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 چكيدُ 
٢ي ٛيع، ثط ُؿشطٟ  سطيٚ ػٜبنط خ٢بٙ آكطيٜف آة يٌي اظ ٗوسؼ ي  زض كط١َٜ ٗٔي ايطاٙ اؾز؛ ػٜهطي ٠ً حشي ثٜيبٙ ػطـ ٓا

ٙ ٛوف ثؿش٠ ٝ دبًي آ ٚ ٗيشطايي، ثطاي دبى ػظ٘ز  ٙ اظ آٓٞزُي اؾز. زض آيي ٝ قطًز زض ٗ قس ٕ كطايض زيٜي  دب ٖ ١بي ُصقش٠، ٛا طاؾ

ٕ ث٠ ق٘بض ٗي ٞ اٗطي ٗحشٞ ٝ ق اؾز. اظ ٛظط ٗطزٕ ذبٝضٗيب٠ٛ، آكطيٜف خ٢بٙ زض اضسجبط ٗؿشويٖ ثب آة  ضكش٠ ٗص١جي ٛيبظ ث٠ قؿز 

ي  ١بي ٗص١جي اظ خ٠ٔ٘ آييٚ سط آييٚ قٞز. سٞخ٠ ث٠ آة ث٠ ػٜٞاٙ ػبٗٔي ٗوسؼ، ٗغ٢ط ٝ قلبثرف زض ثيف هٔ٘ساز ٗي ١بي ايطٛا

ٟ ٝااليي ثطذٞضزاض ثٞزٟقٞز. آكطيٜف آة زض ثب ٗي زيسٟ ٝ ٛعز ظضسكشيبٙ، اظ خبيِب ٠ً اظ ضٝظ ٝ ٗسرِ آكطيٜف آٙ  اؾز؛ عٞضي ٝض ػب٠ٗ 

ٝ زضيب اقبضٟ ٛيع يبز قسٟ ٝ ٜٗبثغ زيٜي، ث٠ چطايي ذٔوز آة   ٙ ٙ ثبؾشب ٙ ايطا ٝ هساؾز ٝاالي  اؾز. زض ثطذي اظ ٗشٞ ٟ ٠ً اظ ا١٘يز  قس

٢ي حٌبيز ٚ ا ايٚ ػٜهط ٓا ٢ً َ ي هبئْزاضز. حشي زض كط١ٜ ٝ ايعزٛا  ٙ س ٠ً ٢ٖٗ قسٟ يطاٙ، ثطاي آة، ٢ِٛجبٛب ٙ ذطزاز ٛا ٚ آٛب اَٛب١يشب ٝ  سطي

اؾز. سكشط  ي آة ٝ ايعز ثبضاٙ ٗٞضز سٞخ٠ هطاض ُطكش٠ ي سر٠٘ ػٜٞاٙ زاضٛسٟ ٜٗس زض كط١َٜ ايطاٙ ث٠ چٜيٚ، سكشط كطٟ ١ٖ اؾز.

ٙ ا١طيٜ٘ي ضا اظ زضيبي كطاخ آةٕ ٝ دطيب  ٟ اؾز. ثبضـِ  ؾبٓي ٟ ٠ً زق٘ٚ انٔي ٝي، دطي ذكيقس . ُلش٠ًٜس ٗي ًطر زٝض ؾطقز ثٞز

ٝ ثي٘بضي سٔوي قسٟ  ٚ ي ذٔوز زضيب١ب،  ٠ً زض ايٚ ِٛطـ، كٔؿل٠ اؾز. ض٘ٚ ايٚ دبى سكشط، ٛٞػي ؾالح زكبػي ثطاي ٛبثٞزي ا١طي٘

    اؾز. ضؾي ٝ سأْٗؾبٓي ٝ آؾيت ٛبقي اظ ٝخٞز ٗٞخٞزار دٔيس، هبثْ ثط ثطزِٙ ذكي ١ب ٝ ضٝز١بي ضٝاٙ، ثطاي اظ ثيٚ چك٠٘

 

    آكطيٜف.  ،يب ظضزقز ظضسكزيب سيكشط،  آة، زضيب، كط١َٜ ايطاٙ ثبؾشبٙ، اَٛب١يشب، سكشطّاي كليدي:  ٍاشُ
 

 

 

 
 

 

                                                                 
ٞ ١يئز ػٔ٘ي س٘بٕ -1 ٙ ؾ٘ب؛ ؾبظٗبٙ ؾ٘بػض كدٞي زًشطي ٝهز ؾبظٗب كِبٟ آظاز اؾالٗي(؛ ٝ زٛا -ظثبٙ ٝ ازثيبر )ٝاثؿش٠ ث٠ زٛا

كٌسٟ ؿبٛي، زاٝ ػٕٔٞازثيبر  كبضؾي، زٛا ٙ.   ٛا    ٛكِبٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس ٗك٢س، ايطا
ٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس ٗك٢س -2 كِب ٝ ازثيبر كبضؾي زٛا  ٙ  .  اؾشبز ظثب
ٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس ٗك٢س -3 كِب ٝ ازثيبر ػطة زٛا  ٙ  . اؾشبز ظثب
ٟ آظاز اؾالٗي ٝاحس ٗك٢س -4 كِب ٝ ازثيبر كبضؾي زٛا  ٙ  .اؾشبزيبض ظثب
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    هقدهِ -1

: 1373)هطآٙ ًطيٖ،  ٍَ جَعَلٌَْا هِيَ الْوَاء كُّلَ شَیْءٍ حَیٍاؾز: بٓي ٠٘١ چيع ضا اظ آة دسيس آٝضزٟذساي سؼ

ُبٟ ١ط  ٛوف آة، ٗوسٕ ثط ١ط ٛوف ٝ نٞضر، ٝ ٗحْ٘ ٝ سٌي٠»ٛظطاٙ:  ظػٖ ثطذي نبحت ضٝ، ث٠ ( اظ اي21/30ٚأٛجيبء

اؾز؛ ػٜهطي ٠ً  سطيٚ ػٜبنط خ٢بٙ آكطيٜف ظ ٗوسؼ( آة يٌي ا189: 1376اؾز. )آيبزٟ،  قسٟ ، دٜساقش٠«آكطيٜكي
اؾز: ذساى ٝاال سوسيط ذالين ضا دٜدبٟ ١عاض ؾبّ  ي ػظ٘ز ٝ دبًي آٙ ٛوف ثؿش٠ حشي ثٜيبٙ ػطـ ا٢ٓي ٛيع، ثط ُؿشطٟ

ٟ =ُطزآٝضٛسٟ>،  ١1ب ٝ ظٗيٚ ديف اظ آ٠ٌٛ آؾ٘بٙ ط ( ػالٟٝ ث605: 1382ضا ثيبكطيٜس ثجز ًطز ٝ ػطـ ٝى ثط آة ثٞز. )دبيٜس

-)اثي 2اؾز.  اؾز: ذساٝٛس، ظٗيٚ ضا ثط ضٝى اٗٞاج آة ُؿشطزٟ ي ظٗيٚ ٛيع ضٝي اٗٞاج آة آضٕا ُطكش٠ ػطـ ا٢ٓي، د٠ٜ٢

ًطاٙ حن، قجب١ز ثيٚ ػطـ ٝ ظٗيٚ اظ ٛظط ثٜبي ثط آة،  ( ايٚ ٗغبٓت سب حس ظيبزي ُٞاٟ ػظ٘ز ثي299: 1379عبٓت، 

١بي ذبٝضٗيب٠ٛ، ث٠ ذٔوز ١ؿشي اؾز. شًطقسٟ ٠ً زض اؾغٞضٟ ٝ ا١٘يز ٝاالي آة زض ظٛسُي 3ُيطي ظٗيٚ ي قٌْ ٛحٟٞ

( دؽ ظب١طاً اظ ٛظط ٗطزٕ ذبٝضٗيب٠ٛ، آكطيٜف خ٢بٙ زض 20: 1376اؾز. )ضى؛ ُطي٘بّ،  قسٟ ٛيع اقبضٟ 4يي اظ آةزض دبضٟ

زي ظيطثٜبي آكطيٜف خ٢بٙ ٗب  قٞز؛ ث٠ ػجبضر زيِط اظ ٛظط آٛبٙ، ػٜهط آة اضسجبط ٗؿشويٖ ثب آة هٔ٘ساز ٗي
  قٞز.       ٗي ٗحؿٞة

خب ٠ً آة زض  اظ هساؾز ذبني ثطذٞضزاض اؾز؛ سب آٙ آب  ٝ كط١َٜ ٗٔي ايطاٙ ثبؾشبٙ، 5زض زيٚ ٗجيٚ اؾالٕ

زازٙ ٗظٔٞٗيز  ٝ ٛكبٙ ي عاشَرا ٍاقعِٝ زض  6قسٟ هٔ٘ساز ي هعٌَي حضرت زّرا)ض( هْريِكط١َٜ زيٜي ث٠ ػٜٞاٙ 

؛ كطٝؿي، 129-30: 1380ًٜس. )ضى؛ اثٞٗرٜق ًٞكى،  كي دٔطضَٛ ايلب ٗيآؿالٕ( ٛوذبٛساٙ اٗبٗز ٝ ٝاليز )ػٔي٢ٖ

١بي دبى، ُٞاضا، ٗوسؼ، ٗشجطى، قلبثرف ٝ حشي ث٠ ػٜٞاٙ يي  زض كط١َٜ زيٜي ٗب يٌي اظ آة 7( آة ظٗع1382ٕ

 قٞز:    ٗحؿٞة ٗي هعٌَي آٍرد رُ

 بيي كطؾزآة ظٗعٕ زاز ثغحبيي سٞ ضا                        اظ كطار آثي ث٠ ثغح

(825: 1388)ذبهبٛي،   

١بي  ي آة ثركيسٙ ث٠ ٗو٠ٓٞقسٟ ٠ً زض هساؾز ٛيع اقبضٟ« ًٞثط»١بي ث٢كشي چٞٙ  زض كط١َٜ اؾالٗي ث٠ چك٠٘
  ٗب ذٔن  اؾز: أّّٝ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ ٗرٔٞم ذسا يبز قسٟ ًٜس. زض ثطذي اظ احبزيث ٛيع اظ آة ث٠ ؾعايي ايلب ٗي آؾ٘بٛي ٛوف ث٠

( ٠ً ثط ضخحبٙ ٝ سوسٕ آكطيٜف آة ثط ؾبيط ػٜبنط 402: 8م./ج1414ه٘ي،   ؛342: 2/ج1387؛ هعٝيٜي، آ٘بء. )ضى  ا٠َٔٓ
١بي ُصقش٠، اٛدبٕ كطايض زيٜي ٝ قطًز زض ٗطاؾٖ  قسٙ اظ آٓٞزُي زالٓز زاضز. حشي زض آييٚ ٗيشطايي، ثطاي دبى

 ( 1182: 2/ج1346  اؾز. )ضى؛ ضضي، كش٠ض ٗص١جي ٛيبظ ث٠ قؿز ٝ قٞ زض ًٜبض سحْ٘ سبظيب٠ٛ اٗطي ٗحشٕٞ ث٠ ق٘بض ٗي

١بي  قٞز: س٘بٕ آييٚ ٗي ١بي ٗص١جي زيسٟ سط آييٚ سٞخ٠ ث٠ آة ث٠ ػٜٞاٙ ػبٗٔي ٗوسؼ، ٗغ٢ط ٝ قلبثرف زض ثيف

زٓيْ  اي زاضٛس؛ آة ث٠ ١ب ثطاي ذٞز آة ٝ چك٠٘ ١ب ٗش٘طًع ١ؿشٜس ٝ اًثط ظيبضسِبٟ ٛٞػي ديطاٗٞٙ آة ٝ چك٠٘ ٗص١جي ث٠

ي اػشوبز ث٠ سوسؼ  ١بي ثبظٗبٛسٟ سٞاٙ اظ ٠ٛٞ٘ٛ سٞاٛس قلب ز١س. ايٚ س٘طًع ٗص١جي زض ًٜبض آة ضا ٗي يكضبيْ ذبل ذٞز ٗ
ٝ زض آٙ  8ي حيبر، زض ايٚ خ٢بٙ ( الظٕ ث٠ شًط اؾز ٠ً آة ٝ چك211٠٘: 1387ًبضاٙ،  آة زاٛؿز. )ٗسثطي ٝ ١ٖ

 اؾز.    ٗٞضز سٞخ٠ زيٚ اؾالٕ ٝ كط١َٜ ايطاٙ ظٗيٚ هطاض ُطكش٠ 9خ٢بٙ

، ضٝظ يبظز١ٖ اؾلٜس يب ابَريحاى بيرًٍیٝ ث٠ ضٝايز  10شٌبِ س١ِبي ٗطزٗي، ذساٝٛس آة ضا زض ضٝظ  زض ضٝايز

اؾز: زض اؾبعيط  ثط ضٝظ آكطيٜف آة، ث٠ ٗسر ظٗبٙ آٙ ٛيع اقبضٟ قسٟ  ( ػال421ٟٝ: 1385آكطيس. )ضى؛ ١ئٜع،  11ذٞض ضٝظ

