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 کیدهچ

ایي ًظزیِ در . عذم اًحالل خغابات لاًًَی یه ًظزیِ ی اصَلی است وِ تَسظ اهام خویٌی هغزح گزدیذُ است

تىلیف، اشتزان  فمِ ثوزاتی دارد، اس جولِ در بحث اجتواع اهز ٍ ًْی،عذم خزٍج وفار ٍ عصات اس دایزُ ی

لذا بزرسی ٍ شٌاخت ّز چِ بیشتز آى ووه هی وٌذ، تا واربزد آى در . حىن هیاى عالن ٍ جاّل، ٍ هَارد دیگز

اس آى جا وِ ًظزات اصَلی اهام خویٌی ّن تحَلی در اصَل ایجاد وزدُ ٍ ّن در فمِ تاثیز  .فمِ شٌاختِ شَد

لذا در ایي تحمیك سعی بز آى بَدُ . سی لزار گزفتِ استسیادی بِ جا گذاشتِ است، ٍلی ووتز هَرد بحث ٍ بزر

ایي هَضَع هی تَاًذ در علَهی اس لبیل، اصَل، فمِ، حمَق، هَرد بزرسی  .وِ بِ بزرسی ٍ شٌاخت آى بپزداسد

 .لزار بگیزد، وِ در ایي تحمیك اس جٌبِ ی اصَلی هَرد بحث ٍ بزرسی لزار گزفتِ است

در بخش .تحلیلی بَدُ ٍ اس رٍش هتٌی ٍ وتابخاًِ ای استفادُ وزدُ است -ایي تحمیك باّذف بٌیادی ٍ تَصیفی

بخش دٍم در دٍ فصل .اٍل هباحث همذهاتی هغزح شذُ ٍ در دٍ فصل ولیات ٍ هفَْم شٌاسی تٌظین گشتِ است

در فصل اٍل رابغِ ی لاًًَی بَدى خغابات ٍ عذم اًحالل آى ّا ٍ تالسهی وِ بیي آى دٍ ٍجَد . تٌظین گزدیذ

ارد، در غیز ایي صَرت هحذٍراتی پیش هی آهذ وِ در فصل دٍم ّویي بخش هَرد بزرسی لزار گزفت ٍ ّن د

بخش سَم . چٌیي دلیل ٍجذاًی بَدى خغابات اس هٌظز اهام خویٌی ًیش در ّویي فصل هَرد بزرسی لزار گزفت

در ایي تحمیك بیاى گزدیذ  سِ ثوزُ ای وِ.در سِ فصل بِ ثوزات فمْی عذم اًحاللی بَدى خغابات پزداختِ شذ

ایي وِ اجتواع اهز ٍ ًْی در صَرتی وِ دٍ عٌَاى باشذ اهىاى داردٍ اهز بِ شیء با اًتفاشزط : عبارت بَد اس

 .ثوزُ ی دیگز ایي وِ وفار ٍ عصات اس دایزُ تىلیف خارج ًوی شًَذ.هاهَربِ جایش است
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 .رشتِ فمِ ٍ اصَل( س)جاهعِ الشّزاء 3داًش آهَختِ سغح .   


