
 ٢١ه�� ��� در 	رن  وی���
 

����� 

	�ز�� ��ن      ���ـ�ت و ��ـ�ور� هـ�� �ـ�ی� 	�ـ�ح             ٢١در �� 	'�&% ه�� س��#، د�#، 	!�رت و ا�

2�س درس، ,+# ���ان س0/ س�وی. �(�	� و 	-رس%، ,+# ���ان *(!�ر�               . اس# ،�در ای� �
��2- 2% ;�ی- در ;% 2�ر�38� 
�!� د�# هـ��          دا�: ��م 	� �38د 2% از اس7��-ارده�ی� 6�ص �34و� 	�           

یـ�د�38� در 2ـ�س      -&Dا و*�د 6ص�3B�ت و ��ایط @زم در ��ای�- ی�دده�        . @زم ا*�ا?� وی<= &+�ظ �8دد    
                 %2 %F�
 �33G, ��Gی �اس7��-ارد س�ز HI� ،-��; �	 ا�38ان�� �3�زه� و وی<�8 ه�� H;��	 %2 درس

در ای� �ـ�� 
	�ز�ـ� �'3ـ-= ;ـ� ایـ�            . !�7ی� و*% ,�سK3 ��د   ;�ی- ا�J�م ��د و ا*�ا� 
ن، ;�ی- ;% ;        

	�ز�� ;�یـ- ;���	ـ% و �3�زهـ��                     ��2�س و � Lدر ی M6@�; �ر ,-وی� اس7��-ارده�N�	 %; %2 #اس

	+3ط 
	�ز�ـ� @زم اسـ# ;ـ� ,3�OـL هـ�� *-یـ- 
	�ز�ـ� 
راسـ7% 8ـ�دد، زیـ�ا                      . ��ا�38ان &+�ظ �8دد  
6�ق �4ی� ;ـ% �ـ�ر 	ـ�QT� در �ـ�� S32ـ� 
	�ز�ـ� ,ـ�3QR دارد                 �'3-= ;� ای� اس# 2% ا��I�ق ه��         .

               ��3� K3ه�S	 ط ��2- وI,�	 �Uی-Oدرس� را ;% ی �% ه�	,�ا��- ;��� �	ق �ذه�ـ� را    -ا��I�ق ه�� 6
���3 ,� س�ز�- و ;��6 درس ه� و 	+�7اه� در ��� 	��سX 2% ;� اس�س اسـ7��-ارده� �Wـ� �ـ-=                     

 .  داردا�- ;� ی�د�38� �3QR, ;% سYای�
 

 ���ن ����� 
                    ،�	�)�در 
س7��% � ��ن ;3[# و یKO در ح�ز= � 
	�زش و �4ورش ;� ,�*% ;% س�Z ا�N7�رات ا�O�ر 

از . �[I# ;% ;�ون داده�� �N� �0G�م ,K30G و ,�;3# 2�س�7 ه�� ��;^ ,�*!� اح[ـ�س 	ـ� �ـ�د                  
� *�	G%، ;ـ�وز حـ�ف و       ���� ,_�33ات س�یa ;% و*�د 
	-= در ��B% ه�� 	`07/ و ,_�33 �3�ز	�-� ه�             

در ���Uـ�   . 	W�d^ *-ی-، ه(�c �Uورت ;�ز��U� در ��ای�- 
	�زش و 4ـ�ورش را �ـ�اهK 2ـ�د= اسـ#                 

	�زش و �4ورش ;�ا� *X0 ا�7(�د �(�	�، ,�;3ـ# 	0GـK ��ی[ـ7% 	�ـ�ح 	ـ� ;��ـ-                     %; aا  . س�یDـ&

��ی[ـ7% 	ـ�    �4دا�76 ;% ;���	% � 
	�ز�� در 
	�زش و �4ورش d`; %2ـ� از 
ن 	0G(ـ�ن 6ـ�ق و                    
را*ـ� 2ـ��(� 	ـ� ��ی[ـ- در*ـ% � 	��'3ـ# یـL �!ـ�د یـ� سـ�ز	�ن                     . ;���- �cور� ;% ��N 	ـ� رسـ-       

�4ویYی�ن، سـ�ی# 
	ـ�زش     . (
	�ز�� ;% 	Y3ان هK �6ا�� �ص- 
ن س�ز	�ن ;� �ص- *�	�U7]; %G دارد            

	�زش و 4ـ�ورش �Iـ^ از ایـ� 2ـ% ;ـ� �ـ�M6 هـ�� 2(ـ        ) و �4ورش  �Y% ری	ی- ,�*% دا�# 2% ;����; �


	ـ�زش    #3S32 د�I!; #!* در =-d� ��3; :34 ��% ه	ا ;�ی- ;���D& 3# داردS32 �; -32�, -��; اس�7ار
و در راس 
ن 	0G(�ن ;% ���ان 	�Jی�ن اوا	� 
	�ز�� ;��- و ��ای�- ,ص(K3 38ـ�� هـ� ;�یـ- ;ـ� اسـ�س          

;� ;[ـ3�ر�   c(� ای� %2 
	�زش و �4ورش 	� در ح�ل ح��c           . یL ا&�U� 	M`d و ه-�(�- �Bرت �38د      
ــ%           ــ3-ن ; ــ�ز	�ن و رس ــ�&� س G7	 ــ-اف ــ% اه ــ3-ن ; ــ�ا� رس ــ� ; ــ# و& ــ7% اس ــH دا� 3I�, aــ از *�ا	
اس7��-ارده�� @زم �3�ز ;% ;�ز;��3 و h�ر= ا�-ی�d دارد و ای� ;�ز;��3 	� ;�ی[ـ# در سـ��ح 	`07ـ/          

در ;�ـ�;�ای�   . �N�م 
	�ز�� و ��0 ا&`ص�ص در ;�ز��U� روش 
	�زش در 	'��a 	`07ـ/ Bـ�رت 4ـDی�د                
�N�م 
	�ز�� در ��ن ;3[# و ی��Uh KO% اس#؟ وی<8ـ� هـ��             . ای� 	'�&%، س�ا@ت ذی^ 	��ح اس#     
 	K0G در ��ن ;3[# و ی3h KO[#؟ 

