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 تدلی الگَّبي پبیذاسي دس وتت فبسػی  ًًَگبؿت همطغ اثتذایی

 نویٙنٍڄثن:

 2ت٘ ٱیڇ ټنٍوِ خیؿثِزٗ و  1يٍیؿه ڄنؿی خیؿثِزٗ

 

 ٍطشح هؼئلِهمذهِ 

ضّخیص ٠هیم و ٌِ٘ص مدطنی خّ آِمثن هث و تِْٚ هثی ٌینی و هویص خًٝی ت٘مالمی خمه نٙمڇ ؾٍیمٍ همٍٶ مٝمطّپ       

ِتبممه ی تڈڅوهمث یځممی ْت            ٍتن و مهٽٽممثن ٌڈٙموْ نموْه ی  ضٱاممی  و ضّخیمص ت٘مالمی ت٘ممص. ٌِ تیمن خمین ت ه مه ی تنٍیٝم ن

ّتیی ٌ٘طیثخی خه تین هٍٶ ت٘ص؛ ّت تنطٽثچ  ِتهځثِهثی تؾ مٱثنی و مٹمثهی  خمه تنٙمثن همث ْت ٨ّیمٻ م١مثٌیٻ ٰینمی و ټثخمڇ         ْی

ِت ٘هڇ ضّ و مثنمٍڄثِضّ ممی ٘مثٌْ خنمث خمه ه مین ت٠مڇ ت٘مص ڀمه ټمّآن ڀمّی  و ِوتیمثش و ٘میّه ی               ٌِپ، زُیّٚ مٹثهی  

ّت         مٱ١ومین $ٮ#، ِت خمه مفمنممثن    ممی ٜنث٘مثننٍ. زیثمدمم نٍ و ه ثِه تیمن ن ونمه همث  ٌِت ِتبه ی تڈڅو  ن و توڈیمثا  ٘ٱی وتٸّ ٌِ ت

 ٞ# می ٸّمثیٍ:  $ تڈهمی يوٌ ن ونمه هثی خثِْ تڈڅوهثی مُهدی هٙطنٍ. ټّآن ڀّی  ٌِخثِه ی زیثمدّ

ّت »  ٓتج/ «ڈَٽٍَ ڀثنَ ڈځُ  ٸی ِ٘وچِ ت... تُ٘وٓهٌ نٓٙنَهٔ ڈِ ٓن ڀثنَ یّٓؾٔوت تهللَ وتَڈیٓومٓ تاليَِّ و َڀَّ تهللَ ڀػی  ] 21٘وِه تن

ٌتِنمٍ و        ٍت و ِوْ ِ٘مطثيیٓ  ّتی آنهث ڀه تمیمٍ خمه ِن مص يم ٍت ّ٘مٝٻ نیځویی خوٌ خ ّتی ٜ ث ٌِ ْنٍڄی ِ٘وچ ي مٙا ث  خ

ِت خٙیثِ یثٌ می ڀننٍ.   ٍت   ي

ْٜم نٍ ْیمّ مؿ وٰمه ی آن  ٌِ          ی و مٹمثهی  ِت ٍِت خیمثش زثیم ْت ه ین ِو خه ن٭ّ می ٍِ٘ ضدیین تین تڈڅو همث ٌِ ٴثڈمح ٌت

خیمثضی ڀمه ؾمثن مثیمه ی تیمن       ڀطح ٌِ٘ی مٽث٨ٯ مًطاٷ ضه ِته هثی ٌ٘طیثخی خه هٍٶ موٌِ تٜثِه ت٘مص.  ٌت ١یای تْ ؾ اه 

ٌتيای یث ضؿثوْ خیّونی ٌِ ه ه ی نوْه همثی ٘یث٘می،   ٌٍت  تټط١مثٌی و تؾط مثٰی و تیٙمطثٌڄی ٌِ     ٸّهنڅمی،  آغثِ، مدثِْه خث خی

ی ت٘ص.  ٌْت ّتخّ ؾّیثن هثی ٤ٍا آ  ] 45:  39ٜ ثِه  ٘نڅّی،[خ

ٍت خثیمٍ نٹم٫ ٜمٍه و خمه نٙمڇ       خث تین و٠ٷ و  ِته يم خث ضوؾه  ته یص تین مو٤وٮ ڀه تِْٚ هثی ٌٸثٮ مٽٍٖ و ؾهثٌ ٌِ 

ٍتِی  ڀطثج هث ٌِ٘ی ِٰثیص ٜمٍه ت٘مص. تْ آن ؾمث ڀمه      هثی آینٍه منطٽڇ ٜوٌ  آیث تین تموِ و  تڈڅوهثی مّضد٧ خث مو٤وٮ زثی

ٍتیی $خمه ویمٕه        ضّخیص و تڈڅو زُیّی ٌِ ڀوٌڀی خٙیثِ زثخّؾث و مثنٍڄثِ ت٘ص آیث ت ین م٥مثمین و مٹمثهی  ٌِ ڀطمح ٌِ٘می تخطم

ٌتٜطه ت٘ص. ِت خه يوٌ مٱ٩وٶ    ڀطح ٸثِ٘ی#  ضوؾه خیٝطّی 

ّتِڄّٸطمه ٜمٍه  تممث مو٤موٮ       ٍتِی ٌِ ڀطح ٌِ٘ی ٘ثیّ مٽث٨ٯ موٌِ خِّ٘ی خٱ٥ی تْ مهٽٽمین ټ خیثش زثی هّقنٍ مو٤وٮ ٌت

                                                                 
ٍ تٌخیثش ٸثِ٘ی 1 ٖ تِٜ  آموْڄثِ، ڀثِٜنث
څثه  هیةص 2  زیثم نوِٰا ی ڄّوه مٱثِٶ ت٘المی ٌتٝن
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ٍتیی ٌِ همیف   ٍتِی ٌِ  ڀطح ٌِ٘ی تخط ّتین ٌِ تیمن نوٜمطثِ خمّ آن         تيط١ث٠ی تڈڅوی هثی زثی ضهٽیٽمی مٝمثهٍه نٝمٍ. خنمث خم

