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 چکيده
کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّم از ىٍُؼ ىّنفَ ُای صلّق  جضهیم پژوُف صاوؼ ُغف

 ىؼةّط آىاری،ىٍاةِ زاىَْ.  ىضحّاؿث جضهیم روش ةَ و کیفی ٌّع از پژوُف . ةكؼاؿث

 کحاب ىٌانْات ازحياّی آىاری ٌيٌَّ و ةاقغ ىی ّهيی ىْحتؼ ُای کحاب و ىلاالت قاىم

اٌحعاب و ةؼای جسؽیَ و جضهیم دادُا از روش جضهیم جفـیؼی اؿحفاده قغه اؿث . پژوُف 

ىّنفَ امهی صلّق ةكؼ را در ةؼ ىی گیؼد کَ ٌحایر صامم از آن ٌكان ىی دُغ  6صاوؼ 

 ىّنفَ از درمغ 34/47  فؼاواٌی ةیكحؼیً ةا ةّد ىّنفَ زیؼ 6 قاىم کَ صلّق اؿاؿی ىّنفَ

 ةؼ در را ىّنفَ زیؼ 4 کَ صلّق اكحنادی ىّنفَ داده ، داظحناصظّ ةَ را صلّق ةكؼ ُای

 کَ  ىی قّد قاىم را ُا ىّنفَ از درمغ 2.63 صغود ؿِيی  فؼاواٌی کيحؼیً ةا گؼفث ىی

صلّق  ىّنفَ و ىّوّع ةَ کحاب ىٌانْات ؿّم دةـحان کَ دُغ ىی ٌكان ىّوّع ایً

یؼ ىّنفَ ُای صلّق اؿاؿی ز ةؼ را ظّد جّزَ و اؿث ٌغاقحَ چٍغاٌی جّزَ اكحنادی

صلّق ىغٌی  ىّنفَ.  اؿث داقحَ ىٌّْف ُيچّن صق آزادی،صق اىٍیث،صق آراىف و...

 در و گیؼد ىی درةؼ را ىّنفَ ُا از درمغ 28.93 ةّد ىّنفَ زیؼ 5قاىم کَ ٌیؽ وازحياّی

  ، و درمغ 7.89 ةا زیؼ ىّنفَ ةَ جؼجیب  4ىّنفَ ُای ؿیاؿی و فؼٍُگی ُؼ کغام ةا  پایان

 ىضـّب ىی قٌّغ . صلّق ةكؼ ىّنفَ ُای دیگؼ13.15درمغ 

جضهیم ىضحّا ، صلّق ةكؼ ، ىٌانْات ازحياّی ؿّم دةـحان :واشگاى کليدي
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 هقدهه

صلّكی کَ ةَ ُيَ آصاد زاىَْ زن یا ىؼد،دظحؼ یا پـؼ،کّچگ یا ةؽرگ جْهق دارد،صلّق ةكؼ جهلی ىیكّد.صلّق ةكؼ در ّنؼ زغیغ 

(.صلّق ةكؼ 1389دیٍی اؿث کَ ةغون آن صلّق ،ىؼدم ٌيیحّاٌٍغ قان اٌـاٌی ظّد را ىضلق ؿازٌغ)كهحاش و ُيکاران، جسـو ىْیار ُای ةٍیا

 صلّق ذاجی جيام اٌـان ُاؿث.جياىی اٌـان ُا ةَ یک اٌغازه و دور از ُؼگٌَّ جتْیه ةایغ از صلّق اٌـاٌی ةؼظّردار ةاقیو.مؼف ٌُؼ ازىهیث

یا كّىی،رٌگ،ىػُب،زةان و یا ُؼگٌَّ ووْیث دیگؼىان،از زيهَ ؿً،ىْهّنیث یا ووْیث ؿالىث...ایً  ،ىضم اكاىث،زٍـیث،ظاؿحگاه ىهی

صلّق ،ظّاه صلّق ىغٌی و ؿیاؿی ةاقٍغ)ىاٌٍغ:صق زٌغگی،ةؼاةؼی در ىلاةم كاٌّن و آزادی ةیان و یا صلّق ازحياّی ،اكحنادی و فؼٍُگی 

 (1395ش پؼورش(صلّكی زِان قيّل،زغایی ٌاپػیؼ و ىؼجتي ةا یکغیگؼٌغ.)ةیغكغار،ةاقٍغ)ىاٌٍغ:صق کار ،داقحً اىٍیث ازحياّی و آىّز

ُایی زغی در زىیٍَ دؿحیاةی ةَ مهش و اىٍیث  ُؽاره ؿّم ىیالدی در قؼایٌی آغاز قغه اؿث کَ زاىَْ زِاٌی ُيچٍان ةا چانف

صهی ةَ ىٍُّر زهّگیؼی از  ُای زِان ةَ فکؼ یافحً راه دونث ةیً انيههی رو ةَ رو اؿث. ىّارد ىحْغد ٌله صلّق ةكؼ ىّزب قغه اؿث کَ

ىیالدی،  1948دؿاىتؼ  10ویً، در راؿحای اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ در  1993وكّع چٍیً پیكاىغُایی ةاقٍغ. ةؼ ایً اؿاس، کٍفؼاٌؾ 

مهش ةیً زّاىِ را وؼوری داٌـحَ اؿث، جا از آىّزش صلّق ةكؼ، جْهیو و آگاُی دادن در ایً زىیٍَ ةؼای جلّیث جفاُو ىكحؼك، ةؼدةاری و 

ؿاز و ىتٍای جضلق مهش و اىٍیث در  ایً ًؼیق ىّزب افؽایف آگاُی زِاٌی از صلّق ةكؼ و جلّیث فؼٍُگ زِاٌی صلّق ةكؼ قّد و زىیٍَ

 (.ةَ ٌلم از ّـگؼی و ُيکاران 2010زِان گؼدد )کؼیـحی، 

ف واصغی از ىفِّم صلّق ةكؼ ارائَ ٌكغه اؿث و ایً ىفِّم ةارُا ةاز جْؼیف قغه اؿث. در جْؼیف ىفِّم صلّق ةكؼ ةایغ گفث جْؼی

قّد، یٍْی ىسيَّّ ای از  ةَ ةیان کهی، صلّق ةكؼ صلّق ةٍیادیً و اٌحلال ٌاپػیؼی اؿث کَ ةؼای صیات ٌّع ةكؼ، اؿاؿی داٌـحَ ىی

، ىٍؽنث و کؼاىث اٌـاٌی اؿث. صلّق ةكؼ در ؿٌّح ىهّی و ةیً انيههی، قان صيایث از ىلام ُا، ىفاُیو، اؿٍاد و ؿازوکارُا کَ ىّوّع ارزش