 
�ع �� اه �� �

          ��ا�7صـ�د�، ��ه�Uـ�     -,+�@ت س3�س� �d2ره�� 	`07/ *!�ن در ��ن 7�D8% ;+�ان ه�� ا*7(�
ی� �N�م هـ�� 
	�ز�ـ� �0Gـ� 	ـ�رد سـTال            ای� 	[�?^ ;��j �-= 2% 2�ر
     . ;-�I�ل دا�7% اس#  ... و

��ار �38د و ;�ز��U� در 
�!� @زم و �cور� ;% ��N ;�س- و ;�ا� 	'�;0% ;� 	[�?^ 	ـ�2Dر و ار,'ـ�ء S32ـ�                
�N�م 
	�ز�� �3�ز ;ـ% ا,`ـ�ذ ;���	ـ% ریـY� اسـ�7ا,<یL و اسـ7��-ارد 
	�ز�ـ� ;ـ3: از هـ� ز	ـ�ن دیUـ�                           

�ـ�و= ;ـ� 	ـ�ارد یـ�د �ـ-=، ا�ـYای: ,'�cـ� ;ـ�ا�                 c(�ً� در �d2ره�� *!�ن س�م    . اح[�س 	� ��د   

	�زش، ا�Yای: هYی�% ه�� 
	�زش و 4ـ�ورش و ,ـ�	�3 
ن، 2ـ�ه: 3S32ـ# 
	�ز�ـ�، س[ـ# �ـ-ن                   
	-ی�ی# �N�م 
	�ز��، ��ا	^ h�&: ;�ا��N� %; Y3U 	� رس�- 2% در 34: رو� 2�ر���س�ن و دس#                 

� �3ــY ;ــ� اســS7�د= 	ــ-ارm 	�*ــ�د در d2ــ�ر 	ــ. ا�ــ-ر2�ران �Nــ�م هــ�� 
	�ز�ــ� �6د�(ــ�ی� 	ــ� �2ــ- 
)  ،��U]��ت 	�2Dر و*�د دارد و ,J-ی- �Nـ� در 3)2ـ# و 3S32ـ# ;`ـ:         ١٣٧p (;�زر8�ن،   -١٣٧٣Od	

از ���ـ� هـ� ��8ـ% ,_33ـ� یـ� اBـ�ح در ;���	ـ% هـ��                  . 
	�زش و �4ورش �d2ر ا*�7�ب ��D4ی� 	� ;��ـ-        
= Bـ�رت 38ـ�د در 3Wـ� ایـ� Bـ�رت            
	�ز�� ;�ی- 	�N� �; ��7Iی% ه�� ���76% �-= و اسـ7��-ارد �ـ-            




	�ز�� �6اه- ;�د            r0, رب�J, �; =4�ی-ار ه(�ا�� �)Q �; �ار�O, �33ات_, .        Yـ� �3ـc�ح � %&�'	 � =Y3Uا�
     Zـ�ورت در سـ�c و KـOزش و �4ورش در ��ن ;3[# و ی�	
 K3س�, �)c ;��- و �	ه(�3 اس�س  �;

2�ن ارا?% ��د ,� در 
ی�-= ;�7ا�- در ار,'�ء 3S32# و 2(-��; �Q�	 زش�	
 #3 . 
 

�ا� $#�� 	رن ���� و ی"� %&� 
�ـ�ن ;3[ـK7 �4ح�دQـ%      . هK ا��2ن ��ن ;K7]3 ;% ا�7!�� �6د رس3-= و هYار= � س�م 
W�ز �-= اسـ#               

دو *�s *!��� اول و دوم 2ـ% در d2ـ7�ر و وی�ا�ـ� �3Nـ�� ;�ایdـ�ن �Iـ�د،                 . ,�ی� ��ن ه�� ;�d� ;�د    
        ; acدا�# و ����و4��� ��رو� و   . �d را از ;r3 و ;� د�8�8ن 	� س�زد        ا�'�ب روس3% و �3h 2% اد

ارو4�� ����، ا��ل ا�'�ب ��ه�3h�; ،�3h �U-= �-ن ;[�ط س��0# در d2 -�hـ�ر، �3Nـ� 	صـ� و                   
�K0 و ��، �O���7 ا,ـK، 34ـ�د= �ـ-ن                   K3N� #��d34 ،=ر زد�)G7اس �ره��d2 �7��ل ی�ای�ان، اس7'

       �&
، دو&# ا&�7Oو�L3 و    ITد�8 	+3ط زی[#، 	I�حj *!��� �-ن،       در  =�2� 	��2 ،=	�3u,� و ای�#��7، 
ه(% � ای� ,+ـ�@ت، ;[ـ� سـ�7گ ,ـ� و      . روی-اد دی�U از ای� ��ع، ه(�U زای3-= � ای� ��ن 	� ;��-           

 .  �6اه- ;�د3F34٢١-= ,� در ��ن 
;� ای� س��# ,_�33 و ,+�@ت *!��� �X3J اس# 2% ا�[�ن، ه(�ن ا�[�ن �X&�� �; ^I ه�� �ـ-ی(�                   
;��� ;(��- و 2�س ه�� درس، ه(�Fن 7�D8% و ;% �ـ�3= هـ�� 	7ـ-اول سـ��7 و 	7OـX 6��ـ% ا�                        

;�ی- ��ح و ;���	% ریY� ,�ز=، 
	�زش ��ی� 	-رسـ% و           . ;��� ;(��- و �N�م ه�� 
	�ز��، 	7+�ل ��dد       
 &ـDا ;+ـj اسـ7��-ارده� در �ـ�ه�� 
	�ز�ـ� و           . 2�س و ;�@ =�6	K0G ;� روش ه�� *-ی- را= ا�-ا#6         

2�س درس و روش ه�� ی�د�38�، زی�;��� ,+�@ت و ,_�33ات ;�3�د� 	� ;��-             .     ،KOدر ��ن ;3[# و ی
ا�JS�ر *(3G# ی�د��38-=، س��# ار,I���ت *!��� و ا�Yای: 
	�زش و ا�Yای: ا�N7ـ�رات، و*ـ�د سـ�ح         

