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 چکیدُ
ز ياـائٝ سفث ٗ ٚيثٝ سؽٚ يه خبٔقٝ، ثىشٍي اففاؼ يص اخشٕبفيـٚاثظ ِط قٝ ٞفزٝ ثٟشفسٛو

 آٖ خبٔقٝ ؼاـؼ . يشيسفث يٞب بوزيؽ، اٞؽاف ٚويٝ ففًٞٙ، فمبيدب ثف ياخشٕبف

دفٚـي  ٚ ياخشٕبف يٞب تياقآو يفيٍٍيٚد ياغالل يٞب اـقي يوبق ي، ؼـٚ٘يز ثػٍيٞٛ

ثف٘بٔٝ  يٞب زيإٞ ٚ ٞب اق خّٕٝ ضفٚـر يٙيؼ ٚ يبؼافشم يٞب ٔالن ئجٙب ثف يا٘شمبؼ سفىف

 .اوز  ئغبِقبر اخشٕبف يؼـو
ٓ ؼـن يٗ سيٕٞ يففشٝ اوز ٚثفايٗ ضفٚـر ا٘دبْ دؿيدفؼاغشٗ ثٝ ا ٗ دمًٚٞ ثٝ ٔٙؾٛـيا

ك دفوً ياق عف يفيبؼٌي ٚ ياعالفبر ٔفثٛط ثٝ ٍٔىالر آٔٛقٌ يده اق خٕـ آٚـ يدمٚٞ
 ي زٙؽ ٌب٘ٝ يٞب ٓ ٌففشٙؽ سب ثب ففاٞٓ آٚـؼٖ ففِزياٖ، سّٕآٔٛق ؼاً٘ٔػَّٛ  ي ٘بٔٝ

وًٌٛ  يٓ ٔغبِقبر اخشٕبفيز آٔٛقي ٔفبٞيفيثٝ وغص و يؼـ ـاٜ اـسمب ثػٍ ،يفيبؼٌي 
ؽ ثف سٛخٝ ثٝ يٗ دمًٚٞ ثشٛا٘ؽ ثب سبويٚؼ٘جبِٝ ـٚ ا يآس يٞب ؽ اوز وٝ دمًٚٞيٙؽ .أيٕ٘ب

ف ؼـٚن ٞٓ اثف ثػً يٓ وبيبٞاٖ، ؼـ آٔٛقي ٔفآٔٛق ؼاً٘ يٚالق يق٘ؽٌ يفيبؼٌي يبقٞبي٘
 ثبٌؽ.

يبؼٌيفي ٚالقي، يبؼٌيفي  ٔغبِقبر اخشٕبفي، ف،ؼـن ٞٙسّفيك، : کلوبت کلیدی

 .ٍٔبٞؽٜ اي، وغص ويفيز، دبيٝ ي وْٛ ؼثىشبٖ
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 یفبطوِ هحود

 ، اوشبٖ ٕٞؽاٖ، ايفاٌٖٟفوشبٖ ٔاليف ،اؼاـٜ ي آٔٛقي ٚ دفٚـي ،ٌٙبن ؼٚـٜ ي ؼْٚ آٔٛقي اثشؽاييـوب
 

 ًَیسٌدُ هسئَل:

 فبعٕٝ ٔطٕؽي

 

 یّب طیًقص ضبِ هح يجْت بررس يهطبلؼبت اجتوبػ ق درس ٌّرببیتلف

ت آهَزش یفیسطح ک در ارتقبء یهطبّدُ ا یریبدگی ٍ يٍاقؼ یریبدگی

 سَم دبستبى یِیپب يهطبلؼبت اجتوبػ
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 هقدهِ
ز ٔجؽَ يٓ ٚسفثيسقّ يبقٞبيٗ ٘ياقٟٔٓ سف يىي ثٝ ياخشٕبف يق٘ؽٌ يٚآٔبؼٜ وبغشٗ اففاؼ ثفا «يز اخشٕبفيسفث»اقآٖ خبوٝ أفٚقٜ 

 ٔٙؾف ، اقيـوؼ يٞب بٖ ثف٘بٔٝيؼـ ٔ  ٕئٟ ٍبٜ غبَ ٚيز غٛؼ، خبيٚٔبٞٞب يمٌيثب ٚ ئغبِقبر اخشٕبف يٌؽٜ اوز، ثف٘بٔٝ ؼـو

ك ا٘شمبَ ياقعف يفيبؼٌي  ي ٗ ضٛقٜيٌٛؼ ا ٔيسالي  ، ؼاـؼ ٚياخشٕبف بقئٛـؼ ٘ يٞب زيِالض ٚ ٞب ٚآٔٛقي ٟٔبـر يز اخشٕبفيسفث

ٚٔٙبوت ـا  خبٔقٝ، ٘مً وبـآٔؽ ز وٙؽ سب ثشٛا٘ٙؽ ؼـيسفث يبق، اففاؼ ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ ائٛـؼ ٘ يٞب ٍ٘في ٚ ٞب ، ٟٔبـرٞب دفٚـي ؼاً٘ ٚ

 ٙؽ.يفب ٕ٘بيا يثٝ غٛث

ثٝ  يؼٞؽ ٚثف٘بٔٝ ؼـو ٔيلفاـ  يؽ غٛؼ ـا ثفسدفثٝ اخشٕبفي، سبويؼـو يكيثف٘بٔٝ ـ يٞب ؽٌبٜياق ؼ يىي ثٝ فٙٛاٖ يؽٌبٜ اخشٕبفيؼ

وٝ ٔٛـؼ لجَٛ  ييٞب ـٚؼ اـقي ٔياق اففاؼ ا٘شؾبـ  يٌٛؼ. ؼـخٛأـ اوشجؽاؼ ٔيىشٝ ياٖ ٍ٘فآٔٛق ؼاً٘ف وفؼٖ ئٙكِٝ فبُٔ خبٔقٝ دؿ

ٚٞٙدبـٞب ثٝ ِٛـر ٔغّك ثٝ اففاؼاوز.أب ؼـ خٛأـ  ٞب ٗ اـقييٗ ايز ثٝ ِٛـر ٔغّك اخفا ٌٛؼ ٚ٘مً ٔقّٓ سّمخبٔقٝ او

 يف اخشٕبفييؽٌبٜ سغياوز. ؼ يٙؽ ٌفٚٞيففا يٞب ٟٔبـر ٚ يا٘شمبؼ يٞب ز ٟٔبـريضك ا٘شمبؼ ؼاـ٘ؽٚ٘مً ٔقّٓ سمٛ ه اففاؼيؼٔىفاس

 فب وٙؽ. يٍشبق ـا ايثب ٔىبئُ ٔجشال ثٝ اخشٕبؿ، ٘مً د ييبـٚيؽ ؼـ ـٚيثب يؽٜ اوز وٝ ٘ؾبْ آٔٛقٌيٗ فميثفا

وٝ ؼاً٘، ٟٔبـر ٚ  يوى يقٙي  ز ٌٟفٚ٘ؽ ٔغّٛةيوْٛ ؼثىشبٖ، سفث يٝ يؼـ دب يٗ ٞؽف ٔغبِقبر اخشٕبفياقآٖ خب وٝ ٟٔٓ سف

ُ يٗ ٞؽف ؼـغٍبٖ ٘بيُ ثٝ ا٘بل يٞب ـٚؼ وٝ ٔقّٕبٖ ثب اثكاـ ٕيثبٌؽ؛ ا٘شؾبـ ٘ ٔي ،ه خبٔقٝ ؼاٌشٝ ثبٌؽي القْ ـا ؼـ يٞب ٍ٘في

بـ ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٚاق يؼـ اغش يوبـآٔؽ يٞب ٚثف٘بٔٝ ٞب آٖ ثف آٔؽٜ ا٘ؽ، ٞف ٔقّٓ ضك ؼاـؼ وٝ اثكاـ ي سّبؼفبً اق فٟؽٜ يٌٛ٘ؽ، ٞفزٙؽ ٌبٞ

عفف وٙؽ. اق  يلفثب٘ ،ٗ ضففٝ خّت وفؼٜ ثٛؼ٘ؽيـا وٝ ؼـ آغبق اٚ ـا ثٝ ا يضففٝ اي ِؿر ثجفؼ، ثؽٖٚ آ٘ىٝ ٔدجٛـ ٌٛؼ ٘ىبس

٘ٝ ثف  ً ٌؽٜ ٚيٚآقٔب يثف اوبن اَِٛ ٚالق ياق ثف٘بٔٝ ٔغبِقبر اخشٕبف ،ف ؼـٚنيضك ؼاـ٘ؽ ٔثُ وب يياثشؽا ي ٍفوٛؼوبٖ ؼٚـٜيؼ

 ٞؽف، ثٟفٜ ٔٙؽ ٌٛ٘ؽ. يآوبٖ ٚث ،ؼوشٛـار وُٟ اوبن ٌب٘ه ٚ

زفا وٝ  ،٘جٛؼٜ اوز ييااثشؽ ي ؼـ ؼٚـٜ يآٔٛقي ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف يثفا يه ففَٔٛ لغقي  ي اـائٝ ،ٗ دمًٚٞيٞؽف ا

 .ٌٛؼ ٔيٗ وبـ ئب٘ـ ا يٚففٍٞٙ يففؼ يٞب سفبٚر

ؼـن  يسٛا٘ٙؽؼـاخشٕبؿ ثفا ٔيوٝ  يياٍِٛٞب ي اـائٝ ٚ يٚالق يفيبؼٌي يٞب ظياق ٌجٝ ٔط يفيدمٍٍٚٞفاٖ لّؽ ؼاـ٘ؽ ثب ثٟفٜ ٌ

اٖ ـا ثٝ ؼـن ٔىبئُ آٔٛق ؼاً٘ ي لٝ؛ ٔٛخجبر فاليٞٙف يٞب زئفخـ ثبٌٙؽ ؼـ لبِت اوشفبؼٜ اق فقبِ ياخشٕبف يٓ ق٘ؽٌئفبٞ

ىفؼوالٖ ضبوٓ ثفؼـن ٔغبِقبر يٚ. ـكاٖ ثف ؼاـ٘ؽيٗ فكيا يز اخشٕبفيٞف زٙؽ وٛزه ؼـ ـاٜ سفث ٔيففاٞٓ آٚـ٘ؽ ٌٚب ياخشٕبف

بفز وٝ ِبضت ٘ؾفاٖ ؼـ ي سٛاٖ ٔي ئغبِقبر اخشٕبف ي ػسٝيسبـ ياوز. ثب ثفـو يشيٚسفث يففٍٞٙ ،يياثشؽا ي ؼـؼٚـٜ ياخشٕبف

 ٘ؽاـ٘ؽ ٚ يىىب٘ي ثفؼاٌز،ٔفسجظ يٞب ك ضٛقٜيب سّفي ٞب ـٌشٝ يآٔٛقي ٔدكا ي مٜ ؼـثبـٜيف ٚٔمبِؽ آٖ ثٝ ٚيسقبـ ،ٔفْٟٛ آٖ ي بـٜث

سٛخٝ  ثب ك اؼأٝ ؼاـؼ .يٚخٛؼؼاٌشٝ اوز وٝ سبوٖٙٛ ٘ يكاٖ ؼـويبٖ ثف٘بٔٝ ـيٍٝ ؼـٔيسٙٛؿ آـاٚا٘ؽ يفثبق ٘ٛفيفٛق اقؼ يٞب ٙٝيقٔ ؼـ

ز يوذه إٞ ٌٛؼ. ٔيعفش  يآٔٛقي ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف ي ٙٝيآٖ ؼـاثشؽا،ٍٔىالر ٔٛخٛؼؼـقٔ يفٞبيغثٝ فٙٛاٖ دمًٚٞ ٚٔش

ٗ ؼـ يز ٍٔبـوز ٚاِؽيز آٖ، إٞيف ٔفثٛط ثٝ ؼـن ٔغبِقبر ٚ ٔبٞيسقبـ ٚضفٚـر دمًٚٞ ٚثٝ ؼ٘جبَ آٖ اٞؽاف دمًٚٞ ٚ

ٗ فُّ يدمًٚٞ ؼـ ا يٞب فيثٝ فٙٛاٖ ٔشغ ياخشٕبفٓ ٔغبِقبر ياق ؼـن ٞٙف ؼـ آٔٛقي ٔفبٞ يفيثٟفٜ ٌ ٚ يآٔٛقٌ يٞب زيفقبِ

 لفاـ غٛاٞٙؽ ٌففز . ئٛـؼ ثفـو

  اوز لفاـ اٖ فىف ٘ىٙٙؽآٔٛق ؼاً٘ٓ وٝ يوٙ يٓ القْ اوز وبـييُ ثه وٝ ثٍٛيٗ ؼِيز ٚضفٚـر دمًٚٞ ٕٞيبٖ إٞيث ؼـ

 غبـج اقٔؽـوٝ ٘ػٛاٞؽ آٔؽ. يبي٘آٔٛق٘ؽ ٞفٌك ثٝ وبـؼ ٔيفشؽ ٚآ٘سٝ ؼـ ٔؽـوٝ يؼـ غالء اسفبق ث ئٛضٛؿ ؼـو يفيبؼٌي

ٕٞبٖ  يقٙي ُ وفؼ.ياٖ سجؽآٔٛق ؼاً٘ يٚالق يظ ق٘ؽٌيظ ٔؽـوٝ ـاثٝ ٔطئؽـوٝ ـا ثفؼاٌز ٚٔط يٞب ٛاـيأىبٖ ؼ يؽ سبخبيثب 

 يٞب ٓ. اٌف آٔٛقييٟٗ غٛؼ ثبٌئ يه ثفايه ٌٟفٚ٘ؽ ؼٔٛوفاسي ٓ ٚزٍٛ٘ٝيوٙ يٍفاٖ ق٘ؽٌيؼ ٓ زٍٛ٘ٝ ثبيآٔٛق ٔيوٝ ٔب ييخب

 ٗ غٛاٞٙؽ وفؼ.يـا سٕف يٚالق يق٘ؽٌ يؼـ ٔؽـوٝ آٔبؼٜ ٌؽٖ ثفا ٞب ٌه ثسٝ يف٘ؽ ثيه ـاوشب لفاـ ثٍي ٚغبـج اق ٔؽـوٝ ؼـٔؽـوٝ 

ٗ ؼـأف يٓ ٚاق ٍٔبـوز ٚاِؽيٗ ؼـن ففاٞٓ آٚـئٙبوت ـا ؼـآٔٛقي ا ياٍِٛٞب ٚ يٚالق يٞب ظيٓ ٌجٝ ٔطيوفؼ يٗ ٔٙؾٛـوقيثؽ 

