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  ︮﹀﹢﹥   ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻ ︗︀﹍︀ه  

 ︣   ١﹝﹞︡︻﹙﹩ ر﹡︖︊

  ﹞︡﹝﹞ ﹢︙﹋ ﹩︀︴︻ ﹩٢︡ی  

  ﹊﹫︡ه 

﹨ــ︀ی ︑ــ︀ ︋ــ︀ روش ا﹡ــ︡﹋ــ︣ده﹎﹫︣ی ︑﹞︡ن ︋︪︣ی، ︑ــ﹑ش از آ︾︀ز﹟ روز﹨︀ی ︫﹊﹏﹨︀ ا﹡︧︀ن

︑ــ︣﹟ از ﹇︡﹞﹩ ،ا﹝﹢ری را از د﹍︣ان ﹝﹀﹩ ﹡﹍﹥ دار﹡︡؛ در ا﹟ ﹝﹫︀ن ﹜︽︤﹨︀ و ﹝︺﹞︀﹨︀ ،﹎﹢﹡︀﹎﹢ن

 ــ﹉ و ︑ــ︀ر﹨ــ︀، آداب و ر︨ــ﹢م ︋︺︱ــ﹩ از ︨ــ﹠️آ﹠︡ ﹋﹥ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ة ﹨︀ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ا﹟ ︫﹫﹢ه

در  ︀﹍︀ه اــ﹟ ﹨﹠ــ︣ ــ︀ ︻﹙ــ﹛︗ ،﹋﹥ ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ﹋﹢︑︀ه ا︨️ ︫︡ه . در ا﹟ ﹝﹆︀ل ︨︺﹩﹨︧︐﹠︡︀﹝︺﹥ ︗

︑︣ ︨︀︎﹩ در︠﹢ر ︋ــ︣ای اــ﹟ ︨ــ﹣ال . ︋﹥ ︻︊︀رت رو︫﹟︫﹢د︑︊﹫﹫﹟ ︮﹀﹢﹥  ﹝﹆︴︹ ز﹝︀﹡﹩ ︨﹙︧﹙﹤

﹤﹋: » ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹢﹀︮ ︡︻ ︀ه ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در﹍︀︗؟︋﹢د«  ﹤ر︨︡ آ﹡︙ــ﹥ از ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩. ︫﹢دارا

از ︎ــ﹫︩  ﹩︨ــ﹠︐ ،︀﹁ــ️ ادا﹝ــ﹥ق) ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︺﹞ــ︀ ١١٤٨- ٩٠٧(︮ــ﹀﹢﹥  هدور﹡︐︀ی ا ︑︀ ا︋︐︡ا

رواج ︎﹫︡ا ﹋︣د و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ دا﹡ــ︩،  ،آ︔︀ر ︋﹥ ︗︀ی ﹝︀﹡︡ه از ﹎︫︢︐﹥﹡︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀ ﹋︐︀︋️ ︀﹝︋︀﹇﹩

  ﹨︀ و ﹝︐﹢ن در︨﹩ ﹀︶ ︫︡ و ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝﹢رد ا﹇︊︀ل ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ﹁﹟ و ﹨﹠︣ در ﹝﹫︀ن آ﹝﹢زش
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

﹤﹞︡﹆﹞  

 ﹜﹚︻ ﹉ ︀ن را︐︧﹫ و ︀﹝︺﹞ ﹩﹆﹚︑﹜﹫﹠﹋  ︣﹠﹨ ﹉ ︀از ﹨︣ ︨﹥ ︻﹠﹢ان،  .﹋﹠︡﹁﹟، ﹁︣﹇﹩ ﹡﹞﹩ و

ا﹋﹠ــ﹢ن ﹝︺﹞ــ︀ و ر︾﹛ ا﹨﹞﹫️ ︋︧ــ﹫︀ر ﹡ــ︀﹫︤ی ﹋ــ﹥ ︋﹥ ا︨️. در ﹝﹠︀︋︹ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه 

﹝︺︣﹁﹩  .﹁﹟ و ﹨﹠︣ ︋﹢د ﹥دارای ︗︀﹍︀ه ر﹁﹫︺﹩ در ︻︣︮ ،در ︻﹙﹢م را︕ دارد، در ﹎︫︢︐﹥ ﹫︧︐︀ن

︵﹙︊ــ︡ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︑︀ر، ︎︥و﹨︪﹩ ﹎︧︐︣ده را ﹝ــ﹩ا︀︗ ﹟﹍︀ه و ﹁︣از و ﹁︣ود﹨︀ی آن در ︋︣﹨﹥

﹚︮﹢ از ﹤﹋﹤  ︀︠︀رج ا︨️. ا﹝︀ «آب در ︒︋ ﹟ا﹎︣ ﹡︐﹢ان ﹋︪﹫︡را ا       ︡︀︋ ﹩﹍﹠︪︑ ︡ر﹇ ﹤︋ ﹜﹨

.«︡﹫︪  ا︨️︨︺﹩ ︋︣ آن ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟﹛ ﹝︺﹞ــ︀ و ﹜ُ︽َ︤︎︦ از  ،﹋﹥ در ا﹚︻ ︿︣︺︑︣از ﹡︷ــ (︧ــ︐︀ن﹫) 

﹩﹑︴︮ا﹇︧ــ︀م ،﹜︽﹢ی و ا ،︣﹍︡ــ﹊ ︀دو ﹁﹟ ︋ــ ﹟و ︑﹀︀وت ا ︀﹨︪ــ︀ن ﹋︀ر︋︣د در ︵ــ﹢ل ︑ــ︀ر

و ︗︀﹍ــ︀ه اــ﹟  ︎﹫︪﹫﹠﹤ ا﹟ ﹨﹠ــ︣ ،و ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ︋︣︠﹩ ﹝︐﹢ن ︑︀ر﹩︋︣ر︨﹩ ︫﹢د 

 در︀﹁ــ️ ︫ــ﹢د︎︀︨ــ﹩  ︑ــ︣د﹇﹫﹅. ︋﹥ ︋﹫︀ن ︫﹢دق) ︑﹙﹫﹏ ١١٤٨ – ٩٠٧دوره ︮﹀﹢﹥ (در  ︻﹙﹛

ا﹝︀ ازآ﹡︖︀﹋﹥  ؟»︋﹢ده ا︨️︮﹀﹢︀︗»︭︣  ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹍︀ه ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻ :︨﹣ال ﹋﹥ا﹟  ︋︣ای

 ﹨︧︐﹠︡،﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر﹩ ﹝︺︀︮︣، در ︨︀︎ ︋﹥ ا﹟ ︨﹣ال ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️ ︋﹢دن آن ︋︧﹫︀ر ﹁﹆﹫︣ 

در ︋﹠ــ︀︋︣ا﹟  ︫ــ︡ه ا︨ــ️.﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨ــ︐﹠︀د ︋﹫︪ــ︐︣ی  ،﹡︀﹎︤︣ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ د︨️ اول و ﹋︐︉ ︠︴﹩

 ﹩﹥ اــ﹟ ︻﹙ــ﹢م در اوا︠ــ︣ دورة ︑﹫﹞ــ﹢ری ر︫ــ︡ ︪ــ﹞﹍﹫︣ و ︑︃﹜﹫﹀ــ︀ت ﹝︧ــ︐﹆﹙ا﹠﹊ ︋﹫︀ن ︋︀ ادا﹝﹥،

︑︣﹟ ︑︃﹜﹫﹀︀ت ا﹟ دوره ﹡︀م ︋︣ده و ︑﹢︲﹫﹞ ︐︭︣ی از ﹝︐ــ﹢ای آ﹡ــ︀ اراــ﹥ ، از ﹝﹛ا﹡︡دا︫︐﹥

﹝﹛ ︑﹙﹫ــ﹏ و  ﹥ر ﹇︀﹜︉ ﹠︡ ﹡﹊︐︫︣ا︳ ا﹟ ︻﹙﹛ د ،︮﹀﹢﹥ ︻︭︣︋︀ ورود ︋﹥  ︨︍︫︦︡. ︠﹢ا﹨︡ 

و ا︨ــ︐﹠︀د ︋ــ﹥ ، ︑︣﹟ ﹝︺﹞︀︎︣دازان اــ﹟ دوره﹝﹛ از ﹝︐︭︣ی︫︣ح ︀ل ︋﹫︀ن  .︫﹢د﹝﹩︋︣ر︨﹩ 

ا︨️. در ا﹡︐︀ ︨︺﹩  ﹝﹢ارد ︋︺︡ی ︎︥و﹨︩ ︀︲︣﹝︐﹢ن ︑︀ر﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹡︧ ︠︴﹩ ا﹟ ر︫︐﹥، 

﹋﹙﹩، ︋ــ︣ای  ﹩و︲︺﹫️ ا﹟ ︻﹙﹢م در آن ︻︭︣ در ﹡﹍︀﹨ ،︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︗︡ول و ﹡﹞﹢دار ︫︡ه ا︨️

  . ﹎︣دد  ﹏︮︀︊﹩︮︀ ﹥﹡︐﹫︖︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ︑︨︣﹫﹛ ︫︡ه و 

﹠﹫︪﹫︎﹤ ﹅﹫﹆︑  

︪ــ  ﹝ــ﹢ر ︨ــ﹥︮ــ﹠︀︹ اد︋ــ﹩ دارد، ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹋ــ﹥ در  ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤   ﹩ دارد.︎︥و﹨

︗︀﹍︀ه آن در اد︋﹫︀ت ﹁︀ر︨﹩ و  ︫﹠︀︨﹩، ︨︊﹉ا﹇︧︀م ،︑︺︣︿ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤﹝﹢ر اول ︫︀﹝﹏ 

 ︀رآ︔ــ ︋︣ر︨﹩ و ﹡﹆︡ ︑﹞ ،﹩﹁︣︺﹞ ،﹫︭﹢ر دوم ︎﹫︣ا﹝﹢ن  )١٣٧٩ ،﹁︐﹢﹩﹝︀﹡﹠︡: (. ا︨️و ... 

︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت ﹡︧ــ ︠︴ــ﹩ ا︾﹙ــ︉ ﹋ــ﹥ ا︨ــ️ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞ــ︀ و ﹜︽ــ︤ در ادوار ﹎︫︢ــ︐﹥  در︋︀ره︫︡ه ︠﹙﹅

﹝﹢ر ︨ــ﹢م ︋ــ﹥ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ︻﹙﹞ــ︀ی اــ﹟ ر︫ــ︐﹥،  )١٣٩٤، ︎﹢ر︫﹞﹫﹏﹝︀﹡﹠︡: ( .︫﹢﹡︡﹡﹍︡اری ﹝﹩



 

  ١٥٩ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

آ﹡︙﹥ ا﹨﹞﹫️ ا﹝︀ ) ١٣٩٣﹞︤ه ︎﹢ر، ﹝︀﹡﹠︡: ( .︎︣دازد︨︊﹉ اد︋﹩ آ﹡︀ن ﹝﹩︋︣ر︨﹩ آ︔︀ر، ا﹡︪︡﹥ و 

و︥ه ︗︀﹍ــ︀ه آن در ︻︭ــ︣ ︑︀﹋﹠﹢ن ا﹟ ︻﹙﹢م از ﹡︷︣ ︑︴﹢ر ︑︀ر﹩ و ︋﹥﹥ ا︨️ ﹋ ا﹟ز︀دی دارد 

﹤﹢﹀︮،  ﹏﹫﹚︑ ا︨️. ﹡︪︡ه︎︥و﹨︩ و ﹩﹆﹫﹆︑ در ︋︺︱﹩ از ﹝︐﹢ن ﹤︣﹎ا،  ﹩︤︗ ﹩︑در (ا︫︀را

  ا︨️.  ︫︡ه︋﹥ آن  )︡ دو ا﹜﹩ ︨﹥ ︠︳

  در ﹜︽️ و ا︮︴﹑ح﹝︺﹞︀ 

 :(د﹨︡ا.︨ــ️︡ه ا︎﹢︫ــ﹫ ︫ــ︡ه و ﹝﹊ــ︀ن﹋ــ︣ده ﹡︀︋﹫﹠ــ︀ ︫︡ه، ︎﹢︫﹫︡ه﹝︺﹞︀ در ﹜︽️ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 

︮﹠︺︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ در آن ﹡︀م ﹋︧ــ﹩ ــ︀ ﹫ــ︤ی را ︎﹢︫ــ﹫︡ه  ،در ا︮︴﹑ح اد︋﹫︀ت )٢١١٨٣، ١٣٧٧

   :︮﹢رت ﹝︺﹞︀ آ﹝︡ه ا︨️ ︋﹥ »︋﹙﹆﹫︦«در ︫︺︣ ز︣ ا︨﹛  ﹝︓﹑ً .﹋﹠﹠︡

  ﹇﹙︉ زنرو ︑﹢ ﹇﹙︉ ﹇﹙︉ را ︋︣ ﹇﹙︉ ﹇﹙︉   ﹎︣ ︋﹢ا﹨﹩ ﹡︀م آن ز︊︀ رخ ︨﹫﹞﹫﹟ ︋︡ن

و﹇︐﹩ ︋︣ ﹝﹆﹙﹢ب ــ︣ف و︨ــ︳  ،را ﹋﹥ ︋﹙﹅ ا︨️ ︉﹙﹇ ﹥﹝﹆﹙﹢ب ﹋﹙﹞[ )١٧٤، ١٣٦٩: ︫﹞﹫︧︀(

 »︋﹙﹆ــ﹫︦« ،ا︨️ ︋︍﹫﹢﹡︡﹡ــ︡ »︦«و ﹝﹆﹙﹢ب آن  »︨﹩«﹇﹙︉ ︺﹠﹩ ﹐م ﹋﹥ ︋﹥ ︧︀ب ا︋︖︡  ﹥﹋﹙﹞

 ].︫﹢د﹝﹩

 ﹩﹞︀︗ ﹟﹝︣﹛ا︨️︻︊︡ا ︡﹆︐︺﹞:  ︀﹝︺﹞﹩﹞﹑﹋ ــ﹅  ︨️ا︣︵ ﹤﹝﹢زون ﹋﹥ ︋︣ ا︨﹞﹩ از ا︨ــ﹞︀ ︋ــ

︀﹝و ا ︤﹞ــ﹛ ﹋﹠ــ︡. د﹐﹜︐﹩ ﹋﹥ ︨﹑﹝️ ﹁︴︣ت و ا︨︐﹆︀﹝️ ذ﹨﹟ ؛د﹐﹜️ ﹋﹠︡ ر﹊ آن ️︮ــ ﹤︋ 

:﹩﹞︀︗)٥٣، ١٣٦١  (  

   ﹜︽︤ در ﹜︽️ و ا︮︴﹑ح

﹜ُ︽ُ︤. ﹜ُْ︽︤. ا﹜︽ــ︀ز.. ﹫︧ــ️  .. ﹜ُ︽︤. ﹫︧︐︀نا︨️ ︨﹢راخ ﹋﹑﹋﹞﹢ش و ︨﹢︨﹞︀ر و ﹝﹢ش ،﹜︽︤

    )١٩٧٢٥، ١٣٧٧(د﹨︡ا:  آن. ︨﹠﹩ ︋︀︫︡ ︎﹢︫﹫︡ه.

او︮ــ︀ف  ︣﹋ا﹝︀ ︋︀ ذ ؛را ︎﹢︫﹫︡ه دار﹡︡ ﹜︽︤  ︀﹫︧︐︀ن آن ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀م ﹫︤ی ،ا﹝︀ در ا︮︴﹑ح

︗︀ی ذ﹋︣ ا︨﹛ ﹫︤ی، او︮︀ف از ︫﹠﹢﹡︡ه ︋﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹡︀م آن ﹫︧️. در ﹜︽︤  ︀﹫︧︐︀ن ︋﹥ ،آن

︋ــ︣د. ﹜︽ــ︤ ﹝﹞﹊ــ﹟ ا︨ــ️ ﹝﹢رد و︮︿ ﹝﹩ را ︋﹫︀ن ﹋﹠﹠︡ و ︠﹢ا﹡﹠︡ه در ︲﹞﹟ آن او︮︀ف ︎﹩ ︋﹥ آن

︫︡︀︋ ﹏﹞︀﹋ ︣︺︫ ﹉ ︀ ️﹫︋ ﹉.  :︀﹫︧﹝︫)ن ︋﹫︪︐︣ در ﹨﹠﹍ــ︀م ︵ــ︣ح در ﹜︽︤  )١٣٣، ١٣٧١﹢

﹋ــ︀ر  آن «﹫︧︐︀ن» ﹎﹢﹠ــ︡ و ﹎ــ︀ه اــ﹟ ﹜﹀ــ︶ را ︋ــ﹥︋﹥  ،︫﹢دا︨︐﹀︀ده ﹝﹩«﹫︧️ آن»  ︶آن از ﹜﹀

﹩﹝﹡﹏︓﹞ .︡﹡︣︋ :«﹩︙﹫﹇» 

  د﹡︡ا﹡︩﹫︧️ ا﹡︡ر د﹨︀ن ︋﹩

  ﹢ن زدی در دو ︪﹛ او ا﹡﹍︪️

  ︤ـــــ﹥ ا﹁︐ـــــ︀د ر︣﹨︡ـــــ︤ ﹋﹠ـــــر  

  در ز﹝︀ن ﹨︣ دو ﹎﹢ش ︑﹫︤ ﹋﹠︡
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︫ــ ﹐﹜ُ︽َ︤ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹋﹑﹝﹩ ﹝﹢زون ﹋﹥ د :﹝︺︐﹆︡ ا︨️ا﹝︀ ︗︀﹝﹩   ﹫﹩ از ﹜️ ﹋﹠︡ ︋ــ︣ ذات 

، ١٣٦١ا︫﹫︀ ︋﹥ ذ﹋︣ ︮﹀︀ت و ︻﹑﹝︀ت آن ︋︣ و︗﹩ ﹋﹥ او را ︗︡ا ﹎︣دا﹡︡ از ︗﹞﹫︹ ﹝︀︻︡ا. (︗︀﹝﹩:

٥٣(  

 وا﹎﹢︫﹉

﹋﹥ ﹜︽️ ﹝﹙﹩ ﹜︽︤ و ﹫︧︐︀ن ا︨ــ️،  )وا﹎﹢﹥ ﹋︣دن: ︑﹊︣ار ﹋︣دن ︣ف د﹍︣ان( وا﹎﹢︫﹉

︡ات ︾︣ــ︉ ﹆﹫ّ﹀︀ت و ︑︑﹊﹙ّ و ﹡﹥ ﹝︓﹏ ﹝︺﹞︀ در ﹇﹫︡﹡﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ﹜︽︤ در ︋﹠︡ ﹇︀﹁﹫﹥ و ﹇﹢ا︻︡ ︫︺︣ی ا︨️ 

﹟︣﹫︫ و ﹟﹫﹞︀︱﹞ ﹟︣︐︋ ﹤﹊﹚︋ ا︨️؛﹩﹚﹞ در ﹇︀﹜︉ ا﹜﹀︀ظ ﹩﹡︀︺﹞ ﹟︣︑، ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ر ︨ــ﹣ال﹢︵

﹝ــ﹛ از  ﹥ ️﹆﹫﹆ــ﹉ ︫ــ︀︠﹨︀ ا︾﹙︉ ︋﹫﹟ ﹝︣دم ﹝︭︴﹙ ︋﹢ده و در وا﹎﹢︫﹉ .︫﹢د︠﹢ا︨︐﹥ ﹝﹩

  .ا︨️﹝︣دم  ه﹁﹢﹜﹊﹙﹢ر و اد︋﹫︀ت ︑﹢د

 ︣ا﹥ آ﹨﹢ ︋ ﹥︣ا ︋︙﹥ آ﹨﹢ ︋

  را﹙﹥  راآ﹨﹢ ︡︋ ﹢︡ آن ︨﹢

 را آ﹨﹢ ︋︙︣︡ و ︋︙︣ا﹡﹫︡ ﹎﹙﹥  

  راآ﹨﹢ ︋︣﹝﹫︡ و ︋︣﹝︀﹡﹫︡ ﹎﹙﹥ 

، ١٣٥٠(︋ــ︣وزی:  .﹋﹠﹠ــ︡﹋﹥ ︋︀ ر︨ــ﹫︡ن ︠﹢ر︫ــ﹫︡ ﹁ــ︣ار ﹝﹩﹨︧︐﹠︡ ︨︐︀ر﹎︀ن و ﹝︀ه ︗﹢اب، 

١٣٣(  

  ﹝︺﹞︀ ︋︀ ﹜︽︤︑﹀︀وت 

︨️ ﹋﹥ در ﹝︺﹞ــ︀ ﹐زم ︋ــ﹢د ﹋ــ﹥ ا از ﹡︷︣ ︗︀﹝﹩ ︻︊︀رت از آن﹁︣ق ﹝﹫︀ن ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤(﹫︧︐︀ن) 

﹡ ︣︷﹡ ﹝︴﹞︀︸︫ د﹐﹜ــ️ ا در ﹜︽︤ وا︗︉ .︣ط ﹡﹫︧️﹛ ا︨﹞﹩ ︋︀︫︡ از ا︨﹞︀، و در ﹜︽︤ آن ﹤﹋ ️︨

- ٥٣، ١٣٦١(︗︀﹝﹩: او ︋︣ ﹝﹆︭﹢د ︋﹥ ذ﹋︣ ︻﹑﹝︀ت و او︮︀فِ او ︋︀︫︡ و در ﹝︺﹞︀ آن ﹐زم ﹡﹫︧️.

