
 

 

 

        افشار و زندافشار و زندافشار و زندافشار و زند    بررسي معماري ايران در دورةبررسي معماري ايران در دورةبررسي معماري ايران در دورةبررسي معماري ايران در دورة

        1111كاووس خسرويكاووس خسرويكاووس خسرويكاووس خسروي

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

چنانكه بايد و در ايران ما، پايگاه هنر و معماري و شهرسازي درست پس از سخن دري جاي دارد. وليكن از هنر شايسته معماري 

علل مختلف از جمله شيوة دوره متقدم ادامه نيافت و بهدر دوره افشاريه و زنديه، توسعة هنرهاي گوناگون، به است.شايد ياد نشده 

هاي داخلي و خارجي اين دوران توسعة هاي سياسي، جنگمسائل سياسي، آرامش مناطق مختلف ايران مختل شد. كشمكش

اين هنرهاي گوناگون را تا حد زيادي متوقف كرد. سبك معماري، كه در دوران صفويه به اوج رونق و شكوفايي خود رسيده بود، در 

ماري بهره در اين دوران نيز از كاشيكاري در تزيينات مع دوران همچنان ادامه يافت ولي از نظر زيبايي مانند دورة صفويه نبود.

رنگ استفاده شد. معماري دوران افشاريه و زنديه شامل هاي هفتنها و نماي خارجي از كاشيگرفتند و در پوشش گنبدها، ايوا

هاي سياسي و ناامني، در اين دوران رغم ناآراميبناهاي مذهبي و غير مذهبي از نظر طرح و نقشه به شيوة دورة صفوي بود. علي

اي است و استادي و نبوغ معماري ايراني را در ه هر يك از نظر زيبايي و اصول معماري حائز اهميت ويژهبناهايي بوجود آمد ك

دوره مربوط به. مسجد كبود گنبد و كاخ خورشيد در كالت خراسان دهداحداث بناهاي مختلف بويژه بناهاي مذهبي نشان مي

خان، بيشتر در زمان كريم باشد.ميمهمترين آثار دوران مورد مطالعه  ازافشاريه و مجموعه وكيل در شيراز مربوط به دوره زنديه 

  نما.هاي دلگشا، گلشن، نظر و جهانجا مانده از پيش بازسازي شدند مانند باغهاي بهباغ
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        تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ه	� ا��ان ��� از ا��م ا�� �� �	 ����� ���� ا�
	ر�� ��� از
&	د%	ه� �	در%	$ #"	ز !�د��. �	در از ا��اد ا�� ا�
	ر ��د �� در 
%/	ل -�ا�	ن ����� دا%*,�. و� در ا�*�ا �	�( ا�)�رد از %'�ه	� 

ه	 �� ����د!� �2/�د ا�0	ن -�ا�	ن ��د و در ه/)1 ز�	ن �*,� ا�0	ن
����� ��34 از ه( &	%)�. ه/�9	ن  �,�8 �� �67ف ا34'	ن %� و %)�از$

)�1 %	$ 7'/	�< دوم، &� %	$ ��>	ن�	 ا�1 او;	ع و ا��ال �	در �� 
ه	 را از ا��ان ��ا��. �	در &? از �67ف و �7ا�� ا�0	ن &)��*�


	�� و &? از ���7 او را -�@ � �,<�� �A7 �� < را�	$ 7'/	ن، %	ا34'
ه��8  ١١H٨در �	ل  !/	رد. ا�	F	� و� و ��ز��ش، %	$ CD	س ��م را ��

��/J  ه�	د%	در را �� &	�ر �
� و �9ر!	ن �(�
در د%� �0	ن %�را�� 7

	$ J ه��١٢١L ��/J ��8ا�8	م در �	ل  ��!��9��.(��2*� ��	F	ر ��

، &? از ��گ �	در%	$ هJ ��8/�� �١١L٣	ل در ا�
	ر�� را �,�Nض ��د. 
���� د%	ه� ر�)� و ���� ز	�� &&? از "�D�� �� �C)	ن د��Q -	ن ���(

ز���	ن �	 ز���� �	 دود�	ن . )269و  263، 262: 1380(سرفراز و آورزماني، را �R7)? �/�د 
7	  ا�
	ر�	نC7	ر ا�� و �)	ن ��و&	%� �Sو  ا��ا��ا� �	م ����ز�� 

� و %T �	ل در  J	F	ر��#��ن 'U ا��ان�� درازا� �ر ��د	� �� �� .�
او �>�ر  ��د.از �Vا��S W �	�1 ����  ز�� V	��3-	ن، ا��A	ن  ���(

 �*J������ ?X� /�د و�ه� -�د ��	��� �N� و �A*�	& از را�(%  �A*�	& را
 اD�S	�	و�)�-�د را و� -�د !�دا�)� و در #�	دا�� #ن ��%T �/�د. 

 >NS )� و از�	�$	ن ���( &�ه)9 ��د. %	-TA� م	7/ �ه	� ����9،  �7ا�
%/	�S، "��� و F,��� ا��ان را �27 ����� -�د در#ورد. ه/Y,)1 ��ادر 

را از  �J$�6/��  ١١٨٩ل ، �)9 ���] %� در �	ز�� -	ن 4	دقو�، 
�Fا ��د$ و �� ا��ان &)��� �/	�� و از ا�D  ،[��V 1[/	��ا��Xا�7ر� 

 �	رس -�)_و 9Fا�� F,���  �1��2، ارو��رود��3ذ ا��ان را �� ��ا�� 
- ��-	ن ���(ارگ، �	زار، �/	م و ��8 و�)� %)�از از .��( !�دا��

در�'	�� ا�1 ���� در ز�	ن . )107و  106: 1385(طباطبايي، � ا�  �	د!	ر �	��$
���3<S� `,F در ��ن ز	ض !�د��. -�N,� ر	F	J ن	2/�-� 	J# 	 

  

        در دورة اسالميدر دورة اسالميدر دورة اسالميدر دورة اسالمي    درآمدي بر معماري ايراندرآمدي بر معماري ايراندرآمدي بر معماري ايراندرآمدي بر معماري ايران

��-� از �NN2	ن �b)� &�و��ر و���N*�� �C�� �� ا�Fا� ه� �Vح ��/	ر� 
���	F دارد. اول �Q*� �D	/*F�6 ا,D �� �� �,ز�	)�ح �V ا� �� �� #ن

�,,� و ه�9,ۀ �	�S ا��؛ دوم %cA �	 ا%A	�4 �� از ا�Fا� �Vح �/	�� ��
�,�. fFا�)� �ا ��%���؛ ��م ��/	ر� �� �Vح را اF#ن را �*�'� ��

 �� ��>	��S ��/	ر� ا��ان در ا�1 ا�� �� در�	�)( �QU�� ا��D 1ا�
�� �(gR7 �Q���� ��ارf! ،كياني)7: 1389(. 

*�ش #ن در <� �V	��S در�	رۀ ��/	ر� ا��ان، �
	ن  ! �Q��QU ده,�ۀ
�!iو� 	� ��	ه	ا��. در ه� دور$ �, �*%f! ن�J $9د�	!�ن در &	�!� �	ه



 

 

 

ه	� �	روا�� و ... ا�8	د !�د��$ �� �	ر��ده	� %'�ه	، F	د$رو�*	ه	، 
 ا�� (ه/	ن).�*3	وت دا%*�

 1A� ز� در�� &? از	ر� و %'��	ه,� و ��/ $	Q�	& ،	� در ا��ان
در� F	� دارد. وS)�1 از ه,� %	�*� ��/	ر� U,	��� �	�� و %	�� �	د 

�� 7,	�< -�داد�� و ا��A<4 و د��Qان �
�$ و ا!� �U 17 �,Uن ا�1
ا��، !	$ !	$ �'��*� از �,	ه	 و %	ه�	ره	� SR7)�3 �� در د�� دا%*�

ا�� د��Qان �)
*� در ه,� ��/	ر� در W(SR7 !�ا�C'	� -�د !�د #ورد$
W(4�7 �� 	ره	ه�	% ���Q,د$��ا�� ا��� 	ا�*3 ��ا�D	% �	، و �/*� ه��ا

� را ���� �gا m� ت	(n9F ���D و��/	ر� را �� %,	�)( �� �Uن �	�4-

( �	 �fQارد. U ن را در ��ا��# ��Jو ���67 وا �,� W���7 �� ��

�U�!ا��ان ا �� 	9 ���  دا%*� �� 7(� ��	Q(� دان�Q�	'F ن و	دو�*
ز�	د� ا� 1�cN را �CFان �,,� (و ه� ا��ا�� �,�36 �� ا�1 -��� �9رگ 

�$ ا�1 �'�) ا�	 �	 U,	ن در ��ا�� ز�C	�� ���C,�$ و در-
U T'ارج ��
ا�� �� �*�ا�*,� �� n9F)	ت #ن ��Xداز�� و ��	ت #g	ر ��2 7/	%	 %�$
-�6ص �,>]، ر�	;� و �1 و �	-*/	ن) در�	�,� �	 دJ)] �,� #ن را (��

ا�� و �)�U 9ن g# �� 9F	ر ���وف و �,	ه	� D/��� د�*��� ��ا%*�

	ن �7	��� ��ر�� D/)] را �/�*Jو$��F W(4�7 �� 	',7 $د��q �	ه�� ه	

ا��. �	 و�Fد ا�AC%�- 1*	�� و�Fد ��7اد ز�	د ه,� ��/	ر� �	 &�دا-*�
-#g	ر ��/	ر� &�ا�,�$ در !�%� و �,	ر ا��ان �� از د�� �Dا�� و��ان

*� و �)�Q*��(& 9 و ه/	ر!� �Dا�� ه,� F ��(CV �(" و ��(CV $�,,�
- ���/	ر� ا��ان �� از �',*��1 روز!	ر 7	 �� ا��وز، r��7 ��/	ران �

�	ر !��*� %�$ و رازه	�� �� �),� �� �),� از &�ر �� &� ر�)�$ 
/�� �sن ��ر�� ه,� وا	اه( ��ا���� �
و  23: 1378، )پيرنيا�,� 	ر� ا��ان را ه/(

24(. 