٘ىجز ثٝ  يوٙٙؽ، اضىبن ٔثجز سف ٔيوٝ ؼـثف٘بٔٝ ٔؽـوٝ ٍٔبـوز  يٙيٚاِؽ ،دمًٚٞ يبٞ بفشٝي  اوبن ٓ . ثفيفيآٔٛقي ثٟفٜ ثٍ

 يٗ اٍِٛٞبيغٛؼ ٚاِؽ يوٙٙؽ. اق عفف ٕيٌفوز ٘ ٞب ٗ ٌٛ٘ٝ ثف٘بٔٝيوٝ ؼـا يٙئؽـوٝ ٚآٔٛقي ٚدفٚـي وٛؼوبٍ٘بٖ ؼاـ٘ؽ سب ٚاِؽ

 وٙٙؽ. ٔي٘ؽاٖ غٛؼ ـا ٍٔػُ ففق ياخشٕبف يق٘ؽٌ يٞب يغظ ٍٔ يٌٛ٘ؽ وٝ سب ضؽٚؼ ٔيؼـ اخشٕبؿ ٔطىٛة  يغٙ
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 يٍػلَم اجتوبػ يس هطبلؼبت اجتوبػیٍجِ توب 

 يٞب سٛوظ ـٌشٝ يآٖ اوز وٝ اٌفزٝ ٔغبِقبر اخشٕبف ئقّْٛ اخشٕبف يبٖ ٔغبِقبر اخشٕبفيكوٙٙؽٜ ٔيٗ غغٛط ٔشٕبئٟٓ سف 

، يه ٔغبِقبر اخشٕبفيٚسؽـ ئٝ ؼـوثف٘ب ئطشٛا ي ٕبر ؼـثبـٜيٌٛؼأب سّٕ ٔيٌٙبغشٝ  يب ٚفّْٛ اخشٕبفيع، خغفافيسبـ ٕيفّ

 يٞب ؼاً٘ ٚـٌشٝ يخبـ يٌٛؼٚثف ٌىُ ثٙؽ ٔيز ياق خبٔقٝ ٞؽا ياٖ ٚ٘بٌآٔٛق ؼاً٘ يبقٞبي٘ ي ؼـثبـٜ ييٍشف سٛوظ ثبٚـٞبيث

اوز ثب سٛخٝ  يبٖ ـٌشٝ ائ ي، ثىشفي٘ؽاـؼ ٚ ِؿا ثىشف ٔغبِقبر اخشٕبف يؽ زٙؽا٘يسأو ،ٌٛؼ ٔيؽٜ يؼ يوٝ ؼـ فّْٛ اخشٕبف ٕيفّ

 ئقٕٛالً ثىشف يثىشف فّْٛ اخشٕبف يثب ٔىئّٝ ٚٔغّت ٔٛـؼ ٘ؾفاوز. ِٚ ٞبٗ يذّيىيٚ ؼ ٕيفّ يٞب ٚـٌشٝ ٞب ثٝ اـسجبط ٔٛضٛؿ

ٗ ؼٚ، يٗ ايؼا٘ىز. ث يىيـ ا يٚفّْٛ اخشٕبف يؽ ٔغبِقبر اخشٕبفي٘جب» ٓ غبَ اوز.يؼاً٘ ٚٔفبٞ ي ثب سٛخٝ ثٝ اـائٝ ئٛضٛف

ثٝ  ياوثف ؼإٍ٘ٙؽاٖ فّْٛ اخشٕبف يوٙؽ، ِٚ ٔيؽ يسأو ياخشٕبف يٞب وبغشٗ اـقي يٝ ؼـٚ٘ث يٚخٛؼ ؼاـؼ. اِٚ يبؼيق يٞب سفبٚر

  «ٔقشمؽ٘ؽ. ياغالل يٞب ثٝ اـقي ٕيفّ يعفف يثٛؼٖ وبـ غٛؼ ٚث ٕيفّ ي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ

 ياخشٕبف ٔغبِقبر يوٙؽٚٞؽف اِّ ٔيؽ يسأو ياخشٕبف -يبوئٍبـوز و ياٖ ثفاآٔٛق ؼاً٘ثٝ آٔبؼٜ وبغشٗ  ئغبِقبر اخشٕبف

 ـفشبـ وٙؽ. ياوز وٝ ثفاوبن اَِٛ افشمبؼ يز ٌٟفٚ٘ؽيسفث

ٌٛؼ؛زٖٛ اِالً ؼإٍ٘ٙؽاٖ  ٕيضبُِ ٘ يٚاخشٕبف يفّْٛ ا٘ىب٘ ٕيفّ يٞب ٓ ٚاَِٛ ـٌشٝيِفف اقٔفبٞ يفٚيك ديٗ ٞؽف اقعفيا 

٘ؽاـ٘ؽ  ٞب ز ؼـثفاثف وبـثفؼيٚٔىئِٛ ثٝ سقٟؽ ٔيدفؼاق٘ؽ ٚاِكا ٔيؽاؼٞبيٚـٚ ٞب ؽٜيٗ دؽييف ٚسجيً سفثٝ سِٛئػشّف، ث يفّْٛ اخشٕبف

 ىشٙؽ.ي٘ ٕيفّ يٞب ـٚؼ زٙؽاٖ ٔٛـؼ سٛخٝ ـٌشٝ ٔئفثٛط وٝ اق فّٓ ٔٙطّف، ففاسف  يبقٞبيٚ٘ يٌٟفٚ٘ؽ يٞب زيِٚالض

 

 (يٍاقؼ یریبدگی یّب طیضبِ هح) يکالس درس هطبلؼبت اجتوبػ یّب يژگیٍ       

  یکبلبد - یيفضب یّب يژگیٍ -1
ؼـ  يق٘ؽٌ ياٖ ـا ثفاآٔٛق ؼاً٘ يٗ وٝ ٔغبِقبر اخشٕبفيٚؼـ٘ؾفٌففشٗ ا ئغبِقبر اخشٕبف ؼـن زيثب سٛخٝ ثٝ اٞؽاف ٚٔبٞ 

اٖ اوز. آٔٛق ؼاً٘ يق٘ؽٌ يٚالق يٞب ظيٗ ؼـن، ٔطيا يثفا يآٔٛقٌ يٗ فضبياوز وٝ ٔؤثفسف يٟيوبقؼ، ثؽ ٔياخشٕبؿ آٔبؼٜ 

ثب  يٙيبثٙؽ ٚثٝ عٛـ ّٕٔٛن ٚفي بر ؼوز اَٚ، ؼوزيفأٖٛ غٛؼ غٛاٞٙؽ سٛا٘ىز ثٝ سدفثيد ياٖ ؼـا٘ٛاؿ اخشٕبفبر ٔطّآٔٛق ؼاً٘

اق  يخّىبس ياعفاف ٔؽـوٝ ٚثفٌكاـ يٞب ظيؽاقٔطيٗ ٔٙؾٛـ، ثبقؼيـٚثٝ ـٌٚٛ٘ؽ؛ ثٝ ٕٞ يٚاخشٕبف يغئط يٞب ؽٜيدؽ بر ٚيٚالق

اٖ زٖٛ قآٔٛ ؼاً٘ ياٚلبر ففاغز ؼـٔطُ ق٘ؽٌ يٞب اوز. ٔىبٖ يغبـج اقٔؽـوٝ وبٔالً ضفٚـ يؼـفضب يؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف

زٖٛ  يٚغؽٔبس يؽيٚؼفشفدىز، ٔفاوك سِٛ يزٖٛ آسً ٍ٘ب٘ ي،ٔىبخؽ، ٟ٘بؼٞب ٚٔفاوكغؽٔبسٞب ،ففًٞٙ وفاٞب، ٔٛقٜٞب دبـن

آٔٛقي  يٗ فضبٞبثفايسف ي، ٚالقيضُٕ ٚ٘مُ فٕٛٔ يٞب ب٘ٝيٚدب ئىبففثف يٞب ىشٍبٜي،اٞب ؽ دٌٛبن ٚغؿا ٚففٌٍٚبٜيسِٛ يٞب وبـٌبٜ

 ا٘ؽ. ير اخشٕبفٔغبِقب يٓ ٚٔٛضٛفبر ؼـوئفبٞ

ه ففٌٍٚبٜ ي اٖ ـا ثٝآٔٛق ؼاً٘سٛاٖ  ٔيٙٝ يٗ قٔيؽ. ؼـايفيؽ ّٚٔفف دٌٛبن ـاؼـ٘ؾفثٍيفسِٛي٘ؾ ئثبَ،آٔٛقي ٔضٕٛ٘ يثفا 

ٗ يز ٘ىبر القْ ؼـ ضيؽ ِجبن اق خّٕٝ ا٘شػبة ِجبن، ـفبيغف ي ثفؼٚ٘طٜٛ(زٙؽ عجمٝ يفٜ ايق٘د يٞب طبً ففٌٍٚبٜي)سفخ

سقؽاؼ وبـوٙبٖ ٚ  ،سٛاٖ وبغشبـ ففٌٍٚبٜ ٔيٕز ـا آٔٛقي ؼاؼ.ؼـ ٕٞبٖ ٔطُ يل ي ثفٌٝ ِجبن ٚ يؼاـب ٍ٘ٝ ي ؽ،فالئٓ ٌىز ٌٚٛيغف

 ي ٗ ٘طٜٛيٍٟٚ٘جبٖ وٙشفَ ٕٚٞسٙ يف، ٘ؾبفشسيـا وٝ ثب ففٌٍٚبٜ وفٚوبـؼاـ٘ؽافٓ اق ففٌٚٙؽٌبٖ، ضىبثؽاـ، ٔؽ ئٍبغّ ،ف آٟ٘بيٚؽب

ٗ يثٝ آٖ ؼـٔٙغمٝ ٚ...ـا آٔٛقي ؼاؼ.ؼـ ٕٞ يؼوشفو ي ففٌٍٚبٜ ٚ٘طٜٛ يز ٔىب٘يوبالٞب، ٔٛلق يُ ٚ ِٛاقْ ٚعجمٝ ثٙؽيؽٖ ٚوبيز

 يعفاض يـا ثٝ عٛـ ٌفٚٞ ياٖ غٛاوز سب لجالً وؤاالسآٔٛق ؼاً٘سٛاٖ اق  ٔيؽ ِجبن، ياق وبـٌبٜ سِٛ يؽ ٌفٚٞيه ثبقؼي خٟز، ثب ا٘دبْ

 بؼؼاٌز وٙٙؽ.يٚ

وٙٙؽ زٖٛ ثفي  ٔي يٍفٕٞىبـيىؽي وٝ ثب يؽ ٍٚٔبغّيكاـ وبـ، غظ سُِٛ ٚاثيٚوب ي سٛا٘ٙؽؼـثبـٜ ٔي ٞب ؽاق وبـٌبٜ، ثسٝيٗ ثبقؼيؼـض 

ثٝ ٔفاوك ففٚي  ٞب اـوبَ ِجبن ي كاٖ ؼوشٕكؼ وبـوٙبٖ، ٘طٜٛيآٟ٘ب ٔ يٕٞىبـ ي بط، ؼوٕٝ ؼٚق، اسٛوً ٚ....٘طٜٛيقٖ، عفاش اٍِٛ، غ

 ي ٍف دفن ٚخٛ وٙٙؽٚثب ٍٔبٞؽٜيئُ ؼٔىب يبـيوبـٌبٜ ٚثى يٕٙيٚا يؽ ِجبن ؼــٚق ٚٔىبئُ ثٟؽاٌشيكاٖ سِٛيـ دٌٛبن، ٔيٚسٛق

 بثٙؽ .ي ر غٛؼ ؼوزوؤاالثٝ دبوع  ،ٓيٚثٝ عٛـ ٔىشم يٙيف

ٗ يؽ وفؼٜ ا٘ؽ.ايثٝ آٟ٘ب سأو يفيبؼٌي ٝ دفؼاقاٖياوز وٝ ٘ؾف ي، ٕٞبٖ ٔٛاـؼيق٘ؽٌ يٚالق يٞب ظيآٔٛقي ؼـٔط ي ؽٜيٗ فبئٟٓ سف 

ُ ي،فؽْ سطٕٞب ؽٜيٓ ٔىبئُ ٚدؽئىشم يِٕٚى يضى يٞب بؼٜ اقسدفثٝثٛؼٖ ٚاوشف يٙيُ فيؽاـثٝ ؼِيدب يفيبؼٌي ٔٛاـؼفجبـر ا٘ؽاق:

ٗ وجه اق يك. ثٝ فالٜٚ، ايؼل ي ٍٚٔبٞؽٜ يفيبؼٌي يكي ثفايدبؼ اٍ٘ي، ايـوٕ يٞب آٚـ ٚٔالِز ثبـوالن يغىشٍ يفضبٞب

 ٌٛؼ . ٔيآٔٛقي  يسف ٌؽٖ ٔطشٛا ي، ٔٛخت وبـثفؼيبٖ ؼـن ٚق٘ؽٌيٛ٘ؽ ٔيُ ديثٝ ؼِ يٚالق يٞب ظيآٔٛقي ؼـ ٔط يقٙي آٔٛقي
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 ي ، ٘طٜٛيوبـثفؼ -ييؽ ؼاـؼ، اق ٘ؾف فضبيسأو يثف سقبُٔ ٌفٚٞ يك، اقآ٘دبوٝ ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبفئؽـوٝ ٘ ٕيـو يٞب ؼـوالن 

ؽ يٗ ٔٙؾٛـ ثبياٖ ـا ففاٞٓ آٚـؼ؛ ثؽآٔٛق ؼاً٘ يثبٌؽ وٝ أىبٖ وبـ ٌفٚٞ يؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ ايوالن ثب يٞب ٕىزيكٚ٘يؽٖ ٔيً ٚزيآـا

 دبؼ وفؼ .ياٖ ؼـوالن، اآٔٛق ؼاً٘ يٞب ؼٚـٞٓ ٍ٘ىشٗ ٌفٜٚ يً ٔٛـؼ ٘ؾف ـا ثفايٚثب وففز، آـا يـ ِكْٚ ثٝ ـاضشثشٛاٖ ؼـٔٛال

ـٚش  يف، افىفؼٜ ٚثياقسّٛ يغبِ ؽي٘جب ٚ دبؼ وٙؽياٖ اآٔٛق ؼاً٘ يز القْ ـاثفايؽ خؿاثيثب يوالن ٔغبِقبر اخشٕبف يٛاـٞب ٚفضبيؼ 

وبـ  يٞب ح ٌٚكاـييً ٌؿاٌشٗ ٘شبياٖ ٚثٝ ٕ٘بآٔٛق ؼاً٘ يٞب زيّ٘ت آثبـٚوبـٞب ٚفقبِ يفأػَّٛ ث يٙٝ، سبثّٛٞبيٗ قٔيثبٌؽ. ؼـا

 ي ، وفٜٞب ؽ، فىهيّٓ ٚاوالي، فٞب ٚٔؽَ ٞب ، اعّهٞب ، آِجْٛٞب ٘مٍٝ يٍ٘ٝ ؼاـ ئٙبوت ثفا يٞبٗ يشفيٚ ٚ ٞب ، لفىٝيٌفٚٞ

 وٙؽ. ٔيوٕه  يآٔٛقٌ يز فضبيفيز ٚويوز، ثٝ خؿاثاٖ وبغشٝ ٌؽٜ اآٔٛق ؼاً٘وٝ سٛوظ  ييٞب ٚٔؽَ ٞب ب ٔبوزي  ييبيخغفاف

وٝ ؼـ  ئؤثف اق أىب٘بس ٙٝ ٚيثٟ ي ٚثب سٛخٝ ثٝ اوشفبؼٜ ٞب ؽ ثب سٛخٝ ثٝ سٙٛؿ ٚٔضٕٖٛ ؼـنيثب ي، ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبفيثٝ عٛـوّ 

 ٙؽ.يٚسؽاـن ثج يٙيً ثيه ٞف ٔٛضٛؿ ديسؽـ يـا ثفا ئغّٛة ٚٔؤثف يبـ ؼاـؼ، فضبياغش

ك ئػشّف ٔ يٞبً يدبؼ آـايا سٛخٝ وفؼٜ، ثب يفيبؼٌي يوبِجؽ يؽٖ فضبيٗ ٔٙؾٛـ، ثٝ سٙٛؿ ثػٍيُ ثٝ اي٘ يقّٓ ثفاىشٝ اوز ٔيٌب 

 يفيخٌّٛ يىٙٛاغشيغبـج اقوالن ٚغبـج اقٔؽـوٝ، اقسىفاـ ٚ يٞب ظيؼـفضبٞب ٚٔط يفيبؼٌي يٚاضؽٞب يبآٔٛقي ثفغيٞب ٕىزيٚ ٘

 وٙؽ.

