Ruffl.B.J.SOSIS.H, 2007: 18(. ﹢︗︣﹨،  ــ﹩ و ﹝ــ︢﹨︊﹩ ﹡﹞﹢د ︑︀ ︋ُ ﹁︣اوا﹡﹩︑﹑ش﹠د ︡︺

 ︡︀﹝﹡ ️﹢﹆︑ ︣دم﹞ ــ︣ا  م︀و آ﹡︀ن را در ا﹡︖را در ﹝﹫︀نو ﹝︢﹨︊﹩ آزاد ︋﹍︢ارد؛ ز ﹩﹠يند﹝︣ا︨﹛ د 

در ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝︣دم و ﹨﹞﹍︣ا﹩ آ﹡︀ن در ︗︀﹝︺ــ﹥ ︋︧ــ﹫︀ر ا︔ــ︋︩︣ ا︨ــ️ و  ،﹨︀ی د﹠﹩آ﹝﹢زه و

﹎﹫︣ی ︗︀﹝︺ــ﹥ ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡ و ︗️ ︑﹢ا﹡︡ در ﹨﹞﹍︣ا﹩ ﹝︣د﹝﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ﹝﹩

  د﹨︡.︨︀زی ﹡﹫︤ رخ ﹁︣﹨﹠﹌ در︻﹞﹏، را ﹊︨︡️ ︨︀زد و

︋ــ﹥ ﹨﹞︧︤ــ︐﹩  ،در وا﹇ــ︹ و ﹝︢﹨︊﹩ ︋︣ای ﹝︣دم ﹝︭︣ ︋﹥ ار﹝︽︀ن آوردد﹠﹩ و آزادی  ،︗﹢﹨︣

﹎︣د︡ و در ︀︨﹥ ا︤﹝﹨ ﹟︧︐﹩، ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ را ﹡﹫ــ︤  ﹝﹠︖︣ آ﹝﹫︤ در ︋﹫﹟ آ﹡︀ن﹝︧︀﹜﹞️

︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ .د﹢﹝﹡ ️﹢﹆︑، ︡﹠ــ﹩ ︠ــ﹢د آزاد ︋︀︫ــ﹠︣ا︨ــ﹛ د﹞ در ﹝﹆︀︋ــ﹏  ،و﹇︐﹩ ﹝︣دم در ا﹡︖ــ︀م

︡︡︗ ︉﹨︢﹞ ــ︣ ︠﹫︤﹡︡ و آن را آ︨ــ︀نو ︋﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آن ︋︣﹡﹞﹩﹨﹠︡ د﹞﹩﹡ن وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ ﹎︧︐︣ش︑

﹩﹞︣﹨﹢︗ .︡﹡︣︢︎، ️︫ش دا﹑︑ ﹤﹋ ﹤︀︨ ︀د︫︡ه در︖آرا﹝︩ و ا﹝﹠﹫️ ا ﹟﹝︢﹨︉ ﹁ــ︀︵﹞﹩ ،ا 

  در ﹝︭︣ ﹎︧︐︣ش د﹨︡. را ﹡﹫︤

︑︃ ︣﹨﹢︗ ︣﹍د ︡﹫﹋︀︗ ️﹢﹆︑ در ﹝﹫ــ︀ن ﹍︀ه ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩، و︗﹢د ﹝﹠︖﹩ ﹡︖ــ︀ت︋︣ای ︩︋

﹝︧ــ︀﹏ و  ،︑﹢ا﹡︧ــ️ ︋︀︫ــ︡﹀ــ﹥ ﹁ــ︀︵﹞﹩ ﹡﹞ــ﹩︗ــ︤ ︠﹙﹫ ﹋﹥ ﹋︧ــ﹩ ︋︩﹩ ﹡︖︀ت﹝︣دم ︋﹢د. ﹝﹠︖

﹝︪﹊﹑ت ﹝︣دم ﹝︭︣ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ــ︣ار داده و ︨ــ︍︀﹨﹩ ︋ــ︤رگ ︋ــ︣ای ﹞︀ــ️ و ﹡︖ــ︀ت آ﹡ــ︀ن 

ا ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د و ︻︡ا﹜️ را ﹠﹫️ رو ا﹝ ﹋︣ده از آ﹡︀ در ﹝﹆︀︋﹏ د︫﹞﹠︀ن د﹁︀ع و ﹁︨︣︐︀ده ا︨️

ی ﹝︣دم ﹝︭︣ ︋﹫ــ︀ن ︫ــ︡ه و وی ︋︣ا ﹥ د︨︐﹢ر︋ ،﹡︀﹝﹥︀ندر ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ﹎︧︐︣ش ︠﹢ا﹨︡ داد. ا﹟ ا﹝

 او︋﹥ ︫︣︵﹩ ﹋ــ﹥ ﹝ــ︣دم ︋ــ﹥ وی و﹁ــ︀دار ︋︀︫ــ﹠︡ و از ﹁ــ︣ا﹝﹫﹟  ؛︠﹢د ︲︀﹝﹟ ا︗︣ای آن ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

.︡﹠︀﹝﹡ ️︻︀︵ا  

آ﹝﹫︤ و ا︐ــ︣ام ︋ــ﹥ ﹆ــ﹢ق ︧ــ︀﹜﹞️﹨﹞︧︤ــ︐﹩ ﹝ ،﹋﹫︡ ﹋︣ده︃︻︀﹝﹏ د﹍︣ی ﹋﹥ ︗﹢﹨︣ ︋︣ آن ︑

﹉ آ﹝﹢زه ارز︫ــ﹞﹠︡  ،د﹍︣ان در د﹟﹆﹢ق ︋︀ور ︋﹥  ا︨️. ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ا﹇﹙﹫️

︨ــ︀زی و ﹡︀د﹠ــ﹥ ﹋﹠﹠ــ︡ و در ا︨️ و ︀︋︧︐﹥ ا︨️ ﹁︣﹝︀﹡︣وا︀ن ا﹟ آ﹝ــ﹢زه را در ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹌



 

  ١٩٣ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

﹎︀م در ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥︀مرا ﹎ ﹩︺﹫را ﹝︐︣م ︫﹞︣د و ︫︺﹠﹩ ︫ ︣︀د ی﹨︀ی︗﹢﹨︣ ﹡﹫︤ آزاد ،﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀

  ︎﹫︀ده ﹋︣د.

 ﹩︑﹠︀ ﹝ــ﹢﹇︺ ،️﹫ا﹝﹠ ﹩︣ا﹋﹥ ︐ ؛﹩ ﹡﹞﹢د﹋﹫︡ ﹁︣وا﹡︃︋︣ ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑ ،︗﹢﹨︣ ﹨﹞︙﹠﹫﹟

ا﹎ــ︣  .» ﹊﹢﹝️ ﹋﹠︡﹩﹞︀ن» و «︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻دو ا︮﹏ «ا﹩ ا﹡︧︀﹡ ︡ ﹋﹥ در ︗﹢ا﹝︹آ﹩︋﹥ د︨️ ﹝

︀︎﹤︀﹨ ای﹛﹢︧︀س ﹝︧ــ︀ن ︋ــ︣ود و ﹫ــ از ﹝️ در ︋︣ا︋ــ︣ ︎︣ورد﹎ــ︀ر ﹫﹞︀ن ︋﹥ ︠︡ا ﹝︐︤﹜︤ل ﹎︣دد و ا

ا﹨ــ︡ ﹡﹢ و︗﹢دی ا﹝︺﹥﹠︀ن ︗︀️ در ﹫︸﹙﹛ و ︨︐﹛ ︋︧︍︀رد، ا﹝﹠ ︠﹢د را ︋﹥ی ︗︀﹩ ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻

  دا︫️.

 ︋ــ﹥ ،ا﹞︀ن ﹝︣دم را ︑﹆﹢️ ﹡﹞﹢د ︑︀ ︋︣ ا︨︀س د﹟ و ﹝︢﹨︉ ︠﹢د ،از ﹜︀ظ ﹁︣﹨﹠﹍﹩︗﹢﹨︣، 

﹥ ﹡﹞︀ز، روزه، ︠﹞ــ︦ و ز﹋ــ︀ت ︋︍︣داز﹡ــ︡ و ﹝︣ا︨ــ﹛ ــ︕ را ﹋ــ  :ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ د ﹩﹠﹢ن ا﹇︀﹝﹥ و

؛ ٨٥- ٨٨: ١٩٨٤︮ــ﹠︀︗﹩، دو︋ــ︀ره ز﹡ــ︡ه ﹡﹞︀﹠ــ︡ ( ،﹡ــ︀ا﹝﹠﹩ ︑︺︴﹫ــ﹏ ︫ــ︡ه ︋ــ﹢د د﹜﹫﹏﹝︡︑﹩ ︋﹥ 

  .)١٠٥- ١٠٣: ٣، ج١٣٧٨﹝﹆︣︤ی، 

﹡﹫ــ︤ ︋ــ﹥ ︸ــ﹢ر  ︑﹢ان و ا﹇︐︡ار ﹡︷︀﹝﹩ و ︨﹫︀︨﹩ ︠﹙﹀ــ︀ی ﹁ــ︀︵﹞﹩ را ،﹡︀﹝﹥︗﹢﹨︣ در ا﹟ ا﹝︀ن

ا︋︣ د︫﹞﹠︀ن ︋︣ در وا﹛ ﹢د ﹋﹥ ︋︀ ︨︍︀﹨﹩ ︋︤رگ ︋︣ای ︀﹝️ ︫﹞︀ آ﹝︡هر︨︀﹡︡ و ︋﹥ ﹝︣دم ا︻﹑م ﹡﹞

را ﹡︡ و ︫﹞︀ آزاری ︋﹥ ︫﹞︀ ︋︨︣︀﹡﹞︀﹫﹛ ︑︀ د﹍︣ ﹋︧﹩ ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹝﹩از ︫﹞︀ ︀﹝️  ،دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩

︑ــ︀ د﹍ــ︣ د︫ــ﹞﹠︀ن ﹇︭ــ︡ ︑︺ــ︡ی و  ﹋﹠﹫﹛﹝ــ﹩﹨︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹨︀ و ︗︀ده︡. ا﹝﹠﹫️ راه﹋﹠︠﹢ار و ذ﹜﹫﹏ 

  وآ﹝︡ ︋︍︣داز︡. ︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و در ا﹝﹠﹫️ ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ر﹁️︑︖︀وز ︋﹥ ا﹝﹢ال ︫﹞︀ را ﹡︡ا

︑︭ــ﹢︣ و︲︺﹫︐﹩ آرام و ا﹝﹟ را ︋︣ای ︗︀﹝︺﹥ ﹝︭ــ︣ ︋ــ﹥  ،از ﹡︷︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︗﹢﹨︣

﹝︣دم ﹨︀ی ︗︀ن، ﹝︀ل، ﹡︀﹝﹢س، ﹢﹨ ،️﹫︓﹫️، ار︑︊︀︵︀ت و ︑﹀﹊︣ات و ارزش ،آن﹋︪﹫︡ ﹋﹥ در 

﹝︣دم را ︋﹥ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ و و︡ت ︋︀ ﹊ــ︡﹍︣  وی ، در ﹡︀️ ا﹞﹠﹩ ︋︀︫︡.در ز﹝︀ن ︀ل و آ﹠︡ه

﹨﹛ ﹝︣دم  ︗﹢﹨︣ ،﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹆﹅ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا﹟︵﹞﹩ ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡ ︑︀ ا﹝︎﹫︣وی از ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀ و

﹊ ﹜﹨ ︀و︖دا﹡︡.ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ ﹝﹩ د﹢﹝️ را ﹝︣︗︹ ا  

2︩﹛︀ ︀︋ ﹩︀رو︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩. را﹨︊︣د﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ ︗﹢﹨︣ ︋︣ای رو﹨  

 ﹡︀﹝ــ﹥در ا﹝︀ن ،︗﹢﹨︣ در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣﹇︣اری ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹡︷︀﹝﹩را﹨︊︣د

﹟﹫﹠:︡﹡ا  

  ﹎﹫︣ی از ︫︣︵﹥. ︋︣ه١-٢

︭︣﹞ ︐﹁ ︡ه ﹡﹫︣وی ا﹝﹠﹫︐ ︋︣﹇︣اری ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ︋︣ ،﹨﹠﹍︀م︻︫ ︀ ﹩﹜﹞ .د﹢︋ ﹤︵︣ ﹟︣ــ︑



 

١٩٤ 

    

١٩٤

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

د︨︐﹍﹫︣ی ﹝︖︣﹝︀ن، ا﹡︖︀م ︑︡ا︋﹫︣ ﹐زم ︋︣ای ︎﹫︪﹍﹫︣ی از و﹇ــ﹢ع ︗ــ︣م، ﹀ــ︶  ،و︸﹫﹀﹥ ︫︣︵﹥

 ︋ــ﹢د︐︖ــ︀وزان ︣دی و ︻﹞﹢﹝﹩، ︎︀︨︡اری از ا﹝﹢ال و دارا﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ از د︨ــ︐︊︣د ﹝﹡︷﹛، ا﹝﹠﹫️ ﹁

 ،﹩︪︣﹇)ا﹝﹠﹫️ دا︠﹙﹩،  .)٤٤٠ :١٤٤٠ ،﹩︻︀﹝︐︗ق ا﹢﹆ ︊︀ن﹍﹡ ︀﹡آ﹩﹠﹞و  ︗﹙ــ﹢﹎﹫︣ی از ﹡ــ︀ا

د︨︐﹍︀ه ا﹝﹠﹫︐﹩ ︫︣ و  ،و﹝︣ج و ﹝︧﹢ل ︋︣﹇︣اری ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ﹋︪﹢ر ︋﹢د﹡︡. ︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩﹨︣ج

 ) و ﹡︷︀رت ︋︣ آ﹡︀ را ︠ــ﹢د﹨﹞︀نه ر︀︨️ آن ︑︽﹫﹫︣ ا︖︀د ﹋︣د (︫︣︵﹥ را ﹡﹍﹥ دا︫️ و ︑﹠︀ در︋︀ر

︩ در ︋︣﹇ــ︣اری ا﹝﹠﹫ــ️ و آرا﹝ــ  ،﹨︡ف وی .)١٤٢ :١، ج١٣٧٨(﹝﹆︣︤ی،  دار ︫︡︗﹢﹨︣ ︻︡ه

﹨ــ︀ی ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ﹝ــ︣دم ا︖ــ︀د و از ﹡ــ︀ا﹝﹟ ︋ــ﹢دن ﹝ــ﹫︳ ︑︀ ا﹝﹠﹫️ ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ ١د︫︊︀﹡﹥ روز ︋﹢

  ٢و﹋︀ر ﹝︣دم ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹡﹞︀︡.ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹋︧︉

  . رو︀رو﹩ ︋︀ آ︫﹢︋﹍︣ان٢-٢

زدن ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ﹋︪﹢ر و ا︖︀د آ︫﹢ب ︋︀︻︒ ︋︣﹨﹛︋︀ آ︫﹢︋﹍︣ان و ا︫︣ار ﹋﹥  ،︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩

د︨️ ︋﹥ ︫﹢رش  ﹋﹥ ا︫︣ار ، وی ︋︀ق٣٥٩︀ل ﹋︣د. در ︨﹩︠﹢رد ﹝︫︡ت ︋︫︣︡﹡︡، ︋﹥و ﹡︀ا﹝﹠﹩ ﹝﹩

﹝﹆︀︋﹙ــ﹥ ﹡﹞ــ﹢د.  ︑﹞ــ︀م ︫︡ت︋﹥ ،زده و ︋︀︻︒ ا︖︀د ﹁︧︀د و از ︋﹫﹟ ︋︣دن ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡

 .)١٢٠ :﹨﹞ــ︀ن﹨ــ︀ ︋ــ﹥ دار زد (ر ︠﹫︀︋︀ند و ﹡﹞ــ﹢د و ︋︣︠﹩ را ا︻︡ام ﹋︣د ︻︀﹝﹑ن ﹁︧︀د را ز﹡︡ا﹡﹩

 ﹋﹥ در ︨ــ︀لای﹎﹢﹡﹥︋﹥ ؛﹡︊﹢در ﹁︀︵﹞﹫︀ن ︀︊﹏ ﹨﹢ادا﹝﹫︀ن ﹇ ︑﹀︀و︑﹩ ،︗﹢﹨︣ در ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آ︫﹢︋﹍︣ان

