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 چىيذُ
ثيطز    ٤ب دي٩  ٤ب٨ آٜ ّٚٗز ثب٪س ث٣ ٚهب٫٤ٙ آٜ ٞٛبز٤ب ثرك٩ اظ نط٤ّٟ ٪ٍ ّٚٗز ٤ؿشٟس ٣َ ثطا٨ زضٌ ث٥شط اؾط١ض٢

ا٨ اؾز ٣َ د٫ب٩ٚ ْب٢ ٚشٟبؾت ثب غب٤ط ٠ ْب٢ ٠ضا٨ ٚؿ٩ٟ غب٤ط٨ ذ١ز زاضز  ػيب١ٞضاٜ،   ٚز، اقبض٢ ٪ب ٣َٛٗال ٞٛبز، ؾ
ا٨ ٠ قي٦١٫   ذبٞي٣ ٫ْب٤بٜ، آز٫ٚبٜ، اق٫ب ٠    ٚهبز٪٩ً ٤ؿشٟس ٣َ ثب ٞٛبز٤ب زض د١٫ٞسٞس  ا٪ٝ دػ٤٠ف ثيب ض٠ـ َشيبة  

قيب٤ٟب٧ٚ  ض آطيبض حٛبؾي٩، قٟيب٪٩ ٠ ؾطنيب٩ٞ تثيب س٫ُي٣ ثيط        سح٩ٗ٫ٗ ي سطج٩ً٫ ثي٣ ثطضؾ٩ ٚهب٫٤ٙ ٞٛيبز٪ٝ قي٫ط ز   
٠ ٚشي١ٜ د٥ٗي٨١ زض ٚي١ضز قي٫ط      ا٠ؾيشب دطزاظز  اثشسا ٞٓطـ حبَٙ ثيط   ٨١ٖ١ٚ( ٩ٚ ٚظ٨١ٟٞػب٩ٚ ٠ ذٛؿ٧ نطز٠ؾ٩، 

٤ب٨ حٛبؾ٣، قٟب ٠ ؾطنبٜ ث٫بٜ ذ١ا٤سقس  ٫ٞع زض دب٪يبٜ ٤يط    ْب٢ ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ا٪ٝ چبضدب زض ح٫ط٣ ذ١ا٤س آٚس؛ آٜ
سطج٫ى ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ زض ز٠ ٪ب ٤ط ؾ٣ اطط، ثؿبٚس ٞب٘ ػب١ٞض ٠ زضنس َيبضثطز ٚهيب٫٤ٙ ٞٛيبز٪ٝ قي٫ط      يؿٛز زضنس

ا٨ ٣َ اظ ا٪ٝ ًٚب٣ٖ ثسؾز آٚس٢، ا٪ٝ اؾز ٣َ ق٫ط دطَيبضثطزسط٪ٝ ػيب١ٞض اظ ٞػيط سُيطاض      ٞش٫ؼ٣ْطزز   زض ٤ط اطط سؿ٫٫ٝ ٩ٚ
يبز٪ٝ تثيب   ثبض َبضثطز( ٠ ثؿس اظ اؾت، ز٫ٚ٠ٝ ػب١ٞض دطَبضثط 7854تثب   ٞب٘ ٚه٥ي١٘( اؾيز  چ٥يبض     76ز اظ ٞػط قٛبض ٚهب٫٤ٙ ٛٞ

زضنيس( ٠ قيف ٚه٥ي١٘     57زض ٤يط ؾي٣ اطيط ت    ٟٚس٨، قُبضَٟٟس٩ْ ٠ ذك٩ٟ٫ٓٛ( ٞٛبز٪ٝ آٜ تز٫ٖط٨، يسضرٚه١٥٘ 
 2/84زضنس( ٚطبثًيز زاضز؛ ٞي٣ ٚه٥ي١٘ ت    2/57س١ظ٨، ثعضْبٜ ٠ ٠نبزاض٨( زض ز٠ اطط ت تس١ٟٟٚس٨، چبال٩َ، غبٖٙ ث١زٜ، ٣ٟ٫َ

زضنيس ٚهيب٫٤ٙ زض    2/71زضنس ٚهب٫٤ٙ زض ح٫طي٧ حٛبؾي٩،    2/84اؾز  ٫ٞع   ( ٫ٞع نًط زض ٪٩ُ اظ ؾ٣ اطط ثُبض ضنش٣زضنس
 ْٟؼٟس  زضنس ٚهب٫٤ٙ زض ح١ظ٦ ؾطنب٩ٞ ٩ٚ 2/85ح٫ط٧ قٟب٪٩ ٠ 
 ّاوليذٍاصُ
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 همذّهِ
٫ْط ١ض چكٙيْٛبٜ حض زاضز  ث٩  ْب٩٤ ٠٪ػ٢ٜ ثبؾشبٜ، ػب٨ٚطزٚب ٠٦ اؾط١ض  ق٫ط زض اٞس٪ك٣

اٞيس ثي٣ ؾيجت     آ٫ٚرش٣ قس٢  ٤ب٪٩ ٣َ ثب اؾط١ض٢ ا٪ٝ چبضدب زض آطبض ١ٚضز ثطضؾ٩ ٠ زض زاؾشبٜ
ْط ؾيطا٪ٟسْبٜ ا٪يٝ آطيبض زض ٚٗٛي١ؼ     ٤ب٪٩ اؾز ٣َ زض ٠ػ١ز ا٠ ٥ٞهش٣ اؾز ٠ ٪بض٨ س١اٞب٪٩

 ٤ب اؾز  ٤ب٨ زاؾشبٜ اٞبٜ ٠ قره٫زؾبذشٝ س١اٞب٪٩، ػؿبضر، قؼبؾز ٠ ذك٩ٟ٫ٓٛ د١ٗ٥
٤ب ضا ث٣ ؾ١ٟاٜ  ٫ْط اؾز، ٚهب٩ٛ٫٤ اؾز ٣َ آز٫ٚبٜ آٜ ٤ب َبٚالً چكٙ چ٣ زض اؾط١ض٢  آٜ

 ق١ز    اٞس ٠ اٚط٠ظ٢ اظ آٜ ثب ٞب٘ ٞٛبز ٪بز ٩ٚ ٪ٍ ضٚع زض ث٫ٝ ذ١ز يطاض زاز٢
ث٣ ؾ١ٟاٜ ٪ٍ زاٞس ٣َ زضثبض٦ ضٚع  ا٫ّٖ٠ٝ َؿب٩ٞ ٩ٚ ٠اثٝ ػؿهط ضا ػع  د١ضٞبٚساض٪بٜ، يسا٣ٚ

١ٞ٪ؿيس7   ثٝ ػؿهط ٩ٚانطالح ذبل ؾرٝ ْهش٣ اؾز  ٨٠ ث٣ ًٕٞ اظ َشبة ًٞس قؿط يسا٣ٚ ا
ذ١ا٤ٟس ًٚه١ز ذ١ز ضا اظ َبن٧ ٚطز٘ ثذ١قبٟٞس ٠ نًط ثؿضي٩ ضا اظ   ْب٢ ٣َ ٩ٚ ١ْ٪ٟسْبٜ آٜ»

ثطٞس  ثس٪ٝ ؾبٜ ثطا٨ ٣َٛٗ ٪ب حطل، ٞب٩ٚ اظ ٞيب٘   ُبض ٩ٚآْب٢ َٟٟس زض َال٘ ذ١ز ضٚع ضا ثآٜ 
ز٤ٟيس ٠ َؿي٩    دطٞسْبٜ ٪ب ٠ح١ـ ٪ب اػٟبؼ ز٪ٓط ٪ب حطن٩ اظ حط٠ل ٚؿؼٙ ضا ضٚع يطاض ٩ٚ

ٚه٥ي١٘ ٠ اظ  َٟٟس  ديؽ آٜ َيال٘ زض ٫ٚيبٜ آٜ ز٠،     ضا ٣َ ثر١ا٤ٟس ٚطٗج٩ ضا ثه٥ٛس آْب٢ ٩ٚ
  (75 7555تد١ضٞبٚساض٪بٜ، « ٞػط ز٪ٓطاٜ ٚط١ٚظ اؾز

قٟبؾي٩، نٗؿيه٣،    ١ٜ ض٠ا٤ٜب٨ زاٞيف ثكيط٨ چي    ثب س١ػ٣ّ ث٣ ا٪ٝ ٣َ ٞٛبز ثب اقٗت ح٫ط٣
ؾطنبٜ، ازث٫ّبر، انطالحبر يطاضزاز٨ زض ض٪بض٫بر، ق٩ٛ٫ ٠ ن٫ع٪ٍ ٠ ١ٚؾ٩ً٫ اضسجيب  زاضز  

 بز ؾٛط٨ ث٣ زضاظ٨ ؾٛط اٞؿيبٜ زاضز ٠ ثب ا٪ٝ سؿط٪م ٣َ اظ ٞٛبز ٠ ضٚع اضائ٣ قس، ثب٪س ْهز ٞٛ
 ( 4ت٤ٛب7ٜ 

ْع٪ٝ چ٫ع ز٪ٓط قيس٢  سكج٣٫ ث٫ٟبز ٥ٞبز٢ قس٢ اؾز، چ٫ع٨ اؾز ٣َ ػب٨ دب٪٧ٞٛبز ٣َ ثط 
٤ب٪٩ ٣َ ٪يٍ چ٫يع ضا ثي٣ ٞٛيبز      ثبقس ٠ ثط ٚؿٟب٨ آٜ چ٫ع زالٖز َٟس  ؾ١إٚ قجب٤ز ٠ ضاثط٣

د١٫ٞسز ا١ٞاؼ ٚرشٗم زاضز  ٚكبث٥ز زض قُٕ ٠ ن١ضر غب٤ط٨ ٠ ٫ٞع ٤ٛبٟٞيس٨ زض ضٞيّ ٠    ٩ٚ
 ٤ب٨ ُٚب٩ٞ ٠ ظٚب٩ٞ  نسا ٠ يسضر ٠ ػؿبضر ٠ يطاثز

نط٤ٟيّ  ثي٣ ًٞيٕ اظ    ٛبز٤ب زض ٤ٟط قطو ٠ قيطة ا٨ ٞ نط٤ّٟ ٞٓبض٢ػ٫ٛع ٤بٔ زض َشبة 
، ٫ٞع ٫ٛ٤ٝ سؿط٪م ضا ثب ظثب٩ٞ ؾبز٢ زض ١ٚضز ٞٛبز ث٫يبٜ َيطز٢ اؾيز  ٨٠    ا٫ٗٓٞؿ٩ آَؿه١ضز

ض٠ز ٠ ٞكب٧ٞ آٜ اؾز  ُبض ٩ٚچ٫ع٨ اؾز ٣َ ث٣ ػب٨ چ٫ع ز٪ٓط ث ٞٛبز ث٣ ؾبز٩ْ»١ْ٪س7  ٩ٚ
  7 چ٥بضز٢(7561ت٤بٔ، « آٜ زالٖز زاضز ٪ب ثط

س ٩ٚ ٞػطٜا ث٫بٜ َطز٢ ٩ ٣َ نبحت٤ب٪ ثب ا٪ٝ سؿط٪م يبز ؾالٚيز،      ٞا س١ٜا ث٣ ظثبٜ ؾيبز٢ ْهيز7 ٛٞ
اقبض٢، ٣َٛٗ، ٪ب چ٫ع٨ اؾز ٣َ ٪يٍ ٠٪ػْي٩ چٟيبٜ زض آٜ ثيبضظ ٠ آقيُبض ثبقيس َي٣ ثشي١ٜا آٜ ضا         

ؿز ٠ ٤يسل ب٪ٟس٦ آٜ ٠٪ػ٩ْ زٞا ُبض٫ْط٨ آٜ ا٪ٝ اؾز ٣َ د٫ب٩ٚ ٠ضا٨ ٚه١٥٘ غيب٤ط٨  اظ ث ٛٞ
 ذ١ز ٟٚشًٕ َٟس 

٤يب٨   ث٣ُٗ اثعاض٨ اؾز، ثطا٨ اٞؿُيبؼ ٠٪ػْي٩  ، س٦ ٪ٍ ٚه١٥٘ ؾبز٢ ٫ٞؿزَٟٟٞٛبز ث٫بٜ
 زض٩ٞ٠ ٠ ثط٩ٞ٠ اق٫ب ٠ ١ٚػ١زار ظٞس٢  
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ا٪ٝ دػ٤٠ف ٣َ ثب ض٠ـ سح٩ٗ٫ٗ ي سطج٩ً٫ اٞؼب٘ قس٢ اؾيز ثيط آٜ اؾيز سيب ثي٣ ا٪يٝ        
ٚؿٟي٨١   ٚظٟي٨١ ، ذٛؿي٧ ٞػيب٩ٚ ٠   قيب٤ٟب٣ٚ ٤ب دبؾد ز٤س ٣َ ثؿبٚس ٞيب٘ قي٫ط زض    دطؾف

اؾيز؟    ُبض ضنش٣ز ثطضؾ٩ زض چ٣ ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪٩ٟ ث٤ط ٪ٍ اظ آطبض ١ٚض چ٣ٞ١ٓ اؾز؟ ق٫ط زض
آ٪ب ث٫ٝ ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ق٫ط زض آطبض ١ٚضز ثطضؾي٩ سطيبثى ٠ػي١ز زاضز؟ َيسا٘ ٚه٥ي١٘ ٚب٪ي٧       

سؾيز آ٠ضزٜ دبؾير٩ ؾٗٛي٩،    ؾطنب٩ٞ زاضز؟ ثيطا٨ ث  حٛبؾ٩، َسا٘ ٚب٪٧ قٟب٪٩ ٠ َسا٘ ٚب٪٧
ٜ زي٫ى يطاض ْطنشي  ٞرؿز ا٪ٝ آطبض ١ٚضز ٚطبٖؿ٧ ْيب٢ ٚهيب٫٤ٙ ٞٛيبز٪ٝ ٥ٞهشي٣ زض     ٣ اؾيز  آ

٫ٞع ٚهب٩ٛ٫٤ َي٣ زاضا٨   اؾز  ٤ب ٠ ن١ضذ٫بٔ ١ٚػ١ز زض ا٪ٝ آطبض ثطػؿش٣ قس٢ ٨ د٫ب٘ال ث٣ال
ؾطاٞؼب٘ ثب ضؾٙ ػس٠ٔ  ٟب٪٩ ٠ ؾطنب٩ٞ ٤ؿشٟس ٚكرم ْطز٪س٢ اؾز ٤٠ب٨ حٛبؾ٩، ق ٚب٪٣

 ث٣ ًٚب٪ؿ٧ ا٪ٝ ٚهب٫٤ٙ دطزاذش٣ قس٢ اؾز 
ؾشب٪٩ ٠ د٨١ٗ٥ ٠ زض ازث٫ّبر نبضؾ٩ سح٫ًًبس٩ اٞؼيب٘ قيس٢   زض ١ٚضز ًٞف ق٫ط زض آطبض ا٠

 َشبة ٚيب٢ ٤ٟيط  زض  اٖس٠ظ ذ١ز٨، ١ٞقش٧ «ٚؿٟب٨ ٞٛبز٪ٝ ق٫ط زض ٤ٟط ا٪طاٜ»اؾز اظ ػ٣ٗٛ؛ 
٫ْط٨ ٠ سسا٠٘ ٞٛبز ق٫ط ي ثب س٣٫ُ ثط ؾيط ق٫طيي زض  ي٩ ز٠ضاٜ      ث٣ چ٩ٓٞ١ٓ قُٕ(، 7552ت

 ٚرشٗم سبض٪د ٤ٟط دطزاذش٣ قس٢ اؾز 
ٚؼٗي٧ ٚطبٖؿيبر ؾطنيب٩ٞ    ، ١ٞقش٧ ذؿط٨٠ زض «٨ زض زاؾشب٩ٞ اظ ٨١ٖ١ٚق٦١٫ ٞٛبزدطزاظ»
ضنيشٝ ْيطِ ٠   ( ث٣ ثطضؾ٩ ض٠ـ ٞٛبزقٟبؾ٩ ١ٖٚي٨١ زض زاؾيشبٜ   7553ت ْب٢ َبقبٜزاٞف

 ٚؿ٨١ٟ دطزاذش٣ قس٢ اؾز   ٚظ٨١ٟاظ ض٠ثب٢ زض ذسٚز ق٫ط ث٣ قُبض 
ٚؼ٧ٗ نط زض  ٪٩ٗ٫َٛٝ ٠ آظ ، ١ٞقش٧«٣ٗ٫َٗ ٠ ز٣ٟٚضز دب٨ اؾب ٫ط زض زاؾشبٜ ق٫ط ٠ ْب٠ »

( ، ١ٞ٪ؿٟسْبٜ ث٣ ث٫بٜ ٠ػي٢١  7554ت ْب٢ ؾ٫ؿشبٜ ٠ ث١ٗچؿشبٜظثبٜ ٠ ازث٫بر نبضؾ٩ زاٞف
ثب اؾط١ض٦ ٤ٟس٨ ؾ١ٚب ٠ ٫ٚشطا ٠ اؾط١ض٦ ٫ٚشطا٪ي٩   ٣ٗ٫َٗ ٠ ز٣ٟٚٚكشطٌ ح٧ٗٛ ق٫ط ث٣ ْب٠ 

 اٞس   ْب٠ ٠ ٫ٚشطا دطزاذش٣
قش٧ ؾٗي٩ ٠ نب ٛي٣   ١ٞ ،«ثطضؾ٩ سطج٩ً٫ ٞٛبز ق٫ط زض قؿط ٫ٞٛب٪١ق٫غ ٠ ذ٫ٕٗ ٚططاٜ»

(، ثي٣  7561ت ْيب٢ ضاظ٨ َس٦ ازث٫بر زاٞيف ٞب٧ٚ ًٞس ٠ ازث٫بر سطج٩ً٫ زاٞف نهٕؾ٩ٛ٫ٗ زض 
 ثطضؾ٩ ٞٛبز ق٫ط زض يه٫س٦ ٫ٞٛب ٠ قؿط االؾس اٖجبي٩ ٚططاٜ ٖجٟب٩ٞ دطزاذش٣ قس٢ اؾز 

، ١ٞقش٧ قبزاة ضحٛيبٜ  «٤ب٨ ٤ربٟٚك٩ ٤ب٨ ق٫ط زض ٞٓبض٢ ٚب٪٣ ثٟس٨ ًٞف سح٫ٕٗ ضز٢» 
( ق٫ط ث٣ ؾ١ٟاٜ ٞٛيبز ؾيٗطٟش٩   7561ت ْب٢ انه٥بَٜس٦ ٤ٟط زاٞفٞب٣ٚ اضقس زاٞف دب٪بٜزض 

 ٤ب٨ ٥َٝ ١ٚضز ثطضؾ٩ يطاض ْطنش٣ اؾز   زض سٛسٜ
ٜ  ا٨١ٖٓ ق٫ط زض ا٪طاٜ، ٫ٚبٜ ٥َٝ»   ١ٞقيش٧ نيسضاط  يب٤ط٨ زض     ،«ض٠زاٜ ٠ ٚهط ثبؾيشب
ؼيب  ٤يب٨ ث  ٚب٪ي٣  ؾب ٫ط، ثب٠ض٤ب ٠ ًٞيف (، ا7567ت  ْب٢ س٥طاٜقط٪٧ ٤ٟط٤ب٨ سؼؿ٩ٛ زاٞفٜ

 ض٠زاٜ ٠ ٚهط ثبؾشبٜ سح٫ٕٗ قس٢ اؾز   ٚبٞس٦ ق٫ط ثط ض٨٠ آطبض ٤ٟط٨ زض ا٪طاٜ، ٫ٚبٜ
ضضب  ب٤ط٨ ، ١ٞقش٧ ؾ٩ٗ«زاض ١ٚظ٦ ٚشط٠د٫ٖ١شٝ ًٞف ق٫ط زض نطـ اثط٪ك٩ٛ ح١٫اٜ»     
ًٞس ٠ ثطضؾ٩ سطج٫ًي٩  »( ؛ 7565ت ْب٢ اٖع٤طاٞب٧ٚ ؾ٩ٛٗ ي سط٠٪ؼ٩ ػ٦١ٗ ٤ٟط زاٞف  زض نهٕ

ٞب٧ٚ ؾ٩ٛٗ ي دػ٤٠ك٩ ظثبٜ ٠ ازة   ز٠نهٕدبض٪بز زض  ١ٞقش٧ اذشط« بز٪ٝ ق٫ط ٠ ْب٠َبضَطز ٞٛ
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( ثي٣ ثطضؾي٩ سطج٫ًي٩ َيبضَطز ٞٛيبز٪ٝ قي٫ط ٠ ْيب٠ زض        7562ت ْيب٢ سجط٪يع  نبضؾ٩ زاٞيف 

٤يب ضا ثطضؾي٩ َيطز٢     ٤ب٨ ٚشؿسز دطزاذش٣ اؾز ٠ ؾٟبنط ٚكشطٌ ٠ ٠ػ٢١ اذشالل آٜ سٛسٜ
ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ قي٫ط زض آطيبض حٛبؾي٩، قٟيب٪٩ ٠      اؾز  اّٚب ًٚب٧ٖ حبضط، ث٣ ثطضؾ٩ سطج٩ً٫

ديطزاظز ٠ ٫ٚيعاٜ    ٨١ٖ١ٚ( ٩ٚ ٚظ٨١ٟٞػب٩ٚ ٠  ذٛؿ٧نطز٠ؾ٩، قب٤ٟب٧ٚ ؾطنب٩ٞ تثب س٣٫ُ ثط 
َٟيس ٠   زي٫ى ثؿبٚس ٞب٘ ق٫ط ٠ ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ آٜ ضا زض آطيبض ٚي١ضز سح٫ًيى ٚكيرم ٚي٩     

ثٟيس٨   ؾطنيب٩ٞ زؾيش٣   ْب٧ٞ حٛبؾ٩، قٟب٪٩ ٠ ٤ب٨ ؾ٣ ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ا٪ٝ چبضدب ضا زض ح٫ط٣
ْيب٢ آٜ  َٟس ٠ ؾطاٞؼب٘ ث٣ ث٫بٜ سطج٫ى ٠ سٟبؾت ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ق٫ط زض ا٪ٝ آطبض ثب ػب٨ ٩ٚ

 دطزاظز  ٠ ٚش١ٜ د٨١ٗ٥ آٚس٢ اؾز ٩ٚا٠ؾشب ٤ب٨ ا٪طا٩ٞ ٣َ زض  زض اؾط١ض٢
 تحث ٍ تزرسي

از٦ ػيب١ٞض٨ اؾيز اظ ذيب١ٞ    (7858 7557تا١ٞق٣، اؾز  (eršت ق٫ط ٣َ ٞبٚف اظ ض٪ك٧ د٨١ٗ٥ قِط
٤ب٨ ي٨١ ٠ نيٍّ   ػظ٣ّ اؾز ٠ چٟٓبٔ ذ١  ا٪ٝ ح١٫اٜ، ثعضِ ذ١اض ٠ زضٞس٢ ١ْقز ،ؾبٞبٜ ْطث٣

َٟيس    سط زض آنط٪ًب ٠ ث٣ ن١ضر اػشٛبؾ٩ ظٞس٩ْ ٩ٚ ثؿ٫بض ٫ٞط٠ٟٚس زاضز  زض حبٔ حبضط ث٫ف
ٔ    ،نط( ق٫ط ٚبز٢ ثس٠ٜ ٪بٔ اؾز 7ثٟٓط٪ست ٤يب٪٩ ثيعضِ ز٠ض ْيطزٞف زاضز      ٩ٖ٠ قي٫ط ٞيط ٪يب

ٍ  جٍؾبظز ٠ ٚبز٢ ق٫ط ٣َ ؾ ٫ط ٞط ؾب٪ط ػب١ٞضاٜ ضا دطاَٟس٢ ٤٩ٟٚٓب٘ قُبض، ق سيط   سط ٠ چبثي
ق٫ط،   (756 7554تؾط١نز،  ٠ضظٞس ْب٢ ثِر١ضزٜ آٜ ٚجبزضر ٩ٚآ٠ضز  آٜ اؾز، قُبض ضا ثچّٟ ٩ٚ

قٟبذش٣ قس٢ اؾز ٠ ١ٛ٤اض٢ ١ٚضز س١ػ٣ّ  خذاًٍذگار جٌگلا٪ٝ ز٫ٖطسط٪ٝ ػب١ٞض، ث٣ ؾ١ٟاٜ 
ْصاض٨ نطظٞساٜ ذ١ز ٫ٞع اظ اؾٙ ا٪ٝ ػب١ٞض تق٫ط،  زض ٞب٘ ػب ٣َ حشّب طزٚبٜ ث١ز٢ اؾز سب آٜ ٚ

 اٞيس  ٢ طا٠غٜ ٠ قي٫طانُٝ( ث٥يط٢ ثيطز   ٤يب٪٩ ٚظيٕ تقي٫    ٜ، اؾس ٠ ق٫طظاز( ٪ب نيهز ؾالٖئ١، اض
  (777 7558تثرش١ضسبـ، 

اقٗت ٚػ٥يط    ضا٢ اؾز٤ب٨ ػ٥بٜ ثب ز٠ ح٫ط٣ ٚهب٫٤ٙ ٚظجز ٠ ٟٚه٩ ٤ٙ ق٫ط زض اؾط١ض٢
ق١ز  ق١ا٣٫ٖ ٠ ْطثيطاٜ   ٤ب٨ ٫٤١ُٞس٢ ٠ايؽ ٩ٚ ٩٤ ٫ٞع ٞٛب٪ٟس٦ ٠٪ػ٩ْنهبر ١ُٞؾز، ٩ٖ٠ ْب

 ١ْ٪ٟس7   َٟٟس ٠ ٩ٚ ا٨ ث١زٜ ٚه١٥٘ ق٫ط اقبض٢ ٩ٚ ٫ٞع ث٣ ز٠ ػٟج٣
ْب٩٤ آٜ ضا ٞٛبز ييسضر،    ق٫ط ١ٚػ١ز٨ اؾز ٣َ زض ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ذ١ز ز٠ثؿس٨ اؾز

ْطثيطاٜ،   -تقي١ا٣٫ٖ  سآ٠ضٞي  ٠ ْب٢ آٜ ضا ٚكط٠ض ٠ ذ١زدؿٟس ثحؿيبة ٚي٩   ٫ْطٞس ؾًٕ ٠ ؾساٖز ٩ٚ

  7 ش٪ٕ ٠اغ٦ ق٫ط(7546

ٜ  نط٤ّٟ ٞٛبز٤ب اقبض٢ ٩ٚ ٚؤّٖهبٜ قٟبؾيبٜ نًيط قي٫ط ضا زض ٪يٍ ٚه٥ي١٘       َٟٟس َي٣ ض٠ا
 َٟٟس7 چ٫ٟٝ ث٫بٜ ٩ٚ اٞس ٠ ٞػط آٞبٜ ضا ا٪ٝ  دص٪طنش٣

داًذ؛ گرزايص ترِ    ّای اجتواعي هٌحزف هي واٍی، ... ضيز را ًواد گزايصرٍاى»
ذار، عمايرذ  اد وِ فزد هستثذ عوَهاً تا خطًَت ٍ التر طلثي اس طزيك استثذ سلطِ

   (772ت٤ٛب7ٜ  «وٌذ خَد را تحويل هي
َٟيس    سه١٪ط٨ ٠ػ١ز زاضز ٣َ زض آٜ ق٫ط ث٣ ْيب٠ حٛٗي٣ ٚي٩    زض آ٪٫ٝ ٥ٚط٨ ٪ب ٫ٚشطا٪٩

 ١ْ٪س7 ٨ ق٫ط ث٣ ْب٠ زض ا٪ٝ آ٪٫ٝ ٩ٚ ثرش١ضسبـ زض ١ٚضز ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ح٣ٗٛ
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ز ز٫ٖيط٨، قيؼبؾز، قيط٠ض،    زض ؾطظ٫ٚٝ ا٪طاٜ، قي٫ط زض ٞٛيب  »
ثز ؾييش١ز٢ قييس٢ ٠ زض نط٤ٟييّ، نييٟؿز  نييالذكييٙ، ايشييساض ٠ 

