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 ﹩︐﹝ر ﹟︧﹞١    

   ٢︎︨︣︐﹢ ﹝︷﹀︣ی   

  ﹊﹫︡ه

﹡︪ـ﹫﹟ در ﹇﹙﹞ـ︣و در دوره ︮﹀﹢ی، ا︀﹜️ ﹋︣د︨︐︀ن، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ـ︀ر و﹐ـ︀ت وا﹜﹩ 
️﹞﹢﹊ ی ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︠︀﹡︡ان﹢﹀︮﹩﹠︋ ﹩﹚﹞ ︣﹎ ︀ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ﹡︀ن اداره و ︠︀﹡︡انارد﹐ن﹨

︨﹑﹝﹩ در ا﹖︮﹀﹢ی، ﹝﹆︀م ︫﹫ دوران  در ︵﹢ل.  ﹡︫︡︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از آ﹡︀، ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ ︋﹢د﹝﹩
﹩﹚﹞ م ︋﹥    د︨️ ︠︀﹡︡ان﹢︨﹢﹞»﹫︫ ـ﹢ا﹜﹩ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ︀  ︠︀﹡︡ان  یا︻︱︀︋﹢د و    »︨﹑﹝﹩ا﹖︨︀دات﹞ 
در ا﹝﹢ر ﹝︢﹨︊﹩ و ﹇︱︀﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن ︱ـ﹢ر دا︫ـ︐﹠︡. ︋ـ︀ آ︫ـ﹀︐﹍﹩ ︻﹠﹢ان ﹝﹑ و ﹝﹀︐﹩،  

 ﹡﹍︣ش  ﹟ ︑︽﹫﹫︣و ﹨﹞︙﹠﹫﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر  ︨﹫︀︨️او︲︀ع ︨﹫︀︨﹩ ︋︺︡ از ︨﹆﹢ط ︮﹀﹢︀ن،  
﹡︐﹫︖ـ﹥، ︲ـ︺︿ دا︠﹙ـ﹩ ︠︀﹡ـ︡ان ارد﹐ن، ز﹝﹫﹠ـ﹥ ︋ـ︣ای  در و ،﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ارد﹐ن

ق ١١٦٠﹋ـ﹥ در ︨ـ︀ل ﹠︀ن  ؛ان ﹝﹢ا﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣د︡﹝﹢﹇︺﹫️ ︠︀﹡︡  یار︑﹆︀﹡﹀﹢ذ ﹝﹙﹩ و    ︑﹢︨︺﹥
︨﹑﹝﹩ در ا︀﹜ـ️ ا﹖اوا︠︣ دوره ﹊﹢﹝️ ﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر ︋︀ ﹀︶ ︨﹞️، ﹫︫ ﹩︨︣﹋ ︉︀︮در  

ا﹝ـ︀ از  ،﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︋︺︡ از ﹡︀در︫︀ه، از ا﹟ ︨﹞️ ︠﹙︹ ︫︡﹡︡ا﹎︣﹥ در آ︫﹀︐﹍﹩ن ︫︡﹡︡.  ارد﹐
و ︋ـ︀  ︫ـ﹫﹢ه ︑﹢︮ـ﹫﹀﹩ ـ ︑﹙﹫﹙ـ﹩روش  ︀︋ ا﹟ ︎︥و﹨︩دوره ﹇︀︗︀ر دو︋︀ره آن را ︑︀︭︉ ﹋︣د﹡︡. 
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٢٥٤ 
    

٢٥٤
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹝﹠︭ـ︉  در ﹝ـ﹢ا﹜﹩︠︀﹡ـ︡ان  ︲ـ﹞﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹁︺︀﹜﹫ـ️، ا︑﹊︀ ︋﹥ ﹢﹡ ︡﹠︨ ﹉︀﹁︐﹥ از ︻︡ ا﹁︪︀ری
، ﹞ ️﹞﹢﹊ ﹩﹍﹡﹢﹍﹙﹩ ارد﹐ن ︑﹢﹐ت ︨﹫︀︨﹩ و ︨︀︠︐︀ر اداری ︗︀﹍︀ه آ﹡︀ن در و  ﹇︱︀وت

  ﹋﹠︡.﹋︣د︨︐︀ن را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩︨﹑﹝﹩ ا﹖︋﹥ ﹝﹆︀م ︫﹫ آ﹡︀ن د︨︐﹫︀︋﹩

  ﹋﹙﹫︡یواژ﹎︀ن 
 ﹋︣د︨︐︀ن.  ﹇︱︀وت،︨﹑﹝﹩، ا﹖︫﹫︠︀﹡︡ان ارد﹐ن، ، ︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ ︠﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر،  

  

  

﹤﹞︡﹆﹞  

در ارد﹐ن  ︣د﹋ُ ︠︀﹡︡ان ،︀︨﹩ ا︣ان﹝﹙﹩ در ︑︀ر ︨﹫  ﹨︀ی﹊﹢﹝️  دار︑︣﹟ر﹤︪﹊﹩ از  
︋ـ︣  ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر ﹝﹠﹆︴ـ︹ ،اوا︨ـ︳ دوره ﹡︀︮ـ︣ی  ︑ـ︀ا﹚︀﹡﹩    دوره  از اوا︠︣﹋﹥    ︋﹢د﹝﹠︴﹆﹥ ﹋︣د︨︐︀ن  

︩︋︣ان ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣  از  و︨﹫︺﹩  ﹨︀ی︣ب ا︾ ﹩ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن ا﹝︣وزی و ﹡﹢ا ︩︋ از ﹩︀ـ﹨
︋ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان ﹋︣د︨ـ︐︀ن  ︀آ﹡ـاز ﹇﹙﹞︣و و  را﹡︡﹡︡﹝﹩ ﹁︣﹝︀ن﹜︨︣︐︀ن  و ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه، ﹨﹞︡ان  ﹨︀یا︨︐︀ن

﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ ﹨﹫︖︡ه ︋﹙﹢ک ︋﹢د ﹋﹥ ا︾﹙︉ ﹊︀م   ،ا﹟ ا︤﹋︣﹞ ﹤︋ ️﹛︀️ ︨﹠﹠︡ج.  ︫︡﹝﹩ارد﹐ن ︀د  
ل اوّ ︻︊︀س︫ـ︀ه دورهاز  ارد﹐ن ︀ن﹊﹞︣ا﹡ ︫︡.از ︨﹢ی وا﹜﹩ ارد﹐ن در ︨﹠﹠︡ج ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩  ،آن

):﹉  ︀ر﹎︀﹡﹥ ︋ـ﹥ ا︵︀︻ـ️ ر︋︀    ق)١٠٣٨  ـ٩٩٦ وا﹜﹫︀ن ︿︨ـ﹞﹩ از ︻﹠﹢ان و ﹜﹆︉ وا﹜﹩ در رد
: ٢، ج١٣٨٢ا︨ـ﹊﹠︡ر ﹝﹠︪ـ﹩، ؛ ٨٩-٨٢: ١، ج١٣٧٧︋︡﹜﹫︧ـ﹩، (  دو﹜️ اـ︣ان ﹎ـ︣دن ﹡︀د﹡ـ︡

  .)٥-٤: ١٣٦٨؛ ﹝﹫︣زا ︨﹞﹫︺︀، ٨٦٧
 ﹋︣د﹡ـ︡ را ︑︃︨﹫︦ ︫︣ ︨﹠﹠︡ج ،ق)١٠٥٢ـ١٠٣٨ (﹉: ﹩︮﹀︫︀ه دوره درارد﹐ن  وا﹜﹫︀ن

 ︋ـ︣ایرا  ︑︪﹊﹫﹑ت اداری ﹝︪ـ︬ و ﹝﹠︷﹞ـ﹩  و  ﹡﹞﹢د﹡︡  ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ ﹇﹙﹞︣و ︠﹢د ا﹡︐︀ب  و ︋﹥
: ١٣٧٥؛ ︨ــ﹠﹠︡︗﹩، ٥-٤: ١٣٦٨(﹝﹫︣زا︨ــ﹞﹫︺︀،  در آ﹡︖ــ︀ ︑︣︑﹫ــ︉ داد﹡ــ︡ ︩اداره ﹇﹙﹞ـ︣و ︠ــ﹢

 ﹝﹠︀︮ـ︉ ارد﹐ن و ︠︀﹡︡ان  یا︻︱︀  در د︨️﹝﹠︀︮︉ ﹡︷︀﹝﹩    ︋﹫︪︐︣  ،ا﹟ ︑︪﹊﹫﹑ت  در.  )١٢٢
، ﹇︱︀وت و ︗ـ︤ آن ا﹖︨﹑﹝﹩ی، ︫﹫دار︠︤ا﹡﹥وزارت، و﹋︀﹜️،    :﹨﹞︙﹢ناداری و د﹢ا﹡﹩ آن  

 ،اـ﹟ ﹝﹠︀︮ـ︉ ﹝︪︭ـ﹥ ︑ـ﹞﹟︣﹛︋﹢د.  وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ﹡︀ن  ﹝﹙﹩  ـ  ﹩︋﹢﹝  ﹨︀ی︠︀﹡︡اندر د︨️  
︋ـ﹥ اـ﹟ ︻﹠ـ﹢ان و ﹜﹆ـ︉   ،﹝﹠︀︮︉︭︉  ﹨︀ی︠︀﹡︡ان  ی﹋﹥ ا︻︱︀﹠︀ن  ؛︋﹢د  آ﹡︀﹝﹢رو︔﹩ ︋﹢دن  
  . ︫︣ت دا︫︐﹠︡



 

  ٢٥٥  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

 را ﹇︱ـ︀وت︋﹢د ﹋﹥ در ﹋︣د︨︐︀ن ﹝﹠︭ـ︉  ا﹜﹩﹝﹢︠︀﹡︡ان  ،﹨︀︠︀﹡︡ان ا︣︑ ﹟﹟﹝︺︣وف﹊﹩ از
︑﹢︨ـ︳ ﹝﹆︀﹝︀ت ﹝﹛ رو︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋ـ﹥  ︗﹞﹙﹥ ﹇︀︲﹩ از﹀﹢ی، ︮ در ا︣ان دوره دا︫︐﹠︡. ︋︣ ︻︡ه

﹫︫﹖︀ب ﹝﹩ا︐﹡م ا﹑︨︡︣د﹎.  ﹫︫﹖ـ︡ه دا︫ـ️ وا︻︣︋ ـ︀﹋﹛ ︫ـ︣ع را﹞ ️︀︨ـدر  ︨﹑م ر
ّ﹅ را ﹡﹫︤ دا︫️.  ﹝﹢اردی ︿﹚︐﹞ ﹩﹛ـ﹢﹇﹩  در︋︀ره﹇︀︲﹩    ︑﹠︊﹫﹥ وا﹆ ا﹝ـ﹢ر ﹝ـ︢﹨︊﹩ و د︻ـ︀وی

﹩﹞ ﹜﹊ ﹩﹡︡﹞١٢٤: ١٣٦٣ (﹋﹞︍﹀︣، داد( .  
ا﹡︖ـ︀م  اوزـ︣ ﹡︷ـ︣  و︨ـ﹑م ا﹖ی ﹁︣و︑ـ︣ از ︫ـ﹫ا، ﹇︀︲﹩ در ﹝︣︑︊﹥اداری  ﹝︣ا︑︉در ︨﹙︧﹙﹥

︑﹆︡م و ا︐︣ام ︋︣ ︑﹞︀﹝﹩ ﹇︱︀ت و   از ﹅ّ  ،︨﹑م و﹐️ا﹖︫﹫ر ﹋︣د︨︐︀ن ﹡﹫︤  د  .﹋︣د﹝﹩و︸﹫﹀﹥  
 :ا﹜﹆ـ︀︋﹩ ـ﹢ن︡ج،  ︨ـ﹑م ︨ـ﹠﹠ا﹖︋︣ای ︫﹫.  )٣٩٠:  ١٣٧٥  (︨﹠﹠︡︗﹩،︋﹢د    ︻︀﹜﹞︀ن ︋︣︠﹢ردار

﹨ـ︀ی در دوره  ،ا﹜︺﹙﹞︀ء︨ـ﹙︴︀ن  و  ︨ـ﹑ما﹖︨ـ﹑م، ︫︣فا﹖﹫﹟︨﹑م، ا﹝ا﹖︨﹑م، ﹞﹫﹟ا﹖︮︡ر
﹩﹞ ﹜︪ ﹤︋ ︣︑︣︠︃︐﹞ع﹢︲﹢﹞ ﹟دوره و ︫︖︣ه  ،︠﹢رد. ا ﹟︡ان ﹝﹢ا﹜﹩،  ﹡︀﹝﹥از روی ا︨﹠︀د ا﹡︀︠

  در︨︐﹩ ﹇︀︋﹏ در︀﹁️ ا︨️.︋﹥
︗︀﹍ـ︀ه ︠︀﹡ـ︡ان  یار︑﹆︀ ،︪︀ر﹥ا﹁ دورهاز    ی︨﹠︡  ا︨︀س  ︋︣  ︮︡د ا︨️  در  ،︀︲︣  ︎︥و﹨︩

︣ا و  و ﹡﹫︤ ︋﹥ ︎︨︩︣ ذ︨︀︎ ﹏ د﹨︡: ﹡︪︀ن د﹨︡ ا﹖︨﹑﹝﹩︋﹥ ︫﹫︲﹩ ︀﹇﹝﹢ا﹜﹩ را از ﹝﹠︭︉ 
  د︨️ ︀﹁︐﹠︡؟از ︨﹢ی دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی  ا﹖︨﹑﹝﹩﹝﹠︭︉ ︫﹫﹍﹢﹡﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ ︋﹥ 

﹨ــ︀ی ︎︥و﹨︩ ،ارد﹐ناداری ﹋︣د︨ـ︐︀ن در ︻ـ︡ ︀﹋﹞﹫ـ️ ︋﹠ـ﹩ ـ ︀︨ـ﹩﹫او︲ـ︀ع ︨ در︋ـ︀ره
︀﹡ر ا︮﹙﹩ آ﹢﹞ ﹤﹋ ﹤︐﹁︣﹎ ︫︀ن ﹊︣د ︨﹫︀︨﹩و ا﹇︡ا﹝︀ت و ︻﹞﹙︠︀﹡︡ان ارد﹐ن  ،﹝︐︺︡دی ︮﹢رت

﹡︪ـ﹫﹟ وا﹜ـ﹩  ت و ︨︀︠︐︀ر ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩︑﹆︧﹫﹞︀  ،)١٣٩٠(  ﹝︷﹀︣ی  ـ  ﹋﹥ ︋︣ا﹝﹩﹠︀ن  ؛︋﹢ده ا︨️
 اداری ︠︀﹡ــ︡ان ارد﹐ن ـ ) ﹡﹫ــ︤ ︨ــ︀︠︐︀ر ︨﹫︀︨ــ﹩١٣٩٤( ر︗︊ــ﹩ ـ و ﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟ ﹁ــ︣زی ،ارد﹐ن

﹡︪ـ︀ن   ،. ﹝︴︀﹜︺ـ﹥ ︨ـ︀︠︐︀ر و ︑︪ـ﹊﹫﹑ت اداری ارد﹐نا﹡ـ︡رد ︋︣ر︨﹩ ﹇ـ︣ار داده﹋︣د︨︐︀ن را ﹝﹢
︻﹞﹙﹊︣د ︡﹠﹟ ﹝﹆︀م ﹋﹥ ا︾﹙ـ︉   ،د﹨︡ ﹋﹥ در ﹡︷﹛ و ا﹡︧︖︀م ︨︀︠︐︀ر ﹞ ️﹞﹢﹊﹙﹩ ارد﹐ن﹝﹩

ا﹝︀ ﹁﹆︳  ؛︫︡، ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️د︨️ ﹝﹩︋﹥﹨︀ی ﹝︐︺︡د د︨️︵﹢ر ﹝﹢رو︔﹩ در ﹝﹫︀ن ︠︀﹡﹢اده ︋﹥
 ـ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ در ا﹝ـ﹢ر ︨﹫︀︨ـ﹩﹡﹆︩ ︠︀﹡︡ان ︮﹫︿ و ︑︋،  ﹢︑ ﹤︋︪︪︣﹩ از ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝﹢︗﹢د

﹛︀ا ﹟اداری ا﹤︐﹁︀ ︬﹫︭︑ ️  ️︨︋ـ﹥ ︑﹢︮ـ﹫︿   ،)١٣٩٥(  و ﹨﹞﹊︀ران  ﹝︷﹀︣ی﹨﹞︙﹠﹫﹟    .ا
 ـ ر﹞︐﹩ا﹡︡. در دوره ﹇︀︗︀ر ︎︣دا︠︐﹥ ﹇︀دری در ا﹝﹢ر ︨﹫︀︨﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ﹡﹆︩ ︠︀﹡︡ان

﹝︷﹀ـ︣ی  ـ ︔﹢ا﹇︉ و ﹋︣د︨︐︀ن، را در ا﹝﹢ر﹡﹆︩ و ا﹇︡ا﹝︀ت ︠︀﹡︡ان وز︣ی ﹡﹫︤  )  ١٣٩٦(  ﹝︷﹀︣ی
ا﹡ـ︡. ﹩ و ارد﹐ن را ﹝ـ﹢رد ︋︣ر︨ـ﹩ ﹇ـ︣ار داده︀﹡ـ︡ان و﹋﹫﹙ـرا︋︴﹥ دو ︠﹡﹫︤  )  ١٣٩٧و ا﹝﹫︡ی ﹁︣د (

﹟م ا︨️ ﹋﹥  ،︋﹠︀︋︣ا﹢﹚︺﹞  ︘﹫﹨﹆﹞ از ﹉﹆در  ﹢ا﹜﹩﹝ـ ︠︀﹡ـ︡ان︋﹥ ︵﹢ر ا︠︐︭︀︮﹩ ︋﹥   ︑︀﹋﹠﹢ن  ︀ن
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  ️﹞﹢﹊  در    .ا﹡︡﹡︍︣دا︠︐﹥ارد﹐ن ︀﹠︑﹤﹛︀﹆﹞  ︣ا﹝ـ﹩  ﹝︪︐︣ک︋ ـ︡  )٦٦: ١٣٩٠( ﹝︷﹀ـ︣ی ـ در
︡﹠  ﹤︋ ︣︴︨  ﹩﹁︣︺﹞  ا︨︫︡ه ︐﹥  ︎︣دا︠﹝﹢ا﹜﹩    ︠︀﹡︡ان.️ ﹟︮ـ︡د در ︎ـ﹫︩ رو، ︎︥و﹨︩ رو،ازا 

 ا﹖︨ـ﹑﹝﹩︫ـ﹫ ﹝﹆ـ︀م ﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ از ﹝﹠︭ـ︉ ﹇︱ـ︀وت ︋ـ﹥︋﹥ ︑︴﹢ر ︗︀﹍︀ه ﹝ـ︢﹨︊﹩ ︠︀  ا︨️
  ︋︍︣دازد.