q'�ر ا��م در #"	ز �Jن ه3*( �)�د� �,)	د �)	ر� از �
�ره	� 
ر ��7*	ن �'1 و �*/�ن #ن ز�	ن را د!�!�ن �	-� و �Jرت و ��3ذ #ن د

*�ش �	��. �� ا�1 ! �Qف د��V از 	(�	Xف و ا��V m� ب از	و &,8 ���"
ه	� ���fر، ه,� و 7/�ن 7�7)< �	 &)�ا�T 07)))�ات ا�	�� در ��ز�)1


� از ارو&	 د!�!�ن %� و %	�Sدۀ A� �*� و 	N���ل ا	، %/	1 #�)'�
�)	ن و ه	� �0��ب (�	�,� �	�	ه,�ه	� ا���� �� ��7)�C از ه,� �����

� ه,� ا���� �
7 .���! ������ �)9ا�?) �	 ��ه,` ا���� ��د %�
��	  ه��8 �6	دف ��د. H١ۀ ا��� در �	ل C��N7ً	، �	 رو� �	ر #��ن ��

و�Fد �J r�/�و ا��م و �*��	ت ��/)1 در ا �6J�N	ط ا��ان، 7	 ��7'	 
ان ه,� ��/	ر� ه/Y,	ن �� ,D	f! �4%*� �*�� ��د. از #ن &? ه,��,�

و�i$ ه,� �6D �	�	��، و ��/	ن �	 D �� �(�7,	�4 ه,�� !f%*� -�د، ��

)��� و �	 �	 اS'	م از روح ا����، ��/	ر� ا��ان را رو�] 7	ز$A� ا�

��F ر�	ت -�د ��/	D.ا��ا��د	'�ن 	ازات  �� را در ا�1 دوران �,)�� ��
*�ش ��زۀ ��3ذ ا��م و ��! ��	b� د� و	6*Jد�,�، ا ��sورت ا��اث د�;

�,	ه	� 7	ز$ ا�	س %� و �,	ه	�� �	�,� ��8، ��ر��، &�، �	روا��ا 
از #�8	 �� ��/	ر�  ه	� �	روا�� ا�8	د !�د��.و J��� در %'�ه	 و F	د$

ا���� در �Vل �m ه9ار و U'	ر�4 �	ل، �Dو$ �� ���f&�(gR7 از �Dا��� 
ا� �mC و ه� دور$�	�,� �fه<، �)	��، اJ*6	د و و;�)� �0Fا�)	��، در 

��ا� %,	�	�� �'*� #ن را �� �� در ا��ان ا� -	ص دا%*�، �NN2	ن %)�$
)( ��د$N7 9�	/*� :دورۀ��ا 



 

 

 

 ��/	ر� ا���� از #"	ز 7	 J�8�� �6D)	ن؛ -١

 ��/	ر� ا���� از #"	ز دور$ ��J�8)	ن 7	 دورۀ 7)/�ر�	ن؛ -٢

٣- �;	� �6D 	7 ن	ر� ا���� از ��34	/�� 

ه	� %�د، �� ��ا�)( در �	-*�ا���� وJ*� #%�	ر ��اه/)� ��/	ر� 
ن ه	� #و�i!� �� از �'/*��1 -ا�1 دور$ �� �	ر��د �	د� و ��,�� �,	ه	

 ).٣٩و  ٣، ١: ١٣٨٩(�)	��،  �F�7 %�$ ا�� -ا��

ه� �,	� دور$ ا���� ,� �U	� �fه�C و f� �(" �Uه�C از �y	ه	� 
�� �(�
�� �y	� 7	ز$ �� �4رت ا2S	�J %�د و !	ه� �)9 �/�1 ا!��	!�ن 7

�(�
7 �4	,D 1��*/'� .%�د ��	ا; �Qد� �	ه	ر� دورۀ �� �,	ده,�ۀ ��/
*	ن C% ،�C,! ،ا، ا��ان، رواق�ا���� ا��ان CD	ر7,� از: �)	�

 .)23 -18(همان، �$، �,	ر$، �	د!)�، &�� و ��دا�� �*���ار، U'	ر �34، �8

�Vا�� و �	�� ا��ر �	-*/	�� �Vر ��� #!	ه� �	 از ��2ۀ �	-�، ��
%m ا�8	د �,	ه	، �*�9م #!	ه� ا���� �)	ر �( و ��2ود ا��. �� دورۀ

از D��م ه,���، ر�	;� و �Vا�� ��د$ ا��. از F/�� �97),	ت و ا�9از 

�، �7ان �� دار��، !��)	� ���U، ار$، -��r/	ر� ��(7 ،�(� ،T�

*-	� zS	6� 1(,Y/ن و ... و ه	د��� ،�S	� ،{! ،�F# ،`,� �,�	� ��	/
U ،�
 .)27 -23(همان، �ب، %)
�، ��ط و �	%� ا%	ر$ ��د -

 

        معماري ايرانيمعماري ايرانيمعماري ايرانيمعماري ايرانيشناسي شناسي شناسي شناسي و سبكو سبكو سبكو سبكاصول اصول اصول اصول 

-��� در ه,� و ��/	ر� ا��ان از د���	ز دارا� U,� ا4� ��د$ �� ��
وار�، ه	� ا�1 ه,� �/	�	ن %�$ ا��. ا�1 ا�4ل U,)1 ه*,�: ��دم�/���

��,	� وار� ����دم. �)	رش، -�د�,�!� و درو��Qا�� &�ه)9 از �)'�د!�،
ه	� ا�	ن و �F�7 �� ه	� �	-*/	�� �	 ا��امرD	�� 7,	�< �)	ن ا��ام

%�$ �	ر �	ز� ا��. در ��/	ر� ا��ان �7ش ���	ره	� او در �	ر �	-*/	ن
��د��. واژۀ �)	رش �	ز� ��,,� و از ا��اف &�ه)9 ���)'�د$ در �	-*/	ن

T�3*� �� �� دا! ��	,% (zS	6�) ��	/*-	� ن و	-*/	1 �� ،��	*%�$ ا�
��د�� �	-*/	�� ��رد �)	ز -�د را از ا��. ��/	ران ا��ا�� �7ش ��

m9د���� 	ه	F 1��7�� ن	-*/	ن �	,U و ��ز�,� �� د�� #ور	)� �� ��د��
�	-*/	�� F	ه	� د� �Q�C	%� و -�د�,�$ �	%,�. اsً�4 در �	�	��ه� 

، �	وره	� ��دم، ه	� �,*�و�i$ -	��ه	� !��	!�ن �	-*/	ن و ��ا��ام
)	ر �	ر�	ز ��د$ ا��. ��� از �	وره	� ��دم ا��ان ارزش �'	دن �� �
-ز��!� %�6A و ���� #ن و �)9D 9ت �3? ا��ا�)	ن ��د$ �� ا�1 ا�� ��

 .)35 -26: 1378(پيرنيا، ا� ��/	ر� ا��ان را درو��Qا �	-*� ا�� !���

  mC��� ر���� $�(% T% �V ر� ا��ان در	/�� ��	ل %,�V د �� در�%
ا��. د�C	ل ه( &���ار %�$!��� %3Q*� &)��*� ��7	ر�{ �'1 ا�1 �
�ر ��

%�د. ��ا� �/��� در ه� ه,�� �)
*� �� &	�� -	�*Q	$ -�د -�ا��$ ��
�S	J و ... &)�ا %�$ و در ��	ا��- $�(% ،�Jا�D $�(% ،��% )ه ��	�

�7ان %�د. در ��/	ر� ه( ���	%	ن، �	�� ا34'	ن و ... !3*� ���	�� 
 1(,U را 	'�ار� ��د و #fQ�	� ن	
ا�mC� T% 1 را �� &	�� -	�*Q	ه



 

 

 

�	�)�: &	ر�� و &	ر�7 از &)T از ا��م، -�ا�	��، راز�، #ذر� و 
 .)24(همان، 3'	�� از &? از ا��م ا4

ه	�� ا�� ��$ %)�$در��!)�در &iوه� T	',7 �;	 �mC ا34'	�� �� 
J	F	ر  -ر� و ز��ه	� "��� �� %)�$ ��34، ا�
	ر�، J	F	�� در ��%*�
 ا�� ��رد �>	�J ��Sار -�اه� !���.�	�)�$ %�$

 

   شيوه اصفهانيشيوه اصفهانيشيوه اصفهانيشيوه اصفهاني

#-��1 %)�$ ��/	ر� ا��ان ا��. ��/	ر� ���� #ذر�	�8	ن  ا�1 %)�$
&���#ور��$ �� %)�$ ��/	ر� ا��ان از F/�� %)�$ ا34'	�� ��د. &? 
-	�*Q	$ ا�1 %)�$، %'� ا34'	ن ��Cد$ و�S در #�8	 ر%� ��د$ و �'*��1 

ا�T(& �/� $�(% 1 از رو� . ا��ه	� #ن در ا�1 %'� �	-*� %�$�	-*/	ن
���ه	 #"	ز %�$ و در &	�	ن روز!	ر ���J	ن از ز�	ن �J$�	ر #��ن ��34

� #ن �� &	�	ن ��A� $ر، دور	F	J $	%�/2� ن	ر��. دور$ دوم #ن، ز�
��� (ا�2>	ط) ا�1 %)�$ ا��، �� در واJ@ از ز�	ن ا�
	ر�	ن #"	ز %� &
� از ز�	ن �2/�%	$ #"	ز �	� ���& �Sل %�. و	C�ن د	���ن ز	و در ز�

ه	� ��/	ر� 7'�ان و %'�ه	� �9د�m �� #ن #%�	ر %�. ��%� و در د!�!�
دور از ا�1 رو�� اCS*� در !�%� و �,	ر ا��ان، در %'�ه	�� �� ��

ه	� ز�C	�� �� ه	� ارز%/,�� �	-*� %�، ���i$ -	����د��، �	-*/	ن
$�(% �Q-*� %�$ ا��. از #ن &? د�	ن �	ر�	F	J ن	1 %)�$ ز�(
�	F ا�

,�� �7ش %� ا�1 ر%*� &)��*� در ��/	ر� ا��ان ا34'	�� �
� و �	ا�
&	ر$ �
�د، ا�	 د��Q ��/	ر� #ن �)� و رو�� �7	��� &)
)1 را &� 

���Q�  ،272: 1387(پيرنيا(. 