ـا ثٝ آٔٛق ؼاً٘فٛأُ ثشٛا٘ؽ  ي كا٘ٙؽٜ ثبٌؽٚٔدٕٛفٝيؽ ثفاٍ٘يف ؼـٚن ثبيب٘ٙؽوبكٔي٘ يوالن ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف يده، فضب 

 ت وٙؽ.يٚسفىف سفغ يوبٌٍٚف

  يػبطف - يرٍاً یّب يژگیٍ -2

دفٚـي ٌٟفٚ٘ؽاٖ  ،آٖ ييثففٟؽٜ ؼاـؼ ٚٞؽف غب ٕي٘مً ٟٔ يز اخشٕبفيؼـسفث يٓ، ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبفيٍشفٌفشيٕٞب٘غٛـوٝ د 

اوز. اِجشٝ  يق٘ؽٌ يالقْ ثفا يٞب ٚٔدٟكثٝ ٟٔبـر ياغالل يٞب جٙؽ ثٝ لبٖ٘ٛ، ٔؤٔٗ ٚٔقشمؽثٝ اـقيي، دببٞ زيآٌبٜ ثٝ ضمٛق ٚٔىئِٛ

فٙبِف ثف٘بٔٝ اق خّٕٝ ٔطشٛا  ي ٕٞٝ يك ٕٞبٍٞٙيٗ ثف٘بٔٝ اق عفيا يٍ٘فٌ - ياـقٌ ٚ ي، ٟٔبـسيثٝ اٞؽاف ٌٙبغش يبثيؼوش

آٔٛقي ٚدفٚـي  يبيافٓ اق اِٚ ييز فٛأُ اخفايِٚالض يىشٍيٌٚب يفيبؼٌي  - يبؼؼٞي ٔٙبوت يٞب آٖ، ـٚي يوبقٔب٘ؽٞ ي ٚ٘طٜٛ

ز يؽ ٚاخؽ آٖ ثبٌؽ، إٞيثب يوٝ ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف ييٞب يىشٍيٌٚب ٞب زيٙٝ،ِالضيٗ قٔيٌٛؼ. ؼـا ٔيىفيٚٔؽـوٝ ٚٔقّٕبٖ ٔ

 .ؼاـؼ يبؼيق

سىّظ ثٝ ؼاً٘  يقٙي يبْ ضففٝ اف يٞب زيؽٞٓ ِالضيفؼـٚن ثبيكٔب٘ٙؽ وبي٘ ي٘ػىز آ٘ىٝ ٔقّٓ ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف 

فاللٝ ثٝ أف  يقٙي يفبعف يٞب زيوالن ٚٞٓ ِالض ي ه ٚاؼاـٜيٟٚٔبـر ؼـأفسؽـ ييه، سٛا٘بئٛضٛؿ سؽـ يٚاعالفبر سػّّ

، فالٜٚ يؼـو ي ز ٔبؼٜيىفؼ ٚٔبٞيُ ـٚيثٝ ؼِ يٗ ضبَ، ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبفياٖ ـا ؼاٌشٝ ثبٌؽ. ثباآٔٛق ؼاً٘ز يٓ ٚسفثيسقّ

بٖ ٔقّٓ ئ يضبوٓ ثف ـٚاثظ ٔشمبثُ فبعف يٙٝ، فضبيٗ قٔيثبٌؽ. ؼـا يز اخشٕبفئؤثف ٚوبـآٔؽ سفث يؽ اٍِٛيثب ٔيز فٕٛيثفِالض

 ثف غٛـؼاـ اوز .  يمٜ ايز ٚي، اقإٞيٍف ؼـوالن ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبفيىؽي اٖ ثبآٔٛق ؼاً٘ه وٛ ٚياٖ اقآٔٛق ؼاً٘ٚ

ٗ يٌٛؼ؛ ثفٕٞ ٔيك خّٜٛ ٌف ياٖ ٘آٔٛق ؼاً٘ز ٔقّٓ خّٜٛ ؼاـؼؼـٚخٛؼ يٝ ؼـٌػّاٖ اوز ٚآ٘سآٔٛق ؼاً٘ ئقّٓ، اٍِٛ: اٍِٛ ثٛؼٖ 

اٖ اوز. ٔقّٓ ٔغبِقبر آٔٛق ؼاً٘ يثفا ياخشٕبف يٞب ٟٚٔبـر ٞب زي، ِالضٞب اـقي ٕيفّ ي ٕ٘ٛ٘ٝ ياوبن، ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف

ك، ِبضت سفىف ئٙؾٓ، اُٞ ٔغبِقٝ ٚسطمٍففز وٍٛـ غٛؼ، ياوز ٔىئَٛ ٚ ٔشقٟؽ، لبٖ٘ٛ ٌفا، فاللٝ ٔٙؽ ثٝ د يففؼ ياخشٕبف

 . ٔيٚ اغالق اوال ٞب جٙؽ ثٝ اـقييٝ ٚثب ٍ٘بط ٚ دبيغالق ٚ٘مبؼ، ثب ـٚض

ٙؽٜ يوٝ ٘ىجز ثٝ آ ٕيب ٔقّيز وٙؽياٖ سمٛآٔٛق ؼاً٘ـاؼـ ييسٛا٘ؽ ٘ؾٓ ٚلبٖ٘ٛ ٌفا ٕيافشٙبثٝ لبٖ٘ٛ ٘ يب ثي ٔثبَ ٔقّٓ ٘بٔٙؾٓ يثفا 

 وٙؽ.  ٔياٖ ٔٙشمُ آٔٛق ؼاً٘غٛؼ، ثٝ  ي ٍففز خبٔقٝيب دي ٙؽٜيضىبوبر غٛؼـا ٘ىجز ثٝ آٗ ايؼاـؼا يؽيٚ٘ب أ يافشٕبؼ يضه ث

ؼـ  ياق آثبـوٛء ؼٚ ٌبٍ٘ ؼاٌشٝ ثبٌؽ سب ييؽـفشبـ ٌٚفشبـ ٔٙبوت ٚٞٓ وٛي، ثبٞب ثسٝ يفّٕ يثٝ فٙٛاٖ اٍِٛ ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف 

 ٌٛؼ. يفيٗ أف خٌّٛيح ٔقىٛن ايـفشبـ ٌٚفشبـ ٚ٘شب

ٙؽ آٔٛقي ؼـ ـٚاثظ غٛؼ ثب يؽ ؼـ ففايثب ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف: ٙؽ آٔٛقيياٖ ؼـففاآٔٛق ؼاً٘ٔؤثفثب ي اثغٝـ يثفلفاـ 

ك يـٚاثظ اٚثب غب٘ٛاؼٜ ٚٞٓ وبالً٘ ٘ ياٖ ٚضشآٔٛق ؼاً٘ز ٍٚ٘في ياٖ آ٘سٙبٖ ٔؤثفٚوبق٘ؽٜ فُٕ وٙؽوٝ آثبـآٖ ؼـٌػّآٔٛق ؼاً٘

 ٌٛؼ. ئشدّ

 يؼاـا ٞب آٖ ي ٗ ٘ىشٝ وٝ ٕٞٝياٖ اضشفاْ ثٍؿاـؼٚثٝ اآٔٛق ؼاً٘ه اقيز ٞفيـقي ٌػّٚا يؽثٝ وفأز ا٘ىب٘ي٘ػىز،ٔقّٓ ثب 

 اوشقؽاؼ ٚسٛاٖ ـٌؽ٘ؽ ٔقشمؽ ثبٌؽ.

ٗ ـوٗ يٙؽٚٔفاضُ ٔػشّف آٔٛقي، ٟٔٓ سفيؼـففا ئٍبـوش يٞب ٜٛيٌ يفيافشٕبؼٚاضشفاْ ٔشمبثُ ٚثٝ وبـٌ يثٝ ٚخٛؼآٚـؼٖ فضب 

ٚضه  ياخشٕبف يٚثبٚـٞبٞبً يز ٌفايٗ ؼـن ؼـسمٛياوز. اقآ٘دبوٝ ا ير اخشٕبفؼـوالن ؼـن ٔغبِقبآٔٛق ؼاً٘ـٚاثظ ٔقّٓ ٚ
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 ئٍبـوش يٞب زئغّٛة فقبِ يظ ٚوبقٔب٘ؽٞئقّٓ ؼـٕٞٝ ٌفا ي وٙؽ، فُٕ ٔىئٛال٘ٝ ٔيفب يا ٕي٘مً ٟٔ يفيز دؿئىئِٛ

 وٙؽ. ٔئٙشمُ اٖ آٔٛق ؼاًٍ٘فوبـ وفؼٖ سؤاْ ثب ٔطجز ـا ثٝ يىؽيٚثب يفيز دؿي، ضه ٔىئِٛيٙؽ آٔٛقٌيؼـففا

 ي وٛؼوبٖ ؼٚـٜ يمٜ ثفايآٟ٘ب ثٝ ٚ يٞب اٖ ٌٚٛي ؼاؼٖ ثٝ ضففآٔٛق ؼاً٘ يٞب ؽٜيٚا ٞب ٘ؾف ي اـائٝ ئٙبوت ثفا يففاٞٓ آٚـؼٖ فضب 

اوز . ٔقّٓ  ئٟٓ ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف يٞب زيٚٔىئِٛ ٞب يمٌيبق ؼاـ٘ؽ،اق ٚي٘ يز اسٕبؼ ثٝ ٘فه ٚغٛؼ ثبٚـيوٝ ثٝ سمٛ يياثشؽا

بٖ يؼـ ـٚاثظ ٔ ئؤثف ٚوبق٘ؽٜ فُٕ وٙؽ وٝ آثبـ آٖ ثٝ غٛث ياٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اآٔٛق ؼاً٘ؽ ؼـ ـٚاثظ غٛؼ ثب يثب ياخشٕبف ٔغبِقبر

 ٌٛؼ. يفٜ ٔشدّيٌفٜٚ ٕٞىبالٖ ٚغ ،اٖ ثب غب٘ٛاؼٜآٔٛق ؼاً٘

بثـ لبثُ ؼوشفن بسف وٙؽ، ٔٙيوالن ـادٛ يك فضبيضىبن سفٚ٘ يغئط يـا٘ىجز ثٝ ٔطفوٟبٞب ؽ ثسٝيثب ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف 

ُ ٘ىٙؽ ٚسطُٕ ياٖ سطٕآٔٛق ؼاً٘ؽ غٛؼـاثٝ يز وٙؽ، فمبيـاؼـآٟ٘ب سمٛ ياٖ لفاـؼٞؽ، ضه افشٕبؼ ٚغٛؼثبٚـآٔٛق ؼاً٘بـيـا ؼـاغش

ؼاٌشٝ ثبٌؽ. آٟ٘ب ـا ثٝ ـاٜ  ياٖ سٛخٝ ٚؼلز وبفآٔٛق ؼاً٘ يٍٟٙبؼار ٔغفش ٌؽٜ اق وٛيبٔٛقؼ. ثٝ ٘ؾفار ٚديٍفاٖ ـاثٝ آٟ٘ب ثيؼ يآـا

 ك وٙؽ.يٙٝ سٍٛيؼـٞفقٔ يسبقٜ ٚاثشىبـ يٞب ضُ

عفش ٔجبضث ٔػشّف  ياٖ ـاثفاآٔٛق ؼاً٘ ئطُ ق٘ؽٌ ييبيٚخغفاف يؽ٘مً اٚضبؿ ٚاضٛاَ ففٍٞٙيثب ئقّٓ ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف 

ٓ ٔقّ يمٜ ثفايٍٚٔىالر غبَ وٛؼوبٖ ثٝ ٚ يففؼ يٞب فؼٚثفآٖ اوبن، ثٝ فٟٕب٘ؽٖ ٔغبِت الؽاْ وٙؽ. سٛخٝ ثٝ سفبٚريؼـ٘ؾف ثٍ

اقسطمك اٞؽاف ـا ثب سٛخٝ ثٝ اوشقؽاؼٞب  يٙؽٚٔدٕٛفٝ ايؽففايثب يٗ اوبن ٔقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبفياوز؛ ثفا يٗ ؼـن، ضفٚـيا

 كؼ .يك ثذفٞياففاؼ ثفٕٞٝ ز ي ٕٞٝ ييؽ ثف سٛا٘بيٚعّت وٙؽ ٚاق سبًو يفيٍياٖ دآٔٛق ؼاً٘ٔػشّف  يٞب ٚسٛاٖ

ك يؽ اق عفيثب يفيٓ ٌيٚسّٕ ئىبئُ ٚـٚاثظ اخشٕبف ي ٙٝيٙؽ سفىفؼـقٔيففا يز ٟٔبـسٟبيص فىفوفؼٖ ٚسمٛيِط ي ٜٛيآٔٛقي ٌ 

