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 -1عضو هیات علوی ،آهوزشکده فنی و حرفه ای سوا،دانشگاه آزاد اسالهی ،واحد کرهاى،کرهاى،ایراى
 -2عضو سازهاى نظام ههندسی ساختواى استاى ،کرهاى،کرهاى،ایراى

خالصه
ا٘ؿبٟ٘ب اظ ضٚظٌبضاٖ زیطیٗ تب ث ٝأطٚظ ،ثطای ٘ظٓ ثركیسٖ ث ٝظ٘سٌی  ٚرٟبٖ پیطأ ٖٛذٛز،اظ اػسازاؾتفبزٔ ٜی وٙٙس.اظ
ٕٟٔتطیٗ اضوبٖ ٕ٘بزٞبی ثهطی ٘ ٚكب٘ٞ ٝبی ٔفٟٔٛی تبضید ثكطی ،و ٝثب تٕبْ ظٚایبی قؼٛض ثكط اضتجبٌ ٔؿتمیٓ
زاضزٔ،ؼٕبضیؿت.پػٞٚف حبيط ث ب ٞسف ثطضؾی وتبثرب٘ ٝای ٔ ٚیسا٘ی ٙٞسؾ ٝث ٝوبض ضفت ٝزض ثٙبی ٔمجط ٜقب٘ ٜؼٕت اهلل ِٚی
زض ٔبٞبٖ زض پی یبفتٗ پبؾری ثطای ایٗ پطؾف اؾت،آیباضتجبَی ثیٗ ضیكٞ ٝبی فىطی قىُ زٙٞس ٜثٙٞ ٝسؾ ٝثٙبی ٔصوٛض
 ٚػّٓ اػسازٚرٛز زاضز؟زض آغبظ پؽ اظ ٔطٚضی ثط تبضیرچ ٝػّٓ اػساز،ث ٝػّٓ ٙٞسؾٚ ٝوبضثطز اػساز زض ػّٓ ٙٞسؾٔ ٝی پطزاظیٓ
 ٚؾط ا٘زبْ ،ث ٝایٗ ٘ظطی ٝزؾت ذٛاٞیٓ یبفت و ٝضاثُ ٝای ٔیبٖ ػّٓ اػساز ٙٞ ٚسؾ ٝث ٝوبض ضفت ٝزض ؾبذتبض پالٖ ٘ ٚمٛـ
وبقیىبضی ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی ٚرٛز زاضز.
کلمات کليديٕ٘ :بزٞبی ثهطی،ػّٓ اػساز،ػّٓ ٙٞسؾٔ،ٝؼٕبضی ایطا٘ی،ضیكٞ ٝبی فىطیٔ،مجط ٜقب٘ ٜؼٕت اهلل ِٚی.

 . 1مقدمه
قب٘ ٜؼٕت اهلل ِٚی ،اظ ػطفب  ٚقؼطای ؾسٞ ٜكتٓ ٞ ٟٓ٘ ٚزطی اؾت ،و ٝزض ؾبَ (832ث ٝضٚایتی ٞ834زطی لٕطی) زض
وطٔبٖ زضٌصقت  ٚزض یىی اظ ثبغٟبی ٔبٞبٖ زفٗ قس .لسیٕی تطیٗ لؿٕت آضأٍب ٜایٗ ػبضفٌٙ ،جسی اؾت و ٝزض ؾبَ
ٞ848زطی لٕطی ؾبذت ٝقس ٚ ٜاظ قبٞىبضٞبی ٔؼٕبضی ایٗ آؾتب٘ ٝث ٝقٕبض ٔی ضٚز.
ٕ٘بزٞبی ثهطی اػسازٔ ،فبٞیٓ ػبِی ٚػٕیمی اظ ٔجب٘ی فىطی ٔ ٚؼیبضٞبی ظیجبیی قٙبؾی یه فطٔ ًٙٞی ثبقٙس ،و ٝزض لبِت
قىُ( فطْ )٘ٚمٛـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛتجّٛض ٔی یبثٙس .زض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی ٔی قٛز ،انٙٞ َٛسؾی قىُ زٙٞس ٜث ٝثٙبی ٔمجط ٜقبٜ
٘ؼٕت اهلل ِٚی زض ٔبٞبٖ ثطضؾی قٛز .ثطایٗ ثبٚضیٓ و ٝػّٓ اػساز پبی ٝفىطی قىُ زٙٞس ٜث ٝاقىبَ ٙٞسؾی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض
ثؿیبضی ٙٞط ٞب اظرّٕٔ ٝؼٕبضیؿت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ػّٓ ٙٞسؾ ٝزض ٙٞط ٔ ٚؼٕبضی ایطاٖ (ٚثَٛ ٝض وّی زضتٕبْ رٟبٖ
ثبؾتبٖ)تحمیك زض انٙٞ َ ٛسؾی قىُ زٙٞس ٜث ٝآحبض ٔؼٕبضی ضا ٔی تٛاٖ یىی اظ ظٔیٞ ٝٙبی ٔ ٟٓثطای ُٔبِؼ ٝزا٘ؿت.
فطو ثط ایٗ اؾت ؤ ٝؼٕبضاٖ ٌصقت ٝاظ تطؾیٕبت ٙٞسؾی پبی ٝای ثطای قىُ زازٖ ث ٝاحط ٔؼٕبضی اؾتفبزٔ ٜی وطز٘س.
ایٗ تحمیك زض وٙبض تحمیمبت ٔكبث ٝزیٍط ٔی تٛا٘س ،ث ٝتىٕیُ ٔزٕٛػ ٝاَالػبتی اظ وبضثطز ٙٞسؾ ٝزض ٔؼٕبضی ؾٙتی
ثیٙزبٔس ،و ٝثطٔجٙبی آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝوكف ضٔع ظثبٖ ٙٞسؾ ٝزض ٔؼٕبضی ثٙبی ٔٛضز ٘ظطپطزاذت.
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