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

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

د﹋︐︣ ﹝﹞︡ ﹡﹆﹩ زاده
﹜﹫ــــ︧ـــــــــــ️ داوران :

ــ︀ن ︋ــ︩ ︗ ــ︡ر ﹫ ︣ــ ــ︥اد / د﹋︐ ــ︤ه ﹡ ﹝ ــ︡ی ﹞ ︣ــ د﹋︐
ر﹫︧ــ﹩ ــ︀ن  ﹝﹠ـ ــ︡  ﹝﹞ ــ︣  د﹋︐  / ــ﹟  ︡﹛ـ︣ا﹫︠ ــ︀  ر︲ـ ــ︣  د﹋︐
ــ︣ه ﹋ـ︀ر ــ﹙﹞ــ︀ن ﹡﹆ ــ︣ ︨ ــ︣ / د﹋︐ ــ︡ ر﹡︖︊ـ ــ﹩ ﹝﹞ـ ــ︣ ︻﹙ د﹋︐
ــ︡ ر︲︀ ︋﹞ــــ︀﹡﹫︀ن ﹝﹞ ︣ــ︣ ا﹝﹫﹠﹫ـــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ ا﹝﹫ـــ د﹋︐ــ
ــــ﹠︺﹙ـ﹩ ︎ـــ﹢ر﹝﹠ــ︡ / د﹋︐ـــ︣ ︨﹫︡ ︻﹙ـ﹩ ︑ــ︀︗ــ︣ ︧ ︣د﹋︐ــ
ــ﹩ ︊﹫︊ ــ︣ث ــ︣ ﹋﹫ـ﹢﹝ ــ﹢ / د﹋︐ ــ️ ︗ ــ﹩ ︑︣︋﹫ ﹚︻︡﹝﹞ ︣ــ د﹋︐
ــ︀﹋ــ︤﹡ــ︡ ــ︀﹇︣ ︧﹫﹠ــ﹩ / د﹋︐ــ︣ ﹝ــ︡ی︠  ــ﹫ــ︡︋  د﹋︐ــ︨︣ 
︀ن ﹝﹞︡ی / د﹋︐ـــ︣ ︻︊ــ︡ا﹜ـ︀دی دا﹡︪︍﹢ر  ︠﹩﹚︻︡﹝﹞ ︣︐﹋د
ــ﹫︡ـ︀ن ︨ ــ﹩  ﹚︻ ــ﹫ــ︡  ︨ ــ︣  د﹋︐ ــ︡ی  /  زا﹨ ــ︀  ︲︣﹫﹚︻ ــ︣  د﹋︐
ــ︡ی ــ︡ ﹝ـــ︀︗ــ ــ︣ ﹞﹫ــ ــ︀ن / د﹋︐ـــ ــ︣ا ︾﹀﹢ر ــ︣ ﹝﹫︐ــ د﹋︐
د﹋︐ــ︣ ا︋ــ﹢ا﹜﹀︱ـ﹏ ﹝︪﹊﹫﹠﹩ / د﹋︐ـ︣ ︾﹑﹝︧﹫﹟ ﹝︺﹞︀رــ︀ن
ــ︥اد / د﹋︐︣﹝﹞﹢د ﹡︭﹫︣ی ا﹡︭︀ری د﹋︐︣﹝﹞︡ ︗﹢اد  ﹝︡ی ﹡
ــ︣ه ﹋︀ر / د﹋︐ــ︣ ﹝﹞ــ︡ ﹡﹆ـــ﹩ زاده ﹝﹠︡س ︻︊︡ا﹜﹞﹫ـ︡ ﹡﹆

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

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

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
٣ ︨ـــــ﹟ ︨ـــــ︣د︋﹫ــــــ︣

٩

٢۵

︣  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ︀︡اری ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︎﹟﹢﹡ ــ﹠︖﹩ ا︮﹢ل ا︻︐︊︀ر︨ 
ا︠﹑ق ا︨﹑﹝﹩(در ﹝﹑ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩)

ــ︪﹞ ︣︡ در ــ︀︠️︫  ــ﹛ آ﹫﹠﹩ و︨  ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︣ا︨
︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︫︣ی (﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢ردی ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری
(︪︡﹞ ﹜︡﹇ ️﹁︀ ﹀︣ در︋  ا︀م ﹝︣م و︮ 

۴٣

ــ︡ار در︗︀ن  ︋﹫﹠﹩ ︀︎ ــ﹩ ا︗︐﹞︀ع ــ﹢ب ﹝﹀ـ﹢﹝ ︀ر
ا︨﹑﹝﹩ و ︨﹠️ ︫︨︣︀زی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن

ــ︡ن در ــ﹩ ︫ ﹡︀︗ ــ﹩ و ــ﹥ ﹎︣ا ــ﹏ ﹝﹠︴﹆ ــ﹏ و ︑﹆︀︋ ﹞︀︺︑
﹝︺﹞ـــــــ︀ری ﹝︺ـــــــ︀︮ـــ︣

﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹀﹢﹝﹩ ورودی ﹝︧︀︗︡ در اــ︣ان
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︨︡﹩

۵٩

٧٧

 ﹏﹫﹚︑ ︀  ︋️ ︡ا﹜ ︻ ﹩﹞﹑ ︀﹜︊︡ی ﹝﹀﹢م ︨ا ﹋ -﹩︀︱﹁ در ︑︣︗﹞︀ن ﹩︪﹢︎
︣ان ︑ ︣ ︪﹡﹑﹋ ﹤﹡︀ ﹎ ١١٢ ﹩در ﹡﹢ا ﹩︀︱﹁ ︣ا﹁﹫﹉ ︑︺︀دل ٢﹋︀ر︑﹢﹎
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 ﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑ ︀  ︋﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫ ︋︀ز︑︀ب︨ 
︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ︀﹡﹆︀﹨﹩ـ  ز︀ر︑﹍︀﹨﹩︫  در ﹝︺﹞︀رِی ﹝︖﹞﹢︻﹥︠ 
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︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب ﹫﹡ ﹩︣ا ﹠﹫︀دی در ︵ ﹙﹢ل︋   ︨،﹤︊︺﹋ ﹤﹡︀ ︠
︡ ﹝︴﹙﹢ب) ︗︀︧﹞ ﹩︣ا ﹢ل را﹨︊︣دی و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ︵ (︮ا

ـــ︥و﹨︪﹩ ﹁︭﹙﹠ــ︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـــ﹩ -︎ 
﹞︀ره اول - ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ ︨︀ل اول -︫ 





︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره اول / ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٢ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨

﹊﹫ـــ︡ه:

﹋︣﹛ ﹝︣د﹝﹩*
ا︨︐︀د︀ر دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان
﹝︧﹟ د﹨﹆︀﹡﹩ ︑﹀︐﹩**
دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ای ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ ا︣ان

 *. K_mardomi@iust.ac.ir                             **. Mohsen_Dehghani@Arch.iust.ac.ir

ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀م ﹝﹠︡ ﹝﹫︀ن ﹉ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹝︢﹨︊﹩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︀ز︑︀ب آن در ﹋︀﹜︊︡  ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︀ ﹨︡ف ﹋︪ــ︿ و رو︫ــ﹟ ︨︀︠︐ِ﹟ را︋︴﹥ و ︨
ــ﹫︣ی ـ ︑︀ر﹩ و ︋︀ ︋︣ه  ــ︀ه  و﹜﹩ ︑﹀️ ﹝﹩ ︎︣دازد. ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣ ︋︀ روش ︑﹀︧ ﹝︺﹞︀ری، ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︠︀﹡﹆︀﹨﹩ ـ ز︀ر︑﹍︀﹨﹩ ︫
︀ ا﹡︪︡﹥ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩» و  ﹫︀︨ــ﹩ و ﹝︢﹨︊﹩︋   ︨﹤︗ــ﹫︣ ﹝﹢ا ︀ز︠﹢ردی «︨ ﹥ را︋︴﹥︋  ــ︐︡﹐﹜﹩ـ  ﹝﹠︴﹆﹩،︋  ﹎﹫︣ی ︑﹢أ﹝︀ن از روش ا︨
﹡﹍︀ه ﹨︀ی  َ︤ ِ︋ ــ︀﹝﹏ ا︨︐︣اِج ﹡﹆︀ط ︻︴︿ و  ︥و﹨︩ در ﹝︣﹙﹥ اول،︫  ــ﹫︣︎  ︣دازد. ﹝︧ ــ︀ه  و﹜﹩ ︑﹀️» ﹝﹩︎  «︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 
ــ︣ ﹋︀﹜︊︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥  ــ︀ ︑︭﹢ف و ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ا︨ــ️. ا﹟ ﹡﹆︀ط ︻︴ــ︿ ︑︀ر﹩، ﹇︀︋﹙﹫️ ا︔︣﹎︢اری ︋ ︋ ﹤︗ــ﹫︣ ﹝﹢ا ︑︀رــ﹩ در ︨
ــ︀︠️  ︨ ﹏﹐ا︮﹙﹩ و د ️﹫︺﹇﹢﹞ ،︀ی ﹎︀م اول، ︑︀ر﹨ ﹤︐﹁︀ از ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ﹤︀︎︣︋ ،دوم ﹤﹚︣﹞ ــ﹠︡. در ــ︀ه  و﹜﹩ را دارا ﹝﹩ ︋︀︫ ︫
 ﹟︣︐﹝﹞ .ــ﹢د ــ︀ه و﹜﹩ (﹝﹢︗﹢د، ︑︣︉ و ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥) در ︀ر دوره ز﹝︀﹡﹩، ︋︀ز︀︋﹩ و ︑︡﹇﹫﹅ ﹝﹩ ︫ ︋﹠︀﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫
﹠︀︨︀﹩ ا﹜﹍﹢ِی   ︫﹏ِ﹞︀ ︀ه و﹜﹩ ︑﹀️،︫  ــ﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ و ﹝︖﹞﹢︻﹥︫   ︨ ِ︣ ــ︐︀ورد﹨︀ی ︀︮﹏ از ︑﹙﹫﹏ را︋︴﹥ ﹝︐﹠︀︸ د︨
او﹜﹫﹥ ︵ِ︣ح ︠︀﹡﹆︀ه و ︑︪︀︋﹥ آن ︋︀ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨︀زی ︨﹞︣﹇﹠︡ در دوران ︑﹫﹞﹢ری، ︫﹠︀︨︀﹩ ︑︀ر، ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︮﹙﹩ و 
 ﹅﹚︺︐﹞ ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ︉︣︑ ︀ی ﹝︺﹞︀رِی ﹝︧ــ︖︡، ︮﹀﹥ ︮﹀︀، ﹝︤ار ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩، ︋︀زار آ﹇︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︔︊︀ت﹨︀﹠︋ ِ️ ــ︀︠ ︋︀﹡﹫︀ن ︨

︋﹥ ︮﹢﹁﹫︀ن و ︨︀︠️ ︑﹊﹫﹥ ای ︗︡︡ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︣ا︨﹞︀ت ﹝︣م و ︻︤اداری در دوران ﹇︀︗︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ︑︭﹢ف، ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩، ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙︫ ،﹩︣ ︑﹀️، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩

 ﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑ ︀  ︋﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫ ︋︀ز︑︀ب︨ 
︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ︀﹡﹆︀﹨﹩ـ  ز︀ر︑﹍︀﹨﹩︫  در ﹝︺﹞︀رِی ﹝︖﹞﹢︻﹥︠ 
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︣ر︨﹩ ﹡﹆︩ و ︗︀﹍︀ه ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ︻︣﹁︀﹡﹩ و ︑︭﹢ف  ﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︺﹞︀ری ا︣ان،︋  ︀ز︋﹫﹠﹩︨  ﹊﹩ از ﹝︀︧﹞ ﹟︣︑ ﹜﹏ در︋ 
ــ﹢ر ا︣ان ﹝﹩ ﹎︢رد. در ا﹟ ز﹝︀ن ﹝︡︡، ﹝︧﹙﹉ ﹨︀ و  ﹫︡ا︩ آن در ︗︀ن ا︨﹑م و ﹋︪ ﹫︩ از دوازده ﹇︣ن از︎  ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
 ﹤ ︡ه ا﹡︡،︋  ︩ ︻﹞︡ه ای از ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑︀ر ﹝︺﹞︀ری ا︣ان︫  ــ︺﹥ و ︑︽﹫﹫︣︋  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی، ︑﹢︨ ــ︊︉︫  ﹁︣﹇﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︑︭﹢ف،︨ 
﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︫﹠︀︠️ و ︑﹙﹫﹏ ا﹋︓︣ ︋﹠︀﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︻︣﹁︀ن و ︑︭﹢ف ا︨﹑﹝﹩، ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️. ﹜︢ا ︎︣دا︠︐﹟ 

.︡︋︀ ﹩﹞ را︋︴﹥ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︲︣ورت ﹉ ︣ان در︀ی ︑︭﹢ف و ︑︖﹙﹩ ﹋︀﹜︊︡ی آن در ﹝︺﹞︀ری ا﹨ ﹤︪︡﹡ا ︀︋ ﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫︨ ﹤︋
ــ﹙﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ از آن ︗️ ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ی  ــ︡. ︨﹙︧ ︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹚﹛ــ︀︠﹥ ﹨︀ی آن، ﹁︣﹇﹥ ︻︣﹁︀ن و ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا ︫ ﹟︣︑ ﹜﹞ از ﹩﹊
ــ﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️  ︧  ︋﹟﹫﹆﹆﹞ ︣︷﹡ ــ﹫︺﹩ ﹋﹥ دارد از ︀ص︫  ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه و ر﹡﹌︠  ــ︐﹥ ︑︀ ا﹝︣وز︋  ــ﹫︺﹩ دا︫ ــ︐︣ده در ︑︭﹢ف︫  ︧﹎
ــ︡  ︀﹥ ﹎︢اری︫  ــ︀ه ﹡︺﹞️ اً و﹜﹩︎  ︤رگ آن دوران ︫ ــ︐﹛ ︑﹢︨ــ︳ ︻︀رف︋  ــ﹫︊﹩، ١٣٧۴، ٢٣٠). ا︣︵ ﹟﹆﹥ ︑︭﹢ف در ﹇︣ن ﹨︪ (ا﹜︪
﹫︡ا ﹡﹞﹢د  ــ︀ط ︗︀ن︎  ــ﹫︀ری در ا﹇︭﹩ ﹡﹆ ︧ ــ︐︀ر ︀﹁️ و ﹝︣︡ان︋  ــ︊﹥ ︗︤︣ه ﹨﹠︡ ا︫  ︫︀︑ ︣﹠﹛︀د، از ﹝︀وراء ا︖از ا ︦ ــ﹥︎  ﹚︮︀﹁﹑ و︋ 
(﹝﹫︧︣﹫﹠﹩، ١٣٨۴، ٨٣). ز﹡︡﹎﹩ ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ و ︨﹙︧﹙﹥ اش ︋﹥ وا︨︴﹥ دا︫︐﹟ روا︋︳ دو︨︐︀﹡﹥ ︋︀ ︨﹑︵﹫﹟ ا︣ان و ﹨﹠︡، 
ــ﹀︣﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ در ︫︣﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︣ان و ﹋︪﹢ر  ــ︡ن در ﹎︢ار ﹝︢﹨︊﹩ ا︣ان در دوران ︮﹀﹢ی از ︑︧ــ﹠﹟ ︋﹥ ︑︪﹫︹، و ︨ وا﹇︹ ︫
 ﹟︡ان ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡. از ا﹡︀  ︠﹟︨ــ︳ ا﹢︑ ︀﹨︣ــ ﹠︀﹨︀ و︫  ︀ ﹁︣از و ﹡︪ــ﹫︉ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹨﹞︣اه ﹎︣د︡ و ﹝﹆︡﹝﹥ آ︋︀دا﹡﹩︋  ــ︐︀ن،︋  ﹨﹠︡و︨

.︡﹡︡وا﹇︹ ﹎︣د ️﹢﹛︤د و ﹝︀﹨︀ن در او ،️﹀︑ ︀ی﹨︫︣ ،︀ن﹫﹞
ــ︀ه ﹡︺﹞️ اً و﹜﹩ و ا﹇︴︀ب او︨️. ︨﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی  ــ︀︠️ و ︨︀ز ︑﹢︨︳ ︫ ــ︀ه و﹜﹩ ︑﹀️، ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از آ︋︀دا﹡﹩ و ︨ ︫ ﹤︻﹢﹝︖﹞ 
 ︉︨︀﹠﹞ ،︣﹍ا︨️. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د ﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡ ف ︠︀﹡︡ان﹢︭︑ ﹤︪︡﹡ا ︀︋ ﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫︨ ︀︋ در ار︑︊︀ط ،(︣ی︫ ﹟︨ار) ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟ا

︑︣﹟ ︋﹠︀ در ︑﹠︀︸︣ و ︋︀ز︠﹢رِد ︨﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا﹡︪︡﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ و ﹋︀﹜︊︡ ﹝︺﹞︀ری، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︐﹢ا﹜﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا﹡︪︡﹥ ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ و ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ 
 ﹩︀ی ︑︀ر﹨ ﹏﹫﹚︑ آ︔︀ر ﹝﹢ر︠﹫﹟ و ﹏ِ﹞︀  ︫،﹩﹚﹛︡اِن ﹡︺﹞️ ا﹡︀ ︀ ا﹡︪︡ــ﹥︠   ︋﹤︗ــ﹫︣ ﹝﹢ا ︨ ︩︋ ︥و﹨︩، در ︣دازد. ﹝﹠︀︋︹︎   ︎﹩﹞
﹝﹆﹆﹫﹟ ﹝︺︀︮︣ ا︨️ و در ︋︩ دوم ﹋﹥ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︑ ︒︀︊﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ 
﹨︀، ﹋︐﹫︊﹥ ﹨︀ی ︑︀ر﹩، آ︔︀ر ﹝﹢ر︠﹫﹟ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︭︀و︡﹇ ︣﹞﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن در ︎︀ره دوم ﹡﹢︫︐︀ر، ︋︀ ﹝﹆︀︧﹥ ﹝︡ارک، 
ــ︡ه و ︑︽﹫﹫︣  ︫ ︉︣︑ ﹤﹫﹛︀ی او﹨︀﹠︋ ﹩︠︣︋ د﹇﹫﹅ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︮﹙﹩ و ︑︀ر ﹟﹫﹫︺︑ ﹤︋ ،﹤︐﹁︣︢︎ ︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ ︮﹢رت﹆﹫﹆︑ ــ﹢ا﹨︡ و ︫

 ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹤︐﹁︀︀︮﹙﹥ از ︨﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︨﹫︀︨﹩ ـ ﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ا﹡︪︡﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

١۴٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



                                                                           ﹩﹚﹛درآ﹝︡ی ︋︣ ︻︣﹁︀ن و ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ (٨٣۴-٧٣١ ه.ق) ﹝﹢︨︦ ﹁︣﹇﹥ ︑︭﹢ف  ︫
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩،  ــ﹑م ا︨ــ️. ︫ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹫﹥ در ︗︀ن ا︨
 ﹏﹫︭︑ ــ︀﹜﹥ در ﹝︭ــ︣ و ــ﹀︣ و ا﹇︀﹝️ ﹨﹀️ ︨ ــ﹩ ︋︀ ︨ در ︗﹢ا﹡
ــ︀﹁︺﹩ و  ــ﹥ ︀﹁︺﹩ ︻︀﹜﹛ ︋︤رگ ︫ ــ﹫ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ ــ︀﹎︣دی ﹡︤د ︫ و ︫
ــ﹛ در اوا︠︣ ز﹡︡﹎﹫︩  ِ﹛︀︻ ﹟ــ︉ ا ــ﹫﹩ از ︗︀﹡ ️ِ ﹝﹆︀م ︫ ﹁︀در
ــ﹩، ١٣۶١، ٢٧۴)، ︎︀ ︋﹥ ︻︣︮﹥ ︑︭﹢ف و ︻︣﹁︀ن ﹡︀د.  (وا︻︷
از ا﹟ رو ︋︧﹫︀ری ﹝︺︐﹆︡﹡︡، ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ ︨﹠﹩ ︫︀﹁︺﹩ 
ــ︐︣ی  ︋﹢ده ا︨ــ️. ﹎︣﹥ ︋︣︠﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︻﹑﹝﹥ ﹡﹢را﹜ّ﹙ـ﹥ ︫﹢︫
 ﹤︺﹫ ــ︀ن را︫  ︪ــ︺﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡، ︑︀ ا ــ︀ه و﹜﹩︨   ︫﹤ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ارادت︋ 
︗﹙﹢ه د﹨﹠︡ (﹝﹫︣︗︺﹀︣ی، ١٣۶١، ١٢٩). ا﹝︀ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡، 
ــ﹠﹩ دوازده  ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩، ︨ ︣︐︋﹟ ︑︺︊﹫︣ در ﹝︢﹨︉ ︫
ــ︊﹥، ز﹝﹫﹠﹥   ︫﹩ ــ﹏ ︑︧ــ﹠﹟ در ا︣ان︋  ﹫︊﹇ ﹟ــ︡. ا ︫︀ ــ﹩︋  ا﹝︀﹝
ــ︀ز ا︮﹙﹩ ︎﹫︡ا︩ دو﹜️ ︮﹀﹢ی ﹎︣د︣﹀︺︗) ︡︀ن، ١٣٨۵،  ︨
︀ه و﹜﹩  ٨٣۴). ﹋︐﹫︊﹥ دوازده ا﹝︀م ا︵︣اف درب ﹢︋﹩ ﹝︧ــ︖︫︡ 
ــ︀﹝﹩ دوازده ا﹝︀م در ا︑︀ق ﹙﹥ ﹡︪﹫﹠﹩ ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥  ︑﹀️، ا︨
در ﹝﹆︊︣ه ﹝︀﹨︀ن، ﹋﹑ه دوازده ︑︣ک دراو︩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︐︣ام 
︣ای ︱ــ︣ت ︻﹙﹩ (ع) و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩  ︀﹡︡ان︋   ︠﹟ــ﹩ ﹋﹥ ا ﹁︣اوا﹡
 ︹﹫︪︑ ﹤︪︡﹡ا﹡︡، و در ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹏، و︗﹢د ا︫︺︀ری ﹋﹥ ︋︀ ا ﹏︀﹇
ــ﹫︊﹩، ١٣٧۴، ٢٣۶-٢٣۴)، ﹝﹢︡ ︑︧ــ﹠﹟  در ︑︱︀د ا︨ــ️ (ا﹜︪