کكی،  ُا و ىّاٌِ ازحٍاب پػیؼی اؿث کَ ةا اّيال ىضؼوىیث، ةِؼه ىحّزَ صيایث از افؼاد ةكؼ در ىلاةم رٌر ُا و ىكلات ؿاظحَ دؿث اٌـان

ُا، ةَ وزّد آىغه اؿث. ةَ ّتارجی، صلّق  و كغرجيٍغی از اٌـان یافحَ ُای ؿازىان اظحٍاق، آزار و اذیث و ُيَ اقکال ؿّء رفحار جّؿي گؼوه

کَ ةكؼ، صلّكی اؿث کَ ىؼدم ةَ ظاًؼ ُّیث اٌـاٌی ةایغ ةؼظّردار ةاقٍغ، ٌَ ةَ ظاًؼ دیً، ٌژاد و زةان و ىهیث. ةا جّزَ ةَ جْاریف ىحْغدی 

ةاقغ، از ایً رو ةؼای درك ةِحؼ و  ىی ٌیؽ صائؽ اُيیث ىیاز صلّق ةكؼ ارائَ قغه اؿث، جّزَ ةَ ایً ىفِّم از ىٍُؼ اؿالم و ُّیث اؿال

 (1392ّـگؼی و ُيکاران،(پؼدازیو. وؼورت جّزَ ةَ آىّزش صلّق ةكؼ، ةَ ةؼرؿی زایگاه صلّق ةكؼ از دیغگاه اؿالم ىی

 

 حقوق بطر از هنظر اسالم
ن جاکیغ فؼاواٌی قغه اؿث. در كؼآن ةَ ىذاةَ ظاؿحگاه اونیَ ُای آ ُای كؼآٌی ةَ صلّق ةكؼ، ىتاٌی و ىّنفَ در فؼٍُگ اؿالم و آىّزه 

ُا و صلّق اؿالىی، ةَ جْغاد ةـیاری از ىّارد اّالىیَ صلّق ةكؼ اقاره قغه اؿث. اٌـان در ٌگاه كؼآن از کؼاىث و قؼافث ذاجی  آىّزه

کٍغ و ایً  ن را ىّزّدی ماصب کؼاىث ىْؼفی ىیةؼظّردار اؿث، او پؾ از پؼوردگار زِان دارای ةهٍغجؼیً قأن و ىٍؽنث اؿث. كؼآن اٌـا

ُا در  کؼاىث یک اىؼ واكْی اؿث و ٌَ اّحتاری. در كؼآن، در آیات ةی قياری ةَ صلّق اؿاؿی ىٍسيهَ صق صیات و جّزَ ةَ کؼاىث اٌـان

( و 195فٍ زان و جاىیً اىٍیث )ةلؼه/(، نؽوم ص151(، ٌِی از کكحً ةَ ٌاصق افؼاد )اٌْام/32، ىائغه/151، اٌْام/13، صسؼات/ 70آیات )اؿؼاء/

( اقاره قغه 34، ٌـاء/1(، زٌغگی در ىضیٌی ؿؼقار از مهش و مفا و اىٍیث )اٌفال/55، ٌّر/164ارجتاط اىٍیث ةا رقغ و کيال فؼد )آل ّيؼان/

م :ٌژاد،زةان ،رٌگ ،ىهیث و... .آزادی ةكؼ و اصحؼام ةَ صلّق و صیذیث ذاجی اٌـان و دظانث ٌغادن ّّاىم ّاروی از كتی(1384اؿث )ٌامؼی، 

ان در اّحتاز و اىحیاز ةؼای اٌـان ُا،دكیلا ىّرد جّزَ اؿالم اؿث و اؿاؿا فهـفَ ةْذث پیاىتؼان وةَ ظنّص پیاىتؼ اؿالم)ص(،آزاد کؼدن اٌـ

ی ىیکٍغ کَ ىؼدم راةَ کار از ایً گٌَّ كیغ و ةٍغ ُا و جسَ دادن او ةَ صیذیث ذاجی و کؼاىث و قؼافث اٌـاٌی ظّیف اؿث.ةغیً گٌَّ ىْؼف

از ایً ٌیک دّّت و از کار ةغ ةاز ىی دارد،پاکیؽه ُا را ةؼ آٌان صالل و ٌاپاك ُارا ةؼآٌان صؼام ىیکٍغ و فؼّّن کَ ظّد راظغای ىؼدم ىیعّاٌغ،

را پاییً جؼ كؼار داده و ىضؼوم  زِث کَ ىؼدم را ةَ دو دؿحَ ىيحاز و غیؼ ىيحاز جلـیو کؼده و ّغه ای از نضاظ ًتلاجی ةاالجؼ و ّغه ای دیگؼ

غن و وْیف ٌيّده اؿث ،ؿؼزٌف کؽه و ةَ ٍّّان ًغیان گؼ از او ٌام ةؼده و اراده ظغاوٌغ را ةَ از ةیً ةؼدن ایً قیّه و صکّىث و روی کار آى

ث دات اٌـاٌی یکی (. كؼان در امم ُيَ اٌـان ُارا در گُّؼ اٌـاٌیث ،فىیهث ،ارزش و صیذی5و4ىـحىْفان ةیان داقحَ اؿث.)كنل/

 (13ىیغاٌغ.)صسؼات/

، 3قٍاؿغ و ًؼفغار اصحؼام ةَ ّلایغ دیگؼان اؿث )انؼصيان/ از ؿّی دیگؼ كؼآن، آزادی فکؼ و ّلیغه و اَِار ةیان را ةَ رؿيیث ىی 

ُای  حی ةكؼ ٌیؽ در آىّزه(. در راةٌَ ةا صلّق ىضیي زیـ125، ٍّکتّت/29، کِف/99، یٌّؾ/48، ىائغه/83، ةلؼه/114، ٌـاء/18و17زىؼ/

ةؼداری از ىضیي زیـث ؿانو از زيهَ آب و ُّا و غػای ؿانو، ةٍّْان یکی از صلّق ةكؼ ةؼقيؼده قغه اؿث )ىنفا و دیگؼان،  كؼآٌی، ةِؼه

ةَ ًّر ىذال،  (. افؽون ةؼ ایً، اقارات فؼاواٌی ةَ صلّق ىغٌی و ؿیاؿی و ازحياّی، اكحنادی و فؼٍُگی در جْانیو اؿالىی قغه اؿث.1390

