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پایاى ًاهِ هتعلك بِ داًطگاُ علَم ٍ هعارف کلیِ حمَق هادي ٍ هعٌَي ایي 

 داًطکذُ تفسیز ٍ هعارف لزآى کزین لن هی باضذ. –لزآى کزین 

چاپ پایاى ًاهِ ٍ استخزاج همالِ اس پایاى ًاهِ بایذ بِ ًام داًطگاُ علَم ٍ 

با تأییذ استاد راٌّوا  لن  داًطکذُ تفسیز ٍ هعارف لزآى –هعارف لزآى کزین 

 پضٍّطی داًطگاُ باضذ. ٍ با هجَس هعاًٍت

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

 

 

 

 تمذین

ت٣سڂٱ ثٻ ؾبحت ٲ٣سؼ آ٢ب ٸ ٲٹال ٸ ؾطٸض ټٳٻ ٖبٮٳڃبٴ ، ٲٽسڀ نبحت اٮعٲبٴ)ٖز٭ اهلل ٞطرٻ اٮكطڂٝ( 

 ٸ....
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 ٍ تشکر تمذیر

اظ تٳبٰ ٦ؿبٶځ ٦ٻ زض پڃف ثطز اڂٵ پبڂبٴ ٶبٲٻ ثٻ ټط ٶحٹڀ زذڃ٭ ثٹزٺ اٶس، ثٻ ٸڂػٺ پسض ٸ ٲبزض ٸ ټٳؿط 

زٮؿٹظٰ ٸ اؾتبز ٪طاٶ٣سض رٷبة آ٢بڀ ز٦تط ٲحٳس ا٦جطڀ ٦ٻ ٶ٣ف ثٻ ؾعاڂځ زض اڂٵ پبڂبٴ ٶبٲٻ زاقتٷس، 

 تك٧ط ٸڂػٺ ٲځ ٶٳبڂٱ.
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 چکیذُ

ثٻ ثطټبٴ ٣ٖ٭ ٸ ُٞطت ٸ ٢طآٴ ٸ ٖتطت، يطٸضڀ تطڂٵ ٶڃبظ حڃبتځ اٶؿبٴ، ٶڃبظ ٖٳڃ١ ٸ ٶب٪ؿؿتٷځ اٶؽ ثب 

٢طآٴ ٸ تسثّط زض آٴ اؾت. اظ ؾٹڂځ ٲٽٱ تطڂٵ ان٭ اؾبؾځ زض اڂٵ ٲٹضز، ان٭ ت٧ٟڃ٥ ٶبپصڂطڀ ٢طآٴ اظ 

ٻ ڀ آٴ ٸ تإٸڂ٭ آڂبت ٖتطت اؾت. ظڂطا ٢طآٴ ٲطاتجځ ٲبٶٷس ٖطثځ ٲجڃٵ ٸ ٦تبة ٲ٧ٷٹٴ زاضز ٦ٻ ٲطاتت ٖبٮڃ

آٴ ضا رع اٶؿبٴ ٲٗهٹٰ ٶٳځ زاٶس. زض ضؾبٮٻ ڀ پڃف ضٸ ثب ش٦ط اڂٵ پڃف ٶڃبظ، ثٻ زٶجب٬ تح٣ڃ١ زض ٲٹضز 

ڂ٧ځ اظ آڂبتځ ٦ٻ ثٻ ذٹثځ اڂٵ ح٣ڃ٣ت ضا تجڃڃٵ ٶٳٹزٺ اؾت، ڂٗٷځ احجبت اٲبٲت ٸ ٖهٳت اٲبٲبٴ ٲٗهٹٰ 

احعاة، ټؿتڃٱ؛ ٦ٻ اڂٵ قڃٹٺ  72ثب ڂ٧ځ اظ ٦ٯڃسٸاغ٪بٴ ٦ٯڃسڀ ٢طآٴ، ڂٗٷځ ٸاغٺ ڀ اٲبٶت زض آڂٻ ڀ  

ذٹز ٶٹٖځ ت٧ٟڃ٥ ٶبپصڂطڀ ٢طآٴ اظ ٖتطت ضا زض پځ زاضز. زض اڂٵ ضؾبٮٻ زض ؾٻ ٞه٭ تالـ قسٺ اؾت، ثٻ 

