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تبريخ دريبفت1333/03/27 :

تبريخ تبيید1333/05/27 :

ر اقااحر ضػااادنده از ثفٓااد ااسای ر ارتماابْی ثبؾااد ر جاات اش تسثیاا
انگااساد ،ثااب زْبنا نداابتی ،اثتاادا ثااب تسثیا نفااع قااونؽ ث ااسااشا ر از
شناادبی قااوا ثااسای تمااب امااوزؼ فحػاان تاادثیس ااؾااتب ثبؾاادح مسثاای
میثبنػ ا شماابنی از ضاای تسثی ا کػاای ثسآنااد کااب اثتاادا يااسف مقبثاات زا
ؾابقتب ر ز تبزؼ از همب حبل ثاس اغابظ انان ر ماسر ثبؾادح از ن بنا
اش چااین مٓلمای انتُابز مایزرا از ازؾاابا ر نكایح

سابیاساد ثاب ازرا

راسنی اش م ابز نبنات ؾاواح همنااین از مدتات غایاوی اش مسثای انتُابز
ماایزرا اش يسنااآ آمااوشؼ ثبقااوز بسرهاای ،تؿااونآ ر تاجیااب ،تدااساز ر
تمااسنن ،ثاابشی ،ت اارنت نفااع ر از ن بن ا اثااساش محج ا ثااب سابیااساد ،ثااب

ياژٌَاْ کلٕدْ
اانؿماد مػلمبد ،اثنغیاب ،اقحر مٓلمی ،تسثی ح
ممدّمٍ
ضیؿس

ر هسبونب تحول اغبغی از ربمٓب مػتلص متحولؾدد نُب آموشؾا

آد ربمٓب اغ ر محوز اقل ضیؿس

از هس نُب آموشؾی ،کیفیا ْملداسا

مٓلم اغ ح مٓلم ثبْاواد م متسنن زکن تٓلیم رتسثی از تسثی اثٓبا آموشؾای،
اْتقبايْ ،بيف  ،اقح ای ،غیبغای ،ارتمابْی ر ححح اانؽآماوشاد ثبقاوز
مػتقیم اقب ،اازا ر از تسثی نیسري انػبن کب ربمٓب ثب آد نیبش اازا ،نقؽ
ثبغصائی انفب میکادح مف و مٓلم ثب مفبهیم مؿبثب قوا همنود راضش مدزظ ،انن

اخالق * اخالق حرفة هعلوی و رویکردهای تربیتی از هنظر ابيسینا

تٓلیم ر تسثی ث سااشاح
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تفبر اغبغی زا اازا کب هدف مٓلم ،قى تدزنع تا ب از کحظ نیػ ح هادف
مٓلم تسثی همبربنج اانؽآموشاد اغ ح مٓلم ثب زرح ر زراد اانؽآموش غس ر
کبز اازا؛ کبز ار ؾدو بغبقتن اغتٓدااهبی اانؽآماوشاد اغا ح اباس تابزن
آموشؼ ر ضسرزؼ زا ْلم «ؾدد» آام ثدانیم ،مٓلمبد از انن ؾادد ر تدبمات
آام  ،غ م ر نقؽ شناباي زا ثسْ اده ااؾاتباندح اباس تسثیا زا ساهمکاساد
شمیابهبي ثب،ادبی ،ثسکؿایدد ر متٓابالکساد آامای ثادانیم ر هادف اش آد زا
ٓلی ثخؿیدد ثب اغتٓدااهبی ثب،قوش انػبدهاب از ر ا کمابل ر اسة ا ،ا
ثدانیم ،مٓلمبد ر مسثیبد از تحقآ انن امس ،نقؽ ازشنده ر ثبغصانی ااؾتباندح
همناین ابس از رػ رروي ؾابق ْوامت ماثحس از تداونن ؾخكای
آام  ،اْتدال رروا ر ؾابق رػم ر زراد ار ثبؾیم ،انن مٓلمبد هػاتاد کاب
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ند اش ْوامت تأحیسبراز ر ساهمکااادش زؾاد اقح ا  ،رػامبن  ،ارتمابْ ،
ْبيف ر ْقحن آام ثواهاندح (میسحیدزي )6831،اش انن زر ثبقبيس نقاؽ ر
ربنگبه راسی مٓلم نب مسثی از ر

اه ثاب ٓب،یا هابی تسثیتای ،از مقب،ا

حبنس ،ثب مٓس ی قكوقیب ر ضیؽنیبشهبی مٓلمی ر زرندساهبی تسثیی مٓلم
اش ماُس اثنغیاب ضسااقتب میؾواح ْل ضسااقتن ثب انن مونوِ انن اغا کاب
امسرشه ثیؽ اش هس شمبد انگسی نسرز ثابشقوانی آحابز متفداساد ثابْاواد
ا،گوی اقیت اغحمیانسانی احػبظ میؾوا ر نُب هابی تسثیتای مختلاب ثاب
تابغت ثب

سهاگیتبزنخی قوا ،غٓی میکااد ثب اتدبء ثب آزای اندنؿاماداد

ربمٓ قونؽ ،قىمؿیهبی تسثیتی مًلوثی زا تٓیین کاادح ثابثسانن ضطرهؽ ر
مًبٓ،ب از آزای اثنغیاب ثبْاواد ندی اش نمبنادببد اقلی تفدس انسانیاغاحمی،

42

اهمی

سارانی اازاح

مقب ،حبنس ثبانجبل ضبغ ثب انن غواس اغ 6 :ح اقحر حس بای مٓلم اش
ماُس اثنغیاب چب مؿخكبتی اازا؟2ح مسثی از تٓلیم ر تسثی

سابیاساد اش چاب

زرندساهبنی میتواند اغتفباه کاد؟ از انن مقب،ب ثب کتبةهبی اثنغیاب ر آحابزي
کب از زاثًب ثب انؿبد نوؾتب ؾده اغا  ،زراوِ ؾاد ر محتاوای آد ثاب زرؼ
توقیف تحلیل نگبؾتب ؾده اغ ح
اخالق حزفٍاْ معلم
اش ماُس اثنغیاب کػی کب كد اازا ثب تٓلیم ر تسثی انگساد ث سااشا ،جت اش هس
چب کبزهبنی ثبند ث سااشا نب اازای چب توانمادیهب ر بثلی هبنی ثبند ثبؾد تاب
از امس تٓلیم ر تسثی

سابیساد کبمیبة ؾواح از ااامب ندبتی از اننثبزه ،اش ماُس

اثنغیاب ،تجیین ر ثسزغی میؾوا:
 .1ئژگَٓاْ خُلمٓ معلم

اثن غیاب ثس انن ثبرز اغ کب هس کػی ؾبنػتگی تٓلیم ر تسثیا زا نادازا ر
مٓلم ر مسثی ثبند ارقبف ر رنطبیهبی متٓدای زا اازا ثبؾادح مسثای ثاب،حبٌ
اقحر سای ثبند رارد قفب نیک ر ارز اش زذانات اقح ای ثبؾادح ار ثبناد
ثبر بز ر ثساثبز ثبؾد ر اش غجکمغصی ارز ثواه ،قبحت مسر ر ضابکی ثابين
ثبؾدح (اثنغیاب 6831 ،ر81 :تب )83مػلم اغ کػی کاب اش اقاحر ر قافب
ؾبنػتب ثیث سه اغ  ،نمیتواند چاین اقح ی زا از متٓلم ضسرزؼ اهدح اثنغیاب
از ثبة اقحر ارتمبْی مسثی اننبونب مینونػد:
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چیص ثبنػتی ثداند مسثی رارد چب ؾسانى ر مؿخكبتی ثبند ثبؾد ر انن مسثی ثب
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مسثی نب تا ب اش نُس سای ثبند اازای اقح ی غتواه ثبؾد ،ثلدب از ازتجابو ثاب
غبنس ا ساا نیص ثبند اش اقح ی ضػادنده ثسقاوزااز ثبؾادح ار ثبناد ثاب ثصزبابد
نؿػ رثسقبغ کساه ،اش ز تبز ر چگونگی شندبی انؿبد ر نیاص اش اقاحر ر
ز تبز غبنس ا ساا ربمٓب آببه ثبؾدح مٓلم ثبند آااة غاراقوزاد ،غاخنبفتن ر
مٓبؾس ثب انگساد زا ثؿابغدح (اثنغیاب 6831 ،ر)83 :

ؾبند اثنغیاب ثب انن ثیابد مایقواهاد اْاح کااد کاب مسثای رَیفاب اازا
کااوار زا ثااسای شناادبی ارتماابْی ااساا آمااباه غاابشا ر ار زا ثااس اغاابظ
ْبات ب ر غا هبی ارتمبْی تمسنن اهدح
 .2اصالح وفس خًٔص
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اش اقحر حس بای مٓلمی آننب رارت اغ انادب جت اش تسثیا ر اقاحح
سابیساد ،ثبنػتی ثب تسثی ر اقحح نفع قونؽ ث سااشاح اثنغیاب مینونػد:
نخػتین غیبغت کب انػبد غصاراز اغ ثب آد کبز قاوا زا آغابش کااد ،همبناب
غیبغ نفع قوا ارغ ؛ نٓا ارل ثبناد از اقاحح نفاع قاوا ثدوؾاد ر
غیبغ ر تداثیسؼ زا از آد کبز ر کوؾؽ ثبکبز ثاساه ،قونؿاتن زا قاب ،ر
نیدو نمبند؛ چب نفع آاما نصاناکتسنن ر محتس تاسنن چیصهاب ثاب ار اغا
ر از میبد آن ب ثب توربااؾتن ،غاصارازتس ر ؾبنػاتبتس اغا ر اباس کػا اش
ْ دش غیبغ نیدو ر اقحح نفع قوا ثسآند ،آنگبه ثابک ثاس ري نیػا کاب
ثب ثستس اش آد ا دا کساه ر ثب غیبغا ثاحا ث اسااشا؛ نٓاا کػا کاب قاوا
زا اقحح کاساه ثبؾاد ،م تواناد ثاب غیبغا ر تادثیس اماوز ماسا اؾاتغبل
رزشاح (اثنغیاب؛ )61 ،6861