ٟٚيس ثطذي١ضزاض   ْيب٩٤ اضع حٛبؾ٣ ٠ ازث٫ّبر ٩ّٗٚ ٠ آ٪٫ٟي٩ اظ ديب٨  
ث١ز٢ ٠ ٤ؿز  زض ٫َف ٥ٚط ق٫ط ٞٛبز ذ١ضق٫س ٠ ح٧ٗٛ ا٠ ثط ْيب٠  

     (7511 7558تثرش١ضسبـ،  «د٫ط٠ظ٨ ض٠قٟب٪٩ ثط سبض٪٩ُ اؾز ٦ٞٛب٪ٟس
ٚه١ّض ٞٛبز٤ب٨ ؾّٟش٩ آٚيس٢ اؾيز َي٣ زض آ٪ي٫ٝ     زض نط٤ّٟ 

َكس ٠ ا٪ٝ زض ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ث٣ ٚؿ٩ٟ ذ١ضق٫س اؾز َي٣ ثيب    ٥ٚط٨ ق٫ط، ْب٠ ٪ب اؾت ضا ٩ٚ
َعّاظ٨ ٚؿشًس اؾز َي٣ زض    7 ٠اغ٦ ق٫ط(7551ت١َدط،  ثطز ، ٟٞٛب٩َ ٠ سط٨ ضا اظ ث٫ٝ ٩ٚسبثف ذ١ز

سيط٪ٝ ؾٟهيط؛    ٞٛبز دؿز گاٍ سط٪ٝ ؾٟهط ٪ؿ٩ٟ آسف اؾز ٠ال، ٞٛبز ثبضيز ٤ب٨ ٥َٝ، آ٪٫ٝ
ضؾيس، ا٠ع   تط١ض8 ْب٠( ٩ٚ« ٠ضظا٠»٪ؿ٩ٟ ذبٌ  ث٣ ٫ٛ٤ٝ ؾجت، ٤ٟٓب٩ٚ ٣َ ذ١ضق٫س ث٣ ثطع 

آٜ ظٚبٜ ٣َ آسف قيس٪س ثيط ػ٥يبٜ     ثبقس ٠ ثطع ق٫طاذشط ٪ؿ٩ٟ اٚطزاز،  ؾطؾجع٨ ذبٌ ٩ٚ
  (72 7551تَعّاظ٨،  ق١ز، ظٚبٜ ْطٚب٨ سبثؿشبٜ اؾز ٩ٚ چ٫ط٢

٤ب٨ ق٫ط، ٤عثط، ٤ػثط، اؾس ٠ ضطقب٘، ثؿي٫بض ظ٪جيب ٠    ثطضؾ٩ ثب ٞب٘ا٪ٝ چبضدب زض آطبض ١ٚضز 
ثب ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ٚشؿسز ث٣ سه١٪ط َك٫س٢ قس٢ اؾز؛ ي٨١، ز٫ٖط ٠ ػؿ١ض  ٞب٘ ا٪ٝ چبضدب زض 

ثيبض ٠ زض   844ثبض، زض ذٛؿي٧ ٞػيب٩ٚ    411 قب٤ٟب٣ٚزض آطبض ١ٚضز ثحض ثؿ٫بض دطَبضثطز اؾز؛ 
٣َ زض ز٪ٝ ظضسكش٩ ١ٚػ١ز٨ ا٤ط٪٩ٟٛ ٠ زض ضز٪يم     ق٫طثبض آٚس٢ اؾز 571ٚؿ٨١ٟ  ٚظ٨١ٟ

 ضا٢ اؾز7زض آطبض ١ٚضز ثحض ثب ا٪ٝ ٚهب٫٤ٙ ٤ٙ (،723 7552تنطٞجف زاز٩ْ، ذطنؿشطاٜ اؾز 
     هفاّين حواسي -7

 ًواد دليزی، جسارت ٍ ضجاعت -7 -7
زض قب٤ٟب٧ٚ نطز٠ؾ٩ چ٫ٟٝ آٚس٢ اؾز ٣َ ث٣ زٞجبٔ ٚاليبر ظأ ثب ٥ٚطاة َيبث٩ٗ، ٠يشي٩   

دطؾس، ٥ٚطاة ز٫ٖيط٨   ز، ٤ٛؿط ٥ٚطاة، زض ١ٚضز ظأ ٠ ذ٨١ ٠ ٟٚف ٠ غب٤ط ا٠ ٩ٚؾ٫ٟسذ
           َٟس7 ٣ٞ١ْ س١ن٫م ٩ٚ ضر ظأ ضا ا٪٠ٝ يس

 زٔ ق٫ييييييط ٞييييط زاضز ٠ ظ٠ض د٫يييييٕ
 

 ز٠ زؾشيف ثي٣ َيطزاض زض٪يب٨ ٫ٞيٕ 
 

 (  777/ 7 75527 ،نطز٠ؾ٩ت 

٘   س١اٞب٪٩ آٜزض ؾ٥س ثبؾشبٜ، ٚطزٚبٜ نطظٞساٞكبٜ ضا ثط اؾبؼ  َطزٞيس    ْيصاض٨ ٚي٩   ٤يب ٞيب
نطؾشس سب اظ زذشطاٜ قب٢ ٪ٛٝ ذ١اؾشٓبض٨ َٟٟس،  نط٪س٠ٜ آٜ ْب٢ ٣َ دؿطاٞف ضا ث٣ ٪ٛٝ ٩ٚ

ؼيطتر ٠ ػؿيبضر   آ٠ضز سب ثب س١ػ٣ ثِ غز٤ب٪٩ زض ٤٩ٚب، ذ١ز ضا ث٣ د٫ُط ا زض ٚؿ٫ط ثبظْكز آٜ
زض ١ٚضز نطظٞس ٫ٚب٩ٞ َي٣   ض٠ قسٜ ثب ا٠ ٞب٩ٚ ثطا٨ ٤ط َسا٘ سؿ٫٫ٝ َٟس  ٨٠ نطظٞساٜ زض ض٠ث٣

 ١ْ٪س7 ثؿ٫بض س٫ع اؾز ٩ٚ
       ٠ضا سيييي١ض ذ١ا٫ٞيييييٙ، ق٫يييط ز٫ٖييييط  

 َؼييب غٞيس٢ د٫ٗيف ٫ٞيبضز ثي٣ ظ٪ييط          
 

 (34ت٤ٛب7ٜ 

٫ٙ ٣َ ق٫ط ٚػ٥ط قؼبؾز ٠ ػؿبضر اؾز؛ ث٣ ٫ٛ٤ٝ ز٫ٖيٕ نطز٠ؾي٩ ٠اغ٦ قي    ٩ٚ ٫ط٨ ضا زض زٞا
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٧ ٞبُ٘بض ثطز٢ اؾز  نط٪ٚؿ٩ٟ ز٫ٖط٨ ٠ ػؿبضر ث ْصاض٨ نطظٞيسٜا ذي١ز، زض ٚي١ضز دؿيط      س٠ٜ زض ازٚا

 ١ْ٪س7 ١َچُف ٣َ ز٫ٖط ٠ ١٤ق٫بض اؾز ٩ٚ
 َٟيي١ٜ ا٪ييطع اٞييسض ذيي١ضز ٞييب٘ ا٨٠    

 ثيساٜ ١َ ثي٣ آقييبظ ق٫ييط٨ ِٞٛيييي١ز       
 

 زض ٥ٚشييييط٨ ثييييبز نطػييييب٘ ا٨٠   
 ثي٣ ْيييب٢ زضقشي٩، ز٫ٖييط٨ نيع٠ز    

 

 (34ت٤ٛب7ٜ    

٤يب   ٪بث٫ٙ ٣َ ٪ٍ ػعء اظ ؾبذز سط٫َج٩ آٜ ٚطَّت ضا ٩ٚ ٤ب٪٩ ٚكشى ٠ ، ٠اغ٢قب٤ٟب٣ٚزض 
 7ٚظالًَٟٟس٢ قؼبؾز د١ٗ٥اٞبٜ حٛبؾ٩ اؾز؛ ٤ب ٫ٞع ث٫بٜ ق٫ط اؾز  ا٪ٝ ٣ٞ١ْ ٠اغ٢

  ضيزاٍصى
ذ١اٞيس، ضؾيشٙ زض    ْب٢ ٣َ َب٠٠ؼ، ضؾيشٙ ضا اظ ظاثٗؿيشبٜ نطاٚي٩    زض زاؾشبٜ ؾ٥طاة، آٜ

ْيطزز  ضؾيشٙ ٫ٞيع زض ثطاثيط      َٟس  ا٪ٝ ١ٚض١ؼ ؾجت ثطآقه٩ٓ َب٠٠ؼ ٚي٩  آٚسٜ زضّٞ ٩ٚ
 ق١ز  آقهش٩ٓ ا٠ ذك٫ٟٓٛب٣ٞ اظ زضْب٢ ذبضع ٩ٚ
 ث٣ زض قس؛ ث٣ ذكٙ، اٞسض آٚس ث٣ ضذف

 

 ثرييف  ٟٚييٙ ي ْهيز7 ق٫طا٠غٜ سبع  
 

 (755/ 75 7552 نطز٠ؾ٩،ت 

آ٪يس سيب ا٠ ضا اظ ديب٨     القبٜ سي١ضا٩ٞ ٚي٩  زض زاؾشبٜ نط٠ز ؾ٫ب٠ـ، ٠يش٩ ث٫ػٜ ث٣  طل دٓ
 َٟس7 ضا چ٫ٟٝ ٚؿطن٩ ٩ٚزضآ٠ضز، دالقبٜ ذ١ز 

 ٪٩ُ ثبٞيّ ثيط ظز ثيي٣ ث٫يييػٜ ثٟٗييس   
 

 ٟٚيٙ ي ْهيز7 ق٫يطا٠غٜ ز٪ي١ثٟيييس  
 

 (8/85ت٤ٛب7ٜ    

   ضيزدل
ض٨٠ س١ ْيب٘   ١ْ٪س7 دبٌ دؿط٨ اظ ٚب٢ ضؾبٞس ٠ ٩ٚ زا٪٧ ظأ، ذجط س١ٖس نطظٞس ضا ث٣ ؾب٘ ٩ٚ

 َٟس7 ث٣ ؾطن٧ ٫ْش٩ ٥ٞبز ٠ زض ازا٣ٚ ا٠ ضا چ٫ٟٝ ٚؿطن٩ ٩ٚ
       د٥ٗيييي١اٜ ثچّيييي٧ ق٫يييييطزٔ ٪ُييي٩

 ٞٛب٪يييس ثس٪يٝ ذيطزْي٩ چ٫ييطزٔ 
 

 ( 711/ 7ت٤ٛب7ٜ  

٫ْيطز ٠ ثبضٚيبٜ    س١ضا٩ٞ ٠ يجيبز زضٚي٩   زض ظٚبٜ دبزقب٩٤ ١ٞشض، ضظ٩ٚ ؾرز ث٫ٝ ثبضٚبٜ
 َٟس     ا٨ ٣َ ٫ٞع٢ ثٟس َٛطْب٢ ا٠ ضا دبض٢ ٩ٚ ظٞس، ث٣ ٣ٞ١ْ ا٨ ثط ؾٔط٪ٝ يجبز ٩ٚ ٫ٞع٢

ٜ ظ اؾيخ اٞييسض آٚ          ؾييبض ؾييط   يس ٞٓي١

 ضٕ ؾييييط القيس آٜ ق٫ييطزْٔ د٫يطِ ؾييب  
 

 (55/ 5ت٤ٛب7ٜ  

انشيس  زض   ض٠ز ٠ زض ٫ٚساٜ ٞجطز ث٣ زا٘ ؾ٥طاة ٚي٩  ْطزآنط٪س ث٣ ضظ٘ ؾ٥طاة ٩ٚضيزسى: 
ػ١٪يس  ٤ٟٓيب٘ ثبظْكيز ثي٣ زغ، ديسضـ       ظٞس ٠ ض٤يب٪٩ ٚي٩   ا٨ ٩ٚ ا٪ٝ ٤ٟٓب٘ زؾز ث٣ ح٣ٗ٫
 َٟس7 ْػز٤ٙ، ا٠ ضا ؾشب٪ف ٩ٚ

ٜ    چ  ٫ٟيٝ ْهيز ْيػز7ٙ٤ َيب٨ ق٫ييطظ
 

  ٝ  ديط اظ قيٙ ثٔيس اظ سيي١ زِٔ اٞؼٛييي
 

 (755ت٤ٛب7ٜ   

ٜ  ض٠ ٩ٚ ثب ظٞبٜ ز٪ٓط٨ ٫ٞع ض٠ث٣ قب٤ٟب٣ٚزض  ٤يب ٪يبز قيس٢     ق١٪ٙ ٣َ ثب ًٖت قي٫طظٜ اظ آ
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 اؾز 
٠يش٩ نط٠ز ٠ ٚبزضـ، ػط٪ط٢، ٚش١ػ٣  نط٠ز ؾ٫ب٠ـزض زاؾشبٜ   ثطا٨ ػط٪ط٢ تٚبزض نط٠ز(

ضا٢ نط٠ز ثي٣  يطل ؾيذب٫٤بٜ    ق١ٞس، ػط٪ط٢ سر١اض ضا ٤ٙ ث٣  طل َالر ٩ٚ آٚسٜ ؾذب٢ ا٪طاٜ
 نطؾشس سب د١ٗ٥اٞبٜ ا٪طا٩ٞ ضا ث٣ ا٠ ثكٟبؾبٞس  نط٠ز ذطبة ث٣ ٚبزض      ا٪طاٜ ٩ٚ

 ٜ  ثيييس٠ ْهيييز7 ضا٨ سييي١ ا٨ ق٫ييييطظ
 

  ٝ  زِضنكييبٜ َٟييس ز٠ز٢ ٠ اٞؼٛيييي
 

 (51/ 8ت٤ٛب7ٜ  

ا٨ اظ  يطل ذؿيط٠دط٠٪ع زض٪بنيز     ٥ٙ، ٞبٚي٣ ُْطز٪٣ ذ١ا٤ط ث٥طا٘ چ١ث٫ٝ ٠ ٤ٛؿيط ْؿيش  
َٟس ٣َ زض آٜ ٠ؾس٢ ٠ ٠ؾ٫س٤ب٪٩ ٚجٟي٩ ثيط ظ٪٥ٟيبض زازٜ ثي٣ ا٠ ؾيذب٤ف ٠ ٫ٞيع د١٫ٞيس         ٩ٚ

  ٤7ٛؿط٨ ثب ا٠ زاز٢ ث١ز
 سي١ ْهش٩ ثي٣ ض٨٠ ظ٫ٚيٝ ٚيب٢ ز٪يس   چي١ آٜ ق٫يطظٜ ٞبٚي٧ قييب٢ ز٪يس

 

 (755/ 76 7554، نطز٠ؾ٩ت 

ث٣ زٞجيبٔ ض٤يب٪٩ ٪يبنشٝ َيب٠٠ؼ اظ زؾيز ز٪ي١        .(تثطا٨ ٖكُط قب٢ ٚبظٞسضاٜ ضيزفص
١ْ٪س7 اْط ذ١ا٤بٜ سرز ٠ قيب٩٤ ذي١ز    ١ٞ٪ؿس ٠ ٩ٚ ا٨ ث٣ قب٢ ٚبظٞسضاٜ ٩ٚ ؾذ٫س، ٨٠ ٞب٣ٚ

٣ زؾيز قيب٢ ٚبظٞيسضاٜ، ٨٠ اظ    يػب ث٫ب، ٩ٖ٠ ثب ضؾ٫سٜ ٞبٚي٣ ثي   ٤ؿش٩، چ١ٜ ٥َشطاٜ ث٣ ا٪ٝ
 :١ْ٪س ػ١٪بٞف ٨٩ٚ ذ١ز ٠ اظ ػّٟالْب٢ ٠ادب٨

 يُييط٨ ق٫يطنيييف  ث٫ييبض٘ َٟي١ٜ ٖك
 

ـ     ثطآض٘ قٛب ضا ؾط اظ ذيي١اة ذـيي١
 

 (51/ 75 7552ت٤ٛبٜ،    

٫ٚٝ عـضؾيشٙ ضا ثِي   7 زض ٚجبضظ٦ ضؾشٙ ٠ ؾي٥طاة، ٠يشي٩ ؾي٥طاة ثيطا٨ ثيبض ا٠ٔ،     ضيزگيز
 ز٤س7 ٣ٞ١ْ ١ٚضز ذطبة يطاض ٩ٚ ظٞس، ضؾشٙ ثطا٨ ث٫بٜ آ٪٫ٝ ضظ٘ ا٪طا٫ٞبٜ، ا٠ ضا ا٪ٝ ٩ٚ

 ث٣ ؾ٥يطاة ْهيز ا٨ ٪ييٕ ق٫يط٫ْييط   
 

 َٟٛسانٓيٝ ٠ ْييطز ٠ قٛك٫يط٫ْيط 
 

 (784ت٤ٛب7ٜ  

 7 ظأ ثؿس اظ س١ٖس ضؾشٙ ثؿ٫بض قبز اؾز؛ ث٣  ١ض٨ ٣َ    ضيزهزد
       قيت ٠ ض٠ظ ثيب ضؾشييٙ ق٫يطٚييييطز  

 ٤ٛي٩ ثيبز٢ ذي١ضز    ،َطز قييبز٨  ٤ٛي٩ 
 

 (723/ 7ت٤ٛب7ٜ   

قي١ز ٠   ٪طاٜ آٚيبز٢ ٚي٩  ثبضٚبٜ س١ضا٩ٞ ثطا٨ ٞجطز ثب يجبز ٠ ؾذب٢ ا: تثطا٨ ثبضٚبٜ(ضيزٍار 
 ١ْ٪س7 ض٠ز ٠ ٩ٚ ٞعز انطاؾ٫بة ٩ٚ

       ثي٣ زؾشيي١ض٨ قييب٢، ٚيٝ ق٫يط٠اض

 ثؼي١٪يييٙ اظ آٜ اٞؼٛيييٝ َيييبضظاض   
 

 (57/ 5ت٤ٛب7ٜ  

ث٥طا٘ ١ْض آٜ چٟبٜ ز٫ٖط ٠ قؼبؼ اؾيز َي٣ ثعضْيبٜ ٠ ؾيط٤ٟٓبٜ ؾيذب٢ ثي٣ قي٫ط٨ ٠        
 ٫ْ7طٞس ٩َٟٟس ٠ يسضر ذ١ز ضا اظ ا٠ ٚ د١ٗ٥ا٩ٞ ا٠ انشربض ٩ٚ

 ْيييب٢ ضٚيييي٣ ق٫طدبؾيييبٜ ديييبؼ  
 

 ل قييي٫ط٨ اظ ا٠ ظزٞيييس ٤ٛييي٣ ال 
 

 (7752 7567، ٤هز د٫ُطت 
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ٜ  ، نطؾشبزٜ اؾُٟسضٞػب٩ٚ زض زاؾشبٜ  ثيطا٨ ا٪يٝ َي٣ قيؼبؾز ٠      ض٠قٍٟ ضا ثي٣ ٪١ٞيب

 ١ْ٪س7 ػؿبضر اؾُٟسض ضا زض َك١ضْكب٪٩ ٞكبٜ ز٤س ٩ٚ
 زاض اْط چ٣ زٔ قي٫ط زاقيز  ػ٥بٜ

 

 ػ٥بٜ ػ٣ٗٛ زض ظ٪ط قٛكي٫ط زاقيز   
 

 (7581 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

١ْ٪يس7   ٚي٩  ٔ دٟساقشٝ آٜ قرم ذ٫يبٔ ضا     ال ٨١ٖ١ٚ٤ زض آقبظ زنشط ز٠٘، زض حُب٪ز 
ا٨، زض ثطاثط ث٫ٓبٞٓيبٜ ييب ؽ ثيبـ ٠ زض٠ـ ٠     ا٨ اٞؿبٜ ٠ ا٨ َؿ٩ ٣َ زض  ط٪ًز ْب٘ ٥ٞبز٢
 7ح٣ٗ٫ ضا ض٤ب ؾبظ ٠ ػؿبضر ٠ قؼبؾز د٫ك٣ َٝ

ـ      ثط ؾط اق٫يبض چي١ٜ قٛكي٫ط ثيب
 

ـ    ٠ثب٫٤٢ٝ ُٚٝ ض   ثيبظ٨، قي٫ط ثيب
 

 (752، زنشط ز7٘٠ ٚظ٨١ٟت 

ٞٓطٞيس،   ث٫ٟيس َي٣ ذكي٫ٟٓٛب٣ٞ ثي٣ ا٠ ٚي٩      زض حُب٪ش٩ ٣َ د٫بٚجط ْط٩٤٠ اؾ٫طاٜ ضا ٚي٩ 
 اٞس  زاٟٞس ٣َ ا٪ٍٟ اؾ٫ط ٠ ْطنشبض قس٢ اؾ٫طاٜ، ذ١ز ضا ق٫طاٜ قؼبؼ ٩ٚ
ٜ  ٚب ٤عاضاٜ ٚطز قي٫ط، اٖيخ    29: اضؾيال

 ض٨٠ اؾيز  ا٪ٙ اظ َػ ا٪ٝ چ٫ٟٝ زضٚبٞس٢    
 

     ٙ ٜ  ثب ز٠ نيس ؾط٪يبٜ ؾؿيز ٞي٫  ػيب
 ٪ب ظ اذشط٤بؾز ٪ب ذ١ز ػبز٠٪٩ اؾيز     

 

 (8855ي5، زنشط ؾ7٘١ ٚظ٨١ٟت 

 لَی تَدى ٍ ًيزٍهٌذی -3 -7
٣َ سًسّؼ ييسضر، ضَيٝ ٥ٚيٙ     قب٤ٟب٣ٚا٨ چ١ٜ  اؾط١ض٢ -زض ٪ٍ ٚشٝ ثعضِ حٛبؾ٩ »

سط٪ٝ ػيب١ٞض،   ٟٓس٢ز٤س، ذ١ا٢ ٞبذ١ا٢، ق٫ط، ا٪ٝ يبزضسط٪ٝ، ٚرشبضسط٪ٝ ٠ ػٟ آٜ ضا سك٫ُٕ ٩ٚ
  (7563 7553تيجيبز٨،  « آ٠ض٨ غ٥ي١ض نطا٠اٞي٩ زاضز   ضر ٠ ضظ٘زض چ٥ط٦ ٞٛبز٪ٝ ذ١ز ث٣ ؾ١ٟاٜ يس

ؾيبظز َي٣ ٪ُي٩ اظ     ٤يب٪٩ ٚطَّيت ٚي٩    نطز٠ؾ٩ ثطا٨ اٞشًبٔ ٚه١٥٘ ٫ٞط٠ٟٚس٨ ٠ يسضر، ٠اغ٢
 اػعا٨ آٜ ق٫ط اؾز؛ چ١ٜ ق٫طثبظ٠، ق٫طچّٟ ٠     

ض٠ٞس، ا٠ ضا زض حبٔ قيُبض   اث٣ ث٣ ز٪ساض ظأ ظض ٩ٚتثطا٨ ظأ(7 ٠يش٩ ٫َٟعاٜ ض٠ز ضيزتاسٍ
 ١ْ٪ٟس7   دطؾٟس ٠ ٩ٚ ضا٢ ا٠ؾز ٞب٘ ٠ ٞكبٜ ا٠ ضا ٩َٟٟٚس ٠ اظ قال٩ٚ ٣َ ٤ٙ ٚكب٤س٢ ٩ٚ

   ٝ        َي٣ ا٪يٝ ق٫يطثييبظ٠ ْييي١ د٫ٗشييييي

 چ٣ ٚطز اؾز ٠ قيب٢ َسا٘ اٞؼٛيٝ؟ 
 

 (775/ 77 7552 نطز٠ؾ٩،ت 

ْطؾ١٫ظ ؾ٣٫ٗ ؾ٫ب٠ـ، ٚؤطط ٠ايؽ قس، ؾ٫ب٠ـ  ٠يش٩ س١ ئ٧ تثطا٨ ؾ٫ب٠ـ(؛ضيزچٌگ 
 ذب ط ث١ز  زض ا٪ٝ ٤ٟٓب٘     ث٣ يهط ذ١ز ثبظْكز ٠ ؾرز دط٪كبٜ

 ْهييز7 ا٨ ْييي١ ق٫طچٟيييّ نييط٪٫ٓؽ
 

ّ  چ٣ ث١زر ٣َ ز٪ٓط قس٢   ؾش٩ ث٣ ضٞي
 

 (62/ 75 7553، ١ٛت٤  

د٫يط٠ظ  ٤ب٪كبٜ، ي٥طٚبٞبٜ ذ١ز ضا زض ػّٟ ثب ق٫ط  اٞس، زض اؾط١ض٢ ثبؾشب٫ٞبٜ سٛب٪ٕ زاقش٣
َطزٞس ٠ ٚطٛئٝ ث١زٞس َي٣   ذ١ز اٞشربة ٩ٚ ثج٫ٟٟس  ثطذ٩ اظ ٚطزٚبٜ، ق٫ط ضا ث٣ ؾ١ٟاٜ س١سٙ

 ٤ب زنبؼ ذ١ا٤س َطز  ا٪ٝ س١سٙ زض ثطذ١ضز ثب ٥ٚبػٛبٜ، اظ آٜ
دٟساقشٟس ٠ ثيس٠ٜ سيطؼ ٠ ٠ا٤ٛي٣ زض ث٫بثيبٜ      ز٫ُٞب٤ب٨ ؾ١زاٜ، ق٫ط ضا س١سٙ ذ١ز ٩ٚ»
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7 7535ت٠اضٞيط،   «ْصاقشٟس ب ٤٩ٚ ذ١ز ضا ثطا٨ آٜ ٨ ذ١اث٫سٞس ٠ ثرك٩ اظ ذ١ضاٌ قُبض قس٢ ٩ٚ

257)    

ٜ   ٚجبضظ٢ ثب ذططٞبٌ ٤يب٨ د٥ٗي١ا٩ٞ    سط٪ٝ ػب١ٞضاٜ اظ ػ٣ٗٛ ق٫ط ٪٩ُ اظ ٚضيب٫ٚٝ زاؾيشب
 -ت يب٤ط٨  ٤يب٨ ا٠ؾيز   ٫ط ١ٞ٪يسثرف ز٪ٓيط د٫يط٠ظ٨   اؾز ٠ د٫ط٠ظ٨ ٪بنشٝ ٪ٍ د١ٗ٥اٜ ثط ق

ٟٚيس٨ ذي١ز ضا   ٜ س١اٞيب٪٩ ٠ ييسضر  ٣َ ٫ٚعا ، ثطا٨ ا٪ٝ قب٤ٟب٣ٚد١ٗ٥اٞبٜ   (7756 7565آيبػيب٩ٞ،  
٤ب٨ ٚرشٗم د١ٗ٥ا٩ٞ ذ١ز، ث٣ ٚجبضظ٢ ثب ق٫ط ٠ اظ ديب٨ زضآ٠ضزٜ ا٪يٝ    طجبر ضؾبٟٞس، زض ز٠ض٢بِثِ

 اٞس    ح١٫اٜ زضّٞس٢ دطزاذش٣
جٟيس  ب َٟٛيس ثِ ٠ض٨ اظ ضؾيشٙ، قي٫ط٨ ضا ثي   ثؿيس اظ نطا٫ْيط٨ اني١ٔ ػٟٓيب     سياٍشاٖم  

 َكس7 ٩ٚ
 چ١ ٪ٍ چٟس ثٓصقز ٠ ْكيز ا٠ ثٟٗيس  

 

 ْيطزٜ ق٫يط قيس، ثيب َٟٛيييس  ؾي٨١ 
 

 (78/ 75 7553نطز٠ؾ٩، ت  

ثي٣    7 اؾيهٟس٪بض ثؿيس اظ ١ٞقيبٞسٜ ؾي٣ ػيب٘ ٚي٩      اسفٌذياربٜ ز٠٘ ة  ٚجبضظ٢ ثب ز٠ ق٫ط، ذ
بٜ، ثب٪يس ثي٣ ٚجيبضظ٢ ثيب     ق١ٟز ٣َ زض ا٪ٝ ذي  دطؾس ٠ ٩ٚ ٨ ٩ٚبٜ ز٠٘ اظ ٠، زض ١ٚضز ذْطْؿبض

