
 

 

 

 

 

 

 

 سامٕه ي ئس ي شٕشٔه ي خسشي دس تشثٍٕ ساختاس
 1اهلل َادْ سيح  

 داوشٕاس صتان ي ادتّٕات فاسسٓ داوشگاٌ تُشان

 صٔىة وصٕشْ
 آمًختّ كاسشىاسٓ اسشذ صتان ي ادتّٕات فاسسٓ داوشگاٌ تُشان داوش

 (131تب  115 )اظ ل
 20/12/92تبض٧د پص٧طـ:  -٧29/9/92د زض٧بكت: تبض

 

 چكٕذٌ
تط٧ٚ ضًٚ زؾتِبٟ ثالؿ٦ اؾت ٠ً تهب٧ٝط ز٧ِط ٗبٜٛدس اؾدتؼبضٟ ٝ تكدر٨م ٝ ًٜب٧د٠ اظ  ٙ       تكج٠٨ْ اؾبؾ٦

، اظ ٝرٟٞ ٗرتٔق د ٛظ٨دط   ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚٝ  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚقٞٛس. زض ا٧ٚ تحو٨ن، اٛٞاع تكج٢٨بت   ٛبق٦ ٦ٗ

ًدبض٨ُط٥   ٦ ٝ ػو٦ٔ ثٞزٙ، ٗلطز ٝ ٗطًّت ثٞزٙ، ؾبذتبض ظدب١ط٥، ثؿدبٗس ثد٠   ٝر٠ قج٠، ازات تكج٠٨، حؿّ

ثٜدس٥ ٝ ٗوب٧ؿد٠ قدسٟ ٝ پدؽ اظ تغج٨دن اٛدٞاع         تكج٠٨، تهب٧ٝط ٗكتطى زض ١ط زٝ احط د ثطضؾد٦ ٝ زؾدت٠   

قسٟ اؾت. ٗؿئ٤ٔ ان٦ٔ پػ١ٝف، ٗوب٧ؿ٤ اٛدٞاع تكدج٢٨بت   اضائ٠  تكج٢٨بت، تح٦ٔ٨ٔ ػ٦٘ٔ ٝ  ٗبض٥ اظ  ٙ 

ٟٞ ٗصًٞض ثطا٥ ٗكرّم ًطزٙ ٨ٗعاٙ اثتٌدبض ٝ تو٨ٔدس ٛظدب٦ٗ اظ كرطآدس٧ّٚ اؾدؼس      ا٧ٚ زٝ احط اظ ٓحبػ ٝر

زضندس( تكدج٠٨ ز٧دسٟ     19ث٨دت )  1005ث٨ت اؾت ٠ً زض  5300، ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ُٚطُب٦ٛ اؾت. زاؾتبٙ 

زضنس( زاضز. اظ ٌٛبت ٢ّٖٗ ا٧ٚ تحو٨ن، ٝر٠  5/15تكج٠٨ ) 1260ث٨ت،  8300ثب  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚقٞز ٝ   ٦ٗ

ٝ اثساػ٦ زض ث٨كتط تكج٢٨بت ٛظب٦ٗ اؾت ٠ً ث٨بِٛط اثتٌبض ٝ ذّٔبه٨ّدت ٥ٝ زض  ٝضزٙ ٗؼدب٦ٛ ٝ   ١ب٥ ٛٞ   قج٠

    ٙ ز١ٜدس٣   ٗضب٨ٗٚ تبظٟ اؾت. ١٘چ٨ٜٚ تهب٧ٝط ٝ تكج٢٨بت ٗكتط٦ً ث٨ٚ ١ط زٝ احدط ٝردٞز زاضز ًد٠ ٛكدب

 اؾت.٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚ ٨ُط٥ ٛظب٦ٗ اظ ٗضب٨ٗٚ   ث٢طٟ
 

 .ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚ، ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٠٨، ؾبذتبض١ب٥ تكج٦٢٨،  َاْ كلٕذْ: ياطٌ
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 مقذّمٍ

تغج٨ن ٝ ٗوب٧ؿ٠، ضاٟ ٝ ضٝق٦ ثطا٥ زؾت٨بث٦ ثد٠ حودب٧ن اند٨ْ اؾدت. ٗوب٧ؿد٤ تهدب٧ٝط       

قؼط٥، اظ ٗجبحج اؾبؾ٦ زض ٗغبٓؼبت ازث٦ د اظ ر٠ٔ٘ ٛوس ٝ تح٨ْٔ قؼط د اؾت ٝ ؾدجي    

اث پدص٧ط٥ اظ ٨ٗدط    ؾبظز ٝ ٨ٗدعاٙ هدسضت ٛدٞ ٝض٥ ٝ تد ح٨ط      ٝ اضظـ ١ٜط٥ احط ضا ضٝقٚ ٦ٗ

ذٞضز٦ُ اٛس٧كد٠ ٝ ػبعلد٠ ٝ     ًٜس. چٜبٛچ٠ ثپص٧ط٧ٖ ٠ً قؼطْ ُطٟ  ُصقتِبٙ ضا ٗكرّم ٦ٗ

ذ٨بّ زض ظثب٦ٛ  ٨ِٜ١ٚ اؾت ٝ ذ٨بّْ ػٜهط ان٦ٔ قؼط، زض  ٙ نٞضت ث٠ ٨ٗدعاٙ ا٨ّ٘١ّدت   

 ػٜهط ذ٨بّ زض ػطن٤ قبػط٥ پ٦ ذٞا٨١ٖ ثطز.

ؾدت. اٗدطٝظ ٛبهدساٙ ٗؼبندط     ا٥ ػدبعل٦ ١٘دطاٟ ا    ذ٨بّْ حبنْ ٛٞػ٦ تزطث٠ اؾت ٠ً اؿٔت ثب ظ٠ٜ٨ٗ

ًٞقٜس قؼط ٝ ١ٜدط ضا تزطثد٤ اٛؿدبٙ ثٜبٜٗدس ٝ اظ ٛزبًد٠ ١دط ًؿد٦ زض ظٛدس٦ُ ذدبّل ذدٞز            ٦ٗ

١ب٦٧ ٧ٝػ٣ ذ٧ٞف زاضز، عجؼبً نٞض ذ٨بّ اٝ ٨ٛع زاضا٥ ٗكرّهبت٦ اؾت ٝ قد٣ٞ٨ ذبند٦ زاضز     تزطث٠

ٞا٨ٖٛ  ٢ٛدب ضا  تد   ٠ً ٧ٝػ٣ ذٞز اٝؾت؛ اؾتؼبضات ٝ تكج٢٨بت ٝ ٗزبظ١ب٥ ٧ٝدػ٣ ذد٧ٞف زاضز ًد٠ ٗد٦    

 (.25-17: 1370تهب٧ٝط اٝ ثٜب٨ٖٗ )قل٨ؼ٦، 
تٞاٛدس زض ظ٨ٜٗد٤ قدٜبذت ٝ      ثس٧ٚ ز٨ْٓ، ٗغبٓؼ٤ ٗٞضز٥ ١ط ٧ي اظ ػٜبنط نٞض ذ٨بّ ٗد٦ 

 ك٢ٖ ١طچ٠ ث٢تط  حبض ازث٦ ٝ ثبٝض١ب٥ ش٦ٜ١ ٝ ٛٞع ِٛطـ نبحجبٙ  ٙ  حبض، ٗؤحّط ثبقس.

ٝا٦٧، ٛح٥ٞ، ٝاغُدب٦ٛ، ٗؼٜدب٦٧، ٝ   ا٥، ذهٞن٨ّبت    زض زؾتِبٟ ظثب٦ٛ ١ط قبػط ٝ ٧ٞٛؿٜسٟ»

ازث٦ د ثالؿ٦ قبذه٦ ٝرٞز زاضز. زؾتِبٟ ثالؿ٦ ثط اؾبؼ ػٜبنط ث٨ب٦ٛ ٝ ثس٧ؼ٦ ٝ ؾدب٧ط   

زض ا٧ٚ ٨ٗدبٙ، تكدج٠٨    .(32: 1381)پٞضٛبٗساض٧بٙ، « ٨ُطز  قٜبؾ٦ ظثبٙ قٌْ ٦ٗ ػٜبنط ظ٧جب٦٧

ت ٠ً چ٠ِٛٞ ٨ٗدبٙ  ز١ٜس٣ ظا٤٧ٝ ز٧س قبػط اؾ  تط٧ٚ ػٜهط ؾبظٛس٣ ا٧ٚ زؾتِبٟ ٝ ٛكبٙ ٢ّٖٗ

 ًٜس.  اق٨ب ٝ ػٜبنط ٗتّٜٞع، پ٨ٞٛس ا٧زبز ٦ٗ

اظ قب١ٌبض١ب٥ ازة كبضؾ٦ ضا اظ ٓحبػ ػٜهدط ذ٨دبّ      زض ا٧ٚ تحو٨ن ثط  ٨ٖٛ تب زٝ ٜٗظ٠ٗٞ

ٚ كرطآس٧ّٚ اؾؼس ُطُب٦ٛ ٝ  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٠٨، ٗوب٧ؿ٠ ٝ تح٨ْٔ ٨ًٜٖ.   ذؿطٝ ٝ قد٨ط٧

١دسف   ضٝٛس.  ١ب٥ ػبقوب٠ٛ ث٠ ق٘بض ٦ٗ  زاؾتبٙتط٧ٚ   ٛظب٦ٗ ُٜز٥ٞ، اظ ظ٧جبتط٧ٚ ٝ اضظقٜ٘س

تغج٨ن ا٧ٚ زٝ زاؾتبٙ اظ ٛظط ًبضثطز تكج٠٨ اؾت تدب ٗكدرّم قدٞز    اظ اٛزبٕ ا٧ٚ تحو٨ن، 

تد ح٨ط پص٧طكتد٠    ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٛظب٦ٗ تب چ٠ اٛساظٟ اظ ٛظط ػٜهط تكج٠٨ ٝ تهب٧ٝط ذ٨ب٦ٓ اظ 

تٞاٛدس ذٞاٜٛدسٟ ضا ثدب      ٗد٦ ٗوب٧ؿ٠ ٝ تح٨ْٔ ؾبذتبض تكج٠٨ زض ا٧ٚ زٝ احط تب حسٝز٥  اؾت.