ٸ  ٲبٲبٴ ٲٗهٹٰثطضؾځ ٖٳڃ١ ٸاغٺ ڀ اٲبٶت، ٲهبزڂ١ اٲبٶت، ت٧ٯڃٝ پصڂطڀ اٶؿبٴ ټب ٸ پصڂطـ ٸالڂت ا

ت٣طڂط ٖهٳت ٸ اٲبٲت آٴ ثعض٪ٹاضاٴ، ثط ٲجٷبڀ آڂٻ ڀ اٲبٶت، پطزاذتٻ قٹز. ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ اڂٵ آڂٻ ڀ 

قطڂٟٻ اٸال زض ٲ٣بٰ ثڃبٴ ٖسٰ تحٳ٭ ٲؿئٹٮڃت اٲبٶت زاضڀ آؾٳبٴ ټب ٸ ظٲڃٵ ٲځ ثبقس ٸ ذساٸٶس اڂٵ اٲتڃبظ 

ٳٹزٺ اؾت؛ ٸ حبٶڃب َج١ اقبضات آڂٻ ڀ قطڂٟٻ، ٸڂػٺ، ڂٗٷځ ٲ٣بٰ اٲڃٵ اٮٯٽځ ضا تٷٽب ثطاڀ اٶؿبٴ ٲٗطٞځ ٶ

اٶؿبٴ ټب ثٻ ؾٻ زؾتٻ ت٣ؿڃٱ ٲځ قٹٶس. اٸ٬ ٦ؿبٶځ ٦ٻ ربټالٶٻ اظ ظڂط ثبض ٲؿئٹٮڃت قبٶٻ ذبٮځ ٲځ ٦ٷٷس، 

)اٶؿبٴ ربټ٭ ٢بنط(. زٸٰ ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٖبٮٳبٶٻ ٸ ٖبٲساٶٻ ٲؿئٹٮڃت ٶٳځ پصڂطٶس، )اٶؿبٴ ټبڀ ْبٮٱ(. ؾٹٰ 

ٲُٯ١ ضا تحٳ٭ ٶٳٹزٶس ٸ ثٻ زٸـ ٦كڃسٶس ٸ ثٻ ٲ٣بٰ ضٞڃٕ اٲڃٵ اٮٯٽځ ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٲُٯ١ اٲبٶت ٸ اٲبٶت 

 ٲٟترط ٪كتٷس؛ ٦ٻ ثب ثطټبٴ ٣ٖٯځ ٸ ٶ٣ٯځ حبثت ٲځ قٹز ٦ٻ اڂٵ ٪طٸٺ تٷٽب اټ٭ ثڃت ٖهٳت ٸ َٽبضت 

ټؿتٷس ٸالٚڃط. اٮجتٻ ٲٟؿطڂٵ زض ٲٹضز ٲهسا٠ ٸ ٲٗٷبڀ اٲبٶت زض اڂٵ آڂٻ ٶٓطات ٲرتٯٟځ زاضٶس. اٲب ثٻ ٶٓط 

ب تٹرٻ ثٻ ٢طائٵ ٸ اؾتٳساز اظ آڂبت زڂ٫طڀ ٦ٻ زض ثبة ٸالڂت ٸ اٲبٲت ٶبظ٬ قسٺ اٶس، ربٲٕ تطڂٵ ٲځ ضؾس ث

ٸ ٦بٲ٭ تطڂٵ ٲهسا٠ اٲبٶت، ٸالڂت اٮٽڃٻ اؾت. اڂٵ ٸالڂت ثطاڀ ٲٗهٹٲڃٵ، ضؾڃسٴ ثٻ اڂٵ ٲ٣بٰ قبٲد اؾت 

 ٸ ثطاڀ ٚڃط ٲٗهٹٲڃٵ، پصڂطـ ٸالڂت ٲٗهٹٲڃٵ ثط پبڂٻ ڀ ت٧ٯڃٝ ٲساضڀ اؾت.

 اٲبٶت، ٖهٳت، اٲبٲت، ت٧ٯڃٝ، ٸالڂت:گاىکلیذ ٍاش
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 همذهِ
٢طآٴ ٦طڂٱ ضا ثب زڂ٫ط ؾرٷبٴ، ضٞٗتځ اؾت ٦ٻ زض ٸنٝ ٶٳځ ٪ٷزس ٸ آٴ ټب ضا ٢ڃبؼ ثب ٢طآٴ ٶتٹاٴ ٶٳٹز. 

