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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

 9318 زمستان، بیستم، شماره پنجمسال 

 جصویر زن در کحب درسی ةا جأکید ةر دیدگاه ةارت صياسی ةرساخثجحلیل ىضاىً

 1محمذ حسیه ابتکبری

 43*4*3پػیؼش5                                                              43*.*/دریاٗث5

 

 چى٥ذٜ

پؼدازد( ةؼای جضٞیٜ ٨٠و٨ع، از دیغگاق جن٨یؼ زف در کحب درؿی ٠ی ق٤اؿی ةؼؿاظث٠ٌاْٝۀ صاوؼ ة٥ جضٞیٜ ٣كا٥٣

ركش ٠ٌاْٝۀ اؿ٤اد ة٨د( ق٤اؿی ةارت ک١ک گؼٗح٥ قغ( ركیکؼد ك ركش جضٛیٙ، ركیکؼدی کی٘ی ك اؿح٘ادق از ٣كا٥٣

٦ای ٨٠رد گیؼی ٦غ٤١ٗغ ك ركش جضٞیٜ ٨٠و٨ّی اؿث( دادق٦ای ا٣حعاب جناكیؼ، ةؼ اؿاس ركش ٥٣٨١٣ركش

٦ای ٣اقی از جضٞیٜ ة٨دق اؿث( ٥ٝ٨ٛ٠ ,ةؼرؿی، جناكیؼ ٠ؼة٨ط ة٥ ز٣اف در کحب ٠ٌاْٝات ازح١اّی ٠ح٨ؿٌۀ 

گیؼی ازح١اّی، ف ٨٠ز٨دی ظا٣گی، ْٗاٝیث ؿ٤حی، ٗام٥ٞج٨اف ص٨ؿ ٠ض٨ر٦ای ٗؼّیٍ زق٤اؿی جناكیؼ را ٠ی ٣كا٥٣

ة٤غی ك جضٞیٜ کؼد( ةؼ دؿح٥« دیگؼی ک١حؼ ٧٠ٟ»٠ض٨ری  ٨٠ز٨دی ٔیؼؿیاؿی ك وْٖ ٠غیؼیث ازح١اّی؛ ك ٥ٝ٨ٛ٠

گیؼی ك ج٨ٛیثِ ٨٣ّی ٣گاق قغق از ز٣اف در کحب درؿی، ة٥ قکٜ ج٨اف گ٘ث جناكیؼ ارائ٥اؿاس جضٞیٜ جناكیؼ، ٠ی

ا٣سا٠غ( در ٣حیس٥، ةاز١٣ایی جناكیؼ، ٦ٟ ةازگ٨ک٤٤غة ٣اةؼاةؼی آ٠یؽ ز٤ـیحی در زا٥ْ٠ ٠یکؼدار جتْیه گؼا كز٤ـیث

 قاف اؿث( ٦ای ٧٠ٟ ك ارزق٤١غ زیـث ازح١اعز٤ـیحی ك ٦ٟ ةازجاب ٣اج٨ا٣ی ز٣اف در دؿحیاةی ة٥ ٨٠ْٚیث ةی٢

 5 کحب درؿی، ٣اةؼاةؼی ز٤ـیحی، زف(ٞاو٥ّذٚاصٜ
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 طزح ٔغأِٝ

آ٠یؽ ّٞی٥ ز٤ؾ دیگػؼ اؿػث ز٤ـیّحی ٠ح٤ی اؿث ک٥ ةیا٣گؼ جْنب ة٥ ٣ِ٘ یک ز٤ؾ ك رٗحار جتْیه٠ح٢ 

ِ ة٥ ز٣اف، ة٥ ٨٤ّاف ک٤كگؼاف زغی ز٣غگی ٣گاق ١٣ی (#.51 1++-، ,كریکایحی$ ق٨د ك ٨١٦ارق  در اکذؼ ز٨ا٠

٦ای کی از گ٥٣٨زدق در زا٥ْ٠ قغق ک٥ ی٣ٛف درز٥ دك٠ی دار٣غ ک٥ ای٢ ا٠ؼ ٤٠سؼ ة٥ ایساد زةاف ز٤ـیّث

را ة٥ ٨٤ّاف گ٣٨ۀ ٠حْارؼ ك ٠ْیار   )٠ؼداف  )د٦غ ك گ٣٨ۀ ز٤ـی دیگؼ را در صاقی٥ ٚؼار ٠ی )ز٣اف )ز٤ـی

ج٨اف از ٤٠ُػؼ آف ةػ٥  ٧٠ٟ ك ٤٠اؿتی ک٥ ٠ی ٦ای#( ة٤اةؼای٢، یکی از دریچ٥-5 -4.,ق٤اؿا٣غ $صیغری، ٠ی

٦ای ز٤ـیّحی ة٥ کػار ةػؼدق قػغق در ٣ٛفرژیٟ ظاص صٛایٙ یک ةـحؼ ازح١اّی ظاص پی ةؼد، ةؼرؿی 

٦ا، ٠ضح٨ا ك جناكیؼ کحب درؿی اؿث( ٨٠و٨ع جتْیه ز٤ـیّحی در کحب درؿی اةحغا در ٠ػ٨ج دكـ ةؼ٣ا٥٠

ٟ در ٔؼب  ٣كاف داد  -42,كیحؽ٢٠ در ؿاؿ #( /.,5 /,+-، -$اكال ك ١٦کارافآٔاز قغ  +43,جا  +٤١ٗ,42یـ

، .كیحؽ٠ػافای، ٚاٝتی ك یا ٣ادیغق گؼٗح٥ قغق اؿث $کٞیك٥ ک٥ جناكیؼ ز٣اف در ٠ح٨ف ٠عحٖٞ ة٥ ٨ًر زغی

٦ای درؿی در ؿؼاؿػؼ ز٧ػاف از # ك ای٢ اٝگ٨ی جٛؼیتاً یک٨٤اظث جتْیه ز٤ـیّحی در کحاب3-,,5 -42,

 #( 1/.5 4++-، /ة٠٨ٞتؼگگػقح٥ جا ة٥ صاؿ ادا٥٠ دارد $

یؼات ١٧٠ػی ةػؼ ذ٦ػ٢ ك ٦ای کحاب درؿی دارای جػأد# اقکاؿ ك ّکؾ444,ة٥ ّٛیغق ٨ٝك ك قؼارد $

٦ای ّی٤ی ك ازؽای ٚاةٜ ٠كا٦غة كاْٚیّث ٦ـح٤غ، ةٞکػ٥ درةؼدار٣ػغة ا٣غ، زیؼا ٥٣ ج٧٤ا ز٨ٞقادراؾ ٠عاًب

٦ا ةاق٤غ ک٥ ١٠ک٢ اؿث صحی چ٤ی٢ ٠ْا٣ی ك ج٘ـیؼ٦ایی ٨٠رد ٣ُؼ ٠ؤٝ٘ی٢ ای٢ کحاب٠ْا٣ی و٤١ی ٣یؽ ٠ی

ج٨ا٤٣ػغ در ةـػیاری از ٦ای درؿی ٠ػیكیؼ کحابک٤٤غ ک٥ جنا٣ت٨دق ةاقغ( ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث آ٧٣ا اؿحغالؿ ٠ی

آ٨٠زاف داقح٥ ةاق٤غ $٣ٜٛ ٦ا ةؼ ركی دا٣فجؼ از ٠ح٢ ای٢ کحابجؼ ك گـحؼدق٨٠ارد جأدیؼات ة٥ ٠ؼاجب ١ّیٙ

#( ج٨ؿی ك اٝی٨ ٠ْحٛغ٣غ دیغ ٚػاٝتی در ٠ػؼداف ك ز٣ػاف در جنػاكیؼ ك كاژگػاف ٧َػ٨ر ,50 +4.,از ٗؼكج٢، 

٦ای ک٨دکاف پٞیؾ ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ؼد ٣كاف دادق قغق، جن٨یؼ ك ؿاظحار ابک٤غ( ٠ْحٛغ٣غ كٚحی در کح ٠ی

د٦غ ک٥ پٞیؾ ٠ؼد اؿث(  ة٤ایؼی٢، جناكیؼ کحب درؿی ١٠ک٢ اؿث اٗکار ٠ذتث ٨ٕٝی، جؼکیتی را ٣كاف ٠ی

ك   ج٨کی٦ای ز٣غگی را ارجٛاء د٦غ $٦ا ك قا٣ؾك یا ٤٠٘ی در ٨٠رد ظ٨د، ز٤ؾ، قٕٜ، ا٣حُارات، ٗؼمث

گیؼی ٨٦یث ز٤ـی ك ة٤اةؼی٢، ٗؼای٤غ آ٨٠زقی ك ٠ضح٨ا ك جناكیؼ کحب درؿی در قکٜ( #..5 .,+-، 0آٝی٨

                                                             
1. Vericaite 

2. Ullah et al 

3. Weitzman 

4. Blumberg 

5. Toci and  Aliu  
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 #( /5.3 1++-، ,$پـیکاف ك ٨٠ری٤ک٨كیچ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی دار٣غ  قغق ٦ای ز٤ـیّحی ازح١اّی پػیؼٗح٣٥ٛف

از ًؼیػٙ  ٠ْحٛغ اؿث ادراؾ ک٨دکاف از ٣ٛف ز٤ـیّحی جضث جأدیؼ ةؼ٣ا٠ۀ درؿی پ٧٤اف اؿػث کػ٥  -ٗؼاٝی

٦ػای درؿػی أٞػب ( کحػاب#/51 1++-، .$٣ٜٛ از ١ٝ٨٦ػ٨یچ ك زػ٨رآپگیؼد ٨٠اد آ٨٠زقی م٨رت ٠ی

٦ای ؿػ٤حی ٣كػاف دادق ٦ای ٠ضغكد، ك ْٗاٝیّث٠ؼدؿاالرا٥٣ اؿث ك ز٣اف در آ٧٣ا ةیكحؼ در ٣ٛف ٠ادر، ٣ٛف

ٚحغار ك ٠ـحٜٛ ة٥ جن٨یؼ ا٣غ ك ٠ؼداف أٞب قساع، ٨٦ق٤١غ، ةااٗحعار، ک٤سکاك، ٚغرت ةغ٣ی ٨ٚی، ةا ا قغق

٦ای درؿػی ةاز١٣ػایی ز٤ـػیحی ٣ػاةؼاةؼ را ا٣حٛػاؿ کحاب #(3-5 4++-،  /$ةؼكگیٞؽ ك کؼك٠ؼا٣غ کكیغق قغق

ة٠٨ٞتؼگ ٣كاف داد ک٥ یک اٝگ٨ی ٚاةٜ ٠الصُػۀ ٠كػاة٥ از  3++-#( گؽارش ز٧ا٣ی  +/د٤٦غ $١٦اف5  ٠ی

ک٥ ز٣اف ك دظحؼاف ة٥ قغت ک١حػؼ ٠ػ٨رد ٦ای درؿی ؿؼاؿؼ ز٧اف كز٨د دارد جتْیه ز٤ـیّحی در کحاب

٦ػای ا٣ػغ ك در ٠كػأٜ ك یػا ْٗاٝیّػثای ة٥ جنػ٨یؼ کكػیغق قػغق٦ای کٞیك٥ج٨ز٥ ٦ـح٤غ، ١٦یك٥ در ٣ٛف

ا٣ػغ ك ٠ػؼداف قػساع ك ةااّح١ػاد ةػ٥ ٣٘ػؾ ك دارای ٠كػأٜ  ٔیؼظا٣گی ك ؿ٤حی ٦ـح٤غ، آ٧٣ا ٨١ْ٠الً ٤٠ْٜ٘