 بثؽ.ي ٓ ٚٔؤثفسطمكيف ٔىشميغ يٜٛ ائػشّف ؼـ والن ثٝ ٌ يٞب زياٖ ؼـٔٛلقآٔٛق ؼاً٘سقبُٔ ٔٙبوت ٔقّٕبٖ ثب 

اٖ، آٔٛق ؼاً٘وت ٚٔؤثف ثب ٔٙب ي ـاثغٝ يؽفالٜٚ ثف، ثفلفاـيثب ئقّٓ ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف: اٖآٔٛق ؼاً٘ٗ ئؤثفث ي دبؼـاثغٝيا 

 ز وٙؽ.يكسمٛيٍف ـا ٘يىؽي بٖ آٟ٘ب ثبيؽ ٚٔؤثفٔياـسجبعبر ٔف

ظ يـاؼـ ٔط ياخشٕبف يٗ ق٘ؽٌئفثٛط ثٝ آٖ، سٕف يٞب ٟٚٔبـر ٞب زيٚفقبِ يز ؼـن ٔغبِقبر اخشٕبفئقّٓ ثبسٛخٝ ثٝ ٔبٞ 

ا٘ـ ٔٛخٛؼؼــاٜ اـسجبط ٔؤثفؼـٌفٜٚ ٕٞىبالٖ ـااق ، ٔٛيٌفٚٞ ئٙبوت ٍٞٙبْ وبـٞب يٞب ٜٛيوفؼٜ ٚثب اسػبؾ ٌ يكيٝ ـئؽـوٝ دب

 وٙؽ. ٔيز يسمٛ ٞب ٗ ثسٝيـاؼـث يفيز دؿيٚٔىئِٛ يؼاـؼ ٚـٚاثظ ؼٚوشب٘ٝ ٕٚٞىبـ ٔيبٖ ثفئ

ثفٚقٚؽٟٛـ  يٙٝ ثفايه وٛ، قٔي فُٕ وٙؽ وٝ اق يؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ ايـلبثز وبِٓ ثب يضٕٗ ثٝ ٚخٛؼآٚـؼٖ فضب ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف 

ؼـٍٞٙبْ وبـ  يز ٌٛؼ. ٚلشيٍٚٔبـوز ؼـ وٛؼوبٖ سمٛ يوبـ ٌفٚٞ يٝ يٍف، ـٚضيؼ ئىبفؽ ٌؽٜ ٚاق وٛ يففؼ ياوشقؽاؼٞب

ؼغبِز وٙؽٚضٕٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٖ  ئغّٛة ٚٔٙغم يٜٛ ايؽثٝ ٌيؽ، ٔقّٓ ثبيآ ٔيؽيبٖ وٛؼوبٖ دؽيٚاغشالفبر ٔ ٞب وٛء سفبٞٓ ،زيٚفقبِ

 ثذفؼاقؼ .  ٞب ٗ ثسٝيؼـوز، ثٝ اِالش ـٚاثظ ث يـاٞىبـٞب

ٗ ـٚ، ثٝ ٚخٛؼ آٔؽٖ يوٙؽ؛ اقا ٔيفبياٖ اآٔٛق ؼاً٘ٗ يث ي، افشٕبؼ ٚؼٚوشيدبؼخٕٛٞؽِيؼـا ي٘مً ٔؤثف ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف 

 ؼاـؼ. يز ٔقّٓ ثىشٍيفئؽ ي ؼـ والن ثٝ ٘طٜٛ يٚؼوشٝ خٕق يٍففز ٌفٚٞياق د ي٘بٌ يٍ٘بط ٚوف ق٘ؽٌ يفضب

ٗ يوفٚوبـ ؼاـؼ ٚا يز غٛؼثب ٔىبئُ ٚٔٛضٛفبر اخشٕبفيثٙب ثٝ ٔبٞ يؼـن ٔغبِقبر اخشٕبف: ٔىشٕف ي ثٝ ـٚق ثٛؼٖ ٚٔغبِقٝ 

ٓ ي، سّٕيغيفار ٔطيي، سغٞب ٍٚ٘في ٞب ؽٌبٜيـٚقٔفٜ، سطٛالر ٔفثٛط ثٝ ؼ يبثؽ؛ اغجبـٌٚكاـٌٟبي يفٚسطَٛ ٔييأٛـثٝ عٛـٔؽاْٚ سغ

 بثؽ.ي يبر ٚٔغجٛفبر ا٘قىبن ٔيوٝ فٕٛٔبٌ ؼـ ٍ٘ف يفار اخشٕبفييٚسغ يالشّبؼ - يبويو يٞب يفيٌ

ٚٔىبئُ  يخبـ يؽاؼٞبيـٚ ٔىشٕف ي اُٞ ٔغبِقٝ ثبٌؽٚثبٔغبِقٝ يؽ ففؼيٗ ؼـن ثبيز ايثٙب ثٝ ٔبٞ ئقّٓ ٔغبِقبر اخشٕبف 

ٔقّٓ  يٍف،ثٝ ـٚق ثٛؼٖ ثفايٙٝ ثفغٛـؼاـٌٛؼ؛ ثٝ فجبـر ؼيٗ قٔيالقْ ؼـا يٞب ي، اقآٌبٞيٚففٍٞٙ ي، الشّبؼيغي، ٔطياخشٕبف

 . ز غبَ ؼاـؼياِٚٛ ئغبِقبر اخشٕبف

 

 رات آى یي ٍتبٌثیهفَْم هطبرکت ٍالد        

 يبثؽ. ٍٔبـوز خؽي ئػشّف سدّ يٞب سٛا٘ؽ ثٝ ِٛـر ٔيوٝ  يٓ ٌؽٖ ؼـوبـٞبوز. وبـيٓ وفؼٖ ٚوٟيٙؽ وٟئٍبـوز ففا 

بء اق ئٛالـ فؽْ ٌٙبغز اِٚ يثٛؼٜ اوز. أبٌبٞ ٞب ٔشػّّبٖ أفآٔٛقي ٚدفٚـي ٚغب٘ٛاؼٜ ي ٍٝ ٔٛـؼ سٛخٝيغب٘ٛاؼٜ ٚٔؽـوٝ ٕٞ

 يىٝ ٍٔبـوز ٚالقيا٘دبْ ٍ٘ٛؼ ؼـضبِ يٗ غب٘ٛاؼٜ ٚٔؽـوٝ ثٝ ؼـوشيث يٌٛؼ اـسجبط ٕٚٞىبـ ٔئؽـوٝ ثبفث  يؽاف ٚوبـوفؼٞباٞ

ٍ٘بٖ  ٞب ٙؽ. دمًٚٞيبـ غٛؼ ثجيك غب٘ٛاؼٜ ـا ٕٞفاٜ ٕٚٞيف ٌٛ٘ؽ ٚٔؽـوٝ ٘يؼـأٛـٔؽـوٝ ؼـٌٞب فؼ وٝ غب٘ٛاؼٜيٌ ٔيِٛـر  يقٔب٘

ً يوٛؼن افكا يّيٍففز سطّيٍشفٍٔبـوز ؼاٌشٝ ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ، ديففق٘ؽاٍ٘بٖ ث ي ـوٝٗ ؼـٔىبئُ ٔؽيؼاؼٜ اوز ٞفلؽـ ٚاِؽ

 فؼ.يؽٔٛـؼسٛخٝ لفاـ ٌئؤثفاوز وٝ ثب ي ه ثف٘بٔٝي يبقٞبيً ٘يز ٍٔبـوز غب٘ٛاؼٜ ٚٔؽـوٝ اق ديٗ، سمٛيبثؽ. ثٙبثفاي ئ
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 يٚفبعف ي، اخشٕبفيشيؼـسطَٛ وبغشبـٌػّ اقآٖ اوز يمٜ، فضٛيٚ يبقٞبي٘ يوٝ وٛؼن ؼاـا ياخشٕبف يغب٘ٛاؼٜ ثٝ فٙٛاٖ ٟ٘بؼ 

اٚ ؼاـؼ ثٝ فٙٛاٖ ٌفٜٚ  يٞب ُ ففؼ ٚآـٔبٖيوٝ ؼـ سٍى يشيؼاـؼ. خبٔقٝ ٌٙبوبٖ، غب٘ٛاؼٜ ـاثٝ غبعفإٞ ييوٛؼن ٘مً ثٝ وكا

ـٜ ف٘ؽ ٚ ٕٞٛايٌ ٔيٍٝ ٚـفشبـٌبٖ ـااقآٖ يكٞىز ٚآ٘بٖ ا٘ؽي، ٌفٜٚ ٔفخـ ٘يبؼيق ي فؽٜ يٍفثفايؼ يوٙؽاقوٛ ٔي يٗ سّمي٘ػىش

خبٔقٝ اوز وٝ لٛافؽ،  ياق ٟ٘بؼٞب يىي ٗ اِٚبف غب٘ٛاؼٜيوٙدٙؽ. ثب ا ٔيآٖ  يبـٞبيٍٝ ٚ ـفشبــا ثب ٔقيا٘ؽ يب ٘بؼـوشي يؼـوش

وٕه  يٗ ـاٜ ثٝ ا٘ىدبْ ٚسقبؼَ اخشٕبفيوٙؽ. اق ا ٔيـاثٝ اففاؼ ٔٙشمُ  يففشٝ ٌؽٜ ٕٚٞبًٞٙ ثب ٚخؽاٖ خٕقيدؿ يٞب ، ـفشبـٞب اـقي

 وٙٙؽ.  ٔي

ٚـٚؼ  ي وبقؼ ٚآٔبؼٜ ٔيؼاـؼ، غب٘ٛاؼٜ ففؼـا  ييبٖ وٛؼن ؼـ آٔٛقي ٚدفٚـي ففق٘ؽاٖ وٟٓ ثٝ وكايٗ ٔفثيٝ فٙٛاٖ ٘ػىشغب٘ٛاؼٜ ث 

 ؽ.يٕ٘ب ٔي)ؼثىشبٖ( يٍفيؼ ي ثٝ ٔفضّٝ

 

 یهطبّدُ ا یریبدگیِ ازیاٍل یّب يییتب

 يٌفؼؼ. ثفا ٔيٖ ثبوشبٖ زٖٛ افالعٖٛ ٚاـوغٛ ثبقبيٛ٘ب٘ي آٔٛق٘ؽ،ؼوز وٓ ثٝ ٔيٍفيؼ يٞب ا٘ىبٖ ي اقـاٜ ٍٔبٞؽٜٞب ٗ ثبٚـوٝ ا٘ىبٖيا 

ٗ ٔٙؾٛـوٝ ياـائٝ ثٝ ٌبٌفؼاٖ ثٝ ا يثفا 1ب اٍِٛٞبيٞب ٗ وفٍٔكيفجبـر ثٛؼاقا٘شػبة ثٟشف يبؼيآ٘بٖ آٔٛقي ٚدفٚـي سبضؽ ق

ٌؽ  ٔيٝ اٍ٘بٌش يٟيثؽ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي ،ئشٛاِ يٞب ف٘ؽ. ؼـعَٛ لفٖيؽلفاـٌئٛـؼٍٔبٞؽٜ ٚسمّٞب ٗ وفٍٔكيا يٟبيمٌيٚ

 ٌؽ.  ٔيٗ ييوٙٙؽٚخٛؼ ؼاـؼ، سج ٔيٍفاٖ ٍٔبٞؽٜ يؽآ٘سٝ ؼـؼيسمّ يثفاٞب ؼـا٘ىبٖ يقيُ عجيه سٕبي ٗ ففْ وٝيٚٔقٕٛالً ثبا

 ياقـاٜ ٍٔبٞؽٜ ؾاس يفيبؼٌي ُ ثٝيٗ وٙؽسٕبييٗ وٝ سقيؼـخٟز ا ير ٌٛ٘ٝ وٌٍٛيب٘ٝ غبِت ثٛؼ،ٞيٗ فغفر ٌفاييٗ سجئبؼاْ وٝ ا 

 ففز.يدؿ ٕيافشؽ، ِٛـر ٘ ٕيب ٘ي افشؽ ٔياسفبق  ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي ٗ وٝ اِالًيب اي ب ٘ٝي اوز

ه ي، ا1898ٚٔغبِقٝ وٙؽؼـوبَ  يٍيـاثٝ عٛـآقٔب ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼ ٌي وفؼ سب يثٛؼوٝ وق يٗ وىيه ٘ػىشيثف٘ؽا ياؼٚاـؼِ 

آٔٛغشٝ ثٛؼ وٝ زٍٛ٘ٝ غٛؼ ـاآقاؼ ؼاغُ خقجٝ ٔقٕب لجالً  ي ـاؼـلفه ٔدبٚـآٖ لفاـؼاؼ. ٌفثٝ يٍفيٌفثٝ ـا ؼـخقجٝ ٔقٕبٌٚفثٝ ؼ

ٗ ٌفثٝ ـاؼـخقجٝ يه ايوٝ ثف٘ؽا يفؼ. أبٚلشيبؼ ثٍيكـايك دبوع ٌفيوفؼسباقآٖ عف ٔيٗ ٌفثٝ ـأٍبٞؽٜ يؽايؼْٚ ثب ي وبقؼ. ٌفثٝ

 يفيبؼٌي يـا وٝ ٌفثٝ اَٚ ثفا يئفاضُ وًٌٛ ٚغغب ٔيٗ ٌفثٝ سٕبيكـاا٘دبْ ٘ؽاؼ.القْ ثٛؼوٝ ائقٕبلفاـ ؼاؼ، دبوع ٌف

 كي٘ ٞب ٕٖٛئ ثب ً ـايٗ آقٔبيه ٕٞيلفه آقاؼوٙؽ. ثف٘ؽا اق ـا فؼزٍٛ٘ٝ غٛؼيبؼثٍي ٗ وٝيوفؼٜ ثٛؼ، ا٘دبْ ؼٞؽ سباٞب كاقخقجٝيفٌ

 ففز.يِٛـر ٘ذؿ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي  ر ٌٛ٘ٝيؽٌف ٞىشٙؽ، ٞيسمّ ٞب ٕٖٛيا٘دبْ ؼاؼ، أبغالف افشمبؼ ٔشؽاَٚ وٝ ٔ

 ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي  يثفا ير ٌٛ٘ٝ ٌٛاٞيٞٓ ٞ ٕٖٛ ؼ٘جبَ وفؼ. اٚيه ـا ثب ٔيثف٘ؽا يٚاسىٖٛ دمٍٟٚٞب يث ي،خ1908وبَ  ؼـ 

 ٓ يفٔىشميفؼ ٘ٝ اقـاٜ سدفثٝ غيدؿ ٔيِٛـر  2ٓيـاٜ سدفثٝ ٔىشم اق سٟٙب يفيبؼٌي  دٝ ٌففشٙؽ وٝي٘ش ه ٚٚاسىٖٛ ٞف ؼٚيبفز. ثف٘ؽاي٘

ٌٛؼ٘ٝ  ٔيظ ا٘دبْ يف٘ؽٜ ثب ٔطيبؼٌي دٝ سقبُٔ ٌػُيؼـ٘ش يفيبؼٌي ٌفشٙؽوٝ ٞب آٖ ٍف،ي. ثٝ وػٗ ؼ يٙيسدفثٝ خبٍ٘ بي

 ظ غٛؼي.يٍف ثب ٔطيسقبُٔ وه ؼ ي ثفاثفٍٔبٞؽٜ

ؼِىفؼ وفؼ  ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي  ي ٍفـاؼـا٘دبْ دمًٚٞ ؼـثبـٜيه ٚٚاسىٖٛ، دمٍٍٚٞفاٖ ؼئطؽٚؼ، وبـثف٘ؽا يثٝ خكء زٙؽاوشثٙب 

ػشٝ ئدؽؼاً ثفاٍ٘ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي فاللٝ ثٝ ؽيسمّ ٚ ياخشٕبف يفيبؼٌي  فٙٛاٖ ثب (1941ّفٚؼالـؼ )يوشبة ٔ ا٘شٍبـ ٗ وٝ ثبيسب ا

 ٌؽ.