ٌتْی .  ٍٜی  ضث خه تین مو٤وٮ خسّ

 

 سٍؽ

ُت       ٍتڄثنمه خِّ٘می ٜموٌ. ڈم تْ آنؿث ڀه خِّ٘ی ه ه ڀطح ٌِ٘ی مٽث٨ٯ مًطاٷ ٌِ تین نوٜطثِ ن ی ڄنؿٍ  و خثیٍ خه ٨موِ ؾ

ٓتن تڈڅمو همث     ّتوتنمی میم ِت تْ ن٭ّ ٸ ٍتبی  ٌتِی  ٸٽ٧ ڀطح ٸثِ٘ی مٽ٩ٯ تخط ٍتِی ٌِ یمٿ ِوٚ آممثِی و ضهایامی خمث      ټ١ٍ  ی زثیم

ّتٌِهی . ٍتوچ  موٌِ خِّ٘ی ټ ٌتِهث و ؾ  ت٘طٹثٌه تْ ن و

ِت خه ٘ه ت٘وه ی مُهدی، ٍت تین تڈڅوهث   مای و ضثِیًی ضٽٙی  خنٍی ن وٌه تی .  ٌِ تخط

 

 اػَُ ّبي هزّجی   

 زیثمدّ تڀّم $ٞ# -1

ّتن ْیمثٌی ٌِ نوٜمطه همث و ٘مّوٌه       ن٥ّش مه ٍ $ٞ# یځی تْ ٜثيٟ ضّین قهّه هثیی ت٘ص ڀمه   نویٙمنٍڄثن و ٜمثٰ

تْ وی خهّه خٌّه تنٍ. نویٙنٍڄثن مطون ٌِ٘ی نیٓ ٘ٱی ن وٌه تنمٍ ضمث خمث ڄنؿثنیمٍن ْنمٍڄی تیمن        هثی يوٌ تْ ڄُٜطه ضثڀنون،

ٍتیی تْ تیمن      ِت مطدّپ ٘ثْنٍ وڈیځن خه ن٭ّ می ٍِ٘ ڀطمح ٌِ٘می ٸثِ٘می ٌوِه ی تخطم  ت٘وه ی خِٓڂ تڈهی ڀطثج هثی ٌِ٘ی 

ّت ٸٽ٧ یٿ ٌِٖ ٌِ زثیه توچ $ٌِٖ ضوٸیٻ، زیثمدّ مهّخثن# خمه مٱّٸمی تیٝمثن تيط١مثٞ یثٸطمه و      -22خهّه ی ڀ ی خٌّه تنٍ ْی

ٍتِنٍ. زنؽ زثیه ٌیڅّ# ٌِ تین خثج،$ ٘ثیّ ڀطح ٸثِ٘ی  ٌِ٘ی ن

 ٮ# $ تمثم ٰای-2

ّتخّ ْوِڄویثن ؾثمٱه خموٌ.  ٍتِی ٌِخ ٍتڈص يوته و ن ثٌ زثی ه تی ٰ ٌْت  ٘مًنوِی،  ٰام  و خ١میّش،   ویمٍِ تی مثن،   تمثم ٰای $ٮ# آ

ٍتڀثِی، ڄُٜص، ضٽوت، ٍتڈص،  ٌالوِی، ٸ ّتخمّ ٘مًطی همث و          ٰم ی و ن ثیمص ْت ٘مط ٍیٍڄثن و خینوتیمثن و ت٘مطٽثمص ٌِ خ ٍِت ٨ّٸم

 >20:1393ٌِوٌڄّ،= زٗ تْ زیٵ دّ تڀّم $ٞ #ّ٘ آمٍ مٌّم خوٌ. ٌیڅّ ٸ٥یاص هثی تنٙثنی،

ٍتیی ٠ٹهه ٜٱّ مٱّوٶ ه ثی ِن ص ت٘طثٌ ٜهّیثِ ڀه ٌِ  خمه يموخی مٱمّٶ     نیمٓ آممٍه،   87ڀطثج ٸثِ٘ی زثیه قهثِم تخط

ٌتيای $نٹٗ# و ٌٜ ن يثِؾیٙص: ّتخّ ٌٜ ن  ٍتِی تیٝثن ٌِ خ  تین ١ًٜیص تڈهی و زثی

ِت خه ؾٓ تْ ٰای ڀه ڄویٍ خه زّٙ ڀه ټثضڇ من       قو ت٘یّ ضو٘ص تڀنون، ٍت  خه ت٘یّ ڀن م

ِت      خه ؾٓ تْ ٰای ڀه آٌِ زّٙی تخوتڈٱؿثبممح    ٍتی ڀّخال    ڀه ٰام  ڀنٍ خه ٰثڈ  ٜهمم

ٌتيطمه ه مین ٌِٖ $خٱمٍ تْ ٌِٖ      خًموتن و خینٍیٛ#ت٘مص و ٌِ ٘مثیّ    -10ضنهث ٌِ٘ی ڀه خه مٱّٸی تین تڈڅوی تڈهی زّ

ٍتٌِ.     زثیه هث ٌِ٘ی ٌِ تین موٌِ م٩ادی وؾوٌ ن
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 ن٥ّش ٸث٨ ه $ٖ#-3

ٍتِی، ٘یٍه ی ْنثن  ّت٘وه هثی مٽثومص و زثی ٖ# ت٘مص. تو ٌيطمّ ندموش، ه ٙمّ والیممص،      $ ن٥مّش ٸث٨ مه   ٰثڈ ،تْ ٌیڅ

ِت       ّتخّ ً٘طی هث و مٝځالضی ڀمه نطمی ٠مدوِضّین تنٙمثن همث ٍتٺ ٘وِه ی ڀوغمّ ت٘ص. ٠دّ و ضه ڇ تو ٌِ خ مثٌِ تمثممص و م١

