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ــ﹀﹥ ﹨﹠︣ و ︠﹙﹅ آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ (﹝﹊︀︑︉ ︋︪ــ︣ی و ︣︋︡ه از و﹩ ا﹜﹩)، د︀ر  رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︺︀︮︣ ︾︣︋﹩ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ و آدم و ﹁﹙︧
 ﹩︀︊و ز ﹩︨︀﹠︫ ﹟︧ ︀ر﹨︀ی﹫︺﹞ ﹤﹚﹝︗ م ا﹡︧︀﹡﹩ و از﹢﹚︻ ︒︀︊﹞ در ﹝︖﹞﹢ع ﹩ــ﹊︀﹋﹫️ و ﹡︧︊﹩ ﹎︣ا ︋︣ان در ﹝︺︣﹁️ ︫﹠︀︨ــ﹩ و ︫
︫﹠︀︨﹩ ︫︡ه ا︨️. ﹡︐﹫︖﹥ ﹠﹫﹟ رو﹊︣د﹨︀﹩ ︎﹢چ ﹎︣ا﹩ و ﹨︣ج و ﹝︣ج (﹡﹫﹫﹙﹫︧﹛ و آ﹡︀ر︫﹫︧﹛) در ﹢زه ︠﹙﹅ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی و ﹝︺﹞︀ری 
﹝﹩ ︋︀︫︡ .﹝﹊︐︉ ا︨﹑م ، ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ (﹋﹑م ا﹜﹩ و ︨﹠️ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ( س)) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊︐︊﹩ ︗︀﹝︹ و ﹝︀﹡︹، ︠︴︀ ﹡︢︎︀︣ و ︑﹊︀﹝﹙﹩ ︋︀ دو 
ــ︀ل ﹊﹞️ ﹡︷︣ی و ﹊﹞️ ︻﹞﹙﹩ ︠﹢د، ﹨﹛ ا︮ــ﹢ل ﹁︣از﹝︀﹡﹩ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹩ (را﹨︊︣دی _ ﹝﹀﹢﹝﹩) و ﹨﹛ (را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩) ︋︣ای  ︋

︠﹙﹅ آ︔︀ری ︀︫︧︐﹥ ا﹡︧︀ن ارا﹥ ﹡﹞﹢ده ا︨️.
ــ️، ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ و  ــ︡ه ا︨ ــ︀︠︐﹥︫  ﹫︀﹝︊︣ او ︱︣ت آدم(ع)︨  ︀ ا﹜︀م ا﹜﹩ ︑﹢︨ــ︳︎  ︀ص ﹉ ﹝︭︡اق ﹝︺﹞︀را﹡﹥ ﹋﹥︋  ︴﹢ر︠   ︋﹤﹛︀﹆﹞ ﹟در ا
 ﹩﹆﹫﹆ ﹩︀﹨ ︀ن ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟(س))﹎︤اره﹠ ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ا︨﹑م ︺﹠﹩ (﹋﹑م ا﹜﹩ و︨ 
و ︗︀﹝︹ و ﹝︀﹡︹ و ︠︴︀﹡﹀﹞ ︡﹠﹡︀﹞.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹆﹚︑ ︣︢︎︀﹢م ﹆﹫﹆﹩ ︻︊︀دت و ﹡﹫︀︩ ، ﹝︭︀د﹆﹩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ (ع) ا︖︀د ︫︡ه 
︺︡ ︻﹠︀︮︣ی ﹡︷﹫︣  ﹢دن ﹋︀﹜︊︡ آ﹡︀ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ︵︊﹫︺️ ︑︖﹙﹩ ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️ ، ا﹝︀ از︋  ︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥،  ︻﹙﹩ ر︾﹛ ﹡︧ــ︊﹩ و ا︻︐︊︀ری︋  ا︨ــ️. ﹡︷﹫︣︠ 

.︡﹠︫︀︋ ︩︋ ︀م﹛ا ،︀﹡︀﹞︣د ﹨︧︐﹠٢︡،  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ز︖﹞ ﹤﹝﹫﹡ ﹤﹋ (︀﹨ ﹤آرا– ︀﹨ ﹤︀﹝﹡) و (﹩︀︱﹁ – ﹩︨︡﹠﹨ ︡ه ﹨︀یا)
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︭︡اق ﹁﹢ق در ︨﹥ ﹝﹢ر ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د:

.(﹩ا﹢︐﹞ و ﹩︀ر︑)︀ی﹨ ﹩﹎︥و ﹟︣︐﹝﹞ .١
٢. ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی(﹋︀﹜︊︡ی و ︋﹫︣و﹡﹩).

٣. ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی( ﹁︱︀﹩_﹨﹠︨︡﹩ و درو﹡﹩). 
﹥ ﹝﹀﹢م ﹆﹫﹆﹩ ︻︊︀دت و ︗️ و ︾︀️ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹋﹥ از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩، ا﹝︣ی ﹁︴︣ی و ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︑︡︊﹏ و ︑﹢﹏ ا︨️،   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
در ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ و از ﹝﹠︷︣ ﹡﹍︀ر﹡︡ه، ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ︨﹙﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︑﹙﹆﹩ ︫︡ه ﹋﹥ اوً﹐ ︋︀ ا﹜︀م از را﹨︊︣د﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی آن، ﹝︧︀︗︡ 
︀ً را﹨︊︣د﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی آن  ︡ه ا︨️. دو﹝ ا︮﹫﹏ دوران ا︨﹑﹝﹩ از︋︺︡(ا︡ه ﹨︀ی ﹁︱︀﹩ _ ﹨﹠︨︡﹩ ، آرا﹥ ﹨︀ و ﹡﹞︀د﹨︀)︵︣ا﹩ و ا︖︀د︫ 
از ا︋︺︀د ﹁﹢ق ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ︋︣ای ارز︀︫ ︡︗︀︧﹞ ﹩︋︀︧︐﹥ و ﹡︀︫︀︧︐﹥ در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹝﹩ ﹎︢ارد ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ آ﹡︀ ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︊﹩ از ︋︧︐︨︣︀زی 
در(︨﹫︣ از ﹋︓︣ت ︋﹥ و︡ت)، (از ︮﹢رت ︋﹥ ﹝︺﹠︀) ، (درو﹡﹍︣ا﹩)، (︨﹊﹢ن آ﹁︣﹠﹩)، (︑﹞︣﹋︤ ﹎︣ا﹩)، (︗️ ﹇︊﹙﹥) و﹝﹠︀︨︉ ︨︀زی ﹁︱︀ 

︋︣ای دو ﹝﹣﹜﹀﹥ (︨﹠︣ا﹡﹩ و ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️) ا︨️.
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹋︺︊﹥ ، ﹡﹫︀︪﹍︀ه، ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ ، ﹊﹞️ ﹨﹠︣ ا︨﹑﹝﹩

٢۵
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﹡﹞﹢دار ١. ︨︀︠︐︀ر و ﹁︣آ﹠︡ ︠﹙﹅ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی، ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩

﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د  ١)، ﹝﹊︐︉ ا︨﹑م ︋  ﹞︀رهـ  ︨︣︀زی ( ﹡﹞﹢ار︫  ﹙﹅ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی و ﹝︺﹞︀ری و︫  ︪︣ی از ︗﹞﹙﹥︠  ﹠︕ ﹝︣﹙﹥ از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی︋  در︎ 
︡ه در ﹇︣آن ﹝︖﹫︡ و ﹋﹑م ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟(س) ﹨﹛ را﹨︊︣د﹨︀ي ﹝﹀﹢﹝﹪ و   ︫﹤ارا (︹﹡︀﹞ و ︗︀﹝︹ و ︣︢︎︀﹡︀︴︠) ﹪﹚﹝︻ ️﹝﹊ ︣ي و︷﹡ ️﹝﹊
﹢رت   ︮﹤ ︀ص︋  ﹢رت ا︮﹢﹜﹪ ﹋﹙﹪ و﹁︣ا ز﹝︀﹡﹪ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹪ ارا︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︡ و ﹨﹛ در ﹨︣ ﹝﹢︲﹢ع︠   ︮﹤ ﹨﹛ را﹨﹊︀ر﹨︀ي ︻﹞﹙﹪ ﹝︪︭﹪ را︋ 
﹢ده و  ︀︠︐︀ر ﹝﹠︧︖﹛، ﹝︣﹙﹥ ﹝﹠︡ و ﹝﹠︴﹆﹪︋   ︨﹈ ده ا︨ــ️. ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ داراي﹢﹝﹡ ﹤ــ︐﹥ اي را ارا ︧︀  ︫﹅و ﹝︊︀﹡﹪ و  ﹝︭︀د ︹︋︀﹠﹞ ﹪︤︗

︣ه ︋︣داري ا︨️.   ︋﹏︋︀﹇

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

٢۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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﹡﹞﹢دار ٢. ﹇﹢ا︻︡ د﹨﹍︀﹡﹥ ا︗︐︀د از د︡﹎︀ه ︑︪﹫︹
(در ︗️ ا︗︐︀د ︣﹁﹥ ای ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︔︀︋️ ﹡︷︣ی و ا﹊︀م او﹜﹫﹥ ︋︣ای ا︑︀ذ رو︫︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︻︭︣ی و ︠﹙﹅ آ︔︀ر ︡︋︹ و ا︮﹫﹏)

﹢دن ︀ د︠︀﹜️ ﹡︡ادن ا︡﹢﹜﹢ژي ﹨︀، را در ﹝︀︊︒ ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹪   ︋﹉ژ﹢﹛﹢︡م ︾﹫︣ ا﹢﹀﹞ ﹤  ︋،﹜︧ر﹐﹢﹊ ︵︣ح ﹝﹐ ︒︀︊﹫︧﹛ و︨ 
 ︣﹫︔︃︑ ️︑ ًــ﹢دآ﹎︀ه و ︗︊︣ا ︠︀﹡ ︀ ــ︀ن ﹨︀ ︠﹢دآ﹎︀ه ــ︣ و ﹝︺﹞︀ري، ﹊﹪ از ﹝︽︀﹜︴﹥ ﹨︀ي ︋︤رگ ز﹝︀ن ﹝︀ ﹝﹪ دا﹡﹫﹛، ز︣ا ا﹡︧ ــ﹥ ﹨﹠ از ︗﹞﹙
️ ﹨︀ و ﹎︣ا︪ــ︀ت درو﹡﹪ و ﹡﹀︧︀﹡﹩ ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹝﹪ ﹡﹞︀﹠︡. ا﹜︊︐﹥ ︨﹊﹢﹐ر﹀﹞ ﹤︋ ،﹜︧﹢م آزادی ﹨﹠︣﹝﹠︡ در ا﹡︐︀ب ﹎︣ا︪︀ت  ﹁︣︺﹞

﹡﹀︧︀﹡﹩ (︻﹆﹑﹡﹩-رو︀﹡﹩)  ︀ (︾︣︤ی-﹫﹢ا﹡﹩) ︠﹢د ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹝﹩ ︫﹢د.
 .︡︀﹝﹡ ﹪﹞ ﹪﹁︣︺﹞ ︀﹨ آن (﹛︀︮︀﹡ ﹏﹝︻) ︀ و (﹛︀︮ ﹏﹝︻) ﹪﹚﹝︻ و ا﹡﹍﹫︤ه  ﹨︀ي (︀ن﹝ا) ️﹁︣︺﹞ ا﹡︧︀ن ﹨︀ را ︋︣ا︨︀س ️﹢﹨ ︣آن﹇
و ︱︣ت ︻﹙﹪(ع) در ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ ﹝﹪ ﹁︣﹝ ﹟﹞ ︀﹞» :︡﹠︀︣﹋﹤ اّ﹐ وا﹡️ ﹝︐︀ج ﹁﹫︀ ا﹜﹪ ﹝︺︣﹁﹤»٣  ︘﹫﹨ ﹪﹠︺︣﹋︐﹪ ﹡﹫︧ــ️ ﹝﹍︣ 

آ﹡﹊﹥ ﹝︐︀ج ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ا︨️. و ا﹡︧︀ن ︋︡ون ﹝︺︣﹁️ ﹨﹫︘ ا﹡﹍﹫︤ه اي ︋︣اي ︣﹋️ ﹡︡ارد.
و در ︡︒ د︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ︣﹍﹠︡: «اَ﹜ِْ︺﹙ُ﹛ إ﹝︀ُم ا﹜َْ︺َ﹞ِ﹏» ۴︺﹠﹪ ﹝︺︣﹁️ ︎﹫︪﹢اي ︻﹞﹏ ا︨️.

﹊﹪ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ا︫﹊︀﹐︑﹪ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹪ ︫﹢د، در ﹝﹢رد ︑﹆﹅ را﹨︊︣د﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ي ﹁︣از﹝︀﹡﹪ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹪ در ا︖︀د  آ︔︀ري ا︨️ ﹋﹥ 
︀ ︻﹠﹢ان (ا︮﹢ل  ﹢︗﹢د آ︡. ﹝﹊︐︉ ︑︪﹫︹ ا︮﹢ا ده ﹎︀﹡﹥ ای را︋  ︣ا︳ و ﹝﹆︐︱﹫︀ت ز﹝︀﹡﹪ و ﹝﹊︀﹡﹪︋  ﹥ ﹝︖﹞﹢ع︫  ︀︋︡ در ︵︊﹫︺️ و  وا︋︧︐﹥︋ 
 ﹟︣داری از ا ︣ه︋   ︋︀ ︨︣︀زان︋  ﹞︀ره _٢) ﹝︺﹞︀ران و︫  ︣ای ︑﹆﹅ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑︊﹫﹫﹟ و ︑︪︣ ﹡﹞﹢ده ا︨️. (﹡﹞﹢دار︫  د﹨﹍︀﹡﹥ ا︗︐︀د)︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹩︤ی و ︵︣ار ﹤﹞︀﹡︣ ︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩،︋  ﹢د، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ آ︔︀ری ﹝︐﹠︀︨︉︋  ︀ ا︗︐︀دی ︣﹁﹥ ای در ﹋︀ر︠  ا︮﹢ل و︋ 
﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︮﹢ل ده ﹎︀﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑﹝﹥ ︣﹞ ،︡﹫︫﹢م ﹝︣︑︱﹪ ﹝︴︣ي(ره) ﹝﹪ ﹁︣﹝︀﹠︡: ﹝﹊︐︉ ا︨﹑م ︑﹠︀ ﹝﹊︐︊﹪ ا︨️ 

.︡︀﹝﹡ ︹﹝︗ (﹜︧﹫﹛︀را ︋︀ ر ﹜︧﹫﹛︡ه  آا) ﹪﹠︺ ︀﹨ ️ ﹋﹥ ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ا︡ه آل ﹨︀ را ︋︀ وا﹇︺﹫

ا︋︤ار ا︗︐︀د، ︻﹆﹏ ا︨️ و ا﹊︀م ︻﹆﹙﹩ ﹨﹞︀ن ا﹊︀م ︫︣︻﹩ ا١️︨. ﹇︀︻︡ة ﹝﹑ز﹝﹥ ︻﹆﹏ و ︫︣ع

ا︮﹢ل ﹡︷︣ی و ︻﹞﹙﹩ ︋﹫︀ن ︫︡ه ︑﹢︨︳ ︨﹠️ ﹡︊﹢ی ︋︣︠︀︨︐﹥ از ﹁︴︣ت، و ︋﹩ ز﹝︀ن ﹨︧︐﹠︡.٢.  ﹇︀︻︡ة ︋﹆︀ی ا︮﹢ل

︹︣﹀︑ ٣.  ﹇︀︻︡ه ﹏︋︀﹇ ﹩﹚﹆︻ ︹︣﹀︑ ︀︋ ،️︋︀︔ ︀ت (روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی)، در ︎︣︑﹢ ا︮﹢ل﹫︤︗ ︣وع و﹁
ا︨︐﹠︐︀ج و ا︗︐︀د ﹨︧︐﹠︡.

︣ا︨︀س ﹝﹆︐︱﹫︀ت ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن، ﹋︀﹝ً﹑ ﹡︧︊﹩ ﹨︧︐﹠︡.۴. ﹇︀︻︡ه ﹡︧︊﹫️ ﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی) ︋ 

۵. ﹇︀︻︡ه ︗︀﹝︺﹫️ و
     و︨︴﹫️ (︻︡ا﹜️)

﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی)  ︀︋︡ ﹨﹞﹥ ︗﹢ا﹡︉ و ︀︨︀ت ﹝︐﹙︿ ا﹡︧︀﹡﹩ (و ﹝︖﹞﹢ع 
︫︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩) را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡.