ؾجي ٝ تلٌّط ا٧ٚ زٝ قبػط  قٜب ؾبظز. زض ا٧ٚ تحو٨دن، ت٘دبٕ اث٨دبت زٝ ٜٗظٞٗد٠ ٗغبٓؼد٠      

قدٞز، اّٗدب     ١ب٦٧ اظ  ٢ٛب ثؿدٜسٟ ٗد٦   قسٟ ٠ً ث٠ ز٨ْٓ ٗحسٝز٧ّت حزٖ ٗوب٠ٓ، ث٠ شًط ٠ٛٞ٘ٛ

  ٗبض١ب ٝ زضنس١ب قبْٗ ت٘بٕ تكج٢٨بت زٝ زاؾتبٙ اؾت.
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 تحث كلّٓ

نٞض ذ٨بّ قبػطا٠ٛ اؾت. ١ط رب قؼط٥ پس٧دس  ٧دس ثب٧دس ٜٗتظدط حضدٞض       تط٧ٚ تكج٠٨ْ ضا٧ذ

قديّ تكدج٠٨ ٧ٌد٦ اظ ػٜبندط      تٞن٨ق ثٞز ٝ ١ط رب ؾرٚ اظ تٞن٨ق زض ٨ٗدبٙ ثبقدس، ثد٦   

 ٍ اٛدس د     ؾطا٧بٙ ازة پبضؾد٦  تط٧ٚ زاؾتبٙ ؾبظٛس٣  ٙ اؾت. ٛظب٦ٗ ٝ كرطآس٧ّٚ د ٠ً اظ ثعض

٧بثدس.   زض تٞن٨لبتكبٙ ر٣ٞٔ ذبن٦ّ ٗد٦   كط٧سُبضاٙ تكج٢٨بت ظ٧جب ٨ٛع ١ؿتٜس ٠ً ا٧ٚ ١ٜط

زض ا٧ٚ ثحج، ث٠ تح٨ْٔ ٝ ٗوب٧ؿ٤ تكج٢٨بت ١ط زٝ احط د اظ ٓحبػ ؾبذتبض تكدج٠٨، رب٧ِدبٟ    

ٝر٠ قج٠ ٝ ازات تكج٠٨، حؿ٦ّ ٝ ػو٦ٔ ٝ ٗزطّز ثٞزٙ تكدج٠٨، ٗلدطز ٝ ٗطًّدت ثدٞزٙ زٝ     

ج٠٨ د  ًدبض٨ُط٥ تكد   عطف تكج٠٨، ذ٨ب٦ٓ ٝ ٦٘١ٝ ثٞزٙ تكج٠٨، قٌْ ظب١ط٥ ٝ ثؿبٗس ثد٠ 

ا٧ٖ ٝ زض ثرك٦ رساُب٠ٛ، ٗضب٨ٗٚ ٝ تط٨ًجبت ٗكتط٦ً ٠ً زض ١دط زٝ احدط ٝردٞز      پطزاذت٠

١ب٥ پػ١ٝف ضا ث٠ قٌْ  ٗبض٥ ٝ زه٨دن حجدت     زاضز،  ٝضزٟ ٝ ؾطاٛزبٕ ثب ضؾٖ رسّٝ، ٧بكت٠

 ا٧ٖ تب ٗربعت زض ٧ي ِٛبٟ ار٘ب٦ٓ ثتٞاٛس ث٠ ٛت٨ز٤ ا٧ٚ تغج٨ن زؾت ٧بثس.  ًطزٟ
قدٞز،    ث٨ت تكج٠٨ ز٧سٟ ٗد٦  1260ث٨ت اؾت د زض   8300د ٠ً   ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚزض زاؾتبٙ 

ث٨دت   1005ث٨دت اؾدت د     5300د ٠ً   ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚزضنس؛ ٝ زض زاؾتبٙ  ٧5/15ؼ٦ٜ 

زضنس. تٞر٠ّ ث٠ ا٧ٚ  ٗبض، هسضت تهد٧ٞطُط٥ ٛظدب٦ٗ ٝ ١ٜدط ٥ٝ ضا     19تكج٠٨ زاضز، ٧ؼ٦ٜ 

ّ    تط ٝ زه٨ن  ؾبظز. ثطا٥ زؾتطؾ٦ ضاحت   قٌبض ٦ٗ ، اٛدٞاع  3ٝ  2ٝ  1قد٘بض٣   تدط، زض ردسٝ

 تكج٢٨بت ١ط زٝ احط ٝ ثؿبٗس ٝ زضنس١ب٥  ٙ ٗكرّم قسٟ اؾت.

 تشثُٕات دي شاػش اص وظش ركش ي حزف يجٍ شثٍ

ثسٝٙ تطز٧س، ا٨ّ٘١ّت ٝ اضظـ ١ٜط٥ تكج٠٨، ثد٠ چِد٦ِٛٞ ٝ ٨ًل٨ّدت ٝرد٠ قدج٠، ٝاثؿدت٠       

ًبض ثٜسز، ٝرد٠ قدج٠    ث٠ ذّٔبه٨ّت ث٠ اؾت. ١طچ٠ قبػط زض پ٨سا ًطزٙ ضٝاثظ ٗكج٠ّ ٝ ٗكج٠ٌّ

تط ذٞا١س قس. ٝر٠ قج٠، ػبْٗ ان٦ٔ   قٞز ٝ زض ٛت٨ز٠ ازث٦ ثٞزٙ ًالٕ، ثبضظ تط ٦ٗ  ثطرؿت٠

ثحدج  »ٝ اؾبؾ٦ كؼّبّ ًطزٙ ش١ٚ ذٞاٜٛسٟ ٝ ٗكبضًت زازٙ ٥ٝ زض ضٝٛس  كط٧ٜف اؾدت.  

ث٦ٜ٨ ٝ ٝؾؼت تر٨ّْ   تط٧ٚ ثحج تكج٠٨ اؾت، چٞٙ ٝر٠ قج٠، ٗج٨ّٚ ر٢بٙ ٝر٠ قج٠، ٢ّٖٗ

 ٝض٥ ٧دب تو٨ٔدس ١ٜطٜٗدس      اؾت ٝ زض ٛوس قؼط ثط ٗجٜب٥ ٝر٠ قج٠ اؾت ٠ً ٗتٞر٠ّ ٛٞ قبػط

تكج٦٢٨ ٠ً ٝر٠ قدج٠ زض  ٙ ٧دبز ٛكدسٟ ثبقدس ٝ ًدٜ٘بً      . »(98: 1386)ق٨٘ؿب،  «ق٧ٖٞ  ٦ٗ

 .(70: 1370)قل٨ؼ٦، « ُ٘بٙ ضؾبتط ٝ پطت ح٨طتط اؾت  ش١ٚ ٗؿتو٨٘بً ٗتٞر٠ّ  ٙ قٞز، ث٦

ٌٚ اؾت ث٠ زال٧ْ ٗرتٔل٦ نٞضت ٨ُطز؛ ٛرؿدت ا٧ٌٜد٠   حصف ٝر٠ قج٠ ٝ ٧ب شًط  ٙ، ٗ٘

ث٠ زاضا٥ نلت ٝ ٧ٝػ٦ُ ٝاًح ٝ  قٌبض٥ ثبقس، قبػط ذٞز ضا ٗٔعٕ ث٠  ٝضزٙ  ٝهت٦ ٗكج٠ٌّ»

ُدب٦١ قدبػط زض تِٜٜدب٥ ٝظٙ ٝ هبك٨د٠ هدطاض       .(43: 1377)ظٛزدب٦ٛ،   «ث٨ٜدس   ٝر٠ قدج٠ ٛ٘د٦  
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زاضز حضدٞض ٝرد٠ قدج٠ ثد٠      قٞز، اّٗب ُب٦١ اٌٗبٙ ٨ُطز ٝ ٛبچبض ث٠ حصف ٝر٠ قج٠ ٦ٗ  ٦ٗ

ٗؼٜب٥ ثس٧غ ٝ تبظٟ ثٞزٙ تكج٠٨ ثبقس. قبػط ظٗب٦ٛ ٠ً تكدج٠٨ تدبظ٦ُ زاقدت٠ ثبقدس، الظٕ     

ث٨ٜس ٠ً ٝر٠ قج٠ ضا شًط ًٜس؛ ثٜبثطا٧ٚ زضنس ٗٞاضز٥ اظ تكج٠٨ ٠ً ٝر٠ قج٠ زض ًالٕ   ٦ٗ

 ا٥ ث٨بِٛط تبظ٦ُ ٝ ٗجب٧ٜت زٝ ضًٚ ان٦ٔ تكج٠٨ اؾت.  شًط قسٟ اؾت، تب اٛساظٟ

ٚ  تكج٠٨ ٛظدب٦ٗ زض   1005، اظ ٗز٘ٞع 1تٞر٠ّ ث٠ رسّٝ ق٘بض٣ ثب   442، ذؿدطٝ ٝ قد٨ط٧

ٝرد٠ قدج٠    زضندس(  5/20) ٗٞضز ١202٘طاٟ ثب ٝر٠ قج٠ شًط قسٟ ٝ زض  زضنس( 44)ٗٞضز 

 382 ٝضزٟ ٠ً زض  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٠٨ زض  1260شًط ٛكسٟ اؾت. كرطآس٧ّٚ ٨ٛع ٗز٘ٞػبً 

ٝر٠ قج٠ شًط ٛكدسٟ  زضنس(  27)ٗٞضز  335زض  ٝر٠ قج٠ شًط قسٟ ٝزضنس(  5/30)ٗٞضز 

زضنس اظ تكج٢٨بت ذٞز ضا ثسٝٙ شًط ٝرد٠ قدج٠  ٝضزٟ    27اؾت. زض ا٧ٚ ٨ٗبٙ، كرطآس٧ّٚ 

ا٨ِٛع٥ ا٧ٚ قبػط تٞاٛبؾت،   ٠ً حب٦ً اظ ٗر٨ّْ ٝ ١ٜط٥ ثٞزٙ تكج٢٨بت ٥ٝ ٝ هسضت ذ٨بّ

سٝٙ شًط ٝر٠ قدج٠  زضنس اظ ًّْ تكج٢٨بت ذٞز ضا ث 5/20، ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚاّٗب ٛظب٦ٗ زض 

اٛدس ٝ زض ٛدٞع ذدٞز ١ٜدط٥ ٝ        ٝضزٟ اؾت. اُط اظ تكج٢٨بت٦ ٠ً ثسٝٙ شًط ٝر٠ قج٠  ٗدسٟ 

ا٨ِٛعٛس ثِصض٧ٖ ٝ تكج٢٨بت نط٧ح ٛظدب٦ٗ ضا ثدب كرطآدس٧ّٚ ٗوب٧ؿد٠ ًٜد٨ٖ، تلدبٝت         ذ٨بّ

 قٞز.  ثطا٨ِٛع٥ ز٧سٟ ٦ٗ   قٌبض ٝ ت ّْٗ

٠، تدبظ٦ُ ٝ ٛد٦٧ٞ تكدج٠٨ اؾدت ٝ     عٞض ٠ً اقبضٟ ًطز٧ٖ، ٦ٌ٧ اظ زال٧ْ شًط ٝر٠ قج ١٘بٙ

قدٞز.    ث٠ ٝ زٝض٥  ٙ اظ ٗكج٠ّ، ٗزجٞض ث٠  ٝضزٙ ٝر٠ قج٠ ٦ٗ قبػط ث٠ ز٨ْٓ ٛٞ ثٞزٙ ٗكج٠ٌّ

ٛظب٦ٗ ٨ٛع ثب تٞر٠ّ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٗؼدب٦ٛ ٝ ٗضدب٨ٗٚ ثدس٧غ ٝ ٛدٞ ضا زض تكدج٢٨بت ذدٞز  ٝضزٟ،       

طؾدس، ٝرد٠   ٗزجٞض قسٟ اؾت ثطا٥ ا٠ٌٜ٧ ٧بكتِٚ ٝر٠ قج٠ ثطا٥ ذٞاٜٛسٟ زقٞاض ثد٠ ٛظدط ٛ  

زضنس تكج٢٨بت٦ ًد٠ زض  ٙ ٝرد٠ قدج٠     ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚقج٠ ضا شًط ًٜس. ثس٧ٚ ز٨ْٓ زض 

اظ ٛزب٠ً تكج٢٨بت ٛٞ اؾت، ٗؼ٘ٞالً ٗلهّْ اؾت، ٧ؼٜد٦ قدبػط ٧دب    »شًط قسٟ، ظ٧بز اؾت. 