ّ   تْ زث ٌِمی آوٌِ، ٘طوٌنی  و ْخثنٌٓ يثٞ و ٰثم ت٘ص. ِته نمثڀ   $ ٞ# و ٰممای $ وی ه څمثم خمث زیثمدمم ٘مثيطن تِْٚ  ٮ# ٌِ 

ٍتٶ تڈهی خه ٜهثٌش ِ٘یٍ. ِته ته ِت خه ؾثن يّیٍ و م٭اومثنه ٌِ   هثی ت٘المی، ٌٜوتِی هث 

ِتیممٛ ٌیممن و ْینمممص موال٘مص  ٌِ خیممن ْنمثن زثپ خی ه طممث٘ص              آ

ّت $ٖ# ت٘مص ّت ڀه هنوْ             ّ٘٘اٙاه ی ْنثن ثن ْه  ْنٍه ٘ص ٜهیٍ ٰٝٻ ْی

 # 35$ضّن  ٌچ، ٞ                                                                                                               

ٍتیی ّتهن خهٝمطی خمث همٍٶ  مٱّٸمی تیمن ت٘موه ی ٠مدّ،         66ٞ -8ٌِٖ $ ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی ٘وم تخط  #ٌِ٘ی خث ٰنموتن زیم

ِتین خثج ڄنؿثنیٍه ٍٜه ت٘ص. مٽثومص و خًٝٛ،  م٩ادی  مٝثهٍه  نٍٝ.  ،ٌِ ٘ثیّ زثیه هث ٌ

 ٰؽ # $مهٍی موٰوٌ -4

ِت و ٴثیص آن، ٍتِی ٰثٜو خیثش زثی زیونٍ خث ټیثم مهٍی موٰوٌ $ٰمؽ # ت٘مص. تنط٭مثِ موٰموٌ، تنط٭مثِ مٽٍ٘می ت٘مص         منٝث ٌت

ّته  آوٌِن ْمینه ّتی ٸ  هثی ٬هوِ خثیٍ ٌِ ٠ٌٍ ضثمین مٽٍمثش آن خثٜی . ڀه ه ه ی مث خه آن ضو٠یه ٍٜه تی  و خ

ٌٌت و نمٻ و          #ٰؽ$موٰوٌ مهٍی »  ٍتڈص و  ِت ٌِ ؾهمثن زیمثٌه ڀنمٍ و ت٠موچ ٰم ٌ ض ثم ت٠وچ ضٱای مثش ت٘مالم  ٌِت مثموِیص 

ٌّت خّٝ، خ٧ٙ  و ڄٙطّٚ ٌهٍ. ِت ٌِ میثن ه ه ی تٸ ّتْی، =«نٽیٽص   >1354:161مځثِم ٜی

ٜٱّیٙمص   تيط١ثٞ یثٸطه ت٘مص.  ٜمٱّ تنط٭مثِ،    «ٜٱّ تنط٭ثِ» نؿ  ْیثٌی تْ ٜٱّهثی ّ٘وٌه ٍٜه ی زٗ تْ تنٽالج خه 

 و ٌِ تین ْمینه ٠ثب  ڀثٜثنی می ڄویٍ: ٰؽ# ّ٘وٌه ٍٜه ت٘ص؛$ ڀه ٌِخثِه ی مهٍی موٰوٌ

ٍت ڀنٍ ڀه خیثیی       ٸّوٲ ٌیٍه ی مثیی، ضو آٸطثج وٸثیی، ٍتڀنٍ ڀه خیثیی ي  ي

 #73ٞ  - 9ٌِٖ  $ٸثِ٘ی ٘وم،

 13ٌِٖ نه  ڀطثج ٸثِ٘ی زثیمه ٘موم و خًموتن و نٹم٫ ڀمن خٱمٍ تْ ٌِٖ       ضنهث ٌِوٖ تيط١ثٞ یثٸطه خه مو٤وٮ تنط٭ثِ 

 ٜٱّخثچ ٌِ خثچ زّ٘طوهث ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی زنؿ   ت٘ص. ٌِ ٘ثیّ ڀطح ٸثِ٘ی تین مٽ٩ٯ، م٩ادی مٝثهٍه نٍٝ.

 

 اػَُ ّبي هلّی 

ٍت:  ٜه

ن و ن ونمه خموٌن. ٜمهی    ٌٌت ٍ ڀٙمی ت٘مص ڀمه ممی     وتٔه ی ٜهثٌش تْ ِیٝه ی ٸٱای َٜهٍٓٓ ت٘ص خه مٱنثی ٌیٍن، ٜهثٌش 

ّتی خیمثن نٽیٽمص        ُت تو ڄوته وٜثهٍ ت٘ص ونه ضنهث خه نٽیٽص قیٓی ڈٹ٭ث  ڄوتهی ممی ٌهمٍ خاځمه خم خینٍ وٜهثٌش می ٌهٍ ڈ

ّتن ممی     ِته نٽیٽمص، ت٘موه ی ٌیڅم ِته خه يث٨ّ ټّخثنی ٍٜن ٌِ  ٍت ڀٌّن ْنٍڄی يوٌ ت٘ص. ٌِ تین  ٜموٌ   آمثٌه ی ؾنڅیٍن و ٸ
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ِته تو تِْٚ مهٙو ّت زیّوی تْ  ٌتِ ڄٝمطه         ج میْی ِته ٌیمن تْ وتالضمّین منٓڈمص تنٙمثنی خّيموِ ٜوٌ. ٜهیٍ خث تیػثِ ؾثن يوٌ ٌِ 

ٌِت ممی         ٜموٌ قنثنځمه ٌِ ټمّآن مؿیمٍ آممٍه ت٘مص:        و نه ضنهث میثن مٌّم خاځه نٌٓ خمثِی ضٱمثڈی نیمٓ ْت مٽمثمی منیمٯ خمّ يموِ

