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︀ ﹩ ﹎︣︗   ﹟  د  ︣ ﹫﹫ ︑︽  ︻﹙﹏  ︋︣   ︡ ﹫ ︑︃﹋ ︋︀  ؛ در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان   ی﹨

  ﹝︀ز﹡︡ران   ی ﹨︀ ﹩ ﹎︣︗

  ١︮︀﹜ ︎︣﹎︀ری 

 ️ ︊﹫﹨ ﹩︀﹋٢اً ︠︣﹝﹩ ︫﹢ر  

   ︡﹝﹞٣︧﹟ راز﹡︀ن 

  ﹊﹫︡ه

 ﹏︀︧﹞ از ﹩﹊ــ﹢ر  ︑﹢︗﹥ ﹝﹢رد︱ ︣ان︣دان ︾︣︋﹩ ﹋﹥ در ا﹍﹡︀︗﹤︐﹁︀︡ــ﹢ه ا︨ــ﹑م ا﹡ــ﹡ ،

، اــ﹟ ︗ــ︀﹡﹍︣دان︋ــ﹢ده ا︨ــ️. ︻﹞ــ︡ه  آن از ︋︺ــ︡و ︻︡ ︮ــ﹀﹢﹥ در  ︥هو︋﹥ ،﹨︀﹩﹎︣︗آوردن 

و ا︨ــ﹑م آوردن آ﹡ــ︀ن را  ا﹡ــ︡﹋ــ︣ده ا﹁︣ادی ﹝︐︤﹜︤ل و ︲ــ︺﹫︿ ﹝︺︣﹁ــ﹩ یدار﹟درا در  ﹨︀﹩﹎︣︗

 ﹨︀ در آن دورهاز ﹝﹠︷︣ ︗︀﹡﹍︣دان ︾︣︋﹩، ﹎︣︗﹩ .ا﹡︡دا﹡︧︐﹥ ﹩︵﹙︊﹝﹠﹀︺️﹝︭﹙︐﹩ و ﹡︀︫﹩ از 

 ️﹫﹫︧﹞ ﹟ا﹝︀ . ︋﹢د﹡︡در آرزوی ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ د ﹟︀ی ا﹢﹎ ︩﹨︎︥و ﹟︋︣ر︨﹩ ا ︕︀︐﹡️︨ا  ﹤﹋

﹋﹢﹠ــ︡ه ︋ــ﹥ ﹝﹠ــ︀︵﹅  ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗ ︥هو︋ــ﹥ ،اول ︻︊︀س︫ــ︀هدر ︻ــ︡  ︨ــ︀﹋﹟ اــ︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗

﹀﹚︐﹞﹩ ︀ن و ﹝︀ز﹡︡ران ﹨﹞︙﹢ن﹀︮ا ︋︣︠﹑ف ،ا﹟ ︀︻از ︵︊﹆ــ﹥ ︲ــ︺﹫︿ ﹎︣︗︧ــ︐︀ن  ︻﹞︡︑︀ً ،اد

 ﹠︡. آ﹡ــ︀نو ︀﹋﹞︀ن ﹎︣︗︧︐︀ن ﹡︡ا︫ــ︐ رد﹟ ︵︊﹆﹥ از﹡︀و ︻﹠﹢ان︋﹥از ﹝︧﹫﹫️  ﹩︠﹢︫ دل و︋﹢ده 

︾︣︋ــ﹩، در  ︗ــ︀﹡﹍︣دان︋︣︠ــ﹩ ا﹜﹆︀ــ︀ت  ︋︣︠﹑ف﹝﹠︀︨︉ ا︨﹑م ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده و  ی﹨︀﹁︣︮️در 

︪ــ دراز﹝ــ︡تو در را︨ و ا︨︐﹢ار ︋﹢ده ﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹،  و ﹝︪︭︀ٌد︡︗ ﹟︡ ︠﹢د  ︠ــ︡﹝︀ت  ︃، ﹝﹠

 
 pargari@khu.ac.ir :(﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹣ول) دا﹡︪﹫︀ر دا﹡︪﹍︀ه ︠﹢ارز﹝﹩. 1
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︋ــ︀ (︋︀ز﹎︪️ از دــ﹟ ا︨ــ﹑م و︗ــ﹢د دا︫ــ︐﹥،  ،ا﹎︣ ﹨﹛ در ﹝﹢ارد ﹝︡ودی .ا﹡︡︋﹢ده﹡﹫︤  یاارز﹡︡ه

وا︋︧ــ︐﹍︀ن ︋︤ر﹎ــ︀ن و ︋︣︠ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥  ︻﹞︡︑︀ٌ، )︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹀︀وت ︵︊﹆︀︑﹩ ﹝﹢︗﹢د در ﹎︣︗︧︐︀ن

و ︋﹠︀ ︋ــ︣ ﹝︭ــ﹙️  ﹡︡ر︑︀ً،ا︣ان ︋﹢ده و ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙﹙﹩ ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ا﹇︀﹝️ در  ا︨️ ﹎︣︗﹩ ︋﹢ده ﹊︀م

  د﹟ داده ︋﹢د﹡︡.︑︽﹫﹫︣ ﹝﹠﹀︺️ 

  واژ﹎︀ن ﹋﹙﹫︡ی

  .﹎︣︗﹩، د﹟، ا︨﹑م، ︮﹀﹢ی، ︑︪﹫︹

﹤﹞︡﹆﹞  

. ﹨︧ــ︐﹠︡ ا﹇﹢ا﹝﹩ از ﹡﹢ا﹩ ﹝︣﹋︤ی و ︫︣﹇﹩ ﹋︪﹢ر ﹁︺﹙﹩ ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ا︣ان ︻﹞︡︑︀ً ی﹨︀﹩﹎︣︗

 ︀﹋﹞﹫ــ️ ︑ــ️ اــ︀﹐ت از ﹊ــ﹩ ︻﹠﹢ان︋ــ﹥، ︮﹀﹢﹥︑︀ر﹩ دوره  ﹝﹠︀︋︹ ︋︧﹫︀ری در ﹎︣︗︧︐︀ن

﹋ــ﹥ در ﹇ــ︣ن  یا﹝﹠︴﹆﹥. ا︨️ ︫︡ه ︀د ﹝︧︐﹆﹏ ︀﹋﹞﹫️ ︋︀ ﹋︪﹢ری ︻﹠﹢ان︋﹥ ﹡︡ر︑︀ً و ︋﹢ده ا︣ان

 اــ︣ان و رو︨ــ﹫﹥، ︑ــ️ ︀﹋﹞﹫ــ️ رو︨ــ﹫﹥ ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁ــ️.︋﹫﹟ ﹎︫︢︐﹥، در ︎﹩ آ︣︠﹟ ﹝﹠︀﹇︪︀ت 

️﹞﹢﹊︀﹨و ︋︺︡ ی ﹩﹡︀﹝︓︻ ،︣ان︨︣رو︨﹫﹥ ﹨︀ا ︣︋ ، ﹩﹫︧ــ﹞ ﹤ــ﹟ ﹝﹠︴﹆ــ︀︨ــ﹩ ︋ــ︣ ا﹫︨ ﹤︴﹚︨ 

︨﹫︀︨ــ﹩ اــ﹟ ﹝﹠ــ︀︵﹅،  ر︗ــ︀ل، ︋﹫﹟ ︀﹋﹞ــ︀ن و ︗﹟ ️︋︡. ا﹡︡ا︠︐﹑ف دا︫︐﹥﹡︪﹫﹟، ﹨﹞﹢اره 

، ﹝﹠ــ︀︵﹅︋ــ︣ اــ﹟  ﹫︣﹎ــ﹩︋﹥ ﹊﹩ از ا﹟ ︨﹥ ﹇︡رت و︗﹢د دا︫️ و ︋︣ای  ︩︀﹨﹩﹎︣ا ﹝︺﹞﹢﹐ً

و ︑︀︗﹞︀ت ﹝﹊ــ︣ر  ﹨︀︀︨️﹫︨ ﹨︀ ﹡﹢︻﹩ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ دو︨﹢﹥ ︋﹢ده ا︨️.︋﹫﹟ ︀﹋﹞︀ن و ا﹟ ﹇︡رت

︋︧ــ﹫︀ری از ﹝ــ︣دم اــ﹟ ﹝﹠ــ︀︵﹅ ︋ــ﹥  ︫︡﹩﹝︋﹥ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥، ﹝﹢︗︉  ︀﹋︀﹡︪︀ن﹫﹡︫︀﹨︀ن ︮﹀﹢﹥ و 

 ︣︀︨ ︀ و ️︐︀︎︀﹨︫︣︣ان یا ﹜﹞،  ﹤﹚﹝︗︀ز﹡ــ︡ران ارد︋﹫﹏، از﹞ ،︀ن﹀ا︮ــ ،﹟ــ︤و﹇ ،︤︣︊︑

 ﹋﹠﹠︡ ︀ ا︨﹫︣ ︫﹢﹡︡. ﹋﹢چ و...

﹋﹢﹠︡﹎︀ن ︋ــ﹥ اــ︣ان، ا︨ــ﹑م آوردن ︨ــ︣︹ و  ︥هو︋﹥ ،ا﹟ ﹇﹢م ︋︀ره﹊﹩ از ﹝﹞ ﹏︀︧﹛ در

﹎︣︗ــ﹩ ︨ــ︀﹋﹟ ﹝︧ــ﹫﹫︀ن ﹎﹀️ ︑﹞︀﹝﹩  ︑﹢ان﹩﹝ ،ا﹝︣وزه رو︫﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ؛ا︨️︑﹞︀م و ﹋﹞︀ل آ﹡︀ن 

اد︻ــ︀ ﹋ــ︣د  ︑ــ﹢ان﹩﹝︐﹩  .﹠︡﹨︧︐ا︣ان، ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه و ︻︱﹢ی از ﹝︢﹨︉ ︋︤رگ ︫﹫︺﹩ ا︣ان 

اــ﹟  ﹝﹞ــ﹩ در ا︻ــ︐﹑ی اــ﹟ ﹝ــ︢﹨︉ دا︫ــ︐﹥ و دار﹡ــ︡. ا︔ــ︣﹡﹆︩ و ︋﹥ ︨﹛ ︠﹢د، ﹎︣︗﹫︀ن ﹋﹥ 

﹤﹚︧﹞، از  ،از ﹨﹞︀ن دوران ︦︎ ﹩﹠︺﹏﹊︫﹎﹫︣ــ︣ان،  ی︀ن ︋ــ︣ ا﹢﹀︮ ️﹫﹝﹋︀ ️﹫︊︓︑ ــ﹢ردو﹞ 

 ی︨ــ︀ز︋︣︗︧︐﹥︋ــ︀ ︑ــ︀  ﹋︣د﹡ــ︡﹝ــ﹩︨︺﹩  ﹎︣و﹨﹩ .︾︣ب ︋﹢دو ﹝︊﹙︽︀ن ﹝︧﹫︗  ﹩︀﹡﹍︣دان ︑﹢︗﹥

 ،︣﹍و ﹋﹞︣﹡﹌ ﹋︣دن ︋︣︠﹩ د ﹩︀ر︑ ︹︀﹇را ﹡︀︫﹩ از ︻︡م ︔︊︀ت ︻﹆﹫︡ه ︋︣︠﹩ و ﹟د ︣﹫﹫︽︑ ﹟ا



 

  ٢١١ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

و ︫ــ︀ردن، ﹋ــ︀﹨︩  ﹥﹫ــ ︑︀ور﹡ ﹩︐ ﹜﹢ث ﹡﹞︀﹠︡. و ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞﹢دهآ﹡︀ن و ︑︤﹜︤ل ا︻︐﹆︀دی  ﹨︀﹩﹎︣︗

﹡︧ــ︊️  ی،﹞ــ︀ر﹫︋﹥ ︑﹙ــ︿ ︫ــ︡ن در ا︔ــ︣ ︋︻﹞︡︑︀ً ﹝︀ز﹡︡ران را،  از︗﹞﹙﹥ ︣اندر ا ﹨︀﹩﹎︣︗ ️﹫︗﹞︺

﹁︣و︎︀︫﹩ ا︑ــ︀د ︗﹞ــ︀﹨﹫︣ ︫ــ﹢روی در ︨ــ︀ل در ︎﹩  ا︨︐﹆﹑ل ﹎︣︗︧︐︀ن، ا﹟︻﹑وه ︋︣  .ا﹡︡داده

︋ــ︡ان  ر﹁️ و آ﹝︡ آ︨︀﹡﹩﹋︪﹢ری ارو︀︎﹩ و  ︻﹠﹢ان︋﹥︗︡︡ در آ﹡︖︀  ی﹨︀︗︀ذ︋﹥و︗﹢د و  م ١٩٩١

 ی﹨︀﹝︧ــ︀﹁︣ت ︫ــ︡. ﹝︐﹙︿︋︀ ﹎︣︗︧︐︀ن در ا︋︺︀د  ﹨︀﹩︣ا﹡اار︑︊︀ط ا﹁︤ا︩ ، ﹝﹢︗︉ ︑﹢︗﹥ و ︗︀

 ،﹩︐︀﹫︨ ــ︀﹋﹛ ︋ــ︣  ی﹝﹠︡︻﹑﹇﹥﹁︣اوان در ﹇︀﹜︉ ︑﹢ر﹨︀ی ︹︀و و﹇ــ ﹩آ﹎︀﹨﹩ از روا︋︳ ︑︀ر ﹤︋

︋︺︱﹩ ﹡︀د﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ و  از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ا︋︺︀د ﹨︧︐﹠︡.و... ا﹇︐︭︀دی  ی﹨︀ی﹎︢ار﹥︨︣﹝︀ ،آن

 ی﹨︀︀︨ــ️﹫︨در را︨︐︀ی  ...﹡︷﹫︣ ︮﹠︡وق ︑﹢︨︺﹥ ︗﹞︺﹫️ ﹎︣︗︧︐︀ن و ،در ﹎︣︗︧︐︀ن ﹨︀︨﹞﹟

د︀︨︍﹢رای ﹎︣︗﹩، ︋︀ ︱﹢ر ︗︡ی ︋﹫﹟ ﹝︐︣دد﹟ ︋﹥ آن ﹋︪﹢ر، ︑️ ︻﹠﹢ان ﹁︺︀﹜﹫️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، 

 ی︨ــ︀ز︋︣︗︧︐﹥. آ﹡ــ︀ن در ﹋﹠ــ︀ر ︎︣داز﹡︡﹩﹝︋﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ︨︀︋﹆﹥ ︑︀ر﹩ ﹎︣︗︧︐︀ن در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︣ان 

 ﹩︠︣︋ ﹩︀ر︑ ︹︀﹇و﹟﹫︋  ﹟︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗دو ﹋︪﹢ر، ﹝﹢︲﹢ع ︑︽﹫﹫︣ دو︋ــ﹥ ،︨︀﹋﹟ اــ︡  ︥ه︻

﹤﹢﹀︮  را ﹤︋ ً︀︑︡﹝︻︣︋از ﹨︀︡ه ﹩﹤︐︫﹢﹡︀﹨ ﹩︠︣︋ ــ︀نی︗ــ︣دان﹎  ﹩︀ــ﹩ارو︎ــ﹞ ︡﹠︐ــ︡.﹝︧ــ﹠﹠﹋ 

﹤︐︫﹢﹡ ﹤﹋ ﹩︀﹨ و ﹏﹐و د ︿﹚︐﹞ ا︗︊ــ︀ر و ا﹋ــ︣اه ﹇﹙︊ــ﹩  ﹨﹞︣اه ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍︋﹥ ا︫﹊︀ل

︋︺︱︀ً ﹝﹢︗︉  و آورده ︋﹥ و︗﹢درا در ذ﹨﹟ ﹡︧﹏ ︗﹢ان ﹋︪﹢ر  ︀︫︀﹨﹩︊﹥ ا﹟ ا﹝︣ ا﹡︡.﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه

︨ــ︀﹋﹟ اــ︣ان  ی﹨︀﹩﹎︣︗ ︥هو︋﹥ ،ز﹝﹫﹠﹥ ︨︧︐﹩ ا︻︐﹆︀د د﹠﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︣ان︫﹢د ﹝﹩

  .ا︖︀د ︫﹢د

︎ــ︥و﹨︩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و  ︑ــ︀﹋﹠﹢نو ︲︣ورت ارا︨︀︎ ﹤ ︋﹥ ا﹟ اد︻︀﹨ــ︀، ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع  ر︾﹛︋﹥

 ︮ــ﹢رت︋﹥، ﹨ــ︀︎︥و﹨︩﹎︣ــ﹥ ︋︺︱ــ﹩  ؛︗︀﹝︺﹩ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ︮ــ﹢رت ﹡﹍︣﹁︐ــ﹥ ا︨ــ️

 ﹟ا ﹤︋ ︨︀︎ ﹩︻﹢﹡ ︎︥و﹨︩ ا﹡︡︋﹢ده اد︻︀﹨︀︎︣ا﹋﹠︡ه، در ︋︣دار﹡︡ه ﹟از  ﹨ــ︀داده یآور︗﹞ــ︹︋ــ︀ ؛ ا

 ﹅﹫﹆︑ روش ﹅︣︵﹤﹡︀︋︀︐﹋︤و  یا︖︑﹤ و ﹚︑﹫﹏ ی﹨ــ︀﹎︤ارش  ،﹩ا︨ــ️ ︑ــ︀  در︮ــ︡د︑ــ︀ر

  .﹋﹠︡﹝﹠︀︨︊﹩ ارا﹥  ا﹟ ﹝︨︀︎ ،﹤﹚︧︑︊﹫﹫﹟ ا︋︺︀د ︲﹞﹟ 

﹅﹫﹆︑ ﹤﹠﹫︪﹫︎  

ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹡﹍︀ه و ر﹁︐︀ر ︎︀د︫ــ︀﹨︀ن ︮ــ﹀﹢ی ︋ــ﹥ ︎﹫ــ︣وان ︨ــ︀︣ آ﹡︙﹥ ﹝﹢︗︉ 

ار﹝﹠︧ــ︐︀ن و آذر︀︋︖ــ︀ن  ،﹡︷﹫︣ ﹝︧﹫﹫︀ن ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ،اد︀ن، ︭︠﹢︮︀ً ا︑︊︀ع ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀ن ا︣ان

  ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️: ،︫︡ه ا︨️

﹝﹙ــ﹩ در  ی﹨ــ︀﹊﹢﹝️ ﹥ ︫ــ︡ن﹊︍︀ر و︋︺︡ از ا︨﹑م  ا﹡︧︖︀م و ا﹇︐︡ار ︨﹫︀︨﹩ ا︣ان. ١
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

 ؛ذ ﹏﹊﹢﹝️ ﹝﹆︐︡ر ︮﹀﹢ی

﹫﹟ ــ آ︋︪﹩ ︋ــ﹥ ️﹫ر︨﹞︋︀ ﹝︢﹨︊﹩  ﹡︷︣ از ﹝︐﹀︀وت ︋︀ ︗︀ن ا︨﹑م﹋︪﹢ری  ی︣﹫﹎︫﹊﹏. ٢

 ؛﹩ ﹝︢﹨︉در ﹝﹆︀︋﹏ ﹋︪﹢ر ︻︓﹞︀﹡﹩ ︨﹠ ︑︪﹫︹

  ؛ا︣ان﹝︀وراء ﹇﹀﹆︀ز ︋﹥  ﹟﹫﹡︪﹩﹫و ا﹜︀ق ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︧ ﹩︀﹫﹎︧︐︣ش ﹝︡وده ︗︽︣ا﹁. ٣

ارو︎︀ ︋﹥ ا︣ان و ︋︣﹇︣اری روا︋︳ ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨ــ﹩ و ﹝︧﹫﹩ ︑﹢︗﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︴︣ح . ٤

 در︋︀ر،آ﹡︀ن ︋﹥ ﹋︪﹢ر و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ا﹁︤ا︩ ︑︣دد 

و﹇︀︹ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀︋︹ و﹇️،  ︮﹀﹢ی، ︎︀د︫︀﹨︀ن ︨﹙︧﹙﹥دوره ﹨︣ ﹉ از  ︋︀﹝︐﹠︀︨︉ 

︻︊︀︨ــ﹩، رو︲ــ﹥ ا﹜︭ــ﹀﹢﹥،  یآرا︻ــ︀﹜﹛﹡︷﹫ــ︣  ﹝﹠︀︋︹ و﹇️﹝﹣﹜﹀﹫﹟  .﹋︣د﹡︡﹩﹝︔︊️ و ﹝﹠︺﹊︦ را 

 ︀ر︑ ،﹩︨︀︊︻ ︀ن︑︀ر︗︀ن ︨ــ︀﹋﹟ در  ﹝︺﹞﹢﹐ً و... آرا﹫﹫ــ﹟ ﹝︧ــط ︋﹥ ︑︽﹫﹫ــ︣ د﹢︋︣﹞ ︹︀﹇و

﹩︀ر︑ ︹︀﹇و ︣︀︨ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︣ان راا︨﹑م ،ا ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹠︤ارش  ︑﹢أم ︋︀ ︑︺︭︉ د﹎﹞﹩︡و  ﹋︣د﹡ــ

و  ︑﹢︗ــ﹥ در ︎ــ︢︣ش ا︨ــ﹑م ﹡﹢﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ی﹨ــ︀︤ه﹫ا﹡﹍︋﹥  ︭︠﹢︮︀ً ،﹠︡ان ︋﹥ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ آن

  ﹡︡ا︫︐﹠︡.︑︃﹋﹫︡ی 

 را ︗︀﹝︺﹥ ︋︤ر﹎﹩ از ﹝︧﹫﹫︀ن ﹝︀︗︣ ︨︀﹋﹟ در ﹝︀ز﹡ــ︡ران، ق ١٠٢٧︑﹠︀ ﹝﹣﹜﹀﹩ ﹋﹥ در ︨︀ل 

ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩  از﹡︧︊︐︀ً د﹇﹫﹆﹩ ا︨️. او ︫︣ح ︎﹫︐︣و د﹐وا﹜﹥ ︋︣ر︨﹩ ﹋︣ده ا︨️، 

︡︡︗ ︳﹫﹞ ــ﹏ و  از︗﹞﹙﹥ ،آ﹡︀ن در﹐ــ﹟ و ده ︑︽﹫﹫ــ︣ د﹢﹡﹍﹡ــ︡ن ︋ــ﹥  ی﹨ــ︀︤ه﹫اآ﹡ــ︀ن در ﹎︣و

 ﹤︣ده ا︨️ا︨﹑م ارا﹋.  ﹟︣د ا﹍﹡︀︗﹩︀ــ﹫﹛︀︐ا ﹩﹫︧ــ﹟ ر﹁︐ــ︀ر  ︗︤︋ــ﹥ ،﹝︧ــ︋ــ︀  ︻︊︀س︫ــ︀ه

 در ︨ــ︣ز﹝﹫﹟ ا︮ــ﹙﹩ ﹨︀﹩﹎︣︗︨︀︋﹆﹥ و ︫︣ا︳ ز﹡︡﹎﹩  در︋︀ره ﹩﹊︀ت ﹝﹛ و ︸︣﹀، از ﹡﹝︧﹫﹫︀ن

 ا︨ــ️. ﹋ــ︣ده︾﹀﹙ــ️  ︋ــ﹢ده ︨︀﹋﹟ در ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗﹋﹥ ﹊﹩ از ︻﹙﹏ ا︮﹙﹩ ا︨﹑م آوردن 

در اــ﹟ دوره و ︮︺﹢︋️ ز﹡︡﹎﹩ ︵︊﹆﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︎ــ︀﹫﹟ ﹝ــ︣دم ﹎︣︗︧ــ︐︀ن  ﹩︨︐ ︋﹥︑︀ور﹡﹫﹥ ﹡﹫︤، 

﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥، ︋﹙﹊ــ﹥ ︋ــ︀ ﹡︧ــ︊️  را ﹡﹆︩ آن در ︑︽﹫﹫︣ د﹫︧﹞ ﹟﹫︀ن ︑﹠︀﹡﹥ا﹝︀  ا︨️. ﹋︣دها︫︀ره

ا︔ــ︣  دادن ︻﹙️ ﹋︀﹨︩ ﹫︧﹞ ️﹫︺﹝︗ ︫︡︡﹫︀ن ﹝︀︗︣ ︨︀﹋﹟ در ﹝︀ز﹡ــ︡ران ︋ــ﹥ ︑﹙ــ︿ ︫ــ︡ن در

﹡﹊ــ︣ده  یاا︫ــ︀رهدر ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹫︤︋ــ︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ﹡︀ن ، ︋﹥ ا︨﹑م آوردن و ا︨︐︀﹜﹥ ﹨﹢ا و آب︋︡ی 

﹝﹙﹊ــ﹛ ﹡︷﹫ــ︣ ︫ــ︀ردن، ︗ــ︀ن  ،و ﹝﹣﹜﹀﹫﹟ ︋︺︡ی ﹎︣دان︗︀نا︨️. ا﹟ ﹡﹊︐﹥، د︨︐︀و︤ی ︋︣ای 

 ︨︀﹋﹟ ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹍︢ر﹡ــ︡. ی﹨︀﹩﹎︣︗از ﹋﹠︀ر ﹝﹢︲﹢ع ا︨﹑م آوردن  ﹩را︐︋﹥و... ︫︡ه ا︨️ ︑︀ 

︑︽﹫﹫ــ︣  ︭︠﹢︮ــ︀ً، ︋︺︡ی، ا︻﹛ از ا︣ا﹡﹩ و ارو︀︎﹩، ︻﹞︡︑︀ً ︋﹥ ر﹁︐ــ︀ر ︎︀د︫ــ︀﹨︀ن ︮ــ﹀﹢ی ﹝﹣﹜﹀﹫﹟

در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋ــ︀  . ر﹁︐︀ری ﹋ــ﹥ا﹡︡دا︫︐﹥︑﹢︗﹥ ﹡︧︊︐︀ً د﹇﹫﹆﹩ ︋︀ ︎﹫︣وان ︀︨︣ اد︀ن  ︻︊︀س︫︀هر﹁︐︀ر 

در  و آ﹡ــ︀ن ︎ــ︦ از ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟ ﹩ا︗︐﹞ــ︀︻ز﹡︡﹎﹩ ا﹝︀ از ورود ︋﹥  ا︨️. ︋﹢ده ︑︣﹝﹠︀︨︉︎﹫︪﹫﹠﹫︀ن 



 

  ٢١٣ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

﹡︷﹫︣ ﹝﹊﹠ــ︤ی، ﹝﹫ــ︣زا ا︋ــ︣ا﹨﹫﹛،  ﹎︣دا﹡﹩︗︀ن. ﹋︣د﹡︡﹩﹝︾﹀﹙️ ﹇︀﹜︉ ︋︪﹩ از ︗︀﹝︺﹥ ︫﹫︺﹩، 

︋﹥ ︋﹫︀ن و︲ــ︺﹫️ ز﹡ــ︡﹎﹩ ︗﹞︺﹫ــ️ ﹝ــ︡ود ــ﹢دی و ار﹝﹠ــ﹩ ای و︥ه ﹝﹙﹊﹢﹡﹢ف و...، ا﹨︐﹞︀م

 زــ︀د︗﹞︺﹫ــ️ ︑﹢︗﹥ و ا﹡︺﹊︀س و︲︺﹫️ از  ؛ ا﹝︀ا﹡︡دا︫︐﹥︨︀﹋﹟ در ︫︣﹨︀ی ︋︀ر﹁︣وش و ︨︀ری 

ا︫ــ︣ف و ا︵ــ︣اف ︫ــ︣﹨︀ی  ︥هو︋﹥ ،︨︀﹋﹟ در ﹝﹑ت ﹝︐﹙︿ ﹝︀ز﹡︡ران﹝︧﹙﹞︀ن  ی﹨︀﹩﹎︣︗

   .︫︡﹡︡﹩﹝︫﹠︀︠︐﹥  ﹝﹙﹥﹩﹎︣︗︋﹥ ﹡︀م  ﹝︺﹞﹢﹐ً ﹨﹞﹤﹋ ﹩︀﹙﹥  .ا﹡︡﹋︣دهی ︠﹢ددار︋︀ر﹁︣وش، 

، ︻︊︀س︫︀هز﹡︡﹎︀﹡﹩ ︋︀ ︻﹫︧﹢︀ن در ﹋︐︀ب  ︻︊︀س︫︀هد﹋︐︣ ﹡︭︣اً ﹁﹙︧﹀﹩، در ︋︩ ر﹁︐︀ر 

وی ﹎︣ــ﹥  ؛ی ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ د︋ ،﹟︓﹩ را ا︠︐︭︀ص ﹡︡اده ا︨️﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍︋﹥ ︻﹙﹏ و 

از ︋︀ ا︑︊︀ع ﹝︧﹫﹩ ا︣ان و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︧﹫﹫︀﹡﹩ ﹋ــ﹥  ︻︊︀س︫︀ه﹝﹀︭﹏ ︋﹥ ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد  ︵﹢ر︋﹥

﹨﹞︣اه ︋ــ︀  ﹡︀﹝﹥ا︻︐︣اف﹋︐︀ب در ﹎﹏، د﹋︐︣ ︮﹀️ا﹝︀  ا︨️. ﹥︎︣دا︠︐ ،آ﹝︡﹡︡﹩﹝︋﹥ در︋︀ر وی ارو︎︀ 

︣اــ﹩ در ︗️ ︑︊﹫ــ﹫﹟ ︋︀ در﹋﹩ ﹫︮ ﹝﹢︲﹢ع ︗︢اب و ︎﹫︙﹫︡ه ︑︽﹫﹫︣ د﹟،  ،ر︨︀﹜﹥ ︫﹠︀︠️

 ﹩﹫︧﹞ ﹟﹫﹠﹞﹣﹞ از ﹩﹊ ︀ن ﹎︣وش﹀︫︮︀ه ︨﹙﹫﹞︀ن ︗﹙﹀︀ی ا ︡︻ اول ︋﹥ ا︨﹑م در ︩︋ در

اول ︋﹥ د︡︗ ﹟︡ش در ︋︩ دوم،  ︻︊︀س︫︀هو ︑﹆﹫︡ و ︑︺︭︉ ﹎︣︗﹩ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀ن ︻︡  ،﹋︐︀ب

﹝︢︎ ︿﹚︐︣ش  ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍﹎﹢︀ی ﹊﹩ از  ︮︣﹁︀ً؛ ا﹝︀ ا﹟ ︑︃﹜﹫︿، ﹝︴︀﹜︉ ﹡﹢ی ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️

 ﹡︷︣ات ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹎︣︗﹩ ︨︀﹋﹟ ﹝﹠ــ︀︵﹅ ﹎︣︗ــ﹩ د﹟ ا︨﹑م ︑﹢︨︳ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝︧﹫﹩ ا︨️.