١٦یٞح٨ف ٠ْحٛغ اؿث ١٣ایف ٚاٝتی از ز٤ؾ ك ّػغـ صىػ٨ر  (#,5 0,+-، 0كیٞیاـ ك ک٤اف ارزق٤١غ ٦ـح٤غ $

ای ١٣ای٤غگاف قعنیّحی ٧٠ٟ در جناكیؼ کحب درؿی، ةؼ رقغ ٤٠٘ی ک٨دکاف، ٠ضغكد کؼدف آر٠اف صؼ٥ٗ

گػارد قاف جأدیؼ ٠ی٦ای قعنیّحیقاف ة٥ ٨٤ّاف پغر ك ٠ادر ك كیژگیآ٧٣ا ك ٣گؼش ٚاٝتی ٣ـتث ة٥ آی٤غق

  #(202 15++-، 1$١٦یٞح٨ف ك ١٦کاراف

 رِٗ ك٦ای ز٤ـیّحی ق٤اؿایی جتْیه راؿحای در ای١ّغق جٕییؼات ز٧اف، ؿٌش در اظیؼ ٦ایؿاؿ در

کكػ٨ر ٣پػاؿ،  0از ز١ٞػ٥ در  اؿػث( دادق در ٠ضحػ٨ا ك جنػاكیؼ کحػب درؿػی رخ ز٤ـػیّحی ٦ػای٣اةؼاةؼی

٦ػا ك یّحی در ةؼ٣ا٠ػ٠٥یٞی٨ف دالر ةؼای از ةػی٢ ةػؼدف جتْػیه ز٤ـػ ++.ة٤گالدش، چاد، گی٥٤ ك ٤ٔا، ةاٝٓ ةؼ 

١٦چ٤ػی٢، در کكػ٨ر٦ایی ٠ا٤٣ػغ قػیٞی ك  #(5.02 4++-$ةٞػ٠٨تؼگ، ٦ای درؿی ٦ؽی٥٤ قغق اؿػث کحاب

٦ای پاکـحاف، ی٣٨ـک٨ ٣ٛف ١٧٠ی در جأ٠ی٢ ة٨دز٥ ةؼای جضٛیٛات اكٝی٥ّ در ز٠ی٤ۀ جتْیه ز٤ـیّحی در کحاب

ةؼای جسؽیػ٥ ك جضٞیػٜ جتْػیه ز٤ـػیّحی در ای درؿی ا٣ساـ دادق اؿث ك در جای٤ٞغ ٣یؽ ة٤یاد راک٘ٞؼ ة٨دز٥

#( دكٝث ؿ٨ئغ ٣یؽ در ز٠ی٤ػۀ از ةػی٢ ةػؼدف ,-5 0,+-$كیٞیاـ ك ک٤اف،  ٦ای درؿی جأ٠ی٢ کؼدق اؿثکحاب

جؼ ة٨دق ٦ایی ةؼداقح٥ اؿث ک٥ ٣ـتث ة٥ ةـیاری از کك٨ر٦ا ٦ٙٗ٨٠ای درؿی گاـجتْیه ز٤ـیّحی در کحاب
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6. Hamilton et al 
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٦ای درؿی ةا كز٨د رؿغ جناكیؼ جتْیه ز٤ـیّحی در کحاب٠ی ا٠ا ة٥ ٣ُؼ#( 1/.5 4++-اؿث $ة٠٨ٞتؼگ، 

ك ٠ٌاْٝػات اظیػؼ ٣یػؽ جتْػیه  # ،533 443,، ,زاؿی٦ای ٠عحٖٞ ٨٤٦ز ة٥ قغت ةاٚی ٠ا٣غق اؿث $جالش

$١٦یٞح٨ ف ك ١٦کػاراف، ک٤غ ٦ای درؿی را در ؿٌش ز٧اف جأییغ ٠یز٤ـیّحی در جناكیؼ ك ٠ضح٨ای کحاب

٦ای ز٤ـیّحی در ٠ضح٨ای کحب درؿػی ةؼ صـب ٠ـح٤غات، ز٧ث رِٗ جتْیه#( در ایؼاف ٣یؽ 5210 1++-

 ک١حؼ کاری م٨رت گؼٗح٥ اؿث(

ةا ةؼرؿی جن٨یؼ پؼداظح٥ اؿث( جن٨یؼ ز٣اف در کحب درؿی  در ای٢ راؿحا، پژك٦ف صاوؼ ة٥ ةؼؿاظث

ریؽاف درؿی ک٥   ج٨اف كوْیّث ٣اةؼاةؼی ز٤ـیّحی را در ٣گاق ٠ؼدـ ك ةؼ٣ا٥٠ك ٨٠ْٚیّث زف در کحب درؿی ٠ی

٦ای اكٝیّۀ ٨٦یث ز٤ـیّث یکی از ز٤ت٥ ک٤٤غ، ة٥ جن٨یؼ کكیغ(در یک ةـحؼ ازح١اّی ٠كحؼؾ ز٣غگی ٠ی

آ٨٠زیٟ، ة٤اةؼای٢ ق٤اظث  ك ارزیػاةی جنػاكیؼ ز٤ـػیّحی اؿث ک٥ ٠ا از ًؼیٙ زةاف ك ارجتاط ةا دیگؼاف ٠ی

اٚحنادی ز٣اف ارائ٥  )كوْیّث ازح١اّی ج٨ا٣غ جن٨یؼ گ٨یایی از  ٨٦یث كقغق در کحب درؿی ٠ی ةاز١٣ایی

$٨٦ا٠ػ٨یچ ك قػ٨د  د٦غ ک٥ ةؼای درؾ ك جكعیل ا٣حُارات ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گػی در ز٣ػاف اؿػح٘ادق ٠ػی

( وؼكرت ای٢ جضٛیٙ ة٥ ؿتب ٗٛؼ ٠ٌاْٝاجی در ز٠ی٤ۀ ج٘ـیؼ ك ٠ٌاْٝۀ جناكیؼ کحػب #53 1++-، -ز٨رآپ

 (ف قغق اؿثدرؿی، ة٥ كیژق در ص٨زة ٣اةؼاةؼی ز٤ـیّحی، دكچ٤غا

 ای٢ ٠ٛا٥ٝ در مغد پاؿعگ٨یی ة٥ ؿؤاالت زیؼ اؿث5

 ا٣غ؟ ز٣اف در جناكیؼ کحب درؿی چگ٥٣٨ جن٨یؼ قغق  )

 ٦ای کحب درؿی چگ٥٣٨ اؿث؟ ٦ای ز٤ـیّحی در جناكیؼ ك ّکؾكوْیث ٣اةؼاةؼی )

 

 پ٥ؾ٥ٙٝ 

ؿػیغ کػ٥ اٝگػ٨ی ؿػ٤حی # در ةاز١٣ایی اٝگ٦٨ای اقحٕاؿ ز٣اف در ٠ح٨ف درؿی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ر+4.,ٗؼكج٢ $

٦ػای درؿػی ةاز١٣ػایی قػغق اؿػث( ٦ای ز٤ـیّحی داظٜ ك ظارج ظا٥٣ ة٥ كو٨ح در کحػابج٘کیک ٣ٛف

٦ای ٗارؿی ك جْٞی١ات ازح١اّی ٠ٌِٛ اةحغایی از ٣ُؼ  ٣ا٠ۀ ظ٨د ةا ةؼرؿی کحاب# در پایاف,4.,ارز٤١غٗؼ $

 ك ٠ؤٝ٘اف رؿغ٠ی ٣ُؼ ة٥ ک٥ القیج رّٟٔٞی ک٥چگ٣٨گی کارةؼد ٣كا٣گاف ز٤ـیّحی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ 

 جْغاد ة٨دف ق١ار کٟ ٠ا٤٣غ ظا٨٣ادق ك ص٨زة زف در ٨٠ز٨د ٨٣اٚل زتؼاف ةؼای ٦اکحاب ای٢ جن٨یؼگؼاف

                                                             
1. Jassey 

2. Gjorup and Holmqvist 
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 ٠كػأٜ ةؼظػی در ز٣اف صى٨ر قغف ایکٞیك٥ ز٣اف، ٣ٛف ة٨دف ج٨٤عکٟ درؿی، ٦ایکحاب در ز٣اف

 ك کا٠ٜ زف یک زایگاق دادف ز٠ی٤ۀ ٣كاف در ظن٨ص ة٥ ٦اییکاؿحی ٣یؽ ٨٤٦ز ا٣غ،کؼدق ... ك ظاص

# در ةؼرؿی ةاز١٣ایی ,4.,صاوؼی ك اص١غپ٨رظؼ٠ی $ .دارد كز٨د ظا٨٣ادق ك ّؼمۀ ازح١اع در ٨٠ٗٙ

ز٤ـیّث در کحب جضنیٞی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ز٣اف در ا٣غؾ ٨٠ارد  صىػ٨ر، ٨٠زػ٨داجی وػْیٖ، 

#در پایاف ٣ا٠ۀ ظػ٨د ةػا ٨٠وػ٨ع -4.,٠ـ٨ْدی $ ا٣غ(ّاً٘ی، ٣یاز٤٠غ ک١ک ك ٠ٌیِ ٠ؼداف ةاز١٣ایی قغق

درمغ  +,ز٤ـیّث ك ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ٣كاف داد ک٥ در اکذؼ ٠ض٨ر٦ا ك ٨٠ارد، ٗامٞۀ ٠یاف ز٣اف ك ٠ؼداف ةیف از 

٦ای درؿی دكرة را١٤٦ایی اؿث( ٠ؼزكٚی ك اؿث ك ای٢ ا٠ؼ ٣كاف د٤٦غة كز٨د جتْیه ز٤ـیّحی در کحاب

 در ١ْ٠ػ٨الً ز٣اف٦ای درؿی دكرق اةحغایی دریاٗح٤غ ک٥  کی٘ی کحاب# ةا جضٞیٜ ٠ضح٨ای /4.,٤٠ن٨ری $

ة٥ جن٨یؼ  ١٦ـؼی ك ٠ادری ٚاٝب درك  داریظا٥٣ ة٥ ٠ؼة٨ط ٠كأٜ، زیؼدؿث ك اصـاؿی اٗؼادی ٣ٛف

 ا٣غ(کكیغق قغق

٦ای درؿی ؿ٨ری٥ پی ةؼد کػ٥ ٠ضحػ٨ای آ٧٣ػا ةػ٥ ٣٘ػِ ٠ػؼداف # ةا جضٞیٜ ٠ضح٨ای کحاب430,$  ,اٝؼاة٥

ك ز٣اف   ٦ای ةؼزـح٥ ٣كاف دادق قغقا٣غ( ٠ؼداف دارای قعنیث٥٣ اؿث ك ز٣اف ٚؼةا٣ی  ك جضٛیؼ قغقزا٣تغارا

# ةػا ةؼرؿػی ٠حػ٨ف درؿػی کحػاب -++-$ -ا٣غ( یػی ةیكحؼ در ٠كأٜ ؿ٤حی  ك اةـح٥ ة٥ جن٨یؼ کكیغق قػغق

در ای٢ ٠ح٨ف ٠ؼد درمغ از دا٣ك٤١غاف ك ؿؼةازاف  ++,٠ٌاْٝات ازح١اّی کك٨ر چی٢ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ 

درمغ کار٦ای ظغ٠اجی ز٣اف ٦ـح٤غ ك ز٣اف ٠ـٞي ةؼ ص٨زة ظن٨می  20درمغ از ١ْٞ٠اف ك  ++,٦ـح٤غ ك 

