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 :سرد حرش

 

 رازگرب یتوافتم رایسب یاههویش و اهدرکیور اب ناوتیم ار »اهگنهرف رگید اب ناریا یگنهرف تابسانم« یلک رایسب ناونع اب یسرد

الامتحا اما هچنآ .درک
ً

الوا یسرد نینچ ملعم هک تسا نیا دوب دهاوخ کرتشم ضورفم یاهدرکیور نآ همه رد 
ً

 دهاوخن یاهراچ 

ایناث و دنک دودحم یخیرات یاهرود هب ار سرد هکنیا زج تشاد
ً

 یاهتیدودحم ،یخیرات هدودحم نامه رد هک دش دهاوخ روبجم 

 ملعم ههجاوم هکنیا رب دیکأت اب و یتاظحالم نینچ نتشاد رظن رد اب .دبای تسد ییارجا لباق بوچراهچ هب ات دنک فیرعت یرگید

 یارب نآ تیلباق و نآ ییایوپ ،گنهرف هزوح یلصا یاهشسرپ رب رظان( یفسلف سنج زا یاههجاوم سرد عوضوم اب سرد نیا

 سالک لوا هسلج شش هک لوا زارف رد .تسا هدش میظنت یلصا زارف ود رد سرد تاسلج ،دوب دهاوخ )رگید یاهگنهرف اب وگتفگ

 هوحن ینعی ،سرد یلصا عوضوم هب دورو یارب مزال یرظن و یخیرات یاهرتسب ات دوشیم شالت ،تسا هتفای صاصتخا نآ هب

 نآ هب سالک ینایاپ هسلج هد هک سرد مود زارف رد .دوش ایهم یبرغ نردم گنهرف اب مهدزون هدس یناریا نارکفنشور ههجاوم

 ازریم ،یدابآدسا نیدلالامج دیس( مهدزون هدس یناریا رکفنشور جنپ ههجاوم هوحن ات دوشیم شالت ،تسا هتفای صاصتخا

 راثآ قیرط زا یبرغ نردم گنهرف اب )ناخمکلم ازریم و ینامرک ناخاقآ ازریم ،هدازدنوخآ ناخیلعحتف ازریم ،فوبلاط میحرلادبع

الوا رفن جنپ نیا .دریگ رارق وگتفگ و ثحب دروم نانآ
ً

ایناث ،دناهتشاد ییانشآ یبرغ نردم گنهرف اب یگمه 
ً

 گنهرف تنس دقان یگمه 

 و یموب گنهرف هب هجوت ترورض رد یگمه یلو تسا هدوب توافتم رگیدکی اب نانآ دقن رظنم و دقن قمع هچرگ و دناهدوب یموب

اثلاث و دناهدوب ناتسادمه نآ حالصا
ً

 .دناهدوب رادروخرب یرتشیب یرکف یانغ و قمع زا شیوخ رصع نازروهشیدنا ریاس اب هسیاقم رد 

اتعیبط یلو روکذم یاهتهابش دوجو
ً

 روطهب و یناریا نردم گنهرف هب نارکفنشور زا كی ره هاگن توافت نتفرگ هدیدان یانعم هب 

 و تسا هدوبن ناسکی یبرغ نردم گنهرف اب نارکفنشور ههجاوم هوحن هکاجنآزا .تسین یبرغ هتینردم هناگهس داعبا صخشم

 روکذم گنهرف یتابثا هجو اب مه هک دنباییم تصرف نایوجشناد ،دناهدرک هتسجرب ار یبرغ گنهرف هوجو زا یهجو نانآ زا کیره

 ات تفای دنهاوخ تصرف نایوجشناد ،سالک تاسلج یط رد بیترت نیدب .نآ شخبییاهر و یداقتنا هوجو اب مه و دنبای راکورس

