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 چى٘ذُ

پژك٦ف  ٣ُؼ ة٥ ا١٦یث جْٞیٟ ك جؼةیث، ای٢ پژك٦ف ةا ٦غؼ ةؼرؿی جاریط جْٞیٟ ك جؼةیث در ایؼاف ا٣ساـ گؼدیغ.

٣حایر  ٦ام ٠ْحتؼ ك ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع، ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿث. ةا ةؼرؿی اؿ٤اد، ٠ٛاالت ك پژك٦فکی٘ی صاوؼ ة٥ ركش 

٨ُ٤٠ر  ا٣غكزم ك ٗؼاگیؼم ادب ة٥ دا٣ف كجؼةیث در ایؼاف ةاؿحاف جْٞی٦ٟغؼ از  د٦غ جضٛیٛات ة٥ دؿث آ٠غق ٣كاف ٠ی

٦ام ای٢ ؿ٤ث ةْغ٦ا ٣یؽ در دكرق جناصب م٘ات ك کؼدار ٣یک ة٨د جا ٗؼد ةح٨ا٣غ در ازح١اع ّى٨ ٠٘یغم ةاقغ.

اؿال٠ی گؼا٠ی ٠ا٣غ ك دؿح٨رات ٚؼآف ک٥ و٢١ آف ٠ٛاـ ٠ْٟٞ ك دا٣ف گؼا٠ی ق١ؼدق قغق ة٨د، ؿؼ٠كٙ ٠ـ١ٞا٣اف ك 

٧اـ ٨٤٘ف اكٝی٢ گاـ در راؿحام جْٞیٟ ك جؼةیث ٨٣ی٢ ةؼداقح٥ قغ ك ؿپؾ  .ةعف آ٣اف ٚؼار گؼٗثٝا ةا جأؿیؾ دارٝا

٦ام زیادم ة٥ ٨ُ٤٠ر جْٞیٟ ك جؼةیث  ةا پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی جالش .یؼاف قغةاّخ جأؿیؾ ٠غارس زغیغ در ا

ا٣غاز ك ا٦غاؼ   جن٨یب قغ چكٟ 1390در ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ک٥ در ؿاؿ  اؿال٠ی ا٣ساـ گؼٗث.

 ٙ ٛی ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿیؼ جاریعی جض٨الت جْٞیٟ ك جق اؿث. جتیی٢ قغ ٦سؼم ق١ـی 1404جْٞیٟ ك جؼةیث در ٗا ؼةیث ك ٗا

اـ جْٞیٟ ك جؼةیث کك٨ر ارائ٥ داد. ج٨اف راق ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش جؼؿیٟ کؼدق ٠ی  کار٦ایی ةؼام ة٧ت٨د ٣ُ

 .جْٞیٟ ك جؼةیث، دكراف ةاؿحاف، دكراف اؿال٠ی، دكراف زغیغٍاصگاى ول٘ذٕ: 
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 همذهِ . 1

  ٦ام ةؼ زؼیاف  جأدیؼگػارم  ك صحی  ز٠ی٥٤ جأدیؼپػیؼمدر   ک٥  اؿث  ٧٣اد٦ایی  از ز٥ٞ١  ك جؼةیث  ٧اد جْٞی٣ٟ

ازح١اّی،   ٦ام ةا زؼیاف  ٧٣اد جؼةیحی  ٠یاف  جأدیؼم  ٧٣غ. ٤٠اؿتات رك ٠ی  را پیف  ام گـحؼدق  ازح١اّی، ٠یغاف

ك   ؿیاؿی  دیگؼ، ٣ُیؼ ٧٣اد٦ام  ٧٣اد٦ام  ٦ام ك جض٨ؿ  ة٥ كاؿ٥ٌ جٕییؼات  گاق  كٝی  ،اؿث  ٠ـحٛیٟ  گا٦ی

ك   جض٨ؿ  ٨ًر ٠ـحٛیٟ، ؿتب  ازح١اّی، ة٥  ٦ام زؼیاف  دیگؼ، ةؼظی  ّتارت  د٦غ. ة٥ ٠ی  زا٥ْ٠، رخ  حنادماٚ

اـ   را دا٢٠  پیكی٢  ٦ام آكر٣غ یا زؼیاف را پغیغ ٠ی  زغیغم  جؼةیحی  ق٣٨غ ك زؼیاف ٠ی  جؼةیحی  جٕییؼ در ٣ُ

٨ًر ٔیؼ٠ـحٛیٟ،   در زا٥ْ٠، ة٥  ك اٚحنادم  یاؿیؿ  ازح١اّی، ةا ایساد جض٨ؿ  ٦ام زؼیاف  ةؼظی  كٝی ،ز٤٣غ ٠ی

اـ  ؿاز٣غ. ١٦چ٤ی٢ را ٠حأدؼ ٠ی  ك جؼةیث  ٧٣اد جْٞیٟ یا   ةا كاؿ٥ٌ، در پیغایف  ك گاق  ٠ـحٛیٟ  ٣یؽ، گاق  جؼةیحی  ٣ُ

 (١٣1387ایغ. )ّٟٞ ا٧ٝغم،  ٠ی  دظاٝث  ازح١اّی  ٦ام جكغیغ زؼیاف

 ٦ام ٗؼاكا٣ی داقح٥ اؿث. اؿحاف جاک٨٤ف جٕییؼات ك دگؼگ٣٨ی٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث در ایؼاف از دكراف ة

٣عـحی٢  قغ. ةیكحؼ ز٤ت٥ ٠ػ٦تی ك صک٠٨حی داقث ك ة٥ ؿ٥ ٨٣ع جٛـیٟ ٠ی ،دردكراف ٦عا٤٠كیاف آ٨٠زش

اؿاس ٨٠ازی٢ دی٢  ؿاز٠اف آ٨٠زقی ظا٨٣ادق ة٨د، كاٝغی٢ ٦ؼ ًٜ٘ ٠ـؤكٝیث داقح٤غ ٗؼز٣غاف ظ٨د را ةؼ

در ک٤ار ای٢  ٦ا ة٨د ک٥ ة٥ جغریر گـحؼش یاٗث ك آف آ٨٠زش در آجكکغقزرجكث جؼةیث ک٤٤غ. پؾ از 

 ٦ایی ٦ٟ ة٥ كز٨د آ٠غ. ٦ا ٗؼ٤٦گـحاف آجكکغق

٦ام درةارم ة٨د٣غ  ٦ام جؼةیحی ك آ٨٠زقگاق ةؼای٢ دك ٨٣ع آ٨٠زش ک٥ كیژق ١٦گاف ة٨د ؿاز٠اف اٗؽكف

٦ا در  كٝیث ١ّغق ای٢ آ٨٠زقگاق٦ا ٚؼار داقح٤غ ك كیژق قا٦ؽادگاف ك ةؽرگاف ة٨د. ٠ـؤ ک٥ در ٚٞب کاخ

قغ ك  پؼكرش ٠غیؼاف ةؼام ادارق ١٠ٞکث ك جؼةیث قا٦ؽادگاف ةؼام ة٥ دؿث گؼٗح٢ صک٠٨ث ظالم٥ ٠ی

 از آ٨٠زش ٨ّٞـ ك ٨٤ٗف ٠عحٖٞ ظتؼم ٣ت٨د. 

آ٣اف ٨ّٞـ د٣یام ٠ح١غف آف ز٠اف چ٨ف ٤٦غك  ٦ام آ٨٠زقی گـحؼش یاٗث. در ز٠اف ؿاؿا٣یاف، ؿاز٠اف

١ٞؼك صک٠٨ث ظ٨د راق داد٣غ، جا ای٢ ک٥ دا٣كگاق ةؽرگی ٠ا٤٣غ گ٤غم قاپ٨ر )ز٤غم قاپ٨ر( ك ی٣٨اف را ة٥ ٚ

در  .قغ دادق ٠یؿیؾ قغ ک٥ در آف ٨ّٞـ جسؼةی ك ادةیات آ٨٠زش أدر ٚؼف ؿ٨ـ ٠یالدم ج٨ؿي اردقیؼ ج

ا٣كگاق ز٠اف ا٨٣قیؼكاف ای٢ دا٣كگاق ج٨ؿ٥ْ یاٗث ك ةی١ارؿحا٣ی ةؼام جغریؾ ّٟٞ ًب ة٥ كز٨د آ٠غ، ای٢ د

٦ا ٣تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ک٥ در دكراف ٚتٜ از اؿالـ ة٥ كیژق در ز٠اف  ای٢ ۀةا ١٦ جا ٚؼف ؿ٨ـ ٦سؼم دایؼ ة٨د.

ؿاؿا٣یاف جْٞیٟ ك جؼةیث ك آ٨٠زش كیژق ًت٥ٛ اقؼاؼ ك ٠ؼ٥ٗ ة٨د ك ةؼام ١٦گاف ا٠کاف دؿحؼؿی ة٥ آف 

 كز٨د ٣غاقث.

ا٠ی٥ ة٥ دؿث ایؼا٣یاف ك ركم کار آ٠غف ّتاؿیاف راق ةؼام  پؾ از اؿالـ ك ة٥ ظن٨ص پؾ از ؿ٨ٛط ة٤ی



 59      ... ایران جرةیث و جعهیو جاریخی شیر ةررشی

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

٨٘٣ذ ٗؼ٤٦  ایؼا٣ی در دؿ ٗؼ٤٦  اؿال٠ی ٗؼا٦ٟ قغ ك ٠ؼاکؽ ١ّٞی ایؼاف در اكاؿي ٚؼف دكـ ٦سؼم 

 ا١٦یث ظ٨د را ةاز یاٗح٤غ.

از آٔاز ٚؼف چ٧ارـ ك در ٨ًؿ ٚؼف پ٤سٟ جض٨الجی در جكکیالت آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ة٥ كز٨د 

٦ایی ةؼام ؿک٣٨ث  ٦ام ١ّٞی٥ ك اجاؽ ص٨زقآ٧٣ا  ك درقغ٣غ ازغ از قکٜ ؿادق ظ٨د ظارج آ٠غ ك ٠ـ

ا١ٝٞک ج٨ؿی در  ة٨د ةا ٣اـ ٣ُا٠ی٥ ک٥ ج٨ؿي ظ٨از٥ ٣ُاـ یجؼ ٠غارؿ ٦ا ة٥ كز٨د آ٠غ ک٥ از ٥١٦ ٤٠ُٟ ًٞت٥

اـ آ٨٠زش ك ا٠ا از ّنؼ ٚازاری٥ ٣ُ قغ. ام ظاص ك كاصغ ادارق ٠ی ؿؼاؿؼ کك٨ر پ٤٧اكر ایؼاف ةا ةؼ٣ا٥٠

٦ام اركپایی  پؼكرش ایؼاف دچار جض٨الت اؿاؿی قغ ك ة٥ ّٞث ٠تادالت ؿیاؿی ایؼاف ةا کك٨ر

ةا  ٦ا ك ٠غارس ؿ٤حی زام ظ٨د را ة٥ ٠غارس ٨٣ی٢ داد٣غ ک٥ ٥١٦ كارداجی ك اركپایی ة٨د٣غ. ظا٥٣ ٠کحب

ار آ٨٠زش ك ٦سؼم ق١ـی ج٨ؿي ا٠یؼکتیؼ جض٨ٝی ةؽرگ در ؿاظح 1228اٗححاح دارا٨٤٘ٝف در ؿاؿ 

ًتٙ دؿح٨ر ٣امؼاٝغی٢ قاق، ١ْٞ٠اف دارا٨٤٘ٝف ٨٠َٖ ة٨د٣غ در رقح٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ظ٨د  پؼكرش ة٥ كز٨د آ٠غ.

از كوْیث  1320ای٢ ٠غرؿ٥ جا ؿاؿ  کحاةی ة٨٤یـ٤غ ك یا یک کحاب ظارزی را ة٥ ٗارؿی جؼز٥١ ک٤٤غ.

غ ة٥ جغریر ك ة٥  در د٥٦كٝی  ،ةیكحؼی٢ ٠ضنٜ را ة٥ دا٣كگاق ٗؼؿحاد ةـیار ظ٨ةی ةؼظ٨ردار ة٨د. ٦ام ْة

ة٥ ٠كأٜ كزارت، ؿ٘ارت، اؿحادم  ٗارغ اٝحضنیالف دارا٨٤٘ٝف اکذؼان دالیٜ ٠عحٖٞ رك ة٥ ا٨ٗؿ ٧٣اد.

 دا٣كگاق ك... رؿیغ٣غ.

پؾ از ا٣ٛالب اؿال٠ی ایؼاف جض٨الت ة٤یادی٢ ةـیارم در ج١ا٠ی ٧٣اد٦ام ازح١اّی، از ز٥ٞ١ ٧٣اد٦ام 

« ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش ك پؼكرش»٨ف چق٨را٦ایی ١٦ 1360ۀ٣ی١ۀ ٣عـث د٦ ك٨ٚع پی٨ؿث. در ٗؼ٤٦گی، ة٥

)ةا صى٨ر دکحؼ ٔال٠ضـی٢ قک٦٨ی( ٠أ٨٠ر ا٣ساـ « ریؽم آ٨٠زش ك پؼكرش ق٨رام ٠كحؼؾ ةؼ٣ا٥٠»ك 

اـ آ٨٠زش ك پؼكرش قغ٣غ.  اـ آ٨٠زش ك پؼكرش»جٕییؼ ة٤یادم در ٣ُ ٣یؽ یکی از « ق٨رام جٕییؼ ة٤یادم ٣ُ

ةؼ اؿاس پ٤ساق ك ١٧٣ی٢ ٠ن٨ةۀ  1364ظؼق در ؿاؿ ةاال٦ایی چ٤غ،  پؾ از ٗؼاز ك ٣كیب١٦ی٢ ق٨را٦ا ة٨د ک٥ 

ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی جكکیٜ قغ جا اكٝی٢ گاـ اؿاؿی در ز٧ث جغكی٢ ٣ُا٠ی ٤٠ـسٟ در آ٨٠زش 

 (.1387ك پؼكرش ایؼاف ةؼداقح٥ ق٨د )قْتا٣ی ك ٠ض١غم، 

جن٨یب قغ، ک٨قف قغق اؿث  1390ک٥ در ؿاؿ در ج٧ی٥ ؿ٤غ ٠ٞی جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش 

اـ آ٧٣ا  ٦ام ة٤یادی٢ گیؼم از ارزش گیؼم از اؿ٤اد ةاالدؿحی ك ة٧ؼق جا ةا ا٧ٝاـ ك ج٨ز٥ ة٥ ا٦غاؼ را٦تؼدم ٣ُ

٦سؼم ق١ـی جتیی٢ ق٨د.  1404ا٣غاز ك ا٦غاؼ جْٞیٟ ك جؼةیث در اٗٙ  ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف، چكٟ

ةایغ ٨ٌْ٠ؼ ة٥  ی٦ام ة٤ٞغ ٣ُاـ اؿال٠ كرش ٠تح٤ی ةؼ آر٠افجض٨ؿ ة٤یادی٢ در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼ

یاٗح٥ ةا زایگاق اكؿ اٚحنادم، ١ّٞی ك  گؼ ایؼا٣ی ج٨ؿ٥ْ ، جؼؿی1404ٟا٣غازم ةاقغ ک٥ در اٗٙ ركق٢  چكٟ
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ـ ١٦ؼاق ةا جْا٠ٞی ؿاز٣غق ك ٠ؤدؼ الةعف ز٧اف اؿ ٠ی ا٣ٛالةی، ا٧ٝاـال٤ٗاكرم در ؿٌش ٥ٌٛ٤٠ ةا ٨٦یحی اؿ

 (1390)ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش،  .ةاقغا١ٝٞٞی  ةي ةی٢در ّؼم٥ ركا

در ای٢ ٠ٛا٥ٝ جالش قغق جاریط جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ م٨رت از١اٝی در ؿ٥ دكرة ةاؿحاف )از ز٠اف پیغایف 

ظي جا پایاف دكرق ؿاؿا٣ی(، اؿال٠ی )از ٨٧َر اؿالـ جا ا٣ٛالب ٠كؼكًیث( ك زغیغ )از ا٣ٛالب ٠كؼك٥ً جا 

ام ة٧ت٨د كوْیث جْٞیٟ ك ّنؼ صاوؼ( ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼد ك ةؼ اؿاس ای٢ ؿیؼ جاریعی پیك٧٤اد٦ایی ةؼ

                    .ق٨دجؼةیث کك٨ر ارائ٥ 

٦ام  یاٗح٥ ك در صاؿ ج٨ؿ٥ْ، ةا ٗؼاز ك ٣كیب ٗؼاكا٣ی در ز٠ی٥٤ در ؿ٥ د٦ۀ گػقح٥، کك٨ر٦ام ج٨ؿ٥ْ

یارم از چاٝف ؿیاؿی، اٚحنادم، ٗؼ٤٦گی ك آ٨٠زقی ٨٠از٥ ة٨دق ٦ام ةا٨ٛٝة آی٤غق،  ا٣غ. در ركیاركیی ةا ـة