# ٣یؽ ٣اةؼاةؼی ز٤ـیّحی +,+-ك ١٦کاراف $ .ا٣غ( جا٣گك ٠ؼداف ٠ـٞي ةؼ ص٨زة ٠٨١ّی ة٥ جن٨یؼ کكیغق قغق

ِ ٠ؼداف در کحب درؿی چی٢ را ٣كاف داد٣غ(  اص١غ د٦غ ةا كز٨د جالش ةؼای صػؼ ٣كاف ٠ی #1++-$ /ة٥ ٣٘

٦ػای کحػب را ٦ا ٨٤٦ز ٠ؼد٠ض٨ر٣غ ك ٣ی١ی از ّکػؾ٦ای ز٤ـیّحی در کحب درؿی ٤٦غ، ای٢ کحابکٞیك٥

# ةػا ,,+-$ 0د٤٦غ( ٠ک کب ك ١٦کاراف درمغ آف را ز٣اف ك دظحؼاف جكکیٜ ٠ی ٠1ؼداف ك پـؼاف ك ج٧٤ا 

٣كاف داد٣غ ک٥  صى٨ر ز٣اف  +++-جا  ++4,كؼقغق از کحاب ک٨دکاف ٤٠ح ٠01,3ٌاْٝۀ جتْیه ز٤ـیّحی در 

ةؼاةػؼ ةػ٥ ٤ّػ٨اف قعنػیّث امػٞی  ,*1در ای٢ کحب ک١ؼ٣گ اؿث ك ٠ؼداف جٛؼیتاً دك ةؼاةؼ در ٤ّػاكی٢ ك 

# در ةؼرؿی ٠ضح٨ای کحب درؿی ٤٦غ، اؿح٘ادق از زةاف جتْیه ز٤ـیّحی -,+-$ 1صى٨ر داقح٤غ( كیؼیکیث
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# در جسؽی٥ ك .,+-$ ,در ای٢ ٠ح٨ف را ٠كا٦غق کؼد( اهلل ك اؿکٞح٨ف در ٠ح٨ف ك جـٞي ٔاٝب قعنیث ٠ؼداف

٦ػای ز٤ـػیّحی جضٞیٜ جتْیه ز٤ـیّحی در کحب درؿی پاکـحاف ٣كاف داد٣غ ک٥ در ای٢ کحب درؿی کٞیك٥

٦ای ة٥ ٣ٛف  # در یک ةؼرؿی،  .,+-$ -جْتی٥ قغق ك جـٞي ٠ؼدا٥٣ ك دا٣ف ٠ؼدا٥٣ ٠ـٞي اؿث( ج٨ؿی ك اٝی٨

٦ای صؼٗۀ ؿ٤حی ٠ا٤٣غ ةؼظی کحب درؿی ٠ٛغك٣ی٥ پؼداظح٤غ ك دریاٗح٤غ ک٥ ز٣اف ةیكحؼ در ٣ٛفز٤ـیّحی در 

ا٣غ ك ٠ؼداف در جناكیؼ ظٞتػاف، گیحاریـػث،  پؼؿحاری، ١ْٞ٠ی، آرایكگؼی ك ظغ٠ۀ پؼكاز ة٥ جن٨یؼ قغق

ح٨ای کحب # در جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٠ض/,+-$ .كادکاف )ا٣غ( كیچث  ٗىا٨٣رد، ةازیک٢ ٨ٗجتاؿ ٣كاف دادق قغق

٦ػای درؿی جای٤ٞغ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ جتْیه ز٤ـیّحی ة٥ قغت ٠ك٨٧د اؿث( دظحؼاف ك ز٣اف ة٥ صػ٨زق

-٦ای ٧٠ٟ، ٗؼمثداظٞی ظا٥٣ ج٤ؽؿ داقح٤غ، در صاٝی ک٥ پـؼاف ك ٠ؼداف ة٥ م٨رت ٠ذتث ك در ٨٠ْٚیّث

 ق٣٨غ(٦ای قٕٞی ٠ْحتؼجؼ ك ا٣ساـ كَایٖ ٧٠ٟ ة٥ جن٨یؼ کكیغق ٠ی

 

 ٘ظز٢چارچٛب 

 در کاكش ة٥ آف، جضٞیٜ ك كاال ٗؼ٤٦گ ة٥ مؼؼ ج٨ز٥ از گــح٢ ةا ک٥ اؿث اٗؼادی ٣عـحی٢ ةارت از

٦ای ز٣ػغگی  ق٤اؿػی، ٣كػا٥٣ةارت در کحاب اؿ٨ٌرق پؼداظث( پـ٤غ٠ؼدـ ٗؼ٤٦گی ا٨٠ر ك کاال٦ا ٤ْ٠ای

٦ا ک٥ ك از اؿ٨ٌرقگػارد  ةی٢ ٠یرا زیؼ ذرق +1ركز٠ؼق ك صیات ؿیاؿی ك ٗؼ٤٦گی زا٠ْۀ ٗؼا٣ـ٥ در د٦ۀ 

٦ػایی را کػ٥ ٚػؼاردادی #( ةارت ٣كا٥٣.-5  -4.,دارد $ةارت، ٦ای ٣اؿاٟٝ ٦ـح٤غ، ٣ٛاب ةؼ ٠یزائیغة ٣كا٥٣

٦ای ؿػاٟٝ ز٤٣غ ك دارای ا٣گیؽش ٣یـح٤غ،  ٣كا٥٣ک٤٤غ، ظ٨د را ّی٢ ًتیْث زا ١٣یة٨دف ظ٨د را پ٧٤اف ١٣ی

ز٨یغ ك دارای ا٣گیؽش ك ٚنغ اؿث ك ة٥ ی کاذب ؿ٨د ٠یدا٣غ، ا٠ا ٣كا٣ۀ ٣اؿاٟٝ آف اؿث ک٥  از ًتیْح٠ی

٦ػػای #( ةػػارت در گػػؽی٤ف ٨٠وػػ٨ع ٠ٛاٝػػ٥-,آیػػغ پؼظاقػػگؼ اؿػػث $١٦ػػاف5 ؿػػ٨ی ٠عاًػػب کػػ٥ ٠ػػی

٦ا ٦یچ ٠ضغكدیحی ةؼای ظ٨د ٚائٜ ٣كغق اؿث( ٨٣ع ظامی از پ٨قاؾ، ٠غٝی از اج٠٨تیػٜ، ق٤اؿی اؿ٨ٌرق

ای ٨٠ؿیٛی، جن٨یؼ جتٞیٕاجی، ٣ػ٨ّی یٟٞ، گ٥٣٨یک ةكٛاب ٔػای جؽیی٢ قغق، یک ادای صؼکحی، یک ٗ

کٟ  ةی٤غ5 آ٧٣ا دؿث٠ت١ٞاف، ای٧٤ا در َا٦ؼ چیؽ٦ای ٣ا٠ح٤از٤ؾ ٦ـح٤غ كٝی ةارت ٠یاف آ٧٣ا كز٥ ٠كحؼکی ٠ی

ق٤اؿی ةعكی ق٤اؿی ةؼ ای٢ ةاكر اؿث ک٥ اؿ٨ٌرقا٣غ $١٦اف#( ةارت در راةٌۀ اؿ٨ٌرق ك ٣كا١٦٥٣گی ٣كا٥٣

٦ػا را ٠ـػحٜٛ از دا٣غ، زیؼا دالٝػث٦ا ٠یق٤اؿی را دا٣ف ٗؼـاؿی اؿث( اك ٣كا٥٣ق٤ از دا٣ف گـحؼدة ٣كا٥٣
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ق٤اؿی ٥٣ ةا دك، ةٞک٥ ةا ک٤غ( ةارت ةؼ ظالؼ ؿ٨ؿ٨ر ٠ْحٛغ اؿث ک٥ در ٣ُاـ ٣كا٠٥٣ضح٨ایكاف ةؼرؿی ٠ی

ؿ٥ ٨٠ٝ٘ۀ ٠ح٘اكت ؿؼكکار داریٟ ک٥ ٥٣ ج٨اٝی آ٧٣ا، ةٞک٥ ١٦تـػحگی ةػی٢ آ٧٣اؿػث کػ٥ ةػ٥ آ٧٣ػا كصػغت 

ای ک٥ ز١ِ ١٦تـحۀ دك ٠ؤ٥٘ٝ ٣عـث اؿث( ا٠ا د٦غ( ة٤اةؼی٢ در اؿ٨ٌرق ٣یؽ داٝی ٦ـث، ٠غ٨ٝٝی ك ٣كا٥٣ ٠ی

ـ ٣عـث ٣كا٥٣ اؿث، در ٣ُاـ دكـ ة٥ داٝی از ٣ُؼ ةارت ای٢ یک ٣ُاـ ٣كا٥٣ ق٤اؿی دا٨٣ی٥ اؿث( آ٣چ٥ در ٣ُا

ری جن٨یؼی،  ٗٛي ٠ایٜ اؿػث کػ٥ ق٨د( اؿ٨ٌرق در ةؼظ٨رد ةا ٨٣قحار اٝ٘تایی ك یا ٨٣قحا ؿادق جتغیٜ ٠ی

د٦غ ک٥ گ٨یی اؿ٨ٌرق، ٣ُاـ م٨ری ٦ا ك یک ٣كا٣ۀ یکـؼق را ةتی٤غ( ٥١٦ چیؽ چ٤اف رخ ٠یکٞیحی از ٣كا٥٣

 #( .. – 3.را٣غ $١٦اف5 ٦ای ٣عـث را ة٥ ک٤اری ٠یدالٝث

٥# مؼٗاً دارد ک٥ اٝگ٨ی ؿ٨ؿ٨ری ٣كا٥٣ $داؿ، ٠غ٨ٝؿ، ٣كا٣ اذّافق٤اؿی ةارت در کحاب ٤ّامؼ ٣كا٥٣

گؼ ٤ْ٠ای مؼیش اؿث ك ؿ٨ؿ٨ر ة٥ ةؼرؿی ٤ْ٠ای و٤١ی ك چگ٣٨گی آف ٣پؼداظح٥ اؿث( ةارت ج٨زی٥

ج٨اف ة٥ ؿٌش ر٠ؽگاف ٤ْ٠ای و٤١ی اُٝٞ٘ی ٠ی٠ْحٛغ اؿث ٗٛي در ؿٌضی ةاالجؼ از ؿٌش ٤ْ٠ای جضث

 ٗؼ٨٠ؿ ة٥ را ٣كا٥٣/ ٠غ٨ٝؿ /داؿ ؿ٨ؿ٨ر ی٤ْی ٠ك٨٧ر ٗؼ٨٠ؿ ةارت ،یق٤اؿا٣٣كا٥٣ ٣ُاـ دردؿث یاٗث( 

١٦چ٤ی٢، ةا ةارت  #(+/$١٦اف5 اؿث  قکٜ* ٨٧٘٠ـ* دالٝث – ٤ْ٠ا قا٠ٜ ک٥ ک٤غ٠ی جتغیٜ دیگؼی

گیؼد5 پیاـ زةا٣ی، پیاـ ١٣ادی٢ ر٠ؽگا٤١٣غ ك پیاـ ؿ٥ ٨٣ع پیاـ را ٣حیس٥ ٠ی ةؼرؿی پیاـ آگ٧ی پا٣ؽا٣ی

ا را دالٝث مؼیش ك دالٝث و٤١ی در دك ؿٌش ٚاةٜ ج٘ـیؼ اؿث ک٥ آ٣٧٣یؽ ٦ای زةا٣ی ٔیؼر٠ؽگا٤١٣غ( پیاـ