 ب اٍِٛي  آٟ٘ب ٘مً وفٍٔك ئٍبٞؽٜ ٘ىفؼ٘ؽ. ثفا يؽيسمّ يفيبؼٌي  ٔٛـؼ ؼـ يياوشثٙب بي  يففبؼيك غير زيٞ (1941ّفٚ ؼالـؼ)ئ 

ؼٞؽ  ٔيٙىٝ ثٝ ٍٔبٞؽٜ وٙٙؽٜ ٍ٘بٖ يب اي ؼاؼٜ ٌٛؼٙىٝ دبوع ٔٙبوت يوٙؽ سب ا ٔيز ئٍبٞؽٜ وٙٙؽٜ ـا ٞؽا يٞب ٗ اوز وٝ دبوعيا

ِٛـر  يفيبؼٌي ز ٍ٘فؼ٘ؽ،يؼاؼٜ ٍ٘ٛ٘ؽ ٚ سمٛ يؽيسمّ يٞب ز غٛاٞؽٌؽ.اٌف دبوعياقاٚ سمٛ يٗ زٝ دبوػيز ٔقيه ٔٛلقي وٝ ؼـ

 ز اوز.يآٌىبـ ٚسمٛ يدبوع ؼٞ ،، ضبُِ ٍٔبٞؽٜيؽيسمّ يفيبؼٌي ّفٚؼالـؼئ ي٘ػٛاٞؽ ٌففز. ثفا

كٔب٘ٙؽ يّفٚؼالـؼ ٘يف ثبٌؽ. ٔيه ٚ ٚاسىٖٛ ٔغبيثف٘ؽا يٞب يفيدٝ ٌيٚخٛؼ ٘ؽاـؼ وٝ ثب ٘ش يكير زيّفٚؼالـؼٞئ يٟبيفيدٝ ٌيؼـ٘ش 

ه ٚٚاسىٖٛ يٙؽ سٟٙب اٌشجبٜ ثف٘ؽايّفٚؼالـؼ ثٍٛيؽٔيف٘ؽ. ٌبيٌ ٕيبؼ ٘ي كٞب،يِفف ز ي اقٍٔبٞؽٜ ٞب كْيبفشٙؽوٝ اـٌب٘ياوالف غٛؼؼـ

ؼٞؽ  ٔيٛاٖ سبقٜ وبـ اخبقٜ يٗ وبـثٝ ضيٛاٖ وبـآقٔٛؼٜ لفاـ ٘ؽاؼٜ ا٘ؽ. ائقٕب ؼـوٙبـ ض ي جٝٛاٖ سبقٜ وبــا ؼـٖٚ خقيٗ ثٛؼٜ وٝ ضيا

 بفشؽ.ياسفبق ث يؽيسمّ يفيبؼٌي ز ثٍٛؼ ٚاضشٕبالًيوٝ ٍٔبٞؽٜ وٙؽ، دبوع ؼٞؽ ٚسمٛ

 يفيبؼٌي غٛؼ وفؼ. اٚ يٝ يٗ ٘ؾفييـأٛـؼزبًِ لفاـؼاؼ ٌٚفٚؿ ثٝ سج يؽآٔٛقيٗ اقسمّيٍيد يٞبٗ ييآِجفر ثٙؽٚـاسج1960ي ؼـؼٞٝ 

بٖ اوز ٔب٘ٙؽ قثبٖ، اغالق، سفىف، ٚغٛؼ٘ؾٓ يوبٔالً غبَ آؼٔ ييٞب يمٌيٚ يؼا٘ؽوٝ ؼاـا ٔي يٙؽٌٙبغشيه ففايـافٕؽسب ً ئٍبٞؽٜ ا
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. ا٘دبْ ؼاؼ ٞب ـاثبا٘ىبٖ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي يٝ ي٘ؾف ي ٍبر غٛؼ ؼـثبـٜيثٛؼوٝ آقٔب يٗ وىيٝ دفؼاق ثكـي اِٚيٗ ٘ؾفيـفشبـ. ا يؼٞ

 ٓ ٕ٘ٛؼ. ياٚ ـا ٔغفش غٛاٞ يٝ يُ، ٘ؾفياق آِجفر ثٙؽٚـا، ثٝ سفّ يوٛسبٞ يُ ثب ٔقففيزفغؽ. ؼـؾ ٔياٚ  يٝ يدمًٚٞ ضبضفضَٛ ٘ؾف

غٛؼ ـااقؼاٍٍ٘بٜ  يوبـٌٙبو ي بِز آِجفسب، ٔشِٛؽٌؽ. ؼـخٝياق ا ي، ٌٟف وٛزىيؼـٔٛ٘ؽ1925آِجفر ثٙؽٚـا ؼـ زٟبـْ ؼوبٔجف 

بفز وفؼ. ؼـوبَ يٛا ؼـياقؼاٍٍ٘بٜ آ1951ٚ1952 يٞب ت ؼـوبَياي ـاثٝ سفس ياـٌؽٚؼوشف يبٚؼـخبر وبـٌٙبويً وّٕجيشيثف

ؼاٍٍ٘بٜ اوشب٘فٛـؼ ؼـآٔؽٚثٝ خكؼـ  ٕيبر فّيز ٞيشب ٌؿـا٘ؽ ٚثقؽ ثٝ فضٛيديٚ ييؼـٔفوك ـإٞٙب يفٛق ؼوشف ي ه ؼٚـٜي1953

ز ثٛؼ، اقآٖ ده سبوٖٙٛ ؼـٕٞبٖ خب يَ فقبٍِٔغٛ يـفشبـ ٍففشٝ ؼـفّْٛيوٝ ؼـٔفوك ٔغبِقبر د1969-1970يٞب وبَ ي فبِّٝ

 . ؼاٍٍ٘بٜ اوشب٘فٛـؼ اوز يفّْٛ اخشٕبف اوشبؼ ضبَ ضبضف ؼـ ٍٔغَٛ وبـثٛؼٜ اوز. اٚ

ىب ثٝ فٙٛاٖ ؼإٍ٘ٙؽ يآٔف يا٘دٕٗ ـٚاٍ٘ٙبو12كٜ اقثػًيه خبي ،1972ؼـوبَ  يميه ثٛـن سطميخّٕٝ افشػبـار ثٙؽٚـا اق 

بوز ا٘دٕٗ ي، ـ1973ؼـ وبَ  ٕئٕشبق فّ يؼوشبٚـؼٞب يب ثفايفف٘يوبِ يٕٗ ـٚاٍ٘ٙبوكٜ اقا٘ديه خبي ،1972ثفخىشٝ ؼـوبَ 

ـٚاٖ  ي ٗ وشُ اقخبٔقٝيٕك ٔه ويخ ي كٜي، خب1977ٗ وشُ ؼـوبَ يٕك ٔه ويخ ي كٜي، خب1974ىب ؼـوبَ يآٔف يـٚاٖ ٌٙبو

ىب ؼـ يآٔف يبؼ ـٚاٖ ٌٙبوياقثٙ يز عَٛ فٕفؼـفّٓ ـٚاٖ ٌٙبوئٛفم يٚٔؽاَ عالثفا2003-2004يٞب ىب ؼـ وبَيآٔف يٌٙبو

ثف  ـا ٕيفّ ي ٔد17ّٝ يفاوشبـيبًر ٚيز ٞيثفغٛـؼاـاوز ٚفضٛ ييٞب اقوٕز ٕيٗ ٔدٕـ فّيٗ اٚؼـزٙؽيٞىشٙؽ. ٕٞس2006ٙوبَ 

  فٟؽٜ ؼاـؼ.

 

 یهطبّدُ ا یریبدگیي بٌدٍرا ازییتب 

سٛا٘ٙؽ اقـاٜ  ٔي ٞب ف ا٘ىبٖياقغ يُ ٘جٛؼٜ ا٘ؽ. ثقضّفٚؼالـؼ وبٔيه، ٚاسىٖٛ ٚٔيُ ثف٘ؽايؼٞٙؽ وٝ سطّ ٔيف ٍ٘بٖ ياغ يٞب دمًٚٞ 

 يىي ٓ ا٘دبْ ؼٞٙؽ.ؼـيز ٔىشميسٛا٘ٙؽ ثؽٖٚ سمٛ ٔيٗ وبــا يا٘دبْ ؼٞٙؽٚ ا يؽٜ ايسيد يٞب يفيبؼٌي٘ٛؿ غٛؼ يفافضبيوب ي ٍٔبٞؽٜ

ٍٍف ٕٞفاٜ يٕ٘ب يٞب فكٍٔبٞؽٜ ٌف ثبخٛخٝ ٔ يٞب ( ا٘دبْ ٌففز، اثشؽا خٛخٝ ٔفك1993) 4ٚدٛح 3ىَٛيٗ ٔغبِقبر وٝ سٛوظ ٘ياقا

ق٘ٙؽ. ثقؽاً  ٔيبفز غؿا ٘ٛن يؼـ يً ثفايآقٔب ي ؽ ٔٛخٛؼ ؼـ خقجٝياقؼٚ وّ يىي ٍٍفٞب ثٝيؽ٘ؽ وٝ ٕ٘بيؼ ٔيٌؽ٘ؽ. ٍٔبٞؽٜ ٌفٞب 

قؼ٘ؽ  ٔيٍٍفٞب لجالًثٝ آٖ ٘ٛن يوٝ ٕ٘ب ي٘ٛن قؼٖ ثٝ ؼوٕٝ ا يثفا يٍشفيُ ثيوٝ ٍٔبٞؽٜ ٌفٞب ٔٛـؼآقٖٔٛ ٚالـ ٌؽ٘ؽ سٕب يٚلش

 ٍبٖ ؼاؼ٘ؽ.اقغٛؼ ٘

ك يوٙؽ اق عف ٔي، ٟٔٓ لّٕؽاؼ يفيبؼٌيـاؼـ يٌٙبغش يٙؽٞبيوٝ ٘مً ففآ يٝ دفؼاقٌٙبغشيه ٘ؾفي ٗ ثٙؽٚـا ثٝ فٙٛاٖييسج 

ه ي ـأٍبٞؽٜ وفؼ٘ؽ وٝ ؼـآٖ ٕيّيً، وٛؼوبٖ فيه آقٔبيؼـ1965ٔثبَ ؼـوبَ  يضبُِ ٌؽٜ اوز. ثفا ٞب ا٘ىبٖ ئٍبٞؽار سدفث

ه ي ؼٞؽ، ٔب٘ٙؽ ٔيـاا٘شمبَ  ياوز وٝ اعالفبس يكيثٙؽٚـا، اٍِٛٞفز يٝ ي٘ؾف )ؼـ قؼ ٔي ٍؽه ففٚوه ثكـي ٍٔز ِٚي وفٍٔك ثٝ

ٌٛؼ،  ٔيز يً سمٛيٞب يدفغبٌٍف يؽ٘ؽوٝ اٍِٛ ثفايه ٌفٜٚ اقوٛؼوبٖ ؼي بآٔٛقي(ي فىه،ًي، ٕ٘بيٛ٘يكيسّٛ ي ّٓ، ثف٘بٔٝيٌػُ، ف

ٌؽ ٚ٘ٝ  ٔيز يوٛؼوبٖ ٌفٜٚ وْٛ اٍِٛ٘ٝ سمٛ يٌٛؼ، ثفا ٔي ٝيً سٙجيٞب يدفغبٌٍف يؽ٘ؽوٝ اٍِٛثفاياقٕٞبٖ وٛؼوبٖ ؼ يٍفيٌفٜٚ ؼ

ٍبٖ ٘ىجز ثٝ آٖ ا٘ؽاقٜ يٞب يّٓ لفاـٌففشٙؽٚدفغبٌٍفيٝ. ثقؽاًٞفوٝ ٌفٜٚ وٛؼوبٖ ؼـٔقفْ ٕٞبٖ ففٚوه ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـفيسٙج

ٗ يٖ ٌفٜٚ ؼْٚ وٕشفوٛؼوب ٚ ـا اق غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ يـفز وٛؼوبٖ ٌفٜٚ اَٚ ضؽاوثف دفغبٌٍف ٔيٌؽ.زٙبٖ وٝ ا٘شؾبـ  يفيٌ

 ٍفثٛؼ٘ؽ.يضؽ ٚوظ ؼٌٚفٜٚ ؼ ئمؽاــا اقغٛؼثفٚقؼاؼ٘ؽ ٚوٛؼوبٖ ٌفٜٚ وْٛ اقِطبػ دفغبٌٍف

 ي ب سدفثٝي ٓ يفٔىشميغ ي سدفثٝ فيوٛؼوبٖ سطز سبًث وٝ ـفشبـ ؼٞؽ ٔيٍ٘بٖ  فايخبِت اوز ق ثٙؽٚـا ي ٔغبِقٝ اق ٗ ٔمؽاـيا 

 يٙيز خبٍ٘يف ٌؿاٌز. وٛؼوبٖ ٌفٜٚ اَٚ سمٛيٍف،ثف ـفشبـ آ٘بٖ سبًثيؼ يٌػّ ي سدفثٝ ي ٍفٍٔبٞؽٜيلفاـؼاـؼ. ثٝ وػٗ ؼ يٙيخبٍ٘

