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 جبهؼِ ايَاى ايلیچًقس ٍ ثطضؾی زيسگبُ هسضؾِ ظزايی اظ 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

2ٗا٥١ً کتؼم ٠ٛت٨ٝیك 1ؿیغصـ٢ ٚاٝیتاٗاف
 

 

 چکیسُ

ك در ای٢ ز٠ؼق ٣ُؼی٥ ٠غرؿ٥ زدایی  گیؼد ٠یج٨ٝیغ ًیٖ گـحؼدق ك كؿیْی را درةؼ ركیكؼد٦ام ةاز

ای٢ ٠ٛا٥ٝ اةحغا ٣ُؼیات ةازج٨ٝیغ ك ركیكؼدقاف ة٥ ٣ُاـ آ٨٠زش ك ٠غارس  در .ةاقغاز زا٥ْ٠ ٠ی

 .گؼددةؼرؿی ك جضٞیٜ ٚؼار گؼٗح٥، ؿپؾ ٣ُؼی٥ ز٤ساٝی ٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ جكؼیش ٠ی٨٠رد 

ام را زیؼؿؤاؿ ٣ُؼی٥ ٠غرؿ٥ زدایی ٠ا٦یث ا٣حٛادم داقح٥ ك ج١ا٠ی ز٨ا٣ب ٣ُاـ آ٨٠زش ٠غرؿ٥

٦غؼ ای٢ ٠ٛا٥ٝ  .ةؼد كٝی از کارکؼد٦ام ٠ذتث ٠غارس ة٥ كیژق ٠ٌِٛ اةحغایی ٔاٜٗ ٠ا٣غق اؿث٠ی

ةاقغ ك ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٧٠ٟ ک٥ ای٢ ٣ٛغ ٣ُؼی٥ ٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ ای٨اف ایٞیچ ٠یةؼرؿی ك 

 گیؼم ة٧ؼقجضٞیٞی ک٥ ةا  -ركش ای٢ ٠ٛا٥ٝ، ركش ج٨می٘ی .٣ُؼی٥ دچار جٛٞیٜ گؼایی گؼدیغق اؿث

 .ام ج٧ی٥ قغق اؿثاز ٤٠اةِ کحاةعا٥٣

 

 هقسهِ ٍ ثیبى هؿئلِ

 .ُؼ ٚاةٜ ةؼرؿی اؿثة٥ ٨ًر کٞی کارکؼد آ٨٠زش ك پؼكرش از دك ٤٠

٧٣اد آ٨٠زش ٠٨١ّی اةؽارم ةؼام آ٨٠زش ك پؼكرش  3رم ك جك٨٤کؼاجیكااز ٣گاق اةؽ -1

 .ق٨د ٠یم ٠عحٖٞ کار در زا٥ْ٠ جٞٛی ٦ا ةعف٣یؼك٦ام الزـ ةؼام 

                                                           
 ٦Sh.ghalibafan@birjand.ac.irیأت ١ّٞی دا٣كگاق ةیؼز٤غ،  ّى٨.  1

 آ٨٠زگار دةـحاف پـؼا٥٣ ّال٥٠ صٞی ةیؼز٤غ . 2
3 Technocratic 
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، آ٨٠زش ك پؼكرش درمغد پؼكرش ٣گ٧تا٣اف ٣ُاـ ؿیاؿی ٨٠ز٨د 1از ٤٠ُؼ ایغئ٨ٝ٨ژیك -2

ش زایگاق کك١كف ةؼ ؿؼ ٨٣ع ظامی از آ٨٠زش ك ؿیاؿث از ای٢ ٤٠ُؼآ٨٠زش ك پؼكر .اؿث

 .ق٨د ٠یٗؼ٤٦گی جٞٛی 

 ٦ا آفجا َؼٗیث ٦ام ا٣ـا٣ی ك ذ٤٦یث  ق٨د ٠ی٠غرؿ٥ ة٥ كیژق زایی اؿث ک٥ در آف جالش 

از ای٢ صیخ در ٧٣اد٦ام آ٨٠زقی ة٥ ٤ْ٠ام ّاـ ك ٠غرؿ٥ ة٥ ٤ْ٠ام ظاص ٨٣ّی  .دؿحكارم ق٨د

ای٢ ٨٣ع ْٗاٝیث  .د٦غ ٠یرا قكٜ  ٦ا آفیث جسؼةیات ا٣ـْٗاٝیث ؿیاؿی زؼیاف دارد ک٥ کی٘

 .م صاکٟ ةؼ زا٥ْ٠ در ارجتاط اؿث٦ا گؼكقؿیاؿی ةا ةاز ج٨ٝیغ ٤٦ساری٢ ؿ٥ٌٞ ك ٦ژ٣٨٠ی 

ای٢ در كاِٚ پیف ٗؼض ٣ُؼی٥ ٦ام ةاز ج٨ٝیغ اؿث ک٥ ٧٣اد٦ام ازح١اّی از ٚتیٜ ظا٨٣ادق، 

ح٤غ ک٥ گؼایف ة٥ ٨٣ع ظامی از رٗحار ك ٣ُاـ آ٨٠زقی، زةاف ك رؿا٥٣ ٦ام گؼك٦ی ٧٣اد٦ایی ٦ـ

ای٢ ٧٣اد٦ا در پی دؿحؼؿی ة٥ یك ٦غؼ ٦ـح٤غ ك آف  .ٗكؼکؼدف در ٠ؼدـ ة٥ كز٨د ٠ی آكر٣غ

٤٠اِٗ ك ًؼز جٞٛی ٦ام ًتٛات ك گؼك٧٦ام از  2درك٣ی ؿازم، ًتیْی ز٨ٞق دادف ك اةغم ؿازم

 .ق٣٨غ ٠یم ٠عحٞ٘ی ٣ا٠یغق ای٢ ٧٣اد٦ا در ٣ُؼی٥ ٦ام گ٣٨اگ٨ف ة٥ ٣اـ ٦ا .ٚغرت در زا٥ْ٠ اؿث

 ك 4، دؿحگاق ٦ام ٦ژ٣٨٠یك در ٣ُؼی٥ گؼا٠كی3دؿحگاق ٦ام ایغئ٨ٝ٨ژیك دكٝث در ٣ُؼی٥ آٝح٨ؿؼ

٦ٟ در جضث ٨٤ّاف  6، ٣ُؼی٥ ایٞیچ5اةؽار م٤ْث ٗؼ٤٦گ در ٣ُؼی٥ ا٣حٛادم ظك٣٨ث ١٣ادی٢ ة٨ردی٨

د٣تاؿ ةؼرؿی ك٣ٛغ ٣ُؼی٥ در ای٢ ز٠ؼق دا٣ـث ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥  ج٨اف ٠ی٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ را 

٦ؼ چ٤غای٢ ٣ُؼی٥ ٠ؼة٨ط ة٥ د٥٦ ٦ام ٚتٜ  .ةاقغ ٠ی٦ام ةازج٨ٝیغ ة٥ كیژق ٠غرؿ٥ زدایی اززا٥ْ٠ 

 .ةاقغ ٠یة٨دق كٝی ٣ٛغ ك ةؼرؿی آف ایغق زغیغم 

 

                                                           
1  Ideologic 

2  Eternalization 

3  Althusser 

4  Gramsci 

5  Bourdieu 

6  Ivan Illich 
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 هجبًی ًظطی

ج١ا٠ی ٣ُؼیات ةازج٨ٝیغ ٠ا٦یث ا٣حٛادم داقح٥ كةا اؿحغالٝی ظاص ٠٘ا٦یٟ را ة٥ کار ٠ی ةؼدای٢ 

دارد ای٤اف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٣ُاـ  2ك ٦ؼةؼت گی٢ جیؾ 1ریك٥ در ج٘كؼات ؿا٨٠ئٜ ة٨ٝؽ ؼدركیك

آ٨٠زقی ٤ّنؼم اؿاؿی در ةاز ج٨ٝیغ ة٥ ق١ار رٗح٥ ك ای٢ ا٠ؼ در ٧٣ایث ةیا٣گؼ ةؼجؼم ًت٥ٛ 

دا٣ـح٥ ك  ؿؼ٠ای٥ دارم اؿث ك ٣اةؼاةؼم آ٨٠زقی راةعكی از جار ك پ٨د زا٥ْ٠ ؿؼ٠ای٥ دارم

 .ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب ازح١اّی ١٦اف ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب ك ركاةي ٨٠ز٨د در کالس اؿث٠ْحٛغ٣غ ک٥ ؿاظحار 

 #61:1389$ٚادرم،

ای٤اف  .٠ی ٣گؼ٣غ ٦ا ٗؼمثا٣حٛادم از ٤٠ُؼ دیگؼم ة٥ ٚكؼة٤غم ك ةؼاةؼم  پؼدازاف ٣ُؼی٥

آ٨٠زش ك پؼكرش  .٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٠ككالت ٨٠ز٨د در ٣ُاـ آ٨٠زقی ٣اقی از جىاد در زا٥ْ٠ اؿث

٠ْحٛغ ة٨د ک٥  3کارؿ ٠ارکؾ .ُاـ ٠تح٤ی ةؼ ٗٛیؼاف ك دؼكج٤١غاف اؿثٗٛي ةعكی از یك ٣

ةا ک٤حؼؿ ٨٣ع آ٨٠زش ك پؼكرش  .آ٨٠زقی ؿاظحار ًتٛاجی ٨٠ز٨د را جغاكـ ٠ی ةعك٤غ ٦ام ٣ُاـ

ة٥ ٨٠ْٚیث ٦ا ك ا٠كا٣ات ٨٠ز٨د در زا٥ْ٠  ٦ا گؼكقم ٠عحٖٞ، ةاٌٝتِ دؿحؼؿی ای٢ ٦ا گؼكقةؼام 

 .ک٤حؼؿ ظ٨ا٦غ قغ

ة٥ اّحٛاد  .ش ك پؼكرش جغاكـ ةعكیغف ة٥ ؿاظحار ًتٛاجی ٨٠ز٨د اؿثپؾ ٣ٛف آ٨٠ز

ِ ٣اةؼاةؼم ٦ام ٚغرت، درآ٠غ ك پایگاق ازح١اّی را  پؼدازاف ٣ُؼی٥ ا٣حٛادم، آ٨٠زش ك پؼكرش در كٚا

م ٠ـٞي ك ًت٥ٛ ٦ا گؼكق، ٨ٚاّغ ك ٧٣اد٦ام زا٥ْ٠ ١٦گی ةازجاب ٤٠اِٗ ٦ا ارزش، ک٤غ ٠یةاز ج٨ٝیغ 

 .پؼكرش ٣یؽ از ای٢ ٚاّغق ٠ـحذ٤ی ٣یـثصاک٤١غ ك آ٨٠زش ك 

ای٢  .جضٛیٛات زیادم ٣كاف دادق ک٥ ٠غرؿ٥ ة٥ ةاز ج٨ٝیغ ٗؼ٤٦گ ك ؿاظحار زا٥ْ٠ ٠ی پؼدازد