، اــ︣ان ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗︑ــ︀ر ، آ︠ــ﹢ره﹡︷﹫ــ︣ در ﹇︀﹜︉ ︑︃﹜﹫﹀ــ︀︑﹩  ﹡︪﹫﹟ ا︮﹀︀ن و ﹝︀ز﹡︡ران، ︋︺︱︀ً

︗︀﹍︀ر︀در︑︀ ﹨﹩︣︗﹎ ه ﹁ و  ﹌﹠︣﹨و﹝︑ا ︡نو...، ︣ان  ﹩﹞﹑︋ــ︣وز و در ︋︺ــ︡ از ا﹡﹆ــ﹑ب ا︨ــ

﹤︐﹁︀ ر﹢︸ ︡ها ﹟︭︣ی﹋﹥ در ︋︣دار﹡︡ه  ﹨︀ا︨️. ا︐﹞  در ︗︀﹝︺ــ﹥ از ﹟︀ه د﹍︀︗︗︣﹎﹩︀ی﹨ــ 

  ︗︀﹝︹ ﹡﹫︧️.، ا︨️ )ن︮﹀︀ا︫︣ ︻﹞︡︑︀ً ﹁︣︡ون( ،ا︣ان﹝︧﹙﹞︀ن 

  د﹐﹏ ز︣ ︗︀﹝︹ ︋﹢ده و ︑︀ز﹎﹩ دارد:︑﹆﹫﹅ ︎﹫︩ رو، ︋﹥ 

︋﹥ رو﹊︣د ︎︀د︫︀﹨︀ن ︮﹀﹢ی ︋﹥ ﹀ــ︶ ــ︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟ ا︑︊ــ︀ع ﹝︧ــ﹫﹩ ︑﹢أ﹝︀ن ︎︣دا︠︐﹟ . ١

 ︫︣؛نو﹝︀ز﹡︡ران و ﹁︣︡ ﹝︓﹏دا︠﹏ ﹋︪﹢ر  ﹟﹫﹡︪﹝︧﹙﹞︀ن ی﹨︀﹟﹫︨︣ز﹝﹝︀︗︣ در 

﹝ــ﹣︔︣ در د﹐ــ﹏ و ا︮ــ﹙﹩  ی﹨︀︫︀︭︠ــ﹥﹊ــ﹩ از  ︻﹠﹢ان︋ــ﹥ ،︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︵︊﹆︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ .٢

 ؛︑︽﹫﹫︣ د﹟ و ا︨︐﹢اری و ﹝︀﹡︡﹎︀ری در د︡︗ ﹟︡﹨︀ی ا﹡﹍﹫︤ه

٣. ﹩︀و︋ــ﹥ ،︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹍︀ه ﹝﹣﹜﹀﹫﹟ ارو︎ــــ﹟ د﹐وا﹜ــ﹥ ︋ــ﹥  ︎﹫︐ــ︣و ︥ه︣ه﹝﹢︲ــ﹢ع و ا︋﹎ از  ی︣﹫ــ

 ︎﹠︀ن ﹝︀﹡︡ه ︀ از آ﹡︀ ︾﹀﹙️ ︫︡ه ا︨️؛آ﹡︀ن  ﹩ ﹋﹥ از د︡﹡︷︣ا︑

︪ــ ا﹡︧︖︀م﹝︴︀﹜︉ ︎︣ا﹋﹠︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع و  یآور︗﹞︹ .٤ ︋﹩  ــ﹏  ،︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ آنوذ

 ؛︑﹙﹫﹏ ﹝﹠︀︨︉ و ﹡﹆︀دا﹡﹥ و ،︋︀ ︻﹠﹢ا﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹩︎︥و﹨︪



 

٢١٤ 

    

٢١٤

     

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

﹐زم ︋ــ︣ای ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋ــ﹥  ی﹨ــ︀︎︥و﹨︩︑︊﹫﹫﹟ ︧︀︨﹫️ ﹝︧ــ﹙﹥ و ︲ــ︣ورت ا﹡︖ــ︀م . ٥

﹤︊︀︫︀﹨ی ︡︡︗؛ 

آ︔ــ︀ر ︨ــ﹢ء ︫ــ︊︀ت و  ﹏﹫︑﹆﹙و  ︎﹫︪﹍﹫︣ی از ︫︠︡﹥ ︋﹥ ا﹡︧︖︀م ﹝﹙﹩ و د﹠﹩ ︋︣ای︑﹑ش  .٦

   در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥.ا﹜﹆︀︀ت 

﹤﹠﹫︪﹫︎ ﹩︀ر︑  

اول ︮ــ﹀﹢ی،  ︻︊︀س︫ــ︀هاز ﹎︣︗︧︐︀ن ︋﹥ ﹡﹆ــ︀ط دا︠﹙ــ﹩ اــ︣ان ︑ــ︀ ︎ــ﹫︩ از  ﹨︀﹩﹎︣︗ا﹡︐﹆︀ل 

︋ــ︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟  ﹝︺﹞ــ﹢﹐ً و﹝︡ود ︋︤ر﹎︀ن و از﹡︀وران  ی﹨︀﹋﹢چ و ﹩ا︨︀رت، ︋︣د﹎در ﹇︀﹜︉  ︻﹞︡︑︀ً

 ﹩ از﹝︣د﹝ــ  ی﹨ــ︀﹝︀︗︣ت ﹟︑︣﹝︐﹠ــ﹢عو  ﹟︑ــ︣﹝﹛، ︻︊︀س︵﹩ دوره ︨﹙︴﹠️ ︫︀ه. ﹨﹞︣اه ︋﹢د

 ﹩︗﹞︺ــ  ی﹨ــ︀﹋ــ﹢چ. ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀دا︣ان ︋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ دا︠﹙﹩  ،﹎︣︗︧︐︀ن از︗﹞﹙﹥ ،آن ی﹇﹀﹆︀ز و ﹝︀ورا

 ︻︊︀س︫︀ه﹞﹑ت  ︵﹩﹋﹥  ︨️﹨︀︨︀ل ﹟ادر ﹝︀︗︣ت ی از ︫︡﹊﹏ ︗︡ ،ی︀ر﹫ا︠︐ ︀ یا︗︊︀ر

﹅︵︀﹠﹞ ﹟︡ود ︨︀ل ︋﹥ ا ــ﹑ت  .︫︡ آ︾︀ز، ق ١٠١٢، از﹝ ﹟︣︋ــ﹢ط ︋ــ﹥ ا﹞ ︹︀ــ︀ن و﹇ــ︣︗ در

، ق ١٠٢٥ ︑︀ ق ١٠٢٣، در ︡ود ︨︀ل ﹎︣︗︧︐︀ن︀︾﹩ ﹋︀︠️ وا﹜﹩ ︨︣﹋︩ و  ،︑﹠︊﹫﹥ ︵﹞﹢رث

 ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗ارا﹝﹠﹥ و  ﹝︭﹢︮︀ًا﹟ ﹝︣دم  ، ﹁︣و﹋︩ ﹋︣د.ق ١٠٢٩در ︨︀ل و  ︋﹥ اوج ︠﹢د ر︨﹫︡

 ،﹩﹫︧﹞﹝︀﹜﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩،  ︋︣ ا︨︀س ،﹩︀﹫﹁یا﹝﹠︴﹆﹥︋﹥  ﹨︣﹋︡ام﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︽︣ا  .︡﹡︫︡ ﹏﹆︐﹠﹞

  )١٣٨٦ ︠︤ا﹫﹙﹩،( ﹝︀ز﹡︡ران، در ﹋﹠︀ر ا︮﹀︀ن، ﹝﹆︭︡ ︻﹞︡ه آ﹡︀ن ︋﹢ده ا︨️.

﹜﹞︣︑﹟  ــ﹟ ﹡ــ﹢عا ﹩﹎︥︣تو︗︀﹞︀ــ﹟ دوره ﹨ــــ︀د ،در اــ︀ت ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ، ︗﹞︺﹫ــ️ ز﹆︊︵

︿﹚︐﹞ د و ︶﹀﹟ ﹚︮ی .︋﹢د ﹩ا﹢﹀︮ ﹤﹚︧﹚︨ ︣︋ ﹜﹋︀ ﹩︊﹨︢﹞ ﹤﹚﹋︀︫ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋،  ﹤︧ــ︀﹆﹞ در

و او﹜ــ﹫﹟  ﹟︑ــ︣﹝﹛، ︫﹉﹩︋ .︫︡ا︖︀د  یا︡ه﹫︙﹫︎و  و︲︺﹫️ ︗︡︡ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︨﹠︐﹩ آ﹡︀ن، ︋︀ 

︎︦ از ا﹇︀﹝️ در ا︣ان، ︢︎︣ش د﹟ ا︨ــ﹑م و ﹝ــ︢﹨︉  ﹨︀﹩﹎︣︗ ی︣︎︢ا︔︣ا﹡︴︊︀ق ا︗︐﹞︀︻﹩ و 

 رد﹨﹫︘ ︑﹀︀و︑﹩ ︋︀ ︀︨︣ ﹝︣دم ا︣ان ﹡ــ︡ا ،﹨︀﹩﹎︣︗ ی﹝︡ارارزشو  یدار﹟دا﹝︣وزه  .︑︪﹫︹ ا︨️

 ا﹁ــ︣ادی ،﹝︐﹙︿ د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︀︨︣ ا︣ا﹡﹫ــ︀ن ی﹨︀﹠﹥﹫ز﹝و ︐﹩ ︋︧﹫︀ری از آ﹡︀ن در 

︑︀ر﹩ از ﹡﹢ه ا︨﹑م آوردن آ﹡︀ن، در ادوار ﹝︐﹙︿ ﹝︐﹀︀وت ︋﹢ده،  ی﹨︀﹎︤ارش. ا﹝︀ ﹎︢ار﹡︡ا︔︣

﹝ــ﹏ ︃، ︗︀ی ︋︒ و ︑︋︀رهارو︀︎﹩ در ا﹟  ﹎︣دان︗︀ن﹡︷︣ات ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن  ︥هو︋﹥، ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀

︮ــ﹀﹢﹥ ︑ــ︀ ︀︎ــ︀ن ا﹇︐ــ︡ار ︨﹫︀︨ــ﹩ آ﹡ــ︀ن،  ﹩︋︀﹇︡رتاز آ︾︀ز  ﹋﹥ ا︨️ ا﹟ . وا﹇︺﹫️﹁︣اوان دارد

 ︋ــ﹢ده ﹨﹞ــ︀ن ز﹝ــ︀ن ︫ــ︣ا﹞ ︳︭ــ﹢ل ﹋ــ﹥﹝︺︴﹢ف ︋ــ﹢ده  ﹝︭︀﹜﹩ ︋﹥ ،﹨︀﹩﹎︣︗ا︨﹑م آوردن 

ا︨️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹀︀وت رو﹊︣د و ر﹁︐ــ︀ر ︎︀د︫ــ︀﹨︀ن ﹝︐﹙ــ︿ اــ﹟ ︨﹙︧ــ﹙﹥ در ادوار ﹝︐﹙ــ︿، 

  ︋︣ر︨﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ز︣︋﹥ ︫︣ح  ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ︋︀رهآ﹡︀ن در︲︹ ا﹝﹢و  ﹨︀︀︨️﹫︨



 

  ٢١٥ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

  و ︪︠﹢﹡️ ی︣﹫﹎︨️دوره 

 ،﹤﹢﹀ــ︡ ︮ــ︻ ﹏ــو ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ︫ــ︡ن ا﹨ــ︀﹜﹩ ﹎︣︗︧ــ︐︀ن در اوا ﹟د ︣﹫﹫︽︑ ﹅از ﹝︭︀د ﹩﹊

د﹡︡ ﹋﹥ در ︋︣د﹎︀ن و ا︨︣ا﹢︋ ﹩︊︀︫︀ن  ﹨︀﹢رش﹛︤﹇ ﹉﹚﹝︑ ﹤︋ ،﹤﹆︴﹠﹞ ﹟او﹜ــ﹫﹟ آ﹝︡﹡︡﹩در﹝︋﹥ ا .

 ︀﹠︑ ــ﹩ ︨﹑م آوردن در ︭︠﹢ص ا﹎︤ارش و﹚﹞ ــ︀م﹊﹩ــ︡ ﹎︣︗ــ︻ ︫ــ︀ه ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ اول ، در

. ︋ــ︣ ︫ــ﹢د﹩﹝﹝︣︋ــ﹢ط  ق ٩٢٧، در ︨︀ل ﹝﹠﹢︣︋﹥ ﹡︀م  ︦﹫︀﹋﹛ ︑﹀﹙ ︋﹥ ا︨﹑م آوردن ︮﹀﹢ی،

در ︗﹠ــ﹌ ︋ــ︀  ،﹁︣﹝︀﹡︡ه ︨︍︀ه ︫︀ه ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ،︨﹙︴︀ن ﹢د﹝︢ا﹋︣ا︑﹩ ﹋﹥  ︵﹩ ا︨︀س ا﹟ ﹎︤ارش،

﹁︣﹝︀﹡︡ه ﹝︺︀ر︲﹫﹟ ﹎︣︗︧︐︀ن دا︫️، او ا︨﹑م آورد. ︫︀ه ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏  ،﹝﹠﹢︣︠︀ن﹎︣︗︧︐︀ن ︋︀ 

 ﹝ــ︢﹋﹢ر، در ︎﹩ ︫﹠﹫︡ن ﹎︤ارش ا︨﹑م آوردن او، د︨︐﹢ر داد ︑︀ وی را ︋﹥ ﹡︤دش ︋﹀︨︣ــ︐﹠︡. ︫ــ︀ه

﹎︣︗︧ــ︐︀ن را ︋ــ﹥ وی ا︻︴ــ︀ ﹋ــ︣ده،  ﹏﹋ــ  ی﹎ــ︣﹩وا﹜ــ ﹝︀﹜﹩،  ی﹨︋︀︪︩︲﹞﹟ ︑﹊︣﹛ و ︋︢ل و 

از ا︨ــ﹑م  ،رو﹝﹙﹢ ﹡﹫︤) ٦١١︑︀  ٦٠٤ ص ،١٣٨٤،︫︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ یآرا︻︀﹜﹛( د︨︐﹢ر ﹝︭︣︠﹩ داد.

 ︀دــ آ﹡︀ن از ﹋︪ــ︐﹥ ︫ــ︡ن  راه ﹡︖︀ت ︻﹠﹢ان︋﹥﹡︷︀﹝﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥،  ی﹨︀﹢رشدر  آوردن ا︨︣ا

 را ︧︠︣و ﹋ــ︀﹝︣ان ،ق ٩٤٧ در ︨︀ل ︵﹞︀︨︉︫︀ه ،ا︨️. وی در ﹎︤ار︫﹩ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︣ده

ز﹡ــ︀ن و  آ﹡︖ــ︀ را ︾ــ︀رت و و ر︨ــ﹫︡ ︑﹀﹙ــ﹫︦﹁︨︣︐︀د. ︨︍︀ه ︮﹀﹢ی ︋ــ﹥ ︫ــ︣  ﹎︣︗︧︐︀ن ی︨﹢ ︋﹥

 .︎﹠ــ︀ه ︋ــ︣د ︑﹀﹙﹫︦ ﹇﹙︺﹥ ︋﹥ ﹎︣︗﹩ ﹊﹩ از ا﹝︣ای ﹜﹢ار︨︀ب ︋﹥ ﹡︀م ﹋﹙︊︀د .﹋︣د ا︨﹫︣ را ﹁︣ز﹡︡ا﹡︪︀ن

ً︀︐︀﹡  ،﹟︐﹁︣﹎ ــ︊︩، و ︫︡ ﹛﹫︑︧﹙︋︀ ا﹝︀ن از ا﹝︣ای ﹜﹢ار︨︀ب ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ︣﹍د ﹩﹊ .ا︨﹑م آورد 

 ،آورد ا︨ــ﹑م ﹨ــ︣﹋︦. ︫ــ︡ ﹁ــ︐ و ﹝︀︮ــ︣ه ﹡﹫ــ︤ ﹇﹙︺﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا﹡︡ا︠️ ︋︣︑﹫︦ ﹇﹙︺﹥ در را ︠﹢د

 .﹋︪ــ︐﹥ ︫ــ︡ دا︫ــ️، ا︮ــ︣ار ︠ــ﹢د آــ﹫﹟ ︋ــ︣ و ﹡﹊ــ︣د ا︠︐﹫ــ︀ر ا︨ــ﹑م ﹋ــ︦ ﹨ــ︣ و ︀﹁ــ️ ﹡︖︀ت

﹋﹥ ا︨︀رت در ا﹟ دوره از ︑ــ︀ر، ︋ــ︀ ا︨ــ﹑م  ر︨︡﹩﹝) ︋﹥ ﹡︷︣ ٣٨٧︑︀  ٣٨٣ ص ،١٣٥٧رو﹝﹙﹢،(

︋ــ﹥ ︋︺ــ︡، ﹎﹢ــ︀  ︵﹞︀︨ــ︉︫︀هاز دوره  ︥هو︋ــ﹥︫ــ︀﹨︀ن ︮ــ﹀﹢ی، آوردن آ﹡︀ن ︋︣ا︋︣ ︋﹢ده ا︨️. 

︋ــ︣ای ﹀ــ︶ ︀﹋﹞﹫ــ️ ︠ــ﹢د ︋ــ︣  یا﹢ه﹫︫﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀﹡﹩ را، ﹎︣و︡ن ︋﹥ آ ︋︣ای ﹨︀﹩﹎︣︗︑︣︾﹫︉ 

  )١٥٨ص  ،١٣٨٠، ا︧︀ن ،﹩ا︫︣ا﹇( .﹋︣د﹡︡﹩﹝﹎︣︗︧︐︀ن ﹇﹙﹞︡اد 

، ر﹁︐︀رش ︋︀ ︨﹞︀﹢ن ︠︀ن ﹎︣︗﹩ ا︨ــ️. او ﹝ــ︡︑﹩ ︵﹞︀︨︉︫︀ه﹡﹞﹢﹡﹥ د﹍︣ از ر﹁︐︀ر دوره 

ا﹝︀ او ا︨﹑م ﹡﹫︀ورد. ﹜︢ا ︫ــ︀ه او را  ؛︠︀ن را در ﹡︤د﹊﹩ ︠﹢د ﹡﹍﹥ دا︫️ ︑︀ ا︨﹑م ︋﹫︀ورد ︨﹞︀﹢ن

︋ــ﹢د. ا﹝ــ︀ در دوره ︫ــ︀ه ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ دوم  ︗ــ︀﹨﹞︀ن︋﹥ ﹇﹙︺﹥ ا﹜﹞﹢ت ﹁︨︣︐︀د. ︑︀ ز﹝︀ن ﹝︣گ ︫︀ه در 

︋ــ︀ ﹜﹆ــ︉ ︋︣ادر︠﹢ا﹡ــ︡﹎﹩، ︋ــ﹥ ﹊﹢﹝ــ️ ︋︪ــ﹩ از ﹎︣︗︧ــ︐︀ن  و ︋﹫︣ون آورده ︫︡ و ا︨ــ﹑م آورد

  )٩٠︑︀  ٨٧ ص ،١ ج ،١٣٨٢،﹝﹠︪﹩( ﹝﹠︭﹢ب ︫︡.
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

  دوران ر﹁︐︀ر ﹝︭﹙️ ا﹡︪︡︀﹡﹥ ︎︀د︫︀﹨︀ن

در  ﹩﹎︣︗ــ  یا︨︣ا︨﹠️ ا︨﹑م آوردن ، ︩﹫و︋﹋﹛ ︤،﹫﹡اول  ︻︊︀س︫︀هدر دوره  ﹠﹊﹥ا ر︾﹛︋﹥

︣آ﹜﹢د  ﹩﹡︷︀﹝ ی﹨︀﹢رش﹇ا ﹤︋﹟  ،﹅︵︀﹠﹞﹤︋ا﹨︡ ا﹝︀ ︋﹢د،  ﹩راه ﹡︖︀ت ا︨︣ا ︋︀﹇ ︻﹠﹢ان﹢︫ ︣︋ ︀﹠︋

 ،﹩ــ︣ان ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗ا︨ــ﹑م آوردن ︋ــ﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︨﹫︀︨️ و ︻︡م ا︗︊︀ر ﹝︐︺︡د ︑︀راز  ،︨ــ︀﹋﹟ در ا

︪ــ ︋︀ ﹁︣از و و  ︫︡ه آ︾︀ز ا﹟ ︎︀د︫︀ه ︮﹀﹢یز﹝︀ن  ﹡﹫︉︀﹨﹩ ︤︗ ــ ،﹩ .️ــ﹁︀ ﹤︊ــ︀س︫ــ︀هادا﹝ــ︻ 

 وی. ﹋ــ︣د﹩﹝﹀︶ ﹝﹠︀﹁︹ را د﹡︊ــ︀ل  ︀︨️﹫، ︨﹨︀﹩﹎︣︗ از︗﹞﹙﹥ ،︀ن﹫﹫ا︨﹑م آوردن ﹝︧ ︋︀رهدر

 ︐ــ﹩ و داد﹩﹝را ︋﹥ آ﹡︀ن  ﹟ا︗︀زه ﹀︶ د ﹩︴﹞︀︧︑ ︋﹥ ︠︣ج داده و ︋︀ ︫︣ا ︸︀﹨︣اً ︋︀ره ﹟در ا

 ︀تــ و﹐ ﹩در ︋︣︠ ﹩ا︮﹙ ﹟آ﹡︀ن ︋︀ ﹀︶ د ﹩︋﹥ ز﹡︡﹎︑︀ر﹩،  ی﹨︀﹎︤ارشاز  یا︎︀ره︋︣ ا︨︀س 

 ،اول ︻︊︀س︫ــ︀ه﹎﹀️ ﹋﹥ از دوره  ︑﹢ان﹩﹝ از ا﹟ رو ︋﹢د. ﹏﹝︐﹞︀ ︪︐︣﹫︋ ،ران﹝︀ز﹡︡ ︣﹫﹡︷ ،︣انا

﹝﹠︷ــ﹢ر  یو ا﹇︐︭ــ︀د ﹩︀︨﹫︨ ی﹨︀﹝︭﹙  ﹟﹝︱︐﹞️﹩، ر﹁︐︀ر﹨︀﹨︀﹩﹎︣︗ا︨﹑م آوردن  در︋︀ره

︋ــ︀ ﹝︧ــ﹫﹫︀ن ﹋ــ﹥  ︻︊︀س︫ــ︀ه︋ــ︣ای ر﹁︐ــ︀ر  ،اول ︻︊︀س︫ــ︀هز﹡ــ︡﹎︀﹡﹩ ﹋︐ــ︀ب  ﹝﹣﹜︿ .︡﹎︣د﹩﹝

د﹜ــ﹩ و آزادی ﹁﹊ــ︣ی وی، ، ﹝︣︋︀﹡︀﹡ــ﹥ ︋ــ﹢ده، ﹎︫︢ــ︐﹥ از رو︫ــ﹟︵﹞︀︨︉︫︀ه︋︣︠﹑ف روش 

︗﹙ــ︉ ︀﹝ــ️ و  ﹨ــ︡ف ︋ــ︀اــ﹟ ر﹁︐ــ︀ر ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋ــ﹥  ا︨️.  وی ︻﹙︐﹩ ︨﹫︀︨﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣ده

، ١٣٧٥﹁﹙︧ــ﹀﹩، ( .﹎︣﹁ــ️﹩﹝︮ــ﹢رت  ﹩︻︓﹞ــ︀﹡ ︋︀﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩، در ﹝﹠︀ز︻︀︑︩ 

  )٩٣٣ص 

﹁︣ا﹎﹫︣  ا﹡︡از︪﹛، ︋︀ ︑﹆︧﹫﹛ ︨︀︠︐︀ر ﹡︀د و ا﹡︪︡﹥ د﹠﹩ در ا︣ان ︻︭︣ ︮﹀﹢ی﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿

 ﹩﹎︢ار و ︫﹊﹢﹁︀ ︨︀︠️ ︑︃︨﹫︧﹩، ،ی︣﹫﹎︫﹊﹏︸﹢ر و  :︨︀︠︐︀ر د﹢﹀︮ ﹩﹠︀ن ︋﹥ ︀ر دوره

اول ︮ــ﹀﹢ی ︋ــ︀  ︻︊︀س︫ــ︀هر﹁︐︀ر )، ١٣٠ص ، ١٣٨١︮﹀️ ﹎﹏، ( ﹩آ︫﹀︐﹍︨︀︠️ ︑︓︊﹫︐﹩ و  و

﹋ــ﹥ ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ︱ــ﹢ر  ﹡﹢︧ــ︡﹝ــ﹩ ﹋︣ده ا︨️. وی د﹠﹩ را در دوره دوم ︋︣ر︨﹩ ی﹨︀️﹫ا﹇﹙

﹇ــ︡رت ﹡︷ــ︀﹝﹩ ﹫︀ن و ︗﹞︺﹫️ ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀ن در اــ︣ان و ﹡﹆ــ︩ ﹝ــ﹛ آ﹡ــ︀ن در ︗ــ ﹩﹠︤﹍︀ارو︎︀

﹡︷︣︀ت ︨﹠︐﹩ ︮﹀﹢﹥ در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ︋﹥ روش ︗︡ــ︡ی ﹋ــ﹥  ︋︣︠﹑ف﹇︤﹜︊︀︫︀ن، 

︑︃﹋﹫︡ ︋ــ︣ ︑﹢ا﹡﹞﹠ــ︡ی (ر︪﹥ در ︻﹆﹑﹡﹫️ ︨﹫︀︨﹩ ︀﹋﹛ ︋︣ دو﹜️ ︮ــ﹀﹢ی در اــ﹟ دوران دا︫ــ️

 ﹩︐ــ دوره،  ﹟در ا )١٧٥︑︀  ١٧٣ ص ،١٣٨١︮﹀️ ﹎﹏، ( ، ﹝︐﹢︨﹏ ︫︡.)ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩

 ﹠ــ﹥﹫ز﹝ در﹝︧﹫﹫︀ن، ﹋﹥  ︥هو︋﹥ ،﹎﹢﹡︀﹎﹢ن د﹠﹩ ی﹨︀️﹫ا﹇﹙در ︋︣ا︋︣  ،﹩﹢ا﹡د ﹩﹠︨︀︠︐︀ر ﹡︀د د

﹝ــ︡ارای دو﹜ــ️ ، از روــ﹥︀﹁︐﹠ــ︡﹩﹝﹎︧︐︣ش ︎﹫﹢﹡︡﹨︀ی ︋︀زر﹎ــ︀﹡﹩ و ︗﹠﹍ــ﹩ در اــ︣ان ا﹨﹞﹫ــ️ 

  )١٧٦ص  ،١٣٨١(︮﹀️ ﹎﹏، ﹝﹠︭﹢ر، .﹋︣د﹩﹝︮﹀﹢ی ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 