ثابثسانن ثسای انادب سای اغتحقبر ازنب

نؿبد مٓلمی زا ااؾاتب ثبؾاد ر

ا ساا نب سابیساد زا چابد ااازه کاد کب آنبد زا ثب رَیف قوا آؾاب ر ثدننرغیلب
قب ،ر غٓبا مادؾبد ثامبند ،ثبند ضیؽ اش آنداب ثاب اقاحح آن اب ث اسااشا،
قواؼ اش حیج ْلم ر مٓس

ر اقحر ر کسااز ،ؾبنػتب ر غصاراز انان کابز ر

انن مقب ْب،ی ر ازرماد ثبؾدح آزی زئیع قبنوااه ر مادنس ر مكال ر مسثای
ا ساا ؾدد ،کبز آغبد ر غسغسی نیػ  ،ثلدب کبزی اغ اؾواز ر م م ر مقبمی
اغ ثلاد ر ازرمادح زؾد ر قحح ر نزبث ر ؾسا

ر نیکثختی ر زغتگبزی

سابیساد ثػتب ثب قححی ْلمی ر ْملی آد مسای اغ کاب ثاب تسثیا آن اب
میض سااشاح ندی اش ْوامت ر اغجبة م م ثدثختی ثػیبزی اش سابیساد ،نجواد انن
میؾوا ،ثبنػتی رارد انن قححی هب ر ؾبنػتگیهب ثبؾدح ثاابثسانن ؾخكای
کب قوا زا اقحح کساه ثبؾد ،میتواند ر ؾبنػتب ر غصاراز اغ کب ثاب اقاحح
انگساد ث سااشاح همناین ابس کػی ثب اقحح قوا مو آ نؿده ثبؾد ،نمیتواناد
ثب اقحح انگساد ث سااشاح
ا،جتب اقحح نفاع اش ماُاس اثنغایاب قاوا نیبشمااد ضیؽنیبشهابنی اغا
کب از ااامب ثسزغی میؾوا:
 .1.2سٕطزِ عمل تز وفس

اثنغیاب مینونػد:
اش رملب چیصهبنی کب از ازر ارل ،رروا آد ثسای کػی کب مایقواهاد ثاب
غیبغ نفع قوا ث سااشا ،سش اغ  ،انادب ثبند ثداند ثسای ار ْقلی اغ کب
ْ ده ااز غیبغ کؿوز ررواؼ اغ ر نفع اغا کاب آامای زا شنابا ثاب
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قححی هب از مسثی آن ب اغ ح سای کب ثب تدثیس ر تسثیا

سابیاساد حبناس
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کبزهبی شؾ ر ضػ ر نبزرا امس مایکااد ر انان نفاع از يجیٓا ر اقات
قلقتؽ مٓبنت ر ثدیهبی شنبای اازاح انن نفع ثبناد از تحا غیبغا ر
تدثیس ْقت ااازه ؾواح (اثنغیاب)63 :6861 ،

از را ّ میتواد بف ابس انػبد نفع قوا زا ثبحبل قوا رابرازا ر تحا
تدثیس ر غیبغ ْقت ااازهاؼ نامبند ،آامی زا ثبغوی ثدیهب ر کبزهبی شؾا
میکؿبند ر ا،یت انن غخن هم ران ر زرؾن اغا ؛ شناسا نفػای کاب تابثّ ر
سمبد ثسااز ْقت نجبؾد ،تبثّ ؾ و ر غهت ر هوی ر هاوظ اغا ر احاسا
ؾ و زانی ر هویضسغاتی ر هوظثابشی از رماّآرزی قافب ندوهیاده ر
اقحر زذنلب ر ثدثخ کساد انػبد ،ثسای همب کع مٓلو ر محػوظ اغ ح
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 .2.2ضىاخت صفات مىفٓ وفس

اش ماُس اثنغایاب ،ثابهاگب اقاحح نفاع ،ؾاابق قافب مافای نفاع
ثبْاواد ضیؽنیبش ؾابقتب میؾواح انؿبد مینونػد:
کػی کب میقواهد ثسای نفع قوا غیبغ کاد ر بغد آد زا اقحح نمبناد،
ربنص نیػ انن کبز زا ؾسرِ نمبند مگس ضع اش آندب هم ْیوة ر قفب ثاد
ح ثؿابغد ر اس ابس اش ثٓهی اش آن ب غفل کاد ،مبناد شقمی اغ
نفع زا کبم ا
کب َبهس آد زا اقحح ر ملتئم ثامبناد؛ ر،ی چسر از ثبين ثب ی ثمبناد ر انان
چسر ضع اش مدتی و نب تب ،ارثبزه شقم زا تزدند میکادح چسکای کاب از
شنس ضوغ ضوؾیده ثوا ،نیسر بس تب ،ضوغ زا ضبزه کساه ر رلوی چؿم نمبنبد
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میؾواح (اثنغیاب)61 :6861 ،

اش انن زر ثس مسثی سش اغ ثسای اقاحح نفاع قاونؽ ،اثتادا ْیاوة ر
قفب ثد نفع قونؽ زا ؾابغبنی نمبندح از را ّ اقحح نفع شمبنی ثب نتیز
مًلوة مات ی میؾوا کب ثب ؾابق ا یآ قفب نبمًلوة نفع همساه باساا؛
نٓای ابس ساز اغ

سای از ضی اقاحح نفاع قاونؽ ثسآناد ،از اد ارل

ثبنػتی ثداند چب قفب ثدی از ری رروا اازا تب از ار اغدغبای انزبا نمبند
ر از ضی اقحح آد ثبؾدح
 .3.2ضىاخت اخالق خًب ي تد ي ممأسّ خًٔص تا آن

مسثی نب هسکع انگسی کب میقواهد ثاب اقاحح نفاع قاونؽ ث اسااشا،
اثنغیاب مینونػد:
کػی کب میقواهد از اقحر ر ْبا هبی قوا تكسف کساه ر آد زا اقاحح
کاد ،ثبند اش اقحر ر قفب ر ْبا هبی مسا آببه ؾوا ر آن ب زا ثب اقحر ر
قفب ر ْبا هبی قوا مقبنػب ثامبند ر ثداند کب ار هم مبناد انگساد اغ ر
ا ساا ثؿس مخت ر ؾجیب همدنگسندح ابس اند اقاحر ر قافب قاوثی از آن اب
رروا اازا ،ثبند ثداند کب از ار هام مبنااد آن اب ثبقاوز آؾادبز ر ضا ابد
هػ ح ابس َبهس ثبؾد ثبند مسا ت ر مواَت آن ب ثبؾد تب محو ر نبثوا نگساا ر
ابس ضا بد اغ ثبند آن ب زا ثاب هیزابد ازآرزاه ر شناده کااد ر از انان کابز
مػبمحب ر غ تانگبزی ثبقوا زاه ندهدح از انن قوز انن اقحر ر قافب
از اغسِ ر

ر ثب آغبدتسنن رغیلب ،اْو قبحجؽ زا اربث ماینمبناادح

(اثنغیاب)21 :6861 ،
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مسثی هاگبمی کب ْیت ر فقلآ ندوهیده نب ْبا ثدی زا اند ،ثبند ثداند کاب
میت ثب آد از نفع ار ،هم ضدنداز ر هم ضا بد اغ ح اباس اناد َابهس ر ضدناداز
اغ ثبند ثب آد س ر غلجب نمواه ر اش رروا قواؼ آد زا لّ ر ماّ نمبناد ر
آد زا ثب کمی اغتٓمبل ر ؾد

ساموؾی اش ثین ثجسا ر اباس اناد ن ابد ر کابمن

اغ  ،مسا ت قوا ثب ؾد کب ثسرش نداد ر ثب حفاٍ ر حساغا قاوا ث اسااشا ر
نگرازا آد قف ندوهیده ر ْبا ثاد اش بسنجابد ری غاسازآرزاه ر آؾادبز
بسااح (اثنغیاب )21 :6861 ،ثابثسانن مسثی مو آ سش اغ همیؿاب ر از هماب
حبل ثب غازؽ ر ازشنبثی قلآرقوی قونؽ ث سااشا ر قوثیهب ر هابنت زا
از قوا آؾدبز غبشا ر اش زذانت ارزی نمبند؛ چساکب مسثای ثابقبيس نقاؽ ر
ربنگبهی کب از تٓلیم ر تسثی ثبشی میکاد ،تبحیس را سی ثس سابیساد میبرازا
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ر سابیساد مسثیبد قونؽ زا ثبْاواد ا،گوی شندببنی قاونؽ ثسمایبصنااادح
حبل مسثی ثبنػتی جت اش اقحح انگساد ثب اقحح قونؽ ث اسااشا ر قاوا زا
ثب محرهبنی نصانک نمبند کب انتُبز میزرا انػبد کبمت ااؾتب ثبؾدح
 .4.2ثًاب ي عماب لائلضدن تزاْ اَعمال وفس