ؼاد را ازح١اّی کؼدق ك ة٥ جٛـیٟ ك جعنیل  ٠ی پؼدازد جا ة٥  ٦ا آفةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥ ٠غرؿ٥ ٗا

ا٣حُارات ٣اگ٘ح٥ ك جأدیؼ اٝگ٦٨ام  ا٠ا ةا ٨٧َر ٣ُؼی٥ ةاز ج٨ٝیغ ج٨ز٥ امٞی ة٥ .١ّٞكؼد ٠غرؿ٥

                                                           
1 Samuel Bowles 

2 Herbert Gintis 

3 Carl Marx 
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ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ ةاز ج٨ٝیغ ٠غرؿ٥  .و٤١ی ك ١٦چ٤ی٢ راة٥ٌ ٠غرؿ٥ ك اٚحناد ٨ٌْ٠ؼ قغ

ؼادم ٠ی ؿازد ک٥ ٠حْٞٙ ة٥  ام گ٥٣٨ ة٥ ؿاز٠ا٣غ٦ی قغق ک٥ ا٠حیازات ك ٠ؽایا را ٗٛي قا٠ٜ صاؿ ٗا

 .ظاؿحگاق ٦ام ةاالم زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ

گؼا٠كی ةا ًؼح ٨٧٘٠ـ ٦ژ٣٨٠ی،  ق٣٨غ ٠یرا قا٠ٜ  كؿیْی ٦ام ةاز ج٨ٝیغ ًیٖ ٣ُؼی٥

آٝح٨ؿؼةا ٣ُؼی٥ ظ٨د درةارق ایغئ٨ٝ٨ژم، ة٨ردی٨ ةا ٨٧٘٠ـ ظك٣٨ث ١٣ادم، ایٞیچ ةا ًؼح ٠غرؿ٥ 

ی ٦ـح٤غ ک٥ ة٥ كیژق ةؼ ٣ٛف ٠غرؿ٥ ك ٧٣اد آ٨٠زش ك پؼدازا٣ ٣ُؼی٥ جؼی٢ ٧٠ٟزدایی از زا٥ْ٠ از 

ة٥ د٣تاؿ ای٢ ٦ـح٤غ ک٥ ًتٛات ٠ـٞي ةؼام جى١ی٢ پؼكرش در ٗؼآی٤غ از ج٨ٝیغ جأکیغ دار٣غ ك 

ة٥ ّتارت  .ك جا چ٥ ٠یؽاف ٨٠ٗٙ ٦ـح٤غ ک٤٤غ ٠یچگ٥٣٨ ١ّٜ  ٦ا گؼكقؿ٥ٌٞ ٗكؼم ظ٨د ةؼ ؿایؼ 

پؾ ٥١٦ جالش  .دیگؼ ة٥ زام ١ٞٚؼك ج٨ٝیغ، ةاز ج٨ٝیغ اؿاؿان ة٥ د٣تاؿ چ٤ی٢ ٣یازم پغیغار ق٣٨غ

٤غ ک٥ آ٨٠زش ك پؼكرش در ای٢ ز٨ا٠ِ ةؼظالؼ ٦ام ٣ُؼی٥ ٦ام ةاز ج٨ٝیغ ای٢ اؿث ک٥ ٣كاف د٦

 .ی ؿ٨ یاٗح٥ ة٥ ؿ١ث ٤٠اِٗ در زا٥ْ٠ ا٣غ٦ای ٣ُاـادّام ةی ًؼٗی قاف 

ك ة٥ د٣تاؿ  د٤٦غ ٠یی ا٨٠رم ٔیؼ كاْٚی را كاْٚی ز٨ٞق ٦ای ٣ُاـة٤اةؼای٢ از آف زا ک٥ چ٤ی٢ 

ایغئ٨ٝ٨ژم  .ق٣٨غ ٠یایغئ٨ٝ٨ژیك ٠ضـ٨ب  ٦ام ٣ُاـًتیْی ؿازم ٤٠اؿتات ؿاظحگی ٦ـح٤غ، 

اٝتح٥ ای٢ اقحؼاؾ  .٨٧٘٠ـ ٠كحؼؾ در ٣ُؼی٥ ٦ام یاد قغق ةؼام جضٞیٜ ةاز ج٨ٝیغ ؿ٥ٌٞ اؿث

ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ گؼ چ٥ ة٨ردی٨ ای٢  .ةؼ ایغئ٨ٝ٨ژم ٣یـث ٦ا آف٠٨٧٘٠ی ة٥ ٤ْ٠ام جأییغ یكـاف 

 .جأکیغ ٣غارد ٦ا آفا٠ا ة٥ ا٣غازق آٝح٨ؿؼ ك گؼا٠كی ةؼ  گیؼد ٠ی٨٧٘٠ـ را ة٥ کار 

٨ؿ ٨٧٘٠ـ ایغئ٨ٝ٨ژم ك زایگؽی٤ی ٨٧٘٠ـ گ٘ح١اف، دؿح٥ دیگؼم از  د٥٦در   ٦ام اظیؼ ةا ٗا

ِ ةاز ک٤٤غ ٠ی٦ا پغیغار قغ٣غ ک٥ ةاز ج٨ٝیغ را یكی از ق٨ٛؽ ٣ؽاع گ٘ح١ا٣ی ١ٞٚغاد  ٣ُؼی٥ ، در كٚا

ةا كز٨د ای٢  .ج٨ٝیغ ٠ْؼؼ كوْیحی اؿث ک٥ در آف گ٘ح١اف ٠ـٞي ظ٨د را جغاكـ ٠ی ةعكغ

م رٚیب ك پیؼكزم آف در ٣ؽاع گ٘ح١ا٣ی كز٨د دارد دیغگاق ٦ا آفگ٘ح١ گیؼم قك١٦ٜیك٥ اصح١اؿ 

در ق١ار ٣ُؼی٥ ٦ام ةاز ج٨ٝیغ  ج٨اف ٠یایٞیچ درةارق آ٨٠زش ك پؼكرش ك ة٥ كیژق ٠غرؿ٥ را ٦ٟ 

 .دا٣ـث
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 ًظطيِ آلتَؾط ٍهسضؾِ

یك ّا٠ٜ  اؿث، ٝػا ٠غرؿ٥ اؿاؿان 1از دیغ آٝح٨ؿؼ، ٠غرؿ٥ دارام ٨٣ّی ٣ٛف ةاز ج٨ٝیغ ٗؼ٤٦گی

اك ٠یاف دؿحگاق ٦ام ازتار دكٝث ك  .ةی ًؼؼ ك ظ٤ذی ٣یـث، ةٞك٥ اةؽار ایغئ٨ٝ٨ژیك دكٝث اؿث

دؿحگاق ٦ام دكٝث قا٠ٜ صك٠٨ث، ادارات،  .ق٨د ٠یدؿحگاق ٦ام ایغئ٨ٝ٨ژیك دكٝث ج١ایؽ ٚائٜ 

ٜ ای٢ دؿحگاق ٦ا ؿؼک٨ةگؼ٣غ، چ٨ف ةا ظك٣٨ث ١ّ .٦ـح٤غ ٦ا آفارجف، پٞیؾ، دادگاق ٦ا ك ز٣غ

كٝی ة٥ ٦ؼ  .ق٨د ٠ی٦ؼ چ٤غ ک٥ در ٨٠رد دؿحگاق ٦ام ادارم ظك٣٨ث ٗیؽیكی ا١ّاؿ  ک٤٤غ ٠ی

ا٠ا دؿحگاق ٦ام ایغئ٨ٝ٨ژیك، دؿحگاق ٦ام  .صاؿ دؿحگاق ٦ام ٠تح٤ی ةؼ اٝؽاـ ك ازتار ٦ـح٤غ

 .ظاص ٦ـح٤غ ک٥ در ٣گاق اكؿ، ٧٣اد٦ام جعننی ٠سؽا از دؿحگاق ٦ام دكٝث ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿ٤غ

دؿحگاق ٦ام ٠ػ٦تی $٣ُاـ کٞیـا٦ام  .ک٤غ ٠یحی از ای٢ دؿحگاق ٦ا را اّالـ آٝح٨ؿؼ ٧ٗؼؿ

٠عحٖٞ#، دؿحگاق ٦ام آ٨٠زقی $٣ُاـ آ٨٠زقی ظن٨می ك دكٝحی#، دؿحگاق ظا٨٣ادق، دؿحگاق 

ص٨ٛٚی، دؿحگاق ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٣ُاـ ؿیاؿی قا٠ٜ اصؽاب ٠عحٖٞ، اجضادی٥ ٦ام جسارم، رؿا٥٣ 

# دؿحگاق ٦ام ٗؼ٤٦گی $قا٠ٜ ادةیات، ٤٦ؼ، ...دی٨، ج٨ٞیؽی٨ف ك٦ام ارجتاط ز١ْی $ركز٣ا٥٠، را

: گ٨یغ ٠یآٝح٨ؿؼ  .# ٣تایغ دؿحگاق ٦ام ؿؼک٨ةگؼ ك ایغئ٨ٝ٨ژیك را یكـاف جٞٛی کؼد...كرزش ٦ا ك

٦ؼ دؿحگاق دكٝحی چ٥ ؿؼک٨ةگؼ ك چ٥ ایغئ٨ٝ٨ژیك، ٦ٟ ةا ظك٣٨ث ك ٦ٟ از ًؼیٙ ایغئ٨ٝ٨ژم ١ّٜ 

 .ک٤غ ٠ی

، ا٠ا ة٥ ٣ُؼ ک٤٤غ ٠ییغئ٨ٝ٨ژیك دكٝحی ة٥ قی٨ق ظاص ظ٨د ١ّٜ ٦ؼ یك از دؿحگاق ٦ام ا

آٝح٨ؿؼ در ای٢ ؿ٣٨٘١ی ةؽرگ، ٣ٛف ٠غرؿ٥ از ٥١٦ ةؼزـح٥ جؼ اؿث، قایغ ؿایؼ دؿحگاق ٦ام 

ك از  ک٤٤غ ١یا٠ا ٦یچ کغاـ ٠ا٤٣غ ٠غرؿ٥ ١ّٜ ٣ .ایغئ٨ٝ٨ژیك کارم قتی٥ ة٥ ٠غرؿ٥ ا٣ساـ د٤٦غ

ؼاد  چ٨ف ٗٛي .ج٨ا٣ایی آف ةؼظ٨ردار ٣یـح٤غ ركز  6یا  5ؿاّث در ركز ك  8در ٠غرؿ٥ اؿث ک٥ ٗا

 .در ٦٘ح٥ را ةا ک١حؼی٢ آزادم ك ةیكحؼی٢ اٝؽاـ در ة٤غ ٦ـح٤غ
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جؼ از ١٦یك٥ اؿث پػیؼ آؿیباةحغایی ًی ؿاؿ ٦ایی ک٥ ک٨دؾ  ٠غارس، ک٨دکاف را از دكراف

