
  

  ا�
ق ����اده

��� ���� 	
����
� ������ ا���م وا�*  

  مقدمه

�اده«�D« *د���	د در ��(� �G
 ا+' �� وT�6 ۀ��ی� �!
  ۀا"���	�' و +ـ�ز

�ه دارد. ا"� ه�ف از 	��Pار* زو�ّ�' و �-��% Dـ��اده،  ا)�اد و ا!�نG��	 ه� را

��0��' و ,را(�« ���ن 	� ��+ «	��E�زم ا+' هC ،ۀ %)���هـ� در  ر)��رهـ� و 

�E�	 ف�_ ای� ه
ّ

�c�  .را+��* 

-�ن 	� :(��O(�� ا�1دی� 
	�D 
 ا(ـ�* اRDق، ده�� ر��ی' (
ً
�(�2 

2
 در�OD '!� 
O5E 
"��� ز �G���؛ دا��E )�ی�ه 	�ا* ,�Dت E�	 ��Q	 


 (�د* و ,�Fر* در"�
  ,ن، 	�ون �� 	-�* دارد (���* ��(�ۀ ز
 ا!ـ�"�زـ

ـ� اPRDـ
، )wـ�ی%. داد �Dاهـ� د+' از را �Dد (�G6م �G�� در @ـ�ت +ـ0; 

')��P ،'+ا ��Q	 ��
 د"�
 +�(�ن ,ن 	�ون �A ز� .�  ی�	


 ا(�مQ�7 
) �ْ� «: )�(�ی
َ
� � ��

ُ

ـ�ً  �َ�ُْ�ـ�  ـ� َو  َ���

َ
��ْ�َ�  

ً
  َو  َ�ـ�را

ً
َ�ا�ـ�

َ
 � َو  � �

 
ً
����َ���َن  َِ

َ
� ��َ

َ
ْن  َیْ�َ!ِ�� �

َ
َ$  أ

ُ
ِق  َ)َ��ِرَم  َ�ْ&%

َ
*+ْ

َ ْ
-ن ا,

َ
� ه� . �0(ِ  

1
� 3ُ4َل

َ
%��9َح 5ِ6!ِ7َ  َ  ١؛ ا���


 و ا(�� (� ا"�
 و �Fاب ا�`�ر و دوزخ از و1-�
 و ��س و 	G-' 	� ای��	��� 

،>��Eا�
 )�wی% +�اغ 	�د �Eی!�� PRDوی<؛ ا�	ـ�* ه� ,ن زی�ا �ـ�ت راه�@ و 

  ».ه!��� (�)��' و ���وز*

                                                            

  ا:�Zدی�ر دا���Aه �X�Cن. *

١ ،Dر�A .56�� . ١٩٣، ص ١١، ج �%��ر7 ا�
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�اده،�D ��7او g�c) >�Q����	�' و 	�ا*  vد�� در اPRDـ
 )�wی%. ا+' 

� (g�c ای�Eر 
) ��� .vد��
 ر)��ره�* و �62ت 	!��ر* از PRDر، از را ا�� 

�ـ� و 	ـ�ادر �Dاه�، (�در، 

 یـ� Dـ��اده در هـ� ,ن 	ـ� �!ـ�"�
 زـ) ،���ـ 


�اده (g�c 	�ی� A�J، ه� از m� %0P ,(�زد؛ (�D �	 %ی�w( ��+را, 
PRDد  ا�E

��� ز(��ۀ Eد و ر�D *�wا� 
"�  .+�زد )�اه< را 	��7

  معناي غيرت 

�ت e7'، در »1��' و ?��ت«E ،�1ارت �PR� و 
0Oّ�� 7=�)' از �� ا+' 

�9�	 ��-J�+ ��(�" 1ـ�ی< از د)�ع در و 
��ر 	ـ� O5Eـ 
 در ?�ـ�ت ١.رود (ـ

�8ه �J ,ن (�c)`' در +�
 از ا+' ��0رت اRDق، �Q��* اR=2ح 
 ,ن 	ـ�

��@ــۀ �ــ� اوCد و ا(ــ�ال ــ�(�س، Eــ�ف، ,	ــ�و، دیــ�، (�ا0Pــ' از ا+ــ'. Cزم 

،'��@E 
 ا+ـ'؛ Eـ�P o5ت ��ط و �Eی��Q) Sت از و P m6ّ�ت و 	Aر"


8_ ,ن 	� (�دا
ّ

�c� 
) �� ی�	P�( و و 
  ٢.ا+' دور 	� (�دان ��"ۀ از ,ن، از (�ی� 	

��Q�`ـ� 	ـ� (��+ـ; Dـ��اده در (ـ�د ?�ـ�ت ���یS در �� ا*  
) ،� ر+ـ


 ?��ت، �� (��� ای� 	� ا+'؛ 1!�+�'�� (!ـ��7�' از 	��D+ـ�� 1!�+�' 

�m ه� زی�ا ا+'؛ �� �	 *A�J '�7��!) ،دارد � داEـ�� ه< 1!�+�' ,ن 	� 	�ی

�؛ 	�� 	�E�	 ن, �J ��6" ،�E 
 از د)ـ�ع ی��ـ
 ?�ـ�ت، ��@ـ� "�)ـ' �ـ� �ـ�ان (

 را (0cـ�ب و (�-ـ�ق �� D=�ه�ی
 (��	% در وا��� و (�@�وز 	�ا	� در (�0cب

��یG� 
) ���.   

6
 ه�* ��Qه ?��ت،Q�5) .دارد 
�* و (G< 	!��ر ا	��د از ی��Q� ?��ت ,ن، 


+�)�cـ�* 	� �� ا+' A�J* ه� 	�ا	� در �(�س از د)�ع ,ن، و ا+'  � OPـ

                                                            

١ ،D�<?F� f/U .8ی  ». OU*«(cq  ،ا����9; 3) :.	�ت ا��9*ن ا��4

٢ ،*Gا�A `OU�1اج ا�%�1ده. ا�٢٢١، ص   . 
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 (ـ�رد را او 1ـ�ی< و داEـ�� ا!�ن ه�!� 	� رو1
 و �!�
 زدن 7=�� ی� ���ض

� +�ءOP ار�P ��اده و زن دی�، �8ه از. ده�D 
��ر "�ان ا+' ا(�P و � ارزEـ��

�� ��اوD �	 ده (�د�k+ او و ���ـ� ��+ـ�ار* ا(�ـ' ایـ� از و��د، ���م 	� 	�ی .

