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 ّاي هطالعِ تطبيقي آسواى ٍ سهيي در اساطيز ايزاى باستاى با بْزُ گيزي اس داستاى

 شاٌّاهِ

 
  1طضا ذساٗيزًتط ػٔي

 2ظيٜة ضح٘اٛياٙ

 

  

 چكيدُ

ت اؾت ٠ً ايرطاٙ تاؾرتاٙ اظ ايرٚ اٗرط ٗؿرتخٜي      ١ط ًكٞضي ذٞز تياٙ ًٜٜسٟ ي ؾطُصقت اٛؿاٙ ١ا ٝ پ٢ٔٞاٛاٙ آٙ ٗٔاؾاعيط

ذٞز زٓئي اؾت ٗحٌٖ تط اٛسيك٠ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ. زض ٗياٙ ايٚ ٗٔت آؾ٘اٙ ٛ٘از ٗطز، ٌٗٔرٞ  ٝ   قا١ٜا٠ٗ كطزٝؾي ٛيؿت ٝ 

پسض ٝ ظٗيٚ ٛ٘از ظٙ، ػآٖ رؿ٘اٛي ٝ ٗازٟ ٝ ٗازض قٜاذت٠ قسٟ اؾت ، ايٚ ٗطزٗاٙ تط ايٚ اٗط اػتواز زاقت٠ اٛس؛ ًر٠ زض اتترسا   

ؾؼي قسٟ اؾت ترا ٛ٘از١رايي ًر٠ تاػرج      رؿتاضقسٛس. زض ايٚ ٖ ٗتصْ تٞزٟ اٛس ٝ تؼس١ا اظ ١ٖ ُؿيرت٠ ١ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ت٠

ٙ   قا١ٜا٠ٗ ١ايي اظ پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ قسٟ اٛس تا تغثين زازٙ زض زاؾتاٙ  ت٠ صٞض  ار٘آي تياٙ ٝ ٛ٘ٞٛر٠ ١رايي اظ آ

 شًط ُطزز.

 

 اؾغٞضٟ،قا١ٜا٠ٗ،آؾ٘اٙ،ظٗيٚ،ًٟٞ،زضذت،ؾتٞٙ،آب،اٛؿاٙ. ّا: كليدٍاصُ

 

 :هقدهِ

 

ٞٓٞغي( ٗتض٘ٚ ؾطُصقتي هسؾي ٝ ٗيٜٞي ٝ ضاٝي ٝاهؼ٠ اي اؾت ٠ً زض ظٗاٙ آؿاظيٚ ضخ زازٟ اؾرت . تر٠   ؾغٞضٟ )ٗيتا

اؾغٞضٟ ٗي ُٞيس ٠ً زض ؾاي٠ ي اػ٘اّ تطرؿت٠ ي ٗٞرٞزا  كٞم آغثيؼي ، ٝاهؼيتي چٞٙ ًي٢راٙ، ُيراٟ ذرال،     تياٙ زيِط

٠ زض تطزاضٛرسٟ ي ضٝايرت يري ذٔورت اؾرت. زض تيرٜف       ضٝ ١٘يك ًطزاض پ٢ٔٞاٛي، ت٘سٛي رسيسٝ ... ت٠ ٝرٞز آٗسٟ اؾت. اظ ايٚ

اؾاعيطي كٞضاٙ ٝ عـياٙ ػٜصط ٗيٜٞي اؾت ٠ً ػآٖ ضا ٗي ؾاظز ٝ تٜيراٙ ٗري ٢ٛرس ٝ ترط احرط ٗرساذو  ٗٞررٞزا  ٗراكٞم         

 .(15: 1372آغثيؼي اؾت ٠ً ٠٘١ ي ًاض١ا ٝ كؼآيت ١اي اٛؿاٙ ٗؼٜي زاض ٗي قٞز)آيازٟ، 

زض ذٞز ٢ٛلت٠ اؾت ٠ً ُاٟ ش١ٚ ًاٝقِط اٛؿاٙ ضا ت٠ ؾٞي ذٞيف ضٝا٠ٛ ٗي ًٜرس   ر٢اٙ تا ت٘إ ٝؾؼت ذٞيف ضاظ١ايي

ِطي ١ا ذٞز ظٗي٠ٜ اي ٗي قٞز تطاي ذٔن زاؾتاٙ ١ا ٝ قرصيت ١اي اؾغٞضٟ اي . يٌي اظ ٜٗاتغ ٗؼتثط زض ٗيراٙ  . ايٚ ًاٝق

اؾت ٠ً  شاٌّاهِٓواؾٖ كطزٝؾي ت٠ ٛإ ايطاٛياٙ ٠ً اي٠ِٜٛٞ زاؾتاٙ ١اي اؾغٞضٟ اي ضا زض ذٞز ُٜزاٛسٟ اؾت احط ُطاٛوسض اتٞا

. ايٚ پػ١ٝف تط آٙ اؾت ترا اظ اٛسيكر٠ ي ايطاٛيراٙ تاؾرتاٙ ترا       زض آٙ اظ پازقا١اٙ ايطاٛي ٝپ٢ٔٞاٛاٙ ؾرٚ ت٠ ٗياٙ آٗسٟ اؾت

 ٝضزٟ قٞز .آٗخاّ  شاٌّاهِتٞر٠ ت٠ ٛ٘از١ايي ٠ً تاػج پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ تٞزٛس تا ِٛا١ي تغثيوي ت٠ زاؾتاٙ ١اي 

                                                           
1
 Alirezakhoddamy@yahoo.comظاز اؾوٗي ٝاحس ر٢طٕآ اؾتازياض زاٛكِاٟ ظتاٙ ٝ ازتيا  كاضؾي، 
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، ٗي تٞاٙ ِٛطيؿت . تط اؾاؼ اػتواز ايٚ زض اٛسيك٠ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ ١٘ٞاضٟ آؾ٘اٙ زض رايِاٟ پسض ٝ ظٗيٚ زض ٛوف ٗازض

ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ًائٜا  ١ؿتي)ر٘از، ٛثا ، حيٞاٙ( ٝ زض ٗطح٠ٔ آذط اٛؿاٙ ٠ً تٌ٘يْ ًٜٜرسٟ ي ١٘ر٠    ٗطزٗاٙ تا پيٞٛس

٘از١ا زؾت تسؾت يٌسيِط ٗي ز١ٜس تا تيٚ ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ ايٚ پيٞٛرس ضا ايزراز   ي ايٚ آكطيسٟ ١اؾت ت٠ ٝرٞز ٗي آيس. ايٚ ٛ

٠ً زض پيٞٛرس آٙ زٝ ) آؾر٘اٙ ٝ ظٗريٚ( ٛورف ٝاكرطي ضا       ،اؾت  ٝ اٛؿاٙ آب ،ت، ؾتٞٙ اظ ر٠ٔ٘ ايٚ ٛ٘از١ا ًٟٞ، زضذ ؛ٜسًٜ

ٟ ، ًٟٞ آثطظ ٗي تاقرس ًر٠ ظٗيٜر٠    اظر٠ٔ٘ ١ًٞي ٠ً زض ٗياٙ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ اظ ا١٘يت ذاصي تطذٞضزاض تٞز ايزاز ٗي ًٜٜس.

زض پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ٝ يرا ؾرتٞٙ   ٗي ُطزز  ضٗع ٗحٞض ًي٢اٙ  اؾت ذٞز ػاٗٔي ٠ً زضذت ٝ پيٞٛس ضا كطا١ٖ ٗي ًٜس

ٝ ذٞز زٓئي  ،٠ً زض اؿٔة ٌٗاٙ ١اي ٗوسؼ اظ ر٠ٔ٘  ًٔيؿا ١ا ٝ ٗؼاتس يا ٜٗاضٟ ١اي ٗؿزس ياكت ٗي قٞز  تط ايٚ اٗط اؾرت 

ٝ   زض پيٞٛس آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ  ٛوف ٢ٗ٘ي ضا تٞزٙ طي پاى ٝ ٗوسؼ اؾت زض راٝزاِٛي ٝ اظٓيآب ٠ً ػٜص زض  ايزاز ٗري ًٜرس 

آذط اٛؿاٙ ٠ً عآة ؾؼاز  ٝ آظازُي اؾت اظ عطين ضٝحاٛي ٝ رٜث٠ ي توسؼ ٝ ٗؼٜرٞي ًر٠ پرسض ١ؿرتي )آؾر٘اٙ( تر٠ اٝ       

 .ػٜايت ٗي ًٜس ذٞز ظٗي٠ٜ اي تطاي پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ٗي قٞز

 :آسواى 1

ٛرؿت، آؾ٘اٙ ضا آكطيس، ضٝقٚ، آقٌاضا، تؿياض زٝض ٝ ذاي٠ زؾي٠ ٝ )اظ( ذ٘ا١ٚ ٠ً ١ُٞط »آٗسٟ اؾت بٌدّشزض ًتاب 

اٝ آكطيسُاٙ ضا ٠٘١ زض زضٝٙ آؾر٘اٙ تياكطيرس،   »( زض ازا٠ٗ ي ايٚ ٗغٔة آٗسٟ اؾت44 : 1378،كطٛثؾ زازُي«)آ٘اؼ ٛط اؾت

تطاي ٛثطز تايؿت٠ اؾت ، زض ٗياٙ ٢ٛازٟ قسٟ تاقس؛ يا ت٠ ٗاٜٛس ذا٠ٛ اي ًر٠ ١رط چيرع زض    زغ٠ُٛٞ تاضٝيي ٠ً آٛطا ١ط اكعاضي ٠ً 

(.تا تٞر٠ ت٠ ايٚ ؾرٜاٙ آؾ٘اٙ ت٠ ػٜٞاٙ ٛرؿتيٚ آكطيسٟ ذٞز قا١سي اؾرت ترط آكرطيٜف ؾرايط ًائٜرا       ١٘اٙ«))آٙ( ت٘اٛس

كطزٝؾري پرؽ اظ    شاٌّاهِتي اؾت. زض . پؽ زض تاٝض ٗعزايي، آؾ٘اٙ اٝٓيٚ آكطيسٟ ي ر٢اٙ ٗازي ٝ ؾايط ًائٜا  ١ؿ١ؿتي

 شًط چ٢اض ػٜصط)آب،تاز،ذاى،آتف( ٠ً آٛطا ؾطٗاي٠ ي ١ُٞطاٙ ٗي زاٛس ت٠ ؾتايف آؾ٘اٙ ٗي پطزاظز.