  

  ارد﹐ندر د︨︐﹍︀ه ︋﹠﹩ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩︱﹢ر ︎﹫︪﹫﹠﹥ و  ﹇︱︀وت﹝﹠︭︉ 

︻︴﹀﹩ در ﹫︀ت ︨﹫︀︨ـ﹩،   ﹡﹆︴﹥،  م١٦٣٦/ق١٠٤٦︨︀ل  ︑︃︨﹫︦ ︫︣ ︨﹠﹠︡ج ﹝︭︀دف ︋︀  
︋ـ︣  ،︫︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︐︀︎ـ️ ﹊﹢﹝ـ️ ارد﹐ن﹟ ا  .︋﹢د  ﹨﹠﹍﹩ ﹊﹢﹝️ ارد﹐نا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣

 ارد﹐ن ︠︀ن︑﹢︨︳ ︨﹙﹫﹞︀ن آ︋︀د︧﹟ ﹇﹙︺﹥دژ در ﹡︤د﹊﹩ ﹡︀م ︨﹠﹥﹥  رو︨︐︀﹩ ︋  ﹨︀یو︣ا﹡﹥روی  
):﹉  ١٠٦٦ـ١٠٤٠(ـ︀ده  ︋﹠︀  ق﹡    ︡ـ︀ر،︫ـ﹍﹡ ︹︀و﹇ـ)ـ﹟.  )٣٠:  ١٣٨١دوران  ،︑ـ︀ ︎ـ﹫︩ از ا

ـ︀ دو  ـ﹉ ︋︀ر﹝︐﹙︿ ﹨︣ ﹨︀یدورهدر ︡ و ︧︐﹆﹙﹩ ﹡︡ا︫︐﹠﹊︍︀ر﹥ و ﹝  ️︠︀﹡︡ان ارد﹐ن ﹝︣﹋︤
ا﹟ ︠︀﹡ـ︡ان  ︐︀︎️ ،و ﹝︣﹢ان ﹠﹍︀ن﹜︎︀، ز﹜﹛، آ︋︀د︧﹟  :ا︻﹛ از  ،﹇﹙︺﹥ از ﹇﹑ع ﹝ ﹜︀ر﹎︀﹡﹥

﹩﹞︡از ﹡﹢ع ﹇﹑ع ﹋﹢﹨︧︐︀﹡﹩ ـ ﹡︷︀﹝﹩ ︋﹢د﹡︡   ،﹝︢﹋﹢ر  ﹨︀ی﹇﹙︺﹥  .)١٢٢  :١٣٧٥  (︨﹠﹠︡︗﹩،  ﹎︣د
و ︑﹢︨ـ︺﹥  ︫ـ︡ه ︋﹠ـ︀در دوران ﹝ ︡︡︖︑ ︿﹚︐﹉  ﹨︣    و  ﹠︡﹇︣ار دا︫︐  ا﹜︺︊﹢ر︮︺︉﹋﹥ در ﹝﹠︀︵﹅  

﹩﹞︡﹠︐﹁︀ ﹩﹞︣ا︋) ٦٥ـ ٦٤: ١٣٩٠﹝︷﹀︣ی، ـ(.  
آ︫﹠︀﹩ ︋ـ︀ ﹝︺﹞ـ︀ری ︫ـ︣ی و  ،︱﹢ر در ا︮﹀︀ن، ︎︦ از ﹉ دوره ارد﹐ن  ︠︀ن︨﹙﹫﹞︀ن

 ︨︀︠︐︀ر︋﹥ ︑﹆﹙﹫︡ از  ،ا︖︀د ﹝︪︀︾﹏ و ﹝﹠︀︮︉ ︗︡︡ و︫︣  ︑︃︨﹫︦﹡︷︀م ﹢﹀︮ ﹩︐﹞﹢﹊︀ن، ︋﹥ 
از روی ا﹜﹍ـ﹢ی  ،از ﹝﹆︀﹝ـ︀ت ︋ـ︤رگ و ﹋﹢ـ﹉ ای﹡︧ـ﹥. ﹋ـ︣دا﹇ـ︡ام ︮﹀﹢︀ن ﹡︷︀﹝﹩  ـ    اداری

︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ︋ـ︀﹐︑︣﹟  ︠ـ︀ن ارد﹐ن ،آ﹝︡ ﹋ـ﹥ در رأس آن ︋﹥ و︗﹢د﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن  ﹝︣﹋︤ی در  
 ،﹡ـ﹢﹟︋︀ ︫ـ﹞︀﹏  ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ رهادا︑︧﹫﹏  دا︫️. ﹇︣ار »وا﹜﹩«︋︀ ﹜﹆︉   ﹡︷︀﹝﹩  ـ  ﹝︣︗︹ ︨﹫︀︨﹩

 ︑ـ﹞﹟︣﹛و  ﹋ـ︣د ︑︣︾﹫︉ ز︣د︨︐︀﹡︩ در ﹝﹫︀نرت ︠﹢د وا﹜﹩ ارد﹐ن را ︋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︋︪﹩ از ﹇︡
در ا﹝ـ﹢ر  وـ︥ه︋ـ﹥ ،ای︻ـ︡ها﹎︣﹥    ه ︫︡.︋﹥ ︋︤ر﹎︀ن و ا﹁︣اد ︀︮︉ ﹡﹀﹢ذ ﹝﹠︴﹆﹥ ︨︍︣د  ،﹝﹠︀︮︉
و  ﹨︀︫︀︧ـ︐﹍﹩،  ︋︣︠ـ﹩ ︻﹠ـ︀و﹟ا﹝ـ︀ در    ،وا︋︧︐﹍﹩ ﹡︧︊﹩ ︋︀ ︠︀﹡ـ︡ان ارد﹐ن دا︫ـ︐﹠︡  ،﹡︷︀﹝﹩
﹩︀﹡︀ی︑﹢ا﹨ ︫.️﹁︣﹎ ︋︣ای ا﹡︐︭︀ب ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹩︭   

︀︀در ︑﹞︀م ا﹐ت و و﹐﹤﹢﹀︮ ︭︣︻ ت، ﹫︫ ا﹖دو ﹡﹀ـ︣ ﹇︀︲ـ﹩ و ︿︀︨ـ﹑م ︋ـ︀ ︫ـ︣ح و︸ـ
: ١٣٦٨﹋︣د﹡︡ (﹝﹫︣زا ︨ـ﹞﹫︺︀، ﹝︪︬ و︗﹢د دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︢﹨︊﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩



 

  ٢٥٧  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

٥-٤  ︭﹞ ٥٨٨:  ١٣٦٩︑︀ور﹡﹫﹥،    ؛٧٥-٧١:  و ︑︺﹙﹫﹆︀ت.(  ،﹟﹝︪ـ︀︾﹙﹩ ﹋ـ﹥ در  ︗﹞﹙﹥ از  ︋﹠︀︋︣ا
︗︀﹍ـ︀ه ﹝﹞ـ﹩  ،﹇︀︲ـ﹩ .︋ـ﹢د ︫ـ︽﹏ ﹇︱ـ︀وت ،︫﹊﹏ ﹎︣﹁ـ️ ارد﹐ن ﹞ ️﹞﹢﹊﹙﹩  د︨︐﹍︀ه
 ﹎︣د︡﹝﹩ ی︗︀ر ارد﹐ن ︠︀ن︑️ ﹡﹀﹢ذ  او در ︗︀﹝︺﹥  ی︋︀ ﹋﹞﹉ ﹁︐﹢ا  ،﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︫︣︺️  دا︫️ و

  .)٦٥ـ ٦٤: ١٣٩٠﹝︷﹀︣ی،  ـ ︋︣ا﹝﹩(
آ︾ـ︀ز دوران ﹫ـ︀ت ︫︣﹡︪ـ﹫﹠﹩ ر﹨︀ورد  ،﹡﹢﹟ و ﹝﹠︧︖﹛ ︫﹞︀︫﹩﹚︀︡ ﹝﹠︭︉ ﹇︱︀وت ︋︀ 

  ️﹞﹢﹊︫︡︀︋ ︣ا﹝﹩  ارد﹐ن ︋﹢ده︋)  ق١٠٤٦در ︨︀﹜﹫︀ن ︎ـ﹫︩ از ا﹝︀  ؛)٦٤:  ١٣٩٠ی  ﹝︷﹀︣  ـ، 
︀ ﹝﹀︐﹩ در ﹊﹢﹝️ ارد﹐ن ﹝﹑ ︻﹠﹢ان  ا﹟ ︠︀﹡︡ان ︋﹥  ی︣︺️ از ︨﹢ی ا︻︱︀︫  ﹁︣ا﹝﹫﹟︮︡ور  

﹝﹑︺﹆ـ﹢ب «از  ،﹝﹠︀︋︹ ︎﹫︩ از ︋﹠﹫ـ︀ن ︫ـ︣ ︨ـ﹠﹠︡ج  ،﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. در ︑︃﹫︡ ا﹟ اد︻︀ا﹡︖︀م ﹝﹩
  .)٢٤٣: ١٣٧٩ (﹝︣دوخ، ﹡︡ا﹋︣ده︀د  در د︨︐﹍︀ه ﹊﹢﹝️ ارد﹐ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︀︲﹩ »﹡︀﹝﹩

  

  ارد﹐ن ﹊﹢﹝️در د︨︐﹍︀ه  ︫︀ن﹋︀ر﹋︣دو  ﹩︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜

﹡︪﹫﹟ ارد﹐ن ﹝︧﹢ب و ﹝︺﹠﹢ی وا﹜﹩﹩ ر﹨︊︣ان د﹠ ﹋﹥ ︠︀دم و ︑︀︋︹ ا︨️ ی︋﹥ ﹝︺﹠︀  ﹩،﹝﹢ا﹜
ز﹝︀ن و ﹍﹢﹡﹍﹩   ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ آ﹡︀ن و  از ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ و ر︪﹥.  )٢٤٩:  ١٣٨٧(ارد﹐ن،  ︫︡﹡︡﹝﹩

 از﹝ــ︣دوخ . ا︵﹑︻ــ﹩ در د︨ــ️ ﹡﹫︧ــ️ ارد﹐ن﹊﹢﹝ــ️  ︋ــ﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹑ت ︨﹫︀︨ــ﹩ ︫ــ︀نورود
﹟﹫︧﹛︀د    ﹡︀﹝﹩  ﹝﹑︻︊︡ا ︪︀نـ﹢ا﹜﹩ ارد﹐ن و   را ︨︨︣﹙︧﹙﹥  اوو    ﹋﹠︡﹝﹩︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︤رگ ︗︡ ا﹞

︀︪﹞»﹐٢٤٣: ١٣٧٩(﹝ـ︣دوخ، ︠﹢ا﹡ـ︡ه ا︨ـ️  ︨ـ﹑م ︨ـ﹠﹠︡ج»ا(︹︀ـ﹢ب . و﹇ـ﹆︺﹑﹞ ـ︀ر از﹍﹡
︎︀﹜﹠﹍ـ︀ن ︱ـ﹢ر  ﹇﹙︺ـ﹥در  .ق١٠٠٨﹋ـ﹥ در ︨ـ︀ل   ︋︣د﹝﹩︻﹠﹢ان اول ︫︬ ا﹟ ︠︀﹡︡ان ﹡︀م  ︋﹥

﹇ـ︣ن   در﹋ـ﹥  ﹝﹑︺﹆ـ﹢ب از ﹡﹢اد﹎ـ︀ن ﹝﹑︻︊︡ا﹜︧ـ﹫﹟ ︋ـ﹢د  .  )٢٠٢:  ١٣٨١(و﹇︀︹ ﹡﹍︀ر،  دا︫️
︑︀ اوا︠︣ ﹊﹢﹝️ ﹡︀در︫ـ︀ه ا﹁︪ـ︀ر،   آ︋︀د ︋﹢د.﹤︺﹚﹇  ﹟︧︀زد﹨﹛ و﹁︀ت ︀﹁️ و ﹝︡︑﹩ ﹨﹛ ﹇︀︲﹩  

﹩﹚﹞ ︹︋︀﹠﹞  از   ﹟﹫︧﹛ا﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ا︠﹑ف ﹝﹑︻︊︡ا﹢﹠︻ ︀﹠︑ ـ﹩ ان ︻﹠ـ﹢، ا﹡ـ︡ده﹋︣ا︨︐﹀︀ده︲︀﹇
از ︠﹢د ﹝﹑︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان «﹝︀︪ ا﹐︨ـ﹑م» ︫ـ︣ ︨ـ﹠﹠︡ج   ،﹝︣دوخ  ،︀لا﹟ا︨️. ︋︀
﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د  و︗ـ﹢د داردا︐﹞︀ل ا﹟  ﹎︤ارش ﹝︣دوخ، ︋︀ و︗﹢د .)٢٤٣: ١٣٧٩(﹝︣دوخ،  ﹋﹠︡︀د ﹝﹩

﹤︊︑︣﹞ ︤﹫﹡ ﹟﹫︧﹛ا︨︀س ﹝︣︑︊﹥ ﹇︀︲﹩ دا︫︐﹥ و ︋︺︡﹨︀ ︋︣  ﹝﹑︻︊︡ا ﹫︫﹩﹞﹑︨﹖اد﹎ـ︀ن او  ﹋﹥ ا﹢﹡
و ︑︺﹞ـ﹫﹛ داده  ﹡﹞ـ﹢ده ﹡﹫ـ︤ ︋ـ︣ ﹝﹑︻︊︡ا﹜︧ـ﹫﹟ ا︵ـ﹑قرا ا﹟ ︻﹠ـ﹢ان  ، ﹝︣دوخ️ آورد﹡︡︋﹥ د︨
︫︡︀︋.  