︫﹢د و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ︑﹢︮﹫︿ ا︨﹛ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ﹜︽︤ ︑︣ در︋﹥ ︻︊︀رت ︨︀ده )٥٤

و در ا﹋︓︣ آ﹡ــ︀  ﹋﹠︡︷﹢ر ﹡﹢︧﹠︡ه ﹨﹞︀ن ︑︺︀︋﹫︣ و ︑﹢︮﹫﹀︀ت ﹋﹀︀️ ﹝﹩﹠﹝ا︾﹙︉ ︋︣ای ︎﹩ ︋︣دن ︋﹥ 

 ︬﹫︪︑ ﹏︋︀﹇ ب ال ︫﹢﹡︡ه ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ︋﹥ د﹡︊︀ل ︗ــ﹢ا﹣ای ﹋﹥ ︨︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️.︨﹣ال ︋﹥ و︲﹢ح

﹨ــ︀ی ﹡ــ︩﹢م ﹝﹢رد ﹡︷︣، ﹡﹫ــ︀ز ︋ــ﹥ دا﹡︧ــ︐﹟ دا﹝﹀ ︋﹥ ︋︣دن ︎﹩︋︣ای  ،در ﹝︺﹞ّ︀ و﹜﹩ .︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

و ︻﹙ــ﹛ ︋ــ﹥  ︡︋ ︹︀︺﹩ (﹇﹙︉ و ا︋ــ︡ال و...)︋﹩، ︮﹠︣︻﹏، ز︋︀ن ︠︀ص ﹝︀﹡﹠︡ ︻﹙﹛ ︋﹥ ︣وف ︗﹞

︠﹢ا﹡﹠︡ه ︫﹠﹢﹡︡ه ︀ ﹋﹥  ︫﹢دای ︵︣ا﹩ ﹝﹩︋﹥ ﹎﹢﹡﹥و ︫﹢د ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ا︧︀س ﹝﹩ ،﹝︧﹞ّ︀ی ﹋﹙﹞︀ت

︋﹥  ،﹎﹠︖︀﹡︡ن ﹝︺﹞︀ّ﹩ در آن ا︨️ ،﹢ر از آ﹁︣﹠︩ آن ︋﹫️ ︀ ﹡︓︣در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹡︡ا﹡︡ ﹝﹠︷︻︀دی 

  .︎﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣د ،﹡︡رت ︋﹥ ﹝︺﹞ّ︀ ︋﹢دن آن



 

  ١٦١ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

 )﹫︧︐︀ن﹞︀ و ﹜︽︤ (︺﹝ا﹡﹢اع 

﹩ آرد ﹜﹀︷ای ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ آن و ﹝︊︡ل ﹝︺﹞︀ي اول ؛ا﹡︡دا﹡︧︐﹥  ﹡﹢ع ︨﹥ را ﹝︺﹞︀︎﹫︪﹫﹠﹫︀ن 

﹡ــ︀﹝﹩ ︠﹫ــ︤د ﹋ــ﹥ ﹝︴﹙ــ﹢ب ︋︀︫ــ︡. ــ﹢ن ﹡ــ︀م  ،﹋﹥ ﹢ن ﹝︺﹠︀ی آن را ︋﹥ ز︋︀ن د﹍ــ︣ ︋ــ︡ل ﹋﹠﹠ــ︡

:️﹫︋ ﹟در ا «︦﹝︫»   

  ﹎﹀︐﹛ آن ﹋︦ ﹋﹥ آ﹁︐︀︋︩ ︠﹢ا﹡﹠︡    ﹎﹀︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝︺︪﹢ق ﹋︡ام ا︨️ ︑︣ا

︣︡ا:  ا﹎︣ ﹥﹋ا﹨٦٣٥٧، ١٣٧٧آ﹁︐︀ب را ︋﹥ ︻︣︋﹩ ︋︣﹡︡ ︫﹞︦ ︫﹢د. (د(  

 ﹡ــ︀﹝ي آن از و ﹋﹠﹠ــ︡ ︗﹞ــ︹ را ــ︣وف ︗﹞﹏ ︻︡د ︋﹥ ﹋﹥ ا︨️ ﹠︀ن آن و ﹝︺︡ود ﹝︺﹞︀ي دوم

  :آر﹡︡ ︋﹫︣ون

﹢ ︀د ︋︺︡ ﹎︣﹁︐﹛، ﹩︨ ︋︀ ده︐﹀﹨    ﹟﹫﹆ ︋︀ر ︮︡ او ﹡︀م دان ﹜︐﹀﹎  

 ﹩︨ »﹐م« و ا︨️ ﹨﹀︐︀د ︡]︖︋[︋︣ ︵︊﹅ ︣وف ا »︻﹫﹟«. ︠﹫︤د﹩︋︣﹝ »﹩︻﹙« ﹡︀م ︋﹫️ ا﹟ از

  .  ده »ي« و

 و︮ــ﹏ و و ﹇︴ــ︹ اــ︀م ︵︣ــ﹅﹥ ـ︋ـ  ﹋ــ﹥ د﹍︣ ا﹡﹢اع از ا︨️ ︋︐︣ ا﹟ و ﹝︣ف ﹝︺﹞︀ي ︨﹢م

  )٢١١٨٣، ﹨﹞︀ن( .﹎︣دد ﹝︺﹙﹢م ﹩﹡︀﹝ ا﹜﹀︀ظ ︋﹥ ︣وف

 :﹠︡ رده ︋︩ ﹋︣د ︑﹢ان ︋﹥را ﹝﹩ ﹨︀﹫︧︐︀ن

﹝︀ ر︨﹫︡ه ا︨️. ﹝︀﹡﹠ــ︡  ﹥︋︨﹫﹠﹥  ا﹡︡ و ︨︍︦ ︨﹫﹠﹥ ︋﹥﹋﹥ ︫︀︻︣ان ︨︣وده ﹨﹩︀﹫︧︐︀ن ا﹜︿)

 :»︫﹞︹«ا﹟ ︋﹫️ در ﹜︽︤ 

 آن ﹫︧️ ﹋﹥ در ا﹡︖﹞﹠︩ ︗︀ ︋︀︫︡

  ︗︀﹡︩ ﹡︊﹢د و﹜﹩ ︋﹞﹫︣د ﹨︣ روز

  ︋︀︫︡︠﹢ر︫﹫︡ ︻︢ار و ︨︣و ︋︀﹐   

  ا﹟ ︵︣﹁﹥ ﹋﹥ ︋﹠︪︧︐﹥ و ︋︣ ︎︀ ︋︀︫︡

ا﹡ــ︡ را ﹝﹠︐﹆ــ﹏ ︫ــ︡ه︨ــ﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︪﹥ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︣دم دا︫︐﹥ و ︨ــ﹫﹠﹥ ︋ــ﹥ ﹫︧︐︀ن ب)

آن ﹫︧️ ﹨﹀ــ️ ︋ــ︣ادر در ــ﹉ : »﹜﹫﹞﹢« هدر︋︀ر ﹩﹫︧︐︀﹡﹡︀﹝﹠︡. ﹨﹞︀﹡﹠︡  ﹥﹨︀ی ︻︀﹝﹫︀﹡﹫︧︐︀ن

 اش ﹋︀ر ︠︡ا؟﹇︊︀، ﹝︺︖︤ه

آ﹝︡ه و ︋﹫︪︐︣ ︋︀ «آن ﹫︧️» آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️. ﹝︀﹡﹠ــ︡  ر︧︠︀ر ﹡︓︣ در ﹨﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹫︧︐︀ن ج)

 ١٠ ،١٣٧٢(﹫︡ر︀ن: ︑﹢ا﹡︡ ︋﹢ا﹡︡؟﹡﹢︧︡، و﹜﹩ ﹡﹞﹩آن ﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹩»: ﹇﹙﹛« ها﹟ ﹜︽︤ در︋︀ر

  )١٦٨و 

﹎ ﹟︨ ﹉ ل«﹝︺﹞︀ ︑﹢ان ︫﹞︣د و ﹨﹛ ﹜︽︤؛ ﹝︓︀ل در ا︨﹛  دو ا︻︐︊︀ر، ﹨﹛را ︋﹥ ︀ه﹑︗«: 

﹝﹫﹊ ز ﹋﹙﹉ ︑﹢ ا﹎︣ ﹡﹆︴﹥ ﹁︐︡ای ﹤﹋ ﹩    ﹤﹚︖ ︀ن ﹁﹙﹉ ︠︀ل ︫﹢د︋︣ رخ﹠﹫︪﹡  
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 ﹫︧️ آن ﹡︀م ﹋﹥ ︋︣ ︣ف ﹡︧︐︩ ا﹜﹀﹩

  ور ﹁︭﹫︋ ﹩︣د ︋︀﹇﹩ آن ﹡︀م ︋︤رگ

 ﹎︣ ز︀دت ﹋﹠﹩ ای ︧︠︣و د﹟ دال ︫﹢د

  دال ︫﹢د ﹆﹫﹟ ﹡︡ ︋﹥ارز︋︀ن ︋︣﹎︢︋﹥ 

ذ﹋︣ ︗️ ﹋﹥ د﹐﹜️ او ︋﹥ ا﹟ ا︋﹫︀ت از آن ﹫︒ ﹋﹥ د﹐﹜️ ︋︣ ا︨﹞﹩ دارد ﹝︺﹞︀ ︋︀︫︡ و از آن 

 )١٢٩، ١٣٦٩. (﹋︀︫﹀﹩: دا﹢ال و او︮︀ف ا︨️، ﹜︽︤ ︋﹢َ

  ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤

 ﹝︀﹡﹥︣﹨︀ى ﹋﹢﹈ و ﹝﹡︀﹝﹥﹨︀ [﹨︀ ︋﹫︪︐︣ در ﹝﹙︴﹀﹥﹡︀﹝﹥از ا ﹤﹞︀﹡︀﹝︺﹞︀﹝︺﹞ ﹟︀ ﹡︀﹝﹥ «ر﹝︤»: 

  ︡: ︧﹢﹫︋﹩﹞﹡﹆﹩  ︫︡.︨﹑︵﹫﹟ و ز﹝︀﹝︡اران] ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩

﹡﹢︧︡ ︋ــ︀ ﹇︀︮ــ︡ى از  ایا﹋﹠﹢ن ﹝︺﹞︀﹡︀﹝﹥︑︀ ﹨﹛︠﹢ا﹨﹛ ﹎﹀️] = [︧︺︡ى را ﹎﹀︐﹥ آ﹝︡ ﹝«... و 

﹋ــ﹥  »آ﹡︙﹥ ︎﹫︩ از ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ︋ــ﹢د ︋︀︵ــ﹏ ︋ــ﹢ده ا︨ــ️«﹋﹥  ١آن ︠﹢︩ و ﹊﹩ ︋﹥ ا︨﹊︡ار

️︧﹫﹡ ﹟ح ا﹝︣وز ︗︤ ا﹑︮ ﹜﹢﹍︋ ︣دا﹁ ︀︑.«)︋﹫ :﹩﹆٤٠٤، ١٣٨٤(.   

﹟︨ ︀رت و ا︨︐︀دى در﹞ ︀ر︸ــ﹩ از ا﹊ و ﹩﹢﹎ ️︻︣ــ︡ت ذ﹨ــ﹟ و ︨ــ ــ︀ن︐﹞ــ︣ق ا︵

︨ــ﹫﹞﹩  هدر︋ــ︀ر ،︫︀ه ﹋﹥ ︠﹢د در ا︋﹢اب ادب ︻︭︣ وارد و از آ﹡ــ︀ ﹝︴﹙ــ︹ ︋ــ﹢ددو﹜️ ﹝︓﹑ً .ا﹡︐﹆︀ل

ا﹜﹀︱ــ﹑ ﹡︷﹫ــ︣ و ﹝︺﹞︀﹨ــ︀︩ ︋ــ﹫﹟﹎﹢︡ ﹋﹥ او در «︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀» در روز﹎︀ر ︠ــ﹢د ︋ــ﹩﹡﹫︪︀︋﹢رى ﹝ي

﹋﹥ ︡﹠﹟ ا︨﹛ ﹝︐﹙ــ︿ ﹎﹢﹠︡» از او ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ «﹝﹩. آ﹡﹍︀ه ﹝︺﹞︀﹩ ل ︋﹢دوا﹝︐︡

دارد ﹋ــ﹥: «ــ﹢ن اــ﹟ ﹝ــ﹩ا︻ــ﹑م ﹡︧ــ︊️ ︋ــ︡ان را ︫﹢د و ︨︍︦ ︗﹏ ︠﹢د از آن ا︨︐︣اج ﹝﹩

︡︺﹛︡ان و﹇﹢﹁﹩ ﹡﹫︧️ ا﹠ ﹜﹚︻ ﹟︣ج» ه︲︺﹫︿ را در︐︧﹝﹛٤١٣ ،١٣٨٢: ︨﹞︣﹇﹠︡ی(︻﹙﹩ ا(  

 ﹤﹋ ﹩﹀︣︺︑ د﹐﹜︐﹩ ︋︣ ︨﹑﹝️ ﹁︴︣ت  ، آن رادارد︡ن ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ ︫﹠︀︨︀﹡ ︗︀﹝﹩ در︋︣ ا︨︀س

 )٥٣، ١٣٦١(︗︀﹝﹩:  دا﹡︡.﹝﹩ ا︨︐﹆︀﹝️ ذ﹨﹟و 

︨︣﹎︣م ﹋︣دن در︋︀ر︀ن ︋ــ﹢د و از اــ﹟ رو،  ،: ﹊﹩ از و︸︀︿ ︫︀︻︣ در︋︀ریو ︑﹀﹠﹟ ︨︣﹎︣﹝﹩

 ︑ــ︣ و ﹎﹫︣ا︑ــ︣ی ︋ــ︣ای ︫ــ﹠﹢﹡︡﹎︀ن ︠ــ﹢د ︋︧ــ︣ا︡.︫︀︻︣ ︨︺﹩ ︋︣ ا﹟ دا︫️ ﹋ــ﹥ ا︫ــ︺︀ر ︎﹫︣ا︨ــ︐﹥

﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹢︱ه﹢﹇ ︀ن درر ﹝︺﹞︀︨︣ا﹤﹡︀︠﹩﹞ دا﹡︧️.﹨︀ و ا﹝︀﹋﹟ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︣︷﹠﹞ ﹟ان از ا﹢︑  

︹︊︵﹩︀﹞آز :︹︊︵ ️︗ ️︺﹠︮ ﹟ــ﹥ و ﹇ــ︡رت ا︣﹇ ــ︤ان﹫﹞ ﹤﹊﹠ا︨️ و ا ︉︨︀﹠﹞ ﹩︀﹞آز

ا﹁︤ا︡، ︋﹙﹊﹥ از ︑﹊﹙︿ و ︑︭﹠︹ ﹡﹫︤ ز︀︊﹩ ﹋﹑م ﹫︤ی ﹡﹞﹩ ︋﹥ ا﹎︣ ﹥ .را ︋﹫︀ز﹝︀﹠︡ ︫︀︻︣ی ︠﹢د

 .︋︣︠﹢ردار ا︨️

 
 )152/1، 1381(﹝︺﹫﹟:  .﹨︀ را در آن ﹎︢ار﹡︡﹨︀ ﹋﹥ ﹡︀﹝﹥︧﹥ ︎﹫﹈و ︣︠︴﹥ و ﹋﹫︎﹫︀ده . 1



 

  ١٦٣ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ ﹥﹫﹠︎﹫︪

﹢﹎︀ّ﹝︺﹞﹩ ادب ︋ــ﹥ ﹨ــ︀﹝﹠︀︸︣ه در ︨︀ده ﹨︀ي︗﹢اب و ︨﹣ال ︫︡ن ﹝︴︣ح ︮﹢رت ︋﹥ ا︋︐︡ا در 

   .ا︨️ ︀﹁︐﹥ راه ﹁︀ر︨ي

ر آ︔ــ︀ر د و ا︨ــ﹑م از ﹇︊ــ﹏ اد︋﹫ّــ︀ت ︋﹥ ﹝︣︋﹢ط ﹨︀﹝﹠︀︸︣ه ﹎﹢﹡﹥ا﹟ ﹝﹊︐﹢ب ﹥﹡﹞﹢﹡ ︑︡﹇﹟︣﹞ي

︑﹢︮ــ﹫﹀ي  ة﹝﹠ــ︀︸︣﹉ ــ  ﹤، ﹡﹞﹢﹡ــ ﹌در︠️ آ︨ــ﹢ر ﹤﹝︀﹡︡ه از اد︋﹫ّ︀ت ︎﹙﹢ي ا︨️. ﹝﹠︷﹢﹝︋︀﹇ي

 ︋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡ه ︀︫﹠﹢﹡︡ه  ،︋︀ ︑﹢︮﹫﹀︀ت ارا﹥ ︫︡ه ﹋﹥︋︧﹫︀ر ︨︀ده و ﹋﹢︑︀ه ﹝﹫︀ن ﹈ در︠️ و ︋︤ ا︨️ 

»﹏﹡« ︋︣ددر︠️ ︎﹩ ﹝﹩ آن ︋﹢دن:  

  در︠︐﹩ رُ︨︐﹥ ا︨️

  ︋ُ﹠َ︩، ︪︠﹉ ا︨️

︡﹡︀﹞ ﹩﹡ (﹤︋) َ︩﹎َ︣︋  

  ︫﹫︣﹟ ︋︀ر آورد

  ︨︣ا︨︣ [︑َ︣] ﹋︪﹢ر ُ︨﹢رَ︨︐︀ن  

  ََ︨︣ش، ا︨️ ︑َ︣

  ا﹡﹍﹢ر) ︋ََ︣ش ﹝︀﹡︡ (︋﹥

  ︋︣ای ﹝︣د﹝︀ن[﹝︣د﹝︀ن و ︨﹠︀د]

  

﹋︐ـــ︀ب  ٥٢︋ـــ︀ر در ﹁︭ـــ﹏ او﹜﹫﹟ ،اـــ﹟ ︮ـــ﹠︺️ در ادب ﹁︀ر︨ـــ﹩ )٤١،١٣٤٦ :﹡ـــ﹢ا︋﹩( 

﹋︐︀ب ︋﹫︀﹡﹍︣ اــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥  ﹨︀﹩ در آنا﹜︽︀ز و ﹝︀︗︀ت» آ﹝︡ه و ﹡﹞﹢﹡﹥«ا﹜︊﹑︾﹥ ︋︀ ﹡︀م ︑︣︗﹞︀ن

 ﹟︑ــ︣﹋ــ﹟ )٣١٧، ١٣٨٣: ا︨ــ﹀﹠︡︀ر︎﹢ر( .﹝︺﹞ــ︀ ﹡﹫ــ︤ دا︠ــ﹏ در ﹨﹞ــ﹫﹟ ︮ــ﹠︺️ ا︨ــ️ ︮﹠︺️