 7ؿز ٠ حشّبا ٪بضا٨ ًٚبث٣ٗ ثب ا٠ ٫ٞق٫ط٨ ثطذ٫عز ٣َ ٥ّٟٞ ض
 ٠ض ثييييط آٜ ضا٢ ق٫يييييط الؾًييييبة ز

 

 ٞذّيطز ٠ ْييط چٟيييس ثبقييس ز٫ٖييييط     
 

ق١ز  قيت   ٤طاؼ اؾهٟس٪بض، ا٪ٝ ٚطز ضظ٘ ٠ ٞجطز، ٩ٛٞ ٧اٞس٩َ ٚب٪ ٩ٖ٠ ا٪ٝ س١ن٫هبر، حز
ضؾيس  ٖكيُط ضا ثي٣ دكي١سٝ      ْب٤بٜ ث٣ َٟيب٘ قي٫طاٜ ٚي٩   ض٠ز سب نجح اؾهٟس٪بض ٩ٚ  ضؾس نطا ٩ٚ
َٟس  اثشسا ق٫ط ٞط ث٣ ؾي٨١ ا٠   ٤ب ؾ٫ب٢ ٩ٚ ض٠ز ٠ ػ٥بٜ ضا ثط آٜ ق٫طاٜ ٩ْٚصاضز، ث٣ ؾ٨١  ٠ا٩ٚ
٤يطاؼ   ٧َٟس؛ َكش٣ قسٜ ق٫ط ٞط ٚب٪ ز٤س ٠ ػب١ٞض ضا ث٣ ز٠ ٫ٞٙ ٩ٚ آ٪س، اؾهٟس٪بض اٚبٜ ٩ٛٞ ٩ٚ

آ٪س، ٩ٖ٠ اؾهٟس٪بض، زؾز ٠ ؾي٧ٟ٫ ذي١ز ضا اظ ذي١ٜ     ق٫ط ٫ٞع د٫ف ٩ٚ ق١ز؛ ٚبز٢ ق٫ط ٚبز٢ ٩ٚ
/ 73 7558، نطز٠ؾي٩ ت ضؾس ذب٪بٜ ٣ٞ١ْ٩ٚ ذ١اٜ ز٠٘ اؾهٟس٪بض ث  ا٪ٝ ؾبظز ٠ ق٫ط ٚبز٢ ٫ٞع ض٫ٓٞٝ ٩ٚ

  (775ي 8
چ١ٜ د١ٗ٥ا٩ٞ، زض ذ١اٜ ز٠٘ ث٣ ٚجبضظ٢ ثب ق٫ط ٠ اظ ديب٨ زضآ٠ضزٜ آٜ   ٤ٙ اسة رستنح  

 َٟس  ايسا٘ ٩ٚ
ـ     ز٠ زؾيييز اٞييسض آ٠ضز ٠ ظز ثييط ؾييط
 ٤ٛييي٩ ظزـ ثييط ذيييبٌ سييب ديييبض٢ َيييطز

 

 يسضـ٤ٛبٜ س٫عزٞيساٜ ثي٣ دكيز اٞ 
 چيبض٢ َيطز  زز٨ ضا چٟيبٜ ذي١اض ٠ ثي٩ 

 

 (32/ 75 7552، ت١ٛ٤                                                                                 

٠ ايشساض ق٫ط ؾجت قس٢ اؾز ٣َ ا٪طا٫ٞبٜ ثبؾيشبٜ سهي١٪ط آٜ ضا    يسضر
٩ اظ د١ٗ٥اٞيبٜ  ضا٢ ثب ذ١ضق٫س ثط دطچٙ ؾطظ٫ٚٝ ذ١ز ًٞف ظٟٞس  ٫ٞع ثطذ٤ٙ

ٜ  ؾ٥س ثبؾشبٜ زضنك٩ ًٟٚف ث٣ سه١٪ط ق٫ط زاقيش٣  ٝ   اٞيس  آ ١ْٞي٣   ٤يب ثيس٪
ذ١ا٤ٟس اث٥ّز ٠ س١اٞب٪٩ ذ١ز ضا ث٣ ضخ حط٪م ثُكٟس ٠ ثبؾيض ٤يطاؼ ا٠    ٩ٚ

 ق١ز7 ْطزٞس  ا٪ٝ ًٞف ثط دطچٙ ١ْزضظ ْك١از ز٪س٢ ٩ٚ
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 زضنيف اظ دؽ دكييز ا٠ ق٫ييط ثيي١ز   

 

 ٣َ ػٟٓف ث٣ ْطظ ٠ ث٣ قٛك٫ط ثي١ز 
 

 (55/ 8ٛب7ٜ ت٤

 ٪ُي٩ ق٫ط د٫ُيييط زضنكييي٩ ثييي٣ ظض   
 

 زضنكيبٜ ٪ُي٩ زض ٫ٚبٞييف ٥ْيييط 
 

 (752/ 5ت٤ٛب7ٜ 

 دؿط ١ْزضظ ي ق٫س٠ـ ي ٫ٞع زضنك٩ ق٫طد٫ُط زاضز7
 ديؽ دكز، ق٫يس٠ـ ثٔيس ثيب زضنييف   

 

 ظ٫ٚيٝ ْكشي٣، اظ ق٫يطد٫ُيط، ثٟهييف  
 

 (55/ 8ت٤ٛب7ٜ   

٥ٗي١ا٩ٞ ضا ٞكيبٜ ز٤يس ا٠ ضا ٤ٛشيب٨ قي٫ط      ٞػب٩ٚ ْب٩٤ ثطا٨ ا٪ٝ ٣َ يسضر ؾيطدٟؼ٧ د 
ز٤س  ذؿط٠ ٤ٟٓب٘ ٚيطاز  ٗج٫يسٜ اظ قي٫ط٪ٝ، ٠يشي٩ ثيب ؾيس٘        زاٞس ٪ب ثط ق٫ط ثطسط٨ ٩ٚ ٩ٚ

 ١ْ٪س7   ق١ز  ذطبة ث٣ ا٠ ٩ٚ دص٪طـ ق٫ط٪ٝ ١ٚاػ٣ ٩ٚ
 ث٣ ؾط دٟؼ٣ ٚك١ چ١ٜ قي٫ط ؾطٚؿيز  

 

 ٣َ ٚب ضا دٟؼ٧ قي٫طان٩ُٟ ٤ؿيز   
 

 (7585 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت

 ٚٛس٠ح ذ١ز، اسبثٍ اث١ػؿهط، ١ْ٪س7  ٫ٞع زض ٚسح 
 ٣ٞ ثب ق٫يط٨ َؿي٩ ضا ضٞؼيي٣ زاضز  

 

 دٟؼي٣ زاضز  ٣ٞ اظ ق٫يطاٜ َؿ٩ ٤ٙ 
 

 (758ت٤ٛب7ٜ  

 ث٫ز ظ٪ط س١ن٫م ١ٞنٕ ٠ ١ٞن٫ٗبٜ زض ػّٟ ثب يج٧ٗ٫ ٩ٗ٫ٖ اؾز7 
 ز٫ٖييييطاٜ ٨٦ ٫ٞييييع ؾييطدٟؼييي٣

 

ٜ   دٟؼي٣   قُييٝ قشيييبة ق٫ييييطا
 

 (7751 ٩ٗ٫ٖ،7567 ٠ ٚؼ١ٟٜت

 زاٞيس ٠  زض س١ن٫م ًٚب٘ ٠ ثركٟس٩ْ ٚٛس٠ح ذ١ز، ا٠ ضا چ١ٜ آؾيٛبٜ ٠ اثيط ٚي٩    ٞػب٩ٚ
شهي١٪ط ثُكيس، ا٠ ضا قي٫ط ٚؿطّني٩     ٟٚس٨ ا٠ ضا ثِض٨ ٠ ًٚب٠ٚز ٠ يسضرذ١ا٤س دب٪سا ٠يش٩ ٩ٚ

 7َٟس ٩ٚ
 

ٙ   ٤ييٙ  َييم اثييط  ؾييط آؾييٛبٜ ٠ ٤يي
 ْيييط ٞس٪يييس٨ ثيييط اغز٤يييب قييي٫ط٨ 
 قييب٢ ضا ثيي٫ٝ َيي٣ زض ٚهييبل ٠ قييُبض

 

 ث٣ ٞيب٘، ٤عثيط  ٙ ث٣ د٩، ق٫ط ٠ ٤ٙ يي٤ 
 ٠ آنشييييبث٩ َكيييي٫س٢ قٛكيييي٫ط٨  
 اغز٤يييب نييي١ضر اؾيييز ٠ ق٫طؾييي١اض

 

 (762 7567، ٤هز د٫ُطت 

ٟٚيس٨  ١ْ٪س7 ا٠ زض ٚجبضظ٢ ثب ق٫ط َي٣ ذ١ز ٞٛبز ييسضر  ٟٚس٨ ث٥طا٘ ٩ٚيسضر ث٫بٜ ثطا٠٨ 
   7اؾز د٫ط٠ظ ث١ز٢ اؾز

 ح ٠ ؾيي١اض٨ ٠ سييّ ٠ سييبظال زض ؾيي
      ِ  چ١ٜ اظ آٜ دب٪٣ ٫ٞع ْكيز ثيعض

 

 ثييبظ ؾييذ٥ط چ١ْييبٜ ْيي٨١ ثييطز اظ 
 دٟؼيي٧ قيي٫ط َـٟييس ٠ ْييطزٜ ْييطِ    

 

 (752ت٤ٛب7ٜ  

 ١ْ٪ٟس7 ز٤ٟس ٠ ٩ٚ ٟٚس٨ ث٥طا٘ ١ْض ضا ث٣ دسضـ، ٪عزْطز، ٠٩ٚيش٩ ذجط قؼبؾز ٠ س١اٜ
 َع ؾط دٟؼ٣ قي٫ط٫ْط قيس٢ اؾيز   

 

 ق٫ط ثطٞب ٠ ْطِ د٫يط قيس٢ اؾيز    
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؛ قج٣٫ ث٣ ٤ٛيبٜ  ق١ز دٟؼ٣ تث٥طا٘ ١ْض( زض زٔ ٪عزْطز ا٪ؼبز ٩ٚ سطؾ٩ اظ ا٪ٝ ق٫ط ي٨١
 7(سطؾس آٚس٢ اؾز ٣َ ق٫ط اظ آسف ٩ٚ تچ٫ٟٝ  سطؾ٩ ٣َ ق٫طاٜ اظ آسف زاضٞس

 ديييييسض اظ آسيييييف ػييييي١ا٩ٞ ا٠ 
 َييطز اظ آٜ قيي٫ط آسكيي٫ٝ ث٫كيي٣      

 

 ٚيييطِ ذييي١ز ز٪يييس ظٞيييسْب٩ٞ ا٠ 
 ٤ييٙ چيي١ قيي٫طاٜ اظ آسييف اٞس٪كيي٣   

 

 (755ت٤ٛب7ٜ 

ب٤بٜ ٠ د١ٗ٥اٞب٩ٞ ٤ؿشٟس ، ققب٤ٟب٤٣ٚب٨  ٤ب٨ِ قٟب٪٩ِ ٞػب٩ٚ ٫ٞع چ١ٜ زاؾشبٜ زض زاؾشبٜ
ٟٚس٨ ذي١ز ثي٣ ٚجيبضظ٢ ثيب قي٫ط ٠ اظ ديب٨ زضآ٠ضزٜ ا٪يٝ        ٣َ ثطا٨ ٞكبٜ زازٜ ٫ٚعاٜ يسضر

 دطزاظٞس ٠ ث٣ ي١ٔ ٞػب7٩ٚ ح١٫اٜ زضٞس٢ ٩ٚ
 ل ز٫ٖيط٨الَؽ َب٠ ظٞيس  ٤ط آٜ   

 

 ظ ػٟيّ ق٫ييط ٪بثيس ٞييب٘ ق٫ييط٨       
 

 (7544 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت                                                                 

ْب٢ ذي١ز قي٫ط٨ ذكي٫ٓٛٝ ضا اظ ديب٨     ٨ قب٤ب٩ٞ اؾز ٣َ زض ثع٘ ذؿط٠ دط٠٪ع اظ ػ٣ٗٛ
   7ضؾبٞس طجبر ٩ٚبِٟٚس٨ ٠ س١اٞب٪٩ ذ١ز ضا ث٣ِٞ يسضر١ْ آ٠ضز ٠ ثس٪ٝ زض٩ٚ

 ٚٗييييٍ ؾييييع٘ سٛبقييييب َييييطز ض٠ظ٨  
 ٞكؿش٣ ذؿيط٠ ٠ قي٫ط٪ٝ ثي٣ ٪يٍ ػيب٨     

 دييييط٠ضز ثطآٚييييس سٟسقيييي٫ط٨ ث٫كيييي٣ 
   ّ  نيييطاظ آٚيييس ثييي٣ ٞيييعز ثبضْييي٣ سٟييي
 قيي٣ اظ ٚؿييش٩ قييشبة آ٠ضز ثييط قيي٫ط    
 َٛيييبُٞف َيييطز ٚكيييش٩ سيييب ثٟيييب١ْـ

ٜ   ثهطٚيي١زـ دييؽ آٜ    ْيي٣ ؾييط ثط٪ييس
 ٠ظآٜ ٣ْ ضؾيٙ قيب٤بٜ قيس َي٣ د١٫ؾيز      

 

 نيط٠ظ٨      ٞػطْب٤ف چ١ ق٫ط٪ٝ زٔ 
 ظ ز٠ض آ٠٪رشيي٣ ز٠ض٨ ثيي٣ ٪ييٍ دييب٨     

 ظز ثيط ظٚي٫ٝ ْيطز        ٣َ اظ زٞجيبٔ ٚي٩  
 آ٤ٟييّ     ٟييس٨ َييطز ؾيي٨١ ذؿييط٠شُثِ

 زِضؼ ٠ قٛكيي٫ط ثيي٣ ٪ُشييب د٫ييط٤ٝ ثيي٩ 
ـ      چٟبٜ ثط ق٫ط ظز َيع قي٫ط قيس ٤ي١
   ٜ  ظ ْييطزٜ د١ؾييشف ث٫ييط٠ٜ َكيي٫س

 قييبٜ س٫ييف زض زؾييز  ثيي١ز زض ثعٚٓيي٣ 
 

 (7556 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت

بٜ ث٣ ٞع٤ز ٠ قيبز٨ ٚكيك١ٔ اؾيز َي٣ ٞب٥ْيبٜ ْيطز ٠        ث٥ط٘ا ٫ٞع ض٠ظ٨ زض قُبضْب٢ ثب د١ٗ٥ٞا
ٟس ٩ٚ  7ق١ز ذب٩َ ث٣ آؾٛبٜ ٗث

 ز٪يييس قييي٫ط٨ َكييي٫س٢ دٟؼييي٧ ظ٠ض 
 

 زض ٞكؿش٣ ث٣ دكز ٠ ْيطزٜ ْي١ض   
 

ث٣ َٛبٜ ثيطز ٠ س٫يط٨ اظ   ذ١اؾز ١ْض ضا اظ دب٨ زضآ٠ضز  ث٥طا٘ زؾز  ق٫ط ثس٪ٝ ٣ٞ١ْ ٩ٚ
ا٨ ٣َ س٫ط ث٣ َشم ق٫ط ٠ ١ْض انيبثز   ضآ٠ضز؛ آٜ ز٠ ضا ١ٚضز ٤سل ثٓطنز؛ ث٣ ٣ٞ١ْسٓس٫طزاٜ ثِ

 ٪ٝ ؾجت ث١ز ٣َ     َطز ٠ دؽ اظ ث٫ط٠ٜ آٚسٜ زض ظ٫ٚٝ ٞكؿز ٠ ثس
ـ    ثؿيييس اظ آٜ قييي٫طظ٠ض ذ١اٞسٞيييس

 

 قيييب٢ ث٥يييطا٘ ْييي١ض ذ١اٞسٞيييسـ 
 

 (756ي 751 7567، ٤هز د٫ُطت                                                                   

ٟٚس٨ ث٥يطا٘ ْي١ض ضا ٞٛب٪يبٜ    ٫ٞع س١اٜ ضث١زٜ سبع قب٩٤ اظ ٫ٚبٜ ز٠ ق٫ط ْطؾ٣ٟزاؾشبٜ 
زاٞس  ٟٚس اؾز ٣َ قب٩٤ِ ثؿس اظ دسض ضا ؾ٥ٙ ذ١ز ١ْ٩ٚض چ١ٜ ق٫ط٨ يسضر ؾبظز  ث٥طا٘ ٩ٚ

ع٪ط آ٪س  ٨٠ ثي٣ ثعضْيبٜ زضثيبض    ثب٪س ثِ ٠ ٚؿشًس اؾز ذؿط٠ ث٣ ٞبحى ثط سرز ٞكؿش٣ اؾز ٠
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ز٤س، سبع قب٩٤ ث٫ٝ ز٠ ق٫ط ْطؾ٣ٟ يطاض ٫ْطز  ٤ط َيسا٘ اظ ز٠ ٞهيط تث٥يطا٘ ٪يب      د٫ك٥ٟبز ٩ٚ

قي١ٞس ٠   ٫ط ثطثب٪يس سريز اظ آٜ ا٠ؾيز  ٤ٛي٣ قيبز ٚي٩      ذؿط٠( س١اٞؿز آٜ ضا اظ ث٫ٝ ز٠ ق
 ١ْ٪ٟس     ٩ٚ

 ؾييي١اض سٟسقييي٫ط٨ اؾيييز آٜ ٞجيييطز٢
 ْكييب٨ چيي١ٜ قيي١ز سٟسقيي٫ط دٟؼيي٣  

 

 ٣َ اغز٤يب ضا َٟيس ثي٣ قي٫ط ؾي١اض      
 ٤يي٫ک َييؽ ديي٫ف ا٠ ٞييساضز دييب٨   

 

٥ٟٞيس    ْطزٞس ٠ ١ٚض١ؼ ضا ثب قب٢ د٫ط تذؿط٠ قبنت( زض ٫ٚبٜ ٚي٩  ثعضْبٜ ث٣ زضثبض ثبظ٩ٚ
زاضز ٠ َٟيبض سريز    ا٨ َي٣ سيبع ضا اظ ؾيط ثطٚي٩     ٫ْطز؛ ث٣ ٣ٞ١ْ ٨ ا٠ ضا نطا ٩ٚسطؾ٩ ؾط سب دب

 ٞك٫ٟس ٠     ٩ٚ
 ْهيييز اظ آٜ سيييبع ٠ سريييز ث٫يييعاض٘

 

  ٘  َيي٣ اظ ا٠ ػييبٜ ثيي٣ قيي٫ط ثؿييذبض
 

َٟس ٠اضص ُٚٛٗز ث٥طا٘ ١ْض اؾز ٠ قب٩٤ حى ا٠ؾز  نطزاض٠ظ، دٓب٢، ث٥يطا٘   ٘ ٩ٚال ٠ اؾ
ثطٞيس ٠ سيبع ضا ٫ٚيبٜ     ْب٢ ٩ٚؾ٣ٟ ضا ث٣ ؾٛز ػب٨ق١ز ٠ ق٫طزاضاٜ ٫ٞع ز٠ ق٫ط ْط آٚبز٢ ٩ٚ

ظٟٞس، ٩ٖ٠  ٥ٟٞس  ق٫ط٤ب اظ قسر ْطؾ٩ٟٓ چٟٓبٔ ثط ظ٫ٚٝ ٩ٚ ذ١اض ٩ٚ ز٠ ق٫ط ْطؾ٧ٟ آز٩ٚ
اظ ا٪ٝ قبنٕ ٤ؿشٟس ٣َ آ٫ٟ٤ٝ ٚطز٨ ث٣ ؾ٨١ آٞبٜ ذ١ا٤س آٚس  ٞبْب٢ قب٢ ث٥يطا٘ ثي٣ ؾيٛز    

 7ث١ز آ٪س  ث٥طا٩ٚ ٣َ زض ػب٨ ػب٨ آٜ زقز ق٫طاٜ ضا َكش٣ ق٫طاٜ ٩ٚ
 اـ ز٪سٞيس  چي١ٜ َي٣ قي٫طاٜ ز٫ٖيط٨    

  ٜ  حٛٗييي٣ ثطزٞيييس چييي١ٜ س١ٟٟٚيييسا
 چٟيييّ آضٞيييس سيييب ؾيييط سيييبػ١ض ث  

 

 ف ز٪سٞيييسقييي٫ط٫ْط٨ ٠ قييي٫ط٪ 
      ٜ  زق٣ٟ زض چٟيّ ٠ س٫يف زض زٞيسا
 ٫ْييط َييبض سٟييّ آضٞييس ثييط ػ٥ييبٜ   

 

َٟس ٠ سيبع اظ ثي٫ٝ آٜ ز٠    ز٤س ٠ ؾط اظ سٟكبٜ ػسا ٩ٚ ٤ب اٚبٜ ٩ٛٞ ٩ٖ٠ ث٥طا٘ ١ْض ث٣ آٜ
  (727ي  723 7567، ٤هز د٫ُطت ٞك٫ٟس ٥ٞس ٠ اظ آٜ دؽ ثط سرز ٩ٚ ثط ؾط ٩ٚزاضز ٠  ثط٩ٚ

 ُبض ضنش٣ اؾز٠7 ٚؼ١ٟٜ ٫ٞع ق٫ط ثب ا٪ٝ ٚه١٥٘ ثزض ٩ٗ٫ٖ 
ـ   چ١ٜ ق٫ط ث٣ ذي١ز ؾيذ٣   قيُٝ ثيب

 

ـ     نطظٞيس ذهيبٔ ذ١٪كشييٝ ثييب
 

 (732 7567، ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜت                                                                                                 

، ٫ٚعثبٜ تؾط٤ّٟ( ٣َ ث٥طا٘ ضا ق٫ط٨ يي٨١  ضنشٝ ث٥طا٘ ث٣ ٥ٚٛب٩ٞ ؾط٤ّٟزض زاؾشبٜ 
٪بثس، زاؾشبٜ ٫ٞط٠ٟٚس٨ ٠ ي٨١ ث١زٜ ث٥طا٘ ضا ثطا٨ زذشط ْيب٠َِف تزذشيط٨ َي٣ ْيب٨٠      ٩ٚ

٥يطا٘ اظ س١اٞيب٪٩ سي١ ؾيرز     ١ْ٪س، ث َٟس ٠ ث٣ ا٠ ٩ٚ ثطز( سؿط٪م ٩ٚ ٩ٚال ٤ب ثب ثعضِ ضا اظ د٣ٗ
 7ٚشؿؼّت قس٢ اؾز

 ع٪ييط٫ٚعثييبٜ َييب٪ٝ قيي٫ٟس ضنييز ثِ   
 

 ْهييز ثييب ْييب٠َِف حُب٪ييز قيي٫ط    
 

 (7742 7567، ٤هز د٫ُطت

ْب٢ ٣َ ذبيبٜ چ٫ٝ ثب ٖكيُط ذي١ز ثيط ث٥يطا٘ قي١ض٪س، ث٥يطا٘،        آٚس٢ اؾز آٜ د٫ُط ٤هززض 
٤ٛي٫ٝ  ٫يع قي٫ط زض   ٟٚسا٣ٞ، ػ٨١ٗ ا٠ يس ؾٗٙ َطز ٠ ا٠ ضا قُؿز زاز  زض ا٪ٝ حُب٪يز ٞ يسضر

 7ٟٚس(ُبض ضنش٣ اؾز تاؾشؿبض٢ اظ اؾت يسضرٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ث
 حٛٗيييي٣ ثطزٞييييس زاز٢ دكشبدكييييز 

 

 قييي٫ط زض ظ٪يييط ٠ اغز٤يييب زض ٚكيييز 
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 (755ت٤ٛب7ٜ  

   ّ  چ١ ق٫طاٜ ظ ؾيطدٟؼ٣ ثٓكيب٨ چٟي
 

      ّ  چ١ ض٠ثي٣ ٫ٚيبضا٨ ذي١ز ضا ثي٣ ضٞي
 

 (755 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

ٟٚس٨ ؾ٩ٓ ضا ٞكبٜ ز٤يس، ٠اغ٦  ٣َ يسضرٞػب٩ٚ ثطا٨ ا٪ٝ  ن٫بز ٠ ق٫طؾّزض حُب٪ز 
 ١ْ٪س7 ؾبظز ٠ ٩ٚ ق٫طؾّ ضا ٩ٚ

 ق٫طؾ٩ٓ زاقز ٣َ چي١ٜ دي١ ْطنيز   
 

 ؾييب٪٧ ذ١ضقيي٫س ثييط آ٤يي١ ْطنييز    
 

 (7758 7567، ؾطاضالا ٚرعٜت 

 دييسض ْييط چيي٣ ثييب ييي١ّر قيي٫ط ثيي١ز   
 

 ذ١اؾييشٝ ٞييط٘ قٛكيي٫ط ثيي١ز   ُيي٫ٝثِ 
 

 (7731 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

ظٜ ثي٣   ٠اغ٦ دٟؼي٣  ق٫ط ٠ ٞرچ٫طاٜس  ٨٠ زض حُب٪ز زاٞ ٟٚس ٨١ٖ١ٚ٩ٚ ٫ٞع ق٫ط ضا يسضر
 7چٟٓبٔ ضا نهز ق٫ط يطاض زاز٢ اؾز ٚؿ٩ٟ ي٨١

    ٜ  ؾييبؾش٩ سيي ذ٫ط َييطز اٞييسض قييس
 

 ظٜ ثؿس اظ آٜ قيس دي٫ف قي٫ط دٟؼي٣     
 

 (7122، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

زض ٚش١ٜ ؾطنب٩ٞ ان٫ٕ، يسضر ق٫ط ٚح١ض٪ّز زاضز  يسضس٩ دطػبشثي٣ ٠ دطَكيف َي٣ اظ    »
سي١اٜ   س٢ اؾز ٠ ٠غ٫ه٧ د٫ط ٪ب ٚطاز ٟٚشًٕ َطزٜ آٜ اؾز ث٣ ؾبٍٖ      ٩ٚزض٠ٜ سؿر٫طَٟٟ

چٟبٜ ق٢١ُ ٠ ٫٤جز ق٫ط ضا زض آطبض ذي١ز،   ٤ٛشب، آٜ ي٫ّش٩ ث٩ذالْهز7 ٨١ٖ١ٚ زض آنط٪ٟف ٠ 
سه١٪ط َطز٢ اؾز ٣َ قب٪س ٟٚحهيط  ٫ٞبنش٩ٟ  ث٣ ن١ضس٩ ٞٛبز٪ٝ ٠ ؾ١ٛٚبً ٚشؿب٩ٖ ٠ ْب٢ زؾز

ُيبض ثيطز٢   ث قب٤ٟب٣ٚثب٩َ زض  ل قؼبؾز ٠ ث٩ؾبٜ ٠ ٚشطازٙ هطز ثبقس  ٨٠ ٣ٞ س٥ٟب ق٫ط ضا ٤ث
ؾّٟ ضا ثطا٨ ٨٠ زض ٚؼ١ٛؾ٧ ازث٫ّيبر نبضؾي٩ ْكي١ز٢ اؾيز ٠      ْب٩٤ نطاخ ٠ ْطا٣َٜ ػب٨

  (7565 7553تيجبز٨، « ٠ؾ٫ؽ، حٛبؾ٩ ٠ ٚشؿب٩ٖ ثُبض ْطنش٣ الً ا٪ٝ ؾٟهط ضا َبٚ
٣  ١ ٫يبٜ ٤ٟيس   ، ٠يشي٩ َي٣ ثبظضْيبٜ اظ ْيعاضزٜ ذجيط ثي       ١ ٩ ٠ ثبظضْبٜزض زاؾشبٜ 
٘ ٠ ثبض ٚؿٟب٪٩ آٜ تذ١ا٢ ٚظجيز، ذي١ا٢   َالق١ز، ٨١ٖ١ٚ ث٫ش٩ ظ٪جب زضثبض٦ يسضر  دك٫ٛبٜ ٩ٚ

س١اٞس ثط  ١ْ٪س7 ٪ٍ ؾرِٝ زضؾز ٠ ؾٟؼ٫س٢ ٩ٚ آ٠ضز ٠ ٩ٚ ٟٚه٩( ٠ س ط٫ط آٜ زض ٚرب ت ٩ٚ
 7اٞؿب٩ٞ ضؿ٫م اطط ثٓصاضز ٠ ا٠ ضا ث٣ ق٫ط٨ ي٨١ ثسٔ ؾبظز ٠ ؾُؽ آٜ