ام وؼكرم در جالش ةؼام جضٛٙ ا٦غاؼ ٠ؼة٨ط ة٥ ج٨ؿ٥ْ، جٞٛی قغق  ة٥ ٨٤ّاف ؿؼ٠ای٥ ٞیٟ ك جؼةیث٧٣اد جْ

  اؿث. قغق٦ام ٦ؼ ٠ٞث ٠ضـ٨ب  ٦ا ك كاْٚیث ةعكیغف ة٥ آر٠اف جؼی٢ اةؽار ٨٠ز٨د ةؼام پیكتؼد ةؼ٣ا٥٠ ك ٧٠ٟ

اف در آٔازی٢ ؿاؿ ك اةؽار جْٞیٟ ك كال٥٣ ة٥ ا٦غاؼ ؤ٦ا ٠ـ ٦ام ٚؼف زغیغ ، وؼكرم اؿث ک٥ ١٦ۀ اـ٣

ا٣غازم از وؼكرت ٨٣آكرم،  ٦ام ةؽرگ در ج١ا٠ی اةْاد كؿیِ زا٥ْ٠، چكٟ جؼةیث ج٨ز٥ ک٤٤غ. چاٝف

٦ام امٞی ركةؼك ق٨یٟ ك ةؼ  د٦غ. ةؼام رؿیغف ة٥ ای٢ ٦غؼ، ةایغ ةا ج٤ف اصیاء ك اةغاع را ة٥ ٠ا ٣كاف ٠ی

ی ك ٗؼدم، ج٤ف ٠یاف ؿ٤ث ك جسغد، ٦ام ١٦گا٣ ج٤ف ٠یاف ز٨ا٠ِ ز٧ا٣ی ك ٠ضٞی، ج٤ف ؛آ٣اف ٗائٙ آییٟ

اْٝادة دا٣ف ك َؼٗیث جٌاةٙ  ٠غت ك ةاألظؼق ج٤ف ٠یاف ج٨ؿْۀ ٨ٗؽ ج٤ف ٠یاف ٠الصُات دراز٠غت ك ک٨جاق

ةكؼ ةا آف ك در ٧٣ایث، ّا٠ٜ ١٦یكگی دیگؼ، ج٤ف ٠یاف ٨٤ْ٠یات ك ٠ادیات اؿث ک٥ ٔاٝتان ز٧اف ةغكف 

ا ٤سپؼكرا٣غ. در ای ٣اـ دارد، در ؿؼ ٠ی «اظالؽ»ایی را ک٥ ٦ ٦ا ك ارزش ةی ة٥ آر٠افحیاق٤اظث آف آرزكم دؿ

گؼدد ك ای٢ گ٘ح٥ أؼاؽ ٣یـث  كَی٘ۀ ٠حْاٝی ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث ك ا١٦یث زایگاق آف ٠ك٨٧د ك ٠كعل ٠ی

اف  ٦ا ة٥ ازؼام ای٢ كَی٥٘، ةـحگی دارد. ک٥ ةٛام اـ٣

 ٚؼار ا٨٠ر ٥١٦ رأس در ا٣ـاف ثجؼةی ك اؿث گؼٗح٥ ٚؼار جؼةیث ك جْٞیٟ ةؼ ّاٟٝ اؿاس ک٥ آ٣سا از

آیغ ای٢ اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ جاریط پؼٗؼاز ك ٣كیب کك٨ر٠اف،  دارد، یکی از ؿؤاالت اؿاؿی ک٥ پیف ٠ی

 ایؼاف، ؿیؼ جض٨الت ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث از گػقح٥ جا ة٥ صاؿ چگ٥٣٨ ة٨دق اؿث؟

ک٥ از یک  ٨ًرم ق٨د، ة٥ ٠ضـ٨ب ٠ی  ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث یکی از ٧٣اد٦ام ٧٠ٟ ازح١اّی ٦ؼ زا٥ْ٠

ًؼؼ ؿیؼ ج٨ؿ٥ْ ك جض٨ؿ کك٨ر ك کی٘یث ؿایؼ ٧٣اد٦ام ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ك صحی اٚحنادم ة٥ 

٦ا ك رقغ ٠ح٨ازف اٗؼاد  چگ٣٨گی ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث ةـح٥ اؿث ك از ؿ٨م دیگؼ ای٢ ٧٣اد در جؼةیث ا٣ـاف

اد ّٛال٣ی، ّاً٘ی ك ز٧ا٣ی زایگاق جْیی٢ م دارد. ة٤اةؼای٢ ٨ٛ٠ٝۀ جْٞیٟ ك جؼةیث در ا ک٤٤غق زا٥ْ٠ در اْة
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 ک٤٤غق ك ٧٠ٟ اؿث.  ام جْیی٢ ج٨ؿْۀ اٚحنادم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ٦ؼ زا٥ْ٠

اف ٚؼار ٠ی ٦ام  د٦غ جا از ٗؼاز٦ا ك ٗؼكد٦ام آف درس جاریط ٦ؼ جض٨ٝی کحاةی گك٨دق در ٠ٛاٜة اـ٣

ؼ ةؼام ٠ا ٧٠ٟ اؿث ک٥ ةا ٣گا٦ی ة٥ جض٨الجی ک٥  ةؽرگی ٗؼا گیؼد. ةؼرؿی جاریط جْٞیٟ ك جؼةیث از ای٢ ٣ُ

ج٨اف در ز٧ث ة٧ت٨د ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث  ٠یآ٧٣ا  در گػقح٥ م٨رت گؼٗح٥ ك ٨ّاٚب ك ٣حایر صامٜ از

 ٦ام ٠ؤدؼم ةؼداقث. گاـ

، ةؼرؿی ؿیؼ جاریعی جض٨الت ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث در ایؼافپژك٦كگؼ در ای٢ پژك٦ف ة٥ د٣تاؿ 

پیك٧٤اد٦ایی ةؼام ة٧ت٨د كوْیث ق ك ارائ٥ جْٞیٟ ك جؼةیث در ٦ؼ دكر ق٤اؿایی ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ ٣ُاـ

 اؿث. جْٞیٟ ك جؼةیث در کك٨ر

 

  پضٍّؼ رٍػ. 2

ةا ةؼرؿی اؿ٤اد، ٠ٛاالت ك  ٦ا ام اؿث ك گؼدآكرم دادق از ٨٣ع کی٘ی ك جاریعی ٠ٛایـ٥ پژك٦ف ركش

 ٦ام ٠ْحتؼ ك ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع، ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿث.  پژك٦ف

٦ام امٞی جْٞیٟ ك جؼةیث ایؼاف در ؿ٥ دكرق )ةاؿحاف، اؿال٠ی ك زغیغ( ةا  پیف رك، اةحغا ٠ؤ٥٘ٝدر ٠ٛا٥ٝ 

اـ آ٨٠زش ك پؼكرش ك ٠ضاؿ٢ ك ٠ْایب ٦ؼ دكرق ةؼرؿی  ٦ٟ ٠ٛایـ٥ ٠ی ق٨د ك ؿپؾ ا٦غاؼ ك ام٨ؿ ٣ُ

 ظ٨ا٦غ قغ.

 

 تؼزٗف هفَْم تؼل٘ن ٍ تزت٘ت. 3

٦ام ٠حْغد ك گ٣٨اگ٣٨ی  جْؼیٖ ،٣ُؼ كز٨د ٣غارد اج٘اؽ ك كصغت در ٨٧٘٠ـ ك جْؼیٖ جْٞیٟ ك جؼةیث،

ؼئةؼصـب ٨٣ع ا٣غیك٥ ارا ک٤٤غگاف ٣یؽ در جْغد ای٢  ٦ام ٠كعل جْؼیٖ ك دیغگاق ٦ا٥ قغق ک٥ یٛی٤ان ٣ُ

ا٠ا از١االن  ،ج٨اف جْؼیٖ کا٠ٜ )زا٠ِ ك ٠ا٣ِ( از آف ّؼو٥ ٨١٣د ةغی٢ ٝضاظ ١٣ی ؛ة٧ؼق ٣ت٨دق اؿث ٠٘ا٦یٟ ةی

ىی از جْاریٖ ماصب  ک٤یٟ. ٣ُؼاف در ای٢ ز٠ی٥٤ اقارق ٠ی ة٥ ْة

اؿحْغاد٦ال ًتی٩ْ ك  گ٨یغ: جْٞیٟ ك جؼةیث ّتارت اؿث از کكٖ ٠یؽ.ـ(  346ػ  427اٗال٨ًف ) -

  قک٨ٗا ؿاظح٢ آ٧٣ا.

كؿی٥ٞ ظا٨٣ادق یا  ال از ا١ّاؿ اؿث ک٥ ة٥ گ٨یغ: جْٞیٟ ك جؼةیث ٠س٥ّ٨١ ٠یؽ.ـ(  322ػ  384ارؿ٨ٌ ) -

 گیؼد.  دكٝث ةؼال ایساد ٗىایٜ اظال٩ٚ ك ٠غ٩٣ در اٗؼاد م٨رت ٩٠
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گ٨یغ: جْٞیٟ ك جؼةیث ّتارت اؿث از ٦غایث ٗؼد ة٥ كؿی٥ٞ ٗیٞـ٨ؼ ك  ٠یؽ. ـ(  339ػ  260ٗاراة٩ ) -

صکیٟ ةؼال ّى٨یث در ٠غی٥٤ ٗاو٥ٞ ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحیاة٩ ة٥ ؿْادت كک١اؿ اكؿ در ای٢ د٣یا ك ک١اؿ 

 در آظؼت.  ٧٣ای٩

ریؽل ك ْٗاٝیث  گ٨یغ: جْٞیٟ ك جؼةیث ّتارت اؿث از ةؼ٣ا٥٠ ٠یق. ؽ(  428ػ  363یا  373ة٩ّٞ٨ ؿی٤ا ) -

قغق در ز٧ث رقغ ک٨دؾ، ؿال٠ث ظا٨٣ادق ك جغةیؼ قئ٨ف ازح١ا٩ّ، ةؼال كم٨ؿ ا٣ـاف ة٥  ٠ضاؿت٥

 ک١اؿ د٣ی٨ل ك ؿْادت زاكیغاف ا٩٧ٝ. 

ق٨د ک٥ جْٞیٟ ك جؼةیث دردیغگاق ایكاف ّتارت  اؿح٘ادق ٩٠ ق.ؽ( 505ػ  450از آرال جؼةیح٩ ٔؽا٩ٝ ) -

ةعك٩ جغریسی ة٥ ٨ٚا ك ج١ایالت ة٥ كؿی٥ٞ ٠ْؼٗث،  اؿث از ٩ّ٨٣ جغةیؼ ٣٘ؾ ك ةا٢ً از ًؼیٙ اّحغاؿ

 (1372 ٣غایی،ریاوث ك اؿح١ؼار، ةؼال ٣یٜ ة٥ ا٣ؾ ك ٚؼب ا٩٧ٝ. )

دادف ك ز٣غق کؼدف ٨ٚق  ؿ ٣یؼكل ٗکؼلدر دیغگاق اؿحاد ق٧یغ ٠ؼجى٩ ٧ٌ٠ؼل، جْٞیٟ، پؼكرش ك اؿحٛال -

اةحکار ٠حْٟٞ اؿث ك جؼةیث، پؼكرش دادف ك ة٥ ْٗٞیث درآكردف اؿحْغاد٦ال درك٩٣ ک٥ ةا٨ٛٝق در یک 

از ای٢ رك، کارةؼد كاژق جؼةیث ٗٛي در ٨٠رد زا٣غاراف مضیش اؿث؛ زیؼا  .ء ٨٠ز٨د اؿث ق٩

اف را  ج٨اف ة٥ ٨٧٘٠ـ كا٩ْٚ پؼكرش داد آف ٔیؼزا٣غاراف را ٩١٣ ٨ًر ک٥ یک گیاق یا صی٨اف ك یا یک اـ٣

ةایغ جاةِ ك پیؼك ٌٗؼت، ًتیْث ك ؿؼقث قیء  جؼةیث ک٥ ق٨د ٩٠ ٨ْٞ٠ـ زا د٤٦غ. از ١٦ی٢ پؼكرش ٩٠

ء قک٨ٗا ق٨د ةایغ ک٨قیغ جا ١٦اف اؿحْغاد٦ای٩ ک٥ در آف ٦ـث ةؼكز ک٤غ.  اگؼ ة٤ا ةاقغ یک ق٩ةاقغ. 

اف ة٥ ٤ْ٠ال پ اف ّتارج٤غ از ؼكرش دادف اؿحْغاد٦ال اك اؿث ك ای٢ة٤اةؼای٢، جؼةیث در اـ٣  اؿحْغاد٦ا در اـ٣

غ دی٩٤ )صؾّ جٛغیؾ ك  اؿحْغاد ٩ّٞٛ )٩١ّٞ ك صٛیٛث ز٨ی٩(، اؿحْغاد اظال٩ٚ )كزغاف اظال٩ٚ(، ْة

غ   (1373)٧ٌ٠ؼم،  زیتای٩ ك اؿحْغاد ظالٚیث، اةحکار ك اةغاع. پؼؿحف(، ةْغ ٤٦ؼل ك ذك٩ٚ یا ْة

ام اؿث ک٥ ة٥ ک١ک  ّا٠غا٥٣ ٗؼای٤غآ٨٠زش ك پؼكرش ٠ؼیکایی گ٘ح٥ اؿث: زاف دی٨یی ٗیٞـ٨ؼ آ -

ا٣غ، ز٠ی٥٤ را ةؼام كارد ؿاظح٢ اٗؼاد ٣اةاٝٓ  اةؽار ١٣ادی٢ ك کال٠ی ک٥ ةؼام جْا٠ٜ ك ارجتاط گؼك٦ی الزـ

 (13935آكرد. )گ٨جک،  ٦ام ٗؼ٤٦گی ٗؼا٦ٟ ٠ی در ٠كارکث

جؼةیث ی٤ْی پؼكرش ك رقغ ٨ٚام ذ٤٦ی ٠ا٤٣غ ٨ٚق ادراؾ، ا٣غ جْٞیٟ ك  ام از ةؽرگاف ٣یؽ آكردق پارق -

 ( 63: 1380 ،مصا٥ُٗ، جعیٜ، جغاّی، ٠ْا٣ی، یادآكرم، دٚث، ارادق ك جْٜٛ. )قؼیْح١غار

٠تح٤ی ةؼ ٣ُاـ ٠ْیار اؿال٠ی ک٥ ة٥  کپارچ٥ كیز٨یا٥٣، جْا٠ٞی، جغریسی،  جْٞیٟ ك جؼةیث ٗؼای٤غم جْاٝی -

٠ادگی ةؼام جضٛٙ آگا٦ا٥٣ كاظحیارم ٠ؼاجب صیات ًیت٥ در ١٦ۀ ٨ُ٤٠ر ٦غایث اٗؼاد زا٥ْ٠ ة٥ ؿ٨م آ
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گیؼم كپیكؼٗث  ٦ام ٤٠اؿب جک٨ی٢ ك جْاٝی پی٨ؿحۀ ٨٦یث ایكاف را در راؿحام قکٜ اةْاد، ز٠ی٥٤

 (1390، آكرد. )ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش زا٥ْ٠ ماٝش اؿال٠ی ٗؼا٦ٟ ٠ی

 ٦ا ك ٨ّا٠ٜ ة٥ ْٗٞیث رؿا٣غف یا ٗؼا٦ٟ آكردف ز٠ی٥٤»در پژك٦ف صاوؼ جْٞیٟ ك جؼةیث، ّتارت اؿث از 

ال  ٦ال ٨ٌٞ٠ب، ةؼاؿاس ةؼ٣ا٥٠ قک٨ٗا ؿاظح٢ قعل در ز٧ث رقغ ك جکا٠ٜ اظحیارل اك ة٥ ؿ٨ل ٦غؼ

  (1372)٣غایی، « قغق. ؿ٤سیغق

ؼ ٠ی ما ٣کح٥ ج٨اف ة٥ ٨٤ّاف  آیغ ای٢ اؿث ک٥ اؿاؿان جْٞیٟ ك جؼةیث را ١٣ی ک٥ ج٨ز٥ ة٥ آف وؼكرم ة٥ ٣ُ

ی٤ْی ای٢ دك  ،٠ـاكم ةاق٤غ دك كاژق ٠حؼادؼ جٞٛی ٨١٣د ک٥ از ج١ا٠ی ز٧ات در ٨٧٘٠ـ ك ٠غ٨ٝؿ ظ٨د کا٠الن

١اف ٨٧٘٠ـ دالٝث را ةؼ ٠٨٧٘٠ی دالٝث ک٤غ ک٥ دیگؼم ٣یؽ ة٥ ٦آ٧٣ا  كاژق ٨ًرم ٣یـح٤غ ک٥ ٦ؼ کغاـ از

ؼ كؿْث ٤ْ٠ا  داقح٥ ةاقغ، ةٞک٥ ای٢ دك ک٥١ٞ از ٝضاَی ةا ٦ٟ ٠ؼجتي ك در ٨٠اردم ةا ٦ٟ ٠ح٘اكج٤غ. ٠ذالن از ٣ُ

ةاقغ ك صاؿ ای٢ ک٥ كاژق جْٞیٟ از صیخ  چؼا ک٥ جؼةیث دارام ٤ْ٠ام گـحؼدق ٠ی ،ةا ٦ٟ ج٘اكت ٗؼاكاف دار٣غ

٦ؼ کغـا را زغاگا٥٣ ٨٠رد ةؼرؿی  یکحاب جْٞیٟ ك جؼةیث اؿال٠ جؼةیث اؿث. ٦امام از اةؽار ٨٧٘٠ـ، كؿی٥ٞ

 د٦غ: ٚؼار ٠ی

٦ا ك ٨ّا٠ٜ ةؼام ة٥ ْٗٞیث رؿا٣غف ك قک٨ٗا ٨١٣دف  جؼةیث ّتارت اؿث از ٗؼا٦ٟ کؼدف ز٠ی٥٤ (1

 اؿحْغاد٦ام ا٣ـاف در ز٧ث ٨ٌٞ٠ب.

