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 (ّب زاللتضٍیىطزّب، ) هسضى ی ًَ ثِ ثطًبهِ زضؾی اظ زیسگبُ پؿتتأهل
 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 -٠ضـ٢ ایؽافك ,ی ٚادرم٠نٌ٘

 

 چىیسُ

٠غرؿ٥  ةؼ٣ا٥٠ درؿی اؿث( در ص٨زقیـٟ ك جض٨ؿ ٠غر٣  پـث٦غؼ ای٢ پژك٦ف ةؼرؿی ركیکؼد 

، ةٞک٥ ّٛال٩٣ راة٥ٌ م٦ا ز٤ت٥ ةؼ ج٧٤ا ٥٣ق٨د ک٥ در آف  ی٠جن٨ر ٨٤ّاف یک ازح١اع  ٠غرف ة٥ پـث

 اصـاس ة٥ گـحؼش، م٨رت در ک٥ ق٨د ی٠یغ جثک٣یؽ  ك ّا٩ً٘ ازح١اع زیتاق٤اظح٩ م٦ا ز٤ت٥ةؼ 

جؼةیث ( در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةؼ ركم ا٦غاؼ د٦غ ٠ی زغیغل ٤ْ٠ال ظ٨د ٠عاًتاف اّىات ك ةؼداقث ك

جثکیغ ك ج٨ز٥ ةؼ ، ٗؼا٦ٟ کؼدف قؼایٌی ةؼام ةؼرؿی د٨٠کؼاؿی رادیکاؿ، ق٧ؼك٣غ ا٣حٛادم

ج٨ز٥ ة٥ ، ی٨٤ّاف یک ٦غؼ جؼةیح ج٘اكت ة٥ م٦ا ٦ا ك ٣ُاـ ةؼرؿی ج٘اكتف، گ٘ح١اف ؿاز٣غق دا٣

یغ جثکی٤٤غگی ة٧ا دادف ة٥ ١ّٞی ة٨دف دا٣ف ظ٨د ك آٗؼ، ٗؼ٤٦گ ٠٨١ّی ك ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گی

قغق جکی٥  یًؼاصدر ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ةؼ ركم ٠٘ا٦یٟ داةث ك ٠ْی٢ از پیف  ق٨د( ی٠

ق٨د ةٞک٥ ةؼ ركم ٗؼای٤غم ة٨دف $قکٜ گؼٗح٢ ٠ضح٨ا در کالس درس# ك ؿاظث ٠ضح٨ا  ی١٣

ق٨د ٨١ْ٠رن ای٢ ٠ضح٨ا قا٠ٜ جضٞیٜ ك ةؼرؿی ٠ـا ٜ ركز زا٥ْ٠ در  ی٠یغ جثکاف ج٨ؿي ٗؼاگیؼ

در ای٢ ٨٣ع ٠ضح٨ا اًالّات ة٥ ( ٦اؿث ٗؼ٤٦گ ظؼدقةْغ ؿیاؿی ازح١اّی ك ق٤اظث ٗؼ٤٦گ ك 

١٦چ٤ی٢ در راة٥ٌ ةا را٦تؼد٦ام  ق٨د( ی٠زایگؽی٢ دا٣ف  ٠ض٨ر آفدٝیٜ ٠ا٦یث ٗؼاگیؼ ك ٗؼای٤غ 

ی ةؼ٣ا٥٠ د٦ ؿاز٠افق٨د( در  ی٠یغ جثک١اّی ك ٠كارکحی در کالس درس م ازح٦ا ةضخجغریؾ ةؼ 

ام ك  ی ٗؼا رقح٥د٦ ؿاز٠اف٦ام  ی٨ققآ٨٠زاف،  ٦ام دا٣ف یژگیكّالیٙ ك  درؿی ةا ج٨ز٥ ة٥

ةاقغ ك در ارزقیاةی ای٢ ٨٣ع ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةؼ  ی٠یغق در ارجتاط ةا ای٢ ركیکؼد ٠ح٤اؿب ج٤ در٦ٟ

ك  آ٨٠زاف در ٗؼای٤غ ارزقیاةی کی٘ی ١٦ؼاق ةا ٠كارکث ْٗاؿ دا٣فگؼایا٥٣ ك  یْثًتركیکؼد٦ام 

                                                           
 ١ّٞی دا٣كگاق کؼدؿحاف اؿحادیار ك ّى٨ ٦یئث(  ,
 ٠Mohsenizan13@gmail.comْٟٞ ك دا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق کؼدؿحاف، (  -
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 ق٨د( ی٠یغ جثکارزقیاةی از ظ٨د ك ٣ٛادا٥٣ 

 ، اضظقیبثیضاّجطزّب اّساف، ،هحتَاثطًبهِ زضؾی،  ،هسضى پؿتّبی ولیسی:  ٍاغُ

 

 ثیبى هؿئلِ

-ی م٨رت ٠ی٦ا ٚتٜ، ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ ةؼ٣ا٥٠ درؿ جْٞیٟ ك جؼةیث در ٠غارس از ٠غت ید٦ ؿاز٠اف

 پػیؼد؛ ا٠ا كاْٚان ةؼ٣ا٥٠ درؿی چیـث؟ ك ة٥ چ٥ م٨رت ١٠ک٢ اؿث ٠حن٨ر ق٨د؟

ک٥ ٠ا ةؼ٣ا٥٠ درؿی را  یی٦ا آیغ ا٠ا راقصـا  ٠ی ٨٧٘٠ـ ةؼ٣ا٥٠ درؿی جٛؼیتان یک ا٠ؼ زغیغ ك ٨٣ ة٥ 

٦ا دچار جٕییؼ ك جض٨رت  ١٣اییٟ در ًی ؿاؿكاؿ٥ٌ آف جئ٨رم پؼدازم ٠ی ك ة٥ ک٤یٟ یدرؾ ٠

در ٨٠رد ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ ةؼ٣ا٥٠  یج٨ز٧ اكا٣ی قغق اؿث ك ٨٤٦ز در ای٢ كادم اظحالؼ ٣ُؼات ٚاةٜٗؼ

 درؿی كز٨د دارد(

، كپؼكرش آ٨٠زشجض٨رت قگؼٗی ٣یؽ در ّؼم٥  ةا رقغ ك جض٨ؿ در آرام ٗٞـ٘ی، ز٠اف ٦ٟ 

ؼ٣ا٥٠ م ظ٨د ةاّخ قغ جا ٣گؼش ة ٨٣ة٥ ة٥ای٢ جٕییؼات  م درؿی ایساد قغ،٦ا ةؼ٣ا٥٠ةعن٨ص در 

 ریؽاف درؿی ك ١ْٞ٠اف ة٥ ٗؼای٤غ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٣یؽ جٕییؼ ک٤غ(

ق٣٨غ ک٥  ی٠یؽم درؿی یک ز٣سیؼق ٠ؼاصٜ پكث ؿؼ٦ٟ ك ٠ح٨اٝی ٠ضـ٨  ر ةؼ٣ا٥٠جایٞؼ  از٣ُؼ 

آ٨٠زاف در کالس درس ةایغ دٚیٛان ای٢  ةی٤ی اؿث ك ٠ْٟٞ ك دا٣ف یفپ٦ؼ چیؽم از ٚتٜ ٚاةٜ 