ًٜس تب ِٛطـ اٝ د ٠ً زٝ اٗط تبظٟ    د ٠ً ؿبٓجبً تر٦ٔ٨٨ اؾت د شًط ٦ٗ  ٧ٞٛؿٜسٟ ٝر٠ قج٠ ضا

. ثد٠ ػجدبضت ز٧ِدط،    (137: 1386)ق٨٘ؿدب،  « ط ؾبذت٠ اؾت د ك٨٘٢دسٟ قدٞز   ضا ث٠ ١ٖ ٗطثٞ

٨ُدطز ظ٧دطا     ًٜس، ث٨كتط٧ٚ تـ٨٨ط زض تكج٠٨ ٝ اؾتؼبضٟ نٞضت ٗد٦   ٝهت٦ ؾج٦ٌ تـ٨٨ط ٦ٗ»

« قٞز  ٛ٘ب٧س د زچبض زُط٦ُٛٞ ٦ٗ   ٠ً ث٨كتط زض ٝر٠ قج٠ ضخ ٦ٗ ِٛطـ ١ٜطٜٗس ث٠ ر٢بٙ د 

ا٥ اؾت ٠ً ؾجي زض حدبّ زُطُد٦ٛٞ اؾدت ٝ ثدب         . زٝض٣ قبػط٥ ٛظب٦ٗ، زٝضٟ(139)١٘بٙ: 

تـ٨٨ط ؾجي ذطاؾب٦ٛ ث٠ ؾجي ػطاه٦ ٗٞار٨٢ٖ. ٛظب٦ٗ، قبػط ؾجي  شضثب٧زب٦ٛ، ث٠ ز٨ٓدْ  

١ب٥ رس٧س٥ ٠ً ٝاضز حٞظ٣ قؼط ذٞز ًطزٟ، ٗٔعٕ ث٠  ٝضزٙ ٝر٠ قج٠ قسٟ اؾدت.    ث٠ ٗكج٠ٌّ

اٛس ٝ الرطٕ   ، ٛٞ ٝ تبظ١ٟب٥ هج٦ٔ  ١ب زض ٗوب٧ؿ٠ ثب ؾجي  ث٠ زض ١ط ؾجي ان٨ْ رس٧س، ٗكج٠ٌّ»
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١دب٥ ثالؿد٦     ١دب پدؽ اظ ثحدج     ١ب ٝ ٝرد٠ قدج٠    ث٠ ٛ٘ب٧س، اّٗب ا٧ٚ ٗكج٠ٌّ  ٝر٠ قج٠ ٗج٢ٖ ٦ٗ

ًد٠ زض قدؼط ٢ًدٚ     اٛسى ضٝقٚ ذٞا١ٜس قس ٝ زض اش١بْٙ ًٝٞح ذٞا١ٜس ٧بكت، چٜبٙ اٛسى

 .(144)١٘بٙ: « چ٨ٜٚ قس

ب ٝر٠ قج٠ ث٨دبٙ ًدطزٟ اؾدت،    ٌٛت٤ ز٧ِط زض ث٨بٙ ػّٔت ا٠ٌٜ٧ ٛظب٦ٗ تكج٢٨بت ظ٧بز٥ ضا ث

ث٠ْ نلبت ٝ ذهٞن٨ّبت٦ زاضز ًد٠ ١٘د٠ ثد٠ ٧دي      اٌٗبٙ زاضز چ٨ٜٚ ثبقس ٠ً، ٗؼ٘ٞالً ٗكج٠ٌّ

ثبقس، ز٧ِط ٓع٦ٗٝ  ر٠ قج٨ٗٝ٠عاٙ ٗك٢ٞض ٨ٛؿتٜس. ٝهت٦ ٛظط قبػط ث٠ ذهٞن٨ّت ٗك٢ٞض 

 ٨ٛؿت، ٦ٓٝ اُط ٗطاز قبػط ٦ٌ٧ اظ ذهٞن٨ّبت ز٧ِط ثبقس ٠ً چٜساٙ ٗك٢ٞض ٙ ث٠  ٝضزٙ 

٨ٛؿت ٝ ٧ب ذهٞن٨ّت٦ اؾت ٠ً ش١ٚ قبػط پ٨سا ًطزٟ، زض ا٧ٚ ندٞضت ٛبچدبض اؾدت ٝرد٠     

ًٜدس،    ١ب٥ ٛظب٦ٗ رٔت تٞر٠ّ ٗد٦   قج٠ ضا شًط ًٜس.  ٛچ٠ ث٨ف اظ ١ط چ٨ع زضثبض٣ ٝر٠ قج٠

ز١س ٝ ١ط ثبض اظ   ث٠ هطاض ٦ٗ ذهٞل  ٛزب ٠ً قبػط ٧ي چ٨ع ضا ثبض١ب ٗكج٠ٌّ تّٜٞع  ٢ٛبؾت، ث٠

تدٞاٙ ٝؾدؼت      كط٧ٜس ٠ً ثب ت ّٗدْ زض  ٙ ٗد٦    ِٛطز ٝ ته٧ٞط٥ ٛٞ ٦ٗ  ٦ٗظا٤٧ٝ ز٧ِط٥ ثساٙ 

ضا ث٨كدتط اظ  « ٗدبٟ »ذ٨بّ قبػط ضا ك٨٘٢س ٝ ث٠ ٨ٗعاٙ ١ٜطٜٗس٥ اٝ پد٦ ثدطز. ثدطا٥ ٛ٘ٞٛد٠     

ز١دس ٝ ُدب٦١ اظ ر٢دبت٦ ٗبٜٛدس حطًدت اظ        ر٢ت ضٝق٦ٜ ٝ ؾپ٨س٥ ٗٞضز تٞر٠ّ هطاض ٗد٦ 

١دب٥   اككب٦ٛ، ٠ٛٞ٘ٛ ا٧ٚ تكج٢٨بت ضا زض ث٨ت ٜٗع٦ٓ ث٠ ٜٗعّ ز٧ِط، رسا٦٧ اظ اذتطاٙ، زاٗٚ

 تٞاٙ ز٧س: ظ٧ط ٦ٗ

 

 ٛظب٦ٗ: تكج٠٨ ظ٧جبض٧ٝبٙ ث٠ ٗبٟ
 ربٜٗدددس ٝ ضٝز ثدددب  ضاؾدددت٠ ١٘ددد٠

 
 ذطاٜٗدس  ٗد٦  ٜٗعّ ث٠ ٜٗعّ ٠ٗ چٞ 

 (55: 1388)ٛظب٦ٗ،                       

 ٛظب٦ٗ: تكج٠٨ ق٨ط٧ٚ ث٠ ٗبٟ
 رددسا٦٧ ذددٞز اذتددطاٙ اظ ٗددبٟ چددٞ

 
 چطا٧د٦   ت٢ٜب چ٨ٜٚ، ذٞضق٨س٥ ٠ٛ 

 (75)١٘بٙ:                                      

 

١ب٦٧ اؾت ًد٠    ٌٛت٤ ز٧ِط٥ ٠ً زضثبض٣ تكج٢٨بت ٛظب٦ٗ هبثْ تٞر٠ّ اؾت، ٝرٞز ٝر٠ قج٠

اٛس. ثس٧ٚ ٗؼ٦ٜ ٠ً ٝر٠ قج٠ زض اضتجبط ثب ٗكج٠ّْ ٧دي ٗؼٜد٦، ٝ زض     زاضا٥ نٜؼت اؾترسإ

اؾت ٝ ثدبض ز٧ِدط ػؤد٦ ٝ زض ا٧دٚ      ث٠ْ ٗؼ٦ٜ ز٧ِط٥ زاضز، ٝ ٧ي ثبض حؿ٦ّ اضتجبط ثب ٗكج٠ٌّ

نٞضت ًالْٕ ثؿ٨بض ظ٧جب ٝ ١ٜط٥ ذٞا١س ثٞز. انٞالً ٝر٠ قج٦٢ ٠ً زاضا٥ اؾدترسإ اؾدت،   

ز١ٜس٣ ٝؾؼت ز٧س ٝ هسضت تر٨ّْ قبػط اؾت. چ٨ٜٚ ٝرد٠ قدج٦٢ ػدالٟٝ ثدط ا٧زدبز       ٛكبٙ
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ثدط ٛدٞ   ًٜس ٝ ثد٠ تؼج٨دط٥ ػدالٟٝ      چٜساٙ ٦ٗ  ٗؼب٦ٛ ُٞٛبُٞٙ، كؼّب٨ّٓت ش٦ٜ١ ذٞاٜٛسٟ ضا زٝ

تط٧ٚ ٝر٠ قج٠ اؾتلبزٟ ًطزٟ   قٞز. ٛظب٦ٗ اظ ١ٜط٥  ثٞزٙ، ثبػج زذبٓت ش٦ٜ١ ٗربعت ٦ٗ

١ب زض تكج٢٨بت ٥ٝ ٛؿجت ث٠ كرطآس٧ّٚ ثؿدبٗس ذ٨ٔد٦ ظ٧دبز٥      ٠ُٛٞ ٝر٠ قج٠ اؾت ٝ ا٧ٚ

 تٞاٙ ٧ٝػ٦ُ ؾج٦ٌ ٥ٝ زاٛؿت.  زاضز ٝ  ٙ ضا ٦ٗ

 تشثُٕات دي شاػش اص وظش ركش ي حزف ادات تشثٍٕ

ٝ حدصف  ٙ   (106: 1380)ندل٥ٞ،   اؾت« زاضؾبظ٥ ١ٜ٘ك٦ٜ٨  ٛكبٙ»٠ اظ ػٞاْٗ ازات تكج٨

ًب١س، ٠ً ٨٘١ٚ اٗط ظ٨ٜٗد٠ ضا ثدطا٥     ؾبذتبض ٦ٗ« زاض٥  ٛكبٙ»زض ؾبذتبض تكج٠٨، اظ ٨ٗعاٙ 

تٌبْٗ ازث٨ّبت ١ط ظثبٙ ُٞاٟ ا٧ٚ اؾت ًد٠ حدصف ازات،   »ؾبظز.  كؼّب٨ّٓت ذٞاٜٛسٟ كطا١ٖ ٦ٗ

ًٜس، ػب٦ٔٗ اؾدت ثدطا٥ پطتد ح٨ط ًدطزٙ ٝ       تؼبضٟ ٛعز٧ي ٦ٗاٛسى تكج٠٨ ضا ث٠ اؾ ٠ً اٛسى

 .(66: 1370)قل٨ؼ٦، « ٨ٛطٝ ثرك٨سٙ ث٠ تكج٠٨
زضنس( ازات تكدج٠٨   59ٗٞضز ) 589، ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚتكج٠٨ ٛظب٦ٗ زض  1005اظ ٗز٘ٞع 

تكج٠٨  1260زضنس( ازات شًط ٛكسٟ اؾت. ١٘چ٨ٜٚ اظ ٗز٘ٞع  5/5ٗٞضز ) 55زاضز ٝ زض 

 5/3ٗٞضز ) 42زضنس( ثب ازات ١٘طاٟ اؾت ٝ  54ٗٞضز ) 675، ٝ ضا٨ٗٚ ٧ٝؽكرطآس٧ّٚ زض 

زضنس( ثسٝٙ ازات تكج٠٨  ٗسٟ اؾت. زضنس ث٨كتط٥ اظ تكج٢٨بت ٛظدب٦ٗ زض ٗوب٧ؿد٠ ثدب    

       ٙ ًّدسف ٗلّهدْ  ٝضزٟ قدسٟ ًد٠ ٛكدب ز١ٜدس٣    كرطآس٧ّٚ ثسٝٙ ازات تكج٠٨ ٝ ثد٠ ندٞضت ٗؤ