ی را ٦ای ٧٠ارتغ جا ٗكار ٠ی آكر٣ ٦ا آفدؿحگاق دكٝحی ظا٨٣ادق ك آ٨٠زش ة٥  .در اظحیار ٠ی گیؼ٣غ

ی ک٥ ٦ای ٧٠ارتک٥ ایغئ٨ٝ٨ژم صاکٟ قكٜ دادق ٗؼا گیؼ٣غ از ًؼیٙ دكرق ٦ام کارآ٨٠زم ك ةا ا٨٣اع 

ة٥ ٨ًر گـحؼدق ة٥ زایگؽی٢ قغف ایغئ٨ٝ٨ژم ًت٥ٛ صاکٟ ؿ٨٧ٝث ٠ی ةعك٤غ، ٠٨١ّان ٤٠اؿتات 

ک٤٤غق ك  ج٨ٝیغ در قكٜ ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ دارم ی٤ْی ٤٠اؿتات اؿح١ْار ق٣٨غق ك اؿح١ْار

 .ق٣٨غ ٠یاؿحذ١ار ک٤٤غق ك اؿحذ١ار ق٣٨غق ةاز ج٨ٝیغ 

آٝح٨ؿؼ اّحٛاد داقث ک٥ در دكرق پیف از ؿؼ٠ای٥ دارم، کٞیـا دؿحگاق ١ّغق ایغئ٨ٝ٨ژیكی ة٨د 

ک٥ کارکؼد٦ام ٠ح٨٤ع آ٨٠زش، ٗؼ٤٦گ، ارجتاًی ك ٠ػ٦تی را ا٣ساـ ٠ی داد ا٠ا در دكرق ؿؼ٠ای٥ 

 #219: 1393$ریحؽر،  .دؿحگاق ایغئ٨ٝ٨ژیكی دكٝث اؿث جؼی٢ ١ّغقدارم پیكؼٗح٥، ٣ُاـ آ٨٠زقی 

 

 گطاهكی ٍ هساضؼ 1ًظطيِ ّػهًَی

، ةٞك٥ ّؼم٥ ام ک٤غ ١یةؼ ظالؼ دیغگاق ٝیتؼاٝی، گؼا٠كی زا٥ْ٠ ٠غ٣ی را ١ٞٚؼك آزادم جن٨ر ٣

٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ كیژق ٠غرؿ٥  ٦ا آفک٥ ٧٣اد٦ام دكٝحی ك در رأس ٥١٦  ک٤غ ٠ی١ٞٚغاد 

حغار ٦ژ٣٨٠یك جالش  ةؼ ؿؼ  .ک٤٤غ ٠یکـب ٚا

جا ة٥ كاؿ٥ٌ ٣یؼكم ٦ژ٣٨٠یك ج١غف  ک٤غ ٠یدكٝث ة٥ د٣تاؿ ٣ٛف آ٨٠زقی ظ٨د جالش 

دكٝث چ٥ در ٤ْ٠ام ایساةی ك چ٥ در ٤ْ٠ام ؿٞتی آف، ٣ٛف آ٨٠زقی  .زغیغم را پای٥ ریؽم ک٤غ

م ك ٗؼ٤٦گی ٠ْی٢ در كز٥ ایساةی ج٨دق ٦ا را ة٥ ؿ٨ٌح اظالٚی، ٤٦سار .را ةؼام ظ٨د ٚائٜ اؿث

 .ک٤غ ٠یم ظامی را صػؼ ٦ا ٣گؼشدر كز٥ ؿٞتی اش آداب، ٤٦سار٦ا ك  .ک٤غ ٠ی٦غایث 

ج٨٘ؽ را ة٥ ٨٤ّاف ر٦تؼم ٗؼ٤٦گی ک٥ ًت٥ٛ صاکٟ  .١٣ایغ ٠یگؼا٠كی ٨٧٘٠ـ ج٨٘ؽ را ٠ٌؼح 

٨ٚام »ک٥  دا٣غ ٠یاك ج٨٘ؽ را ٠ح٘اكت از ا١ّاؿ زكرم  .، جْؼیٖ کؼدق اؿثک٤غ ٠یآف را ا١ّاؿ 
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٠ارکـیـح٧ایی اٚحنادم @ .ق٨د ٠یك یا ةا دظاٝث پٞیؾ ازؼا  ک٤٤غ ٠یؼی٥ ك ٥٤٤ٛ٠ ا١ّاؿ ٠س

 ٦ا آفا٠ا گؼا٠كی ةؼ ظالؼ  .جض١یٞی ؿ٥ٌٞ دكٝحی دار٣غ ٦ام ز٤ت٥گؼایف ة٥ جأکیغ ةؼ اٚحناد ك 

اك در جضٞیٜ ؿؼ٠ای٥ دارم ٠ی ظ٨اؿث ةغا٣غ ک٥  .جأکیغ ٠ی كرزد@ ر٦تؼم ٗؼ٤٦گی»ك @ ج٨٘ؽ»ةؼ 

ج٨ا٣ـح٥ ا٣غ ر٦تؼم ٗؼ٤٦گی ك  ک٤٤غ ٠یةؼظی از ركق٤٘كؼاف ک٥ ة٥ ؿ٨د ؿؼ٠ای٥ داراف کار چگ٥٣٨ 

ٛث ج٨دق ٦ا را ة٥ دؿث آكر٣غ از ؿ٨م دیگؼ آ٨٠زش ك پؼكرش، ٣ٛف ا٣حٛادم در ٠كؼكّیث  .٨٠ٗا

ة٥ اّحٛاد اك در ّی٢ صاؿ ک٥ ٠ح٘كؼاف ٣ٛف ١٧٠ی در صٍ٘  .ک٤غ ٠یةعكیغف ة٥ ج٨٘ؽ صاکٟ ای٘ا 

ِ از ًؼیٙ  .ک٤٤غ ٠یای٘ا ٣ُٟ ٨٠ز٨د   .گیؼد ٠یؿث ک٥ ٗؼ٤٦گ وغ ج٨٘ؽ ٣یؽ قكٜ ٦ا آفدر كٚا

ةٞك٥  .ک٤غ ١یةغی٢ ؿاف ة٥ اّحٛاد گؼا٠كی ٠غرؿ٥ مؼٗان ؿ٥ٌٞ ًت٥ٛ صاکٟ را ٤٠ْكؾ ٣

غ اةؽارم ةؼام جٕییؼات ازح١اّی ك ة٥ ظن٨ص اةؽارم ةؼام ؿؼ٣گ٣٨ی ؿ٥ٌٞ ٣ُاـ ؿؼ٠ای٥ ج٨ا٣ ٠ی

 #43؛1358$گؼا٠كی، .دارم ٣یؽ ةاقغ

از ای٢ ةْغ ٣ُؼی٥ گؼا٠كی راة٥ٌ ٣ؽدیكی ةا اٗكار ٠كحب ٗؼا٣ك٨٘رت دارد ک٥ ٠ْحٛغ اؿث جٕییؼ 

غ از ًؼیٙ اةؽار٦ام ٔیؼ ا٣ٛالةی م٨رت گیؼد، ة٥ ج٨ا٣ ٠یقكٜ از ؿؼ٠ای٥ دارم ة٥ ؿ٨ؿیاٝیـٟ 

ک٥ ة٥ ر٦ایی از ؿ٥ٌٞ ؿؼ٠ای٥ دارم ٤٠سؼ @ گا٦ی یا ق٨ْر ا٣حٛادم»ظن٨ص از ًؼیٙ ج٨ؿ٥ْ 

 .ق٨د ٠ی

 

 اثعاض نٌؼت فطٌّگی زض ًظطيِ اًتقبزی

ة٥ ٣ُؼ ٠كحب  .٠كحب ٗؼا٣ك٨٘رت ةیكحؼی٢ ج٨ ز٧ف را ة٥ ١ٞٚؼك ٗؼ٤٦گی ٠ح١ؼکؽ کؼدق اؿث

ا٣حٛادم م٤ْث ٗؼ٤٦گی ة٥ ؿاظحار٦ام ّٛال٣ی ك دی٨اف ؿاالرم چ٨ف قتك٥ ج٨ٞیؽی٣٨ی اًالؽ 

 .ک٤٤غ ٠یح٥ ك ة٥ ج٨دق ٠ؼدـ اٝٛا ک٥ رك ؿاظحار ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ ٨٣ی٢ را ؿاظح٥ ك پؼداظ ق٨د ٠ی

م٤ْث ٗؼ٤٦گی ج٨ٝیغ ک٤٤غق ٗؼ٤٦گ ج٨دق ام اؿث ک٥ ٗؼ٤٦گی ز٧ث دادق قغق، ٔیؼ ظ٨د 

ك ؿاظحگی ك دركٔی٢ اؿث ك ة٥ م٨رت اٗكار ةـح٥ ة٤غم قغق ج٨ؿي رؿا٥٣  ز٨ش، چیؽ كارق
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 ای٢ ٗؼ٤٦گ در ز٧ث ؿاکث کؼدف، ؿؼک٨ةی ك ظؼؼ .ق٨د ٠ی٦ام ١٦گا٣ی كارد ذ٢٦ ٠ؼدـ 

 .ک٤غ ٠یکؼدف ج٨دق ٦ام ٠ؼدـ ١ّٜ 

ة٥ ٣ُؼ ٠كحب ٗؼا٣ك٨٘رت، جـٞي در دكراف گػقح٥، ة٥ قی٨ق ام ؿادق ك ةیكحؼ از ًؼیٙ ا١ّاؿ 

ا٠ا در ز٧اف ٨٣ی٢  .زكر ك جض١یٜ ؿ٥ٌٞ ًت٥ٛ صاکٟ ةؼ ٚكؼ ٦ا ك ًتٛات دیگؼ ١ّٞی ٠ی قغ

ذ ٨ّا٠ٜ ٗؼ٤٦گی جـٞي ةؼ آظؼی٢ ٠ؼص٥ٞ ک١اؿ ك پیچیغگی اش رؿیغق ك از ًؼیٙ ا١ّاؿ ٨٘٣

٠ا٤٣غ رؿا٥٣ ٦ام ١٦گا٣ی در دؿ ك زاف ك ذ٢٦ ک٤كگؼاف ّسی٢ گكح٥ اؿث ك دیگؼ چ٤غاف 

جـٞي چ٤غاف کا٠ٜ قغق ک٥ دیگؼ ة٥ جـٞي قتا٦حی  .آقكار ا١ّاؿ زكر ٣غارد ٦ام ركش٣یازم ة٥ 

 #210: 1393$ریحؽر،  .ةا ٠یٜ ك رٔتث ظ٨د كؿی٥ٞ جـٞي ةؼ ظ٨دقاف گكح٥ ا٣غ ٦ا آف٣غارد ك ا٣ـ

