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 چکیدُ
 

زیثایی شُاسیی شیاخٓ از فههیآ اسیر ِدر راتایٓ تیا زفهییم يایأیى ِ راْ ییم يهیائهی تفیص يیاُید ریٓ از زايیم در               

خصّص  يّضّعاذ ادارک زیثیایی شُاسیی تیی يیی خییکدزدرک زیثیایی یایی از ئّثیر ٔیات انٕیی اسیر ِ يًٕسیییٍ             

 یص رِاتی  نیبزث   تییٍ    اتکار زجهی زیثیایی ُٔیی اسیرززیثایی چٌ یییکت اسیر ریٓ نیبذ ت ی  تاشید ِ یی  ز ی           

ًٔچییٌّ زُاسییةا زییّازٌ ازظییارٌاَ ى  اشیییاه ًٔییاٌ ییی  زیثییایی اسییرزدر رییمو تکروییاٌ يعًییارت عّايییم يسعییددت   

يییّضی اسییرز در ایییٍ يظانییٓ رّشیییدْ ایییى زییا   شُاسییی ی تییی شییُاخر انیّٔییات ف ییایی ِ درک زیثییای  ِزیزیییة ِرییییْ

در يعًییارت سییُسی ایییٍ يیییز ِتییّو ِزاثییی  چٌ تییا   يإییّو زیثییایی ِعّايییم يییّضی در درک زیثییایی ِزیثییایی شُاسییی 

يعًییارت يعا ییی را تیرسییی ریییدْ ِ ًٔیییاْ تییا چٌ عّايییم يییّضی زیثییایی يعًییارت ًِٔچُیییٍ یان ییٕات يّ ییّد در       

اییٍ انیّٔیات زیثیایی شُاسیی در يعًیارت      رسیدٌ تٓ ایٍ عّايیم را در اییٍ دِرْ تییاٌ رُیىزریٓ يیسیّاٌ تیا اسیساادْ از        

 ِسیزَدْازیثا ِچراي  ت   تیات فعانیسٕات ي سهف را تٓ ِ ّد چِردزيعا ی ف أایی شاداب 

 

 يعًارت يعا یا يعًارت اسميیا زیثایی شُاسی: کلوات کلیدی
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 هِهقد.1
ی تی سی یهٍ ِ  ًال در دِراٌ قثم از يدرٌ رٓ اَهاٌ ریق در يعُّیاذ تّد تٓ ٔهسی تا دید يطال َیییهسٓ يی شّد ِ تٓ  ات زیثای

سیِر یا م از چٌ ٔى از یظیظس اٌ َ اذ يایح تّد ِعُا ی چٌ زُٕا تیاَییکَدْ ایهاس َثّدَد تهآ تی  از ٔی ییک یظیظی تّدْ ِ 

تهآ ُٔیادیٍ ایظیظر ِ زیثایی در چرّش ٔى تّدْ ِ زااِزی تیٍ ايی يی ویفرز در چدِراٌ ُٔی از ايیت ُٔیت سیی ًٓ ًَیییفر 

یی يظدس ِ ّد َداشرز ُٔی در چٌ دِراٌ یای از طیق زجهی سایر انٕی تّد ِ رارت را رٓ ُٔی يُد اَجاو يی داد یٌّ يظدس ِ ر

ًَّدت از زیثایی یظیظی تّد ا زیثا يی ًَّد ز ايا در دِراٌ يدرٌ تا ِرِد ِاژْ زیثایی شُاسی در فیُٔگ ُٔی  ٕاَی زّس  تّيیارزٍ ِ 

تٓ يّ ّد زیثا از چٌ  ٕر رٓ يسعه  تٓ قیار ویفسٍ زفظی  در یاالذ ایهاسی اَهاٌ َهثر ر اَدٌ چٌ تٓ یّزْ یهیاذ ِ ٔدف 

ایهاس اَهاٌ يی شّد اَسااع زیثایی ِ ُٔی تا یظیظر ِيعیفر تٓ يُصٓ ظّٕر رسیدز زیثایی شُاسی خدیدْ ایی اسر اخیی رٓ تا ظّٕر 