 :»﹇﹙﹛«ای ا︨️ از رود﹋﹩ ︨﹞︣﹇﹠︡ی در︋︀رة ﹇︴︺﹥ ،﹫︧︐︀﹡﹩ ﹋﹥ در ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩ ︋﹥ ︗︀ی ﹝︀﹡︡ه

   )٩، ١٩٩٩︾︣اب:  (︨﹫︡

﹟︨ ︀ب﹜﹠﹌ و دو﹡︡ه ا︨️ ﹎﹢ش ﹡﹩ و  

   ︑﹫︤ی ︫﹞︪﹫︣ دارد و روش ﹝︀ر

  ﹎﹠﹌ و ﹁︭﹫ ا︨️ ︪﹛ ﹡﹩ و ︗︀ن ︋﹫﹟ 

  ﹋︀﹜︊︡ ︻︀︫﹆︀ن و ﹎﹢﹡﹤ ︾﹞﹍﹫﹟

ا﹜︖﹠︀ت ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️: ︠﹙﹫ــ﹏ ︋ــ﹟ ا﹞ــ︡، ﹡︧ــ︐﹫﹟ ︀ترو︲ ︉︮︀) ٧١، ١٣٦٩ :رود﹋﹩(

﹡ ﹩﹚︧︐﹫﹟ ﹁︣د ︋﹢ده ︋︀︫︡. ورا و︲︹ ﹋︣د و ﹝︐﹞﹏ ا︨️ ا︋﹢ا﹐︨﹢د د ﹋﹥ ﹁﹟ ﹝︺﹞︀﹋︧﹩ ا︨️ 

︫︡︀︋ ﹟﹁ ﹟ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د ﹨︣﹎︀ه ا︋﹢ا﹐︨﹢د وا︲︹ ا ︡︀︋،  ︣ت︱ ️︨︡م ︋︣ او  ︻﹙﹩﹝﹞﹊﹟ ا﹆﹞

﹥ ﹡ــ︀م ﹝︊ــ︀رک ︱ــ︣ت ا︨ــ️ ـ︋ـ  ﹝︺﹞ــ︀﹩ز︣ا ا﹟ ︫︺︣ ﹋﹥ ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ آن ︱︣ت ا︨ــ️  .︋︀︫︡

 ︡﹝﹞   

ــ︣︑﹫﹟ ا﹐ ــ﹩ ﹝ـ ــ︡ ﹝﹢︨ـ ــ︢ و︻ـ   ︠ـ

︀﹨︡﹁ ︕﹡︣︴︫ و ︨﹊﹥ ︠︀ن  ﹉﹛︢﹁

ــ️  و   ︑ ︹︀ــ ــ﹏ ا﹜︴︊ ــ︹ ا︮ ــ﹟ ذ︲   

  و ادرج ︋ــــ﹫﹟ ذــــ﹟ ا﹜﹞ــــ︡ر︗﹫﹟



 

١٦٤ 

    

١٦٤

     

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

  ١﹁﹩ ا﹜︀﹁﹆﹫﹟و ﹇﹙︉ ︗﹞﹫︹ ﹝﹟   ا︨﹛ ﹝﹟ ﹢اه ﹇﹙︊﹩

م.  = م ︋﹥ ︧︀ب ا︋︖︡. ﹝︣︑﹫﹟ = دو ︑ــ︀ ﹝ــ﹫﹛ = م ٤٠[و︻︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ︠︡ا از ﹝﹢︨﹩ = ار︋︺﹫﹟ = 

︠︀﹡﹩ ﹋﹥ در ︫︴︣﹡︕  = د (︋﹥ ︧︀ب ا︋︖︡) را د﹡︊︀ل آن دو ﹇︣ار ︋︡ه. آ﹡﹍︀ه ︨﹊﹥ ︀︊٤︹ = ︵ا︮﹏ 

در ﹝﹫︀ن آن ︨﹥ ﹇︣ار ︋︡ه. ا ﹟︀ر ︣ف ﹡︀م ﹋︧﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹇﹙ــ︉ ﹝ــ﹟ و ﹇﹙ــ︉  ٨ا︨️ = ح = 

  )٤٦٢، ١٣٦٩: ︗﹞﹫︹ ︻︀﹇﹑ن را ر︋﹢ده ا︨️.](ا﹝︀م ︻﹙﹩

︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ ﹁︣دو︨﹩ ︀﹁ــ️ ﹝ــ﹩ ﹥︀﹝ر ︫︀﹨﹠د ای﹨︀ی ﹜︽︤﹎﹢﹡﹥ و ︎﹫︙﹫︡ه︎︨︩︣ ،ا﹁︤ون ︋︣ آن

﹤︐﹁︀ ﹩﹡︀︗ ︣ت︫︩︨︣︎ ﹟از ا ﹩﹊ .︡﹡ا︨️ا ﹟﹫﹠ ︀﹨:  

  ︋︍︨︣ـــــــ﹫︡ ﹝ـــــــ︣ زال را ﹝﹢︋ـــــــ︡ی

   ︀︑ ﹤﹋ ︨﹩﹫︧️ آن ده دو ︨︣و

  از آن ︨ـــ︣زده ﹨ـــ︣ ﹊ـــ﹩ ︫ـــ︀خ ︨ـــ﹩

ــ︣ا﹁︣از ــ︀ی ︨ـ ــ️ ﹋ـ ــ︡ی ﹎﹀ـ ــ︣ ﹝﹢︋ـ   د﹎ـ

  ﹊ــــ﹩ زو ︋ــــ﹥ ﹋ــــ︣دار درــــ︀ی ﹇ــــ︀ر

  ا﹡︡︋﹥ ر﹡︖﹠︡ و ﹨︣ دو ︫︐︀︋﹠︡ه

  دی︋︣ رای ︋﹫﹟ از آن ︑﹫︤﹨ُ︩  

ــ﹩ ــ︀ ﹁︣﹨ ــ︀داب ︋ ــ️ ︫ ــ﹥ ر︨︐︧ ﹋  

ــ﹩ ــ︣ ︎︀ر︨ ــ﹫︩ ︋ ــ﹛ و ︋ ــ︣دد ﹋ ﹍﹡  

ــ︉  ــ︣اندو ا︨ـ ــ︀ز﹎ـ ــ﹥ و ︑﹫︤︑ـ   ﹝︀ـ

  دار﹊ـــ﹩ ـــ﹢ن ︋﹙ـــ﹢ر ︨ـــ︍﹫︡ آب

  ا﹡︡﹨﹞︀ن ﹊︡﹎︣ را ﹡﹫︀︋﹠︡ه

  آورد:﹜﹫﹙﹩ و ﹝︖﹠﹢ن ﹠﹫﹟ ﹝﹩ ٥٤﹁︭﹏ ﹡︷︀﹝﹩ ﹨﹛ در ) ١٦٦ ،١٣٦٦(﹁︣دو︨﹩: 

ــ﹟ ــ﹥ ا ــ️ ﹋ ︨︣ــ︐︀خ دو د ــ︣غ ﹎︧ ﹞  

  س﹎︣ ︻﹞︣ ︑﹢ ︠︣﹝﹠﹩ ا︨️ ﹎︀ور

  ﹋﹠﹠ــــ︡ ︨ــــ﹢راخ﹩︑ــــ﹢ ـ﹝ـــ  ا﹡︊ــــ︀ن  

  ︑︣ساز ︠﹢ردن ا﹟ دو ﹝︣غ ﹝﹩

 :﹩﹞︀︷﹡)٢٩٩، ١٣٦٤ .(﹟︀م ا︋ا︫︺︀ر ﹝︺﹞︀﹎﹢﹡﹥ از ﹇︣ن ︫︪﹛ ︋﹥ ︋︺︡ ︋︣ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ا ﹤﹡﹢﹎

︋﹫︪︐︣ ︫ــ︺︣ا  آز﹝﹢﹎ ﹩︀﹠︡﹎︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ︑﹆︣︊︀ًا﹁︤وده ︫︡ و ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ︵︊︹

﹞ ﹟ع ا︨︐﹀︀ده از ﹝ــ︀دّه  ،︻﹑وه ︋︣ آن د﹡︡.︺﹞︀﹨︀ ﹋︣﹇︧﹞︐﹩ از و﹇️ ︠﹢د را ︮︣ف ︨︀︠︐﹟ ا﹢﹫︫

︋︣ا︋︣ ︑︀ر ﹟︡﹠ ︫︡ن آن ︋︀ ﹝︺﹞ّ︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝︺﹞ّ︀﹨︀ را ﹤︐﹫﹞︣د﹨︀ در ا︫︺︀ر و آ﹋.   

دارای ︑︃﹜﹫﹀ــ︀ت  ،، ا﹠︧️ ﹋﹥ ا﹟ ︻﹙﹛ در اوا︠︣ دورة ︑﹫﹞ــ﹢ریدارد ﹁︣اوان ا﹝︀ آ﹡︙﹥ ا﹨﹞﹫️

﹝︖ــ︀﹜︦  ة︑ــ︢﹋︣﹋ــ﹥ ︗ــ︀﹩ ︑︀  .ار ﹎︣﹁️﹝﹢رد ا︨︐﹆︊︀ل ﹇︣ ،﹝︧︐﹆﹏ ︫︡ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ آن

از آ﹡︀ ︋ــ﹥ ﹇ــ︡ری در اــ﹟ ﹁ــ﹟  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑︺︡ادی﹡﹀︣ ﹝︺﹞ّ︀ ︨︣ا در ا ︭︣︻ ﹟︀د ﹝﹩ ٨٢ا﹜﹠ّ﹀︀︦ از 

 
﹨︀ی ︫ــ︴︣﹡︕ و ﹇︣ار ︋︡ه ا︮﹏ ︵︀︊︹ (︋︡ن) را ذ﹏ آن دو؛ و روی ﹨﹛ ﹇︣ار ︋︡ه ︨︐﹢ن –︋﹍﹫︣ و︻︡ة ﹝﹢︨﹩ را دو ︋︀ر . ١

 ︀﹡﹝ــ﹟ ا﹡︡؛ و آن ا︨﹞﹩ ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹤و ︋﹍﹠︖︀ن ︋﹫﹟ آن دو ﹋﹥ درج ︫︡ه –را دا︠﹏ ︫﹊︀ف آ ﹩︊﹚﹇ ︫︡︡ – 
 و ﹇﹙︉ ︗﹞﹫︹ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹇﹙︉ ︑︍︡ه دار﹡︡.



 

  ١٦٥ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  )٤٠٩ – ١٦، ١٣٢٣ (﹡﹢ا︀ّ﹝︺﹞» ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠︋︀﹩﹞.︡﹡﹢︫ :﹩﹩» ﹝︺︣وف ﹝︀رت ﹝﹩

 ︭ــ︣ ︑ــ︃﹜﹫︿︎ــ︣دازد در اــ﹟ ︻اوّ﹜﹫﹟ آ︔︀ر ﹝﹊︐﹢︋﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋ــ﹥ ﹁ــ﹟ّ ﹝︺﹞ّــ︀ ﹝ــ﹩

  ︑﹢ان ︋﹥ آ︔︀ر ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د:︑︣﹟ آ﹡﹞﹩﹞ ︀﹛︫﹢﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹩

﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ د︨ــ️ ︫ــ︡ه در ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝︺﹞ّ︀︨ــ️ او﹜ــ﹫﹟ ا︔ــ︣ ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ؛«ا﹐﹫︀ء ﹁﹩ ﹏ّ ا﹜﹞︺﹞ّــ︀»

»︣︗︀︑ ︣﹢﹠﹞« ﹤︋ ︉﹆ّ﹚﹞ ،»ــ︤ی︣︊︑ ︹︡︋«  ی از ︫ــ︀﹎︣دان و ︑ــ︃﹜﹫︿ ︫ــ︡ه ا︨ــ️.ق)  ٨(﹇ــ︣ن

«﹝﹆︡﹝ــ﹥» و ︋﹫︧ــ️ و  ︫ــ︀﹝﹏ ،ا﹐﹫︀ء. ︋﹢د ︐﹛︫︀︻︣ ﹝︺︣وف ︀︎︀ن ﹇︣ن ﹨︪ ،»﹋﹞︀ل ︠︖﹠︡ی«

﹡ــ︀م ﹥ د. ﹡︪︣ ا﹟ ﹋︐︀ب در ︑︃﹜﹫︿ ﹋︐︀ب د﹍ــ︣ى در ﹨﹞ــ﹫﹟ ﹁ــ﹟ و ـ︋ـ ︋﹢︀ر «ا︮﹏» و «︠︀︑﹞﹥» 

   )١١٧/٤ – ١١٨، ١٣٧٨︮﹀︀: (» ﹝﹣︔︣ ا﹁︐︀د. ﹙﹏ ﹝︴︣ز در ﹁﹟ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤«

︀ی ︑﹢ا﹡ــ  ﹤︀﹝︑︣﹟ ﹋︐︀ب در دا﹡︩ ﹝︺﹞︀︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︎︣آوازه ؛در ﹁﹟ّ ﹝︺﹞ّ︀ و ﹜︽︤» «﹙﹏ ﹝︴ّ︣ز

﹝﹢رخ، ︫︀︻︣، ﹝﹠︪ــ﹩، ﹝ــ﹠︖ّ﹛ و ر︀︲ــ﹫︡ان ︋ــ︤رگ ق) ٨٥٨ – ٧٩٠( ،ا﹜ ﹩﹚︻ ﹟︡︤دیف︫︣

﹇︣ن ﹡﹛، در ﹇︀﹜︉ ﹡︓︣ ︋﹥ ﹡﹍︀رش درآ﹝︡ه ا︨️. ﹝︐﹟ ﹋︐︀ب ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ ﹉ د︀︊﹥، دو ا︮﹏ و 

︋﹫︀ن ﹇﹢ا︻︡ دا﹡︩ ﹝︺﹞︀︨️. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︎﹫︪︐︀ز ︋ــ﹢دن اــ﹟  ،﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ﹋︐︀ب ︎﹠︕ ﹙ّ﹥ ا︨️.

﹝﹠ــ︀︋︹ ﹊ــ﹩ از ︑ــ﹢ان از آن ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝ــ﹩ ،﹝︺﹞ــ︀ و ﹜︽ــ︤﹇﹢ا︻︡ ︀ت و ︮︴﹑﹩ ا﹋︐︀ب در ﹝︺ّ︣﹁

  ، ﹊﹫︡ه)١٣٩٤ :︎﹢ر(︫﹞﹫﹏﹡︀م ︋︣د.  ،﹢رد ا﹇︊︀ل ﹇︣ون ﹨︪︐﹛ ︑︀ ︀زد﹨﹛﹨︀ی اد︋﹩ ﹝دا﹡︩

️︨︣﹁ ︣ان︋︣ ا︨︀سا ﹩︴︠ ︧﹡ ︀ب  ،﹡﹍︀ری︐﹋ ﹟٤٨از ا ︧﹡﹤ ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︀ی ︠︴﹩ در﹨

﹡︧ــ﹥  ٤﹡︧﹥ ︋﹥ ﹇︊ــ﹏،  ٩﹋︐︀︋️، ︡ ︑︀ر︧﹡ ﹥ ﹁︀﹇ ١٠ ،﹋︪﹢ر ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد

  )٣٥٨/١٣ – ٣٥٤، ١٣٩١(درا﹢﹀︮  :﹩︐﹥ ﹋︐︀︋️ ︫︡ه ا︨️. هدور﹡︧﹥ در  ٢٥︋﹥ ︋︺︡ و 

︀ّ﹝︺﹞ ّ﹏ ﹥︴︋︀︲︀ل﹝﹋ ︿﹫﹛︃︑ ؛﹩︪︠︡︋ ﹟ّ︡﹛ــ︡ ︋︪︡︠ــ﹩ ا︨ــ️ ق) ٩(﹇︣ن  ا﹝﹞ ︀ــ﹡﹐﹢﹞ .

﹝ــ️ زل در ﹝﹑﹝ــ︡ت ︨ــ﹩ ︨ــ︀﹎﹞︀︫️. آن ﹁﹟ ﹝ي﹜﹫︿ ﹇﹢ا︻︡ ︃﹨﹞﹢اره ﹨﹞️ ︋︣ ﹡︷﹛ ﹝︺﹞︀ و ︑

 .﹋﹙﹈ ﹁︀︭️ ﹎︣دا﹡﹫︡ ا﹜︡﹟ ︻﹙﹫︪﹫︣ او﹇︀ت ﹎︢را﹡﹫︡ و ﹠︡ ر︨︀﹜﹥ در ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ ﹝︣﹇﹢ما﹝﹫︣ ﹡︷︀م

 ا︨️: ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «︊﹫︉»  ویاز ︗﹞﹙﹥ ﹝︺﹞﹫︀ت 

︑ ﹢︉﹛ ︣︋ ﹤﹛︀︊︑ ︣ف    ﹨︀ى ︠﹠︡انرا︴︋ ︫︡ ﹩︋︀︊[︀ر آب﹠﹋︣︋] ان﹢﹫ ١آب 

- ︑﹆︧﹫﹛ ﹡﹞﹢ده (ا︻﹞ــ︀ل ︨ــ﹥ ︩﹥ را ︋﹥ ︨﹥ ︋﹝﹣﹜︿ ا﹟ ر︨︀﹜) ٣٤٧/٤، ١٣٨٠(︠﹢ا﹡︡﹝﹫︣: 

را در  ﹩﹊ــ  ︋ ︡﹠︩ و ﹨ــ︣﹥ ﹈ از ا﹟ ا﹇︧︀م را ︋ ) و ﹨︣﹩︑﹊﹞﹫﹙ و ﹩︑︧︑ :﹤﹡︀﹎ ﹚﹫︭﹫﹙ي،

ــ︀︋︴﹥ ــ﹥ ︲ ــ﹢ده و ︑︐﹞ ــ︉ ﹡﹞ ــ️اي ﹝︣︑ ــ︣ن ا︨ ــ﹩: ﹇ ــ︀س  )١٢٠ – ١١٨، ٩. (︋︪︡︠ ــ︣ ا︨ ︋

 
١ .﹤︐﹁︀ ﹏﹫﹚︑ ﹩︋︀︊ ﹡︭)️︨︫︡ه و ﹋﹠︀ر آب ︋︀ ا ﹏︮︀ ﹩︋ ︀︋ دی︣و ح  )508، 1317: آ︀︋



 

١٦٦ 

    

١٦٦

     

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

️︨︣﹁︣انا ﹩︴︠ ︧﹡ ︀ب  ،﹡﹍︀ری︐﹋ ﹟٥از ا ︧﹡﹤ ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ــ﹢د ﹨︀ی ﹋︪ــ﹢ر ﹝︠︴﹩ در︗﹢

 ه﹡︧ــ﹥ در دور ٥︑︺︡اد ︧﹡ ﹉﹥ ﹁︀﹇︡ ︑︀ر ،️︋︀︐﹋ ﹉ ﹡︧ــ﹥ ︋ــ﹥ ﹇︊ــ﹏ و  ا﹟ ﹥ ازا︨️ ﹋

 :﹩︐︫︡ه ا︨️.(درا ️︋︀︐﹋ ﹤﹢﹀︮٩٧٤/٢١ – ٩٧٣، ١٣٩١(  

︹ا﹜︊︡ا ︹︀﹠︮،  ︣︔ا﹩︺︡︋ ︿︨﹢ ︀﹡﹐﹢﹞ ا﹡︡︗︀ن ︋ــ﹢د و دوی  ؛ق) ٨٩٧(﹝︐﹢﹁︀ی ️﹐ر از و

 و ر﹁️﹨︣ات  ءا﹜﹠︣ ︋﹥از ﹝︀ورا ︨︍︦ .آ︾︀ز ﹋︧︉ ﹁︱︀﹏ ﹡﹞﹢د و ︮︽︣ ︨﹟ ︋﹥ ︨﹞︣﹇﹠︡ ︫︐︀﹁️

و در ︑︊﹫﹫﹟ ﹇﹢ا︻ــ︡ ﹝︺﹞ــ︀  ︫︡از ︻﹙﹛ ︻︣وض و ︮﹠︀︹ و ︋︡ا︹ ︫︺︣ى و ﹁﹟ ﹝︺﹞︀ ︀︮︉ و﹇﹢ف 

  :ا﹟ ﹝︴﹙︹ از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹠︷﹢﹝︀ت او︨️ .د﹋︣﹜﹫︿ ︃︑ ای﹥ر︨︀﹜

 ﹛ا﹜﹙ُز﹐ل ︠︱︣ ︀︋︡ ﹡﹩ دم روح﹡﹩    ﹛︡︋ ︣﹎َ﹎َ﹟ آب و ﹨﹢ا ﹋﹢️ ︋﹢د ﹝﹠︤ل

︫ــ﹫ ﹜﹆﹞ــ︀ن ︎︣﹡ــ︡ه ﹝ــ︡﹁﹢ن ︫ــ︡. (︠﹢ا﹡ــ︡﹝﹫︣: در ﹝ــ︤ار ا﹁︐ــ︀د و ︣︠︦ ا︑﹀︀ق و﹁︀︑︩ در ︨

٣٣٧/٤، ١٣٨٠( ︀︋︀︐﹋ ︀ب در︐﹋ ﹟از ا ﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞﹤﹡.︪︡﹡ ️﹁︀ ︀ی ﹋︪﹢ر ا︔︣ی﹨ 

﹋︐ــ︀ب را ︗ــ︀﹝﹩ اــ﹟ ؛ )ق٨١٧ – ٨٩٨(︑︃﹜﹫︿ ︻︊︡ا﹜ّ︣﹞﹟ ︗ــ︀﹝﹩ ،﹋︊﹫︣ ﹤︀ ر︨︀﹜ ﹏﹙َُِ﹙﹫ۀ 

ا﹡ــ︡. ه︀﹜﹥ ﹋︊﹫︣ ﹡﹫ــ︤ ﹡︀﹝﹫ــ︡ر︨﹝︺﹞﹫︀ت ︗︀﹝﹩ و  ا︮﹢ل و ﹁﹠﹢ن ﹝︺﹞︀ ﹡﹍︀︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ آن را هدر︋︀ر

︩︋ ﹩﹞︀︗ ︀ب﹨︀ی︐﹋ ﹟︀ت ﹎﹢﹨︣﹁︣و︫︀ن ﹨﹞︙﹢ن ︨﹞︳، ︻﹆︡ ا﹑︴︮︀ل  و را ︋﹥ ﹡︀م ا﹚︠

﹨ــ︀ی ﹝︺﹞ــ︀﹎﹢﹩ را در ︨ــ﹥ ︑﹀︀وت ﹫︧︐︀ن و ﹝︺﹞︀، ا﹡﹢اع ﹝︺﹞︀ و ︫ــ﹫﹢ه ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ️.﹡︀﹝﹫︡ه ا︨

ب د﹍ــ︣ در ︋ــ︀ ︩ ر︨︀﹜﹥(︗︀﹝﹩ ︫︻﹆︡ ا︻﹞︀ل ︑︑ ،﹩﹚﹫︧︭﹫﹙﹩ و ا﹋︐︧︀︋﹩ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️. 