را  ︻︊︀س︫ــ︀ه ،اول ︻︊︀س︫ــ︀ه︋ــ﹥ در︋ــ︀ر  ق ١٠١٢در ︨﹀︣ ︨ــ︀ل  ،﹡︡ر﹁﹟ ︐︀﹊︑ ژرژ ︀︋﹏در



 

  ٢١٧ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

︧ــ  ﹝︭﹢︮︀ً ﹋﹥ا︨️ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣ده  ︠﹙﹅︠﹢ش، ﹝︣︋︀ن و رو︠﹢ش ی﹝︣د  ،︀ن﹫﹫﹡︧︊️ ︋ــ﹥ ﹝

 ﹩رو︠ــ﹢ش﹎︣﹥ ا﹟  )٦٣ ص ،١٣٥١﹡︡ر﹁﹟، ︐︀﹊︑( ︋﹢ده ا︨️. ر﹁︐︀ر︠﹢ش︀ر ﹝︣︋︀ن و ﹫︋︧

ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ︨︊﹉ ﹨﹞︀ن ز﹝ــ︀ن ، ا﹇︐︱︀ی ر﹁︐︀ر د︍﹙﹞︀︑﹫﹉ ︋﹥ ︋︀ ︨﹀﹫︣ی از ﹋︪﹢ر آ﹜﹞︀ن و ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩

︐﹩ ا︨︣ا و ﹋﹢﹠︡﹎︀ن ﹎︣︗﹩ و  ،︋︀ ﹝︧﹫﹫︀ن ︻︊︀س︫︀ها﹝︀ ︀︋︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︋︺︡ی  ،︋﹢د

. ︡ــ ﹡﹞︀﹩﹝ار﹝﹠﹩ ︋﹥ ا︣ان، ︋﹠﹫︀دی ︋﹢دن اــ﹟ ︑︽﹫﹫ــ︣ رو﹊ــ︣د در ︎︀د︫ــ︀﹨︀ن ︮ــ﹀﹢ی را ا︔︊ــ︀ت 

د︡ه در ﹢ا﹜﹩ ﹁﹫︣وز﹋﹢ه ︠﹢دش  :︡﹎﹢﹩﹝︋﹥ ﹝︀ز﹡︡ران  ق ١٠٢٧در ﹎︤ارش ︨﹀︣ ︨︀ل د﹐وا﹜﹥ 

︋︪ــ︩  ی︋ــ︣ا︫︐︣،  ی﹨︀﹋︖︀وه ﹙﹥﹫و︨︋﹥، ﹡︥اد﹨︀﹩ از ︠﹢ک را ︻︊︀س︫︀ها︨️ ﹋﹥ ︋﹥ د︨︐﹢ر 

︧﹞ ﹤︋﹫﹫آ︋︀د﹁︣ح ︀ن ︀ ﹤︋ ازد ﹝﹠︷﹢رص ،١٣٨٤د﹐وا﹜ــ﹥،( .﹋︣د﹡︡﹩﹝ ﹝﹠︐﹆﹏ آ﹡︖︀︋﹥ ، ﹡︥اد ︀د 

١٢٦(  

︨ــ︀︠️ ︵︣اــ﹩ و ︋ــ︣ای ا﹨ــ︡ای ز﹝ــ﹫﹟، ، ق ١٠٢٣اول در ︨︀ل  ︻︊︀س︫︀ه︮︡ور ﹁︣﹝︀ن 

︗﹞﹫ــ︀ز﹟ از ــ﹢ا﹜﹩ اــ︣وان، ا ︫ــ︡ه︣انو﹝︐︊ــ︣ک ﹋﹙﹫︧ــ︀ی  ی﹨︀︨﹠﹌﹋﹙﹫︧︀ی ︗︀﹝︹، ا﹡︐﹆︀ل 

︫︭ــ﹩ ︾﹑﹝︀ن در︋︀ر ︋ــ︀ ﹡︷ــ︀رت  ی ﹜﹥ ل ︻︡هوا﹎︢اری ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︗︣ای ︎︣وژه ︋︣ 

از ︻﹑﹇﹥ ا﹟ ︎︀د︫ــ︀ه ︮ــ﹀﹢ی  یا﹡︪︀﹡﹥، ا︮﹀︀ن رود﹠︡هزاوا﹇︹ در ︗﹠﹢ب  ،در ︗﹙﹀︀ی ﹡﹢ ︠﹢د

 ︋﹥ ︑︧﹫﹏ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ارا﹝﹠﹥ و ﹝︧﹫﹫︀ن ﹋﹢﹠︡ه از ﹇﹀﹆︀ز ︋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ دا︠﹙ــ﹩ اــ︣ان ا︨ــ️.

  )١١٣، ص ︀︋︀︋١٣٩٠﹩ و ﹨﹞﹊︀ران، (

︀م ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︋ــ︀ ︋ــ︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ر﹁︐ــ︀ر ﹊ــ ، ی ︑︀ر﹩ ا︮ــ﹀︀ن︗︽︣ا﹁﹫︀︀  ز﹡︡ه رود﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿

 ︧ــ︀دتدا﹡︧︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝  ﹤﹡︀﹡︀︋︣﹠︀نآن︋︀ ارا﹝﹠﹥ را  ︻︊︀س︫︀ه︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ر﹁︐︀ر 

︎﹫︪﹠︀د ا﹟ ︎︀د︫︀ه ︮﹀﹢ی ︋﹥ ︺﹆﹢ب ژان ار﹝﹠﹩ ︋︣ای  ر︾﹛︋﹥﹋﹥  ︧︡﹡﹢﹩﹝او  .︫︡﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن 

︋ــ﹢د،  دار︻ــ︡ها﹟ ﹁︣د ﹋﹥ ︨ــ﹞️ ︑︖︀ر︋︀︫ــ﹩ دو﹜ــ️ ︮ــ﹀﹢﹥ را  و ﹡︢︍︣﹁︐﹟ او، ا︨﹑م آوردن

ــ︳  ــ︀ه︑﹢︨ ــ️. ︻︊︀س︫ ــ﹥ ا︨ ــ﹢رت ﹡﹍︣﹁︐ ــ︀ وی ︮ ــ﹢ردی ︋ ــ︡ و ︋︣︠ ــ︀ ︫ ــ﹢﹜﹫︐︩ ا︋﹆  در ﹝︧

  )٦٠و  ٥٥ص  ︗﹢ا﹨︣﹋﹑م،(

 دادن ︋ــ﹥ ﹎︣︗﹫ــ︀ن، ︋ــ︀ ︑︣﹝﹠︀︨ــ︉ ار︑︊ــ︀ط ا︖ــ︀د ︋ــ︣ای اول ︻︊︀س︫︀ه﹋﹥  ︡﹎﹢﹩﹝︫︀ردن 

﹎︣︗ــ﹩، ︻ــ︡م  ︫ــ︀﹨︤اد﹎︀ن از ﹊ــ﹩ ︋﹥ ا︮﹀︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡اری از︗﹞﹙﹥ ﹨︀﹩﹎︣︗ ︋﹥ ︠︀ص ا﹝︐﹫︀زات

️︨﹎﹫︣ی ﹟د ︶﹀ ٣٤٧ ص ،١ ج ١٣٧٢︫︀ردن،( .آورد روی ︨︀︠️ ﹋﹙﹫︧︀ و... ،در(  ︀﹠︋

و ︻ــ︡م ︨ــ︐﹍﹫︣ی وی ︋ــ︣ای ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟  ︻︊︀س︫ــ︀ه︑︧ــ︀﹝ از د﹐﹏ ︨﹫︀︨️ ، وی︋︣ ﹡︷︣ 

﹫﹟ ﹝︧ــ﹫﹫️ در ــ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋ــ︀ دار﹡ــ︡﹎︀ن آ یا﹥ــ ︑︽︢و ا﹝﹊︀﹡ــ︀ت  ﹨︀﹠ــ﹥﹫ز﹝، و︗ــ﹢د ﹨ــ︀﹩﹎︣︗

 وا︨ــ︴﹥︋﹥﹡︷﹫︣ ︠﹢ک و ︫︣اب ︋﹢د. ا︖ــ︀د ز﹝﹫﹠ــ﹥ ار︑︊ــ︀ط ︑︖ــ︀ری آ﹡ــ︀ن ︋ــ︀ رو︨ــ﹫﹥  ،﹝︀ز﹡︡ران



 

٢١٨ 

    

٢١٨

     

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

 ︣﹍آ﹡︀ن، از د ﹩﹠ا︫︐︣اک د ﹏﹚︻ ﹞︀︧︑︊︀س︫︀ه︻  ﹟د ︶﹀ ده ا︨️. ︫︀ردن  ﹨︀﹩﹎︣︗در﹢︋

﹞﹩﹢﹎︡  ﹤﹋ا﹡︡﹩﹝ ︻︊︀س︫︀ه︪﹫︡ ﹢︠ ︀ر ا︨️. ا﹫و ﹎︣از ︋︧ کدر ﹝︀ز﹡︡ران ︫︣اب ﹁︣اوان و ︀ن﹠

︧ــ  دار﹡︡﹩﹝را دو︨️  ی︀﹡﹢رددر ︠ــ︤ر  ی︀ــ از راه در ،ا﹡︪︡ــ︀نا ︩﹫﹋ــ ﹨﹛﹥ ﹋ــ ﹨ــ︀ ی﹢﹊و ︋ــ︀ ﹝

  )٦٩٤ ص ،٢ ج ،١٣٧٢︫︀ردن،( ﹠﹠︡.﹋ دادو︨︐︡ ︑﹢ا﹡﹠︡﹩﹝

﹝︀ز﹡︡ران،  آ︋︀د﹁︣حدر ﹎︤ار︫﹩ از ، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︧﹫﹫️ اش﹝︐︺︭︊︀﹡﹥ ﹎︀هد︡ ر︾﹛︋﹥د﹐وا﹜﹥ 

︑︧ــ︀﹝ ︻﹙ــ﹏ ﹊ــ﹩ از ︋ــ﹥ ︻﹫︧ــ﹢︀ن ︋ــ︣ای ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹝ــ︢﹨︉،  ︻︊︀س︫ــ︀ه︲﹞﹟ رد ︀︫︺﹥ ﹁︪︀ر 

اــ﹟ ︎︀د︫ــ︀ه از ﹇﹢ل ﹊﹩ از وزرای در︋︀ر  ،را ︋︣ د﹫︧﹞ ﹟ ﹨︀﹩﹎︣︗ ی︋﹆︀︋﹥ ﹡︧︊️  ︻︊︀س︫︀ه

آ﹡ــ︀ن ︋ــ︀  ︣ا﹋ــ﹥؛ ﹋﹠ــ︡﹩﹝، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︲︣ر ︋﹥ ︠︤ا﹡﹥ ﹝﹞﹙﹊️ ﹝︺︣﹁﹩ در ︫︣ ا︫︣ف ﹝︀ز﹡︡ران

 :︧ــ︡﹡﹢﹩﹝. او ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝︫︀ن ︋︣ای ا︨﹑م آوردن، ︎﹢ل و ﹝﹢ا︗︊﹩ را در︀﹁️ ﹨︣روزه﹝︣ا︗︺︀ت 

» ﹤︷﹑﹞﹋﹠﹫ ︡﹋︀︫ ﹤︻ ﹤︋ ︪︀ر ︫︀ه﹁ ﹤︺﹫﹢︧ا﹡ــ︡ازه ﹡︀در︨ــ️ ﹫﹫︑︽ ی︀ن ︋︣ا ﹤ ︀︑ آ﹡︀ن ︉﹨︢﹞ ︣

️ ﹡ــ︡ارد ا︑︊ــ︀︻︩ از ﹫︫︀ه ﹝︀ ا﹨﹞ ی﹟ ︗﹞︀︻️ ﹎﹀️: ︋︣ا︋︣︠﹢رد ﹝︀ ︋︀ ا︣ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ا︨️. وز

︊﹨︢﹞ ﹤﹩ ︀﹞ و ︡﹠︫︀︋︀︵ ︣﹨ ا︨️ از ﹏︐︻︀﹝︗ و ﹤﹀﹩ ﹞ ︀︀ن ﹫در﹡و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹨﹞ــ﹥  آ

و  ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝︣ ﹊ــ ﹟ ﹁﹫از ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹠ــ  ﹩﹙ــ ﹫︠ - ا﹡ــ︡︠﹢ب︀ن ــ ︣ا ︑﹞ــ︀م ادز ؛دو︨️ دارد را وا﹇︺︀ً

 ﹨︣ ﹨︀﹩﹎︣︗﹥ ﹋ادا﹝﹥ داد   یو ا︨﹑م. و ی︧﹢﹫، ︻ی﹢د و︗﹢د دارد، ﹫﹟ ︮﹝︺︐﹆︡﹡︡ ︨﹥ د
﹟ ــ ﹍ــ︣ از ا﹥ ︫ــ︀ه د﹋﹟ ︋﹢د ﹠︡ و ﹝﹠︷﹢رش ا﹟ ا︨﹑م درآ︑︀ ︋﹥ د ﹋﹠﹠︡﹩﹝ ﹩﹟ ازد﹫﹞︀﹠ روز

 ﹇︭ــ︡︋﹥ ︩﹫ـ︎ـ  از ︩﹫ـ︋ـ  روز ﹨ــ︣﹥ ﹋ــ ﹟ ︻︡ه ︋﹥ ا ﹇︡رآن﹥ ︣ا ﹋︀ر ︧︠︐﹥ ︫︡ه و ﹝︐︃︨︿ ا︨️ ﹋

داده  ی، آزادآور﹡ــ︡﹩﹝️ ︲ــ︣ر وارد ﹊ــ و ︋ــ﹥ ︠︤ا﹡ــ﹥ ﹝﹞﹙ ا﹡︡از﹡ــ︡﹩﹝﹎︣﹁︐﹟ ︎﹢ل ︗﹠︖︀ل ︋ــ﹥ راه 

︫ــ ــ ︋ــ﹥ ︵︣ ﹋ــ﹥﹟ا︀ ــ را︨ــ️ ︋ــ﹢د،  ﹎﹀️﹩﹝︣ ا︨️. ﹝︺﹙﹢م ﹡︊﹢د آ﹡︙﹥ وز ﹟ ﹫﹠ــ  ﹩﹅ ﹁︣﹁︣و

﹠﹛، ﹫ــ ︋︊ ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝﹟ ــ د ک﹥ ︑ــ︣﹋﹟ ︻︡ه را ﹝﹟ ا .﹡︊﹢د ﹏﹫﹝﹩︋ و ︋︀︵﹠︀ً دا︫️﹩﹝را ا︋︣از  ﹩﹝︴︀﹜︊

 ︩﹨︀﹎﹀︐ــ﹥و در ︋︣ا︋ــ︣  ام﹡﹍︣﹁︐ــ﹥︣ ﹇ــ︣ار ﹫︀د ︑️ ︑ــ︃︔﹥ ز﹋﹡︪︀ن دادم  ︵﹢ر﹟ا ﹨︣︀ل︋﹥ ﹩و﹜

 )١٧٣ ص ،١٣٨٤(د﹐وا﹜﹥،»︠︀﹝﹢ش ﹝︀﹡︡م.
ــ︡ی ا︨ــ️  ︋﹥، ا﹡︡آوردهاول ا︨﹑م  ︻︊︀س︫︀ه﹋﹥ در ﹝︀ز﹡︡ران در ︻  ︡﹩﹨︀﹩﹎︣︗ ︑︺︡اد

︋ــ︣ای  ﹨ــ︀﹩﹎︣︗︫ــ︡︡ . ︋︺ــ︡ از ا︨ــ︐﹆︊︀ل ا﹡︫︡ــ︡هآ﹡︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن و ︫﹫︺﹥ ﹨﹞﹥ ﹎﹀️  ︑﹢ان﹩﹝﹋﹥ 

︨ــ︀ل،  ٥٥︋︺︡ از ــ︡ود  ،دنر﹋﹥ ︫︀ ︫﹢د﹩﹝﹝﹑︷﹥  ،د﹐وا﹜﹥ ی﹨︀﹡﹢︫︐﹥ ︋﹠︀ ︋︣ا︨﹑م آوردن 

. در ︡ــ ﹎﹢﹩﹝︨ــ﹟  آ︋ــ︀د﹁︣حاز و︗﹢د ︑︺ــ︡اد ا﹡ــ︡﹋﹩ ار﹝﹠ــ﹩ در ﹋﹙﹫︧ــ︀﹨︀ی  در ﹝︀ز﹡︡ران ︮︣﹁︀ً

  .﹡﹫︧️﹝︧﹫﹩ در ﹝︀ز﹡︡ران  ی﹨︀﹩﹎︣︗﹡﹫︤ ا︔︣ی از و︗﹢د  ﹎︣دان︗︀ن︀︨︣  ی﹨︀﹡﹢︫︐﹥

 ﹤﹡︀﹡︀︋︣﹞ ً︀︐︊︧﹡ و ﹞︀︧︑ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︀ن و ︻︡م ا︮ــ︣ار و ا︗︊ــ︀ر  ︻︊︀س︫︀هر﹁︐︀ر﹨︀ی﹫﹫︧﹞ ︀︋



 

  ٢١٩ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

︋﹢د، ︋﹥ ︻﹙﹙﹩ ﹡ــ︀﹝︺﹙﹢م، در  ︫︡ه ︫︣وع، ﹋﹥ از آ︾︀ز ︎︀د︫︀﹨﹩ وی ﹨︀﹩﹎︣︗وی ︋﹥ ا︨﹑م آوردن 

. او در ا﹟ ︨︀ل، ︋﹥ ﹝︭︀﹜﹩ و ︋︀ ︑﹢︗﹫︀︑﹩، ︋ــ﹥ ︫︡﹩ ق د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ی ︗︤ ١٠٣٠︨︀ل 

﹝︧﹫﹫︀ن ︨︀﹋﹟ در ﹁︣︡ن ا︮﹀︀ن و ﹝︀ز﹡︡ران د︨︐﹢ر  از︗﹞﹙﹥ ،ا︨﹑م آوردن ︋︣︠﹩ ﹝︧﹫﹫︀ن

 ﹟︋︀رهداد. ا︨﹊﹠︡ر︋﹫﹌ ﹝﹠︪﹩، در ا ﹞﹩﹢﹡︧︡: »ــ﹟ ︨ــ︀ل رأی ا در﹜﹛︀ن ﹋ــ﹥  یآرا︻ــ﹢︀ــ﹝﹨

ا﹇︐︱ــ︀ی آن ﹡﹞ــ﹢د ﹋ــ﹥ ﹎︣و﹨ــ﹩ از  ،﹝﹞︡ ︋﹠﹫︀ن د﹟ و دو﹜️ و ﹝﹆﹢ی ار﹋︀ن ﹝﹙﹉ و ﹝﹙️ ا︨️

در ﹁︣ــ︡ن و ︨ــ︣︡ ﹇ــ︣ب ︗ــ﹢ار ︋︐﹫ــ︀ری ا﹇︀﹝ــ️ و ﹝ــ﹏  ا﹐﹝︧︣︉ارا﹝﹠﹥ و ﹡︭︀ری را ﹋﹥ 

︑︣﹛ و ︾﹞﹢اری ﹋﹥ ﹢ن د﹡﹫ــ︀ ﹝ــ﹏  و﹁﹢ر د﹟ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹁︣﹝︀﹠︡ و از﹥ ︋ ،زرا︻️ دار﹡︡

﹝︊︀دا در ﹨﹠﹍︀م و﹇﹢ع ︀د︔﹥ و ︻︡م ا︨︐﹆︀﹝️ ﹝﹙﹉ از ا﹜﹢ار ﹇︣ب ︗ــ﹢ار  ،دث و دار ﹁︐﹢ر ا️︨﹢ا

 ،ا﹡ــ︡ذ﹝﹥﹋ــ﹥ ﹝︴﹫ــ︹ ا﹐︨ــ﹑م و ا﹨ــ﹏  ︪ــ︀ن︋ــ﹥ ا ،﹋﹥ ︗﹢ر و ا︻︐︧︀ف ︗︊﹙ــ﹩ آن ︵︀﹀ــ﹥ ا︨ــ️

︗﹞︺ــ﹩ از آن ︵︊﹆ــ﹥ د︻ــ﹢ت  .﹡︧ــ︀ء و ︮ــ︊﹫︀ن ︋ــ︢ل ا︨ــ︣ ﹎︣﹁︐ــ︀ر آ﹠ــ︡ ،︫︡ه وا﹇︹ یدرازد︨️

︾ــ︣ض ا︮ــ﹙﹩ آن  .︢︎︣ای ﹁︣﹝︀ن ︫ــ︡﹡︡ او ﹋︣﹨︀ً ︵﹢︻︀ً ،اذ︻︀ن ︑﹙﹆﹩ ﹡﹞﹢ده ︋﹥ ﹇︡م﹨﹞︀﹢ن را 

︫ــ︣ت ︀﹁︐ــ﹥  ︋﹥ ﹝︧ــ︖︡ ا﹡︨︡︀︠︐﹥﹝︺︊︡ی ﹋﹥  ،ا﹡︡﹎︣﹁︐﹥︋﹢د ﹋﹥ در ﹝﹢ا︲︺﹩ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹝︧﹊﹟ 

﹤︐﹁︀ ر﹢︸ ﹩﹡︀﹝﹚︧﹞ ︀ر︺︫ ﹤﹋ ︪︡ــ︀ن  ،آواز ﹝﹣ذ﹡﹩ از آن ︋︣آــ︀ل ا ️︊﹇︀︻︠ ﹤و ︠ــ﹢︋﹩  ︣﹫ــ ︋ــ

...و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹏ ﹡︭︀رای ار﹝﹠﹩ را ﹋﹥ ﹡﹆﹏ ﹝︀ز﹡︡ران ︫︡ه ︋﹢د، ︑﹊﹙﹫︿ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡﹩ ﹝﹆︣ون ︋︀︫︡

 .﹋︣ده، ︋﹥ د﹟ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹁︣﹝﹢د﹡︡ و ﹝﹢﹐﹡︀ ︣︊︑ ﹩﹚︻︡﹝﹞︤ی ︡︋﹟ ︠︡﹝️ ﹝ــ︃﹝﹢ر ﹎︪ــ️

ا﹜︺﹙﹛  ،(ا﹋︣اه︋﹥ن ︵︀﹀﹥ د︻﹢ت ︎︀د︫︀ه ا︨﹑م را ︢︎︣﹁︐﹥، از روی ︮︡ق و ﹆﹫﹟ و ﹎︣و﹨﹩ ا﹋︓︣ آ

 ج ،١٣٨٢﹝﹠︪﹩،( ».︀﹁︐﹠︡ ا﹡︐︷︀م﹋﹙﹞︐﹫﹟ ︗︀ری ︨︀︠︐﹥ در ز﹝︣ه ا﹨﹏ ا︨﹑م ﹥ ز︋︀ن ︋ )︻﹠︡ ا﹜﹙ّ﹥

ا﹜︊︐﹥ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ ا﹟ د︨ــ︐﹢ر ︗﹠︊ــ﹥ د︻ــ﹢ت ︋ــ﹥ ا︨ــ﹑م دا︫ــ︐﹥ و ) ٩٦١︑︀  ٩٦٠ ص ،٣

ا︗︊︀ر، در ︡ی ﹋﹥ ︻︡م ا︨﹑م آوردن، ﹝︖︀زا︑﹩ در ︎ــ﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹡︊ــ﹢ده ا︨ــ️. ﹎ــ︤ارش 

﹝︀ز﹡ــ︡ران،  آ︋ــ︀د﹁︣حارا﹝﹠ــ﹥ ︋ــ︀ ا﹝﹊ــ︀ن ︻︊ــ︀دت در ﹋﹙﹫︧ــ︀﹨︀ی  ﹩ز﹡︡﹎ و︫︀ردن ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︱﹢ر 

︋ــ︀ ﹀ــ︶  ︀ن،ارا﹝﹠﹥ ﹁︣ــ︡ن ا︮ــ﹀ ادا﹝﹥ ز﹡︡﹎﹩ا︑﹀︀ق، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹟ا از ︋︺︨︡︀ل  ٥٠ ︡ا﹇﹏

ا﹟ ﹝︴﹙︉ و ︻︡م ︨︐﹍﹫︣ی در ا︗ــ︣ای اــ﹟ د︻ــ﹢ت ︋ــ﹢ده  ︡﹝﹣، ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز د﹟ ا︮﹙﹩ ︠﹢د

  ا︨️.

︀︋ ﹤︷﹑﹞  ــ︹ ارث ︋ــ︣دن ا︻︱ــ︀ی ︾﹫︣﹝︧ــ﹙﹞︀ن  ︋ــ︀رهدر ،اول ︻︊︀س︫ــ︀ه﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︣وف﹠﹞

و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د︨︐﹢ر ︨︀ل ︠︀﹡﹢اده از ﹝︐﹢﹁﹩ ﹋﹥ در اوا︠︣ ﹊﹢﹝️ ︠﹢د آن را و︲︹ و ا︗︣ا﹩ ﹋︣د، 

وی ︋︣ای د︻﹢ت از ︋︣︠﹩ ﹝︧﹫﹫︀ن ︨︀﹋﹟ ا︮﹀︀ن و ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ ا︨﹑م، و ﹡﹫︤ ︋︀ ︑﹢︗﹥  ١٠٣٠

︩ ﹎ــ︣﹁︐﹟ ︋ــ﹥ ﹡︐﹫︖ــ﹥ ︻﹞﹙ــ﹩ ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟ ︋︧ــ﹫︀ری ﹝︧ــ﹫﹫︀ن ︨ــ︀﹋﹟ اــ︣ان از ︵︣ــ﹅ در ︎ــ﹫



 

٢٢٠ 

    

٢٢٠

     

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

در ︋︣ا︋︣  ا﹟ ︎︀د︫︀ه︑︧︀﹝ ︸︀﹨︣ی  ر︾﹛︋﹥﹎﹀️ ﹋﹥  ︑﹢ان﹩︀﹝﹞︐﹩ و ﹝︪﹢﹇︀﹡﹥،  ی﹨︀︀︨️﹫︨

 ی﹨︀﹠ــ﹥﹫ز﹝︫ــ︣ا︳ و  ︻﹞ــ﹑ً︠ــ﹢د،  ﹎︫︢ــ︐﹍︀ن︑︽﹫﹫︣ د﹫︧﹞ ﹟﹫︀ن ︨︀﹋﹟ ا︣ان، او ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠ــ︡ 

 ،را ︻︊︀س︫ــ︀هورزی ︋︣︠ــ﹩ اــ﹟ ︨﹫︀︨ــ️. ︋﹢د﹋︣ده  ﹀︶ ،د ︣﹍﹩﹨︀روش︋﹥  ،︑︽﹫﹫︣ د﹟ را

 ﹩︀︎︥ه وی ︋︀ دول اروــ︣دن  .ا﹡︡دا﹡︧︐﹥﹝︣︋﹢ط ︋﹥ روا︋︳ و﹋ ﹟︤﹍︀︗ ︀ن ︠︀︮﹥ و﹞﹑︾ ️﹫︋︣︑

از  ︑ــ﹢ان﹩﹝ ،﹡﹫ــ︤ را︋︣ای ﹋︀﹨︩ ﹇︡رت ﹡︷︀﹝﹩ آ﹡︀ن ︑︡ر︖﹩ ︋︧﹫︀ری از آ﹡︀ن ︋︀ ︨︣ان ﹇︤﹜︊︀ش 

 ️︨︀﹫︨ ﹟ا ︕︀︐﹡١٦٠ص  ،١٣٨٠ ،﹩ا︫︣ا﹇( ︑﹙﹆﹩ ﹋︣د. ︻︊︀س︫︀ه( 

  آوردن ﹝︧﹫﹫︀ن︀︎︀ن دوران ا︗︊︀ر در ا︨﹑م 

 ﹝ــ﹢رد، آ﹡ــ︀و آزادی ︻﹞ــ﹏  و ارا﹝﹠﹥ در دوره ︨﹙︴︀ن ︧ــ﹫﹟ ︮ــ﹀﹢ی ﹨︀﹩﹎︣︗ ﹩︋︀﹇︡رت

 در ︭︠ــ﹢صوی  .︫ــ︡ وا﹇ــ︹ ی ﹡︀︮︣یرو︲﹥ ا﹜︭﹀︀ ﹝﹣﹜︿ ،ر︲︀﹇﹙﹩ ︠︀ن ﹨︡ا️و ﹡﹆︡  ︑﹢︗﹥

︪ــ︀ن ﹝︧ــ﹙ّ︳ ︨ــ︀︠︐﹠︡ و ︻﹞ــ﹢م اا︻ــّ︤ه  و اذ﹜﹥ ︠﹙﹅ را ︋ــ︣...« ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️: و︲︺﹫️ ا﹟ دوره

﹆︀ن ︾︀﹜ــ︉ ﹞︀ن و ا︋︣ ︠﹢اص ا﹨﹏ ا ،﹡﹞﹢د﹡︡﹩ا︸︀ر ا︨﹑م ﹝ ،︦﹫﹥ ︋﹥ ︑︡﹜﹋﹥ و ارا﹝﹠﹥ را ﹫﹎︣︗

را ︋﹥  ﹉﹢﹋ ی﹨︀︣د﹡︡ و ︠︡﹝️﹋︋︤رگ را ︋﹥ ︠︣دان ﹝﹢ل  ﹋︀ر﹨︀ی ︪︐﹠︡.﹊︣د﹡︡ ︑︀ ا︾﹙︉ را ︋﹋

) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆︡﹝﹥ ︋ــ﹢دن اــ﹟ ﹝ــ︐﹟ ︋ــ︣ای ٤٣٢، ص ١٢٧٠(﹨︡ا️، »︋︤ر﹎︀ن ر︗﹢ع ﹡﹞﹢د﹡︡.