(. 1386( جاکیغ اکیغ قغه اؿث )ّيیغ زٌساٌی و جّکهی، 41، قّراء/58، ٌـاء/29در كؼآن ةؼ امم كـي و ّغانث در ازؼای دادرؿی )اّؼاف/
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کٍغ  گؼایی و ىهیث پؼؿحی را ؿؼزٌف و ىضکّم ىی کٍغ و كّىیث ُا را ؿؼزٌف و ٌفی ىی در كؼآن کؼیو و ؿیؼه اٌتیاء، جتْیه ىیان اٌـان

( ةـیار ىّرد  164، اٌْام/58، ٌـاء/42ُای كؼآن )ىائغه/ (. ُيچٍیً صق دادظّاُی و رؿیغگی ةَ اجِام در دادگاه مانش در آىّزه22)روم/

، 27ىٍغی ُيَ افؼاد زاىَْ از اىٍیث و آراىف )ٌّر/ (. ةَ ّالوه، ويً جاکیغ ةؼ صق ةِؼه1386جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث )ّيیغ زٌساٌی و جّکهی، 

(. ُيچٍیً ةَ صلّق ةؼاةؼ ةیً زن و ىؼد و صق ىانکیث مضَ 59، ٌّر/64کٍغ )غافؼ/ ( از ُؼ گٌَّ ىغاظهَ در اىّر داظهی ىٍِ ىی12صسؼات/

، آل 48(، و ةَ صق صاکيیث ىهّی و قؼکث در جْییً ؿؼٌّقث و ّغانث ؿیاؿی )قّراء/34، جّةَ/39، ٌسو/188، ةلؼه/32گػاقحَ اؿث )ٌـاء/

( اقارات فؼاواٌی قغه اؿث. كؼآن صق ةِؼه ىٍغی از جاىیً ازحياّی و اؿحؼاصث، فؼاغث و آراىف 53، اٌفال/113ّد/، 11ُ، رّغ/159ّيؼان/

 کاىم ازحياّی ٌیؽ جاکیغ کؼده اؿث( و ةؼ رفاه ّيّىی و ج74و 73، كنل/185دارد )ةلؼه/ را پاس ىی

 (.1386 ی،ٌامؼ) ،(34/جّةَ ،195/ةلؼه  ،7/ىاّّن  ،7/صكؼ  ،25/ىْارج  ،2)ىائغه/

 

 نظري پصوهص  هبانی
آىّزش صلّق ةكؼ زٍتكی ةؼای ارجلاء آگاُی درةاره صلّق اّالن قغه جّؿي اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ اؿث. در واكِ آىّزش 

گیؼٌغ.  ىیقّد کَ ةـیاری از افؼاد ةؼای فِيیغن، ّيم و ارزش ةَ صلّق ظّد و دیگؼان ةَ کار  ُایی اًالق ىی صلّق ةكؼ ةَ روش و راه

ؿازی  ُای آىّزقی در راؿحای ارجلاء ةؼاةؼی، ّغانث و کؼاىث اٌـاٌی، یادگیؼی چٍغفؼٍُگی، ىكارکث و جّاٌيٍغی ُيچٍیً، ةؼٌاىَ و فْانیث

(. ٌکحَ کهیغی جْؼیف آىّزش صلّق ةكؼ، در ُغف آن ٌِفحَ اؿث، یٍْی جّؿَْ 2010دارٌغ )قکاری و دیگؼان،  گؼوه اكهیث، گام ةؼ ىی

ُای اؿاؿی،  ُای جؼویر صلّق ةكؼ و اصحؼام ةَ آزادی قّد. یکی از ةِحؼیً راه صلّق ةكؼ کَ ةَ روش و ىضحّای ظامی ىضغود ٌيی فؼٍُگ

ةاقغ.  ُا و امّل صلّق ةكؼ اؿث کَ ةَ ىٍُّر جضلق یافحً آن، آىّزش صلّق ةكؼ وؼوری ىی دروٌی ؿاظحً و ٌِادیٍَ کؼدن ارزش

ةَ ٌلم از 1997اٌغ ّالج آىّزش صلّق ةكؼ در ٌُام آىّزقی اؿث )پؼس، انلّل ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه ىحفق ؿیاؿحگػاران ةیً انيههی و ىهّی

. ةاقغ ىی آىّزقی ىعحهف  (. اونیً ىؼصهَ در زِث درك ةِحؼ صلّق ةكؼ، گٍساٌغن آن در ةؼٌاىَ درؿی در ؿٌّحّـگؼی و ُيکاران

ةاقغ.  ُای درؿی وؼوری ىی ا در ةؼٌاىَُ ىّنفَ آىّزش آن، اُغاف ةَ دؿحیاةی و ةكؼ صلّق قؼایي ةِتّد ةؼای ةاورٌغ، ایً ةؼ کارقٍاؿان

ُایی دؿث یاةٍغ کَ  ىسِؽ کؼدن یادگیؼٌغگان ةَ داٌف صلّق ةكؼ ةَ آٌِا کيک ظّاُغ کؼد جا ٌـتث ةَ ایً صلّق آگاُی یاةٍغ و ةَ ىِارت

ّزقی ةَ ٍّّان یکی از فاکحّرُای ىِو در زِث جؼویر و اقاَّ ةحّاٌٍغ از صلّق ظّد و دیگؼان دفاع کٍٍغ. ةؼ ُيیً اؿاس، ٌُام آى

ُای صلّق ةكؼ ةا ُغف ایساد مهش و دوؿحی و دتات در زِان قٍاظحَ قغه اؿث. ایً ىِو در كانب ةؼٌاىَ درؿی و رکً امهی آن  ىّنفَ

ُای جْهیيات  ی، ةَ ویژه ىضحّای کحابُای درؿ ( ىْحلغٌغ کحاب2000کٍغ. پاور و آنیـّن ) ىضحّای کحاب درؿی ٌيّد ةیكحؼی پیغا ىی

ُای درؿی ةایغ ةازجاب ىـائم ازحياّی و فؼدی ةاقٍغ جا  ازحياّی ةایغ ٌلف ىِيی در ایً زىیٍَ ایفاء کٍغ. آٌچَ کَ واوش اؿث کحاب

ُایی ٌُیؼ جاریط،  درس(. ىفاُیو 2012ُای ظّد آگاُی یاةٍغ )ىؼی،  قان از وَائف و ىـئّنی قغن قعنیث آىّزان در فؼایٍغ ٌِادیٍَ داٌف

جؼیً ٌضّی در ذًُ کّدکان رؿّخ یاةغ.  ؿازد کَ صلّق ةكؼ ةَ ىـحلیو زغؼافیا، ّهّم ازحياّی، ادةیات، زةان و ٍُؼ ایً اىکان را فؼاُو ىی