از  ،﹡﹍︀ری ﹡︧ــ ︠︴ــ﹩ اــ︣ان︋︣ ا︨︀س ﹁︣︑ ️︨︣﹟ آ﹡ ﹤﹫﹚ ﹜﹞.(️︨︀﹙﹏﹋﹥  ﹝︺﹞︀ دارد

﹡︧ــ﹥ ﹁︀﹇ــ︡  ٤﹢ر ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد ﹨︀ی ﹋︪︠︴﹩ در ﹋︐︧﹡﹤ ﹤﹡︀︋︀ ١٩ا﹟ ﹋︐︀ب 

 ،️︋︀︐﹋ ٤︑︀ر  ،﹏︊﹇ ﹤︋ ﹤︧﹡و  ٣ ︡︺︋ ﹤︋ ﹤︧﹡در دور ٨ ﹤︧﹡︫︡ه ا︨ــ️ ه ️︋︀︐﹋ ﹤﹢﹀︮. 

  )٤١٨/١٣ -  ٤١٦(﹨﹞︀ن: 

د، ﹝﹫︧︣ــ﹫﹟ ز﹝ــ﹩ ︀﹨︣︑︣﹟ ︫︀︻︣ی ﹋﹥ در ا﹟ دوره، د︨️ ︋﹥ ﹝︺﹞ّ︀︨︣ا﹩﹝ د︨︐﹢ر ﹝︺﹞ّ︀؛

﹝﹫︧︣ــ﹫﹟ در ﹁ــ﹟ از ︫︀﹎︣دان ︻︊︡ا﹜ّ︣﹞﹟ ︗︀﹝﹩ ا︨️. . وی ︋﹢د )ق٩٠۴﹝︐﹢﹁︀ی( ﹡﹫︪︀︋﹢ری

 .︫ــ️﹡﹢ ︑︀ّ﹝︺﹞ ّ﹏️ ︻﹠﹢ان وی  ید︨︐﹢ر ﹝︺﹞ّ︀ ︗︀﹝﹩ ︫︣﹩ ︋︣﹋﹥  ای ر︨﹫︡﹝︣︑︊﹥﹝︺﹞︀ ︋﹥ 

دا﹡︧ــ︐﹛ ا﹎︣ ﹝ــ﹟ ﹝﹩« :︵﹢ر ﹎﹀︐﹥ ا︨️ا﹟ وی هدر︋︀ر ،︀﹝︀ر︑︩ در ﹁﹟ ﹝︺﹞︠﹢د ︗︀﹝﹩ ︋︀ ﹨﹞﹥ 

 ﹤﹋»﹟﹫︧︣﹫﹞ ﹑﹞« ﹟ا﹩﹞ ︀﹝︺﹞ ﹤﹡﹢﹎︡﹢﹎، ﹩﹝﹡ ︀﹝︺﹞﹜︐﹀﹎«.  :٥٠٠، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی(  

️︨︣﹁ ︣ان︋︣ ا︨︀سا ﹩︴︠ ︧﹡ ︀ب  ،﹡﹍︀ری︐﹋ ﹟٩٧از ا ︧﹡﹤ ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︀ی ︠︴﹩ در﹨

﹡︧ــ﹥  ١٣﹡︧﹥ ︋﹥ ﹇︊ــ﹏،  ٢︑︀ر︧﹡  ︡﹇︀﹁ ،️︋︀︐﹋ ﹥ ١٨ا﹟ ︑︺︡اد  ﹋︪﹢ر ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥ از

  )٥٠١/٣٠ – ٥٠٧، ١٣٩١(درا﹢﹀︮  :﹩︐﹥ ﹋︐︀︋️ ︫︡ه ا︨️. ه﹡︧﹥ در دور ٦٤︋﹥ ︋︺︡ و 



 

  ١٦٧ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  ︮﹀﹢﹥  هو︲︺﹫️ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در دور 

︫ــ︺︣ا︸ ﹩ــ﹢ر وه ︋︣ ︫︡. ︡︗ ﹑︻ ﹤﹋ ﹢﹡ ﹟︡︋︡ی ﹝︣﹙﹥ا﹟ ﹨﹠︣ وارد ︮﹀﹢﹥  دورهدر 

﹝﹑﹫ــ︡ر ﹝︺︀︮ــ︣ ︫ــ︀ه ︵﹞︀︨ــ︉ و  ،﹝︐︪﹛ ﹋︀︫ــ︀﹡﹩︙﹢ن ﹨﹞ ،﹥﹡︀﹝﹩ در ا﹟ ︻︣︮﹝﹞︐︀ز و 

﹩︀﹝︺﹞،  ا﹨﹙﹩ ︫﹫︣ازی﹝︺︀︮︣ ︫︀ه ︻︊︀س و ︋︀﹐︠︣ه﹑﹞ ، ﹟﹁ ﹟آ﹝﹢ز︫ــ﹩ آن دوره  ﹡︷ــ︀م︋ــ﹥ ا

  وارد ︫︡. 

 ﹤﹋ ﹜﹚︻ ﹟︀ن ا﹫︻︡﹞ً︀︊﹛︀︾  در﹏﹁︀﹞  ﹩︋ه ﹝︺﹞﹢﹐ً(اد﹢﹇ ︣د ،)﹨︀︠︀﹡﹥در﹎ ﹩﹞ ﹜آ﹝︡﹡ــ︡ و ﹨ــ

﹋﹢︫ــ﹫︡ و از اــ﹟ راه در ﹍ــ︣ی ﹝﹩︋﹥ ﹏ ﹝︺﹞︀ی د﹋︣د﹡︡ و ﹨︣ ﹉ ﹝﹩ ﹝︺﹞︀﹨︀ی ︠﹢د را ︵︣ح

 ︣︊︑﹩﹞ ️﹆︊︨ ︣﹍︡﹊ ︣︋ ︀رت﹞ ــ﹟ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ وارد ︫︡ه و  ﹥︋﹥ ︻︣︮﹋﹛ ﹋﹛ ،﹠︡︗︧︐وا

  داد﹡︡.آ﹝﹢زش  ﹁﹟ را

﹊﹩ از دا﹡︪﹢ران ﹝︐﹆︡م ︠﹢د ﹋ــ﹥ در اــ﹟  ﹥︋﹥ ﹡﹆﹏ از ر︨︀﹜ ا﹜︺﹙﹞︀ء︀ض︀︮︉ ر﹎︤ار︫﹩ از 

﹋ــ﹥ در ﹁ــ﹟ (﹝﹢﹐﹡︀ ︗ــ︀﹝﹩  ﹋︊︣ی ﹥ر︨︀﹜︋︣ ا︨︀س آن، ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥  ،ا︨️ ﹁﹟ د︨︐﹩ دا︫︐﹥

آن را ︑︡ر︦  ﹝﹢﹐﹡︀ ﹝﹞︡ ︻﹫﹠︀﹡﹩ ﹨︣وی) ︗︤ء ﹝︐﹟ درو︨﹩ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ آن دوره، ﹝︺﹞︀ ︋﹢د

  )٣٦١/٤، ١٣٨٩(ا﹁﹠︡ی:  ﹋︣ده ا︨️.﹝﹩

و ﹁︣اوا﹡ــ﹩ دارد ا﹨﹞﹫ــ️  ﹥﹠ــ︡ ﹡﹊︐ــ در ﹇︀﹜︉ ﹜︽︤ در ︻︭︣ ︮﹀﹢﹥،  ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و و︲︺﹫️ا﹝︀ 

  ا︨️:︋︣ر︨﹩  ︀︋﹏﹇

ر︾﹛ و︗﹢د ا︨︐﹠︀دات ﹛ ﹁﹟ و ﹨﹛ ﹨﹠︣. ︋﹥﹨﹛ ︻﹙﹛ ا︨️، ﹨، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹡﹆︀︫﹩ ﹝︺﹞︀ :اول ﹥﹡﹊︐

از ︋︺︱ــ﹩ از آ﹡ــ︀ در ﹝ــ︐﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︻﹙﹞﹩ و ︑︀ر﹩ ︋ــ︣ای ا︵ــ﹑ق اــ﹟ ︻﹠ــ︀و﹟ ︋ــ︣ ﹝︺﹞ــ︀، 

﹇︀︋﹙﹫ــ️ ا﹡︐﹆ــ︀ل و  ،دا﹡ــ︩ ﹇ــ︣ار ﹡﹍﹫ــ︣د  و ︻﹙ــ﹛ ه︎︣وا︲ ا︨️ ا﹎ــ︣ ﹝︴﹙︊ــ﹩ در ــ﹢ز ،︎︥و﹨︩

  ﹋﹠︡.  ا ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩آ﹝﹢زش ر

﹥ ﹝﹠︀︋︹ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︤﹎︀﹡ ︋ ︡︀︋︣آ︡، و﹇︐﹩ از آ﹝﹢زش ︨ ﹜﹚︻ ﹉﹟ ︋﹥ ﹝﹫︀ن ﹝﹩ :دوم ﹥﹡﹊︐

︋﹥ (، ︻﹢﹀︮ ︡﹥ ﹥﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︑︀ر﹩ در ﹝﹢رد ﹝﹢اد در︨﹩ ﹝︡ارس ︻﹙﹞﹫ و﹜﹩ .ا︫︀ره ︫﹢د

و در  ︨﹊﹢ت ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده و ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹋﹙﹫ّــ︀ت ا﹋︐﹀ــ︀ ﹡﹞ــ﹢ده )ا︫︀را︑﹩ ︗︤﹩ ︋﹥ ︋︺︱﹩ از دروس ︗︤

- ︫﹫ ︻﹙ــ﹩. ﹝︓﹑ً، ﹡︡ا﹥︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹙﹛ ︎︣دا︠︐ ،︗︀ی ﹡︀م ︋︣دن از ﹋︐︉ در︨﹩﹥ ︋ ،︋﹫︪︐︣ ﹝﹢ارد

︻﹙ــ﹛ ــ︡︒  ﹥︋ــ﹥ ا︫ــ︀︻︫ــ﹫︣از ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در  ،ی ︫﹫︣ازیا﹡﹆﹩ ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ﹋﹞︣ه

︋︣ای ﹝ــ﹣﹜﹀﹫﹟ ﹋︐ــ︉ ︑ــ︣ا︗﹛ و ر︗ــ︀ل آ﹡︙ــ﹥ ︋ــ﹫︩ از ﹨ــ︣  .)٣٣٦/٤ ،١٣٨٩ ︎︣دا︠️. (ا﹁﹠︡ی:

﹋︧︉ ﹁﹫︰ ﹋ــ︣دن  ﹥﹡﹥ ︵︣﹆ ا︨️؛ ︪﹢ران ︋﹢ده︃﹜﹫﹀︀ت و ︑︭﹠﹫﹀︀ت دا﹡﹫︤ی ا﹨﹞﹫️ دا︫︐﹥، ︑

︻﹙﹞ــ︀ را ︋ــ︀ ا︔︫︣ــ︀ن  ،در ﹝︐﹟ ﹋︐ــ︉ ر︗ــ︀﹜﹩ ︫﹢د،﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︋︀ر﹨︀آ﹡︀. ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
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  و... ︫︣ا︀︮ ،﹜﹛︀︺﹞ ︉︀︮ ،︹︉ ﹝︡ارک﹝︓﹏ ︀︮︉  .︑︀ ︋︀ ﹡︀﹝︪︀ن﹋﹠﹠︡ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩

 هدر دور ﹥﹁﹆ــ  ای ︑︭ــ﹫﹏ ︻﹙ــ﹛ ا︮ــ﹢لا﹝︀ در ︨︀︎ ︋﹥ ︨﹣ا﹜︀﹩ از ا﹟ د︨️ ﹋﹥ ﹝ــ︓﹑ً ︋ــ︣

﹤﹢﹀︮،  ﹤ ا︨️، ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه﹝﹢اد در︨﹩ از  ︀ ﹜﹚︻ ﹟︋︀ا  ﹤︀ب︐﹋﹩︀﹨ ها︫ــ︀︻﹥ ︎﹫ــ︡ا ﹋ــ︣د 

  .ا﹡︡﹡﹊︣دهارا︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︉﹚︴﹞ ﹤﹩  ،﹝﹠︀︋︹ ،ا︨️

. ﹜ــ︢ا ای ︋︣︠﹢ردار﹡ــ︡ذ﹋ــ︣ ︫ــ︡ه ﹋ــ﹥ از ا﹨﹞﹫ــ️ وــ︥ه ﹡ــ︀دری ﹨ــ﹛ در ا﹟ ︋﹫﹟، ﹝ــ﹢اردو﹜﹩ 

﹨﹞︀﹡﹠ــ︡  ؛︾﹠﹫﹞︐ــ﹩ ا︨ــ️، اردی ︠ــ︀ص﹨ــ﹛ در ﹝ــ﹢از دروس، آن﹨︀ی ︗︤﹩ ︋ــ﹥ ︋︺︱ــ﹩ ا︫︀ره

  .ا︋︣ی ﹩︫︊ ︑︀ر﹩﹊︣ا︾﹩ در 

 ،﹝﹫︣زا︻︊︡اً ا﹁﹠ــ︡ی ا︮ــ﹀︀﹡﹩ ای ﹋﹥﹎﹢﹡﹥ ︋﹥ ؛﹋﹠︡ا﹝︀ در ﹝﹢رد ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و︲︺﹫️ ﹁︣ق ﹝﹩

ر︀ض ا﹜︺﹙﹞︀ء و ﹫︀ض در ︨︣︑︀︨︣ ا︔︣ ︫︩ ︗﹙︡ی ︠﹢د ︋﹥ ﹡︀م  ،﹡﹍︀ر ︋︤رگ ︻﹢﹀︮ ︡﹥︑︣ا︗﹛

︫ــ︡ه ا︨ــ️، ا︫ــ︀ره ﹩﹝س ︻﹙﹞﹫﹥ ︑︡ر︦ در ﹝︡اروره ﹋﹥ ﹠︊︹ در︨﹩ آن د﹝ ٢٦︑﹠︀ ︋﹥  ا﹜﹀︱﹑ء

︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︎︣وا︲ ا︨ــ️ از ﹝﹫ــ︀ن ﹝﹠ــ︀︋︹ ︋︧ــ﹫︀ر ︋︀ره ﹋﹥ دو ﹝﹢رد از آ﹡︀ در ﹋﹠︡﹝﹩

و﹇︐﹩ ︋﹥ دو ﹝﹠︊︹  )﹁﹙︧﹀﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ر︀︲﹫︀ت و ﹡︖﹢م و ︵︉ از ﹁﹆﹥ و(﹎︧︐︣ده از ︻﹙﹢م آن دوره، 

 ﹥در آن ︋︣﹨ــ ا﹟ ﹁ــ﹟ و ﹨﹠ــ︣  ه︗︀﹍︀ه و︥ ︫﹢د، ﹡︪︀ن از ا﹨﹞﹫️ و︺﹞︀ ا︫︀ره ﹝﹩از ﹝︐﹢ن ︻﹙﹛ ﹝

   .   ︑︀ر﹩ دارد

 ︫ــ﹢درو︫﹟ ﹝ــ﹩︋︀ ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩ در ﹝︐﹢ن آ﹝﹢ز︫﹩ ︻﹢﹀︮ ︡﹥، ا﹟ ﹡﹊︐﹥  :︨﹢م ﹥﹡﹊︐

﹝︐﹢ن در︨﹩ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹇︊﹏ از ا﹟ دوره ا︨️ و ︋﹥ ︗︤ ﹠︡ ا︔︣ از ︫﹫ ﹩︀︋ ︀ ﹁︣ز﹡︡  ︋﹫︪︐︣﹋﹥ 

و  ︫ــ︣ت ﹨﹞ــ﹥︋ــ︤رگ اــ﹟ دوره ︋ــ︀ ﹞ــ︀ی . ︻﹙﹡﹫︧️در︨﹩ ︗︡︡ی  ︫﹫︡ ︔︀﹡﹩، ﹝︐﹟ هو ﹡﹢اد

  ا﹡︡. ﹡﹢︦ ︑︃﹜﹫﹀︀ت ﹝︐﹆︡م ︠﹢د ︋﹢ده︫︀رح  ︀︀︫﹫﹥ ،ا﹇︐︡ار ︻﹙﹞﹩ و ا﹫︀﹡︀ً ︨﹫︀︨﹩ ︠﹢د، ︋﹫︪︐︣

 ﹜﹚︻ ﹟︡ه ﹝︧ــ︐︓﹠︋﹠︀︋︣ا︻︀﹇ ﹟ــ﹟  ﹩﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ ﹡﹫︤ از ادر︠ــ﹢ر، ﹩ ﹝﹠︊︺ــ  ،دوره﹡︊ــ﹢ده و در ا

 ﹞ ︡﹠︨ ︡﹠﹛ ︑︀ر﹩، ﹥︋ ،︋︀رها﹟ر د دادن︣ای ﹡︷︣ ︀︋︡ ︋ا﹜︤ا﹝︀ً  از ا﹟ رو. ︫﹢د﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹩

︻ــ﹑وه ︋ــ︣ . ︫︡﹡﹫︀ز ﹨︀ی آن ︋﹩در ﹝﹢رد ﹠︡ و ﹢ن آن و داوری در ﹝﹢رد ︡ا﹇﹏ ا︨︐﹠︀د ﹋︣د ︑︀