دوازده ا﹝︀﹝﹩ ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︀را)  ﹥ ︤د در ﹝︀وراءا﹜﹠︣ (︨﹞︣﹇﹠︡ و︋  ﹫︩ از ورود︋  ــ︀ه و﹜﹩︎  ︫
﹥ ﹨︣ات و ﹋︣﹝︀ن ر﹁️ و از  ︣ای ﹝︡︑﹩︋   ︋︦︍ ︱﹢ر دا︫ــ️ و︨ 
﹥ ـ︤د  ︀ل ورود ا︪︀ن︋  ﹥ ︱﹢ر در ︤د ﹎︣﹁️.︨  آن ︗︀ ︑︭﹞﹫﹛︋ 
ــ︀︠️   ︨︀ ــ︡ه ﹋﹥ ﹝︭︀دف︋  ــ️، ٧٧۵ ﹨︖︣ی ﹇﹞︣ی ذ﹋︫︣  و ︑﹀

︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ (﹋︣﹝︀﹡﹩، ١٣۶١، ۴٩). 
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋﹥ ︤د،  ــ︡، ︨︀ل ورود ︫ ﹎︣﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
در ا︋︐︡ای ﹇︣ن ﹡ ︀ ﹜︐﹩ در ا﹡︐︀ی ﹇︣ن ﹨︪︐﹛ ︋﹢ده ا︨️ 
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥، رو﹡﹅ ︑︭﹢ف  ــ﹏ ا﹡︐︀ب ︤د از ︗︀﹡︉ ︫ و د﹜﹫

ــ︡. ︫︀  ︋﹩﹞ ﹤﹫︀﹡ ﹟در ا

ــ﹢ری در ︤د، د﹜﹫﹙﹩  ــ︀ه ﹨︀ در دوران ︑﹫﹞ ﹆﹡︀ ــ︣ت ﹝︡ارس و︠  ︓﹋
︋︣ رو﹡﹅ ﹝︧ــ﹙﹉ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ︑︭﹢ف، و︗﹢د ا﹝﹠﹫️ و آرا﹝︩ 
ــ︀︣ ﹡﹆︀ط ا︣ان ا︨ــ️  ﹢دن از ︑︀︠️ و ︑︀ز﹨︀ی را︕ در︨  و دور︋ 
(﹝﹫︧︣﹫﹠﹩، ١٣٨۴، ۴۵). ا﹨︀﹜﹩ ︤د در دوران ︑﹫﹞﹢ری ︨﹠﹩ 
ــ︀ه و﹜﹩ ︋﹥ ﹝︡ت  ــ︀ن، ١٣٨۵، ٧٧۵). ︫ ︣﹀︺︗) ︡﹡ــ︀﹁︺﹩ ︋﹢د ︫
ــ︣دد ︋﹢د، ︑︀ ︻︀﹇︊️ آ﹡﹊﹥ در  ــ︀ل ︋﹫﹟ ︤د و ﹋﹢︋﹠︀ن در ︑ ︎︀﹡︤ده ︨
︋﹫︧️ و ︎﹠︕ ︨︀ل آ︠︣ ︻﹞︣ش در ﹝︀﹨︀ن ︗︀ی ﹎︤︡ و در ﹨﹞︀ن 

.(٨۵ ،١٣٨۴ ،﹩﹠﹫︧︣﹫﹞) ️﹁︀ ️﹚ر ︤﹫﹡ ︀︗
ق، دارای ﹝︊︀دی  َ︣ ﹁ِ ︣︀︨ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹩﹚﹛ف و ︻︣﹁︀ن ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑
﹥ ︵﹢ر  ــ︡.︋  ︫︀ ﹢د ﹝﹩︋   ︠﹤ ــ﹩ ﹡︷ــ︣ی و ︻﹞﹙﹩ ﹝︐ــ︬︋  و ﹝︊︀﹡
ــ﹢ع ا︗︐︀د ﹡︷ــ︣ی و ︻﹞﹙﹩  ــ︀︠﹥ ︑︭﹢ف، دو ﹡ ︫ ﹟ــ﹩ در ا ﹚﹋
﹫︣و ﹡︷︣ات  ︀ه و﹜﹩︎  ﹇︀︋﹏ ︑︪ــ﹫︬ ا︨️. در ا︗︐︀د ﹡︷︣ی،︫ 
ــ﹟ ا︋﹟ ︻︣︋﹩ و ︋﹥ ︭︠﹢ص ﹡︷︣﹥ و︡ت و︗﹢د ﹝﹩  ︡﹛ا ﹩﹞
 ︣︀  ︨︀ ــ︡ (﹁︣زام، ١٣٧۴، ١۶٧-١٢٩). از ا﹟ رو ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︫︀︋
﹙﹢ک   ︨️︊﹞ ︀ل﹝﹋ ︀ ﹑︨ــ﹏ ﹁﹆︣ی آن ز﹝︀ن،︋  ﹡﹏، ﹝﹙﹏ و︨ 
︀︠﹥ ﹨︀ی   ︫︣︀  ︨︣﹫︷﹡ ،﹩﹚﹛︀د ︻﹞﹙﹩ ﹡︺﹞️ ا︐︗در ا .︡︀﹝﹡ ﹩﹞
ــ﹫﹠﹩، ︠﹙﹢ت ﹎︤﹠﹩، ذ﹋︣ و  ︪﹡ ﹤﹚ ن﹢ ﹩︑︀﹝ــ ︑︭﹢ف، ﹝︣ا︨
︑﹢﹋﹏، ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ دادن ︋︣ای ار︫︀د و ر﹨︊︣ی و ﹝﹢اردی د﹍︣ از 
ــ﹢م ︋﹢د. ا﹝︀ آ﹡︙﹥ ︨︊︉ رو﹡﹅ ﹝︖︡د ︑︭﹢ف و  ا﹟ د︨️، ﹝︨︣
﹫﹊︀ری، ﹝﹠︹  ا﹡︪︡﹥ وی ﹎︣د︡ دوری از ﹎﹢︫﹥ ﹡︪﹫﹠﹩ ﹝︡اوم و︋ 
﹞︀ع ا︨️، ﹋﹥  ﹢︫﹫︡ن ﹜︊︀س ﹝︭﹢ص ﹁﹆︣ و ︢ف ﹝︣ا︨﹛︨  از︎ 
﹨﹞﹍﹩ ︋︣︠︀︨︐﹥ از ا︗︐︀د و ︻︣﹁︀ن ︻﹞﹙﹩ ︫︀ه و﹜﹩  ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ــ︀﹎︣د ︢︎︣ی، ︑︭﹢ف را ا﹝︣ی ا﹡︭︀ری  وی در ︋︀ب ﹋﹫﹀﹫️ ︫
﹡﹞﹩ دا﹡︧ــ️ و ﹨︣ ﹋﹥ را ︵︀﹜︉ ﹝﹊︐︉ ︑﹢﹫︡ی ﹝﹩ د︡، ا﹜﹀︊︀ی 

︑︭﹢ف و ﹝︊️ ﹝﹩ آ﹝﹢︠️ (︎︀زو﹋﹩، ١٣٩٠).
︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ در دوره ﹨︀ی  ﹥ ز﹡︡﹎﹩ و آ︔︀ر︠  ﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩︋ 
 ﹤﹋ ︡︀﹝﹠﹫﹞ ﹩︀﹨از ﹁︣از و ﹁︣ود ️︀﹊ ︣︐︪﹫  ︋،﹩︀وت ︑︀ر﹀︐﹞
در ﹡﹢ه را︋︴﹥ و ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ︨ــ﹑︵﹫﹟ ا︣ان ︫ــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، در 
ــ︀︠﹥ ﹨︀ی ︑︭﹢ف، ︑︱︀د﹨︀ در ﹝︊︀﹡﹩ د﹠﹩ و  ︀﹜﹩ ﹋﹥ در ا﹋︓︫︣ 

١۴١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



.︫︡ ﹩﹞ ﹤︪︡﹡آن ا ️﹢﹆︑ ︀ ا﹁﹢ل ︉︊︨ ﹩﹡︀﹁︣︻
 ﹤  ︋﹩﹚﹛︡ان ﹡︺﹞ــ️ ا﹡︀ ــ︣ای︠  ــ︀ر، او︲ــ︀ع︋  ــ﹥ در دوران ﹇︀︗ ا﹜︊︐
﹎﹢﹡﹥ ای د﹍︣ ر﹇﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د﹍︣، ︑﹀︀وت ا﹡︪︡ــ﹥ 
 ︉︊  ︨️﹫﹝﹋︀ ن و﹢﹫﹡︀رو ،︀﹆﹁ ︉﹛︀︾ ︣﹊﹀︑ ︀ ︮﹢﹁﹫︀﹡﹥ ا︪︀ن،︋ 
︣ای  ︀ ا﹟ او︮︀ف︋  ــ﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.︋  ﹚﹛ل ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹑﹝︲ا
﹫︣ ︑﹢ل و ︑︴﹢ر ا﹡︪︡﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩، ︗︧︐︖﹢ در   ︨﹤ ︣دن︋   ︋﹩︎
︀د︫︀﹨︀ن،   ︎︀ ︀ز︀︋﹩ روا︋︳ «︨﹫︀︨﹩ و ﹝︢﹨︊﹩» ا︪︀ن︋  ︣ای︋   ︋︀ر︑
 ️︗ ی و ﹇︀︗︀ر، در﹢﹀ ــ﹢ری،︮  ــ︣دم و ︻﹙﹞︀ی دوره ﹨︀ی ︑﹫﹞ ﹞
︀︭︠﹥ ﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه در ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی   ︫﹩︠︣  ︋﹤ د︨︐﹫︀︋﹩︋ 

﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.   ︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ ︲︣وری︋   ︫﹤︻﹢﹝︖﹞

﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡ ︡ان﹡︀︠ ︀︋ ﹩︨︀﹫︨ ﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫︨
ــ︀ه ا︣ان ا︨️.  ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ ﹨﹛ ︻︭︣ ︋︀ ︑﹫﹞﹢ر، ︎︀د︫ ︫
ــ﹥ در ﹝︀وراءا﹜﹠︣ ا︑﹀︀ق  ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ ــ﹟ ︋︣︠﹢رد ︑﹫﹞﹢ر ︋︀ ︫ او﹜﹫
 ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ــ﹫︀ری در ا ــ︀ه و﹜﹩ ﹝︣︡ان ︋︧ ﹝﹩ ا﹁︐︡، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫
 ،︩︐﹞﹢﹊ ︣︋ ــ﹢ب ــ﹥ ︋﹢د. در ا﹟ ز﹝︀ن ︑﹫﹞﹢ر از ︑︣س آ︫ ︐﹁︀
ــ︡: «﹝︡وم زاده!  ﹢﹎ ﹩﹞ ︧ــ︡ و﹢﹡ ﹩﹞ ﹩﹛ــ︀ه و ﹡︀﹝﹥ ای ︋﹥ ︫
 ﹟﹞ ︀ ︡﹫ــ ــ﹞︀ ︋︀︫ ︫ ︀ ــ︀ه ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹢دن ــ︣ دو ︎︀د︫ ــ﹉ ︫  در
(وا︻︷﹩، ١٣۶١، ٢٨١)». ا﹟ ︎﹫︀م ︋︀︻︒ ﹎︣د︡ ︑︀ ︫︀ه و﹜﹩ از 
 .︡︀﹝﹡ ︀ن﹊﹞ ﹏﹆﹡ ︤د ︀ن و﹞︣﹋ ﹤ ︺︡ از آن︋  ﹥ ﹨︣ات و︋   ︋︡﹠﹇︣﹝︨
﹙︴︀ن  ︧︣ش︨  ﹞﹠﹩ (٨٣٧-٧٢۵ ه.ق) و︎  ــ﹙︴︀ن ا﹞︫︡︀ه︋  ︨
︻﹑ءا﹜︡﹟ ︫︀ه از ز﹝︣ه اراد︑﹞﹠︡ان ا︪︀ن ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
ــ﹫︀ری ﹡﹞﹢د﹡︡.  ــ︀ه و﹜﹩ در ﹨﹠︡ ︑﹑ش ﹨︀ی ︋︧ ︋︣ای ︱﹢ر ︫
︨﹙︴︀ن ︻﹑ءا﹜︡﹟ ︨︣ا﹡︖︀م ︑﹢ا﹡︧️ ︑﹠︀ ﹁︣ز﹡︡ ︫︀ه و﹜﹩ (︫︀ه 
 ﹤ ــ︡ت ارادت آن ﹨︀︋  ︊︣د. از︫  ︣ز﹝﹫﹠︪ــ︀ن︋   ︨﹤ ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥) را︋ 
ــ︀ه و﹜﹩ ﹨︡ا︀ و ﹝︊︀﹜︼  ــ︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩، در ز﹝︀ن ﹫︀ت ︫ ﹡︀︠
 ﹤﹋ ﹩︀︗ ︀︑ ︡﹡ــ︐︀د ــ︐︀ن ︋﹥ ︨﹞️ ﹋︣﹝︀ن ﹁︨︣ ﹁︣اوا﹡﹩ از ﹨﹠︡و︨
︣ای در︀﹁️ ﹝︀﹜﹫︀ت از آن و︨﹢︨﹥ ﹎︣د︡، ا﹝︀  ︫︀﹨︣خ ︑﹫﹞﹢ری︋ 

 .(۵١ ،﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡) ︫︡︣︀د ︠︀﹡﹛ ﹝︀﹡︹ از آن ﹎︣د﹨﹢﹎
ــ︀ه ﹨﹠︡ ︋︺︡ از و﹁︀ت ︫︀ه و﹜﹩ ﹡﹫︤ ﹝︊︀﹜︼ ﹎︤ا﹁﹩ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه  ︎︀د︫
﹥ ا︣ان ﹁︨︣︐︀د  ــ︀︠️ ﹝﹆︊︣ه ا︪︀ن در ﹝︀﹨︀ن︋  ︣ای︨  ︻︡ه ای︋ 
 ️﹫︋﹢︊﹞ ﹤︴︨(︫﹢︫︐︣ی، ١٣۵۴، ٨٢). ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋﹢ا
ــ︐﹩ ︀﹋﹞︀ن ا︀﹜️ ﹨︀ی  ــ︊︉ آ︫ و ﹝﹆︊﹢﹜﹫︐︩، در ﹠︡ ﹝﹢رد ︨

ــ︐﹩  ️ ﹨︀، ﹝﹆︡﹝﹥ دو︨ ــ︀︵ ﹝︐﹙︿ ا︣ان ﹎︣د︡ه ︋﹢د. ا﹟ و︨
﹫ ﹝﹫︣زا  ــ﹙︴︀ن ا︨﹊﹠︡ر︋﹟ ︻﹞︫︣   ︨︣﹫︷﹡ ﹩﹡︀﹝﹋︀ ︀  ︋︿︻︀︱﹞
ــ︣و، ١٣٧٢،  ــ﹛ آورد (︀﹁︶ ا︋ ــ︀رس) را ﹁︣ا﹨ ــ︤د و ﹁  ﹜ــ ﹋︀)
٣۴٠). ﹝︊﹢︋﹫️ ا﹟ ︠︀﹡︡ان در ادا﹝﹥ ︨︊︉ ﹎︣د︡ ︑︀ ︫︀﹨︣خ 
ــ﹥ را در ︑﹠﹍﹠︀ ﹇︣ار د﹨︡  ــ︀ه ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ ــ︀ه و﹜﹩، ︫ ︋︺︡ از ﹁﹢ت ︫
ــ︐︀ن  ــ﹢ر ﹨﹠︡و︨ ︪﹋ ﹤︋ ﹩﹚﹛﹝﹥ ورود ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا︡﹆﹞ ﹟و ا

.(٢١ ،﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡) ︡︣د﹎
ــ︡ن ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹋﹢︑︀﹨﹩، او︲︀ع در ا︣ان  ــ︍︣ی ︫  ︎︦ از ︨
ــ︀︻︡ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︧﹞ ﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑ ︕ــ︀ره ︋︣ای ︑︣و دو︋
ــ﹟ ︻﹙﹩) از ﹨﹠︡  ︡﹛︣ا﹫︸ ــ︀ه ــ︀ه و﹜﹩ (︫ از ا﹟ رو ﹡﹢اد﹎︀ن ︫
ــ︍︀ر ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡.  ــ︤د و ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ ر﹨︧  ︨ــ﹞️ دارا﹜︺︊︀ده ﹤︋
ــ︀ه  ــ︡. ︱﹢ر ︫ در ا﹟ دوران  ﹜﹋︀︤د ا﹝﹫︣﹞︀ق ﹝﹩ ︋︀︫
ــ︊︉  ــ﹙﹥ ︨ ︧﹚︨ ﹟ا ︩︀ق از دراو﹝︣﹫﹞ا ️︀﹝ و ︣﹫︸
ــ︀︠︐︩ ︑﹢︨ــ︳ ︫︀ه ﹡︺﹞️  ﹎︣د︡، ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ ﹋﹥ از ز﹝︀ن ︨
ــ︀دی ︀︋︡. از  ــ﹫︀ر ز ــ﹢د، رو﹡﹅ ︋︧ ــ︡ه ︋ ــ﹥، د︀ر ر﹋﹢د ︫ ا﹜ّ﹙ـ
ــ︐﹥ در ا﹟ ︠︀﹡︡ان، و︮﹙️ ︠︀﹡﹛، د︠︐︣  د﹍︣ ا︑﹀︀﹇︀ت ︋︣︗︧
ــ︀ه ﹡︺﹫﹛ ا﹜︡﹟ ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩ ا︨️  ︫ ︀︋ ﹢﹚﹠﹢﹇ــ︀ه ﹇︣ا ︪﹡︀︗
﹋﹥ از ﹝﹠︤﹜️ ز︀دی در ︤د ︋︣︠﹢ردار ︋﹢د (﹡︀و﹡︡ی، ١٣١٠). 
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩، او﹜﹫﹟  ا﹝﹫︣ ﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩، ﹁︣ز﹡︡ ︫
﹀﹢ی  ــ﹞︀︻﹫﹏︮  ــ︀ه ا︨  ︫︀ ﹢د ﹋﹥︋   ︋﹩﹚﹛ــ﹙﹥ ﹡︺﹞️ ا ︧﹚ ــ︣د در︨  ﹁
︣﹇︣ار ﹡﹞﹢د. ا﹟ ار︑︊︀ط ﹝﹆︡﹝﹥ دو︨︐﹩ ︑﹠﹍︀︑﹠﹌   ︋﹉ار︑︊︀ط ﹡︤د
ــ︡ان (︮﹀﹢ی و ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩) ﹎︣د︡. ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩ ﹝﹆︡﹝︀ِت  ﹡︀ دو︠ 
 ️︀﹡ ︤د و ︑﹀️ را ﹁︣ا﹨﹛ آورد و در ︀ی ︋︧﹫︀ری در﹨︀﹠︋ ️︠︀︨
ــ﹞︀︻﹫﹏  ــ︀ه ا︨ ــ﹏ ﹇︣ن د﹨﹛ در ︗﹠﹌ ︀﹜︡ران در ر﹋︀ب︫  در اوا
︀﹇﹩ از  ︡. ﹁︣ز﹡︡ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩، ︫︀ه ﹡︺﹫﹛ ا﹜︡﹟ ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋   ︫﹤︐︪﹋
 ﹤  ︋.︡ی وا﹇︹ ﹎︣د﹢﹀ ︀ه ︵﹞︀︨︉ اول︮  ا︗ ﹟️ ﹝﹢رد ا﹋︣ام︫ 
︀ه  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د︠︐︫︣   ︋︀ دش﹢ ﹢ا﹨︣︠   ︠︉︨︀﹝︵ ︀ه ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥︫ 
ــ﹞︀︻﹫﹏، ︠︀﹡︩ ︋﹫﹍﹛، را ︋﹥ ﹨﹞︧︣ی وی ﹝﹩ د﹨︡. در ︨︀ل  ا︨
﹀﹢ی،  ︀ دود﹝︀ن︮  ــ︀دات ﹡︺﹞️ ا﹜﹙ ﹩︤د︋  ٩۶٢ ه.ق ﹡﹫︤ ﹝﹫︀ن︨ 
︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ دوم  ︣﹇︣ار ﹎︣د︡. ا﹟ ازدواج ﹝﹫︀ن︫  و︮﹙️ د﹍︣ی︋ 
︀ه ﹡︺﹞️  ︀﹡﹛، د︠︐︫︣   ︠︣﹊﹫ ︣ی︎  ــ︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ اول و︎  ﹁︣ز﹡︫︡ 
︀ه  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︫   ︋.(١٣٧٨، ٢١١ ،﹩﹠︤و﹇ ﹩︪﹠﹞) ️︨ا ﹩﹇︀ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋ 

︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ دا︫️.  ︠︀  ︋﹩︋﹢ ︧﹫︀ر︠  ︵﹞︀︨︉ اول ﹝﹫︀﹡﹥︋ 
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ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ا﹝﹫︣ ︾﹫︀ث ا﹜︡﹟ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان ︤دی وز︣ و دارو︾﹥ ︤د، ﹝︺︣وف 
ــ︡ ︠︀﹡︩ ︋﹫﹍﹛ ﹝﹩  ــ﹟ ︣ه ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞ــ️ ا﹜﹙﹩ و ﹁︣ز﹡ ︣︑
ــ︡. ا︻︐︊︀ر ︋﹫︩ از ︡ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان، وی را ︋︣ آن دا︫️ ︑︀ در  ︫︀︋
دوران ﹡︀︋︧︀﹝︀ن ︨﹙︴︀ن ﹝﹞︡ ︮﹀﹢ی، ︎︀د︫︀﹨﹩ ا︣ان را ︋﹥ 
 ︡ــ︊︉ ﹎︣د ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙︀﹝﹡ ﹏﹆︐﹠﹞ ﹩︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︨
︀﹡︡ا﹡︩  ــ︣، ﹝﹫︣﹝﹫︣ان و︠  ــ︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫ ︀ روی ﹋︀ر آ﹝︡ن︫  ــ︀︋  ︑
﹨﹞︙﹢ن ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹡︊︀︫﹠︡ (﹝﹠︪﹩، ١٣۶۶، ۶٧٢). از 
︵︣﹁﹩ د﹍︣، ︨﹫︀︨ــ️ ﹨︀ی ︫︀ه ︻︊︀س و ︗︀﹡︪﹫﹠︀﹡︩، ﹝︊﹠﹩ 
ــ﹫︺﹥ از  ــ﹞︀ری ︮﹢﹁﹫︀ن، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ورود ︻﹙﹞︀ی ︫ ︋︣ ︠﹢ار︫
ــ︡ ︑︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩  ــ︊︉ ︫ ــ﹫ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙﹥، ︨ ︫ ︣﹫︷﹡ ﹏﹞︀︻ ﹏︊︗
︑︭ــ﹢ف و ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ا﹡︪︡ــ﹥ ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞ــ️ ا﹜﹙﹩ رو ︋﹥ 
 ︡︣﹞ ﹤︴︋را ﹟︤﹍︀︗ ﹩︻︣ــ ــ﹢ل ﹡︡. از ا﹟ ︎︦، را︋︴﹥ ︫ ا﹁
ــ︣ ا﹨﹏ ︵︣﹆️ ﹝﹩ ﹎︣دد (﹇︪︣ــ﹩، ١٣٨۵،  ــ︣ادی ﹝︡ ﹡︷ و ﹝
ــ︣﹨︀ ︋﹫︣ون  ــ︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫︣، ︮﹢﹁﹫︀ن از ︫ ــ︀ ﹁︣﹝︀ن ︫ ︋ .(۵٠
 ︡﹡︡ ــ︡﹡︡ و ﹡﹆︴﹢︀ن (︫︀︠﹥ ای از ︑︭﹢ف) د︨︐﹍﹫︫︣   ︫﹤︐ر
ــ︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹊﹫﹥  ــ︉ ﹎︣د ︣︑ ﹟ــ︀ در ﹇︤و ــ﹥ آن ﹨ و ︑﹊﹫
ــ︣︠︀ب  ︨ ﹤﹚﹞ در ﹤﹋ ﹤﹢﹋︀︋ ــ︡ر ﹇﹙﹠︡ر ﹫︣﹫﹞ ــ﹙︴︀ن ︎﹫︣وان ︨
ــ︀ه ︻︊︀س   ︫︡︻ ــ﹢د (﹋﹫︀﹡﹩، ١٣۶٩، ٢۶٣). در ــ︤ وا﹇︹︋  ︣︊︑
﹫︡ا ﹡﹞﹢د﹡︡،  ﹫︪︐︣ی︎  ﹢﹁﹫︀ن آزادی ︻﹞﹏︋  دوم (١٠٧٧ ه.ق)︮ 
ــ﹙︴︀ن ︧ــ﹫﹟ ︮﹀﹢ی (١١٣۵) ﹁︺︀﹜﹫️  ا﹝︀ ﹝︖︡دا در دوره ︨
︮﹢﹁﹫︀ن ﹝︐﹢﹇︿ ﹎︣د︡ و ︋﹠︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀︨﹉ آ﹫﹟ ︫︀ن 
ــ︀ن از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹨︀ ا︨ــ️.  ﹀︮ــ﹥ ﹁﹫︰ ا ــ︡. ︑﹊﹫ ︫ ︉︣︑
ــ﹥ دوم دوران ︮﹀﹢ی  ــ﹢ر ﹋﹙﹩ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ در ﹡﹫﹞ ︵ ﹤︋
و︲︺﹫️ ﹝﹠︀︨︊﹩ ﹡︡ا︫ــ️ و ا﹟ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹢ع ︋︣︠﹢رد ﹡︀﹝﹠︀︨︉ 
︨﹫︀︨﹩ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان، ﹇︡رت ︀﹁︐﹟ ︻﹙﹞︀ی ︫﹫︺﹥ و ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی 
︀ه ︻︊︀س در ا︖︀د ﹊︍︀ر﹍﹩ و و︡ت ا﹁﹊︀ر در  ﹊﹢﹝︐︡ارِی︫ 
ــ﹢د. ﹊﹩ د﹍︣ از د﹐﹏ ︑︱︺﹫︿ و  ــ﹫︺﹥︋  ︀ رو︀﹡﹫﹢ن︫   ︋﹏﹞︀︺︑
﹁︣و︎︀︫﹩ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩، ورود ︋︣︠﹩ از ︵︣﹁︡اران ا︪︀ن 
︀ه  ﹀﹢ی و︫  ﹙︴︀ن ﹫︡ر︮   ︨﹤ در ﹡︤اع ﹫︡ری و ﹡︺﹞︐﹩ ﹝﹠︐︧︉︋ 
ــ﹩ از ﹝﹆﹆︀ن ︑︭﹢ف ﹫︡ری را  ﹡︺﹞️ اً و﹜﹩ ا︨ــ️. ا﹜︊︐﹥ ︋︣︠
﹙︴︀ن ﹝﹫︣﹫︡ر ︑﹢﹡﹩ (و﹁︀ت ٨٣٠ ه.ق) ﹝﹩ دا﹡﹠︡   ︨﹤ ﹝﹠︐︧ــ︉︋ 
ــ︀ت از دوران ︮﹀﹢ی ︑︀  ــ︣ی،١٣۶١، ١٢٢). ا﹟ ﹡︤ا︻ ﹀︺︗︣﹫﹞)
اوا︠︣ ﹇︀︗︀ر ادا﹝﹥ ﹝﹩ ︀︋︡ و ︋︀︻︒ ︑︣︉ ︋︧﹫︀ر از ﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی 

︑︭﹢ف و ︑﹊︀︀ ﹝﹩ ﹎︣دد. و︲︺﹫️ ﹡︀︋︧︀﹝︀ن دراو︩ و ︑︭﹢ف 
ــ︡،  در دوران ﹇︀︗︀ر ︋﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ︗﹠︊﹥ ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹇︀︋﹏ ︵︣ح ︋︀︫
 ﹤  ︋︡︺  ︋︩ ــ﹥ در︋  ﹫︤د ﹋  ︠﹩﹞ ︣ ــ︀ِی ﹝︢﹨︊﹩︋  از دروِن ︑︱ــ︀د ﹨
︑﹢︲﹫ آن ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️. در دوران ︎﹙﹢ی دراو︩ آزادی 
︻﹞﹏ ︋﹫︪︐︣ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹢د﹡︡ و ︫︣وع ︋﹥ ﹝︣﹝️ ︠︀﹡﹆︀ه ﹨︀ و ︀︨︣ آ︔︀ر 

︋︣︗︀ی ﹝︀﹡︡ه و ر﹨︀ ︫︡ه از دوران ﹇︊﹏ ﹋︣د﹡︡.

  ﹩﹚﹛﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا ﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫︨
﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ا︲﹞﹑ل و ﹁︣و︎︀︫﹩ ︻︣﹁︀ن و ︑︭﹢ف  در ﹡﹍︀﹨﹩ ﹝︢﹨︊﹩︋ 
ــ︡ د﹠﹩ ︑︭﹢ف  ︀﹆︻ ــ﹥، ا﹁﹊︀ر و ︪︡﹡︧ــ️ ا︀︋ ﹩﹞ ،﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡
ــ︣︺️ از ︻﹞﹙﹊︣د ا︪︀ن را ︗︧︐︖﹢ ﹡﹞﹢د.  ︣دا︫ــ️ ﹨︀ی ا﹨﹏︫  و︋ 
﹢﹁﹫︀ن ︑﹢︨︳ ﹁﹆︀ ︻︊︀رت ا︨️ از:  ︣︐﹝﹞﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ︑﹊﹀﹫︣ و ︵︣د︮ 
ــ︡ت و︗﹢د؛ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ︣︐﹝﹞﹟ ا︑︀﹝︀ت ︋︣  ١. ا︻︐﹆︀د ︋﹥ و

ا﹨﹏ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ︋﹢د.
 ﹤ ﹥ د﹜﹫﹏ و︨︺️ ﹝︪︣ب︋  ︢︣﹁︐﹟ و︡ت اد︀ن؛ ﹝︐︭﹢﹁︀ن︋   ︎.٢
﹫︣وان   ︎︀ ︣︠﹢رد︫︀ن︋  ــ︐﹠︡ و︋  ︧︣﹍﹡ ﹩﹞ ︡هد ﹉ ﹤ ﹨﹞﹥ اد︀ن︋ 

﹢د.  ︋﹞︀︧︑ ︀  ︋︣﹍︀ن داد
 ︀ ︀ت﹫︴︫ ،︀ل ︀ت؛ ﹝︐︭﹢﹁﹥ در ﹨﹠﹍︀م و︗︡ و﹫︴ــ َ︫  .٣
﹫︀ن ﹝﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ︸︀﹨︣  ﹢د︋  اد︻︀﹨︀ی ︾﹙﹢آ﹝﹫︤ی در ﹝﹢رد︠ 

.﹅﹛︨︀ز﹎︀ر ﹡︊﹢د، ︻︊︀را︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹡︀ ا ️︺︫︣ ︀︋
﹫︀ن  ︣ای︋  ــ﹉ ﹝︺﹠︀︋   از ﹩﹠︵︀ ــ﹫︣︋  ــ﹑ت؛ ︑︀و﹏ و ︑﹀︧ ۴. ︑︀و

﹝﹆︭﹢د ︠﹢د
ــ︀︗︡ و در  ــ︡ن ﹝︧ ۵. ﹎︧ــ︐︣ش ︑﹀︣﹇﹥ ﹝︀︋﹫﹟ ﹝︣دم و ︠︀﹜﹩ ︫

︻﹢ض رو﹡﹅ ︠︀﹡﹆︀ه ﹨︀ 
︡ن ︑﹊﹙﹫︿ از ا﹡︧︀ن در ﹝︣﹙﹥ و در︗﹥ ﹇︣ب  ︫︳﹇︀  ︨.۶

ــ︀﹡﹩،  ــ﹞︀ع، د︨ــ️ ا﹁︪ ــ﹞︀ت ︠︀ص ﹡︷﹫︣ ︨ ــ﹢د ﹝︣ا︨ ٧. و︗
︀︎﹊﹢︋﹩ و ا︨︐﹀︀ده از آ﹐ت ﹝﹢︨﹫﹆﹩ (﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ا︫︀ره ︫︡، 

در ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ︨﹞︀ع و ︀︗ ﹩︋﹢﹊︀︎﹍︀﹨﹩ ﹡︡ارد.) 
٨. ا︮︀﹜️ ︻︪﹅ و ﹝﹊﹢م ﹡﹞﹢دن ︻﹆﹏

﹩و ﹤﹚︧﹞ ︀ی︗ ﹤  ︋﹩﹁﹢  ︬︮  ️ ﹨︀ی ︾﹫︊﹩︫  ﹁︀٩.  در
١٠. رد ا︨︐︡﹐ل ︻﹙﹞﹩ در︋︀ره ︫﹠︀︠️ ︠︡ا 

ــ︀ی ︎﹫︣وی از  ــ️ ︋﹥ ︗ ﹆︣︵ ﹏ــ ــ︀ب و ا﹨ ــ︣وی از ا﹇︴ ﹫︎ .١١
.(۵۴-۵۶ ،١٣٨۵ ،﹩︪︣﹇) ︀ن ﹝︺︭﹢ما﹢︪﹫︎
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١٢. ︑︡﹁﹫﹟ ﹝︣د﹎︀ن در ︨︣داب ﹨︀ی ز︣ز﹝﹫﹠﹩
﹩﹚﹛ر ز﹡︀ن در ︻︣﹁︀ن و ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹢︱ .١٣
١۴. ︵︺︀م دادن ︋﹥ ﹁﹆︣ا و دراو︩ ︨︀﹋﹟ و ﹝︧︀﹁︣

︀ ا﹨﹏ ︵ ️﹆︣﹊︧︀ن ﹡︊﹢د. در دوران   ︋️︺︣ ︣︠﹢رد ︻﹙﹞︀ی︫  ا﹜︊︐﹥︋ 
 ﹫ــ ــ︀﹡﹩، ﹝﹑︮︡را و︫  ︫︀﹋ ︰﹫﹁ ︡﹠﹡︀﹞ ︀﹆﹁ و ︀﹝﹚︻ ﹩︠︣ ︮﹀﹢ی︋ 
﹥ ﹝︊︀رزه  ︀ ﹝︐︭﹢﹁︀ن ﹝︐︷︀﹨︣،︋   ︋️﹆︣︵ آ﹎︀﹨﹩ از ا︮﹢ل ︀ ــ﹩،︋  ︀︋
ــ︀زش ا︖︀د   ︨️﹆︣︵ و ️︺︣ــ  ︫﹟﹫ ــ︺﹩ ﹋︣د﹡︡،︋  ــ︡ و︨  ︎︣دا︠︐﹠

︣ ︑︭﹢ف زدا︀︑ ︣﹞ ﹩﹫︡ زد﹡︡. ﹡﹞︀﹠︡. ︻﹙﹞︀ی ︗︊﹏ ︻︀﹝﹙﹩ ﹡﹫︤︋ 
 ︀﹆﹁ ︡ه︻ ︣︋ ︣دم در ︻︭︣ ︾﹫︊️ را﹞ ِ️ ﹐ــ︀ را﹨︊︣ی و و آن ﹨
﹢د را (﹁︣﹨︀دی  ﹢﹁﹫︀ن ا﹇︴︀ب و او﹜﹫︀︠   ︮﹤﹋ ﹩﹛︀ دا﹡︧︐﹠︡ در ﹩﹞
 ︣﹫︷﹡ ﹩︀﹝﹚︻ ی﹢﹀ ﹠︀︋︣ا﹟ در دوران︮  ﹝﹠﹀︣د، ١٣٧٧، ١۶٣).︋ 
 ︣ ﹫︫ ︡س ارد︋﹫﹙﹩ و﹆﹞ ،﹩﹋ َ︣ ﹋َ ﹟︧ ﹫ــ ︫ ،﹩﹋ َ︣ ﹋َ ﹅﹆﹞
︻︀﹝﹙﹩، ︻﹑﹝﹥ ﹝﹞︡︋︀﹇︣ ﹝︖﹙︧﹩ ︋︀ ︑︭﹢ف ﹝︀﹜﹀️ ﹡﹞﹢د﹡︡ 
ــ﹊﹩، ﹝﹑ ﹝︧ــ﹟  ــ﹫︀︋ ﹩، ﹝﹫︣﹁﹠︡ر︨ ــ﹩ ﹡︷﹫︣ ︫ ︀﹝﹚︻ و
﹁﹫︰ ﹋︀︫︀﹡﹩ و ﹝﹑︮︡را ︋︀ ﹝︪︣ب ︻︀ر﹁︀﹡﹥ ای ﹋﹥ دا︫︐﹠︡، در 
︮︡د ا︖︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝︊︀﹡﹩ ︑︭﹢ف وا﹇︺﹩ و ︫︣︺️ ︋︣آ﹝︡﹡︡ 
(﹇︪︣﹩، ١٣٨۵، ۶۵-۶٢). در دوران ﹇︀︗︀ر ﹡﹫︤ ﹁﹆︀ی ︫﹫︺﹩ 
ــ︡  ــ﹍︀ه ﹝﹆︐︡ری ︎﹫︡ا ﹡﹞﹢ده ︋﹢د﹡︡. در ا﹟ دوران ︑﹑ش ︫ ︀︗
ــ﹫﹠﹥، ︢ف ﹎︣دد.  ــ﹢ِخ ﹁︣﹨﹠﹍ِ﹩ ︑︭ــ﹢ف ︋︀ ﹇︣ن ﹨︀ ︎﹫︪ ︑︀ ر︨
 ﹩︀﹨ ــ︀︠️ ﹝﹊︀ن ــ︉ ︠︀﹡﹆︀ه ﹨︀ و ︑﹊︀︀ی دراو︩ و ︨ ︣︑
ــ﹩ و ز︀رت در  ــ︤اداری، ︑︺︤﹥ ︠﹢ا﹡ ــ﹛ ︻ ــ︣ای ︋︣﹎︤ای ﹝︣ا︨ ︋
ــ﹩، ١٣۶٩، ۵٢٠).  ﹡︀﹫﹋) ︡︋︀ ﹩﹞ ــ﹫︀ری ــ﹟ دوران رو﹡﹅ ︋︧ ا
 ﹏و اوا ﹤︡﹡ــ︣ دوره ز ــ﹩ در اوا︠ ﹚﹛ــ️ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا و︲︺﹫
﹢د ﹝﹩ ر︨︡. ا︠︐﹑﹁︀ت و ا︖︀د   ︠️﹛︀ ﹟︣︑ ﹩﹡︣ا  ︋﹤ ﹇︀︗︀ر︋ 
 ︡︡ــ ︫ ️﹀﹛︀﹞ ،﹤﹚ــ ︧﹚︨ ﹟ــ︀︠﹥ ﹨︀ و ا﹇︴︀ب ﹝︐﹀︀وت در ا ︫
ــ︀ و  ️︀﹝︀﹋﹞︀ن ﹇︀︗︀ر از ﹁﹆︀،  ︋︣︠﹩ ﹇︪ــ︣ی ﹡﹍︣ی  ﹆﹁
 ︡﹚﹞ ︀ی ز﹝︀ن، ︮﹢﹁﹫︀ن را﹝﹚︻ ︀︑ ︡︣د﹎ ︉︊︨ ،﹩︊﹨︢﹞ ︀ی﹨
ــ︡ ︑︀ ﹝︣دم ︋︀ ︨﹠﹌ و  و ﹋︀﹁︣ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞︀﹠︡. ا﹟ ا﹇︡ام ﹝﹠︖︣ ︫
آ︗︣ ︋﹥ ︮﹢﹁﹫︀ن ﹞﹙﹥ ور ﹎︣د﹡︡. ﹝︪︐︀ق ︻﹙﹫︪︀ه (١٢٠۶ ه.ق) 
ــ︡﹎︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︣دم  ــ︐﹥︫  ︪﹋ ﹟از ا ،﹩﹚﹛از ا﹇︴︀ب ﹡︺﹞️ ا