 ،یداقتنا رکفت ،نآ هناگهس داعبا و هتینردم ریظن ییاههدیدپ اب یدالیم مهدزون/یدیشروخ مهدزیس هدس نارکفنشور ههجاوم هوحن اب

 یدنمهقالع تروص رد و دنوش انشآ...و نوناق ،یگنهرف لوحت ،هتینردم هب ینید-یموب درکیور ،هتینردم اب یلم تیوه تبسن

 .دننک یهدناماس ار دوخ یدعب تاعلاطم
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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 دنمهطباض تئارق ورنیازا .دنیوگب نخس دوخ هشیدنا زا هطساویب دوخ ات

 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 یرادربتشاددای ،نتم هرابنیدنچ

 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 رایعمامت 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

 .رظنراهظا 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 نایوجشناد یمامت زا تسا هنازاورپدنلب ثحب رد تکراشم دروم رد سرد نیا تسایس هکاجنآزا
ً

 هب مارتحا 

ایناث و دنهد رارق دوخ راک روتسد رد ار ردصهعس و یرگید
ً

 دیدج رظانم ،دیدرتیب .دنراد راهظا ییاورپ نیرتمک یب ار دوخ رظن 

 .دش دهاوخ هدوشگ هک تسا یدج لاحنیعرد و ملاس ثحابم قیرط زا اهنت یرکف

 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 .دنانشورهمین و مهبم هراومه اههشیدنا .نیئآون 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

 ندرک ریگرد نآ عبتهب و هتینردم ،وگتفگ ،گنهرف دننام یمیهافم زا ییادزییانشآ تسخن :تسا هدش نییعت مه یرتصخشم

 یناریا گنهرف تاهجاوم زا یخیرات و یلک ییامن میسرت مود ؛تسد نآ زا یمیهافم و روکذم میهافم یاهیگدیچیپ اب نایوجشناد

 ندرک ریگرد موس ؛و نایوجشناد یدعب تاعلاطم یارب ییاهقفا ندوشگ نآ عبتهب و یخیرات هرود هس رد رگید یاهگنهرف اب

 هلئسم ،لئاسم نیا ردص رد .دنیآیم باسح هب اهگنهرف نایم یوگتفگ و گنهرف یلصا لئاسم هک یرصاعم لئاسم اب نایوجشناد

 .دش دهاوخ هداد عاجرا نآ هب مادم لاسمین لوط رد هک دراد رارق »ندش هتخانش تیمسر هب«
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 :یبایزرا شور

 

 هرمن ۵ سالک ثحابم رد لاعف تکراشم .1

 هرمن ۷ سالک رد نآ سیونشیپ هئارا و سرد ملعم یاهدرادناتسا قباطم )هملک ۵۰۰۰ رد رثکادح( هلاقم کی شراگن .2

   هرمن ۳ سالک رد نآ هئارا و )سرد نیا عبانم زا و هملک ۱۵۰۰ رد رثکادح( باتک دقن و یسررب .3

 هرمن ۵ مرت نایاپ روحم هلئسم نومزآ .4

 

 سالک تاسلج

 اه شور و تامدقم ، تایلک :لوا هسلج

 میهافم زا ییادزماهبا /)اهدرکیور و فیراعت( گنهرف :مود هسلج

 اهگنهرف نایم وگتفگ ناکما طیارش :موس هسلج

 رصع/یمالسا رصع/ناتساب رصع( رگید یاهگنهرف اب یناریا گنهرف ههجاوم یلصا زارف هس هرابرد یتایلک :مراهچ هسلج

 )نردم

 یفسلف ینابم /یخیرات تاظحل :نردم رصع :مجنپ هسلج

 )مهدزون هدس مود همین ات هیوفص زا( برغ نردم گنهرف اب یناریا نارکفنشور ییانشآ یخیرات دنیارف هرابرد یتایلک :مشش هسلج

 یبرغ نردم گنهرف اب یداقتنا ههجاوم و )۱۲۱۷-۱۲۷۵( یدابآدسا نیدلالامج دیس :متفه هسلج