 ی︳ از ا︻︱︀﹁﹆ ،در ا﹡︭︀ر ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ ︋﹢د و ﹇︀︲﹩ ︫︣  ،﹝﹠︭︉ ﹇︱︀وت ︫︣ ︨﹠﹠︡ج
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٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

ل ﹋︣د︨ـ︐︀ن ا﹡︡ر﹡︧ـ﹏ از رو︀﹡﹫ـ︀ن ︵ـ︣از اوّ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ﹡︧ـ﹏  1︫︡.ا﹟ ︠︀﹡︡ان ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩
﹟ا﹝ـ﹢ر   ،روارد﹐ن ︋﹢د﹡︡. ازا ﹤︋ ﹤︣﹎︀م را دا︫︐﹠︡. آ﹡︀ن ا﹆﹞ ﹟︣از ا︪︣و︻﹫️ ﹐زم، ︋︣ای ا﹞

﹨ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹡﹫ـ︤ دا︫ـ︐﹠︡. ا﹝︀ ﹎ـ︣ا︩  ،﹋︣د﹡︡﹝︢﹨︊﹩ و ﹝︺﹠﹢ی و﹐️ ارد﹐ن ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩
︑ــ︣﹟ د﹜﹫ــ﹏ اــ﹟ ︑﹞ــ︀﹑ت ︋ــ﹢ده ا︨ــ️. ﹝﹛ ،︫ــ︀ن ︋ــ﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹊﹢﹝ــ️ ﹝﹙ــ﹩وا︋︧︐﹍﹩

و  ق)١٠٢٦-٩٩٨ (ـ﹉:﹜﹢︠ـ︀ن ﹨ـ﹥ ندر ا︠︐﹑﹁ـ︀ت ﹝﹫ـ︀  ،﹝﹑︻︊︡ا﹜︧ـ﹫﹟  ﹡ـ﹢ه  ،﹝﹑︺﹆﹢ب
ا﹞︡︠︀ن را ﹎︣﹁️. ا︀﹝ ﹟️، ︗︀﹡︉ ︠︀ن  ،ق)١٠٤٦ـ١٠٢٦ا﹞︡︠︀ن (﹉:  ︎︧︣ش ︠︀ن
﹜﹢︠︀ن را ︻﹙﹫﹥ او ︋︣ا﹡﹍﹫ـ️ و او ︑︭ـ﹞﹫﹛ ︋ـ﹥ ﹇︐ـ﹏ ﹝﹑︺﹆ـ﹢ب ﹎︣﹁ـ️ (﹝︧ـ︐﹢ره، د︫﹞﹠﹩ ﹨﹥

٥٤︊:  ٢٠٠٥﹠﹞ ﹉ .️﹁︀ ﹤﹞ب ﹡﹫︤ ادا﹢﹆︺﹑﹞ ︡رت د﹡﹫﹢ی در ز﹝︀ن ︗︀﹡︪﹫﹠︀ن﹇ ﹤  ︋﹏︀﹝︑ .(︹ 
﹩﹞ ﹩﹚﹞︡﹢﹎: ﹟﹫︧﹑﹞، از ﹡︊﹫︣ه ﹩﹊ ︭ـ﹩ ︋ـ︤رگ دارای ﹝﹆︀﹝ـ︀ت︫» ،ـ﹢ب﹆︺﹑﹞ ︀ی﹨

  ).٢٠٢: ١٣٨١ د﹡﹫﹢ی و ا︠︣وی» ︋﹢د (و﹇︀︹ ﹡﹍︀ر،
  

  و︸︀︿ و ا︠︐﹫︀رات ﹇︀︲﹩ در ︨﹠﹠︡ج

ا︨︀س ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د، د︨︐﹍︀ه ﹇ـ︡رت ﹝﹙ـ﹩ ارد﹐ن، ︑︪ـ﹊﹫﹑ت ﹇︱ـ︀﹩ ︠︀︮ـ﹩ ︋ـ︀   ︋︣
︨ـ︊︉ ﹁﹆ـ︣ ا︵﹑︻ـ︀ت،  و﹜ـ﹩ ا﹝ـ︣وزه ︋ـ﹥ ؛ا︫︐﹥ ا︨ـ️﹝︐﹠﹢ع، د﹝︣ا︑︉، ︻﹠︀و﹟ و ا﹜﹆︀ب ︨﹙︧﹙﹥

، در ﹢ه ار︑︊︀︵︪︀ن ︋︀ ︡﹍﹍︫︣﹫ و︸︀︮ ِ︿︀︊︀نِ ا﹟ ︻﹠︀و﹟ و  آ﹎︀﹨﹩ ﹠︡ا﹡﹩ در︋︀ره ︗︤﹫︀تِ
﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︾︀﹜︉ در ﹝︀﹋﹛ ︨﹠﹠︡ج، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︫︣︻﹩ ︋﹢د. ﹇︀︲﹩ ﹋ـ﹥ ﹝︖ـ︣ی ﹇ـ︀﹡﹢ن   د︨️ ﹡﹫︧️.

︑ـ︀ ︋ـ︀ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︋ـ﹥ ا﹝ـ﹢ر   ︋ـ﹢د﹝﹩﹢﹝﹩ ﹝ـ﹑  رو︀﹡﹫︀ن و ︀ در ا︮︴﹑ح ︻﹞ـ  ︀︋︧︐﹩ از ︵︊﹆﹥  ،︋﹢د
﹩︻︫︣،  ﹜﹞ ـ﹩ ︋︍ـ︣دازد. از﹠︀ر﹋︣د﹨ـ︀ی ﹝﹠︭ـ︉ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︮︡ور ﹁︣ا﹝﹫﹟ و ﹁︐ـ︀وای د﹋ ﹟︣ـ︑

︻﹑وه ︋︣ ا︗︣ای ﹇︀﹡﹢ن، اداره ا﹝﹢ر ﹝﹠︀﹋︀ت، ︑﹢﹜﹫️ ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت، ﹝︺︀﹝﹑ت، ︨﹫︀︨︀ت،   ،﹇︱︀وت
ــ﹢د (ارد﹐ن،﹩ ــ︡ود ︫ــ︣︻ی ﹇︱ــ︀وت و ا︗ــ︣ا  ، ا︨ــ﹠︀د،). در ︨ــ﹠﹠︡ج٢٤٩: ١٣٨٧ ﹝ــ︣دم ︋

 
︀ از    -  1 ده ا︨️؟ آ﹢︋ ﹩﹡︀ ︧﹋ ﹤ ️︨︣د︨︐︀ن در د﹋ ︣﹍ا﹝︣وزه ︋︣ ﹝︀ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹠︭︉ ﹇︱︀وت در ︋﹙﹢﹋︀ت د

︋﹙  یا︻︱︀   ﹤︋ ﹝﹢ا﹜﹩  ︀﹡︡ان  ︠ ﹩﹞ ﹁︨︣︐︀ده   ﹩︲︀﹇ ﹋︣د︨︐︀ن   ︣﹍د ︀﹡︡ان﹢﹋︀ت  ︠ از   ︀  ︡︋﹟  ︫︡؟   ﹩﹚﹞ ﹝﹠︷﹢ر ﹨︀ی 
 ﹞ اورا﹝︀ن﹎︣د︡﹩ ا︨︐﹀︀ده  ︋﹙﹢ک  ﹝﹢رد  در   ︀ ﹠︑ ﹝﹛   ،؟  از   ﹩﹊ارد﹐ن ﹋︣د︨︐︀ن  ︋﹙﹢﹋︀ت   ﹟︣︑،   آ﹎︀﹨﹩ و︗﹢د  ﹟ا

︀﹡︡ان ﹝︣دو︠﹩ ︋﹢د. ﹝︣دو   ،دارد ﹋﹥ اداره ا﹝﹢ر ﹝︢﹨︊﹩ و ﹝︺﹠﹢ی آن ︋﹙﹢ک اورا﹝︀ن  ﹨︀ی  از ﹝﹙﹩   ،﹨︀ ︠﹩ در د︨️ ︠
اوّ ︵︣از  ︀﹡﹫︀ن  رو از  ︋﹢د﹡︡.و  ﹝︣دو︠﹩  ل  ︻︊︡اً   ﹩︲︀﹇،    ︿﹛﹣﹞ ︵﹑︨  را﹝︀ن ︑︀ر﹢﹨ ︋﹢د.    ﹫﹟  آ﹡︀ن  از   ﹉

: ١٣٨٣ا﹞︡ ﹡︷﹫︣ی، ︨﹠﹠︡ج: ︎︣︑﹢ ︋﹫︀ن،    :، ︋﹥ ﹋﹢︫︩︑︀ر ︨﹑︵﹫﹟ ﹨﹢را﹝︀ن﹝︣دو︠﹩ (︫﹫︡ا)، ﹇︀︲﹩ ︻︊︡اً،  (
٨(  



 

  ٢٥٩  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

ارد﹐ن، ﹁﹆ـ︳ ︋ـ︀ ﹝ــ︣ ﹇︀︲ـ﹩ ︫ـ︣ع ر︨ــ﹞﹫️  ﹨ـ︀ی ﹆ـ﹢﹇﹩ ـ ﹝ـ︡﹡﹩ و ﹁ــ︣ا﹝﹫﹟ ︠ـ︀ن﹇︣ارداد
︋﹥ ︨︖︹ ﹝︣ ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹙︴﹫︿ ﹇︀︲﹩ ︋︀ ﹝︱ـ﹞﹢ن «﹊ـ﹩ ︋ـ﹢د ︫ـ︀﹨︡ ا︔︊ـ︀ت   ،︀﹁️. ﹝︣دوخ﹝﹩

  ).٢٤٣: ١٣٧٩ (﹝︣دوخ، د /﹟﹢ن ︠︳ ︻︊︡ا﹜﹙︴﹫︿ ا︋﹟ ︧﹫﹟» ا︫︀ره ﹋︣ده ا︨️
﹨︀ی ـ︀د ︫ـ︡، ﹝︧ـ﹢﹜﹫️ ︑ـ︣﹥ ︎﹫︩و︸ـ︀﹀﹩ ﹋ـ︋︣ای ﹇︀︲﹩ ︫︣ ︨﹠﹠︡ج، ︻﹑وه ︋︣ ︫︣ح  

︀︎ـ︀﹡﹩  ﹎︤ار︫﹩ از و﹇︀︹ د﹨ـ﹥ ،﹡﹞﹢﹡﹥︵﹢ر︋﹥  ؛﹋﹥ ا︾﹙︉ ﹝﹢﹇︐﹩ ︋﹢د﹡︡ذ﹋︣ ﹎︣د︡ه ا︨️  د﹍︣ی  
در ﹝﹆ـ︀م ـ︀﹋﹛ ︫ـ︣ع  ،﹇︀︲ـ﹩ ارد﹐ن ،﹝﹑︻︊ـ︡ا﹜﹊︣﹛  ﹋ـ﹥  د﹨ـ﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊︡︀ن ﹡︪︀ن ﹝ـ﹩

 ا︨ـ️ ︋ـ︤رگ ︫ـ︣ ︋ـ﹢ده︨︣ا﹩ ︋︀ ︋﹫︩ از ︫︭️ ︖︣ه در ︗﹠︉ ︋︀زار  ﹝︐﹢﹜﹩ ﹋︀روان  ،︨﹠﹠︡ج
 ،︨︣ا در ز﹝︀ن ﹝﹞︡︠︀ن ﹎︣︗﹩، ـ︀﹋﹛ ︮ـ﹀﹢ی ﹋︣د︨ـ︐︀ن). ا﹟ ﹋︀روان٣٧:  ١٣٨٧  (﹇︀︲﹩،

︋﹥ ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ︑︺﹙﹅ دا︫︐﹥ و ︑︐﹞﹥ آن ﹡﹫︤ «︮︣ف ︻﹞︀رت   ،︨︀︠︐﹥ ︫︡. ︋︪﹩ از درآ﹝︡ آن
ــ︀ت ︻︀﹜﹫ــ︀ت» ﹝ــ﹩ ). ︸ــ︀﹨︣اً ﹝﹑︻︊ــ︡ا﹜﹊︣﹛ ︋ــ﹥ ﹁︣﹝ــ︀ن ٨٤: ٢٠٠٥(﹝︧ــ︐﹢ره،  ︫ــ︡︻︐︊

  ). ٣٧: ١٣٨٧ (﹇︀︲﹩، ︻︡ه دا︫︐﹥ ا︨️ ︋︣ ا﹟ و︸﹫﹀﹥ را  ،︧﹫﹟︨﹙︴︀ن︫︀ه
  

﹫︀︨﹩ ﹋︣د︨︐︀ن در اوا︠︣دوره ︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ در ︑﹢﹐ت آن   او︲︀ع︨    ︮﹀﹢﹥ و ﹡﹆︩︠ 

﹜﹞ از ﹩﹊ت دا︠﹙﹩ ارد﹐ن﹑﹊︪﹞ ﹟︣︑ .ـ﹩ ︋︀︋ـ︀ن ︋ـ﹢د﹚﹞ ا︠︐﹑ف آ﹡︀ن ︋︀ ﹇ـ︡رت ،︀﹨
ا﹩ ا︵ـ︣اف آن ︠︀﹡︡ان ﹝﹙﹩ ﹋︣د ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ از ︨﹢ی دو﹜️ ︻︓﹞︀﹡﹩ ︋︣ ︫ـ︣زور و ﹡ـ﹢  ،﹨︀︋︀︋︀ن

﹩﹞ ️﹞﹢﹊  ،﹩︧﹫﹛︡︋) ︡﹡︡﹡︣︋ـ︀ز ،﹨ـ︀﹨ـ︀ و ارد﹐ن). ︋︀︋ـ︀ن٢٨٨-٢٨٠:  ١، ج١٣٧٧را︋ـ﹥  از د
 ـ (︔﹢ا﹇ـ︉ ر﹇︊ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹨﹞ـ︡﹍︣، در ︋︪ـ﹩ از ﹝︣ز﹨ـ︀ی اـ︣ان و ︻︓﹞ـ︀﹡﹩ ︋﹢د﹡ـ︡  ︻﹠﹢ان

). اوا︠︣ ﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊︀ن و در ︎﹩ ︲︺︿ ﹊﹢﹝️ ﹝︣﹋︤ی و ﹝︪ـ﹊﹑ت ٦٥:  ١٣٩٨﹝︷﹀︣ی،  
  ️﹞﹢﹊ ﹩﹚︠︣و ﹋︣د︨ـ︐︀ن ︋ـ﹢د. ︲ـ︺︿ ا﹡︡ازی ︋︀︋︀ن، ﹁︣︮︐﹩ ︋︣ای د︨️ارد﹐ندا﹝﹚﹇ ﹤︋ ︀﹨

﹨ـ︀ی و ﹡﹫ـ︤ ︨﹫︀︨ـ️ ،︨﹢و ︑﹢﹐ت دا︠﹙﹩ ︨﹠﹠︡ج از ﹉ وا﹜﹩ ارد﹐ن در ﹝︀ر ا︑ ﹟︀︗﹞︀ت
﹢︨︣﹍︀ن از د﹢﹀︮ ﹩︊﹨︢﹞،  ﹛ دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی در ا﹝﹢ر ﹋︣د︨︐︀ن︋﹥ د﹫﹆︐︧﹞ ️﹛︀︠ ︣︖﹠﹞  ︀︑ .︫︡

﹟ز﹝︀ن︎﹫︩ ازا،   ︳︡ان ارد﹐ن در ︫︣ا﹡︀︠﹤﹝﹫﹡﹋︣﹞ ️﹞﹢﹊ ︤ی ︋﹥ اداره ﹋︣د︨︐︀ن ﹝︧︐﹆﹙﹩ از
 ،ا﹟ ︫︣ا︳ د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ︫︡ و دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی  ،ا﹝︀ از اوا︠︣ ﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊︀ن  ؛︎︣دا︠︐﹠︡﹝﹩

  .)١٠١ـ١٠٠: ١٣٨١ ﹡﹍︀ر،(و﹇︀︹ ︻︤ام ﹋︣د﹊︀﹝﹩ از در︋︀ر ا︮﹀︀ن ︋︣ای اداره ﹋︣د︨︐︀ن ا
در︋ـ︀ر   ﹞ـ︀ی ︫ـ﹫︺﹩ ︋ـ︣، ︋ـ︀ ︾﹙︊ـ﹥ ︻﹙ق)١١٣٥ـ  ١١٠٥(ـ﹉:    ︧﹫﹟︨﹙︴︀ندر دوره ︫︀ه

، ︋ـ︀رهدر ﹨﹞ـ﹫﹟  .︋︣ای ﹎︧︐︣ش ︑︪﹫︹ در ︨︣ا︨︣ ﹋︪ـ﹢ر ︮ـ﹢رت ﹎︣﹁ـ️  ﹩﹨︀︑﹑ش  ،︮﹀﹢ی



 

٢٦٠ 
    

٢٦٠
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

 ،ق١١١٣︀م از ا︮﹀︀ن ︋﹥ ︨﹠﹠︡ج ︫ـ︡ و از ︨ـ︀ل ای ︋︣ای ا︻︤ام ︋ّ﹊︀﹡﹥  ،﹨︀ی ﹝︣زی﹡︀آرا﹝﹩
). ٨٤: ٢٠٠٥ ﹡ ﹟﹫︐︧︀﹋﹛ ︾﹫︣︋﹢﹝﹩ از ︨﹢ی در︋︀ر ﹝︣﹋ـ︤ی وارد ﹋︣د︨ـ︐︀ن ︫ـ︡ (﹝︧ـ︐﹢ره،

︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋از ︠︀﹡ـ︡ان ارد﹐ن ︨ـ﹙︉ ، ︋﹥ ﹝︡ت ️﹞﹢﹊ ،﹤﹨د ﹉ ︡ــ︣ان  ﹎︣د﹝﹊ ـ︀ر و
اـ﹟  ︑ ﹤︋﹤︭︪﹞ ﹟︣﹊﹢﹝️ ﹋︣د︨︐︀ن ﹝﹠︭﹢ب ︫︡﹡︡. ﹝، ﹜﹊﹩ ︎︦ از د﹍︣ی  ،︮﹀﹢ی

️︨ ،ا︠︐﹑﹁︀ت ﹝︢﹨︊﹩﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ و ︋︣﹎﹫︣یدوران ﹟︐﹫﹍﹡ـ️  ا︣︓﹋در ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ا
). ︠︀﹡ـ︡ان ٣٦: ٢٥٣٦  ﹝︭ـ﹠︿،︡ (︻️ ︋﹢د﹡ـ️ و ︗﹞︀︨﹠ّ، ︎﹫︣و ا﹨﹏در ا﹟ ︋︣﹨﹥︗﹞︺﹫️ آن،  

آ﹝︡ه ︋ـ︣ه ︎﹫︩ ︋﹥ ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ︗︀﹍︀ه ﹝︺﹠﹢ی ︠﹢د، ︨︺﹩ ﹋︣د﹡︡ از و︲︺﹫️ِ  ،﹝﹢ا﹜﹩ در ا﹟ دوران
 ،و در راه ا︻ــ︀ده ﹇ــ︡رت آ﹡ــ︀ن ﹡﹞︀﹠ــ︡ ︎﹫﹢﹡ــ︡﹨︀ی ︠ــ﹢د را ︋ــ︀ ︠︀﹡ــ︡ان ارد﹐ن ﹝﹊ــ﹛ ،﹎︣﹁︐ــ﹥