و ︋︣︠ــ﹩  ﹡﹞﹢د﹡ــ︡ ﹝︽︀ر︋﹥ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ︠﹢د ︨ــ﹢ء ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋ــ︣ده و در ︫ــ︣ آ︫ــ﹢ب و﹇︐﹩ ق٣٦١

آ﹡︀ را ︋﹥  و ︾︣ا﹝️ ﹎︣﹁️ و ︨︍︦ ︋︀ آ﹡︀ ︋︣︠﹢رد ﹋︣د ︑﹠︡ی﹊﹢﹝️ ︋﹥ ،﹨︀ را ︾︀رت ﹋︣د﹡︡︠︀﹡﹥

  .)١٣٩ :﹨﹞︀ن︀︮︊︀﹡︪︀ن ︋︣﹎︣دا﹡︡ (

ن ا﹝﹠﹫ــ️ در ︫ــ︣﹨︀ی ︠ــ﹢ردرخ داد ﹋ــ﹥ ︋︀︻ــ︒ ︋︣﹨﹛ ی︋︧ــ﹫︀رــ﹢ادث  ،ق٣٦٢در ︨︀ل  

﹜﹞ .︫︡ ︭︣﹞ ︿﹚︐﹞︊︀رت︻ ︀﹡آ ﹟︣︑از: ا ︡﹡  

  ﹎︣و﹨﹩ در ﹇︣ا﹁﹥ آ︫﹢ب و ﹁︧︀د ︋︣︎︀ ﹋︣د﹡︡ و ︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ آ﹡︀ را ﹎︣دن زد. . ا﹜︿

 
﹜︺︡وان، و ﹡﹀﹩ ا﹐ذی، و ر﹁︹ ا﹜﹞ــ﹢ن، و ا﹜﹆﹫ــ︀م ﹁ــ﹩ ا﹜﹩ ︻︊︡ه ﹝﹟ ﹡︪︣ ا﹜︺︡ل، و ︋︧︳ ا﹜﹅، و ︧﹛ ا﹜︷﹙﹛، و ﹇︴︹ ا« .١

︀د ا﹐﹝ــ﹢ال، و ، و ا﹁︐﹆ة، و ﹜︴︿ ا﹜︺︪︣︊﹤و ا﹐︧︀ن، و ︗﹞﹫﹏ ا﹜﹠︷︣، و ﹋︣م ا﹜︭ ﹤ا﹜﹞︷﹙﹢م، ﹝︹ ا﹜︪﹀﹆ ﹤ا﹜﹅، و ا︻︀﹡ 
  )105- 103، ص3ج ،ا︑︺︀ظ ا﹜﹠﹀︀ء» (︡، و ﹁﹩ ﹜﹫﹙﹛ و ﹡︀ر﹨﹛.﹜︊﹙﹫︀︵﹥ ا﹨﹏ ا

ا﹜﹞︡︡ ︻﹙﹩ ﹝︣ور ا﹜﹫︀﹜﹩ و ا﹐︀م و ︑﹊︣ر ا﹐︻ــ﹢ام  ﹛ ا﹜﹞︐︭﹏ ا﹜︪︀﹝﹏ ا﹜﹊︀﹝﹏ ا﹜﹞︐︖︡د﹜﹊﹛ ︻﹙﹩ ا﹝︀ن اً ا﹜︐︀م ا﹜︺︀م ا﹜︡ا«
 )88- 85ص ،︻︊﹫︡ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢ک ︋﹠﹩» (و ﹁﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛.

 او ﹜﹫︐︴ــ︣ق ا﹜﹠ــ︀س آ﹝﹠ــ﹫﹟، و ︧ــ﹫︣و و ﹇︴︹ ︻︊︒ ا﹜︺︀︋︓﹫﹟ ﹁﹫ــ︀، ︀ت،︮﹑ح ا﹜︴︣﹇︀ ︗︣ت ︋﹥ ︻︀د︑﹥ ﹝﹟ ﹝︹ ا︻︐﹞︀د ﹝«. ٢
،﹟﹫﹠﹝︴﹞ ﹝︺︵﹐︀︋ ا﹢﹀︐ ا﹜﹫﹥و ا ﹤و ﹩︐﹡اذ ـ  ︮﹙﹢ات اً ︻﹙﹫﹥ـ  ﹐﹇﹢ات، اذ ﹋︀ن ﹇︡ ا ،︀︑︀د﹞ ف﹢﹛ ،︀︑︀﹇︣︵ ا﹡﹆︴︀ع

  )105 - 103ص ،3ج ،ا︑︺︀ظ ا﹜﹠﹀︀ء» (﹐ زا︗︣ ﹜﹙﹞︺︐︡﹟ و ﹐ دا﹁︹ ﹜﹙︷︀﹜﹞﹫﹟.



 

  ١٩٥ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

 آ﹡ــ︀ن ،︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ .و آ﹡︀ را ︾︀رت ﹋︣د﹡︡ ﹡﹞﹢د﹡︡ ︽︀ر︋﹥ ︋﹥ ﹝︭︣︀ن ﹞﹙﹥از ﹝ ﹎︣و﹨﹩. ب

  ︫︡ت ﹝︖︀زات ﹋︣د. ﹥را ︑︺﹆﹫︉ ﹡﹞﹢د و ︋

﹇︀︑﹑ن را ا︱︀ر ﹋︣د و د﹥ ﹝﹆︐﹢﹐ن  ،﹎︣و﹨﹩ از ﹝︽︀ر︋﹥ ﹋︪︐﹥ ︫︡﹡︡ و ︗﹢﹨︣ ،در ︑﹠﹫︦ .ج

ز﹡﹠ــ︡﹎︀ن ︋︣﹨﹛︑﹠︀ ︋︀ آ︫ــ﹢︋﹍︣ان و  ،︋︣︠﹢رد ︫︡︡ .)١٤٣و١٤٢- ١٣١ :﹨﹞︀ناز آ﹡︀ ﹎︣﹁️ (را 

﹨ــ︀ی ️﹋ــ﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ا﹇﹙﹫︑︧ــ︀﹝ و ︑︧ــ︀﹨﹙﹩ ︋︀  ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، و ︋﹢د ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ﹋︪﹢ر

﹩︊﹨︢﹞ ︿﹚︐﹞ ︡ارد. ،دا︫️ و︗﹢د﹡ ﹩︑︀﹁︀﹠﹞  

︫ــ﹢د و ︠ــ﹢اب را از و︪ــ️ ﹝ــ﹩ و ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︣س، ﹡ــ︀ا﹝﹠﹩ را ︑﹑ش ﹋︣د ﹨︣﹋︦ ،︗﹢﹨︣

در ا﹝﹠﹫ــ️ ﹋︀﹝ــ﹏  ا︧ــ︀سو ︨︐﹩ ﹝︖︀زات ﹡﹞︀︡ ︑︀ ﹝︣دم ︋︀ ︠﹫ــ︀ل راــ️ ︋﹥ ،﹎﹫︣د﹝︣دم ﹝﹩

  ﹡︡﹎﹩ ﹡﹞︀﹨ .︡﹠︀︪︀ن ز︗︀ن، ﹝︀ل، ﹁︣ز﹡︡ان، ︀ر︀︎︀ن و ز﹝﹫﹟ ︭︠﹢ص

  ا﹡︡ازی د﹢ان ﹝︷︀﹜﹛. راه٣-٢

د﹢ا﹡﹩ ﹋﹥  ؛︨︐﹛ ﹊﹢﹝️ ︋﹢د و ﹝﹆︀︋﹏ ︸﹙﹛ داد︠﹢ا﹨﹩ ︋︣ای ﹝︣دم درد﹢ان ﹝︷︀﹜﹛، د﹢ان 

﹩ ︋︣ ﹝︣دم دو﹜︐﹨︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︨︐﹞﹍︣ا﹡﹥ ︀﹋﹞︀ن، ا﹝﹫︣ان و ︫︭﹫️ ،و︸﹫﹀﹥ آن

را ﹝ــ︡︻﹫︀ن داوری آن  در﹝︀﹡ــ︡ه ︋﹢د﹡ــ︡ ــ︀ ،در ــ﹏ آن ﹝ــ︡ا﹁︺︀ت و ﹝﹠︀ز︻ــ︀ت ﹇︀︲ــ﹫︀ن و ︋ــ﹢د

﹩﹝﹡﹩﹚﹆︮ ︣﹨﹢︗ .︡﹠︐﹁︣︢︎،  ــ︣دم﹞ ︀ت︀﹊ا︗︣ای ︻︡ا﹜️ را و︻︡ه داد و ︻﹞﹙﹩ ﹡﹞﹢د. او ︋ــ﹥ ︫ــ

را ــ﹏ ﹡﹞︀ــ︡ و ﹨ــ︡﹁︩ ا︮ــ﹑ح  ا︪ــ︀ن﹋︣د ︑︀ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ آ﹡︀ را ﹡﹞﹢د و﹝﹩︑﹢︗﹥ 

  .)٣٤٥ :١٩٩٤﹁︧︀د اداری ︋﹢د (﹝︀︗︡،  ﹊﹢﹝️ از

و در د ﹋︣﹝︣دم ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩﹡︪︧️ و ︋﹥ ︫﹊︀️ وی در روز﹨︀ی ︫﹠︊﹥ در داد﹎︀ه ﹝︷︀﹜﹛ ﹝﹩

 ﹚︀ن ﹇︣ار دا︫︐﹠︡ ︑︀ در ﹝﹫︀ن ︵︣﹁︀ی د︻ــ︀وی ︮ــ﹫﹆﹁ و ﹎︣و﹨﹩ از ︋︤ر﹎︀ن و ﹩︲︀﹇ ،︣آ﹡︖︀ وز

 ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ در ︨ــ︀ل .)٣٧١ :١︑ــ︀، ج︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡ و ا︠︐﹑﹁︀ت را ــ﹏ ﹡﹞︀﹠ــ︡ (ا︋ــ﹟ ︠﹙﹊ــ︀ن، ︋﹩

ن ﹋﹠﹠ــ︡ ︫ــ﹊︀️ ︠ــ﹢د را ︋﹫ــ︀ ﹝︖﹙︧﹩ در روز﹨︀ی ﹊︪﹠︊﹥ ﹇︣ار داد ︑︀ ﹝ــ︣دم ﹝︧ــ︐﹆﹫﹞︀ً ق،٣٦١

ا﹆︀ق ﹆﹢ق ︨︐﹞︡︡﹎︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره ﹝ــ﹢رد  ،﹨︡ف ︗﹢﹨︣ .)١٢٨ :١، ج١٣٧٨(﹝﹆︣︤ی، 

️﹞﹢﹊ ﹜︐︨ ︀د داد︠﹢ا﹨﹩ آ﹡︀ن ﹨﹞﹢اره︣﹁ د﹡︡ و ﹋︧﹩ ︋﹥ داد︠﹢ا﹨﹩ آ﹡︀ن ︑﹢︗﹥ ﹡︡ا︫️ و﹢︋ ︀﹨

 ︗︀﹝ــ﹥ ︻﹞ــ﹏ ،دــ﹢ان ﹝︷ــ︀﹜﹛︋ــ︀ ︋︣︎ــ︀﹩  ،︋﹢د. ︗﹢﹨︣ ︑﹑ش دا︫️ ︋﹥ اــ﹟ و︸﹫﹀ــ﹥ ︠ــ﹢د︡ ︋﹙﹠

.︡﹡︀︫﹢︍︋  

  زه ︋︀ ﹁︧︀د ا﹇︐︭︀دی︀ر﹝︊ .٤-٢

︔︣ ︋︣ای ﹣﹎︀﹝﹩ ﹝ ،﹝︊︀رزه ︋︀ ر︫﹢ه، ا︐﹊︀ر و ︨﹢ء ا︨︐﹀︀ده ︀︮︊︀ن ﹇︡رت و ﹡︤د﹊︀ن ا︪︀ن
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︀د ︫ــ︣ا︳ ︨️. ا︖ــ ︗︀﹝︺﹥ او︥ه ا﹝﹠﹫️ ا﹇︐︭︀دی ︋︣ای ︑﹞︀م ا﹇︪︀ر ︋﹥ ،﹝﹫﹟ ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩︃︑

و ر︑﹆ــ︀ی ﹁ــ︣دی ︫ــ︡ و ا︗ــ️ ر ﹨︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی و ︋︀زر﹎ــ︀﹡﹩ در﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹎︧︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫️

وران و ﹁ــ︣ا﹨﹛ آوردن ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ︑︖ــ︀ری و ا﹇︐︭ــ︀دی، ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︮ــ﹠︺︐﹍︣ان و ︎﹫︪ــ﹥ا︗︐﹞︀︻﹩، 

﹨︀︨ــ️. از و︸ــ︀︿ دو﹜️ ،﹁︣و︫ــ﹩﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ا︪︀ن و وارد ﹡︪︡ن ︋ــ﹥ ا︐﹊ــ︀ر و ﹎︣ان

 ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ را ا﹡︖︀م داده ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ،﹋﹥ ︋︣ای ﹝︣دم ﹝︭︣ ﹡﹢︫️ای ﹡︀﹝﹥ا﹝︀ن ︀یدر را︨︐︗﹢﹨︣ 

در ︨ــ︀ل  وی ﹁﹆ــ︳ ︋ــ﹥ آن ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ،﹡︀﹝ــ﹥ن︫︡ه ا︨ــ️ و در ا﹝︀﹝﹠︀︋︹ د﹍︣ ﹝︴︣ح 

 :﹨﹞ــ︀ن( ︻﹞﹙ــ﹩ ﹋ــ︣د ١و︻︡ه ︠﹢د را در ﹝﹢رد از ︋﹫﹟ ︋ــ︣دن ر︨ــ﹛ ︸︀﹜﹞︀﹡ــ﹥ «︋︣ا︵﹫ــ﹏» ،ق٣٥٨

١٧٩(.  

د ︑ــ︀ ︋ــ︣ ا﹝ــ﹢ر ﹡︷ــ︀رت ﹡﹞︀﹠ــ︡ و ︋ــ︀ ︨ــ﹙﹫﹞︀ن ︋ــ﹟ ︻ــ︤ه ︨ــ︍︣ا﹝﹢ر ︧︊﹥ را ︋ــ﹥  ،او ﹨﹞︙﹠﹫﹟

﹋ــ﹥ ﹎﹠ــ︡م ا︐﹊ــ︀ر ﹋ــ︣ده  را آ︨ــ﹫︀︋︀﹡︀ن ﹎︣و﹨ــ﹩ از د ﹡﹞︀︡ و﹫︤ ︋︣︠﹢ر﹁︣و︫︀ن ﹡﹝︐﹊︣ان و ﹎︣ان

︋︣︠﹩ از آ︨ــ﹫︀︋︀﹡︀ن و د﹐﹐ن ﹎﹠ــ︡م را در ــ﹉ ︗ــ︀ ︗﹞ــ︹  ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ اد. ﹡﹞﹢︋﹢د﹡︡، ﹝︖︀زات 

 د و ﹝﹊︀ن ﹁︣وش ﹎﹠︡م را﹢﹝﹡ ︣ار﹇ ︡︀ن وا﹊﹞ ﹉﹡︋ــ︀ ﹡︷ــ︀رت او ︠ــ︀رج داد ︑︀ ﹎﹠︡م از آ ︀﹠︑ ︀︖

﹨︀ی ︗﹢﹨︣ ︋﹢د و ︋︀ ا︖︀د ﹁︱︀ی ︨︀﹜﹛ ﹋︀ر ﹝﹥︐︭︀دی ﹡﹫︤ در ︋︣﹡︀﹝︊︀رز ︋︀ ﹝﹀︀︨︡ ا﹇ .)﹨﹞︀ن︫﹢د (

و ︋︀زار، ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی را رو﹡﹅ ︋ ︀︋ ︀︑ ︪︡︋︣ان ا﹇︐︭︀دی و ﹇︴﹩ و ﹎︨︣ــ﹠﹍﹩ و آ︫ــ﹢ب 

  در ﹝︭︣، ﹝︊︀رزه ﹋﹠︡.