ُ ٍ پٌج رٍز ظضسكشي، آكطيٜف آة زض عي  ( ُٞيب آكطيٜف آة زض ثبٝض ػب٠ٗ 41: 1390اؾز. )زازُي، ٠دصيطكشنٞضرپٌجا
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چٜيٚ،  اؾز. ١ٖ ٠ُٛٞ ثب زهز يبز قسٟ ٝ ٛعز ظضسكشيبٙ، اظ خبيِبٟ ٝااليي ثطذٞضزاض ثٞزٟ ٠ً اظ ضٝظ ٝ ٗسرِ آكطيٜف آٙ، ايٚ

٠ً  اؾز؛ عٞضي ي آكطيٜف ػٜبنط ٗبزي، ث٠ خبيِبٟ ٝاالي آٙ ٛيع اقبضٟ قسٟ اؾز ٠ً حشي زض ٗطسج٠ ا١٘يز آة سب خبيي

اؾز. )ضى؛ ١٘بٙ: ي ٗبزي ؾرٚ ضكش٠آكطيسٟ 13ث٠ ػٜٞاٙ زٝٗيٚ 12، دؽ اظ آؾ٘بٙ ٝ ديف اظ ظٗيٚ، اظ آةبٌدّشزض 

37 ) 

ثركي ث٠  زض ثطذي اظ ٗشٞٙ ايطاٙ ثبؾشبٙ، زٓيْ ذٔوز آة، ثطاي ضكغ سكِٜي؛ ٝ زٓيْ ذٔوز زضيب١ب ثطاي حيبر
اؾز. )ضى؛  ُطكش٠ثطزٙ سكِٜي نٞضر اؾز: ذٔوز آة ثطاي اظ ٗيبٙ قسٟآكطيسُبٙ ا١ٞضاٗعزا ٝ ٗطاهجز اظ آٛبٙ ثيبٙ 

زاضي ٝ  قسٟ ٠ً اٝضٗعز، زضيب١ب ضا زض خ٢بٙ ثطاي ِٛبٟ زٓيْ چطايي آكطيٜف زضيب١ب، ُلش٠ ( زض دبؾد ث39٠: 1390زازُي، 

 (  64: 1391اؾز. )ضى؛ سلضٔي =ٗشطخٖ>،  ثركي آكطيسُبٙ ذٞيف ؾبذش٠ ظٛسُي

ضٝز. زض ايٚ ذهٞل زض يٌي اظ ٜٗبثغ اؾالٗي  ق٘بض ٗي سُي، ثطٝر، ؾالٗز ٝ حطًز ث٠آة زضيب، ثؿشط ظٛ
اؾز؛ زض  اؾز؛ ٗؼسٙ ٝ ٗرعٙ ١ُٞط، يبهٞر، ػٜجط ٝ ٛظبيط آٙ ق٘بض آثعي اؾز ٠ً زضيب، خبيِبٟ ٝ ٗأٝاي خبٛٞضاٙ ثي آٗسٟ

اؾز ٠ً  طاي ٗطزٕ ١٘بٜٛس ٗطًجيقٞز. آة ث ٗي ثٞ، ػغط١ب ٝ زاض١ٝبي ؾٞزٜٗس يبكز ١بي آٙ اٛٞاع ػٞز١بي ذٞـ ؾبحْ

ًٜٜس. )ضى؛ خٔؼٕلي ًٞكي،  ٗي ضاحشي ٜٗشوْ ١بي زٝضزؾز ث٠ قٞٛس ٝ ًبال١بي ذٞز ضا اظ ؾطظٗيٚ ثبظضُبٛبٙ ثط آٙ ؾٞاض ٗي
قٞز؛ دؽ چٜساٙ  ٗي ذٞثي ضٝقٚ ( ثط ايٚ اؾبؼ، ًبضًطز ٝ ٛوف آة زض حلظ خبِٙ ٗٞخٞزار ث172٠: 1379

ٕ اضسٌبة ُٜبٟ ػديت ٙ )ٝ قبيس زض ؾبيط ًكٞض١ب(  14زض حن آة ٛيؿز ٠ً ػس ٝ ؾشبيف حويوزِ آة يب زضيب زض ايطاٙ ثبؾشب

  ؾشبيف ١بي ضٝي ظٗيٚ؛ ايؿشبزٟ، ضٝاٙ، چك٠٘، ضٝز ٝ آة ثطف ٝ ثبضاٙ هبثْ ي آة اؾز: ٠٘١ ٗٞضز سأًيس كطاٝاٙ ثٞزٟ

 (    253: 1/ج1389)زٝؾشرٞاٟ،  ١15ؿشٜس.

چٜيٚ ثطاي آة، ايعزاٛي زض ٛظط  اؾز. ١ٖ يبز قسٟ ١16ب ٢ِجبٙ آةػٜٞاٙ ٛ ث٠ خردادزض ضٝظُبض ثبؾشبٙ اظ 

ٙ  اٛس ٠ً ٢ٖٗ ُطكش٠ ٗي ٝ  ٢ٛبزٙ ث٠ آة ٝ ؾشبيف آٙ، ٛٞػي احشطٕا. احش٘بالً زض ايطاٙ ثبؾشبٙ، حطٗز17اؾزاًَاّيتا سطيٚ آٛب

ي  ي ٝي، زض ازا٠ٗ طخؿش٠اؾز. ثطضؾي ٝ ٗؼطكي ايٚ ايعزِ ثبؾشبٛي ٝ ذهٞنيبر ث ضكش٠ ٗي ق٘بض ؾشبيف ثطاي آٛب١يشب ث٠

، ذهٞنيبر ٝي ٛيع سب 18ي آة ي سر٠٘ ػٜٞاٙ زاضٛسٟ ث٠ تشترذبعط ا١٘يز  ُيطز. ث٠ ػالٟٝ، ث٠ ثحث ٗٞضز سٞخ٠ هطاض ٗي

 قٞز.       ٗي حس اٌٗبٙ ثيبٙ

  

 اًَاّيتا  سَرَ  اَرِدٍْي  -2
اؾز. زض  ي ٢ِٛجبٙ آة اؾز. ٝي كطقش٠ٟ قس ذٞاٛسٟ  20ٛبٕ اضزٝى ؾٞضٟ اٛب١يش٠ ث٠ اًَاّيتا 19قسٟ ٠ً ايعز ثبٛٞ ُلش٠

ي اَٛب١يشب )ٛب١يس( اؾز؛ ايٚ كطقش٠ زض ٛعز ايطاٛيبٙ هسيٖ زاضاى ٗوبٕ ثٜٔس ٝ  آييٚ ظضزقشى ٢ِٛجبٛى ػٜهط آة ثب كطقش٠

 «(     اًَاّيتا »ي  : شيْ ٝاغ1377ٟاؾز. )ضى؛ ز١رسا،  اضخٜ٘سى

، ١22بيي اظ خٜؽ آة ؾطقشي ٝ زاضاي ؾ٘جْ اظ: آةٕ اؾز ػجبضر ١21بي ايٚ ايعزثبٛٞ سطيٚ ٝيػُي ثطذي اظ ٢ٖٗ
ي  ي ٠٘١ ، ٢ِٛجبٙ ٝ ؾطچك١24٠٘ب ، دسض ٝ ٗبزض آة23ي زضيبي ُي٢بٛي ١بي ضٝي ظٗيٚ، ؾطچك٠٘ ي آة ذبؾشِبٟ ٠٘١

ي ؾشبيف ٝ ؾعاٝاض  ، ثطاظٛس27ٟآٝضي ي ثبضٝضي؛ سٞآس ٝ سٜبؾْ، ا١ْ ضظٕ، ا26٠٢ٓي ٛطاٙ ٝ ٗبزُبٙ ي سر٠٘ زاضٛسٟ ، ١25٠ُب آة

ي خبٙ؛ ٠ُٔ ٝ ض٠ٗ؛  ًيف، كعايٜسٟ ثرف، زيٞؾشيع ٝ ا١ٞضايي قسٟ زض ٠٘١ خب، زضٗبٙ ، ُؿشطز29ٟآاليف ٝ دبى ، ثي28ٛيبيف
ثرف ظاي٘بٙ  ي ظٛبٙ، آؾبيف ي ظ١ساٙ ٝ قيط ٠٘١ ًٜٜسٟ ي ٗطزاٙ؛ دبىي ٠٘١ي سر٠٘ ًٜٜسٟ زاضايي؛ ًكٞض ٝ ُيشي، دبى

ٜٗسي، زاضاي ١عاض  ١بي ضٝي ظٗيٚ اظ ٛظط كطٟي آةٜٗس، ٗؼبزّ ٠٘١ كطٟ ي قيط زض ٝخٞز ظٛبٙ ثبضزاض، ًٜٜسٟ ظٛبٙ، خبضي

، 30ًطر ي كطاخ زضآٝضٛسٟ خٞـ ٝ ذطٝـ ًطر اظ چٌبز ًٟٞ آجطظ، ث٠ زضيبچ٠ ٝ ١عاض ضٝز د٢ٜبٝض، كطٝضيعٛسٟ ث٠ زضيبي كطاخ
، زق٘ٚ 33ث٠ ثطاي زّ ٗكج٠ّ، 32اي ظيجب ٝ ثطٜٝٗس قٞٛسٟ زض ديٌط زٝقيعٟ ، ٗشدٔي31زاضاي نلبر اٛؿبٛي ٝ اػ٘بّ خبزٝيي

، قٌٟٞ ظٛسُي، هسؼ ٝ نلب، سدؿٖ 35ذيعي، ٛؼ٘ز ٝ ثطًز ، حبن34ْحويوي ذٞيف  ُط ؾشبيٜسُبٙ زيٞدطؾشبٙ ٝ يبضي
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، ديٞٛس ثب اؾت سٜسضٝ، زاقشٚ ههط١بي ثعضٍ، انبٓز ٝ 37، دبًي ٝ ثٌبضر36ثيٜي ظضسكشي آؾ٘بٛي ٝ ظٗيٜي آة زض خ٢بٙ

 .39، زاضاي ٗؼبثسي زض ًٜبض آة38ظيجبيي

 

 تَشتَر يا تيشتريِ  -3
( ٛبٗيسٟ tishtarya(، اٝؾشب سيكشطي٠ )tishtar، ايعز ثبضاٙ اؾز. زض د٢ٔٞى سيكشط )-ٛعز ايطاٛيبٙ سكشطر- تَشتَر

ٗؼٜى  ١ب ث٠ ي قؼطاى ي٘بٛى اؾز. سكشط زض كط١َٜ ٗبٛس ٠ً ٗطاز اظ سكشطي٠، ؾشبضٟ ٛ٘ى اؾز. اظ سٞنيق اٝؾشب قٌى قسٟ

ي ثبضاٙ ٝ زض ٛشيد٠  ٠ً سكشط كطقش٠ ٜٗبؾجز آٙ اٛس. الثس ث٠ ًطزٟ ٝ ثؿب اٝ ضا ثب ٗيٌبئيْ سغجين ي ثبضاٙ ضجظ قسٟ كطقش٠

ْ ١ٖ كطقش٠ ايعز اضظام ْ ٝاغ1382ٟاؾز. )ضى؛ ٗؼيٚ،  ي ضٝظى اؾز ٝ ٗيٌبئي ٝ  311-313: 1326؛ ١٘بٙ، «سكشط»ي  : شي
329    ) 

زيٞ قسٟ ٠ً سكشط زض ديٌط اؾت ؾذيس ظيجب ثب اَدٓٞـ ٠قٞز. ُلش ٗي ي آة ٗحؿٞة ي سر٠٘ ، زاضٛس40ٟٜٗسسكشطِ كطٟ

ذٞضز اٗب  ٗي ي اّٝ سكشط قٌؿز؛ زض ٗطسج41٠ًٜسًطر ٛجطزٗي، زض ًٜبض زضيبي كطاخ-٠ً ث٠ ديٌط اؾت ؾيب١ي زضآٗسٟ–

ٞ ؿٔج٠ ٟ ٝ اٝ ضا ث٠ اٛساظٟ زض ٛجطز زٕٝ ثط ادٞـ زي -بي كطاخٗشط اٗطٝظي( اظ زضي700ي يي ١بؾٓط );يي اؾذطيؽ، حسٝز ًطز

 (   334-6: 1/ج1389)ضى؛ زٝؾشرٞاٟ،  42ًٜس.ًطر زٝضٗي

ؾبٓي  ًطر زٝضًطزٟ ٝ زق٘ٚ انٔي ٝي، دطي ذكي، دطيبٙ ا١طيٜ٘ي ضا اظ زضيبي كطاخ43ؾطقز سكشطِ آةٕ

ٟ ٠ً ٝي زض زٝضاٙ ٢ًٚ، زض ٗوبث44٠ٔاؾز);اَدٓٞـ(  ْ ث٠ نٞضر ٗطز، – 45ي ثب ا١طي٘ٚ ٝ ذطكؿشطاٙ. شًطقس ٝ ثب سـييط قٌ
. 47اؾز قسٟ ٠ً اظ آٙ ثبضـ، چٜس زضيب، چك٠٘ ٝ ضٝز ضٝاٙ قسٟ چٜيٚ، ثيبٙ اؾز. ١ٖ ًطزٟ  46قطٝع ث٠ ثبضيسٙ -ؾت ٝ ُبٝا

٠ً زض ايٚ  اؾز. ض٘ٚ ايٚ سٔوي قسٟ 48اظ ايٚ ٛظط، ثبضـِ دبى سكشط، ٛٞػي ؾالح زكبػي ثطاي ٛبثٞزي ا١طي٘ٚ ٝ ثي٘بضي