  ︀﹝︐︪︀ن ﹋﹠﹠︡.
﹤︋ ﹜︣﹊﹛از    ﹝﹑︻︊︡ا ﹩︺﹝︗ ﹉︣︑ ︀︋ ،﹩︲︀﹇ ︣دم ﹋︣د︨ـ︐︀ن ︋ـ︣ای ا︻︐ـ︣اض ︋ـ﹥ ︻﹠﹢ان﹞

آ﹝﹫︤ ﹊︀م ︮﹀﹢ی، روا﹡﹥ در︋︀ر ︮﹀﹢︀ن ︫︡ و از راه روا︋︳ دو︨ـ︐﹩ ︋ـ︀ ︋︣︠ـ﹩ از ﹙﹊︣د ︑﹀︣﹇﹥︻﹞
︧ـ﹫﹟ راه ︀﹁ـ️. وی در ﹝﹑﹇ـ︀ت ︋ـ︀ ︨ـ﹙︴︀ن︀ر و و︨︀︵️ آ﹡︀ن، ︋ـ﹥ ﹡ـ︤د ︫ـ︀ه﹨︀ی در︋︣ه

: ١٣٨٧ (﹇︀︲ـ﹩، ︨﹙︴︀ن ︧﹫﹟، در︠﹢ا︨️ ا﹡︐︭ـ︀ب ﹝︖ـ︡د ︠︀﹡ـ︡ان ارد﹐ن را ﹝︴ـ︣ح ﹋ـ︣د
﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ︋︣ای ﹝︖︀ب ︨︀︠︐﹟ در︋ـ︀ر ︮ـ﹀﹢ی، ﹝︧ـ﹙﹥ ︑﹀ـ︀وت ﹝ـ︢﹨︊﹩ ﹊ـ︀م   ).٣٨ـ٣٧

 ﹋︣د︨︐︀ن را ︎﹫︩ ﹋︪﹫︡ و ︑︃﹋﹫︡ ﹋ـ︣د ︾﹫︣︋﹢﹝﹩، ︋︣وز ا︠︐﹑﹁︀ت ﹝︢﹨︊﹩ و از د︨️ ر﹁︐﹟ ا﹝﹠﹫️
﹝ـ︢﹨︉ ︨ـ﹠﹠︡ج را در ︎ـ﹩ ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹩︑︡اوم ا﹟ ا︠︐﹑﹁︀ت، ︠︴︣ ︠ـ︣وج ︑︀︋︺﹫ـ️ ︨ـ﹊﹠﹥ ︨ـ﹠ّ  ﹋﹥

دا﹡︧︐﹠︡ ﹇︣ب ﹨﹞︖﹢اری ﹋︣د︨︐︀ن ︋︀ ︠ـ︀ک ︻︓﹞ـ︀﹡﹩ و ا︫ـ︐︣اک ︠﹢︋﹩ ﹝﹩دا︫️. ︮﹀﹢︀ن، ︋﹥
﹊﹢﹝ـ️  ،روازاـ﹟ .﹋﹠ـ︡را ︑︧﹫﹏ ﹝ـ﹩  راه ا﹟ ﹝︀︗︣ت  ،﹨︉ ا﹨︀﹜﹩ آن ︋︀ ︑︣﹋︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩﹝︢

. )١٣٠: ١٣٧٥ (︨ـ﹠﹠︡︗﹩، ﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن را ︋︀ر د﹍︣ ︋ـ﹥ ︠︀﹡ـ︡ان ارد﹐ن ︑﹀ـ﹢︰ ﹋︣د﹡ـ︡
︋﹥ ﹊﹢﹝ـ️ ﹋︣د︨ـ︐︀ن   ،︡ا﹜﹊︣﹛ ﹇︀︲﹩وا︨︴﹥ ا︻﹞︀ل ﹡﹀﹢ذ ﹝﹑︻︊  ︠︀ن ارد﹐ن ﹋﹥ ︋﹥︻︊︀︨﹆﹙﹩

︣﹇ ︡﹠﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹫ـ﹢ل و و︸﹫﹀ـ﹥، ︋﹫︧ـ️   ︋﹥ ︎︀س ا﹟ ︠︡﹝️، «...  ،ارد﹐ن ﹝﹠︭﹢ب ︫︡
﹝︺︀﹁﹩ ︋︣ای ︠︡﹝︐﹍︤اری او ﹝﹆ـ︣ر و ﹝﹀ـ﹢ض دا︫ـ️ و  ﹝︧﹙﹞︀ن و ا﹨﹏ ذ﹝﹥ را ︋﹥ ︮﹫︽﹥  (؟)︋︀ب

ــ﹥ ︨ــ﹀︣ ︵ــ︣ان از ︵ــ︣ف ︫ــ︀هدر و﹇︐ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︻︊︀︨ــ﹆﹙﹩ ︧ــ﹫﹟ ﹝ــ︃﹝﹢ر ︫ــ︡، ︨ــ﹙︴︀ن︠ــ︀ن ︋
  ).٣٩: ١٣٨٧︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ را ︋﹥ ﹡﹫︀︋️ ︠﹢د ︋︣ ︨︣ و﹐️ ﹇︣ار داد» (﹇︀︲﹩، ﹝﹑

︋ـ﹥ ︠ـ︀ک اـ︣ان، ﹇﹙﹞ـ︣و وا﹜﹫ـ︀ن  ﹨︀ا﹡︡ازی ︻︓﹞︀﹡﹩در ︎﹩ ︨﹆﹢ط ﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊︀ن و د︨️
︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩ در ︫︣زور، در ا﹝ـ︀ن ﹡﹞︀﹡ـ︡ و   ﹨︀ ︋﹥ارد﹐ن از ︾︀رت و د︨︐︊︣د ︋︀︋︀ن

︀﹋﹛ ︋﹑﹝﹠︀زع ︨﹠﹠︡ج  ،ا﹁︐︀د. وی ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ا﹜﹩ ︀ر ︨︀ل  ︎︀︫︀ ︋︀︋︀ن︨﹠﹠︡ج ︋﹥ د︨️ ︠︀﹡﹥



 

  ٢٦١  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

︐︀ن ارد﹐ن، ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ﹨︀ ︋︣ ︠︀ک ﹋︣د︨). ︋︀ آ︾︀ز ︨﹙︴﹥ ︋︀︋︀ن١٣٥:  ١٣٧٥  (︨﹠﹠︡︗﹩،  ︋﹢د
︠﹢د را ︋﹥ ﹋︀﹡﹢ن ﹇︡رت ︗︡︡ در ﹋︣د︨︐︀ن ﹡︤د﹉   ،︵﹙︉ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩︫︭﹫️ ︗︀ه  ،﹇︀︲﹩

︎︀︫ـ︀، از ﹝︃﹝﹢رـ️ ران ا︨ـ︐﹫﹑ی ︠︀﹡ـ﹥﹋︣د. ﹝︧ـ︐﹢ره ︲ـ﹞﹟ ﹎ـ︤ارش و﹇ـ︀︹ ﹋︣د︨ـ︐︀ن در دو
 .﹎﹢ـ︡: «..︨﹫︀︨ـ﹩ ︎︀︫ـ︀ی ︋︀︋ـ︀ن ︋ـ﹥ در︋ـ︀ر ︻︓﹞ـ︀﹡﹩ ﹝﹩ ︻﹠ـ﹢ان ﹡﹞︀﹠ـ︡ه ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ︋ـ﹥

︗ـ️  ︑︧ـ﹫︣ و﹐ـ︀ت اـ︣ان و ا︻︴ـ︀ی و︸﹫﹀ـ﹥ ︋ـ﹥  ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ﹇︀︲﹩ را ︋﹥ ︑︊﹙﹫︼ و ﹝︥ده
 ﹋ـ︣د...» (﹝︧ـ︐﹢ره،در︋︀ر ︫﹢﹋️ ﹝︡ار ︨﹙︴︀﹡﹩   روا﹡﹥  ،︻﹞︀رت ﹝︧︀︗︡ و ﹝︡ارس در ﹋︣د︨︐︀ن

٩٤:  ٢٠٠٥ ︿﹛﹣﹞ .( ︡ و ﹝︡︻﹩ ا︨️  د﹨︡روا︐﹩ ﹝︐﹀︀وت از ا﹟ ﹝︃﹝﹢ر️ ارا﹥ ﹝﹩ ا﹜︐﹢ارة ز︋
︎︀︫︀ ︋︀︋︀ن ︋﹥ در︋ـ︀ر ا﹞︨︡ـ﹢م، ︨ـ﹙︴︀ن ︻﹠﹢ان ﹝︺︐︣ض ︋﹥ ا︨︐﹫﹑ی ︠︀﹡﹥  ﹛ ︋﹥﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣  ﹋﹥

︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ ﹎ـ︤ارش، از ︑﹢︗ـ﹥ ︨ـ﹙︴︀ن ︻︓﹞ـ︀﹡﹩  در ادا﹝ـ﹥ ،اـ﹟و︗ـ﹢د    ︻︓﹞︀﹡﹩ ر﹁︐﹥ ا︨️. ︋ـ︀
﹋︣ک ︨﹞﹢ر و ︨﹩ د︨️ ︠﹙︺️ و د︨ـ︐﹢ر ︮ـ︡ور  ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ و ︐﹩ از «ا﹡︺︀م ز︀د و ا︻︴︀ی

﹎︣ی ارد﹐ن و ︑︖︡︡ ﹁︣ا﹝﹫﹟ ︨﹑︵﹫﹟ ︻︓﹞︀﹡﹫﹥ را ︋︣ای ︨ـ﹫﹢ر︾︀ل و ا﹇︴ـ︀ع آ︋ـ︀ء ﹁︣﹝︀ن ﹇︀︲﹩
د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹝ـ︀دی و ︨﹫︀︨ـ﹩   ،︑︣د︡). ︋﹩٤٣:  ١٣٨٧را﹡︡ (﹇︀︲﹩،  ..» ︨﹟ ﹝﹩.ا︗︡ادی

︨ـ﹀︣ ︑﹢ا﹡ـ︡ ︀︮ـ﹏ ـ﹉ ﹎ـ︣ی ︋ـ︀ ﹊ـ﹛ ︨ـ﹙︴︀ن ︻︓﹞ـ︀﹡﹩، ﹡﹞﹩﹨﹞︙﹢ن ﹋︧︉ ﹝﹆ـ︀م ﹇︀︲ـ﹩
︨ـ︀︠️ آ﹝﹫︤ ︋︀︫︡. ﹝﹑︻︊ـ︡ا﹜﹊︣﹛ در اـ﹟ ﹝︃﹝﹢رـ️، ︑﹢ا﹡︧ـ️ ﹨︤﹠ـ﹥ ︾﹫︣ر︨﹞﹩ و ا︻︐︣اض

︠ـ︀ن ارد﹐ن اًای ﹡﹫︤ از ︨﹙︴︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩ در︀﹁️ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹝︧︖︡ ︑︀ دوره ا﹝︀ن﹝︧︖︡ و ﹝﹠︀ره
):﹉  ︋ـ﹥  ،دا﹡︧️﹝﹩ از ﹁︣﹨﹠﹌ ︋﹫﹍︀﹡﹥ی ا︀﹡﹥را ﹡︪  ﹋﹥ آنی  ا﹝︀ و  ؛︋︣︎︀ ︋﹢د  ق)١٢٤٠ـ١٢١٤

  ).١٠٤: ١٣٨١ ︑︣︉ آن ﹨﹞️ ﹎︪﹢د (و﹇︀︹ ﹡﹍︀ر،
﹨ـ︀ و ﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر ﹋﹥ ︋﹥ ︀﹝️ از ︮ـ﹀﹢︀ن در ﹝﹆︀︋ـ﹏ ا﹁︽︀ن  ،م١٧٢٨ق/١١٤٢در ︨︀ل  

︋ـ﹥  ،﹨ـ︀﹝﹆︀و﹝ـ️ ︋︀︋ـ︀ن  ︗ـ﹢د︋ـ︀ و  ،︠﹢د﹩  د︫﹞﹠︀ن ︠︀ر︗﹩ ︋︣︠︀︨︐﹥ ︋﹢د، در ︀︨﹥ ا﹇︐︡ار ﹡︷︀﹝
 ،و ︋︀ر د﹍︣  )١٠٢٦:  ٢، ج١٣٦٧(ا︻︐﹞︀دا﹜︧﹙︴﹠﹥،    ﹡︋ ﹤﹝︑︀︠ ︀︪﹫︡ا︫︽︀ل ﹋︣د︨︐︀ن ︑﹢︨︳ آ
﹨ـ︀ی ﹎ـ︤ارش ︻ـ︤ل و ﹡︭ـ︉  در  ،﹨︀ ︨︍︣د. ﹝﹑﹩︲︀﹇ ︿︫︣ ︡﹝﹞﹊﹢﹝️ آن را ︋﹥ ارد﹐ن

﹇﹙﹞︣و ︲﹞﹟ ا︫︀ره ︋﹥ ﹎︣︐﹟ ا﹞︡︠︀ن ارد﹐ن ︋﹥  ﹝﹊︣ر وا﹜﹫︀ن ارد﹐ن ︑﹢︨︳ ﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر،
ا︨ــ︐︣داد ا﹝ــ﹢ال و ﹝﹫ــ︣اث  ︻︊ــ︡ا﹜﹊︣﹛ ︋ــ︣ایاز ﹝︃﹝﹢رــ️ ﹝﹑ ︻︓﹞ــ︀﹡﹩ و و﹁ــ︀ت وی در آ﹡︖ــ︀،

 وا﹜﹩ و﹇️ ارد﹐ن ،︠︀نوردیاو ︋﹥ د︨︐﹢ر ︊︨︀ن  ا﹞︡︠︀ن از ﹇﹙﹞︣و ︻︓﹞︀﹡﹩ ︠︊︣ داده ا︨️.
«︑﹠ـ﹢اه ﹝︐︣و﹋ـ︀ت»  ﹝﹢رخ︋﹥ ا﹟ ﹝︃﹝﹢ر️ ر﹁️ و ا﹝﹢ال و ﹝︀︑︣ک ︀ ︋﹥ ﹇﹢ل و ︎︡ر ا﹞︡︠︀ن،  

﹝︧ـ︐﹢ره ا﹎︣ـ﹥  ).٥٠: ١٣٨٧ ( ﹇︀︲ـ﹩، ا از ︎︀︫︀ی ︋︽︡اد ﹎︣﹁️ و ︋﹥ ︨ـ﹠﹠︡ج آوردا﹞︡︠︀ن ر
️روا ﹟︣ده  ،ا﹊﹡ ︡﹫︃︑ را ﹩︲︀﹇ ﹏︐﹇ ، ﹜︣﹊﹛︀ن ﹡︊︣د ﹝﹫︀ن ︋︀︋︀نرا در ﹇︀︲﹩ ﹝﹑︻︊︡ا︣︗ و ︀﹨



 

٢٦٢ 
    

٢٦٢
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

ا﹝︀ ︋ـ︀ ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ ︑︺﹙ـ﹅ ﹝﹑﹝﹞ـ︡ ︫ـ︣︿ ︋ـ﹥   ؛)٩٦:  ٢٠٠٥  (﹝︧︐﹢ره،  دا﹡︧︐﹥ ا︨️  ︨︍︀ه ﹡︀در
ر︨ـ︡ ﹡︷︣ ﹝﹩ ︋﹥د، د ︠︀﹡︡ان ︠﹢و ا﹁︣ا ﹏﹝︧︀آ﹎︀﹨﹩ ︋﹫︪︐ِ︣ وی ︋﹥   ،︖﹥و در ﹡︐﹫  ،︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩

  ﹤﹋  ️روا﹩︲︀﹇،  ﹉و︲︺﹫️ ︨﹫︀︨﹩ ﹋︣د︨︐︀ن و ︻︤ل ا﹜︊︐﹥ ︋﹩︑︣ ︋︀︫︡. ︋﹥ وا﹇︺﹫️ ﹡︤د ﹩︑︀︊︔
︎﹫﹢︨ـ︐﹍﹩ ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ︋ـ﹥ و  ،︨ـ﹢ا︀﹜ـ️ در ︻ـ︡ ﹡︀در︫ـ︀ه از ﹉  و ﹡︭︉ ﹝﹊︣ر ﹊︀م آن

︎﹫︩ از آ﹝︡ن ﹡︀در︫︀ه از ︨ـ﹢ی د﹍ـ︣، ︋︀︻ـ︒ ︑︤﹜ـ︤ل ﹝﹢﹇︺﹫ـ️ ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ︫ـ︡؛ ﹨︀  ︋︀︋︀ن
آ﹡︀ن ﹡︤د﹉ ︋﹥ دو د﹨﹥ در ︻︣︮﹥ ︨﹫︀︨️ ﹋︣د︨︐︀ن ﹝﹠ـ︤وی ︫ـ︡﹡︡ و ︐ـ﹩ ︋︣︠ـ﹩ از ﹋﹥  ﹠︀ن
  ).٢٠٢: ١٣٨١ ﹡﹍︀ر،(و﹇︀︹ ا﹟ ︠︀﹡︡ان ︋﹥ ︻︓﹞︀﹡﹩ ﹨︖︣ت ﹋︣د﹡︡ یا︻︱︀