ټٳچٷبٴ ٦ٻ ٶٻ ٲرٯٹ٠ ضا ثب ذبٮ١ ٲځ تٹاٴ ؾٷزڃس ٸ ٶٻ اٞٗب٬ آٶبٴ ضا ثب ٞٗ٭ ذسا ٲځ تٹاٴ ٲ٣بڂؿٻ ٦طز. 

 1«الىالم وفعل اهلل ػلٖ خلمِفعل المشآى ػلٖ سبئش »

ٲ٫طٶٻ اڂٵ اؾت ٦ٻ ٢طآٴ تزٯّځ ذساٸٶس ؾجحبٴ ٲځ ثبقس ثځ آٴ ٦ٻ ثٻ چكٱ ثهط ثتٹاٴ ٲكبټسٺ ٦طز ٸ ثٻ  

فتزلّٖ لْن سجحبًِ فٖ وتبثِ هي غ٘ش ؤى ٗىًََا سؤٍُ ثوب اساّن هي »چكٱ ثهڃطت ثٻ ٦ٷٻ شاتف پځ ثطز. 

 2«لذستِ

ٴ زاضز، ذٹز ٢طآٴ زض آڂبت ٞطاٸاٶځ ، ټٳٻ ڀ اٶؿبٴ ټب ضا ثٻ تسثط زض ثب اڂٵ ٸنٝ، قإٴ ٸ ٲ٣بٰ ٲٷڃٗځ ٦ٻ ٢طآ

آڂبتف زٖٹت ٶٳٹزٺ اؾت ٸ ثٯ٧ٻ ٦ؿبٶځ ضا ٦ٻ زض آڂبت اٮٽځ ٸ ٦الٰ ذساٸٶس تسثط، تإٲ٭ ٸت٣ّٗ٭ ٶٳځ ٦ٷٷس، 

 تٹثڃد ٲځ ٦ٷس. 

زڂٵ ٲجڃٵ ثٷبثطاڂٵ ٢طآٴ ٦طڂٱ ٲٽٱ تطڂٵ ٲطرٕ ٖٯٳځ ٸ ٲٷجٕ تجڃڃٵ ٲٗبضٜ، ٲٗبٮٱ ٸ تٗبٮڃٱ حڃبت ثرف 

اؾالٰ ٲځ ثبقس. اظ آٴ ربڂځ ٦ٻ ٢طآٴ ٶٹض، ثڃبٴ، ش٦ط، ٞط٢بٴ ٸ ... اؾت، ثطاڀ تجڃڃٵ ٸ تٟؿڃط ٲ٣بٰ قبٲد 

، ٢ج٭ اظ ټطچڃعڀ ثبڂس ثٻ ؾطا٘ آڂبت ٶٹضاٶځ ٢طآٴ ٦طڂٱ ضٞت ٸ ثب ٸالڂت، اٲبٲت ٸ ٖهٳت اٲبٲبٴ ٲٗهٹٰ

اٶٹاض پطٞطٸ٘ آڂبت ٸحځ، ح٣ڃ٣ت، قئٹٴ ٸ اثٗبز ٲرتٯٝ اٲبٲت ٸ ٖهٳت اټ٭ ثڃتطا ثٻ ذٹثځ قٷبذتٻ ٸ آٴ ضا 

 تجڃڃٵ ٶٳٹز. 

ا٦طٰ زض اڂٵ ضاؾتب ڂ٧ځ اظ آڂبت ٶٹضاٶځ ٢طآٴ ٲزڃس، ٦ٻ ثٻ ذٹثځ زالٮت ثط ٖهٳت ٸ اٲبٲت ٖتطت پڃبٲجط 

احعاة ٲځ ثبقس ٦ٻ اڂٵ آڂٻ ڀ ٶٹضاٶځ ثبثطټبٴ ٢ٹڀ ٣ٖٯځ ٸ ٶ٣ٯځ ٸ ٞهبحت ٸ ثالٚت  72ٲځ ٶٳبڂس، آڂٻ 

٦ٱ ٶٓڃط، ربڂ٫بٺ اٲبٲت ٸ ٖهٳت ضا ثٻ ذٹثځ ثڃبٴ ٸ احجبت ٲځ ٦ٷس ٦ٻ اٲبٶت ثٻ َٹض ٲُٯ١ ٸ ٲُٯ١ اٲبٶت 