︻﹫︀ر ︨﹊﹥ ︋﹥ ︨﹊﹥ ارز︫ــ﹞﹠︡ و ︋ــ︀ ︻﹫ــ︀ر  ﹋︪﹢ر را ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د او︲︀ع ا﹇︐︭︀دی︗﹢﹨︣ ︑﹑ش 

﹐︀︋ .︪︡︋ د﹢︊︋ ﹝﹨﹫﹠︙﹟، ﹡﹢﹎︣﹨ ︡﹫︫﹢﹋﹤  و ︨﹢ء ا︨︐﹀︀ده در ︨﹊﹥ را از ︋﹫﹟ ︋︊ــ︣د. وی ︩︾

︋ــ﹥  را ﹨︀ی ﹇︀﹨︣ه︨﹊﹥ ﹫﹟﹡︧︐د و ﹡﹞﹢︨﹫︦ ︃﹜﹫﹟ ︨︀ل ورودش ︋﹥ ﹝︭︣، دارا﹜︱︣︋﹩ را ︑در اوّ

﹤﹊︨ ﹉︊︨︨ ︀︋ ﹤در ︎︪️ و ﹨︀ی ﹝﹠︭﹢ر ﹤﹫︫︀ ﹤) ︀ر﹨ــ︀ ٢٧ :﹨﹞ــ︀نرو ︲︣ب ﹋ــ︣د﹠ــ﹟ دا (

 ،د﹠︀ر﹨︀ی ﹝︺ــ︤ی .)﹨﹞︀نف ︫︡ (﹁︀︵﹞﹩ ا﹜﹞︺︤ ﹝︺︣و ︋﹥ د﹠︀ر ﹝︺︤﹥ و ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ ︠﹙﹫﹀﹥ ︋︺︡اً

 ؛داد﹡ــ︡︑︣ ︋﹢د و ﹝︣دم ︋﹥ آن ︑﹞︀﹏ ﹋﹞︐︣ی ﹡︪ــ︀ن ﹝ــ﹩از د﹠︀ر﹨︀ی را︲﹩ ︠﹙﹫﹀﹥ ︻︊︀︨﹩ ︨︊﹉

﹋ــ﹛ د﹠ــ︀ر ادار ﹡﹞ــ﹢د و ﹋﹛و ﹨︀ا︨ــ︐﹀︀ده از اــ﹟ ︨ــ﹊﹥﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝ــ︣دم را ︋ــ﹥ ا﹝︀ ︗﹢﹨︣ ︋﹥ راه

ر ﹝︺ــ︤ی از  ﹉︀رم د﹠ــ︀ارزش ﹋﹞﹩ ︋﹫︪︐︣  ﹥﹋ای﹎﹢﹡﹥︋﹥ ؛ا﹜︣ا︲﹩ ا︻︐︊︀ر ︠﹢د را از د︨️ داد

︋﹥ ︎ــ︀﹡︤ده ــ﹉ دوم در﹨ــ﹛ در ︋︣ا︋ــ︣ ﹨ــ︣  ،︫︡ و ا﹟ در ︀﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ارزش ︋︣ا︋︣ی د﹠︀ر ︋︀ دره

  .)﹨﹞︀ند﹠︀ر ﹝︺︤ی ر︨﹫︡ (

 
 )179 :1ج ︑︀،﹝﹆︣︤ی، ︋﹩( .﹎︣﹁︐﹠︡︀ل آ﹡︀ ︋﹥ ︮﹢رت ر︫﹢ه ﹝﹩﹨︀، ﹇︀︲﹫︀ن و ︻﹞ّوا﹜﹫︀ن ︋﹑د، ﹝︐︧︉ا﹝﹢ا﹜﹩ ﹋﹥ از  .١



 

  ١٩٧ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

٥︀︋-٢ ﹩︀روا︗︐﹞︀︻﹩﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ در ا﹝︑﹠︩ . رو ️﹫﹠  

︧ــ︀﹍︀ن ︠ــ﹢د ﹨︀ی دا︠﹙﹩، از ︨﹢ی د︫﹞﹠︀ن ︠︀ر︗﹩ و ﹨﹞﹝︣دم ﹝︭︣ ︻﹑وه ︋︣ ﹋︪﹞﹊︩

 ،︠ــ﹢د ﹡︀﹝ــ﹥﹢اره در ︀ل در﹎﹫︣ی ︋︀ د︫﹞﹠︀ن ︋﹢د﹡︡. ︗ــ﹢﹨︣ در ا﹝︀ن﹞︫︡﹡︡ و ﹨︑︡︡ ﹝﹩︋︧﹫︀ر 

︋︀ ︨︍︀ه ︻︷ــ﹫﹛  ﹋﹥︵﹢ری؛ ︋﹥ا﹝﹠﹫️ در ﹝﹆︀︋﹏ د︫﹞﹠︀ن ︠︀ر︗﹩ را ﹡﹫︤ را ︋︣ای آ﹡︀ن ︑︱﹞﹫﹟ ﹡﹞﹢د

ی ︠﹢ا﹨︡ آ﹡︀ن را ︀ر ﹡﹫︤ ︀﹝️ ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د و در رو︀رو﹩ ︋︀ د︫﹞﹟ ﹝︣دمد︫﹞﹠︀ن از  ︣در ︋︣ا︋

︮ــ﹠︀﹝﹡) ،﹩︗︀ــ︡ د و در ﹝﹆︀︋﹏ ﹇︣ا﹝︴﹥ ا︧︐︀د﹎﹩ ﹝﹩﹋︣وزان را ﹇︴︹ ︠﹢ا﹨︡ ﹝︐︖︀ و د︨️داد 

٨٧︤ :١٩٨٤︣﹆﹞ ١٠٤: ١ج ،١٣٧٨، ی؛ ،﹟︧ ﹜﹫﹨١٠٨ :١٩٣٣؛ ا︋︣ا(.  

﹨︀ ﹇︣ا﹝︴﹥ ︋︣آ﹝︡ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ︨ــ︣ز﹝﹫﹟ ﹥ ︋︀ ︠︴︣︎﹩ ﹝﹆︀︋﹙ در ،ا︨︐﹫﹑ ︋︣ ﹝︭︣︗﹢﹨︣ ︋︺︡ از 

 ﹋︣د﹡ــ︡را ︾ــ︀رت ﹝ــ﹩ ــ︀︡ و ا﹝ــ﹢ال آ﹡﹡﹞﹢د﹡ــ ︺ــ︣ض ﹝ــ﹩︖ــ︀ج ︑︋ــ﹥  ،را ︾︀رت و ︑︣︉ ﹋︣ده

) ،﹩︗︀﹠︮︤ی .)٨٨- ٨٦: ١٩٨٤︣﹆﹞،  ــ︀﹨︣ه ︑﹢︨ــ︳ ︗ــ﹢﹨︣ را﹇ ︨︣ــ︀︠️ ︫ــ ﹏﹐از د ﹩﹊

︋ــ︀ ︑︀︗﹞ــ︀ت ﹢ار﹨ــ︀ی ︋﹙﹠ــ︡ی ︋ــ︣ای ﹝﹆︀︋﹙ــ﹥ د ،︑︣س از ︾︀رت ﹇︣ا﹝︴﹥ دا﹡︧︐﹥ ا︨ــ️. ︗ــ﹢﹨︣

﹢﹨︣ ﹡﹞﹢د﹡ــ︡ و ︗ــ  ︣ ﹞﹙ــ﹥︋﹥ ﹝︭ ،﹇︣ا﹝︴﹥ ︋︺︡ از ︑︡︡ و ︾︀رت ︨︣ز﹝﹫﹟ ︫︀م ﹇︣ا﹝︴﹥ ︋﹠︀ ﹋︣د.

؛ ٦١٥ :٩، ج١٤٠٨(ا︋﹟ ا︔﹫︣،  ﹜︪﹊︣ی را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢د و آ﹡︀ را ︫﹊︧️ داد ،︀︋﹙﹥ ︋︀ آ﹡︀︋︣ای ﹝﹆

 :١٩٣٣ (ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︧ــ﹟، ﹩ ﹡﹞﹢د﹡︪﹫﹠) و ﹇︣ا﹝︴﹥ را وادار ︋﹥ ︻﹆١٣٠︉ :١، ج١٣٧٨﹝﹆︣︤ی، 

﹨︀ی ︣ ︨︣ز﹝﹫﹟︋﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹡﹢︋﹫︀ن و ︫︀﹝﹫︀ن ︎︣دا︠️ و ︨﹫︴︣ه ︠﹢د را ︋ ،︗﹢﹨︣ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ .)٤٣

  د و ︫︀م، ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ︖︀ز را ﹁︐ ﹡﹞﹢د.﹎︧︐︣ش دا﹝︭︣ 

  ︨︀زی ﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹ و ︗︀﹍︀ه ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩را﹨︊︣د﹨︀ی ︗﹢﹨︣ در ﹁︣﹨﹠﹌ .3

﹫﹙﹩ و ︑﹊ــ﹫﹛ ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣دن ﹝︢﹨︉ ا︨ــ﹞︀︻ ،︮﹆﹙﹩︨﹫︀︨﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی از آر﹝︀ن

 و ︑︧ــ︀﹨﹏ و ا﹝ــ﹟ ﹝︭︣ ︋ــ﹢د. ︗ــ﹢﹨︣ ︋ــ︀ ︨﹫︀︨ــ️ ︑︧ــ︀﹝ ﹁︀︵﹞﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︗︀﹍︀ه ︠﹙﹫﹀﹥

آرام ﹝ــ︢﹨︉ ا︨ــ﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ را در ︮ــ︡د ︋ــ﹢د ︑ــ︀ آرام ،﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ در ﹝︭ــ︣﹞﹢دن ﹁︱︀ی ︨﹡

و در ﹋ــ﹏ ︋ــ︣ای ﹊﹢﹝ــ️ ︠﹙﹀ــ︀ی ﹁ــ︀︵﹞﹩ در ﹝︭ــ︣  را ﹝︢﹨︉ ر︨ــ﹞﹩ ا︻ــ﹑م ﹡﹞︀ــ︡ و ز﹝﹫﹠ــ﹥

. او ︑﹑ش ﹋︣د ︀︎︊﹠︡ی آ﹡︀ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︠﹙﹫﹀﹥ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ︨︣ز﹝﹫﹟

﹢﹆︑ ︉﹨︢﹞﹩و ﹨﹞﹍︣ا ︡︀﹝﹡ ️ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹩﹠آورد را د ︡︡︎ ︭︣﹞ ١در ﹤︀︎ ﹟ــ︀ن  ،و ︋︣ ا﹍﹝﹨

داد﹡ــ︡. او را ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︩در ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︠﹢د آزاد ︋﹢د﹡︡ و ﹁︐﹢ای ︻︀﹜﹞︀ن ︠﹢

 
ا︠︊ــ︀ر ﹝﹙ــ﹢ک (.» ا﹜︕ ا﹜︢ی ︑︺︴ــ﹏ و ا﹨﹞ــ︀ل ا﹜︺︊ــ︀د ﹁︣و︲ــ﹥ و ﹆﹢﹇ــ﹥، ﹜ــ﹢ف ا﹜﹞︧ــ︐﹢﹜﹩ ︻﹙ــ﹫﹛ ﹤و ا︗︣اء ا﹇︀﹝«. ١

» ﹆﹢﹇ــ﹥ ﹜ــ﹢ف ا﹜﹞︧ــ︐﹢﹜﹩ ︻﹙ــ﹫﹛. ی ︑︺︴﹏ و ا﹨﹞﹏ ا﹜︺︊ــ︀د ﹁︣و︲ــ﹥ وا﹜︕ ا﹜︢ ﹤و آ︔︣ ا﹇︀﹝« )88- 85ص، ︻︊﹫︡︋﹠﹩
  )105- 103ص ،3ج ،ا︑︺︀ظ ا﹜﹠﹀︀ء(



 

١٩٨ 

    

١٩٨

     

8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

﹙﹫﹥ را ﹝︢﹨︉ ر︨﹞﹩ ا︻﹑م ﹡﹞ــ﹢د ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹝︭︣، ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫ آرا﹝﹩ در ﹁︱︀ی ا﹝﹟ و آرام︋﹥

︋︪ــ﹩ و ︑﹆﹢ــ️ ﹝ــ︢﹨︉ د︻ــ﹢ت ﹡﹞ــ﹢د. ر︨﹞﹫️ ﹝﹠︀︨﹉ و ︫ــ︺︀︣ آن و ﹨﹞﹍︀ن را ︋﹥ ا︗︣ای

﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︋︤ار﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ ﹝︐﹙︿ ﹥﹝︧︐﹙︤م ︋ ،︀︗ ﹜﹫﹊﹍︀ه ︠﹙﹀︀ی ﹁︀︵﹞﹩ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ و ︑

﹨︡ف ﹡ــ︀﹩ ︨﹫︀︨ــ️ ﹁︀︵﹞﹫ــ︀ن و  ،︋﹢د. ︑︽﹫﹫︣ ﹝︢﹨︉ از ︑︧﹠﹟ ︋﹥ ︑︪﹫︹ و ︑︓︊﹫️ آن در ︗︀﹝︺﹥

︋﹢د ﹋﹥ ︗ــ﹢﹨︣ از ای ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹎︧︐︣ده ،︻﹞﹙﹩ ︫︡ن ا﹟ را﹨︊︣د. ﹡﹞︀﹠︡ه آ﹡︀ن ︗﹢﹨︣ ︋﹢د

  ﹡︡ از:ا︻︊︀رت﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت، . ا︠﹢د ﹇︣ار داد ﹨︀یآن را در ︋︣﹡︀﹝﹥﹨﹞︀ن آ︾︀ز ورود ︋﹥ ﹝︭︣ 

  . ︋︣﹇︣اری ︻︡ا﹜️ و ︋︣ا︋︣ی١-٣

رــ︤ی ︪ــ﹥ ︎ــ﹩︑﹑ش ا﹡︧︀ن ا﹟ ︋﹢ده ﹋﹥ رو﹡︡ ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د را ︋︣ ︀︎﹥ ︻﹆﹏ و ا﹡︡

دا﹡ــ︡ ﹡︀︊ــ︡ ︋ــ︣ ا︨ــ︀س د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی د﹠ــ﹩ ﹝ــ﹩ ،ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︠﹢ا﹨︀ن ︻︡ا﹜️  ﹨﹞﹢اره ﹋﹠︡ و

﹜︐︨ ︣︢︎﹜︐︨ ︣دن ﹡﹫︤ ︎︧﹠︡︋︀︫︡ و﹋ د ︋ــ﹥ ︸﹙ــ﹛︡ه ﹡﹫︧️ وــ︀ ﹍ــ︣ان ︀︎ ــ﹢ق﹆ ــ︀ل ﹋ــ︣دن﹝

︀︋︧︐﹥ ا︨️ در ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︠ــ﹢د  ،د﹍︣ان، ز︫️ و ﹡︀︎︧﹠︡ ا︨️. ﹁︣﹝︀﹡︣وا︀ن و ﹋︀ر﹎︤اران آ﹡︀ن

﹨ــ︀، ︋ــ﹥ ︠﹢ا︨ــ️ و ﹡﹫ــ︀ز ر︤ی︋︣﹡︀﹝﹥ و ﹨︀وریم ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡ و در دا︋︀ داد︠﹢ا﹨﹩ و ︻︡ا﹜️ ︋︀ ﹝︣د

﹡﹫︤ آ︫﹊︀ر ︋ــ﹢ده ا︨ــ️.  و ﹝︺︭﹢﹝︀ن ﹋﹥ در ︨﹫︣ه ︎﹫︀﹝︊︣؛ ﹠︀ن︀︫﹠︡﹝︣دم ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋

 ،︋︀︫ــ︡ و ︋︣﹇ــ︣اری ︻ــ︡ا﹜️﹨︀ ﹝ــ﹩︑︣﹟ اد︻︀﹨︀ی ﹨﹞﹥ ️﹞﹢﹊﹊﹩ از ﹝﹛ ،︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩

️﹞﹢﹊ ﹏﹫﹊︪︑ ﹤︀︎︣د﹞ ︩︣ا﹨﹨︀︨️ و در ﹎︣ا﹝﹨ ︀ن و︣وا﹡︀﹞︣﹁ ﹤︋ ︀ر ﹡﹆︩  ،﹩ ︋︀ آ﹡︀نم﹫︧︋

  دا︫︐﹥ ا︨️.