عُات شُاخسٍ زیثایی ِ رشسٓ ایی از رِاَ ُاسی اسر رٓ ٔدف  فههآ رِشُییت شام ویفسٓ اسر ایٍ ِاژْ در نغر َايٓ دٔ دا تٓ ي

(زایٍ رشسٓ دارات دِ تعد عًهی َِ یت اسرز زیثایی شُاسی َ یت يعاّف تٓ 9119:931شُاساَدٌ  ًال ُِٔی اسرز)تٕکاد فی 

د انٕاو يییییَدز تٓ ارضات ی  ی  رُجااِت اَهاٌ اسر رٓ تٓ زیریة ٔات ُٔیت ت ی ِ ایهاسازی يی خیدازد رٓ از زیثایی يّ ّ

عظیدْ اسساد يإیت زیثایی از عانی زییٍ یظایظی اسر رٓ رٓ خیس ّسّال از ییهسی چٌ خیهی  فیح تٓ َ ی ًَی 

(9111:931رسدز)وُجّر  

 

 : زیبایی شٌاسیتعریف .  3
 

م در خصییّص رییٓ از زفهییم ياییأیى ِ راْ ییم يهیائهی تفییص يیی رُید رییٓ از زايی      شییاخٓ ات از فههیآ اسیر    زیثیایی  شُاسیی   

(زیایی از َ هییسیٍ َ یییٓ خیییدازاٌ قهًییِ ُٔییی    9113:31يّضیّعاذ ادراک از زیثیایی شُاسییی تیی يی یکدز)تیییی دزنیی ٔاسییدیس ا     

ِ ادتیاذ افمطیٌّ اسیر ز ِت  سیّد يُیدت ِزُاسیة را از  ًهیٓ يعیارٔیایی يیداَید ریٓ تییات ز ی یص ِزعیییف زیثیایی ُٔییت               

 ٓ تیٓ ًٔیأُیی رِح ِ هیى رًید رُیدز اِ يیی وّیید : زیثیا چٌ یییکت اسیر ریٓ يایید              ضیِرذ دارد ِ ییکت را زیثا يی داَد ری

 (91:1:91تاشد ِ ٔییٓ زیاٌ چِر تاشد زشر اسرز)ٔیم
 

 

 شٌاسی: زیبایی هفَْم تحَل سیر. 9

 

 در دِراٌ تاسییساٌ ظٕییّر ياسییة فیطییارّرش را يییی زییّاٌ سییی چرییاز َ ییییٓ خیچیییدْ ِ يُ ًییی از يثییاَی زیثییایی شییُاخسی داَهییر 

ِنی ي ايیٍ تُییادت اییٍ يإیّو را افمطیٌّ تیاَیی یرزدر دییدواْ افمطیَّی زیثیایی شُاسیی در خیزیّ فههیآ زاهییی يیی شیّد               

تٓ وَّٓ ات رٓ  ٕاٌ را تٓ  ّرذ ید یظیظر يیی خُیدارد ویّیی ریٓ ُٔیی يُید خهی  ًَیی رُید تهایٓ خیّد را يفیدِد تیٓ زظهیید               

 (ز 9131از یظیظر تیزی يی ویداَدز)چژَد

در زیثییایی شُاسییی را يییی زییّاٌ در  ییاییکیُی ا ییم یٔییٍ تییا ا ییم عیییٍ داَهییر زمشییی رییٓ  ٌ  يعا ییی اسییاس دیییدواْ در دِرا

تیچٌ تّد زیا يفاریاذ ُٔییت را تیٓ خمقییر ُٔییت خیَّید تکَید زدر اییٍ دِرْ زیثیایی شُاسیی از دیییاْ فیید ویاییی يیی اَدی یى                 

اَی اسیر ِ ًٔچُییٍ ظٕیّر رِاَایاِت زیثاشیُاخسی در      خ  ٔهسى دریارذ ریٓ يثسُیی تیی رِیاییدت عظهیی تیٓ يّضیّعی اسسفهی         