ؾبٓي ٝ آؾيت ٛبقي اظ ٝخٞز ٗٞخٞزار  ثطزِٙ ذكي ٝاٙ، ثطاي اظ ثي١ٚب ٝ ضٝز١بي ض ي ذٔوز زضيب١ب، چك٠٘ ِٛطـ، كٔؿل٠

 اؾز.         دٔيس، هبثْ ثطضؾي ٝ سأْٗ
ًطر ٝ زض ٗيبٙ ظٗيٚ ٝ آؾ٘بٙ  زاض زض ٛعزيي زضيبي كطاخث٠ ديٌط ؾشبضُبٙ زٛجب٠ٓ 49اؾز ٠ً دطيبٙ آٗسٟ

اِٛيعاٛس ٝ ثب ٝظيسٙ  ١ب ثطٗياظ آة زضيب، ذيعاةدبًي زضآٗسٟ ٝ  50ٜٗس زض ايٚ ١ِٜبٕ ث٠ ديٌط اؾت قٞٛس. سكشط كطٟ ٗي دطر

. 53اؾز زض هطآٙ ًطيٖ 52ُط سؼجيط ق٢بة ثبهت ( ايٚ اٗط سب حسي سساػي331)ضى؛ ١٘بٙ:  51قٞز. ٗي ثبز، ثط دطيبٙ چيطٟ
سلبٝر  54قسٟ ٝ ثب ٗل٢ٕٞ اٗطٝظي دطيؾيطر اِٛبقش٠اؾز ٠ً زض ثبٝض ُصقشِبٙ، دطيبٙ، ؿبٓجبً خبزٝيي ٝ ثسالظٕ ث٠ يبزآٝضي

٠ً زض ديٌط حيٞاٛبر يب  قسٟ ٠ً زض ٗشٞٙ د٢ٔٞي ٝ ح٘بؾي ث٠ دطيبٙ خبزٝيي ٝ ا١طيٜ٘ي اقبضٟاٛس؛ عٞضيآقٌبضي زاقش٠

اؾز ٠ً ُلش٠ Sritي ًبٝٝؼ ٝ د٢ٔٞاٛي ث٠ ٛبٕ ؾطيز زاؾشبٛي زضثبضٟ پصدٍبْرامزراتشتقٞٛس. ٗثالً ٗي١ب دسيساض اٛؿبٙ

ٙ ذٞزـ ثطاي اظ ثيٚ -ًكشٚ ُبٝ ٗطظيبة ذبعطدؽ اظ ٛساٗز ث٠–زض آٙ ؾطيز  -قبٟ ث٠ ثيك٠ٝ ثب ضا١ٜ٘بيي ًبٝٝؼ 55ثطز

ًطزٟ ٝ ايٚ د٢ٔٞاٙ ضا ث٠ ؾطيز ح٠ٔ٘ -ضؾٜسٛظط ٗيًيف ٝ ٛبٗيطا ث٠ً٠ ا١طي٘ٚ– 56ديٌط خب دطيبٙ ؾَضٝز. زض آٙاي ٗي

اي  لٜسيبض زض ذبٙ چ٢بضٕ ثب ؾبحطٟي حٌيٖ كطزٝؾي، اؾ ( زض قب١ٜب317٠ٗ-318: 1384آٝضٛس. )ضى؛ ضضي، اظ دبي زض ٗي

ًكس. زض حويوز، ٗب١يز ثبعٜي دطي اظ ، ٛجطزًطزٟ ٝ ايٚ خبزُٝط ضا ٗي-قٞز ثط اؾلٜسيبض دسيساض ٗي پري٠ً ث٠ ١يأر –

 اؾز:  ٛظط اؾلٜسيبض، دٔيس ٝ ا١طيٜ٘ي اِٛبقش٠ قسٟ
 بض...اٛسض ث٢ ُُْ چٞ ثكٜيس، قس چٞٙ      بض   ـظٙ خــــبزٝ آٝاظ اؾــلٜـــسٕيــ

 ـسـؾطٝز ٝ ٗٓي ٝ ضٝز ثطسط ًكيـ    س،     ــخ٢بٛـدٞي چٞٙ ضٝيِ اٝ ضا ثسي

 بيـث٠ ًٟٞ ٝ ثيبثبٙ، سُٞي ض١ٜ٘ــ      ذساي!     زازُط يي اي ُلز ٠ًٚ چٜي

 57اي طٟـاي، ظ اٝ ٗطا ث٢ سٚ ق٢ُطٟ ث٠  اي         اًٜٞٙ دطي چ٢ـطٟ ٖ ١ٖثدٔؿشــ
 (720: 1384)كطزٝؾي، 
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   گيريًتيجِ -4
قٞٛس. آة زض  ٗي ي ظٗيٚ اظ ٛظط آكطيٜفِ ظيطثٜبيي سب حس ظيبزي زض اضسجبط ثب آة سٔوي ١ٖ ػطـ ا٢ٓي ٝ ١ٖ ُؿشطٟ

زازٙ  ، ٛكبٙي هعٌَي حضرت زّرا)ض( هْريِاؾز:  خ٠ٔ٘  كط١َٜ زيٜي ايطاٙ اظ خبيِبٟ ٝااليي ثطذٞضزاض اؾز؛ اظ آٙ

١بي آٙ چٞٙ  ، آة ظٗعٕ ٝ خٜج٠«ًٞثط»ي ث٢كشي  هساؾز چك٠٘ ي عاشَرا، ٍاقعِآؿالٕ( زض  ٗظٔٞٗيز ا١ْ ثيز)ػٔي٢ٖ

ػٜٞاٙ اٝٓيٚ ٗرٔٞم  . زض ثطذي اظ احبزيث ٛيع اظ آة ث٠هعٌَي ي تحفِدبًي؛ ُٞاضايي؛ سوسؼ؛ سجطى؛ قلبثركي ٝ ٛٞػي 

ز. ا١٘يز قٞ ٗي ١بي ذبٝضٗيب٠ٛ ٛيع زيسٟ ، زض اؾغٞضٟ«يي اظ آةذٔوزِ ١ؿشي زض دبضٟ»اؾز. حشي اٛؼٌبؼ  ذسا يبز قسٟ
اؾز. زٓيْ ذٔوز  ي آكطيٜف آٙ زض كط١َٜ ٗص١جي ٝ ػب٠ٗ ؾرٜبٛي ٛوْ قسٟ اؾز ٠ً اظ ضٝظ، ٗسر ٝ ٗطسج٠ آة سب خبيي

اؾز.  ثركي ث٠ آكطيسُبٙ ا١ٞضاٗعزا ٝ ٗطاهجز اظ آٛبٙ ثيبٙ قسٟ آة، ثطاي ضكغ سكِٜي، ٝ ذٔوز زضيب١ب ثطاي حيبر

ػٜٞاٙ ٢ِٛجبٙ  ث٠ خردادضٝز. زض ضٝظُبض ثبؾشبٙ اظ  ق٘بض ٗي حطًز ث٠ چٜيٚ، آة زضيب، ثؿشط ظٛسُي، ثطٝر، ؾالٗز ٝ ١ٖ

ي آة ٝ ايعز ثبضاٙ ٗٞضز  ي سر٠٘ ػٜٞاٙ زاضٛسٟ ٜٗس زض كط١َٜ ثبؾشبٛي ايطاٙ ث٠ كطٟ تشترچٜيٚ،  اؾز. ١ٖ ١ب يبز قسٟ آة

ؾطقز ثٞزٟ ٝ دطيبٙ  آةٕي قؼطاى ي٘بٛى اؾز. سكشط  اؾز. ظب١طاً ٗطاز اظ سكشطي٠ زض اٝؾشب ؾشبضٟ سٞخ٠ هطاض ُطكش٠

اؾز. دطيبٙ ث٠ ديٌط ؾبٓي  قسٟ ٠ً زق٘ٚ انٔي ٝي، دطي ذكي ًٜس. ُلش٠ ٗي ًطر زٝض ا١طيٜ٘ي ضا اظ زضيبي كطاخ

ٜٗس زض ايٚ ١ِٜبٕ ث٠  قٞٛس. سكشط كطٟ ٗي ًطر ٝ زض ٗيبٙ ظٗيٚ ٝ آؾ٘بٙ دطر زاض زض ٛعزيي زضيبي كطاخؾشبضُبٙ زٛجب٠ٓ

  قٞز.      ٗي اِٛيعاٛس ٝ ثب ٝظيسٙ ثبز، ثط دطيبٙ چيطٟ ١ب ثطٗي آة زضيب، ذيعاةديٌط اؾت دبًي زضآٗسٟ ٝ اظ 

ٙ  اٛس ٠ً ٢ٖٗ ُطكش٠ ػالٟٝ، ثطاي آة، ايعزاٛي زض ٛظط ٗي ث٠ ١بي ايٚ  سطيٚ ٝيػُي اؾز. ثطذي اظ ٢ٖٗاًَاّيتا سطيٚ آٛب

ي  ١بي ضٝي ظٗيٚ، ؾطچك٠٘ ي آة ١٠بيي اظ خٜؽ آة، ذبؾشِبٟ ١٘ ؾطقشي ٝ زاضاي ؾ٘جْ اؾز اظ: آةٕ ايعزثبٛٞػجبضر
ي ثبضٝضي؛ ي ٛطاٙ ٝ ٗبزُبٙ، ا٠٢ٓ ي سر٠٘ زاضٛسٟ ١ب، ٠ُ ي آة ي ٠٘١ ١ب، ٢ِٛجبٙ ٝ ؾطچك٠٘ زضيبي ُي٢بٛي، دسض ٝ ٗبزض آة

ثرف،  قسٟ زض ٠٘١ خب، زضٗبٙ آاليف ٝ دبى، ُؿشطزٟ ي ؾشبيف ٝ ؾعاٝاض ٛيبيف، ثي آٝضي، ثطاظٛسٟ سٞآس ٝ سٜبؾْ، ا١ْ ضظٕ

ي ٗطزاٙ؛ ي ٠٘١ي سر٠٘ ًٜٜسٟ ي خبٙ؛ ٠ُٔ ٝ ض٠ٗ؛ زاضايي؛ ًكٞض ٝ ُيشي، دبى ًيف، كعايٜسٟ شيع ٝ ا١ٞضاييزيٞؾ

ٜٗس،  ي قيط زض ٝخٞز ظٛبٙ ثبضزاض، كطٟ ًٜٜسٟ ثرف ظاي٘بٙ ظٛبٙ، خبضي ي ظٛبٙ، آؾبيف ي ظ١ساٙ ٝ قيط ٠٘١ ًٜٜسٟ دبى
ًطر  عاض زضيبچ٠ ٝ ١عاض ضٝز د٢ٜبٝض، كطٝضيعٛسٟ ث٠ زضيبي كطاخٜٗسي، زاضاي ١ ١بي ضٝي ظٗيٚ اظ ٛظط كطٟي آةٗؼبزّ ٠٘١

قٞٛسٟ زض ديٌط  ًطر، زاضاي نلبر اٛؿبٛي ٝ اػ٘بّ خبزٝيي، ٗشدٔي ي كطاخ زضآٝضٛسٟ خٞـ ٝ ذطٝـ اظ چٌبز ًٟٞ آجطظ، ث٠

ذيعي،  حبنْ حويوي ذٞيف،  ُط ؾشبيٜسُبٙ ث٠ ثطاي زّ، زق٘ٚ زيٞدطؾشبٙ ٝ يبضي اي ظيجب ٝ ثطٜٝٗس، ٗكج٠ّ زٝقيعٟ
ثيٜي ظضسكشي، دبًي ٝ ثٌبضر، ديٞٛس ثب  ٛؼ٘ز ٝ ثطًز، قٌٟٞ ظٛسُي، هسؼ ٝ نلب، سدؿٖ آؾ٘بٛي ٝ ظٗيٜي آة زض خ٢بٙ

سٞاٙ ث٠  اؾت سٜسضٝ، زاقشٚ ههط١بي ثعضٍ، انبٓز ٝ ظيجبيي، زاضاي ٗؼبثسي زض ًٜبض آة. ثب سٌي٠ ثط ٗغبٓت شًطقسٟ، ٗي

ٝ ٛوف آٙ زض ثبٝض١بي ٗطزٗبٙ ايٚ ؾطظٗيٚ   ٝاالي آة زض كط١َٜ ؿٜي ايطاٙ ١بيي اظ هساؾز، ا١٘يز ٝ خبيِبٟ ُٞق٠

  ثطز.      ثبؾشبٛي دي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

هانوشتپي
 

                                                                 
ؾبذز، آثى ٠ً اٗٞاج  ذساى ؾجحبٙ عجوبر كضب ضا قٌبكز، ٝ اعطاف آٙ ضا ثبظ ًطز، ٝ ١ٞاى ث٠ آؾ٘بٙ ٝ ظٗيٚ ضاٟ يبكش٠ ضا آكطيس، ٝ زض آٙ آثى ضٝاٙ -1

طى ٗى ٗشالعٖ آٙ قٌٜٜسٟ ٢ساضى آة  ٛكؿز، آة ضا ثط ثٞز، ٠ً يٌى ثط زِي ثبزى عٞكبٛى ٝ قٌٜٜسٟ ٢ٛبز، ٝ ثبز ضا ث٠ ثبظ ُطزاٛسٙ آٙ كطٗبٙ زاز، ٝ ث٠ ِٛ