�	7ـ� هdـ-                 �ار ه�� ;�3�ن ا��J, ،�O;% ه�� �O[# �6رد= � 	-ل �0B�� ،�0I% � ه�&��m 	3�ن 
ده�-= اس# ;� ای� N� %2�	� 	�ورا� 
�F% 2% ;�د=، ;��- و ��ی- 	'�&% � اس7��-اردس�ز�، ح��72                 
ـ� هـ� اس7��-اردسـ�ز� را ه(ـ�ه��U ;ـ�ا� رسـ3-ن ;ـ%                        G; %ا 2ـ�h دل @زم�G, د�Jس(# ای %; -��;

 . N� �7`I��6�م ه� 	� دا��-
 ه�� حS�ظ و دریF% ه�� ا�(�3ـ�ن در  ��ق ��ن ;3[# و یKO ;� ��ون 7�D8% در ای� �6اه- ;�د 2% 	�ز       


ن ;% ح-ا�^ 2�رای� 	� رس�- و 	Od^ ه�� 	�I, �Gcـ-ی^ ;ـ% 	dـO^ هـ�� *!ـ��� 	ـ� �ـ��-                        .
;��;�ای� ;�ی- در ��ن ;3[# و یKO 4�ی% ه�� �N�م 
	�ز�� را 	+KO ,� و ریd% دار,� K3�2 ,� ;7ـ�ا�K3 در                  

        K37'�;0% ;� ای� ,_�33 و ,+�@ت، س���از ;�ی[ـ	و اس .              ،KـOـ�ن ;3[ـ# و ی� �سـ7��% 
7��-اردسـ�ز� در 
    #]3� �Iی�W و X3J� Y3h .        ـ�	ن ;ـ� ,+ـ�@ت روز 
�0(� �2دن �N�م 
	�ز�� و 	��;'ـ# دادن  %O0;

. ;��- و 
	�زش و �4ورش ;� L)2 اس7��-ارد س�ز� ;�ی- ;ـ�ا� ��دایـ� ;!7ـ� و �ـS�ف ,ـ�، 
	ـ�د= �ـ�د                        
 ) S3�6%، س�ی# 
	�زش و �4ورش(
 

٢١�زش و ,رورش 	رن ���*( ا)�)� در '�  
2[� ;% ��ر ��a �(� ,�ا�- ا;�از ��N �2- 2% ��ن ;3[# و یKO دارا� h% وی<�8 هـ�ی� �6اهـ- ;ـ�د                       
ا	� 
� %F	K0] اس# ای� اس# 2% د�3� 	���- هYاران سـ�ل �Iـ^، روال 
رام و �2ـ-� �`�اهـ- دا�ـ# و                        

 هـ�� سـ7�ی: �ـ-= او در     ;[� *�� ا	3- اس# 2% ا�[�ن ;� ,3O% ;� ه�ش و ,�OS �6د 2% از وی<�8               

ن �2یK 	� ;��- و ;% واس�% � 
ن ;% ���ان ا��ف 	`��0�ت 	���G �-= اس#، راهO�ره�ی� در   ��


ن ��ن ;3�;-     aا��	در ��ن                 . ;�ا;�  K!	 � %0z]	 ر�!h �; زش و �4ورش�	
ا	� 
��N� %; %2 %F 	� رس- 
              rد 4�س-Bا��2ن در Kا*% �6اه- ;�د 2% ا�8 از ه�	 KOـ�ان ��2ـ-=          ;3[# و یU� ،-ـ��I� ن
���a ;ـ�ا� 

 . �6اه- ;�د
 
١-  �U� :34 و H3د� �Y% ری	و ;��� �ز�	
 *(3G# ا�Yای�-= � دا�: 

	�زش و اس7��-ارد ه�� �0(� *!��� و ;�	�  -٢ #3S32 
 ا�Yای: ;!�= ور� در ه(% � ا;G�د  -٣
p-  sورت و ��ه��c ن و�	ز ���I	 �; 3'� و ,+�لI�, ت�G&��	 
 

 �  ٢١در 	رن وی��� ه�� ��
��ت، ا;O7�ر و 	!ـ�رت و سـ��# 	ـ� ;��ـ- ;�ـ�;�ای� وی<8ـ�                        �از 
�J�ی� 2% ��ن ;3[# و یKO، ��ن ا�

 .ه�� 	K0G در ای� ��ن ;� اس�س ای� ا�Bل 	� ;��-



 : ا�123ت) ا�.
�ـ�ت و ;ـ% روز 2ـ�دن 
ن اسـ#                 ��ـ�ت      . وی< �8	0GـK، ;ـ�@ ;ـ�دن ا�� ��ـ�ور�   ICT;���	ـ%   ((در ;+ـj ا�

��ت� . یU�= وی<= ا� دارد %2 ;% 
ن 	� �4دازیK*�)) ا�
 
;ـ�ا� 2[ـX 	��'3ـ# در �ـ�ن ;3[ـ# و یOـ ،K	0G(ـ�ن ;�یـ- دا�ـ:                :'�87ی� $�8ور� '��ز7ـ�    -١


	�زا�� ,�;3# ��2- 2% ی�د��38-8�ن 	�دام ا&G(� ;��ـ�- و ایـ� 	[ـ�3 �(ـ� 8ـ�دد 	Uـ� ایـ� 2ـ% ��ای�ـ-                          
ای� 	0G(�ن ;�ی- ;� اسS7�د= از �2	�3u,� و ای���7ـ#          ی�د�38� 	��7I ;� ا�7'�ل �Bف دا�: ,_D4 �33ی�د ;��;�        

               -��2 X3W�, �	ای� ا %; Y3� زان را�	
�ـ�ت ;ـ% 	ـ�       . و 2�ر;�د 
�!� ,-ری. وا�/ ;���- و دا�: ����ور� ا�
	� �8ی- 
ن h% 2% ,� دی�وز درسـ# ;ـ�د= ا	ـ�وز 	(Oـ� اسـ# ��درسـ# و ح7ـ� 8(ـ�ا= ��2ـ-= ;��ـ-،                            

 ایـ� ,3�OـL ;�یـ- 	0G(ـ��� 	+'ـH و 4<وهdـ�U ;��ـ�- و دا�ـ: 
	ـ�زان                     ;��;�ای� 	0G(�ن ;� اسS7�د= از    
 . �4س: �8 ا	�وز و 4<وه�Ud ��دا ,�;#3 ��2-