ټب ٸ ظٲڃٵ ثب آٴ ٪ؿتطز٪ځ، اظ ضا رع ٲٗهٹٰ، زض ټط ٖهط ٸ ظٲبٶځ، ٶٳځ تٹاٶس ازا ٶٳبڂس. ٸ حتځ آؾٳبٴ 

تحٳ٭ آٴ ٖبرع آٲسٶس ٸ اڂٵ ذهٯت ٸڂػٺ، ذٹز ڂ٧ځ اظ ثبضظتطڂٵ ذهبئم ٸ ٸڂػ٪ځ ټبڀ اٲبٰ ٲٗهٹٰ ٶؿڃت 

                                                           

 ٠19، ل  1403، ثڃطٸت، زاض احڃبء اٮتطاث اٮٗطثځ، زٸٰ، 92. ٲزٯؿځ، ٲحٳسثب٢ط، ثحبض اچٶٹاض، د1

ـ، 1388، اٲبٰ اٸ٬، ٪طزآٸضٶسٺ: ؾڃس قطڂٝ ضيځ، ٶٽذ اٮجالٚٻ، تٽطاٴ، اٶتكبضات پڃبٰ ٖساٮت، پٷزٱ: 7. ٖٯځ ثٵ اثځ َبٮت2

: پؽ ذساڀ ؾجحبٴ زض ٦تبة ذٹز ثځ آٴ ٦ٻ ثٻ اٸ ثٷ٫طٶس، ذٹز ضا ثٻ ثٷس٪بٴ قٷبؾبٶس، ٸ ٢سضت ذٹز ضا ثٻ ټٳٻ 198ل

 . ٶٳبڂبٶس
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ثٻ ؾبڂطڂٵ اؾت؛ ٦ٻ ثبڂس زض اڂٵ ٲٹيٹٔ، تح٣ڃ١ ٸ پػٸټف ٖٳڃ١ نٹضت ث٫ڃطز ٸ ح٣ڃ٣ت آٴ ثطاڀ تكٷ٫بٴ 

 ظال٬ ٲٗبضٜ ٸحڃبٶځ ضٸقٵ ٪طزز.

ٴ ازٖڃٻ ٸ ظڂبضت ٶبٲٻ ټبڂځ ٦ٻ تطرٳبٴ ٸحځ ٢طآٶځ ټؿتٷس، ظڂبضت اٲڃٵ اهلل، اظ ٲحًط اظ اڂٵ ضټ٫صض زض ٲڃب

(، ثطاڀ تٗطڂٝ ٸ تجڃڃٵ ربڂ٫بٺ اٲبٶت ٸ اٲبٶت زاضڀ، ٮؿبٴ اٮٛڃجځ اٲبٰ ٲٗهٹٰ )اٲبٰ ؾزبز 

 ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲهسا٠ اتٱ ٸ ا٦ٳ٭ اٲبٶت زاض اٮٽځ ٸ اٲڃٵ اٮٯٽځ ٲٗطٞځ ٶٳٹزٺ اؾت.اٲڃطاٮٳاٲٷڃٵ

، ثب ٸاغٺ ٸ ٖٷٹاٴ اٲبٶت ٸ زض اڂٵ ضؾبٮٻ ٸ پػٸټف، زض پځ تجڃڃٵ ٲ٣بٰ اٲبٲت ٸ ٖهٳت ٲٗهٹٲڃٵ ٲب ٶڃع 

 اٲڃٵ اهلل زض آڂٻ ڀ اٲبٶت ټؿتڃٱ.
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 (کلیات6-6

 بیاى هسألِ(6-6-6

ٸ ڂ٧ځ اظ قبذهٻ ټبڀ  ٴ ٲٗهٹٰباٲبٶت ٸ اٲبٶت زاضڀ ڂ٧ځ اظ نٟبت ٲٳڃعٺ ڀ اٶجڃبء ٸ اٸنڃبء ٸ اٲبٲ

 ٲٽٱ اڂٳبٴ اؾت. چٷبٴ چٻ زض آڂبت ٸ ضٸاڂبت ٶڃع ثٻ اڂٵ ٲؿإٮٻ تإ٦ڃس قسٺ اؾت. 