 

            معماريمعماريمعماريمعماريهاي هاي هاي هاي ويزگيويزگيويزگيويزگي

ه	، �y	ه	 �	 U'	ر&'�� ه	 �� در �)
*� �	-*/	ن�	د$ %�ن �Vح -١
.�(<*� 	� �,* (���@) ه

ا� �m ه,��� '��V ،��J	� Y(&)�$ در %)�$ #ذر� �	 ��	ر!)�� -٢
�ه	� ه	 و -�r	-*� %��� ا�	 در %)�$ ا34'	��، ه,��� �	د$ و %�


*� ��	ر ر��.(� �*�% 

ر�*�Q) �/*� #��!� و &?ه	 �A)9 و �'	ز (&)Tدر 7'��` �	-*/	ن -٣
-ه	� &{ در �	-*/	ن را�_%�، و�S از ا�1 %)�$ �� ��� �	-� !�%�

.�% �7 

H- 1 &)/�ن(,Y/ام,�� و �'�$�ه��از$!)�� از ا��و ا 	ن در ه	ه	� ��
 �	-*/	ن د�C	ل %�.

 .)279(همان، �	د!� �Vح در �,	ه	  -~

 

        ييييهاي نيارشهاي نيارشهاي نيارشهاي نيارشويژگيويژگيويژگيويژگي

$�(U ران	ن ��/�% )� ن و	ز� �Q,7ن	-*/	ز� د�� در ا�1 %)�$ �)3)� �	�
%*� &	��ار و �	��!	ر ه	 را ه/�Yن !fرا &	�)1 #ورد و د��Q �	-*/	ن



 

 

 

ه	� �)	ر%� در ��/	ر� ا��ان ا�1 ��د$ �� و�i!� ��� از�	-*,�. �/�
��/	ران �	 ه/�ار$ �� �
� ��� �	-*/	ن در رو�� �	-� و ا�g #ن �� 

�,�. دا�)( �	-*/	ن �� ��ور ز�	ن �
� ��ا��. ���/	�	ز� �F�7 دا%*�
%�، �	ر� �	ه( ا�8	م ���	ر� و �	ز�در %)�$ راز� ز��$ و �/	 �	 ��3

	ن &��� #��، ز��$ را ، ه/Y)1 ����,� �	ر�� �
%� و ��ا� ا�,�� �
�� ���د��. �	 �/	 ه
� و !)� (��#��$ و ��ور�*�) �	 �	ه( �3U و �

ا�	 در %)�$ #ذر�، �Uن در �	-*1 %*	ب دا%*,�، ز��$ و �/	 �Fا �	-*� 
,� !)�� %� و %	�� از د�� �%���. ا�1 روش در %)�$ ا34'	�� �)9 &���

ه	 و !,�Cه	 ه	� 7	قه/Y,)1 در ا�1 %)�$ ه/� !��� ��7 ��د.روش در��
*� �)	نه	� ا�1 %)�$ 7'� در �)
*� �	-*/	ن��	ر ��د$ %�. !,�Cه	� !

�8 ا�	م ا34'	ن.%��� ز�C	�� د��$ ��� �C,! :�,�	� ��  $�(% 1در ا�
� د!�!�ن ��د$ ��-� �	-*/	��A� را 	ر ��ه	�� ?X� ا�1 و �� ��د��

-#ورد و �� �1 �	-*/	ن �)9 #�)< ���)3)� �	-*/	ن را &	�)1 ��روش، 
ه	 -�ا��Y !��*,�.ز��. در ا�1 %)�$ از #�F #ب �	ب �	 #�F �7اش �'�$ 

T%�& و�� ،�*A#و� �	و ه 	زه�F دن	'�، #زاد� در 	ه�C,! T%�& در ��	�
ه	 �� ه/�Q از ��%*	ب ه	� ز���1 و �*� �	��ه	� �	ر�� �� رو� 7	ق�*�ن

، 279: 1387(پيرنيا، ه	� %)�$ ا34'	�� ا�� F/�� �	�*��	ز� ��د از در �	-*/	ن

 .)282و  281

 

        آرايهآرايهآرايهآرايه

$�'� 1(
!)�� %�. اCS*� در %)�$ ا34'	�� از ه/� #��ده	� %)�$ &)
در !)�� %�. ر�` �8	� �	%� �7اش (���ق) �'�$�)
*� از �	%� -
*� ه�3

!��� -/)�$ ����$ ا�9ون �� �	%� �7اش، از #�F و �Uب ه( ��ا�1 %)�$ 
�	ز� #��F و .!�$!3*,���� ����د�� �� �� #ن �Jار$%�$ �'�$ ��

U�(! د$ از ��ت	ر ا�� ا�*3��f� mC� c�	6- �Qرو از د�	(همان). 

 

        معماري دوره افشار و زندمعماري دوره افشار و زندمعماري دوره افشار و زندمعماري دوره افشار و زند

/	ر�، در #"	ز ����� ا���� �'/*��1 د�*	ورد #�	ن در J�/�و ��
C7@ ا�9ا�T ��7اد �	�F، و  �� )5: 1381(اتينگهاوزن، ����7 و !*�ش �	�F ��د 

�D �8و$ �� ا�,�� )31: 1383برند، (هيلنا%�	ل ��/	ر� �)9 رو �� !*�ش �'	د � .
2� ا�8	م ��ا�� و اJ	�ۀ �/	ز ��د، �'	د� �)	��، ا/*F	�D و ادار� �

� �C,F. )39: 1389(كياني، ر�� %/	ر �����	�8 %ه	� ا�9ون �� ا�1 ��ارد، �
%�د �� ه� �m از ا�1 ا� (�,�C، ��2اب و �,	ر$) ���/m(�C �	 �	ر��د�

�C,F ۀ -�د را داردYAر�	7 	در ��ت . )33و  32: 1389(گرابر و ديگران، ه �C,!د�C� �8�
- ز���� ��دور$ ا�
	ر�� و 	�F -�ا�	ن و ��8 و�)� %)�از �'/*��1 �

.�,%	� 


*� از ه� ��ع �,	� ��/	ر� در ا��ان (� $	Q�8، #را���� از �
دور$ ا���� ��رد D �F�7	م ��د$ ا��. �,� ��/	ر� #را�Q	ه� �Jون 

�	&���f !�د��، در و�>	�� ا��ان &? از دور$ ��34 دU	ر ا�2>	ط �CFان
ا�1 ه,Q	م �N	�� f��("هF �C	� -�د را �� �CJر ���N)1 داد. ا�1 



 

 

 

Q$#را�	و 124 �D�� �	ه	د$ و �,�� �ه	� �8	ور و ه	 ا"�< �9رگ و �8�
ه	 �'( D/�ۀ ��%T در %�. ����7 و ���� ���Nه	� و�)�� را %	�� ���	غ

�7ان را$ ��/	ر� #را�Q	ه� دورۀ ��34 و روز!	ر &? از #ن ا�� �� ��
#g	ر �	در%	$ را در �N)	�� �9رگ در �
'� ذ�� ��د. ه)} �m از 

ا�1 دوران �� 9Fء �	در%	$ در #را�Q	$ �,	�< �	%��$ �� -	�  &	د%	ه	ن
$�
ا� ا��. #را�Q	$ و� در ��ت �	در� (-�ا�	ن) در ��X�$�(% �N(Nد$ �

 .)78و  77: 1379(كياني، ا��ا�� دارد ��S�0 و �)/��)/�

و�Q/'� ���; $i),� �� رو�� #��زش D��م، ��در دورۀ �	در%	$ 
�� را�>� �	در%	$ �	 /�D	 U,�ان -�ب ��ا از �Dm��م �fه�C وارد %�؛ ز

`,F �Qد و از ��� د��C� W(�y7 ر را�
ه	� &� در &� و� �,)� اJ*6	د� �
 �ز�	ن �	در%	$ دور$ �	�	��D در 7	ر�{ #��زش D��م �fه�C �/�د. در �
ز�),� -	ن ز�� �	Sۀ ���(#��. در دورۀ ��%/	ر ���� ��و ا��اث ��ر

ه	� ���� و #را�Q	�J��$ه	�� �� او ��اه( و  � و 4,���
	ورز��ا� ر%� 
 .)131(همان، �	�� D/	رت ��د 

-. S)�1، ���	ز� �fCول ��Qد���F�7 ز�	د� �� &� در دور$ ا�
	ر��
�C �� در دور$ ز���� ��� Tرا�# ��D ��$ ز	د%	را & ��	د #�� �7%'�Fو

ه	� ا�1 �'/� از &�و ا��ا و ��	م و�s	ت �4رت داد�� و �( و �)g# T	ر 
دور$ در �
�ر �� F	 �	��$ ا��؛ �	�,� &� رود-	�� -
m در %)�از �� 


*�#�	د �� دارا� �,`-	ن ا�� و &� 4��اتاز �*g�2	ت ���(C� �� ا�
ه��8 ا�� و &� -	�7ن -�� �� �*�ن 7	ر��A، ا��اث #��ا ��  7١١٨H	ر�{ 

 �Cده,�. در ا�1 دوران ���3�F-	ن د�C��، �	�( -�� در دور$ ز���� �
ه	� ز�C	��، �	�,� �/	م %)�$ !f%*� ادا�� �	�� و �/���ا��اث �/	م ��

 .)248و  205(همان، و�)� در %)�از، ا�8	د !�د�� 

��� از �'/*��D 1,	�4 ��/	ر� در ��ه,` ��/	ر� و #داب و �,1 
ا/*F	�D ا��ان �)� و �,	ر$ ا��. از ز�	ن ا�
	ر�� �)� و �,	رۀ 

�ه	 �Uن ه	 و �,	ر$ا��ا� �g	�J �/	��$، ا�	 07))�ا�7 در ���y از �)
ه	� #�*	ن �Jس ر;�� در ا�1 دور$ �4رت !��*� ا�� �)� �	در� و �,	ر$

 .)331(همان، 

در ��N(N ��� از دور$ ��34 7	 دور$ J	F	ر ��/	ر� �,	ر$ رو �� 
��� %� �� ه	�� �� در ا�1 دوران �	-*� �	 �ا��ل ر�� و ��7اد �,	ر$

