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سُیچک  

 یىحٍّؾ یُاّهیقو  ىٍاةؽاز  یؼیگةِؼه ازىٍغیٌ یو جضّالت ازحياؾ ُاضؼورتةا جّزَ ةَ  طیجار ؾیآىّزش و جغر

 فیقاىم ظ ؾاىَ ادب .اؿثَ ؾاى اتیاز ادة یةعك پِهّاٌی ادب .اؿث ُاؾؼمَ ًیاز ا یکپِهّاٌی یادب  و ةاقغیى

ادةیات ؾاىَ ىاُیّحی ىیان رقحَ  اؿث. ىؿياُا و ُاىذم ُا،افـاٌَ ُا،كنَو ىؿارف ؾاىَ از زيهَ  ُااز داٌف یؿیوؿ

 ًیپاؿط ةَ ا یپژوُف صاضؼ در پ ای دارد و در پیٌّغ ىـحلیو ةا داٌف و ؾهّم ىعحهف از زيهَ جاریط ىی ةاقغ.

 پِهّاٌی ادب از اؿحفادهجّان ةا یچگٌَّ ىهّاٌی چَ کارةؼدی در آىّزش جاریط دارد؟ ىحّن ادب پِ :اؿث ُا پؼؿف

 ؿَ جضهیهی ىی ةاقغ. -ةَ قیّه جّمیفی و یعیروش جار ،روش پژوُف داقث؟ طیجار درس در یىّدؼ ؾیجغر

و  یعیراز ٌؼؼ اظالؾات جا کَ ٌاىغار، ارؿالن ؼیاى و یقتـحؼ کؼد ًیصـ ار،یّؾ ؿيک ىحً ادب ؾیاری قاىم

ادب  ىلانَ ٌكان ىی دُغ کَ ىحّن یُاَافحیو  قغه یةؼرؿدارٌغ،  طیجار ؾیدر جغر یةاالئ ثیػؼف ،یازحياؾ

ؾالكيٍغی  و ُای جاریعیدر جؿيیق آىّظحَ جّاٌغ یى ی،غاریقٍ ثیّزػاة و شیؿاده و مؼ ثیّىاُ میةَ دن پِهّاٌی

پؼوژه ىضّر، ىٍتؽ ىضّر، ٌلّانی و روایحگؼی ؿٍحی از  ایفای ٌلف،ُای روش .فؼاگیؼان ةَ درس جاریط ىؤدؼ ةاقغ

 .از آن ؿّد ةؼد در جغریؾ جاریطجّان ىی زيهَ قیّه ُای اؿث کَ ةا اؿحفاده از ىحّن ادب پِهّاٌی

 

 .ٌاىغار ؼارؿالنیاى ،یقتـحؼ کؼدًیصـ ار،یؾ ؿيک ط،یجار آىّزش ،پِهّاٌی ادب: یسیکل ُ ّایٍاغ
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 همسهِ. 1

 و میجضه و یىؿهّن -یؾهّ رواةط کكف و طیجار ؾهو در یعغاٌیجار ةـا چَ. دارد جفاوت طیجار ؾیجغر ةا طیجار وؾه 

 طیجار ؾیآىّزش و جغر اىؼوزه. ةاقغ ٌغاقحَ یلیجّف چٍغان طیجار آىّزش در اىا ةاقغ ىّفق یعیجار ؽیوكا ًییجت

ةَ  جّزَ. غیآزىایىرا  یغیزغ یُاؾؼمََ و فامهَ گؼفح یاؿیؿ طیجار ژهیةَ و یعیجار ؽیمؼف وكا انیاز ة

 طیجار ژهیو ةَ و یفؼٍُگ طیجار ،یازحياؾ طیو جّزَ ةَ جار طیجار ؾیدر جغر یؿٍح یگؼثیروا یارزقيٍغ

. قّدیى طیدر آىّزش جار ؾيم یآزاد و یائیپّ ث،یػؼف رفحً ةاال ىّزب کَ اؿث ُاؾؼمَ ًیفؼدوؿحان از زيهَ ا

-کـانثو  یعیٌـتث ةَ ىتاصخ جار ؼانیفؼاگ یهیىیةىاٌٍغ  طیجار ؾیجغر یىكکالت امهجا  قّدیىاىؼ ؿتب  ًیا

 .اةغیکاُف  ؾ،یجغر یذوك یُازٍتَاز  یةّدن و دور ةار

گؼد، ُا، ظٍیاگؼان، دراویف دورهروایحگؼی ؿٍحی غانتاً ىتحٍی ةؼ دو وزَ روایحگؼ و ىحً اؿث. ٌلاالن، گّؿان    

گؼان جؼیً روایثاز زيهَ ىِو ُا و دفحؼظّاٌانظّاٌان، ةعكیظّاٌان، قتیَن، قؿؼا، كنَظّاٌاظّاٌان، ىٍاكبروضَ

ىحّن از غانتاً روایحگؼان ؿٍحی ؿٍحی ةّدٌغ کَ ةؼرؿی ؾيهکؼد آٌان در روایث جاریط ىّضّع  ایً ىلانَ ٌیـث. 

ؾاىَ ىّضّع ةـیار وؿیؽ و . ادةیات ٌغةؼدىیؿّد  و آن اؿثُای ىِّکَ از ةعف پِهّاٌیو ادب  ادةیات ؾاىَ

جغریؾ جاریط اؿحفاده  درال جّان ةؼای جغویً یک ظؼح آىّزقی پّیا و فؿُّای آن ىیؾيیلی اؿث کَ از ػؼفیث

کٍغ جا اٌـاٌی زیادی را مؼف دروؿی ىاٌٍغ جاریط ىیکؼد. اىؼوزه ٌؼام جؿهیو و جؼةیث ُؽیٍَ ىادی، وكث و ٌیؼوی 

ی و دیٍی ، ایساد و جضکیو ُّیث ىهُّيگاٌی، جؼةیث قِؼوٌغ ىعهّب ُایّزشاز آن در جّؿؿَ فؼٍُگ ؾيّىی، آى

َ ةیكحؼی ای دارٌغ، جّزّ، کَ وزَ جاریعی ةؼزـحَپِهّاٌیاؿحفاده کٍغ، ةٍاةؼایً زا دارد ةَ ادةیات ؾاىَ و ادب 

جّان یگٌَّ ىچؿث کَ ىحّن ادب پِهّاٌی چَ کارةؼدی در آىّزش جاریط دارد؟ و ا قّد. ىـأنَ پژوُف صاضؼ ایً

حسیي کطز ، عیاض سوکجأکیغ امهی ىلانَ ةؼ ؿَ ىحً  داقث؟ طیجار درس در یىّدؼ ؾیجغر آن از اؿحفادهةا 

ةاقغ. ایً ؿَ ادؼ در ىیان ظیف ةـیار ىحٍّع ادب پِهّاٌی از ٌؼؼ اظالؾات ىیضثستطی ٍ اهیطاضسالى ًاهساض 

-ُای جضلیق ٌكان ىیرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث. یافحَجاریعی و ازحياؾی و ػؼفیث ةاالی آن در جغریؾ جاریط ىّ

جّاٌغ در ارائَ یک ىی ؾی، فؼٍُگی و اٌـاٌی جأکیغ دارد،ُای ازحياکَ ةیكحؼ ةؼ زٍتَ پِهّاٌیدُغ کَ ىحّن ادب 

گؼفحً قیّه جغریؾ ىٍاؿب ىاٌٍغ روش ایفای ٌلف، و جاریط ةا ةَ کارجغریؾ پّیا در درس جاریط ىؤدؼ ةاقغ. ىؿهّ

 جّاٌغ از ایً ىحّن ةِؼه گؼفحَ و جغریؾ ىؤدؼی داقحَ ةاقغ.ىی پؼوژه ىضّری گؼی وثروای

 كیتحم ٌِیطیپ. 2-1

ُای زیادی اگؼچَ در ىّرد دو ةعف امهی ىلانَ یؿٍی ادب پِهّاٌی و آىّزش جاریط ةَ مّرت زغا از ُو پژوُف

لم و زاىؿی اٌسام ٌكغه اؿث. دکحؼ جضلیق ىـح ،اىا در ىّرد ىّضّع ىلانَ و ؿئّال پژوُف ،اٌسام قغه اؿث

« گیطی اظ آى زض آهَظش تاضیدضٍایتگطی سٌتی تاضید زض جاهعِ ایطاًی ٍ اهکاى تْطُ»در ىلانَ ظیؼاٌغیف

ًمص ٍ کاضتطز » .ػؼفیِث آن در آىّزش جاریط مضتث کؼده اؿثحی در ایؼان و ُای روایحگؼی ؿٍّدر ىّرد قیّه

َ و زایگاه آن در ادةیات انَ آىّزگار اؿث کَ  ٌگاُی ؾيّىی ةَ ىلّنَ كنّ ای از ژىلانَ« ِ زض ازب فاضسیلصّ

زؿفؼپّر و ؾهّی ىلغم در  ُای ىعهّب، ایً ةعف ادةیات ؾاىَ را جتییً ٌيّده اؿث.فارؿی دارد و ةا جلـیو ةٍغی

ةً ىایَ جؼیً دو ؾاىم جکؼار و ةؼاٌگیؽٌغگی را امهی« ساذتاض تي هایِ ّای زاستاًی اهیط اضسالى»ىلانَ

