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  )1765- 2015ز��م داران دو ��� �� ��ل ا�� ا	������ن(        
  در ی# "!� ا��از                               

  �)&�ا'�ام ا��ی!&%�
&% ��$# ا"!� �ه ی� درا�� ا�وز �� ��� از ا��ا��ری ا��ا��  ��ا	��ی ا	������نِ 

1�,�0 ��د &%  �,/��  �، �-,� از �+!و ا��ا��ری ھ�ی 1747ا��ا�� در 
&,�ر 	�رس(ایان) ا"��ا �� $ز��0 ھ�ی� را در آ$��ی ����%، آ$��ی ����2 و 

��ر ز��م داران �:��,� �� ��م ���8اده ھ�ی &% &د. ��ا	��ی ای0 ا��ا��ری ھ� 
8ا$�ن از $�ی 	��?�ن ;ب و 8=	> ھ�ی ;��، ا��ا��ر $�ز  %�8�2 ��  �، 

	  >. ��م @
آ8ی0 ا��ا��ری را در �-,� از ای0 ��ا	��  /� داد &% �?�ر  ا"!� �ه ا��ا��

 Aزھ�ی�% طف �,ق در اC+� آ�ا ��ا	��ی 	B+� ا	������ن �� $�8> و �
��2ب آ$�� �� دھ+� &,��ه ��  �؛ در "��� &% &,�ر 	�رس(ایان)و $ز��0 

 از �+!و ای0 آ8ی0 ا�H2ا��ری ھ� در ��وراءا�ا��ری ��ون ھ�ی 1�,�0 ای0 ا���
 .����  

  
  :2وار4����ن آ�ی2 ا�1�ا0/ری و -%, درو�+ *�رت 

ای0 ا��ا��ری را K1 ��=دی  1747 $�لدرو ی� $�وزای� درا�� ا��ا�� ی� ا"!� �ه 
در ��2ھ�ر �2��ن @Nا > و �8د را �1د �ه 8ا$�ن �8ا��. ھ �2M از �گ ��درا	,�ر 

ب O 0�ز�� و �+!و ا��ا��ری را ���ی  ق و  !�ل 8ا$�ن دل َ&2او از $
&,� �1 در �1@��ش داد. /,� ROدر  ا�� در  �% ��رۀ ھ�2 ;+� ر %�+O و

T2� ، و دو�> �1ی�ار  /� دھ� از U+B�� دار�	ا��ری ا��ا�� ����ان ���� و�% ا��
 .����  

(��2ھ�ر) ھ�X2م در �&W ا��ا��ریدر "��� &%  �رش ر����ن ���ی� ��;� ��رت 
 <��O $ %� Xدی Uی  �% ��ره و ��2ط��� ���Y� ا"!� �ه درا�� &% در ی�رش

د، "/�ی> از �T2 درو�� ��رت دا >، ا�� ��2ز;ۀ اC+� و �= ا�:]�ع ��رت ���
) ���ن �1ان و ��ز����@�ن او  آ�Oز K11772 از 	�ت �NX���2ار ا��ا��ری ا��ا��(

Xن دی)���ن  �ه و  �ھWاد@�ن 1824(ی�	>. آ�A ای�H2� %� T2� 0 �� "�ود ی^ �
$�وزای� و �� آ8ی0 وارث ای0 $+�+% دوام &د، �+/% $�وزای� ھ� �� $+�+ۀ 
 0���8 T2� Aداران �?!�زای� در ���ن �8ی���,�0 �8د �?!�زای� ھ�، و $

(�?!�ظ�ھ  �ه و �?!� داود) و �� $�ل ���8اده $دار و  �ه ای��0رت را �� آ8ی0 
K1 از $:�ط "/��> آ8ی0 ز��م دار $+�+ۀ �?!�زای� د��. ادا�% دا)1357(1978

دار �?!�داود)، �T2 ��رت ���ن @وه ھ�ی $��$� ��;� ��رت و $ان ای0 $)
وه ھ� ��W ادا�% ی�	> و آ�A ایT2� 0 ھ!�2eن �,��B ا$>. @  