 ︹︀﹇︀ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹢رش ا﹁︀︾﹠﹥︫︣ح و﹨︡﹠﹇،  ︡︀︋️﹀﹎  ــ﹩ ︑ــ︡﹜﹫︦ در ا︨ــ﹑م آوردن﹎︥ــ﹥ و﹋

و ارا﹝﹠﹥ در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︡ا️ ﹡﹫︤، ﹝︺︴﹢ف ︋ــ﹥ ︋︤ر﹎ــ︀ن و ︨﹫︀︨ــ︐﹞︡اران اــ﹟ ︵︀﹀ــ﹥  ﹨︀﹩﹎︣︗

  ﹡﹥ ︻﹞﹢م آ﹡︀ن. ؛ا️︨︀﹋﹛ ︪︠﹟ ﹇﹠︡﹨︀ر  ،﹎︣︗﹩ ﹡﹢از ︠︀ن﹝﹙﹆︉ ︋﹥ ︫︀ه ،﹟ ︠︀ن﹫﹎︣﹎﹡︷﹫︣ 

 ﹩﹚﹝︻ ﹤︖﹫︐﹡ ﹤︣﹎︡ود  ی﹨︀﹢رش﹞ ︡︠︀ن ا﹁︪︀ر و ﹡︀در︫︀ه﹝﹞︀︾︀ر ︋﹥ ﹎︣︗︧︐︀ن، آ︗︀﹇

ز﹝ــ︀ن،  ﹎︫︢ــ️ ︋︀و  ︐﹡ً︀︀و  ︋﹢ده︋﹥ دا︠﹏ ا︣ان  ﹨︀﹩﹎︣︗از  یا︻︡ه﹨︀ی ا︗︊︀ری ا︨︀رت و ﹋﹢چ

 ︣﹫﹫︽︑ ﹤︋ ﹟ــ︣ان ﹋ــ﹥ ا︨️ آ﹡︀ن ﹝﹠︖︣ ︫︡هدــ﹟ ، ا﹝ــ︀ ︨ــ﹊﹠﹥ ﹎︣︗ــ﹩ در ﹝﹠ــ︀︵﹅ دا︠﹙ــ﹩ ادر ا

از آزادی ︻﹞ــ﹏ ︋︣︠ــ﹢ردار ، ا﹡︡دا︫︐﹥در ﹇︀﹜︉ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹡︷︀﹝﹩، ︾﹑﹝︀ن و... ︨﹊﹢﹡️ دوران، 

︋ــ﹥ ﹎︤ار︫ــ﹩ ، ادوار ︋︺︡یدر ﹎︤ارش ︨﹫︀︀ن  ،﹥دوره ︮﹀﹢ ﹎︣دان︋︀ ︗︀ن ︧﹥﹝﹆︀در  .ا﹡︡︋﹢ده

︊ــ﹢ر، در ︑﹢︮ــ﹫︿ ﹫︀ر︨ــ︐﹟ ﹡﹋ ﹋ــ﹥ی﹡﹢︋﹥ ا︨ــ️.از ا︗︊︀ر ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ د﹟ آ﹡︀ن ︋︣︠ــ﹢رد ﹡︪ــ︡ه 

︧ــ﹫﹫︀ن ﹝︗︀﹍ــ︀ه ︋ــ︀﹐ی ︋ــ︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥  ،١١٧٦﹝﹆︀رن ︨ــ︀ل  ،در ︻︡ ز﹡︡﹥ ﹨︀﹩﹎︣︗و︲︺﹫️ 

ا﹁︧ــ︣ان ﹝︽ــ︣ور  آ﹡ــ︀ن را︻︓﹞ــ︀﹡﹩، ︨︀﹋﹟ ا︣ان ︋︀ ︗︀﹍︀ه ︀︎﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨﹊﹠﹥ ﹝︧﹫﹩ ﹋︪﹢ر 

 ١١٩٠ ︨ــ︀ل ﹋ــ﹥ در ،﹡﹫ــ︤ ﹏دروو ﹎︀︨︍︀ر︀  )٤٩ ص ،١٣٥٤﹡﹫︊﹢ر،( .︡﹡﹞︀﹩﹝﹜︪﹍︣ی ﹝︺︣﹁﹩ 

آ﹡ــ︀ن در  ی﹨︀یآزاداز ، ﹋︣دها︫︀ره﹡︪﹫﹟ ﹝︧﹫﹩ ی﹨︀د﹨﹊︡هو︗﹢د ︋﹥ ︣د، ﹋ ︨﹀︣ ︣انا ︋﹥ ،ق



 

  ٢٢١ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

 ﹏﹞ ﹅︵︀﹠﹞︤ارش ︨﹊﹢﹡︐︪︀ن﹎︀﹨﹩ .️︨داده ا ﹤ارا )،﹏١٠٥︑︀  ١٠٤ ص ،١٣٧٠دروو(  

  آن ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍و  ﹨︀﹩﹎︣︗ا︨﹑م آوردن ا﹡﹢اع 

︋ــ﹥  ﹨ــ︀﹩﹎︣︗︋ــ︀ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ، در ︑︀ر و ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن اــ︣ان ﹨︀﹩﹎︣︗︗︀﹍︀ه ﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿

︑︃﹫ــ︡  ︤ه﹫ــ ا﹡﹍ ︋ــ︀︠ــ﹢اص) را ﹎︣︗︧ــ︐︀ن (﹝︺︡ودی از ︎︀د︫︀﹨︀ن  ، ا︨﹑م آوردن︻﹢ام︠﹢اص و 

 دو﹊﹢﹝️ ︠﹢د از ︨﹢ی دو﹜️ ︮﹀﹢ی و در ا﹝︀ن ﹝︀﹡︡ن از ﹞﹑ت آ﹡︀ن دا﹡︧ــ︐﹥، ︻ــ﹢ام را ︋ــ﹥ 

︫︀﹝﹏ ا︨︣ا﹩ ﹋﹥ در ﹨﹞︀ن ا︋︐ــ︡ای ا︨ــ︀رت، ﹝︖︊ــ﹢ر ︋ــ﹥  ،︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣ده ا︨️. د︨︐﹥ اول د︨︐﹥

﹋﹥ ︋︺︡ از ورود ︋ــ﹥ اــ︣ان ︋ــ﹥ ا︨ــ﹑م ﹎︣و︡﹡ــ︡.  ︢︎، ︗︣﹎﹩︀﹨﹩︣ش ا︨﹑م ︋﹢د﹡︡. د︨︐﹥ دوم

︻︱﹢️ در ︑︪ــ﹊﹫﹑ت دو﹜︐ــ﹩ ︮ــ﹀﹢ی،  ︋﹥ ︠︀︵︣ ︻﹞︡︑︀ً ،داو︵﹙︊︀﹡﹥ ︮﹢رت︋﹥︋︣︠﹩ از ا﹠︀ن، 

︋︺ــ︡ی ﹝﹢︲ــ﹢︻﹫️ ﹡︡ا︫ــ︐﹥،  ی﹨︀﹡︧﹏. ︸︀﹨︣ی ︋﹢دن ︑︽﹫﹫︣ د﹟ ا﹠︀ن، در ︫︡﹡︡﹩﹝﹝︧﹙﹞︀ن 

اــ﹟  .︫ــ︡﹡︡﹩﹝﹝﹩ ﹝︧﹙﹞︀ن زاد﹎︀ن ︋︺ــ︡ی، ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ ︨ــ︀︣ ﹝︧ــ﹙﹞﹫﹟، دارای ا︻︐﹆ــ︀دات ا︨ــ﹑

، ︲ــ﹞﹟ اذ︻ــ︀ن ︋ــ﹥ آزادی ﹋︀﹝ــ﹏ ︻﹫︧ــ﹢︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران ︋ــ︣ای ﹀ــ︶ دــ﹟ ا︮ــ﹙﹩ ︠ــ﹢د، ﹝﹣﹜︿

. وی دا﹡ــ︡﹩﹝ آزاد︨︀﹋﹟ در ا︮﹀︀ن را ﹡﹫︤ ︋︣ای ﹀︶ د﹟ ا︮ــ﹙﹩ و ــ︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ آن،  ی﹨︀﹩﹎︣︗

︫ــ﹊﹢ه ︎︧ــ︣ی ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ و﹐️ ﹁︀رس در  ︶﹀︀ ︑︽﹫﹫︣ د﹟،  ی﹨︀﹩﹎︣︗︲﹞﹟ ︑︃﹫︡ آزادی 

﹫︡ن ︋﹥ ا︨ــ﹑م، در ﹡ــ︤د دن ﹎︣︗﹩ از ا︣ا﹡﹫︀ن، ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝︖︊﹢ر ︨︀︠︐﹟ وی ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ د﹟ و﹎︣ا

 در ﹐ر)، ا︨︐﹠︊︀ط ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟ ︋ــ︣ای آ﹡ــ︀ن ا︗︊ــ︀ری ︋ــ﹢د.( ﹩︀﹫ا︨︍︀﹡﹎︀ر︨﹫︀ی 

 ﹩، در ︨ــ﹀︣﹡︀﹝﹥ دن ﹎︀ر︨ــ﹫︀، ︎︧ــ︣﹋﹡︷︣ ﹝﹢رد︎︧︣ ﹎︣︗﹩  )٢٤٠︑︀  ٢٣٨، ص ١٣٧٩﹝﹢﹜﹫︀﹡﹩، (

ا︨︐﹆︊︀ل از ︨﹀﹫︣ ا︨ــ︍︀﹡﹫︀ در ﹐ر، دف  ︠﹫︀︋︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹎︣وه ر﹇︬ ︨︀ل︤ده﹫︨﹎︣︗﹩ ︡ود 

زــ︀دی ︋ــ︣ای ︑﹞︀︫ــ︀ و  یا︻ــ︡ه ﹨ــ︣روزدر ﹝︡ت دوازده روز ︱﹢ر ︨﹀﹫︣ در آ﹡︖︀، . ﹡﹢ا︠️﹩﹝

 ﹡ــ﹢ازدف ﹩﹢﹜﹋︐︊ــ︣ ﹠ــ︡﹋ا ام﹩︨ــ روز دو︫ــ﹠︊﹥ « .آ﹝︡﹡︡﹩﹝﹎︣﹁︐﹟ ︎﹢ل، ︋﹥ ا︵︣اف ︠﹫﹞﹥ ︨﹀﹫︣ 

︭ــ ﹩﹝﹟ ﹎ــ︣وه ﹡﹢از﹡ــ︡﹎︀ن ﹫︣ ︋﹥ ﹐ر در ﹨﹞ــ ﹫﹥ ﹨﹠﹍︀م ورود ︨﹀﹋ ﹩﹨﹞︣اه ﹨﹞︀ن ︎︧︣ ﹎︣︗  ،︡﹫ر﹇

︣ آ﹝ــ︡ و ﹫︎︦ از ا︑﹞︀م ر﹇︬ ﹡︤د ︨ــ﹀ ﹩︎︧︣ ﹎︣︗ .آ﹝︡﹡︡ و ︋﹥ ﹡﹢ا︠︐﹟ ︎︣دا︠︐﹠︡ ﹨︀﹞﹥﹫︠ ﹉﹡︤د

﹢︭︑︣ا﹡︡ازه︋﹥ ی ﹉︀︎ ﹡ــ﹏  ی︋︣﹨﹠﹥ را در آ︾﹢ش دا︫ــ️ و در ︨ــ︊︡ ﹩﹥ ︵﹀﹙﹋︋︣﹨﹠﹥  ﹩از ز﹎︣︎

را︨ــ️  ی︀ن ︋﹢د ا﹝︀ ــ﹢ن ︎ــ︀︻︣ ﹩﹋﹙︋﹥︣ ا﹎﹢︭︑ ﹟ ﹤︣︣د. ا﹋﹛ ︑﹆︡ ی︋﹥ و ،﹡︀ده ︫︡ه ︋﹢د

﹥ ﹋ــ  ﹩. ︎︧ــ︣ ﹎︣︗ــ ︫︡﹩﹡﹞︠﹑ف ︻﹀️ در آن ﹝︪︀﹨︡ه  ی︤﹫﹡ ︌، ︀ده ︫︡ه ︋﹢د یزن ︋︣ ︎︀

︨ــ ︋﹥︣ داد و ﹫︣ را ︋﹥ ︨ــ﹀︑︭﹢ ی︨︊︡ ﹝️، ﹢︐ر﹩﹝ ﹉︋﹢د و ا︫ زده زا﹡﹢ ︋ــ﹥  ﹩﹝︐︣︗﹞ــ  ﹙﹥﹫و

︪﹢رش ︋︀ ︠﹢د ﹋︋﹢د آن را از  ﹩﹫﹝︧ ﹋﹥آ﹡﹍︀ه﹛ ︻︢را︨️ و او از ﹝︣ ی﹢︭︑ ﹟︣﹥ ا﹋﹎﹀️  یو
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آن را  ﹉︑﹞﹙ــ  ﹩︧ــ︐﹍﹍ــ︣ ︀︫د ،ا﹡︡﹋︣ده﹟ ﹝︖︊﹢ر ︣ د﹫﹫︀ن او را ︋﹥ ︑︽﹫︣ا﹡آورده ا︨️ و ﹢ن ا

دار﹡ــ︡.  ﹥ ــ︣﹝︐︩ را ﹡﹍ــ︀ه﹋ــ ︋﹍︢ارد  ﹩︧︀﹡﹋︀ر ﹫︣ را در ا︠︐﹥ ︑︭﹢﹋ دا﹡︡﹩﹝︠﹢د  ﹀﹥﹫و︸﹡︡ارد و 

﹀︨﹫﹢︭︑ ︣و ︑﹆︡ ی︣ را از و ️﹁︣﹎ ︦﹋ ــ️ ︫ــ﹢د.  د﹇️︋﹥︣د و د︨︐﹢ر داد︸︀﹀ از  ︎ــ︦از آن 

  )٩٣ ︑︀ ٩٢ ︣وا، ص﹍﹢﹫﹁( ﹛ ر﹁️.﹋︡ن ︀︣ ︋﹥ د﹫︨﹀ آن

 ﹤︗﹢︑ ︀︋﹤︋ ︭︣︑  دوره، ︑︺﹞﹫﹛ ﹝ــ﹢رد ︾︣︋﹩ ︋﹥ و︗﹢د آزادی  ﹟﹫﹝﹣﹜﹀︋︧﹫︀ری ﹟در ا ﹩︊︧﹡

- ︋﹥﹊﹩ از ﹝︭︀د﹅ ا︗︊︀ر در ︑︽﹫﹫︣ د﹟، ︗︀ی ︑︃﹝﹏ دارد. ا﹜︊︐﹥ ︢︎ ︡︀︋︣﹁️ ﹋﹥  ︻﹠﹢ان︋﹥﹁﹢ق 

﹡﹢ه ر﹁︐︀ر ︋︀ ︎﹫︣وان ︀︨︣ اد︀ن، ﹝︷ــ︀﹨︣ی از ︋︀ره اول در ︻︊︀س︫︀هر︾﹛ ︑︽﹫﹫︣ رو﹊︣د ︗︡ی 

︋︣︠﹢رد﹨︀ی ︪︠﹟ و ﹡︀﹝﹑﹛ وی، ﹨﹞︀﹡﹠︡  ︣︀︨﹊︀م و ︎︀د︫︀﹨︀ن، در ︑︀ر ︋ــ﹥ ︔︊ــ️ ر︨ــ﹫︡ه 

︋︣︠ــ﹢رد ︪︠ــ﹟  ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹫ــ︤ ︋ــ﹢ده ا︨ــ️. در︋ــ︀رها︨️. ا﹟ ر﹁︐︀ر﹨︀، در ﹝ــ﹢اردی ﹝︐︺ــ︡د، 

︨ــ﹢ء از وی در ︵ــ﹢ل  ی﹨︀ش﹎︤ارد﹡﹍﹫︤ ︋﹫﹌، ︋﹥ ︻﹙️  ،︠﹢د ︋﹥ ا︨︍︀﹡﹫︀ ﹁︨︣︐︀ده︋︀  ︻︊︀س︫︀ه

و ︋︪ــ﹫︡ن زن و ﹁︣ز﹡ــ︡ا﹡︩ ︋ــ﹥ ﹝﹫﹊ــ﹏  ازآ﹡︖ــ︀﹝︃﹝﹢ر︐︩ و ﹝︓﹙﹥ ﹋︣دن وی ︎︦ از ︋︀ز﹎︪️ 

﹩﹫︧﹞ ١آ﹡︖﹙﹢ی ،﹤﹡﹢﹝﹡ع ر﹁︐︀ر﹨︀︨️ یا﹢﹡ ﹟از ا .︿﹛﹣﹞  آ︠﹢ره﹎︣︗﹩ ﹋︐︀ب ،﹞﹩﹢﹡︧︡:   »

در اــ︣ان، ﹋ــ﹢چ و ︑︊︺﹫ــ︡ و ا︨ــ﹊︀ن  ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝، ﹁﹊ــ︣ ﹩﹎︣︗ ︣﹫︾و ﹨﹞︪︣︀ن  و︵﹠︀ن﹨﹛︋︣︠﹩ 

﹝︐﹙ــ︿،  ی﹨ــ︀دورهدر  ﹋ــ﹥﹩در︀﹜︋ــ﹢ده ا︨ــ️.  ﹨ــ︀﹩﹎︣︗ا︗︊︀ری ا﹇﹢ام، ﹝︐︬ ︋﹥ ارا﹝﹠﹥ و 

و ︋﹙﹠︡﹝ــ︡ت، (︋ــ︣ای ﹋﹠︐ــ︣ل،  ﹝ــ︡ت﹋﹢︑︀هــ﹉ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥  ︻﹠﹢ان︋ــ﹥︎︀د︫ــ︀﹨︀ن،  ︥هو︋﹥︀﹋﹞︀ن، 

و...)  ی︨ــ︀ز﹊︍︀ر﹤ار︲ــ﹩، ﹀︀︸ــ️، ا︮ــ﹑ح و ︻﹞ــ︣ان،  ﹩︵﹙︊︑﹢︨ــ︺﹥︑︺︡﹏، ︨ــ︣﹋﹢ب، 

︉︧︣︋  ا︨︐﹀︀ده ︿﹚︐﹞ ص ١٣٩٣﹎﹢﹎﹢﹡ــ︀﹡﹩، (». ﹋︣د﹡ــ︡﹩﹝﹝﹢ارد ﹝﹢ا︗﹥، از آن ︋︣ای ا﹇﹢ام ،

︋ــ︀ ارا﹝﹠ــ﹥ ︨ــ︀﹋﹟ در ﹁︣ــ︡ن، ﹝︺︐﹆ــ︡ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥  ﹨ــ︀﹩﹎︣︗) وی ︋ــ︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ر﹁︐ــ︀ر ١١١و  ١١٠

اول ︋︣ای آزادی ﹝︢﹨︉ ﹝︧﹫﹫︀ن ︨︀﹋﹟ در  ︻︊︀س︫︀هو︗﹢د د︨︐﹢ر ﹝﹊︐﹢ب  ر︾﹛︋﹥، ﹨︀﹩﹎︣︗

 .ا﹡︫︡ــ︡ه، آزادا﹡ــ﹥ ﹝︧ــ﹙﹞︀ن و ︫ــ﹫︺﹥ ﹋﹥ ︋︣ د﹟ ︠ــ﹢د ︋ــ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡﹡ــ︡)ارا﹝﹠﹥ ( ︋︣︠﹑ف﹁︣︡ن، 

  )٣٥٠ ︑︀ ٣٤٩ص  ،١٣٩٣ ،﹩﹎﹢﹎﹢﹡︀﹡(

︑﹆︧ــ﹫﹛ ، ︋ــ︀ ︫﹠︀︠︐﹩ ︋︣ ﹎︣︗﹫︀ن اــ︣ان﹎︢ری ﹝︣دم ،پ س و﹎︣︗﹩ د﹍︣، در ﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿

 ﹟ــ﹟ ا︗︊ــ︀ری را  ﹨︀﹩﹎︣︗︑︽﹫﹫︣ دو ا︠︐﹫ــ︀ری، ︑︽﹫﹫ــ︣ د ﹩︐﹚︫ــ︀﹝﹏  ︻﹞ــ︡︑︀ً︋﹥ ا︗︊︀ری، ﹝︭ــ

 ﹩وی ︋﹥ درآ﹝︡﹡︡︋﹥ ا︨︀رت  ﹨︀︗﹠﹌﹋﹥ در  دا﹡︡﹩﹝ا︨︣ا .﹤﹡﹢﹝﹡︀﹨﹩  در دوره ﹅﹁﹢﹞︀﹡ از ا︗︊︀ر

و ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ﹋﹠ــ︡ ﹝ــ﹩︵﹞﹢رث) ا︫︀ره دوم ( ︻︊︀س︫︀ه﹝︀در ︵﹞﹢رث) و  ،﹋︐︀﹢ن( ︻︊︀س︫︀ه

 
 .1153︗﹙︡ ︨﹢م، ︮﹀﹥ اول،  ︻︊︀س︫︀ه ﹩ز﹡︡﹎︀﹡ ، ﹡︭︣اً ،﹁﹙︧﹀﹩ :ک.ر ١



 

  ٢٢٣ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

 ،︋︣ای ︻︱﹢️ در د︨ــ︐﹍︀ه ﹡︷ــ︀﹝﹩ و﹇ــ️ اــ︣ان ،︋﹥ رزم و ︗﹠﹌ ﹝﹠︡︻﹑﹇﹥ ی﹨︀﹩﹎︣︗︫︡ن 

و ا﹜﹙ّ﹥ ورد︀ن را ﹡︀︫﹩ از ﹝︭﹙️ دا﹡︧︐﹥، ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹡︷﹫︣ ︑﹞︀﹏ ︋﹥ ورود ︋﹥  ︣زا﹫︧︠︣و ﹝﹡︷﹫︣ 

ا︣ا﹡﹩، در︀﹁️ وام از دو﹜ــ️ و ﹇ــ︀﹡﹢ن  ی﹨︀️﹫︫︭دو﹜︐﹩، ازدواج ︋︀  ی﹨︀﹝﹆︀مدر︋︀ر، ﹋︧︉ 

﹜︨ ︋︣ی از ارث را ﹟د ﹩︐﹚︭﹞ ︣﹫﹫︽︑ ︣ده ا︨ــ️ ﹨︀﹩﹎︣︗︋︣ای﹝︫︣︋ ﹟ــــ︿. ا﹛﹣﹞ ا︨ــ﹑م ،

 ،︋︺ــ︡﹨︀، اــ﹟ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ﹋ــ﹥ی﹡﹢︋﹥را ا︠︐﹫︀ری ︑﹙﹆﹩ ﹋︣ده،  ︨︀﹋﹟ در ﹁︣︡ن ی﹨︀﹩﹎︣︗آوردن 

 ﹩﹠︺︣﹁︣︡ون︫ ﹤︋ ،﹠﹞﹣﹝﹛دارا﹫﹟ .️﹁︀ ︀ر︐︫٥٤︑︀  ٤٩ص ، ١٣٩٠، ﹇﹑﹡﹩( ا(  

 ﹉ ــ︣، از ﹋﹙﹩ ی︋﹠︡د︨︐﹥درارد ز﹢﹞ ،﹜﹞︣ــ︑﹟ ﹍﹡ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗ا︨ــ﹑م آوردن  ی﹨ــ︀︤ه﹫ا 

  .ا︨️ا︣ان 

  ︑﹞︀﹏ ﹇﹙︊﹩ و ا﹡︐︀ب آ﹎︀﹨︀﹡﹥

 ﹋︀﹝﹑ً ︮﹢رت︋﹥ ︋︺︱︀ً، ﹥و ارا﹝﹠﹥ در دوره ︮﹀﹢ ﹨︀﹩﹎︣︗ ﹩و ا﹡︐︀ب ا︨﹑م ︋︣︠ ﹟د ︣﹫﹫︑︽

. ︋︣︠﹩ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ︐﹩ ﹝︖︊﹢ر ︋﹢د﹡︡ ︫︣ا︨ ︳️ ︋﹢دو ︑﹞︀﹑ت ﹇﹙︊﹩  ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋︀آ﹎︀﹨︀﹡﹥، 

﹨﹞︣اه ︋ــ︀  ﹡︀﹝﹥ا︻︐︣اف﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿. ﹋﹠﹠︡︑﹞﹏ ﹡︀︫﹩ از ︑︽﹫﹫︣ د﹟ را ︋﹫﹟ ︠︀﹡﹢اده و ︵︀﹀﹥ ︠﹢د 

ــ﹉ ار﹝﹠ــ﹩ و ــ﹉ ﹎︣︗ــ﹩  ی﹨︀﹡﹢︫ــ︐﹥ارز︫ــ﹞﹠︡ از  ﹩﹨︀﹡︧ــ﹥، ︋ــ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ر︨︀﹜﹥ ︫﹠︀︠️

︋︀ ︗︀﹍︀ه ︋ــ︀﹐ی ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ در  ایدهاز ︠︀﹡﹢ا﹡﹢﹝︧﹙﹞︀ن، ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ا﹠︀ن ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. او﹜﹩، 

︧ــ  ﹞︀ن﹫︻︡ ︫︀ه ︨﹙︋﹫﹟ ارا﹝﹠﹥ ︗﹙﹀︀ی ا︮﹀︀ن در   ︣ش ، ی︮ــ﹀﹢ ﹟﹫و ︫︀ه ︨ــ﹙︴︀ن︢︋ــ︀ ︎ــ

ر﹡ــ︕ و و  ﹡﹥ و ﹝﹫﹏ ﹋︀﹝﹏ ﹇﹙︊﹩، ︋﹥ د︻﹢ت ﹋︪﹫︪﹩ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀ن از ︵︀﹀﹥ ︠﹢د، ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡آ﹎︀﹨︀

﹩︐︨︀ی﹨  ،﹜﹫﹝︭︑ ﹟اده وی، ︋︣ای ا﹡︭︣اف وی از ا﹢﹡︀︠ ﹩︐ .︀دی را ︋︣ ︠﹢د ﹨﹞﹢ار ﹋︣دز

 )٤٩︑ــ︀  ٣٩، ص ١٣٨٨︮ــ﹀️ ﹎ــ﹏، ( ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡ــ︡. ﹩را︲︋﹥ ز﹡︡ا﹡﹩ ︫︡ن و ﹇︐﹏ وی در و﹡﹫︤ 

در ا︮ــ﹀︀ن و... از  ﹨ــ︀﹩︎︣︑︽︀﹜﹋﹑﹡︐︣ ارا﹝﹠﹥ ︗﹙﹀︀، ︎ــ︡ر آ﹡︐﹢﹡﹫ــ﹢ دوژزو؛ رــ﹫︦ دــ︣  ،آ﹇︀︎﹫︣ی

︣﹍د ﹤﹡﹢﹝﹡︀﹨ــ︡ ︮ــ﹀﹢ی  ی︻ ︀ن﹫﹫︧﹞ ﹩︊﹚﹇ ﹏﹫﹞ ︀︋ ︧ــ︐﹠︡﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ن آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹨﹞︣اه﹨. 