 همادا – یبرغ نردم گنهرف اب یداقتنا ههجاوم و یدابآدسا نیدلالامج دیس :متشه هسلج

 یموب هتینردم یعون یوجتسج و )۱۲۱۳-۱۲۸۹( فوبلاط میحرلادبع ازریم :مهن هسلج

 همادا – یموب هتینردم یعون یوجتسج و فوبلاط میحرلادبع ازریم :مهد هسلج

 یگنهرف لوحت ترورض و )۱۱۹۱-۱۲۵۶( هدازدنوخآ ناخیلعحتف ازریم :مهدزای هسلج

 همادا – یگنهرف لوحت ترورض و هدازدنوخآ ناخیلعحتف ازریم :مهدزاود هسلج

 یگنهرف خیرات هب یفسلف یدرکیور و )۱۲۳۲-۱۲۷۵( ینامرک ناخاقآ ازریم :مهدزیس هسلج

 همادا – یگنهرف خیرات هب یفسلف یدرکیور و ینامرک ناخاقآ ازریم :مهدراهچ هسلج

 یبرغ نردم گنهرف یسایس ینابم و )۱۲۱۲-۱۲۸۷( ناخمکلم ازریم :مهدزناپ هسلج

 همادا – یبرغ نردم گنهرف یسایس ینابم و ناخمکلم ازریم :مهدزناش هسلج
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 )تفرگ دنهاوخ رارق ثحب دروم لاسمین لوط رد ریز عبانم زا یاهدیزگ( عبانم

 

 .هشیدنا :نارهت .ینمؤم رقاب پاچ ،یغاد هچارق رفعج ازریم همجرت ،تالیثمت .)1349( یلعحتف ازریم ،هدازدنوخآ

 .اوآ تاراشتنا :نارهت ،ینمؤم رقاب پاچ ،تالاقم .)1351( یلعحتف ازریم ،هدازدنوخآ

 .ایحا رشن :زیربت .هدازدمحم دیمح روسفورپ پاچ ،تابوتکم و دیدج یابفلا .)1357( یلعحتف ازریم ،هدازدنوخآ

 .زورما درم تاراشتنا :نارهت ،مدحبص .م پاچ ،هلودلا لالج هب هلودلا لامک تابوتکم .)1364( یلعحتف ازریم ،هدازدنوخآ

 .هاگن تاراشتنا :نارهت .قیدص ،ح ،هتساریو ،هداز دمحم دیمح پاچ ،یسراف تالاقم .)2535( یلعحتف ازریم ،هدازدنوخآ

 .مایپ تاراشتنا :نارهت .ینامرک ناخاقآ ازریم یاههشیدنا .)1357( نودیرف ،تیمدآ

 .دنوامد :نارهت .یزیربت فوبلاط یاههشیدنا .)1363( نودیرف ،تیمدآ

 .زکرم رشن :نارهت .هدازدنوخآ یلعحتف ازریم یاههشیدنا .)1373( نودیرف ،تیمدآ

 .نخس تاراشتنا :نارهت .تیطورشم تضهن همدقم و یدازآ رکف .)۱۳۴۰( نودیرف ،تیمدآ

 .انیب :نارهت .یدابآدسا ناخ هللافطل ازریم پاچ ،هیلامج تالاقم .)1312( لامج دیس ،یدابآدسا

 رغصا پاچ، یناغفا هب روهشم نیدلالامج دیس هرابرد هدشنپاچ كرادم و دانسا هعومجم .)1342( لامج دیس ،یدابآدسا

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .راشفا جریا و یودهم

 :نارهت .یدابآدسا یلامج نسحلاوبا یروآدرگ و همدقم .یدابآدسا نیدلالامج دیس یاههمان .)1360( لامج دیس ،یدابآدسا