احعاة ڂب ټٳبٴ آڂٻ ڀ اٲبٶت اؾت. آٴ چٻ اظ  72ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ تطڂٵ ٸ ثحج ثطاٶ٫ڃعتطڂٵ اڂٵ آڂبت، آڂٻ ڀ 

پطزٺ اؾت. اٲبٶتځ ٦ٻ ْبټط اڂٵ آڂٻ ثطٲځ آڂس، اڂٵ اؾت ٦ٻ ذساٸٶس اٲبٶتځ ثعض٨ ضا ثٻ زؾت اٶؿبٴ ؾ

ٲٹرٹزاتځ ثٻ ٖٓٳت ٦ٹٺ ټب ٸ آؾٳبٴ ټب ٸ ظٲڃٵ تٹاٴ حٳ٭ آٴ ضا ٶساضٶس ٸ زض پڃك٫بٺ ذسا اظ حٳ٭ آٴ 

 .ٲٗصٸضٶس. اٲب اٶؿبٴ ثب ٢بثٯڃت ٸ اؾتٗساز ق٫طٞځ ٦ٻ ذساٸٶس زض ٸرٹزـ ٶٽبزٺ تٹاٶؿت آٴ ضا ثٻ زٸـ ٦كس

ٸ آڂب تٳبٲځ اٶؿبٴ  ٦ٻ اڂٵ اٲبٶت ٖٓڃٱ چڃؿت؟اٲب ٲؿإٮٻ ڀ ٲٽٱ ٸ ٢بث٭ تإٲ٭ زض آڂٻ ڀ قطڂٟٻ اڂٵ اؾت 

 ټب زض ازاڀ اڂٵ اٲبٶت ٲٹ١ٞ ثٹزٺ اٶس؟ 

ثب تٹرٻ ثٻ اڂٵ ٦ٻ اٲبٶت زض اڂٵ آڂٻ ثٻ َٹض ٲُٯ١ آٲسٺ اؾت، چٻ ٦ؿبٶځ تٹاٶبڂځ ازاڀ اٲبٶت ٲُٯ١، ثٻ 

ازاڀ ٦بٲ٭ اٲبٶت ٲٗٷبڀ تٳبٲځ اٲبٶت ټب، اٖٱ اظ ٲب٬، ٖطو، ٶبٲٹؼ، ا٢ٹا٬ ٸ ضٞتبض ٸ ٲُٯ١ اٲبٶت، ثٻ ٲٗٷبڀ 

 ضا زاضاٶس؟

ٖالٸٺ ثط اڂٵ ٲٹاضز، ٸ٢تځ ذساٸٶس زض آڂٻ ڀ ثٗس اٶؿبٴ ټب ضا زض ٲ٣بث٭ ازاڀ اٲبٶت ٖٓڃٱ، ثٻ ؾٻ زؾتٻ ڀ 

ٲاٲٵ، ٲٷب١ٞ ٸ ٲكط٤ ت٣ؿڃٱ ٲځ ٦ٷس، ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس اڂٵ اٲبٶت، ٖالٸٺ ثط اٲبٶت ثٻ ٲٗٷبڀ ٖطٞځ، ٲٗٷبڂځ 

 ٖٳڃ١ تط ٸ ز٢ڃ١ تطڀ زاضز.

ثب تٹرٻ ثٻ آڂبت ٸ ضٸاڂبت زڂ٫ط، ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ اٲبٶتځ ثعض٨ تط  ٸ ثب اټٳڃت تط اظ ثٻ ټٳڃٵ ذبَط 

ٸالڂت ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ذڃبٶت زض اڂٵ اٲبٶت، ٲٷزط ثٻ ٲكط٤ ٸ ٲٷب١ٞ قسٴ ٸ ازاڀ آٴ ٲٷزط ثٻ ٲاٲٵ ٸ 

 ٲحجٹة ذسا قسٴ قٹز.

ٹٲڃٵ زض اڂٵ آڂٻ ڀ قطڂٟٻ زض اڂٵ پػٸټف ؾٗځ قسٺ ضاثُٻ ڀ ثڃٵ اٲبٶت ٸ اٲبٲت ٸ ٖهٳت ٲٗهثٷبثطاڂٵ 

قطح زازٺ قٹز ٸ ٲ٣بٰ قبٲد اٲڃٵ اٮٯٽځ ٸ ٸٮځ اٮٯّٽځ ٲٗهٹٲڃٵ ثب ٦ٳ٥ اڂٵ آڂٻ ٸ ٢طاِئٵ ٸ قٹاټس زڂ٫ط 

 حبثت قٹز.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( اّویت ٍ ضزٍرت بحث6-6-2

اڂٵ ٦ٻ اٲبٶت زض آڂٻ ڀ قطڂٟٻ، زض ټبٮٻ اڀ اظ اثٽبٰ ٢طاض زاضز ٸ ثڃٵ ٲٟؿطڂٵ ثؿڃبض ثحج ثطاٶ٫ڃع  -1

 اؾت.

