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 چکيده  

دس هزُب تطيغ اُويت ّيژٍ اي بشاي صيبست اهبهبى ّ اهبهضادگبى ّجْد داسد ّ هؼوبسي خبصي باب داذار ش تضييٌابت ّ ضاوٍْ ّ     
ػظوت ظبُشي دس هضاسُب بوبس گشفتَ هي ضْد . دس دبليوَ دس هسبجذ ايي تضييٌبت روتش ّ دس هصلي ُبي ػيذ دس داذال  هوواي ا ات .    

بشاي بشخي اص اُ   ٌت يب اديبى ديگش پش ص بشاًگيض گطتَ ّ بَ تفسيشُبي ضخصي دس هؼوبسي هزُبي هؼبصاش  اصآًجب رَ ايي تفبّت ُب 
ضيؼَ اًجبهيذٍ ا ت،الصم ا ت بب تحميمي هيبى سضتَ اي دس هببًي تفوش ضيؼي ّ آثبس آى دس دّساًتوذى ا الهي ، ايي هسئلَ هْسد بشس اي  

 لشاسگيشد.
ب بب تْجَ بَ هببًي ًظشي آًِب ت تب دس  ًوًَْ ُبي ػظين طشادي بٌبُبي هازُبي هؼبصاش   ُذف ايي پژُّص بشس ي ايي تفبّتِ

 بتْاًذ ساُگطب ببضذ ّ اص اًحشافبت فشٌُگي اجتوبػي رَ ُضيٌَ ُبي  ٌگيي التصبدي سا ًيض بَ ُوشاٍ داسد جلْگيشي ًوبيذ. 
فص  ُبي هفِْهي  يش اص ػو  بَ ًظش داسد. ابتذا  ايي پژُّص بَ طْس رلي سّيوشدي اص هفِْم بَ هصذاق داسد .دس ػيي دبل دس

بشا بط فمَ ضيؼَ تفبّت دس ادوبم، اصْل ّ تْصيَ ُبي ػولي  بخت ايي  َ ًْع بٌب سا بب ُن همبيسَ هي ًوبياذ. دس گابم دّم باب بِاشٍ     
َ بَ بٌبُبي هزُبي سا بَ ضيٍْ گيشي اص ػشفبى ا الهي اُذاف ّ همبصذ ادوبم فمِي سا جستجْ رشدٍ ّ هِوتشيي ايذٍ ُبي هفِْهي ّابست

  اي ا تذاللي ا تخشاج هي ًوبيذ. گبم  ْم بَ اسائَ هصبديك ّ ضْاُذ هْيذ يب هخبلف ايي هببًي هي پشداصد . دس ايٌجب بب بشس ي سًّذ توبه
يبديي ُاش بٌاب دس ادّاس   تبسيخي هِوتشيي ًوًَْ ُب اص  َ بٌبي هزُبي هسجذ ، هضاس ّ هصلي ، تالش هي ضْد تؼبدل يب اًحشاف اص اصْل بٌ

چِبسگبًَ هؼوبسي ايشاى )دّسٍ ُبي هطشح ضذٍ پيشًيب (هطبلؼَ گشدد. دسايي هيبى بشس ي هؼوبسي هزُبي دّسٍ صفْي بَ خبطش آًوَ يوي اص 
بًَ  هِوتشيي دّسٍ ُبي ظِْس اًذيطَ ُبي ضيؼي دسجِبى ا ت اُويت فْق الؼبدٍ اي داسد. دس ًِبيت تالش هي گشدد هطببك  طْح  َ گ

هؼوبسي ا الهي فْق الزرش ، ايذٍ ُبي هفِْهي ّ اصْل بشگشفتَ اص ُشيک اص ايذٍ ُب بشاي بِشٍ بشداسي دس هؼوبسي  َ بٌبي هْسد بشس ي 
 دس ضشايط هؼبصش اسائَ گشدد.

   ْ ى دّسٍ بشا بط يبفتَ ُبي بذ ت آهذٍ هؼوبسي هزُبي ايشاى ًْ بًبت ّ دتي خشّج اص اػتذالِبيي سا دس بشخاي دّسٍ ُاب ُو ا
آرسي ًطبى هي دُذ ،ّلي دس ر   يشي سّ بَ پيطشفت دس آى هطبُذٍ هي ضْد. دّسٍ صفْي بب تْجَ بَ ظِْس همتذساًَ اًذيطَ ضايؼي تاب   
دذّدي هي تْاى اػتذال گشايي بيطتشي سا هطبُذٍ ًوْد.دس ايي ػصش هضاس بصي دس تذاّم دّسٍ آرسي بسيبس بب ضوٍْ ظبُش ضذ ، دس دبليوَ 

وٍْ آفشيٌي دّسٍ آرسي رب تٌذ. هسبجذ ايي ػصش تؼذاد روتشي داسًذ ّ دس بيطتش آًِب ضيٍْ اػتذالي لبب  هطبُذٍ ا ت . هصلي هسبجذ اص ض
دس ايي دّسٍ بب ًِبيت  بدگي بَ اجشا دس هي آيذ ّ اص هصلي ُبي ببضوٍْ آرسي خبشي ًيست. آخشيي گبم ايي پاژُّص جوؼبٌاذي ّ اسائاَ     

 بُبي هزُبي ا ت: َ ايذٍ هفِْهي صيش دس بٌ
 صا ًوب ّ بِجت ايذٍ لذ ي ضببُت -1
 صا صدا ّ خطيت ايذٍ لذ ي ضببُت -2
 ايذٍ لذ ي اػتذالي  -3

تْاى اصْل ػولي ّ ادوبم  ايي ايذٍ ُب بَ تشتيب دس صببى ديٌي بشاي هضاس، هصلي ّ هسجذ تْصيَ ضذٍ اًذ ّ بش ُويي ا بط هي
اص  دس صهيٌَ ُبي هيضاى  تضييي هجبص ، ًْع سابطَ بب  9س بِشٍ بشداسي دس طشح ُبي هؼبصش دس هؼوبساًَ ًبضي اص ُشيک اص آًِب سا بَ هٌظْ
 ببفت ، ًْع سابطَ بب طبيؼت ّ... بيبى ًوْد.

 
 هؼوبسي ا الهي ، ضيؼَ ، هضاس ، هسجذ ، هصلي ، جوبل، جالل ،تطبيَ ، تٌضيَ  ، فمَ ، ػشفبىکليد واژه ها : 

 