﹩ ﹨ــ︣وی در ﹝ــ﹢رد ︻﹙ــ﹛ ﹝︺﹞ــ︀ ︗︀﹝﹩ ︑﹢︨︳ ﹝﹑ ﹝﹞︡ ︻﹫﹠ــ︀﹡ ﹋︊﹫︣ ﹥ر︨︀﹜︑︡ر︦ از ︨﹠︡ی ﹋﹥ 

﹩﹞ ﹟︨︡﹢﹎ ︉︀︮ ️روا ﹟︀ض، ا︀ی ﹇ ﹥ر︨︀﹜︋﹠︀ ︋︣  ر﹝﹚︻ از ﹩﹊︊ــ﹏ از ︠ــ﹢د،  ︡﹠﹞︨ــ﹢د

   :ا︨️

دارای ﹨︣ ︀︎﹥ و ﹝︀﹥ از ︻﹙ــ﹛ و  ﹫︐﹩ دا︫️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︦︺، ﹝﹢﹇﹝﹢﹐﹡︀ ︻︊︡ا﹜﹢﹨︀ب ﹡﹫︪︀︋﹢ری«

︣ده و در ﹋ــ ﹝﹫︣﹝︺﹞︀﹩ را ︫ــ︣ح  ﹥﹋︣د. ر︨︀﹜در ︋︣ا︋︣ او ︋﹥ ︑﹆︭﹫︣ ︠﹢︩ ا︻︐︣اف ﹝﹩ ،﹋﹞︀ل ︋﹢د

︣ ﹝︺﹞﹫ّــ︀ت ︣اــ﹏ آن ﹡︀ــ﹏ ︫ــ︡، و ـ︋ـ ﹋︪︿ ﹝︪﹊﹑ت آن ︡ ︋﹫︱︀ ﹡﹞﹢د و ︋﹥ آ︣﹞ ﹟︣︠﹙﹥ از ﹝



 

  ١٦٩ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

︋﹥ آ﹡︀ د︨️ ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده ا︨️.  ،﹝︊︣ور ︋︀ ﹨﹞﹤ د﹇︐﹩ ﹋﹥ دا︫︐﹥ ︀﹝﹩ ا﹁︤وده ﹋﹥ ﹝﹫︣﹝﹫︧︣﹫﹟ ا︨

︋︪ــ﹩ از ︫ــ︣ح او  ،ق ﹋﹥ ︋︣ای دو﹝﹫﹟ ︋︀ر در ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︋﹥ ﹝﹑﹇︀ت وی ر︨﹫︡م٩٤٥﹝﹟ در ︨︀ل 

  )٣٦٢/٣، ١٣٨٩﹁﹠︡ی: ا( »را ﹡︤د وی ︠﹢ا﹡︡م

﹋ــ﹥ ︠ــ﹢د از ﹝︺﹞ــ︀︎︣دازان اــ﹟ دوره  ﹡︭ــ︣آ︋︀دی ه︑ــ︢﹋︣﹋︐ــ︀ب  ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ﹝︐﹟ :︀رم﹡﹊︐﹤ 

︫ــ︺︣ا و  هذوق اــ﹟ ﹨﹠ــ︣ از ﹝ــ︡ود ﹥دا﹝﹠ــ  :. از ︗﹞﹙﹥ر︨﹫﹛﹝﹩﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥  ﹥︋﹥ ﹠︡ ﹡﹊︐ ،ا︨️

، ︎︥و﹨ــ︀ندا﹡ــ︩، آ﹝﹢ز﹎ــ︀ران، دا﹡︪ــ﹞﹠︡ان﹝︺﹞︀﹫︀ن ︠︀رج ︫ــ︡ه و ︋ــ﹥ ا﹇︪ــ︀ر ﹝︐﹙ــ︿ ا︻ــ﹛ از 

︋ــ﹥ ︵ــ﹢ری ﹋ــ﹥ از  ؛ده ا︨️︨︣ا️ ﹋︧︣︊﹥ و ﹋ آ﹡︀، ﹝﹑ز﹝︀ن ︎︀د︫︀﹨︀ن، ا﹝﹫︣ان، زاد﹎︀ن﹡︖﹫︉

س و ﹁︀︲ــ﹏ ﹝ــ︡ر ،﹡﹀ــ︣ از ︮ــ﹠︿ ︻ــ︀﹜﹛ ٢١︡ود  ،︗﹞﹩ ﹋﹥ در آن ﹋︐︀ب ذ﹋︣ ︫︡ها︑︣ا﹟ ︑︺︡اد 

 ؛﹨︧ــ︐﹠︡﹝﹑﹝︧ــ﹫︀ی ﹁︧ــ︀﹩  ﹋﹥ ︨︣آ﹝︡ آ﹡ ﹤﹞﹑︻ ︀ــ︀ج آ﹇ــ︀ ︧ــ﹫﹟ ︠﹢ا﹡︧ــ︀ری و ﹨︧︐﹠︡

. ︣ار دار﹡︡﹡﹀︣ در ︨﹙﹉ ︫︺︣ا ﹇ ١٣و از ا﹟ ︑︺︡اد ﹁﹆︳  آ﹡︀ ︋﹫︩ از ﹨﹠︣ ﹝︺﹞︀︨️ ︫︣ت ︻﹙﹞﹩

 ﹟︊︀ن ︨ــ﹠︐﹩ آن  زا﹝︣ اا︀︭ــ︀ر ︮ــ﹡از ا ﹜﹚︻ ﹟ــ︡ در︋ــ︀ر .﹡︪ــ︀ن دارد︠︣وج اه︫ــ﹉ و ︑︣د 

﹤ــ﹥ ︑﹢︗ــ﹥ ︫ــ﹢د  ؛︋︣︵︣ف ︠﹢ا﹨︡ ︫︡﹡︭︣آ︋︀دی  ه﹋︫︣︡ه در ︑︢ا︵﹑︻︀ت ارا︐﹊﹡ ﹟ا ﹤︋ ︀﹠︑ ︣﹎ا

 ︋﹫︪ــ︐︣︮ــ﹀﹢﹥  ه﹋﹥ ﹝﹫︣زا ︻︊︡اً ا﹁﹠︡ی ︋︀ ا︫︣اف ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ﹋︐︉ و ﹝﹠︀︋︹ ر︗︀﹜﹩، در اوا︠ــ︣ دور

ا︨️؛  ﹡﹍︀ری ﹋︣دهدر ︫︩ ︗﹙︡ ﹋︐︀ب ︑︣ا︗﹛ ،︣︮︀﹠︩﹫︊️ ︮︽︣ی ︑︀ ﹝︺ا﹝︀﹝﹫﹥ را از ︾︻﹙﹞︀ی 

︎ــ︦ از ︻︊ــ︡ا﹜︣﹞﹟ ︗ــ︀﹝﹩ و  :﹋﹠︡ ﹋﹥ر︨︡، ﹠﹫﹟ اذ︻︀ن ﹝﹩و﹇︐﹩ ︋﹥ ︻﹙﹞︀ی ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ ﹝﹩ ا﹝︀

 .﹝︺﹞︀ ︋ــ︣ د﹍ــ︣ان ︋︣︑ــ︣ی ︎﹫ــ︡ا ﹋︣د﹡ــ︡ ﹥در ر︫︐﹝﹫︀﹝︺﹞ ﹟﹫︧︣﹩ ﹎︣و﹨﹩ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡﹡︡ ﹋﹥ 

﹝︖﹙ــ︡ ︋︤ر﹎ــ﹩ ﹝︐﹊﹀ــ﹏ اــ﹢ال ا︪ــ︀ن  ﹛،﹋ــ﹠ره ﹉ آ﹡︀ ا︫ــ︀﹉ ح ︀ل︋﹥ ︫︣ ﹛﹨︣﹎︀ه ︋﹢ا﹨

︠﹢ا﹨ــ︡  ﹎﹫︣ی، ﹠﹫﹟ ﹡︐﹫︖﹥︨︀ده ﹥︺﹠﹩ در ﹞ ﹉︀︨︊ )٣٦١/٤، ١٣٨٩ی: ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. (ا﹁﹠︡

︻ ﹏﹋ ﹜︪︫ ﹉ ﹏﹇︡ا ︡اد︺︑ ﹤︋ ﹩︀﹝︺﹞ ︀ی ︫﹫︺﹥ ﹙︫︡ ﹋﹥ ︻﹙﹞︀ی ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀، ︎︦ از ︗︀﹝﹩ و﹝

  ا﹡︡. از ︾﹫︊️ ︮︽︣ی ︑︀ آ︠︣ ︻﹢﹀︮ ︡﹥، ︋﹢ده

اــ﹟  ،در ︨︣ا︨ــ︣ ﹋︪ــ﹢ر ﹡﹍︀ری ︫︡ه﹡﹁ ﹩︴︠ ︧︨︣️︻﹠︀و﹟ ︋︀ ﹋︀وش در  :︎﹠︖﹛ ﹥︐﹡﹊

 ️﹆﹫﹆︠ ــ﹟  ︋﹫︪︐︣﹋﹥  ﹢ا﹨︡ ︫︡آ︫﹊︀ر︧ــ﹩  ه﹨﹠ــ︣، در دور﹋︐ــ︉ ︋︖︀﹝︀﹡ــ︡ه از ا﹢﹡︋︀ز ﹤﹢﹀︮ــ

﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹋︪﹢ر ﹝﹢︗ــ﹢د ﹡︧﹥ در ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ١٩ی ︗︀﹝﹩ ﹝︺﹞︀از ﹋︐︀ب  :. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥﹡︡ا︫︡ه

︮ــ﹀﹢﹥ و ︑﹠ــ︀ ︨ــ﹥  ه﹡︧ــ﹥ در دور ١٥ز ︮ــ﹀﹢ ،﹤﹥ ︋﹥ ﹇︊ــ﹏ ااز ا﹟ ︑︺︡اد ﹉ ﹡︧ا︨️ ﹋﹥ 

﹡︧﹥ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋ــ﹥  ١٥︗︀﹝﹩  ︮︽﹫︣ ﹥ر︨︀﹜︀ از ﹋︐︀ب  ﹡︧﹥ ︋﹥ ︋︺︡ از ا﹟ دوره ︑︺﹙﹅ دارد.

 ﹤︧﹡ ﹤︨ و ﹤﹢﹀︮ ٩﹇︊﹏ از ه﹥ در دور﹡︧ــ  ﹤﹢﹀در ز﹝ــ︀ن ︋︺ــ︡ از ︮ــ ﹤و ︨ــ﹥ ﹡︧ــ ﹤﹢﹀︮ــ

︗︀﹝︀﹡ــ︡ه از ﹩ ﹡︧ ︋ــ﹥﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹞︀﹝) ٤٩٦/٣٠ – ٤٩٣، ١٣٩١(درا︐﹩:  .ا︨︐﹠︧︀خ ︫︡ه ا︨️



 

١٧٠ 

    

١٧٠

     

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

 ق) ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ︻ــ︡ ︮ــ﹀﹢﹥ ا︨ــ️.٩٢٧︫ــ︡ه در ا︔︣ ︲﹫︀ء اردو︋ــ︀دی (︑ــ︃﹜﹫︿ ﹏ ﹝︺﹞︀ ﹋︐︀ب

  )٣٩٥/١٣ – ٣٩٤(﹨﹞︀ن: 

﹡︧ــ ︠︴ــ﹩ ا︨ــ︀س ︋ــ︣  ،﹝︺﹞ــ︀ و ﹜︽ــ︤ در ︻ــ︡ ︮ــ﹀﹢﹥︋ــ︣ای ﹡︪ــ︀ن دادن ︗︀﹍ــ︀ه ︻﹙ــ﹛ 

️︨︣﹁︤ــ︀︗ــ︡ول و ﹡﹞ــ﹢داری ︑﹠︷ــ﹫﹛ ︫ــ︡ه  ،﹡﹍︀ری ︫︡ه ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︺﹞ــ︀ و ﹜︽ــ︐﹡ی ﹋ــ﹥ در ا

  .︎︥و﹨︩ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡

﹋ــ﹛ ︻﹙ــ﹛ رو﹡︡ رو ︋﹥ ر︫︡ ا﹟ ﹨﹠︣ در ︋﹫﹟ ︀︮︊︀ن ︻﹙﹛ و دا﹡ــ︩، ﹋ــ﹛ ﹥︋︀ ادا﹝ :︫︪﹛ ﹥﹡﹊︐

 ،ــ︀د﹎﹫︣ی آن ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ د﹍ــ︣ ︻﹙ــ﹢م و﹝︺﹞︀ در رد︿ د﹍︣ ︻﹙﹢م ﹝ــ︡ارس ︻﹙﹞﹫ــ﹥ ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁ــ️ 

﹝︣﹢م ︗︡  ق١٠٩٠︨︀ل  ﹥و﹇﹀﹠︀﹝︋︣ ا︨︀س ای ﹋﹥ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ .﹋︣درا ︋﹥ آن ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ︎︥وهدا﹡︩

   :﹠﹫﹟ ﹝﹆︣ر ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ،﹫︣زا ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︸﹫︣ا﹜︡و﹜﹥﹝

 اد︋﹫︀ت︀ر درس از ﹁﹠﹢ن ︻﹙﹢م ﹝︺﹆﹢﹜﹥ و ﹝﹠﹆﹢﹜﹥ را ︋﹥ ︵﹑ب ︋﹫︀﹝﹢زد. «... ﹝︡رّس ﹐ا﹇﹏ 

﹋ــ﹥ در  ﹊﹞﹫ــ︀تو ا﹝︓︀ل آ﹡︀، ﹝︺﹞︀ ︮︣ف و ﹝﹠︴﹅ و ﹝︺︀﹡﹩ ︋﹫︀ن و ︻︣وض و ﹇︀﹁﹫﹥ و  از ﹡﹢ و

 ️﹆﹫﹆ ︀ء﹝﹊ ﹜﹫﹚︺︑ ﹅︣︵︀ر ا︋︐︡ا﹝︫ ﹋ ﹩︲︀︣ده و از ﹨﹠︨︡﹥ و ﹨﹫︃ت ﹎︫︢︐﹥ ︋︣ ︵︊﹫︺﹩ و از ر

آ﹡︙ــ﹥ را  ﹁﹆﹫ــ︀ت، درس  ا﹜︊﹫︀ن و ا﹡﹢ارا﹜︐﹠︤﹏ و...از ﹇︊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︑﹀︀︨﹫︣ا﹡︡. ا﹜﹩ ︑︣﹇﹩ ﹋︣ده

و ﹝﹠︀︨ــ︉ اــ︀م و ا︻ــ﹢ام ︋︀︫ــ︡، ر︗ــ︉ و  ︵﹑باز ا︮﹢ل و ﹁︣وع ذ﹨﹟ و ︫﹢ق و ﹁﹛ و ر︾︊️ 

 ︉︐﹋ ﹫︭︑ ص ﹝﹆︀︋﹙﹥ و﹢︭﹞ و ︑﹀︫︺︊︀ن و ر﹝︱︀ن را ︒︀د︀︨ا﹫ ﹤﹀﹫و اد︻﹫﹥ ︮ــ ﹤︺﹫︫ ︣

  ) ٨٧٧/٤، ١٣٨٢﹝︺︐︊︣ه ﹎︣دا﹡﹠︡...»(راو﹡︡ی: 

﹩︀ر︑ ︡﹠︨ ﹟︀ه ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ را در ︋﹫﹟ ︻﹙﹢م ﹝︐︡اول آن ︻︭︣ ︋﹫︀ن ﹋ــ︣ده  ،ا﹍︀︗ و︲﹢ح ﹤︋

  ︑︀ر﹩ اذ︻︀ن دارد. هدوردر آن ︻﹙﹢م ﹨﹞︀﹡﹠︡ د﹍︣ و ︋﹥ رو﹡﹅ آن 

﹤﹢﹀︮ ︡︻ ︀ی ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در﹝﹚︻ ﹟︣︐﹝﹞  

در اوا︠︣ ︻ــ︡  ق):٩٢٣ز﹡︡ه در ( ؛ا﹜ ﹟︡﹆﹫︣ی ﹨︣ویا﹜︡﹟ ا﹞︡ ︋﹟ ﹡︷︀م﹝﹢﹜﹩ ︫︀ب

ق ٩١٨︋﹥ ︨︀ل ︨︀ز ︋﹢د، ﹋﹥ ︠﹢د ﹝︺﹞︀ »﹆﹫︣ى«︫︀︻︣ى ︋﹥ ﹡︀م  ،︮﹀﹢ی ه︑﹫﹞﹢رى و اوا﹏ دور

ا﹝﹫︣ ︻﹙﹫︪﹫︣ از او ︋﹥ ︻﹠﹢ان «﹝︺﹞︀﹩» ﹡ــ︀م . ︎︣دا︠️ ﹝﹠︷﹢﹝﹥ در ﹝︺﹞︀اى ︋﹥ ﹡︀م ︋﹥ ︑︃﹜﹫︿ ر︨︀﹜﹥

﹊ــ﹩ از ). ١٢٧، ١٣١٤) و ︨︀م ﹝﹫︣زا «︫︀ب ﹝︺﹞︀﹩» (︮﹀﹢ی: ٧٠، ١٣٢٣﹩: (﹡﹢ا. ︋︣د﹝﹩

 ﹝︺﹞﹫︀︑︩ ︋﹥ ا︨﹛ «︫︀﹨﹛» ا﹟ ا︨️:

︀﹞ ﹢ در ︻︪﹅ ﹨︣ آ﹡﹊﹥ ︫︡ ﹎︣﹁︐︀ر  

  در او﹎︣داب ︋﹑︨️ ا﹟ ︾﹛ ︻︪﹅ و 

  ﹨﹫︀ت وی از ﹋︖︀، ︠﹑︮﹩ ز ﹋︖︀  

  »ا﹁︐︀ده ︧︠﹩ ا︨️ ︻︀︫﹅ ︋﹩ ︨︣ و ︎︀



 

  ١٧١ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

︀ = اش. ا﹎︣ «اش» دا︠ــ﹏ ﹎ــ︣داب ﹅ ︋﹩ ︨︣ و ︎)[︾﹛ = ﹨﹛. ︻٥١٠︫︀ ،١٣١٧﹡︭︣آ︋︀دی: (

  ︫﹢د «︫︀». ︫︀ + ﹨﹛ = ︫︀﹨﹛]︋﹫﹀︐︡ ﹝﹩

︋ــ﹢د و در  ︡﹟ ﹝﹞︡ دوا﹡﹩ا﹜︗﹑ل ︫︀﹎︣دان از وی) ق٩۴٢- ٨۵٨( ؛﹝﹞︡ اَ﹨ْ﹙﹩ ︫﹫︣ازی

و در آ﹡︖ــ︀ ﹇︭ــ﹫︡ه ﹝︭ــ﹠﹢ع ︠﹢ا︗ــ﹥  ︀﹁ــ️راه  ﹨ــ︣ات در ︨﹙︴︀ن ︀︋ ﹟﹫︧﹆︣ا︗﹢ا﹡﹩ ︋﹥ در︋︀ر 

) ︨ــ︍︦، ︋ــ﹥ ٢٣٥، ١٣٧٨(رازی:  .﹎︣دا﹡﹫ــ︡ ︻﹙﹫︪﹫︣ ﹝﹢︫ــا﹝﹫︣  ︋﹥ ﹡︀م ،︨﹙﹞︀ن را ︑︐︊︹ ﹡﹞﹢ده

راه ︀﹁ــ️ و در ︨ــ︐︀︩  آق ﹇﹢﹢﹡﹙﹢، ︨﹢﹝﹫﹟ ︎︀د︫︀ه ︨﹙︴︀ن ︺﹆﹢بر﹁️ و ︋﹥ در︋︀ر  آذر︀︋︖︀ن

︋︣  ︫︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︮﹀﹢ی) او ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹡︪︧︐﹟ِ ٤٣٥ – ٤٣٩، ١٣٤٤(ا﹨﹙﹩:  ود.او ا︫︺︀ری ︨︣