 تط ثٞزٙ  ٙ اؾت.  ١ٜط٥

 تشثٍٕ تلٕغ دس دي اثش
ٝ « تكدبث٠ »تٞاٙ ٗسّػ٦ قس ٠ً تكج٠٨، اٛتربة زٝ ٛكدب٠ٛ اظ ض٥ٝ ٗحدٞض ربٛكد٦ٜ٨ ثدط حؿدت        ٦ٗ

تط٨ًت  ٢ٛب ثط ض٥ٝ ٗحٞض ١ٜ٘ك٦ٜ٨ اؾت. اؾدتلبزٟ اظ ٝرد٠ قدج٠ ٝ ازات تكدج٠٨ ثدط ض٥ٝ ٗحدٞض       

تط قٞز. ث٠ ١٘د٨ٚ ز٨ٓدْ     ٛعز٧ي« ٗهسام»ث٠ « ٗسّٓٞ»اكعا٧س تب   ١ٜ٘ك٦ٜ٨، ثط ت٨ًٞح ػٌ٘ٔطز ٦ٗ

قدٞز    ٛب٨ٗدسٟ ٗد٦  « تكج٠٨ ث٨ٔؾ»ز تكج٠٨ زض زٝضتط٧ٚ كبن٠ٔ ٨ٗبٙ ٗسّٓٞ، ٝ ٗهسام اؾت ٠ً ًبضثط

 (.126: 1380)نل٥ٞ، 

قٞز ٝ ث٠ ؾجت ٛجٞزٙ ٝر٠ قج٠ ٝ   ا٧ٚ ٛٞع تكج٠٨، ُب٦١ ث٠ قٌْ تط٨ًت اًبك٦ ز٧سٟ ٦ٗ

ٚ    ا٨ِٛع٥ ظ٧بز٥ زض ش١ٚ ذٞاٜٛسٟ ا٧زبز ٗد٦  ازات تكج٠٨، ذ٨بّ ُٞٛد٠ تكدج٢٨بت،    ًٜدس. ا٧د

٧ف قبػط ث٠ ١ٜط كط٦ٜ٧ ٝ پط٨١ع اظ اعٜبة ٝ تٞر٠ّ ث٠ ا٧زبظ زض كهبحت ٝ ثالؿت ٛكب٤ٛ ُطا

 5/35زضنس اظ تكج٢٨بتف ضا ث٠ تكج٠٨ ث٨ٔؾ اذتهبل زازٟ ٝ كرطآدس٧ّٚ   36اؾت. ٛظب٦ٗ 

 زضنس ضا.
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 مجمًع اتٕات

 خسشي ي شٕشٔه ئس ي سامٕه

8311 5311 

 دسصذ تسامذ دسصذ تسامذ

 19 1005 5/15 1260 ًّْ تكج٢٨بت

 5/38 387 27 340 تكج٠٨ ثب ت٘بٕ اضًبٙ )نط٧ح(

 5/20 202 5/26 335 تكج٠٨ ثب عطك٨ٚ ٝ ازات )ٗطؾْ ٗزْ٘(

 5/5 55 5/3 42 تكج٠٨ ثب عطك٨ٚ ٝ ٝر٠ قج٠ )ٗؤًّس ٗلهّْ(

 36 361 5/35 443 تكج٠٨ ثب عطك٨ٚ ثسٝٙ شًط ازات ٝ ٝر٠ قج٠ )ث٨ٔؾ(

 بت اظ ٛظط شًط ٝ حصف اضًبٙ تكج٠٨. ثؿبٗس ٝ زضنس تكج1٢٨رسّٝ ق٘بض٣ 
 

 ي ػقلٓ تًدن دي طشف تشثٍٕ دس دي اثشحسّٓ 

ته٧ٞط زض قؼط، ث٨دب٦ٛ اؾدت ًد٠ ثد٠     »حٞاؼّ ٝ نٞض ذ٨بّ ثب ١ٖ اضتجبط تِٜبت٦ِٜ زاضٛس. 

ثركس. ثد٠ ػجدبضت ز٧ِدط ؾدجت       ١ب٥ حؿ٦ّ قبػط ظٛس٦ُ ٦ٗ  نٞض ش٦ٜ١ حبنْ اظ زض٧بكت

ًٜدس،    ث٨ٜس، ٓ٘ؽ ٗد٦   ا٥ ٗت٘ب٧ع ٦ٗ  ٨ع٥ ضا ث٠ ٠ُٛٞقٞز تب ذٞاٜٛسٟ احؿبؼ ًٜس ٠ً چ  ٦ٗ

زضندس   79، توط٧جبً 2ثب تٞر٠ّ ث٠ رسّٝ ق٘بض٣  .(105: 1375)اؾٌٔتٚ،  «قٜٞز  ث٧ٞس، ٧ب ٦ٗ  ٦ٗ

زضنس تكج٢٨بت كرطآس٧ّٚ، حؿ٦ّ ث٠ حؿ٦ّ اؾت. ٨ٗعاٙ تكج٢٨بت  78تكج٢٨بت ٛظب٦ٗ ٝ 

 5/1ٗدٞضز )  13 ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚزض  زضنس( ٝ 1ٗٞضز ) 8 ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚػو٦ٔ ث٠ ػو٦ٔ زض 

ٚ  زضنس( اؾت. اّٗب ثؿبٗس ظ٧بز تكج٢٨بت حؿ٦ّ ثد٠ ػؤد٦ زض    زضندس(   9) ذؿدطٝ ٝ قد٨ط٧

٧ٝدؽ ٝ  زضنس( ٝ ٨ٛع زضنس ظ٧بز تكج٢٨بت ػو٦ٔ ث٠ حؿ٦ّ زض  5) ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٛؿجت ث٠ 
زضنس( حب٦ً اظ  ٙ اؾدت ًد٠ ٛظدب٦ٗ     11) ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚزضنس( ٛؿجت ث٠  16) ضا٨ٗٚ

٦ زض پ٨چ٨سٟ ًطزٙ ٗلدب٨١ٖ ؾدبزٟ زاضز ٝ اٗدٞض ٗدبّز٥ ضا ثد٠ ندٞضت ٗلدب٨١ٖ        ث٨كتط ؾؼ

١دب ٝ    تط٧ٚ حبٓدت   ًٞقس پ٨چ٨سٟ  زاضز ٝ ثطػٌؽْ كرطآس٧ّٚ ٦ٗ  اٛتعاػ٦ ٝ پ٨چ٨سٟ ػط٠ً ٦ٗ

ٗؼب٦ٛ ضا ٗٔ٘ٞؼ ٝ ٗبز٥ّ ًٜس ٝ چٞٙ ٗؼب٦ٛ ٗزطّز ثطا٥ اٝ هبثْ ت٨ًٞح زه٨ن ٨ٛؿت،  ٢ٛب 

 ز١س.  ٦ پ٨ٞٛس ٦ٗضا ثب اق٨ب٥ ٗبز٥ّ ٝ اٗٞض حؿّ

)عبٓج٨دبٙ،  « تط اظ تكدج٢٨بت ٗؼودّٞ ضٝاد زاضز   زض ؾجي ذطاؾب٦ٛ، تكج٠٨ ٗحؿٞؼ اكعٝٙ»

ًٜس ًد٠ ؾدجي زض حدبّ زُطُد٦ٛٞ اؾدت؛       ا٥ ظٛس٦ُ ٦ٗ  . كرطآس٧ّٚ زض زٝضٟ(411: 1378

ا٥ ٠ً ٗلب٨١ٖ اٛتعاػ٦ ٝ ػو٦ٔ ث٠ اٛساظ٣ زٝض٣ ثؼس٥ ٨ٛؿدت ٝ ١ٜدٞظ ٗدبزّٟ ٝ عج٨ؼدتف       زٝضٟ

ٜبنط ان٦ٔ ته٧ٞط١ب٥ قبػطاٙ اؾت، ٦ٓٝ ثب ا٧ٚ ٠٘١، ٗلب٨١ٖ ػو٦ٔ ٝ ٗزدطّز  ٗحؿٞؼ، ػ

قدٞز. ُدطا٧ف اٝ ثد٠ ا٧دٚ       زض اقؼبض اٝ ث٨ف اظ ز٧ِط قبػطاٙ ؾدجي ذطاؾدب٦ٛ ز٧دسٟ ٗد٦    



 12 پٕاپٓ ِشماس ،1392پإٔض ي صمستان  ،2 شماسِ، 3سال  ،2 ديسِ فاسسٓ، ادب  / 122

ٗلب٨١ٖ، ٛكب٤ٛ تـ٨٨ط ؾجي ذطاؾب٦ٛ ٝ كبن٠ٔ ُطكتٚ اظ ز٨ٛب٥ ٝاهؼ٦ ٝ ٗحؿدٞؼ ٝ ؿدطم   

ضؾس. ثب ا٧ٚ حبّ، ١دط    س٥ ث٠ اٝد ذٞز ١٦ٗب٥ ثؼ  قسٙ زض ٗلب٨١ٖ ٗزطّز اؾت ٠ً زض هطٙ

ث٠  ٢ٛدب اظ   ٝضظٛس ٠ً ٗكج٠ّ ٝ ٗكج٠ٌّ  زٝ قبػط ث٨ف اظ ١ط چ٨ع زض  ٝضزٙ تكج٢٨بت٦ انطاض ٦ٗ

اضتجبط ثدب ظ٨ٜٗد٤ ًدبض زٝ قدبػط ثبقدس، ثدس٧ٚ        تٞاٛس ث٦  اٗٞض حؿ٦ّ ثبقٜس. ا٧ٚ ًٗٞٞع ٦٘ٛ

ٜبؾت زاؾتبٙ ثبقس، ظثبٙ ؾبزٟ ؾطا٦٧ ض٥ٝ  ٝضزٟ ٝ ظثب٦ٛ ٠ً ٗ  ٗؼ٦ٜ ٠ً ١ط زٝ ث٠ زاؾتبٙ

قٞز ٨ٛع ثب٧دس ثد٠ زٝض     ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ  ٙ ٗطثٞط ٦ٗ  ٝ ١٘ٞاض اؾت ٝ  ٛچ٠ ث٠ ذ٨بّ ٝ نٞضت

اظ پ٨چ٨س٦ُ ثبقس تب ذٞاٜٛسٟ زض زضى ٗؼٜب٥ ؾرٚ زچبض ؾدطزض٦ُ٘ ٛكدٞز؛ ثد٠ ١٘د٨ٚ     

ًٜٜس ٠ً زض حٞظ٣ حٞاؼّ ظب١ط٥ رب٥ زاضٛس ٝ ثد٠ ذدٞث٦     ؾجت اظ تكج٢٨بت٦ اؾتلبزٟ ٦ٗ

 قٞٛس.  ٠ ش١ٚ ٗتجبزض ٦ٗث

 تشثٍٕ مفشد ي مشكّة دس دي اثش

١دب٥ ش١ٜد٦ ٝ تر٨ّٔد٦ قدبػط زاضز ٝ ٛكدبٙ       تكج٠٨ ٗطًّت حٌب٧ت اظ ذّٔبه٨ّت ٝ پ٨چ٨س٦ُ

