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ى ثطای آهَظـ آلط اؾتسالل لیبؾی ٍ اؾتسالل اؾتمطاییّبی  قیَُ

 ی قكن اثتسایی ػلَم پبیِ

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 ق١ـی٥ ک١اٝیك  ؿْیغ اکاجی

 

 چىیسُ

٦ایی  ایسػاد ٗؼمػثةكػؼیث ةػؼام جاـ ز٧اف  ّاـ كرا١٤٦ام زاكیغاف ك  کحا ٨٤ّاف  ٚؼآف ة٥

٦ػا، ا٠کا٣ػات ك  كز٨ ك ک٤سکاكم در ز٧اف آٗؼی٤ف، ق٤اظث اؿػحْغاد٦ا ك ج٨ا٣ایی ةؼام زـث

 ةػا در ٣ُػؼ كپؼكرش ا٣ـاف ة٧ؼق زـح٥ اؿث( از ًؼؽ ٠عحٞ٘ی ز٧ث آ٨٠زش ٦ام آف، ٣اج٨ا٣ایی

، ٦ـػثك ا٣غیكػیغف ج٘کؼ م  ا٣ـاف، ج٨ا٣ایی ك ٨ٚق ظغادادم ٦ام ٚغرتیکی از  ک٥ گؼٗح٢ ای٢

در ز٧ػاف آٗػؼی٤ف، ةكػؼ را ةػ٥ ج٘کػؼ  آد٠یاف در کالـ ا((( ٠سیغةؼام آ٨٠زش  ٠حْاؿ ظغاك٣غ

ظ٨ا٦غ از ٣حػایر ایػ٢ ج٘کػؼات در ج٨ؿػ٥ْ ك جْػاٝی  ظ٨د، ظٞٙ ك ظغا د٨ّت ٨١٣دق ك از اك ٠ی

ٔػایی کـػب ٠ْؼٗػث ا٧ٝػی ك  ازپیف ةػ٥ ٦ػغؼ ٠حْػاٝی ك ركزاٗؽكف ظ٨د ة٧ؼق ز٨یغ جا ةیف

کػ٥ در کػالـ ٦ام ج٘کػؼ  ركش جؼی٢ ٧٠ٟ( یکی از جْاٝی، ٣ا ٜ آیغ جٛؼ  ة٥ درگاق ةارم در٣حیس٥

 ٦ـػث(اؿحغرؿ ٚیاؿی ك اؿػحٛؼایی  قغق اؿث، ع# اؿح٘ادق$ م ٠ْن٠٨ی٢ ا٧ٝی ك ركایات ا ٥١

ی ا٧ٝػ درآیػاتؿػْی قػغق اؿػث کػ٥ زایگػاق ایػ٢ ركش را در ایػ٢ ک٤کػاش ٢ ٨ُ٤٠ر ٥ ایة

٦ایی از اظحنامػات کػالـ ا٧ٝػی،  گیؼد جا ةا کـب ق٤اظث گ٨قػ٥ٚؼار ك کاككش  ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ

م  ٦ام کارةؼدم ٠ؤدؼ ك ٠٘یغم در اظحیار ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث زػارم در ؿػٌش زا٠ْػ٥ ركش

٨٤ّاف ٦ػغؼ آٗػؼی٤ف ك ارؿػاؿ آیػات ا٧ٝػی  ک٣٨٤ی ةؼام قک٨ٗایی، ج٨ؿ٥ْ ك جْاٝی ا٣ـاف ة٥

 جتیی٢ ك ج٘ـیؼ گؼدد(

ـ  پطٍضقـی لطآًـی، زػـَت ثـِ تفىـط،      -ّبی ولیسی: ضٍـ آهَظقی  ٍاغُ  آهـَظ

 ی قكن ، آهَظـ ػلَم پبیِ، اؾتسالل اؾتمطایی، اؾتسالل لیبؾیاؾتساللی
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 همسهِ

ق٤اظحی در آ ی٢ آؿ١ا٣ی اؿالـ آف اؿث  ٠ـا ٜ در راة٥ٌ ةا ٨٠و٨ّات ا٣ـاف جؼی٢ ٧٠ٟیکی از 

ازپیف ا٣ـاف  ع#، ةیف$ م ٠ْن٠٨ی٢ ك ركایات ا ٥١ ک٥ اؿالـ از ًؼیٙ کالـ ا٧ٝی در ٚؼآف ٠سیغ

١٣ایغ( اؿالـ  را ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ك ق٤اظث در ز٧اف آٗؼی٤ف ك ؿاظحار ك اظحنامات ظ٨د د٨ّت ٠ی

٦ام  ٦ا ك ٣اج٨ا٣ی ٦ا، دارایی ظ٨ا٦غ از ای٢ ًؼیٙ، ا٣ـاف ظ٨د را ةك٤اؿغ ة٥ اظحنامات، ج٨ا٣ایی ٠ی

٨ًر ١ّٞی، ةا قک٨ٗایی ك پؼكرش اؿحْغاد  ة٥م ز٧اف آٗؼی٤ف پی ةتؼد جا  ظ٨د ك ٠س٥ّ٨١

ک٥ در  ظغادادم ج٘کؼ ك ا٣غیكیغف ك اؿحغرؿ کؼدف، ة٥ رقغ ك ج٨ؿ٥ْ ك جْاٝی ظ٨د ةپؼدازد( چ٤اف

ةؼجؼی٢ ّتادت ٠غاك٠ث ٨١٣دف ةؼ ج٘کؼ درةارق ظغاك٣غ ك ةیاف ا٠اـ زْ٘ؼ مادؽ $ع# آ٠غق اؿث ک5٥ 

م  یات ك ركایات، ظ٨دق٤اؿی ٠ٛغ٥٠#( در ای٢ آ00، ص -ام٨ؿ کاٗی، ج $ اكؿثٚغرت 

ص# $ ٠ؼجتث ک٥ پیا٠تؼ ٠ُْٟ اؿالـ، صىؼت ظح١ی گؼدد( چ٤اف ٠ْؼٗی ك جتیی٢ ٠ی ظغاق٤اؿی

 ٦ؼکؾ ظ٨د را ق٤اظث، ظغایف را ق٤اظح٥ اؿث(#5 $ٗؼ٠ای٤غ5 ٢٠ ّؼ٥ٗ ٣٘ـ٥، ّؼ٥ٗ رة٥ ٠ی

ی٤ْی5 ة٥  غ ّؼ٥ٗ رة٥ٗؼ٠ای٤غ5 ٢٠ ّؼ٥ٗ ٣٘ـ٥، ٗٛ ع# ٠ی$ ك ا٠اـ ّٞی #-.' ص -ج  ،ةضارار٨٣ار$

$ٔؼراٝضکٟ ك  درؿحی ک٥ ظغاك٣غگارش را ق٤اظح٥ اؿث جضٛیٙ، ٦ؼ ک٥ ظ٨د را ق٤اظث، ة٥

 #(,+.صغیخ  22درراٝکٟٞ، ٗنٜ 

ة٥ ای٢ ًؼیٙ ا٣ـاف ةا ق٤اظث ك ٠ْؼٗث ٣ـتث ة٥ ظ٨د، را٦ی ةؼام ٠ْؼٗث ك ق٤اظث ظاٝٙ 

(( ٠سیغ، آد٠ی ة٥ ٠ٌا٥ْٝ، ٠كا٦غق یاةغ( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر درآیات ٠حْغدم در ؿؼجاؿؼ کالـ ا( ظ٨د ٠ی