�	ز� ��ا� #ن F	�� &)�ا �7ان در 7	ر�YAۀ �,	ر$��� �	U)9 ا�� �� �/�
	ب ��د. �,	ر$ #��F �	د$ �F �8	�@ ��و�Fد �� #g	ر دور$ ز���� ���

د�� ده� ه	� ا�1 دور$ ���7ا�� اD�V	ت �3)�� از �,	ر$#��، �)9 ����
 .(همان)
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'�، از �g# �b	ر 7	ر�g# $i��� �A	ر  -�,>Nۀ ��ت در F	دۀ ��-?�
�� �Aر�	ر 7	g# 1�4 دارد. از ا�	ر�� اه/)� -	
�7ان ����ط �� دورۀ ا�



 

 

 

ا�1 �,	  .)1(شكل ��ت -�ا�	ن واJ@ %�$، �	م ��د �	خ -�ر%)� را �� در 
�V �	"� هJ ��8/�� و در ��2 ٠~١١د�*�ر �	در%	$ ا�
	ر در �	ل ��

 .)134و  133: 1389(كياني، �)	ر �9رگ �	 د��اره	� �,�Q و #��F �	-*� %�$ ا�� 
ه	� ا�m%�� 1 %	�� ��ا� ����� �	در%	$ �	-*� %�$ و �/	� #ن �	 �,`

 �*%f! در m%�� $ &�%)�$ %�$ ا��. ��,�ا�	د$، ��  ~����٢ �)�� �*�
ا7	ق دارد  ١٢. ��ً �*� ر�)�$ ا�� ٢٠ا�,�ن �	 و��ا�� ا%��ب ��م، �� 

$�% ��CY! و �%	N� �Q/ه �� �F�� ،م	� z<� ن، از	-*/	ن �	. در �)��ا
ا��. ا�1 ��ج ه/	�,� ه	�� !�دا!�د #ن �	-*� %�$ا� �	 -)	ر$ا�*�ا��

�� �Uر	X�� `,��� �b����� را در 	/�م �� m� �� m9د��در�� و �(! .
 .)333: 1387(پيرنيا،  ه/	�,� ا���Vح ا�1 �,	 �)	ر �� �	�
A	�� ا34'	ن 

 Wر رد�	'U ا�� �� #ن را رو� ���; �
��/	ر� �	خ %	�� �m �,	� ه
!	�� �Jار ه	� �,	 در ا;�ع ه
�ا��. ورود�&��	ن �� %�� ه�م ��&	 ��د$

�*� و �6	٣H  zS%�د. ,� �<J	 �� �� �	1S ا4�� �	خ �,*'� �� دارد

ۀ  �	-*/	�� #ن #�F و ��ط �	روج ا��.N� 	� خ	>�ر �� !3*� %�، ��	ه/

 �Fر	- �	/� Tدر #را� �*
ه
� ;��� �	�,)b �,	 %�$ و ز�C	�� #ن �(
ه	� 9��J ر�` �97)1 %�$ ا��. در ه� ;�@ �,	، �	-*/	ن ا�� �� �	 �,`

)� �	/,J	V m� رs	7 m� �D/] �	-*� %�$ ا��. NCVۀ اول �	خ، %	�
�
ه	� 	ر در ورود� �	 ا��انو�)�ۀ U';��� ا�� �� ��!,�Cدار ه

U'	ر!	�� ارC7	ط دارد. ا�7 1	sر �'/*��TA� 1 �	خ ��د$ و در #ن 
ا� %�$ ا��. NCVۀ اول �	 !,�C ا�*�ا����ا�( و 7
��3	ت ��!9ار ��

��� �NCV دوم را$ دارد. !,-  �C�b)� ا���� در ��/	ر� ا��ان �( -%�
� دارد از �,` �� %�� �*� ار37	ع و د$ �*� J> ~٢ا� %�� �� ا�*�ا��

ا� �	 %)	ردار، �,	 %�$ ا��. n97),	ت �,	 �8	ر� ا�� و C��N7ً	 -)	ر$
ه	، %	�� !��ان، %	خ و ��گ، &�%	��. �TN �8	ر�7/	م �/	� -	ر�F را ��

ه	� !��	!�ن ا�� �� در �'	�� �'	رت و !� و �� ،�7�TN &���!	ن و �)�$
� !���، ا��Qر، ه	� �97),� اد�J ا�8	م %�$ ا��. �)�$�	% `,� ?,F ز

( ��!�دو و ��ز �)9 در #ن ��U134: 1389(كياني،  -�رد(. 

 mC� .ر� ا��ان ا��	ر &�ارزش ��/	g# 9ءF �(%خ -�ر	� �	,�
�� ه,�  ده,�ۀ #ن ا�� �� ��/	ر و �	ز��ۀ #ن�	-*/	�� �	خ -�ر%)� �
	ن

 .(همان)�97)1 ��/	ر� ��S�0 و ه,�� �F�7 دا%*� ا�� 
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�)���*�� %'��*	ن ��-? واJ@ %�$ و ز�	ن ا��اث #ن  ١٣٨ا�1 ��8 در 
U'	ر  %��!�دد. ��8 ���� دورۀ ��7	$ ��>,� �	در%	$ ا�
	ر �	ز��

ر�` -	�*�� و ��Cد &�%)�$ %�$ ا�� �� ه	�� ��ا��ا�� ا�� و از �	%�
و�)�ۀ �m ه
*� ورود� ��8، ��. )2(شكل �	%� �� �	م ��Cد !,�C ���وف ��


( ��ه	� �)	ط V	J,/	ه	�� ���	��. در ا��ان�� �)	ط �	 124 را$ ��U-
*	ن ا4�� ��8 % ه	��،-�رد و ا��ان F,��� �� �9ر!*� از د��Q ا��انC

�� �(�
ه	، �	 �	%� ازارۀ �)	��ا �	 �,`، و �Fزه	 و ��YS ده�.را 7
�8، �
)�$ و ��,� و دارا� � �C,! ۀJ	� .1 %�$ ا��(n97 `�ه�3 ر
�	%)�	ر� ه�3 ر�` ا��. ��/	ت �، �2/� و D�� �	%)�	ر� %�$ و رو� 

��Qد� �	ه	�8، �,در ا�Vاف #ن  !,�C را &�%	��$ ا��. �Dو$ �� �
و ��ر�� ا��. ا�1 �,	 در  ا�C	ر�	-*� %�$ �� �'/*��1 #ن، �	زار، #ب

,m �� �7/)�ات ا�	�� �)	ز�,� ز�	ن �*�2�)
	$ J	F	ر ���� %�$ و ا�
 .)133: 1389(كياني، ا�� 
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ا� از ا��ان -	ن �� ه� !�%�در �)	�� ���	��وا�� �	در%	$ و ���(
�� �-	ن �9د� U,� �	م ��N7 �/2دارا� ���	��وا�� ��د، در �9د �

ا�1 �	غ در  �	��$ ا��.F	 #�	د ���)	ن �	غ دو��S	-*/	ن �	-�. از #ن 
. و�S #�	د� -�د �)	ر ز�C	 و �	34	 ��د$ ا��دل ���� -
m، در ز�	ن 

TA� ،?X� ��	
QSن د	ز� �� $	QY(و ه ��ر ��از #ن رو �� و��ا ��	ه
�Sت دو	,J ب #ن از# .�
Q� ز	� �A� د در	�#Lد�� �)���*�� �9د �� ٣

#��$ ا��. دروغ �	غ در �9د��� ��%m #ن �)U 9	ه� دا%*� ا��. ��
#�	د �� �Uن &�در-� د$ �	�,� -)	�	ن ر�)(ه	�� ��&)�ا��ن �	غ -)	�	ن

-��در، در��!)���$ در#�Q	$، #���9!	$ !3*,�.��د$ �� #ن ه9ار در-� ��
 1��,U غ) �� دارا�	(در �7 � ��رو��ا ،��	*ه	، %*�!��، �	-*/	ن 7	�
 .1(�# �
ا7	ق ا��، ��%m ا4�� �	غ، �	-*/	ن �)	ن ا�1 �	غ و �	غ �'

��%m ا4��  .)3(شكل ا�� ��Q دا%*� �� و��ان %�$	�� دها�1 �	غ �	-*/	ن
-ه
� و دو ا%���� ا��. در �)	ن #ن ��ضه	�� �	 7'��` �)(�	غ، �	-*/	ن

ا� �	 #�/	�� �	ر�,�� دارد. در &
� #ن ا7	ق �	د!)� ا�� �� -	��

� از �	د!)� و��ان A� .-*� %�$ ا��	د!)� �9د رو� #ن �	1��7 ��,��

 ?X� �� 1 از #ن ��%�$ ��د'� ?�D دو �� �F�7	� ز�	ز�	� �A� ���!
دار و ��� ��ون �� دو7	� #ن ار�� ه	�� ا��-	�� ا7	ق��� ��ض%�. در ��

ه	�� ار�� ا�� �� ��� �	ر ا��. �)	ن ه� دو ا7	ق �m راه�و��. ��ض
ه	 و �	م در F �,U	 ه	 ا��. &��	�� ه( ��ا� !�%�ار$�)9 در ا��ان

در��$، ��� در F�� و �
)1، دارا� دو ا7	ق %�(7	�*	ن �	-*/	ن دارد.
ه	 ا��. در د���Q در &
� #ن ا��. �	د!)� �9رگ U'	ر&'�� در &
� ا7	ق

ه( ه	� ���U*�� ه*,� �� ه/� �	 راه�وه	 ��دو��� �	-*/	ن، ا7	ق
ه	 د�*��� دار��، ا�1 راه�وه	 �	ر�m و دو ا%���� ه*,� و �	 -)
A	ن

ه	 �	�D ر�	�,�. ا�1 !��� �	�	��ه� ا7	قه	 ��ر ��� ا7	قدر #�/	�� �
�� m,- ا��ن %�$ و #	-*/	336و  335: 1387(پيرنيا،  �,����� ه�ا در �(. 