️﹢﹛۶. ﹇︀︻︡ه او ︀︋).︡﹡︣﹫﹍  ︋﹏﹊  ︫︀﹨ ️ ﹚︭﹞ و ︀﹨ ️ ﹢﹛او ﹤  ︋﹏﹞︀﹋ ﹤︗﹢︑ ︀  ︋︡︀ ﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی) ︋ 
(︀﹨ ️﹚︭﹞ ق ﹨︀ و﹢﹆ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑

٧. ﹇︀︻︡ه ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀
﹤﹝﹋︀ ﹟﹫﹡ا﹢﹇     

﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی)  ﹡︀︊︡ ﹝︺︀رض ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︀﹋﹞﹥ و ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ ﹅ و︑﹢ دار﹡︡ 
︋︀︫﹠︡.(﹡︷﹫︣ ا︮﹏ ﹐︲︣ر و ﹐︲︣ار در ا︨﹑م)
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﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد)  ﹡ ︡︀︊﹢زه ﹨︀﹩ را ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ا﹡︧︀ن را آزاد ﹎︢ا︫︐﹥ ﹝︡ود ﹋﹠﹠︡.٨. ﹇︀︻︡ه ﹢زه ﹨︀ی آزاد
(ا﹊︀م ﹝︊︀ح)

﹤﹫﹀﹫﹚﹊︑ ﹤︧﹝ ﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی) ︀︋︡ در ا︗︣اء، ︋︣ ا︨︀س ا﹊︀م ︠﹞︧﹥، ︑︺﹫﹫﹟ او﹜﹢️ و ٩. ﹇︀︻︡ه ا﹊︀م︠ 
︲︣ورت ﹋﹠﹠︡.(﹑ل و ﹝︧︐︉ و ﹝︊︀ح و ﹝﹊︣وه و ︣ام)

١٠. ﹇︀︻︡ه ا﹊︀م
﹩︐﹞﹢﹊ و ﹤﹢﹡︀︔        

﹁︣وع(روش ﹨︀،︮﹢رت ﹨︀ و ﹝﹢اد ﹋︀﹜︊︡ی) و ︐﹩ ا︮﹢ل او﹜﹫﹥  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹡︷︣ و ا︠︐﹫︀ر و﹜﹩ ﹁﹆﹫﹥ ︋﹥ 
(﹩︐﹚︭﹞ ا︲︴︣اری و ︳ع ︫︣ا﹢﹝︖﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋).︡﹠︀﹝﹡ ︣﹫﹫︽︑ ️﹇﹢﹞ ر﹢︵

ــ︀﹏ ︋︧﹫︀ر رو︫ــ﹟ و ︻﹞﹫﹆﹪ را ﹝﹪ ︑﹢ان از ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹫﹏ آن، ︋﹥  ــ﹑م، ﹝︧ در ﹝︀︊︒ ﹡︷︣ي، ﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ﹊﹞️ ﹡︷︣ي و ︻﹞﹙﹪ ا︨
ــ﹫︀ر  ︧︋ ︒︀︊﹞ ارد﹢﹞ ﹟ــ︐﹆﹏ و ︗︀﹝︹ دارد، در ا ــ﹫︣ي و ﹝﹠︴﹆﹪ ︋︣ه ︋︣داری و ﹝︴︣ح ﹡﹞﹢د، ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ اي ﹝︧ ︮﹢رت ︑﹀︧
ــ︡ه ا︨️، ا﹝︀ در ا ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟﹉ ﹝︭︡اق (﹋︀﹜︊︡ی –︑︖︣︋﹪) ︺﹠﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹝︐﹠﹢︻﹩ ︑﹢︨ــ︳ ︀︮︊﹠︷︣ان ﹝︴︣ح ︫

﹝︭︡ا﹇﹩ ا﹜︀م ︋︩، ︋︣ای ︵︣ا︀﹫﹡ ﹩︪﹍︀ه ﹝︴﹙﹢ب ︺﹠﹪ (﹝︧︖︡) ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
ــ︀︗︡  ︧﹞ ﹪︀دي ︵︣ا﹫﹠ ــ﹙﹢ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︨  ︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ را، ﹝﹪ ︑﹢ان︋   ︠﹪﹝﹣﹜︿ ا︮﹢ل را﹨︊︣دي و را﹨﹊︀ر﹨︀ي ︻﹞﹙﹪، در ︵︣ا ︣︷﹡ ﹤︋
ــ﹍︀ه  ا︨﹑﹝﹪ ︋﹥ ︭︠﹢ص در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ ︗﹞︣ات ︨﹥ ﹎︀﹡﹥ ﹝﹢رد ︋︣ه ︋︣داري ﹇︣ار داد. در ا︣︑ ﹜﹞ ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟﹟ ار﹋︀ن آن  ︪︀﹫﹡ و
 ︬︠︀︫ ︡︗︀︧﹞ ︣︀︨ ︤د︠﹢ا︨️ و ︡︖︧﹞ ﹤︋ ﹩﹇︀︵︀ر آ︑︪﹊︡ه ﹨︀ی ﹏︡︊︑ ﹤︋ ،ا︫︀ره ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. و در ا︔︊︀ت ︑︖︣︋﹩ ﹝﹢︲﹢ع

دوران ا︨﹑﹝﹩ ا︫︀ره ﹡﹞﹢ده و ارز︀︋﹪ ︠﹢ا﹨﹛ ﹡﹞﹢د.
 ﹪﹛و ﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ﹁︴︣ت ا ︬︪﹞ ️︀︾ و ️︗ ــ︀ن، از ﹝﹠︷︣ ا︨ــ﹑﹝﹪ داراي از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹀﹢م ︻︊︀دت و ︮﹫︣ورت ︑﹊︀﹝﹙﹪ ا﹡︧
ا﹡︧︀﹡︡︊︑ ﹏︋︀﹇︣﹫︾ ︀﹏ و ︑﹢﹏ ︋﹢ده و ﹨︧️، را﹨︊︣د﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ي ﹁﹢ق ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹪ ︋︣اي ارز︀︋﹪ ﹨﹞﹥ ﹡﹫﹨︀﹍︪︀︀ در ︵﹢ل 
ــ﹍︀﹨︀ي ︗︀ن را از ا︋︺︀د ﹝︐﹢ا﹪ و ﹋︀ر︋︣دي و ﹋︀﹜︊︡ي ﹝﹢رد ﹡﹆︡  ︪︀﹫﹡ ﹤﹫﹚﹋ ــ︀زد ︑︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ﹝︀ را ﹇︀در ﹝﹪ ︨
 ،﹪︀︱﹁ – ﹪︡ه ﹨︀ي ﹨﹠︨︡ــــ﹠︡ ﹡︷﹫︣ (ا و ارز︀︋﹪ ﹇︣ار د﹨﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ و︗﹢ه ﹋︀﹜︊︡ي آ﹡︀ از ︋︺︡ ︻﹠︀︮︣ي ﹋﹥ ﹡﹫﹞﹥ ︑︖︣︡ي ﹝﹪ ︋︀︫
︺︡ ﹝︐﹢ا﹩ وا︗︡  ــ︀ از︋  ــ︐﹠︡ ، ا﹝ ︺︡ ﹋︀﹜︊︡ی (﹡︧ــ︊﹩ و ا︻︐︊︀ری) ﹨︧ ︀ آ﹡﹊﹥ از︋   ︋︣︮︀﹠︻ ﹟︣ا اد.ز﹢ ﹢ا﹨︡︋  ــ﹥ ﹨︀)︠  ︀﹝﹡ ــ︀ و ﹨ ﹤آرا

﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ (﹁︣از﹝︀﹡﹩ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹩)﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.
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 :﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀  ︠﹩ا﹢︐﹞ و ﹩︀ی ︑︀ر﹫﹎︥و ﹟︣︐﹝﹞ -١

︣داری ﹡﹞﹢د را  ︣ه︋  آ﹡︙﹥ از ︵︣﹅ آ︀ت و ا︀د︒ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
:﹜﹫︀ ︋﹥ ا︗﹞︀ل در ﹞ ︡﹠﹢ر ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹡﹞

 ﹩﹞ ﹤︷﹑﹞  ــ︣ان ــ﹢ره آل ︻﹞ ︨ ٩۶ ﹤ــ︐﹀︀ده از آ ــ︀ ا︨ ١ـ١. ︋
 ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹩﹁︣︺﹞ ای ﹤﹡︀︠ ﹟﹫﹛را او ︀︱﹁ ﹟︠︡او﹡︡ ا ﹤﹋ ﹜ــ ﹫︀﹝﹡
 ﹟ده ا︨️، ︋﹠︀︋︣ا﹢﹝﹡ ﹩ــ︀ن و︲︹ و ︵︣ا ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︣ای ا﹡︧

︵︣اح آن ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.۵
ــ︡ه ا︨ــ️  ــ︣ از ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ (س) ذ﹋︫︣  ــ﹩ ﹝︺︐︊ ︓︡ ١. در  ٢ـ 
 ︡︺  ︋،﹩﹛︀م آور ا﹫ ︀﹡﹥ را، ︱ــ︣ت آدم (ع)، او﹜﹫﹟︎   ︠﹟ــ﹥،  ا ﹋
از ﹨︊﹢ط در ز﹝﹫﹟، ︋︣ای ︢︎︣ش ︑﹢︋﹥ اش، ا︖︀د ﹡﹞﹢ده ا︨️، 
ــ﹑﹝﹩، ︋︣ای  ــ﹍︀ه ﹝︴﹙﹢ب ا︨ ︪︀﹫﹡ ــ﹟ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ﹡﹞︀د ︀︋︣ا﹠︋
 ،﹤︋﹢︑ ﹩﹆﹫﹆ م﹢﹀﹞ ︣اده ا︨ــ️. ز﹢ ︠︀﹡﹢اده ︱︣ت آدم (ع)︋ 
︪ــ︐﹩  ︣ای︋  ــ︀ن︋  ︀﹜︭︀﹡﹥ و ﹝︺︣اج ا﹡︧ ــ︀ن ﹝﹀﹢م ︻︊︀دت︠  ﹝﹨
︫︡ن ا︨️. ا﹎︣ ︋︪️ را ︀︨️ (︻﹆﹏ ) و ادرا﹋︀ت و ︑︺︀﹝﹑ت 
︀︨︀️ (︣︾ – ﹪︧︤ي ) و  ︻﹆﹑﹡﹪ و ﹨︊﹢ط ا﹡︧︀ن را در د﹡﹫︀،︋ 
﹥ ﹝﹀﹢م  ︡ا﹡﹫﹛ ، ︑﹢︋﹥ و ︻︊︀دت︋  ﹫﹞﹪ ﹝︐︣ادف︋  ︑︺︀﹝﹑ت ﹡﹀︦︋ 
︣اي ﹨﹞﹥ آ﹡︧︀ن ﹨︀  ︀️ ا﹡︧︀﹡﹪،︋   ︨﹤  ️︀﹫﹢ا﹡﹪︋  ــ﹫︣ از︨  ︨

در ︵﹢ل ︑︀ر، ︑﹀︧﹫︣ و ︑︃و﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︣ا ﹝︐︣م،  ︡او﹡︡ آ﹡ ︡ه و︠   ︫﹤︐︠︀ ︣ز﹝﹫﹟ ﹋︺︊﹥︨  ︀﹡﹥ در︨   ︠﹟١. ا  ٣ـ 
︀﹡︀ و  ︀﹜﹞﹫︀ن، در ﹨﹞﹥ ز﹝ ︣ای ﹨﹞﹥ ︻  ︋️︡ا ــ︀رک، ا﹝﹟ و ﹡﹞︀د ﹨ ︊﹞

.️ ︣ار داده ︨ا ﹇ ︀﹡︀ ﹊﹞
 ،(﹟﹫﹆﹛︀ ﹛ا ﹟︧ا ) ️ ︣︐﹟ ﹨﹠︣﹝﹠︡ و ﹝︺﹞︀ر ︨ا ︡او﹡︡︋  از آ﹡︖︀ ﹋﹥︠ 
 ،︀﹡︀ ︣ای ﹨﹞﹥ ا﹡︧ ︀﹫﹡ ﹟︣︐︪﹍︀ه ﹝︴﹙﹢ب︋  ︀﹡﹥ ﹡﹞︀د︋   ︠﹟ا ﹟︣ا ︋︀ ﹠︋
︣ای  ــ︡ ﹝︺﹫︀ری︋  ــ️ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ︀﹡︀ ︨ا ــ﹥ ز﹝︀ن ﹨︀ و﹨﹞﹥ ﹝﹊ در ﹨﹞

.︫︡︀ ︨﹠︖︩  ﹡﹫︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب و ﹡︀﹝︴﹙﹢ب︋ 

﹫️ ا﹜ّ﹙ـ﹥)  ﹢د ﹝﹩ ﹡︀﹝︡(︋   ︠﹤﹡︀ ︡او﹡︡، ﹨﹛︠  ١. ا︀﹫﹡ ﹟︪﹍︀ه را︠  ۴ـ 
 ﹩﹆﹫﹆ م﹢﹀﹞ ﹟︀︋︣ا﹠ ــ︀س)۶ ︋  ﹠﹚﹛ ً︀ ︀﹡﹥ ﹇﹫︀م ﹝︣دم ( ﹇﹫︀﹝ ــ﹛︠  و ﹨
 ﹩﹠︵︀ ــ︀﹡︀، ﹨﹞︀ن ﹇﹫︀م︋  ︻︊︀دت، ︑﹆︣ب ا﹜﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ︑﹢︋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹡︧
 ️︗ ︡ه ﹋﹥، در ــ﹙﹢ک ︗﹢﹨︣ی و ذا︑﹩ ا﹡︧︀ن ︑﹙﹆﹩︫  ﹫︣ و︨  و︨ 

.︫︡︀ ︑﹊︀﹝﹏ رو﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ا﹡︧︀ن︋ 
ــ︀ن و︗﹢د  ︀︵﹠﹩ ا﹡︧ ــ﹟ ﹨︣ ﹡﹢ع ︻︊︀دت، ﹋﹥ در آن ︑﹊︀﹝﹏︋  ︀︋︣ا﹠︋

︀︫︡، ︻︊︀دت ﹆﹫﹆﹩ ︑﹙﹆﹪ ﹡﹞﹪ ︫﹢د. ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
 ︣ ︀﹡﹥ را، ︻﹑وه︋   ︠﹟ــ﹩ ا ﹡︀︗ ︡ار و︀  ︎،﹩﹆﹫﹆ ️ــ ۵ ـ١. ا︮︀﹜
ــ︀رت ︎﹫︀﹝︊︣ان از آن، ︑︣﹝﹫﹛ و آ︋︀دا﹡﹩ آن  آن، ز ﹩و︗﹢د ︑︀ر
﹫︀﹝︊︣ان او﹜﹩ ا﹐︻︷﹞﹩ ﹡︷﹫︣ ︱︣ت ﹡﹢ح ( ع)، ︱︣ت   ︎︳︨﹢︑
︀︑﹛ ا﹐﹡︊﹫︀ء(ع) ︱︣ت ﹝﹞︡ (ص)  ا︋︣ا﹨﹫﹛ (︫﹫ ا﹐﹡︊﹫︀ء) و︠ 

و ا﹞﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ (س) ︑︱﹞﹫﹟ و ﹝︀﹡︡ه ﹎︀ر ﹡﹞﹢ده ا︨️. 
ــ﹟ ︠︀﹡﹥ وا﹜﹩ ︋﹢دن آن  ا︮︀﹜️ ا ﹏﹐از د ︣﹍ــ﹩ د﹊ .۶ـ١
﹀︶ آن ︋︀ ﹝︺︖︤ه ا﹜﹩ از︑︖︀وز ﹜︪ــ﹊︣︀ن ا︋︣﹨﹥ ︋︀ ︨﹠﹍︀ی 
︣﹡︡﹎︀ن ا︋︀︋﹫﹏ ︋﹢ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹇︣آن ︋﹥ آن  ــ︖﹫﹏ ︑﹢︨ــ︳︎  ︨

ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️.٧ 
 ﹩︡اد﹨︀ی ︑︀ررو ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ،︒︀دا ︣ ٧ـ١. ﹝︊︐﹠﹩︋ 
ــ﹩ در ا ︡﹛﹢︑ ،﹤﹡︀︠ ﹟︱ــ︣ت ︻﹙﹩ (ع) ﹝﹢﹜﹩  ﹛و ﹝︺︖ــ︤ات ا
 ،﹤﹡︀︠ ﹟ــ︀م ﹝︺︭﹢م) در ا ــ︀ن ﹋︀﹝﹏ و ا﹝ ﹝︐﹆﹫︀ن و ﹝﹢﹝﹠︀ن (ا﹡︧
﹢ده ا︨️.٨ ︣ای ﹝︀در ا︪︀ن︋  ︡ن د﹢ار آن︋   ︫﹤︐﹁︀﹊ ︋︀ ﹝︺︖︤ه︫ 