 ق٨د( د٨ّت ٠ی ٦ا آف كز٨د ظ٨د ك ؿؼگػقث ؿایؼ ا٣ؾ ك ج٘کؼ در

اـ جک٨ی٢ در  م ز٧اف آٗؼی٤ف ك ١ْ٣ث م پی٨ؿح٥ درةارق ا٣غیك٥ ٦ام ظغاك٣غم ك ٣ُٟ ك ٣ُ

اف ٣ٛف ٠ؤدؼم دارد؛  ةٞک٥ ج٧٤ا پؼكرش ّٛال٣ی ٨٤٠ط ة٥ ا٣غیك٥ ك ٗکؼ دا ١ی اؿث( زیؼا ٥٣ جؼةیث اـ٣

 #(+,ص  ،- ( ج-3.,ؿ٧ؼكردم، $ جٌٞیٖ ؿّؼ ك م٘ام ةا٢ً ٣یؽ ة٥ ٗکؼ ٌٝیٖ ٨ٚ٨٠ؼ اؿث(

د٨ّت ا٣تیا  جؼی٢ اؿاؿیجؼی٢ ك  قغق در کالـ ا((( ٠سیغ، ٧٠ٟ اگؼ ة٥ اؿح٤اد آیات ٠حْغد ةیاف

آٗؼی٢ از ًؼیٙ ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف  ا٧ٝی را د٨ّت ة٥ ای١اف ك اّحٛاد ة٥ ظغكا٣غ راؿحی٢ ك یگا٣گی ز٧اف

٦ایی ةؼام ق٤اظث اظحنامات ظاٝٙ از ًؼیٙ ٠عحٖٞ، قایـح٥ ك در صغ ٧ٟٗ ك ج٨اف  ٗؼمث
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٨اـ ٠عحٖٞ ةغا٣یٟ، یکی از ركش درؾ ك دریاٗث ق٧ؼك٣غاف در ز٠اف ٦ام  ٦ام ٠عحٖٞ ك در ٠یاف ٚا

ج٨ا٣غ ذ٢٦ ا٣ـاف را ز٧ث  ج٘کؼ ك پی ةؼدف ة٥ اة٧ا٠ات اؿح٘ادق از اًالّات ك ٤٠اةْی اؿث ک٥ ٠ی

ج٨ا٣غ از ًؼیٙ ة٥ کار  اة٧ا٠ات را١٤٦ایی ک٤غ( ای٢ ركش رؿیغف ة٥ اة٧ا٠ات ٠یرؿیغف ة٥ آف 

ىٜ ةـح٢ اؿحغررت اؿحٛؼایی ك ٚیاؿی صامٜ آیغ( ٚؼآف جؼی٢ ١ْٞ٠اف  ک٥ از زا٣ب پؼكردگار ةؼ ٗا

٦ا ة٥ ٣ض٨ اصـ٢ اؿح٘ادق ٨١٣دق اؿث( ةـیارم از آیات ٚؼآف کؼیٟ  ٣ازؿ گؼدیغق اؿث از ای٢ قی٨ق

را ة٥ ج٘کؼ درةارق ز٧اف پیؼا٨٠ف ظ٨یف ك اؿحغرؿ ك جْٜٛ در  ٦ا آف ٠حْغدم ا٣ؾ ٦ام ز٠ی٥٤در

 ک٤غ( ق٨٤د د٨ّت ك ٦غایث ٠ی ةی٤غ ك ٠ی آ٣چ٥ ٠ی

ق٨د ک٥  ٦ام آ٨٠زش اؿحغرؿ اؿحٛؼایی ك ٚیاؿی ة٥ جؼجیب ة٥ ای٢ م٨رت ١ّٜ ٠ی در ركش

ق٨د(  ؿحٛؼایی گ٘ح٥ ٠ییاةیٟ ک٥ ة٥ آف ركش ا ةا اؿح٘ادق از زؽ یات ة٥ یک ٨٠و٨ع کٞی دؿث

ّی٤ی ة٥ ٦غؼ دؿحیاةی ة٥ ٣حایر  ٦ام ةؼرؿی زؽ یات ك دادقركقی قا٠ٜ ركش اؿحغرؿ  رك ازای٢

کٞی ةؼام جک٨ی٢ یک ٣ُؼی٥  زؽ ی ة٥ دیگؼ، صؼکث از ّتارت ة٥ ٦ـث؛ك ٨ٚاّغ ك اصکاـ ّاـ ك کٞی 

٦ام  سؼةی پغیغقاز ًؼیٙ جضٛیٛات ج ةحغاارا ركش اؿحٛؼایی گ٨ی٤غ( در ای٢ ركش اؿحغرؿ 

٣حایر ركاةي ظاص  گیؼ٣غ ك ؿپؾ ةا ج١ْیٟ ٚؼار ٠ی، ٠ٌا٥ْٝ ك ک٤کاش ٨٠رد ٠كا٦غق ٚیغقغق

ٗؼاگیؼ ٚا٨٣ف  ٣ُؼی٥ یا م٨رت یک ٦ا، ٨ٚاّغ ك ٚىایایی کٞی ك ّاـ، ة٥ قغق در پغیغق ٠كا٦غق

ؿ ة٥ ّٞث ك ا٣حٛاؿ از ٨ْٞ٠ اؿحغرؿ ّٛٞی ركش ٚیاؿی، ّتارت اؿث از ركش( ق٨د ارا ٥ ٠ی ١ْٞ٠ی

 ی٣ُؼی٥ کٞ ك ركاةي ٤٠ٌٛی ٠یاف ٚىایا، ةؼام ادتات یک ٦ا ٠ٞؽكـ، ةا اؿح٘ادق از رزـ ك ةؼّکؾ یا

ركش  آفک٥ ة٥  ةؼیٟ ٠ییک ٨٠و٨ع کٞی ة٥ زؽ یات آف پی  كجضٞیٜ جسؽی٥دیگؼ ةا  ّتارت ة٥

 ق٨د( ٚیاؿی گ٘ح٥ ٠ی

 ثحث

 ،آ٨٠ظح٢ةیاگا٦ا٣یغف،  ظح٢،د٦عغا ة٥ ٤ْ٠ی ةیا٨٠ م ٣ا٥٠ ٕٝثجْٞیٟ یا آ٨٠زش در ّتارت 

آ٨٠زش  اؿث( آ٠غق# 22.,د٦عغا،  ٣ا٥٠ ٕٝث$آ٨٠زا٣یغف ك (((  کـی را چیؽم آ٨٠ظح٢، آگا٦ا٣یغف،

ة٥ ٦ایی ظاص  ك یا ج٨ا٣اییا٣حٛاؿ ٠٨ْٞ٠ات ارا ٥ ك در صٛیٛث ک٨قكی اؿث ک٥ ٠ْٟٞ ةؼام 

٠ضح٨ام درؿی ک٥ ٠ْٟٞ  ة٥ ٧٠ارت ك ظتؼگی ٠ْٟٞ ك ٨٣ع ك ١ّغجان ك  ةؼد ٠یقاگؼداف ظ٨د ة٥ کار 
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د٦ی قکٜ  ركش جغریؾ ركش ؿاز٠اف٠ؼاد از ّتارت  ك ؛ةـحگی دارد ،پؼدازد ة٥ ا٣حٛاؿ آف ٠ی