ثط   ثٞز. ؾذؽ ذساى ؾجحبٙ عٞكبٛى ٗؿّٔظ ؾبذز، ٝ حس ٝ ٗطظ آٙ ضا ث٠ ذٞثى سؼييٚ كطٗٞز. كضب ضا زض ظيط سٜس ثبز ٝ آة ضا ثط ثبالى آٙ زض حطًز

يرز ٠ً آة ضا ٗشالعٖ ؾبذز اى زٝض زٝثبضٟ آؿبظ قس. ؾذؽ ث٠ عٞكبٙ اٗط  دى زض دى زض ١ٖ ًٞثيس. عٞكبٙ ث٠ قسّر ٝظيس، ٝ اظ ٛوغ٠ٝ اٗٞاج آة ضا   اِٛ

ٙ قسّر ٠ً زض كضب ٝظيسٙ زاقز، ثط اٗٞاج آة زاقز ٝ  ٝض ُطزز اظ اّّٝ آٙ ثطٗى ١ب ح٠ٔ٘ ًطز سب اٗٞاج زضيب١ب ضا ث٠ ١ط ؾٞ ضٝاٙ ًٜس ٝ ثط ١ٖ ًٞثس ٝ ثب ١٘ب
ٚ ضا ث٠ اٗٞاج ؾطًف ثط ُطزاٛس. سب آٙ ضيرز، ٝ آة ث٠ آذطـ ٗى ١ب ثبال آٗسٛس. اٗٞاج  ١بى ثٜٔس ًٟٞ ١ب ضٝى ١ٖ هطاض ُطكشٜس، ٝ چٞٙ ه٠ّٔ خب ٠ً آة ١بى ؾبً

 ( 35: 1379عبٓت، ١ب ضا زض ١ٞاى ثبظ، ٝ كضبى ُؿشطزٟ ثبال ثطز، ٠ً اظ آٙ ١لز آؾ٘بٙ ضا دسيس آٝضز. )اثي ١بى ثط آٗسٟ اظ آة سٜس ًق
ًطزٟ ٠ً كطٗٞز: ١٘بٛب ذساى ػع ٝ خْ ظٗيٚ ضا آكطيس، ؾذؽ سب چ٢ْ ضٝظ ضٝايز -آؿاّلٕ اٗبٕ ثبهط ٝ يب نبزم ػٔي٢٘ب -ٌى اظ زٝ اٗبٕ ثعضُٞاضظضاضٟ اظ ي -2

١ٖ آٗيرز ذساٝٛس ث٠ زؾز هسضر ذٞيف ٗكشى اظ آٙ  آة قٞض، ٝ چ٢ْ ضٝظ آة قيطيٚ ثط آٙ ضٝاٙ ًطز، سب چٞٙ ايٚ زٝ آة ثب ١ٖ ثطذٞضز ًطز ٝ ث٠

ي ٗٞضچ٠ ثيطٝٙ آٗسٛس، دؽ ُط١ٝى ضاٟ ث٢كز ضا  ًطز ٝ اظ ١ط هؿ٘ز ُط١ٝى ٗبٜٛس ٠ُُٔبٟ آٙ ضا زٝ هؿ٘ز ؾرشى زض ١ٖ ٗبٓيس آٙ طُطكز ٝ ٠٘١ ضا ث٠ث
ٗٞاج كطاٝاٙ ظٜٛسٟ، ٝ ا١بى سٞاٛبيى ٝ ػظ٘ز ذسا آٙ اؾز ٠ً اظ آة زضيبى ٗٞج اظ ٛكب٠ٛ( 127: 1/ج1364ٝظخ ضا. )ًٔيٜي، زض ديف ُطكشٜس ٝ ُط١ٝى ضاٟ ز

ًكس. آة ضٝاٙ اظ سطؼ اٝ ايؿشبز. دؽ  ٗى ًطز ٝ ظٗيٚ ضا آكطيس ٠ً زضيبيى ؾجع ضَٛ ٝ ضٝاٙ آٙ ضا ثط زٝـقٌٜٜسٟ، ذكٌى آكطيس، ٝ ث٠ عجوبسى سوؿيٖ

٠ ٝ دؽ اظ ضعٞثز آٙ ضا ذكي دبى ٝ ٜٗعّٟ اؾز ذسايى ٠ً ظٗيٚ ضا زض ٗيبٙ آٙ ٠٘١ اظ اٗٞاج ٛب آضإ، ِٛ بٟ ظٛسُى ٗرٔٞهبر  ؾبذز، ٝ آٙزاقز،  ضا خبِي

ؿشطاٛس، ثط ضٝى زضيبيى ػظيٖ ٝ ايؿشبزٟ ظٛس، ٝ اثط١بى  ٝ س٢ٜب ثبز١بى سٜس آٙ ضا ثط ١ٖ ٗى  اى ٠ً ضٝاٙ ٛيؿز ذٞز ُطزاٛيس، ٝ چٞٙ ثؿشطى ثط ايكبٙ ِث
 ( 437: 1379عبٓت، خٜجبٛس. )اثي دطثبضاٙ آٙ ضا ٗى

اؾز  ي ًؼج٠ خب ٠ً ذب٠ٛ ٙ اظ ١يجز ذساى ثدٞقيس ٝ ًق ثط آٝضز ٝ ُطز آٗس ث٠ ٗيبٙ خ٢بٙ، آ١ٙب س٘بٕ قس ايٚ آة اظ ظيط آؾ٘ب چٞٙ ًبض آؾ٘بٙ -3

١بي ٛرؿشيٚ ضا آكطيس ٝ اظ  ي آكطيٜف ثٞز ٝ آة ثط١٘ب ٛيطٝي ٗحطى زض چٜسيٚ اؾغٞضٟ( 26: 1388ظٗيٚ آكطيس. )عجطي، اٗطٝظ، ٝ ذسا اظ آٙ ًق زضيب، 

١ب ثبال ثطز. اٝ اظ ٛئٞكطي ٠ً اظ  قٌْ ُطاظ زض آٗس ٝ ظٗيٚ ضا ثط كطاظ آة ١ب قٜبٝض ثٞز. ؾذؽ ث٠ س، ٠ً ضٝي آةي ذٞز ثبضٝض ق ي ٛغل٠ ٝؾي٠ٔ سر٘ي ظضيٚ ث٠
 (  335: 1389  سٞٓس يبكز. )١بّ،  ٛبف ٝيكٜٞ ضٝييس،

ي زض اؾغٞضٟ -ًشبة ٗوسؼ آٗسٟچ٠ زض يؼٜي ٗل٢ٞٗي ٗكبث٠ آٙ–اؾز ٝخٞز آٗسٟيي اظ آة ث٠ثبظسبة اػشوبز ث٠ ايٚ ٗؿأ٠ٓ ضا ٠ً ١ؿشي زض دبضٟ -4

ٖ يبكش٠خب زضيب ٠ً زض هبٓت اال٠١ثيٜيٖ. زض آٙٗي بابلیآكطيٜف  ٝخٞز آكطيٚ قسٟ، اظ ديٌط اٝ آؾ٘بٙ ٝ ظٗيٚ ث٠ اؾز، ٗـٔٞة خ٢بٙيي ث٠ ٛبٕ سيبٗبر سدؿ

١ب ٝ ظٗيٚ دسيس  آؾ٘بٙ  ٠ً اظ زضيبي اظٓي،سيٚ ٗؼٜيث  ثٞز،آكطيٜف ١ؿشي ثب كيٞضبر ٗشٞآي ٝ ٗالظٕ ث٠ اٛدبٕ ضؾيسٟ سَهريثٞز... زض اؾبعيط  آٗسٟ
 (   20: 1376)ُطي٘بّ،   ثٞزٛس. آٗسٟ

ٚ آة ٝ ١٘ؿبٙ -5 ٖ زض ثطضؾي ٝ سجيي ٍ برق،  دريا، هَج، كشتی، سراب، ًطفِ، ابر،١بيف ٛظيط  هطآٙ ًطي  ّا، باراى، هيَُ  باد، شير ًَشيدًی،  رعد 

چٜيٚ، ايٚ ػٜهط ا٢ٓي ٝ آؾ٘بٛي، ثبػث ضٝييسٙ  اؾز. ١ٖ ًطزٟ دبز آضاٗف ٝ ٗٞاضزي اظ ايٚ زؾز اقبضٟضؾبٛي، اي ثركي، ضٝظي ٝ اٗثبّ آٙ ث٠ حيبر
١بي آٙ زض هطآٙ ًطيٖ ثب سؼبثيط ٝ نلبر  ؾبظز. اظ آة ٝ ١٘ؿبٙ ٗيثركيسٙ زضٝٙ ٝ ثيطٝٙ، ٝؾبٝؼ قيغبٛي ضا زكغ ثؿبسيٚ ٝ ٗعاضع قسٟ ٝ ثب ع٢بضر

ٝ  ٢ِْٜٔٗٓ٘طثَدّبج، ؿَؿّبم،  اُخٓبج،كُطار، ع٢َٞض، ٗجبضى، قَطاة، نٓسيس، نٓتّ، زاكِن،   ٢ٓٗيٚ، حٓ٘يٖ، ؿَسٓم،  ٞاٙ ث٠ ٗٓؼيٚ،س اؾز؛ ثطاي ٠ٛٞ٘ٛ ٗي ٗرشٔلي يبزقسٟ

 ًطز.       ٛظبيط آٙ اقبضٟ

ٛيْ  -٢ٛ2ط كطار  -1جبضسٜس اظ: اؾز اظ يي دٜدٖ زٛيب، يي ؾٕٞ ث٢كز، چ٢بض ٢ٛط ٠ً ػي اع٢ط ػجبضر ي كبع٠٘ اٛس: نساهي٠ اٗبٕ ٗحّ٘س ثبهط)ع( كطٗٞزٟ -6

ٞ ٢ٗطي٠ -٢ٛ4طٝاٙ  -3ٗهط  حؿت ظب١ط ٗجٔؾ دبٛهس زض١ٖ هطاض ثسٟ ٠ً ثطاى اٗز سٞ ؾٜز ٝ زؾشٞضى ثبقس.  ي كبع٠٘ ضا ث٠ ٢ٛط ثٔد. ذسا كطٗٞز: يب ٗحّ٘س! س

 (134: 43/ج1377)ٗدٔؿي، 
 (   24: 1389ًبضاٙ،  ؛ دٞضذبٓوي چشطٝزي ٝ 427ٖ١-8: 1386؛ يبحوي، 603: 1/ج1387ي آة ظٗعٕ، ضى: )ق٘يؿب،  ثطاي ًؿت اعالػبر ثيكشط زضثبضٟ -7
ي حيبر، آة ثوب، آة ظٛسُي، آة  يي اؾبعيطي ٠ً ١ط ٠ً اظ آٙ ثٜٞقس ث٠ ظٛسُي خبٝيس زؾز يبثس. ث٠ آٙ چك٠٘ ي حيٞاٙ: آة چك٠٘ آة چك٠٘ -8

ٙ ٛيع ٗي ي ذضط ٝ چك٠٘ ذضط، آة حيٞاٙ، چك٠٘ اي زض ظٔ٘بر اؾز ٠ً ١ط ًؽ اظ  ١ب چك٠٘ ( زض اكؿب24٠ٛ: 1/ج1387، ُٞيٜس. )ضى: ق٘يؿب ي حيٞا

ٚ زض آٙ ثكٞيس، خٞاٛي اظ ؾط صضاٛس، ضٝييٚ سٚ ُطزز ٝ ػ٘طي خبٝزا٠ٛ يب ثؽ زضاظ يبثس. )ضى: قطيلي،  آٙ ثٜٞقس يب ؾط ٝ س ٙ ِث : 1390ُيطز، ضٝظُبض قبزٗب

2) 
اى  ُكش٠ ٝ ضا١ى چك٠ُ٘كشٜس، اظ آسف ذبضجًطزٟ ٝ ؾيبٟضا زض آسف ؾٞظاٙ زٝظخ ؾذطى ٠ً ٗسسى اٗبٕ نبزم)ع( كطٗٞز: ُط١ٝى اظ ٗطزٕ ثؼس اظ آٙ -9

ضٝيس. )ًٞكى  ١ب ٗى ُطزز ٝ ُٞقز ٝ ذٞٙ ٝ ١ٞٗبى آٙآٙ ثط ايكبٙ دبقيسٟ  ُٞيٜس، ٝ اظ آة ي حيات چشوِقٞٛس، ٠ً ث٠ آٙ  ًٜبض زضة ث٢كز ٗى
 (  223: 1387ا١ٞاظى، 

   (   2: 1364ػجطي،  زاز ٠ً زض يي خبى ُطز آيس ٝ زضيب قٞز. )اثٚذساى سؼبٓى آة ضا كطٗبٙ شٌبِسِزض ضٝظ  -10
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( ايٚ ٗغٔت، اظ اضسجبط ١2ب، ذٞضقيسيكز، ثٜس؛ يكز323: 1/ج1389قٞز. )زٝؾشرٞاٟ، ٗيذٞضقيس، آة زضيب دبىزض اٝؾشب آٗسٟ ٠ً ثب ثطآٗسٙ -11