 ﹟ا﹋︣م (ص) و ﹝︧﹙﹞﹫﹟، ا ︣︊﹞︀﹫ ︺︡ از ﹁︐ ﹝﹊﹥ ︑﹢︨ــ︳︎   ︋.١ ٨ـ 
 ﹩﹠﹫︤︑ ︀ی﹫︫︀﹆﹡ ︀ی  ﹝︖︧﹞﹥ ﹎﹢﹡﹥ و﹨ ️ ︀ ﹇︣اردادن︋  ︠︀﹡﹥ را ﹋﹥︋ 
ــ﹍︀ه  ︪︀﹫﹡ و ﹤﹡︀︐︋ ﹤︋ ﹏︡︊︑ ،﹩﹚︠ــ﹩ و دا ــ﹥ ﹨︀ی ︠︀ر︗ در ︋︡﹡
️ ﹨︀ و ︑︭︀و︣، ا︮︀﹜️  ︀زدودن︋  ﹢د﹡︡،︋  ﹝︢﹝﹢م و ︗︀﹨﹑﹡﹥ ﹡﹞﹢ده︋ 

(٣ ﹞︀رهـ  ︻︊︀دی آن را ﹝︖︡داً ا﹫︀ء ﹋︣د﹡︡. (﹡﹞﹢دار︫ 
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︑︭﹢︣ ١. ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹝︣ا︨﹛ ﹡﹞︀ز 

﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀︠ ﹪ا﹢︐﹞ و ﹪︀ي ︑︀ر﹫﹎︥و ﹟︣︐﹝﹞ .دار ٣﹢﹝﹡

︡ه ا︨️.١  ︫﹤︐︠︀ ﹫︀﹝︊︣ ︱︣ت آدم (ع)︨  ﹥ د︨️ او﹜﹫﹟︎  ︣اي ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹇︣ارداده و︋  ︡او﹡︡︋  ︀﹡﹥ اي ا︨️ ﹋﹥︠  ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ او﹜﹫﹟︠ 

ا﹟ ︠︀﹡﹥ را ︱︣ت آدم (ع)، ︋︺︡ از ﹨︊﹢ط در ز﹝﹫﹟، ︋︣اي ︢︎︣ش ︑﹢︋﹥ ︠﹢د ︨︀︠︐﹥ و ﹡﹞︀د ﹡﹫︀︪﹍︀ه ا︨﹑﹝﹪ ا︨️ .٢

︣اي ﹨﹞﹥ ︻︀﹜﹞﹫︀ن ﹇︣ار داده ا︨️ .٣  ︋️︣م، ﹝︊︀رک، ا﹝﹟ و ... ﹡﹞︀د ﹨︡ا︐﹞ ،︡او﹡︡ آ﹡︣ا ︡ه و︠   ︫﹤︐︠︀ ︣ز﹝﹫﹟ ﹝﹊﹥︨  ︀﹡﹥ در︨   ︠﹟ا

︀ً ﹜﹙﹠︀س).۴ ا︀﹫﹡ ﹟︪﹍︀ه را ︠︡او﹡︡، ﹨﹛ ︠︀﹡﹥ ︠︡ا ﹝﹪ ﹡︀﹝︡ (︋﹫️ ا﹜ّ﹙ـ﹥) و ﹨﹛ ︠︀﹡﹥ ﹇﹫︀م ﹝︣دم (﹇﹫︀﹝

ــ︣ان ا﹢︑ ﹤﹡︀︠ ﹟﹫︡ را ز︀رت ﹡﹞﹢ده ا﹡︡، ︻﹙﹪ ر︾﹛ ﹠︡ ︋︀ر و︣ا﹡﹪، ︋﹥ د︨ــ️ ︱︣ت ﹡﹢ح(ع) و ︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛(ع)۵ ــ﹥ ︎﹫︀﹝︊ ﹝﹨
ــ︡ه ا︨ــ️ .  ︫﹜﹫﹞︣︑

︠︡او﹡︡ ا﹢︑ ﹤﹡︀︠ ﹟﹫︡ را از ︑︖︀وز ﹜︪﹊︣︀ن ا︋︣﹨﹥ ︋︀ ﹝︺︖︤ه ︎︣﹡︡﹎︀ن ا︋︀︋﹫﹏ ﹀︶ ﹡﹞﹢ده ا︨️ .۶

︣︐﹝﹞﹟ رو︡اد ︑︀ر ︡﹛﹢︑ ،﹪︱︣ت ︻﹙﹪ (ع) ا︨️ در ا﹟ ︠︀﹡﹥، ︋︀ ﹝︺︖︤ه ︫﹊︀﹁︐﹥ ︫︡ن د﹢ار آن ︋︣اي ﹝︀در ا︪︀ن ا︨️.٧

︀رج  و ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ و ︑︭︀و︣ از دا︠﹏، ا︮︀﹜️ آ﹡︣ا ا﹫︀ء ﹡﹞﹢د﹡︡.٨ ️ ﹨︀ از︠  ︀ زدودن︋  ﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م (ص)،︋   ︎،﹟﹫﹝﹚︧﹞ ︳︨﹢︑ ﹤﹊﹞ ︐﹁ از ︡︺︋

﹝﹀﹢م و ﹡︐﹫︖﹥ ︻︊︀دت و ︑﹊︀﹝﹏ از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹪ ︢︎︣ش ︑﹢︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹨︊﹢ط ﹋︣ده از ︻︀﹜﹛ ︦ و ︾︣︤ه ︋﹥ ︀︨️ ︻﹆﹏ و ︮﹫︣ورت ٩
و︗﹢دی و ︗﹢﹨︣ی  ا︨️ و ︋﹥ ﹆﹫﹆️ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ﹡︤د﹈ ︫︡ن.
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ــ﹥ از ︵︣﹅ آ︀ت  ﹋ ،﹩ا﹢︐﹞ و ﹩ــ︀ی ︑︀ر ﹝︖﹞﹢ع ﹎︤ارش ﹨
ــ﹥ و ارزش ﹨︀ و  ــ﹥ ﹋︺︊ ــ︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ﹝﹢رد ︠︀﹡ ــ︒ ﹝︺︐︊ ︀دو ا
ــ﹩ از آن در ︋﹠︡﹨︀ی ﹁﹢ق  ــ︡ه و ︋﹥ ︋︣︠ و︥﹎﹩ ﹨︀ی آن ﹝︴︣ح ︫
 ﹤︐︧︀︫ و ﹟︣︑ ﹩﹛︀︻ ،﹟︣︑ ﹪﹝︡﹇ ،را ﹤﹡︀︠ ﹟ــ︡، ا ــ︀ره ︫ ا︫
 ︀﹡︀︧﹡︣ای ﹨﹞﹥ ا ︑︣﹟ ﹡﹞︀د ﹡﹫︀︪﹍︀ه و ﹝︧︖︡ در ︵﹢ل ︑︀ر و︋ 
ــ︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣︡، ا﹜︊︐﹥ از ﹡︷︣  در ﹨﹞﹥ ز﹝︀﹡︀ و ﹝﹊︀﹡︀ ︑︊﹫﹫﹟ و ︑︪
﹢ده  ︀﹡﹢اده ︱︣ت آدم (ع)︋  ︣ای︠  ︀﹡﹢اد﹎﹩︋   ︠︡︖︧﹞ ﹉ ﹟ا ︀﹞
 ︀ ﹩﹚﹞ ــ︡ ︻︊︀د︑﹍︀ه  ︤ر﹎︐︣ در ــ︀ی︋  ︣ای ︗﹞︺﹫️ ﹨ ا︨ــ️ و︋ 
︀ ﹀︶ ا︮﹢ل را﹨︊︣دی و را﹨﹊︀ر﹨︀ی  ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ︾﹫︣ه، ﹝﹫︐﹢ان︋ 
︺︡ی  ︻﹞﹙﹩ وا︡ه ﹨︀ی ﹁︱︀﹩ _ ﹨﹠︨︡﹩ آن، ﹋﹥ در ﹝﹢ر﹨︀ی︋ 
︀ ﹀︶ ا︮﹢ل ﹁︣از﹝︀﹡﹪ و  ︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ را︋  ︡، ﹝︺﹞︀ري︠  ﹢ا﹨︫︡   ︠﹤ارا
 ︀ ︣ ︲︣ورت ﹨︀ي ز﹝︀﹡﹪ و ﹝﹊︀﹡﹪ ﹝﹢︗﹢د و︋  ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹪ آن، ﹝︊︐﹠﹩︋ 
︀ ا︗︐︀د  ︣داری از ا︮﹢ل ده ﹎︀﹡﹥ ا︗︐︀د در ﹝﹊︐︉ ︑︪﹫︹ و︋  ︋︣ه︋ 
 ،﹩﹚﹞ ︡︗︀ــ ــ︺﹥ داد و ﹝︧ ︧ــ︳ و ︑﹢︨  ︋، ﹩︭︭︑ ای و ﹤﹁︣

﹝﹠︴﹆﹥ ای ︀ ︗︀﹝︹ را ︵︣ا﹩ و ا︡اث ﹡﹞﹢د.

٢. ︣︐﹝﹞﹟ و﹫﹎︥︀ی ﹋︀﹜︊︡ی و ︋﹫︣و﹡﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥:
ــ﹥  ﹢د، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹡﹞︀و ﹨﹠︨︡  ︠﹜︷﹠﹞ ︡︊﹛︀﹋ ︀ ــ﹥ ﹋︺︊﹥︋  ﹡︀︠ .١ ٢ـ 
﹢د، ﹋﹥ ﹋︀﹝﹑ ﹡︀﹝﹠︷﹛  ــ﹫︀ل و ﹝﹢اج ﹋﹢ه ﹨︀ و ︑︍﹥ ﹨︀ی ا︵︣اف︠  ︨
ــ﹠︡، ︡︋ ️﹫﹇﹑︠ ﹉︹، ا︻︖︀ب ا﹡﹍﹫︤  و ﹝︐﹊︓︣ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
﹫︀ل و ﹝︐﹊︓︣ ︵︊﹫︺️، ﹋︀﹜︊︡ ﹝﹠︀︨︊﹩  و ﹝﹠︷﹛ ا︨️.ا﹎︣ ﹁︱︀ی︨ 
︋︣ای ︨﹫︣ در آ﹁︀ق ﹝︪︐︣ک ﹫﹢ا﹡︀ت و ا﹡︧︀﹡︀ ا︨️، ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ 
﹋︀﹜︊︡ و ﹁︱︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝︐︬ ا﹡︧︀ن ︋︣ای ︨﹫︣ در ا﹡﹀︦ و 
︑﹊︀﹝﹏ ︋︀︵﹠﹩ آ﹡︀ ا︨ــ️.﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︑﹊︀﹝﹏ ︋︀︵﹠﹩ ا﹡︧︀ن و 
 ︡︡︗ ﹅﹚  ︠﹉ ،️︺﹫︊︵ ﹜﹛︀︻ ﹤ ︋︺︡ ﹝︺﹠﹢ی و رو︀﹡﹩ او ﹡︧︊️︋ 
﹥ ا︖︀م   ︋️︊︧﹡ ︤﹫﹡ ﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ﹢دن ﹆﹫﹆﹩ ا︨️، ﹋︀﹜︊︡︠   ︋︹︡ و︋ 
ــ﹠︡،  ︫︀ ﹢د،﹋﹥ ﹝︐﹊︓︣ و ﹝︐﹠﹢ع ﹝﹩︋  و ﹋︀﹜︊︡﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ ا︵︣اف︠ 

 ﹉︖﹛ و ﹋︀﹜︊︡ ︠﹑﹇︀﹡﹥ و ︡︋︹ ا︨️.
٢ ـ٢. ﹝﹊︺︉ ︋﹢دن ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ︋﹥ د﹜﹫﹏ دا︫︐﹟ و︗﹢ه و ﹛︀︀ی 
﹢د ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︐﹊︓︣ ا︨️،  ــ︀︋﹥، ﹡︧︊️ ︋﹥  ︵︊﹫︺️ ا︵︣اف︠  ︪﹞
 ﹩﹆﹫﹆ م﹢﹀﹞ ﹤﹋ ﹤﹡﹢﹍﹡︀﹝﹨.️︨︡ت و ︑﹞︣﹋︤ اا﹜﹆︀ء ﹋﹠﹠︡ه و

ــ️، ﹋︀﹜︊︡  ــ︡ت رو﹩ و ︱﹢ر ﹇﹙︉ ا︨ ــ︀دت، ︑﹞︣﹋︤ و و ︊︻
 ︡︀︋ ︡ی ﹡﹫︤ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع و ︻﹞﹙﹊︣د ︠﹢د﹫﹢︑ ︊︀د︑﹍︀ه︻

.︫︡︀︋ ﹟︣﹁و ︑﹞︣﹋︤ آ ︩︋ ︡تو
 ️︗ ︀ر︣︋ ،︀ر و︗﹥ ︻﹞﹢د ︋︣ ﹨﹛ ︠﹢د ︀︋ ﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀︠ .٢ ـ٣
︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ رو ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️. ﹀﹞ ﹤﹋ ﹤﹡﹢﹍﹡︀﹝﹨ ﹩﹠︺﹢م ︻︊︀دت 
ــ﹩، ا﹜﹩ و ﹡﹢︻﹩  و ﹁︴︣ت رو ︀﹡︀ــ ــ﹩، ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا﹡︧ ﹆﹫﹆
﹨﹞﹥ ︗︀﹡﹫︀ن ا﹝︣ی ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ و ︲︣وری٩ا︨️ و ا︠︐﹑ف 
 ️﹆﹫﹆ ︣ا﹁﹩ از﹡︡ی، ا﹫﹢︑ م ︻︊︀دت﹢﹀﹞ ︀ن از︢ا﹨︉ و  اد﹞
و وا﹇︺﹫️ ذا︑﹩ ا﹡︧ــ︀ن ا︨️، ︋﹠︀︋︣ ا﹟ ﹋︀﹜︊︡ ︠︀ر︗﹩ ︻︊︀د︑﹍︀ه 
 ﹩︀﹫﹁︀ت ︗︽︣ا︗ ﹤﹝﹨ در ︀﹡︀︧﹡ی ﹨﹞﹤ ا﹢  ︨﹤  ︋︡︀ ︑﹢﹫︡ی،︋ 
 .︡︀﹝﹡ ب د︻﹢ت﹢﹚︴﹞ ︀ه﹍︪︀﹫﹡ ﹤︋ را ︀﹡︀︧﹡رو ﹡﹞﹢ده و ﹨﹞﹤ ا

ــ﹢دن ︵﹢ل و ︻︣ض و  ــ︀وی ︋ ــ︡ ﹝﹊︺︉ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︧ ٢ ـ۴. ﹋︀﹜︊
ــ︡ار و ا﹝﹟ و آرام را،  ︀︎ ،︊︀ت︔ ︀︋ ،﹜﹊﹞ ﹩﹝︖ ،ــ︀ع آن ار︑﹀
 ،﹩﹆﹫﹆ ــ﹫︣ی ︨ ،﹩﹆﹫﹆ ــ︡.از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︻︊︀دت ︀﹝﹡ ﹩﹞ ــ︀ء ا﹜﹆
ــ﹟ و آرام دارد١٠، ﹋︀﹜︊︡ ︸︀﹨︣ی  ــ︡ار، ﹝﹊﹛ و ︋︀ ︔︊︀ت و ا﹝ ︀︎
ــ︐﹊︀م و ︀︎︡اری و  ــ︤، ︀︋︡ ︔︊︀ت و ا︨ ــ﹍︀ه ︑﹢﹫︡ی ﹡﹫ ︻︊︀د︑

.︡︀﹝﹡ را ا﹜﹆︀ء ︩﹞ا﹝﹠﹫️ و آرا
ــ︣ه ︋︣داری از ﹝﹢اد و ﹝︭︀﹜ ︋﹢﹝﹩ و ︵︊﹫︺﹩، ﹁﹆︡ان  ︋ .۵ ٢ ـ
 ️ ــ︀ی ︑︤﹫﹠﹩ و ﹡﹞︀﹥ ﹨︀ی ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹎﹢﹡﹥ و︋  ﹨ ﹤ــ︣ ﹡﹢ع آرا ﹨
ــ﹢ص، ︮︡ا﹇️  ــ﹩ ︋﹠︀، ︋︀︻ــ︒ ا︖︀د ︠﹙ ــ︡ار ︠︀ر︗ واره، در︗
 ﹩﹆﹫﹆ ــ︀دت ︊︻ ﹩﹎︥ــ﹟ و ︣︐﹝﹞ ﹤﹋ ﹩ــ ــ️ درو﹡﹍︣ا ﹢﹆︑ و
 ﹟ا︨ــ️.از ا ﹤︐﹁︀ ﹩﹚ّ︖︑  ــ﹍︀ه ︪︀﹫﹡ ﹩﹡ــ️، در ﹋︀﹜︊︡ ︋﹫︣و ا︨
ــ︣﹇﹩  ــ﹍︀ه ا︮﹫﹏ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︣ ︠﹑ف، ا﹋︓︣ ﹝︺︀︋︡، ︫ ︪︀﹫﹡ ︡︺︋
ــ﹫︀ر ز︀د از  و ︾︣︋﹩، ﹋﹥ دارای ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹨︀ و ﹡﹆︀︫ــ﹩ ﹨︀ی ︋︧
︀ آرا﹥ ﹨︀ی ︑︖︣︡ی (﹨﹠︨︡ــ﹩ و  ــ︐﹠︡،︋  ــ﹢دات ز﹡︡ه ﹨︧ ︗﹢﹞