، ︻︡ا﹜️، ﹝︧︀وات و ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩) را ︋︣︎︀﹋﹠﹠︡ه ︡﹛ ︤، ﹅﹟ اً(﹝︺ ﹝﹠﹫﹟﹣︗﹢﹨︣، ا﹝﹫︣ا﹜﹞

﹝﹆ــ﹅  ا﹝ــ︣، ﹋﹠︡ و ا﹝﹠﹫ــ️ را ﹁ــ︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨ــ︡ ﹋ــ︣د و اــ﹟︋︣ا︋︣ی دا﹡︧️ ﹋﹥ ︋︀ ︨︐﹛ ﹝︊︀رزه ﹝﹩

︠ــ﹢د ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان  ،︗﹢﹨︣ ︮﹆﹙﹩ ︀﹝﹡ ️﹞﹢﹊︡.﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ ︠﹙﹫﹀﹥ ﹁︀︵﹞﹩ ︋︣ ﹝︭︣  ،﹡﹢ا﹨︡ ︫︡

و  ﹡﹞ــ﹢د ﹝︊ــ︀رزه ،﹏ ﹡︷﹛ و ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹢د﹡︡﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹙﹀︀ ﹁︀︵﹞﹩ ︋︀ اراذال و او︋︀ش ﹋﹥ ﹝

﹎﹢﹡ــ﹥، ا﹟ د︫﹞﹠﹩ آ﹡︀ن در ا﹝︀ن ︋︀︫﹠︡ و و د ︑︀ ﹝︣دم از ︨︐﹛﹋︣د︨️ ︨︐﹞﹍︣ان را از ﹝︭︣ ﹋﹢︑︀ه 

 :١، ج١٣٧٨، ؛ ﹝﹆︣︤ی٨٧- ٨٦ :١٩٨٤(︮﹠ ﹤︋  ،﹩︗︀﹞︡﹝︐︨ ️︀︡﹎︀ن ︎︣دا︠️در︻﹞﹏، 

در ﹝︭ــ︣ ︋︣︎ــ︀ ا︨ــ️،  ﹋﹥ ︠﹞﹫︣﹝︀﹥ ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ را ︻︡ا﹜️ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ،︗﹢﹨︣ .)١٠٤

﹫︑︣︑ ﹟︡︋ ــ﹢﹝︐﹩ ﹋ــ﹥ ﹝﹠ــ︀دی  ،︑﹢︗﹥ ﹨﹞﹍︀ن را ︋﹥ ︠﹢د و در وا﹇︹ ،︉﹋︣د و﹊ و ︉﹨︢﹞ ﹟ا ﹤︋

  ︗﹙︉ ﹡﹞﹢د. ،آن ︋﹢د

  . ︋︀ور ︋﹥ ︸﹢ر ﹝﹠︖﹩٢-٣

﹡﹫︀ز  ،ب و ﹡︀ا﹝﹠﹩ در ﹝︭︣﹩ از و︲︺﹫️ ︋︣ا﹡﹩ و آ︫﹢﹋﹥ ر﹨︀ ﹁﹞︀﹡︡︋﹥ ﹝︣دم ﹝︭︣  ،︗﹢﹨︣

︱ ر و﹢︸ ﹤︋دارد و آن﹢ر ﹝﹠︖﹩ ﹡︖︀ت ︩︋،  .ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د﹢﹡ ﹩﹝︵︀او﹋︧﹩ ︗︤ ︠﹙﹫﹀ــ﹥ ﹁ــ، 



 

  ١٩٩ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

را ︋︣ای ︫﹞︀ ﹁︨︣︐︀ده ا︨️ ︑︀ در ا﹝︀ن ﹋︀﹝ــ﹏ ︋︀︫ــ﹫︡ و ︨ــ︍︀ه  ﹡︀﹝﹥﹨﹞︀ن ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︀ن

︡ و ︋﹥ ︀ری ︀︋﹏ د︫﹞﹠︀﹡︐︀ن د﹁︀ع ﹡﹞︀﹠︑︀ از ︫﹞︀ در ﹝﹆﹎︧﹫﹏ دا︫︐﹥ ︋︤ر﹎﹩ ︋︣ای ﹞︀️ از ︫﹞︀ 

﹡ــ︀ا﹝﹠﹩  ︗ــ️︋﹥ ار﹝︽︀ن آور﹡︡ و ﹁︣ا︰ د﹠﹩ ﹋ــ﹥ ﹝ــ︡︑﹩ ︋ــ﹥  ︐︀ن︋︣ا︫﹞︀ ︋︍︣داز﹡︡ و ا﹝﹠﹫️ را 

ای ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ د︫﹞﹠︀ن ﹋﹥ ﹨﹞ــ﹢اره ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹠︖﹩ ،. او﹎︣دد د دو︋︀ر ا﹫︀،︑︺︴﹫﹏ ︫︡ه ︋﹢

︫ــ﹞︀ ︋ــ﹥  و ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ را ︋︣ای ﹡﹞︀︡﹝﹩﹝﹆︀︋﹙﹥  ،داد﹡︫︡﹞︀ را ﹝﹢رد ︑︖︀وز و ﹞﹙﹥ ﹇︣ار ﹝﹩

︨︀زد ︑︀ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ان ︫ــ﹞︀ ︋ــ﹥ ︑﹫︨︡ــ︐︀ن ﹝﹩﹁︣﹝︀ ورد و ︻︡ل و ︻︡ا﹜️ را دو︋︀ر ﹊﹛آ﹝﹩ار﹝︽︀ن 

﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︋︀ ︠﹙﹫﹀ــ﹥  ،﹡﹠﹞︀﹠︡ و ︋︣ ا﹝﹢ا﹜︪︀ن د︨️ درازی ﹡﹊﹠﹠︡ و ا﹡ ︧︣﹫﹞ ︀﹠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︨︐﹛

ــ﹟ ا ١از او ︔︀︋ــ️ ﹇ــ︡م ︋︀︫ــ﹫︡.﹫ــ︣وی و از د︨︐﹢را︑︩ ا︵︀︻️ ﹡﹞︀﹫ــ︡ و در ︎ ﹋﹠﹫︡ ﹁︀︵﹞﹩ ︋﹫︺️

ــ﹥ وــ︡ت و ﹨﹞︊︧ــ︐﹍﹩ ︫ــ﹞︀  ،︎﹫ــ︣وی از ︠﹙﹫﹀ــ﹥ ر︨ــ︐﹍︀ری، ︨ــ︺︀دت و  و ︫ــ﹢د﹝﹩﹝﹠︖ــ︣ ︋

 .︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹡︀﹝﹥︋︀︫︡ و او ﹡﹫︤ ︲︀﹝﹟ ا︗︣ای ا﹟ ا﹝︀ن︻️ از وی ﹝﹩ا︵︀ ︠﹢︊︫︐﹩ ︫﹞︀ در ﹎︣وِ

 دا︫️. ︠﹢ا﹨︡︎﹫︣وی از ﹝︢﹨︉ ︠﹙﹀︀ی ﹁︀︵﹞﹩ را ﹡﹫︤ ︋﹥ د﹡︊︀ل  ،︑︊︹︋﹥ ،ا﹟ ︎﹫︣وی از ︠﹙﹫﹀﹥

  وا﹡﹩ و ︋︊﹢د و︲︹ ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︣دم. آرا﹝︩ رو﹩ ر٣-٣

﹋﹥ ا﹝﹠﹫ــ️ ︵﹢ری︋﹥ ؛دادروز را ︋﹥ ﹝︣دم ﹡﹢︑ ︡﹆﹅ آرا﹝︩ رو﹩ و روا﹡﹩ در ︫︊︀﹡﹥ ،︗﹢﹨︣

︗ــ﹢﹨︣  ،از ﹜︀ظ ﹝︀﹜﹩، ︗︀﹡﹩ و ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ︋︣ای آ﹡︀ ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د. ︋︣ای ا﹟ ا﹝︣ را ﹋︀﹝﹏

 ︳د ︫︣ا﹢︊︋ و ﹩︻︀﹝︐︗ق ا﹢﹆ ﹤︋﹩︮︀︠ ﹤︗﹢︑ ︤﹫﹡ ︣دم﹞ ﹩﹎︡﹡﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹨﹞﹥ ︃د و ︋﹥ ︑﹋︣ ز

در  ﹋ــ﹥؛ ﹠︀نای دا︫ــ️و︥ه ﹁﹆﹫︣ان و ﹝︧︀﹋﹫﹟، ︐﹩ ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︤ ︻﹠︀ــ️ وــ︥ه︋﹥ ،﹝︣دم

  ︫﹢د.﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ︑︽﹫﹫︣ و ︋︊﹢د و︲︺﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ﹝﹩ردی ا︫︀ره ﹝﹩︋﹥ ﹝﹢ا ﹡︀﹝﹥ا﹝︀ن

اداری را در او︲︀ع ﹝︀﹜﹩ و ا︮﹑ح ﹡︷ــ︀م ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝︋ ،﹩︴﹇ ﹤﹚︧︊﹢د  ،︗﹢﹨︣ در ﹝︭︣

﹝︣دم در ︫︣ا︳ ︋︡ی از ﹜︀ظ ا﹇︐︭︀دی و ﹝︺﹫︪ــ︐﹩ ︋ــ﹥  ،او﹜﹢️ ﹇︣ار داد. در ز﹝︀ن ︱﹢ر وی

 ︨︣﹩﹞︣﹢﹡) ﹩︴﹇ ــ︀﹋﹛ ٤١ :٢٨، ج١٩٣١ی، ︋︣د﹡︡. ﹎︨︣﹠﹍﹩ و ︣در ﹝︭ــ ︡︡و ﹎︣ا﹡﹩ ︫ــ (

﹫ــ︀ز ﹋ــ﹥ ﹇︴ــ﹩ و ﹝﹢رد ﹡﹨︀ی وی ︑﹢ا﹡︧️ ︠︡﹝︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋﹥ ﹝︣دم در ز﹝︀ن .)﹨﹞︀ن( ︋﹢د

︑﹢زــ︹  ﹎﹠︡م ا﹡︖︀م د﹨︡. ︋﹥ ︀ران ︠﹢د د︨︐﹢ر داد ﹋﹥ ︋﹫﹟ ﹝︣دم ،د︀ا﹁︐ر ا︑﹀︀ق ﹝﹩﹎︨︣﹠﹍﹩ ﹝﹊︣

، ١٣٧٨﹡﹞︀﹠ــ︡ (﹝﹆︣ــ︤ی،  ︎︩﹁﹆︣ا و ﹝︧︀﹋﹫﹟ و ا﹁︣اد ﹝︺﹞﹢﹜﹩  ﹝﹫︀نا ز︀دی ر ا﹝﹢ال و ﹋﹠﹠︡

︋﹥ ﹝ــ︣دم ﹡ــ︡ا  ︣د و︋ُ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠﹢د ا﹝﹢ا﹜﹩ را ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ا︋﹢︗︺﹀︣ ﹝︧﹙﹛ ،︨︣دار ︨︍︀ه او .)١١٧ :١ج

 ،︋﹥ او ر︗﹢ع ﹋﹠﹠ــ︡. ﹎ــ︣وه ︋︧ــ﹫︀ری از ﹁﹆ــ︣ا و ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ان︀﹞ ﹟︐﹁︣﹎ ،︩︐︀ج ︠﹢ داد ﹋﹥ ︋︣ای

 
﹝﹠﹫﹟ و ﹐ ﹣ و ﹐ ︑︢﹜﹢ا و﹜﹫︀ ︋﹞﹢﹐﹡ــ︀ و ︨ــ﹫︡﹡︀ ا﹝﹫ــ︣ ا﹜﹞ــ  درون ︑︧︀ر︻﹢ن ا﹜﹩ ﹁︣و︲︀،و ︑︊︀ ،﹤و ︑︀﹁︷﹢ن ︻﹙﹩ ا﹜︴︀︻«. ١

،﹤﹫﹚︻ ﹜︑︡︻ ︀﹞ ﹩﹚︻ ن﹢﹝﹫﹆︑ ء﹢﹁︀︻﹙﹫﹊﹛ ا﹜ ︑﹠︭︣وا ﹜﹥ ︻︡وا و  ︀﹝︋،﹤︐﹞︤︐﹛ــ︡ اً ا︻ ﹤︋ ﹜﹊︐﹫︴︻ــ﹥ و و ا﹇︀︓﹫﹞ ︶﹫و ︾﹙ــ 
 )88- 85ص، ︻︊﹫︡﹝﹙﹢ک ︋﹠﹩ ا︠︊︀ر( ـ .» ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︨﹙﹛ـ ذ﹝︐﹥، و ذ﹝﹥ ﹡︊﹫﹠︀ ﹝﹞︡ ﹝﹢﹐﹡︀ و ︨﹫︡﹡︀ 
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ﹨﹞ــ︀ن:( ︫︡︋﹫﹟ آ﹡︀ ︑﹢ز︹  در ﹁︣اوا﹡﹩︗﹞︹ ︫︡﹡︡ و ا﹝﹢ال  د آ﹡︖︀︠﹢ ﹨︀ی﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی︋︣ای ر﹁︹ 

١١٤(.  

 ︑︖ــ︀ر را از ؛ از ︗﹞﹙ــ﹥،د︨ــ️ ︋ــ﹥ ﹋︀ر﹨ــ︀﹩ زد ،وی ︋︣ای ر﹁︹ ︋︣ان ﹇︴ــ﹩ و ﹎︨︣ــ﹠﹍﹩

د و ــ︀زده ﹡﹀ــ︣ ﹡﹞﹢︫︡ت ︋︀ ︑︖︀ر و آ︨﹫︀︋︀﹡︀ن ﹝︐﹊︣ ︋︣︠﹢رد ︣د و ︋﹥︑︭︣ف در ا﹝﹢ال ︠﹢د ﹝﹠︹ ﹋

︗ــ﹢﹨︣ ︋ــ﹥  .)٢١ :٢٨، ج١٩٣١﹨︀ ﹎︣دا﹡ــ︡ (﹡ــ﹢︣ی، در ︫ــ︣از آ︨﹫︀︋︀﹡︀ن را ﹋︐﹉ زد و آ﹡ــ︀ را 

︠ــ︀رج ﹡﹞︀﹠ــ︡.  ،﹋ــ﹥ ﹎﹠ــ︡م ا︐﹊ــ︀ر ﹋︣د﹡ــ︡ را ﹋︧ــ︀﹡﹩ و ﹝﹠︀دی د︨︐﹢ر داد ︑︀ در ︋︀زار ﹡ــ︡ا ︋︡﹨ــ︡

︋ــ﹥ ﹝︐︧ــ︉  ،﹊︀ر و ا﹡︊︀ر ︾﹑ت ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹡﹞﹢د. ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟از ا︡︋، ︐﹟ ︑︣︑﹫︉ .)٤١ :﹨﹞︀ن(

︡ ︑︀ ﹎﹠ــ︡م ﹡﹞︀︗︀ ︗﹞︹ و ﹨﹞﹥ ︑︖︀ر را ﹉د︨︐﹢ر داد ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ︨﹢ا﹏ ورود ﹎﹠︡م ﹡︷︀رت ﹋﹠︡ 

﹝︧ــ︀﹋﹫﹟ و ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ان را ︋︡ون ا︗︀زه وی ︠︀رج ﹡︪﹢د. ︋﹥ ا﹝﹫︣ان و ︋︤ر﹎︀ن د︨︐﹢ر داد ︑︀ ﹝︀رج 

︑︃︡﹠︀﹝﹡ ﹟﹫﹞ ) ،﹩︊﹨١٦٨: ١ج م،١٩٩٣ذ(. ﹨﹟﹫﹠︙﹝، ️︠︎︣دا ︡︡︗ ﹤﹊︨ ︣ب︲ ﹤︋ )︀ن﹝﹨ :

︡ و ︾︩ ﹡﹞︀را ﹝︪︬ ︻﹫︀ر ︨﹊﹥ را در︨️ ﹋︣د و ﹝︭﹞﹛ ︫︡ ︑︀ ︻﹫︀ر ︨﹊﹥ ﹁︀︵﹞﹫︀ن  ) و١١٧

  .)١٠٩ :﹨﹞︀ن( را ﹋﹥ ︋︣ای ا﹝﹢ال ﹝︣دم و ︣︠︡و﹁︣وش آ﹡︀ ﹝︱︣ ︋﹢د، از ︋﹫﹟ ︋︊︣د

  ︻﹞﹢﹝﹩︨︀زی ا﹇︐︭︀دی ︋︀ ﹀︶ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︭︠﹢︮﹩ و . ﹁٤️︮︣-٣

ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ﹝ــ︣دم ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠﹢د︫ــ︀ن ︋ــ︣ ﹨﹞ــ﹥  ،︀د ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ا︖﹨︀ی ﹊﹩ از راه