اش ْوامت موحس انگس ثس اقاحح نفاع اش ماُاس اثنغایاب ،حاواة ر ْقابة
بئتؾدد ثسای اْمبل نفع اغ ح اثنغیاب اْتقبا ااؾ ؛ انػبد غصاراز اغا اش
يسف قوا ثسای نفع قونؽ هم حواة ر هم ْقبة بئت ؾده ر ثدننرغیلب ثس
نفع قوا غیبغ کاد؛ ثبقوزتیکب ابس نفع از ضرنس تن هبئت ر تسر زذائت
قوة ايبْ کسا ر ثب آغبنی ماقبا بساند ،ثبرغیل شنباغتواد ر مػسرزنمواد
ر اربشش تمتّ اش ثٓهی ،ر هب رصای قوة اهدح (اثنغایاب )23 :6861 ،ا،جتاب

مٓلو اغ کب غتواد نفع از ثساثس ا ادا ثابکبز نیداو ر ضارنس تن اقاحر ر
قفب قوة تب انداشهای قوة اغ کب مورت تؿونآ ر تقونا امیاد ثاسای
ضیؿس

ر قحح ثیؿتسی ثبؾاد ربسناب از قاوزتیکب غاجت قواضػاادی ر

قواثیای ر غسرز ر شنبد ثبؾد ،قوة نیػ ح ؾخف قساماد ر ثبثكیس ثبناد
همیؿب متورب نٓم هب ر تو یآ قدا ثواه ر ثداند ثب هس کابز ر قاف قاوة ر
مٓس

ر هیل ْلمی ر ْملی کب مو آ میبساا ر ثاب هاس قیاس ر قاحح ر

غٓباتی کب نبئت میؾوا ،همگی اش قادا اغا ح تو یاآ کابز ر کوؾاؽ از زاه
قحح ر غٓبا ندی اش ثصزبتسنن نٓم هبی قدارند اغ ح
حبل ابس اند نفع از ضرنس تن قفب قاوة ر کبزهابی نیداو قاوااازی
تسری میاهد ،ثب مارم ر محما شنابا ر ثاب نادام ر ضؿایمبنی ؾادند ر
رلوبیسی اش تمتّ اش ،ر هب ْقبثؽ کاد تب زا ر ايبْ کابز ؾاواح (اثنغایاب،
 )23 :6861ثابثسانن ث تس اغ انػبد ثاسای ااةکاساد ،نفاع غاسکؽ زا ثاس
زنبنا هبی ؾااسْی ر ثااب کبزهاابی نیدااو ر غااواماد مؿااغول غاابشا؛ شنااسا
زنبن هبی ؾسْی ،آامی زا ثب غوی قحح ر غٓبا غور میاهدح
ٔ .5.2ارْجسته اس ديست داوا در اصالح وفس

کػی کب از ضی اقحح نفع قونؽ اغ  ،از ثػیبزی اش موا ّ باز نیػ
تب قفب مافی نفاع قاونؽ زا ثؿابغاد ر از اقاحح آد ثسآنادح اش انان زر
اثنغیاب از انن شمیاب مینونػد:
مٓس

ر ؾابق انػبد ازثبزش نفع قوا ،ؾبنػت ايمیابد نیػ ؛ شنسا آامی

از ثبة مٓس

ْیتهبی قوا شنسر ر تیصهوؼ نیػ ثلدب کادی ر غجابر
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ثبقسد میاهدح ثبْحره از مقب محبغج نفع ر از حػبة نیک ر ثد قفب
ر اقحر قوا ازغ ا ا نمیکااد ،ثلداب شنابا مػابمحب ر غا تانگبزی
مینمبند ر شنباه ثس انن ار ْل  ،ر ا انگاسی هام هػا کاب آد هام از
نبثوای ايمیابد کمک میکاد ر آد انادب ْقت انػبد از مقاب نُاس از احاوال
قوا ،اش مداقلب ر آمیصؼ هوای نفع ،غب،م ر انمن نیػ ح ضع نُس ثب ْلت ر
ر ب مرکوز هس کػی کب میقواهد نیاک ر ثاد قافب ر احاوال قاوا زا
ثؿابغد ،از ثحج اش احوال ر رػ ررو اش مٓبنت قاوا ثاب کماک ثاسااز ر
ارغ قسامادی محتبد ر نیبشماد اغ کب چود آئیاب قاوثیؽ زا قاوة ر
ثدی ر شؾتیؽ زا ثد ر شؾ نؿبد ثدهدح (اثنغیاب)22 :6861 ،

ثسای چاین ارغتی ؾسو انگسی هم هػ کب آد نیاص قیلای سش ر م ام
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اغ ر آد ْجبز اغ اش انبن ؛ شنسا کػی کب قساماد ر متدنن ثبؾد ثب ْقات
ر اازار ر احػبغب ر ارغتی ر امبن ار ثیؿتس میتواد ايمیابد کسا تب کػی
کب ثیانن ثبؾدح کػی کب ثب قدا ر زرش رصا مٓتقد نجبؾد ر ثاسای نیاک ر ثاد ر
قیس ر ؾس ْحره ثس احسا آد از ضیؿس

اموز انیوی ،احس انگاس ر مػائو،یتی

بئت نؿوا ،چگونب میتواد بف کب ؾ و ر غهت ر هوی ر هوظ از ْقت ر
اازار ر احػبغب ار مداقلب نمیکادح انن ر اانؽ ر قسا ر تزسثاب رملگای
متفآاند ثس انادب ثیانای ماؿبء ػبا اقحر ر تیسهبی ْقت ر دس ر نیسربس تن
ؾ و ر نفع اغ ح ضع ثب غخن ؾاخف ثایانن از ثابة اقاحح نفاع ر
ت رنت اقحر ،مبناد ثیؿتس اثواة شندبی مبای ر مٓاوی ،نمیتواد ايمیابد کساح
ضع ندی اش ؾسانى ارغ غواماد انبن ارغ ر ندتبای زا هم سش اغ از
انازب مترکس ؾو ؛ انای کب رروا آد ،ارغ زا ؾبنػتب ر غصاراز آد میکاد تاب

ْقت ر غخن ار ؾبنػت ايمیابد ر تقدنع ثبؾد ،انن حآ اغ نب انن ثبيت ر
قسا ی؛ شنسا انن ثبيت ر قسا یْ ،قت ،اازار ر احػبغاب ثؿاس زا قاساة ر
بمساه ر تبزنک مینمبندح ضع ماُوز اش ؾسو تدنن از ارغ  ،تدنن حآ اغ ح
ؾخف متدنن ث بند ضیسر انن حآ ثواه ر از آد هم ثكیس ااؾتب ثبؾاد؛ نٓاای
آؾاب ثب حقبنآ انن حآ ثبؾدح (نزمی شنزبنی22 :6861 ،تب)26
،را ؾسو متدنن ر ثبحآثواد ارغ  ،اش انن ثیبد اثنغیاب آؾدبز مایؾاوا:
از قوزتیکب ضبن قحج ر مزب،ػ قواتبد زا ثس اغبظ انن ر مسر

اساز

اهید ر ثب زرؾابنی آن ب مؿی نمبنید ،بمساه نمیؾاوندح (اثنغایاب)23 :6861 ،
ثابثسانن میتواد اذْبد ااؾ کب مسثی نب هس سا انگسی کب ثابانجبل اقاحح ر
اقحح ر تبانت نفع ثابتا بنی از ثػایبزی اش موا اّ ثاب قابيس مػابمحب ر
غ تانگبزی ر ثػیبزی اش ْلت انگس ثب ؾدػ مات ی میؾوا ،اش انن زر ثس هس
سا سش اغ ثب کمک ثسااز نب ارغ قسامادؼ ثب ؾابق مٓبنت ر اقحح
نفع قونؽ مجباز رزشا ر ثبنػتی ارغتی زا ثابْاواد زاهاماب ثسبصنااد تاب
ثتواد ثسای اقحح نفع ثب زاهامبنیهبی ار تدیب کسا ر چاین ارغتی اش ماُاس
اثنغیاب ،سا متدنن ر متدی ثب حآ ؾابقتب میؾواح
 .3حُسه تدتٕز

اش آنزبنی کب اثنغیاب اْتقبا ااؾ حػان تادثیس ثاسای هماب کاع سش ر
نسرزی اغ  ،میتواد اذْبد ااؾ  ،ندای اش ضیؽنیبشهاب ر اقاحر مٓلمای،
حػن تدثیس از ااازش کحظ ازظ اغ ح انؿبد مینونػد:
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ثٓد اش ضباؾبهبد ر سمبندازاد کػبنی کب قبحجبد نٓم اند ر کػبنی کب رمٓی
اش قبقبد ر قدم کبزانؿبد تح نُس ر نفوذؾبد ااازه میؾوند ،ثبند حػان
تدثیس زا از کبز ثیؿتس مساْب کاادح غ ع ازثبة مابشل ر غساد قبنوااههب کب
کػبد ر سشنداد آنبد تح نُس ر تدثیسؾبد ااازه میؾوند ،ثبند از اموز قاوا
اازای حػن تدثیس ثبؾادح (اثنغیاب)3 :6861 ،

ثبْجبز انگس حػن تدثیس از اموز ثسای همب ثب تورب ثب مو ٓی کبزنؿابد
سش ر نسرزی اغ ر انن تدلیب ر رَیفب ثب همب کع متوراب اغا ح ْلا
انادب انن رَیفب ثب همب کع متورب اغ انادب هس کػی از جابل ا اسااي کاب
تح نُس ر تدثیس ار شندببن م کااد ،حدوم ر غیبغاتی اازاح حقیستاسنن ر
کوچکتسنن مسا ثب غیبغ قوة ر تدثیس نیدو ر تفدس شنبا ر تأانت ر تٓدنت
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ر ثب زاه زاغ ازآرزاد ر اش زاه نبازغ ثبشااؾتن ر ثب،زملاب ثاب هما آنناب
ؾ سنبز احتیبد اازا ،محتبد ر نیبشماد اغا ح (اثنغایاب؛  )1 :6861اش انان زر
چود مٓلم ثب تسثی