ینَ ټُطِاوت ٸی ٘ٓدیڇ تهلل تَموتضث  خٓڇ تَنیثاٌ » ِته نمٻ ٜمهیٍ ٜمٍه تنمٍ        « ِٰنٍِٓٓخِّهِ  یّْٔٓټونوآلضَهٙٓدٓنَّ تڈَُّ ِت ڀمه ٌِ  ڄ ثن مدمّ آنمثن 

ّتن /  مٌّه تنٍ،    169/ 3خاځه آنهث ْنٍڄمثنی هٙطنٍ ڀه نٌٓ زّوٌِڄثِ ٜثن منٱ  خه تنٱثم تو هٙطنٍ.  آچ ٰ 

مًطامٷ ؾهمثن   ٜهثٌش، ْیدثضّین مځطدی ت٘ص ڀه خنٍڄثن مًاٟ وزثڀدثيطه ی مفمن تْ میثن نٱ مص همث و ڈمُّش همثی     »

ِت خمث ؾمثن  ويمون          ٜهثٌش، تنطًثج ڀٌّه تنٍ. ِته ٘مّو ممُهح ضٝمیٯ ڀمه آن  ِتی نٙینی ت٘مص و  مځطح و ِوٚ ټیثم ٰثٜو

ٌتٜطه تنٍ. ٍت ْنٍه نڅه  ٍتن آٌم ومًاٟ ضّین خنٍڄثن ي ّت٘ثنی،  [«زثپ خهطّین ٸّْن  >544:   1387تمیّی ي

ِّت ٌِ ِ٘میٍن خمه مٽمثم ٜمهثٌش و        خثالضّین آِْویی ڀه ِْمنٍڄثن ت٘الم ٌِ ٨وچ هٝص ٘ثچ ٌ ٌتٜمطه تنمٍ ت٠م ٸثٮ مٽٍٖ 

ّتمص ڈٽثات ٍتونٍ میمثن خنمٍڄثن يث٠مٛ     ٜهثٌش ڈ٩ٹی تڈهی ونٱ طی ِخثنی ت٘ص و» خوٌ. ...نثبڇ ٍٜن خه ڀ خّ ت٘ثٖ نځ ص ي

 >8:1384ٰدث٘ی،«=ضٽٙی  می ڄٌٌّ.

ُت ض ثم ڀٙثنی ڀه خمه نهم   ِتش تو٘ص ڈ ّتی ٌ٘طو ٍت و تؾ ِته ي وی خمه خٝمّیص يمٍمص ڀمٌّه و یمث      ت٘ثٖ ٜهثٌش ؾهثٌ ٌِ 

ه تنٍ، ٌٌت ِت تْ ٌ٘ص  ٌّت خمث      خه مٽثم ٜهثٌش نثبڇ می ٜمونٍ.  ؾهص تنٽثٺ نٻ یث مدثِْه خث ٘ط ی ؾثن يوٌ  ٌِنٽیٽمص تیمن تٸم

ِتممٛ و آ٘مثیٛ خمه ْنمٍڄی يموٌ              تْ يوٌ ڄُٜطڅی و ؾثن ٌِ ڀٷ نهثٌن، ّتن ٌِ ڀ مثچ آ ّته  ڀمٌّه تنمٍ ضمث ٌیڅم ٸ٥مثیی ٸم

ٌتْنٍ. ٌتٜمطه خثٜمی .       ٌِ تین ؾث ٤ّ خسّ ٌضمث ْت مٹمثهی  ٜمهیٍ وٜمهثٌش ضٱّیٹمی  ٌِت مٙما ث  وتٔه ی ٜمهثٌش خّڄّٸطمه تْ     وِش 

ٍت ڀٝمطه ٜمٍه خثٜمٍ.       آموْه هثی ت٘الم و ټّآن ت٘ص و ٜهیٍ ٌِ ّٰٶ ٸّهنڃ ت٘المی خه ڀٙی ت٨الٺ می ِته يم  ٜموٌ ڀمه ٌِ 

ٍتونٍ ت٘ص ٌِ ټّآن مؿیٍ آمٍه ت٘ص:  ّتن/[«   هللُ تنّهٔ التڈه تالهوَٜهٍٓ ت»ڀا ه ی ٜهیٍ یځی تْ نثم هثی ي  .]3/18آچ ٰ 

ِته نڅٹطمه تنمٍ.   مٹهموم ٜمهیٍ و ٜهممثٌش     تڄّڄٹطه ٍٜه ٜهیٍ آموْڄثِ خّٝیص و ټاح ضثِیى و ٤ثمن ٘ٱثٌش تخٍیٙص خی 

ٍتټڇ      ٌتٌِ و یمث نم ی وو٨من زیٝمینه تی خمه ټمٍمص       »ٌِ تټوتم و ماڇ ڄونثڄمون ٘مثخٽه ی ٨موالنی  ٌْت ٍتڈص و آ ِته ٰم ٜمهیٍ ٌِ 

ِت٘ص.زیٛ تْ  ٌت ِت    ] 24: 1384آټث ّٜیٷ،  [« ضثِیى 

ٍت يوِٜیٍنٍ./ مّض٥ی ڄٹمص:  ٜمهیٍ/   ٘ثٰص تنٝث خوٌ/ و قنین ڄٹص مٱا  خث مث:/خكه هث ڄوٚ ڀنیٍ /ن٭ّ مث تین ت٘ص/ٜه

ّتٴی ت٘ص ڀه ٌِ يثنه ی ممث ممی ٘موٌْ /و ڀٙمی ٌیڅمّ ڄٹص:/ٜمهیٍ/        ٌتنٛ آموْی ڄٹص:/قون ق قون ٜٽثیٻ ّ٘و ت٘ص./

ٌتيڇ ٌٸطّ ټاح من و ضو می مثنٍ.                                                ٌت٘طثنی ت٘ص زّ                                                       ْت نثٌغه و ْیدثیی./ م٩١ٹی ڄٹص:/ٜهیٍ مػڇ یٿ ن ّه ی خیٙص / 

ِت خه يوِٜیٍ، ٍتنه ٜهیٍ  ّتضی ٌِ تین ٜٱّ ْیدث هنّمن ّتٲ تٸّويطه ٌ ٜٽثیٻ، ٘ا ثن ه ٌت٘مطثن زمّ نثٌغمه و     ِ يثنمه همث،  ق

 ن ّه ی خیٙص ضٝدیه ڀٌّه ت٘ص. تین ٜٱّ خث ٰنوتن ْنڃ تنٝث ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی ٜٝ  ٌِ ٠ٹهه ی قهڇ آمٍه ت٘ص.