 يٗ دفغبٌٍفيـأٍبٞؽٜ وفؼ٘ؽٚا يٙيٝ خبٍ٘يٌبٖ ٌؽ. وٛؼوبٖ ٌفٜٚ ؼْٚ سٙج يُ دفغبٌٍفيٗ وجت سىٟيـا ٍٔبٞؽٜ وفؼ٘ؽ ٚا

ٝ ثٝ ا٘ؽاقٜ يز ٚسٙجيٓ سمٛيفٔىشميغ ي ٕبًسدفثٝ ٘ىفؼ٘ؽ،أبسدفثٝيٝ ـأىشميب سٙجي زيوفؼ. اٌفزٝ وٛؼوبٖ سمٛ يٌبٖ ـا ثبقؼاـ

ٔىشّكْ ا٘دبْ  ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي ٗ وٝيثفا ئجٙ ّفٚؼالـؼئ ثب افشمبؼ يفيدٝ ٌيٗ ٘شيؼاؼ.ا فييسغ ٓ، ـفشبـٌبٖ ـائىشم ي سدفثٝ

 فر ؼاـؼ.يىٓ اوز ٔغبياـٌب٘ يز اق وٛيبفز سمٛيٚؼـ ـفشبـآٌىبـ

 

 یبدگیری هطبّدُ ای ػودُ  ین ًظریهفبّ

ف٘ؽ. ثٙؽٚـا يسبًث يٍفثفآٖ ثيؼ يفٞبيىز وٝ ٔشغي٘ يٗ ٔقٙيؼٞؽ ثؽ ٔيز ـظ ئىشمُ اق سمٛ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي ٗ وٝيٌفشٗ ا

 ؽ.يآ ٔيفيآٟ٘ب ؼـ ق ي ـا ٘بْ ثفؼٜ اوز وٝ غالِٝ ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌي ٙؽ ٔؤثف ثفي( زٟبـففا1986)
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ً يد وؤاَٗ يفؼ . ضبال ايؽ ٔٛـؼ سٛخٝ لفاـ ٌيآٖ اٍِٛ ثب،ه اٍِٛ آٔٛغشٝ ٌٛؼي اق يكيٙىٝ زيً اق ايد: سٛخٝ  يٙؽٞبيففا -1 

 فؼ ؟ئٛـؼ سٛخٝ لفاـ ٌ يكيؽ وٝ زٝ زيآ ٔي

آٔٛقي  يوفٍٔك وٝ ثفا يٞب ف ؼاـؼ .وبٔالًآٌىبـ اوز وٝ ٔطفنيٙؽ سٛخٝ سبًثيٌػُ ثف ففا يز ضىيؽفف (1-1

 يفبؼ ييٙبيث يُ ؼاـاآٔٛقي ؼاؼٖ ثٝ ٌػ يوٝ ثفا ييٞب ـٚؼ ثب ٔطفن ٔيٙب ثٝ وبـ يه ٌػُ ٘بثي ؼاؼٖ ثٝ

  ثبٌؽ ٔشفبٚر اوز . ٔي

ـاٜ  وٝ اق ففؼ يلجّ يٞب زيٗ اٚلفاـؼاـؼ. اٌففقبِيٍيد يٞب زيف سمٛئٍبٞؽٜ وٙٙؽٜ سطز سبًث يسٛخٝ ا٘شػبث (1-2

ٍٔبثٝ  ي،ـفشبـٞبيثقؽ يفيوفٍٔك ٌ يٞب زيثٛؼٜ ثبٌٙؽؼـٔٛلقٔؤثفز ئٍبٞؽٜ آٔٛغشٝ ٌؽٜ ا٘ؽؼـوىت سمٛ

 فاـ غٛاٞٙؽ ٌففز.ٔٛـؼ سٛخٝ ل يلجّ يـفشبـٞب

وٝ اق  ييوٙؽ، ٔؤثف٘ؽ. اٍِٛٞب ٔيف٘ؽٜ ـايبؼٌي ي ٗ وٝ سب زٝ ضؽ خّت سٛخٝيك ثفاياقاٍِٛ ٘ ئػشّف يٞب يمٌيٚ (1-3

ف٘ؽ. يٌ ٔيً سفٔٛـؼ سٛخٝ اٚ لفاـيٝ ٍٔبٞؽٜ وٙٙؽٜ ٞىشٙؽ، ثيوٝ ٌج ٞبٗ يز، وٗ ٚ خكء ايِطبػ خٙى

 ي كثف خّت سٛخٝياٚ٘ يٚلؽـر ٔٙؽ يىشٍي،ٌبيٕبفٍبٜ اخشيز اضشفاْ، دبيٍفاٍِٛاقخّٕٝ لبثّيؼ يٞب يمٌيٚ

 يوٙٙؽوٝ ثٝ وبـآٔؽ ٔيسٛخٝ  يياففاؼثٝ اٍِٛٞب«:ؽيٌٛ ٔي(1986ثٙؽٚـا ) ئٍبٞؽٜ وٙٙؽٜ ٔؤثف٘ؽ.ثٝ عٛـ وّ

ف٘ؽ....ؼـِٛـر ؼاٌشٗ ضك ا٘شػبة، يٌ ٔيؽٜ يبٌٟفر، ٘بوبـآٔؽٞىشٙؽ٘بؼيـاوٝ اقِطبػ ؽبٞف ئٍٟٛـ٘ؽ ٚوىب٘

ٝ يوٝ ثٝ عٛـٔىفـ سٙج ييٞب ٍبٖ ٔٛفك ا٘ؽٚثٝ آٖيوٙٙؽوٝ ؼـوبـٞب ٔيـاا٘شػبة  ييٍِٛٞبٍشفاياففاؼ ثب اضشٕبَ ث

 (54)َ «ٔب٘ٙؽ . ٔيافشٙب يٌٛ٘ؽ، ث ٔي

ؽ ضفؼ ٌفؼ٘ؽ. ثٝ يؽ ٚالـ ٌٛ٘ؽ، ثبيٗ وٝ اعالفبر ثٝ ؼوز آٔؽٜ اقـاٜ ٍٔبٞؽٜ ٔفيا يثفا: يبؼوذبـي ب ثٝي يبؼؼاـي ي ٙؽٞبيففا -2 

فٜ يؾغ ٔيٚوال ٕيٗ ٚثٝ ؼٚ ِٛـر سدىيٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ ؼـآٟ٘ب اعالفبر ثٝ عٛـ ٕ٘بؼ يبؼوذبـي ب ثٝي يبؼؼاـي يٙؽٞبيافشمبؼ ثٙؽٚـا ففا

 .ٌٛ٘ؽ ٔي

ٌؽٜ ٞىشٙؽ وٝ  ياقسدبـة اٍِٛثفؼاـ يٚالق ي فٜ ٌؽٜيفؾغيٌٛ٘ؽ، سّبٚ ٔيفٜ يؾغ يفيبسّٛي يوٝ ثٝ ِٛـر سدىٕ ييٕ٘بؼٞب 

 يٕ٘بؼٞب ي فٛق اِقبؼٜ يفيسٛاٖ ٔغبثك ثب آٟ٘بفُٕ وفؼ. ثٝ وجت ا٘قغبف دؿ ٔيا٘ؽٚ يبثيلبثُ ثبق ئٍبٞؽٜ ا يفيبؼٌيده اقٞب ٔؽر

 ف٘ؽ. يلفاـ ٌ يٙي، اعالفبر آٔٛغشٝ ٌٛ٘ؽ ٚثقؽٞب ٔٛـؼ ثبقآففيثٝ ـٔك والٔ يؽاـيُ اعالفبر ؼيك سجؽيسٛاٖ اقعف ٔي ٔيوال

ٌٛؼ.  ٔيُ يٌؽٜ اوز سبزٝ ا٘ؽاقٜ ثٝ فّٕىفؼسجؽ بؼٌففشٝي وٙٙؽوٝ آ٘سٝ ٔيٗ ييٙؽٞب سقيٗ ففاي:ا يؽـفشبـيسِٛ يٙؽٞبيففا -3 

ٔثبَ  يُ ٔػشّف ٕٔىٗ اوز ٘شٛا٘ؽآٟ٘ب ـا ثٝ فُٕ ؼـ آٚـؼ؛ ثفايفؼأب ثٝ ؼاليبؼثٍيكٞبـايز يّيغ يسٛا٘ؽثٝ عٛـٌٙبغش ٔيٌػُ 

 فبؼٜ ٘جبٌؽ. لبثُ اوش يٕبـيب ثي ، خفاضزيٗ ٕٔىٗ اوز ثٝ وجت ـٌؽ ٘بوبفئق يٞب ؼاؼٖ دبوع يبق ثفائٛـؼ ٘ يؼوشٍبٜ ضفوش

القْ  ئفٚـ ٌٙبغش ي ه ؼٚـٜئدٟك ثبٌؽ، يدبوع ٔمشض يبق ثفائٛـؼ٘ يثؽ٘ يٞب ؼوشٍبٜ ٔياٌفففؼثٝ سٕب يؽ ضشيٌٛ ٔيثٙؽٚـا  

ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ ا٘دبْ ؼٞؽ. ؼـ ضٕٗ ٔفٚـوفؼٖ، اففاؼ ـفشبـ غٛؼٌبٖ ـا ٍٔبٞؽٜ  ئغبثك ثب ـفشبـ اٍِٛ يٙىٝ ثشٛا٘ؽـفشبـياوز سب ا

ٗ ـفشبـ غٛؼ يٙؽ ٚٞف ٌٛ٘ٝ اغشالف ثيٕ٘ب ٔيىٝ يوىت وفؼٜ ا٘ؽ ٔمب يغٛؼوٝ اقسدفثٝ اٍِٛثفؼاـ يٌٙبغش ييبثبقٕ٘بوٙٙؽ ٚآٖ ـاث ٔي

 ٌٛؼ.  ٔيـفشبـاٍِٛ ثفعفف  ي ٚغبعفٜ

 دبؼيؼـ ٍٔبٞؽٜ وٙٙؽٌبٖ ا يا٘شؾبـ -1: وٙٙؽ ٔيفب يز ؼٚ ٘مً فٕؽٜ ـا ايثٙؽٚـا سمٛ يٝ يؼـ٘ؾف:  يكٌياٍ٘ يٙؽٞبيففا-4 

ه ي ٘مً -2ز غٛاٞٙؽٌؽ. يز ٌؽٜ فُٕ وٙٙؽ، سمٛيٗ سمٛئق يٞب زيفقبِ يوٝ ثفا ييٗ وٝ اٌفٔب٘ٙؽ اٍِٛيثفا ئجٙٙؽ يٕ٘ب ٔي

 وٙؽ. ٔيفب يثٝ فّٕىفؼ ا يفيبؼٌيُ يسجؽ ئٍٛق ـا ثفا

ه ي ٝ ؼـو ييٞب ٙؽ سٟٙب دبوعيٌٛ ٔيز اوز وٝ يسمٛ يوٙش يٞبٝ ئٟٓ اق٘ؾف ييه خؽايٗ يؼاـ٘ؽ. ا ياعالفبس ي ز خٙجٝيٞفؼٚسمٛ 

 يز ثفايعجك ٘ؾفثٙؽٚـا ٘ٝ سٟٙب سمٛ ٌفؼ٘ؽ. ٔي فٚٔٙؽي٘ ز ثٝ ؼ٘جبَ ؼاـ٘ؽيٌٛ٘ؽٚسمٛ ٔيٗ ثٝ عٛـآٌىبـؼاؼٜ يز ٔقئٛلق

اقـاٜ  يسٛا٘ؽثٝ وبؼٌ ٔيىز. ٍٔبٞؽٜ وٙٙؽٜ يالقْ ٘ يفيبؼٌيدبؼيا يكثفايٓ ٘يضفٚـر ٘ؽاـؼثّىٝ سدفثٝ ٔىشم يفيبؼٌي ٚلٛؿ

وٝ ثٝ ٘فقً  يفٜ وٙؽٚٚلشيغٛؼ ؾغ ي ؼـضبفؾٝ يبٔٛقؼ،اعالفبر آٔٛغشٝ ٌؽٜ ـاثٝ عٛـ ٕ٘بؼيٖ ثٍفا يـفشبـ ؼ يبٔؽٞبيد ي ٍٔبٞؽٜ

ٓ خٙجٝ يٝ ٔىشميب سٙجي زيسمٛ ي ثٝ ا٘ؽاقٜ يٙيٝ خبٍ٘يب سٙجي زيثٙؽٚـاسمٛ يٗ ثفايثبٌؽآٖ اعالفبر ـأٛـؼاوشفبؼٜ لفاـؼٞؽ. ثٙبثفا

ز يٝ دفؼاقاٖ سمٛياوثف٘ؾف يفاقآ٘سٝ ثفايثٝ غ يٍفيُ ؼيٓ ا٘ؽأبثٝ ؼالٝ ٟٔيز ٚسٙجيثٙؽٚـا سمٛ يٝ يؼاـ٘ؽ. ده ؼـ٘ؾف يغجف ـوب٘

 ز ؼاـؼ.يإٞ

ثٙب ثٝ  ،،ىز ؟يبٖ زيفّز ـفشبـ آؼٔ،،ٗ ثبٌؽ وٝيا يٗ وؤاَ ؼــٚاٖ ٌٙبويسف يبؼيؽثٙيٌب: ٔشمبثُ  يٗ ٌفييب سقي خجف ٔشمبثُ-5

ٗ يبٖ زٙيظ ٌفايؽ ٚٔطي٘بٔ يٍفيك ؼيب زي ٌفا يٌفا، ٞىشه سدفثٝ ٌفا، فغفر ي سٛاٖ اٚـا ٔيؼٞؽ،  ٔيٗ وؤاَ يوٝ ففؼثٝ ا يخٛاث

 يب ضشي ، ِفبرٞب يً آٔبؼٌياق د،ٞب ثفوفٌز بٖيظ اوز. فغفر ٌفائط يشيسمٛ يٞب ياقٚاثىشٍ يؼٞٙؽوٝ ـفشبـسبثق ٔيخٛاة 

غٛاٞٙؽ، ا٘دبْ  ٔيً آ٘سٝ ـا وٝ يوٓ ٚث ٞب ٗ وٝ آٖيا يقٙيبٖ ثفا٘شػبة آقاؼ ففؼيٌفا يوٙٙؽ. ٞىش ٔيؽ يففؼسبًو يٞب ٍٝيا٘ؽ
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ظ ٚـفشبـ ففؼثبٞٓ ثٝ يلفاـؼاـؼ. عجك ٘ؾفاٌٚػُ، ٔط،،يٍفيك ؼيز،،ي ٗ وؤاَ ؼـ قٔفٜيٚـق٘ؽ. دبوع ثٙؽٚـاثٝ ا ٔيؼٞٙؽ، اِفاـ  ٔي

