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 چکيدُ
 صلّؽ ىّنفَ ةَ جّزَ ٌُؼ از ازحياّی ىٌانْات کحاب ىضحّام جضهیم صاوؼ  پژكُف

 م آىار زاىَْ.  اؿث ىضحّا جضهیم ركش ةَ کیفی ٌّع از پژكُف. اؿث ازحياّی ك فؼدم

 ازحياّی ىٌانْات ُام کحاب آىارم ٌيٌَّ ك ةاقغ ىی ىْحتؼ ّهيی م ُا کحاب ك ىلاالت

 از ُا دادق جضهیم ك جسؽیَ یؼام. ةاقغ ىی(  قكو ، پٍسو ، چِارـ ، ؿّـ) اةحغایی رقدك

 صلّؽ ىّنفَ ُكث  صاوؼ پژكُف. اؿث قغق اؿحفادق جفـیؼم جضهیم ك جسؽیَ ركش

 فؼاكاٌی ةا داٌّیَ ك اكنیَ ُام ٌیاز از ةؼظّردام   ىّنفػَ. گیؼد ىی ةؼ در را ازحياّی ك فؼدم

 گیؼد ةؼىی در را ازحياّی ك فؼدم صلّؽ ُام ىّنفَ ةیً را مغدر ةكحؼیً درمغ% 21.1

 ىّنفَ دیگؼ ةیً در فؼكاٌی درمغ کيحؼیً درمغ%4.1 فؼكاٌی ةا  جؼةیث ك جْهیو صق ىّنفَ

 ةَ اصحؼاـ ُا ىّنفَ دیگؼ فؼاكاٌی. اٌغ ق داد اظحناص ظّد ةَ ازحياّی ك فؼدم صلّؽ ُام

 ك اكحنادم اؿحلالؿ صق ّيّىی، رفاق یًجاى ، ىانکیث صق ، قغم ك کار صق  دیگؼاف،

 .اؿث 8.2 ،10.1 ،12.9 ،11.5 ،15.66 ، 16.1جؼجیب ةَ ازحياّی ّغانث ىادم،
 اةحغایی، دكرق ازحياّی، صلّؽ كؼدم، صلّؽ ىضحّا، جضهیم :ٍاصگاى کليدي

  ازحياّی ىٌانْات
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 همدهِ

 ایً ةؼ کهْ گؼایف زیؼا. اؿث قٍاؿْ زاىَْ پّیال ّهو جضّؿ اة ىّازل گیؼد، ىْ ظّد ةَ صلّكْ قٍاؿْ زاىَْ کَ ركزافؽكٌْ اُيیث"

 ایً. گیؼٌغ كؼار ىٌانَْ ىّرد االزحياّْ ّهو زاكیَ از ٌیـث ةیؼكف آف قيّؿ دایؼق از ُو صلّكْ ركاةي کَ ازحياّْ ُال پغیغق کهیَ کَ اؿث

 ةا صلّكْ قٍاؿْ  زاىَْ ّهو زِف كنْ. قغ قؼكع قٍاؿْ زاىَْ پغراف 'کٍث اگّؿث' ك 'ؿیيّف ؿٍث' جّؿي ٌّزدُو كؼف اكایم از کار

 جاکٍّف زىاف آف. گؼدیغ آغاز 1893 ؿاؿ در 'ازحياّی کار جلـیو' ٌاـ ةَ فؼاٌـّل ةؽرگ قٍاس زاىَْ ، 'دكرکیو اىیم' ىْؼكؼ کحاب اٌحكار

 قٍاؿْ زاىَْ ىکحب ك ایـحادٌ ةاز صؼکث از ازحياّْ ُال كاكْیث ؿایؼ ؿهک در صلّؽ كؼاردادف ةؼال قٍاؿْ زاىَْ ُال پژكُف ىّج

 .دُغ كؼار ىٌانَْ ىّرد اقیاء، ُياٌٍغ ًتیْْ ُال كاكْیث چّف ازحياّی، پغیغارُال ؿایؼ ُياٌٍغ ٌیؽ را صلّكْ كّاّغ جا قغ ىستّر صلّكْ

 جْهیو ةكؼ، صلّؽ آىّزش ىیالدم، 1948 دؿاىتؼ 10 در ةكؼ صلّؽ زِاٌی اّالىیَ راؿحام در كیً، 1993 کٍفؼاٌؾ اؿاس، ایً ةؼ

 افؽایف ىّزب ًؼیق ایً از جا اؿث، داٌـحَ وؼكرم را زّاىِ ةیً مهش ك ةؼدةارم ىكحؼؾ، جفاُو جلّیث ةؼام زىیٍَ ایً در دادف آگاُی ك

 کؼیـحی،) گؼدد زِاف در اىٍیث ك مهش جضلق ىتٍام ك ؿاز زىیٍَ ك قّد ةكؼ صلّؽ زِاٌی فؼٍُگ جلّیث ك ةكؼ صلّؽ از زِاٌی آگاُی

2010.) 

. اؿث قغق جْؼیف ةاز ةارُا ىفِّـ ایً ك اؿث ٌكغق ارائَ ةكؼ صلّؽ ىفِّـ از كاصغم جْؼیف گفث ةایغ ةكؼ صلّؽ ىفِّـ ْؼیفج در

 از ام ىسيَّّ یٍْی قّد، ىی داٌـحَ اؿاؿی ةكؼ، ٌّع صیات ةؼام کَ اؿث ٌاپػیؼم اٌحلاؿ ك ةٍیادیً صلّؽ ةكؼ صلّؽ کهی، ةیاف ةَ

 صلّؽ(. 2010 جّؿهی، ؛2003 فالكرز،) اؿث اٌـاٌی کؼاىث ك ىٍؽنث ىلاـ، از صيایث قاف ىّوّع کَ كکارُاؿاز ك اؿٍاد ىفاُیو، ُا، ارزش

 اؿث پػیؼم ازحٍاب ىّاٌِ ك ُا اٌـاف دؿث ؿاظحَ ىكلات ك ُا رٌر ىلاةم در ةكؼ افؼاد از صيایث ىحّزَ انيههی، ةیً ك ىهّی ؿٌّح در ةكؼ

 ةَ ُا، اٌـاف از كغرجيٍغم ك یافحَ ؿازىاف ُام گؼكق جّؿي رفحار ؿّء اقکاؿ ُيَ ك اذیث ك آزار اظحٍاؽ، کكی، ةِؼق ىضؼكىیث، اّياؿ ةا کَ

 ةایغ اٌـاٌی ُّیث ظاًؼ ةَ ىؼدـ کَ اؿث صلّكی ةكؼ، صلّؽ ّتارجی، ةَ(. 1390 ُاةیهی، ك ؿهٌاٌيؼادم از ٌلم ةَ آكایی،) اؿث آىغق كزّد

 ةَ جّزَ اؿث، قغق ارائَ ةكؼ صلّؽ از کَ ىحْغدم جْاریف ةَ جّزَ ةا(. 2011 فؼیيً،) ىهیث ك زةاف ك ٌژاد دیً، ظاًؼ ةَ ٌَ ةاقٍغ، ةؼظّردار

 ةَ ةكؼ، صلّؽ آىّزش ةَ جّزَ وؼكرت ك ةِحؼ درؾ ةؼام رك ایً از ةاقغ، ىی اُيیث صائؽ ٌیؽ اؿالىی ُّیث ك اؿالـ ىٍُؼ از ىفِّـ ایً

 .پؼدازیو ىی اؿالـ دیغگاق از ةكؼ صلّؽ زایگاق ةؼرؿی
 

 اسالم هٌظز اس تشز حمَق

 اكنیَ ظاؿحگاق ىذاةَ ةَ كؼآف در. اؿث قغق فؼاكاٌی جاکیغ آف ُام ىّنفَ ك ىتاٌی ةكؼ، صلّؽ ةَ كؼآٌی ُام آىّزق ك اؿالـ فؼٍُگ در

 ذاجی قؼافث ك کؼاىث از كؼآف ٌگاق در اٌـاف. اؿث قغق اقارق ةكؼ صلّؽ اّالىیَ ىّارد از ةـیارم جْغاد ةَ اؿالىی، صلّؽ ك ُا آىّزق

 ایً ك کٍغ ىی ىْؼفی کؼاىث ماصب ىّزّدم را اٌـاف كؼآف. اؿث ىٍؽنث ك قأف ةهٍغجؼیً دارام زِاف پؼكردگار از پؾ اك اؿث، ةؼظّردار

 در ُا اٌـاف کؼاىث ةَ جّزَ ك صیات صق ىٍسيهَ اؿاؿی صلّؽ ةَ قيارم ةی آیات در كؼآف، در. اّحتارم ٌَ ك اؿث كاكْی اىؼ یک کؼاىث

 ك( 195/ةلؼق) اىٍیث جاىیً ك زاف صفٍ نؽكـ ،(151/اٌْاـ) افؼاد ٌاصق ةَ کكحً از ٌِی ،(32/ىائغق ،151/اٌْاـ ،13/ صسؼات ،70/اؿؼاء) آیات

 قغق اقارق( 34/ٌـاء ،1/اٌفاؿ) اىٍیث ك مفا ك مهش از ؿؼقار ىضیٌی در زٌغگی ،(55/ٌّر ،164/ّيؼاف آؿ) فؼد کياؿ ك رقغ ةا اىٍیث ارجتاط

 اؿث دیگؼاف ّلایغ ةَ اصحؼاـ ًؼفغار ك قٍاؿغ ىی رؿيیث ةَ را ةیاف اَِار ك ّلیغق ك فکؼ آزادم كؼآف، دیگؼ ؿّم از(. 1384 امؼم،ٌ) اؿث

 در ٌیؽ ةكؼ زیـحی ىضیي صلّؽ ةا راةٌَ در(. 125/ٍّکتّت ،29/کِف ،99/یٌّؾ ،48/ىائغق ،83/ةلؼق ،114/ٌـاء ،18ك17/زىؼ ،3/انؼصياف)

 ك ىنفا) اؿث قغق ةؼقيؼدق ةكؼ صلّؽ از یکی ةٍّْاف ؿانو، غػام ك ُّا ك آب زيهَ از ؿانو زیـث ىضیي از ةؼدارم ةِؼق كؼآٌی، ُام آىّزق

 ةَ. اؿث قغق اؿالىی جْانیو در فؼٍُگی ك اكحنادم ازحياّی، ك ؿیاؿی ك ىغٌی صلّؽ ةَ فؼاكاٌی اقارات ایً، ةؼ افؽكف(. 1390 دیگؼاف،

 جّکهی، ك زٌساٌی ّيیغ) اؿث قغق اکیغ جاکیغ( 41/قّراء ،58/ٌـاء ،29/اّؼاؼ) دادرؿی ازؼام در ّغانث ك ـيك امم ةؼ كؼآف در ىذاؿ، ًّر

 ىضکّـ ك ؿؼزٌف را پؼؿحی ىهیث ك گؼایی كّىیث ك کٍغ ىی ٌفی ك ؿؼزٌف را ُا اٌـاف ىیاف جتْیه اٌتیاء، ؿیؼق ك کؼیو كؼآف در(. 1386

 ةـیار(  164/اٌْاـ ،58/ٌـاء ،42/ىائغق) كؼآف ُام آىّزق در مانش دادگاق در اجِاـ ةَ رؿیغگی ك دادظّاُی صق ُيچٍیً(. 22/ركـ) کٍغ ىی