.︡﹠︐︧﹨ ﹩︤﹠︑  د﹋︀﹝ً﹑ ︾﹫︣ ﹝︀دی ، ﹝︺﹠︀﹎︣ا و﹢︠ ( ﹩﹞﹑﹋
٢ ـ۶. ︻﹙﹩ ر︾﹛ و︗﹢د ︀ر و︗﹥ ﹝﹊︺︉ ﹋﹥ د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡ه ﹨﹞﹥ 
 ﹉ ︳﹆﹁ ــ︀ن ︋﹢د، و︗﹢د ︗ ﹩︀﹫﹁ر﹨︀ی ︗︽︣ا﹢﹞ از ︀﹡︀ــ ا﹡︧
ــ﹫︣ از ﹋︓︣ت ︋﹥ و︡ت  درب ︋︣ای ورود ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ﹝︊﹫﹟ ︨
︀︵﹠﹩ و ︑﹊︀﹝﹙﹩  در ﹝﹀﹢م ︻︊︀دت و ﹝﹀﹢م (︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛)،︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣از﹝︀﹡﹩ و ﹁︣ا ﹝﹊︀﹡﹩ و وا ︀﹡︀︧﹡ا
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﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥  ﹢رت ︗﹞︹︋   ︮﹤ ︊ُ﹏) در ﹇︣آن︋  ُ︨ در ﹡﹆︴﹥ ﹝﹆︀︋﹏ واژه (
︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹩  ﹥ ﹝︖﹞﹢ع︫  ا︨ــ️ ز︣ا وا︋︧︐﹥︋ 
ا︨ــ️. ︺﹠﹩ ﹝︊︡اء  ️﹋︣︖︀ج، وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝﹊︀﹡﹩ و 
 ️︀︾ و ️︗ ﹩﹛ــ︡ه ا︨️ و  ︫︣︓﹊︐﹞ ︀﹡از آ ﹉ ︣﹨ ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗
︢︣ش ︑﹢︋﹥ ا﹡︧︀ن و   ︎﹏﹞ و ﹤﹚︊﹇) ﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ﹢ی︠   ︨﹤  ︋︀﹡آ ﹤﹝﹨
︑﹢﹜︡ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏) ﹍︀﹡﹥ ا︨️.︋﹠︀︋︣ا﹟ از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩، ︻︊︀دت 
﹫︣ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧︀﹡︀ ﹁﹆︳ از راه ا﹞︀ن (﹝︺︣﹁️)و  ︻﹞﹏  ﹆﹫﹆﹩ و︨ 
﹠︖﹍︀﹡﹥ ا︨﹑﹝﹩  و ارز︫︀ی ا︠﹑﹇﹩ ) در  ︮︀﹜ (ر︻︀️ ا﹊︀م︎ 

︣ و ﹝﹆︊﹢ل ا︨️.١١  ّ︧ ا﹝﹢ر ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹝﹫
︡ون ر﹡﹌ (  ــ﹫︀ه و︋   ︨ ً︀ ــ﹞︀﹡﹩، ﹡︧︊︐ ــ﹠﹌ آ︨  ︨﹉ ٧. و︗﹢د ٢ـ 
ــ﹥ آ︾︀ز وا﹡︖︀م ︵﹢اف ︋﹥  ــ﹢د) در ﹋﹠︀ر درب ورودی، ﹋ ︖︣ا﹐ ︨
ــ﹢د و ︖︀ج ︋︀ ﹜﹞︦ آن،  ــ︣وع ﹝﹫︪ دور ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹡﹫︤ از آ﹡︖︀ ︫
ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡، دروا﹇︹  ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️  ــ﹞︀﹡﹩  ︑︺︀﹝﹏  ﹝ ︋︀ آن ﹡﹞︀د آ︨
︀ و﹐️ و ا﹝︀﹝️   ︋️︺﹫ ﹡﹞︀د ا﹝﹞︀م ﹝︺︭﹢م (ع) و ﹜﹞︦ آن ﹡﹞︀د︋ 
ــ﹢ده  ︪﹎ ️ــ﹫︣ ﹨︡ا ︀ ا﹝︀م، ﹝︧  ︋️︺﹫ ︡ون ﹝︺︣﹁️ و︋  ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
 ︣ــ ــ︡، آ﹡︙﹠︀﹡﹊﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م (ص) ﹁︣﹝﹢د﹡︡، ﹝﹟ ︫ ﹡﹢ا﹨︡ ︫
 ﹤﹡︀  ︠﹤ ︡ون ا︗︀زه︋  ︻﹙﹞﹛ و ︻﹙﹩(ع) درب آن ا١٢️︨ و ﹁︣﹝﹢د﹡︡︋ 
 ️︺﹫ ﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️، ﹝︺︣﹁️ و︋   ︋١٣.︡﹢︪﹡ وارد ﹩﹝︣ و
 ️︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛ راه ﹨︡ا ︀ ا﹝︀م ﹝︺︭﹢م ﹨︣ز﹝︀ن، ﹨﹞︀ن︮   ︋﹩﹚﹝︻

︢︣ی و ︑﹊︀﹝﹏ ا﹡︧︀ن ا︨️. و راه ﹎︪︀ی ر︨︐﹍︀ری و ︑﹢︋﹥︎ 
ــ︀ل، ︋︺︡ از ︵﹢اف  ــ﹢ن ﹝﹛ و ︋﹠﹫︀دی را ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺ ﹝︱﹞ ﹟ا
ــ︀م ا︋︣ا﹨﹫﹛ (ع) ــ﹥ دور ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹡﹞︀ز ︎︪ــ️ ﹝﹆ ︋
﹋﹥ ﹇︣آن او را ︻﹑وه ︋︣ ︎﹫︀﹝︊︣ی ︋︀ ﹝﹆︀م ا﹝︀﹝️ ﹡﹫︤ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ 
﹡﹞︀︡، ︑﹢︮﹫﹥ و ︑︀﹋﹫︡ ﹡﹞﹢ده ا︨️.︺﹠﹩ ﹡﹞︀ز ︵﹢اف ﹝︀ ﹝﹢﹇︺﹩ 
 ️︗ ا﹝︀م)١۴ و در ︣  ︨️︪ ︪ــ️ ﹝﹆︀م ︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛ (︎   ︎﹤﹋
ــ︀ن ﹋︀﹝﹏ و ︢︎︣ش ︑﹢︋﹥ ︱︣ت آدم  ﹇︊﹙﹥، ﹋﹥ ﹝﹏ ︑﹢﹜︡ ا﹡︧

ا︨️، ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ــ︣ا و ﹝﹆︡س، و﹇︐﹩ در ز﹝︀ن  ــ︀ده، درو﹡﹍ ︨ ﹜︖ ﹟﹫﹝﹨ .٢ـ٨
︗︀﹨﹙﹫️ ︋︀ آرا﹥ ﹨︀ی ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ از ︋️ ﹨︀ی ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹎﹢﹡﹥ و 
 ﹤﹡︀︐  ︋﹤ ــ﹏︋  ︡︊︑ ،ــ﹢د  ︫﹩﹞ ﹟﹫︤︑ ــ﹢دات ز﹡︡ه ــ︣ ﹝﹢︗ ︭︀و︑
﹝﹫﹍︣دد و ︋︀ ﹁︐ ﹝﹊﹥ ︑﹢︨ــ︳ ︎﹫︀﹝︊︣(ص)و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ا︪︀ن 
ــ︀رج و دا︠﹏ ︋﹠︀،  ️ ﹨︀ و ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹨︀ و ︑︭︀و︣ را، از ︠ ــ﹥ ︋ ﹝﹨

ــ︀د﹎﹩، و︡ت و  ﹙﹢ص،︨  ــ︡داً︠  ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡ و ﹝︖ ــ︀زی ﹝ ︧﹋︀︎
درو﹡﹍︣ا﹩ را ︋﹥ ان ︋︀ز ﹝﹩ ﹎︣دا﹡﹠︡.

︣ای ︱﹢ر ا﹡︧︀ن  ︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، و︨﹫﹙﹥ ﹝﹠︀︨︊﹩︋  ︋﹠︀︋︣ا﹟،﹋︀﹜︊︡ او﹜﹫﹥︠ 
﹢د  ︡ه،︠  ﹫︣ در ا﹡﹀︦ و ︻︊︀دت ا︨️، در ا﹟ ﹁︱︀ی ا︖︀د︫  و︨ 
ا﹡︧︀ن ﹇︣﹝︀ن دا︨︐︀ن ﹡﹫︀︩ و ︑﹊︀﹝﹏ و︗﹢دی و ﹆﹫﹆﹩ ا︨️، 
ا﹝︀ در ﹋︀﹜︊︡ ︑︤﹫﹟ ︫︡ه و ︋︣و﹡﹍︣ای دوران ︗︀﹨﹙﹫️، ︻﹞﹑ ︠﹢د 
 ﹏︺﹀﹠﹞ ︀﹡︀︧﹡و در ﹝﹆︀︋﹏ آن، ا ﹤︐﹁︀ ﹩︑ا︮︀﹜️ ذا ︀﹠ ︨︀︠︐﹞︀ن و︋ 
 ﹩﹢﹎ ︀ن﹝︐︠︀︨ م ︠﹢د﹢﹀﹞ ﹟در ا ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹆﹚︑ ﹩︀︫︀﹝︑ و
︤ر﹎︐︣﹟ ﹝︀﹡︹ ︻︊︀دت ﹆﹫﹆﹩ و ︑﹊︀﹝﹏ ذا︑﹩  ــ︡ه ا︨ــ️ و︋   ︫️︋
︀ ا﹡﹢اع ︑︤﹫﹠︀ت   ︋﹤﹋ ﹩︀﹡︀﹝︐︠︀ ﹢د. ا︾﹙︉ ﹝︺︀︋︡ و︨  ا﹡︧︀ن ﹝﹩︫ 
ــ﹊﹙﹩ ︀ ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹎﹢﹡﹥، ︀﹜︐﹩ ︋︣و﹡﹍︣ا ︀﹁︐﹥ و ︋︺︡ ︋﹫︣و﹡﹩ و  ︫
 ︒︻︀ ﹠﹫︀د ﹝﹩ ︀︋﹠︡ ︻﹞ً﹑ ︵︣ا︀ن آن︋  ﹢د︋  ــ︡ی آ﹡︀ ا︮︀﹜️︠  ︊﹛︀﹋
 ،︫︡︀ ︡﹝️ ا﹡︧︀ن︋  ︀︡ و︨﹫﹙﹥ ای در︠   ︋﹤﹋ ﹩﹡︀﹝︐︠︀ ــ︡ه ا﹡︡،︨  ︫
︠﹢د ﹨︡ف ︫︡ه و ︑︡︊﹏ ︋﹥ ︋️ ﹎︣دد. ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︵︣ا︀ن ︻﹞ً﹑، 
︧︐︨︣︀زی  ﹢د را︋   ︠﹟﹫︊︵︀﹞ ﹩﹍﹡︀﹍﹫︋د﹢ ︀زی ﹡﹞﹢ده و از︠   ︨️︋

﹞︀ره -۴). ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡. (﹡﹞﹢دار︫ 

:︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ع ا︫︀ره﹢︲﹢﹞ ﹟ا ﹤  ︋﹏در ا︋﹫︀ت ذ  ﹩︀  ︋﹫ ︗﹠︀ب︫ 
﹝﹟ ︀ر ﹨﹞﹩ ︗﹢﹛، او ︗﹙﹢ه ﹎﹥ ـ︀ر 

 ﹤﹡︀︠ ︉︀︮ ﹟﹞و ︡﹢︗ ﹩﹝﹨ ﹤﹡︀︠ او
﹢︑  ﹩﹢︑ ﹤﹡︀︐︋ ﹤︊︺﹋ د ﹝﹟ از﹢︭﹆﹞

﹝﹆︭﹢د ︑﹢﹩، ﹋︺︊﹥ و ︋︐︋ ﹤﹡︀︀﹡ــــ﹥ 
﹥ ︗︀﹍︀ه،   ︋﹏ی ﹡﹫︤ در ا︋﹫︀ت ذ﹢﹛﹢﹞ ︡﹝﹞ ﹟︡﹛︀ب ︗﹑ل ا﹠︗

︫︃ن و را︋︴﹥ ︮﹢رت و ﹝︺﹠︀ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️:
را︋︴﹥ ︎﹢︫︩: رو ︋﹥ ﹝︺ـ﹠﹩ ﹋﹢ش ای ︮﹢رت ︎︨︣️

︎ُ︣ ا︨️  زآ﹡ـــ﹊﹥ ﹝︺﹠︀ ︋︣ ︑﹟ ︮﹢رت 
︋️ ︎︨︣︐﹩ ـ﹢ن ︋﹞ـــ︀﹡﹩ در ︮﹢ر 

︮﹢ر︑︩ ︋﹍ــ︢ار و در ﹝︺﹠﹩ ﹡ــــ﹍︣
︀ش ﹝︧️ ﹢ر ﹋ــ﹛︋  را︋︴﹥ ︸︣ف و ﹝︷︣وف:ز﹟ ﹇︡ح ﹨︀ی︮ 

︑︀ ﹡ــــ﹍︣دی ︋️ ︑︣اش و ︋️ ︎︨︣️
️︧︀﹞از ﹇ـــــ︡ح ﹨ــ︀ی ︮﹢ر ︋﹍︢ر

 ︋︀ده در︗︀م ا︨️ ﹜﹫﹉ از ︗︀م ﹡﹫︧️

٣٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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︦ ز︋﹢ن ﹢رت︋   ︮️︧﹫ ﹩﹠︺﹞ ︩﹫︎:️﹋︣ ︣ک و﹞ ﹤︴︋را
 ـــ︣خ را ﹝︺﹠﹩ اش ﹝﹩ دارد ﹡﹍﹢ن

﹟د ﹫︫ ﹤ا﹜﹞ــــــ︺﹠﹩ ﹨ـ﹢ا﹜ّ﹙ـ ️﹀﹎
︋ـــــــ︣ ﹝︺﹠﹩ ﹨ـــ︀ی رب ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟

را︋︴﹥ ذ﹋︣:دان ﹋﹥ ﹨︣﹎ــ︤ ﹝︧️ ︑︭ـ﹢︣ و ︠﹫︀ل
در ﹡﹫ـــــــــ︀︋︡ ذات ﹝ــــ︀ را ︋﹩ ﹝︓︀ل

ذ﹋︣ ︗︧﹞ـــ︀﹡﹥ ︠﹫︀ل ﹡︀﹇ـــ︬ ا︨️
و︮ــــ︿ ︫︀﹨︀﹡﹥ از آ﹡︀ ︠︀﹜︬ ا︨️

﹡︧︊️ ︋﹥ ﹡﹞︀ي ﹡︀﹝﹠︷﹛ و ︨﹫︀ل ﹋﹢ه ﹨︀ و ︑︍﹥ ﹨︀ي ا︵︣اف ، ︡︋ ️﹫﹇﹑︠ ﹈، ︉︺﹊﹞ ﹜︖︹ و ﹝﹠︷﹛ ا︨️. ١

﹝﹊︺︉ ︋﹥ د﹜﹫﹏ دا︫︐﹟ و︗﹢ه و ﹛︀︀ي ﹝︪︀︋﹥، ا﹜﹆︀ء ﹋﹠﹠︡ه و︡ت ا︨️. ٢

٣ .︡︀﹝﹡ ﹪﹞ ︀ئ﹆﹛را ا ﹪﹡︀︗ ﹪︑﹢︻رو ﹡﹞﹢ده ا︨️، د ،﹜﹨︣︋ و ︻﹞﹢د ﹪︀﹫﹁︣ا︽︗ ️︗ ︀ر ﹤︋ ﹤﹋ ︀︖﹡از آ