داؿحان اىیؼارؿالن ٌاىغار داٌـحَ و جادیؼپػیؼی از قاٍُاىَ فؼدوؿی را ویژگی امهی ایً ادؼ ىی داٌغ. جکؼار ؾٍنؼ 

تطضسی ساذت  »آجف ؿّدا از جضلیق ظّد ةا ؾٍّان ای اؿث کَةٍیادی داؿحان صـیً کؼد قتـحؼی، ٌحیسَ

 گیؼد.ىی« زاستاى عاهیاًِ حسیي کطز ضثستطی

 



 
 
 

  65                   فحضیش ورّک/  ( پْلَاًی ازب هتي سِ هَضزی تطضسی) تاضید آهَظش زض آى کاضتطز ٍ پْلَاًی ازب

 پػٍّص یًظط یهثاً .2

ای ُای ازحياؾی ظاصّ در ؿؼزىیً یا دورهَ ةَ ؾالئق گؼوهُا و جّزُّای ازحياؾی ةؼ رفحارُای گؼوهجأدیؼ ارزش

اىؼوزه ىّرد جّزَ ؾهيای جؿهیو و جؼةیث اؿث. پِهّاٌان و در  ،جاریعی ةَ ؾٍّان رویکؼدی ىؤدؼ در آىّزش جاریط

ُای آٌان در زٌغگی ازحياؾی  أدیؼگػار در جاریط ایؼان ةّدٌغ. کٍفُای ىِّو و ججؼ ؾیّاران، از گؼوهؾتارجی کهی

 ادةیات ؾاىیاٌَ دؿحَ ةٍغی ٌيّده اٌغ.  جضث ؾٍّان فّنکهّر یاایؼاٌیان  ىّضّع کحب ىحؿغدی ةّده کَ غانب آٌِا را 

-قغه فیؿؼج یداٌف جّده قٍاؿ ای اٌَیؾاى یُافیجنٍو  ُاافـاٌَةَ آداب و رؿّم جّده ىؼدم و  ؾهو فّنکهّر

 رفحار، اؾيال، یُاّهیق یؿٍیزاىؿَ  یحؿٍّ یُاىّضّع فّنکهّر پؼداظحً ةَ زٍتَ .(1199 /2: 1386ً،ی)ىؿاؿث

داٌف را از  ًیاؿث کَ ا یادیواژه ةٍ کی ثؿٍّ ،یقٍاؿؾاىَ فؼٍُگ در ًیةٍاةؼا اؿث یحؿٍّ یةاورُا و ؾادات

و ىؿارف ؾاىَ از   ُاداٌفاز  یؿیوؿ فیظهّر قاىم فّنک .(33: 1380،ی)فاضهؿازدیى ؽیىحيا گؼید یُاداٌف

 ییكگّیپ اوُام، و اؾحلادات ،یقفاُ یُاؿٍث ُا،ىحهک ىؿياُا، ُا،ىذم ُا،جؼاٌَ آوازُا، ُا،افـاٌَ ُا،كنَزيهَ 

: 1378ث،ی)ُغاقّدیىو فٍّن  ُاكَیپ یجياى یو صحّ یؾيّى یزٌغگ گاٍُاىَ، ،یؿیظت طیجار ٌسّم، وكث، ةَ رازؽ

234).  

 آنکَ ُيّاره قاُان ةؼ  ؼانیا طیجار در. اؿث ادب غانیى از فیة طیفؼٍُگ ؾاىَ در ؾؼمَ جار یروقٍگؼ   

 طیجار یُا در درةار آٌان صضّر داقحَ و کحاب یادیزرظان ؤى و داقث یدرةار ظّد یةؼاُؼ قاه  ،ٌغاهصکّىث کؼد

را ةَ  اتیئث در زؽدكّ یِلیاز آٌان ىاٌٍغ ة یةؼظ یصحّ. اٌغٌّقحَ آٌانو اؾيال  ییدوران فؼىاٌؼوا ىّرددر  یىحؿغد

 ىؼاُؼ از یاریةـىٍاةؽ و آدار در ىّرد  ًیا ٍضالیاٌغ. ةا اهرا دتث کؼد غادُایاؾال رؿاٌغه و روز و ؿاؾث رو صغّ

 یؼاة ؼای. زدٍُغیىىا  ةَ یاٌغک یآگاُو رؿّم و ؾالئق ىؼدم زىان ظّد  آداب ،یازحياؾ رواةط ،یازحياؾ یزٌغگ

را از آٌان  یاجیزؽئ ًیچٍ اؿاؿاًارةاةان كغرت  ای ودتث ٌغاقحَ  یةؼا یىـائم روزىؼه ارزش چٍغاٌ ًیىّرظان ا

را  ُاٌاگفحَ ًیا ىذم، و قؿؼ ث،یصکا افـاٌَ، داؿحان، كانب در ؾاىَ اتیّادة .(64: 1387) ىضسّب،ظّاؿحٍغیٌي

ادب ؾاىَ ةؼای ةازؿازی مضٍَ ُا و قیّه زٌغگی ىؼدم در قؼح زؽئیات آداب و اصّال روزىؼه در  .ؿثاکؼده انیة

ٌيّده  یٍیةاز آفؼ راث جيام آداب درةار ةَ دكّ ـٍغهیٌّ ار،یّدر داؿحان ؿيک ؾ ىذالً ث زیادی دارد. گػر زىان اُيیّ

 اؿث .کؼده میرا جکي طیجار لثیآداب و رؿّم آن روزگار آگاه ؿاظحَ و در صل یاریو  ىا را از ةـ

  ظتاى « آن  ةَ انیٍیكیپ  کَ  اؿث  ىؼدم  یگفحار  زةان  ، ُيان زةان ً ی. ا اؿث  آن  ، زةان ؾاىَ  اتیادة گؼید  یژگیو   

  اؿحفاده  ارجتاط  هَیوؿ  ؾٍّان  ةَ  آن از گػرُا و ةازارُا در  ىؼدم  کَ  یا زٌغه  زةان  ُيان. گفحٍغ یى«  سَق  اّل

 ً ی. در ا اؿث  قغه  صفغ اٌغ، کاىالً ٌگارش در آىغه  ةَ  کَ  یقفاُ  یُااز ىحً  دؿحَ  در آن  یژگیو ً ی. اغؼدٌک یى

  یؼُایجؿت .قّد یجکؼار ى  ُافؿم  ُا و گاه واژه  در آن  . اغهب اؿث  غهیةؼ  غهیةؼ  و گاه  کّجاه ، ُا ؿاده زيهَ ، ُاىحً

  ، ٍُگامیؾاد  ىؼدم  کَ  اؿث  یصغّ  ُيان در و  ـثیٌ  غهیچیپ و  ذًُ از دور ، رود یى کار  ةَ  آن در  کَ  یىساز

ٌذؼ ؾاىیاٌَ ةیكحؼ زٍتَ  .(261: 1377،یؼمادكی)ىةؼٌغ یکار ى  ةَ  انيذم  ضؼب ای َ یکٍا  مّرت  ةَ  اغهب گّگفح

 ث قٍیغاری آن جأدیؼ زیادی دارد.ؾاظفی و جعیّهی داقحَ و ایً اىؼ در زػاةیّ

-یىجّده ىؼدم را ةا ُيَ اةؿاد آقکار و پٍِاٌف در ظّد ىٍؿکؾ  یٍغ کَ زٌغگُـح یاٍَیآئ ؾاىَ، یُاداؿحان   

اؾحلادات  ةاورُا، غُا،یاى و ُاجؼس ُا،ظّاؿحَو  ازُایٌ ةكؼ، یُاآرىانآرزوُا و  جّانیىؾاىَ  یُاداؿحاندر  .کٍٍغ

ب رویکؼد ىهِو از ىکحایً  ىكاُغه کؼد. یٌلاة چیُ یکالم فؼٍُگ زاىؿَ را ة کیدر  و ُاجّده یاؿیؿ کٍفو

ُای قٍیغٌی ىؼدم فؼودؿث در واكؽ جيؼکؽ ةؼ روی روایث .(42: 1397)پّرت،آٌال و اٌـان قٍاؿی فؼٍُگی اؿث

 یُاَیال ةَ آن ةا جّانیىکَ  یاگٌَّ ةَ .( Lepore‚2001: 144)ی ةؼای قٍاظث ىّضّؾات ةؽرگحؼ اؿثاةؽار

  .ةؼد یپ زاىؿَ، فؼدوؿث یُاؼوهگ ژهیو ةَ زاىؿَ، قغه واكؽ غفهث ىّرد و پٍِان
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اری ةا ادب پِهّاٌی ىٍكأ ةَ ؾلیغه ىضللان افـاٌَ ُای ؾیّ ات ؾاىَ ُـحٍغ.ُای ادةیّادب پِهّاٌی از ةعف    

 .(325: 1388) ىؤذن زاىی، ّان و ؾیّار یکی داٌـحَ قغه اٌغدو ىفِّم پِه ىذالً در داؿحان ؿيک، .واصغی دارٌغ

ةٍغ ةَ امّل زّاٌيؼدی و دادؿحاٌی از ػانيان دارد، ُای ازحياؾی پایداب و اظالق گؼوهادب پِهّاٌی، دالنث ةؼ آ

ةؼ  كحؼیة غیجأکغانتاً  پِهّاٌیقّد. در ىحّن انتحَ قکم ىٍفی رفحاری ىتحٍی ةؼ راُؽٌی و ظؼّاری را ٌیؽ قاىم ىی