 پسيس آٗس ايٚ ُٜثس تيعضٝ                           قِلتي ٛ٘ايٜسٟ ي ٛٞ ت٠ ٛٞ»

 ؾعاٝاض راياتطزٟ ٝ زٝ ١لت قس ًسذساي                       ُطكتٜس ١ط يي 

 (.15: 1373كطزٝؾي،«)تزٜثيس چٞٙ ًاض پيٞؾت٠ قس    ك٢ٌٔا يي اٛسض زُط تؿت٠ قس                     

تر٠ ٗرصًط ترٞزٙ آؾر٘اٙ )اصرْ ٛطيِٜري( ٝ ٗدٛرج تٞزٙ)اصرْ          زض ٗياٙ اهٞإ ٝ ْٗٔ ٗرتٔق اظ ر٠ٔ٘ ايطاٛياٙ تاؾرتاٙ  

ٛيع ايٚ چ٢اض چيع ضا ٛط )ٝايٚ( چ٢اض ضا ٗازٟ ذٞاٜٛس:  »ذٞاٛيٖٗي  بٌدّشٗازيِٜي( اقاضٟ قسٟ اؾت. ت٠ عٞضي ٠ً زض ًتاب 

كطٛثرؾ  «)آؾ٘اٙ، كٔع، تاز ٝ آتف ٛطٛس ٝ ١طُع رع ايٚ ٛثاقس. آب ٝ ظٗيٚ ٝ ُياٟ ٝ ٗرا١ي ٗرازٟ اٛرس ٝ ١طُرع ررع ايرٚ ٛثاقرس       

 :آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ؾرٚ ت٠ ٗياٙ آٗسٟ اؾت كطزٝؾي اظ تواتْ ٝ تواضٙ شاٌّاهِ( زض 85 :1378زازُي،

 (39: 1373كطزٝؾي،«)اٛساض تا ايٚ ر٢اٙ آكطيس                               ظٗيٚ ًطز ٝ ١ٖ آؾ٘اٙ آكطيسر٢»

 (.245)١٘اٙ:«ظٗيٚ ضا ًي تٞز تا آؾ٘اٙ ًاض           ظٗيٜٖ ٗٚ ت٠ هسض اٝ آؾ٘اٙ ٝاض               »

 :سهيي 1-1
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ٝ تر٠  « ظٗيري »ي، ٗازي، ٝظٙ قرسٛي ذرٞز تر٠ ػٜرٞاٙ     ٝ زض حآت تزطت« ظٕ»ظٗيٚ زض حآت آؾ٘اٛي ذٞز ت٠ ػٜٞاٙ »

، ؾٞٗيٚ آكطيٜف ١طٗعز ٗتؼٔن ت٠ ظٗيٚ اؾت ٝ  هتَى پْلَيتط اؾاؼ  (.56: 1374ًطتٚ، «)ٝصق ٗي قٞز« ظٗيٚ»كاضؾي

اٝ ٛرؿت آؾ٘اٙ ضا آكطيس تطاي تاظزاقتٚ)ا١طي٘ٚ ٝ زيرٞاٙ( ، تاقرس ًر٠ )آٙ آكرطيٜف ضا( آكرطيٜف      »آٗسٟ اؾت  بٌدّشزض 

: 1378كطٛثؾ زازُي، «)ٞاٛس؛ زيِط آب ضا آكطيس تطاي اظ ٗياٙ تطزٙ زضاٝد تكِٜي، ؾسيِط، ظٗيٚ ضا آكطيس ٠٘١ ٗازيآؿاظيٚ ذ

 .(١:74٘اٙ«)ظٗيٚ ؾي ٝ ؾ٠ ٛٞع اؾت»ٝ زض راي زيِط آٗسٟ اؾت (.39

ا اظ اٝ پسيرس  ١ِٜاٗي ٠ً تيكتط آٙ تاضاٙ ضا ؾراذت ًر٠ زضيا١ر   »زض آؿاظ ١عاضٟ ي ١لتٖ ، پؽ اظ تاظـ ا١طي٘ٚ تط ظٗيٚ، 

آٗسٛس، ظٗيٚ ضا ٠٘١ راي ٖٛ تِطكت، ت٠ ١لت پاضٟ تِؿؿت، زاضاي ظيط ٝ ظتط ٝ تٜٔسي ٝ ٛكية تكس. پاضٟ اي ت٠ اٛساظٟ ي ٛي٠٘ 

ُلت٠ ٗري قرٞز   « ًكٞض»ي زض ٗياٙ ٝ قف پاضٟ ي )زيِط( پيطاٗٞٙ )آٙ هطاض ُطكت(. ١ط پاضٟ ضا اهٔي٘ي ُلتٜس ٠ً زض پ٢ٔٞي 

 (.٘ا١ٙ«)چٞٙ زاضاي ٗطظ ١ؿتٜس

زض ٗياٙ ٗطزٗاٙ تاؾتاٙ راي ُطكت٠ تٞز ٠ً ت٠ پاؼ آٙ ، ٛوف ٗازض ًي٢اٙ ٝ ػآٖ  ٝيػُي پطٝضٛسُي ظٗيٚ ت٠ اٛساظٟ اي 

چيع زيِط ٠ً ت٠ ٛٞػي زض پطٝضٛسُي ٝ ظٛسُي تركي ٗردحط تٞزٛرس تر٠ ػٜرٞاٙ      چٜس ٝ ١ؿتي ضا ت٠ ظٗيٚ زازٟ تٞزٛس ٝ اظ ظٗيٚ

آب ٝ ظٗريٚ ٝ ُيراٟ ٝ ٗرا١ي ٗرازٟ اٛرس ٝ      »اي٠ِٜٛٞ ضٝايت قسٟ اؾت بٌدّشتاب ٚ ٗغٔة زض ًرٜؽ ٗدٛج ياز ٗي ًٜٜس. اي

 ( .85 ١٘اٙ:«)١طُع رع ايٚ ٛثاقس

 

 

 

 كَُ: 1-1-1

زض ٗياٙ ْٗٔ ٗرتٔق ت٠ ٝيػٟ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ ًٟٞ يٌي اظ ٛ٘از١اي پيٞٛس ز١ٜسٟ  آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ اؾت ٝ اظ آٙ ت٠  ػٜٞاٙ 

اؾت ٠ً اظ هساؾرت ٝيرػٟ اي تطذرٞضزاض    زض اؾاعيط ايطاٙ ًٟٞ آثطظ اظ ر٠ٔ٘ ًٟٞ ١ايي رٟٔٞ اي اظ ر٘اّ ذساياٙ ياز ٗي قٞز. 

اؾت ٝ ايٚ ٗطزٗاٙ ٗؼتوس تٞزٛس ًٟٞ آثطظ ٛرؿتيٚ ١ًٞي اؾت ٠ً اظ زّ ظٗيٚ ضٝئيسٟ قسٟ اؾت . ايٚ ٗٔرْ تر٠ ًرٟٞ آثرطظ     

. ٗغراتن ضٝايرت    زاٛؿرتٜس  آؾر٘اٙ ٗري  ا١٘يت ٝاكطي ٗي زازٛس ت٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ه٠ٔ ي آٙ ضا رايِاٟ ذرساياٙ ٝ ٗحرْ پيٞٛرس    

آثطظ پيطاٗٞٙ ايٚ ظٗيٚ ت٠ آؾ٘اٙ پيٞؾت٠ اؾت . تيطٍ آثطظ آٙ اؾت ٠ً ؾتاضٟ ٝ ٗاٟ ٝ ذٞضقريس ترسٝ   » آٗسٟ اؾت بٌدّش

 (.71: 1378كطٛثؾ زازُي «)كطٝ ُطزٛس ٝ تسٝ تاظآيٜس

ًر٠   ت٠ عرٞضي  سٜٗي ًٜٛ٘اياٙ ضٞح ت٠ ٝؾ٘اٙ ت٠ ٝاؾغ٠ ًٟٞ زض زاؾتاٙ ١اي قا١ٜا٠ٗ آتا ضا اضتثاط قا١اٙ  ١ا اؾغٞضٟ

آ٢ٛا ًٟٞ ضا ٗحٔي تطاي ظٛسُي ذٞيف زض ٛظط ٗي ُطكتٜس ٠ً يٌي اظ ايٚ پازقا١اٙ ًيٞٗطث اؾت ٠ً ت٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ پازقراٟ  

قاٟ ١ًٞؿتاٙ( ٛإ ٗي «)ُطقاٟ»ايطاٛي ٝ اٝٓيٚ ًؿي ٠ً پصيطاي زيٚ قس اظ اٝ ياز ٗي ًٜٜس ٝ ت٠ ١٘يٚ زٓيْ اظ آٙ ت٠ ػٜٞاٙ 

 (.38 : 1372حؼآثي ٗطؿعي، )طٛست

 ًيٞٗطث قس تط ر٢اٙ ًسذساي                         ٛرؿتيٚ ت٠ ًٟٞ اٛسضٝٙ، ؾاذت راي»
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 .(28: 1373)كطزٝؾي، «پِٜٔي٠ٜ پٞقيس ذٞز تا  ُطٟٝؾطترت ٝ ترتف تطآٗس ت٠ ًٟٞ                           

ر٢راٙ آكرطيٚ، ًيرٞٗطث ترٞزٟ اؾرت ًر٠ ٛرؿرتيٚ ٗطزٗراٙ          ٛرؿتيٚ زيٚ پرصيطكتاض اظ » آٗسٟ اؾت ديٌكزدزضًتاب 

تاػج اقطاف (. ًٟٞ تا تٞر٠ ت٠ ايٚ ؾرٜاٙ ػوٟٝ تط هساؾت ٝ رٜث٠ اضتثاط تا آؾ٘اٙ ت٠ ذاعط آ٠ٌٛ 35: 1381)كضئت، «اؾت

ٝٛس اؾت ٝ تؿٔظ تط ت٘إ ًطٟ ي ذاًي ٗي قس اظ ا١٘يت ٝيػٟ اي تطذٞضزاض تٞز. ًيٞٗطث ذٞز ت٠ ػٜٞاٙ ٛ٘ازي اظ هسض  ذسا

 ٝ اظ اٝ ت٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ پازقاٟ ٝ ٜٗترة اظ راٛة ذساٝٛس ياز ٗي ًٜٜس.