، م٤ْحی ک٥ ة٥ ٨٠ؿـات ج٨ٝیغ ظ٨ا٣غ ٠ی@ م٤ْث دا٣ف»٠كحب ا٣حٛادم ة٥ آف چ٥ ک٥ ظ٨د 

ای٢ ٨٠ؿـات در زا٥ْ٠ ٠ا ة٥ ؿاظحار ٦ام  گ٨یغ ٠یک٤٤غق دا٣ف ٣یؽ ج٨ز٥ ك ا٣حٛاد دارد ك 

ازازق دادق اؿث ک٥ جا ٗؼاؿ٨م صغكد  ٦ا آف١٦ی٢ ظ٨د ٠عحارم ة٥  .ظ٨د٠عحارم جتغیٜ گكح٥ ا٣غ

گـحؼش یاة٤غآ٧٣ا ؿاظحار ٦ام ؿؼک٨ةگؼم گكح٥ ا٣غ ک٥ ة٥ ةـي ٨٘٣ذقاف در ك اظحیارقاف 

 .ؿؼاؿؼ زا٥ْ٠ ّال٤١ٚغ٣غ

 

 ٍ ًظبم آهَظقی ثَضزيَ 1هفَْم ذكًَت ًوبزيي

ةیكحؼی٢ آدار ة٨ردی٨ ٨ٌْ٠ؼ ة٥ ٣ٛف ٣ُاـ آ٨٠زقی در ةاز ج٨ٝیغ ركاةي ازح١اّی ك اٚحنادم 

حؼی٢ قی٨ق ةؼام پ٧٤اف ؿاظح٢ ؿازك کار٦ام ة٥ ّالكق ة٨ردی٨ ٣ُاـ آ٨٠زقی زغیغ را ة٧ .اؿث

 .دا٣غ ٠یةازج٨ٝیغ ركاةي ازح١اّی ك اٚحنادم 

ای٢ ٣ُاـ از ای٢ ز٧ث  .ة٤ُؼش ٣ُاـ ج٨ٝیغ ؿؼ٠ای٥ در ای٢ ز٨ا٠ِ کارکؼدم ایغئ٨ٝ٨ژیكی دارد

ظ٨د ةؼام ةاز ج٨ٝیغ ٣ُٟ ٨٠ز٨د ك جغاكـ ؿ٥ٌٞ را پ٧٤اف ٠ی  ٦ام ٠كا٣یـٟایغئ٨ٝ٨ژیكی اؿث ک٥ 
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اف کالـ ة٨ردی٨ ای٢ اؿث ک٥ راة٥ٌ َا٦ؼم ك ٨ٚم ٠یاف مالصیث ٦ا ك ٨٣ع ٠كأٜ اٗؼاد ز .ؿازد

٣ُاـ كاْٚان ٣ا ةؼاةؼ  ک٤غ ٠یك ةغ٣تاؿ آف ا٠حیازاجی ک٥ ٗؼد ة٥ كاؿ٥ٌ قٕٜ ك ٤٠ؽٝث ظ٨د کـب 

 .ک٤غ ٠یة٨ردی٨ ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش را ا٠ؼم ٣اةؼاةؼ ج٨میٖ  .ک٤غ ٠ی٨٠ز٨د را ج٨زی٥ 

در ز٨ا٠ْی ک٥  .صغاٜٚ دك قكٜ ؿ٥ٌٞ را از ٦ٟ ٠ح١ایؽ ٠ی ؿازد ة٤غم ٛـیٟجة٨ردی٨ در یك 

، ركاةي ق٨د ١یةازار ظ٨د ج٤ُیٟ ق٣٨غق ٣ُاـ آ٨٠زقی، دؿحگاق ص٨ٛٚی ك دكٝث ٠غرف دیغق ٣

اؿث ک٥ ةایغ دائ١ان جسغیغ ق٣٨غ چ٨ف قؼایي الزـ ةؼام جعنیل  ؿ٥ٌٞ صامٜ اؿحؼاجژم ٦ایی

ا٠ا در زا٥ْ٠ ٠غرف ٣یازم  .كٗادارم دیگؼ ّا٠الف كز٨د ٣غارد پایغار ك ةا كاؿ٥ٌ کار ظغ٠ات یا

غ ٤٠اةِ ج٨ا٣ ١یزا٥ْ٠ ام ک٥ ٣ا٨٣یـا اؿث ٣ .٣یـث ک٥ ؿ٥ٌٞ ة٥ ركش ٠ـحٛیٟ ا١ّاؿ ق٨د

ٗؼ٤٦گی ظ٨د را در ٚاٝتی ّی٤یث یاٗح٥ ا٣تاقث ك صٍ٘ ک٤غ ك ١٦چ٤ی٢ ٗاٚغ ٣ُا٠ی آ٨٠زقی 

ا٠ا  .ةاز جعنیل ١٣ادم ای٢ ٤٠اةِ را اٌّا ک٤غاؿث ک٥ ة٥ ّا٠ال٣ف آ٠ادگی ك ج٨اف الزـ ةؼام 

ؿ٨اد اٗؼاد را از ٤٠اةِ ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ زغا ٠ی ؿازد ك از ای٢ رك ا٠كاف آزادم از ٠ضغكدیث ٦ام 

ؼاد را ةؼام صٍ٘ ك ٣گ٧غاقث ٤٠اةِ ٗؼ٤٦گی ٗؼا٦ٟ ٠ی ؿازد در ٣حیس٥،  .ا٣ـا٣ی ٣ُیؼ صا٥ُٗ ٗا

ح٢ زؽیی یا کٞی ٤٠اةِ ١٣ادی٢ زا٥ْ٠ در ٚاٝب قؼایٌی پغیغ ٠ی آكرد ک٥ ا٠كاف در ا٣ضنار گؼٗ

از ًؼیٙ در ا٣ضنار گؼٗح٢ اةؽار٦ام جعنیل ای٢ ٤٠اةِ ٠ذٜ  ...٠ػ٦ب، ٗٞـ٥٘، ٤٦ؼ، ّٟٞ ك

٣ُاـ آ٨٠زقی ة٥ كیژق ٠غرؿ٥ یكی از  .ق٨د ٠یظ٨ا٣غف، ٨٣قح٢ ك ؿایؼ ٨٤ٗف ر٠ؽگكایی، ٠یـؼ 

ؿؼ٠ای٥  .ٗؼا٦ٟ ٠ی ؿازد ای٢ ٧٣اد٦ام ّی٤ی اؿث ک٥ ا٠كاف جعنیل ؿؼ٠ای٥ ٗؼ٤٦گی را

در ز٨ا٠ْی ک٥ چ٤ی٢ ٧٣اد٦ایی، ج٨زیِ  .ٗؼ٤٦گی ١٦اف ٚغر ٧٠ٟ اؿث ک٥ پ٨ؿ در ص٨زق اٚحنادم

ٝیاٚث ٦ا را ك ؿؼ٠ای٥ ٗؼ٤٦گی را در اظحیار دار٣غ ركاةي ٚغرت ك ؿ٥ٌٞ ة٥ ٣ض٨م ٠ـحٛیٟ ٠یاف 

ؼاد كز٨د ٣غارد ی٤ْی ٠یاف ٝیاٚث ٦ام  ق٨د ٠یای٢ ركاةي در ّی٤یث ٣اب ٠یاف ٧٣اد٦ا ةؼٚؼار  .ٗا

ا٠ا ٣ُاـ  .ی ک٥ ة٥ ٝضاظ ازح١اّی جْؼیٖ قغ٣غ٦ای ٨٠ْٚیثازح١اّان جى١ی٢ قغق ك زایگاق ٦ا ك 

 .ج٨زیِ ؿؼ٠ای٥ ٗؼ٤٦گی در ای٢ ز٨ا٠ِ کار کؼدم ایغئ٨ٝ٨ژیكی دارد

در ركش اكؿ جغاكـ راة٥ٌ ؿ٥ٌٞ، ٗؼد یا گؼكق ٠ـٞي، آقكارا از ازتارم اٚحنادم ٠ذٜ ٚؼض 

ركش  .ظ٨ا٣غ ٠یة٨ردی٨ ای٢ قی٨ق را ظك٣٨ث آقكار  .ک٤٤غ ٠یتار٦ام ٗیؽیكی اؿح٘ادق دادف یا از
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دكـ صٍ٘ ؿ٥ٌٞ ٠تح٤ی ةؼ اؿح٘ادق از ازتار٦ام ّاً٘ی كاظالٚی اؿث ک٥ ة٨ردی٨ آف را ة٥ 

ٚغرت  .ٚغرت ١٣ادی٢ اةؽار ا١ّاؿ ظك٣٨ث پ٧٤اف در ز٨ا٠ِ اؿث .ک٤غ ٠یظك٣٨ث ١٣ادی٢ یاد 

چ٤ی٢  ٦ا آفک٥ ١٣ی ظ٨ا٤٦غ ةغا٤٣غ ک٥ ظ٨د  ق٨د ٠یؿحی کـا٣ی ا١ّاؿ ٣ا٠ؼئی ک٥ ٗٛي ةا ٦ٟ د

 #54: 1380$ة٨ردی٨،  .ک٤٤غ ٠یٚغرجی را ةؼ ظ٨د ا١ّاؿ 

ای٢ ةضخ ة٨ردی٨ یادآكر ٨٧٘٠ـ ٦ژ٣٨٠ی گؼا٠كی از یك ًؼؼ ك ٚغرت ا٣ىتاًی ٠یكٜ ٨ٗک٨ 

ٚغرت ا١ّاؿ از ًؼؼ دیگؼا٣ـث در ٦ؼ دك ٨٠رد ٚغرت از ًؼیٙ یا ةا ٠یا٣سگؼم اةژق ٦ام 

: 1393$٨ٗک٨،  .٨ٗک٨ اٝتح٥ ةؼ جؼةیث ةغف ٦ام ٠ٌیِ در ٣ُاـ ا٣ىتاًی ةیكحؼ جأکیغ دارد .ق٨د ٠ی

59# 

در ٨٠رد گؼا٠كی ٦ژ٣٨٠ی ة٥  .٨ٗک٨را از گؼا٠كی ك ة٨ردی٨ ٠ح٘اكت ٠ی ؿازد ١٦ی٢ ٣كح٥

٤اع ذ٤٦ی اؿث د٦غ ٠یک٥ ٠حاةْاف ج٢ ة٥ روایحی  ق٨د ٠یكوْیحی اًالؽ  جا  ک٥ ٣اقی از ٚا

ی جأکیغ دارد ک٥ ٦ای ٠كا٣یـٟة٨ردی٨ ةؼ  .در ٨٠رد ة٨ردی٨ ٦ٟ كوِ ای٢ گ٥٣٨ اؿث .جؼةیث ةغ٣ی

ؼاد قكٜ  ٨ٛ٠الت درؾ ز٧اف ازح١اّی  .د٤٦غ ٠یام٨ؿ ادراؾ ز٧اف ازح١اّی را در ٣ؽد ٗا

گؼ چ٥ ة٨ردی٨ ك گؼا٠كی ةؼ ٣ض٨ق  .وؼكرجان صامٜ ٠كارکث در ؿاظحار٦ام ازح١اّی ٠ْی٢ اؿث