پؼدازد ک٥ ٤ْ٠ا از ًؼیٙ آف ایساد  ةارت ة٥ ٗؼای٤غ دالٝث، ی٤ْی ١٦اف ٗؼای٤غی ٠ی#( 30,$١٦اف5 ٣اـ ٧٣اد 

گیؼد ك ؿٌش دك٠ی از دالٝث را ة٥ آف  ٣كا٥٣ را در ٣ُؼ ٠ی ;ق٨د( اك چارچ٨ب کٞی داؿ & ٠غ٨ٝؿ٠ی

ش ك ٤ْ٠ای و٤١ی را زایگؽی٢ دالٝث اكٝی٥ ك دالٝث دا٨٣ی٥ اٗؽایغ( ةارت دك امٌالح ٠حغاكؿ ٤ْ٠ای مؼی ٠ی

ؿازی در ؿٌش دالٝث دا٨٣ی٥ یا ٤ْ٠ای و٤١ی ایساد  رؿغ ک٥ اؿ٨ٌرقک٤غ ك ؿپؾ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٠ی٠ی

 #(+/)2.$١٦اف5 ق٨د  ٠ی

 

٢ لاػذ٠  ٘ؾاٝ٘ 1خذَٚ ؽٕارٜ.  ؽٙاع٣ عٛعٛر  اس د٤ذٌاٜ تارتعطح ا٥ِٚٝ ٚ ثاٛ٘

 دالٝث اكٝی٥

 ؼیش#$٤ْ٠ای م

 ٠غ٨ٝؿ اكؿ داؿ اكؿ
 

 ٣كا٥٣ اكؿ

 دالٝث دا٨٣ی٥

 $٤ْ٠ای و٤١ی#

 ٠غ٨ٝؿ زغیغ داؿ زغیغ

 ٣كا٥٣ زغیغ

 521 -4.,٠أظػ5 ةارت،                      
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ـ ّکؾ»ةارت در  ق٤اؿی جن٨یؼ اؿث5 ای٢  گ٨یی ة٥ ؿؤاالجی کالف در ص٨زة ٣كا٥٣ در مغد پاؿط« پیا

یاةیٟ؟ ة٥ چ٥ جؼجیب ك ركاٝی ة٥ ای٢  ؟ از ظ٨ا٣ف آف چ٥ چیؽی در٠یظ٨ا٣یٟ ک٥ چگ٥٣٨ یک ّکؾ را ٠ی

 ق٨د؟ ة٥ م٨رت یکـاف درؾ ٠ی رؿیٟ؟ ك ای٢ ک٥ آیا ّکؾ ةؼای ١٦گاف دریاٗث ٠ی

دا٣غ، چؼا ک٥ پیاـ دا٣غ( ّکؾ را پیا٠ی ةغكف ر٠ؽگاف ٠ی ةارت، ا٣حٛاؿ كاْٚیّث را کارکؼد ّکؾ ٠ی

٦ػای آف ٠تح٤ػی ةػؼ اقی، جئاجؼ، ًؼاصی ك ؿػی١٤ا را ٣یػؽ کػ٥ پیػاـآف پیا٠ی پی٨ؿح٥ اؿث( ١٦چ٤ی٢ ةارت ٣ٛ

دا٣غ(  ةارت ١٦ۀ ٤٦ؼ٦ایی را ک٥ ٠تح٤ی ةؼ ةاز١٣ایی ٦ـػح٤غ قاف اؿث، ٤٦ؼ٦ای ةغكف ر٠ؽگاف ٠ی١٦ا٤٣غی

ـ مؼیش یا ١٦ا٤٣غق ك یک پیاـ و٤١ی ٜ دك پیا ق٨د ک٥ ازح١اع ة٥ آف كؿی٥ٞ،  ای را قا٠ٜ ٠ی ک٥ قی٨ق )صا٠

#( از ٣ُؼ ةارت /,5 34.,دا٣غ $ةارت،  ٠ی  )ک٤غ  د از آف پیاـ مؼیش یا ١٦ا٤٣غق را ةیاف ٠یجٞٛی ٣ـتی ظ٨

٦ا ة٥  ک٤٤غة ّکؾ ق٨د ةٞک٥ ظ٨ا٣غق قغق ك ة٥ كاؿٌۀ ازح١اع ٠نؼؼ ّکؾ، مؼٗاً دریاٗث ك درؾ ١٣ی

زیـحی دك  پی٣٨غد( كی ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ّکؾ از ٦ٟ ٦ا ٠ی قکٞی ک١اةیف آگا٦ا٥٣ ة٥ ا٣غكظحۀ ٠حْارؼ ٣كا٥٣

ق٨د5 یکی پیاـ ةغكف ر٠ؽگاف $١٦ا٤٣غی ّکاؿػا٥٣# ك دیگػؼی پیػا٠ی ةػا ر٠ؽگػاف $٤٦ػؼ یػا  پیاـ ایساد ٠ی

یاری یک پیاـ مؼیش ك  دؿحی ك ٦ٟ پؼداظث، ٨٣قحار ك یا ٠سازگاف ّکؾ#( كی ای٢ ٣اؿازق را ٣اقی از ٦ٟ

غ ک٥ پیاـ و٤١ی ةؼ اؿػاس ک٤ دا٣غ، ةٞک٥ ٣اؿازق را از آف ز٧ث ٠ٌؼح ٠ی یک پیاـ و٤١ی در ّکؾ ١٣ی

ـ ةغكف ر٠ؽگاف ٠ٌؼح ٠ی ٖ دالٝث و٤١ی را از ٦ٟ 0, – 1,ق٨د $١٦اف5  یک پیا #( ةارت ٗؼای٤غ٦ای ٠عحٞ

٦ا ك اقیاء# را از ؿ٥ ٗؼای٤غ پـی٢  ٦ای كیژق، ژؿث ک٤غ( ة٥ ٣ُؼ ةارت ةایغ ؿ٥ ٗؼای٤غ ٣عـحی٢ $ز٨ٞق٠سؽا ٠ی

چؼا ک٥ در ؿ٥ ٗؼای٤غ ٣عـث، ٤ْ٠ای و٤١ی ةا ا١ّاؿ جٕییؼ  ؿازی# ٠ح١ایؽ ؿاظث( $زیتا١٣ایی، ٤٦ؼ١٣ایی، ٦ٟ

ق٨د( در كاِٚ ّکؾ ة٥ ّکػاس  یا امالصی در پیاـ مؼیش $ای٢ جؼ٤ٗغ٦ا ٠عحل ّکؾ ٣یـث# ایساد ٠ی

د٦غ جا ةا ای٢ جؼ٤ٗغ٦ا ٤ْ٠ای و٤١ی را در زیؼ دالٝث مؼیش ّکؾ پ٧٤اف ک٤غ $ةػارت،  ای٢ ٗؼمث را ٠ی

,.34 5,3 )# 

 گاق ةارت ك ٠تاصخ جئ٨ریک ٠ٌؼح قغق ؿؤاالت زیؼ ٚاٜة ًؼح اؿث5ةا اؿح٤اد ة٥ دیغ

 آیا جناكیؼ کحب درؿی ّالكق ةؼ ٠ْا٣ی مؼیش دارای ٠ْا٣ی و٤١ی ٣یؽ ٦ـح٤غ؟ )

 ٦ای ٠عغكش ٦ـح٤غ؟آیا جناكیؼ کحب درؿی از ٨٣ع پیاـ )

 ق٤اؿی چ٥ کارةؼد٦ایی در ركش ك قی٨ق ج٤ُیٟ ك ارای٥ جناكیؼ کحب درؿی دارد؟٣كا٥٣ )

 ق٤اؿی چ٥ جأدیؼی در جغكی٢ ٠ضح٨ای جناكیؼ کحب درؿی دارد؟٣كا٥٣ )

 ٗؼ٤٦گی جناكیؼ کحب درؿی دارد؟ )ق٤اؿی چ٥ کارةؼد٦ایی در جضٞیٜ ادؼ٦ای ازح١اّی٣كا٥٣ )
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 رٚػ پضٚٞؼ

ٜ جناكیؼ کحاب درؿی در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼ اؿاس ركش ٦ا در  ق٤اؿی ةارت اؿث ك جناكیؼ ك ّکؾقی٨ة جضٞی

ای ك ٧ٟٗ ك اكؿ ٠ؼجت٥# ك ٤ْ٠ای و٤١ی $٤ْ٠ای ةیؼك٣ی ك الی٥ی مؼیش $٤ْ٠ای ٠ـحٛیٟ ك ّا٥٠دك ؿٌش ٤ْ٠ا

 از یکػی  مػؼیش ك وػ٤١ی دالٝػث ٠یػاف ج١ػایؽگیػؼد( ؿاصث ٠ؼجت٥ دكـ ٤ْ٠ا# ٨٠رد جضٞیػٜ ٚػؼار ٠ػی

 ةارت داد( ةـي ٣یؽ جناكیؼ جضٞیٜ ة٥ را آف كی ک٥ اؿث ةارت دیغگاق در ق٤اؿی٣كا٥٣ ؿازكکار٦ای

ایػ٢ » ؿػؤاؿ ةػ٥ ٣ػاٚل أٞػب ك كاؿػ٥ٌةػی ة٥ مػ٨رت ک٥ دا٣غ٠ی پاؿعی را ّکؾ در مؼیش ٤ْای٠

٤ْ٠ػای از پػیف  ة٥ را ٠عاًب ٦ا،٣كا٥٣ ٠یاف از ک٥ مؼیش ك ٠ـحٛیٟ ج٨میٖ ٨٣ّی د٦یٟ(ی٠« یـث؟چ

 آ٠یؽأؼاؽ ك قغیغ چ٤اف آف كاْٚیّث ةا ٤ْ٠ا ای٢ ١٦ا٤٣غی#( // – 0/$١٦اف5  ک٤غ٠ی ر٨١٤٦ف جْیی٢ قغق

 ٦ػایالی٥ ؿاظحار، در ای٢ ا٠ا اؿث( ٔیؼ١٠ک٢ دكـ ٤ْ٠ای كز٨د ا٠کاف گ٨یی اكؿ، ٣گاق در ک٥ اؿث

 ١٦ػ٨ارق ةػارتز١ْی اؿػث(  ارجتاط كؿایٜ ج١اـ ٠ضح٨ـ ؿؼ٨٣قث ک٥ اؿث ٧٣٘ح٥ ٦ٟ دیگؼی ٤ْ٠ایی

 ٨یؼجنػ در مؼیش ٤ْ٠ای ك آف ٠یاف ٣ـتث ک٥ ة٨د آف ةؼ ك دا٣ـث٠ی و٤١ی ٤ْ٠ای دارای را جناكیؼ

 ةؼ ّالكق ّکؾ ک٥ اؿث( ةارت ٠ْحٛغ اؿث آف ةاز١٣ایی ك جن٨یؼ ٨٠و٨ع ةی٢ ق٤اظحی٣كا٥٣ ٣ـتث ١٦اف

جؼجیب،در جضٛیٙ  ة٥ ای٢ #(0, – 1,$١٦اف5  د٦غ٠ی ٣یؽ جٕییؼ صغی جا را آف كاْٚیّث، از ةؼداریرك٨٣قث

٠كػعل  ٦اداؿ ، ..( ك اجکؼار٦ ٦ا،ژؿث ٦ا،ر٣گ ٦ا، اقیا،ّکؾ در ٨٠ز٨د ٤ّامؼ ة٥ ج٨ز٥ ةا صاوؼ