چضیار الیییة َیییس  زفییر َ ییییٓ ادرارییاذ ادرارییاذ یهییی تیّد چرییاز شییّد ِ تییا خایییاٌ چٌ زجیتییٓ ویایییی در يإییّو زیثاشُاسییی از   

تیاٍ زا ٔیّو رٓ تی یسی يثسُیی تیی ِی ویی یُٔیی ادراریاذ یهیی تیّد  چریاز ویدیید ِ در يهییی یُییٍ فیاویید زغیییی يإیّيی                

در زیثایی شُاسی تا رائٓ َ ییاذ راَیر يثیاَی زیثاشیُاخسی طثیعیر ظٕیّر ریید تیٓ وَّیٓ اییی ریٓ زیثاشیُاخسی يسعیال راَیر را              

يی زیّاٌ َیّعی َ یییٓ ت خمقییر داَهیر تیٓ وَّیٓ اییی ریٓ اییٍ رِیایید در ي یايیٍ زیثاشُاسیی رِياَسیید زفیّل تی یسیت                 

 (9131یافرز)چژَد
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 :هعواری در شٌاسی زیبایی - خاستگاُ. 5
 

اَهاٌ از زياَی ریٓ تیٓ يعًیارت يثیادرذ  ِرزییدْا تیٓ َیازٔیات رِییی ِتیاطُی ِیی  زیثیایی شُاسیی َییک زّ یٓ داشیسٓ اسیرز                 

وَّیاوٌّ  َ هسیٍ ًََّٓ ٔات ساَّسیا تیقییارت یُییٍ َهیثسی را َ یاٌ يیی دٔید ز تیٓ تییاَی دیییی ا طثیعیر در فیُٔیگ ٔیات             

يعًیارت ی یّر داشیسٓ اسیر ز یی  ِییال ِرِیییٓ در ف یات يعًیارت اارزثیاطی           ا تٓ شاهی يیزث  تا زیثایی شُاسیی ِ ف یات   

ریارتیاٌ چٌ تیٓ طیّر خیاص داردزًٔیاٌ وَّیٓ ریٓ تییات يإیّو زیثیایی َیى زیّاٌ زعیییف ياهظیی               يهسظیى تا اَهاٌ تٓ طّر رهی ِ 

ِضیعیر رِییی   َییک دقیظیا سیُج  ِ زّ ییف خیبیی َیهیر ا یییا ریٓ ایهیاس ِ          ف یأا   رِییی   تیاٌ ریید ا یییَّیی ریاییر   

 رِاَی ٔی فید ُٔیاو قیار ویفسٍ در ید ف ا زفر زاضیی دِ دسسٓ از عّايم اسر :

عّايم فیدت ياَُد فیُٔیگ ا عیاداذ ا خیاطیاذ ا ِی ویی ٔیات ش صیی ا یاف یٓ ِ ضیًیی َیا خیّدا ویاْ ِ تاززیاب ٔیات چٌ در              -9

 ریدارٔا ِ واسارٔات چديیز

ِخصّ یییاذ ف ییایی يطییم قانییة ِشییام ا اتعییاد ِزُاسییثاذ ا  کئیییاذ ِ تییٓ عّايییم يفیاییی ياَُیید يّقعیییرا اسییسظیار ف ییایی -3

 طّر رهی ٔی چَچٓ رٓ در ییآ طیایی ف ا قیار يییییدز

تا زّ ٓ تیٓ عّايیم خیی  واسیٓ ا در ِاقیح طیاییی ازًیايی ايااَیاذ ِ اخسییاراذ را در زيیُیٓ ریاییر ت  ییدٌ تیٓ ف یا ًٔی یٓ                

رییٓ زییاضییاذ رِیییی از ییید ف ییا يعًییّل زییاضیی خصّ یییاذ رانثییدت ُٔیییاو در دسییر  َییداردز ايییا يییی زییّاٌ یُیییٍ فییی  رییید 