  
  دو وی89+ -%, ھ�ی /��2 دو ��� ��ۀ *�رت:

 R�ن ��2ز;ۀدو�  �,-h ��  �د:دو ویf@� �� ن ��8�0 ��رت در ا	������ �
  

 =>/ر از 0&�م ; ھ�ی ��خ: -1
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 #8 %��Xe�رت، ھ�� T2� ری از ��;��ن و ز��م داران ��رت در �!�م $�ل ھ�ی����
 <��% 1���� ھ�ی ����ر �Wدی^ T2� i��� ���8 و ر;�ی> �/د��. $�8 را "

�� و  �، �% دو$�� ھ� و ر	��> ھ�ی آی����kژی^ و "��W و �% �B��رھ�ی ا8=
 &�n ��رت، "lm ��رت و @��ش ��2	i وط�2 و �+�.  $ � T2� ی�H��$ در

 ،"�زۀ ��رت، �ادر �� �ادر، �1 ;+�% �1ر و �1ر ;+�% �1، R��8 ;+�%  �ھ
;!�زاده �� ;!�زاده، ایW" 0ب $��$� �� آن "Wب $��$�، $ان و رھ�ان ی^ 

Rب ���ن ھW"، ��X2� و �� ��$� �% �� ر"!��%  ���% $-�� و �� �� ر"!� �!�م
 ا8=�� �ی0  ��ه �8ن ھR را ری-�������O ی0 و�:  

 را &�ر &د��،Xی/�ی R,M  
 را �ی���،Xی ��ن ھ!�ی�o;ا  

، روش ھ�ی �-�+q ھ���2ک را �/�ر �د��؛ از زی �1ی 	�� Xای ُ&,��ر ھ!�یو �
دن��ا��ا0�8، �� �% دھ0 ��پ ���0 و �� & %m8 <,� $    دار آوی-�0.  و �

  
�رج و ��ا@ ?<ی�ی �ر-+: -2 @B +C��Bوا 

�ۀ ��رت در ا	������ن � R�دو� T2� ف�� ��اN1 %+8یی ز��م داران و وا����X ط
ھ�ی ایT2� 0 ھ ��X� �2Mۀ ���mوت �� دو�> ھ� و "+:% ھ�ی �8ر�� �,�ھ�ه و 

ز  �ه و �]��B% ��  �د. در ����ری از �T2 ھ�ی ��رت ���ن ��;��ن ��رت، ا
 �ھWاد@�ن $�وزای� �� $داران �?!�زای� و �� $ان و رھ�ان @وه ھ�ی 

��X� د$> د��8> �8ر�� ،�$��$  ���:�R دراز ا$>. ا@�O و R�:��� ۀ
 <H� در �Hا�ۀ آ��-,� از ;�ا�� ای0 د��8> �8ر�� �� � از $��$> ��ا8+% @

، ری,% در دN1 <��8یی و واXدی A-� ،� �� ن�  i	�2� ف ھ�ی����X ط
�/�ۀ ���� ���% و �RH ای0 ا$> &% طف ھ�ی دا8+�  داT2� �+8 ��رت دارد.

 �HB� �8$ #8 t�ھ %� W�� �8ر�� �Xی و وا����T2 ��رت در ای0 دN1 <��8ی
و "�> �NXا ��2: از ا��oی ��Bھ�ا�� &% �% ی�رش ����Y �8ر���ن �,و;�> 

 �Hز��0 �% آ�و وا����X در $��$> �8ر�� و "�� �� داد �� وا@Nاری �8ک و $
  ادارۀ دا8+� ا	������ن �% �8ر���ن. 