 

 

 

 

 

 .)https://upload.wikimedia.org ( آبادآبادآبادآبادباغ دولتباغ دولتباغ دولتباغ دولتنماي نماي نماي نماي  ))))3333شكلشكلشكلشكل
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ه	� -	ن �	-*/	نJ/��، ���( ١١٨٠از &	�*�A %�ن %)�از در �	ل &? 
�8 و �/	م ارگ، ��اوا�� در %)�از �	-� �� U,)1 ه*,�: �	زار، �

ه	� د��Q و�)�، �	روا��اه	، �)�ان A&�7	��، -)	�	ن ز�� و �	-*/	ن
   ).336و  335: 1387(پيرنيا، ا�� ه	� �,��� و��ان %�$در ده� ��

ا� �	-*� %�$ ن در �)	ر� از %'�ه	� ا��ان �,	ه	�� ��D�/8در �Vل ز�	
$iو$ و��! ���� �(�
!��� �,	ه	 ده,�. ا��اث ا�1ا� را در ��/	ر� 7

�N�	� .دارد ��s�V ?� وشا�	و ��ر��� 	ه�V�2� ا-)�ًا در �� ��	و ه 	ه
� !��	!�ن ده� �� ���,	V] �	�*	�� ا��ان ا�8	م %�$، �
	ن ���sد

f�1د� ا�	6*Jو ا ��	b� ،�Cه�D�/8� ���!�*�	� ����7 و �*��! �-ه	 %�
�D�/8� 1. از ا���ا�� 	نه	/*-	� �D�/8� ش در زا"ۀ �7ان�N,� �	ه

� در -�ز�*	ن، ��%)8	ن در ه/�ان و �,�� در (C�ز	0U �	ه	9و�1، �,J
� 7	ر�{ ا��ان را �	م ��د. در CJ 	� �� [��*� ،ن	8�	دورۀ#ذر� 

�Aر�	ا��اث ا�1 7 ��	�	و � ��	ا%� ،�
,�	Aن ����� ه	در ز� �,�� ���!
�D�/8� ن	ر و ��و�*��	
ه	 ادا�� �	��؛ از F/�� �,	ه	� �)�وز#�	د، �)

�J�D ،ن	8�	ن در #ذر�	/(�� �A7 در ��و و 	�,�� ��/	ران در �	رس، �
 ده�. درو ه,��,�ان را �� ����7 و ا�8	د ا�1 %	-� از ��/	ر� �
	ن ��

�D�/8� 1د و ���7ۀ ا�	)9، ا�8�و دورۀ ا����  ��	� ��9و� 	ه
�� �!iا�1 و� 	ر� �	/�� �	ره	ه�	ا�1% Tد #��. &)�ا��Fو�D�/8� ���! -

- ه	، �	 ا�8	د �m #را�Q	$ �	د$ �	 �m ��	ن �fه�C �	 �)	�� %�وع ��
�8، ��ر��، � �,�	� ،�Qد� �	ه	دن �,�� ��	ا; 	ن �	ل ز��V د، و در�%

ا�C	ر، -	�N	$، زا���nا و �	روا��ا �� �D�/8� mۀ �A	��، #ب�*	
�� ���C7 $��%	� و 	Cر ز�	(%�د (�	�,� �D�/8ۀ ��م ��yت ر;	 در �

�	ن و �D�/8ۀ %){ �34 در ارد�)�) � و�S در ���
'�، ��Nۀ %){ ��/�
  ).166و  165: 1389(كياني، 

�4رت ا4�� و ��ا�9 %'�ه	 ��ه	، D/�7ً	 در �	�� !��� ��D�/8ا�8	د ا�1
�� �C/��� د�Fو�J�� ۀD�/8� �,�	�) ��#  ()J ت �����6 در�y� ،166(همان.( 



 

 

 

�D�/8� �	ه	,� ���Q,ا� از ا� ��در %)�از ��در دور$ ز �- �D�/8ۀ و�)
 &�داز�(.ر ادا�� �� ����� #ن ���	%� �� د
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در روز!	ر %	$ CD	س اول در �N)	س �	S,�!� و �27ل bD)( ا34'	ن 
-	ن ز��، و�)� ��34	ن �	ز7	��U�� .�(*�� در %)�از روز!	ر �2/����(

� و -	ن &	�*�A -�د را �	 ا�8	د -)	�	ن���((� �� �S	� &'1 و �	ه

)�. �'/*��D 1/	رات A� $��% خ	زار و �	�8، �� �(CJ رت از	/D _,&

را�T ا�1 �)�ان اC*J	�� از �)�ان در &)�ا��ن �)�ان !�د #��$ ��د و #
�� Tا�,�� ا�,�ن ا�1 #را� 	ن ��د. �	ن و ���	ن ا34'	'F TN� 1��� ��%

�,�� در#ورد$ %�$ و -)	�	ن �
��8 #��ا �� دو �)( ��د$ ا��، و�V �Sح
�7ان �	ز�	ز� ��د. در �/� %/	ل #ن ار� اD ��4/	رات را ه,�ز ه( ��

 ).492: 1381(بلر و بلوم، #ن ه,�ز ��F	��  �y از �N	�	� �	خ�Jار دا%� و ��

هJ ��8/�� در ا��ان ��>,� ��د.  7١١٩٣	  ١١٧٢-	ن ز�� از �	ل ���(
�
'�ر ا�� ��D�/8 �,	ه	� و�)� ��	A/��� �D�/8� م	�از  �� �� 

�	%� �� در �2�ۀ درب %	ه9اد$ %)�از �'/*��g# 1	ر ��/	ر� دور$ او ��
$�% @J.وا��ا 

  
        مسجد وكيلمسجد وكيلمسجد وكيلمسجد وكيل1111- - - - 1111

 �ا�� �� در �	ل  -	ن ز��ه	� ز�C	� ز�	ن ���(از �	-*/	ن��8 و�)
*	ن�	-*� %�$ ا��.  ١١٨٧C% 	� �8� �J�% و ���,F �	رو�ه �ه( �)

*	ن F,��� ا��ازۀ %�د. ه9ار �*� ��C%٠~در  ١٠٠  	� ��C,� .ا�� �*�
ر ا� از �,` ��X	ر�U ���� دارد �� !��	 در ��ا"� �	 #ذر�	�8	ن �	&��

ه	� -�ش ر�` و �Q	ر #��د %�$ %�$ ا��. �,	� ��8 در ه� �� �	 �	%�
ا�1 �F �� �� �8	�@ و�)�  ).339: 1387(پيرنيا، �� ه� �� �	 د���Q �*3	وت ا�� 

� و �*� �	 ��در �8 L٠�)9 ���وف ا�� دارا� 124 �9ر!� �� ا��	د �
��,� و ز�C	�� در %/	ل 124، ا��ان . )4(شكل ه	� �9رگ و ر�)@ ا�� ا��ان

!��,�. در ;�@ �1�9 �� �	%� و�Fد دارد �� �� #ن V	ق ��وار�� ��
*	ن ز�C	 و و�)�� C% ن# �
F,��� �)9 ا��ان ��,� و ����37 ا�� �� &

*	ن �*�  ~٧در  ��٣٢ ا��	د C% 1ار دارد. در ا��JH٨  �Q,� ن�*�
!,��C  ه	�ه	� �	ر&)�Y و�Fد دارد �� V	ق��37@ و ��X	ر�U �	 �8	ر�

�� �Q� ن را	*C% $رد	'U �� ����� `,� �C,� ر� و	%)�	دارد. ��2اب �
*	ن ��C% 1اه/)� ا� 	)9 &�� دارد ��ق و ��0ب 124 �
ا�9ا��. در �

�/
Uق	V�%	� 	� �8ه	� ���ق ز�C	 ه/�ا$ ه	�� �	-*� %�$ ا��. ا�1 �
�C(*� و ���7 ا��)/� و �ه	 %)�	ر�ه	� �*��د �97)1 %�$ ا��. �	�	 !

) �S9Sر ا�� �� &? از ز	F	J $	
$.ق) ����  ١٢H٠از #g	ر دورۀ �*�2�)
$�% ��8 و�)� از ��ع U'	ر ا��ا�� و دارا��/	ر� ا��. و �7/)� �

 ).192و  191، 135: 1389(كياني، n97),	ت �)	ر F	F�7 >S'� ا�� 



 

 

 

 

 .)https://upload.wikimedia.org ( رنگ داخل بنارنگ داخل بنارنگ داخل بنارنگ داخل بناهاي هفتهاي هفتهاي هفتهاي هفت، كاشي، كاشي، كاشي، كاشيمسجد وكيلمسجد وكيلمسجد وكيلمسجد وكيل ))))4444شكل شكل شكل شكل 
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�	زار و�)� %)�از از s ���6(Jر ��!��*� %�$ �� در ز�	ن ��34	ن 
 �١١٨٧	-*� %�$ و ���U*� از �	زار و�)� ا��. �	-� �	زار در �	ل 

F,��� و د�/%-  ��Q	�SهJ ��8/�� #"	ز %�$، دو را�*� دارد، ��� 
�J�%-  TA� .دارد �	F ر��	'U ،�*$ ا�1 دو را�	در ��-�رد! �� ���"

�J�D �*زار، را�	� �J�% ان و�,�T��7 �*را� ،���" TA� ا�� 	شكل دوزه)

�	م را�*	� #ن، در �TA د�U �Q'	ر��، �	زار د���Q ا�� ��ه( .)5

)�!�ه	 �� در#/% ��	زار و�)� &,_ . ا���Q	$ #ن F��� ��در ��8 و�)

در �9رگ دارد. ��,�ا� 7	ق #ن �)T از د$ �*� ا��، �� در !W� �*%f ان 
1(�	& �*� m���/ا� رو",�، ا��، �7 ��د$ ا��. در ا�1 �	زار، �	روا�

�8 و�)�  ).338: 1387(پيرنيا، ;�ا�A	�� و �)� F	� دارد  !/��،� >,F زار	ا�1 �
� اواJ@ %�$ و ���	% �C(�4 ر��� #ن از �4رت	U 9رگ� �C,! .��

%�د. از -4�6)	ت د��Q ا�1 �	زار، �Dو$ �� %	ه�	ره	� ��/	ر� �2�ب ��
و ��37@ #ن ا�� �� از 2S	ظ ��/	ر� �	9n اه/)�  ز�C	��V ،	J'	� و�)@

 ).192: 1389(كياني،  ا��



 

 

 

 

 