'�اده، و ه�!� �Eی!�ۀ دار* ا(��D �6�Tا+' ا* و ،*�=( ،
 و اPRDـ
 ��Qـ


��E ��
 در �0) ،
  دارد. 	�Cی
 	!��ر ��ی�8ه دی�

  جايگاه غيرت در اسالم


 7ا(�م �2دق)  :�َ;  ِإن� «)�(�ی
�
� َو  ـ 4ََ!�َرَك  ا�%

َ
6ُـ�ٌر، 4ََ=��

َ
  ُیAِـ$1  ــ @

�
ـ5

ُ

6ُـ�رٍ  

َ
 َو  @

 ;ِ4ِم ِ�َ�6َْ �Cَ   DَCَِ�اEَ
ْ
�ِهََه� ا�

َ
F  َو �Gَ�َHِ��َا* ١؛�D 
7���� ـ ��0رv و ��� ا+ـ'، ـ ?��

��ره�* د7�%، 	� ه��� و دارد دو+' را ?��ر ه�* ا!�ن 'Eـ�ن را زG�� ر و��E, 

   ».ا+' ��ده �1ام

�ا ر+�لD9  :ه�«)�(�د 
�� ز �	 ��اوD رگA	 روز و ')��P ن��دارد، ای 


 ,��Eر ?���Eه�ش 	�ا* را �Dد ,رای� و زی�'� ��� را �Dد (� و +� (�* و 

��ی�ن 
�
 ه� و +�زد  دیـ� دهـ�، ا@ـ�م ?��Eـ�ه�ش 	�ا* را ��ره� ای� �� ز

� و ��ده )�+� را �Dد�اوD را �	ی� �D ��8�-D ده��  ٢».ا+' 


 �27دق 	�ز ه< ا(�م) � إ�ـ� و ِ��6ِ�ـِ;  َ)�Mِ�ـِ;  .ـ� َی�LAُج  ا�0ََء  إّن : «)�(�ی

�GEُ ِ+*ٍل  �*ِث 
�
%�َLَو إن َی O

َ
� P�!ِ=ِ;  .� َیُ

َ
H  Qَ�ِةٍ : ذَUَ�=(ُ ،�ٍ%60�َ  �ٍ=َو 7َـ  و  �Lَ�ِـ3ِیٍ

ةٍ َ6
َ

@  Pٍ 1VAَLَا* (�د ٣؛��	ل ادارۀ A�) ادۀ��D د، و�D �	 �+ 'QOD ـ�ز��ـ� دارد  

�ا��E را ه� ,ن 09��
 �9ر 	� ه< ا"� ،�E�	 �S 	� را �Dد 	�ی
ّ
Q��: وادارد ه� ,ن در 

  » ه�. ,ن از T�61' 	� و ?��ت +�@��ه د+�ِ
  "-�ده ر)��ر*، �Dش

                                                            

١ ،*�;'C .(3�41٣4، ص 1 ، ج ا�  . 

٢ ،Dر�A .56�� .  ٢66، ص ١6، ج �%��ر7 ا�

٣ ،*/'R� .ار ���ر .  ٢٣4، ص ٧1 ، ج ا��
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 	� ا	�اه�< در �6!��ش�Q 
) ��� "�ی 

 �w1ت (�+�Pا+ـ'  7و�D

;��E ��Dد �	ل  7A�9ف (�ـ �	ر او�د�Dـ� w1ـ�ت Eـ��; �Qـ�  ،	ـ�ود �ـ

J!ـ0�� و 1@ـ<  � ا�F وزش 	�د، �07س 	� 	�ن و* (ـ
	ا)��د.  �w1ت (�+
 راه


�ن ,��Eر (	 �E. 
 ؛	�ـ� �� �-ـ' +ـ� (ـ� راه«	� او "�w17  :'6ت (�+



 ه!ـ��< �ـ� 	ـ� �-ـ' +ـ� زـ�ن 8ـ�ه �ـ)�P ن (� از�J >�ـ��w1ـ�ت  .»

;��E7  :'6" ش��Dد �	»'�� او ا(� 
�!�8� داJ ـ� در  »دار ا+'؟�Dد

��< و ���  شاو در راه از (� �Dا+' �� �-' +�«��اب ��رش "6':  '��1

  ١»روی� راه �وم.


 (ــ�دان ،O�)7ــ�(�� روایــ�ت در	 
ــ� در �ــ� ?���ــ  1@ــ�	
 و 	ــ
 	�ا	


� 	�ده و ��6وت 	
 �Dد ز�ن 	��و	�ر* 	 �G��
 ��Q"��* ,ن از � ���� �� (-�ق 

A� ،��ت 	� ه!��E رد�) ')�) NPه وا�E ۀ و� داده ,ـ�ن 	ـ� +ـ5' ��ا	
 و�

�هE '+ن .ا��J �J در 
  :ا+' ,(�ه روای�


 ا"�
 �1ی< (�ا��ت 	�ون ز��E و 
PRDو ا �	ض در زی�' و ,رای� ��) 

�، را\
 ا(� ای� 	� �Eه�ش �A و "��د �Pار �(�c(�نE�	 و ���ب (!���; زن 


 ��ابG7ه� و ا+' ا 
)�P �� 
� �Eه�ش 	�ا* دارد، 	�(�D*ه� 
 و ��G�ـ

��-�, ��	 
  ٢»�Eد. (

���)V�7و\��' از ،7ا(��ا 
�ت 	� ��(�ۀ ز�)ن �Dد �(ه�8E د�����ده ا 


 ��اق (�دم 	� D=�ب و) �  َی�« :)�(�ی
َ

ْه5
َ
اِق  أَ=ِ

ْ
WُXْ  ا� Y!�ُ  ن�

َ
Oْ  أ

ُ

  ُی3اِ.ْ=�Zَ�ِ  Pََء

َ
َ��ل Y ا�

یِ]  ِ َ)� ِ.� ا�&�
َ
 در Eـ�� زـ�ن ر+ـ��ه �ـ� �0D (� 	�! ��اق (�دم ا* ٣؛�6ُAْLَZْ4ََن  أ

                                                            

١ ،Dر�A .56��  . ٢٧6، ص ١6، ج �%��ر7 ا�

٢ ،*/'R� .ار ���ر .   ٢6٩، ص ١٠٠، ج ا��

 . ١١1، ص ٧٩. ه�Oن، ج ٣
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� (��	�، و 	�زاره� ه�، D��	�ن�E �	 ۀ�E ـ�دوش و (�دانEـ�ن دو ,(ـ� و ر)ـ' در ,


 1�� ,ی� ه!���؟� ����ا«: )�(ـ�د و» ا+')؟ ر)�� �@� E�� (?��ت 
َ
ـOْ  ِإذ

َ
�   َیَ�ـِ

،
ُ

5�ُ �Gَُ�  ا�
َ
��ُس  .ُ�ْ(َ  $ِ

ْ
%�َ

ْ

 ١؛ا�!� ���رزد، ?��ت  �0QP � 	!��) و (��ر واژ"�

�ر ��ی�ش �P	Q�' و »ا+'. 
G7ی� و ا�O�ارد را دی�  .  