ّتنٽٍِ هٝص ٘ثچ ٌٸثٮ مٽمٍٖ م٩مثڈدی ٌِ ڀطمثج ٸثِ٘می زثیمه      ٍتی ڄ ٍتڀثِی  و ٜهثٌش ٜه ی ٘موم   ٌِخثِه ی نهوه ی ٸ

ِتن  – 6ٌِٖ= ٍتڀث ٌ  – 14ٌِٖ  = و >$ٜهیٍ نٙین ٸه یٍه و ٜمهیٍه ٘مهثم يیمثم    60ٞ –ٸ ّتن آخمث $ٜمهیٍ   102ٞ  -تیم

ٜمهیٍ نٙمین    – 88ٞ  -ٸّمثنمٍه ٌچ همث    – 11ٌِٖ $ ی قهمثِم  و ڀطثج ٸثِ٘ی زثیمه  >تن ٍ ڀٝوِی و...# ٰدثٖ خثخثیی،

ّتْی# و  ڀطثج ٸثِ٘ی زنؿ   ِتن ٌیّوْ، – 9ٌِٖ  =ي ٌت   تممّوْ،  نثم آو ٍت $ 70ٞ  –ٸمّ ضهمّ تنمی مٽمٍم،     ن ٍی ِوٜمن، ٜمهی
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ِتنی# ٌِؼ ٍٜه ت٘ص.   – 82ٞ –ٌِیث ټای – 14ٌِٖ $ ی ٜٝ  و ڀطثج ٸثِ٘ی زثیه>ٰای مه ٍی و ...  ٜهیٍ ٌِیثټای ٘و

 

 اػَُ ّبي تبسیخی

ّتن،  ّتضٕیٿ تی ّتِڄّٸطمه ت٘مص. آن ڄونمه        موټٱیص ٘وٺ تڈؿیٝی و ت٘ط ّتن ټ خه ڄونه تی ت٘ص ڀه ه یٝه م٩ مٯ ن٭مّ ٌیڅم

ٜثیٍ خیٝطّین ضٵییّ و ضهوچ ٘یث٘ی و تؾط ثٰی ڀه ٌِ زّضو ؾنڃ همث و ن امه همث و ...ٜمځڇ ممی       نٝثن می ٌهٍ،ڀه ضثِیى 

قنمٍ ڄمثهی خمّ ٘مّ      تټوتم خیڅثنه ی خٙیثِی ڀه قٝ  ٨ ٯ خه تین ي٩ه ٌويطه خوٌنمٍ،  خّ تین ڀٝوِ ِټ  يوٌِه ت٘ص. ڄیٌّ،

ِت غدص ڀٌّه ت٘ص.٘ٹّه ی زّ خّڀص تین مّْو خوم نٝٙطه تنٍ ڀه ضثِیى يوج و خٍ   ه ه ی آن هث 

ّتنمی خموٌ خمث زٝمطوتنه تی ْت ضؿّخمه و یثٌڄمثِی نمثمٌّمی همثی          ٌِ ِهڅُِ تین ڀٝ ځٛ هث، آن قه ڀه خثټی مثنٍ، ّتن وتی تی

ّتوتن ضمثِیًی و تؾط مثٰی و       ظ ٸم ّتنی هث ٌِ مٽثخمڇ نموٌت ٌتٜطنٍ. ٰځٗ تڈٱ ڇ تی ِت  خیڅثنڅثن ڀه هّ تْ قنٍی ټ١ٍ نثخوٌی آن 

ٍتِی تیمن ټموم       ٌِ الخه الی  ٌتٌِ ڀه ِممٓ مثنمٍڄثِی و خٽمثی زثیم ِت خه تین ٸځّ وت می  ِتٺ ٜٱّ و نػّ خه ؾث مثنٍه تْ ڄُٜطه، مث  تو

خیمثضی ِټم  يموٌِه ڀمه ِممٓ             ِ زّضو ضالٚ هث و ْت يوٌ ڄُٜمطڅی همثی مٌّممی تیمن ڀٝموِ، ضمثِیى و ٌت ٌِ قه خوٌه ت٘ص ..ٌ.

ِت ٌِ ٘ینه ی يوٌ نهٹطه ت٘ص. وت ٌٍت مث  خثش خه ؾث مثنمٍه تْ ڄُٜمطه،  مثنٍڄثِی تؾ ِت خمه ّ٘قٝم ه     ڀثوی و تمٱثن ن٭ّ ٌِ ٌت ممث 

ِتهن مثیی ممی ڀنمٍ.      ّتنمی  ّتْ تی ّت٘مثنی،  =ی َيثیّ زّ خثِ تیٙطثٌڄی و مٽثومص نٙڇ نٙطوه ه یٝه ّ٘ٸ و  1384:10تمیمّی ي

9< 

 آِٚ ڀ ثن ڄیّ:

ّتِ خّ تین می ِتنیثن $٘ځثهث#  ټ ّتنیثن  تْ ضو ڄمٌٌّ و خمث ضیمّ         خنث خّ ِوتیثش زٗ تْ ٜځٙص تی ِّت ٜوٌ ٠مام خمین ٨مّٸین خمّ ټ

ِتن و ٸّوٌ آمٍن آن ٌِ مځثنی، ّتنی تْ تهثڈی مثْنٍ ِتن تی ٍتْی یځی تْ ٌالو ممّْ ٨مّٸین ضٱیمین ڄمٌٌّ تیمن و٬یٹمه ی ي٩یمّ         تن