۴ .︡︀﹝﹡ ﹪﹞ ﹛، ︋︀ ︔︊︀ت و ا﹝﹟ را ا﹜﹆︀ء﹊﹞ ﹪﹝︖ ،︧︀وي ︋﹢دن ︵﹢ل و ︻︣ض و ار︑﹀︀ع﹞ ﹏﹫﹛د ﹤︋ ︉︺﹊﹞

۵ .︡︀﹝﹡ ﹪﹞ را ا﹜﹆︀ء ﹪و درو﹡﹍︣ا ️﹢﹠︺﹞، ﹪﹋︀︎ ،︀﹨ ﹤︀﹝﹡ و ︀﹨ ﹤︢ف آرا و ︵︊﹫︺﹪ ،︠﹙﹢ص و ﹪﹞﹢︋ ﹛︀︭﹞

و︗﹢د ﹈ درب، در ﹝﹆︀︋﹏ و︗﹢د ︀ر و︗﹥، ا﹜﹆︀ء ﹋﹠﹠︡ه ︨﹫︣ از ﹋︓︣ت ︋﹥ و︡ت و ﹍︀﹡﹥ ︋﹢دن راه ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧︀ن ﹨︀ ا︨️. ۶

و︗﹢د ︖︣ا﹐︨﹢د، آن ︨﹠﹌ آ︨﹞︀﹡﹪، در ﹋﹠︀ر درب ورودي، ﹡﹞︀د ︲︣ورت ا︻︐︭︀م ︋﹥ ︊﹏ ا﹜ ،﹪︺﹠﹪ ا﹝︀م ﹝︺︭﹢م (ع) ︋︣اي ٧
ــ️.  ︑﹊︀﹝﹏ ︨ا

﹨﹞﹫﹟ ︖﹛ دروا﹡﹍︣ا، ا﹎︣ ︑﹢︨︳ ︑︤﹫﹠︀ت ﹡︀﹝﹠︀︨︉ و ﹝︀دي، ︋︣و﹡﹍︣ا ︫﹢د، ︑︐︋ ﹤︋ ﹏︡︊︀﹡﹥ ﹝﹪ ︫﹢د. ٨

︀︵﹟ ︑ ﹪﹞ ﹅﹆︀︋︡. (︠﹢دآ﹎︀﹨﹪ ارادی و ا︠︐﹫︀ری ا﹡︧︀ن ﹨︀)٩  ︋﹤ ﹫︣ از ︸︀﹨︣︋  ﹆﹫﹆️ ︑﹊︀﹝﹏ ا﹡︧︀ن ﹈ ﹝﹆﹢﹜﹥ درو﹡﹪ ا︨️ و در︨ 

﹡﹞﹢دار︣︐﹝﹞ .۴﹟ و﹫﹎︥︀ي ︋﹫︣و﹡﹪ و ﹡﹞︀ی ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ 

٣. ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی درو﹡﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥:
︧︐﹥ و  ︀ و︗﹢د ︀ر و︗﹥ و د﹢ار ﹨︀ی︋  ١ـ٣. ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹊︺︉︋ 
︀ ﹁︱︀ی  و︗﹢د ﹁﹆︳ ﹉ درب، ﹝︀﹡︹ ار︑︊︀ط (︣︾-﹩︧︤ی) ا﹡︧︀ن︋ 
︡ه و ︻﹞ً﹑ ﹁︱︀﹩ ﹋︀﹝ً﹑ درو﹡﹍︣ا و ﹝﹠︀︨︉  ــ﹫︣ در آ﹁︀ق︫  ︠︀رج و︨ 
ــ﹍︀ه  ︪︀﹫﹡ ﹤︗و ﹟︣︐﹝﹞.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀د︖ــ﹫︣ در ا﹡﹀ــ︦ ا ︑﹀﹊︣ و︨ 
ا︮﹫﹏ و ﹝︧︖︡ ا︨﹑﹝﹩، ا︮﹏ درو﹡﹍︣ا﹩ و ا﹨﹞﹫️ ﹁︱︀ی ︠︀﹜﹩ 
ــ﹏ ︣︐﹝﹞﹟ و︗﹥ ﹝︺︀︋︡ ︾﹫︣ ا︮﹫﹏، ﹡︷﹫︣  ــ️، در ﹡﹆︴﹥ ﹝﹆︀︋ آن ا︨
 ︉﹚︮(﹤﹡︀﹎ ﹤ ﹠﹍﹩ وا﹇︹ در ﹝﹠︀︨﹉ ﹝﹠︀ ︺﹠﹩ (︗﹞︣ات︨  ﹡﹞︀د﹨︀ی︨ 

︣و﹡﹍︣ا﹩ و ︻︣وج ﹋︀ذب و ︸︀﹨︣ی آ﹡︀ ا︨️. ︋﹢دن︋ 
 ﹜︖ ــ︣ض و ار︑﹀︀ع در ــ︀وی ︵﹢ل و ︻ ︧︑ ﹤ ــ﹥︋  ــ︀ ︑﹢︗  ︋.٣ ٢ـ 
️ ﹨︀ی  ﹝︀دی، ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و  ﹋︺︊﹥، ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ آن ﹁︀﹇︡ ︗︀ذ︋﹫
︣﹋️ ﹨︀ی ﹁﹫︤﹊﹩  ︋﹢ده و دارای ﹉ ﹡﹆︴﹥ ﹝︣﹋︤ی، ︑﹞︣﹋︤ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︩︋ ︡تو و ﹟︣﹁آ

﹊﹩ د﹍︣ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︻︊︀دت ﹆﹫﹆﹩ در ار︑︊︀ط ا﹡︧︀ن 
 ﹟ر ﹇﹙︉ درو﹡﹩ ا︨️. از ا﹢︱ ︣ی و﹊﹁ ︤﹋︣﹝︑ م﹢﹀﹞ ،︠︡ا ︀︋
ــ︡ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︣﹟ ﹁︱ــ︀ ︋︣ای ا︖︀د  ︺︋

︨﹫︣در︋︀︵﹟، ︑﹀﹊︣︋︣ا﹡﹍﹫︤ی و ︱﹢ر ﹇﹙︉ ا︨️.
﹢دن ﹡﹆︴﹥ ﹝︣﹋︤ی دا︠﹏ ﹝﹊︺︉، ا﹡︧︀ن   ︋﹩﹛︀  ︠﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.٣ ٣ـ 
ــ﹥  ︨︀﹝ ـــ︀ن﹞︣﹇ ــ﹢ن و ﹇﹙︉ ﹁︱ــ︀ی دا︠﹙﹩ و ــ﹢د را در ﹋︀﹡ ︠
ــ﹍ــ︀ه ﹝﹩ ︀︋︡، ﹡﹀﹩ ا︫﹫︀ء و ﹨︣ ﹡﹢ع  ︪︀﹫﹡ ر در﹢︱ و ﹩︀ـــ︱﹁
ــ﹫︣ در آ﹁︀ق  ﹢︩ و︨  ﹫︣ون از︠   ︋﹜﹛︀︻ ︀ ــ︀ن را،︋  ︡︎︡اری ﹋﹥  ا﹡︧
 ︩︀﹫﹡ ︣ای ــ︐︣ و ز﹝﹫﹠﹥︋  ︧  ︋﹟︣︑ ﹩﹛︀︻ ،︡﹠﹊﹡ ﹏︺﹀﹠﹞ ــ︣﹎︣م و ︨
ــ︣ورت و︗﹢دی ا︨ــ️.در ﹡﹆︴﹥  ﹫ ــ﹫︣ در ا﹡﹀︦ و︮  ــ﹩ و︨  ﹆﹫﹆
﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹫︀﹨︀﹍︪︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹙﹢ از آرا﹥ ﹨︀، ︑︭︀و︣ و ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ی 
﹝﹢︗﹢دات ز﹡︡ه، ّ︐﹩ ﹝︖︧ــ﹞﹥ ﹨︀ی ﹇︨︡﹫﹟ و ︎﹫︀﹝︊︣ان ا︨️، 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤﹡︀﹍﹫ ﹢د︋  ا﹡︧︀ن را ﹝﹠﹀︺﹏، ︑﹞︀︫︀﹩ و از︠ 

٣٣
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﹡﹞﹢دار ٣. ﹝︣︋︹، ﹝﹠︀︨︊︐︣﹟ ﹨﹠︨︡﹥ ︋︣ای دو ﹝﹢﹜﹀﹥ ︫﹠﹫︡ن ︨﹠︣ا﹡﹩ و ا﹡︖︀م ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ا︨️: 

 ︀ ــ﹍︀ه︋  ︪︀﹫﹡ ﹩﹚︠ــ﹟ ﹁︱︀ی دا ﹫ ــ﹫︀ر ا︨︀︨ــ﹩︋  ︧ در وا﹇︹ ﹁︣﹇﹩︋ 
ــ﹫︣ در آ﹁︀ق و ︑︺︀﹝﹏  ــ﹍︀ه و︗﹢د دارد، ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹝﹠︀︨︉︨  ︪︀﹝﹡
 ︡︀ ﹫︣و﹡﹩ ا︨️ و در ﹡﹆︴﹥ ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹫︀︪﹍︀ه،︋  ︡︡ار﹨︀ی︋   ︎︀ ا﹡︧︀ن︋ 

.︫︡︀ ﹢دآ﹎︀﹨﹩ ارادی و ا︠︐﹫︀ر︀﹡︧︀ن︋  ﹝﹠︀︨︉ ︑︺︀﹝﹏ درو﹡﹩ و︠ 
﹫ـ﹟ ﹨﹞﹥ ا︖ــ︀م و ﹨﹠︨︡﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹠︷﹛ و ﹡︀﹝﹠︷﹛،  ٣. در︋  ۴ـ 
ــ︡ه در  ــ︀ن، ︑︺︀دل و ﹝︣﹋︤️ ا︖︀د ︫ ﹝﹢︗﹢د و ﹇︀︋﹏ ︑︭﹢ر ا﹡︧
 ،︫︡︀ ﹢دن ︀ر ﹝﹢رش ﹝﹩︋  ﹡﹆︪﹥ ﹝︣︋︹،﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ﹝︧︀وی︋ 
ــ︀وی ︋﹢دن ا︋︺︀د ︨﹥  و در ︖﹛ دا︠﹙﹩ ﹝﹊︺︉ ﹡﹫︤، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︧
﹊﹢ن ﹁﹫︤﹊﹩ را، ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︉   ︨﹟︣︐︪﹫ ﹢ده ،︋   ︋︣﹫︷﹡ ﹩ ﹎︀﹡﹥ آن︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀د︖︊︀دت ا︨️ ا︻ ︣︐︧  ︋﹟︣︑
از ا﹟ ﹡︷︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ا﹡︐︀ب ا ﹟︖﹛ و ا﹟ ﹡﹆︪﹥ ︋︣ای 
ــ﹊︀ل ﹝﹠︷﹛ و  ــ﹢ع ا︖︀م و ا︫ ــ﹍︀ه در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ ﹝︖﹞ ︪︀﹫﹡
︀ً ﹉ ا﹡︐︀ب د﹇﹫﹅ و ا︻︖︀ب ا﹡﹍﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︐﹆﹫﹆ ،﹜︷﹠﹞︀﹡
 ﹟︣︐﹎︤ر ــ︢ارد، ﹋﹥ ︵︣اح آن︋  ﹎ ﹩﹝﹡ ﹩﹇︀  ︋︡ــ︀ب ﹁﹢ق ︑︣د︐﹡ا
﹨﹠︣﹝﹠︡ و ﹝︺﹞︀ر  ﹩﹠︺︱︣ت ﹅ و ا︧ــ﹟ ا﹜︀﹜﹆﹫﹟ ︋﹢ده و 

︵︣ح او ﹉ ا︻︖︀ز ﹨﹠︣﹝﹠︡ا﹡﹥ ا︨️.
ــ﹑﹝﹩، آ︾︀ز ﹨︣ ︻︊︀د︑﹩  ــ︀ ﹋﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ ۵ ـ٣. از آ﹡︖
ــ﹢د ، و﹇﹢ای ︎﹠︖﹍︀﹡﹥ ﹡﹀︦  از ︑﹀﹊︣، و ﹝︺︣﹁️ آ︾︀ز ﹝﹩ ︫

ــ﹩ (ع)(︑﹀﹊︣، ︑︢﹋︣، ︻﹙﹛،  ــ︀ن را ︱︣ت ︻﹙ ︻﹆﹑﹡﹩ ا﹡︧
 ️﹝﹊) ﹤︋ را ︀﹡︀ــ ﹙﹛، و ︑﹠︊﹥)﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︧
 :︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩ــ ــ︀ی د﹍︣ی ﹝ ــ︀﹡︡ و در ︗ ــ﹩ ر︨ و ﹡︤ا﹨️)﹝
(︨﹊﹢ت ﹝﹆︡﹝﹥ ︑﹀﹊︣ ا︨️).١۵ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︨﹊﹢ت و ︨﹊﹢ن 
ــ﹫︀ر  ــ︡ه، در ﹁︱ــ︀ی دا︠﹙﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥،﹁︱︀ی ︋︧ ا︖︀د ︫
ــ︀﹡ ،︀︺﹠﹩ ︑﹀﹊︣، ︑︺﹆﹏ و  ــ︊﹩ ︋︣ای ﹇﹫︀م ︋︀︵﹠﹩ ا﹡︧ ︨︀﹠﹞
 ﹟ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︠︡او﹡︡ ا ︱﹢ر ﹇﹙︉ و ︻︊︀دت ا︨ــ️. ︋
ــ︐﹥ و آ﹡︣ا ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹇﹫︀م  ︠︀﹡﹥ را ﹝︐︣م و ﹝︊︀رک دا﹡︧

ــ︀ن ﹨١۶︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️.  ا﹡︧
 ﹤  ︋،︹︋︣﹞ ﹩︨︡﹠﹨ ﹏﹊ ﹢دن ︵﹢ل و ︻︣ض در︫  ٣. ﹝︧︀وی︋  ۶ـ 
︮﹢رت ﹝︐︺︀دل ﹝﹠︀︨︉ دو ﹁︣︱﹥ ا︮﹙﹩ در ﹡﹫︀︪﹍︀ه ا︨﹑﹝﹩ 
︣﹎︤اری ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ و  ــ﹠︣ا﹡﹩ و ﹝﹢︻︷﹥ و︋  ــ﹠﹫︡ن︨   ︫﹩﹠︺

﹡﹞︀ز، ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
︴︊﹥، و ﹝﹢︻︷﹥ ﹋﹥  ︡ه در ﹝︧︀︗︡ ︺﹠﹩ ا︣اد︠   ︫︿︣︺︑ ﹤︱︣﹁ دو
︀ ﹡﹞︀د ﹝﹠︊︣،  ﹝︣ک و ︑﹆﹢️ ﹋﹠﹠︡ه ﹇﹢ای ︻﹆﹑﹡﹩ ا﹡︧︀﹡︀ ا︨️ و︋ 
﹠︣ان را ﹝︀﹝﹡ ﹩﹞ ︬︪︡ و ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️، ﹋﹥ ﹝︣ک   ︨﹏﹞
 ︀ ﹢دآ﹎︀﹨﹩ رو︀﹡﹩ ا﹡︧︀﹡︀ ا︨️ و︋  و ︑﹆﹢️ ﹋﹠﹠︡ه ︱﹢ر ﹇﹙︉ و︠ 

︡ه ا︨️.  ︫︬︪﹞ ﹤﹚︊﹇ ️︗ ︣اب و﹞ ︀د﹝﹡

٣۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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ــ﹟ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟  ــ﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹣﹝﹠﹫ ــ﹢ره « وا﹜︺︭︣ » ︋ ــ︤ در︨ ــ︣آن ﹡﹫ ﹇
ــ﹩ ﹡﹞ ،︡︀︺﹠﹩ ا﹞︀ن ﹡︀︫ــ﹩ از ﹝︺︣﹁️ و  ــ︀ره ﹝ دو و︥﹎﹩ ا︫
ــ﹟ ︋﹥ ︀﹆﹅ ︻︀﹜﹛ و︗﹢د و د﹍︣ی ︻﹞﹏ ︮︀﹜، در ﹝︺︀رف  ﹫﹆
 ️︻︀﹝︗ ﹤ ــ﹛︋  ﹡ــ︐﹥ را ﹡﹞︀ز آ ︧︀ ــ﹟ ︻﹞﹏︫  ︣︐﹝﹞ ﹩﹞﹑ا︨ــ

﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ و آ﹡︣ا ﹝︺︣اج ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ﹝﹩ دا﹡︡.١٧
ــ︀ت ︠︴﹫︉ و  ــ﹠﹫︡ن ︋﹫︀﹡ ــ﹠︣ا﹡﹩ ︫ ــ﹙﹥ در ︨ ︧﹞ ﹟︣︐﹝﹞
 ﹟ــ️، از ا ــ﹠︣ان ا︨ ــ︡ن ﹝︐﹆︀︋﹏ ︮﹢رت ﹝︀︵︉ و ︨ د
ــ︡.  ﹡︷︣ ﹝﹢ر ︻﹞﹢د ︋︣ ﹝﹠︊︣ و ﹝﹢ازی ﹇︊﹙﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝﹩ ︋︀︫

در ﹡﹆︴﹥ ﹝﹆︀︋﹏ و در ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️، ︱﹢ر در ︮︿ اّول ﹡﹞︀ز و 
 ﹤︱︣﹁ ︋︣ای ﹟︡ن ا﹝︀م ︗﹞︀︻️، ︑﹢︮﹫﹥ ︫︡ه ا︨️، ︋﹠︀︋︣اد

﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹝﹢ر ︻﹞﹢د ︋︣ ﹇︊﹙﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︑︣ ا︨️.
ــ️، ︱﹢ر  ــ︀ن دارای ︀ر و︗﹥ ا︨ ٧ـ٣. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹋︀﹜︊︡ ا﹡︧
ــ﹥ آن ﹨﹛  دارای ︀ر و︗﹥  او در ﹁︱ــ︀ی دا︠﹙﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ﹋
ــ︀ن در  ــ︡، ︋︀︻︒ ﹨﹛ آ﹨﹠﹍﹩ و  ︑﹞︣﹋︤ ا﹡︧ ︻﹞﹢د ︋︣﹨﹛ ﹝﹩ ︋︀︫
 ﹤﹚︊﹇ ️︗  ــ︀ن ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹞ ــ﹢د، ﹋ ︀ص ﹝﹩︫  ــ﹉ و︗﹥︠  
 ︡︗︀︧﹞ ﹩﹠︺ ﹩﹞﹑︀ه ا︨ــ﹍︪︀﹫﹡ ﹩در ︵︣ا ﹤︐﹊﹡ ﹟ــ︡.ا ︫︀︋
ــ️، ز︣ا در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩،  از ا﹨﹞﹫️ ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨
ــ﹢د. ١٨ و ﹡﹫️ در ︑﹞︀م  ︫ ﹩﹞ ﹩︋︀ــ︀ ﹡﹫️ او ارز ــ︀ن ︋ ا︻﹞︀ل ا﹡︧
︀ً ا﹜﹩ ا﹜﹥) و ﹇︣ب  ︐︋︣﹇) ︫︡︀  ︋﹩﹛︣ب ا﹇ ︡︀ ا︻﹞︀ل از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹞︀ز︋ 
ــ︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹞︀د آن ا﹝︀م  ﹥ ﹝﹀﹢م ︑﹊︀﹝﹏ و︗﹢دی ا﹡︧  ︋﹩﹛ا
﹝︺︭﹢م ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل او را از ﹨︣ ﹡﹢ع ︻﹫︉ و ﹡﹆︬ و 

︗﹏ و ︠︴︀ ﹝︴︣ ﹡﹞﹢ده ا︨️.١٩
﹢ی  ︣ ا﹟ در ︗️ ﹇︊﹙﹥ و︋﹥︨  ﹥ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢د.︋﹠︀︋  و︋ 
آن ﹡﹞︀ز ﹎︤اردن، ︀︾ ﹩﹠︺️ ﹨﹞﹥ ا︻﹞︀ل ︻︊︀دی ﹝︀ ر︫︡ و ︑﹊︀﹝﹏ 

﹥ ﹝﹆︀م ﹋︀﹝﹙︐︣﹟ ا﹡︧︀ن ا︨️. رو﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ︑︀ ︑﹆︣ب︋ 

ــ﹩ و ﹁︱︀ی  ﹠︀َء د ــ︣ای ︻﹙﹞ ــ﹥ ︋ ــ︡ان ورودی ︗︡ا﹎︀﹡ ٨ ـ ٣. ﹁﹆
ــ﹛ و ﹝﹠︀︨﹉ د﹠﹩ ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا﹀﹞ ﹟﹢م  ︣ای ﹝︣ا︨ ︗︡ا﹎︀﹡﹥︋ 
 ︦︡﹇ ︣﹫︾ و ︦︡﹇ ️﹫﹫︧﹞ ︣﹫︷﹡ ا︨️، ﹋﹥ در ا︨﹑م ﹜﹫︷︻
(﹋︪ــ﹫︩ و ︾﹫︣ ﹋︪ــ﹫︩ ) و رو︀﹡﹩ و ︾﹫︣ رو︀﹡﹩ ﹡︡ار﹛، از 
︀﹜﹆﹢ه دارای ﹁︴︣ت و  ﹢رت︋   ︮﹤  ︋︀﹡︀ــ ﹝﹠︷︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹨﹞﹤ ا﹡︧
ــ﹢ان ﹝︐︭︬ در ︑﹞︀م  ﹠︻ ﹤ ــ﹠︡. ا﹝︀ ︻︀﹜﹛︋  ︫︀ ــ﹩ ﹝﹩︋  ﹛روح ا
︀ ︑﹆﹢ی   ︋︀﹡︀︧﹡ا ﹟︣︑ و از ﹝﹠︷︣ ﹇︣آن ﹝﹊︣م ﹜م و ﹁﹠﹢ن دار﹢﹚︻

︑︣﹟ آ﹡︀ در ︻﹞﹏ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.٢٠ 
٩ـ٣. از ﹝﹠︷︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︻﹙﹞︀ء د﹠﹩، ا﹡︧︀﹡︀﹩ ﹡︷﹫︣ د﹍︣ان 
︀︫﹠︡ و و︸﹫﹀﹥   ︋﹩﹞ ﹩﹠︀م د﹊︀رف و ا︺﹞ ︬︭︑ ده و دارای﹢︋
آ﹡︪︣︑ ︀ ﹝︺︀رف و ا﹊︀م و ﹝﹢ا︻︶ ا︠﹑﹇﹩ ا︨️ و در ︨﹫︣ و 
 ︀﹡︣ق ﹡︡ار﹡︡ و در︗﹥ ︑﹊︀﹝﹏ آ﹁ ︀﹡︀︧﹡ا ︣︀  ︨︀ ــ﹙﹢ک ︑﹊︀﹝﹙﹩︋  ︨
︀︣ ا﹝﹢ر ﹡﹫︤  ﹥ ﹝﹫︤ان ︻﹞﹏ آ﹡︀︨ــ️.٢١ در︨   ︋﹩﹛ــ﹍︀ه ا ︪﹫ در︎ 
 ﹟︀︋︣ا﹠  ︋،︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︺︗آن ﹝﹢︲﹢ع ﹝︣ا ︬︭︐﹞ ﹤  ︋︀﹡︀ــ ا﹡︧
 ︣︀︨ــ﹫︀ری از ﹝︺︀︋︡ در ــ﹍︀ه ا︮﹫﹏ ا︨﹑﹝﹩ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ︋︧ ︪︀﹫﹡
اد︀ن، ﹁︀﹇︡ ورودی و ﹁︱︀ی ﹝︖︤ا ︋︣ای  ︻﹙﹞︀ء د﹠﹩ و ﹝︣ا︨﹛ 
و ﹝﹠︀︨﹉، ا﹡︭︀ری ا︨️. و ﹨﹞﹤ ا﹡︧︀﹡︀ در︮︿ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛ 
ــ﹥ ﹨﹞︀ن ︲︣ورت  ــ﹢ی ︾︀️ وا︡ی ﹋  ︨﹤  ︋︡ــ️ وا︗ و در
﹫︣ورت  ــ﹫︣ و︮  ــ️،︨  ــ﹏ ﹝︺﹠﹢ی و رو﹩ ا︨ ــ﹢دی و ︑﹊︀﹝ و︗

﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡. (﹡﹞﹢دار ︫﹞︀ره -۶)
︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ︻﹞ً﹑ ﹡﹫︀︪﹍︀ه  ﹢د ﹋﹥︠  ︀︡ ﹝︐︢﹋︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋  ١٠ـ٣. ا﹜︊︐﹥︋ 
 ︩ا﹁︤ا ︉︧︣  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ﹢د،︋  ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ︱︣ت آدم (ع) ︑﹙ّ﹆﹩ ﹝﹩︫ 
︀﹡﹢اده ﹋︺︊﹥ را ﹝︺﹞︀ران  ﹙﹢ل ﹨︀ی︠  ︀﹡﹢اده ﹨︀،︨  ︑︺︡اد ﹡﹞︀ز ﹎︤اران و︠ 
ــ️ را در ︵︣ا﹩ و  ــ︀ ﹨﹞﹢اره ﹨﹞︀ن ا︮﹢ل ︔︀︋ ﹎︧ــ︐︣ش داده ا﹡︡، ا﹝

﹢رت ﹡︧︊﹩ ﹀︶ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡.  ︮﹤ ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︀︗︡،︋ 

٣۵
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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آ︑︪﹊︡ه ︀ر︵︀﹇﹩﹝︧︖︡ ︤د ︠﹢ا︨️ ︑ ﹏︡︊︀ر︵︀﹇﹩ ︋﹥ ﹝︧︖︡  

︑︭﹢︣ ٢. ︑︽﹫﹫︣ات ︗︤﹩ ﹋︀﹜︊︡ی و ︑︽﹫﹫︣ات ︋﹠﹫︀دی ﹝︐﹢ا﹩ در ︑︡︊﹏ آ︑︪﹊︡ه ﹨︀ی ︀ر ︵︀﹇﹩ ︋﹥ ﹝︧︖︡.

︿رد
︋︀ و︗﹢د ︀ر و︗﹥ ︋︧︐﹥ و ︎︣ و و︗﹢د ﹁﹆︳ ﹉ درب، ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ﹋︀﹝﹑ درو﹡﹍︣ا و ﹝﹠︀︨︉ ︨﹫︣ در ا﹡﹀︦ ا︨️.١
٢.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︩︋ ︡تو و ﹟︣﹁︤ی ︨﹊﹢ن آ﹋︣﹞ ﹤︴﹆﹡ ﹉ ︧︀وی ︵﹢ل و ︻︣ض و ار︑﹀︀ع، ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ دارای︑ ︀︋
︠︀﹜﹩ ︋﹢دن ﹡﹆︴﹥ ﹝︣﹋︤ی، ا﹡︧︀ن را در ﹋︀﹡﹢ن ﹁︱︀ و ﹇﹙︉ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن و ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.٣
در ︋﹫﹟ ﹨﹞﹥ ا︫﹊︀ل و ︖﹛ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛ و ﹡︀﹝﹠︷﹛، ﹝﹊︺︉ ︋﹫︪︐︣﹟ ا﹜﹆︀ء ﹋﹠﹠︡ه ︨﹊﹢ن و ︨﹊﹢ت ﹁﹫︤﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ا︨️.۴
︣ای ﹇﹫︀م ﹁﹊︣ی، ︱﹢ر ﹇﹙︉ و ︻︊︀دت ا︨️.۵ ︧﹫︀ر ﹝﹠︀︨︉︋  ﹊﹢ت ﹁﹫︤﹊﹩ و ︣︾-﹩︧︤ی، ﹝﹆︡﹝﹥︋  ﹊﹢ن و︨  در﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩︨ 
︵﹢ل و ︻︣ض ﹝︧︀وی ﹝︣︋︹، ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︐︺︀دل  ﹝﹠︀︨︉ دو ﹁︣︱﹥ ﹡﹞︀ز و ︫﹠﹫︡ن ︨﹠︣ا﹡﹩ ا︨️.۶
︀ ︀ر و︗﹥ ا﹡︧︀ن، ﹉ و︗﹥ را ﹋︀﹝﹑ در ︗️ د︡ ا﹡︧︀ن (﹇︊﹙﹥) ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.٧ ︣ ﹨﹛، ︲﹞﹟ ﹨﹛ آ﹨﹠﹍﹩︋   ︋﹜︀﹇ ︀ر و︗﹢ه ︉︺﹊﹞ در

٨
ــ﹫︣ در ا﹡﹀︦ و  ــ️، ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︣﹟ ﹁︱︀ ︋︣ای ︨ ــ︀﹡︀ و ﹫﹢ا﹡︀ت ا︨ ــ﹫︣ آ﹁︀ق ︋︣ای ا﹡︧ ا﹎︣ ﹁︱︀ی ︵︊﹫︺️ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︨
︠﹢دآ﹎︀﹨﹩ ارادی –ا︠︐﹫︀ری و ︑﹊︀﹝﹏ رو﹩ ا︨ــ️. ﹝︗ ﹤﹚︧️ در ﹝︧︀︗︡ و ﹡﹥ ﹝︣اب ︋︣ای ︗﹞︀︻︐﹩ ︠︀ص ﹡︷﹫︣ ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ و 

︻︡م ︗︡ا︨︀زس ﹇︡︦ و ︾﹫︣ ﹇︡︦ از و﹫﹎︥︀ی ﹝﹞︐︀ز ﹝︧︀︗︡ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ ا︨️.

︴︀︋﹥ و ﹝﹢︻︷﹥ ﹡﹞︀د ︑﹊︀﹝﹏ ︻﹆﹑﹡﹩ ٩ ︀﹜) ا︨️ ﹝﹠︊︣︠   ︮﹏﹝︻) ﹤︐︧︀ ︺︡  ﹝︺︣﹁︐﹩ (ا﹞︀ن) و ا︻﹞︀ل︫  ︣ دو︋  ︑﹊︀﹝﹏ ا﹡︧︀ن ﹝︊︐﹠﹩︋ 
و ا︻︐﹆︀دی و ﹊﹩ از ﹝﹛ ︑︣﹟ ا︻﹞︀ل ︮︀﹜ ﹡﹫︤ ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹥ ﹝︺︣اج ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ا︨️.

﹡﹞﹢دار︣︐﹝﹞ .۶﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی درو﹡﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥  

︀﹜︊︡ی و ︡ا﹋︓︣ ︑﹢ل ﹝︐﹢ا﹩ آن :  ︀ ︡ا﹇﹏ ︑︽﹫﹫︣ات ﹋ ﹥ ﹝︧︖︡ ︤د︠﹢ا︨️︋  ︡︊︑ .۴﹏ آ︑︪﹊︡ه ︀ر ︵︀﹇﹩︋ 
ــ︀︠︐﹞︀ن ︀ر ︵︀﹇﹩ آ︑︪ــ﹊︡ه ﹨︀ و ︑︡︊﹏ آ﹡︀ ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡، ﹡︷﹫︣ ﹝︧ــ︖︡ ︤د ︠﹢ا︨ــ️  ــ﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︋︣ه ︋︣داری از ︨ ــ﹥ ︻﹠ ︋ 
ــ﹍︀ه ﹡︀﹝︴﹙﹢ب و  ︪︀﹫﹡ ﹉ ﹩ا﹢︐﹞ ︣ات ﹋︀﹜︊︡ی ا︮﹢ل﹫﹫︽︑ ﹟︣︐﹝﹋ ︀︋ ،ــ﹙﹞︀ن ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︺﹞︀ران ﹝︧ ︨ ﹟در ا .﹜﹫︀﹝﹠﹫﹞ ــ︀ره ا︫
ــ﹟ ﹝︀︊︒ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات  ︣︐﹝﹞ ﹤ ــ︡. و ا﹋﹠﹢ن︋  ــً﹑ً ﹝︐﹢ل و ﹝︴﹙﹢ب ﹡﹞﹢ده ا﹡ ﹞︀﹋ ﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ︣ ا︮﹢ل︠  ــ﹩︋  ــ︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ را، ﹝︊︐﹠ ﹫︾

﹝﹩ ︎︣داز﹛٠(︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره-٢ )، (﹡﹞﹢دار﹨︀ی ︫﹞︀ره ٧ و ٨)

٣۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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︿︤د ︠﹢ا︨️رد ︡︖︧﹞ ﹤︋ ﹩﹇︀︵ ︀ر آ︑︪﹊︡ه ﹨︀ی ﹏︡︊︑ ︣ات ﹋︀﹜︊︡ی در﹫﹫︽︑

﹝︖﹞︣ آ︑︪︡ان را از ﹝︣﹋︤ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︋︣دا︫︐﹠︡.١

︨﹞️ ﹇︊﹙﹥ و ︵︣﹁﹫﹟ آ﹡︣ا ︋︀ د﹢ار ︎﹢︫︀﹡︡﹡︡.٢

در ﹝﹆︀︋﹏ ︗️ ﹇︊﹙﹥ در︋﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹢د﹡︡.٣

در ﹝﹆︀︋﹏ ︗ ﹤﹚︊﹇ ️﹉ ﹁︱︀ی ︋︀ز ﹝︭﹢ر (﹫︀ط) ا︖︀د ﹡﹞﹢د﹡︡.۴

﹝︴︀︋﹅ ﹝﹢ر﹨︀ی ︻︊﹢ری، در︋﹩ ︋﹥ ﹁︱︀ی ︋︀ز ا︡اث  ﹡﹞﹢د﹡︡.۵

﹨﹞﹥ ﹡﹫︀︪﹍︣ان را ︋﹥ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩  ︋︀ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝︣دان و ز﹡︀ن د︻﹢ت ﹡﹞﹢د﹡︡.۶

﹡﹞︀دی در ︗️ ﹇︊﹙﹥ ︋︣ای ﹡﹞︀ز و ﹝﹠︊︣ی ︋︣ای ا︣اد ︨﹠︣ا﹡﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹢د﹡︡.٧

︻﹞ً﹑ ﹉ ﹁︱︀ی ︋︣و﹡﹍︣ا و ︨﹫︣ در آ﹁︀﹇﹩ را ︋﹥ ﹉ ﹁︱︀ی درو﹡﹍︣ا و ﹝﹠︀︨︉ ︨﹫︣ در ا﹡﹀︩ ︑︡︊﹏ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡.٨
﹡﹞﹢دار٧. ︑︽﹫﹫︣ات ﹋︀﹜︊︡ي در ︑︡︊﹏ آ︑︪﹊︡ه  ︀ر ︵︀﹇﹩ ︋﹥ ﹝︧︖︡ ︤د ︠﹢ا︨️ 

︿︤د ︠﹢ا︨️رد ︡︖︧﹞ ﹤︋ ﹩﹇︀︵ ︀ر  آ︑︪﹊︡ه ﹏︡︊︑ در ﹩ا﹢︐﹞ ︣ات﹫﹫︽︑

︋︀ ︢ف آ︑︪︡ان از ﹝︣﹋︤ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩، ︻︀﹝﹏ وا︨︴﹥ ︋﹫﹟ ا﹡︧︀ن و ︠︡ا را ︢ف ﹡﹞﹢د﹡︡. از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩١
(︠︡او﹡︡ در ﹇﹙︉ ﹝﹢﹝﹟ ا︨️ و ا﹡︧︀ن ︻︀﹜﹩ ︑︣﹟ ︑︖﹙﹩ ا﹜﹩ ا︨️).