سابیساد ر ثب،فٓتغابقتن اوای ثاب،قوش آن اب از زاغاتبی

اهداف تٓیینؾده اؾتغبل اازا ر آنبد تح نُس ر تدثیس مٓلم هػتاد ،ضع مٓلم ثب
تورب ثب ربنگبه ر اهمی نقؽ قونؽ از غسنوؾ

سابیساد ،ثب تدثیس اماوز ر

حػن غیبغ  ،غصارازتس اش انگس ا ساا اغ ح
 .4ضىاخت جامع اس طزف مماتل (فزاگٕزان)

اش ماُس اثنغیاب غومین مو،فبای کب سش اغ مسثی از تسثی انگساد ثب آد
52

تورب کاد ،ؾابق

سابیساد اغ ح اثنغیاب مینونػد:

هس کع میقواهد بغدی زا اقحح کاد ،ثس ار سش اغ آد بغد زا کبمح ر
ثب يوز اغتقكابء ثؿابغاد تاب چیاصی اش آد ثاس ری ضوؾایده ر ن ابد نمبنادح
اقححکااده ابس رارد انن ؾاسو نجبؾاد کابز ر اقاححؽ مًمائن ر موحاآ
نخواهد ثواح (اثنغیاب)63 :6861 ،

ثبش انؿبد مینونػد:
اغتبای کب میقواهد قابْتی ثیبموشاناد ،ثبناد ثداناد کاب نمیتواناد ثاب هاس
ؾببسای هس قآتی زا تٓلیم اهد ،ثلدب هسکدا اش ؾببسااد ذرر ر ؾبنػتگی
آموقتن ر سابس تن قابْ مخكوقی زا اازند؛ ضع ثبند ثب هسکع مابغت
ذرر ر اغتٓدااؼ قابْ آموق ربسناب تٓلایم ر تسثیا نتیزا مًلاوة
آموقتن هم قابنّ ثواند ،میثبنػ همب کع اازای ااة ر قابْ ثبؾد ر
هم مسا ثب ثسبصندد ؾسنبتسنن آااة ر ْب،یتسنن قآ هب ارتمابِ کااادح
ا،یت انگس انادب آموقتن ثٓهی اش آااة ثسای ومی آغابد ر ثاسای انگاسی
اؾواز اغ ، ،را میثیای کب ثٓهی اش مسا ضی ثحغ میزرناد ر ثسقای ضای
نحو ر ثٓهی ضی ؾٓس ر انگسی ضی قًبثب ،هسکػی زؾت مابغت ذرر قوا زا
تٓقیت مینمبند ر همناین ر تی اش زؾتبهبی مختلب شثبد قبزد میؾوی ،ثس
زؾتبهبی انگس اود ر قابنّ نُس میکای ،میثیای ندی ْلم يات زا اقتیابز
مینمبند ر انگسی هادغب زا ر همینيوز يجقب مختلب ماسا هاس يجقابای
زؾت مخكوقی زا اقتیبز ر تٓقیت مینمبندح (اثنغیاب31 :6861 ،تب)33

انن انتخبةهاب ر مابغاج هب ر ؾبنػاتگیهبْ ،ل هابی ضا ابد ر اغاجبة
مؿدلی اازا کب م ر اازار ثؿس اش ازنب تن آن اب بقاس ر کوتابه اغا ر اش
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یبظ ر نُس ثیسرد اغ ر کػی رص قدا آن ب زا نمیااندح ثابثسانن اغتبا ضیؽ اش
ؾسرِ ثب تٓلیم ثبند يجّ ر سنح ؾببساؼ زا ثػازد ر هوؼاؼ زا ثیبشمبناد،
غ ع مابغت ذرر ر اغتٓدااؼ ثسای ری اش هاسهب ر قابنّ انتخابة نمبناد ر
ضع اش آندب ندی اش هاسهب ر قآ هب زا ثسای ؾببسا ثسبصند ،اش انداشش میات ر
زغج ؾببساؼ ثب آد ايحِ حبقت کاد ر نیص ثداند کب آنب از آد زؾتب ،غابثق
اانؿی اازا نب ثبکلی ثیايحِ ر ثیغبثقب اغ ر آنب ا صاز ر آس کبزؼ ثاب ار
غبشببز اغ نب نب؟ ر آنگبه ْص قوا زا رص کاد کب ثب انن تستیات ثاب اقاول
حص موا آ ر اش تهییّ ر

ؾببسا ارزتس اغ ح (اثنغیاب)31 :6861 ،

ثابثسانن ثبتورب ثب ثیبدهبی ثبس میتواد نتیزب بس ؛ نقؽ مسثی از تسثی
ر غسنوؾ

سابیساد از تمب مساحت زؾاد ر ؾادو بنی آنابد نمبنابد اغا ،

ثبيوزیکب مسثی ثسای اقحح ر تسثی ر ثب غٓبا زغبنیدد سابیساد ،نیبش اازا
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تب ثب آنبد زاثً ْمیقی ااؾتب ثبؾد ر ثب ؾابق ربمٓی نبئت ؾواح مسثی شمبنی
کب از ؾابغبنی قفب ر رنطبیهب ر اغتٓداا سابیساد ثب مو قی اغ نب ا ،
باز میؾوا ثب ث تسنن ؾدت ممدن ر ثبهمساه تداثیس ماػزم ،ثسای هدان آنبد
ا دا نمبند ر اغتٓدااهبی ثب،قوش سابیساد زا از ر

مًلوة ،ثب،فٓت غبشاح از

غیس انن قوز هیچبونب ضیؿس تی حبقت نخواهد ؾد؛ چساکب هسبونب ا ادا ر
حسک غبشندهای از ر

اقحح ر تسثی

سابیساد ر ثس اغبظ ؾابق ربمّ

حبقت میؾواح
 .5رفتار تزاساس دٔه ي مزيت

اثنغیاب سا مٓتقدي ثوا؛ چساکب هسببه ثب مٓهل ْلم زرثبزر م ؾاد ،ثاب
مػزد م ز

ر نمبش م بصازا ر اش قدارند اغتمداا م يلجید تب مؿدت ثاس ار

بؿواه ؾاواح (قافب :6886 ،د  21 ،6ر )82اش انان زر از تسثیا ر اقاحح
سابیساد سش میاانػ کب مسثی ثس اغبظ انن ر مسر ز تبز نمبندح انؿبد از
انن شمیاب مینونػد:
ر تی ؾمب ضبن قحج ر مزب،ػ قواتبد زا ثساغبظ انن ر مسر براؾتید،
آنگبه رَیفب ر تدلیب ؾمب انن اغ کب مقتهابی انان ر ماسر زا مساْاب
کساه ر از ز تبز ر کساازتبد ثساغبظ میصاد انن ر ماسر ز تابز کایاد ر ثاب
چیصی کب ثسقحف انن ر مسر ثبؾد ،اْتاب ندایدح ضاع ازقاوزتیکب ضبنا
قحج ر مزب،ػ قواتبد زا ثاس اغابظ انان ر ماسر

اساز اهیاد ر ثاب

زرؾابنی آن ب مؿی نمبنید ،بمساه نمیؾوند ر ثب محررزی ثسنمیقوزند؛ شناسا
ثبحصمی ثواه ر ثب ز آ ز تبز میکاد کب اش ثیمجبستی ر ثیضسرانی ارز ر ثسکابز
اغ ح ابس ثب چاین همنؿیای نكیح کاید ر ار زا ثاب ْیاوثؽ آبابه غابشند،
قوثی ر قیسقواهی کساهاند ر ار هم قاوثی ر قیسقاواهی ؾامب زا قواهاد
اانػ ح چاین آامی ابس از آغبش نكیح هام تدجاس رزشا ،ضاع اش آنداب از
غخن ؾمب دس ر ا

کسا ر دز غخن ر نكایح ؾامب زا اانػا  ،ارثابزه

ثیؽ اش ضیؽ ثب ؾمب ْح بماد قواهد ؾدح ابس يسف قحج ر مزب،ػ ؾمب
چاین آامی نجبؾد ،ثلداب ؾاخف قؿان ر ثیضسرانای ثبؾاد ،از قاحج ر
مزب،ػ ثب چاین آامی از هس حبل قواه ثب ار مخب،ف کاای ناب موا قا  ،اش
ثیز قی ار انمن نخواهی ثواح (اثنغیاب)23 :6861 ،

اش انن زر از نُبمی کب مجتای ثس آموشههبی غایاوی اغا  ،انتُابز مایزرا
اننمدازی ثس تمب غبقتبزهبی نُب آموشؾی حبکم ؾوا ر ثس تمب مسثیبد سش
اغ از اقحح ر تسثی

سابیساد ثس اغبظ انن ر مسر ز تبز کاادح
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از انن قوز يسف قحج ر مزب،ػ ؾمب اش ار حبل قبزد نیػ  ،نب آا

55

 .6ضىاخت راٌ ارضاد

حدم ثصزگ تسثی  ،از اندزشهب ن فتب اغا ح زاهامابنی ر ضااد ،اش تاداثیس
مخج ر ازشندش تسثی اغ ح ار،یب ر مسثیبد ،مكلحبد ر مػئوسد ربمٓ اغحم
از تسثی