دوؿحی را  ّعظّاُی وٌ ُای ةؽرگ و فغاکاری آٌِا را ىكعل ٌيّد و از ایً ًؼیق روح وًً جّان ٌلف قعنیث در ىٌانَْ جاریط و فارؿی ىی

جّان روح جـاىش را در ةؼظّرد ةَ ّلایغ ىعحهف در داٌف آىّزان ایساد ٌيّد و آٌِا را ةَ ةؼرؿی ّلالٌی  در قاگؼدان پؼورش داد. ُيچٍیً ىی

 ـحیزی ىضیي ُای ویژگی از جّاٌٍغ ىی ّهّم و ُای ىؼةّط ةَ زغؼافیا  و كىاوت مضیش درةارة افکار و آراء دیگؼان جكّیق کؼد. در درس

  .ن را ٌـتث ةَ ىضیي زیـث ظاًؼ ٌكان ٌيایٍغاٌـا ىـئّنیث و کٍٍغ مضتث فؼاگیؼان

 

 پيطينه پصوهص
ُای آىّزش صلّق ةكؼ، غیؼ كاةم جفکیک و ةَ یکغیگؼ واةـحَ و ىؼجتي ُـحٍغ و ُؼ ٌُام آىّزقی و ةؼٌاىَ درؿی کَ درمغد  ىّنفَ

ُای صلّق ةكؼ در اؿٍاد فؼادؿحی و كاٌّن  ُا داقحَ ةاقغ. جّزَ ةَ ىّنفَ ةَ ایً ىّنفَآىّزش صلّق ةكؼ اؿث، الزم اؿث جّزَ ُياٍُگ 

قّد، کَ جضلیق صاوؼ درمغد ةَ جنّیؼ کكیغن چگٌّگی و جؼؿیو  اؿاؿی و ُيچٍیً در اُغاف ٌُام آىّزش اةحغایی ةَ ظّةی دیغه ىی

جّان ةَ  ُای مّرت گؼفحَ ىی ارجتاط ةا جضلیلات و پژوُفُای درؿی ىی ةاقغ. در  ُای صلّق ةكؼ در کحاب ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ

 ُای ذیم اقاره کؼد. پژوُف

(در یک ةؼرؿی ةا ٍّّان جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی دوره راٍُيایی ةا جّزَ ةَ ىـایم و 1386صکیو زاده ،کیاىٍف و ٌّاران)

تي ةا ىـائم و كىایای ىكحؼك زِاٌی ةَ ىٌانَْ ىّاردی چّن ىتاصخ روز زِاٌی در صّزه ةؼٌاىَ درؿی ةا ُغف قٍاظث ىفاُیو ىؼج

:آىّزش ؿالىث ،آىّزش رؿاٌَ ُا و فٍاوری اًالّات پؼداظحَ اٌغ.ٌحایر صکایث از آن داقث کَ ةَ ىضیي و آىّزش چٍغ فؼٍُگی جّزَ قغه 
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ُار جّزَ قغه اؿث.در درون ُؼ ىفِّم ٌیؽ اؿث،ةَ آىّزش ؿالىث و آىّزش ةؼاةؼی و مهش و صلّق ةكؼ و آىّزش رؿاٌَ ُا کيحؼ از صغ اٌح

    ىّنفَ ُای ىحْغد ةَ مّرت ىحّازن ىّرد جّزَ كؼار ٌگؼفحَ اؿث.

ُای صلّق ةكؼ در ةؼٌاىَ درؿی دوره ىحّؿٌَ  ( ةَ ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىّنف1388َدر پژوُكی دیگؼ، قکاری و صازی رقیغی )

ریؽی درؿی، ىّافق آىّزش ىفاُیو ىٌؼوصَ صلّق  غ کَ داٌف آىّزان، ىْهيان و کارقٍاؿان ةؼٌاىَایؼان پؼداظحٍغ و ٌحایر صاکی از آن ُـحٍ

ُای صلّق ةكؼ در صیٌَ ًؼاصی ةؼٌاىَ درؿی  ةاقٍغ. اىا ىیؽان جّزَ ةَ ىفاُیو و ىّنفَ ی داٌكی، ٌگؼقی و جّاٌكی ىی ةكؼ در ؿَ صیٌَ

 ةـیار کو ارزیاةی قغه اؿث.

ُای صلّق ازحياّی کّدکان در کحاب درؿی جْهیيات ازحياّی  ( در جضلیلی ةا ٍّّان ىیؽان جّزَ ةَ ىّنف2010َکارىان کپٍکـی )

 1/47درمغ ةَ صق ةؼظّرداری از ؿالىث،  5/50ُا،  ی اةحغایی در جؼکیَ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ در ىسيّع جسؽیَ و جضهیم کحاب دوره

 یث ازحياّی جّزَ قغه اؿث.درمغد ةَ صلّق اىٍ 4/2درمغد ةَ صق آىّزش و 

ُای آىّزش صلّق ةكؼ در کحاب درؿی جْهیيات ازحياّی  ( در جضلیلی ةَ ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىّنف1389َكهحاش و ُيکاران ) 

َ دوم درمغ پای 32/ 32درمغ در پایَ اول راٍُيایی،  22/46پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد کَ در کحب درؿی جْهیيات ازحياّی در ىسيّع 

درمغ ةَ ةْغ  65/10درمغ ةَ ةْغ ّاًفی و  34/7درمغ ةَ ةْغ قٍاظحی،  19/ 23درمغ در پایَ ؿّم راٍُيایی و  08/52راٍُيایی و 

 ّيهکؼدی صلّق ةكؼ جّزَ قغه اؿث.

دوره اةحغایی  (در پژوُكی ةَ ةؼرؿی و جضهیم ىّنفَ ُای صلّق ةكؼ در کحاب ُای صلّق ةكؼ1391فحضی و ازارگاه و ُيکاران) 

پؼداظحَ اٌغ.یافحَ ُای ایً پژوُف صاکی از ایً اؿث کَ در کحاب كؼآن ةیكحؼیً اُيیث ةَ ىّنفَ ُای صق آىّزش و پؼورش،آزادی ىػُب 

و .. اظحناص یافحَ.درکحب درؿی جْهیيات ازحياّی ٌیؽ ةیكحؼیً اُيیث ةَ ىّنفَ کارو دریافث ىؽد ىٍنفاٌَ اظحناص یافحَ اؿث.در کحاب 

یَ ُای آؿياٌی ةیكحؼیً اُيیث ةَ ىّنفَ ُای آزادی ىػُب ،فکؼ و وزغان ،درکحاب درؿی ةعّاٌیو و ُيچٍیً ةٍّیـیو ةیكحؼیً ُغ