 ا٣غ از5 ظٌی ة٨دق ك ّتارت٠ؼاصٜ را ازؼا ک٤٤غ( ای٢ ٠ؼاصٜ 

   ا٣حعا  ٠ضح٨ام یادگیؼم جْیی٢ ا٦غاؼ دٚیٙ یا ّی٤ی یا رٗحارم             

 ارزقیاةی             ركش جغریؾ ٠ضح٨ا                  ا٣حعا  ید٦ ؿاز٠اف

م ٠٨١ّی یادگیؼم ك ارزقیاةی ٤٠ٌٛی ك پؼدازی٤ی، ٠غؿ گؽ ٦غؼ٦ام ّی٤ی ك زؽ ی ةؼام  ی٥رك 

كیٞیاـ داؿ،  از٣ُؼم ؿاظح٥ اؿث( ة٤غ ًت٥ٛ ٚاةّٜٛال٣ی ٠غؿ جایٞؼ را در ردیٖ یک ٠غؿ ٠غرف 

ا٣گارا٥٣ ك ظٌی اؿث ك در ةؼاةؼ جٕییؼات اصح١اٝی کالس درس ٠ٛاكـ اؿث؛  ٠غؿ جایٞؼ ةـیار ؿادق

ؿ ك ةؼظالؼ یادگیؼم آ٣اف ةاقغ( ٠غ آ٨٠ز دا٣فام ك وغ ركصی٥ ظالؽ ٠ْٟٞ ك  یك٥کٞ ج٨ا٣غ ٠یٝػا 

ةا ؿیـحٟ  کا٠الن یؽ ٚتٜ از كركد ة٥ ای٢ ؿیـحٟ ةایغ ظ٨د را چ ٥١٦جایٞؼ یک ٠غؿ ةـح٥ اؿث ك 
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م  ٥١٦ةؼد( ٣حیس٥ آ٣ک٥  ی٠ق٨د از ةی٢  ی٠كٗٙ د٦غ، ٝػا ج٨٤ع ك ظالٚیحی را ک٥ ةا ج٨٤ع آٔاز 

جتْیث ک٤٤غ ک٥ ةـیار  قغق آ٠ادقآ٨٠زاف ك ١ْٞ٠اف ةایغ از یک ٠غؿ ّٛال٣ی از پیف  دا٣ف

٨ّی ك ٠عاٖٝ قؼایي ٠حٕیؼ ز٣غگی در ٠غرؿ٥ اؿث( ركصی٥ ٠کا٣یکی ک٥ ةؼ ٠غؿ جایٞؼ صاکٟ ٠ن٤

ك ٠ا٤٣غ ٠اقی٤ی  گیؼد ٠یاؿث ّٛایغ ك ٗؼویات ٠ح٨٤ع ك گ٣٨اگ٨ف جغریؾ ك یادگیؼم را ٣ادیغق 

ز٣غ $ٚادرم،  ی٠ق٤اؿغ ٦ؼ ٨٣ع دگؼگ٣٨ی ك ج٨٤ع را در کالس پؾ  ی٠ک٥ ٗٛي یک ًؼح ك ٨ٚارق 

,.4. 5-/.(-/-)# 

 ،قغق ٠كعل ٚتٜ از ٦ام یثْٗاٝ ك دا٣ف ک٥ اؿث # ٠ْحٛغ.++-$ ,آیؽ٣ؼ راة٥ٌ، ١٦ی٢ در 

 ٠ـا ٜ در ةضؼاف ة٥ ج٨ز٥ ةا ،ّالكق ة٥ ةؼد( ی٠ ةی٢ از ظالٚا٥٣ ٦ام یغقا ةؼكز ةؼام را ٗؼمحی ٦ؼگ٥٣٨

 ٠ٌاْٝات پیؼا٨٠ف ٗؼاكا٣ی ا٣حٛادم م٦ا ةضخ درؿی، ةؼ٣ا٥٠ امالصات ٗؼآی٤غ در یژقك ة٥ ك آ٨٠زقی

 ای٢ رك دا٣ك٤١غاف ی٢ازا قغق؛ یعح٥ةؼا٣گ درؿی ةؼ٣ا٥٠ جٕییؼات ك ٦ا مپؼداز جئ٨رم درؿی، ةؼ٣ا٥٠

#؛ دارام ةضؼاف /44, $آیؽ٣ؼ، -قکٜ یة ١ٞٚؼك چ٨ف5 ٠ىا٠ی٤ی ةا را درؿی ةؼ٣ا٥٠ رقح٥ ص٨زق،

 ك الؼاظح ك 1، دارام گـیعحگی٠0ا٣غق گٜ در ،/ؿؼدرگ١ی ك #؛ أحكاش,44,، .چیـحی $گ٨دٝغ

# ج٨میٖ 444,، ,,؛ كؿحتؼم444,، +,، ٠ک گی444٢,، 4؛ ٦ٞت٨كیف443,، 3$ریغ 2ج٘ؼ٥ٚ

 ک٤٤غ( ٠ی

ؼاد، از ةؼظی  م ٦ا ٠تاصذ٥ از ا٣تاقح٥ درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ک٥ کؼد٣غ # اّالـ444,$ -,راگا ٠ذٜ ٗا

                                                           
, Eisner 

- amorphous 

. Goodlad 

/ disarry 

0 floundering 

1 failure 

2 schism 

3 Reid 

4 Hlebowitsh 

,+ McGinn 

,, Westbury 

,- Wraga 
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ؼاد دیگؼ ١ّٜ ك جئ٨رم ة٨دف زغا ٨٠رد در ٦ایی ی٣گؼا٣ ك ّالیٙ پارگی چ٤غ یه،وغك٣ٛ  ماؿث( ٗا

 ك ّٛایغ ٠عاٖٝ ك پیچیغق م٦ا ج٤اٚه ٨١٣دق، ٗؼض اؿث زؼیاف در ا٠ؼكز آ٣چ٥ ٠ذاة٥ ة٥ را آی٤غق

 ک٥ ٦ایی یكؼٗثپصحی  ك آ٨٠زش درؿی، ةؼ٣ا٥٠ جضٞیٜ ك ةؼرؿی از ک٥ را ق١ارم یة یی٦ا ٗؼمث

 ک٥ رؿغ ی٠ گیؼ٣غ( ة٥ ٣ُؼ ی١٣ ٣ُؼ در د٦غ، رخ آی٤غق در اؿث ١٠ک٢ درؿی ةؼ٣ا٥٠ ٠غیؼیث در

ؽایف رك ة٥ م٦ا ك٠ؼج ٦ؼج ک٤حؼؿ مؼؼ را ٣یؼكیكاف ك ج١ؼکؽ ج١اـ درؿی ا٥٠ ریؽافةؼ٣  از صامٜ ٗا

، ,اکحتؼ$ ا٣غ ٠ا٣غقٔاٜٗ  جؼ ٧٠ٟ ك اؿاؿی ٨٠اردم ة٥ ج٨ز٥ از ك ٨١٣دق درؿی ةؼ٣ا٥٠ امالصات

,444)# 

پیا٠غ٦ام ٠ذتث ةـیارم چ٨ف پیكؼٗث ّٟٞ ك جک٨ٝ٨٤ژم ك ة٧ت٨د قؼایي  كو٨ح ة٠٥غر٣یـٟ  

ا٠ا كز٨ق ٤٠٘ی آف ةـیار اؿ٤٘اؾ ة٨د ک٥ از آف  دم ك رٗاق ةؼام ةؼظی ز٨ا٠ِ ة٥ ١٦ؼاق داقث؛٠ا