��6"� ����ـ� (�د 1!�+�' ای�  
 دو+ـ' ـ��
 	ـ��ان ��ـ; از ز(ـ�

،��E0ّ' داc) ی' و��1 
�Q� 
� (���ل 1� در �� �Eد (E�	 .�"ال راه از ا� ا��

�ه �DرجE و �	و ا)�اط +�*  g�6ی�� �Dاه� "�ای� �!�� ،�
 	� و 	�د ی�	��"�	 


�ل (�6	 
  �Eد. (

 
�اده (�\ـ���ت (Q�5ـ
 �P	ـ% 9ـ�ح و 	�ر+ـ�D قRDدر �1زۀ ا ��Jه�

��ز ��(�� 	� �9ح +�  �	 ����
ا+'، 	� ) �6�����<: (�\�ع ا  

  ورزي در خانواده . غيرت1


�e�Q0ـ�ت  ،(ـ� ۀر+ـ� 	5-ـ
 از ��(�ـ 	� `ـ� ( ��FMـ�و » )�د"�ای�ـ�«�cـ' 

�اده«�D A��+«، 
E�)ا�( '+د �	ت را ��PRDده  ا�k+ـ�وز در)ا ��6+M�) .'+ا 


D�	 از 
��G�) ،ود ه��1 
��E ،ه�-��ی� ز�ن 	� و (�دان ر��ی' � Eـ�% 	


 دی�8 ی� رودررو* ه< و ���ر(��� ) ����-�ـ� �!ـ' (�E >Gه�ان 	�ا* و  

�8� �Eن ه�!�انJ و �	 �J 
�!� '!-�! (�د، �Dد (
 	��D+' و ��� 	ـ� را 

 (ـ�دان 	ـ� ار�9�0ـ�ت 	ـ� را �Dد زن، و دی�8 ز�ن 	� ,�7د ه�س ار��9�0ت و ه� �8ه

��ــ�. (ــ
 ار\ــ� ــ�(�cم 

 "�ــ�ن 	�Dــ) �
 و �Dــ�ه ���ــDــ�E ــ�	م، �c)ــ� 

 و زن (�ـ�ن (0ّcـ' و (Gـ� رو1�ـۀ ���ی' (��; و ا�����
 ادب ده��ۀ -�ن


 را، �Dد ه�!� 1@�ب و (��� و ر)��ره�*! ا+' �Eه��-
 ��; از "� و (�

                                                            

١ ،*�;'C .(3�41٣4، ص 1  ، جا� . 
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�@ّc�
 و* ) � و �1ـ�رت ا1!ـ�س Dـ�د، ,Eـ��ی�ن و دو+ـ��ن در 	�ا	ـ� و 	���ـ


8�!�E�+ 
) ����! �	  

 از (�دان را+�w�	 ا�J�)ۀ�� �)،  
ه�� 1!�+ـ��

� ,رای� و ���E در 	�ا	���ارـ�؟ ،ه�!�ان ۀه�* ز,یـ�  د��Dان و �ا(��D mد 


�� ای��ن �
 ،دا� '0Pد (�ا�D ن��-J از �� 
�8ـ� و 	ـ� Jـ�  ،���ـ� (�داJ

�؟ �Eن �8ه (
 ا* 	� �(�س ����ی �8ه �7ت���  


 از ا*، ه	�ه�ـۀ (ـ�ه�ار ��� و ��ی�ن ��ـ� �Oـ�وی� 	� �8هQ)ـ� ا+ـ' �ـ�ا� 

;��) S��w� ایـ�، از �ـ�� �ـ� �ـ� (ـ�د*. Eـ�د (
 زن و 1�ـ�* (�د ?��ت 

��
 ا��زه ?����اده �� داد �D اش �	 *�E����(0ـ�رv ورود 	ـ� 	kـ�دازد، ه� ,ن  

�ریH 	� ,ن، ��e�Q0ت و ه� )�Q< ��* در -!�� و (�Aل 	� (�ه�اره� �Dد 1ّ!�+�' 


 د+' از را) ��اده، ا��w* ه��اه و ده�D �	 *�E��� �ـ�دازد. �Jـ�� (
 ه� ,ن 

; 	� 1_ ا*  �(��P	� �Dد، ��Eی!' ��ر ����� در ا)�اد*�� 
) �����E*: «"�ی� 

���J ��c2 

 ای@�د (� در ا�F* ه�� ه�ی� ��� (ـ� 	�ا* ��Oوی�، ای� 	� �8ه و 

 
ً
R)��� (��ّ�� ا)�اد، ای�!» ا+' ��د* ��!��Oـ�وی�*، �Jـ�� Eـ�ن ��د* �ـ�  

�ن ,�7ده ده��ۀ -�نE و )=�ت S��w��ن ��د*. ه�+' ,ن ?��ت و 1�� E ایـ� 

��Oوی�، ����دن ��دت ه�� �	 *�	 � 	ـ� ��دن �ـ�دت ی� و ,�7ده ه�ا* و +��8ر 	

�ه 	�ه�*���A��-) '+ا"� ,ی�. ا *�	 �
 	�ا* +��8ر 	!��، ��د* E 
 ه< زی�

�ارد؟ و* 	�ا*-ـ�� 	ـ�ا* �GE، (!��م و ,�7ده ه�ا* ا+�-��م ا"� ,ی� �GE ه� 

�، ��د*E ;�+, 
E�6
 ه< ,ن از ��) 
  "�دد؟ (
ً
��

ّ
Q!) ای� ��" '!� !  