  

  در ︨﹫︀︨️ ﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در︫︀ه ︗︀﹍︀ه ﹋︣د︨︐︀ن 

از ﹇︣ن د﹨﹛ ﹨︖︣ی، ︨﹑︵﹫﹟ ︻︓﹞︀﹡﹩ و ︮﹀﹢ی، ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ا︠︐﹑﹁ـ︀ت ﹝ـ︢﹨︊﹩، ︋︀ر﹨ـ︀ ︋ـ︀ 
﹞ ︣﹍︡﹊︀ز︻︀ت ﹡︀︨︠︣﹠︡ ︋﹢د﹠﹞ ﹟در︮ـ︡د ︋︣آ﹝ـ︡ ︑ـ︀ ︋ـ︀ ﹠︀ز︻﹥ دا︫︐﹠︡. ﹡︀در︫︀ه ﹋﹥ از ادا﹝﹥ ا ،

از دو  ،ا︋ ﹟︀﹡﹥ را ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ از دو ﹋︪﹢ر ︋﹍﹫ـ︣د. ﹝︧ـ︀﹏ ﹝ـ︢﹨︊﹩  ،ر﹁︹ ا︠︐﹑﹁︀ت ﹝︢﹨︊﹩
﹝︪ـ﹊﹑ت دا︠﹙ـ﹩ و  ،︨ـ﹢از ـ﹉ ؛﹋︣د﹡︀در︫︀ه را ︋﹥ ︨﹫︀︨️ ﹝︢﹨︊﹩ ︗︡︡ی وادار ﹝﹩  ،︨﹢ی

ـ﹟ ︋ـ︣ان ︾﹙︊ـ﹥ ﹋﹠ـ︡ و از ︣آن دا︫️ ︑︀ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ رو﹊︣د ﹝︢﹨︊﹩ ︋︣ ا︋︣ان ﹝︪︣و︻﹫️، او را ︋
﹢︨︣﹍د،  ︀︀︎ ﹤︋ ن ︋︨︣︀﹡︡. ﹝﹠︀ز︻﹥ ︋︀ ︻︓﹞︀﹡﹩ را﹟ر︨﹛ رو، ازا ،︩︐﹞﹢﹊ روز﹨︀ی ﹟در آ︾︀ز

). در ٩٨٣: ٣، ج١٣٦٤ را﹢﹀︮ ︕︀ن در ︨︉ و ﹜︺﹟ ︠﹙﹀︀ی را︫︡﹟ را ﹝﹠︧﹢خ ﹋ـ︣د (﹝ـ︣وی،
️ ﹇︣ار ︨﹠ّا﹨﹏ ا﹝︀﹝﹩ ︀︋︧︐﹩ در ﹋﹠︀ر ﹁︣ق ︀ر﹎︀﹡﹥︗︺﹀︣ی دوازده ﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در، ﹁︣﹇﹥ ︨﹫︀︨️

 ﹋﹠︡ (﹨﹠ـ﹢ی،ا «ا︋︡اع ﹝︢﹨︊﹩» ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩رو﹊︣د ︗︡︡ ﹡︀در︫︀ه ︋﹥ ﹝︢﹨︉ ر  ،﹎︣﹁️. ﹨﹠﹢ی﹝﹩
︋﹙﹊﹥ ﹨ـ︡﹁︩  ؛ا﹝︀ ︋︣︠﹑ف د︡﹎︀ه او، ﹡︀در︫︀ه در ︎﹩ ا︖︀د آ︡︗ ﹟﹫︡ی ﹡︊﹢د  ؛)٢٦٣:  ١٣٨٣

در ﹡︐﹫︖﹥ اـ﹟ ﹝︧ـ︀﹨ ،﹏︀︩ ︋﹢د. ﹋︀﹨︩ و ر﹁︹ ا︠︐﹑﹁︀ت ﹝︢﹨︊﹩ ︋︣ای ︎﹫︩ ︋︣دن ︨﹫︀︨️
 ،︀︋︧️ در ︻﹞﹏﹝﹩  ﹝﹛ ︋﹢د و ﹡︀در  ،﹡︪﹫﹟ ﹢ن ﹇﹙﹞︣و ﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن﹩︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ ︨﹠ّ

  د. اد﹝﹩︀︎︊﹠︡ی ︠﹢د ︋﹥ ︨﹫︀︨️ ︗︡︡ را ﹡︪︀ن 
ت ﹝ـ︢﹨︊﹩ ︋ـ︀ دو﹜ـ️ ﹡︀در︫︀ه ︋︣آن ︫︡ ︑︀ ︋︀ ︑﹞︧﹉ ︋﹥ ︨﹫︀︨ـ️ ﹝ـ︢﹨︊﹩ ︗︡ـ︡، ا︠︐﹑﹁ـ︀

﹨ــ︀ی ︋︣آ﹝ــ︡ه از آن را ︋ــ﹥ ــ︡ا﹇﹏ ︋︨︣ــ︀﹡︡. وی ︑︧ــ︀﹨﹏ و ︑︺︀﹝ــ﹏ ﹝ــ︢﹨︊﹩ را ︻︓﹞ــ︀﹡﹩ و ︑﹠︩
ــ︀﹨︩ ︑︀︗﹞ــ︀ت ︻︓﹞︀﹡﹩ ــ︣ای ﹋ ﹨ــ︀ی ﹝︐︀︮ــ﹛ ﹍ــ︣ ﹊﹢﹝️﹨ــ︀، از︋﹊ــ︀ن و درا﹨﹊ــ︀ری ︋

︫ـ︡ه ︋ـ﹢د.  ﹝﹠︖ـ︣ دا﹡︧️ ﹋﹥ ︨︀﹜﹫︀ن ﹝︡︡ی ︋﹥ روـ︀رو﹩ آ﹡ـ︀ن ︋ـ︀ ︮ـ﹀﹢︀ن﹝︢﹨︉ ﹝﹩﹩︨﹠ّ



 

  ٢٦٣  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

︋︣آن ︋﹢د ︑︀ ︋﹥ ﹋︧︉ ﹝︪︣و︻﹫️ ︨﹫︀︨﹩ در ︗︀ن   ،ا︡︗ ️︨︀﹫︨ ﹟︡  ﹢ا﹡﹥︋﹥ ︎︪︐  ،︋︣آن︻﹑وه
︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر١٦٤:  ١٣٨٩ا︨﹑م د︨️ ︀︋︡ (ا﹝﹫︣اردوش،   ای را ︑﹠︷﹫﹛ ﹡﹞﹢د ﹎︀﹡﹥︕︫︣وط ︎﹠ ،).︋ 

). ا﹎︣ـ﹥ ٢٧٠ـ٢٦٩: ١٣٤١و ︨﹀︣ا﹩ را ︋︣ای ﹝︢ا﹋︣ات ︋﹥ ︋ـ︀ب ︻ـ︀﹜﹩ ﹁︨︣ـ︐︀د (ا︨ـ︐︣آ︋︀دی، 
در ︨︣ا︨︣ دوران ﹊﹢﹝ـ️ ︠ـ﹢د  ا﹝︀ ،︑﹢︗﹩ د︨️ ﹡﹫︀﹁️ ﹡︀در︫︀ه در ا﹟ راه ︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹇︀︋﹏

  ﹝︐﹙︿ ︑﹑ش ﹋︣د. ی︋﹥ ا﹡︀ ،︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ︫︣وط و ︗﹙︉ ﹡︷︣ ︻︓﹞︀﹡﹩
︋ـ︣د ا﹨ـ︡اف ︠ـ﹢د ︑ـ﹑ش ﹁︣اوا﹡ـ﹩ ﹋ـ︣د. در ︨﹫︀︨️ دا︠﹙﹩، ﹡ـ︀در ︋ـ︣ای ︎ـ﹫︩  در ︻︣︮﹥

ت ︗︡ـ︡ را ︾︀︮ـ︉ ﹇ـ︡ر  ︫︣ا ﹤﹋ ﹩︴﹊﹢﹝️ ا﹁︪︀ر﹥ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️، د︡﹎︀ه ︻﹞ـ﹢م، ︨﹙︧ـ﹙﹥
︋︀ ︑﹙﹫ـ﹏  ،﹋︣د و ﹊﹢﹝️ او ﹝︪︣و︻﹫️ ︨﹫︀︨﹩ ﹡︡ا︫️. ﹡︀در و ﹝︪︀ورا﹡︩﹝﹩︮﹀﹢︀ن ︑﹙﹆﹩  

﹨︀ی ﹝︪︣و︻﹫️ ﹊﹢﹝️ ︠﹢د را رو﹊︣د ︗︡︡ی ا︑︀ذ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︋﹠﹫︀ن  ،﹝︢﹨︊﹩ از او︲︀ع ا︣ان
﹝︡ت و ︋﹥ ︡﹠﹟ ﹨︡ف در ﹋﹢︑︀ه ،﹨︀ی ︫﹫︺﹩ ﹋︧︉ ﹡﹠﹞︀﹠︡. آ﹡︀ن از ا︣︵ ﹟﹅از د﹟ و آ﹝﹢زه

  ﹅﹆︑ دراز﹝︡ت﹩﹞︡﹡︡﹫︪︋؛ ﹡️︧،  .︀ن﹢﹀ـ️ ︮ـ﹞﹢﹊ ﹩﹞﹢ـ﹝︻ ️ـ﹢︊﹞ از ︋﹫﹟ ︋︣دن
ــ︉  ،دوم ﹋ــ︀﹨︩ ﹡﹀ــ﹢ذ ︨﹫︀︨ــ﹩ و ا︗︐﹞ــ︀︻﹩ ︻﹙﹞ــ︀ی ︫ــ﹫︺﹩؛ ︣ا﹋ــ﹥ ︻﹙﹞ــ︀ی ︫ــ﹫︺﹩ در ﹇︀﹜

﹤︪︡﹡︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩  ،﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︠﹢دا﹢﹀︮ ️﹫﹝﹋︀ ﹩﹠︪︣و︻﹫️ د﹞ از ️︀﹝ ﹤︋ .︡︣د﹡ـ﹋
  ). ٤١: ١٣٩٤ ﹡︪﹫﹟ (︻︊︡ی،﹩︋︊﹢د ︑︺︀﹝﹑ت ︋︀ ا︀﹐ت و و﹐︀ت ︨﹠ّ ،︨﹢م

﹊︣د ﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در︨️ ︮﹀﹢︀ن از اوا︠︣ ﹊﹢﹝︐︪︀ن، ︋﹥ وا﹎︣ا﹩ ︋︣︠ـ﹩ از اـ﹟ اـ︀﹐ت ︻﹞﹙
ّ﹠︨﹩︉﹨︢﹞  ︣︖﹠﹞  ︡ا︨ـ︀س ︻ـ︡م ︑︺︀﹝ـ﹏ ﹝ـ︢﹨︊﹩  ﹝︢﹨︉ ︋︣﹩︨﹠ّ  ا﹁︀︾﹠﹥  ،﹝︓︀ل︻﹠﹢ان︋﹥  ؛﹎︣د

﹨︀﹩ ا﹡︖︀م داد﹡︡ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ آ﹡﹩ ︨﹆﹢ط ︮﹀﹢︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ وا﹋﹠︩  ،در ﹡،  ️︀﹊﹢﹝️ ﹝︣﹋︤ی
︨︀س ا﹟ ︑︖︀رب ︑ـ︀ر﹩، ﹡ـ︀در ︋ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ﹋ـ︀﹨︩ ﹝﹫ـ︤ان وا﹎︣اـ﹩ ︨﹫︀︨ـ﹩ و ا  ︨︀︠️. ︋︣

︋ـ﹥ ا﹁ـ︤ا︩ ﹨﹞﹍︣اـ﹩  ،︨︺﹩ دا︫️ ︋︀ ︑︧︀﹨﹏ ﹝︢﹨︊﹩  ،﹡︪﹫﹟﹩﹝︢﹨︊﹩ ا︀﹐ت و و﹐︀ت ︨﹠ّ
 ﹡︪ـ﹫﹟ (︫ـ︺︊︀﹡﹩،﹩﹫︀ن و﹐︀ت ︨﹠ّآ﹡︀ن ︋︀ دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی ︑︊︋ ﹅﹆︪︡. ︵︣ح ︨︣︋︀ز﹎﹫︣ی از ﹝

︨︍︀ه ﹡︀در︫︀ه، ︾︀زـ︀ن  ︫︡ ︑︀ ︋︩ ︻﹞︡ه ︋︀︻︒﹋﹥ ای از ا﹟ ︑︺︀﹝﹏ ︋﹢د ﹡﹞﹢﹡﹥  ،)٣٠٢:  ١٣٥٩
). ︑︓︊﹫️ ﹇︡رت ﹊︀م ﹝﹙ـ﹩ در و﹐ـ︀ت ٨٨٨ـ٨٨٧: ٢، ج١٣٦٤﹝︢﹨︉ ︋︀︫﹠︡ (﹝︣وی، ﹩︨﹠ّ
﹩ و ﹡︪﹫﹟ ﹨﹞︙﹢ن ﹋︣د︨︐︀ن و د︠︀﹜️ در ︻︤ل و ﹡︭︉ ︋︣︠﹩ از ﹝﹆︀﹝ـ︀ت ︧ـ︀س ︨﹫︀︨ـ﹩︨﹠ّ

︡ا︠﹙ـ﹥ ﹡︀در︫ـ︀ه در ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ وا︨ـ︴﹥ ﹝﹠︀ن ؛از د﹍︣ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹡ـ︀در در اـ﹟ را︨ـ︐︀ ︋ـ﹢د  ،﹝︢﹨︊﹩
(︨ـ﹠﹠︡︗﹩،  ︋︀ر وا﹜﹩ ارد﹐ن ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د ٩ ،ق)١١٦٠︑︀    ١١٤٢(از    ︨︀ل  ١٨﹋︣د︨︐︀ن، در ︵﹢ل  

︋︀︻ـ︒ ︫ـ︡ ﹋ـ﹥  ،). ︨﹫︀︨️ وی ︋︣ای ا︻﹞︀ل ﹡﹀﹢ذ و اراده ︠﹢د در ﹋︣د︨︐︀ن١٤٤-١٣٧:  ١٣٧٥
و ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ د︠︀﹜ـ️ در اداره ا﹝ـ﹢ر  ،ان ︠﹢د را ︋ـ︣ای ﹡︷ـ︀رت ︋ـ︣ ا︻﹞ـ︀ل وا﹜ـ﹩︀ل و ﹋︀ر﹎︤ار︻﹞ّ



 

٢٦٤ 
    

٢٦٤
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

︋ـ︣ا﹟، ﹡︀در︫ـ︀ه ︋ـ﹥ ). ︻﹑وه١٣٤-١٣٣ :٢٥٣٦(﹎﹙︧︐︀﹡﹥،    ︋﹥ ﹋︣د︨︐︀ن ﹎︧﹫﹏ دا︫️  ،️و﹐
︉︀ـ️ ﹡﹫ـ︤ ︎︣دا︠ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝﹠︭ـ︉ ﹝︡ا︠﹙﹥ در ︻︤ل و ﹡︭︉ ﹋ـ︀ر﹎︤اران و ︮ـ﹛︀ـ﹟ ا︭ـ︊︀ن ا﹠﹞

﹫︫﹩﹞﹑︨﹖د.ا﹢︋ ︀﹡از آ ﹩﹊ ،  
  

  ا﹖︨﹑﹝﹩︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ از ﹝﹠︭︉ ﹇︱︀وت ︋﹥ ﹝﹠︭︉ ︫﹫ یار︑﹆︀

﹫︫﹖از ︋  ،︨﹑ما ﹩﹊︀ت ︨﹫︀︨﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ در ﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن ︋﹢د. از دوره﹞︀﹆﹞ ﹟︣︑︣ 
﹤﹢﹀︮،  ِ﹩﹚﹞ ﹩﹡︀م ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢رو︔﹩ در ا︠︐﹫︀ر ︠︀﹡︡ا﹆﹞ ﹟ا ﹫︫ ا﹖︨ـ﹑﹝﹩﹝﹢︨﹢م ︋﹥ ︨︀دات 

﹫︫ از ︨︀دات ︠﹢ر︠ـ﹢ره  ،ر︨︀﹡︡﹡︡ر︲︀(ع) ﹝﹩ ﹋﹥ ﹡︧︉ ︠﹢د را ︋﹥ ا﹝︀م ا﹖︨﹑﹝﹩︋﹢د. ︨︀دات
﹡﹍︀ر ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ︠ـ︀﹡﹢اده از و﹇︀︹).  ٢٠٧:  ١٣٨١  ﹡﹍︀ر،(و﹇︀︹  از ︑﹢ا︋︹ ︨﹠﹠︡ج ︋﹢د﹡︡