 (ز9119:1یسی ف ات تاز اسرز)چیّازیاٌاطیایی ِ
 

 :ایراًی سٌتی ّای خاًِ هعواری .6
 

يعًارت ًَاد زًدٌ ِفیُٔگ ید  ايیٓ اسیر ِ َ یاٌ دُٔیدْ تهیّی فاییت ِرِییی یید  ايعیٓ يیی تاشیدزِاژْ يعًیارت تیی  از              

یییا خّ یییسی داشییسٓ تاشیییى زجهییى چٌ قثییم  از ٔی ییات دییییی  در يهییاٍ ٍ زعهیی  دارد ِ ٔییی زعییییف ٔییی تُییات دییییی تییٓ يهییا

( زايیِز دیییی خاَیٓ یید يایاٌ َیهیرا یید ف اسیر خیانی از يعُیا ًٔاَیَّیٓ ریٓ خدییدْ  یدات              ::9111دیدْ يی شّدز)چراسسٓ 

سطُا َیهیرز زيیاَی يیی زیّاَیى ف یایی را      از عًهاید ِ يعُای  قاتم زصیّر َیهیر ف یا ییٌّ سیایی خدییدْ ٔیا از اییٍ قاعیدْ يهی          

شییُاخسٓ ِ از چٌ اسییساادْ رُیییى رییٓ يعُییات ًَییادیٍا فیُٔیییی ِ ا سًییاعی چٌ را تییداَیى ز در  ییّرذ عییدو درک چٌ يعُییا ف ییا را  

تییاٌ زیثیایی شُاسیآَ َیدارد اییٍ       تٓ درسسی َإًییدْ ِ ییا در چٌ ایهیاس رایسیی َ یّأیى ریید رانثید يهیاٍ ايییِزت دیییی           

 (9111:1يی زّاٌ تا يهاتظٓ ایکا ِ ف ات يهاٍ سُسی تٓ خآَ ٔات  دید تٓ خّتی درک رید)ًٔاٌ  يٕى را

ِاژْ ساَّر تیٓ يعُیات اقايیر رییدٌ ِسیُای وکییدٌ تیّدْ ِدر ادتییاذ يیا يعُیات چيی  ِ زهیایٍ را در تیی داردز يعُیات اییٍ                 

وهییسیدْ زییی از يهییاٍ داشییسٓ ِ يجًّعییٓ ات از ِاژْ در نعُییر َايییٓ دٔ ییدا اقايییر ِ چرايیی  ِ سییاٌّ اسییرز سییاَّر يإییّيی  

 (99اقسصادت از سّیة در تیدارد)ًٔاٌ – ًعی از ید سّ ِ فعانسٕات ا سًاعی  -فعانیسٕات فیدت

يعًیارت سیُسی ایییاٌ دارات خیُل ا یم يیی تاشید ریٓ عثارزُید          ا ّنی رٓ اسساد خیی َیا در رسیاب خیّد یریی ًَیّدْ اَید      یاساس ت

ّدوی اَیییارش اخییّد تهییُدوی ِ درٌِ ویایییی رییٓ ٔییی رییداو از ایییٍ ا ییّل تییٓ َّتییٓ خییّد تییی رِت   از يیییدو ِارتاخیٔیییک از تیٕیی

  تّدْ اسرز اربزیثایی خآَ ٔات سُسی اییاٌ  زاضیی و
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 :سٌتی ّای خاًِ هعواری در شٌاسی زیبایی اصَل بررسی. 7
 

يسعییددت يییی تاشییُد از  ًهییٓ ًٔییأُیی تُأییات زییاری ی رییٓ از وبشییسیاٌ تییٓ یادوییار ياَییدْ اَیید دارات ا ییّل زیثییایی شُاسییی 

خآَ ٔات سُسی اییاٌ تا فیُٔیگ رُیی اییٍ يییز ِتیّو ِ ًٔچُییٍ از دیییی ا یّل زیثیایی شُاسیی يّ یّد در خاَیٓ ٔیات سیُسی               

خیمٌ ا زیّازٌ ِرییسى درچٌ    اییاٌ يیسّاٌ ُٔدسٓ در خیمٌ  ِ ًَیات داخهیی یییا  ٔیا ا َ یى ِ زیزییة در خیمٌا سههیٓ يیازیة در           