  
  :)1772 – 1838(��وزای+�D%FG ز��م داران  ھDE دھ@

، دو �0 از �1ان او،  WHاده $+�!�ن K11772 از 	�ت ا"!� �ه ا��ا�� در $�ل 
در ��2ھ�ر و  WHاده ��!�ر در ھات ا;=ن �1د �ھ� &د��. ��!�ر �� ھ�uم �% 
��2ھ�ر،  �ه و�� �8 $+�!�ن و وزی ��ر�!�2 $+]2> �1ر(ا"!� �ه ا��ا��)را �� 

 و ا;�ام &د و �% �-> $+]2> �,�>دو �1 و دو �ادر زاده اش د$��X .  
 <2[+$ n"�v� از K1 �2 در ��2ھ�ر ��!�ر �هM@Wی� و�1ی�-�&��� را �% ھ� �  ��

�� از �-��m> و  ر	>�ج �% &���  !�ری از $ان ���ی� و WHاد@�ن ��;� �-> و �
 �n"�v $+]2> در ا��ن �!���، و��  �رش و �-��m> در $ � �Hرش آ�� 

&% �1رود "��ت @m>، ادا�% ی�	>. از ��!�ر �ه  q+1793 �� $�ل �	C> ھ�ی �-
32  $ � Xن دی�1 ���� ���� &% آ��H و 	ز��ان و ��ا$% ھ�ی,�ن در "�ود ی^ �

 .����X2� رت��  
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 �1د �ھ� ��!�ر �ه ���ن دو �1ش ز��ن  �ه و ھ!�ی�ن در �$ � T2� 0���-
����ع O %� %& <$��1+�ۀ ز���,�ه و $+]2> او و &�ر $�زی R,M ھ!�ی�ن  1793

ادرش  WHاده �?!�د وا�� ھات در $�ل � K�$ .����u1797ا�  1RM ���وت �
  ا	ا > &% او ��W در ای0 ���وت  /�> �8رد. 

ان ���ی� را �% �م �,�ر&> در   ازmده � 1799در $�ل ��!�ر �ه $ %xط��
  A�2[+$ ا��ازیدار �1ی�2ه �?!�  ،@دن زد &% در ���ن ای0 ذ�y  �@�ن�$

�1ان ای0 $دار �:��ل رK�k ���+ۀ ��ر&Wای� ی� �?!�زای� �ار دا >.  K�$
در ای0  �رش �ای ا��:�م �1ر �% رھ�ی 	�y �?!��8ن $ �%  �رش �دا ��2 و 

2> �$���2. �?!�د �% &!^ [+$ %� �� ����,& A�1 ادر  �ه را WHاده �?!�د �
آ��H �1د �ه  � و در ا��:�م از �ادر ;��2 اش ھ!�ی�ن، R,M  �ه ز��ن �-+�ع را 

ادارن و �-���mن �% $+]2> ادا�% داد.  1804&د و �� )1801&�ر(� �� T2� ROر �+;
 1809ادرش  �uع ا�!+^ از $+]2> �ا��ا8> و �� $�ل $ا��uم  �ه �?!�د را �

ادارن �8د و �1ان �1ی�2ه �?!��8ن ادا�% داد. � �� A/!,& و T2� در ���ن  
را از دو��ره �% &!^ �1ان �1ی�2ه �?!��8ن $+]2>  1809 �ه �?!�د در $�ل 

را  . او در ای0 دوره، 	�y �?!��8ن�1د �ه ���� ���� 1818 �ه  �uع @	> و �� 
 د و �% ��Hmم ا�وزوزی& 0�B� RY;را�C y�	 .�!?� ِ�8ن در "/��> �� ��رت

ادرا�A را �% ا��ر و|ی�ت @Nا > و ��رت را در وا�i از � ،�   از  �ه ظ�ھ�,��
ان �1  �ه �?!�د را �% &�ر$�زی 	�y �8ن(��& ،<�B}ای0 و .<	) 1817 �ه @

�?� �8د، 	�y �8ن �����2 را �%  /� $�K ی/�u �� �1رش و ���ی� �وا دا > و 
د. & i[� را A��� ی�o;را از "��% &,�� و ا A��!,M .���$ر ��� %� �B�u	  

  
/���K 2ھ�ن ��وزای+ �B ��داران �)&�زای+: ,%-  

 ���او را &%  !�ر �ن �% ���> �0 �� ر$�� و ا&�اً �ادران �8ن، �?!�	�y وزی
ادران وزی �% و|ی�ت �-�+q و �1ش &,���. ��  �ه  �R&�" %�T2 و|ی�ت ��د��، �

دی از ���8ادۀ $+]��2 $�وزای� را �% ��م  �ه 	 �Hام آ��& ��+#  ��� و ھ
 ��$Bۀ �+!و $ � �H�2. ا�� آ��	;�2ان &د�� و �8د در $�یۀ او ��رت را ��$> @

 Xدی n��� و از Rن ھ��� T2� �1ی�-> از ی/�� در در �T2 "�&!�> �8د و $+]% �
د��   �. �� $�وزای� ھ� �% $

دو$> �?!��8ن �?!�زای� � �1ی�-> ��+#  � و  �ه �?!�د �1د �ه 
 "/��> ھات �� �1ش $ � �uد. ا��  �ه در آ�$�وزای� ���ی ھات 	ار &

 �1ر O+�% ی�	>.� T2� 0در ای �1 .��X2� ان��&   
� ھ�ی ��;� ��رت ادا�% �T2 ��رت ���ن $�وزای� ھ� و �?!�زای&% در "��� 

�1د �ه دا >،  �ه  �uع $�وزای� K1 از ا��oی ��Bھ�ۀ |ھ�ر �� ا�K�+X ھ� و 
�% $+]�u21 ^�$1833  ���& <2ب در �21ه و "!�ی> ��وھ�ی ا�K�+X در $�ل 

�% $+]2> ادا�% داد. دو$> �?!��8ن �?!�زای�  1838د$> ی�	> و �� $�ل 
در �ا�  �ه و ��وھ�ی  ���م ��+?��% &% $�Kا�� &��� �% �-�را 	ار &د. 

�%  !�ل &��� �@,> و �8د را ��+�R  1840ا�K�+X اوج @	>، از �-�را در $�ل 
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ا�� K1 از �گ  �ه  �uع &% در ، �K�+X ھ� او را �% ھ�2 �د��ا�K�+X ھ� &د. ا
  N1ی	��2. &��� ��ز@دا���� و $+]A�2 را  �% ��� ر$�� �% 1843

 �-�� در �+�س � �-> $+]K1 <2 از ��� Xوزای� ھ� دی�$ iع در وا��u  ه� 
�1 او K1 از ی^ ��ه $+]2> �% ��ی �1ر �:���A از $�ی  T2� y�	 .�2�	���
 �1 T2� ر�mC .�  و ز��ا�� �X�$دو$> �?!��8ن، د وزی�?!�ا&��8ن �1

  �ه  �uع &% در ��2ھ�ر ا;=ن $+]2> &ده ��د XدیH� داردل �8ن ��$# $
  ھ�2 	ار &د. �?!�زای�  /�> �8رد و ���ی 

  
  ی�MNو �+ و ?%L ��ل �D%FG و ز��م داری 

  :)1838 – 1978(��داران �)&�زای+
 $+]2> &��� �,�> از � ز��م داری $دار دو$> �?!��8ن &% �% ;�2ان ا��

ز $�ل �� @Nرد. �T2 ��رت در ����ری ا ��135 ز��م داری $دار �?!�داود �8ن، 
ای�H��$ 0 ���ن $داران �?!�زای�  ادا�% ی�	>. "�� در $���Hی &% ا��ان و 

ای0 آرا�A را ��2ز;ۀ $=ط�0 آ��H در آرا�A و ا�2�>، ا��رت و $+]2> &د��، 
  درو�� ��رت �ھR �� زد. 

�% $+]2> ادا�% داد، در  �1861?!��8ن در &��� �� و	�ت �8د در $�ل دو$> 
Xادران دی� %& ���"  %� T2� در Rو "/��> �� ھش �+!��@ $ او در و|ی�ت �

د��. � �� $  
 �Hان زی�دی ���� ���� &% از ���ن آ��0(�?!�ا	�o �8ن،  9از دو$> �?!��8ن �1

�?!�ا;RY �8ن،  �;+� �8ن، �?!�ا��0 �8ن، �?!� یq �8ن، و�� 
"/��> �?!��8ن، 	�� �?!��8ن، �?!�ا$+R �8ن و �?!�"�0 �8ن)ھ &�ام 