یادگیؼم ةا٦غؼ ةؼآكردق قغف یک ٦غؼ آ٨٠زقی ظاص، یا ةسام گػاردف یک ادؼ یادگیؼم 

 ة٥ اقکاؿ ٠عحٖٞ آف، اّٟ از اؿحغرؿ اؿحٛؼایی ك اؿحغرؿ ٚیاؿیظاص اؿث( اؿحغرؿ 

 یا کاكقگؼم ٠ـئ٦٥ٞام صٜ  آ٨٠زقی ْٗاؿ ك ٠ؤدؼ در ةعف ركش ٦ام ركشا٨٣اع ٦ایی از  ؿ٠ذا

 #(4,.ص  ،-3.,ٗحضی آذر، $ ق٣٨غ ٠ضـ٨  ٠ییادگیؼم آ٨٠زقگا٦ی  )در ٗؼای٤غ یادد٦ی

آف  کٞیث ة٥اؿحٛؼایی ی٤ْی ة٥ کار ةـح٢ زؽ یات ٠ؼة٨ط ة٥ یک ٨٠و٨ع ك رؿیغف  اؿحغرؿ

ک٤یٟ ةا پكث  ٢ ركش ٠ا ؿْی ٠یدر ایَ ٚؼی٥ ی٤ْی ركؿحا( ٚؼی٥ اؿث(٨٠و٨ع؛ ریك٥ ک٥١ٞ اؿحٛؼات 

 (#22.,د٦عغا،  ٣ا٥٠ ٕٝث$ ةؼؿیٟ$زؽ یات ٠ـئ٥ٞ# ة٥ ق٧ؼ $کٞیات ٠ـئ٥ٞ#  ٦ا ٚؼی٥ؿؼ گػاقح٢ 

 (د٦یٟ ٠یؿیـحٟ ج١ْیٟ  کٜ ة٥را  ٠ـئ٥ٞة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ ركاةي ٨٠ز٨د ةی٢ ازؽام 

٨و٨ع کٞی ك پی ةؼدف ة٥ زؽ یات آف ٨٠و٨ع اؿحغرؿ ٚیاؿی ی٤ْی ج٘کؼ ك جغةؼ در یک ٠

 ٦ـث(

 ک٥ دررك٣غ جثدیؼمام دارد( ّالكق ةؼ  قی٨ق اؿحغرؿ درؿث در ز٣غگی ا٣ـاف ا١٦یث ٗؽای٤غق

ؼاد ٣یؽ دارام جثدیؼات ةـیار ١ّیٙ اؿث(  پیكؼٗث ّٟٞ ةسا ٠ی گػارد در ز٣غگی ٗؼدم ك ركز٠ؼق ٗا

ؼاد أٞب ٠كکالت ك  آكرد  ٠ی كز٨د ة٥ ٦ا آف٣ادرؿحی را ةؼام  ٦ام مگیؼ ٣حیس٥اؿحغرؿ ٣ادرؿث ٗا

دار قغف ركاةي، ةاكر٦ام ذ٤٦ی ٔٞي ك صحی ٣اراصحی ركصی ك ركا٣ی  ک٥ ١٠ک٢ اؿث ة٥ ظغق٥

ركا٣ی ا٣ـاف ریك٥ در ةاكر٦ا  ٦ام ةی١ارم٤٠سؼ ق٨د( ا٠ؼكزق ركا٣ك٤اؿاف ةؼ ای٢ ةاكر٣غ ک٥ ةؼظی از 

ؼاد دارد ٦ام ق٤اظثك  ٦ا اؿحغرؿك   (٣ادرؿث ٗا

ؼاد دارد رزـ اؿث ةا اؿح٘ادق از  ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یحی ک٥ اؿحغرؿ در قی٨ق ا٣غیكیغف ٗا

 ا٣غ از5 ّتارت را٦تؼد٦ارا٦تؼد٦ایی ة٥ رقغ اؿحغرؿ ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ک١ک ق٨د( ةؼظی از ای٢ 

 ةاقغ( ٦ا آفق٨د ٠ح٤اؿب ةا ؿٌش رقغم  ٠ـا ٞی ک٥ ة٥ ک٨دکاف دادق ٠ی (,

ک٤٤غ ةا ٠٘ا٦یٟ ك جن٨رات ركق٢  جا درةارق ٨٠و٨ّاجی ک٥ ٗکؼ ٠یک١ک ق٨د  ٦ا آفة٥  (-

 ك آق٤ایی ؿؼكکار پیغا ک٤٤غ(

ازازق داد جا ظ٨د در  ٦ا آفزیاد( ةایغ ة٥  صٜ راقدكرم کؼدف از ج٨ویش ك ٣كاف دادف  (.
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 ٦ا آفدرگیؼ ق٣٨غ ك ٗٛي در م٨رت اصـاس در٠ا٣غگی ك ٣اج٨ا٣ی ٧٣ایی ة٥  ٠ـئ٥ٞٗؼآی٤غ صٜ 

 ک١ک ق٨د(

را ةا ركش ؿٛؼاًی ةؼرؿی ٚؼار د٦یغ جا ّٞث دٚیٙ اقحتاق آ٣اف  ٦ا آفگیؼم  ٣حیس٥ (/

 ٨ْٞ٠ـ ق٨د(

گؼك٦ی ٦ـح٤غ# ٣حایر ظ٨د را ةا دیگؼاف  ٦ام ةضخک٥ در  ةع٨ا٦یغ $ز٠ا٣ی ٦ا آفاز  (0

 ٠ٛایـ٥ ک٤٤غ(

 داؿحْغا كز٧ا٣ی، قک٨ٗایی ٨ٚق  جؼةیث ك٦ایی جْٞیٟ  از آ٣سا ی ک٥ ا٠ؼكزق ٦غؼ ٔایی كف

ی٣٨ـک٨، $ آ٨٠زاف ج٘کؼ دا٣ف م ٨ٚقظ٨ا٦غ ةا پؼكرش  در ٠عاًتی٢ ة٨دق ك ٠ی ا٣غیك٥ كج٘کؼ 

٦ام جغرس  ١ْٞ٠اف ةایغ در ا٣حعا  ركش ةگكایغ، ٦ا آف#، در٦ایی زغیغ ة٥ ركم 0-، ص 20.,

ٗؼآی٤غ ج٘کؼ  (#-3,، ص 21.,ز٨یؾ، كیٜ، $ د٤٦غ٧٠ارت ج٘کؼ ك ج٘کؼ ظالؽ را ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار 

ك ةؼام ٦ؼ یک  قغق ة٤غم جٛـیٟؿ٥ ٠ؼص٥ٞ کٞی  در ج٨ؿي ٠حعننی٢ جْٞیٟ ك جؼةیث اؿحٛؼایی

 ةاق٤غ( گؼدد ک٥ ای٢ ٠ؼاصٜ ة٥ قؼح ذیٜ ٠ی ١ّٞیات ازؼایی ارا ٥ ٠ی ،از ٠ؼاصٜ

جک٨ی٢ ٨٧٘٠ـ5 یکی از كَایٖ ةؼ٣ا٥٠ ریؽاف ك ١ْٞ٠اف، آ٨٠زش ٠٘ا٦یٟ درس ة٥ ( ,

 جا ٠٘ا٦یٟ درؾ ق٨د( د٦یٟ ٠ی، آ٨٠زش جؼ ؿادقٗؼاگیؼاف اؿث( ة٥ زةا٣ی 

اٗحغ ک٥ ٗؼاگیؼاف ةح٨ا٤٣غ در  یادگیؼم ٠ؤدؼ ك ٨ٌٞ٠  ز٠ا٣ی اج٘اؽ ٠ی ج٘ـیؼ ٠ٌاٝب5( -

 ظن٨ص ٠ـئ٥ٞ ك ٨٠و٨ع ٨٠رد٣ُؼ، ا٧َار ّٛیغق ك آف را ج٘ـیؼ ك جضٞیٜ ک٤٤غ(

در  اؿث( ج٨ٝیغقغقام٨ٝی ک٥ در ٠ؼاصٜ جک٨ی٢ ٨٧٘٠ـ ك ج٘ـیؼ ٠ٌاٝب کكٖ ك ( .