 ٙؽ.يٗ ٕ٘بييٌػُ ـا سق يوٙٙؽ سب ـفشبـ ثقؽ ٔيفُٕ  يعٛـ سقبّٔ

ٗ وٙٙؽٜ ـفشبـ ا٘ىبٖ ثٝ ضىبة آٚـؼ. ثٙؽٚـا ييفٙٛاٖ سق ثٝ يٍفيؼ يسٛاٖ خؽا اق اخكا ٕيٗ وٝ خكء ـا٘يه اقاي ريٍفٞيثٝ وػٗ ؼ 

(1986َ ،26 ) 

 

 رٍش پژٍّص 
ٓ، ٔغٕئٙب وبـ غٛؼ ـا ؼـوز ا٘دبْ يٓ أب اق ٔؽـوٝ ٚوبـثفؼ دمًٚٞ ؼـ وغص ٔؽـوٝ غبفُ ثٕب٘ياٌف ٞكاـاٖ وبَ ٞٓ دمًٚٞ وٙ 

ٗ سطفوبر ياق ا يىي ثٝ فٙٛاٖ يٞؽ. ؼـن دمٚٞؼ يسٛا٘ؽ آٔٛقي ٚدفٚـي ـا سىبٖ خؽ ٔيٓ. سطفن ؼـ ٔؽـوٝ اوز وٝ ي٘ؽاؼٜ ا

، يٗ وبـيزٙ يٗ خب ثفايٓ، اثف ثػً سفيٓ آٔٛقي ـا ثٟجٛؼ ثػٍيغٛاٞ ٔيوبؼٜ اوز. اٌف يٌٛؼ. ٔٙغك ؼـن دمٚٞ ٔئطىٛة 

ؽ يك ؼـ والن ؼـن ٘بدؽيح سطميوبـثفؼ ٘شب يزٍٍٛ٘ ي ؽ، ٔىئّٝيٌفٚؿ وٙ ٞب ٗ وبـ ـا ثب ؼـنيوالن ؼـن اوز. اٌفٌٕب ا

 ز اوز .ياَٚ إٞ ي ٗ خب ثٟجٛؼ والن ؼـن ؼـ ؼـخٝيٌٛؼ. ؼـ ا ٔي

فٚسطَٛ ؼـآٔٛقي ٚدفٚـي ثؽٖٚ ؼـ ٘ؾف ٌففشٗ ٘مً يياٌف سغ»: ؽيٌٛ ٔي يؼـو ي ٝ دفؼاقاٖ ثف٘بٔٝياق ٘ؾف يىي ك٘فثٝ فٙٛاٖيآ 

ب٘ٛن ٕٞسٙبٖ وىٛر يـفٕك الؽ وٙؽ، أب ؼيـا سِٛ يٗ ا٘ؽاقؼ ٚأٛاخيب٘ٛن عٙيآٟ٘ب ٕٔىٗ اوز فمظ ؼـوغص ال ئقّٓ ثبٌؽ، اخفا

  «ٚثجبر ٚآـأً ضىٓ ففٔب غٛاٞؽ ثٛؼ .

ٗ اوز وٝ يٗ دمًٚٞ ايب دمًٚٞ ؼـ فُٕ اوز. ٔٙغك اي يوبـثفؼ يٞب اق ا٘ٛاؿ دمًٚٞ يىي يسٛاٖ ٌفز وٝ ؼـن دمٚٞ ٔيده  

ٖ غبـج اق والن ؼـن ٔقّٕبٖ ـا ٔشٛلف ثٝ ٌكاـي دمٍٍٚٞفا يضففٝ ا يفيٓ ٌيه ٚسّٕيىز وٝ ثٟجٛؼ سؽـيسٛاٖ ٕٚٔىٗ ٘ ٕي٘

 ٓ .ييٕ٘ب

ٗ ـٚ آٟ٘ب يٙؽ. اق ايآ ٔيؽ ثٝ ٌٕبـ يوبٔال خؽ يٕبسياق آٟ٘ب سّٕ يبـيف٘ؽ وٝ ثىيٌ ٔيٓ يه غٛؼ ـٚقا٘ٝ ؼٟٞب سّٕيسؽـ ئقّٕبٖ ثفا 

ٗ يٗ ؼـ ايٕٞ يٙؽ . ثفايٕ٘ب يفٚ٘يبفز ؼاً٘ اق دمٍٍٚٞفاٖ ثيؼـ والن ؼـن ـا ٔشٛلف ثٝ ؼـ يفيٓ ٌيٙؽ سّٕيسٛا٘ٙؽ ففا ٕي٘

 ٓ.يثٟفٜ ٌففشٝ ا يؽا٘يدمًٚٞ اق ـٚي ٔ

 پژٍّص یجبهؼِ آهبر

ُ يوفس يـٚوشب ي)ؿ(،ؼثىشبٖ ـاق يأبْ فّ يٚدفٚـٌ ياَٚ سب ٌٍٓ ٔدشٕـ آٔٛقٌ يٞبٝ ياٖ دبآٔٛق ؼاً٘ؼـدمًٚٞ ضبضف 

اق٘ٛؿ ؼـن  ييٞب مًٚٞؼـ٘ؾف ٌففشٝ ٌؽ٘ؽ. اقآٖ خبوٝ ؼـد ي٘فف، ثٝ فٙٛاٖ خبٔقٝ آٔبـ 88ثبسقؽاؼ 92-93 يّيآثبؼؼـوبَ سطّ

اٖ آٔٛق ؼاً٘ يفيبؼٌيٚ ئٍىالر آٔٛقٌ يٓ ٚثفـويس يافضب يٚخٛؼ ٘ؽاـؼٚده اقٕٞفىف يغبِ يفيـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌ يدمٚٞ

فؼ ؼـٔفاضُ يفٙٛاٖ دمًٚٞ لفاـٌ يّيسطّ يٝ يؼـزٝ دب يٌٛؼوٝ زٝ ٔٛضٛف ٔيٓ ٌففشٝ يٗ ٍٔىالر سّٕيا يٚاوشػفاج ففاٚا٘

 ٌؽ. غٛاٞؽ يٕ٘ٛ٘ٝ دمًٚٞ ٔقفف يثقؽ

 اطالػبت یابسارگردآٍر
ـا ؼـ أف  ٞب آٖ ياٖ ٍٚ٘فٌٟبآٔٛق ؼاً٘ٓ وٝ غٛؼيؽيٗ ـاٜ ـاآٖ ؼياٖ ثٟشفآٔٛق ؼاً٘ يفيبؼٌيٚ ئٍىُ آٔٛقٌ ييٌٙبوب يثفا 

ٓ. اقآٖ يوْٛ سب ٌٍٓ اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ يٞبٝ ياٖ دبآٔٛق ؼاً٘ ي مٜئطمك وبغشٝ ٚ يٗ اقدفوٍٙبٔٝ ايٕٞ يٓ ثفايُ وٙيؼغ ييٌٙبوب

ُ ففْ ثجز يك سىٕيٓ اق عفيوفؼ يالقْ ـا ٘ؽاٌشٙؽ وق يدبوع ثٝ دفوً ٘بٔٝ آٔبؼٌ ياَٚ ٚؼْٚ ثفا يٞبٝ ياٖ دبآٔٛق ؼاً٘ خبوٝ

 يٞب ٓ.ٕ٘ٛ٘ٝ ففْي،اعالفبر القْ ـا ثٝ ؼوز آٚـٞب اَٚ ٚؼْٚ سٛوظ آٔٛقٌبـاٖ آٖ يٞبٝ ياٖ دبآٔٛق ؼاً٘ يفيبؼٌي ٍٔبٞؽٜ ـفشبـ

 ؼٜ ٌؽٜ اوز.ٓ آٚـيدفوٍٙبٔٝ ّٚٔبضجٝ ؼـثػً ضٕب

 پژٍّص  یاجرا رًٍد

 پژٍّص یاز اجرا یلن بردارین قبل از ضرٍع بِ فیت یاقداهبت صَرت گرفتِ تَسط اػضب

 يثٝ ؼثىشبٖ ـاق 16/7/92ع يثٝ سبـ 7788/305 ي ثب ٌٕبـٜ يعفش ؼـن دمٚٞ ياخفا ي ٜٛ ٘بٔٝيده اق َِٚٛ ثػٍٙبٔٝ ٌ 

ؼْٚ ؼثىشبٖ ثٝ ٘بْ فبعٕٝ  يٝ يآٔٛقٌبـ دب ،يْ ٔدشٕـ ٚسٛافك ٕٞىبـاٖ آٔٛقٌز ٔطشفيفيُ آثبؼ، ثب ٘ؾف ٔىبفؽ ٔؽيوفس يـٚوشب

وبٔٗ ؼـ  ي آٔٛقي ٚدفٚـي ٔٙغمٝ ي اؼاـٜ يآٔٛقٌبـاٖ ثفٌكاـٌؽٜ اقوٛ يٟيسٛخ ي ٙؽٜ ٔدشٕـ ؼـخّىٝيثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ب ئطٕؽ

 ي ٔٙغمٝ ي ٙؽٜيْ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بٗ خّىٝ ٔمٌبٖ ـٞبيِجص ٌفوز ٕ٘ٛؼ. ؼـ ا 30/8ـان وبفز  10/92/ 5ـٚق دٙح ٌٙجٝ ٔٛـغٝ 

 فاؼ ٕ٘ٛؼ٘ؽ . ئغبِت القْ ـا ا،ـا ؼـاوشبٖ ٕٞؽاٖ ٌؿ ـا٘ؽٜ ثٛؼ ثٝ فٙٛاٖ ٔؽـن ئٍبثٝ ا يٟيسٛخ ي وبٔٗ وٝ خّىٝ

فٛق اِؿوف ثب ٞؽف ٔغّـ وفؼٖ  يٟيسٛخ ي ٔفٚـ ٔغبِت ٌفشٝ ٌؽٜ ؼـ خّىٝ يثفا يٍبٖ ثٝ ؼثىشبٖ خّىٝ ايده اق ٔفاخقز ا 

ٗ يثفٌكاـ ٌؽ وٝ ؼـ ا يثقؽ اق ؽٟف ؼـ ؼثىشبٖ ـاق 30/3ـان وبفز  13/10/92ع ئؽـوٝ ؼـ ـٚق خٕقٝ ثٝ سبـف آٔٛقٌبـاٖ يوب
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آٔٛقٌبـاٖ ٔؽـوٝ ٍٔشبق ٌفوز  ي ٔدؽؼ لفاـ ٌففز اق آ٘دب وٝ ٕٞٝ يٙيعفش ٞٓ ٔٛـؼ ثبق ث يياخفا ي ٜٛ ٘بٔٝيخّىٝ ثػٍٙبٔٝ ٌ

ٔؿوٛـ  ي خّىٝ،ي ٌٛ٘ؽ . ِٛـر خّىٝ ٔيٓ ٔطىٛة يس ياق افضب يٛفٛق ٌفوز ؼاٌشٙؽ ٚفض ي ؼـ أف دمًٚٞ ثٛؼ٘ؽ ؼـ خّىٝ

 ٓ آٚـؼٜ ٌؽٜ اوز .يؼـ ضٕب

ٓ اثكاـ يس يافضب يٗ ثٛؼ وٝ ثب ٕٞفىفيؽ لفاـ ٌففز ايآٔٛقٌبـاٖ ؼـ ؼثىشبٖ ٔٛـؼ سبو يٟيسٛخ ي وٝ ؼـ خّىٝ يز ٘ىشٝ ائٟٓ سف 

 يياعالفبر خٟز ٌٙبوب يٌفؼ آٚـ يف ٌٛؼ ٚ اق آٖ ثفايسىثٝ ٚي، سٟياٖ عفاضآٔٛق ؼاً٘دفوً ٘بٔٝ ٚففْ ثجز ٍٔبٞؽار ـفشبـ 

ُ اعالفبر وىت ٌؽٜ، ٔٛضٛؿ ياٖ ؼـوالن ؼـن اوشفبؼٜ ٌٛؼ. وذه ثفاوبن سطّآٔٛق ؼاً٘ يفيبؼ ٌيٚ ئٍىالر آٔٛقٌ

ؽٟف ثقؽاق 3ـان وبفز  15/10/92 ي ىٍٙجٝ ٔٛـغٝي ٍفٞٓ ؼــٚقيؼ ي ه خّىٝي اوز يدمًٚٞ ا٘شػبة ٌفؼؼ. ٌفشٙ يثفا ئٙبوج

ثجز  ي ٚ٘طٜٛ ٞب اٖ ثٝ دفوٍٙبٔٝآٔٛق ؼاً٘ يياعالفبر ثف ٌكاـ ٌؽ .ثقؽ اق دبوع ٌٛ ياثكاـٌفؼ آٚـ يٝ يؼـؼفشف ؼثىشبٖ ثٝ ٔٙؾٛـ سٟ

ٗ اعالفبر ثف يُ اعالفبر ثٝ ؼوز آٔؽٜ ٚثفؼٖ ايسطّ ياَٚ ٚؼْٚ ثفا يٞبٝ ياٖ سٛوظ آٔٛقٌبـاٖ دبآٔٛق ؼاً٘ ئٍبٞؽار ـفشبـ

ثقؽ اق ؽٟف ؼـؼفشف ؼثىشبٖ  3ـان وبفز  18/10/92 ي ؼــٚق زٟبـٌٙجٝ ٔٛـغٝ يٍفيؼ ي خّىٝ،ٓيس يٕ٘ٛؼاـ سٛوظ افضب يـٚ

 ثفٌكاـ ٌؽ .