)قک٦٨ی،  ٗؼا گیؼد.٦ا ك ٨ّا٠ٜ ةؼام ای٢ ک٥ ٠حْٟٞ دا٣كی را  جْٞیٟ ّتارت اؿث از ٗؼا٦ٟ کؼدف ز٠ی٥٤ (2

1363) 

 

 ادت٘ات تحم٘ك. 4

ا٣ی ز٨ا٠ِ ٠كحؼؾ ٦ام دٔغ٥ٔ ز٥ٞ١ از جؼةیث ك جْٞیٟ  ك ٗکؼ ًؼز ةؼ اؿاس ٦ا ٠ٞث ك کك٨ر٦ا اؿث. اـ٣

 در ج٘اكت ة٥ ركش ك ؿتک در ای٢ ك ک٤٤غ ٠ی جْؼیٖ را ظ٨د جؼةیحی ٠ٛامغ ظ٨د، ؿیاؿی ك ٗٞـ٘ی ٠کحب

 ةؼام جا ةاقغ ركق٢ ك ٠ْی٢ ١ّٜ آف ا٦غاؼ ك ٠ٛامغ ةایغ کارم ٦ؼ قؼكع ةؼام. ا٣سا٠غ ٠ی جؼةیحی ا٦غاؼ

ؼ از ٨٠رد ٦ام آر٠اف جضٛٙ ؼم، کؼیٟ صازی. )ق٨د اؿح٘ادق كؿایٜ ك ٦ا ركش ة٧حؼی٢ ٣ُ ٣ُ 1388) 

 :ک٤غ ٠ی ظالم٥ زیؼ قؼح ة٥ را ةاؿحاف ایؼاف در جؼةیث ك جْٞیٟ اؿاؿی ٨ُ٤٠ر ١٦ای٨ف جک١یٜ

 ٦ام ارزش ك ٠٨ٚی پایۀ ٗؼ٤٦  ةؼ آی٤غق، در ازح١اّی ك ٗؼدم ز٣غگی ةؼام ک٨دؾ کؼدف آ٠ادق. 1»

 آ٨٠زقکارم. ك ٗؼ٤٦گی٦ام  ؿازم آ٠ادق ك ازح١اّی

 آف. از زا٥ْ٠ ةؼظ٨ردارم ةؼام اك ذاجی ٚاةٞیث ك اؿحْغاد ك( ؿاةٙ ک٨دؾ)٨٣ز٨اف  قعنیث پؼكرش. 2
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 در اٚحنادم ك قٕٞی زیـث ةؼام صؼ٥ٗ ك پیك٥ آ٨٠ظح٢ در( ز٨ا٣اف ك ٨٣ز٨ا٣اف)٦ام  ج٨ا٣ایی کكٖ. 3

 (307: 1368 ١٦ای٨ف، جک١یٜ.« )زا٥ْ٠

 ةؼام را ز٠ی٤ۀ ٠ـاّغم دركة ؿاؿا٣ی، در ایؼاف در ق٧ؼ٦ا گـؼش ك اٗؽایف اؿث ٠ْحٛغ پیگ٨ٝ٨ؿکایا

 ٨٠زب ة٨د ق٧ؼ٦ا كوِ اؿحضکاـ صامٜ ک٥ اٚحنادم ةؼجؼم. آكرد ٗؼا٦ٟ ٠غارس ك ٠کاجب قک٨ٗایی

 ظن٠٨ث كز٨د ةا .د٦غ ٚؼار ظ٨د ثص١ای ک٤ٖ در ة٨دف ٠ـیضی كز٨د ةا را ؿؼیا٣یاف ایؼاف، دكٝث قغ

 ج٧٤ا ٥٣ ٠غارس ك ٠کاجب ای٢. آكر٣غ پغیغ را ظ٨د ٠غارس ك ٠کاجب ج٨ا٣ـح٤غ ؿ٨ریا٣یاف زرجكحی، ٨٠ةغاف

ؽا ٣ٛكی ٣یؽ ایؼاف کك٨ر جاةِ ایؼا٣ی ا٦اٝی از ةعكی در ةٞک٥ ؿ٨ریا٣یاف، ز٣غگی در .« کؼد ای٘ا ـة

 (1367 ٤ّایث، روا پیگ٨ٝ٨ؿکایا،)

  ة٨دق  دی٤ی  جؼةیث از  ٠كض٨ف  ٨١٦ارق  ازح١اّی ٧٣اد  یک  ٨٤ّاف ة٥ ةاؿحاف،  ز٠اف از  ایؼاف  جؼةیث ك  جْٞیٟ

 :اؿث  دكرق  ؿ٥  قا٠ٜ  ایؼاف  جؼةیث ك  جْٞیٟ  جاریط  كٝی اؿث،

  کا٠ٜ ٨ًر  ة٥  جؼةیث  دكرق  ای٢ در. دارد ادا٥٠ اؿال٠ی دكرق جا ك ق٨د ٠ی آٔاز ةاؿحاف ز٠اف از دكرة اكؿ

  امٞی ٠ض٨ر زرجكث،  دی٢  ٦ام آ٨٠زق ك  ةاؿحاف  ادیاف  جْاٝیٟ. دارد ٚؼار  ٨٠ةغاف ك  کا٤٦اف ٧٣اد  پ٨قف زیؼ

 .ةاق٤غ ٠ی  جؼةیث

 در  اؿال٠ی  ج١غف  گـحؼش از  پؾ. دارد  ادا٥٠  ٦٘حٟ -  قكٟ  ٚؼف جا  ک٥  اؿث  اؿال٠ی  دكرة دكـ،  دكرة

 ك  دی٤ی  ٧٣اد٦ام اظحیار در ایؼاف،  جاریط ك  اؿالـ  جاریط از  پیؼكم  ة٥  جؼةیث ك  آ٨٠زش  زؼیاف ایؼاف،

  ٦ٟ ك  جؼةیحی ٠ؼاکؽ  ج٨ؿْۀ  ز٧ث از  ٦ٟ جؼةیث، ك  جْٞیٟ ٧٣اد دكرق،  ای٢ در. گؼٗث ٚؼار  ٠ػ٦تی  ٦ام ارگاف

 ؿْغم، ٨ًؿی، ٔؽاٝی، ؿی٤ا،  اة٢ ٗاراةی، ةیؼك٣ی، رازم،  ١٦چ٨ف  ةؽرگی  دا٣ك٤١غاف ك  ٨٣اةٓ ٨٧َر  ٝضاظ از

 . اؿث  داقح٥  ٣ُیؼم ةی  ةا٤ٝغگی... ك  صاٍٗ ٨ٝ٨٠م،

 ٠ؼز  ای٢  جؼةیث ك  جْٞیٟ  جاریط -  دكازد٦ٟ جا  قكٟ  ٚؼف  ٗامٞۀ در -  ٚؼف  قف صغكد دكـ،  دكرة از  پؾ

 کكحار، ؿالًی٢،  ٣اکارآ٠غم ٦ا، ٨ٕ٠ؿ  ج٧ازٟ ٠ضٞی،  ٦ام آق٨ب. قغ پـؼٗث،  صحی ك رک٨د دچار  ة٨ـ ك

  ز٥ٞ١ از  ١ّٞی  ٠یؼاث  ٣اة٨دم ك ٦ا ؿ٨زم کحاب دا٣ك٤١غاف،  ٧٠ازؼت ا٣غیك٤١غاف،  کكیغف ة٤غ  ة٥ ك جتْیغ

 .ة٨د  جاریعی  ج٨ٖٚ  ای٢  دالیٜ

 آٔاز ٔؼب، ةا  ایؼاف  ٦ام ركیاركیی  اكٝی٢  ًی ؿیؽد٦ٟ،  ٚؼف  اكایٜ ك  دكازد٦ٟ  ٚؼف اكاظؼ از  ؿ٨ـ  دكرق

 ز٠اف،  ای٢ در. اؿث  ٠غرف  ٔؼب ةا  ٚازارم  ایؼاف  آق٤ایی ایؼاف،  جؼةیث  جاریط  ؿ٨ـ  دكرة ؿؼآٔاز. ق٨د ٠ی

 ك  گؼم ركق٢ ّنؼ  قؼكع ٔؼةی،  ًؼؼ در. داقث كز٨د  چك١گیؼم  ؿٌش  اظحالؼ  ٨٠از٥٧  ًؼٗی٢  ٠یاف

  ةؼام را  ٦ایی كیژگی ٨٣، اؿح١ْار  پیغایف ك  رٗؼ٠یـٟ ؿیا٣حیـٟ، اك٠ا٣یـٟ،  ٧٠ٟ ةـیار  ٦ام ٧٣ىث ٨٧َر
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 از پؾ ٧٣ایث، در. ة٨د  ایؼا٣ی  زا٠ْۀ  ٦ام كیژگی از  ٠ح٘اكت ةـیار  ک٥ ة٨د  آكردق  ار٠ٕاف  ة٥  اركپایی  زا٠ْۀ

 ةا  قکٞی  ٦ٟ  ز٧ث در  زا٥ْ٠ جٕییؼ ك  امالح  ة٥  ای١اف ٨٣گؼایایاف، ك گؼایاف ؿ٤ث ٠یاف ٗؼاكاف ٦ام کك١کف

ا٣ؾ از ةْغ  ٔؼب    (1372)صائؼم، .داد  ٣حیس٥ را  رـ٣

ؼ از  در گاـ ٣عـحی٢ ا٠یؼکتیؼ ظاف جٛی ٠یؼزا ج٨ؿي دارا٨٤٘ٝف ٠غرؿ٥ اصغاث ةا ٠ض١غم ك قْتا٣ی ٣ُ

 جاریط ةا ایؼاف در رؿ١ی جؼةیث ك جْٞیٟ جاریط(. 129: 1376درا٣ی) قغ ةؼداقح٥ زغیغ ٨٤ٗف ك ٨ّٞـ اقا٥ّ

ا٠ی، ٤ٗی، ام ٠غرؿ٥ داقح٢ ٦غؼ ةا دارا٨٤٘ٝف ایغة جأؿیؾ. اؿث ٠ٛارف( 1228) دارا٨٤٘ٝف جأؿیؾ  ك ٣ُ

ا٠ی ص٨ائر رِٗ ةؼام م٤ْحی  ٠ض١غم، ك قْتا٣ی) ة٨د گؼٗح٥ ؿؼچك٥١ ا٣غیكۀ ا٠یؼکتیؼ از کك٨ر ٤ٗی ك ٣ُ

1387.) 

 

 آهَسػ ٍ پزٍرػ در اٗزاى تاعتاى. 5

جكکیٜ صک٠٨ث داد٣غ ؿؼز٠ی٢ قؼٚی ایؼاف اؿث ك اكٝی٢ ؿؼز٠ی٤ی ک٥ ایؼا٣یاف امٞی در آف ؿاک٢ قغق ك 

٣ا٠یٟ. در جْٞیٟ ك جؼةیث ایؼا٣یاف اكؿحایی یا ةاظحؼم ک٥ دكرق آف را  ای٢ دكٝث را ٠ا دكٝث ةاظحؼ یا ةٞط ٠ی

دكرق کیا٣ی ٣یؽ گ٨ی٤غ، پغر ٠ٞؽـ ة٨د ٗؼز٣غ را ة٥ دةـحاف ٗؼؿحغ ك در اكؿحا آ٠غق اؿث ک٥ اگؼ ج٨ را 

را ة٥ دةـحاف ة٘ؼؿث؛ زیؼا ٗؼكغ دا٣ف چكٟ ركق٢ ك ةی٤اؿث. ٚـ١ث اُّٟ  ٗؼز٣غم ظؼدؿاؿ اؿث اك

 جؼةیث قا٦ؽادگاف کیا٣ی جؼةیث در ٨٤ٗف ز٤گی ك ٠ػ٦ب ك ّغاٝث ة٨دق اؿث.

٦ا یک ٣ژاد داقح٤غ، زةا٣كاف ٣یؽ ةا  ٦ا ك پارس ٠اد٦ا یکی از ا٨ٚاـ آریایی ایؼاف ة٨د٣غ ک٥ ةا ةاظحؼم

ک٥ از کحاب  ٦ا اًالع کا٠ٞی در دؿث ٣غاریٟ كٝی چ٤اف ازِ ة٥ ٠ْارؼ ٠اد٦ا یکی ة٨د. ر ٦ا ك ةاظحؼم پارس

٨ًر ؿالًی٢ ٠اد  آیغ در ٠یاف ایكاف ؿ٨اد ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ كز٨د داقح٥ ك ١٦ی٢ اؿحؼ ك ٦ؼدكت ةؼ٠ی

 ( 1315قغ. )ا.ةیژف،  دتث ٠یآ٧٣ا  ٦ام کك٨ر در ٦ا داقح٤غ ک٥ كٚایِ ك گؽارش ٣ا٥٠ دٗاجؼ قا٦ی یا ؿاؿ

 ٠ؼداف دكٝث ك قا٦ؽادگاف ،(٨٠ةغاف) زرجكحی ركصا٣یافكیژق  ،ف ٦عا٤٠كی، آ٨٠زش رؿ١یدر دكرا

 ة٥ ایؼاف ٠ؼدـ ة٨د، قغق ق١ؼدق ٧٠ٟ ز٣غگی ٠ا٤٣غ ة٥ پؼكرش ك آ٨٠زش زرجكث آیی٢ در چ٨ف ا٠ا. ة٨د

٦ام  كث، ی٤ْی پ٤غار ٣یک، گ٘حار ٣یک ك کؼدار ٣یک، اظالؽ ك ٧٠ارتصکی١ا٥٣ زرج گ٘حار از پیؼكم

٦ا زایگاق رؿ١ی آ٨٠زش ة٨د٣غ ك  داد٣غ. در آف ز٠اف آجكکغق ؿ٨د٤٠غ را ة٥ ٗؼز٣غاف ظ٨د آ٨٠زش ٠ی

 داد٣غ. ٠ػ٦تی، پؽقکی، ریاوی ك اظحؼق٤اؿی ٣یؽ درس ٠ی م٦ا ٨٠ةغاف ّالكق ةؼ درس

ا٠ا آ٨٠زش ك  در ایؼاف ةاؿحاف ٨ُ٤٠ر ١ّغق جؼةیث ای٢ ة٨د ک٥ ک٨دؾ را ّى٨ ٠٘یغ زا٥ْ٠ ةار آكر٣غ.

ْٞیٟ ك جؼةیث ک٨دکاف در ای٢ دكراف ٗٛي ة٥ ظا٣غاف ؿ٤ٌٞحی، درةاریاف، ٠ٕاف ك ةازرگا٣اف اظحناص یا ج
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١ث ٠ضؼكـ ة٨د٣غ.  داقث ك ج٨دق  ٦ام ٠ؼدـ از ای٢ ٣ْ

در ٠ؼاکؽ  جؼی٢ جْٞیٟ ك جؼةیث در ایؼاف ةاؿحاف آ٨٠زش دی٤ی ك اظالٚی ة٨د ک٥ ١ّغجان  اكٝی٢ ك رؿ١ی

٦ام درةارم ك در  دكرة ٦عا٤٠كیاف در ظا٨٣ادق، آجكکغق ك آ٨٠زقگاق در»٠ذال  قغ. ٠ػ٦تی جْٞیٟ دادق ٠ی

مغیٙ ك الیٛی  ظغ٠حگؽارافظ٨اؿح٤غ  اٗؽكدق قغ، زیؼا ٠یآ٧٣ا  ٦ا ٦ٟ ةؼ ز٠اف ؿاؿا٣یاف، دةـحاف ك دا٣كگاق

٠ح١ْٞاف ایؼاف  «ةؼام ادارة ١٠ٞکث جؼةیث ک٤٤غ جا ةح٨ا٤٣غ از م٘ات ای٢ اٗؼاد ة٥ ٣ِ٘ ؿٌٞۀ ظ٨د اؿح٘ادق ک٤٤غ.