اُيیث ةَ ىّنفَ ُای صق کار و دركافث ىؽد ىٍنفاٌَ،اظحناص دارد.ٌحایر ایً پژوُف ٌكان داده اؿث کَ ّهی رغو ایٍکَ در کحاب ُای 

 جّزَ قغه اؿث ونی ىیؽان جّزَ ةَ ایً ىّنفَ ُا ةَ یک ىیؽان ٌتّده اؿث. درؿی جا صغی ةَ ایً ىّنفَ ُا

 

 اهداف پصوهص
ُغف کهی ایً پژوُف جضهیم ىضحّای کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّم دةـحان از ىٍُؼ ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ُای صلّق ةكؼ 

 ی، صلّق اكحنادی و صلّق فؼٍُگی ةَ جتییً آن پؼداظحیو.ىّنفَ صلّق اؿاؿی،صلّق ىغٌی و ازحياّی،صلّق ؿیاؿ 5اؿث کَ ةا 

 

 پصوهصسوال 
ُای درؿی دوره آىّزش اةحغایی ایؼان  ُای صلّق ةكؼ در ىضحّای کحاب ُغف از اٌسام ایً پژوُف ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ

 ةاقیو: ةاقغ، کَ ةؼایً اؿاس درمغد پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت ذیم ىی ىی

  ُای صلّق ةكؼ جّزَ قغه اؿث؟ ىّنفَ ؿّم اةحغایی ةَ ةَپاُای درؿی جْهیيات ازحياّی  ان در ىضحّای کحابةَ چَ ىیؽ -

 

  پصوهص  روش
کحاب ُای صلّق ةكؼ در  در ایً جضلیق ؿْی قغه ىّنفَ  جضهیم ىضحّا ةّده اؿث.. -ةا جّزَ ةَ ُغف جضلیق، روش پژوُف جّمیفی

؛ 1990صلّق ةكؼ)(، اّالىیَ اؿالىی 1948ةؼرؿی قّد. ةا جاکیغ ةؼ اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ) ؿّم دةـحاندرؿی ىٌانْات ازحياّی پایَ 

ُای امهی  ُای جضلیق قٍاؿایی و دؿحَ ةٍغی قغٌغ. ىّنفَ ُا و ظؼده ىّنفَ ُای اٌسام قغه، ىّنفَ ( و پژوُف1386ةَ ٌلم از ّيیغ زٌساٌی، 

 و ةؼاةؼی صق اىٍیث، از ةؼظّرداری صق آزادی، صق ، کؼاىث و صیات  ُای صق ایً پژوُف قاىم ىّنفَ صلّق اؿاؿی )قاىم ظؼده ىّنفَ

صق صق صاکيیث ىهّی، ، صق ةؼظّرداری یکـان از صيایث كاٌّن و  ُای ىّنفَ ظؼده قاىم) ؿیاؿی صلّق ىّنفَ ،(ىضیٌی زیـث صلّق

 ق زٌانصلّ ةَ صق اكهیث ُا،صق دادظّاُی ،صق ةؼظّرداری از صيایث ازحياّی ،صق جّزَ) قاىم وىغٌی صلّق ازحياّی  ىّنفَ ،( جاةْیث

در ىّنفَ صلّق اكحنادی کَ قاىم )صق کار و اقحغال ،صق ىانکیث،صق ؿؼىایَ گػاری ،صق  ( اؿث.ظنّمی و صق ّغم ىغاظهَ در اىّر

جسارت ةیً انيهم(و در ٌِیات صلّق فؼٍُگی کَ قاىم)صق ةؼظّرداری از ٌُام اىّزقی، صق ازادی ّلیغه و ىػُب،صق آزادی ىٌتّّات 

 ؿث.،صلّق اكّام ىعحهف ( ىیتاقغ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ ا

ضهیم ىضحّا یکی از ىِيحؼیً و پؼکارةؼد جؼیً روش ُای جضلیق اؿث و ةغرؿحی ىیحّان گفث ُؼ ىضللی ةنّرجی ةا آن ؿؼوکار ج

ُای صلّق ةكؼ از ىٍاةِ در  روایی جضهیم ىضحّای پژوُف صاوؼ از ٌّع ىضحّایی ةّده اؿث. ةْغ از اٌحعاب ىؤنفَ(1382دارد)ؿارو ظاٌی،
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ُای ىؼجتي )ّيیغ زٌساٌی و دیگؼان،  ( و پژوُف1990(، اّالىیَ اؿالىی صلّق ةكؼ )1948اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ )دؿحؼس ةَ ویژه 

 ُا اّيال گؼدیغ.  (، ایً ىؤنف1392َ؛ّـگؼی و ُيکاران،1395ةیغكغار،؛1384؛ ٌامؼی، 1385

 

 یافته هاي پصوهص

 تاب درسی هطالعات اجتواعی پایه سوم دبستاى : هولفه ها و زیر هولفه هاي حقوق بطر با توجه به هحتواي ک -

 
 هاي حقوق بطر : ابعاد و هؤلفه1جدول ضواره 

 و ىغٌی اؿاؿی،صلّق دیغه ىی قّد در ایً پژوُف پٍر ىّنفَ امهی صلّق ةكؼ یٍْی صلّق 1ُياٌٌّر کَ در زغول قياره        

 ار گؼفحَ اٌغ. فؼٍُگی ىّرد جضهیم كؼ ؿیاؿی،صلّق اكحنادی وصلّق ازحياّی،صلّق

 

 صلّق اؿاؿی 

 صلّق ىغٌی و ازحياّی

 صلّق ؿیاؿی

 صلّق اكحنادی

 صلّق فؼٍُگی

 

 : هولفه ها و زیر هولفه هاي حقوق بطر2جدول ضواره 

ىّنفَ  َک اؿث پؼداظحَ صلّق ةكؼ امهی ُای زیؼىّنفَ و ُا ىّنفَ ةیان ةَ 2 قياره ُای صلّق ةكؼ :  زغولُا و زیؼىؤنفَىؤنفَ 

صلّق  و زیؼىّنفَ چِار دارای ؿیاؿی ىّنفَ ، زیؼىّنفَ دارای پٍر صلّق ىغٌی و ازحياّی ىّنفَ ، ىّنفَ زیؼ قف صلّق اؿاؿی دارای

 ةاقغ. ىی زیؼىّنفَ چِار دارای اكحنادی ٌیؽ

 

 