 

 در آهَزش  يٍاقؼ یریبدگی یّب طیًقص هح     
: ؽيٌٛ ٔيف آٖ يٚؼـ سقف «ه اوزيؼٔٛوفاس ي خبٔقٝ»ز،يٓ ٚسفثيٞؽف سقّ ييىبيثكـي آٔف يّىٛف ٚٔفثيف ييٛيؽٌبٜ خبٖ ؼياق ؼ 

: ؽ يٌٛ ٔي يوٙؽ. ٚ ٔي يفيخٌّٛ يٚ٘ماؼ ٔي، لٛيضبر عجمبسيً اغشالفبر ٚسجقيؽاياوز وٝ اق د يه، خبٔقٝ ايؼٔٛوفاس ي خبٔقٝ

 ز يٞؽا ييؽ ٚسٛا٘بيافكا ٔيؼاـ ٌؽٖ ٚفٕك آٖ  يسدفثٝ وٝ ثف ٔقٙ يٚوبٔبٖ ؼٞ يثبق وبق: ز فجبـر اوز اق يٓ ٚسفثيسقّ

 يفيؼاـؼ ٚففاٌ يشي٘مً ٟٔٓ سفث يظ اخشٕبفياوز ٚٔط ئثبثٝ وًٙ اخشٕبف ز ثٝيٓ ٚسفثيثػٍؽ. سقّ ٔيبٖ سدفثٝ ـا سٛوقٝ يخف

 فؼ.يٌ ٔيـاففا  يٗ ٔٙبوجبر ٔغبِت ففاٚا٘يىز ثّىٝ ؼـٔشٗ ٕٞيظ ٘يٚٔط يٚٔدفؼ اقٔٙبوجبر ٚـٚاثظ اخشٕبف يا٘شكاف يوٛؼن أف

ز ٚسدفثٝ ففؼ، ٔطٛـ يٌٛؼ ٚفقبِؽ يسأو يٙيٚف يؽ ثٝ أٛـ ضىيثب يّئػشّف سطّ يٞب ٔقشمؽ اوز ؼـ آٔٛقي ؼٚـٜ ييٛيؼ 

ز ؼـن يا٘دبْ ؼٞٙؽ سب لبثّ يؽ ٔغبِت ـا ثٝ ِٛـر اثكاـيثب يبٖ ٔغبِت ثٝ ِٛـر ؾٞٙيٚث ييٌٛ يوّ يثبٌؽ. ثٝ خب ٞب ثف٘بٔٝ

ؽ اغشفاؿ وفؼٖ، ثبق يؽ ـٚي فقبَ ثبيٌٛ ٔيؼٞؽ ٚ ٔيز ـا ٔؽ ٘ؾف لفاـ يٓ ٚسفثيفقبَ ؼـ سقّ يٞب بثؽ. اٚ ـٚييً يٌبٌفؼاٖ افكا

ظ، ٕٞىبالٖ يوٛؼوبٖ ثب ٔط يٌفٚٞ يٞب ـاٌىشفي ؼٞؽ. ثب ـٚي ٕيفّ يٞب زيؽٖ وبـٞب ٚ فقبِيٚفٟٕ ي، ضففٝ آٔٛقيبقو

 ٓ ثبٌٙؽ. يٍفوٟيه ؼي يبقٞبيسٛا٘ٙؽ ؼـ ـفـ ٘ ٔيوٙٙؽ ٚ ٔيؽا يٚثكـٌىبالٖ سقبُٔ د

ثٝ وبغشٗ ؼاً٘ ٞب اٖ غٛؼ ؼـآٖٛقآٔ ؼاً٘وٝ  ييٞب ظيوبق٘ؽٜ ٌفا )ٔط يفيبؼٌي يٞب ظئط يـا ثفا يمٌيخب٘بوٗ ٞٓ زٙؽ ٚ 

 : ٍٟٙبؼ وفؼٜ اوز يدفؼاق٘ؽ( د ٔي

 ؽ ؼاـ٘ؽ.يُ ؼـ ثىشف ٔقٙب ؼاـ سأويف اِيوبق٘ؽٜ ٌفا، ثفسىبِ يفيبؼٌي يٞب ظئط -1

 يثف ٔٛـؼـا ثٝ خب ئجشٙ يفيبؼٌي بي يٚالق يبيؼ٘ يٞب زيُ ٔٛلقياق لج يفيبؼ ٌي يٞب ظيوبق٘ؽٜ ٌفا، ٔط يفيبؼٌي يٞب ظئط -2

 وٙٙؽ. ٔيٗ ٌؽٜ آٔٛقي، ففاٞٓ ييً سقيداق  يسٛاِ

 وٙٙؽ. ٔيك يوبق٘ؽٜ ٌفا، سىبُٔ فىٛـا٘ٝ ؼـ سدفثٝ ـا سٍٛ يفيبؼٌي يٞب ظئط -3

 وٙٙؽ. ٔيز يف٘ؽٌبٖ ـا ضٕبيبؼٌي  بٖئ يك ٔؿاوفٜ اخشٕبفيؼاً٘ اق عف يوبق٘ؽٜ ٌفا، وبغز خٕق يفيبؼٌي يٞب ظئط -4

 وٙٙؽ.  ٔيز ـا ففاٞٓ يٌب٘ٝ اق ٚالقزٙؽ  يٞب ييوبق٘ؽٜ ٌفا، ثبق ٕ٘ب يفيبؼٌي يٞب ظئط -5

ؽٜ ا٘ؽ، يؼـِؽ اق آٖ زٝ ـا ٌٙ 20 ،ؼـِؽ اق آٖ زٝ غٛا٘ؽٜ ا٘ؽ10فمظ،وبفز48ؼٞؽ وٝ اففاؼ ثقؽ اق  ٔئغبِقبر ا٘دبْ ٌؽٜ ٍ٘بٖ  

ٔٙطّفثٝ  يفيبؼٌي زيٗ وٝ ٔبٞيآٚـ٘ؽ. ضٕٗ ا ٔيؼـِؽاق آٖ زٝ ـا وٝ ا٘دبْ ؼاؼٜ ا٘ؽ ثٝ غبعف 90ؽٜ ا٘ؽ ٚيؼـِؽ اق آٖ زٝ ـاؼ30

 يٚـٚا٘ ي، اخشٕبفيوبُٔ اق ـٌؽفمّ يجيوٙؽ ٌٚبُٔ سفو ٔيٍف سفبٚر يثٝ قٔبٖ ؼ يٍفٚاق قٔب٘يثٝ ٌػُ ؼ يففؼاوز ٚاقٌػّ

ٗ ثٝ ٔفاست ثٟشف اق يٌفؼؼ. ا ٔيٗ، وجت ثٝ غبعفوذفؼٖ آٖ ٔغّت سبآغففٕف يٕ٘ٛ٘ٝ ٚسٕف ٞب ه ٔغّت ثٝ وٕه ؼٜي اوز. آٔٛقي

 ٔب٘ؽٌبـ٘ؽ. ٞب ٌٛ٘ؽ ٟٚٔبـر ٔيفا ٔطفٛؽبر ففأٛي يوذه ففأٛي وفؼٖ آٟ٘بوز. قا٘جبـوفؼٖ ٔغبِت ثؽٖٚ اوشؽالَ ٚ
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 ًتیجِ گیری

ؽ، اٞؽاف يٝ ففًٞٙ، فمبيدب ثف يز اخشٕبفياـائٝ سفث ٗ ٚيثٝ سؽٚ يه خبٔقٝ، ثىشٍي اففاؼ يص اخشٕبفيـٚاثظ ِط قٝ ٞفزٝ ثٟشفسٛو

 آٖ خبٔقٝ ؼاـؼ . يشيسفث يٞب بوزيٚو

 يٞب ٔالن ئجٙب ثف يا٘شمبؼ دفٚـي سفىف ٚ ياخشٕبف يٞب تياقآو يفيٍٍيٚد ياغالل يٞب اـقي يوبق ي، ؼـٚ٘يز ثػٍيٞٛ

 اوز . ئغبِقبر اخشٕبف يثف٘بٔٝ ؼـو يٞب زيإٞ ٚ ٞب اق خّٕٝ ضفٚـر يٙيؼ    ٚ يبؼافشم

   اعالفبر  يده اق خٕـ آٚـ يٓ ؼـن دمٚٞيٗ سيٕٞ يففشٝ اوز ٚثفايٗ ضفٚـر ا٘دبْ دؿيدفؼاغشٗ ثٝ ا ٗ دمًٚٞ ثٝ ٔٙؾٛـيا

ٓ ٌففشٙؽ سب ثب ففاٞٓ آٚـؼٖ ياٖ، سّٕآٔٛق ؼاً٘ٔػَّٛ  ي ك دفوً ٘بٔٝياق عف يفيبؼٌي ٚ يثٝ ٍٔىالر آٔٛقٌ ٔفثٛط

ؽ اوز يٙؽ .أيوًٌٛ ٕ٘ب يٓ ٔغبِقبر اخشٕبفيز آٔٛقي ٔفبٞيفيثٝ وغص و يؼـ ـاٜ اـسمب ثػٍ ،يفيبؼٌي  ي زٙؽ ٌب٘ٝ يٞب ففِز

اٖ، ؼـ آٔٛقي آٔٛق ؼاً٘ يٚالق يق٘ؽٌ يفيبؼٌي يبقٞبيؽ ثف سٛخٝ ثٝ ٘يٗ دمًٚٞ ثشٛا٘ؽ ثب سبويٚؼ٘جبِٝ ـٚ ا يآس يٞب وٝ دمًٚٞ

 ف ؼـٚن ٞٓ اثف ثػً ثبٌؽ.يٓ وبيبٞٔف

 

 هراجغهٌببغ ٍ       
 

 ي غب٘ٛاؼٜ .  ٞبي ٘ٛيٗ اـسجبط ٚاِؽيٗ ثبٔؽـوٝ، ا٘شٍبـار دمٍٚٞىؽٜ ، ـٚي1382اِجفقي،ٌٟال،  -

، 1390ي،فّي اوجف ويف، زبح ٞدؽٞٓ،  ٕٝيبؼٌيفي، سفخ ٞبي ، ٔمؽٔٝ اي ثف٘ؾفي1377ٝاِىٗ،ٔشيٛاذ ٚٞفٌٟٙبٖ،ثي آـ،  -

 .سٟفاٖ، ا٘شٍبـار ؼٚـاٖ

 .ب٘ديٍفي ؼـٔؽـوٝ، ا٘شٍبـار ٔؽـوٝ، ٔي1379ثبقـٌبٖ، قٞفا، -

آٔٛقاٖ، اؼاـٜ وُ آٔٛقي ٚدفٚـي  ؼـؼاً٘ ٞبي اوالٔي ،ثفـوي فٛأُ ٔؤثفثفؼـٚ٘ي وفؼٖ اـقي1379غبؼٔي،فيٗ اهلل،  -

 اوشبٖ لٓ 

 .ـ ؼثىشبٖ، زبح اَٚ، سٟفاٖ، ا٘شٍبـار وٕز، آٔٛقي ٞٙف ؼ1389ؼاِجٙؽي، ّٞٗ،  -

 .ي ويؽ اوجف ٔيف ضىيٙي،سٟفاٖ ي آٔٛقي ٚدفٚـي،سفخٕٝ ؼيٛيي،خبٖ، سدفثٝ -

)اثشؽايي،ـإٞٙبيي( ٌفٜٚ ٔغبِقبر اخشٕبفي ؼفشفثف٘بٔٝ  ي آٔٛقي فٕٛٔي ـإٞٙبي ثف٘بٔٝ ؼـوي ٔغبِقبر اخشٕبفي ثفاي ؼٚـٜ -

 .ٚثف٘بٔٝ ـيكي آٔٛقٌي، وبقٔبٖ دمًٚٞ 1386ـيكي ٚسبًِيف وشت ؼـوي،

 .وٛؼن ٚايٕٙي ؼـفجٛـٚٔفٚـ، ٍ٘ففىُ، 1382ـضٕب٘ي،٘بؼـ، -

 .شٕبفي،ا٘شٍبـار دمٍٚٞىؽٜ غب٘ٛاؼٜي غب٘ٛاؼٜ ٚخفايٓ اخ ،سجييٗ وبـوفؼي ـاثغ1382ٝوقيؽي،ٔطٕؽ ـضب، -

 .، زبح ؼْٚ،سٟفاٖ، ا٘شٍبـار ؼٚـاٖ،ـٚاٖ ٌٙبوي دفٚـٌي ٘ٛي1392ٗويف، فّي اوجف،   -

 ٞبي آٔٛقٌي ٚدفٚـٌي، سٟفاٖ، ا٘شٍبـار وٕز. ٟٔفر ،1386ٌقجب٘ي، ضىٗ، -

 ٞبي آٔٛقٌي، سٟفاٖ، ا٘شٍبـار وٕز. ، ٟٔفر1389ٌقجب٘ي، ضىٗ،  -

ي ؼـوي ٔؽـوٝ، ٘ػىشيٗ  ٞبي ٚاِؽيٗ ؼـسّٕيٓ ٌيفي ثف٘بٔٝ ،ٔفْٟٛ دفٚايي ـٚيىفؼٞبي ٍٔبـوز1383فشطي،وٛـٚي، -

 .وفي آويت ٌٙبوي غب٘ٛاؼٜ ؼـ ايفاٖي وفا وٙىفٜ

 .، ـإٞٙبي ٔقّٕبٖ دمٚٞٙؽٜ، سٟفاٖ، ٍ٘ف اٌبـ1382ٜالجبَ،  ،دٛيب لبوٕي -
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سقّيٕبر اخشٕبفي، وبقٔبٖ  ٞبي سبـيع، خغفافيب ٚ ،ٌكاـي سطميمبسي زٍٍٛ٘ي سّفيك ثف٘ب1375ٝٔضىٗ ّٔىي، ٔقبفي،ٔطٕٛؼ، -

 .دمًٚٞ ٚثف٘بٔٝ ـيكي آٔٛقٌي

سقّيٕبر اخشٕبفي  ٚ سبـيع، خغفافيب ٞبي ، ٌكاـي سطميمبر زٍٍٛ٘ي سّفيك ثف٘ب1375ٝٔ ضىٗ ّٔىي، ٚ ٔطٕٛؼ ٔقبفي، -

 .ٞبي ؼـوي ٞبي ٔٙبوت ؼـ ايٗ غَّٛ، ٔفوك ٔٙبثـ ؼفشف ثف٘بٔٝ ـيكي ٚسبِيف وشبة ي اَِٛ ٚـٚي ٚاـائٝ

 .1374ٍفلٛ، سٟفاٖ،ِقبر اخشٕبفي، ٘،وبقٔب٘ؽٞي ٔطشٛاي ثف٘بٔٝ ؼـوي، ثبسأويؽثفٔغب1374ّٔىي،ضىٗ، -

 .ا٘شٍبـار ا٘دٕٗ اِٚيبء ٚٔفثيبٖ،زبح اَٚ ي ؼـوي، ،ـٚيىفؼ سّفيمي ثف٘ب1383ّٝٔٔىي،ضىٗ، -

 .324، اَِٛ ٚفٛأُ ثفلفاـي اـسجبط ٔيبٖ اِٚيبء ٚٔفثيبٖ، ديٛ٘ؽ، 1385ٔقيٙي فف،ٔطٕٛؼ،  -

ي :فّي ٌفيقشٕؽاـي سفىف ٔٙغمي ـٚي سقّيٓ ٚسفثيز، زبح دٙدٓ،  ، سفخ1350ِٕٝٞٛفيً، ٌٛـؼٖٚ، ل. اوٕيز، فّيخ،  -

 .، سٟفاٖ، ا٘شٍبـار وٕز1380
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