ټط٪ع ٲٟؿطڂٵ زض ٲٹضز ٲهسا٠ ح٣ڃ٣ځ اٲبٶت زض آڂٻ ڀ قطڂٟٻ، ثٻ اتٟب٠ ٶٓط ٸاحس ٶطؾڃسٺ اڂٵ ٦ٻ  -2

 اٶس.

 بٴاڂٷ٧ٻ اڂٵ آڂٻ قطڂٟٻ )آڂٻ ڀ اٲبٶت(، ڂ٧ځ اظ ثٽتطڂٵ ازٮٻ ڀ تجڃڃٵ ٖهٳت ٸ اٲبٲت اٲبٲ -3

 اؾت. ٲٗهٹٰ

 ( پیطی6-6-9ٌِ

ٲٟؿطاٴ شڂ٭ آڂٻ قطڂٟٻ ٲجبحج اضظٶسٺ اڀ ضا اڂطاز ٞطٲٹزٺ اٶس اٲب ثٻ َٹض ٲٟه٭ ثحخځ نٹضت ٶ٫طٞتٻ 

 اؾت. 

ٲٟؿطاٴ ثعض٪ځ ټٳچٹٴ ٖالٲٻ َجبَجبڂځ، ٞڃى ٦بقبٶځ، ٖالٲٻ َجطؾځ، ٖٯځ ثٵ اثطاټڃٱ ٢ٳځ ٸ... زض ٲٹضز  

ت ٲتٗسزڀ زض ٲٹضز اڂٵ آڂٻ ڀ آڂٻ ڀ اٲبٶت ٶٓطات ٲتٗسز ٸ اضظقٳٷسڀ ضا اضائٻ ٶٳٹزٶس. ټٱ چٷڃٵ زض ٲ٣بال

ٲ٣بٮٻ ڀ آ٢بڀ حؿٵ شٸاٮ٣ٟبضڀ ثب ٖٷٹاٴ اٲبٶت اٮٽځ زض اٶسڂكٻ ڀ   قطڂٟٻ ثٻ پػٸټف پطزاذتٻ اٶس. اظ رٳٯٻ:

ٖطٞبٶځ، ٲ٣بٮٻ ڀ آ٢بڀ حؿٷٗٯځ ٸحڃسٶڃب ثب ٖٷٹاٴ اٲبٶت اٮٽځ اظ زڂس٪بٺ ٢طآٴ ٸ ؾٷت، ٲ٣بٮٻ ڀ آ٢بڀ ؾڃس 

ٲبٶت اظ ٞڃى ٦بقبٶځ ٸ ٲ٣بٮٻ ڀ آ٢بڀ حٳڃس ٶٹظٸظڀ ثب ٖٷٹاٴ ثبض ٦بْٱ َجبَجبڂځ ثب ٖٷٹاٴ تٟؿڃط آڂٻ ڀ ا

زض ٦تت حسڂخځ ٲرتٯٝ ٲبٶٷس ٦تت اضظقٳٷس ٦بٞځ، ثحبض اچٶٹاض ٸ انٹ٬ ٦بٞځ ٸ ٸ اٲبٶت، تٟؿڃط اٲبٶت ٸ.... 

قطڂٟٻ رٳٕ آٸضڀ قسٺ اؾت. اٲب زض ټڃچ ڂ٥ ثٻ َٹض ٲؿت٣٭  ڀ .... احبزڂج ٲتٗسز ٸ ثب اضظقځ زض ثبة آڂٻ

ٮٻ ټٱ إٶپطزاذتٻ اٶس ٸ اڂٵ ٲؿٮٻ ڀ زالٮت آڂٻ ڀ قطڂٟٻ ثط ٖهٳت ٸ اٲبٲت اټ٭ ثڃتإٸ ذبل ثٻ ٲؿ

 چٷبٴ ٲجٽٱ ثب٢ځ ٲبٶسٺ اؾت.