̂ه در   	ـ� ،ا* ه�* (ـ�ه�اره ?�ب در Eـ��0 » (ـ� و �ـ�«و  »)�ر+ـ
 وان«ویـ

�ت  	�E
�� ?��ت (ـ�دان  ه� (
 �Jن ,ن ا+'؛S��w ?��ت (�دان � در � ��دا

�E�	، ��7 6' و 1��* زن� 
��� ز	�ن )�ر+
 ه�* �E» .��0Eد دار  g�( *ـ�ا	 


  و ز	��ن )�ر+
ً
�2�OD 
�(� ه� ای�ا�	 ��7��
 ��5 و ) ،���� 	�� 	� ا���ن ه< 
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�ل ١�٠ از���؛ ا(� ر+��ه  ا(�ـ�ن اـ�، )�ـ�ل ایـ�ان )wـ�* در �� ه�ی
 (�ه�اره ا


 �0Eۀ ه@�ه هAار 1�ود دری�)'�ـ�ده )�اه< را ��QیAی� ���ـ�اد، ایـ� از و اـ 


��6�ـ' و (��ـ�7
 هـ�* دی� 	ـ� را ��0E دو هAار ��ان 1�ود ( Cـ�	دری�)ـ'  

��د.«١  

�(ۀ 2�ا* ,(�ی�� (G��ن ،»(�داv رو	�ت«وان  )�ر+
 �0Eۀ (�ی���(%«�	 


. 	�د�Pو *�@) �)��ـ�« "6ـ': او »J�!'؟ E�� ,ی��ۀ 	��(ۀ«: ��+�� او از 	� 

��ر* ،٢٠٢٠ �لـ+ 
) >��� ��
 �*ـ(�ده  �ا*ـ	ـ را Eـ�ن ه�* زن �Dد�Eن ای�ا

� از دادن ��ی��D ون��	 ���+�6	. «*�@) �)��	 '6" :»�8) 
 (�ده�* �Eد (


�؟ را ��ر ای� ?��ت، ه�� ,ن 	� ای�ا���	 «v6' (�دا" :»
�P?� و�	ر�P *را در ا 

�از*، 2�در�� ,ِب ��	 �
 �Jن ��د؛ (
 	��ون د)�� یQ�D ا(� ا+'؛ داغ 
 و�Pـ

�� ,ب در را �Pر	�?� ی�D ،*از�
 	�ای� 	��Q�D ب�D 'و ا+ـ 
 ,رام ,رام و�Pـ


 و ا+' "�(� �� ای� 	� �Pر	�?� 	��ی�، ��ش ,ب) � �ـدی8ـ 	kـ�د، 	��ون �Dاه


�ارد ��ی�ن 	��ون 	�ا* ��ا��ر* (�.  
) >��� ��
، ز�ن �� ,رام ,رام ای�ا 
 �ـ�ی

��� ��، �Dد�Eن دی�8 �� 	�و��ا	 
� 	�"-' 	�ا* راه�ار.«٢  �	�ـ�	�ای� 	�یـ

�اده ا+'، �8ه
 دو	�ره 	���6�<.�D >��c� %)�� ��  	� ?��ت 

  . پوشش در برابر محارم2


 "��ن ا* ��ه) ���� ���(�cم ا)�اد ���G در 	�ا	�  ����ـ�! ر��یـ' را 1@�ب 	�ی 


�اده و ا)�اد "��د در	�(
 را ��* "!��ده دا(�ۀ (!��Q، ای� �� در 7�1�D رم�c) و 

�A را %)�E 

 (�\�ع، ای� .�Eد (D�	 اده در��D ' ه���اه 
و  ـ�ارد �Jـ�ا

���� ,ن، و �7ازم ا(� ای� 	� ��Dدا�� 
  .�Eد (

                                                            

١ :�@[ `C ،ز�;A م�r .644٢٣/١/١٣٩، ٢٩٢6. 

 .ه�Oن. ٢
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�E�� ان��Dدر د �	ا�	رم، از �c) دو ��	ُ %	�P 
  :ا+' 	�ر+

`� از. ١ >�1 ،
��E �E�� ان��Dـ� در د	ا�	ـ�رم، c) ارد \ـ�ورت� و ـ

� را Dـ�د 	ـ�ن ا�wـ�* ه�ۀ �!' وا�;��Q�ـ�. 	E�kـ� Nـ�رهدر ایـ�  (�ا�ـ	 

�:  )�(�ده�� 	� ی�«ا 
�اEـ��  (�د و زت 
ّ

دی�c) �8م ه!ـ���، ا"ـ� OPـ� 7ـ�

��E�	، )
� ?�� از ��رت ���ا، ����م 	�ن ی �	 ����  ١.»دی�8 �8ه 

`� از. ٢ �� 
PRDا � ��Eـ� (�ـ�ار �ع،Eـ 	�ا+ـ�س ه��Jـ� 	8ـ�ی�< 	�ی

� (�cرم�
 از ���ـ� (�ـAل �Dاه� ـ در و 	�ادر ـ (��Pـ� ا+ـ' (ـ�ا� (��	ـ% در 

�(�cم ،�
 (cـ�رم، (�ـ�ن ��)ـ
 (���ره�* ��دن ر��ی' ه!��) ���اـ � �Pا�ـ


��E را A� �7�J �	 ؛� در اDـRق و �ـ�ف ��ی�8ه ���ی' 	�ا* �Eع �7ا 	�-

�اده�D رم، و�c) �	 ̂ه  OPـ� 	ـ� �8ه (S7�5، و ��m (�ا)_ ی� 	�ادر و �Dاه� وی

�ه و �7ت!6) A�8  ا+'. ��ده (��c) Nرم دی�8 	�ادر و و �Dاه� را (��ن ا

�ر و (�در،� �ۀ و 	� ا+' ا�D��ر* �GJردی�ار* �� ��Eر ای� 	� �0ی�G	 ای� �� 

�اده، ه�ۀ�D م�c) ��، ی� �Dا+���، ه�"�� دی�8�E�k	 �Jو ه� ،� 	ـ� �Dا+ـ��

8
. 	�8ی�� ه<�8J ت�E��) ��	 �� ���اده ا)�اد �D >ه � (�ـ�رات ��	N 	�ی

̂ه � ا* ویE�	 .در�) ��Dاده، و د��D ��ـ�ه هـ�* �07س ��Eـ��ن از 	�ی�� Zـ��و  و 

�ه ه�* ,رای��� �Dددار* ز���. 
�!ـ �J د�E ��6" '+ا ���) �Aدیـ �� از 


 �Dاه�، ی��
 و 	�ادر؟ 	�ادر ی� �Dاه��!� �� ا+ـ��5ان ��+ـ' و "�E'، از 

�؛ �m در 	�ا	� ,ن ه<1�ی� ا�Eره  ه� (
 دی�8 ���ان را1' 	�د. در ��+4، 	� ی


���<. ا(�م ( 
Q�7 �� ��ا ���(�0 از (�د* )�(�دD9 � ر+ـ�ل ا*«: ��+ـ�

�اD !اه�م�D *د (�ه��D در را %	��) �) 
� �w1ت »."�ارد 	�ز (�«: )�(�د 

)�
 زی�ا ؛)ده� ا@�م را ��ر ای� �0ی) >+�� 
�Pو *Aـ�J از 
یـ� (�هـ� هـ�، زی�0ی

                                                            