️﹁︀ ﹩﹐︀︋ ️﹛︤﹠﹞ ︀︖﹡در︋︀ر او روی آورد و در آ ﹤︋ ،️︑ . در﹎︢ ︫﹫︣از در ︨︀﹜﹍﹩ ٨۴در ️︫

ر ﹝﹠﹆︊️ د ︋﹠︡︑︣﹋﹫︉︋﹥ ︠︀ک ︨︍︣ده ︫︡. ا﹨﹙﹩، ﹇︀︭︡ ︋︧﹫︀ر و ﹡﹫︤ ﹠︡  ︠﹢ا︗﹥ ︀﹁︶ر و در ﹋﹠︀

︨︣وده ﹋﹥ ﹨﹀ــ️ ﹇︭ــ﹫︡ه از اــ﹟ ﹇︭ــ︀︡ در  ︋﹫️ا﹨﹏و   ︣︀︨︱︣ت ︻﹙﹩، ︎﹫︀﹝︊︣

وی  ،︨ــ︀م ﹝﹫ــ︣زا ه︋﹥ ︻﹆﹫︡) ٤٥١ – ٤٥٤و  ٤٤٠ – ٤٤٣ ﹨﹞︀ن:ا︨️. ( ا﹝︀م ︧﹫﹟ر︔︀ی 

- در ︻﹙﹛ ﹇︀﹁﹫﹥ و ︻︣وض و ﹝︺﹞︀ ﹋︀﹝﹏ ︋﹢د و در ︗﹞﹫︹ ا︮﹠︀ف ︫︺︣  ️ ودر ︫︺︣ ا﹝︐﹫︀ز ︑﹞︀م دا︫

  ) ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «︋︀ء» از او︨️:١٠٣، ١٣١٤﹎﹀️. (︮﹀﹢ی: ﹝﹩

  ل ﹝︀ ︨︣ ︮﹙︧️ و ︮﹀︀ ︋︣ ︨︣ ﹨﹛در د    ﹞﹥ دم﹎︣ ﹥ دل ︋︣ ︨︣ ︗﹠﹍︧️ ︋︐︀ن را ﹨

ز︋ــ︀ن ︻︣︋ــ﹩) ؛ ) [در ﹝︭︣اع دوم، دل = ﹇﹙︉ ؛ ﹝︀ = آب (﹝︀ء در ٥١٢، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

ا﹎︣ ﹋﹙﹞﹤ آب ﹇﹙︉ ︫﹢د = ︋︀ ؛ ︋︀ در ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︑﹙﹀︶ ︣ف «ب» ا︨ــ️. ︨ــ︣ ︮ــ﹙ = ص ؛ ︨ــ︣ 

﹨ــ︀ی دو ر﹛)، ︫ــ﹊﹏ِ ︮﹀︀ = ص ؛ ا﹎︣ دو ︑︀ ص را ︋︣ ︨︣ ﹨﹛ ︋﹍︢ار) ﹜ــ︀ ︋ــ︣ روی ﹨ــ﹛ ︋﹍ــ︢ا

﹩﹞ ﹜︪﹩﹞ «︣وف ا﹜﹀︊︀ «﹨︀ء ︀ء]︫﹢د ﹋﹥ ︑﹙﹀︶ آن در︋ = د. ب + ﹨︀ء﹢︫  

︨ــ︣ا در ︨ــ︣ا و دا︨ــ︐︀ن︑︣﹟ ︾︤لق)  ︋︀ا︧︀س٩٦٣(﹝︐﹢﹁︀ی ؛﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹁︱﹢﹜﹩

اى ︨ــ︣وده و ﹡﹫ــ︤ ﹋︐ــ︀ب ﹡︀﹝﹥ز︋︀ن ︑︣﹋﹩ آذر︀︋︖︀﹡﹩ ا︨️. وى، ︵︊﹅ ﹝︺﹞﹢ل آن ز﹝︀ن، ︨︀﹇﹩

︑ــ︣﹟ ا︔ــ︣ ﹝﹛ .)٤٢٠، ١٣٨١(ر︍﹊︀:  ︋﹥ ︫︺︣ ﹡﹍︀︫︐﹥ ا︨️. و ︓︣ آ﹝﹫︐﹥«ر﹡︡ و زا﹨︡» را ︋﹥ ﹡

﹁︱ــ﹢﹜﹩ در اــ﹟ ا︔ــ︣ ︎ــ︦ از ︑︡﹫﹝ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ︣ح و ﹎︤ار︫ــ﹩ از . ︨ــ️د︨︐﹢ر ﹝︺﹞︀ ﹥ر︨︀﹜ ،وی

﹩﹞ ﹩︀م ﹝﹩ ا︻﹞︀ل ﹝︺﹞︀︎︣دازد و آن را ﹝︺﹞︀︨︣ا﹡﹩﹚﹫︀ر ﹁︭ــ﹏ ︑︧ــ و در ︡﹡، ﹩﹚﹫︭ــ︑، 

(﹁︱﹢﹜﹩:  ︎︣دازد.︋︀ ︫︀﹨︡ ﹝︓︀ل ﹝﹩ ز ا﹟ ا︻﹞︀ل︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︑︫︣ ﹤︋ ﹩﹚﹫︢﹩ ﹝﹠︧︖﹛ و ﹝﹢︗︤ ا

 ️:) ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «﹡﹀︦» از او٧٢︨ – ١٥٤، ١٣٩٤

︪﹡ از ﹋︧﹩ ︗﹢ی﹤ ️﹝﹨  

  ﹎﹠︖︡︻︀رف ا﹡︡ر ︗︀ن ﹡﹞﹩

  ﹋﹥ در﹟ ︻︀﹜﹞︩ ﹨﹢س ﹡︊﹢د  

  ︗︀ی ︨﹫﹞︣غ در ﹇﹀︦ ﹡︊﹢د



 

١٧٢ 

    

١٧٢

     

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

 در ﹋﹙﹞﹤ «﹇﹀︦» ،). [︗︀ی ︨﹫﹞︣غ (﹋﹢ه) «﹇︀ف» ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟٥١٩، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

﹎︢ار .﹜︺﹠﹩ ﹋﹙﹞﹤ َ﹡︊ُ﹢َد = ن ﹡︊︀︫︡. «ق» ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹋﹙﹞﹤ «﹡َ︊ُ﹢َد»، ︣ف «ن» ﹝﹩ ︋﹥ ︗︀ی ︣ف

  ︫﹢د «﹡﹀︦».]﹋﹥ ﹝﹩

در ا﹡︪ــ︀ و ﹝︺﹞ــ︀  ،در ﹎﹠︀︋︀د ︨︀﹋﹟ ︋﹢د. ︻﹑وه ︋︣ ︫︺︣ ق)٩٦٨(﹝︐﹢﹁︀ی  ؛﹝﹢﹐﹡︀ ﹡︓︀ری ︑﹢﹡﹩

 ا︸ــ︀ر د﹍ــ︣ ︻﹙ــ﹢م از ︋﹫︪ــ︐︣ ،﹨﹫ــ️ و ﹡︖ــ﹢م ︻﹙ــ﹛ در ا﹇﹙ــ﹫﹛ ﹨﹀️ ا︨︐﹠︀د﹝︀رت دا︫️. ︋﹥ 

 .د﹢ان ︫︺︣﹨﹑﹜﹩؛  ︩︫︀ه و درو، در وزن: ︨︣و و ︑︢رو﹋︣د. از آ︔︀ر وی: ﹝︓﹠﹢ی ﹝︀رت ﹝﹩

 ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «﹡︧﹫﹛» از او︨️:

︉﹫︻ ﹤ ️︧﹨در ︻︪﹅ َ﹎َ︣م ﹡︀﹜﹥ و آ  

  ﹨︣ د︡ه ﹋﹥ ﹨︧️ ﹝﹠︷︣ ﹝︀ه ر︠﹫︧️

  ︉﹫︻ ﹤ ️︧﹨︀﹍﹡ ﹟﹞ ﹤︋ ور ﹝︀ه ﹝︣ا  

  ﹝︀﹨︧️ ﹥ ︻﹫︉﹎︣د︡ه ﹝﹟ ﹝﹆︀م 

︵ــ﹢ر ﹋ــ﹥ آ﹝ــ︡ه ). [در ﹝︭︣اع ︀رم ا﹎ــ︣ ﹋﹙﹞ــ﹤ «﹝ــ﹟» را ﹨﹞ــ︀ن٥٢٢، ١٣١٧ی: ﹡︭︣آ︋︀د(

︫﹢د «﹡﹛». ﹝︀ه = ︨﹩. ︀ل ا﹎︣ «﹡﹛» را ﹝﹆︀م ﹝ــ︀ه ﹋ــ﹥ ﹨﹞︀﹡ــ︀ «﹎︣د︡ة ﹝﹟» آن را ︋﹍︣دا﹡﹫﹛، ﹝﹩

  ︫﹢د «﹡︧﹫﹛». (ن + ︨﹩ + م).]«︨﹩» ا︨️ ﹇︣ار د﹨﹫﹛ ﹝﹩

  : ا︨️﹝﹠︪﹩ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨﹊﹠︡ر ︋﹫﹈  ق) ٩٩۶- ٩٠۵(؛﹋︀︫︀﹡﹩ا﹜︡﹟ ︻﹙﹩ ﹝ُْ︐ََ︪﹛ ﹋﹞︀ل

] و ا در ﹝︡ح آن ︱︣ت [︫ــ︀ه ︑﹞︀︨ــ︉ ︮ــ﹀﹢ىاى ︾ّ︣«... ﹝﹢﹐﹡︀ ﹝︐︪﹛ ﹋︀︫﹩ ﹇︭﹫︡ه

از ﹋︀︫︀ن ﹁︨︣ــ︐︀ده  ،﹡︷﹛ آورده﹥ ︋ اى د﹍︣ در ﹝︡ح ﹝︡ره ز﹝︀ن ︫︤اده ︣︎︀ن ︠︀﹡﹛﹇︭﹫︡ه

﹝﹊︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹟ را︲ــ﹩ ﹡﹫︧ــ︐﹛ ﹎︪️. ︫︀ه ︗﹠️ و︨﹫﹙﹥ ︫︤اده ﹝︢﹋﹢ر ﹝︺︣وض﹥ ︋﹢د، ︋

 ︎﹠︀ه و ا﹞﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟︡ح و ︔﹠︀ى ﹝﹟ آ﹐︀︭﹇ ،︡﹠︡ در ︫︃ن ︫︀ه و﹐️﹝﹥ ا ز︋︀ن ︋﹋﹥ ︫︺︣

︡﹠﹢﹍︋. ︣ات و ︋︺ــ︡ از آن︱ ﹤︨︡﹆﹞ ــ︡ ...» ،︮﹙﹥ اول از ارواح﹠︀﹝﹡ ︹ــ︀ ︑﹢﹇ــ﹞ ــ︀ن: . از﹝﹋︣︑)

١٧٨، ١٣٨٢(    

﹝︐︪﹛ در ︨︀︠︐﹟ ﹝︀ده ︑︀ر، ﹝︺﹞︀، ﹝︣︔﹫﹥ و ﹝﹠﹆︊️ در ︻︡ ︠﹢د ﹝︪﹢ر ︋﹢د. دوازده ︋﹠︡ 

در  ︀︲ــ︨︣️ ﹋﹥ ︑︀ ز﹝︀ن ا ﹨︀ى ﹝︺︣و﹁ي﹋︣︋﹑ از ﹝﹠︷﹢﹝﹥ ﹥و وا﹇︺ ︧﹫﹟ ا﹝︀م﹝︣︔﹫﹥  او در

 ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ا︔︣﹨ــ︀ىا︨ــ️.  ︠﹢ا﹡ــ︀ن︠﹢ا﹡ــ︀ن و رو︲ــ﹥﹨︀ى ︻︤اى آن ا﹝︀م ز︋︀﹡︤د ﹝︣︔﹫ــ﹥﹝︖﹙︦

 ﹜︪︐﹞ ﹤﹋ ︧ــ﹫﹠﹩ ﹝﹫︣ ︑﹆﹩ ،﹝︣گ وی ︋﹠︀︋︣ و︮﹫︐︩ ︋﹥ د︨️ ︫︀﹎︣دش︎︦ از ︡﹝﹞ ﹟︡﹛ا

﹎ــ︣د آ﹝ــ︡ه از ︫ــ︺︣﹨︀ى دوران ﹡﹢ر︨ــ﹩  ،) ︮ــ︀︊﹫﹥١: ا︨ــ️﹎﹢﹡ــ﹥ ︋ــ︡﹟ ،﹋︀︫︀﹡﹩ ︑﹠︷﹫﹛ ︫ــ︡ه

اى از آ﹝﹫︐ــ﹥ ،) ︗﹑﹜﹫ــ﹥٤ ؛از ز﹝ــ︀ن ︎﹫ــ︣ى ،) ︫ــ﹫︊﹫﹥٣ ؛از ︻ــ︡ ︗ــ﹢ا﹡﹩ ،) ︫︊︀︋﹫﹥٢ ؛﹎﹢﹠︡ه

 هدر︋︣دار﹡ــ︡ ،) ︲︣ور︀ت٦ ؛اى از ︎﹫﹢︨︐﹥ و ︎︣ا﹋﹠︡هآ﹝﹫︐﹥ ،) ﹡﹆﹏ ︻︪︀ق٥ ؛︎﹫﹢︨︐﹥ و ︎︣ا﹋﹠︡ه

ا︨﹛ «︠︴) ﹝︺﹞﹫︀ت. ٧ ؛﹨︀﹝︀ده ︑︀ر ﹤︋ ︀﹝︺﹞ ﹟از او︨️ا «︉﹫:  



 

  ١٧٣ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  آ﹡︧️ ﹡﹢︧﹠︡ از ︻﹫︉ اول﹝﹩﹋﹥ ﹫︤ی     ﹐﹁﹫︡ن از ﹨﹠︣﹨︀ ︻﹫︉ ﹨﹠︣وران ا︨️

︻﹫︉ ﹨﹛ ــ︣ف  ﹥﹡﹢︧﹠︡ «︠︳» ا︨️، اول ﹋﹙﹞) [﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹩٥١٧، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

  ︫﹢د.]«︠︴﹫︉» ︀︮﹏ ﹝﹩ ﹥﹋﹙﹞ ،︠︳ ︋﹥ ︗︀ی ︻﹫﹟ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د ﹥︻﹫﹟ ا︨️. ︀﹐ ا﹎︣ ﹋﹙﹞

از ︋︤ر﹎︀ن  )ق١٠٢۵ ﹝︐﹢﹁︀ی(؛ »ر﹁﹫︺﹩︬ ︋﹥ «﹝︐﹙ ﹋︀︫︀﹡﹩ا﹜ ﹟︡﹫︡ر ﹝︺﹞︀﹩ ا﹝﹫︣ ر﹁﹫︹

﹠︡ى از دوران ︫ــ︀︻︣ى  .︨︀﹝︀ن و ﹝﹑زم ︫︀ه ︻︊︀س ︋﹢د آن ︵︊︀︵︀︊﹩ ︨︀دات و ﹋︀︫︀ن ﹥︠︴

در آور ︋﹢ده ا︨ــ️. ︠﹢د را در ا︣ان و ︋︪﹩ د﹍︣ را در ﹨﹠︡و︨︐︀ن ﹎︢را﹡︡ه و در ﹨︣ دو د︀ر ﹡︀م

ر ︨ــ︀︠︐﹟ ﹝︺﹞ــ︀ ﹝ــ︀ر︑﹩ ︠ــ︀ص ر﹁﹫︺ــ﹩ د .︀︎️︫︀ن ︻﹞︣ ︋﹥ ﹋︀︫︀ن ر﹁️ و در ا︫ ﹟︣ در﹎︢

ه وى ﹨﹞﹫﹟ ﹝︀رت را ﹡﹫ــ︤ در ︨ــ︀︠︐﹟ ﹝ــ︀د︫︣ت ︀﹝︺﹞ ﹤︋ .️﹁︀﹩ دا︫️ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︨︊︉ 

٩٢٨ – ٩٣٠، ١٣٧٨(︮﹀︀: ا︨️.  دا︫︐﹥ ،﹨︀ى ︋︧﹫︀ر ﹝﹠︀︨︉︑︀ر(  ︀﹝︺﹞ ﹟ــ﹟» اا︨﹛ «ز ﹤︋

  از او︨️:

  ︫︡ ﹡﹆︡ دل از ﹇﹞︀ر ︻︪﹅ ا﹋︓︣ ﹋﹛

  ﹎﹞︣اه ︫︡م ︑︀ ︋﹥ ﹇﹞︀ر ا﹁︐︀دم

  ︀ر ︎﹫︪﹥ ︫︡ ﹊︧︣ ﹋﹛زان ︫﹢خ ﹇﹞  

  ︫︡ راه دل ︫︩ ︋︖﹏ د﹜︊︣ ﹋﹛

 »︋ــ﹏«ــ︣وف  ،را ︋ــ︣دار﹛ »︋︖ــ﹏« ﹥ا﹎︣ دِلِ ﹋﹙﹞ــ =  ︊︣︋︖﹏ د﹜[)٥١٥، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

﹩﹞ ﹩﹇︀︋︡﹡︀﹞.«﹏︊﹚︋» ︀︑ ﹤︨ = «﹏︋» ︀︑ ︩︫ . ﹉ ︊ــ﹏  ﹝︣اد ا︨️ »﹨︤ار︋﹙︊﹏ « ﹋﹥ از﹚︋ ️﹚︻ ﹤︋)

و از د﹍ــ︣ی ︀وی ا︨️ ︋︀ ﹨ــ︤ار ﹋﹥ ﹝︧ »غ︡ «︋﹥ ︧︀ب ︣وف ا︋︖و از د﹍︣ی  = ﹨︤ار د︨︐︀ن)

 ︾﹫﹟︗︤﹍︀﹟ را ︾﹫﹟ ︠︴﹩ ا﹎︣  :. ﹝︀︭﹏ آن ﹋﹥»︾﹫﹟«﹡﹫︤ ︋﹥ ﹨﹞︀ن د﹜﹫﹏، ︋﹥ ︮﹢رت ﹜﹀︷﹩ 

. ﹨ــ︀ر ا︨ــ️︺﹠﹩ ﹇﹙︉ ﹋﹙﹞﹤ «راه» ﹋ــ﹥ و راه دل  ︫﹢د.﹝﹩ ﹨︤ار ﹟︀︮﹏ ،﹋﹠﹫﹛﹜﹀︷﹩ در ︾﹫﹟ 

ج = ︋ــ﹏.  –د﹍ــ︣: ︋︖ــ﹏  ︋ــ﹥ ︻︊ــ︀رت .﹝︀﹡︡﹝﹩ز﹟ ︋︀﹇﹩  ،︗︡ا ﹋﹠﹫﹛ر﹟ از ﹨︤ا︀ل ا﹎︣ ﹨︀ر را 

︫︩ ︋﹏ = ︨﹥ ︋﹙︊﹏. ︋﹙︊﹏ = ﹨︤ار = غ = ︾﹫﹟. ︾﹫﹟ = ﹨︤ار + ﹟ = ﹨︤ار﹟. دل = ﹇﹙︉. ﹝﹆﹙ــ﹢ب 

 ﹟راه = ﹨︀ر. ﹨︤ار– .﹟︀ر = ز﹨[  

ر︫︡ ا﹝︀  ،و﹐د︑︩ در ﹋﹞︣ه ق)١٠٣٠ – ٩٥٣(؛ ﹝︐﹙︬ ︋﹥ «﹡﹆﹩» ىا﹡﹆﹩ ﹋﹞︣ه︻﹙﹩﹝﹫︣زا 

﹥ ـ︋ـ  ،﹩ و ﹡︷ــ︣ى در ﹋︀︫ــ︀نادـ︋ـ ﹨ــ︀ى ا﹡ــ︩﹡﹆﹩ ︋︺︡ از ﹋︧︉ د .︋﹫︪︐︣ در ﹋︀︫︀ن ︋﹢د و ︑︣︋﹫︐︩

ه ﹝ــ︀ده ︥وــ در ︨ــ︣ودن ا﹡ــ﹢اع ︫ــ︺︣ ︋ــ﹥. ︗︀ ﹁︣ا﹎︣﹁️﹨︀ى ز﹝︀ن را ﹨﹞︀نو دا﹡︩ ا︮﹀︀ن ر﹁️