ا٣ـا٣ی، کكحار  ٦ام ارزشة٥ دا٢٠ زدف ة٥ اظحالٗات ًتٛاجی، پای١اؿ قغف  ج٨اف ٠یز٥ٞ١ 

م ز٧ا٣ی ٣اـ ةؼد( ٦ا ز٤گك ٧٣ایحان ةؼكز  ز٧اف ظ٨ارم ٠ـحتغ ك ٦ا صک٠٨ثم اٚٞیث، ؿ٥ٌٞ ٦ا گؼكق

ك  ٦ا ج٘اكتیغ ةؼ جثکذاجی،  ٦ام ارزشا ٣ٛغ ّٜٛ ٠غرف، ّغـ اّحٛاد ة٥ صٛیٛث ٔایی ك ٣یچ٥ ة

٠غرف را  ك ٦ایغگؼ ةا ة٥ چاٝف ظ٨ا٣غف ؿ٥ٌٞ جک٨ٝ٨٤ژم ةؼ ا٣ـاف ز٠ی٥٤ ٨٧َر پـث ج١ؼکؽزدایی

 #(+54 ,3.,ؿؼقث ك م٘ایی ٠ٛغـ،  ٗؼا٦ٟ ؿاظح٤غ $٣ساریاف، پاؾ

قغق اؿث ک٥ از آف  ّی ٨٣ی٤ی در آدار ٠ح٘کؼاف ٠ٌؼحدر چ٤غ د٥٦ اظیؼ دیغگاق ٗٞـ٘ی ك ازح١ا 

ق٨د( ای٢ دیغگاق ١٦چ٤اف ک٥ در ١ٞٚؼك٦ام ٠عحٞ٘ی یاد ٠ی -«٠غر٣یـٟ پـث»جضث ٨٤ّاف 

ام را ةؼا٣گیعح٥، در ١٦چ٨ف ٗٞـ٥٘، ؿیاؿث، ٤٦ؼ، ٗؼ٤٦گ ك ٨ّٞـ ازح١اّی ٠ـا ٜ ك ٠تاصخ جازق

 (را ة٥ ٠یاف آكردق اؿث ٦ام زغیغم٦ا ك ٣گؼشّؼم٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ٣یؽ پؼؿف

ؼادم ١٦چ٨ف جایٞؼ، ق٨ا  ك ة٨ٞـ را  ٠ح٘کؼاف پـث  ٠غرف در ص٨زق ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٣ُؼی٥ ٗا

ا٣غ، ای٢ ٠ح٘کؼاف ٠ْحٛغ٣غ ٣ُؼی٥ ةؼ٣ا٥٠ درؿی جایٞؼ ةؼ ٠ـا ٞی چ٨ف ٣ُٟ،  ٨٠ردا٣حٛاد ٚؼار دادق

اؿث ک٥ ةایغ ؿیاؿی ك جعنل گؼایی ٠تح٤ی  ًؼٗی ی، ّٛال٣یث ك جٛـیٟ ظي، ةید٦ ؿاز٠اف

٦ا ةا جثکیغ ةؼ گ٘ح١اف ّٛال٣ی، ازؼام درس،  ٨٠ردا٣حٛاد ك ةاز٣گؼم ٚؼار گیؼد( چؼاک٥ ای٢ ةؼ٣ا٥٠

                                                           
, Westbury 
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جْیی٢ ز٠اف ك ارزقیاةی ّی٤ی از جْادؿ ظارج گؼدیغق ك ٚادر ة٥ ةؼآكردق ؿاظح٢ ٥١٦ ٣یاز٦ام 

ک٥ در  ٠ؤیغ آف اؿث یـحی٠غر٣ پـث ٦ام یٜآ٨٠زقی ٗؼاگیؼاف ٣یـث( ق٨ا٦غ ك ٣حایر جضٞ

ٚؼف ةیـث ك یکٟ ا٠کاف ٣غارد ٠٘ؼكوات گػقح٥ ك ٠٘ا٦یٟ ؿ٤حی ك صحی ٠غرف ة٥  م آؿحا٥٣

در ای٢  #(+4.,ٚادرم، ایؽدم ك صـی٤ی، جؼةیث ا٣ـاف ٠ح٘کؼ، کاكقگؼ، ظالؽ ك ٣ٛاد ٤٠سؼ ق٨د $

یغ دارد ک٥ درؾ ٗؼ٤٦گی، جاریعی، جثکیی ٦ا گ٘ح١افةؼ  ٠غرف پـثیؽم درؿی دكرق ر راؿحا ةؼ٣ا٥٠

یـی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةؼ ٨٠ْٚیث ٨٣ صاؿ قؼحظ٨د  جثدیؼق٤اؿی، زةا٣ی ك  یتاییزی، ق٤اؿ ة٨ـؿیاؿی، 

یؽم، ًؼاصی، ازؼا، ر ةؼ٣ا٥٠زیـث را ارجٛات ةعكغ ٥٣ ةؼ  یي٠ضا٣ـاف، ؿاظحار٦ام ازح١اّی ك 

$ایؽدم، ٚادرم ك صـی٤ی،  (((ارزش ك اًالّات زؽ ی ك ؿٌضی یةیؼ٠ا٣ی ك ركیغاد٦ام ٔارزقیاةی 

ك جْا٠ٞی  ما م٨رت گ٘حگ٨یی $دیا٨ٝگی#، ٠ػاکؼق ة٥ ٠غر٣یحی پـث ةغی٢ ٤ْ٠ی ک٥ ةؼ٣ا٥٠ (#.4.,

، ق٨د یةؼ٣ا٥٠ از صاٝث ا٣ضنارم ك ٠ح١ؼکؽ ظارج ٠ یـحی٠غر٣ ةا ج٨ز٥ ة٥ جْؼیٖ پـث اؿث، ی٤ْی

 ٨ُ٤٠ر ةؼ٣ا٥٠ قغق را ٦ٟ ق٤یغ( ةغی٢ ج٨اف مغا٦ام ٠عحٖٞ ك ٔاٝتان ٗؼا٨٠ش در آف ٠ی ک٥ م٨ًر ة٥

٠غرف ٤٠ٌْٖ، ؿازگار ك ٠كارکحی اؿث ك ةؼ اةْاد ٤٦ؼم، ٣اّٛال٣ی، ق٨٧دم ك  درؿی پـث

 ق٨د یک٤غ ک٥ در جْٞیٟ ك جؼةیث ٠غرف ة٥ آف ج٨ز٥ ١٣ ١٣ایكی ٗؼد در ٗؼآی٤غ یادگیؼم جثکیغ ٠ی

 (#+4.,ق٨د $ٚادرم، ایؽدم ك صـی٤ی،  یج٨ز٥ ٠ یا کٟ

ی٨ؿح٥، پ ٦ٟ ة٥کٞیحی  ٠ذاة٥ ة٥ؼش ة٥ ز٧اف ٣٘ی ٣گ ٨٤ّاف ة٥یـٟ را ٠غر٣ پـث# -44,$ ,اص١غ 