 اول ︻︊︀س︫ــ︀ه︻ــ︡  ، در︻﹫︧﹩، ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀ن ﹎︣︗﹩ د﹍︣ )٤٨︑︀  ٣٤، ص ١٣٨٨︮﹀️ ﹎﹏، (

 یا﹎﹢﹡ــ﹥︋﹥ ر︲ــ︀و ا﹝ــ︀م  ﹩︻﹙ــ ︱ــ︣ت  ︥هو︋﹥ ،ا︨️ ﹋﹥ ا︧︀︨︀ت ︠﹢د را ︋︀ ﹡︺️ ا﹝︀﹝︀ن

︋︀ز︑︀ب ︨﹫︀︨️ ﹝︢﹨︊﹩ وــ︥ه روز﹎ــ︀ر  ︑﹢ا﹡︡﹩﹝ ﹩﹡﹢︻︋﹥︎︫︣﹢ر، ︋﹥ ︠︳ ﹎︣︗﹩ ﹡﹍︀︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ 

  )١٥١︑︀  ١٤٥، ص ١٣٨٨︮﹀️ ﹎﹏، ( اول  ︑﹙﹆﹩ ﹎︣دد. ︻︊︀س︫︀ه
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٢٢٤

     

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

  ︠︣وج از ﹁︪︀ر روا﹡﹩ ︗︀﹝︺﹥ ا︣ان ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋﹀︀ر

︠︀رج ︫︡ن از ﹁︪︀ر روا﹡﹩ ︠︀︮﹩ ︋﹢د ﹋﹥  ،﹨︀﹩﹎︣︗︻﹞︡ه ا︨﹑م آوردن  ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍﹊﹩ از 

︗︀﹝︺﹥ ا︣ا﹡﹩ ︻﹙﹫﹥ ︾﹫︣﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و︗ــ﹢د دا︫ــ️. ﹡ــ﹢ع ﹝ــ︐﹟  در ﹁︱︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ در︋︀ر و ا︮﹢﹐ً

، از آ﹡ــ︀ن ﹨ــ︀﹩﹎︣︗ا︨ــ﹑م آوردن  ر︾﹛︋ــ﹥ ︾︀﹜︊ــ︀ً ﹋﹥ی﹡﹢︋﹥ .﹝︊﹫﹟ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️ ،﹝﹢ر︠﹫﹟

﹊﹩ از ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن ︻︭︣ ︮ــ﹀﹢﹥، ︋︺ــ︡ از ︋﹫ــ︀ن  ،. وا﹜﹥ ﹇︤و﹠﹩︫﹢د﹩﹝ ︋︣ده ﹡︀م﹋︀﹁︣  ︻﹠﹢ان︋﹥

دوم ︮﹀﹢ی) و ﹨﹞︣ا﹨ــ︀﹡︩  ︻︊︀س︫︀هاز ﹝﹑ز﹝︀ن ( ﹩﹎︣︗﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨﹑م آوردن زال ار︨︴︀و 

︋ــ﹥  ،︀د﹫ــ ︋︪️ ︋﹠ آ︋︀د﹁︣ح دارا﹜︧﹙︴﹠﹥در ...« :︧︡﹡﹢﹩﹝در ﹝︱︣ ا﹟ ︎︀د︫︀ه،  ،در ﹝︀ز﹡︡ران

︡︖︑ زال ار︨︴︀و و ا︑︊︀ع او را ﹝︪﹞﹢ل ︡﹜︋︣ان و ︻﹢ا︵︿ ﹊﹫︋ ﹝︣ا﹩︀︎از  ﹩︋︺︱ــ  ،﹁︣﹝ــ﹢ده ︀ن

را ﹝ــّ︬︣︠  ︀﹁︣ ﹡︺﹞ــ️﹋ــ آن ﹇ــ﹢م و  ﹋︣ا﹝️او  ی﹥ و ر﹁﹆︀﹫ا﹜ ﹩︀︠️ را ︋﹥ ﹝﹢﹝﹋﹝︀ل ﹎︣︗︧︐︀ن 

از  ﹡﹢︧﹠︡ه ﹋﹥ ﹇︀︻ــ︡︑︀ً ︫﹢د﹩﹝﹝﹑︷﹥  )٦٤٥ ص ،١٣٨٢،﹩ا︮﹀﹠﹩ ﹡︀﹇︤و (وا﹜﹥». ﹁︣﹝﹢د﹡︡

﹝︡︑﹩ ﹝﹑ز﹝️ و ﹨﹞︣ا﹨﹩ زال ار︨︴︀و و ﹨﹞︣ا﹨ــ︀﹡︩  ر︾﹛︋﹥﹁︣﹨﹫︐﹍︀ن آن روز ︗︀﹝︺﹥ ︋﹢ده، 

. ︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹁ــ︣اد ﹋﹠︡﹩﹝ا︨︐﹀︀ده  »﹇﹢م ﹋︀﹁︣«از ﹜﹀︶  ﹨﹛ ︋︀ز، آ﹡︀︋︀ ︫︀ه و ا︨﹑م آوردن 

 د︨ــ️ ﹟ا ازا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ︑﹢︗﹥ ﹇︀︋﹏. ﹡﹊︐﹥ ا﹡︡دا︫︐﹥︋︀ آ﹡︀ن  ی︑︣﹡︀﹝﹠︀︨︉︻︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥، ر﹁︐︀ر 

  .︠﹢رد﹩﹝﹁︣اوان ︋﹥ ︪﹛  ︮﹀﹢﹥، ︻︭︣ ، در ﹝︐﹢ن ︑︀ر﹩﹨︀﹩﹎︣︗ ︋︀رها﹜﹀︀ظ در

، ︋ــ︀ ︑﹢︗﹫ــ﹥ را ︋︣ای ا︨ــ﹑م آوردن ﹡︭ــ︀رای ﹁︣ــ︡ن ︻︊︀س︫︀ها︨﹊﹠︡ر︋﹫﹌ ﹝﹠︪﹩ د︨︐﹢ر 

︋ــ﹥ ﹀︀︸️ آ﹡︀ن در ︋︣ا︋︣ ︠︴︣ ﹞﹑ت ا︐﹞︀﹜﹩ ﹜︣﹨︀ی ︋︐﹫︀ری و ︋﹫﹛ ﹞﹙﹥ و ﹎︤﹡︡ ︋ــ﹥ آ﹡ــ︀ن 

  )٩٦٠ ص ،٣ ج ،١٣٨٢،﹝﹠︪﹩( ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣ده ا︨️.︑︺︭︉ ﹝︧﹙﹞︀﹡﹩  ︠︀︵︣

﹝︐﹙ــ︿ دا︫ــ️.  ی﹨ــ︀︻﹙️آورده، ا︨ــ﹑م ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗و  ﹨ــ︀﹩ار﹝﹠︋﹫ــ︤اری ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن از 

﹏﹝︑︢︎︀﹡︣︣آ﹝﹫ــ︤ ﹨ــ︀︑︣﹋﹞﹟︠︣وج ﹇︤﹜︊︀︫︀ن از ﹇︡رت در ﹡︷ــ︣  ی﹫﹆︑ ــ︣ ﹡﹍ــ︀ه﹫﹫︽︑ ﹩︐︨ــ ،

آن ︋ــ﹢ده  ی﹨ــ︀︻﹙️، از ا﹡ــ︡︋﹢دهرو︀﹡﹫﹢ن ︋﹥ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑︀ ﹠ــ︡ی ︎ــ﹫︩ ﹋ــ︀﹁︣ و ﹡︖ــ︦ 

ص  ،١٣٩٠و ﹨﹞﹊ــ︀ران،  ﹩︋︀︋︀( ﹡︊﹢د. ︣﹫︑︃︔﹩︋︋﹥ ︾﹑﹝︀ن ﹡﹫︤  ﹨︀﹩ا︮﹀︀﹡ا︨️. ا﹁﹊︀ر ﹡︥ادی 

٢٢(  

︎﹫ــ︣وان ︨ــ︀︣ ︋ــ︀ره ︫﹫︺﹩ ا︣ا﹡ــ﹩ در- د︡﹎︀ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩﹎ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤︣︀﹋﹛ و 

در ︨ــ︀︠︐︀ر  ︻︊︀س︫ــ︀ها﹝ــ︀ ا︮ــ﹑︀ت  ،اد︀ن، ︑️ ︑︃︔﹫︣ ر﹁︐︀ر ︎︀د︫︀﹨︀ن ︎﹫︪﹫﹟ ︮﹀﹢ی ︋﹢د

﹡︷ــ︀﹝﹩، ﹋ــ﹥ ار︑﹆ــ︀ی ﹝﹢﹇︺﹫ــ️ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ا﹠ــ︀ن را در ︎ــ﹩ دا︫ــ️، ﹝﹢︗ــ︉  – ︨﹫︀︨ــ﹩﹇︡رت 

︨︀︧﹫️︀﹨﹩  ﹤︺﹞︀︗ ︊ــ︀ش و ﹜ــ︤وم ا︵︀︻ــ️  یا﹇︐︡ار ا﹝︣ا﹋︀﹨︩  ،﹡﹞﹢﹡﹥ ︻﹠﹢ان︋﹥. ︫︡در﹛︤﹇

اول ︮ــ﹀﹢ی  ︻︊︀س︫︀هآ﹡︀ن از ︾﹑﹝︀ن ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀ن، ﹋﹥ از ﹡︐︀︕ ا︮﹑ح ︨︀︠︐︀ر ﹡︷︀﹝﹩ و اداری 



 

  ٢٢٥ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

 ︻﹙﹞ــ︀ و د﹢ا﹡﹫ــ︀ن) ︫ــ︡ه ︋ــ﹢د.( ﹉﹫ــ ︑︀︗︋﹢د، ﹝﹢︗︉ ﹋﹫﹠﹥ و ﹋︡ورت ︋﹫﹟ آ﹡︀ن و ︐ــ﹩ ︋︤ر﹎ــ︀ن 

  )٤١ص ، ١٣٩٠ ،︀︋︀︋﹩ و ﹨﹞﹊︀ران(

  ا﹝︐﹫︀ز︋﹫︪︐︣ از ا﹟  ی﹝﹠︋︡︣ها﹇︐︭︀دی و ا﹝﹊︀ن ﹝﹠︀﹁︹ 

ا︻︴︀ی ︮ــ﹙﹥ و  ︨︀﹋﹟ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗و ﹡﹫︤  ﹊﹩ از ا﹝︐﹫︀زات ا︨﹑م آوردن ﹝︧﹫﹫︀ن

 ی︋ــ︣ا...« :﹋﹠ــ︡﹩﹝︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره  ،﹝︤ا︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ آ﹡︀ن ︋﹢د. د﹐وا﹜﹥ در ︨﹀︣﹡︀﹝﹥ ︠﹢د

﹥ ︫︀ه ︋ــ︀ ︗﹠ــ﹌ ︋ــ﹥ ﹋︣د ﹋︣ ﹋﹟ ﹎︣︗︧︐︀ن را ذ﹫و ︨︣ز﹝ ﹨︀︑︣ک ﹩از ارا︲ ی︀ر﹫︋︧ ︑﹢ان﹩﹝﹡﹞﹢﹡﹥ 

 ︐﹁ ︀د︨️ آورده و ︋︺︡ از﹡آ︐ ︀ن و ﹡﹆ــ︀ط د ﹩، ﹝︣د﹝︩ را ︋﹥ ﹝︀ز﹡︡ران و﹀ا︮ــ ــ︣ ﹇﹙﹞ــ︣و﹍

﹥ ﹨﹠ــ﹢ز ︋ــ﹥ ﹋﹨︧︐﹠︡  ﹩﹫﹝︧ ی︑︭﹢ر︣﹇︀︋﹏﹫︾﹟ ا﹁︣اد، ︑︺︡اد ﹟ ا﹫︠﹢د، ︨﹢ق داده ا︨️. در ︋

 یا︻ــ︡ه ﹩؛ و﹜ــ د﹨︡﹩﹡﹞︣ ﹝︢﹨︉ آ﹡︀ن ا﹡︖︀م ﹫﹫︑︽ ی︋︣ا ﹩﹢︫︪﹋︤ ﹫﹝︢﹨︉ ︠﹢د و﹁︀دار﹡︡ و ︫︀ه ﹡

 ی︀ــ ...ا﹜︊︐﹥ ر﹁︐ــ︀ر او ︋ــ︀ ر︻︀ا﹡︫︧︡ــ︐﹥﹟ ︠ــ﹢د ــ﹫﹟ و آ﹍︣، د︨️ از د︎﹢ل و ︻﹙﹏ د ی︤ ︋︣ا﹫﹡

︧﹞﹫﹩ ز یو آزادی︀د ﹋ ﹤︋ ﹤︀﹡د ی︣ده ا︨️، ︋︣ا﹋ا︻︴︀  آ︻ ︀﹞ ﹟﹫﹢︧﹀﹞ ︧️؛ ز﹫︡ ﹡﹫︀ن ︣ا

را  ﹩و ︎ــ﹢﹜ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹩﹝آن را ︋﹥ ︎﹢ل  یا︻︡ه ﹩︺﹠ ؛﹋﹠﹠︡﹩﹝از آ﹡︀ن ﹝︢﹨︉ ︠﹢د را ر﹨︀  ی︀ر﹫︋︧

︠ــ  ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝﹇︊﹢ل  ،︫﹢د﹩﹝﹟ ﹝﹠︀︨︊️ ︋﹥ آ﹡︀ن داده ﹥ ︋﹥ ا﹋ ︋ــ﹥ ﹇ــ︣ض  ﹩﹥ ︎ــ﹢﹜﹋ــ ﹍ــ︣ د ﹩و ︋︣

︤ ﹫ــ ﹡ ی﹍ــ︣﹥ ﹝︊ــ︀﹜︼ د﹊ــ ﹝﹙️، آن را ﹝︧︐︣د ﹡︧ــ︀ز﹡︡، ︋﹙ یدر ا﹡﹆︱︀ ﹋﹥﹟ا ﹝﹠︷﹢ر︋﹥، ا﹡︡﹎︣﹁︐﹥

 )١٤٠︑︀  ١٣٩ ص ،١٣٨٤(د﹐وا﹜﹥، ».︎︣داز﹡︡﹩﹝︀ر ﹝︢﹨︉ ︠﹢د ﹊﹠﹠︡، ︋﹥ ا﹡﹋︀﹁️ در
﹊﹩ از ︻﹢ا﹝ــ﹏ ﹝ــ︣ک  را از ︲︣ر ﹝︀﹜﹩ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی﹝﹠︀﹁︹ و  ،د﹍︣ ﹩﹡﹢︻︋﹥ ،در ︋︣︠﹩ ﹝﹠︀︋︹

 ︻︊︀س︫︀ه﹁︣﹝︀﹡﹩ از  ﹝﹢︗︉︋﹥︋︣ ا﹟ ا︨︀س  ﹋﹠︡.﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩︋︣ای ا︨﹑م آوردن  ︀ن︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀﹡

︪ــ︀ن ︠ــ﹢د را ︑︭ــ ︉︀ا﹝ــ﹢ال ︠﹢ ︑﹢ا﹡︡﹩﹝، ورد︋﹫︀ا︨﹑م  ی︧﹢﹫︀ ︻ ﹩﹞﹫﹋﹙﹡﹀︣  ﹉ا﹎︣ اول، 

ی از ا︻﹞︀ل ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن در ﹝︀ز﹡ــ︡ران ﹎ــ︤ارش ﹝﹢رد﹨﹫︘  ﹎︣﹥ )٦٤ ص ،١٣٨٣︀رت،﹊﹜( ﹠︡.﹋

 ی﹨︀﹩︐﹡︀ر︲ــ︀ا︮ــ﹀︀ن، ﹝﹢︗ــ︉ ﹝﹠︀﹇︪ــ︀ت و  ︥هو︋ــ﹥ ،ا﹝︀ ا︗︣ای آن در ︀︨︣ و﹐ــ︀ت ،﹡︪︡

﹋﹥ ﹡︪︀﹡﹥ ﹋︀ر﹋︣د آن ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ دــ﹟ ︋︣︠ــ﹩ ︾﹫︣﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن در اــ﹟ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ از  ︋﹢دز︀دی ︫︡ه 

  ﹋︪﹢ر ︋﹢ده ا︨️.

  ︀﹋﹞﹫️ ︋︣ و﹐︀ت ﹎︣︗︧︐︀ن ︀﹝️ ﹇︡رت ﹝︣﹋︤ی ا︣ان ︋︣ای﹋︧︉ 

ا﹇︊ــ︀ل و ︀﹝ــ️ ︫ــ︀﹨︀ن  ،﹝︐︺︡د ︑ــ︀ر ،﹩﹊ــ﹩ از ︫ــ︣ا︳ ︑﹢︗ــ﹥ ی﹨︀﹎︤ارش︋︣ ا︨︀س 

- ﹋﹥ ︋﹥ ﹠︡ ﹝﹢رد ا︫︀ره ﹝﹩ ︮﹀﹢ی از ﹊︀م ﹝﹙﹩ در ﹎︣︗︧︐︀ن، ا︨﹑م آوردن آ﹡︀ن ︋﹢ده ا︨️



 

٢٢٦ 

    

٢٢٦

     

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

  ︫﹢د:

١ .︣﹢﹠﹞ در ︨︀ل  ،ا︨﹑م آوردن ︦﹫﹚﹀︑ ﹩︗︣﹎ ﹜﹋︀ددر ﹡︤د  ق ٩٢٧﹢ ︨︣دار  ،︨﹙︴︀ن

 ؛)٦١١︑︀  ٦٠٤ ص ،١٣٨٤﹏،﹫︫︀ه ا︨﹞︀︻ یآرا︻︀﹜﹛( ی︮﹀﹢︫︀ه ا︨﹞︀︻﹫﹏ اول 

ا﹜︐﹀︀ت و  ق ٩٦٧ در ︨︀ل، ︀﹋﹛ ﹎︣︗︧︐︀ن ،﹌﹫︠︀ن، ︎︧︣ ﹜﹢﹡︡︋ ﹩︧﹫︻﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ن . ٢

 ؛)٥٢٩ ص ،١٣٥٧رو﹝﹙﹢،( یو︋﹥  ︵﹞︀︨︉︫︀ه

٣ . ﹟ن ︠ــ︀ن ،﹝︪﹩ ︎︡ر و ︋︣ادرش ︋︣︠﹑ف، ﹎︣︗﹩ د ︎︧︣ ﹜﹢ار︮︀بوداو︑︽﹫﹫︣ د﹢︀﹝︨ ،

و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ در ا︠︐﹫ــ︀ر  ︵﹞︀︨ــ︉︫︀هو ﹋︧ــ︉ ︨ــ﹞️ ﹁︣ز﹡ــ︡ی از  در ﹇ــ︤و﹟ ق ٩٧٥در ︨︀ل 

 ️﹫﹝﹋︀ ﹟︐﹁︣﹎ ️﹐و﹚﹀︑﹫︦ )﹩︪﹠﹞،٩٠︑︀  ٨٧ ص ،١ ج ،١٣٨٢( .   

ا﹇︐ــ︡ار  ︤ان﹫ــ ﹝ ︣﹫ــ ﹡︷ ﹩︴﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋ــ︀ ︫ــ︣ا ︤،﹫ــ ﹡ یدر دوران ︎︀د︫︀﹨︀ن ︋︺︡ ️،﹫و︲︺ ﹟ا

، در ﹨﹞︣ا﹨︀﹡︪ــ︀نو  ﹩ا︨﹑م آوردن داو︵﹙︊︀﹡ــ﹥ زال ار︨ــ︴︀و ﹎︣︗ــ  .︀﹁️︎︀د︫︀﹨︀ن و... ادا﹝﹥ 

 ﹩﹠ــ وا﹜ــ﹥ ﹇︤و( .ا︨ــ️آن  ی﹨︀﹡﹞﹢﹡﹥از  ﹩﹊﹝︀ز﹡︡ران،  آ︋︀د﹁︣حدر  یدوم ︮﹀﹢ ︻︊︀س︫︀ه﹡︤د 

﹡︀﹀︮٦٤٥︑︀  ٦٤١ ص ،١٣٨٢،﹩ا(  

  ︀﹋﹞﹫️ و﹐︀ت ا︣ان و ︫︽﹏، ﹝︧﹢﹜﹫️ و ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ در ︨︍︀ه﹋︧︉ 

اــ︣ان ﹋ــ﹥ از دوره دا︠ــ﹏ در ︑︪﹊﹫﹑ت ﹡︷ــ︀﹝﹩ و اداری ﹨︀ ﹎︣︗﹩ و ﹋︧︉ ﹝﹆︀م ﹩︋︀﹇︡رت

ا﹟ ﹝﹢ارد  .︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ا︨﹑م آوردن آ﹡︀ن دا︫️ ،﹡﹫︤ ︫︡اول ︮﹀﹢ی ︋﹥ ︋︺︡ ﹝︨︣﹢م  ︻︊︀س︫︀ه

﹩︀﹨در ﹇︣ارداد ﹩︐، ً︀﹝︨ر ﹩﹞ ️︊︔︫︡ ــ﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع د﹜﹫ــ﹏ ا︮ــ﹙﹩ ا︨ــ﹑م آوردن ︋︧ــ﹫︀ریا .

︨ــ︍︦ « :︡ــ ﹎﹢﹩﹝︋︤ر﹎︀ن ﹎︣︗﹩ در ا﹟ ︋︣﹨﹥ از ︑︀ر ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ︫ــ︀ردن در ﹨﹞ــ﹫﹟ ﹝ــ﹢رد 

︑﹢أم ︋︀ ︪︠ــ﹢﹡️ و  ﹩︀︨︐﹫، ︨﹩ا︐﹞︀﹜ ی﹨︀﹟ از آ︫﹢ب﹫آرام ﹝︀﹡︡ن آن ︨︣ز﹝ ی) ︋︣ا︻︊︀س︫︀ه(

از ︎︧ــ︣ان  ﹩﹊ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ آن ︣د﹋︀ن ﹝﹠︺﹆︡ ﹫︋︀ ﹎︣︗ یا﹡︀﹝﹥﹝﹢ا﹁﹆️︩ ﹎︣﹁️ و ﹫﹡︣﹝︩ در ︎

﹟ ا︨﹑م ︋︀︫︡، ﹁︣﹝︀﹡︡ار و دژ︋︀ن ا︮﹀︀ن ︠﹢ا﹨︡ ︋ــ﹢د ︡ن ︋﹥ د﹏ ︋﹥ ﹎︣و﹥ ﹝︀﹋︫︀ه ﹎︣︗︧︐︀ن 

 ص ،١ ج ،١٣٧٢(︫ــ︀ردن،».︠﹢ا﹨ــ︡ ﹝︀﹡︡ ﹩﹟ ﹝﹆︀م ︋ــ︀﹇︋︣ ا ،︫﹢د﹟ ︎︡ر ﹫﹥ ︗︀﹡︪﹋ ﹩و ︑︀ ز﹝︀﹡

٣٤٧ ( ﹤︷﹑﹞﹞﹩د﹢︫، ︣︋ ︀﹠︋ ︫︡ ﹤﹢﹀︮ ︣ارداد ﹋﹥ ︋︺︡﹨︀ ︨﹠️ در︋︀ر﹇ ﹟ــ︣دی از ︎︧ــ︣ان  ،ا﹁

، ︻﹑وه ︋︣ ﹁︣﹝︀﹡︡اری ا︮﹀︀ن، ︗︀﹡︪﹫﹠﹩ ︎︡ر ︋︣ای ︎︀د︫︀﹨﹩ آورد﹩﹝︫︀ه ﹎︣︗︧︐︀ن ﹋﹥ ا︨﹑م 

  .︫︡﹩﹝︑︱﹞﹫﹟  ، ︋︣ای وی︋︣ ﹎︣︗︧︐︀ن ﹡﹫︤



 

  ٢٢٧ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

  ︨︀︋﹆﹥ ︫﹊︀ف ︵︊﹆︀︑﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︫︡︡ در ﹎︣︗︧︐︀ن

 ﹎ــ︣دان︗ــ︀ن ی﹨ــ︀﹎︤ارشو ﹝︴︀﹜ــ︉ ﹝﹠ــ︡رج در  ︑ــ︀ر﹩︋﹠︀ ︋ــ︣ ︫ــ﹢ا﹨︡ و ﹇ــ︣ا﹟ ﹝︐︺ــ︡د 

و ا﹁︣اد ︻︀دی و  ﹝︢﹨︊﹩ از﹡︀وران و ︋︤ر﹎︀ن︵︊﹆﹥ ارو︀︎﹩، ︗︀﹝︺﹥ ﹎︣︗︧︐︀ن، ︋﹥ ︻﹙️ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹥ 

 ،ارو︎ــ︀﹩ ﹎ــ︣دان︗︀ن︋︧﹫︀ری  ز︀دی ︫︡ه ︋﹢د. ی﹨︀︉﹫آ︨، د︀ر ︑︣﹟﹫︎︀︲︺﹫︿ در ︵︊﹆︀ت 

 ﹨ــ︀﹩﹎︣︗ ی﹨︀﹩︨ــ﹠︖ا︻﹞︀ل زور ︫︀﹨︀ن ا︣ا﹡ــ﹩ و ﹝︭ــ﹙️  ،را ﹨︀﹩﹎︣︗﹫﹟ ︻﹙️ ︑︽﹫﹫︣ آ﹋﹥ 

، ﹝︭ــ︀د﹅ دروا﹇ــ︹، دا﹡︧ــ︐﹠︡﹩﹝ ︣︎︢︋︣﹎︪ــ️ا︻︐﹆︀د آ﹡︀ن ︋﹥ ا︨﹑م را، ﹝︐︤﹜ــ︤ل و  ︋︫︣﹞︣ده و

﹤ان︋ــ﹥. ﹝︺︴﹢ف ︋﹥ ︋︤ر﹎ــ︀ن و از﹡ــ︀وران ﹎︣︗ــ﹩ ︋ــ﹢ده ا︨ــ️ ،آ﹡︀ن ی﹨︀﹎︤ارشدر  ︫︡هارا﹢﹠︻ 

﹤﹡﹢﹝﹡،  ﹟رد از ا﹢﹞ ︡﹠ ﹤︋د﹩﹝ا︫︀ره  ﹨︀﹎︤ارش﹢︫:  

 ﹡﹫ــ︣وی در︑️ ︻﹠﹢ان ︾﹑﹝︀ن ︠︀︮﹥ ︀﹨ ﹤﹋  ﹤﹀︫︣﹩﹎︣︗﹩ ا︻︐﹆︀د دارد ﹋﹥ ︨﹫﹢ری را︗︣

︡︗︨︃︐﹛︊︀س︫︀ه ︦﹫︡ا︻ ﹢︱︻ ﹩﹞︡﹡︫︡، ︣﹫﹫︽︑ ﹟د ︀﹡ــ︀﹩︋ ︨﹫﹢ری،( .︋﹢د ︸︀﹨︣ی ﹡︧︊︐︀ً آ︑، 

︋︧ــ﹫︀ری از  ︣ا﹋﹥︑﹙﹆﹩ ﹋︣د؛  ﹥︎︀دونا﹜︊︐﹥ ﹡︀︊︡ واژه ︾﹑﹝︀ن ︠︀︮﹥ را ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ا﹁︣اد  )٦٣ ص

ــ︐︀ن  ــ﹩ در ﹎︣︗︧ ــ︀ن ﹎︣︗ ــ︀وران و ︋︤ر﹎ ــ﹥ از﹡ ــ︀ن، از ︵︊﹆ ﹠ــ︡︋﹢دها ــ︣ای  ا﹡ ــ︐︀ی ا︗ ــ﹥ در را︨ ﹋

 ،﹇︣ار﹎︣﹁︐ــ﹥ــ﹛ ﹜︪ــ﹍︣ی و ﹋︪ــ﹢ری ﹝ ی﹨︀️﹫﹝︧ــ﹢﹜، در ﹝﹠︀︮︉ و ︻︊︀س︫︀ه ی﹨︀︀︨️﹫︨

ا﹜﹙ّــ﹥ ، در ا︮ــ﹀︀ن ︻︊︀س︫ــ︀هدر ︨ــ︀︠️ ﹝︧ــ︖︡  ﹌﹫ــ ︋ ﹩﹝ــ︉ ︻﹙ــ ﹡︷﹫ــ︣  ︋︧﹫︀ری از ا﹠ــ︀ن

 ︻︊︀س︫ــ︀ه﹝︢﹨︊﹩  ی﹨︀︀︨️﹫︨﹝︖︣ی ︑﹢︨︺﹥ و...  ورد︀ن در ︨︀︠️ ﹝︡ر︨﹥ د﹠﹩ ︫﹫︣از

  )١١٨و  ٥٢ ، ص١٣٩٠و ﹨﹞﹊︀ران،  ﹩︋︀︋︀( .ا﹡︡︋﹢ده﹡﹫︤ 

︋︤ر﹎︀ن و ا︫︣اف ﹎︣︗﹩ در ︑﹆﹫︡  یا︻︐﹆︀د︻﹙️ ︨︧️ ،︑﹙﹫﹙﹩ ︋︀ ارا﹥ ،﹡﹫︤ ﹐ر﹡︦ ﹜﹊︀رت

 م ١٤٥٣︋﹥ ﹝︧﹫﹫️ و ︨︣︻️ ︢︎︣ش ا︨﹑م ︑﹢︨︳ ا﹟ ︵﹫︿ را ︨﹆﹢ط ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ در ︨ــ︀ل 

در  ﹩︺﹠ــ ︣ان ــ ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ا« :︡﹎﹢﹩﹝. او دا﹡︡﹩﹝و ﹋︀﹨︩ ﹇︡رت ﹋﹙﹫︧︀ی ار︑︡﹋︦ ﹎︣︗︧︐︀ن 

آ﹡ــ︀ن  ﹩︦ ﹝︢﹨︊﹫از ︠﹢د دا︫︐﹠︡. ﹝﹆︣ ر ﹩︧︀﹫﹙﹋︋﹢د﹡︡ و  ی︧﹢﹫︓︣ ﹝︣دم ︻﹋ا ،︀︠️﹋﹏ و ﹫︀ر︑﹋

 ی︧ــ︀﹫﹙﹋︋ــ︀  ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ︨ــ︀︋﹆︀ً ی︧︀﹫﹙︦ ︋﹢د. ﹋﹫︑﹀﹙ ﹩︫﹞︀ل ︾︣︋ ﹩﹙︀﹝︧️ ﹫، در ︋ا﹝︧️در 

از آن ︗︡ا ︫ــ︡ و از ﹇ــ︡رت  م ١٤٥٣﹥ در ﹫︋︺︡ از ︨﹆﹢ط ﹇︧︴﹠︴﹠ ﹩︦ را︋︴﹥ دا︫️، و﹜﹋ار︑﹢دو

از  ی︀دــ ︑︺ــ︡اد ز ﹩︣د﹡ــ︡، و﹜ــ ﹋﹟ ︠ــ﹢د را ﹀ــ︶ ــ﹫︩ و آ﹫﹋ ﹩︵﹢ر﹋﹙︋﹥︪︀ورزان ﹋ ا﹎︣﹥ا﹁︐︀د. 