یث ٠حاةْاف ةیف از جك٨ی٢ ةغف ٦ام ٤٠ىتي ك ٠ٌیِ ٨٠رد جأکیغ ٨ٗک٨ جأکیغ دارد ا٠ا جك٨ی٢ ذ٤٦

ؼاد ك  .گؼا٠كی ةؼ ؿٌش ایغئ٨ٝ٨ژیك جأکیغ دارد در صاٝی ک٥ ة٨ردی٨ ةؼ ٨٠اوِ ك زایگاق ٦ام ٗا

ؼاد امؼار ٠ی كرزد ٦ا آفچگ٣٨گی جأدیؼ گػارم  ةعف ١ّغق اؿحغالؿ ٦ام ة٨ردی٨ در  .ةؼ ٤٠ف ٗا

٥ راة٥ٌ ظا٨٣ادق ك ٣ُاـ آ٨٠زقی یا دؿحؼؿی ٠ح٘اكت ًتٛات ة٥ آ٨٠زش ك زةاف ة٥ ای٢ ز٠ی٥٤ ة

 .گؼدد ٠ی١٣ادم ٧٠ٟ در زا٥ْ٠ ةؼ ٦ام ٣ُاـ٨٤ّاف یكی از 

ک٥ ةا ١٦غؿحی ظ٨د ّا٠ٜ  از ٣ُؼ ة٨ردی٨ ظك٣٨ث ١٣ادی٢ م٨رت ٠الی١ی از ظك٣٨ث اؿث 

ـحٛیٟ ك ةیكحؼ از ًؼیٙ ٔیؼ ٠ ام گ٥٣٨ ة٥ظك٣٨ث ١٣ادی٢  .ق٨د ٠یازح١اّی ةؼ اك ا١ّاؿ 

ك ةا م٨رت ٦ام ٠ـحٛیٟ جؼ ٣ُارت ازح١اّی ک٥ زا٥ْ٠  .ق٨د ٠یٗؼ٤٦گی ا١ّاؿ  ٦ام ٠كا٣یـٟ

٠ح٘اكت اؿث ٣ُاـ آ٨٠زقی ٧٣اد ١ّغق ام اؿث ک٥ از ًؼیٙ  .جأکیغ دارد ٦ا آفق٤اؿاف ٔاٝتان ةؼ 
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ؼاد در رأس زةاف، ٠ْا٣ی ك ٣ُاـ ١٣ .ق٨د ٠یا١ّاؿ  ٦ا آفآف ظك٣٨ث ١٣ادی٢ در ٨٠رد ا٣ـ ادی٢ ٗا

ؼاد در رأس ٚغرت را  .ق٨د ٠یٚغرت، ةؼ ةٛی٥ ٠ؼدـ زا٥ْ٠ جض١یٜ  ای٢ ٨٣ع ظك٣٨ث زایگاق ٗا

ْی  ة٨ردی٨ ٣ُاـ  .را از چكٟ ةٛی٥ ٠ؼدـ پ٧٤اف ٠ی ؿازد ٦ا آفجضكیٟ ٠ی ةعكغ ك ١ّٞكؼد ٦ام كٚا

كاِٚ ة٨ردی٨  در .دا٣غ ٠یآ٨٠زقی را در ةاز ج٨ٝیغ ٚغرت ٨٠ز٨د ك ركاةي ًتٛاجی ةـیار دظیٜ 

کٞیحؼ از ٚیغ چیؼگی ًتٛاجی ك ؿیاؿی  ام گ٥٣٨ ة٥ظ٨ا٦اف ر٦ایی ٠ؼدـ از دؿث ای٢ ظك٣٨ث ك 

 #590: 1393$زالیی پ٨ر، ٠ض١غم،  .اؿث

قكاؼ امٞی در ٣ُؼی٥ ة٨ردی٨ ای٢ اؿث ک٥ ای٢ ٣ُؼی٥، ٣ُؼی٥ ةاز ج٨ٝیغ اؿث ة٥ ٨ًرم ک٥ 

ؿث ةح٨ا٤٣غ یا ةع٨ا٤٦غ قؼایٌی را ک٥ جضث ك ًتٛات ٗؼك د ٦ا گؼكق٦یچ ا٠یغم ة٥ ای٢ ٣غارد ک٥ 

 .ك ٠ی آ٨٠ز٣غ جٕییؼ دادق ك از ٨٣ ةـاز٣غ ک٤٤غ ٠ی، کار ک٤٤غ ٠یآف ز٣غگی 

 ايَاى ايلیچ 1ًظطيِ هسضؾِ ظزايی اظ جبهؼِ

ا٣حٛاد از پارادایٟ کارکؼد گؼایی ک٥ ٠ْحٛغ ة٨د زا٥ْ٠ زغیغ ة٥ ٨٤ّاف زا٥ْ٠ ّٛال٣ی ك قایـح٥ 

ک٥ در آف جْنب، پیف داكرم ك ز٧ٜ ة٥ زكدم از ةی٢ ظ٨ا٦غ رٗث، از ؿاالرم ٣گؼیـح٥ ٠ی قغ 

ة٥ ٠ؽایام ّٟٞ ك  ٦ا آفآٔاز قغ ك ای٢ ز٠ا٣ی ة٨د ک٥ ا٣ـ 1970ك اكایٜ د٥٦  1960اكاظؼ د٥٦ 

 .٤ٗاكرم قك کؼد٣غ

 د٦غ ٠یایٞیچ، ٣ُاـ ٨٠ز٨د آ٨٠زش ك پؼكرش ك ٣یؽ زا٥ْ٠ ٠ْامؼ را ٨٠رد ا٣حٛادم ة٤یادم ٚؼار 

ٝت٥ جیؽ ا٣حٛادات ایٞیچ، ٠ح٨ز٥ ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ٨٣ی٢  .د٤٦غ ٠یاكت ك رادیكاٝی ارائ٥ ك ؿاظث ٠ح٘

 #47، 1383$گیغ٣ؽ،  .اؿث

اك دارام دیغگاق ا٣حٛادم ك ا٣ٛالةی ة٨د ک٥ درمغد اٗكام ٠ا٦یث ؿؼک٨ةگؼا٥٣ زا٥ْ٠ ٨٣ی٢ در  

را در زا٥ْ٠  ا٦ آفك ٠ی ظ٨ا٦غ ٨٠ا٣ِ رقغ ك ظالٚیث ك قك٨ٗایی ا٣ـ ةاقغ ٠یاةْاد گ٣٨اگ٨ف 

ة٥ رِٗ ای٢ ٨٠ا٣ِ، زا٥ْ٠  ٦ا آفؿؼ٠ای٥ دارم ك ٣یؽ ؿ٨ؿیاٝیـحی جكعیل دادق ك ةا جك٨یٙ ا٣ـ

ایغق امٞی ایٞیچ ای٢ ة٨د ک٥ ٠ؤؿـاجی ک٥ كیژگی  .ةازجؼ، آزادجؼ ك ا٣ـا٣ی جؼم را ٠ضٛٙ ؿازد
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٦غاؼ یا در امٜ ظ٨د ّا٠ٜ جضؼیٖ ك صحی ٣اة٨دم ا د٤٦غ ٠یامٞی ؿاظحار ازح١اّی را جككیٜ 

٠ذالن کٞیـا ّا٠ٜ ٣اة٨دم ٠ػ٦ب  .ة٥ كز٨د آكردق ا٣غ ٦ا آف٧٣اد٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ ظ٨د ة٥ ظاًؼ 

ایٞیچ  .ةی١ارؿحاف ّا٠ٜ ٣اة٨دم ة٧غاقث اؿث ك ٠غرؿ٥ ّا٠ٜ ٣اة٨دم آ٨٠زش ك پؼكرش .اؿث

ی ة٥ ؿا٣ی ک٥ پائ٨ٝ٨ٗؼیؼق ٨٧٘٠ـ ةا٣ك .را ٠ؤؿـات جضؼیٖ ک٤٤غق ك ٠ْحاد ک٤٤غق ٠ی ٣ا٠یغ ٦ا آف

 .ك ةؼ ٨٧٘٠ـ ًؼح ٠ـأ٥ٝ در آ٨٠زش جأکیغ دارد دا٣غ ٠یاف آ٨٠ز دا٣فآ٨٠زش را ؿغ راق ٨٣آكرم 

 #65: 1358$ٗؼیؼق، 

: آ٨٠زش ک٥ ٠ٛن٨د از آف، در امٜ پؼ ك ةاؿ دادف ة٥ اؿحْغاد ك ٚؼیض٥ ا٣ـاف گ٨یغ ٠یایٞیچ 

أٜ ٣اف ك آب دار ك ة٨دق اؿث ا٠ؼكز ٨ٕٞ٠ب ظنائٜ ٗؼدم ظ٨د، ةاال رٗح٢ از پایگاق ازح١اّی، ٠ك

آ٨٠زش ا٠ؼكز دارام ظنٞحی ة٥ امٌالح ؿؼ٠ای٥ دارا٥٣ اؿث کـی ک٥ آف را  .ٔیؼق گؼ دیغق اؿث

 .ةیكحؼ ٠حؼاکٟ کؼدق ةاقغ، ة٧ؼق ام ةیكحؼ ٠ی ةؼد

ک٥ در امٜ آف  آیغ ٠یاؿث ة٥ ظغ٠ث دؿحگا٦ی در @ دی٨ا٣ـاالرا٥٣»آ٨٠زش دارام ظنٞحی 

 #79: 1353$ایٞیچ:  .٥ ة٨ددؿحگاق را ةؼام ظغ٠ث ة٥ ظ٨د ؿاظح

ی پیف ركم ٠ی ٧٣غ ک٥ ٠غرؿ٥ ةازجاب آی٤غق، پیكی٥٤ ك ٦ای پؼؿفدیغگاق ا٣حٛادم چ٤ی٢ 

 #54: 1376؟ $٠یؼ٨ٝصی، .ظ٨اؿث ٦ام چ٥ کـا٣ی اؿث

ة٥ صؽب ؿیاؿی ظامی  ق٨د ١ی٦ؼ چ٤غ اك را ٣ .ةاقغ ٠یایٞیچ از ٣ُؼ ؿیاؿی چپ گؼا 

د ة٥ قغت ٣اراوی ك از ٗؼد در ةؼاةؼ ٣یؼك٦ام ؿؼک٨ب از آف چ٥ در ٠غارس ٠ی گػر .٤٠حـب کؼد

ؽایف آزادم ٦ام  .ک٤غ ٠یک٤٤غق ك ا٣ـا٣یث زدام ٧٣اد٦ام ازح١اّی ٠ْامؼ ص١ایث  ًؼٗغار ٗا