ّّ  ًیاؿث جا جکّ انؿادهظارقصّادث  صّادث ظهق انـاؾَ و گاه  كحؼیة ُاداؿحان ًیا ىضّر. ُاثیقعنل و جض

 یفیضؿ رٌگ یپ كحؼیة ُاداؿحان ًیا. ؼٌغیپػیٌي ؼیچٍغان از صّادث جأد اؿث و اقعاص ىؿيّالً  ؼانؿلّلیّىض

از ٌذؼ  كحؼیة قّد،یٌيُا ذکؼ در آن ىؿيّالً اتیزؽئ کٍغ،یٌي ثیجتؿ یىؿهّن و یؾهّ یىٍعل رواةط از کَ دارٌغ

 ای آن یُاثیقعن و صّادثدارٌغ،  یؿاده و ظع یؿاظحار (اٌغیقفاُةؼ ٌلم  یىتحٍ ؼایز ةَ دورٌغ) تاٌَیاد

ىؼدم  یکه یُاپیجاز  یکه یکَ ٌياد ویاىّازَ یضغ كِؼىاٌ ایةا كِؼىان  كحؼیُا ةثیروا ًیا در. اهیؿ ای غٌغیؿف

 یو ظّق یل ةَ ظّةؿا یُاؿال »رؿغ و كِؼىان یى کیٌ انیةَ پا كحؼیة قٌّغ. یٌي یپؼدازثیقعنو  اٌغزاىؿَ

  .(2: 1394ٌـب، فی)قؼرؿغیى فیظّ ـثیاؾيال ٌاقا یةَ ؿؽا كِؼىانضغو  کٍغیى یزٌغگ«

زٌان ُـحٍغ.  ،کيحؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ یرؿي اتیّو ادة طیدر جّار کَ غانتاً و،ىِّ یازحياؾ یُاگؼوهاز  یکی    

 و یاریّؾ ؾكق، ،یورزكَیاٌغ در زٌانؿازٌغه دارد.  دؼ وؤى یصضّر ی،رؿي طیةؼظالف جّار ،ادب پِهّاٌیزن در 

: 1361)االرّزاٌی،« زّاٌيؼدی از آن زّاٌيؼدان اؿث و اگؼ زٌی کٍغ، ىؼد آٌـث ».دارٌغ گػارؼیدأج یصضّر یپِهّاٌ

 روزىؼه یُا ثیّفؿان در زاىؿَ، ًیفؼود ظتلات در زٌان. اؿث ٍاٌَیةواكؽ ؾاىَ اتیّادة در زن ؼیجنّ .(48/ 1

 آن جسيالت و ییتایز فلط و ٍٍغیةیى كحؼیصضّر را ة ًیاز زٌان اقؼاف دارٌغ و ىؼداٌكان ا جؼالفؿّ یٌلك ،یگزٌغ

 زن .(124: 1384و صـام پّر، ی)کؼىدارٌغ یكحؼیة ازیٌ زٌان یکارداٌ و ٍُؼ ةَ ةهکَ ـثیٌ یکاف ىؼدان یةؼا ُا

( یفحٍَ زّ ) غقاهیؿؼدار ظّرق یظّاؿحگار یؼاکاىم دارد. ىاز اریدر ىّرد ازدوازف اظح یصح ارییّؾ در ادب

در ةؼاةؼ امؼار فحٍَ  غقاهیىـئهَ اؿث. ظّرق ًیروقً از ا یاٌيٌَّ ،اریّداؿحان ؿيک ؾ در غابدظحؼ  جَّطُاز 

 زن آن یرضا ةَ کَ کارًیاىً زيهَ کارُا ةحّاٌو کؼدن زؽ »دُغ: یدظحؼ پاؿط ى ًیاز ا یةَ ظّاؿحگار یزّ

از زٌان  زذت هطزاى. ُـحٍغ ًیآفؼٌلف ؽیٌ صکّىث و زٍگ در زٌان .(356: 3/ 1363،یزاٌ)االرّ «اؿث ىّكّف

  .(559: 5ُيان/)اؿث جؼؼیدناز ىؼدان  یاریاز ةـ یدر زٍگاور اریّداؿحان ؿيک ؾ

دو امم،  ًیا یعحگیاؿث. آىٌِاده قغه یپؼدازالیو ظ ییگؼاَ و داؿحان ةؼ دو امم واكؽكنّ  ییؿاظث ىؿٍا    

ىؼدم زىاٌَ،  یاز زٌغگ ییُاؼیُا و جنَّ اٌگاره. كنّاؿث کؼده ظاصّ و ؾام ظتؽ ىلتّل و ؼیپػدن و تاجؼیَ را زكنّ

رفحار و  ،یازحياؾ یُاییزّؽهیو ؿح یظتلاجُا و ظتلات، جضادافؼاد و گؼوه انی، ىٍاؿتات ىغیکار و جّن ّهیق

ُا و اصـاس، آداب و رؿّم ىحغاول در زاىؿَ كَیاٌغ ،یو ىػُت یكّى یُافیگؼا ،یكاوٌغیو ظّ یرواةط ظاٌّادگ

ؿاظحار ىحً در  اٌَ،یؾاى یُاَکٍغ. در كنّیى انیو ة ویُؽل جؼؿ ی یازغ ظٍؽ، یُا مّرت ةَو را ةَ زةان ؿاده 

گّ ُيَ زا ةَ وصغت َکٍغ. كنّیى غایپ ثیُّ یغیىعهق و په یکیو قؼارت، ٌ یكِؼىاٌ ًیجلاةم ة یزِث ٌّؾ

 فیرا ةَ ٌيا یکَ ٌلنان وزّد آدى یؾغى یاغهیةَ ؾٍّان پغ اؿث، قؼّ تٍغیاظالق پا یؽگیو پاک لثیو صل ییتایز

و ىعاظب را  اٌغازدیاش ٌؼؼ ىیجسؼة طیىض یگّ ةَ وراَؿازد. كنّیرا ىحتهّر ٌي یاٍغهیپا لثیصل چیگػارد، ُیى

 .( https://www.cgie.org.ir/fa/news/7070،آىّزگار ؿازد)یدور ى یاز روزىؼگ

 ماصب کَ اؿث یٍیٌّ و زػاب یُاروش از یکی یعیجار یُاكنَ از اؿحفاده ای و َكنّ كانب در طیجار انیة   

-ؾالكَدارد کَ  ازیٌ یىاجروش ةَ ىلغّ ًیا ویرواج و جؿي اىا. دارٌغ غیجأک طیجار آىّزش ةؼ ادؼةعكی آن در  ٌؼؼان

 زيهَ از یکاف ىٍاةؽ و وكث گػاقحً اریاظح در و یگّئَكنّ  فٍّن ةَ آٌان ؽیجسِ ،یگّئَكنّ  ةَ ىؿهيان کؼدن ىٍغ

 در زٌغه ؼیاوجن سادیؿتب ا طیَ در آىّزش جاركنّ یؼیةَ کارگ .(1389:30،یاردکاٌ یدُـحاٌ )اؿث ىاتىلغّ  ًیا

 یاُ بیآؿ ّهیق ًیةؼ ا ادیز غیدر ٌؼؼ داقث کَ جأک غیاىا ةا .(14: 1382،ی)ٌّروز قّد یى آىّزانداٌف ذًُ



 
 
 

  67                   فحضیش ورّک/  ( پْلَاًی ازب هتي سِ هَضزی تطضسی) تاضید آهَظش زض آى کاضتطز ٍ پْلَاًی ازب

 یواكؿؼیغ یٌلم ؿعٍان و رفحارُا ایو  یعیجار یُاثیّگّ ةا اةغاع قعنَدارد. از زيهَ آن کَ كنّ  یدر پ ؽیٌ یزغ

 یو صحّ یعیجار ؼیغ ریُا و ٌحاةؼداقث یؼیگو ىّزب قکم ایغرا ىٍضؼف ٌي طیجار ثیروا ؼیىـ ،ُا ثیّاز قعن

 فّنکهّر  ىسيّع در. اؿث ٌاىضغود و گـحؼده اریةـ َاٌیؾاى كنَ در کٍف عَیصةَ ویژه آن کَ . قّد یؾهي ؼیغ

-صکيثاكّام.  یُاًییآ ،یٍید ىؼاؿو اؾحلادات، یةؼرؿ گػقحگان، طیجار ةا ییآقٍا کَدارد  یىعحهف یکارکؼدُا

 ًیجؼوىِّاز  یو فؼٍُگ یازحياؾ طیجار یٍی( و کيک ةَ ةازآفؼ37: 1386،یاری)ةعح آٌِا رؿّم و آداب و جّده یُا

 .آٌِاؿث

 پْلَاًی ازب ٍ دیتاض.1-2

ِّ  ادؼ ؿَؾاىَ،  اتیاٌّاع گٌّاگّن ادة انیى ازپژوُف،  ًیا در ىؽةّر در  ىحّناٌحعاب قغه اؿث.  یادب پِهّاٌ وى

 و اؿث آن یيیوزَ جؿه پِهّاٌی،و ادب ىِّ یاز کارکؼدُا یکیدارٌغ.  یادیارزش ز یعیجّؿؿَ داٌف و فِو جار