 '�87 �� ا)%�;�اره�� =>�;� �9:�� �9ر  -٢
٣-    ����ـ�ت 6ـ�د را ;ـ�@                  : ��? �ردن ا�123ت 1 �	K0G ��ن ;3[# و یKO در ه(% � ز	�3% هـ� ا�

اBـ��ح�ت  . -ری. �6د �hا 2% ;[3�ر� از ��0م ;% هK وا;[7% ا�-          ;�Iد �% �'ط در ز	�3% � ر�%7 � ,        
رای| روز را ;�d�س-، ا	�ر س3�س�، ا�7ص�د�، ا*7(��� *�	a �6د را ;-ا�ـ- و در �!�یـ# ;ـ% �0ـK روان                     

-��; =�I6 8�= و
 . ���س� 
�h -��; =�8ا 2% ی L	K0G ;3: از 	K0G ;�دن �6د ;�ی- یL روان ���س 
@-  Aی�; Bری�C :�S7را وی<8ـ�                 اس K0ـG	 .م ;� روز، روش ه�ی� ,-ری�U)ل و ه�G� .د= از روش ,-ری

روش ه(3ـ�ر�، روش ,ـ-ری. �Gـ�ل، روش ;ـ�رش 	_ـY�، روش ایSـ��                : 6�ص 	� ;`dـ- �I�ر,��ـ- از        
. �'ــ:، روش �(�یdــ�، روش ;+ــj �8وهــ�، روش حــ^ 	[ــ0z%، روش اســ7'�ای�، روش اd72ــ���

 2% ه� یL را در h% درسـ� و در hـ% 2�سـ� ;ـ% 2ـ�ر                   ,(�	� ای� روش ه� را 	� ���س- و 	� دا�-         
�38د و ;% ,�3IG� ,-ری. او 	��7I ;� اس7��-ارده� اس# و ,-ری. ;ـ� اسـ�س اسـ7��-ارد �ـ��� ;!Iـ�د                      

 . ��ای�- 2�ر در 
	�زش و �4ورش اس#
D-       �ـ��E A �	0GـK ه(d3ـ% 6ـ�د ;�یـ- در حـ�ل ��ا38ـ�� �0ـK ;��ـ- و                :7ر9� در دورF ه�� 

��ت *-ی- و  � �� را ;�3Uد، در ��ل 2�ر �6د ه(d3% یO[�ن ,-ری. ��O- و �O�ت را از *!ـ�ت 	`07ـ/       ا�

	�زش 	0G(�ن اس#. و زوای�� 	G7-د ;3�ن �2- #	-6 �)c ��ای� 2�ر، ��2# در دور= ه �% 	ز@ . 

G-     �%ر��C �(�8H;ل روا�از 
� %2 �?�J	K0G در ��ل ,-ری. �6د �3ـ�ز ;ـ% ار,Iـ�ط               :'�87ی� �� اص
;-ا�- در h% ��ای�� ز�ـ-�8 	ـ� ��2ـ-، ,ـ�       . رد، ;��;�ای� ;�ی- 	`��I�ن �6د را ���س�ی� �2-       	'�;^ دا 

     -��; a0�	 �!�
در ای� �Bرت 	ـ� ,�ا�ـ- 34ـ�م هـ�� یـ�دده� 6ـ�د را �ـS�ف 	�7'ـ^                    . ح-� از 6���اد= 
 . س�زد

 	K0G، ;�ی- ز	�ن ,-ری. 6ـ�د را ح[ـ�ب �2ـ- 72ـ�ب 	ـ�رد ,ـ-ری. را ;ـ� �ـ�ح                 :داA%7 3رح درس   -٧
                   a	�2ـ��� و *ـ �,���درس س�@�%، ;�د*% ;�-� �2- و ه(�3�F ��ح درس روزا�%، دا�7% ;��- و ا�
در;�ر= � 	�اح^ ��ح درس ��ی[� دا�7% ;��-ف ارز�d, �;�3`3ص�،,O(�03، 4�ی��� را ;-ا�- و در               

. هـ-ف هـ�� *Y?ـ� و 02ـ� و هـ-ف هـ�� ر�7ـ�ر� را ���سـ�ی� �2ـ-                    . 	�اح^ ,-ری. �6د ;% 2�ر ;�-د     
ـ�وت      (�% ه�� 
	�ز��    ح3� X2�ر;�د،,�32ـ ،K!� و mا@ت و     ) دا�:، درTسـ �Yـ�ح ریـ�را ;-ا�ـ- و در 

 . ارز�3�;� ه�� 	[7(� �6د 2% در ��ح س�@�% �6د در ��N 7��8% اس# ا�(�ل �(�ی-
 
 ا�%"�ر ) ب

� دو	�3 وی<�8 ��ن ;3[# و یKO، ��ن ا;O7�ر ;�د 2% در ایـ� ز	�3ـ%، 	0GـK ;�یـ- دارا� وی<8ـ� هـ�� زیـ                         
-��; . 

	K0G ��ن ;3[# و یKO در ای� را;�% � �6د 6ـ�ق اسـ#، دسـ# ;ـ% �ـ�3= هـ��                      : 2Eق ا)�  -١
�ـ�ت، �Wـ� ,ـ�                          �6�ق ;� 	� 
ورد ه� ا�-از= دا�: 
	ـ�ز از �Nـ� ا� Y3� زان را�	
*-ی- 	� ز�- و دا�: 

6��3# 2% در �!�د او ;�&'�= و*�د دارد ;% �30G# 	� رس- و ایـ� Bـ�ر                  . ;��- � =Y3Uی�د     ا�Dت �(ـ� 4ـ
-��; #3��6 #SB %; %7راس
 . 	�U ای�  %2	K0G و راه�(� �6دش، 

	 K0G	O7Iـ�، 2[ـ� اسـ# 2ـ% ه(d3ـ% سـTا&� ;ـ�ا� 	�ـ�ح                  :ای�Qد د;��� ,ر)P در 29س     -٢
              -�2 Lزان را ,+�ی�	

��ن را ;% �G�&3ـ#     . �2دن در 2�س دا�7% ;��- و ح. ا� =Y3U� OJ�2�و� دا�: 

