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 سرد حرش
 یاه دادیور و ثداوح ،انعم ود هب لقادح دوخ خیرات هک اج نآ زا اما ،تسا یفسلف یشسرپ کش یب خیرات یتسیچ زا شسرپ
 نخس خیرات هفسلف عون ود زا ،تسا هدش هتفرگ راک هب ،رگید یوس زا دنکیم شرازگ ار ثداوح نآ هک یملع و وس کی زا هتشذگ
 دوخ رد لمأت کیسالک خیرات هفسلف عوضوم .یلیلحت ای یداقتنا خیرات هفسلف و یرظن ای کیسالک خیرات هفسلف :دنا هتفگ
 رد .تسا خیرات لحارم و ریس و خیرات نیناوق فشک ، خیرات ماجنا و زاغآ باب رد ندیشیدنا ،اه نآ یارب ییانعم نتفای ،اهدادیور
 تسا ییاهداینب رب ندنکفا شسرپ و تسا هتفرگ مان خیرات هک تسا یملع رد ارچ و نوچ ،خیرات یداقتنا هفسلف عوضوم هکیلاح
 متسیس و خیرات یرظن نافوسلیف هجوت زکرم رد هچنآ رگید ترابع هب .تسا هدش راوتسا نآ رب یملع تفرعم کی یهباثم هب خیرات هک
 ای نوناق ،خیرات ریس ، خیرات لوحت یلصا لماع ای هکرحم روتوم زا دنترابع ،تسا هتفرگ رارق سکرام و  لگه ریظن یگرزب نازاس
 زا – خیرات یداقتنا نازادرپ هیرظن و نافوسلیف تاهجوت نیرت یداینب نوناکرد هچنآ یلو .خیرات رد تیلع و خیرات رد لوحت نیناوق
 درکیور رد هچنآ .خیرات اجنیا رد و یناسنا مولع اب یناسنا مولع نیداینب یاهتوافت زا دنترابع ،تسا هتفرگ رارق  -وس نیدب یاتلید
 تیاور یهلئسم ،یخیرات یاههداد شنیزگ یهلئسم ،یخیرات تیعقاو یتسیچ زا دنترابع ،تسا هجوت دروم خیرات هی یداقتنا
  .رگید مولع اب خیرات ملع هطبار و  تیاور راتخاس ، یخیرات
 
 خیرات یانعم زا یقلت ود ساسا رب دوخ هک یداقتنا و یرظن هخاش ود هب خیرات هفسلف هدش هتخانش و جیار یدنب میسقت رب هوالع
 دهد یم ماجنا نآ اب  وکوف هک تسا یا ههجاوم  نآ و ،تفگ نخس ناوت یم زین خیرات شناد اب یموس ههجاوم زا ،دنا هتفرگ لکش
 و یعیبط مولع زیامت اب ام رگا یاتلید اب .دباییم همادا یا هتشر نایم یاهدرکیور و ون ییارگ خیرات دننام ییاهریسم رد وا زا سپ و
 ییاهدرکیور و نامتفگ و همتسیپا دننام یمیهافم قیرط زا یناسنا مولع ندوب ملع الوصا وکوف اب ،میباییم راکورس یناسنا مولع
 زیامت ،یدرکیور نینچ یانبم رب .دوشیم هجاوم یدج یشلاچ اب زین خیرات شناد و دوش یم هدیشک شسرپ هب یسانشرابت دننام
 تیعقاو هب قیقد یطبر ،دنسیون یم نانآ هک ییاهزیچ اریز .درادن دوجو شیدنا یلک خیرات فوسلیف و نیبزیر خروم نیب یرادانعم
 خیراتاتم مان هب یباتک رد ،تیاو ندیاه هک تسا وکوف هب ادتقا اب الامتحا .تسا هنازرو لیخت شنک کی خیرات نیاربانب .درادن یخیرات
 یاه حرش مامت« هک دسیون یم ،دنتسه لوغشم ،تسا هداد خر هتشذگ رد هچنآ نتشون هب نانآ هک ناخروم یاعدا نیا در نمض ،
اتیهام یخیرات

ً
 ».دنا هنارعاش 

 
 هتخانش یاهدادیور رد لمأت :تفگ نخس خیرات یهرابرد یزرورظن عون هس نآ عبت هب و خیرات یانعم هس زا ناوتب دیاش بیترت نیدب