تدط    ١دب٥ ذدٞز ضا پ٨چ٨دسٟ     ُصضز ٝ اٛس٧كد٠   ز١س ٠ً قبػط اظ ٗلب٨١ٖ ؾبزٟ ٝ تٌطاض٥ ٦ٗ  ٦ٗ

ظ تكدج٠٨ ٗطًّدت ث٨كدتط اؾدتلبزٟ     ًٜس. ثٜبثطا٧ٚ قبػطا٦ٛ ًد٠ زض اقدؼبض ذدٞز ا     ٗغطح ٦ٗ

ز١س ٠ً ثؿدبٗس تكدج٠٨ ٗطًّدت زض      ١ب ٛكبٙ ٦ٗ  ثطضؾ٦»تط٥ زاضٛس.   اٛس، ش١ٚ تر٦ٔ٨٨  ًطزٟ

. قدب٧س ز٨ٓدْ ا٧دٚ اٗدط،     (360: 1378)عبٓج٨بٙ، « ؾجي ذطاؾب٦ٛ ث٨ف اظ ؾجي ػطاه٦ اؾت

ذؿدطٝ ٝ   تط اؾت. كطاٝا٦ٛ ا٧دٚ ٛدٞع تكدج٠٨ زض     تط ثبقس ٠ً زضى  ٙ ؾبزٟ  تهب٧ٝط ُؿتطزٟ
اؾت. ثب تٞر٠ّ ث٠  زضنس( 13)ٗٞضز  159 ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٝ زض  زضنس( 5/5)ٗٞضز  53 ق٨ط٧ٚ

ًّْ تكج٢٨بت زٝ قبػط، ١ط زٝ ث٨كتط ث٠ ؾبذتٚ تكج٠٨ ٗلطز ُطا٧ف زاضٛدس، ٝٓد٦ ٨ٗدعاٙ    

 هبثْ ٗالحظ٠ اؾت.  ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚٛؿجت ث٠  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٢٨بت ٗطًّت زض 

تط اؾدت    ٛظب٦ٗ اظ تكج٢٨بت ٗطًّت كرطآس٧ّٚ ظ٧جبتط ٝ ١ٜط٥ثب ا٧ٚ حبّ، تكج٢٨بت ٗطًّت 

تدٞاٙ ك٨٘٢دس ًد٠ ز٨ٛدب٥       ذٞضز. ٦ٗ  ٝ ػٜهط ٛٞ ٝض٥ ٝ اثتٌبض زض  ٙ ث٠ ذٞث٦ ث٠ چكٖ ٦ٗ

تط اظ اٛس٧ك٤ كرطآس٧ّٚ اؾت؛ ظ٧دطا ٛظدب٦ٗ ػدالٟٝ ثدط ا٧ٌٜد٠ اظ        ش١ٚ ٛظب٦ٗ چوسض پ٨چ٨سٟ

ط ذٞز ث٢طٟ ُطكت٠، ا٧دٚ تكدج٢٨بت ضا ثؿد٨بض    تط ًطزٙ تهب٧ٝ  ا٨ِٛع  تكج٠٨ ٗطًّت ثطا٥ ذ٨بّ

 تط اظ كرطآس٧ّٚ ػط٠ً ًطزٟ اؾت.  ث٢تط ٝ ٗتؼب٦ٓ

 تكج٠٨ اٛسإ ق٨ط٧ٚ زض چك٠٘ ث٠ ٗـع ثبزإ زض ُْ ثبزإ ٛظب٦ٗ:
ٖ  ظ چكد٠٘  ٠٘١ ْ   ٙ رؿد ٕ  ُد اٛدسا

  

 

 ثددبزإ ٗـددعِ ُددْ زض ٝ ثددبزإ ُددْ 
 (81: 1388)ٛظب٦ٗ،                           
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 قبٟ زض ٨ٗبٙ ٢ٗتطاٙ ث٠ ٗبٟ زض ٨ٗبٙ ؾتبضُبٙ تكج٠٨كرطآس٧ّٚ: 
  اٙ قبٟط٢ٗت ٛكؿت٠ زض ٨ٗبِٙ

 
 اذتددطاٙ ٗددبٟ چٜددبٙ ًبٛددسض ٨ٗددبِٙ 

 (34: 1388، كرطآس٧ّٚ)                

 تشثُٕات خٕالٓ ي يَمٓ دس دي اثش

ث٠  ٢ٛب ػؤد٦ اؾدت. ا٧دٚ ٛدٞع اظ      اٛس ٠ً ٗكج٠ٌّ ا٧ٚ زٝ ٛٞع تكج٠٨، اظ كطٝع ثحج تكج٢٨بت٦

تكدج٠٨   13، ٛظب٦ٗ 2ت، ًبضثطز چٜسا٦ٛ زض زٝ احط ٛساضز. ثب تٞر٠ّ ث٠ رسّٝ ق٘بض٣ تكج٢٨ب

زضندس(   1تكدج٠٨ )  10زضنس( ذٞز ضا ث٠ تكج٠٨ ذ٨ب٦ٓ اذتهبل زازٟ ٝ كرطآدس٧ّٚ   5/1)

ٝردٞز ٛدساضز ٝ زض    ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚتكج٠٨ ٦٘١ٝ زض .  ٝضزٟ اؾت ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚذ٨ب٦ٓ زض 

ظ٧دبزتط ثدٞزٙ تكدج٢٨بت    ( 159: 1387)قدٞز. اضؾدغٞ    ٗٞضز ز٧سٟ ٦ٗ 1كوظ  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚ

آؼدبزٟ اؾدت د ٗردتمّ قدؼط ح٘بؾد٦         تط٧ٚ ٗهبزض اٗٞض ذدبضم  ؿ٨طٗؼوّٞ ضا د ٠ً اظ ٢ّٖٗ 

ٛ٘ب٦٧ زض  ٙ ث٨كتط اؾت. ثب تٞر٠ّ ث٠ ؿٜب٦٧ ثٞزٙ ٗضد٘ٞٙ ا٧دٚ زٝ    زاٛس؛ چطا ٠ً ثعضٍ  ٦ٗ

 ٜٗظ٠ٗٞ، ٗزب٦ٓ ١ٖ ثطا٥  ٝضزٙ تكج٢٨بت ذ٨ب٦ٓ ٝ ٦٘١ٝ ٨ٛؿت.

 

 مجمًع اتٕات

 خسشي ي شٕشٔه ئس ي سامٕه

8311 5311 

 دسصذ )تٕت(تسامذ  دسصذ تسامذ )تٕت(

 19 1005 5/15 1260 ًّْ تكج٢٨بت

 79 802 5/77 989 حؿ٦ّ ث٠ حؿ٦ّ

 1 8 5/1 13 ػو٦ٔ ث٠ ػو٦ٔ

 9 85 5 58 حؿ٦ّ ث٠ ػو٦ٔ

 11 110 16 200 ػو٦ٔ ث٠ حؿ٦ّ

 5/94 952 87 1101 ٗلطز

 5/5 53 13 159 ٗطًّت

 5/1 13 1 10 ذ٨ب٦ٓ

٦٘١ٝ 1 1/0 0 0 

 . ثؿبٗس ٝ زضنس اٛٞاع تكج٢٨بت اظ ٓحبػ ٗل2ٕٞ٢رسّٝ ق٘بض٣ 

 

 تشثُٕات دي شاػش اص وظش ساختاس شكلٓ ي ظاَشْ

ز١س ٠ً زض تر٨ّدْ ٝ ١ٜدط     ا٥ اظ ٛظٖ ٝ ظ٧جب٦٧ ضا رٟٔٞ ٦ٗ  قٌْ هطاض ُطكتٚ ٗلب٨١ٖ، ٠ُٛٞ

ثٜس٥، ت٠٨ٌ ثط قٌْ ٝ ظب١ط تكج٢٨بت زاضز ٝ ثب تٞرّد٠    ؿ٨ٖقبػطا٠ٛ ٛوف زاضز. ا٧ٚ ٛٞع تو
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ث٠ حضٞض اضًبٙ تكج٠٨ ٝ چ٦ِِٛٞ چ٨ٜف زٝ عطف تكج٠٨ ٝ تؼسّز  ٢ٛدب ٗتٜدّٞع اؾدت. زض    

 پطزاظ٧ٖ.  ا٧ٚ ثرف، ث٠ ٗوب٧ؿ٤ ا٧ٚ ٛٞع اظ تكج٢٨بت ٦ٗ

پب٧د٠   اكعا٧س. ١طچٜس تكج٠٨ ذٞز ثط  ا٧ٚ ٛٞع تكج٠٨، ثط ٗجبٓـ٠ ٝ اؿطام ٦ٗ تشثٍٕ تفضٕل:

ا٧ٚ تكدج٠٨ ٛدٞػ٦ اظ   »ًٜس.   تط ٦ٗ  اؿطام اؾت، ُب٦١ ١٘طا٦١ اؿطام، ر٣ٞٔ تكج٠٨ ضا اكعٝٙ

تط اظ ز٧ِط اٛٞاع اؾت ٝ ش١ٚ ضا اظ ؾ٦٧ٞ ث٠ ؾ٥ٞ ز٧ِدط    تكج٢٨بت قبػطا٠ٛ اؾت ٠ً ٗر٨ّْ

 .(106: 1378)عبٓج٨دبٙ،  « اٛزبٗدس   زاض ت ّْٗ ٝ تلٌّط، ثد٠ ثطتدط٥ ٗكدج٠ّ ٗد٦     ٝ   ثطز ٝ زض ٨ُط  ٦ٗ
زضنس( ذدٞز ضا ثد٠ تكدج٠٨ تلضد٨ْ اذتهدبل زازٟ، حدبّ  ٌٛد٠         5/7تكج٠٨ ) 74ٛظب٦ٗ 

تكدج٠٨ تلضد٨ْ ذدٞز    »زضنس( اظ ا٧ٚ ٛٞع تكدج٠٨  ٝضزٟ اؾدت.    5/4ٗٞضز ) 55كرطآس٧ّٚ 

   ٙ )١٘دبٙ:  « ضا٦١ اؾت ثطا٥ زذْ ٝ تهطّف ٝ ثس٧غ رٟٔٞ زازٙ ث٨كدتط تكدج٢٨بت پ٨كد٨ٜ٨ب

ا٥ ثد٠    پ٨ك٨ٜ٨بٙ ث٢طٟ ثدطزٟ ٝ ثدب اكدعٝزٙ ٌٛتد٠     ٛظب٦ٗ ثب تر٨ّْ ذ٧ٞف، اظ تر٨ّالت .(106

 ٢ٛب، زضنسز ٛٞ ًطزٙ تكج٠٨ ثط ٗدسٟ اؾدت. اظ ٛزبًد٠ تكدج٠٨ تلضد٨ْ ٗٞردت تٞند٨ق        

تدٞاٙ ػٜدٞاٙ ًدطز ًد٠ تكدج٢٨بت ٛظدب٦ٗ ٛؿدجت ثد٠           قٞز، ٗد٦   ٨ٗع ١ط ته٧ٞط ٦ٗ  ٗجبٓـ٠

 كرطآس٧ّٚ، تر٨ّْ ٝ اؿطام ث٨كتط٥ زاضز.