﹥ ﹋ ر︨︀﹡︡﹩﹝ ی︐﹥ ︑︀ ﹡ ﹟﹊︨︧︡️ ︫︡﹡︡ و ا ﹩در ا﹝﹢ر ﹝︢﹨︊ ﹨︀ا︨﹆︿ ﹩︀ن و ︐﹫ا︫︣اف و ا︻

﹟ ا︨ـــ﹑م ـــ﹫︋ـــ﹥ آ ،دا﹡︧ـــ︐﹠︡﹩﹝ ﹩﹨ـــ︣ و﹇ـــ️ ﹝﹆︐ـ︱ــ  ،︣انـــ در ا ﹩ـــ︣ا ر﹨︊ـــ︣ان ﹎︣ـ︗ــ 

 ﹩و﹜ــ  ؛︋︣دا︫ــ︐﹥ ︋﹢د﹡ــ︡﹟ ︠﹢د ﹫د︨️ از آ ،︣اندر ﹇︪﹢ن ا ،﹨︀﹩﹎︣︗از  یا︻︡ه...آ﹝︡﹡︡﹩در﹝

آزادا﹡ــ﹥ و در  ﹋ــ︀﹝﹑ً ،﹨ــ︀﹩﹎︣︗از  یا︻ــ︡هرا دا︫︐﹠︡. ا︨﹑م آوردن  ﹩﹟ ﹇︊﹙﹫﹨﹞︀ن آ ،آ﹡︀︓︣ ﹋ا



 

٢٢٨ 

    

٢٢٨

     

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

︡ ︗ــ︀د از ︵ــ︣ف ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︑︡ ︖﹥﹫﹡︐ در ︸︀﹨︣ ︋﹢د و ﹝﹆﹆︀ً ︮﹢رت︋﹥﹁﹆︳  ،﹝﹢ارد ی︀ر﹫︋︧

  )٦٦ ︑︀ ٦٤ص  ،١٣٨٣︀رت،﹊(﹜».﹎︣﹁️﹩﹡﹞ا﹡︖︀م 

︫ــ ﹉ ︋︣ ا︨︀س ﹝︢ا﹋︣ا︑︩ ︋︀  ،ی﹋︀رر ︫ــ︀ه  ﹩﹡︷ــ︀﹝ ﹑ت﹫︫ــ︀︾﹏ در ︑︪ــ﹊ ﹩﹎︣︗ــ  ﹩﹢ز︋︀

 ﹩﹥ ︫︀﹨︤اد﹎︀ن و ا︫︀ص ﹝︐﹠﹀︢ ﹎︣︗ــ ﹊﹠ا ی︋︣ا ی︫︀﹨︀ن ︮﹀﹢« :︧︡﹡﹢﹩﹝ ،ی︮﹀﹢ ﹞︀ن﹫︨﹙

را ︋ــ﹥  آ﹡ــ︀ ﹇ــ︊﹑ً ﹩و﹜ ؛د﹨﹠︡﹩﹝ آ﹡﹛﹢︀︀ ︋﹥ ﹫﹟ ﹡﹢ع ︑را در ︠︡﹝️ ︠﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا︾﹙︉ از ا

 ︫ــ︡ه ﹝︺︀﹝﹙ــ﹥﹟ ︤ ا﹫﹡ ﹩﹢ز︫︀︋︠﹢د و او﹐د︫︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن ︫﹢﹡︡. ︋︀  ︀︑ ﹋﹠﹠︡﹩﹝︣ه ︠︐﹠﹥ ﹋︀ ︵﹢ع 

و ﹝﹆︀م، ︋﹥  ی︋﹥ ︠︀︵︣ ﹡﹀︹ ﹝︀دوی   .» ︋﹢دی︀﹜️ «﹎﹢ر﹛ ا﹋﹎︣︗︧︐︀ن و ︀ ی﹨︀︠︀ناز   یو .︋﹢د

﹟ ︠ــ﹢د ﹡︪ــ︡ه و ︣ــ ﹟ دا﹝︀ ︠﹢ا﹨︣ان و ﹝︀درش ︀︲︣ ︋﹥ ﹎︫︢︐﹟ از د ؛︋﹢د داده در﹟ ا﹝︣ ︑﹟ ا

﹥ در ︋ــ︀︵﹟ از ﹋ــ ﹥ ︋︀ او ﹡﹞ــ﹢دم، ﹝︐﹢︗ــ﹥ ︫ــ︡م ﹋ ︮︀﹨﹩︊️. در ︲﹞﹟ ا﹡︡﹝︀﹡︡هدر ﹎︣︗︧︐︀ن 

︋︡ون  یروز ﹩ا︨️. ︐ ﹩︣ ﹝︢﹨︉ و ﹇︊﹢ل ا︨﹑م ﹝︖︊﹢ر ︨︀︠︐﹥، ﹡︀را︲﹫﹫﹥ ︫︀ه او را ︋﹥ ︑︽﹊﹠ا

﹥ در ﹝ــ︡ت ﹋ــ ﹟ ا︨ــ️ ــ ا ی، ︋ــ︣اداده در️ و ﹝ــ︢﹨︉ ︑ــ﹟ ﹫ــ ︣ ﹝﹙﹫﹫︎︣ده ﹎﹀️ ا﹎︣ او ︸︀﹨︣اً ︋﹥ ︑︽

︨ــ ﹋︧️ ﹨︤ار ا︉ دو﹞︊﹢س ︋﹢دن ﹇︣ ﹟ ــ ا آ﹡﹊ــ﹥ از ︎ــ︦ ،ر﹁︐ــ﹥ در﹥ ︵ــ﹑) از د︨ــ︐︩ ﹊﹢ (

 ﹩︺﹠ــ ﹛ ︠ــ﹢د ﹫︡﹇ ﹟﹝﹑﹇︀ت ︎︀پ ︋﹥ ︫︣ رم ︠﹢ا﹨︡ ر﹁️ و ︋﹥ آ ی︣د، ︋︣ا﹋︧︠︀رت را ︗︊︣ان 

﹟ ا﹝︍︣ا︵ــ﹢ر ﹫«︎︡ر ﹝﹆ــ︡س»، در ︗︣﹎ــ﹥ ﹝﹑ز﹝ــ  ﹡︀﹝﹥︨﹀︀رشآ﹝︡ و ︋︀  در︠﹢ا﹨︡ ﹉﹫︀︑﹢﹜﹋﹝︢﹨︉ 

 ﹝︭﹢︮ــ︀ً... .︡﹫ــ ︠﹢ا﹨︡ ︗﹠﹍ ﹨︀︑︣ک﹝︪︽﹢ل ︠︡﹝️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹇︪﹢ن او ︋︣ ︲︡ 

︩ ﹫︀ه ـ︎ـ ﹫︨ــ  ی︀ــ ﹟ ﹝︀ر︋ــ︀ت در در﹟ ا︨️ در ا﹊﹥ ﹝﹞﹋ ﹩و ﹝︀︧﹙ ﹩︑﹞︀م ر﹝﹢ز ︗﹠﹍ ︋﹥﹢ن 

︋﹫︀ ،ً︡﹑﹞︀﹋ ︫آ︀﹠﹩  ،دارد﹉ ️﹁︀ر ︠﹢ا﹨︡ ر﹝︫ ﹤︋ ︣︔﹣﹞ ﹢︱︻. ﹠︙﹝﹨﹫﹡ ︀ن﹠︎ ﹟﹞ ︣د ﹊ــ ﹟ از

﹋ ﹤﹊﹩  ︀︋︣ادرزادهاز﹨︩ از ا﹊﹢ (︨﹋︋︀ ده ﹨︤ار ا (﹑︵ ﹤ ︡ه ︫︡ه ﹫︣ده و ︋﹥ و﹡﹋︣ان ﹁︣ار﹠﹨︀﹠︎ ︤

، ︋ــ﹥ ︠ــ︀︵︣ ا﹡︫︡︡ه ﹝︪︣ف﹥ ︋﹥ ﹇﹢ل ︠﹢د ︋﹥ ا︨﹑م ﹋﹨﹛  ﹩﹢ز︫︀︋﹟ ﹫﹝﹑ز﹝ زا︨️. ︫︩ ︑﹟ ا

 ︋ــ︀و  ا﹡ــ︡داده در︋﹥ ︠︐﹠﹥ ︫︡ن ︑ــ﹟  ﹩︋︀ ﹡︀را﹩ ︐︐ ا︨️. آ﹡︀ از ار︋︀︋︪︀ن ︋﹢ده ی︣و﹫︡ و ︎﹫︑﹆﹙

 ﹩﹠ــ ︰ داز ﹁ــ︣ا ﹉ــ ︘﹫﹨ ︑﹠︀﹡﹥︋﹢د و  ﹩︨︴ ﹩﹙﹫︪︀ن ︠︋︀ور ا ،︑︷︀﹨︣ ︋﹥ ا︨﹑م ﹨﹞﹥ ﹟ا

». ﹋︣د﹡︡﹩﹝︗︧︀رت ﹡︀روا ﹨﹛  ︀﹝︊︣ ا︨﹑م﹫﹡︧︊️ ︋﹥ ︎ ﹩︀﹨﹥ ﹎﹊︋﹙ ،آورد﹡︡﹩﹡﹞  ︗︀︋﹥ا︨﹑م را 

︫ــ ﹟ ــ ︑︺﹙﹆ــ︀ت ا ︫ــ︡ن) ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ︋︣︗︧ــ︐﹥ ٥٣︑︀  ٥٢ ص ،١٣٤٨،ی﹋︀رر( و  ﹩﹎︣︗ــ  ﹩﹢ز︋︀

﹠ــ﹫﹟ ︗﹠ــ﹌ در ر﹋ــ︀ب ︎ــ︀پ رم،  ی︋ــ︣ا ﹩ا︻﹑م آ﹝︀د﹎ ﹩و ﹛︀︐﹫︀ ︐رم ا ی︧︀﹫︋︧︐﹍︀﹡︩ ︋﹥ ﹋﹙

وی ﹡﹫ــ︤  ︔︀﹡﹫ــ︀ً، ؛︑︺﹙ــ﹅ دا︫ــ︐﹥ ﹩︋︤ر﹎ــ︀ن ﹎︣︗ــ  و︋﹥ ︵︊﹆ــ﹥ از﹡ــ︀ور  یو ﹋﹥ او﹐ً ︫﹢د﹩﹝︋︣دا︫️ 

از ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︀دی ﹝︀︗︣ت ︋﹥ ﹡﹆︀ط دا︠﹙ــ﹩  ﹩︎﹢︫︪﹛︋︀  ︑﹢ا﹡︧️﹩﹝﹨﹞︀﹡﹠︡ ︠﹢ا﹨︣ان و ﹝︀درش 

 ا︸ــ︀رات ﹟﹋﹥ ا ر︨︡﹩﹝︋﹥ ﹡︷︣ . ︔︀﹜︓︀ً، ︡د﹨ا︣ان، در ﹎︣︗︧︐︀ن ﹝︀﹡︡ه و ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د ادا﹝﹥ 



 

  ٢٢٩ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

 ︀ن﹫︋︋﹢ده،  ︀﹫︐︀﹜ا﹨﹏ ا ︀ن﹫﹫﹋﹥ از ﹝︧ ،ی﹋︀ررو ︗﹙︉ ﹞︡﹠  ️︀︠﹢︫︀ ی︋︣ا ︪︐︣﹫، ︋﹢ز︋︀︫﹩

︫︡ه ﹡﹫︤، ︋︣︗︧︐﹥  یا﹝︐︺︭︊︀﹡﹥﹝︧﹫﹩، ︋︀ ﹡﹍︀ه  ﹎︣د︗︀ندر ﹎︤ارش ا﹟  ︺︐︀ً﹫︵︊ و ا︨️ ︫︡ه

  .ا︨️

 ا﹇︪ــ︀ر دو﹎︀﹡ــ﹥ از ا﹁ــ︣اد ︋︧ــ﹫︀ریدر  ،﹩﹎︣︗ــ  ︀ن﹫﹫ا︻︐﹆︀د ﹝︧ ﹩︨︧︐وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 

﹟﹫︀︎ و ﹝︣دم ︵︊﹆︀ت ﹩﹠︣ت آ﹡︀ن  ،﹎︣︗︧︐︀ن از﹡︀وران و ︋︤ر﹎︀ن د︗︀﹞ و︗﹢د دا︫️. ︎﹫︩ از

 ﹎ــ︢ارا︔︣ ،︎︦ از ﹝︀︗︣ت ︋﹥ ا︣اندر ︑︽﹫﹫︣ د﹟ آ﹡︀ن ﹋﹥  دا︫️ یا︗︡ا﹎︀﹡﹥︻﹙️  ،﹨︣﹋︡اما﹜︊︐﹥ 

  ︋﹢د. ﹋﹠﹠︡ه﹟﹫﹫︑︺︋︣ای ا︨︐﹊︀م ︻﹆︡︗ ︡︀︡ ﹡﹫︤  و

 ︑﹢ان﹩﹝، ﹜﹊︀رت﹡︷︣  ﹏﹫︑﹙︋︀ ﹝︢﹋﹢ر و  ی﹨︀﹎︤ارش︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ درک ︋︐︣ ﹝﹢︲﹢ع،  ی︋︣ا

، ا︨ــ️ ︋ــ﹢ده ﹎ــ︣دان︣انا︋︣︠ــ﹩  یاد︻︀ ﹝﹢رد﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا﹟ ︑︤﹜︤ل و ︨︧︐﹩ ا︻︐﹆︀د، ﹋﹥ 

﹋ــ﹥ ︋ــ﹥  ﹩﹨ــ︀آنا︨ــ️؛ ﹝︐﹢︗﹥ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد از ︵︊﹆﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︤ر﹎︀ن و از﹡︀وران ﹎︣︗ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ 

 ︫ــ︡هد︨️ ︋︣دا︫︐﹥ و ﹝︧﹙﹞︀ن  ️﹫﹫﹟ ︧﹞﹫︎︧️ و ﹝﹆︀م از آ ︀ ﹩﹝︀﹜ ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍ ︣﹫﹡︷ ﹩︻﹙﹙

ــ︡︋﹢د ــ﹥ ؛﹡ ــ︡ ﹋ــ﹥  یا︵︊﹆ــ﹥از  ︣ا﹋ ــ︀ن در ︨ــ︣ز﹝ ی﹨ــ︀﹩︵﹙︊﹝﹠﹀︺️و  ﹨︀﹩︨ــ﹢د︗﹢︋﹢د﹡  ﹟﹫آ﹡

آن  ︿﹫︋﹑ و آ﹁️ ا︻︐﹆︀د ﹝︣د﹝︀ن ︵︊﹆﹥ ︲︺ ️،﹫﹫﹝︧ ﹟د یز︻﹞︀ ﹩، ︋︀ ﹨﹞︣ا﹨﹡﹫︤ ﹎︣︗︧︐︀ن

، ︺﹠﹩ ﹝ــ︣دم ︵︊﹆ــ︀ت ﹁︣ود︨ــ️ ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ،︣﹫د︨︐﹥ ا︠ ﹟ا︻﹞︡ه ︋﹢د. ︫︡ه  ﹟﹫︨︣ز﹝

 ︐ــ﹩. در د︨️ ﹡﹫︧ــ️آ﹡︀ن  ︋﹥ ﹝︧﹫﹫️︋︀ز﹎︪️ ︋︀ره در ﹩و ﹎︤ار︫ ا﹡︡آوردها︨﹑م  ︨︣︻️︋﹥

  .ا﹡︡︋﹢ده ︹﹫در ا︨﹑م و ﹝︢﹨︉ ︑︪ ی︀د︠︡﹝︀ت ز ﹝﹠︪︃، ﹝︧﹙﹞︀ن︑︀زه ی﹨︀﹩﹎︣︗د︨︐﹥ از  ﹟ا

 ١٠٢٥︑ــ︀  ق ١٠٢٢ ی﹨︀︨︀لدر  ︻﹞︡︑︀ً︵︊﹆︀ت ﹁︣ود︨️ ︗︀﹝︺﹥ ﹎︣︗︧︐︀ن، ﹋﹥  ی﹨︀﹩﹎︣︗

 ﹝︺﹞﹢﹐ًو در ﹝﹠︀︵﹅ ︗︡︡ ﹡﹫︤  ︋﹢د﹡︡ ﹝︀ز﹡︡ران ﹋﹢︀﹡︡ه ︫︡ه از︗﹞﹙﹥ ،︋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ دا︠﹙﹩ ا︣ان ق

 ︨ــ︐﹞﹍︣یو  ﹨ــ︀﹩︠﹢ا﹨﹩﹁︤و﹡﹇︣︋︀﹡﹩ ، ︠﹢د︫︀ندر ︨︣ز﹝﹫﹟  ︎﹫︩ از ا﹟، ﹋︣د﹡︡﹝﹩﹋︪︀ورزی 

︋ــ﹥ ﹨﹞ــ﹫﹟ ︻﹙ــ️،  ﹡ــ︡.در ﹎︣︗︧ــ︐︀ن ︋﹢د ﹊︀م ︨﹫︀︨﹩ و د﹠﹩ از︗﹞﹙﹥ ،︵︊﹆︀ت ﹁︣اد︨️ ︠﹢د

︋﹫︀﹡﹍︣ ر﹁︐︀ر ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ز︻﹞︀ی د﹠﹩ و  ،︑﹙﹫﹙﹩ از د﹐وا﹜﹥ا︻︐﹆︀دات د﹠﹩ آ﹡︀ن ︨︧️ ︫︡ه ︋﹢د. 

. ﹎︣ــ﹥ د﹐وا﹜ــ﹥ اــ﹟ ﹝︴﹙ــ︉ را در ︑﹢︗﹫ــ﹥ ︨ــ️ا﹟ د︨︐﹥ از ر︻︀︀︋︤ر﹎︀ن ﹎︣︗︧︐︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ 

 ﹎﹢﹡ــ﹥﹟اا﹝︀ در ︀︋ ️﹆﹫﹆ــ︡ ﹎﹀ــ️ ﹋ــ﹥  ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️،﹇﹢م ﹎︣︗﹩  ﹨︀ی︨︐﹩و  ﹨︀ی﹎︣﹁︐︀ر

د﹐وا﹜ــ﹥ در . ︋ــ﹢دو ︋ــ︡︋﹫﹟ ﹋ــ︣ده  زدهدل﹡﹫ــ︤ ﹫﹟ ﹝︧ــ﹫ ️﹫ر﹁︐︀ر ︋︀ ر︻﹫️، آ﹡︀ن را ﹡︧︊️ ︋﹥ آ

︋︀ آ﹡︀ن و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟  ︻︊︀س︫︀ه ی﹨︀﹩﹝︣︋︀﹡︎︦ از ا︫︀ره ︋﹥  ﹝︀ز﹡︡ران، آ︋︀د﹁︣ح﹎︤ارش ︠﹢د از 

︋﹥ ز︀︊﹩، ا﹟ وا﹇︺﹫ــ️ را ︑︨︣ــ﹫﹛  ،︋︣ای ا﹡︖︀م ا︻﹞︀ل د﹫︧﹞ ﹩﹠﹩ ا︫ ﹟︣آزادی آ﹡︀ن در 

﹞﹩︀﹝﹡︡ :»...︀︨﹋ ︀ن﹠) ︫︣ــ  )آ︋ــ︀د﹁︣ح﹋ ﹤﹤︷﹛﹤︋﹤ــ︷﹛  ︋ــ︣ ︑︺ــ︡اد آ﹡ــ︀ن ا﹁ــ︤وده﹞﹩︫ــ﹢د ،
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

را ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و  ﹨ــ︀آن️ ﹫ــ ﹥ ا﹇﹙﹋ــ  ا﹡︫︡ــ︡ه﹏﹫︑︪﹊ ﹩﹎﹀ــ︐﹛، از ﹝﹙ــ﹏ ﹝︐﹙﹀ــ  ﹇︊﹑ً﹥ ﹋ ︵﹢ر﹨﹞︀ن

︪ــ ﹨ــ︀﹩﹎︣︗و  ﹨ــ︀﹩ار﹝﹠ ︭︠﹢ص︋﹥﹝︐﹙︿،  ی﹨︀﹁︣﹇﹥︀ن ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹫﹫️ را ﹝︧︓︣﹋ا ︑ ،﹊﹫ ﹏

ر﹁︐︀ر ︫︀ه را  ︑﹢ان﹩﹝︀س ﹫﹟ ﹇﹫︧︀ ︋︧︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹙﹋ ،﹏ ︋︀︫﹠︣﹨ ︀﹞︡﹆︡ر﹥ ﹝︖︀ز﹡︡ ﹋ د﹨﹠︡﹩﹝

︻ ︀︋﹫﹢︧︖﹠︨ ز ؛︡﹫︀نً﹑︓﹞ د ی︪﹢ر﹨︀﹋﹥ و ﹫﹋در ︑︣ ︣ا﹞﹑ــ﹥ ﹩﹍︣ ا︨ــ﹡︀﹠︑  ﹟︐︠︀ی︧ــ︀﹫﹙﹋︨ــ 

︀ ــ ︡ ︋﹠ــ︀ ــ آن را ︑︖︡ ︑ــ﹢ان﹩﹡﹞ ،︠ــ︣اب ︫ــ﹢د ﹩﹞﹇︡ ی︧︀﹫﹙﹋ ﹉﹥ ا﹎︣ ﹊︧️، ︋﹙﹫︑︀زه ﹝︖︀ز ﹡

﹝︺︑﹫ ︣﹋︐ ︣د و﹩ ﹉ ﹡ ــ ︗ــ︤ ︋ــ︀ ︎︣دا︠ــ️ ﹝︊ــ︀﹜︼ ز ︑﹢ان﹩﹡﹞︤ ﹫︨﹠﹌ آن را︠ــ﹢د  ی︗︀︋ــ﹥ ی︀د

︑︺ــ︡اد  ﹩﹠﹠ــ︡، و﹜ــ ﹋︧︀ ︋﹠ــ︀ ﹫﹙﹋ ︑﹢ا﹡﹠︡﹩﹝ ،︋﹢ا﹨﹠︡ ﹨︣﹆︡ر︣ان ︀ن ا﹫﹫﹝︧ ﹋﹥﹩در︀﹜﹎︢ا︫️؛ 

﹥ ﹋ــ  ﹩﹥ ﹝ــ﹟ ﹝ــ﹢﹇︺﹋ــ ﹛ ا︨ــ️ ﹋ــ  یاا﹡ــ︡ازه︋﹥ ،آور﹡ــ︡﹩﹝ ︗︀︋﹥︠﹢د را  ﹩︿ ﹝︢﹨︊﹥ و︸︀﹋ ﹩︧︀﹡﹋

︋﹥ ﹨ــ︤اران  آ︋︀د﹁︣حدر  ﹨︀آن﹥ ︻︡ه ﹋ارا﹝﹠﹥،  ی︧︀﹨︀﹫﹙﹋از  ﹩﹊︋﹥  ﹩︀د ﹝﹛ ﹝︢﹨︊﹫از ا︻ ﹩﹊در

﹡﹀︣ در آ﹡︖ــ︀ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︑ــ︀زه  ﹩︨ ﹩ا﹜ و︎﹠︕︧️﹫︋︣دم ﹁﹆︳ ﹋، ر﹁︐﹛، ﹝﹑︷﹥ ر︨︡﹩﹝﹨︤ار ﹡﹀︣ 

︀︋ ﹤﹁︀︲︧ــ ﹫﹙﹋︑︺︡اد  ﹥ ا︮﹢﹐ً﹋﹠﹛ ﹋︡ ا  ︖ــ﹥﹫در﹡︐ ﹛ ا︨ــ️.﹋ــ ︀ر ﹫︧ــ︀﹨︀ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︻ــ︡ه ارا﹝﹠ــ﹥ ︋

و  ا﹡︐﹆ــ︀ل و ﹡﹆ــ﹏زاد﹎ــ︀ه و  ﹩﹀ــ﹥ در ا︔ــ︣ ︠︣اـ︋ـ ︀︵ ﹟ــ ﹥ ا﹋ ﹩﹝︀︭︊︣د ز︗︣﹨︀ و ﹋﹇︊﹢ل  ︑﹢ان﹩﹡﹞

︐︋︡︋﹩︀﹨د ی ﹏﹝︐﹞ ︣﹍﹞﹩︡﹡﹢︫ ،﹤︋در ا︔︣ ︸﹙ــ﹛ و ﹋﹠﹠︡﹩﹝وا﹡﹞﹢د  یا︻︡ه ﹋﹥ی︵﹢ر ︳﹆﹁ ،

و  ﹩︐﹋﹀ــ︀﹩︋︡ در ــ آن را ︋︀ ﹩﹥ ︻﹙️ ا︨︀︨﹊︋﹙ .اول ︮﹀﹢ی) ︋︀︫︡ ︻︊︀س︫︀ه︎︀د︫︀ه (﹟ ︨︐﹛ ا

 ﹩﹞ــ ﹫︨ــ﹥ ﹎﹠ــ︀ه ︻︷ ︭︠ــ﹢ص︋﹥، آ﹡ــ︀﹝︖︀زات ﹎﹠︀﹨︀ن  یو اراده ︠︡او﹡︡ ︋︣ا آ﹡︀︠﹢د  ﹩﹠د﹩︋

 ،﹝︐﹙ــ︿ ی﹨ــ︀ز﹝︀ن﹥ در ﹋ــ  ﹡︪ــ︀ن داده ︑︀ر .︕ ا﹀︮ ﹟️︨︀ت را﹥ در ا﹋︣د ﹋ و︗﹢︗︧️

︐﹩ ﹚﹚﹞﹩ ﹤︋︀ر ︻﹆︀ب ︠︡او﹡ــ︡  ﹨︀آن︀ب ﹊ار︑ ی︋︣ا ﹩︗﹞︺د︨︐﹥ ︵﹢را﹡︫︡ــ︡هد . ــ از ا ﹩﹊ــ ﹟

و  ︫﹢﹡︡﹩﹝︉ ﹊︀ن در ﹝﹢رد ﹝︢﹨︉ ︠﹢د ﹝︣︑﹫﹫از ﹝︧ ﹩﹥ ︋︺︱﹋ا︨️  ﹩﹎﹠︀﹨︀ن ︻︊︀رت از ︠︴︀

﹟ راه ــ و در ا ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝︗ــ︀ده ︮ــ﹢اب ا﹡︐ــ︀ب  ︣از﹫︾︋ــ﹥را  ی﹍︣د ی﹨︀راه️، ﹫﹫﹟ ﹝︧﹫در ︻

 ﹛﹫﹋﹠﹩﹝ــ ﹥ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋ا︨️  ی︑︭﹢ر︣﹇︀︋﹏﹫︾ ﹩ا︠﹑﹇ ی﹨︀︉﹫︻. دوم، ︣﹡︡﹫﹎﹩﹝︪﹥ ﹫﹜︖︀︗️ ︎

︐﹩ ﹞﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا ﹟﹤﹀︮︀﹨ ﹡﹫ ︤را︕ ️︨ا﹫و ︨﹢م ︸﹙﹛ و ︨︐﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋ ؛ا﹢﹠ ️︨︀ن ا