ُتٜطه می ٍتْْمثن خوٌ ڄ  ٜوٌ.   خه ٰهٍه ی آِٚ، زهاوتن منوقهّ $توڈین زثٌٜثه آِیثیی هث# ڀه مثهّضّین ضیّ تن

ّت خدینیمٍ        می ڄوی نٍ آِٚ وټطی ْت تین مو٤وٮ آڄثه ٍٜ خّزث يث٘ص و خّهنه ٜمٍ و ڄٹمص: تی زثٌٜمثه و تی ممٌّم خمٍن مم

      ٍ ٍتْم زمثِه زمثِه يموته  ٜم ِت خیثنم ٌتِم ڀه قون خث تین ڀ ثن تین ضیمّ  ّت٘ص. یٽین  ٍت    ڀه تْ هّ ْي  و نثضوتنی مد ِت ٸم و يموٌ 

ٍتی ٜ ث يوته  ڀٌّم. ِت ٸ ٚ ٘سیٍه ٌم زمٗ ْت تیمن ٠مهدص خّهنمه ٜمٍه خمه ټامه ی ٌمثونمٍ         آِ يوته  ن وٌ وڈی من يوٌ 

ِت ضث خنث ڄوٚ يوٌ ڀٝیٍ و يوٌ زثِه زمثِه ٜمٍ.   ه خوٌ ڀ ثن  ٌٌت ٍتونٍ خه تو  ممی ڄوینمٍ: تیمن ضیمّ      ٠ٱوٌ ڀٌّ و خه نیّوبی ڀه ي

ِت ْت ڀمو          ٍتونمٍ خمه خمثٌ تممّ ڀمٌّ ڀمه ضیمّ تو  ِته زی وٌ و ٰاص آن تین خوٌ ڀمه ي ٌتٌِو خمه    آِٚ ْت ٠دم ضث نی  ِوْ  ه ٌمثونمٍ خمّ

ّت٘ثن ڀه میثنه ی ٸّٴثنه و ٨دّ٘طثن ت٘ص زّضثج ڀنٍ. تیمن ضیمّ ٌِ موټمٯ ٸمّوٌ آممٍن خمه ٌِيمص ڄمٌّوی خانمٍی           تټ١ثی ي

ٓتِ ٸّ٘منڃ خموٌ و        ٍتٜص و خّيی ڄٹطه تنٍ تْ مهڇ زّضثج ضیّ ضث آنؿث ڀمه تٸطمثٌه خموٌ، هم نٝٙص ڀه ٌِ ؾهثن تْ خِٓڄی مثننٍ ن

ِته. ٍتِ ْمین خث هم  ٠مام ڀٌّنمٍ.   منوقهّ و تٸ قهڇ ِوْ  ٌتنٙمص تیمن ضیمّ       آِٚ خمث وؾموٌ تیمن    ّت٘یثج خه ه ین مٽ ڀمه ممی 

ّت٘میثج و ؾنمڃ ڀمه خمه        ٌٌت و ٸٽ٧ خه يث٨ّ ٠ام و آٜمطی و ِهمثبی تْ تٸ ٍتْی خه نثخوٌی وی می تنؿثمٍ، خه تین ڀثِ ضن ٌِ  تن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

                          2046 

 
 

ِت٤ی ٍٜ يوٌ نثخوٌ ٜوٌ و زثِه زثِه ڄٌٌّ.  نٹٯ مٌّم خوٌ 

خمث ٰنموتن آِٚ ڀ مثن ڄیمّ      54ی قهمثِم ٌِ ٠مٹهه ی    ڀطثج ٸثِ٘می زثیمه   6ڄُٜطڅی آِٚ ٌِ ٌِٖ ّٜل تین تْ ؾثن 

 .ٌِؼ ٍٜه ت٘ص

   آِیو خّْن:

ّتنیمثن $ؾنمڃ آِخمڇ             331ٌِ ٘ثچ « ت٘ځنٍِ مٽٍونی» یمث  زمیٛ ْت ممیالٌ زمٗ ْت زیمّوْی ٌِ ٘مومین ؾنمڃ يموٌ خمث تی

ّتن، خّ خثخڇ و ٜوٚ و ت٘طًّ ّتن ِوتنمه      ضٙا٧ڄوڄثمڇ# و ٜځٙص زثیثنی تی ّتی ٌ٘ص یثٸطن خه زثِ٘مه، زثیطًمص تیم ی یثٸص و خ

ِت ٌو    ّتی ٸطم زثِ٘ه ٘مسثهیثن يموٌ  ِته       ټٙم ص  تین ٜهّ ڄٌّیٍ. ت٘ځنٍِ خ ڀمٌّ: خًٝمی خمه ٸّمثنمٍهی $زمثِمن یونموٖ# تْ 

ِتمهّمٓ و ِته ڀوهٙمطثن $ڀموه ڀه    نٍٍٜ ٰثْم خه ٘وی زثِ٘ه خهدهثن# ؾاڅه $  ځیاویمه# و يوٌ ت٘ځنٍِ خث ٘سثهثن ٘دٿ ت٘ماهه 

ِ زیٛ ڄّٸص و ٌِ ضنڅه هثی ٌِخنٍ زثِٖ ّتنیثن ِوخ ٌِت  .ِو ڄٌّیٍه خث مٽثومص تی

ّتخمّ ٘مسثهیثن       آيّین ،زثِٖ ٌِ ؾنڃ ٌِخنٍ ّتن خث ٜ ثِی تنٍپ خمه ٸّمثنمٍهی آِیموخّْن ٌِخ ِتن تی ٍت ت٘مځنٍِ   خٙمیثِ زث٘

ِت نثقثِ خه ِتنه ٌٸثٮ ڀٌّنٍ و ٘سثهیثن مٽٍونی  ِتن ضنڅمه همثی زمثِٖ       نٝینی ن وٌنمٍ. خمث و  ٰٽح  ٌالو ٍت ؾموٌ آِیموخّْن و زث٘م