 .)http://www.beytoote.com ( ، نمايي از داخل، نمايي از داخل، نمايي از داخل، نمايي از داخلبازار وكيلبازار وكيلبازار وكيلبازار وكيل) ) ) ) 5555شكل شكل شكل شكل 
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ا�C	ر و "�ب ��8 و�)� �Jار دارد و ��در #ن ا�1 �/	م در %/	ل #ب
 �� �*
�1�9 �� �	%)�	ر� دورۀ J	F	ر�� ا��. &? از !f%*1 از �m ه

� %�$ ا�� و ر�)( �� از ه
� �*�ن �,X�� �Q	ر�U ا� و�)@ �����),�(�
7
دارا� %	�9د$ V	ق ��mU و �9رگ و ��C,! m ����9 ا��. �>�ح دا-�� 

ه	� F	n97 >S)1 %�$ ه	� �)	ر ز�C	 و �N	%����),� #ه�� ا�� و �	 ��ش
/� "��� ���),� راه�و�� واJ@ ا�� �� ���),� را �� J ا��. در

�� ���C7 ��	A��!� ر	'U �� و�)�� ا�� �	y� ��	A��! .�,�� ن�* �Q,
 ).192: 1389(كياني، ) 7و  6شكل (��Y	ر� �U	 �TN �	ر&)�Y دارد 

 



 

 

 

 

 )https://upload.wikimedia.org ( هاي داخل بناهاي داخل بناهاي داخل بناهاي داخل بنا، نقاشي، نقاشي، نقاشي، نقاشيحمام وكيلحمام وكيلحمام وكيلحمام وكيل ))))6666شكل شكل شكل شكل 

 

 

 .)http://www.makanbin.com ( ، نماي داخل بنا، نماي داخل بنا، نماي داخل بنا، نماي داخل بناحمام وكيلحمام وكيلحمام وكيلحمام وكيل ))))7777شكل شكل شكل شكل 
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ا�C	ر &
� �/	م و�)� واJ@ %�$ و دارا� �,��C �9رگ و D/)] ا�1 #ب
- #بو�)�� #ن ه�ا� ا�C	ر �	د!)� ����37 �	-*� %�$ �� ��ا��. رو� #ب

�� m,- ر 7'��� و	C�192: 1389) (كياني، 8(شكل %�$ ا�� ا.(  

 



 

 

 

 

 .)http://www.sazesafar.com ( ، داخل بنا، داخل بنا، داخل بنا، داخل بناانبار وكيلانبار وكيلانبار وكيلانبار وكيلآبآبآبآب) ) ) ) 8888شكل شكل شكل شكل 

 

        كاروانسراهاي وكيلكاروانسراهاي وكيلكاروانسراهاي وكيلكاروانسراهاي وكيل    5555- - - - 1111

 �دره	� �9رگ ���U و &	%,� �,�Q �	روا��ا� رو",� در �	زار و�)
ه	� #�	د$ ه	� -*� از را$ ر�)�$ و �	روانه	 از �	روان%)�از ��	��

د��اره	� �. ا��ا� &)/�دن را$ را در -	�X� �Vد$7	ز$ �3? ���اق و 
7	ز$ وارد�  �	�)�$ %�$ �� ه� %�*� و#�Fه	� �)( �	 ورود� �	رو��ا

- �	%�و  ر�`،#��ه	� ه�3ه	 ا��g از �	%���دره	� ا7	mJ. �,���8 ��ده1
TN� �	دار را ه,�ز دارده.  �
 �,,�$ اوج ا�?،ه	 �7ا�Dا�1 �	%�ه/)

،�3Sا�� �� !�%� ا �/��J �	ه	'3*� در �,�)� �از 4/)/)� و -��ص  �	ه
ه	� �9رگ، ز�C	 و &��'� #ن �	��$ از �	ده	� دوران ��د�� و -	��

ه	 ه,�ز رو�] و اه/)� !f%*� �	رو��ا را �� ه	� �	%���7 .ا�Fاد� ا��

	�� و �
	��Q اه/)� و ه,� ��/	ر� ا��ا�� رخ ���TN� �,��,ن ه	و د�*-

  .��د��#���,	�� ا�� �� �,	ه	 را �	 �C4 و �qا�� -�] ��

 ً	�Jوا ��	ا� !/�� �� ز����( !/�� را ��ا� 87	ر %)�از� ا�3	  �	روا�
�� �(CJ 1م از ا��Jا ��	س و �	CS ،�Uر	ر &	C�ا �� ���C7 نsد$، ا��

دار ه/� #�Fه	� �)(ه	� %�*�، ه	، %)
�دره	� وار�*� ا7	ق .%�$ ا��
در ��-� ا�,	د . F�7'� رهfQران ا��وز ا�1 �	روا��ا دارد��	�� از ��

 �� ?X� ا� !/�� و�7	ر��A #��$ �� از �	روا��ا� رو",� �� �	روا�
1(�	& ���J $	8,& �� ��/ا� ا���7ا�� را$ و�Fد دا%*� ا�	 اsن �	روا�

( روز!	ر� -�%*� از دو �	روا��ا� ا�/�� ه .ا��g از #ن و�Fد ��ارد
�	روا��ا� ���وف �	زار ��ارد، ا�,8	 ه/� U)9 در �67ف ا�C	رداران 

U,�ان دور �	روا��اه	 از رو�] �)	ر� ��-�ردار ه	� ��در !f%*� .ا��
-ه	 ا�8	م ����د�� و D/�$ 87	رت و �	زر!	�� ه� �,>�N در ا�1 ��	ن

� �	ر��� �*3	و. ا�� !��*�(S�� 	اه�ت �	 د��Q �,	ه	، در ه� �	روا�
�!i*� و و��< �'�$ !��	,� �	ه	y� ر� و	از ��/ �N<,� دور$ و ه� �	ه

  �.-	ص -�د را دا%*� ا�

 �N<,� رت	87 $�/D %�$ و 	,� ����از �� در دوران ز�(% �در �	زار و�)
ا�/�� و !/�� در  ��د$، �� �	روا��ا� %'�� رو",�،F,�ب را ه�ا�� ��



 

 

 

Fو �J�% ل	وش، د. �د دار;�@ %/��ه,�ز ��,�ان ���9  	اه�ا�1 �	روا�
ا�� ورود و -�وج �	�s ��-� از 87	ر �	زار �	ر��� -�د را ��3 ��د$

ه	� ه	� �)�ا�g از �)� ��3، 4)	�� و ارزشا�	 �	�,� ��-� �	د�	ن
ا!��U در �Vل دوران ا�1 �� �	روا��ا ��  .ا��7	ر��A دور �	��$
-��دره	� ز�C	، �	%)�	ر� ا��،�)	ر ��-�ردار ��د$روز!	ر� از رو�] 

ا�� ا�	 ه	� �,�62 ��3د -�د را از د�� داد$، ��A7< و وار�*� %�$
,*ا�1 �	روا��اه	 در دل د��اره	� -�د �. ه,�ز ز�C	 و د���� ه

�	ده	�� از ه���، ا4	�S، رو�] و bD/� 7	ر��A را �'3*� دار��، ز�	�� 
!fار� !��� ه,�ز �4ا� ز�` %*�ه	�� �� از �ا ���� &	 �� درون �	روا�

%,�� و �	ر��ه	� -�رF)1 ��وش را ا�� را ��ه	� دور ���F 1	 #��$را$
 . �),�در �7	&� ��


)� �4اT(� �J در ��رد �	روا��اه	� %)�از /F �*و$، د�i& رس	�رخ ��
� ��د: در %)�از 7	 �	ل N� ���Q,١٢ا�LL  ا�و هJ ��8/��، د$ �	روا�

2� ا�C	ر �	s و�Fد دا%��*  ��)��� �-	��، -	ن، !/���	روا��ا� و�)
 .) (http://shiraz.irna.irا�/�� از �'/*��1 #�'	 ��د$ ا��و �)�  -	ن،، و�)�رو",�

، �� ه9ار �	روا��ا� ��	ل ١٣٢٣در ا��ان 7	 �	ل !���: ه/Y,)1 ��و� 
� �Dم  و�Fد دا%*� �� در �Vل ا�� 1	S'	 ��7اد ز�	د�(S�� 	'�# از

��-� از ا�1 �	روا��اه	 �,�62 ��3د ��د$، �. �F�7 از �)1 ر�*� ا�

� از ه��� �,>�N را ��ا� #�,�!	ن &	� ��A� 	'�# د���	�و  >��A7-

در �	S'	� ا-)� ��� از ا�1 �	روا��اه	 در #�	د$ ���� و �. �,
� �� ���9 4,	�@ د�*� %�$ �� ا�Jام �)	ر ��C7 ز� و	ز�	$���ا� ارز

ا!� �	روا��اه	� ���Fد در %)�از �)9 ���� و �	ز�	ز� %�د �. ��د$ ا�
�Uزار	د �	ا� ا�8��,* (همان). � ه	� 4,	�@ د�*� �)	ر �,	�< و �>��ب ه

F	 �	��$ از &)T �	ز�	ز� %��� ه	� ��-	ن، �)
*� �	غدر ز�	ن ���(

 ،1���b	�,� �	غ�! ،	
QSد �	ن ه	'F و.	/� 
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-	ن �	-*� %�$ و در ���9 %'� در �2�� درب %	زد$ و �9د�T(& m از ���(
�	زار و�)� F	� دارد، و �Uن &	�Q	$ ���	��وا� %'� ��د$ #��ا �	غ 

- -	ن در ز�	ن -�د در ا�1 �	غ !��	ر� و -)	�	ن�	�)���. ���(����*� ��
-#ن ا�9ود. از ه/)1 رو� او را �,)	ن �
� �� ��د و U,� �	-*/	ن ��

ه	� دا�,�. ا�1 �	غ در ز�	ن J	F	ر�	ن ��� از �'*��1 �	غ�,,�$ �	غ ��
- ����Q در ز�	ن ���(%)�از ��د$ ا��. �	-*/	ن �)	�� �	غ �	 D/	رت ��$

$	Q�#دارد. در ��'& �
ه	� ه	 در &'���-	ن �	-*� %�$ ا�� و �	ر%)�� ه
	/*-	� .�,*. در �)	ن ن دارا� �	%)�	ر� ز�C	�� ا�����U*� ه


)1 ���	-*/	ن، ��;� از ���� ا��. در U'	ر��� ا7	ق �)	�� U'	ر %	$� -
در��$ ا�� �� %�� U'	ر �	ه� (+) دارد. در �)	ن #ن U'	ر !��� %�(