 $ � K�$ ا�� ��د�� وِ̂ آ��ن ��W دارای �1 ی^ و|ی> را در د$> دا ��2. ھ ی
 .����X2� R�1د �ھ� و "/��> و|ی�ت �� ھ  

د، �ادرش & n"�v� ���& �8ن &% ا��رت ی� $+]2> را در �+;�  <�-�
�?!�ا;RY �8ن را  /�> داد. $�K ;��ا�"!0 �8ن �1 �?!�ا	�o �8ن 

�  Xادر دی� K1 �1رش را ،<,@� ���& %� �B� د وه از ز��ان ���ی �-�را 	ار &
;+� �8ن �% ا��رت ر$���. ا�� ��ی� �% زودی و	�ت ی�	> و �  �� T2� در %�+O از
 0!"�% ��ی او �ادرش �?!�ا;RY �8ن ا��رت ی�	>، ا�� �� �ادر زاده اش ;��ا�

+;�  ،<�B}2�0 وM در .<	� �8ن �% &!^ ا�K�+X ھ� &% �8ن در ��2ز;% �ار @
$% �^ رو1�% و $% ھWار ��T2m� %o از �د |ر�R&�" K ا�X+��� ھ�2 ��$> آورد 
 ;��ا�"!0 �8ن و �?!�ا;RY �8ن O+�% ی�	> و دو��ره �% $+]2> &��� � T2� در

  ر$��.
ای ا��رت و ز��م داری $دار  �;+� �8ن ی^ دورۀ آرا�A ده $�ل ای�uد  � �

�� K�$ ا��   �B�0 و���HBی در ا	��د. یB:�ب �8ن �1ش �?!�یB:�ب �8ن �$
ھات را از �1ر @	> و "�&R او را �ُ/,>. و��� &��� �Wد �1ر آ��، �1رش او را 

  ز��ا�� 8�$>.  
 ;+� �8ن در ��زی �Wرگ ���ن رو$�ۀ �Wاری و �ی����� در د$!�� از  1878ا��

ون  � و در �� ���&1879  A$��?� دار یB:�ب �8ن �% $+]2> ر$��. در �1$
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�� وی ��Bھ�ۀ و  ی�رش ����Y آورد��آ�Oز $+]2> او ا�K�+X ھ� �% ا	������ن 
د��. او $�K در �1ی�ن ای0 $�ل از $+]2> &�2ر ر	> و $+]2> & �o��2^ را ا�@

  �% ;��ا�"!0 �8ن ر$��.
د K1 از �,�ی� و @��ش ��� دم ;��ا�"!0 �8ن &% در �-�را �% $� T2�

;+�% ا�K�+X ھ� و  /�> آ��H در ایT2� 0 ھ� �% &��� آ�� و از $�ی ا�K�+X ھ� 
 .<	  �% ;�2ان �1د �ه ��ی� ��رد N1یش �ار @

 C�B� ن������	ار اNX���2� i0 �8ن در وا�!"�%  ��1880د. او &% در ا�� ;��ا�
$+]2> �]+:% و ھ �2M �� ا$���اد و $&�ب �%  �11901د �ھ� ر$�� و �� $�ل 

و �زھ�ی ا	������ن را  دو�> ی^ �1ره ای�uد &دا$���ادی �8د دوام داد، ا��  
<8�$ h-,� .ف�C�� دار �?!�ای�ب �1 &�&�ی  �1881-�> در $�ل  ا��$

�8د را &% در �T2 ����� ا�K�+X ھ� را  /�> داده ��د در ی^ �T2 ��8�0 ��+�ب 
&��� $�ی �-��m> ھ�&د$ %� K�$ .  دا8>. در 1881در $ا$ ا	������ن 1

دار  1888 �رش ���ی�  ��2اری ھ� و �u+Oی� ھ� را $&�ب &د. در $ <m��-�
�% �T2 ھWاره ھ�  ��1893  �1891?!� ا$?�ق �1 &�&�یA را در ھR &����. در 

ر	> و �� �� ر"!� در �ا� آ�X2� �H��. ����ری از $داران �?!�زای� را �% 
د. و��ھ�2و$��ن �& ��B� ای %oی� آ��H �% ;�2ان ھR ���+ۀ �1د �ه �ای او ;