 آراىف ك اىٍیث از زاىَْ افؼاد ُيَ ىٍغم ةِؼق صق ةؼ جاکیغ ويً ّالكق، ةَ(. 1386 جّکهی، ك زٌساٌی ّيیغ) اؿث گؼفحَ كؼار جّزَ ىّرد

 صق ك ىؼد ك زف ةیً ةؼاةؼ صلّؽ ةَ ُيچٍیً(. 59/ٌّر ،64/غافؼ) کٍغ ىی ىٍِ داظهی اىّر در ىغاظهَ گٌَّ ُؼ از( 12/صسؼات ،27/ٌّر)

 ؿیاؿی ّغانث ك ؿؼٌّقث جْییً در قؼکث ك ىهّی صاکيیث صق ةَ ك ،(34/جّةَ ،39/ٌسو ،188/ةلؼق ،32/ٌـاء) اؿث گػاقحَ مضَ ىانکیث

 اؿحؼاصث، ك ازحياّی جاىیً از ىٍغم ةِؼق صق كؼآف. اؿث قغق ٌیفؼاكا اقارات( 53/اٌفاؿ ،113/ُّد ،11/رّغ ،159/ّيؼاف آؿ ،48/قّراء)

  ،25/ىْارج  ،2/ىائغق) اؿث کؼدق جاکیغ ٌیؽ ازحياّی جکاىم ك ّيّىی رفاق ةؼ ك( 74ك 73/كنل ،185/ةلؼق) دارد ىی پاس را آراىف ك فؼاغث

 (.1386 ٌامؼم،) ،(34/جّةَ ،195/ةلؼق  ،7/ىاّّف  ،7/صكؼ
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 ایؼاٌی ك اؿالىی ُّیث جلّیث راؿحام در صلّكی قاظل ٌُاـ یک از ةّدف ةؼظّردار ك اؿالـ دیغگاق از ةكؼ ؽصلّ اُيیث ةَ جّزَ ةا

 ُام ىّنفَ ةَ اٌغازق چَ جا کَ قّد ىی ىٌؼح اؿاؿی ؿّاؿ ایً ةكؼ، صلّؽ آىّزش فؼٍُگ ةا ارجتاط در ةّىی درؿی ُام ةؼٌاىَ جغكیً ك

 . ركد ىی قيار ةَ صاوؼ جضلیق امهی ُغؼ کَ اؿث، قغق جّزَ اةحغایی آىّزش م دكرق درؿی ُام کحاب ىضحّام در ةكؼ صلّؽ آىّزش

 (1392 ،ٌّاراف ةاقهّ ،چِؼ ّـگؼ ّهی)

 

 اجتواعی ٍ فزدي حمَق تعزیف

 صلّكْ قعنی، صلّؽ :ازحياّی یا ّیٍْ صلّؽ ك قعنْ صلّؽ اؿث، گؼفحَ ظّد ةَ ىحفاكت کاىالن ىٍْْ دك رایر ًّر ةَ صلّؽ،

 .اؿث ازحياع یک یا( فؼد) قعل یک ةَ ىحْهق ّالنىْي کَ اؿث

 ةیاف آزادل صق قغم، ك کار صق جؼةیث، ك جْهیو صق رأم، صق ىذالن. دٍُغ اٌساـ را ُا فْانیث ةْىْ جا قغق دادق آٌِا ةَ کَ اظحیارل

 جّزَ ىّرد كزَ ُیچ ةَ ىفِّـ ایً کَ اٌغ گؼفحَ کار ةَ آف قعنْ ىٍْْ در را صلّؽ ةكؼ، صلّؽ گٌّاگّف ُال اّالىیَ ایٍِا، زؽء ك

 .اؿث ّیٍْ یا ازحياّْ صلّؽ ةاقغ، ىْ جّزَ ىّرد ةیكحؼ آٌچَ ك ٌیـث صلّكْ قٍاؿْ زاىَْ

 وياٌث كتاؿ در ك ركد ىْ کار ةَ ازحياّات یا افؼاد ىّرد در کَ اؿث كّاّغل ىسيّع یا كاّغق ،(ّیٍی) ازحياّْ صلّؽ از ىٍُّر

 از ؿعً قعنْ صلّؽ در کَ صانْ در زیؼا. اؿث جىاد در 'قعنی صلّؽ' ةا ال اٌغازق جا ك گیؼد كؼار ىؼدـ اًاّث ىّرد ةایغ دارد، کَ ازؼائْ

 یا ىحفاكت ایٍلغر ىفِّـ دك جّاٌغ، ىْ كاصغ کهيَ یک چگٌَّ اىا. اؿث جکهیف اؿاؿان ازحياّْ یا ّیٍْ صلّؽ اؿث، فؼدل آزادل ك اظحیار

. اؿث آزاد فؼد َاُؼ، مّرت ةَ ك رؿغ ٌيْ ٌُؼ ةَ انؽاىْ َاُؼ در کَ چٍغ ُؼ قعنْ صلّؽ کَ اؿث ایً صلیلث. کٍغ انلاء ىحىاد، صحْ

 ك قّد ٌيْ اؿحفادق كاصغ ًؼیق ةَ کَ ُؼچٍغ. دارد ىْ اّالـ را آف ّيهکؼد جىيیً ك ازؼائْ وياٌث کَ اؿث كّاّغ از ال ىسيَّّ ذانک ىِ

 .دارد كزّد( ّیٍی) ازحياّْ صلّؽ ىاٌٍغ ُو قعنْ صلّؽ اؿاس رد انؽاـ فکؼ کَ اؿث ىـهو كنْ گیؼد ىْ ظّد ةَ ىعحهفْ ًؼؽ
 

 ٍشغل کار حك هَلفِ

 كّاٌیً در ٌیؽ ك ام ىٌٍلَ انيههی، ةیً اؿٍاد در کَ اؿث کار ةؼ صق - ازحياّی ك اكحنادم صلّؽ - ةكؼ دكىی ٌـم صلّؽ زيهَ از

 ُيچّف) صق ایً ىعحهف ُام زٍتَ کار، انيههی ةیً ؿازىاف اؿیؾج ةا 1919 ؿاؿ از. اؿث گؼفحَ كؼار جاییغ ىّرد ىحْغد ُام دكنث اؿاؿی

 ایً از ك گؼفحَ كؼار انيههی ةیً جاییغ ىّرد...( قغهی اىٍیث از ةؼظّردارم صق اقحغاؿ، ك ُا اؿحعغاـ در جتْیه ىٍِ قغم، ةَ دؿحیاةی صق

 قکٍسَ ىٍِ صیات، صق) اكنی ٌـم صلّؽ دیگؼ ؼكزقاى کَ ًّرم ةَ اؿث؛ کؼدق پیغا را ظّیف زایگاق ىعحهف صلّكی ُام ٌُاـ در رُگػر

 ك افؼاد ىٌانتَ ىّرد ایٍِا ٌُایؼ ك ُا جتْیه ىٍِ کار، ةؼ صق ٌُیؼ صلّكی ةهکَ ٌیـث ةكؼ صلّؽ فْاالف جّزَ کاٌّف دیگؼ( آف ٌُایؼ ك

 ظّد اركپایی دادگـحؼم دیّاف ك ةكؼ صلّؽ اركپایی دیّاف ٌُیؼ ةكؼم، صلّؽ ُام دیّاف آرام کَ گیؼد كؼارىی صلّكی دّاكم ىّوّع

 .(1391افىهی،)ىغّاؿث ایً قاُغ

 ؿٌش کَ داٌـث جّؿَْ ىیحّاف را ام زاىَْ ك دكنث یٍْی. ىیكّد ىضـّب جّؿَْ ظّد ةهکَ ٌتّدق جّؿَْ ُغؼ ازحياّی صلّؽ

 .(1390زادق، ىّؿی.)کٍغ فؼاُو زاىَْ آصاد ییکایک ةؼام را اقحغاؿ،ةِغاقث ، ،آىّزش ىـکً زِات از را زٌغگی ىحٍاؿب ةا صغاكم

 کَ چؼا.ىیكّد گفحَ......«ةؼ صق» گاُی ُا ًهب -صق.اؿث فؼدم آزادم كهيؼك قٍاؿایی ك دكنث ىغاظِ ّغـ ىـحهؽـ کَ صلّكی

 ةا ىلایـَ در کَ( ُا آف آكردف ةؼ ةَ دكنث ةّدف ىحِْغ...)ك آىّزش ةؼ ،صق ؿالىث ةؼ ،صق کار ةؼ صق:ىاٌٍغ. اؿث دكنث جِْغ در آف اٌساـ

 .(1385ؿهٌاٌی،.) اؿث آكردق ُيؼاق ةَ آٌِا جضلق ةؼام را ظامی ىكکالت ُا  آزادم– صق
 

 اجتواعی عدالت

د ایٍکَ یک ىـئهَ ازحياّی، ؿیاؿی ك اكحنادم اؿث، كنی از ٌُؼ ىکحب قیَْ آٌلغر ىِو اؿث کَ در کٍار پٍر ةا كزّ ّغانث ىـئهَ

جّاف  امم اّحلادم یٍْی جّصیغ، ٌتّت، ىْاد، ّغؿ ك اىاىث كؼار گؼفحَ اؿث. ةَ ُيیً دنیم ّغانث ةایغ یک ىـئهَ فؼاگیؼم ةاقغ ك ٌيی

ازحياّی ىؼدـ جهلی کؼد. ایٍکَ در کٍار امّؿ اّحلادم ىـهياٌِا كؼار گؼفحَ، ىاٌٍغ ُيَ امّؿ  ّغانث را فلي اظحناص ةَ یک ةْغ از زٌغگی

 (1390)اؿکٍغرم اّحلادم ةایغ فؼاگیؼ ةاقغ.