 ُازیؼىؤنفَ ُاىؤنفَ

 صلّق اؿاؿی

 صق صیات و کؼاىث

 صق آزادی

 صق اىٍیث

 یصق ةؼاةؼ

 صق آراىف

 صلّق زیـث ىضیٌی

 یصلّق ىغٌی و ازحياّ

 صق اكهیث ُا

 صق دادظّاُی

 صق ةؼظّرداری از صيایث ازحياّی

 صق جّزَ ةَ اىّر زٌان

 ّغم ىغاظهَ در اىّر ظنّمی

 صلّق ؿیاؿی

 

 

 صق صاکيیث ىهی

 صق ىكارکث در اىّر ؿیاؿی

 صق صيایث كاٌّن

 یثصق جاةْ

 صلّق اكحنادی

 صق کار و اقحغال

 صق ىانکیث

 صق ؿؼىایَ گػاری
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  صق جسارت ةیً انيههی

 صلّق فؼٍُگی

 ةؼظّرداری از ّغانث ٌُام آىّزقی

 صق آزادی ّلیغه و ىػُب

 صق ازادی ىٌتّّات

 صلّق اكّام ىعحهف

 

 : زیر هولفه هاي حقوق اساسی 3جدول ضواره 

 از درمغ 22.22 ، فؼاواٌی ةیكحؼیً صق ةؼاةؼی ةا قّد ىی ىكاُغه 3قياره  زغول در کَ ل : صلّق اؿاؿی ، ُياٌٌّرىّنفَ او

 .   قّد ىی قاىم را ىّنفَ ایً از درمغ 11.11  ، فؼاواٌی کيحؼیً ةا صق آراىف و اؿث داده اظحناص ظّد ةَ را صلّق اؿاؿی ُای زیؼىّنفَ

 

 درمغفؼاواٌی اٌیفؼاو زیؼ ىّنفَ ىّنفَ

 اؿاؿی صلّق

 16.66 3 کؼاىث و صیات صق

 16.66 3 آزادی صق

 16.66 3 اىٍیث صق

 22.22 4 ةؼاةؼی صق

 11.11 2 آراىف صق

 16.66 3 ىضیٌی زیـث صلّق

 100 18 زيِ

 

 صلّق. قّد ىی پؼداظحَ قِؼوٌغان ةا دونث رواةي و صکّىث ؿاظحار ةَ آن در کَ اؿث صلّق ّهو ُای قاظَ از اؿاؿی صلّق

 كّای و رئیـَ اّىای ٌيّده، ىْیً را ىهث یک صکّىث قکم و ووِ کَ اؿث كّاّغی کهیَ قّد، ىی ظّاٌغه ٌیؽ ؿیاؿی صلّق کَ اؿاؿی

 کٍغ. ىی ىْهّم ىهث افؼاد ةَ ٌـتث را آٌِا صغود و کؼده ةیان را ىؽةّر كّای ىحلاةهَ رواةي ُيچٍیً و دُغ ىی جكکیم را ىيهکث ىِيَ

 و دونث رواةي ةَ ىؼةّط كّاّغ اؿاؿی، صلّق ىٌانَْ ىّرد ىّوّع ّيّىی، صلّق ُای قاظَ زیؼ در اؿاؿی صلّق وزّد زِث ةَ

 صلّق ویژه و ظاص كّاّغ دٌتال ةَ ةایغ کَ اؿث صّزه ایً در نػا ةاقغ؛ ىی ّيّىی صلّق ىٌانَْ ىضّر اىؼی چٍیً چّن اؿث، قِؼوٌغان

 گكث. اؿاؿی
 

 : زیر هولفه هاي حقوق هدنی و اجتواعی4 ضواره دولج

 ةا صق ةؼظّرداری از صيایث ازحياّی و ّغم ىغاظهَ در اىّر ظنّمی 4قياره زغول ، در  ىّنفَ دوم : صلّق ىغٌی و ازحياّی

 . دٍُغ ىی جكکیم را صلّق ىغٌی و ازحياّی ُای ىّنفَ زیؼ فؼاواٌی کيحؼیً ةا صق جّزَ ةَ اىّر زٌان و فؼاواٌی ةیكحؼیً

 

 درمغفؼاواٌی فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ىّنفَ

 ازحياّی و صلّق ىغٌی

 18.18 2 ُا اكهیث صق

 18.18 2 دادظّاُی صق

 27.27 3 ازحياّی صيایث از ةؼظّرداری صق

 9.09 1 زٌان اىّر ةَ جّزَ صق

 27.27 3 ظنّمی اىّر در ىغاظهَ ّغم

 100 11 زيِ

     

 ىّكْیث و ٍّّان از ٌُؼ مؼف یکغیگؼ ةا زاىَْ افؼاد رواةي جٍُیو و ةؼرؿی ةَ کَ اؿث ظنّمی صلّق قاظَ یًجؼ ىِو ىغٌی صلّق

 .پؼدازد ىی ُا آن ازحياّی
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. قّد ىی ىؼةّط اىٍیحی و اكحنادی رفاه اؿحاٌغارد صغاكم یک از قغن ىٍغ ةِؼه ةؼای فؼد ًتیْی صق ةَ کَ ازحياّی صلّق       

 ...و دؿحيؽد ؿٌش صغاكم جْییً ةیکاری، مّرت در ازحياّی جأىیً درىاٌی، و ةِغاقحی ىؽایای قاىم

 

 : زیر هولفه هاي حقوق سياسی5  ضواره جدول

 ةا صق صيایث كاٌّن و صق جاةْیث و فؼاواٌی ةیكحؼیً ةا صق صاکيیث ىهی ةَ جّزَ 5قياره زغول ىّنفَ ؿّم : صلّق ؿیاؿی ، در

 .دٍُغ ىی جكکیم را ؿیاؿیصلّق  ُای زیؼىّنفَ فؼاواٌی کيحؼیً

 

 درصدفراوانی فراوانی زیر هولفه هولفه

 حقوق سياسی

 66.66 2 صق صاکيیث ىهی

 33.33 1 صق ىكارکث در اىّر ؿیاؿی

 0 0 صق صيایث كاٌّن

 0 0 صق جاةْیث

 100 3 جوع

 

 زىاىغاران،ىلاىات اٌحعاب راه از ظّد كّرک ازحياّی ؿیاؿی زٌغگی در ةحّاٌغ اٌـان کَ اؿث صلی از ّتارت ؿیاؿی صلّق       

 .ٌيایغ اةؼاز ظّةی ةَ را ظّد ّلایغ أزاداٌَ ىساىِ در ویا ایغ ٌایم ظّد کكّر وازحياّی ؿیاؿی ىكاغم زّیٍغویادرجنغی قؼکث ؿیاؿی

 ىیٍيایٍغ.  ىكارکث صاکيیث در اجتاع فلي ٌيیتاقغ کكّر یک در ةیگاٌگان صال قاىم ؿیاؿی صلّق       