 (.28: ١٘اٙ«)چٜيٚ ُلت:ًاييٚ ٝ ترت ٝ ًوٟ                             ًيٞٗطث آٝضز ٝ اٝ تٞز قاٟ»

ؾاؾي زض پيٞٛرس  تا ؾٌٞٛت ُعيسٙ زض ه٠ٔ ي ًٟٞ تٞاٛؿت تا ؾطٝـ ؿيثي زض اضتثاط تاقس ٠ً ايٚ ذٞز ػاٗٔي ا ًيٞٗطث

 زازٙ ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ اؾت:

 (.46)١٘اٙ:«زضٝز آٝضيسـ ذزؿت٠ ؾطٝـ                              ًعيٚ پيف ٗرطٝـ ٝ تاظآض ١ٞـ»

را٠ٗ ١ا ، پيطٝظٟ ضَٛ ٗري  زض ٗاتٖ ٝ ؾٍٞ ؾياٗي ت٠ ؾط ٗي تطز  ٝ«زز ٝ زإ»ًيٞٗطث تا ٗطٍ ؾياٗي تا ٓكٌطياٛف 

 س.ٛقٞت٠ ؾٞي ًٟٞ ضٝا٠ٛ ٗي  ًٜٜس ٝ

 (.١43٘اٙ: «)تطكتٜس ي٠ٔ ًٜاٙ ؾٞي ًٟٞ     ُطٟٝ                       ،زز ٝ ٗطؽ ٝ ٛرزيط، ُكت٠»

ايٚ ػعازاضي ؾياٗي ٝ ضكتٜف ت٠ ؾٞي ًٟٞ ضا ايرٚ ُٞٛر٠ اؾرتسمّ ٗري     « رٍاى اًساًي در حواسِ ايزاًي»زض ًتاب 

ذٞز ضا اظ ضاٟ ٛعزيٌي ت٠ آؾ٘اٙ ٝ پيٞؾتٚ ت٠ ٗيٜرٞ،  راٛٞضاٙ زض ؾٍٞ ؾياٗي ت٠ ؾٞي ًٟٞ ٗي ضٝٛس تا زضز ٝ ؾٍٞ »ًٜس ٠ً

 (.86: 1384اًثطي ٗلاذط،«)آضاٗي تركٜس ٝ ظٛسُي ٗيٜٞي ٛٞيٚ زيِطي اظ ا١ٞضاٗعزا ترٞا١ٜس

ت٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ايٚ كرطز زض ١ًٞؿرتاٙ    . ٠ً ٗازضـ اٝ ضا ت٠ پيطي زيٜي ٗي ؾپاضز  اؾت پازقاٟ ايطاٛيكطيسٝٙ اظ ر٠ٔ٘ 

زؾرت   تٔٞؽ كٌرطي ٝ ُرطايف اٛسيكر٠    ت٠ زض ٗطح٠ٔ زٕٝ ظٛسُي ذٞيف سٝٙ تا ٗصاحثت ايكاٙ تٞاٛؿت كطي ٗإٝا ُعيسٟ تٞز ٝ

 ياتس .

 (.38)١٘اٙ:«تياٝضز كطظٛس ضا چٞٙ ٛٞٛس                               چٞ ٗطؿاٙ ، تطاي تيؾ ًٟٞ تٜٔس»

اؾت زض زيرسُاٟ اّٝ هساؾرت ٝ ٗيٜرٞي    رايي ٝ ٛوْ ٌٗاٙ ًطزٙ كطيسٝٙ اظ ٗطؿعاض ت٠ ١ًٞؿتاٙ ٠ً ٌٗاٛي ٗطتلغ  رات٠

قسٙ ت٠ آؾ٘اٙ ضا ت٠ ش١ٚ تساػي ٗي ًٜس. كطيسٝٙ تطاِٛيرتر٠ قرسٙ ذرٞيف ضا ترطاي ٛزرا        تٞزٙ آؾ٘اٙ ٝ زيِطي ٛعزيي

 ٗطزٕ اظ ًٟٞ آثطظ ٗي زاٛس.

 تطاِٛيرت ٗا ضا اظ آثطظ ًٟٞ          زاٙ پاى اظ ٗياٙ ُطٟٝ                       ٠ً يع»

 ت٠ كطٗاٙ ُطظ ٗٚ آيس ض١ا                 ٢اٙ اظ تس اغز١ا                      تساٙ تا ر

 (.76)١٘اٙ:«ت٠ ٛيٌي تثايس ؾپطزٙ ض١ف                چٞ تركايف آٝضز ٛيٌي ز١ف               
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ٞز ًر٠ پرطٝاظ تر٠    تؼس اظ كطيسٝٙ يٌي زيِط اظ پازقا١اٛي ٠ً ت٠ اضتثاط تا آؾ٘اٙ ت٘ايْ ٛكاٙ ٗي زاز ًيٌراٝٝؼ قراٟ تر   

 ذٞز اؾتسمّ ٗحٌٖ تط اضتثاط تا آؾ٘اٙ اؾت:آؾ٘اٙ اظ كطاظ ًاخ تاتْ 

 ١٘ي ضكت تا تطضؾس تط ٗٔي              ٠ً ًاٝٝؼ قس تط كٔي                 قٜيسٕ»

 ٠ً تا رَٜ ؾاظز ت٠ تيط ٝ ً٘اٙ              زُط ُلت: اظ آٙ ضكت تط آؾ٘اٙ                

 ذطز ضاظ ايٚٛساٛس رع پط                  ١ؿت آٝاظ ايٚ                  ظ١ط ٠ُٛٞ اي 

 (.153)١٘اٙ:«چٜيٚ تاقس آٌٛؽ ٠ً ُيطزـ ضاظ                پطيسٛس تؿياض ٝ ٗاٛسٛس تاظ                      

يٚ اضتثاط ١لت عثور٠  ١لت ذا٠ٛ اي ٠ً ًاٝٝؼ اظ ١لت ضَٛ، تط ٗيا٠ٛ ي آثطظ ؾاذت ٗث»ٝ زض رايي زيِط آٗسٟ اؾت 

 (.12: 1382ظٗطزي،«)آؾ٘اٙ ٝ ًٟٞ آثطظ اؾت

زض زاؾتاٙ اؾٌٜسض ًٟٞ ت٠ عٞض زيِطي رٟٔٞ ُطي ٗي ًٜس ٝ تيكتط ٛوف كطقت٠ ي ٝحي ضا ايلا ٗي ًٜرس . اؾرٌٜسض زض   

ض ٗري ز١رس ٝ   ضا زضياكت ٗي ًٜس . زض يٌي اظ ايٚ ؾلط١ا تط ضٝي ه٠ٔ ي  ًٟٞ ترتي هرطا عّٞ ؾلط ذٞيف زٝ تاض پيإ ٗؼٜٞي 

ٝ ايٚ كطز صاحة كط ٝ قٌٟٞ ايعزي تٞز ت٠ عٞضي ٠ً اظ ٓحاػ رؿ٘اٛي ٛ٘راز   رؿس ٗطز ٗطزٟ  اي ضا هطاض ٗي ز١س ضٝي ترت

اضتثاط تا ظٗيٚ ٝ ت٠ ٓحاػ ضٝحاٛي ٝ ٗؼٜٞي ٛ٘از اضتثاط تا آؾ٘اٙ اؾت. ٝ اظ كطاظ ًٟٞ صرساي ٗث٢٘ري اؾرٌٜسض ضا ايرٚ ُٞٛر٠      

 ذغاب هطاض ٗي ز١س:

 تؿي تطزي اٛسض ر٢اٙ ضٝظُاض             كٜيس ًاي ق٢طياض                    يٌي تاَٛ ت»

 ؾط  ضا ت٠ ُطزٝٙ تط اكطاذتي      تؿي ترت قا١اٙ تپطزاذتي                              

 (.  73: 1373)كطزٝؾي،«ظُيتي، ًٜٞٙ، تاظُكتؿت ُاٟ       تؿي زق٘ٚ ٝ زٝؾت ًطزي تثاٟ                       

ظطٟ اؾٌٜسض تا ٗطؽ ؾرِٜٞ اؾت ٠ً ت٠ تٞصي٠ ٗطؽ ت٢ٜا تط كرطاظ ًرٟٞ   ازاؾتاٙ زيِطي ٠ً تاظ ٗطتٞط ت٠ اؾٌٜسض اؾت ٜٗ

 :ٗي ضٝز تا ضاظ آٙ ضا ًكق ًٜس

 ؾٌٜسض چٞ تكٜيس قس ؾٞي ًٟٞ                          تسيساض ، تط تيؾ قس تي ُطٟٝ»

 تط اكطاذت٠ ؾط ظ راي ٛكؿت               ؾطاكيْ ضا زيس صٞضي تسؾت                

 ٠ً كطٗاٙ يعزاٙ ًي آيس ٠ً زٕ       ُاٙ پطظٖٛ                           سپط اظ تاز آب زي

 چٞ ضػس ذطٝقاٙ كـاٙ تطًكيس       چٞ تط ًٟٞ ضٝي ؾٌٜسض تسيس                         

 ت٠ ُٞـ آيس  ذطٝـ٠ً ضٝظي       ٠ً اي تٜسٟ ي آظ چٜسيٚ ٌٗٞـ                     

 .(١83٘اٙ:«)ت٠ ضكتٚ تياضاي ٝ تط تٜس ضذت       ٠ً چٜسيٚ ٗطٛذ اظ پي تاد ٝ ترت                  
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ٗطؽ پاؾرد   ؛زض ١٘يٚ زاؾتاٙ اؾٌٜسض اظ ٗطؽ ٗي پطؾس ٠ً ٗطزاٙ ذسا چطا ١ًٞؿاض ضا تطاي ٛكي٘ٚ ذٞز تط ٗي ُعيٜٜس

 ٗي ز١س

 (.١82٘اٙ:«)تيايس پطؾتٜسٟ، تط ًٟٞ راي      ضاي                    تسٝ ُلت:چٞٙ ٗطز قس پاى»

پازقراٟ   ،زض ح٘اؾ٠ ١اي ايطاٛي اػتواز ت٠ هساؾت ًٟٞ ضا زض زاؾتاٙ ١ايي ٛظيط پازقا١ي ًيٞٗطث ت٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ اٛؿاٙ 

ٟ ظيرازٟ ذرٞاٟ ًر٠ ؾرٞزاي     ٝ كطيسٝٙ ت٠ ػٜٞاٙ ٛزا  ز١ٜسٟ ي ٗطزٕ اظ زؾت ضحاى ٝ ًاٝٝؼ ٝ اؾٌٜسض ت٠ ػٜٞاٙ زٝ پازقا

قرسٟ  ٝ زض ٗياٙ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ ظضتكت ذٞز اظ ٗياٙ ًرٟٞ تطاِٛيرتر٠    ػ٘ط راٝيس ٝ ذسايي زض ؾط زاقتٜس ٗي تٞاٙ تاظ ياكت

 .اؾت

 درخت: 1-1-2

تا تطضؾي زض ٗياٙ اؾغٞضٟ ١اي ٗٔت ١اي ٗرتٔق ت٠ ٝيػٟ ايطاٛياٙ  ٗي تٞاٙ ت٠ ؾ٘ثٔيؿٖ ٝ ضٗع٠ُٛٞ ترٞزٙ زضذرت تر٠    

آٗرسٟ   «رهشّااي سًادُ نااى    »ٛ٘از پيٞٛسز١ٜسٟ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ٝ ضٗع تزسيس حيا  ٝ راٝزاِٛي پي تطز. زض ًتراب  ػٜٞاٙ