قّد، در ٌُؼ قیَْ رأس صکّىث ةایغ ّادؿ ةاقغ،  ّغانث آٌلغر ىِو ك فؼاگیؼ اؿث کَ در اّحلاد قیَْ، ّغانث از ظغاكٌغ قؼكع ىی

جلهیغ ك كاوی ةایغ ّادؿ ةاقٍغ. ُیچ کـی ٌیـث کَ در صکّىث كؼار ةگیؼد ك از ّغانث ةؼظّردار ٌتاقغ، اگؼ ّادؿ  ةاقغ، ىؼزِ اىاـ ةایغ ّادؿ

دُغ. پؾ در صلیلث ارکاف زاىَْ ةَ ّغانث ةـحگی دارد. ّغانث فؼاگیؼ قاىم در دك ةْغ ةـیار ىِو اؿث.  ٌتاقغ ىكؼكّیحف را از دؿث ىی

ّغانث  قّد، ّيّىان ؿؼاغ ىلاةهَ ةا فلؼ یا ؿؼاغ ّغانث اكحنادم. در ادةیات ىا ككحی مضتث از ّغانث ازحياّی ىی اكؿ ّغانث ؿیاؿی ك دكـ

 ك آیغ ٌيی ةّزّد اكحنادم ّغانث ٌتاقغ، ؿیاؿی ّغانث اگؼ. اؿث اكحنادم ّغانث ةؼ ىلغـ ؿیاؿی ّغانث کَ صانی در ركٌغ، ىی اكحنادم

http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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د ظّد ةَ ظّد از ةیً ظّاُغ رفث. اكنیً اٌضؼافی کَ در مغر اؿالـ قؼكع قغق اؿث، اٌضؼاؼ از ّغانث اكحنادم ٌتّدق، ةهکَ قّ ایساد اگؼ

دق اؿث. ظهیفَ دكـ فؼدم ةـیار زاُغ ةّد. زُغ اك ةَ صغم ةّدق کَ در کحب جكیِ ُو ذکؼ قغق اؿث. اك ىكکم اٌضؼاؼ ّغانث ؿیاؿی ةّ

قّد، ّغانث ؿیاؿی اؿث ك دكىیً اٌضؼاؼ کَ  ّغانث اكحنادم ٌغاقث، ىكکم اك ّغانث ؿیاؿی ةّدق اؿث. پؾ اكنیً اٌضؼاؼ کَ قؼكع ىی

ةاقغ. یٍْی ّغانث اكحنادم ةا یک فامهَ زىاٌی از ّغانث ؿیاؿی ةَ اٌضؼاؼ کكیغق  ىیدر دكراف ّذياف اجفاؽ افحاد، ّغانث اكحنادم 

 (1382)ایياٌیاف،،قيؾ،قّد. ىی

گّیٍغ ّغانث ازحياّی، ةیكحؼ جأىیً  ُو ىلاةهَ ةا فلؼ اؿث ك ُو ىحؼادؼ ةا کارآىغم اؿث. اىا در غؼب ككحی ىی اؿالـ ّغانث در

کٍٍغ. اىا در اؿالـ کارآىغم زؽئی از ّغانث اؿث. ىعنّمان  از ّغانث را دٌتاؿ ىی  ازحياّی ك فلؼزدایی ىّرد جّزَ اؿث ك ةیكحؼ ایً زٍتَ

ث قایـحگاف. اگؼ صکّىث قایـحگاف ٌتاقغ ك افؼاد ٌاکارآىغ ةعّاٍُغ ّغانث اكحنادم را جضلق ةتعكٍغ، ایً ّغانث ؿیاؿی یٍْی صکّى

قّد کَ ُياف ّغانث اكحنادم ُو جضلق پیغا ٌکٍغ. داٌیان اگؼ ىا از ّغانث اكحنادم ّغانث جّنیغم را صػؼ کؼدیو، ىٍُّر از ٌُؼیَ  ةاّخ ىی

جٍُیو ك جّزیَ امّؿ صاکو ةؼ جْییً جّزیِ ّادالٌَ م ىٍافِ ك ىـئّنیث ُام ازحياّی )از زيهَ  جتییً،« ّغانث جّزیْی یا ازحياّی»م 

صلّؽ ىغٌی ك ؿیاؿی ىاٌٍغ صق رأم، صق ىضاکيَ م ىٍنفاٌَ ك صق آزادم ةیاف( اؿث. انتحَ ّغانث جّزیْی یا ازحياّی ةَ یک ىٍْا، مؼفا 

تث ُام ةِغاقحی ك جِیَ م ؿؼپٍاق ك ىـائهی از كتیم درآىغ ك دؼكت كاةم ًؼح اؿث. در صّزق م اىّر ىادم ىاٌٍغ جّزیِ ىّاد غػایی، ىؼاك

ىٍُّر از ّغانث جّزیْی ىٌؼح در ایٍسا ُياف ىٍْام ٌعـث اؿث ك ةا جّزَ ةَ ایً ىٍْا، دیغگاق ُا ىٌؼح ىی قٌّغ. در ادةیات رانؽ، ٌُؼیَ 

)اّو از ىادم ك غیؼىادم( ةَ کار رفحَ اؿث. در ذیم، دیغگاق ُام اؿاؿی در  ةَ ُياف ىٍْام زاىِ« ّغانث جّزیْی»پؼداز ّغانث ىْامؼ، ٌیؽ 

پؾ چَ کـی دؼكت را جّنیغ ةکٍغ؟ ةایغ دؼكجی جّنیغ ةكّد جا فلؼ از ةیً :ةاب ّغانث ازحياّی یا ّغانث جّزیْی ةَ ازياؿ ةؼرؿی ىی قٌّغ

 (1391)قؼفی،.ةؼكد

 

 تزخَرداري اس ًياس ّاي اٍليِ ٍ ثاًَیِ

یاز را ةا ٍّّاف غؼیؽق ىٌؼح کؼدق اؿث. در جْؼیف داٌكيٍغاف ىـهياف از غؼیؽق، از یک صانث فٌؼم ك ركاٌی، ةضخ ةَ ىیاف اؿالـ، ٌ

 .آكردق قغق ك كیژگی ُام غؼیؽق را کَ ةَ مّرت ٌیاز ك ظّاؿحَ در ويیؼ اٌـاف درؾ ىی قّد، دتات ك پایغارم ك... ىی داٌٍغ

ا ةَ ؿّم ُغؼ ُام زٌغگی پیف ىی ةَؼَد، ىاٌٍغ ظّدظّاُی )صُبّ ذات( کَ اٌـاف را ةَ زهب غؼیؽق، ىاٌٍغ ىّجّرم اؿث کَ اٌـاف ر

ىٍفْث ك دفِ ىىؼّت، كادار ىی کٍغ ك یا گؼؿٍگی ك جكٍگی ك ٌیاز زٍـی کَ اٌـاف را ةَ جِیَ غػا ك آب ك زٍؾ ىعانف، ؿّؽ ىی دُغ. اگؼ 

را ٌتایغ ٌادیغق ةگیؼیو ؛ زیؼا دنیهی ىضکو ك ىحلً ةؼ كزّد غؼائؽ، ُياف ىـئهَ فٌؼم  ىا ةعّاُیو درةارق ٌیاز، ىٌهتی را ةَ ىیاف آكریو، فٌؼت

ةّدف آٌِاؿث. در كؼآف، آیَ ُام فٌؼت )ىاٌٍغ آیَ ؿی اـ، ؿّرق ركـ( گّاُی ةؼ دتات ك پایغارم ٌیازُا، غؼایؽ ك یکـاٌی چارچّب ٌیاز در 

 (1385)زٌساٌی،جّکهی،.جياىی اٌـاف ُاؿث

، اصحیازات زیـحی ك یا فیؽیّ نّژیکی ٌُیؼ اصحیاج ةَ ُّا )اکـیژف(، آب، غػا، اؿحؼاصث، ظّاب ك ةؼظی «ُام اكنیَ ٌیاز»ىٍُّر از 

 :ةاقغ ىی ذیم ىّارد قاىم ّيغجا کَ ، در صلیلث، ُياف ٌیازُام اؿاؿی ركاٌی ىی ةاقٍغ.«ٌیاز ُام داٌّیَ» .وؼكرت غؼیؽم دیگؼ ىی ةاقغ

 ٌیاز ةَ اىٍیث .1 

 َ ىّفلیث ك پیكؼفثٌیاز ة ..2

 (1385ؿهٌاٌی،ٌیاز ةَ ىلتّنیث ) ٌیاز ةَ ظّد قکّفائی.3

 

در یک جلـیو ةٍغم کَ در کحب ركاف قٍاؿاف اؿالىی ةؼ ركم ىـئهَ ٌیاز اٌساـ قغق، غؼایؽ را ةَ چِاردق دؿحَ جلـیو ىی کٍٍغ کَ 

( زیتاپـٍغم، کَ ریكَ فْانیث ُام ٍُؼم 2اٌـاف اؿث؛ ( ظّدظّاُی )صب ذات(، کَ ریكَ صؼکث ُام ؿیاؿی ك اكحنادم 1ّتارت اٌغ از: 

( ىِؼًهتی، کَ ریكَ زٌغگی ظاٌّادگی ك ركاةي زٌاقّیی ك ىادر ك فؼزٌغ 4( کٍسکاكم، کَ ریكَ فْانیث ُام فکؼم ك فهـفی اؿث؛ 3اؿث؛ 

( ةیو، کَ ریكَ در جؼس 7ـاف اؿث؛ ( کياؿ زّیی، کَ ریكَ صؼکث جکاىهی ا6ٌ( ؿپاؿگؽارم، کَ ریكَ ركاٌی اظالؽ اؿالىی اؿث؛ 5اؿث؛ 

( غؼیؽق زٍـی، کَ ىٍكأ جّنیغ ٌـم اؿث؛ 9( اىیغ، کَ ریكَ آرزكُا ك جالش ك ىلاكىث ُاؿث؛ 8ُا ك ٌگؼاٌی ُا ك كصكث ك اوٌؼاب ُاؿث؛ 

کَ ریكَ در ( اٌُؾ، 12( جكٍگی، کَ ریكَ جالش ةؼام یافحً ٌّقیغٌی ُاؿث؛ 11( گؼؿٍگی، کَ ریكَ فْانیث ُام اكحنادم اؿث؛ 10

( میاٌث ٌفؾ، کَ ریكَ زٍگ 14( ةؼجؼم زّیی، کَ ریكَ ؿهٌَ ك اؿحکتار ك زٍگ ُام جِازيی اؿث؛ 13فْانیث ُام ازحياّی دارد؛ 

 ُام جغافْی دارد

 (1392)ّهی ّـگؼم،ٌّاراف،
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 تِ دیگزاىاحتزام  

م افؼاد در صغ كىضغكدق ظّدقاف اصحؼاـ ةگػاریو ُؼ اٌـاٌی ةؼام ظّد اصحؼاىی كائم اؿث . زىاٌی کَ ةَ ّلایغ ،کارُا كؿهیلَ ُا

كؿْی ٌکٍیو ُيیكَ در پی رد کؼدف آٌِا ةؼآییو دیگؼاف ىا را ةَ رؿيیث ىی قٍاؿٍغ چؼا کَ ىؼدـ ّادجا ةا کـی کَ ةَ آٌاف اصحؼاـ 

ةایغ ةَ آٌاف ةعكیغ . ةغیِی  ةگػارٌغكٌـتث ةَ ایكاف اةؼازجّزَ ككغرداٌی کٍٍغاٌؾ كانفث ىی گیؼٌغپؾ ةؼام زهب ىؼدـ آٌچَ ىی ظّاٍُغ

اؿث کَ ىؼدـ ةؼام دكؿحی كرزیغف ةا افؼاد ىاؿ ك ىٍؽؿ ٌيی ظّاٍُغ ةهکَ مؼفان ظّاُاف اصحؼاـ ك ةؽرگغاقث ظّد از ؿّم آٌاف ىی ةاقٍغ . 