س 	�د= و 6[7% ��2ـ-=، 	�,Iـً� دیـ-8�ن دا�ـ: 
	ـ�زان �'ـط ;ـ% �'�;ـ% هـ��                      در 2� . (و *�I: وا دارد   
-��; �	 #� . ، را رو�� س�زد و �Hd ی�د�38� ���ن *-ی- را در 
�!� ز�-= �2-)س�



یL ا��d� ��  .	 K0G	�O7I ;% ,`3^ دا�: 
	�زان اح�7ام 	� D8ارد    :ای�Qد د;��� �RC( در 29س     -٣
��د� را ;% 	[        �3W ���'� Lـ�د زیـ�ا                 ی� یU� ـ�	ن 
6����% و 	�O7Iا�% ;%  � %I�* �38د، از �)� =�`

 . ,`3^ اس# %2 6��3# و ا;O7�ر را ;% د�I�ل دارد
	 K0G	�O7I در ;% 2�ر�38� 	[ـ�?^ از هـ3~ ��8ـ% �O[ـ�7 �(ـ�                 :واه � ;�اA%7 از 7"��    -@

*ـ�اب و �J37ـ% را      ه�اس- ;O0% ��� و اس�7ار 	� ای[7-، ��ح ه�� 6�ق �6د را 
ز	�ی: 	ـ� �2ـ- و                   
-�2 �	 .OG�	 %)�38د و ;% ه �	 . 

D- یر�S,رTE:                   3ـ�W �ـ�&� یـ	از �6ـ�ات  Kـ�	 K0G	�O7I در را= �6د ه� ��8ـ% �6ـ�� را 	ـ� 4ـDی�د ا
 . 	�&�، زی�ا ;% ه-�: ا	3-وار و 	7G'- اس#

G-     رض ه�$ P�, ر��VC رت�	0%           : zـ]	 Lده- و ;ـ% یـ �	*-ی- ارا?%  �34: ��ض ه� �O7I	 K0G	
زوای�� 	` /07	� ��Uد، 34: ��ض ه�� �-ی(� ;�ا� او *�&X �3[�7-، 	� ا�-یd- در ذه� 6ـ�د                  از  
�4ور� ذه�� ایJ�د 	� �2- و 34: ��ض ه� را ,_�33 	� ده-، ,�J;% 	� �2-، 	ـ� 
ز	�یـ- ,ـ�                      )) �hا((

 . ;�@�6= رو�� *-ی- و ��ح� �� در ا�-ازد
�زان     -٧�' P;زه�� دا��; P�, W�RHC:   %�3	از ز �Oـ�            یJ2 ای� اسـ# 2ـ% از K0G	 ��3# ه&�G� 

��وع �2- و 34: �3�ز ��ا�38ان او 3h[#؟ �'�% � ��وع 	�O7I سـ��7 و 	G(ـ�&� �3[ـ#، ;!7ـ�ی�                     
                    Y3Uال ;�ا�T�72 س�	وردن وس03% ;� 
�'�% � ��وع را ;% 2�ر 	� ;�-د، 8�ه� ;� ��ح سTا&� ��ی� ;� 

 ... و
�ا;�ی� ه�� ی�د��ر�    -٨C�; در��ن:  �O7I	 K0G	                 %ـ� �2ـ- و ;ـ	ـ�زان �ـ�,�ان را ���سـ�ی� 	
 دا�ـ: 

	0G(� 2% ;� دا�: 
	�زان یL دس# 6�ق و ,�ا�� 2�ر �2-، ا;O7�ر �B�6 ��ی-               . در	�ن 
�!� 	� �4دازد   
��7ا�- در 2�ر �6د ;% 2�ر ;�-د، ا	ـ� 	0Gـ K	O7Iـ� 2[ـ� اسـ# 2ـ% ;ـ� ;ـ% 2ـ�ر ;ـ�دن روش ه!ـ�� *-یـ-                 

�2 L)2 زان ��,�ان�	

	�ز�� ;% دا�: - . 
	ـ�  . 	 K0G	S, %; �O7I�وت هـ�� �ـ�د� دا�ـ: 
	ـ�زان ,�*ـ% دارد                : E�87� C:�وت ه�� $رد�    -٩

دا�- ;% ه� 2-ام  %h	�z]و&�73 ;-ه- و در h% ز	�3% ا� 
�!ـ� را 6ـ�ق ;ـ�ر 
ورد و اسـG7-اده�� �!ـ�ن                         

��ن را در h% ر�7% � ,+ص�03 ;�رور س�زد . 

 
 �>�رت و )ر1� ) ج

یKO، 	!�رت و س��# اس#  %2	K0G ;�یـ- دارا� وی<8ـ� هـ�� زیـ� در                 س�	 �3	Y3)= � ��ن ;3[# و       
 . ای� 	'�&% ;��-

��	^ �-رت ��ح ریY� 	-ل ذه��، ;% 2�ر�38� اBـ�ل 	��'ـ� در ,ـ-ری.،                :�>�رت ه�� $رد�   -١
��38 K3)[�?^ �-رت ,ص	ی% و ,+30^ YJ, رت-� . 

٢-   �3�[C:�>�رت ه�� ار         �وی<8ـ� هـ� ^	�� K0G	 ���I,ار �!�رت ه�	سـ�ت، �ـ�       :�]7�2ـ�ل اح
-��; �	 Z3+B ارش ده�Y8 0% در ,-ری. و�	و ا �G� 3�ن، ;% 2�ر ;�دن; . 