 .(18: 1392، زؿفؼپّر و ؾهّی ىلغم، 98: 1391)رضی،اؿث بىعاظ در یاظالك لجضّّ آن از ُغف

ٌ گارش درآورد.  یذسازاالضّجًا تي فطاهطظاؿث کَ  یفارؿ اٌَیداؿحان ؾاى ًیجؼکًِ اضیّعسوک       ٌلمآن را در ؿغه قكو َة

ـّب اؿث و ارّ  یطاظیض الماسن یات تي صسِلداؿحان َة  ًیا َ  ثیصکا ًیآن را کحاةثٌ يّده اؿث. امم ا یزاٌىٍ ٍاد ة ةا اؿح

غ ُّا َ در دؿثٌ  یادؼ چیُ تاً یجلؼ گؼدد.یكتم از اؿالم ةاز ى طیَة جار یق ي ـثیدرةاره آداب و رؿّم ىؼدىان گػقح  ُ ؿتب  ًیَة

َ ةؼظ یاةیدؿث  یةؼا یارزقيٍغ اریداؿحان ىؼزؽ ـة ًیا گػقحگان اؿث. داؿحان ةؼ  یعیجار یاز آداب و رؿّم و زاىؿَ قٍاؿ یة

ان و گؼوُ یُا یرایّؾ َیپا ا قغه یپادقُا يؼدان ٍة ٌّا ده، و یٌای)ظغ اؿث از ز ؾالوه ةؼ دارا  ،اریّؾؿيکداؿحان  .(33: 1396ّپ

اؿث کَ  یةاورُا و اؾحلادات ىؼدىاٌ كَ،یٌكان دٍُغة فؼٍُگ، اٌغ یعیو جار یازحياؾ ،یادة یُاةّدن ارزش

ادؼ ارزقيٍغ، ىـائم  ًیىحٍّع و ىحؿغد ا یُال داؿحاناٌغ. در ظالةؼظّردار ةّده قیؾي یهیّاز جع ،یؿادگ ًیدرؾ

 انیى از ةؼظاؿحَ کَ اران،یؾ ٌام ةَ یگؼوُ یرفحارُا كانب در ػهو ةا ىتارزه و کیٌ یآىّزش کارُا »چّن یىعحهف

ی صحّىؼدىی اؿث و از جتار قاُان ٌیـث و  یكِؼىاٌ ؿيک .(10: 1397،ی)ىّؿائ «اؿثقغه گٍساٌغه ةّدٌغ، ىؼدم

ُای فؼدوؿث زاىؿَ ای ةؼزـحَ از جفکؼ ؿیاؿی گؼوهار ٌيٌَّؿيک ؾیّ زٌغ. َیجک یةؼ جعث پادقاُ ّاُغظ یٌي

 ایؼان در ىّازَِ ةا كغرت اؿث. 

 یةؿض ؿتب ًیُي َة و قغه پؼداظحَ یؿعٍّر آداب یةؼا کحاب ًیا آٌکَ ٌعـث : غاؿثیپ ٌکحَ دو کحاب ٌگارش ّهیق از     

ّرت َة و امعالصات کهيات ٌٍغ  .اؿث آىغه اٌَیؾاى غهفّ ج م ی/، سطفیسى  ًمة یزا َةًمن ىا : 1َة زای ؿؼَف کؼدن )االرّزٌا

َام (117 زى تطل َامو  َت دن یَة ىؿٍ تطگطفتي ل ٌیّث ىحؼمغ و ىؼاكب ّة ـا يان: و آدىی گؼی َة ىؿٍی ٌا وزّد  ،مدوّ  ٌکَح .(47ُ)

ُا ٍضز ،سٌجط ،سواضقىاٌٍغ  یجؼک ظاصّ  یٌام  َضذاىو  لا ّك ًیجغواؿث کَ  (6: 1ی/زاٌ)االرّ  گ  یى یآن را َة اواظؼ دوران ؿهس

غ ـؼ قاه صهب اؿث َک جكکضاُ سیذَضضكِؼىان داؿحان) .رؿٌا ان دوران ؿاؿاٌ یالجی( پ غ قُا ٌّا در غقاهیظّرق .دارد یىاٌٍ  یز

ّر دظحؼ دنتاظَح ا ًیا اباٌحع. رود یى ًیىاچ پادقاه زٍگ َة او آوردن دؿث َة یةؼا و قّد یى ًیچ قاه فغف ُؼاً کكُّر  ؿؼ از ػا

ده ىؤنف اطیاصح ای و جفًٍ ّىاً  اىاکًٌام  .ٌغارد وزّد ٌتاقغ یؼٌایا کَ یاٌکحَ ًیجؼکّچک کحاب ًیا در ٍضالیا ةا ّة  و یؼٌایا ؾي

 .ُيان( ) اؿث یجؼک ای یؼٌایا ؽیٌ کحاب در قغه ٌاىتؼده اقعاص

ِا از ارانیّ ؾ      دٌغ اؿالم از ةؿغ دوران رد یازحياؾ گػار ؼیجأد و ىِو یگؼُو ٍٍغگان . ّة ّنیغ ک ان و ؾیّاران از ككؼ ج ٌّا ِه غانب پ

ده و کيحؼ از اقؼاف و یا روؿحائیانٌ كٌای داریو. ا –قاىم کارگؼان و پیكَ وران زؽء  –قِؼی  ّارد در یزٌارّ ّة  َة ىحؿغد ى

م ر،قياٌرغ یى یاریّؾ انيؿارف هدائؼ را اریّ ؾ ؿيک کحاب ىضللان زِث ًیا از. پؼدازد یى ُاآن ثیّ قعن فیّج ـام ّپ : 1396)ص

ان .(120 ّادث ؼیؿ در یىِي اریـة ٌلف و داقَح یظامّ  یاظالك یُایژگیو ٌآ ٌّا راؿث االّ » :داٌرغ ُا زٍگ و ص  کَ گفًح ویٌح

يؼد َة ٌام ٌّا يؼدٌا ظّد ىا و اؿث رفحَ یز ٌّا ٌٍغ یى كَیپ اریّؾ را ىا اگؼچَ ویز ّا ّا االّ  كَیپ اریّؾ و ظ ّان ٌيؼدز د ٌح  و ّة
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يؼدان ٌّا ُا اریـة ًیاز ز ٍٍغ کار ّادث کحاب چًٍی ةؼ ىی (38: 1ی/زٌا)االرّ  ....«دارٌغ ىؼدم یفغا زان و کكٍغ ُارٌر و ک آیغ از ص

ا ؿازىان داقح َ قُِؼ ي َ ؾیّاران درُ  دٌغ ک  .(335)ىؤذن زاىی: َ و از وزّد یکغیگؼ ةاظتؼ ّة

-ًیصـ ،کحاب ٌاقٍاس نفؤى گفحَ ةَ .اؿثقغه ٌّقحَ َیدوره مفّ در «یضثستط کطز يیحس لصِ »       

از پِهّاٌان  ،یؽیةٍغ جتؼ کيَجشیآغاز ىِحؼ و قاگؼد پِهّان ىـ در . اوةّد ؼانیزادگان و پِهّاٌان ا از چّپان یکیکؼد 

 ةَ امفِان در و کٍغ یى جؼك را ؽیجتؼ ش،یکؼد پؾ از اظحالف ةا ُيـؼ ىـًیةّد. صـ، یمفّ کویؾتاس  قاهدرةار

 ةَ و گؼفث ٍُغ پادقاه از را ؼانیا ؿانَ ُفث اتیىان کؼدًیصـ کَیزىاٌ. ٌّغدیپ یى ؾتاس قاه پِهّاٌان يؽز

 ُيچّن سؾتا قاه پِهّاٌان انیى در او گاهیزا. قغ قاه کانیٌؽد از ویافث آورد، ظهؿث  قاه درةار

و  ةّده ؼانیا ىؼدم پـٍغ ىّرد یُاَ كنّ از یکی کؼد ًیصـ َكنّ .اؿث قاٍُاىَ در زيؽ پِهّاٌان رؿحو گاهیزا

)ىضسّب:  ددار كؼار افـاٌَ و یعیجار ثیواكؿ ًیة ىؼز در داؿحان ًیا .اؿث قغه یى ٌلم ُا گػرگاه و ُا ظاٌَ كِّه در

 ىضّر ازةکان و یؾذياٌ ةا یؼیدرگ ىاٌٍغ یمفّ دوره صّادث و یعیجار یُا ىکان از ةؼدن ٌام و اقارات .(116

 اكغاىات ادآوری ىضللان یةؼظ غهیؾل ةَ ؼانیا داظم در کؼد ًیصـ یؿفؼُا. دُغ یى میکجك را داؿحان یامه

 جّان یَ ىكنّ ًیدر ا .(25: 1386ؿّدا،)آجف اؿث کوی ؾتاس قاه و کوی میاؿياؾ قاه ىاٌٍغ یمفّ ةؽرگ قاُان

كنَ  .افثیاؿحان را د ثیدر زىان روا ؼانیىؼدم ا یو ازحياؾ یفؼٍُگ ،یزةاٌ یُا یژگیارزقيٍغ از و یا ٍَیگٍس

افؼاد اؿحفاده  ییپؼگّ از َیکٍا مّرت ةَ ىؿيّالً کَ یصغّ در اؿث، ةهٍغ اریةـ یداؿحاٌ یقتـحؼ کؼد ًیصـ