ا﹝︀ اـ﹟  ؛)٢٠٦ :ا﹡︡ (﹨﹞︀ندر ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹢ده﹩ ︨﹑﹝ا﹖﹝﹠︭︉ ︫﹫ی ︨﹠︖︣ دارا︻︡ ︨﹙︴︀ن
 ﹤﹋ دو﹜︐  ﹉﹝﹆︀م ︉︭﹠﹞  ﹩︐﹞﹢﹊ ︀ر ﹝﹩  و﹝︫ ﹤︋﹩ ﹤︋ ،︡آ﹝رت ر︨ـ﹢︮﹩،  ﹤﹢﹀ـ︀ن ︮ـ﹞از ز

ــ️. در﹨︣ــ︀ل ــ︡ه ا︨ ــ﹙﹫﹞︀ ،ا︖ــ︀د ︫ ــ︀ن ︨ ــ︀﹡﹢اده در ز﹝ ــ﹟ ︠ ــ﹢ان نا ــ︀ ︻﹠ ︠︀ن ارد﹐ن و ︋
﹫︫﹖ا﹡︡. ︋︣ا︋︣ ︫ـ︖︣ه︋﹥ ︨﹠﹠︡ج آ﹝︡ه﹩  ︨﹑﹝ا﹤﹞︀﹡ ﹞ ︬ـ︡  ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ︨ـ﹫︡﹩آ﹡ـ︀ن ﹝︪ـ﹝ا
﹫︫﹖در ز﹝︀ن ︫︀ه  ،︨﹑ما﹀︮  ﹩﹫︫ ﹤︋﹖︀پ﹩  ︨﹑﹝ا ،﹟﹫︡ی آ﹝ا) ︡ر ﹎︣د﹢﹞︃﹞ ارد﹐ن 
  ). ٤٨ـ٤٧ :﹡︪︡ه

﹫︫ ︋ـ﹥ از اوا︠︣ دوره  ،ا﹖︨﹑﹝﹩︠︀﹡︡ان ︨︀دات ﹤﹢﹀ـ﹢ذ ︨﹫︀︨ـ﹩  وا︨ـ︴﹥ ︮ـ﹀﹡ ︩ا﹁ـ︤ا
︩﹫︎ .︡﹫﹛︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩، ﹇︡ر︑︪︀ن رو︋﹥ ا﹁﹢ل ﹎︣ا︣﹊﹛︭ـ﹫️  ،︑︣ ذ﹋ـ︣ ︫ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹝﹑︻︊ـ︡ا︫

﹨ـ︀ در ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ا︣ان ︎︦ از ︨﹆﹢ط ︮﹀﹢﹥ و ﹡﹀﹢ذ ︋︀︋ـ︀ندر آ︫﹢ب  ،︵﹙︉ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩︗︀ه
﹋︣د︨︐︀ن، ﹝﹢﹇︺﹫️ ︠﹢د و ﹝﹠︭ـ︉ ﹝ـ﹢رو︔﹩ ﹇︱ـ︀وت را در ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ︋ـ︀ ﹊ـ﹛ ︨ـ﹙︴︀ن 

  ). ٤٣: ١٣٨٧ ︑︓︊﹫️ ﹡﹞﹢د (﹇︀︲﹩، ︻︓﹞︀﹡﹩
ا﹎︣﹥ ︎︦ از ﹝﹑︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ﹝︡︑﹩ ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ﹝﹠ـ︤وی ︫ـ︡﹡︡ و ︐ـ﹩ ︋︣︠ـ﹩ از آ﹡ـ︀ن 

﹝﹨﹟﹫︧﹑﹞ ب︙﹢ن﹢﹆︺﹑﹞ از ︨﹠﹠︡ج ﹨︖︣ت ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ︻︓﹞ـ︀﹡﹩ ر﹁ـ️ و در آ﹡︖ـ︀  ،، ﹡︊﹫︣ه
ا﹝ـ︀ ︋︣︠ـ﹩   ؛)٢٠٢:  ١٣٨١  (و﹇ـ︀︹ ﹡﹍ـ︀ر،  ﹨﹛ «︫ ︉︀︮﹢﹡︀ت آ﹝︡ه و ﹝︐︣م و ﹝︺︤ز ﹎︪️»

﹁︣ز﹡ـ︡ ﹝﹑︻︊ـ︡ا﹜﹊︣﹛، در ︨ـ﹠﹠︡ج ﹝︀﹡ـ︡ و ︋ـ︀ ﹡︤د﹊ـ﹩ ︋ـ﹥  ،﹝﹑﹝︭ـ︴﹀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ،د﹍︣ از آ﹡︀ن
(آر︫ـ﹫﹢ ︨ـ︀ز﹝︀ن ا︨ـ﹠︀د ﹝﹙ـ﹩ اـ︣ان، ️ ︀﹁ـ️  د︨ـ  ا﹖︨ـ﹑﹝﹩︋﹥ ﹝﹆ـ︀م ︫ـ﹫  ،﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر



 

  ٢٦٥  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

٢٠٠٠٠٣٤٥٦٧٨٩٠٣٤.(1  
﹫︫ در ﹝﹢رد ︤﹫﹡ ﹩﹚﹞ ا︨️: ا﹖︨﹑﹝﹩︫︀︻︣ی ﹤︐﹀﹎ ﹟﹫﹠ ﹩﹀︴︭﹞﹑﹞  

  ﹊﹞︩ ︲︺﹫︿ ︋︀زوی ︋︴﹑ن ︫︡ از ︴﹀︀﹎︪️ ﹢ن ︫︣ع ︫︣︿ از ﹝︭
  ﹋︣د ︋︀ر ︸﹙﹛ از ﹝︣دم ︠﹀﹫︿ دل ر﹫﹛ و دور ﹝︡ی ︫︡ ︋﹥ ︻︡ل

︉︨︀﹠﹞ ﹟ا﹁︐ـ︡ در  ز ﹤ ︣︑ـ︀ن︗  ) ︿︣او ︫ـ︣ع ︫ـ (﹝ـ︣دوخ،) ق١١٦٠﹇︀︲ـ﹩ و ︑ـ︀ر 
٢٤٣: ١٣٧٩(.  

︠︀﹡︡ان  ی︋︣︠﹩ از ا︻︱︀ روی آوردن︋︀ و︗﹢د  ا  ﹤﹋ ︡︀﹫︋ ︩﹫︎ ︩︨︣︎ ﹟︀ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  
﹝ـ﹢رد ︑﹀﹆ـ︡ ﹡︀در︫ـ︀ه ︣ا ا﹁︣اد ا﹟ ︠︀﹡︡ان  ︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ︋﹥ ︨﹙︴︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩، ﹝﹑﹝﹢ا﹜﹩ ﹨﹞︙﹢ن  

  ﹆︀ ︀﹁️؟و ︗︀﹍︀ه ︨﹫︀︨﹩ و د﹠﹩ آ﹡︀ن ار︑ ﹠︡﹇︣ار ﹎︣﹁︐
 ︡︋︀﹟ ﹝︺﹠ـ ؛︨︀︎ ا﹟ ︎︨︩︣ را در ︨﹫︀︨️ ﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در︫︀ه ︋︐﹢ان ︀﹁️  ،ر︨︡︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩

﹜﹩ را ︋︣﹋︪ـ﹫︡ ︑ـ︀ از ︵︣ـ﹅ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︲︺︿ درو﹡﹩ ︠︀﹡︡ان ارد﹐ن، ︠︀﹡︡ان ﹝ـ﹢ا  ﹡︀در︫︀ه  ﹋﹥
﹋ـ﹥ ︋ـ︀   ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩︋︍﹢︫︀﹡︡.    ︻﹞﹏  ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ ︠﹢د ︗︀﹝﹥︋﹥ ︨﹫︀︨️  ،﹇︡رت ﹝︺﹠﹢ی آ﹡︀ن

 ︫ـ︡﹡︡.﹇﹙﹞︡اد ﹝ـ﹩﹇︀︋﹏ ا︑﹊︤﹎    ﹩︀﹠﹥  ﹇︀︲﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن ︋﹢د﹡︡،  ،﹊﹛ ︨﹙︴︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩
︨﹫︀︨ـ﹩  ︋﹥ ا﹁︤ا︩ ﹡﹀﹢ذ ︨﹫︀︨﹩ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ﹝︺ـ︀د﹐ت ﹝﹢﹁﹅  ،︮﹀﹢﹥  از اوا︠︣ دوره  آ﹡︀ن

︋︣د ﹨︀﹩ ︋︣ای ︎﹫︩︎︪︐﹢ا﹡﹥ ،﹡︪﹫﹟﹩. ﹡︀در︫︀ه ︋︣آن ︋﹢د در و﹐︀ت ︨﹠ّ︫︡﹡︡﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن 
﹫︫ ︀م﹆﹞ .︡︀﹝﹡ ︀د︖د ا﹢︠ ﹩︊﹨︢﹞ ️︨︀﹫︨﹖ـ︢﹨︊﹩︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹜﹩ ،︨﹑ما﹞ ︹︗︣﹞ ﹟︣︑،  از

﹨︀ی او دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ︡. ︑﹢ا﹡︧️ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ ︋ـ︣ای ا︗︣اـ﹩ ﹋ـ︣دن ︠﹢ا︨ـ︐﹥﹥ ﹝﹩﹝﹆︀﹝︀︑﹩ ︋﹢د ﹋
 

  ﹝︐﹟ ︨﹠︡ ﹠﹫﹟ ا︨️:   - 1
  ﹇﹙﹩ ﹝﹫︣زا. ا﹖︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ﹝﹑﹝︭︴﹀﹩ ︑﹢︨︳ ا﹝︀م﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫  ا︋﹑غ ﹁︣﹝︀ن ﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر«

  ﹙﹩ ﹝﹫︣زا ﹇︨︖︹ ﹝︣ ا﹝︀م 
 ️ ﹋﹥ ر﹇﹛    ︨﹑م ا﹜﹊︀ی ارد﹐ن. [︋︡ا﹡︡ و آ﹎︀ه ︋︀︫︡؟]ا﹖ ﹝︭︴﹀﹩ ︫﹫ ︫︺︀ر ﹝﹑﹁︣﹝︀ن وا﹐ ︫︡ آ﹡﹊﹥ ︮﹑﹫️ و ﹁︱﹫﹙

  ﹜﹫︫ ️﹝︣﹞ ﹫︫ ︣﹞ا ︰﹢﹀︑ ︀ه ︫︣ف  ︧︣ا﹁︣ازی آن ﹁︱﹫﹙️ا﹖︨﹑﹝﹩ ا﹜﹊︀ی ﹝︤︋﹢ر ︋﹝︊︀رک ﹝︴︀ع در ︭︠﹢ص﹠︎
[اوّ  ︀ ︋  ﹤︐﹁︀ ️ ︮︡ور  ︺﹚︠  ﹤﹋ ︀︎︀ری  ︋﹫﹍﹙︣︋﹫﹍﹩  ﹜﹫﹟؟]  [﹝﹩﹨︀ی  ﹝︤︋﹢ر  آن ا﹜﹊︀ی  ︤︋︀رت  ︫︡ه]  ار︨︀ل  آورد 

﹡﹞﹢ده    ﹏︮︀ [آن︨︣ا﹁︣ازی   .︫︡ ﹝︠﹢ا﹨︡  و  ا﹝︣  ﹝︴︀ع  ﹝︊︀رک  ا﹜︣﹇﹛   ︉︧  ﹤﹋ ︋﹠﹢ی  ﹎︣د︡ه، ︗﹠︀ب؟]  ﹆︣ر 
﹎︣د ﹝︤︋﹢ره ︠﹢ا﹨︡  ا﹜﹊︀ی  ︫︣︻﹫︀ت  ا﹝﹢ر  آ﹝︡ن ︫﹫ [﹝︐﹢︗﹥؟]  ︋︀ب  در   .︡ ﹖ا ︣︀︨ و ﹩ّ﹚︺﹞ اردوی   ﹤︋  ﹅︋︀ ︨ ︨﹑م 

︀︵︣ ︠﹢د را ︗﹞︹ [دا︫︐﹥؟] در ︑﹆︡﹛ ︠︡﹝️ ﹝︣︗﹢︻﹥ ︋﹥ ︠﹢د ︨︀︻﹩ [︋﹢ده و] ﹁﹢ت  ︠  ،︣ض ﹡﹞﹢ده ︋﹢درد ﹋﹥ ︻ ا﹝﹢ 
﹁︣و﹎︢ا︫️ ﹡﹠﹞﹢ده ︀﹜︊﹩ ﹋﹥ ︻︣ض و ﹝︐﹢﹇︹ ﹝︀︐︀ج دا﹡︡...؟ ︮﹀︣ ︨﹠﹥  ﹝︧︐﹞︀ل ︋﹢ده ︋︀︫︡ و ﹝︴  ،︋﹥ ﹨︣ ︗️  ،و 

١١٦٠ .«  
  

  



 

٢٦٦ 
    

٢٦٦
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹟از ﹡﹫︣و﹨︀ی ︋﹢﹝﹩ و ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹠︀︮︉ آ﹡ـ︀ن، ︋ـ︣آن ︫ـ︡ ︵﹫﹀ـ﹩ از ﹥︋︀ ︗︀︋  ،روازا ﹩︠︣︋ ﹩︀︗
  ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ او در ﹝﹏ ︋︀︫﹠︡.﹡﹫︣و﹨︀ را در رأس ا﹝﹢ر ﹇︣ار د﹨︡ ﹋﹥ را﹨︊︣ ︨﹫︀︨️

﹫︫ ︭ـ︉، ﹎︤ار︫ـ﹩  ︭︠﹢ص در ا﹖︨﹑﹝﹩از وا﹋﹠︩ ︠︀﹡︡ان ︨︀دات﹠﹞ ﹟و ا﹡︐﹆︀ل ا ﹏﹆﹡
ـ︣ا در ︻ـ︡ ﹋ـ﹥   ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی ︠ـ﹢د ︋ـ︀﹇﹩ ا︨ـ️︎︨︣ـ︩    ﹟اا﹝︀    ؛در ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︺﹊︀س ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨️

﹫︫ ︡؟ ︻﹙️ ﹋﹛  ا﹖︨﹑﹝﹩﹡︀در︫︀ه، ︨︀دات﹠﹠﹋ ︶﹀ ︀ه ︠﹢د را﹍︀︗ ︡﹠︐︧﹡︀در ︋ـ﹥ ﹡︐﹢ا﹡ ﹩︗﹢︑
﹫︫ د؟    ا﹖︨﹑﹝﹩︠︀﹡︡ان﹢︋ ﹤️﹋︀︨ ︹︋︀﹠﹞ ︤﹫﹡ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟ر︨ـ︡ ﹋ـ﹥ از و﹜﹩ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩  ؛﹡︡ادر ا

︠︀﹡ـ︡ان  ) و ﹨﹛ ا﹠﹊﹥٧ :١، ج١٣٨٢ا︨﹊﹠︡ر ﹝﹠︪﹩، ︑︃﹝﹏ ︋︣ اد︻︀ی ︨﹫︀دت ︠︀﹡︡ان ︮﹀﹢ی (
﹫︫﹩﹞﹑︨﹖ـ︣دوخ، ( دا︫ـ︐﹠︡﹝﹠︧ـ﹢ب ﹝﹩ ا﹝︀م ر︲︀(ع) دا﹡︧︐﹠︡ و ︋﹥﹝﹩ ︠﹢د را از ︨︀دات  ا﹞

﹋ــ﹥ ︠︀﹡ــ︡ان  ︀︋ــ︡﹟ ﹝︺﹠ــ ؛)، ︋︐ــ﹢ان ︎︀︨ــ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︋ــ︣ای اــ﹟ ︎︨︣ــ︩ ︀﹁ــ٢٤٨️: ١٣٧٩
﹫︫﹖︋ـ﹥ ﹡ـ︀م  ︨﹑م ︋︀ ﹝﹠︐︧︉ ﹋︣دن ︠︀﹡︡ان ︠﹢د ︋﹥ ا﹝︀م ر︲︀(ع) و ا﹇︡ام ︋﹥ ︨︀︠️ ︋︀ر﹎︀﹨﹩ا

 ︋︀︫ــ︡﹝﹢︲ــ﹢ع ﹋ـ﹥ ا︪ــ︀ن ︠ــ﹢ا﹨︣ ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀ ﹝﹩ در ︨ــ﹠﹠︡ج و ا︻ــ﹑م اــ﹟ »﹨ـ︀︗︣ه ︠ــ︀︑﹢ن«
﹨︀ی ︮ـ﹀﹢﹥ ︑︣و﹢︧﹝﹨️︨︀﹫︨ ︕﹩ ︠﹢د ︋︀ ︠︀﹡︡ان ︮﹀﹢ی و  )،  ١٩-١٨:  ١٣٧٥︨﹠﹠︡︗﹩،  (

ــ︡. ︋ــ︣ ــ︡ان ﹝﹩ ،اــ﹟ ا︨ــ︀س در ﹋︣د︨ــ︐︀ن را ﹡︪ــ︀ن داده ︋﹢د﹡ ــ﹢ان در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁ــ️ ﹋ــ﹥ ︠︀﹡ ︑
﹫︫﹩﹞﹑︨﹖ا  ︮ ﹟﹫︵﹑︨ ︶﹀ ﹤︋ا﹝︣  ﹀﹢ی ﹟دا︫︐﹠︡ و ا ﹏︀﹝︑،  ︉در ︑﹆︀︋﹏ ︋︀ ︨﹫︀︨️ ﹋︧ـ