١ .>�" .٢6٣٧، م 6١٩، ص ٢ ، ج ا�	%�56  ��ا?� '
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���ی�ن �� 	�ا* را �Dد +�� ،����6
. "��ه 	� �	١»  


Q� ا ر+�ل ا*« :"6' 7ا(�م�D !ـ� ورود ه��8م ,ی�	ا�ـ�زه او از (ـ�درم،  


 »	�Q.«: )�(�د �9��(�0 »	8��م؟Q�7 د ��ض�� ,ی�«: )�(�د »�J؟ 	�ا*«: 


 �cE�Dل) *�E ؟ ��ی�ن را (�درت
��0	« 
Q�7 '6" :».��D« �0)�9�ـ� 

   ٢»!	8�� ا��زه 	��	�ای�،«: )�(�د

�!� 
�Pاده و��D *ا 
) �	 �� �ـ�، در Dـ�اه�م ی� (�در ���9�D �E "�ی�D 

�ارم ذه� 
�ن ��(% و ,را(, �) ��ه ��cیE و ���D Aاه� ی� (�در ا 
)  �"�یـ

���اده، �D �!� NPا�) 
w�	 
� ر)��ر* (�� ��
 ا1!�س ) >��� �
  +ـ� OPـX


 ی�	
 ای� ر)��ره�، دارد، 	� ری-�) o5-) د�E !ـ��ر* از در	اده ایـ� ��D ،هـ� 

 Pـ�0 ,رام ,رام و ه�* �(��+ـ0
 دارـ� ��Eـ� �!ـ�، و ��ر (��	% در د��D و (�در

�E�� رف���)� ��Dدر (�در، و د �	ا�	اده (�دان ��D ��5دی�8 و ا+' ری 'Eز 


� .���	  ،�@��
 �Qـ�ه اه��ـ' �< هـ� ,ن دیـ�"�ه در �6ـ' و 1�ـ�در ) �و  ��ـ


ـ
 ��ی�ن ��� را �Dد (�در ه��-� �� ���ا) ،�
 Eـ�م ا1!�س 	��� � از ��ـ

�� ای� ،�7�D �7�D��Dزن و د �0��� و\N ه��ن 	� را 	��8	.  

�E�� ،ا�9ا)��ن 
) ��ان زودرس 	�Qغ در ��ا�� )�ز 
�G) ��Eدا .�E�	 

��cی� ز(��ۀ 

 در ��!���د �� %0P از ،
 ��ی�ن ��ـ� 	ـ�ن 	� روز ه� ���ا


 را ,�ن 	��!�ۀ ه�* P!�' و ا+' �ا��ـ( �ـ�Dاه و �درـ() ،���	 Nـ� +ـ�ی� و 

���اده در را �J ,ن و ا+' زی�د�D 
) ،� ا)ـ�اد 	� D��	�ن و ���J در ��Dد,"�ه 	��


 (�=0_ دی�8) ���   .	��E i7د (��� از زود�� �Eد (
 	��� و 

                                                            

١ ،*/'R� .ار ���ر . ٣٨، ص ١٠١، ج ا��

 . ٣٨. ه�Oن ص ٢
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w�	 
)  :��اده در ��دv ا"�«"�ی��D �	 ���J ��c2 
 	�Eـ�، (�ا�� ه�ی


�Pدر و m7�@) و N)ا�� �	 ���J ��c2 
�، 	��Dرد ه�ی�� 	ـ� و7ـN و �1ص 	� 

���J *�8ه ا)�اد 
� ��� را �ـ�ری4 و �-ـ�� ��� را �@�	� ��* �� 	�ی� در ای�» .

��ی�< ��1ی_ "��6 	� (@�0ر .'Pرا ��اب ,ن و �Q�!) اه�< ای��D '(�" .ن� ز

� +�	�ه�� ,(�ی��، و ارو�� د��Dان و�E ن و�� هـ�* 2ـ�J ��c�� 	� را �Dد ��د

�؛ ��دت�8ه �GEت `� 	� ��(��، 	� ه� ,ن ��د��ن ه< 	�ز اّ(� داد � و 	ـ�ز ��د


 ���ی�ت ,(�ر ه<!�� 'Eدر �� �E.  

� ا+�+
 ه�* ��ی�Eر '�O5E ن��Gـ�ده ��Q�ـ� �9ی_ از ���ا�ن،ـ و ��د 


�، E��ۀ ای� و �Eد  (�Q�� 2�1ـ% 	Oـ�* �9یـ_ از هـ< و Eـ���ار* راه از ه< 


�FM�� (�در ر)��ر 	��	�ای� �Eد؛  ( 
��E�� A در	�رۀ ا(� ای�. دارد ��دv 	� )�اوا 

2�ق 
) ����ان (��	% در (��+; ���E 	� ه��-� (�در ا"�.  Tـ�ه� Dـ�د )�ز

�هE ،�E�	 vد��
 ه< �+ 
)  ���� (�در از را ���E ه��ن   �Q�� ��� دوران در و 

،
�+�ز* (�در 	� ���ا�� ا��5ب را (�در E��ۀ ه��ن   و ��ده ه���� . 