 ج٨اف ة٥ ؿ٥ گؼكق جٛـیٟ کؼد: ةاؿحاف را ٠ی

 زادگاف( )قا٦ؽادگاف ك ةؽرگ آ٨٠زاف ظاص دا٣ف -

 كراف، ام٤اؼ، م٤ْحگؼاف( )ٗؼز٣غاف ٠ٕاف، ٨٠ةغاف، ٦یؼةغاف، پیك٥ ام ٥آ٨٠زاف صؼٗ دا٣ف -

 )آ٨٠زگاراف ك کار٤٠غاف( آ٨٠زاف ٠٨١ّی دا٣ف -

ؼم،  قغ٣غ. دظحؼاف در آ٨٠زقگاق اف جٛـیٟ ٠یآ٨٠زاف ة٥ دك دؿحۀ پـؼاف ك دظحؼ ای٢ دا٣ف ٦ام ٣ُ

ةازم ك اؿح٘ادق از اؿٞض٥ را  ٠ا٤٣غ پـؼاف ؿ٨ارم ك چ٨گاف كٝی ٔاٝتان ،کؼد٣غ دارم جضنیٜ ٠ی ٤٦ؼم ك ظا٥٣

 (68- 65: 1377)ا١ٝاؿی،  آ٨٠ظح٤غ. ٣یؽ ٠ی

٣حیس٥ گؼٗث ک٥ آ٨٠زش ج٨اف  ة٤غم جْٞیٟ ك جؼةیث ک٨دکاف ة٥ ؿ٥ قی٨ة یادقغق، ٠ی ةا ٤ّایث ة٥ جٛـیٟ

ة٤اةؼای٢ ةایغ گ٘ث ٨ُ٤٠ر اؿاؿی جْٞیٟ ك جؼةیث در  گؼٗث. ك پؼكش ة٥ م٨رت گؼك٦ی ك ًتٛاجی ا٣ساـ ٠ی

 ایؼاف ةاؿحاف ة٥ قؼح زیؼ ة٨دق اؿث:

٦ام  آ٠ادق کؼدف ک٨دؾ ةؼام ز٣غگی ٗؼدم ك ازح١اّی در آی٤غق، ةؼ پایۀ ٗؼ٤٦  ٠٨ٚی ك ارزش -

 .٤گی ك آ٨٠زقکارم٦ام ٗؼ٦ ؿازم ازح١اّی ك آ٠ادق

 .)ک٨دؾ ؿاةٙ( ك اؿحْغاد ك ٚاةٞیث ذاجی اك ةؼام ةؼظ٨ردارم زا٥ْ٠ از آف پؼكرش قعنیث ٨٣ز٨اف  -

)٨٣ز٨ا٣اف ك ز٨ا٣اف( در آ٨٠ظح٢ پیك٥ ك صؼ٥ٗ ةؼام زیـث قٕٞی ك اٚحنادم در  ٦ام کكٖ ج٨ا٣ایی  -

  (307، ص1368)جک١یٜ ١٦ای٨ف،  زا٥ْ٠.

غم ةا رک٨د جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ قی٨ق در دكرافرٗح٥ رٗح٥ ك ةا ؿٌٞۀ ٠ٛغك٣یاف،  ٦ام ؿ٤حی ك كیؼاف  ٦ام ْة

٦ا، از جْٞیٟ ٨٠ةغاف ز٨ٞگیؼم قغ. ا٠ا ای٢ ةغاف ٤ْ٠ا ٣یـث ک٥ ّا٠ٜ دی٢ ة٥ ٨٤ّاف یکی از  قغف آجكکغق

اـ ًتٛاجی ایؼاف ك ٠ ٦ام  ک٥ در دكرقای٢ چ٥  ،دؼ در جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ یکتارق ر٣  ةاظثؤ٨ّا٠ٜ جكکیٜ ٣ُ

ک٥ كیٜ دكرا٣ث در کحاب  ْغم ٣یؽ ای٢ ّا٠ٜ ك ركصا٣ی٨ف از اّحتار ك ٨٘٣ذ ةاالیی ةؼظ٨ردار ة٨د٣غ. چ٤افة

 ٨٣یـغ: جاریط ج١غف در ای٢ ةاب چ٤ی٢ ٠ی

٨٣یـی ك صـاب  ٦ایی ة٨د ک٥ کا٤٦اف در آٔاز ة٥ پـؼاف ك دظحؼاف ظي در ک٤ار ةیكحؼ ٠ْاةغ، ٠غرؿ٥»
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کؼد٣غ ك ةْىی از ایكاف را ةؼام کار ةؽرگ  كح آ٣اف ج٨ٛیث ٠یپؼؿحی را در ر آ٨٠ظح٤غ ك ام٨ؿ ك٢ً ٠ی

در آف زغكؿ وؼب ك جٛـیٟ ك زػر ة٥ دؿث آ٠غق ک٥ ٦ایی از آف ز٠اف  ؿاظح٤غ؛ ٨ٝص٥ ٨٣یـ٤غگی آ٠ادق ٠ی

، ك ٣یک٨کارم )كیٜ دكرا٣ث، اص١غ  «ق٨د. ك کْب ك ٠ـائٞی از ٤٦غؿۀ ١ّٞی دیغق ٠ی  ( 193: 1365آرـا

کؼد٣غ، َا٦ؼان ٠ا٤٣غ ایكاف آ٨٠زقگا٦ی ٣ؽدیک  ٠ی پیؼكمآداب ك رؿ٨ـ ٦عا٤٠كی  از٦ا  چ٨ف اقکا٣ی

٦ا ٠حى٢١ جض١ٜ ٠كٛات ك گؼؿ٤گی ك  ٚنؼ قا٦ی ةؼام جؼةیث ز٨ا٣اف داقح٤غ. ظن٨میات جؼةیث ز٨اف

٦ام  ٦ا ؿ٨ارم ك جیؼا٣غازم ك قی٨ق کار آیغ. صح١ان ة٥ ز٨اف جك٤گی ك ظـحگی ة٨د جا در ٤٦گاـ وؼكرت ة٥ 

صغ در ز٤  ك  ج٨ا٣ـح٤غ ةغكف ای٢ ٠ٛغ٥٠ جا آف ٦ا ١٣ی آ٨٠ظح٤غ كگؼ٥٣ پارت ٨ًر ٠ٛغ٠اجی ٠ی را ة٥ ز٤گی

 (53: 1315جیؼا٣غازم ك ؿ٨ارم ٧٠ارت یاٗح٥ ركـ را ة٥ ٝؼزق درآكر٣غ. )ا. ةیژف، 

٦ام آ٨٠زش ك  ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش جا دكرق ؿاؿا٣یاف ک١اةیف ة٥ ١٦ی٢ م٨رت ادا٥٠ یاٗث. ٦غؼ

٦ام ٠عحٖٞ جٛـیٟ قغ ك  ظ٨د گؼٗث ك ّٟٞ ك دا٣ف ة٥ قاظ٥ ز٠اف ؿاؿا٣یاف ج٨٤ع زیادم ة٥ پؼكرش در

كَی٥٘ آف گـحؼش یاٗث. آ٨٠زش ٠ػ٦ب زرجكث ٨٠رد جأکیغ ٚؼار گؼٗث. ک٨دکاف ٨٠َٖ قغ٣غ ام٨ؿ 

 ٦ام ٤ٗی ك ٤٦ؼم ة٨د. جؼ از ٥١٦، آ٨٠زش ٧٠ارت آئی٢ ةاؿحا٣ی را ةیا٨٠ز٣غ، ٧٠ٟ

قا٠ٜ ؿ٥ ٚـ١ث دی٤ی ك اظالٚی، جؼةیث ةغ٣ی ك ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ ك صـاب ةؼ٣ا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث 

آ٨٠ظح٤غ. اٝتح٥ ظ٨ا٣غف ك  ةازم، ؿ٨ارکارم، جیؼا٣غازم، قکار ك ق٤ا ٠ی کؼدف ة٨د. ة٥ ک٨دکاف چ٨گاف

قغ. ای٢ ّغق ک٥ قا٠ٜ ٗؼز٣غاف ٣ستا ك  ٨٣قح٢ ك صـاب کؼدف ج٧٤ا ة٥ ّغق ٠ْغكد ك ظامی آ٨٠ظح٥ ٠ی

ةؼام ٗؼ٠ا٣غ٦ی ؿپاق ك صک١ؼا٣ی ك دادرؿی ك ٣گا٦غارم دٗاجؼ دی٨اف ك صـاب ك ٠اٝیات ٠ؤةغاف ة٨د٣غ، 

 قغ٣غ. جؼةیث ٠ی

ک٥ صغكد ةؼ٣ا٥٠ ك ٠غت جضنیٜ جْیی٢  در جْٞیٟ ك جؼةیث دكرق ؿاؿا٣ی دك ًؼیٙ ٨١ْ٠ؿ ة٨د: اكؿ ای٢

ة٨د٣غ ك دكـ  قغ ك اكٝیاء در پؼكرش ک٨دکاف ك ا٣حعاب ٠ْٟٞ ك دؿح٨ر جضنیٜ ك ركش آ٨٠زش آزاد ٠ی

ک٥ دكٝث در ج١اـ ٨ّا٠ٜ جؼةیث دظاٝث داقث ك ةا ٦غؼ ٠كعل، ّٛایغ ظامی را ة٥ ک٨دکاف اٝٛاء  ای٢ 

ام ک٥ ة٥ ج١اـ  قغ ٥١٦ ًتٙ ّٛیغق ك ؿٞی٥ٛ دكٝث پؼكرش یاة٤غ. ّٛیغق کؼد. در ای٢ ركش ؿْی ٠ی ٠ی

ؼ جعث ٣كـح٥ ك ١٣ای٤غق اك ركم قغ، ای٢ ة٨د ک٥ قاق ة٥ ظ٨اؿث ظغا ك ة٥ ٦٨٠تث ا٧ٝی ة ک٨دکاف جٞٛی٢ ٠ی

 ق٨د.  ز٠ی٢ اؿث ك ةؼ صـب ارادق اك کار٦ام کك٨ر ادارق ٠ی

٠تادالت ٗؼ٤٦گی در دكراف ةاؿحاف، ٨١ْ٠الن در زؼیاف رٗث ك آ٠غ٦ام ز٧ا٣گؼداف ك ةازرگا٣اف ة٥ 

 گؼٗث. ٦ا در ٨٠اِٚ ز٤  م٨رت ٠ی کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ك یا ةؼظ٨رد ٠ٞث

٤٦  ٤٦غم ك ی٣٨ا٣ی، دؿح٨ر داد جا کحب ی٣٨ا٣ی ك ٤٦غم را ة٥ پارؿی اردقیؼ ةاةکاف جضث جأدیؼ ٗؼ
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ة٨د ک٥ ةْغ٦ا  «گ٤غم قاپ٨ر»ا٣غازم یک ٠ؤؿـ٥ ّاٝی ة٥ ٣اـ  ةؼگؼدا٤٣غ. ای٢ اٚغا٠ات زیؼة٤ام امٞی راق

پادقا٦اف ؿاؿا٣ی ٦ؼ یک ة٥ پیؼكم از اؿالؼ ظ٨د در جک١یٜ ك جس٧یؽ آف گاـ ةؼداقح٤غ. در ای٢ دا٣كگاق، 

 ة٥ ًب ةیكحؼ ج٨ز٥ داقح٤غ جا ٗٞـ٥٘ ك ریاویات.  اؿاجیغ

اّح٤ایی ك جْغیاجی ک٥ ة٥ ٗالؿ٥٘ ركا  ٠یالدم ك ةی 529پؾ از جٌْیٜ قغف ٠غرؿۀ ٗٞـ٘ۀ آج٢ در 

داقح٤غ، ٦٘ث ج٢ از صک١ا ك ا٣غیك٤١غاف ی٣٨اف ة٥ جیـ٨٘ف پایحعث ؿاؿا٣یاف پ٤ا٤٦غق قغ٣غ ك در دا٣كگاق  ٠ی

 ظح٤غ.٠ؽة٨ر ة٥ جضٛیٙ ك جغریؾ پؼدا

٦ا ك ٨ّٞـ دا٣كگا٦ی در ایؼاف ةاؿحاف، ٠عن٨مان پؾ از جٌْیٞی ٠غرؿ٥ ٗٞـ٥٘ آج٢ در  جؼی٢ رقح٥ ٧٠ٟ

ؼم 529ؿاؿ  ٣گارم، اقْار ك ادةیات پ٨ٞ٧م، جؼز٥١  )ادةیات، كٚایِ ٠یالدم ّتارت ة٨د٣غ از دا٣ف ٣ُ

ی، ، ٗٞـ٥٘، ص٨ٛؽ ٚىای..(کحب، پ٤غ٣ا٥٠ ةؽرگ٧١ؼ، کحب دی٤ی، ؿیاؿی، ادةی، ص١اؿی، جؼةیحی، اظالٚی ك .

٠ا٤٣غ کكاكرزم، آةیارم ك کا٣اؿ ؿازم، ١ْ٠ارم ك ؿاظح١اف ؿازم، ریاوی ك ٣س٨ـ، دا٣ف کارةؼدم )

 (83 - 78: 1386 گٞك٢ ٤٠٨ٗی،) پؽقکی(.

 

 سهاى ٍ عَل هذت آهَسػ در اٗزاى تاعتاى. 5-1

ک٥ ة٥ ٣ـتث تؼق١ؼد ٠ح٘اكجج٨اف ؿ٥ ٠ؼص٥ٞ  ةؼام ز٠اف جضنیٜ ك ٨ًؿ ٠غت آ٨٠زش در ایؼاف ةاؿحاف  ٠ی

 .ثرقغ ٨ٚام زـ١ا٣ی، ذ٤٦ی، ركصیات ك ظنایل ٠ٞی، ا٦غاؼ ك ٣یاز٦ام ازح١اّی ٠حٕیؼ ة٨دق اؿ

جؼی٢ قا٨ٝدق جؼةیث ك آ٨٠زش ایساد  جؼی٢ ك اؿاؿی ٠ؼص٥ٞ اكؿ، ی٤ْی آ٨٠زش ظا٨٣ادگی ک٥ ًی آف ٧٠ٟ

 قغ ك ٠ادر كَی٥٘ ؿ٤گی٤ی ة٥ ٧ّغق داقث.  ٠ی

ك جا چ٧اردق ك پا٣ؽدق ؿاٝگی ادا٥٠ قغ  ٠ی٠٨ی ة٨د ک٥ از ٦٘ث ؿاٝگی آٔاز ٠ؼص٥ٞ دكـ، آ٨٠زش ١ّ

 یاٗث.  ٠ی

٠ؼص٥ٞ ؿ٨ـ، آ٨٠زش اظحنامی ة٨د ک٥ ةا ة٨ٞغ ك رقغ ٦یسا٣ات در ٗؼد ٠نادؼ ة٨د. در ای٢ ٠ؼص٥ٞ، 

 قغ.  ٦ام جعننی ة٥ اك آ٨٠زش دادق ٠ی اؿحْغاد٦ا ق٤اؿایی ك ةا ج٨ز٥ ة٥ اؿحْغاد ٗؼد رقح٥

 

 دٍرُ تاعتاى تؼل٘ن ٍ تزت٘ت درهحاعي ًظام . 5-2

 آ٠ادگی ٗؼد ةؼام ز٣غگی ٠ادم ك ٨٤ْ٠م -

 كٝیثؤآ٠ادگی ٗػػػؼد ةؼام پػیؼش ٠ـ -

 جؼةیث ةغ٣ی، اظالٚی، ركا٣ی ك ازح١اّی -

 



 69      ... ایران جرةیث و جعهیو جاریخی شیر ةررشی

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 هؼاٗة ًظام تؼل٘ن ٍ تزت٘ت در دٍراى تاعتاى. 5-3

ؿ٘ا٥٣ ای٢ ٣ُاـ أ٠ح ،كز٨د داقح٦٥ام ٠ذتحی ک٥ در رك٣غ آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ةاؿحاف رٟٔ كیژگیّٞی

٦ا ك ٠ْایب  جؼی٢ ٠ضغكدیث ةؼد. ةؽرگ ٦ا ك یا ة٧حؼ اؿث ذکؼ ق٨د ٠ْایتی ر٣ر ٠ی آ٨٠زقی از ٠ضغكدیث

 : کؼددؿح٥ ة٤غم  زیؼج٨اف ة٥ قکٜ  ؿاز٠اف آ٨٠زش ایؼاف ةاؿحاف را ٠ی

  .آ٨٠زش ك پؼكرش در ا٣ضنار ًت٥ٛ اّیاف ك اقؼاؼ ك قا٦ؽادگاف ة٨د -

  .گاف ؿْی داقح٤غ دا٣ف ك ٠٨ْٞ٠ات ظ٨یف را از ٠ؼدـ ّادم ٠ع٘ی دار٣غیاٗح آ٨٠زش -

اّث  ٗؼ٠اف آف٣حیس٥ در ّٛیغق ك ا٣غیك٥ صاکٟ ة٨د ک٥  ءدر آ٨٠زش ك پؼكرش اٝٛا - ةؼدارم ٠ٌٞٙ ك ًا