 ةارظؼقك  م ٌْٚی٦ا پاؿطیی ٧٣ایی ك ٦ا صٜ راق، ٣٘ی ا٣حُار ٦ؼگ٥٣٨ ق٨١ؿ ٤٠٥١٦ـسٟ ك 

 #(24.,$٨٣ذرم،  ک٤غ ٠ییی ك پ٨ٞراٝیـٟ ك ٣اةاكرم ة٥ ٠غر٣یـٟ جْؼیٖ گؼا کذؼتركصی٥  ٨٤ّاف ة٥

جاک٨٤ف ة٥ كز٨د ٣یا٠غق اؿث؛  ٟیـ٠غر٣ ج٨اف گ٘ث جْؼیٖ کا٠ٜ از پـث کٞی ٠ی م٨رت ة٥ 

 ج٨ا٣غ ی١٣ کؾ یا٦ ٠ؼكرز٠اف دچار جٕییؼات زیادم گؼدیغق اؿث ك ة٥ یـ٠ٟغر٣ چؼاک٥ پـث

 در ٨٠رد آف ة٥ ٌْٚیث ٣ُؼ د٦غ(

 كپؼكرش آ٨٠زشیـٟ ٨٤٦ز ز٤ت٥ کارةؼدم ٣یاٗح٥ ك ٠عن٨مان در ٠غر٣ پـثدر کك٨ر ٠ا، ا٣غیك٥  

٦ام ٠ح٘کؼاف ایؼا٣ی ١٣ایاف قغق اؿث  یك٥ا٣غاٗکار ك ٠ا رؿ٨خ ٣کؼدق اؿث، كٝی ٠ىا٠ی٢ آف در 

                                                           
, Ahmed 
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 ة٥ ٨٠ارد ذیٜ اقارق کؼد5 ج٨اف ٠ی٠ىا٠ی٢  از آفک٥ 

٦ا، ّغـ اّحٛاد ة٥ ٠ؼزْیث ّٜٛ، ٣اةاكرم ٣ـتث ة٥ اٚحغار ّٟٞ، ٣ٛغ ایغق پیكؼٗث ك  ٣٘ی ٗؼا ركایث 

٤٦گ ٔاٝب، ص١ایث م جاریط، ج٨ز٥ ة٥ دیگؼم، ارج ٧٣ادف ة٥ ج١ایؽ، ٠عاٝ٘ث ةا جـٞي ٗؼگؼ یثٔا

ٞاز  ، ا١٦یث زةاف ك ّا٥٠ ٗؼ٤٦گم قغف ك ٠ضٞی گؼایی، ص١ایث از ا ٦٥ٌٛ٤٠ا، ص١ایث از  یثٚا

ّغـ اّحٛاد ة٥ ٠ْا٣ی داةث، ةؼرؿی ٣ٛادا٥٣ ا٨٠ر، اّحٛاد ة٥ ٠ض٨ریث ًتیْث در ٚتاؿ ا٣ـاف، جؼٔیب 

ؼاًی( در ای٢ پژك٦ف، یث٣ـتة٥ ز٣غگی ٠نؼٗی ك د٣یاگؼایی، جؼكیر  ة٥ د٣تاؿ آف ٦ـحیٟ  گؼایی ٗا

 (د٦یٟ ٚؼار ی٨٠ردةؼرؿ را آف ة٥ ٠ؼة٨طك ٠ـا ٜ  ٦ا یـث٠غر٣ ک٥ ةؼ٣ا٠ک درؿی پـث

 پػٍّف ؾؤاالت

یـٟ ك ةؼ٣ا٥٠ ٠غر٣ پـثامٞی در ارجتاط ةا ركیکؼد  ؿؤاؿیی ة٥ پ٤ر گ٨ پاؿط درمغدای٢ پژك٦ف 

 قا5ٜ٠ ؿؤارتدرؿی اؿث، ای٢ 

 یـث؟یـٟ چ٠غر٣ پـث٦غؼ در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ركیکؼد 

ی ٠ضح٨ام د٦ ك ؿاز٠اف یـٟ قا٠ٜ چ٥ ٨٠و٨ّاجی اؿث٠غر٣ پـث٠ضح٨ا در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ركیکؼد 

 ةؼ٣ا٥٠ درؿی در ای٢ ركیکؼد ةؼچ٥ قی٨ق ك ام٨ٝی اؿح٨ار اؿث؟

 یـٟ چ٥ ٨٣ع را٦تؼ٦ایی اؿث؟٠غر٣ پـثرا٦تؼد٦ا ك ركش جغریؾ در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ركیکؼد 

 یـٟ، چ٥ ٨٣ع ارزقیاةی اؿث؟ر٠٣غ پـثارزقیاةی در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ركیکؼد 

 ّب یبفتِ

 چیؿت؟ یؿنهسضً پؿت ضٍیىطز زضؾی ثطًبهِ زض . ّسف1

٠ت٧ٟ  یی٦ا ة٥ ١٦اف ا٣غازق ک٥ در ٣گاق ٗٞـ٘ی ازح١اّی ظ٨د گـحؼدق ك در ٚـ١ث یـ٠ٟغر٣ پـث

ج٨اف ظ٨ٌط کٞی  ٠ی كز٨د ی٢در جْٞیٟ ك جؼةیث ٣یؽ دیغگاق ٤٠ـس١ی ٣غارد( كٝی ةاا ةاقغ ی٠

، جؼؿیٟ کؼد( از ٣کات آیغ یا ةا ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ از دیغگاق ٠ح٘کؼاف ای٢ ركیکؼد ة٥ دؿث ٠جؼةیث ر

٠٨ٚی، ٣ژادم ك  ٦ام یث٦ا ة٥ اٚٞ در ّؼم٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ارج ٧٣ادف آف یـ٠ٟغر٣ ٨٠ردج٨ز٥ پـث

ةا پػیؼش ةؼاةؼم  یـ٠ٟغر٣ پـث( ز٤ـیحی ك ١٦چ٤ی٢ ص١ایث از جؼةیث چ٤غ ٗؼ٤٦گ گؼا اؿث

جْٞیٟ ك جؼةیث ( ا درمغد اؿث ة٥ جکذؼ ٗؼ٤٦گی از ًؼیٙ جْٞیٟ ك جؼةیث دا٢٠ ةؽ٣غ٦ ٥١٦ ٗؼ٤٦گ
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زؽ  جْٞیٟ ك جؼةیحی اؿث ک٥ جا  جض١ٜ ق٤یغف مغا٦ام دیگؼ ة٥ ٦ا یـث٠غر٣ آر٠ا٣ی از٣ُؼ پـث

 #(,3.,٠ٛغـ،  ییؿؼقث، م٘ا مغام ٗؼ٤٦گ ٠ـٞي را داقح٥ ةاقغ $٣ساریاف، پاؾ

آ٨٠زاف در  ی جؼةیث جض٨ٝی ةاقغ ک٥ ةاّخ ق٨د ١ْٞ٠اف ك دا٣فةؼ٣ا٥٠ درؿی ةایغ ة٥ د٣تاؿ ٨٣ّ 

ك ة٥ ةؼرؿی ٠ـا ٜ ةپؼداز٣غ $ایؽدم، ٚادرم ك صـی٤ی،  یک ؿ٘ؼ اکحكاٗی ك ا٠یغكارم ة٥ کكٖ

,.4.#) 

ك جْٞیٟ ك جؼةیث و٢١ ةیاف ای٢ ٣کح٥ ک٥  یـ٠ٟغر٣ در کحا  پـث  #.3.,ٗؼا٦ا٣ی $ ی٤٧یٗؼ ٠ 