ق٨د ك ةؼ اؿاس ٨٧٘٠ـ ام٨ؿ،  در اةْاد زغیغجؼم ة٥ کار گؼٗح٥ ٠یدیگؼ  م ٠ؼص٥ٞ

٦ٟ  آ٨٠زم ّٟٞا٠حیاز ك ا١٦یث  جؼی٢ ٧٠ٟگؼدد ك  زغیغ ةؼرؿی ك جتیی٢ ٠ی ٦ام ٨٠ْٚیث

 #+,- ص، 34.,١٦ی٢ اؿث( $ادیب ٣یا،

آكرم اًالّات، كارؿی اًالّات،  یادگیؼم قا٠ٜ ز١ِ )٠ؼاصٜ ای٢ ركش یادد٦ی

 #(+-.)4,.مل  ،-3.,ٗحضی آذر، $ غةاق٤ ؿازم، ٠ی ٗؼوی٥

٦ا  ریك٥ در ریاویات، ٤٠ٌٙ ك ٗٞـ٥٘ داقح٥ اؿث( در ای٢ ص٨زق زیاد اصح١اؿ ة٥ركیکؼد ٚیاؿی 
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ق٣٨غ( ةا اؿح٘ادق از  ٠ی ظ٨ا٣غق آقکار٦ایی ةغی٧ی ك یا صٛیٛث  گؽارق ٨١ْ٠رن٦ام اكٝی٥  گؽارق

ق٨د ک٥  ج٨ٝیغ ٠ی ام اكٝی٥ ٚىایایی٦ ٦ام ٣ُؼم ٠تح٤ی ةؼ ام٨ؿ ٤٠ٌٛی، از ای٢ گؽارق اؿحغرؿ

٦ام  ، اگؼ گؽارقرك ازای٦٢ام اكٝی٥ اؿث  جاةِ ٠یؽاف درؿحی اؿحغرؿ ك درؿحی گؽارق ٦ا آفدرؿحی 

٣یؽ درؿث ةاقغ،  قغق گؼٗح٦٥ام ة٥ کار  اكٝی٥ صٛیٛث ةاق٤غ ك ٤٠ٌٙ ٨٠رداؿح٘ادق در اؿحغرؿ

، ركایی ؿ٤سی رك ازای٦٢ـح٤غ(  ق٨د ک٥ ٚىایام صام٥ٞ ٣یؽ صٛیٛث آ٣گاق ٣حیس٥ گؼٗح٥ ٠ی

٦ٟ ٨٠ٝغ  از صٛیٛث ك ةؼگؼٗح٦٥ٟ  چؼاک٤ْ٠٥ا اؿث،  ٦ام ای٢ ٨٣ع ٠ْؼٗث ام٨رن ةی ظؼكزی

٧٣ایی كز٨د داقح٥ ةاقغ، ایؼاد ك ٠ٕا٥ٌٝ در قی٨ق اؿحغرؿ  در٣حیس٥صٛیٛث اؿث( اگؼ ایؼادم ٣یؽ 

 اؿث

ذاؿ آكردف اؿث( ٠ٌٞتی ک٥ ٦ام آ٨٠زش در ٚؼآف اؿح٘ادق از ج١ذیٜ یا ١٦اف ٠ یکی از ركش

ةؼ اك  ةیكحؼم جثدیؼك  داقح٥ كاق٨د ذ٢٦ ٠عاًب را ة٥ ٠ٛایـ٥ ك ةؼرؿی  در ٚاٝب ج١ذیٜ گ٘ح٥ ٠ی

جؼ اؿث( از ؿ٨م دیگؼ ج١ذیٜ ٨١ْ٠رن  ٨ًر٣ی٨١ْ٠رن  ٣یؽ ٦ا پیاـ( ٠ا٣غگارم ای٢ ٨٣ع گػارد ٠ی

ةعكی ة٥ آف  یاـ ك ١ّٙج٨ز٥ ٠عاًب را ة٥ ظ٨د زٞب کؼدق ك صـاؿیث رزـ را ةؼام زػ  پ

 #14ص ، 32.,ک٤غ $صیغرم ج٘ؼقی، ی٨ؿ٘ی ؿْیغآةادم،  ٗؼا٦ٟ ٠ی

ة٥ اؿحغرؿ پؼداظح٥، ظٌا  ة٥ ةٛؼق ٠ُْٟ ؿ٨رق در  1-آی٥  دركجْاٝی  جتارؾك٣غ اظغ

ام $ٗؼكجؼ# یا ةارجؼ از آف ٠ذاؿ ةؽ٣غ، قؼـ  ١٦ا٣ا ظغاك٣غ از ای٤ک٥ ة٥ پك5٥ ٗؼ٠ایغ ٠یآد٠یاف 

 صٙ ة٥دا٤٣غ ک٥ آف $٠ذاؿ# از ًؼؼ پؼكردگارقاف  دار٣غ، ٠ی ایی ک٥ ای١اف٦ ٣غارد؛ پؾ آف

اؿث، كٝی کـا٣ی ک٥ ک٘ؼ كرزیغ٣غ گ٨ی٤غ5 ظغاك٣غ از ای٢ ٠ذٜ چ٥ ٨ُ٤٠رم داقح٥ اؿث؟ 

 آگاقٗؼ٠ایغ( $ا٠َّا  $آرم# ظغاك٣غ ةـیارم را ةغاف $٠ذاؿ# گ١ؼاق ك ةـیارم را ةغاف ٦غایث ٠ی

 ک٤غ( ٗاؿٙ را ةغاف گ١ؼاق ١٣یک٥# ظغاك٣غ زؽ اٗؼاد  ةاقیغ

کاٗؼاف را در ةؼاةؼ پیاـ ا٧ٝی ة٥ ا٣ـاف  ٠ؤ٤٠اف ك ا١ْٜٝ ّکؾ٠تارک٥ در ای٢ آی٥ ٠حْاؿ ظغاك٣غ 

ك ٚیاس  اؿحغرؿج٘کؼ ك  ك٣حیس٥ ١ّٜ ای٢ دك گؼكق ة٥ ٠ٛایـ٥  ق٤یغف ةا ک٥ آفک٤غ جا  گ٨قؽد ٠ی

الٝث ج١یؽ دادق ك ا٣حعا  درؿث ١٣ایغ( ك راق ٦غایث را از و مضیش ١٣ای٤غگیؼم  ٣حیس٥ةپؼداز٣غ ك 

 (یاةیٟ ٠یدؿث  کٞیّث٦ا ٨٣ّی اؿحغرؿ اؿحٛؼایی ٦ـث ق از زؽ یات ة٥ یک  گیؼم ای٢ جن١یٟ
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در  ک٤غ در ز٧اف گ٨قؽد ٠ی جْٜٛ كا٧ٝی ک٥ ا٣ـاف را ة٥ ج٘کؼ  ٦ام پیاـدیگؼ از  ٦ام ٥٣٨١٣

 ٨ٞٚات اؿث؛ ٠ذالن در آیات ؿ٨رقٚاٝب ا٠ؼ ة٥ ٠كا٦غق ةا دٚث ك ٣ُؼ در ز٧اف اًؼاؼ ك ؿایؼ ٠ع