ض ��uز ��ز@,> �� ��2، در �1ی�ن ;یo% ���ۀ  �ن �1$� داد:O  
  �Mن @$2% ��  �ی� $T ��  �ی�
، ��رک  ��  �ی� �$ ���,@  %/��M  

ا��;��ا�"!K1 0 از ���> $�ل �1د �ھ� �]+U ا��2Bن و ا$���ادی ی^ 
و $&�ب  �ه را �ای �1ش "��n هللا �8ن �% ��اث @Nا >. �!+/> $�&> 

 �% $+]2> آرام 1دا8> ا�� $ا��uم در X�2 ���> $�ل دیMا�� "��n هللا ھ
 ان، ا��X,وھf1 �8 ��ر8�0 و�T2 درو�� ��رت �� ���8اده �����  �. �� ��ور �

�% ��� ر$��. n��"1919  K1 هللا �� 1=ن R��8 و �1ش  WHاده ا��ن هللا �8ن در 
ادرش $دار او �1ش ا��ن هللا �8ن در &��� و از ��� �v�  هللا در �=ل آ��د ا;=ن

ا��  �ه ا��ن هللا &�&�یA را �% ��2 &,��� و �8د �% �-> $+]2> $+]2> &د��. 
�,�>. ا��ن هللا �8ن ا$�:=ل $��$� ا	������ن را از ا�K�+X ھ� ��$> آورد و 

یv; د�C و  در ��$� A	د �% اھ�ا�B�� ا���; $�زی &,�ر �آ��. او ��2 �
را�T2� A را ����� د$�یq+�-� K  �. در "��� &% $دار �?!���در �8ن و �اد

�� "��n هللا &+/��� &% $+]2> ا��ن هللا �8ن را � ا��ا�8% ��د، �% ;�2ان ا;�دۀ 
H� �� هللا را n��" اه ا���2�8، ا�� و��� $+]2> وی ��X�$د Rی و ا��oء در �آ�/

 .�2�	  و ����ران &د��، ��ز@,> ا��ن هللا �8ن را �% $+]N�� <2ی
��در�8ن و �ادرا�A �� ای�uد $+]2> ����ر � ���8اد@�، �-���mن دا8+� �8د را 

�8 و ���8اده اش $&�ب &د��M م ��� �8ن=O او ���&. ی/� از ������ن $
��$#  1933$�ی او �% ��� ر$��. $ا��uم در $�ل ��د &% �� �� ر"!� از 

 �1 �8 �ور  �. K1 از وی �?!�ظ�ھM ���8ادۀ  19;��ا�-��U ھWاره &�ر@
$��% اش �% �-> $+]2> �,�>. او �HM $�ل در ا	������ن �1د �ھ� &د. 

Aان &�&�یدار �ه ا�� $� $�ل �-�> را &�&� ھ� و �1$ ،R دار�?!�ھ�$)
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در ده $�ل �> &د�� و �% ;�2ان �Cرا;RY و وزی "/� �?!�داود) �?!�د، $دار
رت اا;�oی ���8ادۀ $+]��2 را از &$� �C ،وا�1�0 �� ��� در ����ن ا$�$�

وم $�8> و �2��د د��&ا$� را @Nا >. ا�� �?و��> ����2�0 $+]2>، ?�
���رزۀ  ���ی;:�ه ��2 $�8> و �1 &�&� و  �ھ �8اھ او $دار �?!�داود را 

 �ه را از $+]2>  )1973(��ن ��1352آ /�ر ��رت ��  �ه �د و در &�د��ی $ط�ن 
;Wل &د و �� ا;=ن ��Yم �!�Hری، �8د �% ;�2ان رK�k دو�> �!�Hری ا	������ن 

)�B� ل�$ �دار �?!�داود 21$ .<	)�� &�د��ی "Wب 1978ز��م ��رت را ��$> @
$�ل ز��م  �135% ��� ر$�� و ��� او �  د��&ا��^ U+8 �� ا;�oی ���8اده اش

  داری $داران �?!�زای� در ا	������ن �:]ۀ �1ی�ن @Nا >. 
  