اؾت ًر٠ ظٗريٚ ٝ آؾر٘اٙ ،     ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ ضا ت٠ ١ٖ ٗي پيٞٛسز ٝ ُٞاٟ، تط حؿط  ٝ زٓتِٜي زٝضاكتازُي اظ ضٝظُاضي » اؾت

آؾرر٘اٙ ٝ زيررساض ذررساياٙ ٝ ُلتِررٞ تررا    ٛرؿررت، ؾرررت ترر٠ ١ررٖ ٛعزيرري تٞزٛررس ٝؾرري٠ٔ ي زؾررت يرراكتٚ ترر٠ عررام     

 (.9: 1374زٝتًٞٞض،«)آ٢ٛاؾت

زضذت تا ضيك٠ ١ايف آٛچٜاٙ زض هٔة ظٗيٚ هطاض ٗي ُيطز ٠ً ايٚ ٗازض ١ؿتي اٝضا چٞٙ ًرٞزًي ًر٠ زض ظ١رساٙ ٗرازض     

ؾرت  ضقس ٝپطٝضـ ٗي ياتس ٠ِٛ ٗي زاضز ٝهتي ت٠ ٗطح٠ٔ ي قٌٞكايي ضؾيس قاخ ٝ تطٍ ١رايي تر٠ آٙ اكرعٝزٟ ٗري قرٞز ٝ ز     

ً٘ي ت٠ ؾٞي آؾ٘اٙ ٠ً ٛ٘از پسض ١ؿتي اؾت تطاكطاقت٠ ٗي ًٜس ٝ ايٚ ذٞز ش١ٚ ذوم ُطايا٠ٛ تكط ٛرؿتيٚ ضا تر٠ ؾرٞي   

زض ضاؾتاي ٗطٍ ؾياٝـ ، اظ زضذتي ؾرٚ ت٠ ٗياٙ ٗي آيس ٠ً ٛوكف  شاٌّاهِ پيٞٛس ز١ٜسٟ ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ ٗي ًكاٛس. زض

 ٙ اؾت. پؽ اظ ٗطٍ ؾياٝـ:ت٠ ؾٞي آؾ٘ا زض ايٚ زاؾتاٙ ، پيإ ضؾاٛي اظ ظٗيٚ

 تاتطاٛسضآٗس زضذتي ظُطز               ظذاًي ٠ً ذٞٙ ؾياٝـ ترٞضز           »

 ١٘ي تٞي ٗكي آٗس اظ ٢ٗط اٝ                ِٛاضيسٟ تطتط٢ُا چ٢ط اٝ                      

 (.168: 1373)كطزٝؾي، «تسي پطؾتك٠ِ ؾُٞٞاضاٙ                   اٙ ت٢اضي تسي              تسي زض ، ٛك

ضا تر٠ ٝؾري٠ٔ ي   زض ايٚ زاؾتاٙ ظٗيٚ ٛ٘از تؿٔيٖ ٝ تٜسُي اؾت زاز ٗظٔٞٗيت ؾياٝـ ٝ اػتطاض ذرٞز تر٠ ايرٚ ظٔرٖ     

ت٠ ُٞـ آؾ٘اٙ ٠ً ٗظ٢ط هسض  ٝ حاً٘يت اؾت ٗي ضؾاٛس. ايٚ ؾطؾثعي زضذرت ضا ٗري ترٞاٙ    ضٝيف زضذت پط ؾياٝقاٙ 

زقٜ٘اٙ زاٛؿت ٝ زضزاؾتاٙ زيِط زض ٗٞضز زضذتي ؾرٚ ت٠ ٗياٙ ٗي آيس ًر٠ ٗرطٍ    ظٖٔ ٝ ؾتٖٛ٘از اػتطاض ظٗيٚ زض تطاتط 

 اؾٌٜسض ضا پيف تيٜي ٗي ًٜس؛

 ؾٌٜسض ظتام ذطٝقي قٜيس                 چٞذٞضقيس تط تيؾ ُٜثس ضؾيس        »

 ذطٝقي پطاظؾ٢ٖ ٝ ٛاؾٞزٜٗس                 ٠ً آٗس ظتطٍ زضذت تٜٔس               
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 ٠ً اي ٗطز تيساز ٛيٌي ُ٘اٙ                ٝ پطؾيس ظاٙ تطر٘اٙ           تتطؾيس 

 ٠ً زّ ضا ت٠ ذٞٛاب قٞيس ١٘ي            چٜيٚ تطٍ ُٞيا چ٠ ُٞيس١٘ي             

 ١٘ي ُٞيس اي تطٍ قاخ زضذت             چٜيٚ زاز پاؾد ٠ً اي ٛيٌثرت            

 ٠ً تطزاقت اظٛيٌٞيي٢ايف ت٢ط                 ٠ً چٜسيٚ ؾٌٜسض چ٠ پٞيس ت٠ ز١ط    

 (.89-4)١٘اٙ:«ظترت تعضُي تثايسـ ضكت        ظقا١يف چٞٙ ؾاّ قس تط ز١ٝلت            

ايٚ زاؾتاٙ پيكِٞيي ٗطٍ ٠ً اٗطي آؾ٘اٛي اؾت تٞؾظ زضذت ٝ اٛتواّ ايرٚ پيرإ آؾر٘اٛي تر٠ ظٗريٚ، ٛكرا٠ٛ ي       زض 

 يٚ اؾت.ٝؾاعت هسؾي زضذت زض ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗ

 

 ستَى: 1-1-3

توطيثرا زض ١٘ر٠   »ٗسضٛيت٠ ٝ ٛ٘ازيٚ زضذت اؾت ٝ ٗي تٞاٙ آٙ ضا ضٗع ًي٢اٙ زاٛؿت ايرٚ ضٗرع  ؾتٞٙ زض حويوت قٌْ 

، تيط١اي ٛٞى تيع، ؾتٞٙ ١راي ًٔيؿرا١ا   ٌٗاٙ ١اي هسؾي ياكت ٗي قٞز، ت٠ صٞض ٗرتٔق تطد ١اي ١طٗي قٌْ ٛاهٞؼ زاض 

ي تٜا تا قاخ ٝ تطٍ ١اي ٛوف پطزاظي قسٟ قاٙ، تؿاٙ ؾاه٠ ١اي صراف ٝ ًكريسٟ   ٝ... زض ًٔيؿا١اي راٗغ ُٞتيي ؾتٞٙ ١ا

 ي زضذتاٙ رِٜٔي ، ت٠ ؾٞي عاهي ٠ً ت٠ ترف ١اي ٗرتٔق توؿيٖ ٝ ُاٟ ٛوف پطزاظي قسٟ اؾت، ؾرط ٗري ًكرٜس. ٜٗراضٟ    

ٗحرٞضي ٗطًرعي تٜرا    زيٜي تطد ٗاٜٛس ٝچٜس عثو٠ ت٠ قٌْ ١طٕ ٠ً زض حرّٞ   ٗؿٔ٘يٚ ٝ زض آؾيا ٗؼاتس ٝ اتٜي٠  ١اي ٗؿارس

 (.12: 1374 ،زٝتًٞٞض«)ؾتٞٙ ًي٢اٙ اٛس»قسٟ ٝ عثوا  ٗرتٔق قاٙ ت٠ ؾٞي آؾ٘اٙ هس ٗي ًكٜس ايضا يازآٝض

اٗا اظ آٛزا٠ً ؾاذت٠ ٝ ٗصٜٞػا  تكطي اؾرت اظ هساؾرت آٙ   ؾتٞٙ اُط چ٠ زض تيكتط ٌٗاٙ ١اي ٗوسؼ زيسٟ ٗي قٞز 

ٝ اؿٔة تر٠ ػٜرٞاٙ اترعاضي تري      زازٟ  ًا١ف١ٜسٟ ي آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ٝ ؾايط اتعاض١اي عثيؼي پيٞٛسز ٛؿثت ت٠ زضذت ٝ ًٟٞ 

زض حاّ ٠ً اتعاض١اي زيِرط ١٘چرٞٙ ًرٟٞ ٝ زضذرت ًر٠ هساؾرت ٛراب         تؼسي تطاي صؼٞز ت٠ ؾٞي آؾ٘اٙ ِٛطيؿت٠ ٗي قٞز

ا٢ٓي تط ذاصاٙ ذال ٗي ُطزٛس. رٟٔٞ هسؾري ؾرتٞٙ اؿٔرة تر٠ قرٌْ      ٛعّٝ ٝحي عثيؼت ضا زض ذٞز ٢ٛاٙ زاضٛس ذٞز ٠ٛٞ٘ٛ 

چ٢طظاز، ١ٞيت زاضاب، زض حآي قٜاؾايي ٗري قرٞز ًر٠ زض     ية ُٞيي رٟٔٞ ٗي ًٜس . زض زاؾتاٙ ظٛسُي زاضاب، پؿط ١٘ايؿ

آٙ ١ٖ ٝرٞز زاقت٠ تاقس؛ ٠ٛ اي ذلت٠ اؾت. ػ٘ٞٗا ١ط را عاهي ٝرٞز زاضز تايس ؾتٞٛي ر٢ت ٗحٌٖ ٠ِٛ زاقت٠ ظيط عام ٝيطا

 ٝ ضقٜٞاز، ؾپ٢ثس ٓكٌط ١٘اي زض حٞآي اٝ هسٕ ٗي ظٛس ٠ً: زاضاب زض ايٚ ١ِٜإ ظيط عام ت٠ ذٞاب كطٝ ٗي ضٝز

 ًعآٙ ؾ٢ٖ راي ذطٝـ آٗسـ         ظايٞاٙ ذطٝقي ت٠ ُٞـ آٗسـ                   »

 تطيٚ قاٟ ايطاٙ، ٢ِٛساض تاـ         ٠ً اي عام آظضزٟ ، ١كياض تاـ                    

 تياٗس ت٠ ظيط تٞ اٛسض ترلت          ٛثٞزـ يٌي ذي٠٘ ٝ ياض ٝ رلت                 

 ٠ً ايٚ تاَٛ ضػسؾت، ُطتٜستاز  چٜيٚ ُلت:تا ذٞيكتٚ ضقٜٞاز                          
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 ٠ً اي عام، چكٖ ذطز ضا ٗپٞـ          زُطتاضٟ آٗس ظ ايٞاٙ ذطٝـ                        

 ظياضاٙ ٗتطؼ، ايٚ ؾرٚ يازُيط          ٠ً زض تؿت كطظٛس قاٟ اضزقيط                   

 (.363: 1373)كطزٝؾي،«قِلتي زٓف تَٜ قس ظاٙ ذطٝـ          ؾيٖ تاض آٝاظـ آٗس ت٠ ُٞـ                     

ت٠ ٗياٙ ٛياٗسٟ اؾت اٗا ٠ً٘ٔ ي عام آؾ٘اٙ ضا ت٠ ش١رٚ ٗتثرازض    ػٜٞاٙ حاٗي ؾرٜيت٠  زض ايٚ زاؾتاٙ اظ ٛوف ؾتٞٙ

سز١ٜسٟ ي آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ اؾت ٠ً قا١عازٟ ضا ت٠ عام ٗي قٜاؾاٛس ٝ اظ عام ٗي ذٞا١رس ًر٠ اٝ   ٗي ًٜس ٠ً ١٘اٙ ٗحٞض پيٞٛ

ايٚ  قٜاؾايي ؿآثا يي پيإ ؿيثي ٠ً تٞؾظ ؾتٞٙ  ت٠ ُٞـ ضقٜٞاز ٗي ضؾس. زض زاؾتاٙ اؾٌٜسض اظ ٗطؿري   ضا پاؾثاٛي ز١س.