زظیارٌ یایی از ا یّنی اسیر ریٓ در تی یسی تُأیات زیاری ی اییاَیی دییدْ يیی شیّدِنی اییٍ ا یم در خیمٌ خاَیٓ                  ًیدزٔا  را تیش

ٔات زاری ی َثّدْ ًَِیی زیّاٌ يفیّر خا یی را تییات زظیارٌ در َ یی ویفیر ايیا در تی یسی يیّارد در ًَیا ِ يظیاطح زظیارٌ رايیم                

 یسی در ا کا را يیسّاٌ ي أدْ ًَّدز
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عّايییم يسعییددت را يیسییّاٌ َییاو تییید رییٓ تییی زیثییایی از َ ییی يعًییارت زییاضیی وبارَدزاز ًهییٓ ًٔییأُیی ا ف ییا ا يفییی  ِياییاٌ    

 أِّیرز
 

 فضا :
 

ق ییات يعًییارت عمییی  ِایهاسییاذ  فایییت را تییٓ زصییّیی يیا یید ِ تییٓ  ییّرذ تصیییت قاتییم درک يییی تاشییدزيًاٍ اسییر انظییاه  

 رُُدْ یانر خا ی در تثُدْ ِي اطة تاشد ِ فای را تٓ سّت ید ف ات خیانی يعاّف يیاُدز

 

 هحیط ٍهکاى:

 

ک یُیییٍ اسییرز تُییاتیایٍ ُٔیییاو طیییح ییید در دَیییات خییاطیاذ يییا َیییيعًییارت َییٓ زُٕییا در ِاقعیییر يهییسظم تییٓ يفییی  اسییر  

ٔیی اضیی    «ساخسًاٌ تاید يفی  را در َ ی داشر ز يیاریّ تّزیا ارزثیا  یید سیاخسًاٌ را تیا خییايیٌّ خیّد یُییٍ شییح يیی دٔید             

زفظیظییاذ  »شییّد رییٓ زییاضیی خییبییت يسظاتییم دارَییدز يعًییارت دارات يفییی  ِییی ْ ا خییّد اسییر رییٓ تهییسی سییاخسًاٌ َايیییدْ يییی 

ٓ زجیتیٓ ادراریی از اضیی يفیی  تیی سیاخسًاٌ   يفیی  تیی زجیتیٓ ادراریی یید سیاخسًاٌ اضیی ی یًییی دارد ز               َ اٌ يیی دٔید ری   

از دِ سییاخسًاٌ ي ییاتٓ در دِ يفییی  يساییاِذ زغییییی يییی رُیید خیی  در زجیتییٓ درک ییید سییاخسًاٌ تاییید   یعُییی ادراک تیُُییدْ 

 (9119يفی  را َیک تٓ یهاب چِردز)ویِزی ا

یر ِ یّدت سیاخسًاٌ اسیر ریٓ  یا را تیٓ یید يایاٌ زثیدیم يیی رُیدِ اییٍ یعُیی تیٓ فعیم                خا ی  «تٓ واسیٓ َیّرییش شیّنسک    

درچِردٌ يفسّات يفیی ز یید يایاٌ اویی در ارزثیا  تیا رِییدادٔات خیاص تاشیدا دارات ارزش اسیر تُأیات ییاد تیّد ِ زیارزییاْ               

خیاص دارات يإیّيی ًَیادیٍ     ٔا یُیٍ ٔهیسُدا یعُیی یسیی يایاٌ يیی زّاَید ِرات عًهایید يثسُیی تیی ییادتّد ییا رِییدادٔات            

تاشییدز در یُیییٍ یییانسی ياییاٌ وّیییات ییییکت تییی  از يفسییّات ا ییهی خییّد اسییر ياَُیید يیزییح رِزهییی در سییّئی  رییٓ ًَییاد   

 »چزادیهر ِ ايطانٕىز 
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 فرٌّگ :

خاص  فیُٔگ عثارذ اسر از:رُ  ٔات ي سیک ِيّرد قثّل ِ خهُد ید  ًح رٓ يُثٕص از داَ  ٔات ارزش یافسٓ در خیزّ تیُ ی