ایغ اٌـاٌِا رااز ُو چؼا کَ ىؼدـ ظّد را دكؿث دارٌغ ك ُؼ کؾ ةؼام ظّدش زِاٌی دارد ىيهّ از آراء كّلایغ ك ٌُؼات ىحْغدم کَ ُيیً ّل

زغا ىی کٍغ ك دٌیام ُؼ فؼدم ةؼام ظّدش ىضحؼـ اؿث پؾ کـی کَ ةَ آٌاف اصحؼـ ةگػارد ك ةَ ّلایغ آٌاف جّزَ ٌيایغ . دكؿث ىی دارٌغ 

.)اصيغم ،صازی كکـاٌی را کَ ّلایغ آٌاف را ٌادیغق گؼفحَ ك ةَ قعنیث آٌاف اصحؼاـ ٌيی گػارٌغ ٌؽد آٌاف ُیچ ىضتّةیحی ٌغارد

 (1388رقیغم،

 

 :احتزام گذاشتي تِ دیگزاى ًشاًِ عظوت ٍتشرگی
ُؼ اٌـاٌی ةؼام ظّد اصحؼاىی كائم اؿث . زىاٌی کَ ةَ ّلایغ ،کارُا كؿهیلَ ُام افؼاد در صغ كىضغكدق ظّدقاف اصحؼاـ ةگػاریو  

ؼدـ ّادجا ةا کـی کَ ةَ آٌاف اصحؼاـ كؿْی ٌکٍیو ُيیكَ در پی رد کؼدف آٌِا ةؼآییو دیگؼاف ىا را ةَ رؿيیث ىی قٍاؿٍغ چؼا کَ ى

ةگػارٌغكٌـتث ةَ ایكاف اةؼازجّزَ ككغرداٌی کٍٍغاٌؾ كانفث ىی گیؼٌغپؾ ةؼام زهب ىؼدـ آٌچَ ىی ظّاٍُغ ةایغ ةَ آٌاف ةعكیغ . ةغیِی 

د از ؿّم آٌاف ىی ةاقٍغ . اؿث کَ ىؼدـ ةؼام دكؿحی كرزیغف ةا افؼاد ىاؿ ك ىٍؽؿ ٌيی ظّاٍُغ ةهکَ مؼفان ظّاُاف اصحؼاـ ك ةؽرگغاقث ظّ

چؼا کَ ىؼدـ ظّد را دكؿث دارٌغ ك ُؼ کؾ ةؼام ظّدش زِاٌی دارد ىيهّ از آراء كّلایغ ك ٌُؼات ىحْغدم کَ ُيیً ّلایغ اٌـاٌِا رااز ُو 

دكؿث ىی دارٌغ زغا ىی کٍغ ك دٌیام ُؼ فؼدم ةؼام ظّدش ىضحؼـ اؿث پؾ کـی کَ ةَ آٌاف اصحؼـ ةگػارد ك ةَ ّلایغ آٌاف جّزَ ٌيایغ . 

 ،(1390)ىّؿی زادق،. كکـاٌی را کَ ّلایغ آٌاف را ٌادیغق گؼفحَ ك ةَ قعنیث آٌاف اصحؼاـ ٌيی گػارٌغ ٌؽد آٌاف ُیچ ىضتّةیحی ٌغارد

اصحؼاـ ةَ صلّؽ دیگؼاف ك ٌؽدیکاف از زيهَ كَایفی ؿث کَ صحيا ةایغ رّایث کٍیو جا ةَ آیٍغق ام ىّفق ةا ركصیَ ام قاداب در کٍار 

 ٌاف دؿث یاةیو.آ

 را صق ایً ظّد ةؼام کـی ككحی کؼد فؼاىّش  یکی از ىِو جؼیً كیژگی ُام اٌـاف داقحً اظحیار ك صق اٌحعاب اؿث. ٌتایغ

 ىحّزَ فؼد ككحی. ةغاٌغ ىكاةَ  در کٍار اك زٌغگی ىی کٍٍغ ةایغ قایـحَ داقحً فؼمث ُایی کَ ُو را افؼادم  قغ ىٍغ ةِؼق آف از ك پػیؼفحَ

 کؼدق ؿهب  آٌِا از را اٌحعاب صق ك اظحیار کَ دارد فؼزٌغاٌی یا فؼزٌغ اگؼ قّد، ىی ظاًؼ  آزردق اك ىانکیث اصـاس ةا ُيـؼش کَ قّد ىی

 ةا ةار ایً ك ٌغُغ دؿث از را فؼمث اؿث دادق كؼار ظّدىضّراٌَ ةاكرُام  هٌَ جْنتات كؿ در را آٌِا قغیغان کَ دارد ام ظاٌّادق اگؼ ك اؿث

 ىٍّْیث در ریكَ کَ اٌـاٌی ٌگاُی ةا کؼد ؿْی ةایغ  .قٌّغ ظّقتیً آیٍغق ةَ جا زٌغ ركو دیگؼ ام گٌَّ ةَ ةؼایكاف را زٌغگی فاكتىح  ٌگاُی

 (1384قّد.)ٌامؼم، جؽریق زٌغگی  ةَ ىضتث دارد اظالؽ ك

 

 تاهيي رفاُ عوَهی
صق اقحغاؿ ك کار »ك « صق ىـکً»ؾ از دك ةٍغ ُسغُيیً ةٍغ از ىٍكّر صلّؽ قِؼكٌغم اؿث کَ پ« صق رفاق ك جاىیً ازحياّی»

 .آىغق اؿث« قایـحَ

 :چٍیً ٍّّاف قغق اؿث« صق رفاق ك جأىیً ازحياّی»ةَ گؽارش ایـٍا، در ةٍغ ُسغُو از ىٍكّر صلّؽ قِؼكٌغم ةا ٍّّاف 

ارم از زٌغگی اىً ك آراـ، داقحً افؽایی ازحياّی، ةؼظّرد ام ةِحؼ، ظّدؿازم ىٍّْم ك جّاف آراىف، قاداةی ك اىیغ ةَ آیٍغق -85ىادق 

 .فؼمث ك اىکاف ةؼام ُيؼاُی ةیكحؼ ةا ظاٌّادق، جفؼیش، كرزش كگؼدقگؼم صق ُؼ قِؼكٌغ اؿث

 .ىٍغ قّد صق ُؼ قِؼكٌغ اؿث کَ از رفاق ّيّىی ك جاىیً ازحياّی ك ظغىات اىغادم ةِؼق -86ىادق 

 .ق كاٌّف از صلّؽ ةیيَ ةیکارم ةؼظّردار قٌّغصق قِؼكٌغاف اؿث کَ در مّرت ةیکارم ٌاظّاؿحَ، ًت -87ىادق 

صق قِؼكٌغافِ ركؿحاٌكیً ك ّكایؼ اؿث کَ صـب ىّرد از صلّكی چّف جّؿَْ ركؿحایی، ةیيَ ك جأىیً ازحياّی ك  -88ىادق 

 .ىٍغ قٌّغ ؿازم ىضیي زٌغگی ةِؼق ایيً

ك جفؼیضات ؿانو، دؿحؼؿی داقحَ ةاقٍغ ك ةحّاٌٍغ  صق ُيَ قِؼكٌغاف ةَ كیژق زٌاف اؿث کَ ةَ اىکاٌات كرزقی ك آىّزقی -89ىادق 

 .ُام كرزقی ىهی ك زِاٌی صىّر یاةٍغ ایؼاٌی در ّؼمَ -ةا صفٍ فؼٍُگ اؿالىی 

ُام ةِغاقحی پؾ از زایياف، ىؼظنی زایياف ك  صق زٌاف اؿث کَ از جغػیَ ؿانو در دكراف ةاردارم، زایياف ؿانو، ىؼاكتث -90ىادق 

 .ىٍغ قٌّغ زٌاف ةِؼقُام قایِ  درىاف ةیيارم
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گؼداف ةؼظّردار  ُام فؼدم ك ازحياّی از زيهَ ىّاد ىعغر ك ركاف صق قِؼكٌغاف اؿث کَ از ىضیي زٌغگی ّارم از آؿیب -91ىادق 

ّردار ُام جاىیٍی ةؼظ پػیؼ ك ىغدزّیاف از اكغاىات ىؤدؼ دكنث در زىیٍَ جّاٌيٍغؿازم، اىیغ ةَ زٌغگی ك اّياؿ ؿیاؿث ُام آؿیب ةاقٍغ. گؼكق

 .قٌّغ ىی

ًّر ظاص از جيِیغات وؼكرم ةؼام جّاٌيٍغؿازم فؼدم ك  ُام ىُْو آٌاف اؿث کَ ةَ صق زاىَْ ایذارگؼاف ك ظاٌّادق -92ىادق 

 .ُام ىعحهف فؼٍُگی، ؿیاؿی ك ازحياّی ةؼظّردار قٌّغ زيْی ةؼام صىّر ك ىكارکث ىؤدؼ در ّؼمَ

غ ك ایً صيایث قاىم جىيیً فىام ركاةحی، ٌُارت ةؼ فْانیث ةیيَ گؼاف ك کٍ قغگاف صيایث ىی دكنث از صلّؽ ةیيَ -93ىادق 

ٌفْاف  قغگاف ك ؿایؼ ذم گؽار ك ةِتّد ؿاز ك کارُام رؿیغگی ةَ دادظّاُی ةیيَ گؼ ك ةیيَ ام، جٍُیو ركاةي ةیيَ ٌِادُام ةیيَ

 (1385.)آقّرم ،ةاقغ ىی

مم پؼدازد. در اةحغام ایً ا ىی اؿحلالؿ اكحنادم اؿث کَ ةَ ةؼرؿی ، امهیزيِّرم اؿالىی ایؼاف كاٌّف اؿاؿی امم چِم ك ؿّـ

 :چٍیً آىغق اؿث

اكحناد  .ُاؿث ك ةؼآكردف ٌیازُام در صاؿ رقغ اٌـاف فلؼ ُغؼ ّانی زيِّرم اؿالىی ایؼاف، جضلق اؿحلالؿ اكحنادم، رفِ»

 (1378)ىّفلیاف،، ةؼ اؿاس وّاةي زیؼ اؿحّار اؿثزيِّرم اؿالىی ایؼاف

 

 ٍهادي استمالل التصادي
ً ؿاؿ ىحّانی اؿث کَ رُتؼ ىُْو اٌلالب ةؼ ىفاُیو اكحنادم، از كتیم امالح انگّم ىنؼؼ، ُيث ك کار ىىاّف، زِاد چٍغی

 كرزٌغ. اكحنادم ك ٌیؽ جنؼیش آقکار ةؼ جّنیغ ىهی ك صيایث از کار ك ؿؼىایَ ایؼاٌی ةا ّؽـ ىهی ك ىغیؼیث زِادم جأکیغ ىی

دار ایكاف اؿث. در كاكِ ىضّرُام یاد قغق ةَ امم  ُام ریكَ ُا ك دنيكغّنی دغغغَ آیغ کَ اىّر ىػکّر از از ایً جأکیغُا ةؼىی

گؼدد ك از قْارُام اؿاؿی ایً كیاـ ةؽرگ قیْی، ةضخ ظّدکفایی ك اؿحلالؿ در اةْاد ىعحهف ؿیاؿی، اكحنادم ك  اٌلالب اؿالىی ةؼىی

 فؼٍُگی اؿث.

اٌغ کَ یک ٌّع  ك ةا درایث ك ةنیؼت ظّیف ىحّزَ قغق  اصـاس کؼدقرؿغ رُتؼ ىُْو اٌلالب اؿالىی ظٌؼم زغم را  ةَ ٌُؼ ىی

ُام ىعحهف مّرت گؼفحَ ك ُيیً ةاّخ گؼدیغق ةؼ ىىاىیً اكحنادم  ُام اٌلالب اؿالىی ك ظّدکفایی در ّؼمَ گیؼم از آرىاف فامهَ

ریؽم ىغةؼاٌَ ىـئّنیً جفـیؼ  ؼیث جّأـ ةا ةؼٌاىَجّاف در فلؼ ٌگاق راُتؼدم ك ّغـ ىغی جّنیغگؼا امؼار كرزٌغ. ةعكی از ایً ىْىالت را ىی

ُام  کٍٍغة ٌیؼٌگ دقيٍاف ةؼ جنيیو ام جٍُیو کٍٍغ کَ ایً ٌگؼش رفیِ، ارزقی ك ظٍذی گٌَّ ُا را ةَ کؼد. کارگؽاراف ةایغ ؿیاؿث

 (1394)اامفِاٌی ،ركزىؼگی، قحاةؽدق، فنهی ك جلّیيی رزضاف یاةغ.