٣-   Bری�C ع از دا�ـ:     : �>�رت در�;�7d3ی� ,�3QR در ا�d`; �Q 2�ر 	0G(�ن، 	!�رت در ,ـ-ری. و ا�ـ
 ,-ری. اس# و ار,I��� 6�ص ;�3 دور= 2�ر
	�ز� و �(�O0د 	0G(ـ�ن و*ـ�د دارد، 	0GـK �ـ�ن ;3[ـ# و                     

 . یKO ;�ی- ;� ���ن *-ی- ,-ری. 
��� ;��- و 
�!� در ,-ری. �6د ;% 2�ر �38د
�ژ� '��ز�7 (ا)%:�دF از و)�ی( 9 \ '��ز�7       -@��8"C:(        !�رت	'�&% ه�ی� 2% ;% 	از  �Oی


	�ز�� در ا	� ,-ری. 	� ;��- ;ـ%                     L)2 ^�2- ;% 2�ر ;�دن وس�ی �	 L)2 K0G	 .ری-, #�و س�
 . ای�وی<= در دور= 	'�a ا;7-

D-   �1ر ا;%_ا":C ـ�وت ;ـ%                :�>�رتS7	 ��,�ا��- ;� دیـ-ه �	ی� دار�- @�; ��	�OS, %2 ���)0G ا�Y7ا
    -��U�; ^Od	 �ی %&R]	 Lـ-ی�ان، او&3ـ�ء و     ( ی	ـ�وران، d	 ،ـ�زان	
;�ـ�;�ای�  ...) از دی- �6د��ن، دا�: 

;���	ـ%، �Oـ� و ;!7ـ�ی� را= را         	� ,�ا��- را= ح^ ه�� 	S7�و,� ارا?% ده�- و در;�ر= � 	Yای� و 	G�یX هـ�                 
در ه�Uـ�م   . ا�7`�ب ��2- و ا�8 �7�ی| H'+, ،=-� ��3; :34 �3�;ـ- 	dـ7���- 2ـ% ;���	ـ% را ,_33ـ� ده�ـ-                     

�ت اc��� را 	� ,�ا��- حـ-س ;��Yـ- و �Iـ^ از ایـ� 2ـ% 	dـO^ رو� دهـ- ;ـ% �ـ�ر                            Od	 �Yری %	���;
         �OS, !�رت	��3-، I; mه�ی� را ,-ار ��3Ud34 �&�Bو ا KN�	          ـ�	0(ـ�ن در اG	 د�� �	 j��; �� ا�Y7ا

-���; �, H��	 ی�دده� . 
G-     )*��� )�&C ی� و_QC ـ�د= ;ـ�@ی� دار�ـ-               :�>�رتG&ـ� �ـ�ق ا�در . ای� 	0G(�ن س�OS, Zـ� ا�Y7ا

در;ــ�ر= � . حــ�ز= � 2�	ــ� از هــ�ش زیــ�د� ;!ــ�= 	�-�ــ-، س��ــ�ر از ا�-یdــ% هــ�� �ــ�&� ه[ــ�7-  
 �2 �	 j+; ت ��8��8ن ;% رو������c�	  2�رهـ�ی� %h 2�ره�ی� @زم اس# و %h م�Jدا��- ا� �	 ،-�

�7O% ا� 2% ��;^ ذ2ـ� اسـ# ایـ� 2ـ% هـ� �hـ- در �ـ�ن ;3[ـ# و یOـK ,+ـ�@ت             . �cورت و اه(3# �-ارد   



     K0ـG	 ��وی<�8 ه �	;���- ا �	و 6�ص  �302- K3ه�S	 ،رات�O7;ت، ا���*!��� و واژ= � س��# ا�
دارد 2ـ% در �2ـ�ر وی<8ـ� هـ�� �0Iـ� اه(3ـ# �ـ�اوان و ;ـ%                 در ��ه�s دی�� 	ـ� ه(d3ـ% *ـ�� 6ـ�د را             

سYای� دارد �hا 2% ه-ف از ,K30G و ,�;3# ��ا�38ان ,�!� در ز	%�3 � �O0; #]3� K0% ,�;3# و 4ـ�ورش             
دی�� و ر�- 6ص�3B�ت ا6��� ;[3�ر 	!K اس# 2% در ای� *� ;% وی<�8 ه�� ا6��� 	K0G در �ـ�ن                    

K�4دازی �	 KO3[# و ی; . 
 
 � ه�� ا2E	� وی��) د
;[ـ3�ر� از سـG�دت هـ�� ا*7(ـ��� 	�هـ�ن ادب و 	�ا�ـ�ت               : �را�1ت 'داب و ر)�م ا=% ـ��1      -١

�K0 و ,+ـ�@ت و *!ـ��� �ـ-ن �I�یـ- 	0GـK 2ـ%                          #��d34 � %��!; %; اس# و ��
داب و رس�م ا*7(�
 را ا&�U� ا6�ق ;�ا� دا�: 
	ـ�زان 6ـ�د اسـ# 
داب و رسـ�م ا*7(ـ��� 6ـ�د را �2ـ�ر 8ـDارد، حصـ�ره�          

�S# و 4�2-ا	�� *�	G% را �2�ر �!- Kو ح�ی -�Od; . 
�ت ز�-�8 �6د را 2% ���� از ,_�H;:                �33ط و �7دا��   -٢Od	 ،س�	K0G ;�ی- ;% ه�U�م ورود ;% 2

ه(% را �2ـ�ر 8ـDارد= و ;ـ� روح3ـ% �     ... و ,+�@ت *�	G% اش 	� ;��- ��3N ,�رم، �8ا��، ;3(�ر� ه� و          
2�س �!-  ��داب و d��4�ط 4� ;% د�3�      � .            X*ـ�	�2ـ-  %I0W 2[�0، ا�[�د�8 ;� او ،���d� �; �8ا

           %F3� د و ;% ��ل�� �	 Y3� زان�	
هـ3~ 2ـ�ر� 2ـ% در 
ن روح3ـ% � �ـ�د �'ـ:          : ((ا�7'�ل 
ن ;% دا�: 
 ) ٨٢ر�- ,��O&�ِژ�، )). (�-ا�7% ;��- 34: �(� رود

	� ی�;- و ز	�ن و ��B#      ه� �h- در ��ن ;3[# و یKO س��#، اه(3# وی<= ا�            : 'را)%�b �cهر  -٣
;% ح-ا�^ 	� رس- ا	� 	K0G ;�ی- ��B# رس3-ن ;% ��ه� را ;ـ% 6ـ�د ;-هـ- و ;ـ� �ـ�ه�� 
راسـ7% وارد                          

�I^ از �6وج از 	�Yل، 	'�;^ 
?�3% 	� ر�7% و �ـ�ه� 6ـ�د را 	�,ـX 	ـ�                   ) ص(رس�ل ا�2م   . 2�س ��د 
              �c�	 ا ,� ای� ا�-از= ;% ای��h %2 الTد�ـ-        �2د= اس# و در *�اب ای� س�	ـ� ��	ده�ـ-  �	ع اه(3#  :