 زاضز.     ٞضقيس حٌبيزي سغ٢يطثركي ذٛبُؿؿشٜي ذٞضقيس ثب آة ٝ خٜج٠
 ( 322: ١1385بي خ٢بٙ. )١ئٜع،  ي آة ئي اؾز ث٠ د٠ٜ٢ هغطٟ  ي آة، آؿبظي٠ٜ -12
 (   4ي ١لشٖ، ثٜس ؛ ٝيؿذطز، ًطز538ٟ: 2/ج1389ي ؾٕٞ هطاضزاضز. )زٝؾشرٞاٟ، دؽ اظ آكطيٜف ايعزاٙ ٗيٜٞي ٝ آؾ٘بٙ، آكطيٜف آة زض ٗطسج٠ -13
ٙ ُٜبٟ ٛؿجز ث٠ يي هغطٟ آة ثبقس-قٞز  اُط ًؿي ٛؿجز ث٠ آة ُٜب١ي ٗطسٌت -14 ٟ ثبقس، آٙ ُٜبٟ ٗبٛغ ٝضٝز آٙ -حشي اُط آ ٙ ٌٛطز ، ٝ آٙ ُٜبٟ ضا خجطا

 ( 218: 1369قرم ث٠ ث٢كز ٗي قٞز. )ٗعزادٞض، 
 (  6، ثٜس68)يؿ٠ٜ، ١بر -15
٢جبٙ آة -16 ٢جبٙ ُيب١بٙ اؾز. )ضضي، ذطزاز ِٛ زاقشٚ ذطزاز ٝ  شؼٔن ث٠ ذطزاز ثٞزٟ ٝ ُطاٗي( آة 136ٗ: 1385؛ ١ئٜع، 282: ١1384ب ٝ اٗطزاز ِٛ

، ضٝاٙ ًؿي ٠ً زض ُيشي، ؾط ٝ ضٝي، زؾزِ ًاهِارداٍيراف( زض 218: 1369ي ٛيي ٛبٗي ٝ ضؾيسٙ ث٠ ث٢كز اؾز. )ٗعزادٞض،  ؾبيط اٗكبؾذٜساٙ ٗبي٠
ط ضيٜ٘يِ  ٠ُٛٞ اكطاز ثب ايٚ قٞز. زض ٝاهغ، ايٚٗيزٝظخ ًكبٛيسٟ اؾز، ث٠ ؾٞيٝ آة ضٝاٙ قؿش٠ اٛسإ ذٞيف ضا زض آة ضاًس ثعضٍ ٝ چك٠٘ٛبدبى ٝ زِي

 (   318-9: 1387؛ ث٢بض، 80: 1390اٛس. )ضى؛ غيٜيٞ، ٝ ايٜي ث٠ دبزاكطاٟ ايٚ ُٜبٟ ُطكشبض قسٟ حطٗشي، ذطزاز اٗكبؾذٜس ضا آظضزٟ ثي
ط اظ ايعزاٙ آة ثطاي آضيبييبٙ ثٞزٟ ٠ً اظ Apam-napât اَپن ًَپاتچٜيٚ،  ١ٖ -17   اؾز. )ضى؛ ضضي، اي ثطذٞضزاض ثٞزٟ ي ٝيػٟ اضظـ ؾشبيكِطا٠ٛ يٌي زِي

ٕ ٛذبر 147 :1/ج1346 اؾز ٠ً ١ب ٝ اظ ؾ٠ ذساي ثعضُي١ب ٝ زض اٝؾشب كطظٛس آة اؾز، ث٠ ٗؼٜي ذساي آة قبيس ذسايي هسي٘ي Apamnapat( ايعز ادب

اؾز. ايٚ ث٠ ٗؼٜي ثٜٔسثبال آٗسٟ Berezantثٞزٟ ٝ زض اٝؾشب ث٠ قٌْ ثِطظاٛز  زاقش٠ ٝ ايٚ ذٞز ُٞيبي ٗوبٕ اٝؾز. ثٔطظ ايعز ١٘بٛب اظ آوبة ٝيٓوت ا١ٞضٟ

 ( 423ٝ  141: 1385قٞز. )١ئٜع، قٞز ٝ هسضر اٝ ثسيٚ ثبٛٞ ٝاُصاض ٗيسط ٗيضَٛضَٛ ٝ ًٖؾٞض اٛب١يشب ًٖايعز زض ُصض ظٗبٙ زض ثطاثط اضزٝي
١ب،  (، )١٘بٙ؛ يكز45ي چ٢بضز١ٖ، ثٜس ١ب، سيطيكز، ًطزٟ ؛ يكز340(، )١٘بٙ: 4ٕ، ثٜسي زٝ ١ب، سيطيكز، ًطزٟ ؛ يكز330: 1/ج1389)زٝؾشرٞاٟ،  -18

ػٜٞاٙ  ث٠ تشتراؾز ٠ً زض ٗشٞٙ ٢ًٚ اظ  ( الظٕ ث٠ يبزآٝضي13ي ثعضٍ، ثٜس ضٝظٟ اٝؾشب، ؾي ؛ ذطز634ٟ: 2( ٝ )١٘بٙ/ج39ي ز١ٖ، ثٜس سيطيكز، ًطزٟ

 (    49: 1390اؾز. )ضى؛ زازُي،  ١ب ٝ س٘بٕ ظٗيٚ يبز قسٟي آةي سر٠٘ ٜسًٟٜ ػٜٞاٙ دبى ث٠ آباى١ب، ٝ اظ  ي آة ي سر٠٘ زاضٛسٟ
ٍ آةٗي١ب ضا ضٝا١ٙبيف، آةاَٛب١يشب، ايعز ثبٛٞي آة، آثبزاٛي ٝ ثبضاٙ اؾز ٠ً اظ كطاظ ًٟٞ -19 ١ب، ٛبٕ ٝي اضزٝيؿٞض ؾبظز. زض سٞنيلف آٗسٟ ٠ً ثـسذز ثعض

 (  347، 1380اَٛب١يشب اؾز. )ضى؛ ُيطق٘ٚ، 

ٗؼٜى ضعٞثز ٝ  هّٞ ثبضس٠٘ٓٞ ث٠ =اَ ضِ ضٓ> )اظ: اضز اٝؾشبئى، ث٠ ٗؼٜى ثبال ثطآٗسٙ ٝ ٜٗجؿظ قسٙ ٝ اكعٝزٙ ٝ ثبٓيسٙ ٝ اضزٝى ث٠اردٍى سَرُ:  -20
اؾز ٠ً زض اي  ٝ ٛبٕ ضٝذب٠ٛ« ضٝز»( اَضِزٕٝي ث٠ ٗؼٜي 329: 1326اؾز + ؾٞضٟ: هٞى ٝ هبزض( نلز اؾز ثطاى ايعز اٛب١يش٠ );ٛب١يس(. )ٗؼيٚ،  ٜٛ٘بًى

(، ٗؼشوس اؾز ٠ً اضزٝي 1889-1974قٜبؼ ؾٞئسي ) ، ذبٝضقٜبؼ ٝ ايطاًٙيبرگ  (272: 1386قٞز. )ضايكِٔز،  ٗي سطًيت ٛبٕ اضزٝي ؾٞض اَٛب١يشب زيسٟ
ي ايٚ  ٝ ذساي ٗبزي٠ٜذيعي، هبثْ اٛغجبم ثب ضٝز ؾيحٞٙ ثٞزٟ  ١ب ٝ حبنْ ي آة )اضزٝي ٛيطٜٝٗس ٛبآٓٞزٟ(، ا٠٢ٓ âArədvî sûrâ Anâhitؾٞضا اَٛب١يشب 

 (     273: 1383؛ ٛيجطٍ، 43: 1389ؾٚ،  ضٝز. )ًطيؿشيٚ ق٘بض ٗي ث٠ ضٝز 
 (    359-361، 272، 221: 1386؛ ضايكِٔز، 30: 1380؛ ٗوسٕ، 813-16: 1386سط، ضى: )يبحوي،  ثطاي ًؿت اعالػبر ثيف -21
اٛس. )زٝؾشرٞاٟ، زاٛؿش٠ذي اظ دػ١ٝكِطاٙ، ؾسٝيؽ ضا ثب زضيبي ػ٘بٙ يٌي( ثط60: 1390ؾطقز ١ؿشٜس. )زازُي، اَٛب١يس ٝ ؾسٝيؽ، ١ط زٝ آة -22

طٍ ٝ غا٠ٓ ٛيع خعٝ ؾ٘ج960ْ: 2ج /ديٞؾز1389 ١بي ايٚ ذسا ( اظ ٗيبٙ ػٜبنط چ٢بضُب٠ٛ، آة ٜٗؿٞة ث٠ اَٛب١يشبؾز ٝ اظ ٗشلطػبر آٙ ثبضاٙ ٝ ثطف ٝ ِس

 (   74: 1384ضٝز. )ضضي، ث٠ ق٘بض ٗي
 (    79: 1385اؾز. )١ئٜع،  ي زضيبي ُي٢بٛي ١بي ضٝي ظٗيٚ ثٞزٟ ٝ زض ٗأٝاي آؾ٘بٛي ذٞيف ؾطچك٠٘ آةي  ٝي ذبؾشِبٟ ٠٘١ -23
اٛس. )ضى؛ ١٘بٙ: ثطز١ٟب ٛبٕ( آجش٠ ُب١ي اظ اضزٝيؿٞض كوظ ث٠ ػٜٞاٙ ٗبزض آة49: 1390اؾز. )زازُي، قس١ٟب زاٛؿش٠اضزٝيؿٞض اَٛب١يس، دسض ٝ ٗبزض آة -24

١بي زاضاي سبظـ  )ؿبٓجبً آة  ١بي سٜس ٝ ذطٝقبٙ( يب ٗبزٟ ١ب ٝ ضٝز١ب ٛط )ؿبٓجبً آة ١ب، هٜبر ض ثبٝض١بي ٗطزٕ ايطاٙ ثؿيبضي اظ چك٠٘اؾز ٠ً ز ( ُلشٜي114

؛ 433: 1385سط، ضى؛ ١ئٜع،  ديٞٛسزاضز. )ثطاي ًؿت اعالػبر ثيف اًَاّيتاٝ  ًپات اپن١ؿشٜس. ذبؾشِبٟ ايٚ ثبٝض ٛط ٝ ٗبزٟ ثٞزٙ آة، ثب  ًٖ ٝ ضاًس( 
ٙ ؾطزقشي،  ٟ ٠ً احش٘بالً ٛط ٝ ٗبز156ٟ-7: 1386؛ ثيؿشٞٛي، 62: 1383ًطي٘يب ٙ آة ( شًطقس اظ ٗطاؾٖ زٝضاٙ ؾشبيف اَٛب١يشب ٝ   اي ١ب ٝ ًبضيع١ب ٛكب٠ٛ ثٞز

      ( 275-6: 1391ٛؼ٘ز عبٝٝؾي،   سيكشط اؾز. )ضى؛
 (     51: 1388ضى: )ضاؾد سٔرساـ،  -25
26- ٠  (  114: 1390ًبضي اضزٝيؿٞض اؾز. )زازُي،  بزُبٙ ذٞيفي ٛطاٙ ٝ ٗزاضي سر٠٘ ِٛ
 (    348، 1380اؾز. )ُيطق٘ٚ،  آٝضي ي ثبضٝضي، سٞآس ٝ سٜبؾْ ثٞزٟ ٝ ا١ْ ضظٕاضزٝيؿٞض آٛب١يشب ا٠٢ٓ -27
شٜس ٝ زض ايٚ ضٝظ ث٠ ًٜبض زضيب ٝ زاق ٗي خكٚ ٛبٕ زاقز، زض آثبٙ ضٝظ ٝ ضٝظ ز١ٖ آثبٙ، ٗطزٕ ُطاٗيضا ٠ً آثبٙ -آٛب١يشب–ي ايٚ ذسا ثبٛٞ ضٝظ ٝيػٟ -28

ٛيبيف ضٝٛس ٝ آثبٙدطزاذشٜس. ١ٜٞظ ١ٖ زض ١ٜس زذشطاٙ ٝ ظٛبٙ ظضسكشي زض ايٚ ضٝظ ث٠ ًٜبض زضيب ٝ ضٝز١ب ٗي ٛيبيف ٛب١يس ٗيضكشٜس ٝ ث٠  ؾبض١ب ٗي چك٠٘

( ُٞيب 81: 1385زٕ اظ سوسؼ ذبني ثطذٞضزاضٛس. )١ئٜع، ١ب، ضٝز١ب ٝ زضيب١ب زض ثبٝض ٗط دطزاظٛس. ١ٜٞظ ١ٖ زض ايطاٙ چك٠٘ قبزي ٗي ذٞاٜٛس ٝ ث٠  ٗي
ٖ زض ايطاٙ، اضسجبط ذبني ثب ؾٜز اظزٝاج زاقش٠ ايٚ آٝضزٛس...  آة اظ چك٠٘ ٗي اؾز. ثطاي ٛٞضٝظ، ًٞظٟ يب سُِٜي ي ضٝقٜبيي ٝ ذيط ٝ ثطًز اؾز: آة ٗبي٠ ضؾ