ةؼام رقغ ك جؼةیث از دیغگاق ٠ؼةیاف ای٢  یاٗح٥ ؼاگیؼ ك ٣ُاـا٠کاف ًؼح ك ازؼام یک ةؼ٣ا٥٠ ٗ

 ک٤غ5 ركیکؼد كز٨د ٣غارد، ا٦غاؼ زیؼ را از ٠س٨١ع ؿع٤اف آ٣اف اؿحعؼاج ٠ی

آ٨٠زاف  آ٨٠زاف ٗؼمث رزـ را ةغ٦غ جا دا٣ف جؼةیث ق٧ؼك٣غ ا٣حٛادم5 جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ ة٥ دا٣ف )

قغف ةا جٕییؼات ؿیاؿی ك ازح١اّی داقح٥  ج٨اف گـحؼش َؼٗیث ا٣حٛادم ظ٨د را در ٨٠از٥

 ةاق٤غ(

ٗؼا٦ٟ کؼدف قؼایٌی ةؼام ةؼرؿی د٨٠کؼاؿی رادیکاؿ5 ٨ُ٤٠ر از د٨٠کؼاؿی رادیکاؿ،  )

 ٠عحٖٞ ك ٠ح٘اكت پی٣٨غم ١ّیٙ ةؼٚؼار ک٤غ( ٦ام یغگاقد٨٠کؼاؿی اؿث ک٥ ةح٨ا٣غ ٠یاف د

ةیكحؼ گ٘ح١ا٣ی اؿث ک٥ در جثکیغ ك ج٨ز٥ ةؼ گ٘ح١اف ؿاز٣غق دا٣ف5 گ٘ح١اف ؿاز٣غق دا٣ف  )

 گیؼد( ٚنغ ادتات دا٣ف م٨رت ٠ی ز٧ث ؿاظح٢ دا٣ف، ة٥

آ٨٠ز  ٨٤ّاف یک ٦غؼ جؼةیحی5 جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ ة٥ دا٣ف ج٘اكت ة٥ م٦ا ٦ا ك ٣ُاـ ةؼرؿی ج٘اكت )

گػقح٤غ  ج٨ز٥ ٠ی ك ةی ق٦ا ؿاد ٦ام ١٧٠ی ک٥ ٚتالا از ک٤ار آف ک١ک ک٤غ جا ٣ـتث ة٥ ج٘اكت

 صـاس ق٣٨غ(

صـا   ک٤٤غق دا٣ف ة٥ آ٨٠زاف ج٨ٝیغک٤٤غق ك ٠نؼؼ ة٧ا دادف ة٥ ١ّٞی ة٨دف دا٣ف5 دا٣ف )

 ، ٥٣ مؼٗان دا٤٣غق آف(آی٤غ ی٠

٦ا ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گی اةؽارم  ٠غرف از٣ُؼ پـث 5ج٨ز٥ ة٥ ٗؼ٤٦گ ٠٨١ّی ك ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گی )

ا٣حٛادم ةا ٚىایا ٨ًر  ة٥ ج٨ا٤٣غ یا٣غرکاراف ٗؼ٤٦گی ٠ ک٥ ١ْٞ٠اف ك ؿایؼ دؿث آكرد یٗؼا٦ٟ ٠

 ةؼظ٨رد ک٤٤غ(
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ظ٨د آٗؼی٤٤غگی5 اةؼاز كز٨د ظ٨د از ًؼیٙ آٗؼی٤٤غگی ١٠ک٢ اؿث ك ظ٨د آٗؼی٤٤غگی ٣یؽ از  )

 #(.3.,، ٗؼا٦ا٣ی ی٤٧یٗؼ ٠$ ًؼیٙ ٣ٛغ ٗؼ٤٦گ ك ٣ٛغ ظ٨د

ٍ  اؾت هَظَػبتی چِ قبهل یؿنهسضً پؿت ضٍیىطز زضؾی ثطًبهِ زض هحتَا .2

 اصَلی ٍ قیَُ ثطچِ یؿنهسضً پؿت ضٍیىطز زض ؾیزض ثطًبهِ هحتَای یزّ ؾبظهبى

 اؾت؟ اؾتَاض

٠غرف ةؼ ٠تاصذی جثکیغ دارد ک٥ ٨٠زب اٗؽایف آگا٦ی ٗؼ٤٦گی، جاریعی،  ةؼ٣ا٥٠ درؿی پـث

ةغی٢ ٤ْ٠ی ک٥ ای٢ ٨٣ع ةؼ٣ا٥٠  (ق٨د یك ا٧ٝیاجی ٠ ق٤اظحی یتایی، زیق٤اظح ؿیاؿی، ة٨ـ

 ما گ٥٣٨ ث( ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةایغ ة٥درؿی ة٥ ةاٗث ك قؼایي کٞی صیات ا٣ـاف ٠حکی اؿ

د٦غ( ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةایغ ة٥ د٣تاؿ ٨٣ّی جؼةیث  ٚؼار ٠ی« قغف»ةاقغ ک٥ اٗؼاد را در ٗؼآی٤غ 

آ٨٠زاف در یک ؿ٘ؼ اکحكاٗی ك ا٠یغكارم ة٥  جض٨ٝی ةاقغ ک٥ ةاّخ ق٨د ١ْٞ٠اف ك دا٣ف

 (ة٥ ةؼرؿی ٠ـا ٜ ةپؼداز٣غ كکكٖ 

، ٗیؽیکی، ازح١اّی، یق٤اظح $ة٨ـ ٠ضیٌی یـثة٥ ٠ـا ٜ ز١٦چ٤ی٢ آگا٦ی ك صـاؿیث ٣ـتث  

٠غرف در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٦ـح٤غ( ةؼ٣ا٥٠ درؿی  ٠ـ١ٞی از پیك٧٤اد٦ام پـث م٦ا ٨٤ْ٠م# ةعف

٨ُ٤٠ر ٝضاظ دكةارق ٠ْٟٞ ةا یادگیؼ٣غق ك ٠ح٢ ةا ظ٨ا٤٣غق گ٘حگ٨یی $دیا٨ٝگی#،  ٠غرف ة٥ پـث

 #(2.,)3., 3.5.,، ٗؼا٦ا٣ی ی٤٧یك جْا٠ٞی اؿث $ٗؼ ٠ ما ٠ػاکؼق

، دا٣غ یة٥ ا٣حٛاؿ دا٣ف ١٣ ٤٠ضنؼان ٠عاٖٝ اؿث یادگیؼم را  یث٠غرف ةاکٞ ةؼ٣ا٥٠ درؿی پـث 

ك ج٧٤ا ٠الؾ ةؼجؼم را ج٨ز٥ ة٥  دا٣غ یاؿث، ٦یا ٦غٗی را ة٧حؼ از ا٦غاؼ دیگؼم ١٣ ام رقح٥ یاف٠

، زیؼا ک٤غ یا ٥ ١٣صٜ ٧٣ایی ار ، اٗكاگؼ اؿث، ا٠ا ٦یا راقدا٣غ یج٘اكت، ج٨٤ع، اة٧اـ ك دیگؼم ٠

 #(-52 .3.,، $ٗا٣ی دا٣غ یرا ایساد ٣ُا٠ی ؿؼک٨ةگؼ ٠ یی٦ا ٣حیس٥ چ٤ی٢ جالش

، اًالّات ك ٣یؽ ٦ا یغق٦ا ٨٠و٨ّات درؿی ك ٨٠اد ٨٣قحارم را ٤٠تْی ةؼام ١٣ایف ا ٠غرف پـث 