آكرم اًالّات ج٘کؼ،  ظغاك٣غ ٠حْاؿ، آد٠یاف را ة٥ ٠كا٦غق، ز١ِؿ٨رق ٔاقی٥ در  +- جا 2,

ک٥  ٣گؼ٣غ ١٣یآیا ة٥ قحؼ  ٗؼ٠ایغ5 ٠یاؿحغرؿ ك ٚیاس در اظحنامات ز٧اف آٗؼی٤ف ٗؼاظ٨ا٣غق، 

ؼاقح٥ک٥ چـا٣ف،  ك ة٥ آؿ١آف قغق آٗؼیغقچگ٥٣٨  ك ة٥ ا٣غ  ةؼکكیغقک٥ چگ٥٣٨  ٦ا ک٨قك ة٥ ا٣غ  ةؼٗا

 ؟گـحؼدق قغق ز٠ی٢ ک٥ چـاف

ک٤غ جا چیؽ٦ایی را ک٥ در پیؼا٨٠ف ظ٨د  را١٤٦ایی ٠ید٨ّت ك ا٣ـاف را  ،ظغاك٣غ در ای٢ آیات

ةا د٦غ ك  ةؼرؿی ٚؼارك  را ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٦ا آفظٞٛث  (جغةؼ ک٤غ ٦ا آفدر  (ةا دٚث ٣گاق ک٤غ ةی٤غ ٠ی

، دا٣ایی ك ظٞٛث ز٧اف پی ةتؼد ك از ٚغرت١ُّث ك صک١ث ة٥  ةی٤غ ٠ی ٦ا آف در ا٣غیك٥ ازآ٣چ٥

 ظاٝٙ آگا٦ی یاةغ( صک١ث

ك یادگیؼم کالس درس  قک٨ٗا ق٨د،اگؼ ركصی٥ ج٘کؼ در ا٣ـاف د٤٦غ ک٥  ای٢ آیات ٣كاف ٠ی

 م ةؼ٣ا٥٠م ٠ٌؼح در ةی٤ف ج٨صیغ در ؿ٤غ  ك ق٤اظث ظ٨د، ظاٝٙ ك ظٞٛث ك ظٞٙ $چ٧ار ٠ؤ٥٘ٝ

م ز٧اف آٗؼی٤ف كؿْث  ا٣غازق ة٥ #3 ، ص,4.,ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف، درؿی ٠ٞی در ٣ُاـ 

ا٣ـاف ة٥ ّٟٞ ك صک١ث  ،٦ام آف ٠ذاؿ ةا دٚث در ظٞٛث قحؼ ك درؾ پیچیغگی ٨٤ّاف ة٥ یاةغ( ٠ی

ة٨دف آٗؼی٤ف ك ة٥ كز٨د  دار ٦غؼآؿ١اف ك ز٠ی٢ ة٥  ،٦ا ک٨ق، ةا دیغف دتات ةؼد ٠یظغاك٣غ پی 

١٣ایغ جا  از آد٠ی د٨ّت ٠یاؿث ک٥ ظغاك٣غ  گ٥٣٨ ای٢؛ ةؼد ٠ی ٣ُٟ ك صـا  در ظٞٛث ز٧اف پی

ة٥ ج٨ ز٨ گؼ، ا٣غیك٤١غ ك ٠ح٘کؼ  ا٣غیك٥ ک٤غ جا ا٣ـاف ک٤سکاك، زی دٚث كدر زؽ یات ز٧اف 

 (غدؿث یاة آٗؼی٢ ك اظحناماجی از اظحنامات ز٧افکٞیث ز٧اف ق٤اظث 

ْٟٞ ز٧اف آٗؼی٤ف، ظغاك٣غ م ٣عـحی٢ كةؼجؼی٢ ٠ از آیات ٚؼاف ٠سیغ، در اؿح٘ادقدر ةؼظی 

ج٘کؼ ك اؿحغرؿ در  ٦ا آف، از داؿحاف ٗؼدم ك یا پیا٠تؼم ة٥ آد٠یاف ةاةیافظغاك٣غ  كجْاٝی، جتارؾ

ك ک٥ ٦ؼ ٗؼد ک٥ از ٚغرت ج٘کؼ ك جْٜٛ اؿح٘ادق ١٣ایغ ظ٨ا٦غ  ٠ی ٦ا آفای٢ ٧٠ٟ را ًٞب ٨١٣دق، از 

ؽكف  ةؼام ج٨ؿ٥ْ ك ٦ا ٦ایی یاد ةگیؼ٣غ ك از آف درس ٦ا، درس از ای٢ ؿؼگػقث جْاٝی ركزٗا

ؿ٨رق در  04- در آی٥ $ع# ّؽیؽداؿحاف صىؼت  ؿتضاف ةاةیافظغاك٣غ  ،٠ذاؿ ٨٤ّاف ة٥ز٨ی٤غ(  ة٧ؼق
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ة٤ا٦ایف  ٦ام ؿٖٛک٥ ة٥ د٦ی رؿیغ د٦ی ک٥  کؾ آفیا ٠ا٤٣غ  ٗؼ٠ایغ5 ةٛؼق چ٤ی٢ ٠ی٠ُْٟ 

٠یؼا٣غ  مغؿاؿرا ة٥ ٠غت ظغا اك  ؟کسا ظغا ای٢ ٠ؼدگاف را ز٣غق ک٤غ ازة٨د، گ٘ث5  ٗؼكریعح٥

 (گ٘ث5 یک ركز یا ٚـ١حی از یک ركز ام؟ ة٨دقکؼد ك گ٘ث5 چ٥ ٠غت در ای٤سا  اش ز٣غقآ٣گاق 

ة٥ ًْاـ ك آةث ة٤گؼ ک٥ جٕییؼ ٣کؼدق اؿث ك ة٥ ظؼت  ام( ة٨دق مغؿاؿ اؿث ک٥ در ای٤سا ٥٣گ٘ث5 

را چگ٥٣٨ ة٥ ٦ٟ  ٦ا اؿحع٨افّتؼجی گؼدا٣یٟ، ة٤گؼ ک٥  ج٨ را ةؼام ٠ؼد٠اف ظ٨ا٦یٟ ٠یة٤گؼ، 

ک٥ ظغا  دا٣ٟ ٠ی، گ٘ث5 قغ آقکارچ٨ف ٚغرت ظغا ةؼ اك پ٨قا٣یٟ  ٠یك گ٨قث ةؼ آف  پی٣٨غیٟ ٠ی

 (ةؼ ٦ؼ کارم ج٨ا٣اؿث

٦ام  ٨٠ْٚیث ٦ا ك ، در ٠ٛاـ ٚیاس ك اؿحغرؿ ٚیاؿی ٗؼمثکٞی ای٢ داؿحاف ةاةیافظغاك٣غ 

دیگؼ ک٥ ٣ـتث ة٥ داؿحاف در ٠ٛاـ ا٣ـاف ة٥ صٛایٙ  ١٣ایغ جا ام را ٗؼا٦ٟ ٠ی ٤٠اؿب ك قایـح٥

آی٤غ ة٥ قؼح  ة٥ دؿث ٠ی اؿحغرؿ( ةؼظی از ای٢ صٛایٙ ک٥ از دركف زؽ یث ٚؼار دار٣غ پی ةتؼد

 زیؼ ٦ـح٤غ5

 جازق گؼٗث( ٦ام درسةایغ ة٥ دیغق ّتؼت ٣گؼیـث ك  گػقح٥، قغق كیؼاف ٦ام ج١غفة٥  )

 (یغف ةار ةتؼدك پؼؿ ةاجسؼة٥ّٟٞ ظ٨د را  ةاز٦ٟ، ا٠ا دا٣یغ ٠ی ٦ؼچ٤غ )