 ّکػؾ ٠نػؼؼ ك ج٨ٝیغ ةـحؼ اؿاس ةؼ و٤١ی ٦ایدالٝث ١٦اف یا دا٨٣ی٥ ك ؿپؾ اكٝی٥ّ ٠غ٨ٝؿ ك قغق

ة٥  قغ( ٠كعل ٠ح٢، از ظارج ٦ای گ٘ح١اف ةا ٦ا ّکؾ راةٌۀ ةی٤ا٠ح٤ی ٦اّکؾ در ةؼظی دادق قغ( قؼح

دا٣غ، در جناكیؼ کحب ٖ پیاـ ٠یای ة٨دف ك جضؼیّالكق ٠عغكش ة٨دف ک٥ ةارت آف را ٣اقی از اؿ٨ٌرق

  درؿی جضٞیٜ قغ(

گیؼی ٦غ٤١ٗغ ك ٔیؼجنادٗی ا٣حعاب قغق اؿث؛ ی٤ْػی ا٣حعػاب ٣٨١٣ۀ پژك٦ف صاوؼ ةؼ اؿاس ٥٣٨١٣

ٙ صاوؼ، جناكیؼ ك ّکؾ٥٣٨١٣ ٙ دارد( جضٛی ٦ای ز٣اف در کحب درؿی ٠ٌاْٝات ٦ا ةـحگی ة٥ ا٦غاؼ جضٛی

٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ا٣حعاب ك ةا ركش جضٞیٜ ٨٠و٨ّی ٨٠رد جضٞیٜ ٚؼار ازح١اّی ٦٘حٟ، ٦كحٟ ك ٧٣ٟ را ة٥ ٨٤ّاف 

٦ای پؼاک٤غق ك ٠ح٨٤ع را ةػ٥ ٦ای ٠ح٤ی اؿث ك دادقدادق اؿث( ركش ٨٠و٨ّی، ٗؼای٤غی ةؼای جضٞیٜ دادق

٦ای ٨٠رد جضٞیٜ در ركش #( دادق,53 .4.,ک٤غ $٧٠ؼی ك ١٦کاراف، ٦ایی ٤ٔی ك ج٘نیٞی جتغیٜ ٠ی دادق

ای ٠ح٤ی قغق اؿث( ای٢ جضٞیػٜ ٦ای ٠كا٦غق٦ا ك دادق٦ای ٠ح٤ی، ٠ناصت٥قا٠ٜ دادق ج١اجیک یا ٨٠و٨ّی

٦ػا ك اٝگ٨یػاةی دركف ة٤ػغی دادق٦اؿث ک٥ ٠ضٛٙ از ًؼیػٙ ًتٛػ٠٥تح٤ی ةؼ ١ّٜ کغگػاری ك جضٞیٜ دادق

ٙ صاو511 -4.,یاةغ $٠ض١غپ٨ر، ق٤اؿی جضٞیٞی دؿث ٠یای ة٥ یک ؿ٤طدادقای ك ةؼكف دادق ؼ، #( در جضٛی

٦ػای دارای ٠ىػا٠ی٢ ٦ای ٠ح٤ی جتغیٜ قغق ك ةا ركش جضٞیٜ ٨٠و٨ّی، جناكیؼ ك ّکػؾجناكیؼ ة٥ دادق



 وُی پژ آىّزشجرویجی -ٌاىَ عهيی فصم     52

 1398 زىصحان /ةیصحو طياره / پٍجو شال

 

ة٤ػغی ك ةاقغ، دؿػح٥ک٤٤غة ٠ْا٣ی و٤١یِ آ٧٣ا ٠ی جؼ ک٥ ةاز١٣ایی٠كحؼؾ ك ٠كاة٥، ذیٜ یک ٨ٛ٠ٝۀ ا٣حؽاّی

ة٤ػغی كری جناكیؼ ك ٦٥ٝ٨ٛ٠ا، ةْغ از گؼدآجضٞیٜ قغ٣غ( ز٧ث ارزیاةی اّحتار ٣حایر جضٛیٙ ك جضٞیٜ دادق

٦ا ك آ٧٣ا، ةؼای چ٤غ ٣٘ؼ از اؿحاداف ٠سؼب ارؿاؿ گؼدیغ جا ٠یؽاف اّحتار ٧٣اییِ ٗؼای٤غ جضٞیٜ ٨٠و٨ّی دادق

 ٠ىا٠ی٢ ٠ؼة٥ً٨ ةؼآكرد ك ک٤حؼؿ ق٨د(

 

 ٞا٤افتٝ تح٥ُّ
 ٞا٢ تٛص٥ف٤٣افتٝ

# ك +,#، ٧٣ٟ $/,#، ٦كحٟ $2,د٦غ ک٥ در ؿ٥ کحاب ٠ٌاْٝات ازح١اّی ٦٘حٟ $٦ای ج٨می٘ی ٣كاف ٠ییاٗح٥

ةار جن٨یؼ ز٣اف ة٥ ٨ًر ٠ـحٜٛ ٣كاف دادق قغق اؿث ك جن٨یؼ ٠ػؼداف در ایػ٢ ؿػ٥ کحػاب،  ,/در ٠س٨١ع 

$ ٟ ةار آ٠غق اؿث( جن٨یؼ زف ك ٠ؼد  -4-# در ٠س٨١ع 1,,# ك ٧٣ٟ $.4#، ٦كحٟ $.٠3ٌاْٝات ازح١اّی ٦٘ح

ٟ 2,#، ٦كحٟ $0,ة٥ ٨ًر ٠كحؼؾ در ٠ٌاْٝات ٦٘حٟ $  ةار ة٥ جن٨یؼ کكیغق قغق +0# ك در ٠س٨١ع 3,$#، ٧٣

از ٣ُػؼ ک١ػی ةػ٥  ,د٦غ جناكیؼ کحب درؿی ٠ٌاْٝات ازح١اّی ٠ح٨ؿػ٥ٌ ٦ا ٣كاف ٠یاؿث( ة٤اةؼی٢، دادق

 قغت ٠ؼدا٥٣ اؿث(

 

  1ؽٙاع٣ تزعاخت تص٤ٛز سٖ در وتة درع٣ ٔطاِؼات اختٕاػ٣ ٔتٛعطٝ تح٥ُّ ٘ؾا٘ٝ
ا٣غ از ٦ای ز٣اف اؿحعؼاج قغ٣غ ک٥ ّتارت٥ٝ٨ٛ٠ از كیژگی  0در ظالؿ جضٞیٜ ٨٠و٨ّی جناكیؼ، جْغاد 

گیؼی ازح١اّی، ٨٠ز٨دی ٔیؼؿیاؿی ك وْٖ ٠غیؼیث ازح١اّی( ٨٠ز٨دی ظا٣گی، ْٗاٝیث ؿ٤حی، ٗام٥ٞ

 ارائ٥ قغ(« دیگؼی ک١حؼ ٧٠ٟ»٦ای ٠ػک٨ر در ٚاٝب یک اٝگ٨ی ٤ْ٠ایی ةا ٨٤ّاف در ٧٣ایث ٥ٝ٨ٛ٠

 

 سٖ، ٔٛخٛد٢ خا٣ٍ٘ 

٦ای درؿی ق٣٨غ ك در کحاب٦ای ظا٣گی جن٨یؼ ٠ی٦ا ك ْٗاٝیّثای ٠غر٣یح٥ ٨٤٦ز در ٚاٝب ٣ٛفز٣اف در د٣ی

آی٤ػغ ك ا٣حُػارات زا٠ْػ٥ از ٦ا در ذ٢٦ پـؼاف ك دظحؼاف ؿ٤ی٢ ٠عحٖٞ ة٥ م٨رت ٚػاٝتی در٠ػیای٢ ٣ٛف

قػ٨د کػ٥ ظػارج قػغف از ایػ٢ ٦ای ز٤ـیّحی ٦ٟ ةؼای پـؼاف ك ٦ٟ ةؼای دظحؼاف ٨ًری جْؼیٖ ٠ػی ٣ٛف

ج٨ا٣غ پیا٠غ٦ایی ٤٠٘ی ةؼای ٗؼد داقح٥ ةاقغ( ز٣اف در ةیكحؼ جناكیؼ ٠ك٨ٕؿ چارچ٨ب ٣ٛف جن٨یؼقغق ٠ی

٦ػای ظػا٣گی ٠ا٤٣ػغ ٔػػا درؿػث ا٣غ ك ٠ك٨ٕؿ ْٗاٝیّث٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ در ٠ضیي ظا٥٣ جن٨یؼ قغقْٗاٝیّث

  کؼدف، ٠ؼاٚتث از ک٨دؾ، ٝتاس قـح٢ ك زارك کؼدف ك ((( ٦ـح٤غ5
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 ، #/.$٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص5  صى٨ر زف در ظا٥٣
 #,4ز٣اف در ظا٥٣ ٠ك٨ٕؿ چای درؿث کؼدف  $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص5 

 #+,,جن٨یؼ ز٣اف در صاؿ آ٠ادق کؼدف ٔػا ةؼای ارؿاؿ ة٥ زت٥٧  $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص5 

 #0,,صى٨ر در ظا٥٣ ك ک١ک ة٥ دظحؼش ةؼای ا٣حعاب ٝتاس  $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص5 
 #3/,اْٝات ٦كحٟ، ص5 زف در صاؿ گؼٗح٢ آب از ٥ٝ٨ٝ آب $٠ٌ

 #00,داری از دظحؼش $٠ٌاْٝات ٦كحٟ، ص5 زف در صاؿ ٣گ٥
# 3زف قـح٢ َؼؼ ك دظحؼ زارك کؼدف، ٔػا درؿث کؼدف ك کار٦ػای ظػا٣گی $٠ٌاْٝػات ٦٘ػحٟ، ص5 

 #0$٠ٌاْٝات ٦كحٟ، ص5 
 #2.دك دظحؼ در ظا٥٣ ك ٣گاق کؼدف ة٥ ٠ارؾ ؿؾ ٠ای٨٤ز ةؼای اؿح٘ادق $٠ٌاْٝات ٦٘حٟ، ص 

٦ػا ایسػاد آ٠ػ٨زاف ك ظ٨ا٤٣ػغگاف ایػ٢ کحػاباز ٤ْ٠ای مؼیش ٥١٦ ای٢ جناكیؼ در ذ٦ػ٢ دا٣ػف آ٣چ٥

قاف در صاؿ جالق٤غ( ا٠ا ای٢ ٦ایی اؿث  ک٥ ز٣اف در ظا٥٣ ٠ك٨ٕؿ آف ٦ـح٤غ ك ةؼای ز٣غگیق٨د، ْٗاٝیث ٠ی

ك صى٨ر ٦ای و٤١ی ای٢ جناكیؼ ٣ٛف ةاق٤غ( دالٝث٦ای و٤١ی گ٣٨اگ٣٨ی ٣یؽ ٠یجناكیؼ دارای دالٝث

ق٨د ک٥ آ٨٠زاف ای٢  جن٨ر ایساد ٠ید٦غ( در ذ٢٦ دا٣فا١٦یث ك ٔیؼ الزـ ز٨ٞق ٠یز٣اف در زا٥ْ٠ را ةی

داری را ةیا٨٠ز٣غ( ص٨زة ْٗاٝیّث  ز٣اف ٦ای ظا٥٣ز٣اف ج٧٤ا ةایغ ظ٨د را ةؼای کار در ظا٥٣ آ٠اد ک٤٤غ ك ٧٠ارت