︋︀ ︋︧︐﹟ د﹢ار﹨︀، ﹁︱︀ی ︋︣و﹡﹍︣ا و ︨﹫︣آ﹁︀﹇﹩ ا﹡︣ا، ︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹁︱︀ی درو﹡﹍︣ا و ﹝﹠︀︨︉ ︨﹫︣ در ا﹡﹀︦ ﹡﹞﹢د﹡︡.٢
(︮﹫︣ورت ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧︀ن ا﹝︣ی درو﹡﹩ و ︗﹢﹨︣ی ا︨️ ﹡﹥ ︋﹫︣و﹡﹩)

︋︀ ا︖︀د درب، ︋﹫﹟ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ﹝︣زی ا︡اث ﹋︣د﹡︡، ︑︀ ︣﹛ ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ﹀︶ ︫﹢د.٣

۴ ️﹝︤ا﹞ ،﹩︺﹫︊︵ ︉﹨︀ه و ︋︣︠﹢رداری ﹐زم از ﹝︖﹞﹢ع ﹝﹢ا﹍︪︀﹫﹡ ﹤︋ ︀د ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹐زم ︋︣ای ورود︖︀ط، ︲﹞﹟ ا﹫ ︀د︖ا ︀︋
﹨︀ی ﹨﹞︖﹢اری را را ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ﹝﹞﹊﹟ ر︨︀﹡︡﹡︡.

ــ︀ن ﹨︀ در ︋︀﹁️، ۵ ــ︀︠︐﹞︀ن آن، ︋﹠︀︋︣ا﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹟﹢ر﹨︀ی ︻︊﹢ری ا﹡︧ ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹝﹢﹝﹠﹫﹟ آن ا︨ــ️ و ﹡﹥ ︨ ︪︀﹫﹡ ا︮︀﹜️ و ارزش
در︋︀ی ︋︀ ︫﹊﹢﹨﹩ ︋︣ای ورود ﹝﹢﹝﹠﹫﹟ ︋︣︎︀ ﹡﹞﹢د﹡︡.

۶ ﹤ ﹠︀︋︣ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹝﹢﹝﹠﹫﹟ را︋  ــ︡)،︋  ︀﹜﹆﹢ه ︀﹝﹏ روح ا﹜﹩ ا﹡ ــ︀ن ﹨︀︋  ــ︀︣ ﹝﹢﹝﹠﹫﹟ ﹡︡ار﹡︡، (﹨﹞﹥ ا﹡︧  ︨︀ ــ︀ء د﹠﹩، ︑﹀︀وت ﹁︴︣ی︋  ﹝﹚︻
﹁︱︀ی دا︠﹙﹩، ︋︡ون ︑︊︺﹫︰ د︻﹢ت ﹡﹞﹢د﹡︡.

﹠︣ا﹡﹩ (﹝﹠︊︣) ٧ ︣ای ﹝︺︣﹁️ ا﹁︤ا﹩ و︨   ︋﹟︀︋︣ا﹠  ︋،(﹛︀ ︣ ﹝︺︣﹁️ و ︻﹞﹏ ا︨️ (ا﹞︀ن و ︻﹞﹏︮  ﹠﹫︀دی ︻︊︀دت و ︑﹊︀﹝﹏ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝︊︐﹠﹩︋  دو ر﹋﹟︋ 
﹫﹠﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡.  ︋︩﹫ ﹢ی ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏︎   ︨﹤ ﹢ی ﹇︊﹙﹥ و︋   ︨﹤ ︣︐﹟ ︻﹞﹏، ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ را ﹋﹥ (﹝︺︣اج ﹝﹢﹝﹠﹫﹟) ا︨️،︋  ︣ای︋  و ︋ 

ــ﹙﹞︀ن ︫︡ن ﹝︣دم ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ات ٨ ــ︀︣ اد︀ن را و︣ان و ﹡︀︋﹢د ﹡﹊︣د﹡︡، ︋﹙﹊﹥ در ︮﹢رت ﹝︧ ــ︀﹨︀ن، ﹝︺︀︋︡ ︨ ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ ︠﹑ف ︎︀د︫ ︧﹞
﹋︀﹜︊︡ی، ﹝︐﹢ای ﹝︺︀︋︡ ﹇︊﹙﹩ را ﹝︴︀︋﹅ ارز︫︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︠﹢د ﹋︀﹝﹑ ︑︽﹫﹫︣ داد﹡︡.

ــ︀︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ و ︑﹞︡ن ﹨︀ ︑﹆﹙﹫︡ ٩ ــ﹀﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری ﹡︡ارد و از ︨ ــ﹑م ﹁﹙︧ ــ﹀︀﹡﹥ ︋︣︠﹩ از ﹝︐﹢﹎ ﹩﹞ ︉︭︺︐﹞ ﹟﹫︭︭﹠︡، ا︨ ︨︃︐﹞
﹡﹞﹢ده ا︨️ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ا﹁︣اد ︀ ﹝︐︺︭︊﹠︡ و ︀ ﹋︀﹝ً﹑ ︋﹩ ا︵﹑ع.

﹡﹞﹢دار٨. ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︐﹢ا﹩ در ︑︡︊﹏ آ︑︪﹊︡ه  ︀ر ︵︀﹇﹩ ︋﹥ ﹝︧︖︡ ︤د ︠﹢ا︨️   
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﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن﹝︧︖︡ ﹡﹢ر ا︮﹀︀ن

︑︭﹢︣ ٣٫۴. ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ا︮﹀︀ن و ﹝︧︖︡ ﹡﹢ر ا︮﹀︀ن
(﹎︧︐︣ش ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ ︨﹙﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ﹝﹆︐︱﹫︀ت ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩)

︑︭﹢︣ ۵٫۶. ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا︮﹀︀ن ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ (︗﹞︺﹥) ا︮﹀︀ن

 ︡︗︀︧﹞ ︣︀︨ ۵. ﹎︧ـ︐︣ش ︨ـ﹙﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ در
دوران ا︨﹑﹝﹩:

 ️﹁︀ ︀ ز﹝﹫﹠﹥ و︋  ــ﹟ ﹨﹛ آ﹨﹠﹍﹩︋  ﹝︲ ،﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ﹠﹫︀دی︠  ــ﹙﹢ل︋  ︨
 ︣ ــ﹢ده ﹝︊︐﹠﹩︋  ــ︣︋  ︢ ــ﹥ ا﹝﹊︀ن︎  ــ︣ ︵︣ف ﹋ ــ﹢د، از ﹨ ــ﹩︠  ﹚﹞
ــ︡اد ︗﹞︺﹫️ ﹡﹞︀ز ﹎︤ار، ︋︀ ﹀︶ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︠︀﹡﹥  ︺︑ ︩ا﹁︤ا
﹋︺︊﹥، ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹠︡ و ︫︊︧︐︀﹡︀ و ︑︀﹐ر﹨︀ی ︻︷﹫﹛ و ﹝︐﹠﹢ع 

︻︊︀دیـ  ا︗︐﹞︀︻﹩ را ﹡︷﹫︣ ﹝︧︖︡ا﹜﹠︊﹩ در ﹝︡﹠﹥ ، ﹝︧︖︡ ا﹝︀م 
ــ︣︻️  و ﹝︧ــ︖︡ ︗︀﹝︹ (︗﹞︺﹥) ا︮﹀︀ن ا︡اث ﹡﹞﹢د﹡︡. ︋﹥ ︨
 ︣︢︎ ــ﹙﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ از ﹨︣ ︨ــ﹞️  ﹋﹥ ﹐زم و ا﹝﹊︀ن ︨
︤رگ و ︑︀﹐ر﹨︀ی ︻︷﹫﹛  ︊︧︐︀ن ﹨︀ی︋   ︫﹤ ︋﹢د ﹎︧︐︣ش ︀﹁️ و︋ 

.︫︡ ﹏︡︊︑ ا︗︐﹞︀︻﹩ ـ ︻︊︀دی ﹏︡︋ ﹩︋ و

 ️︗ در ﹡﹢ع و ﹩︐︡ود﹞ ︘﹫﹨ ︣ا︣ی در ︋︡﹡﹥ ︠︀ر︗﹩ ︋﹠︀ی ﹝︧︀︗︡ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️، ز︢︎ ــ﹩، ا﹡︺︴︀ف ــ﹫︀ر ﹝﹛ و ا︨︀︨ ︧︋ ﹤︐﹊﹡
﹎︧︐︣ش آ﹡︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹡︪︡ه ا︨️.

٣٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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:︡︗︀︧﹞ ﹩︀︱﹁ ︡︊﹛︀﹋ ︣ی در︢︎ ︡ود و ﹋︀﹜︊︡ی ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ و ا﹡︺︴︀ف﹞ از ︨︀︠︐︀ر ﹩﹛︀﹝︗ا ﹤︧︀﹆﹞ .۶
ــ︀﹨︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︮﹙﹫︉ ︋﹢ده و ︋︀︻︒ ︻︡م ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی، ︗︡ا﹩ ﹋︀﹜︊︡ آ﹡︀ از  در ︵︣ا﹩ ︋︣︠﹩ از ﹝︺︀︋︡ و ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ﹋﹙﹫︧
 ️﹁︀ ︀︠︐︀ر︋   ︨﹤ ﹢د را︋  ︀ً ورودی ﹨︀ی︠  ︮﹢︭﹞ .︡﹡﹢ ﹢د ﹝﹩︫  ︣ی︠   ︫️﹁︀ ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ و︋  ︀ص︋   ︠﹜︖ و ﹏﹊  ︫﹉ ﹏﹫﹝︑ و ️﹁︀︋
﹥ د﹜﹫﹏ آزادی در ﹡﹢ع  ︪︡. در ﹡﹆︴﹥ ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︧︀︗︡︋  ️ واره ﹝﹩︋  ﹥ ﹋︀﹜︊︡ ﹋﹙﹫︧︀ ا︮︀﹜️ ذا︑﹩ و︋  ﹝︑ ،﹩﹚ّ﹞﹫﹏ ﹡﹞﹢ده و در ︻﹞﹏︋ 
﹎︧︐︣ش و ﹝﹏ ورود︀ی ︠﹢د، ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︲︣ورت ﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ︋︀﹁️، ︑﹢︨︺﹥ ︠﹢د را ︋︀ آن ﹨﹛ آ﹨﹠﹌ ﹡﹞︀﹠︡ و ︻﹞ً﹑ 
:﹩ع از ︵︣ا﹢﹡ ﹟ر﹨︀ی ︻︊﹢ری ﹝﹢︗﹢د ︨︀﹝︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ا﹢﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︀ی ︠﹢د راده و ورود﹢﹝﹡ ️﹢﹆︑ د را﹢︗﹢﹞ ️﹁︀︋

﹢د.   ︫﹩﹝﹡ ️  ︋،︡︊︺﹞ ﹜︖ و ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ رو ︀﹡ی آ﹢  ︨﹤ اول: ا﹡︧︀﹡︀ی ﹝︀﹫﹡ ︉︵︀︪﹍︣ ا︮︀﹜️ ﹝﹩ ︀︋﹠︡ و ﹋︀﹜︊︡ و ورود︀ی ﹡﹫︀︪﹍︀ه︋ 
ــ﹍︀ه ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ ︋﹢ده و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︲︣ور︑︀ی ︋︣ه وران و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹢︗﹢ددر ﹝﹫︳ ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩، ︋﹥ ︮﹢رت  ︪︀﹫﹡ ﹩دوم: ︵︣ا

 .︡︋︀ ﹩﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︣ش و︐︧﹎ ،︣︢︎ ا﹡︺︴︀ف
ّ︨﹢م: ﹝﹀﹢م ︋﹠﹫︀دی ︨﹫︣ از ﹋︓︣ت ︋﹥ و︡ت، از ︸︀﹨︣ ︋﹥ ︋︀︵﹟ و از ︮﹢رت ︋﹥ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ا︮﹏ در ﹁﹙︧﹀﹥ ︻︊︀دت و ا︮﹏ 
﹢ی ﹝︣﹋︤️ و︡ت   ︨﹤  ︋﹩﹚﹞ ،︣︓﹊︐﹞ ️﹁︀ ــ️، ︻﹞ً﹑ از︋  ــ︀زی از ﹝﹠︷︣ ا︨﹑﹝﹩ ا︨ ︨︣ ــ﹀﹥ ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری و︫  ︋﹠﹫︀دی در ﹁﹙︧

 .︡︋︀ ﹩﹞ ﹅﹆︑ ︡︖︧﹞ ︩︋
︀ ︗︡ار   ︋︡︀ ﹫︣ در اٌ﹁︀﹇﹩ دارد︋  ﹫︀ل و ﹝︐﹠﹢ع و ﹋︓﹫︣ و︨  ﹢﹝﹩، ﹨﹠︨︡﹥ ای︨  ︣ا︳ ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ و︋   ︫︣ ︣ی ﹋﹥ ︻﹞ً﹑ ﹝︊︐﹠﹩︋   ︫﹩و ︵︣ا ️﹁︀  ︋﹩﹠︺
﹞️ ﹁︱︀ و ﹨﹠︨︡﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛،    ︨﹤ ︣ درب ﹨︀ی ﹇︣﹠﹥، دارای ﹝﹢ر، ﹝︣﹋︤، درو﹡﹍︣ا︋   ︨﹅︣︵ از ︕︡ر︑ ﹤ ﹢ده و︋  ︠︀ر︗﹩ ﹝︧︀︗︡ ﹨﹛ آ﹨﹠﹌︋ 
﹫︣ در ا﹡﹀︦   ︨﹤ ﹫︣ از آ﹁︀ق︋  ︀ ﹝﹀﹢م ︻︊︀دت، ﹋﹥ ﹨﹞︀ن︨  ︩ ︑︡اوم ︀﹁︐﹥ و ﹋︀﹜︊︡ ﹝︧ــ︖︡︋  ــ﹊﹢ن آ﹁︣﹟ و و︡ت︋  و دارای ﹝﹢ر، ﹝︣﹋︤،︨ 

﹢د. ا︨️ ﹨﹛ آ﹨﹠﹌ و ﹨﹞︣اه︫ 

︑︭﹢︣ ٧. ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ از ︑︭﹢︣ ︎﹑ن و ﹡﹞︀ی ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ی ︮﹙﹫︊﹩ ﹋﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ︋︀﹁️ ︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹏﹫﹝︑ ﹩﹚﹞︡. (﹋﹙﹫︧︀ی زود︀ک)