﹎﹢﹡﹥ ﹅ ︑︭︣ف در آن را ا﹡︡ و دو﹜️ ﹨﹫︘ورده︀﹨︤﹫﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩ ︋︀ ︑﹑ش ︋﹥ د︨️ آ

️﹞﹢﹊ ﹤︪﹫﹝﹨ .︡ارد﹡﹤﹡︀︋ ﹤︋ ︀﹨﹩︀﹨، ﹩﹞ ا﹝﹠﹫ــ️  ،﹋︣د﹡ــ︡. ︗ــ﹢﹨︣ا﹝﹢ال ﹝ــ︣دم را ﹝︭ــ︀دره

︭︠﹢︮ــ﹩ آ﹡ــ︀ن ﹨ــ︀ی ︀﹜﹊﹫️را ︀﹁︶ ا﹝ــ﹢ال و ﹝﹝︭︣ را ︑︱﹞﹫﹟ ﹡﹞﹢د و ︠﹢د ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ﹝︣دم 

﹏ در ا﹝ــ﹢ال ︻﹞ــ﹢﹝﹩، ﹀︶ ا﹝﹢ال ︭︠﹢︮﹩ ﹝︣دم و ا︖︀د ا﹝﹠﹫️ ﹋︀﹝ــ  ︋︣ای ﹨﹞﹍︀ندا﹡︧️ و 

  ١︲﹞︀﹡️ ﹡﹞﹢د. را ﹨︀︪︀ن︀ر︀︎︀ن و ز﹝﹫﹟

  ﹨﹞︧︤︐﹩ ﹇﹢﹝﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ .٥-٣

  تسنّحقوق اهل . ١-٥-٣
و ﹝︣دم ︋︣آ﹝︡ و ︋︀ ا﹝﹫︡  ︎﹩ ︗﹙︉ ﹡︷︣ ︋︤ر﹎︀ن، ا︻﹫︀ندر  ،︗﹢﹨︣ ︋︀ ︨﹫︀︨️ ︑︧︀﹝ و ︑︧︀﹨﹏

ا︋︐ــ︡ا  ،︩︠ــ﹢ ﹡︀﹝ــ﹥︨﹢ی ︠﹢د ︗︢ب ﹡﹞ــ﹢د. وی در ا﹝︀نرا ︋﹥  آ﹡︀ن﹇﹙﹢ب  ،ای رو︫﹟︋﹥ آ﹠︡ه

 
﹁﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛ و ا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و ا﹨﹙﹫﹊﹛ و ﹡︺﹞﹊﹛ و ︲﹫︀︻﹊﹛ و ر︋︀︻﹊﹛ و ﹇﹙﹫﹙﹊﹛ و ﹋︓﹫︣﹋﹛. ﹐ ︺︐ــ︣ض ︻﹙ــ﹫﹊﹛ ﹝︺︐ــ︣ض «. ١

︢ب ︻﹠﹊﹛، و ︣ ﹟﹞ ،﹜﹊﹠﹞ ︹﹠﹝︡ اذا﹋ــ﹛، و ﹐ ︧ــ︀﹝ اــ︡ و ︻﹙﹩ ا﹡﹊﹛ ︑︨︣﹢ن و  ﹝︐︺﹆︉، ︐︺﹆︉ ︻﹙﹫﹊﹛و﹐ 
︀﹜﹥ ︻﹙﹩ ﹇﹙ــ﹢︋﹊﹛، ﹝︷ــ﹑ ︻﹙ــ﹩ ︲ــ︺﹫﹀﹊﹛. و ﹐ ازال ﹝︖︐ــ︡ا ﹁﹫﹞ــ︀ ︺﹞﹊ــ﹛ ﹁﹩ ا﹐︻︐︡اء ︻﹙﹫﹊﹛، و ﹐ ︐︣ک ا﹜﹩ ا︨︐︴ 

﹤﹑︮«. )﹩﹠︋ 88- 85ص، ︻︊﹫︡ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢ک(  



 

  ٢٠١ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

﹝ــ︢﹨︊﹩ و ا︻︐﹆ــ︀دی ﹨ــ︀ی و ﹨﹞﹥ آزادی را ︑﹆﹢️ ﹋﹠︡ا﹞︀ن د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹝︣دم  ﹡﹞﹢د︑﹑ش 

︫ــ  ﹝︣دم ﹝︭︣ را ﹝︐︣م ︫﹞︣د و آ﹡ــ︀ را در ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︣ا︨ــ﹛ ️ و و ﹝﹠︀︨ــ﹉ ﹝ــ︢﹨︊﹩ آزاد ﹎︢ا

ا﹟ ﹝︢﹨︉ ﹨︀ی ︋︣دا︫︐﹩ ﹡﹫﹉ از ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ و ︀﹆︻ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ️﹞﹢﹊︡ و آر﹝︀ن﹋﹢︫﹫︡ 

﹝︣دم را ︋﹥ ︢︎︣ش آن ︑︪﹢﹅ ﹡﹞︀︡ و ﹝ــ︣دم ︋ــ﹥ ︠﹢ا︨ــ️  ︑︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛را ﹡︪︀ن د﹨︡ 

  .)٢٨: ١٣٨٩︋︀د﹋﹢︋﹥ و د﹍︣ان، ︋﹥ ا﹟ ﹝︢﹨︉ درآ﹠︡ ( ︠﹢د

 ﹝︐﹙︿ د﹠﹩ و ﹝ــ︢﹨︊﹩﹨︀ی ا﹝︺﹩ ﹋﹥ ا﹇﹙﹫️﹝﹛ ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︗﹢ ﹊﹩ از ا︋︤ار﹨︀ی

﹞️ آ﹝﹫ــ︤ ︋ــ︣ای ا﹁ــ︣اد آن ﹋﹠﹠︡، ا︖︀د آرا﹝︩ رو﹩ و روا﹡﹩ و ز﹡ــ︡﹎﹩ ﹝︧ــ︀﹜ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ در آن

وآداب و ر︨ــ﹢م و ﹝﹠︀︨ــ﹉ ︋﹥ ︨︣ ︋︊︣﹡︡ ﹝︩ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ︋︀ آراای﹎﹢﹡﹥︋﹥ ️؛︗︀﹝︺﹥ ا︨

︋ــ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫ــ️ در  ،︡. ︗ــ﹢﹨︣ای ︋︣﹎ــ︤ار ﹡﹞︀﹠ــ و وا﹨﹞ــ﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ︑ــ︣سد﹠﹩ ︠﹢د را ︋ــ︡ون ﹨﹫︘

 ︗ــ︢ب ﹡﹫ــ︤ ﹝︐﹙ــ︿ ﹝ــ︢﹨︊﹩ ︋﹢د﹡ــ︡ و﹨ــ︀ی ﹩ و ا﹇﹙﹫️︨︣ز﹝﹫﹟ ﹝︭ــ︣ ﹋ــ﹥ دارای ا﹋︓︣ــ️ ︨ــ﹠ّ

 ﹥ـ︋ـ  د﹜﹫ــ﹏،﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار داد. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  را آ﹡︀︡ا﹋︓︣ی آ﹡︀ ︋﹥ ︨﹢ی ︠﹢د، ا︐︣ام ︋﹥ ﹆﹢ق 

﹝︐ــ︣م  ︤اری ﹝︣ا︨﹛ ︻︊︀دی و ﹝ــ︢﹨︊﹩را در ︋︣﹎ ن️ و ا﹨﹏ ذ﹝﹥ و︻︡ه داد ﹋﹥ آزادی آ﹡︀︨﹠ّا﹨﹏

︋︍︣داز﹡ــ︡ و ︋ــ︣  ︩د﹠﹩ و ﹝ــ︢﹨︊﹩ ︠ــ﹢ ﹨︀ی︋︪﹞︀رد و آ﹡︀ آزادا﹡﹥ در ﹝︧︀︗︡ ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️

 ،︗ــ﹢﹨︣ ،︻﹞﹏ ﹡﹞︀﹠︡. ︋ــ︡﹟ ︑︣︑﹫ــ︉ دو ﹁︐﹢ای ﹁﹆︀ی ︠﹢ ️ ︎﹫︀﹝︊︣﹋︐︀ب ︠︡ا و ︨﹠ّ︨︀س ا

️﹝﹛︀︧﹞ ﹩︐︧︤﹝﹨️﹫﹚﹇ا ︤﹫﹞︀ی آ﹨︿﹚︐﹞ ﹨و ﹝︢﹨︊﹩ را در ﹝︭︣ ﹁︣ا ﹩﹠د و ︋︣ آزادی د﹢﹝﹡ ﹜

﹢﹨ ︶﹀ و︑ ︀﹡آ ﹩︻︀﹝︐︗ا ️︃و ︡﹫﹋︀ر دا︫️ ﹋﹥ ︡ رز︸ــ︿ و ا﹚︐﹞ ﹩︻︀ــ️ ا︗︐﹞ــ﹢﹨ ︶﹀ ︀︋

  ون در﹎﹫︣ی و ︑﹠︩ ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹞︀﹠︡.﹛ ︋︡︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹋﹠︀ر ﹨﹝﹩

  حقوق اهل ذمه . ٢-٥-٣
︋ــ﹥ د﹜﹫ــ﹏  ،﹨︀ی ﹇﹢﹝﹩ و ︋ــ︀ ︋︀ور﹨ــ︀ی ﹝︐﹙ــ︿رو﹊︣د ا︨﹑م ︋﹥ ز︧️ ﹝︪︐︣ک ︋﹫﹟ ﹎︣وه

︎﹫︣وان اد︀ن ﹝︐﹙︿، و ا︗ــ︣ای آن در ︨ــ﹫︣ه ︧︀ن و د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹍︣ا﹩ ︋﹫﹟ ارزش ︗︀﹍︀ه ا﹡

︣︊﹞︀﹫︎ ا︨️. ︎﹫﹞︀ن ︪︣︋ ﹩︐︧︤﹝﹨ ︋︣ای ︡﹠﹝︫ارز ﹩﹢﹍﹛ــ﹥ ﹡﹫ــ︤ در ، ا﹞ا﹨ــ﹏ ذ ︀︋ ﹩︐︧︤﹝﹨

.︡آ ︡︡︎ ﹤︺﹞︀︗ ︡ار در︀︎ ﹚︮ را︨︐︀ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ ا﹝﹠﹫️ و ﹟﹫﹝﹨  

︮ ︣﹨﹢︗ ﹩﹠ق ا﹨﹏ ذ﹝﹥ ،﹆﹙﹩︨﹫︀︨️ د﹢﹆ ️︀︻ــ  ﹡︀﹝ــ﹥︋ــ﹢د ﹋ــ﹥ آن را در ا﹝︀ن ر︲ ️﹡︀﹝

﹝︐ــ︣م ︫ــ﹞︣د و ︋ــ︣ آزادی در  ،﹋ــ﹥ در ا﹇﹙﹫ــ️ ︋﹢د﹡ــ︡ آزادی د﹠﹩ را ︋︣ای ا﹨﹏ ذ﹝﹥ ﹋︣ده ︋﹢د.

︋︣ ا︨︀س ︻﹆︀︡ ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹡﹞︀﹠︡ و ︐ــ﹩  ︑︀ آ﹡﹊﹥ ﹋﹫︡ ﹡﹞﹢د︃﹝︣ا︨﹛ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ آ﹡︀ ︑ ا﹡︖︀م

زرا︻﹫︪︀ن ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹋︀﹝ــ﹏ داد ﹨︀ی ︀ر︀︎︀ن و ز﹝﹫﹟ ،﹡︧︊️ ︋﹥ در ا﹝︀ن ︋﹢دن ︠︀﹡﹢اده، ا﹝﹢ال

︨ــ︀︋﹅ ︠ــ﹢د  ﹨ــ︀ی︋︀ ︠﹫ــ︀ل آ︨ــ﹢ده ︋ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ن﹋︦ ﹅ ︑︺︣ض ︋﹥ آ﹡︀ را ﹡︡ارد ︑︀ آ﹡︀﹨﹫︘ ﹋﹥

  .)١٠٤ :١، ج١٣٧٨؛ ﹝﹆︣︤ی، ٨٨: ١٩٨١، ︮﹠︀︗﹩( ﹝︪︽﹢ل ︋︀︫﹠︡
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  . ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹇﹢﹝﹩ و ﹝︢﹨︊﹩٦-٣

﹞ ︣﹍و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫ ،﹨︀ی ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩﹜﹀﹥﹣از د ﹩﹍︍︀ر﹊ ︪ــ︐︣ در

﹟﹫ــ﹩ و ﹝ــ︢﹨︊﹩ ﹡ُ﹨︀، ﹝︣ا︨﹛ و ﹝﹠︀︨آ﹠ــ﹩ از ︨﹫︀︨ــ️﹉ د﹊ .ــ﹩ ︗ــ﹢﹨︣﹨︀ی ﹞ــ﹢د دارد﹠د، 

︫︣ا︗  ︉︨︀﹠﹞︀﹡ ︳️ا︗︊︀ت ا﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︡︑﹩ ︋﹥ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀︨﹉ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ و ا﹡︖︀م و

﹡﹞ــ︀ز، روزه، ز﹋ــ︀ت،  :﹡﹠ــ︡﹝︀ ،﹎︣د︡ و ︗﹢﹨︣ ︋ــ﹥ ا﹡︖ــ︀م د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی د﹠ــ﹩ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︣ا ﹡﹞﹩

  ︴﹫﹏ ︫︡ه ︋﹢د، د︨︐﹢ر داد.﹨︀ ︑︺﹡︀ا﹝﹠﹩ راه د﹜﹫﹏︀﹡﹩ ︋﹥ ︠﹞︦ و ︕ ﹋﹥ ز﹝

  ︨︀زی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ︨﹫︀︨️ ︑︖﹫︤ و رو﹡﹅ ﹝︧︀︗︡. ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ﹁٧️︮︣-٣

 ﹡︪︣ ا︮﹢ل و ،︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︠️ و ︑︖﹫︤ ﹝︧︀︗︡ ︋﹢د ︑︀ از ︵︣﹅ آن ،ا﹇︡ا﹝︀ت ︗﹢﹨︣ ﹊﹩ از

️و و︻ــ︶ و ︋﹫ــ︀ن  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ ︻︊︀دی، ︑︺﹙﹫﹞ــ﹩ ،﹎﹫︣د. ﹝︧︖︡ ︑︣ ا﹡︖︀م﹝︺︀رف ﹝︢﹨︊﹩ را

︋ ﹩﹠︧ــ︐﹫﹟ ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا﹔ ،︨﹫︦ ﹇︀﹨︣ه︃︎︦ از ︑ ،﹢د. ︗﹢﹨︣︑︺﹙﹫﹞︀ت د﹡ ز﹨︣ را ︨ــ︀︠️ و

؛ ٣٦ :١، ج١٣٧٨؛ ﹝﹆︣ــ︤ی، ٣٨: ١︑ــ︀، ج ︠﹙﹊ــ︀ن، ︋﹩ورد (ا︋﹟ ﹡﹞︀ز ︗﹞︺﹥ را در آ﹡︖︀ ︋﹥ ︗︀ آ

 ،داد. ﹝︧︖︡ ﹡﹫︤ د︨︐﹢ر) و ︋﹥ ︑︺﹞﹫︣ و آ︋︀دا﹡﹩ ﹝︧︀︗︡ د﹍︣ ٣٢ :٤، ج١٣٤٥ا︋﹟ ︑︽︣ی ︋︣دی، 

︹ ︻﹙﹞︀، ﹁﹆ــ︀، ﹝︣﹋ــ︤ ︎ــ︩ ا︠︊ــ︀ر ︻﹞ــ﹢﹝﹩ و ︋︣﹎ــ︤اری ا︨﹑﹝﹩، ﹝﹏ ︑︖﹞ ـ ︣﹋︤ ﹁︣﹨﹠﹍﹩﹝

، ︑︺﹙ــ﹫﹛ ا︮ــ﹢ل ﹝ــ︢﹨︊﹩ و ا︨ــ﹞︀︻﹫﹙﹩ ︑︊﹙﹫︼ ﹝︢﹨︉ ،﹨︀ ︋﹢د و ﹨︡ف ︗﹢﹨︣﹝︣ا︨﹞︀ت و ﹝﹠︀︨︊️

︋︣﹎ــ︤اری  ﹝︣﹋ــ︤ ﹎︧ــ︐︣ش ﹝ــ︢﹨︉ ﹁︀︵﹞﹫ــ︀ن و ،ز﹨︣︗︢ب ﹎︧︐︣ش آن در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︋﹢د. ا﹔