ٗي آيس ٠ً اظ كطاظ ؾتٞٛي تا اؾٌٜسض قطٝع ت٠ ؾرٚ ُلتٚ ٗي ًٜس ٝ ايٚ ٗطؽ هسض  ؾرٜٞضي زاقت٠ اؾت ت٠ ؾرٚ ت٠ ٗياٙ 

٠ُٛٞ اي ٠ً حواين ضا تطاي اٝ ٛ٘اياٙ ٗي ؾاظز . زض ايٚ زاؾتاٙ ؾتٞٙ اظ چٜس ٛظط حائع ا١٘يت اؾرت؛ كطزٝؾري زض تٞصريق    

ٛكاٙ ز١ٜسٟ ي اضتثاط ٛعزيي ؾتٞٙ تا آؾ٘اٙ اؾت. زٕٝ آ٠ٌٛ ؾتٞٙ ١ا ٗي ُٞيس ٠ً اٗتساز آ٢ٛا ت٠ اتط ٗي ضؾس ٠ً ايٚ ذٞز 

ؾتٞٙ تط كطاظ ًٟٞ هطاض زاضٛس ٠ً ًٟٞ ذٞز يٌي اظ ػٜاصط پيٞٛسز١ٜسٟ ي آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ اؾت ٝ ١٘يٚ اٗرط ترط تورسؼ ترٞزٙ     

ظي ػطكراٛي  ٠ً ٗطؽ زض ٛ٘رازپطزا  ؾٕٞ اي٠ٌٜ آؾ٘اٙ ٗطؿاٙ ؾثع ؾتطٍ تط ٛٞى ؾتٞٙ ١ا هطاض زاضز ؾتٞٙ ١ا اكعايف ٗي ز١س

 ذٞز ضٗع عيطاٙ ٝ صؼٞز ت٠ آؾ٘اٙ اؾت.

 يٌي تطقسٟ ًٟٞ ضذكٜسٟ ، زيس          ؾٞي ضٝقٜايي ضؾيس                  ضؾٌٜس»

 ؾطـ تا ت٠ اتط اٛسض اظ چٞب ػٞز          ظزٟ تط ؾط ًٟٞ ذاضا ػ٘ٞز                      

 ٛكؿت٠ تطٝ، ؾثع ٗطؿي ؾتطٍ          تط ١ط ػ٘ٞزي ًٜاٗي تعضٍ                    

 ر٢اٛساض پيطٝظ ضا ذٞاٛسٛس          تأٝاظ ضٝٗي ؾرٚ ضاٛسٛس                        

 تٜعزيي ٗطؿاٙ ذطاٗيس تلت           چٞآٝاظ تكٜيس هيصط تطكت                     

 طاي ؾپٜذچ٠ رٞيي ١٘ي ظيٚ ؾ          تسٝ ٗطؽ ُلت: اي زمضاي ضٛذ                 

 ١٘اٙ تاظُطزي اظ اٝ ٗؿتٜ٘س          اُط ؾطتطآضي ت٠ چطخ تٜٔس                     

 (.83)١٘اٙ:«ُٝط ًطزٟ اظ ذكت پرت٠ تٜا         ًٜٞٙ ًأٗسي ١يچ زيسي ظٛا                    

 ٌ٘ٚ اؾت.ٝرٞز چٜيٚ زاؾتاٙ ١اي اؾغٞضٟ اي ٗديس توـ اٛؿاٙ تطاي صؼٞز ت٠ آؾ٘اٙ ت٠ ١ط ٝؾي٠ٔ ٗ

 آب: 1-1-4

ب ػٜصطي زٝ تؼسي اؾت ٠ً ١ٖ رٟٔٞ اي آؾ٘اٛي ٝ ١ٖ ظٗيٜي زاضز.يٌي اظ ٓٞاظٕ پطؾتف ٝ ٛعزيي قسٙ تر٠ آؾر٘اٙ   آ

ُطكت. توسؼ ت٠ آب تيف اظ ١ط زيٜي زض ؾ٘اٙ زض ٛظط آآب اؾت . ٗي تٞاٙ آب ضا ػاٗٔي تطاي ٛعزيي ًطزٙ اٛؿاٙ ت٠ ؾٞي 

ٗؼ٘ٞم زض ؿاض١ا اٛزإ ٗي ياكت. ايٚ ؿاض١ا ٗظ٢ط عرام  ض ايٚ ٛٞع آييٚ ٗطاؾٖ پطؾتف آييٚ ٗيتطائيؿٖ رٟٔٞ ُطي ٗي ًٜس. ز

ٗي تايؿت آتي ضٝاٙ ٝرٞز ٗي زاقت، اٗرا زض قر٢ط١ا ٝ رِٔر٠ ١را ًر٠       ،زض ٛعزيي ايٚ ٗؼاتس عثيؼي يا زض آٙ ،آؾ٘اٙ تٞزٛس
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س ضا چٞٙ آؾ٘اٙ قة ٗي آضاؾرتٜس. زض ًٜراض   ايٚ ٗؼاتس ضا ت٠ قثا١ت ؿاض١ا، زض ظيط ظٗيٚ تٜا ٗي ًطزٛس. عام ٗؼث ؛ؿاضي ٛثٞز

ترا آب ٝ پطؾرتف    ُٞيي تإحيط ١٘يٚ تؿرتِي آيريٚ ٢ٗرطي   ، زض ٝضٝزي ٛيع ظطف پاي٠ زاضي پط اظ آب تثطى قسٟ هطاض زاقت 

 اؾت . ايٚ ٛٞع آييٚ كوظ ٗطتٞط ت٠ آييٚ ٢ٗطي ٛثٞز ت٠ٌٔ زض ازياٙ ا٢ٓي ٝ ؿيط ا٢ٓي ٛيع اصْ ٝ ٗثٜاي پطؾتف اؾت.

آٛچر٠  »زچاض ٝمزتي ٛٞ ٗي ُطزز. ظيطازض آب ١ط ٛٞع پٔيسي ٝ آٓٞزُي اظ تيٚ ٗي ضٝز ٝ تا تيطٝٙ آٗسٙ اظ آٙ تا كطٝضكتٚ 

اؾرت ًر٠ ٗري تٞاٛرس     «تي ؾطُصقرت »ٝ  ٝ آٛچ٠ اظ آب ؾطتط ٗي آٝضز چٞٙ ًٞزًي تي ُٜاٟ « ٗي ٗيطز»زض آب كطٝ ٗي ضٝز 

(.ايرٚ قؿتكرٞي ٗيٜرٞي زض    194: 1372آيرازٟ،  )«ضا آؿراظ ًٜرس  « ذرال »ُيطٛسٟ ي ٝحي ٝ ا٢ٓإ رسيرسي تاقرس ٝ ظٛرسُي   

 ت٠ ٝيػٟ زض ٗٞضز ًيرؿطٝ ت٠ ذٞتي ٛ٘اياٙ اؾت؛شاٌّاهِ 

 تك٘غ ذطز ضاٟ يعزاٙ تزؿت             ظت٢ط پطؾتف ؾط ٝ تٚ تكؿت                  »

 (.264: 1373ي،كطزٝؾ«)ٛيايف ًٜاٙ ضكت زّ پط اٗيس         تپٞقيس پؽ را٠ٗ ي ٛٞ ؾپيس                     

 راٙ چٞٙ تٞز ٗطز يعزاٛپطؾت        ؾط ٝتٚ تكٞييٖ تا پاٝزؾت                        »

 (.١٘اٙ«)تسٝ تطًٜيٖ آكطيٚ ٢ٛاٙ            اتا پاغ تا ًطزُاض ر٢اٙ                            

 آب تٞت٠ ٗي ًٜس؛ذؿطٝ پطٝيع ١ِٜإ ًكت٠ قسٛف ت٠ زؾت روزاٙ ت٠ ٝؾاعت  ، شاٌّاهِٝ يا زض 

 ١٘ي ًطز ذؿطٝ ت٠ تطزٙ قتاب           اتا را٠ٗ ٝ آتسؾتاٙ ٝ آب                        »

 ٠ٛ ُاٟ ؾرٚ تٞز ٝ ُلتاض ٝ غاغ         چٞتطؾٖ تسيس اٛسض آٗس ت٠ ٝاغ                       

 (.282)١٘اٙ:«تٞت٠ ًطز اظ ُٜاٟت٠ ظٗعٕ ١٘ي         آٙ را٠ٗ ١ا ضا تپٞقيسقاٟ                    چٞٙ 

 آب ناٍداًگي: 1-4-1-1

حتي زض اؾغٞضٟ ١اي ْٗٔ ٗرتٔق ت٠  اظ آضظ١ٝاي زيطي٠ٜ اٛؿاٙ تسٝي تا اٗطٝظ راٝزاِٛي ٝ تي ٗطُي اؾت ٠ً ايٚ اٗياّ

٘اٙ اؾرت.  ٝيػٟ ذساياٙ، آؾ٘اٛياٙ ٝ ا٢ِٓاٙ ٛ٘اياٙ اؾت. زؾتياتي ت٠ ايٚ آضظٝ تطاي اٛؿاٙ ٗؿتٔعٕ ضؾيسٙ ضا١ي ت٠ ؾٞي آؾ

پؽ آب ذٞز ػٜصطي اؾت تطاي اي٠ٌٜ تتٞاٛس اٛؿاٙ ضا ت٠ آؾ٘اٙ ٛعزيي ًٜس ٝ ٛوف ٢ٗ٘ري زض پيٞٛرس ظٗريٚ ٝ آؾر٘اٙ ايلرا      

ٗري ذرٞاٛيٖ    بٌدّشٛ٘ايس. پؽ آب زض تيكتط اؾغٞضٟ ١اي ْٗٔ ٛ٘از تي ٗطُي، راٝزاِٛي، تزسيس حيا  ٝ ٛٞظايي اؾت. زض 

ي آب تي ٗطُي تاظٟ ٠ً پيطي ضا چيطٟ ُطزز ظيطا ١ِٜاٗي ٠ً پيطٗطز تسيٚ زض  ١طٗعٟ اي چك٠٘»٠ً اظ ذا٠ٛ ١اي ًاٝٝؼ ت٠ 