١دب٥ ذ٨دب٦ٓ ؿط٧دت اؾدت ًد٠        ٤ ؾرٚ ٝ ٦ٌ٧ اظ قٌْتط٧ٚ ٗوٞٓ  قبػطا٠ٛ تشثٍٕ مضمش:

ز١دس ٝ اظ ز٧دسُبٟ ظ٧جبقدٜبذت٦ اضظـ ٝاال٧د٦       اؾتؼساز ٝ تزطث٠ ٝ ١ٜط قبػط ضا ٛكبٙ ٗد٦ 

ًٜس ٠ً   ا٥ ٨ٗبٙ ارعا٥ ر٠ٔ٘ تطؿ٨ت ٦ٗ زاضز؛ چطا ٠ً ش١ٚ ضا ث٠ تالـ ثطا٥ ٧بكتٚ ضاثغ٠

ثبقس، ًٞقف ش١ٜد٦ ٗدب   تط   اظ ز٧س ٗربعت پ٢ٜبٙ اؾت. ثس٦٢٧ اؾت ١طچ٠ تكج٠٨ پ٢ٜبٙ

ث٠ ث٨كتط ذٞا١س ثٞز ٝ زض ٛت٨ز٠  ١ب٥ ٢ٛلت٠ ٨ٗبٙ ٗكج٠ّ ٝ ٗكج٠ٌّ  ثطا٥ ًكق ضاثغ٠ ٧ب ضاثغ٠

ٝ  زضندس(  5/3)ٗٞضز  35تط٥ ذٞا١س ثطز. ٛظب٦ٗ   ش١ٚ ثؼس اظ ًكق ا٧ٚ ضاثغ٠، ٓصّت كطاٝاٙ

اٛدس   ٟ اظ تكج٢٨بت ذٞز ضا ث٠ تكج٠٨ ٗضد٘ط اذتهدبل زاز   زضنس( 5/3)ٗٞضز  42كرطآس٧ّٚ 

 اٛس.  ز١س ١ط زٝ ث٠ ٧ي ٨ٗعاٙ اظ  ٙ ث٢طٟ رؿت٠ ٠ً ٛكبٙ ٦ٗ

ٙ   اث٢بٕ قبػطا٠ٛ ١طچ٠ ٓغ٨ق تشثٍٕ مششيط: تدط    تط ثبقس، ظ٧جب٦٧ ٝ ٓصّت ذٞاٜٛسٟ ضا اكدعٝ

ًٜدس تدب قدؼط      ًٜس. ه٨س ٝ قطع٦ ٠ً زض تكج٠٨ ٗكطٝط ٝرٞز زاضز ث٠ قبػط ً٘ي ٦ٗ  ٦ٗ

ت ٗربعت ضا كطا١ٖ ؾبظز. ١٘چ٨ٜٚ زض ثطذد٦ اظ  ذٞز ضا ضٝٛن ٝ ضَٛ اكعا٧س ٝ ٗٞرجبت ٓصّ

 ٨ٗدع ٛكدبٙ زازٙ ٗؼدب٦ٛ ٝردٞز زاضز. تكدج٠٨ ٗكدطٝط اظ         تكج٢٨بت، ًٞقك٦ ثطا٥ اؿطام

٠ً ػٜهط اؿطام ٧ب زػ٥ٞ، ؿٔج٠ زاضز ٝ ٨٘١ٚ ٛوف زػ٥ٞ ٧دب اؿدطام ًد٠    »تكج٢٨بت٦ اؾت 

ػطا٠ٛ ثبقدس د   ١دب٥ ذ٨دبّ قدب     تٞاٛس ٛٞػ٦ ث٨بٙ ١ٜط٥ ٧ب ٛدٞػ٦ اظ ندٞضت    ذٞز ٗؿتؤّبً ٦ٗ

تٞاٛس رٜج٤ ذ٨ب٦ٓ ًٗٞدٞع ضا    ١ب٥ شٝه٦ ٝ ١ٜط٥ ثطذٞضزاض ثبقس د ٦ٗ   ٠ً اظ پب٠٧ زضنٞضت٦
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ؾبٙ اؾدت.   . ثؿبٗس ا٧ٚ تكج٠٨ زض ١ط زٝ احط ٧ي(71: 1370)قل٨ؼ٦، « ٝؾؼت ث٨كتط٥ ز١س

زضنس( اظ ا٧دٚ تكدج٢٨بت زض  حدبض     5/0ٗٞضز ) 2زضنس( ٝ كرطآس٧ّٚ  5/0ٗٞضز ) 3ٛظب٦ٗ 

 اٛس.  زٟذٞز  ٝض

ا٧ٚ هفؿٖ تكج٠٨ زض قؼط ١ط زٝ قبػط كطاٝاٙ اؾت. ا٧ٚ تكدج٢٨بت قدبْٗ    تشثٍٕ مفشيق:

ّ     چٜس ٗكج٠ّ ٝ ٗكج٠ٌّ ا٨ِٛدع٥ ٝ ًٞقدف ش١ٜد٦ ث٨كدتط       ث٠ ٗتٞا٦ٓ اؾدت ًد٠ ؾدجت ذ٨دب

زضنس( اظ ًدّْ   10ٗٞضز ) 97 ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚقٞز. ٨ٗعاٙ ا٧ٚ ٛٞع تكج٠٨ زض   ٗربعت ٦ٗ

زضنس( اؾت. كرطآدس٧ّٚ ثد٠ ا٧دٚ ٛدٞع اظ      5/16ٗٞضز ) 205 ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٢٨بت ٝ زض 

تكج٠٨ ث٨كتط تٞر٠ّ زاقت٠ ٝ ؾؼ٦ ًطزٟ اؾت ثطا٥ ١ٜدط٥ ًدطزِٙ تكدج٢٨بت ذدٞز اظ  ٙ     

 ث٢طٟ ٨ُطز.

ٚ  ثؿبٗس ا٧ٚ تكج٠٨ زض ١ط زٝ احط ذ٦ٔ٨ ًٖ اؾدت. زض   تشثٍٕ ملفًف:  3 ذؿدطٝ ٝ قد٨ط٧

 ( ٝرٞز زاضز.زضنس 5/0ٗٞضز ) 5 ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٝ زض  زضنس( 5/0ٗٞضز )

 5/7ٗدٞضز )  75ؾدبٙ اؾدت. ٛظدب٦ٗ     ٨ٗعاٙ ا٧ٚ تكج٠٨ زض ١ط زٝ احدط ٧دي   تشثٍٕ جمغ:

 اٛس.  زضنس( اظ ا٧ٚ ٛٞع تكج٠٨  ٝضزٟ 5/7ٗٞضز ) 89زضنس( ٝ كرطآس٧ّٚ 

ذؿدطٝ  اٛس. زض   ١ط زٝ قبػط ث٠ ٧ي ٨ٗعاٙ اظ ا٧ٚ ٛٞع تكج٠٨ اؾتلبزٟ ًطزٟ تشثٍٕ تسًٍٔ:
زضنس( تكج٠٨ تؿد٠٧ٞ   5/1ٗٞضز ) 16 ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٝ زض  زضنس( 5/1ٗٞضز ) 15 ٝ ق٨ط٧ٚ

 قٞز.  ز٧سٟ ٦ٗ

ٗدٞضز   1ا٥ ٌٛطزٟ ٝ كرطآس٧ّٚ كودظ    ٛظب٦ٗ اظ ا٧ٚ تكج٠٨ ٨١چ اؾتلبزٟ تشثٍٕ مؼكًس:

  ٝضزٟ اؾت. ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚزضنس( زض  1/0)

تٞر٠ّ ١ط زٝ قبػط ث٠ تكج٢٨بت ٗلطٝم، ر٘غ، تلض٨ْ، ٗض٘ط ث٨ف اظ ز٧ِط تكدج٢٨بت       

٧ٝدؽ ٝ  ت ٝ ا٧ٚ تكج٢٨بت زض ١ط زٝ احط ثؿبٗس ظ٧بزتط٥ ٛؿجت ث٠ ز٧ِط اٛٞاع زاضٛس. زض اؾ
تكج٠٨ ث٨ٔؾ ٝ ٗلطٝم، اظ ٛظط شًط ٛكسٙ ازات ٝ ٝر٠ قج٠ ٝ ث٠ ز٨ْٓ تطاًٖ ٗكج٠ّ ٝ  ضا٨ٗٚ

ْ   ث٠ ٗكج٠ٌّ تدط قدسٟ     د ٧ؼ٦ٜ تؼسّز تكج٢٨بت ث٨ٔؾ اًبك٦ ٝ ًٜبض ١ٖ هطاض ُطكتٚ  ٢ٛب د ٗر٨ّد

بزتط٥ ضا ث٠ ذٞز اذتهبل زازٟ اؾت. ا٧ٚ تكدج٠٨، ش١دٚ ذٞاٜٛدسٟ ضا ثد٠     اؾت ٝ زضنس ظ٧

قدٞز. اكعٝٛد٦ ا٧دٚ ٛدٞع       ًكبٛس ٝ ثبػج زقٞاض٥ ٝ ز٧ط٧دبث٦  ٙ ٗد٦   ؾبذت ؾرٚ ٦ٗ غضف

ٛكبٙ اظ  ٙ زاضز ٠ً كرطآس٧ّٚ ُطا٧ف ث٨كتط٥ ث٠ ا٧ٚ تكج٢٨بت  ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚتكج٠٨ زض 

ا٥ ٛٞ ًطزٙ تكج٢٨بت ٝ تدبظٟ رٔدٟٞ زازٙ   زاضز ٝ ث٠ ٛٞػ٦ زض پ٦  ٙ اؾت ٠ً اثعاض١ب٦٧ ثط

ٗضب٨ٗٚ پ٨سا ًٜس تب ث٠ قؼطـ اضظـ ث٨كدتط٥ ثس١دس. كرطآدس٧ّٚ ثد٠ تكدج٠٨ ٗلدطٝم ٝ       
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؛ ظ٧طا ا٧دٚ ٛدٞع، ٧ٌد٦ اظ اثعاض١دب٥ ٛدٞ ًدطزٙ       اٛس  ث٨كتط پطزاذت٠ ٛظب٦ٗ ث٠ تكج٠٨ تلض٨ْ

 اؾت.ُٝط٠ٛ ثؿبٗس ز٧ِط تكج٢٨بت زض ١ط زٝ احط ثب ١ٖ ثطاثط ٝ ٗكبث٠ تكج٠٨ اؾت، 

 

 مجمًع اتٕات

 خسشي ي شٕشٔه ئس ي سامٕه

8311 5311 

 دسصذ )تٕت( تسامذ دسصذ تسامذ )تٕت(

 19 1005 5/15 1260 ًّْ تكج٢٨بت

 5/7 74 5/4 55 تلض٨ْ

 5/3 35 5/3 42 ٗض٘ط

 5/0 3 5/0 2 ٗكطٝط

 10 97 5/16 205 ٗلطٝم

 5/0 3 5/0 5 ٗٔلٞف

 5/7 75 7 89 ر٘غ

 5/1 15 5/1 16 تؿ٠٧ٞ

 0 0 1/0 1 ٗؼٌٞؼ

 . ثؿبٗس ٝ زضنس اٛٞاع تكج٢٨بت اظ ٓحبػ ؾبذتبض ٝ قٌْ ظب١ط3٥رسّٝ ق٘بض٣ 
 كاسگٕشْ تشثٍٕ تسامذ تٍ