 .ركاج داقثک٨رک٨را٥٣ در ةؼاةؼ اٗؼاد ماصب ٚغرت ك ٤٠نب 

 

 تارٗخ آهَسػ در دٍراى اعالهٖ . 6

اؿال٠ی از پایاف ّنؼ ؿاؿا٣ی جا  ا٣ٛالب ٠كؼك٥ً اؿث. ةا پیؼكزم اّؼاب ٠ـ١ٞاف در ٨ُ٤٠ر از دكراف 

ز٤  ٧٣اك٣غ دكٝث كاصغ ٠ؼکؽم ؿاؿا٣یاف از ةی٢ رٗث. ة٤اةؼای٢ ٠ـ١ٞا٣اف ة٥ ایؼاف دؿث یاٗح٤غ ك در اةحغا 

زغ ة٥ ة٥ جٕییؼ دی٢ پؼداظح٤غ ک٥ ة٥ ٠ذاة٥ آف آ٨٠زش ك پؼكرش ٣یؽ ةا جٕییؼات زغم ٨٠از٥ قغ. ٠ـا

دی٢ زرجكث زام ظ٨د را ة٥ ٠کحب اؿالـ  ۀ٦ا ك ٗٞـ٘ جؼی٢ ا٠اک٢ جْٞیٟ ك جؼةیث جتغیٜ قغ٣غ ك آ٨٠زق ٧٠ٟ

در ای٢ دكرق دركؿی ٠ا٤٣غ ٚؼآف، صغیخ، ج٘ـیؼ، ٥ٛٗ، ام٨ؿ دی٤ی، مؼؼ ك ٣ض٨  (.54: 1376داد. )درا٣ی، 

٦ایی ١٦چ٨ف ةضخ ك  ك ةا ركشّؼةی، ٤٠ٌٙ ك ادةیات ّؼةی، از مغر اؿالـ ة٥ م٨رت ا٣٘ؼادم ك گؼك٦ی 

 .اؿث قغق پؾ از ا٣ساـ ٠ؼاؿٟ ّتادم جغریؾ ٠ی ٤٠اَؼق، پؼؿف ك پاؿط ظٌاة٥، كٍّ ك ا٣غرز ك ٨١ْ٠الن

غ ك ٠تاصخ ٗٞـ٘ػػػی ك ادةی ك ة٨د اؿالـ جا دیؼز٠ا٣ی ةا ٨ّٞـ دی٤ی ج٨أـ  از اؿاس جضنیالت درایؼاف ْة

 قغق: كراف اؿال٠ی جضنیالت ة٥ دك م٨رت ا٣ساـ ٠یدر د ازح١اّی ١٦ؼاق ةا ٠تاصخ دی٤ی جغریؾ ٠ی قغ.

 یی٠عن٨ص ٗؼاگؼٗح٢ جضنیالت دكرق ٠ٛغ٠اجی یا اةحغا، ٠کحب جضنیٜ در -

 جؼ ٦ام ّاٝی دكرق ةكیژ ،جضنیٜ در٠غارس -

 

 ّا خاًِ هىتة .6-1

آف ة٥ آٔاز دكراف اؿال٠ی جا پایاف   پیكی٥٤ ک٥جؼی٢ ٠ضٜ ٗؼاگیؼم جْٞیٟ ك جؼةیث ة٨دق  ظا٥٣ اةحغایی ٠کحب

 یادگیؼم ة٥ ک٨دکاف آف در ک٥ ة٨د ٠کا٣ی جْؼیٖ، جؼی٢ ؿادق در ظا٥٣ گؼدد. ٠کحب ّنؼ ٚازار ةؼ٠ی

 ٠ا٦ا٥٣، در ٚتاؿ دریاٗث ازؼت« دار ٠ال ٠کحب»ك « ٠الةازی»٣اـ  ة٥ ٠ؼدم یا زف ك ٣كـح٤غ ٠ی ك ؿ٨اد درس

 (121:  ٤ٚ1386تؼم، ) .آ٨٠ظث ٠ی ؿ٨اد آ٣اف ة٥ ك ٨١٣دق یؿؼپؼؿح را اٗؼاد ظؼدؿاؿ ٗؼز٣غاف
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 ام اجاؽ ك ک٨چ٥ ة٥ ٠كؼؼ ٦ام ةاالظا٥٣ ك گػر٦ا داظٜ ٦ام ك اجاؽ ٦ا دکاف در ٦ا ٨١ْ٠الن  ظا٥٣ ٠کحب

 زیؼز٠ی٤ی ٠کحب، ٣یؽ ٤٠اًٛی در. قغ٣غ ٠ی دكراٗحادق جكکیٜ ك پؼت ٦ام ٠کاف ٦ا ك ظا٥٣ ٦كحی ز٨ٞم

 (68: 1345 ،رؿیغ. )ارِٗ جا ة٥ داظٜ آف ٠ی ظ٨رد ک٥ چ٤غ پ٥ٞ ٠ی ة٨د

 ٠ضنٜ قاگؼد چ٧ارؿا٥ٝ ةا»اؿث  قغق گ٘ح٥ ک٥ چ٤اف ٣غاقث، ؿ٤ی ٠ضغكدیث ٠کحب در جضنیٜ»

 ةا دار ٠کحب ك پغر (48: 1353)ٗعؼایی، « ٣كـح٤غ. صنیؼ ٠ی ركم یکغیگؼ زا٨٣م ة٥ زا٨٣ ؿا٥ٝ چ٧اردق

 (1: 1348کؼد٣غ. )كاجـ٢،  ٠ی جْیی٢ را ظا٥٣ ٠کحب در جغریؾ ةؼ٣ا٥٠ یکغیگؼ ٨٠اٗٛث

 ای٢ ك رٗث ١٣ی ٗؼاجؼ ٚؼآف ك ركظ٨ا٣ی اٝ٘تا صؼكؼ یادگیؼم از ٦ا ٨١ْ٠الن  ظا٥٣ ٠کحب در آ٨٠زش

 ٣یؽ ٠ػ٦تی ٠ح٨ف ك ٗارؿی ادةی کحب ةؼظی گاق ة٨د. اٝتح٥ ظا٥٣ ٠کحب در آ٨٠زم دا٣ف ٧٣ایی صغ

 قغ٣غ:   ٦ام ایؼاف در دكرق ٚازاری٥ ة٥ ؿ٥ دؿح٥ جٛـیٟ ٠ی ظا٥٣ ٠کحب( 44: 1371قغ. )صا٠غم،  جغریؾ ٠ی

 ٦ام آظ٣٨غةازی  ظا٥٣ ٠کحب -

 ٦ام ٠٨١ّی  ظا٥٣ ٠کحب -

 ٦ام ظن٨می  ظا٥٣ ٠کحب -

ؼ ّا٥ٞٚ ز٣ی ادارق ٠ی ظا٥٣ ٠کحب  آ٣ساؿاؿ در  7جا  4قغ ك ک٨دکاف ةی٢  ٦ام آظ٣٨غةازی زیؼ ٣ُ

 قغ ٠ی ظ٨ا٣غق ٣یؽ دیگؼم ٦ام کحاب ١٦چ٤ی٢ آ٨٠ظح٤غ، ٠ی را اٝ٘تا ك قؼّیات ٚؼآف، ٦ام ک٨چک ؿ٨رق

  ب از ركم ٚاّغقکحا گؽی٤ف ة٨د. ٠ح٘اكت آ٨٠زاف دا٣ف ك ٦ا ظا٥٣ ٠کحب ٨٣ع ك ٠کاف ك ز٠اف ةؼصـب ک٥

ؼ گؼٗح٥ ١٣ی قغ. ای٢  ٠ْی٤ی ٣ت٨د ك ٣یؼك ك اؿحْغاد ک٨دؾ ةا آؿا٣ی ك دق٨ارم ٠ضح٨ام کحاب در ٣ُ

 .  اؿث ٣ت٨دق ازتارم ٦ا ظا٥٣ ٠کحب

ًتٛات  ،ام از ركؿحا٦ا دایؼ ة٨د٣غ ٦ام ٠٨١ّی را ک٥ در ةیكحؼ ق٧ؼ٦ا ك پارق ظا٥٣ آ٨٠زاف ٠کحب دا٣ف

٦ام  ظا٥٣ ق٣٨غ ٠کحب ٦ا ٠ی ظا٥٣ داد٣غ. ٝؽك٠ی ٣غاقث کـا٣ی ک٥ كارد ای٢ ٠کحب ٠ح٨ؿي زا٥ْ٠ جكکیٜ ٠ی

 آظ٣٨غةازی را گػرا٣غق ةاق٤غ.

٦ام ظن٨می  ظا٥٣ ٦ا ک٥ ٠کحب ظا٥٣ ٗؼز٣غاف ظ٨د را ة٥ ٨٣ع ؿ٨ـ ٠کحب« ةؽرگاف»اٗؼاد ج٨ا٣گؼ ك 

ٗؼؿحاد٣غ ك ةؼظی ٣یؽ در ٤٠ؽؿ از ٠ْٟٞ ؿؼظا٥٣ ز٧ث آ٨٠زش ک٨دکاف ظ٨یف ک١ک  ، ٠یة٨د٣غ

ك از ق١ار آ٣اف در ق٧ؼ٦ام ةؽرگ  ٤غ٦ا ر٣  ٠غرؿ٥ ة٥ ظ٨د گؼٗح ظا٥٣ گؼٗح٤غ. ةا گػقث ز٠اف ٠کحب ٠ی

٦ا ةا كزػ٨د ج٤تی٧ات ةغ٣ی  ظا٥٣ کاؿح٥ قغ ك ٠غارس ١٧٠ی چ٨ف دارا٤٘ٝػ٨ف ایساد قغ. قاگؼداف ای٢ ٠کحب

 غ.جتغیٜ ة٥ اقعاص جاندیؼگػار ك دا٣ك٤١غ قغ٣آ٧٣ا  ك ٠كٛث ةـیار از جضنیٜ گؼیؽاف ٣كغ٣غ ك ةؼظی از
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 تز( ّإ ػالٖ . هذارط )ٍٗضُ دٍر6-2ُ

٠غرؿاف ةضخ ك گ٘حگ٨ ك ٤٠اَؼق را ظالؼ اصحؼاـ ٠ـازغ ك آ٣سا را  ام از از ؿغق چ٧ارـ ة٥ ةْغ چ٨ف پارق

را در ٠غارس ٚؼار داد٣غ ك  جؼةیث٠ضٜ جْٞیٟ ك  ،رك ٠عن٨ص ١٣از ك ّتادت ك ٣یاز ٠ی دا٣ـح٤غ، از ای٢

غ ةؼ جْغاد ٠غارس در ق٧ؼ٦ا اٗؽكدق   .  قغازآف جاریط ة٥ ْة

قتی٥ ة٥ ٠غرؿ٥ ؿاظح٥  ۀظالٗث ّتاؿی ٣عـحی٢ ٠ؤؿـ٠ؼکؽ  ق.ؽ( در 289جا  279در ز٠اف ا١ٝحىغةاهلل )

٦ایی ةؼام ؿک٣٨ث دا٣ك٤١غاف ك ٠غرّؿاف ؿاظح٥ ك ٠ـح١ؼم ٦ٟ  ظا٥٣ ،٦ا ک٤ار کاخ ق١ّاؿی٥ صیاط در .قغ

 آ٣اف جؼجیب دادق ة٨د٣غ. ةؼام

جؼی٢ ٠ؼاکؽ ١ّٞی ایؼاف در  ای٢ کار پیكگاـ ك یکی از ةؽرگ ا٣غ در ق٧ؼ ٣یكاة٨ر ة٥ ٨ًرم ک٥ ٨٣قح٥

ماصب جاریط ١ّٞام  ۀای٢ ق٧ؼ ة٤ا قغ ةؼصـب ٨٣قح ام ک٥ در . ٣عـحی٢ ٠غرؿ٥ة٨دؼاؿاف ةؽرگ ظ

 ق.ؽ 418صاکٟ آ٣سا ةؼام اة٨اؿضٙ اؿ٘ؼای٤ی ٠ح٨ٗی  ك ة٥ دؿثـ(  1015ق.ؽ ) ٣406یكاة٨ر ة٥ جاریط 

 .ؽق 429ح٨ٗی ٠. اة٨ةکؼ ةـحی ٤غؿاظح ٨ٗ406رؾ ٠ح٨ٗی  ـ( ك ٠غرؿ٥ دیگؼم ة٨د ک٥ ةؼام اة٢ 1027)

ام ةؼام ًالب ؿاظث ك ٠اؿ زیادم  ـ( ک٥ از ةؽرگاف ٠غرؿاف ٣یكاة٨ر ة٨د در ک٤ارظا٥٣ ظ٨د ٠غرؿ1037٥)

ك ٠غرؿ٥ ؿْیغی٥ ک٥ ٣نؼة٢  (ق.ؽ ٠405ح٨ٗی )ةؼام ادارق آف كٖٚ کؼد. ٠غرؿ٥ ةی٧ٛی٥ ٤٠ـ٨ب ة٥ ةی٧ٛی 

٨ٗی كاٍّ ٦ٟ در ق١ار ٠غرؿ٥ اؿ١ْیٜ اؿحؼآةادم م ٣یؽ ؿتکحکی٢ ةؼادر ؿٌٞاف ٠ض٨١د ٔؽ٨٣م ة٤ا کؼد ك

 غ.٤ةاق ٠غارس ٣عـحی٢ ٠ی

اـ ٦ایی ٗؼ٠اف داد  دف ٠غرؿ٥ؼا١ُٝٞک كزیؼ ٠ْؼكؼ ك ةاجغةیؼ ؿٞس٨ٚیاف ة٥ ؿاظح٢ ك ٠س٧ؽ ک ظ٨از٥ ٣ُ

ا٠ی٥ ٦ا ک٥ در ةٕغاد، ٣یكاة٨ر، ام٧٘اف، ةٞط، ٠ؼك ك آ٠ٜ ؿاظح٥ قغق ة٨د٣غ، ة٥  ک٥ ة٥ ٣ُا٠ی٥ ق٧ؼت یاٗح٤غ. ٣ُ

ا٠ی٥ را صک٠٨ث پؼداظث ٠یآ٧٣ا  قغ٣غ ك ٦ؽی٤ۀ ٠یركزم ادارق  م٨رت قتا٥٣ ٦ا ةؼ٣ا٠ۀ آ٨٠زقی  کؼد. ای٢ ٣ُ

ؼ ظ٨از٥ ج٤ُیٟ قغق ة٨د ك جا  قغ. از  ٠ی پیگیؼم جؼی٢ جٕییؼ ؿاؿ ةا کٟ ٤٠150ـس١ی داقح٤غ ک٥ زیؼ ٣ُ

ؼ ةؼ حر٣  قغ ك ةیك کٟآ٧٣ا  کٟ ةضخ ك گ٘حگ٨م آزاد در ٦ا ای٢ ة٨د ک٥ کٟ ٦ام ای٢ ٠غرؿ٥ ٣ٛل

جٕییؼم  .(1384کیغ قغ )٠ْح١غم، أم ٥ٛٗ قاْٗی، مؼؼ ك ٣ض٨، ادةیات ّؼب ك ٚؼآف ك صغیخ جٗؼاگیؼ

ا٠ی٥ ةا٣ی آف جٞٛی ٠یأا١ٝٞک ةا ج ک٥ ظ٨از٥ ٣ُاـ ق٨د، در ای٢ اؿث ک٥ ٣ُاـ آ٨٠زقی را جضث  ؿیؾ ٣ُ

ا٠ی٥ اٝگ٨ ك ٥٣٨١٣ ٠غارؿی قغ ک٥ ةْغان ؿاظح٥ قغ٣غ ك از قی٨ق ٦ام  ک٤حؼؿ صک٠٨ث درآكرد. ٠غارس ٣ُ

(. اكٝی٢ جالش در ای٢ ز٠ی٥٤ را ّتاس ٠یؼزا ك ٠یؼزاّیـی ٚائٟ ٠ٛاـ 82: ٦1376ا جتْیث کؼد٣غ )درا٣ی،  ٣ُا٠ی٥

ا٠ی زغیغ ةؼآ٠غ٣غ. ١٦چ٤ی٢  ا٣ساـ داد٣غ ک٥ ةا زػب ك اؿحعغاـ ١ْٞ٠ی٢ ظارزی درمغد کـب ٨٤ٗف ٣ُ

ظارج از کك٨ر، ازازق در دكراف ٠ض١غقاق اٚغـا زغیغم م٨رت گؼٗث، ّالكق ةؼ اّؽـا ٠ضنٜ ة٥ 
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 ؿیؾ ٠غارس ة٥ ٠تٕٞاف ٠ػ٦تی دادق قغ. أج