 زاؿث( ة٥ةؼام یک ٣کح٥ ١٧ٗیغف  ٠ؼدف، مغؿاؿ )

 آكرد( ١٣یظٞٞی در ٚغرت ظغاك٣غ كارد  گػقث ز٠اف ٨ًر٣ی، )

 اؿث( یاٗح٤ی جضٛٙقغف ٠ؼدگاف در ١٦ی٢ د٣یا ك ٚتٜ از ٚیاـ  كز٣غقرزْث  )

 اؿث( م آؿ١ا٣ی كا٦٥ٝام ةیاف ٠ْارؼ  ة٧حؼی٢ راق ازك اؿحغرؿ ١٣ایف  )

ق٨د جا  ق٨د، كٝی ٔػایی ک٥ زكد ٗاؿغ ٠ی ق ا٧ٝی اؿحع٨اف ٠ضکٟ، ٠حالقی ٠یةا اراد )

 (٠ا٣غ ٠یمغؿاؿ ؿاٟٝ ةاٚی 

١٣ایف ٚغرت پؼكردگار ةؼام ارقاد ك ٦غایث ٠ؼدـ اؿث، ٥٣ ةؼام ؿؼگؼ٠ی ك یا صحی  )

 (١٣ایی ٚغرت

 از ٚیا٠ث را در د٣یا آكردق اؿث( ام مض٥٤ظغاك٣غ  )

 (آ٠غ ١٣ی٠ْاد ركصا٣ی ة٨د، ؿع٢ از اؿحع٨اف ة٥ ٠یاف ٠ْاد زـ١ا٣ی اؿث، زیؼا اگؼ  )
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از ٚغرت  ام ک٤غ ک٥ ظغاك٣غ ٥٣٨١٣ د٦غ ك اؿحٛالؿ ٠ی در ای٢ آیات، ظغاك٣غ ٣كاف ٠ی )

 ظ٨د در ٚیا٠ث را در د٣یا ة٥ ١٣ایف گػاردق اؿث(

ٗٛي  ك ٨٠و٨ّاجی دیگؼ در ة٢ٌ ك اؿحغرؿ ك ج٘کؼ در ای٢ آیات،ك صٛایٙ  ٦ا پیاـای٢ 

 گؼدد( م٨رت کٞی ةیاف قغ ٠ٌؼح ٠ی ة٥ ک٥  داؿحافیک  ةاةیاف

ك  آ٨٠زقی ٚؼآف ٠ٛایـ٥ ٠ٌاٝب ةا یکغیگؼ اؿث؛ ی٤ْی ةا ٠ٌاٝب ریؽ ٦ام قی٨قیکی دیگؼ از 

 ١٣ای٤غ ك ک١حؼ آد٠ی را ة٥ ج٘کؼ ك ج٨ز٥ ٠ی ا١٦یث ك ٠ٌاٝتی ک٥ ک١حؼ زٞب ک٨چک، قایغ کٟ

 ک٤غ( ق ز٧اف ك ظاٝٙ ٦ـحی را ٗؼا٦ٟ ٠یز٠ی٥٤ درؾ ٠ٌاٝب کٞی درةار ا٣گیؽ٣غ، ا٣غیك٥ ةؼ٠ی

 ؿ٨م ة٥ك اك را  داقح٥ كا جث٠ٜ٠ٛایـ٥ ٠ٌاٝب ةا یکغیگؼ، ذ٢٦ ٠حؼةی ك ٠عاًب را ة٥ ج٘کؼ ك 

ِ ة٥ (ؿازد ٠یصٛیٛث ر٨١٤٦د  ام اؿث ک٥ پاؿط ك صٛیٛث  گ٥٣٨ ٠ٛایـ٥ ٠ٌاٝب ةا٦ٟ دركٚا

ٚؼآف کؼیٟ  ک٤غ( ف اقارق ١٣یكٝی ٠ؼةی ةا مؼاصث ة٥ آ ک٤غ( ٨٠رد٣ُؼ در دركف آف ظ٨د١٣ایی ٠ی

را  ٦ا ؿؤاؿ٠عاًب كٚحی ای٢  اؿح٘ادق کؼدق اؿث( ؿؤاٝیم٨رت  ة٥ رك ازای٢در ٨٠ارد گ٣٨اگ٣٨ی 

٠ذاؿ  ٨٤ّاف رؿغ( ة٥ ق٨٤د، ة٥ ج٘کؼ ك جث٠ٜ ٗؼكرٗح٥ ك ظ٨د ة٥ پاؿط مضیش ك صٛیٛث ٠ٌٞب ٠ی ٠ی

ک٤غ ک٥ یکی رؿ اؿث ك  ةیاف ٠یٗؼ٠ای٤غ5 ك ظغا ٠ذٜ دك ٠ؼد را  ؿ٨رق ٣ضٜ ٠ی 21ظغاك٣غ در آی٥ 

ام صامٜ  ةار دكش ٨٠رم ظ٨د اؿث، ٦ؼ زا ک٥ اك را ة٘ؼؿحغ ٦یا ٗایغق چیؽ ٣غارد ك ج٨اف ٦یا

ركد  د٦غ ك ظ٨د ةؼ راق راؿث ٠ی کؾ ک٥ ٠ؼدـ را ة٥ ّغؿ ٗؼ٠اف ٠ی ک٤غ آیا ای٢ ٠ؼد ةا آف ١٣ی

 (ةؼاةؼ اؿث

م٨رت کٞی ك  جا ةا ٠ٛایـ٥ ٠ٌاٝتی ک٥ ة٥ ٦غظ٨ا ٦ام آگاق ٠ی ظغاك٣غ ةاةیاف ای٢ ٠ذاؿ از ا٣ـاف

ة٥ ای٢ ا٠ؼ  ،قغق اؿث ة٥ صٛایٙ كاْٚی دؿث پیغا ک٤٤غ( ا٣ـاف در َا٦ؼ ای٢ آی٥ ؿؼپ٨قیغق ةیاف

ام ةا٦ٟ ةؼاةؼ ٣یـح٤غ ٣حیسحان ٦ؼ ا٣ـاف ذم ّٛٞی ةایغ در ٚیاس ةا  ةؼد ک٥ ٦یا ارةا  ك ةؼدق پی ٠ی

ةؼدق ٠ـاكم ٣یـح٤غ پؾ ظاٝٙ ك  ک٥ ارةا  ةا گ٥٣٨ ١٦افای٢ ٠ٌٞب ة٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ پی ةتؼد ک٥ 

 ٠ع٨ٞؽ ٣یؽ ٠ـاكم ٣یـح٤غ(

امٜ ٧٠ٟ از  ای٢ٚؼآف ةؼام ج٧٘یٟ  اؿاس دی٢ اؿالـ ای١اف ة٥ یگا٣گی ظغاك٣غ اؿث؛

اگؼ در ز٠ی٢  ٗؼ٠ایغ5 ؿ٨رق ا٣تیات ٠ی در --ک٤غ ك در آی٥  ركش اؿحغرؿ اؿحٛؼا ی اؿح٘ادق ٠ی
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ظغاك٣غ پؾ  قغ٣غ ٠ی، ٦ؼ دك جتاق ة٨د ٠ی جْاٝی ك جٛغس ذات ةارمك آؿ١اف ظغایا٣ی زؽ 