 ثیداد و صکا یٌي ؽیجي کكک از را كٍغ ،شیىـ ةا ّگفحگ در کَ یزّاٌ در کؼد ًیصـ یدن ؿاده داؿحان. قّد یى

کحاب  ًیاز اظالؾات ا یةؼظ ٍضالیةا ا .(3-2: 4138ٌاقٍاس،) کحاب اؿث یاةحغائ ىعانبزور و ةازو او از زيهَ 

از قِؼُا،  یپاؿغار ّهیق ،در دوره قاه ؾتاس یظارز یؿفؼا ؼفحًیپػ بیو ىٍضنؼ ةفؼد اؿث ىاٌٍغ جؼج قیدك

 یة ىؼدم از یمفّ دونث یؼیگ ةِؼه قتاٌَ، یُایدزدو  یقتؼو ؾكؼت، و فیؾ یُاظاٌَ ُا، ظاٌَكِّه وضؽ

کار ةَ. (6238: 1393/13ىارزنف، و یصنّر)یىيهکح ىِو یکارُا و قِؼُا ىضافؼث یةؼا ةِادر ةؽن و ؿّاد

 رؿحو ىّرد در کهيَ ًیا کارةؼد ادآوری کَ کؼد ًیصـ زيهَ از و داؿحان یؼاٌیا پِهّاٌان یةؼا تْوتي ةؼدن نلب

1999Marzolph , :.)اؿث یؼاٌیا یُاؿٍث ةَ داؿحان ـٍغهیٌّ ظاصّ َجّزّ  ةؼ دالنث ،ةاقغیى قاٍُاىَ در

 روان ٌؼؼ از. ةؼد یى ةِؼه یىضه كِؼىان کی از فیؿحا یةؼا آقٍا ییفضا در داؿحان یعیجار نضاظ از( 289

 ةهّغ و یػاُؼ ىكعنات از کَ یامه كِؼىان زؽ ٌغٌغار یةارز یژگیو داؿحان كِؼىاٌان از کی چیُ یقٍاظح

 .دارد یاریةـ اكثین یازحياؾ ىٍاؿتات و یاىّرزٍگ در یؿّاد یة ًیؾ دراو  .اؿث ةؼظّردار یظامّ یازحياؾ

  .اؿث كِؼىان کی از ةارز یاٌيٌَّ و اؿث داةث داؿحان ؿؼاؿؼ در او ثیّقعن

 در یازحياؾ فؼودؿث یُاگؼوه و ىؼدم جّده یآرزوُا و ُاىالآ یرؿي طیجّار ةؼظالف اٌَیؾاى یُا داؿحان در    

 کؼدن ؼیدؿحگ كنغ ؾتاس قاه یزىاٌ ىذالً. اةغییى ةؼوز ىسال ثیّصاکي ؿحيکاراٌَ و ٌاةعؼداٌَ یرفحارُا ةؼاةؼ

 در نتاس آن ةا ّؿفی و داده یٌاى ّؿفی ةَ را( اؿث سجلغّ یدارا)کَ قاه نتاس او ؼایز غیٌيایى را کؼد ًیصـ

از  یاگؼ ىّئ !قاه ؾتاس یا: »غیگّیىو  ـحادهیا ؾتاسقاه یةغون واُيَ در رو ًیصـ ةّد، غهیركنی ةؽى ىسهؾ

 یاریّاؾيال ؾ در .(88: اقٍاسٌ) «ةؼمیىرا  ّج و ؿؼ ویآیىؿؼت  یةاال دیگؼ قبیک  ،ةکٍیکو  ّؿفیؿؼ 

 در ،جفاوت کَ ًیةا ا غاؿثیپ یةَ روقٍ یدوؿاز قاٍُاىَ فؼ یانگّةؼدار داؿحان، ًیا پِهّاٌان ؼیؿا و کؼدًیصـ

ل اىؼ ٌكاٌَ جضّّ ًی( ا12:ؿّدا.)آجف اؿثقغه  اٌَیگؼایىه یُاؽهیاٌگ ًیگؽیزا یىػُت یُاؽهیداؿحان اٌگایً 

 کؼدًیصـاؿث کَ ٌـب  یىغؾ ىؤنفکَ  یزائ جا .اؿث یىػُت کاىالً  زاىؿَ کی ةَ یمفّؾنؼؾيغه زاىؿَ در 

جيام قغ کحاب »  .کٍغ یى ادی اٌَیگؼا یىه اصـاؿات یةؼظ از کحاب انتحَ (67: ٌاقٍاس). ؿغریى ًیؼانيؤىٍیاىةَ 

 و واژگان از اؿحفاده و ٌذؼ یؿادگ .(221)ُيان: « قیؼیً ؾتارت یگاٌَ فؼزٌغ غیّر ایؼان،صـیً کؼد قتـحؼی

 «ةگػر به ز   ىؼد ًیااز :»ثاز دیگؼ قاظنَ ُای ایً کحاب اؿ دارٌغ کارةؼد ُو اىؼوز ًیُي کَ اٌَیؾاى امعالصات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8


 
 
 

  69                   فحضیش ورّک/  ( پْلَاًی ازب هتي سِ هَضزی تطضسی) تاضید آهَظش زض آى کاضتطز ٍ پْلَاًی ازب

 «کٍغ یى َیگؼ یا فَیضؿ غید( »21)ُيان:  «غیةَ افالك رؿ ؼیقؼق قؼق قيك یمغا( »102: اسٌاقٍ)

 . (111)ُيان: 

 طظایهداؿحان را  ًیا .اؿث یفارؿ زةان ةَ اٌَیؾاى یُاَ كنّ ًیىكِّرجؼ ازًاهساض ٍ فطّخ لما  طاضسالىیاه     

 دظحؼ ،فرطالسٍلٍُِگام  ًیو در ا گفث یى یو یكازار ةؼا قاهً یٌامؼانغ یگَّ كنّ  ،الووالک ةیًم یهحوسعل

 ُا آن یةؼا و کؼد یى ىکحّب ثدكّ ةا را ىازؼاُا و ٌكـث یى انیؿؼا ظّازَ اجاق ةاز يَیٌ در پكث قاهً یٌامؼانغ

ارؿالن  ؼیَ اىكنّ  .(488)ىضسّب:  اؿث ىاٌغه ةؼزا گًٌَّ یا ارؿالن ؼیاى داؿحان لثیصل در. غیکك یى یٌلاق

 یُاكنَ یُایژگیو كحؼیكنَ، ة ًیکًِ اؿث. در ا یُاكنَ یُایژگیوةا  یفارؿ اٌَیَ ؾاىكنّ ًیٌاىغار آظؼ

 یى رخ ىحفاوت ىضغوده دو در یىکاٌ ٌؼؼ از َكنّ ًیا صّادث .اؿث افحَی ةازجاب زادو، ژهیو ةَ یفارؿ اٌَیؾاى

ةحّان آن  غیم کَ قااىا ةعف دوّ افحغیىاجفاق  انیآدى ًیؿؼزى دارد در یی. ةعف اول کَ کيحؼ صّادث زادودُغ

 کَ اؿث زادوگؼان ثیّزٍـ كنَ ًیا در وىِّ ٌکحَ .دُغیىرخ  ؽادیكنَ داٌـث در ىيهکث پؼ یرا ةعف امه

  .(112: 1396،یٍیصـ یافكار و زِاد ی)زِاٌكاُ اؿث ىؼد زادوگؼان ةا یةؼجؼ

و در  قّد ینلا ى خةَ ٌام فؼّ یدظحؼ پادقاُ  فحَیق کَ زّاٌيؼد و ؼیدن اؿث یا  قاُؽاده ارؿالن ؼیاى 

 لوطو  طیٍظ ضوسىاُؼ در رىم و اؿعؼالب ةَ ٌام  ؼی. قاه فؼٌگ دو وزقحاةغ یفؼٌگ ى اریاو ةَ د یوزّ زـث

خ نلا ةَ دؿث فؼّ ؼ،یكيؼ وز یُا ارؿالن ىّافق و كيؼ ةا او ىعانف اؿث. ةؼ ادؼ قؼارت ؼیدارد کَ قيؾ ةا اى طیٍظ

ارؿالن ٌاىغار ةؿغ از  ؼی. اىگؼدد یزادو ى ًیؿؼزى یراُاو  ٌسات یةؼا ؼارؿالنیگؼفحار و اى ُا ثیو ؾفؼ ّانید

)ٌلیب ؾادت در داؿحان کو ٌیـث ةیان ىـائم ظارق . رؿغ یى فیفؼاوان ةَ ىؼاد دل ظّ ؽیو زٍگ و ؿح ُا یؿعح

 ىعحهف یُا ثیّقعن یوگُّا گفث در یظتؿ قّخ و ٍثعیق از پؼ و ظٍؽ زةان .(206-205: 1386انييانک،

فؼزٌغ! ؾاقلی ایٍلغر گؼیَ ٌغارد از » .اؿث کؼده یداقحٍ دوؿث ىعاظب یةؼا را ىحً و قغه گؼفحَ کار ةَ داؿحان

 .(72)ُيان: « جا ةَ صال ٌنفث ةاكی ٌياٌغه اؿث ای از دیؼوزدیؼوز جا ةَ صال ظّدت را ُالك کؼده

 آن در. اؿث كازار، دوره ؼان،یا یعیٌاةـاىان و پؼ آقّب جار یاز دوران ُا یکین ىضنّل ارؿال ؼیاى داؿحان   

 آورده نؼزه ةَ را ىؼدم روان یؾيل یُا َیال صاکيان اؿحتغاد و یکحاجّرید گاٌَ،یة اكّام از قکـث صؾّ دوره

قاه فؼٌگی ُيان  ةؼظی ایً داؿحان را آئیٍَ زىان ظّد داٌـحَ کَ در آن پعؼوس .(83: 1387،یاوری)ةّد

( 201ٌامؼانغیً قاه و قيؾ وزیؼ و كيؼ وزیؼ رزال درةار او  و فؼّخ نلا ٌيادی از زٌان ظتلَ اقؼاف) ىضسّب:

و فحّصات او در ٌتؼد ةا  یىؼةّط ةَ آنب ارؿالن ؿهسّك یعیجار یداؿحان را ژاٌؼ ًیا ی ٌیؽةؼظىی ةاقٍغ.  