ــ﹟ ا﹇︡ام زد﹡︡  ــ︡اً وا︻︶ در ﹋︣﹝︀ن د︨ــ️ ︋﹥ ا ︊︻ ﹉︣︑ ﹤ــ ︋
ــ︀ه ﹇︀︗︀ر ﹡﹫︤ ︋︀ ︮﹢﹁﹫︀ن ︋﹥  ︫ ﹩﹚︺︐﹁ .(١٣، ٢٧١۴٧ ،️﹝﹨)
ــ︀ه ﹡﹫︤ ا﹜︐﹀︀︑﹩ ︋﹥ آن ﹨︀  ︫ ﹟︡﹛رد ﹡﹞﹢د و ﹡︀︮︣ا﹢︠︣︋ ﹩︐ــ ︨
﹡︡ا︫️ (︫﹫︣ازی، ١٣٣٩، ٣٣۶). در دوره ︎﹙﹢ی ︋︀ ار︑︊︀︵﹩ 
ــ ﹤﹚︀﹋﹞﹫️ د︀ر د﹎︣﹎﹢﹡﹩  ︣﹇︣ار ﹡﹞﹢د، ﹝︧ ︀ ︾︣ب︋  ﹋﹥ ا︣ان︋ 
 ﹟︀ن ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹡︡ا︫️. از ا﹠ آن ،︉﹨︢﹞ ︣﹍ــ︡ و د ︫
ــ︐﹠︡، ا﹡︧ــ︖︀م ﹡︧ــ︊﹩ ︎﹫︡ا ﹡﹞︀﹠︡. ا﹜︊︐﹥ در  رو ︮﹢﹁﹫︀ن ︑﹢ا﹡︧
 ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤ ــ﹥︋  ︗﹢︑ ،﹩﹚﹛ــ︀ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا ــ﹥ ﹝︢﹨︊﹩︋  ︗ا﹢﹞
︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨︣ ا﹡︪︡﹥ ﹝︢﹨︊﹩، و از آن ︗﹞﹙﹥ ︑︭﹢ف، 
در درون ︨︀︠︐︀ر ︠﹢د ﹡﹫︤ دارای ︑ ︣﹫︨ ﹉﹢ل ﹝﹩ ︋︀︫︡. در 
 ﹤︪︡﹡و︲︺﹫️ در ا ﹏ِ︡︊︑ ﹉ ︡﹨︀︫ ︀﹞ ︹﹇را︨︐︀، ا﹋︓︣ ﹝﹢ا ﹟ا
 .(١٣٨٧، ٣٠ ،﹩︐︺︣ــ ــ︐﹫﹛ (︫ ﹥ ﹡︀د ﹨︧ ﹝︢﹨︊﹩، از ︗﹠︊︩︋ 
﹡ ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟︡︋﹙﹥ ﹨︀ی ︑︭﹢ف، در ا︋︐︡ای ︎﹫︡ا︩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹉ ︗﹠︊︩، از ا︮︀﹜️ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ و ︋﹥ ﹝︣ور 
ــ︀ن، ا﹡︣ا﹁︀︑﹩ در  ــ︀ ︢︎︣ش در ︗︀﹝︺﹥ و ﹁︣ا﹎﹫︣ ︫︡﹡︪ ز﹝︀ن ︋
ــ︀ن ا︖︀د ﹝﹩ ﹎︣دد. از ا﹟ رو در  ا︮ــ﹢ل و آر﹝︀ن ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ︫
ــ️، ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ا︗︐︀د ︻﹞﹙ِ﹩  ا︑ ﹟﹆﹫﹅، ︨︺﹩ ︫︡ه ا︨

︀︎﹥ ای در ا﹡︪︡﹥ ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ︑︊﹫﹫﹟ ﹎︣دد.

 ﹤︪︡﹡و ﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ا ﹩︨︀﹫︨ ﹤︗︡ی از ︨ـ﹫︣ ﹝﹢ا﹠︋ ︹﹝︗
﹩﹚﹛ف ﹡︺﹞️ ا﹢︭︑

ــ﹫﹟، ︑﹢︲﹫︀︑﹩ از ︨﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︨﹫︀︨﹩ و  در ︋︩ ﹨︀ی ︎﹫︪
 .︡︣د﹎ ﹏﹫﹚︑ و ﹤ارا ،﹩﹚﹛︡ان و ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹡︀  ︠︀  ︋﹩︊﹨︢﹞
 ﹩︀﹨ ︀ه﹍﹡︤︋ ،︣﹍︣ی د﹫︊︺︑ ﹤︋ ︀ ︿︴︻ و ﹡﹆︀ط ︹︀﹇ا﹝︀ ︋︣︠﹩ و
ــ﹫︣ ﹝﹢ا︗﹡ ،﹤﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣ و  ︨ ﹟در ا ﹩︀ر︑
ــ︐﹆﹫﹛ در ︑﹢︨︺﹥ و ︑︽﹫﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩  ︋︀ز︠﹢رِد ﹝︧
 ︀ ــ︐︣اج ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ از و﹇︀︹ ︑︀رِ﹩ در ار︑﹫︀ط︋  ︀︫︡. ا︨ ــ︐﹥︋  دا︫
﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا﹡︪︡﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩، ﹝﹆︡﹝﹥ و ز﹝﹫﹠﹥ ورود ︋﹥ 
︀ه و﹜﹩ و ︑︡﹇﹫﹅ در ﹋︀وش ﹨︀ی  ︨﹫︣ ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 

﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ︎﹫︩ رو ﹝﹩ ﹡︡ (︗︡ول ١). 

١۴۴
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



﹡﹆︴﹥ ︻︴︿ ︀ ︋︤﹡﹍︀ه ︑︀ر﹩ در ︨﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︨﹫︀︨﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ︑︭﹢ف و ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩دوره و﹇﹢ع 

︑﹫﹞﹢ری و 
︀﹨﹢﹚﹠﹢﹇︣ا﹇

(﹜﹡ د﹨﹥ اول ﹇︣ن ︀ د﹨﹥ آ︠︣ ﹇︣ن ﹨︪︐﹛ و) ️﹀︑ ﹤︋ ر ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙﹥ و﹜﹩ در ︨﹞︣﹇﹠︡ ︎﹫︩ از ورود﹢︱
ا﹇︀﹝️ ︫︀ه و﹜﹩ در آ︋︀دی ︑﹀️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊︀﹡﹩ ︋︀ آب و ﹨﹢ای ﹝︧︀︻︡ و ﹇︣ار﹎﹫︣ی در ﹝︧﹫︣ ا︋︣﹋﹢ه و ﹁︀رس ـ ︤د و در 

﹁︀︮﹙﹥ ﹡︤د ︫︣ ﹤︋ ﹉︤د (د﹨﹥ اول ﹇︣ن ﹡﹛) ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن ︫︣ی ا﹞﹟ و ︮﹢﹁﹩ ︢︎︣ در ﹝︣﹋︤ ا︣ان ︋﹢د.
︀ه و﹜﹩ در ︑﹀️  ︣ای ︱﹢ر︫  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ د﹜﹫﹏︋  ︀ه و﹜﹩،︋  ︩ از ︱﹢ر︫  ﹫ ︀ ﹋︪﹢ر ﹨﹠︡و︨︐︀ن︎   ︋️ ︀﹜﹩ ︤د و ︑﹀ ︴﹥ ا﹨ ر︋ا

︀﹎︣د︢︎︣ی، ︑︡﹁﹫﹟ ﹝︣د﹎︀ن در  ︀﹋﹟ و ﹝︧︀﹁︣،︫  و︗﹢د ﹝﹠︀︨﹊﹩ ﹢ن ﹙﹥ ﹡︪﹫﹠﹩، ︻︊︀دت، ذ﹋︣ و ︑﹢﹋﹏، ︵︺︀م ︋﹥ ﹁﹆︣ا︨ 
︨︣داب، ︨︀︠️ ﹝︤ار، ︱﹢ر ز﹡︀ن در ﹝︧﹙﹉ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨︀︎ ﹋︀﹜︊︡ی ﹝﹠︀︨︉ در ﹢زه ﹝︺﹞︀ری 

را︋︴﹥ ︋︧﹫︀ر ﹝﹠︀︨︉ ا︨﹊﹠︡ر ا︋﹟ ︻﹞︣ ︫﹫ ﹝﹫︣زا  ﹜﹋︀︤د و ﹁︀رس(٨١٧-٨١٢ ه.ق) 
ورود ︫︀ه ︸﹫︣ ا﹜︡﹟ ︻﹙﹩ ︋﹥ ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ در اوا︠︣دوران ︫︀﹨︣خ ︑﹫﹞﹢ری و ا﹝﹫︣﹞︀ق ︤دی (٨۵٠ ه.ق)

︀د︫︀ه ا︣ان در ︑︣︊︤ (٨۵٨-٨۵٠ ه.ق) ︀ ︗︀﹡︪︀ه︎  ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙﹥ ︔︀﹡﹩︋  ︀ه ︸﹫︣ا﹜︡﹟ ︻﹙﹩ و ﹁︣ز﹡︡ش︫   ︫﹤﹡︀﹝﹫﹝ دو︨︐﹩︮ 
(﹜﹡ اوا︨︳ ﹇︣ن) ﹩﹡︀︔ ﹤﹚ّ﹛و ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا ﹢﹚﹠﹢﹇︪︀ه ﹇︣ا﹡︀︗ ︣︐︠د ،﹜﹡︀︠ ازدواج

﹢ی
ــــ
﹀ـــ
︮

ول
﹞﹥ ا
﹫﹡

︱﹢ر ︫︀ه ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩ در ︗﹠﹌ ﹨︣ات و ﹋︪︐﹥ ︫︡ن وی و د﹁﹠︩ در ﹋﹢︫﹉ ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ (٩١۶ ه.ق)
﹨﹛ ر﹋︀︋﹩ ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩ و ︫︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ در ︗﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و از ︗﹞﹙﹥ ︗﹠﹌ ︀﹜︡ران (٩٢٠ ه.ق)

﹥ ︻﹠﹢ان  ﹜﹋︀︤د (︡ود ٩۴۴ ه.ق)  ︋﹩﹇︀ ︀ه و﹜﹩ و ا﹡︐︀ب ﹡︺﹞️ اً︋  ︀﹡︡ان︫   ︠︀ ﹀﹢ی اول︋   ︮︉︨︀﹝︵ ︀ه را︋︴﹥ ﹝﹠︀︨︉︫ 
ازدواج ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋︀﹇﹩ ︋︀ ︠︀﹡︩ ︋﹫﹍﹛ ︠﹢ا﹨︣ ︫︀ه ︵﹞︀︨︉ و ︱﹢ر ا︪︀ن در ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ (︡ود ٩۴۴ ه.ق)

ازدواج ︫︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ دوم ︋︀ د︠︐︣ ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋︀﹇﹩ ︎︣ی ︎﹫﹊︣ ︠︀﹡﹛ (٩۶٢ ه.ق)
﹀﹢ی (٩٨٢ ه.ق)  ︮︡﹝﹞ ︀ن︴﹚ ︀ه︨  ︀﹇﹩ در ︤د در دوره︫  ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋  وزارت ا﹝﹫︣ ︾﹫︀ث ا﹜︡﹟ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان ﹁︣ز﹡︫︡ 

دوم
 ﹤﹝
﹫﹡

اد︻︀ی ︎︀د︫︀﹨﹩ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان و ا﹡︐﹆︀ل آن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ (٩٩٨ ه.ق)
︀ه در ︗ ️﹊︍︀ر﹍﹩ ﹝︢﹨︊﹩ (٩٩۶ ه.ق) ﹫︺﹥ و ︗︊﹏ ︻︀﹝﹏ و د︨︐﹢ر︫  ︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫︣ و ﹇︡رت ﹆﹁ ﹟︐﹁︀︀ی︫  ︎︀د︫︀﹨﹩︫ 

︀ه ︻︊︀س)  ︫️ ﹞﹢﹊ ﹏اوا)︤︣︊︑ و ﹟دو ﹁︣﹇﹥ در ﹇︤و ﹟︀ی ا︀﹊︑ ︉︣︑ و د︨︐﹍﹫︣ی ﹤︀ن ﹡︷﹫︣ ﹡﹆︴﹢ی و ﹇﹙﹠︡ر﹫﹁﹢ ︵︣د و ︑﹊﹀﹫︣︮ 
آزادی ︻﹞﹏ ︮﹢﹁﹫︀ن در ︫︣﹨︀ی ا︣ان در دوران ︫︀ه ︻︊︀س دوم (١٠٧٧-١٠۵٢ه.ق) 

︵︣د و ︑﹊﹀﹫︣ ︨︐﹍﹫︣ا﹡﹥ ︫︀ه ︨﹙︴︀ن ︧﹫﹟ ︮﹀﹢ی (١١٣۵-١١٠۵ ه.ق) و ︑︣︉ ︑﹊﹫﹥ ﹁﹫︰ ا︮﹀︀ن 
︣﹨︀ی ا︣ان ﹡︷﹫︣ ︑︣︊︤، ارد︋﹫﹏، ا︮﹀︀ن، ︑﹀️ و ... ﹥ ︑ ﹉︣︀﹋﹞︀ن و﹇️ در ا﹋︓︫︣  ︫﹫﹢ع ﹡︤ا︻︀ت ﹫︡ری و ﹡︺﹞︐﹩︋ 

اوا︠︣ ز﹡︡﹥ و
 ﹇︀︗︀ر

﹇︪︣ی ﹡﹍︣ی ﹝︢﹨︊﹩ و ︮︡ور د︨︐﹢ر ﹇︐﹏ و ︨﹠﹍︧︀ر ﹝︪︐︀﹇︺﹙﹩ ︫︀ه در اوا︠︣ دوره ز﹡︡﹥ (١٢٠۶ ه.ق)
﹝︐﹁ ️﹀﹛︀︺﹙﹩ ︫︀ه ﹇︀︗︀ر (١٢۵٠-١٢١٢ ه.ق) و ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ﹡︀︮︣ا﹜︡﹟ ︫︀ه ︋﹥ ︮﹢﹁﹫︀ن (١٣١٣-١٢۶۴ ه.ق)

آزادی ︻﹞﹏ ︀﹁︐﹟ دراو︩ از ا﹡︐︀ی دوران ﹇︀︗︀ر︎﹙﹢ی
﹝︣﹝️ ا︋﹠﹫﹥ و ︠︀﹡﹆︀ه ﹨︀ی ︋︀ز﹝︀﹡︡ه و ︑︣︉ ︫︡ه از دوران ︎﹫︩

︗︡ول ١. و﹇﹞ ︹︀﹛ ︑︀ر﹩ در ︑﹢﹐ت ︨﹫︀︨﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ︋︣ای ورود ︋﹥ ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️

١۴۵
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



﹝︺︣﹁﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︫︣ ︑﹀️ و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩
﹫︣از و در   ︫ ــ﹫︣﹋﹢ه، در ﹝︧﹫︣ ︤دـ   ︫﹩﹛︀﹝ ــ︣ ︑﹀️ در دا﹝﹠﹥︫  ︫
﹫﹑︋﹩ ﹋﹢﹊﹩ ︗︀ی ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ﹝﹢﹇︺﹫️ ︵︊﹫︺﹩ دو ر︫︐﹥  دره︨ 
ــ︣ا︳ و︥ه  ︣ا︋︣ ﹨﹛،︫  ــ︀ی آن ﹨︀ در︋  ــ﹩ دا﹝﹠﹥ ﹨ ︀روــ﹢ه و رو ﹋
ــ︣ ︑﹀️، دو  ــ︩ آ﹁︐︀ب و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︊﹢ر ﹝︧ــ﹫﹏ در ﹝﹫︀ن︫  ︋︀︑
︣ده ا﹇﹙﹫﹛«﹎︣﹝︧﹫︣ و   ︠︀ ﹉﹢﹋ ︀ر﹫︧  ︋﹩آب و ﹨﹢ا ︤︀﹝︐﹞ ﹤﹫︀﹡
︡︡ آورده ا︨️. از ا﹟ رو دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی وا﹇︹ در ︗﹠﹢ب  ︨︣د︨﹫︣» را︎ 
︣د︨﹫︣)،   ︨︀ ︣د (ِ﹡︧︀ر ︀︨︣﹥، ﹋﹛ آ﹁︐︀ب و︨  ﹝︧﹫﹏ (︨︣د︨﹫︣)؛︎ 
ــ﹞︀ل ﹝︧﹫﹏ (﹎︣﹝︧﹫︣)؛ آ﹁︐︀ب  و در ﹝﹆︀︋﹏ دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی وا﹇︹ در︫ 
 ﹩ِــ︹ ﹝﹊︐﹢ب ︑︀ر ــ︡. در ﹋︐︉ و ﹝﹠︀︋ ــ︣ و ﹎︣م (︎﹠︀ه) ﹝﹩ ︋︀︫ ﹫﹎

ــ︐﹛، ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی «َر︋︹  ︋︀ز﹝︀﹡︡ه از ﹇︣ن ﹨︪
 ﹜ــ︀دی ︑﹀️ ︋︣ ﹝﹩ ︠﹢ر ــ﹫︡ی» و «︗︀﹝︹ ا﹜﹫︣ات» ︋﹥ ﹡︀م آ︋ ر︫
﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︀م   ︋️﹀︑ ،﹜﹡ ــ︡ای ﹇︣ن ــ﹩، ١٣۶۵، ٣٢). از ا︋︐ ﹠﹞﹢﹞)
ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ ﹝︺︣وف ﹝﹩  ︻︀رف ︋︤رگ دوران ︑﹫﹞﹢ری، ︫
︣︗︧︐﹥  ﹝︢﹨︊﹩، ا﹇︡ا﹝︀ت و آ︋︀دا﹡﹩   ︋️﹫︭  ︫﹟ر ا﹢︱ .︣دد﹎
 ️﹀︑ ︣  ︫،︡︺ ︀﹜﹫︀ن︋  ︡ه ︑﹢︨︳ وی و ﹡﹢اد﹎︀﹡︩ در︨  ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫ 
ــ︀ر،  را در ﹡﹆︴﹥ ︻︴︿ و آ︾︀ز ︑︡︗ ﹩︑﹐﹢︡، ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ (ا﹁︪
ــ﹙﹥ ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ در  ︧﹚ ١٣٧۴، ۴١٢). از ا﹨﹛ ا﹇︡ا﹝︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩︨ 
︀ه و﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹫︀﹡﹥  ︀︠️ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥︫   ︨،️﹀︑ ︫︣

 .(١ ︣﹢︭︑) ︀ی دارد︗ ️﹀︑ ︣ ︋︀﹁️ ﹇︡﹛ و در ﹋﹠︀ر ﹝︧﹫﹏︫ 

︑︭﹢︣ ١. ︋﹠︀﹨︀ی ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ در ﹝︣﹋︤ ︫︣ ︑﹀️ ـ ا ﹉︫﹢﹋ ﹏﹞︀︫ ︀﹨︀﹠︋ ﹟︀ ︋﹆︺﹥ ︫︀ه ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥، ﹝︧︖︡ ︫︀ه 
و﹜﹩، ﹝ ﹤︵﹢︧﹫﹠﹫﹥، ، ︑﹊﹫﹥، ﹝︡ر︨﹥ ا﹝︀م (︫︀﹨︍﹢ر) و ︋︀زار ︠︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١۴۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