٦سؼم ١ٚؼم ةا ركم کار آ٠غف قاق اؿ١اّیٜ م٨٘م، ایؼاف دارام صک٠٨ث ٠ؼکؽم  905در ؿاؿ 

ؿاؿ ج٨ا٣ـح٤غ ة٥ ؿاظح٢ ك آةادم ق٧ؼ٦ا ك ركؿحا٦ا ةپؼداز٣غ. ؿاظح٢  225ٚغرج٤١غم قغ ك ایؼا٣یاف ًی 

در ام٧٘اف ة٥ دٝیٜ كز٨د ا٤٠یث هلل ا ٧ارةاغ، ٠ـسغقاق ك ٠ـسغ قیط ٦ٌٖٝایی ٠ا٤٣غ ٠غرؿۀ چ آ٨٠زقگاق

٦ا ك ٠ـسغ٦ام آف دكرق ةاكر٦ام قیْی، اصکاـ، ج٘ـیؼ،  ك دؼكت کك٨ر در آف ز٠اف رخ داد. در ٠غرؿ٥

ؼ کـی ة٥ ٨ّٞـ ّٛٞی ك ةضخ ك ١ح٠المغرا، ک ٦ایی ٠ا٤٣غ قغ ك ة٥ زؽ ؿحارق اظتار ك صغیخ درس دادق ٠ی

كاٗؼ داقث. اٝتح٥، در ز٠اف قاق ّتاس ةؽرگ، ارجتاط ایؼاف ةا کك٨ر٦ام اركپایی ةؼٚؼار قغ ك گ٘حگ٨ ّالٚۀ 

کٟ ة٥ ایؼاف كارد قغ. پؾ از ای٢ دكرق ایؼاف جا ة٥ صک٠٨ث رؿیغف ٚازار٦ا ٣اآرا٠ی ك  دا٣ف ك ٢ٗ ٨٣ی٢ کٟ

 (1384ٔارت را جسؼة٥ کؼد ك در دكراف ٚازار ٣یؽ در ؿؼاقیتی ٣اآگا٦ی اٗحاد. )٠ْح١غم، 

ظاف ا٠یؼکتیؼ ٣عـحی٢ گاـ در اقا٥ّ ٨ّٞـ ك ٨٤ٗف زغیغ  ةا اصغاث ٠غرؿ٥ دارا٨٤٘ٝف ج٨ؿي ٠یؼزا جٛی

 1228(. جاریط جْٞیٟ ك جؼةیث رؿ١ی در ایؼاف ةا جاریط جأؿیؾ دارا٨٤٘ٝف )129: 1376درا٣ی، ةؼداقح٥ قغ )

ُا٠ی ك م٤ْحی ةؼام رِٗ ص٨ائر ام ٤ٗی، ٣ ق.ش( ٠ٛارف اؿث. ایغة جأؿیؾ دارا٨٤٘ٝف ةا ٦غؼ داقح٢ ٠غرؿ٥

دارا٨٤٘ٝف،   ( جأؿیؾ٣1387ُا٠ی ك ٤ٗی کك٨ر از ا٣غیكۀ ا٠یؼکتیؼ ؿؼچك٥١ گؼٗح٥ ة٨د )قْتا٣ی ك ٠ض١غم، 

  ج١غف  جاریط  ة٥  آف  ظ٨د ك پی٨ؿث  گػقحۀ  از جاریط  ایؼاف  ك جؼةیث  جْٞیٟ  آٔاز گــث  ؿ١تٜ  ٨٤ّاف ة٥

  (66: 1375د، ٣ژا )کیا٣ی اؿث.  قغق  ٔؼب، ق٤اظح٥

 

 هذارط جذٗذ پظ اس دارالفٌَى. 6-3

ا٠ی ة٥ ؿتک دارا٨٤٘ٝف جأؿیؾ قغ در جتؼیؽ ٠غرؿ٥ ق.ؽ 1275در ؿاؿ  اٖٝ( ک٥ ١ْٞ٠ی٢ آف أٞب از  ام ٣ُ

 .ا٠ا کار ای٢ ٠غرؿ٥ پیكؼٗحی ٣غاقث ؛اٝحضنیالف دارا٨٤٘ٝف ة٨د٣غ ٗارغ

ام ة٥ ٣اـ ٠كیؼی٥ ةؼام جغریؾ  ٠غرؿ٥ ظاف ؿپ٧ـاالر، ٠كیؼاٝغك٥ٝ در ز٠اف مغارت ٠یؼزا صـی٢ ب(

 .کؼد٦ام ظارز٥ ك زٕؼاٗیا جأؿیؾ  زةاف

ا٠ی در ام٧٘اف ة٥ ٣اـ ٠غرؿۀ ١٦ای٣٨ی دایؼ قغ. ١ْٞ٠ی٢ ای٢ ٠غرؿ٥ ٣یؽ  ٠غرؿ٥ ق.ؽ 1300در ؿاؿ  ج( ام ٣ُ

 .اٝحضنیالف دارا٨٤٘ٝف ك ٣یؽ چ٤غ ٠ْٟٞ ظارزی ة٨د٣غ ةؼظی از ٗارغ

 آ٨٠زش ٠ؼکؽ ك دا٣كگاق ٤٠ؽ٥ٝ ة٥ ظ٨د ز٠اف در ک٥ دارا٨٤٘ٝف جأؿیؾ از پؾ ؿاؿ قف ك چ٧ٜ

 ٠ْارؼ ا٣س٢١(. ش.ق 1275/  1315 اٝضس٥ ذم) قغ اٗححاح ایؼاف در دةیؼؿحاف ٣عـحی٢ ة٨د، ّاٝی

 ة٥ قاق، ٣امؼاٝغی٢ اُّٟ مغر اٝغك٥ٝ، ا٠ی٢ ظاف ّٞی ٠یؼزا كزارت ز٠اف در ک٥  ة٨د ٠ؤؿـ٥ ای٢ گػار پای٥
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 (1384 ٠ْح١غم،. )آ٠غ كز٨د

 

 هحاعي ًظام تؼل٘ن ٍ تزت٘ت دٍرُ اعالهٖ. 6-4

 جْٞیٟ ك جؼةیث رؿ١ی از ا٣ضنار گؼكق اقؼاؼ ظارج قغ ك ١٦ۀ ٠ؼدـ صٙ ٗؼاگیؼم دا٣ف را یاٗح٤غ. -

ؼ جأکیغ پیا٠تؼ - ؼاگیؼم آ٨٠زش ایساد قغ. )ص( ة٥ ظًا  ة٥ ٗؼاگیؼم دا٣ف، در ٠ؼدـ ق٨ؽ ١٦گا٣ی ةؼامٗ 

 ا٠کاف ٗؼاگیؼم ٨ّٞـ ٠عحٖٞ گـحؼش یاٗث.ة٥ دٝیٜ گـحؼش ١ٞٚؼك اؿال٠ی  -

ركد ک٥ ا٠کاف  جأؿیؾ ٠غارس در ٣ٛاط ٠عحٖٞ کك٨ر ٥ٌٛ٣ ٌّ٘ی در ای٢ دكراف ة٥ ق١ار ٠ی -

 .کؼد ٦ام ٠عحٖٞ را ة٥ م٨رت جعننی ٗؼا٦ٟ ٠ی آ٨٠زش رقح٥

 ظارج قغف ا٣ضنار جضنیٜ ةؼام اقؼاؼ ا٠کاف پیكؼٗث ةیكحؼ را ةؼام ًت٥ٛ ٨ّاـ ٗؼا٦ٟ کؼد. -

 ار ی٣٨ا٣ی ة٥ ٗارؿی ك ّؼةی ةاّخ رقغ ٨ّٞـ ٠عحٖٞ ٠ا٤٣غ پؽقکی ك ٗٞـ٥٘ قغ.جؼز٥١ آد -

 

 هؼاٗة ًظام تؼل٘ن ٍ تزت٘ت دٍرُ اعالهٖ. 6-5

صسٟ زیادم از ٠ٌاٝب دق٨ار ك گاق  غآ٨٠زاف ٠ست٨ر ة٨د٣ ٦ا ك ةْىی از ٠غارس دا٣ف ظا٥٣ در ٠کحب -

 ٔیؼکارةؼدم را ة٥ صا٥ُٗ ةـپار٣غ.

 قغ. ٣ادیغق گؼٗح٥ ٠ی زةاف ك ادةیات ٗارؿی ٨١ْ٠النجا پیف از دكرق م٘ارم  -

دا٣ـح٤غ ك  ٦ام ٗکؼم در ای٢ دكراف ج٘کؼ ك جْٜٛ در آیات ك ركایات را ٣اپـ٤غ ٠ی ةْىی از زؼیاف -

 غ.یغ٣د ٗایغق ٠ی ةی ام ٣یؽ ٠٨ّٞی ٠ا٤٣غ ٗٞـ٥٘ را ّغق

ی قغق ة٨د٣غ ک٥ ٦ام داظٞی ك ظارز ٚغر درگیؼ ز٤  ٦ام پایا٣ی ای٢ ّنؼ ٠ـ١ٞا٣اف آف در دكرق -

 ٗؼمث ک١حؼم ةؼام گـحؼش جْٞیٟ ك جؼةیث داقح٤غ.

 قغ. ةْىی از ٠غارس ٠ا٤٣غ ٣ُا٠ی٥ ةاّخ اٗؽایف اظحالٗات ٠ػ٦تی در ةی٢ اٗؼاد ٠ی -

 
 

 ًظام آهَسػ ٍ پزٍرػ هؼاصز اٗزاى. 7

اؿث. ش( جا ز٠اف صاؿ  1285ؿاؿ  ٠ؼداد14) ٨ُ٤٠ر از دكرق ٠ْامؼ از ك٨ٚع ا٣ٛالب ٠كؼكًیث در ایؼاف

كز٨د آ٠غ. از ز٥ٞ١ ًتٙ ٥ ةؼ ادؼ ك٨ٚع ا٣ٛالب ٠كؼكًیث جض٨ؿ ١٧٠ی در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر ة

ةی٤ی قغق ة٨د ك  ام٨ؿ ٦سغ٦ٟ ك ٨٣زد٦ٟ ٚا٨٣ف اؿاؿی، آ٨٠زش اةحغایی زغیغ، ازتارم ك ١٦گا٣ی پیف

ؼ كزارت ٨٣پام ٨ّٞـ ك ٠ْارؼ ٚؼار گؼٗح٤غ.  ٥١٦ ٠غارس زیؼ ٣ُ
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 9د٦غ ک٥ ٣عـحی٢ ةار در  رؾ ٠ؼة٨ط ة٥ جاریط آ٨٠زش ك پؼكرش در ایؼاف ٣كاف ٠ی٠ٌا٥ْٝ اؿ٤اد ك ٠غا

 ،٦ػ.ش ٦1294ػ.ش، ٠سٞؾ ق٨رام ٠ٞی ٚا٨٣ف جْٞی١ات ازتارم را جن٨یب کؼد. در ؿاؿ  1290آةاف 

٣ُارت دكٝث در ا٠ؼ آ٨٠زش ك پؼكش ة٥ م٨رت یک امٜ در ٠ح١ٟ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ٌؼح قغ ك از ای٢ 

ارت دكٝث ةؼ ٦٠ام  جاریط ؿاز٠اف ؿـات ؤآ٨٠زقی در ایؼاف قکٜ ٤٠ُٟ ك ٠ح١ؼکؽم ة٥ ظ٨د گؼٗح٤غ ك ٣ُ

ظ٨رقیغم ٚا٨٣ف ق٨رام ّاٝی ٗؼ٤٦  ز٧ث ادارق ا٨٠ر کٞی٥  1300آ٨٠زقی ز٤ت٥ ٚا٣٨٣ی یاٗث. در ؿاؿ 

ؿیؾ دا٣كگاق أ٦ام ٠ٛغ٠اجی ك ّاٝی ةؼام جؼةیث ٠ْٟٞ ك دةیؼ، ج ؿؼا ؿیؾ دا٣فأ٠غارس جن٨یب قغ. ج

ك اّؽـا دا٣كس٨ ة٥  1315،  ایساد ٠غارس اکاةؼ ةؼام آ٨٠زش ةؽرگـاالف در ؿاؿ 1312ؿاؿ  ج٧ؼاف در

در ٠ؼاصٜ آ٨٠زقی کك٨ر، از ا٦ٟ اٚغا٠ات دكٝث در ز٠ی٥٤ آ٧٣ا  کك٨ر٦ام اركپایی ة٥ ٨ُ٤٠ر اؿح٘ادق از

 آ٨٠زش ك پؼكرش از اةحغایی جا ّاٝی ة٨د.

ك٨ٚع پی٨ؿث ك  ف جؼةیث ٠ْٟٞ، جٕییؼاجی اؿاؿی ة٥، ًتٙ ٚا1313٨٣ؿؼا م ّاٝی در ؿاؿ  ةا ٨٧َر دا٣ف

 (.1387گا٣ۀ دارا١ْٞ١ٝی٢ ّاٝی ة٥ ٥٣ رقحۀ جضنیٞی ج٘کیک قغ٣غ. )قْتا٣ی ك ٠ض١غم،  قْتات پ٤ر

 ك جْٞیٟ ٗیٞـ٨ٗاف جؼی٢ ةؽرگ از یکی، «زاف دی٨یی»ج٨اف از ٝضاظ جؼةیحی ة٥  ایؼاف را ٠ی 1320د٦ۀ 

٦ایف در آ٠ؼیکا  آدار زیادم از ای٢ ٗیٞـ٨ؼ ک٥ آراء ك ا٣غیك٥ د٥٦ ای٢ در. کؼد ٤٠ـ٨ب ز٧اف، جؼةیث

٠غرؿ٥ ك »٦ام  اش ة٥ ج١اـ ز٧اف رؿیغق ة٨د، در ایؼاف جؼز٥١ ك ٤٠حكؼ قغ. کحاب رك٣ٙ ةـیارم یاٗح٥ ك آكازق

« ٦ام ٗؼدا آ٨٠زقگاق»٦ام  ( ج٨ؿي ٠ك٘ٙ ١٦غا٣ی، ك کحاب1327« )٠غرؿ٥ ك ازح١اع»( ك 1326« )قاگؼد

( ج٨ؿي 1329« )ام ةؼ ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش ك پؼكرش یا د٨٠کؼاؿی ك آ٨٠زش ك پؼكرش غ٠٥٠ٛ»( ك 1328)

 (1387پ٨ر جؼز٥١ قغ٣غ. )قْتا٣ی ك ٠ض١غم،  ا٠یؼصـی٢ آریاف

دك ٠ٌِٛ آ٨٠زش اةحغایی ك ٠ح٨ؿ٥ٌ كز٨د داقث ك پؾ از آف ؿ٥ دكرق اةحغایی،  1343جا ؿاؿ 

٦ام اٚحنادم  ة٥ ةْغ ة٥ ظاًؼ جض٨الت ازح١اّی ك دگؼگ٣٨ی 1345. از ؿاؿ رایر قغرا١٤٦ایی ك دةیؼؿحاف  

٦ام آ٨٠زش ك جْیی٢ ا٦غاؼ زغیغ  ػ ازح١اّی ک٥ ٤٠سؼ ة٥ دگؼگ٣٨ی در ؿاظث زا٥ْ٠ قغ، جٕییؼ در ةؼ٣ا٥٠

٦ام ٣ُاـ  ٨١٣د. ٝػا در راؿحام كم٨ؿ ة٥ ا٦غاؼ زغیغ جٕییؼاجی ام٨ٝی در جكکیالت ك ةؼ٣ا٥٠ وؼكرم ٠ی

 ظالم٥ کؼد: زیؼج٨اف ة٥ قؼح ا٦غاؼ ای٢ دكرق را ٠ی جؼی٢ ٧٠ٟك پؼكرش ة٥ كز٨د آ٠غ. آ٨٠زش 

 کیغ ةؼ ؿ٨ادآ٨٠زم ك ج١ْیٟ آ٨٠زش ازتارم اةحغایی، ٠عن٨مان در ركؿحا٦اأج -

ا٣ی ٠ا٦ؼ ك ٠حعنل  -  پؼكرش ٣یؼكم اـ٣

ك  پؼكرش ؿیاؿی ةؼام ٠كارکث ْٗاؿ در ز٣غگی ؿیاؿی ك ازح١اّی ك آگا٦ی ة٥ ص٨ٛؽ ازح١اّی -

 اصحؼاـ ة٥ ٚا٨٣ف 
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 پؼكرش ذكؽ ٤٦ؼم  -

 پؼكرش زـ١ی )جؼةیث ةغ٣ی( -

 کیغ ةؼ اظالؽ ك ٗٞـ٥٘ ازح١اّیأج -

اٚغا٠ات  ،گیؼم از ٠ؼکؽ ة٥ ؿ٨ٌح پایی٢ ك ایاالت ة٥ ّالكق در ای٢ دكرق ةؼام ا٣حٛاؿ ٚغرت جن١یٟ

ز٧ث جن١یٟ ام کؼدف آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ ١ّٜ آ٠غ ك ة٥ ٨٠زب آف اظحیاراجی در  ٠٘یغم در ٥ٌٛ٤٠