سشنداد قونؽ ،اش ازؾبا ر نكیح غوا میروناد؛ چساکاب اوا ر

ضبندازی حیب ثؿسی ثب ضاد ر اندزش راثػتب اغ ح هیچ انػبنی اش ضاد ر اندزش ر
زاهامبنی ثینیبش نیػ ح ندی اش رَبنب انػبدهب ر حآ آن ب ثس نددنگس نكیح
ر نباآرزی ر ترکس اغ ح
اثنغیاب از آحبزؼ ،نمن تورب ثب اهمی ازؾبا ر زاهامبنی ،ثاب چگاونگی
ازؾبا ر نكیح نیص تورب ااؾتب اغ ح انؿبد مینونػد:
يسنآ ازؾبا ر زاه نكیح  ،ابسچب يسف مقبثت ؾاخف قسامااد ثبؾاد ،آد
نیػ کب انوانبراز ر ثدرد مساْب ر مححُ زاه ر زرؼ ،ؾسرِ ثب نكیح
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ر ازؾبا ثامبنی ،ثلدب غصاراز انان اغا کاب ثاب آد ؾاخف قسامااد ،اش زاه
مؿوز ثیبنی ر ثب ار چابد ثب ز آ ر محنم ز تبز کساه ر غخن ثگاونی کاب
ثب شقم قودااز ثدد قونؽ ثب ز آ ر محنم ز تبز مایکاای ر ثاب نسمای ر
آزامی قود آد زا میؾونی ر نیص آهػتب ثب ار غخن ثگوی ر از قلاو تسنن
مدبد ر مػتوزتسنن احوال نكایح زا آغابش کانح از متاجبغابقتن ری ثاب
ْیوثؽ ،تٓسنم ر اؾبزه ،ث تس ر موحستس اش تكسن اغ ر غخن زا از نامن
امخبل بفتن ،شنجبتس اش کؿاب ر آؾادبزبفتن اغا ح ضاع اش آنداب ثاب چااین
زاه ر زرؾی ؾسرِ ثب نكیح ر ازؾبا نموای اباس انادی ياسف ثاب میات ر
زغج ثب غخن تو بوؼ سا میاهد ر ثب نُس جاول آد زا میؾااوا ،غاخن ر
اندزش قوا زا ثبيوز کبمت ثگو ر چیصی زا کب بفتناؼ سش اغ

سرنگاراز؛

نٓای نكیح کبمت کن، ،یدن از ْین حبل اش ا ساو ر ضسباونی ر ملاولکساد

ری ث سهیص ر از بفتن زأی ر نُس قوا شنباه اش نک ررب نگو ر ثگراز زأی
تو از لجؽ مخمسبساا ر از ايساف آد دس ر اندنؿب ثامبند تب ْب ج کبز زا
ثدانااد ر ابااس اناادی ز یااآ ر همنؿاایا ثااب غااخن ر نكاایح تااو اْتاااب
نمیکاد ،غخن قوا زا ًّ کساه ،مٓای ر مقكوا آد زا ثب غیس آننب مقكوا
ثااوا حماات نمااواه ر زری غااخن زا ثسبساانیااده ر نكاایح ر ازؾاابا زا ثااب
ر

انگس کب نؿبو ر ساغ ر قفبی لت ااؾتب ثبؾاد ،ثگارازح (اثنغایاب،

 22 :6861تب )21

غخن حآ ر نب ّ همیؿب از الهب احس ر نفوذ اازاح ثؿاس ثبقاوز يجیٓای
حآارغ ر مافٓ ارغ اغ ح ابس بونادش غخن ،حآ ر نكیح زا ثب حػن
میزثبند ر ابس اغتٓداا ؾاونده ثسای ضرنس تن غخن حآ ر غواماد ،چابد مجبؾد
کب از همبد حبل آد زا ث رنسا ،ثبيوز حتم از ا،ؽ تبحیس ْمیآ میبرازا ،مبناد
تخمی کب از شنس قبر ن بد ثواه ر ماتُس ر

مابغت اغ تب ثسرند ر ث اسه ر

حمس ثخؿد ،غخن حآ ر نب ّ هم از ال ؾاونده ر از امبغؽ ساز بس تب ،ماتُس
ر

مابغت اغ تب اَ بز رروا ر ْسلاندا نمواه ،از اقحح لت ر دس ر

کبز ر کساازقبحتاؼ ثدوؾدح آزی نیسر ر اغتٓداا غخن حآ ر ناب ّ از ال ر
امبٔ ثؿس اش تخم ر هػتبای کب از ال قبر مػتوز اغ  ،کمتس ر ثیاغتٓدااتس
نیػ ؛ ضع بونادش غخن ثبند ثدوؾد غخن حآ ر نب ّ ثگوند ر آد زا ثب فحػن
نی ر فحػن قلآ ر ثب نسمی ر محنم ثگونادح (نزمای شنزابنی)21 :6861 ،
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نی ر نُس ضبر ر حػان اقاحر ر نسمای ر محنما ر ثابمو ّ ثگوناد ال زا

ثابثسانن مسثیبد ثبنػتی ثب آؾابنی ثب اقول ر يسنق ازؾابا ر زاه نكایح  ،از
اقحح لت ر دس ر کسااز سابیساد ثدوؾاد تب ثرزهبی ثب،قوش ن فتب از رراوا
آنبد ،از ر

غٓبا زؾد ر ؾدو ب ؾواح
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رئکزدَاْ تزتٕتٓ معلم اس مىظز اتهسٕىا
 .1آمًسش تٍصًرت گزيَٓ

مسثیبد از مدتت غیاوی ثسای انادب باز ؾوند از تسثی ر اقحح سابیساد
ثب مو قی ثسغاد ،ثبنػتی ثب زرندساهابی تسثیا آبابه ثبؾاادح ندای اش انان
زرندساهب ،آموشؼ ثبقوز بسرهی اغ کب اثنغیاب ثاب آد توراب نماواه ر
ثسای چاین زرؾی واندی زا مًسح کساه اغ ح انؿبد مینونػد:
ؾبنػتب اغ ثبهمساه کوار از مدزغب ،کواکابد ثصزبابد انگاسی ،ثاب آااة
نیدو ر ْبا هبی ضػادنده رروا ااؾتب ثبؾااد؛ شناسا کاوار سامایبیاساح
(اثنغیاب 6831 ،ر)83 :

اثنغیاب مٓتقد اغ زْبن انن زرؼ تسثیتی ،آحابز غاوامادی زا ثابانجبل
میآرزا کب ثب ؾسح شنس اغ :
اخالق * سال چهارم ـ شوارة چهاردهن ـ تابستاى 1393

الف) تزتٕت اخاللٓ :آموشؼ اغتبرمٓی ثبْج میؾوا کوار اش اقاحر ر
ز تبز ضػادندش همػبسد قوا ضیسری کاد ر ثب قاف هاب ر ْابا هابی نیداو
آزاغتب بسااح اثنغیاب از اننثبزه مینونػد:
احس آموشؼ بسرهای ،ت ارنت اقاحر کواکابد ر ثاسانگیختن هما ر
تمسنن ْبا هبی نیک اغ ح (اثنغیاب 6831 ،ر)81 :
ب) تزتٕت اجتماعٓ :کاوار از انان مسحلاب اش شنادبیاؼ ،ثاسای حیاب
ارتمبْی آناده آمباه میؾواح اش نوؾتبهبی ثوْلی میتواد ازنب
بسرهی ر ازتجبو کوار ثب همػبسد قوا از مدزغب ر ز ب

کب آموشؼ

آن اب ثاب هام ناب

تٓبزل حقور انؿبد ،ثب ری آااة مٓبؾس ر ازتجبو ثب انگساد زا میآموشاناد
58

ر ساناد ارتمبْیؾدد ار زا تػ یت میکادح (اثنغیاب 6831 ،ر)81 :

ج) ضکًفأٓ عمل ي ادران :هاگبمی کب کواکبد ثب نددنگس غخن میبوناد ر
اش اندنیهب ر ؾایدنیهب ر حوااث رراة ر ْزیجی کب ثسای آدهاب ز اااه ثاب
نددنگس بف ربو میکااد ،انن قوا ثب ؾدو بنی ذهای کوار کماک مایکاادح
همناین انن امس مورت تٓزت از انؿبد میبساا ر مورت میؾوا کاوار آد
بفتب زا ثسای انگساد ثبشبو کادح (اثنغیاب 6831 ،ر )81 :از نمن ،اثنغیاب ثاب
مػب ،ز بث  ،غجًب ر مجبهب از میبد کواکبد تورب میکاد کب مورت میؾوا
کواکبد ثیؿتس تسغیت ؾوندح
د) ارضاْ وٕاسَاْ ريحٓ :اثنغیاب ثاب انان ندتاب اؾابزه اازا کاب آماوشؼ
زا ثسای کوار ثب ازمغبد میآرزاح ری ثب توقی آماوشؼ بسرهای ،از ضای آد
اغ کب انن نیبشهبی زرانی کوار زا ثسآرزاه غبشا ر مٓتقد اغ کاابزهبیاسی
کوار ر تٓب،یم انفساای ،ثب انن نیبشهب ضبغ نمیاهدح (اثنغیاب6831 ،ر 81 :ر
 )38زرانؿابغی تسثیتی ثس نیبشهبی کوار ثب ثبشی ،محج  ،تفور ثس انگاساد ر
ححح تبکید میکاد ر ثاب زرؼهابی تسثیا ردناد ،ثابانجبل ثاسآرزاد اننبوناب
نیبشهبغ ح (اْسا ای :6811 ،د )231 ،6اش انان زر از تسثیا