تّدْ ِ تٓ  ّرذ يُ   ايعٓ َٕادیُٓ شدْ تاشُدزفیُٔگ ف ات سیی  ايعٓ تٓ سًر أداف يسعانی ییاز  يی تاشد ِ طثیعی اسر 

شام دُٔدْ ایٍ يجًّعٓ َیک عهی ررى زااِزٕایی رٓ َاشی از يفی  ِاقهیى ِچداب يفهی ٔهسُدآَ زُٕا زکایى رٓ خّردْ فیُٔگ ٔات 

هآ زجهی زاهییت از ا ّل ِارزشٕات فیُٔگ يادر ٔهسُدز از چَجایی رٓ فیو ِ يادْ ف ا را يی سازَدا خ  ِز ادت تا یادییی َدارَد ت

ٔی يجازٔا را زفًیم رُد ایهاس خّد را از فیو وهسیش دٔدزيعًار تاید تدٌِ زّ ٓ تٓ سیهسى اخمقی ا زاری ی یا فایت رٓ یٓ تها 

اخسًإَات قدیًی ٔیچ يثارزْ ِخایت در تی َداردز ايا ًٔاَاّر رٓ فهیح  اَهٌّ خاطی يعًار تاید تٓ َّعی اَظمتی تاشد ز زظهید از س

  (ز9133:93َ اٌ يی سازد :تاید  یاذ شُا تیخمف  ییاٌ را داشر ز) ّدذ ًِٔااراٌ ا

ر ا ِ ًّٔارْ سعی تیاَیی ایٍ اسر رٓ يعًارت اییاَی تعُّاٌ ید يعًارت رُی تٓ شًار يی چيدْ اسٔات تٓ  ا ياَدْ از وبشسٓ خآَ 

 تی ایٍ داشسٓ رٓ فیُٔگ خّد را تٓ سایییٍ يعیفی ریدْ ِ از َااذ يطثر سایی فیُٔگ ٔا َیک اسساادْ ًَایدز

 

 َّیت :

ٓ  يعُیایی  تٓ زّاٌ يی را ّٔیر ٌ  ری  ا سًیاعی  وهیسیدْ  ارزثاطیاذ  ِ خیّد  رِزْ ٔیی  ِ یّد  از یُٔیی  ایهاسیاذ  طییی   از ٔیا  اَهیا

ٍ  .ریید  زعیییف  يیاُُیدا  رهیة  ٌ  .اسیر  ویییت  شیام  تییات  يایاَی  َیازيُید  ا ارزثیا  ِ  یّد ِ ایی ٌ  از اَهیا  ِذايسای  ٔیاات  يایا

ٍ  در ِزیايسای  زصیّییٔات   از یُٔیی  زصیّیی  ویییت  شیام  ِ فیی  ي از اِ ادراریاذ  رِت تیی  زّاَید  يیی  اِ ایهاسیااذ  .دارد یٔی

ٌ  یُٔیی  زصاِیی ًٔیٍ  .تاشد وبار زاضیی يااٌ ٓ  ٔاسیر  اَهیا ٓ  ری ٌ  تی ْ  .ت  ید  يیی  ّٔییر  يایا  يایاٌا  سیاخساررانثدت  تیی  عیمِ

 (9111 خّر عایا ( زاسر يّضی يااٌ تٓ ت  یدٌ ّٔیر در افیاد خاطیاذ

ٌ  شیٕی  ِ يعًاراٌ يُ ی از ّٔیر  داَیدا  يیی  تُأیا  در َیاو  تیی  ٔیات  ریاییر  رانثیدت  زجهیى  را اناهیاَدرأّیر  رییهیسّفی  :سیازا

ٓ  ٔیایی  ریایر ٌ  ًَیی  ايیا  ٔهیسُدا  تایی  عیر طثی ییا  ِ تُیا  شیٕیا  اَهیاٌا  ٔیی  رِح ِ یییاذ  ا یهی  يثُیات  ری  چَٕیا  تیی  َیايی  زیّا