ؿضؼ و زادو  یُا َیؾاقلاٌَ ةا ةً ىا-یىػُت یو رىاٌـ یٌداؿحا یةَ ژاٌؼ امیداٌـحَ کَ در گػر ا انیضیىـ

 اؿث.قغه  میجتغ
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 یىضحّائ گاه و یؿاظحار ىكکالت ،یؿعٍؼاٌ روش از یافؼاظ اؿحفاده ىضفّػات، ةؼ غیجأک زِث ةَ طیجار درس

 ىّضّؾات ةّدن آور ىالل از غانتا انؼیفؼاگةؼظّردار اؿث.  ؾیجغر یةؼا یاز زاذةَ اٌغک طیجار یدرؿ باکح

 کی یُایژگیو .ةاقغ آىّزش یةؼا ىٍاؿب روش کی یپ در یـحیةا طیجار ىغرس ًیةٍاةؼا .کٍٍغیى ادی یعیجار

 کؼد: انیة ًیجّان چٍیرا ى طیآىّزش جار یةؼا ىٍاؿب روش

 انیى در غیةا ؾیروش جغر .قّد طیآىّزان ةَ درس جارداٌف ؾالكَ ىّزب غیةا ؾیروش جغر»

 غیةا ظّب ؾیروش جغر .کٍغ ٍَیٌِاد را یکار ؾادت و شیمض رفحار غیىف ،یُاآىّزان ارزشداٌف
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 یُاثیىّكؿ قیظؼ از یؼیادگی ؿيث ةَ یادؿپاری و ةّدن یقفاُ ةؼ غیجأک زِث از یؼییجغ

 یلیصل یکالؿ ثیّىّكؿ ةا را ىؿهو جسارب غیةا ًیُيچٍ .کٍغ سادیا اٌَیگؼاواكؽ و یٍیُغفيٍغ، ؾ

از  یىحفاوج یُامیُا را جّاٌيٍغ ؿازد جا جضهآن و ؿازد غاریآىّزان را ةداٌف ؾالكَ ...و کٍغ بیجؼک

 .(29: 1397،ی)اصيغ «آورٌغ ؾيم ةَ یعیجار ؽیوكا

روش  ایفای ٌلف، . روش پؼوژه،ىی قّد طیجارىّزب جؿيیق فِو فؼاگیؼان از درس  ىحؿغد یُااؿحفاده از روش  

ُای جغریؾ ىحٍاؿب ةا  از زيهَ روش یانٌلّ و ییگّداؿحان روش ،ىضّرفیجکه، ىضّرىٍتؽ شرو ،صم ىـئهَ

 ىحّن ادب پِهّاٌی اؿث. 

 از جّاٌغیى ؾاىَ اتیّادة ىحّن از اؿحفاده ةا طیجار وىؿهّ  کَ اؿث یـیجغر یُاّهیق زيهَ ازًمص  یفایضٍش ا    

ی اؿث کَ ُغف آن ةؼ اؿاس جنيیيات كتهی جؿییً قغه ةاقغ، ایفای ٌلف یا ةازیگؼی، ازؼای ٌلك .ؼدیگ ةِؼه آن

از آٌسا کَ و داؿحاٌی.  ُای ظیانیىّكؿیث و ُای كغیيی و جاریعی، ةازؿازی صّادث ازحياؾیمضٍَ ةازٌيائیىاٌٍغ 

ی را از ظؼیق ىكاُغه ُای ظامّآىّزان در کالس، ىِارتروش ٌيایف ةؼ اؿاس ىكاُغه و دیغن اؿحّار اؿث، داٌف

گیؼٌغ. اةحغا، ىؿهو ؾيالً زؼیان جاریعی یا ُؼ ىّضّع دیگؼ را ةازؿازی ىی کٍغ و آن گاه از فؼاگیؼان دیغن فؼا ىی و

و روش ةَ جسـّ ًیا .( 288 :1379 ،ظّاُغ کَ چٍیً کاری را ةَ مّرت اٌفؼادی یا گؼوُی اٌسام دٍُغ ) مفّی ىی

ظّد ةَ  ٍفیوز اصـاؿات ظّد و دظانث دادن ٌگؼش و ةداٌف آىّزان ةا ةؼ کٍغ.ىیکيک  یعیىّضّؾات جار یٍیؾ

 عِیتس یالگَ . غٍاةیو ىحٍاؿب ةا درك ظّد در غیرا از ىٍؼؼ زغ یو ىّاد درؿ افحَیىِارت صم ىـئهَ دؿث 

ُای ٌيایكی در آىّزش و ث از ظؼیق ةازیؼد زانتی اؿث کَ ةؼای رقغ ظالكیّیکرو تفکط صیافعا ای یپطزاظ

ات گػقحَ در جاریط جّاٌغ ىتٍای ٌؼؼی روش ةازؿازی جسؼةیّو ىی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد جّاٌغجاریط ىیجغریؾ 

 ةاقغ.

-از زيهَ دروؿی اؿث کَ ىؿّهو ىی جّاٌغ ةا انگّی ایفای ٌلف و ةؼاؿاس داؿحان اىیؼ 3کحاب جاریط  4درس      

ةَ ؾٍّان یکی از گؼوه ُای  لَطیاىارؿالن ٌاىغار آن را جغریؾ ٌيایغ. در ةعف ةیكحؼ ةغاٌیو جّضیضی در ىّرد 

( ىؿهّو زِث جؿيیق 49: 1397ازحياؾی ىؤدؼ در جاریط ایؼان آىغه اؿث.)ؿازىان پژوُف و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی،

زایگاه گؼوه ُای نّظی و پِهّان در جاریط دوره  ،ةا قف گام و روش ایفای ٌلف یا ٌيایكی ،یادگیؼی داٌف آىّزان

-ُا ىی. در گام ٌعـث ىؿهو ةَ ةیان ىـئهَ، جفـیؼ داؿحان اىیؼ ارؿالن و جّضیش ٌلفکٍغىی كازار را ةازٌيائی 

َ ةَ جفاوت ُای فؼدی و ىیؽان قٍاظث جّزّ  ،پؼدازدم ةَ گؽیٍف ةازیگؼ و قؼح وػایف آٌان ىیپؼدازد. در گام دوّ

م ىؿهّو مضٍَ ٌيایف را م ؿّّکٍغ. در گاُا ةَ او کيک ىیآىّزان در اٌحعاب ٌلفُای رواٌی داٌفو از ویژگیىؿهّ

اٌغ، ةیان آىّزاٌی کَ ةؼای ایٍکار اٌحعاب قغهجكؼیش و وؿایم، نتاس ُا و قیّه آىاده ؿازی مضٍَ را ةؼای داٌف

کٍغ. در گام چِارم ٌيایف ةؼاؿاس مفضات ىٍحعب از ىحً کحاب اىیؼ ارؿالن کَ ارجتاط ىؿٍایی ةا ىّضّع ىی

ت و ضؿف ٌيایف در کالس ىی قّد. در گام ةؿغی ةضخ و ارزقیاةی و ةیان ٌلاط كّّ آوری دارد، ازؼاءپِهّاٌی و زور

 قّد.  مّرت گؼفحَ و در گام آظؼ در مّرت اىکان، ٌيایف امالح و دوةاره ازؼاء ىی

اٌگیؽ کَ داٌف ّاالت یا ىـائم چانف ةؼئاؿاس ؿای ُـحٍغ ةؼ ُای پیچیغه ثفؿانیّ  یازگیطی پطٍغُ هحَض        

ن اآىّزةَ داٌف. ایً روش کٍغ ُای جضلیلی ىی ثگیؼی، و فؿانیّىـئهَ، جنيیو ان را درگیؼ کار ظؼاصی، صمّ آىّز

 &Jones) .قٌّغ ُای واكؽ گؼایاٌَ ىی و در پایان ىٍسؼ ةَ جّنیغات یا ارائَ دادهفؼمث کار ٌـتحاً ىـحلم 
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Moffitt;1997: 47) واكؿی، ثىّكؿیّ در آىّزانداٌف ایُ آىّظحَ کارگیؼی ةَ ىضّر، پؼوژه قیّه از ُغف 

 اكحنادی و ؿیاؿی جضّالت» درس اؿث. یادگیؼی ىّضّع ةا ىؼجتط ىـائم ظؼح و گٌّاگّن اظالؾاجی ىٍاةؽ جهفیق