سابیاساد ،ثاس

مسثیبد سش اغ تب اش زرندسا آموشؼ ثبقوز بسرهی ث سهمااد ؾاوند ر از
نُس ااؾتب ثبؾاد کب چاین زرندسای ثاسای سابیاساد آحابز مخجا ثیؾامبزی
قواهد ااؾ ح از را ّ از زرندسا آموشؼ ثبقوز بسرهی ،سابیساد شنػتن
ثبهم ثسای شندبی ث تس زا تزسثب میکااد ر نبا میبیسند کب چگونب از کاابز هام
شندبی مػب،م آمیص ااؾتب ثبؾادح
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بسرهی ،ثبراغً انادب ارغتی ر غخنبفتن ثب همػبسد زا ثبهمساه اازا ،نؿبو
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 .2تطًٔك ي تىثٍٕ

تؿونآ ر تاجیب زاهی مابغت از ثسانگیختن انػبد ثبغوى قیاس ر قاحح ر
ثبشااؾتن آامی اش ؾس ر ػبا اغ ر چابننب انن زرؼ ثبازغاتی ر ثساغابظ
آااة آد ثب کبز بس تب ؾوا ،نقؿی مثحس ر مفید از تسثی ر غبشندبی ؾخكای
انػبدهب قواهد ااؾ ح تؿونآ ر تاجیب زرؼ ر ثبنػتی ثبؾاد تب مثحس را ّ .انن
ثب ثاب اقاول ،مای ،اوظ کااادح اش انان زر اثنغایاب ضاع اش آنداب ثاب مسثای
کوار توقیب میکاد کب ری زا ثب اقحر ضػاادنده تسغیات غابشا ر اش زذائات
اقح ی ر ْبا هبی نبضػاد ماّ کاد ،اثصاز تؿونآ ر تاجیب نب تسغیت ر تسهیات
زا ثبْاواد نمبن اراسای آد توقایب مایکاادح ْدعآ،مات مسثای کاوار
ثبند ماًجآ ثب اقحر ر ز تابز ری ثبؾاد ر اش نُاس کمای ر کیفای ،تادزنزی ر
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ح از مقبثات ز تابزی نبضػااد از اثتادا
متابغت ثاب ز تابز کاوار ثبؾاد؛ ماخ ا
زریبساانی ،غ ع تسؼزرنی ر ضع اش آد تسغبندد ر آنگبه توثی ثبند ثبؾادح
(اثنغیاب 6831 ،ر)81 :
اثنغیاب ثسای تؿونآ نب تاجیب زاههبی بونببونی ذکس میکاد ر ثاب انان کابز
می مبند کب مسثی نجبند تا ب اش ؾیوش قبقی ثسای تؿونآ نب تاجیب ث اسه روناد؛
ح تؿونآ کوار هم میتواند ثب تٓسنب ر تمزید اش ز تبز ر اقحر نیداوی ار
مخ ا
ر هم ثب انعبس تن ثب کوار نب دزاانی اش ار قوز بیساح (اثنغیاب 6831 ،ر:
 )81اثنغیاب تاجیب ثدنی زا از قوز ،صر مزبش میااند؛ ر،ی ثسای آد ؾسانًی
تٓیین میکادح
ا،ب ،ار،ین تاجیب ثدنی ثبند غاخ ر ازاآرز ثبؾاد ،ثببونابای کاب کاوار
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ثب ؾد ثتسغد ر ثداند ابس ثبش چااین ز تابز نبضػاادی اش ار غاس ثصناد ،تاجیاب

ازانبکی از انتُبز ارغ ح از مقبثت ،ابس تاجیب ارل غجک ثبؾد ر تبحیس چاادانی
ثس کوار نگرازا ،ری زا اش قًب ر تقكایس ثابش نمایاازا ر امیادراز اغا کاب
تاجیبهبی آتی نیص انن چاین ثبؾدح
ة ،تاجیب ثدنی ثبند ضع اش تسغبندد ؾدند قوز بیساح ؾبند ْلا آنداب
اثنغیاب انن ؾسو زا ثسای تاجیب ثدنی نخػ سش میؾمسا ،آد اغ کب کوار
اهمی چاین تاجی ی زا ازنبثد ر از ذهن ر قابيس ار تابحیس ثبغاصانی ثگارازا،
ثببونبای کب قبيسش چاین رنٓیتی ار زا اش تدساز ز تبز نبضػاد ثبش اازاح
د ،تاجیب ثدنی ثبند ضاع اش ساهمکاساد میابنزی ر ؾافبْ کااده قاوز
ضرنساح ثبنُس میزغد ْل انن ؾسو آد اغ کب ثب ْقیادش اثنغایاب هادف اش
ثبز ارل تاجیاب غاختی توقایب مایکااد ،اش انان زرغا کاب اازای قبقای
ثبشاازندبی ثبؾد ر ثسای ثبز انگس نیبشی ثب آد نجبؾدح ضع ،میابنزیبسانی سش
اغ تب هسببه تاجیب ثب حد کفبن زغید ،ثب رغبي انؿابد ضبنابد ضارنسا ر اش
تاجیب ثیؽ اش حد ر نبمابغت رلوبیسی ؾواح (اثنغیاب 6831 ،ر 81 :ر  )81اش
انن زر مسثیبد از تؿونآ ر تاجیب کواکبد ثبند تورب ااؾتب ثبؾاد کب مًبثآ ز تبز
کواکبد ر همبهاگ ثب آد ،ثب تؿونآ ر تاجیب سابیساد ث سااشناد ر از عاْمابل آد
ثبنػتی ثب تمب ؾسانى ر اقو،ی کب میثبنػ از امس تؿاونآ ر تاجیاب قاوز
ضرنسا ،تورب ااؾتب ثبؾاد تب ث تسنن نتیزب حبقت ؾواح
 .3تکزار ي تمزٔه

تدساز ر تمسنن ،زرندسا مابغت ر موحس ثسای نبابیسی مًب،ت ؾابقتب ؾده
اغ ح از را ّ ثسای تػلى ثس محتوای آموشؾی ،سابیساد ثبنػاتی ثاب تداساز ر
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تمسنن ث سااشند تب اش انن يسنآ ثب ازر قوثی اش تػلى ر م بز اغ نبثاادح
اش نُس اثنغیاب تدساز ر تمسنن از ثباغا آرزاد اقاحر ،نقاؽ م مای ثابشی
میکاد ثبيوزیکب اش يسنآ آد انػبد مایتواناد قافتی ضػاادنده زا از نفاع
قونؽ انزبا کاد نب قكل نبضػادی زا اش رروا قونؽ ضبر غابشاح اقاحر
چب شنجب ر چب شؾ  ،همگی اکتػبثی هػتاد ر انػبد میتواند فقلقای زا کاب تاب
ثب حبل اازا نجواه ثب تدساز ر تمسنن کػت کاد ر نیص میتواناد ثاب ازااش قاونؽ
فقلآ قونؽ زا تغییس اهد ر ند آد زا از نفع قونؽ ضدناد آرزاح (اثنغایاب،
)818 : 6133
اثنغیاب ،همنود متفدساد ضیؿین ،ماؿبء ضیدانؽ قلآ از نفاع زا ْابا
میااند ر ْبا زا تدساز شنبا ٓت ،از مادتی ياوسنی ر از ؾاسانى همػابد،
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تٓسنب میکادح (اثنغیاب )818 : 6133 ،ار میبوند ثس احس تداساز ا ٓابل حتای
ا ٓبل انػبنی؛ چود غهت ،تخیت ر احػبظ ،از نفع هیأتی ضدند میآند کب ثب
آد فقلآ نب اذْبد میبونادح (اثنغیاب 6328 ،ر ،د  )821 :2اثنغیاب از زغب،ة
ا،جس ر اسحم از تونی انن مًلت میبوند:

ّ

ازتجبو میبد نفع ر ثدد ،مورت مایباساا کاب میابد آد ارٓ ،ات ر انفٓابل
قوز بیساح ثدد ر وای ثدنی اموزی زا ا تهب اازند ر نفاع هام ثبرغایل
وای ْقلی اموزی زا مورت میؾوا کب از ثػیبزی اش موا ّ ،ثاب اماوزی کاب
ثدد مقتهی آد اغ  ،ندن اازاح ضع ببهی نفع ،ثدد زا ثابانجبل قاونؽ
میکؿد ر ار زا ثب امسی رامیاازا ر بابهی تػالیم ثادد مایؾاوا ر ٓات ر
مقتهبی ثدد زا میضرنساح حبل ر تی نفع ثبقوز مدسز تػلیم ثدد باساا،
از نفع هیأتی اذْبنی ضدند میآند کب ضع اش آد انگس نفاع چاود برؾاتب

نمیتواند مبنّ حسک ثدد ؾواح از مقبثت ،ابس نفع ثبياوز مداسز از اماسی
مبنّ حسک ثدد بساند ،از نفع هیأتی غب،ت ضدند میآند کب اش آد ضع ،ثدد
میتواند ثبآغبنی ار زا اش انزب آد امس ثبش اازاح (اثنغیاب)822 : 6133 ،

اش انن بفتبز میتواد ثب ربنگبه ر اهمیا تداساز ر تماسنن از ؾادتبیسی
ز تبز انػبد ضیثساح اش انن زر مسثیبد امس ثبنػتی از نُس ااؾتب ثبؾاد ،ؾاسانًی
ساهم غبشند تب سابیساد ثب آموقتن مًلجی تبشه ثب تدساز ر تماسنن ،ثاب تػالى
راسنی اغ نبثادح
 .4تاسْ