︋ــ﹥ ︑︺﹞﹫ــ︣ و  ،︣ آن︻﹑وه ـ︋ـ  وی ر﹁️.ن ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩﹨︀ و ﹝﹏ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ و ︎﹫︣وا﹡︪︀﹝﹠︀︨︊️

ا﹜ــ﹩  ا﹡︖︀م وا︗︊ــ︀ت ،آ︋︀دا﹡﹩ ﹝︧︀︗︡ د﹍︣ ﹡﹫︤ ︎︣دا︠️ ︑︀ ﹝﹠︀︨﹉ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟

 ﹤﹋ ﹤︋ ﹩︑︡﹞️︗  .ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧﹊﹢ت ﹝︀﹡︡ه ︋﹢د، ︋︣﹎︤ار ﹎︣دد ︡︋ ︳︫︣ا  

  ︨︀زی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ︑︣و︀︺︫ ︕︣ ﹝︢﹨︊﹩. ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ﹁٨️︮︣-٣

︢﹞ ︣︀︺︫ ︕از ا﹇︡ا﹝︀ت ︗﹢﹨︑︣و ︣﹍د ﹩﹊ ،﹩︊﹨ا﹇ــ︡ام ﹟از ︨ــ﹊﹥،  ،︣ ︮﹆﹙﹩ ︋﹢د. ︋︣ای ا

﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹙﹀︀ی ﹁︀︵﹞﹩ ︠︴︊﹥ و اذان ︋︣ه ﹎︣﹁️. ︗﹢﹨︣ ︋﹥ ﹝︡ت ︀ر ︨︀ل ︋︣ ﹝︭︣ ︋﹥ ︻

﹡︀د﹠﹥ ﹋︣دن ﹝︢﹨︉ ﹁ــ︀︵﹞﹩ ا﹡︖ــ︀م  ︗️﹊﹢﹝️ ﹡﹞﹢د و ز﹝﹫﹠﹥ را ︋︣ای ا︖︀د ︑︽﹫﹫︣ات آرام 

 ︋︣﹎︣دا﹡ــ︡ و ︠︴︊ــ︀ را ︋ــ﹥ ،اًا﹜﹞︺ــ︤ ﹜ــ︡﹟  ،﹀﹥ و ا﹝ــ︀م ﹁ــ︀︵﹞﹩داد. او ا︋︐︡ا ︠︴︊﹥ را ︋﹥ ﹡︀م ︠﹙﹫

︑ــ︀، (ا︋﹟ ︠﹙﹊︀ن، ︋﹩ ﹋︣د ﹝﹙︤م، ︎﹢︫﹫︡ن ﹜︊︀س ︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︗︀ی ﹜︊︀س ︨﹫︀ه ﹋﹥ ︫︺︀ر ︻︊︀︨﹫︀ن ︋﹢د

  . )٣٢ :٤، ج١٣٤٥؛ ا︋﹟ ︑︽︣ی ︋︣دی، ١١٩: ١ج ،١٣٧٨؛ ﹝﹆︣︤ی، ٣٧٩ :١ج

﹋ــ﹥ ︋ــ︣ آن ا︨ــ﹛ ﹝︺ــ︤  ﹋﹥ ︨﹊﹥ ︨ــ︣︠﹩ را د︨︐﹢ر داد ︋﹥ دار ا﹜︱︣ب ﹁︧︴︀ط وی ﹨﹞︙﹠﹫﹟،



 

  ٢٠٣ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

 ،١٣٧٨؛ ﹝﹆︣ــ︤ی، ١٣٨: ٢، ج١٩٣١(﹡ــ﹢︣ی،  ١ق ︲︣ب ﹡﹞︀﹠٣٥٨︡در ︨︀ل  ،︋﹢د﹜︡﹟ اً 

و ︫︺︀︣ و ﹝﹠︀︨﹉ آن را را ﹝︢﹨︉ ر︨﹞﹩ در ﹝︭︣ ا︻﹑م ﹡﹞﹢د ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ ) و ﹝︢﹨︉ ١١٥: ١ج

 دق ︋﹢د. ︫﹞︀ر ا︀م ﹝ــ︀ه ﹡ــ٣٥٨︤در ︻﹫︡ ﹁︴︣ ︨︀ل  ،﹜﹫﹟ ︑︽﹫﹫︣ ر︨﹞﹩ و ︻﹙﹠﹩︋﹥ ا︗︣ا در آورد. اوّ

﹩︗﹢︑ ل ﹝︀ه ︋︣ای آ︾︀ز ﹝︀ه ﹡﹢ ؤ︋﹥ ر ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ ︔︀︋️ ︋﹢د و﹑﹨ ️﹩﹝﹡ ︣د﹡︡ (︻﹙ــ﹛ ا﹐︨ــ﹑م﹋

︻﹫︡ ﹁︴︣ را ا︻﹑م  ،️ ﹝︀هؤ︗﹢﹨︣ ︋︡ون ر ،﹞﹫﹟ ا︨︀سو ︋︣ ﹨) ١٢٩و١٢٨ :٢٠٠٦ ،ا﹐﹝︀م ﹤︔﹆

ه ︠﹢ا﹡ــ︡» در اذان ﹏﹞ـَـ ا﹜︺َ ﹫ــِ︣﹙ــ﹩ َ︠︻َ ﹩َُد︨︐﹢ر داد ︑︀ « ،﹡﹞﹢د و ﹡﹞︀ز ︻﹫︡ را ︋︣︎︀ ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟

» ︋︀ ︮︡ای ︋﹙﹠︡ در ﹥ا﹜﹙ّ ︧﹛ِ︋ِ) و «١١٥: ١، ج١٣٧٨﹝﹆︣︤ی،  ؛١٣٨: ٢، ج١٩٣١ (﹡﹢︣ی، ︫﹢د

﹇︀رــ︀ن را از ﹇︣اــ️  . ا﹁ــ︤ون ︋ــ︣ اــ﹟،︗﹞︺﹥ ا︲︀﹁﹥ ︫﹢د﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د و ر﹋﹢ع دوم در ﹡﹞︀ز 

»َِ︨︊ِ َ﹜︨︮ــ﹙﹢ات  ،︋︺ــ︡ از ︠︴︊ــ﹥د︨ــ︐﹢ر داد و  ٢︗﹞︺ــ﹥ ﹝﹠ــ︹ ﹋ــ︣د » و ︑﹊︊﹫ــ︣ در ﹡﹞ــ︀ز﹉َ︋ِــ رَ ا

﹢︭﹞ ﹟︋︣ی،٣٧٦: ١︑ــ︀، ج︠﹙﹊ــ︀ن، ︋ــ﹩ص ︋︣ای ﹝︺︤ ﹁︨︣︐︀ده ︫﹢د (ا﹢٢٨، ج١٩٣١ ؛ ﹡ــ :

︋︀ ︨﹫︀︨ــ️  ،ر﹨︀ی ︗﹢﹨︣ در ﹝︭︣﹋︀ .)٨٦: ٢ج ،١٣٧٨، ﹨﹞﹢ ؛٣٦: ٢︑︀، ج؛ ﹝﹆︣︤ی، ︋﹩١٣١

﹝︢﹨︉ ﹝︭ــ︣ را ︋ــ︣ ﹡﹫﹠﹍﹫ــ︤د. از ﹩︠︀ص ︑︧︀﹝ و ︑︧︀﹨﹏ ︎﹫︩ ر﹁ــ️ ︑ــ︀ ﹝︀﹜﹀ــ️ ﹝ــ︣دم ︨ــ﹠ّ

﹩﹁︣︵، ︀︺︫ و ﹨﹞﹍ــ︀ن︣ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ و ︡︀﹝﹡ ﹩﹝︨ر ︭︣﹞ ا︗ــ︣ای  ﹥را ـ︋ـ  را در

.︡﹠﹋ ﹅﹢︪︑ آن  

  ︨︀زی ا﹇︐︭︀دی ︋︀ آ︋︀دا﹡﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︭︣. ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ﹁٩️︮︣-٣

︋︣ ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️ و ﹨︀︎ ﹤︣﹍︀ه ا﹁︣اد در ﹉ ︗︀﹝︺﹥ ا﹁ــ︤ا︩  ،︀ه︨﹊﹢﹡︐﹍

︐﹩، ر﹁ــ︀﹨﹩ و ︾﹫ــ︣ه ︀︋︡، ا﹝﹊︀ن د︨︐﹫︀︋﹩ آ﹡︀ ︋﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت و ︠︡﹝︀ت ﹝︐﹙︿ آ﹝﹢ز︫﹩، ︋︡ا︫

﹩﹞ ︩ا﹁︤اّ︣ه ︋﹢د و در ﹨﹞ــ︀ن ︫ــ︉ اوّ ،﹜﹫﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩ ︗﹢﹨︣︀︋︡. او﹨︀﹇ ︫︣ ️︠︀︨ ل

و ︗ــ︀ی ﹨ــ︣  ﹋︣د ر︤ی﹠︐﹩ ︫︣ ﹝﹠︭﹢ر﹥ و د﹢ار﹨︀ی ︫︣ را ︎﹩︨﹙︴﹨︀ی ﹋︀خ ︀︎﹥ ،ا﹇︀﹝︐︩

︫︣ ﹟ــ﹥ ﹝︺ــ︣وف ﹎︪ــ️. ︗ــ﹢﹨︣ ،﹇︊﹫﹙﹥ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞﹢د. ︋︺︡﹨︀ ا︤︺﹞ ︋ــ﹥ زرا︻ــ️ و  ،︋﹥ ﹇︀﹨︣ه

﹨ــ︀، ︑﹢︗ــ﹥ ︠︀︮ــ﹩ ﹡﹞ــ﹢د و ︎﹏ ،)١٤٦ :١٩٩٢اد، ﹣ا﹞﹟ ﹁( ﹢د﹋︪︀ورزی ﹋﹥ ︀︎﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝︭︣ ︋

  .)٤٧ :︑︀﹩، ︋(ا︋﹟ زو﹐ق ﹋︣د﹨︀ را ︋︀ز︨︀زی ︨︡﹨︀ و ﹇﹠︀ت

 
︋ــ﹥ ︲ــ︣ب  ،︗﹢﹨︣ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ︻﹫︀ر ︨﹊﹥ »؛﹤︊︀ر﹋ا﹜﹞ ﹤﹫﹞﹢﹡ ﹞ا﹜ ﹤ا﹜︢ی ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹊ا﹜﹩ ا﹜︺﹫︀ر  و رد﹨︀ ﹤ا﹝︣ ︋︐﹢﹏ ا﹜︧﹊«. ١

﹝︪ــ︣و︻﹫️ و ﹝﹆︊﹢﹜﹫ــ️  و ︑︊﹙﹫︼ و ︑︣و︕ ︋︣ای ︋﹢د ﹉ ︫︡ه﹋﹥ ا︨﹛ ﹝︺︤ ﹜︡﹟ اً ︋︣ آن  د︨﹊﹥ ︗︡︡ی ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ 
 .ر﹁️︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩︀﹋﹛ ︫﹫︺﹩ ا﹜﹞︺︤ 

﹝﹥︗﹢﹨︣ در ا﹝︀ن »؛﹜︪︣ ر﹝︱︀ن و ﹁︴︣ه، ︮﹫︀م ةذان وا﹜︭﹑ان ︑︖︣ی ﹁︣وض ا﹔«. ٢  ︑︃﹋﹫ــ︡ ا︰ د﹠ــ﹩︣﹁︋︣ ا︗︣ای  ︀﹡
﹩﹞﹁ ﹟و در ﹇︀﹜︉ ا︗︣ای ا ︡︀﹝﹡︣︰و ︨﹫︀︨﹩ ︠﹢د را ︗︧️ ،ا ﹩﹠وا﹨︡اف د﹩﹞ ﹢︗︡﹠﹋. ّــ﹥ در ﹡﹍ــ︀ه او︣﹎لا، 

︣︋ ﹩﹠د ﹟﹫︢ا﹨︉ ︋︣ای ا︗︣ای ﹝︣ا︨﹛ و آ﹞ ︣︀︨ ﹤︋ ا﹝︣ ،︡د﹨﹝﹩ آزادی ا︨︀س ا︻︐﹆︀دات ︠﹢د︫︀ن ﹟ــ﹥ را  ،ا﹝︀ ا﹠﹫﹞
 ︕﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ ﹡﹫︤︋︣ای ︑︣و ︡︀﹆︻ ﹩﹞ ﹜﹨آورد.﹁︣ا  
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

﹤︖﹫︐﹡  

 ،ای ﹡﹢︫ــ️ ﹋ــ﹥ در آن﹡︀﹝ــ﹥ا﹝︀ن ،︎ــ︦ از ورود ︋ــ﹥ ﹝︭ــ︣ ،﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹙﹀︀ی ﹁︀︵﹞﹩ ،︗﹢﹨︣

﹝﹠﹩ ا︳ ︋ــ︡ و ︋ــ︣ان ا﹇︐︭ــ︀دی و ﹡ــ︀ا﹝ــ︣دم در ︫ــ︣ و︲︺﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋ــ﹥ ︑︭ــ﹢︣ ﹋︪ــ︀﹡︡.

﹋︧ــ﹩ ︋ــ﹥ ﹁︣ــ︀د و داد︠ــ﹢ا﹨﹩ آ﹡ــ︀ ︑ــ﹢︗﹩ ﹡︡ا︫ــ️ و  و ﹋︣د﹡︡ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨﹫︀︨﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩

︨﹙︉ ︫︡ه ︋﹢د. در ﹠﹫﹟  ن︋︣﹡︡ و ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ از آ﹡︀︑︣س و ا︲︴︣اب ︋﹥ ︨︣ ﹝﹩﹨﹞﹢اره در 

﹩︴ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ را ﹝﹩ ،︫︣ا ︡﹢﹡ زودی︋﹥ ود﹨︡ وی  ︀﹡︫ــ  راآ ﹡︖ــ︀ت  ﹡ــ︀﹎﹢ار︣ا︳ از اــ﹟ 

﹡︷﹞ــ﹩ و ︋ــ﹥ ﹝﹆︀︋﹙ــ﹥ ︋ــ︀ ︋﹩ ،او ︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︫ــ︣︵﹥، ﹝︐︧ــ︉ و دــ﹢ان ﹝︷ــ︀﹜﹛︠﹢ا﹨ــ︡ داد. 

︑ــ︀  ﹝︊ــ︀درت ورزــ︡︋︀ ︨︍︀ه ︻︷﹫﹞﹩ ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︋︀ د︫﹞﹠︀ن ︠︀ر︗﹩  و ︎︣دا︠️ دا︠﹙﹩﹨︀ی آ︫﹢ب

  ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ را در درون و ︋﹫︣ون از ﹝︣ز﹨︀ ︋︣﹇︣ار ︨︀زد.