٦ا ةا زایگاق ّٟٞ ك دا٣ف ١ّٞی  ٠غرف پـث ی٨ًرکٞ ( ة٥دا٤٣غ یزایی ةؼام ٣ٛغ ك ؿاظث قک٤ی ٠

از ٣ُؼات  ما در ز٧اف ک٣٨٤ی چاٝف دارد( ّٟٞ را ٣تایغ ّا٠ٜ امٞی صٛیٛث ك یا ةؼّکؾ ٠س٥ّ٨١

ِ ج٧ْغم اؿث ة٥ گ٘ح١ا٣ی ک٥ ٧ٟٗ ٠حٛاةٜ را ارجٛات ٠ی د٦غ( ٨ّٞـ  ٠ت٧ٟ ة٥ ق١ار آكرد( ّٟٞ دركٚا
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٣ـتث ة٥  کغاـ یا٠عحٞ٘ی ٦ـح٤غ، كٝی ٦ م٦ا ٠عحٖٞ ١٦چ٨ف ا٧ٝیات ك جاریط دارام ركش

٣ـتث ة٥ ّٟٞ ك پیكؼٗث ١ّٞی  یـ٠ٟغر٣ جؼ ٣یـث( در٠س٨١ع ٣گاق پـث جؼ یا پـثدیگؼم ةؼ

چ٤غم در جْٞیٟ ك  م٦ا امالح ك ة٧ـازم جئ٨رم اؿث( ای٢ دیغگاق ة٥ ّٟٞ ك پیكؼٗث ١ّٞی اٝؽاـ

 #(2/,5 .3.,، ٗؼا٦ا٣ی ی٤٧یجؼةیث دارد $ٗؼ ٠

ك ظ٨دکا٠گی ٗؼا٦ٟ  ، ؿ٥ٌٞ گؼمییگؼا ک٥ چ٤ی٢ ٣گؼقی، ركقی ةؼام گؼیؽ از ٠ٌٞٙ اكؿ آف

 ک٥ ٧٣ایی یا صٛیٛی اؿث( ک٤غ ی، چؼاک٥ دا٣ف ١ّٞی ةؼ ای٢ ٨٤٠اؿ ٦ؼگؽ اّالـ ١٣آكرد ی٠

٨ًر ١ّٞی ك ٠ـحٛیٟ در کار آ٨٠زش ك ٧ٟٗ  ج٨ا٣غ ة٥ دكـ ای٤ک٥ دیغگاق امالح ّٟٞ ةا جئ٨رم ٠ی

پاؿط ة٧حؼ ز٧اف ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار گیؼد ك جالش ةایغ ٨١٦ارق در ز٧ث امالح جئ٨رم ك جضٛیٙ 

د٤٦غ در ةضخ از ٨٠و٨ّات درؿی ةیكحؼ از اًالّات ؿع٢  جؼزیش ٠ی ٦ا یـث٠غر٣ ةاقغ( پـث

 ةگ٨ی٤غ جا از دا٣ف، چؼاک٥ اًالّات ز٤ت٥ ٨٠ٚحی دار٣غ ك دا ٟ در صاؿ جٕییؼ٣غ(

 را دا٣ف ةؼ ٤ٗاكرل چك١گیؼ جض٨رت جثدیؼ آ٨٠زش ًؼیٙ از یادگیؼل ا٣حٛاؿ «ٝی٨جار»٣ُؼ  ة٥ 

 ك گـحؼش م،ة٤غ دؿح٥ کـب، ٦ام قی٨ق( کؼد اصـاس ظ٨ا٦غ را آف آی٤غق در یا٤غ ک ٠ی اصـاس

 ج٨ا٣غ ی١٣دا٣ف  ٠ا٦یث قؼایي، ای٢ در( اؿث قغق اؿاؿ٩ دچار جٕییؼات از یادگیؼل مةؼدار ة٧ؼق

 دركف درج٨ا٣غ  ٠ی م٨رج٩ در دا٣ف ج٧٤ا زغیغ ٠ا٦یث( ة١ا٣غ ةا٩ٚ جٕییؼ ةغكف ك٣ع٨ردق  دؿث

 اًالّات ٚاٝب ة٥ یادگیؼل زؼیاف ک٥ درآیغ ازؼای٩ ك ٩ٞ١ّ م٨رت ة٥ ك ک٤غ زةا زا زغیغ ٠سارل

 ةؼگؼدا٣غف ک٥ ٚاةٜ چیؽل ٦ؼ دا٣ف،قغ جذتیث  یکؼپ در( ق٨د جؼز٥١ ك ٩٠٨١ّ ةؼگؼدا٣غق

 ٧٣ای٩ ٣حایر قغف ةؼگؼدا٣غق ٚاةٞیث قغ ك ظ٨ا٦غ گػاقح٥ ک٤ار ٣تاقغ، قکٜ ای٢ ة٥# جؼز٥١$

 ج٨ٝیغک٤٤غگاف( ة٨د ظ٨ا٦غ جضٛیٛات ای٢ مكؿ٨ ؿ١ث ک٤٤غق یی٢جْ رایا٥٣ زةاف ة٥ زغیغ جضٛیٛات

 ةؼال رزـ اةؽار ك ةایغ صح١ان ةگیؼ٣غ، یاد یا ک٤٤غ اظحؼاع ةع٨ا٤٦غ ک٥ دا٣فک٤٤غگاف  ٠نؼؼك 

 (#-3.,آ٤٦چیاف، $ داقح٥ ةاق٤غ اظحیار در را زةاف ای٢ ة٥ ةؼگؼدا٣غف ك جؼز٥١

 ًَع چِ یؿنهسضً پؿت ضٍیىطز زضؾی ثطًبهِ زض تسضیؽ ضٍـ ٍ ضاّجطزّب .3

 اؾت؟ ضاّجطّبیی

 م٨رت ة٥صٛیٛث  ٨٤ّاف ة٦٥ایی را  یآگا٦٦ا یا  یدا٣ـح٤ ک٤٤غ ٠یم درؿی ٨٣ی٢ ؿْی ٦ا ةؼ٣ا٥٠

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |387 
 

ةایغ  ٠غرف پـثک٥ ةؼ٣ا٥٠ درؿی از ٤٠ُؼ  یدرصاٝآ٨٠زاف دیکح٥ ک٤٤غ(  ا٣ْ٘اٝی ك ةازجاةی ة٥ دا٣ف

 #(+/-5 .4.,ی٥٤ ظٞٙ دا٣ف جتغیٜ ک٤غ $ٚادرم، درز٠ام ْٗاؿ  یغک٤٤غقج٨ٝرا ة٥  آ٨٠ز دا٣فةح٨ا٣غ 

، دا٤٣غ ی٦ا زایگؽی٢ ركش ١ّٞی ٠ ٦ا ک٥ گاق آف ٠غرف جغریؾ ٨٠رد٣ُؼ پـث م٦ا یکی از ركش 

را پیك٥ ک٤٤غ ك ٦ٟ  ؿاظث زداییآ٨٠ز ةایغ قی٨ق  ركش ؿاظث قک٤ی اؿث( ٦ٟ ٠ْٟٞ ك دا٣ف

پژك٦اف ةایغ جك٨یٙ  ْحٛغ٣غ ک٥ دا٣ف٦ا ٠ ٨٠اد ك ٠ٌاٝب آ٨٠زقی ةایغ ؿاظث زدایی ق٣٨غ( آف