قعنی ة٨دق ك ای١اف ١ّیٙ ة٥ ٗؼد ك ج٨ا٣ایی اك ةؼام ظ٨دقك٨ٗایی داقح٥ ك ةؼآكردف ٣یاز٦ام 

ة٥ ٣ُؼ  .در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ٠ی دا٤٣غٗؼدم ك ازح١اّی را در ز٧اف ٠ْامؼ ٠ـحٞؽـ جض٨ؿ 

پ٨ؿ دكٝث ةؼام ٠ٛامغ آ٨٠زقی، ةی٨اؿ٥ٌ  .آ٨٠زش را ٣اکارآ٠غ ؿاظح٥ اؿث ام ٠غرؿ٥ایٞیچ ٣ُاـ 

ج٨زی٥ ؿیاؿی ای٢ ركش  .ةی آف ک٥ قاگؼداف را ةؼ آف ٨٘٣ذم ةاقغ ق٨د ٠یة٥ ٠غارس ؿؼازیؼ 

 .ركد ة٥ کالس ٠غرؿ٥ را دار٣غای٢ اؿث ک٥ ةغی٢ جؼجیب ١٦گاف ة٥ قی٨ق ام یكـاف ز٨از ك
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اف ا٣غکی ٦ـح٤غ ک٥ از ای٢ ر٦گػر ة٧ؼق ام ٠ی گیؼ٣غ آ٨٠ز دا٣ف ٗٛي كدرای٢ ٨٣ع آ٨٠زش دركغ،

 .ك جا ةاالجؼی٢ پ٥ٞ ٣ُاـ ٠ی رك٣غ

دیغگاق ایٞیچ درةارق آ٨٠زش ك پؼكرش ای٢ اؿث ک٥ در ٠س٨١ع جأدیؼات ٠غرؿ٥ ةؼام زا٥ْ٠ 

اؿث ک٥  ام گ٥٣٨ ة٥آ٨٠زش ٦ام آف  .ک٤غ ٠یکاف را جضٛیؼ ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ ٠غرؿ٥ ک٨د .٤٠٘ی اؿث

ؼاد ك زا٥ْ٠ را ة٥ ؿ٨م جعننی  .ظالٚیث ٦ا را گـحؼش د٦غ ة٥ ٨ًر کٞی ای٢ ٨٣ع آ٨٠زش ٗا

 .قغف مؼؼ ٠ی کكا٣غ

٨٠اَتث  .اك ٠ْحٛغ اؿث ٠غرؿ٥ ةؼام ای٘ام چ٧ار كَی٥٘ امٞی ج٨ؿ٥ْ پیغا کؼدق اؿث

م ٠ـٞي ك کـب دا٣ف ك ٦ا ارزشی، یادگیؼم ازتارم، ج٨زیِ ٠ؼدـ ة٥ ٣ٛف ٦ام قٕٞ

 .٨٠رد پـ٤غ ازح١اّی ٦ام ٧٠ارت

یا ةازداقحگا٦ی اؿث، زیؼا صى٨ر در آف ازتارم اؿث  1ة٥ ٣ُؼش ٠غرؿ٥ یك ؿاز٠اف ازتارم

اؿث ك ک٨دکاف در ؿاؿ ٦ام ةی٢ ٨ً٘ٝیث ك كركد ة٥ ةازار کار ة٥ دكر از ک٨چ٥ ك ظیاةاف در آف زا 

ک٥ آداب ك رؿ٨ـ كركد ة٥ زا٥ْ٠ ٠نؼٗی را ة٥  دا٣غ ٠یؿ٥ را ٧٣ادم ایٞیچ ٠غر .ق٣٨غ ٠ی٣گ٧غارم 

 ک٨دکاف 

ک٥ ةعف قك٨ٗایی از  دا٣غ ٠یٝضاظ ای٢ ٧٣اد را م٤ْث ج٨ٝیغ ٠نؼؼ ک٤٤غق  ةغی٢ .٠ی آ٨٠زد

م٤ْث آ٨٠زش ةی گ٘حگ٨ ةؽرگحؼی٢ کارٗؼ٠ام ز٧اف ا٠ؼكز  .د٦غ ٠یاٚحناد زا٥ْ٠ را جككیٜ 

 .اؿث

 ١٦ؼاق اؿث ٚیغ ؿ٤ی، ٚیغ صى٨ر ازتارم، ٚیغ د٣تاؿ کؼدف  كركد ة٥ ٠غرؿ٥ ةا ؿ٥ ٚیغ

ِ ٣ٛف دا٣ف اؿحا٣غارد قغق را ةازم  ٠ا ةی آف ک٥ ٝض٥ُ  گ٨یغ ٠یاك  .ک٤غ ٠یةؼ٣ا٥٠ ام ک٥ در كٚا

 .ام ٗكؼ کؼدق ةاقیٟ، ؿ٥ امٜ را ة٥ ٨٤ّاف ام٨ؿ ةغی٧ی پػیؼٗح٥ ایٟ

 .اكؿ: ةچ٥ ٦ا ةایغ ة٥ ٠غرؿ٥ ةؼك٣غ 

 .٥ چیؽ یاد ٠ی گیؼ٣غدكـ: ةچ٥ ٦ا در ٠غرؿ
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غ آ٨٠زش د٦غ ك ای٢ ٤٠ح٧ام ٣اظ٨د آگا٦ی یا اكج ج٨ا٣ ٠یؿ٨ـ: ٠غرؿ٥ ج٧٤ا زایی اؿث ک٥ 

 #54:1389ایٞیچ،$ .٠ـ٠٨١یث ج٨ؿي ایغئ٨ٝ٨ژم ٠غرؿ٥ اؿث

ک٥ ج١ا٠ی ٚغرت ٠غرؿ٥ ةؼ ای٢ امٜ ک٥ ةاز ٥١٦ ٗكؼ ٣كؼدق آف را پػیؼٗح٥  ک٤غ ٠یكم اقارق 

٠غرؿ٥ ٦یچ آ٨٠زش دیگؼم را  .ادؼ ةِٞ ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی اؿثا٣غ ٠حكی اؿث ک٥ آ٨٠زش ٠حؼ

ة٥ رؿ١یث ١٣ی ق٤اؿغ ك ة٥ ٨٤ّاف یك ٧٣اد ا٣ضنار ج٨زیِ دا٣ف را ة٥ ظ٨د اظحناص دادق اؿث 

ك ز٧ث ة٥ کؼؿی ٣كا٣غف ای٢ ا٣ضنار در ز٣غگی ازح١اّی، زا٥ْ٠ ٠حكی ة٥ ٠غرؿ٥، دیپٟٞ 

کار ٠غرؿ٥ ٗؼكش » .ز مالصیث ق٤اظح٥ اؿثیگا٥٣ واة٥ٌ کـب دا٣ف ك ٠حؼادؼ اصؼا ام ٠غرؿ٥

 @.ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی ةـح٥ ة٤غم قغق اؿث

ؼادم اؿث ک٥ ة٥ درد زا٥ْ٠  .آ٨٠ظح٢ دا٣ف ة٧ا٥٣ ام ةیف ٣یـث ٦غؼ امٞی ج٨ٝیغ ٗا

٥١٦ ٨٠اد ةؼ٣ا٥٠ درؿی جض١یٞی اؿث ك ٦یچ چیؽ  ....ی٤ْی ٧٣اد٦ام ٠ـحٛؼ را اةغم ک٤٤غ .ةع٨ر٣غ

جغریؾ  .ق٨د ١ید یا اكٝیام قاگؼد یا ٦یچ کؾ دیگؼ كاگػار ٣ة٥ دٝع٨اق یا ا٣حعاب قاگؼ

ْی اؿث ام ٠غرؿ٥ چؼا ک٥ ة٥ ٥١٦ ٚت٨ال٣غق اؿث ک٥ آ٨٠زش  .در ج١اـ ز٧اف ٠ؽاصٟ آ٨٠زش كٚا

آ٨٠زش از راق ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی ٗٛي ة٥ كز٨د آكر٣غق جٛاوا ةؼام  .زؽ از راق ٠غرؿ٥ ٠یـؼ ٣یـث

 .٦ؼ ٨٣ع ظالٚیث ك اةحكار قعنی کكح٥ قغق ةاقغ یك ٨٣ع ؿاظحگی ك ٚالةی اؿث ک٥ در آف

ِ ک٤ار گػاقح٢ ٦ؼ ٨٣ع ٠ـئ٨ٝیث قعنی در  اّحٛاد ة٥ آ٨٠زش از ًؼیٙ ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی در كٚا

$ّال٥ٚ ة٤غ:  .اؿحْ٘ام ٗكؼم ا٣ـاف در ٠ٛاةٜ ٦ی٨الم ةؼ٣ا٥٠ جض١یٞی اؿث .راق رقغ ظ٨یف اؿث

1394 ،110# 

را زیؼ ؿئ٨اؿ ةؼدق ك ة٥ ٨ًر کٞی ٠ْحٛغ  ام ٠غرؿ٥ش ایٞیچ جٛؼیتان ج١اـ ز٨ا٣ب ٣ُاـ آ٨٠ز

 اؿث ک٥ ٠غرؿ٥ یكی از چ٤غ ٧٣ادم اؿث ک٥ آزادم ٦ایی ٗؼدم را ٠ضغكد ٠ی ؿاز٣غ از

ک٥ ةؼام  ک٤غ ٠یاك اؿحغالؿ  .ای٢ رك ٠ْحٛغ ة٥ آزادؿازم آ٨٠زش ك پؼكرش از ٚیغ ٠غرؿ٥ اؿث 

 .یٛث ٠ا٣ِ آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث٠غرؿ٥ در صٛ .کـب آ٨٠زش الزـ ٣یـث ٗؼد ة٥ ٠غرؿ٥ ةؼكد
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آ٨٠زش ك پؼكرش ازتارم اظحؼاع ٣ـتحان  گ٨یغ ٠یایٞیچ ٠تٞٓ ٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ اؿث ك 

صاؿ ک٥ ٠غارس ة٥  .پػیؼٗث زغیغم اؿث، دٝیٞی ٣غارد ک٥ آف را ة٥ ٨٤ّاف چیؽم ازح٤اب ٣اپػیؼ

چؼا  ک٤٤غ ١یک١ك ٣ ارجٛام ةؼاةؼم ٦ام ازح١اّی ك اٚحنادم یا رقغ ج٨ا٣ام ٦ام ظالؽ ٗؼدم

$گٞك٢  ظالص قغ پؾ ةایغ ة٤یاد ٠غرؿ٥ را ةؼا٣غازیٟ ٦ا آف٣تایغ از قكٜ ک٣٨٤ی قاف از قؼ 

 #136: ٤٠٨ٗ1379ی، 

از ؿ٨م دیگؼ دالٝث دیگؼ ةضخ ایٞیچ آف اؿث ک٥ آ٨٠زش رؿ١ی جا صغ زیادم ة٥ ٨ّا٠ٜ 

رك ّی٤یث ك ةیٌؼٗی  ٣ٛف كاٝغی٢ در ای٢ ز٠ی٥٤ ةـیار زغم اؿث از ای٢ .ةیؼك٣ی ةـحگی دارد