 اب و وس کی زا یکیزیف-یعیبظ مولع اب نآ یاهتوافت و  خیرات شناد تاضورفمرب لمأت ،)خیرات یرظن هفسلف( هدش شرازگ و هدش
 ندنکفا دیدرت و خیرات شناد یاهاعدا ساسا رب لمأت تیاهن رد و )خیرات یداقتنا هفسلف(رگید یوس زا یناسنا مولع بعش ریاس
 یهلحرم هس ای زارف هس ،بیترت نیدب ،سرد نیا. )نردم تسپ نارکفتم یاه شلاچ وترپ رد خیرات( شناد نیا یا هیاپ تاضورفم رب
 هس زا کی ره هتسجرب ناگدنیامن زین و یلصا تاعوضوم دنک یم شالت و دهد یم رارق دوخ راک روتسد رد ار خیرات اب ههجاوم
 یاهتشر ،تسا تیمها هدننک نییعت هچنآ.دهد رارق یسررب دروم راصتخا هب ای لیصفت هب ،تیمها بسح رب  ار خیرات هب درکیور
  .موس و مود یاهزارف خیرات هتشر رد و دراد تیمها هک تسا لوا زارف هفسلف هتشر رد .دوشیم سیردت نآ رد سرد نیا هک تسا
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 :سرد فادها

 دروآ مهارف سرد نیا عوضوم نارکفنشور و نارکفتم زا کی ره یارب یناکما هک تسا نیا سرد فده نیرتمهم و نیتسخن .1

 مرت لوط رد اهنآ زا یاهدیزگ هک ، یلصا عبانم و نوتم دنم هطباض تئارق ورنیازا .دنیوگب نخس دوخ هشیدنا زا هطساو یب دوخ ات

 نیدنچ تئارق یگنهرف نوتم تسرد مهف یاهشور نیرتهب زا یکی .تسا سرد فده نیرتیلصا،تفرگ دنهاوخ رارق ثحب دروم

 ینعی ،نتم زا یتئارق نینچ.تسا نتم رساترس رد نآ یلصا هتکن یریگیپ و نآ یدیلک تاظحل زا یرادرب تشاددای ،نتم هراب

 زا یکی .دناهدیمان »یکیتونمره رود« ار لک ندناوخ زا سپ ءزج هب تشگزاب و لک وترپ رد ءزج ندناوخ ،نآ هرابدنچ ندناوخ

 .تسا نوتم زا یتئارق نینچ اب نایوجشناد نتخاس انشآ ،ورنیازا سرد نیا فادها

 دنمورین و رایع مامت ییاهثحب ،سرد نیا هباشم یسرد بلاطم مهف رد :سالک زا جراخ و لخاد رد ثحب رد ندش ریگرد .2

 ثحابم رد نایوجشناد هک دهدیم خر ینامز یعقاو یریگدای هک دهدیم ناشن ایند ربتعم دیتاسا سیردت هبرجت .تسا یرورض

 :تسا زیچ ود سالک تقو زا جراخ رد نآ همادا و سالک لخاد ثحابم رد تکراشم همزال .دنشاب هتشاد یدج تکراشم سالک

 راهظا یپ رد یفنم شنکاو زورب لامتحا زا همهاو مدع مود و راگزومآ و یسالکمه ،سالک هب وجشناد قلعت سح دوجو تسخن

الوا هک دوریم راظتنا نایوجشنادیمامت زا تسا هنازاورپ دنلب ثحب رد تکراشم دروم رد سرد نیا تسایس هک اجنآ زا .رظن
ً

 

ایناث و دنهد رارق دوخ راک روتسد رد ار ردص هعسو یرگید هب مارتحا
ً

 رظانم ،دیدرت یب .دنراد راهظا ییاورپ نیرتمک یب ار دوخ رظن 

 .دش دهاوخ هدوشگ هک تسا یدج لاح نیع رد و ملاس ثحابم قیرط زا اهنت یرکف دیدج

 مهف هب و دننک باختنا ار یاهنازاورپدنلب رتمک فده ،یگنهرف نوتم تئارق رد دیاب نایوجشناد هک دوشیم هتفگ هاگ :دقن .3

 ،نوتم یداقتنا تئارق فده .دوشیمن لصاح نآ یداقتنا تئارق نودب نوتم مهف هک تسا نیا تقیقح اما .دنزرو تعانق نوتم

 قیرط زا اهنآ ندیشخب یلاعت یرگید و تسا اهنآ دودح لیلحت و یرگشجنس یکی ،دنکیم یریگیپ ار نآ سرد نیا هک هنوگنآ

 اهنآ مه و دنکیم نشور ار اهنآ مه هک تسا یداقن اهنت .دنا نشورهمین و مهبم هراومه اههشیدنا .نیئآ ون و هزات یتاکن هب ندیسر

  .دشخبیم ءاقترا ار

 فده هس سرد نیا یارب ،درک دهاوخ یریگیپ ار اهنآ اهسرد همه رد سرد نیا ملعم هک قوف یلک فده هس رب هوالع .4

 عبت هب و متسیب نرق یفسلف تالوحت نتم رد خیرات یرظن هفسلف ثحابم نداد رارق تسخن : تسا هدش نییعت مه یرت صخشم