ٟ اظ  اؾز ٠ً آة دبي ١لز بضي اظ ضٝؾشب١بي ًٜٞٛي ٛيع ضؾٖاؾز. زض ثؿي ؾيٚ، يٌي اظ اهالٕ ػ٘سٟ آة ي ٛٞضٝظي ٝ ١لز زض دبي ؾلطٟ ٙ ثبًط ٚ ضا زذشطا ؾي

ٚ خ٢ز زٝقيعُبٙ اظ چك٠٘ ، ايعز آةاًَاّيتا-آٝضزٛس. ايعز ثبٛٞ  ؾبض١ب ٗي چك٠٘ ٝ ث٠ ١٘ي ٝ ايٚ ايعز ؾطدطؾز ايٚ – اًَاّيداؾز ث٠  ١ب ٠ً ٜٗؿٞة اؾز 
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( ثطآٖٛ ٠ً ايٚ اػشوبزار اظ 176: 1391ؾبٓي ثبقس. )ضضي،  ٠ً ؾطاؾط ؾبّ ثطايكبٙ آة ٜبي٠ اظ آٙآٝضٛس. ً زظزيسٟ ٝ ٗي آة  -اؾز ي ظٛسُي ػٜهط ؾبظٛسٟ

طي ٛيع هبثْ ثحث خٜج٠ آٙ،   اي ثٞزٟ سب ث٠ ً٘ي ؾبض١ب، قبيس ث٢ب٠ٛ يؼٜي ضكشٚ زذشطاٙ ث٠ چك٠٘ هعرفی دٍشيسگاى در هراسن آييٌی.اؾز؛  ي زِي
ط ظيبز اؾز، قبيس ايٚ ٛظطي٠ ذئي ًٜٜس. ا خب ٗؼطكي زٝقيعُبٙ ضا ث٠ ا١بٓي آٙ ٓجش٠ چٞٙ خ٘ؼيز ضٝؾشب١ب اؿٔت ًٖ، ٝ قٜبذز ٗطزٕ ٛؿجز ث٠ يٌسِي

٠ً  ز١س. ض٘ٚ ايٚ ٗي زاقز ٠ً خساي اظ ٗؼطكي زٝقيعُبٙ، ايٚ ػْ٘، اػالٕ آٗبزُي ايكبٙ ضا ١ٖ ثطاي اظزٝاج ٛكبٙ ٛظط ٛيبيس. ٝٓي ثبيس سٞخ٠ زضؾز ث٠

ؾبض١بي اعطاف، اػالٕ اؾشوالّ ٝ ثٔٞؽ زٝقيعُبٙ، اهشساضثركي ث٠ قرهيز آٛبٙ، ايدبز  شطاٙ زض ضكشٚ ث٠ چك٠٘ذئي اظ اٗٞض چٞٙ اثطاظ ق٢بٗز زذ

ْ ًٞظٟ، ٗؼطكي زذشط ث٠ ػٜٞاٙ ٗظ٢ط دبًي ٝ ثبضٝضي، ٝ ٗؿبئٔي اظ ايٚ زؾز  ضٝحي٠ ٝ ٛكبط زض ٝخٞز زذشطاٙ، ٛ٘بيف ؾالٗز ثبٛٞاٙ ٝ سٞاٛبيي آٛبٙ زض ح٘
ٚ ؾٜز زيطي٠ٜ ٙ ثبؾشبٙ زؾز سط، ث٠ ٠ٛٞ٘ٛ اؾز. قبيس ثشٞاٙ ثب سحوين ثيف هبثْ اضظيبثي زض ذالّ اي ٖ آييٜي زض ايطا طي اظ ايٚ ٗطاؾ يبكز. خب ثطاي  ١بي زِي

 ثبضٟ ٝخٞز زاضز.  دػ١ٝكي ٗؿشوْ زض ايٚ

ي  هبػسٟ ٛلى ثٜب ث٠« اَ»( يؼٜى چطًيٚ ٝ دٔيس ٝ ٛبدبى، ahita، ازار ٛلى + آ١يش٠ )«اَ»( ٗطًت اظ خعء Anahita)زض اٝؾشب، اَٛب١يشب يب اٛب١يش٠  اًَاّيتا: -29
ٙ ث٠ ٠ً٘ٔ ٟ اؾز ٗبٜٛس اٛيطاٙ );اٙ ي آ١يش٠ ديٞؾش٠ ٗب ثيٚ آٙ زؾشٞض ظثبٙ اٝؾشبيى، چٞ طاٙ ;ؿيطايطاٛى، ثيِب٠ٛ(، ثٜبثطايٚ اٛب١يش٠ اي ١ب ٛٞٙ ٝهبي٠ كبن٠ٔ قس

 ( 60: 1340؛ اٝضَٛ، 329: 1326آاليف )ضى؛ ٗؼيٚ،  يؼٜى دبى ٝ ثى
 (   1-4ي يٌٖ، ثٜس١بييكز، ًطزٟ؛ آثب297ٙ-8: 1/ج1389ضى: )زٝؾشرٞاٟ،  -30
 (    61-5ي قبٛعز١ٖ، ثٜس١بي يكز، ًطز١ٟب، آثبٙ؛ يكز308-9: 1/ج1389ضى: )زٝؾشرٞاٟ،  -31
);ٛبٕ ًكشيطاٛي ًبضزاٙ زض اٝؾشب(، « ضٝدباٝ»، ث٠ يبضي -ثبال، آظازٟ، ٛػازٟ ٝ ثعضُٞاضاي ظيجب، ثطٜٝٗس، ً٘ط ثط ٗيبٙ ثؿش٠، ضاؾززض ديٌط زٝقيعٟ-اَٛب١يشب  -32

-9: 1/ج1389)ضى؛ زٝؾشرٞاٟ،  ضؾبٛس.ٗعزا كطٝزآٝضزٟ ٝ ث٠ ذبٛ٘بٛف ٗي ١يچ ٛبذٞقي ٝ ُعٛسي ٝي ضا ث٠ ظٗيٚ ا١ٞضٟضٝز ٝ ثيي آؾ٘بٙ ٗيزض ٗيب٠ٛ

 (   61-5ي قبٛعز١ٖ، ثٜس١بي يكز، ًطز١ٟب، آثبٙ؛ يكز308
ي ١ب ث٠ ضيك١٠ب زض ًٟٞي آةاؾز. ُصض چك٠٘ زض سٚ ث٠ آة زض ضٝز؛ ٗبٜٛس قسٟ ١ب ث٠ ضٝز؛ ٝ ذٞٙظاز، قٌٖ آزٗي ث٠ زضيب؛ ضٍزض ٝخٞز آزٗي -33

دل بِ آب ي سبثؿشبٙ اؾز ٝ قسٟ ٠ً خِط چٞٙ زضيبي كطاذٌطز، ثٌٜٔسٟ ػالٟٝ، ُلش٠ اؾز. ث٠ٟقس ١ب قجي٠زضذشبٙ زض ظٗيٚ ٝ ٛيع ذٞٙ زض ضٍ

 (  123ٝ  65: 1390ٗبٛس. )ضى؛ زازُي، دبًيعٟ ٗي اردٍيسَرِ
ُطزاٛس. احش٘بالً ظٗيًٜس ٝ زض ظٛسُي ضٝظا٠ٛ ٝ زض ٛجطز١ب ايكبٙ ضا ديطٝٗيز١س ٝ اظ ؾشبيٜسُبٙ ذٞيف دكشيجبٛيٛ٘يآٛب١يشب زيٞدطؾشبٙ ضا يبضي -34

ث٠ -ي آٙ اؾزسطيٚ ٠ٛٞ٘ٛا٢ٜٓطيٜي ٗؼطٝفي آة ٠ً ايكشط ثيٚزض ديطاٗٞٙ ا٠٢ٓ-ي اٛب١يشب ذٞز ٢ٖٔٗ ٝ ٗشأثط اظ كط١َٜ ٝ اؾبعيط آؾيبي ؿطثي اؾغٞضٟ

    ( 477: 1387ي سأثيط ٢ًٚ كط١َٜ آؾيبي ؿطثي ثط كط١َٜ ١ٜس ٝ ايطاٛي اؾز. )ث٢بض، ز١ٜسٟ ضؾس ٝ ٛكبٙ ٛظط ٗي
 (72: 1350)خٜيسي،  ضى:  -35
 ( 62 :1389ًبضاٙ،  ضى: )اٗيٜي الضي ٝ ١ٖ -36
 ( 280: 1377ضى: )ث٢بض،  -37
 (       126: 1391  ًبضاٙ، ضى: )ٗح٘ٞزي ٝ ١ٖ -38
 (   13: 1386؛ خٞازي، 173: 1/ج1377)دٞضزاٝٝز، -39
 ٝ...(        330-329-280-193-166-129-116-109-98: 1/ج1389اؾز. )ضى؛ زٝؾشرٞاٟ، قسٟٜٗس زاٛؿش٠ سكشط زض اٝؾشب، كطٟ -40
ٙ زض اؾبعيط ١ٜس ٝ ايطاٛي ٝ زاضٛسٟهبثْ ٗوبيؿ٠ ثب ٛجطز ايٜسضٟ );ذساي عجو٠ -41 ٟ );زيٞ ذكٌؿبٓي ٝ ي خِٜبٝضا ٟ يب ١٘بٙ آشضذف( ثب ٝضسط ي ؾالح ٝٓخطَ

ي ٗطحٕٞ  ( ثٜب ث٠ ُلش468٠-71: 1387ًؿت اعالػبر ثيكشط، ضى؛ ث٢بض، ١بي ظٛساٛي. )ثطاي ثركيسٙ آة ١ب( ٝ زض ٛشيد٠، ض١بئيي ُصض آةؾسًٜٜسٟ

( ٠ً زض ايٚ 482اؾز. )١٘بٙ، ُكش٠ذبٙ ضؾشٖ، ٝ ٛجطز ضؾشٖ ثب زيٞؾذيس ٜٗؼٌؽ، زاؾشبٙ ٛجطز ايٜسضٟ ٝ ٝضسطٟ ث٠ احش٘بّ ظيبز زض ١لزهْرداد بْار
ٖ ثبيس ايٜسضٟ، ٝ ٗطاز اظ زيٞؾذيس ثبيس ١٘بٙ  ٟ ثبقس. ١ٖنٞضر، ٗطاز اظ ضؾش ٚ اؾغٞضٟ ضا ثب ذبٙچٜيٚ، ٗيٝضسط ٙ اي ًطز ٠ً زض آٙ  زٕٝ ضؾشٖ ٛيع ٗوبيؿ٠سٞا

 ( 151ٝ  150: 1384ًٜس. )ضى؛ كطزٝؾي،  ٗي ضؾشٖ ثط ذكٌي ٝ ثيبثبٙ ُطٕ ؿٔج٠
ِٚ اؾت ؾذيس ٝ زضاظزٔٛجي زض زضيبي كطاذٌطز كطٝٗي20-29ي قكٖ، ثٜس١بي ١ب، سيطيكز، ًطزٟ)يكز -42 ٝز سب ظ١ط ٝ ُٜس ذطكؿشطاٙ ضا اظ ض ( سيكشط ث٠ س

 (   64: 1390دطزاظز. )زازُي،  ٗيٗوبث٠ٔ  ، ث٠-اؾز زٔٛجي ٠ً ١٘بٜٛس اؾت ؾيبٟ ًٞسبٟ–ثجطز. ٝي زض ثطاثط ادٞـ زيٞ  ثيٚ
 (  69:  1390ؾشبضٟ. )زازُي، دطٝيع ٝ ١لزاظ: سيكشط، سطيكَ، دسيؿذٓط، ديف ؾطقز ػجبضسٜس اذشطاٙ آةٕ -43
ٟ، ًطر زٝضٗيٙ ا١طيٜ٘ي ضا اظ زضيبي كطاخسكشط، دطيب -44 طزٟ ؛ يكز331: 1/ج1389ًٜس. )زٝؾشرٞا ٖ، ثٜس ١ب، سيطيكز،ً  ١ب،  ؛ يكز338( ٝ )١٘بٙ: 8ي دٜد

طزٟ ٖ، ثٜس سيطيكز،ً  طزٟ ؛ يكز341اؾز. )١٘بٙ: ( زق٘ٚ انٔي سكشط، دطي ذكٌؿبٓي );اَدٓٞـ( 40ي ز١ ٖ، ثٜس١بي  ١ب، سيطيكز،ً       (51ٝ  50ي قبٛعز١
 (   116: 1390آٝضي ٝ دطٝضـ آكطيسُبٙ اؾز. )زازُي، ًبضي سيط );سيكشط( ثبضاٙ ذٞيف -45

ي عجوبر ٗطزٕ ٝ حشي خبٛٞضاٙ ٝ ُيب١بٙ زض اٛشظبض ظب١طقسٙ  ظا اؾز ٠ً ٠٘١ ي ثبضاٙ ، ؾشبضTištryaٟ تيشتريِيٌي اظ ثـبٙ زٝضاٙ ١ربٜٗكي،  -46
 ( 117: 1/ج1346ضضي، ي آؾ٘بٙ ثٞزٛس سب ثبضاٙ ثجبضز. ) ٝي ثط د٠ٜ٢