 

 : زیر هولفه هاي حقوق اقتصادي6 ضواره لجدو

صق ىانکیث،صق ؿؼىایَ گغاری و صق  و فؼاواٌی ةیكحؼیً ةا صق کار و اقحغال 5قياره  زغول ىّنفَ چِارم : صلّق اكحنادی ،  در

 . دٍُغ ىی جكکیم صلّق اكحنادی را ُای زیؼىّنفَ فؼواٌی کيحؼیً ةا جسارت ةیً انيهی

 

 د فراوانیدرص فراوانی زیرهولفه هولفه

 حقوق اقتصادي

 100 1 صق کار و اقحغال

 0 0 صق ىانکیث

 0 0 صق ؿؼىایَ گػاری

 0 0  صق جسارت ةیً انيههی

 100 1 جوع

 

 صلّق قاظَ ةَ اكحنادی صلّق جْتیؼ، ایً رود در ىی کار ةَ اكحناد در دونث ىغاظهَ ةَ ىؼةّط كّاّغ ىٍْای ةَ اكحنادی صلّق

 و فؼد راةٌَ ةَ ىؼةّط كّاّغ ةیان ّيّىی، صلّق كّاّغ و ّيّىی صلّق وَیفَ و رؿانث کَ داٌیغ ىی چّن اؿث ٌؽدیک ةـیار ؿٍحی ّيّىی

 .اؿث یکغیگؼ ةا صکّىث ازؽای یا صکّىث

 

 : زیر هولفه هاي حقوق فرهنگی  7جدول ضواره 

 ةا صق آزادی ىٌتّّات و فؼاواٌی ةیكحؼیً ةا ّزقیةؼظّرداری از ّغانث ٌُام آى 5قياره  زغول ىّنفَ چِارم ، صلّق فؼٍُگی در

 . دٍُغ ىی جكکیم را صلّق فؼٍُگی ُای زیؼىّنفَ فؼواٌی کيحؼیً

 

 درصد فراوانی فراوانی زیرهولفه هولفه

 حقوق فرهنگی
 60 3 ةؼظّرداری از ّغانث ٌُام آىّزقی

 20 1 صق آزادی ّلیغه و ىػُب
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 0 0 صق ازادی ىٌتّّات

 20 1 عحهفصلّق اكّام ى

 100 5 جوع

 

 فؼٍُگ، جْؼیف. اؿث ىعهّكات دیگؼ از اٌـان جيایؽ وزَ و دُغ ىی جكکیم را زاىَْ آن ىّزّدیث و ُّیث زاىَْ ُؼ فؼٍُگ        

 قصلّ زِث ُيیً ةَ و قّد ىی ارائَ دونث و زِان اٌـان، از کَ اؿث جْؼیفی ةَ ةـحَ ُيگی آن، كتال در ُا دونث ٌلف و فؼٍُگی صلّق

 اؿث. غؼب ةا ىا اظحالف ىّارد ةؼاٌگیؽجؼیً ةضخ از فؼٍُگی

 ةؼای اىا. اؿث ٌكغه جْؼیف ةكؼ صلّق از صيایث ةَ ىؼةّط انيههی ةیً اؿٍاد از یک ُیچ در جاکٍّن فؼٍُگی صلّق امٌالح       

 اؿث/ قغه ارایَ ىعحهف ُای صّزه اٌغیكيٍغان ؿّی از ىحْغدی و ىحفاوت جْاریف آن

 زاىَْ، فؼٍُگی صیات در ىكارکث ةَ اٌـان صق از کَ اؿث ةكؼ صلّق از ای دؿحَ فؼٍُگی صلّق اٌغ گفحَ ىذال ةؼای       

 ُّیث صفٍ و آىّزش ةَ دؿحیاةی ٍُؼی، جّنیغات یا داٌف کـب ّهّم، در امّنی ىٍافِ و اظالق صفٍ ّهيی، ُای جّؿَْ از ىٍغی ةِؼه

 ةَ و ٌیـث آؿان فؼٍُگ ظّد جْؼیف کَ اؿث دقّار دنیم آن ةَ صلّق، از دؿحَ ایً جْؼیف.ٌيایغ ىی صيایث رؿّم و آداب و زةاٌی فؼٍُگی،

 ةا. ةّد ظّاُغ اظحالف ىّرد ٌیؽ آن ُای ىنغاق ًتْاً دارد، وزّد آن از ٌاقی صلّق و فؼٍُگ جْؼیف ىّرد در کَ فؼاواٌی ُای اظحالف دنیم

 .قّد جّافق ُایی اكمصغ ؿؼ ةؼ جا اٌغ کؼده جالش انيههی ةیً اؿٍاد ایً وزّد

 

 : یافته هاي کلی هولفه ها و زیر هولفه هاي حقوق بطر8جدول ضواره 

صلّق ةكؼ در صلّق اؿاؿی ةا ةیكحؼیً  8زيِ ةٍغی ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ُا و زیؼ ىّنفَ ُای صلّق ةكؼ :  درزغول قياره 

 ؼ را قاىم ىی قٌّغ .فؼاواٌی و ىّنفَ صلّق اكحنادی ةا کيحؼیً فؼاواٌی ىّنفَ ُای صلّق ةك

 

 جوع درصد فراوانی جوع فراوانی درصدفراوانی فراوانی زیرهولفه هولفه

 

 حقوق اساسی

 7.89 3 کؼاىث و صیات صق

18 47.34 

 7.89 3 آزادی صق

 7.89 3 اىٍیث صق

 10.52 4 ةؼاةؼی صق

 5.26 2 آراىف صق

 7.89 3 ىضیٌی زیـث صلّق

دنی و حقوق ه

 اجتواعی

 5.26 2 ُا اكهیث صق

11 28.93 

 5.26 2 دادظّاُی صق

 صيایث از ةؼظّرداری صق

 ازحياّی
3 7.89 

 2.63 1 زٌان اىّر ةَ جّزَ صق

 در ىغاظهَ ّغم

 اىّرظنّمی
3 7.89 

 حقوق سياسی

 5.26 2 صق صاکيیث ىهی

3 7.89 
 2.63 1 ؿیصق ىكارکث در اىّر ؿیا

 0 0 صق صيایث كاٌّن

 0 0 صق جاةْیث

 حقوق اقتصادي

 2.63 1 صق کار و اقحغال

 0 0 صق ىانکیث 2.63 1

 0 0 صق ؿؼىایَ گػاری
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 0 0  صق جسارت ةیً انيههی

 