 ٤٠ؽق اؿث گ٨ی٤غ، ٠یپؼكردگار ّؼش از ٦ؼ چ٥ ة٥ كم٘ف  رص١اف ك رصیٟ،

ج٨اف از ًؼیٙ ج٧٘یٟ زؽ یات آف ة٥ ادتات یک کٞیث ک٥ ١٦اف  ای٢ آی٥ ٠ی كجضٞیٜ جسؽی٥ةا 

 غ5ةاق٤ ، ای٢ زؽ یات قا٠ٜ ٨٠ارد زیؼ ٠ییاٗث دؿثیگا٣گی ظغاك٣غ اؿث 

ک٥ ا٠ؼ ا٣ساـ  ركد ٠ی ةکار# $ک٥١ٞ ٨ٝ زایی زافجْغّد پؼكردگار ا٠ؼم ٠ضاؿ اؿث( $٨ٝ  )

 ٣كغ٣ی ةاقغ#

ك  ٦ا آؿ١افك ز٠ی٢ یکی اؿث( ةؼظالؼ ٠كؼکی٢ ک٥ ةؼام ٦ؼ یک از  ٦ا آف آؿٟظغام  )

 دا٣غ( ز٠ی٢ رةّی ٚا ٜ ة٨د٣غ، ٚؼآف پؼكردگار ٥١٦ را یکی ٠ی

 یغگی ك ٗـاد اؿث(پاق جْغد در ٠غیؼیث ٠ای٥ از٦ٟ )

 ظغاك٣غ رزـ اؿث( ج٤ؽی٥ة٥ ٤٦گاـ ذکؼ ؿع٢ ةاًٜ،  )

جـتیش ظغاك٣غ ةایغ پؾ از آگا٦ی ك ةؼ اؿاس اؿحغرؿ ك ٤٠ٌٙ ةاقغ، ٥٣ ک٨رک٨را٥٣  )

ؿپؾ  قغ؛ زیؼا در ٚؼآف اكؿ اؿحغرؿ قغ ک٥ اگؼ دك ٠غیؼیث ة٨د ٦ـحی ة٥ ٗـاد کكیغق ٠ی

 #.+,ص  ،32.,ی ؿْیغآةادم، جـتیش ظغاك٣غ آ٠غ( $صیغرم ج٘ؼقی، ی٨ؿ٘

٠ٌا٥ْٝ، ة٥  ٠عاًتی٢کؼدف  د٨ّت، در آ٨٠زش ق٧ؼك٣غافٚؼآف ٦ام  اؿحغرؿدیگؼ از یکی 

ّتؼت گؼٗح٢ از آكرم اًالّات، ق٤اظث، ج٘کؼ اؿحغرؿ ك ٚیاس ك ؿؼا٣ساـ  ک٤سکاكم، ز١ِ

ای٢ ركش ظ٨د ٨٣ّی ٚیاس یا ١٦اف ةؼرؿی کٜ ةؼام رؿیغف ة٥  (ؿؼ٨٣قث گػقحگاف اؿث

آیا در ز٠ی٢  ٗؼ٠ایغ5 ركـ ٠ی٠ْؽز از ؿ٨رق  4در آی٥ كجْاٝی  ک٥ ظغاك٣غ جتارؾ ( چ٤اف یات اؿثزؽ

 کـا٣ی ا٣غ؟ زیـح٥ ٠ی ٦ا آفگؼد٣غ جا ة٤گؼ٣غ ک٥ چگ٥٣٨ ة٨دق اؿث ّاٚتث کـا٣ی ک٥ پیف، از  ١٣ی

ش آةاد ،کؼدق ك ةیكحؼ از ایكاف زیؼكرك ،ة٥ قعٟ زدف ک٥ ج٨ا٣كاف ةیكحؼ ة٨دق اؿث ك ز٠ی٢ را

 ،، آ٣افکؼد ١٣ی٠ت٨ْث قغق ة٨د ظغا ة٥ ایكاف ؿحٟ  ٦ا آفةؼ  ٦ا ٠ْسؽقؿاظح٥ ة٨د٣غ ك پیا٠تؼا٣ی ةا 

 کؼد٣غ( ٠یظ٨د ة٥ ظ٨یكح٢ ؿحٟ 

٨اـ گػقح٥ ةاز٣غگیظ٨ا٦غ جا كوْیث ز٣غگی ظ٨د را  ٠ی ٦ا آف ا٣ؾظغاك٣غ در ای٢ آی٥ از   ،ٚا

ة٥ اـ کار ظ٨د، ٚیاس ك ٣حیس٥ گؼٗح٥، م ؿؼا٣س درةارق ،٦ا آف ّاٚتث در٠ٛایـ٥ کؼدق ك ةا ج٘کؼ 
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 ة٧ت٨د كوْیث ظ٨د ةپؼداز٣غ(

 ٚیاؿی ك اؿحغرؿ اؿحٛؼایی٦ام ٚؼآف از ركش  ٦ام ا٣غکی از اؿح٘ادق ٨٠ارد ذکؼقغق ٥٣٨١٣

٦ام ٚنغ قغق ة٥ ق٧ؼك٣غاف، از ًؼیٙ قک٨ٗایی اؿحْغاد٦ام ة٥ كدی٥ْ ٧٣ادق  م آ٨٠زش ةؼام ارا ٥

ا٣غیك٥ ك ٚغرت اؿحغرؿ ك ٚیاس  جْاٝی آٗؼی٢ ك ج٨ؿ٥ْ ك ز٧افج٨ؿي ظٞٛث  ٦ا آفقغق در ٧٣اد 

٦ام ؿادق، ک٨جاق، ٨٠زؽ ك  ٥٣٨١٣ ٦ا ك ك اؿحٛؼا ةؼام کكٖ ك دریاٗث دا٣ایی ك ج٨ا٣ایی از ًؼؽ ٠ذاؿ

د٤٦غق آف اؿث ک٥ ای٢ ركش ٨٠رداؿح٘ادق ج٨ؿي ظغاك٣غ  ٠ؤدؼ در کالـ ا((( ٠سیغ اؿث ك ٣كاف

م ك  ج٨ا٣غ ركقی ةـیار ٠ؤدؼ ك ارزق٤١غ، زػا  ك زاٝب در ارا ٥ ٠ی ٠حْاؿ در آیات ٚؼاف ٠سیغ،

یادگیؼم ٠حؼ ةیاف ة٨دق،  )یاةی ة٥ ا٦غاؼ آ٨٠زقی ك پؼكرقی ٚنغ قغق ٗؼای٤غ٦ام یادد٦ی دؿث

٠ک١ٜ یکغیگؼ ٦ـح٤غ(  (دك ركش اؿحغرٝی ٚیاؿی ك اؿحٛؼایی، در کكٖ دا٣ایی ك یادگیؼم ّٟٞ ك

#( در --.ص  ،-3.,ٗحضی آذر، $ ؿی، اؿح٘ادق از ای٢ اةؽار اؿثركش اؿحٛؼایی، اةؽار ج٘کؼ ك ٚیا

م قكٟ دكرق  زؽ ٗؼض ک٤یغ در کحا  ٨ّٞـ پای٥ ركش کٜ ة٦٥ا ة٥  ارجتاط ةا ٣ض٨ق ظ٨ا٣غف کحا 

ق٨د  ارد ؿپؾ ٨٠و٨ّات ٠عحٞ٘ی در ای٢ ةعف قؼح دادق ٠یاةحغایی ةعكی ة٥ ٣اـ ٣یؼك كز٨د د

زؽ در م٨رجی ٠ضٛٙ  رةا ك ٔیؼق( یادگیؼم از کٜ ة٥ ٠ذٜ امٌکاؾ، ٣یؼكم زاذة٥، ٣یؼكم آ٢٦

 ق٨د ک5٥ ٠ی

 (آ٨٠ز درؾ ق٨د اةحغا ٨٧٘٠ـ ٣یؼك ةؼام دا٣ف ),

 (آ٨٠ز ای٢ را درؾ ک٤غ ک٥ آف ةعف کالن در ٨٠رد ٣یؼكؿث دا٣ف )-

 را ةا ٦ا آفا٨٣اع ٣یؼك را در آف ةعف ةتی٤غ ك ّٞث ٣یؼك ة٨دف آف را ة١٧٘غ ك ةح٨ا٣غ ).