. در د︫ـ️ ﹝︽ـ︀ن ﹇ـ︣ار دا︫ـ️وی ﹎ـ︢اری  ﹝︪︣و︻﹫️ ︨﹫︀︨﹩ِ ﹡︀در︫︀ه، ﹝︭﹢︮︀ً ︋︺ـ︡ از ︑︀ج
  ،﹟︣دا﹡﹩︋﹠︀︋︣ا﹍از ︻﹙﹏ ا︮﹙﹩ رو ﹩﹊ ان﹢︐︋ ︡︀︫ از ﹡︀در︫ـ︀ه ﹫︫ در  را ا﹖︨ـ﹑﹝﹩︠︀﹡ـ︡ان

️ ︨ـ﹠ّ﹨ـ︀ی ا﹨﹏︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩) ﹋ـ﹥ ﹎︣ا︩دا﹡︧️ ﹋﹥ او ︋︀ ︋︣﹋︪﹫︡ن ر﹇︊︀ی آ﹡︀ن (︠︀﹡﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣  
︀﹝﹫ـ︀ن ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان دو︨ـ︐︡اران ـ︀  ا﹖︨﹑﹝﹩︮︡د ︑︱︺﹫︿ ︠︀﹡︡ان ︫﹫ ︋﹫︪︐︣ی دا︫︐﹠︡، در

 ﹤﹢﹀︮ ﹟﹫︵﹑︨.د﹢︋ 
﹝﹑﹝︭ـ︴﹀﹩ در  ︨﹠﹠︡ج ︋︀﹇﹩ ︋ـ﹢د. ا﹖︨﹑﹝﹩﹞️ ︫﹫ ﹩﹀︴︭﹞﹑﹞﹠︡ ︨︀ل در ِ︨  ︸︀﹨︣اً
﹝︪ـ︀ور  ﹝﹆ـ︀مدر و ︋︀ر﹨ـ︀  د﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در د︨︐﹍︀ه ﹊﹢﹝️ ﹝﹙﹩ ارد﹐ن ا﹀︀ ﹡﹞﹢  ،ا﹟ ز﹝︀ن

 ،. او ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹀﹫︣ وا﹜﹩ ارد﹐ن)١٢٢و١٢١،  ١١٩:  ٢٠٠٥  (﹝︧︐﹢ره،  ︸︀﹨︣ ︫︡  وا﹜﹩ ارد﹐ن
️︀ری﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩  ﹝︃﹝﹢ر﹫︧︋  ️ر﹢﹞︃﹞ ﹟از ا ﹩﹊ ︀ن︣︗ و﹇︐ـ﹩ از  ،﹨ـ︀︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡. در

﹩﹚︺﹠︧ ︠︀ن ارد﹐ن  ︨﹢ی﹞︀﹚︮ ︀م﹫︎ ﹏ ﹜︣﹋ ︀ن ﹎︣﹁︐ـ﹥ ﹎︣و﹎ ،︠︀ن ز﹡︡ ︋﹢دو دو︨︐﹩ ︋︣ای
 ﹜︪ـ﹊︣ ز﹡ـ︡ ︋ـ﹥ ︋ـ︀﹨﹞ـ︣اه  )١٧٩:  ١٣٩١  (﹎﹙︧︐︀﹡﹥،  ︠︀ن ︋﹥ ︨﹠﹠︡ج︣︗﹜︣﹋ ﹤﹚﹝︀ن  در    و  ︫︡

  ).١٠٣: ١٣٨٧ ﹋︣د︨︐︀ن ︋︀ز﹎︪️ (ارد﹐ن،
️︀﹡ از  ،﹝﹑﹝︭︴﹀﹩ در ﹩﹊ ︀ن︣︗ در ️ق ١١٦٧︨ـ︀ل  ︋ـ﹥ د،︠﹢﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝︃﹝﹢ر



 

  ٢٦٧  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

﹊﹢﹝ـ️ ﹋︣د︨ـ︐︀ن  ،﹝︊﹙︽﹩ز﹝︀ن در ︋︣ا︋︣  ا﹟ ،آزاد︠︀ن ا﹁︽︀ن  . ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹋﹥﹇︐﹏ ر︨﹫︡  ︋﹥
ــ﹙﹫﹛ ــ﹥ ︨ ــ︍︣دارد﹐ن را ︋ ــ︀ن ︨ ــ︀ ︋︀︋ ــ﹠︿، ︎︀︫ ــ︴﹀﹩ )٤٩: ٢٥٣٦ (﹝︭ ــ︣اه. ﹝﹑﹝︭ ــ﹥ ﹨﹞ ﹋ 

﹩﹚︺﹠︧︀︐︨و﹇️ ﹋︣د ﹜﹋︀ ا︻︐︣اض  ︣ای︋  ن︠︀ن ارد﹐ن  ﹟︀ری  ﹥ ︋﹢د،او ر﹁︐﹡︤د  ،  ا﹡︐︭︀ب  ا﹋
 ︺﹠ــ﹩ ،︩﹨﹞︣ا﹨ــ︀﹡ و او را ــ︊︦ ،︠︀نــ︰ ورود ︧ــ﹠︺﹙﹩. آزاد︠ــ︀ن ︋ــ﹥ ﹝﹡︊ــ︣داز ︎ــ﹫︩ 

 ﹩﹀︴︭﹞﹑﹞﹫︫﹖٣٥٣ :١٣٧٩ (﹝︣دوخ، ︀﹡︡︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨ را ︨﹙︴︀ن︻︊︡اًو  ︨﹑ما.(  
﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ﹋︣د︨︐︀ن و ︻︤ل و ﹡︭︉︸︀﹨︣اً ︎︦ از ﹇︐﹏ ﹝﹑﹝︭︴﹀﹩، در آ︫﹢ب

︋︣ ﹝︀ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ . ︠﹢د د﹁︀ع ﹋﹠﹠︡﹝﹆︀م ︗︡︡  از ︻﹠﹢ان و︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡   ،ا﹟ دوران
︨﹑م ︑﹀﹢︰ ︫︡ه ︋︀︫︡ ︀ ﹡﹥؟ ﹡﹊︐﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ا﹖ات ︫﹫دو︋︀ره ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ︨︀د  ،﹋﹥ ا﹟ ﹝﹆︀م

ا﹡︺﹊︀︨﹩ از ﹡︀م ︫︭﹩ ﹋ـ﹥ دار﹡ـ︡ه اـ﹟  ،﹝﹠︀︋︹ ﹝﹙﹩  ﹨︀ی﹎︤ارش  ،اوا﹏ دوره ﹇︀︗︀ر  آ﹡﹊﹥ ︑︀
اـ﹟ ﹝﹆ـ︀م در  ،︠ـ﹩ از ︑﹆﹫﹆ـ︀ت ︗︡ـ︡ا︨︀س ︋︣ . ︋︣د﹨﹠︡︋﹥ د︨️ ﹡﹞﹩  ،︻﹠﹢ان و ﹝﹆︀م ︋︀︫︡

(ا﹞︡ی آ﹫﹟،   ︀﹡︡ان ارد﹐ن ︢ف ︫︡از ︑︪﹊﹫﹑ت اداری ︠  ،ز﹝︀ن ︧︠︣و︠︀ن ︋︤رگ ارد﹐ن
︨﹑م ا﹖از ︢ف و د﹐ ﹏︢ف ﹝﹆︀م ︫﹫ ،در ︋︣ر︨﹩ ﹝﹠︀︋︹ ﹎︀ن﹡﹍︀ر﹡︡ ).٤٨ـ٤٧ :︀پ ﹡︪︡ه

﹝﹠ـ︀︋︹ در︋ـ︀ره ︨﹊﹢ت  ا﹝︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ؛ا﹡︡︋﹥ ﹎︤ارش ︣︮﹩ ︋︣︠﹢رد ﹡﹊︣ده  ،︠︀ن︑﹢︨︳ ︧︠︣و
﹫︫ ـ︀د ا﹖︻﹠﹢ان و ﹝﹆︀م︑ـ︀ن ا︣︗ ︤﹫﹡ دوره ﹇︀︗︀ر و ﹏و ︨ـ︀دات  ﹫﹙ـ﹩︠︀﹡ـ︡ان و﹋︨﹑م ︑︀ اوا

﹫︫﹖︣ح ا︨️ ﹋﹥ا︵ ﹏︋︀﹇ ﹤﹫︲︣﹁ ﹟م، ا﹑︨  ﹫︫ ︀د ︨︀دات︑︋ـ﹥  ،︠︀﹡︡ان و﹋﹫﹏︨﹑م و  ا﹖ا
و  و﹋﹫﹏ ︋ـ︀ ︧︠ـ︣و︠︀ن ︋ـ︤رگ ︋ـ︀ز﹎︣دد ︋﹫﹌ رو︀رو﹩ ﹝﹞︡ر︫﹫︡︺﹠﹩ ز﹝︀ن  ،︑︣دوران ︎﹫︩

﹫︫ ا﹖︨﹑﹝﹩︨﹙︉ ﹝﹆︀م ﹫︫ ︀د ︋ا﹖از ︨︀دات︑ا ﹟ده ا︨️︨﹑م ﹡﹫︤ از ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ا﹢.  
  

﹫︫ ︉︭﹠﹞ ︡د︖﹞ ︰﹢﹀︑﹖م ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ا﹑︨   

︨ـ﹑م ﹡ـ︀م ا﹖︋︣ای ︨︀دات ︫﹫ ︨﹑ما﹖﹝﹠︀︋︹ از ︻﹠﹢ان ︫﹫  ﹋﹥  ︋︀ر د﹍︣  اوا﹏ دوره ﹇︀︗︀ر
﹁︣ز﹡ـ︡ ︧︠ـ︣و︠︀ن  ،ق)١٢٤٠ـ١٢١٤ (ـ﹉: ︠ـ︀ن ︋ـ︤رگاًا﹝ـ︀ن ︗﹙﹢س  ︋︀  ﹝﹆︀رن  ،︋︣﹡︡﹝﹩

و  ︨ـ﹑ما﹖﹝﹞﹢د ︫﹫  ︨﹫︡  ︠︀ن،اًا︨️. در ︗︣︀ن ︫﹢رش ︠︀﹡︡ان و﹋﹫﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹝︀ن︋︤رگ  
︡﹫︨   ︣ز﹋﹩، از︀ی ︫ـ︀︬︠  ه﹨﹫ـ︡ان ︠︀﹡ـ︡ان و﹋از  ،︨ـ﹑ما﹖︨ـ︀دات ︫ـ︐﹞ ﹩د﹡ـ︡︋﹢﹫﹙ـ 

  ).٣٧٨ـ٣٧٧ :١٣٧٩ ﹝︣دوخ،(
﹡︧ـ﹏ ﹝︐︭ـ︡ی ا﹡︡ر︣وف ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹢د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹡︧ـ﹏﹨︀ی ﹝︺﹊﹩ از ︠︀﹡︡ان  ،و﹋﹫﹏  ︠︀﹡︡ان

︨ـ︀︋﹆﹥  .آ﹝︡﹡ـ︧︡ـ︀ب ﹝ـ﹩ ﹨︀ ︋ـ﹥︫︽﹏ و﹋︀﹜️ ︋﹢د﹡︡ و دو﹝﹫﹟ ︠︀﹡︡ان ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︎︦ از ارد﹐ن



 

٢٦٨ 
    

٢٦٨
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

(در اـ﹟  ﹎︪ـ️︠ـ︀ن ︋ـ︀ز﹝﹩اً︎︡ر ا﹝︀ن ،︋﹥ دوره ︧︠︣و︠︀ن ︋︤رگ ،﹨︀د︫﹞﹠﹩ آ﹡︀ن ︋︀ ارد﹐ن
︑︭︀دم ﹝﹠︀﹁︹ ︠︀﹡︡ان ارد﹐ن و ︠︀﹡︡ان  ︑︱︀د و .)٣٣ـ٩: ١٣٩٧ ﹡﹉: ︔﹢ا﹇︉ و ﹝︷﹀︣ی،  ،﹝﹢رد
﹊ـ﹢﹝︐﹩ ︋ـ﹥ ﹋﹢د︑ـ︀﹩ درون  در اـ﹟ وا﹇︺ـ﹥ ﹋ـ﹥  .﹎︣دـ︡  ︑︡︊﹏  ︋﹥ رو︀رو﹩ آ︫﹊︀ری  ،و﹋﹫﹏

﹝︣﹋︤ ︑︖﹞ـ︹ ﹝︀﹜﹀ـ︀ن   ،︨﹑ما﹖﹝﹞﹢د ︫﹫  ﹝﹠︤ل ︨﹫︡  )،٣٧٧:  ١٣٧٩  (﹝︣دوخ،﹝︀﹡︧️  ﹝﹩
ــ﹩ ارد﹐ن ــ﹢د. وا﹜ ــ﹢د ︋ ــ︀ و︗ ــ️ و  ︋ ــ︡ان و﹋︀﹜ ــ︡ان ارد﹐ن و ︠︀﹡ ــ︀ن ︠︀﹡ ــ﹠︩ ﹝﹫ ــ﹉ دوره ︑ 
 ︀ ﹋︣د︑﹢︵﹥ آ﹡︀ن را ︠﹠︓ ،︫︀ه ﹇︀︗︀ر︠︀ن ︋︀ درا️ و ︗﹙︉ ︐﹁ ️︀﹝︺﹙﹩اًا﹝︀ن﹝︐︡ا﹡︪︀ن،  

 ﹡﹞ـ﹢د ︑︊︺﹫ـ︡ از آ﹡ـ︀ن را و ︋︧ـ﹫︀ری ︻ـ︀مو﹋﹫﹏ را ﹇︐﹏︠︀﹡︡ان  ،︧︀ب ﹩︭︫﹥در ﹉ ︑︧﹢و  
،﹩﹡︀︋︀︋)  ٦٠:  ١٣٧٧(.    ﹤︣﹎ا﹫︫ ا﹝︀ن در  از ︪︠﹛ وا﹜﹩در آن ز﹝︀ن ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ م  ︨﹑﹖ا︨︀دات
 ︨ـ︀ل ،﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ا﹡︐﹆ـ︀دات در ︋︣ ﹡︡ا︫︐﹠︡.  ️د︨  ،از ا﹡︐﹆︀د ︻﹙﹫﹥ وا﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د او  ا﹝︀︋﹞︀﹡﹠︡،  

 (︨ـ﹠﹠︡︗﹩، ︋﹥ ﹇︐ـ﹏ ر︨ـ﹫︡﹡︡  ︋﹥ د︨︐﹢ر وا﹜﹩  ،ز﹋﹩  ︨﹫︡  ︨﹑م وا﹖︫﹫  ﹝﹞﹢د  ق ︨﹫١٢٣٠︡
و ︋ـ﹥ ︠︀﹡ـ︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩  ﹎︣د︡ از ︠︀﹡︡ان آ﹡︀ ﹝﹠﹆︴︹  ،ا﹖︨﹑﹝﹩و ﹝﹆︀م ︫﹫  )١٩١ـ١٩٠:  ١٣٧٥

 ،در ︵ـ﹢ل ﹊﹢﹝ـ️ ﹇︀︗ـ︀ر ،︠︀﹡︡ان ﹝ـ﹢ا﹜﹩ ︋﹠︀︋︣ا﹟، .)٢٠٧:  ١٣٨١  و﹇︀︹ ﹡﹍︀ر،(  ︨︍︣ده ︫︡
   ﹋︣د︨︐︀ن ︫︡﹡︡. ا﹖︨﹑﹝﹩﹝﹠︭︉ ︫﹫ ﹝︐︭︡ی

  

﹡﹤︖﹫︐  

 ارد﹐ن، ︋ـ︣وا︋︧︐﹥ ︋﹥ د︨ـ︐﹍︀ه ﹇ـ︡رت ︋﹠ـ﹩  ﹨︀ی︠︀﹡︡اناز    ، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩
در  ،﹝ـ︢﹋﹢ر دوره︵ـ﹩ ﹫ـ︀ت ︠ـ﹢︩ از آ︾ـ︀ز ︑ـ︀    و  ︀﹋﹞﹫️ ﹝︺﹠﹢ی دا︫︐﹠︡﹋︣د︨︐︀ن ارد﹐ن  

︣ر﹡﹍ـ﹩ ﹡﹆ـ︩ ︎ُ  ﹋︣د︨ـ︐︀ن ارد﹐ن  ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹙ـ︿ ﹨﹞ـ﹢اره در ر︠ـ︡اد﹨︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩  ﹨︀ی︋︣﹨﹥
﹇︺﹫ـ️ ر را︨ـ︐︀ی ︑︓︊﹫ـ️ ﹝﹢︋︪ـ﹩ از ︑ـ﹑ش آ﹡ـ︀ن د ،ی ︨﹫︀︨ـ﹩دا︫︐﹠︡. ︫︣﹋️ در رو︡ا﹨︀

 ا﹇︐︡ار ،︐︀ن ارد﹐ن﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀زات ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د. ︗︀﹍︀ه ﹝︺﹠﹢ی ا﹟ ︠︀﹡︡ان در ﹋︣د︨  ا︗︐﹞︀︻﹩ و
︋﹫﹍︀﹡﹍︀ن ︋︣  ︨﹙︴﹥و دوران  ﹨︀ارد﹐ن﹊﹢﹝️  ﹁︣از و ﹁︣وددر و ︐﹩  ﹨︀دورهدر ︑﹞︀﹝﹩   آ﹡︀ن را