﹋ ﹤︉︧︣︋  ﹤︙﹡︀ص ﹫︫ ﹨︀﹩﹎︣︗︀ن ﹫︩ از ﹨﹞﹥ ﹝﹫︋ ،ام︡ه﹫︫﹠آ︫ع دارد و در آ﹡︖︀ ا﹢︋﹩ ــ﹫︤ 

︐﹩ ﹛︀﹞﹉ ﹡ ز﹡︀ور ا ﹨︀آن﹥ ︋﹥ ﹋ زاده﹏﹫ا︧︮︐﹠︡ و ︵︊﹆﹥ ﹫︤ ﹡﹫︗︀ن و ﹡︀﹝﹢س ︠﹢د﹞﹩﹢﹎︡﹠ ︣ــ﹨ ،

 ︭︡﹇ ︹﹇﹢﹞﹋︐ ــ ز ؛﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝︗︀ن ﹝︣دم ︑︺︣ض  ﹩﹠﹠︡، ︋﹥ ﹝︀ل و زن و ﹁︣ز﹡︡ و ﹅و آداب︣ا ︵︊ــ 

». رود﹩﹡﹞ــ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ر  ی﹇︐ــ﹏ ﹡﹀ــ︦، ︻﹞ــ﹏ ﹡︀﹨﹠︖ــ︀ر ﹟﹫﹝︪ــ︣ق ز﹝ــ  یو ︋ــ︡و ﹩﹞﹇ــ︡ ر︨﹢م

 ︭︠﹢ص او︲︀ع ︋︡ ︵︊﹆︀ت ︀︎﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩در ﹡﹫︤، ︑︀ور﹡﹫﹥  )١٤٣︑︀  ١٤٢ ص ،١٣٨٤(د﹐وا﹜﹥،

﹋ــ﹥  ا﹡ــ︡﹋︣ده ︻ــ︀دت ﹍︣﹨﹞ــ︡ ﹁ــ︣و︠︐﹟ ︋﹥ ی﹇︡ر︋﹥...در ا︧︡: » ﹉﹛︀﹝﹞ ﹟﹡﹢﹩﹝﹎︣︗︧︐︀ن 



 

  ٢٣١ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

︧ــ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹩﹝از ا︵﹀ــ︀ل ︠ــ﹢د را  ﹩﹊ــ  ﹁﹢راً، ︫﹢﹡︡﹩﹝︫﹢﹨︣ ﹋﹥ ﹝︐︀ج ︎﹢ل  ︀ا︾﹙︉ زن   ︀ر﹫. ︋

 ﹎ــ︣ددوره︨﹞︧ــ︀ر و ﹋︧ــ︊﹥  ︩﹫آن، ـ︎ـ  ︣و ﹡︷ــ︀﹋﹥ ا︵﹀︀ل ︠﹢د را ︋︀ ︎︀ر﹥ و ﹡ــ﹢ار  ا﹁︐︡﹩﹝ا︑﹀︀ق 

︻﹫ــ︀ن و «ا ︫ــ︀ردن در اــ﹟ ︋ــ︀ره ﹡﹢︫ــ︐﹥ ا︨ــ️: )٣٣٢ص ، ١٣٦٣︑︀ور﹡﹫﹥، (». ﹋﹠﹠︡﹩﹝︻﹢ض 

 ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝︋︤ر﹎︀ن ﹎︣︗︧︐︀ن، ﹡︧︊️ ︋﹥ ز︣د︨︐︀ن و ر︻︀︀ی ︠﹢د ︋︀ ︪︠﹢﹡️ و ّ︫︡ت ︻﹞﹏ ر﹁︐︀ر 

 د﹐ن﹥﹫︨ــ . اــ﹟ ︋︣﹡ــ︡﹩﹝و در ا﹟ ﹋︀ر ز︫️ و دور از ﹝︣د﹝﹩، از ︋︤ر﹎︀ن و ا︫︣اف ﹋﹙︪﹫︡ ︨︊﹅ 

︋﹩﹜︀ی ︠﹢د را ︋﹥ ︋﹫﹍︀ری  ﹨︀﹝︀ه ︋﹙﹊﹥روز﹨︀  ر︀︻و ︣﹡︡﹫﹎﹩﹝ر ،﹤﹡︀﹠︑  ︪ــ︀ن︢ا و ﹝ــ︤د ︋ــ﹥ ا︾

﹋﹥ ﹝︀ل و ﹝︐︀︻︪︀ن را ︋﹥ ︗︊ــ︣ ︋︧ــ︐︀﹡﹠︡، ا︵﹀︀﹜︪ــ︀ن را ︋ــ﹥  د﹨﹠︡﹩﹝︋﹥ ︠﹢د ﹅  ︋﹙﹊﹥ د﹨﹠︡﹩﹡﹞

  )٣٣٤، ص ١، ج ١٣٧٢︫︀ردن،(». ︣︠︡اران ︋︣ده ︋﹀︣و︫﹠︡ ︀ ︠﹢د ︋﹥ ︋︣د﹎﹩ ︋﹍﹫︣﹡︡...

 ز︗ــ︣ ز︻﹞ــ︀ی د﹠ــ﹩از  ︥هو︋ــ﹥از ﹊ــ︀م و ︋︤ر﹎ــ︀ن ︠ــ﹢د  ﹟﹫︡︋ ﹤﹋﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣د﹝﹩ 

﹫﹟ آر﹝ــ︀﹡﹩ ــ ︋﹥ د﹡︊︀ل د﹟ و آ ﹨︧︐﹠︡. آ﹡︀، از ا﹟ ︫﹊︀ف ︵︊﹆︀︑﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹎︣︤ان ا﹡︡︡ه﹫﹋︪

ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︀دی ز︀دی در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ن ﹇︣ار ﹝ ،﹤﹡︀﹡︀︋︣﹉ ︎︀د︫︀ه ﹋﹥  ﹨︀ی﹝︊️︋﹢ده، ︋︀ د︡ن 

︫ــ﹢﹡︡. ︎﹫︐ــ︣و د﹐وا﹜ــ﹥ در ︭︠ــ﹢ص ︑﹢︗ــ﹥ ﹝ــ﹩﹝︧ــ﹙﹞︀ن  و ﹎︣وــ︡ه د﹍ــ︣﹫﹟ ــ ، ︋ــ﹥ آد﹨︡﹝﹩

︨︀﹋﹟ در ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋ــ︀ ز﹡ــ︡﹎﹩  ی﹨︀﹩﹎︣︗و ︫︣ا︋ ︳︐︣ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ آ﹡︀ن  ︻︊︀س︫︀ه

︎︀د︫ــ︀ه  ﹉ــ  ︑﹠︀﹡ــ﹥﹝﹙︐︩  ی︋︣ا ︻︊︀س︫︀ه ﹩︵﹢ر﹋﹙︋﹥« :︧︡﹡﹢﹩﹝︫︀ن در ﹎︣︗︧︐︀ن ﹎︫︢︐﹥

︠ــ﹢د  ی︀︋﹥ ر︻︀ ︑﹠︀﹡﹥ یا︨️. و ﹩︎︡ر و ︨︣︎︨︣️ د﹜︧﹢ز و ﹝ ﹡︀︋︣︀ل ﹟﹫︻ در﹥ ﹊︠﹢ب، ︋﹙

︀︗ــ︀ت ﹫︑ــ︀ ا︐ د﹨ــ︡﹩﹝ ﹩︀﹁﹋ــ ︎﹢ل  ،︀ز﹝﹠︡ ︋︀︫︡﹫﹥ ﹡﹋︦ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ ﹊، ︋﹙︋︪︡﹩﹝﹟ و ︪﹛ ﹫ز﹝

﹥ ﹋ــ و ︋ــ﹥ آ﹡ــ︀ن  د﹨ــ︡﹩﹝﹇ــ︣ض  ،﹥ ا︨︐︴︀︻️ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡﹋ ﹩︧︀﹡﹋︠﹢د را ︋︣︵︣ف ︨︀زد. ︋﹥ 

﹞︀﹡﹥ ﹫﹥ ︮﹞﹋ آ﹡︀ ︭︠﹢ص︋﹥ا︑︊︀ع ︠﹢د،  ی︋︣ا ︻﹑وه︋﹥، ︋︪︡﹩﹝ ︻﹢ض﹩︋ ،﹝︧︐﹞﹠︡ ﹨︧︐﹠︡

︀ر︫ــ︀ن ﹫﹥ ﹝︭ــ﹠﹢︻︀ت در ا︠︐﹫ــ ︑ ی﹏ ﹐زم را ︋ــ︣او و︨ــ︀ ﹋﹠ــ︡﹩﹝︡ا ﹫، ﹨﹞︧︣ ︎﹋﹠﹠︡﹩﹝︠︡﹝️ 

︘ ﹫﹆ــ️ ﹨ــ ﹫و در ﹆ ﹋﹠ــ︡﹩﹝﹅ ︑︪ــ﹢ ،︡ــ ︀ر︫︀ن آ﹋﹥ ︋﹥ ﹋ یو آ﹡︀ن را ︋﹥ آ﹝﹢︠︐﹟ ﹨﹠︣ ﹎︢ارد﹩﹝

︧ــ️، ﹝︓ــ﹏ ﹫︫︩ ﹡﹀︣ ﹝︐︖︀وز ﹡ ﹩از ︀ر ا﹜ ﹨︀آن﹥ ︑︺︡اد ﹋﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹁︣اد ︠︀﹡﹢اده ︠﹢د،  ی︎︡ر

 ﹩﹟ ︋︀ ﹝︣︋ــ︀﹡﹫﹡﹀︣ ﹨︧︐﹠︡، ﹠ ﹨︀﹢ن﹫﹙﹫﹝﹥ ﹊﹥ ﹨︤اران ﹨︤ار ︋﹙﹋﹟ ︎︀د︫︀ه ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︑︊︀ع ︠﹢د، ا

︣ده ا︨ــ️، ﹋ــ ︀ ا︻︴ــ  آ﹡ــ︀﹥ ︋﹥ ﹋ ی︀دز یو آزاد ﹩﹫﹝︧ ی︀. ا﹜︊︐﹥ ر﹁︐︀ر او ︋︀ ر︻︀﹋﹠︡﹩﹡﹞ر﹁︐︀ر 

 ﹩︺﹠ــ ، ﹋﹠﹠ــ︡﹩﹝از آ﹡︀ن ﹝︢﹨︉ ︠ــ﹢د را ر﹨ــ︀  ی︀ر﹫︣ا ︧︋︧️؛ ز﹫︡ ﹡﹫︀ن ﹝﹀︻ ︀﹞ ﹟﹫﹢︧د ی︋︣ا

﹇︊ــ﹢ل  ︫ــ﹢د﹩﹝﹟ ﹝﹠︀︨ــ︊️ ︋ــ﹥ آ﹡ــ︀ن داده ــ ﹥ ︋﹥ ا﹋را  ﹩و ︎﹢﹜ ﹁︣و︫﹠︡﹩﹝آن را ︋﹥ ︎﹢ل  یا︻︡ه

﹝﹙ــ️، آن را  یدر ا﹡﹆︱ــ︀ ﹋﹥﹟ا ﹝﹠︷﹢ر︋﹥، ا﹡︡﹎︣﹁︐﹥︋﹥ ﹇︣ض  ﹩﹥ ︎﹢﹜﹋﹍︣ د ﹩و ︋︣︠ ﹋﹠﹠︡﹩﹝

︀ر ﹝ــ︢﹨︉ ︠ــ﹢د ـ﹊ـ ﹠﹠ــ︡، ︋ــ﹥ ا﹡﹋︀﹁ــ️ ︤ درـ﹫ـ ﹡ ی﹍ــ︣﹥ ﹝︊ــ︀﹜︼ دـ﹊ـ ﹝︧ــ︐︣د ﹡︧ــ︀ز﹡︡، ︋﹙
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8139 ︀ن︧︐ز﹝و  ︀︎﹫︤ ،41 ه︫﹞︀ر ،﹨﹀︐﹛ ︨︀ل  

  )١٤٠ ص ،١٣٨٤(د﹐وا﹜﹥،».︎︣داز﹡︡﹩﹝

ارزش ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ︵︊﹆︀ت ﹝︐﹙︿ ﹎︣︗︧︐︀ن در ︡ود ︨ــ︀ل ︋︀ره درد﹢︡ ﹝︀ر︫︀ل ﹐﹡﹌، 

ز﹡︡﹎﹩ ︋︀﹐︑︣﹟ ︵︊﹆﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︎︦ از ︎︀د︫︀ه، ︺﹠﹩ ︵︊﹆﹥ ︫ــ︀﹨︤اد﹎︀ن «  :︧︡﹡﹢﹩﹝ م ١٧٢٠

ز﹡︡﹎﹩ ﹋︪ــ︀ورزان  ﹋﹥﹩در︮﹢ر︑ ؛︑﹢﹝︀ن ارز︀︋﹩ ︫︡ ١٥٣٦، ﹨︣ ﹉ ︋﹥ ﹝︣︑︊﹥﹩︻︀﹜ ی﹨︀دوکو 

﹤︪﹫︎ ︀ ﹤︋ ︀﹠︑ ،ــ﹟ ﹝﹫ــ︤ان ︎︣دا︠ــ️ ︾︣ا﹝ــ️ ١٢وران ︗︤ء︪ــ️. ا﹎ ﹩︋︀ــ︀ در  ،︑﹢﹝︀ن ارز﹠︑

︨ــ ﹩﹝او ︋﹥ ﹇︐ــ﹏  ︨︴︫﹜﹨︭﹩ از ︵︊﹆﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩  ،︋﹢د ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹢رد﹝﹢اردی  . ا﹎ــ︣ ︡﹫ر

﹋︀﹁﹩ ︗︣أت آن را دا︫️ ﹋﹥ ︫ــ︀﹨︤اده ــ︀ ا︨ــ﹆﹀﹩ را ︋﹊︪ــ︡، ﹝︖︊ــ﹢ر  ا﹡︡ازه︋﹥﹋︪︀ورز ︀ ار︋︀︋﹩ 

. ر︨ــ︀﹡︡﹡︡﹩﹝ــ︀ ︋ــ﹥ ﹇︐ــ﹏  ،﹡﹞﹢د﹡ــ︡﹩﹝ ا﹜︺︱﹢﹡︀﹇︬و ︀ او را  ،﹋﹥ ﹡︣خ ︋﹫︪︐︣ی ︋︍︣دازد ︫︡﹩﹝

و از  ﹋︪ــ︐﹠︡﹩﹝را  د﹁︀ع﹩︋ ﹋︪︀ورزان﹨︀ی ﹡﹫︣و﹝﹠︡، ︋︀رون︸︀﹨︣اً ﹝﹢ارد ︋︧﹫︀ری و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ 

  )١٢٧ص  ،١٣٧٣﹐﹡﹌، ( ».﹋︣د﹡︡﹩﹝ا︗︐﹠︀ب  ︋︀︠﹢ن︎︣دا︠️ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 

﹋﹢﹠ــ︡ه ︋ــ﹥  ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗﹢دن ︺﹠ــ﹩ از ︗ــ﹠︦ ︵︊﹆ــ﹥ ︲ــ︺﹫︿ ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ـ︋ـ  ،﹨﹞﹫﹟ و︥﹎ــ﹩

 ،︫︡ه ا︨️ ︑︀ آ﹡ــ︀ن ︋︀︻︒اول ︮﹀﹢ی،  ︻︊︀س︫︀هدر ︻︡ ﹝︀ز﹡︡ران، ﹁︣︡ن ا︮﹀︀ن و ﹁︀رس 

︋ــ︣ اــ﹟ ︵︊﹆ــ﹥ ︲ــ︺﹫︿  ︢︍︋︣﹡ــ︡.د﹟ ا︨﹑م را  ︑︣︮︀د﹇︀﹡﹥ ،﹩﹎︣︗از﹡︀وران و ︋︤ر﹎︀ن  ︋︣︠﹑ف

او﹜﹫ــ﹥ ﹝ــ︀﹜﹩ و  ی﹨ــ︀︤ه﹫ا﹡﹍︋ــ︀  ﹨︣﹠ــ︡ا︨︀س ︋︀ور﹨︀﹩ ﹋﹥ د﹐وا﹜﹥ ﹡﹫︤ ︋ــ︣ آن ︮ــ﹥ ﹎︢ا︫ــ︐﹥، 

︫︡ه، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︀︨︣ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ا﹟ د︀ر، ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د ادا﹝ــ﹥  ﹇︡م︔︀︋️در د︡︗ ﹟︡  ا﹇︐︭︀دی،

  .داد﹡︡

  ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ی﹝︡ار﹟د

 ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا︣ان ﹝︣دم ︀︨︣ ︋︀ ︑﹀︀و︑﹩ ﹨﹫︘ ﹨︀﹩﹎︣︗ ی﹝︡ارارزش ﹝︧﹙﹞︀﹡﹩، ︑︪﹫︹ و ،ا﹝︣وزه

ــ︀ن و ــ︀ن ︨ــ︀︣ ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ ﹝ــ︢﹨︊﹩، و د﹠ــ﹩ ﹝︐﹙ــ︿ ی﹨︀﹠ــ﹥﹫ز﹝ در، آ﹡  ︠ــ︡﹝︀ت ﹝﹠︪ــ︃ ،ا︣ا﹡﹫

در ︋﹫︀ن وا﹇︺﹥ ︗﹠ــ﹌ ، ︑︊︀ران ا︣ان﹎︣︗﹩﹋︐︀ب  ﹝﹣﹜︿ .﹨︧︐﹠︡ و ︋﹢ده ز﹝﹫﹠﹥ ا﹟ در ارز︫﹞﹠︡ی

︣﹋﹜ــ︡ن، از ︋︧ــ︐﹟ ﹇ــ︣آن ︋ــ︣ ︋ــ︀زوی ﹁︣﹝︀﹡ــ︡ه  ی﹨ــ︀﹩﹎︣︗ز﹡︡ ︋︀  ︠︀ن︣﹁ ﹤ــ︀﹩﹎︣︗﹝﹠︴﹆ــ﹨، 

﹇ــ︣آن ﹝﹢︮ــ﹢ف،  ︋ــ︀﹋﹥ رؤ️ ︗﹠︀زه وی  ،︨﹟ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹥ ︑﹢︨﹏)( ﹌﹫︋اورو︗﹆﹙﹩ 

 ︣︔︃︑ ︉︗﹢﹞︣﹋﹜︠︀ن .︡ز﹡︡ ﹎︣د ) ﹩﹝﹫︣ر﹁︣︡ون︫٩٠و  ٨٩، ص ١٣٩٤، ی(  

 ی﹨ــ︀️﹫﹁︺︀﹜د﹠﹩ از ︋﹫﹟ اــ﹟ ︵︀﹀ــ﹥،  ︋︧﹫︀ری از رو︀﹡﹫﹢ن، ︻﹙﹞︀ و ︋︤ر﹎︀ن ︑︣︋﹫️ و ر︫︡

 ﹩﹍﹠﹨︣﹁﹩﹠اد︻︀ را  ،و... ﹝︀﹡︡هی︋︣︗︀آ︔︀ر  ،د ﹟ا ︡﹫︃︑﹞﹩︡﹠﹋. ︗︣﹎﹩︀﹨،  ــ︀دی را︋︤ر﹎ــ︀ن ز

. و︗﹢د ︑︺︡اد ز︀دی از رو︀﹡﹫﹢ن ﹎︣︗﹩ در ا﹡︡دادهد﹢︑ ﹩﹠﹏ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ز﹡︡ران  ی﹨︀﹢زهدر 



 

  ٢٣٣ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

 ﹡︐ــ︀︕︻﹙﹞﹫﹥ در ︵﹢ل ︑︀ر و ﹝︺︣﹁﹩ ︋︣︠﹩ ︋︤ر﹎︀ن د﹠﹩ و ا︔︣﹎︢اری در ︗︀﹝︺ــ﹥، از  ی﹨︀﹢زه

﹝ــ︢﹨︊﹩ در  ی﹨ــ︀️﹫﹁︺︀﹜﹝︷︣ و ﹝﹢ر  ،︋﹠︡︎﹩ ی﹨︀﹩﹎︣︗﹡﹞﹢﹡﹥،  ︻﹠﹢ان︋﹥. ا︨️ا ﹟︱﹢ر 

، ︋︣زو︎ــ﹩، ︫ــ︀﹡﹥ ︑ــ︣اش، ︑﹢ر︨﹀﹫︡( ﹩︾︣︋︨︀﹋﹟ در ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹠︡︎﹩  ی﹨︀﹩﹎︣︗ .ا﹡︡︋﹢ده﹝﹠︴﹆﹥ 

 ︻﹠﹢ان︋ــ﹥ ︀،﹙ـّـ ﹝ُّ. واژه ا﹡ــ︡︋﹢دهاز ︋︤ر﹎︀ن و را﹨﹠﹞︀︀ن د﹠﹩ ﹝﹠︴﹆ــ﹥  ﹡︧﹏ ا﹡︡ر ﹡︧﹏﹡︪﹏ و...) 

 ︡ــ ﹝﹣︋︀﹡﹢ان ا﹟ ﹇ــ﹢م،  از ﹡︀م ︋︣︠﹩︋︣ ︐﹩  ،︎﹫︪﹢﹡︡ ﹡︀م ︋︤ر﹎︀ن ا﹟ ﹇﹢م در ﹋﹠︀ر ︎︧﹢﹡︡ ﹎︣︗﹩

︋︤ر﹎︀﹡﹩ ﹡︷﹫︣ ﹝﹑﹋︣﹛، ﹝﹑﹝︺︭ــ﹢﹝﹥، ﹝﹑︻︤ــ︤اً، ﹝﹑ــ︡اً، ﹝﹑︠﹙﹫ــ﹏ اً  .ا﹟ اد︻︀︨️

﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡ان و ﹡﹢اد﹎ــ︀ن  ا﹡︡︋﹢ده﹎︣︗﹩ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥  ﹎︢ارا︔︣ا﹁︣اد و... ﹨﹞﹍﹩ ︋︀ ︎︧﹢﹡︡ ﹎︣︗﹩، از 

︀﹡ا﹋﹠﹢ن﹨﹛، آ  ﹟︀ن ا﹍︐﹫﹨︣﹁ ــ﹟ ﹨︧︐﹠︡ ︋﹢م و ﹝︣ز﹡﹫︤ از ︋︤ر﹎︀ن و︀ی ﹝︺︣وف ا﹝﹚︻ ﹩︠︣︋ .

 ﹤﹀︀︵ب ﹎︣︗﹩ از  ا﹡︡︻︊︀رت﹢﹆︺﹚︪﹡﹩ )︋︤ر﹎︀ن ﹝︀ز﹡︡ران از ︻﹙﹞︀ی ︋﹠︡︎﹩ ﹋﹥  ش).ه ١٣٢٥ ︀︋

 ﹩﹝﹊︀︑︊ــ︀︑﹡ــ﹢ری  اً﹁︱﹏︫﹫  ︥هو︋﹥ ،︋︀ ︻﹙﹞︀ی ︑︣ان ،در ︗︣︀ن ﹝︪︣و︵﹥﹥ و ﹝︣اوده دا︫︐

︻︊︡ا﹜︭ــ﹞︡ ﹎︣︗ــ﹩ . ︋ــ﹢د ﹎ــ︢ارا︔︣در ︑﹢﹐ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ در روز﹎︀ر ︠﹢د  ﹋︣ده و

﹁︣ز﹡︡ ﹝﹑︡اً ︎︦ از ﹁︣ا﹎﹫︣ی ﹝﹆︡﹝︀ت ︻﹙﹢م د﹠﹩ در زاد﹎︀﹨︩ ︋﹠︡︎﹩  .ش)ه ١٣٢٤( ﹩﹡︪﹙

︋﹥ ︻︣اق ︻︤﹞️ ﹋︣د و ﹡︤د ︻﹙﹞︀ی ﹡︖︿ ﹋︧︉ دا﹡︩ ﹡﹞﹢د و ︎︦ از ده ︨ــ︀ل ︋ــ︀ ﹋︧ــ︉ ا︗ــ︀زه 

ا︪ــ︀ن ﹝ــ︡رس ــ﹢زه ︻﹙﹞﹫ــ﹥ . ︋ــ﹥ ︋﹠ــ︡︎﹩ ︋︀ز﹎︪ــ️ ،︋ــ︤رگ ﹡︖ــ︿ا︗︐︀د از ﹝﹆﹁ ︣︱ــ︀ی 

﹇﹙ــ﹩ ا﹜﹩ و ( ︋﹢د. ﹝﹠︀︵﹅ ندر آ ﹝﹆︣﹊﹑ی ︋﹠︡︎﹩ ︾︣︋﹩ و ﹝︐﹢﹜﹩ ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ︠︀ن

  )١١٧ص  ،١٣٩٢ ،︎﹢ر

 یا︥هــ و︨ــ︀دات از ا︐ــ︣ام  ،﹡﹫ــ︤ ﹨ــ︀﹩﹎︣︗﹨﹞︀﹡﹠︡ ︀︨︣ ﹡﹆︀ط ا︣ان، در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ 

در ا﹟  ﹨︀ا﹝︀﹝︤اده. ا﹨︐﹞︀م و︥ه آ﹡︀ن ︋﹥ ﹡﹍︡اری و ز︊︀︨︀زی ﹝﹆︀︋︣ ︨︀دات و ﹨︧︐﹠︡︋︣︠﹢ردار 

︑︀ر . ︵︣ح روی ︗﹙︡ ﹋︐︀ب ا︨️از ﹝﹏ ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ﹡︀ن، ﹎﹢︀ی ا﹟ وا﹇︺﹫️  ︥هو︋﹥﹝﹠︀︵﹅، 

 ﹝﹙ــ﹥﹩﹎︣︗ا︔︣ آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜︺﹙﹩ ﹫︡ری ﹎︣︗﹩، ﹡﹞︀دی از ا﹝ــ︀﹝︤اده وا﹇ــ︹ در ا︣ان  ی﹨︀﹩﹎︣︗

 ︪︣︋️︨︡ری ﹎︣︗﹩، ( .ا﹫︀ر︑﹩ ︑︀︗︺﹙﹩ و ︎﹫︣︻﹙﹩، ﹋﹥ او﹜﹩ در ) ١٣٨٩ا﹝︀﹋﹟ ﹝︢﹨︊﹩ و ز

و دو﹝﹩ ︋︀ ︑︊ــ︡﹏ ﹝﹊ــ︀ن ﹝ــ︢﹨︊﹩ ﹝︐︣و﹋ــ﹥  ﹨︀ا﹁︽︀ن︋︀  ﹨︀﹩﹎︣︗︎﹩ رؤ️ ا﹝︡اد ︾﹫︊﹩ در ︗﹠﹌ 

 ،﹩﹎﹢﹎﹢﹡ــ︀﹡( .﹨︧ــ︐﹠︡ ︫ــ︣︡ون﹁︣ا﹝ــ︀﹋﹟ در  ﹎﹢﹡﹥﹟ا ی﹨︀﹡﹞﹢﹡﹥از  ،ارا﹝﹠﹥ ︋﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝﹆︡س

  )٣٤٦︑︀  ٣٣، ص ١٣٩٣

 ﹝ــ﹑﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︋︤ر﹎︀ن ﹎︣︗﹩ ︨︀﹋﹟ در ︋﹠︡︎﹩ ︾︣︋﹩ ︋︀︋﹏ ﹡︷﹫︣ ﹝︣﹢م ﹝﹑︻︤︤اً ﹎︣︗﹩، 

. ا︨ــ️دور  ی﹨︀﹎︫︢ــ︐﹥د﹠ــ﹩ از  ی﹨ــ︀آ﹝﹢زه︠﹙﹫﹏ اً ﹎︣︗﹩ و... ﹎﹢︀ی ︑﹢︗﹥ ا﹟ ا﹁︣اد ︋ــ﹥ 

در اداره او﹇ــ︀ف ︋ــ﹥ ︔︊ــ️ ر︨ــ﹫︡ه و ︑﹢︨ــ︳ ﹝︐﹢﹜﹫ــ︀﹡﹩ از ﹡︧ــ﹏  ا﹋﹠ــ﹢ن﹨﹛︻﹞︡ه ا﹟ ﹝﹢﹇﹢﹁ــ︀ت 
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و﹇︿ ︫︣︻﹫﹥ ︨﹥ ﹝﹟ و ــ﹉ دوازده ﹝ــ﹟ از ﹝﹙ــ﹉ ︋ــ︣گ ﹡ــ﹢ در ︋﹠ــ︡︎﹩  .︫﹢د﹩﹝اداره  ﹨︀﹩﹎︣︗

︫︀م ﹁﹆︣ا و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀رج ﹜﹫︀﹜﹩ ﹇︡ر ﹝︀ه ر﹝︱︀ن، ︋﹥  ی︋︣ا︋︀︋﹏، ︑﹢︨︳ ﹝﹑︠﹙﹫﹏ اً ﹎︣︗﹩، 

︫ــ︣︻﹫﹥ ︑﹞ــ︀﹝﹩  و﹇︿و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︣ی﹇﹞ ١٣٠٢﹡﹫️ ︔﹢اب ︋︣ای ﹝︀درش ﹝﹑﹝︺︭﹢﹝﹥، در ︨︀ل 