�I3W j# 	�دم ��م     �; Kی- از رس�ل ا�2م      . �(� �6اه�; K0G	)ق اسـ#          ) ص�2% ا&�U و اسـ�= � ا6ـ
 . درس ;3�	�زی-

ا �8	K0G در �ص� ,+�@ت و ,_�33ات، ر�7�ر هـ�ی� 6ـ�ص از دا�ـ: 
	ـ�زان 6ـ�د دیـ-              : )�� � ص�ر   -@
;��- و ,�ا��ی� d4# س� D8ا��7 هJ3�ن ه�� ����         ;�ی- ;� س %G� B-ر ;� 
ن ;��6رد �2-، دری� دل            

�ت حـ^ 	ـ�                       Oـd	 از �ر، ;[ـ3�ر-B � %Gزان �6د را دا�7% ;��- زی�ا ;� س�	
از ��d34# در دا�: 
;ـ� سـ %G� Bـ-ر 	ـ� ,ـ�ان           ) )) �٢س�ر= �ـ%، 
یـ%      ( و ی[�&� ا	��    ... رب ا��ح &� B-ر�     ((��د  

�O� را �!�
 . �� �2داسG7-اد درو�� ��ا�38ان را ���6# و 
D- 2صEص اسـ#              :ا�	-رسـ%، درس، 2ـ�س،     . ;�رز,�ی� وی< �8	K0G در �صـ� �ـ��O�ی� �0ـK، ا6ـ

ا�8 ;% د�I�ل 
	�زش ه�� *-ی- و ,L3�O ه�� *!ـ��� اسـ#             . ر�7�ر، 7S8�ر ه(% ;�ی- ;�� ا6�ص ;-ه-      
�ـ- و ,�!ـ�     �I�ی- ;% 6��� ری� و رخ 3d2-ن �6د و �6د�(�ی� ;��-، ;O0% ;�ی- ا6ـ�ص در 2ـ�ر دا�ـ%7 ;�                    


ن ;��- و ا�8 ا2[�3 ا6ـ�ص در 2ـ�ر 	0GـI� K��ـ-                     �&�G, و %G	�* #��d34 :�-0% هO; -�3I� �6د را
 . ه� �h- در ز	%�3 � � ،�)0	 �)0G	��H ;��- ا	� ارزش 	��G� �`�اه- دا�#

G-    رانcدان �� دی �ص�R7:              %و= ;ـ� ایـ� 2ـ�	 K0G	��H در ��ن ;3[# و یKO، 2[� اس# %2 �ـ
   M`d7	 ـ�ران ارزش و �`صـ3# ��?ـ^ اسـ# و ;ـ�          �6دO)زان ی� ه�	
اس# ;�ا� دی�Uان ا�K از دا�: 

س`��ن �2�ی% 
	I� Y3�ی- دی�Uان را ;��O0; ،-��J% ;�ی- راه�(�� ;'3ـ% در را= یـ�;� ;ـ% 	��'3ـ# هـ� ;��ـ-           
         -�O� :س�ز� a)* ان را ,+'�3 و در�Uدی))      =Yـ)& =Yـ^ ه(ـO& ^ـ-= و �32ـ% در و*ـ�د      )) ویـ'� jـ�زیـ�ا ;�

 . �`M 	� ��د و 
,: ا�7'�م را �0G% ور 	� س�زد
ا �8	K0G ه(U�م ;� *�	��d34 %G# �2د و ;� ,(�	� زوای�� ��0م و ���ن *-ی- دس#  :�C>� در �9ر -٧


راسY* ،#dU� %7 زی�ن و 6[�ان ;�ا� *�	G% اش ار	_ـ�ن دیUـ��                     -!G, #0در 2�رش ;% 6ص �	ی��# ا
�ـ�ت �0(ـ� 	ـ� �ـ�د، را= ;Oـ�ر�38�         G,!- 2�ر� 	�*X درسـ# اسـ7      . �`�اه- 
ورد �S�د= 2ـ�دن از ا�


�!� را ;% 	K0G 	� �(�ی��- و ��8ـ% �0ـK در 6ـ-	# �[ـ^ d2ـ� و ,Iـ�ه� *�ا	ـa 	ـ� �ـ�د؛                  Z3+B
 . ه(�ن ��ر 2% ای� و3Gc# در �Wب ح�K2 اس#

�ا -٨�C:            #ا اس�', ،KOن ;3[# و ی�� �ا�; K0]	 او&3% و �و        . وی<�8 ه� �راس7% ;ـ% 6ـ�
 K0G	 �8ا
ص0# ,'�ا �K30G, #+, %2 �0]� ،-��I و ,�;3ـ# او 	ـ� ;��ـ�- �ـ�ر� از ایـ� BـS# �6اه�ـ- ;ـ�د و             6

                           K*�,!ـ �`ـ�ب �ـ�ار �6اهـ- ��8ـ# و 4-یـ-= 	 �هـ� s�3 ��ه�ـQR2[� 2% ,'�ا �-ا�7% ;��- ,+ـ# ,ـ
 . ��ه��U را ;� اسI'7�ل �6اه- D4ی��# و ی� ای� 2% دh�ر �Wور �0(� 2�ذب 	� �8دد

از زیـ� ;ـ�ر   . 0GـK �ـ�ن ;3[ـ# و یOـK، دارا� 6صـ0# و�S3ـ% ���سـ� اسـ#                	: �و�b:� 7ـ�8س   -٩
	[�و&3# ;% ;!��% ه�� 	`07/ �(� �8یYد، ,�36R در 2�ر �-ارد، در 2ـ�س درسـ: ا,ـ�ف و�ـ# �(ـ�                      



K2 ،-�2 2�ر� در ;���	% اش 	S!�م �-ارد و ح�7 8�ه� ;3: از و�Y3� %S3 2�ر ا�J�م 	ـ� دهـ- و ای�ـ�ر                        
 *�I% � 	ـ�&� و سـ�د 	ـ�د� �(ـ� �Uـ�د و در حـ�3 ا�Jـ�م و�S3ـ% اش dhـK                    	� �2-، �'ط ;% 2�ر از     