 حقوق فرهنگی

ةؼظّرداری از ّغانث ٌُام 

 آىّزقی
3 7.89 

 2.63 1 ّلیغه و ىػُب صق آزادی 13.15 5

 0 0 صق ازادی ىٌتّّات

 2.63 1 صلّق اكّام ىعحهف

 100 38 - - جوع 
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  نتيجه گيري بحث و 

درمغ از ىّنفَ ُای صلّق  47.34زیؼ ىّنفَ ةّد ةا ةیكحؼیً فؼاواٌی ،  6ةا جّزَ ةَ جضهیم مّرت گؼفحَ صلّق اؿاؿی کَ قاىم    

درمغ  2.63زیؼ ىّنفَ را در ةؼ ىی گؼفث ةا کيحؼیً فؼاواٌی ، ؿِيی صغود  4اؿث ، ىّنفَ صلّق اكحنادی کَ ةكؼ را ةَ ظّداظحناص داده 

از ىّنفَ ُا را قاىم ىی قّد  کَ ایً ىّوّع ٌكان ىی دُغ کَ کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّم اةحغایی ةَ ىّوّع و ىّنفَ صلّق 

 ا ةؼ صلّق اؿاؿی ىاٌٍغ صق آزادی،ةؼاةؼی، آراىف و... ىٌّْف داقحَ اؿث . اكحنادی جّزَ چٍغاٌی ٌغاقحَ اؿث و جّزَ ظّد ر

درمغ 7.89درمغ از ىّنفَ را درةؼ ىی گیؼد و ىّنفَ صلّق ؿیاؿی ةا 28.93زیؼ ىّنفَ ةّد  5ازحياّی ٌیؽ کَ قاىم  -صلّق ىغٌی 

 رمغ از ىّنفَ ُا را قاىم ىیكّد.د 13.15دیگؼ ىّنفَ صلّق ةكؼ ةكيار ىی رود .و در ٌِایث ىّنفَ صلّق فؼٍُگی ةا 

ایٍکَ جا چَ اٌغازه کحاب ىٌانْات ازحياّی ةَ ىّنفَ ُای ىّرد ٌُؼ پژوُكگؼ اقاره ٌيّده اؿث ةایغ ٍّّان کؼد کَ صلّق ةكؼ  

كان ىی دُغ جيؼکؽ ظّد را ةؼ ىّوّع و ىّنفَ صلّق اؿاؿی كؼار داده اؿث و درکحاب ىػکّر ةارُا ةَ ىّوّع فّق اقاره قغه اؿث کَ ظّد ٌ

کَ ىِيحؼیً ىّنفَ یٍْی صق ةؼاةؼی ) از ٌُؼ پژوُكگؼ ( ةَ ظّةی ىّرد جّزَ ٌّیـٍغگان و ىّنفان کحاب ىػکّر كؼار گؼفحَ اؿث . ىّوّع 

صلّق اكحنادی کَ دیگؼ ىّنفَ صلّق ةكؼ ىضـّب ىی قّد کيحؼیً ؿِو را در کحاب ىّرد ةضخ فّق ةَ ظّد اظحناص داده اؿث کَ ایً 

ن ىی دُغ کَ ىـئّالن و دؿث اٌغرکاران وزرات  آىّزش و پؼورش و جغویً کحب درؿی ةؼ ىّنفَ صلّق اؿاؿی جّزَ دارٌغ و ىّوّع ٌكا

 ؿیاؿث ُای ظّد را ةؼ ایً ىّوّع كؼار داده اٌغ .
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 هراجعهنابع و 

  كؼآن کؼیو [1]

 (. ىتاٌی ٌُؼی و ّيهی پژوُف در ّهّم اٌـاٌی و ازحياّی. جِؼان: اٌحكارات رقغ.1383دالور، ّهی ) [2]

ُای صلّق ةكؼ در ةؼٌاىَ درؿی دوره  (. ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىؤنف1388َقکاری، اصيغ و صازی رقیغی، روا ) [3]

 .51-78، ص7، قياره  24پژوُكی . دوره ُای  ىحّؿٌَ ایؼان. فنهٍاىَ ٌّآوری

(. صلّق ةكؼ اؿالىی و کؼاىث ذاجی اٌـان در اؿالم. فنهٍاىَ 1386ّيیغ زٌساٌی، ّتاؿْهی و جّکهی، ىضيغ ىِغی) [4]

 .161-189، ص4، قياره37صلّق، دوره 

ازحياّی دوره (. ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىؤنفَ ُای صلّق ةكؼ در کحب جْهیيات 1389كهحاش، ّتاس و دیگؼان ) [5]

 .58-67،ص3راٍُيایی. فنهٍاىَ رواٌكٍاؿی جؼةیحی داٌكگاه آزاد جٍکاةً، ؿال اول، قياره 

ریؽی ىضیي زیـث ىتحٍی ةؼ صلّق ةكؼ. فنهٍاىَ صلّق، دوره  (. رُیافث ةؼٌاى1390َىنفا، ٌـؼیً و دیگؼان ) [6]
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ُای كؼآٌی.  ىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ ةا ىتاٌی و آىّزه(. ؿٍسف ةٍیادُای ٌُؼی و ىّاد اّال1384ٌامؼی، صـیً ) [7]

 .144-167، ص 71فنهٍاىَ ىٌانْات اؿالىی، قياره 

 .190ـ196، ص 37(. ٌگاه ٌّ، قياره 1377اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ. جؼزيَ: ّهی ىیؼزایی و روا روایی) [8]

از ٌُؼ ىیؽان جّزَ ه ىّوّع صلّق (،جعهیم ىضحّای کحاب ُای ىٌانْات ازحياّی دوره اةحغایی 1395ةیغكغار،ىضيغ) [9]

 ةكؼ.دوىیً کٍفؼاٌؾ ىهی رواٌكٍاؿی,ّهّم جؼةیحی و ازحياّی.

(.جضهیم ىضحّای کحاب ُای درؿی ةا جّزَ ةَ کـایم و 1386صکیو زاده,روّان؛کیاىٍف،ّهیؼواوٌّاران،ىضيغ) [10]
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(.ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ُای صلّق ةف در کحب جْهیيات 1389ّـگؼی،ىسیغ؛مانضی،ىـهو؛فؼظی ٌژاد،پؼیـا) [11]

 .3ازحياّی دوره راٍُيایی.فنهٍاىَ رواٌكٍاؿی جؼةیحی.ؿال اول ،قياره

یم ىّنفَ ُای (.ةؼرؿی و جضه1391فحضی وازارگاه؛کّرش،قيؾ ىؼکاٌی؛غالىؼوا،نّرائی؛ىضيغروا،ّلیهی؛ؿیغرىىان) [12]
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