ٚ ، اؾت سٚ، ٝ ُبٝ سٚ. ٝي ؾي  قسٟ ٠ً سيكشط زض ٗوبث٠ُٔلش٠ -47 كز؛ ٗطز س ٚ ث٠ ؾ٠ سٚ ِث ضٝظ زض ضٝقٜي دطٝاظ ًطز ٝ ثب ً٘ي ٗيٜٞي  قجب٠ٛ ي ثب ا١طي٘

ٙ ث٠ ًطا٠ٛ ْ ثبضا ْ ثٞز ٠ً زضيبي كطاذٌطز اظ آٙ ثبضـ دسيس آٗس. )ض ي ظٗيٚ كطٝز آٗس ٝ ثسيٚ ثبز ٝ ث٠ قٌ ي ( سيكشط زض ٗوبث64٠ٔ: 1390ى؛ زازُي، قٌ
زضيبي ًٞچي ثعضٍ ٝ ؾي  زضيبيقسٟ ثط ضٝي ظٗيٚ ؾ٠ ثبضز. اظ ايٚ آة ضٝاٙثب ا١طي٘ٚ ٝ ذطكؿشطاٙ ث٠ ً٘ي ذُٖ اثط ث٠ ٗسر زٟ قت ٝ ضٝظ ٗي
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ٝ ضٝ آيس. ١ٖٝخٞز ٗي١بي چيچؿز ٝ ؾٞٝٓض اظ آٙ ث٠ زضيب ٛيع ث٠ ٛبٕ_آيس. زٝ چك٠٘دسيسٗي ضٝز اظ ؾٞي ق٘بّ، يٌي ث٠ ذطاؾبٙ ٝ  ز اضٝٛسضٝز ٝ ِٟٝچٜيٚ، ز
 (       64قٞز. )ضى؛ ١٘بٙ:  ٗي يٌي ث٠ ذبٝضاٙ خبضي

ٟ ٠ً ثطاي اظ ثيٚ چٜيٚ، ُلش٠ سط ٝ قسيسسط اؾز. ١ٖ ١ب ؾطيغ ؾبٓي، قيٞع اًثط ثي٘بضي ٠ً ظب١طاً زض ايبٕ ذكي ثب سٞخ٠ ث٠ ايٚ -48 ثطزٙ زٟ ١عاض ثي٘بضي قس

سُر٠٘ زض زضيبي كطاذٌطز ي ايٚ ُيب١بٙ، زضذزِ ثٓؽضٝيبٛس. اظ سر١٠٘عاض ٛٞع ُيبٟ ٗي ثٞز، سيكشط ثب ثبضـ ثبضاٙ زٟآكطيسُبٙ ؾبذش٠ ٠ً ا١طي٘ٚ ثط ضسّ

ٟ ٝ ٗي ٚ ديطي آكطيسٟضقسًطز ٙ ٛيع ثطاي ثبظزاقش طي ث٠ ٛبٕ ًُٞط      (101ٝ  87، 65: 1390قٞز. )ضى؛ زازُي، ٗيثبٓس ٠ً زض ًٜبض ايٚ زضذز، زضذز زِي
يرش٠ -49 : 1/ج1389ضا اظ ًبض ٝ كؼبٓيز ثبظزاضز. )زٝؾشرٞاٟ،  -ٗبٜٛس سكشط–ي آة ي سر٠٘اؾز سب ؾشبضُبٙ زاضٛسٟزض ٝاهغ، ايٚ دطيبٙ ضا ا١طي٘ٚ ثطاِٛ

 (  39ي ز١ٖ، ثٜس ١ب، سيطيكز، ًطزٟ ؛ يكز338
ٙ سكشط ث٠ نٞضر اؾت ؾذيس ظيجب ٝ كطٝزآٗسٛف ث٠ زضيبي كطاخسجسيْ -50 ط اٝؾشب ٛيع آٗسٟ ًطر زضقس : 1/ج1389زٝؾشرٞاٟ،   اؾز. )ضى؛چٜس خبي زِي

١ب،  ؛ يكز333( ٝ )١٘بٙ: 46ي چ٢بضز١ٖ، ثٜس ١ب، سيطيكز، ًطزٟ ؛ يكز340(، )١٘بٙ: 30ٝ  26ي قكٖ، ثٜس١بي  ١ب، سيطيكز، ًطزٟ؛ يكز6-335

ًبض زض قب١ٜب٠ٗ  ي ؾٞ، زض زاؾشبٙ يعزُطز ثعٟ ٙ اؾت اظ زضٝٙ چك٠٘آٗس ي ثيطٝٙ ًٜٜسٟ اي سساػي ( ايٚ ٗغٔت سب اٛساظ18ٟي قكٖ، ثٜس سيطيكز، ًطزٟ
 (      965: 1384اؾز. )ضى؛ كطزٝؾي، 

 (  8ي دٜدٖ، ثٜس ١ب، سيطيكز، ًطزٟ)يكز-51
طاٙ ٝ ثيٜ٘بى قسٛس عبئل٠ -52 سؼجيط كطٗٞزٛس  ٠ُٛٞي ثويق ثٞزٛس. ديبٗجط)ل( ايٚ اٗط ضا ايٚ اي اظ هجي٠ٔٛرؿشيٚ ٗطزٗى ٠ً اظ زيسٙ سيط١بى ق٢بة ِٛ

 (      132-133: 1/ج1317ًٜس. )١يٌْ =سطخ٠٘>، ٗيي ايٚ ؾشبضُبٙ اظ آٗسٙ قيبعيٚ ث٠ آؾ٘بٙ ٝ زاٛؿشٚ ضاظ١بي آيٜسٟ خُٔٞيطى ٝؾي٠ٔ ٠ً ذساٝٛس ث٠
 (    9ٝ  72/8؛ ١٘بٙ: خ37/10ٚ: نبكبر1373ضى: )هطآٙ ًطيٖ، -53
يي ظطيق، ظيجب ٝ زاضاي ذبؾشِب١ي اثيطي اؾز. زض ثطذي اظ ٛعز ثؿيبضي اظ قبػطاٙ، دطي ثبقٜسٟ ١بي ٗطزٗي ٝ ٛيع زض ازثيبر ٝزض ثؿيبضي اظ ضٝايز -54

قٞز. )١ئٜع، ٗي١بي ٗرشٔق ٛ٘بيبٙز١س ٝ ث٠ ١يأرٗي١ب اٛؿبٙ ضا يبضيؾبظز ٝ زض ثؿيبضي اظ هه١٠بي ٗطزٗي آزٗيبٙ ضا قيساي ظيجبيي ذٞيف ٗيهه٠

1385 :7-166    ) 
زض  اًَاع قصاص در هتَى كْياؾز  قٞز. ذٞة خبي ذٞزًكي، د٢ٔٞاٙ ذغبًبض زض ٗجبضظٟ ثب ثسي ٛبثٞز ٗي اؾز؛ چٞٙ ث٠ سأْٗ ايٚ ههبل هبثْ -55

 قٞز.      ٗي قٞز چٞٙ ٝي ٗظ٢ط هسضر ذسا ثط ظٗيٚ ٗحؿٞة ٗي خب كطٗبٙ ٝ ضا١ٜ٘بيي قبٟ اٗطي ٢ٖٗ سٔوي قٞز. آجش٠ زض ايٚ ضٝقي ٗكبث٠ ثطضؾي
َ ديٌط ضا اظ دبي زضٗي٠ً ؾطيز، د ظٗبٛي -56 قسٙ  قٞٛس. ثب ًكش٠ ديٌط دسيساض ٗي ذٞ، زٝ دطي ؾَ ي ايٚ ٗٞخٞز اؾبعيطي ٝ ا١طي٘ٚ آٝضز، اظ الق٠ طي ؾ

ضؾيسٛس؛ سب ايٚ ٠ً ؾطيز ضا ًكشٜس. )ضى؛ ضضي،  -قبيس ٜٗظط ًثطر–٠ً زض ق٘بضٟ ث٠ ١عاض  قٞز سب ظٗبٛي ايٚ زٝ دطي، ثبظ سؼسازقبٙ چٜس ثطاثط ٗي

٠ً ًكشٚ ٝي ثبػث ايدبز ٝ  ثبقيٖ؛ يؼٜي ايٚ ذٞ زض ٗشٞٙ هسيٖ زاقش٠ سٞاٙ سٞخي٢ي ثطاي ٌٛكشٚ ضحبى ا١طي٘ٚ ( ثط ايٚ اؾبؼ، ٗي8-317: 1384

 قٞز.     ٗي درف ذطكؿشطاٙ زض ػبٖٓ
 (       582: 6/ج1384ي، اؾز. )ًعاظ إ ٠ً ث٠ سِٚ ٛـع ٝ زالٝيع ذٞيف، دطآٝاظٟ اي ١ؿز، يبكش٠ اي ٠ً ٗطا اظ اٝ ث٢طٟ چ٢طٟ ١ٖ اًٜٞٙ دطي -57

 

 ها  مرجع
 آٌطيٖ.     آوطآٙ (؛ سطخ٠٘ ٛبنط ٌٗبضٕ قيطاظي، هٖ، زاض1373) هطآٙ ًطيٖ

 اهلل ضيبضي، س٢طاٙ: اعالػبر، چبح اّٝ.   حك٘ز -دٞض ، سطخ٠٘ ٗح٘سػٔي سبجي سبضيد ٗرشهط آسّٝ سطخ٠٘(؛ 1364ػجطي، ؿطيـٞضؼ ثٚ ١بضٝٙ ) اثٚ

، سطخ٠٘ خٞاز ؾٔي٘بٛي، ٗحون ٝ ٗهحح  ٛرؿشيٚ ُعاضـ ٗؿشٜس اظ ٢ٛضز ػبقٞضا/ سطخ٠٘ ٝهؼ٠ آغقّ(؛ 1380)  يىيحثٚاثٞٗرٜق ًٞكى، ٓٞط

 .      ، چبح زٕٝ ٗح٘س١بزي يٞؾلي ؿطٝي، هٖ: ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقى دػ١ٝكى اٗبٕ ذ٘يٜى

 ، سطخ٠٘ ٗح٘س زقشي، هٖ: ػهط ظ٢ٞض، چبح اّٝ.    ٢ٛح آجالؿ٠(، 1379)  ػٔي  عبٓت،اثي

 ، سطخ٠٘ خالّ ؾشبضي، س٢طاٙ: ؾطٝـ، چبح زٕٝ.    ضؾب٠ٓ زض سبضيد ازيبٙ(؛ 1376زٟ، ٗيطچب )آيب

١بي ظثبٙ ٝ ازة كبضؾي زاٛكِبٟ انل٢بٙ، زٝضٟ  ، دػ١ٝف«ٛب١يس، ٗظ٢ط هسؼ اؾز يب ١ٞؼ؟»(؛ 1389ٗح٘ٞزي، ذيطاهلل ) -اٗيٜي الضي، ٓيال

 . 62(، ل64سب ل 51نلح٠ )اظ ل14، 7، ديبدي3، ـ2خسيس، ؼ

ب١ي ث٠ سطخ٠٘»(؛ 1340اٝضَٛ، ٗديس )  .      60(، ل64سب ل 60نلح٠ )اظ ل5، 2، ـ30، اضٗـبٙ، زٝضٟ«آٛب١يس; ٛب١يس  ١بي اٝؾشب: ِٛ

 چبح زٕٝ.     دٞض، س٢طاٙ: چك٠٘، ، ٝيطاؾشبض اثٞآوبؾٖ اؾ٘بػيْاظ اؾغٞضٟ سب سبضيد(؛ 1377ث٢بض، ٢ٗطزاز )

 ي زٝيّٖ زض يي ٗدٔس(، س٢طاٙ: آُبٟ، چبح ١لشٖ.  ي ٛرؿز ٝ دبضٟ)دبضٟ دػ١ٝكي زض اؾبعيط ايطاٙ(، 1387) _______

 ، هٖ: ثيبٙ خٞاٙ، چبح زٕٝ.   ١بي ثعضٍ خ٢بٙ آة ٝ ثبضاٙ اظ زيسُبٟ هطآٙ ٝ س٘سٙ(؛ 1386ثيؿشٞٛي، ٗح٘س )

 ، چبح چ٢بضٕ.              ٠ ٝ آ٠ٓ(، س٢طاٙ: زٛيبى زاٛف)ٗد٘ٞػ٠ ًٔ٘بر ههبض حضطر ضؾّٞ نٔى اهلل ػٔي آلهبح٢ٛ٠ح(؛ 1382=ُطزآٝضٛسٟ> )  دبيٜسٟ، اثٞآوبؾٖ

، 18، ـ9، ؼ«١ب ٝ ثبٝض١بي ٢ًٚ ديطاٗٞٙ آة زض قؼط ذبهبٛي ثبظسبة اؾغٞضٟ»(؛ 1389ٗح٘ٞزي، ٗح٘سػٔي ) -٢ٗسذز  دٞضذبٓوي چشطٝزي،

 .  24(، ل28سب ل 9نلح٠ )اظ ل20

 ؾبعيط، چبح اّٝ. ج(، س٢طاٙ: ا2) ١ب يكز(؛ 1377دٞضزاٝٝز، اثطا١يٖ =ٗشطخٖ> )
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 ، ث٠ ًٞقف غا٠ٓ آٗٞظُبض، س٢طاٙ: سٞؼ، چبح دٜدٖ.  ٗيٜٞي ذطز(؛ 1391سلضٔي، اح٘س =ٗشطخٖ> )