ق٤اؿی جن٨یؼی ٠سـٟ ٣یـث( از ٣گاق اؿ٨ٌرق ق٨د ك ٗؼاجؼ از ای٢ ٠ؼزج٧٤ا در چارچ٨ب ظا٥٣ جن٨یؼ ٠ی

ج٨اف جن٨یؼی ةؼای ز٣اف ٠حن٨ر قغ( ةارت ز٣اف ١٦یك٥ ٨٠ز٨داجی ظا٣گی ة٨دق ك ٦ـح٤غ ك ٔیؼ از ای٢ ١٣ی

١٦چ٤ی٢ از ٣گاق ةارجی ای٢ جناكیؼ از ٨٣ع ٠عغكش ٦ـح٤غ، چؼا ک٥ ٣ٛف ازح١اّی ك اؿاؿی را ةؼای ز٣اف 

ـ ٠كارکث در ٣ُؼ ١٣ی د٤٦غ د٤٦غ( ٦ٟ ای٢ ک٥ ٣كاف ٠یآ٣اف را در زا٥ْ٠ ٔیؼوؼكری ٣كاف ٠یگیؼ٣غ ك ٝؽك

ـ کار٦ای ٔیؼ از ظا٥٣ ّازؽ ك ٣اج٨ا٤٣غ(  ٟ ك اؿاؿی را ٣غار٣غ ك از ج٨ا٣ایی ا٣سا ـ کار٦ای ٧٠ ز٣اف ج٨ا٣ایی ا٣سا

 (ق٣٨غدا٤٣غ ك ة٥ ٨٤ّاف ٨٠ز٨دی ظا٣گی جن٨یؼ ٠ی٦ای ز٣اف را ج٧٤ا ٠ضغكد ة٥ ٠ضیي ظا٥٣ ٠یْٗاٝیّث

  

 فؼا٥ِت عٙت٣ س٘اٖ

ا٣ػغ ك ةػ٥ ٦ای ؿ٤حی ة٥ جن٨یؼ کكیغق قغقز٣اف در اکذؼ جناكیؼ کحب درؿی ٠ٌاْٝات ازح١اّی ةا ْٗاٝیّث

ركد ک٥ آ٧٣ا در ١٦ی٢ ٠ضغكدة ا٣غ ك ا٣حُار ٠ی٦ای ٚغی١ی ٠ا٣غقق٣٨غ ک٥ ٨٤٦ز در ٣ٛفقکٞی ةاز١٣ایی ٠ی

 ٠غر٣یح٥ دكر ة١ا٤٣غ(  ٦ای ٠ؼدا٥٣ كْٗاٝیّحی ؿک٨ف ة١ا٤٣غ ك از ْٗاٝیّث

 #(,زف در صاؿ ٠ؼاٚتث ك ٠ضتث ة٥ دظحؼش $٠ٌاْٝات ٦٘ح5ٟ ص 

 #(00,زف در صاؿ ٠ؼاٚتث از دظحؼش $٠ٌاْٝات ٦كحٟ ص 
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ك  3/,ص5  4.,،ص05.,، ص5 4+,، ص5 ,$٠ٌاْٝات ٦كحٟ ، ص5  زف ٠ك٨ٕؿ کار کكاكرزی در ٠ؽر٥ّ
 #(3/,ص5

 #--ایٜ ك کار٦ای ظغ٠اجی $٠ٌاْٝات ٦٘ح5ٟ آكری كؿجن٨یؼ صى٨ر ز٣اف در ٦الؿ اص١ؼ ك ز١ِ

 #( 1-ك ص5  /-٣اـ $٠ٌاْٝات ٦٘حٟ ، ص5 گؼی ك ظغ٠اجی ك دتثجن٨یؼ ز٣اف ٠ك٨ٕؿ کار٦ای ٤٠كی

٦ػا ایسػاد آ٠ػ٨زاف ك ظ٨ا٤٣ػغگاف ایػ٢ کحػابآ٣چ٥ از ٤ْ٠ای مؼیش ١٦ۀ ای٢ جناكیؼ در ذ٦ػ٢ دا٣ػف

٦ای ث از اّىای ظا٨٣ادق، ک١ک ة٥ ١٦ـؼ در ْٗاٝیّث٦ایی اؿث ک٥ ز٣اف در ٠ؼاٚتق٨د، ٣كاف از ْٗاٝیّث٠ی

٦ای ٦ای ظن٨می دار٣غ ك ٚاةٜ ا١٦یّث اؿث( دالٝث٦ایی دكٝحی ك ؿاز٠افکكاكرزی، صى٨ر در ٠کاف

ا١٦یث  گیؼی را ک٦ٟای ارزق٤١غ ٠غیؼیحی، ؿؼپؼؿحی ك جن١یٟو٤١ی ای٢ جناكیؼ، ٣ٛف ز٣اف در ْٗاٝیث

٦ای ؿ٤حی  ك ق در ای٢ جناكیؼ، ٠ضغكد قغف ٣ٛف زف ة٥ ١٦اف ْٗاٝیثد٦غ( جن٨ر ٚاٝتی ایساد قغز٨ٞق ٠ی

٦ای ؿ٤حی ق٤اؿی ةارت ز٣اف ١٦یك٥ ة٥ ْٗاٝیثک٤غ( از ٣گاق اؿ٨ٌرق٠ؼاٚتحی را در ذ٢٦ ٠عاًب ایساد ٠ی

٦ای ز٣اف ٠حن٨ر قػغ( از آ٣سػایی کػ٥ ج٨اف جن٨یؼی ةؼای ْٗاٝیث٠ك٨ٕؿ ة٨دق ك ٦ـح٤غ ك ٔیؼ از ای٢ ١٣ی

٦ػای آ٧٣ػا در ٦ػا ك َؼٗیػثا٣ػغ ك ج٨ا٤١٣ػغی٦ای ٧٠ٟ ازح١ػاّی در زا٠ْػ٥ جنػ٨یؼ ٣كػغقْاٝیثز٣اف در ٗ

٦ػای ٠غر٣یحػ٥ را ٗٛػي ةػؼای ٠ػؼداف ٦ای ٧٠ٟ زا٥ْ٠ ٣ادیغق گؼٗح٥ قغق اؿث ك ارجٛػاء ك ْٗاٝیػث ٨٠ْٚیث

 ک٤غ، از ٨٣ع جناكیؼ ٠عغكش ٦ـح٤غ( ةاز١٣ایی ٠ی

 

 ٥ٌز٢ اختٕاػ٣فاصّٝ

ركز در کك٨ر٦ای  ازح١اّی ز٣اف در زا٥ْ٠ دكچ٤غاف قغق ك ای٢ پغیغق ركزة٥ا٠ؼكزق صى٨ر ك ٠كارکث 

ركا٣ی ظػ٨د را )٦ای  ركصیج٨ا٤٣غ ظالءجؼ در زا٥ْ٠ ٠یپیكؼٗح٥ رك ة٥ اٗؽایف اؿث( ز٣اف ةا صى٨ر ْٗاؿ

ةؼًؼؼ ٨١٣دق ك ٣ٛف ة٧حؼی در ادارة ز٣غگی قعنی ظ٨د ٣یؽ داقح٥ ةاق٤غ( صى٨ر ةیكحؼ ز٣اف در زیـث 

كاف ة٥ ج٘کؼات ٚاٝتی ٨٠ز٨د در ٗؼ٤٦گ زا٥ْ٠ ةـحگی دارد( جناكیؼ کحاب درؿی ة٥ ٨٤ّاف یک ازح١اّ

 کكغ(ؿاز، صى٨ر ز٣اف در ةـحؼ ازح١اّی را ةـیار وْیٖ ة٥ جن٨یؼ ٠یّا٠ٜ ٧٠ٟ ٗؼ٤٦گی ٨٦یث

 # 3صى٨ر چ٤غ ٠ادر ة٥ ١٦ؼا پـؼا٣كاف ةؼای اٗححاح یک ٠غرؿ٥ $٦كحٟ، ص 

 #4$٦٘حٟ، ص رٗح٢ ةؼ ؿؼ ٚتؼ ١٦ـؼ ق٧یغ  

 #+,ّى٨یث دظحؼاف در ٗؼزا٣گاف ك پیكحازاف $٦٘حٟ، ص 

 #3,,صى٨ر ٠ؼاؿٟ ّؼكؿی $٧٣ٟ، ص 

 #/,,ز٣اف در صاؿ کكاكرزی $٧٣ٟ، ص 
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 #3/قاف $٧٣ٟ، ص  ٦ایز٣اف در صاؿ ٧٠ازؼت ةا اؿتاب ك ةچ٥

 #,/ظؼیغ ةؼای ظا٥٣ $٦٘حٟ، ص 

ک٤غ(  ی ازح١اّی در زا٥ْ٠ را ةاز١٣ایی ٠ی٦ا٠ْا٣ی مؼیش ای٢ جناكیؼ، صى٨ر ز٣اف در ةؼظی ْٗاٝیث

٦ای ةـیار زؽیی ك ؿادق در د٦غ ک٥ ز٣اف ج٧٤ا ةؼای ْٗاٝیثا٠ا ٤ْ٠ای پ٧٤اف ك و٤١ی ای٢ جناكیؼ ٣كاف ٠ی

ق٤اؿی ق٣٨غ( از ٣گاق اؿ٨ٌرق٦ا ٣یؽ کا٠الً ز٣ا٥٣ ك ک١حؼ ٧٠ٟ جن٨یؼ ٠ییاة٤غ( ای٢ ْٗاٝیثزا٥ْ٠ صى٨ر ٠ی

ج٨اف چیؽی ٠حن٨ر قغ( از ا٣غ  ك ٔیؼ از ای٢ ١٣یداقح٥ قغق٥ْ دكر ة٨دق ك دكر ٣گ٥ةارت ز٣اف ١٦یك٥ از زا٠

ك ای٢ جن٨ر را در ذ٦ػ٢  ٦ای ٨١ْ٠ٝی ة٥ جن٨یؼ کكیغق قغقآ٣سا ک٥ در ای٢ جناكیؼ صى٨ر ز٣اف ةا ٣ٛف

ةـػحؼ یاة٤ػغ ك از ٦ای ٨١ْ٠ٝی در زا٥ْ٠ صى٨ر ٠ػیک٤٤غ ک٥ ز٣اف ج٧٤ا ة٥ كاؿٌۀ ْٗاٝیث٠عاًب ایساد ٠ی

 ازح١اع  ك ٠ؼدا٥٣ ٗام٥ٞ دار٣غ، ٠عغكش ٦ـح٤غ( زیـث

 

 سٖ ٔٛخٛد٢ غ٥زع٥اع٣

ز٣اف ا٠ؼكزق در د٣یای ٠غر٣یح٥ ٣ٛف اؿاؿی در جْیی٢ ؿؼ٨٣قث ظ٨د دار٣غ( ٠كارکث ؿیاؿی صٛی اؿػث 

٦ای اظیؼ جْؼیٖ قغق اؿث( ا٠ػا جنػاكیؼ کحػب درؿػی جنػ٨یؼ ک٥ ةؼای ز٣اف در زا٠ْۀ ز٧ا٣ی در ؿاؿ

ک٤غ( ةیكحؼ جناكیؼ ٠كارکحی، ٠ؼدا٥٣ اؿث ك جن٨یؼ ٛف ٠كارکث ؿیاؿی ز٣اف را ةاز١٣ایی ٠یوْی٘ی از ٣

 ز٣اف یا كز٨د ٣غار٣غ یا در ؿایۀ جن٨یؼ ٠ؼداف ٚؼار دار٣غ( 

ر٣گ ك وْیٖ در آظػؼ جنػ٨یؼ ةػی٢ جْػغاد  صى٨ر ؿ٥ زف در ٦یأت دكٝث ک٥ ة٥ م٨رت ةـیار کٟ