   ٜ  َٟيس  ؾب٩ٖٛ ضا ٪يٍ ؾيرٝ ٠٪يطا
 

 ض٠ث٥ييبٜ ٚييطز٢ ضا قيي٫طاٜ َٟييس    
 

 (7264، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

ٟٚس اؾز، ٨١ٖ١ٚ يضب ٠ ييسض، ض٠ظْيبض ٠ ثيبض اٚبٞيز     اظ آٜ ػب٪٩ ٣َ ق٫ط چبضدب٪٩ يسضر
 ٩٤7 ضا زض يسضر ث٣ ق٫ط سكج٣٫ َطز٢ اؾزاال

 ٤ييب َِكييس قيي٫ط يضييب زض ث٫كيي٣ ٚيي٩
 

 ٤يب  ػبٜ ٚيب ٚكيك١ٔ َيبض ٠ د٫كي٣     
 

 (5518ت٤ٛبٜ، زنشط ؾ7٘١  

 َطز٪يس ٠ اٞيسض ؾي٫ٝ ي٥يط     ي٥ط ٚي٩ 
 

 ذ١ز قٛب ٥ًٚي١ض ي٥يط قي٫ط ز٤يط     
 

 (8231ت٤ٛب7ٜ  

ٜ   س٠ـ َك٫سٜ ثبض اٚبٞز االث٫بٜ ثِ ٨١ٖ١ٚ ثطا٨ ١ْ٪يس7 اٞؿيبٜ اظ    ٚي٩   ٤ي٩ س١ؾّيط اٞؿيب
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ؾيبٜ ذط١ْقي٩ ضيؿ٫م ٠    آْب٢ ٞج١ز٢ اؾز  ا٠ اٞؿبٜ ضا ث٣ ٩٤ؾػٛز ٠ ثعض٩ْ ثبض اٚبٞز اال

ٜ قيٛطز ٠ ْهشي٧    دٟؼي٣ ٚي٩   ٩٤ ضا ق٫ط٨ يي٨١ زاٞس ٠ ثبض اٚبٞز اال ٞبس١اٜ ٩ٚ ضا سُيطاض   ييطآ
َٟس ٣َ اٞؿبٜ زض سحّٕٛ آٜ ثبض ؾ٫ٟٓٝ ٞؿجز ث٣ ذ١ز غبٖٙ ث١ز٢ اؾز ٠ اظ ؾػٛز ا٪يٝ   ٩ٚ

 7ق٫ط ػب٤ٕ ٠ ٞبآْب٢
    ٔ  َطز نضيٕ ؾكيى، اٞؿيبٜ ضا نـضي١

 ػب٤ٕ اؾز ٠ اٞسض ا٪ٝ ٚكيُٕ قيُبض     
 َيي٩ َٟييبض اٞييسض َكيي٫س٨ قيي٫ط ضا      

 

 ٘ اؾز ٠ ػ١٥ٔػ١٪٩ غ١ٗ ظ٪ٝ نع٠ٜ 
 َكس ذطْي١ـ، قي٫ط٨ زض َٟيبض    ٩ٚ   
 ْيييط ثساٞؿيييش٩ ٠ ز٪يييس٨ قييي٫ط ضا    

 

 (8345ي  48ت٤ٛب7ٜ  

٫ٛيبٜ آ٪يس،   اّٚب آٜ ْب٢ ٣َ دب٨ يضب ٠ يسض ثِٟٚسسط٪ٝ ػب١ٞضاٜ ٤ؿشٟس، ق٫ط ٠ اغز٤ب يسضر
 ؾرز ضؿ٫م ٠ ٞبس١اٟٞس7
     ؾ١ظ ٠ ٞييييط اغز٤يييب    ٤ِيعـثييطِ ػ٥يبٜ

 بثيييييس ض٤يييب  ظ زا٘ يضييب ٤ييٙ ٫ٞي 
 

 (57/ 77 7552 نطز٠ؾ٩،ت        

 دييؽ يضييب اثييط٨ ثيي١ز ذ١ضقيي٫سد١ـ
 

   ٙ ـ   ق٫ط ٠ اغزض٤ب قي١ز ظ٠ ٤ي  چي١ ٚي١
 

 (7522، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

ثي٣ ػي١ا٩ِٞ    (8تاٖشي٫ٝ/  « ٞؿبٜـ ن٩ِ تحؿِٓٝ سـ١ًِ٪ٙالٖـًـس ذـٗـًٟـب اـ»٨١ٖ١ٚ زض ضٛٝ سهؿ٫ط آ٪٧ 
ٟٚس٨ قي٫ط٠اض  ٫سٜ د٫ط٨ ٠ ظا٪ٕ قسٜ ظ٪جب٪٩ ٠ يسضراٞؿبٜ ٠ ظ٪جب٪٩ ا٠ ٠ ث٣ زٞجبٔ آٜ، ضؾ

 َٟس  آز٩ٚ اقبض٢ ٩ٚ
 آٜ ضذيي٩ َيي٣ سييبة ا٠ ثييس ٚييب١٤اض   

ٜ   الضٞييّ   ٖيي٣ ْكييش٣ ضٞييّ ظؾهييطا
 

 چي١ دكيز ؾ١ؾيٛبض    قس ث٣ د٫ط٨ ٤ٙ 
 ٜ  ظ٠ض قيي٫طـ ْكييش٣ چيي١ٜ ظ٤ييط٦ ظٞييب

 

 (635ي  47، زنشط دٟؼ7ٙ ٚظ٨١ٟت 

اٞيس؛   ر ٠ ؾيٗطٟز ْطنشي٣  ظٚي٫ٝ، قي٫ط ضا ٞٛيبز ييسض     زض ٥ٞب٪ز ثب٪س ْهز7 ٚطز٘ ٚكيطو 
ا٪يٝ چبضديب     (748 7552ٟٚه١ض٨،  -تزاز٠ض زاٟٞس ز ذسا٨ ذ١ضق٫س ٠ دبزقب٢ ٩ٚچ٫ٟٝ ا٠ ضا ٞٛب ٤ٙ

طا٩ٞ ٞٛبز يسضر ٠ ٤ب٨ ا٪ ٤ب ٠ زاؾشبٜ ٤ب٨ ؾجط٨، چ٩ٟ٫ ٠ ض٩ٚ٠ ٫ٞع چ١ٜ حٛبؾ٣ زض اٞس٪ك٣
  7 ٠اغ٦ ق٫ط(7551ت١َدط،  ؾٗطٟز ث١ز٢ اؾز

 خطوگيٌي ٍ تٌذی -2 -7
ض اث٫يبر ٚرشٗيم ثي٣ آٜ    ٘ ثطا٨ ق٫ط ثؿ٫بض دطَبضثطز اؾز ٠ ٤ط ؾي٣ ١ْ٪ٟيس٢ ز  ا٪ٝ ٚه١٥

 اٞس7 دطزاذش٣
 چييي١ ا٪يييٝ ضاظ ثك٫ٟيييس سيييي١ض ز٫ٖيييييط 

 

 سٟييس ق٫ييط   ثييطآقهز ثط ْب٢ چي١ٜ 
 

 (36/ 77 7552 ،نطز٠ؾ٩ت  

       ثي٣ ػيب٨ ذييطز ؾييب٘ ؾٟٓيي٩ ثييي١ز    

 ث٣ ذكيٙ اٞسض٠ٜ، ق٫ييط ػٟٓيي٩ ثي١ز    
 

 (725ت٤ٛب7ٜ  

٥ٞس، ١ٞنٕ ثي٣ ؾي٨١ ا٠    ث٫بثبٜ ٩ٚ، آٜ ظٚبٜ ٣َ ٚؼ١ٟٜ ؾط ث٣ ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜض زاؾشبٜ ز
يٗت ٠ ٥ٚطثبٜ اؾز، اّٚيب زض ػٟيّ ٠ ٚجيبضظ٢     ف ز٤س ٠ ١ٞنٕ نطز٨ ذ١ـزاض٪ض٠ز سب زٔ ٩ٚ



 

  86 يٍ عزفاً ييغٌا ،يدر آثار حواس زيض ييًواد نيهفاّ كيتطث
 

86 

 

 ١ْ٪س7    ثؿ٫بض قؼبؼ ٠ ذك٫ٓٛٝ؛ ٞػب٩ٚ ثطا٨ ث٫بٜ ا٪ٝ ز٠ ٠٪ػ٩ْ ٚشضبز زض ١ٞنٕ ٩ٚ

 ٖكُطقُٟي٩ ثي٣ ظذيييٙ قٛك٫ييط  
 

 زض ٥ٚيط قيعأ ٠ زض قضيت ق٫ييط   
 

 (7758 7567، ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜت  

ؾيذبضز سيب ؾيط اظ     ث٫ز ظ٪ط زض س١ن٫م ؾط٩ٟٓ٤ اؾز ٣َ ث٥طا٘ ٫َٟعٌ ذ١ز ضا ث٣ ا٠ ٩ٚ
 7َٟس سٟف ػسا ؾبظز  ٞػب٩ٚ ا٪ٝ ؾط٤ّٟ ضا ذك٫ٓٛٝ چ١ٜ ق٫ط٨ قضجٟبٌ س١ن٫م ٩ٚ

  ِ  ثييي١ز ؾيييط٩ٟٓ٤ اظ ٞيييػاز ثيييعض
 

 ِسٟس چ١ٜ ق٫ط ٠ ؾي٥ٟٛبٌ چي١ ْيط    
 

 ( 7736 7567، ٤هز د٫ُطت 

آٚيس٢ اؾيز7 آٜ ْيب٢ َي٣      د٫كب٘ َطزٜ اؾُٟسض ث٣ قيب٢ ظٞٓجيبض  زض حُب٪ز  ٞب٣ٚ قطلزض 
ٝ  ظ٫ٓٞبٜ ث٣ ؾذب٢ ض٠٘ ح٣ٗٛ ٩ٚ َكيٟس ٠   ْي٨١ اؾيُٟسض ضا ٚي٩    َٟٟس ٠ ٠ ؾه٫ط ز٫ٖط ٠ ؾير

 ز٤س سٟي٩ چٟيس اظ   ١ٞقٟس، اؾُٟسض ثٟبثط س١ن٣٫ ٠ظ٪ط ذطزٟٚس ذ١ز، زؾش١ض ٩ٚ ذ١ٜ ا٠ ضا ٩ٚ
َٟس، زؾش١ض ثط٪سٜ  آٞبٜ ضا اؾ٫ط َٟٟس ٠ چ١ٜ ق٫ط٨ قضجٟبٌ ٣َ ١ْظ٩ٞ ثعضِ ضا قُبض ٩ٚ

 ٞٛب٪س  ؾط ٪٩ُ اظ ظ٫ٓٞبٜ ضا نبزض ٩ٚ
 قيي٫ط قيي٣ اظ ذكييٟٛب٩َ چيي١ قطٞييس٢ 

 ٪ُييي٩ ضا ثهطٚييي١ز سيييب ظاٜ ْيييط٢٠   
 

 ع٪يييطَييي٣ آضز ْييي١ظٜ ْيييطاٜ ضا ثِ   
 َيي٢١ ثط٪سٞييس ؾييط چيي١ٜ ٪ُيي٩ دييبض٢ 

 

 (7753 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

ظٞس، ثطذ٩ اظ س١اٞب٪٩ ٠ ايشساض اؾيُٟسض ؾيرٝ    ٩ ٣َ ثب ذبنٓبٜ ذ١٪ف ضا٨ ٩ٚزاضا ظٚبٞ
زاٞيس َي٣ اظ زؾيز ض٠ثيب٩٤      ق١ز ٠ ذ١ز ضا ق٫ط٨ ذك٫ٓٛٝ ٩ٚ ١ْ٪ٟس  ٨٠ ثطآقهش٣ ٩ٚ ٩ٚ

 ضؿ٫م چ١ٜ اؾُٟسض آؾ٫ت ٞر١ا٤س ز٪س7
 ؾيييّ ٫َؿيييز ض٠ثيييب٢ ٞبظ٠ضٟٚيييس   

 

 َيي٣ قيي٫ط غ٪ييبٜ ضا ضؾييبٞس ْعٞييس     
 

 (746ت٤ٛب7ٜ  

ٙ  ْهيز اظ ؾي   ق٫ط ٩ٚ  ط س٫يع٨ ٠ ذكي
 

  ٙ  َييع ض٢ ١ْقييٙ ؾييس٠ ثطثؿييز چكيي
 

 (7165، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

زض زاؾشبٜ ق٫ط ٠ ٞرؼ٫طاٜ، چبضدب٪يبٜ ثيطا٨ قي٫ط نيهز سٟيس ٠ س٫يع تذكي٩ٟ٫ٓٛ( ضا        
 ١ْ٪ٟس7 آ٠ضٞس ٠ ٩ٚ ٩ٚ

 ثييب يضييب دٟؼيي٣ ٚييعٜ ا٨ سٟييس ٠ س٫ييع 
 

 سييب ٫ٓٞييطز ٤ييٙ يضييب ثييب سيي١ ؾييش٫ع    
 

 (7671 ٤ٛبٜت

 7ثٟسٞس ٣َ ٤ط ض٠ظ قُبض٨ ضا ثطا٨ ا٠ ثهطؾشٟس ٠٩ٚ ثب آٜ ق٫ط ذك٫ٓٛٝ د٫ٛبٜ 
  ٜ  ؾ٥يييس٤ب َطزٞيييس ثيييب قييي٫ط غ٪يييب

 

   ٜ  َبٞييسض ا٪ييٝ ث٫ؿييز ٫ٞهشييس زض ظ٪ييب
 

 (668ت٤ٛب7ٜ  

٤ي٩ ضا  ُبض ثطز٢ ٠ ثس٪ٝ ٣ٞ١ْ ي٥ط ٠ قضيت اال ضا ث ق٫ط ذك٨١ٖ١ٚٙ زض ث٫ز ظ٪ط سط٫َت 
ػٟٕٓ، َٟس ٣َ ٠يش٩ ح١٫اٞبر  چ١ٜ ق٫ط٨ ذك٫ٓٛٝ ز٪س٢ اؾز  ٨٠ آز٩ٚ ضا ٞه٫حز ٩ٚ

َكٟس، ا٨ آز٩ٚ، سي١ ٫ٞيع ٠يشي٩     َٟٟس ٠ اظ ضنشٝ ث٣ ػ١ٗ دب دؽ ٩ٚ ث٨١ ق٫ط ضا احؿبؼ ٩ٚ
 چ١ٜ ق٫ط٨ اؾز ز٪س٨، ػ١ٗسط ٞط٠   ٩٤ ضا ٣َ ٤ٙث٨١ ي٥ط ٠ قضت اال
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 ٚكييييع ح١٫اٞييييبر، ثيييي٨١ قيييي٫ط ضا
 ثيي٨١ قيي٫ط ذكييٙ ز٪ييس٨، ثييبظْطز   

 

 ١ْ٪ييس چييطا  ثساٞييس، سييطٌ ٚيي٩  ٚيي٩ 
 ثيييب ٟٚبػيييبر ٠ حيييصض اٞجيييبظ ْيييطز

 

 (555ي  56زنشط ؾ7٘١  ت٤ٛبٜ، 

 ضيز ًواد تشرگاى )پْلَاًاى ٍ ضاّاى( - -7
َٟس ٠ نهز ق٫ط ضا ثطا٨  نطز٠ؾ٩ د١ٗ٥اٞبٜ، اؾٙ اظ ا٪طا٩ٞ ٠ ا٫ٞطا٩ٞ، ضا ث٣ ق٫ط سكج٣٫ ٩ٚ

ُيبض  ث اٖجش٣ّ اقبض٢ ق١ز ٣َ ْب٢ ق٫ط زض ٚؿ٩ٟ ُٞي١ ٠ ْيب٢ ٫٤١ُٞيس٢     ثطز ُبض ٣ٛ٤٩ٚ ٪ُؿبٜ ث
 ض٠ز7 ٩ٚ

ا٨ ُٞي١   سْبٜ، س٥ٟيب قي٫ط چ٥يط٢   ٚش١ٜ ازة نبضؾ٩ اظ ٫ٚبٜ زضٞاٖم  زض ٚؿ٩ٟ ٚظجز7 زض 
 ١ْ٪س7 ذطبة ث٣ ٨٠ ٩ٚ، رز ٞكؿشٝ ١ٟٚچ٥طشـؾب٘ ثؿس اظ ثِ ( 7855 7557تا١ٞق٣،  زاضز

 ديسض ثيط ديسض قييب٢ ا٪يطاٜ س١٪يي٩
 

 ْع٪ييٝ ؾيي١اضاٜ ٠ ق٫يطاٜ س١٪ي٩ 
 

 (66 /7 75527، قب٤ٟب٣ٚت  

ق٫طاٜ تد١ٗ٥اٞيبٜ   ٧س١ضا٩ٞ ٣َ ثب انشربض، ذ١ز ضا اظ سرٛنطز٠ؾ٩ زض ث٫ز ظ٪ط اظ ظثبٜ سـػا٠ 
 ١ْ٪س7 زاٞس، ٩ٚ ا٪طا٩ٞ( ٩ٚ

 ؾز ٞيػاز٘، ث٣ ٤١ْيط، اظ ا٪يطاٜ ثٔس٢
 

 ؾيز  ٢ ظ ْيطزاٜ ٠ اظ سرٙ ق٫يطاٜ ثٔس 
 

 (25/ 8ت٤ٛب7ٜ   

ثي٣ ٤ٛي٫ٝ     َٟٟس٢، َكٟس٢ ٠ ٚريطة ٤ؿيشٟس   ة  زض ٚؿ٩ٟ ٟٚه7٩ د١ٗ٥اٞبٜ زقٛٝ ٠٪طاٜ
جبض ذ١ا٤ٟيس  ٣َ اْط ثط ا٪طاٜ ثشبظٞس ذطاث٩ ثَِٟس  ضا ث٣ ق٫طاٜ سكج٣٫ ٩ٚ ؾجت، نطز٠ؾ٩ آٞبٜ

آ٠ضز ٠ ٣ٛ٤ چ٫ع ضا ٞبث١ز ذ١ا٤ٟس َطز ٠ ثس٪ٝ ٣ٞ١ْ ا٪طاِٜ آثبز، ثب حض١ض ثسشاسبٜ سجب٢ ذ١ا٤س 
 قس 

 زض٪يف اؾيز ا٪طاٜ ٣َ ٠٪يطاٜ قيي١ز 
 

 َٟيب٘ دٟٗٓيبٜ ٠ ق٫يييييطاٜ قيي١ز 
 

 (63/ 5ت٤ٛب7ٜ  

 ٫ٛ٤ٝ ٚؿ٠7٩ٟ ثبظ ق٫ط زض 
 قيس ٣َ ٠٪يطاٜ َٟيس ث٣ ا٪يطاٜ ٤ٛي٩

 

 ثيط ٠ ثي١٘ ٚيب ػيب٨ ق٫يطاٜ َٟيييس 
 

 (754/ 8ت٤ٛب7ٜ   

ذ١ا٤س د١ٗ٥ا٩ِٞ ي٥طٚيبٜ ضا ٞكيبٜ ز٤يس، اظ ا٠ ثيب ٞيب٘ قي٫ط ٪يبز         نطز٠ؾ٩ آٜ ْب٢ ٣َ ٩ٚ
 َٟس7  ٩ٚ

ذؿيط٠  هبضـ َي٩ ضقٙ ؾ طاٜ ؾ٩ٗؾ٫ب٠ـ، ٠يش٩ ٣َ ثطذ٩ اظ د١ٗ٥اٞبٜ ا٪ زض زاؾشبٜ نط٠زِ
ٜ   ٤ب غب٤ط ٩ٚ َٟٟس، نط٠ز ٠ ٖكُط٪بٞف ػ٨١ٗ آٜ ث٣ زغ نط٠ز ح٣ٗٛ ٩ٚ بٜ چٟي  قي١ٞس  نيط٠ز آ

 ٫ْ7طٞس ٞساٜ ٩ٚسٓػٟٓس ٣َ ا٪طا٫ٞبٜ اٞٓكز ثِ ٩ٚ
 ٜ  ثيس٠ ذ٫يط٢ ٚيبٞييسٞييس ا٪يطا٫ٞييييب

 

 َي٣ چي١ٜ ا٠ ٞس٪سٞيس ق٫ييط غ٪ييبٜ 
 

 (88/ 78 7552، قب٤ٟب٣ٚت  

نط٠ز اؾت ث٫ػٜ ضا اظ ديب٨ زضآ٠ضز، ث٫يػٜ ذطيبة ثي٣     ٫ٞع زض ٫ٛ٤ٝ ػّٟ ثؿس اظ آٜ ٣َ 
 نط٠ز    
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 ٪٩ُ ٞؿيط٢ ظز 7ٌ ا٨ ؾيي١اض ز٫ٖيييط  
 

 ثٛيبٜ سيب ثج٫ٟيي٩ َٟي١ٜ ضظ٘ ق٫ييييط  
 

 (85ت٤ٛب7ٜ   

ذ١ا٤س ث٣ ٞجطز ثب دالقبٜ س١ضا٩ٞ ثذطزاظز ٣َ ١٫ْ ث٣ ا٠  ثؿس اظ َكش٣ قسٜ نط٠ز، ث٫ػٜ ٩ٚ
 ز٤س7 ٤كساض ٩ٚ

 ٣َ ٚكشيبة زض ػٟيّ آٜ ٞييط٢ّ ق٫ييط      ييي١ ز٫ٖيييط  ث٣ ث٫ييػٜ چ٫ٟيٝ ْهز ٫ْ
 

 (85ت٤ٛب7ٜ  

ُيبض  ٟٚيس٨ ٠ ز٫ٖيط٨ ث  ٠ ٚظجز ٚظٕ يسضر ٞٛب٪س ٣َ ق٫ط اقٗت ثب نهبر ١ُ٫ٞ چ٫ٟٝ ٩ٚ
ظٚبٜ ٣َ ثطا٨ ا٪ٝ ػب١ٞض، نهش٩ ٟٚه٩، ٚظٕ زضّٞيس٩ْ    ػبؾز ٣َ آٜ  ٩ٖ٠ ُٞش٣ ا٪ٝ ،ض٠ز ٩ٚ

ٚ      بؾيز ٠ ٚي٩  ٫ٞع ث٫يب٠ضٞس، چ٫يع٨ اظ اضظـ ا٠ ضا ٞر١ا٤س َ الً  سي١اٜ ْهيز7 ا٪يٝ ٠٪ػْي٩ َيب
ذ١ا٤س اػبظ٢ ٞس٤يس،   ٣ٞ١ْ ٩ٚ ؾبٜ ز٪ٓط ؾٗطبٞبٜ ثس٪ٝ ا٪ٝ ؾٗطبٜ ٫ٞع، ث٣ ظ٪طا ، ج٫ؿ٩ اؾز

 ٜ ز٤س الَك٩ زض يٗٛط٠ دبزقب٩٤ ا٠ ػ١ ْطزٜ
ذسا ثي١ز    -سط٪ٝ سهب٠٪ط، ق٫ط ٚطث١  ث٣ دطؾشف ذ١ضق٫س  زض ٥َٝ»١ْ٪س7  ػ٫ٛع ٤بٔ ٩ٚ

٘   ْيب٢ ٝ دطؾشفثبٜ ٞٛبز٪ق٫طاٜ ٫ٞع ٣ٓٞ ضنيز   ٤يب ث١زٞيس ٠ سهي١ّض ٚي٩      ْيب٢ ٤يب ٠ يهيط٤ب ٠ آضا
 7 ش٪ٕ ٠اغ٦ ق٫ط( 7555ت٤بٔ،  «قس آ٠ض ٩ٚ ذ١٪٩ آٞبٜ ١ٚػت ز٠ضَطزٜ س ط٫طار ظ٪بٜ زضّٞس٢

ق١ز، ٪٫ًٟبً ا٪ٝ ٠٪ػ٩ْ ت٪ؿ٩ٟ زضّٞيس٩ْ( ثيطا٨    ٩ٚ سكج٠٣٫يش٩ د١ٗ٥ا٩ٞ ثعضِ ث٣ ق٫ط زضّٞس٢ 
ديطزاظز،   ي٥طٚب٩ٞ ث٣ ٚجبضظ٢ ثب زقٛٝ ؾطظ٫ٚٝ ذي١ز ٚي٩   ا٠ ٚظجز ذ١ا٤س ث١ز؛ چ١ٜ آٜ ظٚبٜ ٣َ

چ١ٜ زقٛٝ ث٣ ٠ ٝ ي٥طٚبٜ سؼب٠ظ َطز٢ اؾز، ٨٠ ثب٪س ث٣ ؾبٜ ق٫ط٨ ي٨١، ا٠ ضا اظ ٤يٙ ثيسضّز   
 ١ْ٪س7 نطؾشس، ٩ٚ ٠ ا٪ٝ قب٪ؿش٣ اؾز  ١ْزضظ زض د٫ب٩ٚ ٣َ ثطا٨ د٫طاٜ س١ؾّط ١٫ْ ٩ٚ

 دؿ٫چ٫يييس٦ ػٟيييّ، ذ٫يييع؛ ا٪يييسض آ٨
 

 زضّٞييس٢ دييب٨ ْطر ٤ؿيز ثب ق٫يط  
 

 (35/ 72 7558تنطز٠ؾ٩،   

ث٣ ثبضظسط اؾز  نطز٠ؾ٩ ٫ٞع ظٚيب٩ٞ َي٣ د٥ٗي١ا٩ٞ ضا ثي٣      زض ؾٗٙ ث٫بٜ، ٠ػ٣ قج٣ زض ٚكج٣ٌّ
َٟس، ثب آ٠ضزٜ نهبس٩ اظ ق٫ط، ٫ٚيعاٜ سي١اٜ، ًٚب٠ٚيز ٠ ػؿيبضر د٥ٗي١اٜ ضا       ق٫ط سكج٣٫ ٩ٚ

 ؾبظز7 سط ٞٛب٪بٜ ٩ٚ ث٫ف
 ٕ  ثيييط ٠ ثيييبظ٨٠ قيي٫ط ٠ ٤يييٙ ظ٠ض د٫يي

 

ٕ     ٠ظ   ا٠ ؾب٪ي٣ ْؿشييطز ثييط چٟييس ٫ٚي
 

 (75  /75 7552ت٤ٛبٜ،  

 ضىاروٌٌذُ ٍ صيّاد -5 -7
 زاٞس ٣َ ١ْض ضا ث٣ زا٘ اٞساذش٣ اؾز  ذ١اٜ ا٠ٔ ضؾشٙ، ٨٠ ضا چ١ٜ ق٫ط٨ ٩ٚنطز٠ؾ٩ زض

 َٟٛيييس٨ ٫َيييب٩ٞ ث٫ٟيييساذز قييي٫ط
 

 ثيييي٣ حًٗيييي٣ زضآ٠ضز ْيييي١ض ز٫ٖييييط 
 

 (38ت٤ٛب7ٜ         

سيبظز، نطز٠ؾي٩    آ٪س ٠ ثط ٖكيُط َيب٠٠ؼ ٚي٩    طاٜ ٠٩ٚيش٩ ٣َ ؾ٥طاة ث٣ ا٪ قب٤ٟب٣ٚزض 
   7َٟس ٤طاؾ٫سٜ ٠ ض٫ٚسٜ ؾذب٢ ا٪طاٜ ثب ٚكب٤س٦ ؾ٥طاة ُْطز ضا چ٫ٟٝ س١ن٫م ٩ٚ

 ٠ض ؾيييييذب٢ ز٫ٖيييييطالض٫ٚيييييس آٜ ز
 

 ثيي٣ َييطزاض ْيي١ضاٜ ظ چٟٓييبٔ قيي٫ط   
 

 (755/ 75 7552تنطز٠ؾ٩،  
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ثي٣  يطل   ٠يش٩ ضؾشٙ، ٞبقٟبؼ، ثطا٨ ز٪سٜ ٠ضؿ٫ز ؾذب٢ س١ضاٜ، ث٣ ؾطَطز٩ْ ؾ٥طاة 