اؿث. از  اكحناد ةّىیةؼ دیگؼ كّرُامک  در رفِ ٌیازُام اؿاؿی ك زهّگیؼم از ؿهٌَ ظّدةـٍغگی ةَ ىٍْی اكحنادم اؿحلالؿ .

ك  ارزش پّؿ در ؿٌش زِاف ك دتات ةضؼاف اكحنادم پػیؼم گـحؼدق از ٌّؿاٌات كُام اؿحلالؿ اكحنادم، ّغـ جأدیؼ جؼیً قاظل ىِو

 .اؿث اكحناد جک ىضنّنی ٌغاقحً

ایؼاف، جأکیغ قغق اؿث کَ اكحناد ایؼاف ةایغ ةَ ىؼصهَ ظّدةـٍغگی ك اؿحلالؿ ةؼؿغ ك از كاةـحگی رُایی یاةغ. در كاٌّف اؿاؿی 

 (1381. )ىانسّ،ىضيغ، اؿث صم كاٌّف اؿاؿی در ایً ىّرد، افؽایف جّنیغات کكاكرزم، داىی ك مٍْحی ىٌٍتق ةا ٌیازُام ّيّىی راق

 

 تعلين ٍتزتيتحك 

ٌی از زيهَ صلّؽ قِؼكٌغاف اؿث کَ در زىؼق صلّؽ ةٍیادیً ةكؼ ىی ةاقغ ك اّالىیَ زِاٌی صلّؽ ةكؼ صق آىّزش رایگاف ك ُيگا

 ةؼ ایً صق جاکیغ دارد. كاٌّف اؿاؿی زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىهِو از آىّزق ُا ك جْانیو دیً ىتیً اؿالـ ك ُيـّیی ةا جّافلات ةیً انيههی

دم ك ازحياّی کَ دكنث ایؼاف از ًؼیق ىؼزِ كاٌٌّگػارم ازازق انضاؽ ةَ ىیذاؽ ىػکّر را ةعنّص ىیذاؽ ةیً انيههی صلّؽ فؼٍُگی اكحنا

نیکً مؼؼ درج ایً صق در كاٌّف اؿاؿی کافی ك كافی  .یافحَ اؿث صق آىّزش رایگاف ك ُيگاٌی را ةؼام قِؼكٌغاف ةَ رؿيیث ىی قٍاؿغ

ىّؿی  ث)ّزش ةؼام ُيگاف ك كزّد وياٌث ُام ازؼایی الزـ اؿةَ ىلنّد ٌیـث زیؼا آٌچَ اُيیث دارد در دؿحؼس كؼار گؼفحً آى

ُام ّيهی از ًؼیق آىّزش  صق ةؼ آىّزش قاىم فؼاگیؼم ىْهّىات از ًؼیق آىّزش ك پؼكرش اةحغایی ك ّيّىی ك جعنل» (1390زادق،

 ةَ را الزـ ُام آىّزش جياـ ٌیـث كادر اییجٍِ ةَ ظاٌّادق اىؼكزق كغیو دٌیام ظالؼ ةؼ کَ چؼا«ةاقغ ام ىی کارةؼدم، ٌُیؼ آىّزش فٍی ك صؼفَ

ُایی را ٌیاز دارد کَ اٌحلاؿ آٌِا ةَ فؼزٌغاف از جّاٌایی ظاٌّادق ظارج  ؼكز ىِارتاى زِاف در ىْيّنی زٌغگی مؼؼ زیؼا. کٍغ ىٍحلم ظّد فؼزٌغاف

  یاةغ. اؿث. ةغیً ّهث وؼكرت جأکیغ ةؼ ایً صق اُيیث ىی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C
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اٌغ. در ایً جْؼیف افؼاد ةایغ ةحّاٌٍغ ةا جأؿیؾ ىغارس  ش ك پؼكرش را ةَ ىٍْام دیگؼم صيم ٌيّدقانتحَ ةؼظی ٌیؽ جْتیؼ آزادم آىّز

داٌٍغ ةَ فؼزٌغاف ظّدقاف ك صحی دیگؼاف ىٍحلم ٌيایٍغ ك ةانحتِ در ایً راق دكنث ٌیؽ م جؼةیحی ظّد را کَ ٌیاز ىیُا ك قیّقظاص، آىّزش

 ُا را نضاظ ٌيایغةایغ کيحؼیً ىضغكدیث

 اؿاؿان آزادم آىّزش ك پؼكرش یٍْی:»ةٍغم کؼدق اؿث: داٌاف آزادم آىّزش ك پؼكرش را ایٍچٍیً جلـیوایً اؿاس یکی از صلّؽ ةؼ

 . آزادم جأؿیؾ ىغارس1

 م آىّزقی. آزادم اٌحعاب ٌّع آىّزش ك ىؤؿـ2َ

 . آزادم ىٌانب ك ىىاىیً ةؼام یادگیؼم3

آیغ. انتحَ ةَ قؼًی کَ ایً اظحیار ىٍسؼ ةَ زادم آىّزش ك پؼكرش ةَ صـاب ىیآزادم جٍُیو ىضحّام درؿی ٌیؽ یکی از قلّؽ آ

آىّزاف ٌیٍساىغ. ةَ ُيیً دنیم ٌُارت دكنث ةؼ ایً امم از ؿّءاؿحفادق ىْهياف ٌكغق ك ةَ جضيیم ّلایغ ك ٌُؼیات ظّد ةؼ ذًُ داٌف

 (.1391)ّنارق،اُيیث ةـیار زیادم ةؼظّردار اؿث

 

دم جئّرم در ایً زىیٍَ كزّد دارد. اكنیً جئّرم ىانکیث کَ ٌـتحان کيیاب ىی ةاقغ، ةغیً ىٍْاؿث: ىانکیث جْغاد زیا صق ىانکیث :

 .چیؽم، کَ جّؿي قعنی ىنادرق قغق ةاقغ، كتم از ایٍکَ فؼد دیگؼ آف را ىنادرق کٍغ

اؿث. نّؾ  زاف نّؾ جّؿَْ یافحَ ُا، جْؼیف صلّؽ ًتیْی از ىیاف صلّؽ ىانکیث، کَ ةَ كؿیهَ جؼیً جئّرم  قایغ یکی از ّيّىی

کٍغ، آف قعل یک ارجتاط ةا كـيحی از ذات ظّد  جئّرم را گـحؼش دادق، زىاٌی کَ یک فؼد کار قعنی اش را ةا ًتیْث ظّد جؼکیب ىی

یگؼاف ةاكی آكرد؛ ك ىّوّع ةا جّزَ ةَ ىضغكدیث ةایغ کافی ك ىْحتؼ، ةاقغ ك ةَ ًّر ىكحؼؾ ةؼام د کَ ةا کارش جؼکیب قغق، ةَ دؿث ىی

 .گػاقحَ قّد

ركدكف اّحلاد داقث کَ ىفِّـ ّيّىی ىانکیث صامم جهفیق دك زؽء کاىالن ىسؽا اؿث کَ ككحی ایً ازؽاء قٍاظحَ قٌّغ، جفاكت ةیً 

زصيث کٍغ کَ صامم  دٍُغ. اك اؿحغالؿ ىی ىانکیث اؿحفادق قغق ةؼام َهو ةیكحؼ ك ىانکیث اؿحفادق قغق ةؼام صفاَث از آزادم را ٌكاف ىی

اقعاص، کَ اکٍّف در صاؿ اؿحفادق اؿث، فؼـ ىكؼكع ىانکیث اؿث. اگؼ چَ اك ةا ىانکیث ىؼجتي ةا زىیٍی کَ در صاؿ اؿحفادق ٌیـث، 

گّیغ(.  ىی« داقحً»جّاٌغ درمّرت اؿحفادق یا کار ركم آف داقحَ قّد. )کَ اك ةَ ایً ىّوّع  ىعانفث کؼد، اّحلاد داقث کَ زىیً جٍِا ىی

 دارٌغ، ّالكَ دادف ازارق ك دادف كاـ ةَ کَ ىّؿـاجی ّهیَ اك اؿث کار ك زصيث  ایً ّلیغق کَ ىانکیث ىكؼكع )داقحً( ٌحیسَ ةؼام جْيیو

 .کٍغ ىی اؿحغالؿ

 ىعانفث صق ىحْارؼ ةؼ ىهک اظحنامی داٌغ( ةا ُا را درؿث ىی کَ آف) اىٍیث ك ةؼاةؼم در ةؼاةؼ كاٌّف ،آزادم پؼكدكف از ًؼیق صلّؽ

ُا ُيغیگؼ را ىحلاةالن  ةؼد؛ ةهکَ ةؼظالؼ ایً آف آزادم ك اىٍیث دؼكجيٍغ از آزادم ك اىٍیث فلیؼ رٌر ٌيی»گّیغ:  کؼد. اك در ایً زىیٍَ ىی

ُام  ُام دؼكجيٍغ، ةایغ ةَ ًّر ىـحيؼ در ىلاةم ىیم ةَ ىانکیث اٌـاف دارٌغ. در ًؼؼ ىلاةم، صق ىانکیث اٌـاف کٍٍغ ك ٌگَ ىی جلّیث ىی

درمّرجیکَ ىا ةؼام آزادم، »کٍغ کَ صق ىانکیث ةا ایً صلّؽ دیگؼ در جٍاكه اؿث:  اك ّالكق ةؼ ایً، اؿحغالؿ ىی«. یؼ ىضافُث قّدفل

اؿث، ایً صق ًتیْی  ًتیْی ةؼاةؼم ك اىٍیث ارجتاط داقحَ ةاقیو، ةؼام ةَ دؿث آكردف ىانکیث ارجتاط ٌغاقحیو؛ پؾ اگؼ ىانکیث یک صق

 «.ىانکیث ك زاىَْ ٌِادُام کاىالن غیؼكاةم جٌتیلٍغ .ث، ةهکَ وغ ازحياّی اؿثٌیـ جٍِاازحياّی ٌَ

کٍغ کَ كوْیث ىانکیث آٌٌّر کَ ُـث )یا ةّدق( صحی ةا فؼض  گؼچَ پؼكدكف كزّد صق ىانکیث را رد کؼد اىا كم اؿحغالؿ ىی

ام كاٌٌّی ّهیَ زاىَْ، ةَ ؿتکی کَ نفاَی كاٌٌّی را ظّاُغ یک ادّ کٍغ کَ ىی كزّد چٍیً صلی، غیؼكاةم جّزیَ اؿث. ایٍسا اك كاٌيّد ىی

 .ىـعؼق کٍغ، ةیاكرد

 قؼایي صحيان کَ اؿث الزـ ةاقغ، ىيکً ك ّادالٌَ ایٍکَ ةؼام ىانکیث، کَ جؼدیغ ایً از فؼاجؼ» اك  کٍغ کَ رؿانَ پؼكدكف ادّا ىی

 کارگؼاف ك اقعاص کَ اكحنادم  اؿحفادق کؼد جا ةیٍكف را درةارق ىّقّانیـو امٌالح از اك. «کٍغ ىی ادتات را صؼفف ةاقغ، داقحَ ةؼاةؼم