ثبشیهبی غب،م ر غبشنده ثیؿتس ثبؾد ،دس ر ذهن ر رػم آن اب ث تاس ضاسرزؼ
مینبثد ر قكوقی هبی ارتمبْی آن ب ث جوا ماینبثادح هایچ شمابنی همبنااد
غبلهبی ار،ی شندبی ،ثبشی تاأحیس قاوا زا نؿابد نمیاهادح ضاع توراب ثاب
غبلهبی کواکی ر تأحیس ثبشی ،نسرز ثػیبزی اازاح اثنغیاب تورب شنبای ثب
نقؽ تسثیتی ثبشی ااؾتب ر ثبکبزبیسی آد زا ثیؿاتس از مساحات ار،یا شنادبی
توقیب می کساح ار نمن تؿاسن نقاؽ ر ربنگابه رزشؼ ر ثابشی از شنادبی
کوار اذْبد ااؾ کب تمسننهبی رزشؾی ثب تورب ثب غن ر همنااین توانابنی
کواکبد متفبر اند؛ چساکب ثبشی میتواند قیلی آزا ثبؾد نب آد دز ؾادند کاب
نیبشماد دز ثدنی شنبای اغ ح
همناین رزشؼ ر ثبشی میتواند غجک ،تاد نب کااد ثبؾاد ر ممدان اغا
غسنّ ثبؾد کب هم ثب دز ثدنی ر هم ثب غاسْ نیابش اازا ر قحقاب اناداب
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رزشؼ ر ثبشی میتواند آزا ثخؽ ثبؾدح هسنک اش انن ناوِ رزشؼ ر ثبشیهاب
از شندبی نورواد ربنگبه مابغات ر ناسرز رناطش قاوا زا اازاح (ا،اقیات،
 )81 :6812انؿبد میبوند:
مو ٓی کب کوار اش قواة ثیداز میؾوا ،ث تسنن چیص ثسانؽ اغاتحمب اغا
ضع اش آد ثب ار اربشه اهیم کب غبْتی زا ثبشی کاد ،غا ع ثاب ار کمای غارا
ثدهیم ر غ ع اربشه اهیم مد شنبای ثبشی کاد ،ثٓد اش ثبشی ار زا اغتحمب
نمواه ثب ار غرا ثدهیمح ثبشی از انن مسحلب اش شندبی کوار ْاكسی نسرزی
ثبؾمبز میزرا کب ثبرغیل آد ،کوار م بز هبی ثدنی ر حسکتی متفابرتی زا
کػت میکاد ر چگونگی ثبغسثساد ثب انگساد زا از ناک باسره مایآماوشاح
(ا،اقیت)81 :6812 ،
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ثابثسانن ثبشی ندی اش نیبشهبی اغبغی کواکبد ثبؾمبز میزرا کب اش يسناآ
آد ،زراثى ارتمبْی اانؽآموشاد ،مؿبزک ضرنسی ر اْتمابا ر زرحیا تٓابرد
تقون میؾواح ثبشی ،ثسنبمبای متٓبال ر سآنادمحوز ساهم میآرزا کاب هما
اهداف زؾد زا تحقآ میثخؿد ر زؾد سآنادهبی نبابیسی همناود مؿابهده،
تزسثبآموشی ،حت مػئلب ر قح ی زا از کواکبد تقون میکاد ر ثاب ازتقابی
م بز هبی رػمی ،بفتبزی ر ارتمبْی نبزی میزغابند ر ر م متاس اش هماب،
نبابیسی زا ثسای اانؽآموشاد ،ر ثخؽ میغبشا ر از آنبد ،انگیصهای مادار
ثسای ز تن ثب مدزغب ر آموشؼهبی مدزغبای ثب رروا میآرزاح ثابثسانن سش
اغ مسثیبد ثب نقؽ ر اهمی ثبشی از سانااد تسثیا توراب ااؾاتب ثبؾااد ر
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شمیابهبی سش زا ثسای آن ب تدازر نمبنادح

 .5رٔاضت ي تُذٔة وفس

اثنغیاب ثب انادب ثسای ْقت اهمی شنبای بئت ثوا، ،یدن ْقت نُاسی زا از
ؾابق حقبنآ نبتواد می اانػ ر ثب تبنید يسنآ مؿابهده ر کؿاب ر ؾا وا
میضسااق ح ا،جتب انن امس از اراقس ْمس انؿبد اتفبر میا تادح اش انان زر ثاسای
تسثی

سابیساد از کابز غبنس زرؼهاب ،زنبن کؿایدد زا ثاسای زغایدد ثاب

غٓبا توقیب میکادح انؿبد میبوند:
کػت ؾابق ر مٓس

قس ب ا ماحكس از اثصاز متدارل ْقت ر حع ر تزسثاب

نیػ  ،ثلدب نوْی ؾابق ؾ وای میتواد ثباغ آرزا کب اثصاز ر زرؼ آد
زنبن ر ت رنت نفع ر رازغتگی اغ ح اش يسنآ زنبن ر ضیوغتن ثب ْب،م
غب،ک ثب ثسک زنبن ضیؽ میزرا ر ثب حدی میزغد کب بونی مكابحج
ر مٓبز مػتمس ثسانؽ ساهم میؾواح (اثنغیاب ،6812 ،د)832 :8

،را مسثیبد ثبند از نُس ااؾتب ثبؾاد کب تا ب اش ضبنبد مسحلاب ثلاؤ ر ؾاسرِ
مسحل تدلیب اغ کب م تواد اش زرؼ ؾا وای ث اسه بس ا ؛ شناسا از انان
ارزاد کب اش نُس زرانؿابغ زؾد ،ثب ارزاد ْس بدبسان مٓس ا ؾاده اغا ،
نورواد ر رواد ثبا،یت تغییسا مًلوة ر ْمدهاي کاب از زؾاد اغاتٓدااهبي
ازرن انؿبد ضدند م آندْ ،ح قبق ثب کؿب حقبنآ ر مٓبزف مابرزان ر
متب یصند ضیدا م کاادح از انن ارزاد مبناد تؿاگ کب ْبمت تحؼ ثساي نب تن
آة اغ  ،حقیقت از رروا رواد ضدنداز م ؾوا کب ْبمت تحؼ ثسای کؿاب
حقبنآ ر مٓبزف اغ ح انمبد را ٓ ثاب قدارناد متٓابل ر اً،ابف ر یوناب
حآتٓب ،از انن مسحلب اش زؾد ،تحقآضرنس ثواه ر ثبراغاً اغاتفباه اش زرؼ
لج ر ؾ وای میػس اغ ح
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 .6اتزاس محثت

شمبنی کب مٓلم ثب ؾببسااد قونؽ اثساش محج مینمبند ثب انن کابز زاثًا
ْمیقی ثین ار يسف ؾدت میبیسا ر ثبْج میؾوا ؾببسا ثب بفتبهابی مٓلام
بوؼ سا اهد ر از جبل تدب،یب ازغی احػبظ مػئو،ی نمبندح انادب کاوا
چقدز تسثی ضرنس ثبؾد ،از ازر ارل ثػتگی ثب انن اازا کب احػبظ کاد چقدز
ثب ار محج میؾوا ر چقدز ثبْاواد انػابد ر ْهاو قابنوااه ر مدزغاب ار زا
ثبحػبة میآرزند؛ چساکب انػبد ثبقاوز ذاتای باسانؽ ثاب محجا اازا ر
ْح بماد اغ ثب ار تورب ؾوا ر انگساد ثب ار م س ثوزشندح محج ثبْاواد نیبش
اقیت زرح از ن با انػبد ن فتب اغ ر تورب ثب آد نیبش اش غوي همنوْابنؽ،
ثب شندب ري ححر قبقا م ثخؿادح از ناصا اثنغایاب ،اثاساش محجا اش
اهمی راسنی ثسقوزااز اغ ح هسچاد ثحج انؿبد از زاثًب ثب مجحج محجا ،
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مسثوو ثب زراثى شد ر ؾوهس اغ ؛ ر،ی میتواد آد زا ثاب زراثاى مٓلمؾاببسا
نااب را،دنن سشنااد ثاابقبيس ازتجاابو آن ااب ثااب هماادنگس تٓماایم اااح اثنغاایاب
میبوند« :محج ر ا،ف ثب اغتحدب ر اغتمساز قبنوااه میانزبمدح» ر همناین
ثیبد میکاد:
ر تی يجیٓ ار نفس ثب نددنگس ا،ف ر محجتی نداؾتب ثبؾد ،هسچب از ارتمابِ
ر نصاندی آد ار تحؼ ؾوا ،نتیزبای رص ؾس ر ارزؾدد آن اب اش ندادنگس ر
تجبهی شندبی نخواهد ااؾ ح (اثنغیاب 6323 ،ر)331 :

ثابثسانن مٓلمبد ثب اثساش محج میتواناد اْتمبا سابیساد زا ثب قاوا رلات
کااد تب زاثًبای قمیمی ثین آنبد ؾدت بیساح از را ّ مسثیبد ثبنػتی اش يسناآ
م سرزشیْ ،بمت اغتحدب ر اغتمساز زراثى ثین قوا ر ؾببسااد ثبؾااد تاب از
زغیدد ثب اهداف تسثی ثب مو قی نبئت ؾوندح

وتٕجٍگٕزْ
ضیؿس

ر ثب،ادب هس ربمٓب مسهود آماوشؼ ر ضاسرزؼ آد ربمٓاب اغا ر

ضونبن ر ثب،ادب آموشؼ ر ضسرزؼ نیص راثػتب ثب کیفی ْملداسا مٓلمابد آد
ربمٓب اغ ح ثب تورب ثب نقؽ محوزي مٓلم از غبشندب ربمٓب ،غصاراز اغا
مػئوسد آموشؼ ر ضسرزؼ از بصناؽ مٓلمبد ثب ا