 ؾذبض اؾز    ض٠ز؛ چ١ٜ ق٫ط٨ ٣َ ثطا٨ قُبض آ١٤٪٩ ض٢ ٖكُط س١ضاٜ ٩ٚ
 ثيييساٜ زغ زضآٚيييس س٥ٛيييشٝ ز٫ٖيييط  

 

 چٟبٜ چ١ٜ ث٣ آ٤ي١ قي١ز ٞيط٢ّ قي٫ط٢     
 

 (755ت٤ٛب7ٜ         

اٞسا٘، چ١ٜ آ١٤٪٩ ظ٪جب س١ني٫م   زض زاؾشبٜ ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝ، ق٫ط٪ٝ ثؿ٫بض ضؾٟب ٠ ذ١ـ
  7قُبض٨ ذؿط٠ ضا ث٣ زا٘ اٞساذش٣ اؾزقس٢ اؾز؛ اٖجش٣ آ١٤٪٩ ٣َ چ١ٜ ق٫ط 

 قعاٖيي٩ ٚؿييز، قٛكيي٫ط٨ ْطنشيي٣   
 

 ث٣ ػيب٨ آ٤ييي٨١ ق٫ييييط٨ ْطنشي٣     
 

 (7558 77565 ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت

١ْ٪س7 زض ا٪ٝ ز٫ٞب َؿ٩ ث٣ ا٫ٚس ٠ آضظ٤٠يب٪ف   َٟس ٠ ٩ٚ ثب١ٞ ق٫ط٪ٝ ضا ٞه٫حز ٩ٚ ٫٥ٚٝ
٠ ا٠ ْي١ظٜ   ضؾس ٠ ا٪ٝ ز٫ٞب چ١ٜ ق٫ط٨ ن٫سَٟٟس٢ اؾز َي٣ آزٚي٩ زض ٚؿي٫ط ا٠ؾيز     ٩ٛٞ

 7َٟس ٠ػ١ز آز٩ٚ ضا قُبض ٩ٚ
 ْيي١ظ٩ٞ ضا َيي٣ ض٢ ثييط ق٫يييط ثبقيييس  

 

 ٫ْيب زض ظ٪ييط دييي٩، قٛك٫ييط ثبقيييس    
 

 (535ت٤ٛب7ٜ 

 ٗجيس، قي٫ط٪ٝ ٚيبٞؽ     ق١ز ٠ ٚطاز زٔ اظ ا٠ ٚي٩  آٜ ْب٢ ٣َ ذؿط٠ ثب ق٫ط٪ٝ ض٠ ث٣ ض٠ ٩ٚ
زاٞيس َي٣    ٩ٚ آ٪س  ٞػب٩ٚ ا٪ٝ ١ٚض١ؼ ضا ظ٪جب ث٫بٜ َطز٢ اؾز  ا٠ ذؿط٠ ضا ق٫ط٨ قُبض٨ ٩ٚ

 ثٟب زاضز ١ْضِ ٠ػ١زِ ق٫ط٪ٝ ضا قُبض َٟس، اّٚب     

 ثؿ٩ ١َق٫س ق٫ط٪ٝ سب ث٣ نيس ظ٠ض 
 

 يضب٨ ق٫ط ْكيز اظ د٥ٗي٨١ ْي١ض    
 

 (585ت٤ٛب7ٜ  

يبثٕ س ٕٚ زض زاؾشبٜ ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝ زض ١ٚضز ق٫ط ٠ ١ْظٜ ا٪يٝ اؾيز َي٣ قي٫ط      ٧ُٞش
ٝ  ٩٤ ٠ضو ثط٫ٛ٤٩ٚك٣ قُبضْط ٫ٞؿز ٣َ ١ْظٜ ضا ث٣ زا٘ اٞساظز؛ ث٣ُٗ ْب ١ْٞي٣   ْطزز ٠ ثيس٪
 ق١ز7 ق٫طِ ٠ػ١زِ ذؿط٠، قُبضِ ١ْظِٜ ظ٪جب٨ِ ٠ػ١زِ ق٫ط٪ٝ ٩ٚ

 
 ْي١ظ٩ٞ ثيط ض٢ ق٫ييط آق٫ييبٜ َييطز     
 ٚٝ آٜ قي٫ط٘ َي٣ قي٫ط٪ٟٙ ثي٣ ٞرؼ٫يط     

 

 ضؾٝ زض ْطزٜ ق٫يط غ٪ييبٜ َيطز   
 ثيي٣ ْيييطزٜ ثط٥ٞييبز اظ ظٖييم ظٞؼ٫ييط 

 

 (553ت٤ٛب7ٜ   

سيبظز ٠ ذي١ز ضا چي١ٜ قي٫ط٨ قيُبضْط       ٚي٩  ٞػب٩ٚ زض ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜ ثط حبؾساٜ ذ١ز
٠اض  َٟس، اٚب اظ ؾ١٪٩ ز٪ٓط ثسذ١ا٤بٜ، ض٠ث٣ زاٞس ٣َ ٚؿب٩ٞ ػع٪ٕ ٠ اٖهبظ ظ٪جب ضا قُبض ٩ٚ ٩ٚ

 7ثطٞس ذ١ز ث٥ط٢ ٩ٚ َال٘اظ اٖهبظ ٠ ٚهب٫٤ٙ ا٠ ثطا٨ نطث٣ َطزٜ 
 انٟٓيييسٜ ن٫يييس َييبض ق٫يييط اؾيييز 

 

 ض٠ثيي٣ ظ َجيييبة ن٫يييس ؾ٫يييط اؾييز  
 

 (737 7567، ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜت  

ظٞيس ٠ چٟيبٜ ٠اٞٛي١ز     ا٨ ٚي٩  زض ٤ٟٓب٘ ح٧ٗٛ ظ٫ٓٞبٜ ث٣ ض٠٘، زؾز ثي٣ س١ ئي٣   اؾُٟسض
َٟس ٣َ ؾط آٞبٜ ضا ثط٪س٢ ٠ اظ ١ْقز آٞبٜ ذ١ضـ ؾبذش٣ اؾز  زض ث٫ز ظ٪يط ٨٠ چي١ٜ    ٩ٚ
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قيس٢ اظ ثيسٜ ظ٫ٓٞيبٜ ضا اظ ٤يٙ      ٤ب٨ ذ١ضـ ث٣ غب٤ط زضؾز ق٫ط٨ زضٞس٢ ٠ قُبض٨ ١ْقز
 7زضز ٩ٚ

 ع٠ضذيي١ضـ ضا ثِيياظ ٤ييٙ زض٪ييس آٜ  قيي٣
 

 چ١ ق٫ط٨ َي٣ ا٠ ثيطزضز چيط٘ ْي١ض     
 

 (7753 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

ٞػييب٩ٚ زض س١نيي٫م ٚبض٪يي٣ ٠ س١اٞييب٪٩ ا٠ زض زاؾييشبٜ اَؿيي٫ط آٚيي١ذشٝ اظ اضؾييط١، ا٠ ضا    
 7َٟس ق٫ط٨ ن٫سانُٝ ٚؿطّن٩ ٩ٚ ٚبز٢

 قيي٫ط ثيي٣ قيي٣ ثبظْهشٟييس َييبٜ ٚييبز٢  
 

 ثيي٣ نيي٫سان٩ُٟ ْكييز ذ١ا٤ييس ز٫ٖييط 
 

 (743 7567، ٞب٣ٚ ايجبٔت 

ثيطز ٠ آٞيبٜ ضا    ق٫ط ١ٛ٤اض٢ ث٣ چبضدب٪بٜ ح٣ٗٛ ٩ٚ ٚظ٨١ٟق٫ط ٠ ٞرؼ٫طاٜ، اظ  زاؾشبٜزض 
   7آ٠ضز اظ دب٨ زض ٩ٚ

ـ    ب٪هيييي٧ ٞرؼ٫ييييط زض ٠از٨ ذيييي١
 ضثي١ز  زضٚي٩  ثؽ ٣َ آٜ قي٫ط اظ َٛي٫ٝ   

 

 ث١زقيييبٜ اظ قييي٫ط زائيييٙ َكيييُٛف  
 آٜ چطا ثط ػٛٗي٣ ٞيبذ١ـ ْكيش٣ ثي١ز    

 

 (611ي 617، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

٫بٜ يه٧ّ د٫ط چ٩ٟٓ ٠ ذ١اة ز٪سٜ ؾٛط ٠ ضؾبٞسٜ د٫كب٘ ٤بسم ث٣ ا٠ اظ قي٫ط  ٨١ٖ١ٚ زض ث
زاٞيس َي٣ زٞجيبٔ د٫يط چٟٓي٩ زض       قُبض٨ ؾرٝ ْهش٣ اؾز  ٨٠ ؾٛط ضا قي٫ط قيُبض٨ ٚي٩   

 7ْطزز ١ْضؾشبٜ ٩ٚ

 ثييبض ز٪ٓييط ْييطزِ ١ْضؾييشبٜ ثٓكييز  
 

 ٤ٙ چ١ آٜ قي٫ط قيُبض٨ ْيطز زقيز     
 

 (5745ت٤ٛب7ٜ  

 ٠ ٫ٞع زض ػب٪٩ ز٪ٓط ١ْ٪س7
ٝ   ٤ٙ چ١   ق٫ط٨ ن٫س ذي١ز ضا ذي١٪ف َي

 

     ٝ  سطٌ ؾكي٦١ اػٟجي٩ ٠ ذي١٪ف َي
 

 (537ت٤ٛبٜ، زنشط ز7٘٠  

، َي١ض ؾيّ ضا قي٫ط قيُبض٨     ٚظٟي٨١ زض زاؾشبٜ ح٣ٗٛ ثطزٜ ؾيّ ثيط َي١ض، زض زنشيط ز٠٘     
 ١ْ٪س7 ذ١اٞس ٠ ذطبة ث٣ ا٠ ٩ٚ ٩ٚ

 َييب٨ ا٫ٚييط نيي٫س ٠ ا٨ قيي٫ط قييُبض 
 ْهييز ا٠ ٤ييٙ اظ ضييط٠ضر َييب٨ اؾييس

 

 ٝ ثيساض زؾز، زؾز س١ؾز، زؾيز اظ ٚي   
 قييط قييُبضر چيي٣ ضؾييس الاظ چيي١ ٚييٝ 

 

 (5524ي  26ت٤ٛب7ٜ  

 ًواد درضتي اًذام -6 -7
ِ ٞجيطز ٠         ِ ٫ٚيسٜا نطز٠ؾ٩ زض اث٫بر ٚرشٗم، ث٣ ؾشجط٨ ٠ ثعضْي٩ َشيم ٠ ٪يبٔ ٠ ؾي٧ٟ٫ قي٫طٜا

َٟس  ٨٠ زض ث٫ز ظ٪ط زض س١ن٫م انطاؾ٫بة ت٤ٟٓب٘ ٚطِ ٟٚي١چ٥ط قيب٢ ٠    ٤ب٨ آٞبٜ اقبض٢ ٩ٚ ٚٓطَت

 ١ْ٪س7  ذ١ا٤س ث٣ ا٪طٜا ح٣ٗٛ َٟس ( ٩ٚ ٫بة ٩ٚآٜ ظٚبٜ ٣َ انطاؾ
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  ٙ  ظ٠ض د٫ييٕ ثييط٠ ٠ ثييبظ٨٠ قيي٫ط ٠ ٤يي
 

  ٕ  ٠ ظ٠ ؾييب٪٣ ْؿييشطز٢ ثييط چٟييس ٫ٚيي
 

 (75/ 75 7552 ،نطز٠ؾ٩ت        

ذ١ا٤س ؾطذ٣ نطظٞس انطاؾ٫بة ضا ث٣ اٞشًب٘ ذ١ٜ  ْب٢ ٣َ ضؾشٙ ٩ٚ زض زاؾشبٜ ؾ٫ب٠ـ، آٜ
 س١ن٫م قس٢ اؾز  ا٨ ؾشجط ؾ٫ب٠ـ اظ دب٨ زضآ٠ضز، ؾطذ٣ زاضا٨ ؾ٣ٟ٫

 ثطـ چ١ٜ ثيط قي٫ط ٠ ضخ چي١ٜ ث٥يبض    
 

 ظ ٚكييٍ ؾيي٣٫ َييطز٢ ثييط ْييٕ ٞٓييبض  
 

 (757/ 75 7553، ١ٛ٤ت        

ضؾس؛ نطز٠ؾ٩ ٚبزض ضذف ضا چ٫ٟٝ س١ني٫م   ٤ٟٓب٘ ْع٪ٟف اؾت ضؾشٙ تضذف( نطا ٩ٚ
 َٟس7   ٩ٚ

  ّ  ٪ُيي٩ ٚبز٪ييبٜ س٫ييع ثٓصقييز ذٟيي
 

 ٖٟييّ ثييطـ چيي١ٜ ثييط قيي٫ط ٠ ١َسييب٢ 
 

 (85/ 5 75527 ،١ٛ٤ت        

ٞػب٩ٚ ٫ٞع ثطا٨ ا٪ٝ ٣َ زضقش٩ اٞسا٘ ٠ ثعض٩ْ د٫ُط ذؿيط٠دط٠٪ع تزض زاؾيشبٜ ذؿيط٠ ٠    
 7زاٞس ٤ب ضا ق٫طد٫ُط ٩ٚ ( ضا ث٫بٜ َٟس آ٩ٗ٫ٖٜ ٠ ٚؼ١ٟٜتزض زاؾشبٜ  ؾال٘ق٫ط٪ٝ( ٠ اثٝ 

 اْييط چيي٣ ق٫يييطد٫ُط ثيي١ز ديط٠٪يييع   
 

     ٜ  ذ٫يع  ٍٚٗ ثي١ز ٠ ٚٗيٍ ثبقيس ْيطا
 

 (7551 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت 

 ٝ  قب٤ؿيييي١اض ق٫ييطد٫ُييييط   َب٪يييي
 

 ض٨٠ ؾييطة اؾييز ٠ دكيييز ٖكُيييط  
 

 (7725 7567، ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜت  

زض ٠نم حيبٔ ذي١٪ف ٠ ٪يبز ْصقيشٓبٜ      ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜا٨ ٣َ زض  ٞب٣ٚ ٞػب٩ٚ زض ؾبي٩
 7زاٞس آ٠ضز٢ اؾز، ثطا٨ ا٪ٝ ٣َ ثعض٩ْ قٙ ٠ اٞس٢٠ ضا ث٫بٜ َٟس ا٠ ضا چ١ٜ ق٫ط٨ ثعضِ ٩ٚ

ٟييّ  زض ٚي٩ ثيي٣ ا٫ٚييس آٜ ظٞييٙ چ   
 ق٫يط٪ؿيييز ٞكؿشييي٣ ثيييط ْصضْيييب٢ 

 

سييب ثيبظْكيب٪يييس ا٪يييٝ زٔ سٟييييّ    
 ذ١ا٤يييٙ َيي٣ ظ ق٫يييط ْييٙ َييٟٙ ضا٢ 

 

 (35ت٤ٛب7ٜ   

 ويالچا -7 -7
 دطؾيس ٠  ثيي٣ ْطْؿيبض اظ ٨٠ ٚي٩     اؾهٟس٪بض زض ذ١اٜ ز٠٘ ثؿس اظ ١ٞقبٞسٜ ؾ٣ ػيب٘ ٚي٩  

ٌ اؾيز؛ ثي٣   الببٜ، ثب٪س ث٣ ٚجبضظ٢ ثب ق٫ط٨ ثطذ٫يعز َي٣ ثؿي٫بض چي    ق١ٟز َي٣ زض ا٪ٝ ذ ٩ٚ
  ١ض٨ ٣َ     

 ٠ض ثييييط آٜ ضا٢ ق٫يييييط الؾًييييبة ز
 

 ٞذّيطز ٠ ْييط چٟيييس ثبقييس ز٫ٖييييط     
 

 (775/ 73 7558ت٤ٛبٜ، 

ضا٢ ثب ق٫ط٪ٝ ٤ؿشٟس، آٞبٜ ضا ثي٣ ٚيبز٢   ٩َ زذشطا٩ٞ ٣َ ٤ٙالٞػب٩ٚ ثطا٨ ٞكبٜ زازٜ چب
 َٟس7 ٌ ٠ چبثٍ سكج٣٫ ٩ٚالق٫طاٜ چب

 چيي١ ق٫يييط ٚييبز٢ آٜ ٤هشييبز زذشييط  
 

 قي٫ط٪ٝ قيسٞس آقي١ة زض ؾيط    ؾ٨١  
 

 (7555 7565تذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝ،  

 قييي٫طاٜ قيييُبض٨ ٚٗيييٍ ظآٜ ٚيييبز٢
 

 قييٓهش٩ ٚبٞييس٢ زض چبثيييٍ ؾييي١اض٨ 
 

 (558ت٤ٛب7ٜ 



 

  22 يٍ عزفاً ييغٌا ،يدر آثار حواس زيض ييًواد نيهفاّ كيتطث
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 ريشی ظالن تَدى ٍ خَى -8 -7
ػٗي١    ٗجس، نط٪جيطظ  آٜ ٤ٟٓب٘ ٣َ زض ػ٩ٟٓ ث٫ٝ ا٪طاٜ ٠ س١ضاٜ، ١٤ٚبٜ س١ضا٩ٞ حط٪م ٩ٚ

َٟس ٠ ١٤ٚبٜ ضا اظ زق٩ٟٛ ٠  قُبض٨ ٠ زضٞس٢ ٚؿطّن٩ ٩َٟٚس ٠ ذ١ز ضا ق٫ط٨  ا٠ يس ؾٗٙ ٩ٚ
 7زاضز ػّٟ ثب ذ١ز ثط حصض ٩ٚ

 چ٫ٟييييٝ زاز دبؾييييد نط٪جييييييطظ ثيييبظ
 چٟييي٫ٝ اؾيييز نطػيييب٘ ض٠ظ ٞجيييطز7   

 

 ؾييبظ  َي٣ ثيب ق٫يييط زضّٞيييس٦ ٫َٟييي٣   
 ضزسٓقييبز ٠ د٫ييط٠ظ ٠ ز٪ٓييط ثِيي   ٪ُيي٩ 

 

 (43/ 72 7558، قب٤ٟب٣ٚت  

نطؾشس، ذ١ز  زض د٫ب٩ٚ ٣َ س١ؾّط ١٫ْ ثطا٨ د٫طاٜ ٠٪ؿ٣ ٩ٚ ز٠اظز٢ ضخ١ْزضظ زض زاؾشبٜ 
 ١ْ٪س7 زاٞس ٠ ٩ٚ ض٪ع ٩ٚضا ق٫ط٨ زضٞس٢ ٠ ذ١ٜ

 ْطر ٤ؿيز ثيب ق٫ييط زضّٞيييس٢ دييب٨       دؿ٫چ٫يس٦ ػٟيّ، ذ٫يع؛ ا٪يسض آ٨
 

 (35/ 72 7558، قب٤ٟب٣ٚت

 7آ٠ضز ٜ ؾ١٘، چ١ٜ ق٫ط٨ َكٟس٢، اغز٤ب ضا اظ دب٨ زض٩ٚذب ٫ٞع زض
 زٞييساٜ چيي١ قيي٫ط ثسض٪ييس َييشهف ثيي٣

 

 ثيييط٠ چ٫يييط٢ قيييس د٥ٗييي١اٜ ز٫ٖيييط  
 

 (35/ 75 7552ت٤ٛبٜ،         

 7َٟس ز٪١ ػسا ٩ٚ ض٪ع ؾط اظ سٝ اضغّٞ بٜ قكٙ، چ١ٜ ق٫ط٨ ذ١ٜضؾشٙ زض ذ
 ْييطنشف ْط٪جييبٜ ٠ ٪ييبٔ آٜ ز٫ٖييط   

 

 ؾيط اظ سييٝ ثُٟيسـ ثيي٣ َيطزاض قيي٫ط    
 

 (48ت٤ٛب7ٜ         

ذ١ا٩٤ دؿيطاٜ ا٠ ضا ٟٚشًيٕ َٟيس؛     د١ظـ آ٪س سب د٫ب٘ نطؾشبز٦ س١ض ٠ ؾٗٙ ٞعز نط٪س٠ٜ ٩ٚ
٤ٟٓب٘ ثبظْكز زض س١ن٫مِ د١ٗ٥اٞبٜ ٠ ثعضْيبٜ زضثيبض نط٪يس٠ٜ، قي٫ط٨٠ ضا چٟي٫ٝ ٚؿطني٩       

 َٟس7 ٩ٚ
 قييي٫ط ٚجيييبضظ چييي١ قييي٫ط٨٠ زضٞيييس٢

 

 د٫ييٕ ز٫ٖييط  چيي١ قييبد١ض ٪ييٕ غٞييس٢   
 

 (52/ 7ت٤ٛب7ٜ         

 ز7( آٚس٢ اؾ٣ٗ٫َٗا٫ٚس چ٥ٕ ُٞش٣ ضا اظ  زض ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝ تْهشٝ ثعضِ
 ض٪ع٨ ُٚيٝ چٟٓيبٔ ضا س٫ييع   ث٣ ذ١ٜ

 

ٜ   َع٪ٝ ث٩   ض٪يع دٟؼ٣ ْكز آٜ قي٫ط ذي١
 

 (7835 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت  

قي١ز ٠ ٤طٚيع ا٠ ضا ؾ٫بؾيز     ٠ ثبظ زض ٫ٛ٤ٝ َشبة، ظٚب٩ٞ ٣َ ذؿط٠ ذطب٪٩ ٚطسُت ٩ٚ
ٝ    َٟس، ذؿط٠ د٫طاٜ ٠ ثعضْبٜ ضا ث٣ قهبؾز ٞعز دسض ٚي٩  ٩ٚ د١قيبٜ ثي٣    نطؾيشس ٠ ذي١ز َهي

 ١ْ٪س7 ْطزز ٠ ذطبة ث٣ دسض ٩ٚ ض٠اٜ ٩ٚزٞجبٔ آٞبٜ 

    ٜ  ١ٟ٤ظ٘ ثي٨١ ق٫ييط آ٪يس ظ زٞيسا
 

  ٜ  ٚك١ زض ذ١ٜ ٚٝ چ١ٜ ق٫ط ذٟيسا
 

 (721ت٤ٛب7ٜ 

٩ زض ث٫ز ظ٪ط اظ ذؿط٠ ٠ ق٫طٝ٪ تذجط ٪بنشٝ ذؿط٠ اظ ٚطِ ث٥ط٘ا چ١ث٫ٝ( ٩ٚ ١ْ٪س7 ز٫ٞب زاض  ٞػٚب
ٟبؾت ثب ذ١ز زاضز  دؽ س١، ا٨ آز٩ٚ، س ٚش َبض٨ د٫ٚب ُبنبر اؾز ٠ ٤ط  ٔ  ق٫ط٠اض ث٣ ذ١ٜ ٚ ٓب ذ١اض٨ چٟ

٣ ؾ١ايت ق٩ٚ١ زض د٩ ذ١ا٤س زاقز7  َٝ  س٫ع ُٚ
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 ض٪ع٨ ٚج٫ٝ ١َ قي٫ط ٫ْيطز   ث٣ ذ١ٜ

 

 ٣َ ذ١ٞف ٫ْطز اض چ٣ ز٪يط ٫ْيطز   
 

 (543ت٤ٛب7ٜ  

٩ْ ٚيطز ظٞٓي٩ ضا    ذ١اض َك٩ ٠ ذ١ٜ زض ٞجطز اؾُٟسض ثب ظ٫ٓٞبٜ، ٞػب٩ٚ ثطا٨ ا٪ٝ ٣َ آز٘
 ١ْ٪س7 ٞكبٜ ز٤س ٩ٚ

  ٙ  سيييط بض٢َيي ؾيي٫ب٩٤ زْييط ظاٜ ؾيييش
 

 سييط ذيي١اض٢ طة آٚييس اظ قيي٫ط ذيي١ٜحٓييثِ 
 

 (7784 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

زض ث٫ز ظ٪ط ق٫ط چ١ٜ آسك٩ َكٟس٢ ٠ ٞبث١زَٟٟس٢ دٟساقش٣ قيس٢ اؾيز َي٣ ثي٣ ؾيجت      
ظ٘ اؾيز زض ثطاثيط ا٪يٝ ز٠    الاظ ز٪سْب٢ قيبؾط آزٚي٩    ،َٟس غبٖٙ ث١زٜ ٣ٛ٤ چ٫ع ضا ٞبث١ز ٩ٚ

 7تآسف ٠ ق٫ط( قؼبؾز زاقش٣ ثبقس
 ثب٪يييس ز٫ٖيييط  ز٠ ػيييب ٚيييطز ثييي١ز  

 ٤١ْطٞيييس  ٚٓيييط آسيييف ٠ قييي٫ط ٤يييٙ
 

 ٪ُيي٩ ٞييعز آسييف ٪ُيي٩ ٞييعز قيي٫ط    
 ٣ْ اظ زا٘ ٠ زز ٤ط چي٣ ثب٪يس ذ١ضٞيس   

 

 (758 7567، ٞب٣ٚ ايجبٔت 

ذ١ضز ٠ ز٪ٓط  ذ١ز نًط ذ١ِٜ ن٫س ضا ٩ٚ ،َٟس چ٫ٟٝ آٚس٢ اؾز ٣َ ق٫ط ٠يش٩ قُبض ٩ٚ
 7ق١ٞس ٠ح١ـ اظ ١ْقشف ؾ٫ط ٩ٚ

   ٘  چ١ ق٫ط انٟٓٙ ني٫س ٠ ذي١ز ثٓيصض
 

٘     ذ١ضز   ؾ٣ٟ٫ ض٠ثيب٢ ٠ ٚيٝ ذي١ٜ ذي١ض
 

 (77825 ٫َٗ،7555بر ٞػب٩ٚت 

 تَسی ويٌِ -9 -7
٤يب ضا   آٜ ٠ س١ظ٨ ا٪طا٫ٞبٜ زض ْطنشٝ اٞشًب٘ ا٪طع ضا ظ٪جيب ث٫يبٜ َيطز٢ اؾيز     نطز٠ؾ٩ ٣ٟ٫َ

 ١ْ٪س7   زاٞس ٠ ٩ٚ س١ظ ٩ٚ چ١ٜ ق٫ط٨ ذك٫ٓٛٝ ٠ ٣ٟ٫َ
 ٜ  ز٫ٖيطاٜ ٪ُب٪ٍ چي١ ق٫ييييط غ٪يييب

 

ٜ ٤ٛي٣ ثؿشي٣ ثييط ٫َيٝ ا٪ي   يطع ٫ٚييب
 

 (53/ 77 7552 نطز٠ؾ٩،ت

٤ب٨  َٟس  ٨٠ اظ ظثبٜ قبد١ض ٠٪ػ٩ْ ٞػب٩ٚ ٫ٞع ث٣ ا٪ٝ ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ثطا٨ ق٫ط اقبض٢ ٩ٚ
 قٛطز7 ذؿط٠ ضا ثطا٨ ق٫ط٪ٝ چ٫ٟٝ ثط٩ٚ

 قييٓطن٩ چييبث٩ُ چؿييش٩ ز٫ٖيييط٨  
 

 ث٣ ٥ٚيط آ٤يي١ ثي٣ ٫َٟي٣ سٟسق٫ييط٨     
 

 (7748 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت  

سي١ظ ؾ٫ٗي٣    ٠ ق٫ط٪ٝ آٚس٢ اؾز ٣َ ث٥طا٘ چ١ٜ قي٫ط٨ ٫َٟي٣  زض ثرف ز٪ٓط٨ اظ ذؿط٠ 
 7ٞٛب٪س َٟس ٠ ذؿط٠ ضا ٚؼج١ض ث٣ ْط٪رشٝ ث٣ اضٚٝ ٩ٚ ذؿط٠ ي٫ب٘ ٩ٚ

 ٝ  ذي١ا٢  ث٣ سسث٫ط٨ چ٫ٟٝ آٜ ق٫ط َي٫
 

 ضؾ٫ّيز ضا ثيييط٠ٜ آ٠ضز ثيط قييب٢    
 

 (574ت٤ٛب7ٜ 

ٞٛب٪يبٜ  س١ظ ذ١ا٤س ث١ز َي٣ ٚريبٖم ا٠ زٞيساٜ     ق٫ط ٫ٞع چ١ٜ ز٪ٓط ؾٗطبٞبٜ آٜ ْب٢ ٣ٟ٫َ
 7اظ ذ١ٜ ا٠ ذ١ا٤س ْصقزال َٟس ٠ ثر١ا٤س ضطة قؿز ٞكبٜ ز٤س ٠ ا