  . ارتباط كالمي خانواده3

�ی� در�J ل�+ ،��� ��	 ���ان ـ� در �)درEـ�ن او�Pت �Dد را 	� �(ز�D ـ� یـ�	 

��ر (c% ی� (Aر�� در ��ر�Eن 
) ��
 و"� "6ـ' هـ< 	ـ� و "�را) .� ا"ـ� ��دـ


ـ(��A �ا ��� 
) ،��؛ 	�(
 راه +� از را ,ن ,(��Eی� رو، �ـای از دا� Pـ�در وا7ـ

��ان O5E�' و ,رزوه� ��زه�، 	� 	�د
 �Eن )�ز� ��انـ�زــ) ه��hـ��. 	�0 

'Pو 
(���؛ �Eن وا7�ی� �� ��D��E 	�� 	�ا* ��Eدا 
 و و+�ی% ورود 	� ا(�وز و7

�����7ژ* ،�� ه�* ��ی��اده ��2ـۀ 	ـ� (�	�یـ% (��D ،ی� هـ�� )�زـ�ان و وا7ـ

���ر ه�* (���د* در +��' ��؛ (
 دی�8 ی���-�� ,ن 	�ون  ��A	 
. 	� ه< �1)

��6+M�) ��ن ��ی� "�ای
، (��ـ; )�دیـ' Dـ��اده و ا)ـ�اد 	�� و"� "6' (�ت ,(
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�هE ۀQ2�( 
Q! (�ـ�ن �R(ـ
 ار�9�0ـ�ت �ـ�ه� Eـ�د! ��یـ�ن �ـ�� از 	�� 

*�wاده، ا���D �	 ار (�ز��اده +R(' و ر+��ه ه-�D را ه� ��یG� 
) ��� 	ـ�. 

��ر��E+�ن، ا����د *�wا� ��اده ی�D در ��0E ،روز � 	ـ� 'ـ+��ـ +ـ� �� دو 	�ی

��؛ دا��E و"� "6' و ��69
 ار��0ط دی�8 ی�E�	 در 
7�1 �� �Aان،ـ(ـ ای� ا���ن 

 ایـ�ان، (ـ�د��ر* ا@�� رm�X ا�GTرات 	�ا+�س. ا+' ��ده ���ا ��ه� 	!��ر

��8�اده در و"� "6' ز(�ن (���D *ه� ،
 �Jـ�� در ١».ا+ـ' دP��ـ� ��Aده ای�ا

ــ� ا*، Dــ��اده �8J 
ــ�د ا(�ــ�وار �ــ�ان (  و �ــ�69
 ا1!�+ــ�ت �ــ� ا�wــ� 	

�؟ �@�	� را ��ی�* ��(�����   


 ���Q ازQ)ا�� �� 
) ��ان از را وا7�ی� )�Q2ۀ د��* روز روز	� ��ا �Eن )�ز

��	 �� ،��� و وا7ـ�ی� 	ـ�� اR�D)ـ�ت و (-ـ�Rت �ـ� 	��. ا+' Aدن �1ف 


 از د��Dان،�� �Eد (
 �Eوع ز(� *����� د�Dـ�ان، و 	�0ـ� ی�د از را زدن �1ف 

� دا��E را ا�`�ر ای��E�	 ��8ـ�ی�<، J�ـA* (ـ� ا"� �1
 وا7�ی�،  ��ا�ـ� 	�یـ	 

   J�!'! (�ن (-�%


، ار��0ط)R� �Q2�( از را ه� ��	 
 ا)ـAای� را Dـ��اده ��69
 "�(�* 	�د، (


ـ( � Dـ��اده ,ن، )�ـ�ان 2ـ�رت در �ـا( �Eد؛ 
ـ( ,ن �Pام و دوام �ـ	�� و ده


 (��نG��ه E ی' وA�
 د+' از را �Dد (�) �  .ده


 	� ?��ه و ، ��8Qام,پ وا�m وای�0، �� روز*"��، وارد ه� ز�E ���� 
!� 


. ,ورد (��ن 	� �1)
 ,ن ه�* ,+�; از �� 	�د�� �� ،'E�" ��7او Z D=ـ� ز

 ا��w* �ـ	� �Q2ۀـ). �ـدر,( 2�ا 	� ه� �ـ�ـD درون از�Dـ �ادهـ�	ـ� ���،ـEـ  



 د��* در ���(% و ه� دوره��Pه� وا��
 	� ه� وا	!�8
 و ��د ���ا E�" �6Q� 


 ی� در ."�دی� زی�د�� و زی�د ه��اه��G) 
�اد"�D ی� ،
Q�)�( ��در ه � ا��ق ی

                                                            

1.www.aftabir.com. 
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 �1ف دی�8* �ـ	 mـ� ه�� �،ـا �� N	Aرگ� � �6Qـ�ـ در �نـ�Eـ+ ه�� و ز

�ه و ���ار* ��Oی� ی� ا+'؛ ای� �Eن ه��اه�Eار��� ��* 	ـ� ا* �ـ�ه. ا+ـ' 


، ار��0ط)R���ث �9ی_ از �Q	 ی� �)��� �	 �
 0c2' دی�8 ی) ���� .
 	�ا* ی�


 ار+�ل را (��
 ی� ��Oی� دی�8*) �����ـ�م "ـ�ه
 "��د. (
 ��اب 	�Q2�(R و  

'Pو 
��G) ه< و�	دن، �	 �	 

 (��cی�ت 	�ر+E�" ه� *�k+ 
 ا8ـ�ر و �Eد (

�m ه�� �OP ارد� در	�رۀ و 	��ی� 	��ون ه��اه� ��6Q (@�ز* ه�ی' �-' از 

%X�!) 
�Pس و وا��Q) ،ر�� 
"�
 روا	g و زQ�)�( و 
 	�8یـ�! +ـ�5 ا�����

�، ای� ادا(ۀ 	�!% داE' ا�`�ر 	�ی� رو �� 
 از �1
 و ی�	�� ��ورش (@�ز* ه�ی


 ه�* (�Gرت ��ی� +�ده)R�
 ا* را	=� و 	 ��E�	 ه�G	.  