ْتیمن ِو        ّتنیمثن     « ت٘مځنٍِ »ڄُٜطن ٘سثهیثن ت٘ځنٍِ تْ تین ضنڅه همثی ڀوهٙمطثنی تمځمثن زمُیّ ندموٌ. ت خمه نٽٝمه ؾنڅمی تی

ِت خمه زٝمص           ٌِؾنڃ ضّموزیڇ ِتههمثی ٘مًص ڀوهٙمطثنی يموٌ  ّتهمه و ڄمُِ ْت  مطو٘ڇ ٍٜ و خث ڀ ٿ یٿ ت٘یّ یونمثنی ْت خی

ّتنی ِت ٌِ مهث٠ّه ڄّٸص نڅهدثنثن تی  .ِ٘ثنٍ و آنثن 

ّتی یمثِی       زنؽ ٘وتِ و قهڇ  آِیوخّْن خث  ِت ٜځٙمص و خم ٓتِ زیثٌه و وتٌِ ڀٌّن ضاٹثش ٘نڅین خه ٌٜم ن، يم٧ مهث٠مّه  ه

ِته ؾاڅمه خمه ٨مّٶ زثِ٘مه ِٸطمه خوٌنمٍ، زمیٛ        « ت٘ځنٍِ»طًص خه ٘وی زثِ٘ه ٜطثٸص وڈی ٘سثهیثنی ڀه خه ٌ٘طوِ یخه زث ْت 

ڄمونی زثیطًمص و ٌِ نمثڈی ڀمه ٘مًص ٌِ ضٱٽیمح        تِْ٘یٍن تو خه زثی طًص، خه زثِ٘ه ٌ٘ص یثٸطه خوٌنٍ. آِیوخّْن خث وؾموٌ ؤت

ِتنٛ     تیٙطثٌڄی ڀٌّ ٘سثهیثن ٌٜ ن خوٌ، نث٤ّ خه ضٙای  نٍٝ و آنٽٍِ ٌِ زیځثِ خث ٌٜ ن نیمٓ  ضث ڄُٜطه تْ يموٌ تو، ه مه یمث

 خه يثپ تٸطثٌه خوٌ.ه  ْ زثِ٘ی تْ زثی ٌِ تٸطثٌنٍ و ؾنڃ هنڅثمی خه زثیثن ِ٘یٍ ڀه آيّین ّ٘خث

ّتهثنٛ ٌِ ٌِٖ هٝمط  ڀطمثج ٸثِ٘می زثیمه     ٍتڀثِی وی و ه  خمث ٰنموتن ٌٸمثٮ تْ     56ی زمنؿ  ٌِ ٠مٹهه ی    ّ٘ڄُٜص ٸ

 .میهن َڀّ ٍٜه ت٘ص

  

 گیشي ًتیدِ

ّتؼ می  ٜوٌ: تْ مؿ وٮ م٩ثڈح مُڀوِ نطثیؽ َیڇ ت٘طً

ِت خّ ٘ثیّ تڈڅوهثی – 1 ٍتِی تٜثِه ٍٜه وڈیځن  ضوؾمه خمه خّيمی تْ تڈڅوهمثی      هّقنٍ ٌِ خّيی تْ ٌِوٖ خه ٠وِش ڄُ زثی

ِتیی، ٍتِی تْ ټدیڇ تڈڅوهثی ٰثٜو ْتن مٵٹوچ مثنٍه ت٘ص. زثی ڄثن و ؾثندث ٌْت  آ

ی ٌِ ڀطمح ٸثِ٘می ٜمٛ زثیمه ٠موِش نڅّٸطمه           – 2  ٍِت ضوْیٯ منث٘ح مطون نػّ و ن٭  مّخو٦ خه مٱّٸی تڈڅمو همثی زثیم
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 #2نػّنوٜطه ٍٜه ت٘ص. $ؾٍوچ و ٜځڇ ٜ ثِه ی ت٘ص. نؿ  ڀػیّی تْم٩ثڈح موٌِ ن٭ّ خه 

ه ٜمٍه   – 3 ٌٌت زثیمه توچ# یمث ت٠مال ٌِ٘می ٌِ     $ ٌِخّيی تْ زثیه هث نؿ  خٙیثِ ڀ ی تْ ٌِوٖ خه مٱّٸی تڈڅوهث تيط١مثٞ 

ٍتٌِ  #1ی ٌوم#. $ؾٍوچ ٜ ثِه ی  زثیه$ تین خثج وؾوٌ ن

 

هیضاى فشاٍاًی الگَّبي پبیذاسي دس وتت فبسػی همطغ اثتذایی : 1 خذٍل  

ی تحػیلی ًبم پبیِ  تعذاد کل درٍس فبرسی ایي پبیِ 
تعذاد درٍس اختػبظ یبفتِ ثِ 

 هعزفی الگَّبی پبیذاری ایي پبیِ

درغذ درٍس اختػبظ یبفتِ ثِ 

 هعزفی الگَّبی پبیذاری ایي پبیِ

درس 22 پبیِ اٍل درغذ 4954 یک درس   

یِ دٍمپب درس 57  درغذ 7 _   

درس 57 پبیِ سَم درغذ 23952 چْبر درس   

درس 57 پبیِ چْبرم درغذ 57964 سِ درس   

درس 57 پبیِ پٌجن درغذ 57964 سِ درس   

درس 57 پبیِ ضطن درغذ 55976 دٍ درس   

جوع کل درٍس فبرسی ضص 

 پبیِ
درس 577 درس 53  درغذ 52954   

 

 ي اثتذایی هیضاى فشاٍاًی دسٍع ًثش ٍ ًظن اختلبف یبفتِ ثِ هؼشفی الگَّبي پبیذاسي دس وتت فبسػی ؿؾ پبیِ : 1ًوَداس

 