 (#.,ا٣غ $٠ٌاْٝات ٦كحٟ، ص  زیادی ٠ؼد ٣كـح٥
 #44$٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص  44ز٣اف در صاؿ جُا٦ؼات ا٣ٛالب 

 #/+,زف ٠تارز ا٣ٛالةی $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص 
 #2+,صى٨ر ک١ؼ٣گ در ٥١٦ پؼؿی ا٣ٛالب $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ، ص

 در ا٣حعاةات $٠ٌاْٝات ٧٣ٟ# -/,٠كارکث ؿیاؿی 
ًب ة٥ جن٨یؼ ٦ای ؿیاؿی را در ذ٢٦ ٠عا٤ْ٠ای مؼیش ای٢ جناكیؼ ٣ٛف ز٣اف در ْٗاٝیث ك ٠كارکث

کكغ ٣ػ٥ ٦ای و٤١ی ای٢ جناكیؼ، ٣ٛف ز٣اف را ج٧٤ا ةا ٣ٛف ا٣حعاب کؼد٣ی ة٥ جن٨یؼ ٠یکكغ( دالٝث٠ی

٦ای  ٠كارکث ؿیاؿی ی٤ْی جُا٦ؼات ة٥ ٣٘ػِ جؼی٢ قکٜا٣حعاب قغف( ز٣اف در ای٢ جناكیؼ ج٧٤ا در ؿادق

ةؼای ز٣اف ج٧٤ػا ٣ٛػف ص١ػایحی  ا٣غ( در ای٢ جناكیؼ گیؼی ة٥ جن٨یؼ کكیغق قغقدكٝث ك صى٨ر در رأی

ق٤اؿی ٠حن٨ر قغق ک٥ صک٠٨حی ٠ؼدا٥٣ یا ٣ا٠ؽدی ٠ؼدا٥٣ را ةایغ ص١ایث یا ا٣حعاب ١٣ای٤غ( از ٣گاق اؿ٨ٌرق

ج٨اف چیؽی ٠حن٨ر قغ( از آ٣سایی ةارت ز٣اف ١٦یك٥ ٨٠ز٨داجی ٔیؼؿیاؿی ة٨دق ك ٦ـح٤غ ك ٔیؼ از ای٢ ١٣ی
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ا٣غ، ی ک٥ ةا ٣ٛف ْٗاؿ در ةغ٣ۀ صک٠٨ث ك دكٝث جن٨یؼ ٣كغق٦ای ؿیاؿ٦ا ك ٠كارکثک٥ ز٣اف در ٨٠ْٚیث

کك٤غ ک٥ ٗاٚػغ ج٨ا٣ػایی ای٢ جناكیؼ از ٨٣ع ٠عغكش ٦ـح٤غ،  چؼا ک٥ ز٣اف را ٤٠ْٜ٘ ؿیاؿی ة٥ جن٨یؼ ٠ی

 ٦ـح٤غ( )٠ا٤٣غ ٣ا٠ؽد ا٣حعاةاجی، ق٧ؼدار، اؿحا٣غار ك ((( )٦ای ْٗاؿ ٠كارکث

 

 ضؼف ٔذ٤ز٤ت اختٕاػ٣

ای ٠عحٖٞ زا٥ْ٠ ٣یاز٤٠غ ٣ٛف ج٨أ٠اف ٠غیؼیحی ٠ؼداف ك ز٣اف در زا٠ْػ٥ اؿػث( ٠٦غیؼیث ٨ٌٞ٠ب ةعف

٦ای ر٦تؼی آ٧٣ا در زا٠ْۀ ا٠ؼكزی در کك٨ر٦ای ٦ای ٠غیؼیحی ك ؿتکاؿح٘ادق از ز٣اف ك اّح١اد ة٥ ج٨ا٣ایی

ق٨د( در جناكیؼ ٦ؼ ؿ٥ کحاب ةؼرؿی قػغق، ٣اپػیؼ ج٘کؼات ٔاٝب ٠ضـ٨ب ٠یپیكؼٗحۀ د٣یا زؽء ازح٤اب

چ جن٨یؼی، ٣ٛف ز٣اف را در ةعف ر٦تؼی ك ٠غیؼیث ازح١اّی  ةػ٥ جنػ٨یؼ ٣کكػیغق اؿػث( جنػاكیؼ ٦ی

٦ای قٕٞی درز٥ دكـ ك ؿ٨ـ ة٥ جن٨یؼ ٠غیؼیحی ك ر٦تؼی ٥١٦ ٠ؼدا٥٣ ٦ـح٤غ ك جناكیؼ ز٣اف ٣یؽ در ٨٠ْٚیث

ـ و٤١ی چ٤ی٢ جناكیؼی یا ّغـ جناكیؼ ٠غیؼیحی ز٣اف، كاپؾ ٣گ٥ داقح٢  دظحؼاف ك کكیغق قغق اؿث( پیا

ق٤اؿی ةػارت ز٣ػاف ١٦یكػ٥ د٦غ( از ٣گاق اؿ٨ٌرقگیؼی چ٤ی٢ ج٘کؼی در زا٥ْ٠ را ٣كاف ٠یز٣اف از قکٜ

ج٨اف پػیؼ ك ٣اج٨اف در ٠غیؼیث ك ر٦تؼی ازح١اّی ة٨دق ك ٦ـح٤غ ك ٔیؼ از ای٢ ١٣ی٨٠ز٨داجی ٤٠ْٜ٘، ؿ٥ٌٞ

٠ضغكد ة٥ چارچ٨ب ظا٨٣ادق اؿث  جن٨یؼی ةؼای ز٣اف ٠حن٨ر قغ( ای٢ جن٨ر ک٥ ٣ٛف ٠غیؼیحی ز٣ا٥٣ ج٧٤ا

ك ٣ٛكی ٗؼاجؼ ازآف ٠حن٨ر ٣یـث ك ٣ٛف ٠غیؼیث ازح١اّی ز٣اف را کػا٠الً ٣ادیػغق گؼٗحػ٥ اؿػث، از ٣ػ٨ع 

 جناكیؼ  ٠عغكش اؿث( 

 

 ٥ٌز٢ ٚ تحث٘ت٥دٝ

جن٨یؼ ز٣اف در کحب درؿػی ةػا جأکیػغ ةػؼ دیػغگاق ةػارت  ق٤اؿی ةؼؿاظث٠ٌاْٝۀ صاوؼ ة٥ جضٞیٜ ٣كا٥٣

ٜ ٥ٝ٨ٛ٠پؼداظح٥ اؿث ٜ اؿ٨ٌرق٦ا ٣كاف ٠ی( ةؼ ٠ت٤ای ٣گاق ةارت جضٞی ای داقح٤غ ك د٦غ ک٥ اکذؼ جناكیؼ قک

دا٤٣غ( اکذؼ زا٠ْۀ ٨٠رد ٣ُؼ ةغكف ٦یچ جؼدیغی ای٢ گ٥٣٨ م٘ات را ةؼای ز٣اف پػیؼٗح٥ ك آ٣اف را اةغی ٠ی

ك ة٥ وؼرِ ز٣ػاف  آ٠یؽ ة٥ ٣ِِ٘ ٠ؼدافجناكیؼ ة٥ ٨٣ّی دارای ٠ى٨١ف ؿ٨گیؼی ز٤ـیحی، ٠عغكش ك جتْیه

ٜ ٠ی -ک٥ كاْٚیّث را جضؼیٖ ٠ی )ق٣٨غ ک٥ ّالكق ةؼ ٠ْا٣ی مؼیش، ٠ْا٣ی و٤١ی ٦ـح٤غ ك ٨٠اردی را قا٠

ٟ ٠ی )ک٤٤غ ٜ ای٢ جناكیؼ ٣كاف ٠ی را جؼؿی ٦ایی مؼیش ك د٦غ ک٥ جن٨یؼ ز٣اف در ٚاٝب ةاز١٣اییک٤٤غ( جضٞی

ی ازح١اّی، ٨٠ز٨دی ٔیؼؿیاؿی ك وْٖ گیؼ٠ـحٛیٟ؛ ٠ا٤٣غ زف ٨٠ز٨دی ظا٣گی، ْٗاٝیث ؿ٤حی، ٗام٥ٞ

٠غیؼیث ازح١اّی ك ((( ةیا٣گؼ ٨٣ّی ا٣گارة ١ّیٙ ك زیؼة٤ایی اؿث ک٥ ز٣ػاف را ةػ٥ ٤ّػ٨اف زػ٤ؾ ٗؼكجػؼ، 
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٦ا در ؿٌش جنػ٨یؼ ک٤غ( اٝتح٥ کارکؼد ك آدار ای٢ ّکؾجؼ ك در ٠ؼجتۀ دكـ ةْغ از ٠ؼد  ١ٞٚغاد ٠یوْیٖ

ٖ ٣كغق، ةٞک٥ دیگؼ  ١ٞٚؼك٦ا ك ؿ٨ٌح  ؿازد؛ زیؼا ةا ازح١اّی ك اٚحنادی ز٣غگی ز٣اف را ٣یؽ ٠حأدؼ ٠ی٠ح٨ٚ

٦ای ٧٠ػٟ اٚحنػادی ك ، آ٣اف ازازة دؿحیاةی ة٥ ٨٠ْٚیث«ز٤ؾ دكـ ك ک٧ِحؼ»ةاز١٣ایی قغف ز٣اف، ة٥ ٨٤ّاف 

٦ای ٣اةؼاةؼی« ١٣ایی ك ج٨زی٥ ٨٠ز٥»ج٨ا٤٣غ ز٠ی٤ۀ ازح١اّی زا٥ْ٠ را ٣غار٣غ( ة٥ ّتارجی دیگؼ، ای٢ جناكیؼ ٠ی

کػ٥ ةازجػاب « َػا٦ؼی ك آقػکار»٦ػایی ٤ـیحی در ١ٞٚؼك٦ای ٠حْػغد ز٣ػغگی را ٗػؼا٦ٟ ک٤٤ػغ( ٣ػاةؼاةؼیز

گؼد٣غ( جکؼار، جأییغ ك ج٨ٛیث ٠ی« جن٨یؼ»ق٣٨غ ك در ٚاٝب جؼ جن٨ر ٠ی«ز٦٨ؼی ك ١ّیٙ»٦ای  ٣اةؼاةؼی

ؼد را كازػغ ة٤اةؼای٢، در ای٢ جناكیؼ ز٤ـیث ٣ٛف اؿاؿی را در ایساد ج٘اكت داقح٥، زػ٤ؾ زف ةػ٨دف ٗػ

د٦غ ك ذ٤٦یث ٤٠٘ی ٨٠ز٨د در ةـحؼ ازح١اّی ٨٠رد ٣ُؼ، م٘ات ٤٠٘ی، ذکؼقغق در ای٢ جضٛیٙ،  ز٨ٞق ٠ی

 د٦غ(ازازق ظ٨د١٣ایی ك پیكؼٗث را ة٥ ز٣اف ٤٠ٌٛی ك ج٨ا٤١٣غ ٣یؽ ١٣ی

ق كیژ ا٠ا ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗٞـ٥٘ جؼةیث در ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ ك ج٨ز٥ ة٥ كز٨ق اظحنامی ٨٦یث ٠حؼةیاف $ة٥ 

دا٣ػغ ٦ای ٣ُػاـ ٠غر٣یحػ٥ ٠ػیگی٦ا، ک٥ آف را از كیژقؿازی ا٣ـاف٨٦یث ز٤ـیحی# ك ّغـ ج٨ز٥ ة٥ یکـاف