︧︐︣ش ﹡﹀ـ﹢ذ ︠ـ﹢د در ﹋︣د︨ـ︐︀ن و ﹡︤د﹊ـ﹩ ︋ـ﹥ ﹝︣︗ـ︹ ︋︀ ﹎ ،﹋︣د︨︐︀ن ﹀︶ ﹡﹞﹢د. ا﹟ ︠︀﹡︡ان
︲ـ﹞﹟ ﹀ـ︶ ا﹝︐﹫ـ︀زات  ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹠︡  ،﹜﹫︀ن و ﹥ در ︾﹫︊ـ️ آ﹡ـ︀ن﹥ در ز﹝︀ن ﹊﹢﹝️ وا  ،ت﹇︡ر

 ︋ـ﹢د. ا﹖︨﹑﹝﹩︫﹫ ،ا﹟ ︻﹠﹢ان ︑﹞﹟︣﹛︋﹥ ︻﹠︀و﹟ ﹝﹞︐︀ز︑︣ی د︨️ ︀︋﹠︡ ﹋﹥   ،︎﹫︪﹫﹟ ︠﹢د
﹟﹫︐︧﹡﹫︫ ﹤︋ ︀﹡ا﹖︨﹑﹝﹩﹝︣︑︊﹥ د︨︐﹫︀︋﹩ آ،    ️﹞﹢﹊ ︣︠د  ١١٦٠﹡︀در︫︀ه در ︨︀ل  در اوا﹢︋ 

 ای﹋﹠﹠ـ︡ه﹡﹆ـ︩ ︑︺﹫﹫﹟ ،اـ﹟ ﹝︣︑︊ـ﹥ اداری﹡﹫︤ در ا︻︴︀ی ﹝︢﹨︊﹩ ﹡︀در︫︀ه    ﹨︀ی︨﹫︀︨️و ﹇︴︺︀ً  



 

  ٢٦٩  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

ا﹝ـ︀ از  ،﹝﹆︴ـ︹ ز﹝ـ︀﹡﹩ آن ﹝ـ︡ود ︋ـ﹢د ﹡︧︐﹫﹟﹜﹫﹥ ا﹟ ︻﹠﹢ان در ا﹎︣﹥ ا︣از اوّ  .﹥ ا︨️دا︫︐
﹫︀ن آ﹡︀ن ﹝ـ﹢رو︔﹩ ﹡﹫︤ در ﹝ ﹖︨﹑﹝﹩ا، ︫﹫﹇︀︗︀ر، ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩، ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹆︀م ﹇︱︀وت  دوره

  ﹡﹫︤ ︑︡اوم ︀﹁️. از آنو ︐﹩ ︎︦  ق١٢٨٤در  ﹨︀ارد﹐نز﹝︀ن ︨﹆﹢ط  ︫︡ و ︑︀
  

︹︋︀﹠﹞ 

  ا﹜︿. ﹋︐︀ب
ا﹋︊ـ︣ ﹝﹫ـ︣زا ︻﹙﹩ :، ︋ـ︀ ﹝ـ﹣︠︣ه︑︀ر ا﹐﹋ـ︣اد،  )٢٠٠٥(  ، (﹝︀ه ︫︣ف ︠︀﹡﹛) ﹝︧︐﹢رهارد﹐ن.  ١

︹︀﹇︩و︣اار︋﹫﹏: :﹡﹍︀ر، و ،﹟﹫︡ی آ﹝آراس. ︗﹞︀ل ا  
٢  .︡﹝﹞ ﹟︋ ارد﹐ن، ︧︠︣و  ︣﹢﹠﹞ ﹟︋(︿﹠︭﹞) )ارد﹐ن» ،)٢٥٣٦ ـ︀ر︑» ـ︉ ︑ـ﹢ار﹛ ،

  ارد﹐ن. ﹩︑︣ان: ﹋︀﹡﹢ن ︠︀﹡﹢اد﹎
٣  .﹟︣﹫︫ ،︣ان و︑﹑﹇﹩ ا﹝︍︣ا︵﹢ری  ︠︀﹡︡ان ﹋︣د در،  )١٣٨٧(  ارد﹐ن︀ی ا﹨   ﹩﹡︀﹝︓︻﹤﹝︗︣︑ ، : 

  ا︣ان.︑︀ر︑  ︣ان: ﹡︪︣ ﹝︣︑︱﹩ ارد﹐ن،
︻︊︡اً ا﹡﹢ار،  ︨﹫︡ :ا﹨︐﹞︀م ، ︋﹥︗︀﹡﹍︪︀ی ﹡︀دری   ،)١٣٤١( ا︨︐︣آ︋︀دی، ﹝﹫︣زا ﹝︡ی ︠︀ن.  ٤

  ا﹡︖﹞﹟ آ︔︀ر ﹝﹙﹩.︑︣ان: 
اـ︣ج ا﹁︪ـ︀ر، ︑ـ︣ان:   :، ︋ـ﹥ ا﹨︐﹞ـ︀مآرای ︻︊︀︨ـ﹩︑︀ر ︻ـ︀﹜﹛)،  ١٣٨٢(  ا︨﹊﹠︡ر ﹝﹠︪﹩.  ٥

  ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.
٦  .﹟﹫︧︡﹝﹞ ،١٣٨٩( ا﹝﹫︣ اردوش  ،(︑︃︧﹞ ︣ ، ا︨﹑﹝﹩ از د︣︋︀ز ︑︀ د︣وز﹜﹥ و︡ت ︃﹝﹙﹩︋ 

  ︑︣ان: ﹝︖﹞︹ ︗︣﹆︑ ﹩﹡︀︉ ﹝︢ا﹨︉ ا︨﹑﹝﹩.
 :︑︭ـــ﹫ ،︑ـــ︀ر ﹝﹠ـــ︐︷﹛ ﹡︀︮ـــ︣ی)، ١٣٦٧( ︠ـــ︀نا︻︐﹞︀دا﹜︧ـــ﹙︴﹠﹥، ︡﹝﹞︧ـــ﹟ .٧

  ﹝﹞︡ا︨﹞︀︻﹫﹏ ر︲﹢ا﹡﹩،︑︣ان: د﹡﹫︀ی ﹋︐︀ب.
، ︋ـ﹥ ︨ـ﹫︣ا﹐﹋︣اد در ︑ـ︀ر و ︗︽︣ا﹁﹫ـ︀ی ﹋︣د︨ـ︐︀ن)، ١٣٧٧(  ︋︀︋︀﹡﹩، ︻︊︡ا﹜﹆︀در︋﹟ ر︨︐﹛.  ٨

  ، ︑︣ان: ︑﹢﹋﹙﹩.٢﹝﹞︡ر﹢ف ︑﹢﹋﹙﹩، چ :﹋﹢︫︩
و﹜﹫ـ︀﹝﹫﹠﹢ف زر﹡ـ﹢ف، ︑ـ︣ان: و.    :︋ـ﹥ ا﹨︐﹞ـ︀م  ،︫ـ︣﹁﹠︀﹝﹥)،  ١٣٧٧(  ا﹜︡﹟، ︫︣ف︋︡﹜﹫︧﹩.  ٩

  ا︨︀︵﹫︣.
﹞﹫ـ︡ ︫ـ﹫︣ا﹡﹩،  :ا︋﹢︑︣اب ﹡﹢ری، ︑︭ـ﹫ :، ︑︣︗﹞﹥︑︀ور﹡﹫﹥  ︨﹀︣﹡︀﹝﹥،  )١٣٦٩(  ︑︀ور﹡﹫﹥.  ١٠

﹤﹡︀︋︀︐﹋ :︣ان︑ ﹩︀﹠︨.  



 

٢٧٠ 
    

٢٧٠
     

٩١٣٩ ﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و ز ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

، ︗︽︣ا﹁﹫ـ︀ی ﹋︣د︨ـ︐︀ن ︑ـ︀ر و ︑﹀﹥ ﹡︀︮ـ︣ی در ،)١٣٧٥( ︫ـ﹊︣اً ︨﹠﹠︡︗﹩، ﹝﹫︣زا.  ١١
﹫︭︑: ️﹝︪︣ان: ا︑ ،﹩︊﹫︊︵ ًا.︣﹫︊﹋︣﹫﹞  

︣   در  ا︣ان   ا︗︐﹞︀︻﹩   ︑︀ر ،  )١٣٥٩(  ر︲︀  ︫︺︊︀﹡﹩،.  ١٢ ︭︻  ﹤︣ان ، ا﹁︪︀ر︑ :︣ان دا﹡︪﹍︀ه︑.  
١٣  .︿︫︣ ︡﹝﹞﹑﹞ ﹩︲︀﹇  )︨ـ﹠﹠︡︗﹩ در︋︡ة  ز  ،)١٣٨٧ ︣د︨ـ︐︀ن  ا﹜︐ـ﹢ار﹋ ︋ـ﹥ ︑ـ︀ر ،

  ﹝﹞︡ر﹢ف ︑﹢﹋﹙﹩، ︑︣ان: ︑﹢﹋﹙﹩. :﹋﹢︫︩
  ︠﹢ارز﹝﹩.: ، ︑︣ان﹋﹫﹊︀وس ︗︀﹡︡اری :، ︑︣︗﹞﹥﹋﹞︍﹀︣ ︨﹀︣﹡︀﹝﹥ )،١٣٦٣( ﹋﹞︍﹀︣. ١٤
 ﹩﹝﹞ـ︡︑﹆  :، ︋ـ﹥ ا﹨︐﹞ـ︀م﹝︖﹞﹏ ا﹜︐﹢ار  ،)٢٥٣٦﹎﹙︧︐︀﹡﹥، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ا﹝﹫﹟ (.  ١٥

  ، ︑︣ان: دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان.ی﹝︡رس ر︲﹢
، ︑︭ـ﹫: ﹝﹞ـ︡ا﹝﹫﹟ رـ︀﹩، آرای ﹡︀دری︑︀ر ︻︀﹜﹛)،  ١٣٦٤﹝﹞︡﹋︀︸﹛، ﹝︣وی (.  ١٦

  ︑︣ان: زوار.
  ، ︑︣ان: ﹋︀ر﹡﹌.︑︀ر ﹝︣دوخ)، ١٣٧٩( اً ︫﹫ ﹝﹞︡آ️ ﹝︣دوخ ﹋︣د︨︐︀﹡﹩،. ١٧
﹝︧︺﹢د  :﹝﹫﹠﹢ر︨﹊﹩، ︑︣︗﹞﹥ :، ︑﹫︭ و ︑︺﹙﹫﹆︀تا﹜﹞﹙﹢ک ة︑︢﹋︣)، ١٣٦٨(  ﹝﹫︣زا︨﹞﹫︺︀.  ١٨

  ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣.ر︗︉ ﹡﹫︀، ︑︣ان: 
١٩  .︹︀﹇و)، ١٣٨١(  ا﹋︊︣﹋︣د︨︐︀﹡﹩، ︻﹙﹩  ﹡﹍︀رو ﹤︣︮︀﹡ ﹤﹆︡ ︣︣ا﹁﹫ـ︀ و در ﹝ـ︣آت ا﹜︷﹀ـ︽︗ 

  .، ︀پ دوم︣ان: ︑﹢﹋﹙﹩︑ ﹝﹞︡ر﹢ف ︑﹢﹋﹙﹩، :، ︋﹥ ﹋﹢︫︩︑︀ر ﹋︣د︨︐︀ن
 ـ ا︨﹞︀︻﹫﹏ دو﹜︐︪︀﹨﹩، ︑︣ان: ︻﹙﹞﹩ :︑︣︗﹞﹥، ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀در︫︀ه  )،١٣٨٣( ﹨﹠﹢ی، ︗﹢﹡︦.  ٢٠

.﹩﹍﹠﹨︣﹁  
  ﹝﹆︀﹐تب. 

﹋︀ر﹋︣د، ︑﹆︧ـ﹫﹞︀ت و ︨ـ︀︠︐︀ر ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩ «)،  ١٣٩٠(  اً و ︎︨︣︐﹢ ﹝︷﹀︣ی︋︣ا﹝﹩، روح.  ١
︗︡︡، ︨︀ل  دوره، ندا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ ﹨︀ی ︑︀ر﹩︎︥و﹨︩، »﹡︪﹫﹟ ارد﹐ن در ︻︡ ﹇︀︗︀روا﹜﹩

  .٧٢ ـ ٥١: ١٠، ︎﹫︀︎﹩ دوم ︨﹢م، ︫﹞︀ره
را︋︴﹥ دو ︠︀﹡︡ان ﹋︣دی «)،  ١٣٩٧(  ﹁︋︩︣ و ︎︨︣︐﹢ ﹝︷﹀︣ی، ا﹜︀م ا﹝﹫︡ی︔﹢ا﹇︉، ︗︀ن.  ٢

ا︣ان دا﹡︪﹍︀ه و  ا︨﹑م ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︑︀ر ،»ق١٢١٧︀ ︑ ١١٩٣﹨︀ی «و﹋﹫﹏» و«ارد﹐ن» در ︨︀ل
  .٣٤ ـ ٩ :١٢٧، ︎﹫︀︎﹩٣٧و﹨︪︐﹛، دوره ︗︡︡، ︫﹞︀ره ︨︀ل ︋﹫︧️ ،ا﹜︤﹨︣ا

﹫︀︨﹩ و  «)،  ١٣٩٨(ـــــ  .  ٣ ︀︋︀ن در ﹋︣د︨︐︀ن ا︣ان و ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︑﹊︀︎﹢﹨︀ی︨  ︀﹡︡ان︋   ︠﹩﹞︀︷﹡
، ١ ، ︫﹞︀ره١١ه دور ،﹨︀ی ︑︀ر﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن﹝︖﹙﹥ ︎︥و﹨︩،  »ق)١١٩٣ـ  ١١٠٥(  آن

  .٩١ ـ ٦٥ :١٣٩٨، ︋︀ر ٤١ ︫﹞︀ره ︎﹫︀︎﹩



 

  ٢٧١  ق)١١٦٠︨﹑﹝﹩ ﹋︣د︨︐︀ن ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ﹝﹢ا﹜﹩ (ا︻︴︀ی ﹝﹠︭︉ ︫﹫ ا﹖﹡︀در︫︀ه ا﹁︪︀ر و 

و ﹋ـ︀ر﹋︣د ︠︀﹡ـ︡ان وزـ︣ی در ︑ـ︀ر︀︗   ﹍ـ︀ه«  ،)١٣٩٦(  ر﹞ ،﹩︐﹝︧﹟ و ︎︨︣ـ︐﹢ ﹝︷﹀ـ︣ی 
ــ﹍︀ه ︎︥و﹨︩»، ق)١١٩٩ـ  ١٢٦٢﹇︀︗ــ︀ر (ل اوّ ه﹋︣د︨ــ︐︀ن در دور ــ︀ر﹩ دا﹡︪ ــ﹢م ︑ ﹨ــ︀ی ︻﹙

  .٥٠ـ  ٣١ :١٦ ︎﹫︀︎﹩، ٩، ︫﹞︀ره ٢دوره ، ︑︣ان
(︋︀  اداری ︠︀﹡︡ان ارد﹐ن ﹋︣د︨︐︀نـ  «︨︀︠︐︀ر ︨﹫︀︨﹩  )،١٣٩٤(  ﹁︣زی، ﹁︣زاد و ر﹝︱︀ن ر︗︊﹩ 

   .١٧١ ـ ١٤٥ :٧، ︫﹞︀ره ﹡︀﹝﹥ ︠﹢ارز﹝﹩︑︀ر)»، ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹝﹠︀︨︊︀ت ︋︀ ︮﹀﹢︀ن
 ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥، »﹡︀در︫︀ه ﹎︣ا﹩﹩︨﹫︀︨️ ︨﹠ّ :﹩︨﹠ّ و ︫﹫︺﹥ ︑﹆︣︉ ا﹡︪︡﹥« )،١٣٩٤( ︻︊︡ی، ز﹨︣ا

ـ ٤١:  ٣٣  ︫﹞︀ره ،︗ ︡︡︀زد﹨﹛، دوره ︨︀ل  )،و︡ت ﹁︣وغ( ا︨﹑﹝﹩ ﹝︢ا﹨︉  ︑﹆︣︉ ﹝︴︀﹜︺︀ت
٤٥.  

 ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ ـ ︨﹫︀︨ـ﹩ ︗︀﹍ـ︀ه« )،١٣٩٥( ﹝︷﹀︣ی، ︎︨︣︐﹢ و ﹁︣︡ه ﹝︣و︑ـ﹩ و ﹁︣ا﹡ـ﹉ ﹋﹢︫ـ﹊﹩
، ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ︻﹙ـ﹢م ا︨ـ﹑﹝﹩، ︻﹙ـ﹢م ا﹡︧ـ︀﹡﹩﹋﹠﹍ـ︣ه ︋﹫﹟﹇︀︗︀ر»،  دوره ﹋︣د︨︐︀ن در ﹇︀دری ︠︀﹡︡ان

  .١٣٩٥︑︣ان، آذر 
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