 ؾييبظ قيي٫ط چٟييساٜ ثيي١ز ٫َٟيي٣   ؾيي٣٫
 ٜ  ع٪ييطَٟييبٜ ْييطزٜ آضز ثِ  چيي١ زٞييسا

 

 َييي٣ اظ ز٠ض زٞيييساٜ ٞٛب٪يييس ْيييطاظ   
 ظ ْييطزٜ َٟييس، ذيي١ٜ ا٠ سٟسقيي٫ط   

 



 

  24 يٍ عزفاً ييغٌا ،يدر آثار حواس زيض ييًواد نيهفاّ كيتطث
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 (7555 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

 هفَْم غٌايي -3
 آسار ًثَدى  گيز ٍ ضعيف ستَى -7 -3

اٞساظز  ٞػيب٩ٚ   زؾز ٠ دب ضا ث٣ زا٘  ػ٣ٗٛ زضٞسْب٩ٞ ٫ٞؿز ٣َ چبضدب٪بٜ ذ١اض ٠ ث٩ق٫ط اظ 
ث٫ٟيس، ٠يشي٩ ثيب آقيهش٩ٓ      آة ٩ٚ ٧ث٣ ٫ٛ٤ٝ ؾجت آٜ ظٚبٜ ٣َ ذؿط٠، ق٫ط٪ٝ ضا زض چكٛ

َٟيس ٠ ٞٓيب٢    ٫ْيط٨ ٞٛي٩   چ١ٜ ق٫ط قُبض٨ ظث١ٜ ق١ز، ٤ٙ ٞبق٩ اظ ح٫ب٨ ق٫ط٪ٝ ١ٚاػ٣ ٩ٚ
 زاضز7 ذ١ز ضا ث٣ ز٪ٓط ػب٨ ٚؿط١ل ٩ٚ

٩ٖ٠ چي١ٜ ز٪يس َيع ق٫ييط قُييبض٨      
 ٜ  ٫ْييط٨ ُٞيطز آٜ ق٫يييط ٞرؼ٫ييط  ظثي١

 

 ثيي٣ ٤يييٙ زض قييس ْييي١ظٜ ٚطقييعاض٨   
   ٜ  ٫ْيط  ٣َ ٞج١ز قي٫ط ني٫سانُٝ، ظثي١

 

 (7753 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت  

٫ْيط٨ ضا اظ ٠ػي١ز    آظاض٨ ٠ ظث١ٜ آظاض ٫ٞؿز ٣َ ق٫طٚطزاٜ ٫ٞع ضؿ٫م ٣ٞ س٥ٟب ق٫ط ضؿ٫م
 7زاضٞس ٜ ؾشٙ ض٠ا ٩ٛٞاٞس ٠ ٞؿجز ث٣ ظٞب ذ١ز ث٫ط٠ٜ َطز٢

 َكيي٩ َييبض قيي٫طٚطزاٜ ٫ٞؿييز    ظٜ
 

   ٙ  ٞجيطزاٜ ٫ٞؿيز   ٣َ ظٜ اظ ػيٟؽ ٤ي
 

 (7736 7567، ٤هز د٫ُطت 

 ًواد صذالت ٍ ٍفاداری -3 -3
ٔ   ١ٞنٕ ث٣ ث٫بثبٜ ٩ٚ ٪بثيس، ثيب ا٠ د٫ٛيبٜ     زاض٨ ز٤يس  ٠يشي٩ ا٠ ضا ٚي٩   ض٠ز سيب ٚؼٟي١ٜ ضا ز

اؾيشهبز٢ اظ ْيٟغ ٠ قٛكي٫ط ذي١ز     َٟس ٣َ چ١ٜ ق٫ط٨ ٠نبزاض ثيب   ثٟسز ٠ ؾ١ْٟس ٪بز ٩ٚ ٩ٚ
 7٪ب٠ضـ ثبقس

 ٫ٚظيييبو ٞٛييي١ز ٠ ذييي١ضز ؾييي١ْٟس 
 ٠ آٜ ْييي٣ ثييي٣ ضؾيييبٖز ضؾييي١ٖف 
 َييع ضا٢ ٠نيييب ثييي٣ ْٟيييغ ٠ قٛك٫يييط

 

 ا٠ّٔ ثيييييي٣ ذييييييسا٪٩ ذسا٠ٞييييييس   
 ز٢ ذٗييييى قييييس يجيييي١ٖف َب٪ٛييييبٜ

 ١َقٙ ٣ٞ چ١ ْيطِ ثُٗي٣ چي١ٜ قي٫ط       
 

 (7753 7567، ٩ٗ٫ٖ ٠ ٚؼ١ٟٜت     

 ١ْ٪س7 ٫ط اظ ٠نبزاض٨ ٞؿجز ث٣ حضطر حى ؾرٝ ٩ٚ، قق٫ط ٠ ٞرؼ٫طاٜزض زاؾشبٜ      
ؿجيييبز     ْهيييز قييي٫ط7 آض٨، ٠ٖييي٩ ضٓةّ ٖا
  ٘  دب٪ييي٣ دب٪ييي٣ ضنيييز ثب٪يييس ؾييي٨١ ثيييب
ييس٢ زاز  ذ١اػيي٣ چيي١ٜ ث٫ٗيي٩ ثيي٣ زؾييز ٟث

 ٤يب٨ ا٠ؾيز   چ١ٜ ث٫ٕ، اقيبضر   زؾز، ٤ٙ
 زض ٠نيييب٨ آٜ اقيييبضر ػيييبٜ ز٤ييي٩  

 

 ٞطزثيييب٩ٞ دييي٫ف ديييب٨ ٚيييب ٥ٞيييبز    
٘   ٤ؿز  ػجط٨ ث١زٜ ا٪ٝ ػيب  ٛيؽ ذيب
 ٘ قيييس ا٠ ضا ٚيييطازظثيييبٜ ٚؿٗييي١ ثييي٩

 ٤يييب٨ ا٠ؾيييز آذطاٞس٪كييي٩ ؾجيييبضر
 ٤ييبـ ضا ثييط ػييبٜ ٥ٞيي٩ چيي١ٜ اقييبضر

 

 (655ي  58، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت

 هفاّين عزفاًي -2
 ضيز ًواد حضزت حك -7 -2

٤ب٨ حٛبؾي٩   ق٫ط ٣َ زض ٞػط ٚطزٚبٜ ثبؾشبٜ ذسا٠ٞسْبض ػٟٕٓ ث١ز٢ اؾز ٠ زض زاؾشبٜ
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ٟٚس٨، ي٥ّبض ث١زٜ ث١زٜ ٚهب٩ٛ٫٤ چ١ٜ يسضر ٠ قٟب٪٩ ٞٛبز د١ٗ٥اٞبٜ ٠ قب٤بٜ؛ ث٣ ؾجت زاضا

ٚب٪ي٧   ٤ب٪٩ ٣َ ثٝ ٫ْط ٞج١زٜ، ثباضظـ ث١زٜ ٠ قؼبؾز ٠ ػؿبضر زض زاؾشبٜ ٠ چ٫ط٩ْ، ظث١ٜ
ؾٗطبٜ ػٟٕٓ اؾز ٠ حضطر حيى   ق١ز  تق٫ط ٪٣ُّ ؾطنب٩ٞ زاضٞس ٞٛبز حضطر حى ٠ايؽ ٩ٚ

 ذسا٠ٞسْبض ٪ُشب٨ ؾبٖٙ( 
ؿيبٜ قيؼبؼ اؾيز  زض ز٪ي١اٜ قيٛؽ      اٞٚػ٥ط قيؼبؾز ٠  الً ق٫ط زض ازة نبضؾ٩ ٚؿ١ٛ»

َٟس ٣َ ز٪ٓط ٣ٞ ٪ٍ اؾشؿبض٢ ثطا٨ اٞؿيبٜ قيؼبؼ ثُٗي٣     ا٨ ضٚعآ٫ٚع سؼ٩ٗ ٩ٚ شُطاض ٠ ث٣ ٣ٞ١ْثِ
  (7712 7555تد١ضٞبٚساض٪بٜ، « ضٚع ٠ ٚظبٔ حى ٠ ٚؿك١و ٠ ؾكى اؾززض ؾ٫ٝ حبٔ 

آٚيس٢ اؾيز ٠ زض ثريف ض٠ثيب٢      ٚظ٣َ٨١ٟ زض زنشط ا٠ّٔ  ق٫ط ٠ ْطِ ٠ ض٠ثب٢زض زاؾشبٜ 
٠ػي١ز ا٠ ٤ي٫ک    ٫ٛ٤ٝ ضؾب٣ٖ ث٣ آٜ دطزاذش٣ قس٢، ق٫ط ٞٛبز حضطر حيى اؾيز ٠ زض ثطاثيط   

  7حؿبة آ٠ضزَؽ ٞجب٪س ذ١ز ضا ث
 ق٫ط ْهز ا٨ ْطِ چ١ٜ ْهش٩ ثٓي١ 
 ْطِ چ٣ ؾيّ ثي١ز َيب٠ ذي١٪ف ز٪يس     

 

 چ١ٜ ٣َ ٚٝ ثبقٙ س١ ١ْ٪٩ ٚب ٠ سي١  
 ٚظيٕ ٠ ٞس٪يس   د٫ف چ١ٜ ٚٝ قي٫ط ثي٩  

 

 (5185ي  88، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 

اْط زض حض١ض ق٫طِ ٠ػ١زِ حى َؿ٩ ذ١ز ضا ٞج٫ٟس ٠ ؾ٩ٛ٥ ثطا٨ ذ١ز يب٪ٕ ٞكي١ز،   حبٔ
 7ذ١زِ ذسا٨ اظ آِٜ ا٠ ذ١ا٤س قس ٠ چ٫ٟٝ َؿ٩ ذسا٪٩ ْكش٣ اؾز چ٫ع ٠ حشّب ٣ٛ٤

 ْهز چ١ٜ زض ؾكى ٚب ْكش٩ ْط٠
 ض٠ث٥ييب چيي١ٜ ػٛٗٓيي٩ ٚييب ضا قييس٨  
 ٚييب سيي١ ضا ٠ ػٛٗيي٣ اقييُبضاٜ سيي١ ضا   

 

 ٤ط ؾي٣ ضا ثط٫ْيط ٠ ثؿيشبٜ ٠ ثيط٠     
 چ١ٞييز آظاض٪ييٙ چيي١ٜ سيي١ ٚييب قييس٨
 دييب٨ ثييط ْييطز٠ٜ ٤هييشٙ ٞيي٣ ثييطآ    

 

 (5771ي  75ت٤ٛب7ٜ  

 ١ْ٪س7 ٠ زض ازا٣ٚ ٩ٚ
 چ١ٜ ن٫ًيط آ٪٫يس اٞيسض ضا٢ ضاؾيز    

 

 ق٫ط ٠ ن٫س ق٫ط، ذ١ز آِٜ قٛبؾيز  
 

 (5756ت٤ٛب7ٜ  

چ٫ٟٝ آٚس٢ اؾيز َي٣ َيبنط٨ ثيسثرز، ٠يشي٩       ٚظ٨١ٟزض حُب٪ش٩ ز٪ٓط اظ زنشط چ٥بض٘ 
َٟس  زض ا٪ٝ ٫ٚيبٜ قي٫ط ح٫ًًي٩ ٪ؿٟي٩ حضيطر       س، ا٠ ضا سؿػ٫ٙ ٩ٚث٫ٟ ق٫ط٨ ؾ٩ٟٓ ضا ٩ٚ

ؾيبٜ س١ػّي٣ زاضز، ثي٣    ا٨ ٪ٍ زاض، ث٣ ٣ٞ١ْذسا٠ٞس٨ ٣َ ١ٞا٧ٖ ا٠ نطا٫ْط اؾز ٠ ث٣ َبنط ٠ ز٪ٝ
   7اٞساظز َٟس ٠ اظ ض٨٠ ػ١ز، اؾشر١ا٩ٞ ػ٨١ٗ ؾّ ٠ػ١ز ا٠ ٩ٚ آٜ قرم ٖطم ٩ٚ

 ٞطزِ ذسٚز چ١ٜ ث٣ ٞب١ٚضؽ ثجبذيز 
 َيييطز ػييي١ز اظ َييط٘، قييي٫ط ح٫ًًييي٩ 

     ٘  ْهز ْطچي٣ ٫ٞؿيز آٜ ؾيّ ثيط يي١ا
 

 ق٫ط ؾ٫ٟٓٝ ضا ق٩ً، ق٫ط٨ قيٟبذز  
 اؾييشر١ا٩ٞ ؾيي٨١ ؾييّ اٞييساذز ظ٠ز   
 ٫ٖييٍ ٚييب ضا اؾييشر١اٜ ٖطهيي٩ اؾييز ؾييب٘

 

 (675ي 78ت٤ٛبٜ، زنشط چ٥بض7٘  

٤ب ضا ثيطا٨ نيطاض آ٤ي٨١     زاٞس ٣َ سٛب٘ ضا٢ ٨١ٖ١ٚ حضطر حى ضا چ١ٜ ق٫ط٨ قُبضْط ٩ٚ
 7ا٨ ٞساضز ٫٤ک َؽ ػع سؿ٫ٗٙ ٠ ضضب چبض٢ ضؿ٫م ٠ػ١ز آز٩ٚ ثؿش٣ اؾز ٠



 

  26 يٍ عزفاً ييغٌا ،يدر آثار حواس زيض ييًواد نيهفاّ كيتطث
 

26 

 

 ٤ييب ضا ثؿييز ٪ييبض  ا٨ ضن٫ًييبٜ، ضا٢
 ا٨؟ ػع ٣َ سؿي٫ٗٙ ٠ ضضيب َي١ چيبض٢    

 

 آ٤يي٨١ ٖٟٓيي٫ٙ ٠ ا٠ قيي٫ط قييُبض    
   ٜ  ا٨ ذيي١اض٢ زض َييم قيي٫ط ٞييط ذيي١

 

 (243ي  44ت٤ٛبٜ، زنشط قك7ٙ  

 ًواد هزداى خذا ٍ تشرگاى  -3 -2
ٚؿٟي٨١   ٚظ٨١ٟق١ز، زض  ٚبٞبٜ ٠ايؽ ٩ٚق٫ط ٞٛبز د١ٗ٥اٞبٜ ٠ ي٥ط قب٤ٟب٣ٚچٟبٜ ٣َ زض  ٤ٙ

٤ب٨ ؾطنب٩ٞ ٠ ثعضْبٜ زاؾشب٩ٞ ثيب ؾٟي١اٜ قي٫ط ٪يبز      ٞػب٩ٚ ٫ٞع اظ ثطذ٩ قره٫ز ذٛؿ٠٧ 
 ْطزز    قس٢ ٩ٚ

ْطزز  ٨١ٖ١ٚ زض آؾيشب٧ٞ اؾيشكطاو ٠ نٟيب،     ق٫ط ضٚع ِٚٝ ٚشؿب٩ٖ ٠ َبٕٚ ٠ قبٕٚ نطز ٫ٞع ٩ٚ»
َٟيس ٠   ذ١ضز ش٠و ٚي٩  ف ضا ٩ٚث٫ٟس ٣َ چ١ٜ ق٫طِ :٠ػ١ز قٛؽ9 ذ١ٞ ذ١ز ضا چ١ٜ ن٫س٨ ٩ٚ

٤يب٨ ٫ٞط٠ٟٚيس قي٫ط     زض ظ٪يط دٟؼي٣   قُؿش٣ قسٜ ٠ زض٪يس٢ قيسٜ ٠ اظ ٫ٚييبٜ ثطذييبؾشٝ ضا   
 دص٪طز  ز ٩ٚقُبضْط ثب ٤عاض ّٟٚ

 چ١ٜ ثعٞس ْطزٞٙ، ؾؼس٢ َٟس ْيطزٞف 

 ٫٤ٝ ٣ٗ٤ ق٫ط قيُبض دٟؼي٣ ظ ٚيٝ ثيط ٞيساض     
 

ٝ اظ ذ١ضزٞف  ٝ ش٠و ٚ ٚ ٜ  ق٫ط ذ١ضز ذ١

 «  ٜ ثط ٟٚف٫٤ٝ ٣َ ٤عاضاٜ ٤عاض، ٟٚز آ
 

 (7712 7555تد١ضٞبٚساض٪بٜ، 

ث٫ٟس َي٣ ظ٪طچكي٩ٛ ٠ قضيجٟبٌ     ٨١ٖ١ٚ زض حُب٪ش٩ ٣َ د٫بٚجط ْط٩٤٠ اظ اؾ٫طاٜ ضا ٩ٚ
 ١ْ٪س7 ذ١اٞس ٠ ٩ٚ ٞٓطٞس، د٫بٚجط ضا ق٫ط٨ آْب٢ ٩ٚ ث٣ د٫بٚجط ٩ٚ

 قيي٫ط ز٪سقييبٜ زض ثٟييس آٜ آْييب٢  
 

 ٞػيط َطزٞيس زض ٨٠ ظ٪يط ظ٪يط      ٩ٚ 
 

 (8848، زنشط ؾ7٘١ ٚظ٨١ٟت 

ل ٠ قيؼبؾز، قي٫ط حيى ٠ اؾيساط     ذيال ضطر ؾ٩ٗ تؼ( ضا ث٣ ؾجت ػطتر، دطز٩ٖ، اح
 7اٞس قبٖت، ًٖت زاز٢

 ْهيز د٫كٛجييط ؾٗي٩ ضا َييب٨ ؾٗيي٩  
 ٫ٖييٍ ثييط قيي٫ط٨ ُٚييٝ ٤ييٙ اؾشٛييبز 

 

 قيي٫ط حًيي٩، د٥ٗيي١ا٩ٞ، دطزٖيي٩،    
 اٞييييسضا زض ؾييييب٪٧ ٞرييييٕ ا٫ٚييييس 

 

 (5626ي 31ت٤ٛبٜ، زنشط ا7ّٔ٠ 

 ل ؾٛييييٕال اظ ؾٗيييي٩ آٚيييي١ظ اذ
 

 ٟٚييع٢ّ اظ زقييٕ قيي٫ط حييى ضا زاٜ 
 

 (5457ت٤ٛب7ٜ  

 زض قيييؼبؾز قييي٫ط ضثب٫ٞؿيييش٩  
 

 زض ٚط٠ّر ذ١ز َي٣ زاٞيس ٫َؿيش٩    
 

 (5455ت٤ٛب7ٜ  

ا٨ ضٚعآ٫ٚع اظ ؾطح اؾشؿبض٢ ٠ َٟب٪٣ نطاسط ضنش٣ ٠ ث٣ ٞٛيبز٨ اظ   ث٣ ٣ٞ١ْ ٚظ٨١ٟق٫ط زض »
 7ٚشؿب٩ٖ ٠ د٫ط َبٕٚ ٠ ٚطقس سهؿ٫س ٪بنش٣ اؾز هي

 ا٘ ْهز ١ٞح ا٨ ؾطَكبٜ ٚيٝ، ٚيٝ ٞي٩   
 ز اٞييسض ًٞييف ا٪ييٝ ض٠ثييب٢ قيي٫ط  ٤ؿيي

 ٞٓيييط٨٠ ْيييط ظ ض٨٠ نييي١ضسف ٚييي٩ 

ٙ  ٚٝ ظ ػبٜ ٚطز٘ ث٣ ػبٞيبٜ ٚي٩     ظ٪ي
 ، ٞكييب٪س قيس ز٫ٖييط  ؾي٨١ ا٪ييٝ ض٠ثي٣  

 ٞكييي٨١ٟ قيييط٦ قييي٫طاٜ اظ ا٠ ٚييي٩ 
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 ْيييط ٞجييي١ز٨ ٞييي١ح، قييي٫ط ؾيييطٚس٨ 
 نييس ٤ييعاضاٜ قيي٫ط ثيي١ز ا٠ زض سٟيي٩    

 

 دييؽ ػ٥ييب٩ٞ ضا چييطا ثييط٤ٙ ظز٨   
 ا٠ چيي١ آسييف ثيي١ز ٠ ؾييبٖٙ ذطٟٚيي٩ 

 

١ْ٪س7 اٞسضظ ٚطا ثك١ٟ٪س ٠ زض ٞش٫ؼي٣ ؾطب٪يب٨ ذسا٠ٞيس٨ ضا     ذ١ز ٩ٚ حضطر ١ٞح ث٣ ي١٘
ٞؼبر د٫سا َطز٢ ث١ز، ٠ػي١ز ا٠   هٌي٠  هاچبٔ  ٞه٫ت ذ١ز ؾبظ٪س  چ١ٜ ١ٞح اظ سٟٟٓب٨ ؾ٣٫

سط اؾيز  ا٠ ثي٣ ػ٥يز سُبٚيٕ     ٚبٟٞس آسف ٠ سٛب٘ ػ٥بٜ زض ًٚبثٕ ا٠ ٪ٍ ذطٚٝ ٞج١ز٢ ث٫ف
٣َ ٨١ٖ١ٚ ا٠ ضا ثب ٥ٚبثز ٠ دط٫٤جز ٠ زض ض٠ح٩ ٣َ ٞه٫جف قس٢، چٟبٜ ٫ٞط٠ٟٚس ْكش٣ ث١ز 

س١اٜ ْهز7 ق٫ط ٧ٞ١ٛٞ سًط٪جبً ق٫ط يبثٕ سك٫٫ط ٚيطز ذساؾيز     ٘ ق٫ط ذ١اٞس٢ ث١ز  ٩ٚال ٪ٍ َ
ز٤س؛  َٟس، ٚطز ذسا ضا ؾطٚكى ذ١٪ف يطاض ٩ٚ ن١ن٩ ٣َ زض ضا٢ َبٕٚ قسٜ ػس ٠ ػ٥س ٩ٚ

  (564ي 75 7553تيجبز٨، « ا٫٤١ّٖز زض اضسجب  اؾز ٠اؾط٣ ثب ث٫ك٧ چ٣ ا٠ؾز ٣َ ث٩

١ْ٪س7 ٚطزاٜ ذسا چ١ٜ ق٫ط٨ ٣َ اظ ث٫ك٣ ٠ ا٠ضيبؼ زض٠ٜ آٜ آْيب٢ اؾيز، اظ     ٨١ٖ١ٚ ٩ٚ
٤ب ث٣ ا٪ٝ ضاظ٤ب د٩ ثجيط٨   سط ١َقف َٝ اظ زض٠ٜ آٜدؽ س١ ث٫ف  ٩٤ آْب٤ٟسث٫ك٧ اؾطاض اال

 ٠7 اؾطاضقبٜ ضا َكم ٞٛب٪٩
 ظاٜ ؾؼت ث٫ك٣، ٣َ ٤ط ق٫ط آ٣ْ اؾز
   ٜ  زظز٪يي٩ َييٝ اظ زض٠ٜ ٚييط ػييبِٜ ػييب

 

 ٤ب د٥ٟيبٜ ض٢ اؾيز   سب ث٣ زا٘ ؾ٣ٟ٫ 
 ا٨ َيييٙ اظ ؾيييّ اظ زض٠ِٜ ؾبضنيييبٜ

 

 (7854ي 55ت٤ٛبٜ، زنشط ز7٘٠ 

يسض  ْطزٞس ٠ ْب٩٤ آٜ  ق١ٞس، چ١ٜ ؾ٩ٓ حط٪م ٩ٚ ٤ب٨ ز٨١٫ٞ ٠يش٩ ْطؾ٣ٟ ٩ٚ اٞؿبٜ
١ْ٪س7  ق١ٞس  ٨١ٖ١ٚ ذطبة ث٣ چ٫ٟٝ انطاز٨ ٩ٚ ا٨ ٩ٚ ق٣الذ١ضٞس ٣َ اظ دطذ١ض٨، چ١ٜ  ٩ٚ

 ٩٤7 حطَز ٫َٟسزض ٚؿ٫ط ق٫طاٜ زضْب٢ اال س١ا٫ٞس َؼب قٛب ٩ٚ
 دؽ ز٩ٚ ٚطزاض ٠ ز٪ٓط ز٘ ؾي٩ٓ 

 

 سُي٩  چ١ٜ ٩َٟ زض ضا٢ ق٫طاٜ ذ١ـ 
 

 (5542ت٤ٛبٜ زنشط ا7ّٔ٠  

ٞٛيب ٤ؿيشٙ ٠    ١ْ٪يس7 ٚيٝ ح٫ًًيز    ٨١ٖ١ٚ زض حُب٪ز اث٫ٗؽ ٠ ٚؿب٠٪٣ اظ ظثبٜ اث٫ٗؽ ٩ٚ
ٞبذبٖهي٩ ظض ضا  چي١ٜ ٚحيٍ َي٣ ٫ٚيعاٜ ذبٖهي٩ ٠        ز٤ٙ ٠ايؿ٫ّز زض٩ٞ٠ انطاز ضا ٞكبٜ ٩ٚ

ذ١اٞيس ٠ ٞبدبَيبٜ ضا ثي٣ ؾيجت      ٞٛب٪بٞس  ٨٠ ٚطزاٜ ذسا ضا ث٣ ؾجت اذالنكبٜ، ق٫ط ٚي٩  ٩ٚ
٩ْ ٠ اذالل ٚيطزاٜ حيى ٠    ١ْ٪س7 ذسا ٚطا ٠ؾ٧ٗ٫ سكر٫م ؾط٢ زاٞس ٠ ٩ٚ د٫ٗس٨ ؾّ ٩ٚ
 ٩ْ7 دٓؿشبٜ ٠ ٞبا٤الٜ يطاض زاز٢ اؾز دبَبٜ اظ ٞبؾط٢

 ْهز اث٫ٗؿف ْكب٨، ا٪يٝ ؾًيس ضا  
 َٗييجٙ َييطز حييى   اٚشحييبٜ قيي٫ط ٠ 

 ا٘، ض٠ َييطز٢ يٗييت ضا َيي٩ ٚييٝ ؾيي٣٫  
 

 ٚيييٝ ِٚحُّيييٙ يٗيييت ضا ٠ ًٞيييس ضا 
 اٚشحييبٜ ًٞييس ٠ يٗييجٙ َييطز حييى    

 ا٘ ا٘، ي٫ٛييييز ا٠ َييييطز٢  نيييي٫طن٩ّ
 

 (4545ي  53ت٤ٛبٜ، زنشط ز7٘٠  

 ٫ٝ ؾيال اثطا٫٤ٙ از٤يٙ ٪ُي٩ اظ ا٪يٝ      ٤ب ق٫ط ؾٗطبٜ ػٟٕٓ اؾز ٠ ؾبضل ؾٗطبٜ يٗت
زاٞيس َي٣ زٔ    ا٠ زض ؾبحٕ زض٪ب، ا٠ ضا چ١ٜ ق٫ط٨ ٩ٚاؾز  ٨١ٖ١ٚ زض ث٫بٜ حُب٪ز َطاٚبر 

ث٫ٟس ٣َ زض  ْب٢ ا٠ؾز  زض ا٪ٝ حُب٪ز ا٫ٚط٨ اظ ثٟسْبٜ ق٫د، ا٠ ضا ٩ٚٚطزٚبٜ، ث٫ك٣ ٠ ػب٨
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ا٨ ز٪ٓيط   ١ْ٪يس7 قي٫د دي٫ف اظ ا٪يٝ ثي٣ ١ْٞي٣       حبٔ ز٠ذشٝ ذطي٧ ذ١ز اؾز  ثب ذي١ز ٚي٩  
 چ٣ قس٢ اؾز؟ال ظ٪ؿز ٠ حب ٩ٚ

 اـ ق٫د ٠اييم ْكيز اظ اٞس٪كي٣   
 

 اـ ٤ب ث٫ك٣ د چ١ ق٫ط اؾز ٠ زٔق٫ 
 

 (5573ت٤ٛب7ٜ  

ذطبة ث٣ نطؾ١ٜ َي٣  سكج٣٫ نطؾ١ٜ ٠ زؾ٨١ ا٫٤١ٖز ا٠     ٨١ٖ١ٚ زض زنشط ؾ١٘، حُب٪ز 
ػيب٤ط ذبٖهيبٜ   ذي١ز ضا ثِ ١ْ٪س7 س١ ؾ٩ٓ دؿز ثي٫ف ٞجي١ز٨ ٠    ازّؾب٨ ذسا٪٩ َطز٢ ث١ز ٩ٚ