 ىغارس جاریط دروس از یکی .(147-135 :1399آىّزقی، ریؽی ةؼٌاىَ و پژوُف )ؿازىان «مفّی دوره در ایؼان

 ضيً وىؿهّ ٌيّد. جغریؾ قتـحؼی کؼد صـیً کحاب ةؼاؿاس و ىضّرؼوژهپ یادگیؼی روش ةا جّان ىی کَ اؿث

-جفاوت و ُاىكاةِث و مفّی دوره در ىكاغم کار ةؼ ٌؼارت و امٍاف مّرجتٍغی و ةازار جكکیالت ىّرد در جّضیش

-13 س:)ٌاقٍا اؿث آن امٍاف و ةازار ىّرد در کَ کؼد صـیً کحاب از ُائیةعف اىؼوز دٌیای در ةازار ةا آن ُای

 اٌسام ؾهيی چارچّب رؾایث ةا ظّاُغىی آىّزان داٌف از و ٌيّده ىـئهَ ظؼح ،ظّاٌغىی آىّزانداٌف ةؼای را (17

 وىؿهّ روش ایً در دٍُغ. ارائَ ایپؼوژه ىناصتَ، یا و ؾکؾ و فیهو جِیَ ىیغاٌی، ىكاُغه ىـئهَ، ظؼح قاىم پؼوژه

 ُایؿازىان ةا الزم ریؽیةؼٌاىَ و ُياٍُگی پژوُف، ایً مهیا ىٍاةؽ ىؿؼفی و پؼوژه ازؼای ىؼاصم جّضیش ضيً

 کٍغ.ىی لىكعّ را پؼوژه اٌسام ةٍغی زىان و گؽارش ارائَ قیّه و داده اٌسام را ىّضّع ةا ىؼجتط

 .اؿث ىٍاةؽ از اؿحفاده ىِارت ةگیؼٌغ یاد ةایـحی جاریط درس در آىّزانداٌف کَ ُاییىِارت جؼیًوىِّ از یکی      

، ىضّردر روش ىٍتؽ .کٍٍغ ىعانؿَ یعیجار ىٍاةؽ و ىّاد کيک ةا را طیجار کَ رودیى اٌحؼار ؼانیفؼاگ زا روش ًیا در

آىّزان، کحاب را در اظحیار آٌان كؼار داده و ةا ىكعل کؼدن مفضاجی از کحاب کَ در پؾ از گؼوه ةٍغی داٌف ىؿهو

ظّاُغ جا ةا ظّاٌغن ایً ةعف کحاب ( از آٌان ىی74-67: )ٌاقٍاسآن ةَ ىٍامب و ىكاغم دوره مفّی اقاره قغه 

گـحؼش جفکؼ  » ی گؽارقی جِیَ کٍٍغ.در ىّرد ىٍامب ؾنؼ مفّ (143و ىلایـَ آن ةا زغول ىٍامب کحاب )ص

 َیجسؽ قیآىّز از ظؼةَ كضاوت ىـحلم داٌف یدُقکم ،یعیجار یُاافحَیةَ  یةعكاد ةا اؿحفاده از ىٍاةؽ و اؾحتارٌلّ

 میجع كّه ثیجلّ و،یکٍ یآىّزان واكؿداٌف یةؼا را یعیجار ؽیوكا و ىؼدم جا ىٍاؿب زّ سادیا ىٍاةؽ، ٌلغ و میجضه و

 «ىٍاؿب و درؿث درزِث طیجّؿؿَ و گـحؼش ؾالكَ ةَ ىعانؿَ جار ،گػقحَ یةازؿاز یآىّزان ةؼاداٌف

(Kochhar, 2009: 230)  َاؿث. ؾیجغر در یعیجار و یاؿحفاده از ىٍاةؽ ادة یآىّزق یاىغُایپاز زيه 

ىؼدم ةا  ( ٍُؼی دیؼیٍَ اؿث و از دیؼةاز ؾاى5َ-2: 1390ف،یؼاٌغی)ظ دیتاضیسٌت یتگطیٍ ضٍا یالًمّروش     

 قیّه ایً .یافحٍغی و ىػُتی اٌؾ ىیُای ىهّةؼدٌغ و درؾیً صال ةا داؿحانت ىیآن ارجتاط ةؼكؼار کؼده و از آن نػّ

و یا یکی  وىؿهّ .قّدیى انآٌ ةِحؼ فِو و طیجار ةَ آىّزان داٌف یىٍغؾالكَ و یُيغن و ىحّن شیمض ظّاٌف ىّزب

ُائی از کحاب کَ ةا ىّضّع جغریؾ جٍاؿب از داٌف آىّزاٌی کَ دارای كغرت و ظٍیً مغای ىٍاؿتی اؿث ةعف

َ چَ زىان ارجتاط آٌان ةا آىّزان آقٍا ةاقغ و ةغاٌغ کَ و ظهق و ظّی داٌفال ةایغ ةا روصیٌّلّ انتحَ ،ظّاٌٍغدارد، ىی

َ داؿحان کٍغ. ةایغ ةغاٌغ کَ در کسا داؿحان كعؽ قغه اؿث، جا ةا اؿحفاده از فٍّن ؿعٍّری آٌان را دوةاره ىحّزّ

ظؼفَ را قکـحَ و ىيکً ارجتاط یک ُایی جأکیغ کٍغ و ٌیؽ ةحّاٌغ جا صغّکهيَ چَ روی، مغایف فؼاز یا فؼود یاةغ

 انیة ّهیق .(78: 1398)رؿّنی ىِؼةاٌی و دیگؼان، کالس و ازؼای داؿحان قؼکث دُغ آىّزان را در فؼایٍغداٌف

ةّد  یدر قِؼ صهب پادقاُ»  اؿث: یكاةم جّزِ یغاریقٍ ثیّزػاة یٍُّز دارا یىحّن ةا گػقث كؼون ىحياد ًیا

 آن ٌام فؼّخ ةعث و یكّ ظانؽ ةَ و آةادان یىِؼةان و ةَ گٍس یفؼاوان و نكکؼ یحیزّان و رؾ یةا کيال و ةا ةعح

 انیظّظ و آداراظتار و ٌاكالن  انیاىّا راو: » ای( و 1: 1/ی)االرّزاٌ« ...ةّد ىؼزةاٌكاه فؼزام ظّب اٌسام کیٌ پادقاه

جلّیث روصیَ وظً  (7: 1388انييانک، بی)ٌل «...و یؿعٍغاٌ ظؼىً ٍانیچ ظّقَ و گفحار ًیؼیق قکؼقکً

جؼیً واٌی داٌف آىّزان و ایساد ارجتاط افلی ىیان ىحّن درؿی از ىِّدوؿحی و اظالق ىغاری، گـحؼش دایؼه واژگ

 ىّضّؾات ةا «یجأىه و یذٍُ دؼ،ؤى یقکه ةَ » جا کٍغیىکيک  ؼانیةَ فؼاگ یگّئداؿحان اُغاف ایً قیّه اؿث.

 .(145 : 1394)ةّث، اؿث طیجار درس در «فؿال یؼیادگی» در ىِو یاةؽارُا از یکی و کٍٍغ ةؼظّرد یعیجار
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غ قؼایط ٍجّاٌىیفؼاگیؼان ایً روش ةا . دارای پیاىغُای ىذتحی اؿث طیجار ؾیدر جغرُا اؿحفاده از ایً قیّه     

کَ  ،د ةّدن ىّضّؾات درؿی جاریطىیؽان اٌحؽاؾی و ىسؼّ و از غٍجسؼةی صاکو ةؼ یک واكؿَ جاریعی را ةازؿازی کٍ

گؼی ُا و جّان جضهیمةاؾخ ةِتّد ىِارت ُاقیّهایً قّد. کٍغ،کاؿحَ ىیدقّار ىیآىّزان داٌفآن را ةؼای  فِو

قٌّغ و ةَ زػب االٌَ در فؼآیٍغ یادگیؼی درگیؼ ىیآىّزان فؿّداٌف .(35: 1382،یگؼدد)قکارداٌف آىّزان ىی

دؼی اؿث کَ از ؤ، یادگیؼی ظهّاق و یادگیؼی ازحياؾی ؿَ ؿعش یادگیؼی ىالؾات ىی پؼدازٌغ. یادگیؼی فؿّالاظ

 . آیغةَ دؿث ىییّه ُای جغریؾ ایً ق

 یُاروش ثیّصاکي سَیاىؼ  ٌح ًیاؿث. ا طیجار درس در آىّزانداٌف ىكکالت ًیجؼوىِّ از یکی ،ؼفلؼ جفکّ       

يان، از ىؿهّ یاریٍُّز ةـ »کَ:  اؿث آن اٌگؼیة ٍَیزى ًیا در قغه اٌسام لاتی. جضلةاقغیىدر ىغارس  یؿٍح

 قیىسغد صلا یآورکٍٍغ کَ مؼفاً زيؽیى ییُاقؼح ؿؤال ایمؼف ارائَ ىعانب زىان کالس ظّد را  ًیكحؼیة

دٍُغ کَ ةَ یاظحناص ى ییُادرمغ از زىان مؼف قغه در کالس درس را ةَ ؿؤال کیو فلط  اؿث یؿاده ؾهي

وه ةؼ کَ ؾال طیُياٌٍغ ؾهو جار طیآىّزش جار گؼید یاز ؿّ .(315: 1381 ،ی)قؿتاٌ «دارٌغ ازیپاؿط ىحفکؼاٌَ ٌ