 (ارجتاط د٦غ ٨٧٘٠ـ کٞی ٣یؼك

 (ة١٧٘غ ٣یؼك ٣اقی از ادؼ ٠حٛاةٜ ةی٢ دك زـٟ اؿث )/

 #(/4.,جک ٣یؼك٦ا درؾ ک٤غ ك((( $اص١غم ك ١٦کاراف،  در پایاف ةح٨ا٣غ زؽ یات جک )0

 گیطی ًتیدِ

ةؼرؿی ك ٠عحنؼم ٨٠قکاٗی در آیات ك ركایات ٠حْغد در ٠غار٦ام آ٨٠زقی ك جؼةیحی ٚؼا٣ی ك 

 ٚیاؿی ك اؿحغرؿ اؿحٛؼایید٦غ ک٥ ركش آ٨٠زقی ك جؼةیحی  یع# ٣كاف ٠$ ٠ْن٠٨ی٢ م ا ٥١
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٦ام ٠عحٖٞ آ٨٠زش  ز٠ی٥٤یادگیؼم ق٧ؼك٣غاف اؿث ک٥ در )٦ام ادؼةعف یادد٦ی یکی از ركش

ع# در ركایات $ ٠ْن٠٨ی٢ م ا ٥١ك جؼةیث اة٤ام آد٠ی ج٨ؿي ظغاك٣غ ٠حْاؿ در آیات ٚؼا٣ی ك 

٦ام  از ركش ام ٥٣٨١٣ر ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٠ْؼٗی دٚؼارگؼٗح٥ اؿث(  ٠عحٖٞ، ٠کؼران ٨٠رداؿح٘ادق

جضث ٨٤ّاف ركش آ٨٠زش ع# $ ص# ك ؿ٤ث ٨ّٞم$ م ٣ت٨م ك ؿیؼقدر ٚؼآف ك جؼةیحی آ٨٠زقی 

٦ام درس،  ا٠ؼكزق، آ٨٠زگاراف ٨ّٞـ ٠عحٖٞ در کالس (قغق اؿث پؼداظح٥اؿحٛؼایی ك ٚیاؿی 

كپؼكرش  ع# در آ٨٠زش$ ا ٥١ ك٦ام کارةؼدم ٚؼاف  اةْاد گ٣٨اگ٨ف ای٢ ركش ج٨ا٤٣غ ةا ق٤اظث ٠ی

چ٤ی٢ ةا کـب دا٣ف ك ٧٠ارت رزـ در ای٢  ٦ا ك ٦ٟ ق٧ؼك٣غاف، ةا جـٞي ةؼ ٣ض٨ق ازؼام ای٢ ركش

م ظ٨د ٚؼار دادق ك ةا اؿح٘ادق از  آ٨٠زقی را در ًؼح درس ركزا٥٣ ٦ام ركم ز٠ی٥٤، اؿح٘ادق ازای٢

آ٨٠زقی ك پؼكرقی ظ٨د  ٦ام ْٗاٝیثآف، ک١یث ك کی٘یث جضٛٙ ا٦غاؼ آ٨٠زقی ٚیغقغق را در 

٦ام یادگیؼم ة٥  ٦ام درس ك ٗؼاجؼ از آف، در ظارج از ٠ضیي آ٨٠زقگاق، ة٥ ةـي ٠ضیي در کالس

ؽایف د٤٦غ(  كؿْث ز٧اف آٗؼی٤ف، ٗا

 

 هٌبثغ

 ف ٠سیغآٚؼ

 جثٝیٖدٗحؼ  #( کحا  درؿی ٨ّٞـ جسؼةی پای٥ قكٟ( ج٧ؼاف4.5.,$- ك ١٦کاراف اص١غم، ا؛

 ك ٠ح٨ؿ٥ٌ ٣ُؼم(٦ام درؿی اةحغایی  کحا 

 ٦ام ٨٣ی٢ جغریؾ( ج٧ؼاف5 ٣كؼ آییژ( #( را١٤٦ام ركش33.,$ آٚازادق، ٠ضؼـ

 (ک٤کاش ٣كؼ٦ام جغریؾ پیكؼٗح٥( ق٨قحؼ5 چاپ ك  #( ركش34.,$ ادیب ٣یا، اؿغ

 (٠ْٟٞ جؼةیثکحا  درؿی ٠ؼاکؽ  (كش جغریؾ ٗارؿی اةحغایی#( ر34.,، $٠ؤٝ٘ی٢ز١ْی از 

 (كپؼكرش آ٨٠زشكزارت ا٣حكارات  ج٧ؼاف5

 ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات دا٣كگاق ج٧ؼاف(٣ا٥٠ ٕٝث#( 22.,$ اکتؼ ّٞید٦عغا، 

٦ا،  ركش$ #( جؼةیث اؿال٠ی32.,$ روا ٔال٠ضـی٢؛ ی٨ؿ٘ی ؿْیغآةادم، صیغرم ج٘ؼقی،

 كاصغ ٗؼا٦اف( )ام٨ؿ، ٠٘ا٦یٟ#( ٗؼا٦اف5 ا٣حكارات دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی
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یغ جغریؾ( جؼز5٥١ ٠ض١غروا ة٧ؼ٣گی( #( اٝگ٦٨ام زغ21.,ز٨یؾ، ةؼكس؛ كیٜ، ٠ارقاؿ، $

 چاپ پ٤سٟ( ج٧ؼاف5 ک١اؿ جؼةیث(

#( صک٥١ ارقؼاؽ( جؼز٥١ ك قؼح5 ؿیغ زْ٘ؼ ؿسادم( -3.,$ اٝغی٢ ق٧ا ؿ٧ؼكردم، قیط 

 چاپ ٦٘حٟ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات دا٣كگاق ج٧ؼاف(

 ٦ا ك ٨٤ٗف جغریؾ( جتؼیؽ5 ا٣حكارات دا٣كگاق جتؼیؽ( #( ركش-3.,$ ٗحضی آذر، اؿک٤غر،

 ٦ام جغریؾ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ق٧ؼا ( ٦ا ك ٧٠ارت #( ركش/3.,$ ٤ْ٠یاف، داككد

( ٣گؼقی ٨٣ ةؼ آ٨٠زش ٨ّٞـ جسؼةی( جؼز5٥١ قا٦غق ؿْیغم( چاپ دكـ( 22., ٦ار٢ٝ، كی٢،

 ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ٠غرؿ٥(

، ٗا٥١ً ٗٛی٧ی( ر ٨ؼةؼزـح٥( جؼز5٥١ ّٞی  ٦ام ٣کح٥#( یادگیؼم گ٤ر دركف، 20.,$ ی٣٨ـک٨

 كپؼكرش( كزارت آ٨٠زش جؼةیث ك5 ا٣حكارات پژك٦كکغق جْٞیٟ ج٧ؼاف

Ahmadi, D.C. Rahimi, J.I. Asadi, T. ,443. "Dust storm monitoring based 

on multi- temporal satellite data observation", Geoscience, 4-, p. 34-

,,1. 
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