ــ︣دی ﹋﹥ در ︑﹢︮﹫﹀︀ت ﹝︐﹢ا﹩ – ︑︀ر﹩، از ﹝﹀﹢م ﹆﹫﹆﹩ ︻︊︀دت از ﹝﹠︷︣ ا︨ــ﹑﹝﹩ در  ﹥ ارا﹥ ﹝︖﹞﹢ع ا︮﹢ل را﹨︊ ــ﹥︋  ــ︀ ︑﹢︗ ︋
ــ︡. و ﹝︖﹞﹢ع ا︮﹢ل و راه ﹋︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ︵︣ا﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ﹋﹥ در︋︩ دّوم از ﹋︀﹜﹫︡ ︋﹫︣و﹡﹩ و  ︋︩ اول ﹝︴︀﹜︉ ﹝︴︣ح ︫
ــ︡ و ﹡︐︀︕ ︋︺︡ از آن، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️، ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹋﹥ ︵︣اح آن ︱︣ت ﹅ و  ــّ﹢م از ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥ ﹝︴︣ح ︫ ︨ ︩︋در
ــ️، دارای ا︮﹢ل (را﹨︊︣دی _ ﹝﹀﹢﹝﹩) و راه ﹋︀ر﹨︀ی( ︻﹞﹙﹩ – ا︗︣ا﹩) ﹁︣ا ز﹝︀﹡﹩ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹩  ﹝︖︣ی آن ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹜﹩ ︋﹢ده ا︨
︋︣ای ︵︣ا﹩ و ﹝︺﹞︀ری ﹡﹫︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ︀︫︧︐﹥ و ﹝︴﹙﹢ب ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︺﹞︀ران ﹝︧﹙﹞︀ن و ﹝﹣﹝﹟ ﹝︀ ﹡﹫︤، ︋︀ ︋︣ه ︋︣داری از ﹨﹞﹫﹟ 
ا︮﹢ل و راه ﹋︀ر﹨︀ و از ︵︣﹅ ا︮﹢ل ده ﹎︀﹡﹥ ا︗︐︀د ︫﹫︺﹥ ﹋﹥ ︲︀﹝﹟ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ︫︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا﹡︡ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ︡اث︀ه ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️، ا﹍︪︀﹫﹡ ﹟︣︐﹫﹛︀︻ ﹤﹋ را ﹩﹞﹑︨ا︮﹫﹏ دوران ا ︡︗︀︧﹞ ﹩︣ا︵
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︀︣ ﹝﹊︀︑︉ ︋︪︣ی   ︨︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ــ︡ه، در ︪﹡ ︿︣︑ و ﹝︀﹡︹ و ︹﹞︀︗ ️︖﹡ــ﹑م را از آ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹁﹢ق ، ﹝﹊︐︉ ا︨
و ا﹜﹩ ﹝﹫︡ا﹡﹫﹛ ﹋﹥، در ﹁︣آ﹠︡ ︠﹑﹇﹫️ و ︵︣ا﹩ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی و ﹝︺﹞︀ری اوَ﹐ً دارای ﹊﹞️ ﹡︷︣ی و ﹊﹞️ ︻﹞﹙﹩ ︗︀﹝︹ و ﹝︀﹡︹ 
 ︩﹠︣﹁︀ری آ﹝︺﹞ ︣﹫︷﹡ ﹏︡  ︋﹩ ــ﹫︀ر ﹁︀︠︣، ارز︫﹞﹠︡، ︻︀﹜﹩ و ︋  ︧︋ ﹅آن ﹝︭︀د ︣ ــ︡ه ا︨ــ️. و ︻﹑وه︋  ︪﹡ ︿︣︑ و ︣︢︎︀﹡ ︀︴ و︠ 
ــ﹙﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︻︊︀د︑﹍︀ه ﹨︀ی ︀︫︧︐﹥ ︋﹢ده و ا﹜︀م ︋︩ ﹨﹞﹥ ﹝︺﹞︀ران در  و ︠︀﹡﹥ ﹋︺︊﹥، ︠﹙﹅ ﹡﹞﹢ده ا︨ــ️. ا﹟ ︠︀﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨
︀ً ا︮﹢ل را﹨︊︣دی و راه ﹋︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ آن ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹁︣از﹝︀﹡﹩ و ﹁︣ا﹝﹊︀﹡﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ﹝﹀﹢م  ︵︣ا︀﹫﹡ ﹩︪﹍︀ه ﹝︴﹙﹢ب ︋︀︫︡.︲﹞﹠
ــ﹍︀ه ﹨︀ی ︗︀ن از ︋︺︡ ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ︪︀﹫﹡ ﹤﹝﹨ ︡﹆﹡ و ﹩︋︀ا﹡︡ ︋︣ای ارز﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹋ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤ارا ︀﹡︀ــ ــ﹫︣ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ا﹡︧ ﹆﹫﹆﹩ ︻︊︀دت و ︨

﹝︐﹢ا﹩ و ﹝﹠︀︨︊︐︀ی ﹋︀﹜︊︡ی (از ︋︺︡ ا︡ه ﹨︀ی ﹁︱︀﹩-﹨﹠︨︡﹩ و آرا﹥ ﹨︀ و ﹡﹞︀﹥ ﹨︀) ﹝﹢رد ︋︣ه ︋︣داری ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 

۴٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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  .️ ︡ه ︨ا  ︫﹤(١٣٩٢/١٢/۴) ارا ︡س ﹇﹛ و در ︑︀ر﹆﹞ ︣  ︣ا﹡﹩) در︫  ا _﹩﹞﹑ ︨︣︀زی ︨ا ︩ ﹝﹙﹩ ( ﹝︺﹞︀ری و︫  ︀﹝﹨ در ﹤﹛︀ ﹆﹞ ﹟١. ا
٢. ﹡﹫﹞﹥ ﹝︖︣د ﹡︷﹫︣ ︻﹙﹢م ر︀︲﹩ و ﹨﹠︨︡﹩ ، ﹋﹥ ﹡︧︊︐︀ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡.   

٣. ︑︿ ا﹜︺﹆﹢ل ص ١٧١
︀﹜﹩ ، ︵﹢︨﹩ ، ص ۴٨٨ ج ٣٨  ۴. ا﹐﹝

︀ً و ﹨︡ي ﹜﹙︺︀﹜﹞﹫﹟: ﹡︧︐﹫﹟ ︠︀﹡﹥ اي ﹋﹥ ︋︣اي ﹝︣دم (و ﹡﹫︀︩ ︠︡او﹡︡ ) ﹇︣ارداده ︫︡ه، ﹨﹞︀ن  ۵. إن اول ︋﹫️ و︲︹ ﹜﹙﹠︀س ﹜﹙︢ي ︋︊﹊﹤ ﹝︊︀ر﹋
ا︨️. ﹋﹥ در ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹝﹊﹥ ا︨️، ﹋﹥ ︎︣︋︣﹋️ و ﹝︀﹥ ﹨︡ا︗ ️︀﹡﹫︀ن ا︨️. (آل ︻﹞︣ان /٩۶ ).   

۶. ︗︺﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜﹊︺︊﹥ ا﹜︊﹫️ ا﹜︣ام ﹇﹫︀﹝︀م ﹜﹙﹠︀س و ا﹜︪︣ ا﹜︣ام و ا﹜︡ی و ا﹜﹆﹙︡ ذ﹜﹉ ﹜︐︺﹙﹞﹢ا ان ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︺﹙﹛ ﹝︀ ﹁﹩ ا﹜︧﹞﹢ات و ﹝︀ ﹁﹩ ا﹐رض و ان 
 ︹︪︣︑ را ︡﹑﹇ و ﹤﹊﹞ ﹤ ︣دن ﹨︡ی︋   ︣︣ام و︋  ﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر،︫  ﹫️ ا﹜︣ام و ﹝︀﹥ ﹇﹢ام ﹝︣دم ﹇︣ار داده و ﹡﹫︤︋  ︡او﹡︡ ﹝﹊﹥ را︋   ︠، ﹜﹫﹚︻ ﹩  ︫﹏﹊ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋ 

.٩٧ ﹤︡ه ، ا︀﹞ ره﹢ ﹥ ﹨︣ ﹫︤ دا﹡︀ ا︨️ .︨  ︡او﹡︡︋  ︡ر︨︐﹩︠  ︡او﹡︡ ﹝﹫︡ا﹡︡ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ درا︨﹞︀﹡︀ و در ز﹝﹫﹟ ا︨️ و︋  ︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥︠  ﹁︣﹝﹢ده ا︨️، ︑︀︋ 
﹫ٍ﹏ و ︎︣﹡︡﹎︀﹡﹪ د︨︐﹥ د︨︐﹥ ︋︣ آ﹡︀ن ﹁︨︣︐︀د، ﹋﹥ ︨﹠﹌ [﹨︀﹪ ] از ︗﹠︦ ِ﹎﹏ ︋︣ آ﹡︀ن  ِ︖ ِ︨ ِِ︋َ︖︀َرٍة ِ﹝﹟   ﹜ِ﹫﹞ِ ْ︣ ︑َ * ﹏َ﹫ِ︋ ︀َ︋ َ﹏ َ︻َ﹙ْ﹫ِْ﹛ َ︵ْ﹫︣اً َأ َ︨ ٧.  َوَأْر

ا﹁﹊﹠︡﹡︡.آ﹥ ٣ و ۴ ︨﹢ره ﹁﹫﹏ . 
.﹜﹫﹊ ︀ب ٨. ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹩ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹐︮︀ب، ج ۱، ص ۱۰۶،︋ 

︣ای ︻︊︀دت،۵۶/ذار︀ت  .  ︋︣ ﹍﹞ ،﹜︣د﹊﹡ ﹅﹚ ︀ ︗﹟ و ا﹡︧︀ن را︠  وِن : ﹝ ُ︡ ُ︊ َ︦ إِ﹐ُ ﹜َِ﹫ْ︺ ️ُ َوا﹜ِْ︖﹟ُ َواِ﹖﹡ ﹆ْ﹚َ َ︠  ︀ ٩. َوَ﹝
︀ آرام ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ٣٨/ر︻︡.  ﹛︡ا د ︀ ︀د︠  ︣ ا﹜ّ﹙﹥ ︑︴﹞﹟ ا﹜﹆﹙﹢ب :︋  ١٠. ا﹐︋︢﹋

﹢ره وا﹜︺︭︣   ︨:︣︊︭﹛︀ ﹢ا︋  ︀﹜﹅ و ︑﹢︮ا ﹢ا︋  ︀﹜︀ت و ︑﹢︮ا ︣ ا﹐ ا﹜︢﹟ آ﹝﹠﹢ا و ︻﹞﹙﹢اا﹜︭ ︧ ︣ ان ا﹐﹡︧︀ن ﹜﹀﹩︠  ١١. وا﹜︺︭
١٢. ا﹡︀ ﹝﹠︡︀﹜︺﹙﹛ و ︻﹙ٌ﹩ ︋︀︋︀، و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥ ج ٢٧، ص ٣۴.

 ︘﹫﹨ ﹤ ﹫︣ ﹜﹊﹛ ﹜︺﹙﹊﹛ ︑︢﹋︣ون: ای ا﹨﹏ ا﹞︀ن ﹨︣﹎︤︋  ﹫﹢︑﹊﹛ ︐﹩ ︑︧︐︃﹡︧﹢ا و ︑︧﹙﹞﹢ا ︻﹙﹩ ا﹨﹙︀ ، ذا﹜﹊﹛︠   ︋︣﹫︾ ً︀ ︑﹢﹫ ︀ا﹜︢﹟ آ﹝﹠﹢ا ﹐︑︡︠﹙﹢ا︋  ا ︀ .١٣
﹑م ﹋﹠﹫︡   ︨️︧﹡ ﹤﹡︀ ﹥ ا﹨﹏ آن︠   ︋︡﹢  ︫﹏ ︡ار︡ وارد ﹡︪﹢︡ و ﹢ن ر︭︠️ ︀﹁︐﹥ و د︠ا ︀︊︩ ا﹡︦ (وا︗︀زه ) ﹡  ︮︀ ﹢د︑︀ن ︑︀︋  ︀﹡﹥ ﹨︀ی︠   ︠︣﹍﹞ ﹤﹡︀︠

﹢︡. ٢٧/﹡﹢ر  ︫︣﹋︢︐﹞ ﹤﹋ ︫︡︀  ︋︀︑ ️ ︐︣ ︨ا  ︋﹩︧ ﹞︀ را︋   ︫﹟ا ﹤﹋ (︡آر ︀︖  ︋️﹫︑ و آداب)
﹥ ﹝﹆︀م ا﹝︀﹝️ و ر﹨︊︣ی ︻﹞﹙﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︤ ر︨﹫︡. ﹫︀م آوري︋  ︺︡ از ﹝﹆︀م ر︨︀﹜️ و︎  ﹫︀﹝︊︣ان او﹜﹪ ا﹜︺︤﹝﹪ ا︨️، ﹋﹥︋  ١۴. ︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛ (ع) از︎ 
﹞️). ا﹝︀م  ︤ان ا﹜﹊﹞﹤، ﹝︀ده︮  ﹫﹞).️ ︣ و ا﹡︪︡﹥ ︨ا ︀غ ︑﹀ّ﹊ ﹊﹢ت︋  ️ رو︲﹤ ا﹜﹀﹊︣.︨  ️ : ا﹜︭﹞ ١۵. در ︡︓﹪ از ︱︣ت ︻﹙﹩(︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م)  آ﹝︡ه ︨ا
 .(١٠٨٢۵ ️︣ه اى،  ١٣٧۶. ج ۴، روا﹝﹋) آوري ️ ︨︡  ︋︣ ︀ ﹁﹊︣ وا﹁ ︑ ︡ ﹢د را ز︀د ﹋﹠﹫ ﹊﹢ت︠  ︣ ﹁﹊︣ک».︨  ﹁﹢︐ ﹉︐﹝  ︮︣ ︀ز ﹝﹪ ﹁︣﹝︀﹠︡: « ا﹋︓ ︻﹙﹪ (ع)︋ 

  ٩٧﹤︡ه آ︀﹞ ده ا︨️. ︨﹢ره﹢﹝﹡ ﹩︣ا︵ ︀﹡︀︧﹡︀س : ︠︡او﹡︡ ﹋︺︊﹥ را ︋︣ای ﹇﹫︀م ا﹠﹚﹛ ︀﹞︀﹫﹇ ﹥︊︺﹋ ﹤١۶. ︗︺﹏ ا﹜ّ﹙ـ
︣ا﹜︭﹙﹢ة، ص ٧، ا︻︐﹆︀دات ﹝︖﹙︧﹩، ص ٢٩   ︣ار، ج ٢، ص .۶٧۶︨  ️ . ﹋︪︿ ا﹐︨ ︣اج ﹝﹣﹝﹟ ︨ا ︣اج ا﹜﹞﹣﹝﹟ _﹡﹞︀ز، ﹝︺ ﹫︀﹝︊︣(ص) : ا﹜︭﹙﹢ة، ﹝︺  ︎.١٧

١٨. ر︨﹢ل ا﹋︣م (ص): ا﹡﹞︀ ا﹐︻﹞︀ل ︋︀﹜﹠﹫︀ت: ︋︡ر︨︐﹩ ﹋﹥ ا︻﹞︀ل ﹨︣﹋︦ ︋﹥ ﹡﹫️ او︨️. ︗︀ ﹝︹ ا﹜︧︺︀دت ج ٢ ص٢۴۴.
 ︡︤دا  ︋️﹫ ﹞︀ ا﹨﹏︋  ﹢ا﹨︡ آ﹜﹢د﹎﹩ را از︫  ︡ا ﹝﹩︠   ︠﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟︣ا:  ︗︤ ا﹫︴︑ ﹜﹋︣︴ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹜﹫︢﹨︉ ︻﹠﹊﹛ ا﹜︣︗︦ ا﹨﹏ ا﹜︊﹫️ و ︡︣ ︀﹝﹡١٩. إ

 . ٣٣ ﹤︤اب آو ︫﹞︀ را ﹋︀﹝﹑ ︎︀﹋﹫︤ه ﹎︣دا﹡︡ . ︨﹢ره ا
  .١٣﹤︣ات  آ︖ ره﹢︨ .︡﹠︐︧﹨ ︀﹝︫ ﹟︣︑︤د ︠︡او﹡︡، ︎︣﹨﹫︤﹋︀ر﹡ ︀﹝︫ ﹟︣︑ ︣م﹊﹞ ︀﹡︀﹝﹨ ،﹜﹋︀﹆︑﹛ ︻﹠︡ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹊﹞︣﹋٢٠. ان ا

. ١٩ ﹤︀ف، آ﹆٢١. و﹜﹊﹏ در︗︀ت ﹝﹞︀ ︻﹞﹙﹢ا: ︋︣اي ﹨︣ ﹋︦ در︗﹥ اي ا︨️ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ︻﹞﹏ او  ︨﹢ره ا

︎﹩ ﹡﹢︫️ و ﹝﹠︀︋︹:

۴١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
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