 ( سؤال اصلی4- 6-6

 زالٮت زاضز؟آڂٻ ڀ قطڂٟٻ ڀ اٲبٶت چ٫ٹٶٻ ثط ٖهٳت ٸ اٲبٲت اټ٭ ثڃت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سؤال ّاي فزعی( 6-6-5

 ٲهبزڂ١ اٲبٶت چڃؿت؟( 1

 ٲهسا٠ اٲبٶت زض آڂٻ ڀ اٲبٶت چڃؿت؟ربٲٕ تطڂٵ ( 2

 چڃؿت؟( اضتجبٌ ٸ تالظٰ ثڃٵ آڂٻ ڀ اٲبٶت ٸ ٖهٳت ائٳٻ ڀ اَٽبض3

 ، اٲبٲت اؾت؟( چ٫ٹٶٻ الظٲٻ ڀ اٲڃٵ اهلل ثٹزٴ4

 ( فزضیِ ّا6-6-6

 ٲهبزڂ١ ظڂبزڀ ثطاڀ آٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ اٶس.اٲبٶت زض ٢طآٴ اؾتٗٳبالت ٞطاٸاٶځ زاضز، ٲٟؿطاٴ ٶڃع ( 1

 . ٢طآٴ ٸ ت٧ٯڃٝ، اظ رٳٯٻ ڀ اڂٵ ٲٹاضز اؾت5. ٖك١  4. ٲٗطٞت 3. زڂٵ 2. ٣ٖ٭ 1

ٸ ٲ٣بٰ  ثٻ ٢ٯٻ ټبڀ ضٞڃٕ ثٷس٪ځ( ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٲٽٱ تطڂٵ ٲهسا٠ اٲبٶت، ت٧ٯڃٝ ٸ ضؾڃسٴ 2

 .ٶڃؿتظڂطا زڂٵ، چڃعڀ رع ازاڀ ت٧بٮڃٝ اؾت.  ضٞڃٕ ٸٮځ اٮٯٽځ ٸ اٲڃٵ اٮٯٽځ

ثب تٹرٻ ثٻ ٲهسا٠ ثط٪عڂسٺ اٲبٶت، ڂٗٷځ ت٧ٯڃٝ، ٲكرم ٲځ قٹز ٣ٖال ازاڀ اٲبٶت ثٻ َٹض اتٱ  (3

ٸ ا٦ٳ٭ ثطاڀ ټٳٻ ڀ اٶؿبٴ ټب ٲ٣سٸض ٶڃؿت، ٲ٫ط اڂٷ٧ٻ قرم ٲٗهٹٰ ثبقس ٸ ٖهٳت ٲُٯ٣ٻ تٷٽب 

 اؾت. اظ آٴ اٲبٲبٴ

اٲبٶت ثسٸٴ ٲٗٯٱ ثطاڀ ( چٹٴ اٲبٰ ٲٗهٹٰ ٲزطڀ اح٧بٰ زڂٵ ٸ حسٸز اٮٽځ اؾت ٸ ٣ٖال ازاڀ 4

ٸ ٦ؿځ ٲځ تٹاٶس پڃكٹا ٸ ٲٗٯٱ ثبقس ٦ٻ ذٹز ثٻ َٹض اتٱ ٸ ا٦ٳ٭ اٲڃٵ اهلل  اٶؿبٴ ٲ٣سٸض ٶڃؿت

 اٲبٲت اؾت. ٴ،ثبقس، الظٲٻ ڀ اٲڃٵ اهلل ثٹز

 ( اّذاف پضٍّص6-6-7

، اظ ظثبٴ آڂبت ٢طآٴ ثٻ ٸ احجبت اٲبٲت ٸ ٖهٳت ٲٗهٹٲڃٵ تجڃڃٵ ٲٷب٢ت ٸ ًٞبڂ٭ اټ٭ ثڃت

 ثؿڃبض ٪ٹڂب ثط ٖهٳت ٸ اٲبٲت ٸ ٲ٣بٰ ٸاالڀ ائٳٻ زالٮت زاضز. ،آڂٻ ڀ اٲبٶت ٦ٻ ظثبٴ آڂٻذهٹل زض 

 ( رٍش پضٍّص6-6-8

اڂٵ تح٣ڃڃ١ اظ ٶٹٔ تح٣ڃ١ ټبڀ ٶٓطڀ ٸ ثبضٸـ تٹنڃٟځ ٸ تحٯڃٯځ اؾت ٦ٻ اَالٖبت آٴ ثٻ قڃٹٺ ڀ 