 (86: 1386)گٞك٢ ٤٠٨ٗی،  ام ج٨٘یه قغ. ٦ام ٥ٌٛ٤٠ ٦ام الزـ ة٥ ق٨را گیؼم

پؾ از پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی ایؼاف جض٨الت ة٤یادی٢ ةـیارم در ج١ا٠ی ٧٣اد٦ام ازح١اّی، از ز٥ٞ١ 

ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش ك »٨ف چق٨را٦ایی ١٦ 1360ۀك٨ٚع پی٨ؿث. در ٣ی١ۀ ٣عـث د٦ ٧٣اد٦ام ٗؼ٤٦گی، ة٥

)ةا صى٨ر دکحؼ ٔال٠ضـی٢ قک٦٨ی( ٠أ٨٠ر « ریؽم آ٨٠زش ك پؼكرش ق٨رام ٠كحؼؾ ةؼ٣ا٥٠»ك « كرشپؼ

اـ آ٨٠زش ك پؼكرش»ا٣ساـ جٕییؼ ة٤یادم در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش قغ٣غ.  ٣یؽ « ق٨رام جٕییؼ ة٤یادم ٣ُ

پ٤ساق ك ةؼ اؿاس  1364ظؼق در ؿاؿ الا٦ایی چ٤غ، ة یکی از ١٦ی٢ ق٨را٦ا ة٨د ک٥ پؾ از ٗؼاز ك ٣كیب

ا٠ی  ١٧٣ی٢ ٠ن٨ةۀ ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی جكکیٜ قغ جا اكٝی٢ گاـ اؿاؿی در ز٧ث جغكی٢ ٣ُ

رٟٔ ٣ٛاط ٨ٚت ای٢  (. ة٥ ٤٠1387ـسٟ در آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ةؼداقح٥ ق٨د. )قْتا٣ی ك ٠ض١غم، 

م ك ٗٞـ٘ی ك دٝیٜ ةؼظی ٠كکالت ٠ا٤٣غ گؼایف ١ّٞی صاکٟ ةؼ آف ك ة٥ جتِ آف ّغـ متٕۀ ٣ُؼ ًؼح، ة٥

ساـ کا٠ٜ ٠یاف ٠ؤ٥٘ٝ اـ آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر  ٗٛغاف اـ٣ ٦ام آف، ا٣حُار جغكی٢ ٗٞـ٥٘ جْٞیٟ ك جؼةیث ٣ُ

٨ًر کا٠ٜ ةؼآكردق ٣كغ. ق٨رام جٕییؼ ة٤یادم ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش ةا جن٨یب ق٨رام ّاٝی  ایؼاف ة٥

اـ  150رؿ١ان آٔاز ة٥ کار کؼد ك پؾ از  1365ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی از ٗؼكردی٢  زٞـ٥ ةضخ، ًؼح کٞیات ٣ُ

جض٨ّٝی ک٥  جن٨یب قغ. 1369آ٨٠زش ك پؼكرش ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف را جغكی٢ کؼد ک٥ در ق٧ؼی٨ر 

 ة٥ ای٢ قؼح اؿث: ،پؼكرش ة٥ كز٨د آ٠غ ك  آ٨٠زش یك ازؼای مریؽ ك در ؿپ٧ؼ ةؼ٣ا٥٠ مدر ٤٦غؿ٥ ٗکؼ

 ٠ض٨ریث یادگیؼم ك یادگیؼ٣غق -

 آزادا٥٣، اظحیارم ك پی٨ؿح٥ م؛ ٗؼای٤غمیادگیؼ -

 مٗؼد م٦ا آ٨٠زش ٠غرف، ٨ٌْ٠ؼ ة٥ ج٘اكت -

 یادگیؼ٣غق ی٤٠اةِ ٠ْؼٗح یگـحؼدگ -

 جض٨ّؿ در ركاةي یادگیؼ٣غق ك یادد٤٦غق -

اـ آ٨٠زش ك پؼكرش زغیغ اٚحتاس -  از کك٨ر٦ام ظارزی ك ٨٧َر ٣ُ

٠ٛاـ ا٣ساـ داد٣غ ک٥ ةا زػب ك اؿحعغاـ  ٠یؼزا ك ٠یؼزا ّیـی ٚائٟ اكٝی٢ جالش در ای٢ ز٠ی٥٤ را ّتاس
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ف ظارزی درمغد کـب ٨٤ٗف ٣ُا٠ی زغیغ ةؼآ٠غ٣غ. ١٦چ٤ی٢ در دكراف ٠ض١غقاق اٚغـا زغیغم ا١ْٞ٠

٠غارس ة٥ ٠تٕٞاف ٠ػ٦تی دادق جأؿیؾ ازازق  ،م٨رت گؼٗث، ّالكق ةؼ اّؽـا ٠ضنٜ ة٥ ظارج از کك٨ر

  ك ؿپؾ  ا٠ؼیکایی  ٠ػ٦تی  ٦ام ٠ـی٨ف  ، ج٨ؿي ایؼاف در  ٔؼةی  ٦ام ٠غرؿ٥  ؿتک  ة٥  ٦ا  ٠غرؿ٥  قغ. ٣عـحی٢

ؿیغ   را در ركؿحام  ٦ایی ٠غرؿ٥ 1849ك  ٦1834ا در  قغ. آ٠ؼیکایی  ٦ا، جأؿیؾ ٦ا ك ٗؼا٣ـ٨م ا٣گٞیـی

  ٠غرؿ٥  ، یک1877ك  1873  ٦ام در ؿاؿ  در ج٧ؼاف  دك ٠غرؿ٥  ٨١٣د٣غ، ؿپؾ  گػارم  پای٥  آذرةایساف

  ٦ام . ٠ـی٨فقغ  جأؿیؾ  ك رقث  در ١٦غاف  دیگؼم  ٦ام ك ٠غرؿ٥ 1874  در ؿاؿ  در ج٧ؼاف  دظحؼا٥٣

ر.ؾ. ) .پؼداظح٤غ  ٠غرؿ٥  جأؿیؾ  ك جتؼیؽ ة٥  در ج٧ؼاف  ك ؿپؾ  ام٧٘اف  ٣یؽ، در زٞ٘ام  ك ا٣گٞیـی  ٗؼا٣ـ٨م

 (.٠1380ْامؼ،   یك٥ك ا٣غ  جؼةیحی، ة٤یاد ٗؼ٤٦   در ؿک٨الریـٟ  ركق٤٘کؼم  زؼیاف  ا٧ٝغم، ٣ٛف ّٟٞ  ز١ی٥ٞ

ؿؾ ٠غارس زغیغ ة٥ ؿتک اركپایی ٠یؼزاصـ٢ رقغی٥ ة٨د. كم ةاّخ قغ دكٝث ك درةار ؤاكٝی٢ ایؼا٣ی ٠

ک٥ ا٣س٢١ ٠ْارؼ ةؼام ص١ایث از ای٢ ٠غارس در  ٠غارس زغیغ دظاٝث ک٤غجأؿیؾ ةؼام اكٝی٢ ةار در 

 (125 :1376)درا٣ی،  .كز٨د آ٠غ٥ ق.ؽ ة 1315ؿاؿ 

حؼاف ة٥ ؿالح ّٟٞ ك دا٣ف ٣یؽ پای٥ ك اؿاس جْٞیٟ ك جؼةیث زغیغ، ة٥ ١٦ث ز٣ا٣ی ة٥ ٨ُ٤٠ر جس٧یؽ دظ

ا١ْٝاٝی، ظ٨ا٦ؼاف ٠ـح٤ٕی ك ؿایؼ پاؿغاراف ٗؼ٤٦ ، گػاردق  اؼ، ٨ًةا آز٨٠دق، درق ةی ظا٣ٟ كزیؼ ٠ا٤٣غ ةی

 (1387ساد قغ٣غ. )ًٌؼم، قغ ك ٠غارس دظحؼاف ای

 

 ع٘ز تحَل تؾى٘الت آهَسػ ٍپزٍرػ. 7-1

ام ة٥ ٣اـ كزارت ٨ّٞـ  دارا٨٤٘ٝف اكٝی٢ ةار كزارجعا٥٣جأؿیؾ ٦سؼم ق١ـی ك ة٥ د٣تاؿ  1232در ؿاؿ  -

 .قغجأؿیؾ 

 ٦سؼم ق١ـی ٣اـ كزارت ٨ّٞـ ة٥ كزارت ٠ْارؼ اكٚاؼ ك م٤ایِ ٠ـحُؼ٥ٗ جٕییؼ یاٗث. 1288در ؿاؿ  -

 ٦سؼم ق١ـی كزارت ٠ػک٨ر ة٥ ٣اـ كزارت ٗؼ٤٦  ظ٨ا٣غق قغ. 1317در ؿاؿ  -

 دا٣كگا٦ی ك ٦سؼم ق١ـی ةؼ اؿاس ٚا٨٣ف مؼٗان ا٨٠ر آ٨٠زش ك پؼكرش پیف 1343 در ؿاؿ -

   دا٣كگا٦ی ة٥ كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش ٠ض٨ؿ قغ.

٦ام جضنیٞی  کٞی٥ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥ دكرق ،٦سؼم ق١ـی ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف 1346در ؿاؿ  -

 دا٣كگا٦ی ة٥ ٧ّغق كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش گػاقح٥ قغ. پیف

جتنؼق  ٠9ادق ك  13ٗنٜ  4ا٦غاؼ ك كَایٖ كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش در ٚا٨٣ف  1366درؿاؿ  -

 جن٨یب گؼدیغ.



 77      ... ایران جرةیث و جعهیو جاریخی شیر ةررشی

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ دؿح٨ر ر٦تؼ ٠ُْٟ ا٣ٛالب جن٨یب ك ةؼام  1390در ؿاؿ  -

 ازؼا اةالغ قغ.

 

 تمغ٘ن ًظام آهَسؽٖ. 7-2

ؿا٥ٝ ة٥ كز٨د آ٠غ ك  كرق قفدر رك٣غ جٕییؼات صام٥ٞ در ؿیـحٟ زغیغ آ٨٠زش ك پؼكرش، اةحغا یک د

دكرق دةیؼؿحاف ٣یؽ ة٥ دك ٚـ١ث جٛـیٟ قغ. دكرق اكؿ دةیؼؿحاف ؿ٥ ؿا٥ٝ ة٨د ك ز٤ت٥ ٠٨١ّی داقث ك دكرق 

 قغ.  دكـ ٠ح٨ؿ٥ٌ از دك رقح٥ ١ّٞی ك ادةی جكکیٜ ٠ی

 ؿ٥ ة٥ ٠٨١ّی جْٞی١ات ًؼح ای٢ اؿاس ةؼ ؛45 -46از ؿاؿ جضنیٞی  5.3.4ازؼام ٣ُاـ آ٨٠زقی  -

 .قغ جٛـیٟ چ٧ارؿا٥ٝ ك ؿا٥ٝ ؿ٥ ؿا٥ٝ، پ٤ر دكرق

اـ آ٨٠زقی ة٥  -  ةْغ از پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی 5.3.3.1جٕییؼ ٣ُ

ؿا٥ٝ  6ق١ـی ةا جن٨یب ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ دكرق آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ دك دكرق  1390در آذر  -

ؿ٥ ؿا٥ٝ اكؿ ك ؿا٥ٝ ٠ح٨ؿ٥ٌ جٕییؼ پیغا کؼد. در ای٢ ؿ٤غ دكرق اةحغایی ة٥ دك دكرق  6اةحغایی ك دكرق 

 ؿ٥ ؿا٥ٝ دكـ ك دكرق ٠ح٨ؿ٥ٌ ة٥ دكرق ؿ٥ ؿا٥ٝ اكؿ ٠ح٨ؿ٥ٌ ك ؿ٥ ؿا٥ٝ دكـ جٛـیٟ قغ.

 

 هحاعي ًظام تؼل٘ن ٍ تزت٘ت در دٍرُ جذٗذ. 7-3

 .جْٞیٟ ك جؼةیث ١٦گا٣ی قغ -

٦ایی ٠ا٤٣غ ؿپاق دا٣ف ك جأؿیؾ آ٨٠زش ك پؼكرش ّكایؼم ةاّخ قغ ٤٠اًٙ ٠ضؼكـ ك  ًؼح -

 .٤٠غ ق٣٨غ آ٨٠زش ة٧ؼقدكراٗحادق ٣یؽ از 

٦ام ٨٣ی٢  ، ز٠ی٥٤ آق٤ایی ایؼا٣یاف ةا ركش«زاف دی٨یی»جْٞیٟ ك جؼةیث ٠ا٤٣غ  ةآدار ةؽرگاف ص٨ز ۀجؼز١ -

 .جغریؾ را ٗؼا٦ٟ ؿاظث

ؼ قغ جا ١حقغ، ک آ٨٠زاف از ٠غارس ٠ی ة٥ ٠ؼكر ز٠اف ج٤تی٧ات ةغ٣ی ک٥ ةاّخ ٗؼار ةـیارم از دا٣ف -

 س را ٨٤١٠ع اّالـ کؼد.زایی ک٥ ٚا٨٣ف ج٤تی٥ ةغ٣ی در ٠غار

دیغق ةؼام جغریؾ را  جأؿیؾ ٠ؼاکؽ جؼةیث ٠ْٟٞ ك جؼةیث دةیؼ ا٠کاف جؼةیث ١ْٞ٠اف ٠ح٧ْغ ك آ٨٠زش -

 .ٗؼا٦ٟ آكرد

 .گیؼم داقث آ٨٠ظحگاف در ؿؼاؿؼ کك٨ر اٗؽایف چكٟ ق١ار ٠غارس ك دا٣ف -

ا٨٠ر داظٞی کك٨ر ٦ا ةؼام ا٣ساـ  قغ٣غ ك دیگؼ ٣یازم ة٥ ظارزی ٣یؼك٦ام ٠حعنل ایؼا٣ی جؼةیث ٠ی -

 .٣ت٨د
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صٙ جضنیٜ ة٥ ز٣اف دادق قغ ك ٠غارس دظحؼا٥٣ ة٥ م٨رت رؿ١ی ةؼام اكٝی٢ ةار در ای٢ دكراف  -

 .جأؿیؾ قغ

 

 هؼاٗة ًظام تؼل٘ن ٍ تزت٘ت در دٍرُ جذٗذ. 7-4

اـ ؿ٤حی ك ٣ُاـ ٨٣ی٢ اٚحتاس - قغق از اركپا، ةاّخ ایساد دكگا٣گی در ا٠ؼ آ٨٠زش ك جؼةیث  ةؼظ٨رد ٣ُ

 .قغ ٠ی

ؼ ٠ی - ٦ایی ةؼام  ٦ؼچ٤غ گاـ ،ایٟ جْٞیٟ ك جؼةیث ةیف از صغ ة٥ دا٣ف ٔؼةی كاةـح٥ ةرؿغ در ص٨ز ة٥ ٣ُ

 .ج٨ٝیغ ّٟٞ در ای٢ صی٥ٌ ةؼداقح٥ قغق اؿث

ؼ ٠ی« ّغاٝث آ٨٠زقی»ةا كز٨د قْار  - ک٥  ک١ا ای٢ ،٨ًر کا٠ٜ ٠ضٛٙ ٣كغق رؿغ ای٢ ا٠ؼ ة٥ ة٥ ٣ُ

یـحاف ك ة٨ٞچـحاف صحی از ا٠کا٣ات ؿادق ك اكٝی٥ ٦ٟ ٦ام ٠عحٖٞ ٠ا٤٣غ ؿ ةـیارم از ٠غارس در اؿحاف

 .ة٧ؼق ٦ـح٤غ ةی

آ٨٠زاف ایؼا٣ی در  ٦ام قاگؼداف ایؼا٣ی در ٠یادی٢ ١ّٞی ٠عحٖٞ، رجت٥ دا٣ف ةا كز٨د ٨٠ٗٛیث -

  .٦ام جی١ؽ ك پؼٝؽ، وْیٖ ك ٚاةٜ جأ٠ٜ اؿث آز٨٠ف

.. ةاّخ قغ ک٥ کی٘یث آ٨٠زاف ة٥ صٍ٘ ك ٥٣ ٧ٟٗ درس ك . جْغاد زیاد دركس ك كادار کؼدف دا٣ف -

 پایی٢ ةیایغ.آ٨٠زش در کك٨ر ركز ة٥ ركز 

 ک٤غ ركق٢ ٠ی كاْٚیث را پیكؼٗح٥( ای٢ کك٨ر٦ام در قغق )١ّغجان  ٨٣قح٥ ٦ام کحاب ك اؿ٤اد ةؼرؿی -

 قکاؼ ز٣غگی ك ةی٢ آ٨٠زش ك رٗح٥ ةیؼا٥٦ ة٥ ةیـحٟ ٚؼف اكاؿي جا پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ ک٥