 ،﹋ــ︣د و آنرا د﹡︊ــ︀ل ﹝ــ﹩ و آرا﹝︩ در ﹝︭︣، ﹨︡ف ︋ــ︀﹐︑︣ی ﹇︣اری ا﹝﹠﹫️︗﹢﹨︣ در ﹋﹠︀ر ︋︣

﹤﹠︀د﹡﹤﹠﹫﹞ــ﹢ر ︠﹙﹀ــ︀ی ﹁ــ︀︵﹞﹩ در ﹝︭ــ︣ ـ︋ـ ︨︀زی ﹝︢﹨︉ ﹁︀︵﹞﹩ و ز︱ د. وی ︨︀زی ︋︣ای﹢

و︑︀ب ﹡ــ︀ا﹝﹠﹩ ﹡﹫ــ︤ ﹝︢﹨︉ ﹝︭︣ ﹋﹥ در ︑︉﹩در ﹝﹫︀ن ا﹋︓︣️ ︨﹠ّ ،︋︣ای ا﹡︖︀م ﹠﹫﹟ ﹋︀ر ︠︴﹫︣ی

و  ا﹝﹠﹫ــ️ و آرا﹝ــ︩ روــ﹩ ،و ﹡︷ــ︀﹝﹩ ﹇︐ــ︡ار ︨﹫︀︨ــ﹩︋︣د﹡︡، ا︋︐︡ا ︑﹑ش ﹡﹞﹢د ︑︀ ︋︀ ا︋﹥ ︨︣ ﹝﹩

ا︻ــ﹛ از  ،﹋︀﹝﹏ و ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹋ــ﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ﹨﹞ــ﹥ ﹝ــ﹫︳ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ﹩ا﹝﹠﹫︐ ؛︋﹥ ︫︣ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ روا﹡﹩ را

و﹋︀ر ︋﹢د و ︑﹞︀م ﹝︣دم ︋︀ ﹨︣ دــ﹟ و ﹝ــ︢﹨︉ و ﹋︧︉ ﹨︀ی﹨︀ و ﹝﹫︳﹨︀ و ︗︀دهو︨︐︀، راه︫︣و ر

  ا﹨︡اف ︠﹢د را د﹡︊︀ل ﹡﹞︀︡.︑︣ آ︨︀ن ،︫︡ه︑︀ در ︀︨﹥ ا﹝﹠﹫️ ا︖︀د ؛︫︡را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ای ︻﹆﹫︡ه

︋ــ︩ از ﹝﹠︖ــ﹩ ﹡︖ــ︀ت ﹡︀﹝ــ﹥﹨︣ ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن ﹋︀ر︤﹝︀ی ︠﹙﹀︀ی ﹁ــ︀︵﹞﹩، در ا﹝︀ن︗﹢

﹩﹞ ﹟︨ ︒︻︀︋ ﹤﹋ ︡﹢﹎ ﹤︋ و︲︺﹫️ ا︨﹀︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ را ﹟︣دم از ا﹞ ﹩︀﹨ر

﹡︩ ︋︀︫ــ﹠︡ و و د︨︐﹢را︑︩ ا︵︀︻️ ﹡﹞︀﹠︡ و ﹝︴﹫︹ ﹁︣﹝︀︋﹥ ︫︣ط آ﹡﹊﹥ از ا ؛آ﹡︀ ︋︀ز ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣دا﹡︡

  ﹝︐︡ و ﹨﹞︡ل ︋︀︫﹠︡. ،︀ند︫﹞﹠ و ︋︀ وی ︋︣ ︲ّ︡

د﹠ــ﹩ را  ﹨︀ی﹨︀ و ︎﹫︣وان ﹝︢ا﹨︉ ﹝︐﹙︿ و ﹀︶ ارزشا︐︣ام ︋﹥ ا﹇﹙﹫️ ،︗﹢﹨︣ ﹨﹞︙﹠﹫﹟

آ﹝﹫︤ در ﹋﹠ــ︀ر ﹨ــ﹛ ز﹡ــ︡﹎﹩ ︨﹀︀رش ﹋︣د و ︑﹑ش دا︫️ ︑︀ آ﹡ــ︀ن ︋ــ︀ ﹀ــ︶ ﹨﹞︧︤ــ︐﹩ ﹝︧ــ︀﹜﹞️

 .︡﹠︀﹝﹡،﹟ــ︣دم﹝︡﹡﹩ ﹨︀ی آزادی ،︋︣ای ︗﹙︉ ا︻︐﹞︀د ︋﹫︪︐︣ ا﹁︤ون ︋︣ ا﹞  ﹜را در ا﹡︖ــ︀م ﹝︣ا︨ــ

 ︲ــ﹞﹟ و︎ــ︢︣ای ︻﹆︀ــ︡ ﹝ــ︀﹜︿ ﹎︣دــ︡  ،︑︧︀﹝ و ︑︧︀﹨﹏ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ﹝︐︣م ︫﹞︣د و ︋︀

︖ــ︀م آن ﹝ــ︣دم را ︋ــ﹥ ا﹡ ،آرام در ﹝︭ــ︣ در ــ︀ل ︋ــ︣وز ︋ــ﹢د︺︀︣ ﹝︢﹨︊﹩ ﹋﹥ آرام︑︣و︕ و ︑︊﹙﹫︼ ︫

﹩﹞ ﹅﹢︪︑د﹢﹝﹡ ︀︑ ︋︡ا﹋︓︣ی رو ️﹀﹛︀﹞ ︀︋﹤﹩﹠آزادی د ﹟︣ش ﹝︣ا︨ــ﹛ ︋﹥ ﹎ ،رو ﹡﹍︣دد. ا︐︧

﹝︢﹨︉، ﹩ا﹋︓︣️ ︨ــ﹠ّ ﹋﹥ ﹎︣د︡ و ︨︊︉ ︫︡ ﹝﹠︖︣ ﹋️ و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝︣دم﹝﹙﹩ و ﹝︢﹨︊﹩، ﹝︪︀ر

و ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹡︀د﹠ــ﹥ ︫ــ︡ن ︠﹑﹁ــ️ ﹁︀︵﹞﹫ــ︀ن در  ﹎︣د﹡︡ ︢︎︣ا﹝︢﹨︉ را ︋︀ آ︾﹢ش ︋︀ز ا﹇﹙﹫️ ︫﹫︺﹥

  د.﹝︭︣ ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢



 

  ٢٠٥ ..... ﹝︢﹨︉ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ در ﹝︭︨︣︀زی ﹁︣﹨﹠﹌در  ︮﹆﹙﹩︗﹢﹨︣ ︗﹢﹨︣ ﹨︀ی را﹨︊︣د

︹︋︀﹠﹞  

﹟︧ ،﹟︧ ﹜﹫﹨︨ــ ا﹜﹀︀︵﹞﹫﹢ن )، ١٩٣٣( ا︋︣ا ︋﹢︗ــ﹥  ﹤و ا﹜︡﹠﹫ــ  ﹤﹫﹁﹩ ﹝︭︣ ا︻﹞ــ︀﹜﹛ ا﹜︧﹫︀

 .﹤﹝︣ا﹔ ﹤: ا﹜﹞︴︊︺ة، ا﹜﹆︀﹨︣︠︀ص

﹩﹚︻ ،﹟︧ ﹜﹫﹨١٩٦٣ ( ا︋︣ا ،(﹩﹚﹆︮ ︣﹨﹢︗ ︀ر︑︊︐﹊﹞ ،﹥ ︱﹠﹛ا﹥ ︭︣﹝﹛ا﹥.  

︫ــ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹊︣ ،ی︣ ︗︤ر﹫ا︋﹟ ا︔ ، ا﹜︐ــ︀ر﹩ ا﹜﹊︀﹝ــ﹏ ﹁ــ )، ١٤٠٨( ﹩︊︀﹡﹫﹛ 

﹆︑﹫﹅: ﹚︻ ﹩︫﹫︣را︣وت: د﹫، ︋ی ︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣ب.﹫ا  

)، ١٣٤٥( ﹢︨ــ︿ا﹜﹞︀︨ــ﹟ ﹩﹟ أ︋ا﹜ــ︡︀︨ــ﹟ ︗﹞︀لا﹔︑ــ︀︋﹊﹩، أ︋﹢ا﹜﹞ی ︋ــ︣دی ا︋ــ﹟ ︑︽ــ︣

  ﹤.ا﹜﹊︐︉ ا﹜﹞︭︣ : دارة، ا﹜﹆︀﹨︣ة﹝﹙﹢ک ﹝︭︣ و ا﹜﹆︀﹨︣﹩ ﹁ ةا﹜﹠︖﹢م ا﹜︤ا﹨︣

 :︣وت﹫ــ ا︧︀ن ︻︊ــ︀س، ︋ :﹅﹫، ︑﹆︀ن و ا﹡︊︀ء ا︋﹠︀ء ا﹜︤﹝︀ن﹫︀ت ا﹐︻﹫و﹁، )︑︀︋﹩( ا︋﹟ ︠﹙﹊︀ن

  ︮︀در. دار

 ﹟︧ ﹜﹫﹨ا︋︣ا ﹟︧ ،و ا︠︊︀ر﹨︀ و ، )︑︀︋﹩(ا︋﹟ زو﹐ق ︭︣﹞ ﹏︀︱﹁︀︮ا﹢︠﹅﹫﹆︑ ،:  ﹩﹚︻

،︣﹝︻ ︡﹝﹞ ︊︐﹊﹞ :︣ه﹨︀﹇﹥ .﹩︖﹡︀﹛ا 

 .﹡︀: ︋﹩ة، ا﹜﹆︀﹨︡︣︣ ︗︡﹫︑﹀︧ ؛﹝︭︣﹩ ﹤ ﹁﹫ا﹜︡و﹜﹤ ا﹜﹀︀︵﹞  )،١٩٩٢( ︡﹫︨ ،﹞﹟ ﹁﹣ادا

﹩ ﹝ــ︢﹨︊ ﹨︀ی︀︨ــ️﹫︨، «)١٣٨٩(︋︀د﹋﹢︋ــ﹥ ﹨ــ︤اوه، ا﹞ــ︡ و ︻﹙ــ﹩ ︋﹫ــ︀ت و ز﹠ــ︉ ﹁︱ــ﹙﹩ 

ل، ، ︨ــ︀ل اوّ︑ــ︀ر﹩ ا﹡︣ا﹡︖﹞﹟ ا ︎︥و﹨︪﹠︀﹝﹥ »،)٤٢٧- ٣٥٨( ︀ن در ﹝︭︣ در دوره ا﹇︐︡ار﹫﹁︀︵﹞

 ︤.﹫﹢م، ︎︀︫﹞︀ره ︨

︉ ﹫︫ــ︺ :﹅﹫ــ ، ︑﹆︣ أ︻ــ﹑م ا﹜﹠ــ︊﹑ء﹫︨ــ )، ١٩٩٣( ، ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ أ﹞ــ︡ ︋ــ﹟ ︻︓﹞ــ︀ن﹩ذ﹨︊ــ 

 .﹤ا﹜︨︣︀﹜ ﹤︨︧﹣، ︋﹫︣وت: ﹝﹩ا﹜︺︣﹇︧﹢︨ ﹛﹫﹝﹞︡ ﹡︺ا﹔ر﹡︀ؤوط، 

 .﹩دار ا﹜﹀﹊︣ ا﹜︺︣︋ ة:، ا﹜﹆︀﹨︣﹤﹫ ا﹜︡و﹜﹤ ا﹜﹀︀︵﹞︑︀ر)، ١٩١٩( ﹟ا﹜︨︡︣ور، ﹝﹞︡ ︗﹞︀ل

︔︣ ︋ــ︣ ﹣و ︻﹢ا﹝ــ﹏ ﹝ــ ﹩ ️ ا︗︐﹞ــ︀︻﹫ــ ﹝﹠ا﹩ ︫ــ﹠︀︠︐ا︋︺︀د ︗︀﹝︺﹥« )،١٣٨٧( ، ر︲︀﹩︫︀﹜ی ︮﹀︣

  ، ︑︀︋︧︐︀ن.١ل، ش︐️، ︨︀ل اوّ︦ ︎︀﹫، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎﹙»آن

︗︀﹠︮﹩ ،﹢︋︡ا﹝﹞ ً︨ــ ﹫ــ ︻︊﹩ا︠︊︀ر ﹝﹙﹢ک ︋﹠ ،)١٩٨٤( ︻︊︡ا ︗﹙ــ﹢ل  :﹅﹫ــ ، ︑︑︣﹆﹛﹫︡ و 

 ﹤ ﹜﹙﹊︐︀ب.﹫︨︧﹤ ا﹜﹢︵﹠﹣، ا﹜︖︤ا︣: ا﹜﹞یا﹞︡ ا﹜︊︡و

︧ــ  :︣وت﹫ــ ︋ ،﹤ا﹜﹞︧︐﹠︭ــ︣ ا﹜﹞︖ــ︀﹜︦ )،٢٠٠٦( ا﹐﹝ــ︀م ﹤︔﹆ــ  ا﹐︨ــ﹑م ︻﹙ــ﹛  ا﹜﹠ــ﹢ر ﹤﹝﹣︨

  .﹜﹙﹞︴︊﹢︻︀ت

︪︣﹇﹩ادر ،︡﹛︀دا﹝︻ ︦﹟ )ن ا﹐︠︊ــ︀ر و ﹁﹠ــ﹢ن ا﹒︔ــ︀ر﹫︻ )،١٤٤٠﹢ ،﹆︑ ︭ــ︴﹀ :﹅﹫ــ﹞ ﹩
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ﹡︡﹜︦.دار ا﹔ :︣وت﹫︾︀﹜︉، ︋

 دار ة:، ا﹜﹆ــ︀﹨︣﹝︭ــ︣﹩ ﹤ و︨ــ﹆﹢︵︀ ﹁ــ ﹫ــ ا﹜﹀︀︵﹞ ﹤︸﹢ر ا﹜﹑﹁)، ١٩٩٤﹝︀︗︡، ︻︊︡ا﹜﹞﹠︺﹛ (

 .﹩ا﹜﹀﹊︣ ا﹜︺︣︋

︣﹆﹞﹚︻ ﹟︋ ︡﹝١٣٧٨( ﹩︤ی، ا(، ︀﹀﹠﹛ا﹜﹀︀︵﹞︋︀︠︊ ءا︑︺︀ظ ا ﹥﹝﹐︀ء﹫﹫︀ر ا﹀﹚﹛ا ﹟﹆︑ ،﹫﹅: 

﹝﹚ ︡﹝﹞ ﹩︣﹨︀﹆﹛ا ،︡﹝ا ︡﹝﹞﹝﹜﹙︪﹣ون ا﹐﹩ ا﹐︻﹙: ا﹜﹞︖﹙︦ ة﹑︨﹫.﹥  

  .︮︀در ︣وت: دار﹫﹤)، ︤︋(︠︴︳ ا﹜﹞﹆︣ ا﹜﹞﹢ا︻︶ ا﹐︻︐︊︀ر ︋︢﹋︣ ا﹜︴︳ و ا﹒︔︀ر، )︑︀︋﹩(  ـــــ

  .﹤ا﹜﹫︡ر ﹤﹝﹊︐︊ :، ﹡︖︿﹤ا﹜﹠﹆﹢د ا﹐︨﹑﹝﹫، )١٣٨٧ـــــ (

، »﹨ــ︀ی ا﹝﹠﹫ــ️﹋﹫︡ ︋︣ ﹎﹢﹡﹥︃ا﹝﹠﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀ ︑ ﹥﹝﹙﹩ ︋︣ ﹡︷︣︃︑«)، ١٣٨٥﹡﹢︡﹡﹫︀، ﹝﹠﹫︥ه (

 ل، ︋︀ر.︨︀ل ﹡﹛، ︫﹞︀ره اوّ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت را﹨︊︣دی، 

، ︨ــ︀ل ︫︪ــ﹛، ی، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت را﹨︊︣»﹩️ ا︗︐﹞︀︻﹫︋︣ ا﹝﹠ی درآ﹝︡« )،١٣٨٢(ـــــ 

  ︫﹞︀ره ﹡﹢زده، ︋︀ر.

﹢﹡︣︊︡ای︻ ﹟︋ ︡﹝١٩٣١(﹜﹢﹨︀ب ، ا( ،︀﹡﹁ ︋ة، ا﹜﹆︀﹨︣﹁﹠﹢ن ا﹐دب ﹩﹤ ا﹐رب :﹩.︀﹡ 

ELLWOD.A1993 THE SOCIAL FUNCTION OF RELIGION 

THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIDOGY VOL19.PP. 