ـ( 
ـار�9�0 ه�* ��ـ0E �;ـ,+ او7�� را �ای
ـ�د"ـ) ��E+�ن، �(��ـ� ��. ـدا

�نEد�+ ،g	ن روا�Eدور *�wاده ا���D ه<، از >��ن E 'ـ ه�* +ـ��ی�Pـ
 

%t) ۀQ2 >1و ر ���e� .ه!ـ��� )�د"�ای
 ه��� ه�* ,+�; از (0c'، ا	�از E��ۀ 

�ن، ���G و 
ـ���GیE و دور ��ن 	��8E از �Dـ �ر*ـ?ـ در �ـر)� و �ادهـ� و �ری�ـ

،����در 
�� ا+' ,+�0 
� ا?�اق 	�ون ."�E' ه� را�1
 ای� 	� ,ن ���ر از �Eد 


��ان (  '6"�� %! ،��ی� � ا	Aارهـ�* و ار��9�0ت (���د! ا+' (���د !% ی


��9�0�
... ار�Pو �ـ� در را "�Eـ
 روز ی�D 
 1ـE mـ; �ـ� "ـ�اری<، �ـ� (


) >�����، 7�1ـ' در و داری< ا* ��ده "< ����< (ـ
 1ـm 	ـ 
 ا�wـ�* از ی�ـ

�ه ا+' �oP (�ن 	�نE !�	 ای� ،o� 
�1 '��+��J >ر ه��� 
�� و ,ی�< �	 


 	� ر+��ن ازE�" ن و2% و�E �	 ،' از �ـ� ���< (ـ
 �2ف وP' 	�ا	� دو ای���

  !در	��ی�< روز ,ن D��ر*


� 	-ـ���<. ا�����
 ه�* ��0E +� را ه� ��+� ـ ��زه �Dاه�< ه�ۀ ا��07 (� 

�J �!	 *ا)�اد �� %0P ر از�GT ��0 ای�E ،ه�  
ً
��Pوا 
 دی8ـ� ه< 	ـ� "��6 	�ا* �1)
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�� ���Eا� هـ�ی
 ��v و A�9 ه�* ��� ��7;، ه�* 	�c ه�، ,ن در ��wی' 	� 

�ا را�� 
) ����
 ا��Eاv 	� ه< 	� و ) !�  "�ار

�ادۀ�D ،>7�+ اده��D *ا+' ا ��ی�ۀ ه� �� 	��ا� *� ا)ـAای� 	ـ�ا* را ��ی

�(' 	� ا��w 	�� 2����' و ار��0طD 8��د	در.  ���J اده��D ،*هـ� ا 
P6ـ�� ا

�� 
) ،�
 ا)�� ���ا ��ی� یG� v��+�� .�E�	  


 (ـ�در و �ـ�ر �ـ� ا+ـ' ایـ� Dـ��اده، ی� در ���� و"�* "Q� '6' "�ه

�� �ا!��ـ� �دـو� �ـ	 ا��w 	�� را 	!�8
 <ـه ا1!�س ا ا1!ـ�س ا)�اد، و ,ور

'!!" �
 )�� و دار� ���� �� ،N(��) _یR� و _-� 
�. ه�+ـ' ,ن 	ـ�� (-��

'�	�� 
Q�D ر از��ر ,ن (�دره�، و �P ;�+, '+زا �� �h	 �1ف ه� �	ای� در زدن  

�ن،�� �PR� *ا ��ار  .ه!��� ,ن از )�ار �1ل در (�ام و 


�ن �< "�هE 0' ز(�نc2 ��	 *�wاده، ا���D ۀ�-�ر\ـ�ی�
 ی� 	�رز  

�)A) در 
"��اد"
 ز�D '+ا .
�Pاز )�د* و 

 در (�\��"��E�Dـ��د ز 

�Rش و در�Dا+' 	�ره� ا+'، 
) ��� �� 9ـ�ف ا(ـ� ��ـ�؛ 1ـ% را (-ـ�Rت 


 ��m ه�� (��	%Q��7ا* ا�	�0د G	 ن او\�ع�- 
��ـ< �< دهـ� و او،  
 +ـ�


) ��� ،'0c2 �c	 د�7 و�@) .���  

�اده�D از 
w�	 
�ـ� ه� ( �ـ�اری< هـ< 	ـ� �1)ـ
 (ـ� "�ی� !Nـ� را�ـ	 

 یــ�د را (Gــ�رت ایــ� 	�یــ� Dــ��اده ��ــ�<؟ ا)ــ�اد 2ــ0c' هــ< 	ــ� J *A�Jــ�

��ــ� 	8��ــ 
 و (ــ�در و �ــ�ر 	�ه�ــ�؛ روزاۀEــ�ن ��د ��ــ% از "AارEــ

ــ�ان، ــ� )�ز ــ�ی
 ا��6ق 	�ی ــ� را ه �ــ�ل در  ــ�ون روز 9 ــ� از 	� �D *ا�	ــ�ن  E 

���یS ا)��ده، ������ر ای�.  
Q�D >G) '+و ا �   دارد؛ (���د* )�ای

 
ً
Rt) 
 روز 9ـ�ل در �ـ� ه�ی
 +ـ�5
 و Dـ�دش �ـ�ر از (ـ�در یـ� �ـ�ر و�Pـ


 (�c�ــ%) 
�ــ� Eــ�د 	�8یــ�، )�زــ�ان ( �ــ� از 	�ــ�ون وا7ــ�ی� )G��ــ�D ــ�	 
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 ه!ــ���، (�ا�ــ� +ــ�5
 د�ــ�*ــ� و �)�� (G�ــ� 
 �Dش و "ــ�دش ا "ــ�را


��ــ�ر 	�Qــ� ���ــ�؛  
) �
 (�ی�cــ�ج �ــ� ���ــ"��ــM(�� را زــ � ایــ� 	ــ�. ���ــ

،;����
 ی�د ) �ـ��" 
�، 	ـAرگ و�Pـ��ـRش هـ< هـ� ,ن Eـ � د�ـ�* �ـ� ���ـ


�!ــ'! از ا�`�رEــ�ن در (�G	ـ� 
�ا�ــ� (QــAم را Dـ�د ه�، 	hــ� و�Pــ
 �9)ـ	 

��
 ده�ـ�، "AارEـ
 Dـ��اده ا�wـ�* 	ـ� Eـ; ه� ) � ه�ی
، )!ـ��G( '�7��ـ

 
ً
Rt) 1ـ�زۀ در 
Q�ـOc� ��ـ� 	�8ی�ـ� Dـ��اده ا�wـ�* 	��ـۀ 	ـ� 	�یـ� و دارـ 

�8ــ�J ــ�م را ه� (!ــ��7�' ایــ�@
 ا) � 	��ــ� و"�، "6ــ' )wــ�* ایــ� .ده�ــ


ــ�د ( E ر�ــ ــ�در و � ــ�ن در ( ــ�ی� ��ی D, '�ــ� �ان و\ــ�ن )�ز E ــ� از ` 

،
Q�Oc� 
� �Pار ه��* و )�ه�8��8	.  