ای٢ راة٥ٌ ٥٣ ٗٛي از ٤٠ُؼ ج٨ا٣ایی ٦ا ك ا٠كا٣ات ٠ادم ةٞك٥ از  .٠غرؿ٥ اٗـا٥٣ ام ةیف ٣یـث

م ًتٛات ٠عحٖٞ ج٨ا٣ایی ٦ا ظا٨٣ادقة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥  .٤٠ُؼ ا٠كا٣ات کال٠ی ٦ٟ ٚاةٜ ةضخ اؿث

ادق از ا٠كا٣ات ة٥ را در زایگا ٧٦ام ٠ح٘اكجی ةؼام اؿح٘ ٦ا آفک٥  ک٤٤غ ٠یکال٠ی ٠ح٘اكجی کـب 

 .د٦غ ٠یَا٦ؼ ةؼاةؼ ٠غرؿ٥ ٚؼار 

 م ةا ٨٤ّاف ٠غرؿ٥ چ٨ف گاكم ٠ٛغس از پایاف ّنؼ ٠غرؿ٥ ؿع٢ ا ای٨اف ایٞیچ در ٠ٛا٥ٝ

یاد @ زغایی آ٨٠زش از ٠غرؿ٥»كم ظ٨اؿحار جـؼیِ رك٣غم اؿث ک٥ ک٥ از آف ة٥  گ٨یغ ٠ی

 ام ٠غرؿ٥در ک٤ار ّغـ ج٨ٗیٙ ٣ُاـ ا٠ا ةا ١ّٞكؼد پایی٢  ام ٠غرؿ٦٥ؽی٥٤ گؽاؼ آ٨٠زش  .ک٤غ ٠ی

در ایساد دؿحؼؿی ّادال٥٣ ة٥ ا٠كا٣ات ٠غرؿ٥ دك ّا٠ٜ ١٧٠ی اؿث ک٥ ة٥ ٣ُؼ ایٞیچ ٣ُاـ 

 .ک٤غ ٠یایٞیچ ةؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی پ٧٤اف ٠غارس جأکیغ  .آ٨٠زش را ٣اکارآ٠غ ؿاظح٥ اؿث ام ٠غرؿ٥

 .ام رؿ١ی دركس ٣غاردک٥ ٦یچ ارجتاًی ةا ٠ضح٨ ق٨د ٠یچیؽ ٦ام ةـیارم در آف زا آ٨٠ظح٥ 

٠غارس ة٥ كاؿ٥ٌ ٠ا٦یث ا٣ىتاط ك ؿاز٠اف د٦ی ظككی ک٥ دار٣غ پػیؼش چكٟ ةـح٥ ٣ُٟ 

 ٦ام قی٨قدر  ٦ا آف ق٣٨غ ١یای٢ درس ٦ا آگا٦ا٥٣ آ٨٠ظح٥ ٣ ک٤٤غ ٠یازح١اّی ٨٠ز٨د را جٞٛی٢ 

ک٥  ةؼ٣ا٥٠ درؿی پ٧٤اف ة٥ ک٨دکاف ٠ی آ٨٠زد .١ّٜ ك ؿاز٠اف ٠غرؿ٥ ة٥ ٨ًر ٤٠٘ی كز٨د دارد

 .در ز٣غگی ای٢ اؿث ک٥ ٨٠ْٚیث ظ٨د را جكعیل د٤٦غ ك ةا آف ةـاز٣غ ٦ا آف٣ٛف 
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 گیطی ًتیجِ

ركیكؼد٦ام ةاز ج٨ٝیغ ك ة٥ كیژق ٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ ٠ا٦یث ك٣گاق ا٣حٛادم ة٥ ٠غارس داقح٥ 

 كدر ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٣ٛغ ای٢ ٣ُؼیات ك ٣گا٦كاف ة٥ ٣ُاـ ا٨٠زقی ك٠غارس پؼداظح٥ قغق اؿث

آف ک٥ در ةیاف  ةا .در ٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠ دچار آٗث جٛٞیٜ گؼایی قغق اؿث ای٨اف ایٞیچ

جض٨ؿ ازح١اّی ة٤یادم ةایغ ةا : »گ٨یغ ٠ی .٦غؼ ٦ا مؼیش اؿث از كؿایٜ ة٥ کٞی ٔاٜٗ ٠ی ٠ا٣غ

ی٤ْی ٠ؼدـ ٤٦گا٠ی جٕییؼ ظ٨ا٤٦غ کؼد ک٥ @ جٕییؼم در آگا٦ی ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ ٧٣اد ٦ا آٔاز ق٨د

اك درةارق ای٢ ک٥  .جٕییؼ را ةك٤اؿ٤غ ك ج١ایٜ ك ارادق الزـ را ةؼام جٕییؼ ة٥ دؿث آكر٣غ وؼكرت

الةغ ج٧٤ا راق ظ٨ا٣غف  .د٦غ ١یك را٦ی ٣كاف ٣ ک٤غ ١ی٨٠قكاٗی ٣ یاةغ ٠یچگ٥٣٨ آگا٦ی جٕییؼ 

ظ٨ا٦غ ة٨د ا٠ا جكٞیٖ كاٝغی٢ ك آ٨٠زگارا٣ی ک٥ ةایغ ًؼد ق٣٨غ  ٦ا آفکحاب ٦ام اك ك جٕییؼ کؼدف 

در ةؼاةؼ ک٨چكحؼی٢ جٕییؼم در ٣ُاـ  ٦ا گؼكقکؼد ک٥ ای٢  ةی٤ی پیف ج٨اف ٠یچ٥ ظ٨ا٦غ ة٨د؟ 

 .آ٨٠زش ك پؼكرش ٨٠وْی ٠ضا٥ُٗ کار ظ٨ا٤٦غ گؼٗث

ایٞیچ ك ةؼظی از ١٦٘كؼا٣ف در ٔؼب رقغ کؼد٣غ ا٠ا ص٨زق م کار ك جسؼة٥ قاف ةیكحؼ ز٧اف 

درؾ ک٤یٟ ک٥ چؼا ظالم٥ م ٧٣ایی یا $٣حیس٥ یٟ ای٢ كاْٚیث را ةع٨ةی ج٨ا٣ ٠یاز ای٢ رك  .ؿ٨ـ ة٨د

ةغاف دؿث یاٗح٤غ ة٥ رؤیا٦ایكاف در ٠ٛاة٥ٞ ةا ٠ككالت آ٨٠زقی ٨٠ز٨د در ای٢  ٦ا آفام# ک٥ 

ای٢ ٣اکا٠ی ای٢ اؿث  ٜیدٝ .ّی٤یث ١٣ی ةعكغ -یا دؿث کٟ در ةیكحؼ ٨٠ارد-ز٧اف ةی ٨٣ا، کا٠الن 

، ة٨و٨ح ریك٥ در ٔؼب د٦غ ٠یرا جككیٜ  ا٣غیك٥ م آ٣اف م پای٥ک٥ ةیكحؼ ٠ٛغ٠اجی ک٥ ٠ت٤ا ك 

، کا٠الن ٤٠ٌٛی اؿث ک٥ ٣حایر ةا ٢یة٤اةؼا .دار٣غ ك دارام كیژگی ٦ا ك ٗٞـ٥٘ م ای٢ ج١غف ٦ـح٤غ

 .٠ٛغ٠ات ١٦ا٤٦گ ٣تاقغ

٦ٟ چ٤ی٢ ٠ا ٣ٛغ ایٞیچ از ٠غرؿ٥ را ة٥ ٨٤ّاف یك ٠ؤؿـ٥ م ٠نؼٗی ك ة٨دز٥ ظ٨ر در ١٦ی٢ 

کاالم ٠نؼٗی ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ك گ٨ا٦ی٤ا٥٠ ك ة٨ٌر کٞی ج٨ٝیغات ٨٧٘٠ـ  اٗؽكدف .راؿحا ةایغ ة١٧٘یٟ

ک٥ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ةازار ك ّؼو٥ ك  یاةغ ٠ی، ةؼ ز٨ا٠ِ ؿؼ٠ای٥ دارم ٔؼةی ا٣ٌتاؽ ام ٠غرؿ٥

٠غرؿ٥ م  ٦ام كیژگیای٢ گؼایف ٠نؼٗی ک٥ از  .ک٤غ ٠یصك٠٨ث  ٦ا آفجٛاوا ك ؿ٨د ةیكحؼ ةؼ 
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ة٥ ٨٤ّاف ٗؼ٤٦گ $از دیغگاق ك چگ٣٨گی ٣گؼش آف ٣ـتث ة٥ اؿاؿان  ركد ٠یؿؼ٠ای٥ دارم ة٥ ق١ار 

یك کاال# ك ٣یؽ از ٗام٥ٞ م ٗؽای٤غق ام ک٥ ٠یاف ای٢ ٗؼ٤٦گ ك ٣یاز٦ام كاْٚی اش كز٨د دارد، 

 .گیؼد ٠ی٣كأت 

در ٦ؼ م٨رت، ای٢ اقارق ٦ا ك ج٨ویضات ایٞیچ کاٗی ٣یـث ك ج٨اف الزـ را ةؼام از ٠یاف ةؼدف 

 كا٣گ٧ی، آیا ٗؼا٦ٟ قغف ١ّٞی ای٢ اةؽار٦ا ك كؿایٜ دارام کارةؼد٦ام ٠حْغدج١اـ ٣گؼا٣ی ٦ا ٣غارد؛ 

ة٥ کار گیؼد، ظ٨د ٨٣ّی ؿاظحار ٨٠ؿـاجی ٣یـث  را ة٥ دٝع٨اق ظ٨د ٦ا آفغ ج٨ا٣ ٠یک٥ ٦ؼ ا٣ـا٣ی 

ؿ٨م دیگؼ، اگؼ ٠ا ٦ؼ ٨٣ع  ک٥ ١٠ك٢ اؿث جا صغكد زیادم قتی٥ یك ٠غرؿ٥ م ٠غرف ةاقغ؟ از

ة٨دف آف را رد ک٤یٟ آیا  ام ٠غرؿ٥ازتارم ة٨دف یا درز٥ م ٣عـث جككیالجی را ة٥ دٝیٜ 

٨ُ٤٠ر ٠ا آف ظ٨اؿح٥ ٦ایی اؿث  .ة٥ ظ٨اؿح٥ ٦ا ك ٣یاز٦ام ک٨دکاف پاؿط ٠ذتث د٦یٟ ج٨اف ٠ی

را ةغكف آ٨٠زش ركق٤١غ  ٦ا آف ج٨اف ٠یةؼام آف ارائ٥ ٣كغق اؿث كای٢ ک٥  ک٥ ٨٤٦ز دٝیٜ ٚاًْی