٦ا ةیاة٤غ جا از ای٢ ًؼیٙ ٚادر ة٥  زغیغم ةؼام ةاز٨٣یـی ٠سغد ٤ّامؼ ك داؿحاف م٦ا ق٣٨غ جا راق

٦ا ة٥ ازؽا ك ٗؼّیات جٛـیٟ ک٤٤غ $٣ساریاف،  یاٗح٢ ركش زغیغم ةؼام ٚؼا ث یک ٠ح٢ ق٣٨غ ك آف

ج٨اف در ٨٠ارد  را ٠ی یـ٠ٟغر٣ ثركش جغریؾ در پـ #(,+,5 ,3.,، ٠ٛغـ ییؿؼقث، م٘ا پاؾ

 5زیؼ ظالم٥ کؼد

 جغریؾ اؿث( م٦ا ركم ز٤ت٥ گ٘حگ٨یی ك د٨٠کؼاجیک ة٨دف ركش یغجثک )

کارم ٨٠رد جك٨یٙ  م٦ا اؿث ك جْا٠ٜ ةی٢ ٗؼدم ك ةی٢ گؼكق یارافج یادگیؼم گؼك٦ی ك ١٦ )

 گیؼد( ٚؼار ٠ی

 یادگیؼم ٠ـحٜٛ در ک٤ار یادگیؼم جْا٠ٞی ٨٠ردج٨ز٥ اؿث( )

 یادگیؼم زایگؽی٢ ٨٠اد درؿی در ةؼ٣ا٥٠ ٠غرف ٦ام یافزؼ )

 اؿث( یٜك گ٘ح١اف ك ٗؼا جضٞ ؿازم ی٥ركم ركش ؿاظث قک٤ی، قت یغجثک )

 #(514 .3.,، ٗؼا٦ا٣ی ی٤٧یكپؼكرش گ٘حگ٨ ٠ض٨ر اؿاس کار اؿث $ٗؼ ٠ آ٨٠زش )

 اؾت؟ اضظقیبثی ًَع چِ یؿن،هسضً پؿت ضٍیىطز زضؾی ثطًبهِ زض . اضظقیبثی4

 ة٥ ٤ّایث ةا ک٥ گ٘ث پاؿط ةایغ در ق٨د؟ ی٠ ارزقیاة٩ چگ٥٣٨آ٨٠ز  دا٣ف پیكؼٗث درز٥ از

ّالكق  ( ة٥آیغ ی٠ ق١ار ة٥ وؼكرت یک ارزقیاة٩ ٣یؽ٦ا ك ٠غارس  کالس ای٢ در ،٠غرف پـث ركیکؼد

 ظ٨د كوْیث از ة٥ جن٨یؼل دؿث یاٗح٢ ا٠کاف ك قعن٩ ةازظ٨رد٦الدرگؼٗح٢  یس٥ ارزقیاة٣٩ح

 ك ک٤غ ٠ٛایـ٥ ٚؼاردادل م٦ا ٠الؾ ةا را ظ٨د كوِ جا ک٤غ ٠ی ک١ک ٗؼد ة٥ ةییا( ارزقاؿث ٠ؤدؼ

 چ٥ ٦ؼ ة٥ ک١ک ک٤غ( ةؼال امالح ك جؼ٠یٟ را ظ٨د وْٖ قغق دادق جكعیل م٦ا ٥ٌٛ٣جا  ةک٨قغ

 ٦ام یافزؼ ای٤سا در( ق٨د ی٠ ؿ٘ارش ٣یؽ دیگؼاف ٠ك٨رت ةا ظ٨د، جن٨یؼکؼدف  جؼ یٙدٚ ك درؿث
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 ک١کآ٨٠ز  دا٣ف اؿث ة٥ ١٦ؼاق ظ٨د از ٠غاكـ ارزقیاة٩ ةا ک٥ ا٠ؼ ای٢ ك ا٣غ ْٗاؿ یادگیؼل یکـؼق

د٦غ  ادا٥٠ ة٨دق، آف ظ٨ا٦اف ک٥ ٦ایی یثمالصکـب  ة٥ ک٤غ اصـاس ک٥ آ٣سا جاک٤غ  ٠ی

 #(,-,5 -3.,$آ٤٦چیاف، 

م ؿ٤حی ارزقیاةی ك ارزیاةی ٦ا ركشكیٞیاـ داؿ در آیی٢ جْٞیٟ ك جؼةیث پـا٨٣ی٢ گؼا،  از٣ُؼ

 #(+5,1 33.,ق٨د $ٚادرم،  ی٠ ٦ا آفق٨د ك گ٘ح١اف ك زـحس٨گؼم زا٣كی٢  ی٤٠٠ـ٨خ 

 گیطی یدًِت

٠غرف ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی پی  ٦ام ٗٞـ٥٘ پـث قغق در راة٥ٌ ةا ٣ـتث كیژگی در ٠ٌاْٝات ا٣ساـ

گؼایی،  ام ازح١اّی ك ٗٞـ٘ی، ةا م٘اجی ٣ُیؼ ا٣ـاف ٠غر٣یـٟ در صکٟ ا٣غیك٥ ةؼیٟ ک٥؛ ٠ی

گؼیؽم ك ٠ا٤٣غ آف، جثدیؼ گـحؼدق ةؼ جْٞیٟ ك جؼةیث در  گؼایی، دی٢ ٝیـٟ، ّٜٛآزادیع٨ا٦ی، ٣اؿی٣٨ا

اةْاد گ٣٨اگ٨ف آف داقح٥ اؿث( ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث ٠غرف ق٧ؼك٣غ ٠ح١غف، ٠حعنل ك آزاد 

ک٤غ ك  اؿث( جْٞیٟ ك جؼةیث ٠غرف، ٨ّٞـ جسؼةی ك ٤ٗی را ة٧حؼی٢ ٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی جٞٛی ٠ی

٦ام ٠تح٤ی ةؼ آف را  ٨٤ّاف ة٧حؼی٢ قی٨ق ق٤اظث ك ركش ك ّٛال٣یث را ة٥ گؼایی گؼایی، جسؼة٥ صؾ

ا٣غ ک٥  ٠غرف، ٠غّی دا٣غ( ٝی٨جار ك دیگؼ ٠ح٘کؼاف پـث ة٧حؼی٢ قی٨ق آ٨٠زش ك یادگیؼم ٠ی

٦ام كز٨د ةكؼ ك  ٦ایی، ٠كکالجی زغم ة٥ د٣تاؿ دارد، زیؼا دیگؼ ز٤ت٥ ٠غر٣یـٟ، ةا چ٤ی٢ كیژگی

 گیؼد( ٦ام دیگؼ را ٣ادیغق ٠ی ّٛایغ دی٤ی گؼكق ٦ا ك ٦ا، ارزش ٣یؽ ٗؼ٤٦گ

ة٤اةؼای٢ ةؼ ؛ ، ٠تا٣ی ز٧ا٣ی ك داةحی ٣غارد، ةٞک٥ ٠ضٞی ك ٨٠ٚحی اؿث٠غرف پـثجْٞیٟ ك جؼةیث  