︫︣ت ︋︧︤ا  ،︫﹫ در ز﹝︀ن ︨﹙︴﹠️ ︫︀ه ︻︊︀س اول .د︨️ ︋﹢د﹩ ︋︧﹫︀ر ﹇﹢ی﹎﹢︑︀ر و ﹝︺﹞︀

︑﹛ ﹡︀م ــ︀﹥ س ︋﹊﹩ از ر︗︀ل ︻︡ ︫︀ه ︻︊︀﹥ ︋ یو .دا︫️دا︫️ و ︫︀ه او را ︨️ ﹎︣ا﹝﹩ ﹝﹩

﹥ ـ︋ـ  ،﹡﹫︤و دا︫️ ﹋﹥ ︑︀ ﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︎︦ از ﹝︣گ آن ︋︤رگ ا ى ︨︀﹐﹡﹥ ازا︋﹫﹌ ا︠︐︭︀ص و و︸﹫﹀﹥

اــ﹟ . ا︋﹢ا﹜︧ــ﹟ ︋ــ﹢د ،︗ــ﹢ا﹡︩ ﹝︣گ ︎︧ــ︣ ،﹨︀ى ︨️ ز﹡︡﹎︀﹡﹩ ﹡﹆﹩ا﹡︡. از ︀د︔﹥دادهو ﹝﹩ا
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

︑ــ︀ ︋ــ︣د ︨ــ︣ ﹝ــ﹩﹥ ﹟ وا﹇︺﹥ ︋﹫︪︐︣ در ﹝﹢︵﹟ ︠﹢د ﹋﹞︣ه ︋ا ﹝︭﹫︊️ ﹠︀ن در او ا︔︣ ﹋︣د ﹋﹥ ︋︺︡ از

︮ــ در﹎︫︢️.  ﹝﹫ــ︣  ،ا﹐︫ــ︺︀ر﹥از ا︔︣﹨︀ى او ﹡﹚︑ ️︧﹫︭﹩ ا︨️ از ﹇︧﹞️ ﹝︐﹆ــ︡﹝﹫﹟ از ︠﹑

 ،﹨ــ︀︑︣﹋﹫︉ ،﹨︀دوم د﹢ان ﹇︭﹫︡ه اى ﹡﹢ ︡︎︡ آ﹝︡ه ا︨️.﹟ راه ︑︢﹋︣ها ا﹜︡﹟ ﹋︀︫︀﹡﹩ ﹋﹥ از︑﹆﹩

 ،اى ︋ــ﹥ ﹡︓ــ︣︋ــ︀ ﹝﹆︡﹝ــ﹥ .﹎︢رد﹨︤ار ︋﹫️ در ﹝﹩ ﹨︀ى او︨️ ﹋﹥ از ︎﹠︕﹩﹨︀ و ر︋︀︻﹇︴︺﹥ ،﹨︀︾︤ل

﹝︺﹞︀ و ﹝︣︔﹫﹥ و ︑︀ر ﹡﹫︤  ،در د﹢ا﹡︩ ︗︤ آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ .وا﹜﹩ ﹁︀رس ،︠︀ن﹩﹙﹇ب ︋﹥ ا﹝︀م︠︴︀

  ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «︋︡ر» از او︨️: )١٠١٧ – ١٠١٩، ١٣٧٨(︮﹀︀:  ︫﹢د.د︡ه ﹝﹩

  ︻﹫︪︧️ ا﹎︣ ︋︣﹨﹠﹥ ﹋︪︡ در ︋︣ش ﹋︧﹩    ﹡︀ز﹋︐︨︣️ آن ︋︡ن از ︋︣گ ﹎﹏ ︋︧﹩

﹝︺﹞︀ ︨︀︠︐﹥ ا︨ــ️. ﹝︭ــ︣اع  ه︡ن را ﹝︀د︋ ﹥﹋﹙﹞[در ﹝︭︣اع اول ).٥٢٤، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

 »ن«از اول ﹋﹙﹞﹥ و ︣ف   »ب« ﹩﹠︺︣ف   ،︋︡ن ︋︣﹨﹠﹥ ︫﹢د ﹥دوم ︀﹋﹩ از آن ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋﹙﹞

 »︋ــ︣«︪ــ﹫﹛ در دال را ︋﹊ِ﹝︀﹡︡. ــ︀ل ا﹎ــ︣ ــ︣ف ︣ف «د» ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ،از آ︠︣ ﹋﹙﹞﹥ ︋︣دا︫︐﹥ ︫﹢د

   ]︫﹢د.» ︀︮﹏ ﹝﹩ر︋︪﹢د ﹋﹙﹞﹤ «︋︡ »ر«و  »ب«︺﹠﹩ دا︠﹏ ︣ف 

︑ــ︀ ︠﹢ا﹡︧ــ︀ری ا﹎︣ ﹝︴︀︋﹅ ︡س ︨ــ﹫﹙﹩  )ق١٠٢٧ ﹝︐﹢﹜︡( ؛︭︣آ︋︀دی﹝﹞︡ ︵︀﹨︣ ﹡﹝﹫︣زا 

︨ــ︀ل  ٧٣در ــ︡ود  ،︋︀︫ــ︡︋﹢ده ز﹡︡ه  ،اوا︠︣ ﹇︣ن ︀زد﹨﹛ ﹋﹥ اوا︠︣ ︨﹙︴﹠️ ︫︀ه ︨﹙﹫﹞︀ن ا︨️

از ﹋ــ︀ر ︠ــ﹢د ︎︪ــ﹫﹞︀ن  ،︎︦ از آن، روز﹎︀ر ︗﹢ا﹡﹩ را ︋﹥ ﹜﹢ و ﹜︺︉ ﹎︢را﹡︡ه وی︻﹞︣ ﹋︣ده ا︨️. 

︋﹥ ﹋︧︉ ادب و ﹨﹠ــ︣ و ︫ــ︺︣ و ︫ــ︀︻︣ی ︎︣دا︠︐ــ﹥ ﹫︀ر ﹋︣ده و ﹝︺︀︫︣ت ار︋︀ب ﹁︱﹏ را ا︠︐︫︡ه، 

 ،﹡﹞ــ﹢ده︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ︫ــ︀ه ︨ــ﹙﹫﹞︀ن ︮ــ﹀﹢ی ︑ــ︃﹜﹫︿ ق ١٠٨٣را ﹋﹥ در ︨︀ل  ﹡︭︣آ︋︀دی ه︑︢﹋︣ ا︨️.

و آ︔︀ر ﹇︣︉ ﹨︤ار ﹡﹀︣ از ︫︺︣ای ︻︭︣ ︮﹀﹢ی. وی دــ﹢ان ︫ــ︺︣ی ﹝︪︐﹞﹏ ا︨️ ︋︣ ︫︣ح ︀ل 

 ،︋﹥ آن ا︫︀ره ﹋︣ده﹥ در ︑︢﹋︣ه ﹥ ا﹋﹠﹢ن در د︨️ ﹡﹫︧️ و ﹁﹆︳ ا︫︺︀ر و ﹝︺﹞﹫︀︑﹩ را ﹋﹨﹛ دا︫︐﹥ ﹋

  » از او︨️: ︻﹙﹩﹎﹫︣د. ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «ا﹋﹠﹢ن ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩

  ︫︊︀ز ﹝﹞︡ی ﹢ ︎︣واز ﹎︣﹁️

  ار︨︀ل ︋︪︀رت ﹢ ︋﹥ او ﹁︣﹝﹢د﹡︡

  ︻ــ︀﹜﹛ د﹍ــ︣ ﹫ــ︀ت از آ︾ــ︀ز ﹎︣﹁ــ️  

  ﹎︣﹁️﹨︀ داد و د﹎︣ ︋︀ز ︻﹫︧﹩ دل

︋︖ــ︡ = ل. ︵︊ــ﹅ ــ︣وف ا ).[︻﹫︧﹩ = ﹝︧﹫. دل ﹋﹙﹞﹤ ﹝︧﹫ = ︨ــ﹩. ︨ــ﹩٥٤٥(﹨﹞︀ن: 

  ︀ل ا﹎︣ ︣ف «ل» را در دل ︻﹫︧﹩ ﹋﹥ ︦ ا︨️ ︗︤﹍︀﹟ ︫﹢د «︻﹙﹩» ︀︮﹏ ︫﹢د.]

ا﹎ــ︣ ــ﹥ ︋﹫︪ــ︐︣  -  ︑﹢︨︺﹤ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽ــ︤ در اــ﹟ دوره ﹁﹆ــ︳ ︫ــ︀﹝﹏ ︫ــ︺︣ا و اد︊ــ︀ن ﹡︊ــ﹢د

︋ــ﹥  ︋ــ︀︋﹙﹊ــ﹥  -  ︋﹥ د﹍︣ ︻﹙﹢م ﹡﹫︤ ﹝︤﹟ و ﹝︖ــ︤ ︋﹢د﹡ــ︡﹡︀﹝︊︣د﹎︀ن ﹁﹢ق ︻﹑وه ︋︣ اد︋﹫︀ت و ︫︺︣ 

﹋﹥ ︫︣︑︪︀ن در د﹍︣ ︻﹙ــ﹢م ︋﹫︪ــ︐︣ از اــ﹟  ︫﹢︀﹝﹚︻ ︀︋﹩﹞﹜﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ره ا﹟ دو︨﹫︡ن ر︀︎︀ن 

﹫︫︀ در ︣﹠﹨ ﹟د ﹝﹩ ﹥﹁﹟ ︋﹢ده و ︋﹥ ا﹢︠ ﹩﹝﹚︻ ︀ت﹫︡﹠︐︪︠︀ن︎︣دا﹡ ﹟هد﹨﹠︡. و ا  ﹟ا ️﹛︤﹠﹞



 

  ١٧٥ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

﹎︤ار︫ــ﹩ ﹋ــ﹥ ﹡︭ــ︣آ︋︀دی در ﹝ــ﹢رد ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡ــ﹥ ︵︊ــ﹅  ︻﹙﹛ ︋ــ﹫﹟ دا﹡︪ــ﹢ران آن ︻︭ــ︣ ا︨ــ️.

﹋﹥ ︗︀﹝︹ ︻﹙﹢م ﹝︺﹆﹢ل و ﹝﹠﹆ــ﹢ل  ︫﹢د﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩﹡﹩ ﹡︀م ﹋︧︀ ،︨️ا ︨︣ا︀ن ا﹟ دوره داده﹝︺﹞︀

  ﹨﹞︀﹡﹠︡: ؛﹨︧︐﹠︡

 ﹥︻﹑﹝ــ ، و ... ﹝ــ︐﹊﹙﹛ ﹩﹊﹫﹞ــ  ،︻ــ︀﹜﹛ ﹩﹁︀︲﹙ق) ١٠٩٩ – ١٠١٦(؛آ﹇︀ ︧﹫﹟ ︠﹢ا﹡︧︀ری

︀﹝﹚︻، ﹡︀﹍﹤ ــ️.روز﹎︀ر ... از آ︔︀ر او︨️ ﹋︐︀ب﹝﹊ ــ︡ در ﹁ــ﹟ ﹋ــ﹑م و﹠ ﹩︀﹨ ︣ــ)  :﹩﹚﹞︀ــ︻

  از او︨️:ا﹟ ﹝︺﹞︀ ︋﹥ ا︨﹛ «︋︪﹫︣»  )١٠١/٢، ١٣٦٢

  ﹎︣دش د﹨︣ ﹢ن ︗﹢ا﹡﹩ ︫︡ ︵﹩ از

  ︀︎︀ن ︫︊︀ب آ﹝︡ ای دل در︀ب

  ﹡︀ل ﹢ ﹡﹩︋︀ر ﹢ ︫﹫︪﹥ ا︫﹉ و ﹝﹩﹝﹩  

  ﹢ن ︎︪️ دو ︑︀ ︫﹢د ﹥ آ︡ از وی

ــ︣ف «ب» ا︨ــ️. ــ﹢ن ︎︪ــ️ ︎︧ــ️  ،︫ــ︊︀ب ﹥) [ ︀︎︀ن ﹋﹙﹞٥٢٨، ١٣١٧(﹡︭︣آ︋︀دی: 

  ︫﹫︣ = ︋︪﹫︣]︣ ا︨️. ب + آ︡ ︫﹫︫﹢د ︎︧︐︀ن. از ︎︧︐︀ن ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹩ا︨️، ا﹎︣ دو ︑︀ ︫﹢د ﹝﹩

﹩︀︧﹁ ︀ی﹫︧﹞ ﹑﹞ا﹡︧ــ︀ری  هاز ︑﹑﹝︢ق) ١١١٥(﹝︐﹢﹁︀ی  ؛﹢︠ ﹟﹫︧︀﹇ــ﹥ ا﹋︓ــ︣ ا︨ــ️ آ﹋

) ا﹟ ﹝︺﹞︀ ١٧٤ ﹨﹞︀ن:( ﹝︐︊︣ ﹎︪︐﹥ ︋﹢د.ر ︗﹞﹫︹ ︻﹙﹢م د﹎︣﹁︐﹥ و  آن ز﹝︀ن را ﹁︣ا﹋︐︉ ﹝︐︡او﹜﹥ 

  » از او︨️:︻︣ب︋﹥ ا︨﹛ «

  د﹀︩ ﹎︪﹢ده ︋﹢︋︀ ﹉ دو ﹙﹆﹥ از ︨︣ ز﹜    زاری ︫﹠﹢ده ︋﹢داز دل ︮︡ای ﹡︀﹜﹥

=  ١٠٠. ١٠٠) [︨︣ ز﹜︿ = ز. ︻﹑﹝️ ︑﹆ــ﹢﹞﹩ ︻﹆ــ︣ب = ز. ــ﹉ دو ﹙﹆ــ﹥ = ٥٣١(﹨﹞︀ن: 

  ق = ︻︣ب] –ق. ︻﹆︣ب 

از در ︻︭︣ ︮﹀﹢﹥، و ﹜︽︤ و︲︺﹫️ ︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ ا﹡︡از ﹋﹙﹩، در  ﹉︪﹛در ا﹡︐︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ 

  ︫﹢د.︋︣ر︨﹩  ، ︋﹥ ︮﹢رت ﹡︧ ︠︴﹩،︗︀﹝︀﹡︡هآ︔︀ر ︋﹥︑﹞ ﹟︣﹛﹝﹠︷︣ ﹁︣اوا﹡﹩ 

︑︣﹟ ﹋︐︉ ︠︴﹩ ﹝﹢︗﹢د ﹋﹥ در ادوار ﹝︐﹙︿ ︑︀ر﹩ ︑︡و﹟ و ︑﹠︷﹫﹛ ﹛﹝﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞︋﹥ 

﹨ــ︡ف ا︮ــ﹙﹩، ︻︭ــ︣ ︮ــ﹀﹢﹥ ︋ــ﹢د، ﹋﹥ در ︗︡ول ذ﹏ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ا︨️. ا﹜︊︐﹥ از آ﹡︖︀ ،ا﹡︫︡︡ه

 ﹤﹋ ﹩︧﹡ دوره ﹇︊﹏ و ﹟درآ﹝︡ه︋︺︡ از ا ︣︣︑ ﹤︐︫ر ﹤︋،  د﹇﹫ــ﹅ آن، در ︮︣ف ﹡︷ــ︣ از ︑ــ︀ر

  ﹋︣ ︫︡ه ا︨️.ذ ︮﹀﹢﹥»از ﹇︀﹜︉ «﹇︊﹏ از ︮﹀﹢﹥» و «︋︺︡ 

﹨︀ی آ﹝︀ری ﹝﹢︗﹢د، ︋︣ای ︋︐︣ ﹡︪︀ن دادن ا﹟ و︲ــ︺﹫️ در آن دوران، ︎︦ از آن، از داده

  ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.  ،در ︑︨︣﹫﹛ ﹡﹞﹢داری ﹋﹥ ︎︦ از ا﹟ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡
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﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︡ول ﹁︣اوا﹡﹩ ﹋︐︉ ︠︴﹩ ﹝﹢︗﹢د در︗ ︤   ١﹨︀ی ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر در ﹝﹢︲﹢ع ﹝︺﹞︀ و ﹜︽

︿ا︔︣﹡︀م   ﹡︀م   رد  ٢︑︀ر  
 از﹇︊﹏

﹤﹢﹀︮  
﹤﹢﹀︮  

︋︺︡ از 

﹤﹢﹀︮  
︀︑ ﹩︋   ︹﹝︗  

١  
︤دی، ︫︣ف 

﹩﹚︻ ﹟︡﹛ا  

 ﹏﹚

ّ︣ز در  ︴﹞

 ︀ّ﹝︺﹞ ّ﹟﹁

  و ﹜︽︤

٤٨  ١٠  ٤  ٢٥  ٩  ٨٥٨  

٢  

،﹩︪︠︡︋ 

ا﹜︡﹟ ﹋﹞︀ل

︡﹝﹞  

  ﹥︴︋︀︲

︀ّ﹝︺﹞ ّ﹏  
  ٧  ١    ٥  ١  ٩﹇︣ن 

٣  

 ،﹩︪︠︡︋

ا﹜︡﹟ ﹋﹞︀ل

︡﹝﹞  

  ١      ١    ٩﹇︣ن   ﹝︺﹞︀

٤  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  

 ︭︣︐﹞

  ﹝︺﹞︀در 
١      ١    ٨٩٨  

٥  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  
) ︀﹝︺﹞١٩  ٢  ١  ١٥  ١  ٨٩٨  )٢  

٦  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  

ر︨︀﹜﹤  

︣﹫︽︮  
١٥  ٢  ١  ٩  ٣  ٨٩٨  

٧  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  

د︨︐﹢ر 

︀﹝︺﹞  
٣٦  ١٠  ١٠  ١٢  ٤  ٨٩٨  

٨  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  
︀﹝︺﹞  ٤٣  ٧  ١١  ٢٥    ٨٩٨  

٩  
  ،﹩﹞︀︗

﹟﹝︣﹛︊︡ا︻  

  ﹏َ﹚ُ ۀ﹫﹚ِ

︀ ر︨︀﹜﹤  

︣﹫︊﹋  

١٩  ٤  ٣  ٨  ٤  ٨٩٨  

١٠  

 ﹩︀﹝︺﹞

﹡﹫︪︀︋﹢ری،  

﹟﹫︧︣﹫﹞  

د︨︐﹢ر 

︀﹝︺﹞  
٩٧  ١٩  ١٣  ٦٢  ٣  ٩٠٤  

١١    ︡﹝﹞ ،﹩﹡١      ١    ٩٠٨  ﹝︺﹞︀دوا  

 
١. ︣﹁ ،﹩﹀︴︭﹞ ،﹩︐درا﹤︧﹡ ــ﹢ری ︨︐﹍︀ن﹝︗ ﹩ــ﹚﹞ ﹤ــ﹡︀︋︀︐﹋ ــ︣ان، ︨ــ︀ز﹝︀ن ا︨ــ﹠︀د و︑ ،(︀ــ﹠﹁) ــ︣ان︀ی ︠︴ــ﹩ ا﹨

 .1391ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان، 
 .︠︀﹜﹆﹫﹟ ا︔︣︋︣ ا︨︀س ︑︀ر و﹁︀ت  .٢



 