︀ه و﹜﹩  ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 
︀ز  ︩ «︨︀︠️ و︨  ︀ه و﹜﹩ در دو︋  ︨﹫︣ ︑﹢ل ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 
﹨︀ و ︑﹊︀﹝﹏» و «︑︣︉ ﹨︀ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀» ﹇︀︋﹏ ︑﹀﹊﹫﹉ ا︨️. آ﹡︙﹥ 
ــ︊︉ ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ی ︠︀﹡﹆︀﹨﹩ ︫︀ه و﹜﹩ ﹎︣د︡ه  ︨
︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ و ﹡﹢ه  ــ️، در ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︪︡ــ﹥ ︑︭﹢ف︠  ا︨
ــ﹥ ای، ﹝︣دم و ﹁﹆︀ و  ــ﹑︵﹫﹟، ︀﹋﹞︀ن ﹝﹠︴﹆  ︨︀ ار︑︊︀ط آن ﹨︀︋ 
﹫︀︨﹩ و   ︨︣﹫ ــ﹢د. ﹡︐︑ ︕︀﹙﹫﹏ در︨   ︫﹩﹞ ﹤︮﹑  ︠﹩﹠︀ی د﹝﹚︻
﹙︧﹙﹥ از ا︋︐︡ای   ︨﹟︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ا﹡ ﹩﹚﹛︡ان ﹡︺﹞️ ا﹡︀  ︠﹩︊﹨︢﹞
 ﹜︣﹊︑ ︀ه ︻︊︀س در ︾︀﹜︉ او﹇︀ت، ﹝﹢رد ︎﹫︡ا︩ ︑︀ اوا﹏ دوران︫ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡،  ﹢ده ا﹡︡. از ا﹟ رو︋  ︎︀د︫︀﹨︀ن، ︻﹙﹞︀ و ﹝︣دم ا︣ان︋ 
 ﹟︀ز ﹨︀ و ︑﹢︨︺﹥ ﹋︀﹜︊︡ی ﹎︧︐︣ده ا ︀︠️ و︨   ︨︡﹨︀ در ا﹟ دوران︫ 
 ﹟︡﹛در ﹝﹆︀︋﹏، از دوران ا﹝﹫︣ ︾﹫︀ث ا .﹜﹫ــ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︣ی ︋︀︫
ــ︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫︣، ﹝︖﹞﹢︻﹥ در  ︫ ️﹞﹢﹊ ︀︋ ︣ان و ﹝︭︀دف﹫﹞︣﹫﹞
﹉ ︨﹫︣ ﹡︤و﹜﹩ د︀ر ر﹋﹢د، ︑︣︉ و ︑︽﹫﹫︣اِت ︻﹞︡ه ﹝﹩ ﹎︣دد. 
﹥ ︑﹢ل  ﹥ ﹎︀م︋  ﹢رت ﹎︀م︋  ــ﹥︮  ــ﹢د،︋  ︩ ︑﹑ش ﹝﹩︫   ︋﹟در ا
︣دا︠︐﹥   ︎﹩︀ه و﹜﹩ در دوره ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ︑︀ر ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 
︀ز︑︀ِب ﹋︀﹜︊︡ی آن رو︫﹟ ﹎︣دد.  ︫﹢د، ︑︀ ︑﹠︀︸︣ دو︨﹢﹥ ا﹡︪︡﹥ و︋ 

︀﹨﹢﹚﹠﹢﹇دوران ︑﹫﹞﹢ری و ﹇︣ا
︀ه و﹜﹩  ︀﹡﹆︀ه︫  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︠  ︣ آ︾︀ز︫  ا︋︐︡ای ﹇︣ن ﹡﹛ را ﹝﹩ ︑﹢ان︨ 
 ﹩︀﹨︀﹠  ︋،﹏﹊ ︀﹡﹆︀ِه ﹝︣︋︹︫   ︠﹟ــ︐﹥ او﹜﹫﹥ ا ︋﹥ ︧ــ︀ب آورد. ﹨︧
﹀﹥ ︻︀﹜﹩، ﹝﹆︊︣ه ﹎﹠︊︡  ︀﹡﹆︀ه)،︮   ︠﹤︵﹢﹞ ﹤﹡︀﹫﹞ در) ﹉︫﹢﹋ ︣﹫︷﹡
 ﹩︀︣دا︋﹥ ﹨ـ ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩)،︨   ︫﹟دار (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡﹁﹟ ﹡﹞︀د
﹙﹢︑ــ︀﹡﹥، ا︮︴︊﹏، آب ا﹡︊ـــ︀ر  ز︣ ز﹝﹫﹠﹩، ︖︣ه ﹨︀، ﹞︀م،︠ 

ــــ﹛ ﹝︢﹨︊﹩  ︤رگ در ︗ــ️ ا﹡︖ــ︀م ﹝︣ا︨ ــ﹩︋  ︀ـــ﹨ ــ و ﹝︴︊
﹢ده   ︋︣ ــ︀﹋﹟︫   ︨︀ ︣﹁︀ــ ︧﹞ ︩ــ﹊︀ن و ︵︺︀م دراو ︑︭﹢ف و ا︨
︀ه  ︀ه و﹜﹩ ︑﹢︨︳︫  ︀﹡﹆︀ه︫  ا︨ــ️ (﹋︀︑︉، ١٣۵٧، ٢١٨-٢١۴).︠ 
 ،١٣٣٧ ،︩︋ر﹢﹡) ︡ ︀﹥ ر︤ی︫   ︎️﹀︑ ︣ ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ در︫ 
 ﹤  ︋،️﹀︑ ﹩︀ت ﹡﹢ا﹫﹛︀﹞ ِ️ ︣دا︠  ︎﹅︣︵ از ،️︠︀ ٣٣) و ﹝︀رج︨ 
 ﹟(︫﹫︣ازی، ١٣٣٩، ٨). ︋﹠︀︋︣ا ︡ــ︀ل ︑︀﹝﹫﹟ ﹎︣د ﹝︡ت ︀ر ︨
︋﹠︀﹨︀ی ﹋﹢︫ــ﹉، ا﹢ان ︻︀﹜﹩، ﹝﹆︊︣ه ﹎﹠︊︡ دار، ︨︣دا︋﹥، ︖︣ه 
︀﹡﹆︀ه را در ا︋︺︀دی  ︀غ ﹝︀﹡﹠︡،︠  ــ︀، ﹞︀م و ﹝︴︊ ﹨︀ و ﹫︀︵ــ﹩︋  ﹨
 ︣﹠﹛︀ز﹨︀ی ﹝︀ورءا ــ︀︠️ و︨  ﹫︪︐︣ در︨   ︋﹤﹋ ﹩﹢﹍﹛ا ﹤ ــ﹫︹ و︋  و︨
﹝︨︣﹢م ︋﹢د، ا︖︀د ﹝﹩ ﹡﹞﹢د. ا﹜﹍﹢ی ا﹡︐︀︋﹩ ︋︣ای ︵︣ح ︠︀﹡﹆︀ه 
ــ︀ه ﹡︺﹞️ اً از ﹎﹢﹡﹥  ﹥ د﹜﹫﹏ ︱﹢ر و ا﹇︐︊︀س︫  ــ﹥ ا︐﹞︀ل ﹇﹢ی︋  ︋
﹠︀﹨︀ی ذ﹋︣   ︋️︠︀ ﹢ده ا︨️.︨  ︀را︋  ــ﹞︣﹇﹠︡ و︋  ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری︨ 
ــ︀ل ٨۶٢ ه.ق (︨︀ل ︑︀﹜﹫︿  ︀﹡﹆︀ه ︑︀ ﹇︊﹏ از︨   ︠﹤︵﹢﹞ ــ︡ه در ︫
 ︀﹨ ﹢﹚﹠﹢﹇ــ︣ز ا︨ــ️. در دوران ﹇︣ا ﹞ (︤د ︡︡︗ ــ ︀ب ︑︀ر︐﹋
ــ︀︠️ ﹝︧ــ︖︡ ︠︀﹡﹆︀ه، ﹝﹢︵﹥ و ﹫︀ط ︫︣ی  و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︨
 ﹤ ︪️ ﹝︧︖︡ و︋  د﹍︣ی (︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ و ﹝﹫︡ان رو︋︣وی آن) در︎ 
﹍﹏ ﹎﹫︣ی ا︨️. ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ در  ﹝﹢ازات ﹝︧ــ﹫﹏ ︑﹀️ در ︀ل︫ 
︲﹙︹ ︗﹠﹢︋﹩ ︧﹫﹠﹥ ﹋﹠﹢﹡﹩ وا﹇︹ ︋﹢ده و ︋﹥ اوا︠︣ دوران ︑﹫﹞﹢ری 
ــ︡ه و   ︫︉︣︑ در دوران ﹇︀︗︀ر ﹤﹫﹊︑ ﹟ــ︐﹥ ا︨ــ️. ا ︑︺﹙﹅ دا︫
﹢د.   ︫﹩﹞ ﹤︐︠︀  ︨︡︡︗ ای ﹤﹫﹊︑ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ﹤﹫﹠﹫︧ ﹩︋︣︾ ︹﹚︲ در
ــ︡ه در ﹝﹢︵﹥ ︠︀﹡﹆︀ه در اوا﹏ ﹇︣ن  ــ︀︠︐﹥ ︫ از د﹍︣ ︋﹠︀﹨︀ی ︨
﹠︀ ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩   ︋﹟ا︨️. ا ︀﹀  ︮﹤﹀ د﹨﹛،︮ 
ــ﹩، ١٣١٧) و در ﹝﹆︀︋﹏ ا﹢ان  ︐︀ه (آ﹆﹡︀ ــ︣﹇﹩ ﹫︀ط︠  در ︲﹙︹︫ 

︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د (︗︡ول ٢). ﹝︧︖︡ (ا﹢ان ︻︀﹜﹩)︨ 

١۴٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︨﹫︀︨ــ﹩ و  ﹡﹆︴﹥ ︻︴ــ︿ ︀ ︋︤﹡﹍︀ه ︑︀ر﹩ در ︨
﹩﹚﹛﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ︑︭﹢ف و ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا

 ﹩آ︔︀ر ︑︀ر ﹤︧︀﹆﹞ و ﹤︊︀︭﹞ ،﹩﹡︀ر﹡︡﹎︀ن از ︋︣دا︫️ ﹨︀ی ﹝﹫︡ا﹍﹡ ︕︀︐﹡
در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩

ــ︩ از ورود ︋﹥  ــ﹞︣﹇﹠︡ ︎﹫ ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩ در ︨ ـ ︱﹢ر ︫
︑﹀️ (︡ود ︨︀ل ٨٠٠ ه.ق)

ــ︀︻︡ و  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝︧ ــ︀ه و﹜﹩ در آ︋︀دی ︑﹀️︋  ـ ا﹇︀﹝️ ︫
﹤︪︡﹡ا ︕︋︣ای ︑︣و ︉︨︀﹠﹞

 ﹉ ــ﹢ر ﹨﹠︡و︨︐︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ـ را︋︴﹥ ا﹨︀﹜﹩ ︤د و ︑﹀️ ︋︀ ﹋︪
د﹜﹫﹏ ︋︣ای ︱﹢ر ︫︀ه و﹜﹩ در ︑﹀️

 ️﹀︑ ︣ــ  ︫﹤ ــ︀ه ﹡︺﹞️ اً︋  ︀﹡﹆︀ه در ز﹝︀ن ورود︫  ــ︀رت︠  ــ﹥ ︻﹞ ــ︐﹥ او﹜﹫ ـ ﹨︧
ــ︡ه ا︨ــ️ (︡ود ٨٠٠ ه.ق). د﹐﹏ ا﹡︐︀ب ︫︣ ︑﹀️ ︋︣ای  ︋﹠︀ ﹡︀ده ︫
ــ︀︻︡،  ــ︤د، آب و ﹨﹢ای ﹝︧  ︣ــ ︫ ﹤︋ ﹩﹊ــ︀، ا﹝﹠﹫️، ﹡︤د ﹠︋ ﹟ــ︡اث ا ا
ــ﹫︣از و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ار︑︊︀ط ا﹨︀﹜﹩ ︑﹀️ و ﹋︪﹢ر  ــ︣ راه ︤د ـ ︫ ﹇︣ار ﹎﹫︣ی ︋︣ ︨
ــ︀ه ﹨﹠︡و︨︐︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹜﹍﹢ی ︵︣ح  ــ︐︀ن و ار︑︊︀ط ا︪︀ن ︋︀ ︎︀د︫ ﹨﹠︡و︨
ا﹟ ︠︀﹡﹆︀ه ﹝︪︀︋﹥ ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︨﹞︣﹇﹠︡ و ︋︀را ﹡﹫︤ ﹝﹢︗﹢د ا︨️. 
ــ︊︉ ورود ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹝︺﹞︀ری  ــ﹞︣﹇﹠︡ ︨ ــ︀ه و﹜﹩ در ︨ از ا﹟ رو ︱﹢ر ︫

﹝︣﹋︤ی ا︣ان ︫︡ه ا︨️.

ــ︣ و ︑﹢﹋﹏،  ــ﹫﹠﹩، ︻︊︀دت، ذ﹋ ︪﹡ ﹤﹚ ن﹢ ﹩﹊ــ﹢د ﹝﹠︀︨ــ ـ و︗
︀﹎︣د︢︎︣ی، ︑︡﹁﹫﹟ ﹝︣د﹎︀ن در  ︀﹋﹟ و ﹝︧︀﹁︣،︫  ︵︺︀م ︋﹥ ﹁﹆︣ا︨ 

 .﹩﹚﹛ر ز﹡︀ن در ﹝︧﹙﹉ ﹡︺﹞️ ا﹢︱ ،︤ار﹞ ️︠︀ ︨︣داب،︨ 

 ،﹤﹡︀︑﹢﹚︠ ،︩ــ︣ای دراو ︋ ﹩︀﹨ ︣ه︖ ︧ــ﹊﹟ و﹞ ︣﹫︷﹡ ﹩︀﹨︀︱﹁ ︀د︖ـ ا
 ﹩﹨︨︡︀  ︎️︗ ︣م و ... در ،ا︮︴︊﹏، ﹝︤ار ،︀﹨ ︊︴﹞ ︀م ﹨︀ و﹝ ،︨︣داب

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹩﹚﹛︀ز ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ﹝︴︣ح در ﹝﹠︀︨﹉ و آداب ︑︭﹢ف ﹡︺﹞️ ا﹫﹡ ﹤︋

ـ را︋︴﹥ ﹡︤د﹉ و ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ا﹝﹫︣ ا︨﹊﹠︡ر ا︋﹟ ︻﹞︣ ︫﹫ ﹝﹫︣زا 
︀﹋﹛ ︤د و ﹁︀رس(٨١٧-٨١٢ ه.ق) و ︫︀ه و﹜﹩

 ﹟︡ه. ا︣د﹎ ﹟﹫﹞︀︑ ️﹀︑ ︣ــ ــ︀﹜﹥ ︫ ــ︀︠️ ︠︀﹡﹆︀ه از ﹝︀﹜﹫︀ت ۴ ︨ ـ ﹝︀رج ︨
﹝︀﹜﹫︀ت از ︨﹢ی  ﹜﹋︀︤د ا﹝﹫︣زاده ا︨﹊﹠︡ر︋﹟ ︻﹞︣ ︫﹫ ﹝﹫︣زا ﹡﹢ه ︑﹫﹞﹢ر ︋﹥ 

︫︀ه و﹜﹩ ا︻︴︀ ﹎︣د︡ه ا︨️.

ــ️ در اوا︠︣دوران  ــ︀ه ︸﹫︣ ا﹜︡﹟ ︻﹙﹩ ︋﹥ ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀ ـ ورود ︫
︫︀﹨︣خ ︑﹫﹞﹢ری و ا﹝﹫︣﹞︀ق ︤دی (٨۵٠ ه.ق)

︀ه و﹜﹩ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ا﹝﹫︣﹞︀ق در ﹝︖﹞﹢︻﹥︫  ︀ن (٨۵٠ ه.ق)︋  ︀زار︠   ︋️︠︀ ـ︨ 

︣ا﹜︡﹟ ︻﹙﹩ و ﹁︣ز﹡︡ش ︫︀ه ﹡︺﹞️  ﹫︸ ︫︀ه ﹤﹡︀ ـ دو︨︐﹩ ︮﹞﹫﹞
︣ان در ︑︣︊︤ (٨۵٨-٨۵٠ ه.ق) ︀د︫︀ه ا ︀﹡︪︀ه︎  ︗ ︀  ︋﹩﹡︀ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔

ــ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥  ــ︀ه ﹇︣ا﹇﹢﹠﹙﹢ و ︫ ︪﹡︀︗ ︣︐︠ـ  ازدواج ︠︀﹡﹛، د
(﹜﹡ اوا︨︳ ﹇︣ن) ﹩﹡︀︔

︀د︫︀ه  ︀﹡﹛، د︠︐︣︎   ︠︀ ︀ ︱﹢ر ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩ در در︋︀ر ︗︀﹡︪︀ه و ازدوا︗︩︋  ـ︋ 
︀﹡﹆︀ه   ︠﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤ ︀ه و﹜﹩︋  ــ︀ن در ︤د و ︑﹀️، ﹝︧ــ︖︫︡  ︪ر ﹨︣ دو ا﹢︱ و
ــ﹫﹟، ﹝︧︖︡ ︫︀ه و﹜﹩ ︋﹥  ︪﹫︎ ︀ت و ︑﹢ار﹆﹫﹆︑ ﹩﹞︀﹝︑ ︣دد. در﹎ ﹩﹞ ﹤﹁︀︲ا
︡ه،  ﹫﹍﹛ ا﹡︖︀م︫   ︋︩﹡︀ ︀﹇﹩ و ﹨﹞︧︣ش︠  د﹜﹫﹏ ﹝︣﹝︐﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋ 
 .︫︡︀ ﹥ ا﹟ دو ﹡︧︊️ داده ا﹡︡ ﹋﹥ ا︫︐︊︀ه و دور از وا﹇︺﹫️ ﹝﹩︋  ︨︀︠︐︩ را ﹡﹫︤︋ 

﹋︐︀ب «︗︀﹝︹ ﹝﹀﹫︡ی» از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹝﹠︀︋︹ ا︨️.

︗︡ول ٢. ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ از ا︋︐︡ای ︨︀︠️ ︑︀ آ︾︀ز ︻︭︣ ︮﹀﹢ی (١٣٩٢-١٣٨۶ه.ش)  

١۴٨
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



دوران ︮﹀﹢ی
ــ﹛ ا﹜︡﹟ ﹡︺﹞ــ️ ا﹜ّ﹙﹥  ــ︀ه ﹡︺﹫ ــ︀ ︱﹢ر ︫ ــ﹢ی و ︋ در دوران ︮﹀
ــ﹩ (﹁︣ز﹡︡ ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹪) و ﹨﹞︧ــ︣ش ︠︀﹡︩  ﹇︀︋
︋﹫﹍﹛ ﹨﹞︪﹫︣ه ︫︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ اول ︮﹀﹢ی (﹝︧︐﹢﹁﹩ ︋︀﹁﹆﹩، 
ــ︀ه و﹜﹩  ــ︺﹥ و ﹎︧ــ︐︣ش ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫ ١٣۴٢، ۵٧)، ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨
(﹫︀ط ︠︀﹡﹆︀ه و ︑﹊﹫﹥) ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ و ﹡﹆︴﹥ ︻︴﹀﹩ ︋︣ای ︑﹊︀﹝﹏ 
︫︣ ︑﹀️ و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︀︮﹏ ︫︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹢︗︊︀ت ا︨︐﹀︀ده 
ــ︀زی و ﹝︺﹞︀ری  ︨︫︣ ﹤﹠﹫﹞ــ﹢ی در ز ــ︀ت دوران ︮﹀ از ︑︖︣︋﹫
ــ︀رت ﹝﹠︭﹢ر﹥ در ﹫︀ط  ــ﹛ آ﹝︡. اوا﹏ ﹇︣ن ︀زد﹨﹛، ︻﹞ ﹁︣ا﹨
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ دا﹡﹥  ــ︀ن، ۶٨٧ـ  ۶٨۵)،︋  ﹢︗﹢د آ﹝︡ (﹨﹞ ــ︀ه︋  ﹆﹡︀︠
 ،﹤ــ﹩، ﹝﹠︭﹢ر ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹋﹢︫ــ﹉، ︮﹀﹥ ︮﹀︀، ︮﹀﹥ ︻︀﹜
 ︣ ﹢ر︫  ــ﹫︹ و در︠  ︀﹡﹆︀ه، ﹝﹫︡ا﹡﹩ را در ا︋︺︀د و︨ ︀غ︠  ﹝︧ــ︖︡ و︋ 

︑︡︡ ﹝﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡.