 (1386. )زّاف،غکٍ جّمیف کٍٍغ، جسارت ةّدف، ةؼاةؼ ىضغكدیث اّياؿ ةا را ىضنّنكاف ازارة در ةحّاٌٍغ دىّکؼاجیک ُام اٌسيً

 

 پيشيٌِ تحميك
زٍتكی ةؼام ارجلاء آگاُی درةارق صلّؽ اّالف قغق جّؿي اّالىیَ زِاٌی صلّؽ ةكؼ اؿث. در كاكِ  صلّؽ فؼدم ك ازحياّی آىّزش

قّد کَ ةـیارم از افؼاد ةؼام فِيیغف، ّيم ك ارزش ةَ صلّؽ ظّد ك دیگؼاف  ؽ ىیُایی اًال ةَ ركش ك راق فؼدم ك ازحياّی آىّزش صلّؽ

ُام آىّزقی در راؿحام ارجلاء ةؼاةؼم، ّغانث ك کؼاىث اٌـاٌی، یادگیؼم چٍغفؼٍُگی، ىكارکث ك  گیؼٌغ. ُيچٍیً، ةؼٌاىَ ك فْانیث ةَ کار ىی

، در ُغؼ آف  لّؽ فؼدم ك ازحياّی(. ٌکحَ کهیغم جْؼیف آىّزش ص2010ف، دارٌغ )قکارم ك دیگؼا ؿازم گؼكق اكهیث، گاـ ةؼ ىی جّاٌيٍغم

 ظلّؽ فؼدم ك ُام جؼكیر  قّد. یکی از ةِحؼیً راق ٌِفحَ اؿث، یٍْی جّؿَْ فؼٍُگ صلّؽ ةكؼ کَ ةَ ركش ك ىضحّام ظامی ىضغكد ٌيی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
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امّؿ صلّؽ ةكؼ اؿث کَ ةَ ىٍُّر جضلق یافحً ُا ك  ُام اؿاؿی، دركٌی ؿاظحً ك ٌِادیٍَ کؼدف ارزش ك اصحؼاـ ةَ آزادمازحياّی 

اٌغ ّالج آىّزش  انلّؿ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق ةاقغ. ؿیاؿحگػاراف ةیً انيههی ك ىهّی ىحفق قؼ وؼكرم ىیفؼدم ك ازحياّی آف، آىّزش صلّؽ 

ٍساٌغف آف در ةؼٌاىَ درؿی ، گ لّؽ فؼدم ك ازحياّی(. اكنیً ىؼصهَ در زِث درؾ ةِحؼ ص1997صلّؽ ةكؼ در ٌُاـ آىّزقی اؿث )پؼس، 

آف، آىّزش  اُغاؼ ةَ دؿحیاةی صلّؽ فؼدم ك ازحياّی ك قؼایي ةِتّد ةؼام ةاكرٌغ، ایً ةؼ کارقٍاؿاف. ةاقغ ىی آىّزقی ىعحهف  در ؿٌّح

تث ةَ ایً ةاقغ. ىسِؽ کؼدف یادگیؼٌغگاف ةَ داٌف صلّؽ ةكؼ ةَ آٌِا کيک ظّاُغ کؼد جا ٌـ ُام درؿی وؼكرم ىی ُا در ةؼٌاىَ ىّنفَ

ُایی دؿث یاةٍغ کَ ةحّاٌٍغ از صلّؽ ظّد ك دیگؼاف دفاع کٍٍغ. ةؼ ُيیً اؿاس، ٌُاـ آىّزقی ةَ ٍّّاف یکی  صلّؽ آگاُی یاةٍغ ك ةَ ىِارت

 ةكؼ ةا ُغؼ ایساد مهش ك دكؿحی ك دتات در زِاف ىّنفَ ظلّؽ فؼدم كازحياّی از فاکحّرُام ىِو در زِث جؼكیر ك اقاَّ 

کٍغ. پاكر ك آنیـّف  ث. ایً ىِو در كانب ةؼٌاىَ درؿی ك رکً امهی آف ىضحّام کحاب درؿی ٌيّد ةیكحؼم پیغا ىیقٍاظحَ قغق اؿ

ُام جْهیيات ازحياّی ةایغ ٌلف ىِيی در ایً زىیٍَ ایفاء کٍغ. آٌچَ کَ كاوش  ُام درؿی، ةَ كیژق ىضحّام کحاب ( ىْحلغٌغ کحاب2000)

قاف از كَائف ك  قغف قعنیث آىّزاف در فؼایٍغ ٌِادیٍَ م ازحياّی ك فؼدم ةاقٍغ جا داٌفُام درؿی ةایغ ةازجاب ىـائ اؿث کحاب

ُایی ٌُیؼ جاریط، زغؼافیا، ّهّـ ازحياّی، ادةیات، زةاف ك ٍُؼ ایً اىکاف را فؼاُو  (. ىفاُیو درس2012ُام ظّد آگاُی یاةٍغ )ىؼم،  ىـئّنی

ُام ةؽرگ ك  جّاف ٌلف قعنیث کّدکاف رؿّخ یاةغ. در ىٌانَْ جاریط ك فارؿی ىی جؼیً ٌضّم در ذًُ ؿازد کَ صلّؽ ةكؼ ةَ ىـحلیو ىی

جّاف ركح جـاىش را در  دكؿحی را در قاگؼداف پؼكرش داد. ُيچٍیً ىی ظّاُی كٌّع فغاکارم آٌِا را ىكعل ٌيّد ك از ایً ًؼیق ركح كًً

رؿی ّلالٌی ك كىاكت مضیش درةارة افکار ك آراء دیگؼاف جكّیق کؼد. در ةؼظّرد ةَ ّلایغ ىعحهف در داٌف آىّزاف ایساد ٌيّد ك آٌِا را ةَ ةؼ

ٍٍغ ك ىـئّنیث اٌـاف را ٌـتث ةَ ىضیي ک مضتث فؼاگیؼاف زیـحی ىضیي ُام كیژگی از جّاٌٍغ ىی ّهّـ ك ُام ىؼةّط ةَ زغؼافیا  درس

، غیؼ كاةم جفکیک ك ةَ یکغیگؼ  فؼدم ك ازحياّی  ُام آىّزش صلّؽ (. الزـ ةَ ذکؼ اؿث، ىّنف1386َزیـث ظاًؼ ٌكاف ٌيایٍغ )ٌّاب، 

ُا  كاةـحَ ك ىؼجتي ُـحٍغ ك ُؼ ٌُاـ آىّزقی ك ةؼٌاىَ درؿی کَ درمغد آىّزش صلّؽ ةكؼ اؿث، الزـ اؿث جّزَ ُياٍُگ ةَ ایً ىّنفَ

آىّزش اةحغایی ةَ ظّةی دیغق  ُام صلّؽ ةكؼ در اؿٍاد فؼادؿحی ك كاٌّف اؿاؿی ك ُيچٍیً در اُغاؼ ٌُاـ داقحَ ةاقغ. جّزَ ةَ ىّنفَ

ُام درؿی ىی ةاقغ.  ُام صلّؽ ةكؼ در کحاب قّد، کَ جضلیق صاوؼ درمغد ةَ جنّیؼ کكیغف چگٌّگی ك جؼؿیو ىیؽاف جّزَ ةَ ىّنفَ ىی

 ُام ذیم اقارق کؼد. جّاف ةَ پژكُف ُام مّرت گؼفحَ ىی در ارجتاط ةا جضلیلات ك پژكُف

ُام صلّؽ ازحياّی کّدکاف در کحاب درؿی جْهیيات ازحياّی  ةا ٍّّاف ىیؽاف جّزَ ةَ ىّنفَ( در جضلیلی 2010کارىاف کپٍکـی )

 1/47درمغ ةَ صق ةؼظّردارم از ؿالىث،  5/50ُا،  م اةحغایی در جؼکیَ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ در ىسيّع جسؽیَ ك جضهیم کحاب دكرق

 قغق اؿث. درمغد ةَ صلّؽ اىٍیث ازحياّی جّزَ 4/2درمغد ةَ صق آىّزش ك 

گیؼم از  ةاقغ ك كنغ دارد ةا ةِؼق ُام صلّؽ ىی جؼم از ىّنفَ جؼ ك کاىم ةا ةؼرؿی ادةیات، پژكُف صاوؼ درمغد ارائَ ًیف كؿیِ

 یغ.م آىّزش اةحغایی را جسؽیَ ك جضهیم ٌيای ُام درؿی دكرق ُاؿث، ىضحّام کحاب ركقی زغیغ کَ ةؼ گؼفحَ از جئّرم ؿیـحو

 

 درمغ فؼاكاٌی اؿحٍاد ةَ ىلاالت ىّنفَ ردیف

1 
صق کارك 

 قغم

 (1390.ةؼرؿی ىتاٌی صلّكی ایؼاف ،ىّؿی زادق ،اةؼاُیو،جاةـحاف )1

 (1382.ةؼرؿی ٌُؼیَ جضهیم صلّؽ فؼدم ةاجکیَ ةؼ كاٌّف اؿاؿی ج.ا. ا،چّپاٌی ،یؽدنی )2

زِاٌی صلّؽ ةكؼ ةا ىتاٌی آىّزق ُام .ؿٍسف ةٍیادُام ٌُؼم ك ىّاد اّالىیَ ُام 3

 (1384كؼآٌی،ٌامؼم،صـً)

 درمغ 14 3

2 
صق 

 ىانکیث

 ىضيغصـیً، م،اؿکٍغر .صلّؽ ازحياّی اٌـاف ىتاٌی آف در اٌغیكَ اىاـ ّهی )ع(،1

 (1380جاةـحاف)

ىضيغ  جفؼیكی، تغاهلل،ّ قيؾ، فؼیتؼز، .جفـیؼ صلّؽ ىغٌی در كاٌّف ىغٌی، ایياٌیاف،2

 (1382ةِار) ّیـی،

 .صلّؽ ازحياّی یا قِؼكٌغم ٌيٌَّ ام از آقفحگی ىفاُیو در ٌُاـ صلّكی ایؼاف ،3

 (1385جاةـحاف ) ؿیغ ٌامؼ، ؿهٌاٌی،

 درمغ 14 3

3 
جاىیً رفاق 

 ّيّىی

 (1390.صلّؽ ةكؼ در ٌِر انتالغَ ،ؿهٌاٌيؼادم ،ىضيغ ؛ُاةیهی ،ىضيغ)1

یؽدنی،ىضيغ .ةؼرؿی ٌُؼیَ جضهیم صلّؽ فؼدم ةاجکیَ یؼ كاٌئً اؿاؿی ج.ا.ا،چّپاٌی 2

 (1382روا)

.صلّؽ ةكؼ اؿالىی ك کؼاىث ذاجی اٌـاف در اؿالـ،ّيیغ زٌساٌی،ّتاؿْهی ، جّکهی ، 3

 (1385ىضيغ ىِغم )

 درمغ 14 3
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4 

ةؼظّردارم 

از ٌیاز ُام 

 َ كاكنی

 داٌّیَ

 (1388.ةؼرؿی صلّؽ ك آزادم ُام فؼدم ك اىحٍاّی ىكؼكع در ایؼاف ،صیاجی ، غالىؼوا)1

فؼٍُگی ك ازحياّی ةؽرگـاالف در صیٌَ صلّؽ .قٍاظث،آگاُی كٌگؼقّ رفحار ُام 2

 (1383کّدكاف ك ٌّزّاٌاف،كاؿو زادق ،فاًيَ)