 یخیرات و یلک ییامن میسرت مود ؛   خیرات یمهدزون نرق یرظن هفسلف تایعدم رابتعا مدع ای رابتعا نوماریپ ثحب نتخادنارد نآ

 یدعب تاعلاطم یارب ییاه قفا ندوشگ نآ عبت هب و دیدج تاعلاطم وترپ رد نآ تالوحت یریگ یپ و خیرات یداقتنا هفسلف زا

 هبرگید یاهشناد اب نآ یوگتفگ و  خیرات شناد یلصا لئاسم هک یرصاعم لئاسم اب نایوجشناد ندرک ریگرد موس ؛و  نایوجشناد

 .دش دهاوخ هداد عاجرا نآ هب مادم لاسمین لوط رد هک دراد رارق  »خیرات شناد نارحب« لئاسم نیا ردص رد.دنیایم باسح
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 :یبایزرا شور

 

 هرمن ۵          سالک ثحابم رد لاعف  تکراشم .1

 هرمن۱۰                سالک رد نآ سیون شیپ هئارا و سرد ملعم یاهدرادناتسا قباطم هلاقم کی شراگن .2

 هرمن  ۵                                                           مرت نایاپ روحم هلئسم نومزآ .3

 

 
 سالک تاسلج

 

 خیرات یرظن هفسلف : لوا زارف
 )تامدقم و تایلک( سرد حرش :لوا هسلج
 خیرات هنازادرپ رظن هفسلف و )۱۸۳۱-۱۷۷۰( لگه : مود هسلج
 همادا - خیرات هنازادرپ رظن هفسلف و  لگه : موس هسلج
  خیرات یتسیلایرتام موهفم و )۱۸۸۰-۱۸۱۸(سکرام : مراهچ هسلج
 همادا - خیرات یتسیلایرتام موهفم و  سکرام : مجنپ هسلج
 خیرات ماجنا و زاغآ و )۱۹۶۹-۱۸۸۳(سرپسای : مشش هسلج
 )۱۹۷۳-۱۸۹۷( تیوول : متفه هسلج
 
 خیرات یداقتنا هفسلف : مود زارف

 یخیرات تفرعم و )۱۹۱۱-۱۸۳۳( یاتلید : متشه هسلج
 خیرات اب ههجاوم شور عون هس و )۱۹۰۰-۱۸۴۴( هچین :مهن هسلج
 همادا – خیرات اب ههجاوم شور عون هس و  هچین :مهد هسلج
 )خولب کرام و روف نیسول ( هسنارف رد لانآ :مهدزای هسلج
 )تروفکنارف بتکم یوزارت رد خیرات( ناملآ رد یداقتنا هیرظن :مهدزاود هسلج
 
  مسینردماسپ شلاچ و خیرات شناد : موس زارف

  خیرات و یسانشرابت ،یسانش هنیرید )۱۹۸۴-۱۹۲۶(وکوف : مهدزیس هسلج
  یا هتشر نایم تاعلاطم یسانشرادیدپ : مهدراهچ هسلج
 )تالب نیرگ نافتسا( ون ییارگ خیرات : مهدزناپ هسلج
 تیاور هباثم هب خیرات و تیاو ندیه : مهدزناش هسلج
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  عبانم
 
 نامزاس .ناراکمه و یرهچونم سابع همجرت .ددجتاسپ ات یرگنشور زا ؛خیرات ملع هفسلف. دراکیپ - تنمیر ویه و زنرب .ما تربار
 .۱۴۰۰.تمس تاراشتنا
 
 سنرال  ، مسینردم تسپ ات مسینردم زا  رد . هدیدناهج نیشفا و شوخرس وکین همجرت  "خیرات ، یسانشرابت ،هچین " .لشیم ، وکوف
 .۳۹۳-۳۷۳ صص .۱۳۸۱ . مود پاچ. ین رشن . نایدیشر میرکلادبع . نوهک
 
 .۱۳۹۶.یگنهرف و یملع تاراشتنا .یمیهاربا رایناز  و یرصانیجاح دیعس همجرت . خیرات رد انعم . تیوول لراک
 
 .۱۳۹۹.تمس تاراشتنا نامزاس .رصان ایرام همجرت . خیرات هیرظن رب یدمآرد :هتشذگ تخاسرب .ستنرول سیرک
 
  .۱۳۸۷.هگآ تاراشتنا .یرذون یلعنیسح رتکد همجرت .خیرات یشیدنازاب .زنیکنج تیک
 
 و هعلاطم نامزاس .گنرذآ نیسحلادبع همجرت .نردماسپ شلاچ ات یملع تینیع زا :متسیب هدس رد یراگن خیرات .سرگیا گروئگ
  .۱۳۸۹ .)تمس( اههاگشناد یناسنا مولع بتک نیودت