 (.137: 1378كطٛثؾ زازُي،«)اٛسض قٞز، تطٛاي پاٛعزٟ ؾا٠ٓ تساٙ زض تيطٝٙ آيس ٝ ٗطٍ ضا ٛيع اظ ٗياٙ تطز

س. ٛقٞ ٗي ٠ت٠ ؾٞي ؾطظٗيٚ ظٔ٘ا  زض ٗـطب ظٗيٚ ضٝاٛزض زاؾتاٙ اؾٌٜسض ٝ ذضط ، ٓكٌطي زض رؿتزٞي آب حيا  

اٗا پؽ اظ رؿتزٞي كطاٝاٙ ت٢ٜا ذضط ٠ً قرصيتي ٗؼٜٞي زاضز هازض ت٠ ياكتٚ آب ٝ ٛٞقيسٙ اظ آٙ ٗي ُطزز ٠ً ايرٚ ٌٛتر٠   

زض راي ذٞز هاتْ تٞر٠ اؾت. زض اؾاعيط ْٗٔ ٗرتٔق، رراٝزاِٛي ت٢ٜرا اظ آٙ آؾر٘اٛياٙ اؾرت ٝ اٛؿراٙ اُرط زض رؿرتزٞي        

ٝ ذرٞز ضا تر٠    ٛيع ذضط ٠ً قرصريتي ٗؼٜرٞي زاضز   هٞي ًٜس. زض ايٚ زاؾتاٙراٝزاِٛي اؾت تايس تؼس آؾ٘اٛي ٝرٞز ذٞز ضا 

 آؾ٘اٙ ٛعزيي ًطزٟ ت٢ٜا ًؿي اؾت ٠ً آب حيا  زؾت ٗي ياتس:
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 ؾط ٛاٗساضاٙ آٙ اٛز٘ٚ                تس ضاي ظٙ                  ٝضااٛسض آٙ ذضط»

 زّ ٝ راٙ ؾپطزٟ ت٠ پي٘اٙ اٝي                ؾٌٜسض تياٗس ت٠ كطٗاٙ اٝي                   

 (.1357: 1373)كطزٝؾي، «يٌي تيع ُطزاٙ تسيٚ ًاض، زّ          تسٝ ُلت: ًاي ٗطز تيساض زّ                      

ضط زازٟ ٝ زيِطي ضا زض ذٞز ِٛاٟ ٗي زاضز تا زض ؾطظٗيٚ ظٔ٘را   اؾٌٜسض اظ زٝ ١ُٞط قة چطاؿي ٠ً زاضز يٌي ضا ت٠ ذ

 ق٘غ ضا١ف ُطزز؛

 ًؿي ضا ت٠ ذٞضزٙ ٛزٜثيسٓة        ي ضكت اظايٚ زٝضٝظ ٝ زٝ قة                 ١٘»

 پسيسآٗس ٝ ُٖ قس اظ ذضط قاٟ      اٛسضزٝضاٟ                           ؾ٠ زيِط ت٠ تاضيٌي

 ؾطظٛسُاٛي ت٠ ًيٞاٙ ًكيس             پي٘ثط ؾٞي آب حيٞاٙ ًكيس                  

 (.1369)١٘اٙ:«٢ِٛساض رع پاى يعزاٙ ٛزؿت            ٚ تكؿت                 تطآٙ آب ضٝقٚ ؾطٝت

زض ضٝايرا  قرلا١ي ،    ٝ ضٝييٚ تٜي ٛيع ٠ً ذٞز ٛٞػي راٝزاِٛي اظ تؼس رؿ٘اٛي اؾت ت٠ ٝاؾغ٠ ي آب صٞض  ٗي ُيطز

چكر٢٘ايف ضا ٗري تٜرسز     ضكرتٚ زض آب ظضتكت ، اؾلٜسياض ضا زض آتي ٗوسؼ ٗي قٞيس تا ضٝييٚ تٚ قٞز. اٝ تر٠ ١ِٜرإ كرطٝ    

 (.24: 1377ؿٌٞب،)ٗ

زض تؼضي اظ ازياٙ  آييٚ قؿتكٞي پيٌط ٗطزٟ تا آب زاّ تط آٙ اؾت ٠ً اٛؿاٙ تطاي ُصض اظ ػآٖ ُيتي)ظٗيٚ(ٝ پيٞؾتٚ 

 آب ككاٛسٙ تط ُٞض ٗطزُاٙ زض پطتٞ ١٘يٚ ٗز٘ٞػر٠ » ػٜصط پاى ٝ ٗوسؼ)آب( ػثٞض ًٜست٠ ػآٖ ٗيٜٞي)آؾ٘اٙ( تايس اظ ايٚ 

ٗطزٟ ضا ٜٗحْ ٝ ضيعٛسٟ ٝ تا ترٖ ١ٖ ؾطقرت ٝ ١رٖ ؾطٛٞقرت    « تكِٜي ٗطزٟ ضا كطٝ ٗي ٛكاٛس»تثييٚ ٗي قٞز؛ آب، ٛظطيا 

.زض پايراٙ زاؾرتاٙ پازقرا١ي    (197: 1372)آيرازٟ، «ٝ ٗٞهؼيت تكطيف ضا هاعؼا٠ٛ ظايْ ٗي ؾاظز« ٗطزٟ ضا ٗي ًكس»ٗي ًٜس.

ت٠ ١٘طاٟ ياضاٙ ذٞز ت٠ تلطرِا١ي ٗي ضؾس ًر٠   رؿتزٞ ٗي ًطز ًي ذؿطٝ، ايٚ پازقاٟ ٝاضؾت٠ ٠ً ضكتٚ ت٠ اؾتوثاّ ٗطٍ ضا

چك٠٘ اي زض آٙ ٝرٞز زاضز زض ًٜاض ١٘اٙ چك٠٘ اؾت ٠ً ًي ذؿطٝ پؽ اظ قؿت ٝ قٞي تٚ ذٞز، اظ زيسُاٙ ٗحٞ قسٟ ٝ 

ًري   ٠ً زض ٗٞضز تطاي ١٘يك٠ ت٠ پطزيؽ ٗي پيٞٛسز. ايٚ ٗٞضٞع ت٠ ٛٞػي يازآٝض قؿتكٞي پيٌط ٗطزُاٙ پيف اظ ٗطٍ اؾت

 ذؿطٝ چٞٙ ٗطٍ ضا اذتياضي ٝ آُا١ا٠ٛ تطُعيسٟ ايٚ قؿتكٞ ٛيع تٞؾظ ذٞز اٝ صٞض  ٗي ُيطز؛

 چٞ ت٢طي ظ تيطٟ قة اٛسضچ٘يس                       ًي ٛاٗٞض، پيف چك٠٘ ضؾيس»

 تطآٙ آب ضٝقٚ ، ؾط ٝتٚ تكؿت                       ١٘ي ذٞاٛس، اٛسض ٢ٛاٙ، ظٛس ٝ اؾت

 ٞض ترطزاٙ                             ٠ً تاقيس تسضٝز تا راٝزاٙچٜيٚ ُلت: تاٛاٗ

 (.413: 1373)كطزٝؾي، «ًٜٞٙ چٞٙ تطآضز ؾٜاٙ آكتاب                           ٛثيٜس زيِط ٗطا رع ت٠ ذٞاب

عطيرن آب،   ٝ ٗؼاز اٛؿاٙ ضا آؾ٘اٙ ُلت٠ اٛس . تاظُكت اٛؿاٙ ت٠ ٗثسؤـ ٠ً آؾر٘اٙ اؾرت اظ  زض تؿياضي اظ ازياٙ ٗثسؤ 

يٌي زيِط اظ ٗٞاضزي اؾت ٠ً يازآٝض ٝؾاعت هسؾي آب زض اضتثاط ٗياٙ ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ اؾت. ايٚ توسؼ ترصٞل زض ٗرٞضز  
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قؿتكٞي ٛٞظازاٙ ٝ ٗطزُاٙ زض آب ٠ً ضٗع اٛتواّ اظ ػآ٘ي ت٠ ػآٖ زيِط اؾت ٛ٘ٞز تيكتطي ٗي ياتس آب زض تاظُطزاٛسٙ آت٢ا 

 ف ٝاؾغ٠ ضا ايلا ٗي ًٜس.ٛيع ٛو ٗاي٠ اصٔي ٝ ُيا١اٙ ت٠ تٚ

 اًساى: 1-1-5

ٙ  .زاٛؿتٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ  ز١ٜسٟتٌ٘يْ ًٜٜسٟ پيٞٛساٛؿاٙ ضا ٗي تٞاٙ آذطيٚ  تر٠ ٛٞتر٠ ي    زض ازتيا  كاضؾي اٛؿرا

زض حرآي ًر٠ زض   ، پؽ اظ ر٘از، ٛثا  ٝ حيٞاٙ آذطيٚ كطظٛس آؾ٘اٙ )آتاء ػٔٞي( ٝ ظٗيٚ )ا٢ٗا  اضتؼ٠( زاٛؿت٠ ٗي قٞز. ذٞز

اي اؾرت ًر٠    پسيرسٟ ١ٖ اٛؿاٙ ت٠ ػٜٞاٙ آذطيٚ آكطيسٟ ي ١طٗعز ُلت٠ قسٟ اؾت. تا تٞر٠ ت٠ ايٚ ضٝايرا ، اٛؿراٙ    بٌدّش

ذصٞصيا  آكطيسٟ ١اي هثٔي ضا زض ذٞز ٢ٛلت٠ اؾت ، ت٠ عٞضي ٠ً تٌ٘يْ ًٜٜسٟ ي آكطيٜف ١اي هثٔي اؾت ٝ ت٘إ ٝيػُري  

س زض ايرٚ آكرطيٜف ١ؿرتي ًر٠ تر٠ ػٜرٞاٙ اقرطف ٗرٔٞهرا          اظ زاقتٚ آٙ ٗحطٜٝٗ ١اي ٜٗحصط ت٠ كطزي ٠ً ؾايط آكطيسٟ ١ا

 قٜاذت٠ قسٟ اؾت ٗٞد ٗي ظٛس .