  ١٧٧ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  ︋﹟ ا︨︺︡

١٢  ﹩︀را︋ ﹩﹀﹫︨  

  ﹏

﹇︀︻︡ة  

︀﹝︺﹞  

٦      ٥  ١  ٩٠٩  

١٣  
﹡︷︀م  

  ا︨︐︣آ︋︀دی
︀﹝︺﹞  ٢      ٢    ٩٢٥  

١٤  
﹡﹢﹡︡ا﹋﹩، 

 ﹩﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞  

 ︫︣ح

د︨︐﹢ر 

 ﹝︺﹞︀ی

  ﹡﹫︪︀︋﹢ری

١١      ١١    ٩٣٠  

١٥  
 ﹩︀﹝︺﹞ ،︉︑︀﹋

︡﹫︪﹝︗  
︀﹝︺﹞  ٢  ٢        ٩٣٥  

١٦  

 ﹩﹛﹢︱﹁

 ︡﹝﹞ ،︡ادی︽︋

  ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن

︀﹝︺﹞  ١      ١    ٩٧٦  

١٧  
  ﹜︖﹡ ،﹩﹨︀﹋

︡﹝﹞ ﹟︡﹛ا  
︀﹝︺﹞  ١      ١    ٩٨٨  

١٨  

  ﹅︫︀︻

﹡﹫︪︀︋﹢ری،  

  ︮︀دق 

︣ح ︫

د︨︐﹢ر 

﹝︺﹞︀ی 

  ﹡﹫︪︀︋﹢ری

  ٤      ٤    ١٠﹇︣ن

١٩  
︫︀ه ﹡﹢راً،  

  ︺﹆﹢ب
  ١      ١    ١٠﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

٢٠  
﹡︭︣آ︋︀دی،  

 ︣ ﹨︀︵ ︡﹝﹞  
︀﹝︺﹞  ١      ١    ١٠٨٣  

٢١  

﹁︣ی  

﹨︣وی، 

- ︊﹫︉︠﹢ا︗﹥
  اً

  ٢      ٢    ١١﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

٢٢  
  ︡﹝﹞ ،﹩﹡دوا

 ︡ ﹝﹞ ﹟︋  
  ٢      ٢    ١١﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

٢٣  

 ﹩﹠﹫︧

﹝﹢︨﹢ی، 

﹟︋︡﹝﹞ ︣زا﹫﹞

  ١      ١    ١١﹇︣ن  ﹝︺﹞︀
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︡﹝﹞  

٢٤  
︋︨︣﹢ی،  

 ︡ ﹝ا︗﹥ ا﹢︠  
  ١      ١    ١١﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

  ١      ١    ١١﹇︣ن  ﹝︺﹞︀  ﹝﹞︡ ﹨︀دی   ٢٥

٢٦  
 ﹩﹚︻ ،﹩︫︣﹀︑

  ا﹋︊︣

ر︨︀﹜﹥ در 

︀﹝︺﹞  
٩    ١  ٨    ١١٠٥  

٢٧  
︑︃︔﹫︣ ︑︣︊︤ی، 

 ﹟︧﹞  
︀﹝︺﹞  ١      ١    ١١٢٩  

٢٨  
 ﹟﹫︧ ،﹩︫︀﹋

 ﹜︑︀ ﹟︋  
  ١      ١    ١٢﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

٢٩  

 ﹩︀︊︵︀︊︵

 ،﹩﹡︀︊︋

 ︣ ﹀︺︗ ︡﹝﹞  

  ١      ١    ١٢﹇︣ن  ﹝︺﹞︀

﹏﹋ ︹﹝︗    ٣٣٥  ٥٧  ٤٤  ٢٠٨  ٢٦  
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قبل از صفويه  صفويه بعد از صفويه بي تاريخ

ده نمودار فراواني تعداد موجود نسخ خطي كتب تأليف ش
ر در مورد علم معما در دورة صفويه در كتابخانه هاي سراس

ايران و مقايسه با قبل و بعد از آن دوره



 

  ١٧٩ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  ﹎﹫︣ی﹡︐﹫︖﹥

︋﹥ ا﹡﹀︣ادی و ﹁﹟ ﹨﹠︣ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︻﹙﹛ ﹜︽︤ و ﹝︺﹞︀ از ا︋︐︡ا ︋ ﹋﹥ ︀︋﹫﹛در ﹝﹩ز آ﹡︙﹥ ﹎︫︢️، ا

﹨ــ︀ و ︫ــ︀﹝﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده از اــ﹟ ︻﹙ــ﹛ در ر﹝︤﹡︀﹝ــ﹥ ،﹋ــ︀ر︋︣د آن در ﹝ــ﹢ارد ︠ــ︀صو ﹝︡ه ﹝﹫︀︧︀ب 

﹤﹀︴﹚﹞ ﹩︐﹞﹢﹊ ︮ــ︀ً در اوا︠ــ︣ دور﹋ــ﹛ ﹋ــ﹛︫ــ︡. ﹝ــ﹩﹨﹛ ﹨︀ی﹢︭﹞ ︣ــ﹟ ﹨﹠ــه︋ــ︀ ﹎︧ــ︐︣ش ا 

را در ا︀︫ ︀﹨ ﹟︧︐﹍﹩ آن را ︎﹫︡ا ﹋︣د ﹋﹥ دارای ︑︃﹜﹫﹀︀ت ﹝︧︐﹆﹏ ︫︡ه و او﹜﹫﹟ آ﹝﹢زش ،︑﹫﹞﹢ری

 ا﹟ ︻﹙﹛ ، ﹝﹢ارد ز︣ در︋︀ره︮﹀﹢﹥ ﹥︨﹙︧﹙﹝﹫﹠﹥ در د︨︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣ار د﹨︡. ︋︀ روی ﹋︀ر آ﹝︡ن  ز

  ﹎﹀︐﹠﹩ ا︨️:

آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︫ــ︡ه و ︫ــ︣ا︳  ﹡︷ــ︀موارد  دوم، .︋﹫︪ــ︐︣ی ︀﹁ــ️ ﹥︑﹢︨ــ︺ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ︻﹙ــ﹛ اول 

﹞ــ︀ ﹡﹀﹢ذ آن از ︫︺︣ا ︻︊﹢ر ﹋︣ده و ︋﹥ ا﹇︪︀ر ﹝︐﹙ــ︿ ﹝︭﹢︮ــ︀ً ︻﹙ ﹥دا﹝﹠ . ︨﹢مد︣︑︡ر︦ ︎﹫︡ا ﹋

︣﹋ ️︀رمد. ︨︣ا  م﹢﹚︻ ︣﹍د ︿ــ️ ﹇︣ار ﹎︣﹁️  ﹝︡ارس ︻﹙﹞﹫﹥در رد﹁︀ ︡ی ﹎︧︐︣ش ︀︑ و

از  ︎ــ﹠︖﹛ ︋﹥ ︮︣ا️ ︋︣ای ﹁︣ا﹎﹫︣ی آن ︑﹢︮ــ﹫﹥ ︫ــ︡. ﹨︀﹡︀﹝﹥﹋﹥ از آن در ا︨﹠︀د ︑︀ر﹩ و و﹇︿

آن در اــ﹟ دوره ﹝﹊︐ــ﹢ب  ︋﹫︪︐︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹡︧ ︠︴﹩ ا﹟ ر︫︐﹥ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ︋﹥ د︨️ ﹝︀ ر︨﹫︡ه، 

﹝︪ــ﹢ر  »﹝︺﹞»﹩︀﹠︀ن در ا﹟ ﹁﹠﹢ن ︑︊︣ ︎﹫︡ا ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙﹞︀ ﹋︧︀﹡﹩ در ︋﹫﹟  ︫︪﹛،و ︫︡ 

︡﹡︫︡.  
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︹︋︀﹠﹞ 

 .١٣٨٣، ︑︣ان، ﹁︣دوس، ︻︣و︨︀ن ︨﹟ا︨﹀﹠︡︀ر︎﹢ر، ﹨﹢︫﹞﹠︡؛ 

﹡︀﹀︮ــ︀ض، ﹝﹫ــ︣زا ︻︊ــ︡اً، ﹩ا﹁﹠︡ي اــ︀ضر﹫ ــ︡︋︀﹇︣  ﹥، ︑︣︗﹞ــ ا﹜﹀︱ــ﹑ءا﹜︺﹙﹞ــ︀ء و﹝﹞

  .١٣٨٩﹨︀ي ا︨﹑﹝ي، ﹝︪︡، ︋﹠﹫︀د ︎︥و﹨︩ ،چ دوم︨︀︻︡ي، 

︨ــ﹠︀﹩،  ﹥، ︑︭ــ ﹫︀﹝ــ︡ ر︋ــ︀﹡﹩، ︑ــ︣ان، ﹋︐︋︀︀﹡ــ ﹋﹙﹫︀ت ا︫︺︀ری، ﹝﹞︡، ا﹨﹙﹩ ︫﹫︣از

١٣۴۴ .  

﹑﹞) ︡﹝﹞ ،﹩︪︠︡︋︀ل﹝﹋ ،(﹟︡﹛ّ︀ا﹝︺﹞ ّ﹏ ﹥︴︋︀︲ ،﹡︀︋︀︐﹋﹤ ﹞﹑︫ــ﹢راي ا︨ــ ︦﹚︖﹞﹩، 

   .ق٩ اوا︠︣ ﹇︣ن، ١٣٩٣٠﹞︀ره د﹁︐︣ ︫ ،٨٨٢ ﹩﹫︀︋د︨︐ ﹋︡، ٣︗﹙︡

  .١٣٥٠، ﹋︀﹡﹢ن ︑︣︋﹫️ ︫﹫︣از، ︑︣ان، ﹫︧︐︀ن در ادب ﹁︀ر︨﹩ ،﹝﹞︡︗﹢اد︋︣وزی، 

﹟﹫︧ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹏︱﹀﹛ا︋﹢ا ،﹩﹆﹫︋ ،﹩﹆﹫︋ ــ﹩︑︀ر﹚︻ ﹫ــ︣ان، ، ︑︭ــ︑ ،ا﹋︊ــ︣ ﹁﹫ــ︀ض

 ،﹜﹚︻١٣٨٤ .  

  .  ١٣٨٢︣، ، ︑︣ان، ا﹝﹫︣ ﹋︊﹫︻︀﹜﹛ آرای ︻︊︀︨﹩︑︀ر ︑︣﹋﹞︀ن، ا︨﹊﹠︡ر ︋﹫﹌، 

︗ ،﹟﹝︣﹛︊︡ا︻ ﹟︡﹛را﹢﹡ ،﹩﹞︀︣﹫︊﹋ ﹤﹛︀︨ر ︀ ﹏﹚ ﹤﹫﹚ ،ــ﹏ ﹨ــ︣وی︀﹞ ︉ــ﹫︖﹡ ︩︫﹢﹋ ﹤︋ ،

 ،︡﹢﹡ ،︪︡﹞١٣٦١ .  

دارا﹜﹊︐ــ︀ب ، ﹇ــ﹛، ا﹒﹝ــ﹏ ﹁ــ﹩ ︻﹙﹞ــ︀ء ︗︊ــ﹏ ︻︀﹝ــ﹏ا﹝ــ﹏، ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹟ ︧ــ﹟ ،ــ︣ ︻ــ︀﹝﹙ي

  . ١٣٦٢، ا﹐︨﹑﹝ي

 ﹥﹡︀﹝ــ ︭﹏، ﹁ا﹜︡﹟ ا︨︐︣آ︋︀دی و ︨︊﹉ ︫︺︣ او﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︷︀م︎﹢ر ︨﹢﹠﹩، ﹝︡ی، ﹞︤ه

︭︑﹉︊︨ ﹩︭(︀ر ادب︋) ﹩︨٢٨٥ -  ٢٦٧، ︬︮ ٢٤، ش ١٣٩٣، ︫﹠︀︨﹩ ﹡︷﹛ و ﹡︓︣ ﹁︀ر.  

﹡ــ︡، ﹡﹢َ ،︨ــ﹢مــ︀پ  ، ﹝︪ــ︡،﹨ــ︀﹝︺﹞︀﹨ــ︀ دا﹡︧ــ︐﹠﹩ ﹨︀﹫︧ــ︐︀ن ،﹟﹫︧﹞︡﹫︡ر︀ن، ﹝

١٣٧٢.  

︠﹫ــ︀م،  ،︀پ ــ︀رم، ︑︣ان، ︑︀ر ︊﹫︉ ا﹜︧﹫︣ا﹜︡﹟، ا﹜︡﹟ ︋﹟ ﹨﹞︀م︠﹢ا﹡︡ ﹝﹫︣، ︾﹫︀ث

١٣٨٠.  

، ﹇ــ﹛، ا﹜︺﹙﹞ــ︀ء و ا﹜︧ــ︀دات رو︲︀ت ا﹜︖﹠ــ︀ت ﹁ــ﹩ اــ﹢ال﹝﹞︡︋︀﹇︣،  ︠﹢ا﹡︧︀ری(﹝﹢︨﹢ی)،

  ق.١٣٩١ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫︀ن، 

﹩﹀︴︭﹞ ،﹩︐درا ،﹤︧﹡ ︀ن﹍︐︨︣﹁︀﹠﹁) ︣انــ︣ان، ︨ــ︀ز﹝︀ن ا︨ــ﹠︀د و ﹨︀ی ︠︴﹩ ا︑ ،(

  .١٣٩١﹋︐﹝︗ ﹩﹚﹞ ﹤﹡︀︋︀﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان، 



 

  ١٨١ ︮﹀﹢﹥ ︭︣︻﹙﹛ ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ در ︻︗︀﹍︀ه 

  .١٣٧٧︑︣ان، دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان،  ،﹡︀﹝﹥﹜︽️ا﹋︊︣، ﹩د﹨︡ا، ︻﹙

ــ︣ان، ︨ــ︣وش، ﹀️ ا﹇﹙﹫﹛﹨ ه︑︢﹋︣﹞︡، رازی، ا﹝﹫﹟ ا︑ ،︡ر︲ــ︀ ︵ــ︀﹨︣ی﹝﹞ ﹫︭ــ︑ ،

١٣٧٨.  

  .١٣٨٢﹡﹍︀ه،  ،︀پ دوم ، ︑︣ان،︑︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣انراو﹡︡ی، ﹝︣︑︱﹩، 

، ︎ــ︥و﹨︩ ︗︺﹀ــ︣ ︫ــ︺︀ر و ︧ــ﹟ ا︫︺︀ر رود﹋ــ﹩ ه﹎︤︡︋﹟ ﹝﹞︡،  رود﹋﹩، ا︋﹢︻︊︡اً ︗︺﹀︣

 .١٣٦٩︑︣ان، ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣، ا﹡﹢ری، 

، ︻﹫︧ــ﹩ ︫ــ︀︋﹩ ﹥، ︑︣︗﹞ــ ان ︋︀︨ــ︐︀ن ︑ــ︀ ﹇︀︗︀رــ﹥ــ︣ان از دور︑︀ر اد︋﹫︀ت ار ،︀﹊︍︀ن، 

 .  ١٣٨١، ︑︣ان، ︻﹙﹞﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩

  .١٣٨٢، ︑﹫︭ ادوارد ︋︣اون، ︑︣ان، ا︨︀︵﹫︣، ︑︢﹋︣ه ا﹜︪︺︣ا︨﹞︣﹇﹠︡ی، دو﹜︐︪︀ه، 

، ︋ــ︩ ﹋︀ر︋﹠ــ︡ی ﹫︧ــ︐︀ن در ︫ــ︺︣ ﹁︀ر︨ــ﹩﹝﹆︀﹜﹥ ︨﹫︣ ︑ــ﹢ل و ا︮︽︣، ّ︨﹫︡ ︾︣اب، ︻﹙﹩

  م. ١٩٩٩(﹨﹙﹠︡)، ﹡︪﹍︀ه ﹜﹫︡ن اد︋﹫︀ت دا ه︫﹠︀︨﹩ دا﹡︪﹊︡ا︣ان

 .١٣٧١، ﹁︣دوس ،︀پ ︀رم ، ︑︣ان،︡︋︹ ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︀زه ︋﹥ ،﹫︀، ︨﹫︣وس︧︫﹞

   .١٣٦٩، ︎﹫︀م ﹡﹢ر، ︑︣ان، ا﹡﹢اع اد︋﹩؛ ︫﹞﹫︧︀، ︨﹫︣وس

، ﹝︣﹋ــ︤ د﹋︐ــ︣ی) ﹥﹝ــ ، (︀︎︀ن ﹡︀و ︑ ﹫︭﹙﹏ ﹝︴︣ز در ﹝︺﹞︀ و ﹜︽︤ ﹡﹆︡، ﹨︀دی، ︎﹢ر︫﹞﹫﹏

 .١٣٩٤︎﹫︀م ﹡﹢ر ︑︣ان، 

﹫︋︣اناً، ︮﹀︀، ذاد︋﹫︀ت در ا ︣ان، ،︑︀ر︑ ﹜︐︪﹨ ︀پ،  ،1378﹁︣دوس. 

  . ١٣١٤، ︑﹫︭ و﹫︡ د︨︐﹍︣دی، ︑︣ان، ار﹝︽︀ن، ︨︀﹝﹩ ﹥︑﹀︮﹀﹢ی، ︨︀م ﹝﹫︣زا، 

  .١٣٦٩﹝︭︴﹀﹩ ز﹝︀﹡﹩، ﹇﹛، ︎﹫︀م ا︨﹑م،  ﹥، ︑︣︗﹞د﹢ان ا︫︺︀ر، ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉

 ،﹩﹢︐﹁ ﹤﹛︀﹆﹞ ،د﹢﹝﹞و ﹁﹆︡ان ا︨︴﹢ره ﹩﹢﹎︀﹝︺﹞در ︫︺︣ ︻︭︣ ︮﹀﹢ی ﹩︀ب ﹝︀ه ﹎︣ا︐﹋ ،

  .١٧ – ١٤، ︬︮ ١٣٧٩︠︣داد اد︋﹫︀ت و ﹁﹙︧﹀﹥، 

︡︎ــ︡ه،  ،︗﹙ــ︡ اول، ︑︭ــ﹫ ﹝﹞ــ︡ ر﹝︱ــ︀﹡﹩، ︑ــ︣ان، ︫ــ︀﹨﹠︀﹝﹥﹁︣دو︨﹩، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛، 

١٣٦٦.  

 ،︡﹝﹞﹑﹞ ،د︨︐﹢ر ﹝︺﹞︀﹁︱﹢﹜﹩ ︋︽︡ادی، ،﹅︡ــ︡زاده ︮ــ﹝﹞ ﹟﹫︧ــ ﹫︭︑  ،ــ︣ان︑

  .  ١٣٩٤در︠️، ︑﹉

، ︑︭ــ﹫ ︗︺﹀ــ︣ ︫ــ︖︀ع ﹡︀﹝ــ﹥ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ︫ــ︀ه ﹇︀︨﹞﹩ (︧﹫﹠﹩ ﹎﹠︀︋ــ︀دى)، ﹝﹞︡﹇︀︨ــ﹛، 

﹩﹡︀﹫﹋ ،︣ان︑ ،﹩︨١٣٨٧، ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن ز︋︀ن وادب ﹁︀ر.   

- و︣ا︨ــ︐﹥ ︗ــ﹑ل، ا﹐︫︺︀ر ︮﹠︀︹ ا﹐﹁﹊︀ر ﹁﹩ ︋︡ا︹؛ ﹝﹫︣زا︧﹫﹟ وا︻︶﹋︀︫﹀﹩ ︨︊︤واری، 



 

١٨٢ 

    

١٨٢
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  .١٣٦٩ ،︑︣ان، ﹝︣﹋︤ا﹜︡﹟ ﹋︤ازی، 

،︡﹝﹞ ،﹟﹫︺﹞ ﹟﹫︺﹞ ﹩︨︣ان، آد﹡︀، ﹁︣﹨﹠﹌ ﹁︀ر︑ ،١٣٨١.  

 ،︣﹨︀︵ ︡﹝﹞︣زا﹫﹞ ،﹩﹡︀﹀︮︣ان، ار﹝︽︀ن، ﹡︭︣آ︋︀دی ه︑︢﹋︣﹡︭︣آ︋︀دی ا︑ ،١٣١٧.  

  .١٣٦٤، ︑︋ ﹫︭︣وز ︔︣و︑﹫︀ن، ︑︣ان، ︑﹢س، ﹜﹫﹙﹩ و ﹝︖﹠﹢نای، ﹡︷︀﹝﹩ ﹎﹠︖﹥

  .١٣٤٦، ︑︣ان، ︋﹠﹫︀د ﹁︣﹨﹠﹌ ا︣ان، آ︨﹢ر﹌ در︠️ ﹥﹝﹠︷﹢﹝ ﹝︀﹨﹫︀ر، ﹡﹢ا︋﹩،

﹡ ،﹩ا﹝﹫︣ ﹢ا ،︣﹫︪﹫﹚︻︦︀﹀﹠﹛ا ︦﹛︀︖﹞ ، ﹫︭︑﹩﹚︻ ،︣ان︑ ،️﹝﹊ ︣︽︮١٣٢٣ا.  