 . �-ارد... دا�# ;% ,�Gی/، ,(3J- ی� 4�داش و ,�dیH 6�ص و 
	K0G ��ن ;3[# و یKO، 	!�;�ن اس# و ;� ای� SB# �2د2�ن و ���!�@ن را ;ـ%                  :رأ$� و �>ر��;�   -١٠

% را ;ـ�ا� هـ� ��8ـ% �4سـ: و سـTال             �6د *Dب 	� �U��6�4 ،-�2 و ,�-�6 و �صـI��� �3[ـ#، ز	�3ـ             
�ت درسـ� یـ� 3Wـ�                     Oـd	 ،-ـ� ��2ـU7S8 ـ�زان ;ـ� او	
��اهK 	� �2-، ا*�ز= 	� ده- ;% راح�7 دا�: 

 . درس� �6د را ;�ز�8 ��2-
١١-     h�&صـ P8�� رش وc;:                    [ـ�?^ دارد	ـ# از I�	 ـ� درسـ# و��U� ،KـOـ�ن ;3[ـ# و ی� K0ـG	 .

           �	 #I�	 -ه� را ;� دی �ور
��Uد 2% روح3% ر��;# *�ی� را در او ,'�ی# 	ـ� �2ـ- �ـ%         	[�?^ *-ی- و ��
ای� 2% 2�س�7 ه�� او را ;% رd2 :6-، در ,YJی% و ,+30^ ایـ� �ـ�
ور� هـ� �ـ�� و �-ر,(�ـ- اسـ# و            


�!� را 	_K�7 	� �(�رد و ;% �6;� اسS7�د= 	� �2-) .�0G	�W ،ا��وز ( 
�د  -١٢E i$�8� �� �[�; ����= i$�8� م��C 

 
 ;%��Q ��ر� 

 اس�س� و 4�ی-ار در ه� *�	G% در �8و 	7+�ل �-ن �N�م ,K30G و ,�;#3 
ن *�	G% اس# و 	+ـ�ر                     ,+�ل
ا�0B ,+�ل و ,�س %G� �N�م ,K30G و ,�;�I!; #3د 3S32# 2�ر 	K0G، ���6# و وی<�8 ه�� 
�!ـ� 	ـ�       

	0G(ــ�ن ;ــ% ��ــ�ان 4�یــ% 8ــDاران ا�-یdــ% هــ�� �0(ــ�، 	0I_ــ�ن ارزش هــ� و 	[ــ�و&3# هــ��   . ;��ــ-
�� ;% �2د2�ن 	� 	� ;���- و ح�ف اول را در ,�; #3	��a; ا�[ـ��� 	ـ� ز��ـ- و هـ3~ ح��ـ% ا�                         ا*7(�

���-اران و 	0I_�ن ,+ـ�ل و ,�سـG% در *�ا	ـa ;�یـ-             . ه(�Fن �_^ 	 �3Q�, �)0G	��Q� در *�ا	a �-ارد       
;3: از ه� 2. ح�	3�ن وا� �G	0G(�ن ;���- و س3�س# 8ـYاران 
	ـ�زش و 4ـ�ورش ;ـ� در �Nـ� 8ـ���7                        

'�ق و 	Yای�� �_�0 وی<= ;�ا� 	0G(�ن 	-ارس و ی� دارا ;�دن 	-رm ,+ص�03 و ,`صM و ,G!- 	�رد                 ح
��N، دW-W% ه�� ز�-�8 را ;�ا� 
��ن 2ـ�ه: ده�ـ- زیـ�ا 	0GـK یـL ه-یـ% ا&!ـ� اسـ# و ;[ـ3�ر� از                        

رس ;Yر8�ن ��ه�s 	� و دی�U ��ه�s ه� ا�7`�ر��ن ای� ;�د= 2% س�ل ه�� �4;�#2 �(� 6ـ�د را در 	ـ-ا    
 ... �� �2د= ا�- ��3N 34�ژ=، اریO[�ن، 	�ح�م ;�FW% ;�ن، اس7�د ��3زاد=، �!3- ر*�ی�، ;�ه�� و 

از ���� 	0G(�ن ;�ی- ;-ا��- در h% ��ایط 	7+�ل *!��� ز�- �8	� �O� -��2 و �(ـ^ و ,ـ�ان 6ـ�د را                       
 ;��ـ�-، �G�&3ـ#   	+-ود ;% 	�زه�� *_�ا�3�ی� �6د ���O- از �ـ-رت ا;O7ـ�ر، 6��3ـ# و 	!ـ�رت ;�6ـ�ردار           

ه�� �6د را 	+-ود ;% �h- 72�ب ی� *Yو= 2% در 	�ا #3;�, Y2	K0G ی� در ��ل 2�ر �6د ;� 
ن 
�ـ�� �ـ-=                        
ا�- ���O- زی�ا 2% د�3ـ�� 3F34ـ-= و 	7+ـ�ل ا	ـ�وز 	[ـY07م یـ�د�38� 	ـ-اوم و ��ز�ـ- ز	ـ�ن 6ـ�د ;ـ�دن و                             


&�Iت ا��7d3 ا��اد ا            %7S8 %; 3# اس# و���[��� را �I�ی- ه(�Fن ا;Yارهـ�ی�      �G�&3#، ح[�س3# و 6
;� *�ن در ��N ��8# و *�ا��ن را ;% 	��;% � �`ص3# ه�� 	G7�دل و 	ـ�زون ;�یـ- ;ـ% *�	Gـ% ,+�یـ^                          

 . داد
 ) ��١ر�- ,��O&�ژ�، �(�ر= (

در 4�ی�ن از 6-او�- 	G7�ل 	� �6اه %; %2 K3	0G(�ن 	� ,��H3 روزا�Yون در ا	� ی�دده� ���ی# ��	�یـ- و          
   B %; ن را��
S�ت ح(3-=، 
راس7% �8دا�- و �IBر� و ;�0- ه(�7 و 
زاد ا�-ی�d را ;% 
��ن ا��ـ�ء ��	�یـ-             

,� ;�7ا��- در ,�;3# و 
	�زش �[^ س�&K و Z&�B و 6�ق 	���h -���; Hا 2ـ% 
ی�ـ-= � ایـ�ان در 8ـ�و=                         
 .2�ر
ی� دا�: 
	�U76�ن ا	�وز 	� ;��-

 