.ؿٍسف ةٍیاد ُام ٌُؼم ك ىّاد اّالىیَ ُام زِاٌی صلّؽ ةكؼةا ىتاٌی آىّزق ُام 3

 (1384كؼآٌی،ٌامؼم،صـً )

 (1390.ةؼرؿی ىتاٌی صلّكی ایؼاف،ىّؿی زادق ،اةؼاُیو )4

 درمغ 18 4

5 

اؿحلالؿ 

اكحنادم 

 كىادم

 (1381.اؿحلالؿ اكحنادم ةَ ٍّّاف صلّؽ كؼدم ك ازحياّی ،ىانسّ ،ىضيغ)1

 .صلّؽ ازحياّی یا قِؼكٌغم ٌيٌَّ ام از آقفحگی ىفاُیو در ٌُاـ صلّكی ایؼاف2

 (1385ؿهٌاٌی ،ؿیغٌامؼ،جاةـحاف )

 درمغ 18 4

6 
اصحؼاـ ةَ 

 دیگؼاف

 (1390اةالغَ،ؿهٌاٌيؼادم،ىضيغك ُاةیهی ،ىضيغ).صلّؽ ةكؼ در ٌِر 1

.صلّؽ ازحياّی اٌـاف ىتاٌی در اٌغیكَ اىاـ ّهی )ع(، ایکٍغم ،ىضيغصـً،جاةـحاف 2

(1380) 

 درمغ 9 2

 صق آىّزش 7

 ، اؿغم ٌژاد،ؿیغىضيغآىّزش ك جؼةیث کّدؾ در كّاٌیً ایؼاف ك اؿٍاد صلّؽ ةكؼ.صل1

 (1394فاًيَ،ىؼادم،ةِار كجاةـحاف)

.ىٍؽنث صق ةؼآىّزش در ٌُاـ ةیً انيهی صلّؽ ةكؼ ،پاییؽ ك زىـحاف 2

(1389) 

 .صق آىّزش كپؼكرش ك جادیؼات آف3

 (1394در زٌغگی ةكؼ،قْتاف ،ىضيغ َِیؼ)

 درمغ 14 3

8 
ّغانث 

 ازحياّی

 (1387.ّغانث ازحياّی در كؼآف،،صق پٍاق روا،ةِار )1

اؿاؿی ج.ا.اچّپاٌی یؽدنی  .ةؼرؿی ٌُؼیَ جضهیم صلّؽ فؼدم ةا جکیَ ةؼ كاٌّف2

 (1382؛ىضيغروا)

 درمغ 9 2

 

 رٍش شٌاسی پضٍّش 
كش ُال جضلیق را ةؼ اؿاس ىْیارُال گٌّاگٌّْ ىْ جّاف ًتلَ ةٍغل ٌيّد؛ از زيهَ: ةؼ اؿاس ُغؼ )ةٍیادل، کارةؼدل ك جّؿَْ ر

 ال(؛ ةؼ اؿاس زىاف گؼدآكرل )جاریعْ، پیيایكْ ك آزىایكْ(؛ ةؼ اؿاس ىاُیث دادق ُا )کيّْ ك کیفْ(؛ ك ةؼ اؿاس كیژگْ ُال ىّوّع

جضلیق ىكاُغق ال ك جضلیق جاریعْ اؿٍادل ىضـّب ىْ قّد ك از ٌُؼ ىاُیث، پژكُكْ کيّْ  جضهیم ىضحّا یک ىّرد ظاص در

اؿث کَ از ًؼیق آف ىضحّال کیفْ ىٍاةِ ىّرد ةؼرؿْ ًْ دؿحکارل ُال آىارل ةَ دادق ُال کيّْ جتغیم ىْ قّد. ایً ركش ؿاةلَ ال 

دیغ، اىا ةَ مّرت ّهيْ در كؼف اظیؼ ك ةا ةؼرؿْ ك جضهیم  كؼآف ك سیماٌ ًّالٌْ دارد کَ آدار آف را ىْ جّاف در جضهیم کحب دیٍْ ىاٌٍغ

ىٌانَْ ّیٍْ، کيّْ ك ؿیـحياجیک فؼآكردق  ىٌتّّات دٌتاؿ قغق اؿث ك ةَ صّزق ُال گٌّاگّف ّهيْ گـحؼش پیغا کؼدق اؿث. ایً ركش را

. ُغؼ ُال امهْ آف را ىْ جّاف در جضهیم كیژگْ ُال اٌغ  جْؼیف کؼدق ُال ارجتاًْ )ىضحّال آقکار پیاـ( ةؼال رؿیغف ةَ جفـیؼ پیاـ،

ا پیاـ، جضهیم پیكیٍَ ال پیاـ ك جضهیم پْ آىغُال پیاـ ظالمَ کؼد. یکْ از ىِيحؼیً اٌّاع آف، جضهیم ىضحّال ىلّنَ ال اؿث کَ در آف اةحغ

جلـیو ازؽا ةَ ًتلات گٌّاگّف، فؼاكاٌْ ُؼ ًتلَ ىحً )اٌّاع پیاـ ُا ىذم فیهو، ىسهَ ك...( ىّرد ٌُؼ ةَ ازؽایْ جسؽیَ ىْ گؼدد، ؿپؾ ةا 

قيارش ك درمغگیؼل ىْ قّد ك در پایاف آف درمغُا جضهیم ىْ گؼدٌغ.ایً ىلانَ ةَ ىٍُّر آقٍایْ پژكُكگؼاف ةا ایً ركش جِیَ قغق 

 .اؿث
کحاب ُام ىٌانْات ازحياّی  زاىَْ ك ٌيٌَّ آىارم: زاىَْ آىارم  ىلاالت ك کحاب ُام ىْحتؼ ىیتاقغ. ك ٌيٌَّ آىارم جضلیق کهیَ

 دكرق اةحغایی ىیتاقغ.

 

 رٍش ّاي تجشیِ ٍ تحليل اهاري :
در ایً پژكُف ةؼام جسؽیَ ك جضهیم دادق ُاك اًالّات زيِ آكرم قغق از ركش ُام آىار جّمیفی ىاٌٍغ:فؼاكاٌی،درمغ فؼاكاٌی ك 

 زغاكؿ ًؼاصی قغق  زِث ةِحؼ ٌيایف دادف اًالّات اؿحفادق ىیكّد.
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َ ُام پژكُف: کحاب ُام ىٌانْات دكرق اةحغایی از ىٍُؼ ةؼظّردارم ازىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم ك ازحياّیی ىّرد جضهی كؼار یافح

 گؼفث .ك ٌحایر زیؼ ةغؿث آىغ.

ىٌانْات ازحياّی: کحاب ىٌانْات ازحياّی ؿّـ اةحغایی از ىٍُؼ جّزَ ةَ ىّنفَ صلّؽ فؼدم كازحياّی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث  -1

 یر زیؼ صامم قغ.ٌحا ك

 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم كازحياّی ردیف

 %20 14 صق کارك قغم 1

 %16.2 12 صق ىانکیث 2

 %8.1 6 اؿحلالؿ اكحنادم كىادم 3

 %16.2 12 ةؼظّردارم از ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ 4

 %10.8 8 جاىیً رفاق ّيّىی 5

 %24.3 18 اصحؼاـ ةَ دیگؼاف 6

 %2.7 2 ق جْهیو كجؼةیثص 7

 %2.7 2 ّغانث ازحياّی 8

 %100 74 ىسيّع فؼاكاٌی

 

ةا جّزَ ةَ ٌحایر فّؽ کَ ٌكاف دٍُغق ىیؽاف جّزَ ةَ ُؼ یک از ىّنفَ ُا در کحاب ىٌانْات ؿّـ اةحغایی اؿث. در ىی یاةیو کَ 

ةیً دیگؼ ىّنفَ ُا دارد. ىیحّاف ارزیاةی کؼد کَ ایً ٌّع ركٌغ اصحؼاـ ةَ دیگؼاف ةَ ٍّّاف ىّنفَ صلّؽ فؼدم ك ازحياّی ةیكحؼیً ؿِو را در 

در کحاب ؿّك اةحغایی ىذتث اؿث چّف ةا جّزَ ةَ ردق ؿٍی  داٌف آىّزاف ایً ىّنفَ زؽ ىّنفَ ُایی اؿث کَ ةایغ ةیكحؼیً جّزَ را قاىم 

 د. ىاٌٍغ ّغانث ازحياّی،صق جْهیو ك جؼةیثةاقغ. انتحَ ٌتایغ از دیگؼ ىّنفَ ُا ك اُيیث ك ىیؽاف جّزَ ةا آٌِا چكو پّقی کؼ

 

 
 ًوَدار فزاٍاًی هَلفِ ّاي کتاب هطالعات اجتواعی سَم اتتدایی
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اؿحلالؿ اكحنادم  صق ىانکیث صق کار كقغم

 كىادم

ةؼظّردارم از 

 ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ

 ّغانث ازحياّی صق جْهیو كجؼةیث اصحؼاـ ةَ دیگؼاف جاىیً رفاق ّيّىی
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کتاب هطالعات اجتواعی چْارم اتتدایی اس هٌظز تَجِ تِ هَلفِ حمَق فزدي ٍ اجتواعی هَرد تزرسی لزار گزفت ٍ ًتایج  -2جدٍل شوارُ 

 سیز حاصل شد.

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم كازحياّی ردیف

 %17.7 8 صق کارك قغم 1

 %13.3 6 صق ىانکیث 2

 %11.1 5 اؿحلالؿ اكحنادم كىادم 3

 %8.8 4 ةؼظّردارم از ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ 4

 %22.2 10 جاىیً رفاق ّيّىی 5

 %13.3 6 اصحؼاـ ةَ دیگؼاف 6

 %0 0 صق جْهیو كجؼةیث 7

 %13.3 6 ّغانث ازحياّی 8

 %100 45 ىسيّع فؼاكاٌی

 

ٌحایر صامم از ةؼرؿی ىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم ك ازحياّی در کحاب ىٌانهْات ؿّـ اةحغایی  ٌكاف ىیغُغ  کَ ىّنفَ ٌاىیً رفاق 

ف ، ّغانث ّيّىی ةیكحؼیً درمغ فؼاكاٌی را دارد ةْغ از ىّنفَ ةَ جؼجیب دیگؼ ىّنفَ ُا صق کار ك قغم ، صق ىانیکیث ، اصحؼاـ ةَ دیگؼا

اكاٌی ازحياّی، اؿحلالؿ اكحنادم ك ىادم، ةیكحؼیً درمغ فؼاكاٌی را دارٌغ. صق جْهیو ك جؼةیث ةَ ٍّّاف ىّنفَ ایی جادیؼ گػار در ُیچ گٌَّ فؼ

ایً ىّنفَ جّزَ را در ةیً ىّنفَ ُا ٌغارد. ُيیً ىـئهَ را ةایغ ةَ ٍّّاف یک اٌحلاد از کحاب ىٌهْات ؿاؿ چِارـ ىٌؼح کؼد ك ةایغ  ةیكحؼ ةَ 

 قّد .