 (1389)ظـؼكقا٦ی،  .اؿث آكردق كز٨د ة٥ را ١ّیٛی

٦ا کی٘یث جغریؾ در ای٢ ٧٣اد٦ا ة٥ ٣ـتث کك٨ر٦ام  ةا كز٨د اٗؽایف جْغاد ٠غارس ك دا٣كگاق -

 .پیكؼٗح٥ پایی٢ اؿث

 

 گ٘زٕ ًت٘جِ. 8

٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش رؿ١ی ایؼاف در كاِٚ از ا٣ٛالب ٠كؼكًیث ك پؾ از كوِ ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٠ح١ٟ آف 

٦ام ؿ٤حی ادا٥٠ داقث  ظا٥٣ ا٣ٛالب ٠كؼكًیث، آ٨٠زش ك پؼكرش در ٠کحبكز٨د آ٠غق اؿث. جا ٚتٜ از  ة٥

ك ١ْٞ٠ی٢ آف ٨١ْ٠الن از ًؼیٙ ٠ؼاکؽ دی٤ی ك یادگیؼم ٥ٛٗ ك ام٨ؿ ك درس ٚؼآف ة٥ ١ْ٣ث ؿ٨اد ك ظ٨ا٣غف 

ارجی ةؼ ك ٨٣قح٢ دؿث یاٗح٥ ة٨د٣غ؛ دكٝث ك ؿاز٠اف ٣غاقح٤غ ك ٨٠اد درؿی آ٧٣ا  ٦ام دكٝحی ٣یؽ ٦یچ گ٥٣٨ ٣ُ
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قغ، ّتارت ة٨د از ظ٨ا٣غف، ٨٣قح٢، صـاب، ؿیاؽ، ظي، ٚؼآف ك  ةغكف یک ةؼ٣ا٥٠ ٠غكف جغریؾ ٠یک٥ 

 (1315مؼؼ ك ٣ض٨ ّؼةی. )ا. ةیژف، 

 ك کك٨ر زا٣ت٥ ٥١٦ جْاٝی ٦ام جؼی٢ زیؼؿاظث ٧٠ٟ از جؼةیث ك جْٞیٟ گ٥٣٨ ک٥ اقارق قغ ّؼم٥ ١٦اف

 ٦ام آر٠اف جضٛٙ .٠عحٖٞ اؿث ٦ام ؼم٥ّ در کك٨ر قایـح٥ ا٣ـا٣ی ؿؼ٠ای٥ ءةؼام ارجٛا زغم اةؽار

 در ٠یاف پیكؼك ك ْٗاؿ ؿاز٣غق، صى٨ر اؿال٠ی، ُّیٟ ج١غف ء٠ا٤٣غ اصیا ایؼاف اؿال٠ی ا٣ٛالب ٠حْاٝی

 ٠حٛی ّاٟٝ، ٦ام ا٣ـاف جؼةیث گؼك در ز٧اف ٨٤ْ٠یث در ك ّغاٝث ةؼٚؼارم ةؼام آ٠ادگی کـب ك ٦ا ٠ٞث

 اؿال٠ی ج١غف ك ّغؿ ز٧ا٣ی زا٥ْ٠ ًیت٥، صیات ةعف جضٛٙ ک٥ جؼةیحی ك جْٞیٟ ؛اظالٚی اؿث ك كآزادق

 (1390، ةاقغ. )ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼا٣ی

٦ام ٗؼاكاف در  د٤٦غق ٗؼاز ك ٣كیب ط جْٞیٟ ك جؼةیث از دكراف گػقح٥ جا ز٠اف صاؿ ٣كافیةؼرؿی جار     

کار٦ایی ةؼام رؿا٣غف ٧٣اد جْٞیٟ ك  اقج٨ا٣غ در ارائ٥ ر ای٢ ٠ـیؼ اؿث ک٥ ةؼرؿی ای٢ ٗؼاز ك ٗؼكد٦ا ٠ی

 گكا ةاقغ. جؼؿیٟ قغق راق 1404جؼةیث ة٥ زایگا٦ی ک٥ در اٗٙ 

 

 ّاپ٘ؾٌْاد
اـ جْٞیٟ ك جؼةیث ارائ٥ ٠ی  ق٨د: ةا ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ گػقث پیك٧٤اد٦ام زیؼ ةؼام ة٧ت٨د ٣ُ

 ا١٦یث ٗؼاكاف ٚائٜ قغف ةؼام آ٨٠زش كپؼكرش، ج٨ؿي ٠ؼدـ كدكٝث  -

 ٨٣پػیؼما٣ٌْاؼ ٗکؼم ك  -

 جأکیغ ةؼ ز٤تۀ کارةؼدم آ٨٠زش -

 گؼا كجأکیغ ةؼ آز٠ایف كپژك٦ف قی٨ة آ٨٠زش ١ّٜ -

 جأکیغ ةؼ رقغ ازح١اّی -

 ٦ام ٠ـاكم ةؼام ١٦گاف ایساد ٗؼمث -

  مؼؼ ٤٠اةِ ٠اٝی ةیكحؼ ةؼام ج٨ٝیغ ٨٠اد آ٨٠زقی ٤٠اؿب ك جؼةیث ١ْٞ٠اف ماٝش ك ج٨ا٣ا -

 حیتا٣ی ٨٤ْ٠م ك ١ّٞی از ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرشة٧ت٨د ك امالح ٠غیؼیث ك ا٨٠ر ادارم ك اٝتح٥، پك -

اـ آ٨٠زقی، ظؼكج آ٨٠زش ك پؼكرش از ج٤گ٤ا ك ٠ضغكدة ز٠ا٣ی  - ة٥ ٨ُ٤٠ر پیكؼٗث ك ركزآ٠غ قغف ٣ُ

 (. 1381ق٨د )ٌّاراف،  ك ٠کا٣ی ك جْا٠ٜ ةا زا٥ْ٠ ز٧ا٣ی، وؼكرجی ازح٤اب ٣اپػیؼ ٠ضـ٨ب ٠ی

دگیؼم ةؼام زیـح٢، دا٣ـح٢، ا٣ساـ دادف ك ج٨ز٥ ك جأکیغ زغم ة٥ چ٧ار رک٢ اؿاؿی یادگیؼم: یا -

 زیـح٢ ةا یکغیگؼ
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ا٣ی ك ج٨ز٥ ة٥ ٨٧٘٠ـ ة٧ؼة ّاً٘ی ) زا٣ت٥ ك اؿح٘ادق از ج١اـ َؼٗیث جْٞیٟ ك جؼةیث ٥١٦ - ك  (٦EQام اـ٣

 ٦ام جْٞیٟ ك جؼةیث ٦ام ّاً٘ی در ٣ُاـ جأکیغ ةؼ وؼكرت ج٨ز٥ ةیف از پیف ةؼ پؼكرش َؼٗیث

آ٨٠زاف ك ّغـ جکی٥ ا٣ضنارم ةؼ  زا٣تی ك ج٘کؼ ظالؽ در دا٣فجأکیغ ةؼ وؼكرت پؼكرش ج٘کؼ  -

 ج٘کؼ جضٞیٞی

كیکٟ ٦ام آ٨٠زش ك پؼكرش در ٚؼف ةیـث اؿح٘ادق از جک٨ٝ٨٤ژم ٨٣ی٢ اًالّات ك ارجتاًات در ٣ُاـ -

ة٥ ٣ض٨م ک٥ جْٞیٟ ك جؼةیث در صغ اؿح٘ادق مؼؼ از جک٨ٝ٨٤ژ م جٛٞیٜ ٣یاةغ ك جْا٠ٜ چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼة 

 آ٨٠زاف، ا١٦یث ظ٨د را از دؿث ٣غ٦غ.٠ْٟٞ ةا دا٣ف 

گیؼم ا٣ضنارم امالصات آ٨٠زش ك پؼكرش در راؿحام ٠ـائٜ اٚحنادم ك جسارم ك  ّغـ ز٧ث -

 ٦ام آ٨٠زش از ا٦غاؼ ك اةْاد دیگؼ جْٞیٟ ك جؼةیث ةاز ١٣ا٣غ. آ٨٠زم، ة٥ ٣ض٨م ک٥ ٣ُاـ ٧٠ارت

٦ام درؿی ك در زؼیاف آ٨٠زش  كیژق در ًؼاصی ك جغكی٢ ةؼ٣ا٥٠ ة٥« ٨٦ش ٠حکذؼ»ج٨ز٥ ة٥ کارةؼد  -

 )٣ُؼیۀ ٨٦ارد گارد٣ؼ(

٦ایی ٠ا٤٣غ ّكٙ كرزیغف، مٞش، اصحؼـا ة٥ ٠ضیي زیـث ك جْاكف  جأکیغ ةؼ آ٨٠زش ارزش -

 ٦ام درؿی ١٦کارم در ازؼام ٦ؼچ٥ ة٧حؼ ةؼ٣ا٥٠ ك

كیژق از صیخ ارجٛاء  ج٨ز٥ ةیكحؼ ة٥ امالح ك ة٧ت٨د كوْیث آ٨٠زش پای٥ در کك٨ر ة٥ -

٦ا، اٗؽایف ز٠اف ٠٘یغ آ٨٠زش ك ةاالظؼق جْؼیٖ ٠سغد از ؿ٨اد ك اٚـاـ آف  آ٨٠زش کی٘یث

 ؿ٨اد کا٠پی٨جؼم، ؿ٨اد جک٨ٝ٨٤ ژم، ؿ٨اد ٗؼ٤٦گی ك ... . ٠ا٤٣غ

 

 هٌاتغ

 ظا٥٣ اجضادی٥. . ج٧ؼاف: چاپا٣غاز جؼةیث در ایؼاف پیف از اؿالـ چكٟ(. 1315ا. ةیژف )

 ج٧ؼاف: ٣كؼ ةی٤ا. اٝغك٥ٝ، ارِٗ پؼ٣ؾ ظاًؼات ،دیؼكز ایؼاف (.1345اٝغك٥ٝ( ) )ارِٗ روا ارِٗ،

وا ٤ّایث، ٠ؼکؽ ا٣حكارا ١ّٞی ك رجؼز١ۀ ، ق٧ؼ٦ام ایؼاف در ركزگار پارجیاف ك ؿاؿا٣یاف (.1367) پیگ٨ٝ٨ؿکایا، ف

 .ٗؼ٤٦گی

 .307، ص 2ك 1 ١ارقق ،٠سٞۀ جضٛیٛات جاریعی، «آ٨٠زش ّاٝی در ایؼاف ةاؿحاف» .(1368) ٣امؼ ف،جک١یٜ ١٦ای٨

:  ج٧ؼاف .(ٚازاری٥ دكراف پایاف جا قاق ٠ُ٘ؼاٝغی٢ از٧ّغ) زغیغ ٠غارس جأؿیؾ جاریعچ٥ (.1371صا٠غم، ز٦ؼا )

 ّاٝی. آ٨٠زش ك ٗؼ٤٦  كزارت ٗؼ٤٦گی جضٛیٛات ك ٠ٌاْٝات ٠ؤؿـات جاریط پژك٦كکغق

٧ادم )  ،ة٨رژكازم ٔؼب گؼاف ایؼاف ةا دك ركی٥ ركی٥ ج١غف ٦ام ا٣غیك٥ ٣عـحی٢ ركیاركیی(. 1372صائؼم، ّتغٝا

 ج٧ؼاف: ا٠یؼکتیؼ.
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 .ؿ١ثا٣حكارات  :، ج٧ؼافجاریط آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ٚتٜ ك ةْغ از اؿالـ (.1376) درا٣ی، ک١اؿ

 (.1390ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش )

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ا٠یؼکتیؼ ،جْٞیٟ ك جؼةیثك ٗٞـ٥٘ ام٨ؿ  (.1380قؼیْح١غارم، ّٞی )

٣ا٥٠ جْٞیٟ ك  ٗنٜ. «جاریط ٗٞـ٥٘ جْٞیٟ ك جؼةیث در ایؼاف»(. 1387) .روا ٠ض١غم چاةکی ك قْتا٣ی كرکی، ةعحیار
 .17-49ص . ز٠ـحاف 4جؼةیث. ق١ارق 

 : كزارت آ٨٠زش ك پؼكش.ج٧ؼاف، ٦ا( )٠تا٣ی ك ركش یجْٞیٟ ك جؼةیث اؿال٠(. 1363قک٦٨ی یکحا. ٠ضـ٢ )

 ةا ٨٠از٥٧ را٦تؼد٦ام ك ٦ا چاٝف، قغف ز٧ا٣ی ّنؼ در پؼكرش ك آ٨٠زش»(. 1389)صتیب  قا٦ی، ظـؼك مت٨رم

 .اكؿ ق١ارق پیف اكؿ، ؿاؿ ،٣ا٥٠ ٠ٌاْٝات را٦تؼدم ؿیاؿحگػارم ٠٨١ّی ٗنٜ ،«آف

ة٧ار  ، گ٤سی٥٤ اؿ٤اد .«٣عـحی٢ ٠غارس دظحؼاف در آؿحارا )ةا جکی٥ ةؼ چ٤غی٢ ؿ٤غ ٨٣یاٗح٥(»(. 1387ًٌؼم، ّٞی )

 .57-74، ص 69 ق١ارق ،1387

 ، ج٧ؼاف: ا٣حكارات آٗحاب ٧٠ؼ.( ك جْٞیٟ ك جؼةیثITز٧ا٣ی قغف، ٤ٗاكرم اًالّات )(. 1381ٌّاراف، ٠ض١غ )

 .زی١ی ٦ام قؼکث: ج٧ؼاف ،٠كؼكًیث ز٤تف در گیالف (.1353) اةؼا٦یٟ ٗعؼایی،

 .9 ق١ارق ،1386 جاةـحاف ،ایؼاف ٠ؼدـ ٗؼ٤٦  ٠س٥ٞ، «ایؼاف در ظا٥٣ ٠کحب ة٥ ٣گا٦ی»(. ٤ٚ1386تؼم، ٠ض١غروا )

  رؿاٝۀ ،ایؼاف  رؿ١ی  پؼكرش ك  آ٨٠زش  ٣ُاـ  جک٨ی٢ ؿیؼ در دؼ ٠ؤ  ٗکؼم  ٦ام زؼیاف  ةؼرؿی .(1375)ّػرا  ٣ژاد، کیا٣ی
 .66  ص ٠غرس،  جؼةیث  دا٣كگاق ج٧ؼاف، ٝیـا٣ؾ،  ٨ٗؽ

 چاپ ٦كحٟ، ج٧ؼاف: ٣كؼ دكراف. ، ق٤اؿی آ٨٠زش ك پؼكرش زا٥ْ٠(. 1386گٞك٢ ٤٠٨ٗی، ٠ض١غرؿ٨ؿ )

 (. ج٧ؼاف: ؿ١ث.1380ؿؼقث ) . جؼز٥١: ٠ض١غ زْ٘ؼ پاؾ٠کاجب ٗٞـ٘ی ك آراء جؼةیحی(. 1935گ٨جک،زؼاٝغ اؿ  )

 ا٠یؼکتیؼ.٣كؼ  :، ج٧ؼافچاپ ؿ٨ـ، جاریط آ٨٠زش ك پؼكش اؿالـ ك ایؼاف (.1377) ا١ٝاؿی، ّٞی ٠ض١غ

ث ك ؿ٨ـ. ، جْٞیٟ ك جؼةیث در اؿالـ(. ٧ٌ٠1373ؼم، ٠ؼجىی )  چاپ ةـی

 .1، دٗحؼ ١٦کارل ص٨زق ك دا٣كگاق، جٗٞـ٥٘ جْٞیٟ ك جؼةیث (.٦1372اقٟ )٣غایی، 

: ج٧ؼاف ، آذرم ّتاؿٛٞی جؼز٥١ ،1815 ؿاؿ جا ٨٣زد٦ٟ ٚؼف اةحغام از ٚازار جاریط (.1340گؼا٣ث ) راةؼت كاجـ٢،

 ٣ا. ةی

 .اؿال٠ی ا٣حكار ا٣ٛالب آراـ، جؼز١ۀ اص١غ اكؿ؛ ةعف ،اكؿ کحاب ج١غف، جاریط (.1365دكرا٣ث ) كیٜ
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Abstract 

According to the importance of education, this study aimed to study the history 

of education in Iran. This study has been conducted in Qualitative method by 

reviewing the professors, articles and researches related to the topic. The results 

of researches show: Nurture the aim of education in Persia was the possess good 
knowledge in order to possess good qualities, and to be useful in society 

tomorrow. The traditions were later honoured in Islamic courses and the 

teaching of the Quran, which were the status of the teacher and knowledge, set 
the example of muslims and their inspiration. The establishment of ecole 

polytechnique was the first step in the course of modern education, then it 

opened up new school in Iran. With the victory of the Islamic revolution, many 
efforts were made to educate and train Islam. In evidence of the fundamental 

transformation of education adopted in 2011, the vision and objectives of 

education have been determinded on the horizon of the solar system. According 

to the historical course of the education and education developments that 
document the fundamental transformation of education, there is a way to 

improve the education system of the country. 
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