ٓ  اسیر  يعسظید  تیّر  ِانسیی  (ز153ا9119اناهیاَدر .(  وباشیر  ٌ  ّٔییر  ری ٓ  اسیر  ِتکرویی  رّیید  زااِزٕیات  ًٔیا  تاعیص  ری

(ز ریانٍ تیی   9113:19چِرد ز) قاثیی ا  يیی  تّ یّد  را يفیی   دنثهیسیی  ِ یی   شیّد  يیی  يفیی   خّاَیایی  ِ يااٌ ید تازشُاخر

ٓ  را ّٔییر  اِ .دارد زاریید  ٔیا   يفیی  سیایی  اتی  يفیی   ٔیی  زایاِذ أًییر   ٓ  زّ ی  از خیٔییک  ِ يفیی   ٔیی  فییدت  ش صییر  تی

ٓ  طییی   از شیٕیت  ٔات يفی  ز اتٓ ِ یاُّاخسی  )ًٔیاٌ(ز  رُید  يیی  زعیییف  يفیی   ٔیی  خیاص  ٔیات  ِی ویی  چِردٌ در  هیّْ  تی

ٓ  در راخیاخّرذ  )ًٔیاٌ(ز  اسیر  دیییی  عُصیی  از عُصییت  ز ی یص  ِ زًییک  قاتهییر  ّٔییر  راخاخّرذ َ ی از ٓ  زيیُی  راْ ّٔییر  يهیله

ٓ  را اییی  ّٔشًُدآَ یم ٍ  را خصّ یی  ِ عًیّيی  ّٔییر  ِ دٔید  يیی  ارائی ٓ  اسیر  يعسظید  ِ رُید  يیی  زثییی  اتییاز  َیّع  دِ تایید  ری

 (ز9111:9:3)فٍ يای اشَّد دادْ  ز  یص یادییی از ّٔیر

ٍ  تییات  ّٔییر  زطثییر   :خصّ یی  ّٔییر  -9 ٌ  ِ خّی یس ٌ  زُٕیا  ِ خیّی   َکدیایا ٍ ا یسّاَُید ي چوأیا  ز ی یص  را ٔیا  ًَیّد  یی

 دُٔد

 .تاشُد شدْ ِشُاخسٓ يایر رِشٍا تاید ّٔیر اتیاز ایٍ ًَّدٔات :عًّيی ّٔیر -3
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 ریًتیجِ گی. 9

تُأییات زییاری ی رییٓ از وبشییسیاٌ تییٓ یادوییار ياَییدْ اَیید دارات ا ییّل زیثییایی شُاسییی يسعییددت يییی تاشییُد از  ًهییٓ ًٔییأُیی  

  ٍ ِ  خآَ ٔات سُسی اییاٌ تا فیُٔگ رُیی ایی تیّو ِ ًٔچُییٍ از دیییی ا یّل زیثیایی شُاسیی يّ یّد در خاَیٓ ٔیات سیُسی            يییز 

اییاٌ يیسّاٌ ُٔدسٓ در خیمٌ  ِ ًَیات داخهیی یییا  ٔیا ا َ یى ِ زیزییة در خیمٌا سههیٓ يیازیة در خیمٌ ا زیّازٌ ِرییسى درچٌ              

ِنیی اییٍ ا یم در خیمٌ خاَیٓ       ی شیّد ٔا  را تیشًیدز زظارٌ یای از ا یّنی اسیر ریٓ در تی یسی تُأیات زیاری ی اییاَیی دییدْ يی         

ٔات زاری ی َثّدْ ًَِیی زیّاٌ يفیّر خا یی را تییات زظیارٌ در َ یی ویفیر ايیا در تی یسی يیّارد در ًَیا ِ يظیاطح زظیارٌ رايیم                

 یسی در ا کا را يیسّاٌ ي أدْ ًَّدز

در يعًیارت ايییِزت يیسیّاٌ از     تا شُاخر اییٍ يثیاَی ِ ا یّل زیثیایی شُاسیی تیٓ عُیّاٌ اسیساَدارد ِ ًٔچُییٍ اسیساادْ از چَٕیا           