ــ︡ ﹫︀ط ︠︀﹡﹆︀ه و  ︀ ر︫ ــ﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن و ﹨﹞︣اه︋  ــ﹟ دوران ︋ در ا
ــ︣ا ﹡﹢ا︋﹩  ﹝︀﹨︀﹠︋ ،﹤﹫﹊︑ ﹤︵﹢﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︋︀زار ﹡﹢ا︋﹩، ﹋︀روا﹡︧
 ︕ــ﹫︀﹇﹪ ﹋﹥ در دوران ︮﹀﹢ي را ــ﹫︀ب ﹡﹢ا︋﹩ ︋﹥ ︨︊﹈ و ︨ و آ︨
 ﹤ ︀﹡﹆︀ه و ︑﹊﹫﹥ را︋  ﹫﹟ ﹫︀ط︠  ــ﹩︋  ﹎︡﹠﹠﹋︣ ــ﹢د، ﹡﹆︩ ا︑︭︀ل و︎  ︋
︻︡ه دا︫︐﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ﹇︣ن ا﹡︐︀ی ﹇︣ن ︀زد﹨﹛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ 
ــ︀ه و﹜﹩ از ︫︣ت و رو﹡﹅ ︠︀ص ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ﹎︣دد. ︻﹑وه  ︫
ــ︉،  ــ﹢د ︋︀︾︀ت ﹁︣اوان و آب ﹨﹢ای ﹝﹠︀︨ ــ︣ ا﹟، ︋﹥ ︻﹙️ و︗ ︋
﹢﹁﹫︀ن آن ز﹝︀ن ﹇︣ار  ــ︀ن ︤د و︮  ﹝﹋︀ ﹤︗﹢︑ رد﹢﹞ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ــ ا
﹎︣﹁️. ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥  ﹩﹁﹢︮ ﹜﹋︀︤د، ︮﹀﹪ ﹇﹙﹩ ︋﹫﹌ ︎﹫︩ 
﹢دش در  ︣ای ﹝︤ار︠   ︋﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ را در ﹋﹠︀ر ﹩﹨︀﹍︀︗ ︩﹎︣﹞ از
 ﹩﹡﹢﹠﹋ ﹤﹫﹊︑ ️︪ ــ︀ل ١٠۶۴ ه.ق در︎  ﹠︀ در ︨  ︋﹟ا .️﹁︣﹎ ︣︷﹡

.︫︡ ﹤︐︠︀︨ ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ﹤︵﹢﹞ ﹪︋︣︾ ︹﹚︲ و در

ـ  ︮︡ارت ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩ در ︤د
ــ﹞︀︻﹫﹏ در  ــ︀ه ا︨ ــ﹛ ر﹋︀︋﹩ ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩ و︫  ـ ﹨

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹌﹠︗
ــ︡ن ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩ در ︗﹠﹌ ︀﹜︡ران  ــ︐﹥ ︫ ـ ﹋︪
︀د︫︀ه  ــ﹙﹫﹛︎  ــ﹙︴︀ن︨  ﹀﹢ی و︨  ــ﹞︀︻﹫﹏ اول︮  ــ︀ه ا︨  ︫﹟﹫︋︀﹞

︻︓﹞︀﹡﹩ (٩٢٠ ه.ق)

︡ا﹜︊︀﹇﹩ در رو︋︣وی ا﹢ان ﹝︧︖︡  ︊︻ ﹟︡﹛︀م ا︷﹡ ︣ ︡ارت ا﹝﹫ ︀ در ز﹝︀ن︮  ﹀  ︮﹤﹀ ـ︮ 
 ﹩﹞ ︀﹀  ︮﹤﹀ ︀﹡﹆︀ه را︮  ︀﹁﹆﹩، ﹋﹢︫﹉ ﹝﹫︀ن︠  ﹢د. ﹝︧︐﹢﹁﹩︋   ︫﹩﹞ ﹤︐︠︀ ︫︀ه و﹜﹩︨ 
︀﹡﹆︀ه  ︣ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ وی︠   ︋﹟﹫﹠ «︀رات وی در ﹋︐︀ب «︗︀﹝︹ ﹝﹀﹫︡ی︸ــ︡. از ا دا﹡
 ﹩دش از ﹋︐︉ ︑︀ر﹢ ︣ ذ﹨﹠﹩︠  ﹢︭︑ و ️ ︣د︫ا ︀س︋  ︣ ︨ا ︫︀ه و﹜﹩ را ﹡︡︡ه و︋ 

.️ ︐﹥ ︨ا ︣د︠ا ︀ه و﹜﹩︎  ︀﹡﹆︀ه︫   ︠︿﹫︮﹢︑ ﹤  ︋،﹟﹫︪﹫︎
ِ︡ ︠︀﹡﹆︀ه، ﹝﹫︡ان و ︑﹊﹫﹥  ـ ︑﹆︣︊︀ در ﹁︀︮﹙﹥ ای ﹡︤د﹉ ︋︀ ز﹝︀ن ︨︀︠️ ﹝︧︖
﹥ ﹝﹢ازات  ︪ــ️ ﹝︧ــ︖︡ و︋  ــ﹫﹠﹫﹥ ﹋﹠﹢﹡﹩) در︎  ︧ ﹩︋﹢﹠︗ ︹﹚︲ ــ﹩ (در ﹝︡﹇
 ﹟﹫و آ ﹉︨︀﹠﹞ ︀ ﹍﹏ ﹎﹫︣ی ا︨️. ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹞﹩ در ار︑︊︀ط︋  ﹝︧﹫﹏ در ︀ل︫ 
︮﹢﹁﹫︀ن و دراو︩ ︋﹢ده ا︨️ ودر دوره ﹇︀︗︀ر ︑︣︉ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ا﹟ رو 
ــ﹫﹠﹫﹥ را ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹇︣ن  ︧ ﹩︋︣︾ ︹﹚︲ وا﹇ِ︹ در ﹩ِ﹡﹢﹠﹋ ﹤﹫﹊︑ ﹤﹋ ﹩︺︋︀﹠﹞ ﹤﹫﹚﹋
ــ︀ر، ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ آ︐﹩ و...) و ︑﹢︮﹫﹀︀ت  ٩ ︀ ١٠ ه.ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ (ا︣ج ا﹁︪
ــ ﹡︊﹢ده، ز︣ا ︑﹊﹫﹥  ﹫ ــ︀ن︮  ﹥ آن ﹡︧ــ︊️ داده ا﹡︡، ︑﹢︮﹫︿︫  ﹇︡﹞﹩ را︋ 

﹇︡﹛ ︠︀﹡﹆︀﹨﹩ در دوران ﹇︀︗︀ر ︑︣︉ ︫︡ه ا︨️.
﹀︀ (︡ود  ــ﹥︮  ﹀ ــ︡ود ٩١٧-٨٧٠ ه.ق) و︮  ) ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ️︠︀ــ ــ︀ن︨  ـ ز﹝
 ︀︖﹠و ︮﹀﹢ی ا︨️ ﹋﹥ در ا ﹢﹚﹠﹢﹇در ﹝﹫︀﹡﹥ دوره ﹇︣ا ︀︊︣﹆︑ (٩١٧-٩٠٠ ه.ق

︋︀ دوره ﹇︣ا﹇﹢﹠﹙﹢ ذ﹋︣ ﹎︣د︡ه ا︨️.

١۴٩
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ﹙﹥ ﹡︺﹞️  ︧﹚ ــ︡ی (از︨  ﹝﹛ــ︀ه ا︋﹢ا ــ︫︤  ــ︀ل ١٠٧۴ ه.ق ﹡﹫ در︨ 
﹠︀ ﹡﹞﹢د  ︀﹡﹆︀ه︋  ﹥ در︀﹥ در ﹫︀ط︠  ا﹜﹙ (﹩﹢︲﹪ و︨﹫︹ ﹝﹢︨﹢م︋ 
ــ︀ن، ۶٨٧) ﹋﹥ ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ︑︃﹋﹫︡ي ︋︣ و︗﹢د ﹫︀ط ︠︀﹡﹆︀ه  ﹝﹨)
 ،︣﹫︔︀︑ ﹟︧﹞ ︀زد﹨﹛ ﹝﹫︣زا ده ا︨️ (︗︡ول ٣). ︫︀︻︣ ﹇︣ن﹢︋
:︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹟﹫﹠ ︀ه و﹜﹩ و آ︔︀ر ﹝︺﹞︀ری آن در︋︀ره ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 

(١) ﹡︺﹞️ ︋﹢دش از ︭ـ︣ ︋﹫︣ون
︑︀ ︫︀ه و﹜﹫︧️ در او ﹝ـ︡﹁﹢ن

﹢﹠﹫﹞ ︣︀ن زد﹠ (٢) ︎﹢︫﹫︡ه
از ︠︖﹙️ ︠︀﹡ــــ﹆︀ه او رو

︩︀︪﹍﹛د ︊︮ ︣خ و دو ﹤﹡ (٣)
︩︀﹀︮ ی ﹤﹀︮ ﹩﹁﹢︮ ﹉

(۴) از ﹝ـ︣﹇︡ ︨︣وران ﹝︪ـ﹢ر
﹝﹠︭﹢ر﹥ ا︨️ دار ﹝﹠︭﹢ر

(۵) دارد در ︠︀﹡ــ﹆︀ه ﹝ــــــ︀وی
﹢︲ـ﹩ ﹋﹥ ازو ︑︨︣️ درـــ︀

 ﹜﹨ (۶)︪﹛ ﹝︖︣ه ﹝﹢ج آ︋︩
︩︋︀︊ ﹢﹋ ︣خ ر︋﹢ده از

(︑︀︔﹫︣، ﹡︧﹥ ︨﹠﹍﹩: ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ا︣ج ا﹁︪︀ر، ١٣٧۴، ٣٩٩)
 ﹤︺﹆︋ ︀ ﹉︫﹢﹋ ،د ︋﹥ ︋﹠︀﹨︀ی ︠︀﹡﹆︀ه﹢︪﹞ رت﹢︮ ﹤︋ ︣︺︫ ﹟ا
ــ︀رت ﹝﹠︭﹢ر﹥ و  ــ︀ه و﹜﹩، ︮﹀﹥ ︮﹀︀، ︻﹞ ــ︀ه ︠﹙﹫﹏، ﹝︤ار ︫ ︫

ا︨︐︣ آب ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ︫︀ه ا︋﹢ا﹜﹞︡ی ا︫︀ره دارد.

ــ﹫︣ ﹝﹢ا︗﹥ ︨﹫︀︨ــ﹩ و  ﹡﹆︴﹥ ︻︴︿ ︀ ︋︤﹡﹍︀ه ︑︀ر﹩ در ︨
﹩﹚﹛﹝︢﹨︊﹩ ︋︀ ︑︭﹢ف و ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا

 ﹩آ︔︀ر ︑︀ر ﹤︧︀﹆﹞ و ﹤︊︀︭﹞ ،﹩﹡︣دا︫ــ️ ﹨︀ی ﹝﹫︡ا ﹡︐︀︕ ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن از︋ 
در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩

ـ ︱﹢ر ︫︀ه ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩ در ︗﹠﹌ ﹨︣ات و ﹋︪︐﹥ ︫︡ن 
وی و د﹁﹠︩ در ﹋﹢︫﹉ ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ (٩١۶ ه.ق)

ــ︀ه  ــ﹩ در ︗﹠﹌ ﹨︣ات در ﹝︺﹫️︫  ﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡ ــ︀ه︠  ــ︡ن︫  ــ︐﹥︫  ـ ︱﹢ر و ﹋︪
︀ه و﹜﹩ در  ︀﹡﹆︀ه︫  ا︨﹞︀︻﹫﹏ و ا﹝﹫︣﹡︷︀م ا﹜︡﹟ ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩، و د﹁﹟ وی در ﹋﹢︫﹉︠ 

.︨︡︀ل ٩١٧ ه.ق ︨︊︉ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ﹋﹢︫﹉ ︋﹥ ︋﹆︺﹥ ︫︀ه ︠﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹎︣د

ـ را︋︴﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︫︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ ︮﹀﹢ی اول ︋︀ ︠︀﹡︡ان ︫︀ه 
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹜﹋︀︤د   ︋﹩﹇︀ ــ﹩ و ا﹡︐︀ب ﹡︺﹫﹛ ا﹜︡﹟ ﹡︺﹞️ اً︋  و﹜
ــ︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ اول و  و ازدواج وی ︋︀ ︠︀﹡︩ ︋﹫﹍﹛ ︠﹢ا﹨︣ ︫

︱﹢ر ا︪︀ن در ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️ (︡ود ٩۴۴ ه.ق)

ــ︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ ︮﹀﹢ی  ـ ︋︀ ازدواج ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋︀﹇﹩ و ︠︀﹡︩ ︋﹫﹍﹛ ︠﹢ا﹨︣ ︫
ــ︀ن در ︠︀﹡﹆︀ه ︑﹀️، ﹝︧︖︡ ︫︀ه و﹜﹩ ﹝︣﹝️ و ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹥ و  و ا︨︐﹆︣ار︫
﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د در ا﹟ دوره  ︀زار، آ︨﹫︀ب و ﹋︀روا﹡︧︣ا︋   ︋﹏﹞︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹡﹢ا︋﹩︫ 
ــ︀︠️ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ در دوران ﹝﹫︣﹝﹫︣ان و  ﹢د ﹎︣﹥ ا﹝﹊︀ن︨  ــ︀︠︐﹥ ﹝﹩︫  ︨

︮﹀﹩ ﹇﹙﹩ ︋﹫﹌ ﹡﹫︤ ﹝︐﹞﹏ ا︨️. 

 ﹩﹇︀ ︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︋  ـ وزارت ا﹝﹫︣ ︾﹫︀ث ا﹜︡﹟ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان ﹁︣ز﹡︫︡ 
﹀﹢ی (٩٨٢ ه.ق)  ︮︡﹝﹞ ︀ن︴﹚ ︀ه︨  در ︤د در دوره︫ 

﹢د. ︢اری ﹝﹩︫  ﹎ ﹤︀  ︎️ ﹀︑ ︣  ︣ان، ﹇﹠︀ت و ﹝﹙﹥ ︾﹫︀ث آ︋︀د در︫  ـ در دوره ﹝﹫︣﹝﹫
 ﹤ـ ﹁︣ز﹡︡ ︗﹢ان ﹝﹫︣﹝﹫︣ان و ﹨﹞︧︣ش ﹡﹫︤ و﹁︀ت ﹡﹞﹢ده و در ︻﹞︀رت ﹝﹠︭﹢ر
 ،﹤︐﹁︣︢︎ ــ︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ ︮ــ﹢رت ﹆﹫﹆︑ ــ﹥ و ︊︀︭﹞ ︣︋︀﹠︋ .︡﹡﹢ــ ــ﹩ ︫ د﹁﹟ ﹝
 ︀ ﹉ا﹜﹩ ﹋﹢︫ــ﹢ در ،﹤ر﹢︭﹠﹞ (﹟﹫﹞︣زــ︿ و ز﹊﹝﹨) ﹤﹆︊︵ ــ︀رت دو ︻﹞ـ
 ️︗ ــ︐︣ی ــ﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︀وش ﹨︀ی ︋﹫︪ ــ︀ه ︠﹙﹫﹏ وا﹇︹ ︋﹢ده ا︨ــ️ ﹋ ︫ ﹤︺﹆︋

﹇︴︺﹫️ ﹝﹢︲﹢ع در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دارد.

︗︡ول ٣. ︑﹢﹐ت ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ در دوران ︮﹀﹢ی (١٣٩٢-١٣٨۶ ه.ش)  

١۵٠
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



ــ︀﹨﹩ ﹝﹫︣﹝﹫︣ان و ا﹡︐﹆︀ل آن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️  ـ اد︻︀ی ︎︀د︫
ا﹜﹙﹩ (٩٩٨ ه.ق)

 ︀﹆﹁ ﹟︐﹁︀ ــ︡رت ــ︣ و ﹇ ــ︀س ﹋︊﹫ ــ︀ه ︻︊ ــ︡ن ︫ ـ روی ﹋︀ر آ﹝
 ️︗ ــ︀ه در ــ︐﹢ر ︫ ــ﹏ و د︨ ــ﹏ ︻︀﹝ ــ﹫︺﹥ و ︗︊ ــ︀ی ︫ و ︻﹙﹞

﹊︍︀ر﹍﹩ ﹝︢﹨︊﹩ (٩٩۶ ه.ق)
 ︤︣︊︑ و ﹟︀ی ﹇︤و︀﹊︑ ﹩︠︣  ︋︉︣︑ ︀ن و﹫﹁﹢ ـ ︵︣د و ︑﹊﹀﹫︣︮ 

ــ︀﹨︡ ︑︽﹫﹫︣ ︠︀︮﹩ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩  ــ︀ه ︻︊︀س ︮﹀﹢ی ︫ ـ در دوران ︫
﹡﹞﹩ ︋︀︫﹫﹛، ا﹝︀ ﹋︀﹨︩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی دراو︩ در ︠︀﹡﹆︀ه ﹇︴︺﹩ ا︨️.

ــ︀ه  ــ︣﹨︀ی ا︣ان در دوران ︫ ـ آزادی ︻﹞﹏ ︮﹢﹁﹫︀ن در ︫
ــ︀س دوم (١٠٧٧-١٠۵٢ه.ق) ﹨﹛ ︻︭︣ ︋︀ وزارت ︮﹀﹩  ︊︻
ــ︡ی ﹡︺﹞️  ﹝﹛ــ︀ه ا︋﹢ا ــ﹢ت ١٠۶۴ ه.ق) و ︫ ــ﹩ ︋﹫﹉ (﹁ ﹚﹇

ا﹜﹙﹩ (١٠٧۴ ه.ق) در ︤د

 ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ــ︀ل ١٠۶۴ ه.ق ﹋﹠︀ر ﹫﹌ در︨   ︋﹩﹚﹇ ﹩﹀ ــ﹩ ︤د︮  ﹁﹢ ــ﹛︮  ﹋︀ ـ
ــ﹩) ︋︣ای  ــ︐︀ن ا﹝︀م ﹋﹠﹢﹡ ــ︀﹨︍﹢ر ︀ د︋︧ ــ﹥ ︫ ــ︀ ︋﹆︺﹥ ︮﹀﹫﹥ (﹝︡ر︨  ــ︤اری ﹞
ــ︀ ﹋﹥ در ︗︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩  ــ︀زد و ︋︀زار آ﹇ ــ︍︀ری ︠﹢دش در ا﹟ ﹝﹊︀ن ﹝﹩ ︨ ︧﹋︀︠
︑﹊﹫﹥ ︗︡︡ وا﹇︹ ︋﹢ده ا︨️ را و﹇︿ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. در ا﹟ دوره ا︨︐︣ی ︋︤رگ 
﹡﹫︤ در ︗﹙﹢ی ﹝﹢︵﹥ ﹋﹢︫ــ﹉، ﹝︧︖︡ و ︮﹀﹥ ︮﹀︀ ︑﹢︨︳ ︫︀ه ا︋﹢ا﹜﹞︡ی 

در ︨︀ل ١٠٧۴ ه.ق ︨︀︠︐﹥ ︫︡.
ــ︣︡ ︑﹊︀﹝﹏ ︠﹢د ر︨﹫︡ه  ــ︀ه ︻︊︀س دوم ︮﹀﹢ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋﹥ ︨ ـ در دوره ︫

و ا︑﹀︀﹇︀ت دوران ﹨︀ی ︋︺︡ ︑﹞︀﹝︀ در ︗️ ︑︽﹫﹫︣ و ︑︣︉ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د.

دوران ﹇︀︗︀ر
ــ︀ه ﹇︀︗︀ر رخ ﹝﹩  ︫ ﹩﹚︺︐﹁ ــ﹟ ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ ﹋﹥ در دوران ︣︐﹝﹞ از
ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹊︀ن  ــ﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥، از ︲﹙︹ ︗﹠﹢︋ ــ︡، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹊︀ِن ︑﹊﹫ د﹨
﹀﹢ی ا︨️. ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︀﹜︊︡ی  ﹥ دوره︮  ︀زار آ﹇︀ ﹝︐︺﹙﹅︋  ﹇︣ار﹎﹫︣ی︋ 
 ︣︀ ︻︡م ︑﹀︀﹨﹛  ︋﹥ ︻﹙️ ا︠︐﹑﹁︀ت ﹫︡ری و ﹡︺﹞︐﹩ در دا︠﹏︫ 
﹁﹆︀ی ︫﹫︺﹥ ︋︀ ا﹡︪︡ــ﹥ ︑︭﹢ف (︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪︣وح ︑︱︀د﹨︀ی 
 ﹟ــ︡)، ا ﹫︀ن︫   ︋﹩﹚﹛︀ن ﹡︺﹞️ ا﹫﹁﹢ ــ﹫︺﹥ و︮  ــ︣ی ﹁﹆︀ی︫  ﹊﹁
 ︡︡︗ ﹤﹫﹠﹫ــ ︧ د آ﹝︡ن ︑﹊﹫﹥ و﹢︗﹢  ︋︀ ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋  ــ︡ام︮  ا﹇
﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ در دوران   ︠﹤︤︺︑ ︣م و﹞ ـ︀ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداری در ار︑︊︀ط︋ 

︀︠︐︀ر ﹝︖﹞﹢︻﹥ و رو﹡︡ ﹎︧︐︣ش  ︧﹫︀ر ﹝︨︣﹢م ﹝﹩ ﹎︣دد،︨  ﹇︀︗︀ر︋ 
︠︴﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︑︊︹ آن ︑﹢﹐︑﹪ در ︨︀︠︐︀ر 
﹢︗﹢د ﹝﹩ آ︡. از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات   ︋︤﹫﹡ ﹤﹫﹠﹫︧ ا︵︣اف ︣︮︀﹠︻
︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر ︗︡︡ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︨︀︠️ آب ا﹡︊︀ر و 
︀︋﹅ ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛) و  ︋︀زار ︀︗﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ در ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ (﹝﹊︀ن︨ 
﹥ ﹝﹢ازات   ︋﹤﹫﹠﹫︧ ﹩﹛︀﹝ ﹀﹥ ﹨︀ و ︖︣ه ﹨︀﹩ در ︲﹙︹︫  ا︖︀د︮ 
رود︠︀﹡﹥ (︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د ﹞ ﹉﹢︵﹥ ﹝﹠︀︨︉ در رو︋︣وی ︑﹊﹫﹥ 

.(٢ ︣﹢︭︑) ا︫︀ره ﹋︣د ،(︡︡︗

١۵١
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ﹤︵﹢﹞ ﹩︋﹢﹠︗ ︹﹚︲ از ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ (︀ر︗︀﹇) دوره ﹟︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ در دوران ﹇︀︗︀رـ  در ا ﹠︀﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹝︖﹞﹢︻﹥︫  ︑︭﹢︣ ٢. ﹝﹊︀ن ﹇︣ار﹎﹫︣ی︋ 
︧﹫﹠﹫﹥ ﹋﹠﹢﹡﹩ (︎︪️ ︋︀زار ︀︗﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩) ︢ف و ︑﹊﹫﹥ ای ︗︡︡ در ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ ﹋﹥ ︨︀︋﹅ ︋︀زار آ﹇︀ ︋﹢ده ا︨️، ︨︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.   