غ ٠ْارؼ اؿاؿی ج٨ا٣ ٠ی٣یـث ک٥ ثَيػُ زثؿتبى  هسضؾِ سآیا ج٧٤ا کال .٤٠ُٟ ةؼآكردق ؿاظث

ك ة٤یادم را ١ّالن ة٥ ک٨دکاف ارائ٥ د٦غ ك ٠٘ا٦یٟ ك جك٤یك ٦ام ٗكؼم را ک٥ ؿایؼ ٠ْارؼ 

٠تح٤ی ظ٨ا٦غ ة٨د ة٥ م٨رت  ٦ا آفاکحـاةی در آی٤غق ك ٣یؽ یادگیؼم ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ ةؼ 

ط آف ک٥ یك ٢ٗ ك ركقی ٤٠اؿب ا٣حعاب ك قغق ك ركق٤١غ ةیا٨٠زد؛ اٝتح٥ ة٥ قؼ ریؽم ةؼ٣ا٥٠

 ریؽم ةؼ٣ا٥٠آیا ای٢ ا٠ؼ ٠ـحٞؽـ کار ٠غاكـ ك ٤٠ُٟ در ٠غرؿ٥ ك صى٨ر دٚیٙ ك  .٠كعل ق٨د

قغق ك پیكؼٗث اؿح٨ار ك كز٨د آگا٦ا٥٣ یك را١٤٦ام کارآز٨٠دق ك٠سؼب ٣یـث ة٨یژق در ٨٠رد 

 ح٨ار آ٨٠زقی را ٗؼا٦ٟ ک٤غ؟یك ٠ت٤ام ز٦٨ؼم ك اؿ ٦ا آف٤غ ةؼام ج٨ا٣ ١یکـا٣ی ک٥ ظا٨٣ادق ٣

پغر اؿث ک٥ ٗؼز٣غا٣ف را ة٥ ٠ؼاکؽ ٗؼ٤٦گی ة٘ؼؿحغ ک٥ ة٥ م٨رت ازتارم آ٨٠زش  کغاـ

٠ضاؿ٢  د٦غ ٠یازازق  ٦ا آفپغرا٣ی ک٥ از چ٤اف ج٨ا٣ایی ٗكؼم ةؼظ٨ردار٣غ ک٥ ة٥  ٠گؼ ؟د٤٦غ ١ی٣

ؼ ا٦غاؼ امٞی اش، ، آیا ًؼح ایٞیچ ةؼظال٢یة٤اةؼا .ك ةؼجؼم ٦ام ای٢ ٨٣ع ٗؼ٤٦گ را درؾ ک٤٤غ

ةؼام ٦یچ کؾ زؽ ةؼظ٨رداراف ك ماصتاف دؼكت، ؿ٨دم در ةؼ دارد ك ؿؼا٣ساـ آ٣ك٥ اگؼ ٠ا 

ؽایف جْغاد ٠عاًتاف  ٦ام قتك٥ ظامی از ارجتاًات را زایگؽی٢ ٠غرؿ٥ ک٤یٟ، آیا ای٢ کار ة٥ ٗا
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ا ک٥ ر@ ؿ٥ٌٞ گؼم»٠ضاٜٗ ٤٠سؼ ظ٨ا٦غ قغ ك ای٢ ٣یؽ ة٥ ٨٣ة٥ م ظ٨د، ا٠كاف ؿ٥ٌٞ م ١٦اف 

 ایٞیچ دكؿث دارد ؿ٥ٌٞ قاف را در ٦ٟ ةك٨ةغ، ٗؼا٦ٟ ٣ع٨ا٦غ ؿاظث؟

، ج٧٤ا ٠ضغكد ة٥ ک٨جا٦ی ٠غرؿ٥ در ک٤غ ٠یة٥ ای٢ جؼجیب، اج٧ا٠ی ک٥ ایٞیچ ة٥ ٠غرؿ٥ كارد 

ای٢ راؿحا ٠حاؿ٘ا٥٣  در .ایساد ةؼاةؼم آ٨٠زش در ٠یاف ق٧ؼك٣غاف کك٨ر٦ام ؿؼ٠ای٥ دارم اؿث

ك ظٌؼ٣اکحؼ آف ک٥ ٠ا  .٣ی ٠غرؿ٥ ة٥ ٨٤ّاف یك ٠ؤؿـ٥ ١٣ی ةی٤غایٞیچ راق صٜ را زؽ در كیؼا

جتغیٜ ک٤یٟ ک٥ ةُا٦ؼ آزاد٣غ ا٠ا در صٛیٛث،  ٠ْؼٗحی ٦ام قتك٥ک٥ ٠غارس را ة٥  ک٤غ ٠ید٨ّت 

 .ةیكحؼ ةؼدق ركاةي صاکٟ ٦ـح٤غ

ةغاف اقارق کؼد، ای٢ اؿث ک٥ ٠غرؿ٥ قایـحگی  ج٨اف ٠یةارزجؼی٢ ٣كح٥ ام ک٥ در ای٢ زا 

٠ٕؽ٦ا ك ركق٤١غ کؼدف رٗحار٦ا ك یكپارچ٥ ؿاظح٢ كاک٤ف ٦ا در ةؼاةؼ ٦ؼ  ریؽم ةؼ٣ا٥٠در ظ٨د را 

در ا٣ساـ چ٤ی٢ کارم ک٥ رژیٟ ٦ام  .کـی ک٥ ٠ْحؼض کار آ٨٠زقی اش ق٨د، داةث کؼدق اؿث

ؿیاؿی ّال٤١ٚغ ة٥ ةٛا ك جغاكـ جْادؿ ٦ام ٨٠ز٨د ازح١اّی ة٥ آف ٣یاز دار٣غ، ٦یچ دؿحگاق ك 

از ٤٦ؼ جْٞیٟ كجؼةیث ک٥ ة٥ جْتیؼ دکحؼ قك٦٨ی  غی٣تا .غ ةا ٠غرؿ٥ رٚاةث ک٤غ٨ا٣ج ١ی٠ؤؿـ٥ ام ٣

ک٥  ةاقغ ٠یدق٨ارجؼی٢ اةغاع ا٣ـا٣ی ٠یتاقغٔ٘ٞث ٨١٣دك٠ٌِٛ اةحغایی اؿاؿی جؼی٢ دكرق 

 .٠یتایـث ةغاف ج٨ز٥ ٨١٣د

 

 پیكٌْبز

ی ةؼام جن٨یب ك ارائ٥ درس ةؼرؿی ك آق٤ایی ةا جأٝی٘ات اؿحاد دکحؼ ٔال٠ضـی٢ قك٦٨-1

 .دا٣كس٨یاف دا٣كگاق ٦ام ٗؼ٤٦گیاف ك ةیؼز٤غ در ق٨را٦ام ٠ؼة٥ً٨

ةؼگؽارم کارگاق ٦ام جعننی ك ؿ١ی٤ار٦ام ٠٨١ّی ز٧ث آق٤ایی ةا ا٣غیك٥ ٦ام دکحؼ  -2

 قك٦٨ی
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 هٌبثغ 

ٗٛؼ آ٨٠زش در آ٠ؼیكام الجی٢، جؼز٥١ ٨٦ق٤گ كزیؼم، ا٣حكارات  .#1353$ ٨افیاایٞیچ، 

 .ظ٨ارز٠ی

 .ج٧ؼاف، ٣كؼ گیـا .٠غرؿ٥ زدایی از زا٥ْ٠، جؼز٥١ داكر قیعاك٣غم .#1389$ ٨افیاایٞیچ، 

٣ُؼی٥ ک٤ف، دالیٜ ١ّٞی ك ا٣حعاب ّٛال٣ی، جؼز٥١ ٠ؼجىی ٠ؼدی٧ا،  .#1380$ ؼیپة٨ردی٨، 

 .ج٧ؼاف ا٣حكارات ٣ٛف ك ٣گار

ج٧ؼاف  .٣ُؼی٥ ٦ام ٠حأظؼ زا٥ْ٠ ق٤اؿی .#1393ز١اؿ $زالیی پ٨ر، ص١یغروا، ٠ض١غم، 

 .٣كؼ ٣ی

 .ك پؼكرش $٠تا٣ی ك ٣ُؼی٥ ٦ا#، اصیا کحاب آ٨٠زش .#1371$ یّٞذکاكجی ٚؼاگؽ٨ٝ، 

٣ُؼی٥ زا٥ْ٠ ق٤اؿی در دكراف ٠ْامؼ، جؼز٥١ ٨٦قگ ٣ایتی، ج٧ؼاف:  .#1393زؼج $ریحؽر، 

 .٣كؼ ٣ی

 .ق٤اؿی آ٨٠زش ك پؼكرش، ؿ١ث زا٥ْ٠ .#٠1387ض٨١د $قارع پ٨ر، 

ؼاصٜ آف، ٠ك٧غ: ا٣حكارات آؿحاف ٚغس جْٞیٟ ك جؼةیث ك ٠ .#1374$ ٢یٔال٠ضـقك٦٨ی، 

 .رو٨م

 .زا٥ْ٠ ق٤اؿی آ٨٠زش ك پؼكرش، ٣كؼ ركاف .#1394$ یّّٞال٥ٚ ة٤غ، 

 .ظ٨ارز٠ی .آ٨٠زش ؿحٟ دیغگاف، جؼز٥١ اص١غ ةیؼقك .#1358پائ٨ٝ٨ $ٗؼیؼق، 

 .٠ؼاٚتث ك ج٤تی٥، جؼز٥١ ٣یك٨ ؿؼظ٨ش ك اٗكی٢ ز٧ا٣غیغق، ٣كؼ ٣ی .#1393$ كٜی٨ٗ٠ک٨، 

 .یادكارق کحاب .٣ُؼی٥ ٦ام ا٣حٛادم جْٞیٟ ك جؼةیث .#1389$ ی٠٘نٌٚادرم،  

درةارق ٗؼ٤٦گ ك آ٨٠زش از یادداقث ٦ام ز٣غاف، جؼز٥١: آركی٢  .#1358$ ٨یآ٣ح٣٨گؼا٠كی، 

 .ؿؼظؼكدم، ا٣حكارات پژكاؾ

 .ق٤اؿی آ٨٠زش ك پؼكرش، ٣كؼ دكراف زا٥ْ٠ .#1379رؿ٨ؿ $گٞك٢ ٤٠٨ٗی، ٠ض١غ 

 .٥ْ ق٤اؿی، جؼز٥١ ٨٤٠چ٧ؼ مت٨رم، ٣كؼ ٣یزا٠ .#1383$ یآ٣ح٣٨گیغ٣ؽ، 
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 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٣ی .آ٨٠زش ك ج٨ؿ٥ْ .#٠1388ض١غروا $٠ْغف دار آرا٣ی، ّتاس ك ؿؼکار آرا٣ی، 

 .، دیغگا٧٦ام جؼةیحی ٠تح٤ی ةؼ ٣ُؼی٥ ا٣حٛادم، جْٞیٟ ك جؼةیث.#1376$ یؼ٨ٝصی٠
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