اٛؿاٙ ضا ت٠ ٓحاػ رؿ٘اٛي ٛ٘از ٝ ؾ٘ثٔي اظ پيٞٛسز١ٜسٟ ي ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ زاٛؿت٠ اٛس ٝ چٜيٚ تطزاقت ٗي قرٞز  

ط ٝ هؿر٘ت كٞهراٛي ترسٙ ضا    يي زايطٟ ٝ يي ٗطتغ اؾت. زايطٟ ٠ً ١٘راٙ ؾر   ٠ً رؿٖ يا تٚ اٛؿاٙ ٗتكٌْ اظ اقٌاّ ١ٜسؾي

تكٌيْ ٗي ز١س ت٠ ذاعط پٞيايي ٝ تحطى ٛ٘ازآؾ٘اٙ ٗي زاٜٛس ٝ آٛطا هاتْ توسيؽ ٗي ِٛطٛس ؛ حاّ آ٠ٌٛ هؿر٘ت ٗطترغ ًر٠    

هؿ٘ت ٛعٝٓي تسٙ ضا تكٌيْ ٗي ز١س ٠ً ٗتض٘ٚ اظ ضًٞز ٝ ايؿتايي اؾرت ٛ٘راز ظٗريٚ هرطاض ٗري       حآت چ٢اض ُٞـ ضا زاضز

ًٟٞ، زضذت ، ؾتٞٙ ٝ آب ٠ً زض هؿ٘ت ١اي پيكيٚ اظ آٙ ١ا ٛإ ترطزيٖ اُطچر٠ ضٝ تر٠ ؾرٞي     چ٢اضپيٞٛسز١ٜسٟ ٗصًٞض ز١ٜس.

كطاظ زاضٛس ٝ ت٠ آؾ٘اٙ ٛعزيٌٜس اٗا ايٚ ٛعزيٌي آ٢ٛا تيكتط رٜث٠ ي ؿطيعي ٝ ؿيطاضازي اؾت. اُط ٛيري تِٜرطيٖ ٗتٞرر٠ ٗري     

اٙ ٠ً آذطيٚ ٝ ًاٗٔتطيٚ كطظٛرس آؾر٘اٙ ٝ   ت٠ ذٞزي ذٞز آم  ٝ اتعاضي ١ؿتٜس زض زؾت اٛؿ قٞيٖ ٠ً ١ط يي اظ ايٚ ػٜاصط

ٝ آ٢ٛا ت٠ ضاحتي ٗي تٞاٜٛس ضاٟ صرؼٞز تر٠ ؾرٞي آؾر٘اٙ تياتٜرس. زض       ظٗيٚ ٝ پيٞٛسز١ٜسٟ ي ايٚ زٝ آكطيسٟ ٗحؿٞب ٗي قٞٛس

تر٠  ضيك٠ زض ؾطقت ٗيٜٞي اٛؿاٙ زاضز ًر٠ زيِرط تراضٟ ٗري ذٞا١رس      »آٗسٟ اؾت « رٍاى اًساًي در حواسِ ايزاًي»ًتاب 

ذٞيف، آٛزايي ٠ً ضٝاٛف زض آٙ تؿط ٗي تطزٟ اؾت، ت٢كت تطيٚ، زؾت ياتس. ٗي ذٞا١س اظ قرطايظ اٛؿراٛي ٝ   رايِاٟ ٛرؿت 

 (.92: 1384اًثطي ٗلاذط،«)ٜٗاؾثت٢اي ظٗيٜي كطاتط ضٝز.

ز ٛ٘ايراٙ قرسٟ اؾرت ٝ    زض اؾاعيط ايطاٛي پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ت٠ قيٟٞ اي ت٘خئري زض ضر٘ٚ ركرٚ ١را ٝ اػيرا     

١رط  »٠ تاػج پيٞٛس ايٚ زٝ آكطيسٟ ١ؿتي ُطزز ذزؿت٠ ٝ ٗي٘ٞٙ ٗي تيٜٜس. اظ ر٠ٔ٘ اي اػياز ػيس ٛٞضٝظ اؾتٗؼتوسٛس ١ط آٛچ

ٝ تٌررٞيٚ ػررآٖ ترر٠ قرر٘اض ٗرري  ٛررٞضٝظ ػثرراض  اظ زٝترراضٟ آؿاظيررسٙ ظٗرراٙ اظ اتتررسايف ًرر٠ ترر٠ ٗخاترر٠ ي تٌررطاضي اظ تٜررس١ف

ظٗيٚ ضا تكٌيْ ٗي زاز ٗتواضٙ تا ٛٞضٝظ ايطاٛري اؾرت ٝ   ركٜي ٠ً تط ٗثٜاي آٙ پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ (.76: 1378)آيازٟ،«آيس

حاصْ آٙ آكطيٜف ًائٜا  ١ؿتي ٝ تٌٞيٚ ًٜٜسٟ ي آ٢ٛاؾت. تا آٗسٙ ت٢اض تاض زيِط ذعاٙ ٝ ٗطٍ اظ تيٚ ٗي ضٝز ٝ راي آٛرطا  

اؾت)زض ٗغاتن آٗٞظٟ ١اي اٝؾتايي ضؾتاذيع، ٛيع ٠ً زض حويوت ضٝظ يٌي قسٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ حيا  ٝ ؾطؾثعي ٗي ُيطز. 

 )١٘راٙ: ايٚ ضٝظ ضاظ١اي ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ تط ظٗيٚ ٌٗكٞف ٗي قٞز( ضٝظ ذطزاز )ضٝظ قكٖ(ٗاٟ كطٝضزيٚ ت٠ ٝهٞع ٗري پيٞٛرسز   

چٞٙ رٖ ت٠ پازقا١ي ر٢اٙ ضؾيس ٝ پطي ٝ ٗطزٕ ضإ اٝ قسٛس ، آِٛاٟ كطٗاٙ زاز تا ُطز٠ٛٝ اي اظ ػاد ٝ ؾراد تؿراظٛس ٝ   » (.76

 (.45: 1372ٗطؿعي،حؼآثي )«آٙ ضا ت٠ زيثا كطـ ًٜٜس

 (.48 :1373كطزٝؾي،«)تلطًياٛي يٌي ترت ؾاذت                      چ٠ ٗاي٠ تسٝ ١ُٞط اٛسض قٜاذت»
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ضا كطٗٞز تا اٝ ضا تطُيطٛس ٝ ت٠ ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ تثطٛس ٝ تا ١٘اٙ چرطخ، يري ضٝظٟ اظ    ؾپؽ تط آٙ ؾٞاض قس ٝ زيٞاٙ»

ز زض ٛرؿتيٚ ضٝظ كطٝضزيٚ اظ ٛرؿتيٚ ٗاٟ ت٢راضپيف آٗرس ًر٠ آؿراظ ؾراّ ٝ ١ِٜرإ       ضاٟ ١ٞا اظ زٗاٝٛس ت٠ تاتْ آٗس . ايٚ ضذسا

 (.45: 1372حؼآثي ٗطؿعي،«)تاظُي ر٢اٙ ٝ ظٛسٟ قسٙ ظٗيٚ، پؽ اظ ٗطٍ آٙ اؾت.

 ر٢اٙ اٛز٘ٚ قس تط آٙ ترت اٝ                           قِلتي كطٝ ٗاٛسٟ اظ ترت اٝ»

 ٗطآٙ ضٝظ ضا ضٝظ ٛٞ ذٞاٛسٛس                       تز٘كيس تط ١ُٞط اككاٛسٛس            

 تطآؾٞزٟ اظ ضٛذ ضٝي ظٗيٚ            طٝزيٚ                         ؾط ؾاّ ٛٞ ١طٗع ك

 (.42: 1373كطزٝؾي،«)چٜيٚ ركٚ كطخ اظ آٙ ضٝظُاض                             ت٘اٗاٛس اظ ذؿطٝاٙ يازُاض

ز ٠ً زض ٗياٙ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ آٙ ضا ركٜي ترط پاير٠ ي پيٞٛرس ٗيراٙ آؾر٘اٙ ٝ ظٗريٚ ٗري        ٗغاتن يٌي زيِط اظ ايٚ اػيا

 تٞز.« ركٚ ٢ٗطُاٙ»ٛاٗيسٛس 

 تلطٗٞز تا آتف اكطٝذتٜس                                 ٠٘١ اٛثط ٝ ظػلطاٙ ؾٞذتٜس»

 (.١79٘اٙ: «)ييٚ اٝؾتپطؾتيسٙ ٢ٗطُاٙ زيٚ اٝؾت                              تٚ آؾاٛي ٝ ذٞضزٙ تأ

حآي تآيس ٝ ت٠ تٔٞؽ ضؾيس ٠ً تؿرياضي اظ ٛرٞظازاٙ ١٘ؿرٚ ٝ ؾراّ اٝ زض     كطيسٝٙ  تحل٠ اي تٞز اظ ؾٞي آؾ٘اٙ ٝ اٝ زض 

١٘اٙ ػٜلٞاٙ ظٛسُي، تٞؾظ ٗإٗٞضاٙ ضحاى ٠ً تسٛثاّ كطيسٝٙ تٞزٛس راٙ ذٞز ضا اظ زؾت زازٛس. زض چٜيٚ قرطايظ ؾررت   

پسضـ اٝ ضا تسؾت عثيؼت  ؾرپطز.   آؾايي تسٛيا آٗس ٝ اظ زؾت ٗإٗٞضاٙ ضحاى ٛزا  ياكت . ؾياؾي، كطيسٝٙ ت٠ عٞض ٗؼزعٟ

ٚ »اٝ تٞؾظ ُاٝ تطٗايٞٙ تـصي٠ قس ٝ زض زاٗاٙ چٜ٘عاض تآيس. تا ايٚ اٝصاف كطيسٝٙ زض حويوت كطظٛس اؾرت. كطيرسٝٙ زض   «ظٗري

ضٝاٙ. زض ايٚ ٗطح٠ٔ ٠ً ٗطحٔر٠ پرطٝضـ   ظٛسُي زٝ ٗطح٠ٔ ضا پكت ؾط ٗي ُصاضز يٌي پطٝضـ رؿٖ ٝ زيِطي پطٝضـ ضٝح ٝ 

رؿٖ ٝ پيٌط اؾت اٝ تسؾت صاحة چٜ٘عاض ٠ً پيطظٛي اؾت، ؾپطزٟ ٗي قٞز. پيطظٙ زض ايٚ زاؾتاٙ ٛ٘از ٗإ ظٗيٚ اؾت ٠ً 

 پطٝضـ رؿٖ ٝ پيٌط كطيسٝٙ ضا ت٠ ػ٢سٟ زاضز؛

زاقت ت٠ چ٘ٚ ظاضي كطؾتاز ٝ اٝ ٢ٛاٙ اظ ٗازض ٝ كطظٛس ضا تا زٝضاٛسيكي  ًاْٗ تا ٗازٟ ُاٝي قيطزٟ ٠ً ُاٝتطٗايٞٙ ٛإ »...