یغ دارد( جثک٦ام ٗؼ٤٦گی ك وغ اؿحتغادم ك ا٣حٛاد  یةؼرؿی، دگؼ ة٨دگگ٘حگ٨، جکذؼگؼایی، ج٘اكت، 

ٗؼا ٦ا،  ٦ام اکذؼیث صاکٟ، ٗؼا ركایث یغگاقدیی ك ؿ٥ٌٞ گؼا ٠ٌٞٙیـٟ ظٌؼات ٠غر٣ پـث

ٞیحی ك ٠ضٞی  یغگاقدرا آقکار ك ةؼ ا١٦یث  ٦ا ٗؼا زةافك  ٦ا گ٘ح١اف ( ٝی٨جار ک٤غ ٠ییغ جثک٦ام ٚا

ک٥  ک٥ ای٢ ظ٨د ظٌؼات زغیغم در پی دارد ک٤غ ٠ی١ّغجان در ٨٠رد جن١ی١ات آ٨٠زقی، ؿک٨ت 

ؼاًی ك ٠حؽٝؽ ج٨اف ٠ی ازز٥ٞ١ یؼم اقارق پػ زا٥ْ٠ؿ ؿاظح٢ ٠تا٣ی ٤٦سارم ك ة٥ ٣ـتیث ةاكرم ٗا

 دارد(

٦ام زةا٣ی در ةـحؼ ٗؼ٤٦گ ك ركاةي  مةاز٠ْؼٗث را ا٠ؼم ٣ـتی ك صامٜ گ٘حگ٦٨ا ك  ٠غرف پـث 
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ظاص  ةا٦غؼ٣یؽ یک ٤٠ُؼگاق زةا٣ی ك یک قاظ٥ گ٘حگ٨  كپؼكرش آ٨٠زشدا٣غ(  ی٠ازح١اّی 

گػاراف آ٨٠زقی ٣یـث، ةٞک٥  یاؿثؿقغق  یی٢جْظ٨یف اؿث( ٦غؼ آ٨٠زقی مؼٗان ٣یث از پیف 

یگؼ ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث د ّتارت ة٥پػیؼ٣غ(  ی٠٠ضنالف آف را ١٦ا٤٣غ ٦غؼ یک ةازم زةا٣ی 

یؼ، جض١یٞی ك ٠سؽا از جسار  كاْٚی ٠ضنالف ٣یـث، ةٞک٥ ٣اپػ ا٣ٌْاؼقغق،  یی٢ج٦ْغٗی از پیف 

رکث ٠ْٟٞ ك قاگؼداف ًؼاصی ك یاز٦ام اج٘اٚی، آ٣ی ك ای٤سا ك اک٨٤ف اؿث ک٥ ةا ٠كااز ٣ ةؼ گ٘ح٥

ك ٠ضغكدک٤٤غق دا٣ف ةایغ ٣ٛغ ك  د٤٦غق قکٜق٨د( ٨ٚاّغ جؼةیحی در صکٟ گ٘حگ٦٨ام  ی٠ازؼا 

ك گ٘حگ٦٨ام جؼةیحی  كرؿ٨ـ آدا ةؼرؿی ق٨د( دا٣ف در ٝ٘ا٥ٗ اقکاؿ ٠حکذؼ ٗؼ٤٦گ، زةاف، 

ك  ٦ا دا٣ف، ٦ا ز٧اف٦ام آ٨٠زقی ةایغ ٠ح٤اؿب ةا  ی٨ققة٤اةؼای٢ ٨ٚاّغ ك ؛ پیچیغق قغق اؿث

 م ٠حکذؼ ك ٠ح٘اكت ا٣حعا  ق٨د(٦ا ٗؼ٤٦گ

 

 هٌبثغ 

 ٨٧ًرم5 ج٧ؼاف ،٠غرف پـث قؼایي دركپؼكرش  #( آ٨٠زش-3.,$ ٠ض١غروا آ٤٦چیاف،

ایؽدم، م١غ؛ ( ٠حؼز١اف5 ٠غرف درؿی در ّنؼ پـث یؽمر ةؼ٣ا٥٠#( .4.,$ اؿالجؼم، پاجؼیک

 ( ج٧ؼاف5 آكام ٨٣رٚادرم، ٠نٌ٘ی؛ صـی٤ی، ٗا٥١ً

ك  ٠غرف پـث#( 34.,ی پ٨ر، ّٞی؛ ةعحیار ٣نؼآةادم، صـ٤ْٞی؛ ٦اق١ی، ؿیغ صـ٢ $ةیؼ٠

امالصات ةؼ٣ا٥٠ درؿی( ركیکؼد٦ام ٨٣ی٢ آ٨٠زقی، دا٣كکغق ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی 

 (,.)/51 ,,، ق١ارق پیاپی ,دا٣كگاق ام٧٘اف، ؿاؿ پ٤سٟ، ق١ارق 

( آف ٣ٛغ ك ٝی٨جار یـحیغر٠٣ پـث دیغگاق جؼةیحی م٦ا #( درٝث.3.,$ ا٥ٝ صسث ٗا٣ی،

 (11)532 4 ق١ارق ،. دكرق آ٨٠زقی، ٦ام م٨٣آكر ٗن٤ٞا٥٠

 آییژ ٣كؼ5 ج٧ؼاف( جؼةیث ك جْٞیٟ ك یـ٠ٟغر٣ #( پـث.3.,٠ضـ٢ $ٗؼا٦ا٣ی،  ٗؼ٧٠ی٤ی

 #( ةـحؼ٦ام ٧ٟٗ ةؼ٣ا٥٠ درؿی( ج٧ؼاف5 یادكارق کحا (33.,ٚادرم، ٠نٌ٘ی $

 اْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿی( ج٧ؼاف5 آكام ٨٣ر#( ١ّٜ ك ٣ُؼی٥ در ٠ٌ.4.,ٚادرم، ٠نٌ٘ی $

#( وؼكرت ةاز٣گؼم در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةا +4,ٚادرم، ٠نٌ٘ی؛ ایؽدم، م١غ؛ صـی٤ی، ٗا٥١ً $
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( اكٝی٢ ١٦ایف ٠ٞی جض٨ؿ ة٤یادی٢ در ٣ُاـ ةؼ٣ا٥٠ ٠غرف پـثیغ ةؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی جثک

 (+4.,٠اق  یت٧كثارد 3-درؿی ایؼاف، 

#( ٠ىا٠ی٢ ,3.,یی ٠ٛغـ، ٠ـ٨ْد $م٘اؼ؛ ، ٠ض١غزْ٘ؿؼقث پاؾ٣ساریاف، پؼكا٥٣؛ 

م جؼةیحی آف( ٠س٥ٞ ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق ق٧یغ ٦ا درٝثك  ٠غرف پـث

 (34)1+,5 -ك  ,م ٦ا ق١ارقچ١ؼاف ا٨٦از، دكرق ؿ٨ـ، ؿاؿ ٧٣ٟ، 

٦ا  کارةـث ك ٦ا ی٣٥ُؼ جْاریٖ،5 یـ٠ٟغر٣ پـث ك یح٠٥غر٣ #( پـث24.,$ صـی٤ْٞی ٨٣ذرم،

 ز٧اف ٣ٛف ا٣حكارات5 ج٧ؼاف اكؿ، چاپ#( ارت٠ٛ ٠س٥ّ٨١$
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