١ب٥ ١ط زٝ ٜٗظ٠ٗٞ ث٠ ٧ي ٨ٗعاٙ ٨ٛؿدت. زض   ًبض٨ُط٥ تكج٢٨بت زض ت٘بٕ هؿ٘ت ثؿبٗس ث٠

     ٙ ٝهدب٧غ  ٙ   ا٧ٚ ٨ٗبٙ، ١ٖ ٛظب٦ٗ ٝ ١ٖ كرطآس٧ّٚ زض ١ط رب ًد٠ ثد٠ شًدط زاؾدتبٙ ٝ ث٨دب

 ٝضٛدس،    ثطٛس، اّٗب ١ط رب٦٧ ٠ً ث٠ ٝندق ض٥ٝ ٗد٦    پطزاظٛس، اظ تكج٢٨بت ً٘تط٥ ث٢طٟ ٦ٗ  ٦ٗ

١ب ٝ ه٢طٗبٛدبٙ ٝ حدبالت ضٝحد٦      زض ٝنق عج٨ؼت ٝ ٗظب١ط ُٞٛبُٞٙ  ٙ، ٝنق قره٨ّت

 ًٜٜس.     ٛبٙ، ٝنق ٗحبكْ ثعٕ ٝ ضظٕ اظ تكج٢٨بت ث٨كتط٥ اؾتلبزٟ ٦ٗ

٨بٙ تٞن٨لبت زه٨ن ٝ ظط٧ق ٝ قٞضا٨ِٛع ذٞز ث٢طٟ ثطزٟ اؾت. ا٥ ثطا٥ ث  ٛظب٦ٗ اظ ١ط ث٢ب٠ٛ

ا٥ ٠ً ث٠ ٝندق پطزاذتد٠، اظ ػٜهدط تكدج٠٨ ثد٠ ٛحدٞ ظ٧جدب٦٧          كرطآس٧ّٚ ٨ٛع زض ١ط ظ٠ٜ٨ٗ

١دب٥    ١ب ث٠ ٗطاتدت ثد٨ف اظ ز٧ِدط هؿد٘ت      اؾتلبزٟ ًطزٟ ٝ زضنس تكج٢٨بت زض ا٧ٚ ثرف

ب١س ثؿدبٗس ظ٧دبز تكدج٢٨بت    ١ب٥ زاؾتبٙ، ق  ١ُٞٝب٥ ث٨ٚ قره٨ّت زض ُلت زاؾتبٙ اؾت.

ُٝد٥ٞ   ٥ُٞٝ ثد٨ٚ قد٨ط٧ٚ ٝ ذؿدطٝ ٝ ُلدت     ، ُلتذؿطٝ ٝ ق٨ط١ٚ٧ؿت٨ٖ؛ اظ ر٠ٔ٘ زض 

قبپٞض ثب ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚ، ؾطٝز ُلتٚ ثبضثس اظ ظثبٙ ذؿطٝ، ٝ ٨ٌٛؿب اظ ظثبٙ ق٨ط٧ٚ، ٗ٘ٔدّٞ  

١ُٞٝدب٦٧ ًد٠ اظ ظثدبٙ     ١دٖ زض ُلدت   ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚٛك٨ٚ ٝ ظ٧جب. زض  اؾت اظ تٞن٨لبت زّ

 اؾت.   قٞز، ٨ٗعاٙ تكج٢٨بت چك٨ِ٘ط ١ب٥ زاؾتبٙ ضزّٝثسّ ٦ٗ  قره٨ّت
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اٛدس، ٜٗبؾدت ثدب      ا٥ ٠ً ث٠ ٝنق پطزاذتد٠   ذهٞل ٛظب٦ٗ د زض ١ط ظ٠ٜ٨ٗ  ١ط زٝ قبػط د ث٠ 

اٛس ٝ ثب تٞرّد٠   ٗٞهؼ٨ّت ٝ رب٧ِبٟ ؾرٚ، ُبٟ ث٠ ا٧زبظ ٝ اذتهبض، ٝ ُبٟ ثب اعٜبة ؾرٚ ضاٛسٟ

تهبض ٝ اظ تكج٠٨ ندط٧ح ٝ ٗطؾدْ ٗز٘دْ ثدطا٥     ث٠ ٗوتضب٥ ًالٕ، اظ تكج٠٨ ث٨ٔؾ ثطا٥ اذ

 اٛس.  تط ثطا٥ تٞن٨ق اؾت د ث٢طٟ ثطزٟ  تط ٝ ٜٗبؾت  ٠ً پؿٜس٧سٟ اعٜبة

 تشثُٕات ي تصائش مشتشك دس َش دي اثش

زض ا٧ٚ ثرف ث٠ شًط چٜس ٠ٛٞ٘ٛ اظ تكج٢٨بت ٝ تهب٧ٝط ٗكتط٦ً ٠ً زض ١ط زٝ احدط ٝردٞز   

٧ٝدؽ ٝ  ضؾس ثطا٥ ٛرؿت٨ٚ ثبض زض   ٠ ث٠ ٛظط ٨ًٜ٦ٖٗ؛ تهب٧ٝط ٝ تكج٢٨بت٦ ً  زاضز اقبضٟ ٦ٗ
 ز٧سٟ قسٟ ٝ ٛظب٦ٗ اظ  ٙ ث٢طٟ ثطزٟ اؾت. ضا٨ٗٚ

 . ق٨ط ٝ ٦ٗ ثطا٥ ته٧ٞطِ زض  ؿٞـ ُطكتٚ:1
 تددٞ ُلتدد٦ قدد٨ط ٝ ٗدد٦ ثٞزٛددس زض ١ددٖ

 
 ٝ ٗٔحددٖ ٧ددب ثددط ١ددٖ كِٜددسٟ ذددعّ    ٝ 

 (229: 1349)كرطآس٧ّٚ،                          

 چددٞ ٧ددي زٕ رددب٥ ذددب٦ٓ ٧بكتٜددس٥  

 
 چددٞ قدد٨ط ٝ ٗدد٦ ث٢ددٖ ثكددتبكتٜس٥  

 (130: 1388)ٛظب٦ٗ،                              

 قسٟ ثطا٥ ته٧ٞطِ ٗكبث٢ت ث٨ٚ زٝ چ٨ع: . ؾ٨تِ ز2٠٘٨ٛٝ
 ٖ  تٞ چٞٙ ٧ٝؿ٦ ٓت اظ ٛٞـ ٝ ثط اظ ؾد٨

 
    ٖ  تٞ ٦٧ُٞ ًطزٟ قس ؾد٨ج٦ ثد٠ زٝ ٛد٨

 (337: 1349)كرطآس٧ّٚ،                              

 ٖؾدت اظ ؾد٨   اـ ت٨ـد٦  تٞ ٦٧ُٞ ث٦ٜ٨

 
  ٖ  ٠ً ًطز  ٙ ت٨ؾ، ؾ٨ج٦ ضا ث٠ زٝ ٛد٨

 (250: 1388)ٛظب٦ٗ،                              

 . ته٧ٞطِ ٓطظ٧سٙ  ز٦ٗ اظ تطؼ:3
 ؾ٘ٚ ثط ٧ٝؽ، ٓطظاٙ ُكت چدٞٙ ث٨دس  

 
 چٞ زض  ة ضٝاٙ زض، ػٌؽ ذٞضقد٨س  

 (425: 1349)كرطآس٧ّٚ،                          

 ظ قددددطٕ چكددددٖ اٝ زض چكدددد٤٘  ة

 
 ٠٘ ٢ٗتدبة ٦٘١ ٓطظ٧س چٞٙ زض چكد  

 (82: 1388)ٛظب٦ٗ،                                 

 . ته٧ٞط ًٟٞ زٗبٝٛس ثطا٥ اٛجٟٞ ؿٖ ٝ ٛبضاحت٦:4
 ثؿدددبٙ ٗدددبزضِ ُدددٖ ًدددطزٟ كطظٛدددس  

 
 ؿ٘دد٦ زض پدد٨ف چددٞٙ ًددٟٞ زٗبٝٛددس 

 (278: 1349)كرطآس٧ّٚ،                          

 ًٜددس پ٨ٌددط ًددٟٞ ٗدد٦ ثدد٠ قددرم ًددٟٞ

  
 ؿ٘دد٦ زض پدد٨ف چددٞٙ ًددٟٞ زٗبٝٛددس 

 (250: 1388)ٛظب٦ٗ،                           
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 . ته٧ٞط ُساذتٚ ثطف اظ تبثف ذٞضق٨س ٝ ُساذتٚ ثطف زض  ة:5
 ُددساظاٙ قدددس تدددٜٖ اظ ثددد٨ٖ ٝ ا٨ٗدددس 

  
 چٞ ثدطف ١ًٞؿدبض اظ تدبة ذٞضقد٨س     

 (121: 1349)كرطآس٧ّٚ،                        

 ٚ ٙ  قددتِ ضٝقدد  تددبة ضٝاٙ ٗددبٟف ر٢ددب

 
 ُساظاٙ ُكت ١٘چدٞٙ ثدطف زض  ة   

 (175: 1388)ٛظب٦ٗ،                          

 . ؾَٜ ٗـٜبع٨ؽ ٝ  ١ٚ ثطا٥ ته٧ٞط رصة ٝ ًكف:6
   ٚ  زّ اٛددسض ٢ٗددط ٗدد٦ ثط١ٜزددس اظ تدد

 
ٚ   چٞٙ ؾَٜ ٗـٜدبع٨ؽ ظ  چٜبٙ   ١د

 (153: 1349)كرطآس٧ّٚ،                          

 ٦ ثددساٙ ضؿجددت ًدد٠ ثب٧ددس ١٧ددب ًكددف

  
 ١ٚ ضا ضثب٧دددسآچدددٞ ٗـٜدددبع٨ؽ ًددد 

 (381: 1388)ٛظب٦ٗ،                              

 . حٔو٠ ثط زض ثطا٥ ته٧ٞط رسا٦٧ ٝ اٛتظبض:7
 ٗددٚ اٛددسض ثددبؽ، ضٝظ ٝ قددت ٗزددبٝٓض    

  
 ثساٛس٧كددٖ چددٞ حٔودد٠ ٗبٛددسٟ ثددط زض  

 (220: 1349)كرطآس٧ّٚ،                          

 ٌٗددٚ ربٛددب ثدد٠ ذددٞٙ حٔددن ٗددطا تددط  

  
 ٗٓساضٕ ث٨ف اظ ا٧ٚ چٞٙ حٔو٠ ثدط زض  

 (337: 1388)ٛظب٦ٗ،                              

 . ٗبض ثطا٥ ته٧ٞط پ٨چ٨سٙ ٝ ٛبضاحت٦:8
     ٕ  ٦٘١ ث٨ٜد٦ ًد٠ پ٨چدبٙ ١٘چدٞ ٗدبض

 
ٕ  ا چ٠ِٛٞ ندؼت ٝ  قدلت٠     ؾدت ًدبض

 (128: 1349)كرطآس٧ّٚ،                        

 ٗددبض چددٞٙ پ٨چ٨ددس ٗدد٦ اٛددسٟٝ  ٙ زض

  
 قدد٢ٞاض ٓؤٓددؤ٥ ١ددب رددعع اظ ككددبٛس 

 (64: 1388)ٛظب٦ٗ،                               

 ٓطظـ:. ث٨س ثطا٥ ته٧ٞط 9
ؾددطٝـ چددٞ ث٨ددس اظ ثددبزْ ٓددطظاٙ ؾدد٦٢

  

  