٫ٛيبٜ  ٨ آظٚيب٪ف ث ٠ حبٔ ٣َ دب( ق٫ط ٣َ ٞٛبز ذبٖهبٜ ٠ ٫ُٞبٜ اؾز زضآ٠ضز٢ ث١ز٨ تچ١ٜ
 7آٚس، ا٪ٝ ١ٚض١ؼ نبـ ْكز

 چ١ٜ ٚحٍ ز٪س٨ ؾي٣٫ ْكيش٩ چي١ يٗيت    
ـ  ِٝ ظقييز اظ حييطل ٠ ػيي١ ٫ْ ييط  ِّْ  ا٨ ؾيي
  ٜ  قييييط٦ّ قيييي٫طر ثر١ا٤ييييس اٚشحييييب

 

 ًٞف ق٫ط٨ ضنز ٠ د٫يسا ْكيز يٗيت    
ـ     د١ؾييش٫ٝ قيي٫ط ضا ثييط ذيي١ز ٚذيي١

 و ؾييٓبٜ؟ال ًٞييف قيي٫ط ٠ آٜ ْيي٣ اذ 
 

 (454ي 6، زنشط ؾ7٘١ ٚظ٨١ٟت 

٤يب اؾيز ٞي٣ زٚكيبٜ  زض      ٌ ٠ ؾط٪ؽ آٜال٤بٜ زض قُبض، دب٨ چبؾبٕٚ ان٩ٗ س١ن٫ى ض٠ثب
ٜ       اث٫بر ظ٪ط اٞؿبٜ ١ٖٚي٨١    ٤ب چ١ٜ ض٠ثب٤بٜ ٤ؿيشٟس ٠ ثعضْيبٜ ٠ ٚيطزاٜ ذيسا ديب٨ ض٠ثب٤يب
ْيط٨ ضا ض٤يب ؾيبظ٪س ٠ زٖشيبٜ ضا ٠ييم قي٫طاٜ        ١ْ٪يس َي٣ ح٫ٗي٣    نهشبٜ ٩ٚ ذطبة ث٣ ض٠ثب٢

ثطٞس٦ قيٛب ثي٣ ؾي٨١ ضا٢     ٠ د٫ف ظ٪طا ا٪ٝ ق٫طاٜ ٪ب٠ض  تذسا٠ٞساٜ زٔ ٠ ٚطزاٜ ذسا( ٞٛب٪٫س
اضظـ ز٫ٞي٨١   ٤يب٨ ثي٩   ثؿيش٩ٓ  ضاؾز ٠ زضؾز ٤ؿشٟس ٠ زض ؾب٪٧ حٛب٪ز آٞبٜ قٛب ث٣ زٔ

   ٫ٞ7بظ٨ ٞساض٪س
 

 ديييب ض٤بٞيييس ض٠ث٥يييبٜ ضا زض قيييُبض  
  ٕ  ض٠ث٥يييب، ا٪يييٝ زّ٘ ح٫ٗيييز ضا ث٥ييي
 زض دٟيييب٢ قييي٫ط َيييٙ ٞب٪يييس َجيييبة 

 

 ٠اٜ ظ ز٘ زاٟٞيييس ض٠ثب٤يييبٜ قيييطاض      
   ٔ  ٠يييم َييٝ زٔ، ثييط ذسا٠ٞييساٜ ز

 ٙ  قييشبة ض٠ث٥ييب سيي١ ؾيي٨١ ػ٫هيي٣ َيي
 

 (5554ي  85ت٤ٛب7ٜ  

ث٫ٟس  ا٠ دبَبٜ ضا ٫ٞكيُط ٠ دٓؿيشبٜ ضا    ٩٤ ٩ٛٞ٪ى زضْب٢ االال٤ب٨ دؿز ضا   ٨١ٖ١ٚ اٞؿبٜ
َٟٟيس؛   ٤ب٨ نط٠ٚب٪٣ قب٤بٜ ا٪ٝ ػ٥ب٩ٞ ضا سؿػي٫ٙ ٚي٩   ١ْ٪س7 اٞؿبٜ زاٞس ٠ ٩ٚ ٩ِٞ س١ذب٩ٖ ٩ٚ

ٝ َي٣ نط٠ٚب٪ٓيبٜ آٞيبٜ ضا ثيعضِ     ٤ي٩ ٠ دبَيبٜ  ط٪ًيز اظ ا٪ي    حبٔ آٜ ٣َ ق٫طاٜ زضْب٢ اال
چ١ٜ ١ٚـ اظ قٟبذزِ ح٫ًًزِ ٠ػي١ز٨ِ ؾبضنيبٜ ٠    ٤ب٨ دؿز ٤ٙ ثكٛبضٞس ّٟٞ زاضٞس  اٞؿبٜ

ثطٞس ٠  ث٣ ٫ٛ٤ٝ ؾجت اظ آٞبٜ حؿبة ٩ٛٞ  اٞس ٤ب د٩ ٞجطز٢ ٚطزاِٜ ذسا ؾبػعٞس ٠ ث٣ ٠ػ١ز آٜ
 ثؽ ا٠ ْطزٞيس ف ؾبض اؾز ٣َ ؾيٓبٜ سيب  ث٫ٟٟس؛ چ١ٜ ق٫ط ٣َ ثطا٪ نًط دبزقب٤بٜ ػجّبض ضا ٩ٚ
 7(ز٤س ز٫ٞبزاضاٜ سبثؽ ا٠ ق١ٞس ٢ ٩ْٚطزز ٠ ٣ٞ اػبظ ت٣ٞ ق٫ط سبثؽ دٓؿشبٜ ٩ٚ

 آٜ ؾٓبٜ ضا ا٪ٝ ذؿبٜ، ذبضؽ ق١ٞس
ـ     ذيي١ ْطثيي٣ ثبقييس قييح٧ٟ ٤ييط ٚيي١

 ق٫ط ضا ؾيبض اؾيز َي١ ضا ثٓط٠ٞيس     
 ١ٚـ ٣َ ث١ز سب ظ قي٫طاٜ سطؾيس ا٠؟  
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 ٚيي١ـ َيي٩ سطؾييس ظ قيي٫طاٜ ٚهييبل   

 

 ٍ  ٞيييبل ثُٗييي٣ آٜ آ١٤سُيييبٜ ٚكييي
 

 (5115ي  7ٜ2 ت٤ٛب 

٤ب ثب ٤ٙ ٪٩ُ اؾز ٠ ثي٣ ٤يٙ    ؾبُٖبٜ ضا٢ حى، ق٫طا٩ٞ ثعضِ ٤ؿشٟس ٣َ ض٠ح ٠ ػبٜ آٜ
ض٩ٓٞ اؾز ٞي٣ ْؿؿيش٩ٓ( حيبٔ آٜ َي٣ ض٠ح ٠ ػيبٜ       د١٫ؾش٣ اؾز؛ تق٫ط سبثؽ اسحّبز ٠ ٪ٍ

 ٤7ب٨ حط٪م ٠ دؿز ٠ ز٫ٞب ٗت( اظ ٤ٙ ػساؾز ؾٓبٜ ٠ ْطْبٜ د٫ٗس تاٞؿبٜ
 طاٜ ذساؾزيييي٤ب٨ ق٫ شّحس ػبٜٚ  ػبٜ ْطْبٜ ٠ ؾٓبٜ ٤ط ٪ٍ ػساؾز

 (878ت٤ٛبٜ، زنشط چ٥بض7٘                                                                       

َٟي٫ٙ،   دطزاظز ٣َ ٠يش٩ َؿ٩ ضا ث٣ قي٫ط ٚبٟٞيس ٚي٩    زض اث٫بر ظ٪ط ث٣ ا٪ٝ ُٞش٣ ٩ٚ ٞب١ٚال
ْط٨، قؼبؾز ٠ س١اٞب٪٩ ٤ب٪٩ چ١ٜ ا٪ظبض ٟٚػ١ض ػؿٙ ٠ قرم آٜ َؽ ٫ٞؿز؛ ث٣ُٗ ٠٪ػ٩ْ

غيب٤ط انيطاز   ال ثبظٞيس( ٠ ا  ْطزز تق٫ط ٠ ٚطز ذبٖم ٤ط ز٠ ػبٜ اؾز ٣َ ؾجت ا٪ٝ سكج٣٫ ٩ٚ
 7ظ٪بز٨ ثب ق٫ط زاضز  سهب٠ر

 حيس ثي١ز اظ قيرم قي٫ط     ٤ب ثي٩  نطو
 ٞػييط ٫ٖييٍ زض ٠يييز ٚظييبٔ ا٨ ذيي١ـ

 َييبٜ ز٫ٖييط آذييط ٚظييبٔ قيي٫ط ثيي١ز   
 

 ظاز ز٫ٖيييطسيييب ثييي٣ قيييرم آزٚييي٩  
 ٜ  ٓيييطثيييبظ٨ ٞ اسّحيييبز اظ ض٨٠ ػيييب

 ٫ٞؿييز ٚظييٕ قيي٫ط زض ػٛٗيي٧ حييس٠ز
 

 (851ي  55، زنشط چ٥بض7٘ ٚظ٨١ٟت 

زض ث٫بٜ آٜ َؿي٩ َي٣   ٚؿ٨١ٟ تزنشط ز٠٘، حُب٪ز  ٚظ٨١ٟزض سح٫ٕٗ ؾطنب٩ٞ زاؾشب٩ٞ اظ 
ذ١ا٤س سب ذط٨ ضا نط٪ت ز٤س ٠ ثي٣   ( ٣َ ق٫ط اظ ض٠ثب٢ ٩ٚس١ث٣ َٟس ٠ ثبظ س١ث٣ ضا نطا١ٚـ َٟس

اؾيز تقي٫ط ٠ يطيت ٤يط ز٠ ني٫بزٞس( ٠ ز٪ٓيطاٜ       ٞعز ا٠ ث٫ب٠ضز، ق٫ط ٞٛبز يطت ٠ ٠ٖي٩ ذس 
 7َٟٟس ١َقفذ١ض ا٠ ٤ؿشٟس ٠ ثب٪س زض ػ٥ز ضضب٨ ا٠  ػ٫ط٢

 يطييت قيي٫ط ٠ نيي٫س َييطزٜ َييبض ا٠  
ـ    سييب سيي١ا٩ٞ زض ضضييب٨ يطييت َيي١

 

 ذيي١اض ا٠ ثبي٫ييبٜ ا٪ييٝ ذٗييى ثييبي٩    
ـ   سييب ييي٨١ ْييطزز َٟييس نيي٫س ٠حيي١

 

 (5556ي  81ت٤ٛبٜ، زنشط دٟؼ7ٙ 

ظ٪طا چ١ٜ ق٫ط اؾشًبز٨ ضاؾد زاضز  ١ٖٚي٨١  ، س اؾزٚبٟٞ ثب٪ع٪س ثؿطب٩ٚ چ١ٜ ق٫ط٨ ث٩
 ١ْ٪س7 ٩ٚ

 زاز ػٛٗيييي٧ زاز ا٪ٛييييبٜ ثب٪ع٪ييييس  
 

 ٤ييب ثييط چٟيي٫ٝ قيي٫ط نط٪ييس    آنييط٪ٝ 
 

 (5565ت٤ٛب7ٜ  

ق٫ط ث٣ ز٠ض اظ ٨١٤ ٠ ١٤ؼ اؾز  زض ث٫ز ظ٪يط چٟي٫ٝ آٚيس٢ اؾيز َي٣ ثب٪يس زض ثطاثيط        
 7ق١٥ر ٠ ١٤ؼ، ق٫ط٨ چ١ٜ حضطر ٪١ؾم ثبقس سب ذ١ز ضا ٣ٓٞ زاضز

 ٫ريييب٨ ٖط٫يييم ؾيييط٠يس َيييع ظٖ
 

 چ١ ق٫طاٜ ذ١٪كيشٝ ضا ٠اَكيس   ٤ٙ 
 

 (5448ت٤ٛب7ٜ  

ٜ    ق٫ط زضؾز ٤يب ذيبٖم    َبض اؾز ٠ ا٪ٝ ز٩ٗ٫ٖ قس٢ اؾز َي٣ ١ٖٚي٨١ ا٠ ضا ٞٛيبز اٞؿيب
نيهز ٠ ضيؿ٫م    زاٞس ٠ آٞبٜ ضا اظ ٞبٚطزاٜ ض٠ثب٢ ث٫ٓطز  ا٠ ٚطزاٜ حى ضا ق٫طاِٜ ث٫ك٧ ز٫ٞب ٩ٚ

 7َٟس ٚشٛب٪ع ٩ٚ
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 طثبٞييّ ٫٤ييعاٜ ٠ قييؼبؾبٜ ز٫ٖيي   
 

 ٤ؿز د٫سا چ١ٜ نٝ ض٠ثيب٢ ٠ قي٫ط   
 

 (8563ت٤ٛبٜ، زنشط قك7ٙ  

١ْ٪س7 س١ ق٫ط ذسا  زاضز  ٞػب٩ٚ ذطبة ث٣ آز٩ٚ ٩ٚال ٠ا ٫ٞ٩ع ق٫ط ًٚبٚ ؾطاضالا ٚرعٜزض 
٨ ذ١زر نُط َٝ ٠ زٞجبٔ ق٫طبٜ ٠ ذ١اؾش٧ قي٫طب٩ٞ  الْب٢ ٠ ٚطسج٧ ٠ا٤ؿش٩؛ دؽ ث٣ ػب٨

 7ٞط٠
ـ  د٫ييٍ  زٖيي٩ د٫ييط٠ قيي٫طبٜ ٚجييب

 

ـ  ق٫ط ا٫ٚيط٨ ؾيّ ز     ضثيبٜ ٚجيب
 

 (768 7567، ؾطاضالا ٚرعٜت 

ق١ز ٠ ْطنشبض ًٚب٘ ز٫ٞيب٪٩ ٫ٞؿيز ثي٣     ٞػب٩ٚ ٚؿشًس اؾز ق٫ط چ١ٜ سؿ٫ٗٙ َؿ٩ ٩ٛٞ
 ضؾ٫س٢ اؾز  ال ًٚب٘ ٠ا

 ق٫ط اظ آٜ دب٪٣ ؾيط ثعضْي٩ ٪بنيز   
 

 ٣َ ؾط اظ  ي١و ؾطدطؾيش٩ سبنيز    
 

 (7778 7567، د٫ُط ٤هزت 

زاٞس  ظـ ذ١ز ضا چ١ٜ ق٫ط٨ ٩ٚث٣ ٫ٛ٤ٝ ؾجت ق٫ط٪ٝ ٠ػ١ز ثباض  ٟٚس اؾزق٫ط اضظـ
١ْ٪س7 ٚٝ ثچ٣ّ ٫ٞؿشٙ ٣َ ثر١ا٩٤ ٚطا نط٪ت ز٤ي٩ ٠ ٠ػي١ز ثيباضظـ     ٠ ذطبة ث٣ ذؿط٠ ٩ٚ
 7ٚطا اظ آٜ ذ١ز ؾبظ٨

  ٘  ث٣ ١ْض٨ چ١ٜ ثط٨ قي٫ط اظ َٟيبض
 

   ٘  ٣َ ق٫ط٪ٟيٙ ٣ٞ آذييط ق٫ييطذ١اض
 

 (7542 7565، ذؿط٠ ٠ ق٫ط٪ٝت  

اضظـ، چ٫ع ثباضظقي٩ ضا اظ   ثب چ٫ع٨ ث٩ ثب ١ْض ق٫ط اظ َؿ٩ ضث١زٜ َٟب٪٣ اظ نط٪ت زازٜ ٠
 ا٠ ْطنشٝ 

ذ١ضٞيس  ٞػيب٩ٚ    چ١ٜ ز٪ٓط ػب١ٞضاٜ اظ ذ١اٜ ٠ ؾهط٦ ن٫س ا٠ ٚي٩  ،١ٞاظ اؾز ق٫ط ٥ٚٛبٜ
َٟيس َي٣ چي١ٜ ثي٣      ثطا٨ ا٪ٝ ٣َ ثعض٩ِْ ًٚبِ٘ قب٢ ضا ثٟٛب٪بٞس، ا٠ ضا ثي٣ قي٫ط٨ سكيج٣٫ ٚي٩    

 7ظ٪طزؾشبٜ س١ػ٣ّ زاضز ث٣ ا٪ٝ ًٚب٘ ضؾ٫س٢ اؾز
 طاظ٨ َٟيييس ٤ٛييي٣ ٚطزٚييي٩ ؾيييطن

 زز ٠ زا٘ ضا قييي٫ط اظ آٜ اؾيييز قيييب٢
 

   ٘  ٞي١اظ٨ َٟيس   ؾط آٜ قس َي٣ ٚيطز
 ٞيي١اظ اؾييز زض نيي٫سْب٢  َيي٣ ٥ٚٛييبٜ

 

 (7731 7565، ٞب٣ٚ قطلت 

 ١ْ7٪س7 ٧ًٖٛ ض٠ث٥بٜ ضؿ٫م اظ ق٫طاٜ ٠ ثعضْبٜ اؾز ٠ ٩ٚ
 ظ قييي٫طاٜ ثييي١ز ض٠ث٥يييبٜ ضا ٞييي١ا 

 

 ٞرٟييسز ظٚيي٫ٝ سييب ٞٓط٪ييس ٤يي١ا     
 

 (746 7ت٤ٛبٜ 

 ي جاىضيز در هعٌ -2 -2
ـ    ػيبٜ ٠ ض٠ح آزٚي٩ دي٫ف اظ ٤جي١  زض       ٟٚيس اؾيز  ْهش٫ٙ ٣َ قي٫ط ٚبٟٞيس ػيبٜ اضظ

ضا٢ ثب ػؿيٙ ثي٣   ْب٢ ٣َ سًس٪ط ثط آٜ يطاض ْطنز ٣َ ٤ٙزض ث٥كز ث١ز٢ اؾز ٠ آٜ ،ذب٩ََط٦
 7ظ٫ٚٝ آ٪س، ا٪ٝ ػؿٙ چ١ٜ ز٘ ْب٨٠ ث١ز ٣َ ق٫ط ػبٜ ضا ْطنشبض ؾبذز

 ػييبِٜ چيي١ٜ  ييب٠٠ؼ زض ْٗييعاضِ ٞييبظ  
 ٚبٞيييس ا٠ اظ ث٥كيييز چييي١ آز٘ ز٠ض ٤يييٙ

 چ١ ػكس٨ قس ث٣ ٠٪طا٧ٞ ٚٓؼيبظ  ٤ٙ 
 ضاٞس ْيب٨٠ ث٥يط َكيز    زض ظ٫ٚٝ ٩ٚ
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 ضاٞييس ا٠ َيي٣ ا٨ ٤ٟييس٨٠ ظا٠  اقييٍ ٚيي٩ 

 

 قييي٫ط ضا َيييطز٨ اؾييي٫ط ز٘ ْيييب٠  
 

 (8452ي  54، زنشط قك7ٙ ٚظ٨١ٟت 

 ضيز در هعٌي هعٌَيّات -4 -2
٩ٖ س١ني٫م  ٚؿ٨١ٟ، ا٫ٖ٠ب٨ ذسا چ١ٜ ثيبظاٜ قيُبض٨، ثيب ٤ّٛيز ؾيب      ٚظ٨١ٟزض اث٫بس٩ اظ 

٩٤ اؾز  ٨١ٖ١ٚ زض ا٪يٝ اث٫يبر ثيطا٨ ٞكيبٜ زازٜ     اٞس ٠ ا٪ٝ ٤ّٛز، ٞبق٩ اظ ؾٟب٪ز اال قس٢
ـ   ٨ ثبظِ ٠ػ١زِ ؾطنب ٩ٚال٤ّٛز ثب ٟٚيس اؾيز( قيُبض    ١ْ٪س7 ا٪ٝ ثبظ نًط ق٫ط ٞيط ضا تَي٣ اضظ

٤ب٨ ز٨١٫ٞ َبض٨ ٞساضٞس ٠ نًيط   ثؿش٩ٓ ٩٤ ث٣ زَٟٔس  ٟٚػ١ض ا٠ ا٪ٝ اؾز ٣َ ا٫ٖ٠ب٨ اال ٩ٚ
 7ث٫ٟٟس ر ضا ٩ٚٚؿ١ٟ٪ّب

 اؾيز  چكٙ ق٣، ثط چكِٙ ثبظِ زٔ ظز٢ 
 سييب ظ ثييؽ ٤ّٛييز َيي٣ ٪بث٫ييس اظ ٞػييط   

 ثييبظ ٚؿٟيي٨١  قيي٫ط چيي٣، َييبٜ قييب٢   
 

 چكٙ ثبظـ ؾرز ثب ٤ّٛز قس٢ اؾز 
 ٫ٓٞييطز ثييبظ قيي٣ ػييع قيي٫ط ٞييط    ٚيي٩

 ٤ٙ قيُبض س١ؾيز ٤يٙ ني٫سـ سي١٪٩     
 

 (5515ي  71ت٤ٛب7ٜ  

س7 س١ ا٨ ٚطز ذسا، چي١ٜ ز٫ٞيب ٠   ١ْ٪ ثبظ ذ١ز ذساؾز ٠ ٩ٚ زض ث٫ز دب٪ب٩ٞ ٟٚػ١ض اظ ق٣ 
ق١ز ٠ سي١   ا٨، ٚؿ١ٟ٪ّبر ٣َ چ٫ع٨ ٫ٞؿز، ذ١ز ذسا قُبض س١ ٩ٚ سؿًّٗبر آٜ ضا ٪ٍ ؾ١ ٥ٞبز٢

 ْطز٨  ن٫س ا٠ ٩ٚ

 وَضصضيز ًواد اّل سعي ٍ  -5 -2

ٜ  آٚس٢ اؾيز ثي٣ ٞيب٘     ٚظ٨١ٟزاؾشب٩ٞ ٚههّٕ زض زنشط ا٠ّٔ  َي٣ زض ا٪يٝ    قي٫ط ٠ ٞرؼ٫يطا

٣َ ث٣ ؾؿ٩ ٠ ػ٥س ثطا٨ ضؾ٫سٜ ث٣ ٤يسل قيب٪٩ ٚؿشًسٞيس ٠    زاؾشبٜ، ق٫ط ٞٛبز آٞب٩ٞ اؾز 

٥ٟٞس ٠ نًط زض اٚي١ض ذي١ز ثي٣ ذيسا٨ س١َّيٕ       ٞرؼ٫طاٜ ٞٛبز آٞبٜ ٣َ ؾؿ٩ ضا ٪ٍ ؾ٨١ ٩ٚ

 ث٫ٟس  َٟس ٠ آٜ ضا ثب ػ٥س ٠ ؾؿ٩ زض سضبز ٩ٛٞ َٟٟس  اٖجش٣ ق٫ط س١َّٕ ضا ٞه٩ ٩ٛٞ ٩ٚ

٪ؿيشٟس، اّٚيب قي٫ط٨ زض آٜ    ظ ن٧ زاؾشب7ٜ زض ؾطظ٩ٟ٫ٚ ثبنهب ْط٩٤٠ اظ چبضدب٪بٜ ٩ٚال ذ

   ٜ ٤يب حٛٗي٣    ػب ث١ز ٣َ ض٠ظْبض ضا ثط ا٪كبٜ ٟٚكّم َطز٢ ث١ز؛ چطا ٣َ ٤يط ض٠ظ ٞب٥ْيب٩ٞ ثي٣ آ

٤ب ز٠ض ٤يٙ   ؾبذز  آٜ آ٠ضز ٠ قصا٨ ذ١ز ٩ٚ َطز ٠ ٪٩ُ اظ آٜ چبضدب٪بٜ ضا اظ دب٨ زض ٩ٚ ٩ٚ

٥ْب٩ٞ ث٣ ا٨ اٞس٪ك٫سٞس  ؾذؽ ٞعز ق٫ط ضنشٟس ٠ ْهشٟس7 ظ٪ٝ دؽ قٛب ٞب ػٛؽ قسٞس ٠ چبض٢

نطؾش٫ٙ  ث٣ ْهشي٧   ٚب ح٣ٗٛ ُٞٝ؛ ث٣ُٗ ذ١زٚبٜ ٤ط ض٠ظ ػب١ٞض٨ ضا ث٣ اٞشربة ذ١ز ثطا٪ز ٩ٚ

 ٓصاض ٠ ث٣ يضب ٠ يسض ا٪ٛبٜ زاقيش٣ ضا َٟبض ث ١َقفٚب س١َّٕ َٝ ٠ ثطا٨ ٪بنشٝ ض٠ظ٨ ػ٥س ٠ 

 7ثبـ

 ثب يضب دٟؼي٣ ٚيعٜ ا٨ سٟيس ٠ س٫يع    
 

 سييب ٫ٓٞييطز ٤ييٙ يضييب ثييب سيي١ ؾييش٫ع 
 

 ١ْ٪س7 زاٞس ٠ ٩ٚ ظ٧ٚ ازا٧ٚ ح٫بر ٩ٚالث٣ زاقشٝ س١َّٕ، ػ٥س ضا  ٩ٖ٠ ق٫ط ضٛٝ اؾشًبز

 ثييب س١َّييٕ ظاٞيي٨١ اقييشط ثجٟييس      ْهيييز د٫كٛجيييط ثييي٣ آ٠اظ ثٟٗيييس  



 

  32 يٍ عزفاً ييغٌا ،يدر آثار حواس زيض ييًواد نيهفاّ كيتطث
 

32 

 

 ضٚيييع اُٖبؾيييت حج٫يييت اط قييي١ٟ  
 

 اظ س١َّيييٕ زض ؾيييجت َب٤يييٕ ٚكييي١
 

 ١ْ٪ٟس7 اّٚب ٞرؼ٫طاٜ س ٫َس ث٣ ثطسط٨ س١َّٕ زاضٞس ٠ ذطبة ث٣ ق٫ط ٩ٚ 

 سييط ٫ٞؿييز َؿييج٩ اظ س١َّييٕ ذيي١ة  
 

 سيط؟  ٫ؿز اظ سؿ٫ٗٙ، ذي١ز ٚحجي١ة  چ 
 

ـ ٠ حطَز ثطا٨ ضؾ٫سٜ ث٣ ٤سل دي٫فِ ديب٨ِ   ال ١ْ٪س7 ذسا٨ ٞطزثب٩ٞ اظ س ق٫ط زض ػ١اة ٩ٚ

ٚب ٥ٞبز٢ اؾز  چطا اؾشًبز ث٣ ػجط زاقش٣ ثبق٫ٙ ٠ ثب ٠ػ١زِ زاقشِٝ دب، ذ١ز ضا ٖٟيّ نيطو َٟي٫ٙ     

قي١ز َي٣    ٫ٟٝ ًٚيطض ٚي٩  ٫ْطز ٠ ؾطاٞؼب٘ چ ١ْ٠٪٩ ثؿ٫بض ٫ٚبٜ ق٫ط ٠ ْط٢٠ چبضدب٪بٜ زض٩ٚ ْهز

٤ب ػجيط ضا ض٤يب    آ٠ضز سب آٜ ٤ب٨ ظ٪بز٨ ٩ٚ ػ٥س ثط س١َّٕ ثطسط٨ زاضز ٠ ق٫ط ث٣ ٫ٛ٤ٝ ق٢١٫ ثط٤بٜ

نطؾشبزٞس سيب   اٞساذشٟس ٠ چبضدب٪٩ ضا ثطا٨ ق٫ط ٩ٚ َٟٟس  آٜ ٞرؼ٫طاٜ دؽ اظ آٜ ٤ط ض٠ظ يطؾ٣ ٩ٚ

زض ضنيشٝ سي ذ٫ط    َي٣ ٚيسّس٩  ٣ٞ١ْ ا٨ ظز؛ ثس٪ٝ   ذط١ْـ زؾز ث٣ ح١ٞ٣ٗ٫ثز ث٣ ذط١ْـ ضؾ٫س