زاری ﹝﹢︨ــ﹢م ︋ــ﹥ ︪ــ﹞﹥ ︎︪ــ️ ﹉ ︠︣وار ز﹝ــ﹫﹟ آ︋ــ﹩ ﹎﹠ــ︡ماز ︗﹞﹙﹥ ︎︀﹡︤ده ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋︢را﹁︪︀ن 

ــ︡رش  ــ︐︀﹡﹥ ︎ ــ︣ای آ︨ ــ﹩، ︋ ــ︤اً ﹎︣︗ ︤︻﹑﹞ ﹩︗︀ــ  ︳ــ ــ﹏ ︑﹢︨ ــ︡︎﹩ ︋︀︋ ــ﹥ ︋﹠ ــ︐︀ی ورز﹡ رو︨

  .ا︨️آن  ی﹨︀﹡﹞﹢﹡﹥، از ﹝﹑︡﹝﹞︧﹟ ﹎︣︗﹩ در رو︨︐︀ی ﹡︪﹏

 ﹩﹠ی﹨︀﹩﹎︣︗︑﹆﹫︡ات د  ﹟﹋︀︨︣﹁︣︡ون︀ن در ا︋︺ــ︀د ︻﹙﹞ــ﹩، آ ︫ــ﹀ا︮ــ ،ــ︀م﹊ــ﹩، ا﹠﹫

آن ﹝﹠︴﹆﹥، ︋ــ﹥ دارا﹜︭ــ﹙﹢ه و  ﹋﹥ی﹡﹢︋﹥و﹇︿، ︠﹞︦ و... در ︨︴ ︋︧﹫︀ر ︋︀﹐﹩ ︋﹢ده ا︨️؛ 

︡ر ﹎︣د﹢︪﹞ ٣٥٠، ص ١٣٩٣﹎﹢﹎﹢﹡︀﹡﹩، ( .١دارا﹜︺︊︀ده(  

  ﹩︨︣ا﹥﹫﹝︣︔ا︫︺︀ر د﹠﹩ و 

 ﹩﹎︣︗ــ  ︮ــ﹫︀﹝﹩ ﹩﹝﹞ــ︡︑﹆ ﹝︀ز﹡︡ران، ﹝︣﹢م ﹩︨︣ا﹥﹫﹝︣︔﹡﹞︀د﹨︀ی  ﹟︑︣﹝︺︣وف﹊﹩ از 

ــ️ )ش.ه ١٣٧٩- ش.ه ١٣٠٩( ــ︐︀ی در . ویا︨ ــ﹥﹩﹎︣︗ رو︨ ﹚﹞ ــ︹ از ــ︩ ︑﹢ا︋ ︋ ــ︤ی ﹋︣﹞ 

 ﹟︑ــ︣︋︤رگ﹎︪ــ﹢د. او از  ︗ــ︀ن ︋ــ﹥ دــ︡ه ﹝ــ︢﹨︊﹩ و ﹝︐︡﹟ یا︠︀﹡﹢اده در ،︫ ︪︣︋︨︣︐︀ن

 ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹩ ا︨ــ️ ،︋﹢ده ا︨️ ﹋ــ﹥ ﹝︀ز﹡︡ران در ﹝﹠﹆︊️ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ و ا﹞﹥ ا︵︀ر ︀ن︨︣ا﹥﹫﹝︣︔

﹤﹢﹡︣م و ︮﹀︣ را در  وی ﹨︀ی﹝︣︔﹫﹥ ︠﹢ا﹡︀ن﹞ ︀ماو﹜﹫ــ︀ی ︠ــ︡﹝️ در را او ﹡︙ــ﹥آ .︠﹢ا﹡﹠︡﹝﹩ا 

﹩﹛︀︮ــ﹏﹋﹥ در ﹝﹊︐ــ︉ ︑︪ــ﹫︹  ،︋﹢ده ️﹫ا﹜︊ا﹨﹏ و ︀﹝︊︣﹫︎ ︋﹥ شوا﹁︣ ︻﹑﹇﹥ ،درآورد ا 

︮ــ﹫︀﹝﹩ ( ︨ــ︣وده ا︨ــ️. در ر︔ــ︀ی ا﹞ــ﹥ ا︵ــ︀ر ،﹝︣︔﹫﹥ ﹡ــ︀ب ١٢٠٠ا︨️. او ︋﹫︩ از  ︫︡ه

  )٧ص  ١٣٩٥﹎︣︗﹩، 

  :ز ﹝︣﹢م ︮﹫︀﹝﹩ ﹎︣︗﹩ا ﹁︀︵﹞﹥  ︱︣ت ر︔︀ی در یا︡ه﹫﹇︭ ︀︎︀﹡﹩ ا︋﹫︀ت

︣︣دو﹜️ ︨ــــ ︡﹫﹢ا︨️ ﹁︀︵﹞﹥ د︨︐﹍︀ه در وا︨︴﹥ ︋ــــ︡ون                       ﹋َّ︣﹝﹠︀ ︑︀ج و ︑ــــ  

  ا︨️ ﹁︀︵﹞﹥ ︗︀﹍︀ه ︎ــــ︡ر ﹇﹙︉ ︱﹢ر                        ︎﹫︽﹞︊︣ ︠ــــــ﹢ا﹡︡ه  ا︋﹫︀ش ام﹋﹥﹨﹞︀ن

  ا︨️ ﹁︀︵﹞﹥ ﹡ـ﹍︀ه ﹉ از ﹋﹥ ا︨️ ︻﹠︀︐﹩  ︀                        ﹝︺﹠ ︻︀﹜﹛ در »︮﹫︀﹝﹩« ی﹨︀︨︣وده

  ی︣﹫﹎︖﹥﹫﹡︐

﹝ــ︡ود  اول ︮﹀﹢ی، ︻﹞︡︑︀ً ︻︊︀س︫︀ه︑︀ ︎﹫︩ از  ،در ︻﹢﹀︮ ︡﹥ ﹨︀﹩﹎︣︗ا︨﹑م آوردن 
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  ٢٣٥ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

︫︀﹝﹏ ﹊︀م ﹝﹙﹩  ﹡︡رت︋﹥و  ︫︡﹡︡﹩﹝ا︣ان ﹝﹠︐﹆﹏ ︋︣ده ︋﹥  ︻﹠﹢ان︋﹥﹋﹥ ا︨️ ︋﹥ ا︨︣ا﹩ ︋﹢ده 

︗︡ــ︡ ︋ــ︣ای  ی﹨︀︀︨️﹫︨و  اول ︻︊︀س︫︀ه︫︣وع ﹊﹢﹝️  ︋︀ا﹝︀  ؛︫︡﹩﹝از﹡︀وران ︋︤ر﹎︀ن و و 

﹨︀ی ا︗︊ــ︀ری و ا︠︐﹫ــ︀ری ا﹁ــ︣اد و ﹋﹢چ﹝︐﹙︿،  ا﹨︡اف ︋︀︗﹞︺﹫️ ﹎︣︗︧︐︀ن  ︑﹢ا﹡︀﹩ا︨︐﹀︀ده از 

︿﹚︐﹞ از ︵︊﹆︀ت ﹩﹀و︋﹥ ،︵﹢ا︀ن، ︋﹥  ︵︊﹆﹥ ﹁︣ود︨️ ︥ه﹀︮ا︵︣اف ا ﹩︀ز﹡ــ︡ران و... ﹡﹢ا﹞

﹋ــ︀﹨︩  ︋ــ︣ای﹡︷ــ︀﹝﹩  ی﹨︀﹍︀ندر  آ﹡︀ن ی︣﹫﹋︀ر﹎︋﹥ ا﹨︡اف ا﹟ ︨﹫︀︨️ .︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️

 ️﹫︺﹝︗ ️﹢﹆︑ ،︡رت ﹇︤﹜︊︀︫︀ن﹇︩︋︀﹨﹩ و︋ــ﹥ ،از ﹋︪﹢ر︀ز﹡ــ︡ران ︥ه﹞ ️ــ﹢﹆︑ ، ︮ــ﹠︺️ و

︋︣ای ︗﹞︺﹫️ ﹋﹢﹠︡ه ا︖ــ︀د  ︻︊︀س︫︀ه︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀︨︊﹩ ﹋﹥  ︋﹢د. و... ﹋︪﹢ر ت︑︖︀ر

 ﹡︐ــ︀︕ .︡﹡ــ ︡﹎︣و︑︽﹫﹫︣ د﹟ داده و ︋﹥ ﹝︢﹨︉ ︑︪﹫︹  ︨︣︻️︋﹥﹋︣ده ︋﹢د، ︻﹞︡ه ا﹢﹋ ﹟﹠︡﹎︀ن، 

︨ــ︀﹋﹟ اــ︣ان  ی﹨︀﹩﹎︣︗︑︽﹫﹫︣ د﹟  ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍د﹐﹏ و  ،︨︀︋﹆﹥، ا﹡﹢اع ︋︀رهدر ﹋﹥ ﹩﹨︀﹩︋︣ر︨

از ﹋ــ﹥  ﹩﹨ــ︀﹩﹎︣︗︻﹞ــ︡ه ا︨ــ﹑م آوردن  ،او﹐ً :﹋﹥ در دوره ︮﹀﹢﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ︀﹋﹩ ا︨️

︺︲ ︪︣﹇﹫︿  ﹟﹫︀︎ ﹩︻︀﹝︐︗ل، ا﹡︡︋﹢ده﹎︣︗︧︐︀ن و ︵︊﹆︀ت ا﹢︭﹞  ﹤︖﹫︐﹡ و ﹚︑ و︗ــ﹢د ︠︀︵︣ه

 ︻﹞ــ︡︑︀ً︑︽﹫﹫ــ︣ دــ﹟ ا﹠ــ︀ن،  ا︨ــ️. ︋ــ﹢ده در ﹎︣︗︧︐︀ن ﹩و ﹝︢﹨︊ ﹩ا︗︐﹞︀︻ ︫︡︡ ﹩﹡︷︀م ︵︊﹆︀︑

 .ا︖ــ︀د ﹋ــ︣ده ︋ــ﹢د ︻︊︀س︫ــ︀ه﹋﹥  ︋﹢ده ا︨️و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝﹠︀﹁︹ و ا﹝︐﹫︀زا︑﹩ داو︵﹙︊︀﹡﹥  ︮﹢رت︋﹥

︠ــ  ︋ــ︣︠﹑ف ،﹇︪ــ︣اــ﹟ در ا︨﹑م آوردن  ی﹝︀د ی﹨︀︤ه﹫ا﹡﹍و︗﹢د  ر︾﹛︋﹥︔︀﹡﹫︀ً،  ا︫ــ︣اف و  ﹩︋︣

و  ﹋︣ده﹝﹩︻﹞﹏  ﹩﹝︭﹙︐﹝︐︤﹜︤ل و ︋︣ آن،  ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡نو ا︨﹑م  ︣ش﹋﹥ در ︎︢ ﹩از﹡︀وران ﹎︣︗

︧ــ  ﹟﹫ــ ︋﹥ آ ︀ً﹡︡ر︑ ﹞﹫﹫️ ﹞ا﹎︪ــ︐﹠︡﹩︋︀ز ،ــ در د ﹠ــ︀ن﹟ ︡︗ ــ︡ و ا︨ــ︐﹢ار ︋﹢د ــ︡ و︠ــ﹢د را︨ــ﹡ 

︑ــ﹢﹐ت ﹝︣︋ــ﹢ط ︋ــ﹥ ︨ــ﹆﹢ط  ﹎︣﹥ ،︀ً﹜︓︔︀ ﹎︤ارش ﹡︪︡ه ا︨️. ﹩﹇︊﹙ ﹟︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ د ﹎﹢﹡﹥︘﹫﹨

︑︺﹙﹅ ﹇﹙︊﹩ و ︻﹞﹫﹅  ،و ﹋︀﹨︩ ﹇︡رت ﹋﹙﹫︧︀ی ار︑︡﹋︦ ﹎︣︗︧︐︀ن م ١٤٥٣﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ در ︨︀ل 

 ️﹫﹫︧﹞ ﹤︋ ﹩︗︣﹎ ــ﹟ ﹇︪ــ︣، و ︋︺︱ ﹋︣د ﹋﹛را ︋﹫﹟ ︵︊﹆﹥ ︋︤ر﹎︀ن و از﹡︀وران︀ن از ا﹡︀﹝﹚︧﹞﹢﹡ ﹩

︠ــ در د︡︗ ﹟︡ ﹡﹫︤ ﹝︐︤﹜︤ل ︻﹞ــ﹏ ﹋ــ︣ده و ﹝﹢︗︊ــ︀ت ︋︤ر﹎﹠﹞ــ︀﹩ در   ﹎ــ︣دان︣انا ﹩﹎ــ︤ارش ︋︣

﹝﹆︡س و ﹝︐︺︀﹜﹩،  ی﹨︀︤ه﹫︋︀ا﹡﹍ا﹝︀ ︀︋︡ اذ︻︀ن ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن،  ،ا﹡︫︡︡ه

. را︋︺︀ً ﹁︀رغ از ﹨︣ و︲ــ︺﹫️ ا﹡︡︋﹢ده ﹇︡م︔︀︋️در د︡︗ ﹟︡ ︠﹢د را︨ و  و آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه

︋︺ــ︡ی آ﹡ــ︀ن در ﹇︀﹝ــ️ ا︣ا﹡﹫ــ︀ن و  ی﹨︀﹡︧ــ﹏در ︑︽﹫﹫︣ د﹟ ﹡﹢﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹎︣︗ــ﹩،  ﹝﹣︔︣و ا﹡﹍﹫︤ه 

︨ــ ﹫︨ ،﹩در ا︋︺︀د ﹁︣﹨﹠﹍ یاارز﹡︡ه﹝﹠︪︃ ︠︡﹝︀ت  وا﹇︺﹩، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀﹡﹩  یو... ︋ــ︣ا یا﹇︐︭ــ︀د ،﹩︀

  آن ︋﹢ده و ﹨︧︐﹠︡. و ﹝﹢︗︉ ︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ︫︡﹡︡ ﹋︪﹢ر



 

٢٣٦ 

    

٢٣٦

     

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

︀﹠﹞︹︋  

و  ﹩﹝︐﹆︀︋ــ﹏ ﹁︣﹨﹠﹍ــ  ︣ات﹫︑︃︔﹋︐︀ب ، در ﹎︣︗﹫︀ن در ﹡︷︀م ︮﹀﹢ی ؛)١٣٨٠ا︧︀ن ( ،﹩ا︫︣ا﹇

 ١٣٨٠ا︨﹠︀د و ︑︀ر د︍﹙﹞︀︨ــ﹩، )، ︑︣ان، ﹝︣﹋︤ ١٦١︑︀  ١٥٣ص ﹎︣︗︧︐︀ن (و  ︣انا ﹩︑︀ر

  .ش

﹩﹛ا،  ︿︨﹢﹩﹚﹇ ︣ام ،︎﹢رو︫ــ︀پ  ؛︫﹙﹀﹫﹟ ؛︨︀ری ؛ا﹝︣وز ︑︀ ﹇︀︗︀ر از ﹝︀ز﹡︡ران ︻﹙﹞︀ء ؛

  .ش ١٣٩٢ ؛اول

﹡︊﹍ــ︀ن  ،︾﹑﹝︀ن ︠︀︮ــ﹥︀︋︀︋﹩، ︨﹢︨﹟؛ ︀︋︀︋︀ن، ﹋︀︑︣﹟؛ ︋︀︾︡︀﹡︐︦، ا﹠︀ و ﹨﹞﹊︀ران، 

  .ش ١٣٩٠ ؛︀پ اول ؛﹡︪︣ ﹝︣﹋︤ ؛︑︣ان ؛︑︣︗﹞﹥ ︧﹟ ا﹁︪︀ر ؛دوران ︮﹀﹢ی ی﹡﹢︠︀︨︐﹥

و  ﹩ا﹡︐︪ــ︀رات ︻﹙﹞ــ  ؛︑︣ان ؛﹝﹠︐︷︣ ︀︮︉ا︮︽︣  ︭︑﹫ ؛﹏﹫︫︀ه ا︨﹞︀︻ یآرا︻︀﹜﹛ ؛﹡︀﹩︋

  .ش ١٣٨٤︀پ دوم،  ؛﹩﹁︣﹨﹠﹍

 ︋︀︐﹋﹩︀﹡﹥ ︨﹠︀ ا︮﹀︀ن، ،ی﹡﹢ر ا︋﹢ ︑︣اب︑︣︗﹞﹥  ،﹥﹫︨﹀︣﹡︀﹝﹥ ︑︀ور﹡ ؛︧️﹫ژان ︋︀︑ ﹥،﹫︑︀ور﹡

  .ش ١٣٣٦ ،︡﹫︑︃ ﹩﹁︣و︫﹋︐︀بو 

︑︣︗﹞ــ﹥  ؛اول ︻︊︀س︫︀ه︋﹥ در︋︀ر  ﹩﹎︤ارش ︨﹀︀ر︑ ؛﹊﹢م﹫︎︨︣ ︐︣ا و ژرژ ︀︋﹏︑﹊︐︀﹡︡ر﹁﹟، در

  .ش ١٣٥١ ؛︣انا﹁︣﹨﹠﹌  ︀د﹫︋﹠ ؛︑︣ان ؛﹩﹝﹞﹢د ︑﹀︱﹙

 ١٣١٣ ؛﹝ــ︣ ؛︑ــ︣ان ؛١ج  ؛ز﹡︡ه رود ︀ ︗︽︣ا﹁﹫︀ی ︑ــ︀ر﹩ ا︮ــ﹀︀ن ؛︗﹢ا﹨︣﹋﹑م، ︻﹙﹩

  .ش

﹫︀ر ؛﹩︻︊︡ا﹜︺﹙ ،﹩﹎︣︗ ی︡ر︑ ︗︣﹎﹩︀﹨ا ی︣ان ؛︣ان︑؛﹠ــ﹥﹫﹡﹍ــ︀ه ︋ ﹩﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍ ؛ 

  .١٣٨٩ ؛︀پ اول

︠︤ا﹫﹚﹩، ︣﹇︀︋︡﹝﹞ارا﹝﹠﹥ ا ️﹫و︲︺ ؛︎︥و﹨︪ــ﹠︀﹝﹥ ︑ــ︀ر ؛اول ︻︊︀س︫ــ︀هدر ︻︭︣  ︣ان؛ 

  .)١٩︑︀  ١د﹨﹛ (ص ︫﹞︀ره  ؛ش ︋١٣٨٦︀ر  ؛︨︀ل ︨﹢م

ــ︀پ  ؛︫︤ــ︊︀و ؛︑ــ︣ان ؛︑︣︗﹞﹥ ﹝﹠ــ﹢︣ ا︻︐﹞ــ︀د ﹝﹆ــ︡م ؛︣انا︨﹀︣ در  ؛﹎︀︨︍︀ر ﹏،دروو

 .ش ١٣٧٠ ؛︀رم

︫︣﹋️ ا﹡︐︪︀رات  ؛︑︣ان ؛︫﹀︀ ﹟︑︣︗﹞﹥ ︫︺︀ع ا﹜︡ ؛د﹐وا﹜﹥ ︐︣و﹫︨﹀︣﹡︀﹝﹥ ︎ ؛︐︣و﹫د﹐وا﹜﹥، ︎

  .ش ١٣٨٤ ؛︀پ ︀رم ؛﹩﹁︣﹨﹠﹍ ﹩︻﹙﹞

 ﹩﹝﹫︣ر﹁︣︡ون︫︡ی﹝﹞ ﹉﹚﹞ ،︣ان در ﹝﹫ــ︀ن  ؛ــ︀ ﹡︊ــ︣د در  ﹨ــ︀︵﹢﹁︀ن﹎︣︗﹩ ︑︊︀ران ا︑

﹤﹫︧︑︀ن ؛﹀︮︀پ اول ؛﹡︪︣ ﹝﹣﹜︿ ؛اش ١٣٩٤ ؛.  

︋ ﹟︧ ،﹢﹚﹞ا﹜︐﹢ار ؛﹌﹫رو ﹟︧ا، ︭︑﹫ ︧﹛︊︡ا︻﹫﹟ ــ︣ان ؛﹩﹡﹢ا︑١٣٥٧ ؛︋︀︋ــ﹉ ؛ 



 

  ٢٣٧ ﹝︀ز﹡︡ران ی﹨︀﹩﹎︣︗︋︣  ︡﹫︑︃﹋︋︀  ؛در دوره ︮﹀﹢﹥  ︨︀﹋﹟ ا︣ان ی﹨︀﹩﹎︣︗ ﹟د ︣﹫﹫︑︽ ︻﹙﹏

  .ش

ــ︀پ  ؛﹝︣﹋ــ︤ ؛︑ــ︣ان ؛ی︤ــ ︻︤ ︤﹫︑︣︗﹞ــ﹥ ﹋ــ︀﹝︊ ؛ی︻︭ــ︣ ︮ــ﹀﹢ ︣انــ ا ؛را︗ــ︣ ،ی﹢ر﹫︨ــ 

  .ش ١٣٨٥ ؛︫︀﹡︤د﹨﹛

ــ︀پ  ؛︑ــ﹢س ؛︑ــ︣ان ؛﹩︽﹞ــ︀︑︣︗﹞﹥ ا﹇︊ــ︀ل  ؛٢و  ١ج  ؛︫︀ردن︨﹀︣﹡︀﹝﹥  ؛︫︀ردن، ژان

  .ش ١٣٧٢ ؛اول

  .ش ١٣٨٧ ؛︀پ اول ؛︋︤اد ؛︑︣ان؛ در دوره ︨﹙︴﹠️ ﹇︀︗︀ر ︣انا ؛ا︮︽︣﹩︻﹙ ﹛،﹫︫﹞

︑ــ︀ر︑ ــ﹢﹐ت ( ی︮ــ﹀﹢︨︀︠︐︀ر ﹡︀د و ا﹡︪︡﹥ د﹠﹩ در ا︣ان ︻︭︣  ؛︮﹀️ ﹎﹏، ﹝﹠︭﹢ر

 ؛﹝﹢︨︧ــ﹥ ︠ــ︡﹝︀ت ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ر︨ــ︀ ؛︑︣ان ؛د﹨﹛ ︑︀ دوازد﹨﹛ ﹇﹞︣ی) ی﹨︀︨︡هد﹠﹩ ا︣ان در 

  .ش ١٣٨١ ؛︀پ اول

﹋︐︋︀︀﹡﹥ و ﹝﹢زه و ﹝︣﹋︤ ا︨ــ﹠︀د ﹝︖﹙ــ︦ ︫ــ﹢رای  ؛؛ ︑︣ان﹡︀﹝﹥ا︻︐︣اف ؛︮﹀️ ﹎﹏، ﹝﹠︭﹢ر

  .ش ١٣٨٨ ؛︀پ اول ؛ا︨﹑﹝﹩

﹩﹆︑︡﹝﹞ ،﹩︗︣﹎ ﹩﹞︀﹫︮︀م ا﹜︤﹨︣ا ؛﹛؛﹝︖﹞﹢︻﹥ ا ﹜﹇︀پ اول ؛﹡︀﹩︋ ؛ش ١٣٩٥ ؛.  

ــ︀پ  ؛ا﹡︐︪ــ︀رات ︻﹙﹞ــ﹩ ؛︑ــ︣ان ؛︗﹙ــ︡ ︨ــ﹢م ؛اول ︻︊︀س︫︀هز﹡︡﹎︀﹡﹩  ؛﹁﹙︧﹀﹩، ﹡︭︣اً

  .ش ١٣٧٥ ؛︫︪﹛

﹁﹫﹢﹍︨ــ ﹫﹎︀ر︨دن ، ︣وا ︨ــ  ︨ــ﹀︣﹡︀﹝﹥ ؛﹙﹢ا﹫︀ د ︨ــ ﹫دن ﹎︀ر ︑︣︗﹞ــ﹥ ︾﹑﹝︣︲ــ︀  ؛﹁﹫﹍ــ﹢︣ا ﹙﹢ا﹫︀ د

  .ش ١٣٦٣ ؛︀پ اول ؛﹡︪︣ ﹡﹢ ؛︑︣ان ؛︨﹞﹫︺﹩

﹟︧︣﹡ ،﹩﹡﹑﹇︣انپ س و؛  ؛︀ن ؛﹎︢ری ﹝︣دم ︫﹠︀︠︐﹩ ︋︣ ﹎︣︗﹫︀ن ا﹀︮ــ︀پ  ؛﹎﹙︊﹟ ؛ا

  .ش ١٣٩٠ ؛اول

اداره  ؛︤︑︊︣ ؛﹋︀ر﹡﹌ ﹩و ︻︊︡ا﹜︺﹙ ﹩︑︣︗﹞﹥ ︻︊︀س ﹡︖﹢ا﹡ ؛ی﹋︀رر︨﹀︣﹡︀﹝﹥  ؛﹩︗﹞﹙ ،ی﹋︀رر

  .ش ١٣٤٨ ؛︀پ اول ؛﹩︫︣﹇ ︖︀ن﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣ آذر︋︀

︻﹙﹫ــ︀) ︠﹙ــ︿ ﹇︧ــ︐︖︀ن؛ ︎﹫︪ــ﹫﹠﹥ ︑ــ︀ر﹩ آ︠ــ﹢ره ( ؛﹝︭ــ︴﹀﹩ ﹇﹙ــ﹩)( ︡﹫︨ــ︺﹎﹢﹎﹢﹡ــ︀﹡﹩، 

 ؛︫ــ︣︡ون﹁︣ ؛︑ــ︀ ا﹡﹆ــ﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫ــ︣︡ون﹁︣︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹇︐︭︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 

  .ش ١٣٩٣ ؛︀پ دوم ؛﹝﹣﹜︿

 ︡﹢︤ادی ؛﹨︀﹩﹎︣︗ ؛﹝︀ر︫︀ل﹐﹡﹌، د︋ ﹤﹫﹇ر ﹤﹝︗︣︑︣ان ؛︑ر ︠︀ر︗﹥ ؛﹢﹞︀پ  ؛وزارت ا

  .ش ١٣٧٣ ؛اول

 ؛︑ــ︣ان ؛﹩دو﹜︐︪ــ︀﹨ ﹏﹫︑︣︗﹞ــ﹥ ا︨ــ﹞︀︻ ؛﹥ا﹡﹆ــ︣اض ︨﹙︧ــ﹙﹥ ︮ــ﹀﹢ ؛﹜﹊ــ︀رت، ﹐ر﹡ــ︦

  .ش ١٣٨٣ ؛︀پ ︨﹢م ؛﹩﹁︣﹨﹠﹍و  ﹩ا﹡︐︪︀رات ︻﹙﹞



 

٢٣٨ 

    

٢٣٨

     

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

︨ــ  یآرا︻︀﹜﹛ ︑︀ر ؛﹌﹫ا︨﹊﹠︡ر︋ ،﹩﹝﹠︪  ؛︑ــ︣ان ؛ا﹁︪ــ︀ر ︣جــ ا ﹫︑︭ــ ؛٣- ١ج  ؛﹩︻︊︀

  .ش ١٣٨٢ ؛︀پ ︨﹢م ؛︣﹫︣﹋︊﹫ا﹝

︀پ  ؛﹊︐︀ ؛ا︮﹀︀ن ؛︣انا ︡ن︑﹞و  ﹌﹠︣﹨و ﹁ ︁ردر︑︀ ﹨ ﹩︣︗﹎ ︁ه﹍︀︗ ؛︡﹫︨︺ ،﹩︀﹡﹫﹝﹢﹜

  .ش ١٣٧٩ ؛اول

 ؛ــ︀پ اول ؛︑﹢﹋ــ︀ ؛︑ــ︣ان ؛﹩ر︗︊ــ  ︤︑︣︗﹞﹥ ︎︣و ؛︊﹢ر﹫︨﹀︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر︨︐﹟ ﹡ ؛﹋︀ر︨︐﹟ ︊﹢ر،﹫﹡

  .ش ١٣٥٤

 ؛دوم ︻︊︀س︫ــ︀هو  ﹩︫ــ︀ه ︮ــ﹀︣ان در ز﹝ــ︀ن ــ ا ؛﹢︨ــ︿﹝﹞ــ︡  ،﹩ا︮ــ﹀﹠﹩ ﹡︀وا﹜﹥ ﹇︤و

︭︑﹫ ︭﹡ ︀︲︡ر﹝﹞﹫︣︣ان ؛ی︑︀پ دوم ؛﹩﹁︣﹨﹠﹍ا﹡︖﹞﹟ آ︔︀ر و ﹝﹀︀︠︣  ؛ش ١٣٨٢ ؛.  

 ،️ق ١٢٧٠ ؛︗︀﹩︋ ؛رو︲﹥ ا﹜︭﹀︀ی ﹡︀︮︣ی ؛︠︀ن ﹩ر︲︀ ﹇﹙﹨︡ا. 