 .زور رکف تاراشتنا

 ،قورش هبلک تاراشتنا :نارهت .یهاشورسخ یداه دیس ششوک هب ،تالاقم و لئاسر هعومجم .)1379( لامج دیس ،یدابآدسا

 .یمالسا یاهیسررب یزکرم :مق

 یداه دیس پاچ ،نیدلالامج دیس هرابرد سیلگنا هجراخ ترازو دانسا لماک هعومجم .)1379( لامج دیس ،یدابآدسا

 .قورش هبلک تاراشتنا :نارهت .یهاشورسخ

 .نادزی تاراشتنا :نارهت ،)۱۳۷۸( مهدراهچ پاچ .گنهرف هبش و گنهرف .)۱۳۵۴( یلعدمحم ،نشودن یمالسا

 .راشتنا یماهس تکرش :نارهت .شایئاهنت و ناریا .)۱۳۷۶( یلعدمحم ،نشودن یمالسا

 .راشتنا یماهس تکرش :نارهت ،)۱۳۸۵( موس پاچ .دراد نتفگ یارب یفرح هچ ناریا .)۱۳۷۸( یلعدمحم ،نشودن یمالسا

 .هرطق تاراشتنا :نارهت ،)۱۳۸۷( مراهچ پاچ .ناریا نادجو یوگنخس راهچ .)۱۳۸۱( یلعدمحم ،نشودن یمالسا
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 تاراشتنا :نارهت ،)۱۳۷۳( مهدزاود پاچ .یامه هیاس لابند هب و میربن دای زا ار ناریا )۱۳۴۰( یلعدمحم ،نشودن یمالسا

 .نادزی

 .یلوم تاراشتنا :نارهت .یقثولاهورع هدیزگ .)1360( هللادبع ،ردنمس ؛نیدلالامج، ینیسح

 تاراشتنا :نارهت .برغ یزاوژروب ندمت هیور رود اب ناریا نارگ هشیدنا یاهییورایور نیتسخن .)۱۳۶۷( یداهلادبع ،یرئاح

 .ریبکریما

 .رحس :نارهت .سوکرام هماندنپ .)1340( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 .رحس :نارهت .نینسحملا کلاسم .)1346( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 یاهباتک نامزاس ،ینمؤم رقاب پاچ و ماگ تاراشتنا :نارهت .یبلاط هنیفس ای دمحا باتک )1356( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 .)دلج كی رد دلج هس( ،1346 ،نارهت ،یبیج

 ۱۳۵۶ یمزراوخ ،تایحلا لئاسم .)1356( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 .رحس تاراشتنا :نارهت .راشفا جریا همدقم اب ،تسایس و یدازآ .)1357( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 .رحس :نارهت .راشفا جریا ششوک هب، یدازآ صوصخ رد تاحاضیا .)1357( میحرلادبع ،یزیربت فوبلاط

 .سمره باتک رشن :نارهت .)یناقهد دمحم همجرت( ،متسیب نرق یناریا نارکفنشور .)1389( یلع ،یرصیق

 .تفرعم ترازو :نارهت .یردنکس هنییآ .)1324( ناخاقآ ا زریم ،ینامرک

 .نارهت ،ینامرک كلملا لضفا همدقم اب .تشهبتشه .)1329( ناخاقآ ا زریم ،ینامرک

 .ییاطع یتاعوبطم هسسؤم :نارهت .روکشم داوجدمحم پاچ .تلم ود و داتفه .)1362( ناخاقآ ا زریم ،ینامرک

 .نارواخ :هسنارف .قطان امه ششوک هب .دیعبت یاههمان .)1373( ناخاقآ ا زریم ،ینامرک

 .امین تاراشتنا :ناملآ .هنیبوچ مارهب پاچ .بوتکم هس .)2000( ناخاقآ ا زریم ،ینامرک

 .سلجم هعبطم :نارهت .هداز عیبر مشاه ششوک هب .راثآ تایلک .)1325( ازریم ،ناخ مکلم
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