︣︲︀ ︭︣︻ ی و﹢﹚︎ دوران
در دوران ︎﹙﹢ی و ︻︭︣ ︀︲︣ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ات و ︑﹢﹐ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
︪ــ️ ︑﹊﹫﹥  ﹫﹌ ﹋﹥ در︎   ︋﹩﹚﹇ ﹩﹀  ︮﹤︺﹆ ــ﹥ ︧ــ︉ ﹡﹫︀ز،︋  آن و︋ 
︊﹉ و   ︨︀ ــ︀﹨︍﹢ر︋  ــ﹥︫  ــ︐﹥ و ﹝︡ر︨ ︪﹎ ︉︣︑ ،د﹢ ﹋﹠﹢﹡﹩ وا﹇︹︋ 
︀زار ﹡﹢ا︋﹩ ﹋﹥   ︋.︡ــ﹩ آ ﹢︗﹢د ﹝ ︀ص︋  ﹙﹢ی و ︑︤﹫﹠︀ت︠  ــ﹫︀ق︎  ︨
﹢د ﹡﹫︤  ــ﹫︀ب وا﹇︹︋  ــ︣ا و آ︨ ــ﹥ ︗﹠﹢︋﹩ و در ︗﹙﹢ی ﹋︀روا﹡︧ ︊︗ در
ــ﹫﹠﹫﹥ ﹨﹞﹢ا﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︑︣ی ︋︀ ︑﹊﹫﹥  ︧ ︀︑ ،︣دد﹎ ﹩﹞ ︉︣︑
ــ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ ﹋︀روا﹡︧︣ا و  ــ︐﹥ ︋︀︫︡. در ︨ ــ︀︠︐︀ر ︗︡︡ دا︫ و ︨
آ︨﹫︀ب ﹡﹢ا︋﹩، ︑︣︉ ﹎︪ــ️ و ︗︀ی ︠﹢د را ︋﹥ اداره ﹝︀︋︣ات 
 ︫︣ ﹩﹚︮ر ︠﹫︀︋︀ن ا﹢︱ ︀︋ ︀ط ︠︀﹡﹆︀ه و﹫ در .(٣ ︣﹢︭︑) داد

︀﹡﹆︀ه،  ــ︀ط︠  ﹫ از ﹩︀﹨ ︩ ــ﹥،︋  ــ﹥ و ﹝︖﹞﹢︻ ــ︀ر رود︠︀﹡ در ﹋﹠
 (︀﹀ ــ﹫︹ آب و ︲﹙︹ ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︧ــ︖︡ (︮﹀﹥︮  ﹨﹞︙﹢ن ﹢ض و︨
﹫︀︋︀ن و ﹝﹫︡ان   ︠﹟﹫ ︑︣︉ ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ﹨﹞﹍﹢﹡﹪ ﹝﹠︀︨︉ ︑︣ی︋ 
﹙﹢ی  ﹢︗﹢د آ︡ (︑︭﹢︣ ۴). در دوران︎  ︀﹡﹆︀ه︋  ــ︡ رو︋︣وی︠  ︡︗
 ︩ا﹜ّ﹙﹥ ﹡﹫︤ ︑︧︳ دراو ﹏﹫﹚ ︀ه︠   ︫﹤︺﹆ ﹎﹠︊︡︠︀﹡﹥ ﹋﹢︫﹉ ︀ ﹨﹞︀ن︋ 
ــ﹩ دراو︩ در دوره ︎﹙﹢ی آزادی  ﹝︣﹝️ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙
︀ه  ــ︐﹠︡ و ︑︀﹨ ︉︣﹩ ﹋﹥ در ا﹟ دوره در ﹝︖﹞﹢︻﹥︫  ︻﹞﹏ دا︫
︀ ﹝︊︀﹡﹩ و ا﹡︪︡﹥ ︑︭﹢ف ﹡﹫︧️،  و﹜﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د در ار︑︊︀ط︋ 
︋﹙﹊﹥ ︋﹫︪︐︣ در ︗︨︀︎ ️ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹝︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︻︭︣ 

﹝︀︫﹫﹟ و ﹝︡ر﹡﹫︐﹥ ا︣ان ا︨️. 

١۵٢
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ،﹤﹫﹠﹫︧ ﹩﹛︀﹝ ﹀﹥ ﹨︀ی︫  ︀﹨︡ ︖︣ه ﹨︀ و︮   ︫︣﹢︭︑ ️︨را ️﹝ ﹙﹢یـ  در︨  ︣داری در ︻︭︣︎   ︋﹏﹡ ﹟﹫ ﹩﹛︀ه و  ︫﹤﹫﹠﹫︧ ٣. ︋﹠︀﹨︀ی ︣﹢︭︑
(www.foto-taft.blogfa.com,2011) ️︨ا ️رو ﹏︋︀﹇ ،﹤﹠﹫︧ ﹏﹡ ︀زار ﹡﹢ا︋﹩ و  ︋ ،︣﹢︭︑ ︌ ️﹝ در و︨︳ ︑︭﹢︣، ︑﹊﹫﹥ ﹇︀︗︀ری و در︨ 

﹫︀︋︀ن  ﹥ د﹜﹫﹏︠  ﹙﹫﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︔︀﹡﹩) ﹋﹥︋  ︀ه︠   ︫﹤︺﹆  ︋︀ ﹉︫﹢﹋ ︀ه و﹜﹩ و ︀ه و﹜﹩ ︑﹀️ (﹝︧︖︫︡  ︀﹡﹆︀ه︫   ︠﹤︐﹫︧﹎ ﹜﹨ ︀ط از﹫ از ﹩︀﹝﹡ ۴. دور ︣﹢︭︑
﹋︪﹩ ﹨︀ی ︻︭︣ ︀︲︣، ا﹡︧︖︀م ﹫︀ط ﹎﹢﹡﹥ ی ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢د را از د︨️ داده ا︨️.

١۵٣
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ︣﹫﹫︽︑ ﹟︣︑ ﹜ـ﹞ ﹛ ︫ـ︀ه و﹜﹩؛︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ︉︣︑ ا︔︊ـ︀ت
︀ه و﹜﹩ ﹋︀﹜︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫ 

ــ︀ن داد،  ︪﹡ ﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡ ﹤︪ــ︡﹡ا ﹩︊﹨︢﹞ ︣﹫ــ ︨ ﹏﹫﹚︑ ︕ــ ︀︐﹡
﹀﹢︀ن،   ︮️﹞﹢﹊ از ﹡﹫﹞﹥ دوم ﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡ ︩︀ن و دراو﹫﹁﹢︮
ــ︀ ﹨﹠﹢ز ︋︀  ــ︡ه ا﹡︡. ا﹝ ــ﹢رد ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︨ــ﹑︵﹫﹟ ا︣ان وا﹇︹ ︫ ﹞
︡﹝︀ت ارز﹡︡ه ﹇︊﹙﹩  ︫︀ن، ا﹇︡ام ︻﹞﹙﹩ ﹝︊﹠﹩  ــ﹫﹠﹥ و︠  ︪﹫  ︎﹤  ︋﹤︗﹢︑
﹙︴︀ن  ــ︀ه︨  ــ︐﹍﹫︣ی دراو︩ (︋﹥ ︾﹫︣ از دوره︫  ︋︣ ︑︣︉ و د︨
︢︣د. اوا︠︣ دوره ز﹡︡﹥ و ﹇︀︗︀ر، ا︠︐﹑ف  ﹢رت ﹡﹞﹩︎   ︮(﹟﹫︧
﹥ اوج   ︋﹩﹚﹛ص در ﹁︣﹇﹥ ﹡︺﹞️ ا﹢︭  ︠﹤ ﹝︢﹨︊﹩ ︑︭﹢ف و ︑︪﹫︹︋ 
ــ﹫︡ه و ﹝︊︀﹡﹩ د﹠﹩ و ︻﹞﹙﹩ ︑︭﹢ف ﹝﹢رد ︑﹊﹀﹫︣ ﹁﹆︀ی  ︠﹢د ر︨
﹥ ︗︡ول ٢). ︑︣︉ و ︑︽﹫﹫︣  ﹢د︋  ــ﹫︺﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د (ر︗﹢ع︫  ︫
︀ز︑︀ب و ﹡﹞﹢د  ــ︀ه و﹜﹩،︋   ︫﹩﹨︀﹆﹡︀ ﹠︀﹨︀ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︠  در ﹋︀ر︋︣ی︋ 
 ﹩﹞ ﹩﹚﹛︪ــ﹥ ︑︭ــ﹢ف ﹡︺﹞️ ا︡﹡ا ︀ ﹨﹞﹫﹟ ︑︱︀د ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩︋ 
 ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹜︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ِ︉ ︣︑ ،︣ات﹫﹫︽︑ ﹟ا ﹟︣︐﹝﹞ ︀﹞ا .︫︡︀︋
ــ︡.  ︫︀ ــ﹥ ای ︗︡︡ در دوران ﹇︀︗︀ر ﹝﹩︋  ــ︀ه و﹜﹩ و ا︡اث ︑﹊﹫ ︫
﹢﹁﹫︀ن و دراو︩ در اوا︠︣ دوران   ︮﹟﹫آ ︀ ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ در ار︑︊︀ط︋ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋(﹩﹡﹢﹠﹋ ﹤﹫﹊︑) ︡︡︗ ﹤﹫﹊︑ ︀﹞د. ا﹢ ︡ه︋   ︫﹤︐︠︀ ︑﹫﹞﹢ری︨ 
ــ﹩ در دوران ﹇︀︗︀ر ا︡اث  ــ︤اداری و ︑︽︤﹥ ︠﹢ا﹡ ︻ ﹟﹫ــ︣ای آ ا︗
ــ︀ه ﹇︀︗︀ر و در ادا﹝﹥  ︫ ﹩﹚︺︐﹁ در دوران ︉︣︑ ﹟︣دد. ا﹎ ﹩﹞
︀﹨ ︉︣︑ ︣︀︨﹩ ا︨️ ﹋﹥ از دوران ︮﹀﹢ی ﹝︨︣﹢م ︫︡ه ︋﹢د. 
︣ ا︨︀س ﹡﹆﹏ ﹇﹢ل ﹨︀ی   ︋،️﹀︑ ︣ ︣︠﹩ از ا﹨︀﹜﹩ ﹝︧﹟︫   ︋﹤︣﹎
﹥ و︗﹢د ︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ﹉﹛ در ︲﹙︹ ︗﹠﹢︋﹩ اذ︻︀ن  ــ︀ن ︋  ︎﹫︪﹫﹠﹫︀ن ︫
دا︫︐﹠︡، و﹜﹩ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹝︧︐﹠︡ا︑﹩ در ا﹟ را︨︐︀ در د︨︐︣س ﹇︣ار 
 ﹤ ﹡︡ا︫️. ا︨﹠︀د و ﹝︡ار﹋﹪ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹆﹆︀ن ︗﹞︹ آوري و در︨ 
 ﹤﹫﹊︑ ︉︣︑ ا︔︊︀ت ﹤ ︀ر︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︡ه،︋  ︣ر︨ــ﹩︫  ﹝﹢رد ﹝︖︤ا︋ 

︣دازد. ︀ه و﹜﹩ در ︑﹀️ ﹝﹩︎   ︫﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹜︡﹇
︀ه و﹜﹩   ︫﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤ ١. در و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ ︀︗﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ ﹋﹥ ﹝︐︺﹙﹅︋ 
 ﹤﹫﹠﹫︧ ︀رج﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ︣ای  ︋﹤﹫﹠﹫︧ ا︨️، ︑︺︡ادي از ﹝︽︀زه ﹨︀ي

︡ه ،  ︣ح ﹝﹢ارد و﹇︿︫  و ا﹝﹢رات د﹍︣ آن و﹇︿ ﹎︪︐﹥ ا︨️. در︫ 
﹥ ︧﹫﹠﹫﹥ و ︑﹊﹫﹥  از ﹝︽︀زه ﹨︀﹪ آدرس ﹝﹪ د﹨︡ و آ﹡︀ را ﹡︧︊️︋ 
 ﹤ ︀︀ن و﹇︿ ﹡︀﹝﹥︋  ــ︡، ا﹝︀ در︎  ــ﹢ره (︑﹊﹫﹥ ︗︡︡) و︮︿ ﹝﹪ ﹋﹠ ︋︤﹞
﹠︀︋︣ ا﹟ در  ــ︀ره دارد.︋  ﹝︽︀زه ︻﹙﹪ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹪، ︗﹠︉ ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ ا︫
︀ل ١٢۶١ ه.ق  ا︵﹑︻︀︑﹪ وا︲ در  ز﹝︀ن ︑︡و﹟ و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ در︨ 
︀ ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹞﹪ ﹝﹢︗﹢د ︋﹢ده ا︨ــ️ و ︐﹩ ا﹟ اد︻︀ ﹝︴︣ح  را︋︴﹥︋ 
︀︫︡ و ﹝︖︡دا در  ــ︡ه︋   ︫︉︣︑ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹊﹫﹥ در ﹨﹞﹫﹟ دوران
︡ه ا︨️.   ︫﹤︐︠︀ ︀زار آ﹇︀︨  ﹥ ︗︀ی︋  ︫﹊﹙﹩ ﹝︪︀︋﹥ در ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ و︋ 

︡﹟ ﹇︣ار ا︨️: ︫︣ح ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ا﹟ و﹇︿ ﹡︀﹝﹥︋ 
 ﹤﹀ ︀﹡﹥ وا﹇︺﹥ در︮  ــ️: ﹇﹢ه︠      "︑﹀︭﹫﹏ ﹢ا﹡️ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ا﹟ ︨ا
︀︫︡ و ︑﹞︀﹝﹩ ︀﹡﹢ت  ︧﹫﹠﹫﹥ ﹝︤︋﹢ره وا﹇︹ در ا﹡︊︀ر ﹋﹥ ﹋︀ه دان ﹝﹩︋ 
 ️ ــ﹫﹠﹫﹥ ﹝︤︋﹢ره وا﹇︹ ︨ا ︧ ﹤﹫﹊︑ ︣ز ﹤﹀ ︻︴︀ری ﹇︡﹞﹩ ﹋﹥ در︮ 
︣ه ﹋﹥ در ︗﹠︉ ︑﹊﹫﹥  ︣ا﹨﹫﹞﹩︫  ︀ب ا︵︀ق ︻﹙﹩ ︋ا  ︋﹉ ﹩﹞︀﹝︑ و ...
﹫﹀︐﹥ از ︑︣︣ و ︑︺︣︿ و  ︀︫︡ ﹋﹥ ﹢ا﹡️ ﹝︤︋﹢ره︫  ﹇︡﹛ وا﹇︹ ﹝﹩︋ 
    ".(١٢۶١ ﹤﹠ ︣ا﹨﹫﹞﹪،︨  ︀︫︡.... (و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ ︀︗﹪ ︋ا  ︋﹩﹞ ︿﹫︮﹢︑
٢. و︗﹢د ﹈ َ﹋َ﹙﹈(٢) در ۴ ا﹜﹪ ۵ ﹝︐︣ي د﹢اره ︗﹠﹢︋﹪ ︧﹫﹠﹫﹥ و 
﹢د ﹋﹥ در ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹪  در رو︋︣وي ﹝︽︀زه ﹨︀ ﹡﹫︤ ︗︤ ﹝﹢اردي︋ 
 ﹈﹚﹋ ﹟︣ار ﹎﹫︣ي ا﹇ . ️﹁︀ ️﹫︺︴﹇ ︀زار ﹥ ﹋﹞﹈ ﹝︣دم و ﹋︧︊﹥︋  و︋ 
در ﹝︖︀ورت ︲﹙︹ ︗﹠﹢︋﹪ ︧﹫﹠﹫﹥ و ﹝﹢﹇︺﹫️ آن ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹫﹥ 
 ﹤﹫﹊︑ ﹤ ﹪ ︑﹀︀وت ﹡︧︊️︋   ︋﹈﹚﹋ ﹟︪︀ن ﹝﹪ د﹨︡ ﹋﹥ و︗﹢د ا﹡ ︡︡︗
︀︮﹪ از ︧﹫﹠﹫﹥ ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥   ︠﹏﹞ ــ︐︀ و ︗︡︡ ا︨ــ️ و در را︨
ا︨️، در  ﹉﹚﹋ ﹤﹋ ﹩﹛︀︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ ا︾﹙︉ در و︨︳ ︧﹫﹠﹫﹥ و در 
 ،︣﹫︧﹞︣﹎ ﹤﹠﹫︧ ﹉﹚﹋ ︣﹫︷﹡ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︹﹇ر ︑﹆︀رن ︑﹊﹫﹥ وا﹢﹞
︀غ و ا﹋︓︣ ︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ی ︤د.   ︋︿﹚ َ︠ ︡ه)،   ︫︉︣︑) ︀ق﹝︣﹫﹞ا
ــ︡ه   ︫︉︣︑ ﹈﹚﹋ ﹤﹋ ــ︐︊︀ط ﹡﹞﹢د از ا﹟ رو، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹠﹫﹟ ا︨
 ﹈﹚﹋ ﹟ده ا︨ــ️. ا﹢  ︋﹪︋﹢﹠︗ ︹ِ﹚︲ ﹪ِ﹝︡﹇ ﹤﹫﹊︑ ر ︑﹆︀رن﹢﹞در
 ﹤﹫﹠﹫︧ ︣دا﹡﹩ در﹎ ﹏﹡ ︣﹞در ا ️﹛﹢︨ ــ︀﹜﹫︀ن ︎﹫︩ ︋︣ای در ︨
 .(۵ ︣﹢︭︑) ︡︣د﹎ ︉︣︑ ،(﹤﹫﹠﹫︧ ﹤︵﹢﹞ در ﹏﹆﹡ ︩︠︣)
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︑︭﹢︣ ۴. َ﹋َ﹙﹉ در ﹝﹢ر ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ ︋﹢ده و ﹝﹊︀ن ﹇︣ار ﹎﹫︣ی آن ﹨﹫︕ ﹎﹢﹡﹥ ار︑︊︀︵﹩ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︗ ﹩︋︣︾ ︹﹚︲ ︧︡︡﹫﹠﹫﹥ ﹡︡ارد ـ ﹋﹙﹉ و ︋︀زار 
(www.foto-taft.blogfa.com,2011) ﹩﹛︫︀ه و ﹤﹫﹠﹫︧ ﹏﹡ ︫︡ه در ﹋﹠︀ر ︉︣︑ ﹩︋ا﹢﹡

ــ﹥ در ︻︤ا︠︀﹡﹥ ︑﹊﹫﹥  ــ︡ه ﹋ ــ︀ب ︀د﹎︀ر﹨︀ی ︤د ﹡﹆﹏ ︫ ٣. در ﹋︐
 ﹜﹡ د ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹇︣ن﹢︗﹢﹞ ﹩︀﹨ ﹩ــ︀ه و﹜﹩ ﹋︀︫ــ ︫
ــ︡ه  ــ﹢ده و از ﹝﹊︀ن د﹍︣ی ︋﹥ ︑﹊﹫﹥ ︗︡︡ ﹇︀︗︀ری ﹝﹠︐﹆﹏ ︫ ︋
 ﹤﹫﹊︑ ︉︣︑ ــ﹍︀م ــ︀ن ﹝﹩ رود، در ﹨﹠ ﹝﹎  ︀︗ ﹟ا︨ــ️. در ا
﹇︡﹞﹩ دوران ︑﹫﹞﹢ری، ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی آن ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ︑︀ ︎︦ 
ــ︣ح د﹇﹫﹅ ا︣ج  ــ﹥ ︗︡︡ در آن ﹡︭︉ ﹎︣دد. ︫ ــ︡اث ︑﹊﹫ از ا