ر رغواظ قبق ا دا

کااد ر از ن بن مٓلمبن زا انتخبة کااد کب رارد رنطبیهبی قابـ ْلما ،
اقح ی ،ؾخكیتی ر ححح ثبؾاد تب ثتواناد از تسثی نػات آنااده مو اآ بسانادح
مػئوسد نُب آموشؾ ثبند ْملداسا مٓلمابد زا ثابمو ّ ازشنابث کاااد ر از
ثسيسفکساد نقبو نٓب ر ازتقبی ْملدسا آن ب اش هیچ تحؾ مهبنقب ندااادح
زرندساهبی تسثیتی اش ماُس اثنغیاب ضسااقتاد تب زرؾن غابشند کاب انؿابد از
تسثی

سابیساد ،ثسای مٓلم چب مو،فبهبنی زا سش ر اغبغی میااندح نب انادب اش

ماُس انؿبد مسثی اش چب زرندساهبنی از تسثی

سابیساد ثبنػتی ضیسری کاد تب

از کبزهبنؽ ثب مو قی اغ نبثدح نتبنذ ضطرهؽ اش انن ساز اغ :
 جت اش هس چیص ،مسثی ثب ،حبٌ اقحر سای ،ثبنػتی رارد قفب نیک رثبارز اش زذائت اقح ی ر قبحتمسر ر ضبکی ثبين ثبؾد ر ثاب،حبٌ اقاحر
ارتمبْی اش مسثی انتُبز میزرا از ازتجبو ثاب غابنس ا اساا ربمٓاب ،اش اقاحر
ضػادنده ثسقوزااز ثواه ر ثبچگونگی شندبی ر اقاحر ر ز تابز غابنس ا اساا
ربمٓب آببه ثبؾد ر از مٓبؾس ثب انگساد م بز راسنی ااؾتب ثبؾدح
 -ثس مسثی سش اغ

جت اش تسثی ر اقحح انگساد ،ثب تسثیا ر اقاحح

نفع قونؽ ث سااشاح ا،جتب اقحح نفع شمبنی تحقآ مینبثد کب مسثی ندبتی زا
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ثبهمین ا،یت از انن ضاطرهؽ ،محققابد ثاب ثسزغای اقاحر حس ا مٓلمای ر
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از تسثی نفع قونؽ مححُب نمبند ر ثب آن ب تورب کاد کب ؾبمت بصناابهبی
ذنت اغ :
* ااازه ؾدد نفع تح غیبغا ر تادثیس ْقات تاب اش ؾا و ر غهات
ر هوای ر هوظ نفع مجسا ثبؾدح
* آؾابنی ثب قفب ر ْیوة نفع ر تحؼ از ر

اش ثین ثساد آدح

* ؾااابق اقااحر قااوة ر ثااد ر مقبنػااب قااونؽ ثااب آد ر تااحؼ از
ر

تحقآ اقحر قوة از نفعح
* حواة ر ْقبة بئتؾدد ثسای اْمبل قوة ر ثد نفعح
* نبزیرػتن اش ارغ اانب از اقحح نفع ر تورب ثاب اناداب مٓس ا ر

ؾابق انػبد ازثبزش نفع قونؽ ؾبنػت اْتمبا نجواه ر اش انن زر سش اغ
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اش ارغتی نبزی روند کب اننااز ر متدی ثب حآ ر قساماد اغ ح
 حػن تادثیس اش انگاس ضیؽنیبشهاب ر اقاحر مٓلمای اغا ح ثابْجبزانگس حػن تدثیس از اموز ثسای همب ،ثبتوراب ثاب مو ٓیا کابزی آن اب سش ر
نسرزی اغ ح
 اغ نب تن ثب ؾابق ربمّ ر کبمت اش يسف مقبثت ،ثبيوزیکب ثس مسثایسش ر حیبيی اغ

جت اش تسثی

سابیساد ثب ؾابق آنابد نبئات ؾاوا ر ثاب

تورب ثب نقبو و ر نٓب آنبد ثب تسثی ث سااشاح
 ز تبز ر کسااز مسثی میثبنػ ثسيجآ مواشنن انن ر مسر ثبؾد ،از غیسانن قوز  ،چیصی کب ثسقحف انن ر مسر ثبؾد ،ثب آد اْتاب نخواهد ؾدح
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از ازتجبو ثب زرندساهبی تسثی نیص اش ماُس اثنغیاب نتبنذ ذنت حبقت ؾد:

 آموشؼ ثبقوز بسرهی ر اغ نب تن ثب مصانابی انان زرؼ همناود،تسثی اقح ی ،ثبقوزتیکب کوار اش اقحر ر ز تبز ضػادندش همػابسد قاوا
ضیسری کاد ر ثب قفب ر ْباا نیدو آزاغتب بسااح همناین سابیساد اش يسنآ
آموشؼ بسرهی ثسای حیب ارتمبْی آمباه میؾوند ،از را ّ آموشؼ بسرهی
ر ازتجبو کوار ثب همػبسد قوا از مدزغب ر ز ب

آن ب ثاب هام ناب تٓابزل

حقور انؿبد ،ثب ری آااة مٓبؾس ر ازتجبو ثب انگساد زا قواهاد آموقا ر
ساناد ارتمبْیؾدد ار زا تػ یت قواهد کاسا ر از ن بنا آماوشؼ بسرهای
ثبْج ؾدو بنی ْقت ر اازار ؾده ر همنااین نیبشهابی زرحای سابیاساد اش
يسنآ آموشؼ ثبقوز بسرهی ثسآرزاه قواهد ؾدح
آد تورب ؾوا ر اقول ر ؾسانًی زا کب از تؿونآ ر تاجیب سش اغا ثبناد از
نُس ااؾ ح
 -تبکید ثس تدساز ر تمسنن ر

زغیدد ثب م ابز ر تػالى ثاس محتاوای

آموشؾیح
 -تورب ثب ثبشی کواکبد ر توقیب ثب مسثیبد از ر

ساهمغبشی امدبنب

ر مو ٓی هبنی ثسای نبابیسی اش يسنآ ثبشیح
 -زنبن ر ت رنتنفع سابیساد ر

اغ نب تن ثب اً،ابف ر یوناب

حآتٓب،ی ر انمبد را ٓی ثب قدارند متٓبلح
 از ن بن اثساش محج ر ْبيفب ثب سابیساد اش يسف مسثیبد ر انزبا زاثًْمیآ ثین ار يسف کب حبقت آد ررة اْتمبا سابیساد اغ ر ْابملی ثاسای
اغتحدب ر اغتمساز زراثى ثین مٓلم ر ؾببسا ثبؾمبز میزراح

اخالق * اخالق حرفة هعلوی و رویکردهای تربیتی از هنظر ابيسینا

 -میثبنػ ثب تؿونآ ر تاجیب سابیساد ،مًبثآ ز تبز کواکبد ر همبهاگ ثب
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مىاتع

ْجدال ،6812 ،اسؾبزا را،تاجی اب ماّ ؾاسح قواراب
6ح اثنغیاب ،حػینثن ه ّ
نكیسا،دنن يوغی ،م :نؿس ا،جحغبح

ْجدال ،6328 ،اسؾابزا را،تاجی اب ثاب هماساه ؾاسح
2ح اثنغیاب ،حػاینثن ه ّ
قوارب نكیسا،دنن يوغی ،ت ساد :ا تس نؿس ا،دتبةح

ْجدال ،6323 ،ا،ؿفبء ،ا ،یب  ،م :مدتجة ا،مسْؿی ا،ازفیح
8ح اثنغیاب،حػینثن ه ّ

ْجدال ،ا،مرهت ا،تسثوی ْاد اثنغیاب ،تب،یب ر باساآرزی
3ح اثنغیاب ،حػینثن ه ّ
ْجداسمیس ،ش ،ؾمع ا،دنن ،ثیسر  :ا،ؿسکة آ،ب،میة6133 ،ح

ْجدال ،6861 ،تدثیسماصل ،تسرمب محمد نزما شنزابن ،
2ح اثنغیاب ،حػینثن ه ّ
ت ساد :مزمّ نبؾس کتبةح

ْجدال6831 ،ر ،تاداثیس ا،ماابشل ار ا،ػیبغاب اسهلیاب،
1ح اثنغیاب ،حػینثن ه ّ
اخالق * سال چهارم ـ شوارة چهاردهن ـ تابستاى 1393

ثبکوؾؽ رٓفس نقدي ،ثغداا :مزلة ا،مسؾدح

1ح اْسا یْ ،لیسنب ،6811 ،آزای اانؿماداد مػلمبد از تٓلیم ر تسثی ر مجبنی
آد ،ضطرهؿگبه حاوشه ر اانؿاگبه ،همدابزاد محماد تحٓلیقابنیْ ،لیسناب
كیحیشااهْ ،لینقی قی ی ،ت ساد :غبشمبد مًبٓ،ب ر تدرنن کتت ْلو انػبنی
اانؿگبههبح (غم ) مسکص تحقیآ ر توغٓب ْلو انػبنیح
3ح مُاابهسي ،حػااین ،6811 ،ر اابا ثااب نفااع ،رلااد ارل ،اام :انزماان
اغحم مٓلمبدح
1ح میسحیدزي ،اؾسف ،6831 ،ربنگبه مٓلم از نُب هابي آموشؾا  ،اقاف بد:
ضطرهؽ ر تحقیقب آموشؼ ر ضسرزؼح
62ح ا،اقیتْ ،جدا،سحمبد« ،6812 ،اندببههبی تسثیتای اثنغایاب» ،ضطرهؿاگبه

70

مٓلم اغتبد چ بزمحبل ثختیبزی ،تسرمب نبمداز زحیمی ،نؿاسنب زرانؿابغای ر
ْلو تسثیتی تسثی  ،ؼ 662ح