 ض٧ددعاٙ ظ ٛددطُؽ ثددط ؾدد٘ٚ ٧ددبهٞت   
 (343: 1349)كرطآس٧ّٚ،                      

ٓددطظاٙ ؾددطٝـ چددٞ ثددطٍ ث٨ددسْ ؾدد٦٢

  
 ٨ٛلدد٠ اضظاٙ ،قددسٟ ظٝ ٛبكدد٠ ًبؾددس   

 (171: 1388)ٛظب٦ٗ،                           

  وتٕجٍ

ؾدبظتط ٝ    ٞز اث٨دبت ً٘تدط، تكدج٠٨   ًد٠ ٛظدب٦ٗ ثدب ٝرد    زض٧دبكت٨ٖ  پؽ اظ ثطضؾ٦ ٝ تح٨ٔدْ  

ٚ  ته٧ٞطُطتط اظ كرطآس٧ّٚ ثٞزٟ اؾت؛ ظ٧طا اظ ٗز٘دٞع اث٨دبت    زضندس   19، ذؿدطٝ ٝ قد٨ط٧
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ٚ تكج٠٨ ٝرٞز زاضز ٝ زض  زضندس. اظ ٛظدط ؾدبذتبض     5/15اظ ٗز٘دٞع اث٨دبت،    ٧ٝؽ ٝ ضاٗد٨

ٛدس؛  ا  ١ب٥ ٗرتٔل٦ اؾتلبزٟ ًدطزٟ   تكج٠٨ ٝ شًط ٝ حصف اضًبٙ تكج٠٨، ١ط زٝ قبػط اظ ق٨ٟٞ

آجت٠ّ ت٘ب٧ْ ١ط زٝ قبػط ث٠  ٝضزٙ تكج٠٨ ثب شًط ازات تكج٠٨ ثٞزٟ اؾت. ٛظب٦ٗ ثد٠  ٝضزٙ  

ا٥ ذٔن   تكج٠٨ ثب شًط ٝر٠ قج٠ ُطا٧ف ث٨كتط٥ زاقت٠ اؾت؛ ظ٧طا ٥ٝ تكج٢٨بت ٛٞ ٝ تبظٟ

ثطا٥ ا٠ٌٜ٧ ٧بكتِٚ ٝر٠ قج٠ ثطا٥ ذٞاٜٛدسٟ زقدٞاض ثد٠ ٛظدط ٛطؾدس،  ٙ ضا ث٨دبٙ        ًٜس ٝ  ٦ٗ

٧ف ١ط زٝ قبػط ث٠  ٝضزٙ تكج٠٨ ث٨ٔؾ ظ٧بز اؾت ٠ً ٛكب٤ٛ ػاله٤ ١ط زٝ قبػط ًٜس. ُطا  ٦ٗ

ًٜس   ا٧ٚ پػ١ٝف حبثت ٦ٗ ث٠ ١ٜط كط٦ٜ٧ ٝ پط٨١ع اظ اعٜبة ٝ تٞر٠ّ ث٠ ا٧زبظ زض ًالٕ اؾت.

٠ً ١ط زٝ قبػط ث٠ تكج٢٨بت حؿ٦ّ ث٠ حؿ٦ّ ٝ ػو٦ٔ ث٠ حؿ٦ّ ت٘ب٧ْ زاضٛس. اظ ر٢ت ٗلطز 

كرطآس٧ّٚ ث٠ ؾبذت تكج٢٨بت ٗطًّت ث٨كتط اظ ٛظب٦ٗ ثٞزٟ ٝ ٗطًّت ثٞزٙ تكج٠٨، ُطا٧ف 

اضتجبط ثب ؾبذتبض ؾبز٣  ٙ ٛجبقس. ١ط زٝ قبػط، تكج٠٨ ٗلدطز ضا ثد٨ف اظ    اؾت، ٠ً قب٧س ث٦

ث٠ ز٨ْٓ ؿٜدب٦٧ ٝ ػبقدوب٠ٛ ثدٞزٙ ١دط زٝ احدط، ثؿدبٗس        اٛس.  ٗطًّت زض  حبض ذٞز ث٠ ًبض ثطزٟ

 تكج٢٨بت ذ٨ب٦ٓ ٝ ٦٘١ٝ زض  ٢ٛب ذ٦ٔ٨ ًٖ اؾت.
اظ ٛظط قٌْ ظب١ط٥ تكج٠٨، ت٘ب٧ْ ١ط زٝ قبػط ث٠ تكج٢٨بت ٗض٘ط ٝ تلض٨ْ ٝ ٗلطٝم ٝ  

ر٘غ ث٨ف اظ ز٧ِط اٛٞاع ثٞزٟ؛ آجت٠ّ ُطا٧ف ٛظب٦ٗ ث٠ تكج٠٨ تلض٨ْ ث٨كتط ثدٞزٟ اؾدت ٝ   

زض ٝاهغ ١ط زٝ قبػط زض پ٦ ضا١د٦ ثدطا٥ تدبظٟ ٝ ثدس٧غ     ت٘ب٧ْ كرطآس٧ّٚ ث٠ تكج٠٨ ٗلطٝم. 

اٛدس؛    ٝ زض ا٧ٚ ضاٟ اظ اثعاض١ب٥ ٗتلبٝت٦ ث٢طٟ ُطكت٠   ٢بت ذٞز ثٞزٟرٟٔٞ زازٙ ٗضب٨ٗٚ تكج٨

تٞاٙ ُلت تٞرّد٠ كرطآدس٧ّٚ ثد٠      ٛظب٦ٗ ثب تكج٠٨ تلض٨ْ ٝ كرطآس٧ّٚ ثب تكج٠٨ ٗلطٝم. ٦ٗ

اٛٞاع تكج٠٨ اظ ٛظط قٌْ ظب١ط٥ ث٨كدتط ثدٞزٟ ٝ اظ ا٧دٚ ضاٟ زضندسز ٛدٞ ٝض٥ زض تكدج٠٨       

ا٧ٚ اٛس٧ك٠ ثٞزٟ ٠ً ثب  ٝضزٙ ٗضب٨ٗٚ ٛٞ ٝ ثٌدط،   ٠ً ٛظب٦ٗ ث٨كتط زض ثط ٗسٟ اؾت زضحب٦ٓ

تكج٢٨بت ٝ تهب٧ٝط ثس٧غ ذٔن ًٜس ٝ ً٘تط اظ كرطآس٧ّٚ ث٠ ا٧ٚ هؿدٖ اظ تكدج٢٨بت تٞرّد٠    

ا٥ ٠ً زض ٗضب٨ٗٚ ٝ ته٧ٞط١ب٥ ٗكتطى ١ط زٝ احط نٞضت ُطكدت،  زض ثطضؾ٦ زاقت٠ اؾت.

اضز ٠ً ث٨كتط  ٢ٛب ٗكرّم قسٟ اؾت ٠ً تهب٧ٝط ٝ تكج٢٨بت ٗكتط٦ً ث٨ٚ زٝ احط ٝرٞز ز

ثطا٥ ٛرؿت٨ٚ ثبض زض اقؼبض كرطآس٧ّٚ ز٧سٟ قسٟ ٝ ثس٦٢٧ اؾت ٠ً ٛظب٦ٗ ا٧دٚ تهدب٧ٝط ضا   

ُطكت٠ ثبقس، اّٗب ا٧ٚ، تو٨ٔس نطف ٨ٛؿت، ث٠ٌٔ ا٧ٚ ٗؼدب٦ٛ ٝ ٗضدب٨ٗٚ زض    ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚاظ 

ش١ٚ ٝ ضٝح اٝ اٛؼٌبؼ پ٨سا ًطزٟ ٝ ثب هسضت ٛجٞؽ ٝ اؾتؼساز اٝ ثد٠ قدٌْ ث٢تدط٥ پس٧دساض     

 كت٠ اؾت.ُ

تٞاٙ ٛوف تحدّٞالت ؾدج٦ٌ ضا زض تحدّّٞ      ٌٛت٤ ز٧ِط٥ ٠ً ثب٧س ثساٙ اقبضٟ ًطز، ا٠ٌٜ٧ ٦٘ٛ

نٞض ذ٨بّ ٛبز٧سٟ ُطكت. زٝض٣ قبػط٥ كرطآس٧ّٚ زض هطٙ پٜزٖ ٝ اٝاذط ؾدجي ذطاؾدب٦ٛ   
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ثٞزٟ اؾت ٝ ٛظب٦ٗ زض هطٙ قكٖ ٝ ؾجي  شضثب٧زب٦ٛ. ؾجي  شضثب٧زب٦ٛ، ؾجي ٗؿدتو٦ّٔ  

ث٨ٜدبز ظثدب٦ٛ  ٙ ضا ١٘دبٙ ظثدبٙ ٢ًدٚ كبضؾد٦ د ٧ؼٜد٦ ظثدبٙ ؾدجي           تٞاٙ   اؾت، ٦ٓٝ ٦ٗ

ذطاؾب٦ٛ د زاٛؿت ٠ً اظ ٛظط كٌط ٝ ٗرتهّبت ازث٦ ث٨كتط ث٠ ؾجي ػطاهد٦ ٛعز٧دي قدسٟ     

تطز٧س ت ح٨ط ق٣ٞ٨ قبػطاٙ ٗدبٝضااا٢ّٜٓط ثدط قدبػطاٙ ز٧ِدط ازة كبضؾد٦، اٗدط٥         اؾت؛ ٝ ث٦

 ع ثب٧س اظ ٨٘١ٚ ٗو٠ٓٞ زاٛؿت.ضا ٨ٛ ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚ قٌبض اؾت ٝ ت ح٨طپص٧ط٥ ٛظب٦ٗ اظ 

١ب٥ ظ٧بز٥ ث٨ٚ  ٙ زٝ د چ٠ اظ ٓحبػ ؾبذتبض ٝ قٌْ    ثب ثطضؾ٦ اٛٞاع تكج٢٨بت، ث٠ قجب١ت

٧ٝدؽ ٝ  قيّ تد ح٨ط    ذٞض٧ٖ ٠ً ث٦  ظب١ط٥ ٝ چ٠ اظ ٓحبػ ٗض٘ٞٙ ٝ تهب٧ٝط قؼط٥ د ثط٦ٗ 
تدط    ؿ٦ پرت١٠ب٥ اٝ ث  ًٜس، اّٗب ظثبٙ ٛظب٦ٗ ٝ ق٨ٟٞ  ٗؿزّْ ٦ٗ ذؿطٝ ٝ ق٨ط٧ٚضا ثط  ضا٨ٗٚ

ت٢ٜدب   ٧ٝػٟ تكج٠٨ ُطكتد٠، ٛد٠   ا٥ ٠ً ٛظب٦ٗ اظ كٜٞٙ ثالؿت ٝ ث٠  اؾت. ث٢طٟ ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚاظ 

ٖ        ث٨كتط ٝ اؾتبزا٠ٛ ٛظ٨دط ٝ حتّد٦    تط اظ كرطآدس٧ّٚ اؾدت، ًد٠ زض ؾطتبؾدط ازة كبضؾد٦ ًد
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، تهح٨ح ٗبُب٦ٓ تٞزٝا ٝ آٌؿبٛسض ُٞاذبض٧ب، ت٢طاٙ، ث٨ٜبز ٧ٝؽ ٝ ضا٨ٗٚ(، 1349كرطآس٧ّٚ اؾؼس ُطُب٦ٛ )
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