-در صال جسؼةَ ؾؼمَ ظؼد وارد قغه، طیجار ،یازحياؾ ،یفؼٍُگ طیچّن جار یىحٍّؾ یُاةَ ؾؼمَ یاؿیؿ طیجار

 یعیجار یُاداؿحاناؿث.  ُاؾؼمَ ًیااز  یکی طیگػر جارىؼدم در اتیّو ظهل اتیّروص قٍاظثاؿث.  یغیزغ یُا

 درس قغن زػاب و قغن جؼیٍیؾ ىّزب آن ًییجت و نایة کَ ةّده گػقحَ در ىؼدم یزٌغگ یٌيا جيام ٍَیآئ غانتاً

 و فؼٍُگی صیات در پژوُف ُایؿؼچكيَ  اٌگؼیة كّىی، و ثىهّ ُؼؾاىَ  اتیّادة یُاداؿحان .قّدیى طیجار

 اتیّروص از یدورٌيائ جّاٌغیىةا اؿحفاده از ىحّن ادب ؾاىَ  طیجار وىؿهّاؿث.  ثىهّ و كّم آن  ؿیاؿی و ازحياؾی

 ػهو یىتاٌ ار،یّؾ ؿيک داؿحان از ییُاگّقَ یةازظّاٌ ةا ىذالً. دُغ ارائَ ًیؿؼزى ًیا گػقحَ ىؼدىان یىه

 جّ ىؼد زِان در کَ یپٍغار یآ غانیى در غقاهیظّرق یا »: کٍغ فیجّم را یزّاٌيؼد اظالق ةَ قجعهّ  و یؽیؿح

ةَ  یيجفِّ یّان ةا ظؼح ؿئّاالججیى ًی( ُيچ2ٍ: 2/ی)االرّزاٌ «جّ ٌَ ىٍو پِهّان زِان جّ ٌَ ىٍو ىؼد یآىغ

ارؿالن ٌاىغار  ؼیدر داؿحان اى یو پؼ ةَ زادو و زًّ جّؿم: ىذالً .غٍکآىّزان کيک داٌف غیگـحؼش فِو و افق د

ىً ىؼزاٌَ » :داقث؟ ییىؿٍا چَکؼد یرا جسؼةَ ى یکَ در صال گػار ةّد و افکار ٌّ و جسغدگؼائ یؼاٌیزاىؿَ ا یةؼا

 و دوظحَو آؿيان ةَ ُو   ًیاؿث کَ اگؼ نب ةؼُو زٌغ زى یىادر ىً چٍان ؿاصؼ ُـحو. اٌَضیدارم و دظحؼ ر ةاٌّ

 .(636: انييانک بی)ٌل «گؼفث جّرا و قغ اژدُا مّرت ةَ کَ اؿث ُيان

ؾهيای جؿهیو و  .اؿث فؼاگیؼان در یعیجار فِو  یؼیگقکم یجالش ةؼا ،یعیجار جفکؼ یامه نّازم از یکی     

 :غٍکٍیى انیة طیجار ؾیجغر در را فِو از ؿعش ؿَجؼةیث 

 و ؿاظحارُا از یآگاُ قاىم اىؼ ًیا. گصضتِ زض جَاهع ٍ ضذسازّا یشٌّ یتاظًوائ هثاتِ تِ فْن -1

 انیى غهیچیپ یُاجؿاىم ً،یّىؿ یعیجار دوره ای ظاصّ زاىؿَ کی دٍُغه میجكک کَ اؿث ییةٍا ؼیز ییٍغُایفؼا

 (29:ةّث)  .ُـحٍغ ؾعف ٌلاط ای یاؿاؿ یُایدگؼگٌّ و افكاناظؼ طیىض و یازحياؾ یُاگؼوه و افؼاد

 در غیجّاٌ یى کَ اؿث یراُ طیجار». گصضتِ زض هطزهاى یظًسگ تیّاّو ٍ تیّهاّ یتاظًوائ هثاتِ تِ فْن -2

 گؼانید رفحار فِو ُياٌا یزٌغگ در ىـئهَ ًیجؼ وىِّ ... غیکٍ جسؼةَ را یاٌـاٌ یُارفحار اٌّاع ُيَ یداٌّ ٌـعَ آن

 یجياى در و ُاثیّىّكؿ جيام در ىؼدم ىكاُغه ؿازد،یى جّاٌا آن ةؼ را ىا طیجار کَ اؿث یؽیچ ُيان ًیا و ثاؿ

 .(31:)ُيان «یزٌغگ یُاگام

 ٌّغیپ ٍغیفؼآ»یىؿٍ ةَ ًیا. یا ضضتِ نیهفاّ ٍ ّا ِیضٍ ّا،کیتکٌ اظ استفازُ تیلاتل هثاتِ تِ فْن -3

ةَ  یفؼد ةؼا ی.جّاٌائ..ظاصّ کٍف ای ىفِّم کی یىؿٍا از یآگاُ.. .یٌّدا و اول دؿث ىٍاةؽ از ىعحهف قّاُغ دادن

 ؿعش فِو، ًیا سَیٌح (33:)ُيان ةاقغیى...« یعیجار ىـائم ةَ پؼداظحً در ىؿٍا آن ىحٍاؿب و ىٍؿعف یؼیکارگ

 َرقح رقغ صال در و ایپّ ثیّىاُ درك آن، یپ در و ىّضّع کی یٌگار طیجار و ىعحهف یُاؼیط ةؼجفـجـهّ»
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 اؿث.« پژوُف  یومّل ةَ فِو ىـحهؽم قٍاظث و کارةؼد درؿث نّازم و اةؽارُا ٍکَیو ا ...طیجار

(Booth,2000: 47 ) 

 ثیّزػاة و یادة و یزةاٌ ؿاظحار و یژگیو میدن ةَ و ادب ؾیاری، ؾاىَ اتیّادة گفث، جّانیى ىسيّع در      

یکی ؾالوه ةؼ ایً،   .کٍغ کيک آىّزانداٌف ةِحؼ فِو ةَ یدرؿ یُاکحاب کٍار در کَ دارد را ثیػؼف ًیا  یىضحّائ

 ُای ذٍُی آىّزان و کـب ىِارتؼ داٌف، ایساد ٌگؼش ىعهّب در ظؼز جفکّدرس جاریطاُغاف امهی  از رویکؼدُا و

زاىؿَ ُغایث و جلّیث قّد. ىحّن ةاور و اؾحلادقان در ظنّص  ،اصـاؿات ،ُا ؾّاظف، ٌگؼشآىّزان اؿث جا داٌف

 گػار اؿث.ؾیّاری در ایً زىیٍَ و پؼورش اظالكی فؼاگیؼان ةـیار جأدیؼ ادب

 . ًتیج3ِ

 یىضحّا از یظـحگ آىّزان، داٌف ةّدنؽهیاٌگ یة. اؿث ىّازَ یىعحهف ىكکالت ةادر ىغارس  طیجار آىّزش

 ًیزيهَ اآىّزان در کالس از و اٌفؿال داٌف یؿعٍؼاٌ ةؼ یىتحٍ یؿٍح ؾیجغر ّهیق ةؼ یافؼاظ غیجأک ،یدرؿ

از  یؼیگةِؼه ازىٍغیٌ یةا جّزَ ةَ ضؼورت ُا و جضّالت ازحياؾ طیجار ؾیو جغر آىّزش ًیُيچٍ ،ىكکالت اؿث

 ٌلف یفایا و یحگؼیروا ّهیقاز ىٍاةؽ و  یکی و ادب ؾیّاری ؾاىَ اتیةاقغ کَ ادة یى یىحٍّؾ یُاّهیىٍاةؽ و ق

 ؾؼمَ ُا اؿث. ًیا زيهَ از ؾیجغر در

 ژهیو ةَ و یفؼٍُگ طیجار ،یازحياؾ طیو جّزَ ةَ جار طیجار ؾیدر جغر یؿٍح یگؼثیروا یزقيٍغجّزَ ةَ ار     

 انیدر ى ژهیةَ و  طیؾيم در آىّزش جار یو آزاد یائی، پّثیّىّزب ةاال رفحً ػؼف طیُيان جار ایفؼدوؿحان  طیجار

 ؾیجغر پِهّاٌی اؿحفاده از ادب ةاجّان یدر پاؿط ةَ پؼؿف پژوُف کَ چگٌَّ ى ًیةٍاةؼا قّد.یآىّزان ىداٌف

 و یؿٍح یحگؼیروا روش یةازؿاز طیو جارُا و اةحکارات ىؿهّاز روش یکیگفث  غیةا داقث؟ طیدر درس جار یدؼؤى

ىحّن ادب پِهّاٌی  .اؿثو ةغیؿَ پؼدازی، قیّه پؼوژه ىضّر و ىٍتؽ ىضّر   ٌلف یفایا ُایّهیق از یؼیگةِؼه ؽیٌ

 انیة گؼید یؿّ از و دارد را قغه گفحَ یُاروش ةا ازؼاء ثیكاةه ؿّ کی از قغ اقاره آن َة ىلانَ در کَ و ؾیّاری

 .کٍغ کيک آىّزانداٌف یعیجار فِو ةَ جّاٌغ یى آن یفؼٍُگ و یازحياؾ قیؾي اظالؾات و ؿاده
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