ا٨ ظضز٣ٞ١ْ ٠ ؾيط ٠ ض٠٪ي٩ ديط٪ف، ذي١ز ضا ثي٣ قي٫ط        ْب٢ ث٣ ؾ٨١ ق٫ط قشبنز؛ ثب چ٥ط٢ َطز؛ آٜ

 ضؾبٞس  ٠يش٩ ق٫ط ز٫ٖٕ س ذ٫ط ضا دطؾ٫س، ذط١ْـ ْهز7  

 ٚييٝ ثيي٣ ٠يييز چبقييز زض ضا٢ آٚييس٘  

 ثييب ٚييٝ اظ ث٥ييط سيي١ ذط١ْقيي٩ زْييط   
 

   ٘  ثييب ضن٫ييى ذيي١ز ؾيي٨١ چييب٢ آٚييس

 ٙ  ٞهيط ٢ َيطز٢ ث١زٞيس آٜ   ضٓػهز ٠ ٤ي
 

ٜ قيب٢  ال چ٣ ْهيشٙ ٚيب ٥َشيطاٜ زضْيب٢ ن    ز  ٤ط اّٚب زض ٫ٚب٧ٞ ضا٢، ق٫ط٨ يهس ٚٝ ٠ ٪بض٘ َط

٤ؿش٫ٙ، ْهز7 زض د٫ف ٚٝ اظ ٫٤ک ٞبَؿ٩ ؾرٝ ١ٓٞ٪٫س  ق٫ط زض ػ١اثف ْهيز7 ا٠ َؼبؾيز   

٠٠ظ٨ ػٗي١  ال سب ث٫بثٛف ٠ ث٣ ؾعا٨ ؾٕٛ ٞبقب٪ؿز ؾط اظ سٟف ػسا ؾبظ٘؟ ذطْي١ـ چي١ٜ ي  

ب٢ ْطنشبض٨ ثطز  ٠يش٩ ث٣ ٞعز٪ٍ چب٢ ضؾ٫س، دب دؽ َك٫س  ذطْي١ـ  انشبز ٠ ق٫ط ضا ث٣ ؾ٨١ چ

اظ سطؾ٩ ٣َ ثط ا٠ چ٫ط٢ قس٢ ث١ز ٠ زؾز ٠ دب٪ف اظ َبض اٞساذش٣ ث١ز، ؾرٝ ْهز  اقيبض٢ َيطز   

ا٨ ا٪ٛٝ اؾز، ٚره٩ قس٢ اؾز  ٚطا زض آقي١ـ ٫ْيط سيب ا٠ ضا     ا٠ زض ا٪ٝ چب٢ ٣َ ٤ٙ چ١ٜ يٗؿ٣

 ْ طنيز ٠ ثي٣ زض٠ٜ چيب٢ ٞٓط٪ؿيز ٠ قيٛب٪ٕ ذي١ز ٠ آٜ       ث٣ س١ ثٟٛب٪بٞٙ  ق٫ط ا٠ ضا زض آقي١ـ 

ذط١ْـ ضا ق٫ط٨ ز٪ٓط دٟساقز ٣َ ث٣ يٗٛط٠ ا٠ سبذش٣ اؾز  ذط١ْـ ضا ٪يٍ ؾي٨١ ٥ٞيبز ٠    

 65، زنشيط ا7ّٔ٠  ٚظٟي٨١ ت ٌ ْكزال ذ١ز ٤ ٣ٞ١ْثس٪ٝٚشؼب٠ظ ضا اظ دب٨ زضآ٠ضز ٠  زض٠ٜ چب٢ دط٪س سب

  (7581ي 

 ضيز عَلَن: ًواد وثزت -6 -2
٠ ثبز ضا سٛظ٩ٗ٫ ثطا٨ ث٫يبٜ غ٥ي١ض َظيطر ٠ ذهيب٨ ٠حيسر غب٤طث٫ٟيبٜ        ٞب ق٫ط ؾٓٗـٙال١ٚ

ث٫ٟٟيس، اّٚيب ٚيؤطّط ح٫ًًي٩      زاٞؿش٣ ٠ ٚؿشًس اؾز غب٤طث٫ٟبٜ، ١ٛٞز٤ب٨ حؿ٩ّ  ج٫ؿز ضا ٩ٚ
   َٟٟس  ٪ؿ٩ٟ حضطر حى ضا ٚكب٤س٢ ٩ٛٞ

  ٙ  ٚييب ٤ٛيي٣ قيي٫طاٜ، ٠ٖيي٩ قيي٫ط ؾٗيي
 

٘  حٛٗيي٣   قييبٜ اظ ثييبز ثبقييس ز٘ ثيي٣ ز
 

 (315، زنشط ا7ّٔ٠ ٚظ٨١ٟت 
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 ّای پست ضيز پطويي ًواد اًساى -7 -2
آ٠ضٞيس سيب    ٚي٩ ٚيطزاٜ ذيسا تقي٫طاٜ( زض    ٚب٪ٓبٜ ثب ح٣ٗ٫ ٠ ٫ٞطّٞ ذ١ز ضا ثي٣ غيب٤طِ   ز٠ٜ

 ٤7ب٨ ذ١ز ثطؾٟس ٣ٞ١ْ ث٣ ذ١اؾش٣ ا طان٫بٜ ذ١ز ضا ثهط٪جٟس ٠ ثس٪ٝ
 َبض ٚطزاٜ ض٠قي٩ٟ ٠ ْطٚي٩ اؾيز   
 قيي٫ط دكيي٫ٛٝ اظ ثييطا٨ َييس َٟٟييس   

 

 قيط٩ٚ اؾيز   َبض ز٠ٞبٜ ح٣ٗ٫ ٠ ث٩ 
 ضا ًٖيييت احٛيييس َٟٟيييس  ث١ٚؿييي٫ٗٙ

 

 (451ي 57ت٤ٛب7ٜ   

 ضيز تاطي ًواد ًفس اهّارُ -8 -2
٫ْطز ٣َ ٚب ثي٣ زٞجيبٔ اظ ثي٫ٝ     ٨١ٖ١ٚ چ٫ٟٝ ٞش٫ؼ٣ ٩ٚ ق٫ط ٠ ٞرؼ٫طاٜزض دب٪بٜ زاؾشبٜ 

ثطزٜ زقٛٝ ث٫ط٩ٞ٠ ثب٪س ثب ذهٙ زض٠ٜ ٫ٞع ث٣ ٚجبضظ٢ ثطذ٫ع٪ٙ ٠ ٞهيؽ اّٚيبض٢ ضا َي٣ چي١ٜ     
ظ٪طا ٞهؽ اّٚبض٢ ق٫ط٨ اؾز ٣َ ذطْي١ـ ؾًيٕ ٠    ،٨ زضآ٠ض٪ٙچٟٓبٔ اؾز اظ دب ق٫ط٨ ي٨١

 7ق١ز ١٤ـ حط٪م ا٠ ٩ٛٞ
   ٜ  ا٨ قيي٥بٜ َكييش٫ٙ ٚييب ذهييٙ ثييط٠
 َكشٝ ا٪ٝ، َيبض ؾًيٕ ٠ ٤ي١ـ ٫ٞؿيز    

 

    ٜ  ٚبٞييس ذهيي٩ٛ ظ٠ ثشييط زض اٞييسض٠
 ق٫ط ثب ٝ ؾيرط٦ ذطْي١ـ ٫ٞؿيز   

 

 (7545ي 48ت٤ٛب7ٜ  

سٞجبٔ 7 ٠يش٩ ٚط٪يس ثِي  ١ْ٪س ٩ٚ ٚط٪س ق٫د اث١اٖحؿٝ ذطيب٨١ٖ١ٚ٩ٞ زض ثرك٩ اظ حُب٪ز 
٥ٞيس    ز٤ٟس؛ ث٣ آٜ ؾي٨١ ض٨٠ ٚي٩   ا٨ ضا ث٣ ا٠ ٞكبٜ ٩ٚ يبر ثب ق٫د اؾز، ث٫ك٣ال ٪بنشٝ ٠ ٚ
٪بثس ٣َ ثط ق٫ط٨ ؾ١اض قس٢ اؾز ٣َ ثبض آٜ ٫٤ع٘ اؾز  ١ٖٚي٨١ زض ازاٚي٣، ا٪يٝ     ق٫د ضا ٩ٚ

ٞهيؽ   ٩٤ ثط آٜ ؾ١اض ٤ؿشٟس  ٪ؿ٩ٟ ٚطزاٜ ذسا ثيط زاٞس ٣َ ا٫ٖ٠ب٨ اال ق٫ط ضا ٞهؽ اّٚبض٢ ٩ٚ
اٞس  ا٪ٝ ق٫ط ْب٩٤ ثطا٨ ٤ٛي٣، حشّي٩ ٚيطز٘ ؾيبز٨      اٞس ٠ آٜ ضا َٟشطٔ َطز٢ ذ١ز چ٫ط٢ قس٢

يبثٕ ز٪سٜ اؾيز  تچي١ٜ قي٫ط قي٫د اث١اٖحؿيٝ( ٠ ْيب٩٤ نًيط آْب٤يبٜ ٠ ؾبضنيبٜ آٜ ضا          
 7ث٫ٟٟس ٩ٚ

 ثؿييس اظ آٜ، دطؾييبٜ قييس ا٠ اظ ٤ييط َؿيي٩    
 دييؽ َؿيي٩ ْهييشف َيي٣ آٜ يطييت ز٪ييبض   
   ٘  زاضاٞيييسض ا٪يييٝ ثييي١ز ا٠ َييي٣ قييي٫د ٞيييب

 َكييي٫س قييي٫ط قيييطّاٜ ٫٤يييعٚف ضا ٚييي٩   
 اـ ٚييييبض ٞييييط ثيييي١ز اظ قييييطل  سبظ٪بٞيييي٣

 زاٜ َي٣ ٤يط قي٫ر٩ َي٣ ٤ؿيز      س١ ٪٫ًٝ ٚي٩ 
  ٜ  نييييس ٤ييييعاضاٜ قيييي٫ط ظ٪ييييط ضاٞكييييب

 

 ػؿييز اظ ٤ييط ؾيي١ ثؿيي٩ قيي٫د ضا ٚيي٩ 
 ضنيييز سيييب ٫٤يييع٘ َكيييس اظ ٤١َؿيييبض
 ظ٠ز ديي٫ف انشييبز ثييط قيي٫ط٨ ؾيي١اض    
 ثيييط ؾيييط ٫٤يييع٘ ٞكؿيييش٣ آٜ ؾيييؿ٫س
 ٚييبض ضا ثٓطنشيي٣ چيي١ٜ ذـييطظٜ ثيي٣ َييم 

 َٟييس ثيط قيي٫ط ٚؿييز  اض٨ ٚي٩ ٤يٙ ؾيي١ 
 َكييبٜ زاٜ ٫٤ييع٘ ديي٫فِ ز٪ييس٦ ق٫ييت 

 

 (5772ي  57ت٤ٛبٜ، زنشط قك7ٙ  
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 تزرسي تطثيمي هفاّين ًواديي ضيز در ادتيات حواسي، غٌايي ٍ عزفاًي 
حيطة 
 هفاّين

 هثٌَی  خوسِ ضاٌّاهِ هفاّين ًواديي

 
 
 
 

هفاّين 
 حواسي

   ٞٛبز ز٫ٖط٨، ػؿبضر ٠ قؼبؾز7
 ط٠ٟٚس٨  ي٨١ ث١زٜ ٠ 5٫ٞ
   ذك٩ٟ٫ٓٛ ٠ سٟس٨ 5
   ق٫ط ٞٛبز د١ٗ٥اٞبٜ ٠ قب٤ب8ٜ
   قُبضَٟٟس٢ ٠ ن٫ّبز2
   ٞٛبز زضقش٩ اٞسا3٘
 ٩َال  چب4
   غبٖٙ ث١زٜ ٠ ذ١ٞط٪ع5٨
 س١ظ٨   6٣ٟ٫َ

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
 
* 
 

هفاّين 
 غٌايي

 آظاض ٞج١زٜ ٫ْط ٠ ضؿ٫م ظث١ٜ 7
   ٞٛبز نسايز ٠ ٠نبزاض5٨

 * 
* 

 
* 

 
 
 

هفاّين 
 عزفاًي

   ٞٛبز حضطر حى7
   ٚطزاٜ ذسا ٠ ثعضْبٜ  5
   ق٫ط زض ٚؿ٩ٟ ػب5ٜ
   ق٫ط زض ٚؿ٩ٟ ٚؿ١ٟ٪بر8
   ٞٛبز ا٤ٕ ١َقف2
   ق٫ط ؾ7ٙٗ ٞٛبز َظطر3
 ٤ب٨ دؿز   ق٫ط دك7ٝ٫ٛ ٞٛبز اٞؿب4ٜ
   ق٫ط ثب 7ٝ ٞٛبز ٞهؽ اّٚبض5٢

  
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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 گيزی ًتيجِ
٠ ػيسا٠ٔ ثطضؾي٩ ٚهيب٫٤ٙ ٞٛيبز٪ٝ سطج٫ًي٩ قي٫ط زض ازث٫ّيبر        ال ثب ٞٓب٩٤ ث٣ ٚطبٖت ثيب 

 ضؾ٫ٙ 7٣َ حٛبؾ٩، قٟب٪٩ ٠ ؾطنب٩ٞ ث٣ ا٪ٝ ٞش٫ؼ٣ ٩ٚ
 قيب٤ٟب٣ٚ دطَيبضثطز اؾيز  تثؿيبٚس ٞيب٘ قي٫ط زض         ٞب٘ ق٫ط زض آطبض ١ٚضز ثطضؾ٩ ثؿ٫بض7
ٚؿٟي٨١ ؾ٫هيس ٠ ز٢ ثيبض     ٚظ٨١ٟنس ثبض، زض ذٛؿ٣ چ٥بضنس ٠ ٤هشبز ٠ ٤هز ثبض ٠ زض  ٤هز

ْيب٢ ا٠ زض ثي٫ٝ   ٪ي٩ ػيب٨  الْٛبٜ َبضثطز ثؿ٫بض ق٫ط ثي٣ ا٫ّٛ٤ّيز ا٪يٝ چبضديب ٠ ٠ا     اؾز ( ث٩
ؾيٗطبٜ چبضدب٪يبٜ ثي١ز٢    ْطزز  زض ز٪س ٚطزٚبٜ اظ ؾ٥س ثبؾشبٜ سب اٚط٠ظ قي٫ط   چبضدب٪بٜ ثط٩ٚ

٤ب٨ آٞيبٜ   ْط اح١أ قب٤بٜ ٠ د١ٗ٥اٞبٜ ٠ ي٥طٚب٣َ٩ٞ ث٫بٜ قب٤ٟب٣ٚاؾز؛ ث٣ ٫ٛ٤ٝ ؾجت زض 
ق١ز ٠ ٫ٞع زض آطبض ٞػب٩ٚ ٫ٞع ٞٛبز ثعضْبٜ زاؾيشب٩ٞ ٠   اؾز، ٞٛبز قب٤بٜ ٠ د١ٗ٥اٞبٜ ٠ايؽ ٩ٚ

 ضؾي٫ٙ، چي١ٜ ثركي٩ اظ    ٚؿٟي٨١ ٚي٩   ٚظٟي٨١ ًٚب٘ اؾز ٠ آٜ ْب٢ ٣َ ث٣ ال٤ب٨ ٠ا قره٫ّز
٠ ًٚب٘ ؾب٩ٖ ضا ثيطا٨ ذي١ز حهيع    ال ْب٢ ٠اٚحش١ا٨ ا٪ٝ َشبة ؾطنب٩ٞ اؾز، ق٫ط ٤ٛبٜ ػب٨

ق١ز  ٫ٞع اظ ؾ١إٚ ز٪ٓط َبضثطز ثؿي٫بض ٞيب٘    َٟس ٠ ٞٛبز ذسا ٠ ٚطزاٜ ضا٢  ط٪ًز ٠ايؽ ٩ٚ ٩ٚ
٨ ق٫ط ٚبٟٞس ػطتر ٠ ػؿيبضر،  ال٤ب٨ ثؿ٫بض ثب ٤ب ٠ س١اٞب٪٩ ق٫ط زض آطبض ١ٚضز ثطضؾ٩ ٠٪ػ٩ْ

س١ظ٨  آظاض ٞج١زٜ ٠ ٣ٟ٫َ ٩َ، ضؿ٫مال٩ٟ٫ٓٛ، قُبضْط٨، زضقش٩ اٞسا٘، چبٟٚس٨، ذكيسضر
اٞس ٠ ثطا٨ آقُبضسط قسٜ ذه١ن٫بر ثعضْبٜ تاؾيٙ اظ ذيسا،    اؾز ٣َ ث٣ ن١ضر ٞٛبز زضآٚس٢

 اٞس    ٤ب٨ زاؾشب٩ٞ( ١ٚضز اؾشهبز٢ يطاض ْطنش٣ ٚطزاٜ ضا٢  ط٪ًز، قب٤بٜ، د١ٗ٥اٞبٜ ٠ قر٫هز
ُبض ضنش٣ اؾيز، ثي٫ٝ چ٥يبض    آطبض ١ٚضز ثحض ثطا٨ ق٫ط ث ٣َ زض  اظ ١ٞظز٢ ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ 5

ٟٚس٨، قُبضَٟٟس٩ْ ٠ ذك٩ٟ٫ٓٛ( زض ٤ط ؾ٣ اطط سطبثى َبٕٚ ٠ػ١ز ٚه١٥٘ تز٫ٖط٨، يسضر
زضنس( ٫ٞع ث٫ٝ قف ٚه١٥٘ اظ ٚهب٫٤ٙ تس١ٟٟٚس٨، چيبال٩َ، غيبٖٙ ثي١زٜ،     57زاضز؛ ت٪ؿ٩ٟ 

 هذ ًام ٍ هفاّين ًواديي ضيز در آثار هَرد تزرسيجذٍل آهاری تسا
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ثحض ٚطبثًز ٠ػ١ز زاضز ت٪ؿٟي٩   س١ظ٨، ثعضْبٜ ٠ ٠نبزاض٨( نًط زض ز٠ اطط اظ آطبض ١ٚضز ٣ٟ٫َ
 زضنس(  2/84اؾز ت٪ؿ٩ٟ   ُبض ضنش٣ٞٛبز٪ٝ نًط زض ٪٩ُ اظ آطبض ث زضنس( ٠ ٣ٞ ٚه١٥٘ 2/57

سط اؾز، اّٚب سؿيساز ٚهيب٫٤ٙ ٞٛيبز٪ٝ ا٪يٝ     الاظ ز٪ٓط آطبض ثب قب٤ٟب٣ٚ  ثؿبٚس ٞب٘ ق٫ط زض 5
ٚه٥ي١٘ زض  سط اؾز؛ ٪ؿ٩ٟ اظ ٚؼٛي١ؼ ٞي١ظز٢ ٚه٥ي١٘، ؾي٫عز٢     ٚؿ٨١ٟ ث٫ف ٚظ٨١ٟػب١ٞض زض 
 زضنس(  2/35ٚؿ٨١ٟ آٚس٢ اؾز ت٪ؿ٩ٟ  ٚظ٨١ٟ
ُبض ضنش٣ ثطا٨ ق٫ط زض آطبض ١ٚضز ثطضؾ٩، ٣ٞ ٚه١٥٘ آٜ ٞعز٪ٍ   اظ ث٫ٝ ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ث8

 ٤ب٨ حٛبؾ٩، ز٠ ٚه١٥٘ زاضا٨ ٚب٪٧ قٟب٪٩ ٠ ٤كز ٚه١٥٘ زاضا٨ ٚب٪٧ ؾطنب٩ٞ اؾز  ث٣ ٚب٪٣
چ٥يبضز٢ ٚي١ضز تز٫ٖيط٨، ػؿيبضر،       اظ سؿساز ١ٞظز٢ ٚه١٥٘ ٞٛبز٪ٝ ثيطا٨ ا٪يٝ چبضديب،    2

َي٩،  ال٫ٞط٠ٟٚس٨، ذك٩ٟ٫ٓٛ، ٞٛبز د١ٗ٥اٞبٜ ٠ قيب٤بٜ، قيُبضَٟٟس٩ْ، زضقيش٩ اٞيسا٘، چيب     
٫ْط ٞج١زٜ، نسايز ٠ ٠نبزاض٨، حضطر حى، ٚطزاٜ ذسا ٠ ثعضْبٜ، زض ٚؿ٩ٟ ػيبٜ، زض   ظث١ٜ

، سي١ظ٨  ض٪ع٨، ٣ٟ٫َٚؿ٩ٟ ٚؿ١ٟ٪بر ٠ ا٤ٕ ؾؿ٩( ػعء ٚهب٫٤ٙ ١ُٞ ٠ دٟغ ٚه١٥٘ تغٗٙ ٠ ذ١ٜ
٤ب٨ دؿز ٠ ق٫ط ثب 7ٝ ٞٛيبز ٞهيؽ اّٚيبض٢(     ق٫ط ؾ7ٙٗ ٞٛبز َظطر، ق٫ط دك7ٝ٫ٛ ٞٛبز اٞؿبٜ

 آ٪س    حؿبة ٩ٚٚهب٫٤ٙ ٫٤١ُٞس٢ ث زض ح٫ط٧
ْب٢ ق٫ط زض نط٤ّٟ ا٪طاٜ ثبؾشبٜ تا٤ط٪٩ٟٛ ثي١زٜ( َي٣ زض ٚشي١ٜ د٥ٗي٨١     ػب٫ٚ٨بٜ   3

ؾ٩ تحضيطر حيى،   ٟٚؿُؽ قس٢ اؾز، ثب اقٗت ٚهب٫٤ٙ ٞٛبز٪ٝ ا٪ٝ ػب١ٞض زض آطبض ١ٚضز ثطض
   ٜ ض٪يع٨،  ٚطزاٜ ذسا ٠ ٚؿ١ٟ٪بر، ػبٜ ٠    (، اذشالل ٠ػ١ز زاضز  اٖجش٣ ثطذي٩ ٚهيب٫٤ٙ تذي١

٤يب٨ ا٪يطاٜ ثبؾيشبٜ     س١ظ٨ ٠ ٞهؽ اّٚبض٢( ٫ٞع ثب ا٤ط٪٩ٟٛ ث١زٜ ا٪يٝ چبضديب زض اؾيط١ض٢    ٣ٟ٫َ
 ؾ١ اؾز   ٤ٙ
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 فْزست هٌاتع      

 لزآى وزين -

س٥طا7ٜ ٠ظاضر نط٤ّٟ ٠ اضقيبز   ،اهة ادتي فارسيً فزٌّگ(  7557ا١ٞق٣، حؿٝ  ت -
 ؾبظٚبٜ چبح ٠ اٞشكبضار  ٠ ٩ٚال اؾ

 س٥طا7ٜ ث٥ؼز  ، تاريخ پزچن ايزاى(  7558اط  ت ثرش١ضسبـ، ٞهطر -
س٥يطا7ٜ   ،ّای رهشی در ادب فارسي رهش ٍ داستاى(  7555د١ضٞبٚساض٪بٜ، سًي٩  ت  -

 ؾ٩ٛٗ ٠ نط٩ٟٓ٤ 
ّرا ٍ ًوادّرای    درآهذی تز اسطَرُ ( 7552ا٥ٖب٘  تزاز٠ض، اث١اًٖبؾٙ ي ٟٚه١ض٨،   -

 اٖع٤ّطا   ْب٢ زاٞف س٥طا7ٜ ،ايزاى ٍ ٌّذ در عْذ تاستاى
 ْب٢ س٥طاٜ س٥طا7ٜ زاٞف ،ًاهِ لَح فطزدُ لغتاَجط   ز٤رسا، ؾ٩ٗ -
-  ٜ س٥يطا7ٜ   ،ؾي١زاث٣ نضيب٪٩ٗ   ،فزٌّگ ًوادّرا (  7546، آٖيٝ  ت  ق١ا٣٫ٖ، غاٜ ي ْطثطا

 ػ٫ح١ٜ 
ٝ  (  »7565  تآيبػب٩ٞ، ح٫ٛيس   ب٤ط٨، ٚحٛس  - ٜ    سج٫ي٫ٝ ٥َي  ،«آٖي١٪٩ ؾيهط ي٥طٚيب

هري ٍاحرذ   ال گراُ آساد اسر  ضٌاختي داًص هجلّة ادتيات عزفاًي ٍ اسطَرُ
  55قٛبض٦  ،تْزاى جٌَب

 ػب٠٪ساٜ  ٧، س٥طا7ٜ ثسضيالوعارف ايزاى دايزُ(  7554ؾط١نز قٛؿ٩، ٚؿؿ١ز  ت -

 س٥طا7ٜ س١ؼ  ،٥ٚطزاز ث٥بض، تٌذّص(  7552نطٞجف زاز٩ْ  ت -
 ْب٢ سطث٫ز ٚسضّؼ   س٥طا7ٜ زاٞفآييي آيٌِ(  7543ؾ٩ٗ  تؿ٫ٝيجبز٨، ح -

 ٞكط ٚطَع   س٥طا7ٜ ،ای ديگز اس گًَِ ( 7551ت  اٖس٪ٝٔ ال َعّاظ٨، ٫ٚط ػ -

  سطػٛي٧ ٫ٗٚحي٣   ،فزٌّرگ هورَّر ًوادّرای سرٌّتي     ( ١َ7551دط، ػ٩ ؾ٩  ت -
 نطقبز    س٥طا7ٜ ،٪بَٜطثبؼ

 ٪ٍ سب ٣ٞ(  س٥طا7ٜ ؾٛز  تػٗس ًاهة تاستاى(  7552ت اٖس٪ٝ ٔ ال َعاظ٨، ٫ٚطػ -
   س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط فزٌّگ فارسي(  7547ٚؿ٫ٝ، ٚحّٛس  ت -
ٜ  ، هعٌرَی  هثٌَی(  7547ت  ٚحٛس اٖس٪١ٚٝالٞب، ػالٔ - س٥يطا7ٜ   ،سهيح٫ح ٫ُٞٗؿي١

 دػ٤٠ف 
ٜ    ،ًاهِ الثال(  7567ت ا٨، ٪١ؾم ثٝ ا٫ٖيبؼ   ٞػب٩ٚ ْٟؼ٣ -  ،سهيح٫ح ث٥يط٠ظ طط٠س٫يب

 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط 

سهيح٫ح ث٥يط٠ظ    ،ليلري ٍ هجٌرَى  (  7567ت م ثيٝ ا٫ٖيبؼ   ا٨، ٪١ؾ ٞػب٩ٚ ْٟؼ٣ -
 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط  ،طط٠س٫بٜ

سهيح٫ح ث٥يط٠ظ    ،سرزار الهخرشى ا (  7567ت ا٨، ٪١ؾم ثيٝ ا٫ٖيبؼ    ٞػب٩ٚ ْٟؼ٣ -
 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط  ،طط٠س٫بٜ

ٜ    ،پيىز ّفت(  7567ت ا٨، ٪١ؾم ثٝ ا٫ٖبؼ  ٞػب٩ٚ ْٟؼ٣ -  ،سهيح٫ح ث٥يط٠ظ طط٠س٫يب
 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط 
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سهيح٫ح ث٥يط٠ظ    ،خسرزٍ ٍ ضريزيي  (  7565ت ا٨، ٪١ؾم ثٝ ا٫ٖبؼ  ٣ٞػب٩ٚ ْٟؼ -
 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط  ،طط٠س٫بٜ

ٜ   ، ًاهِضزف(  7565ت ا٨، ٪١ؾم ثٝ ا٫ٖبؼ  ٞػب٩ٚ ْٟؼ٣ -  ،سهيح٫ح ث٥يط٠ظ طط٠س٫يب
 س٥طا7ٜ ا٫ٚطَج٫ط 

سطػٛي٧   ،ای ًوادّا در ٌّز ضزق ٍ غرزب  فزٌّگ ًگارُ(  ٤7555بٔ، ػ٫ٛيع  ت  -
 ّٟ ٚؿبنط س٥طا7ٜ نط٤ ،ضي٣ّ٫ ث٥عاز٨

د١ض،  اث١اًٖبؾٙ اؾٛبؾ٫ٕ سطػ٧ٛ، ًاهة اساطيز جْاى داًص(  ٠7535اضٞط، ضَؽ  ت -
 س٥طا7ٜ ٞكط اؾط١ض٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