ٗدٔؿى، ٗحون ٝ ٗهحح ٛبنط ثبهطى ثيس١ٜسى ٝ  ، سطخ٠٘ ٗح٘سثبهط ثٚ ٗح٘س سوىسٞحيس ٗلضْ(؛ 1379خٔؼٕلي ًٞكي، اثٞٗح٘س ٗلضْ ثٚ ػ٘ط )

 .  ، چبح اّٝ ار ٝظاضر كط١َٜ ٝ اضقبز اؾالٗى: اٛشكبض ٗح٘س حؿيٚ عجبعجبيى، س٢طاٙ

 63نلح٠ )اظ ل16  ،100سب  ١97بي كٔؿلي زاٛكٌسٟ ازثيبر ٝ ػٕٔٞ اٛؿبٛي سجطيع، ـ ، دػ١ٝف«آة اظ ٛظط ازيبٙ»(؛ 1350خٜيسي، ٗح٘س خٞاز )

 .   72(، ل78سب ل

 .    13(، ل22سب ل 12نلح٠ )اظ ل11، 8، ـ4ؼ  ؽ ٛظط،، ثب«اٗبًٚ ٗوسؼ زض اضسجبط ثب عجيؼز )آة، زضذز ٝ ًٟٞ(»(؛ 1386خٞازي، ق٢طٟ )

 ، ٗوبث٠ٔ ٝ سهحيح ٝ ٗوس٠ٗ ٝ سؼٔيوبر ؾيسضيبءآسيٚ ؾدبزي، س٢طاٙ: ظٝاض، چبح ٢ٖٛ. زيٞاٙ ذبهبٛي قطٝاٛي(؛ 1388ذبهبٛي، ثسيْ ثٚ ػٔي )

 ، ُعاضٛسٟ ٢ٗطزاز ث٢بض، س٢طاٙ: سٞؼ، چبح چ٢بضٕ.   ثٜٔس١ٓف(؛ 1390ٛـجٓؾ )زازُٓي، كَط

 ج(، س٢طاٙ: ٗطٝاضيس، چبح دبٛعز١ٖ.   2)١بي ايطاٛي  سطيٚ ؾطٝز١ب ٝ ٗشٚ اٝؾشب: ٢ًٚ(؛ 1389زٝؾشرٞاٟ، خٔيْ =ُعاضـ ٝ دػ١ٝف> )

 ٛب٠ٗ ز١رسا؛ زاٛكِبٟ س٢طاٙ، چبح ؾّٕٞ.   ج(، س٢طاٙ: ٗٞؾؿ٠ ٓـز16)ي ز١رسا ٛب٠ٗٓـز(، 1377اًجط )ز١رسا، ػٔي

 . 51(، ل52سب ل 45نلح٠ )اظ ل8، 4، ـ2ٗبي٠، ؼ ، ٛوف«١بي ؾبٗبٛيبٙ بز اَٛب١يشب زض ؾلبٓي٠ٜثطضؾي ٛ٘»(؛ 1388ضاؾد سٔرساـ، ضهي٠ )

 ، ُعاضـ ٝ سطخ٠٘ خٔيْ زٝؾشرٞاٟ، س٢طاٙ: هوٜٞؼ، چبح زٕٝ.    ١بي ٛٞاٝؾشبيي ض١يبكشي ث٠ ُب١بٙ ظضسكز ٝ ٗشٚ(؛ 1386ضايكِٔز، ١بٛؽ )

 ١بي ايطاٙ ثبؾشبٙ(، س٢طاٙ: ؾرٚ، چبح زٕٝ.  ي زيٚ)دػ١ٝكي زضثبضٟآييٚ ٗـبٙ (؛ 1384ضضي، ١بقٖ )

 ، س٢طاٙ: ث٢دز، چبح دٜدٖ.         ١بي آة خكٚ(؛ 1391) _______

ًطيؿشيبٙ ضاٗذيؽ، س٢طاٙ:  -ٝٓلِبَٛ ٜٓشؽ -آسيٚ قلب ج(، ثب ٗوس٠ٗ قدبع3 -١بي اٝؾشب )كط١َٜ اػالٕ اٝؾشب (؛ كط١َٜ ٛب1346ٕ) _______

     كط١ٝط، چبح اّٝ.        

 قٜبؾي كطاٛؿ٠، چبح چ٢بضٕ.    )اضزاٝيطاظٛب٠ٗ(، سطخ٠٘ ٝ سحوين غا٠ٓ آٗٞظُبض، س٢طاٙ: ٗؼيٚ؛ اٛد٘ٚ ايطاٙ ٛب٠ٗاضزاٝيطاف(، 1390ٜيٞ، كٔيخ )غي

 ٛكط ٗؼيٚ، چبح چ٢بضٕ.     -، ٝيطاؾشبض ٗح٘سضضب خؼلطي، س٢طاٙ: ٛكط ٛٞكط١َٜ ازثيبر كبضؾي(، 1390قطيلي، ٗح٘س )

 ج(، س٢طاٙ: ٗيشطا، چبح ٛرؿز اظ ٝيطايف زٕٝ. 2) كط١َٜ اقبضار ازثيبر كبضؾي(، 1387ق٘يؿب، ؾيطٝؼ )

    سهحيح ٗحّ٘سسوي ث٢بض، ث٠ ًٞقف ٗح٘س دطٝيٚ ُٜبثبزي، س٢طاٙ: ظٝاض، چبح چ٢بضٕ.   =;سبضيد ثٔؼ٘ي>،  سبضيد عجطي(؛ 1388خطيط ) عجطي، ٗحّ٘سثٚ

 ح ٗؿٌٞ(، س٢طاٙ: دي٘بٙ، چبح چ٢بضٕ.    ي چب )ثط اؾبؼ ٛؿر٠ قب١ٜب٠ٗ(؛ 1384كطزٝؾي، اثٞآوبؾٖ )

 (.    142سب ل 133نلح٠ )اظ ل10، 4ي دػ١ٝف، ديف ق٘بضٟ ، سبضيد زض آيي٠ٜ«ي آة زض ًطثال ٗؿئ٠ٔ»(؛ 1382كطٝؿي، انـط )

     ، چبح اّٝ. حسيث: زاض آ زضايشى، هٖ ج(، ٗحون ٝ ٗهحح ٗح٘سحؿيٚ 2) آكبكي كي قطح آٌبكيم.(؛ 1429/ 1387هعٝيٜى، ٗال ذٔيْ ثٚ ؿبظى )

 .     ، چبح اّٝ ج(، هٖ: اؾ8ٟٞ) ؾلي٠ٜ آجحبضم.(؛ 1414ه٘ى، ػجبؼ )

 ي كطزؾي(، س٢طاٙ: ؾ٘ز، چبح اّٝ.  )ٝيطايف ٝ ُعاضـ قب١ٜب٠ٗ ي ثبؾشبٙ ٛب٠ٗ(؛ 1384آسيٚ ) ٗيطخالّ  ًعاظي،

اًجط ؿلبضى، س٢طاٙ: اٛشكبضار ى ٗحالسى، ٗحون ٝ ٗهحح ػٔىضؾٞٓ ج(، سطخ٠٘ ؾيس١بقٖ 2) آٌبكيٗٚآطٝض٠ (؛ 1364ًٔيٜى، ٗح٘س ثٚ يؼوٞة )

 .    ، چبح اّٝ ػٔ٘ي٠ اؾالٗي٠

بٟ، چبح ؾٕٞ. ايطاٙ زض ظٗبٙ ؾبؾبٛيبٙ(؛ 1389ؾٚ، آضسٞض اٗبٛٞئْ ) ًطيؿشيٚ  ، سطخ٠٘ ضقيس يبؾ٘ي، س٢طاٙ: ِٛ

 : ُٜدي٠ٜ ٗٔي آة ايطاٙ، چبح اّٝ.     ، س٢طاٙقٜبؾي زض هطآٙ ًطيٖ ي آة ٝ آة ٛب٠ٗ زاٛف(؛ 1383ًطي٘يبٙ ؾطزقشي، ٛبزض )

ٛٞض آؿدبز، چبح  نبٓحى، هٖ:  >، سحوين ٝ سطخ٠٘ ػجساهلل آع١س=سطخ٠٘   چيؿز؟اـًيؿز؟ ٝظيل٠ ظا١س(، 1387ًٞكى ا١ٞاظى، حؿيٚ ثٚ ؾؼيس )

 .    اّٝ

 چبح اّٝ.   ٗك٢س: سطا٠ٛ،  ٛػاز،، سطخ٠٘ ٗدشجي ػجساهلل١بي ذبٝضٗيب٠ٛاؾغٞضٟ  (،1376ُطي٘بّ، ديط )

 ، سطخ٠٘ ٗح٘س ٗؼيٚ، س٢طاٙ: ػٔ٘ي ٝ كط١ِٜي، چبح ؾيعز١ٖ.  ايطاٙ اظ آؿبظ سب اؾالٕ(؛ 1380ُيطق٘ٚ، ضٝٗٚ )

ثحبضاألٛٞاض(، سطخ٠٘ ٗح٘سخٞاز ٛدلى، س٢طاٙ:  43)سطخ٠٘ ج  ظٛسُبٛى حضطر ظ١طا ػٔي٢ب آؿالٕ(؛ 1377ٗدٔؿي، ٗح٘سثبهطثٚ ٗح٘سسوي )

 ، چبح اّٝ.     اؾالٗي٠ 

، ظثبٙ ٝ ازة كبضؾي «حيبر سبضيري ايعزثبٛٞي اَٛب١يشب زض قيطيٚ ٝ قٌط ٛظبٗي»(؛ 1391كٞالزي، يؼوٞة ) -كط، كطظاز قليؼي -زي، ٗح٘سػٔيٗح٘ٞ

 . 126(، ل128سب ل 105نلح٠ )اظ ل24، 226، ـ65زاٛكِبٟ سجطيع، ؼ

نلح٠ )اظ 14، 14، ـ7، ٗغبٓؼبر ايطاٛي، ؼ«قب١ٜب٠ٗا١٘يز؛ سوسؼ ٝ سغ٢يط ٗؼٜٞي ثب آة زض »(؛ 1387ذسايبضي، ذسيد٠ ) -ٗسثطي، ٗح٘ٞز

 .     211(، ل220سب ل 207ل

 ، س٢طاٙ: ٗؤؾؿ٠ ٗغبٓؼبر ٝ سحويوبر كط١ِٜي، چبح اّٝ.    قبيؿز ٛبقبيؿز(، 1369ٗعزادٞض، ًشبيٞٙ =آٝاٛٞيؽ ٝ ٗشطخٖ> )

 ، س٢طاٙ: ١يطٜٗس، چبح اّٝ. ي ٢ٗط ٝ ٛب١يس خؿشبض زضثبضٟ(؛ 1380ٗوسٕ، ٗح٘س )

بضؾشبٙ ًشبة، چبح زّٕٝ.    -ج(، س٢طاٙ: ظضّي4ٚ)كط١َٜ كبضؾى ٗؼيٚ (؛ 1382ٚ، ٗحّ٘س )ٗؼي ِٛ 
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                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 ، س٢طاٙ: زاٛكِبٟ س٢طاٙ، چبح اّٝ. ٗعزيؿٜب ٝ سأثيط آٙ زض كبضؾى(؛ 1326) _______

، 21، ـ11ق٢يس ثب١ٜط ًطٗبٙ، ؼ، ٗغبٓؼبر ايطاٛي زاٛكِبٟ «ذٞا١ي ايطاٙ ١بي ثبضاٙ ١بي آييٚ ضٗعُكبيي دبضٟ»(؛ 1391ٛؼ٘ز عبٝٝؾي، ٗطيٖ )

 .  275-6(، نم285سب ل 271نلح٠ )اظ ل15

 آثبزي، ًطٗبٙ: زاٛكِبٟ ق٢يس ثب١ٜط ًطٗبٙ )كبٛٞؼ(، چبح ؾٕٞ. آسيٚ ٛدٖ ، سطخ٠٘ ؾيق١بي ايطاٙ ثبؾشبٙ زيٚ  (؛1383ٛيجطٍ، ١ٜطيي ؾبٗٞئْ )

بضٟ(، 1389خي٘ع )  ١بّ،  ٠٘ ضهي٠ ث٢عازي، س٢طاٙ: كط١َٜ ٗؼبنط، چبح چ٢بضٕ.  سطخ  ،اي ٛ٘بز١ب زض ١ٜط قطم ٝ ؿطة كط١َٜ ِٛ

 كطٝقي ػٔ٘ي، چبح اّٝ.       ج(، س٢طاٙ: ًشبة2، سطخ٠٘ اثٞآوبؾٖ دبيٜسٟ )ٗح٘س)ل( ظٛسُبٛى (؛ ١1317يٌْ، ٗح٘س حؿيٚ )

 ، سطخ٠٘ ٝ سأٓيق ثبخالٙ كطّذي، س٢طاٙ: اؾبعيط، چبح زٕٝ.قٜبذز اؾبعيط ايطاٙ(؛ ١1385ئٜع، خبٙ ضاؾْ )

            چبح اّٝ.  ، س٢طاٙ: ٗؼبنط،١ب زض ازثيبر كبضؾي ٝاضٟ كط١َٜ اؾبعيط ٝ زاؾشبٙ(؛ 1386بحوي، ٗح٘سخؼلط )ي
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