� ی� �9�Dۀ و �Dب �� ی� �9�Dۀ 	�5اه�� �Eن ه�* 	�h از (�دره� و ��ر	 

���یS را روز ,ن ���� .
Q�D 'Pی�ن در ه� و�� ���ارش هA" ،�6ق از هـ�� هـ�* ا

*�	 �� (�در و ��ر �� و"�+' "�w( '6* ه��� "�ی��. در (
 ا)��ده، �Eن 	�ا* 

�ـ� ه�ی
 ز1�' از ��-ـ��ه روز ,ن 9ـ�)��، از هـ� یـ ��-ـ�� 	�یـ � از و ���ـ

��Eن��ۀ 	�	' )�ز 
	�D ���ه، �� ز1��
 "�)�� ی� �-��ی� ه< و �-�� ه< �� 

�c!�� و ����.  

�ــ� (
 یــ�د هــ< )�زــ�ان )wــ� ایــ� در � �9�D 	ــ� (�درEــ�ن و �ــ�ر از "��ــ

�-�� �Eن ه�* ز1�' ����
 ی�د ه� ,ن 	� (�در و ��ر و ) ��ـ� ده� � Pـ�ردان 	�یـ

��E�	 و 
�رداP را �	 %�E 
�ـ� ���ـ� ا	ـ�از �R(ـ 
Qـ! (��PـN و ?��(!ـ��ل 


 ا@�م �Eن 	�ا* وا7�ی� ه� ��ر* �� 	�ر��وری<) ،��ـ< هـ< 	ـ�ز و وT�6ـ� ده�ـ 

���ا	 .�5!�� ا*  
�اده 	�ا* ��ان (�D *ه� 
�، ای�ا�h�� ��(ـ�"�` �Jـ�� در

*�w( '6" 

 ه�* +��' در و"�ی  .ا+' E; ��ی�



 47  �  اخالق خانواده


Dــ��اده، 	ــ� د7�ــ% (�اــN  ا�wــ�* 	ــ�� 2ــ0c' ز(ــ�ن Eــ�ن �< "ــ�ه


ــ�	 ــ�: ارزی ��) ،
ــ )R�ــ�ط  0�ــ
، ار ــ�د، (�6 ��ــ; ا !J�	 ،ــ�س زدن  ا1!

ــ'، !�E ��	ــ�دن از ــAت 	 � ،mــ 6 ،�ــ �یG�ــ�  ��c�ــ�، و  �0��ــ��ردادن،   د+


، ذه�ــ� ا)ــ�اد (��ی!ــۀ Dــ�ا 	 � ه�* +ــVال 9ــ�ح ��دن و Oــ�c' دی�8، یــ


  ا+'. �(��+; و (�رد 	

�اده 1ـ�ل، ه� در�D هـ� ��Qـ
 در 	�یـ *�8
 +ـ0� 	ـ�ز"� داEـ�� Eـ�ن ز

،��E�	 شRـ� �
 و c7`� از ���ـ"��0ـ�، 7ـ�ت 	ـ�دن هـ< ��ـ�ر از c7`ـۀ زـ	 


 ,ن، از 	�ـ� یـ� Eـ�م ه�8ـ�م 	��Eـ�� و Dـ��اده �0Fت در�ـ�ه ه��Jـ� ز(ـ��� 

  .ده�� ا�O�Dص و"� "6' 	�ا* را

�اده ارزش�D �	 *�w( 
���)ـ% "ـ�و در w(ـ� ای�. ا+' ,ن ��69 
 ا!ـ�

 و�ـ�د �R(ـ
 ار��0ط �A راه
 ه�� ��69
، )�w* ای@�د 	�ا* و ا+' زو���

�ارد .NP�6ه< در وا� ار�0ـ�ط 0ـ�د �Qـ' 	� (�6
، و ?gQ ه�* 	�داE' ه� و +�ء


)R����(Rت .ا+'  
�اده ا��w* درو�D ـ�� 2ـQۀ هـ�، "�)�� اm ه�ـ�ن 

�0� ه�* و"6' "� و ر1<E ،'̂ه ��ی8ـ�ه ا+ـ  در و دارد ا+ـRم دیـ� در ا* ویـ

�ه ��2�� ,ن 	� 	�ره� ا�1دی�، و روای�تE '+ا.  


 دوره<��-�0� ه�* E �9ح و %X�!) �wدر ا� N�� ،اده��D ـر)� از 
�ره�ی

�ان، ��	�' در �� ا+' و ا+ـ��س �ـ�ه� )-ـ�Rت و رN( ر)��ر، اR2ح )�ز


�اده ا)�اد ا)!�د"�D ��FM� 
��2�� (�دره� و ��ر 	�. دارد 	!Aای 
�� و�E 'Pد ( 

ــ�ۀ ــ� را Dــ�د ز ــ�ان 	 ــ� اO�Dــ�ص )�ز ــ� و ده�  از اO�Pــ�د*، (!ــ�X% د7�% 	

'Pا* "�ار* و�	ن �-�ا�؛ �Jا�� ?�)% )�ز�- m و )�زـ�ان 	ـ� (�در و ��ر ا

 �Dهـ�* از 	!ـ��ر* Eـ�د (
 	��ـ� Dـ��اده، ��ـN در ,ـ�ن )�Aی�
 �w1ر


�ان ��69  �Eد. �� )�ز
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�ان و وا7�ی� و"�* "6' ��6�' ا��07�ن. ا+' (G< 	!��ر �A )�ز, � 	ـ� 	�یـ

� »	�د 	�د« )���E�	 
��+ـ
 	ـ� را Dـ�د 1ـ�ف ��Gـ� ���ـ� و +ـ� �� و 	�-ـ�

،
ً
�1R=2ۀ ا��	 N9�P '6" �"؛ و��E�	 ـ% �9ف در زی�ا	ا1!�+ـ�ت (�� 
 (�6ـ


 دا�ی
 و ا1!�س) وا7�ی�( دی�وز !%. �Eد (
 ای@�د) 
8	�@��	 ���!ـ% و  

�ان( ا(�وز هـ� ,ن 	�ا	ـ� در ا+ـ'، هـ�* روز ر)' ��� 	� �=�	_ �Dاه�ن ��) )�ز

���-�ن وا 
) � از +�Eـ�ر و دار ری-�ه�*  c�O' و (�=_ �m از �Jن و ده


 ه� ,ن �@�	ۀ��	 ،�  . ,ورد  7@�0ز* رو* (
 	� ,ی

  