 

 

 

(پيرنيا، ه	� ز�C	 ا�� را� &*�	�� و �Q	ر$-	�� دا!�%�ار$ ا��. #�/	�� ��ض

 ).340و  339: 1387

ه	� �9ر!� از ا�1 �	غ ر U,� ده� �,���، �	 !*�ش %'� �TAد
و ه	� !��	!��� �	�,� �*	�A	�� ��� �	رس، ��ر�� و��ان %�$ و �	-*/	ن

  (همان).) 9(شكل  �	-*/	ن ادار� در #ن �	-*� %�
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در %/	ل %��J %'� و �9د�m #را�Q	$ ���� ا��. &)
),� #�	دا�� ا�1 
ر��. 7)/�ر، �	غ، �)	ر �'1 ا�� و �*� &)T از ا��م و �	�	�)	ن ��

در ز�	ن ��34	ن �)	ر . )10(شكل  ه/)1 �	م در �/�J,� �	-*� ��د�	"� ��
. �	غ دارا� ��%�� �� -	ن �	ز�	ز� %�$ ا��#�	د ��د$ و ز�	ن ���(

 ).341: 1387(پيرنيا، ا%���� ا�� 
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 �'% �Aر�	ر 7	g# 1 از
ا��. ا�1 �	غ در  %)�از�	غ W(3D #�	د �	 !�
W(3D ن	�	د -)	ا�� و ه( %)�از#� �*��! �	F ر	ا�,�ن در ا-*)T7ار  ار�J

 ).11(شكل  در #ن و�Fد دارد -	ور�)	�� ��حه	�  1��7 ��ز$ دارد و ��� از �9رگ

W(3D غ	��/��د 	ۀ#� ���	ه,� از � �D/	رت ا��. �	ز��$  ا��ا�� �	ر�!
#ن  $. ق �١٢٨H	غ، �)�زا D�� �2/�-	ن �Jام اm�/S دوم ا�� �� در �	ل 


)1 %)�از F	� دارد  ا�1 �	غ در ��� از �,	V] اD)	ند. را ا��اث �/��
� �m �	خ  ١٨L٣و ��D�/8 در �	ل �	% �D�/8� 1-*� %�. ا�	د� ��(�
� ه	� ��J/� و �m �	غ ا��ا�� ا�� �� ه/�Q ��ا��>,*�، ��ز$ ��ح

 ١~١٣و در �	ل  �٩١٣	زد�� ه/Q	�� ��اه( ه*,�. ا��D�/8� 1 �	 %/	ر$ 
 �.در �'��� #g	ر ��� ا��ان �� �Cg ر�)�$ ا�

W(3D غ	و��*� ��ود � 	د �	غ ١٢٧٠٠٠#�	1��7 �	C*� ���@ از ز��  �	ه
 �Aر�	از7�(%  $غ در دور	غ ���34ا��. ا�1 �	از �  $	Q%و !�د )'� �	ه

&	د%	ه	ن ��د. در ا�1 دوران ا�1 �	غ r��7 %	ه	ن ��34 ��رد ا�*3	د$ 
، �)�زا D�� -	ن �Jام اm�/S ا�1 �	غ J	F	ر��!��*�. در ز�	ن  �Jار ��

را -���ار� و ا�Jام �� ���	ز� �	غ و در-*	ن ��د و D/	ر�7 ز�C	 و 



 

 

 

#را�*� در #ن �,	 �/�د. �Jام دوم J,	�7 در �9د��� �	غ را ��ا� 
ا�1 �	غ �� د�� J  �3(3D	F	ر دوران�)	ر� #ن -���ار� ��د. در اوا-� #

ر��. و� در ا�1 �	غ د!�!��� و �'	ز�  �	�� �	غ �� -�اه�زاد$-	�(، 
*�د$!  W(3D م	�غ �� 	از #ن ا�1 � ?& �'F 1(/ا� &��� #ورد و �� ه

 ��ح%�د. ا�	 وارg)1 �	غ در ز�	ن &'��� #ن را ��  #�	د ���وف ��
���'&  �ارT7 در �9ا��$ ا�1  ١٣H٠ده,�. در �	ل  ه��� �� %	$ �2/�ر;	ه/

 ار�T7,� 7	 ا�,�� &? از ا��Nب ا���� و �� ��%T  �	غ را -���ار� ��
، �	غ ١٣٧٠��ورد�1  ٢٩و ه/�9	ن �	 روز ارT7 در 7	ر�{  ا���� F/'�ر�

 د.%� �
�ر ��Cل �� W(3D٢ #�	د �� ��ز$ �b	�� %/	ر$ 

 ۀه	� %)�از ا��، از ه/)1 رو �	د!� د���, 1��7 �	غ ا�1 �	غ ��� از �'1
�	د$ ا�� و �Q'�ا%*� ا��. ��در �	غ دارا� U'	ر �*�ن !�Y را  -�د


)� �A7ه	�  ه	� #�'	 �	 ا�QS !��*1 از ���*�ن ���*�ن/F  $�% ا���V
ا� �� !��� در  %�د �� !��� ا��. در &)
	�� ��در �Q	ر$ دو %)� د��$ ��

ا��. &? از !fر از در، داs�� �� #ن را  ه	� -�د !��*� در �)	ن &,�8را 
ده�. در ��� د��Q در و �� &)
	�� ده�) ��  9�y	� ا4�� �	غ &)��� ��


( �� #�)1 7	جU �� ��	�	� ن	ه	د%	ار� ��� از &f! د.-�ر 

 �� m9د��ا�� �� در #ن  �NCV خ دارا� دو	ن �	-*/	ر  �٣٠s	7 ق	ا7
در %/	ل و F,�ب 7	sر دو �A	ر� از �,` ���� �7ا%)�$ %�$ د. و�Fد دار

 �*-	� ��	Cز� �	ا�� و در #ن #�,/ $�% ��	b� $1 ��ز(�	& �NCV .ا��
ه	� ر�Q)1 �	-*� %�$ ا��. ا��NCV 1 �	  %�$ و ��� -	ور� #ن �	 &,$�8
�	��. �NCV دوم راه�و� ��,�� دارد ��  �� &��	ن �� �NCV دوم را$ ��

ه	� �7 در F �7	� دارد. در ���9 ا�7 �NCV 1	sر�  #ن ا7	قدر دو ��� 
TN� �� �� ا�� و ���U رs	7 WN� .د دارد�F%��$ و	و  �9رگ و � �ه	� !

 ��� !}دورادور د��اره	 ��. ر!	$ و �9م و %	د� #را�*� %�$ ا���7، %�	

ا��. در ا�1  �	-*� %�$ ه	 ه	 از %)
� �$ و دره	 و &,�8$% �	ر� ��N�?و 
 �NCV»ت ۀ��ز�CD «ار دارد �� در���Jق	$ ا7��ر-� دار ،T�	/ه �	1،  ه�

 ،��S	<� ،1/(
 �. &��fا�� و J/	ر-	�� ا��

ا� از 7	fQFار� ��� از &	د%	ه	ن �	�	�� �	  در &)
	�� �	-*/	ن �Q	ر$
 �(�	%� #را�*� %�$ ا��. در ا4�� �	-*/	ن در �/� %/	ل ا�� �� از �

�!)���$ ر��. �/	� %�D �J/	رت در� ��&�%)�$ �� &��	ن �,7 �� �Q	sر
ا��ا�� �9رگ و ز�C	�� �� در 7/	م �Vل �,	 �
)�$ %�$ ا��. �/	� "��� 

ه	 ه/	�,�  �,�� #ن �)	ر �	د$ ا��. ا��ان F,��� �)9 از د�� #ذ�1
ا��ان %/	�S ا��. در F�� ا��ان �9رگ D/	رت U'	ر�*�ن ��,� �	-*� %�$ 

�ان �	 ه	� ا� ا�� و �WN #ن �	 J>�	ت ���U &�%)�$ %�$ ا��. ���*�ن
TN� م از	'Sا {! �(
/F �A7 �	ن �. ��� %�$ ا�ه	/*-	� ���F 1 در(,Y/ه

د. %� �)9 ا�*�A �9ر!� و�Fد دارد �� را$ ا4�� �	غ از F�� #ن #"	ز ��

�، �	�	�� و  ��/	ر� ا�1 �	غ #�)$9,�	Aر� دوران ه	/�� �!iا� از و�

 �.J	F	ر�� ا�

-�د�	ر، !�م، -�د�	ر و �)/�ه	� ��د و  ا� از ��ح ���D�/8	غ در ��ز$ 
ه	� ��&�، �,`  -�د، ��X، ا��اع 37,`%/
)�، زر$، �)9$، ��$ عا��ا

� �Q'�ار� ��̀ ,AU/	ق، 37�%�د. از  ه	� %�	ر�، X7	��Y و ا��اع �
، %	$ �*�2��ه	� %�6A  �7ان �� 37,` ه	� �	 ارزش در ا�1 ��ز$ �� ��ح

1��S�4ا	�$ 	1، %��S�3اb� $	% ،	;$ ر	، %	$�2/�ر;	1  %(,Y/و ه



 

 

 

� �'�yه	� رز�,�!	ن  ا���2Q,F ب# ��ا%	ر$  د�Sار� D��رn)?ا�C	ر� و �
 د.��

$�'J ن	-*/	%)�$  � �� ��	ر�-	/�� ��-*� %�$ ا��ا	�  �	ا��. د��اره
$�'J $�'J ��	(� در $�% �*-	� �F# 	� ��	-  .د دارد�Fو ��U�� ض�� ��	-

$�'J 1ا�  ��	�8$ ��-� T% ش  دارا��N� �� �*%� �� #را�	���	ه,	% 
 �.ا� �	%� و �	 �qا�� و ز�C	�� -	�4 �� رو� �	%� �
)�$ %�$ �� ��دو��

�%	N� 1ن ا�	از #ن �) �� 	�7ان  ه»�Q,و$ #ه	و � �	ن ;2	دا�*« ،
��Cد 7'/*1 و د�� «، »��Cد ر�*( و �'�اب«، »دا�*	ن زال و �)/�غ«