 سایر مطالب و مفاهیم کتب فارسی

متون منثور مربوط به معرفی الگوهای 
 پایداری در شش کتاب فارسی

متون منظوم مربوط به معرفی الگوهای 
 پایداری در شش کتاب فارسی
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 هیضاى فشاٍاًی الگَّبي پبیذاسي اص ًظش ًثش ٍ یب ًظن هتَى :2خذٍل 

 ًبم پبیِ

تعذاد درٍس اختػبظ یبفتِ 

ثِ هعزفی الگَّبی پبیذاری 

 ایي پبیِ

ًَضتِ ضذُتعذاد درٍس ثِ  ًثز    
تعذاد درٍس ثِ  ًظن  ًَضتِ 

 ضذُ

ی اٍل پبیِ  _ یک درس یک درس 

ی دٍم پبیِ  _ _ _ 

ی سَم پبیِ  _ چْبر درس چْبر درس 

ی چْبرم پبیِ  یک درس دٍ درس سِ درس 

ی پٌجن پبیِ  یک درس دٍ درس سِ درس 

ی ضطن پبیِ  یک درس یک درس دٍ درس 

تعذاد کل درٍس اختػبظ یبفتِ ثِ 

 الگَّبی پبیذاری در ضص پبیِ
 سِ درس دُ درس سیشدُ درس

 

 هیضاى فشاٍاًی الگَّبي پبیذاسي دس وتت فبسػی همطغ اثتذایی: 3ًوَداس 

0

5

10

15

20

25

کل متون مربوط به معرفی الگوها در این 
 پایه

 متون نثر مربوط به معرفی الگوها دراین پایه

متون نظم مربوط به معرفی الگوها در این 
 پایه
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 پیـٌْبد

ٍتیی خمّ زثیمه             ْتن مٽ٩مٯ تخطم ٌتنمٛ آممو ْٚ هث ی ٌینمی وهویمص خًٝمی ت٘مالمی خمه  ّتی نهثٌینه ڀٌّن ِت ّتین خ ی  خنثخ

ٍتِی تموِ َیڇ زیٝنهثٌ می  ٜوٌ:   تڈڅوهثی زثی

ی خمه ٠موِش یمٿ مؿ وٰمه نڅمثه ٜموٌ. ضمث          -1 ٍِت ْیدنٍه ت٘ص ٌِ نڅثِٚ ڀطثج هثی ٸثِ٘ی تین مٽ٩ٯ خه تڈڅو همثی زثیم

 ث موٌِ ٴٹاص وتټٯ نٝوٌ.  خٱ٥ی تْ تین ت٘وه ه

ٓتن ضوؾه ٜوٌ. -2  ٘ٱی ٜوٌ ٌِ ڄٓینٛ م٩ثڈح منػوِومن٭وم خه یٿ می

ٍتِی آٜنث ٜونٍ.  -3 ْتن ه ه ی زثیه هث خث تڈڅوهثی مًطاٷ زثی ٌتنٛ آمو  ضوؾه ٜوٌ ڀه 

 

 

 هٌبثغ 

 ټّآن ڀّی 

ّتن:  مو٘ٙه ی م٩ثڈٱثش ٘یث٘ی ٸّهن1384آټثّٜیٷ، تن ٍ، $  څی تنٍیٝه نثج#، خٙیؿی ؾهثٌ ٜهثٌش، ضه

ّت٘ثنی، تن ٍ، $ ّتن: خنیثٌ نٹ٫ آغثِ و تِْٚ هثی ٌٸثٮ مٽ1387ٍٖتمیّی ي ٍتِی، ضه  #، نثمه زثی

ّتن: یثٖ خهٝص، قثذ قهثٌِه مٱ١وم $#، ْنٍڄثنی قهثٌِه 1393ٌِوٌڄّ، یو٘ٷ، $  ٮ#، ضه

ٍتیی و مطو٩٘ه ن٭ّی، ٸثِ٘ی توچ ٌخٙطثن  زنؿ   #، قثذ1394، $1-ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط

ٍتِی# ٌوم ٌخٙطثن ٍتیی و مطو٩٘ه ن٭ّی، ٸثِ٘ی $مهثِش هثی يوتن #، قثذ 1394، $5-ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط

 .قهثِم

ٍتِی# ٍتیی و مطو٩٘ه ن٭ّی، ٸثِ٘ی ٘وم ٌخٙطثن $يوتن  .#، قثذ ٘وم1394، $9-ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط

ٍتیی و مطو٩٘ه  ٍتِی#ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط #، 1394، $14-ن٭ّی، ٸثِ٘ی قهثِم ٌخٙطثن $مهثِش هثی يوتن

 .قثذ ٌوم

ٍتِی# زنؿ  ٌخٙطثن ٍتیی و مطو٩٘ه ن٭ّی، ٸثِ٘ی $مهثِش هثی يوتن #، 1394، $20-ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط

 .قثذ توچ

ٍتیی و مطو٩٘ه ن٭ّی، ٸثِ٘ی ٜٝ  ٌخٙطثن $مهثِش هثی يوتنٍ #، 1394، $34-تِی #ٌٸطّ ضثڈیٷ ڀطثج هثی ٌِ٘ی تخط

 .قثذ قهثِم

ٍتِی، ٸ١انثمه ٜٱّ، ٜ ثِه 1383٘نڅّی، مه ٍ ٤ِث، $ خیثش زثی  #1383$ٌی مثه  39#، ٌت

$ ، ّتن: نّٝ ٜثهٍ $خنیثٌ ٜهیٍ تنٽالج ت٘المی#، قثذ توچ1384ٰدث٘ی، ؾوٌت  #، ٜهیٍ و ٜهثٌش، ضه

ّتن:  نّٝ ّٜیٷ، قثذ توچ1381ٸّوضن زی، ِوْخه، $  #، ضّن  ٌچ، ضه

ّتْی، نث٠ّ، $  #، زّ٘ٛ هث و زث٘ى هث ی مُهدی، ټ : قثذ نځ ص1354مځثِم ٜی
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