ــ︀ر در ا﹟ ﹋︐︀ب ﹠﹫﹟ ا︨ــ️ : ا﹁︪

 "د﹢اره ي ︾︣﹁﹥ و︨ــ︴﹪ ︑﹊﹫﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︻︤ا︠︀﹡﹥(٣) ﹝︪﹢ر ا︨️ 
﹢د و در  ︋︀ ﹋︀︫ــ﹪ ﹨︀ي ﹝︧︨︡﹪ ﹋﹥ در ﹇︣ن ﹡﹛ در ︤د ﹝︨︣﹢م︋ 
﹡︡آ︋︀د و ︻︡ه اي از ا︋﹠﹫﹥ ي ︤د ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده  َ︣ رآ︋︀د وَ ا︋ َ︡ ﹠ُ︋ ــ︀︗︡  ︧﹞
 ﹤︺︴﹇ ﹈ ﹤﹁︣︾ ﹟اره ي و︨︳ ا﹢ا﹡︡، ﹋︀︫﹫﹊︀ري ﹋︣ده ا﹡︡. در د
﹥ ا︸︀ر   ︋︀﹠ ︐﹥ ﹡︭︉ ا︨ــ️ .︋  ــ︣ق داراي ︵︣ح ﹎﹏ و︋  ﹋︀︫ــ﹪ ﹝︺
 ﹪﹡︀ ︀﹡﹥ ي ا﹝︣اً︠  ︣اب ﹋︣دن︠  ︦ از︠  ا﹨︀﹜﹪ ﹝﹏، ﹋︀︫﹪ ﹨︀ را︎ 

︋﹥ ا﹞ ﹟﹏ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ (ا﹁︪︀ر، ١٣٧۴، ۴١٠). "
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﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
 ︀  ︋﹤︗ا﹢﹞ ︣﹫ ︣︠︀︨︐﹥ از ا﹡︪︡﹥ و︨   ︋ ِ︡ ﹠︣آ﹁ ﹉ ل﹢︭﹞ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋،﹩ا︔︣ ︑︀ر ﹉ ︀ ︣︠﹢رد︋  ﹡︐︀︕ ا︑ ﹟﹆﹫﹅ از ﹊︧﹢ در روش︋ 
︀ روش ﹝︢﹋﹢ر ︀︮﹏ آ﹝︡. از ا﹟ رو  ︀ه و﹜﹩ ︑﹀️︋  ︣ر︨﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥︫  ﹢﹩ د﹍︣، در د︨︐︀ورد﹨︀﹩ ﹋﹥ از︋  آن، ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ و از︨ 
﹥ ﹁︣آ﹠︡ ا︖︀د و ︑﹢ل ا︔︣  ︀ روش و ﹡﹍︀﹨﹩ ﹋﹏ ﹎︣ا (در ﹉ ︻︀﹜﹛ وا﹇︺﹩)︋  ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹎︣دد ﹝︀︵︊︀ن در ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹉ ا︔︣ ﹝︺﹞︀ری،︋ 
︣︠︀︨︐﹥ از ﹉ ا﹡︪︡﹥ د﹠﹩، دارای  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹉ ا︔︣ ﹝︺﹞︀رِی︋   ︫︡﹠︣آ﹁ ،︣﹍︊︀ر︑﹩ د︻ ﹤ ︍︣داز﹡︡.︋  ︣ آن︋  ﹝︺﹞︀ری و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣︋ 
 ︣ ︧︐︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹁︣اوا﹡﹩︋   ︋﹉ در ﹩︊﹨︢﹞ ﹤︪︡﹡ا ﹉ ع﹢﹚︵ ︀  ︋﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟︡ ا︋︺︀د ﹝︐﹀︀وت و ﹝︐﹠﹢︻﹩ ا︨️.︋ 
﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.  ﹫︀︨﹩) در ︵﹢ل ز﹝︀ن در او﹜﹢️ ﹇︣ار︠  ︀ ﹉ ا﹡︪︡ــ﹥ (﹝︢﹨︊﹩ و︨   ︋﹤︗ــ﹫︣ ﹝﹢ا ــِ﹩︨  ︣ر︨  ︋﹟ا ︣︋︀﹠ آن ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.︋ 
︀ ︀﹋﹞﹫️، ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی، ار︑︊︀︵︀ت  ﹥ ﹝﹠︀︨﹉ آ﹫﹠﹩، را︋︴﹥︋  ﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ︨︀ ﹋︀﹜︊︡ی︋   ︎︣﹫︷﹡ ﹩﹚︀︧﹞ ،︀︐︨را ﹟در ا
﹙﹅ ا︔︣ ﹝︺﹞︀ری ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹟ ﹡﹢ع   ︠︡﹠رت ︑﹢أ﹝︀ن در ﹁︣آ﹢  ︮﹤ ︧︐︣ ︵︣ح،︋   ︋︀ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ﹝﹆︊﹢﹜﹫️ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم و ﹨﹞︧︀زی︋ 

﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹝︺﹞︀ری، ﹝︧︐﹙︤م ﹉ رو﹊︣د ﹋﹫﹀﹩ ا︨️.  ﹡﹍︀ه︋ 
 ︀ ﹩︀ر دوره ︑︀ر ل ﹋︀﹜︊︡ی را در﹢︑ ︣ی و﹫﹎ ﹏﹊︫ ︡﹠︣د، ﹁︣آ﹊رو ﹟︊︡ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه¬ و﹜﹩ ︑﹀️ ︋︣ ا︨︀س ا﹛︀﹋ ﹏﹫﹚︑
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، دو ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. در ︋︀زه اول و ﹝﹆︀رن ︋︀ دوران ︑﹫﹞﹢ری، ﹇︣ا﹇﹢﹠﹙﹢ و ﹡﹫﹞﹥ اول دوره ︮﹀﹢ی (︎﹫︩ از 
﹊﹢﹝️ ︫︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫︣)، ︫︣ا︳ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹝︧︀︻︡ ︋︣ای ︠︀﹡︡ان ﹡︺﹞️ ا﹜﹙﹩ ر﹇﹛ ︠﹢رد. ︋︀ز︑︀ب ا﹟ ︫︣ا︳، ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀︠️ 
︠︀﹡﹆︀ه و ︑﹊﹫﹥ ﹇︡﹛ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹊︀﹝﹏ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹟ دو ︋︩ ا︮﹙﹩ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ آورد. در ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ا﹟ دوره، 
﹫︩ از ا﹟ ا︵﹑︻﹩ د﹇﹫﹆﹩ از آن در د︨️ ﹡︊﹢د، ︑︺﹫﹫﹟  ــ︀ه و﹜﹩ ﹋﹥ ︑︀︎  ﹠︀﹨︀ی ﹝︖﹞﹢︻﹥︫  ــ︀︠️ ︑﹞︀﹝﹩︋   ︨ا︮﹙﹩ و ︑︀ر ️﹫︺﹇﹢﹞
ــ︀زه دوم و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ آ︾︀ز  ــ︡. در ︋ ︫ ︬︪ــ﹞ ︤﹫﹡ ﹩ــ︐︊︀ه ︋︀ز﹝︀﹡︡ه در ﹋︐︉ ︑︀ر ــ︡. در ا﹟ را︋︴﹥، ︋︣︠﹩ از ︑﹢︮﹫﹀︀ت ا︫ ︣د﹎
﹊﹢﹝️ ︫︀ه ︻︊︀س ﹋︊﹫︣ ︑︀ اوا︠︣ دوران ﹇︀︗︀ر (︋﹥ ︾﹫︣ از ﹉ دوره ﹋﹢︑︀ه در ز﹝︀ن ︫︀ه ︻︊︀س دوم)، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︀﹜﹀️ ︨﹫︀︨﹩ و 
 ﹤﹫﹊︑ ︉︣︑ ،︣ات﹫﹫︽︑ ﹟ا ﹟︣︐﹝﹞ .︡︀د ﹎︣د︖و ︑︽﹫﹫︣ات و︨﹫︺﹩ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫︀ه و﹜﹩ ا ︉︣︑ ،ف﹢︭︑ ︀︋ ﹩︊﹨︢﹞ ﹤﹚︋︀﹆﹞
ــ﹫﹠﹥ ﹋﹠﹢﹡﹩،  ︧ ﹩︋︣︾ ︹﹚︲ د ﹋﹥ در دوران ﹇︀︗︀ر ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د و ︋﹥ ︗︀ی آن در﹢︋ ﹩﹚﹛دوران ︑﹫﹞﹢رِی ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︮﹢﹁﹫︀ن ﹡︺﹞️ ا

︑﹊﹫﹥ ای ︗︡︡ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︣م، ﹡﹏ ﹎︣دا﹡﹩ و ︑︺︤﹥ ︠﹢ا﹡﹩ ︨︀︠︐﹥ ︫︡.

١۵۶
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



 ︣  ︫﹩﹛︀ ︣ دوش ا﹨  ︋﹟︀زه ﹡﹞︀د  ︨﹟︣دا﹡﹩ ا﹎ ﹏﹡ ﹤ ﹞﹩ ﹝﹢︨﹢م︋  ︨︣ا ︡ ﹋﹥ در روز ︻︀︫﹢را در ﹝ ︫︀ ︀︋﹢ت ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع) ﹝﹩︋  ︀زه ای ﹢︋﹩ ﹋﹥ ﹡﹞︀د ︑  ︨.١
 «︉︨︀﹝︵ ︀ه ︡ان ﹝﹫︣﹞︀ق و︫  ️ و «﹝﹫ ︤رگ در ︧﹫﹠﹫﹥ ﹨︀ی «︫︀ه و﹜﹩ و ﹎︣﹝︧﹫︣» ︑﹀  ︋﹏﹡ ︀ر ︣ان د. در ﹎︫︢︐﹥ در ا﹢ ︀﹡︡ه ﹝﹩︫  ︠︣ ﹤﹫﹠﹫︧ در

.️ ︐︀ن ︤د ﹡﹏ ﹝﹢︗﹢د ︨ا ︣ ﹝﹑ت ︨ا ︣ در ا﹋︓ ︲︀ ︀ل در ︀ ︐﹥ (آ︐﹩، ١٣١٧: ٢۴٢) ا﹝ ︤د و︗﹢د د︫ا
️ در ﹝︣م و  ﹢ده ︨ا ︣اغ و رو︫﹠︀﹩ در ﹎︫︢︐﹥︋   ﹟︐ ︫︢ا ︣ای ﹎  ︋﹩﹡︀ ﹢د و ﹝﹊  ︫﹩﹞ ﹤︐︠︀  ︨︀ ︀﹊︑ ر﹢﹞ و در ﹤﹫﹠﹫︧ ︳︨در و ﹤﹋ ️ ﹠︀﹩ ︨ا  ︋،﹉﹚َ﹋َ .٢

﹢د. ︀﹡︡ه ﹝﹩︫  ︠︣ ﹉﹚﹋ دور ﹤  ︋﹤﹫﹠﹫︧ در ﹏﹡ ،﹩﹡︣دا﹎ ﹏﹡ ﹜ ︨︣ا ﹞
.️ ︉ دارای آ﹠﹥ ﹋︀ری و ﹋︀︫﹫﹊︀ری ︨ا ﹢د ﹋﹥ ا︾﹙ ﹥ ︾︣﹁ِ﹥ وِ︨︳ ︑﹊﹫﹥ ا︵﹑ق ﹝﹩︫   ︋،﹤﹫﹠﹫︧ ﹤﹡︀ ︤︠ا ︻ .٣

:️︫﹢﹡ ﹩︎

١. آ︐﹩ ︑﹀︐﹩، ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟. ١٣١٧. آ︑︪﹊︡ه ︤دان (︑︀ر ︤د). ︤د: ا﹡︐︪︀رات ﹎﹙︊︀ر.
٢. ا﹁︪︀ر، ا︣ج. ١٣٧۴. ︀د﹎︀ر﹨︀ی ︤د. ︗﹙︡ اول. ︑︣ان: ا﹡︖﹞﹟ آ︔︀ر و ﹝﹀︀︠︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩.

٣. ا﹜︪﹫︊﹩، ﹋︀﹝﹏ ﹝︭︴﹀﹩. ١٣٧۴. ︑︪﹫︹ و ︑︭﹢ف. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.
۴. ︎︀زو﹋﹩، ︫︣ام. ١٣٩٠. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت در︋︀ره ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩. ︑︣ان.

﹞︀ره ٣۶٢٨. ︴﹩. ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ی ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان:︫  ﹞ ،︣﹫︔︀︑ .۵︧﹟. ﹝︓﹠﹢ی ︧﹟ ا︑﹀︀ق، ﹡︧﹥ ی︠ 
︣﹀︺︗ .۶︀ن، ر︨﹢ل. ١٣٨۵. ︑︀ر ︑︪﹫︹ در ا︣ان. ﹇﹛: ا﹡︐︪︀رات ا﹡︭︀ر︀ن.

٧. ︀﹁︶ ا︋︣و، ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋﹟ ﹜︴︿ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋﹟ ︻︊︡ا﹜︫︣﹫︡ ا﹜︊︡اد﹠﹩. ١٣۵٠. ︗︀﹝︹ ا﹜︐﹢ار ر︫﹫︡ی. ︋﹥ ا﹨︐﹞︀م ︠︀﹡︊︀︋︀ ︋﹫︀﹡﹩. دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.
.﹩︐︺︫︣ ﹩﹚︻ ︣︐﹋و ︋﹠﹫︀د ﹁︣﹨﹠﹍﹩ د ︩︎︀ ︣ان: ا﹡︐︪︀رات︑ .﹜﹨︀پ د .١٣٨٧. ︑︪﹫︹ ︻﹙﹢ی و ︑︪﹫︹ ︮﹀﹢ی .﹩﹚︻ ،﹩︐︺︫︣ .٨

﹢︫︐︣ی، ﹇︀︲﹩ ﹡﹢را﹜ّ﹙ـ﹥. ١٣۵۴. ﹝︖︀﹜︦ ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟. ︗﹙︡ اول. ︑﹫︭ ا﹞︡ ︻︊︡ ﹝﹠︀﹁﹩. ︑︣ان: ا︨﹑﹝﹫﹥.  ︫.٩
︀را﹡﹩.  ︋﹤﹡︀︋︀︐﹋ :︣ان︑ ،ب﹢︖﹞ ︣﹀︺︗ ︡﹝﹞ ﹫︭︑ ﹤ ﹢م. ︋   ︨︡﹚︗ .﹅︀﹆﹛ا ﹅م. ١٣٣٩. ︵︣ا﹢︭︺﹞ ︡﹝﹞ ،︣ازی﹫  ︫.١٠

١١. ﹁︣زام، ١٣٧۴ .︡﹫﹝. ︑﹆﹫﹅ در ا﹢ال و ﹡﹆︡ آ︔︀ر و ا﹁﹊︀ر ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩. ︑︣ان: ﹡︪︣ ︨︣وش.
︮ ﹀ ﹢ی . ︑︣ان: ﹡︪︣ ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.  ︣ ︭ ︊ ﹏  ︻ ︀﹝ ﹏  ︋ ﹥  ا ︣ان  در ︻  ︫ ﹫ ︺ ﹥  از ︗  ١٢. ﹁︣﹨︀دی ﹝﹠﹀︣د، ﹝︡ی. ١٣٧٧. ﹝  ︀︗ ︣ت  ︻ ﹙ ﹞ ︀ی  

.۵٠-۶۶ ︬ ﹞︀ره ٨:︮  ﹑م.︫  ︉ ︨ا ﹀﹢ی. ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ درس ﹨︀﹩ از ﹝﹊︐  ︮︣ ︣ در ︻︭ ︣︠﹢رد دو ︑﹀﹊  ︋.١٣٨۵ .﹟︧ ︡ ﹫  ︨،﹩︪︣﹇ .١٣
١۴. ﹋︀︑︉، ا ﹟︋ ︡﹝︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹩. ١٣۵٧. ︑︀ر ︡︡︗ ︤د. ︋﹥ ﹋﹢︫︩ ا︣ج ا﹁︪︀ر. ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.

︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩. ︑﹫︭ ژان او︋﹟. ︑︣ان: ﹡︪︣ ︵﹢ری. ١۵. ﹋︣﹝︀﹡﹩، ︻︊︡ا﹜︣زاق. ١٣۶١. ︑︢﹋︣ه در ﹝﹠︀﹇︉ ︱︣ت︫ 
١۶. ﹋﹫︀﹡﹩، ﹝︧﹟. ١٣۶٩. ︑︀ر ︠︀﹡﹆︀ه در ا︣ان. ︑︣ان: ﹡︪︣ ︵﹢ری.

︡ی. ︣ان:  ا﹡︐︪︀رات ︨ا ︑ .︣ج ا﹁︪︀را ﹫︭︑ .م﹢ ︀﹁﹆﹩، ﹝﹞︡ ﹝﹀﹫︡. ١٣۴٢. ︗︀﹝︹ ﹝﹀﹫︡ی (︑︀ر ︤د). ︗﹙︨︡   ︋﹩﹁﹢︐︧﹞ .١٧
.︡﹫︣ان: و︑ .︀﹫﹡︡﹫ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ︿﹫  ︨﹫︭︑ .١٣۶۶. ︻︀﹜﹛ آرای ︻︊︀︨﹩. ︗﹙︡ اول .﹌﹫ ١٨. ﹝﹠︪﹩، ا︨﹊﹠︡ر︋ 

︣ام ﹡︥اد. ︑︣ان: ﹝﹫︣اث ﹝﹊︐﹢ب.  ︋﹟︧﹞ ﹫︭︑ .داق. ١٣٧٨. ︗﹢ا﹨︣ ا﹐︠︊︀ر﹢  ︋،﹩﹠١٩. ﹝﹠︪﹩ ﹇︤و
 ﹩︀﹫﹁︣ان، ﹝﹢رد ︗︽︣او رو︨︐︀﹨︀ی ا ︀﹨︣ ︀︠︐︀ر ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی︫  ٢٠. ﹝﹢﹝﹠﹩، ﹝︭︴﹀﹩. ١٣۶۵. ︗︀﹍︀ه و﹇︿ و و﹇︿ ﹡︀﹝﹥ در︨ 

.٢۵-٩۴ ︬ ﹠﹫︀د آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی،︮  ﹢م:︋  ﹞︀ره︨  ﹞﹫﹠︀ر ︗︽︣ا﹁﹩.︫  ︨︣︐︀ن ︑﹀️ در ا︨︐︀ن ︤د. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت︨   ︫﹩︀ر︑

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ

١۵٧
ــ︀ل اول ــ︐︀ن ١٣٩٢ /︨  ﹞︀ره اول / ز﹝︧ ︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨ــ﹑﹝﹩ /︫  ︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁



﹞︀ره  ٢١. ﹝﹫︣︗︺﹀︣ی، ︧ــ﹫﹟. ١٣۶١. ﹝﹠︀ز︻︀ت ﹡︺﹞︐﹩ و ﹫︡ری در ا︣ان. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ دا﹡︪ــ﹊︡ه اد︋﹫︀ت و ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن.︫ 
اول: ︬︮ ١۵۶-١١۵.

﹞︀ره ١٩:  ــ︣﹥ ﹡︀﹝﹥ ا﹡︖﹞﹟.︫  ︪﹡ .﹟﹫︵﹑  ︨︀  ︋﹩﹚﹛︀ه ﹡︺﹞️ ا ــ︀ه ﹡︪︀ن؛ روا︋︳ دود﹝︀ن︫  ﹫﹢خ︫  ــ﹫﹠﹩،  ︡﹝﹞︧ــ﹟. ١٣٨۴.︫  ︧︣﹫﹞ .٢٢
.١٠٢-٨٣ ︬︮

﹞︀ره ١١۶٢.  ︫:﹉﹚﹞ ﹤﹡︀ ︋︀ ︐﹋ .﹩︴  ︠﹤︧﹡ ،︡ات ا﹜︺﹢ام ﹢ا﹡ ا﹐︀م ﹁﹩ ﹝︪︀﹨ ﹠︹ ا﹜ّ﹙ـ﹥.︨   ︮︀ ﹡﹐﹢﹞ ،﹩﹡︀ ﹞︣﹋ ﹩﹚﹛ا ️ ﹝︺﹡ .٢٣
٢۴. ﹡﹢ر︋︩، ︗﹢اد. ١٣٣٧. ز﹡︡﹎﹩ و آ︔︀ر ︗﹠︀ب ︫︀ه ﹡︺﹞️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و﹜﹩. ︑︣ان.

.︩﹞ ︦︐︍  ︋︹︊︴﹞ :﹤︐﹊﹚﹋ .﹟﹫︧ ️︡ا﹨ ︡﹝﹞ ﹫︭︑ .اول ︡﹚︗ .﹩﹝﹫ر ︣︔︁﹞ .︀و﹡︡ی، ︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩. ١٣١٠﹡ .٢۵
︣ان: ﹡︪︣ ︵﹢ری. ︑ .﹟︋ژان او ﹫︭︑ ،﹩﹛ا﹜ّ﹙ـ﹥ و ️ ﹫︣ ︱︣ت ﹡︺﹞ ︀﹜﹥ در︨  ﹫︣ ﹝﹙﹉. ١٣۶١. ر︨  ︫﹟  ︋︤︤︺﹛︡ا ٢۶. وا︻︷﹩، ︻︊

٢٧. ﹨﹞️، ﹝﹞﹢د. ١٣۴٧. ︑︀ر ﹋︣﹝︀ن. ﹋︣﹝︀ن.
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