 

 
 ًوَدار فزاٍاًی هَلفِ ّاي کتاب هطالعات اجتواعی چْارم اتتدایی

 

 کتاب هطالعات پٌجن اتتدایی اس هٌظز تَجِ تِ هَلفِ حمَق فزدي ٍاجتواعی هَرد تزرسی لزار گزفت ٍ ًتایج سیز حاصل شد. -3جدٍل شوارُ 

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی ىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم كازحياّی ردیف

 %11.1 6 صق کارك قغم 1

 %7.4 4 صق ىانکیث 2
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 كداٌّیَ

 ّغانث ازحياّی صق جْهیو كجؼةیث اصحؼاـ ةَ دیگؼاف جاىیً رفاق ّيّىی
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 %7.4 4 اؿحلالؿ اكحنادم كىادم 3

 %25.9 14 اكنیَ كداٌّیَةؼظّردارم از ٌیازُام  4

 %14.8 8 جاىیً رفاق ّيّىی 5

 %14.8 8 اصحؼاـ ةَ دیگؼاف 6

 %7.4 4 صق جْهیو كجؼةیث 7

 %11.1 6 ّغانث ازحياّی 8

 %100 54 ىسيّع فؼاكاٌی

 

ٌحایر صامم از کحاب ىٌانْات ازحياّی پٍسو اةحغایی  ٌكاف ىیغُغ کَ ىّنفَ ةؼظّردارم از ٌیاز ُام اكنیَ ك داٌّیَ ةیكحؼیً  در 

ی مغ فؼاكاٌی را در ةیً دیگؼ ىّنفَ ُا دارد  دكةارق ایً اىؼ را ىیحّاف ىذتث ك ىحٍاؿب ةا ردق ؿٍی داٌف آىّزاف در ٌُؼ گؼفث. در كاكِ پ

رؿیغف ةَ  ایً زيهَ اؿث . کَ ةا ةؼ آكردق قغف ُؼ ٌیاز ، ٌیاز دیگؼم ىٌؼح ىیكّد . ك داٌف آىّزاف در ردق ؿٍی ظامی ةَ دٌتاؿ ةؼدف ك 

ك ةؼآكردق قغف ٌیاز ُام ىحاؿب ةا آف دكرق ُـحٍغ. انتحَ ةغُیـث کَ ةایغ جّزَ ةَ دیگؼ ىّنفَ ُا ىاٌٍغ اؿحلالؿ اكحنادم ىادم ،صق جْهیو 

 نکیث را افؽایف داد.جؼةیث ،صق ىا

 

 
 ًوَدار فزاٍاًی هَلفِ ّاي کتاب هطالعات اجتواعی پٌجن اتتدایی

 

کتاب هطالعات اجتواعی ششن اتتدایی اس هٌظز تَجِ تِ هَلفِ حمَق فزدي ٍ اجتواعی هَرد تزرسی لزار گزفت ًٍتایج  -4جدٍل شوارُ

 سیز حاصل شد.

 اكاٌیدرمغ فؼ فؼاكاٌی ىّنفَ ُام صلّؽ فؼدم كازحياّی ردیف

 %15.7 6 صق کارك قغم 1

 %10.5 4 صق ىانکیث 2

 %10.5 4 اؿحلالؿ اكحنادم كىادم 3

 %26.3 10 ةؼظّردارم از ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ 4

 %10.5 3 جاىیً رفاق ّيّىی 5

 %7.8 3 اصحؼاـ ةَ دیگؼاف 6

 %7.8 3 صق جْهیو كجؼةیث 7
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 %10.5 4 ّغانث ازحياّی 8

 %100 38 ىسيّع فؼاكاٌی

 

زغكؿ فّؽ کَ ٌكاف دٍُغق م ٌحایر صامم از ةؼرؿی کحاب ىٌانْات قكو اةحغایی اؿث . ةؼظّردارم از ٌیازُام اكنیَ ك داٌّیَ 

ةیحؼیً درمغ فؼاكاٌی را دارد . ك دیگؼ ىّنفَ ُا ةَ جؼجیب  صق کار ك قغم،جاىیً رفاق ّيّىی ،صق ىانکیث ، اؿحلالؿ اكحنادم ك ىادم 

 ةیكحؼیً درمغ فؼكاٌی  را دارٌغ . ةایغ ةَ ىّنفَ م صق جْهیو ك جؼةیث ك اصحؼاـ ةَ دیگؼاف ةیكحؼ جّزَ قّد. ،ّغانث ازحياّی

 

 
 ًوَدار فزاٍاًی هَلفِ ّاي کتاب هطالعات اجتواعی ششن اتتدایی

 

 جدٍل کلی هَلفِ ّاي حمَق فزدي ٍاجتواعی در کتة هطالعات اجتواعی دٍرُ اتتدایی

 درمغ فؼاكاٌی فؼاكاٌی پایَ قكو پایَ پٍسو پایَ چِارـ پایَ ؿّـ فؼدم كازحياّیىّنفَ ُام صلّؽ  ردیف

 %15.66 34 6 6 8 14 صق کارك قغم 1

 %11.5 25 4 4 5 12 صق ىانکیث 2

 %10.1 22 4 4 4 6 اؿحلالؿ اكحنادم كىادم 3

 %21.1 46 10 14 10 12 ةؼظّردارم از ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ 4

 %12.9 28 4 8 6 8 ّيّىیجاىیً رفاق  5

 %16.1 35 3 8 6 18 اصحؼاـ ةَ دیگؼاف 6

 %4.1 9 3 4 0 2 صق جْهیو كجؼةیث 7

 %8.2 18 4 6 6 2 ّغانث ازحياّی 8

 %100 217 ىسيّع
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 ّغانث ازحياّی صق جْهیو كجؼةیث جاىیً رفاق ّيّىی اصحؼاـ ةَ دیگؼاف
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 ًوَدارکل فزاٍاًی هَلفِ ّاي کتاب هطالعات اجتواعی دٍرُ اتتدایی
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صق اؿحلالؿ  صق ىانکیث صق کار كقغم

 اكحنادم كىادم

صق ةؼظّردارم از 

 ٌیازُام اكنیَ كداٌّیَ

 ّغانث ازحياّی صق جْهیو كجؼةیث جاىیً رفاق ّيّىی اصحؼاـ ةَ دیگؼاف
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 ًتيجِ گيزي
حاب ىٌانْات ازحياّی دكرق اةحغایی در ىضحّام کصلّؽ فؼدم ك ازحياّی ُام  ك جضهیم ىّنفَُغؼ از ایً ىٌانَْ ةؼرؿی ك جسؽیَ 

از زيهَ ىّاردم اؿث کَ در ّهّـ ىعحهف جْهیو ك جؼةیث، صلّؽ، اكحناد،  فؼدم ك ازحياّی ىی ةاقغ. صلّؽ)ؿّـ ،چِارـ ،پٍسو ، قكو ( 

صلّؽ فؼدم ك دُغ. آىّزش صلّؽ  ایً ظّد اُيیث چٍغگاٌَ آف را ٌكاف ىیؿیاؿث، ّهّـ ازحياّی ك آىّزق ك جْانیو دیٍی ىٌؼح ةّدق ك 

پی ةؼدف ةَ صلّؽ ُؼ فؼد در ك جضلق اُغاؼ آف در داٌف آىّزاف پیاىغُام ىذتحی ىاٌٍغ ارجلاء ةؼاةؼم، ّغانث ك کؼاىث اٌـاٌی، ازحياّی 

افؼاد ةؼام ىكارکث ادؼةعف در زاىَْ آزاد ك دىّکؼاجیک از  جلّیث ك اصحؼاـ ةَ یکغیگؼ، اصحؼاـ ةَ صلّؽ دیگؼاف، كادر کؼدف ُيَزاىَْ ،

ةَ کاُف اظحالفات در ةیً افؼا دزاىَْ ةا پی ةؼدف ةَ صلّؽ قعنی ك صلّؽ ازحياّی صاکيیث كاٌّف، ارجلاء دىّکؼاؿی ك ّغانث ازحياّی، 

َ از ٌله ایً صلّؽ )فؼدم كازحياّی(از ؿّم صاکو در زاىَْ ىٍسؼ ىیكّد  ةیكحؼ ىكکالت در زاىَْ ىا ك در ُؼ زاىَْ ام دیگؼ ةؼگؼفح

دكنث ىؼداف یا گؼكق ُام ظاص در زاىَْ اؿث کَ ةاّخ اكج گیؼم اظحالفات ىیكّد اؿث.صکّت ُا ةایغ جّزَ كیژق ام را ةَ ایً ىّوّع 

ُؼ ؿهـَ در ًّؿ دكرق ُام  داقحَ ةاقٍغ. چّف ایً اىؼ آیٍغق ك ىاٌغگارم ُؼ صکّىحی را ركو ىیؽٌغ  دنیم امهی ةؼاٌغازم ك پایاف رؿیغف

ةـیارم از ایً اُغاؼ ُو در كاٌّف اؿاؿی کكّر ةَ ًّر ّاـ ك اُغاؼ ىعحهف جاریعی ٌله صلّؽ ىؼدـ ةَ قیّق ُام ىعحهف ةّدق اؿث . 

ةّىی اؿث، ةاقغ ك ةؼظی از ایً اُغاؼ در ؿٍغ ىهّی ةؼٌاىَ درؿی کَ در راؿحام جغكیً ةؼٌاىَ درؿی  ٌُاـ آىّزقی ةَ ًّر ظاص ىغ ٌُؼ ىی

 ذکؼ قغق اؿث.

ىّرد 217مفضَ ،در ىسيّع 527در ًی جضهیم ىضحّام کحب ىٌانْات ازحياّی اةحغایی )ؿّـ ،چِارـ ،پٍسو ،قكو( از ىسيّع   

فؼاكاٌی در راةٌَ ةا صلّؽ فؼدم ك ازحياّی ةؼرؿی قغ . ایً فؼكاٌی ُا در ُكث ىّنفَ کَ ّتارت اٌغ از : صق کارك قغم ، صق ىانکیث، 

الؿ اكحنادم ك ىادم ،صق جْهیو ك جؼةیث ،ةؼظّردارم از ٌیاز ُام اكنیَ ك داٌّیَ ،ّغانث ازحياّی ،اصحؼاـ ةَ دیگؼاف،جاىیً رفاق ّيّىی اؿحل

فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ اؿحلالؿ  22فؼكاٌی ىؼةّط ةَ صق ىانکیث، 25فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ کار ك قغم ، 34فؼاكاٌی ، 217جّزیِ قغق اٌغ . از ىسيّع 

فؼكاٌی ىؼةّط ةَ  35فؼكاٌی ىؼةّط ةَ جاىیً رفاق ّيّىی ، 28فؼاكاٌی ىؼةّط ةَ ةؼظّردارم از ٌیاز ُام اكنیَ ك داٌّیَ ،46دم ك ىادم ،اكحنا

فؼكاٌی ىؼةّط ّغانث ازحياّی ىی ةاقغ . در کحب ىٌانْات ازحياّی ةَ  18فؼكاٌی ىؼةّط ةَ صق جْهیو ك جؼةیث ، 9اصحؼاـ ةَ دیگؼاف ، 

دارم از ٌیاز ُام اكنیَ ك داٌّیَ ةیكحؼیً جّزَ ك ىّنفَ صق جْهیو ك جؼةیث کيحؼیً جّزَ قغق اؿث ك ةایغ ةَ مّرت زغم جؼ ةَ ىّنفَ ةؼظّر

 ایً ىّنفَ کَ در دكرق اةٍغایی ةـیار اؿاؿی اؿث جّزَ ٌيّد . 
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