ِ  ایجیاد يفییی  ٔییایی سیییزَدْا  نایییف ِ چرايیی  ت یی  در خاَییٓ ٔیات ايیییِزت سیی ٍ تییٓ يیییاٌ چِردز تییٓ   فعییال ا شییاداب ا زیثیا 

قّاعیید ِيثییاَی زیثییایی شُاسییی تاییید در يعًییارت ايیییِزت دارات ِیییدذ ًِٔهییّیی تاشییدز ِایییٍ ا ییّل تییٓ عُییّاٌ        عثییارزی

 ویددزاسساَدارد در ا یأا رعایر 

يعًارت ايیِز اییاٌ عکیک را تا یان   دت رِتٓ رِ ریدْ  تٓ انیّٔات ریتی تا خ  راَدٌ يییاش زاری ی رٍٕ ا يعًاراٌ اییاَی  فییاسیی

قاح فیایُد زفّل يعًارت سُسی يا تٓ دنیم ا م قیار ویفسٍ زّسعٓ تیٌِ زا دريعًارت ِشٕی سازت سثة از دسر رفسٍ  اسرز

چیُدْ سیویداٌ اسر اسرز تٓ وَّٓ ات رٓ يعًارت ايیِز يا تیٍ وبشسٓ ِ ز ِ تّو شدْياأیى ّٔیسی ایٍ يی
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 هراجع

 
 ز1( رِیایدت زفهیم تی زثار شُاسی شٕیت افصهُايٓ يدیییر شٕیت اشًارْ 9119تٕکادفیا يصاایا ) [9]

نر زیثایی در یاًر يإی اَ ییٓ ياانعاذ ( زیثایی شُاسی فههای ِزفهیم َ ییٓ ا ا9111ايات  ًعٓ )وُجّر ايٕدت ِ سید يٕدت  [3]

 ز3/11اسميی ِ فههآ رمو شًارْ 

 .ٔیي ازٕیاٌ راشاَیا یُایی سعید يفًد :زی ًٓ زیثاشُاسی؛ يهائم ِ (ز زاریخ9113) ٔاسدیسا اٌا ِ يّزیِسی تییدزنیا [1]

 ز1:-1:ا ص9119ا زيهساٌ   91يٓ ُٔیٔات زیثااشًارْ (ا زیثایی شُاسی ِ خاسسیاْ چٌ در َظد يعًارتز فصهُا9119چیّازیاٌ ا سیًٌّا) [1]

 :9-:ا زٕیاٌ ا  ص 31(ا ساَّر ِياأیى ِاتهسٓ تٓ چٌ در تاِرٔا ِ اعسظاداذ اییاَیاٌز يجهٓ زظای يعًارت ا شًارْ 9111چراسسٓا شیّا ا ) [5]

 ًایٌّ ا زٕیاٌا داَ یاْ شٕید تٕ سیز( ازیثایی شُاسی در يعًارتز زی ًٓ:  ٕاَ اْ خارکاد اعثدانیضا 9119ٔویِزیا تا) [:]

 .خیاوازٕیاٌا دیااَهسیار ٍاَ ی (ا يعًارت9133ًٔااراٌا ) ِ  ّدذ [3]

 عهًی فصهُايٓ زاری یا ٔات تافر در يااٌ ِ ّٔیر شُاسی خدیدار ا9111 یهیٍا یتیفیا ِ عهی یهٍ اخّريُد ِ يفًدرضا خّر عایا [1]

 ز9111تٕار سّوا ارْشً اِلا سال اسميیا اییاَی شٕی- خ ِٔ ی

 .اَس اراذ ِ یاج يیرک تٕ سیا شٕید داَ یاْ:زٕیاٌ   اِداَییز زی ًٓ : يٕیداد قیّيیا راز ِ ا يعًارت9119رییهسّفیا  اناهاَدرا [1]

 (ز عُا ی يعًارت : از  ّرذ زا يااٌز ازی ًٓ افیزیٍ فی داَ ااَس اراذ داَ یاْ زٕیاٌازٕیاٌز9111فٍ يای  خیی ا) [91]
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