 –ؿازی ز٤ـیحی، در ةؼظی جناكیؼ #، چ٤ی٢ جناكیؼی در ز٧ث ٨٦یث2.-$٠تا٣ی ٣ُؼی جض٨ؿ ة٤یادی5٢ 

ف در ظا٨٣ادق ك ٦ای ٣ٛف ز٣از٧ث ٗؼاگیؼی آ٨٠زش )ةاالظل در ٨ٛ٠ٝۀ ز٣اف ة٥ ٨٤ّاف ٨٠ز٨دات ظا٣گی

ک٤غ( در ٣ُاـ جؼةیث رؿ١ی  ٦ای كیژة ٨٦یحی ١ّٜ ٠یازح١اع ةؼ اؿاس کـب قایـحگی ز٣غگی در زیـث

ؿازی ا٦غاؼ ك ٠ضح٨ای ك ٠٨١ّی در ؿ٤غ جض٨ؿ، ایساد ٨٦یث كاصغ ةؼای آصاد زا٥ْ٠، ةؼ ٠ت٤ای یکـاف

ٗؼدیث ایكاف  او١ضالؿؼةیاف ك زدایی از ٠حگیؼد ك ٣حیسۀ ًتیْی آف را قعنیثآ٨٠زش ٨٠رد ٣ٛغ ٚؼار ٠ی

ـ جؼةیث رؿ١ی ك ٠٨١ّی ٨ٌٞ٠ب، ّالكق ةؼ ز٠ی٠٥٤ی ؿازی جک٨ی٢ ك جْاٝی ٨٦یث ٠كحؼؾ در دا٣غ( ٝػا ٣ُا

٦ای كیژة ٨٦یث آ٣اف $ة٥ كیػژق ٨٦یػث ز٤ـػیحی# از  ؿازی ةؼای جک٨ی٢ الی٥آصاد ٠حؼةیاف، ٣ـتث ة٥ ز٠ی٥٤

#( در ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢، ٨٦یث ز٤ـػیحی از 3.-اف، ٦ای كیژق ٣یؽ ج٨ز٥ دارد $١٦ًؼیٙ کـب قایـحگی

ـ جؼةیث رؿ١ی ك ٠٨١ّی ك در جغاكـ رك٣غ جک٨ی٢ ك جْاٝی جؼی٢ الی٥ ز٥ٞ١ ٧٠ٟ ٦ای ٨٦یث اؿث ک٥ در ٣ُا

٨٦یث ٠كحؼؾ ٠حؼةیاف ةایغ ة٥ آف ج٨ز٥ زغی ق٨د( زیؼا ة٥ ؿتب ا١٦یث ٧٣اد ظا٨٣ادق ك ٣ٛف آف در جضٛٙ 

٦ای الزـ ز٧ث ج٨ا٣غ در ای٢ ٣ُاـ ةؼای کـب قایـحگی٨٦یث ز٤ـیحی ٠یزا٠ْۀ ماٝش، جک٨ی٢ ك جْاٝی 

٦ای ز٤ـیحی درؾ ك ة٧ت٨د ٠غاكـ ٨٠ْٚیث ظ٨د ك دیگؼاف کا٨٣ف ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد، ک٥ ٨٠اردی ٣ُیؼ ٣ٛف

ٜ ظا٨٣ادق از ز١ٞۀ ای٢ قایـحگی #( ة٤اةؼی٢، ٠ضح٨ا ك جناكیؼ کحب 14-٦اؿث $١٦اف5 ك آ٠ادگی ةؼای جكکی

گیؼی ٨٦یث ؿاٟٝ ١ّٜ ک٤ػغ ك ٠ػا٣ِ از ج٨ا٣غ در قکٜق٨د ک٥ ٠یؿاز ٠ضـ٨ب ٠یٜ ٨٦یثدرؿی، ّا٠

 ( ق٨دج٘کؼات ٚاٝتی ز٤ـیحی 
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ؿازی ٨٦یحی اؿث کػ٥ در در ای٢ راؿحا، جناكیؼ کحب درؿی، در ةؼظی ٨٠ارد ةؼ ٠ت٤ای ّغـ یکـاف

٦ای ؿیاؿی، قٕٜ ٝیث٠غیؼیث ازح١اّی، ْٗا )ؿ٤غ جض٨ؿ ة٥ قغت ٨٠رد جأکیغ اؿث، ا٠ا از ةؼظی ز٧ات

٣یاز٤٠غ ةاز٣گؼی اؿث؛ چؼا ک٥ در ٣ُاـ جؼةیث رؿ١ی ك ٠٨١ّی ةایغ ز٠ی٤ۀ ٤٠اؿب ق٤اظث ك جْاٝی   )ك (((

ٟ ك ٠حْادؿ در آ٣اف، از ا٣ـغاد ٠ـح١ؼ َؼٗیث ٟ ؿازد جا و٢١ جک٨ی٢ ك جْاٝی ٨٦یث ؿاٝ ٦ای ٠حؼةیاف را ٗؼا٦

 #( .--٤یادی٢، ًتٛاجی در زا٥ْ٠ ز٨ٞگیؼی ک٤غ $٠تا٣ی ٣ُؼی جض٨ؿ ة

٣حایر جضٛیٙ صاوؼ ةا اکذؼ جضٛیٛات ذکؼ قغق در پیكی٤ۀ ٠ٌاْٝاجی، ک٥ ةؼ كز٥ ٤٠٘ی جن٨یؼ ز٣اف در 

کحب درؿی جأکیغ داقح٤غ، ا٣ٌتاؽ داقح٥ ك ١٦ـ٨ ةا آ٧٣ا ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ٣اةؼاةؼی ز٤ـیحی در جنػاكیؼ ةػ٥ 

٦ػای ازح١ػاّی ك ؿػاظحاری در ٤ػ٥كو٨ح  ٚاةٜ جكعیل ك ةؼرؿی اؿث( ةا ج٨ز٥ ةػ٥ پیكػی٤ۀ جضٛیػٙ، ز٠ی

ک٤غ، ٦ایی ازح١اّی را ةؼ آ٣اف جض١یٜ ٠یةـحؼ٦ای ازح١اّی ؿْی در ٣ادیغق گؼٗح٢ ز٣اف داقح٥، ٠ضغكدیث

 ق٨د( ٦ای ةْغ ٣یؽ ٤٠حٜٛ ٠یک٥ ّالكق ةؼ ٨١٣د در کؼدار٦ای ازح١اّی، در جناكیؼ  ةاز١٣ایی قغق، ة٥ ٣ـٜ

 

 

 ٔٙاتغ

٦ای ٗارؿی ك جْٞی١ات ازح١اّی ٠ٌِٛ اةحغایی از ٣ُؼ چگ٣٨گی کارةؼد  ی کحابةؼرؿ#( ,4.,ارز٤١غٗؼ، ٗا٥١ً( $

 ( ٨ّٞـ ازح١اّی( دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتایی( پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ( ٣كا٣گاف ز٤ـیحی

 ( چاپ دكـ( جؼز٥١ پیاـ یؽدز٨( ج٧ؼاف5 ٣كؼ ٠ؼکؽ( ركالف ةارت#( -4.,آ٢ٝ، گؼا٦اـ( $

 ٗؼد( ٣كؼ ٠ؼکؽ( ( چاپ دكـ( جؼز٥١ راز گٞـحا٣یؾپیاـ ّک#( 34.,ةارت، ركالف( $

 دظث دٚیٛیاف( ج٧ؼاف5 ٣كؼ ٠ؼکؽ(( چاپ قكٟ( جؼز٥١  قیؼی٢اؿ٨ٌرق، ا٠ؼكز#( -4.,( $ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ةاز١٣ایی ز٤ـیث در کحب ٗارؿی ٠ٛاًِ جضنیٞی را١٤٦ایی » #(,4.,ظؼ٠ی( $ اص١غپ٨رّٞیؼوا  ك ٠ض١غ ّٞی صاوؼی،

 (20 – 41، .، ق١ارق +,، دكرق زف در ج٨ؿ٥ْ ك ؿیاؿث( «33., – 34ای جضنیٞی ٦ك دةیؼؿحاف در ؿاؿ

( دا٣كگاق پیاـ ٨٣ر پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ#( ةؼرؿی زایگاق زف در ٗؼ٤٦گ ّا٠یا٥٣ کؼدی( -4.,صیغری، ؿْغی٥( $

 ٠ؼکؽ ج٧ؼاف ٔؼب(

، 4، دكرق زف در ج٨ؿ٥ْ ك ؿیاؿث( «یؼافةاز١٣ایی اٝگ٦٨ای اقحٕاؿ ز٣اف در ٠ح٨ف درؿی ا»#( +4.,ٗؼكج٢، ی٨ْٛب( $

 (4. – +3، -ق١ارق 

ؼی جض٨ؿ ة٤یادی٢(  ٗٞـ٥٘ جؼةیث رؿ١ی ك ٠٨١ّی در ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف( ةعف دكـ( ٠تا٣ی ٣ُ

 ق٤اؿاف(( چاپ دكـ( ج٧ؼاف5 ٣كؼ زا٥ْ٠- ركش جضٛیٙ کی٘ی وغ ركش#( -4.,٠ض١غپ٨ر، اص١غ( $

٠٥ؼزكٚی، رص١ث ٦ای درؿی دكرق اةحغایی از ٤٠ُؼ جضٞیٜ ٠ضح٨ای کی٘ی کحاب»#( /4.,٤٠ن٨ری( $ؿیؼكس  ك ٝا

 (14/ – 30/، /، ق١ارق .,، دكرق زف در ج٨ؿ٥ْ ك ؿیاؿث( «گیؼی ز٤ـیحیز٧ث
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٦ای درؿی ٨ّٞـ ازح١اّی دكرق را١٤٦ایی #( ز٤ـیّث ك ةؼ٣ا٠ۀ درؿی5 جضٞیٜ ةؼ٣ا٥٠-4.,$ ٠ـ٨ْدی، ٠ضـ٢(

 ریؽی( دا٣كگاق کؼدؿحاف(ق ٨ّٞـ جؼةیحی گؼایف ةؼ٣ا٥٠( گؼك٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغپایافجضنیٞی( 

گػاری ٠٨ٚی ٠تح٤ی ةؼ دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ؿیاؿث»#( .4.,$ پ٤ا٦ی(٠ض١غصـی٢  ك یؽدظ٨اؿحیة٧سث ٧٠ؼی، کؼیٟ؛ 

 (20 – 43، ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق د٦ٟ، ٣ا٥٠ ٚغرت ٣ؼـ دك ٗنٜ( «ر٦تؼی5  جضٞیٜ ج١اجیک
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Abstract 

The present study analyzes the semiotics of female image making in 

textbooks. Barth's semantics was used to analyze the subject. The 

research approach was a qualitative approach with the use of document 

study method. The methods of selecting images are based on purposeful 

sampling and thematic analysis. The data analyzed were the images of 

women in secondary school social studies textbooks. The categories of 

semiotic analysis of images can be categorized and analyzed around the 

female sub-axes of household inventory, traditional activity, social 

distance, non-political inventory, and social management weakness; and 

the "less important other" axis. Based on the analysis of the images, it 

can be said that the images presented to women in textbooks lead to the 

formation and reinforcement of a gendered view, gender discrimination 

in society. As a result, the representation of images reflects both gender 

inequality and the inability of women to access important and valuable 

opportunities in their community. 

Keywords: Textbooks, Gender Inequality, Woman .  
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