Ruffl.B.J.SOSIS.H.2007doseit pay to pray?evaluting the economic 

return to religious TB.Ejorunal of economic analysisand 

polic.contribution.artical. 
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️︨﹢﹫︎  

  ﹡︀﹝﹥﹝︐﹟ ا﹝︀ن

» ﹟﹝︣﹛اً ا ﹜︧︋﹜﹫︣﹛ا  

  .ا﹜︣︿ و ا﹜︭︺﹫︡ ا﹨﹏ ﹤﹝﹠﹫﹟ ︗﹢﹨︣ ﹜︖﹞︀︻﹣﹝﹟ ︻︊︡ ا﹝﹫︣ا﹜﹞

﹝﹠﹫﹟ ا﹜﹞︺︤ ﹜︡﹟ اً ﹜︐﹆︣وه و ﹣﹨︢ا ا﹝︀ن ﹜﹊﹛ ︻﹙﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛ وا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و او﹐د﹋﹛ ﹝﹟ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞

و ︑﹞︡وا اً ︑︺︀﹜﹩ ﹝﹠﹫﹟ ﹜﹊﹛، و︧﹟ ﹡︷︣ه ا﹜﹫﹊﹛، ﹣ی ا﹝﹫︣ ا﹜﹞أ︑﹆﹀﹢ا ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹁﹫﹥ ﹝﹟ ︗﹞﹫﹏ ر

ا﹜ــ﹩  ﹤ا﹜﹞﹀︱ــ﹫ ة︋︀﹜︧ــ︺︀د ةا﹜︺︀ــ︡ ﹜﹊ــ﹛، ﹤ا﹜︺︀︮﹞ ﹤︻﹢ ا﹜﹩ ا﹜︴︀︻︻﹙﹩ ا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و ︑︪﹊︣وه و ︑︧︀ر

ا﹐  ﹤ا﹐﹝︀﹝﹫ــ  ة، و ا﹜︖﹫ــ﹢ش ا﹜﹞︷﹀ــ﹢رة︋﹊﹛، و ﹜﹛ ︣د ︋︀︠︣اج ﹨ــ︢ه ا﹜︺︧ــ︀﹋︣ ا﹜﹞﹠︭ــ﹢ر ﹤ا﹜︧﹑﹝

﹞︺ــ️ و ا︨ــ︐﹞︀ل ︻﹙ــ﹫﹊﹛ ﹝ــ﹟ ︵ ا﹐ــ︡ی، اذ ︑︴﹀ــ︐﹊﹛ ا︻︤از﹋﹛ و ﹞︀︐﹊﹛،و ا﹜︖︀د ︻﹠﹊﹛،

و ﹋︓︣ت ا︨︐︽︀︔︐﹛، و  ا﹜︢ل، و ا︑︭﹏ ︻﹠︡﹨﹛ ا﹜﹢ف،﹁︪﹞﹏ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ﹡﹀︧﹥ ا﹐﹇︐︡ار ︻﹙﹫﹊﹛،

 ﹩﹚︻،﹜︋ ﹏ ︀﹞ ︀﹨︨︣و ا ،﹜﹛︀﹡︀﹞ ﹤﹠﹫︻ ﹩﹊︋و ا ،﹜︠ــ﹢ ﹣و ﹝﹢﹐﹡ــ︀ و ا﹝﹫︣ا﹜﹞ــ  ︮︣ا︗︣ ﹟﹫﹠﹞

︻﹢ده و ا︗ــ︣اه ︻﹙﹫ــ﹥، ﹝﹟ اً ︨ــ︊︀﹡﹥ و ︑︺ــ︀﹜﹩ ︋﹀︱ــ﹙﹥ ︻﹙﹫ــ﹥، و ا︧ــ︀﹡﹥ ا﹜︖﹞﹫ــ﹏ ا﹜﹫ــ﹥، و ﹝ــ︀

﹝﹟ ﹝ــ﹟ ا︨ــ︐﹢﹜﹩ ︻﹙﹫ــ﹥ ا﹜﹢﹨ــ﹏، و ﹀ــ︣ج ﹣﹝﹟ ا﹜︢ل ا﹜﹞﹆﹫﹛، و ا﹜︺︢اب ا﹐﹜﹫﹛، و ان  ا︨︐﹠﹆︀ذ﹨﹛

ا﹜︕ ا﹜︢ی ︑︺︴﹏ و ا﹨﹞︀ل ا﹜︺︊ــ︀د ﹁︣و︲ــ﹥ و  ﹤و ا︗︣اء ا﹇︀﹝ ﹩ ︠﹢ف و و︗﹏،﹁︤ع و﹝﹟ ﹜﹛ ︤ل ﹁

،﹜﹫﹚︻ ﹩﹛﹢︐︧﹝﹛ف ا﹢﹚﹛ ،﹤﹇﹢﹆ ﹐ و ا︃و اذ،﹜﹛ــ﹢ا﹞و ﹐ ︻﹙ــ﹩ ا ﹜︧﹀﹡ــ︀ده ﹝﹠﹢ن ︻﹙﹩ ا﹝︐︻

﹜﹫﹠︭︣ف ا﹜﹠︀س آ﹝﹠ــ﹫﹟، و  و ا﹜﹀︧︀د ﹝﹠︀، و ﹇︴︹ ︻︊︒ ا﹜︺︀︋︓﹫﹟ ﹁﹫︀،ا﹜︴︣﹇︀ت و ﹡﹀﹩ ﹐︮﹑ح 

اذ ﹋ــ︀ن ﹇ــ︡ ا﹡︐ــ﹩ ا﹜﹫ــ﹥  و ا﹐﹇﹢ات، ﹤﹝︭︣ ︋︀﹐︵︺﹞ ﹤ا﹜﹩ ا﹜﹞﹠︡﹠︊︧︴﹢ا ﹝︴﹞﹠﹫﹟،و ﹜﹫︐﹙﹀﹢ا 

 ﹜︺﹠﹛ اً ﹁﹩ ا﹐رض و ︋︽﹫﹛ ︋︽﹫︣ ا﹜ــ﹅، و ﹜ــ﹛ ﹆ــ﹛ ا﹜﹞︧ــ﹙﹞﹫﹟ ﹡︀︮ــ︣، و ﹐ ﹤ا﹁︧︀د ا﹜﹆︣ا﹝︴

و ﹇ــ︡ ا﹝ــ︣ ︋︐﹢ــ﹏  ﹟،اذ ﹐ زا︗︣ ﹜﹙﹞︺︐︡﹟، و ﹐ ﹇︀﹝︹ ﹜﹙︷︀﹜﹞﹫ ا︻︀﹡﹛ ﹇︀﹨︣، ︻﹙﹩ ﹝﹟ اذ﹜﹛ و

، و ﹇︴︹ ا﹜︽︩ ﹝﹠︀، ︔﹛ ﹝︀ ︻︡ ︋﹥ ﹤ا﹜﹞︊︀ر﹋ ﹤ا﹜﹞﹫﹞﹢﹡ ﹤﹫﹥ ا﹜︧﹊و رد﹨︀ ا﹜﹩ ا﹜︺﹫︀ر ا﹜︢ی ︻﹙ ﹤ا﹜︧﹊

و ﹡﹀﹩ ﹝﹠﹫﹟ ﹝﹟ ﹡︪︣ ا﹜︺︡ل و ︋︧︳ ا﹜﹅ و و ر﹁︹ ا﹜︷﹙﹛ و ﹇︴︹ ا﹜︺︡وان ﹣︨﹫︡﹡︀ و ﹝﹢﹐﹡︀ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞

﹊﹛ ﹁﹩ ا﹜﹞﹢ار︒ ︻﹙﹩ ﹋︐ــ︀ب ا﹜﹞︷﹙﹢م و ﹇﹞︹ ا﹜︷︀﹜﹛ و ان ا﹥ ﹅ و ا︻︀﹡﹁﹩ ا﹜ ةا﹐ذی و ا﹜﹞︧︀وا

، و ا﹝︣﹡﹩ ان ا︲︹ ﹝︀ ﹋︀ن ﹢︠︢ ﹝ــ﹟ ︑︣﹋ــ﹥ ـ  ﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︨﹙﹛︮ ـ ر︨﹢﹜﹥ ﹤اً ︻︤و︗﹏ و ︨﹠

﹜﹙﹞︐﹢﹁﹩ و ﹐ ا︨ــ︐﹆︀ق و ︑︭ــ﹫﹫︣﹨︀ ا﹜ــ﹩ ︋﹫ــ️ ا﹜﹞ــ︀ل، و ان  ﹤﹝﹢︑︀﹋﹛ ﹜︊﹫️ ا﹜﹞︀ل ﹝﹟ ︾﹫︣ و︮﹫

︤﹠︑ ︣ش، و ا︻︴︀ء ﹝︀ و ︑﹆︡م ﹁﹩ ر︨﹛ ﹝︧︀︗︡﹋﹛ و﹀﹛︀︋ ︀﹠﹫︤︑﹣ و ︀﹫﹡ذ ︀﹫﹁ م﹢ ﹟﹞ ︀︐﹞﹢﹇

﹝﹟ ︫ــ︀ء ︻﹙ــ﹩  ﹥و ﹐ اد﹁︺︀ ا﹐ ︋﹫️ ا﹜﹞︀ل و ا﹇︀﹝ ︴︺﹠︻ ︀﹛،ارزا﹇﹛ و ادرار﹨︀ ︻﹙﹫﹛، و ﹐ ا﹇
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︣وض و ان ︑︊﹆﹢ا ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋﹠︐﹛ ︻﹙﹫﹥ ﹝﹟ اداء ا﹜﹀ــ  ﹤﹝︐︊︺ ﹤و ︫︣︺ ةوا︡ ﹤﹝﹙︐﹥ اذ ﹋︀ن ا﹐︨﹑م ︨﹠

﹝ــ﹟  ﹤︨ــ︀﹜︿ ا﹐﹝ــ ﹁﹩ ︗ــ﹢ا﹝︺﹊﹛ و ﹝︧ــ︀︗︡﹋﹛ ︻﹙ــ﹩ ﹝ــ︀ ﹋ــ︀ن ︻﹙﹫ــ﹥  ﹁﹩ ا﹜︺﹙﹛ و ا﹐︗︐﹞︀ع ︻﹙﹫﹥

︋︀︭﹛︀ء ا﹐﹝ ﹤ا﹆﹁ و ﹜﹨︡︺︋ ﹟﹫︺︋︀︐﹛و ان ︑︖ــ︣ی و ا ،﹜︊﹨ــ︀م ︋﹞ــ︢ا﹊﹐ــ︣ت ا︗ ﹟︭︢ــ︀ر ا﹜ــ

و ا﹜︕، و ا﹜︖ــ︀د ︻﹙ــ﹩ ا﹝ــ︣ اً  ةو ا﹜︤﹋︀ ه، ︮﹫︀م ﹜︪︣ ر﹝︱︀ن و ﹁︴︣ةذان وا﹜︭﹑﹁︣وض ا﹔

﹢ا ︻﹙﹫ــ﹥. ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋︀﹡ ﹤، و ا︗︣اء ا﹨﹏ ا﹜︢﹝ـ  و ︨﹙﹛︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥  ـ ﹡︊﹫﹥ ﹤و ︨﹠ ︻︤و︗﹏ ﹁﹩ ﹋︐︀︋﹥

ا﹜﹞︡︡ ︻﹙﹩ ﹝︣ور ا﹜﹫︀﹜﹩  ︐︭﹏ ا﹜︪︀﹝﹏ ا﹜﹊︀﹝﹏ ا﹜﹞︐︖︡دو ﹜﹊﹛ ︻﹙﹩ ا﹝︀ن اً ا﹜︐︀م ا﹜︺︀م ا﹜︡ا﹛ ا﹜﹞

و ا﹐︀م و ︑﹊︣ر ا﹐︻﹢ام و ﹁﹩ ا﹡﹀︧﹊﹛، و ا﹨﹙﹫﹊﹛ و ﹡︺﹞﹊﹛ و ا﹝﹢ا﹜﹊﹛ و ر︋︀︻﹊﹛ و ︲ــ﹫︀︻﹊﹛، و 

︑︨︣﹢ن ︺︐︣ض و﹐ ︐︺﹆︉ ︻﹙﹫﹊﹛ ﹝︐︺﹆︉،و ︻﹙﹩ ا﹡﹊﹛ ﹛ و ﹋︓﹫︣﹋﹛، ﹐ ︺︐︣ض ︻﹙﹫﹊﹛ ﹝﹇﹙﹫﹙﹊

︧︀﹝ ا︡ ﹁﹩ ا﹐︻︐︡اء ︻﹙﹫﹊﹛، و ﹐ ︐︣ک  و ︢ب ︻﹠﹊﹛، و ﹞﹠︹ ﹝﹠﹊﹛، ﹝﹟ ︣︡ اذا﹋﹛، و ﹐

ا﹜﹩ ا︨︐︴︀﹜﹥ ︻﹙﹩ ﹇﹙﹢︋﹊﹛، ﹝︷﹑ ︻﹙﹩ ︲︺﹫﹀﹊﹛. و ﹐ ازال ﹝︖︐ــ︡ا ﹁﹫﹞ــ︀ ︺﹞﹊ــ﹛ ︮ــ﹑﹥، و 

﹊︋ ﹏︭︐ و،﹤︺﹀﹡ ﹜﹊﹚﹝︪،ــ︣ ﹤ ︽︐︊︴﹢ن ︋︴︀︻و ︑︐︺︣﹁﹢ن ︋︣﹋︐﹥، و ︑ ﹛ ︠﹫︣ه﹫﹞ــ︀ و ︨ــ﹫︡﹡︀ ا﹡﹐﹢﹞

 ﹤ً و ︾﹙﹫︶ ﹝﹫︓︀﹇ــ﹥ و ذ﹝︐ــ﹥، و ذ﹝ــ و ا︻︴﹫︐﹊﹛ ︋﹥ ︻︡ ا ︋﹞︀ ا﹜︐︤﹝︐﹥، ءو ︻﹙﹫﹊﹛ ا﹜﹢﹁︀ ،﹠﹫﹟﹝﹣ا﹜﹞

 ﹝﹠﹫﹟﹣﹝﹢ا﹜﹫﹠︀ ا﹝︣اءا﹜﹞ ﹤ا﹐﹞ ﹤و ر︨﹙﹥ و ذ﹝ ـ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︨﹙﹛ ـ ﹡︊﹫﹠︀ ﹝﹞︡ ﹝﹢﹐﹡︀ و ︨﹫︡﹡︀

︣︗﹢ن ا﹜ــ﹩ ، ﹁︐ـ  ا︻︤ه ︑︺︀﹜﹩ اً ـ ﹝﹠﹫﹟﹣﹜﹞ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹐﹡︀ و ︨﹫︡﹡︀ ا ﹤و ذ﹝ ـ ﹛﹇︡س اً اروا ـ

و  ا﹜︖︧ــ︣، و ا﹡ــ︤ل ﹝ــ﹟ ا﹜﹞﹠ــ︀خ ا﹜﹞︊ــ︀رک،و ︑︧﹙﹞﹢ن ︻﹙﹩ و ︑﹊﹢﹡﹢ن ︋ــ﹫﹟ ــ︡ی ا﹜ــ﹩ ان ا︻︊ــ︣ 

و ﹐ ︑ــ︢﹜﹢ا و﹜﹫ــ︀ ︋﹞﹢﹐﹡ــ︀ و ︨ــ﹫︡﹡︀  و ︑︊︀درون ︑︧︀ر︻﹢ن ا﹜﹩ ﹁︣و︲︑﹥، ،︀︀﹁︷﹢ن ︻﹙﹩ ا﹜︴︀︻

ار︫ــ︡﹋﹛ ︻︑︡﹛ ︻﹙﹫ــ﹥، و و﹁﹆﹊ــ﹛ اً و  ︭︣وا ﹜﹥ ︻︡وا و ︑﹆﹫﹞﹢ن ︻﹙﹩ ﹝︀﹝﹠﹫﹟ و ﹐ ︑﹠﹣ا﹝﹫︣ ا﹜﹞

︻﹙﹩ ︨﹫︡﹡︀ ﹝﹞ــ︡ و ︻﹙ــ﹩ آ﹜ــ﹥ و و ︮﹙﹩ اً  ٣٥٨ ﹤ا︗﹞︺﹫﹟، و ﹋︐︉ ﹨︢ا ا﹐﹝︀ن ﹁﹩ ︫︺︊︀ن ︨﹠

﹝﹠﹫﹟ ا﹜﹞︺︤ ﹜︡﹟ اً: ﹋︐︊️ ﹨︢ا ا﹐﹝︀ن ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹣︨﹙﹛ ︑︧﹙﹫﹞︀، ﹇︀ل ︗﹢﹨︣ ا﹜﹊︀︑︉ ﹝﹢﹜﹩ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞

︾﹫ــ︣﹨﹛ ﹞﹫︺﹥ ﹜﹞﹟ ا︗︀ب ﹝﹟ ا﹨﹏ ا﹜︊﹙︡ و ﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹩ ا﹜﹢﹁︀ء ︋︖﹣ا﹝﹫︣ ا﹜﹞ و ︨﹫︡﹡︀ ﹡﹀︢ ︋﹥ ا﹝︣ ﹝﹢﹐﹡︀

﹋︐ــ︉ ︗ــ﹢﹨︣ ا﹜﹞ــ︢﹋﹢ر و  ﹡︺﹛ ا﹜﹢﹋﹫﹏، ︀ اً و﹠و ︧︊ ا﹜﹩ ﹝︀ ︫︣ط ﹁﹫﹥ و ا﹜﹞︡ ً رب ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟،

 )٨٨- ٨٥، ص︻︊﹫︡﹝﹙﹢ک ︋﹠﹩ ︑︀رک: .ر( »﹁﹫﹥ و ا︫︡ ﹁﹫﹥ ا﹜﹞︪﹢د.