 (.59: 1372حؼآثي ٗطؿعي، «.)ضا تطايكاٙ ُ٘اقت« پيطظٛي»زيسٟ ١ا 

اٗا ١ِٜاٗي ٠ً اٝ ت٠ ٗطح٠ٔ زٕٝ ضقس ذٞزيؼٜي پطٝضـ ضٝح ٗي پطزاظز ٠ً ٗصازف تا ٛٞرٞاٛي اٝؾرت ، ٗرازضـ اٝ ضا اظ   

ٝحاٛي ٗي ؾپاضز. ايٚ ٛوْ ٝ اٛتوراّ ػ٘ٔري ًراٗو تر٠ قريٟٞ اي      ٗطؿعاض ت٠ ًٟٞ آثطظ اٛتواّ ٗي ز١س ٝ تسؾت ٗطزي زيٜي ٝ ض

 زيٚ ٝ ؾ٘ثٔيؿٖ اؾت.ٛ٘ا

 چٞ ٗطؿاٙ تطاٙ تيؾ ًٟٞ تٜٔس              ظٛس ضا چٞٙ ٛٞٛس                    تياٝضز كط»

 يٌي ٗطز زيٜي تطاٙ ًٟٞ تٞز                                ٠ً اظ ًاض ُيتي تي اٛسٟٝ تٞز

 ٜٖٗ ؾُٞٞاضي ظايطاٙ ظٗيٚ          ًاي پاًسيٚ                     ٝ ُلت: كطاٛي تس
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 ١٘ي تٞز ذٞا١س ؾطاٛز٘ٚ         تساٙ ًيٚ ُطاٛ٘اي٠ كطظٛس ٗٚ                       

 (.١59٘اٙ:«)پسضٝاض ٓطظٛسٟ تط راٙ اٝ            تطا تٞز تايس ٢ِٛثاٙ اٝ                             

اظ ر٠ٔ٘ ًٟٞ ١ايي اؾت ٠ً ػاٗٔي زض پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ تٞزٟ اؾت ٝ ٗغراتن ضٝايراتي ًر٠     ٠ً ًٟٞ آثطظُلتيٖ 

ٝرٞز زاقت ٗي تٞاٙ ايٚ ٗٞضٞع ضا تصطيح ًطز ٠ً اٛتواّ كطيسٝٙ اظ چٜ٘عاض ٝ ٗطؿعاض ٠ً اضتلاػي پؿت تط اظ ه٠ٔ آثطظ اؾرت  

سؾت ٗطز زيٜي ٝ ضٝحاٛي ذٞز زض حٌٖ ٛ٘ازي اظ پسض آؾ٘اٛي اؾت ٝ اؾت ٝ ١٘چٜيٚ ؾپطزٙ كطيسٝٙ ت ذٞز اٛتوآي ٛ٘ازيٚ

ه٠ٔ ي ًٟٞ آثطظ ٝاؾغ٠ اي ٗي قٞز تا كطيسٝٙ ت٠ پسض ذٞيف آؾ٘اٙ ٛعزيي تط قٞز ٝ ايٚ ٗطز ضٝحاٛي ػاٗٔي ٗري قرٞز زض   

طيرسٝٙ آٗرسٟ ، ًر٠    پؽ تا ايٚ اٝصاف كطيسٝٙ كطظٛس ظٗيٚ ٝ آؾ٘اٙ اؾت. زض ؾرٜي اظ ك ٛثٞؽ كٌطي ٝ ضكتاض كطيسٝٙ.پطٝضـ 

 زاضاي كطٟ ايعزي اؾت ٝ ت٠ ػٜٞاٙ پياٗثطي تطاِٛيرت٠ قسٟ تا ظٗيٚ ضا پط اظ ػسّ ٝ زاز ًٜس ٝ اظ اغز١ا صلتاٙ پاى ًٜس.

 ١٘ي ُلت:ًيٚ رايِاٟ ٗٚ اؾت                          تٜيي اذتطتٞٗتاٙ ضٝقٚ اؾت»

 تطاِٛيرت ٗاضاظآثطظ ًٟٞ           ٠ً يعزاٙ پاى اظ ٗياٙ ُطٟٝ                       

 (.76)١٘اٙ:«تلطٗاٙ ُطظ ٗٚ آيس ض١ا           تساٙ تا ر٢اٙ اظ تس اغز١ا                           

كطيسٝٙ ١سي٠ اي اؾت ٠ً آؾ٘اٙ)پسض( ت٠ ظٗيٚ)ٗازض( توسيٖ ٗي ًٜس تا ايٚ ٗازض ١ؿرتي )ظٗريٚ(ضا اظ ًكرٌ٘ف ١را ٝ     

تسيٚ تطتية ركٚ ٢ٗطُراٙ ضا يٌري اظ ٢ٗرٖ     پطٝضـ ايٚ ًٞزى ٝ تآيسٙ اٝ پاياٙ تركس. ٛعاع ١ايي ٠ً تط ضٝي آٙ ٗي قس تا

 تطيٚ  ركٚ ١اي ايطاٙ تاؾتاٙ ٗي زاٜٛس ٠ً ركٜي اؾت تط پاي٠ پيٞٛس ٗياٙ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ.

ظ ٗازض ١ؿتي)ظٗيٚ( اظ پازقا١ي اكطاز ٛيي ٝ ١٘چٜيٚ اٛؿاٙ ١اي ػاٗي ٛيي اٛسيف تؿياض ذكٜٞز اؾت زض حآي ًر٠ ا 

پازقا١ي اكطاز تس ت٠ قس  زض ػصاب ت٠ ؾط ٗي تطز . پؽ آؾ٘اٙ تا زيسٙ ٛاضاحتي ظٗيٚ كطيسٝٙ ضا ت٠ ؾٞي ظٗيٚ ٗي كطؾتس 

 تا تاػج ذكٜٞزي ٝ ذٞقحآي ايٚ ٗازض ١ؿتي ُطزز.

 ًتيجِ:

ٟ اي ٛوسُٞٛر٠  رؿتاض حاضط توقي اؾت تطاي ياكتٚ اٛسيك٠ ي ٢ًٚ اؾاعيطي ايطاٙ تاؾتاٙ زض ازتيا  ح٘اؾي ٠ً ت٠ قيٞ-1 

 پطزاذت٠ قسٟ اؾت.

زض كط١َٜ اؾاعيط ايٚ ْٗٔ)ايطاٙ( ر٢اٙ ظٛسٟ ٝ پٞيا اؾت ٝ اظ ضٝح ٝ ضٝاٙ ؾطقاض اؾت ٝ زض ايٚ ٗياٙ تر٠ اٛؿراٛي تكرثي٠    -2 

 ٠ً هسض  ٛثٞؽ ٝ تلٌط زاضز ٝ ٗي تٞاٛس ت٠ آكطيٜف زؾت ظٛس. قسٟ اؾت

ػآٖ ١ؿتي تا رايي پيف ضكت ٠ً تر٠ تلٌيري پسيرسٟ ١راي ػرآٖ       تاٝض١ا ٝ اػتوازا  اٛؿاٙ اؾاعيطي پيطاٗٞٙ راٛپٜساضي-3 

١ؿتي پطزاذت ت٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً تطذي اظ پسيسٟ ١ا ضا ٜٗكإ ٝ پيسايف تطذي زيِط پٜساقت زض ايٚ ٗياٙ ٛوف پسض ٝ ٗرازض ًر٠   

 ػضٞ اصٔي زض تكٌيْ ذاٛٞازٟ ت٠ ؾط ٗي تطٛس ت٠ آؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ ٗي ز١س.

 ٗازٟ ٝ ٗازض قٜاذت٠ ٗي قسٟ اؾت.ٛ٘ازٗطز،ٌٗٔٞ  ٝ پسض ٝ ظٗيٚ ٛ٘از ظٙ،  ٙزض ٗياٙ ايطاٛياٙ تاؾتاٙ آؾ٘ا-4 
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اؾرت ٗحٌرٖ ًر٠ اظ     ُٜزي٠ٜ ايكطزٝؾي ٠ً زض ٗياٙ ايطاٛياٙ اظ اضظـ ُطاٛوسضي تطذٞضزاض اؾت ذٞز  قا١ٜا٠ٗ احط تعضٍ -5

ذت، ًٟٞ، ؾتٞٙ، آب ٝ اٛؿاٙ زض اظر٠ٔ٘؛ ؾ٘اٙ ٝ ظٗيٚ اؾتآعطين آٙ ٗي تٞاٙ زاؾتاٙ ١ايي ٠ً ٛ٘از ٝ ؾ٘ثْ پيٞٛس ٗياٙ 

 ضا ٗٞضز تطضؾي هطاض زاز.

 هٌابع ٍ هآخذ

 ، ت٢طاٙ: اٛتكاضا  كت٠ٜ.رٍاى اًساًي در حواسِ ي ايزاًي(.1384اًثطي ٗلاذط، صلسض)-1

 ، ت٢٘ٚ ؾطًاضاتي. ت٢طاٙ: ٛكطهغطٟ.(.اسطَرُ باسگشت ناٍدا1378ًِآيازٟ، ٗيطچا)-2

 ، تطر٠٘ روّ ؾتاضي. ت٢طاٙ: اٛتكاضا  ؾطٝـ.ادياىرسالِ در تاريخ (. 1372)آيازٟ، ٗيطچا-3

 ، ٗك٢س: اٛتكاضا  كطزٝؾي.شاٌّاهِ كْي فارسي تاريخ غزرالسيز (.1372حؼآثي ٗطؿعي، حؿيٚ تٚ ٗح٘س)-4

 ، تطر٠٘ روّ ؾتاضي. ت٢طاٙ: ٛكط ٗطًع.رهشّاي سًدُ ناى(.1374زٝتًٞٞض، ٗٞٛيي)-5

،ت٢طاٙ:چراج ٗرسٙ اظ    يسي، يادداشتْا ٍ تزنوِ بز اساا  ديٌكازد  آراستاري ٍ آٍاًَ، كتاب سَم(.1381زيٌٜطز)-6

 كطيسٝٙ كضئت.

خوساِ ي ًاااهي ٍ هٌطا     ، ًقد تطبيقي اديااى ٍ اسااطيز در شااٌّاهِ ي فزدٍساي    (.1382ظٗطزي ، ح٘يطا)-7
 ،ت٢طاٙ.الطيز

 . ت٢طاٙ.(. شاٌّاهِ، بِ كَشش دكتز سعيد حويدياى1373كطزٝؾي، اتٞآواؾٖ)-8

 ، تطر٠٘ زًتط ٢ٗطزاز ت٢اض. اٛتكاضا  تٞؼ.بٌدّش(.1378كطٛثؾ زازُي)-9

 ، تطر٠٘ ؾيس ضياء آسيٚ ز١كيطي. ت٢طاٙ: اٛتكاضا  ع٢ٞضي.ارض هلكَت(.1374ًطتٚ،١اٛطي)-14

 .، ت٢طاٙ: اٛتكاضا  ػٔ٘ي ٝ كط١ِٜيهقدهِ اي بز رستن ٍ اسفٌديار(.1377ٗؿٌٞب،قا١طخ)-11
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