 ٦تبثربٶٻ اڀ رٳٕ آٸضڀ قسٺ اؾت.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹيٹٔ پبڂبٴ ٶبٲٻ ٦ٻ زض ٦تت ٲٗتجط ٲُطح زض اڂٵ پػٸټف اثتسا ثٻ ٲُبٮٗٻ ڀ ٲجبحج ٮٛٹڀ 

، پطزاذتٻ ٲځ قٹز ٸ ؾپؽ ثب اؾتٟبزٺ اظ تٟبؾڃط ٸ ٦تت ضٸاڂځ ثٻ ثحج زض ذهٹل ٲهبزڂ١ اٲبٶت ٲځ قسٺ

 پطزاظڂٱ.

 ( هفَْم ضٌاسی اهاًت6-2

، آڂٻ 73اظ ؾٹضٺ ڀ احعاة اؾت. اڂٵ ؾٹضٺ اظ ؾٹضٺ ټبڀ ٲسٶځ اؾت ٸ زاضاڀ  72آڂٻ ڀ اٲبٶت، آڂٻ ڀ 

حطٜ اؾت. اڂٵ ؾٹضٺ ؾځ ٸ ؾٹٲڃٵ ؾٹضٺ ثٻ تطتڃت ٲهحٝ ٸ ٶٹزٲڃٵ ؾٹضٺ ثٻ  ٦5787ٯٳٻ ٸ  1307

 تطتڃت ٶعٸ٬ اؾت.

 ( هعاًی لغَي اهاًت6-2-6

ٸاغٺ ڀ ؤٲٵ ټٱ ثٻ نٹضت ٲتٗسڀ ثٻ ٶٟؿٻ )ؤٲٵ( اظ ضڂكٻ )ؤ ٰ ٴ( اؾت.  حبٮت ٲهسضڀ ٸاغٺ ڀ اٲبٶت

)ؾٯٱ( ٸ )ؾٯٱ زض ٸظٴ ٸ ٲٗٷځ ټٳبٶٷس  ٦ٻٲٷٻ(  اؾتٗٳب٬ ٲځ قٹز ٸ ټٱ ثٻ نٹضت ٲتٗسڀ ثٻ حطٜ )ؤٲٵ

 1ٲٷٻ( ټؿتٷس ٸ ټٱ ثٻ نٹضت ٲتٗسڀ ثٻ ټٳعٺ  )آٲٷت(.

 زض ٲٹضز ٸاغٺ ڀ ؤٲٵ ٸ ٲكت٣بت آٴ زض ٦تت ٮٛت ٲٗبٶځ ٲتٗسزڀ آٸضزٺ قسٺ اؾت:

 زض ٲٹضز ذٹز ٸاغٺ ؤٲٵ، ٶٓطات ٮٛٹڂٹٴ ثٻ قطح ظڂط اؾت:

 ( يس تطؼ1

 2ذٹٜ( َٳإٶڃٷٻ ٸ آضاٲف ٶٟؽ ٸ ظاڂ٭ قسٴ 2

 (ثٻ زٸ ٲٗٷځ اؾت:3

 اٮٝ( ثٻ ٲٗٷبڀ اٲبٶتځ اؾت ٦ٻ يس ذڃبٶت اؾت ٰ ڂٻ ٲٗٷبڀ ؾ٧ٹٴ ٸ آضاٲف ٢ٯت اؾت. 

 3ة( ثٻ ٲٗٷبڀ تهسڂ١ اؾت.

 

                                                           

 149ـ، ل1374، تٽطاٴ، ٸظاضت ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾالٲځ، 1ٞځ ٦ٯٳبت اٮ٣طآٴ، د . اٮٳهُٟٹڀ، حؿٵ، اٮتح٣ڃ1١

 90،ثڃطٸت، زاض اٮكبٲڃٻ، ثځ تب، ل 1. حؿڃٵ ثٵ ٲحٳس، ضاٚت انٟٽبٶځ، ٲٟطزات اٮٟبِ اٮ٣طآٴ، د 2

 ٠49، ل  1404، ٢ٱ، ٲ٧تت االٖالٰ بالؾالٲځ، 1. اثٵ ٞبضؼ، احٳسثٵ ٞبضؼ، پڃكڃٵ، د3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 