 د.را �	م ��» ��Cد ر�*( و ا�3,��	ر«و » �3)�

 ��.ا ه	� �,*� ا��ان �,	 %�$ �/	م ا�	س %)�$ �,*��	-*/	ن �/	م ه( ��
�	ز� د�` �� �	%� �� از F	 � #ب ��د و !�م ��,ا�1 �/	م دارا� دو -�9

�	م دارا�  ا��. �/	م �'1 �	غ در &
� %�$در �W -�9,�، #ب !�م ��اه( ��
*� �TN,	ر$ و �CJ ا��. در د��اره	� ا�1 �/	م �F�� �	ه  )
U �� ا�

د��ار ��دم «، »��ه	د در ��$ �)*�ن«�7ان ��  �� از #ن �)	ن ��-�رد ��
 ا%	ر$ »���6 ز�	ن W��� �� @/F ورود�24,� «، »�	�	�� �	 -�و &�و�9

 ). https://fa.wikipedia.org(��د 
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ا�1 �	غ ه/�Yن �� �	غ ��. ا واJ@ %�$ %)�از%��J  �/	 در %/	ل�	غ F'	ن
 �,�� �Qر د��'

	 �	غ، ارم �	غ�QSغو  د	� �A7  $�3 #لدر دورb�  لو# 



 

 

 

� از ��رش  (J/�� ه�J��8ن ه
*( ) ا�,�8CJ �,7)/�ر�� ��	از !�ر��(% ��( 

	$ا�1 �. ا� در �'	�� #�	دا�� ��د$��D  ب	رخ دور$ 7)/�ر� در �*��

>�	8Dور�N/Sا ز�,� ا��#$�(�	� 	(��Sن ا	'F غ	م ا��. �	Q,در ه 	/�
 ��	J7)/�را ��	غ !�ر�	� ��	ن ��Y/ار #ن دور$ در %)�از، ه��	� �	ه

� $�% @Jو� وا �F�7 اف ���رد�Vا در ا��,� #�	ر��� ه/�V�,J�/�  ��
 ).12(شكل � ا� �/	 �	�)�$��1V او ��د$ ا��اث و #��ا F'	ن

� اه/)� ��د$ ���34ور$ ا�1 �	غ در د�	J د و	)9 #��رون �.ا� 	و  %
، ا�� 'F	��Qدان ��ا��� �� در دور$ ���34 %)�از را د��$ 7	ور�)�

 �/7��D�(� 1�$9	 ���N  ا���C 7,`ا�� �� از  -)	�	ن ز�C	�� W(4�7 ��د$
2� -)	�	ن �	�� �,��� ا�� ادا�� دا%*� و در دو �Vف #ن �	"'	� � ��

 �.ا� ز�C	 و #�	د� و�Fد دا%*�
 ر�,� ُ&�#وزاۀ ۀ1��7 �	غ %)�از ا�� �� از #ب و رود-	� ا�1 �	غ �'1


�وب ��� N<,� ۀ%�$ و در $iن %)� از ا�و�	) و در �)��	ن �	�	از (-)
7,	ن، درواز$ �J#ن، -�ا��F ���	��، �	�	 ��ه�،  #را�Q	$ �	��، ه�3

 د.�*	�A	�� ��� ا�,	د و... F	� دار�	غ ���، !'�ار$ د��، 

� هJ ��8/�� ا�1 �	غ را �� در ز�)1 ~١١٨در �	ل  ز�� -	ن���(�	N� �	ه
�3�F#�	د و ��J ��6ار دا%*� �6	ر �
)� و D/	رت ��%m را در و�r #ن 
 ��	-� و در ا�Vاف D/	رت -)	�	ن �
)'	� ز�C	 و در-*�	ر� �63�� ��/

#�V .ورد �(b� ن	A/��� غ را	غح و ا���ب ا�1 �	� �b�  دارا� �در دا-
�*-	� mU�� ر ��ض دو �9رگ و دو	'U اف�Vن و ا	�	ر -)	'U در ;�@ �. ا�

�� )
U �� ��	/,�# �	�	N� ���,F �� رد�- �	F��	& ار$ #ن ه,�ز��ا�1  �.
%�د و �� ��;� در F��� �,	�� �� در  #�,/	 از F @�; ���F,��� #"	ز ��

%�د ��  دور$ J	F	ر�� و در ا�*'	� ;�@ F,��� ا��اث !�د��$ �,*'� ��
   .�ا� ا-)�ًا ��رد ���� و �	ز�	ز� �Jار !��*�

� ادار$و �	 ه/�	ر�  %)�از %'�دار�r��7  ١٣٨٣�/	 در �	ل �	غ F'	ن� 
 ���دار� �Jار !��ا�)	 و ��رد �'�$ �	رسا�*	ن  ��ه,�Q �)�اث

)wikipedia.org .https://fa(. 
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        گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

در #"	ز ����� ا���� �'/*��1 د�*	ورد #�	ن در J�/�و ��/	ر�، 
�� ا�,�� �2� ا�8	م ��ا�� و ����7 و !*�ش �	�F ��د. ��D �8و$ 

ر��. ��8 %/	ر ��اJ	�ۀ �/	ز ��د، �'	د� �)	��، ا/*F	�D و ادار� ��
��Cد!,�C در ��ت -�ا�	ن و ��8 و�)� %)�از �'/*��1 �	�F دور$ 


*� از ه� ��ع  �	%,�.ز���� ��ا�
	ر�� و (� $	Q�8، #را���� از �
�D �F	م ��د$ ا��. در دوران �,	� ��/	ر� در ا��ان دور$ ا���� ��رد 7

��رد �N� �2	�� f��("هF �C	� -�د را �� �CJر ���N)1 داد. ه)} �m از 
 �	- �� $��%	� >�	,� $	Q$ در #را�	در%	�9ء F �� ن ا�1 دوران	ه	د%	&

$�
ا� ا��. #را�Q	$ و� در ��ت �	در� (-�ا�	ن) در ��X�$�(% �N(Nد$ �
در دورۀ �	در%	$ ;��� �'/Q),� �� . ا��ا�� دارد��S�0 و �)/��)/�

در �� ز�	ن �	در%	$ . و�D $i��م �fه�C وارد %�رو�� #��زش D��م، ��
-%/	ر ��دور$ �	�	��D در 7	ر�{ #��زش D��م �fه�C و ا��اث ��ر�� ��

-	ن ز�� ز�),� ��ا� ر%� �
	ورز� و � ��,4	Sۀ ���(#��. در دورۀ ��
در دور$ ه	� ���� و �	�� D/	رت ��د. ا�Q	$��اه( و او ���Jه	�� �� #ر

D�� #را�T �	ز� �fCول ��Qد��. �F�7�� ،1�(S ز�	د� �� &� ا�
	ر��
و�Fد #�� �7%'	�� را &	د%	$ ز�� و ا��ا و ��C �� در دور$ ز���� ��

�ه	� ا�1 دور$ در ��	م و�s	ت �4رت داد�� و �) و �g# T(	ر �'/� از &
� رود-	�� -
m در %)�از �� از �
�ر �� F	 �	��$ ا��؛ �	�,& �


*�#�	د �� دارا� �,`-	ن ا�� و &� 4��ات�*g�2	ت ���(C� }ر�	ا� �� 7
١١٨H  �� ا��ا��اث # ،�Aر�	�7ن -�� �� �*�ن 7	- �ه��8 ا�� و &

�� �Cده,�. در ا�1 دوران �3�F-	ن د�C��، �	�( -�� در دور$ ز���� �



 

 

 

�/	م ه	� ز�C	��، �	�,� �	�� و �/���%)�$ !f%*� ادا�� ا��اث �/	م ��
از ز�	ن ا�
	ر�� �)� و �,	رۀ ا��ا�g و�)� در %)�از، ا�8	د !�د��. 

�ه	 �Uن �)� ه	 و �,	ر$�	�J �/	��$، ا�	 07))�ا�7 در ���y از �)
در ر;�� در ا�1 دور$ �4رت !��*� ا��. ه	� #�*	ن �Jس �	در� و �,	ر$

J	F	ر ��/	ر� �,	ر$ رو �� ا��ل ر��  ��N(N ��� از دور$ ��34 7	 دور$
ه	�� �� در ا�1 دوران �	-*� �	 ���� %� �� ��� �	U)9 و ��7اد �,	ر$

 �	ز� ��ا� #ن F	�� &)�ا ��د. �7ان در 7	ر�YAۀ �,	ر$ا�� �� �/�

 

 

        منابعمنابعمنابعمنابع

، ه,� و ��/	ر� ا���� ١٣٨١اQ,(7'	وزن، ر�Y	رد و اS` !�ا��،  )١
)٠~١٢) ١- L~د�*� ��٠ �/F�7 ،.�/� ،، 7'�ان��ب #ژ�N 

 -١٨٠٠) ٢، ه,� و ��/	ر� ا���� (�١٣٨١��، %)� و F	�	7	ن ���م،  )٢
 ، F�7/� د�*� ���Nب #ژ��، 7'�ان، �/�.٠~١٢

٣(  ،)����/2� ،	(��(&١٣٨٧mC� ، �
%,	�� ��/	ر� ا��ا��، 7'�ان، �
.T�وش دا�� 

H( $	Q
 _____________، #%,	�� �	 ��/	ر� ا���� ا��ان، 7'�ان، دا�
 D�( و 4,�� ا��ان.

~( ��D ،��	از و #ورز���ون، ������و  �Cا��ان، ، ���١٣٨٠ا� �	ه
 7'�ان، �/�.

L( ا�F ،��	CV	CV ،١٣٨د~ ،���R7 ر	ا��ان ۀدر�، ��F ،�A� 
�U	Cا� د� �� ���b� ط	2>�7'�انا��ان،  ا ،�
� �4	�� $	Q�. 

٧(  ،W����/2� ،��	(ر� ا��ان دور$ ا����، 7'�ان، �١٣٧٩	/�� ،.�/� 

��ان در دورۀ ا����، ، 7	ر�{ ه,� ��/	ر� ا١٣٨٩، ___________ )٨
 7'�ان، �/�.

، ��/	ر� ا���� (%��، �	ر��د و ��,�)، ��١٣٨٣��، را��ت، ه)�1 )٩
��# �J	� �*ۀ د�/F�7�.��زادۀ %)�از�، 7'�ان، روز 
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