  ز��م دار  9 و �+ و ?%L ��ل B+ 4>�0+ و -%,
�B +���� ر �/ع رژی��R")2015 – 1978(:  

ض �� ����� و �T2 1978(ا1ی� K11357 از &�د��ی ��ر B� ن در������	ا (
�T2 ��رت ���ن ز��م داران در . &% �� ا&�2ن ادا�% دارد ار @	>1��$�% و ��اوم �

 R�:��� �O و R�:��� <��8ی ای0 دوره ا$>. دا�8 و د�H�@fاز �8رج از وی
ا	������ن در ای0 دوران &���ه ��رد ی�رش ����Y دو ا� ��رت ����H ی�2B  �روی 

ار @	>. $�$������� $��U و ��?�ا�A و ای�|ت ��?�ۀ ا�ی/� و ��?�ا� A�
  �T2 ا�ی/� و ��?�ا�A ھ�2ز ادا�% دارد.

از  ��mX ھ�ی ای0 دوران، �T2 ��رت ���ن ا"Wاب و @وه ھ�ی �-�+q $��$� و 
در ای0 آی����kژی^ و ز��م داران ای0 @وه ھ� و ا"Wاب "�� در دا�8 ی^ "Wب ا$>. 

�,/�� �K دو�>  ز��م دار و ی� رk ��9 دوران &���ه �HMر ��ع رژی�m�� �$��$ Rوت 
  ی�	>:
�!�Hری د��&ا��^ ا	������ن در ��B��> از آی����kژی ��ر&��Wم �W�2�2م  - 1

U�$ا�?�د  �روی ا � R&�"  ،0�هللا ا� l�m" ،�& هی�$> ��ر�?!� ��
ک &�ر�� و د&� �n�u هللا. �!�م ای0 ھ� در �T2 درو�� ��رت ���ن �8د �% ��

د�� و $% �0  �ن ����� ای0 ��  T2 درو�� ��رت  ���. $
دو�> ا$=�� ا	������ن ��,/� از �R�Y2 ھ� و ا"Wاب ا$=�� و ��Hدی  - 2

&% در �1&���ن  /� @	��2 و در �T2 �� دو�> "Wب د��&ا��^ U+8 و ��ای 
ب O ی/� وب و &,�رھ�ی ا$=�� و ;�� ��?� ا�O <روی ��رد "!�ی� 

�-�> �% ری�$> ��C> هللا �ار دا ��2. دو�> ا$=�� ��uھ�ی0 در دو��ه 
ی�$> �ھ�ن ا��ی0 ر���� �!�م $���Hی "��ت �8د را در � K�$ دی و�u�
�T2 درو�� ��رت �� $�ی �R�Y2 ھ� �% �v8ص �� "Wب ا$=�� �% رھ�ی 

د. � $ %�  @+��ی0 "/!���ر و �?ی^ ط����ن �% رھ�ی �=;!
ن، ;����ن > �1&���ا��رت ا$=�� ا	������ن ��$# @وه ط����ن �� "!�ی - 3

. $�Bدی و ��?�ی0 آ��H �% رھ�ی �= ;!
�!�Hری ا$=�� ا	������ن �ی�$> "��� &زی و ا ف �2O &% �� "!+ۀ  - 4

 <	@ �/  �Hآ� ���Y� و "!�ی> ���� و ���� ���Y� ر�o" ی/� و����Y ا�
 و �� ا&�2ن در $�یۀ ای0 "!�ی> ;+� رT2� RO �� ط����ن ادا�% دارد. 
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�ن ایR,M 0 ا��از ����ر $یi و &���ه از او{�ع $��$� ا	������ن در در �1ی
ای0 1$A �% ���ن �� آی� &% آی� ا	������ن ظ	�> و  ،دو���C R $�ل ا8�

 ،%�	دارای دو�> ��رن �+� و ��ا��ی� آ�ا دارد �� �% ی^ &,�ر �� ���ت، 1�,
  ��Yم ���ازن و ;�د|�ۀ $��$� ���ی�  �د؟  

  
                                            

                                 
  
  

 


